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Son açdan davalar 
isnadın isbetı s;IAhiyetli bir yerde 

yıpılmıt olmahdır ve 1116 ... 
Bu çok mühim vazıvı 4 üncü sın-ıfımızda okuvunn7.. .. " . . 

ugiin Ankara Sanayi sergisi_ açılıyor 
Bugün ge/i-.ıorl Mi~.Ii Sergi 

~ Bugun Ankarada 
\r Unan elçisine talimat açılıyor 

1 An~ra, 1?. ( Telefon ) -Milli 
4tına elçimiz de teklifferimizi yarn1 Yunan Sana11 ıergw. yana ( bugOn) 

• • •h d · burada meruamle açılacakbr. 
hancıye nazırına tavzı e 'yor Bu meraıimde ya Bapekil 

..._..ı.\tiaa, 19 (Anek) - Bugtın Yunan hariciye nezareti memurla· lamet •eyahut Meclis Reisi Klzım 

.~ M. Surla, Ankara- Yunan ıefirine glnderilen yeni talimab Paplar tarafından bir nutuk 
olarak ltalyan •apurile lıtanbula hareket ediyor. Yunan int olunacaktır. 

ti....:_- bu yeni talimat daireıinde Tevfik Rtlft6 B. ile miizakerata Sergiye İftirak edecekler bir 
~ edecektir. Yanan h0k6meti mOzakerab tesri ve tacil mak· alon halinde ıelmekteclir. 
~ Ylai Ye tllmullll olan bu talimab bir an evvel glndermet~ lf. . 
iL. .. •ermittir. Tllrkiyenin son teldifab iıe önllmOzdeki pazartesı Haber aldıtımıza ,are aergi 
~. Tllrlciye ıefirile Yunan hariciye nuarı aruında wku bulacak 15 glln denm edecek, lerbeat 
~t eanuında tavzih edilecektir. aabf yapılacafl gibi Anapadaa 

Elli kuruş için ! 
bir adam öldüren yahudi 

muhakeme ediliyor 
......__ ~ mlddet evv' • ...? eyoi._.... Kaledibinde bir alacalr •eae-

~çıkan 

~-= Ef. 61-

1 n 

Jak mi- J"1ı nuılılıerne laı.eanın6 
elli kmutu da almadan Matmnel Fotma, Madam Doua 
~ •ermiyecejini .ay- Ye bafka bua tahitler dialenll-

l>u ... _... -L-- •- miftir. Muhakeme, muayene 
~ ,,..._en ~ aa'la raporlara araaındaki mlbayenetia 

malrtul dllfmtlftl. halli için oa yedi ma111a bn-
dlrmtmo inkAr etmif, lolmıfbr. 

.._1\1. Y oıida 
-..,.••imla ltlmetnemealnl 

~'- takdim etti 
~· 19 ( Valot)- Reilİ· 
!!a_~ lch.zretleri bugOn ç,,ka· 
~lll t(&feleriade yeni Japon 
"- ~ Y Ofİda cenaplanm mu· 
._. ~ •111ıle kabul buyunnuı 
~cli11a .:~re.tleri itimatnamesini 
-...:ı~ il 1ftir. Mlltekabilen irat 
;"'tt •r lltulda iki memleket ve 
' d~-:ndaki derin muhabbet 

lan bahaolunmuıtur. 

'-,ilah, oldutu 
llbi duruyor! 

.\~iz Molıittin B. 

..._ ilk ~ ••det eder et· 
~ itı Takaim meyda-
ll. ~ olm'lf. Muhittin 
lldetlce.a 0 lmum. Meydanı 
ha. a,ı laaad bırakmıt i•e 
'et •• ~-balacaktır. Ema
l:lla( ar ••aneti olduju ' ::!-'•za etmiı olmak 

ederiz, klfidir. 

GaziHz. 
Lord Loydi kabul 

buyurdular 
Lord bugQn t•hrlmlz• d6nüyor 

Ankara, 19 ( A.A ) - Reisi· 
cllmhur Hazretleri buı&n Mat 
on yedide ıehrimiıde bulunmakta 
olan lngilterenin Nbık Mııar 
fevkallde komiaeri Lort Loyd 
cenaplannı kabul buyuranlflardar. 

Ankara, 19 (A.A) - faıilte
renin sabık Maır fevkaJAde ko
mileri Lort Loyd cenaplan burlln 
Hariciye vekili Tevfik Rllftil 
Beyefendiyi ziyaret ederek bir 
mOedet görOımOt Ye bu ırtınkn 
ebpttale lataabula avdet etmif-
tir. 

Ankara. 19 (A.A) - lngilterenin sa-
bık Mısır fevkallde komiseri M. Loyd hu 
sabab ekspresle şehrimize gelmiş ve is
wyonda hariciye kalemi mahsus müdil· 
ıii ile lngillz sefareti erkin ve memurini 
tanfındın karşılınmışnr. Lort Ankara-

yapılacak Iİpariflerde kabul olu
nacaktır. ~Je pek çok znat 
davet edilmif"iii. 

Bu salı ıthall de Ankara T&rk 
ocağında aanayi kongrelİ açıla· 
cak, buna 88 IDurabhu iftirak 
edecektir. 

Sokaklar 
çabuk 

yor? 
~- ıehDlf. WIJ1lk cacl-

tnr Awu-

-~•IN'l•~-----~ d~ 
llii11111• Ye h ...... 
ceye Şehremaneti de lftirak et
mit ofacak ld Caialotlu Ye Aa
bra caddelerinde ba yeal .... 
Hm tatbikine batlandı. Fakat 
her Declenae bet alb aydan beri 
ba caclcleleria ziftleameli iti bir 
ttlrltl bitirllmeclL 

Şimdiye kadar birkaç defa bu 
caddelerin tqlan ziftlendi, 10Dr11 

tqlann aramdan parça parça 
ziftler llldlldO, ıene aiftleaclL 

Daha d&n •ki Baballi, tim
diki Ankara caddesinden ge-
~er bir taraftan bir takım 
ameleJl enelce dlk11'8 ziftleri 
llkmelr, c:liter tar&ftaa .ekBlen 
,.,..... erimit zift dabrkea 

. 
ı&rdller ftt ba man111ra11 ,e
renler fW1U da 6ğrendiler ki yol
lan ziftlemek ile metıul olan
lar ne yaptıklarınm farkında 
deiildir. Onun içindir ki Ema· 
net g6z0n0 açmazsa iki ,Onde 
bir ziftler döknlecek ve slkll· 
lecek, bu iki caddenin ziftlen
melİ bile daha on aene ikmal 
edilemiyecektir. 

Dtm kendi rlıtlmBzle girdik: 
iyi tutmadıtı için yerlerinden 
.aldllen zift tabakalannın albn· 

llan kabp kalıp toz ıoprak çıkıyor. 
Toz •e toprak tabakalanma 
&zerine aatbt bir IUl'ette dakn-

Çıplaklar cemiyeti 

-·Çıplalılar eern,,Hf ,,,_,,, de lmral41calunış r 
- IJn p>lc as.tluı büıbnld olar • ..nnederlrn / 

Yeni anketimiz 

Ne okuyacağız? 
" Okumadan ziyade yazmaga meraklıyız ! 
nesirde birkaç alayişli kelime, nazımda ... ,, 

Muallim Hıfzı Tevfik Beyin fikirleri 
Eaulı bir memleket maeletf 

olan yeni anketimize bu,aııden 
itibaren bqhyoruz. 

BugllııkO okuma yaziyetimiz 
na11lclır, yeni harfleri atreaenk 
yetİfeD yeni nealİll bir bç HM 

aonra okuyacatı klfi kitap ba
lamamua enditerd bertaraf 
etmek için ne ıibi teclWrlen 
ihtiyaç vardır, eaki harflerle ba· 
.... kitaldanamla biç metıal 
obmyacak 1111J11, onlardaa baa
larau yeni llarflerle batırmaya 
llma Yal' machr, yok mudur 
Ye nihayet ecnebi liu•lannclaa 
ilanı' eserlerin U..nımııa çe.
rilmeai ilamdır? 

itte aaketin meuuanu tqkil 
eden bir kaç mal ki, her biri 

len ziftler tabii çok geçmeden 
bozuluyor. Sonra yeniden zift 
dikmek için eakileri ıöktllllyorl 

Memleket ve tehir parasazhk
taa bu kadar 11lonb çekerken 
urf it bilmemezlik neticeli olan 
bu lll'afa yazıktır. Zift iti elbette 
bu maddeyi atqte eritip aokak
lara d6kmekten ibaret değildir • 
Sarfedilen paralann havaya ıit
memelİ için bu iften anhyu 
bir adam aramak lhımdır. 

. 

Hlfzı Tevfik B•J 
~İyaai hayabnda olclaju fibl 
ırfan hayabnda çok mlhim bir 
inkılip yapan memleketin çok 
esaslı, çok tllmullil, çok m8bim 
dertlerinden, ihtiya~du bi
rine ait bulmmyor. 

Baı..a Ozerinde, fikir hayatile 
alAkadar her meslejin tanmmıt 
birkaç aiaauı ile konutmaJI 
ve oa1arm fikirlerini teabit et• 
me_Jİ _ çok faideli prdilk. 
Bakımz ne diyorlar : 

* Hıfzı Tevfik B. edebiyat ho-
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calarından; Feyzi ati liseleri 
müdürü. 

Üç ay evvel yanmak bedba
hatlığma uğnyan mektebinin 
hemen hemen yeniden kurulması 
için çektiği zahmet ve üzüntü
lerin eıerlerini hali taşır gibi 
görünüyor ve sualleri önUne 
alıp düşündllkten sonra diyor ki: 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri ] 

- Cidden çok mObim Ye 
çok alika uyandırıcı bir bahis .. 
Bakınız işte benim fikirlerim: 

- Memleketimizde okumağa 

karıı gösterilen lakaydi •e bun
dan miltevellit buhran yeni birşey 
olmadığı gibi sadece harf inkı
Jabından doğmuş birfey de Hyı-
lamaı. • 

Niçin okumuyoruz? Bu sualin 
rebeplerini çok eaki bir mazide 
aramalıyız. Evveli asırlardanberi 
lisanımızda mevcut ikilik karileri 
aıaltmıı ve pek mahdut bir züm
reye okumak zavkına verebil
miştir. Saniyen okumadan ziyade 
yazmağa meraklıyız. Nesirde 
birkaç alayişli kelime, nazımda 
bir iki vezin öğrendik mi kendi
mizi hemen katip ve muharrir 
ııraıına koyuyoruz ve yazmayı 
öğrendik mi kendimizi okumak
tan müstaini addedecek kadar 
gurura meyyal bir tabiabmız Yar. 

Daha sonra halkımız fakir ve 
neşriyabmızı muntazaman takip 
mali vaziyctimize nazaran bayii 
küçtür. Çocuklann mektep ki
taplanm tedarik etmekte bile 
müşkülata düçar olmakta bulun
duğunu her gün görüyoruz. 

Halbuki en besit kitaplar bile 
bir kaç liradan aıağı satılmıyor. 

Geçen gtın bana kitabcılık 
eaen bir dostum 20 kuruıa mal 
olan bir haritanın 350 kuruta 
satılmakta alduğunu söylüyordu. 
Bu ihtıkarda fikir buhranı tevlit 
ediyor. 

Ve nihayet şüphesiz harf 
inkılabı bidayette biraz okumak 
zevkım azalttı. Bilbaua ciddi 
kitaplar okumayı biraz zorlaı

tırdı. Maamafih bu son tesir 
zaman ile ehemmiyetini kaybet
mekte yavaş yavaş kari adedi
ni çoğaltmaktadır. 

"Bugunün talebesi yeni harfle· 
rimizi suhulet ve zevkle okumak 
itiyadını elde etmektedir. 

Fakat asıl iş, işte bu ikinci 
aualdedir. 

Genç nesil aceba yann bu 
abttığı yeni harflerle yazılmıı 
kitaplar bulabilecek midir?. 

Filvaki kitap tab'ıyatamız bati 
gitmektedir ve bir usule tübi 
g6rilnmüyor. Kitapçılar, en çok 
satılabileceğini tahmin ettikleri 
kitapları basıyorlar. Bunlar milli 
küttipanemizi tatmin edebilecek 
nqriyat değildir. Devlet matba
auı bugtlıı ancak mektep kitap-

Bütçede tasarruf 
Her vekalet lmkAn nlıbetlnde 

bunu yapacak 
Aakara, 19 (Telefon) - Bat

çede 25 milyon liralık bir tuar
ruf yapıldığıaa dair olan haber
ler teyit olunmuyor. Veldletler 
imkia dairesinde tasarrufları 
mukabil olan huauıat hakkında 
cebeller hazırlamaktadır. Yana 
bu cetveller V ekliler heyetinde 
milıakere olunacaktır. 

Söylendiiinf! pe maliyenin 
tasarrufu 1,900,000 dahiliyenia 
9001000 lira radcl..U.dedir. 

Hindistandaki iOtişaş 
KalkDta, 19 (A.A) - Cbitta

gongta ciddi arbedeler vukua 
gelmif olduiu zagnediliyor • 
T afsilit yoktur. Ziıra telgraf Ye 
telefon telleri k.mlmittir . 

Bombay , 19 (A.A) - Anar
fistler bir ıiWı deposuna hil
cum tetebbiıalerini icra etmeden 
evvel telefon tellerini kesmif
lerdir . Bir lngiliz Hintli bq
çavuşu ile dört Hintli asiler 
tarafından sillhla öldiirUlmOıtür. 
Telgraf hatlan da bozulmuıtur. 
18 Nisanda gece vakti Cbitta
gona 40 mil mesafede bir nok
tada tren yoldan çıkanlmııtır . 

Kalkilta, 19 (A.A) - Cbitta-
gog arbedeleri hakkındaki 

ları veya resmi neşriyab basmak
la meşguldür. 

Halbuki milli kütilpanemizi 
teşkil edecek eserler bilhaua 
edebi eserlerdir. Bunlara ait bir 
hareket ise bugün için yoktur. 

Fikrimce her şeyden eVYel 
edebi icütüpanemizi düıünmek 

zaruretindeyiz. Milli kütüpaneDİll 
birinci rafı bununla dolmalıdar. 

Bizde matbaa ve matbaacılık 
bilhassa tanzimattan sonra in
kişaf etti. O zaman da garip Ye 
yanlış bir telikki nf'ticesi ola
rak ealifa ait eserlere kıymet 
verilmedi. Binaenaleyh eski 
harflerle bile tam bir kütüpha
neye malik olamadık, bugiln 
edebiyat tarihimizi, fıkir tarihi

mizi hars tekimtllOmüzli bir silsile 
halında göremeyifimizin tebebi 
budur, kendimizi tamyamayııı
mızın en esaılı sebebini burada 

aramalıyız. korkuyorum ki harf 
inkılübından sonra asıl benliği
mizi teşkil eden bu eserler 
büsbütün ihmal edilecek ve tan
zimatı müteakip başlayan bir 
hatala telakki bugün de denm 
edecektir. Değil mi? 
Şu halde halde hanfİ kitap

ları basalım değil mi ? ~ IU-

V AK1T ın tefrikası: 154 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- Elhak ill, bala, müstesna 
feyler ... 

- Bu kadınların içinden ho
tunuza gideni var mı ? 

- Niçin soruyorsunuç efen
dim 1 

- Çünkü h4!!psi de kocabk-
tır .. 

Hacı Ömer ef~ndi dmden 
aonra gelen elifi dört elif mık
tan çekerek : 

- Acaaayip ... 
- Hiç acayip değil efendim 

hakikat ... 
- Irzlan, namualan ? .. 
- Mükemmel .•. 
- Evlenmek için neden blyle 

resimlerini bi" alb&me koydur
muılar da seyrettiriyorlar? .. 

- Kocaya varmak için bu 
zamanda en namuıkirane usul 
budur ... 

- İzah buyurunuz. Zihnim clar
madağan oldu da llkırdılan ilk 

söyleniılerinde kavrayam17orum. •• 
-Efendim timdi ~örücOll\k ide-

M. Meclisinde 
Ankara, ı 9 (A.A) - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplan011ftır: 
Yeni hıfmsahba kanununun mü
zakeresine deYam edilmit Ye pa
zartesi gtlntı toplanmak üzre 
içtimaa nihayet verilmiftir. 

Bereketli yağmurlar 
Ankara, 19 ( Yakıt) - Gerek 

ıehrimize ve gerek orta Anado
luya mebzul yatmurlar yağmak
tadır 1 Bu aene feyiı Ye berekete 
mulıakkak nazarile bakılıyor. 

Yunanistandaki zelzele 
Atina, 18 (A.A) - Don wku 

bulan zelıeleoin sebep olduğu 
hasar ve zarar pek büyükttir . 
Muhtelif k6ylerde bir çok evler 
ç6klip yıkılmıfbr . S kifi yara
lanDllfbr. 

rami bir beyannamede töyle 
deniyor : Sillh deposu ile polis 
karakolu 18 niaan ıeceai yüz 

kadar uiDİll hilcumuna uğra
mıttır . Asiler buralarda yangın 
çakarmıılardır . Kadınlar ve 
çocuklar da dahil oldutu halde 

bftttin demiryolu amelesi sağ 
ve salimdir . Polis ve mahalli 
muavin kıtaatı asileri ihataya 
çahımaktadır . 

ale iaim tadat ederek cevap 
Yermek mGtldllcllr. MaamAfih 
İf bir uaul altma ahnabilir. Me
aeli halk ed•biyabmızı tetkil 
eden bqhca eserlerle divan 
edebiyabnın ibühim ve birinci 
derecede gel f8liıiyetleri kro
nolojik bir 1ekilde tabolunma
hdar. Kltip Çelebi, Evliya Çele
bi, Naima, Peçevi fibi muhar
rirler, tanzimat devrinin Namık 
Kemal fibi, H&mit, Ekrem gibi 
bqhca aimaları •e edebiyatı 
cedideyi temsil eden Fikret Ye 
Halit Ziya, ve bazı arkadaşlarile 
birlikte yeni ldtt&panemize inti
kal eylemelidir. Dw aonra 
milli cereyanları temsil edenler 
ve bilha•• Ziya Gak Alp mO.
takbel nelle mutlaka tamtıl
malıcls. 

Garp liMalanndan neler nak
letmeli,D ? Bu bO.bütüa bqka 
•e glç bir iftir. Fakat •ize u
mumi olarak ıunu ıöyliyeyim. 
Bir müddet için F ranaızlan bı
nkabm. lnfilizleri, bilbaua Rus
lan Ye Almanlan tanıyalım. 
Hatta iateneniz daha umumi bir 
cnap •ereyim. Edebiyatı da 
barakalım Ye ıarı> liaanla~ndan 
bise ilim kitaplan gellin. 

A. Sırrı 

ti kalkta •. Herkeı g&rlyor, be
ieaiyor. KoDUfUyor, dertleşiyor. 
Anlaııyor.. saz& kendi kesiyor 
evleniyor •.• 
. - Ali.. Ali biz de zaman 
idetine tabaiyet edeceğiz ... 

- Namuslu, terbiyeli kimse
ler arasındaki bu ze•ce intihabı 
uıulilne bir diyecek yok .•. 

- Şüphesiz •.. 
- Fakat terbiyeden, insani-

yetten mahrum bazı çapkınlar 
evlenme babaneıile bir çok ma
sum kızlarla kur yapıyorlar ... 
Onları tenha yerlere devatle 
serfiden karpuz seçer ıibi on 
sekizini sıkıştırıp olgunluğuna 
dolgunluiuna, gevrekliiine ve 
hatta tadına tuzuna bakbktan 
sonra hiç birini almadan savu
yorlar. 

- Unet edepsizlere ..• 

15 milyon lira . 
Ankara, 19 (TeJefon) - lkta· 

sadi program için 9 30 bütçesine 
15 milyon lira konulmasına lü
zum gösteriliyor. Bu miktardan 
ziyade tasarruf temin olunursa 
bu fazla, Ziraat bankasmm zur
raa kredi için artanlacak olan 
sermayesine tahsis olunacaktır. 

Ankara at koşularz 
Ankara, 19 (Yakıt ) - Ankara 

at koşulanna 9 mayısta başla
nacaktır. 

lzmir Jik n1açları 
İzmir, 19 (A.A) - Dünkü lik 

maçlannda Karşıyaka spor kulü
bü sıfıra karsı bir sayı ile Yıldızı, 
G6ztepe takımı, Bayrak lı takı
mım bire karşı dörtle, Altınordu 
takımı, Sebat takımım bire karşı 
iki sayı ile mağlüp etmişlerdir . 

Alaşehirde 
lzmir, 19 ( A A) ·- Esnaf ahali 

bankasının Alaşehir şubesi dOn 
merasimle açılmııbr . Ktişat 
meraaiminde vali, cümburiyet 
halk fırkası müfettişi ve bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır . 

Alatehlrde banka kütadı 
Alaşehir. 19 (Vakıt) - 1zmlr esnaf 

ve ahali bankasının dördüncü Alaşehir 
şubesinin açılma resmi lzmir valisi KAzım 
Paşa tarafmdan yapıldı ve derhal mua
meleye başlandı. 

Borçlar meselesi 
Taymis gaı:et-esinin Istanbul 

muhabiri fU mallimab veriyor : 
11 Türkiye hilkômeti Pariateki 

dayinler meclisinin içtimaında, 
Osmanlı borçlannın tediyesi 
baklanda verilen kararlara mut
tali olmuttur. 

Birinci derecede salihiyettar 
blr "'e~b1tdan haber aldıjl.ma 
g6re, TDrkiye hDkftmeti, dayin
fet mecliliiıiin, t>ir ecnebı maüye 
mlltebauıı iatihdlmı için vuku 
bulan teklifini reddetmektedir. 
Şayet, dayinler meclisi, borçlann 
tediyesi hakkında yeni teklifler 
deremeyan etmiyerek 1928 tarihli 
Paria itillfnameainin tatbiki Uze
rinde ıarar edecek oluna hllk6-
met mayısın sonlannda vadesi 
gelen koponlan tediye edecektir. 

Bununla beraber hUk6met bu 
tarihten sonra Osmanlı borcunun 
tediyatını bila müddet tehir etti
ğini ilan edecektir. 

Bir giin sonra 11 Taymiı,. in 
Parla muhabiri fU malfımab ver
mektedir: 

Tlirkiye hükumetinin bir ecne
bi mütahassıs istihdamı hakkın
daki teklifi serdettiğine dair 
Pariıteki dayinler meclıaine resmi 
hiç bir haber gelmemiftir. 

Böyle bir karar reımen haber 
verilmedikçe meclis onu tam
mıyacaktır. Fakat anlaşıldığma 
gör, her ne olursa olsun M.Stan
ley Yayt ile M. Klozyer, yakan
da Ankarayı ziyarete mütaallik 
kararlarını icra edeceklerdir.,, 

. -}ıt~ _bu albüm de resimlerı--1 
nı gordügtlnüz kadınlar ve kız
lar böyle tehlikelere maruz kal
mamak için bu usulii tercihe 
mecbur olmuşlardır. görürsünüz, 
gönlilnüıün çektiğini seçersiniz. 
Hepisinin ikamet mahalleri 
bizce malumdur. Arzu ettiğiniz 
bir ınnde çağırtırız. .. 

Burada gözümüzün önünde 
konuşur.. Kesişirsiniz. 

Hacı Ömer Efendi göz kırp· 
maz bir dıkkatle fotoğrafileri 
sOzerek: 

- Bunların hepsi de kızoğlan 
kız mı? 

- Kız da var. Dul da var .. 
Hacı efendi fotografilere dik

katle baka baka nargileyi tokur
datarak: 

- Vallahi işte bu hala; seç 
aeçte beğendiğini al.. 

Bütçe hakkınd 
Maliye rekili bey 

na tta bıılııdu 
~1all\ e vekilimiz Sarnçoğlu Şü 

1 lit.mct refikimizm başmuh 
iktı,adf vıziyet bıkkındı şu ba~ 
bulunmuştur. 

- Bi.itçenin ınüvızenesi ha 
iki, iıç senedenberi hesabı kat'lld 
bütçedeki rakamlar masraf ve 
cih('tleıinden meclisin verdiği ş 
daha hakikidir. Bu cihetten knrkl..._ 
hiç bir şey yoktur. Maat 
mütcahhil hakkının sürüncemede 
gibi ihtimaller mevcut değildir. 

Trdıye müvazcnc~indeki ıÇ1f" 
senr en şiddetli bir buhran 
göstermesi tarire kanununun tı 

tekaddUm eden günlerdeki 100, 
liraya yakın ilhalftt sebebiledir. Do 
kat bugiın bir daha tahakkuk e 
Yıllardan beri devam eden açığın 
bire her hangi bir ayda bu kadir 
binmiş olması kambiyo üzerinde b 
bildiği buhranın husule gelmeslt 
olmuştur. Faraza; lzmire iki sene 
girmese giren kumaşlar kAli gelce'*' 

Bu buhran münatebedle 
eline alan hükOmct hem bo 
tedavi. hem de yıllıırdanberi devaıD 
açığa çare bulmak mecburiyetini 
Geçici olan buhranın tazvikini 
için muvakkat tedbirler ·aldı. 
denbcri devam eden açığa çare 
için de tesirleri tedrici menfeadarı 

teakubü ile tahakkuk edecek iktısaıdf 
ram hazırlamakta ve devlet sarfiyaa 

rici enıteaya dogru akan mebaliği 
il faali) ete teycih tedbirleri almak 

Muvakkat alınan tedbirler sem 
vermiştir. Bir ayı mütecaviz bir 
dan beri borsada sük6n 'e itidal 
sestir. Hiç bir meşru lngiliz lirası 
reddedilmiş değildir . 

iki çeşit Jngiliz liratı fiatı oJ 
en bOyü ddil de Türk alanın bit 
!ık 880 kuruş olmasına rığmeıı 
kuruş gibi normal flat etrafında 
masıdır. Bu hal ve bu va:ı:iyer k 
emniyetbahş görüldup için aba 
birlerden lüzumsuz kalanlan iki nu 
kararname ile IAğvedildi ve bazı 
nui]eder ilga olundu. 

Oyle ümit ediyo..m isi,. ~ 
atide mütel>aki tedabirin büyük ~ 
mı dahi ilga edilecektir. 

Uzun zaman istlyen tetbirler ~ 
nihayet üç sene içinde tediye 
nesini tamamen tesis edecek bir 
ve mahiyettedir. 

Blnaenale)h hethıhlar tarafın~ 
edilen hüktımed.z memurlanna .. .., 
mek, müteahhitlerin baklannı 
haltına karşı ödemeğe mecbur 

mebaligde teahhrüler vapmık Teya 
gerek vatandaş arasında ve prek 
daşla hüktımet arısındaki ala~ 
vereceklerde Morotoryom ilAn 
gihi havadislerin hiç birinin ash 
yoktur. 1 lazine tediyat hususunda 
kadar şqmıyan iti)aduu kaybeuo# 
lıkc ine asla maruz. değildir. 

ÖLÜM 
Dolmııbahçe camii ikinci · 

hatibi mevlüthan esatizei musi 
1 lafız Rıza efendinin refikası 
diın gece sektei kalpten \'ef&I 

haber alınmıştır. 

~lerhume pazar günü bade 
uçtc Kısıklıda kAin köşklerindell 
rılarak civar kabristana defn 
Hafız Rıza !<:fendi ve efraclt 
beyanı taziyet eyleıiz . 

- Evet çeşitlerimiz 
her tipte, her güzellikte 

- Bu medeniyet çok 
fakat bize firenkten gel 
bazı uygunsuzluklar oluY~ 

- Uygunsuz zannolu_, 
ler zaman geçtikçe b~ 
uygunlaşır ... 

Hacı Efendi nargilefİ 
datarak: 

- Sana yürekten bil 
söyleyim mi azizim? J 

- Buyurunuz... .. __ 1111 
- Faturanızda p-·.ııı 

İnsan hangisini intinaP 
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Galata kulesinin 11 inci katında dün 
öğleden sonra yangın çıktı 

lier zam~n başkalarmın yangır.lan ile uğraşanlar dün 
kendi başlarmm derdine düştüler,etfaiyeyi inandırmak 
Ş . için hayli müşkülat çektiler 

'.hrın her hangi bir sem- örmüştür. Bnnun üzerine derhal 

111 tındcn biraz fazla bir du- telefonu açmış, Beyo~lu etfaiye 
L •n Yükselse Galata ve Beyazıt k ) 
ll\lle~ . . gurubuna u ede yangın çıktığı-
dn, .. rının tepesinde duran eli nı haber vermiştir. 
.ı bunlü nöbetriler tarafından qerb .. Bu habere etfaiye nöbetçisi 

l,t al etf aiyeye haber verilir. enli bir türlü inanmamıf, ken-
1r.1·-' her ıaman böylece baş- _. · ·ı 1 ~ aiıı ı e a ay edildiği zannına 
ı.,. ın evlerine bakan, başka- kapılmıştır . 
filt rtıQ işleri ile uğraşan nöbet-
.iL r dtbı kendi başlarının der- Derhal kulenin yanma gitmiş, 
"IQe dn k dahilden on birinci kata kadar ibr d ırnUşler, etfaiyeye bel i 
"" efa olarak kendi kendileri-

& Yaadıklarını bildirmişlerdir. 
~at iiç buçukta etrafı dftr
'-d t K6ıetliyen nöbetçi alt kat
~D. ~elen bir duman kokusu 

._ b~'?'f, eğilip baktığı zaman 
~ llinci kat pencerelerinden 

~manlar çıktığını Gaıara kulesi 

hortumlar uzat:lmış, bu katın sol 
•İ saçakları kısmen yan-

'e ateş söndiiriiJmuştür. 
Y •··~ ···•• geçen ay zarfında kur
şunları uçan saçak tahtalarına 

atıhn bir cıgaradan rnhür ettiği 
tahmin edilmek tcdir . 

Tahkikata devam olunuyor. 

işine nih~yet bugijnlerde 

Taksim 
lanzim 

meydanı 1 Ef ganıstanda 
1 - - -

ilci başlanacak 
i neler o luyor~ 
Şehri ffi ~~ ge len 
sabık l1ariciye na
zırı bevanatta 

~ ~n evvel Ankara ..... n gelen İl :! cıvarındaki arsanın Emanetçe 
~lltt ınuavinkr.nden Hfını ı t bey alınmasına teşe bbüs ettik. Ar-
~k~ Muhittin beye teşeL b:isalı s:ır.ın sahibi L ulunan emlak şir-

ij.'l\~a izahat vermiştır. !:et: ile rr. i.iıa~eye girıştik ... Bu 1 

lbi~ etrnıt bey c r n b!r muharri- arsaya abidenın şeref1le mute- j 
ttıat~ fehir işleri hakkında şu mütc f:'~sip meseli konservatuvar 1 

Utıab .. l ' ' d'l k , ··~ soy em ı~lır: ve tiyatro binası inşa e ı ece -
J,~ J '11; fabrikasının elli ton da- tir. 
~ ~.},., buz yapabilmesinı temin Kanun mucibince hazirandan ı 
tlt~ . u .giin lhım gelen maki- itibarc-n emanet nıemurlanna 
~kl't sıp~riş etmege tevessiil barem kanunu tatbik edilecektir. 
t.t-..· Makınelerin bedeli taksitle memurların sın ıf ve dueceleri 
~'lcikCektir. Taksim meydanı yakında tefrik edilecek, hazır-
'-i~, aten son zamanlarda geçil- lanan proje cemiyeti belediyede 
~'k ~'t bir halde gelmiştir. müzakere ed ldikten ıonra ve-
lb.... • ında meydanm temız-
~"'•in b kilcte ~önr.erilecelırtir. Köprü 

hıpı c aşlanacak, Turing müıuriyesi Hazirandan itibaren 
~l ..,'r kongresine kadar ha- kalkacaktır . 
~~dt~ ,~:.~~e t:~f ~m:J~ec~il~ Bu husustaki kanun meclis 

~bi ~de karşısında fena bir 
ra gösteren tuvalet yeri 

~ D~rak 
l:le e~ Bey, JYI uan1111er 

Yz dövdii nıii, döv-
~kta n1edi mi ? 

Ö'tk,lİ:dMuİmmer Bey, Taksi.n 
• '-ltr b e zmir poiis müdürü 
~6 idd~y tarafından dövüldü
llliliifı•.. ıa ederek müddei umu-

.. il}"' lci lidd ~racaat etmitti. 
't İtti..1-' 1 urnamilık bu hususta 
~ t.ı~Yı l' h .._. '41Qlcilc po ıse avale etmiş 
t~'· l' :t . yapılmasını bildir
•- P.tu. ksırn merkezinde ak
._.,,ı.. ""lbrn 8 .. 
~· ''lldan er eye Omcr Bey 
) ilc,t, b dayak atmadığı tah-

~~k t:t~.krnıttır. Ayrica vila
~ °1Q b 1 at yapmaktadır. 
)L ~ F •tlı '8 meseleyi vali mua
~ ded' k· ~Yden sorduk Fazlı 

........ 1 •• ' 
-~t' 1' •hk:k 
~ttlenrn 1 ~t Yapılıyor. Henüz 

d· ali, ernıştir.» 
'i~r b· hlOdfitü Şerif Bey de 
~ ır rnub · · tbıı~.r arrımıze şunları ........, ---, ır. 
~d Meseleyi b 

" tn ao d izzat Ömer a· v'Y•k r um. 
t~~ de tahk~ktrnadığını söyledi. 

Q'"""-- ı at k ~ -~'lll t Y•ph · Da vak 
,, ttb, : ~edi!ı. 
h._ lloı· •lı rnua · · · ... "-- ıs l'lıiid" .. vının mı, yok· 

-· ... lı? Utunün mü sözilne 

encUmenlerince tetkik ve intaç 
edilmiştir. Yakında heyeti umu
nıiyece mUzakere olunacaktır. 

Şarapçılık - -Müskirat idaresi şarap 
mal edecek 

Senec'e 13 milyon liralık 
içki içiliyor ? 

Müskirat inhisarı umum mil
dürü Aıım B. dün idareye ait 
muhtelif meseleler hakkmda 
fU beyanatta bulunmuttu: 

Şarap9ıhk 
Bu gün en ziyade çalıştığımız 

işlerden birisi f&rapçılığı himaye
dir. Bunun için Avrupadan bir 
mutahassıs getirdiğimiz gibi bir 
de mükemmel ~arap laboratu
varı inşa ettiriyoruz. 

T ekirdağında bir t•rap evi 
yapmak üzere 36 dönümlük bir 
yer satın aldık. Yakında inhi
sar idaresi de şarap imal ede
cektir. 

Rakı imalAtı 

Piyasadaki milskirat inhiaarı
nın kontroluna tibi rakılann 
kimilen muzır maddelerden ari 
olduğunu iddia edebilirim. Ka
çak rakı imal edenleri de sıkı 
surette takip ediyoruz. 

Llk6r ve ispirto fabrikaları 
Şişlide yapılacak likör fabri

kasının intası mayııa tehir edil-

1 .. 
bu:ıunııyor --Efgan .<tefi n de dfin seh-

r im ize gc ,, i 
Ehan stanın opık hariciye 

nazırı Gulfım Sıddıt{ f-l an ev
vel <i gün Berlinden şehrimize 
gdmiştit. 

Sabik n!'zır kcnc'isile konuşan 
bir muharriri rn izc atide~ i beya
natta bulunmuştur: 

- Efg.mlılar bır aileden ad
dettiklt!rİ karde? Türkleri çok 
candan sevmekted ı rler. 

Türkiyenin büyük terakkiya
hnı benimsiyerek takdıs et
mekte ve onunla iftihar eyle
mekteyiz. 

Çok yakından tanıdığım ve 
cidden sevdiğım büyük dahi 
Gazi Hz. her Efganlının kalbin
de taşıdığı mu ',a<ldesatı meya
nındadır. 

Efgadistan şimdi yeni Türki
yenin yürUdüğü yoldan yürümek
tedir. Hükümetin idaresi muktedir 
ve münevver zevatın elindedir .. , 

<i:ıdi.,orıaı 

Gulam Sıddı ~< Han ve biraderi 
Gulam Ccylani Han birkaç gün 
sonra lskenderiye, Mekke ve 
Medine tarikile memleketlerine 
döneceklerdir. 

Efganistanm Ankara sefiri 
Gulim Nebi Han kendilerini 
tetyi etmek üzere dün İstanbula 
gelmiştir. 

miştir. Bu sene Diyarbekir ve 
Mersinde iki ispirto fabrika
sı açacağız. Şehrimizde tesisini 
düıündilğümüz şişe fabrikası 
için de Maliye vekaletinin mü
saadesi beklenmektedir. 

Bir senelik varidat ve kadro: 
Varidatımızda tenakus yoktur. 

Piyasadaki buhrana rağmen sar
fiyabmız değiımemiftir. Umum 
varidabmaz senede 12-13 milyon 
lirayı seçmektedir. Bu seneki 
kadroda yalmz 150 kadar 
milakirat memurluğu la~vedile
cektir. 

Kadınlar alemiııde 

Bir tenkide cevap --
I3irlik , biz dedikodudan ziyade 

ehe111 n1iyet veriyoruz, diyor 

. 
l SC ~ 

Nakiye Hanımın Kadınlar bir
liğinin yaptığı mitingin başarı
lamamasından şikayet ettiği ve 
pek az kadının -
hazır bulundu
ğu bu mitingi 
facia kelimesi
le tavsif ettiği 

yazılmışhr. Bu 
beyanatın yap
tığı aksi öğ-

renmek ı çın 

dün Birliğe gi
den bir muhar-
rmmız Birlik 
azasını hayli a- Na~ıJ't H . 
sabi bulmuştur. 
Dün idare heyetinden Lamia 
R efik, Efzayiş Suat, Saime ha
nımlar bu beyanat dolayısile 
fırka müfettişi Hakkı Şinasi 

paşayı ziyaret etmiŞlerdir. 

Bu beyanat hakkında birlik
ten muharririmize verilen cev ıp 
şudur : 

"Nakiye Hanımın bu söıleıj 
ıöyliyeceğine kani değil iz. Facia 
kelimesine ise hiç inanmadı k 
Netekim Nakiye hanım b=r ar~ a· 
daşımıza bu kelimeyi kulhnma
dığını söylemişti r. Başvekil ve 
Meclis reisi Kazım Paşa Hz. ne 
meting münasebetile çektiğim 7 

telgraflara cevap gelmiştir. Ôİ7 
dedikodudan ziyade işe ehem
miyet vermekteyiz. Bugün gene 
toplandık . 

Kız muallim mektebi müdürü 
Nebahet hanımın belediyecil ılt 
hakkında bir konferans verme
sini kararlaştırdık. Bu kabil kon· 
feranslara devam edeceğiz ,, 

Leblebiciler karar verdiler 
--------

Bır mektep açıp leblebi yap
masını öğretecekler 

Esnaf cemiyetlerini tekrar kurarak 
Avrupaya ihracat yapmayı 

düşünüyorlar 
J~undan bir müddet evvel 

şehrimiz leblebiciler es-
nafı cemiyeti faaliyet göstere
mediği için ticaret mürakipleri 
t arafından feshedilmiş, azası 

bakallar cemiyet.ine raptolun
muştu. 

Haber aldığımıza göre müra
kibliğin bu kararı leblebicileri 
hıç memnun etmemiş ve kendi
lerinin ayrı bir iş sahibi bulun
duklarından, bakallarla hiç ala
ka hırı bulunmadığını söyliyerek 
t :caret müdürlüğüne müracaat 
etmi~ler ve cemiyetlerinin tekrar 
açılması ıçın müsaade iste
mişlerdir. 

Ticaret mtidürligi bu müraca
atı nazarı dikkate alarak yenı

den tetkikat yaptırmağa karar 
vermiş ve mürakiplere şehri-

mizde bulunan leblebici esna
fının miktarile bunların kazancı 

ve faal yelleri hakkında tahki
kp.ta başlanmasını tebliğ etmittir. 

Diğer taraftan dün mef
suh cemiyetin erkanından biri 

kendislle görüşen muharrimiıe 
şunları anlatmıştır. 

_ Cemiyetimizin tuhaf bir 
talihs ı zliği var. İlk teşekkülden 
biraz sonra kafi derecede aza
mız olmadığı söyleoerek kuru 
yemişçilerle birleştirildik. Bilaha
re bu yeni şeklin de faydası gö
rülmediği mevzuu bahsedildi 
ve cemiyetimiz dağıtılarak aza
lannın bakkalar cemiyetine yazıl
maları söy]endi. 

Biz san'atımızın bakkallıkla 
hiç bir münasebeti olmadığına 
kaniiz. Kerçi bakkalların bir 
kısmı leblebi satmakta iselerde 
bu, leblebicilerin bakkallar cemi
yetine dahil olmasına bir sebep 
teşkil edemez. Aksi taktirde 
bu hal şimdi esyrı ayrı kendi 
remivetlerinde çalışan kabYe
ciler, şekerciler, makarnacılar 

gibi esnafın da bakkallar cemi
yetine kaydını icap ettirir. 

Biz bu yanlışlğın tashi edile
rek cemiyetimizin tekrar açıl

masına müsaade edileceğine 

kani olduğumuzdan yeni teşek
kül için güzel bir faaliyet pro
gramı hazırladık. İlk iş olarak 
bütün leblebici esnafının dü~
kinlarını bir heyet halinde 
dolaşarak onlara cemiyetin fay-
daları izah ve bu suretle aza 
adedini çoğaltarak bütün esnafı 
aramıza almağa çalışacağız. 

Cemiyet bundan sonra yalnız 
leblebicilere mahsus olmak üzere 
hususi bir gece mektebi açacak 
ve burada gene ekserisi okuyup 
yazma bilmiyen esnafımıza ders 
veri leceği gı bi san'atımız hakkın
da da ameli tecrübeler gösterıle
cek ve acemilere leblebi imali 
öğretılecektir. Leblebi jstihlaki 
de son günlerde biraz azalmıştır. 
Eskiden Romanya ve Bulgaris
tana mühım miktarda leblebi 
ihraç ediyorduk. Halen maalesef 
bu bır faide temin edememek
tedir Bunun için de cemiyet 
vasıtaaile esnafımızı bir birlik 
yapmıya davet edecek ve bu 
memleketlerle diğer avrupa şe
hirlerine yeniden ihracat yapa
bilmek çarelerini, propağanda 

vasıtalarını arıyacağız. ,. 
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Son açılan davalar 
İsnadın isbatı, ıalAhiyetll bir yerde yapılmıt olma
lıdır ve illA ... 

İftira dave11: 

Şimdiye kadar verdiğimiz 
izahlardan bir iftira da

vası görülebilmek için şu ka
yitler tesbit edilmiş olur : 

1 - İftira maznunu, davacısı 
aleyhinde kanuni bir takip kas
tetmiş, bu maksatla ortaya bir 
ihbar, bir şikayet atmış olmalıchr. 

2 - Bu ihbar veya şikayet 
bir ihbarname veya şikayetna
me ıle olmalı ve bunda kanunun 
ceza hyin ettiğı bir fiil yazılma
lıdır. 

3 - İhbarname veya şikayet
name adliyeye veya zabıta me
murlarına, valiye, kaymakama, 
nahiye müdürüne verılmelidir. 
Ve kanunun " mağdur ,, tabiri 
hhakkuk etmek için, isnat olu
nan kimse hakkında celp vara-
kası olsun kesilmiş bulunmalıdır. 

4 - Rücu edilmiş bır isnat 
değilse bu ihbar ··eya şikayet 
üze ine kanuni bir takip ya baş-
lamış, ba~lamış da neticesiz kal
ımş, yahut başlamış bitmiş ol· 
malıdır. 

8 ir ihbar veya şikayet bir 
hakim kararına iktiran edinciye 
kadar asla iptal edilemez ve u
sulüne muvafık bir ihbarname
deki ianat yalnız şikayetçinin 
malı değil, umumun malı sayı
lır. Başta müddei umumılik ma
k .ımları olduğu halde o ihbarın 
hakikati araştıralar; ispatı, bir 
alacak davası gibi, müddeiye 
bırakılamaı. 

5 - Takip neticesinde dava· 
cının suçsuz olduğuna karar ve
rilmelidir. 

6 - Bu karar, salahiyetli 
yerden alınmalıdır. 

7 - Utira maznununun bu 
ihbar Ye şikayeti yaparken da
vacııınm « suçsuz » olduğunu 
bik iği anlaşılmalıdır. 

1şte o vakit o maznuna : "' if
tira etmişsin! ,, denebilir ve 
verilen ceza, efkarı umumiyenin 
" kanun kükmü yerini buldu ! ,, 
diyeceği bir ceza olur •. 

Bu kayitler olmayan bir "ifti
ra,, ) ok mudur? Onlar cP.za 
kanunumuzun "iftira,, tabirinden 
hariçte "alır. Halk dilinde onun 
da adı "iftira,, dır; fakat onun 
cezasını halk ayıplayarak verir. 

İki veziyet: 

Dem:ştik ki bir iftira davası 
ancak takip neticesinde suçsuz-

. luğu meydana çıkmış bir da
vacının vücudunu istilzam eder; 
öyle ki ya isnattan rücu edile
rek isnat edıl ... n cürmün cezasını 
muhbir kendi üzerine almıştır; 
yahut takicat masumiyetini gös
termi~tir. 
Eğer iftira davası o takibin 

neticesi alınmadan açılmışsa, 
• bizim misalimizde de böyledir -
suç iddiasının tahkikme giriş
mek zaruri olur. 

O halde karşımıza iki va· 
ziyet çıkar : ya tahkik ay
ni mahkeme tarafından ya
F ılabil ır; ne cürmün ne maz
nunun vasfı muhakeme cere
yanında, müessir değiJdir, maz
nunln davacının muvakkaten san· 
dalya değişmelerini mucip olur. 

Yahut cürmiın, veya hakkın
da isnat vaki olan maznunun 
vasıf ve sıfatları muhakeme 
cereyanında yeni bir safha açar. 

Yeni açıl~n davalarda bu hali 
görüyoruz. Adi hakaret davala
rına ait ceza maddesi'!de haka
retin ispatı aslı olan ltalyanca
unda olmadığı halde, bizimkinde 
'aynı mahkeme. ,, ye ver imi, 

bir salahiyettir. ilave edilen bu 
kaydin ehemmiyeti iki taraftan 
birınin vekil olması, ispatına gi
rişilen noktanın da merauriyet 
vazifesinden bulunması gibi bir 

hadiseyle tebarüz etmiş oluyor. 
İstitrat olarak arzedelim ki "ayni 
mahkeme ,, kaydi herhangi bir 
hadisede olursa olsun tatbik edi
lebilir şümulü haiz görülmeme
lidir. Mesela Maliye vekili beyin 
bir gazeteci aleyhine açtığı ha-
karet davasında maznun vazife 
noktasından ispat iddiasında bu
lunup da buna iltifat olunduğu 
farzolunsa bu iddiayı ·' ayni 
mahkeme ,, tabirine rağmen ayni 
mahkeme tetkik edemez. Sebe
bini evvelce izah etmiştim: Ve
killerin muhakemesi teşk · latı 
esasiyede hususi hükümlere tabi 
tutulmuştur ve hiç b r kanun 
teşkilatı esasiyeye münafi ola
maz. 

İftira maddesinde böyle llir 
ispat kaydine tesadüf etmiyoruz 
ve bunun, ihbar yahut isnatta 
ısrar üzerine hukuku umumiye 
davasının cereyana başlaması 
aslolduğundan ileriye geldiğinı 
bilıyoruz. 

Masuniyetin ref'i meselesi 

O halde bir iftira davasında 
açılacak yeni tahkik celse ve 
muhakemelerinde filen maznun 
yani aleyhindeki iddialara cevap 
Yermek mevkiine gelen tarat 
meb'us olursa ne yapılacak? 
Büyük Millet Meclisinden masu· 
niyetinin kaldırılması istenece~! 

Halbuki "memurluk vazıfesini 
aui istimal etmek,, faslından bir 
cürüm isnadı bir meb'usun ma· 
suniyetini kaldırmak için dahili 
nizamnamenın yazdığı şartlar 
içinde yo \, 

Eğer alakadar olan meb 'us 
bir de vekil bulunuyorsa "bir 
vekilden cezai mes'uliyeti müs
telzim ef' al vukuundan bahsıle 
tahkikat icrası,, Büvük Millet 
Meclisine ait... ışte bunun için-
dır ki yukarıda iftira hükmünü 
hazırlayacak unsurları hulasa 
ederken iddianın salahiyetli bir 
yerde tetk k ini yazmıya lüzum 
gördük. 

Bu kayde riayet edilmediğini 
tasavvur edıniz: 

Der hal. dün işaret ettiğimiz 
manzara vücut bulur. Hukuku 
umum yeye hizmet, yahut uğra
dığı bir zarara taımin için ad
liyeye koşan bir adalet mülte
cısı, şüphelendiği veya kat'i 
olarak bildiğ i bir hasmının, ken· 
disıni takiben açacağı bir iftira 
davası içinde boğulup kalmak 
mukadder olur. 

Müddei umumiler, hakimler, 
aleyhinde bir cürünı haber veri
len bir maznunun, ıcabında, cü-
rüm del ilerini ortadan kaldl(ıp 
yok eder diye tevkif ederler, 
bir suç tahkikatını bu tekillerle 
idare ederlerken açılması pek 
kolay olan böyle bir iftira da -
vası. asıl davanın önüne geçer
se isnadın maınun saydığı kim
seler yerine o ihbar ve şikayeti 
yapnların tevkif edılmelerine vol 
açılmış, bu ihbar ve şikayet sabi
binın cürnıü meydana çıkarmak-
ta bir tesiri olacakken onun eli, 
kolu, dili bağlanmış olur. 

Bu takdirde de tahkikatın 
salahiyetli yerler elile yapılması, 
teşkilatı boyuna işgal edecek iti
raz ihtimallerini kaldıracağı gibi, 
adaletin ve intizamım muhafaza
sı da buna bağlı durur 

Bizi n aldığımız iftira misalin
de de bir meclis tahkikatı lü
zumu mündemiç görünüyor. 

Bu vaziyet üzerinde de yarın 
konuşacağız. * * * 

l l ~ Bundan c' el kı makaleler sıra ile 
( 16, 18, 19 ) nıs:ı n ııı rıhl i n u~ fı al arınıız . 
dadır. 

Ankara nümune 
ScrQisi 

Bugün 20 Nisan. Ankarada 
Türk Ocağı binası dahi· 

linde bir nümune sergisi açıla· 
cak. Mili Tasarruf Cemiyetinin 
teşebbüsü ıle açılan bu sergiden 
maksat Cümhuriyeti idarenin 
merkezinde her türlü Türk ma· 
mulit ve mahsulatmın nUmune· 
lerini tr.1hir etmektir. 

Filhakika bu tarzda bir ser
gının tertibine ~iddetle ihtiyaç 
vardı. Memleketimizde her nevi 
mamulat ve mahsulatın en bü· 
yük müşterisi hükumettir. Y eku· 
nu 220 milyonu bulan Devlet 
bütçesinden her sene hükumet 
külliye ti : mübayaatta bulunur. 

Çok arzu edrlir ki hükumet 
hesabına yapılan her hangi 
bir mübayaada memleket 
dahilinden tedariki mümkün 
iken ecnebi satıcılara on para 
verilmesin. Zira ancak bu suret-
ledir ki ithalat ile ihracatımız 

arasında tam bir tevazün temin 
edebiliriz; gene at:ıcak bu suret-
ledir ki milli iktisadıyatımıza is· 
tenilen inkişafı verebiliriz. 

Fakat hükumetin her türlü 
müba vaatında yerli mallannı ter· 
cih etmek azminde olması mak· 
sadın husulüne ki i değildir. 
Yerli müstahs·llerin eJinde hüku
mete ait ihtiyaçları tatmin ede
bilecek ne gibi eşya bulunduğu 
salahiyettar makamlarca malum 
olmak lazımdır. Salahiyettar 
makamlara bu yolda en doğru 
malumatı verecek vasıta ise 
Ankarada tetkil olunan bu nü
mune sergisi olabilir. 

İşte bugün Ankarada küşat 
merasımı yapılacak olan ser
g inin ilk faidc.si bu olacaktır. 
Hu sergi herkesten evvel Türk 
müstahsillainin memleketimizde 
yetiştirdikleri yerl ı mallarını nU· 
mianeler:le hükumet merkezıne 
tanıtacah i.ır. 

Serginin ikinci bir faydası da 
şu olacaktır: Sergiyi gözden 
geçiren bir kimse bugün elde 
bulunan vesait ile ne gibi şey
ler yapılmakta olduğunu göre
ceği için iktisadi istihsalimiz n 
halihazın tamamile anlaşılmış 
olacaktır; bu vaziyete göre ya
rın için daha ne gibi vasıtalara 
ihtiyaç görüleceği, daha ne gibi 
işler yapılacağı meydana çıka
caktır . 

Bu günkü vaziyet iyice görül
meden yarın için projeler hazır-
lamak gözü kapalı bir adamın 
tesadüfi bir istikamete doğru 
yürüyüp gitmesinden farklı de
ğildir. 

Nihayet Ankara Sanayi Ser· 
g isinin umuma açılması ile· Milli 
Tasarruf . Cemiyetinin de ilk 
muvaffakıyetli eseri vücut bul-
muş oluyor. Mütevazı ve gürül· 
tüsüz bir şekilde teşekkül eden 
Cemiyet sükun içinde çalışarak 
hükumet merkezimızde bir nü-
mune sergisi tesis etmekle en 
mühim bir milli ihtiyacı temin 
etmiştir. 

Şüphesiz bu nevi sergi ihti
yacı yalnız Ankaraya mah ... us 
değildir; hakiki birer ticaret 
merkezimiz olan lstanbul ve 
İzmir gibi büyük ~ehirlerimizde 
de birer sergi tesis edilecektir. 
Daha sonra beynelmilel büyük 
sergilere Türk erbabı sanayii
nin iştirak e melerine de çalatı· 
lacaktır. 

Milli Tasarruf Cemiyetinin 
diğer mühim teşebbüsleri ara
sında sergi meselesine ayrıca 
bir mevki vermesi hakiaten çok 
yerindedir. 

~etkM 

Muharriri : Ömer R•~ 

Melikenin bindiği ge~ 
bir tuzağa düşmüştü 

Eli yalın kılıçlı iriyarı bir adaJ11 
bagıdı: " Ya teslim olun yaht 

hepinizi kılıçtan geçiririz 
-18-

Haydar gemiyi idare ile meşgul 
olan kaptan muavinile bunları ko
nuşuyordu. Asıl kaptan bir mild· 
dettenberi hasta yatıyordu. Onu 
tedavi için uğraşılmış, fakat 
kaptanı iş başına getirmek 
mümkün olamamıştı. Kaptana 
nüzül isabet etmiş gibiydi. İşin 
tam biteceği sırada hadısenin 

vukuu hiç te iyi değild i. Bu 
vaziyet karşısında kaptanın baş 

muavin ne giivenmekten başka 
çare yoktu. Halbuki bu adam da 
işte onları yttnlış bir yere götürü
yordu. Çünkü Cebele Frenklerin 
elinde idi. Onların hed~fi ise 
bambaşka idi. Onların maksadı 
Drabsak tarafına inerek Frenk
lerin bulunduğu bir yere uğra-
madan Şama varmaktı. Kaptan 
muavmine göre kendisi Cebele 
taraflarında emin bir yer bili· 
yordu. Oraya iltica etmekte de 
bir mahzur yoktu. Haydar bu 
sözlere İnanmış ve geminin tam 
bir ticaret gemisi olarak görün
mesine dair bir takım teduırler 
alarak neticeyi beklemişti. 

Sabaha doğru dağların tepe
leri ağarırken gemi bır nehrin 
ağzına varmış, içeriye girmiş, 
Kaptan muavini demırin buraya 
atılmasını emretmişti. 

Melıke kamarasından etrafa 
bakıyordu. Hiç bir taraftan bir 
ev veya bir şehir görün
müyordu. Sis etrafı kaplamıştı. 
Fakat gemiye yaklaşan bir ha-
reket oluyordu. Gemıye bir ta
kım kayıkların yaklaşmakta ol
duğu muhakkaktı. Nıhayet bu 
kayıkların bir kaçı göründü. 
Kaptan muavini yalnız başına 
güvertede dolaşıyordu. Gelen 
kayıkların biri gemiye yanaşmış, 
kaptan muavinı gemınin kena
nndan iyilerek bu kayıktaki bir 
adamla görüşmüştü. Melike gö
rünce derhal hatırladı. Bu adam 
tayfalardan biri idi. Geminin 
har;cinde bulunduğunu anlayınca 
Melike hemen bağırdı : 

- Haydar bey, bir tuzağa 
düştük!.. 

Kayıklardaki adamlar gemiye 
giriyorlardı. Melıkenin sesi üze· 
rine hemen yetişen Haydar bir 
nazarda vaziyeti anlamış ve 
adamlarını çağırmıştı. 

Bunların hepsi bir hamlede 
koştular. Fakat güverte müha-
cimlerle dolu idi; bunların içinde 
iri yarı, burnuslu, yalın kılıçlı 
bir adam Haydar ile adamlarına 
baktı ve: 

- Hepiniz teslim 
Olmazsanın hepinizi 
geçırırız. Kaptanlarınız 
olunmuştur. 

olunuz. 
kılıçta o 

tevkif 

Kaptan muavını iki a dam 
arasında elı bağ lı duruyordu. 

Haydar hemen sordu: 
- Bizi kimin emrile tevkif 

ediyorsunuz ... 
- Muazzam • Şeyhül Cebelin 

emrile •. 
En cesur kahramanlar bile 

titremişlerdi. 

Haydar bir süal daha sordu: 
- Sult&n ıle sizin şeyhiniz 

Sinan arasında bu sırada sulh 
yok mu ... 

- Yoktur ve daima yoktur. 
Şeyhülcebel getirdığiniz kızı 
rehine olarak iatiyor. 

Bu 
beraber 

asil kadının bi~ 
bulunduğunu rıeP' 

bildini7. .. 
- Şeyhül Cebel her , 

bilir. Teslim olunuz ... 
- Teslim olmıyacağıı. 

bu tuzağı ~imin kurduğun~ 
ladak... Ham esrarkeşler biS 
l im olmayız... Buyurun b 
Salahattinin intikamından 

Beyaz burnuslu adaın 
verdi: ,,1 

- Bunları doğrayiniz.. ~ 
kadına ve Haydere ilişıneJ"' 
Onları Efendimiz ıağ iatiyol.J 

Hayder, Melıkeyi kam~ 
sokmuş ve adamlarile b~ 
hamle etmişti. Esrarkeşlet ıJ 
elde kılıç, bir elde kam• ~ 
düler ve kan dökmiye bat~ 
Salihattinin askerleri o ıP'ı 
şiddetle hamle ediyorla~J 
esrarkeşler geriliyor ve m•'2 

::::~=~~:~~a:~~trl~:cı.~ 
rar dönüyor ve tekrar d~ 
yorlardı. Bunlar ölümden k' 
ins~nlardan değillerdi. ~ 

Ölümden kaçmak onları' J 
değildi. Bunlar saldırıyor, ~ 
rıyor, ve güle güle ölüy~w " 
Sanki hayat hu adamlar. jçİ~ \ 
yü}{tü ve lıu yükü atmak . 
için en mukaddes vazife il; 
!erinden ölenler adeta se~ 
hayattan kurtulduğuna nı'' 
olarak gözlerini yumuyor~ 
yüzdendir ki bunlarl:-t harp ~ 
ler pek elim bir vaziyette~ 
yorlardı. Çünkü bunlar• ~ 
ancak ifna harbi kir ı'J 
Başka türlü bir harp netic' 
mezdi. Gemideki adamlar ti 
değıllerdı. Bunlar heaı 

hem deniz yolculuğundaJI 
idiler. Bununla beraber 
hepsi kahramanca döğii 

ancak düşmanın çokluğu ~ 
sında mağlup olmuşlardı. .'J 
darın adamları ma •,tul ~ 
ten sonra yalnız batın• ;I 
müş, nihayet kan içinde )', 
güvertenin üzerinde aya~ 
rak yere düşmüş, esrark ~ 
fırsatı fevtetmiyerek a""' 
onun üzerine atmışlar, ~ 
kalıyarak komandanlarınıO 
na dipdiri götürmüşlerdi. İ. 

Haydar yakalandıktall /. 
iş bitm işdi; esrarkeşlerin Jı;! 
danı maktullere işaret ed 
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ı .. (VAK iT ) iN HABERLERİ ŞEHiR 
!:!orsada: 

isterlin 
tıı ln~liı lıra!ı dün horsa da 10~4 ku
.,.1,ta açılmış ve JÜ.35 kuruca bdar ,·ük-
~ tk ' . ı "ten sonra 1034 5 kuruq:ı kapıınmış· 
tır. M · • . t UatneJc diın borsada harareti! ccre-

g~n etmiş ve 47:i00 1::-terlin muamele 
urııı .. 

UŞtür. Altın 82'1 kuruştur. 

Bir borsa acentesi 
Be. l\arrı~iyo borsacı acentekrinden Na;dı 
ııı; t~ınınat mektubunu \'akti mua\')'e· 

111 
de değiştirmediğinden accntelikten 

buU~fi addedilmiş ve borsa meclisince 
•ilk arar salonda kampana çaldırılarak 

adtrlıra bildirilmiştir. 
Nurullah Eset B. 

dUıı lia~kalar konsorslyomu icra komitesi 
lt)pJ t\urutah Ecat Beyin riy:ı~etınde 
<'il •n:ı.rak borcava ait işlerle meş~ul 
a ttıus 'e içtimadan cnnra Kurullah Esat 
~~~~~ b~s gıinluk n?.i~et hııkkı:ıda 
.ı.... ete ııahat ,·eı mi'\\ uz ere A ıı k .ıraya 
"'"llllŞtir. 

~ U~Utnaı(eyh hareketinden e\'\ el ken· 
& c ır. . • • 

lö\'l ~oruşen hır muh~rririm ı1.e şunları 
· 'nııştir: 

a.... ._ Anl..arada \Ck~letle temas ettikten 
~~ . 
İl'tiıe yakında toplanacıık nlaıı Alı 
't . meclisi dzalarının intih:ıbı 'c 
~ a,~ hazırlıl\larla meşıı;ul olacak ,·e 
ıı.~ csı günü 2 numaralı horsa karar· 
"'!Qcg• • 
~ ını alarak tekrar lstanb11la donc

Qı, 

~ ~"hlttin e;; i,e br,ıadı 
46'ı •li \f'kili \C ~C'hremıni :\luhittin Bey 
~ togleden e~·,·el , ilılvet~, o~l~den sonra 
ııı.. tnanete gıderek \'azıfderıne ba,la· 
-,ıır, ' 

---
,. İflAs istetistiAi 

~"İt \t•ret mahafılince tutulan bir ista~ 
11, k' nazatan bu sene ba~ından 1 nisa· 
h... •dar şehrimizde 1 7 ticarethane iflds 
"'QJIŞt' 
~ ır. Runlardan beşi kı mu~Yoncu, 
eıbit!kcr tac'ri, hlrı ,·apur 5ahibi. üçü 
~ ~-~e manHaturacıdır. Bunlardan se· 

Urk \"e dokıı7.u da {tavrı müslımdir. 

~ ·ı:. Yugoslav r.ezırı 
•llU• 

'"e h •~vya ı ın sabık hariciye nazırı 
ıı'ıı •lep Orman ye Maden nazırı hulu
~- Dr. Anton f\oro~rk e\•,·elki ~ün 
~•zc gelmiştir. ;\I. l\nresek hu~usi 

se~·ahııt etmektedir. 

~t Bugün ;ldiyor 
~attı haftadanberi şehrimizde bulunan 
tÖStt lrıya kıraliçcsi bugün ı;aat l 0,5 ta 
'tktitrıtcye müteveccihen hareket ede-

~ 
haberleri 

Kıskançlık! 
l\arısının burnunu 
ı~ kesti ... 

lir h ijrde Kemalpaşa kazasında feci 
"Ilı ldise 

ıl\de b" olmuş, Hasaıı oglu Mehmet 
~11bı11 b ır ııdam ze, cesi Hedi~ e Ha
k Vt trıunu ke(mi;ıır. Sebebi kı~kanç· 

•dını çırkinleştirmek arzm.udur. 

Spor 
• 

intikam maçı 
Muhtelit bugün Vi
yana He intikam 
maçı yapıyor 

Cuma gimü Viyanalılarla muvaHaki· 
yetsi7. bir oyundan sonra 2 - 1 ma~llıp 
nlan muhtelit takımımız \'arın hiraz de· 
j!:iş i k bir kadro ile ikincı maı; ını gene 
Tak:.lm Stadyumunda yapacaktır. 

Au fırı:aı tan i~tıfade ederek ıı;eçen 
günkü manasız maj!:IOhiyeti telfıfi etmek 
pel.: Al~ mumkundür. Bu da cuma ~ıinü 
çıkarılan takımın hucum hattına l\emal 
Faruki, Rebıi. J.;:cmal Sefık ,.e Sal.ihattin 
~ibi atılgan nyuncuları ko~ ınakla olabılir. 

Futbol he,·eti her halde bunu nazarı 
itibara alarak takımın hucum hattında 
bu sefer atılgan, girgin oyunculara yer 
vermelidir. 

i\laç c;aat beşte başlıyacak 'e gene 
lcalyan hakem cncumeni reisi M. ttla' ro 
tarafından idare edilecektir. 

bıanhul luthnl he) etinden: 
\ · irana muhteliti ile bu~iın rapılacak 

olan maç için erelce çağırılmı~ olan 
futbolcularla C:ılaaa~ar.1\'dan Kı·mal Fa· 
ruki Beyin saat üç buçukta Galatesaray 
kulübünde bulunmnları rica olunur. ---
Gaip aranıyor 

K. Kemalle karşı
laşacak olan Fran
sız profesyoneli 
meydanda yok 
1\ı) metli bok::-örümüz "üçük Kemalin 

gelecek cum' ~unı.i Andre Rebi ile kar· 
şılaşmak \"e Saranga) ı, Sıtkı), bertaraf 
edrn bu ~ üksck Fran~ız profc$yonelinin 
kıır,ısınıla i\"j p)r {l~tiç~ almalc J~in ne 
bti~ u>t bir gayretle çalıştığını dun tal:ıı· 
!Aale yazmışuk. .Kemal her tarııfıa çalı

şırken müsabaka miirettipleri de 'bir bü
yük maça yaraşan bir tertip için Stad
yomu ki ralıyorlıır. ringi oraya nakledi-
yorlar, maçı herke~in ) akından ve rahat 
görebilmc!'İ için tertibat alıyorlar .. 

Riıtun bunlar iyı, fakat dün saklı 
tutulmak is.tenmc·ine rı.ğmen kulağımıza 

kadar gelen bir ~aylaya rar•rnen Andre 
Rebi orr:ıdan kaybolmu~ttıı lemen her 
gün Galatasaray kulübüne gelerek al:lka· 
darlarla temas eden Rehinin son günler
de bu ıh·ııretlerfne devam etmemesi 
nazarı dikkati celbetmiş \'e Fransız Şiş-
lide Bulgar hutanesi ch·arındaki pansi· 
} onunda aranmıştır. Fakat ran~iYonda 

Andre Rebiye tesadüf edilememış, · hatta 
boksörün iki gun ev\"el eşyalarını alıp 
giui!!;İ anlaşılmıştır. Bundan ~unrıı ~eçen 
iki gün zarfında da Fransız boksoriınü 

gören olmJmıştır. 

Anc!rc Kebıııin bokqa en yüksek 
kıymetimiz l\üı.;uk l\cmalın ı..ar~ı,ında 

butı.in U'l:ıc:ı harekrtlerı nın hoşa çıb:rıgını 

Adliyede: 

Arif Oruç 8. 
Dan mahkertıedeki ve 

ma5fanfikl,kteki dava ıarı 

tethik edildi 
"YARIN .. gazetesi alevhine açılan snn 

da,·a)ara ait tahkikat henüz, bitmemi;· 
tir. ikinci müstantik 1 lakkı He,· dün ga
zetenin baş muharriri \'e mec'ul müdtini 
Arif Oruç Reyi t"krar ısticvap etmiştir. 

Diıter taraftan Yarın ak\ hine ev\'elce 
açılan \'f' lstanbul ikinci ceza mahke· 
me5ine intikal eden da\'aların rüvetine 
saac on dörtte d"·am tdilmiş, lzmirden 
,·:ıki bir isti!Ama gel~n cenp okunmuş· 
tur. Bıı ce' apıa. vaktile rü\·et edilen 
bir neşriyat davacının Arif Or~ç B. aley
hinde mahkOmıyet kararile neticelendi~i 
bildiriliyordu. Hu hükmün infazı müru-
ru zamana uğradığı anlaşılmış. bundan 
sonra Tütun inhisarı tarafından açılan 
bir neşri\'at davasına ait muamelenin 
ikmali için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

"ı\ kbaba .. aleyhindeki açık r<':.im da
' a~ı da bu resmı iktıbasen neşreden 
"Yarın,, a~~yhindeki açık resim davasile 
hirlikte ruyet olunuvor. Diin mahkeme· 
de Akbaba mes'ul 

0

müdüriı Yusuf Zi\·a 
Bey, Yarın mes'ut müdürü .\rif Oruç ~·c 
vekili ~uri Be\ lcr. Tütün inhisarmm aç
tığı davadan dola\'ı vekil Faruki Bey 
hazır bulunuyordu. 

Rftit Pe'a torunlarınm müd•
f aa ,ahiUer-i dinlenildi 

hanbul a~ır ceza mahkemesinde dün 
sabah Topaneliojtlunda bakkal Teofanı 
teammüt kastilc . C.ıldürrnekle maznun 
Arslanın muhakem('sine dc,·am olun· 
mustur, Dilnkü celsede bildiklerini ta· 
mamil~ sôylemedilderi k:ı\'dile davıwa 
ithel edilmiş olan sera!;ker' Raşit Paş"a· 
nın torunları Ühhe, i\Juzaffer, 7..ekiye 
l Janımların ğösterilecek miidafaa şahit· 
leri dinlenilmiş, hunlar, Hanımlann asil 
alled~n kibar. namuslu ve servet sahibi 
olduklarını söylemişler, kendilerinden 
cürüm mahiyetinde bir hareketin südur 
etmi) eccjti miıtaleasınde bulunmuşlardır. 
.\ luh:ıkeme ~ahit celbi için on dört ma· 
,·ıs.a bırakılmıştır 

'Mahmut Saimin mahakemeıi 
Is tan bul üçlinC'li ceza ma'hkemcsindc 

ddn ne~riy11t dol:ın(hn'Cilıgından maınurı 
Mahmut Saim, Sadi Reşat efendilerle 
fcr'an alAkadar bulunmakla maznun :"\e-
dime hanımın muhakemesine devam 
edilmiştir. 

Fran~ızca 1\ Tiliiyet ''e Ekonomi gaze· 
teleri namına abone kavdı noktasından 
açılan veni bir da,·a. i~tintak dairesin· 
den m~hkemeye gelmiş. mc\•cut dava-
larla Lirleştirılmi*tir. i\luhakemeye dC\·am 
olunacaktır. 

Komünistlerin istiovebı 
Adliyeye verilen komünistlik beyan· 

nameleri dağıtmakla maznun dört kişi 
hakkındaki tahkikata dördüncü müstan
tiklikçe dc,·am olunmaktadır. Tahkikat 
istic\"ap safhasındadır. ----
görmemek icin firara kadem basmış ol
ması muhtemeldir. 

Fakat biz profesyonel de olsa niha· 
yet bir spor adamı olan Fr11nsız boksö· 
riınün bu kiıçüklügü yapmıyarak ve 
şehrin başka bir taratma taşınmış ve 
orada çalışmış olma~ını ümit ediyoruz. 

Müsabaka mürettipleri Fransızın gi· 
dip gitmt·diğini anlamak içın polise mü· 
racaat ermişlerdir. 

l',h YAK 1 T 
' 1tlerinizi vapar. 

Betonarme köprü münakasası 
Q Nafıa vekaletinden: 
~ &ktam Malatya-Eliziz yolunda Furat 

l\t~ ~nen-lalar-, arme köprünün inşaatı 15-4-930 
nehri üzerinde yapılacak beton
tarihinden itibaren iki ay mUd-

.&ı •ıır Ç detle münakasaya konulmuştur. 
"'ltQıd - elik kasanın esran M "-rt .._ _, - Kartiye La.ten l - ünakasaya ancak betonarme köprüler inşaatiyle iştiğal 
~kle C.Sus Mait:ita· eden ve şimdiye kadar en az (60) metro açıklığında betonarme 
tJh.~ - 'f aitti T ot demir yol köprüsü veya (80) metro açıklığında keza betonarme 
~.,t• - leyllklar rça·ken fOSe köprüsü yapmıı olan veyahut bu derece mühim bir k6pr0 
lnka - .ihtiras yapmak için lazım gelen teşkılib haiz olduğunu şimdiye kadar 
"•iikllburg _ Caaua kadın hüsnü suretle yapmış olduğu biiyük intaatı nafıaya ait göstereceği 
P.t ... ı - R ki vesikalarla isbat eden büyük intaat müesseseleri i-+irak edebilirler. qtk en i Fener ., .. 
()~ - Hollivut revüsü 2 - Ehliyeti fenniye vesikası alabilmek için şartnamede yazılı 
Ş.ic -:. ;. Elinizden öperim.Madam vasaik Ye evrakın münakasa gününden laakal bir hafta evel mü-
~ktat 1 ~· çehreler nakasa komisyonu riyasetine tevdii. 
~-.. ılll - Çann yaveri 3 - Münakasa şartnam~lerinin Ankarada Nafıa vekileti yollar 

~-d "e 1\1 C. z ık h o ıı er ı umum müdürlüğünden on lira mukabilinde alınabileceği ve ıeraiti 
~-~·ı k ~ i l.Ja, İrena, Nandi öğrenmek isteyenlerin eza yollar umum mildilrlüğOne ve lstanbul 

l' t1et, Talmaç ve Siril, ve Malatya nafıa başmühendiılerine milracaat eylemeleri. 
Gr"1J. kefi, V antura 4 _ Miinkasaya ittirak edeceklerin miinakua ve ihale kanu-

•ı -A. ba 
nzona Jeti Tize, niyle şartnameler tarifatı dahilinde hazırlıyacaklan teklif mektup-

~!!!!l!!!!--!i!!!~v~e~Li~·d~ina~~T:ar~so~v~1 lannı t.5-6-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 den evvel 
Nafıa vekileti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri illn olunur. 
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! F..\Ill~ ZOLA P A R ı\ ha Hında "l la\ atın tcncmmiıv etti~i gubrcdir., demiştir ı 

Z O L ı\ nın kahramanlarından hirisi cevaryen .. ı-:,·et, fakat p ı\ R .\ 
cayesinde her ~ey ... a~k bile satın alınır ... , demiştir. 
Bir diğeri de " P A R A iyi bir hizmetçi .!akat fena bir efendid"r .. demiştir. 

P ı\ R A nın nekadar aldatıcı ' '" goz kamaştırıcı bir şey olduğunu 
\'e insanı nP. gibi yollara se\'kettiffeini görmek için. büyük z O L .\ nın 
me:;hur romanından iktibasen l\IARSEf.. U:RHIYE tarafından bir sureti 
mükemmelede vücuda getirilen 

p A R A 
1 

1 layatt hakikiyenin ı;ok müessir sahnelerini musavver sesli şaheserini 1 

tema~a etmelidir. Ônümüıdeki c;arşamba akşamından itibaren. 

OPERA SİNEMASıNDA 

BB&Bm&BB&BB&B&B&BEB&~EBBB&&mma 
B Şimdiye kadar gösterilen eserlerin en muazzamı mf 

=LEYLAKLAR AÇARKEN~ 
B Sesli ve şarkılı filminin mümessilesi il 
fi KOLEN MURU 1 
B görmek Ye işitmek üzre El 
1 ELHAMRA SİNEMASINA lj 
BBBBBBBllBCIBBB gidiniz BBDBB&BEIBDBllD 

İstanbul asliye mali) emesi üçüncü 
Jıu;.:u ~ dairesinden: I\ Iüddeiye I·:mine 

l lanımın kocası kömürcü l\lus -
tafa Efendinin kocalık ,·ezairini ifa 
etmeyerek terk e~ !ediğinden bahisle 
açılan ihtar da,·a~ında müddeaaleyhin 

oturduıtu bildirilen Beyoğlu Ağa cami 
karşısında Bursa so~ağında 6 i'\o. dük· 
kanda tebliğ edilmek üzere gönderilmiş 
olan ibtidai 14yıha bulunmadığından 

iade kılınmış \ 'C ikametgAhının meçhu
liyeti hasebilc ilanen tebligat yapıldığı 

halde cevap verm.:diğinden talep veçhile 
cabkikatın icrası için ta~ in edilen 20.5. 

930 salı günü saat 11 de Musta ~:fen
dinin hazır bulunmaq aksi takdirde 

gıyaben muamele rapılacağı il!n olunur. 

Peşiktaş icra dairesi .• den : l\lihran 

Elmayan Efendi ile ;\Jahmut Aziz Bey 
ve Zeliha l lanım \'e Lutfi Efendi \'ere· 

sesinin şayian uhdei taşarruflarında olup 

izalci şüyu için satılması mukarrer bulu· 
nan Be~iktaqa Senlikdedc mahallesinde ' . . 
i\lısırlıoğlu bahçesi sokağında vaki 56 

numarıılı bodrum katında bir oda ve 
kömürlük bir kiler bir murf ak \'e tulum

ba \'e birinci katta üç oda bir sofa bir 

i:ın::.-:::=:::-::::::::: •• ::1:::==:=:::-.:ıwww 
!i Bugün 
:ı 

jj M ft J i K ~ i n ( M H ~ 1 n o H 
i!GOSTA V FRÖLlH ve GRET A 

1 H f n f li"Tf n f ~ 1 filminde 

~ ilaveten saat 16,5 ve 18,51 
:: matinelerile suvarede YAMATO 
ı· 1 1 1 O F'AM L ve STEKEL birader- • q lerinin eksantrik dans ve H 

u;.:~:~:!:~.:: .... -uc11 •••• ı1.-=:::U 
iAŞK·~·;i:iTiYA.Cii 
• M'" ili · • • umess en • 

! EVELiN H6LT ! • • • ve • 

i Hff ftRi 8JUff RJ f 
• Pek yakında • . i MAJİK SİNEMASINDA i .. ........................... . 

hell ikinci katt:ı keza üç oda bir sofa !•••••••••••••••• 
bir helA ve bir çatı arasını müştemil 
üç kattan ibaret bodrum katı k4rgir ve 
diğer katlan ahşap maa bahçe bir hane· 

nin tarihi ilAndan itibaren 45 gün zar· 
fında birinci artırmadan sonra 7 · 6 · 930 
tarihine mfüadif cumarte~i ğünü saat 

t 5 te ihalei eneliyesi icra olunacağından 

talip olanlann kıymeti muhaınmcncsi olan 
3300 liranın yüzde on nisbetinde pey 

akçesini mümshiben Beşiktaş sulh mah· 
kemesi icra memurluğuna müracaat ey-
lemeleri ilAn olunur. ( 930 - 426 ) 

Bugün 

Mf llK ~inf Mn~ınon 

HHiVUO Kf VOU 
En bilyilk sinema yıldızlannıiı 

ber11ber oynadıklan SESLİ ve 

ŞARKILI bir harikai san'at 

Devlet Demiryolları ilanatı 

Devlet demiryolları H.Paşa 

mağazasından: 
Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruatı, beş 

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

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

lokomotif suıtası yangın itfa aletleri aleni müzayede ile 24-4 930 
tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte satılacaktır. Aynı 
zamanda timdiye kadar muhtelif zamanlarda müzayedeye çıkanl
dıklan halde verilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden satıl· 
mıyanların da müzayedesi tekrar edileceği ilin olunur. 

Kibrit Çakmak inhisar idaresinden: 
inhisar idaresinin Gümrük muamelatı ve nakliyat komisyon• 

culuğu ile İstanbul merkezi acentalığı kapalı zarf usulile mUnaka· 
saya konulmuştur. Teklifler 26 nisan 930 cumartesi gilnil saat on 
ikiye kadar kabul olunacaktır . Münakasa şartnamesi inhisar 
idaresi muhasebesinde bir lira mukabilinde tedarik olunabilir • 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
Sağ bacağını kızın baldırlarına, 

ol bacağınıe Sacidin baldırlanna 
ıkı sıkı yapışbrdı. 

Sacit pişkindi, kız kardeşi 
iraz ama pek az toy olduğu 

çin bir iki defa rahatsız olmuş 
gibi iskemlesinde kımıldandı, 
skemlesini biraz daha sağa çek
i. Fakat iki dakika sonra ihti
ar kadın bütün vücudunun sik
eti ile genç kızın kalçalarına 
aoğnı hamletti. Bacaklarını ger
di.. Gerdi. Genç kızın bacakla
rının mafsalları, kendi bacaklerı
nın mafsallarına uysun diye .. 
Kaçma ve kovalama pek uzun 
sürmedi. Bir hadde durdu. Son 
haddini bulduktan sonra madam 
Neri sağ baldırını kızın baldır
larına yapıştırmak için kıza dön
dü, gözlerini süzerek: 

«- Cicim Dedi.. Affedersi
niz adımz ne idi? .. 

Sacidin kardeşi zampara ve 
paralı bir erkek karşısmda gibi 
karılarak, süzülerek iğildi, bükül
dü .. 
"- Mualla,... Dedi.. Bu işten 

sonra doğrusu içime şüphe gir
di. Biraz evvel rüc'at eder gibi 
gözüken, ve baldırlarını geri, ge
ri çeken kadın madam Nerinin 
bu işleri şişmanlıktan dolayı ya
pıp yapmadığını anlamak, onu 
imtihan etmek istediğine hük
mettim. 

Yemek devam ettiği müddet-
çe masanın üstünde pıçak ve 
çatallar masanın altında baldır
lar, ayaklar oynadı, birbirlerine 
yaklaştı, uzaklaştı. 

Bu baldır ve bacak dokun
durma faslı o kadar maharetle 
idare ediliyordu ki aol köşede 
oluran Sacit madamın yalnız 

kendisine saldırdığım, sağ kö
şede oturan Mualla hanım da 
kadının yalnız kendisile meşgul 
olduiunu :zannediyordu. Hele 
Madamın iltifatları pek tuhaftı. 
Sacide: 

" - Ne de güzel bir teniniz 
var ... Spora merakhsınız galiba ... 
Kaç kilo kaldırırsınız.. diye so
ruyor ... 

Kızın yanaklarına doğru eği

liyor : 
11 

- Cicim ne de gllzel bakı
ıınız var... diyordu. Tabii koca 
uyukluyor, ben ve Fasteri biri
birimize bakıp gülüyoruz. 

Yemek faslı böyle geçti ... 
Yemek biter, bitmeı Mada

mın elleri birden nşagıya indi ... 
Madamın hareketine dikkat eden 
Fasteri: 

" - Madarı ın nöbeti geldi ... 
Yine kriz geçiriyor diye beni 

ikaz etti... 
Dikkat etttim, Madam Neri 

iki kardeıe birden saldırmıştı. 

Yemek bitince Madam Neri 
bana döndü: 

u_ Bir kare yapsaydık yeni 
Ye sevimli dostlanmızm taliini 
denerdik ... 

u - Bundan sonra mı? Dedim 
beni mazur görün yarın çok er
ken kalkıp tekrar çalışacağım 
çok iıterdim ama ne yapahm 

başka bir seansa ben de iştirak 
ederim. Sacide: 
"- Siz, dedim, Madam Ne

riyle oyun yapın. 
Madam Neriye döndüm: 
u_ Siz, varımız dedim Mu

alla H. M. F atseri ve Sacit B. 
de var. 

Kare tamam. Ayağa kalktı
lar. Madam Neri hesapları gör
dü. Kalktık, tek gözlüklü kadm 
da gitmiye kazırlanıyordu. Hik
met masasında ileri hatlarda 
karakol nöbeti bekliyen bir as
ker tavrile kadını bekliyordu. 

Madam Neri Fatseri Mualla 
ve sacit bir otomobile atladılar. 

Otomobil hareket eder etmez 
derinden btr : 

- Ohhh çektim.. ıubmdan 
kocaman bir çeki taıı kalkmıt 
gibi idi. 

Tekrar bara döndllm. 
Tek gözlüklü kadın da kalk

mıştı, Hikmet te usul usul yürü
yor du. Ben içeri girerken ka
dın bir aynanın önünde saçlarını 
düzeltiyor, dudaklarının eskiyen, 
bozulan boyasını tazeliyordu. 
Hikmetin yanına yaklaştım. 

- Ne haber dedim. O aadece 
- İyi, dedi. 
YUrüdük bann çıkma kapısın

da kadmla tekrar karşilaıtık ve 
kendisine yol verdik. 

Maamafih bardan kadınla bir
likte çıktık .. 

Hikmet kadına : 
« - Şurada bir kahve altı 

etsek diye teklif etti. Benim 
karnım oldukca toktu ama Hik
metin sozunu yerine getirmi, 
olmak için: 

"- Hay hay ... dedim. "Pet
rograt,. en iyisidir diye illve 
ettim çünkü kadının halinde 
hafif tertip bir ürkeklik sezdim. 
Petrograt onu korkutmayan bir 
yerdi. 

"- Oraya hiç gitmedim, dedi. 
"- Oraya dedem sabahleyin 

artistler gelir.'.. Vakıa demokrat 
bir yerdir ama rahat edilir. 

Bitmedi 

lstanbul 4 üncü icra numurlu/undan: 
Muknddema Fenerbahçedc Bclvü oteli 
ittisalinde Rali kö~kündc mukim iken 
halen ikametgAhı meçhul 1 ıefano veledi 

Aleksandr Rali Efen diye 

Jorl veledi Alfrct Çişnellin zimmc
tinizdeki alacağına mukabil ipotek irae 
ettiğiniz Demirkapıda l~mir mahıllc~inin 

atik Demirkapı cadclesindc cedit Demirkapı 
ve Rali geçidinde atik 9.9.9.9.9.9.9.9.9 
9 cedit 4- !0 · 12-14-4· 1 - 18·20 -2~-24· 3 · 

5-6-8 numaralı clyevm beş babı dükktn 
ve dört babı mağaza 'e bodrum ve 
hanın on iki hisse itibarile bir hl~sesinin 
28 nisan 930 pazartesi gilnü saat onda 
takdiri kıymet \'e vaziyet muamelesi ifa 
kılınacağından mezkılr giin ve saatte 
mahalli mezkörda hazır bulunmanız 
ilAn olunur. 

Doktor 
İhsan Şükrü 

Sinir hastalıkları hlUtehaaım 

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

862, Kadıköy 49 

~fterdarlık llAnatı ı 
Bayilerin nazarı dikkatine 

Biri Noterlerce ve diğeri ef
radı ahalice istimal edilmek üz
re bir ve iki numara tahtında 
ve on, yirmi ve elli kuruı kıy
metinde soğuk damgalı iki nev,i 
icar ve i•ticar mukavelenameleri 
nıalıandılı:lannca satılmakta ol
duğundan evvelce tayyare ce
miyetinden alınmış olanlann sa
tılmuı caiz olamayacağından 
bayilerin bulundukları mahal 
mal sandıklarına milracaatla bun· 
lardan alıp satmaları lazım ge· 
leceği ilin olunur. 

Gemlik malmüdür ~ 
lüğünden: 

Tersane kulu besi, Yalıayazma, 
Tuzla, Kavak, Amahiros, Narlı 
ayazma G&ztepe, Zeytinburnu, 
Armutlu, Kolana, Miliso, Koca
çukur namındaki 12 parça dal
yanın mayıı 931 gayesine kadar 
icara verilmek ilzere 28 nisan 
930 tarihine müıadif pazartesi 
gilnü ihaleleri mukarrer oldu
ğundan taliplerin Gemlik mal
mlldilrlüğne ve mahalli mal 
memurluklarına müracaatları. 

Gayri menkul malların açık 
ırtırmı llAnı 

lstanbul d~rdündi icra memurla
/andan: Açık artırma ile paraya çevri
lecek ıayri menkulün ne olduğu : bir 
hap hanenin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu mevkii 
mahalle i sokağı numarası: Beyoğlu 
Kamer hatun mahalle. i Kızılcık sokak 
6 No. Takdir olunan kıymet 2896 lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gtin, saat, 
fstanbul dördüncü icra daire:-.i 20- 5 ·9~0 
perşembe l 4 il~ 16 ya kad:ır. 

1 - l,bu gayri menkulün arurma 
şarmamesi 7-5-930 tarihinden itibaren 
929·6 numara ile h.tanbul dördüncü 
icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilme i için ııçiktır. 1JAndıı. 
yazılı olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler işbu şarmameye ve 929-6 
dosya N. müracaat etmeleri. 

2 - Arbrmaya iştirak için yukarıd.t 

yazılı kıymetin yüzde teminat gö~te-
recektir. 

3 - I Jakları tapo sicilli ile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve ircifak hakkı sahiplerinin 
ve hususile faiz \'e masnrife dair olan 
iddialarını işbu iltn tarihinden itibaren 
~O ,;ün içinde evrakı müsbitelerile bir· 
lil.:te mcmuriyedmize bildirmeleri kap 
eder. Aksi halde haklan tapo siclllile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaşma~ın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartnameeini 
okumuş ve lüzumlu m11IOmatı almış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunur. Üsrtinde bırakılan gayri 
menkuJün bedeli zamanında varilmczse 
gayri menkul ikinci bir aı tırma ile satılır. 

Ve bedeli farkı -.·e mahrum kalınan 

yiiıde 5 ve diğer zararlnr ayrıca hükme 
hacet kalmaktıızın memuriyetimizce alıcı · 
dan uhsil olunur. 5 N. lu fıkradaki şarc 
tahakkuk etmek kaydile üç defa .bağrıl
dıktan sonra gayri menkıl en çok 
artıranın üstünde bırakılır. ~art tahak· 
kuk etmezse artınna geri bırakılup alıcı 
taahhüdünden kurtulur. Ve teminatta 
l\alkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya ikinci 
olmasına ve gayri menkule taallıllc eden 
kanun1 hakka ve 'atışın tarzına göre 
diğer ~artlar. Artırma ikincidir birinci 
artırmanın en son bedeli 2000 liradır. 
Rllcümle tekalif müşrerlye aittir. 

Yazılan bir bap hanenin yukarıda 

gösterilen 20.5. 930 tarihinde lstanbul 
4 üncü icra memurluğu odasında işbu 
ilAn ve gösterilen artırma şartnamec:i 

dairesinde satılacağı ildn olunur. 

Satılık arsa 
Haydarpaşa yel değirmeni Nemllzade 

~olcalı Alman 'mektebine muttuıl ar~a 
saulıktır. Bekçi Mustafa Efendiden sorula. 

jandarma imalOtlıanesl mii.düriye
tlnden: 10 ilt 20 bin metre minder 
tolıflık be7. pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık ~3 nisan 930 çarşamba günU 
aat 14 te Gedik paşaıla Jandarma 

imalathanesinde vapılacaktır 

lstanbul mıntakası sanayi rııfr 
dürlüğünden: 

Y edikulede Birinci caddede No 1-1 de Salih Zihni efendi: 
Şehzadebaşında Kalender ağa mahallesinde Karadana sokak 

20 de Ethem biraderler. 
F atib Kermasti mahallesi İmam sokak No 5 Burhanettin Se1 
Muharrem Efendiler. 

Cağaloğlunda Çatal sokağında No 3 de İımail Halis Efencfi. 
Çarıambada Beyceğiz mahallesinde No 36 da Bedri Bey. 
Pangalhda Bilezikçi sokağmda No. 250 de Mustafa Bekir S' 
Osmanbeyde Kır sokağında No 4 de Hamit Bey. 
Kadı köyde Y oğurtane sokağında No 5 de Mehmet Emin Efl 
Beyazıtta Hasanpaşa caddesinde No 17 de Emine Hanım· 
Eminönünde Sebzehane sokağında No 11 de Bodoı Koıtl 

Efendi. 
Çenberlitaşta Tavukpazarmda No 40 da Tahir Efendi. 
Harbiyede 35 numaralı hanede Halil İbrahim bey. 

Taksimde Sıraservilerde No. 137 de apartımanda Flip Şoı" 
vasıtasile Keorg Rihter efendi. 

Kadirgada Şehıuvar mahallesinde No. 29 da Mehmet Ali 
Süleymaniyede Ayşekadın hamam sokak No. 27 de En•" 
Beşiktaşta Türkaliağa mahallesinde Orta sokak No. 1J 

Mehmet Galip efendi. 
Beyazıtta Parmakkapıda No. 23 te Murat Vehbi Ef. 
Tarakçılarda Bekirdede Merdivenli sokakta No. 2 de 
Şehremininde Hacıevliya mahallesinde Mevlibane cadd 

No. 26 da Mustafa efendi. 
Hayrettinpaşa Sebzeci sokak No. 15 te Osman Ef. 
Tarakçılarda No. 76 da Mehmet ve Ahmet efendiler. . Jı 
Sütlücede Karaağaçta No. 165 tuğla fabrikası aahibi SalVI Jı· 

Rifat Bey 
Çarşambada Beyceğiz mahallesinde No. 36 da Mehmet 

Efendi. 
Gedikpaşada Eminsinan mahallesinde Tephirhane ıok• 

No. 19 da Osman Abdurrahman Ef. 
Nişantaşı T eşvikiye Çiftebakkallar No. 83 de Mümtaz ye 

man efendiler. 
Çakmakçılarda Muratyan hanında No. 5-2 de Ali Şevki f). 
Pangaltıda Taysokağmda No. 19 da Ekrem Latif Bey. 
Aksarayda kahveci dede mahallesinde No 22 de Y qar 
Çenberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde No 1-3 Ale 

Malinin efendi. 
Sultanselimde Debağ Yunus mahallesinde No 75 te H 

Hüınü efendi. 
Galatada Perşenbe pazarında Ticaret hanında No 6-7 de 

Oğurluyan efendi. 
Beyazıtta Ha1anpaşa Karakol caddesinde No 78 de 

Hamdi efendi. 
Sipahi zade KUçük Osman ve Mıstafa efendiler Adapaı 

Hendek caddesinde No 9 da. 

İkametgahı kanunileri yukarda yazılı zevatın işletmekte 
lan Sınai müesseseleri 928 senei maliyesi zarfındaki muaaı 
mUbeyyin olup teşviki sanayi kanununun 33 üncü maddesi mucİ 
itasına mecbur oldukları senelik iş cetvellerinin müddeti le 
yesi zarfında ita eylememeleri üzerine kendilerine tahriren te 

icra edilmiş isede adreslerinde bulunmadıklarından meYJU 
cetvelleri tarihi ilandan iki ay hitamına kadar ita eylemeleri '! 
mu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Eınlal{ ,re ~)rtaı11 l)a11kası lstanb 
şubesinde11: 

Esas No. 
78 

214 

215 

216 

203 

169 

198 

Satılık emlak 
PEŞİN PARA İLE 

Mevkii ve nevi 
Kandilli Mezarlık sokağı 23 No. (36 112 
dönüm) arazi. 
Kandilli Mektep Hammoğlu sokağı 25/14 
(49 1/2 dünum arazi) 
Kandilli Mezarlık sokağı 26 No, ( 50 dö
nüm) arazi. 
Kandilli Mezarlık sokağı 27 No. (70 112 
dönüm) arazi. 
SEKİZ T AKSITLE: 

Y edikule Fatih Sultan Mehmet mahallesi 
Salhane çıkmazı sokak yeni 20/1 No.lı arsa. 

PAZARLIKLA: 

Ayazağa çifliği mUştemilatındım Hacı Os· 
man bayırı gazino ve odayı müştemil 14 
dönüm dutluk. 
Büyilkdere Hacı Osman bayırı yeni 8 No. lı 

1'•~ 
1215 

1130 

2~ 

3sz' 

maa karakolhane arsa. &O 
206 Cenderede 6 dönüm 2 No. lı bahçe. ~ 
208 Cenderede 33 dönüm 4 No. lı bahçe. "'c/ı 

Balada evsafı muharrer emlak aleni milzayede ile satıl.~ f 
dan taliplerin 7-5-930 çarşamba gUnü saat 16 da tubefd' 
racaatları ilan olunur. (8.) 

] 
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inşaat müna- -~~·u~~. 1 MAYIS 
Seyrisefain YALOVA 

M~rkeı u:enı..c: G•l•t• Köprll ba,ındıı kasası 
Zümrüt Kaplıcaları 

ı p .,yoafu 2362. Şube ı~tntnl M•hmu Bu . ular 19 l l Beynclmllel Roına .'crg!Slndc takdire ma1.har olarıık 
mıdıh'ı ıl mıştıt' 

dıye H.. ahanda lıı.nbul l74U Her türlü Sıhhi T esiıat 

~m_niyet sandığı mildilrlüğ{lnden: 
~ Grkıye ıiraat bankası umum mUdllrlOğü, lıtanbulda Cağa\· 
'- ~~· kAin olup elyem emniyet sandığının tahti itgalinde bulu
""-ilciuı~yı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıaiıda yazılı 

l ıbraz edeceklerdir. 

2 - Talrbin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
ftlllaik T ~lip tarafından evvelce yapılmıt olan itlerin bir liıtesi ve 

l' .•bıliyetini gösterecek sair vesaik. 
h.ı ter Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani mftdür
~~ anbulda emniyet sandığı mOdürlüğüne müracaatla bul 
~\)Ülr pilin, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 

ler. 

Trabzon bir inci postası 
( İZMIR ) vapuru 21 Nisan 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samıun, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Gireıon, Ordu, Ünye, Samsun, 
lnebolu, Zonguldağa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket gUnü yük kabul 
olunmaz. oı'11ı Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 

~ teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat İzmir - ti ersin sürat postası 
" .. ı umum Müdürlüğüne ve lstanbulda Cağalotlunda emniyet (MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

~'1 hıtidUrlftğnne tevdi olunmalıdır. vapuru 22 Nisan Salı l2 de 
ttı.ı· 1 deruhte edecek ut ihale bedelinin yOzde 10 nu nlsbetinde 

~at 2österecektir. Galata nhtımından hare-
~~iye ziraat bankasi mutlak ıurette her haafl bir talibi ketle Çarşamba aababı lzmire 
~kkını muhafaza eder. fidecek ve akıamı f zmirden 

B 1 k N f b h d hareketle Antalya , Aliiye , 

l. 
İ eCJ a Ja aŞffi Ü en jg• Mersine gidecek ve dönüıte 

T aşucu, Anamor, Aliiye, An-

1~ nde n •. talya, Kutadaaı, lzmire uğn-
5ı yarak aelecektir. 

~11009) lira (48) kurut bedeli ketifli Sö;Ut-Güme.le yolu üze- AyY8hk sürat postası 
ı..... .. t l!ıticeddeden inşa olunacak (9) adet tam kemerli 0,66 açak ( M E R S l N 
...-.... b ) vapuru 22 tı L eton menfezlerle bir adet beş metro açıklıitnda ayakla- N S lı 

Qet0 d iaan a 17 de Sirkeci 
'd n öşemesi ahşap köprünün inşası 26 nisan 930 tarihine nhhmından hareketle Gelibolu, 
~ ff cumartesi gilnü saat 14 te EncOmeni dalmii vilA- Çanakkale, KOçUkkuyu, Edremit, 
İti&.... lbalei kat'iyeleri icra kılınmak üzere 7 nisan 930 tarihiıaden Bu h . A 
ı..... ""'tıı 20 r anı ye, yvahğa gidecek 
~ gün müddetle ve kapalı zarf usulile m6nakuay •azo- •• dhllfte mezk6r iskelelerle 
.ı.:._ tltbır. Münakasaya: Meslek, haysiyet ve itibanna mali ve fen- b k 
~e iti• • irU te Altınoluğa uı· nyarak 
~ mat edilenlerle İllf•at müddeti devam ettikçe bir fen me- gelecektir. 
~ '-tihdamını kabul ve bedeli keşfin yllzde yedi buçuğu nia-
' e teminatı muvakkate akçesinin Ziraat bankaama teslimi Gelibolu için yalnız yolcu 'b -,lecliğini iıpat edenler veyahut mebllğı mesburu havai abnar. yük ahumaL 
~ er Banka teminat mektubu veya devletçe kabul olunan idareye ait olup Haliçte 
~ on beş nisbetinde esham ve tahvilib irae eyliyenler kabul fabrika 6tıtlnde demirli bulu· 

l' ~ir. aan Akdeniz Yapuru haliha· 
~ llipltrin teklifnamelerini müzayede, münakasa Ye ibalit kanu- zırile bulundup mahalde aa-
~ llladdei mahausaaı mucibince ihzari ile yevmi ihale olan 26 blacaktır. Bet bin isterlinde 
~~3() tarihine kadar Bilecikte makamı viltyete g3ndermeleri talibi ubdeainde bulunan lfbu 
~ · Teklif mektubu ayn ve kapalı bir zarf içerisinde tefttinatı ••pura fazlasile talip olanlar 
~ ve evrakı müabitei fenniyeai diğer bir zarf içerisine ••na vapuru g6rmek için her 
,, •cakbr. Mezkfıt l&Rlln hululünde hazır bulunan talipler ,an fabrika mndOriyetine fart-
" ~besınde vürut eden zarflar küşat olunup talipler meyanmda nameyi g6rmek için de leva-
~ •afık teklifte bulunan talibe ihale olunacaA"andan bu bapta zım mtldilriyetine milri\caatları 
~ lba•umat edinmek ve şeraiti mOnakua ve ihaleyi atrenmek yevmi mOzayede 30 Nisan 930 

~ 
lerin Bilecik Nafıa daireıine müracaat eylemeleri ilin olunur. Çartamba fOnO olup mllza-

1
'1 * * * yedeye iftirak edecekler % 10 

,ecik nafıa başmühendisliğinden: :!:~~dt: ~=:~:.: ~~~~~~: 
d ........ ( 3900 b tinde hazır bulunmaları. ~ t 3g ) tira bedeli keıifli Bilecik - Vezir an tariki berin- A 
et'-' ,nıctro tulündeki köprOnün 3 metroluk gözünün tecdiden -
l 'llfası. Mt~t2llbı uiıye miibayaat komis; onu 

~ ' ( 2134 riyast tmden: Yerli malından olmak 
tiki .. ) lira 75 kurut bedeli ketifli Veıirbtn Sakarya ve mektepte mevcut nOmunesine 

~d~tcrinde 8 adet müceddet büz inşası 26 Nisan 930 tarihine muvafık bulunmak üue Mülkiye 
~t'j}t . ~llrnarteıi günü saat 14 te encümeni daimii vilayetçe ibalei mektebi için mübayaa edilecek 
tfı11 "1:~ •cra kılmmak üzere 7 Niıan 930 tarıl:ıinden itibaren 20 olan 100-125 adet battaniye ale-
. Pttn detle mUnakasaya vazolunmuştur. · ni mOnakasaya konulmuştur. Ta-
ıti"'•t ll•kaaaya meslek, haysiyet, ve itibarına ve iktldan malisine liplerio numuneyi görmek ve şe
lt'-iıl,;dılenlerle bedeli ketiflerini.ı yüzde yedi buçup niıbetinde raiti anlamak üzre Yıldızda Mül 
dİiiııi i ~\tvakkate akçesinin Ziraat Bankasına teslilbi veze eyle- kiye mektebi müdürtüiüne ve 
tt~irı,t' •tc:denler ve yahut mebliit mezburu bavi muteber banka münakasaya iştirak edeceklerin 
bıt· l!ıekt b k b ı ı O ihale gUoU olan 26-4-930 tari-ıtıd. u u ve ya devletçe a u o unan y zde on beş nis-
~I " tsh 1 l k b hinde Fındıklıda güzel santatlar 'Pleti •rn ve tahvilatı irae ey eyen er a ut edilecetinde 
'-İc.._ .. nt !e"rni mezkürda Bilecik en~Omeni dalmiaine Ye fazla akademisinde yüksek mektepler 
~I ~ ıat muhaıebecilitfnde milbayaat ko-

""'-r. ~Yenlerin Nafıa dairesine müracaat eylemeleri illn 
misyonuna mOracaatlan ve mil-

h nakasanın saat 15 ten 17 ye ka-

lQ ua~ıkesir vilayeti daimi encü: _!._:n_:_,~v-•m_ edeceği lilzumu ilin 

.. tıııı:b~!~dpenk: . 'd . h . . 1 Z.A. YiLE~ 1 
~ llı,k il amu cu mahallesınde ı areı ususıyeye aıt ve Ver. idadisinden 324 te aldığım l: llıGtte ~~re mevkii m6ıayedede bulunan Pamukcu fabrikası tah•detnamem kayboldu. Hükmü kalma

~kı~latn ~;~tı v~ ~raziıi \'e Bakırlı değirm~nine ihale tarihi olan dıgını ilAn ederim. 

~ ıf bed 
1
. tarıbınde zuhur eden talibi tarafından wku bulan 

~ ltr,, löru~· hluhammeni olan 1800 liradan dun olmasından haddi 
'" \)İııc \'eril 'Yer~k 19 mayıs 930 tarihine kadar paıarhk ıuretlle ""'•k iat· mesıne karar verilmiştir. Talip olanların ve ıeraiti 

•Yenlerin encümeniviliyetc müracaatları illn olunur . 

KAmil 

VAKiT a 
Abone olunuz• 

Her s1n1f Otel ve Lokantalar 
Gazinolar - Salonlar · Eğlenceler 

1 MAYIS 
Divanı muhasebat murakıp 
muavinliği için müsabaka ilanı 

Madde 1 - Ankarada ifayi vazife etmek Uzere ·otuz lira maaıı 
asli ile murakip muavinJiğ"i için Ankara ve lstanbulda 930 senesi 
mayıs 14 üncü ve 15 inci çarşamba günti ve perıembe günleri 
müsabaka icra edilecektir. 

(Maaşatm tevhit ve teadillüne dair olan kanuna merbut cetvele 
nazaran 11 inci derecede bulunan muavinliie mahsus olan 
30 lira maafı alabilmek ıçin ya Yüksek mektepten mezun olmak 
veyahut Yüksek mektepten mezun bulunulmadığına göre 12 inci 
dereceye dahil memuriyetlerde üç sene hizmet etmiş bulunmak 
meıruttur.) 

Madde 2 - Müsabakaya muayyen olan günlerde 1aat 13,30 da 
ba,lanacak ve nihayet on dakika ıonraya kadar iıpab vücut etmi
yenler müsabakaya kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - Müsabakaya kabul edilebilmek için. 
A - Mekatibi aliye veya tam deneli Lise 11aezunu olmak Te 

yahut devairi Resmiye ve müeueaab maliyede Jiakal llç senf' 
istihdam edilmiş bulunmak . 

8 - Sinleri otuz bqten yukarı olmamak. 
C - Memurin kanununun d8rd0nc0 madde.inde muharrer sair 

evsaf ve şeraiti Jizimeyı haiz olmak liamdar. 
Madde 4 - Müsabaka tahriren ve mevadı itiyeclen icra 

edilecektir : 
1 - Ticari ve mali usulü defteri. 

2 - Muhasebei umumiye ve muvazenei umumiye kanunlan. 
3 - Vize muamelesi ( Muhasebei umumiye, muvazenei umu

miye, memurin kanunile memurin maatahnın tevhit ve teadWünt 
dair olan kanun ve maaı, harcırah kanunlanna temas etmek flzere 
tasvir olunacak muayyen bir mesele bzerine bir murakıp tarafından 
kabul veya reddi mutazammın olarak yazılacak esbabı mucibeli 
bir müzekkere veya tahrirat, ) 

4 - Divanı muha•ebat karamam•İ Ye milze11elitı. 
5 - Hesap ( Faiz, Iskonto, T enuüp ) 
6 - lımi mali ( Vergiler, Tilrkiye wıulü teklifi hakkında 

malumatı milcmile ) bütçe nazariyab. 
7 - İktisat ( Evrakı naktiye, Kambiyo ve meskükit bahisleri) 
8 - Kitabet ( Vize sualinin tarzı tahriri kitabet için derece 

tayinine esas olacakbr. ) 
Madde: 5 - Fıkrai sabıkada tadat olunan ıuallerden 1,2,3 ve 

dördilncüye kadar olanlara takdir edilecek numaralar diğer dört 
suale takdir olunacak numaralann iki miıli itibar olunacaktır. 

13 mayıs sah iÜnÜ aktamına kadar Ankarada Divanı muhase
bat bat kitabetine ve lstanbulda Yeni poatabane binasında Divanı 
muhasebat murakıplığma yeaaJki llzimelerile birlikte mllracaat 
etmeleri lazımdır. 

Not: Murakıp muavinlipe alınacak olanlann Fransızca veya 
İtalyancaya vakıf ve divanda bir middet hizmet edipte kendile-

rinden istifade edileceğine kanaat huıJ olan ların sitaj için Avrupaya 
gönderilmeleri mutasaYverdir. 

KocaeH vilayeti daimi 
encümeninden: 

İzmit _ Sabak - Çuhahane yolu olbapta~i şartnamesi ve 24446 
liralak keşfi mucibince 23 • 4 - 930. çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere kapah zarf usulıle münakasaya vazedildiğin-
den talip olanlann teklif mektuplarım ve ehliyet vesıkalarını yüzde 
yedi buçuk teminat makbuzlarile meıkftr tarihe kadar Kocaeli vila-

yeti Daimi encümenine vermeleri ve tafıilit almak ve şartnamesin; 
görmek istiyenlerin Kocaeli bat m!Uiendisliğine mOracaatJan . 

Emlak ' re Eytanı bankası lstanbul 
şubesinden: 

T AKSITLE SATILIK ARAZİ 
Çırpıcı çayın ve bostanlan asgari 10 azami 30 dönümlük par· 

çalara bilifraz sekiz. takıitle aablmak üzere müzayedeye vazedil
miş ve 3-5-930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. Ta ıiplerin 
vt>vmi mezkürda saat 16 da ıubemize müracaatları. 
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MATBAA VE iDAREHANE: 

l f T•l • 1910 1 IOAltt ~LERI ) 1!171 ( '\' A7J 

f~TA:\"Rl'L, Babıali, Ankara caddesinde • V AKIT Yt."RDl' • 

OKSIMENTOL VELUT~ SASUNU KEF'ALJIN • -. ·"• _.·._.,. to .. ıır .,,.,r.,.. ••"• •. lstaubul 8 inci icra daire 
Bir deyin temini istifası için . 
ve furuhtünc karar verilen üÇ · D~f"/4'if1~1tf.tUNUZ 1 

te0M~•IME,KA4E.TOZ YI GRANÔLE' 

6ünd• 3 •d•t v•hol 3 kllfl"'k 1 
ocukl•r• "'''" 

makinenin Galııtada l\lahmudire 
sinde 89 numaralı Arşak Sa 
Efendi dükkAnında nisanın yirdl 
salı günü saat onda furuht edileCC 
talip olanlann müracaatları ilin ol 

------------------------------------------------------------------------·' . 

İniİlterede kazanmış 
mftkifattan sonrP 

FİLİP5 ( PHİLİPS ) ! 

RADYOiarı 
Çekoslovakya'da daha 

İKİ parlak muvaffakiy~t kazanarak 
200 kişiden mürekkep bir hakem hey' etince 

Dünyanın en mükemmel 
RADYOLARI 

olarak tasnif edilmiştir 

işletmek için: 

Fişi cere)rana takmak, 
tek düğmesini çevirn1ek 

KAFiDiR 
Umumi vekilleri : 

;HELiOS Müessesatı 
Hararan Han No. 14, Posta kutusu: Galata 400 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan Ticaret 

tesisatı 18 nisan 930 tarihinden itibaren 
pazarlık usulile mfinakasaya konmuştur. 

mektebinin elektirik 

10 gün mllddetle ve . 
Talipler f8rlname •e pllnlan tedarik etmek Gsere ehHyeti 

fenniye vesikal&rile beraber bergün Maarif Vekileti lnıaat 
dairesine müracaat edebilirler. 

ihale Maarif vekileti intaat komisyonu tarafından icra edilece

ğinden münakasaya iştirak edecek olanlar ihale günll olan 28 
nisan 930 pazartesi saat (15) te yüzde yedi buçuk teminab 

muvakkatelerile birlikte hazır bulunmaları illn olunur. 

• • • • 17 Mayıs ili 1 haziran 1930 devam eiecek olan ••• • • • • • • 

BEYNELMiLEL UMUMİ 

P ARİS PANAYIRI 
•••• • • • 

1929 da 43 milletten 7392 kişi pana)ıra iştirak etmiştir. 2 milyon 
kişi panayın gezmiştir 

SATICILAR : Dünyanın her tarafından gelmiş 
• münasebara girişeceksiniz. 

• • • binlerce mü~terilerle • 

il ALICILAR : lstihs:ı.lin bütün ~ubelerinde en yeni ke~iflcri ve 
• mütenevvi nümuneleri'li orada bulacaksınız. 
• 1 ler türlü rarsilAt için Heyoğlunda Kabristan sokajtında lstanbııl, 

• • FRANSIZ TiCARET ODASINA müracaat olunması 

l "TANBL.:L ~Eli HE.\L\~ETİ İL.\~:\ Ti 

Kiralık dükkanlar 

• en • 

• • •• 

Scl:rcmanetinden: Gala tada F ermcneciler caddesinde 15-165 
16-163, 17-161 Karaköy caddesinde 5-6 Beyoğlunda Kamer 
hatun mahallesinde Galatasaray karşısında 194 Beyoğlunda Sarı 
L~tfi mahallesinde 187 numaralı dükkanlarda Yenikapıda Katip 
Kasım mahallesinde Yenikapı caddesinden 10-1 numaralı depo 
kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Ta
lıplerin şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gel
meleri. Te~lif mektuplarını da ihale günü olan 15 Mayıs 930 
perşembe günU mezkür müdürlüğe vermeleri. 

-
17 - 4 · 930 tarihinden itibaren Kadıköyünde etfaiye gara-

jının karşısından bet ile Söğütlil Çeşme caddesi kaldırımla
rının tamiratına baılanıldığmdan avdet tariki kemafissabık 
Çavuşbaşı tariki baki kalmak üzere otomobil ve arabaların 
gidiş tariki tebdil edilmiştir. Tamiratın tesrii inşası ve yapıla
cak kısımların tahribattan vikayesi için pol s merkez karakolu 
önünden itibaren sol tarafa yapılmayıp eski iskele yeni yaya 
caddesini takiben Yağlıkçı oğlu sokağından Osmanağa camiinin 
alt tarafında fınmn ittisalinden Söğütlü Çeıme tarikıne çıkmak 
ıuretile mürur ve uburun temini muvafık görülmüş olmakla 
bilumum vesaiti nakliye ve mürur uburun malumu olmak üzere 
ilin olunur. 

Gayrimübadiller Tahsil:\t-Tevziat komisyonundan 
Dosy No.: 

1111 
1122 
1115 

Semti : Mahallesi : Sokağı : No. • N 
,. 

ev ı: 
Büyük ada Büyük ada Karanfil 1-9 Hane 

KArgir d_ıı~ 
Hane (Abfl" 

,, ., ., ., Yalı iskele 15 

946 
475 

429 
427 
435 

" " 
Beyoğlu 
Boğ azizi 

Kuzguncuk 
1t 

Eyipıultan 

" " Kamer hatun 
Tarabya 

fcadiye 

" Abdü)vedut 

" " 
Şerbethane 

Tarabya cad
desi. 
Ata bey 

" " 
Abdülvedut 

l6 
6 

268 

9 
7 

127 

Yalı 

Ahıap baoe 

Klr~r dil~ 
maa oda. 

401 Boğaziçi Amavutköy Köşk caddesi 42 Ahıap hane 
Balada mevkileri muharrer emlakin bir sene müddetle icarı müzayedeye çıkanlmıştır. Talip I 

lann yüzde on nispetinde pey akçesile ibalei kat'iye giinü olan 28 .. 4-930 pazartesi gUntı saat 1 
Beyoğlunda imam sokağında 20 numarada komisyonumuza müracaatları. 

l sk,üdar i'.mci sulh hukuk mahkt-
mtsindtn: Kuzguncukta .Arnavut mahal
le~inde ikinci sokakta 2 No. 1ı hanede 
~akin iken 10 • 4 - 930 tarihinde \'cfat 
eden ve nukut ve esham tahvilAnnı noter 
senedile eşhas ve müessesata hibe eden 
Trifon Yordanidisin terekesine mahke-
memizçe vaziret edilmiş olmakla müte
veffadan alauklı olanlarla borçlulann 
bir mah ve veraset iddiasında bulunan
lırından üç mıh zarfında senedat ve 
vesaiki kınuniyelerile birlikte Üsküdar 
ikinci sulh hukuk mahkem·sine müracaat 
eylemeleri lüzumu IIA.n olunur. 

( 930 - 30) 

Bu fırsattır 
Krep saten metrosu 560 kurut 

" 585 " Krep sultan 
Poplin rr-nkli 

" 
muhtelit " 

" 

90 . " 
80 " ,, muhtelif renk ,, 

" " 
Otoman ., 
Keten re·nkli ,, 
Bez ,, 
Yün ü krep (beyaz) 11 

Dıra ,, 
Muslin dölen (beyaz) 
Şermulen ,, 
Koverkot ,, 

70 
6S 
59 
90 
58 

216 
220 
65 

300 
205 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

En iyi en temiz mallar mayısa 
kadar bu fiata. Sultanbamam 

Dikranyan Han No. 22 

DAKTİLOLAR 
20 derste yazabilirsiniz 

Piyanoda parmaklar tuşlara bakma· 
d'an nasıl yürür5e; yazı makinesinde de 
bakmadan yazmak kabildir. Amerikan 
usulü ile 20 ders k!fidlr. 

O~man Nusret dalailo salonu Gala. 
tada Yük5ek kaldınm başlangıcı No. 99 

Satılık evler ve arsal 
Istanbul emvali eytaı11 

idaresinden : 
1 - Miinevver lı:ııırıııın istikraz eylediği me~ 

mukabilinde idaremiz uhdt>sinde verae·n mefruğ bullJ~ 
Reykozda Yalı kö~·ünde Cami sokağında 15,15 nıük'· 
numaralı ve ishak ağa caddesi yokuşunun yarısınd' 
sağdc.tki iiçüncii sokakta ve evler arasında, iskeJey~ 
çeyr~k nıesafede biri birine nnıLtasıl biri 200, diğetl 
ıira terlJiinde 2• "'sa, ~ 

2 - Hatiçe Hayriye ve fsmet hanımların, çarşa~ 
Dı ağmanda, Tercüman Yunus mahallesinde Dra~ 
caddesinde 26 numaralı ve bir tarafı Ahmet bey ;I. 
çesi, bir tarnfı .Ahmet ağa veresesi bahçesi, bir ~ 
ilacı Numan ağJ mahaIJesi ile nıulıat dahilinde 1 
yuSü mevcut 825 arşın arsa, f. 

3 - Vahdellin efendi ile .Ayşe Bahire hanımın, ~J 
köyde, .\bdüsselam raıalıallesinde eski Odalar içi 91 
yeııi Kumlmralıane ~okağında eski 22, yeni 156 fl"cl 
ı·;ılı ve 50 ar~ııı üzerine ıııebni demir kepenkli, ~e .ti 
lar içi sokitğında demir kapısı ve parmaklıklı iki ~~ 
reyi havi, iıstiiu<le biı· şirvan yeri buluuan kart' 
kah\ycı diıkk<\m, 

4 - Fatma Giilşen harııırnu, Aksarayda Kazaui 1 
mahallesiude Kadri bey sokağmda eski 6, yeni 8 fi~ 
ralı \'e 9 6 ar~ı ra iizer ude 5 oda, 2 sofa, 1 mutfil 
kuyu, 3 hala ile 100 z ı·a bnhçeyi havı ahşap bit 
lıa11e, 

5 - Abdiissamet be~·le Adviye hanımın, Aks' 
Yüksek kaldırım, lJolla Giirani Nuri dede mahall~ 
Topkapı cad<lesiıı<le c8kı ı 48, yeni 242, 244 nu 1""j 

ve maa mii~tem i h\t 217 ar~ın iizerinde 8 o<l,t, 2 ~ıl 
• ~ /J 

1 mutfak, ı lıamauı, 2 hala, l tuluml~alı kuyu ile ~t 
zira bahçeyi havi, pencereleri pancorlu, beton ~ 
bina. tramvay hatlı üzerindedir. .;e ~ 

Y ukar;da borçluları , .... mevkileri y:ızılan a~.sa 
1
,, 

naltir miizavelle ile s:.ıtılıi:!a cıkarılnu!i'lır. T lap 0 ~ 
• • ..J • • 5" 

ve fazla ıualt) ı at almak i~l yt•nle~· lıer glin saat 1~ 11w 
dar lstanbnlda A<llive h · ııa'-ı dah i liııde lsıaubul '

1 

• 
Eytam iclnresinP. ıni"ır ,eaat ersinler. ....

1 
fi; 

Balıkesir ba;' ·tar mı'irlt'in;yetiıı~ 
Balıkesir vilayet ı idarei hususiyesi namına 2 mayıs 93() evl.I 

de- Balıkesirde icra kılınacak At yarışlarının kayt nıu•dl J' 
nisan 930 tarihinden 1 mayıs 930 tarihine" kadar de•aJI' ,,/ 
ilin olunur. ~ ~ 

mes'ul Müdür Re/J(" ,Afıtt' 


