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Haftalık V AKIT 
Dolgun, kıymetli, eğlenceli münderic1Ji 

Yarın parasız olarak 
takdim edilecek 

"Vakıt"ın çocuk ara mahsus parasız ilavesini 
müvezziler en behemehal isteyiniz ! 

l\1illetin taç gcydiği ulu bir 
~ bayram içındeyiz. HUrri-
' ne kavuşmuş her millet, bu 
'it giinli, tarihine yeni bir de· 
tibt •çan mübarek bir zafer 
'-'ıı kaydetmiştir. En eaki za
~i 1-rdanberi halk ve sergerde 
~t tıt ve nenfi kutup halinde 
~ij Pıtır. Sergerdeye ancak ka-

t 'b ~611 ti niyeti tahammül eder. 
tli

11 
un içindir ki, hikimiyeti 

ti11 t geçiren milletler iki, :zafe
a)lltl lrlGjdeıini birden almıt 

il "'· 
)td u Zaferi t in biri kabile inkı-
tit 'lldan kurtulduğunu göste
ba'Yu 6teki taç ve tuğun keyif 

A .. 
11duruğundan kurtulduiunu. 

'ı. "'Rır · ·ı· 11 b çıvı ı tunç kapıları, kan-
ltk:rçları ve granit hisarlan 
in,tı •ırı~ •inerek ilihileştiğine 
•det'n b ~UkUmdarlar, milletlerde 
1-,d a •r •eviye miyarı olmut· 

ır. 
J.f . 

'·ı alkın .. .. 1 1 "' •ıın, b sıozu açı anca taç arın 
ttraf ozuluyor ve tahtaların 
lılıy~rıı kuşatan ıihirli surlar da
•irıde '· Her kuvvet kendi cin
balde n. . •ilAhlarla karıılandıfı 
1 1 ••tıbd t k . . t trj le a • anca fikır bam-

l ..-1·h~rııaanda devrilir. 
ırı nıe b • •t oları b .. u glizel günll yaz-
liyıkt1, F\itun milletler hUrmete 
~Gtiiııü • k •kat kendi zaferimizi 
duyup r en iki hatlı bir iftihar •e .. 
la~ll vınıyoruz. Bu rü1ıtü 
d •ıırlar :ı. "' ' tki b •ur~n devirler için-

lıırlıklardan sonra kazan· 

mak belki pek hayırlı, lakin çok 
ferefli bir bal değildir. Sonra, 
her çarpışmanın hesabı görülür
ken, kuvvetle neticelerin karşı-.. 

Oazl Hı. ewelkl ,On A111tttrada 
sMayi sergisini ziyaret buyurmuş
lardı, Ankaradaki f ototrafpmızın 
g~nderditi bu resim bu ziyaretten 
bj, intibaı tesbit etme~kdir. 
laştırılmaaı, ganimetlerin nisbeti 
dnınnnlmesi lazımdır. 

Biz tımaklarımızdan baıka 
silihı, sert göğsünden gayri 
kalkanı, siperi olmıyan bir mil
lettik. Dört tarafımızdan renk 
renk, çeşit çeşit :lüşman sürü
leri salıyor, felaket azgın bir lav 
çağlıyanı halinde hudutlardan 
vatana boşalıyordu 

Kopmuş parçalarının henüz 
ve aeyirmeleri dinmiyen talisiz 
ülkede sarayath baıka bir düt
man daha vardı. 

. Biz bütün bunlann karşısında 
irkıl p iği medık. Liv tufamnı 
göğüsledi <. Mezar taılanmızla 
düıman kafalarını parçaladık. 

Padişahı fırlahp attık. Memle
keti saray cizyesinden kurtardak. 
Ôldn dedikleri ve cenazeaini g6m
miye kalkııhklan hasta bOnye
den yirminci asır mucizeai diye 
dillerde dolapn bir uf er hari

kası çıkardık. Bu a-lnü itte 
bunun için bayram sayıyoruz, 

bugtın bunun için bOyiiktGr, 
mukladdeatir. 

~HGA 

lzmirde zelzele 
lzmlr, H [A.A] - Dün gece aut 

21.?o de iki zelzele hi~edilmişair. Biri 

hafif, diğeri şiddetli olmuş, cenuptan fİ· 

male doğru gelmiştir. Halk epey korku 

geçirmiştir. Hısarat yoktur. 

Anketiıniz 

Ne okuyacafız? 
Muallim Kazım Na

mi beyin fikirleri 
Yarınki savımızda 

ol 

Çocuklar 
Şehrin idaresini bugün 

ellerine alıorlyar 
Baıftn çocuk bayamıdır. Bu 

mOnuebetle çocuklar için birçok 
eğlenceler hazırlanmlflır. 

Sabahleyin ilk mekteplerde 
çocuklara muallimleri ıarahndan 
konferanslar verilecektir. 

Ge9lt resmi 
Saat 10 da Himayei etfal 

kalender 111rda çocuklarile ilk 
mekteplerden g6nderilen çocuk
lar Fatih parkında toplanacak
lar, buradan otomobillerle hare
ket ederek Şehzadebqı, Beya
zıt, DiTanyolu, Tnrbe, Babılli, 
Eminano, K&pril, Galatasaray 
ve Talr•ime gidecek Cnmhu-

Çocuk y.uı mildffrllmflz 
Faruk Bev 

Çocuk baı maluırrlrlmlz 
Havdar Bev 

riyet abidesine bir çelenk koya
caklardır. Geçit reami eanuında 
t:manet, fırka, Himayei etfal, 
Tük ocağı, Vil&yet; belediye 
daireleri sellmlanacaktır. Geçit 

resmi devam etiği mfiddetçe çoe 
cuklar ellerinde isteklerini bildi
ren lavhalar tqıyacakladır. Bun
dan •nra mekteplere d6n0lecek, 
çocuklar bir birlerini tebrik 
edeceklerdir. 

Bqka mektep ve bqka ıebir 
çocukıanna tebrik karb ve tel
graf göndereceklerdir. 

[ Alt tarafı 3fineü sayıfa.auzdadır ] 

lstanbuldan ilk müracaat 
Meliha H., hakim yahut müddei 

umumi olmak istiyor 
Genç hukukçu, gazetemize düşüncelerini anlatttı: 
"Ceza işlerini tercih ederim. Bu saha, çok cazip!,, 

Bir müddet evvel Ankarada ı 
Devlet ıurası reislerinden Is
mail Hakkı B. in kııı avukat 
Nezahet H., 
hiktmliğe tayi
ni için Adliye 
veklletine mli
raccat etmi9ti. 
Bundan sonra 
latanbulda ilk 
defa olarak MO. 
kirat inbiun 
memur lanndan 
Nuri B. in kızı 
Meliha H. , mU
racaatta bulun
muf, istidaaile 
birlikte veril
mesi lizımgelen 
blltiln enalo 
bazırlamıf, mnd
dei umumilik 

lesine . airmiı, fakülteden 1927 
senesinde mezun olmuıtur. 

Tahsil merhalelerinden mu
vaffakiyetle ve 
yüksek derece
lerle geçen Me
liha H. , lstan
bul adliyesinde 
stajını ifaya 
başlamış, evveli 
icra dairesinde, 
sonra ikinci ceza 
mahkemesi nde 
zabıt katibi sıfa· 
tile çalışmışbr. 

Ay sonunda 
staj müddetini 
bitirecek olan 
Meliha H. kıy
metli hukukçu 
Hanım larım ı z
dandır. Ciddi 

vaııtasile gön- ve muntazam 
dermiştir. çalışması, dol-

Meliha H. , Meflh• H. gun maliimab, 
Silleymaniye ilk mektebinde, zekisı ile tanınmıştır. 
Bezmiilem lisesinde tahsil gör- Müracaatını öğrenince kendi
mUş, Darülfünun hukuk fakül- sini aradık, mahkeme kalemi•-



,,.-.. 2 - V .AJ<ilT 23 Niaan 
den ~kar~en rasgeldik, koridOl'
da kollu,ı~Wc· 

- 1-{f , hc\kim olmak için 
müra~ 4'Uiiiu.izi dpy,~. 

Meliha ~ , ~tiadeki ~lj'414ıJ 
.kAtJı~ak, mij.tu.çi bir tav~ 

1930 

gftldü: 
~~-----·--------~ 

- Nereden duydunuz?. Evet, 
öyle bir aaür-.çaabm var. Fakat, 
müracaabmı hlkimliie huret
medim. Aza mülizimllti yahut 
müddeiumumi muaYialiği,, de

Y anğın çıktı, 4000 kiıi birbirine 
girdi, 336 kiıi telef oldu 

dim. 
- Bu resmen •aki olan nam-

.. .J.1:1_ .l el • • • 
MMIA 'P'nw·Hiitince••, .., 
tibaınızi iğren--" _J,te ... ? 

- Adliye ifllli, .__.d 
çok b0tum• giderdi. Fuilte.Y.i 
biti....... adli)' ee .taj '6DPeie 
....,. lfb., bHğlniz ,iti 
ti,..di de ikinci ~za mah.me
sinde ç ...... AJliu .... 
yakından metgul olunca, all-
kam arttı. ~vkli buldum. 

-~ Y• ~ .ijlerinden h••• . ~? 
itlerine kartı 

.. ....,.. hi• 
.......... «Müddei 

• .. y.inJii » uydi de 
bulu , ,._ bu temq.ülil-
me İMf• MİyQr. Bu sa• bana 
dw c~p ....... 

- ~ y.abut müddei umu
mi muavini ~ istiyorsunuz. 
Avukatlığı nasıl buluyorsunuz? 

Colombus [OhY,o], 22. [ .A./\-] -
Bir yangın neticeşinde .e~aerisi m'bpus
Jardaa ibuet olmak üzere içersinde 300 

ldfi telçfolıa!lf olan QJ.yo dev.let hapi

llDuincle bir -- - .. * ... 'IC ..,_ 

ler ,\l~~ci h.ler olmuşt~ır. Mah-

~. ~~dUlln odalann kapdarınf 
çdpncaStna v..-uy9fl&r ve avaıları çık-

t"1 udar hı)lkınwtarcıı. yan~ ci~ 
~-e olfWIP ~- .(!:Jnkü, 
hirçok nokta"-'1 birden başlamış&n. lhri
Y# ~ir 9lıKwk v•t k'ı .mahaJline 
söngi, •IU.ly.6~. -1öı1Y.aşı dö~türücii 
boma.&Mlıa •\Atıhlız :1690 .W gön· 
~.~n .,...,,.. ... 
rı•• resh_il e.\Wi.I .... -.ı ~Nlt'ıt4'er 

Türk ,g.caia --,.,,,,, -
Yeni binı b6J6n 1911ıyor. 

Ankara, '2! (Telefon) - Yırın saat 
J-6 da Ttif'k oca&ı biusınm llleltt resıqi 

~apJl~k.ar. P#şe* .Unü .,. J:5 te 
001J- J.aır~J ~lıın~r 

'Ef ganistaft i\'e ft"ak 
l 'aris, 2'1 ( A.A ) - Nıdtr şah il' 

Jural 1-~eyaelm a.uı,u.n ve link Ara· 
~p.dakl dpştluk r~ Jw.v~n· 
diqıı._ck musadilı ~miıni --ta; 
teati e\(ikleııi 1\;lb\ldcn ,g,~l~p ,biı tcptJ 
hil~irili ~ or. --·-Ankarıdı barlolye memurlıl'I• 

DUi oturMlerı evler 
Ankara. 22 (Telefon) - Hariciye ve

kAleti AnkaradJ ~i JDillivc eYJeriqde 
kira ile oturan 1De.oıurlann mesken b,edel
lerlnin a~ nc:n \'etihnesi i~in te~ikattı 
bulunmak.Cldır. 

- T..ıMI o Ba eyi. Bazı arka
daşlarıma: da Avukat oldular 
ve MMttiedm. e :UY•akiy,etle 
?M~I.,... ~.... V.U.W. ııe 
~iyeyİ#l'J,, .hijplel\l Jıi? ~·· .BAOa 
'4•uk.Nlık, ,d;ıdıp ziy,* yatı art
maş inanlif ~çWAir, ııibi •l~r. 
Önce adljye .i;§J~rinde s~tıını.ı., 
Yukuf, ~örgü arlm•lı, yak1J1dan 
tatbikat görmeli. Avu.kathkta 

yapyalamz, miinferit çalışmak Kazaıı.1.114k iÇill 
icepeder. Şirk~t.... Şeriklik... 1 iJk . ,. dır 
Bu pek olmuyor. Awkatlık ha-
yatına ahlan Hanımlar, ıerik ft il ... ı m•sro .,ıır1JUJV• 
cııltrllk 9al19tı&ilan mealek arka- 1 .savaş J:Plc., 6'wıullı tav· 
dqlannMn ılMr« IMret" ayni- vareslı: uçmıva ~llf-

dılar. .-4t. ~-
M.ilatakb.el \Wm ~ m6d- E Tic.r~titıjzd.: f' ..-•atmu:da 

dei umumi ll.!%s il. ........ "uvaf&k almık iatiyonamz 
elile bir haraket ıapb: gazet.e ~a fhemmiy~ Yı ,. .: c.. :.lııl.i. • ...... 

(S"'"1, ~ ... ı~ ~ 
am. Biri öbüründen dah k.oja.y, en ko'ayı, en ucuzu, en te-
daha arı ımes'uliyelli jlMack iJ- ıirrurjmr. 
t~miyorum. Y alnlz, şahsım 4tiba- itte oilb tuife..-! 
rile ben intWJ> 4\iP s-...., ion•w ~ '*" Kurut 12 S 
kendi faaliyetim için .daba _. 5 inci " •• " 2S 

:. ...ıl.LL.l. . -..2. 4 .. .. • " ~ ... t""'"'ı ~lı)'W\Jgl. 
2 " " " " 100 

- .14\lvaıWc •awzı -tQIDar.-i 1 " .. • .. D 

vardır. Tulumba)arın borulan kesilmiş 

ve 3 etfalye elradına at~ edilmiştir. 
Gece yansına dotru polisler)e askerler 

birkaç bin mahkftmun hü,·iyetlerini tayin 
v.e:ıleaWle ..w .. ~!'"r. ~ 
ı soölıŞıyi is~iap etmek üzere yapllmış
ur. Fdet abahleyln yapı&an voklımada 
~~e diWlindc .ueo kiıi mevcut 
0(4\f&u ~lmıınr. 

Nüfusça vukubulan zayiat ile maddi 
~lıt ara•ında bir nlıbet yoktur Maddi 
zaviat miktarı resmen JJ,000 dolar 
ıahlnin edilmtktedir. ilk remıi teblığ 
~ltnlcrin mUuınnı 276 plarak bildırmı!' · 
ri Fakat, hapishane hastanesinde nptlan 
ıJ&itawa ve tadat nedcesinde bu mikta-
no ~ ~ .aalMlhn•Jbr. 

.-ıllllf • lcatıgresi \le 

t~t veldHmiz 

karakola da•et 
_....,_., ..... Jı&IRW Mhgiyeti 

ta11hir ..-.m. F•tu.a. bu .............. ~. 
,,. » ' 

.... ~ .. -" .... ,. .l>•JNm• 
Antara., fi (T~n) ....... Y~ ReJsl

eümlaur huretle14, Meclis reisi ve BafvP-

leilimiz IMia>IYeti lllllUye bayr&1111 teb
~ kabul Jaı)'1f\IWÜ''U. 

ederiz, Hf. .R.ml .illnlar, aonuncu ı~ada 10 Kr. ' "P' 1 
' 

,..... ~uffa.k olıpaja ç~- tfh memurumuz size fa;- ,.,,...... lf P ,..,,..,. 
cağım ~ • ~ • • i da bir il&aan '91ciı ve .ille- 4ıtka..., " <T.tw.ow - ~1"'1 _,.t 

- M\lv..aff;ak QJ.ılt.ı)<uıuı. .- İ\iİll .Jıimıet et-te ı. .ıa ~ ~- ccf# ~~ &C*Jk 
~1\1~• ij.., gülümsedi, ayrıldı. zardır. ıbAlır$lıl'1 .le~ ~ 1~ · 

Elind~ki ev.r.ak la __..eme la~- Çoc:\lk bay1a~ yar.uı J>ura4a fevkaltd~ 
.Jdine nah~us odq• pcli. lll••••lllllllMMPllfllJ91111111l•J 111ernılmle tes"it edile<;ektir. 

asaı 157 
Yaun: 

"-' ..zaQWtdır ~•z ~ denaat .-.ıcri .. ~wcıa-
pe kadar en inoe bar .... J.. W.re•i ı.t.im. • *-fta si 
daı biç birİDİ kaÇU11U1.a• -- WD lira ile bau :&'al.._ Wr 
.tiğiniz habasetleri takiple .... ..rwmeueniz &abl••· 
lüm. Su~ti haktan ......... • .... na llllaellab kunet-
adam 10yuyeraunuz.. Alım•k· hrle ..... ım nllabi..ı. 
larclan vergi alıyorsunuz. Beni de itte bu temp_cufa bir kaç 
1ıançt1urı11ız budal,lar sırasına Nhifellk ,_.. Bu tebd~i 
koy1AAk istediniz. Haca Ôııaere .-veli hep birden ve ,...,.. da 
en aon oynadı_J1nız sekiz oo bin #frJ. aşn lürer de(a • .,...,: 
liralık komedyanın tenıı~ile tdifla PJPzHV.tJe .l,irW~ 
•alnfJyım. Şehir orta .. uda böyle l Ali Safd~ -ADMlaif ~ 
ahlak ıekavetlerine cüret eden çattık. Bizim ona yapmak iate-

..... Q4iJndi._ ,_,.r. 
Soyarken aoyulan ....... , .46-
ne~. 

Sudun - -Rilmi,erek çirkefe 

tq tt+.· ~· ~ • .....,. 
AwGııelib - Ne yapbksa 

yaptık.. Şimdi i>a herifin kale
minden saçılan munclarfıjı lrt
baı etm~liyiz ••• 

Ali Safcler - Bu kepue 
adam tebdfflini ikaa kadir mWlr? 
"Yo1caa anzore>tu a1ap abp ta 
dumanlı kafapa 4ıezeyan mı 
~Y.9;? 
-~· ~·h - ~depilzlik yap-

~ i~ ~-dw'a .\Offl' ~r. 
Bu rezalet zurnası kapımızın 
&n~ ~p te .. ~daki 
hezeyanlardan -bir~ hav• çal
.. lf tllrt JDıballe.Yi b9mıza 
toplar •. 

Suduri - Şerrinden kurtul-

P-aramız 
2 No. kararname 

Ankara, 22 (A.A) - icra ve
killeri beyeti,nin 9/4/9'30 tarihli 
içtimamda taavip ve kabul edi
len Tllrk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki iki numualı 
kararname beneçbi atidir : 
Madd~ 1 - Bir numaralı -ııa

ramamenin 11 inci maddesine 
ati;lfti fakra illve --ttir: 

; ihracat tacirlerine bin iıterlin
den ebik olmamak prtile ban
kalarca döviz ikraz edilebilir.Bu 
davizler bu kararname abk:imı 
dairesinde bankalarca aabhr. Bu 
kabil döviz borçlan ihracat mu
kabili olan dövizle ödenir, bu 
nretle ödenmedıji takdirde 
borçlu borcunu gene dl.iz ola
rak lclemek metbaiiJetbaledir • 

Mad'de 2-Alivre malaabfla-
nmı •rmım i6lan cllvlzler tian
ldlarca ...aeJi olarak alınabilir. 

takdirile .. uı\' a ----
yu Yiter kO.-• ·~ .. 
•tmağa m . 'lalFM•r
den mOteyellit Cl6vjJ bo~ 
d6Yiz olarAk 1Sdenlr.11u ahm Ye 
aablnlar bir difUlbda bin ister
linclen ..alı ~ 

ifadele J ~ ... maliki ecne
biyedeki efrat e mlle11eaabn 
Tlirkiy.Sili · baDkaltr T!J.• fll
beleri ialMHeri ndiln-
cleki Tlik .... ~ 
!--'-.!~·· lb!_ --·: .L-.:.. .... --lnllllllll uır mllDtU1111 w.,...e-
Diıa 9 Ye 31 iDC:i madcleteniae 
temkan marüiplltin Yizeaİlle 
mlteTekkiltir. Mali ~ora
ma atefll&e f aa-
bit ölin muamelatta malife 
+e&letincle tea&lt e81le~ ~ 

en bir miktata b~ 
hı matl6plii1Ili M141ıllll 

............. '& • 

İiadd'e : 4 - Bir 11ailtiah 
biardamenin esham •e tabYi
tat - lbpUlllar ........... 
JWll&l~rMlllllti. ate 
Tllrkiyedelİ esham ve tahvillt 
~e kupon Alnç f'e Mit# -
D.Qi1.eti bülP~wi lı ... r 
b,kidir. 

Macldo : 5 - Bir u...,.ı. 
kararnamenin 6 mcı maddeaine 
atMılelô fıkreW il&-. e«Phdlfr: 

Kambiyo ..._... _....olan 
maballerde ...... Ye ..... ... 
W.e't .... lr,..W,. ... Ye ........ -··w.rtırs· ,._. 
~ W.rlrnte --·-· .......... .. ..... ,... . .,-; ,. ............. .. .... ,....,. . ••'· 

. ..,......_ tea·,..-.. 

. ' .. ..,.. _ W. .. le 
....... ,.., .... Wr otlu .. p 
... dermek .. 

••t.uelıl.b - J,l..cı .O....ıu 
.w+-zı Mualı Be,e lllİ pa-
dereceiiz? 

Ali Safekr - B.lk• ~ p
p.a l>ileujW herif m~ıJelde 
bize galebe Mti. Bi& swMJar 
JW,wia uaı'.at ...... ıtakdim •de
~-· ,,.,...., adıua utısdlr
_.a ...-... Gene tle ..,&erim. 
Herif ..-... ilanla. 

Av,.relAh - Om alm da
JWU• çatW.'f .. 

Ali 6.tf8r.., CW .aeWıa .-1•• 
da boynuz ç ... elim... 
AwOaseWı - O herif muo-

ır . 
Birçok pzeteler. ancak 

gösterdlkleri mehlret sayesin 
ilce eJcle odllebilmlt okfalano 
me~r. 

f4aidn, it ~] -
ransın heyeti umumiye celsesi 
.a>,30 da açılmışnr. M. Matdon.lrei 
edilen neücoleri htiılAsa ıMlk'• 
töJlc demif*Jlu,Pin, ,.,. bir 
,et Bibniy~tile yekdllW'•• 
naı. V ,şin,ııon ve Coevrf • 
e4ilince 1.ondrıda içra edilmlf 
zakerıtta ~ çok terakki edıtm.tf 
pru11t. '81~ <eslibat tehlikeainlt 
ebecle ile bertaraf e•l*o ... .,. 
euik. Üç dcvleı a!MD41 Mırol 
abed,: çok bü- bir .m.uYlfflılı*"111 
.r;tciit. F•.az b.cy.eü &"61 bJr ;;,. 
meıgalclcr karşısıoda bulunm 

M. Makdonalr.. M. Grandinlll 
betiden dola)') müteessif ol 
yaadan aonts şöyle cWnifdr. 
nn ifa edecekleri rol pek m 
.Mumafib. KoD{cn.nııa Wr ~ 
~vene~ bulwıt:ıUf}a.r, anwfı 
nn \Dilnaklfasma giri_şcm~ 



( V AK 1 T ) iN Ş EH 1 R HA BE R L E R 1 

<;ocuk ar 
Şehrin idareaini bugün 

ellerine alıorlyar 
tJ.t llrafı 1 ind •rıfamız.cladır 

it batında 
Saat 13,5 de memuriy~tlere =- pn•klar Tnrk Ocağında 
•••c•kbadır. Burada ,çocuk-1;:, bh.iyetlerini tasdik eden 

brt Yerilec~ çocuklar. 

, ~ın blrıttlnln c;oouk reisi 
Pembe Hanım 

~ aoora, dairelere dağı
~· ellerindeki kartlan gös.te
-~ maka.ıannı İfgal ede
telcJerdir. Vali Beyoğlu S inci 
~- ten Ncjat Bey , maka
~I ettikikteıı IODra fU 

meyi neıredecektir: 
ı... ._ beyan"amesi 
QQyQJc TtU milletine: 
8-fGn muvakkaten l.~~bul 

'1ıllliiini İJgal etmiı bul'19uyo
t.hıo . Battın TOrk çı>culanmn iı
~ feyleri yapmak vatan İ~İD 
.L.i..!aıifedir. Çrcuklann iyi bir 
~ ı6rtip ileride bnyük bir 
~ Mhlbi oJmelwJW is.terim. 

""Ur bunlar meYki aahibi ol
Türk milleti terakki 

...__ ....:.~ecek, en geri milletler 
·~ kalmıf olacakbr. 

't;t ~ çocukliann sıhhatinin 
'- ~ilamdır. Buaun için 

t yapmalısımz. 

~: çoculdan : Siz de 
~ , babalannw bu ka
let. '1iratıp ıizi büyüterek mil
lit ~faydalı olmanızı isterlerken 
llla...ı.. e •na baba .&ztlnti elinle
~,., lctıçlik yaşınızı zehirlene
'lldllete çok bnyOk bir hak-

._,.._., olursunuz. 
1.1.. et bir çok para sarfedip 

ÇoJı ilk, orta mektepler Ye 
il"id "Mtı•llr. ADtak sizden 
"'- e. bir fayda bekliyor. Bu-
~ ~ hepimize verilen vazi
N. • etmeli, batta millet uğ
~. ~ınızı bile feda etme-

latenbul valisi 
... Ne/at 
~ d~ yazdıiımız gibi ço
lleti, p ~diyetten başka. Ema
~olia .. Qaldürlüğilnll, fırkayı, 
~ •brı, ııbbiyeyi, dariilfn
l'-lc 't'e lnaarifi, Hamayei etfal, 
t, ce ~iı, Hililiabmer, Tayya-

alr.w llliJetlerini ifgal edecek 
"-1 ;:- kadar memuriyetle
--. ~decelder, akpmdan 
~ Y4zifeleri Dibayet bula-
~ Qaaz . T?rk. oqjnıda 
c-.--.. _, hlknnıyeb bir hafta 

.,.;ıae--La.• --ar. 

Gazete idarehanelerinde 
Gazeteler için ıeçilea bMmu

harrirler, tahrir mlid&rleri, mu
laarıjrler MP -.t1'aalu• 
gelerek çalışacaklardır. Bunlar 
araıuada bir ginllk bqmubar
ririmiz Haydar, tahrir mlldllAl
mDz F. aruk Beyler guetemiade 
çallfacaktır. 

Çeouk sergisi 
Türk ocağmda bUlfln bir 

ıergi açılacakbr. Bu aergicle ço
cuğun netvünümuı, gıd ... , elbi
seleri, oyun~klan, but.alıkları 
ve bütün ihtiyaçlara ga.terile
cektir. 

•ı b•Jf'.8rR ttw.a,n 
Bqnn çocuk bayramı olduğu 

gibi 8. M. meclisinin ilk defa 
toplandığı glnlla y.t cf.inll;lıüdOr. 
Bu itibarla her taraf milli ~ay
raldarla ve Himayei etfal l;ay
raklarile süalenecektir. 

Saat 14 te bir tayyare bava
dan Hi .... yei etfal kartlan ata
caktır. 

Çocuklar ne diyorlar? 
Dün bir muharririmiz ç9cuk 

Yali, Şehreuıini ye Dariiıl.flinua 
Emini ~ gôrilfmÜftUr. 

Velinin b•J•natı 
Vali Nejat B. demJtlir ki: 
- Yana (bugün) v~yete 

gidip makamım1 ifgal edece
ğim ve bana gösterijen vazife
leri yap~jurJ· Bu •.vifel~ 
nelerden ibaret ofduiqu tiw~ 
bj.lmiyomm. Fak•t yana tabii 
.öj"ren~ceJi-. 

Vilayet işlerinin iyi idare edil-
mesi içip emirler ·~ 
ziyarete plenleri,D tebrild.,W 
~a,bul edecefim. icap edqae 
zivaretleri ~de edecepa • 

Salda V•U Nej.t, .olda •
rdl/:lbta• eml"' N•d llef!ler 

Şimdiden Bize fula ne ~e
bilirim. Artık yarın .niyette 
göriifihilz. ,. 

Şelıreminlnin beyenatl 
Şehremini Suat Bey de 

Sokaklann bozuklutu ve Tak
sim meydanmm peripn hali 
hadkmda ne dtfllndOjG -.line 
şu cevabı vermiftir: 

«- Sokakları cte.h.t tamir 
ettireceğim. T abim mey4ssmı 
tla adam akıllı açtıracaj'ım. Eier 
bu işlerde yorulurum iatirabat 
etmek üzre AY1Upaya lHr aya-
hat yapacağım.• 
Darülfünun -eminini1t beJanMI 
D11rtılfWıun emini NaciB. f>artd

fünun ıslihab hakkında demif
tiı ki: 

- " Bu •1a&b tiaadiJe b.-
-'ar bir t~ intaç etle...mhr. 
F.akat -ben bu itle ...... ehem-

Komünistler 
lzmirden kaçan zongul

dP~ta tevkif edildi 
Verilen malümata göre Polisçe 

Şerif, ff4aan, ff,ıqazan ismindıe 
iç kominist maznunu daha ne
zaret alhna alınmıştır. 

M~aııılar henüz adliyeye 
~vdi edilmem\ılerdir • 

4l9eı 

Hakem M. MavrQ 
Dlln ekispresle mem,eke

tine gitti 
lswıbul-Viyana Temsili müsabaka

suu ickre idare etmek üıere tehrimize 
gelmiş ve maçları büyük bir vukuf ile 
yaptmnış olan M. Mavro dlln Semplon 
Ekspres trenile Milanoya avdet etmiştir. 

istasyonda Federasyon ve mıntaka 
erktnı ile birçok sporcular bu kıymet
li hakemi teşyi etnı~lerdir. 

M. Mavro bir muhıniriıuize: Gerek 
kıymetli matbuatınızdan ve gerek gü
~de halk \"e sporculannızdau ~ördüğüQl 
iltifat ve teveccühten dolan en har , ve 
samimi minnetlerimi arzederim. 

Güzel şehrinizin ve eski ve yeni 
dosdınmın nezih hatnalannı sat kaldık· 
~ unutauyacağım; tekrar görüşmek te· 
mennislle Allaha ısmşrladık.,, Oemişrir. 

Borsada: 

İsterlin 
Dtın lngiliz lirası 1034'75 de 

,eçıbnıt, 1033 kuruıta kapan
Mbr · Albn 895 tir . 

Pariste Çanakkale 
sokaQı 

Paris gazetelerinde yazıldı&ına göre 
27 nisan tarihinde Puiste Jeneral Guro 
Sen valisi ve lngiliz sefiri muvacehesin
de Canıkkıle ismi verilen sokaım. res
.-S ~ü.,,W icra edil.ecekfir" 

EsJti Çanakkale muharipleri bu n-
sile ile Jcneral Guronın riyaseti albnda 
bir zi.yaf er verecddlr. 

~ 

ı..harofun evi yandı 
P...Weu Deyli teleırafa Y~ilen 

mal6mata pre ZalWofmı evin
de yanıın 9lmuf, etfaiye yetifti
ii halde yatak ve çok kıymetli 
ft uclr eHl'lerle dolu ota. 
..,..,bueai YPllUfb,r. 

Müzeler umun1i kAtipliği 
latanbul Asarıatika müzeleri omoml 

~Jiliae, Şark ~zyint san'adar mektebi 
.au•hw..r;ı;,ı4e11 ve Gii7.el su'adar birliRi 
umumi idare heyed azasından Keqıal Bey 
tay,to cdllmlşdr. 

Kıymetli san"atktra yeni vazifesinde 
de muvaffakıyet temenni ederiz. 

Romeıt talebeleri 9eldl 
Roman Dartilfünunu talebesinden bir 

pop büllJT -belbnlan dolafaktan aonra 
dlııı fChrimlze pladelerdir. Yeni gelen 
fllıebo ~ ~ .Köatenceyc dtine
cetlcrdir. 

L..t UJd tltti 
s.blk Ma.ır fav.blAde komiseri Lord 

Loy4 di.iıt Daçyı vapurile K~ceye 
gianip. 

luHstimel 20 milJOD lir• tnı1? 
Duyunu umQIDlyede Osmanlı evrakı 

ıDl'kdyesiniıı eskileri dcği~tirilirken 6 mil
yon liralık bir sui isdma lylJ>lldığı yuıl
.auşa. Son tabkik&t netlCClinde şuf .IAi
.-Jin jO milyon oldutu ~ylenilmekte
dir. 

Ka• 81Pllfncle konfeNnS 
Dün aut on dörtte Kadınlar biıı.Ujin

de Aliye E.5't Hanım tarafından Beledi 
r.edlik hak~da bir ko.nferans vcril-
m\ftir. • 

miyede ...,al olacapo. ,. 
AIMl'lluaMa ..... hedlytler 

ÇOC\lldanmaza dıaPtılmü oı,-
• A..;.kad• laediy.eler -~
mittir. Bu hedireler ar.Q1Dda bir 
Sok a:arif OJ.1111caklar vardır. ffi
mayeİ etfal bu oymı~ld.u:a bir 
kıaam illve ederek mekteplere 
tevd etlDİflİI'. 
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Mari Bel gitti 
Fransız sana'tkarını lstanbullu 

meftunları selametlediler 
Dnn, 14,30 

da Sirkeci iı

tasyonu nev'i 
tahsına münbta-
111' bir tetyi 
a:ıeraıimiııe tJ
hit oldu. 

Bir müddettir 
ş~hrimizin mll
teaddit ıımfının 
yegine mükl
l~~e ve hayal 
mevzuunu teşkil 
eden Komedi · 
F ransez lıisse-

darlanndan Mat
uıazel Marie 
Beli ile heyeti 
artık avdet et
memek prtile 
gittiler. Ma'ie Bell ı$14nbuldan aınllll.en vagonun pence,eslnde 

T e,yie gelenlerin bllyllk bir Fotoğraflan boynunda asılı 
ekleriyeti, bir ellerinde fotoğ- ıeaçler, ellerinde kağıt kalem 
raflar, bir ellerinde de mllrek- kendilerine gazeteci ıUsü veren 
kepli kalemler, Marie Bellin et· heveKlrlar bu kalabalığın için
rafım aarmıtlardı. Biraz pride de bulunmuş olan artisti vago
elinde bir demet çiçek •• bir nan kap111Da doğru itiyordu. 

Nihayet Marie Bell vagona 
kubı A. Mu. Bey, Ş. E. Bey, bindi. Lütufkir zevat yerini 
ve Aaıeıikalı " Jön prlmiye " eVTelce hazırlamayı unutmuşlar 
S. Ş Bey dunayordu. mı idi; ae, bir hizmettir başladı: 

Kasa kıranlar 
Üç kiıi yakalandı, pa
ralar kıamen ele geçti 

y_,,. Ftl/lllJllllJ Mehmet, Orlada: 
Aptru,,ll}urum, Dflllllia: Aspas 

iki g11n evvel Balıkpazannda smaf 
ı.anaryan ve şeriki Ohanyan efendilerin 

düJr.kAnındald kasa aleti mahsusa ile kt· 
nJmı-. içindeki on bin lira ile bir milc-
tar eahaın ve tahvilAt çalınmtŞtı. Zabıta 
pek sıkı bir takip neticesinde kasa hır

azı.nnı yakalamağa muvaffak olmı.ış

tur. Buplar Fantoma Mehmet, namı di· 
&eri Robert, Fantomanın kardeşi Aptur· 

rahman ve Bulgar Aspasnr. Bir dordünciı 
hırsız daha nrdır. Bu henüz yakalan· 

mamıştır. Paralann bir kısmı ele geçiril-

miştir. 

- Buruı daha iyi, Matmazel. 
- Hayır, benim bulduğum 

yer daha mtıkemmel. •• 
Diye kendilerine bireı ıeref 

bipeıi ayırmak istiyorlardı. 
8' .a;aeaelCDİD u:ıadıjım gören 

Marie Be.il: 
- Şuramı alıyonı.-, el.iye 

maeleye nihayet verdi. Bu 
dalreDİD DWDaralannı kaydeden 

- Peki efendim dedi, 12 ve 
13 ......,.Jan aize yazıyorum. 

Aaıerikah jön prlmiye hay
lorclı: 

- Aaman, ıakın 13 numara
ya almayımz uğ1,trsuzdur. 

Bu fwtı dikkate Marie Beli 
dudak blıbıekle cevap vereli. 

Tr-. kalına zamanı gelmiş
ti. Marie Bell'le giSrlfmek im
kbı aneak o zaman oldu: 

- ilk geldiğiniz zaman "Va
kıt,, sizi kaqılallllfb. Giderken 
iatlbalanmzı &ğrenmek ister. 

- G&ilytıyommuz ya pek 
memnunum, ghterilen bu alaka 
bapım.a gidiyor ve bu size - ya
ni gaaotecilere - olan hafif dar
gınlığımı da unuttunıyor • 

- Hangi darğınlıgınızı? 
- O... bir çok dedikodulu 

ıeyler yazıldı, halbuki... Ne ise 
unutmak isterim. 

- O halde iyi seyahat te
menni ederim. 

- Mersi. 
Fa. 

c ÖLÜM ) 
il 

Hılıcıoğlu askeri Iı esi tcrbiyei aş--
keriye muallimi kaymakam Zühtu 8. 
dün Haydarpaşa huıanesinde felci dı 
mağiden vefat etmiştir. CenJzesi tale 
heleri ve arkadaşlannın iştirakilc Üskü 

dar ~bitlik meu.rlııına defnedilmiştir. 

.& Trabzon eşrafından Koca müftü 
zade haremeyni muhtaremeyn sabık tcr
cüGIJ.D• hacı Ferit B. vefat etmişt r. Abıt 

ve 1.ahit bir zat olan merhumun ailesine 
beyanı tessür ederiz 
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Uçler ititilı 

Londrada aktolunan aon 
tahdidi tealibat konfera11-

11Ddan alınan yegine mllabet 
netice lngiltere, Amerika •e 
Japonya aruında bir itillf imza 
edilmit olmuıdır. Maamafib bu 
itillfın teferrtıatı hakkanda Av
napa matbuatına akseden malii
.. ta g6re elde edilen neticeyi 
hiç ehemmiyetsiz tellklri etme
mek llzımdır. 

Malimdur ki içler itilifının 
eauı lngiltere ve Amerika do
aanmalan arasaada kuvvetçe 
mtıaavat temini maksadına isti
•t ediyor. Hali hazırdaki Ame
rika donanma11 ite lngiliz do
aanmumdan ldlç&ktlr; binaen· 
aleyh yapılan itillfın ilk neticesi 
Amerika donanmallDID lngiliz 
donanmuma mllsavi oluncıya 
kadar yeni gemiler İDfUı ola· 
caktır. 

Bu neticeye bakınca tahdidi 
tealibat için toplalUDlf olan bir 
konferanaan billkiı tealibatı tez· 
yit karan vermif olmuma hay
ret edilir. Fakat tunu nazan 
dikkate almak icap eder ki ıa· 
yet Londra konferansı b6yle bir 
karar ittihaz etmemit olsaydı 
Amerikahlar daha çok harp ge
mileri yapacaklardı. Netekim 
ba yolda yapılacak yeni gemiler 
için Amerikan Htıkimeti parla
mentoaundan talıaiaat ta almlfb. 
Diter taraftan Amerika yeniden 
birçok harp ıemileri yapmaia 
bqlayınca lngiltere H8kbıeti de 
mevkiini muhafaza edebilmek 
için yeni bahri infaata girişmek 
mecburiyetinde kalacak idi. 

Bu itibarla içler itillfı Ame
ribya yeniden bazı infaat mO· 
aaadelİ vermlf iae de hakikatte 
iki memleket arumda bOyük 
bir bahri tealihat mllaabak•11nı 
tahdit etmiftir. 

Gene üçler itillfı mucibince 
5 i lngiliz, 3 o Amerikan, 1 i 
Japon donanma11na mensup ol· 
mak Ozere hali hamda mevcut 
mhlı gemilerden 9 zu çllrüğe 
çıkanlacakbr. Bundan aonra 
Japon donanmaamın ihtiva ede-

• ceti zırhlıların yekbu dokuzu 
pçmiyeceğine g6re · çllrllğe çı· 

· kanlan ve harda demir haline 
retirilecek olan ıemilerin kalk-

Y onrn aw ~ : 
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Blz•ntlnlerln •sArınd•n 
olup tlmdlki h•lde gece
leri fener lk•t ve lt'•lin· 
den b•tka ite yaramayan 
Kızkuleslnl bir nüzhetgAh 
halene vazetmek ve nefsi 
kuleye kazlno ve lokan
t.slle bereber bir ele otel 
bina etmek l9ln eıhabı 
servetten ingllterell bir 
zatın kulel mezktlrenln , 
on iki senellOlnl lıttoar• 

talip bulundutu ve Oakc.
dar ve Salacık iıkelele-

rlnde lüzumu miktar mah
sus ıand•llır dehi tehi•· 
aile berayı tenezzüh ku-
loye gelmek lstiyenlerin 
azimet ve avdetini teı
hll eylemek ollmlel taaav· 
vurattndan old:.1tu hlıber 
alınmıttlr. 

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

muı böytık bir bahri devletin 
hemen bOtü~ filosunu ilgaya 
muadil bir ıeydir. 

Bundan baıka ilga edilen 
zırbhlardan berbirinin idaresi 
için bu devletlerden herbiri yüz
lerce milyon altın frank sarfedi· 
} orlardı; gemilerin kalkması 
üzerine artık bu nevi idare 
masrafları da yapılmayacak ve 
yalnız bu ıuretle üç devlet büt
çesinden senede 110 milyon altın 
frank tasarruf temin etmit ola
caktır. 

Vaıington konferansı 1931 
ıeneaine kadar safıharp harici 
kalacak gemilerin yerlerine ye
nilerinin yapılmamasına karar 
vermitti. Yalmz 1931 senesinden 
1941 senesine kadar lngiltere, 
Amerika, Japonya devletleri es
kiyecek olan 39 geminin yerine 
yenilerinin ikamesini kabul et
mişti. Bunun için Amerika hü
kumeti 193 l den itibaren bq 
ıene zarfında 10 büyük harp 
gemisi intasını programına koy
muttu ki bu da 400 milyon 
dolar sarfiyatı icap ediyor. 

lngiltere ve Japonya da 12-
16 harp gemili yapacaklardı. 
Halbuki yeni imza olunan ilçler 
itillfı 1936 enesine kadar ya
pılması evelce mukarrer olan 
gemilerin iDf8S1m geri bırakbr
mıtbr. Bu karar neticesi olarak 
her ~ deYlet 300 miJyon dolar, 
yani TUrk parası ile 600 milyon 
lira tasarruf yaplDlf, olacaklar
dır. 

Kruvazör, kontr-torpiyör ve 
tahtelbahir gibi V qınğton kon
feranamda cinsleri tahdide tabi 
tutulmiyan gemiler hakkındaki 
tahdit karan da mGhimdir. l 927 
aenesinde, (Cinevre) konferan
aanda Amerikalılar 640000 ton 
rakamını teklif etmişlerdi. Bu 
teklife g6re mezkir rakamın 
300,000 lngiliz ve amerikan 
donanmalanmn her ikisi için de 
kruvazör olacaktı. 

lngilizler bu teklifi o vakit 
kabul etmemi,lerdi • Bunlar 
737 ,000 ton iıtıyorlardı. Halbuki 
bugiin 541,000 tonu kabul et• 
miılerdir . Bunun 339,000 ini 
kruvazör teşkil edecektir. Ame· 
rika 526,000 Japonya ise 367,000 
ton kabul eylemiılerdir. Bu ne
tice lngiltele için 170,000 ton 
Amerika için 208,000 tonluk 
bir tenzili kabul etmek demek· 
tir. Nihayet Japonya da bu ka
rara göre hafif safı harp gemi
lerinden 135,000 ton indirmit 
olacaktır. 

Londra konferanaana kadar 
lngiltere imperatorluğu filen ci
hanın en buyük harp donanma
ıına malik bulunuyordu. Üçler 
itilin artık ingiltereden bahri 
cihan ıampiyonluğunu reımen 
almı,tır. 

Bundan ıonra bUtiln denizlere 
hlkim olan lngiliz bahriyesi 
karfııında mfisavi kuvvette ol
mak Ozere bir Amerikan bahri
yai bulunacaktır. Bu vaziyetin 
beynelmilel siyaset sahasında 
ehemmiyeti çok btıyüktür. 

Bu noktai nazardan 6çler iti· 
lafının asıl mühim neticesi sene
lerden sonra anlqılacaktar. Bir 
gUn gelecek, Amerika do ıanma· 

Efk6rı umumiye 

elepçeler kartıııll u't 

Muharriri : Ömer Rıza Neıriayt cürmünde~ • tff' 
gören bir gazetec:[1~ 

kifhaneden tahkikat h:;-flllf 
huzuruna ellerine kelepçi Şeyhul Cebelin misafirha

nesinde bir gece 
rak sevketmi,ler. 

Dün alakadar olduğu 
nin bir kaç ıatın bu ba 
elem duyarak kayd--··- • 
cc muharririmize adi mOcrİll 
ameleıi yapılayor • dıyorclao Genç yolculara neler ikram olur.ma· 

mııtı.Yüzleri tüllerle örtülü kadınlar 
ıarap dağıtmak istemişlerdi ... 
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Diyebiliriz ki efkln 
miye efe bu hadiseden 111 
ıirdir. Fak at bu teessllr 
yazıldığı gibi, mllcrimleri adi. 

• ili, adi veya fevkalade mO 
Buradan at ilzerinde geçmek 

büyük bir tehlike idi. iki kar
deı te tereddilt ettiler. Mesrure 
atıldı: 

- ilerleyiniz. Atlarınız bu 
yollara ahııktır, dedi. 

Hakikaten Alev ve Duman 
sağlarına, sollarına baka baka 
adım adım ilerliyorlardı • Kar· 
deşler bu iki yüz metrelik yolu 
geçinciye . kadar akla ~arayı 
ıeçtiler. Bu iki yUz metremn. her 
santiminde ölüm vardı. 

Burasına geçtikten sonra derin 
bir nefes almamak mümkün de
ğildi. Kardeşler bu tebli~ey~ ~t
latmaktan miltevellit sevmç ıçın
de idıler. Bunu müteakip uzun 
bir yol geçildi ve asıl kalenin 
yanındaki geni' sahaya vardı· 
lar. Burada beyaz elbiseli bir 
zabit yolcuları karşılamlf, hiz
metçiler onlan atlarından indir-
mişlerdi • Zabit yolculan bir 
kapıdan içeri almıı ve bir ıilrü 
yollardan, kapılardan geçirerek 
oa1an miaafirlflııeye gijtllr
mftttU. 

Burada bir çok temiz ve iti· 
nalı bir surette tefriş olunan 
odalar vardı. Kardetler efyala· 
nnın buraya daha evvelden ge
tirildiğini gömı6fler , Mesrure 
onlara veda ederek ertesi giln 
kendilerini göreceğini söylemiıti. 
lç içe bir çok yollardan ve ka
pılardan ıonra vanlan bu yer, 
bu tqtan bina içinde ınsanın 
kendini mahpuı saymaması ve 
kasavet duymaması mllmkUn 

değildi. Ortalığı hafif. ıpklar 
veren mumlar ve kandıller ay· 
dmlabyordu. 

Mesrure ile zabitin ayrılma
sından sonra kardqler yalnız 
kalmıtlar, biribirlerinin yüzlerine 
bakmıtlardı. Bir kelime aöyle
miye vakit kalmadan miaafirha· 
nenin bir tarafından perdeler 
açılmıı, ytızleri incecik tlillerle 
örtOIO kadınlar sinilerle gelmiıler, 
ıofra kurmuşlar, ve yemekler ge· 
tirerek iki kardeti yemeğe ça
ğarmışlar, birkaçı liyen ve ibrik· 
lerle gelerek iki kardqin elle
rini yıkatmıılar' sonra onlan 
yemek bqına g6tormilflerdi. 

Onlar yemek yiyorken kadın· 
lar ayakta duruyor, ve kardeş-

11 filen lngiliz donanmasına mü
ıavi olduktan sonra lngiltere ile 
mUıtemlekeleri arasandaki mü
nuebetin tekli değiıecek ; çün
ldl Oıtralya ve Yeni zelinda 
gibi Britanya adasından ziyade 
Amerikaya • yakan olan yerleri 
himaye etmek noktuından Ame
rika donanması lngiltere donan
masına faik bir vaziyete gelmit 
ol&cakbr. Acaba o vakıt bu 
vaziyet içinde lngiltere lmpara· 
torluğu tamamiyetini muhafaza 
edebilecek midir? 

..MdMıd~ 

lere hizmet ediyorlardı. Yolcu
lar yemeklerini iştiha ile yemit· 
ler, önlerine tekrar liyenler ge
tirilmiş, ibriklerden sular dökül
müş, onlar da tekrar ellerini 
yıkamışlardı. 

Yemekler kaltıktan sonra 
misafirhanenin diğer bir tara
fından çalgılar batlamıt , ve 
gözel prkılar terennüm olmuştu • 

Bitme.Jı 

GE Li $ i :· 
· -GÜZEL 

Darülbedayi ne imiş? 

Eskişehirde çıkan "Sakarya" 
refikımızızın "Darillbedayi 

şehrimizde,, serlivhasile yazdığı 
bir makaleden şu cümleleri alı
yorum: 

"Darülbedayi, hayat ısbrapları 
içinde kuruyan gllDlllleri derin· 
!ettirip yücelten san'atın adıdır .• 
ve Muhsin, Türk temataaının 
bir banisi, bir fragatçı idealisti, 
ve bir bürçtllr. Muhsin san'ab, 
sahnede bütün azamet ve ıqaası 
ile bizlere anlatmq, Darülbedayi 
bize bir yalın en temiz dört ıe
cesini yaıatmıştır. Mubsinleri, 
Galipleri, Behzat Kemal ve Ha· 

diye ikiye ayırmak iatey 
beraber olduğumuzdan 
Kanun uğrunda mllcadele 
demek için kanun 
milsavab unutmut 
lizımdır. 

Maznunlar nihayet bir 
konmak icap edene buna 
alabilecekleri ceza nokta 
iki, sabıkalı olup olmamak 
taıından yapabiliririz. ~ 
suç suçtur ; ve insaf ile 
meliyiz, bizim fevkallde 
demek İltediklerimizin 
bir kitiyl dolandıran a 
bazen çok bOyllk oluyor. 
dolandıncıhk m•mmu 
mülahazaıile kelepçeye w 
doğru olur da, devlet aJ,.._..,, ... 
hareketle maznun bir 
kaçmak ihtimalinden beıl 
kalır? • ... 

Hayar, ıikiyet edilecek 
delil 1 asıl tikiyet noktası 
Denildiği aibi bileklerine kel 
vurularak süngGIO jand 
arasında yayan, sokak 
dolaştardıtımız vattiilDŞtan 
vatandaılarm gaynıım 
''tqhir,, etmek hakkını ki 
nereden, hangi ka 

J)mlan ile zengın qen u ze Türk ceza kanunu, 61Gm 
varlığın, Bedia uzak ufuklara mabkimunu bile yaba ayak. 
doğru silzülen narin bir yıldızı, açık, sırtında siyah g6mleıdt 
Neyire blltün kudretini parlatan ağacına g6tllrmck için onUll 
bir itle gllnefi, Şaziye ruhlara baba katili olmuım pıt k 
taze hayaller veren bir bahar Eski kanunun ktırek m 
sabahıdır." lanna tatbik edilir eli e 

Mejer Dariilbedayi ne imit gördOğll tethir yeni 

de biz farkmda dJr:lmitiz I yazılı olmak 16yle dunun, 
""5 • den de tatbik edilmiş 

Her ıeyin kıymeti elden çık- Fakat ıu kollan kele 
bktan sonra belli olur derler, s&nglller ortumda aokak 
tevekkeli değil l kapı kapı dolqbnlanlana 

Taka· m meydanı 'kleri hem de hnknmatız. lr••"!'m 

Kıymetli Şebreminimiz 11hhat birer teşhir cezası dejil 
Ye nqesile birlikte Avru · Ve tqbir bundan bqka 

pa treninden Çıkb. Safa pldin 1 midir ? 
deriL Hele bunlar daha birer " 

Muhittin 8eyiD lstanbula gelir, nun" iseler, bu ne fecaat 
gelmez CfİD, dostun hatırını aor· Bunlan ıevketmek içill 
madan evvel öğrenmek istediği devlet tqkilltının bir ara 
ıey Taksim meydanı ol mut parası yok mudur ? . Bun~ --_;1 
diyorlar. Aldığı cevabın, Avru- ruf edip ayırmak hıç mı ~·· 
padan ıetirditi neıesini bir mik- nin aklına gelmiyor? 
tar kaçırmıt <'lduğu da duydu- l;iiiiiiiiiiiim=:iiiiiiiiiiiiİİİİİİİİ~ 
ğumuz şayialardandar. 

Hatırladığımıza göre Muhittin 
Bey, Avrupaya giderken ; 

- Geldiğim zaman bu mey
danı bu halde görmiyeyim, de
mifti. 

Bu arzu yerine gelmit deiil
dir. Meydan o zam~ daha derli 
toplu bir h.alde idi. 

1.oplu j.q. 
--~----·-

Zonguldl!kıa bir tevkif 
lzmir guetelerinın verdıği malılmata 

gorc İ&aıırde dağıtılan be~ an nameler 
meselcsilc alAkadar bulunan ve zabıta ta· 
rafından aranan Sureyya isminde bir şahıs 

"V AKIT ,.iNTAK 

Çarşamba 

lllJ 
Nraan 
1930 

Çoc11 1• ha ·rnmı 

Gone~ln Jofulu: 5,10 boh, l 
Ayın doluıu : 3,39 N/11' • 

Namaz 

Zonguldakta tevkif olmuştur. lzmire ge- a---------
tirilecck ve diğer maznunlar ile muva- BugQnkO ha•• 
cehe edilecektir. Kendisi üç ay evvel BugOn rOzgdr m/lie/ulVVa 

lstanbuldaıt- İT.mire gıtmiş. maranguzluk l\.laİlç.iİ~~olaiiilealiiltiii"•••-"'!:. 
ıtlerinde çalışma&ı ba$lallllfll • 11 



:Borç yüzünden 
Sabık bir banka müdürü kendini 

öldürmek istedi 
~ 

a~ıu ~~lr~nda Tünel Cİ\'arında Sefer nazaran isminin lhrahim ve 26 yaşında 
~obe . rnanında ııltıncı katta oturan olduğu anlaşılmıştır. Cesedin üzerinde 
hus r Sınay efendi dün intihara te~eb- yara ve bere \oktur. 

ttllıiştir. 
R.ober s· Polisi karmanyola 

Ş llıd" ınıy efendi 48 yaşındadır. Evelki gece Samat\•acla \·angın ""Cr· 
ll'e kad 1 . . ı ı ı Bi ar ev l'!nmemıştır. !erinde Sarı Ali \'e Mehmet ismindr 

d re~ ha~li zaman SelAnik bankasında iki sabıkalı e,·ine gitmekte olan Samatya 

lırıderıo~~k yapmıştır. Buradaki Yaıi fe· polis merkezi mürettebatından (~\'det 
Sın, 1 1 ~ene c\'\'el i.sıifa eden Rohrr dendinin önüne geçmişler. bıçaklarını 
F•ka\ efendi komiS)onculu~a haşlamı~ur. çekerek sh il bulunan memuru ôlumle 
ı~-~ tali vardım etmemiş, İşleri giin tehdit eıınişlcrdir. :\Jemur bu ani hiıcum 
~~~. Çc bozulmuş. bırçok yerlere horç-

""Hır. karşı~ında kendisini miıdaf aa rdememiş, 

t,,.clk' tabancacı ve paralan karmanyola cdıl-
ı....k ı gün Rober efendi Se!Anik · · K b vtl\ a mı~tır. armanycılacılar dun sa .:ıh \'8· 
"'ı• L~ına. "İtmis, k11salıır dairesine • .... ir· ; 'il., ıı:,, o • "' kalanmışlardır. 
loıı ndınc ait bulunan kasan açmış, 

birk,.. .. 
1
. 1 • Feci bir kaza 

" .,. YU7. ıravı a mıştır. [•k . \~ ı:t hu anda elindeki paraya naza· Oün cahah saat yrdi buçukta Şehza· 
'fılt rcunun çoklu~u Rober efendiyi dcb:ışında feci bir tram,·ay ka7.a~ı n). 

tı... }ese duştirmüş, 'c aklına intihar muştur. 

5 - VAKiT 23 NiKan 19~0 ~· 

"llt( g ı· l 'atıhte oturan kunduracı çırağı Şükrü 
Lı '. ınce cebindeki tabanc.ayı çeke· ç Q c , lb o~lu Sefer Edirnckar>ı • irkeci hattına U K B A y R A M 1 

ıne tutmuş, ateş etmiştır. Fakat tr d işli) !'n !16 numaralı tramn\' araba~ının 
, c ığı içın kurşun scyrin.i .dcği~tir· " SOi kapısı açılmı)an rihetinc takılmış. Bcya- "wl ~.L omzuna isabet ctmıştır. om· 1 ç • • • 

~ ı."tn ehemmiYetll surrtte nralanaıı zııa gc mck istemiştir. $ehzadcbaşında o c u G u s E v 1 N D 1 R l N 
uer f • • aksi istikametten gclcıı 1" numaralı 

c endi hastane.ve kaldınlmıştır, tram\'ay arah:ısı ile 36 numaralı araba 
~ Havuzda ceset anm;ın k.1rşılaşmışlar \'C Sef cr çocuk iki 

lıı:c:~lltaşında Avazına deresinde knvun tram,·avın arasında kalmıştır. Çocu~un 
blh Hafız lcmail llakkı efendinin başı ehemmiyetli surette eıilmiş, Cerrah- Bugün ·çocuk bayranıt · başlıvor. Bu hafta çocuğun sevinmek 

•11 • ocuP-unuıu sevın ırnıe ( istiyorsanız 0 t ıı:~sı1nhde bulunan iki metre dheri
1
nli· pl a~ha ha. tane~inc kaldırılmıştır. Dün sa· hakktdt r, ç • d · J 

llıuıt a: uzda dun bir ceset u un- ıa hu 'Uıden tram,·a~lar bir saat J..a. na 
Ur. U1crindeki nilfus tezkeresine dar işlememiştir. İ{ u 1\1 BARA alınız. 

~ ı Adliyede ı ~Üçük haberler TÜRK i y E ş BANKA Si 
ıı~ira bO\·acı salih isminde biri, 24 yerinden 

~Uıda l\cnı~ralÜ ı:amıinde ikindi nama· Yar alıvarak karuını öldü.-
di"ı ~ ~1'-•n imam l la an Tahioin ~[~~- ren şöjôr, 15 seneve 
\uş •tna ılc kalbinden 'urarak olur-
~ tür. Katil Salih yakalandı. imamı. mah" iinı oldu 
'a~' Avşe ile arasını boımak için bti)Ü Rebekte karıqı Sanİ\·c hanımı- Yirmi 1 B~ akşam -1 i 
tfcıı~ı~ı ve onun için l lasan Tahsin ddrt \erinden yaralıya~:ık oldüren Şoför Si nemaları 1 

8
l ı oldurdiıll'iınü iddia ediyor. Hızanın muhakeme i, dun lstaııbul ağır ' A lk - : 1 n u ·· t'ı azar - Olümden yılmu , 
~un limanımıza son sistem olarak ceza mahkemrsindc bitmişliı. Alemdar _ Kartiye Llten r 

lat}lrıti~·ın;ı edilen .ı\randora Star tran- ;\lahkemr. bir saat süren müzakereden Asri _ Caıuıı Markita ı 

c,~ 
1 1 

e 550 lngiliz seyyahı ~ele- ~·~n~~d~~~:i !~~u~~~in~~a~ic~:ra0~~;~m~~ E klcr _ Talılı Tot ............................. . 

ulin lstanbula 70 ltah'an \"C 100 k h 1Elhamra - Mahpusun tukıs& j • Aek f . d"-. "b' l A b' d" • ~ıııı Çek talebesi gelmiş· ve dariilf ü- arısının azı kimselerle gbrüştüğünü Etuval _. İlk macerası • "9 .' maru hır ıarkıda ıöylen ~gı gı. ı, u vı ır f&Y ır. Dünya 

"ıti ~l•bcn,;,, unfmdan istikbal edil· •öı lcnm•,lni "esbabı muh•fkfc. addederek 1 Franm _ vd diyarı • bakı olduğu müddetçe aık dabı bakı kalacakbr. insan kalbi 1 
t

t. kabul etmiş, on s·kiz. sene hapi~ ceza- Lüksenburg _ Son çarlar 

1 
sevmek için yaratılmışbr. Ne altın ne de servet aşkın yerini • 

\'Ve\k' .. G . H 't' tn sır.ı on beş sene,_·e indirmi,~tı"r. L k" b k ı gun azı 1~ ne ı ıma a- Majik _ Renkli fener tutamaz. ~te yarın ı pcrşem e a pmı • 

~.~~,;:k:~~,:~:~mıi:"~.l~~~:. r=·~:'."::.~:~:~~:;:::::~::"'"l ı ~::r: =~~.::.·=m.Madam 1 M.aiik Sinemasında 1 
~anııza gelen t~trler: :: DOKTOR F. Şık - ihtiras JJ • 8 :: .: Beşiktaş Hilal- Çann yaveri • lrae edilecek EVLiN HOLT ve HANRI STUART ın temıili • 

..,ı1,,ıu1 ~raa rehberi ~ Ahmet Hcimit i Bar ve MGslkholler 1 1 AŞK ı·htı·yacı •• 
... •hııdan Mıymctler ve kambirn bor~ası U Galata, Voyvoda caddesi ·ı Garden-lrena, Naneli Balet, Tal-·•ıı~ ali\'e, iktısat mütahassı lan· •• S Bek .J ı ~ d tertip etti.rilmiş ve memleketimizde ij Atina bankasa yanında her gün .• : maç Te bil, cfi, Filmini gördüğünüzde bütün bunlara kani olacaksmıL 

~di:.~aD~~:oı~~~~; s;i~k\~:;:hi~~~ ~İs:~~!~~:::::~:~::~:::::::::::::::::::::::::::m:::• .. fi L:_Tlirkuvaz Va~:ona baleti Tize, ........................ .. 
ltıü k ; :ı ve Lidina T arsov i ~~akı ;e~k~p olup aynca eski ve reni lstall/Jul 2 i11ci icra awresiudrn: BllBBB&BBllBEIEJJ!itlft!l!IJBEllJBIJIJBBBBBB 
~11 fa dıyemiz ile cumhuriyet altın· i\lahcuz ,.e furuhtu mukarrer muhte· Mü/Jeı. e mektebi müdürlüJündtn; il Bugün HAkimiyeti Milliye Bayramı münaıebetile 13 
lırıt4ıı c~to~~~~lerinl havidird. 1\lünderica- Jifülcins fırçalar ilk milıa~ edede kıy· l\lektebimizin 49 lira maaşlı hastane 12 M ll k s Ol 13 

ao u ımıcn şunıar ır: meıi muhammencsini huımadığındau kar.ır memur1u~u münhaldir şc.rait berveçhi ıtidır D ""> e JllleJJ)dSJ D 
b0rs,1 r'altrın tarihi, Türk ve ecnebi mucibince 24 1 · isan 19.30 perşembe gü· ı - b:zacı me\aebınden mezun ol· 8 ~ 13 
~tsa5~rı hakkındı malQmat lstanbul nü saat 12 de 1stanbulda, Tahtakalcde mak il Saat 2,30 matinesinden itibaren Berlin Operasından tenr fB 
ı~e nı ~uaıne!Au hakkında izahat-Tür- 80 No. dükkAnın önünde \C cadde üze- ct;e; Daimt surette mektepte ikamet IJrı· R• T b • fi 

~t~knk:~l}~::~h" tarihi, mali tcşki1Atımı1., rinde ikinci artırma suretile hilmüza)e· !3 - Mektebin hasta bakıcılığı \'iZİ· ışa~ . . ~. u erı B 
lld, .... 1 t· esham ve tahvil:\t hak- de satılacaıı-ınd 1· ı .& ~ R4ll t .. ,a)Q ı; an tu ıp rı anların \'e' m fe sini ifa etmek • im 

~'·k11llbh~a\ Düyunu umumiye tarih· ve ,·akti mel ktlrda [929 - 106991 dosya 4 - Ru şerait dahilinde talip olan- B :Tamamile sözlil ve şarkılı fılımlerın en mükemmeli olan Et 
llanııt-b~ o akkında nazari ve amelt No. ile hatır bulunacak memuruna müra- !arın ~ıldızda Mülkiye mektebi müdür- B ı . ra 

(Cıtılckcu nk muamcl:ltına ait malOmat· caatları ilan olun .. ur. • • lüğüne milracaatlan lü7.umu ilin olunu_r. e. Kadı~ ~ ~·~ ınanma m. 
i.lllr bo tnizdeki milli \'C ecnebi ban· A fi~ ~l!. ~ m fJ 
'lltr İı rsada mukay · k tl b • • • • Bugun bırlncı me.tineden itibaren sııt 14,5 ta • • • • P.'G • • • • c alAkada yet şır·e er ,.e u • • .... Filminde takdım ede .. cektır. Hamış: Bu fılmde Tauberin taganni m.· 
... D•ruır.. r daha bir çok maıomat. Q p er c::. i S D T k Al it b1'~tcpJerjUnun ıle Mülkiye \'C Ticaret • . a. ~ nema ı •• edeceği şarkıla~ınd"lur kçet: manca ve Fransızca metni bütün m 
tl~ıı~, ıtıeın talebesini, Ticaret odalannı, • Zolanın şaheserinden iktibascn MARSEL LERBlYE • R seyircilere tevzı e 

1 
ece ır. l]I 

~&•dar cd Urlarını \'C bütün müneverleri • tarafından vücuda getirilen • BllBBIJEIBllllEI m~mımımmıınmmımı E.lBlmlBllllBBBll 
~ •ı lctl en bu mühim eserin me\·cudu •: p A R A ••• ,

1 
dUn..:ı Vrnıştır. Satış yeri Bahçekıpıdı a\l B .. ELHAMR . 

;J "U akıf h • 8> ~J ugun A SINEMASINDA '@@@) • 8>@ 
anında borsa idaresidir. ~ 

51 1...... Ookto r : Muhtaıem sesli süperfilmini takdim edecektir. Bona oyunlan : : ~ i şa r Ba rte 1 m es : 
'l~El.n _Q.. •• k .. • ve bunların tevlit ettiği felaketler ve harabiyetleri bllyOk bir • VE BE1I'Ti KOMPSON 1@1 

Si1ı1r h y u ru • hakikatle musavver bu film son derece kuvvetli bir dram, ve • M ş ARK 1s1 @ 
t astalıklan mntchaıı"' • hakiki bir harikai san'attır. Mümessilleri : Mary Glori, Brigit • a m'\ t\Jl ~ıan ® 
~· ~ ııazuc1an maada 2 dtn 

6 
ya • Helm, lvet Guilbert, Piyer Alkover. Bu pheMr fC'hrİmis ainema • Jf" ® 'tb•~ı. 73. TtL Beyoğlu • aleminde büyük bir heyecan ve merak tevlit edecektir. : -~ T amamile sözlü ve şarkıh muhteıem fılminde konuşur.orlar: : 

2. Kıdıkö1 •9 : ilaveten: Talep ve ısran umumi üzerine iSKELET DANSI • l ®I Ve taganni ediyorlar. İlaveten=. Sözlü ve se~li FOx DUNYA ı te)I 
•••••• •••••••••••••••••••••••• lil<i>Iil@Jm)jli] HAVADiSLERi ~~ 



oBulmacao Meraklı şeyler J 
Onıuz ıtüzelllil Kadın dokt~ 
Milanda altın madalya Anupada büyük bit 
kazanan g6Zel omuzlar 1 miitehusıı tanınlJll~ 

DÜ.ŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yaza.n·ı Sadrı Etem 

Horlıyan ve sabah rllyası 

İçinde gerinen sokaklardan bi
rine saptık ve bir apartımanın 

önftnde durduk. Bu aparbman 
önllne gelince kadın durdu. 
Ve: 

« - geldik eledi. Ben ayılır 
gibi oldum. Çünkü apartıma
nı tanıyordum. Bu apartımanda 
tek gözlüklü bir kadının otur· 
doğunu ve bu kadının maden 
acaklarma sahip zengin, göbekli, 
batı kel bir adamın metresi ol
dUfunu işitmiştim. Hatta bana 
anlatan adam: 

• - Herif metresine ayda 
bin lira veriyor... Dediği zaman 
tepem atmıştı ..• 

Bizim madam kömür ocakla
rının üstüne yaslanmış bir mah
lftktu... Benim bildiğime göre 
kadının atığı lıtanbulda değildi. 
Evvelki gtin bir maden ocağı 
ç3kmüştü (12) amelenin ölümü ve 
bir çoğunun alil kalması ile neti
celenen bu kaı:anan en mühim ta
rafı maden damarlarından mühim 
bazı kısımların çöküntü altında 
kalması ihtimali idi. Madenci (Ab
baı) beyin Zonguldağa alelade 
gidişi bu aebeptendi. Filin adam 
yaralanmış, filan kimse ölmüş Ab-

Çünkü kalbi pek 7.ayıftır. Bir 
gün kızoğlan kız hirile utnıır
ken tahtalı kaytı boylıyacak.. 
Ama bakalrm ıte :ıaman... Kaç 
tane daha genç kız ona bekire• 
tinden haraç verect:"k? Kim hilir? 

Hala evin önünde duruyoruz. 
İçeri giribe Abbas Beyin bas
kın etmesi ihtimali yok .. 

Kapının önünde lif söyleme
den birl>irimiıin yOlüne bakışı

yoruz. Diller suTrilUf, sözler ko-
nufuyor: 

Tek gözlüklü kadm Hikmete 
dikkatle iştaha ile bakıyonlu . 
Onun koyu mavi g&lleri dalıyor, 
dalgalnıyor : 

- Evet ben de istiyordum. 
Fakat hiç olmataa üç, dört gürı 
geçmeli, biraz daha samimileş
miş gibi olııtalıyız, der gibi "1di •• 

Hikmetin göZleri, kestan~ 

rengi bir panltı ile kadının 
gözlerine dikiliyor: 

« - Dotru, diyor, öyle .. Hiç 
olmazsa , dört gün , dört gün 

biribirimize yalan söyliyelim , 
dört gün etikete riayet edelim, 
sonra başlamak istediğimiz yere 
gelelim. 

(Bitm~di) 

lias beyin nainel.. Abbas b~ye göre §A K 1 T l!a 
insanın iş liıtilnde ölmesı gayet K . . . . . " 
!abiidir. Hatta bu ideal ölüm~~r! UÇUk Ilanlafl 
ilaç eczane ve doktor onun ıçın · 1 

b k b' d • 'ld" A Her sün neftolaiibr lüksten aş a ırıey egı ı. rı- fı 
. •••••••••Tarı e•••••••• ~ya uğrayan, bastalana~ ~nsan~_ara : 1 Def alık bm~ JO 

:yapılacak masraf onun ıçın mut- : 2 ~O 
hiş bir israftı... İnsan bolluğu : 

3 
" " 65 

içinde ne diye bazı insanların : • " !1
3 

tedarisi diye bir maaraf (1) ka- : 
4 

" • 
pıaı açmalıydı? Maden ocakları : lhtlvaç kalmilvın-) 

: caya 7uıc111r ( cız:ami 100 sahibi kuyularda çalışan hay- : 70 ikfo) it•n edil·\ : 
Tanlar için de ilaç ve baytar : mek azere m.a/t/u ) : 
diye birşey düıünmezdi, onun : Abonelerimizin htr üç aylı~ı ,için : 

için hayvanlar keneli kenBilerine : hır df'faaı meccanen! : 

tabii bir SUtclte erirler, Çliriirler, : 4 ~ııtırı geçen llAnların fazla ~atırı : 
mahvolurlardı. · : ırın s er türu$ ummohınur . : 

Hayvanlar için yapılacak ilaç ••••••• .. • •••••••-••••••• 
ve tedavi masrafını hayvanın ser- Kıiralık satılık ver 
mayeıinden ıPek fazla buluyordu. Acele satılık hane - Üsküdar 
Met-reaine ayda bin lira veren Toptaıı Atik ·vahde mahallesi Köprülü 

konak 01\ağında Ko. 3 aln o&h hane 
beyefendi böyle bir beyefendi acele satıhka r. 'falipltrin Valide camisi 
idi. Hem de söyledik ya prensip müezzini 1ustafa l~fendJye mürncaaılın. 

1ahibi bir adamdı. lnsan iı üstün- Sabhk hane: ehzade başındı 
de ölmeli derdi. Muhakkak ki Çukurçeşme yanında Ta hın ar!Casında 
kendisi de bir gün İf üstünde Marmııraya nezaretli 9 numaralı lieı oda 

'i>lecektir. 
\'e mi.iştemilt\tlı mi.iceddet k!\rglr hane 
eaalık:tır. içindekilere mtiracaat 

Satılık hane - Şehremini Mev· \ 
ta.ne caddesi Mimar ıccm mahallesi 58 J 

No. lı hane satılıktır. Talip olanlar Sir
keci Kernıl & y ~!nemasında i\li Beye 
müracaat. 

Dünkü bulmacamınn 
halledilmi~ tekli 

2 3 ti 5 6 7 8 9 10 11 

Bug'ilnhü bulmacamız 

Soldan sağa : 
1 Kömürü ile meşhur bir \ilAyet 

[9]. 2 - Bir isim (3], 2 [3]. 3 - A
r:tb1 nYlard!lll biri (7), kısa ) azmak [3]. 
4 - ... 9 [2). ura it yan bir ~C) '5). 5 -
Giımliş (3], beygir (2]. b:ığışl:ımak [2]. 
6 rkck [5], un ne {3]. 7 - Is) an 
eden .'3, atamızdan b"ri 2 • köpek (2), 
8 J lıuflcrini alfüğı mı z c~ki l:ı i r millet 
[5]. CJ - 'Zuy efendisi [3 •. gitmemek 
[fi]. ı O - iğ [2], hnvale (Sj. ndtıı (2]. 
11 l licap [2\ klb:ır [:ij, bir renk [2] 

Yulcardata '87ağı: 

ı l~n ihth·nr adam [ 4], E.minöııü
nün karş ı~ı [6].. 2 - Yapılan [4], duy- ı 
mat. [5'. 3 - Yanm [3J, vemıek [3]. 
4 - Enli [4~ ayı evi ['2J .. 5 Aleyh
te <()\·temek {~!". geni~liK [2]. kaba 
e\•et [2 . G - En kısa zaman [2] dest 
[2], bir küme ha ·vnnı 3l. 7 - Dinli 
[6], lıi r i im [B]. 8 Bir renk [2]. 
!Ahi [5]. sema sakinleri (5]. 9 inti
kam [3]. J O - Birdenbire [3]. gölün 
ak~i [3 ]. t 1 - 1 lürmct [7 vücudumu
zun bir aza~ı [3]. 

~~P\~: V. C. 

Kurultay murıhhshlı 
Ankarada toplanacak T ürk ocakları 

l\urııltayında t ~tanbul T ürk ocağını tem· 
ıı il etmek iiıere ld:ıre Heyeti azasından 
Cevıt ~lustafa B. intihap olunmuş ' e 
Ankara\'l\ hareket etmiştir. 

Genç n1ekteplilere 
imtihanlar yaklaşıyor .. F ran

•azcanın ruhu olan gayri kı
yasi fiilleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
imtihanınızt kolaylıkla vermiş 
olursunuL Satıf yeri: Ankara 

Satım caddeei Muallimler kitapaneıi 
Yazı malC:inesi - Kullanılmış Fiatı 50 poıta parasile 65 

Geçen hafta :ıamnda ltalya
'Dın Milin tehrirtde yapılan 
güzellik müsabakasında Sinyori
ne Pavla Borboni kazanmış, bil
hassa İtalya güzelinin omuzlan 
son derece güzel görüldüğün

den, omuzlannın bu güzelliii 
için bir altın madalya almıştır. 

A Yn1panın bp ileminde ~ 
ret kazanan kadınlardaıı --"' 
doktor Ma~a Li Kartı: St~ 
Geçenlerde İspanya kır•s:ı..1 

1 

bu doktorun ihtisasından is~ 
etmek için onu oğlunun 
visi için Madnde da•et e 

İSTANBlJ"' ŞEHHEllANETt 1LANATI 

Şehremanetinden : Büyükadadaki Gazeojen motörile müteb•~ 
120 volt 50 kilovat iki elektirir mfivellidi satılmak için k•~ 
zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartname almak 1 ~ 
her gUn levazım müdürlüğün gelmeleri. Teklif mektuplanıı1' 
ihale günü olan 15 mayıs 930 çar9amba giinil saat on beşe k•~ 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

Nakliyat vasıatası sahiplerile arabacılara 
Şebremanetinden : BütUn nakliyat vastalarile yok arabal~ 

6 santimetro<lan dar bandaj kullanmaları için evvelce verr 
6 ay mühletin altı ay daha uzatıldığı ilin olunur. 

A. Hisar belediye mOdOriyetinden: Beyl<ozda K:araca ~ 
sokağında atik 26 cedit 20 numaralı Emine Hanımla ? 
Mehmet efendinin mutasarnf olduğu hanenin enkazı kapalı.~ 
usulile müzayedeye vaz edilmiı ve iki talip zuhur etmit '.~ 
verdikleri bedelin haddi itidalde g6rlilmemesi haeebile :;. 
halin 26 ncı cumartesi gtın saat 15 te pazarlıkla m6zayed .!it 

karar verilmiş olduğundan taliplerin yeTmi mezkarda dfl' 
encümenine müracaatlan ilin olunur • :;I 

Beyoğlu dairesinden : Kasımpqada Nalıncı yokuşunuo ~ 
kaldınm tamiri bedeli keıfi olan 1143 lira 2 kurut ft:ıetl" 
pazerlıkla ihale edilecektir. Taliplerin enakı keıfiyesini p 1J 
üzere aer mühendisliğe pazarlığa iştirak etmek için de • '"iJ 
teminat akçesini vezneye yatırdıktan sonra ihale günü olaO 
nisan 930 tarihinde encümene mfiracaatları. 

Mezat müdürlüğünden : Sablmak üzere e§Y• tubesine bır~ 
Arif Beye ait vitrin ilin tarihinden itibaren on bq gün~. 
kaldırılmadıjı takdirde alelusul bilmftzayede sablacai' 
olunur. 

Şehremanetinden : Sebze hali meydanında numarasız ~ 
kulübesi kiraya verilmek için açık müzayedeye 'konmuştur: _J 
}iplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye ~ 
için ihale günü olan 15 mayıs 930 pe11embe günll le..,.. 
müdürlüğüne gelmeleri . 

lstanhul Emvali Eytaıtl 
idaresinden : ~ 

HABIG 
Erkek 

levazımatı 

iksaiyesinin 

Rcmingron mtrkalı Türk~e, 1ngllizce kuruı. 
klAvyeli . Mırcde il numarı)·ı müracaat. l,l.ç•e• _ _. .. bl!lll .. en-..da•k•ti•lo•gr•a•f •b•ir·1~.'ü•r•k•h•an•ı.• 

Lüka gremofon - Heftl çanta mı hu~u si şirketlerde ve~t milesscs~lerde 

Mehmet Zihni beyin istikraz eylediği me~~ 
nıukahilinde idaremiz uhdesinde vefaen me r<'ı' 
bulunan Kartalda Kasaba mahall~sinde RurTl fi~ 
şatlığı sokağında Yakacık caddesınde 5 nuıtt9 ~ 
ve 1 50arşınüzerinde 3oda,1sofa, 1mutfak, ı ah•'

91
tt 

hah\ ile 350 arşın bahçeyi havi fıç katlı bir e~ 
en mtlbimmi 

. şapkadır. 

HABİG 
Şapkaları 

Cins ve şekil 
itibarile en 

mükemmel 
olanlardır. 

Başlıca şapka ınağaza
Jarında satılır. 

hem salon için fe\ kaltde şık yük!'Clc iş aram ek tadır. l~tiyenlerin Vakıt : Dak-
SC!li maroken ll3 A Kolombiya 1'0 llrı tiloğraf adresine müracaatları. 
noksanına Sirkeci gümrük'\dmyahanesinde Ders 

1 Şerife H. 

A:lını ılngilizce ve Fraoıııca - .ı-:n 
yeni usuUerlt hususi dersler. Tepcbaşı 

iyi cinaten - Bir seyahat veya 51 No. Hacop•lo aparumanı ikinci kat. 
tiyatro dürbtinü .. tın ılıbat Satlvorum. 
Vıkıt ida1ebane$inde ( Dürbün ) adresine Frantnzca dertler - Münasip 
mütacaat. görecekleri saatlerde evlerinde ders ala-

l::ır:ıı--==-~-------=---~-~ı nk cidffn tri bir urette \'e pek mu· 
İş aranıyor udil -.craitlc Frausızca öğrenmek Uiyen · 

)erin derhal adreslerini ( Galata - po·c 
Fransızca, ltalyanca ve Türk~ rcstant F. K. D.] adreslerine bildirmeleri. 

ltktır. Kıvnıeti muhamnıenesi 500 liradır. ,rf' 
Birinci ihalesi :>-4-030 günii 300 lira bedelle 

1
11' 

pılnıış ve kat'i ihalesinin de 21-4-930 günü Y~~~ 
cağı ilan edilmişse de o gün fazlasına talip çı ,.,1i~ 
ve mezkur bedel de haddi hlyıkında görül~ J'' 
olduğundan müzayede 6-5-930 ah gününe "'~~ 
temdit edilmiştir. Fazlasnıa talip olanlar 0 ~ 
saat e kadar Adliye binası dahilinde 1 tı 
Enl\·ali Eytam idaresine nıüracaat etsinler. 
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§1 ~--- Istanbul Emv li Eytam 
velke~cı ıar~iüRiı idaresinden ; 

~ te&JbMıt, ıne&diat. 1ı.ifti a1ı.ı11e ı.tabıılda ı:...ıı lllb .. - - 1 Sahure hanımın istikraz eylediği mebaliğ mu-
.,. ilk ............ feYldt.de olduğu ıtM mltlk ft llir .. enc:• amıun· i kabiiinde idaremiz uhdesindP. vef aen mefruğ bu-
eihetile de programımız gayet eğlenceli Ye netelidir. Mlzik v~puru 25 Çarsam a : lunan Karagümrük civa~ında Keçeci piri mahal-
•etlıur Hüseyin Kaymof Bey ri1.-etillde N~ .. - ~d ~--! L lesinde Sarn1aşık sokağında H,13, t3-1, 13-2, 13,3, 
fe.lcaıade n•maralarla de•am etmektedir. Sal4lıllda her P n~ a".-11 v a Slr~ nablln~ • - • de b" · od 
-.t 18 den 24 e Ye Cuma gtınleri de 1 den 24 e kadar dan hareketle dotru ( Zongul- 13-4, 13-5 numaralı ve 433 zıra uzerın ırı H a, 

llalıtebf eiJet1celerfe devam etmekt.alt. clak. lnebolu, Samsun, Ordu, 2 sofa, 1 kuyu, 2 balkon, 2 gusülhane, 1 ahır, 3 

Lloa; Camadan •aada ghlercle mi.ait praltle, m.-- Gireaun, Trabzon, Sürmene ve hala 1 samanlı~ı ve beşi de 2 şer oda, ter mutfak 
~ eYlentae haausl merufm Ye ziyafetler İÇİn lmaya RizT•!L.~t ri_d~5:rk. --'d Yel- t er 'halayı havidir Büyük eve girildikte t küçük 
~Wlir, mtldftriyete mGrecaat o1unmaaı. ...... IÇID ır Qil e f · d 4 .ı h l"" • 

keoci hanında lciin acentuma papuçluk ve 2 so a üzerın e oua, t a d, zemın 

hlık evler ve arsalar 
~~~~~~~~~~~~M~~i~i~ii~~~~~i ~.~.~~~:ıns bbn~~r~fu~~~3oda,tp~~~,t 
~ ==========t hail ve renkli çini döşeli taşlık ve yan sokağa 

çıkılır diğer kapı. Üçüncü katta bir sofa üzerinde 

stanbul emvali eylam 
,._._,.resinden: 
1 - Al\met Sait Devle Fatma Hanımın isıikra~ eyle
. ınebaliğ muk; bili~de ida1temiz uhdesınde veflftD 
fhılt bulunan Kartalda Kasaba nıahatlesinch DeAif· 

ei'Vtlnnda 1055-8 nun1aralı ve 115 arşın iilerlnde 
ldt, ı mutfak • • ı bostan kuyusu, ı halt He 150? 

';.l:·.-...-n bahçeyi havi ve yeni açılan yol ite mabduı bır 
h.ane, 

2 - Ayşe Sıdıka Hanımın Aksaray Muratpta mahal· 
Horhor caddesi sokağında 85 numanh ve 540 

n üzerinde 13 oda, 3 soa, 2 muıfalt, 2 koyu, 1 kur
hanıam, 4 bala ile 185 arşın bahçeyi havi, k3pde, 

~· ..... kal\ taş duv.arb k'rgir, üzeri ahl&p, iki lısun 
.,......_.lı bir bap hanenin nısıf hissesi, 

:3 - Ommügfılsüm Hanımın, .. Karagümrük Devriş 
nıaballes:nde nayoluşu sokaAında il 1; 58 
ı IQımlralı ve 60 arşın üzerinde iki arafı ıu du

bir arsa dahilinde kargir duvarlı 1 Oda ve 1 hail 
gg arşın bahçeyi havi, bir tarafı Zeliha Hanım, bir 

Hamit upıan bahçesi, bir tarafa Alımeıağa anası 
illan bir ev, 
- Aplullah Efendinin Yenibahçe Keçeelpiri kara
nıahallesinde Zeyoelağa sokağında eski 11, yeni 
, ı 7 numaralı ve 60 arşın üzerinde 1 oda, 1 muı

.. yül ı kuyu, 1 hal~ ile 3593 arşın bahçeyi havi 
ev, bahçede n1eyva ağaçları vardır ve sehle 

ktedir. 
eft!e Hanımın Samatya Haeı Hüse)'lnala ma-

Narbkapt mddesi sokağlnda esli -40, yeni 
,..Mıl'Ab •e Samatya odun iskelesi yalunıoda, :şömen

tı üzerinde bir tarafı llesçitçıknıaz sokağında 
mmge yakın 900 artın bir kıt'a ana. 
.... 11a borclolan ve mevkileri yazılan arsa ve hi
Jm1ayede İle sahi• çıkanlmıı&ır. Talip olanlar 

maltı mat almak i iyenler her gün sadı 15 ~ ka-
....... buı Adliye binası dahilinde lıtanbul Emvali 

llaresine nıür-Jcaaı etsinler. · 

kesir vilayeti daimi encü-
'nden: 

,~llllllW. 14anl ..._.,. namına mlcecldeden bata ..Ulliitlr 
lıapaj. zarf uaalile .-idi mlukna4a '1alaiaaa ..._ 
'- Wentatuua fediti mubarrere d.ır-blli• Ülıf- laale 

U .._ "8 tarlbiacle talip mhar etmee.lt olld--11 
998 tallüae mlaadif peq-1M ........ .,.,. lcad• 

tlt i ........ pazarlık mretile talibine Yerilmesine karar YUilmit-
• ... olanlar inpata ait d..,.,. 20 lira ..-w ........... . 

4dıWiaclea Ye plmt l.taabalda Galatada ~ 
~ıL 61 .......... m~ mlmarmm imar ,arclaadUı teClarli 

• Ve Jalmt Behkem Mafaa dalrdbacle men:al pı9Je1er 
~ .... .._ W1ee ........... prtlle tetkike &madellr. T~p 

'-hkeslr endimeni daimli villyete mOracaatlan ılb 

Seyrisefain 
Merkez acenteli: Cılata Köprü başında 
BeyOClu 2362. :)ube acentesi : Mah
modlye Hanı .ıtmda İltanbul 2740 

iz• liirlt peslaSI 

4 oda, 1 gusülhane, 1 hala vardır. Zemin katı kar
gir, pencereleri demir parmaklıklı yenice ahşap 
binadır. Yan sokapa 1esadüf eden bahçesinin cep
hesine 4 kArgir, 1 ahşap ev yapılmıştır. Zemin kat
larında 1er mutfak ve ikinci katlarında 2 şer oda 
vardır. Ahşap evin 3 odası mevcuttur. Edimekapı 
tramvay yoluna pek yakın bulunup 2857 arşın bah
çesi vardır ve 230 arşınına sebze ekilmektedir. 

Bu evler satılıyor, talip olanlar ve fazla malu
mat almak istiyenler hergün saat t5 e kadar Ad
liye binası dahilinde Istanbul Emvali Eytam ida

_m_ev_eu_t_l'Ur_. -------t1ı resine müracaat etsinler. 
--~~~~~~=-~~~~--------~~----------

( G0LCEMAI.) ftllWD 25 
NilaD Cuma 14,30 ela Galata 
nlatımmdan hareketle Camar
W •haha lzmh.e giclecek Ye 
Pasar 14,JO da lımlrden 
hareketle Par.arteai abaln 
plecektir. Vapurda mlkemmel 
bir orkeatn. ve cubuıt 

Tra•zaa ikili postası 
( REŞITPAŞA) vapuru 24 

.... Peqembe akpmı 
Galata nbtunmdan hareketle 
laeahlak, lnebobı, Sinop, 
Sır a, O.,e, Fatu. Ordu, 
Glnlaııa, Trabzon, Rize, 
Hopap Pleeek •e Pazar 
ilkelulle Rize , Stırmene , 
T.-•, Poletb.ae, lırebolu, 
Gbıi-. Ordu, Fataa, Sam
.., Sinop, laeboluya atn1a
rak gelecektir. 

hMnbut dlrdüncü iaa dairesin
an; o.,... ..... .. ....... " atık 

...... HAN 
~ ararm& ile paraya çevrilec:et 

pyrl menkulün ne olduğu: Maa bahçe 

bir bep huıe. 

is tan bu I Ticaret Odasından: 
Milli Bayram mllnasebetile 2S Niw mlwlif p11&111ba ,nntt 

odamız kapah bulunacaktır. 

8,000 kilo üstüvani direk satılması: 
Tiitün inhisarı umum müdürlü-

ğünden: 
Cibali fabrikuında me.eat talaılH8 8,000 kilo muhtelif eh'atta 

n.thani direk pazarlıkla sablacajından taliplerin her gthı gidip 
fabrikada mezk6r direkleri g6naeleri ft pazarlığı için 28-4-930 
pazarteai pil aaat 11 de yllzde yedi buçuk teminab mankkate
lerile Galatada mübayaat komilJoeaada balmamalan • 

* * ~ 

Bir adet planya tezgahı satışı 
Tütün inhisurı umum müdürlü-Gayri menkulün bulunduğu mevki 

mahalleli. sokalıo numarası: Beyailunda, 

Ferlk6ytlnde Davut oğlu sokağında 37 g'"' Ü fide fi : 
n....da. Takdir olunan kıymet dokuz 
blD llıL Cibali fabrikamda -.mt lıir adet pl..,a tezgllu puarhkla 

Ararm• yapdacal' yer, gün, sut: •blac:aktır. Talipleria her p tidip fabrikada tezgilu girmeleri 
btabu1 dördUncll icra dairesi, 17-5-930 ve pazarlığı için ~930 pazartai. tDa1 ... t ~0,30 da Galatacla 
oaaiarteJI ,unu saat I 4-16. m&bayaat komisyonunda y6sde yedi buçuk tamiDab annakkatele-

1 - lfbu gayri menkulün amnna rile bulunmalan. 
flrlUIDflll 7-5-93011rlhlnden idbaren929· .:.::..;=:;;:;::;. ___ ~~~~Lr-~-~-=====:ıı-=-
196 numara de tscanbul 46Dcil icra daire· tahakkuk etmezse artırma geri 1>arakıhr ~i kadın aranıyor 
._ wnen ........mn berkesin alıcı taahhütlerinden turtulur ve temi- C. H. Fırkaannn Akaaraycla 
~ için açabr. tıbda yazılı nat ta kalkar. ik" • açtığı kadınlan A ... 1.d.rma vnr-c...,.._ futa llll10lmı abDlt isteyenler 5 - Artırmanın birinci veya ma ~u J -

olma11na ve gayrı menkule teallOt eden duada İf verilmek tlzere birçok 
lfba ..,._ye ye 19· 196 dosya No. kanunt hakka ve sauşın tarzına göre k d 1 ih • dır T 
1 dm n--· ı · a m ara tiyaç var . alip i e m......a,r ise m--ı etme en. diğer şardar : 

2 - Anırmaya ifdrak için yukarıda Arttırma ikincidir, birinci armrmanın olaDlar laergtbı Abaraydaki 
yazalı kıymetin ybde 7 li teminat en son bedeli alu bin Ura&r. Yarda milracaat etmelidirler • 

Bilcümle tekllif mOşteriye aittir. 
gösterilecektir. Yazdan hane yukuda gosteri1f'1l 17.5. 

8 - Hakim tapa slclllJe sabit olmı· 
930 

t8ribinde lscanbul 4 öncü iCE! m~- lLAN 
yo tpoceldt alacrakhlarla diger alltadar- tluğu odumda işbu il1n ve gosten- Şişhanede İskender caddesinde 48-SO 
lana '" inifak batkı sahiplerinin ve ~= arttırma şarmamesi dairesinde saa· atelyede mevcut eşyalan ve binanın 
balaılle faiz ve .... fa dair olm tacı ilin olunur. ahşap kısmını Noter Halim beyde ,.,_. 
..w.ıanm lfba iltn llrlblnden idbarcn lan senetle Madam Gumsa sawm. Bede-
• 

....._ a..a-Ae --'- ... .;.1...1teler1Je bir- pro1-6r Dok~or 
•- .- ııı::~ UM.1• M L tfl lini alarak teslim ettim. lL Diulh 

llbl memarlyedml• bildirmeleri icap • U 
_...__ .__. ıaktlrde baklan tapu sicilde Glllı .. " CerrabP• hastaneleri Üs/tüdar h-Luk Hau-11111- 111•11: 
-· nam Marua qerlb muallimi "'t 't"' ... 8-' 
lllık olmayllllar 1111f bedelinin payllf- .,... ., ...... ........,_ c... " p- Emine Hanımın Hahc:loğlu lllellad• 
•••nd• ~ bbrlar. _.. ._ ... ...._ - Dlnn:rola kapıcı Recep ağa aleyhine istibsa1 eyle· 

4 - Götterllen cOnde amınmya it· ..,.. leWs N. 7 c1e 'T:i:ıo::ais~·~ digt 928 - 498 numaralı ve 19 mart 

dllt edealer arman flrlllametlni olm- •lll!IR!IJl!!!!~P.111---·ı 830 tarihli iltmın bir sureti mftddel 
- .. ıtzamtu mattmıa alDHt bunlıan n.-"°'!.V ıerasındart: umumlllk ikametglhmın meçhaıliyetlne 
us+nr aba etmlf eıl .,. ilk olla- Şilkrü Paşanın Faiz Bey zimmetin· mebni teblil matamınakalm olmak üze· 
amlir. Oltlnde blnblan gayri menb· 4lkl bedelltı icıredcn alaca~run temini re mahkeme divanhanesine talik kıbn-
18n 1Mde1l umanmda verllmeae pJll Jldfaa için icra ve iflls kanununun 266 llllf oldalDDdlil keyfiyet gazete Re ele 
- ı 111 ldDal bir mmrma • atdlr .,. mcı maddesince hapsolunarak septi defter ilan Qlmaur. [928 • 498 
bedel fmtQ .,. mlhnım blıun yUscle olunan mu.htelifülcins ev eşyasının '/JTUJ 
ı idi w diler ..tar .,nca 1atlbD• paraya çevnlmcsi tekarrür etmekle 27 },,,,.,.,,,. lllla/41/ıanesl mlJd ---- w-··- •.•• ı,ıd 1 Dl .... .nilul 1930 tarihine müsadif puar ~ lfllUI• 10 llt 20 bin metre minder 
- - - saat dokuzdan idbaren Kadıköı°* bbllt ı. puarbk1a satın abnıcabır. 
adla ...... olamır. lef • "* fııln· Pazar mahallinde saulaca~ açık Pazırbk !3 nisan 930 çarşamba günu 
dakt tart tabatkuk etmek kq6 öç de- artbrma suretile İftirasına talip oJudlf'ID saat 14 te Gedikpaşada jandarma ima-
lı ...__1dıktan aonn pyn mentul en hevm ve vakti mezkQrda saaş mahal-"'""&•.. .... ı llthaneıinde yapılacaktır. çot arumnın tlldlnde buablır. Şan nde hazır bulunmalan iuan o onur. 



Curt ıMe ~- "...._ ......... ...._ ... ...._ = SAYISI Haft 'YBIF\DI! B KURUŞ 

Guete,. 16•derllecet 111ettııplana tizerlae idare tçtue ( fdare) 7uıya 
alt • (Yazı) ı .. retl toaalmalıdır. MATBAA VE '°ARet-IANE: 

fST ANBUL. Babıall. Ambra C&ddestndtf • V AIIT TUllD!J • 
...... _ ................ _ ........ hdd .................... ......... 

.. .,\ .................... •t..htka ............ _ ......... . • Tel .1'1' ( iDAM ~) 1trl (YAZI tea.af) ,...,, VAICIT, ..... ....-

Türkiye ziraat bankası Vakıf paralarnıüdü 
umummüdürlü~ünden: l '' "' ,, · d , 
~Y•. Ziraat ~ankiuıı umam ~dD~Dğll, Ankarada k~n ida~ ugun en' 

~erk~zı bınuıaa ıllveten ~ahç~n tayın olunan maballıne y~n~ Beyoğlunda HOıeyinağa mahalleıinin Çaylak sokağında No. 38 hanede ikamet eden kasap 
hır hına yapbracaktır. Bu 1fe talıp olanlar qatıda yazılı Yesaıkı Kaloçi Ff. tarahndan 1-18-927 tarihinde iiç yüz altmıt lira mukabilinde ipotek irae olunup Y8 

ibraz edeceklerdir: hitamında borcun verilmemesi hasebile müzayedeye çıkanlan Tophanede Firuzağa mahallesiaİll 
1 - Talibin malt kabiliyetini gösterir vesikalar. ğancı sokağında cedit No. 23 hane icra kıhnan açık arttırmalan neticesinde yedi yüz lira 
2 - Talip tarafindan evvelce yapılmıı olan itlerin bir listesi ve ile talibine kat'iyen ihale edimit ve medyuna son ihbamemenin tebliğinde Lükanın vefat 

fenni kabiliyetini g6eterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat varislerinden oğlu Vasil efendinin Amavıutlukta bulunduğu mahallesi heyeti ıhtiyariyeaince 
bankuı levazım Ye mebani müdtırlüğiine lstanbulda Galatada kılınmış olmakla tarihi ;ıa.ndan itibaren bir ay zarfında borç ödenmediği ve yahut birrıza m 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye mfiracaatla bu baptaki plin uhdesine takrir verilmediği takdirde rıza ve takririne bakılmaksızın mezkür emlikin miifte~ 
mukaYele ve tartnameyi yirmi bet lira mukabilinde alabilirler. sine ferağ muamelesinin icra kılınacağı mumaileyh Vasil Efendiye ilanen tebliğ olunur. 

Bu it için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
ohmar. 

Teldlf mektuplan kapalı zarfla Ankarada Tnrkiye Ziraat bankası 
amum naüdiirlnğflne ve lstanbulda Ziraat bankası lstanbul ıubesi 
111Ddürlnğüne tevdi olunmalldır. 

lıi deruhte edecek zat ihale bedelinin • 0 1 O nu niıbetinde temi
nat gisterecektir. Tllrkiye Ziraat b~nkaaı, mutlak surette her han

. gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

DEVLET MATBAASI NEŞRIYATINDAN 

YENİ HARFLERLE DOGRU 
Y AZ~1AK İÇİN 

DiL ENCÜMENi TARAFINDA T NEŞREDfLEN 

• A •• • 
iMLA LUGATI 

~'E MDRACAAT ETMELİDiR 

CIL TLI OLALARAK BEDELi 1 1 O KURUŞ 

lstanbal har,cirıde istiytnltr ildvtttn ° n de 30 nispetinde posta 
ücreti g~ndermelidirler 

HDRACfiRT MRHALU: 

DEVLET MATBAASI 

ISTANBUL 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inıa edilmekte olaa Ticaret mektebinin elektirık 

teıiaab 18 nisan 930 tarihinden itibaren 10 gün müddetle ve 
pızarbk uıulile münakasaya konmuttur. 

Talipler ıartname Ye pllnlan tedarik etmek lbere ehliyeti 
fenniye vesikalıi.rile beraber bergOn Maarif Veklleti tnıaat 
dairesine müracaat edebilirler. 

ihale Maarif Yeklleti intaat komisyonu tarafından icra edilece· 

pden mtlnakasaya iıtirak edecek olanlar ihale günü olan 28 
niAD 930 pazartesi saat (lS) te yüzde yedi buçuk teminatı 

mu•akkatelerile birlikte hazır bulunmalan ilan olunur. 

Çankırı viliyet yolları 

Devlet demiryolları H.Paşa 
mağazasından: 

Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruat., bet 
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 mlUadif pertembe günll saat on dörtte aatılacakbr. Aynı 
zamanda timdiye kadar muhtelif zamanlarda müzayedeye çıkarı1-

dıklan halde verilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden satıl· 
mıyanlann da müzayedesi tekrar edileceği ilan olunur. 

~ .. ~ 
Olüm _,. 

tehlikesi!~ 
' . 

Sinekler en müstekreh yerlerde ya,Ryan 
ve beslenen mikrop naklll mülevves hay. 
vanlardır. Bunlar yemekleriniz üzerinde 
aezindiklerl zaman kıllı ayaklarlle ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalıkların mik
roplarını orada bırakırlar. Ailenizi bunlar· 
dan slyanet etmek isterseniz Flit istimal 
ediniz. Flit sinek, sivri sinek, pire, aüve, 
karınca, hamam böcej'I ve tahta kuruları· 
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen leke 
yapmaz. Flltl dlger natarat öldüren mayi. 
lerle k&rtftırmayınız. Tenekeal aarı ve ku· 
taiı siyahtır 

başmühendisliğinden: ~~ffl!llJflfi"" ;:Daha _;çGbu~ _6ldürür 
Çanlun- Ankara yolunun 16+000 ile 28+o<>O kilometreleri Umumi Deposu :J. BERT" şO~EKAsl lstanbul ·Galatı Yorvoda Han 

anun~ mllceddeden yaptlacak 10 ad~ (~~) hk ve 1 add Uç -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
metrelık tahliyeleri beton anne diğer aksamı klmilen beton 11 ...... Asab"ı hastalıklar 
adet menfez inpab (10595) lira bedeli keşfiyle ve kapalı zarf ti ' • • " 
uıulile münakasaya konulmuştur. Romatizma, Siyatik, Nevralji v. s. 

ihale 8 mayıı 930 tarihine müıadif perşembe gilnü aaat on beşte Artritzm, Cilt Haıtahkları, Ekzımılır v. ı. 
encilmeni villyette icra kılınacağından teminat akçesi teklif mek- y A L o V A 
tuplanna leftedilerek vakb muayyeninde makamı vilayete tevdı 
edilrnit bulunacaktır. 

Fazla maJUınat almak iateyenlerin Nafia bq mllhendiıliğine 
ıuü.,acaat eylemeleri illa olunur. 

Kaplıcalarında iyileşir. 

Fi• .atlar• Oteller, 1 - 6 Liraya kadar. 
'-ll • Yemek, 226 • 500 Kuruş. 

işte E~Astlk 
Kemeri 

rln Sahe 

Mttln ve huıuıl bi°r trikodan 
mut gaytl 11\ı. Rouutl kcmtrı b 
haıır n1oda11 mııcıbincr ıiıe 111 
lup ttnas!ibü.kalçanııa letafet f 
zaratrl, vücudunuza yumu,alı 
Vt CtVVUlı) ti Vtrdl~I gıbİ do 
durmanızı da trmln edrr. Ma19 
lıırımııı 1iyartl ve muıa•"rr 

ı•oğur.ıuzıı laltP,ı·edlni.ı 

YegAne satış mahalli: 

l'ar~ 

lılanhul tubtlerr. 
Berntlunda 

TClnd meydanında No ıt 

•e lıllklil udduınde No -
Fıalı fi Jıradaıı ıtıbtarr• 

Gemlik malmü 
lü(Jünden: 

Tersane kulubeıi, Yalıa 
Tuzla, Kavak, Amahiros, 
ayazma Göztepe, Zeytin 
Armutlu, Kolana, Miliso, 
çukur namındaki 12 par~ 
yanın mayıs 931 gayesine 
icara verilmek üzere 28 
93o tarihine müıadif p 
günü ihaleleri mukarrer 
ğundan taliplerin Gemlik 
müdürlüğne ve mahalli 
memurluklanna müracaatı.ıt' 

Dr. A. Kuti 

Vzlayet daimi encümenin.den: 1 MAYIS i --·- ·-Doium ve Kadın has Bedeli keıfi on dart bin sekiz ytlz yirmi dokuz lira doksan 
kurut tan ibaret Çatalca kazaaanın Karacak6yünde yapılacak dis
panıer binuı kapalı zarf uaulile ihale edilmek llzere 14 mayıs 
930 Çartanba ıtınll ıaat on bire kadar mllnakaaaya konulmUfhır. 
Taliplerin yevmi mezkO.rda vakti muayyene kadar idarei busuıiye 
Bq mimarlığından alacaklan ehliyeti fenniye veıaikile teminat ve 
teklif mektuplanm encllmeni Yillyete tevdi eylemeleri. 

Balıkesir baytar müdüı·iyetindeı1: 
Balıkesir Yillyeti idarei husuıiyesi namma 2 mayıs 930 tarihin· 

de Bahkesirde icra kılınacak At yarıtlarının kayt muamelesi 29 
nisan 930 tarihinden 1 mayıs 930 tarihine kadar devam edeceği 
iJln olunur • 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Na 
Türbe, eski HilAliabmet 

No. 10 Telefon: l.t. 

mea w Mü ür Rejilc 


