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Romanya kıraliçesi 
şehrimizde 

~ari Hz. Romanyaya dönmek üzere 
tekra şehrimize geldi 

Kırall9e Hz. Haydarpafa istasyonunda 
'4t ~zun müddettenberi Suriyede seyahat eden Romanya kıraliçesi 
li rı Hz. dün ıehrimize gelmiş ve Haydarpaıa ıstasyonunda 
· ~kumet namma vali vekili Fazlı Bey, ve sefaret erkanı tarafından 
latikbaı edilmittir. Fazlı Bey loraliçeye güzel bir buket takdim 
~ittir. Kıraliçe Mari bugün Köstence vapurile memleketin avdet 

tcektir. 
J.t. Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Romanya prenslerinden 

kalimakı ve zevcesi deniz tarikile memleketlerine dönmiiılerdır. 

Heyeti mahsusa kararları 
Verilen kararlarda adaletsizlik 

ve----ısabetwtz 1111"" ~llT? 

Bütün karar1r niçin aftediliyor? 
aff Ali karar heyetince ve heyet mahsusalarca verilen kararların 
td·ı hakkındaki temayül, bu hususun Başvekiletçe de tasvip 
t.k~ıği maıfımdur. Af içio tanzim edilecek layiha yakında meclise 
li 1111 O ıunacaktır. Bu tarzı hareketin esbabı mucibesi nedir? 
le~eti mahsusalar ve ili karar heyetince verilen hükümlerde ada
'16ı~z ve isabetsizlik mi vardır? bu sualin cevabını almak için 
eid "adarlar nezdinde yaptığımız tahkikat neticesinde şu malumatı 

t ettik : 
~ lieyeti mahsusalar kararını vekaletlerce tevdi edilen dosyalara 
ittih:t ettirmişler, yalmz dosyası verilen memurlar hakkında karar 
'' z eylemişlerdir. Halbuki milli mücadeleye iştirak etmiyen 
~.!si ınuba efette bulunanlar yalnız bunlar mıdır? Diğer dosyası 
' llıeyen veya olmıyan memurlar arasında tetkikat neticesinde 

~':11 giyecekler yok mudur ? 
l.ı..ılfte bu suretle bir kısım memurların ceza landırılması ve diğer
~~ezalandmlmaması binnetice adalet yerine adaletsizlik yapmak 
~d . ı bu karara saik olmu9. bütün kararların keenlemyekün 

tclılnıeıi daha muvafık görülmüştür. 

&· Bir arsa kazılırken ... 
-;:a.ns devrine ait 
ır taş bulundu, 

tklüzeye kaldırı-
41eı- lacak 

•çr.ırk ıde bir arsada temel 
l'iııe ~n Uzerinde Bizans dev· 
.,_ •ıt old ~ .. b' '4kını ugunu gosteren ır 
bir t. Yazılar bulunan büyiikçe 
11.Q b· t meydana çıkmıştır . Ta-

ır u 't cu kırıktır . 
... •ı, rn·· ""liteha uzcye nakledilecek, 
tdUe sııslar tarafından tetkik 
.,_ tektir B 
.._tları d • unun Hipodromun 
'lltkt n . 811 biri olduğu söylenil
" ' ııed eye . e taıın nereye ve 
ti.. •ıt old ~ 
""'qde ltat'i ugu tetkikat neticc-

Yetle anlatılabilecektir. 

iT l-ıi k , 
ur ası kuponu 
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Tali müsabakamızın kur'ası 
yarın çekiHyor ! 

t<uponları bu akfıma kader gönderinizt 

Müessif bir hadise \ Yarın İ 
) 3Ca/talJı Va/ur i Vala Nurettin Bey yolda 
) Okuyucularım~za \ bir teca VÜZe ug-ra dı 
"! parasız takdım € · 
( edeceğimiz ilave ~ 
: % 

j v~~=~i!ı:~e 1 
gelecek Zerdi! \ 
Asri kadın \ 

erkekleşiyor mu? ·I 
E.debi J.'td, musiki ve \ 

ilım rnü~ahabelerl ~---::.= 
Miuıh Simemtı, 

Şi:;:~~7:;da ~ 
Haft:.~~::!::l en j 

mükemmel bir ~ 

) mecmuasıdır. 1 
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Çinli genç 
--·- --

Celtlettln Vınzintan derulfLi
nu'?umuzu tamaml•J•P memle

ketine d6ndü 
İstanbul 

zümre•ini 
tarih 

Pekin 
m&sltımanlann • 
dan Çinli Celi
lettin V anzin -
fan Bey per
şembe günü Pa
ris tarikile me
m leke ti o 1 an 
Çine hareket 
etnıiştir. 

Celilettin B. 
Da rül fü nun da 
kendisini sev

Cel.tlettin B. dirmiş ve Türk-
leri çok sevmiş 

bir Aksayı prk genci idi. Mem
leketi için kıymetli bir uzuv ol 
masam ve Çinde hakiki Türki
yeyi tanıtmıya gayret etmesini te
menni ederiz • 

• 
istikraz 

30 milyon isterJin 
~vll telgrlJfın ~eıdıdi 

mal'llrnat 
Deyli telgafr gazetesinin 

İstanbul muhabiri ıu malfımatı 
veriyor: 

"iyi bir mem.badan oldığım 
haberlere göre lngiltere, Ame
rika ve Almanyadan Tiirkiye 
için 30 milyon lsterlinge balığ 
bir istikraz akti için teklifler 
vuku bulmuş, yalnız mlltkOllere 
tcaadnf olunmuştur. Bununla 
beraber en çok, Osmanlı 
borçlan idaresiJe bir tesviyeye 
deatirea olmadan bir istikrazın 
akti beklenemez. Bu yilzden 
dayinler murahhaslannın mU
tatalealan Ankarada merakla 
bekleniyor. 

Aldıiım ma16mata nazaran 
Dayinler meclisinin, Paris 
itilifnamcainira her hangi ıekil-' 

Akşam gazetesi memurlarından bi
ri de tehlikeli surette yaralandı 

Don Ankara 
önünde müessif 

caddesinda Muallim Ahmet Halit 
bir hadise vuku bulmuttur. 

kütüpane3t 

Kadıköyü va· 
purundan çıkıp 
Babıaliye gel
mekte o an mu
harrir Vala Nu-
rettin Bey, sa
bah saat on 
buçukta Ahmet r 

Halit kütüpane
si önünden ge
çerken ansızın 
arkasından:gelen 
birinin teca vü
züne uğramıı 

ve arkadan ve 

yan taraftan Muharrir ValA Nurettin Bey 
yüzüne bir yumruk yemiı, gözlüğü 
düşüp kırılmıştır. Vala Nurettin Bey 
süratle arkasına dönmüt, öteden
beri tanıdığı Hüseyin Remzi 
paşa zade Şevket beyin kendi
sine küfretmekte ve tekrar hu
cuma haztrlanmakta olduğunu 

görmüştür. 

Anketimiz· . . . 

Her erkeğe göre kadın 
nedir 

Hakkı Suba bey (Seyyah) 
şöyle bir geçerken dedi ki: 

_ Küçükken avizelerden bil
lur saçaklar koparır, dünyayı 
renk için de seyrederdim. 

Büyüdükten sonra hRna ömrü 
ayni güzellikte kadın seyrettirdi. 
Kadınsız dünyanın kara çalılık-

larile insana yırtan bir iniş yo
kuştan, bir bataklıktan başka 
manası yoktur. fa. 

de tadilini kabul etmesi muh
temel değildir. Fakat, Osman
lı Devletinin bütün borçlarını 

birleştirecek ve Dayinler mec
lisinin h:m 1yesı altında 30 

milyon İsterlinge baliğ yeni 
avanslar ılasınını temin edecak 
bir tesviye çok mümkündür. 

Vali Nur..ettin Bey, Şevket B~
yin hareketinin sebebini ıormıya 
ve mukabele etmiye vakit bu
lamadan Şevket Bey tabanca
sını çekmittir. Bunun Oxerine 
Va i Nurettin Bey mütecavizin 
fizerine doğru yllrilyllp silahın 
istikametinden çıklDJf, Şevket 
Beyin attığı kortun Vali Nu
rettin Beye isabet etmemiştir. 

Fakat garip bir tesadüf ne
ticesi olarak o 'sırada karşıdan 
geçmekte olan Akıam gazetesi 
memurlarından Şevket Bey, bu 
mücadeleyi görmil.f ve koşup 
yetişerek miitecavizle Vala Nu
rettin Beyi ayırmak üzere ara
lanna girmiş bulunuyordu. Hü
seyin Remzi paşa zade Şevket 
Beyin tabancasından çıkan kur
fUD Akşam gazetesi memurla
nndan Şevket Beye isabet et
miı ve biçareyi sol kasığından 
tehlikeli surette yarlamıştır. 

Yoldan geçenler ve silah sesi 
nzerine etraftan koşup gelenler 
bir taraftan carib Şevket Beyi 
yakalamlflar, bir taraftan da 
mecruh Şevket Beyin tedavisine 
şitap etmişlerdir. Yaralı, zabite
ce Cerrabpaşa hastanesine nak
ledi rniş, orada derhal yarası 
temizlenmit ve ameliyat edilmiş 
tir. Şevket Beyin yarası ağırdır. 
sıhhi vaziyeti vahim görüımek
tedir. 

Carih Şevket Bey de polis 
müdürlüğü müteferrikasına gö
türü lmüş ve ilk tahkikat yapıt 
mışhr. 

Müddeiumumilik hadiseden 
haberdar edilince muavin lsmail 
Hakkı Bey tahkikata vazıyet 
etmiştir. 

Hüseyin Remzi paşa -ade Şev
ket bey, Vali Nurettin beyi öte
den beri tanıyormuı, aralannda 
mevcut olan eski bir münaferet 
bu hadiseye sebep olmuş, Şev
ket bey dün yolda Vali Nurettin 
beye rasgelince silahını kullan
mış, fakat yanlıılıkla Akıam ga• 
zetesi memurlarından Şevket B.yi 
vurmuştur. 

Mecruh Şevket bey zaif, aa-
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Dr. None 
Meşhur Alman dok· 

toru şehrimizde 

V AKIT m telgraf ve telefon haberle~ 

Almanyamn Ye Jünyanın en 
maruf doktorlanndan Hamburg 

Kudüste bulunan bombalar Ne zaman? 
Darülfünunu aaabiye ıeririyatı 

profeaöril doktor M. None dün 
Berlinden ıebrimize gelmiş ve 
doktorlanmız tarafından kartı
lanmqbr. 

Profeıör şehrimiz müesıesatı
nı ziyaret edecek ve bu per
ıembe gllnü saat on birde tıp 
faktUteainde nühai tevki tazyi
kab llzerine konferans verecek-
tir. Aaabiye mütebaasıılarımız, 
doktora refakat edip şehrimizi 
gezdirmektedirler. 

Tahsis 
tek aut 

edilecek 
maaşları -·-Dahllive vek~leti muamele

yi tesri için tedbir alıvor 
Dahiliye vekaleti kendi me

murlarına ait tekaüt maaşlarının 
tab.ia muamelesini teshil ve 
tcari için yeni bir tedbir almıı
br. Bu muamele esnasında icap 
eden ve eksikliği görülen evrak 
vesaik şimdiye kadar muhabere 
tarikile ait olduğu mercilerden 
isteniyor, bu ise muamelenin 
uzamasını, binnetice şikayetleri 

mucip oluyordu. Badema ekıik 
evrak ve vesaik tekaüt maaıı 
tahsis olunacak kimseden iste-
necek,bunlan tamamlanması alıp 
göndermesi kendisine bildirile
cektir. Bu suretle muamele 
yarıdan yarıya kısalmış olacaktır. 
Vekalette mevcut 600 maaş 
tahsis talebinden şimdiye kadar 
250 si intaç olunmuştur. -------
rışm bır gençtir, evlidir, çocuk-
ları vardır. 

Carih Şevket Bey otuz beş 
yaıtarında kadardır; Büyükada
da Maden caddesinde 8 numa
ralı evde oturmaktadır. Büyük 
çekmeceye merbut Seyitköyü, 
Gönan ve Orhan çiftliklerinin 
sahibıdir. Evvelce zabitlik et
miştir. Babası Hüseyin Remzi 

~ Paşa mütareke seneleri kabine
lerinden birinde ticaret nazırlığı 
etmiştir. 

Carihin sekiz yaşındaki kızı 
da dün hadise esnasında yanın
da bulumı.akta idi. 

Kazaya uğrayan ve kazayı 
atlatan meslekdaşlarımıza geç
miş olsun. 

Türk ordusu tarafından bırakılan 
. mermiler mi imiş ? 

KudOs, 7 ( A.A ) - Gethsemani bahçesinde bir takım bom· 
balar bulunmaaı fizerine tahkikat yapılmıştır. Resmi makamların 
beyanatına göre bunlann Türk ordusu tarafından bırakılmış birkaç 
eıki mermiden ibaret olduğu ve ahalice bomba zannedildiği 
anlaıılmışbr. 

M acarist:an ve 
Almanya ile 

Ankara, 8 (Tt"lefon)- Maca
ristanla olan ticaret ve aeyrise
fain mukavele müddeti 26 mart
ta bitmiıtir. 1 hazirana kadar 
Macaristanla en ziyade mazhan 
müsaade milletlerden addile bir 
modos imzalamıştır. 

Müddeti 1 nisanda biten Al
man modosu da 1 hazirana ka
dar temdit edilecektir . 

Vekiller heyetinde 
Ankara, 8 (Telefon) - Yarın 

(bugün) heyeti vekile toplanıp 

2 · No. kararnameyi müzakere 
edecektir. 

Amerika sefiri 
Ankara, 8 ( Telefon) - Ame

rika sefiri bugi1n Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyi ziyaret etmiş
tir. 

hamit B. Ankarada 
Ankara, 8 (Telefon) - İstan

bul şehremaneti muavini Hamit 
mit B. geldi. Buz fabrikasının 

genişletilmesi için ısmarlanan 

makinelerin kambiyo muamele
sile bazı işleri takip edecektir. 

• 
Emanet muavinlerinden Hlmit 

Bey dünkü trenle Ankaraya 
gitmiştir: Hamit Bey bir hafta 
kadar kalacak, Emanetin kam
biyo ihtiyucı meselesini hallede
cektir~ 

Adana havalisinde 
yağmur 

Desavur 8 ( Vakıt ) - Dört 
gündür taraf taraf devam eden 
mühim yağmurlar sürekli kurak
lıktan mUtevellit endiıeleri izale 
etmiş, zürraın yüzünü gnldür
müştür. 

Sivasta musiki 
müsameresi 

Sivas, 8 (Vakıt)- Musiki mek
tebi dün gece güzel bir müsa
mere verdi ve halk tarafından 
alaka ile takip edilen güzel bir 
san'at gecesi geçirildi. 

Alman sefirini kabul 
Paris, 7 (A.A) - M. Briyan 

bu sabah M. Benes, M. marin
koviç ve M. Titulesko ile görüş-

müştür. M. Briyan akıam üzeri 
Almanya sefirini kabul etmiştir. 

Hindist:anda tevkifat 
Bombay, 7 (A.A) - Surate, 

Broach ve Ahmetabat havali
sinde ıilihsız itaatsjzfik hareke
tine giriıen gönüJJOler ile ma
halli eşraftan bir çoğu tuz inhi
aan hakkındaki kanunlan ihlil 

ettiklerinden dolayı bugiin tev
kif edilmişlerdir. Bunlardan ba
zıları ikişer sene hapis cezasına 
ve 500 rupya nakti cezaya 
mahkum edilmişlerdir. 

Bombayda grev 
Bombay, 8 { A.A. ) - Bugün 

grev yapan timendifer mnatah
dimJeri iJe zabıta arasında bir 
çarpışma olmuştur. Grevcilerden 
iki kiti yaralanmııtır. Grev ya
pan lfçiler trenlerin geçeceği 

yollar üzerine uzanıp yatmışlar

dır. 12 kişi tevkif olunmUJtur. 

Madritte gürültüler 
Madrit 8 (A.A.)- Bir ziyafet

te nutuk ıöyliyen bazı cilmhu
riyetçi hatiplerin tiddetli bir 
liıan , kullanması üzerine bir 
takım hadiseler çıkmıştır. 10 
kiti tevkif edilmiştir . Bunlann 
arasında M. Ortaga ile M. Gas
set de vardır. 

şu kadar giln sonra doğuracak 
demektir ... 

Binlik iki avucile yüzünü 
kapı yarak: 

V AKfl ın telrikası: 143 

- Ah ne rezalet değil mi? 
Suduri gayet ciddi: 
- Hiç rezalet değil.. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Binlik - Bunların içinde en 

ziyade sana inanıyorum. 
Avnüsselah - Teşekkür ede

rım. 

Bin'ik Ah adam soymak-
taki maharetinizi metede ede 
beni soyuyorsunuz değıl mi ? 

- Kabil mi? 
- Dinle Yedi aylık doğan 

Yunanlıların cevabı 
Atina, 8 (Apo.)- Yunan ha

riciye nazırı M. Mihalakopulus 
yeni Türk teklifatını tetkike baş
lamıştır. M. Venizelos ile Miha-

lakopulos parlamentonun tatilin
den sonra toplanarak Ankara 
Yunan sefirine verilecek talimatı 

tesbıt edeceklerdir. Yunanistanın 
cevabı 15 günden fazla teehhiir 
edemiyecektir. 

Riına Elçimizin tekzibi 
Atina, 8 (Apo.)- Atina Türk 

sefareti Türkiyede kabine buh
ranı uYkubulacağı ve Trabzonda 
bir hareket olduğu hakkında 
hariçte deveran eden bedhahane 
fayiaları tekzip etti. 

Çıplaklığa doğru .. 
Sen nehrindeki adada 

bir çıplaklar kasabası 
kuruluyor 

Londra, 8 {A.A) - Pariaten 
Deyli Meyle bildiriliyor: 

Beıytız kadar Parisli Sen nehri 
üzerindeki adaya gitmişlerdir. 
Bunlar bütün yaz çadırlar altın
da mümkün mertebe tabii yaşa-

yacaklar ve deniz mayosundan 
baıka elbise giymiyeceklerdir. 
Bu suretle gfineş ve su banyosu 
yapacaklardır. İlk tatbik edilen 

bu tedavi usulünün büyük bir 
rağbet kazanacağı tobmin edi
liyor. 

Hariciye vekilimizin 
beyanatz 

Paris, 8 ( A.A ) - Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Beyefendi Volf ajansının An
kara muhabirine vaki olan be
yanatında Türk-Fransız muka
velenamesinin kadrosu dahilinde 
Tı rkiye ile Fransa arasında 
pek mükemmel münasebat cere
yan etmekte olduğunu ve Su
riye-Türkiye münasebatının da 
ayni merkezde bulunduğunu 

söylemiştir. 

deyip te sizin avucunuza bin lira 
koyuyoruz?. Bu işte geçen eme
ğiniz nedir? Ne hakla bu kadar 
para alıyorsunuz? 

Suduri - Şu haklarla ki sen 
bu mes'eleyi hal için bizden baş
ka bir tarafa müracaat etmiş 
olsaydın çocuğu düşüreceklerdi. 
Kadın bir ölüm tehlikesi geçi
recek veya geçiremiyecekti. Ve 
bu iıkattan bir hafta sonra ev
lenemiyecekti. Ve daha ve daha 

neler olacaktı. Sona kalan en 
mühim bir cihet daha var. 

Pıimerose 
Her şeyden evvel şunu .lf 

liyelim ki bir sanat'kar sabO" 
ye çıkınca bütün manasile 
yirci erin malı olur ve yab 
öyle gibi görünmek mecburi1 
tindedir. Seyircilerin malı 
demekten maksadım - tavzih 
delim ki Abidın Daver 
« Hem nalına hem mıhına )) 
kıştırmasm - san'atkarın hu 
hüviyetinden tecerrüt ed 
kendisini, tamamen, temıil 
ği şahsiyet yerine koymaıı 
mektir. Ha ıbuki, Primerose 
ilk perdesinde Marie Bell se · 
leri pek az nazan itibare al 
rolünü ve yüzünü kulislere 
cih etmişti • 
Ve sade bununla da kalmıy 

iki mükaleme arasında boı 
ve figüran vaziyetine d 
artisleri de ikide bir kuiitl 
göndererek seyircilere ait o 
yan ve onlarca meçhul bir pr,' 
idare ediyordu. , ,.J 

Bu suretle evvelki ~ 
Marie Beli Pimerose roUmO, ~ 
perdede hem sahne ve JIV 
kulislerde oynadı. 

Bir artist için ne muaffaki~ 
Fakat... nemize lazım ' 

kodu bu sütunlara girm~~...t 
Hoş bunu duymayan bir 1VP"" 
daki sağır sultan kaldıya. 

Sırası gelmiıken şunuda ~ 
liyeyf m ki bizim musahhih aı..-
daşlar dtin ve daha evvelki 1. 
çıkan yazılanmı katletmiflf1 
yanm sütun yazının içinde til' 
tashih >:~ıtı bır~kmak sut!at 
muıahhihlık değıl muha~ 
yapmışlar. Bundan dolayı o~ 
yuculanmdan yüz bin af dile~ 

lf 
Primerose eseri CaiUavet ~ 

Robert de Flers'in en iyi tarl 
mış eserleridir. 

Dikkatsız ve alakasız b!!.~ 
rette oynanmış olmasına ral"'l! 
alkııı kendilerine has ve me~ 
vazife olarak talikki ed~ 
heyecana getirecek bir ıuP' 
alaka uyandırdı. 6 

En iyi oynıyan artist M6'1.I' 
Henri Beaulieu (Cardinal 
Merance) idi. ,1'_ 

Marie Beli «hemıire» kı.Y-.. tf 
tile bütiln seyircileri man•dj:' 
sevkedebilecek kadar güzel~ 

Charles Boyer son pe~ '
son kısımlarını - bütün artı~ 
gibi - çabuk bitmeıi ist ; 
bir angarya yapar gibi of"' t' 
ilk ve ikinci perdelerdeki ..Ji. 
kur elemini muhafaza ededl"9" 

'"' bif 
zorluk zuhiir ederse hemerı rJI 
gelirsin. Halletmek vaıif j 
üzerimize alıyoruz.. Sana d 
ne suretle teminat vereyim?·· il 

Binlik yarım bir itıni0" 
kalkar gider.. J 

Paraları alıp koca karıyı 'f ,!' 
ballı vaitlerle savduktan :JI 
şimdi aralarında hususi 
kurarlar.. . ııi 

Ali safter - Yahu esk1•0~~ 
köpoğlu karı sanki kese•' ı,i~e 

Bınlik - Artık bak dünya
nın ne hale geldiğini anla .. Gö
ı üyorum ki işiniz iyi gidiyor. 
Ahmakları soymak için kİ.ırdu
ğunuı dolap güzel dönüyor. Şim
dı s•zin ı çin bir kaç bin liranın 
ehc:mmiyeti yok.. Bir makbuz 
ver ı ıı , paraları teslim edeyim. 
Sudurininin hakikati anlatmaz
dan evvel verdiği teminata ina
narak Selih senin tekeffülün 
altında bu işe girişiyorum .. 

Avnüsselah - Seni soymuyo
ruz. Yaban cıdan gebe kalıpta 

sonra kabahatini örterek namus-

kar bir adama varmağ'a hazır

lanan günahkar kızdan cürmü
nün cezasını alıyoruz ... 

ve yaşıyan çocuklar vardır. Bu 
eksik doğurma pek nadir bir 
fey değildir. Fennen çok defa 
vakidir. Hanımın da vaz'ı hamli 
bu tekilde sayılarak her nevi 
şUpheler bertaraf edilebilir. 
Ve doğacak masum da zevcin 

Binlik - Nedir? 
çıkacakmış gibi paralar~ lı'"' 

1 amma eziyetle teslim ettı ,Ji· 
S d . B· .. l" ,,eretfl .. ı u urı - ır tur u il''"' 

A vnüsselah - İnan Hanımcı
ğım inan.. Benim nasıl adam 
soymakta maharetim varsa Su
durinin de bir gebe kadından 
ölü ve yahut diri çocuk çıkart
makta o kadar ustalı~ı vardır. 

Binlik bir makbuz mukabilin

de bin lirayı verir. Suduri kısa 
cümlelerle projesini söylemeğe 

başlar: 

- Kızın hamli iki ayı tecavüz 
etmemişse, ve bu hafta içinde 
zifaf olacaksa meselenin hiç bir 
müşkül tarafı kalmamış demek
tir .. 

Binlik - Nasıl ? 
Suduri - Bugün kocaya va

ran iki aylık gebe kız yedi ay 

namına kaydolunur.. Bu veçhile 
hareketimiz de hem anasını kur
tarmış hem çocuğu öldürmemiş, 
hem aile namusunu muhafaza 
etmiş ve hem de bili zahmet 
babalıkla müşerref edeceğimiz 
bir adamı sevindirmiş oluruz .•. 
Hanım kocaya varsın.. Bırakınız 
doğursun, bırakınız her fey ta
bii bir halde yürürsün .. 

Binlik- Hanım alelade izdi
vaçlar gibi kocaya varıp ta do
ğurarak her şey tabii bir halde 
yürüyecek olduktan sonra ne 

Sudiri - Vaz'ı hamilde beni 
çağıracaksınız.. Bu yedi ayda 
doğurma vak'asmın fenni cihe
tini izahla zevci kandıracak ve 
açılacak bütün dedikodu ağızla
rını kapatacağım ... 

Yurdumuz bu c:iavayı deruhte 
etti. Artık i~in öte tarafı için 
sen hiç kasavet çekme .. 

Binlik - Böyle muhataralı 
katakulli bir işin öte tarafını 
düşünmemek olur mu t 

Suduri - Olur mu olmaz mı 
görürsün. Bundan öteye bu 
mesele de herhangi şekilde bir 

Çünkü paranın büyük lıJI "iıt' 
kendi yutmalc istiyordu· ,1~1 

oe 
bilir macera sahibindeJ1 b·ıdi· 
da bize o kadarını ,,ere 

1 
;., '1 

Avnüsselah - Mesele" 
hemmiyeti orada değil·· de 1 

A ri Safter - Ya pere . ., ~O# 
·ıeJ11 

Avnüssc ah - Bu aı . ı.iJı 
viyelini keşfetmekte .. · . t'~ 

Suduri - Bize hı~ ııe 
zahmetı düşmeden ıŞ "· 

u -acll ' kendini meydana v ' ,,,,J, 
( /11' 
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50 hin lira sermaye ile 

Büyük bir sardalya 
f abrikas.\ J apılacak 

rar vermiş ve hükumet nezdin-
' de teşebbüste bulunmak üıere 

üç za ı dün Ankaraya gönder
miştir. 

~.,v 
cır balıkçılardan biri 

Ur Aldığımız huıusi bir habere 
~ e TOrklerden mfirekkep bir 
~ A~padan memleketimize 
~ tdılerek her sene yiiz bin
~h: ~iramızın harice gitmeıine 
~ bıyet veren kutu sardalya 
~ tuııu balık ithalibna mani 
'-t-:ıc için ıebrimizde aıri bir 

tlya fabrikası inıaaına ka-

Gurup erkinmdan birinin 
dün bır muharririmize anlattığına 
göre Türkiyede ilk d~fa i.nıa 
edilecek olan bu fabrıka ıçtn 
grupca yanm milyon lira tahsis 
edilmiıtir. Fabrika Beykoz veya 
Paşabahçesinde yapılacak ve 
dünyanın en lezzetli balıklarile 
dolu olan Kara ve Akdenizin 
muhtelif limanlarında tutulanlar 
buraya getirilmek için bazı 
ıehirlerde buıusi acentalar ihdas 
edilecektir. 

Bundan maada bu balıkların 
çabuk ve boğulmadan nakli iç°? 
soğuk hava anbarlarını havı 
hususi vapurlar da ahnacakbr. 
Memleket ve balıkçılık sanayii 
için miihim neticeler ümit edilen 
bu teıbbüsün en seri zamanda 
tatbikine geçilecek ve bu yüzden 
hiç olmazsa 500 ameleye iJ 
temin edilecektir 

f.f a ydarpaşada bir hadise 
Rakı i e esrarı karıştıran bir kac 
sabıkalı zabıtaya silah çektiler 

btı '1 il Haydarpaşada bazı ha-
~· lar bir arbede çıkarmak iste-

'tltr v l' 1 k -~d . c po ıs ere arşı gupe 
\ liı silah atmışlardır. Hadise 
~\lretıe olmuştur : 

~"l 'Ydarpaıa iıtasyonu bamal

~,;:an bir kısmı diln saat üçte 
~'h" '~aşa geçidinde hamal 
ClttJr taıne gitmişler, bir köşeye 
lti,İcfllıuşıardır. Biraz sonra 14 
• ti\ 'b 
lgL ı aret olan bu gurup 

l\\ttıb·ı 
~ c 1 oyununa ve bu arada 

'Ple · d ttıc_ tın en esrar kabaklarını 
.ı. "•raı. 
"it, a· çekmeğe başlamışlar-
b d, .~''l sonra esrara rakı fa1-
}'ll'ıttı' lve edilmiş ve bu suretle 

ttçttı '~at sonra kendilerinden 
~lflar amallar bağırıp çağır
~~! ' avaz avaz ı:arkı söyle-erdir .,. s . 

aat d·· 
~ll'a ~ 0 rtte kahveci gelmiş, 
L ırı Ra · · Qilttı l 91mıe beraber bir çok 

'ın k 
Oldu" endilerinden geçmiş 

gutau .. 
l<atı-. . &ormüştür. 

~llt .. t ecı Ahmet sarhoş ha
.. a d"kk ~}') u andan çıkmalarını 
tnıiır li ır. 

~ L •ltlallar b 'h .. . lq"ec· . u ı tar uzerıne 
tt ıyı d .. -
~ ltıitle ogmeğe teşebbüs 

6}' r, kahveci derhal kadı-
"-c1· lnerke · ı~Yi ıınc koşmuş, polise 
~ anJatnuştır . 

~tt llun üz . . 
~ • İbr,h· enne lsmail, Meb-
~ 'h'°ey un Efendiler derhal 

t~"td: gelmişler, hamalları 
tit'taıek . çıkararak merkeze 

ıstemişlcrdir. 

Bu davet aarhoı ve cararket 
hamalları kızdırmıı, tabancala
rını çekerek polislere ateş et
miılerdir. Ablan bet kurşun 
· ıabet etmemiş, müteca•İz aar
hoılar etrafa dağılmıflardır. 

Fakat Uç polise yardıma ie
len diğer poliı!er tarafından ya
kalanmışlardı. Hadisenin eleba
ııları olan Sabıkalı Abidin, Sü
leyman Niyazi, Mekki, Hasan 
Ltitfi, Kadri ve arkadaılan 
hakkında zabıt varakası tutul
muıtur. Sabıkalıların üzerinde 
hayli miktarda esrar, tabanca 
bıçak, kokain bulunmuş, müsa
dere edilmiştir. 

Müskirat idaresi 
Ecnebi memleket

lere rakı ihraç 
ediyor 

Haber aldlğımıza göre Mlis
kfrat inhisar idaresi rakıların 

hariç piyasalarda satılmasını 
temin için Avrupa memleketleri 
nezdinde teıebbüste bulunmıya 
başlamış ve muhtelif ecnebi 
ticaretanelerine nilmuneler gön
dermiştir. 

Bu nümuneler üzerinden tim
diye kadar idareye bazı sipa
rişler yapılmıttır. 

İnhisar idaresi bundan maada 
geçenlerde Mısıra da satılmak 
için küıliyetli miktarda rakı 
yollamışsa da her yerde rağbet 

gören rakılar burada müşterisizlik 
yüzünden garip bir macera re
çirmiştir: 

Bundan bir ay evvel idarenin 
ticaret müdürü Agah B. vasıta-

sile İskenderiyeye götürülen 12000 
kilo aliyüli1a rakı ora gümrüğüne 
bırakılmış ve miişterisı buradan 
tedarik edildikten sonra sevkı 
lazımgelen bu stok için bir talip 

aranmağa başlanmışbr. Fakat raki 
Mısırda geçmedıiinden rakılar 

frt;t nbu un ha vat, 

Bovacılar 
Yaz baslavznca kaznnc1 . .. 

ızalan bir n1eslek 

ı 

lstanbulda havaların sık sık 
değişmesini , sık sık yağmur 
yağmasını en hararetle temenni 
edenler arasında ayakkabı bo
yacılarının da bulunduğu muhak-
kakbr. Sık sık değişen hava
larda fazla müıteri bulan bu 
kliçDk it adaınlan kuru hava
larda tek müıteri bulmak için 
bekliyorlar. 

Ne ile Y•fıoyrlar diyeceksiniz 
buna en kııa cevabı kendılcri 
veriyorlar: Kışın kazandıklarını 
yemekle!.. 

Dilenciler 

.,. 

1 

Her gün toplandığı işaret 
edilmesine rağmen dilenciler 
son günlerde gene sıklaşmıştır. 

Hayatını dilenmekle kazan
mayı rahat ve mu\>afık bulan • 
hatta bu ıuretle servet bile 
yapan bu adamlar arasında 
hazan bihakkin merhameti cel
bedenler de yok deği ldir.Resmi
miz Lunlardan birini gösteriyor. - --

Şerif bey 

Sui ist!mel hakkmda Ankarada 
izahat verecek 

Polis müdürü Şerif bey Dahi
liye vekaletinin da, eti üzerine 
Ankaraya gıtmiştir. Şerif beyin 

po'is dördüncü şubesinde yapılan 
ıui istimal hakkında izahat ver
mek üzere davet edıldiği söy
lenmektedir. 

Halk refıkimiz 
Muğlada çıkan Halk refıkimiz 

8 yaşına basmıştır. Tebrik ederiz. 

bir müddet ortada kaJmıştır. 
Diğer taraftan gümrükte du

ran bu "malın gümrük ardiye ve 
sigorta ücretleri gün geçtikçe 
yükselmiş, Agah B. bu vaziyet
ten idareyi haberdar etmiş ve 
bilahare gönderilen para ile ra
kılar gümrükten çıkarılarak za
rarla satılabilmiştir. 
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•• • u sem s 

Onun yerine Istnbu'un en b{:yül<. bir 
sinema binası yapılaca!{ 

Şehrimiz sinemaları ve sinema 
sahipleri arasın( ':\ hayli dikkate 

değer hareketleJ :• trsebbüsler 
vardır. Duydu· 
ğumuza göre 
bu hareketlerin 
başlıcalarından 
birisi Majık ve 

Lüksemburg si
nemalarının sa
hiplerini değiş-

timesidir. Majik 
sineması Halil 
Kamil B. filim 
m U esse sesine 
geçmiştir. 

L fi ksemburg 
sinemasını Ma
jik mfistecirleri 

almıılardır. Liik
semburgun ye-

Bu salon " Opera " 
sinem a onunun bir buçuk 
misli biıy iik olacağı için şehr.n en 

büyük s ı ıc na 
binası o .n c.ı .-
tır. 

Bun 1 ard a n 
maada Mc!ck 
sınemasın ın ya

nına düşen bi r 
arsaya da 500 

kişilik vasat bir 
sinema salonu 
yapılacaktır. 

Bu arsada 
Ankara Posta
sına ait bazı 

sahneler filme 
alınmııb. 

ni sahipleri bu- Btyo/landaki sinemalarda11 

Bu yeni si
nema salon\1-
nun da kapuı 
bir pasajla ca<irasının methali birisiflin kapısı 

ile bir kısmım yıktıracaklar ve deye 
bu binanın arkasında sabn aldık- ketler 

çıkanlacaktır. Bu hare-

lan cihetle burada yeni ve bn
yük bir sinema salonu yapbra
caklardır. 

gelecek sinema 

ıiminin hayli hararetli 

ğuıı gl>steriyor. 

mev

olaca-

Tevkife itiraz ediyor 
Arif oruç beyin vekili ağırceza 

reisliğine müracaat etti 
Kemal Ahmet ve Şemsettin beyler sulhceza 

mahkemes·ne verildi 

" Y ann ,, gazetesini , sahip 
ve mes'ul müdür Arif Oruç B. 
tevkif edildıkten sonra, evvelki 
gün tenbihat hilafında çıkar
dıkları noktasından haklarında 
tahkikat yapılan tahrir müdürü 
Kemal Ahmet ve muharrir Er
tuğru i Şemsettin B. ler, dün 
onaltıda zabıtadan müddei 
umumiliğe getirilmşledir . 

Hükumetçe vakı tenbihata 
muhalif hareket kaydile hakla
rında tahkikat yapılan Kemal 
Ahmet ve Şemsettin B. ler • 
müddei umumilikçe Sultan Ah
met birinci sulh ceza mahke
sine gönderilmiş ' er, hakim Sait 
B. kendilerini isticvap etmiştir. 

Vaziyet, tevkifi istilzam eder 
mahiyette görülmemiş, serbest 

bırakılmışlardır . 
Mesele, mahkemece tetkik 

olunacaktır . 
Diğer taraftan ikinci müstan· 

tik Hakkı B. tarafında hakkın-

d t vkif kararı verilen Arif 
a e d"' 

O B bu tevkif kararma un ruç . . _ 
k ı-m itiraz etmış' agır ceza 

a ş . . . . t' 
mahkemesi riyasetıne ıtıraz ıs ı-
dası verilmiştir. Bu istida tet
kik edılerek, netice, muterize 
bildirilecektir. 

u Yarın » gazetesi, dün çık-

mamıştır· 
Bazı arkadaşlarımız, Yarın 

gazetesinin mesut müdürsüz neş
redilmcmesi hakkında vilayet 
makamınca verilen emrin polis 
tardf ından "Yarın,, tahrir heye
tine hernedense tebliğ edıl
mediğini ve gazetenin bu yüz
den intişar ettiğini yazmışlardır. 

Vali vekili Fazlı Bey, bu hu
susta şöyle demiştir: 

- "Yrın,, gazetesi hakkında 

polise verilen emrin tebliğ edil
mediği yolundaki neıriyat doğru 
değildir. Poliı verilen emri ifa 
etmiştir. Emri dinlemiyen gazete 
tahrir heyeti olmuştur. Bu mu
harirler hakkında da l azım ge
len muameleye tevessül edif
miştir. 

- Poliı müdürü Ankaraya 
gitti, seyahati bu mesele ile a
lakadar mı? 

- Polis müdürü, Vilayetten 
izin alarak dairesinin bazı işle

rini takıp için Ankaraya gitmiş
tir. Seyahatinin bu işle alik&1ı 

yoktur. 
- Vilayet polise takibat em

ri vermeden müddei umumilikçe 
yilayetin nazarı dikkatinin cel
bedildiği doğru mudut ? 

- Bu da doğru değildir. Bu 
mesele hakkında vilayete hiç 
bir şey söylenmemiş, vilayet 
kendiliğinden idari vazifesini ya
pmıştır . ., 

Konsorsivonı i~tinıaı 
1:s. bankası da n1iira

caal etti. 
Banka'ar konsorsiyomu dün 

ticaret odasında on beş giinlük 
umumi içtimamı aktetmiştir. 

Nurullah Esat Beyin riyaset et
tiği bu içtimada on beş günlü}; 
kambiyo vaziyeti tetkik edildı l -
ten sonra Ticaret ve Sanayı 
bankasının konsorsiyoma girmek 
için müracaat ettiği a:r:aya bil
dirilmit ve bu talep kabul 
olunmuştur. 

Konsorsiyoma 14 Uncu olarak 
iltihak eden bu bankanın müra
caatı dün akşam Maliye veka
letinde arzedilmiıtir. 
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Nastl ve niçin? 
Tarihe gömülmüf kimbilir 

ne korkunç facialar 
vardır. Fakat bunların çoğu, :ıa· 
man sisleri altmdcı eriyip kayb
olur . Bazıları da vardır ki hal
kın rubunda derin bir gam de
niıi yaratır ve her yı!dönümün

de bu deniz dökillen gözyaşla
rile kabarıp dalgalanır. Kerbela 
vak'ası bunlardan biridir. On üç 
ası ın ağır mermer kapaklarını 
kanlı mezarların üstünden alarak 
her yıl islim dünyasmı sarsan 
Kerbeli vak' ası, her milletin 
yüzlerce defa geçirdiği hailelere 
nispetle yangına kaışı kıvılcım 
gibı bir şeydir . Ama din heye
:anının adeseleri bunu mikroskop· 
lar arkasından seyrettirip bü
yütüyor. 

Kumlan üstünde o vakitler 
bir damla Türk kam akmıyan 
bu yer için Türk edebiyatı ne 
cotkun ve hakikaten ne güzel 
eaerl~r yaratb. Ne Çanakkale, 
ne Salcary.. ka.emlerimize bu 
engin uğultusunu vermedi. Öyle 
sanıyorum ki H. Hüseynin dini 
h'il'viyeti kadar mazlumluklan 
da bu heyecanda hisaelidır . Ve 
işte aradan geçen bu kadar 
zamana ve mefkire farklarına 
raiftlen bir hadıse, daha doğru
au bir karar beni bu menuda 
l-c>nutturuyor. 

Acemistaudan gelen bir ha
bere g&re Pariate 61en talı Ah
met Kerbellya g6mülecekmit
lranın Abdilllıamidi Mehmet Ali· 
nın oğlu, acaba niçin o mukad· 
des yere (6ma16yor? Kerbeli 
eğer Şarkın « Panbon • u ise, 
"fldtet pbm b8yle bir tebcile 
llyık hangi mazhariyeti vardır ? 
Şa .. , Pariate uzan bir sefahet 

hayatı aOrdllkten aonra 6lmO~tO. 
Hakkında frenklerin yazdıklanna 
bakılana Pompeinin ftlcur man· 
zanlannı tekrar canlandannaktan 
b.çka bir fCY dOflnmezmiı. 

Albn yağmurlan döken bir 
bulut gibi en ytıkaek barlarda, 
"Kriyon"larda yan gelen bu ko
vulmut hqmetlinin çapkmlık gil· 
nahlannı illetlerle vakitsiz çürüt-
tnğtl gençliğine bağıılasak bile, 
&ltlmllnden aonra on milyarlık 
mtıceYherat barakbğuu nual af
fedebiliriz? 

Yıllarca debdebe içinde yata· 
daldan aonra yıne milyarlar ba
nkan tah, olN olsa hırsazlann 
tahadar. Buna nasıl ve niçin Ker· 
be Ada mezar kazılar, tOrbe yap
mağa kalkqdır? Zavallı Şarki 
Sen ne zaman bu kibuatan uya· 
nacabm? •• 

>'anm..,, ~: 
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Bıbteli tarlklle Sirkeci 

orc!dealne kader merkQz 
gez fenerlerinde gazların 
sair oaddedekller gibi 
yanmayıp ZIJ••ı ez oldu
oune dair matb.anuza ge
len bir varaka üzerine 
ettlOlmlz tetldkatta hava 
gazı daima yukarı sühu
letle 91kıp yokut •tat• 
9'89 inmesinden net'et 
•Jledlll ve maemaflh ana 
dehi bir 9ere aranmak 
üzere bulunuldutu enle
ftlmlftlr. 

Günıin s;vaset• 

Fransız mec.isinde 
Fransız mec isi meb'usam ni-

san muvakkat bütçesini kabul 
ederek biraz daha müddet ka
zandıktan sonra ~ütçe müzake
resine devam ediyor. 

Cereyan eden mliza \eratta 
en ıayanı dikkat noktalar bütçe· 
deki erkamdan ziyade her bir 
nezaretin bütçe!İ müzakere edi
lirken mec iste mevzuu bahsolan 
muhtc if teşrıi mes1ildır. 

Bun ardan bir tanesi ayrıca 
şayanı işaret görülmektedir. Bu 
mesele hakkındaki münakaşayı 
komünist M. Berton gibi en 
sol cenaha mensup ve muktedir 
bir avukat ıdare etmiş ve i k 
deta olarak dığer fırkalar ara
smda taraftar bulmağa muvaffak 
olmuştur. 

Mesele şudur : Meclis hükka
mm terfihi hakkmda k:: rar itti
hazını kuvvei icraiyeye lerket
mek veya bu hakkı ~uvvei teşri
iyede alıkoymak şıktarından 

birıni ihtiyara davet ediliyordu. 
Hükumet bu sa ihiyeti mecıisten 
almak arzusunda olmakla bera
ber müzakeratın neticesinde 
kabineye itımadı ileri sürme
mişti. Radikal sosyalist fırkası 
lideri M. Kamil Şotan meclisin 
kendisine terettüp eden bir 
hakkı kuvvei icraiyeye dev· 
retmesinden birçok mahzurlar 
tevelltH edebileceği iddiasında 
bulundu. M. • Şotan » bu bapta 
bir takrir kaleme almıt ve takri· 
rini muhtelif farkalardan kimselere 
imzalatmağa muvaffak olmuttu. 
Hali hazırda kabinenin istinat 
ettiği ekseriyete mensup olmakla 
beraber bu takrire imza koyan 
meb'uslar M. Tardi6 tarafından 
f'ddette teNbi ""*aıtaw-. Neti
cede hükkimın terfibi hakkanda 
karar ittihaza icra kuvvetine bı· 
raluldı. 

Meclis milzakeresinin bu nok
tasında Berton bllkkimm terfi
hinin dlltünnldüğfl bir sarada 
kuvvei adliyenin blirriyeti f&bai· 
yeyi takyit sallhiyetinin tayin ve 
tesbiti talebinde bulundu. Hatip 
bir hikimin maznunu ancak 
firar tehlikesi karşısında tevkif 
edebilece;ini ve fakat bayle bir 
teh,ik~nin mevcut olup olmadığa 
noktasının tesbitinin blkimin 
Yicdanına terkolunduğanu s6y· 
ledi. Bu suretle hürriyeti tahsi· 
yei takyit hakimin vicdani 
karanna bağ. ı bır keyfiyet 
oluyor. M. Berton bir Cezayırlinin 
hikimin emrife muvakkaten 
tevkif ve bir müddet ıonra 
usulden olan isticvaba bile tabi 
tutu:madan tahliye o!unduğunu 

bir misal olarak anlatb. 
Hlkimin hakkında tüphe edi

len kimseye kartı alacağı tedabir 
kanunda tasrih edilmiyerek bu 
bapta karar alınması htkklmm 
keyfine bırakılına, buniar ne 
kadar nezıh vicdanlı olsalar, 
zabıta raporıan ile doğru yanllf, 
mantıklı mantıksız haber erden 
baıka bir hüccet buJamıya
caklanndan ferdin btırriyeti, 
daimi bır tehdit albnda bu
lunur. Aylarca zaman mahpus 
kaldıktan sonra hakkındaki de
lAilin hayali olduğu meydana 
çıkan 11 Almazyao ,, bu suret e 
bir mn.tantik ite birkaç acul 
ebli hibrenin kurbanı olmuıtur. 

M. 11 Berton ,, komünist olma· 
ama ntmen itirazab meclisin 
birçok graplan tarafından htıanll 
kabul edildi. Maamafih mllza· 
kerabn tanı cereyamndan g&-o-

Muharriri : Ömer Rıza. 

Melike, nihayet kaçırılmış, 
gemi har~ket etmişti 

Kızın babası ve aıncasının oğulları 
onu istirdat için kimin yardımını 

. t. b. ı. 1 d. ?f ıs ıye ı ır er ı ..... 
-7-

Cennet fedayilerinin hülisası: 
[ Salılhattin ıle beraber harplere giren 

Bedii bü) uk bir itimat kazanmışu. Fakat 
bir gün Bedii hükümdarın güzel ye· 
~eni Hurremşahla beraber kaçu. ~:n
dülüsc gittı. Orada evlendiler. Bir sene 
sonra bir kızlan oldu. 

:ıılılhattİn, bu kızı istirdat için çalı

şıyordu. Aradan ~ ~ene geçmiş ve bu 
kız. bii) iimüştür. !'alilhattin bu k11.1 
getirmek \'eya kaçırmak ıçın hu 
sus1 bir gemi ile hareket eden hir heyeti 
Endiılüsoe gönderdi. 

I leyetin başında olan l laydar, Bedili 
ziyaret etti \"C Salah:ıttinin mektubunu 
ve ht-diyelerini verdi. i\lektupta Bedii ile 
kızı Şama davet olunuyordu. 

Bunl:ır bir cevap vereceklerdi. Verilen 
ce,·ap menfi olduğundan Hazder teni
bat alar.tk kı7.1 kaçırmaga teşebbüs etti]. 

Çok geçmeden biitün ev hal
la yere serilmiı uyuvorlardı . 
Uyumıyanlar Haydar ile Ufağı idi. 
Haydar herkeain muvakkat bir 
uykuya daldığım anladıktan 
sonra adamlarım içeri aldırtmış 
ve İ.fe baflamıftı. Haydar öteye 
beriye n6betçiler bıraktıktau 
sonra Melikenin odasına gir
miş, onu bir abaya sararak 
tatJIDlfb. Bir kaç dakika ıonra 
bepai dıtarcli id*r. 

F.aaen-ı Wr keya •zır olan 
evin ubilinde bir kayak bekli
yordu. Haydar ile adamlan ka
yığa girmifler ve aon s6r'atle 
gemilerine gırmiflerdi. Gemi za
ten hazırdı. Bır saat sonra kll-
rekçiler işlerinin bqmda çahfır
larken yelkenler de açılıyor ve 
yolcular uzaklqJyorlarda. Sabah 
olmadan gemi Kartacenadan hayli 
uzaklatmlfb. 

Sabahleyin kendine gelen Me
like birden bıre vaziyeti an amı
yarak tafll'llllf, fakat Haydar va
ziyeti ona kısaca anlabmfb. Şa
ma gidiyorlardı. Korkulacak h ç 
bir ıey yokta. Onun babası ve 
amcazadeleri sağ ve aalimdiler. 

-3-
Berutta bir han 

Erteai gtın Bedii ile biraclar
zadeleri daldıldan derin uyku
dan uyandıktan zaman ilk veb
lede bir şey anlamamamıtlar, 
yalnız misafirin yok olmaası 011-

lann nazan dikkatini celbetmişt · . 
Daha sonra Melikenin odaamdan 
çıkmadığı g6rlilmlf, o da aran· 
mlf, fakat bulunm•mlftı. Misa
firin kaybolması ile Melikenin 
odaamda bulunmamam arasında 
elbette bir mllnaaebet vardı. 
Melikenin bir takım tertibat ile 
kaçınldıjı anlaııbyordu, fakat 

lüyor ki meclis hükkimın tevkif 
sallhiyetinin tahdit ve tesbiti 
noktasına yanqmamJŞ ve tabun 
bllrriyetine tecavüz edilmemesi 
bakkmda temenniyatta bulun· 
malda iktifa etmiftir. Bu mtlna· 
kata ve mllzakereler 93 ihtili
lini doğuran Fransada. bile be
ntız ferdin hürriyetini mtıdafaa 
için ılzam ıeien ahklmm teabit 
edilemediğine en bariz bir 
delildir. 

onun hemen yola çıkarıldığı 
keşfedilmemişti. Şehrin her hanı, 

her tarafı aranmış, fakat Şam
dan gelen tacir erle gemilerinden 
bir ize tesadüf o unmamışb. 
Demekki Melıke bu gemi ite 
götürü müştü. Bunda şüphe yok
tu. 

Bedii ile biraderzadeleri vazi
yeti dilşünmiye ve mUZctkereye 
başladılar. Zeydun mut aka am
caza 1esini istirdat etmek ve 
geri getırmek fikrini İleri sürü
yor , Haldun da onun fikr.ne 
mutavaat ediyordu. Fakat buna 
i ı kin varmiydi? .. Salihattin, Me
lıkeyi tekrar bulduktan sonra 
onu iade eder midi?. Amıeainin 
bir eşi olan Me ike Eyyup hani· 
danının ıöz bebeği olacakb. 

Bedii yirmi sene evvel yaph
ğımn cezasına uğradığım göre
rt"k bir şey demiyor, ve için 
için hıçkırıyordu. Fakat bu iki 
gencin Melikeyi bulmak ve geri 
getirmek için gösterdikleri te
balOk k artısında onun akhna 
bu gençıere yardımı dokunacak 
bir çare gelmif, Bedii yeain 
verdiği ftıtftr ile bu çareyi lfıa 
etmifti. 

Bet yilz elli iki senesinin 
muharrem ayında Sallbattin 
lamaililerin kalesine kartı hare
ket ederek kendisine kal'fl 
hazırlanan sui kastların intika
mını almak istemifti. Bedii, onun· 
la beraberdi. Sallhattin lamai
lilerin k6ylerini tahrip ettikten 
sonra onlann asıl kaleleri olan 
Masyasa hocum eylemit Ye la
mailiıerin bu en bllylk, en mOa· 
tahkem mevkilerini teshir etmek 
istiyordu. Her tarafa mancamk
lar kurulmuş Ye muhaaara 
son derece şiddetle tatbik olun
mllfba • l.maililer bu tuJıktan 
kurtulmiyacaklanm anlayarak bir 
huruç hareketi yapmak İltemİf
ıer ve kılıçlaruu çekerek ÇİkDllf· 
larclı • Vuku bulan müthif mu
harebede Bedil o kadar ilerle
mit ve duıman saffını o kadar 
yarnuştı ki bir aralık Cebel 
ıeybile kartı karııya gelmit ve 
onun kim olduğunu bilmeden 
ilzerine yilrümÜflll • 

Şeyhul Cebel Bedilin, kuvvetli 
hamleleri karşaamda mahvolmak 
llzere idi. Bedii kıbam kaldıra· 
rak onu kafasına indirmek llze
re olduğa anda Şeyh onun dar
beainden tevakki için yere ka
panmıt ve Bedii onun Ozerine 
dnımtııtu. Bedii zerre kadar 
18f1rmıyarak hançerini çekmit 
ve teybi aldürmek istemitti. 
Fakat ıeyh, Allah atla için onu 
öldlinnemeaini niyaz etmia, Be
dii bu kutsi ant karıısmda onu 
barakllllf, bu sayede şeyh kaç
mağa ve kalesine ilticaya 
vakıt bulabilmifti. Bundan aonra 
Şeybul Cebel Salabattinin da
yau Şibabuddine iltica ederek 
ıulh için tevauutanu rica etmit 

Nevi bekliyorm 
yakında evlenmek 

vermiş o.an bir d 
görüp sordum: 

- Y akmda ziyafete 
muyuz? 

- Yakında 
lim 1 

Hayret eltim : 
- Hani, dedim, bu İfİ 

aya kadar yapacağım say 
dun? 
Arkadaşım giildtı ve kul 

iğilerek: 

- Niyetim öyleydi, alDlt 
geçtim, dedi, biraz daha 
yip bir meb 'usla evlenmek 
rındeyim. 

Jf. 

Sfenks! 
Bizim Fikretin son 

<ieki dertlerinden 
de ötekinden berikinden « 

hakkındaki fikrini so 
Bugün de bizim Seyyahın h' 
susta ne dütündllğibıO 
Seyyah, kalemi eline aldı, 
evırip çevirdikten sonra 
dönüp: 

- Kadın için söz d 
bir Sfenkstir, diyecejillle 
dersin ? diye sordu. 

- Aman, dedim, Yd 
çtınktı Sfenka çirkiaclir. 
lan lozdannml 

Ômer Rna da odada 
nz etti: 

- Hayar, Sfenka 
jildir! 

Arkad8f1m, on bet, 
ıeneclir Maaara gitmemi 
iae ıeçen RDe orada 1 
Yap verdim: 

-Sen- Oll9B .... ilr-
biliraia; fimcli cirldal ,.,. 
ta.....t etmezae her 
karak bitin Enap laaD 
&ldtırmelde megul 
bddirmif, Salahattin bi 
İfİ halletmek &zere 
olmut Ye IUlh aktohmm 

Vakaclan birkaç g8a 
Bedii e-.ine d&ıcltlil 
oclaamda mllbtlrll bir 
muf, bunu açblı IAIDaD 

bir mektup ile bir 
IDlfb. Mekbıp ş.,hal 
Şeyh hayabm eairpy• 
kendi ybliOnO a·onc1enı 
bqı ulaldaja bir 
y6zllğtl kullamna 
diaine yarc:hm olmaa 
her iatediti İfİll 
ndediyorda. 

Bedii o zamandabefl 
zftğtl aaJdalDlf Ye ODU Wf 
mamlfb. Belki ba 
iatıfade edilirdi. 

"V AKIT .INT 

Çarşamba 

m 



(VAK iT ) iN ŞEHiR HABERLERl J 
S:rnanette 

Lalelldeki }1ollar 
laleli camiinin karşısındaki 

taddeler açılmaktadır. Langa ile 
~le!i arasmdaki en mühim ve 
'fltk cadde olan ve Mustafa 
~tlbafpaşa caddesine muvazi bu
Unan Alaca mescit caddesinin 
ltaviyei türabiyesi bitirilmek 
lizeredir. Yakında kaldırımların 
~apılmasına baş c.nılacaktır. Mü-
endis Cevdet Beyin nezareti 
~tında yetmiş seksen amele 
araretle çalışmaktadır. Büyük 
~ddeleri bir birine bağ ıyan . 
'°ı kakların da tesviyei türabiye
t . 
rı ve kaldırımları yapılacakbr. 
Beyazıt belediye dairesi mü-

dü .. d ı· ru ün sabah bizzat ge ıp 
~ahallinde teftiş ve tetkikte 
ulunmuş ve yol inşaatının bir 

il~ evvel bitirilmesi için emirler 
'it.. . . 

•rnıştır. 

l>enize atılmış! 
Fekat kurtarılc'ı 

Ciatatada Arap camiinde Çeş
lbe meydanında oturan kırtclsı
~tci Ömer efendinin kızı Neba· 
at hanım aııcvı bır rnese eden 
ıo a.:• dün saat ikıdc Koprü

skudar sefer ni yapan 65 nu
lbaraı. vapuı dan kendisini dcniıe 
•lınışsa da kurtarılmıştır. ----

1asfiye istiyenler 
, Şe~rimizdeki ( inşaat Türk 
llonım ) şirketi tasf yesini ta ep 

:derek ticaret müdüriyetine mü
•caat etm1ştir. 

til Bun?an başka elektrik tesisa
. e ugraşan maruf bir Alman 
t~eti de Türkiyedeki faaliyetini 

liıe karar vermiştir. 

Ticaret odasında 
t Ticaret odası meclisı bugün 
k0Planarak geçenlerde aktedilen 
tdllgre mukarreratını tasdik 
..,.tcektir. Mec is bundan başka 
~·ıı· h .' Vapurcular arasındaki reka-
le~'n. izalesi için teşkil edecek
llt fırketin şekli ve vapur tamir 
k rttrcrinin ucuzlatılması hak
~~~aki takrirleri müzakere 

1Yccekt" ır. 
Hcydarpaşa köprüsü au .. .. 

~tı ~n Usküdardar tramvay-
~ fırketi meclisi idaresi top-
l>~caktır. Bu ictimada Haydar
Qı' ge.çidinde yapılacak köprü 
llQ11 tsı görüşü ecektir. Köprü
~~· en yolunun altından geç
'~ tercih olunmaktadır. 

@ÇUk haberler 1 
111c ~Rugün şehrimize Arkadya "apu· 

4 B Aıneriknlı SeHah gelecektir. 
hıtır~rı ugunlerde Ankaradnki mesaisini 
'tıuraı.h rnuhıcJiı mübadele Tiirk heyeti 
•c~rirrıı::a~ı reisi Te, fik Kıl mil Beyin 

4 A tn~\asalatı bekleniyor. 
Cru d rnerıkanın Türkh•e sefiri l\1. 

Un A. • 4 D nkaraya gitmiştir. 
c.,.ı inhı~ un Karagümriıkte bir kaptanın 
"c ~ar rn 1 b ISQ kilo crnu~ an tarafından aranmış 
bit ka~ luk bır kıızıınla 350 kiloluk 
lılunınun ve ınütcaddı <1l:lt 'e edevat 

Ştur. 

Ilı 4 Liınan .. 
lltı:ır d" Şırketine nit 14 numaralı 

~1ftır. Un Haliçte bir sandalı parçala-

h.4 4 Sokekta 
rı korıuı ra Yeniden elektrik lAm-

L . k4 )Ll ınasına karar verilmistir. 
Qll ıa )a K ' 

Qillctt ııraa,·dın maden sirketi en ın ' h 4 1'ic ua'enet istemiştir. 
lllıın arct rn··d .. . . . 

titı an k u urıyctı şehrimızde 1 tctkike~eratif şirketlerinin faaliyc-
ı. 4 ls aşlarnıştır, 
"'l(ı tanbuı ı· 
""·· sustı21uk ınıan şirketi Adalardaki 
-..ııtfJ tan kurtarmak . . k d. 

~i t Orat ıçın en ı 
!tır. ara su tevzüne karar wr-

ı..""' ~lilli 
•1.1~u vapurc 1 
~ ndcn 1 u ar arasındaki rekabet 

'lışa kad tn~?ul - Bursa seferleri 80 
ar duşınüştür. 

-· -Kadın birliğind~ -
Latife H. 

Nezihe Hanıma 
• cevap verıyor 

" Hasmın sitemin anlamEmak 
hasma sitemdir 1 ,, 

Kadın birliğinin sabık reisesi 
Nezihe Muhittin H. bir arkada
şımıza beyanatta bulunarak de· 
miştir ki: 

"-Mevcut Kadın birliği aza· 
sının intihap hakkını hüsnü isti
mal edeceğine kat'ıyen imamın 

yoktur. Mevcut Kadın birliğin

deki azalar cahil ve pis süt 
mne ere benziyor. Kadın birliği 
asıl benım zamanımda doğdu, 
benim zamanımda büyüdü. Bu 
Kadıo birliği azaları kim oluyor 
ki.. Meting günü ben de taraf
tarlarımı götürüp orada bir kon
ferans vereceğim.» 

Bu beyanat hakkında düşün

ces nı ögrcnmek üzere dün bir 
ınuharrır ım z Kadın bırlıği reisi 
Lat ife Bekır H. ıa görüşmüştür. 
Latife Bekir H. Nczıhe H. a 
uzun uzadıya cevap vermek is
tememiş. yalnız bir mısra ile 
mukabtle etmiştir : "Hasmın sı
temin anlamamak hasma sitem
dir.,, 
. Latife Bekir H. Nezihe H. ın 
metinge gelip konferans vermek 

Borsada: 

lsterlin 
lngiliz lirası dün borscsda 

1029,5 kuruşta açılmış ve 1031 
kuruşa kadar yükseldikten sonra 
yine açıldığı fiatta kapanmıştır. 

Yalovada 
Emanet heyeti fenniye mü

dürü Ziya Bey dün sabah yalo
vaya gitmiştir . 

Ziya Bey yalovada bazı tet· 
kikatta bulunacaktır . 

o Bulmaca o 

1 

l 
~ 

4 
5 
() 

7 
8 

istemesi hakkında da demıştir ki: 1 ~r~~~~~~~~~~ "- Konferanslar bir program 
dahi.inde verilecektit. Tabii ha-
riçten kimse söz alamaz.» 

l(adznlac ve fırka 
Kadınların fırkaya aza olmak 

için şitap ettikleri anlaşılqıak· 

tadır. Dün de nahiye ocaklanna 
yeniden müracaat vuku bul
muştur. 

Henüz fırka merkezine teklif 
varakaları ocaklardan gelmediği 
için iki gün zarfında ne kadar 
kadının müracaat ettiği anla· 
şılamamıştır. 

Matbuat cemiyeti 
kongresi toplanıyor 
Cuma gil nil saat 13,5 ta 

Matbuat cem yetınin senelik 
kongresi toplanacaktır. 

Re r ik Bey konseri 
Genç ve kudretli piyanist 

Ömer Refik Bey tarafından 10 
nisan perşembe günü saat 18 de 
Fransız tiyatrosunda büyük bir 
konser verilecektir. 

Program büyük bestekarlann 
yüksek parçaıarı ile doludur. 
Genç ve kudretli Türk piyanis
tinin bu konıeri musiki ve 
san'at aleminde bir hadise teş
kil edecektır. 

---- - -----
Cemiyetlerde: 

1ück Ocağında konterans 
10 Nisan 930 Perşembe günü 

akşamı saat 21,30 da doktor 
Abdullah Cevdet bey tarafından 
(İktısadi derdimizıe milcade e) 
mevzulu bir konferans verilecek
tir. Bunu müteakip tanınmış 
san'atkirların kıymetli eserlerin
den bazı parçalar çalınacaktır. 
Bu konferana ve Konsere herkes 
gelebilir. 

Ressamlaıa 
Qüzel san'atlar birliti Mtibi 

umamill~inden = 

Ankara resim serğisine iştirak 
edecek zevatın 30 Nisan, 1 Mayıs, 
2 Mayıs 930 günleri saat 14deo 
17 ye kadar eserlerini birliğe 
göndermeleri rica olunur. 

Bugünkü buımacamız 
Soldan sağa: 
1 - Asri kapı perdesi [8], tir [2]. 

2 - Vıllide (!'-\), be~ az [2], istifham :2J. 
3 - Yal:.n [4), ııç gözlü [4]. 4 - Su 
[2]. güç bulunan [5]. nota (2). '> -
Eminönünü ka~ısı [6], bir yemiş [ i). 
6 - Büyük [3], keder [4]. 7 - ... 
8 - inşaat [4], canın yongası (3). 
9 - . . . ı O - San kuş [7], sürat f 3]. 
11 - ... 

Yukardan a,ağı: 
1 - Vasati Amerikada bir hükOmet 

[8). 2 - Kartacna kahramanı [6]. be
yaz bir millet (4). 3 - Demiryol [3), 
tükürük [ 4]. 4 - Ana [3). 5 - Cet 
[3], orta [3]. 6 - Oda [3]. 7 - i\1eş· 
hur bir şairimiz [4]. 8 - Kudurmuş [4]. 
nota (2]. 9 - istifham [2), eyvallah (2). 
10 - ıo (2), lılmba yapan 17) ı ı -
Orta değil [5]. 

IBu akşam 
Si nemaları 

Alkazar - Devler vadisi 
Alemdar - Kartiye Llten 

Asri - Talili T ot 
Ekler - Kadın 
Elhamra - T emaıa gemisi 
EtuYal - Kamçılı medeniyet 
Lllksenburg - Spav~nta 
Majik - Bahar çapkını 
Melek - Hollivut revüsil 
Opera - Pembe köıkün esran 
Şık - Ateı gibi 

Beşiktaş Hitit - Taht !bahir 44 
Tiyatrolar 

Fransız tiyatrosu - Marte Beli, 
L'insoumise 

Bar ve M ilzlkholler l 

Garden - Elli Lls, İrena, Naneli 
Balet, T almaç ve Siril, 
Bekefi, V antura 

j Türkuvaz - Arizona baleti 

S - VAKTT 9 Nisan 1930 -

Le on Matot - Sim on Vodrı - Baron f .z 

PEMBE fOPERAf 
KÖŞKÜN 

fbu akşaımf ESRARI' 
nı kamilen Fransızca olarak anlatacaklardır. 

f31fi§l~EB~ut,~akw~:~m~iNE~isr 
Halkımızın göz bebekleri : .~:' 

JOHN JiLBERT, ANİT A P AJ. BESSI LOV, KONRA T fH 
NAGEL, JOAN KRAVFORT, BUSTER KEATON 

iıanire büyük artistierin 

Holivut Revüsü 
SÖZLÜ ve ŞARKILI filminde işitmiye gelecek azım ka

labalığı alamayacak kadar küçük olacaktır. 
Dünyada yekta olan bu muazzam temaşa 25 büy~k yıl-

• dız ve 200 muganni tarafından oynanmaktadır. HRİKÜLADE 
DEKORLAR arasınaa Rus baletoları, Rash baletosu ve 
-~ RENKLi METRO GOLDVİN MAYER FiLMiDiR ~~:il 

B ıyükada'ya qidecekleıe: 

SELEKET 
Lokanta ve Birahanesini 

Tavsiye ederız. 

Js:anbul sekizinci icra daires:nden: 
Tahsili !Azım gelen bir borçtan mah

cuz ve .satmasına karar Yerilmiş olan on 
bir sandık ve beher sandık otuz ikişer 
şişe şarap Galatada l\lunıhane caddes.~n
dc Timurcu sokağında 8 numaralı du~
kAnında şehri halin onüçüncü pa%ar gu-
nü saat on birde satılacağından talip 
olanların memuruna müracaat etmeleri 
il:ln olunur. (928· 1686~) 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - Alı ll ·kmf'l L>Pviıı istikraz eylediği meblağ mu

kab liıı<le u.laremiz ul;desimle vefaeıı ııu"'fruğ bulunaıı 
Bevlt~r·hpyi Bostaıu·ib.t~ı Aptullalı ağa maltallesmde llal
la~ ~okagında 8. 10 ınımaralı ve 24~ zir.ı ~izHrin~c seki~ 
oda iki sofa iic lıa b) b r kuyu ıle 3ou0 zıra vası 
balı~~e\ i havi 'dcuı"z Ye İwstaıılara ııezareti k:\ıuilesi olan . . 
bıl' bap hane. 

2 - Malıir heviıı Beylerbeyi Bo~taucıbaşı Aptullah 
aga malıallt)sinde · Tck~e sokagıuda 6 ııu111arah ve 150 
a;·~m üzeriııdc sekiz odn. i~i sofa, hır mutfak, bir sah-
nı;<;, üç hal:\, ile ~O aı·şın balıçe):i lıavi: içi d~şı boyalı, 
zemin katı k:\,.g ı·, istavroz tekkesı s~>k~t!?uı~~akı t1\'. 

3 _ ~akive haıuıı.ıu Beylerheyı Kuplucu mahalle-
sinde Şeıusı t)ey sokağında l _7 ırnm.arah . v_e 110 ar~ı ~ 
iizt'rindc iic oda. ıki ~ofa, hır mutlak, ıkı hala ve ıkı 
balkon ile i <luııiinı balıçeyi havi zemin katı k:1g:r, iizeri 
alı.,.ap Burlınııive c~~nws ııt' yakııı, miirtcfı bir lıaue. 

~4 _' Alı be)·lc ·,j~.tice Sütı:mch~n. hauuııı!ı Anadolu 
hisarı Gnksuda Banıılıa11e ve Kaıu.Jıllı caddt\sınde 2, ı, 4, 
6 numaralı ve 257 zira iizrrinde 2 nmnaralı dlikk:iru.la 
üc oda ve i~i hal~\ ile i~ıor kP-peuklcri, 4 numaralı dük
k~mn zemini çiııırnlo döşeli Ye öııü parmaklıklı, 6 nu
mara ise fır111dır, <lalıdirıdt\ lıanıur yeı·i ile, iki oda, hır 
tııhıınbalı ku~·11 ve hır odu11Jugu havid ı-. 1 numaralı 
<llikk:'tu ise kü~cdc ve kürgir binadır. 168 arşın da bah
ct>si var<lır. Hürl diikk:)q, 
• 5 - .\daleı ve ~mırel hanımların Anadolu lıi~arı 
Göksu Çiftlik caddesi 4, g ımmar't\h ve 185 zıra iizeriude 

1 9 o(a, 4 sofa, ~ mulf. k, l kuyu, 4 lıah\yı lıavi bodrumu 
kargıı·, iızerı ahşap, dışı ho~~llı<lır. Mutfaklar k:lrgir ve 
ayrı olup 11)0 arşm üzeriıuled 1 r. Eviu 2 tlürıiiıu, 800 
arşım agaçlıklı bahçe i vardır. IJer tarafa nezareti haizcl.r, 

Y 11karıda Lorcluları ve mevkileri yazılan arsa ve • 
b;nalar nıüzaye .le ile satıhğa çıkarılmıştır. Talip olanlar 
ve fazla maltinıat al,ııak ıstiverıler lıer giirı saat oıı beşe 
kadar Istaııhul J\dliye ı inas~ d ılıilinde İslaubul Eıııvali 
Eytaı11 idaı·esiııe müracaat etsinler. 



Kadın el çantası, 
Kadın şapkalaı ı, 
Manifatura, 
Kurdela, 
ipekli, 

Orozdi~ 
DÜŞKÜNLER: 3 

Oğul 

Dantela, 
Tuhafiye, 
Kadın ve çocuk : 
Dlbise ve çamaşırı. 

Üzerindeki fiatlarından yüzde 10 tenzilatlı 

REKLAM SATIŞI 
devam ediyor. 

Yazan ı Sadrı Etem 
DDnkO kısmın hülasası: 

[ Fahamctin ma~asına mayistra da 
geldi. l\Jayistro, Sacidin kendisİle :.eııli 
benli konu~mı)'a ha~ladı. Fahamet ilik-

' ' metle dansa kalktı. Onların karşısına 
güzel bir L:adın geldi oturdu. Dans Lit-

• tikten sonra herkes ) erli yr.rine oturdu. 
Güzel kadın bo\una Hikmeti Sİ.IZÜ) Ordu. 
Fahamet bunun . farkına 'ıırdı ve I lik
meti kı.;kandı, ama kııd.ının tarafına bak
mamasını söyledi. Vı• stizi.ı kAfi görmedi 
I Iikmctin kolunu çimdikledi ve kadına 
dik dik baktı. Güzel kadın l•'ahametin 
hareketini burnunu blikerek karşıladı. 

"- Bakma o tarafat bakma 

Allahını seversen bakma.. Kar

şısındaki kadın olanı biteni gö

rüyordu. Cıgarasmın külünü tek

rar silkti. Kıpktrmızı dudağını 

toparlaklaştırdı. Ağzından arka 

arkaya duman halkaları çıktı .•• 

Duman halkaları arka arkaya •.• 

Uça uça geldi, geldi •. Delikanlı
nın yüzüne yapıştı, halkanın alt 

kısmı dudaklarında parçalandı. 
Derken, barda bir ses, bir 

fısıltı aldı, yürtidü .. 
11

- Geliyor, geliyor .. 

Geldi... Garsonların yüzü gül

dn.. Gelen adam meşhur zen

ginlerden biri idi, hem de ye

rinde olduğu kadar siyasi nft

fum da vardı. Selim ve

rerek ilerledi. Ben de ken

disini selamladım. O zama
na kadar kah sağından, kah 

solundan fırt, fırt dolaşan siyah 
elbiseli adam derhal yanına 
yaklatb ve sevincini anlatmak 

için dudaklarını aralıyarak bir 

ıeyler ıöyledi. GeJen adam 

güldü ve peki der gibi başını 
salladı.. Demindenberi benzet

tiğim adam bizim Sacit miş. 
Bir türlü yilıUnü iyice göreme

mittini. Serçe gibi masadan, 

masaya geçiyordu. Göbekli tık
naz adamla birlikte tek göz
lOklil kadınla bizim aramızdaki 
boı yere oturdular... Sacit beni 

ıörOnce şöyle hafifçe selam 

verdi. 

Ve yanındaki itibarla adama: 

F ahametin oturduğu masayı 
g&ıterdi, iğildi zannederim. 

« - lıte diyordu ... 

Adam şöyle bir baktı, sonra 

iğildi, adam akıllı baktı memnu

niyetle... Tekrar başını salladı. 
Sacit yerinden kalktı ve karde

ıının olduğu masaya geldi. 

Geçerken de benim elimi sıktı: 
(( - Bu akşam... Davetlim ... 

Ben buralara pek gelmem ama 

ne yaparsın hatır ... Kabul etme

ıem olmaz mevkii ictimaisi pek 

yi.iksek bir zat, daveti kabul 
etmemek olmaz ... 

içimden güldüm ve: 

(( - Şüphesiz dedim .. Şüphe
siz seni fazla rahatsız etmiyeyim.» 

ilerledi. 
Kardeşinin kolunu tuttu. 
11 

- Haydi dedi... kardeşi 
derhal kalktı iki kardet Beyfen

dinin masasına çöktüler.. Şina
ver.. Şinaver Beyefendinin keri

mesi ve Ferhat paşa hazretleri

nin torunları Hanımfendiye Bey

fendi fevkalade iltifat ediyordu .. 

Şanpanyayı Beyfendi Hammfen

diye elile ikram etti ... Bir taraf

tan da Sacide... Kadehler bo

ıaldıkça Sacidin de yüzü gülü-

yor, Şakrakalaştıkça şakrakala
şıyordu. Hanımfendi iıvelendikçe 
iıveJeniyor. Beyfendi içti, içti... 

İçtikçe Sacit Bey etrafı istihfafla 
süzdü ... 

Onlar1n hali madam Nerinin 

bile nazrı dikkatini celbetti. 

Bunlar kim? dedi ... 

« - Bunlar dedim eski paşa
ların son çocuklar.. •. 

" - Bana tanıttırır mısınız? •. 
Ne de sevimli genç ... 

'
1 Kız da kardeşi. .• 
" - O da güzel... 

" - Evet... diye Madam (Ne 

ri)ye cevap verirken gözlerim 

tekrar F aha metin masasına 
ilişti .•. 

Hala, Hikmetin kavgası de

vam ediyordu. F ahamet, delikan

lının ayağına şiddetle bastı, hın
cını alamadı tımaklarile bileğini 
tırmaladı. 

« - Bu karı diyordu kim 

bana söyle •. Nereden tanıyorsun 
bunu? .. 

"- Tanımıyorum vallahi •. 

Kartısındaki m yarı kadın 
manzaraya gülüyordu. 

Tek baıına oturan kadın kar

şısındaki muharebeyi : 

"- Bir viıki daha diye alev
lendirdi. 

Bir yanımdaki madam Neriye 

baktım, bir . de şu tek başına 
oturan yosmaya .. 

İçimden geçti ... 

Bu muşmula yerine ıu muz 
benim olsa.. dedim. 

Bitmedi 
ee 

Saltan Alınıet liçlindi sulh lıukuk 
hakimütinden: 

lstanbulda uzun çarşı başında Sil!hdar 
ağa hanında kahveci iken eJyevm ik:a
metg!hı meçhul Süleyman oğlu Fikri 

efendi tarafına: 
Kiradan dolayı Şerife hamm tarafın

dan aleyhinize ikaıne olunan iki vüz 
yetmiş liralık dava üzerine namınıza 
gönderilen dava arzuhalinin ikinci nüs
hası arkasına mübaşiri tarafından göste-
rilen adreste bulunmayıp elyevm nere
de ikamet ettiğinizde mal Om olmadığına 
dair şerh verilmit ve bu suretle bermu
cibi kanun bir ay müddetle i!Anen teb
liğat ifasına karar verilerek muhakeme 
günü 15-5-930 tarihine müsadif perşem
be günü saat 13-30 olarak tayin edil
mekle o gün ve o saatte mahkemede 
hazır bulunmanız lüxümu hukuk usulu 
muhakemeleri kanununun I 4 ı -I 43 ncü 
maddelerine tevfikan iJAnen tebUğ 
olunur. 930-50 

lstanbul 4 düncü iua memurin/un.
dan: Aıııiye Hanımın -~gAh Efendideki 
alacağından ılolayı hııt"Zolunan Kadıkö
yüııtle Tulacıbaşı mahallesinde Cami 
~okağında eski 15 mükerrer yeni 42. 45 
numaralı maa bahçe iki bap hane kırk 

beş gün müddetle müzayedeye vazolu
n~ak kırk lirada talibi uhdesinde olup 
bedali mıi:r.ayede haddi IAyikında görül
mediğinden hir mah müddetle temdidi 
müzayedeye vazoJunmuşıur. Mezkdr 
mahallin bütün meı1ahuı dört yüz elli 
metre murablıaıııda olup elli b~ş metrosu 

mam:a::::n::=---=---=::::::-.n:::=:::r:ıucnn11n 
R MARI BEL - ŞARL BOYER i! 
n heyetinin son temsiller~ =ıi 

1 
Bugün saat 17 de TENZİLAT- rı= 
Ll Hatla HALK MA TlNESl 

1 
olarak 1 

S i B G F R İ E D 'i 
ak,amı saat 21,30 da VEDA i 
GALA MÜSAMERESİ iki ' 

piyes birden: Birincisi MÖSYÖ 

ŞARL BOYER tarafından 
L~ i N S O U M i S E 
ve Matmazel MARİ BELL 

tarafmdan 

KUİTTE POUR LA PEUR 

MATMAZEL MARİ BEL 
ve monologlar 

•--:mımım::•:::".::su::a:::::ııı:nnan:= 

8 Nisan 930 

Borsalar 
1 Jı. ıldt 

K.l'\mb ;vn ~ 
1 lngiJiz lirası Kr-- jjlO :'iO 
"T.L. mukabili f)olar n.4. -~o 

... 
~·rank 

Ureı 

Rel~ıı 

Drahmi 
Ts. Frank 

" . Leva 
Florin .. Kuron 
Sil!og 
Pez:eta ... Mart 
Zloti 
Pengö 

!o Ley Kuru, 
1 Türk lirası Dinar 
.. Çervooeç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (lnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fransız 
Liret f Italya 

O Frank Belçl.ka 1 
Drahmi (Yunan] 

O Fran.k [hvlçref 
O Leva ' Bulıar] 
1 Florin [Felemenk] 
K.oroıı [Çekoslovak 

ı Slllnıt •Avusturya) 
1 Pez:eta 1 ispanya] 
ı RayşmarklAlmanya 

ı Zloti :Lehistan, 
ı Pengö 'Macaristan 

Ley [Romanya] 
o Dlnar f YugoslovyaJ 
ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
Banlı:no 

Boru 
harici 

1 16 

ı~~ 

ı ıı.~o 

'~ ~ 

=' -l~ 
:. 8 
1 7,75 

4 19;75 

241 

lO 

51 
241 

o 

dört duvarı terbinı- aln merroını mutfak 
oıup binada bir ıııota üıerindc iki oda 1 Tıcaret ve zahire 
vardır bina kabili i~kıln olmıvacak kadar rtatlv Ticaret bor•••• klttblumumıııt 

• tarahndan •erllmlıttr 

harapnr. Hududu : I lfüevin Efendi Ha- ----------·-~O~k~k-.-.ı--·-• 
cıbey tarla81 kısmen yol .ve kısmen Ha- Asamı A..ıarı 

l. h 1 K.. P. K. I' 
cısa ım anesi e mahduttur. Kıymeti BuQday 

2S Yumuşak 11 13 25 
Sün ter 
Sen 11 20 Jo 

Avkqf U"ııtı1ı Jl1iiclii.rlüğ·ı1 
Akarlar A1ıl~h'irhiğılnden: 

1 MüZayedeye vazolunan emla 
Kiralık haneler 

1 - Ak~arayda Şirment çavuş mahallesinde Arap manav sokağtP1da 

2 - Ak~arayda Oruç gazi mahalle!!inde Köprülü sokağında 11 No. lı hane 

3 - Ak~arayda sofulıır mahallesinde Şeftali sokağıoda 8 No. lı hane 

4 - Aksarayda .\ l ııratpaşa mnhallesinde Cami havlısında 2 - 4 No. lı hane 

5 - Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde Cami sokağında 4 - 7 No. lı 

6 - Veznecilerde Camcıali mahallesizde ı.ramvay caddesinde 95 No.lı mektep 

7 - Saraçane i\limarayas mahallesinde 1 [aydarhııne caddesinde 2 No.lı Taştıı11 

8 - ~ehremininde lbrahim çavu~ mahallesinde değirmen sokağında 1 No.lı J{ 

çı Mustafa Ef. mektebi 

9 - Tavşataşında Soğan ağa mahallesinde Daltaban yokuşunda 2 No. lı Mı/ ~L.l 
Ef. mektebi ~ 

Kiralık dükkanlar 
IO - Çenberlitaşta Atikalipı.şa mahaıleainde Çilingirler rnka~nda 2 No. lı dü~ 
11 - Mahmutpaşada Cami havlısında 17 - 23 No. lı dükkAn 

12 - L\lahmutpaşnda Xuruosmaniye caddt'~inde 99 - 97 No. lı dükkı\n 

13 - i\lercanda 1 l:ırbiye caddesinde 68 - 3 No. 1ı dükk!n '-lb. 
14 - Uzun çarşıda Bezzazi cedit mahallesinde mektep tahtında 198- l 27 No.lı dô~ 
I 5 - .. ,, •t ,, ., 300-129 ., ;! ~Q • 
16 - Uzun çarııda bezzazi cedit mahalle,,inde mektep tahtında 302·131 No. / •. 

17 - Veznecilerde camcı Ali mahallesinde tramvay caddesinde 80·94 No 'ıt 
oda dükk~n 

18 - Şehzadebaşında Kalenderane mahallaainde tramvay caddesinde 46~38 'f 

l 9 - Vefada Mo"llanüsrev mahallesinde 70· l ve 70-2 No. dükkAnlat 

20 -. Ze;rekc0« ı.·erhatağıt mahallesinde 14-120 No. dükkAn 

21 - Unkapanında Papaszade mahallesinde 20-28 No. fevkinde odaları 

dükkAn 

22 - Küçükpazarda Hocahamza mahallesinde sebzeciler sokağında 153 No. d~ 
23 - Küçükmustafapaşada ;\lollahüsrev mahallesinde şerefiye "Okağında 34 "'' 
No. dükkAnlar 

24 - Fatihde Atpazan caddesinde 1 ve 3 No. kemer gözleri 

25 - Çarşambada Beyceğiz mahallesinde Fetiye caddesinde 5 No, dükktn 

26 - Çarşambada Cebecibaşi mahallesinde lsmailağa mektebi tahtında 176 
dükkı\n 

kiralık han ve kahvane 
27 - Yenibahçede Arpaemini mahallesinde 36-38 No. han ve kahvane 

28 - Kabataşta 

mahalli 

Kiralık vasi arsa 
Ômeravnl Efendi mahallesinde Dolmabahçe cıddeıinde narJJj 

Müddeti müzayede: 27. mart 93~ dan. 19 nisan 930 cumartesi güıı~ 
BalAda muharrer emlAk lcıraya verıleceğınden müzayedeye vazolunt:ll ,/. 

Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartı1' 
okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üure 15"1' 
Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatlan il!n olunur. / ~ 

Evsaf ve müştemi!Atı hakkında ma!Omat almak isteyenler bu müddet ~ 
müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. "{I 

lstanbul mahkemei asliye altıncı lstanbul mahktmei asliye '/ı 
hukuk daires nden: lıuk,ult,undan: Şehremininde ~.,; 

Müddeiye ~aile hanım tarafından yokuşunda 23 numaralı hanede .~ 
Fatih civarında Akşemsettin mahallesi Efendinın Koşan oğlu Ra~it ağ• ıs 'JI!.. 
h ·craen arem çavuş sokağında 17 numaralı ha- tinde matlubu olan 400 Ura ~ A.11 de· 
nede sakin Muallim Lütfü bey ale'-·hin- edilmiş ve borçlu tarafından ınk. .ıtJI. 

J ·ıı ~ .~tf 
de ikame olunan başanma davasının olunmuş bulunduğundan tahSl fıJ'V' 
3-4-930 tarihli cel~ei tahkikıınnda gaze- ikame olunan dandan dolayı ıö"~ 
telerle vuku bulan tebligata ra.ğmen ica- ve lzmirde gösterilen adreslere ~..il 
bet etmediğinden hukuk usulü muha- len gıyap ve tebliğ varakaları dtf1 f'J 
kemeleri kanunun !398 nci maddesi man- bulunmadığı mübaıiri ıarafııı ~4. 
tukunca hakkında gıyap karan ittihaz o- edilmiş ve tu suretle ikame.tg~çe dl~ 
Junarak başka bir güna muameleye ba- kalmış bulunduğundan bAkitıı tfe gı1;ı 
kılmaksızın emri muhakeme 2- haziran - deialeyh haklnnda bir ay ınüdde f' 1 
930 tarihine müsadlf pazartesi günü saat karannın i!Anen tebliğine :Uııii ~ 
14 e talik kılınmış olduğu il~nen teb- tahkik olan J 5 • 5 930 sııh ot F 
liğ ol un ur. ı 4 tf' mahkemede iepao. vii~10,.ııt~) 

lüzumu karargir olduğu ılAll _.... S · 
Bigada pehlivan gilre~leri (929 

ffimayei et/ al cemiyeti Biga şubesi 
riyasetinden : KadıklJy sulh icrasında~ '!" ~ 

Pakize hanımın Ali Sırrı tıı'° ~~ 
cunu ödemediğinden dola1' 1 ,,P'rlf) 

t 

muhammlnesi üç yüz liradır talip olan
Jann 927 - 3375 dosya numıraaile 
1.5 • 5 - 9.30 tarihinde saat on dörtten 
on altıva kadar İstanbul dördüncü icra 
memurhığudn miıracant eylemeleri il!n 
olunur. (927 - 337 S) 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpıı 
l\l 151 

fı 

$ 35 
:\n 7 

Şubemizin tahtı idaresinde bulunan 
"Şefkat yurdu,. menfaahna olmak üzere 
25 ni,um 930 cuma günü Rigada pehlİ· 

1 
van güreşi icraıııı mukarrer olup baş peh
lh·ana 100 haş altına 50 büyük ortaya 

---------------.,;;· ~5 küçük ortaya 12 1 -~ lira \Crilecektir. 
~ sını l\ 

beytiyesinin paraya çevril~ııe; -'' 
etmekle 20-4-9.~0 p3zar gt I' 
de p:tzar mahallinde c:atılaCB 
nur. (9J0-86) 



• . 

Evkaf umum müdür
.. ğünden: 
Müzayedeye vaz olunan emlıik 

Kiralık haneler 
_f 3 - Sllleymaniyede elmanıf mah•llesinde medrese sokağında 
2 

•e 15 No. hane. 
1 ~ - Sllleymaniyede elmaruf mahallesinde medrese sokağında 

3 
o. nevruz hatun mektep mahalJi. 

. d - Vefada molla büsrev maba lesinde evliya efendi medre-
4 tn müfrez mahalde elyevm hane ve ahır. 

ı... - Vefada moJla hüsrev mahallesincle 1 No ataullah efendi 
ıqtb' ı. 

S - Fatibde kumrulu meıcit mahallesinde bakkal zade soka· 

6
• 44 No. hane. . 

0 h- Balatta tahta minare mahallesinde yeni sokakta 67 - 103 
. •n 7 e. 
le. .. - Edimekapıda dervit ali mahallesinde nurettin tekke.i 

8
'llnda 25 No. canfeda hatun mektebi. 
- Babıalide lali hayrettin mahallesinde köıe batında 7 No. 

9
•ultan mektebi. 

10 
- Mahmut paşada cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. 

'-dd :-- Akaarayda katip ma1lahaddin mahallesinde cerrahpqa 
l ~sınde mektep sokağında 2 No. arakıyeci ahmedağa mettebi. 

' - Şehremininde molla gürani maballeıinde hekimbqı 
r efendi mektebi 

Kiralık diikkanlar 
~d - F atibde kirmastı mahallesinde emirber ıokağlnda mektep 

13 
a 11,13 No. iki dükkan. 

'il - Balatta karabq mahallesinde vapur iıkeleainde tt1carettin 

14 
tahbnda 15 No. dükkan. 

3 ~ - Ayasofyai kebirde cami avlusunda mektep tahbnda 

1~ dllkkin hissesi. 
'-taıı· - Bahçekapıda ıeyb mebmet geylani mahalleainde hidayet 

1~ havhsında 2-1 Te 3 No. odalar. 
~o. h - Ayasofyai sagirde mehmet pqa medrese•İ tahbnda 13 

17 
°drum ve oda. 

'ıt k - Çenberli taşta atikali pap mahallesinde yafhkçı han 

1:tta 7.8 ve 10 No. odalar. 

19 - Çakmakçılarda valde hanı alt kat 28 No. oda. 
2() - Çakmakçılarda kalcılar hanında 36 No. oda. 
2ı - Mahmutpaıada ıultan odalan sokağında 3 No. oda. 

tt'-ii . -. Kara gümrükte karabat mahaUesinde mebmet ~ 
1ttiaalinde odalar. 

22 
Baraka ve arsalar 

2l - Çcnberlitaş dibinde baraka ve arsa . 
't, k Uzun çarşıda ibrabim paşayı atik maballe•inde nuuh 

2~0 ağında 29 No. baraka. 
~dca·- Kesme kayada tercumani yunus mahallesinde tramvay 

2S ınde 13 No. baraka ve bahçe. 
~\ b - Fenerde yazıcıali mahallesinde mescit ıokapda ana 

•raka 
~ -

0

Yuıuf paşada hacı bayram haftani mahalleıinde Ç8fme 
,)tıde 115 No. baraka. 'p b Ayasofyai sagir mahallesinde çatladı kapı caddeainde 
~ aşı camii arıası. 

'ra.. - Zeyrekte hoca attar mahallesinde zeyrek caddesinde 

. 29 "'-•il - Şebremanetinde ereyli mahallesinde saray meydanında 
Çtlebi mektebi arsasımn bir kısmı. 

1 
ıo Kiralık ardiye 

'1ı.,,11;- Eyüpte camii kebir mahallesinde haffaflar ıokatında 
~ ~lidd ar.kumdaki ardiye ve arsa. 

n. etı müzayede: 28 mart 930 dan 21 nisan 930 pazartesi 

~ ' 
~l~nııda muharrer emlak kiraye Terileceğinden miizayedeye 
~'UŞtur. Taliplerin yevmi ihale olan son gilnlln aaat on d6rt 
~ttk • .. kadar şartnameyi okurqak ve teminatı muvakkate ita 

d, • :uıayedeye ittirak etmek üzre İstanbul ETkaf müdllrlil
-- F...,._; ıf akarlar müdürlüğüne milracaatlari ilin olunur. 
~ ~ddet "e müıtemilib hakkında malumat almak iateyealer bu 
~rı, ... llrf111da müzayede odaıına müracaat ederek ecri miıil 

tı.ı görebilirler. . 

~alıkesir nafıa baş 
~~hendisli~inden: 
~I> kö llı~e-Ayvalık yolu üzerinde klin 251 metre tul açıklığında 
~ ~t'\attrunnn tamirati esaaiyesi kqifnameai mucibince 9301 lira 
•, ~~ 'Yllcuda geleceğinden ve miinakasa tarihinden itibaren '"-t ıs •y zarfında ikmal edilmek Te 14 nisan 930 tarihinde 
~-- •aı ~ i~al~ıi icra edilmek üzere kapalı zarf uaulile mlna· 
~e ~mııtır. Mnuakuaya iftirak etmek isteyenlerin yenai 
~de llllt de .yedi buçuk dipozitolannı alarak Balıkesir vili

'-ir N.:'e)d,il komiıyona ve ıeraiti anlamak iıtiyenler her,Un 
• daireaine mtiracaatlan illa olunur. 

7- YAKIT 9 Nisan 1930 -
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Kuvvetli Dayanıklı - İktisadi 
I 

ıl 1I2 Tonluk F ord Kamyonu 

Ford Kamyonun şasisi n1üşkü t işle

rin ifasını temin !çin yapılmıştır. 

Asrı ticari nakliyatın tabi olduğu 

müşkül şerait tahtında en uzun bir 

müddet dayanabilmesi için fiatı 

nazan dikkate almmıyarak her 

türlü fenni meharet tatbik edimiştir. 

iktisadi hizmet ifasını temin eder. 

Buna ilaveten Ford Kamyonun her 

bir kısmı, azamı besatetle azamJ 

faaliyeti bir araya cemmetmek 

'üzere yapılmıştır. Taahhüt işlerile 

iştiğal edenler için bu cihetler büyük 

ehemmiyeti haizdirler, zfra bu gibi 

işlerde zaman ve bozulmaktan mua• 

fiyet muvaffakiyet için zarurldirler. 
Her biri kendi hususi maksadına 

hadim, muhte]ifüccins çelikler isti

mal edilmiştir. Bu metallerin tah

sisi, Ford Kamyonun uzun müddet 

Buna iJdveten her yerde teminatb 

Ford Servisi mevcuttur~ 

Lincoln Forclaon 

Dr. A. KUTIEL 
Gizli ve cilt hastalıklan mütehassısı 

Karaköy börekçi Fırını sırasında No 34 

Jandarma ima/8tlıanesi müdüri
yrlınden: Şartnamesi mucibince 
59 kalem ecza ve ede-Yatı bbbiye 
pazarlıkla 1atın alınacakbr. 
Pazarlık 10 nisan 930 perşembe 
gOnü saat 10 da İstanbulda 
Gedik papda Jandarma imalat
hanesinde icra edilecektir. 

Jstanbal yat11tıe~ıepleri mübayaat 
/f.omisyona reislftinden: 

İstanbul yata mekteplerinin 
930 senesi mayısı sonuna kadar 
ihtiyacı olan ( ekmek, kaşar 
peyniri. mercimek, tere yağ ) 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuttur. 

İhale 21-4-930 pazartesi günü 
saat 16 da Ortak&yde Gazipaıa 
yatı mektebinde müteşekkil 
komiıyonca yapılacaktır. Talip
ler muvakkat teminatlannı Fın
dıklıda yllksek mektepler mes'ul 
muhuipliiine yatırarak muka
bilinde alacaktan makbuzları 
teklif mektuplan içine koymalı
dırlar. Şartnameler her gün öy
leden sonra komisyon kitipli· 
pade 16rülebilir. 

De\Jlet demirvolları oe limanları 
o/ 

ıın-lurni idaresinden: 
Mersin ve Tarsus yolculannın Toros ıor•at katarlanndan iatifa

delerini temin için şimdilik yalnız ~erı~mbe ~nlerine milnlıaaır 
olmak üzere haftada bir giln Mersın ıle Yenıce arasında ıeyrll 
sefere vuedilecek marşandiz katarlanna 1, 2 ve 3 üncü mevkileri 
havi vagon ilave edilecek ve mütakabilen bilet verilecektir. 

Daha fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. 

Devlet demiryolları 
H. P. mağazasından: 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, vida, ra 
düzeltme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makinelerile palanga 
şerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kaı:anı, mania teli agrah 
etil kazanı Te sairenin aleni müzayede ile 12-4-930 cumartesi günü 
saat on dörtte sablacağı ilan olunur. 

H.P. Devlet demiıvolları 
Mağazası n danı 

Mağazamızda mavcut muhtelif miktarda telefoa ve teferruab, 
soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu ve 
ıairenin 10-4-930 Perıembe günll saat ondörtte a leni müzayede 
ile satılacağı ilin olunur. 



Cauıemlzie l litna lal.lan ruhruzıl"r 

Gazeteye r:önderilecelc mckt ıpların tızcrıne idare lçirıse ( lı!arc) yazıya jı 
alt 5e ( Yazı) işareti kon imalıdır. 

PHıhn- -"""''•"" '•<'"fnd""' L l] ırı•U au\oc'C:nr>tı l'"•L•vplara J.. ..,,,,...,, ı-aralann ~ l_ hı l drra•mC&n ... l?hJ .. m .. ünd.,rkatııdan fC•r~ rrH'al c!rf lldlr. 

-- SAYISI HER. Y E R.DE 6 KUR_UŞ --
MATBAA V E İDAREHANE: 

lSTAXJ\L1.., Babıali, Ankara caddesinde • V AKIT YURDU • 

T•I • l!l70 ( II'.AllE f~LERI ) 1971 1 YAZI l~URI) Telcratı VAKJT, ..-a ........ 

HASAN KUVVET b 
.A vrııpu<la bİ 
cil.ği diplonıa uru ula mu~aılılak~1 

Zaafı umumi, kansızlık, romabzma, sıraca kemik, damar, göğüs, ademi ikbdar, verem, sinir hastahklarına gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, ha•t 
çocuklar, ibtiya.rlar, büyükler her mevsimde ist:mal edebilır er. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. 

--ô8Vi8fô8rriiiVôıi8ri .. V8llrTlcir118.rı··~~·~i~~~·:;;·sat.i.k-·n1öı«>r--ve-aü·ba·; 
" , , ~ ' ..._~ • lstanbul Liman şirketinden: 

Um Um' 'da re S 1 n den• s . . . • Şirketimizin (Ceyhan) motörü ile (Su Kuşu) dubaıı • eyftSef alfl 8 tılıktır. Talip olan ar ·Galata'da Haydar Hanmda vesait 
Filyos - Irmak hattı 120 -142,5 Km. leri arası demir yol in- : hareket şubesine müracaat ederek vasıtaları gördükten so 

şaah kapalı zarfıa münakasaya konmuştur. f..ıulteı. tc('nteıı: Galata Ktıpril batınd". • en son fiatlarını yüzde beş teminat akçesile beraber kap 
Münakasa 14 Nisan pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev- Heyoglu l :tıı . Şube aceoteaı Mahmu· • zarf derununda 16 Nisan 930tarihine müsadif Çarfamba 

Jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. dty• Hanı altında lııanbuı l740 8 Umumi Müdürlüğe vermeleri ilan olunur. 
Münairnsaya iştirak edeceklerin teklif mektup!arım ve muvak- • • • 8 • • • • • • • il • • • • • • • Umumi Müdüriyet 

kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komis- Tnı bzan ikinci postası 
yonuna verme eri lazımdır. ( REŞİTPAŞA) vapuru 10 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankatada Nisan Perşembe akşamı 
Malive ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebıl rler. Galata rıhtımından hareketle 

• • --•- Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
İ~'l'A~Bl'l., ~EllHEMANE'l'İ İL..\ı\ .\TI Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

m:m 

Fatih Dairesinden: Haraççı Kara Mehmet mahalle~ioin kayık Gireson, Trabzon, Rizeye 
iskeıi caddesindeki kahvehane mahalli kiraya verilecektir. Talip gidecek ve Of, Trabzon, Po-
olanlann müzayedesine dahil olmak üzere 30- 4- 930 çarşamba lathane, Gireson, Ordu, Fatsa 
günü saat 14 te encümene müracaat etmeleri . Samsun, Sinop, İneboluya 

* * * uğrıyarak gelecektir. 
Şeremanetinden : Bedeli keşfi 1179 lira 22 kuruş olan sebze 

hali iskel~s nin tamiri kapalı zarfa münakasaya konmu~lur. 
Ta iplerin şartname almak, keşif evrakını görmek için her gün 
levanın müdürlCgüne gelmeleri t eklif mektuplarım da ıhale günü 
o!an 30 nisan 930 çarşamba günü saat on btşe kadar mezkür 
müdürlüğe vermelerı . 

* * * Beyoğlu da:res;nden: Bedeli keşfi 750 lira 50 kuruştan 
ibaret o an Gaıatada sabık borsa hanı tahtındaki dukkinlarm 
kiremet erinin tecdidi ameJiydı 10-4-930 tarihinden it baren 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talıp olanlar 
şartname ve evrakı keşfnameyi görmek üzere daire heyeti fenni
ye• ce ve münakas-t ya iştirak için de % 7,5 pey akçesini daire 
veznesine yatırdıktan sonra yevmi ihale ola,n 3 -4-930 çarşamba 
gü~Ü saat J 5 te daire encümenine müracaatlc:rı ilan o unur . --Devlet Demiryolları H. 
P . Mağazasından: 

Mr.ğazamızda muhtelif miktarda muhtelif üccins boya, ~ alemkar 

ves ,ir fırça mevcut 0 1up bunlar 17-4-30 tarihine müsadıf perşem

be günü saat on dörtte aleni miizayede ile satı lacağından taliple 

rin ~üracaatları ilin olunur. 

Kar .. mürsel As' ye hu.ku ?. dairesinden: 
l\aramürselin L"laşlı kariyc:ıi n<len Ra

fit kızı Emine hanımın Claşlıdan l\ leh
met oğlu Nazım alevhin e ikame eyle
diği hoşıınma dava~ında mıidd ı:i ale} h 
namı,:ı çıkarılan daYetİ} eye mum:ıiley-

-hin ı.iç sene e\'\'el k :..ri~ eden mü fa rekat 
ederek el) cvm mahalli ikameti meçhul 
hul~nduğu j1ndarma )'e kariyesi heyeti 
lhti\'ariycsi ıaraiı ndan şerh ' erilecek bilıl 
teb'iğ iade kılınmış ve ilanen tebliğat 
Hasın• karar verildiğinden yevmi muha
keme olarak tayin kılınan 6· 5·930 salı 
gun ü saat onda mahkemede hazır bu
lunması ve k:ınunu medeninin I 32 nci 
mıdcle. i mucibince de mı.iddei aleyh 
Nazımın bir ay zarfında hanesine avdet
le evlili~n kendisine tahmil eyledi l';i va
zifeleri ifa etme:ıi ak"i tnkdırde hakkında 
munmelei kaııuniy" icra kılınacağı teblıg 

makamına kaim olmak üzere i lıln olunur. 

[ ZAYıLER 1 
Nufus tezkeremi zavi ettim. Yenisini 

alııcngımdan eskisinin h
0

ükmü yoktur. 
Ş. K:ırahısarlı 326 te\•cllütlü ~uri. 

• 

lstant a 1 dördüncü cr.ı daırt•s ·ndetı : 
İbrahim Efendinin lstanbul 7:iraat h:ınka-
51ndnn borç aldı jtı paraya rnuknhıl rehin 
cyledığı Bo"tancıda köprü dıbi mc\'kiinde 
\'aki 1 O rakkamı ebvaplı bo•taıı borcun 
\'erilmeme.;indcn dolayı bırırH·ı ıhalcsi 
~ apılmnk uz ere otuz gfııı açık arurınaya 
konulmuştur. 

Hududu: şarknn dere, şimnlf!n l lıılim 
Efendi bostanı. garbcn ~ol, rcnuben 
şımcndifer hattı ile mahdut 1..ı-mcn çit 
ve kısmen hcndck ve kısmen dıkenli tel 
ile mnhf uz üc; dönüm bin üç ) uz ntmlş 
zira terbiinde taş dı var orulı.i ~ckı7. do· 
lap! ı bin vedi \ 'ÜZ lira kn mr ti ırıuham
meneli ol~p iştirasına talip olanlar \ 'C 

daha ziyade malumat almak i~te ,·cııle rin 

kıyme ti muhammenesinin vLzdc onu 
nisbetinde pey akçe-ini ' e 929 3720 
dosya numarasi!e lstnnbul d )rdüncü icrn 
memurluğunu müracaat etmel.:ri ve 
J !'i - 5 - 930 tarihınde saat 14 t••n 16 \"a 

kad:ır birinci ihalesi ) aı ılıwagı ilAn 
olun ur. 929 - 3721• 

LJeyolf/11 5 mc: icra menıurl11/u.11da11: 

~I hcuz ve "30lma'ı mukJrr..:r \e
mek odası takımı 10.4.9,10 gunu .ant 
13 den İt ibaren Sandal bede:ıteninde bi • 
müzayede satı lacağı il ftn o unur. 919. 
10'..!23 10226 

ISTANBUL PALAS 
Bugün aç ·lıvor 

Beyoğlu Galatasaray istiklal caddesi No. 245 
Asrİ9 her nevi konforu havi fevkalade kıymetli eşya ıle mefruş 
olup seyyahine mahsustur. Her daire bir salon bir yatak odası 
ve bir banyodan mürekkeptir. Görmek istiyenler çarşamba gü-

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 11 

Nisan Cuma 14,30 da Galata 
rıhhmmdan hareketle Comar· 
tesi sabahı İzmire gıdecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
geJecektır. Vapurda mü!<emmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

J 2· 13 .'füan 1930 : Kadınlara 

14 " l~rkddcrc 

Türkiye Seyrı sefain idaresi 
mütekaidin Eytam ve Eramilin 
Mart 930 maaşları balada 
muharrer günlerde verilece
ğinden esbabı maaşın yokla
malarının yaptırılmış olduğu 

halde gelmeleri itim olunur. --------· J:SAR'ııı~ t>OS f ASt 
Sulh ı~a~~~nPerşembe 

günü Sirkecı rıhtımından hare· 

ketle ( Ereğ i, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, KorucaşHe, Cıde) is,{e

teler.ne azimet ve avdet ede

cekt r. 
Yük ve yolcu için mahalli 

müracaat: Sirkeci s alonu karşı

sında Mizan Oğlu Han No: 2 

Telefon İstanbul 354 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. .. 
~i Yelkenci \ArurilArlı H 
:ı :: 
:ı L :: •• Karadeniz lüu ve ıüraı postası •• 

il: Samsun ii ! ii 
~ ,· vapuru 9 Ç'ı ı·sa ın ha n 
: Nısan ° \ :: • . ·ı 

ilgünü ~kşamı 6da Sirkeci rıhtımın.!i•l 
g dan hareketle doğru ( Zongul- :ı 
.• t I' H dak, nebolu, Samsun, Ordu, :: 
!i Giresun, T rabzon1 Sürmene ve ij 
:i Rize ) ye gidecektir. i: 
iİ Tafsilat için Sirkecide Yel- ~i 
H kenci hanında kain acentasına Ei 
n miir:ıcaat. Tel. İstanbul: 1515 ;~ 
:::=::::::::::::::::::::::::n::::::ı::::::::::::::::::::ii 

jandarma imalathanesi mü .üriye· 
tinden: 10 ili 20 bin metre min
der kılıfhğı bezi kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Müna
kasa 19 nisan 930 cumartesi 
saat 14 te istanbulda Gedikpa
şada jandarma imalithanesinde nünden itibaren (İstanbul Palas) Müdüriyetine telefonla müra-

. caat eylemeleri. Telefon: Beyoğlu 1116 
Tllrk sermayeıile bir Türk tarafından vukua gelen 

fU tetebbüı tefvike sezadır ~ 
1 

yapılacaktır. Şartname imalatha
nede tevzi olunur. Tarzı teklif 

ı şartnamede yazılıdır. 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada kız enstitüsü arsasında inşa edilecek orta 

binası 5-4-930 tarihinden itibaren 9 gün müddetle ve 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edecek olanlar ehliyeti fenniye vesik 
beraber şartname ve planları tedarik etmek üzere hel 
Maarif Vekaleti inş.ıat müdüriyetine müracaat edebiı·rler. 

ihale Maarif Vekaleti inşaat komisyonu tarahndan icra 
cegınden taliplerin ihale günü olan 14 nisan 930 partesi giin6 
( 15) te yüzde yedıbuçuk terninab muvakkatelerile birlikte · 
vucut etmeleri ilin olunu . 

Türkiye ziraat banka 
umum müdürlüğünd~ 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kiio 
m~rkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline 'j 

bir bina yaptıracaktır. Bu i şe talip olanlar aıağıda yazılı .,, 
ibraz ede :eklerdır: 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. , 
2 - Talip tarafından evveı ce yapı l mış olan işlerin bir list~ 

fenni kabıliyetını gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada 
bankası levazım ve mebani müdürlüğtine lstanbulda G,111 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptalıi 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirteı:· .'İ 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubo I' 
olunur. !ti 

Teklif mektupları kapah zarfta Ankarada Türkiye Ziraat ~ıJ 
umum müdürlüğüne ve Istanbulda Ziraat bankası İatanbul t' 
müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin ° 
0 

10 nu nisbetinde 
nat <TÖsterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette bet 
gi ir tahbı tercih hakkını muhafaza eder. 

l~(Jk<.~( wmım nıt'idiirlüğ va'M 
rıl~rı rl rıı· 111 t'icf,.irl,-i n·t'inden: 

.Müzayedeye vazoluııa' 
emlak 

Kiral ı k ha11 \'e mağaza . I 
1 - Meydancıkta Hobyar mahallesinde Hamidiye tnrbel' ,! 

kağanda 2, 4, 6 No. Kazazker bam ve iki mağaza ve 
(Nihat Beyin isticarmdadır) ,;/ 

Meydancıkta Hobyar mahallesil'de yeni postane cadd 
30-32 No. mağaza (Mürteza Efendinin isticarmdadır) . ,o_I 

Müddeti müzayede 3 nisan 930dan 26 nisan 930 cunıartetl ~ 
Balada emlak muharrer kir aye verileceğinden müzayedeye " 11 ~ 
muştur. Taliplerin yevmi ibate olan son günün saat ko te 1 

buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve temınatı ıuuvak ~ 
~derde müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf 

111 ~ 
ğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaat'arı ilin ol~P~·.,ıet ~ 

Evsaf ve müştemilati hakkında malumat almak .. tı~ tP 
müddet zarfmda müzayede odasına müracat ederek 
raporlarını görebilirler. ı 

Devlet demiryolları ve L.iıtl8 

nları umumi idaresinden:_SI""'"'~ 
31-3-930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayıetl· -~ ~ 

tındaki mebani inşaatı münakasasınm 14 niaan 930 paP' r 
saat 16,30 a tehir edildiği ilin olunur. 

Mes'ul müdür: Refi1' 


