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Yeni Meb'us Namzetleri Listesinde 
Kat'iyetle söylenilen bazı isimler 

Memduh Şevket Bey Zonguldakta seçdlği üç amelenin 
lsiınlerlnl Gazi Hz.ne takdim etti. Yeni meclisin içtlmaları 

haziran sonuna kadar devam edecek 

ispanyada 

lCıraIIık yıkıldı ve 
eUmburlyet , llAn 

edildi 
-.. 
~ •uretle dUnya haritasında 
ı.- Plerca hUkUm suren bir taç 

8Un köhne bir tarih wv of-

aane oldu demektir. 

"1 :&44 d ... , 14 (A. -Baı
ti Otıda saat 14-13 te cümhu
/~t ilan edilmiş ve belediye 
lıres"ı .. h . t b v 

ç.k·ı .ne. cum urıy~ ayragı 
1 lllıştır. 

Qı_Pttadrit, 14 (A.A.) - Şayi 
tat 11 

.. ~a:ıı haberlere göre kı
oto OgJ~den sonra Madritten 
ile lllobılle çıkıp gitmiştir. Ge
ltın bu Şayialara nazaran par
Cti 'l'lloyu içtimaa daYet için 
•t lllhuriyetçiler, Sosyalistler 
lbQ kırallık taraftarlarından 
~iUl'tkkep bir hükumet teıek
to. etmiştir. Barıelon, Sara
ij" 'ı Cordove, Saint-Sebastien, 
tt~~"'. Almeria, Vigo, Leon 
lı.u trıie daha bir çok ma
diiithde cümhnriyet ilan edil-

i{ aber alınmıştır. 
~ta~ Madridl terkedlror 

~tı a tid, 14 (A. A) - Kral 
%· hdan ferağat ederek sa-

ıyttJ . 
llt t erıni Aznar hükfımeti-
k"':;.di etmiş ve Aznar hü
"~._ 1 de bu sallhiyetleri 
ft~k:{a,, nın riyasetinde te· 
lıı.rt.. eden muvakkat cUm
h. ·.rtt . 
"'1ttir çı hükGmete devreyle-

~ l\r~ı b 
ttın,kt u .ak9am Madridi ter-
(~ edır. 

ı u hah 1 
cı~afL er ere nic daha evel alınan 
rııliııd a.r kı5mı mahsusumuzdı 

eııçtir.] 

... ~t l) 
l'e ş. gene kabine 

~ l\nk Isı olacaktır 
~:~~ a;~' 14 ( Vakıt) - Yeni 
~b~ll i P}andığı zaman hüku-
t 11\ Slıfa d v • f k ' \' e teşkT . e ecegı; . a at 
t~~ triltce .. 1• ının gene ismet Pş. 
~1 nıuhakkak görülü-

~ k f.ta;;~::i ~~--
\ıı ~ •ra 1 ~an bUtcesi 
~~ 1çirı . ( Va kıt ) - Hazi-

dtUe eslu bütçenin 'bir ay 
' ozatılnıaaı muhtemel-

• 
Amerlkadan Ingll-

tereye geldi 
Zaro aıa kuvvetinden emin 
ve vazlretlnden memnundur 

KıralhOa Feysahn biraderi Ali 
getirilecek 

Romadan (T ayınis) e verilen 
malumata göre Fransız hükumeti 
Suriyeyi Kıral

lık yapmayı ka-
• bul etnıiştir. 1-fe· 

nüz teeyyüt et
meyen bu ha
bere göre Su
riye kırallığma, . 
Kırat F eysalın 
biraderi Kıra! 

Ali getirile· 
cektir. 

Bu ha bet 
ltalyada büyUk 
bir alaka ile 

Kırat Ali 

karşılanmış, Fransanın Suriyeyi 
kırallık yaptıktan sonra lngilte
nin lraka karşı takip ettiği si
yaseti teklit ederek Suriye man
dasına nihayet verip vermiyece
ği de dtışünülmüştür. 

Kıral Ali de, Suriye kıralı 
olursa, Irak, Maverayierden, 
ve Suriye Şerif Hüseynin 

Zaro A~a Amerika barlannda banco çalıyor 
' - Yazısı 2 İnci sayıfad:ı -

oğulları tarafından idare olu
nacaktır. 

ınıı ı 1111 nı ıı ı ıntıı 11ı111111ı'flnıı1ırı11111 ı ı ıı ı ı ı ı ını ı ı ı .,_,,l'h _________ lllİll_ 

Tüccar neler istiyor? 
Istanbul mıntakası ticaret odaları 

kongresi dün toplandı 

içtimada bulunanlar 
- Yazısı 3 üncü sayıfamlZda -

Bugk 
, 

Merkez bankasın Hisse senet• 
lerlne iştirak için bu akşama 

kadar vakt.nız vard1r 

Telefon-: (idare) 2.4370 - (l'azı işleri) 2.1371 Sayısı S Kurut 

İngiliz ve Irak kuvvetleri 
Kürtlerle harbediyor 

kendisine Kürt mllliyetperverlerinin relst 
süsünü veren Şeyh Mahmut lraka 

girmiye muvaffak oldu 

nım( ...... _H_a r-d-i n-g..-z:ına-sllllllll~:--o-:.1-d--ü-m'!'.9?---..) 
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Hardingin bir de gayri 
"""" meşru çocugu vardı! 

Madam Harding bu işi baştan 
sonuna kadar anlamak istiyor 

olduğu belli idi. Ben kapıyı vurur vut' 
maz madam yerinden ·ıçnyarak kapı· 
ya doğru gelmi~ \'C l\lister l\lins giriniz 
demişti. 

Ben giı·dikten sonra madam kendi 
f.>lile kapıyı kapadı. Madam bir kanape 
nin Ul'Una ili~erf.>k sırtına bir yastık 
yerleştirmiş ve telft~sız, he)ecansız gÖ· 
rünmek i~in kendini zorlamı~tı. 

- Bu sabah ~ok nt~<'liyim. Demin 
mnsaj mütehassısı burada idi. nana. 
bir genç kızın sık etine malik olduğumu 

: ... ö·rledi. Bakınız! 
l ·Madam kolunu uzatmıştı. Kolunu 

örten menek~e renkli şifonlar dağılmı~ 
tı. Kendisi df.>rnm <'tti: 

- Kollarım, beyaz, sık Ye pürüzsüz! 
değil mi? kollarım heni gururlandın
yor. Kendimi gent: tutmağa çalıştım \'e 
genç kalmağa azmettim. 

Cernp Yerdim: 
- Bir insan, kendini nasıl hi~~edi· 

yorsa o yaştadır. 
ıt.. - Çok doğru. Mister l\lins. Bu~n 

Hardingin ıuıyri meşru çocu,.... . size söyliyecek çok sözlerim v~r. "\'.al-
Jes ayağa kalkmıştı. O ayakta ıken nız ;:;unu anlamak istiyor.um .. sıze ~·er

benim telefonum çaldı . .Jes telefonun diğim işler hakkında amırl~rınize ıza~ 
vanında idi. Telefonu aldı. hat veriyor musunuz, ,·ermıyor musu-
- - Allo, Mister 1\lins mi? nuz? · 

- Bir dakika. ,;\ladam benimle konuşmadan e\Tel 
Jes telefonu bana ,·erdi. l\ladarn S .. bu suali sormayı adet etmi~ti. 

beni. ~ağmyor \'e derhal beyaz saraya Cevap yerdim: . . . 
gitmemi istiyordu. - Amirlerime sıze aıt h.~. ı_şle_rden 

Fakat .Jes, madam 8 .. in sesini an· bahsetmiyorum. Bana ,·~r.d~gınız ışle • 
lamıstr. Bu sefer o bana sordu: [I .Otfen s:ıpfay ÇC\'ınnız] 

_:Senin bu kadınla işin ne? 
- .Jes benim birçok adamlarla i~im ~------------, 

vardır • 
Enakı yerle~tirerek masamı kapı· 

yordum . .Jes beni selii.mlıyarak gitti ,.el 
giderken: 

- Nan Britton mes'elesini unutma! 
dedi. 

Ben de zaten onu dü~ünüyordum. 
'.Mes'ele son derece mühimdi. Madam 
IIarding hana bu !uzdan hiç hahset~1~ 
mi~ti. Acaba hili)·or mıydı? yoksa bılı 
yordu da saklıyoı· mı.r•lı? 1 

Şapkamı alarak tekrar beyaz_s~tr.aya 
doğru ko~tum. Muhafızlar . be~ı ıyı t:'l 
nıdıklarından madamın daıreı:-ın_e dog-1 
ru götürdüler. Dairf.>nin kapısı hıraz a· 
ralıktı. Buradan madamın pencer;den 
baktığı görülüyordu. Madam ~ag e· 
!ine pt>ncerenin kollarından bir tuta. 

Bu sayımızda: 
w as 

Berutta esrarlı bir 
cinayet! 

-2 inci sayıfamızda-

Felemenk Aşkı l 

-6 ıncı sayıfamızda-

Yarınki sayımızda: 

Spor - Sinema 
mını almış sıkıyordu. l\ladamın sinirliı•-------------• 
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rin .raporlarını nı Jlasıran ize takdim 1 " z Ağ R b • h k• k 
ed!yorum. '!J~şka =·ir kimse onlan gör- 1.. 'l>~t n t aro a omana enzıyen a ı 
muyor. Amırım Mı ter Burn bana hun . - ·- • . . 
lara dafr hi$hir ~ual sormu) or. ' 1 • • \ • • A rf ı· gll 

- o halde iz benim işlerimi takibe me kadan D - Suriyeli milyoner öldürtlldll, katil Uldtl 
nsmen tayin edilmiş bulunuyort'unuı? I H. fırkası divanının tereye geldi • i k tlll HJdil Uldtl k tfl ki - Evet. Onun için bu işlere ~it ra· rfi)dft, katil D 8 u r ; a m 
porlan 1aln11. size takdim ediyorum. şekli değişiyor Bir mllddettenberi Amerikada 

Madam memnun olmu \C daha ı·a· 8 k h b • • •-t b 
hllt konuşmata başlamıştı. Ankara' 13 - Fırka kongre· bulunan Zaro Ağa. Londra ga· erutta j mu a İrİmlZID meM. U 

- Mieter Minsl Ben insanları 'e in sinin müzakere ve tadil ideceği- ıetelerinin verdikleri ma16mata 
sanlann zaaflarını hilirim. iyi bir ka nizamname maddelerinden biri· gare Jngiltereye hareket etmiı- Beyrut. nisan (Vakıt) - Beş sene· kikat yaparak katilin o civardaki 
dın bilir ve affeder. Çiinkii afr~inin denberi bütün Suriye efkArı umumiye- lerden birine iltica ederek bu evden 
iyi olmasını ümit eder. si de Fırka umumi divanımn· tir. DeyJiekispres gazetesinin ıon sini şiddetle alAkadar eden mel'aklı, es- şarıya ~ıkmadığını tesbit etmiştir. 

Benim buna bir diyeceğim yoktu. leşekktU tarzının tadilidir. . gelen nftsbaaı Zaro ağanın dnn r.arengiz ve mühim bir katil vak'ası et- hal celbedilen Gazzavl ismindeki e"i 
Sll!ltum. Ve madam devRm etti: şimdiki tekle g~re Fırka umumi Londraya muvaaalatı mukarrer rafmda yapılmakta olan tahkikat son bibi kat'iyyen ademi malumat be 

- Birçok adamlnr. hem de büyükt divanı vekiller heyeti azaıınm• M k &ünlerde çok dikkate şayan neticeler etmiş. fakat ~iı· iki gün sonra ~!1. 
adamlar bir takım ihtiyatsızhklar YÜ· olduğuuu yazmakta idi. ez ur vermete başlamıştır. Vak'ayı ve tahki- mın da sekt~ı ~kalpten nfat ettıgı 
%ftnden hayatlannı mahvederler. Ilun- da ittirakile teıekkOI itmektedir. gazete Zaro ata hakkında ıun- kat neticesini aynen yazıyorum : olmuştur. Bıla~are yapıJ1!n .oto 
ıar bir 7,aafa münkat olarak her ~ıayj heyeti vekilenin icraabnı me11i ları yaziyor: Btyrutta ApdulJah MüdeHer ismin Gaz1 ... wlnfn zehır1enerek öldUrUld 
7.ayederler. Te faaliyetini mürakabe vaıi- •e zengin bir tUccar vardı. Bu ada- anla.ıılm.ıştır. . • ... 

Madam biraz tevıtkkuf etti. Sonra ıetinde bulunan bir divanın mes'- Dünyanm en ihtiyar adamı ının sen>eti iki milyon lira miktarında '1.ahkı~at bılh~a (:,~zza,·ı uzeri 
deTam etti: . ul heyetler ile kararlar ve tedbi- Londraya geliyor. Zaro aja 1931 idi. Adamcağız em yaşına girmi~ fa· teksıf edıle~ek bır sok defalar 

- Si1..e şimdi hunun hır misalini dünyaatm on b-•inci Lllinin dev- kat henüz evlenmemişti. Hayatının ~rnnmış, nıhay~t evvelce kuyuüs• 
nakledeceiim. Ben hunları sana söyle rler alması mahr.urden salim -Y son senelerinde mes'ut bir aile yuvası "?nr~dan t~prnk d?Jd~rularak • 
.ınek istemezdim. J<'akıtt işler bir klbu görlilmediği cihetle nizamname- rile bitittiren adamdır. Bastilia kurmak istlyen Abtullah Müdevver. b!r hm.on agacı d.'kılm_ış olan bi.r k 
şeklini, gece gündüz ba ımm üzerinde dd . d'I d'I k sukutu, Amerika ihtillli, Nelao- bundan ...... -n· •vvel evlenmek arzu- bıleziğı nazarı dıkkatı cell>~tmış, 
asılı bir Damokles kılıcı mahiyetini a· nin bu l!la esı ta 1 e ı ece tir. ~ -. " " . sı kazılmış ve kuyunun dibınde bit 
lıyor. Ayni kılıç, reis Hardingin başı nun muvaffakiyeti ve BlOmO, suna dUfJDilş ve bunun fçm de bazı te- kelet görUJmfü~tür iskeletin Uç diti 
üzerinde de asılı. nen kendimden fazla Kaetomunlde bir tecrUbe Fransız ihtillli, hep onun haya· şebbU.lere girişmişti. Be>'!utlu tücca- tındı ' 'e lska~pfn.leri henüz çUitl 
onu düşünüyorum. Onun için ona hiz· Kaatamonu, 14 (A.A) - ·Hin- 1. I rın doktor olan bir kardeş.ı vardır. Bu mişti. Bunlardan istldlAI edilerek 
met etmek, onu budnlnlıklannın enc.-a· distanda yeti9en çuval imallbna bnda vuku bulmuıtur. Dfİ tere• adam Abtullah MüdeV\'erın evlenmek keletin Nedim Mı riye ait olduğu 
mından kurtarmak istiyorum. llütiin fazla milıait ve kendire rakip de kıral Corcun bnkGmran oldıı- istemeeinl hoş görmemiş "e ağabetisini ıaşılmıştır. 
düşüncem onu kurtarmaktan ibarettir. l J gu.. 11rada dogv an Zaro ağa Na- b~ fikrinden vaz geçirmeğe çalışmış- Mesele bundan sonra biisbütUıt 

M~utam hu mukaddemeden onra o an ut namındaki nebabn to- tr. fakat muvaffak olamamıştı. Bu- d .1 ··rt"l kted·ı N 
h b 1 S · · t••.1. • .. . .. rar per esı e o u me r. 

sabrı tilkenen bir adam gfhl ansızın umu tecrübe için ıe rimiıe ge· po yonun uryeyı ıs ıaalJ esna- n~n üzerine Beyrutlu tuc~ar, günu1! l\lısri Abtullah Müdevveri niçin öl 
mevzua intikal etti: tırilmiıtir. Bu sene ekilecektir. sında ıenç bir adamdı. Kendiıi ~ırinde eokak ortasında Nedim Mtsn müştür. Nedim Mışri Gazza\'inin n 

- Hardingin, Nan flrltton namında Türk ordusile birlikte Napolyo- L."lmlnde biri tarafında~. kul'§unla \'~- kurbanı olmuştur, Nihayet Gazd 
bir kızla çok çirkin bir macera ı ,·ar. Nizamname ve prolNm r~lmu" katil, Uç .beş yuz kişinin takı· zehirleyen meçhul adam kimdir?. 
Madam birdenbire tc\•akkuf etti. YU· encUmenl · na kartı harbetmi9tir. bıne ratmen, vıranelikler arasında Tahkikat tamamen bitmedikçe 
zünde renk kalmnmıstı. Madamın don- Ankara, 14 (A.A) - Nizam- Zaro arv a Amerikada bir çok kaybolmata muvaffak olmuştur. bir şey söylenemezse de, burada 
muş wibi oldu~unu gÖrfiyordum. Onun i o · V k' b k d h M 'd · ı · t ı-" .. "' name ve pro ram ene menı meıhur doktorlar tarafından a anın araya a ar cereyan e- tolla ü evverı, ev emp e ço u. 
gözleri daralıyor 'e yarı açık göz ka- buwnn de toplandı. Nızamname den kıımı pek baalttir. Asıl mesele bun- cuk sahibi olmasından ve bu su 
paklannın arasında parıldıyordu. ı.-· muayene olunmut ve onun 6ç0n- dan sonra c ... atallaşmağa başlamıştır. mirastan mahrum kalmasından ko 

B 1 t . k •- ak ·,.ı·n yi tema men bitirdi. Bugu··o progv -en vaı ye 1 ur..arm 1>- me,zu cO dafa biten ditlerinin 75 1ene Tücann katlinden sonra, milyonla- karde~i doktor MildeV\·erin. old 
u deffttirmeyi düşünüyordum. Fakat ramın adli ıiyasete ait kısımla· ra konan Doktor Müdevver, büyük bir mühi~ bir para mukabilinde N 
madam hana vakit bırakmadan . öze rmı müzakere etti. Ve f:mdiye- daha aajlam kalabileceği anla- teesaUr izhar etmiş ve katili bulup ge- Mısriya öldilrtmüş olduğu, katilin 
haşlamıştı: kadar geçen fatdları da bir kere tılmışbr. tirene veyahut yerini haber ' 'erene ca etmesi için evvelce ihzar edileli 

- Bu kızın, Nan Ilrittonun bir de daha gözden geçirdi. Protramın Londra, 14 (A. A.) _ K~ndi . otu~ bin Ura mOklfat vereceğini iJaıı de de Gazzavinin elile Nedim M 
ift~td vağu~~·~d~~a ç:~~~o~u~ardinge perıembe iUnü riyasete takdimi sinin 157 yaşında olduğunu ve etmış, fkakat Def yrul tun aptı ta~ak~- katlettirdiği zannı .. vardır: ~oktort 

· bt ld a·· l d b l sınca pe maru 0 an Nedım Mısrı, hu· son cinayeti de gunun bmnde N 
Ben olduğum yerde dona kalmış- mu eme ır. u~yanın .en .Yaş ı a a!11ı . u ll_!l- tün Beyrut zabıtasının ve halkının ta- }lısri pençei adalete düştüğü takd 

ttm. Fakat birçok şeyler anlamağa baş Trabuzun belediye ·reisi dugunu ıddıa eden Zaıo .A~a harrislne rağmen bulunamamıvtır. Ne- kendisini ele vermesi korkusile ih 
hyordum Madam yine bana bir ey öy letlfa etti Nevyorktan Londraya gelmıştır. den sonra katilin Mısıra kar.mağa mu- ettiği ileri sürülmektedir. Dedikod 
]etmeden denm etti: T 4 A A ) B 1 d 1 b l _ Fakat hen buna inanmıyorum. raburun 1 ( . . e e iye stanbula gitmek üzre U Unan vaffak oldufu zannedilmiş ,.e Mısır 7.a· ra göre bu korku Ga7.zavlnin so 
Bunların hep i yalan. hepsi iftira. reisi Temel Nücumi Bey ticari mumaileyh Nevyorkta gayet la- bıtasından derdest edilmesi istenilmiş- ç~.kilmesini müteakıp tekrar kencl 

M d ·• J i d h k"k işlerı·nde ralıtmafw ı tercı'h ettı· 'f b" h t · · Jd ğu tir. Fakat Nedim M18ri Mısırda da gostermiş ,.c bu defa da GazzavlnfJ 
a amın soz er n en onun a ı a- ,. • tı ır aya geçırmış.? u nu, bulunamamı•tır .. Bundan son .... , '.l'Ur- h.irlenmesile 1e~kin edilmek istenil 

ttn inanmadığı nnlasıhyordu. ginden reiılikten iıtjfa etmittir. d b ntl I "' ... 
- Benim bu i cıi nasıl kesfettiğlmi ıı;a ora .a ~~z. a .. ara,. musamere e- kiyeye geçip geçmediği sorulmuş, Türk tır. 

na anlatmağa hacet loktu. Ben bu isı ihracat kooperatifleri re gıttıgını soylemış, hayatında zabıtası bu adamın Ttirkiyede olmadı- Doktor l\lüden·erin hudut ha 
nnkta nokta keşfettim. Bir gün bunları Ankara, 14 (Yakıt) - ihracat asla içkj ve .sigara içmemiş oldu tını bildirmlıtir. çık~~ ı me.nedilJl!~ş .. ve 1'.!rara t! 

:- rı ·ı anlatırım. Şimdilik huna lü- kooptratifleri tetkili ıimdilik bir ğunu ve daıma nebati gıdalarla Aradan seneler geçtikten sonra, yn- etti~ı takdırde butu.n şuphelerı 
'T lm yok lı'ııkat bu isi ize hlll'ale e- tasa nurdan ibarettir. Bu itin teayyüş ettiğini beyan etmiştir. pılan tefebbtialer üzerine Amerika za- ü~.t~ne da\•et edeceğı ~e.yrut po1fs 
rlivoTum. Bu iş son derece mühim ,.e ha . . . " bıtur ?ıledlm Mısrf ismbıde birini vn- duru tarafından kendısıne tebllf 
'\":'\ti 1/ir mahiyeti haizdir. Senin ili< ta- büyük farka kongresinde IJ&rO- Za:o. Ata demış~ır kJ.; Be.I! dlıyiifa1t ~ta gttnderml§ttt. t··a· lllİ tir. . . . 
k,, •Qetın is. ·an Britton le Har- ~ülmesi ve yeni ıene zarfmda kendımı 157 yaşında degıl de gu kat talakikii aeücMinde bu. adamın . e e'!e~enberı, bı~· pohs ro 

.. arasmda münasebetlerin ne za- ya 57 yaşında imişim gibi hisse- asıl mUcrfm olan Nedim l\fısrf olmadı· tefrı~a r gı.bı halkı teh~ç eden bu 
. . başlıtdığıchr. Dunu yapabilir mi~i- tatbikine geçilmesi muhtemeldir. diyorum.,, jı anl8f1larak serbest bırakılmıştır. red. ngız ,·aka artık nehcelenmek 

~ordum: 

- lkisi anısında muhabere 'ukubu· 
lu~or mu? 

- Bilmiyorum. 
- O hnlde hu çocuk ı.ar. ya,ında 1-

rnl} 
- lki yaşında imiş. 
- Nerede ikamet ediyor? 
- Şikagoda. Nan Brittonun hemşire 

11i çocuğa bakıyormuş. 
- O halde Nan Britton nerede? 
Madam kollarını silkti ve dudakla· 

:tını ısırarak cevap verdi: 
- Bu kızın nhede ikamet ettiği bel 

li deflJ. Hazan Şikagoda kahyor. Ba
za.~ türlU tttrlU }erlere gidiyor. Sen o
:nu bulacak ve sıkı bir 1anıssut altın· 
tla tutacaksın. Buna imlc~n görtlyur 
mUStın? 

(Bitmedi) 

Tallt beıin tekrar flrkaı• ka . -:- Nihayet kaUlfn sırroldufuna kana- ır. 
• .zaro Ağa on hır defa evlenmış at pttrilip tahkikattan sarfı nazar e- -----------

bul t.ılebl recldedlldl tır 86 çocuğu olmuştur. dilmek üzre Jken, maktulun hemşirf'Si, Elhac Amanullah 
Ankara, 14 - Serbest fırka Fransız Ali komiseri Mösyö Poneo'ya 

mensuplaundan Burıa meb'uıu Bir belediye reisini vurdul8r bir arzuhal vererek Lübnan zabıtasının denilecek? 
Senih B. Ankarada avukatlık Antalya, 14 ( A.A) - Serik kardeetntn katflinl yakalamakta lzhan 
yapmak Dzere bir yazıhane aç• kazaaı belediye reisi Durmuı B. aezettltinl, binaenaleyh katilin manda-
mııhr. Gene Serbe1t Lrka men· b fı ter hUk6met tarafından yakalanması-

n iki meç ul ııhıs tara adan kur- nı emretmesini rica etmlttir. Esasen 
suplarından Ankara meb'uaa Ta- şunla katledilmiştir. Katiller kaç• bütün Lttbnan ve Suriye halkı tarafın-
llt bey Halk fırka11Da teknr m•ılardır. dan btlyflk bir merak ile takip edilen 
kabulO jrin mOracaat etmıt' tir. bu hldiaenln netleeslz kalmaaı da fran-

7 ZINat kooperaUflerl aızlan ıaem19an etmemfttL Bunun üze. 
Bu mllracaat kabul edlmemiftir. Ankara, 14 (Vakıt) - Ziraat rtnı :yalnıs bu vak'anın tahklkatlle iş-

HalU Bey bankasının teıviki ve iktıaat ve· tipi etmek Uıre Frananın mefhur po-
lis hafiyelerinden Möeyö Dezangel 

Ankara, 14 (Yakıt) - Yeni klJetinin bimayeaile teaiı edilen Beynıta eelbedilmi~tir. Dezanıel ilk 
na mıetler araaında uki meclis ve edilmekte olan ziraat koope- it olarak vak'a mahallinin ve katilin 
meb 'usan reisi Halil 8. in de bu- ratifleri gDnden gOne inlripf firar ettili eemtin krokisini çizdirmiş, 

ha«. tayyare ile bazı resimler çektir-
lunacaiı s&yleniyor. etmektedir. mı1t bunan üzerine uzun uzadıya tet-

Amanullah Han italyadan 
ııra gitmiıtir. Bu seyahatin 
defi Mekkeye giderek hı 
mektir. Kıral Amanullah bu 
yabalı m6tenekkiren yap 
ve kendisine kaymbiraderi 
dar Abdülfettah ile ıerdar 
met Edip refakat etmekt 
Amanullah Han Mıs1rda, 
tahbnı istirdat pe9inde k 
dığmı ve ancak hac maksa 
olduğunu söylemiıtir. 

.. VAklTın tefrika•: 154 mumundan çıkarmıya uirattıiı ne rümlerini bti,WC ihtiyatlıırla itliye· Güzel ıan'atler iflı\ı eder. 
tice ne idi? Düıüne düıüne bunu ceklerine 9Uphe yoktur. Ben köş- ya kocasının aıkile tablo bo:l 
da bulur ıibi oldum. lclll ile yal- kün merdivenlerinden üst kata ko- mermer yontan, beste yapaO 
nız kalabilmek için benden evvel ıunca ld&li oduında hasta, Umra atki.rlar gördünüz mü? Bu P'J 
köıke dönmek •• Ben ondan enel nlyi ondan uzak bir yerde dit ağrı- ler, fırçalar, lahinler hepl 
dönemez miyim? ~öneyim mi? Ka undan muztarip bulacağım ... Ve bu gayri metru amur üzerin~e 
layım mı? Yarabbım ne yapaynn? aafderunca tellpma onları güldii- Bütün san'atkir feryatları , 
Zihnen yüz türlü tuanurda bulu• recefim.. rinin olmıyan bir güzelin 
nuyorum ... Hiçbirine karar veremi- Buıün onları cürme teıvik e· kopanlır. .,,M 

yorum... den ıeytanlarla beraberim. Cezaya Betbaht bir kocanın ıaad~ 
Oh lll bizim beyin di§İ hanımı~ l~kırd!dan kaçınca ben de kendi~i Onların ~'!a oynadıkları ko- ll!iiltahak olmak için günahı i!le- r!sı.nda? ~ıkardığı m~thit ~ 

da çarpınbaı tuttu. Komedyanın hı nı tazıp için ıoruyorwn. ~edy~ya magl~p ~lm~dıinnı aaa· ıınler.. ıınırlerı.m! sarstı .• Bır ~r!' .;, 
Tinci aahneaindeyiz. Alt tarafı be- - Umrani çok mu muztaripain? tı ıelınce kendılerıne ıapat etmek Ukin vakit ıeçmiyor. Sanki 11- dın sevıştıkten sonra bırıb•.~ 
•İm için çok meraklı, eğer Umrani - Evet... için h&111Dlanmdan daha kurnazca tanbulun bütün saatleri durmuf. leniyorlar .. Birkaç ıene s~:,. 
de ditini behane edip evde kalacak - Yüzünü böyle el ile tutacağı hareket etmem lizım ıeliyordu •• Hanıiaine bakaam akreple YJ91kuva keğin a§kı artıyor kadınJJJ'; 
sa ıüphesiz ben de gitmiyeceğim. na niçin bir tülbentle bağlamadın? Binaenaleyh Umraniden enel köt· 111 ayni dakilca üzerinde hareket- liyor .. Dirliksizlik batlıY0~;~ 
Fakat baktım kocam giyinmif... - Atndan hiçbir teY dUtünmi ke danenem onlann tertiplerini ıis aCJrüyorum.. Böyle iradesiz a- kocaaının üzerine batka 1 

Hurıit aia arabayı kotlu. Um- ye vaktim yoktu.. bomnut olacaktım ••• Onlan halleri damlann dalımlıiile ıokaklarda viyor .. Ve bu hiyanetini f'1' 
'Jlani ile bindik. lstaıyonda indik. - ~anıi diıin airıyor? ne terketmeliyim •. Ne Japacaldana dolqıp otomobillere çiinenmeden- yor .. Koca bir müddet her d4" 
Ayni vagona ıirdik. O, kompartı· - Üstten sağda deiirmen diıiı •• yapsınlar •• Sonra ben mibpet bir CÜ M lnr J9fe çekilip oturmayı müna· lanıyor. Yalv.arıy~r yakaf 
manın bir köıesine çekildi. Gözleri - lstanbula çıkınca ne yapa· rüm üzerine davamı saflam kura• sip alrdUm .. Fakat nerede benim dına söz iJeçıremıyor •.. 
ni yumdu. Avucile çenesini tutu- cakıın? bilirim.. itin bet dakika aram kabildi? (Bitmedl) 
yor hiç lakırdı etmiyor .. yüzünün i- - Doğru di,çiye aideceiim.. Bu kararla çarııya çıkbm. Şanu Beyuıttan bir tramvaya atla- iTiZAR ,-: 
malı hareketlerini sezdirmeksizin - Çektirecek misin? bunu alJJorum ilkin ne yapblnnı, cbm. Beyoilunda indim. Kapgının ,erdP "1' 
henim yanımda kurnazlık dütün- - icabı hale ıöre.. ne yapacalımı nereye butıiımı &nündeki reaimlere ve proıramma 132 No. tefrikamızda b•'1

1ıır ~ 
mek için aldıfı bu poz içinde bi.i· O yüzünü muttuıl vaıonun kö· bilmiyorum. Dütüne dütüne bG· balanabnm ruıele bir ıinema· taları kalmıttır bunları ~~!':1 "':/ 

dldükçe büzülüyordu. fesine dönüp benden ıakladıkça tün fikirlerimi aarfederek kafamı dan içeriye ıirdim. edı ~ oruz: Operasyon ke 1 d·,ı1ılt· 
Ben de inadıma karıısına geç- hen de inadıma suallerimin araarnı büsbütün bofaltmıt sihi &•&re bir Tuhaf tesadüf delil mi? perde- son; •)•rt kelimesi a)rl 1~,,.sl f 

tim. Gözlerimi benden saklamak iı keımiyordum. haJdeyim... deki film api daT&YJ cilvelendi1'i- (ölu~ u anasının adile tığır•r) d ti <" ,_ı! 
tecliii yibüne diktim. Arada biı· Bu hal ile köprüye geldik. Dit· Haydi birdenbire kötke diine- J'Or. Zaten dünyada lcan koca hiya )iı adile} \c iki cümle ııltt~ •~"") ~ 
1i5zlerini aralıyor. Benim dik bakıt çiye koımak behanesile hemen ben rek onları ko~n koyuna bastıra· netinden batka ne var? Bütün iz- nıhındın)'kclimesi (Bu gün -11 1'0 1 
lanmla lcartılatınca hemen yine ka den aynldı. Nereye ..tdiyordu. Ha• ynn ... Ah kurnazlar. Kendilerini o divar.lar namuıkir olsa romanla· tinde )•:ı:ılrnışur. Karilerinılll efil 

•· "!"7 h h cdclll PIJOr.. kikaten ditçiye mi? Hayır .• Yüzde halde yakalatmatlar. Burün bir dö rm, piyeslerin, sinemaların, lezzet· mPlcrı bo~lccc La 1 • 

O, yüzünü benden salundıkça, yüz hayır ... Fakat bu di4 aijnı'1 te· ~kte yekvücut olıalar bile bu CÜ· leri ·kalmaz. Sermayeleri kurur. olunur. 



[ ASMAALTI Civannda 
Bu işe siz de şaşın ! 1 Ticaret Odalan Kongre•İ toplandı 

Farelerle müca- Bu sözU mUnevverler 
slSylememelldlr ? 

Temenni değil, 
deleye başlandı lstanbulda «Ali iktisat Talı· 

.,ili Görenler» Ct'miveti nclrnda 
bir te!'ekkiil va rdır. Bu te~t>li· 
külUn · mak adı münev,·er iktı· 
sakıJar arasıııdn miinakn:;;a· 
lar, müznl,crelcr lapma k. il,. 
tısatçıları bir arnya topla 
mak, onların fikri \C ilmi mt· 
sailerini bir noktada tekeif el· 
mcktir. 

• • • • 
temın ıstıyoruz ~ 

Sıhhiye memurları dlln Asmaaltına 
giderek bazı tertibat aldılaı· 

Mıntaka murahhasları kredisizlik ve 
faizcilikten şikayet ediyorlar 

Asmalb ve Tabtakaledeki dük· 
kanlan farelerin istili ettiği ve 
lata yüzden birçok dükkancıların 
Zarara utradıkları için dllkkan· 
lannı kapamaja mecbur kala
taldan yazılmlf, hatta farelerle 
llllicadele edilmesi için belediye· 
Ye de miiracaat edilmişti. 

Bu husustaki ıiklyetlerle sıh
hiye vekAleti ehemmiyetle ali· 
kadar olmuş, Istanbul sıhhiye 
lbOdOriyetine dün bir emir 
16ndererek halkın sıhhatini teh
dit eden bu farelerle ciddi su-
l'erette meıgul olunarak netice
den vekllet malumat verilmesi 

!elediyede: 

Ruhsatiye resmi 
Eanatten sınıf taksimatı 

Uzerlne ahnacak 
Belediye daimi enciimeni cu· 

11tt rubAtiyelerinin fazlalığı hak
lt111da yapılan milracaatları tet· 
kille bqlamııtır. Otelciler bele
diyeye verdikleri istidada otelle
riıı ııaıf üzerine taksimini ve bu 
•ııııflara göre ruhsatiye resmi 
llınmaıını talep etmişlerdi. Dai· 
illi encümen bu ıekildeki tasnifi 

~· itibarile doğru bularak ka· 
t!l etmiı Ye belediye iktıaat 

~lldüriyetine otellerin sınıflarının 
dtabitini bildirmiıtir. ikbıat mli
l Griyeti allkadar ldmae.le.ri be· 
tdiyeye çağırarak temas ede
~ ~tir. 

l f.tından baıka lokantacılar "Ye ıe
:r~ılerle görtl9tllerek bunların da 

b'"'fları teıbit edilecek "Ye 
.,:._~ınıflar üzerine ruhsatiye 

a., ı alınacaktır. 
~Un •ular bahsi konutulacak 

t elediyenin bet senelik prog· 
t:~•bı tetkik etmelde olan muh
ti ıt komisyon bugilu fiçllncü iç· 

~~·~ıı~ yaparak proğramın sular 
._ *•nı konuılacaktır. 
"'~'"'-" kalan kBprU memurları 
latı çılcta kalan köprll memur· 
tel belediyeye müracaat 
>'İb~re~ . yeni veıifelere ta· 
dttı 'n_nı istemiıler, vaziyetlerin· 
~e l•~iyet etmiılerdir. Beledi· 
~h!.~nı açılacak olan belediye 
~ ıubeJerinde bu memurların 
~ ılınaaına karar vermiıtir. 
~d rın bir kıımı ıube kltiplik
~ e, diğer bir kıımı da ıu
'.dli; ~hsillt işlerinde istibtam 
it teıs:lerdir. 
"""~•frne kBntDr depolan 
~ mea'eleal 

~Çefmedeki kömUr depo
~ ııhbate muzır olduğu 
~~e da~i tiklyetler gün geç· 
"tiai Ptt ÇOğalmaktadır. Belediye 

' eli tıhittin B. bunlara ceva· 
.. 8. Yor kt: 
~ b~ tebirde kömür depoları 
~~. ID1Dtaka tesisi llzımdır. 
~8t Sillde ve Kuıuçetmede 
---~le depolan kalamaz. Şimdi 
'tte •ten orada idameleri ıa
~. tJ 11 

llltlte•ellit "Ye gayritabi
),.,~ llaQıni bir kömllr deposu 

~r. ~Gıuaaunu belediye mUd
~ )tfi nc.Jc aerbeat mıntaka
~ltrı taayyün etmeden bu 
~•klettiremivoruz.,, 

4..~•d~~d•yı aan'atklrlare 
~ad.'• l~rnesine çıkan ve 
:~be.ta .bır ka~ temail veren 
~' 1 1 Yı ••n'"tklrları Eski· 

,_ h;~~itler ve oradan Ada· 
et etmişlerdir. 

bildirilmiıtir. 

Bu emir linrerine dün hükii· 
met doktorları ve sıhhiye me
memurları Asmaaibna giderek 

tetkikat yapmışlar ve derhal farelerin 
öldürülmesi için faaliyete baıla· 
mıılardır. Dlln Asmaaltında ve 

T ahatakaledeki dükkan ve depo 
ittihaz edilen hanların apteaane
lerine, farelerin çıkacakları de· 

liklere zehirli pastalar koymuş• 
lardır. Sıhhiye memurları bugün-

de ayni sahada çalııacaklardır. 
Fareler tamamen öldOrülilnciye 
kadar mücadele devam edecektir. 

Ticaret ileminde: 
• ihracat kooperatifleri 
Gelen haberler tUccar arasın· 

da bUyUk bir allka 
uyandırdı 

Ankaradan gelen haberler ih· 
racat kooperatifleri tesisi fikri 
etrafında fU noktaların dilşünül
dl1ğünft bildirmektedir: 

Milli sermayeyi artırmak ve 
müıtahsillerin menfaatlerini ko
rumak için tesisi lazım addedi. 
len ihracat kooperatiflerinin yal· 
nız bir veya birbirine benziyen 
maddt.ler üzerinde muamele yap· 
ması icapetmektedir. 

Bu kooperatifler ihraç edile· 
cek maddeleri tucc•ıdan değil 
taJt derecedeki mllıtahıiller ko· 
operatifferiiiden alacakhr. MUı· 
tahııller maJlannı müıtabıiller 
kooperatiflerine vereceklerdir. 
Bunun için beqeydea evvel bu. 
nevi kooperatiflerin teşkili ;u
ıumlu görülmektedir, 

Müıtabıillerin fuzuli mutavas
ııtlar yUzlloden kaybetmekte ol
dukları menfaatleribi ihracat 
kooperatifleri sayer.inde muha
faza edecekleri ileri ıUrülmekte
dir. Bu kazancı mUıtabıiller le
hine yüzde yiiz farkla tahmin 
edenler vardır. Bu mesele Halk 
fırkası kongresinde ciddi surette 
tetkik edilecektir. 

Halbuki bazı ikti~a1<'ılar hu 
cemiyetin ictimaına gitmiyor
larmış, maksatlarını da ~öyle 
anlatıyorlarmış : 
"- Heyeti idare intihabı ya. 

pıldığı 7.aman bizim haberi
miz olmuyoı·. Konferans nıa· 
hiyetinde bir içtima olunC'a 
hepimi:ti davet ediyorlar. Biz 
de buııun için git mi) o ruz. 
Çünkü aza hirihirine konfr
rans ,·eriyor! 

Bu sözleri i~i t tikten on ra 
heyeti idare fntihahrnda tağJ
rrlmıyoruz, ) alnız konu mak 
için davet ediliyoruz diyen 
müne"·verlerin ilmi nasıl an· 
ladıkJarnrn, ilmi münakaşayı 
nasıl telakki ettiklerine siz de 
şaşın 

Biz de taeahm ! 

FesP karşı 

1 tanbu mıntakası dahilindeki tica-'rı nda tenzilfıt icraSt, 
ret odalan kogresi dün ticınet oda ın· 2 - Edirneliler tarafından eskiden 
da :> apılmıştrr. Dünkü içtimaa 23 oda Eytam Banka ına yatırılıp ... imdi Em· 
murnhha.,.ile birçok iktisatçı iştirak et- Uık Bankasında bulunan 150 bin lira· 
mi:;;, celse İstanbul Ticaret Müdürü oın Edlrnede krediye hasrl1e bankanın 
Muhsin Beyin bir nutkile açılmıştır. bir şube acması, 
:'ıluhsin Bey kongreye iştirak eden aza 3 - lstanbul . Tekidağ - Kırklareli· 
lam teşekkür etmiş ve lfıkaydi gösterip Edirne şösesinin inşası, 
murahhas göndermiyen odalara da te- 4 - Şarap resminin kilosundan bir 
cssiif ederek bunların adedinin ona ba- kuru~ alınmasının temini • 
liğ olduğunu öylemlştfr. Bundan on- :; :._ Hergün bir kat daha harap o 
rn ruznameye geçilmiştir. lan Edirne civarını mnmur etmek için 

Muhtelif odalar temcnniyntilc, ls- her şahsın bir fidan dikmeğe mecbur 
tanbul odası raportörlerinden Hakkı tutulması, 
Nezihi Bey tarafnıdan yazılan (J\lın. Tekirdağ odası: 
takamız istihsal "e ihraç maddeleri) 
unvanlı rapordan ibaret olan ruzname 1 - Iş "e Sana~; Bankalarının blTer 
muhteviyatının esaslı surette tefüiki açması. 
için iki encümen seçilmesi kararlastı· . 2 - Peynir, :ıahire \e hububat nak· 
rılmış ve intihap yapılarak Zühtfi, AJi lıyatr ~ok pahalıdır. U<:uzlatılması. 
Hiza, Cemal, Lutfi, Hakkı Nezihi, Be· Gellbo!u odası: 
kiı' Bıtkı, Vehbi Beyler birinci enciime· 'ruzlu bahk ihracatının artma 1 icir 
ne Basmacı za~e ~zze~, ~laksut, ~la~·· tuz fiatlarının indirilmesi. 
v~n ,Borsası. Romıserı K~mal,, \!ıhıt Bundan maada Karamür~el odası 
1 ahsı~ ll~hrı ~eyler de ikınci encume· l\lü kirat Jnhi arının Karamürsel de 
ne seçılmışlerdır. bir ispiı1o fabrikası açmasını istemek· 

Kongrelerden bir faJ'd• te, Bartın odası da Amasrada tahlisiye 
S iyede şiddetli bir çıkmıyor mu? ı;;~besi tesis edilmesini arzu etmekte 

Ur ht } k başladı Encümenlerin tefrikinden sonra Ça dır. &ley ar l nakkale murahhası Halit Bey ayağa ---
Hılcpteki hususi muhabirimizden: kalkarak kendisinin ilk defa kongreye Ticaret horıa•ın.!!!: 
Medresetütteçbiz ismi verilen· iştirak ettiğini söylemiş ' 'e müteakıp Buflday fiatları gUn geçtikçe 

H 1 1. . t 1 b . .. senelerdeki kongrelerden ne faide t-lde dUc.Uyor 
a ep ısesı 8 e esı ıon gun· edildiğini, kongre temennlyatının neti· w . T •• • • 

lerde tarih tedrisabndan dolayı celendirilip neticelendirilmediğini sor- Bugday fiatları uzerındekı te-
isyan etmiştir. - _ muştur. nezzül gUn geçtikçe artmakta-

! 1 b b r ~ Duna azadan müderris Zühtü Dev d D.. b k b wd 5 '-
a e e azı mukabelede buunarak gongre muka;. ar. un aıa ~g ~y Kuruş 

nümayişler ya- reratrnın yalnız temenni şeklinde kala 20 paraya kadar ınmış ve albo· 
parak sokak· bil~e~ni t~e.n~i üzerin~e fazl~ 1 ra~ re sat~şı yapılmıştır. Alakadarlar 

d 1 k edılemıyeceğını ızah etmış. Jlalıt He) f' ti d h d" w · · 
ları 0 aşma • .f noktal nazarında ısrar ederek mukar- ıa arın a a uşecegını ve ıre-
tadır. Talebe reratrn temenni şeklinden kurtarılma· lecek seneye büyük bir istokJa 
feain milli bir sı lç~n .bir esas bulunmasını istemiş ve gireceğimizi söylemektedirler. 

demıştır ki: 
serpuı olmadı- - Açık söylemek Jıiıım gelirse tiic- Mubayaacılar bugUn 
ğına karar ve· car ,.e esnaf bize itimat etmiyor. Jfü. toplanıyorlar 
rerek halkı A- tün tekliflexin temenni şeklinde kala- Mubayaacılar birliği, azalarını 

c~ğı~ı ta~min ettiği i.~in odalara ıaımr bugün fevl<alade bir içlimaa da.-
rapların agil 

1 
ı dı g~terıror. Bu ruzdcn kongrel rn- . . .. 

kefiye dedik· a..... miıde. içtimalarımızda ekseriyet bula- vet etmıştır. BugUnku toplantıda 
l . b nuy~ruz..P.a!buki. odalar bütün tücca· Borsa nizamnamesi 'Ye satıılar 
en ir nevi ~uriye \'czlrter reisi rın ıs~d.!gını temıne çah,mahdır. Me· hakkında bük limet nezdinde yapı· 
bat örtüsü kul· Şeyh Tacettin sel! butun Çanakkkale cıvannda kre- .. . • 
lanmağa teşv.k disizlik yüzünden tüccar müşkül ,·azi- lacak teşebbuslenn esası tesbıt 
etmiıtir. Halep ve Şamda fesler :re~te~ir. ~lurabahacıhk .almı~ ?'Ür~· edilecek, cumaertesi gUnU iktı-
yırtılmagw a, agı"l ve kefı'ye geyı·ı. m~ştur. Tuccan m~htekt·ır faızcılerm sat vekaletine gönderilecektir 

ehnden kurtarmak ıçln ş Bankasının . . w . • 
meğe başlanalmııtır. Bu serpuş bir şube açmasını aylardanberi rica et- ıçhmada ayrıca bugday fıatları-
pek iptidai bir Arap serpuıudur. tik. ~ir faide çıkmadı. Şimdi kongreye DID düşüklü~ü de srörÜ$Ülecektir. 
ve Suriye mUoevverlerince bu nıüracat ediyor, temenni değil te,·assu· 
hareket bir nevi irtica addedil- tunu ve bunun için ~Jışmasını btiyo- Maarıfte : 
mektedir. Bütnn medeni dünya· ruz.,, Feyzlatlde konferans 
da şapka geyildiği halde, Suri· Çanakkaleye bir banka llzım Bu ak9am saat 21 ,30 da Ber· 

l'J • f · k d k Halit Bey bundan sonra şube hnk· 
TUccartn allkası ye 1 erın eaı ter e er en şap- kmda bir takrir vermiş ve izahatı tas· lin Darülfünunu felsefe mUderrisi 

Bu mesele Şehrimizdeki kayı kabul etmeyip festen da- vip edilerek lş ' 'e Adapazaraı Türk Ti· Profesör Bemhard Ştrager tara-
tOccarlar arasında bOytık bir ha çirkin olan agil ve kefiyeyi caret Bankaları nezdinde Çanakkalede fından .. Alkol ve Gençlik., me•
allka uyandırmııtır. Bir ço- kabule temayül göstermeleri pek biı· şube küşadının temini için teşebbü· 

T d gariptir. Söylenildi~ine glSre, bu satta bulunmak üzre Uç kişilik bir he· zuu etrafında Feyziati lisesinde 
ğu icaret o asına mllracaat ·ı k f' h k . S . yet seçilmiş ,.e berşembe gtinU topla- umuma mahsus bir konferans 
ederek bu mesele etrafında ma· agı ve e ıye are etme urıye nılmak üzre içtimaa nihayet verilmiş· 
lômat istemitlerdir. Yatani fırkası pi9fiva oluyormuı!. tir. verilecektir. Arzu edenler kon· 
Mallar1mız Pe'te sergisine Diğer taraftan Suriye vüzera Komisyonların içtimaı feransı dinliyebileceklerdir. 

gönderlldl reisi şeb Tacettin Efendi, batı Kongreden sonra, seçilen encümen Konferan Emin Sait B. tara• 
Milli ikbsat ve tasarruf cemi- aUneşten, yağmurdan muhafaza azaları derhal toplanarak muhtelif !'" fmdan Türkçeye çevrilecektir. 

yeti tarafından Peıte ıergiıine eden ve fistllnde Araplık ali- dalar temenni.sile, Hakkı Nezihi Be.rın 
d 1 k 1 1 meli taııyan bir serpn• modeli raporunu tetkik etmişlerdir. . Muzaffer B. geldl 

g8n eri ece o an eıya anmızın .,. Odaların temennileri bilhasa k~edı- Bugünkü maarif vaziyeti il4' 
tesellOm muamelesi dOn bitmiı· ricude getirilmek lizere bir mil- sizlik noktası üzerinde toplanmakkta . d . . h 
tir. Mallar dnn akıam vaıron- sabaka açmııtır. Mnsabakayı ka- ,e aynca her oda kendi mıntakasma lyenı crs senesi ıçın ak~m~sı 
lara konulmuf, yola çıkanlmııtır. zanana Şeyh Ef. kesesinden 6000 ait şu mühim hususatrn teminini L te- izım gelen tedbirler ha aın • 

Sergi murabbasımız Danit B. frank müklfat verecekmif!. mektedir. tetkikatta bulunmak üzre mın-
de iki güne kadar Pe9teye ha- Derhal ili Ye edelim ki, Şeyh Ef. Edime odasn takası dahilinde teftiıe çıkmıı olan 
reket edecektir. fes fistUne sank saran bir zathr. ı _ Şark şimendiferleri navlunla- maarif emini Muzaffer B. avdet 

r-············ç·ı;gı;·;;;·;····;ı·kı·;·i~·~····~····ii~;~;···~d~~i~·;~·············1 ::~::ı~~:i~~~:;::~~~~~ 

Fakir bir ailenin e\'ladı idi. On dört! Birıktirdiği para ile bir fotoğraf f Onun bu mak~ne>:i icat ~tmesile tal.ih 
) aşında bir iş bulmak için kendi e\·in· makinesi almış 'e boş kaldıkça resim onun yüzüne güldü. lşlerı yoluna gır· 
de defter tatmayı öğrenml~ ve pek kü· çıkarmakla meşgul. olmuştu._ Resim alrrj dL Busun onun fabrik8;5ında yjrmi bi~ 

. . ken fotoğrafçılığı ılerletmegi düşündü amele çalışıyor ve fabnkası doksan hı· 
çUk bı~ !11aaşla bir sigorta kumpan~a- ve bunun için çalıştı. Gece gündüz uf·jnadan müteşekkil bulunuyor. Bu ad~m 
!5ına ütıp olarak cirmlştir. raşıyordu . .l'\ihayet fotoğraf Jllakine&i·ı Corç lstiman'dır. Onun serveti ynrım 

ni L-,Jah ettin )eni bir makine icat etti. milyardıl'. 

vekilete taktim edeceğim söy· 
lemektedir. 

TUrk ocaıında tesllm 
muamelesi 

TUrkocağını teslim almakta 
olan halk fırkası heyeti dün 
ocakta metgul olmamıtbr. Heyet 
ocağın mevcut menkul eıyasının 
bir defterinin tanıimini müteakip 
tekrar iıe başlayaşaktır. Bu def
ter ocak müdürlüğll tarafından 
hazırlanmaktadır. Cuma gtınü 
defterin tanziminin bitirileceği 
tahmin edilmektedir. Ankaradan 
gelecek emre inÜıaren ocakta• 
ki eşyalar olduğu gibi muhafaza 
edilecek, müdür ve kitip vazif .. 
lerine devam edeceklerdir. 
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Sallanan taht 

Avrupanın garbında bir h 
knmdar tahtı sallanıyor. 

ispanyanın münevver ve hey 
canla cümhuriyetçileri son inti 
hapta kazandılar yeni kıral v 
kırallık kaybetti. Belki de pe 
yakında tarih, bir kıralhğm da 
ha gümlediğini kaydedecek. 

Biz, Balkan adasının garbınd 
bir reisicümbur sandalyesi bi 
kıral tahtı olduğu zaman nas 
üzüldiikse, Avrupanın garbınd 

bir kıral tahtı bir reisicümbu 
sandalyesi olunca öyle scvinec 

ğiz. Eski tabirile söyliyelim: 
"Hemen Allah emsali kesire 

sil~ müşerref eylesin! ,, 

Müslaldl bir edip 
yusuf Osman Beyin gençl 

rin ilslubünü beğenmedi" 
tütün külü gibi yazısı ve ciğar 
dumamnı andıran ifadesile başı 
mıza " üstadı edep,, kesilmeğ 
çalıştığı şu sıralarda mühim bi 
mlljde vermeme müsaade edini 

Ebedi genç izzet Melih B. 
tekrar kalemi eline aldı; vapu 
runun kamarasından " büyük bi 
telezzüz ıştihasiü,, seyrettiği V 
nediği metediyor. 
Şu halde izzet Melih B. esk 

edebi mektebini bırakarak müs 
takil edip oldu demektir. B 
hükmü verişim hayretinizi md 
cip olmasın: İtalya şebirleriııJ 
resimlerine yapanlara "müıt · 

ressamlari,, denildiğine göre "Ve 
dikte bir resim,, serlavhab m• 
kaleyi yazan izzet~" elih Beye d 
bu üovaoı Yermek yerinde o 
maz mı? 

Spor ve edebiyat 

Sporla fazla uğraşıyor muy 
uğratmıyor muyuz bilme 

Fakat sporun lakırdııına fa 
ediyoruz. O kadar ki edebiya 
mız ve şiirimiz bile sporun te ' 
altında kahyor. 

Di1n yanyana oturan iki geo, 
ten bir tanesi gazetelerden 
rinde çıkan bir manzumeyi ok 
yor, öteki dinliyordu: 

O ne güzeldl , 
Aklımı çeldi ; 
Girdi gönlUme. 

Üçüncü mısraı duyan 
birdenbire kendini tutama 
bağırdı: 

- Gol! 



1 Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 
'------------

lstanbulda yangınlara karşı ilk tedbir ne vakıt alındı, Geliyor Bayram 
ilk teşkilah kim yaph ? 

Lstanbulun en büyük dertlerinden fakat bu teşebbüste munffak olamrt· 1 
birisi muhakkak ki yangın f el!ketidir. mıştır. • 1 
lııun ve kısa yaşamış her. Jstanbullu· Davut G!!ç.!1'. .. bu suikasti a.tıatt?k·ı 
ta11n hafızasında bir kaç büyük yangın tan_ sonra ~onunu olarak bah~ıyemı1.e 
hatırası vardır. Ve tarihin uzak ve ya. intısap etmış ve kaptan lbrahım paşa 

Siz de 
Çocuğunuzu 

kın sahifelerinde lstanbulu kasıp k~- il~ b.irlikte Venedik muharebesine ~t-1 
~urınu!'I birkaç büyük yangına tesadüf mıştır. Bu muharebede Davodun bır· 
dilir. :.: çok yararlıkları görülmüştür. Bu mu-

Bu itibarla 1stanbulda yangına kar harebede dtışman donanmasına 1164 
1 alınan tedbirlerin ne suretle başla· güUe atmış ve iyi nişan aldığından dü~ 
lığını tetkik etmek faydasız olmiyaca· man gemilerinin direklerini kırmış, 
hnı düşündük. bazılannı ise tamamen batırmağa mu· 
Yaptığımız tetkikata nazaran eski vaffak olmuştu. 

~hlanlarda yangın söndürmek için Tii Bu muharebeden sonra tstanbula ge 
C~da getirilmiş olan teşkilatın mebdei !ip dini isllmın evamirini ifa ve icra-
hıcrt (1146) tarihinde vefat etmiş olan fa hasrı vakit etmefe başlamıştır. Bir 
(l>avut Gerçek) tir. ~;; zün tersane önünde duran bir geminin 
. Bu zatın mezan Hasekinisa h:ıstane ı~~ ateş alıp yanmaia başladığını görünce 

ı..~nin bahçe kapısının karşısındaki so-~;;.."..'!?~ bu gibi a~etıerin önüne geçmek için bir 
"&kta oralarda emsali görülmiyeeek • .... tulumba ıcat ve imal etmişti. 
derecede büyük bir sakız ağacının göl • ~i%!:ıi~~ Bu tulumbanın 1130 tarihinde tüf ek 
Ceıi altındadır. ~ haneden zuhur eden büyük yangında 

Bu mezarın taşında ve Uhdinin °''· ive ayni senede çıkan büyük Tophane 
İlrafrnda kitabeler vardır. Mezar ta5 1k defa olarak der~thitll tulumbacı bışı~ yangınında büyük faydaları görülmüş 
llrn kitabesi şudur: makamını getirilen "Davut Gerçe,.ğin til. Bunun üzerine veziri azam İbrahim 
ı..._"DergAhı ili yeniçerileri tulumbacı Hasekideki mezarı paşa kendisini 120 akçe 
::"flsı merhum Davut Gerçek ruhu icin yevmiye ile (Sertulumbacıyanı dergahı 
fatiha.,, ~ Ali yeniçerileri tulumbacı başısı Davut ali) makamına getirmi~ ve maiyetine 

1146 Gerçek) aslen Fransızdır, Fransada lbrmgele!' teşki.li~ı vermiş. tahsisat çe 
B~ ~ezann etrafındaki .kabirlerin doğmuştur. Fakat 1128 tarihi hicrisin- kışla t!mın. et~ıştı. . . 

~rınsınde lstanbulun eskı tulumb:ı· de kendisine hidayet erişmiş ve on kişi Uhıttekı kıtabe bu teşkıllta kımle
~larının metfun olduğu sair kitabele· lik ailesi efradile birlikte müslüman rin dahil olduğunu ve ne kadar maaş 

Sevindiriniz 

" tetkikinden anlaşılır. dinini kabul ederek lstanbula gelmiş aldıklarını da kardetmektedir. « Şu halde şu mevkiini tayin ve kay. tir Davut bu vazıfeyi senelerce hüsnü 
!ttifimiz nokta, lstanbulda yangın •

0 
t suretle ifa ettikten sonra 1146 tarihin-

~lldürme teşebbüslerinin tarihini tet· z~~a.n stanbulda bul~na!' .Fran- de vefat etmiş ve Hasekide resmini 
!k edecek olanlar için ehemmiyetli· sız elçısı'!!n· .. bu Fransız aılesının ta- dercettiğimiz makbereye defnedilmiş-

Bir KUMBARA Alınız 
«ır ma~en musluman olar~~ Jsta~bula gel tir. 

ahtin etrafında merhumun tercü· mesınden muğber ve muteessır olduğu Bu mezar ve etrafındaki mezarlar 1 Türhiye İş Bankası 1 1'ıeı hali yazdıdır. Bu tercümei hal hit anlaşılıyor. Çünkü bu kitabede kayde- uzun seneler tulumbacılar tarafından 
~~i tarzı kadim üzre yazılmış oldu~u dildiğine göre Galatada. cevahircilik bir ziyaretglh tellkki edilmiş ve ken
._•n ~Yiten değil de, bugünkü lisan ile eden (Marşan) isminde bir frenk, ken- disinden sonra İstanbul yanrın1arile 

"'"lıni nakledelim. disini yakalamak, Fransa elçisine te11- mücadele etmek itin vakfı hayat eden 1 MELEKET 'l,, mabk\ik satırlara göre (derglhı Um etmek veyahut zehirlemek istemiş, terden birçoğu oran ıömUJmüştür ... 

şlk~g:ö··&;·yd;ti~i=i;i·;ii~iş···gn;d~.t~iiii;:·· .. :K~auç~···tu:~Ciiüi 
HABERLERi 

llyeceğlne sUz veren belediye reisi azarl&DIQI kadın 
Bir hllekArlık 
ytlzflnden 

zmirde 
damping 

h Şıkago tehrinin belediye inti
h~batı birdenbire beklenilmiyen 
~ır tekil aldı. Evveli bütün ih
d "1aller, Mister Tomsonun lehin-

t idi. Herkes onun kazanaca
hııt muhakkak naz.arile bakı· 
!:'~u. Jçki kaçakçılığile meşgul 
~ "' r, hep onun tarafında idi. 
d·t ve hepsi ona ny vermiıler· 
hı. Buna rap men kaçakçılar ve 
~ •tdutlara ilanı harp edeceğini 
~ Onları kökünden mahvedece· 
C•lli ·1· d C it. ı an e en Anton ermak 

21tımııtar. 
tt.~?ton Cermak intibabını mü

""' 
1
P verdiği beyanatta şu aöı-

: '4ylemiıtir: 
l'... Şikagoyu altmış günde temiz· 
"'Ytce"· 
~•I ı•me kaniim. Haydutlar 
~~ Alkapone ve onun bütün ar· 
~"1 ~an, Şikagodan def olup 
~ege mecbur olacaklardır. 
\ıı len onların iılerini kamilen "lllt•c. .. 

''Ş flm. 
~1ilcago balkı bana rey ver• 
s:e. akb selim sahibi olduk· 
~ ••bat ettiler. Benim firiı· 
" illa lllOcadele, akıl He akılsız
~Geadelesi idi. Benim rakibin 
~--llıde a6ylenmedik saz bı
' dı. Benim halktan 1,200,000 

taldığunı iddia elti. Ben 
)alanlarını yilzUne vurdum. 

''-.!;,frlka numarası: 109 
f!t.ı1r Garp cepbe11nde ••• müellfii 

Maria Rem•ıgur 

Ben halka, vergileri tasnif etme
yi, ve canilerle döğüşmeyi vadet· 
tim. Suiistimali kökünden kaldı
racağım ve ıehirde ipiz bırak· 
mıyacağım. Ben bu esaslar da· 
iresinde döğüıtüm ve muvaffak ' 
oldum 

i aım~hıt kWıın ~ana reı Te~ 
mesi, Şikago'nun haJAsı demek· 
tir. Şimdiye kadar halk, hiç bir 
belediye re'ıine benim kadar rey 

vermemiıtir. Kazandiğım ekseriyet 
191,916 reydir. Bugün belediye
ye giriyorum ve derhal İfe bq· 
lıyorum. Altmıı gün geçmeden 
herıey olacaktır. Şikagonun bil
tün ihtiyacı namuslu memur ve 
temiz polistir. Şikago bu sayede 
yep yeni bir ıebir olacak. 
içki kaçakçiları daha şimdiden 
dağılmafa ba.7ladılar. ÇünkO be
nim onlara karşı nasıl hareket 
edeceğimi biliyorlar. Ben bele
diye riyasetinrl~ bulundukça 
onların burada bir lahza yaıa
malarına imkln yoktur. 
Şikagonun yeni belediye reisi 

57 yaşındadır, ve bankerdir. 
Kendisi, ıon derece ıiddetle ha
reket eden faal ve gayretli bir 
adamdır. 

Onun belediye reisliğine inti
habı ile Şikago ıehrinin başka· 

Yugolavyamn kral uraymda 
muteber ıimalardan biri Mat· 
mazel Jarmina NoYotnadır. Yu· 
goslarya asilzadelerinden biri 
olan Matmazel, ıeçealerde Yu
goslavya kraliçesi tarafından el· 
bise ve tezyinat hususunda fazla 
iırafatta bulundufu için te•bila 
olunmuıtur. Bilhassa Matmuelin 
küpeleri kraliçenin muabazesini 
davet etmittir. Londra ıuete· 
leri bu haberi .erirken Matma
zelin resmini de dercetmiftir. 

laıacağına muhakkak naurile 
bakılmaktadır. Onun dediii fibi 

E.akl .. hlr bir gUn gazetesiz 
kaldı 

Cama 2'htll lttanbul treni mu
anea ~nde Eıkiıehire var· 
dıjı vakit bayi Veli efendiye ait 
pseteler postadan çıkmamıı 
diter kGçOk bir mUvezzi beaa· 

bı~ ı~len be~ .. on,.ıazete zuhur 
et.ittir. Veli Ef. Eıkifebir lıal· 
lrina ait pzetelerin niye g6nde-
rilmedltini burada bayi Artin 
Ef. den sormata hazırlanırken 
Artin Ef. den bir mektup almıı
br. Ba mektupta Artin Ef. nin, 
cuma ailnü g6nderilen telıraf 
herine gazeteleri Çukur Hiaar 
istasyonuna . yollachiı fakat 

telırafm nuan dikkatini celbetti· 
ti yazılmaktadır. Halbuki Veli 
Ef. b6yle bir telrraf çekmediii 
için ifte bir aalıteklrbk olduğu 
anlqılmıı polisçe tahkikata baı
lanlDJfbr. 

kaçakçılar, onun ekseriyet ka
ıanm•i• baıladıiı dakikadan 
itibaren me'ylla olmuılar ve der· 
bal gizlenmefe bqlam.,Iardır. 

Yeni belediye reiai mevkiinde 
d6rt aene kalacaktır. Onun bu 
mllddet zarfmd• Şikagoyu bir 
efkiya me'meni halinden çıkaraca
tına ve ıehrin beynelmilel ıCSh· 
ret ve itibarini iade ~decejine 
katiyetle inanılıyor. 

Dahllt ticaret mUdUrU yakında 
lzmlrden 9ehrlmlze gellyor 
f zmirden bildirildiğine göra 

dahili ticaret müdQrü Necimed-
dia B. izmirde damping hakkın· 
da yaptığı tetkikatını bitirrniıtir. 
Necimeddin B. ıehrimize de ge-

lerek tetkikatta bulunacaktır.Mum 
ileyRusların dahilde dampmg yap-ı

tıiı .. hakkında mü~bet d~Jil ?lilı~! 
dıgını fakat barıçte dampmg le 
ihracatımıza zarar verdiğini 53y
miftir. 

ihracat tuccarlarına kıredl 
izmirde ihracat tiiccarlanna 

kredi açılması için esaslı tetkikat 
baılanmııtır. İzmir ticaret oda
mnd& da bu meıele ehemmiyetle 
mUukere olunmaktadır. 
An• katlll bir genç lzmlrde 

yakalandı 

Valdesi Şerifeyi öldürmekten 
idama mahkum olup çoktanberi 
firar halinde bulunan hacı Hü· 
ıeyin namında Tokatlı bir genç, 
izmirde yakalanmııtır. 

F ranaızca Sözlü Filimlerin 

Serefzara 

DIVl.11 
KIRYANI 

diyorl~r. Fakat çuvallar iyice bağla~ı· da pırıldıyor. Feneri hayvanın başı ya vaş fhtilAç duruyor. Kan kesiliyor. Vil- Kendisi söyledi. 
y~r •.. a~zı bezlerle sarıhyo~: ye çok gtl- nına koyarak diyor ki: li çuvalla kayıı1Jraı çözüyor. Hayvanın _Adam sen de ehemmiyeti yok de. 
r~ltusuz arab~~ kadar goture~e~ hep - Gel bakayım canım, cfierim- donuk gözleri yan zulmet arasında pa- mek •.• 
bırden araba ıçıne sokuyoruz. \ ı~.lı~. pa- Hayvan boğuk bofttk homurdanı· nldıyor ve dili san diı1lerinden dışarı Cevap veriyor: 
rayı sayıyor, karanlıkta yola duşuyo. yor. Vaziyetini dtizeltiyoruz. Tjaden sarkıyor. _Ne olursa olsun-· Geçenlerde iki-
ruz. Tjaden, Jüp jandarma korkusile :ve Kosole tutuyorlar. Villi kUtüfU ala Domuzu yüzüyoruz. Villi ve Tyadin sini de beraber gördüm. 
tarassut ediyorlar. Bu sırada bizi dur rak şiddetle indiriyor. Domuz yan üs- akciğerlerini, karaciferini, midesini ve _ o halde bırak gitsin yahu ... 
durmak istiyenin ny haline ... Biraz gi tü düşüyor. Tjaden yan sesle diyor ki: lfkembeelnl çıkarıyorlar. Sonra hayvan Oldutu yerde durakladı: 
dince şoseden ayrılıyoruz. Hayvanlar - Ne güzel vuruş.. Haydi kabı ha- fki ataç aruına asılıyor. Böylece pctr· _Deli misin? Neler söylüyorsun? .. 
nefes nefese, araba taştan taşa ~eı;yor. zırla... çalamuı daha kolaydır. Fanusun tit- Omuzlanmı silkiyorum. O vakıt taf. 
Tekerlekler kum içinde kayıyor, çam Hemen bıçağı bofa:r.a vuruyor ve rek ziyası manzarayı aydınlatıyor. Et silAta giriı1iyor. Kadın ne yapsın ... Al· 
dalları Y.üzümüz-:_ çarpıy~r. Nihayet or· kanıw kap üzerine tutuy~rlar. Tja~en yağlı bir revnakla parlıyor. Hayvanın ber kadına ancak me~h~met hissi du
manın hır açıklıgına gehyor ve orada bıçagı daldrnyor. Kan sıyah bir fıakıye arkumda orman muzlim ve sakin bir yuyor. Eğer arasıra gorüşmeğe razr ol
b~raz dinleniroruz. _Dof!luzu yere indi· ~ib.i fışkınyor. Birdenbire koca vUeut halde uzanıyor. Çimen, reçine, toprak mazsa intihar edeceğini ~rledi. Kadın 
rıyoruz. Semız n pas bır hayvan.. ınlıyerek cabalanıyor. Lenger saraıh- kokulan etrafı sanyor. da tabU «arkadaşça» gorüşmelerine 

Villi uzun bir bıçağı bir bileği taşı yor. Kan etrafa saçılıyor. Villi fısıldı- Villi ile Tyaden'in iş görürken ya· muvafakat ediyor. Cevap vermiyorum. 
üzerinde biliyerek diyor ki: yor: kalanmamalan için nöbetçilik ediy~ Devam ederek diyor ki: 

- Böyle pis bir mahlUktan güzel su - Sıkı tutun! sıkı tutun yahu!.. ruz. Rahe,yi yanımda arqtırıyorum. - Bak şimdi sustun değil mi? Az 
c~klar. ve .. j~mbonl~ sa!'dviçler yapıla Vücudu bütün kuyetimizle bastın- Alber, domuzun öldürüldüğü sı!ad:ı evvel bir şey bilir!"iş gibi ötüp duru· 
bılmesı gulunç değıl mı?.. yoruz. Kadın kabın ıçinde tıkırdıyor. Rahe,nin uzaklaştığını haber verıyor. yordun. Sana temın ederim ki o ... 

~~ Domuzu onunla Tjaden kesecekler. Dumanları tütüyor. Valantin hemen Onu bulmak için çekilmiş oldatu ten· Birdenbire duruyor mukabele edi)• 
lll_ Tjaden diyor ki: bunu kapaklı iki kutuya aktarma edi· ha yola doğru gidiyoruz. Bu sırada Al· rum: 

· \ruu - Doğrusu benim fhtiMsım at k~s· yor. Hayvanın kalın derisi altında vü- ber'e soruyorum: - Canım Alber bu kadar kendini 
Uıer{ Jfip ve Kosole yağla mekte .. Maamafih hu da o da bir hay. c~dunun titrediğini doyuyorum. Bu - Neredeain yahu Alber .. epeydir kaptırma ... asabiyete de hacet yok .. ben 

' "'1akaı"e atılıp boğazından ve van boğazlamak .. Arada ne fark var:'. titreyiş o kadar menfur ki- ellerimden ıözükmüyoraun- şöyle bir fikir sarf ediverdim Eğer zan· 
"-"-Uarı:rlar. Etrafın~ .kayış- Gidip arabadan b~r.küt~k getiriyor. karn~ma doğru çıkıyor: Bu ~rtık haya- Biru tereddtit etti: ~?'ra z.engi~w~i~ nettiğin gibi ise ~ok ala... · 

lal't Uze • 7C'~!ar. Hap;an kı· Kosole kanı almak ıçın hır kap tutu- tın bır son mukavemetı değil yalnıza· tüecann kendi sevgihsına takıp etıgını önüne bakıyor ve yaval' seda ile di-
•r. l>iğl'ltlı e çıfte atıyor ve ho yor. Villi kollarını bükerek beline bir delıitın takallUsü ... bu sebepten dolayı söyledi. Soruyorum: yor ki. • 

er eri de ona taklit e- inlik takıyor. Sa~lan fener siyaaı•· ihül~ daba menfur oluyor Ya'f&f )'&· - - Bunu nasıl haber aldua? • (BitmediJ 
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}'ri:oen in h:ı rek~tl 

Felemenk aşkı 
Mariı dö Kobradan 

fa. 
Al'llkatın söıleıi alkı~larla karşı· kocamı kat'iyyen öldürmedim. Garip 

lanmıştı. Hakim salonu süküta da,·ct hir tesadüfün kurbanıyım. 
etti. Da\'a,·eldli, maznun :-;andalyeı,;indt· - };vet .. evet. Daima öyle derler •• 
oturan gözleri yaşlı güzel ..:arı.,.1111 g ös-1 Esa ·en a\·ukatınızı bu noktai nazara 
tererek bağırıyordu: imale etmekle ~ok iyi ettini7:. Fakat ar· 

- Efendiler, kocasını katletti'! mü<l tık mademki beraet ettiniz, artık ko
deiumumi bile bizzat bunu iddia c>deml· 1 medya:rı bırakınız. Yemin ederjm ki 

Grafoloji mütehaaaısmuz cevA pveriyor V AKIT' ın takvimi .. 

Çar~amba 
15 Nuan 931 

Zilki!de 

1349 

Gün~in dcğuşu : 5,22-&.tışı : l 

Namaz vakitleri 
Sabah Oil:le lktodı /.ltfam Yat•• 

... J 5,3 12.14 15.5, 18.48 .. '0.24 

-BORSA 1 
miştir. 1 pat yoktur. Herhalde katlet- cinayetiniz, sizi benim na7..arımda :yi.ık- 1 • .. . • • • 
miş ols:ıydı hile, merhumun hu#uneti _ seltiyor, Te izin muvafakat ce\'abınızı . 2.ı1 :- DOrüst, ?hşkan, kendıne e- hay~~ın. daha canla başla gırdı ~ıktısı· ı-ı~-:"W~-~":"1~-A~d~ıç""'!•'--.~-ıı ki cümlenin maltlmudur _bu hareketi almadık~a bir an rahat ~·aşryamryaca- ~un, ":'utevazı •.. a!"elf taraflan kuv:l·et ıu gordükçe, bu ufak tefek kusurl a rı-
mazur gösterebilirdi. Çünkü müdafaai ğım. h, hance iyi gor~nmesinl seven n. ~u nız da sali.h bulacaktır. 
nHi \aziyeti tahaddüs etmi,.. olurdu. • • • ,·a~fak olabilen, ış hayatına asla sınır: 282 - Dikkatli n muntazam uadm ı 
Ne rede kaldı ki masumdur • ::; · B Vf te •ı.t 1 d' lerıni kan tırmıyan, husuiyeti kendı tuz. Ancak muayyen bir i üzerinde 

Jüri h'c,etinin nıÜZ'lker~ i pek kı~a I' ımon,bi arond ben .rsb~-1 •• ek eb~ en ı. sine kafi, kendi menfaatini başkaları· muvaffak olabilecek az etraflı \'e .,,._ 
• · • • 1 ~aron on r av an rı uyu · ır sn:ı- t d bi ·ı ,.... 

oldu ittifakla beraatine k::ırar \'erdi a t · · d · h k b" · nın mazarra sn a aramıyan, raz cı e mil iıııtidatlarınız ,·ar Çalışmaktan ce 
]er • ' . , ile 1'~ınbe ya~ıt) 

0ra1"k er ahşam. ır 1canı ctkmlş. emelleri mütevazı birisiniz: kinmeı.siniz. Hayatın· epe,·ce silles ini 
. e >eril er va a ·. en ususı an aıın • 218 Dlkk ı· · i f ti d · . imon Leknstor alkı..:;Jar ara mda d h· ı b'. ·ci . t ·ı . •k' • - at 11ın z. n zam (l.n, yemiııı lnsanlann te,·azuu ile en küçük ~ a ı e ıı na} e şemmesı e ı.e\ ını .. ·· ·· t ·· t ı d h ')' 

11alonu ter1ederken ga7.ete fotoğrafcı· "k' · ı· yüks ıt · . d E i gorunu~ en, sus en, roman ar an, tt· is te olşa büvük bir sahır " te,·ekkül . • ı ı ı mıs ı e n or u. snsen. :-'i mon 1 ·· u 1 d h l K d" · · · 
)arına muhtelif pozlarda resimlerini al latif bil" zevce idi. Holandahnın flo· \'n gor. er .en o anırsınız. en ı.ns le yaparsınız. Nikbinsiniz. Samimi. l\in 
dırırnrdıı. Pek müteSfiir bir halde ma-j r'ınleı·ı"nden ~st'f d d' f'h ıe emnıyetinıı var. Serbest defilsinır. sizsiniz. Yalnız kendinize fazla emni ·e . • ı a e e ıyor, maama ı Mü i üt hh' · · H • · 
rl1tm Simon, anıkattnın koluna yasla- sadık kahyordu. Bir sabah, gazete!';ini ,·es

1
• v,s, mt enf 11TI:~ınız.ğ er şe1 .Yl.n ı tiniz \'ar. Biraz olur olmaz şeylere knr 

narak çıktı. "Aşk yüzünden cinayetten uçar açmaz şu satırları okudu: eV\'e a ena ara ını .gorme e mey ını:ı şı mat tarafınız zaiftir. 
bemet kazananlar.. cemiyeti umumi "Bir cinayetin son safhası.. ,.~r. Maahaza umumıye~J~, .sami.~f. şe· 283 - Hassassınız. Bazan en ha it 
1':itihi, madama bir buket \'erdi. ,.e ii~ "Madam Simonun k:ıhramanı oldu- f!k~ merham~ti ~I b!nsı~ız •. GorUşle. hadiseler knrşısrnda sinirlenen nevröz 
ı~zeteci ke~dislne aşk. Lpirtizme. em·1tu cinayet hatırlardadır. Iley'eti haki· nnız kunetlı değil. ıecrühenı7. az. Aı birisisiniz. Çalışkan ve mütevekkil ()1· 
nıyet • nndıgı ,.e 01.un etekler hakkında mc kendisini beı·aet ettirmişti. Madam ok~mu un~z. . ~ı h • dutun uzu görüyorum. Dikkatli. inti· 
aualleı· sordular. Simon, kocasının mechul birisinin kur- !79 - Bıraz ış ve husus.. a:s:atınız. samdan hoşlanan, evine bağlı, ev işle· 

Simon, nihayet el'ine dönebildi. 1\a. unlanna kurban gittiğini iddia ediyor da hırsınsınTZ. Çok sakin gorilnm~nlze rinde daha mu\'affak. ~amimi. müo;;ffü. 
pıcı kendi ini göz yn~larile kar. ıla- ifu. Flhakika madam Simon doğru siy rağmen habbeyi k.ub.be yapmak tabıntı~ siniz. Fakat tatmin edilmemissiniz: 11rn 
mı tı. Hf7.metçisi ağlıya ağlıya onu ku lüyordu Dün Ccnevrede tevkif edilen dan vaıgeçememışsınlzdir. Emellerı· teva:ıısınıı Görüşleriniz basit fakat dn 
cakladı. MManın üzerinde büyük bir de beynetm'ilel ser~rtlerden biri Mösyö ni7. çok. Yeniliklere merakınız faıln. lma iyiliğ~ matuftur. Terbiyeli v~ nn· 
ınet çiçek duruyordu: S~~on demeti al Löka.o;toru katlettiğini itiraf 'etmiıtiı'. Sin~ma, eğ~e~c:eli ~o~lant!lar size zevk ıik oldufunu:ıu jddia ederim. 
dı ve şu kartviziti gordu: Madam La Baron Vinters,·ik ile dostla \'erır. 1\luhıtını~e. ıyı tesrr yapabl~lrsl 284 - Dikk tr 'k ah ü 

B ron de J'intersvik . . . niz Hassasiyetınız orta derecededn'. a 1• nazı • m cup, s se 
D d a k' ? ıının hakıkatın bu suretle te<"ellıain· .280 s· ka 1 hemen .... meraklı, hayalperest, intizamdan hoş-

- u a ım. d 1. ki· . . ·· h t . - ız rar annızı ·~ 1 .. .. . 1 k d' . llf d . . b" . . tt ı...~ • • ı· en memnun o aca arın.t ;:;up e e mı re a-leci .. abuk bıkan biraz f•lerf ni anan, goruşlerı hata ı, en ıne emın, 
- 1' a anı, tilZI il Sllcl ellUi:fl lQ 1· yoruz. n. "~ ' 1r • Y .,. f I • üb l • ğ 1 t f • • •• " 

sar salonunda bekliyor. " . . . . vehimli kanutlar1a kanştıran, hassaP., ... me en m a a a 1• e ra rna ıyı gorun 
N . t ' . . . b ., • Simon bu satırları ıkı defa okud tt. dikk tli k dl d hlt'ne de az e-- mekten hoşlanır birisiniz •• Hazan bed· 

- e 15 ı)'oı aca a · J\ocasının o aralık Holandada bulunıı· a ' en ne e mu 1 • • • • • • 
- Bilmem fnkat kıldı: lm.-afeti ye- d üt . 1 t B h 1 . min hayalperest fakat dürüst. samimi hın fakat ekserıya nlkbmsınız. Bıı· §e· 

rfnde bir ada~ · ~tlın ank!" b~l~ır ~ 'mdu~ u. ~ a >kPt~ı yett~n hoşlanan muhitine ar. intibak )"i büyük bir sabırla takip edebilirsi· 
. • · . a ınca ım ı ır ne .... a aı· evınece · 1. • ' • • Fik ı biti · • k Sımon, turnlet odasında bıraz dfücl v 1 ·ı· t ·i .. d i ·d t' edebılen. her şeyı ya kıymetinden az nız. r sa ennız yo · 

1 • d. r,n >ası ı gar.e t) onft gon er p a' e ı k h . 1 h k d ~s- 1\f ··t dd't hh .. dikten sonra ~a ona gır ı. Baron onu ni hekl~mekti ,·eya ço e emmıyet c mu a ·eme e en :.",) - u ere ı , ,.e am ve mll\eS 
görür görmez ayağn kalktı. Zarif bir · * * * birisiniz. vissiniz. 
eentilm~_ndi. Gözl~ri mav:i. ~:cngi ~ırmı 2• saat sonra bir telgraf geldi. :.;f. • 281 -Siz çalı9kansınır.. Pek ame11E" Her şeyin en-ela fena tarafını gör· 
zı. ,.e pur sıhhattı. Önce, gl!zel cümle- mon sevinçle açtı ,e ~u . atırları oku· fikri birleştfrmemlnir.. ama her iste- mek sizi hiru as abi ,.e hırçın yapmış· 
Jeılp, beraetinde!' dolayı Sımonu te~- du: • diğiniz f§I neye mtitevakkıf olurs:\ ol· tır. 
ril\ ro mahkemeyı ne helecanlarla takıp "Cencvredf'n verilen haberin lıer ıe· sun pek ill yaparsınız. Tereddüt \'e Muntazam ve dikkatlisiniz. Nikbin 
ettigini anlattı. yi dcğ~tirdiğini bUdirmcklc nıütecsıi- \'ehm, tUphe gibi şeylerden zaafınız olduA-unuz muhakkak fakat ek eriy:ı 

fo:im~n: . . rinı. IJcni kıyml'tiniz hakkında aldat· yok. GörUşleriniz biraz hakiki kıymetle ıreçirdiğiniz asabi bir hareketi müteR· 
- N~zaket ve ala~a?ıza. mınl!etta- tınız. f'aristeki daoavckUime la/dk ta. rinden noksan. Fakat fazla okudukça, kıp bedbin olursunu1. 

T!m·. dedı, ta...~,-,,·ur edın.ız ;k1 demın si-' lehi idn emir verdim. St'ldmlar • ., 
zı hır gazetecı zannetmıştım. ~ R t 

1 
: 

JCaron: uper )\ D L i Y E D E 
·- o. ha)·ıı-, dedi, ben meraklı yazı- 1 • 

tar anyan bir gazeteci değilim ma· 1 Polis Haberleri 67 Maznunlu 
dam. hen Hofandnlıyım. kırk ik. ya ın 
cta>·ım. 8200 Lira 

- Hiç te görünmüyorsunuz haron. 
- Açık havada yaşarım madaırı, 

Roterdam charında bir gübre fnhri· 
kam ·,·ardır •• cnede !ekiz yür. bin flo
rin kazanırım ki franga tah' il edil eliği 
takdirde .•• 

Holandalr, kızarıp bozararak su muş 
tu. Sonra, birdenbire: 

- Bunları söylemekten maksadım, 
dedi. s izin desti izdirncrnızı talebe 
ıeldim de ... 

- Baron : •• Doğrusu kızmalı mı
yım, gülmeli miyim şaşırıyorum • 

- Ne o, ne de öteki madam .• Tekli· 
fim ciddin namuskilranediı'. Bugünün 
heyecanı geçer geçmcz .düşünmeğe ,·ak 
tiniz olacak, o zaman teklifimi kabul 
edeceiiniıi ümit ediyorum. 

- Doğı·usu beni şaşırttınız. 
- Biliyorum. Bilborum. Fakat dil 

tlinecekaini:ı.. • 
Her halde, beni derhal reddetmedi· 

ginizi ümit edebilir miyim madam? 
- Hay. hay_ Bilakis! .. Fakat ma

dem ki açık konuşuyoruz, bu talebin 
sebebini öğrenebilir miyim"! 

- Samimi olaeatım madam .. Çok sa 
mimi .. ~ebebi, kocanızı öldürmU;;; ol-
manızdır. • 

- O? •• 
- Biliyorum ki avukatınız sizi kur-

tarmak için bunun aksini ddia etti n 
muvaffak oldu. Fakat laf aramızda, 
ben kocanızı öldürdüğünüz hakkında 
kat'iyyen bir an bile şüphe duymadım. 

- Aff edcrsiniz ... 
-Rica ederim müdafaaya kalkışmayı. 
ınz aziz madam... izi bu kadar .se,·me 
me sebep kocanızı öldürdüğünüz icin· 
dir. Ye bizim saadetimizi süsllyecek o
lan. <"emivet tarafından aff edilmi · o
Jan bu cinayetin bibeddir. Çok defa 
zannederler ki, biz Holandalılar, sade· 
ce içmesini bilir n kan~ık bir ruhun 
inceliklerini anlı;.ımayız.. Ne hata! .. 
lıte gürUyorsunuz hunun yanlı oldu· 
iunu hiç olmazsa ben ispat ediyorum .. 
Kendimi daha şimdiden evlen mi:. 'e 
sizinle ayni yatakta göı-üyorum. 1Icr 
akşam, muhayyel bir facianın Hrdiği 
tath ürperme le >atıyorum. Sizin kii· 
çÜık ellerinizin l>o) numu ıktığını, veya' 
bir tabancanın soğuk namlusunun şaka 
tıma doğru ilerlediğini görür gibi olu-! 
yorum. Mabedin merdivenlerinde kan 
var madam, 'e beni heyecana getiren, 
alt iiat eden, biı· an eV\·e) sizin Barones 
Vintersvik olmanız ricasile tepindi· 
nn de budur. 
Simon, şaşırmış bir halde, daha im 
diden garip bir sure~ie ~ı.:ıdetini ta· 
dan Ho1andah:>a bakı) ordu. 

- l 'akat, mösyö, reddediyorum. Ben 

Karabet Ef. piyangod•n aldı§ı 
parasının bir kısmını ç•ldırdı 

Geçen gün · çekilen tayyare 
piyangosunun büyük ikramiyesi
nin isabet ettiği talililerden biri
nin de Gedikpqada oturan Ka
rabet Ef. isminde biri olduğu 
yaıılmııtı. 

Karabet Ef. kuanchiı on bin 
liranın ıerefiae evelki akıam e
vinde arkadatlarına bir içki zi
yafeti vermittir. 

Eğlenti eıneaında Karabetin 
kain biraderi T orkum bir aralık 
içkinin kendisini fena yaphiını 
söyliyerek qağı kata inmiflir. 
Fakat paraların aıağ"ıda bir san
dık içinde kilitli olduitJnu 
dOtünen Karabet, kainbiraderi 
nin bu hareketinden ıDpbelenmit 
ve validesine Turkumu takip et· 
mesini ve yalnız bırakmama11nı 
söylemif tir. Oğlunun ıüpbesini 
anlıyan ve haklı gören Kara
betin validesi derlial afağıya in
miı ise de Torkumu bulamamıı 
ve aramaya baılamııtır. Valide
ıinden aonra Karabet te rahat 
duramayarak aıaiJya inmiı ve 
T orkomun orada olmadığım ga
rünce derhal paraların bulundu· 
ğu sandığa koımuıtur. Likin ne 
g6rılln... Sandıian kilidi lnrıtmıf 
ve içinde bulunan 3200 lira alın· 
mıttar. 

Bu vaziyet kartııında kendini 
şaşıran Karabet misafirleri unu· 
tarak Torkomu aramak Ozere 
telitla sokağa fırlamıt ve buluo• 
maaı ihtimali olan her yere bat 
vurduktan sonra meyus bir hal• 
de evine dönmüıtor. Karabetin 
mUracaah üzerine Torkomu ara
mıya başlayan zabıta dün iCÇ 
vakte lcadar kendisini yakalıya 
mamıştı. Kendisile görüıen bir 
muharririmiıe Karabet Ef. para· 
nın altı bin Jirassnın çek olduğu
na teşekkDr etmekte o'duğunu 
söylemiştir. 
Sefalet yUzUnden bir intihar 

Evelki ak,am feci bif intihar 

KasımP11pde 2blraf olup blrblrlertne giren kom,ulardan ço§u, 
mahliemede devadan vaz 9~tller 67maznun 27 ye indi& 

Muhakemeden sonra, iki kadın salonda 
blrblrlerlnl tokatladılar 

lıtanbul ü~OncG ceza mahke
mesinde dün sabah Kaaımpaııda 
ıeçcn altmıt yedi maınunlu bir 
vak'aya ait daV1nın rüyetine 
başlanmııtır. 

Dava, eve taarruz, darp ve 
· tahkir, basar iraaı dava11dır. Ve 
bu a.ltmıı yedi maznun, yanyarı· 
ya biribirinden davacıdır. Me
aeli, bunlardan Gillistan H. ve 
onun tarafhıı olanlar, iddia edi
yorlar, ki kendilerinin ayni za• 
manda mahallenin muhtan olan 
bakkal Tahsin Ef. nin dDkklnın-
dan ahı, veriş etmemeleri, diğer 
tarafın bDcumuna veıile olmut· 
tur. Bunlann baılarmda Sinem 
H. ıelen ve Tahain Ef. de içle
rinde bulunan taraf aleyhine 
iddialan b6yle. 

Halbuki, Sinem H. , Tahsin Ef. 
ve tıraftarlan baıka iddiada. 
Bunların iddiaıına göre de, Gülia· 
tan H. ve taraftarlan mahallede 
gizli ayın yapıyorlırmıf. Tabiin 
Ef. , bunu duymuı, muhtar ol· 
mak ııfatile alikadarlara haber 
vermif. Onlar da bundan muiber 
olarak, bu iti kendilerine kal'f1 
yapmıılar. Tecavüz, bu taraftan 
değil, o taraftan gelmif ...•.. 

Maznunların çoiu KOrt ve ............................ --------
vakaaı olmuıtur.Ayaaofyada kim-
aeıiıler yurdunda oturan 17 yaş
lannda mürettip ibrahim taban-
ca ile kalbine alet etmit ve der
hal 6lmüıtür. Yaphiımız tahki
kattan anlatıldığına g6re İbrahim 
hayli ıamandanberi jtıiz kaldı
ğından ve it bulamadığından 
zaruret ve sefalete dDtmOt ve 
bundan müteenir olarak intihar 
etmiıtir.ı 

Kıptıdır. Kırk beş kadarı kadın· 
dır. Maznunlardan bir kısmının 
lakapları vardsr. Şişman oğlu 
Ahmet, Kocabıyık Salih, Sarısa
l<al Ali, Karatopçu Ahmet, İn
giliz Muharrem, Palabıyık İsmail, 
Arılan Rııa. Kadmlardan da bir
kaç isim: Elif, Zühre, Fethiye, 
Bergüzar v. S. Erkeklerden ba
zıları da şöyle anıhyoı: Şeyh Hü-
seyin dede, Şeyh Salih dede, 
Ali reis .....• 

Mahkemede, maznunların ço
iu hazır bulunmuş, isticvap edil. 
miftir. Hepsi, inkAr ediyor. Ek-
serisi mahkeme huzurunda da
vadan vazıeçmişler, bu suretle 
biribirinden clavacı olanlarm ade
di, altmıı yediden yirmi yediye 
inmittir. 

iıticvaptan sonra, muhakeme, 
ıelmemiı olan birkaç maznunun 
celbi için, altı haziran sabahına 
bırakılmııtır. 

Muhakeme talik edildikten ve 
htkimlerle mOddei umumi salon
dan çıkbktan ıonra. iki taraf 
arasında ağız kavgası olmuş: bu 
arada iki kadm biribirlerinin 
üzerine atılarak, tokat tokada 
gelmitler, biribirlerinin peçeleri-
ni yırtmıı, saçlarım yolmuşlar
dsr. Derhal etraftan yetişilmiş, 
döğUımenin artmasına meydan 
Yerilmemiştir. 

KomUnistllk davası 
Komüniıthk tahrikitile maz· 

nun Salih Et. nin muhakemesine 
dOn iıtanbul ağırceza mahkeme
sinde devam olunmuı, muhake
me hafi cereyan etmiştir. Dava, 
neticede baıka güne kalmıştır. 

1 ln5liliz lirası Kr. 103 
KAn" ı ·v ·o j 

.. TJ. muhhlll r>olar 0,4. rı 

.. .. 

.. .. 

.. . .. . ... 

.... 

Frank ~ 1 fi. 
T.irct " Ol 
f1thrn • n 

Ora hm 
I~. Frank 

r.e\•n 
rlorfn 
Kuron 
~llinl! 
Putta 
l\rar~ il 
Zloti 
rcnıtll 

?n T.ev Kıı rus 

1 Türt 1 rası Olnar 
C' er. oncç ı-: uruş 

Nul<ut 

ı lstcrlln ClnıtllJzl 
l IJolar ( Amerlh ) 

20 foınk r r-·ransıı 
i O Liret lıa lya 

<" ... o ••rank llclçlka 1 
iO Orahml ['ı'unanl 
~O 1 rank 1 ls\·içrcl 
20 l.c\•n • Bulgu j 

82· 

ı I· lorlo [rclcmcnk] 8$ 

ıo Kuron [<;ckoslo\•a\) 127 
Şı lıng lı ''ustıırya] ıı 51 
1 r.z.cta l lspao} a, 
ı HanmarqAlnıanya 

ı Z ıotf r.ehlstan 
ı Pcngo r.tacarlstan 
O l..e}' [Romanya] 

20 Dinar YugoslOV} a) 
ı Çc\·onec • c'" et 

Altın 
Mecidiye 
Sıııl.:onot 

Bor.1a 
harici 

9. 
!'1 
24 

31 

o Bulmaca 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dllnka bulmacamızın 
ledılmi~ ~ekli 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 ~ --
11 :f. - . - ımı- -

t,, ugünk.ii bulmac.t:;r 
• 'ol dan sağa Ye yukardan 
1-Ugku ( 9) 
2-Çok Ş<!hla (4) 
3-Şürkr (4), tabiat (6) 

4 -Şikeste (5) 
5- Bir vezin (8) (il 
6 -Madde değil (3), d110 (Ilı. 
7-/Jil" madde (4), "?'a!n ~ 
8-/stasiyon (3) , a(J 

mı (3) • "' 
9-100 kuru§(d), eski r ,. 

mentosu(4) ""''" 
10-Bir ticaret ı apurıJ 

(3) . sıçran_rak (7) /ı 
l1 -Alcıl:n f 5 ) "{ ;' I 

EIOrnl\1 Hl ~TC ~~bıaai ' 
lerde Yıdızda Poli !\l~~retl~ 
zabıta memurlarının zı) e~ fı 
sında mektepte yapılan:. ~!. ~ 
kikye Turing ve Otonıo 1 Jıllr.: 
Heyeti azasından Ek~eJl'lt ,ı1P 
r:ıfındnn bir nutuk ırB ıııııll' ıııı 
haberin kaydi esnasındaıdaıi~_. 
isminin yanlış > azıl~!:ı ~ tdtT' 

lmektedir, tashih ve ıtıza 
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j SPOR 

Izmlrde oynıyan 
futbolcularımıza 

teşekkür 
lctanbul rutbol hcyetındcn: 

Istanbul • i:r:mir temsili mil a· 
bakasında mıntakamıza iki şeref-
li galibiyet kazandıran aşağıda 
e amisi yazılı futbolcularla seya· 

hatan imtidadı müddetince gös
terdikleri intizam vt spor ruhu-

na muYafık hareketlennden do· 
layı alenen beyanı teşekkür 
olunur. · 

' Feııerbahçcdcn: Zeki, Fımı. :::adi. 
l\C~at, Muzııffcr, Galatı~arıy: Burhan. 

~lthmct, CclAI, Avni, Rcbif, Be~llitaştan: 
lltisnli, Fahri, \'dadan .• alm, Hüsamct· 
tin, Istanbul~pordan: 1 Jalil Bc)'lcr. 

Bu ltafta lik maçları
na devam edl yor 

lstanbul futbol heyetinden: 

17 Nisan 931 Cuma günü icra 
edilecek lik maçları: 
fkıncl kUme KadıköUUnde: 
Kasımpa§a - Eyüp sa t 12,25 

(Hakem Arif B.) 

Birinci kUme Taksim 
stadyomunda 

Beıikta~ • Anadolu saat 11 
(Hakem Niyazi B.) Galataaaray-

Süleymaniye 12,45 (Hıkem Saim 
l'urgut B.), Vefa - Beykoz 14,45 
(Hakem Niynzi 8. \ , F enerbahçe
I t nbulspor 16, 15 (Hakem Sa· 
libattin B.). 

ölüm 

Galatasara kulübünden dok
tor Namık Adil beyin babası 
'\rukat Adil bey müptela ?lduğu 
kelp h stalığından vefat et mi tir. 

Cenazesi öğleden enel Ak-· 

•arayda Horhor hamamı sok • 

iındaki evinden kaldırılarak E· 

dirrıckapısındaki ile kabri5ta· 
llıııa defnedilecektir. Mev1i rah· 
illet eyliye. 

§ Gemlik jandarma kumandanı 
~Utbaşı HaJit B. Bursada fOcce· 

en \'efat etmiştir. Hamiyetli, 
•a "f J\ tı c perver, halük bir zattı. 
~abmet eyles;n. 

1( Nişan 
li anhcada gümrük mfifettiıi 
ff ' 111di beyle muallime Zekiye 
~ · ın Şeker bayramının ilk günü 

\ ttşeınbe günü ni~anları olmuş-
Ur, 

~.tılı~ 
~5 No. lı hanede Zekiye Hamdi 

~iralık apiutıman 
ht abataşta set üstünde 
y ~~rnut Pş. hanesınde 
tı~ 1 oda iki~alon birha
eJ~tn~an n1ürekkep gaz 
f trı k ve her neyi kon-
lltt1 h . B ll1 avı oğaz vel\l<lr-

aray .. '11.. a nazır "ası ve 
kllkernmel bira partman 
'ta)ıktır, 

~ Dr, Ihsan Sami --

Ôks~S(iırfik Şurubu 
Pek ttlik ve nefes darlıg~ ı için 
S es· ı· Ult, ır 1 ilaçtır. Divanyolu 
~ ~ lınıut türbesi No. 189 

t er ec.ıancde bulunur.-.. 
, J\c 
( l>An 

\> GQJ h HALE SINEMASINllA 
tıı.'-Yt), l)ro adam) müm ili: (Konrat 
~ili ltıba g~raınıanmız: Cumartesi ve 
t a,.3() d Uhlerf d~fşir. Her gUn gtln-
o taın ~ geceleri 9,15 te. Gelecek 

kın I tırnbı. • 

iktısat veka et· nden: 
Ankarada inıa edilmekte bulunan Zirai ve Baytari enstitülerin elektrik, fan uz e limbaları: 

Bedeli keşif MOnakasa neticesinde haddılayık 8 nisan 931 tarihinde yapılan pa:r:arlıkta 
görülmiyen en dun teklif haddılayık görülmiyen en son teklif 

17000 lira 15900 lire 14750 
1 - Şartnameıi mucibince 18 Nisan 931 cumartesi günü saat 15 de pazarlıkla alınması takar· 

rür eden balada muharrer fanuz ve lambaların pazarJığma iştirak için 17,000 lira üzerinden % 7,5 
hesabile teminatı muvakkate ile birlikte ikhsat vekaletı ziraat müsteşarlığmda müteşekkil komisyona 
mür caat olunması lazımdır. 

2 - Şartname ziraat enstitüleri İn§aat fen hey' etinden alınacaktır. istanbulda ziraat başmüdür
lüğünden evsafı hakkında izahat ahnabılir. 

3 - Şartnamede zikredilen tip ve evsafı haiz bütün markalar pazarlığa iştirak edebiJirler. 

Istanbul Mın akası Maadin Mü
hendisliğinde • 

• 
Antalya vilayetinin Eğdir maa Kardıç nahiyesinin Çay içi karyesinde kain olup §imalen doğru 

yal başı kapu kaya kızılca kaya, tepeleri beynine mevsul hattı münkesir, Garben Kmlca kaya 
tepesi Çayiçi camii kaklık tepesi noktaları beynini vasleden hattı münkesir; Cenuben kaklık ve 
Balcı pınar tepeleri mllstakimi; Şarken Balcı pınar Top Dübük Boşnak ve Doğru yol başı tepeleri 
hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip saha dahilindeki mekşuf krom madeni: 

1 - Teslim tarihinden itibaren 1 inci sene ı:arfmda (A) maden sahasının 1,5000 mikyasında 
topografik ve jeolejık haritası yaptırılmak ve muvassal fenni rapor ile (B) işletme proje ve plan
ları vekalete verilmek: 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene :zarfında 100000 lira sermaye ile 
bir Türk firketi teıkil ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek: ' 

3 - ikinci sene zarfında 1500, üçüncü ve müteakip seneler de asgari 3000 ton cevher istihsal 
ve bunun % 10 resmi nhpile işbu resmi nispinin °o 6 sı nisbetinde techiznh askeriye tertibi verilerek 
imrar edilmek ve istihsal ve imrar edemez ise işbu miktara tekabül eden rusum tamamen de dt:f· 
aten tediye edilmek ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 1505 cerip arazinin beher ceribi için 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve bu resmi mukarrerin %6 sı nisbetinde techizat tertibi verilmek; 

4 - imtiyaz kararnamesine zeyleıı teati olunacak şartnamenin ahkamı maliyesine ait 4 üncü 
faslınm mevaddı mahsusastna tevfikan hissei temettü olarak ton baıına asgari 1,5 Şilin verilmek; 

5 - Teahhüdatı temin için milli bankalardan birinin 7500 liralık teminat mektubu verilmek; 
6 - Mültezim 1 inci sene birinci maddede gösterilen (A) fıkrasında yazıh hususatı ikmal ettikten 

maada eski imalat kale alınmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 metre kuyu açtığı ve 
madeni kabili imal olmadığından dolayı hükumete iade etmek isterse teminat mektubu iade edilmek 
şartlarile zuhur edecek talibine ihale ecfileceğinden taliplerin 11-5-931 tarihine müsadif pazartesi gUnü 
saat 15 te kadar lcapalı zarf ve teminat mektubile lktasat vekaleti maden umum müdürlüğüne 
mllracaat eylemeleri. 

Müsab ka ilA 
Balkan Bır iği -cemiyetinden: 

Balkan lconferansınm Selanik_te içtima eden üçüncü Konsey 
mulcauerab cümlesinden olmak llzere, Balkan . memleketlerinin 
ikh.sadi münasebetlerile bu mürıasebetlerin ınkişafına ait en uy· 
gun tedbirler ne gibi ıeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma· 

lstanbul Omnibüs ve Otobüs Türk 
Anonim Şirketi Unıumiycsi 

Ta.cıfiyesine knrar \'erilrn htnnhul 
Omnibüs ve Otobüs Türk Anonim ~ir
hetinin Tasfiye he)fetinc intikali d~ln- 1 

yısil rnz{yeti bakk111da Ticaret ka nu
nunun maddei mah u~n ı mucibince 

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 

ikb at kuponu 

d5 931 

M . M . V . Satın alma ko• 
misyonu ilanları 

.\ masyodaki kıc:ınt 'c miıcssesntır. 
93 f ı:} Jul nih:ı} etine kadar ekmeği kı· 

palı zarfla munaka~ay:ı konmuştur. ihale· 
si 2·M:ıyic:·931 Cumarw:i saat I 5 tc· 
Amasyada askeri ~atın nlma komisyonu· 
nda ) opılacaktır. taliplerin ,artnamesin. 
almnk \'C tcldıflerini \'ermek tizcrc mc
zkür konıis~ ona müracaatları. (331) 

,,,.. . . 
3. K. O. SA. AT.1. Komisyonundan: 
Kapalı zarf U!ulilc munak:ısaya konu· 

lup c\'\•clce dört defa ilan ettirilen· 
Kastamonldeki alay ihtiyacı için 117,500 
k ılo una talip zuhur ctmedıgindcn ihalc~i 
l ·4·931 Pazar ~Dnü saat 1;:; talik edildiğı 
ilan o'unur. 

Mühendis İ& arıyor 
Macar tabaasından olup, Bü· 

dapeşte Yüksek mUhendis mek
tebinden mezun, Türkçe, Alman
ca bilen ve Türkiyeje yedi sene 

bina konaklar, ve beton arme 
köprü inşaatlarında, kadastro ve 

inşaahnda , bataklık kurutma 
ameliyatında çalışmış ve yedinde 

iyi sertifikaUarı mevcut bir mühendis 
bir büyük inşaat şirketinde ve ya

hut bir şehrin belediyesindA mü· 

hendislik arıyor. Aşağıdaki ad
rese mektupla bildirilmesi ricB 
olunur. 

lstanbul Bern~lu Alman kütupbanc~ 
Pl:ıttner namına SA. 

DOktor-Opcratör 

H lil Sezai 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur n1en1elç_ri 
(elektrılde) 

mütehassısı· Divanyolu Dr E
mın paşa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 sı için bir müsabaka açılmııhr. · 

Altı Balkan memleketinde, yani Tilrkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış olan bu mü
sabakanın ş rtları şunlardır: 

ı mahlmat arz \'C irae edilmt'!k üzre hry' 
eti umumiyesi önümüzdeki mnyıs ayı. 
nın 21 inci prrşemhe günü saat on hir
de,Beyoğlunda tünel ci\'arında, Botter 
ilanında Mösyö Joferdi dairesinde i~-
ti maa davet o 1 unu r. ı.:.---=::ı:aı•m!!!lı:::E:::ıı:ı:ıımSllllam:ı_.__. 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliğine 
1932 yılının mayiıi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransıtca yazıJmıf olacaktır. 

3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup taraf ıodan seçil
miş alta mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400), ikinciye (200), üçüncü
ye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Bu mUkafat Kameji müessesesinin Balkan konferansı emrine 
teberrü etmiş olduğu paradan Yerilecektir. 

Evinizi tezyin ve tefriı etmek isterseniz mutlaka 
Finc ncılar yokuşunda 

\ıı- • • -· 

'AHMET FEVZİ 80 in 
ASRi Mobi ya 
Mağazasına Müracaat Ediniz 

istanbul Ticaret ~Iiidürliiğünden: 
28 - 28 Martt ekseriyet olmamasına mebni tehir edilen 

"lst. otomobilciler, şoför \re İfçileri., esnafı cemiyetinin ida:re 
hey'eti intihabı 18-4-931 cumartesi günü yapılacaldır. 

O gün sabahleyin dokuzdan on ikiye kadar Beyoğlu. Kara
köy, Bebek'e kadar ve öğleden sonra lst. cihetindeki taksi yer
lerinde sandık dolathrılarak rey toplanacaktır. 

l 9-4-931 Pazar günü Taksimdeki cemiyet merkezinde do
kuzdan on altıya kadar intihaba devam edileceği alakadarana 
Han olunur. 

Istanbul hilaliahmer merke~ 
zinden: 

931 kongresi 24 nisan 931 cuma günü aat 14 te Darülfünun 
konferans alonundn aktedileceğindcn azayı kiramm aidat mak· 
buzl nm. hamilen teşrifleri rica olunur. '750) 

Ruzname şudur: 1 - Ta fiye hey'e. 
ti rnporunun tetkiki. 2 - Tarihe kadar 
şirketin mnJi ,·azi.retini gii teren he. np 
hulasasının tetkiki, 3 - :.'\lürakip rapo
runun okunması. 

Jçtimnn iştirak edecek hissedarla
rın içtimadan hiakal on gün e\
vel hisselerini milli bir bankaya te' d i 
ederek makbuzunun mezkur adre~tc 
Mösyö Joferdiye Yeyn Ta fiyc heyeti 
reis i, Şişhane karakol chıınnda Kırzn· 
de apartımanındn, Mühendi .Mahmut 
Şükrü Beye te lim etmeleri tazımdrr. 

hranbul Omnihils ve Otobüs Türk 
Anonim Şirketi Lmumlyd. 

Almanya i 1e iş yapacaklara 

Almenyada Türk ticıırct odasınd•n: 

Memleketimizden Almanyaya 
emtia ihraç etmek veya Alman
yadan mübayaatta bulunmak 
arzusunda bulunan vatandnşları
mızın bu bapta bir çok mUşki
lita tesadüf ettikleri ve el<seri· 
yelle kendilerine icabeden tes· 
hil6tı gösteremiyecek yerlere 
müracaat eyladikleri müşahede 
olunmaktadır. iki memleket ara· 
sandaki alışverişin teshiline ça· 
lışmak odamızın en esaslı vazı
fesidir vuifesi olduğu gibi bu 
işin muvaffakıyetle başarıla bil
mesi için lazımgclen teıkilatın 
dahi ihtas edilmiş bulunması 
hasebile Almanyaya mal sat· 
mak •e buradan mübayoattn bu· 
lunmak ve sair suretlerle :iş gör
mek isteyenlerin doğrudan doğ
ru, Berlin Büyük elçiliği ve di
ğer Türk resmi dairelerinin hi· 
maye ve mürakabesi altında bu· 
lunan Almanyada Türk ticaret 
odasının "Türkische Handels
kammer,, Berlin W 1 O, Lützoıv 
Ufer 5 a, adresine mürac;\atları 
tavıiye olunur. 

1 tanbul a~li)e m:ıhkcme,.i üçüncü hu· 

kuk dairesinden 

Yasef Efendinin sabık karısı 
Arnavutköyünde Kuruçeşme kır 
caddesinde 46 No. lı hanede sa· 
kin madam Ester aleyhine ika· 
me ettiği tescili talak davaıımn 
arzuhalini merbut tebliğ ilmü· 
haberine mezburenin ikametgahı 
meçhul olduğu mahallesi muh
taram tarafından verilen meş· 
ruhattan anlaşılmış olmakla on 
günde cevap vet mek üzere ar· 
zubal suretinin ilanen tebliği 
tensip kılınmış olmakla tebliğ 
makamına kaim olmak fü:ereo 
keyfiyet ilan olunur. (203) 

~ J II.JA 
Anadolu Ajansı Müdüriyeti 

Umumiyesi için Ankarada çalış
mak üzere iyi Fransızca bi
len bir daktilo hanıma ihtiyaç 
vardır. Maaşı 130 liradan aşağı 
olmıyacaktrr. 

Şeraiti haiz olan namzetlerin 
cumartesiden itibaren bir hafta 
müddetle her sabah yarıma ka· 
dar Ankr.rR caddesinde ikdam 
Yurdunda Anadolu Ajansını 
müracaatları. 

Kira ~ k gazino 
Moda isl<elesi Oslündeki ga· 

ıino üç sene müddetle bilmUza· 
yede kiraya verilecektir. Kat'i 
ihalesi 14 mayıs 931 perşembe 
günü saat on altıda icra kılına
cağından taliplerin levazım ko
misyonuna müracaatları. 
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Devlet Demlryolları ilanları ) '@V )\ K f T 10 •ı' 
1 

Devlet d7"!1iryoll?rı ve liman - Küçük il:inlarıJ 
iarı urrlllml ıdaresınden: ~ Hn rta ,...,ıu~ur ·---

r ~ıooıu•m~ım 111111, ~ ~~rm~~mım ınınu 
Hk baharın !etateti, tabiatın güzel kokuları 

Sıhhat, şifa, neş' e kaynağı olan 
Fevzidaş_,a - Diyarıhekir hattının SUÇATI. 

AKÇAl)AG \'e 1'1ALr\ TY A istasyonlarını havi 
5G kilon1ctrelik kısn11 23 Nisan 103 ı tarihinden 
itilıaren i~ Jetcntye ~ çı h!ca k ve Feyz!paşada n 
~1alatyaya CUMA. PAZARTESi. Çı\RŞAı\lBA 
~1alatyadan Fc,zipa!fcıyHCL1~1A, PAZAR, ÇAR· 
ŞA~1RA günleri birer n1uhteJit yolcu l<atarı 
tahrik edilecektir. 

Fevzi paşadan hareket 
1'1a la tva va mu va sa la t 

~ . 
1\laJatvacfrın hareket 
Fevzipaşa)·a nntvasalat 

• • 

SAAT 

ô \IU 

17 50 
8 

20 
~o 

10 
Umıın1i icfare 

Devlet denıiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

lnnak - Ereğli hattının Kalecik,Alibey,Tüney. 
Gern1ece ve Çankırı istasyonlarını havi 104 
kilornetrelik krsmı 23-Nisan- 93 l tarihinden iti
l>arcn )'Olcu ve eşya nakliyatına açılacaktır.Bu 
kısını üzerinde şimdilik haftada iki defa atideki 
tarife nıucibince nıuhtelit katarların sevr üsef er 

.1 

edeceği n1uhtcrenı ahaliye ilan <>!unur. 

(Çankırıya azimet) ı'\1u\'asalat Hareket 

Salın ahrız - Ev. aparoman, dük· 
k~n i~tlyoruz. Taksim, Harbiye, Maçka, 
Kurtuluş. Şişli. Cığaloğlu. Sultanahmct, 
Beyazıt. Şchzadcbaşı, Fatih, Sülcymaniyc. 
Vefa. l .ıleli semtleeinde olanlar mürec· 
cıhur. Imnbul dördüncü Vakıfhan 

UNlONKOL 

lstanbulun merkezinde- iki o
da bir rnfa \C bir helAdad mürekkep 
gnyet J.!Üneşfi \C hh·udar Uİr daire kira 
lıktır. Odalardan biri J?,ayet büyüktür 
ıd:ırehane 'e) n muayenthane ittihazına 
da cl\'erişlidir ,' crnic müsaittir. Galata 
post~ kur usu 34 Henrubi adresine mü 
rı:caat 

Arayıp ta bulamadığınız -
\'eyı her hangi Lir kitııp haki, ınJn ma· 
IOmat almak, fiat sormak; ucuz bir fiacla 
tedarik l"tmek ist~rseniz. Galatı P. K. 
34 V. Henrubi adresine yazımz. Mıh~ 
mat almak iHiyenler veyoı fiat soranlar 
mektuplannı lmnbul için 4 tıt~ra için 6 
kuru~luk pul tcffetmelidirler. 

Mlltercim ve muhabir - lı ara
maktadır. Türkce, Almanca. Fransı7.ca, 
lngilizce, ltılyıncı ve muhasebe bilir. 
lst. 75 numaralı posta kutusuna müracaat. 

Seyyar memur iıtiyoruz - l~inh: 
olmadığı znmanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fuln kızana bilirsiniz 9· J 2 ara· 
sında muracaat. 

IHanbul DördüncU vakıf han 

UNIONKOL 

iLAN Ankaradan(Cumartesi çarşan1hal 8,30 
C 

Müsadere eınvali o]arak Beyşehri 
lrı11ağa { un1artesi çarşanıbaf IP,55 fabrikası önünde mevcut ve 400 metre 

------------------------- mika.ha muadil 17200 adet muhtelifün· 
Stvastan f Cunıa Salı 14,55 nevi çam kerestesinin beher metre n1i-

Kavseridenl Cunıa Salı ( -- -- 23,44 kap mamulü :ıo lira :ıoıs adedi Beyşeh-
., J ri iskele.c;inde ve 530 adedi Koruca ova-

! r nıa ğa 1 Cunıartesi çarşanıha 8.37 dal..i i!ll<eleye iki buçuk ~at mesafede -···· ..................................................................................... ....._ _______ ... _... 

lrnıak Cunıartesi Ç~u·!;'aınha ...• -· - · 
Kıttecik ......•....... 11,55 
Ali Bey . . . . . . . . • . . . . . . . . . ı 2, 4 ı 
~r ii nev . . • • . . . . . • • . . . . • • • 13, 3 9 ., 
Gernıec~ ........•••....•. 14,46 
Çankırı ............•.•.. 15,54 

( Çankırıdan avdet) 
<_:ankırı Pazartesi Perşen1be ... 
( icrn1ccc . • • . . . . . • • . . . . . . . 12,3 1 

'Tüney ,, • • •.•• - • • • • • • • • . 1 3,36 
AJibey ••.•••• $ • ., • • • • • • • 14,27 
Kalrcik .. , •.•• ~ . • • • • • . • . 15,21) 
Irn1(lk ..•.. ~ • . • • • • • • • • • 16,00 

l l ,20 
12,00 
12,fıtl 

13,45 
14.,50 

-- --

11.26 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 

\'aki Anamas ormanında ve 1564 adedi 
Koruca ova iskelesinde olmak üzre ~00 
metre mikaplik ~am tomrupnun be
her metre 11tikip gayrı mantulü 11 lira 
bedeli muhammen tt ka)Nlh zarf utn1li 
ile l!i/ 4/ 931 tarihinden 15/5/931 tuf. 
hine kadar bir ay m'üddetle ınahallince 
29'3,1931 tarihinde müzayedeye (ıkarıl· 
mış olduğundan talip olanların 661 No. 
Jı kanun hükümlerine tevfikan yevmi 
ihale olan 15J=if.t31 tarihinde Konya Or
man l\lüdürüyetne kaza orman mamu
lat memurluğuna müracaatları illn 
olunur. 

Seyrisefain 
Merkez accntası: Galata Köprü başı 

R. !362 ~ube accntası Sirkecide 

4"j;·~~;·k···T"i:>;·;~·~t~~i ... P~;Ş~~;·b;·r·····-· .. ······ ............ i6:25·- .__M_u_·h-or_d•-r-za-dc-h•_n_ı _2_2_1_40 __ 

Ankara l Pazartesi Pcr~embe J ıB,50 Jrt~ZOO itiOCİ P. 
Jrn1ak f Pazartesi Perşenıhe} -- -· ! 9,37 ( ANKARA ) vapuru 16 

Ka vseri 1 Salı Cuma 1 4,31 -- -- Nisan Perıembe akşamı Gala-

Sıvas i Salı Cuma J 13,20 -- -- tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Umunıi idare Ünye, Fat.., Ordu, Giresun, ....... 
Devlet Den1iryolları U n1umi idaresinden: 

Malatyanm işletmeye açılma tarihi olan 23 Niaandan itibaren 
3 Mayıs 931 tarihine kadar on ıün müddetle bilümum mültesik 
Devlet Demiryolları istasyonlarından Malat! aya Ye bilmukabele 
Malatyadan herhangi bir ~stasyona ıidip dönecek yolculara gidip 
gelme ücreti peşinen teavıye edilmek üzre % 50 tenzillt yapıla· 
caktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

• • • 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüıte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Tirebolu Gireaun, 

Ordu, Fatsa, Üny~. Samsun, 

lnebolu, Zonguldağa uğrı

yacaktır. 

Mersin Pos~sı 
Devlet den1iryollarz ve limanları umumi (MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

idaresinden: vapuru17Nisan cuma lOda Ga-

16-4-931 Tarihinde yerine çekileceii ilin edilen Beydemir latadan Çanakka'~.rzmir, Kül-
köprüsünün çekilme ameliyesi tehir edilmit olduğundan mezkdr lllk, Bodrum, Rados, F etbiye, 
tarihte seyrüsefer etmiyecekleri bildirilen 4 ve 3 No. la katarla· Antalya, Aliiye ve Mersine kal-
rnnız kcmafissabık seyrüsefer edeceklerdir. Keyfiyet muhterem kacak dönüşteTatucu,Anamur, 
ahaliye ilan olunur. Umumi idare 

Jf. Jf. Jf. Finike, Andifli, Kalkan, Ku-

3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. tadası Geliboluya da uğnya· 
Münakasa 4-5-931 pazartesi gtinü saat 15 de Ankarada Devlet caktır. 
Demiryolları idare.inde yapılacaktır. Bu ıefcr gidişte Gelibo!u-

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· ya uğrıyacaktır. . I 
vakkat teminatl rıru ayni gUnde ıaat 14,30 a kadar münakasa 
komicı;·onu katipl1ğine vermeleri llzımdır. Gelibolu ve Çanakkale için 1 

Taliplf'r münakasa şartnamelerin; beş lira mukabilinde Anka- j yük alınmaz 1 

rada ve Haydarpaşada idare YUAeiuiaıdua tedarik edebiliıler. . .. ----------11111111 

ZÜMRÜT YALOVA 
Kaplıcaları 

~Her verden daha fazla görülür ve duvulur 

Wu ııJıı' ;1!1fill~I'' ill 1ı1 il~ ı ! ı ~ 1 IBfı~ um' ıım·.ı mı fü~ ıllli . ı'" 
l:.Juıiak vt· Evtan\ haııkasıııdan: 

Satıhk çitlik 
istanbulda Küçükçekmecede 4319 dönüm araziyi ve bazt ha· 

rap çiflik ebnıyesini şamil Alibey çifliği peşin para ile satılakhr. 
ihale 20 nisan 1931 pazartesi günü Ankarada banka idare mec· 
!isi huzurile icra kılınacaktır. 

Teminat (2500) liradtr. Bu hususta talimat almak istiyenler 
İstanbul ve İzmir şubelerimize veya umum müdürlilk emlik ida· 
resine müracaat edebilirler. (253) 

Ernlak v~ Evtam Bankasından: ., 

Satıhk Emlak 
Mevkilerile evsafı aşağına yazılı 3 parça emlik sekiz senevi 

taksitle satılıklar. ihale 20-4-931 pazartesi günil Ankarada banka 
idare meclisi huzurile yapılacaktır. 

Bu hususta tafsilat almak istiyenler Istanbul ve Jzmir şube• 
lerimiıe ve yahut Umum müdürlük emlak idaresine mOracaat 
edebilirler. 

1 - latanbulda Galatada Karamustafapaıa mahallesinde 
Halilpaşa sokağında Bahriye Lokantası müştemilitmdan 16--18-20 

numaralı fevkani odaları mUıtemil iki bap dükkln. Teminat 600 liradır· 
2 - btanbulda Galatada Karamustafapaıa mahalle ve so· 

kağında Bahriye Lokantası müştemilatından 17 - 19 numaralı mı 
odalar bir bap dilkki.n. (Teminatı 625 liradtr). 

3 - Istanbulda Hocapaıada Hüdavendigar sokağında Ka· 
lınmuıtafa ağa medreseıi namile maruf 650 metre murabbaı 
sahada kagir medrese ve müştemilitı(T eminalı 2.000 liradır).[256} 

Ankara istasyon büfesi 
· "kiraYa· veriliyor 
Devlet demiryolları 

idaresinden: 
Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs 

931 tarihinden itibaren iki sen' 
müddetle ve acık arttırma usuliL' 

' kiraya verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada idar~ 

veznesile Haydarpaşa ve Kayseı' 
işletme müfettişlikleri . veznelerifl' 
de birer lira f iatla satılmaktadıf' 
Tal ip olanlar m ihale • günü ola~ 
27 nisan 931 pazartesi günü sa~ 
on beşi•? Ankarada Umumi idare' 
de müzayede ve münakasa k0' 

misyonunda hazıT bulunma/af' 
ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları L 
. ~eri• 

Edirnekapı ve Üsküdar dispanserleri için lüzumu olan 1_11.t . e.,.-
mefrutat, eıya ve malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. fstıY ;çi!S 
listeyi ve ıartnameyi görmek üzre hergün, pazarlığa gir~e:arlil' 
de 19 Nisan Pazar günü saat on beşe kadar levazım 111u 

ğOne gdmeleri Ye 165 liralık teminat akçesi getirmelidir· 
0

., 

lstanbul belediyesinden: icra edilmekte olan kanali,-~ 
ameliyatı dolayısile 15 Nisan 931 brihinden itibaren l]ı;.~ Jısf" 
caddesinin Tabtakale ile Rızapaşa yokuşu arasına rnü53 

1
1 

0ııt· 
mının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı Han ° 12 ıtJe' 

Tekmil malzemesi verilmek üzre itfaiye efradı için 2~,,.ıt' 
tin ceket pazarlıkla dildirilecektir. Taliplerin 18-4·931 . ,U-"' 
lesi ~ünü saat on beşe ka .Jar levazım müdürlüğüne müracs ~ 

Mes'ul Müdür Refik J\Jl 


