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Kibrit inhisarı 

Ankara, 22 (Telefon)- Kibrit inbisanna 
talip olan grupla mlizakerat devam ediyor. 
HeaOz mnsbet bir fCY yoktur • 

..., 

Bri an muhtırasıı Hariciye vekaletine verildi 

~oakon bOytık elçimiz Ho.e,in Ragıp Bey ıeçenlerde meml7 
IEetıınize gelmif, bir müddet kalıp memuriyetine dan~~-. HOie~ 
'-rıp Bey Moakovaya aY<letinde Soviyet hnkfimeti reıaı Kalenm 
)Oldq tarafından kabul edilmiş ve iki bllk6meti allkadar eden 
~leler üzerinde dostane konutmalar olmuştur. Soviyet bük6meti 
"1ciye komiseri muavini olan ve geçen yıl memleketimizi ziyaret 
'den Karahan yoldat ta bu mülakatta hazır bulunmuftur. Dercet· 
llttıniz fotografide ortada Kalenin, sağında elçimiz, solunda Karahan 
~mektedir. 

Ehemmiyetli bir görüşme 
'türk-Yunan itilafı, bitaraf mübadele 
azasının Ankara mülakatlarının 

akıbetine mi bağlı? 
Btmı-aflttı l:Juyan lrareK'ec edecekler 

Son zamanlarda yeniden ihtiliflan mucip olan TOrk· Yunan mB
t.alcerabnın baJlini intaç etmek üzere Muhtelit MBbadele bitaraf be
;.eli nıurahhasası hükumetimiz tarafından Ankaraya "davet edilmiı· 
t:h_ Bitaraflar Ankarada Hariciye vekilimiz Tevfık Rüıtn Beyle yeni 
~ti dd~a eden ihtilifın hal çarelerini müzakere edeceklerinden 

~~ın baylı ehemmiyetli olacağı tahmin edilmektedir. 

rafta ~af delege bugün Ankaraya hareket edecektir. Diğar ta· 
ıu iz nh Unan menbalarından gelen telgraflar da bu meseleye dair 

a •b Vermektedir: 

latan'i:iııa, 22 (Ap) - Hariciye nezaretine gelen malumata g6re 
lı.lda ulda bulunan bitaraf mübadele azası mübadil emJlk meseleıi 
Ank nda Türkiye hükiımelile müdavelei efklr için bugünlerde 
cer araya gideceklerdir. Bitaraf aza ile Tevfik Rilttn B. araımda 
bat~aıı edecek mükilemelere, Türk - Yunan itilifının akibeti 

oldutu için çok ehemmiyet verilmektedir. 

Yunan sefiri 
•e Atina, 22 (Avyi) - Ankara Yunan sefirinin bük6mete izahat 
-~•cek i~n yakında buraya geleceği söyleniyor. Sefirin buraya 
t~etı Yunan hariciye nazınnm Cenevreden avdeti zamanına 
'7 6f edecektir. 

Kayser hasla değildir 
basta A~ste1'jam . 21 (A. A.) - Doorn 'dan bildinliyor : Sabık Kayser'in ağır surette 
bıı &ıbo duğuna ~~ır Alman yada ortaya çıkarılın şayialar te kı.ip edilmektedir. Daha 

ah Kay ser ın agaç ktsmeklc meşgul olduğu goriılm iJştiJr. 

Yeni romanımız 

Mahalle 
(Yazan : SelAhattln Enıs I 

Yakında başlıyoruz 

~11ı1111ıııı1111111ıııuı111111111ıııı1tt11111ııııı 11mıııınııııunt'ıııııııııııı ıf 
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j DaktUo ; Yeni ticaret mezunları 

, = t930 = i 
= 

Dün Türkuvazda hocalanna bir 
çay ziyafeti verdiler 

Sftrat kırallçesl 
kim olacak? 

l ~~~------~~--

= i 
8 u toplantıda mezunlardan birisile Müderris 

J 
Gazetemiz 1930 senesi 

i Zühtü B. nutuk söyledi 

-

daktilo tampiyonunu seçe
bilmek için bir mtıaabaka 
AÇIDlfbr. 

1 - m&aabakamn maba· 
dı, hizde de ea muktedir 
ve aeri daktiloyu bu 1e11enin 
kıraliçai illa etmektir • 

( 
i 

\ 

2 - Bu m&aabakaya ifti· 
rak eden hanımların resim· * 
leriııi a6ndermelerini rica\_ 
ederiz. F alcat reaimsiz de 
iftirak kabildir. ) 

3 - Her daktilo, kendi =,(_ 

f 
ahftığı makbıeyle mtıaaba· ıı: 
kaya ittirak edebilecektir. 

- 4 - MDracaatlar mektup İ 

-
1 ....,ıuile de olabilir. ( 

• Hediyeleriıniıi ve mDuba· ı 
\ ka gUnOnOn tafailAtnu ıonra f 
= yazacaiız. i 

)., •••• , ... 11111ılllllll1111ııııııı111111ıııııı1111ııtlllll11111••••••111111...! 
Devlet bankası raporu 
Ankara, 22 (Telefon) - MU· 

tebassıı M. Morf Cümburiyet 
Merkez bınk11n .. lıakkındaki ra
pcll 111111 llallJe ftltdlbae v~. 

Tloıret mektebinin 91y 

Dtın lıtandul Ali Ticaret mek· 
tebinin bu seneki mezunlan 
Tnrkuvazda bir veda ziyafeti ve· 
rerek davetlilere çay ve pasta 
ikram etmiılerdir. 

Toplantı aaat 16,5 da başla· 
mıı ve 20,5 ta bitmiştir. Mekte· 
bin bu •eneki mezunlarından bi· 

· rim davetlilere, hocalara hitaben 
arkadatları namma bir nutuk 
a6ylemiş, demiştir ki : 

«Ülkeler kat ' eden, plıeserler 
yapan bu millet çok acı bir 

cektir. hakikattir ki t:careti benimse• 
==:=-----~==--=~~=============== 

Dahiliye vekili 
Ankara, 22 ( Telefon ) _ 

Dahiliye vekili ayın 28 inde 
buradan lıtanbula h•reket ede-

Yeni anketimiz 

NE oKuYACAGIZ? 
Halk kütüpanesi lazımdır! 
Bu sırada pek muhtaç olduğumuz 
bir kiıiyi göremiyorum. Bir Ahmet 
Mitat Ef. yok.O Ahmet Mitat Ef.ki .. 

Edebiyat Oıtatlanmızdan Ce
nap Şebabettin B. in bu baJıiate 
fikirleri bilhuaa ehemmiyeti 
haizdir. Şahsen okumatı kendi· 
sine en bOynk 
bir zevk edin· 
mittir. Şark ve 
garp eserlerine 
genİf miky .. ta 
vukufu vardır· 
Ve bu vukuf, 

Bakırk6ydeki köıklerinin bah· 
çeye bakan pencerelerinde süslü 
krem perdeleri apğıya kadar 
iDilı, nıouikJ,_,,.ı ,.. ı, i kanıık renk 

ımtizacı örnek 
olmuı denilebi· 
lecek seccade, 
yasdık ve i\rlü
lerle dolu, bir 
müze k6ıesini 
andıran, misafir 
odU1nda, karşı 
k&rflyayız. Ce
nap B. , bu çer
çeve ortasında 

tık, cevval, her 
zamanki gibi 
neşeli ... 
Odanın bir 

kenannda ka
pağı inik bir 

edebiyat eaer
lerine mlinhaar 
değildir. Bilsi
ıi, ıümuUUdlir. 
Kim ne konut· 
aa, onun her 
bahiste aOhu
letle aarf ettiii 
mtlatuna zeki· 
imin ifadeaİ O

lan, hazan g6ç ~ 
ıezilir zarif bir 

c-llP Şelu!bettln B. piyano, bir raf-
ta dönmiyen 

iatibza gizli miillbazaları ile 
kal'fllqar. 0, biraz acele, kıvrak 
\>ir tarzda .az 16ylerken, ıuan 
buaaaiyetiain tefevvukunu biueder. 

vantilitör, duvarlarda aile resim· 
feri ve önümüzde bir masa var. 
Üstünde küçük bir vazo, içinde 
ateş gibi üç taze giil .... 

[Alttarafı 4 üncü sayıfamdzadırJ 

ziyafetinde bulunınlır 

memif, asaletine mugayir gör
düğü bu ıubede ulu yetiıtir· 
memİf, maatteea;üf yet'ştirmemit 
değil yetiştirmek istememiştir.• 

Bu genç, daha sonra katip ol
mak sevdasmm garabetlerini an
latbktan sonra aözüne f~ylc 
devam etmiıtir : 

«Halbuki batka unsurlar tica• 
rete ehemmiyet verdiler ve ni
hayet onlann karşısında baş eğ· 
meğe mecbur oldular. 

Lakin bu böyle olmadı, olmu
yor .• Dilnkil sırmalı serdarların 

yerini banka sahipleri ifgal 
ediyor. 

O eski sakim zihniyetler bu· 

inkılap hatırası 

M. Meclisi 
Gazi Hz.ne bir lav

ha takdim etti 
Yeni Türk harfleri kanununun 

kabulile beraber B.. M. meclisi 
Gazi Hazretlerine. bir inkıllp 
hatırası olmak üzre, yeni harf
lerimizin bir livhaıım takdime 
karar vermişti. Haber aldığı
mıza göre bu livha son günler· 
de tehrimizde yaphnlmış ve 
Çanakkale meb'usu Şükrü Bey 
tarafından evvelki gün hükumet 
merkezimize götürül.niiıtür. 

Livha gilmüş bir plaktan 
ibarettir ve üzerine yeni Türk 
alfabesi altınla işlenmiştir. 

Alfabenin altında "Türkiye 
Büyük Millet meclisi tarafından 
Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine... Karar tarihi 
ı ikinci teşrin 1928,, ibareleri 
vardır. Plikın etrafı albndır Ye 
en altına kırmıD mine ile "Tilr
kiye Cümhuriyeti,, ibareıi İflen
miıtir. Uvha 40 X 43 santim 
ebadındandır. 

Öğrendiğimize göre bu tarihi 
batıra dlln meclis namına res
men Gazi Hazretlerine takdim 
olunmuştur. 
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~~~lYı~bi~~~!~P. L YAKITın TILCRA'"ii!l~=~:.:JJ 
bilviik Rei~i Rmerikaya 

çağırıvor 
Yaratt:ığt eserin azemcti yalnız Tür

lciyede değiL bütün dünnda takdir edi
ll'n Büyük Gazive Ame;ikada Oharn e
yaleti dahilinde Toledo şehrinde o.turan 
Fen adamlarından M. i\Jillroot şu mek
tubu göndermi tir: 

Akit merasimi Makdonalt T eşril masuniyet 

"EkseMns. ZatıAlilerinin yüksek icraatı 
hakkında yazılan şeyleri daimn gazete· 
!erde okumakta~ız, bunlar insana 1.au ıı.
lileıjne mektup yazmak heyecanını veri· 
\ 'Or. Sizin yaptığınız büyük işlerin heye
canı, insanların serbe~tiyc mazhar bulun
dukları ecnebr memleketlerde bile millet
lerin kalbine nufuz ediyor. 

l\im bilir rııılletlerin eı::ir olduğu mem
leketlerde ~izfo attığınız bir temel Ü7.c

rinde ruk~clen bir hürriyet için halk ne 
kadar susamışuir. Teşk:il~tı esasiye kanu· 
nunun emin \'C mes'ul l.ıir memleket ha
line getirdiği memleketinizde yaşamak ne 
!andet, Allah sizin zekil ve kiyasetinlzi 
'.faim kıl ın. 

Kudreu inkAr edilmez bir lider ola
rak da beni peresti, kArlannızdan biri o
larnk kabul etmeniz en bü)ük eme
limdir. SfzJ herkeş yüksek bü) üklük \'c 
ce aretlnizlc tanıyor. Zatı Alileri dünyaya 
bu kadar kısa bir müddet zarfında bir 
rehberlik nümunesi gösterdiniz. Zatı ı\li
Jerinl ve Türk milletini tebrik etmek şe
rcllnl bana bahşediniz. 

Hır gün Amerikaya geleceğinizi ve be
nim de binlerce vatandaşım arasında si
ze beyan ı hoşamedi etmeı. ve elinlıi 
sıkmalı: şerefine n:til olacağımı ümit ede
rim. En har hürmetlerimin \'e hayırlı di
leklerimin kabulünü istirham ederim 
efendim,, 

Edgar Kine kumandanı 
Drc~se, 21 (A.A) - Bahrlve dh'anı 

harbi geçenlerde Oran da bİr kayayn 
çarparak ikiye ayrılan ve bntan "Eugıır 
Kine,, kıru\ azörimün kumandanı Beno
i t yl 2 sene müddetle mahrumivcte 
mahkOm etmiştir. -

Hacı vapuru yandı 
l\larsilya, 22 (A.A) - l 500 hacıyı 

hamil olan c.Asia,, ,·apuru Cidde lima

nında ateş almıştır. (ıcmide bulunanların 

dimlesl başka ,·apurlara nakledilmişler
dir. 

gün yeni ve iktısadi fik irlere, 
prensiplere yerini bıraktı. Bu, 
büyük dahimizin bize bahşetmiş 
olduğu bir saadettir. 

Biz ticaret mezunları bu sa
. hada çok gayretle çalışıp min-
nettarlık borcumuzu ödiyeceğiz . ., 

Bu mezun talebenin nutkun
dan ıonra mektep müderrisle
rinden Zühtil Bey de uzun bir 
nutukla cevap vermiı ve demiı
tir ki: 

«Mezun olan gençlerin feyz 
menbaları olan mekteplerini 
unutmamalarını bir vazife telakki 
ederim. 

Gazi 1-tz. nin huzurlarile 
dün icra edildi 

Ankara, 22 (Vakıt) - Gari 
Hazretlerinin manevi kızları Ru
kiye Hanımefendi ile jandarma 
mülazimi Hüsnil Beyin bugün 
akitleri icra edildi. Akti vali 
Nevzat B. yapmış, Dahiliye ve 
Hariciye vekilleri şahit olmuş
lardır . Merasimde Gazi Hı. 
meb'uslaz ve davetliler bulun
muşlardır . Reisi cümhur Hz. 
merasimden sonra MiUet mecli
sine gelmişler, sonra köşklerine 
gitmişlerdir . 

Memorandom 
Hariciye Vekaletine 

tebliğ edildi 
Ankara, 22 (A.A) - Avrupa 

federal ittihadı tcşkilitı hakkında 
Fransa hükumeti tarafından Ce
miyeti Akvama dahil 27 devlete 
tevdi edilçn Briand memorando
munun malumat huıulil zımnında 
Fransa maslahatgüzarı tarafından 
Hariciye vekaletine tevdi olun
duğu haber alınmıştır. Bu me
morandom tetkik edilmekte 
olduğu cihetle Ankara mahafi
linde ne tesir hasıl ettiği henüz 
malum değildir. 

Amerikalı tayyareciler 
Ankara da 

Ankara, 22 (T elefon)-Misafir 
Amerika tayyareleri bugün bu-
raya gelerek merasimle karşılan
dılar. Akşam şereflerine parlak 
bir ziyaafet verildi. 

Alman meb'usları 
Berlin, 21 (A .• \) - Rayiştag meclisi 

nizamname enciimeni sağ ve sol ccııah

larn v merkez f ırkosınıı mcıı up birçok 
mcb'u!;ların teşri! ma::-uniyctini refetm l ~tlr, 

2ouu ceset 
Tahran, 21 (ı\.A) - Geçenkrde vu

ku bulan zelzeleler esnasında harap olan 

yerlerde 2000 kadar ceset bulunduğu 
tayyareler vasıtasile yapılan tahkikattan 
anlaşılmıştır. 

Sehlnikte 
Sel!nik, 22 (A.A.) - Sidlro-Kastor 

nahiyesinde vağan şiddetli yağmurlar ve 

dolu mühim hasarata sebebiyet \ermiştir. 

2 kişinin boğulmuş olduğu bildirili~ or. 
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Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Biz zavallı insanlar bayatın 

rüyası içindeyiz. Etrafımızı saran 
esrarı beyhude tabire uğraşıp 
dururuz.. Daha Okyanostan bir 
damlanın sırrını keşfedememişiz-

. dir.. Kendi dehasına, azametine 
inanan insan tabiat karşısında 
ne gülünç bir cüce, ne acmacak 
bir budaladır.. Tabiat bize ne 
insiyak vermit ise biz onun esi
riyiz... istediğimiz gibi serbest 
geziyoru:ı.. dütünüyoruz... söylü
yoruz.. zannederiz... Fakat 
hepimiz içinden kurulan zcnbe
rekli bebeklere benzeriz. .. 

T eşrihçiler. tabiblor bir şeyler 
keşfedebilmek için dımağımııdan 
topuklarımıza kadar iç uzuvları-

mızı karıştırıp dururlar .. 
Halbuki asıl içimizde neler 

doludur? Yenilmez hırslar, arzu
lar, tamahlar, kinler, hasretler, 
mide ve şehret oburlukları ve 
söylenmez g izli dertler .•. lşlenmif 
saklı günahlar.. Öteden beriden 
yenmiş haklar ... 

Uzviyeti itibarile her insan 
biribirine benzer. Bu makinenin 
faaliyetinden doğan hayati, nef
sani hareketler de biribirinin 
aynıdır. Bilirim ki · sende de 
benim gibi doymaz bir mide var. 
Bilirim ki sende bulunmıyan 
şeylere malik olanlara haset 
çeker hasım olursun. Karnın 
açken toklara diş gıcırdatıraın. 

Parl~menfodan itimat revi 
alamaua ••• 

Meclisi f eshettirmiye 
çalııacak ! 

Londra, 21 ( A. A ) - Avam 
kamarası koridorJannda söylen
diğine göre hnkamet pek müı
kül bir Yaziyete dlitmüftUr. Baş
vekilin yarın toplanacak olan 
amele fırkası içtimında bu fır
kanın aol cenahı tarafından vu• 
ku bulan hücumlara bir nihayet 
vcrmeğe karar verdiği haber 
alınmıştır. 

Ağlebi ihtimale göre M. Mak
donalt her tUrlü kayıt ve ıera
itten ari bir itimat reyi talep 
edecek, kendisine bu suretle 
itimat beyan enilmediği takdirde 
parlimentonun feshini ve yeni
den umumi intihabat yapıl
masını kırala tavsiye edeceğini 
fırkaya bildirecektir • 

Ziraat blltçesinin milzakeresi 
vesilesile muhafazakirlar hüktl
metin zirai siyasetine ıiddetle 
hücum etmişlerdir. 

Londra, 21 (A.A) - Hükü
metin zirai siyaseti lortlar ka
maruında ıiddetle tenkit edil· 
miştir. Bu siyasetin neticesi 
olarak zİ:fai aan'atlarda görülen 
inhitabn ve gtinden giine artan 
işsizliği!! bilyiik endişeler uyan
dırdığına dair meclise verilen 
bir karar sureti 25 muhalif reye 
kartı 103 rey ile kabul edilmiştir. 

lktısat meclisi 
Hükumet azalan seçildi 

Ankara, 22 ( Telefon ) - Ali 
iktısat meclisi 1 haziranda An
karada toplanacakbr. MOnhal 
azalıklara hükümet tarafından 
seçilecek 6 zat heyeti vekile 
tarafından tesbit olunmuştur. 
Bunlar Kütahya meb'usu Niyazi 
Asım, İstanbul ticaret odası 
umumi kitibi Vehbi, İstanbul 
aabık ticaret müdürü Hüseyin, 
ziraat bankası umumi müdür 
muavini Salihattin, darülfünun 
coğrafya mü~errisi Sadi, sanayi 
ve maadin bankası umumi mli
dUrü Sadettin beylerdir. 

MOessesat tarafından da 6 aza 
seçilecektir. Halk fırkası nam
zetlerini tesbit ediyor. 

Bir menfaat tebessümile yilzUn 
nikablanırken içinden benim için 
fena ieyler düşündüğünü bilirim. 
ÇOnkil ben de senin için ay
nen öyleyimdir. Menfaat veya 
korku icabile hürmetkar görlln· 
dUğQmllz kimseleri yürekten hiç 
sevmeyiz. •• Çünkü bu muhabbet, 
bu hllrmet samimi değil ıuridir. 

lıte alemin nizamı bu müda· 
hane komedyası Uzerine kurul
muştur. Hep yüzler başka, içler 
başkadır ..• 

Eski filozoflar bu dllnyaya 
misafirhane derlerdi. Bu bir teş
bih fakat bu hayat otelinin hep 
sofraları tutulmuştur. 

Yeni gelenlere yer yoktur. Bu 
:ıiyafete konmak yalnız tali ya
verliği değil adeta bir ilimdir. 
İnce bir fendir. Senden evvel 
yemek başına oturmuş olanlann 
ne hUnerle oraya geldiklerini 
tetkik edeceksin. Bu ne kıdem, 
ne ehliyet, ne de istikametledir. 
Bu, başka bir sihir, keramettir. 

Dün encümende tet
kik edildi 

Ankara , 22 ( Telefon ) -
Millet meclisinde muhtelit encll· 
men buglln toplanarak ihzari 
encümenin, teırii masuniyetle
rinin kaldınlması istenilen meb ' -
uslar hakkındaki karannı tetkik 
ve tasvip etti. Bu ıuretle Adliye 
vekili de dahil olduğu halde 
bu meb'ualar hakkındaki takibat 
devre sonuna kalmış oluyor. 

Hariciye tayinleri 
Ankara, 22 (Telefon)- Hari

ciyede yeniden ıu tayinler ya
pılmııhr: 

ikinci daire birinci ıube mil· 
meyyizi Faik Zihni B. Paris baş 
kitipJiğine, Moıkova bqkatibi 
Numan .Tahir B. Londra başkltip
liğine, ikinci daire milmeyyizle
rinden Zeki Nebil B. MoıkoYa se
fareti baıkAtipliğine, Evrak mll
meyyizlerinden Mehmet 8. Atina 
sefareti evrak memurluğuna, 
Sofya muavin konsolosu Nüzhet 
Haşim 8. evrak mlimeyyizliğine 
tayin olundular. 

Eski maaşlarını 
alacaklar 

Ankara, 22 (Telefon) - He
yeti mahıuıaca nisbeti aıkeriye
lerinin kesilmesine karar veril
miş olup sonradan ili karar 
heyetince kararları refedilmiş 
bulunanlardan hükumetçe istih
dam edilmiyerek tekaQCle sevk 
olunanlara heyeti mahsusa kararı 
tarihinden itibaren ve o tarihteki 
istihkaklarına göre tekaüt maaıı 
tahsis olunacaktır. 

Bu gibilerden esasen mütekait 
bulunanlann maaşları kesildiği 
tarihten itibaren iadeten tahsis 
olunacaktır. 

Efgan sefirine ziyafet 
Ankara, 22 (Telefon)- Hari

ciye vekili Tevfik Rüştü B. dün 
gf"ce Ankara palasta Efgan ae• 
firi Gulam Nebi han şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

SadulJah B. 
Ankara, 22 (Telefon) - Sey

risefain müdürü Sadullah 8. 
ekspresle lstanbula hareket etti. 

Yeni bir ticaret odası 
I' . <>'> (A A) n· ı· ·1··· k arı5, -- . - ır · ransız • ur • 

ticaret odası ihda~ edilmiştir. 

Dünyanın en helalzade, en doğru 
adamı gibi görüneceksin.; Bak
kallıkla bile lazuıı olan budur .. 

Nefsini tıka basa doyurdun
mu bUtUn alemi de tok farz 
edecekain... Bu gün bir dilenci 
sefaletinin bütün acındırıcılıkla 
arkandan para, para diye haykı-

rırken sen onu çiğneyip geçiyorsun. 
Pek ali yapıyorsun .. Zira dilenci 
Efendi olup ta sen onun yerine 
dilenci olaydın onun da sana 
yapacağı muamele itte bunun 
aynı olacaktı. 

Sekiz on kişiye açtığı avucun 
içine hiç bir sadaka düştüğünü 
görmiyen dılencinin ettiği dua
lardan derhal inkisara geçtiğini 
bazen görmiyor mıyız? 

Dilenci infiale kapılarak yü
zilnden tabasbus maakesini çıka
rıyor. işte alemin merhametile 
geçinen düşkünün aleme karşı 

olan hi11iyatı... Keıke her dos· 
tumuz edna vesile ile yüzünden · 
nıkabı sıyırmakta bu dilenci 

Muc ilimlere nek•d•r 
isabet eder? 

~1 .. ıif .... dl.ili heY. 8- ~. :uı-

lrat ettiği son nutukta dikkate 
bir takım rakam silsileleri de tÖ 
tir. Bu nutkun zabıtlarını ele 
Bu rakkamlara nazaran bizde ve 
şularımızın memleketlerinde bir 
me isabet eden talebe miktan 

Bizde ,·asati olarak 30-36. 
tanda 46, Yunanistanda 59, 1ıaly 
dir. \"ekil be,· bu rakam lan 
kcn talebe ~zlığtnt köylerin d• 
ğına atf etmi~tir. Şehirlerde nisbet 
den aşağı düşmemektedir. 

Devirler •l'•ın4a 
!\utkun mecliste münak .. uı 

da Vekil bey Cümburiyet de 
senesinde lise talebesinin ~ 
şimdi l 9300 e çıktığını söylemitdt• 
Vekil heye verilen cevaplardan 
şıldığına göre bunda bir 
yanlışı ur; meşrutiyet yerine 
huriyct kelimesi kullanılmışur. 

sa bir kaç ~enelik bir zaman • 
13000 kişilik bir fark husutu 
gibidir. Bununla beraber • 
irfan sahasındaki yürüyütünü 
için kıymetlidir. 

kadar mert olAyclı ••• 
Biri birimiain tıyetial 

tikten sonra birbirimllİ 
ıeve biliriz? MntekabU 

atlerin bailarile -~-..---..
tunuyoruz... Menfaatlar 
bağlar çözülilr... Bugibl 
olduğumuz bir adamd .. 1att' 
ze bir iyilik pline derbal 
dostluğuna d6neriz. D 
husumetkirlıja seçmek te 
böyledir. 

insanlar imanlıtm tÇi 
na çevrildi;hıe lalarlat~ 
:ıı ahlaksızlıklar vardır tJal 
aeyi'eleri sahiplerinin aura 
açık tabirlerile hayklrlllak 
nen ce:ıayı mllstelzimdir· 

Bazı fenalıkla buy~.!" 
sanlar •ard• ld ~ 
marekesinde senden ku~ 
ler. Böylelerine boyun 
çersin fakat içiad• 
nefreti yenerneain··· 
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Tayyareci polisler Möbile piyasasındaki buhran İstanbullulara ne oldu ? 

lokantacılar halkın iştihasın~ 
dan şikayet ediyorlar 

8ir çok kimseler sabah kahvaltısı ile akşam 
Yemeklerini hazfetmişler, yalnız öğle 

yemeği yiyorlarmış ! 
L 0~ntacılar cemiyeti heyeti ' 

"'-
1 aresi evvelki gün topla-

t,hd~ . içki satan lokantaların 
~it tdı meselesile meşgul olmuş, 
1c, •talık azadan bir kısmı lo
d~ılığın gUn geçtikçe inkıraza 
le~ gittiğini, mOşterilerin bir 
~t •e pilavla karın doyurduk
Y9te 1 ıayliyerek: «Bu az satış 
~ ilden zaten kir etmiyoruz, 
p, de erken kapatınca ne ya-

ttı?,. demişlerdir. 
[)• .. 

d •ger bir kısım lokantacılar 
t::hir halkından bir çoğunun 
~ ltnak için öğle veya akşam 
~· tlderinden birini kaldırarak 
•t1cıf Yemek yedikleri, tatla, bö 
~ ribi hamur işlerine rağbet 
\....-·ttmedikleri iddiasında bu
~Uflardır. 
tıı~n bir muharririmiz bu hu
' muhtelif lokantacılarla gö
lbG Ot ve bunlardan ekserisi 

lterilerın daha ziyade para-

:?•ktan kuvvetli bir öğle yeme
if t iktifa ederek akşam yeme-

Yemediklerini söylemişlerdir. 

t. l<araköyde Cenyo lokan-
ıı sahibi Rahmi B. diyor ki: 
11 

- Ben zayıflamak için ye
~eklerin azaltıldığını zannetmi
>'oıum. Zayıflamak istiyen bir 
~ôlt nıu ıı . • fter er!-. ...... ı. bunflll' 
llltih ap etmekte oldukları ye-
'-'•klerde yağlanmamayı düşün
~~e beraber kuvvetlerini de mu-

•faza t ğ' .. .. .. d b ltıııd e me ı goz onun e u-
hlek uruyorlar. Zayıflamak de-
8\1 ~vvetten dfişmek değildir. 
IS .:! 1 lrıUşteriler porsiyonu 
tı nıtı~' 0 lan ve şişmanlamak
telc h 'ftı rol oynıyan plav, bö-
11cı:1 ımur işleri gibi binnisbe 
:hflı.:~nıekler yerine hem za
'-•lc . a. hern de kuvvetli kal
~'t 1f1~n daha pahalı olan be
~olt e 

1
1 balıklar ve vitamin 

>iyorl 
0 

•n turfaande sebzeler 
ar. 

F'ilb . 
tib· akıka halk yemeğe eskisi 
~Para tahsis edemiyor. Bina-

1'örökves 
~ -·-ı· acıtr amatör muhte-
~ti tehrimize geliyor 

ta.-litkspor gazetesinin yazdığına 
Yort~ ,~~~aristan amatör şampi
tıın .

1 
T orökves,, takımı hazira-

btat~; nısfında şehrimize gelerek 
~'P• •Ltakımlarımızla dört maç 

l' Clghr. 

b •kını h . 5. . e azıramn ıncı perşem-

13 IUnü şehrimize gelecek, 6,8, 
~u .. 1"e. 15 inci cuma ve pazar 

.. trı d" ~ ort maç yapacaktır. 
ltt, llçlann F enerbahçe - Ga
~tal:hay, Beşiktaş ve bu üç 
~lt ~n muhteliti ile yapılması 
''r •r 81hrılmıştı. Fakat Galata
ilk 'Yın turneye çıkması üzerine 
l'ıl Y•~ılan programın d ~ğişti-

lllesı · 
Q\l ı~ap etmektedir. 

~'Pıl Vazıyete göre, Uç maç 
ıltiııc~~sı ve ilkinin Beşiktaş 
t ın F~rerba· ~ 

&on nıaçın da bu iki takımın 

Borcun 11ğırlığından mı, 
viicudun ağırlığınd11n mı 

enaleyh umumi buhrandan lo
kantacıların ıla müteessir olma
dığını söylemek haksızlık olur. 

Lokantacı Cemal B. ve Tak
simde Hüsnü tabiat lokantası 
sahibi Mehmet afendi de halİın 
daha ziyada ucuzca karnını do
yurmağa baktığını söyliyerek 
diyorlar ki: 

- Bazı meraklı müşteriler iyi 
ve kuvvetli yemeğe düşkündür. 
Bazıları da hafif tertip midele
rini cilalayıp kalkıyorlar. Biz şu 
fikirdeyiz ki halk kesesine göre 
midesine bakıyor.. Sonra bir 
sınıf halk da vardır ki bunlar 
haftanın birkaç glinünde akşam 
yemeklerinden sarfı nazar edi
yoJ:lar, 

Öğle yemeklerinde bir et, 
sebze ve tatlı yiyerek bir övlln
le iktifa eden mUşteriler de biz
ce malumdur. Hatta·bundan do
layı biz akşam yemeklerinden 
ziyade öğle yemeklerini daha 
mütenevvi ve çok bulunduru-
yoruz.,, 

Çarşı içinin tanınan methur 
ahç.ısı Haçik usta şu ınütaleada 
bulunmaktadır: 

- 40 senedir bu zanaatın 
içindeyim, şimdiki gibi kesat iş 
görmedim. Biıim müşteriler öyle 
ete filan bakmıyorlar. Bir pilaki 
yiyip bir bardak da fıra içince 
kalkıp gidiyorlar. Bu gidişle ke
babı, böreği, tatlıyı listeden çı
l<armayıp da ne yapacağız? 

İdman bayramı 
Dan jimnastik hocaları 

içtima ettiler 
Mektepler idman bayramı bu 

sabah saat 10 da Taksim stadın
da yapılacaktır. 

Dün maarif emini beyin ya
nında jimnastik hocalarının iıti-
rakile bir içtima aktedilmit ve 
bayrama ait son noktalar teabit 
olunmuştur. 

muhteliti tarafından oynanması 
muhtemeldir. Heyeti tertibiye 
Galatasarayın seyahate çıkaca
ğını ve evvelce kararlaştırılan 
programın üç maç üzerine de
ğiştirildigini bildirmiştir. 

Bugünkü maçlar 
İstanbul futbol heyetinden: 

23 mayıs 930 cuma günü Tak
sim stadyomunda yapılacak 
maçlar şunlardır : 

Süleymaniye - Üsküdar saat 
14 te hakem Sedat Rıza B. 

Tayvareciler zabıtanın bu 
ta~avvuruna itiraz, ediyorlar 
(Vızın:Tayyarecl Hıyrünnaı B.) 

Tayyarelerin askeri vezaifi 
mühimdir. Tayyare ordunun 

gözü demektir. Tayyare deniz
de ve havada en seri nakliyat 
vasıtası olmak itibarile iktisadi 
bir çok hizmetleri vardır. Sıh
hıye vekaleti bir kaç Tayyare 
alır ve sıhhıye imdat vazifesinde 
kullanır iae faydalı olur. Rüsü
mat dairesine her halde tayya
re lizımdır. Bilhassa şark hu
dutlarındaki kaçakçılığın meni 
için muhakkak Rüsümat tayya
re teşkilatına ihtiyaç vardır: 
Jandarma teıkilatında da tay
yare bau vazifelerde kullanıla· 
bilir, fakat polise gelince bayır! 

Tayyarelerin polis hizmetlerin
de hfç bir faydası yoktur. Ga
zetelerde okuduğumuza göre 
Polis müdüriyeti bir polis tayya
resi ıatın alacakmış, yahut ta 
polisler tayyare kursuna devam 
edeceklermif. Poliı tqkilitında 
tayyarenin vazifesi ne olabilir 

diye bu meseledeki muhabbet 
ve ihtisasıma binaen çok dUtUn
dOm. Belki polis erkAoını ga
yet seri bir surette lstanbuldan 
bilkumet merkezimiz olan An
karaya götürür ve getirir. Fakat 
ihtiyaç, yüzlerce lira sarfedip 
tayyare satın alınıya ve tayya
reci polis yetiştirnıiye değer mi? 
Polis teşkilihnda motosiklet ve 
sıhhiye otomobilleri lazımdır. 

~ ~ 
~ ,,,. 

Her polis otomobil, bisiklet, 
motosiklet kullanmasını bilme
lidir. Polisleri tayyare kursuna 
değil bu gibi lüzumlu kurslara 
devama mecbur etmelidir. Tay
yareci polis havada hırsız takip 
edemez. Bahusus şehir dahilinde 

iki merkeı arasında irtibat te
sis edemez. Rasıt poliı acaba 
hırsızların ikamet ettiği kahveleri 
yahut canilerin katillerin tecem

mü mahalllerini mi keşfedecek? 
Orduda iyi bir mevkii olan Polis 
mlldiirll Beyin her halde askerlik 

damarları canlanmış olsa gerek. 

Bu gibi teşkilat yapmak arzu 
eden makamların her ha1de mü
tabaasıılarm rey ve fikirlerini 
almaları lazımdır. 

Bayle teıebbüsler, tecrübeler 
maalesef memlekete sonunda pa
halıya mal oluyor da işte insan 
bundan mUtecssir oluyor. 

Gayri mübadillere tc,·ziat 
Dün ikinci a\ ans esnasındu ~ıra nu· 

maralarını ka,·bcdcn Garbi Trakyalı ga,·· 
ri mlıbadillcre tc,·ıiııt yapılmıştı r. • 

birinci takımlar. 
lstanbulSpor-Vefa saat «5,45 

hakem Şeref B. bir:nci takımlar. 
Beşiktaş - F enerbahçe saat 

17,20 hakem Kemal Halim B. 
birinci takımlar. 
Kadıköyünde yapılacağı ilan 

edilen Milliyet kubası, Üsküdar 
Süleymaniye ikinci takımlar maç
larile Taksim Stadyomundaki Be
şiktaı-Vefa Milliyet kupası maçı 
görülen lüzum üzerine tehir o
lunmuştur. Süleymaniye-Üsküdar 
ikinci takımları da 25 Mayıs 1930 
pazar günü saat 14,30 da Tak
sim Stadında karşılaıacaktır. 

•• 
Uç büyük ticaretane 

mahkemeye düştü 
Alakadarlar yeni iflaslara intiza-r 
etmek lazımgelrl;ğini söylüyorlar 

Mahkemeve dQşen mobilJ1D iiC1Jreianelerinden ikisi 
lecek Ye bu suretle halk nakil 
ücretinden kurtulacağı gibi es 
naf da ıatış yerinin yakınında 

bulunmasından memnun kala-

Son gllnlerde şehrimiz möb: 
le piyasasında kuvvetlı 

bir buhran bat göstermiş ve bir 
çok ticaretaneler çok müşkül 
vaziyete düşmüşlerdir. 

Bu meyanda İstiklal cadde
sinde kain Davit Karasu möble 
mağazası bonolarını tediye ede-

miyecek hale gelmiş, mahkeme
ye mUracaat edilerek 30000 lira 

tutan borca mukabil alacaklı
larla yüzde 30 dan bir buçuk 
senelik konkordato aktedilmiştir. 

Yine İstiklil caddesinde möbi
leci ( Marko İskinazi) ve Bahçe-

kapıda Ertuğrul mağazası üze
rindeki (Salamon Haroon) tica
retaneleri de aciz vaziyetinde 
kalarak mahkemeye müracaat 
etmişler, Salamon Haroonla 
ı 24,000) liralık konkordato ya
~ılmı~, hakkında tetkikat icrasına 
girişilmiştir. 

BüyUk möbile ticaretanele
rinin bu zararları bilhassa kü· 
çük ve ekserisi Türk olan ma
rangozları mutazarrır etmekte 
ziyan binnetice onlara dokun

maktadır 
Dün bu hususta kendisile gö

rilşen bir muharririmize. ma~~n: 
gozlar cemiyeti umum.ı . katıbı 
Fuat B. şunlan söylemıştır : 

_ Mobilya piyasasındaki 
buhran umumidir. Bu yüıden 
yakında baza mühim iflasların 
daha vuku bulacağım zannedi
yorum. Şehremanetinin ağır ok
truvıısı bilhassa küçük esnafı 
yıkıyor ve bir de buna büy~k 
mağazaların iflası inzimam edm
ce marangozlar çalışmamayı 

daha müraccah görüyor ve boş 
oturuyorlar. Büyük ticarctane-

lerin vaziyetlerinin bozulması 
yüzünden onlara mal veren es
naf paralarını alamamış ve bu 
hale gelmişlerdir. Bu vaziyet 
karşısında bütün amiller eser

lerini bizim satış me1ihcri
mize göndermekte ve müsait 
teraitle sattırmekta.lırlar. 
Meşher halktan çok büyük ve 

her gün artan bir rağbet gör
mektedir. Bugüne kadar 15· 16000 
liralık möble satılmış ve yeni 
mühim siparişler de alınmıştır. 
Halkın ve esnafın bu rağbetine 
karşı Galatadaki binamız dar 
gelmeğe başlamıştır. Bunun için 
Beyoğlunda büyük bir satış şu
besi açmağa karar verdik. 
Rağbet artarsa bu şubeler 

ıehrin her tarafında teksir edi-

cakbr.,, 

Billi Dav 
Bu sinema artisti 

intihar etmiş 
EOer hıber bir reklAm de

Allse yazık 1 
DünkU Jurnal Doryan gaze

tesi meıhur sinema yıldızı Billi 
Dovun intihar ettiğini ve öldü
ğünü yazmaktadır. Bu gazete 
yazısma şöyle başlamaktadır: 

"Bu yazdığımız haber bir r~k
lam değildir, hakiki bir hayat 
dramıdır." 

Bu satırlardan sonara havadis 
şu şekilde devam etmektedir: 

Billi Dov en acıklı filmlerden 
daha feci şerait tesirile intihar 
etmiıtir. Kendisi son zamanlarda 
yeni bir film çevirmekle meş
guldü. Bu sıralarda gözleri 
projeksiyonların keskin ziynlarile 
kör olmek tehlikesi göstermiş
tir. Yapılan bütün tedavi ve 
ihtimamlara raimen Billi Dovun 
gözleri kör olmuştur. Bu vaziyet 
karşısında artist kafasına bir 
tabanca ııkmak suretile intihar 
etmiş ve derhal ölmüıtür. 

eo 

Kibrit fabrikası 
E~mc köviinde vapılma5ı 

çok muhtemeldir 
Bu sene Anadoluda inşa edilecek olan 

kibrit fabrikası h:ıkkındn tetkikat yapnn 
heyetler Bursn ve lzmit h:ı,·:ılı:ıındekl 
mesailerini ikmnl etmişlerdir. 

\ldığımız m:ı!Oınnta gôre fabrikanın 

daha zivııde lzmit vilaveti dahilinde Eş· 
me kn\ ünde yapılma ı muhtemeldir. Uu 
htıSU'tll hazırlonan raporlar maliye \'C· 

k!lctine gönderilmiş \ e bunlarda Eşme· 

nin ormrınlnrla çevrilmiş bulunma~ı d.:ıln· 
) ı ile fabrika in,a-ınn en mtisnit \'er ol 
duğu zikredılmiştir. • 

Bir Türk gencinin parlak 
muvaffekiyeti 

Rec:m ini gbrduğüntiz Burhan Zihnı 
B. 1 taııbul Ulumu aliyci ticari) C mckte· 
hinden birincilikle 
çıkmış, ticaret oda
.:ıntl:ı açılan musııhıı

ka\ a girerek 1 'içrcve 
gitmiştir. Orada Ti· 
caret 'c lktıc:at fa· 
klıltc5inc giren Burhan 
Zıhni B. gene birin
cilikle ikmali tnh~il 

ctml~ 'c de\ lct hnnkası 
tezi uzerindc dok- Buhall Z imi B. 
corasını h:ızırl:ımı~ n başlamıştır. Ticaret 
oda ı bu Şll) anı t:ıkdir murnffıı!..h eti 
go teren Burhan Zıhni llcyi nak~ 
miıkafatla tnltif edecektir. 
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Yeni anketimiz 
Oıt tarafa 1 inci sayıfamı.ıdadır 

Okuma meyli 
- Okuma meyli, tecessüs 

fıtraamın asarından biridir. Bu 
meyil, bilkuvve her insanda 
mevcuttur. Tıbkı civarında söy
lenen şeylere kulak misafiri ol
mak kabilinden. 

Ancak nasıl ki civarımızda 
edilen mükaleme bizi alakadar 
edecek mesaile temas ettiği de
recede kulağımızı celbeder, tıb
kı onun gibi halkın okuma mey
li de bittabi kendi anlıyacağı ve 
kendini eğlendirecek veya mlis 
tefit edebilecek eserlere ait ka
lır. Halkten mesela Spinozanın 
felsefesine ait bir kitabın mü
talea merakını bekliyemeyiz. 
Eğer halkta bu meylin inkişafını 
istiyorsak, o meylin istihdaf et
tiği eserleri gıda gibi kendisine 
hazırlamalı ve vermeliyiz. 

- Sizce bunlar ne gibi eser
lerdir, Cenap Bf. ? 

- Söyliyeceğim. Bugün he
men hemen mükemmel denile
bilecek bir elifbemiz var. Filha
kika bir elıfbe için mükemmeli
yet şartları şunlar değil midir : 
1 - Her ses için bir harf, 2 -
her harf için bir ses, 3 - ko
laylıkla tanılabilmek ve resme
dilebilmek 

Şimdiki elifbemiz bu evsafı 
camidir, denebilir. Öyle olduğu 
için az zamanda kuvvetli bir it
tisa gösterdi ve o sayede üm
milerimizin adedi azaldı. Kaldı 
ki bu yeni harflerle okumağı 
öğrenenler ne okuyacaklardı ? 
İtiraf etmeliyiz ki bu son istifha
mın cevabı bizim için çok sıkı
cıdır. 

ı ~ •ımağa ancak ıon seneler· 
L -ıer=nenler bu öğrendikleri 
On.u~.wnın neye-yarayacağını kor
karmı ki henüz anlıyamadılar 
ve haklıdırlar, zira okuma de· 
diğimiz kuvvetin · mahalli isti
malini bulamıyorlar. Vakıa ga
zeteler var, fakat gazeteler, bu
nu da gazeteci sıfatile siz itiraf 
buyurursunuz ki dimağ için pek 
yavan bir gıdadır. 

Bir Mitat Ef. eksik! 
Cenap B. bir lahza duruyor 

sonra gülümaiyerek ilave ediyor: 
- Yeni okuma öğrenenlerin 

pek şiddetli olması lizım gelen 
iştihalannı bileyemez. Şimdi 
bize okudukca okumak istiye
cegımız, okumakla doyamıya
cağımız eserler lazımdı. 

Ben diyorum ki vakıa bugiln 

}'anın a ıır en .. ~lkt : 

VAKiT 
23 MAYIS, 1880 

._ .... _... ....... --.. ·--·-······· .. ······· 
Çent nefer kalbezenin 

Orteköyde bir hanede sim 
Mecidiye ikilit}ini takliden 
sikke imal etmekte olduk
larını zapt9ye nazırı ıea-

detlQ Hafız Pata Hazretleri 
haber alıp ıeyoğlu polis 
müdürü izzetlQ Bahri Beye 
fendiye tebligatı !Azıma icra 
buyurduklarından evvelki 
gece hane abluka edilerek 
derunu hanede Rum mille
tinden Vorgi ve Ermeni 
milletinden Bogos nam kim
seler ahzü girift olunmut 
ve fagfondım kalp ikilik ile 
kül9e ve parçaları ve alAtü 
edevat, takımile nazırı mü
tarünileyhe takdim kıhn
mıttır. 

her şubede muvaffakiyetle çalı
şan vatandaşlarımız var. Fakat 
şu sırada pek muhtaç olduğu

muz bir kişiyi göremiyorum: Bir 
"Ahmet Mitat Ef. ,, yok; o Ah
met Mitat Ef. ki faaliyetinin 
hedefi halka mutalea arzusu ver
mekti. Bir Ahmet Mitat Ef. 
yoksulluğu maarifi tamiın husu
sundaki himmetleri, hiç şüphem 
yok, biraz fazlaca yoracak! 

Bakınız, kanaatimce ne yap
malıdık? Yeni harfleri kabulü
müzün ferdasında bir geniş ve 
münderecatı gayet mlitenevvi 
"Halk kütüphanesi,, neşrine baş
lamak. Bittabi halkın maarifçe 
en mahrum kalmış tabakasınca 
bile kolaylıkla anlaşılabilecek 

şaraitte vücude getireceğimiz 
bu kütüphanenin mileli müte
meddinede ve bilhassa Alman
larda güzel nümuneleri vardır 
ve bunlardan her yerde pek 
büyük netayici tenviriye elde 
edildi. 

Cenap B, bu bahiste noktai 
nazrını bu şekilde tesbit ettik
ten sonra "Halk kütüpanesi,, 
etrafında mufassal malumat 
verdi: 

Halk hQiüphane5i 
"- Halk kütüpanesi,, yüz

lerce ve hatta binlerce risale
lelerden terekküp eder ve ma
saldan tutunuz da eşya, ziraat 
ve sanayi derslerine kadar her 
maddei fikriye orada yer bulur. 
Her risale yüz sahifeyi ve mat· 
baacı tabirile altı formayı teca
vüz etmez, zira yeni okumağa 
başlayanlan yormamak ve usan
dırmamak, muvaffakiyeti vaat 
eden şartların birincisidir. 

Bu yüz sayifede bugün gayet 
tuhaf bir hikiye, yann merakı 
tahrik eden bir macera, yahut 
hayatı fevkaladelik gösteren 
memleketlerin birinde icra edil
miş bir seyahatin tarifi, mesela 
Kristof Kolomp gibi sergilzeşti 
tecessüsü tahrik edecek ve isti
fadeyi temin edecek meşabirin 
tercümei hali, daha sonra gayet 
basit teşrih, fiziyoloji, hıfzıssıhha 
dersleri, ev idaresine müteallik 
malumat, bahçevanlık, hayvan 
üretme, biraz coğrafya, biraz 
tarih, bilhassa coğrafyayı tabii 
ve tarihi medeniyet, hatta hesap 
hendese, tarihi tabii, ziraat, sa
nayi, makine, tasarruf, iktısat 
bahisleri ve hatta tahrir san'a
tinin ibtidai kısımları, elhasıl 
eğlenceli veya faydalı, her kesi 
ya can sıkıntısından veya karan
lıktan kurtaracak her ıey yer 
bulmalı ve bu risaleler en sıkı 
tasarruf şeraitile bastırılarak as
gari karla satılmalı. Öyle ki te
dariki en nahif bütçeyi bile sars
masın. 

Bunu da ancak bir cemiyet 
yapabilir. Netekim, memaliki 
mütemeddinede emsalini vilcude 
getirenler de şahıslar değil, ce
miyetlerdir. Ve ilave edeyim ki 
böyle cemiyetler hizmetlerinin 
mükafatını görmekte gecikmez
ler. Zira yalnız umuma faydalı 
olmak ve etraflarını tenvir et
mek mazhariyeti ile kalmazlar, 
kısa bir müddet sonra sandık
lannın zenginleştiğini de görür
ler. Bu işde muvaffakiyet biraz 
sabrü sebata ve alelhusus mev
zuların hilsnU intihabı ile ted
ricte isabete tevakkuf eder. 

Çı!Jırtkan r ı~aleler 
Cenap B., kanepede vaziyet 

değiştirerek elini kımıldatıy'>r : 

GELiSi , 
GOZEL 

Bağırmağa müsaade 
Köprüden kalkacak vapurun 

hareket saatini bekliyordum. 
Epice uZJyan bu intizar esna
sında birden bire iskeleden bir 
çığlık koptu. Ben telaş ettim; 
halbuki herkes, güneıin batma· 
sını seyreden insanlar. gibi g&r· 
düklerini, duyduklarını pek tabii 
bularak sessiz, hareketsiz seyre
diyordu. 

Biraz ilerleyip birisine sordum: 
- Yahu, ne var, ne oluyor? 

Bu çığlık ne? O adam, ağaç 
yapraklarının neden yeıil olduğu
nu soran bir kimseye kartı g6s
terilecek bir hayret ve taaccüple: 

- Ne olacak, ded;, bel~diye 
memuru satıcıyı döğUyor. 

Zabıtai belediye memuru sa
tıcıyı döğdll. Bu merasim bittik
ten sonra dayak yiyen çocuk, 
bağıra bağıra koşmağa baıladı. 
Belediye memuru yine arkuın· 
dan koştu ve çocuğun yakasın· 
dan tutarak: 

- Bağırma kerata 1 diye ba
ğırdı. 

Pek muhterem belediye zabı
tası memuru efendi, haydi dayak 
attınız. Hiç kimsenin yadırgama· 
masına göre, bu, hakkı tabiiniz 
olacak. Ona ses çıkarmıyorum. 
Fakat tokatlarınızdan canı yanan 
çocuk biraz bağırsın. Hiç olmazsa 
bu kadanna milsaade buyurunuz! 

'~"j41u-
Çamho• kız orta mektebinde 

Çamlıca kız ona mektebinde ders 
seneeinin bitmesi münasebetile talebe 
tarafından güzel bir müsamere verilmiş
tir. Mektebin konferans salonunda veri-
len müsamereye istiklll marşile başlan· 
mış, muhtelif musıki parçalın çaltnmış· 
tır. 'Iialebe hl{lımlar mUU kryafetlcrle 
zeybek rek1'51an oynamışlar, bir piyanko 
çekilmiş, muhtelif sürprizlerle zevkli, 
eğlenceli bir vakit geçirilmiştir. Müsame
reden sonra davetlilere bir çay ziyafeti 
verilmiştir.Çamlıca kız orta mektebi tale
besinin müsameresi pek muvaffakıyetli 
olmuştur. 

Feyziatinin tenezzühü 
Bugllnlerde tek tek mektep 

teneunhleri yapdmaktadır. Bu 
cnmleden olmak nzrc dün F ey· 
ziati lisesi Şirketi hayriyenin 66 
numaralı vapurile Beykoza bir 
tenzzlih yapmıt ve rflzelce vakit 
geçirmişlerdir. 

- llk risaleler, tam manaaile 
kapııılacak eaerler olmalı. Bun
lar -tabir Caizse- çığırtkan bük
mnndedir. intihap ve tayinlerin
de her ıeyden evvel halkın zev• 
kani dilıOnmek icabeder. Bu ci
hetle balkçe en çok ıe\ ilmiş 
milellifler~ yazdırmalı. Tanılma-
mıı muharrirler ne kadar muk
tedir olsalar balkın bidai rağ· 
betini celbedemezler. 

Ha, bakınız, bir nokta daha ki 
ehemmiyetsiz görllnür, fakat 
tecrübe ile ehemmiyeti sabittir : 
Her risalenin mukavva kapla 
ciltli olması. 

Bu tedbirin ehemmiyeti fUD· 

dan neş'et ediyor ki yeni oku-
mağa başlayacak adamlar kitap 
kullanmağı bilmezler ve istemi
yerek kitabı çabuk yıpratırlar. 
Okuyacakları şey ciltsiz oluna, 
çok okuyup bitirmeden ellerin
deki eserin tarümar olduiunu 
görerek meyus olurlar ve bu 
hal onlan miltaleaya devamdan 
alıkoyar. Yeni miltaleaya baıla
yanlar, bizzarure aheste abeste 
okumakla meluf olacaklarından 
onlara verilecek kitaplann daya
nıklı kaplarla mahfuz olmalan 
bir ihtiyat farizasıdar. 

- Sonu yann -~ 
Mehmet Selim 

Muharriri Ömer R•~ 

Bugün gelen allahbr 
•Şehre gelen ne Ademdir, ne N 

tur, ne de mesihtir.n 
-43-

Muizz, kendisi ulubiyet paye- Bunların da nöbeti k 
sini haiz ıayar ve kendisini bu sonra Hakim kadınlar• 
ıekilde tanıyanlardan hoşlanırdı. olmuı , bunlardan biriOİI' 
Onun bUyük ceddi ibııi Meymu· kağa çıkmama11nı e . 
nun prensiplerine göre, imam, sokağa çıkanlar derbtl 
uluhiyet derecesinde idi. Muizz ediliyorlardı. 
de devrinin imamı idi. Muizzin Hikimi bu çılgınca ~ 
tairi onu methe başladığı za- lere sevkeden onun ç~. ~ 
man kasidesine şu sözlerle baş· yaşında pek büyük .. 1')1r, 
lamııtı: sahip olması,hükilmdar~f 

Mukaddeaahn iradesi senin ka tarikatın verdiği ha
meıietin yanında hiçtir. Onun retleri ihraz etmesi idi •. J 
istediği değil, senin istediğin Hakimin bu çıl~ 
olur. Hükmet VahidU kahhar bile senelerce mütavaat "'1 
sensin!,, Kendini uluhiyet ile mesi tarikatın ne kadar ~ 
ayni payede göıen Muizz için o!duğun~ ~österir. Ki~~, 
bu sözler, hakikab ifade edi- kı Hikımın bu çılğ1n1'J 
yordu. bu tarikatin o zamanki , 

Muizz, Rukade ıehrine girdi- iktızası idi. 
ği zaman, tair onu ıu sözlerle 
kartılamııb. 

•Bugün bu ıehre gelen, ne 
Mesihtir, ne Ademdir , ne de 
Nuhtur. Buglln gelen, bizzat 
Allahtır ve ondan gayrisi hiçtir!» 

Kendilerini ulühiyet derece
sinde gören bu adamlann elleri 
altında hakikaten müthiş bir 
icraat vasıtası vardı. Bu onlann 
aizli cemiyetleri idi. 

Bu cemiyet istinat eden ve 
bu sayede istediklerini yapabilen 
bu adamlann en esaslı akidele
ri inkir · olduğundan ·onlann 
kendilerini telih ettirmeleri insa
na hayret vermemilidir. 

Fakat lbni Meymun torunla
nnııı prenaipleri için en çok ça
lıtbklan devir Muizzin torunu 
HAkimin devridir. 

Hlkimin devrinde teıkilit 
yeniden kurulmuı, teşkilitın na
sıl çabıacağı ve ne gibi bir mes· 
lek takip edeceği kararlafbnl· 
mıfb. 

HAkim iıe ul\ihiyet iddiasını 
zulmün envamı tatbik ile 
tatmin etmeyi istihdaf ve en 
mecnunane emirlerle halkı taciz 
ederek, halkın mahnı, canını, ırz 
ve namusunu oyuncak saymakla 
cebrutunu g6stermiıti. Onun za
manında içtimai bayyatın bütün 
nizamı berbat, her it alt ilst 
olmllfhı. 

Heakes gthıdilzOn çalıtır ve 
geceleyin iatirahat ederken, Ha
kim geceleri çalıtılmasını ve 
gtındUzleri istirahat edilmesini 
iatemifti. Hikimin emirlerinden 
biri, herkese Hazreti Muham
med (Aleyhiaselim) ın esbabını 
ı6yd&ırmeai ve bu maalde cami
lere yazılar yazdırması idi. Hi
kim 395 te bu emri verdikten 
sonra bundan vazgeçmiı ve bu 
sefer esbaba dil uzatanları ce
zalandırmıya baılamııtı. Bu da 
geçtikten sonra Hakim teravih 
namazıle uğraımıı, 408 senesine 
kadar bir kimse namazı kılamamıı, 
ondan sonra bundan da vaz 
geçmiş, Hiristiyanlarla uğraıma
ğa baılamıttır. 

Hlkim, bUtnn Hiristiyanlara 
MuaUlman olmayı emretmiı, bun
lar da ona muhalefet edememit· 
lerdi. Fakat bilahare bunlann 
içinde eski dinine avdet etmek 
isteyenler, ondan izin alır ve 

15-
Darül Hikme ~ 

HAkimin devrinde 1,, 1 
tarafından yapılan i,ıt/!) 
mühimmi, lsmaililiğin ~ 
için sarfolunan gayrettir• il. 
devrinde bu tarikat, aoa ~ 
canlı ve faal idi. T Z 
propagandası için vncudl l 
rilen en büyük mneud' l 
devriııin eaerlerindendi. 9' 
essese .. Damı Hikme ,, 
maruf idi. Buruı, berk~ 
ulah bir meareae ıdı. 

hedef, lsmaililiğin nqrlt ~ 
idi. Onun için burada ~ 
Abdullah lbni Meymunaıf'M 
tiği esaslar dairesinde '-' 
ve tahsil dokuz d~ 
mış bulunuyordu. 

Darül Hikmenin mnd 
iki kısma ayrılmıftı. 
kısım alimler, ikind 
cahiller kısmı idi • 

Alimler kıamı, daileri• 
ettikleri ve yetittikleri 

Cahiller kıımı dokuz il' 
idi. Buraya giren talebe 
veli din mealli ve 
kitapların tefsirleri m 
lunur, ve talebeye dio ~ 
!erinin anlaıılmuı, ka ~ 
çok miifkül meseleler ~ 
onlan ancak mlltebabb.it~' ı~ 
lann idrak edebildiklerİt ,., 
kllı insanlann bunlan 
yacakları telkin olunurdıl-

Talebe bu cilr'etle ililll 
ili hakkında ıekkn z0pbe1' 
ıer, bunları nasıl 6jre8 
dOıOnmiye başlar. . ..Jit 

(B~ 

Mayıs 

1930 

Namaz 
Sebah 011. bdMı 

2,45 12,ı ı ıe,oe 

tekrar Hıriatiyan olurdu. '••------_..--
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Hepsini anlıyorum, hepsini 
izah mümkün. Bir akşam barda 
gördüğü siyasi nüfuzu olan adam
dan bahsetmesini tabii buluyorum. 
Önlerine ne gelirse ikbal ve 
refah yolunda kendileri için çekil
miş bir güzel midilli farzederler. 
Kiminin parasma,kiminin şöhretine, 
kiminin zekasına eğer vurur ve 
rahat rahat yol almıya başlar. 
Sacitte bunlardan biri idi. Saci
din konuştuğu adam da Sacide bir 
zevk ve sefa hazinedanna iltifat 
eder gibi ediyordu. Zengin ve 
nüfudu adam Sacidi zevki için 
istismar ediyor • Sacit de onun 
dostu olduğunu ileri sürerek 
nüfuzlu adamlann adamı rolünde 
gözükmek istiyordu. 

Bilhassa bana karşı bu rolü 
oynaması scb ebini daha iyi tah
lil edebiliyorum. Benim bir gün 
kendisini Neriye tanıştırmış ol
duğumu ileri sürmek ihtimali 
idi. O bu ihtimali düıilndükçe 
çok iyi anlıyordum ki bana kar
tı kendisini kuvvetli göstermek 
istiyordu. 

Hepsi iyi idi ona nasıl bir 
jigolo intihap olunduktan sonra 
koca kanyı günlerce ihmal et
mesinin manası ne idi ? 

Bu müşkül bir iştir. Sacit 
bilirdi ki madam Neri kendisini 
memur namı altında kapatmıştı . 

Madam Neri erkek Sacit kadın 
olsaydı bu vaziyette ~ metres » 
lerdi para ile zevkini yaşlı kadına 
satan kadmm zevkini yerine getir
mek tıpkı hizmetçinin hizmet 
etmesi, ahçının yemek pişirmesi, 
kunduracınm kundura boyaması 
gibi bir işti. 

Kundura boyacısı ayak kabını 
boyamadı mı, ahçı yemeğini pi
şirmedi mi nasıl birşey istemeğe 
yüzün olmazsa jigolo da vazife-
1tını yapmayınca aynı vaziyete 
diişer. Telefonla aranan Sacit 
itte bu halde idi. 

Onun işini gücünü yüz üstü 
brakması öyle zannediyorum ki 
basit bir ihmalden ibaret değil
dir. Çok kuvvetle tahmin edi
yorum ki Sacit daim bir cidal 
içindedir. 

Helecan göstermemek iateme
ıine ragmen içi rahat değildi. 

Mütereddit bir hali vardı; 
bu tereddilt Madam Neri ile 
F aham et arasında bir tercih 
noktası bulamamaktan ileri · ge
liyordu. 

Fahamet bir an için bir his 
ve heyecan menbaı, Neri bir 
hayat ve geçim kapısı idi. Bir 
tarafta kalp, bir tarafta ihtiyaç
lar vardı. Muhakkak içinden: 

- Acuzenin anasını salıve
reyim. Kah: 

- Onun da ötekini de idare 
etmek imkanını bulmalıyım di
yordu. 

Bu tereddüdü: 
- Gidelim, ben şu kadını 

bir göreyim bakayım derdi ne 
imit anlayım sözüyle yeni bir 
istikamet aldı. Sacit Madam 
Neriye görmek için yanımdan 
aynldı. .. 

Birgün onları Mülatvenin üst 

katında bir kenara büzülmU.ş 
gördüm. Her kesten saklanmak 
istiyorlardı, masamn etrafında 
birer tavşan gibi büzülmüflerdi. 

Bu büzülme, bu kuytu kö-
şeye çekilme bir ürperişe ne ka- Dünkü bulmacamızın 
dar benziyordu. halledilmiş tekli 

Masanın üstüne uzanan kol1ar · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 
yü2ler için bir siper yazifesini I ili] 
görmek istiyor. Fahamet Sacide 

1 FF -_· -[i)-li)~~lil\;I 
daha böbürlenir gibi bakıyor. 2 - lil- lilı--ı:P---- - ltif 
Birisinin çekingenliği ötekinin 

3 
1
- -ı-- li! - 1iJ- - lil~I 

dik ve pervasız duruşu dediko· 
4 ı - [iJ =!il lilı=ı= =fi -1 

ducu, geveze bir vaziyetti. 
5 

- - -:li]I lil !il • 
Sacid in vaziyeti hakikaten fe-

6 'li '!il - [il liJ -l=I= = , fi 
na idi. Kim bilir şa,kaloz ka-

7 = • - lil- -lillil =1 
rıdan ne zılgıtlar yemiş. 8 

- {il-_ rm1 !il_--- - _.__ rmı· 
«- Bir daha onun]a birlikte 9 

l!!!I ~ 
1 o - !il (i) li1 r.ı 

gezmiyeceğim diye ne yeminler 
ne vaitler de bulunmamıştır. 

Sacit bir köşede büzülüyor, 
öte tarafta Fahamet ona hızlı 
hızlı bir şeyler söylüyor. Ben de 
yanlarına yaklaştım. Benden çe
kinecek bir şey yoktu. 

Fahamet bana: 
- Siz, dedi, hakem olunuz. 

Ben Sacide bir otomobil alalım 
diyorum. Bir türlü evet demiyor. 

Sacit birden bire benim işin 
içine karışmama memnun olmadı. 
Eski mektep arkadaşımın asdza
deliği tuttu. 

(Bitmedi) 

lsta11l;ul 2 i11ci noteri canibi alisitıe 
Efendim; 
Biz zirde vaziülimza Istanhulda E<iir

nekapıda Seh Eyip sokağında :48 No. h 
hanede mukiman ve çarşıyı kebirde 
Ya~lıkçılar caddesinde 77 No. lı dükkln
da şirketi hususiye halinde manifaturacı
llkla müştegil Kiryako ve Eftim nam 
kimseler 9 T. evvel 928 tarihinde ı 9256 
da 549 numara ile İstanbul ikinci note
rince musaddak ı;-irketi hususiye muka-

\'Clesi mucibince 9 T. evvel 928 den 
itibaren iki sene müddetle \"e Eltim Ef. 
nam ve Ün\'anı tahtında Ye ınezk(lr mu-: 
kavelede muharrer serma) e ile bilcümle 

masraf kAr ve zarar mütesaviyen ikimize 
ait olmak ve daha :.-air bazı şerait ile 

mukayyet Ye müteşekkcl beynimizdeki 
mezkur şirketi hususiye devam etmekte 

iken bu defa 17 mayıs 930 tarihinde 
ınezkOr şirketi hususiyemizi rizai tara
feyn ile fesheyledik ve her ikimiz mus

tahak olduğumuz hissei temettüü aldJk 
ve şirketin mevcudunu aramızda bili ni-

za taksim eyledik. Eftim dendi imzasını 
havi mezkOr şirket muamelıltından mü
tevellit kaHeı matlup ve dü) un at Ef tim 
cf endiye kaldığı ve Kiryako efendi im-

zasile evvel ve ahar ğcrek şirkete ait ve 
gerek sair hususactan me,·cut da ymler
,!cn dolayı Efrim efendi asla mes'ul ol
mıyacağından ve mezkdr muka'lelede 
ibtal edildiğinden diıkkan dahi 
müştemilat ve mevcucla badema 
l•:ftim Efendiye ait olacağından carefeyin 
beyninde taati kılınan fesihname muteber 

11 1,!;;-...!..~~-=ı.-.i;ifi1::i:•iii:W:i!i(ii}:iiiM~;i;i;;;;I~~~ 
Bugünkii bulmacamı% 
Yukardan aşağı: 

1 - Maarif vekili (1 O). 
2 - Boynuzlu bir havan (4). 
3 - Esaslar (6). 
4 - Bozuk (4), şik!r (2). 
5 - Gö,·de t3). 
6 - Olta i~nesi (4). 
7 - Hayvan ipi (5). 
8 - Uç (2), dost (3). 
9 - Dünya (3), mahsup (5). 

1 O - Dahil (2), zarif (3). 
11 - Bir isim (4), su (2). 

Soldan sağa: 
t - Sabık bir 1stanbu1 meb'usunun 

ikinci ismi ( 6 }, kelimeyi teşkil 
eden (4). 

2 - Genişlik (2). 
3 - Ne istediğini bilmiyen (9). 
4 - Beyaz (2), köpek (2). 

5 - . 
6 - Bir nevi laübalUik (9). 
7 - Yemek (2). 
8 - Cene saçı (2), bıçak kılıtı. ("; 
9 - Av (2). basın aksi (4). 

1 O - Korku (5). 
ı 1 - Sicim. (2) 

Koca Yusuf Pol Ponsu 
nasıl yenmişti ? 

Türk Sporun ' dün çıkan 
54 üncü sayısında bu meraklı 
yazıdan başka Muvaffak Rifat, 
Adil Giray. Efdal Beylerin ma
kaleleri, Ecnebilerle yapacağımız 
spor temaslari. Son maçlar. v.s. 

ZAVİLER 

Hırkaişerifl şubesinden aldığım askeri 
vesikarnt zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Balat Tamburacı sok 6 No 320 li 
Abdurrahman oğlu Ali 

ı.-ff.!l-
Güzel ·Bebekler 

sokak doktor Subhi bey kızı Selma H. 170 - Kuantine Cera.b M O 
128 - Göztepe de Enise ~erit Efendi sokak numara 13 de Hidayet 

Zühtü H. mal H. . dl'~ 
129 - Göztepede ilk mektep civa- 171 - Karşıyaka Türle birli~! 

nnda kltip Hüsnü bey köşkünde Yahya B. tehi talebesinden 272 Semiha f{ 
130 - Bostancı VükelA caddesi Konya f! 

No. 48 de Ali B. l 72 - Kız muallim mektebi 
131 - Bostancı Cami sokağı No. 8 Melahat H. l ~t 

173 - Rehberibüriyet mekteb 
de Ferizer Cemalettin H. 

132 _ Haydar paşa Tıp fakiiltesi düncü sınırdan 120 Muvaffak B. ıj 
birinci seririyat tedavisinde Edirneli 

17 4 - Erkek lisesi ikinci 1 

şubesi 177 H. Faik B. 
Ahmet B. 1 k p 

133 - Moda : Notrdamdösyon ta- 175 - Muhte it orta me te a. 
2 şube 2 den 263 H. Muzaffer 

le besinden Nejade Fethi H. 176 - Erkek lisesi sınıf 2 de' 
ı 34 - Göztepede : Remzi paşa köş- Ömer B. 

künde KAmiran Tevfik H. 
135 - Erenköy lisesinden 531 Sa

ime Sait H. 
J 36 - Kızıltoprak Karakol çıkmazt 

No. 3 de R11ygln Arif H. 
137 - Fcnerbahçe ikinci takım sola-

çığt Fuat B. 
Boğaziçi • Adalar 

138 - Arnavutköyde Hayriye Emin 
Hamm, 

139 - Çengclköy T. L. C. l\o. 25 
de Riza Uluğ B. 

140 - Küçükbebekte No. 28 de Şe
rife H 

141 - Büyükderede Fısuk suyunda 
Adalet Ali H. 

142 - Sarıyer RumelikaYak Hamam 
sokak No. 9 da Mehmet B. 

Ankara 
143 - Yenişehir mudafa.aimilliye in-: 

şaatında elektrikçi Recep B. 
144 - Y enişehirde Recep B. 
145 - Erkek lisesi 8tmf 3 den 69 

Necati B. 
J46 - Gazi erkek mektebi sınıf 5 

den 446 Fethi 'B. 
147 - Kız lisesinden 88 Suat Nu

ri H, 
ı 48 - Erkek lisesi 3 üncü sıuıfdan 

Enver B. 
149 - Erkek lisesi 3 üncü sınıfdan 

187 E. B. 
150 - Yeni şehir Cumhuriyet ma

hallesi ak11retler sokağı numara 6 da 
E.nvcr B. 

151 - Dahiliye yaveri .Arif Bey 
kızı Leman Arif H. 

152 - E.rkek lisesi sınıf 3 şube 77 

Nesim B. 
152 - Vilayet muhasebe mümeyizi 

rasim Bey oğlu Günteri Ferit B. 
154 - Yenişehir elektrik şirketinde 

Recep B. 
155 - Erkek lisesinden 137 Şükrü 

Bey. 
ı 56 - Erkek lisesi talebesinden 

62 Ferit Cevat B. 
157 - Gazi kız mektebi beşinci 

sınıftan NigAr Sadık H 
158 - Gazi erkek mektebi 4·1 den 

ı 25 Dündar H. 
Adana 

159 - Lise sımf 3 ten 535 1\1. 
Kemal B. 

Bursa 
J60 - Bursa lisesinden 40 Emin 13. 
161 - Bursa muhtelit orta mektep 

sınıf 3 ten 363 Yaşar B. 
162 - Bursa lisesinden 158 lsmail 

Tuğnıl B. 
163 - 774 Hüseyin B. 
ı 64 - 546 Sabri B. 
165 - 55 l Hasan Fevzi B. 
I 66 - Ardıye deposundan Mehmet 

Faik B. 
J67 - Birinci lise sınıf 1 - 2 den 

Vilayetler 
177 - Eskişehir: Kuyumculat 

desi Ko. 17 de Sayacı Hilmi B. / 
178 - Eskişehir Akarbaşt Dere 

No. 2 de Halit B. ~ 
I 79 - Eskişehir ihsaniye 

sınıf 4 ten 323 Aptullah B. t 
180 - Eskişehir odun paıat1 

mektep sınıf 4 ten C. Hilml B. '-1 
181 - Adapazar: istasyon • 

caddesi No. 35 te Naıme H. ~ 
t 82 - Gaziaymtap : Sumurc\l · 

tehi sınıf 5 t.:n Şemsi B. 

22 Mayıs 930 

Borsal at 
Kambyo 

1 lngiliz Uruı K.r. 
• Tl.. mııkabıtl Dolar .. • Frank .. • Liret .. • Belga . • Dralıml . • ls. Frant . . .. • .. .. . 
• • 

Leva 
Flort. 
Koron 
SillDc 
Pucta 

• • Mart 
" • Zloti 
"' • Pengö 

!o Ley lt.ıını, 

ı Türk lirası Dinar 
•· Çervoocç Kunış 

Nukut 

1 Jsterlln (tııgillı) 
ı Dolar ( Amerika) 
Fraıı.k [Fransız 1 

o Liret [ft.tlya' 
O Fraot JBelçlh] 

20 Drahmi [Yuoaıı] 

20 Frank [JsvlçreJ 
ıo Leva l Bulgar] 

ı Florin [Fclcm eıı.k] 
20 Koron [Çetoslonk] 

ı Slllng !A111st11rya] 
t Pezeta [İspanya] 
l RayşmarilAlmmya] 
ı Zloti '.Lehistan! 1 

ı Pengö f MacıriStaa ı 
20 Ley [Romuıya] 
20 Dinar (Yug-oslovyaJ 

ı Çevoneç ı scvyetl 

Altıll I B orsa 
Mecidiye 1 barld 
Bantno \ 

Bu Ad_, 
Yumu~ak 
Sün ter 
Sen 

Okkael ~ 
AaUll ,.,,, 
1. P. L 

12 3<> t°' ~ 
n » ıf 

10 10 -

ad edileceği \'C tarefeynin yekdiğerinin 

ıimmctlerinl ibra eyledikleri cihetle 
mezkı'.'ır keyfiyetlerin alelusul il~m zım

nında 6 nushadan ibaret işbu ihtarname· 
terden birer nusha vil!yet ve yevmi gaze-: 
relerden birine ve bir nusha daire divan
hanesine ilsakı ve bir nushanın hıfzı ve 
birer nu~ha5ınında tarafımıza. itası mer-

Bu yaşa kadar uykunuz muntazamdır. 157 A. Nazmi B. 
Çünkü: cildinizde pişik,sivilce, kızartı 168 - Liseden 132 Fehmi B. 1 

- Zahireler -
Çıvdar 
Arpa 
Mısır 

5 •• 5 

cuduı· efendim. J 7 -5-930 
( lmza ) 

Dairede t mahfuz stıretine mutabık 
olan işbu ilı\n sahibinin talebi üzerine 
neşredilmek üzere Vakıt gazetesine 
takdim kılındı. 

Kiryako Ef tim 
T9 Mayıs 1930 

fstanbul İkinci I\oted' 

hülasa sizi iz'aç edecek bir şey tahas- 169 - Postane karşısında Osman Ef. 
si.il edemezdi. Ebeveyninizin büyük lokantasında '.'\o. 104 te Basri B. 

bir isabetle istimal eyi.ediği 173 - Zonguldak Bekarzade Salih 

PERTEV ÇOCUK Beyden dördüncü kısım müteahhidi Zi-
ya Bey oğlu Hüsnü B. 

PUDRASI . 184 - Hendek: Kaymakam A}p B. 

sizi pür neş'e ve temiz bir halde bu- mahdumu Çevik B. 
lundurdu. Pertev Çocuk pudrasını 185 - Bandırma: Foto Cevdet Bey 
e•liyai etf.tle bir kere sorunuz. Mu- mahdumu Ferit B. 
hassenatını ~ize söyliyeceklerdir. 186 - Edirne: Şahabettinpışa ma-

·---------llİI•••••• hallcsi Ko. 19 da Adalet H. 

F~sulva 

j ;:mınrr"==zTt"ll''W"lllD 

'

§ Cilt, aaç, frenci butalıJda" 
:: mütab•uaaı :: 
5 DOKTOR 

~ Ahmet Hanıit 
§ Galata, Voy.oda ~ 
ft Atfna bankaıı yanında bel' 
ii Ü t :: ç en sonra. 
== ;:aa:i:==:::=::::=vn:m=======•• ......... ..,... 



.. /• ,.. 

EYi BiR VAUDE 
Evüdının sihhatini dQflnen. her. 

-hangi bir rahatsızlık aebebile zail 
dOşdUğünO g6ren. bu mQnasebet~ 
le kansız kalan. ittibuaz bulunan 
çocuklanna IAtif lezzetli ve ma. 
kemnıel bir kuvvet il4cı olan 

enofen-ato 
vermelidir . Her ec~aede balaaar. 

Seyrisefain 
~~~ ......... -------------· t ·· acentesi: Galata Köprü başında 

ll 2362. Şube acentesi: Mah-
lll.ıdiye Hım alanda Jstanbul 2740 

l.ntaiya llOSlUI 
1b_ ( INEBOLU ) vapuru 25 
....,._ Pazar 10 da Galata 
~mdan hareketle lzmir, 
4'Qlllk, Boclıum, Radm, F et

Plnlke, Antalyaya gide
.. Ye danOşte mezkUr iske

e birlikte Andifli, Kal
; Sakız, Çanakkale, Geli

Lohıya uğnyarak gelecektir. 

,..uhterem yolculara 
ı..~"'": Sevahilimütecavire hat
·~ arap harflerile matbu 
~an kameleri 1 Hazi
clir. ~tibaren muteber değil
r&ndı-,le biletlerin 1 Hazi· 
hine \_~S Haziran 930 tari
ICadıka-1" paralan Köprü 
!dted f iskelesindeki hususi 
l~ ka iade olunacakbr. Bilet
dea Plarından ve ciltlerin
dar. •Yrılınanııı olması lizım-

2iti~ Haziran 930 tarihin
~bin •ren kanunu mahsus 
~ ce tekmil biletlere o
~ Para daha Köprü parası 
~ 1 .Yapıldığından yeni Türk ,re matbu olup 1 Ha
"e an ~nel sablmıı abo
~ biletlerinin her birin
-....:~ kontrol esnamıda me
~'Vlalız tarafından 30 para !,;trG zammı alınıp mukabi-

l llu onlar verilecektir. 

'1~~miz klüp muavinlerin
._ ·~ydar efendinin üç gün 
._ lfıada İfletme şubesine mü..;:•t etmediği takdirde müs

addedileceği ilin olunur. 

~ ............ iiii • .-... u:.:.::::::m11m 
ilik ıadı oıradarıer vapurıan 

1 
.. 

karadeniz 
1 ~lazam ve Lüks postası ıi 

Sadıkzade vapuru 2s 1

1

1 
t\ Mayıs İ 
r AZAR glinU akşamı 

!blla Sirkeci rıhb- İ 
lıae~ hareketle Zonguldak, • 
dll, 0~ Sa•aun, Onye, Or
ltiıe ~ıreaun, Trabzon ve 
......_. ııkelelerine azimet ve 
-:-~ ecleeektlr. 
~ .r.;ılt için Sirkecide 
1.a..._-det ham altmda acenta
~ ldracaat. 

T elelon: fatanbul 2134 § j 
====== 

lstanbul Asüye wah'femesi ikinci 
dairesinden : 

Medyun Onnik Hetifyan Ef. 
taraJından Agop Abalyan Ef.
ye elbaptaki rehinname muci
bince rehnedilmif olan olan ce
man 71 parça muhtelifülcins 
Acem ve Anadol hah ve kilim
lerinin alelusul açık arbrma IU• 

retile 26 mayas 930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 10 
da mevzu bulunduklan Eminü
nilnde Halı Gümrük antreposun
da 66 numaralı ardiyede sabl
maları mukarrer olduğundan 
yevm ve mahalli mezkürde ma
hallinde talipleri hazır bulun
dukları lüzumu ilin olunur. 

il.AN 
SelAnik mübadillerinden Ali Ziya, 

Mustafa, İsmail Edip, Osman Efendilerin 
28 teşrinsani 927 tarihinde Mahmut 
P9fl ciV111'1Dda Çorapçı Ham namile 
maruf hanın muamelei teffiaiyesini şim· 
diye kadar ikmal ve takip etmemişler
On gün zarfında t:TIÜracaat etmediklerdir . 
takdirde talibi salisi olan 7.ata muamelci 
teffiziyesi icra edileceği Han olunur. 

Selanik mübadillerinden Ali Ziya, 
Mustafa, lsmail Edip, Osman efendilerin 
28 teşrinisani 927 tarihinde Mahmutpqa 
civannda Çorapçı hanı namile maruf 
Hanın muamelei teffiziyesini şimdiye 

kadar ikmal ve takip etmemişlerdir. On 
p;ün zarfında müracaat etmedikleri tak
dirde talibi salisi olan zata muamelei 
teffiziyesi icra edilrce~i ilan olunur. 

lstantul bırinci ticaret mah/eenıesinden: 
Banka Komerçiyala ltalyanaya 
merhun bulunan dOyllnu m6bed
delei muvahbade istikrazı tahvi
litile arslan ve eski tehir mit· 
tehit çimento ve su kireci fab
rikaları T.A.S. hisse senedab 
bilmüzayede satılacağından talip 
olanlarm 31 mayıa 930 cumar
tesi günü saat 10,30 da esham 
ve tahvilat borsasında hazır bu
lunmaları ilin olunur.(276-2) 

Jstanbul icra komistrli/inden: 

istanbulda bahçekapısında 

Celil Bey hanı altındaki 
mağazada çuha tllccan 

JÜL KASTiRO efendinin 
alacaklıları ile kongorda-
to akti için icra riyase-
tinden verilen karar ilze-
rine alacakhlann kayit 
muameleıi hitam buldu
ğundan 21-6-930 tarihine 
miisadif cumartesi gilnli 

saat onda kayitlerini icra 

ettiren alacaklılann KAS
TIRO efendinin mataza
sanda kongordato miza. 
keresine ittirak etmek 
fizere gelmeleri ve toplan
maya tekaddUm eden on 
gün içinde vesaiki tetkik 
haklan olduiu icra Ye if
las kanununun 283 ilncO 
maddesine tevfikan ihbar 
makamına iilD olunu. 

icra komiıeıt 
Mustafa Hayrt 

, 
7 
r 7 - VAten' 23 MaJIS 1950 ~ 

[ Mahkeme ve icra ilanları ] 
lstan/Jul d8rdlincD kra memarlalundan: Üsködar ileinci sulh lıuleuk mahkem- Gayrı menkul mallartn a9ık 

Mehmet beyin Mihran Elmayan efen- esinden: artırma HAiiı 
diden borc aldığı 500 lirayı mukabil Üsküdarda Valdeyi atik mahal- lstanbul 4 üncü. icra memurlu/undan: 
dıyfn uhte8fne teminat irae edilen Fın- lesinde Bağlar başı sokağında Açık artırma ile paraya çevrilecek 
dıthda dere içinde Hacı Recep mahal- 11 numarala hanede mutasarnfan gayrı menkulün ne olduğu: Maa bahçe 
lesinde Yahıne sokağında 12 atik 14 sakin iken ahiren vefat eden ve bağ Harem ve selamlık ve müştemi-
cedit numarab ma'·'"-dema bir bap hane A 1-'n · ıu.a yşe hanım binti Süleyman hali " saıre. 
elyevm 949 - 950 harita numaralı arsa G k l b hayatında emvali menkule ve ayn men ·u un ulunduğu mevki. 
otuz gün müddetle mevkii müzayedeye mahallesi, sokağı, numarası Kadıköv Tu-
vız olunmuştur. Hududu sığ tarafı 948 gayri menkulesi noterce tanzim ğlaçıbaşı m. Yaverağa s. atik 6,7,a c. 
ve sol tarafı 943 cedil 9 numaralı tapu ettirilmiş bir kıt'a vasiyetname 32,34 N'o. Takdir olunan kıymet; 63110 
ile mahdudtur. Yüz on dört arşın on ile ıahsı ahara vasıyet etmiş lira 61 kuruş. 
yedi parmaktır. Heyeti umumiyesi üç olduğu anlaşılmış olmakla müte- Artırmanın yapılacıgı, yer gün, saate 
yüz lirıyı talip olanların kıvmet zame- lst A u··ncü ı·cra d · · 23 6 930 veffiyeden alacakla olanlarla borç- ,, aırcsı - - pazar-
sinde yilzde on nisbetinde pe. y akçesini tesı· 14 ı·ı .. 16 •· kada luların bir mah ve veraset id- " la r. 
müstashiben 26-6-30 tarihinde saat on 1 - İşbu gayn menkulun arttırma 
dörtten on altıya kadar bilzat veya bll- diasında bulunanların da üç mah şartnamesi 12-6-930 tarihinden itibaren 
nekAle 929-60..".J dosya numarasına mü- zarfında Üsküdar sulh ikinci 930 - 45 No. ile l't. 4 üncü icra da
racaat mahlmat ita edileceği ilan olunur. hukuk mahkemesine müracaat irrsinin muayyen numarasında her kesin 

(275 - 100) eylemeleri ve aksi taktirde ka- göre bilmesi için açıktır. ll~da yazılı 
--:Ü.-~-ü-da_nlı_a_l_St_a_n_b_u_:l :...,_6ın_cı __ .:..i-cr-a nunu medeninin mevaddı mah- olanlardan fazla malumat almak istlyen-

mtm,,•lu·Hunda•ı .. hk b•k l ... ler, işbu şartname}'e ve 930.45 dosya 
- ı: ' susası a imı tat ı o unacagı numarasıyle memuriyetimize mürıcaac 

Hüsnü Reyin münir Bey zimmetinde ilin olunur. etmelidir. 
f1~tlılbu bulunan meblAl'ın temini istifası 2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
rçın tahtı hacze alınan ı'kı· kilı"m ve bir ı· t bul ı"noı' ticaret ı 1 ın yazı ı kıymetin yüzde beş teminat gös-
ıdet çini sobanın satılrna~ına karar veril- mıhkemeıinden: terilecektir. 
miş olduğundan b~rnıucibi karar mczkılr 
ki1im ve sobanın 25 - 5 • 930 tarihine Madam Aspasya tarafından 3 - Haklan tapu slcillile sabit olmı-
müsadif pazar günü Üsküdarda Bit pa- Hirisoveloni Bankasına terhin yan ipotekli alacaklılarla diğer alikadar-
zannda satılacaıı-ından talı'p olanların k d F . lann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu "' edilen 10 adet re i onsıye maha11inde hazır hulunacak memura haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
müncaat etmeleri flaıı olunur. 9 adedi birinci tertip 1 adedi dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden 

( 275 _ 93) ikinci tertip 45 adet 1922 tarih- itibaren yirmi ğün içinde evrakı müsbi· 

--:ls-:t-an~/J~u-:l-A:-s-:lt:-[ve-. -M-alı_k_t.::m..:.~::.si,:_ü_:çu:..:"n...;eu:._" li ve 25 adet 1926 tarihli ve telerile birlikte ınemuriyetimize bildir· 
hukuk dairainden: 10 adet 1920 tarihli Yunan İs· meleri icap eder. Aksi halde hakları ta-

dde pu sicillile sabit olmıyanlar satış bede· 
Mil iye Nızite hapımın kocası o- tikrazı dahili tahvilatanan bilmil- linin paylaşmasında hariç kalırlar. 

lup Pangalu Nişantaşında Galerini Apart- zayede furuhtuna mahkemece 4 - Gösterilen günde artttr.nıya iş
manında mukim Hüseyin Tegayef efen· karar verlimiş olmakla talip 0 _ tirak edenler arttırma şartnamesini oku
di aleyhine ikame eylediği boşanma da- lanlann 

28 
mayJS 930 tarihine muş ve lilzumlu ma!Omatı almış bunlan 

vasından dolayı mabkeıneden sadır olan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu• 
ve tarafeynin boşanınalanna ve masarifi müsadif Ç&l'famba günü saat on nurlar. Üstünde bırakılan ıı;ayn menku· 
muhakemenin müddeaateyhe tahmiline buçukta dördiincü Vakıf banan- lün bedeli zamanında verilmezse gayri 
mütedair bulunan 15- Mayıs •930 tarih da Bona dairesinde hazır bu- menkul ikinci bir arttırma ile satılır ve 

Ve 337 numaralı iI•-·n fkametg"h "e l l bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş 
a..., cı. • lunmalan IOzumu i an o onur. k 

meskeni meçhul bulunan mumaileyh Hü- faiz ve diğer zararlar ayrıca hü me ha· 
seyin Tegayef efendiye illnen tebliği Sultan Ahmet sulh mah/eemesi cet kalmaksızın memuriyetimizce alıci· 
teD.ıp edilml· olduıı..•ndın jJ•-•n bir su- dan tahsil olunur. Beş No. fıkradaki şart 

.. .,, r.u ....... ikinci hukuk dairesinden: 
reti mahkeme divanhanesine asıldığı ilAn tahakkuk etmek kaydile üç defa bağtrıl· 
olunur. Müddei madam Viktorya ta- dıktan sonra gayri menkul en çok artn-

rafandan Eminönünde Balakpaza- ranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 

rında 24 numarada Haralambos etmezse arttırma gen bırakılıp abcrtt "*"' 
Ef. aleyhine ikame olunan fek- ahhütlerinden kurtulur vo.ı temlna~ 

lstanbul 8 inci icra 11ıemuelutundan: 
Bir deyai _:;;.L~lluu.... ._ __ • i 
!~ ~d~ ~· 
JMUUI zımnm a mahcuz ve fu-
rubtu mukarrer Bahçekapıda 
Kırzade hanında 7 No da bu
lunan. bir kısım bava 

0

gazı ve 
elektrik ve lüka lanıbalann ti· 
teleri 26· 5-30 tarihine miiıadif 
l>azarteıi günü saat 16 - 17 bil
m6zayede furuht edileceğinden 
talip olanlann mahalli mezkiirda 
bam bulunacak meınuru mah
susuna müracaatları rica olunur. 

(275-87) 

Kadı~~.Y icra dairesinden: 
Naime banumn alacağından 

dolayı Burbanettin efendinin 
mahcuz bulunan eşyalanmn 31-
5-930 cumartesi g6nil saat 9 dan 
itibaren Kadık&y pazar mahal· 
linde açık arbrma suretile sab
lacağı ilin o)unur. (275-90) 

hak 
kalkar. 

ki haciz davasının cari mu e- 5 - Arormanın birinci veya ikinci 
sinde mllddea aleyh muhakeme olmasına ve gayn menkule taallt\k eden 
gOnO olan 19-5-30 pazartesi gtl· kanunr hakka ve saaşın tarzına göre 

nO saat 11 de mahkemede bu- diğer şartlar. Vergi, belediye. icare, ve bilcümle 
lunmadığı cihetle hakkında ~- rüsum müşteriye aittir. 
yap karan verilmiş ve müddei Y ızılan emlAkin tamamı vukanda 
bir kıt'a vesika ibraz ederek gösterilen 23 - 6 - 930 tarihinde lstan

bul 4 üncü icra memurluğu odasında 
mOddeialeybi bilitiraz müdafaaya işbu illn ve gösterilen artırma şarmamesl 
davet etmiş olmağla yevmi mu- dairesinde satılacağı illn olunur. 

hakeme olan 26 haziran 30 per- ( 275 - 85} 

şembe günü saat 11 de mabke- /stanbul 8 inci icra memarlu/undan; 
meye gelmediği takdirde vakıa- Mahcuz ayna ve uire 26 mayıs 
lan kabul addedileceği ve beş 1930 tarihinde pazartesi f L -ıü 
giln zarfında itiraz etmediği saat 10-11 Befiktaşta V .c 
takdirde mahkemeye kabul edil- çetmesi. Aktar sok;ık ı ıün<le 
miyeceği bir ay mOddetle gıyap satdacakbr. Talip olaraların yev
karan makamında illn olunur. mi saati mezldirde hm, bu-

(275-92) lunmalan ilin ohmur. (275-88) 

Sahibinin Sesi 

T enzıildtlıı Yaz Tarif esi 

Portatif Gramofon ( Siyah ) 77 lira 
Portatif Gramofon ( Lüks ) 85 lira 
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Gazeteye gondcrUecck mektupların üzerine idare içinse (1dare) ya7.ıya 
•it se (Yv.ı) l~arcti konulmalıdır. 

.. ~ •.ttwııh- Jıt•Hmeuı. &,,,,.u ••••.Wrr .. m. •rltvpı.,.. • """"'"" .-... ı..,. 
h7hhrıa.....ıan •• llhı!Jınn • C:11C.riutı11dan lı!are ., .. ·..ı clrfd~. ~ 

Tütün inhisarı 
Samsun baş müdürlüğünden: 

İdaremiz depolannda mevcut takriben (20000) yirmi bin kilo 
miktarında mefsuh reji şirketi zamanına ait müstamel ve gayri 
müstamel matbu defter ve evrakın kilo ile gayri safi miktar üze 
rinden berveçhi. zir ıerait dairesinde satılacaktır: 

1 - Mevcut evrak ve defatirden hiç kullanılmamış olanların 
sureti istihlak ve istimali serbest ~ istimal edilmiş olanları dahil
de istihlak edilmiycrek idaremizin kontrolu altında harice sevk ve 
ihraç edilecektir. 

2 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar (150) yüz elli lira de
pozito akçesini makbuz mukabili vezneye yatıracaklardır, ve iha
leyi müteakip bedeli ihaleye nazaran teminat miktarı kanunisine 
kafi gelmediği surette müddeti kanuniyesi zarfında haddi kanuniye 
ibJağ olunacak ve müzayede ve münakasa kanunu ahkamına tatbik 
muamele olunacaktır. 

3 - Verilen fiatlar dun görillilrse idare daha bir hafta temdit 
salahiyetini muhafaza edecektir. 

4 - Vezin masrafı ve her türlü hammaliye ve nakliye masa
rifile tasdik harcı ve dellaliye ve pul masrafları mütteriye ait 
olacaktır. 

5 - İhaleyi miiteakip nihayet on giin zarfında mezkür levazım 
tartılıp ~ bedeli vezneye yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. 

Ta!ibi bu mUddet zarfında kaldırmadığı takdirde bir hafta için 
güDde beş \ lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu bir hafta 
nrfında da teslim muamelesini ifa etmiyecek olursa teminat irat 
kaytolunacağı gibi hakkında da müzayede ve münakasa kanunu 
maddei mahsusası tatbik olunacaktır. Bu hususta daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin Samsun baş müdürlüküne müracaatları. 

Şehremaneti ilanları 
Şehremanetinden: Şehzadebaşında Şehzade karakolu arkasın

da istiklal lisesi yanındaki 26 eski 32 - 34 yeni numaralı konak 
enkazına 3000 lira kıymet takdir olunarak satılmak için kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. T ;ıliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 11 haziran 930 çarşamba günü saat on beşe 
kadar mezkur müdiirlüğe vermeleri. 

Şehremanetinden: Galatada Fermencilerde 17, 161 numaralı 

dükkan pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 27 mayıs 930 
salı günü saat on beşe kadar leva:zım müdürlüğüne gelmeleri 

atib dairesinden: Hocabaliİ aktar mahaUesinin Hacıyakup 
sokağında 22 No. hanenin dörtte üç hissesi müzayede ile kiraya 
verilecektir. Taliplerin 14-6-930 cumartesi gUnü saat 15 te en
cümene gelmeleri. 

Kadıköy Belediye dairesinden: 1 - Kadıköy rıhbmındaki 
kumluk arazide krokisi Teçhile albya ifraz olunan kısım odun 
deposu olarak 

2 - Kumlukta kayıkhane. 
3 - Mezkur kayıkhane üstündeki gazino mahalli bir sene 

n1üddetle aleni müzayede suretile kiraya verileceğinden talip
lerin 7-6-930 tarihine müsadif cumartesi günü multtui teminat 
akçasile saat 15 te daire encümenine müracaatlan ilan olunur. 

Beyazıt dairesinden. 944 kuruş tanzifat ve tt-nvirat borcunu 
vermediğinden dolayı Emin bey mahallesinin Okcular başı cad
desinde 68 No. dükkanda çorapçı Muhtar Ef. tahtı hacze 
alınan bir adet çorap makinesi 26-5-930 pazartesi günü saat 
14 te mahallen bilmüzayede satılacağından almak istiyenlerin 
yevm ve vakti mezkürda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şehremanetindcn: Beşiktaşta Sinan paşayı atik mahallesinde 
Has fırın caddesinde 7,0rtaköyde tramvay caddesinde 1,Hasköydt 
Hasköy caddesinde 171,173 numaralı dükanlarla Unkapanında 
Haraççık Kara Mehmet mahallesinde Hisar altı sokağında 58 
numaralı depo, Balatta Karabaş mahallesinde Dibek caddesin
de numarasız arsa Neslişah Sultan mahallesinde Sulukule cad
desinde 24 numaralı lrnllei zemin mahalli pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Taliplerin 31 mayıs 930 cumartesi günü saat on 
beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

........ ,'-!!!!1!11~!!!!~~· 

Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mtirakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 

.-1111! 
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= SJ'\VISI HE~ VE~DE 6 KUR,UŞ _.. 

MATBAA VE iDAREHANE: U 
•v.AKIT ~D • fSTAl\"BUL, Babıali. Ankara caddesinde ll 

~11~ cet. 1970 ( ldue)l97l • Yuı)190! (Kltapı Telgraf: Vakıt. posta 

Devlet Demiryolları ilanları 
f;-~ AKJTtfl 

~~~~!!.°!~ 
0000 b · k rf k 23 h · 1930 1 •••••••••Tarife ••••:ı. 1 ura1 kazmasının apalı za la müna asası - azıran- • D l k k nı' ,,, 

pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryollan idaresinde : 1 efa 1 ~ §O 
yapılacaktır. : 2 • • p 

iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminatla- : !J • • f§ 
k k . ı· •4 • rını aynı gllnde saat 15,30 za kadar mllna asa omısyonuna verme erı : • } 

lazımdır. : ihtivaç ulmavın- ,, 
T l. 1 .. k 1 .. (b ) l' k b·ı· d A k • cava kadar < uarnf ~ t l a ıp er muna asa prtname erını eı ıra mu a ı ın e n a• : 10 d. fı ) il4n edil- , 

rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaıa : mek dzere maltilJ : 
veznesinden tedarik edebilirler. i Abonderimizin her Uç aykf "i 

lf. lf. lf. , : bfr defan meccanen! ,.-ı: 
Muhtelif ebatta 5550 kilo bakır borunun münaka.sası 23 hazıran : 4 !atırı geçen ııtnlanıı fa.ti' ,J' 

1930 pazartesi gfinü saat 14,30 da Ankara devlet demir yollan : için ~ er kuruş ummolanur. ••' 

idares~nde yapılacaktır. . . • •K• •: • • ~l ·k • :_ .. S~bb~ 
İştırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temınatların ıra ı . 'l A 

aynı günde saat 14e kadar münakasa komisyonuna vermeleri liztmdır Kiralık - Taksim ki~ 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Maliye ve sokak Salih Zeki bey apartıtıı :t 

Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden ve beş odalı iki dair~si klral~'· 
tedarik edebilirler. dar ve d~nize ~eıareu olup .~lf. / 

danına ikı dakika mesafesln~f 

Eğeler markalı çelik v: ka;ak lf malzem .. i kapalı zarfla mü- Kiralık daire.- Hı~~ 
nakasası 23 haziran 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev• viyet apnrtımanındakı 27yedi ~) 

oda ve bir mutbak yaz ıııeJ, 
let Demiryolları idarcainde yapılacakbr. çok müsait şcraitlc kiraya 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· içindekilere miiracaat edilmesi.~ 
rını ayni gllnde aaat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna verme· Kiralik yalı - Çcng~ 
leri lazımdır. Kulelide r\o. 77 beş odalı 1' 

Talipler münakasa ıartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, yalı klralıkur. Görmek lstıyeıı 
maliye ve muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa vez· lindeki Tc,iık heyin yahsın• ·st 

için Çarşıda Bcdestan atik reı 
nesinden tedarik edebilirler. beye müracaatlan. L'./. 

Muhtelif demirler kapat !rfl: münakasası 23 haziran 1930 Satıhk arsa - Üsküd~ ' 
pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan ida- lar ~okağında me•cit yan~ıı dl 1' 
resinde yapılacaktır. satılıkur. Galata Kalafat yerın 1-

da Mustafa Bekir Be~·e mı re::: 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- J1. 

kat teminatlannı ayni günde saat 15 e kadar münakasa komis· --Satılık arsa - Arşını 
yonuna vermeleri lAzımdır • Beyazzıt harik mahallinde im•01,. 

Hrasında set üzerinde 16· l • 
Talipler münakasa ıartnamelerini bq lira mukabilinde Ankarada sanlıknr. Beyazıtta anadolu 1 

Maliye ve mubaael>e lfleri Claireaiaden e lstanbulda Haydarpaşa Ömer beye müracaat. 

veznesinden tedarik edebilirler. 
... lf. ... 

Haydarpaşa mağazamızda mevcut 59 adet damacana ile (30) 
adet muhtelif abajur ve (43) adet dumanlık ve şimdiye kadar 

satışa çıkarıldığı hilde muhtelif sebepler altında salılamıyan eşya 
ve malzemenin 24-5-30 cumartesi günü saat on dörtte aleni mü
zayede ile sablacağı ilin olunur. 

• 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkJa sahn alınacağmdan taliplerin 

2615130 pazartesi günü saat 9 dan 111-2 a kadar ispatı vücut 
etmeleri ve fiat vermeleri ilin olunur. 

40 adet Lokomobil alev borusu 63 m/m 2,280 tul 
12 ,, Tarihli madeni damga -~ 

18 ,. Lastik damga 

2 ,. Kaynakçı gözliiğU ( camları çok koyu ) 
8 ,.• Yatak çarıafı ( yerli ) 

32 ., Kurşun pensi için lokma maa hikkiye 
26 kutu Kurşun pensi hurufab (beher 43 parçalı maa hakkiye) 

100 kalıp Beyaz sabun ( yerli ) 
2 adet Abanoz kenarlı ressam gönyesi 25 x 45 

1 ,. Perger takımı tam (orta) 

2 ,. Yazı makine masası ( yerli ' 
2 ,. Koltuklu sandaliye 

1 Otomatik numaratar 
" 

1 " Tarrihli ve otomatik numarah damga ( verilecek 
izahat veçhile ) 

Saat 111-2 dan sonra fiat kabul edilmez izahat almak istiyenler 
cumartesi, pazar günleri mubayaa kısmına müracaat etmelidirler. 
Paz_rhğa arzolunan malzemeden yerli olacak aksam için iştirak 
edecek taliplerin nümunelerini beraber getirmeleri nümunesiz 
vuku bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

l\ılahllılat miidüriyetindeıı: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K Ziraı 
4801 55 322, 77 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinde Tilrkocağı civa~nda ve 

Cağaloğlu caddesinde kiin Valde sultan bina emini Elhaç Ibrahim 
efendi mescidi arsası ve burada mevcut olan çe~menin yeri tebdil 
edilmek ıartile 24-5-930 tarihinden itibaren 28 gün müddetle mü
zayedeye konmuıtur. Talip olanlar kıymeti mühammenenin yilzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçalarile beraber müzayede günü 
olan 21-6-930 cumartesi günü İstanbul evkaf mildüriyeti binasında 
mahlulat kalemine müracaatlan 

Kiralık kötk - Eren 
Caddebostanında camii şerif 
kö11e başında plajlara iki 
saf~de (2) numaralı köşkün dal 
odalı muntazam bahçeli bir 
Jıktır. Ha,·a gazi ve su tesbatı 
Görmek istiyenler derunun 
racaat cd~hilirlcr. 

Satım 
Yazı makinesi -

Remington markalı Türkçe, 
klıh1·eli . ldarede 11 numaraY' 

Satılık kolonya, le;..
esans tiıeleri - Yeni ol•,..
lif şekilde kolonya \C leYıntı 

akmaz bir urzda imal~ 
esans tübleri satılıktır. Talip o 
osmaniyede lkbal kıraatanesl 
~Jis ltrıyat fabnka51na mura " el~ 
)er. (275-71) ~ 

Muhtelif 
Matmazel Anjel - ~ 

enjeksiyon mütehassısı. Tıtsldl 
Fınn sokak No. 10 


