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Perşembe 

tO 
4 Gntij } 

Ni:rı ay 1~30 

Maceralar Gecesi 
Ya.zan: Vels 

Ntkleden : Ömer Fehmi 
Maruf İngiliz romancısının bu nefis hikaye· 

sini bugünkü ilavemizde okuyunuz ! 

·-

Haftalık i 13 vemiz i isteyin·z ! 
Adliye vekili, avukat Hay

dar Rıfat B. i dava etti 
Dava, bazı mektuplarda yazılanlar 
•ebebile ve hakaret, iftira, tehdit 

maddelerindendir 
liaydar Rıfat 8., ne diyor?Kendisi de 

bir mukabil dava açmıştır 
· oıunduğunu, Kadriye H.ı beraet 

• 
4
dlive vehlll.J':fahmut l!MllB. 

~i Avııkat Haydar Rıfat B. aley
~ ile adliye vekili Mahmut Esat 
t~~~rafından iftira, hakaret ve 
'ıı t't maddelerinden dava açıl 

sır 
\t ·. dt erılen malumata göre, Hay-

aıı:k R,fat B., Riyaseticümhur 
~İt' arnına iki mektup göndermit 
, ~ "Bir cürüm vardır», diğeri 
~Gerim odur » serlevhalarını 
~an bu mektuplarda irtifa 

elesinde adaletsizce hareket 

ettirmek için mahkeme üzerinde 
teıir icra edildiğini yazmlf, ad
liye vekilini istihdaf eben iddi
alar ileri sürmüş, bundan baıka 
Mahmut Esat B. e gönderdiği 
iki mektubun birinde müstantik 
Nazım B. tarafından aleyhine 
açılan ve lıtanbul üçüncft ceza 
mahkemesinde rft'yet olunan 
dava etrafında bazı taleplerde 

[ Alt tarafı 2 inci sayıfamızda] 

Rvukat Ha.,,dar Rıtal B. 

Tali kur' amızın 
neticesi 

hıf Geçen perşembe günü gazetemizin köşesindeki numarayı 
l tederek kuponu dolduran ve dün aktama kadar matbaamı
ak gönderen kari erimız arasında kur'a cektik. Muhterem 
h ~!Ucularlmızdan talii açık olanların numarasile kazaudıklan 
e 'Ye eri dercediyoruz : 

Gazinin nutkunu kazanan 1537 
Bir kol saati kazanan 7161 

Bir cüzdan kazanan 5043 

Vakıt neşriyatından birer kitap kazananlar: 
7276625, 5626, 5106, 3250, 2815, 1858, 5458, 7133, 5486, 
3616• 5828, 4205, 8663, 6434, 5928, 1413, 4143, 28338 414 

' 6649, 2127. ' ' 

Sln.. ikişer kişilik sinema bileti kazananlar 
U\Pt6, 1681, 5146, 2147, 2152. 

Birer kişilik sinema bileti kazananlar 
2847, 1381, 28t6, 1341, 1483, 5949, 3925, 1633, 1011,3860 

~uıJalii yardım ederek hediye kazanan karllerimizden latan· 
"-Et ~ , olanların yanlarında mahfuz numaralı gazete ile bir 
d~n a •< kuponu, önümüzdeki perşembe ve cuma günleri öğle
td sonra Vakıt idarehanesinde müsabaka memurluğuna ibraz 

e;ek rnukabilinde hediyelerini almaları rica olunur. 
Up aı~ada olanların numaralı başlığı keserek bir haftalık •k;n. ıle Yakıt idarehanesi müsabaka memurluğuna iraalleri 

ctktiırınde hediyeleri yazacakları muvazzah adrese göndcrile
et rd Taşra karii olduğu halde kendisine sinema bileti isa

e enlere bu bilet yerine birer kitap takdim olunacaktır. 

Her erkeğe nazaran 
kadın nedir ? 

SelAhattin Enis Bey 
Selihattin Enis Bey öteden

beri kadın d6şmanlığı ile tamn
mııtır. 

"Zehir çanağı" muharriri bize 
kadın hakkında zehir çanağından 
bir kepçe sundu. 

- Kadın nedir, hususundaki 
diişilncelerimde Ahmet H11şimle 
tamamen hemfikirim. Erkek gibi 
kadını da herteyden evvel beıeri 
bir ad.eden görmek lizmıdır. 

Ben, vücudti beteri tetrih ma
ASJ Osttınde g(Srmilı bir insanım. 
iki ayak, iki kol ile yusyuvarlak 
bir kafadan mürekkep olan ve 
insan denilen bu ucubenin ne 
pyanı merhamet bir mahluk ol
duğunu anlamak için onu mermer 
masa üstünde upuzun yatmış bir 
halde görmek kafidir. 

Burada vilcut bir inhilili tam 
içindedir. Gözler tavana dikilmiş, 
çene dütmüı, beniz sapsarı, v·· -
cut kabannıtbr.Bütün beıereden 
yavaş yavaş keskin ve ağır bir 
taaffnnün yOkıeldiğini hisseder
siniz. 

lıte bu, kilrenin mihverini 
değiıtiren erkekle, bütün dünya
yı kendisine rameden kadının 
hakikatidir. 

MarieBell 
Bugün tavyare ile 

gidiyor 
Matmazel Marie Beli ve rnfe

kası şehrimizdeki temsilterini bi
tirmişler ve diin akşam, biri 
Marie Beli, öteki Charles Boyer 
nin ibda etmiş oldukları iki pi
yes verm şlerdir. 

Marie Beli ile arkadaşları bu
gün Y etilköyden tayyare ıle 

Bükreşe hareket etmişlerdir. 
Bir muharririmizin muhte if san

at meseleleri hakkında kıymetli 
aan'atkarla yaktığı dikkate şa
yan miilikat bugünkü ilivemiz
dedir. 

Yeni tekaüt ka
nunu layihası 

5 sahifemizde 

i " Yarın,, aleyh· ne 
l • ' 
1 Jki dava daha 

Birisi hükumetin, diğeri meclisin talıkirindeiı 
dolayı ikame edildi 

Maliye Vekili de şahsi bir dava açtı 
«Yarın• gazetesi aleyhine 

müddei umumilikçe yeni iki dava 
açılmıştır. ilk dava, müheyyiç 
ve asılsız neıriyat davası idi ve 
ikinci müstantiklik, gazete sahi
bi ve mes'ul müdürü Arif Oruç 
B.i bu davadan dolayı sorguya 
çekmif, tevkif etmişti. 

Yeni açılan davalardan birisi 
Büyük Millet meclisinin manevi 
şahsiyetini, diğeri hükümetin 
manevi şahsiyetini tahkir da
vasıdır. Birincisi, son zamanlar
daki neşriyat arasında bulunan 
bazı yazılar , ikincisi Arif 
Oruç B. in tevkifinden sonra 
neşrolunan nüshada çıkan "Er
tuğrul Şemsettin,, imzalı yazı 
sebebiledir. Bu son yazıdan do
layı mes'ul müdür Arif Oruç 
B. le birJikte imza sahibi Şem
settin B. aleyhine de dava açıl
mıştır. 

Müddei umumilik, davalan 
ikinci istintak dairesine havale 
etmiş, müstantik Hakkı B., dün 
akşam üzeri Arif Oruç B. i ha-

pisane hastanes ndcn celbederek 
yeni davalardan dolayı isticvap 
et mittir. 

Arif Oruç B. in tevkif kara-
nna itirazı hakkında ağır ceu 
riyasetince henüz karar veril
memittir. 

Son dakikada haber aldığı· 
mıza göre, maliye vekı li Saraç 
oğlu Şilkrü B. de "Yann,, aley
hine Ankarada bir hakaret da
vası ikame etmiştir. 

Bunlardan başka Herman 
Spirer tütün şirketi tarafından 
da bir hakaret davası açılmıf 
bulunmaktadır. 

Ankara, 9 [Telefon ]-Maliye 
vekili Şükrü bey, [ Yarm] ga
zetesi aleyhinde bir şabsi baka· 
ret davası açtı. Dava Ankarada 
görülecektir. 
------ ----

Vali B. geliyor 
Vali ve Şehremini Muhittin 

Beyin mezuniyeti ayın 12 sinde 
bitmektedir. Muhittin Beyin yarın 
veya öbür gün gelmesi beklenil
mektedir. 

Haliç şirketi toplandı 
Haliç yolcuları günden 

güne azalıyor mu ? 
Emanetin aldığı fazla para şirketin 

vaziyetini müşkülleştiriyor 

Haliç ~irketi h,ssedarları içtima htdinde 
Dün Haliç vapurları şirketi 

bütün hissedarların iştırakile se
nelik kongresiııi aktetmiş ve 
1929 senesi bilançosu okunmuş
tur. Bilançoya nazaran şirket 
biltUn masraflardan sonra 19149 
lira kar temin edebilmiştir. Bu 
paranın hissedarlara yüzde 5 
nisbetinde tezii ve 2649 liranın 
yeni seneye devri tekarrür et
miştir. 

Şirket son seneler zarfında 
birçok mali müşkülata maruz 

kal mıştır. Buna da sebep Haliç· 
teki yolcu miktarının günden 
güne azalmasıdır. 

Ayni zamanda Şehremaneti 
de şirketten pek fa:la bir hisse 
almaktadır. 

Hissedarların 1929 senesinde 
ancak yüzde 5 kar almalarına 
rağmen Emanet eski bir muka-
ve e mucibince kann yüzde 22 
sini almıftır. 

Şirket mahafili bu hususta 
tadilat yapılmaıu lazım geldiR'i 
kanaatindedirler. 
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Adliye vekili -------------------------------------------~~--------------... l V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri J işaretler 

Makbuzlar n kıt'as• 
Avııkal Ilaydar Rıfat 

B. İ dava etti 
Üst taraf 7 ıncl sayıfamızdadır 

bulumuş, aksi takdirde Devlet 
reısıne milracaat edeceğini bil
dirmiştir. 

Açılan davalara bir itirazı 
varsa, itiraz hakkını istimal et
mesi için Ankara müstantikli
ğinden Haydar Rifat beya teb
ligat yap1l1Lış, Haydar Rifat 
beyde itiraz layihası gönder
miştir. 

Haydar Rifat B. itirazında aü
but vasıtaları olarak zikredilen 
iki layihanın Gazi Hz. !erine 
arxedildiğini , bunların davada 
285 inci maddeye temas ede
miyeceğini, kendisinin Mahmut 
Esat Beyin şahsına garazı olma
yıp "Adliye vekili Mahmut Esat 
Beye muarız" olduğunu yaz
makta , "Derdimi Gaz.iye ya
zmayıp da Galata köprüsü 
fizerinde, Ey nas, vaziyeti tetkik 
ediniz ,, diye bağıramazdım. 

Bir vekıli beyenmemekte her 
ferdin hakin vardır. Hatta mec
lis kadar!., demektedir. 

Burada Nazım Beyin açtığı bir 
dava mevcut o ' masına göre, ir
tibat dolayısile açılan davaya 
Ankarada bakılamıyacağı da mev
zuu bahsedilmektedir. 

Diğer taraftan Haydar Rifat 
B. de Adliye Vekili aleyhine 
bir hakaret davası ikame et
miştir. 

Haydar Rıfat B., diln adliye-
de kendisini gören muharririmi
zin sualine karşı, şunları söyle
miştir: 

- K'.anunun huzurunda avu-
kat, Adliye vekili, hep birdir. 
Ne söylemişsem, isbat edilir 
ve edilecektir. İsbat edemiye
ceğim bir şeyi söylemek, meş

rebime tevafuk etmez. Bu söz
lerim, gönderdiğim, layihalara 
ait cevabımdır. 

Bu davalar ve bugünün bu 
gürültüleri, müstantik Nazım B. 
in irtiia tahkikatı esnasındaki 
hareketlerine dair verilen şika
yetnamenin güya ağır olmasın
dan neş' et etmiştir. Halbuki 
mahallinde bir yazıdır, mesleğe 
ve adliyeye hizmettir. 
Ad ıiye vekilinin şahsına kar

şı bir iğbirarım yoktur. 

Kambıyo 

2 inci kararna n1e tes
bit edildi 

Ankara, 9 (A.A.) - Maliye 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 

Kambiyo vaziyetinin Türk pa
rası lehine inkitafta devam et
mekte olması hasebile Türk pa
rası kıymetini koruma hakkın
da evvelce neşrolunan bir numa
ralı kararname ahkamından ba
zılarının hafifletilmesi ve bazıla
rının kaldırılması muvafık görül
müş ve bu esaslar dairesinde 
hazırlanan iki numaralı karar
name Vekiller heyetince tasdik 
olunmuştur. Bu karar bir iki 
gün zarfında neşir ve tatbik 
edilecektir. 

Ankara. 9 (Telefon) - 2 nu
maralı kambiyo kararnamesi 
bugün vekiller heyetinde intaç 

ve tasdika arzedildi. Buna naza
ran dahilde esham ve tahvilat 
alım satımı serbestir. -
lzınir heyeti şehrilnizde 

Ankara, 9 (Te!efon)-Burada 
Maliye ve İktısat vekaletlerile 
temas eden İzmir heyeti İstanbul 
tarikile lzmire döndü. 

Temaslar neticesinde ziraat 
bankasının yalnız İzmir mıntaka
sında 5 milyon liralık kredi 
açması takarrür etti. 

Gazet dö b'rank sahibi 
Paris, 8 { A. A) - Madam 

Hanau saat 20 de serbest bıra
kılmıştır. Madamın tedavi edil

mekte olduğu Saint-Lazar has
tanesinin kapısı önünde 500 kiti 
beklemekte idi . Madam Hanau, 
tahliye edildiğ sırada bunlardan 
bazıları hasmane tezahürlerde 
bulunmuşlardır . 

Akropolde intihar 
Atina, 8 (A.A) - Sabık Yu

nan zabitlerinden birisi kendi
sini Akropolden aşağıya atarak 
intihar etmiştir. Zabıt, küçük bir 
evin damı üzerine düşmüş ve 
ölmüştür . Dam çökmüş ve ihti
yar bir kadının yaralanmasına 
sebep o l muştur. 

VAK 'I ın ıeıır&kasu 144 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

A1i Safder - Binliğin dedik
lerı hep doğruysa bir haftaya 
kad.ır .. 

Avnü~se!ah Evet bu zen-
8 n fal< t bozuk aılenin Akit 
mcras mını mutlak gazeteler 
ya1.acaklardır ... İsimlerile, resim
lcrıı c damadı da öğı eneceğiz, 
gelın hanımı da .. 

Suduri - Fakat maceranın 
en mühim aktörü meçhul kala
cak ... 

Ali Safder - Hangisi o ? 
Suduri - Yedi ayda doğa

cak çocuğun asıl babası ... 

Avnfü'selah - Merak etme
yiniz. Vak'a arasında onun hu
ıusiyeti de kendi kendine sırı
tacaktır. Göreceksiniz ... 

Ali Safder - T abiatin yaza
cc:ğı . komedyanın eşhası ya-

vaş yavaş toplanıyor ... 
Suduri - Tabiat baba bu 

oyunda bize de roller veriyor,. 

Avnüsselah - Elbette namus 
hilekiirlarının foyalarını meydana 
çıkarmak için. 

Ali Safder- Bu işte bir piçe 
asıl babasından daha ala bir 
Beyefendi peder buluyornz .. 

Suduri - Bunu ne kıyasla 
söylüyorsun? 

Ali Safder- Kızı gebe koyan 
çapkın kocalığa layık bir matah 
olsaydı böyle hileli bir izdivaçla 
başka damat aramağa lüzum 
görülmezdi. 

Avnüsselah - Fakat hini ha
cette çocuğun ait olduğu sulbe 
nisbetini ispat edebilecek elimiz
de vesaik bulundurmalıyız .. 

Suduri - O cihet kolay ... 

Dört idam 
1\11 azbatalar 1\11. l\ll ec-

lisindc 
Ankara, 9 (Vakıt) - Yarın 

(bugün) M. Meclisi dört idam 
kararına ait mazbataları tetkik 
edecektir. 

"1 t• zves ıya,, nzn · 
bir maka lesi 

Moskova, 9 (A.A.) - Ecnebi 
menabi tarafından Türk kabine· 
sinin güya yakında istifa ede
ceğine dair muttasıl işaa edil-

mekte olan şayialar münasebe
tile lzvestiya gazetesi diyor ki: 
"İki sene arka arkaya hadis 
olan fena ekin ve bir de Türk 
iktısadiyatınm esaslı surette ıs

lahı yüzünden çıkan bazı mlihim 
boıukluk ardan doğmuf iktısadi 
buhranı fırsat bilerek şu son 
aylar zarfında alacaklı devletler 
Türkiye hükumeti üzerinde mali 
istıklalini elinden almak için bir 
tazyık yapmıya çalışmışlardır. 
Ayni zamanda burjuva matbu
abnm alakadar olduğu mali gu

ruplarla elbirliği eden bir kısım 
matbuat Türkiyede hükumet 
buhranı olduğuna ve ismet Paşa-
nın yakında istifa edeceğine da
ir şayialar yapmağa başlamış

lardır. 

Bu propagandanın beynelmilel 
piyasa ilzerinde yaptığı tesir 

Türk eshammın düşmesi olmu~
tur. BUtün bu tedbirler Türkı

yede mali bir felaket tevJit 
etmek ve Türkiye hükumeti-

ni Avrupa bankalarına teslim 
olmağa icbar eylemeğe matuftur. 
Sovyet efkarı umumiyesi yeni 
Türkiyenin memleketi mali bo-

yunduruktan kurtarmak husu
sunda sarfeylediği gayretleri 
muhabbetle takip eylemektedir. 
Emperyalistler Türkiyeyi Avrupa 
mali sermayesinin yeniden bir 

müstemlikesi haline getirmeğe 
muvaffak olamamışlardır. Türkiye 
hükumetini mali istiklalinden 
feragat ~ttirecekleri hususunda 
besledikleri ümitler de boıa 
çıkmıştrr. ,, 

Avnüsselah - Nasıl ? 
Suduri - Yedi aylık doğdu

ğunu tesbite çağınldığım nevza
dın icabı takdirinde müddetçe 
normal bir doğuşla dünyaya gel
diğini ispat pek müşkül değildir. 

Ali Safder - Kocakarının 
böyle bir taleple bize müracaa-
tını ispat da kolaydır... · 

Avnüsselah - Hakikati ifıa 
ile kendi kendimizi mücrim mev
kiine düşürmü~ olınıyalım ... 

Suduri - Bundan bize ne 
curum teveccüh eder? iskatı 
istenilen çocuğu düşürmiyoruz .. 

Ali Safder - Havadan bin 
lira alıyoruz.. Bunun dolandırı
cılığa temas eder şeklini de 
düşünmeli .. 

Suduri- Biz biç bir kimsenin 
hulus ve saffetinden bilistifade 
kandırmak mahiyetinde saniakar
lıkta bulunmıyoruz. Hiç bir ferdi 
hataya sevketmiyoruz. Biz kritik 
bir vaziyete düşmüş bir ailenin 
namusunu Ye bir masumun ha
yatını bin lira ücret mukabilinde 
kurtarmağa uğrqıyoruz. Bu ha
reketimizde cürüm namı verile
cek bir mezmumiyet var mıdır 

Harita zabitliği ı 

M iilazim ve yiizbaşz ... . ~ 

fardan secilecek • 
Ankara, 9 [ Telefon ) - Ha-

rita zabitleri ycti~tirilmesi hak
kında yeni bir talimatname ha
zırlandı ve ali tasdika iktiran 
etti. Bu talimatnameye göre ha
rita zabitleri arzu ve istidatlan
na göre ordu zabitlerinden en 
az iki ıene kıt' ada bulunmuş 
olan milllzim ve yüzbatılardan 
ayrılacak ve bunlardan her sene 
yetişenler haritacılık müdüriyeti 
umumiyesi emrine verilecektir. 

Dört sene hizmetten sonra 
haritacılığa kat'i surette nakle
dilecektir. 

En az bir sene kıt'a hizmeti 
görmüt Gedikli küçük zabitler de 
kartograf ve ikinci derece hiz
metlerinde kullanılmak üzere 
imtihanla haritacılığa kabul edi
lecektir. 

Bunların kat'i kabulleri müd
deti iki senedir. Zabit ve kü
çük zabitlerin kat'i kabulüne 
kadar kendilerinin kıt' aJarile 
irti bati arı kesilmiyecektir. 

Mes'ul müdür 
mevkuf olunca 

bir Tanıdığımız bir zat . 
nokta hakkında dıkkatimııl 
celbelti. ~ 

Maliye tahsil şubesinden ~ 
vergi mukabilinde verilen 
yeni makbuzlar, eıki mak• 
buzların tam iki misli bir 
yüklüktedir. Yeni harfleri~ 
bu büyüklüğü icap ettii' 
söylenilemez; zira makbuı: 
larda yeni harflerin ve y 
harflere verilecek meıruh•· 
tın iıgal edeceği kadardaJI 
çok fazla boş yer var. 

Tasarruftan bahsedilir ,,e 
bunu temine uğraşılırken bil 
makbuzlann bu kadar büyük 
yapılmasına ne ]Uzum vardı? 
Bilhassa vergiler birk•C 

taksitte cibayet edildiğin 

göre her para alışta bi 
makbuz kesiliyor, bu sureti 
makbuz sarfiyatı mühim bi 
yekün da tutuyor. 

Pamuk piyasaı 
Pamuk piyasası son bir~ 

gün zarfında canlanmıttır. I~ 
yan tllccarlarından mürekkep ~ 
gurup pamuk mübayaa etd' 
Uı:ere ıehrimize gelmittir. ~ 
lilrdan bqka Ruslar da 1~ 
balye pamuk mubayaa et f 
üzere temasa girişmiılerdir. 

Ank~ra, 9 ( Telefon ) - Bir yatlar yükselmektedir. 
kııım Istanbul gazeteleri (Yann) gu111111ıııııııı111111 ıııııı 11111uııııı11111 ıııııııu 11 ııııııııııuııııııı 
gazet,.sinin yeni bir müdürü mes'ul § Tıii k k d f 
buluncıya kadar neşrinin durdu- ~ r a ını . 
rulmasını matbuat kanununa at- ~ Bu cuma günü sabah do· 
fetmişlerdir. Bu doğru değildir. ~ kuzda Sultanabmet meyd•· 

Ceza muhakemeleri usulü ka- ~ nında mitingimiz var. Men,. 
nunu ve hapishaneler nizamna- ~ Ieketi seversen ve hakkın• 
mesi mevkufların metguliyetini ~ hürmet etmeyi, ettirmeyi 
tayinde Adliye vekaletini ser- ~ istenen bu toplanııa gel. 
best bırakmıştır. ~ Kadın blrli4i 

1 t b l dl• . d k f 5j111ıııı11111111llllllıı111ıllllll11111ıı1111111111ıllllll11111ı•lllllll1ll• 
ı an u a •yesı e mev u · .,. 

Arif Oruç beyin müdllrU mt"s'ul- Pangalos mahku111 
Inğünü muvafık görmediğinden oldu ' 
1 Yarın ) gazetesinin neıri yeni Atina, 9 (A.A) - Elusis "1 
bir mes'ul mUdürUn tayinine bil hadisesinden dolayı Jen 
bağlı bulunmaktadır. Pangalos iki sene hapis ,,e 
Kadınlara yardım sene müddetle medeni haki 
Ankara, 9 (Telefon) Himayei dan mahrumiyet cezasına, .. J 
etfal kadın yardım cemiyeti nazırlardan Vogopulos iki buÇI 

meclis reisimizin refikası Növber sene hapis ve medeni haki~ 
dan mahrumiyet cezasına rıı• 

Kazım Hanımın riyasetinde top- pi 
kum edilmişlerdir. Jeneral .ı 

landı, rapor ve hesaplar tetkik galosun cezası mevkuf bul"j 
ve kabul olundu. Yeni merkez, duğu müddete mahsup edile';! 
idare ve Gazi Hazretlerine ta- fak at rütbesinin ref'ini iııt 
zimat heyet eri seçildi. eyleyecektir . ~ 

Ali Safder - Biz işlenmiı bir Ali Safder - senin tam ti 
cürmün mektum kalmasına ve- muskarhk dediğin tok karfl; 
satet ediyoruz, yani biliştirak yapılan bir ibadettir. 
bir hilekarlığın husulüne uğra- Suduri - Biz de doyd~~~ 
şıyoruz.. bu kıbleye doğru dönecek rnıY-' 

Suduri - Bu öyle bir hile- Ali Safder - Tok karıt~1, karlık ki husulüne yardım et- ibadet, aç karnına isyan, k•" 
meyıp ifşasına ka)kışmak ta hat bu nasıl olur?.. . ~ti 
bir cürüm sayılır.. Ben kendi Avnüsselah - Beşerjn il"" 
hesabımıza bu vebali kendi h b"" 1 d" ep oy e ır. . I 
kendimize affediyorum... Kene Şahap _ İnsan b~,.. 

Ali Safder - Biz bu çocuğu kızar da taliine söver, sa~,fi 
sırf insaniyet namına değil ilerde Bu da bir isyandır fakat h I 
onun vücudünden bir şantaj çı- malüm değildir. Bu hakareti bit 
karmak için kurtarıyoruz. Buna müteessir olacak tali atlı 
ne diyeceksiniz? şeyin var ığına kail miyiz: ,dıf' 

Avnüsselah -. Biz bugüne Ali Safder - İnsan ugr )llf 
kadar cüret ettiğimiz fiilleri ka- iyilikleri veya fenalıkf~rı .,ı,tt 
nuna uydurarak mı işliyorduk? ondan bilir. Fakat tali ıoll el'' 
Hayır şimdi ben de şaşıyorum. oyalamak için uydurulmuf t 
Kasamıza para girip karmlarımız düfün ikinci adıdır. J,İ' 
doydukça yüreklerimizde bir Avnüsselah yine Şahab• 
salah anusu peyda oluyor. tapla: 

Dürüst yaşar görünenlerden - Ne yaptın oğlum? il-' 
bazıları kazançları arttıkça göz- Şahap - İki aylık ~e~~.;' 
leri kızarak daha ziyade kazan- oğlan kız hanım hangı ~' 
mak için namusu mümkün ola- altında oturur onu ar•'° 
bildiği mertebe gizlice veya meşgulüm .. 
aleni ihmale kadar varıyorlar ... 



Avrupada olduğu gibi bizde de bir · 
çıplaklar cemiyeti teşkil edi'ebilir mi? 

A m nyada çıplak gezen in
sanli nn kurdukları bir cemiyet 
\ar. Bu teşekkül meydana geleli 
hayli zaman oluyor. / 

Dünkü telgraflar tesettür balı
ainde Hazreti Ademden daha 
cesur o 1an bu cemiyet efradının 
Fransada da türediğini haber 
veriyorlardı. 500 Parisli yazı 
mayo ile geçirmiye karar ver
mişler. 

Kadınlı, erkekli bir adaya çe
kilmişler. 

Böyle bir cemiyet bizde de 
kurulabilir mi ? İdare adamları, 
doktorlar, beden terbiyecileri, 
avukatlar, romancılar bakınız ne 
düşünüyorlar: 

Sporcu 
Beden terbiyesi müfettiş umu

misi Selim Sırrı bey diyor ki : 

- Bizde de bir çıplaklar ce
"Diyeti kurulabilir mi ? Bundan 

Seüm SU'rt B. 

daha evvel ço
cukla n mı z a 
deniz donu, 
kızlarımıza 

mayo ile cim-

Sporcular, idare 
adamları, roman
cılar , doktorlar , 

rB 

avukatlar ne dü-
•• •• 
şunuyor ve ne 

diyorlar? 

idare adamı Avukat 
Vali vekili Fazlı Bey diyor ki: Avukat Ali Haydar B. ıunlan 
- Bize böyle bir mtiracaat söyledi : 

vaki olmamışbr! Eğer bir müra- "- Cemiyetler kanunu muci-
ı caat olursa, o zr> ...... <-n düşünürüz. bince, mevzuları .dap ve ahla 
1 _· en böyle bir re. umumiyey'-

cemiyeti kanu- mugayir cemi-
na ve ahlaka yetlerin teşki-
mllnafi ve mu- line müsaade 
gayir addede- ediimez. Ceza 
rim. Binaena- •' kanununa gö-
leyh şimdiki re de alenen 
halde bir mü- hayasızca va-
racaat olsa red- ziyet ve hare-
dederiz. ilerisi kette bulunan-
ıçın şimdilik lar, ceza gö-
bir şey söyle- rürler. Bu de-
nemez. Çıplak- k 

Ali Haydar B . diğiniz şe il, Fazlı B. 
lağın ahlakı dü- bizim memle-

zelttiği iddia ediliyormuş.. Ma- k 
demki öyle .. Aımanyada ve Fran- etimizin an'ane ve adabına 
sada tecrübe ediliyor, eğer iyi göre, alenen hayasızca vaziyet 
netice verirse o zaman belki ve hareket olarak telakki edi-
bizim için de bir çıplaklar ce- lebileceğinden, müsamaha olu
miyetinin teşk i i düşünlllebilir, namaz. Kanuni mevzuatımıza 
fakat şimdi? .. ,, nazaran hukuki vaziyet, bence 

Doktor budur.,, 
Dol<tor Fah- ============! 

rettin Kerim 8. 
şunları söyle
mektedir: 
"-Muhite, iç

timai kanunlara 
uymıyan bir ce
miyetin teşek

külüne lüzum 
yoktur. Buraya 
girip de çırçıp-

Kadınlar metingi 
Yarın yapılıyor 

Kimler nutuk ıöyliyeoek? 

Kadm birliği metingi yarın 
ıaat 9 da Sultanahmet meyda
nında yapılacak, nutuklar söy-

nastik yaptır
malıyız. Bunun 
zamanı artık 
gelmiştir. En 
afif aileleri pi
laj.lıarda mayo 
ile birlikte yı
kanan, bunu 
mahzursuz gö- lak dolaşanlara 

Faltrt!ttin Kerim B. ise tam akıllı ten ve hiç taassup göstermek
tizin kabul eden bir cemiyette 
deniz donu ile cimnastik yap- =
llıak bir zarurettir. Bilirsiniz ki 
•cele ablan adımlar insanı ba
len geri götürür. Fakat bu ha
l'eket tedricen yapılıraa o neti
~~~e vanlacaktır. Çünkü siz de 
ilırainiz ki hakikat çıplakbr. 

diyemem.» 

Radyo şirketi 
Bundan bir müddet evvel 

gazetelerde radyo tirketinin 
tekrar faaliyete geçmesi için Fi
lps Radyo şirketile bir itilaf akt
edeceği yazılmıştı . 

lenecek, kadınların intihabata 
iştirakleri dolayısile tezahürat 
icara edilecektir. Metingte bu
lunacak kadınlar Emanet, Fırka, 
Vilayet binalan önünde beşer 

dakika tezahürat yapbktan son
ra Taksime gidecekler ve abi
deye bir çelenk koyacakl-rtır. 

Dün Kadın birliği idare heye
ti toplanarak metingte kimlerin Romancı 

) P.iuhanir Sadri Etem B. di
or ki: 

-.. Çıplaklığın .1leyhinde de
ğitim. Fikir için 
vuzuh ne ise 
beden için de 
çıplaklık odur. 
Doğru olmıyan 

fikir teşbihten 

istianeden ip
hamdan kuvvet 
alarak ayakta 
durmak ister. 
Çirkin beden de 

-~- çirkinligv ini ör-
"fld,.· 

ı et~m B. tü ile örterek 
'-t~t. g üzel leştir mek 

"-~d~ııle 1 . . 
~qll r çıp ak ıken ınsanlar 
li~ll,_.1 ~zeldi. Örtüler arttıkça, 

ili 'ıt. ~ller, bacaklar güzelıi
l\, Y etti. 

~~iıar~~· asırlarca insan be-

Alınan mevsuk malumata 
nazaran tirket böyle bir itilifa 
lnzum hissetmemektedir • Yalnız 
evvelce de sölendiği gibi şirket 
4 mayısta tekrar içtima ederek 
hilkümetin mali yardımda bu
lunmasını rica edecektir. 

Ayni zamanda Ucreti vermeden 
· radyo dinleyenlerden ceza alın
ması istenecektir . 

ne radyo, ne de Paatörün keş
f ıyabdır. Yirminci asır baldırJan 
keşfetti. Bu kqif insanın biraz 
daha güzelleımesine sebep oldu. 

Vücudü biçimıizlefiiren örtn
leri kaldıracak olursanız o za
man çok daha güzel insanlarla 
karşılaşacağız. 

Elbise modalan da zaten bu 
istikameti tutmuş gibidir. Dar, 
vücudlin katlannı işaret eden 
elbise çıplaklığa ilk adımdır. 

Beşeri zeki ve beşeri güzellik 

nutuk söyliyeceklerini karar-
laştırmışlardır. Karara göre, 
Latife Bekir, Efzayiş Suat, Me
lihat, Limia H. lar birer nu
tuk söyliyeceklerdir. 

Tesbit edilenler haricinde 
kimse nutuk söyliyemiyecektir. 
Birliğin eski reisesi N ezibe Mu-

hittin H. kendisine nutuk söy
lemek hakkı verilmediği ıçın 
kızmıf, dün şunları söylemiştir : 

«- Ne demek .• Ben de kadm 
değil miyim, metinge gidip nu
tuk söyliyeceğim, beni kimse 
menedemez. ,, 

Matbuat kongresi 
Matbuat cemiyetinden: 
Cemiyetin mutat heyeti umu

miye içtimaı 21Nisan cuma günü 
öğleden sonra bir buçukta Türk 
ocağı aatonunda aktedilecektir. 

Ruanamede, evvelki kongre 

3 VAKiT 

Cinayet 
Kadın yüzünden 
boğuşan iki erkek 
Biri öldü, bir :si yaralı 

Dün sabah Küçük Ayasofya
da feci bir cinayet olmuştur. 

Hemen bütün kanlı vak'alarda 
olduğu gibi bu cinayette de 
sebep paylaşılamıyan bir kadın
dır. 

Küçük Ayasofyada Mehmet 
P.aşada Kurubalık hamamı so
kağm da oturan sabıkalı Cindi 
İsmail, civardaki Mehmet Paşa 
medresesinde sakin bir kadını 
sevmektedir. 

Ayni kadma gene med -
resede oturan Kazım isminde 
bir balıkçı da tutkundur. Ka
dın İsmaile daha ziyade yüz
vermekte, onunla sık sık gez
mektedir. Kendisine yüzveril
memesi Kizımı kudurtmaktadaı. 

Cinayete s~hne olan yer 

Evelki gece İsmail evine gi
derken önüne Kazım çıkmış, 
kendisine kadmdan vazgeçme
sini söylemiştir. Bu sözlere İs
mail gülmekle mukabele etmiş, 

aralarında kavga çıkmış, iki 
aşık biribirlerini fena halde 
dövmüşlerdir. Yetişen polisler 
kavgacıları ayırmışlar, merkeze 
götllrmtişler, ifadelerini aldıktan 
sonra serbeı bırakmışlardır. Is
mailden iyice dayak yiyen Ka
zım intikam almağa karar ver
miş, dün sabah erkenden İsma
ilin evine gitmiş, kapıda : 

- Ulan, erkeksen dışarı çık, 
hesaplaşalım, diye bağırmıştır. 

Bunun üzerine İsmail evinden 
dışarı çıkmış, Kazım ağzına ge
len küfürleri savurmıya başla
mıştır. Küfürll! iktifa etmiyen 
Kazım bıçağım çekmiş İsmailin 
üstüne atılmıtbr. Savrulan bıçak 
İsmailin sol elinin şeh1tdet par
mağım dibinden uçurmuştur. 

Parmağı kopan İsmail artık sab
redememiş, o da bıçağını çe
kerek Kizımm üzerine atılmış, 
bıçağı hasmımn karnına sapla
mıştır. İndirilen darbe tiddetli 
olduğu için bıçak derin bir 
yara açmış, yere yıkı lan Kazım 
derhal ölmüştür. Cinayetten 
sonra İsmail polis merkezine 
gitmiş, " Kazımı öld.ür~üm. Gi
din kaldırın 1 ., demıştır. Bunun 
üzerine polisler katıli yakala
mışlar, Kazımın cesedim sokak 
ortasından kaldırmışlardır. 

.-. ...... t. A 

Rus zıhlıları 

Romenlerin teşebbüsatta bu
lunmaları asılsız 

Birkaç gün evvel gazetelerde 
Rusların Karadenize geçen iki 
dritnotunun Romenleri kuşku
landırdığı, ve bu münasebetle 
Cemıyeti akvam nezdmde teşeb
büsatta bulunduğu yazılmıştı. 
Yapmış olduğumuz tahkikat 

bunun tamamen asılsız olduğunu 
göstermektedir. Hatta bu mese-

lstanbulun hayatı 

Uçurtma mevsimi 

Baharla beraber \:ocukları ı 
eğlence mevsimi de başlamış. ır. 
Kırlarda, mahalle aralarında şırn 
di en güzel oyun uçurtma uçurt 
maktır. 

Pi yanko çekili vo· 

Piyanko keşidesinin yaklaıtağı 
günlerde tehir nokaklarındaki 
ıeyyar satıcılara yeni bir kafile 
daha kanşmaktadır: Seyyar bi-
let bayileri. Resmini gördüğü
nUz delikanlı bunların en gür 
seslilerindendir. 

Belediye nizamları 
nerede? 

Zabıtai belediye nizamnaı.G 
sine göre yaya kaldırımlarını 
işgal etmek her ne suretle olur
sa olsun memnudur. Bu mem
nuiyete nasıl riayet edildiğini 
görmek istiyorsanız resme ba
kınız! 

Kıraliçe Mari 
Prenses llena ne za

man gelecek? 
Kıraliçe Mari Hazretlerinin Is· 

tanbulda 17 nisana kadar kala
cağı tahmin olunmaktadır. 

Kıraliçe Hz. bugün Topkapı 
sarayında yeni açılan Harem da
iresini gezeceklerdir. 

Romanya prensesi İlena bir 
ay kadar Kahirede kaldıktan 
sonra fehrimize gelecektir. 

Defterdar Beyir valdesi i9in 
mevlit 

Geçenlerde irtihal eden . ~e.f· 
terdar Şefik Beyin v.aldesı ıçı!1 
yarıh öğle üz~ri Beşıkta.ıta Sı
nanpaşa camimde mevlıt oku-
nacaktır. 

Sönen Işık 
Mebrure Hurşit 

Yakında cıkıvor 



Muharriri : Ömer Rıza 

ce Si 

a ı? 
Ba çe ericennetten,kadınları uri er
den, fedayileri zebanilerden farksızdı 

-8-
Cennet feda.Jilerln1n hülasası: 

[ SalAhattin ıle beraber harplere giren 
Bedii bir gün hükümdarın gilze1 yeğeni 
Hurremşahla beraber kaço. Endiiliise 
gini. Ornda evlendiler ve bir kızlın 

oldu. Fakat Hurrem bu sırada öldü. 
SalAbattin, bu kızı istirdat için çalı

••yordu. Aradan 20 ~ne geçmiş \·c bu 
kız büyümüştü. Salthattin bu km 
getirmek veya kaçırmak fçin hu· 
sns1 bir gem.1 ile hareket eden bir heyeti 
Endül üse gönderdı. 

He}·etin b ında olan Heydar, Bedili 
:ziyaret cui ve Sallhattinin mektubunu 
verdi. ektupta BedJl ile kızı Şama davet 
olunuyordu. 

Alman ce~ap menfi olduğundan Hay
dar kızı kaçırmağa teşebbüs etti ve muvaf • 
fak oldu. 

Bunu mfü ak.ip Bedii biraderzadclerini 
Bcruta ve Şeyhtilcebele gdnderdi. ıBun
hrr amcalarının \erdiği bir yüzüğü kul
lanarak onun :yardımını dilediler. ] 

iki kard Süriyeye gider •e 
Cebele çıkarak şeyhi görUr, 
sonr o a bu ıyilzllğü östererek 
Melikeni i tird dı için yardım 

isterlerse, muhakkak ki, eyh on
lara y rdım eder ve fedayilerini 
göndererek onun ha1Asmı temin 

ederdi. 

Melikenin tekr r !iade i için 
başka çare yoktu. 

Zeydun bu yardımı ıevk ile 
kabul etmiı, H ldun ondan ay-

nlmıya ğım öylemi , Bedil de 
yüı ği.i bw rak onlara teslim 
etmi , falmz bu ,Uzüğti kwla-

mrken . d8kUlmeme,sine dik
kat etmelerini tavsiye etmi we 

bunun için o lardan aht atmıştı. 
Bir kaç. ay sonra Berut lima

nına y.anapn geminin yolculan 
a~ da Haldun ile Zeydun .da 
bulunuyordu. Bunlann heôefi 
'buraya çıktiktan sonra Şeyhul 
Cebele nası1 gideceklerini ve onun 

yardımım nasıl temin ederek 
Melikeyi n sı1 a1ıp götürecekle
rini kararlıııbr.ınaktı. 

Haldun ile Zeydun geminin 
gtiverte i üzerinde bu meseleyi 
konuşuy•rl rdı. 

Yanlan d dur.an tOcı:ar kılık
}J \>ir yolcu Lübnan daği nnı 
göstererek en uıalrtaki t~i 
ka.lı dağa lişare ediyor ve: 

- Burad n ileriye gidenler 
pek azdır, diyordu. 

Bunun sebebi basitti, çünkü 
.Şeyhul Cebelin hududu oradan 
başlıyordu. Hiç bjr kimse oraya 
davetsiz veya rehbersiz gide
mezdi. Davetsiz veya rehbersiz 
gidenlerin biri de dönmüyor ve 

ıo NİSAN 1880 ....................................................... 
Şi tide vurul n Ru ya 

miral yı K marofun vurul
me ındcn c!oleyı Rusy dev
letinin Bebıaliden otuz beş 
bin lir t zmjnat dava et
tiği ayj olmuş isede bu 
Ş(Yİ 'kü\Hyen bıesastır. 

bunların ne olduklan nl şılmı~ 
yordu. 

Tüccar kılıkh yolcunun özleri 
Melikeyi istirdat i~n çıkan genç
leri büsbülUn meraka düşür .. 
mu tü. 

Tüccar bir z daha izahat 
1w'erdi. 

- Şeyhin ka.lesi hakikaten 
bir ölüm tuzağıdır, Bu şeyh, 
müthiş bir sihirbazdı. Sihirbaz
lık sayesinde her eyi yapıyor 

ve bilinmiyen her şeyi biliyordu. 
Onun kalesine gelince bu yal
mz ~e geçmez ve yetişilmez 
bir kal değil, yni zamanda 
cennet gibi bir yerdi. içinde neler 
,-oktu!. Öyle bahç.eler vardı ki 
ıyer ylizilnde emsali yoktu. Öyle 
kadınlar vardı ki hurilerden fark
sızdı. Bu kaduılann baştan çıkar
mıyacaklal'), hayatını zehirlemi
yeceklerl bir kimse yoktu!.. 
Bun1arı bir gören onlardan ay
rılırsa hasretten öllirdii. 

Sonra bu Şeyhulcebel 6yle bi-
man bir katildiki eline düşenin 

kurtulmasına imkan yoktu. Hele 
onun fedayilerj birer zabaniden 
farksızdı. Şehülcebe1 onlara bir 
emir verdimi bunlar .mutlaka o 
emrı yerine getirir, mutlaka o 
emri yere düşür.mezlerdi. Şeyhin 
5lmesint istediği adam m1,1tlaka 
öliirdü. 1şte Şeyhllcebe1 blSyle 
bir adamdı!.. 

İki kardeı bu sözlen dikkatle 
dinliyorlardı. 

Tiiccar devam etti : 
Fakat Beruta çıktıktan 

sonra insan kendini eğlendire
cek, vaktini 'hoşça geçirtecek 
öyle şeyler bulur ki Şeyhul 
Cebeli dfişünmiye vakit bile 
'bulamazdı. Zaten bu Şeyhin 
kalesine varmak imkansızdı. 
Onun bu kalesini akla bile ge
tirmek abesli. 

Bu adamın Zeydun ile Haldu

nun ağz.mdan bir şeyler kapmak 
· stediği qikardı Onun Şeyhul 

Cebel hakkınd .bu kadar tafsilat 
.v,ermesi, herkesin onun adandan 
korktuğ\1, onun lafmdan istiaze 
ettiği bir sırada bu tüccar kılıklı 
.adamın ondan bu kadar serbest 
ve bu .kadar laubaliy.ane bah
setmesi beyhude değildi. Mak
sat bu gençlerin ne f &ptıklanm, 
nereye gittiklerini, hareketlerinin 
hedefi ne olduğunu anlamaktı. 
Fakat benfiz toy birer genç 
olan iki kardeş bunu anlama
mış ve yolcunun tarifleri karşı
sında duydukları hayreti ketme
miyerek ağızlarından lif kaçır
mış! rdı. Zeydun tficcar ıkıhklı 

d mm ~özlerini dinledikten 
sonra u cevabı vermişti: 

- Fakat bu sizin anlattığınız 
yer, lbaklkaten görü1meğe değer1. 

· 1iüccar kıtıklı adam için bu 
ikadan kafi idi. Esasen o ikisini 
de çoktan takip ediyor, biri
birlerile konuştukları zaman on
t ra ferkettirmeden <!inliyor .ve 
konu malarmdan onların adi -

(VAK 1 T ) IN ŞEH1R HABERLER! 

ıcaret odasında içtıma 
Vapurcularla Seyrisefain arasındaki ihtilafın 

hahiJe uğraşmıya kar ar verildi 
Ticaret odası meclisi dün Ne

cip Beyin 11iya etinde · toplan
mıştır. 

Geçen içtimaın zabıt hülasası
nın kabulünden sonra zahire 
borsasının bir tezkeresi okun· 
muştur. Borsn, bütçe::ıjnde mad
deler ve fasıllar arasında mün -
kale yapılması için vekaletten 
müsaade alınm sı için oda mec
li inin tqebbüsatta bulunması 
istenmektedir. Bu münakaleye 
müsaade verilmediği takdirde 
borsanın kapanmak tehlikesine 
maruz kalacğı bildirilmektedir. 
Vekalete sfiratle müraçaat edil
mesi kabul olunmuştur. 

Seyrisefain ile vapurcular ara
sındaki rekabete mani olmak 
içtn bir komisyonu mahsus tara
fından hazırlanan rapor ve meni 
rekabet kanunu projesi okun
muştur. 

Bu mesele hakkında Fortun 
zade Murat Bey şunları s8yle· 
miştir: 

« Bu nevi rekabet kanunu 
benim anladığını gör.e n vlıın
lan yükseltecektir. 

:Bugtln Samsuna bir XD,mara
da gibnek için elli lira veriyo
rw;. Mar ilyaya gitmek i~in .de 
bunun biraz fazlasını vermek 
kafidir. V purcuları himaye mev
zuu bahis ise o başka ..• 

Hüküınet bu takdirde priJJl 
vennelidir. Navhın fiatlarım.n 
yükselmesi ticaret eşyasının ma
liyet f.iy, lannı yükseltecektir. 

ıy alovada evvelki gece bir eve 
bomba atılmış, karı 1coca iki za
vallı 6Jmtiştilr. Vak'a hakkında 
aldığımız malumat şudur: Fatma 
H. genç bir kadındır :ve Hüseyin 
-isminde bir gençle ıeırli bulun .. 
maktadır. Yalovadaki evlerin.de 
me 'ut bir hayat yaşıyan lbu 
.karı ~oca eVYelki akşam, yem k 
yedikten sonra bir müddet otu-
nıp ;kouuşmu~lar, ve saat 10 
olunca yatak:lanna çekilmişlerdir. 
Az sonra Fatma ile Hüseyin 
uyumu lar, evi de sükunet kap
lamıştır. 

f nlrot tam bu ırada pencer~ 
önünde iki dam peyda olm~, 
.ellerinde ta ıdıklan bir bombanın 
fitilini atC§}jy~rek pencereden 
j~erjye, F .atma ile J-Jilseyinin yat-

rını, hatta azçok aksaU.armı 
anlamış bulunuyordu. 

Ser.ut limanından gemiyi kar
şılamağa ge' n kayJkt r yanaş
mış, kayıkçılar miye çıkmış-

rdı. Şeyh-1cebetden bahseden 
ve adı Satt o\duğu ı."?>yl nen 
yolcu kalabalık içinde kaybolmuş 
şehre çıkma'k te aşi He meşgul 

olan k rdeşler onu görmez o -
muşl r<lı. 

ff3 medj 

Ben bu kanun projesile raporun 
tüccar! rdan müteşekkil bir ko
misyon tarafından bir daha tet
kikini teklif ederim.,, 

Liman şirketi müdürü Hamdi 
Bey de bu fikri müdafaa ettiği 
için rapor ve kanunun Murat 
B. in teklifi veçhile ikinci bir 

komisypn 1arafından tetkiki reye 
konmuş ve Murat B. ın teklifi 
kabul edilmiştir. Murat, Hasan 

Vasfi, Hamdi B. ler evvelce 
teşekkül ve projeyi hazJrlıyan 
komisyonla teşriki mesai ede
ceklerdir. 

Bundan sonra, Türk vapur.cu
lnrının gümrük ve polis teşkilat
larının gösterdikleri mfişkülattan 
.dolayı lstaııbulda tamir edile
mediklerj ve Pire limanının bu 
hususta rekabet ettiği cihetle 
buradaki miişkülabn kaldırılması 
hakkındaki r8por okunmu , :ve

kalete gönderilmesi kabul edil
mi~tir. Katibi umumi Vehbi B.in 
vekaletçe vazifeye tayininden 
beri mezun bulunan ikinci reis 
Hamdi B. in riyasetten ve idare 
heyeti azalığından istifası okun
muş, kabul edilmiştir. 

'İkinci reisliğe Şerif zade 
SUrey,ya, idare heyeti azalığına 
Habip zade Ziya B. intihap 
edil11,1işlerdir. Kayıt ücretlerinin 
cezasız olarak verilmesj içhı 
tüccarlara ağustos Dihayctine 
kadar mühlet verilmiş, içtima 
bitmiştir. 

tığı odaya atmışlar ve hemen 
or.aBan uzak1aşmıtlardır. Bomba 
müthiş bir infilakla .PatlaJDJş, evi 
harap ettiği gibi Fatma ile Hü
se1ini de öldürmüştür. 

Hadise üzerine tahkikat y:a

pılmı v~ katiller y.akalanmıılar
ıdır. Bunlar Lütfi, Osman isminde 

iki damdır~ K tillerden birinin 

Fatmamn kardeşi olduğu ve !ha-

diseye ailevi bir meselenin se

bebiyet verdiği söylenilmektedir. 

Lutfi ile Osman Adliyeye tes
lim edilmişler.dir. 

Tevziat 
-Oarbl ifr kıyad ki musakk fat 

sahiplerine ikinci taksit 

Garbi Trakyadaki musakka
fat sahiplerine önüm'.izdeki pa

uırtcsiden itibaren ikınci taksit 
tevziatına başlanacakbr. Tevziat 

pazartesi :ve perşembe olmak 

ü~ere haftada iki gtin yapıla
aıktu. 

Musakkafat ıs hip1erinin ade
di 480 kadardır. 

\'eni te ki ata öre 
. tesbit edilivor 
lstanbul vilay f n n yeni teş

kilatını, hudutlarını harita üze
rinde tesbit etmek üzere dün 
vali vekili F ozlı Beyin riyasetin
de polis 3 üncü şube müdürü 
Hilmi, Defterdarlık 2 inci şube 
müdürü Hilıni, Şahremaneti ha
rita şubesi müdürü Galip, Vi
layet başkatibi Zühtfi Beyler 
toplanmışlardır. 

Dünkü içtimada harita üze
rinde tetkikat yapılmakla bera
ber maliye tahsil şubeleri me
murlarının mütaleası atınmıştır. 
~omisyon bugün de toplanacak, 
Üsküdar ~e Beyoğlu maliye 
memurlarının mütaleası sorula
caktır. 

Haritayı intihal 1 
l,n~anet, "'Foto Fcanse" sahi, 
bini dava etti, 1(),000 lira 

istivor 
Şehremaneti tarafından harita 

şirketine 1338 senesinde tanzim 
ve teksir ettirilen İstanbul bari
talannı intihal sureti)e sattığı 
kaydile .. Foto Franse " sahibi 
M. Vaynberg aleyhine hakkı 
telif kanununun 32 inci madd~ 
sine göre dava açılmıştır Em -
net, 10,000 lira tazminat istiyor. 
İstanbul ikinci ceza mahkemesi, 
dün Emanet vekili R mi B. , 
M. Vaynberg ve <Vekili Melri 
Hikmet B. ler hazır bulunduğu 
halde davay~ rü'yete ba~law,.şbr. 
16 nisanda muhakeme dt>vam 
edecektir. 

Şevket B. tevkif edildi 
11 Akşam ,, gazetesi idare 

memurunv 1aralıyan Şev eı B. , 
dün yedincı istintak dairesine 
verilmiş, mfistantik Rıfat B. , 
isticvaptan onra kendi ini tev
kif etmiştir. Mecruhun vaziyeti 
~yjcedir~ -----
Kar.ar veril • 

ı 
ee 

Aptiilhamit da~ 
vası reddedildi 
TOrk-F nsLz muhtelit haken> 

mahkemesi .dün Aptulhaıni! 
vereıesının Fransa hükümetı 
aleyhine açbğı dava hak1undıs 
karannı vermistir. Bu kar r 
gör.e, Aptülhamidi.o kızl n ~e 
oğullan tabüyetten iskat .edıl' 
miş olduğu ve haremleri ha~' 
kında harpten mütevellit hiç. b_ır 
· tisnai tedbir alınmadığı çııı 
dava reddedilmiştir. de 

Bundan başka sabık şehza ll' 
Selimin Halep ve Şamdaki ar ti 
ziôen dolayı Suriye hükudde' 
leyhine açtığı dava da re 
dilmiştir. 

"VAKiT ,,INTAKVi 

Perşembe 

om 
Nisan 
930 

Kırlan(!ıç fırtınası 

Ganr~ın doğu~u: 5, 32 
Ayın dotııu: 14/JJ 

Namaz vakitleri 
.,abah Oıtle lkıııd 4kt:a 
4,04 12.15 15,57 18 4 

Bugünkü ha \'11 

Bu1ıan rilzgdr halı/ /ı 
pb olac ı tır 
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•• ·m:m::::e V AKilJ r.:=::::-.:: .• •. 1 •• 
ı: ·ı =· • f! Abone şartları : = .. .. 
:: Memlekette eçnebiye 
U ı ~>·Lğı 

Yeni f 8.yiha n bazı maddelerini ve il ! .. 
layihaya merbut cetveli neşrediyoruz fi 

12 .. 

,Kuru~ 150 
.. 400 
.. 750 
.. 1400 

800 
H50 
2700 

Askeri ve mülki tekaUt ve- tamından sonra tekaüt edilirse Ü V AKIT• 5 kuruftan fazlaya 
askeri istifa kanunu layihasının (B) fıkrasındaki izahat mucibin- h almamak, kendi evinize kadar 
B. M. meclisine gönderiidiği ve ce cetvelin ikinci sütununda gös- Ü getirtmek istiyorsanız 
bir encUmen tarafından tetkikine terilen 184 lira takaüt maqına I! A.'.bone olunuzl 
karar verildiği söylenmişti. İstik· istihkak kesbeder. Şayet bu il 
lal mücadelesine i,Ştirak ederek memur bu kanunun neşriden il Daha ucuz ve ıkolay edin
tekaüt olanlann da bu kanundan itibaren on senenin hitamından ıl miş, gazetemizin abonelerine 
istifade etmelerinin teklif edile- sonra tekaüde sevkedilirse (C) l' olan hediyelerini de kazan-
ceği söyleniyor. Bu mühim layiha fırkasındaki izahata tevfikan cet- mış olursunu:ıi 
61 maddeden mürekkeptir. La- velin üçüncü sütununda gösteri- :.-:· ... ·11·-· .... - ........... - -·-· .............. -............. ...-... -.... . 
yihaya bir de cetvel raptedilmiş- len 225 lira maaşla tekaüt sevkolunanların bilfiil Jirmi beş 
tir. Bu cetvel ile layihanın bazı edilir. seneyi dolduımalan ıartbr. 
maddeleri şunlardır: Bu kadarcık izahattan cetvelin Şu izahata nazar.en, m~aeli 

Tekaüt maaşı 1 bir bieba§ı kaymakam olursa 
-- mutlaka iki ıtene !kaymakam 
Esmanı ' Birinci İkinci ı Son nıaa§ı aldıktan sonra tckalitlll-
hasılı Ôe\Te devre devre .. ~ ğünü isterse kayıııakamlık maaşı 

1 129 - 150 600 - 154 184 1 22.S- üzerinden t.ekatit .olwıur~ Ejer 

~ 1~} = l~g ~gg ~:~ ~~l :~J bu Uô seneyi do\durmam., ue, 
4 81 - 90 288 100 113 126 enelce aldığı binbllfl maaşı 
5 71 - 80 256 88 98 108 üzerinden tekaüde ~vkedilir. 
6 56 - 70 210 80 89 98 Müsaade almakswn ecnebi 
7 46 - 55 165 67 74 82 bir devlet hizmetine girenler 
8 41 - 45 126 55 61 67 tekaüt hakkından mahrum ka-

l~ ~: = ~~ 108 ~~ ~~ ~~ lırlar. Zabitler ve askerJ memur· 
11 26 ....,.,.. 30 : 40 44 48 lardan ecnebi kız ve kadınlarla 
12 23 - 25 75 36 40 ff evlcn~nler veya pikihsız olarak 
13 21 - 22 66 35 38 41 yaııyanlar tekaüt hakkından 
14 18 - 20 60 33 36 40 mahnımiy.et ~artile mlistafi ad-

~~ ~~ -:: ~~,5 ~~ ~~ ~~ ~~ do~unurlar. Gedikli ve kllçlik 
17 13 - 14 49 24 26 28 za itler tekaüde hak kazanmak 
18 11 - 12 45 20 ;22 24 için bilfiil 20 sene biz.mele 

t 19 9 - 10 40 J 7 18iü 2 1 mecburdurlar. 
1 20 1 - 8 27LJ 14 JWiJ16 1 Erkek çocuklar yirmi r.-şına 
il ~! 5 - 6 18 12 13 14 girdiklerinde ve kız ~uklar 
J14__,.i=~-rl~ -...... ;:;;;;;;;;,o4~--~~18.__,.:..-,;..l i......,~;.;;12~~13 evlendiklerinde veya yirmi beş 
Madde i - Muvazenei umu- neyi ifade ettiği kolaylıkla an- yaşını doldurduktan zaman ma

latılmışbr zannediyoruz. B.u cet- aşlan kesilir. Bilfiil otuz ı1ene 
velde gösterilen diğer · derece- hizmet ifa etmiş olan abitlerle 
!er de bu iza1ıat dairesinde gij- mü ki ~e askeri memurlara hini 
zelce tetkik edilirse alınacak tekalitlerinde almakta pldUklan 
tekaüt maaşlarının ika~ Ura o- ıııaaılenmn emaali hasılaRDJn 
labileceğini anlamakta giiçlük bir seneliği ikramiye larak 

miyeden maaş alan mülki ve 
askeri memurlarla ordu ( :IÇ_ara, 
deniz ve hava ) ve jandarma za· 
bitleri, Cedikli küçiik %abitler 
ve efradı askeriyeye bağlana~ 
tekaüt mıaşlarile bunların aile
le2İ'ne tQhsis .olunacak p:ıaa lar 
işbu kanuna göre hesap oh,ınur. 

Birinci maddeyj böylece ay
nen dercettikten so.nr.a ..aıağıda
ki cetvelin ne ifade ettiğini izah 
edebiliriz. Bunun iğn _eyyg}a Ja
yihanın u kısmını ele alahm ~ 

Madde 4 - 25 sene fili hiz
bıet mukabili olarak aşağıdaki 
esaslar dairesinde tekaüt ımaafl 
tahsis olunur : 

A -- Bu kanunur;a netrindeJt 
İtibaren beş sene zarfında teka
ilt edilerek a§ağıdaki cetvelin 
}!~nci sütununda yazılı .ıniktar-

it' B - Bu kanunun neırinden 
•haren beş sene hitamından 

~onra tekaüt edilenlere cetvelin 
•ttin . 

cı sütununda yazılı miktarlar. 
it'~ - Bu kanunun neşrinden 
ıs 1 

aren on enenin ıhitamından .. :~ta tekaüt edi enlere bu cet
~n: üçüncü sütununda yazılı 

yarlar. 
ft'kr ~karıda yazdığımız A. B. C. 
lt\a a anna tevfikan ne şekilde 

aı verı·ı . ~. . • h d ı· 'aa ecegını ıza e e ım : 
ttct;enı kanununda birinci de
tltı.ırt e nıukayyet bulunan me-
ls arın 1" • O ı· as ı maaşları 126 ıli 
tıl.ı ıradır k" b ~kı. ı u gibilerin ayda 
~\it. 4~ nı~aş 600 liraya baliğ 
~·~lıttıd hoy!e. ~ir .~emur ( A) 
~~Unu bildırıldıgı veçhile 
-~... n neşrı· d . "b ··~ n en ıtı aren beş 
c~l Zarfınd 
ı_ "elin b· a tekart edilirse 
~ı-·ı& ır· · ~~~ 154ınc_ı sütununda gös-
~ ır lıra tekaUt maaşı .. . 

(!r L 
'->ll nı k n itib ~mur anunun neı-

a.ren beş senenin hi-

çekilmez. \Verilir • 
Maamafih biz gene bir misal Bu kaQlllJ önlim~i bazi-

daha arzedelim: ranm birinden itibaren mer'i 
12 dereceli askeri ve mUlkt olacaktır. Liyihaya illYe edilen 

memurların asli maaşları 23 jll ,qmvakkat maddeler şunlardır: 
25 liradır. Cetveldeki derece1er- q _ l§bu kanun mevkii mer'i
.den sonra gelen (23-2S)rakam- l)'el:e a-ildiii ta.riht.e yql.ı 20 
ları bunu gösterir. ile 25 arasında bulunan Türk 

75 rakamı ise 12 dereceli ki d h k memurların tahsisatile beraber çocu ann an ü fımetle alika-
aldıktarı maaşbr. 12 dereceli sını keımek anu edenlerden 20 

yaşını ikmal etmıı olanlara 
memurlar kanunun neşrinden 
:itibaren beş sene zarfında ıt~ dört, 22 Yatında bulunanlara 
kaüt edilirse 36, beş senenin .üç, 23, 24 ve 25 yqmda olan
hitamından sonra tekaüt olur· lara senelik maaı ve tahsisab 
larsa 44 lirı& tekaüt maaşı alır- fevka1ideleri mecmuu def'aten 
l verilir. 
al". 

25 sene fili hizmet mukahili 2 - İşbu kanunun mevkii 
olarak verilecek tekallt maaşla- mer'iyete girdiği tarihte yirmi 
rına ait cetveldeki rakamların beşi mütecaviz bulunan Tllrk 
neyi ifade ettiği bu ikinci misal- çocuklara muhassas maaş ~e 
le daha yazılı bir tekilde anla· tahsisatı fevkalideleri mecmuu
şı1ır. nun ıiki aeneliği defatea ıveri-

Kanunu diğer maddelerine na- lerek aiakalan katolunur. 

1 stanbul birinci tica-
zaran 25 seneden la:da hizmette 
beher hizmet sensi için 25 senelik 
tekaüt maqının yirmi beşte biri 
zammolunur. Şu kadar ki tahsis ret nıahkemesinden: 

İstanbul icra dajresinin 929.4 numa

ralı dosyaslle cshabımatlup ile aktcttiği 

konkordato tasdiki için mahkemeye sevk-

olunacak tekaüt maatları memu
riyet maaşlarının emsali hasıla
sının yllzde yetmİ§ betini teca
vüz etmez. Kendi arzusile teka
üde sevkedilen zabitler mUlki olunan J\fahmuij>aşada Mehmetpaşa hanı 

altında J l numaralı mağazada tahaii11e 
ye skeri memurlann tekaüde • 

ticarcrile rnü~cğil fsmet Koyuncu ve 

kibarzade Abdurrahman Kollektif şirketi 
konkordatosunıın tetkiki zımnında 24 

nis.an 1930 pcr.şembc günü saat onbu~ıık 

muayyen olduğ'undan icra ,.e lflAs ka-

esas olan memuriyet maaşlarını 
iki ıene almalan şarttır. Son 
maaşlarını iki sene almıyanların 
tekaüt maaşlan evelki maaşları 
üzerine tahsis olunur. 

Alb ay ve ondan fula hiz· nununun 287 ci maddesi mucibince bu 

metler bir sene ısayı1ır. Alb ay- babda alAkadar olup jşbu kongordat.oj·a 

dan noksan olan tayyolunur. dtirazı bulu"nanların yevmi me7.kôrda cel
Aucak kendi arzusu ile tekaüde ~ede hazır bulunmalan ilAn olunur 

, 
ın 

~~ Bu hafta şehrimiz halkını heyecana getiren film ~ 

l@ı ELHAMR!;teriı~!!!~!:fASINDA 
i T!EMA~b~-Bo~lEMis· 
i Loı:t1t''t:7{ir. ~ı'.'..°A'1NTE 

i 
Konuşu)·or, tagannl ediyor, göz yaşları döktüruyor' 

tlh·etcn; DF.i\1Z KIZr EITALIA HA!\1M zeybek rııkıslannı \:C sarkılarını ı:o• 
Törkçc sesli filmde Yanı::kl Cuma günfi saat l0,45 ~c tenzi14J;IJ fta,tla :tı.ar•·~ tcı 
matiueu ~ ma 
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Ekmek ve sebze münakasası 
Baytar mektebi alisi rektörlü(Jünden: 
Yüksek baytar mektebinin bir aylık ~kmek ve seb,zesi mevki 

münakasada olup 30 nisan 930 ,_aat ondörtte ıdefterdarJ:ıkta müe..
sesab tüccariye ve ziraiye muhasibi uıes'.ull.Uğünde ihalesi kra 
kıhoacağından talip olanlann müracaatl.arı. 

Bü}'ükacllı 1ya gideceklere: 

SELEKT 
Lokanta ve Birahanesini 

Tavsiye ederiz. 

lstanbu/ malıkemei asliye (j ıncı 
lıuku/e dairesinden : 

Müddeiye Mezruka Hanım 
tarafından Şehzadebaşında Boz 
la'ğan 'kemeri caddesinde 26 
numaralı hanede sakin Rüsumat 

motör kaptanlarıdan Ahmet 
Hamdi ıbey aleyhine likame olu
nan boşanma da~ası \Üzerine 
mumaileyhe · tebliğ olunan bir 
kıt'a iatida ıuretinio ikametgi
hının meçhul olması dolayısile 

tebliğ edilmediği mahalle heye
ti ihtiyariyesile tebliğe memur 

mübaıir talışiy.eainden .anlaşıl
mağla ilanen tebligat icr.asma 

arar verilmiı :ve yevmi muha-

lkeme 8 mayıs 930 perşembe 
gtınn saat 14 te tayin lkılınmış 

~lduğundan yevmi mezkürda 

tahkikat bikimi huzurunda hu
hıuması lüzumu ilanen tebliğ 
ı>lunur. 

{Jsküdar hu'Juıle h'Qkimli,l:indoı: 

Haydarpaıada YıeldeğirDJenİ 
Aziziye sokağında 88 No. hanede 
sakin Ali Yahya Ef. arafından 
me:ıkfır hanede ısakin iken halen 
ikametgahı meçhul karısı rınadam 
Hani aleyhine ikame eylediği 
tescili talik davasının icra ve 
ikmal kılınan muhakemesinde 
müddei Ali Yahya B· roüddei 
alcyha Hani H. 1339 senesinde 
tatlik ettiği bilbeyyine sabit ol
auğundan tatbikat kanununun 
9 uncu maddesi mucibince 1339 
senesinden itibaren ta~afeyn ara 
sındaki ev!iliğin zevaline 1 O şubat 
930 tarihiode verilen karan havi 
ilamın bir sureti mahkeme di
vanbaneaine talik b~nmtş olmak-

la tebliğ makamına kaim oJmak 
üzere ,keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur. (929-11 i8) 

{Jeyolflıı 'beşinci icra memar.Jıı/!ıın

dan; Mahcuz ve furuhtu mukar
rer bir adet büfe ile :ayna'ı do-

lap masa ve saire 15-4-1930 1 

tarihine musadif salı günü saat on 
ikiden itibaren Pangattıda Surp. 
Agop apartımanm 9 numaralı 
dairesinde bılmüzayede furuht 
olanacagından talip olanlarm 
yevm ve '1akti me:zkürda ma
hallinde banr bulunacak memu
runa müracaat ey me1eri ilan 
olunur. ( 929-10700) 

ZAViLE~ 1 
'-..........~--1 129 numar;alı şo.for ehUyctnamem~ 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdaı:ı es 
kisinin hükmı.i olmadığını ildn r~ !erim. 

Şoför Ahmet oğlu ]Jüseyin 
A Haydarpa,ıı 1"Ü umat baş mudli

riyetinde muamelesi ıura k1lınnn <CŞ\'ava 
ait 275 No. lı 8 - 8 - 9,29 tarihli roak
bu~u.m.'ı .za1i ettim Yenisini alac.tğımdan 
eskısının hukmü yoktur. 

Ahmet Murşit 

. ,&Jsuınbul ithalat ümrüğ.ünde mu,amelesı 
ıcrıı kıJıtııın }..CE m:ırkalı 702. 1·7 7~n
dık eşyaya ııit 13065 No. 1~8-.929 tarihli 
makbuzumu Za) i ettim. Yen İsini alaca
ğım eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Ekrem 

'ardım saı~l1ığ·, 
:Emlak üzerine para verilir . 

Bahpe ~ı :Selamet han : rıs. 
T e.lefon Jstanbul 4262. 
PANG~LTJ ~ıNeMA UIYAinRO L: r \ 

!Bu ge.ce komik Şc' ki U. Trms'll.e.r • 
aktör \C aktetislerın 'ştiı:ak.ile galn ıwu
samere, kııra goz lubiyatı, varyete, muh
telif danslar, ( Tarla Kuşları ) fc, kalılde 
piyes .3 P. duhuli} e RO. 

Me,.,ôtibi ltliye mübayat ~om syomı 
riyaseiüukn: 

Veni malından olmak l\'e mek
tepte mevcut !Dümune.sine ımu:v•
fık bulunmak üzere Mülkiye 
mektebi için mübayaa edilecek 
o1an 1'00-125 adet battaniye 
aleni münakasaya 1konu1muştur . 
Ta1iplerin nümuneJi görmek -ve 
şeraıti anlamak ıUzere V ı dızda 
Müıkfye mektebi :müdürlüğüne 
ve .münakasaya qtirak edecek
lerin ihale günü olan 26-4-30 
tarihinde Fındıklıda güzel san'
at1ar akademisinde yüksek me'k
tep1er muhasebeciliğinde müba
yaat komisyonuna müracaatlar
ve münakasanın saat 15 teL 
17 ye kadar devam edeceği 
lüzumu ilan olunur. 

Sllnemaıar 

Alkazar - Oevler vadisi 
Atemclar - Knrtiye liıten 
Asri - H:rsıı 
Ek1er - Kadın 
E.lhamra - lemaşa ıgemisl 
Etuval - Kamçıh meden.yct 

Lüksenburg - pa\'('..'lta 

Majik - Lora •a Plant 
Melek - Ho11ıvut revüsu 

Opera - Pembe köşkün esrarı 

Ş ı k - At~ gibi 
Beşiktaş Hitflt - T ahı lbahir 44 

Tiyatrolar 

Fransız tiyatro&a - Kon~ 

eaı- ve Mü;zlkholler ! 

Garden - Elli L'i. , lrena, Naı .. dı 

Batet, T almaç ve Sirıl , 

Bekefi, Vantura 

- Artzonl b:ıleti 



10 Nisan 1930 

La vie est belle 
arcel Ach rd'ın "nikbin ko

di,, ismi verilen piyesini Fran-
t. tiyatrosu müdavimlerinin bir 
ühim kısmı yadırgadı. Fransız 
rpten sonra müelliflerinin ta-
lemek istedikleri tiyatroyu ya
(1hilmek için haynbn ve ma
fyenin ters tarafını görmüş 

ııak lazımdır. 
Bugünün cemiyetı, fakiri na

uslu, yırtık elbiseli bir adamı 
ce ruhlu olarak görmiye ihti
mal vermiyör ve tahammül ede-

rıiyor. Hassasiyet, namus, temiz 
~lplilık, feragat öyle şeylerdir 
i ancak lüks evlerin, sıcak sa

)onlann, şık tuvaletlerin inhisa
rındadır. Süf i bir adamda ne 
vardır? Ancak kir, ve biti •. 

İşte bu talakkidir ki önümde 
ki sırada oturan ensesi traşlı, 
gözlerinin alb sun'i bir surette 
çürütülmüş bir hanımı yanındaki 
"ımokine,, iğerek şu sözleri söy
lettı: 

- Monşer yüksek bir kadının 
fakir bir kimseyi nasıl sevebile
ceğini anlıyamıyorum. 

Evet hanımefendi, hakkınız 

•ar. Bunu anlamak her kafanın 
klrı değildir. O! kızmayınız, bu 
kUltür meselesi de değil. Öyle 
olsaydı, Fatma kız bunu anlıya
bilir midi? 

9 Nisan 930 

w • 
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E•et "Hayat güzeldir". Fakat 
bunun için para ıart değildir. 
Neş'e, hayal, sihhat, feragat 
-Gandininki kadar, daha fazla 
lazımdır. İşte eserin mevzuu. 

oB macao 

Marcel Achard, muh kkak 
bir şairdir. Muhakkak. Ve, "Stam
boul ,, gaıetesinin n ünekki -
dınin yazdığı gibi, başka bir mü-
ellifi aratmaz. 1 

Aksi takdirde, her kes, M. Ca- ; 
mille Bergeaud gibi tiyatroya 

4 sadece «horlayan bir adamın na-
5 

ııl susturulduğu» usulünü öğren-
6 miye gidiyor demektir. 
7 

Dünkü 

Eserin hülasası şudur: Niki 8 
( Marie Beli ) Stefan isminde 9 
hoppa birisini sever. Stefan ise lO 
onu, zengin bir ihtiyarın evlatlığı l l 
olduğu ve ondan para çektiği ..__.___..._ ______ ..._. 
ıçın sevmektedir • Nikinio Dünkü bulmacamızın 

haJledilmiş ekli babalığı da kıza aşık olur, 
ona tekliflerde bulunur ve kabul 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 

etmezse artık para vermiyece
ğini söyler. Bu aralık Niki pa
sını kaybeder ve çantası, fakir 
fakat neş'eli Şarlmany ( CharJes 
Boyer ) tarafından bulunur. Niki 
ona 1000 frank bnhşış verır. 
Bilahare Stefan tarafmdan ter
kedildiği için ıntihar ederken 
köprü altında Şarlmany tarafın-
dan kurtanlır, yatacak yerleri 
olmadığı için erkek elbiseleri 
giyerek yalnıı erkeklere mahsus 
olan fakirler misafirhanesinde 
bir gece geçirdikten sonra, na
çar evine döner. 

* Charles Bayer, Georges Bertic 
fevkalade güzel serserı t'pleri 
yarattılar. Marie Beli erkek kı
yafeti'e çapkın bir şey oldu. 

Misafirhanede geçen gece çok 
güzel idi. 

Yalnız o hayatı bilmiycnler, 
f ecaatın neşe karşında nasıl 
mağlup olduğunu anlıyamazdı. 
Ve öyle oldu. Bir çok yerlerin
de fecaatin komiklikleri göz 
yaıları yerine kahkahalarla kar
şılandı. Esasen feci ile gulünç 

d ı.·t•• k ') 
arasın a yo r 

ccre-
1 ı - gostcrış 

Merakm11 şeyleır 

istikbalde nakliya 
Böyle muazzam bir otomobille mi yapılacak~ 

Bir İtalyan gazetesi, istikbalin nakil vasıtası olmak üzere u g5rdllğlinllz kocaman otobüıll glSs
l\..rmektedir. Bu vasıtai nakliye içerisinde muhtelif daireler, salonlar, banyo yerleri ve saire vardır. 
Üzerinde bir de tayyare meydanı bulunmaktadır, ki buradan müteaddit tayyareler uçabilirler. Bu 
nakil vasıtası bir yerde konakladığı zaman yolcuların orada kamplaması için tertibat da vardır. 

Bununla kıt'adan kıt'aya seyahat etmek de mümkün olacaktır. 

HAS AI 

Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve, örümcek ve bütün haşaratı kat'iyen helak ve ifna eder. 
Kokusu hafif ve sıhhi olup İnsanlara ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli malıdır. Türk sermayesi, Türk 
akıl ve irfanı, Türk dimağı, Türk amelesi ile imal edilmiştir. Avrupa ve Amerika mamulitına 
kartı müthiş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. Ticaret ve san'at sahasında kazandığı 
muvaffakiyet hasebile rakiplerini şaşırtmıştır. Pompası gayet sağlam ve aynen yarı yarıya ucuzdur. 
Şişesi 50, teneke ve pompası 75 kuruıtur. 

Bütün devairi devlet, miie e atı milliye ve hu u iye, Devlet demiryolları, E' kaf, 
Hilftlıahmer, yau mektep 'eri tıa' tarı ler ... Yahili sıhhi) e ecnebi 

müe ... e at, hüyiik oteller, hüylik lokantalar Ju·p FLi DA yı istimal eylemekte, 
mii ·tahzırı hulu nan eczacı Ha• an Reyi tıt'l>rik etmektedirler. 

Spektrol 
mutlaka 
Evinizde 

bulunmalı. 

Spektrol suyu: 
Yünlu, lpelcli, deri, ci!Alı mohilye 

ve aairede lekeleri derhal çıkanr . 
iştial tehlıkcsi ) oktur. 

Spektrol Tozu: 
Beyaz çamaıır üzerinden pas ' e 

meyva lekelerini temamcn çıkanr. 

Spektrol: 
Her ~erde ve Eczanelerde bulunur. 

Tarifeaıni meccanen ıste) iniı, Umum1 
deposu Galata l\lınerva Han 1o 7 

Toptancılara tenzilat. 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekli - Karabörtlen arasında vahidi kiyaıi fiat ile yapbrıla~ 

olan 20400 liralık tesviyei türabiye ve imalatı sınaiy~ e1' 
nisan 930 tarihinde saat on beşte vilayet makamında ihale edılıO . ., 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıldığından talip~e~, 
vilayet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye ve fenniye daire5•';.,;, 
hareket eylemek kaydile teklifnamelerıni kanunen muayyen te,.,,t 
natlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve faila ınalO Jet' 
almak isteyenlerin Muğla Nafıa dairesine müracaat eyl•1110 

/ 
ilan olunur. ~ 

Gaziantep vilavei daimi encü' 
meninden: .,;:, 
Vilayet Sıhhiye dairesi için münakasaya konulan Kinin. ve0~Z 

varsana müddeti kanuniyesi zarfında talip zuhur etme~ış dilfll~· 
dan 12-4-930 cumartesi gfinüne kadar bir hnfta temdıt e 0 ti 
Talip olanların vilayet daimi encümenine müracaatları iliP 
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• 
inşaat müna-

b 5-lonumuı tezyinat, mefruıat, meyki itibarile İstanbulda 1 Def alık kuruş 30 : 
~u~an salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 2 ,, ,, 50 : 

etUe de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 3 • ,. 65 : 
(~bur Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 4 , • :15 : 
ttkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün ihtivaç kalmavın-) : 
~t 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar caya kadar ( azamf : 

'" nıuhtelif eğlencelerle devam etmektedir. ! 1 O defa) il&n edi.l- ~ 100 
: 

S : mek üzere maktu J : 

ı. alon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan· Ab ı · • lllb : one erfmızın her üç aylığı için : 
ı, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya : bır dcfaıı meccanen ı • 

•triltbilir, müdüriyete müracaat o'unmaıı. : 4 satırı ı;eçen llAnlann fula ~aurı : 

Hii.dılriver 

Öküz ve beygır münakasası 
.. Pendik l eron1 dariilistihzarı nıu
r)üğiiııden: 

Pendik Serom darülistihıarı ıçın 60 baş öküz ile 6 baş beygir 

tk~~ uıulile satın alınacaktır: ! a!i~ .. olanların .. şartnamel~ri~i 
ıçnı her gün mUessese müdurlugune ve munakasaya ışb-

et11ıek istiyenlerin yevmi ihale olan 17 nisan 930 pertembe 
llat on üçte defterdarlık binası dahilinde müessesatı ziraiye 
tbeciliğinde müteıekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eteri. 

Müzayede ile öküz satışı 
endik serorıı dHriiJistilızarı nıii-

~rl iiğii 11dı·11 

: için :O er J.:uruş z.ammolunur. • .......... ............... : 
Kirahk ve satılık 

Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 
tiyatro civarında kadife sokağı 7 numa
ralı hane tamamen l..iralıktır. 7 odalıdır. 
Müsait şeraitle kiraya verilir. Jdaremizde 
A.N. adresine müracaat 

Kırahk Oda - I~cnebt bir aile 
yanında kiralık odalar ve 2 odalı, hava 
gazı, tcrkosu olan doktor, dişcilcrın işine 
gelebilir bir ıemin katı. 

Hliyük Parmak Kapı ::12. 

Kuzguncukta- Marko p:ışa köşku
ne ~itiş.ik ~?- 1O: 12 boğaza ııezareci 
kAmıleyı . havı genış 'e havndur ağaçlarla 
muhat hır bahçe içinde dört oda, muı
f ak 'e hamam kumpanya SU\ u i kele) e 
durt dakika , çarşamba · ve cuma 
içindeki sahibine rnürııcaat 

Kiralık ve satılık köşk _ Ercn
köyiindc Suadiye J /ar hoyunda yedi 
oda~ı derununda kuyu ve va~i bahçeyi 
havı kırk beş numaralı ko" sk k' 1 k ., ıra ı · ve 
satılıktır arzu edenler itsalindeki köşke 
müracaat eylemeleri. 

.a tndik serom darülistihzarında mevcut 59 baş ökliz a\eni 
i ~ede suretile satılacaktır. Talip olanların öküzleri ve şartna
~1 görmek iç'n her gü.1 Pendikte Serom darülistihzarı müdUr
ı.; müzayedeye iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 

bk 30. tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte defter- Satılık elekt rik kontrol saati 
• bınasında mu"'essesatı z:raiye muhasebecıligw inde müteşekkil ve vant' t"" t.ı ·• ıre or - r usu .. t snrfiyatı 

Ytat komisyonuna müracaat eylemeleri. ayırmak üzere pek a;ı; kullanılmış bir 

~~A ... :t~pa p}!S~Ec:-L;:.s~r.:; oc~::aa_ ~~ -CC'J cl-k-·o-::n:-::tu-ro-l-sn_a_tı_,_·e_y-ep_~_e_ni_lı_ir_' -an-t-ila-to-·r_ satılıktır. 1dar<'mizde A.N. Adre.~ine mti-
racaat. 

14"1amile tekemmül etmi~ ,.•· ~ ~azı makinesi - f\ullanılmış 
~ ~ Remıngton markalı Türkre / ·ı· 

·"t ' A Z J H A lf. 1 N A S J 1 . · · ngı ızcc r klavyelı . idarede ı r numara\·a mu·· 
'" . racaat . 
. •ız .hükümetinin dahi takdir ve tercih =============== 
~~ına KAPPELdir Hafif, metin ve zari ~ Ders 

c hetı teabhüt olunur, ve takaitle satılır ~ 
~ Türkiye yegane umumi acenteı• ı İngil zce ve Fransızca 

Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiye han 31-33. Tel. S 2256 1 1 En ~ yeni usul ere husu~ı dersler. Tcpebıışı l? ::i!!i!!iii~ı:::-:::sı:a;;!ii:IC!)~ı:::-:::sı::ii!!!ii:l0 c:::-::ıı:::-::ı@ 51 l'io. llacop"lo apuamam ikinci kat 

~ .T.T. Levazım müdürlü- ======i,=ar=a=n.=vo=r==' 

l ı:ı de fi : Fransııçadan Türkçeye ve mukabilen 
...... p tercilmeye bihakkin vakıf genç bir mii-

:ı~lc oıta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzere mübayaa tercim akşamları çalışmak üzere bir ticzı-
't. ~- olan 6000-10,000 kilo benzinle 300 ili 600 kilo makine rethane ,.c yahut gazetede iş arıyor. Ar7.u 

2 l>tlı ıarf usulile münakasaya konulmuştur. edenlerin VAKiT gazetc~inde .\t Gavur 
' 20 N' Beye milracaatları. · 

~ .. ıaan 930 tarihine müaadif pazar günü ihalesi icra 

~ tek it:dan t~li.plerin şa~tname almak. _ü~ere şimdiden t~minat 
•t 14 le rnel~rını muhtevı zar~.ları tevdı ıçın de mezkur tarıhte ve 

---::_nı postahanede mubayaat komisyoı una müracaatları. 

a~kaf umum müdürlüğü vakıf 
~~lar müdürlüğünden: 
i-~~ayedeye vazolunan emlak 
, " hınutpa ada Kurkçu hanı derununda 1·a1111 tahtında !J l\o 1ı 
''I · 1 • · mnğ17.1; 

Ud<ieu .. ., ,, ., .. 1 :'\o. lı dükkan. 
)'4 ~lada 1:uı:an•dc: .H ınnrt 9.iO dan 21 nisan Q30 pazarce·ı gunu. 

~etiıı uharrer emldk kıra ya \ erilcceğındeıı ıııuuı' c• le\ c , azol 

Ziraat makinisti - UJ'un müdıler 
çiftliklerde çalıştım ,.c vesaikirn mevcut
tur. 1 ler nen ınotorle muceharnk ırnkcor 
ve değirmen ve alıltı ?.irai\'cyi kullanır, 
tamiratını deruhte ederim. taşr:ıdn çifcl 1.
lerin birisinde çalışmak ı~tiyorum . .'.\I. D. 

l ~tanbul Forı fabrif.."a ı ı 19 No. lı 
makinist O~man I lilmi Bey. 

Diıçi kalfası - Atcl~c ı_. erine dk•f 
ış arıyor. Tah~iıı, Ankara cadJc i Nu.CJ5 

Satın alıcılar 

kasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye ı.iraat bankası umum müdürlüğü, lıtanbulda Cağal· 
oğlunda kain olup eıyem emniyet sandığının tahti iıgalindc bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazıl 
v~aiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan itlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 

Talipler Ankarada ziraat . bankası levazım ve mebani müdür
lüğüne istanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu 
baptaki pilan, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifrıame kabul 
olunur; teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda emniyet 
sandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 
tercih hakkını muhafaza eder. 

Zonguldak Vilayetinden 
Zonguldak vilayeti dahilinde Baron boğazı ve deresi ıuretf 

ati yede tathir ve tanzim edilmek üzere münakasaya konulmuıtur. 
1 ) Yapılacak iş dört kısımdır : 

1 - Fenni şartnamesi veçhile Boğazda denizin beş metre 
derinliğinden Hacıdavut iskelesine kadar ameliyat. 

2 - Hacıdavut iskelesinden Gürgen pınarına kadar olan 
ameliyat. 

3 - Gürgen pınarından Bartın iskelesine kadar olan ameliyat. 
4 - Ameliyatı icra edilen kısımlarda açılacak olan umukların 

haritası mucibince on sene müddetle muhafazası. 

2 ) Birinci kısım ameliyat mukavele tarihinden 
İkinci ,, ,, ,, .. 

itibaren iki ay. 
,, üç bu-

çuk ay zarfında ikmal edilecektir. 
Üçüncü kısım ameliyat esbabı maliyeden dolayı idarece 931 

senesine talik edılmediği takdirde mukavele tarihinden itibaren 
(180) gün z.ırfında ikmal edilecektir. Talik tebliğ edilirse bu 
ameliyatı 931 senesinde (100) gün zarfında yapmağ'a müteahhit 

mecbur olacaktır. 
3 ) Her kısım ameliyat için talipler ayrı ayrı bedel teklif 

edecekleri gibi dördüncü k11ım ameliyat için de senevi maktu 

bir ücret teklif ederler. 
4 ) Münakasa 29 - 3 . 930 tarihinden itibaren 28-4-930 tari· 

hine müsadif pazartesi günü saat (15) te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile (31) gündür. 

5 ) Talipler ehliyeti fenniye vesaikile teminatı muvakkate 
olarak ( 3375 ) liralık nakit veya Banka mektubunu hamilen 
mezkür günde ZONGULDAK vilayeti daimi encümeninde ıspatı 
vücut etmelidir. 

6 ) Şartnameyi görmek istiyenler Ankarada Nafia veklletine, 
lstanbulda vilayet daimi encümen kale'!1ine ve ~onguldak vilayet 
daimi encümenine müracaat etmelidir. ilanı keyfıyet olunur. 

Maarif vekaletinden · 
Ankarada kız enstitüsü arsasında inşa edilecek orta 

binası 5-4-930 tarihinden ıtibareo 9 gün müddetle ve 

mektep 
pazarlık 

usulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasaya iştirak edecek olan

1
ar ~hliydı fen!liye vesikalarile 

beraber şartname ve p.allt;ırı tedarık etmek üzere her gün 
Maarif Vekaletı inşaat müdürıvetine müfacaat edebiı rler. 

··ıak ve'tııi 'h 1 • unnıuşıur 
~f \e lt . ı a e olan ~on guııtin saat on Jorc lıuçuğun.ı kaaar şarc : 

~· llılıdurı:•nat' mu, akkate ita edcr·k muza\'C'de\ ı: ışcmık etmek üzere ı ntam~yı 
~Y~ıır ğunde -.akıt akarlıır ınudur l ğü ıc • nıuraccıadarı ilfo olum;r ~ an ul 

İhale Maarif Vekaleti iuşaı:t 1 omısyonu tnrafından icra cdi!e
ceğ·nden taliplerin ihale güıı~ olan 14 ni:;an 930 parlesı günü saat 

Dürbün almak - lsti~orunı. 1..A- (15) te yüzde yedıbuçulc temıııalı muvakkate!erile birlıkte ispati 
akal he~ defa büylitmesi ,.e İ\"İ cinsten vucut etme eri ilan o'.unu · 

~} Ve rnü. . . 
CQe Oda ştemılAu hakkında nıaIOnı ıt almak ısceyenler bu müddet ?.arfında 

ına ınuracaat ederek ecrı misil raporlarını gorebilirler. 

~ ~~ MIRilYtMa~~z~sHın;~i v A c' o LAN LA R A 
h •b, like y U Uu 
.~ \'e b ve bronz karyolaların her rt "1ob'J er nevi gelmiştir. Her çe
~h'Al 1 

Ya bulunur. Fiatlar rekabet 
Qj" ctnıez:. d d tiye erece e ehvendir. 
~DR ret ~ifidir. 

~... ES: Ista b l F' 
:"ltu No 

27 
n u ıncancılar yo-

• . Tel. lıt. 3407 

AHMET FEVZi 

~m~ı ~nM (VAKITllü~U~adre~nc -~~~~~~~~~~~~-~~----~~~-~~~~~
müracaat. 

Süt anne 1 sti ven 
Çocuklanna sut nine arıyanlar müsaıt 

şeraitle atideki adre~e müracaat edebilır
ler. 

lk) oğlu l'iruzağuda ~aknryabaşı mahal
lesinde 80 i'\o. lı merhum da\n \"ekili 
1 lasan Tah .. in Bey hanesi. 

VA.KIT a J 
abone olunuzc 
~~I 

Muğ a v·ıayetinden: 
1 - Muğlada in~ası mukarrer sinama ve kulüp binaları nisamn 

yirmi dördüncü günü saat on beşte ihale edılmek üzere miinaka

saya vazedilmiştir . 

2 - Taliplerin muhasebei hususiyedeki nümuneleri vcçhile 

teklifnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni teminatını yevmi 

mezküre kadar Muğla vilayetine göndermeleri ve şeraiti anlamak 

ve malümat almak içın İstanbul, İzmir ve Muğla Muhasebei husu

sire müdüriyctlerinden birine müracaat eylemeleri lüzumu ılin 

olunur. 



Gıız.eteye ııöoderilecek mekt ıpları n üzeri ne idare içinse ( idare ) yazıya 1 
lı ıılt $C ( Yazı l~a rctl kon imalıdı r. 

~ T .,.,.,...,..,. ..-#ltrr'•"" '•ho!r<lfn. l 1Jrr•U ml'h<'<'•t•Jlz ır•lctuplara 1- """""' ,,,.elenn f.__ •· •I cPwenndan ıt• ' lnrann n l!r.duıc:ıbrc!an ıCauı ~ .. • 'ul <'«'flld!r .. 

MATBAA VE iDAREHANE: 
fSTANRl"L, Babıali, A n~ ara caddc~l nde "VAKITYL1lTJt!• 

r .. ı . ır;o ( lr>rıF. 'n r RI ) 1!171 ( \ AZJ l~URI) T.ı,,..r . \'AKIT. SJOlla 

HASAN K OLONY fi ·:Limon çiçek erinden ::;~~:~::oı:~ 90 ~er 
Dünyada mevcut bütün mütemeddim memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esanı fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnivaz kokusu karşısında lal ve ayran k 

ve bu nefis Şark müstahzarmdan külliyetli s; pariş etmekted ı rl cr. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zavatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ft 

sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthit 
yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde ~atılır. Hasan Ecza deposudur. 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - ~hıht:u· İlva~ Pft•nıti ıev,·r~i HPıırz"vr l ı amn1111 . 

istikraz ~~·Jcdiği melJaliğ mukahilirıde idarcıııiz ulu.lesinde 
n~facıı mefru~ bulunan Bov,ı cı k<h Ma~lak c.Hldesi ıult' 

<.) • • 

21, 23 ııunrnralı ,·e 265 ar~ııı lizeriıufo f> oda, 1 ~ofa, 
1 mutfak, 2 hah\, 1 alııı· ve 185 ar~ııı lMlı~t·yi lıav i ,y:ın 
duvarları \"f~ zemin ~atı taş d ı ıvar, üstü ah~ap . lepede 
ınaslak kar~1s111u lıulurıan bir tıv, . 

2 - Sehı·t>m«mel i sa hık azası '?d .uı M<'hıııct ı)asa İl{' 
.1 • 

1ft1kat haııımıu Sal'J)"t'I'. ~lesı ı f'IHırııu ('adde~iııdt• 36 nu-
maralı ve Yapur ıskeles i ndeıı •; lıı·şıya g d P ıı on be~ nwt
rel :k t'addcdt•, taraft!\ıııııde yt-ııı h ııalal' nwvcut, deıı i z 

c he ti park olarak ifraz Pd i lmiş, isk~ltı~·e ya kırı, sırf 
mii;k, 24 1 ar~rn salıillıaııe arsa!-iı, 

~ - llerhum vezuedaı· Osman lwyiıı Taı·~ıh~·atla Be
~inci ~hu·at mahallt•siııde ~IPci<l i ye, Pışi , T ı fold i sokak
larıncla 65, 6~. 7 3, 5H, 62, 3H, 4f>. -ı6, 4 7, 58, 32, 1, 
6, ı ı, 41 ı unıaralarla mur akkam 'farah~·a h.nryesirıiıı 
111iiııt.-lıasıııda ve tt•pt•dc ifraz t!<lılıui~ ayrı ayrı oıı he~ 

t :po seue<lile t"sarnıf olmıaıı ar~ala r, 
4 - P~rlev hey . ıı BP~ leı·hryıııtlı· Bo.Jancı hlŞI A p

Hıllah ağa rnahallc~i ıuh• .. \ r·a h,ı cı c·ad<lesı ~okağmda ıuii

kerrcı· 33. 35 11umaı·alı ve 584 ziı·a iizpı•inde 1 G oda. 
4 :-ofa, ~ kuyu, 1 arabalık, 5 lıah\yı .ht ı Y.ı t•deıı pau
corlıı ve çifle camlı, tlı~ı boyalı hil' kü~k ılt~ nıii~temıhi
t i ııtlaıı avrıca b r 11ıulf<1 k. 1 lıanıa ı ıı Yt• ti ğer 0 oda, 1 . . 
~ofalı ah~"P hin ı ile ayrıc.ı h i ı· kürg r ahıı· \H dalı.li11de 
nıtıvv.ı ağ. c '. arı hulun ı ll ~ düııüııı, 2 Pvlek h.ılıce. i, . . "' " 

· 5 - Ag:tlı Jlf>rtev \'(• Apttu·ı·.dımaıı Samı h•~yı~ı·le 

Saadet hammıu Bcylt•ı-lıeyi B11sta11t• ı ha~ı A ptullalı ağ . ı 

ııhıhallesiu<le Mes.;:L \'e A:·alıacı caddes. sokağıııda 16, 
1611, 1612 mı ı ı,:.ıralı 31)0 zira Üzt>l'ırıde 3 e ı· oda. ler 
<•hır ve ler hal:isı huluııarı 1ki k:"ır~ir ev i c dahılinde 

2 ho~ıan kuyusıı hnlmıau talııııiııcn 3 , diiııl'ıııı ıııikta
rmda ho~ta11 malıalli ve 58 düııiiıu <h~ enlzi, 

Y ııkar·ı<la lıon:hıları YC ıı .. , ki l.-•ri yaz lan aı·~ \ \'e 
h mılar ıı ı iiz:1 ~·e ü 1lc ~atılığa <'tk:ıı·ılıııı~tıı·. Talip ol:ualar 
\'{l l'.ızla ıııah'ııııat. al ı ak ~lİy(•ıılt•r l ı Pı' g i'ı ıı s .at o ı hP~c 

kadal' lst:u.hul .\<l l" YP iııas ı <l hiliııdr İs ı: ıı ıh l E ııı val . 
E\·taııı idaı·e~ : 11u ıııüı·a<'aat e ı ~iıılpı·. 

~ 

Gayri mü adi -
Tevziat o an: 

Gayri mübadıllerden musakkafat eshabma ve Garbi Trakya
lılara ikinci taksit avansın tevzii ne karar verılmi ştir. T evziatta te
dıye sıra numarası takip edileceği ıçin alakadarların sırasız ve 
tayin edilen gün ve saat er haricı ııde beynude yere müracaat et
memeltri rica olunur. 

Tediye sıra numarasını bilmiyenler daire koridoruna talik olu
nacak listelerden numaralarını ö~renebilirler Tediyat atideki gün
le: de saat 14 den 17 ye kadar icra olunacaktır. 

Tediye sıra numarası Tediye tarıh ve günleri 
1 - 60 14 Nisan 930 pazartesi 

61 - 120 17 ,, ,, perşembe 
121 - 180 21 ,, ,, pazartesi 
181 - 240 24 ,, ., perşembe 
241 - 300 28 ,, ,, pazartes 
301 - 360 1 Mayıs ,, perşembe 
361 - 420 5 11 ,, pazartesi 

Seyrisefain 
İ\ rrıc eı. •centeıl: Gelata l<oprU ba\ında. 

Heyoğlu 2362. Şube ec.eııteal Mahmu 

diye Heaı eltıııda J ııanbul 27 40 

ı ~dan~a posta3ı 
Cuma, Pazar, Sah, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

l r ~ bzo~ ı k.nci post~s ı 
( REŞİTPAŞA) vapuru 10 

Nisan Perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve Of, Trabzon, Po
Jathane, Gireson, Ordu, Fatsa 
Samsun, Sinop , İneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 11 

Nisan Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire g1decek ve 

Pazar 14,30 da lzcnirden 
hareketle Paıartesi sabahı 
gelecektir.Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Bozcaada postası 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

12 Nisan cumartesi 17de idare 
rıhtımından hareketle Gehbo u, 
Lapseki, Çanakka•e, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale, Lapseki, Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Defterdarlık ilanatı 

Beyoğlu mal müdürl 
ğ .. --..... • il 

SATILIK APARTIMAN - Numara 151 Beyazıt mahallesi 
Ali paşa caddesi Tophane: Kapudan girince sağ ve soda · 
ve bir taşl ı k hela musluk 3 tane kömürıük bir mahsen ça 

karşısında keza harap b r kömür ük. Birinci kat, sağ taraftl 
Jünmüş karşılık ı iki oda b;r daraça mPmer taşlık sofa, 
iki oda bir hela bir mus uk. İkinci kat altı oda aynca bit 
oda hela ve bir musluk. Üçüncü kat ayni Dürdüncü kat İ~ 
biri birine muttasıl karşısında üç oda bir hela ve musluk. 
katda daraça ve küçük bir odadan ibarettir . Tahmin edile' 
meti dört senede ve dört taksitte alınmak şartile ( 17025) 
bırınci taks t ıhaleyi mütaakip ı: e~ inen alınacak dır. Satış 
lesi 29-4-930 tarı hine müsadıf salı günü saat 15 te BeyoğlıJ 
müdürlüğünde kapalı zarf usu ile yapılacakdır • ( R) 

SATILIK APARTIMAN - Numara 149 Beyazıt 
Kılınç Aii paşa caddesı tophane : zemin kat üç oda bir kilet 
şırlık ve b r methal beş katda 25 oda dört koridor her katt• 
sofa bir ve iki ve üç ve dördünci.i katlarda birer betadan İ 
tir. Tahmin edilen kıymeti dört senede ve dört taksitte 
şartile (18614) l ı ra. bir incı taksit iha eyi mütaakip peşinen 
caktır. Satış muamelesi 12-4-930 tarihine müsadıf salı gnoU 
15 te Beyoğlu mal müdürlüğünde kapalı zarf usulile ya 
tır. ( R) 

SATlUK HANE - Numar 147. Beyazıt mahallesi 1' 
paşr caddesi Tophane. Kapudan giri lince ufak bir tatlı~ 
c ıhette bırı birıne muttası. iki oda mutbak bir hela çemaşı . 
m:ktar bahçe . B1rinci kat küçük bir sofa dört oda. İki~ 
ke-za bir cof.. bölme sureti ı e iki oda ve ayrıca iki odadan 1 

c! ır . Tahmin edilen k•yı:ıeti ıki senede ve iki taksitde • 
şartile ( 3815 ) lira birinci taksit peş nen alınacdktar. Satıf 
melesi 29-4 930 tarı bi ne müsadıf salı günü saat 15 te 
mal müdürlüğünde : a leni müzayede usulile yapılacakdır • ( Jı 

SATILIK KARGİR HANE - Numara 54 Yeni şehirli 
Tophane, zemin katda cam el< anla bölünmüş mermer taşlık 
şırlık bir büyük bir küçük oda bir mikdar bahçe. Birinci 

oda bir sofa bir hela . ikinci kat üç oda bir sofa ve beli· 
düncü kat bir oda ve daraçadan ibaretdir. Tanmin edilen . 
iki senede ve i,d taksitde alınmak şartile ( 4360) lira birinci 

1 iha eyı mütaal<ip peşinen alın:ıca 'dır. Satış muamelesi 'iJ 
----A-n-ıa-iy-a-po-s-ta_S_I ___ ,. tarihine müsadif salı günü saat 1..J ı.e Beyoğ.u mal müdürl 

aleni müzayede usulile yapılacakdu . ( R) 
(INEBOLU) vapuru 13 

Nisan Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske

lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrıyarak gelecektir. 

Levazım anbarında teraküm 
eden . takriben iki yüz adet 
boş makine yağı fıçıları açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Kat'i ihalesi 17 Nisan 930 
tarihinde icra kılınacağından 
taliplerin o gün saat 16 da 
teminat akçelerite levazım 

*Azatlı baruthanesi dahilinde 
bent su arının çekılmesinden mü
tehassıl arazi üç senelik muham
men bedeli icar 500 lira müd
detile üç senedir. "o 7 /S pey 
akçesi icar muamelesi 21 nisan 
930 pazartesi günü saat on 
dörtte Bakırköy malmüdürlüğün
de yapılacaktır. -M-

lf Yeşilhöydc tayyare müf
rezesi kumandanlığı deposında 
mevcut yağ bidonlarıle teneke
lerin satışı 21 nisan 9 ' O pazar
tesi günü saat on beşte Bakıt"

köy ma!müdür.üğündc yapıı a· 
caktır. (M) 

• Y eşi köyde lmranif 
hallesinde 12 dönüm Z 
tarla, bedeli muhamıoeoi 
lira 25 kuruştur.% 7,5 pe~ 
satış muamelesi n Nifl 
Pazartesi günü saat oO 
Bakırköy Malmüdürlilğil 
pı lacaktır. ( R. ) 

Jf Bakırköyünde S• lı 
mahallesinde asmalı "' 
mütegayyip Rus tabS 
Nıktar hanıma aıt 702 
mı ktarındakı gazino .~ 
ıatış muamelesı 17 oı ıı 
perşembe günü saat .~011 
Bakırköy mal müdürlUI 
pılacaktır.(R.) 

müdürlüğüne müracaatları. - dt> 
Lokaula l .ı kwıı ıııuııakasası l:ı rn,rali nıctruke nıüdiirlüğiin 

34 kalem lokanta takımı 5 t ı k d ,_ kk A Jl) 
münakasası 16 Nisan 930 ta- a l l maa U an 
rihine temdit edilmiştir. Ta-

liplerin o gün saat 15 te Le- hane ı11• ssesı• vaıım Müdürlüğüne müra- 't ıi 
caatları. Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Sakızağacı ce~ı tf• 

İki kalem evrakı matbua kağında atik 55 cedit 69 numaralı maa dükkan hane0111 

müstacelen pazarlık suretile ait nısıf h ı ssesinin bedeli döıt taksitte ödenmek n:ı~~e 'fi• 
tab'ettiriiecektir. Taliplerin bedeli muhammen ve 2000 lira mefsuh bedeli ihale 1.e02.,1' 

' e müracaat arı. metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 
421 - 480 8 ,, ,, pcr~embe 

( Öğleden evvel 10 - 13 e kadar ) 

12 Nisan 930 tarihinde saat 1 trihine müsadif salı günü saat 15 te icrayı müıayeaesı blJI t 
on altıda levazım müdürlüğü- ıı dir. Taliplerin % 7,5 hasebiJe teminat makbuzlarile İstall 

111.s aı o u41 === - - - - -- - - R ·"1' 
j Mes'ul müdür: e,ı 


