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Ziraat banka.sının 

Teklif atımız 
Cumartesi günü Yunan meclisinin 

hariciye encümeninde tetkik edilecek 
Atina, 10 (Apo) - Diln akşam meclisi meb'usamn tatilinden 

'°1ıra M. Venizelos son Türk teklif atı hakkında hariciye nazırile 
lllOdavelei efklrda bu'unmut ve bu hususta fikir ve mtltalhı 
~llıak için cumartesi günü hariciye encümeninin içtimaa davet 
~ibnesi karargir olmuştur. Hariciye nazm encümende izahat ver
"llcten sonra son Türk teklifatmm kabul ve yahut reddi hakkında 
~· reislerinin reyini alacaktır. Mabafili siyasiye nikbin olup iki 
11......~_fa da tatmin edecek bir sureti tesviyenin bulunacatuu 
~ediyor. 

'Tevfik Kamil Bevin beyanatı 
iL Muhtelit mübadele Türk heyeti murahhasası reisi Tevfik KAmil 
~ dnn şehrimize gelmiştir. 

levfik KAmil Bey kendisile konuşan bir muhabirimize Ankarada 
~n nıilddettenberi 64 bin liralık bir tahsisat meselesi için kaldı
wı ve bu tahsisah hükümetın kabul ettiğini söylemiştir. 

~ Murahhasımız iti ifın imzası için Yunan cevabını beklemekteyiz. 
~ı•tir. 

Otomobille kaçırılan kız 
Birinci iık mektepte geçen vak'a 

ti l.tanbuı Birin
ilk mekteptr 

~ .. ellci gün ga· 
tip b• t ır vak a 
Qlb . 
~ uş, bır kız 
lt ~be atomobil
~ kaçıralmıştır. 
~diae baldwı ... 
"-~ ... , yaptığımıı 
~11Cat ıudur: 

lt~1~cı. ilkmek
~11 ıkınci sını-
lt devam edeu 
9 illan isminde 
~ Y•ıında bir 
et., Çocuğu var-

.. 

~· Bu küçük lstanbul birinci ilk mektebi 
'- liasan Eyip Bey adli bir Evuelki gtln saat 3 n 10 geçe 
~kızıdır. Mektebe pek mun- mektep paydos edilmif, tabii 

b devam etmiyen Leman; Leman da talebeleri aruında 
ası taratından mektebe Yeril- sokağa çıkmışbr. 
r. Fakat bu esnada o ciyarda 
~ tıç gftn evvel mektebe bir bekliyen bir otomobilden bir s: bir erkek müracaat inmif, ağlayıp bağırana basarak 
~ Lemanı istem;ş'er, fakat Lemanı otomobile atarak kaçar-
~- lcitp idaresi ba .>asından bq- mışbr. 
~llaaeyi tanımadığı için kız- Küçllk Lemamn, zevcinden 
lllaitı bu kadınla erkeğe verme- aynlau annesi tarafından kaçı-
~dir. nldığı anlatıtmıtt r. 

• 

""" 

Yarın 12 savıfa .,, 
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100,000,000 liraya çıkarılıyor 

~ Maıri Bell Bükreşte 
iiiiiiiiiiiiiii- San'atkar dün tayyareye binerken 

Her erke(Je nazaran pereatişkarlan tarafın.dan. geçirildi 
kadın n'" lir? 

lrtan Emin Bey 
Kadm taraftan olarak tanın

mıt olan avukat irfan Emin B. , 
matbaamıza gelnıifti. Birkaç defa 
sualimiz.den ve anketçiden kaç
mıt olan mumaileyh kendi ayağı 
ile kapana tutulmuttu. Naçar 
ı6yledi: 

- Ben kadını bir elimle ha
linde bllliaa etmeyi hiç dOtUn
medim. Hatta kadın tudur veya 
budur tanındaki iddialı .azleri 
biraz tuhaf bt e bulurum. Kendi 
gllnlUme göre kadın, biiyllk Hi
midin dediği gibi, hayatın çi
çetinden bqka bll'fey değildir. 
Santın, kumral, esmer, ell, 
mavif ıtızellilder benim ruhumda 
renk renk çiçeklerin habraum 
uyandınyor. Kadını fikren ve 
hukuken dllşOnürken, insanlık 
tarafından erkekle ayni kıymette 
bulunduğum halde kadın söztlnün 
bende uyandırdığı intiba, onu 
zaif bir bayat eseri olarak sev
kediyor. 

iş batında kadın, bence erkek 
rolu alan bir hllviyet, nasıl sör 
liyeyim, bir az kadından başka 
bir ıeydir. 
Kadım hayabn sllstı ve lezzeti 

olarak dllfilnmek, gihıdelik ba
yat içinde çok tatlı bir teselli
dir. Ve bana bu kadın da ki
fidir. 

Haftaya ~ene Relecek ve ••• 

( Foto Slrena ) 
M11tmazel Marl Beli tawarede 

Dnnkn mülakatında Marie Fransız tiyatrosunda temsiller 
Beli ıehrimize ancak iki sene Yerecektir • 
sonra geleceğini ve bir daha 
Fransız tiyatrosunun sahnesinde 
oynamıyacağım söylüyordu. Fa
kat meşhur sözdür: 

« La donna e mobile - Kadın 
mütehavvildir. ,. 

Marie Beli perıembe gllnü 
tekrar ıehrimize gelecek ve .. 

Haddizatında "Charles Boyer,, 
turnesi ismi verilmif olan heyet 
evvelki akıam veda mllsamere
sini verdi. Tiyatro, alelüsul, ka
labalıkb. Oyun geç vakte kadar 
deYam etti. Nihayet perde kapa -

Uçüncü kattan aşağı 
Kendini fırlatıp atan Y eıu efendi 

bir sinir b11hranın1n kurbanıdır 
Şifli kibar 

Alemine men· 
ıup olan ve 
uzun seneler
denberi müte
madi tedavile
re rağmen bir 
tilrlO geçmek 
bilmiyen sinir 
hastalığına mOp • 
teli tnccar Ye
IWl l..ago efen· 
eli intihar et· 
miftir. 

Miintehir es
kiden beri asa
bi bir hastalı
ğın feveranlar 
içinde vakit 
vakit çırpın· 
makta idi. Son 
zamanlarda bDa
bütnn hız alan 
haatalık zavallı 
Lago efendiyi 
feci bir akibe
te sllrllklemiı· 
tir. MOntehir 
bir iki aydan
beri atıkseden 

Vtşua Eftndinln ptnttrtslndtn t14a/ı albytutzlt 
intihar etti.ti apartıman 

hastalığı nsnasında müteaddit 
defalar ani heyecanlann tesirile 
gayri ıuuri hareketlerde bulun
mupada, ailesı efradının dikkatli 
tedbirleri sayesinde son günlere 
kadar buna mani olunabilmiştir. 

Fakat evvelki gün Y qua 
efendi itiyat ha ıine gelen aslı
raplan içinde çırpındığı esnada 
sabah saat beıte kalkmış ve 

kendisini llçtıncn kattan apğı 
atarak almllftilr. 

Y apbğımız tahkikata na uran 
Şitlide Osman Beyde F oskolo 
apartımanmda oturan Y eşua 
Lago efendi zengin bir ytın tüc
cıandır. Arkada kendisi ıçı~ 

ııt"hyan kalabalık bir aile ~ 
rakmıştır. 



~ 2 - VAKiT 11 Nisan 
nınca Ch rle Boyer sahneye çıkıp 
Bükreşten sonra tekrar gelecek
terini ve kendilerine gösterilmiş 
olan husnU kabulün temadisini 
ümit ettiğini söyletti. 

Bu haber birçok kimseler ve 
bilba sa ... Hayır söylemiyeceğim
tarafmdan seviçle karşılandı. 

Ve dUn abah Charles Boyer 
ile arkadaşları, Marie Beli müs
tesna olmak üzere, Köstence 
tariki ile BUkreşe hareket etti
ler. 

Marie Bell'e gelince, o da 
katibi hu usisi ve turnenin reji
sörtl Mösyö Bertran ile bera
ber Y eşilköyden tayyare ile 
doğruca Bükreşe gitti. 

DUn kendisini Y eşilköye ka
dar teıyie gelenler arasında Ş. 
E. Bey, M. Bey ve Mısırlı bir 
ı:at fevkalade güzel buketler 
ıetirmişlerdi. 

' MatmaEel Marie Bell'in p sa
port muamelesi ynpıldı. 

Bu esnada gazetecilik teces
süsO ile Mari Bell'in pasapor
tunda yaşını okudum. 

Fakat emin olunuz, bunu da 
ıBylemiyeceğim. Biliyorum ki 
okuyucularım çok merak edecek 
ve hem de kızacaklar. Fakat 
hangi kadın yaşının söylendiğini 
ister? Siz ister misiniz, hanime
fendi? 

Geçelim ... Tayyare hazırdı. Ma
rie Beli pilotun yanında oturmayı 
tercih etti. 
Tayyareci kasketini başma giy
di ve bindi. 

C. f. D. N. A. şirketi mtidü
rU bUytık bir nezaket göstere
rek bir başka tayyarenin 11 Ya
kıt ,, .muharririnin arzusuna 
muntazır. o 'duğunu !Öyledi. Der
hal o tayyareye bindim, ve 
kalktık. 

Matmazel Marie BeU'i Büyük
çekmece gelüne kadar tefyiden 
sonra, son bir defa mendilleri
mizi salladık Ye bitim tayyare 
döndü, indi. 

Bu kUçük tayyare seyyahati 
emin .olunuz, Yeşiıköyü şehre 

bağlıyan şoseden çok fazla ra
hattı. 

* 
Nihayet söylüyorum. Marie 

Beli... Bordo şehrindendir. Asıl 

i mi Marie Bellon'dur. Ve 26 
yaşındadır. 

• 

1930 
,___.. 

L VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri k~tısat ve1<ili 
Dün Konyadan Anl(3' 

rava geçti 
Gazi Hz. 2 Numaralı kararname 

Ankarada bir te- l\!Jaliye Vekili B. in (V AKIT)e mühim beyanatı 
nezzüh yaptılar Vekil B. hükumetin moratoryüm ilan edeceği, 
Ankara, 10 (Telefon) - G.ui borçlarını ödemiyeceği ve cebri istikraz yapa-

Konya, 1 O ( Va kıt ) - İktısııt 
vekili Adanadan dönüşünde 
Konyamııda meı asimle karşılaJ1' 
dı. V alimiz'e beraber kaldı21 

müddet zarfmda nümune çıftlr 
gmı, ziraat mektebini ziyaretle 
ticaret odasmda şerefleri11t 
verilen çayda bulundu. Vek11 

Bey akşam trenile Ankara)" 
döndü. 

HE. Çankayadan otomobıHe h d k" b th h . 
çiftliği teşrif ederken şehir da- cağı akkın a 1 e a ane ıayıaıarı 
bilinde bir gezinti yapmıılardır. kat'iyetle reddediyor 

----
Ziraat bankası 
Sermayesi 100 milyona 

iblağ edilecek 
Bu suretle banka tabii 

vaz'ına dönüyor 
Ankara, 10 (Telefon) - Hü

kumet ziraat banka1mm bu
günkü 30 milyonluk sermayesini 
100 milyona ibliiğa karar ver
miştir. Bu suretle banka mün
hasıran çiftçi ve işçiye kredi 
açacaktır. Şimdiki ikraz şartla
rı de hafifletilecektir. -
Şehremaneti 

187 bin lira ödeyecek 
Ankara, 10 (Telefon) - İs

tanbul Şehremanetinin 909 is
tikrazmdan başka tediyesi li
zımgelen 187000 iıterlin liranın 
tasdik muamelesi ikmal olun
muştur. 

--- - ---
Tütün inhisarı 
Bildmüddet temdit ~dıldi 

Ankara, 10 (Telefon) -TU
tün inhisar müddeti yakmda 
bitiyor. İnhisarın bili müddet 
uzablması kanunu ruznameye 
alındı. İdare on senede 40 mi l
yon hasılat yapmış ve 24 mil
yon kar temin etmiıtir. -

Ankara, 10 (Vakıt) - 2 nu- Jeri liğv ve tahfif edilmiş 0 ve 
marah kararname hakkında ken- vekiller heyetinin tasvibine iktıran M. Meclisinde 
disiıe millakat rica ettiğim Maliye etmittir. Ümit ederim ki ihracat Ankara, 10 (A.A) _ Büyil~ 
vekili Saracoğlu ŞükrU B. bana mevıiminde beklediğimiz daha Millet Meclisi bugün reis veldll 
berveçhiati beyanatta bulundu: iyi bir Taziyet müvacehesinde Refet Beyin riyasetinde toplall' 

- Memleketin döviz ihtiyaç- mevcut büktımlcrden bir çoğunu mıştır. Tütün inhisarı idare" 
tarının tahdit edilmesi tarife daha kaldırmak kabil olacaktır. memur armm memurini resmiye' 
kanununun tatbikine takaddüm Badehu Vekil B. , 1 numaralı nden addediferek vazifei mcıoıJ' 
eden devredeki ithali.t bedelin- kanunun mecliste müıakeresi relerinden mütevellit veya ~· 
linden en mühim kısımlarının esnasında bu kanunla verılen zifei resmiyelerini ifa ıra ınd• 
ödenmesi, muamelatı umumiyede ınlibiyeti hükumetin ihtiyaç ve hadis cürümlerinden dolayı bale' 
ecnebi parasınm yalmz )bım zaruretin icabı kadar) istimal larmda memurin muhakerıı•t 
olan işve ihtiyaçlar için kullanılma• edeceğini a6ylediii hakkındaki kanununun tatbik edilmesi bıılr 
sı,halkımııın milli duygularla şuurlu sözleri hatırlatmış ve : kındaki mazbata ve 1929 senefl 
hareketini, herkese illi paramız - 2 numaralı kararname bu bütçeıinin bazı fasıl ve madd: 
hakkında itimat telkin etmiş ve sözlerin fili bir eseridir, demiştir. leri arasında 222 bin küsur h' 
ihracat mevsimi henüz gelmemit Vekil B, bundan sonra beya- rahk bir münakale yapıllı1~ 
olmasına rağmen kambiyo hare- nabna herveçbi ati devam etmiıtir: hakkındaki kanun layihasa kabJ 
keti her güP biraz daha milli - " Halkımızın hükumete ve edilmiştir. Meclis cumartesi fi 
paramızın lehinde inkişaf ettir- halkın yekdiğerine karşı emniyet nü toplanacaktır. 
mittir. ve ıtimadını ıelbetmek maksa- Bir tekzip 

Yaptığımız llJÜcadele sayesin- dile hükumetin moratoryum ilan Ankara, 10 (A.A) - Bulg'1 

de buhranın önü alınmıştır. İtti- edeceği, borçlarını ödemiyeceği, arazisine girmek istiyen bir TiiP 
haz ettiğimiz tedbirlerden biri cebri istikraz yapacağı teklinde- çetesinin Bulgar karkollerı ta~ 
de Türk parasının kıymetini ki bethahane şayialar hususi fından Yunan toprağına glr01eg 
koruma hakkındaki vekiller maksatlara müstenittir. Bu çirkin mecbur edildiğine dair Yu11'0 
heyetine salahiyet Yeren kanun maksat ve emellerle neşredilen menabiinden verilen haberle! '1 
ile buna istinaden neşredilen 1 bu haberleri kat'iyetle bir kerre asılsızdır. 
maralı kararname idi. daha redd ederim." Yeni Japon elçisi 

Ankara, 10 (Vakıt) - iki nu- 1 Badehu Vekil Bi, milli para- İstanbul, 10 (A.A) - Tiirlci>. maralı kararname berveçhiati: • 
mızı koruma tedbirleri etrafıuda 1 _ İhracat tacilerine banka· cümhuriyeti nezdine tayin oh.ı~d' 
halkımızın göstermiş olduğu şa- Jarca döviz olarak ikraz edilme- yeni Japon ıefiri M. Yoşı 11 
yam şükran alaka ve hassasiyeti nisanın 13 üncü pazar gD11

1
, 

sine ve bu ikraıat mukabilinin 1 ' kaydetmiş ve demiştir ki 1 stella Ditaliya vapurile İstanb\I 
vadeıinde dlSYiz olarak tahıil k 

- Paramızın kıymeti Uzerı'nde gelece tir. , 
edilmeıi. l 

büyük mikyasta temevvçlere ma- 2 - İhracat tacirlerinin alivre En biiyiik asma köp((; 
ni olmak maksadile (Osmanlı) satışlarından mütevellit işler için Belgrat, 10 ( A.A ) - S•.,, 
bankasından maada bütün ban- bankalara vade ile döviz satışı nehri üzerinde ve Belgrst 1

, 

kaların ittihadiıe teşekkül eden icra etmesi. Zenoun arasında inşası ru~~~ 
konsorıiymun rolü,şimdiye kadar 3 _ Bir numaralı kararname- savver olan dünyanın en b0Jbif 

Yeni memur alznma.. döviz satmak olmayıp yalnız nin esham ve tahvilita mUteal- asma köprüıünün inşası ' 
, , fazla dövizleri mübayaa YC ihti- lik abkAmmdan yalnız memaliki Fransız müessesesine bs~~~ 

111881 lÇln yaç halinde piyasaya arıetmek ecnebiyeye ihraç ve ithali hn- edilmiştir. Köprünün tulli 
Ankara, 10 (Telefon) - Ta- üzere ihtiyat olarak saklamıya kümlerinin ipkasile diğer ahkA- metre olacakbr. _A., 

sarruf için münhallere yeni me- inhisar etmıttir. mın kaldmlması. rası tediye emir.erinin bir ha0
11 mur alınmaması hakkında Ma- Kambiyonun bu müsbet man - 4 - Borsa olmıyan yerlerde kadar serbest icrasina bank' 

liyenin hazırladığı layiha, müta- zarası karşısında 1 numaralı ka- bankaların yekdiğerlerile döviz rın Maliye vekaletmce ıne 
lealan alınmak üzere vekaletle- rarnamenin artık lüzumu kalma- alış verişi yapabilmesi. kı'ınması gibi mevaddı ibtı 
re gönderilmiştir. dığına kanaat edi en bazı hUkOm- 5 - Hariçten gelen Türk li- eder. 

~c=;;;;,,,_~---~-..;.;;~=---.;;.=..~...;_---~. ------=~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AJ 
Genç erkek cevaba cesaret remeyiz... - Semtimiz Fatih ... 

V AKrr ın tel -kası: 145 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Avnusse'ah - Taharriyatın 

rıc noktalarda ... 
Şahap - İzin üzerindeyim sa

nıyorum ... 
Avnüsselah - Haydi baka -

yım, göreyim seni .. 
Şahap - Kocakarı şaşırtma 

vermek için bir saatte, bir çok 
otomobi dPğiştirmiş .. Fakat be
nim elimden kurtu mak kabi 
mı ? Ben bu şehrin oğluyum. 
Bütün delik de~iklerini bilirim .• 
İğne deliğine girse gene bulu
rum .. 

Avnüsselah - Aman Şahap 
o inek kadar karı iğne deliğine 
sığar mı? 
Şahap - Lakırdı temsilile 

söylüyorum .. Gizli tutulmak iste
nilen işler de mümkün olduğu 
kadar şuhudu azaltmalıdır ... 
Halbuki Mestinazın değiştirdiği 

her otomobilin şoförü icabmda 
birer şahit olarak dinlenebilir. 

Tahkikatın hitamında davanın 
rüyetine girişilmek üzere vakti 
merhununa taliken bu dosyayı 
da Nasıh Beyın evrakı yamna 
koydular ... 

-55-
Teselli yurdunun konsültas

yon sa onu her gün türlü müra
caatcılarla doluyordu. 

Lakin son zamanlarda gelen 
davaların çoğu gayri mcıru ha
millere ve çocuk düşürtmeğe ait 
olması dikkate şayan bir raddeye 
varmıştı .. 

Bir gün güzellikte hakikaten 
biri birine layık iki genç, üç 
hakimin huzurunda mevki aldılar. 

Avnüsselah isticvaba başladı: 
- Semtiniz, isminiz, derdiniz? 
Güzel kadın önüne baktı. 

gösterek: İki genç biri birinin yüzüne S1lih Şekur.. (Elile yanıod: 
- Efendim yurdunuzun sır bakarak bir müddet sustular. genç kadını göstererek) Veh 

saklamaktaki şöhretine itimaden Avnü~selah devam etti: Ömer Hanım.. B~(I' 
buraya geldik .. Sorduğunuz su- - Biz, sizce de musaddak AvnÜ!Jselah - Hanırll 
allere sizi ifalen asılsız bir ta- olan sır saklamak şöhretini bu n11dan mıdır? 
kım cevaplar verebiliriz .. Fakat hususta senelerdenberi gös- Salih Şekur - Evet.. 
ıızı nıçın aldatalım ... Bizi terdiğimiz büyük namuskirlı- Avnüsselah - Neniz? ~' 
yalan söylemeğe mecbur etme- ğımızla kazandık.. itimat Salih Şekur - Amcarrıııt 
mek için hüviyetimizi tahkikte ediniz... Her şeyi dosdoğru rısı.. ıaıııV 
ısrar göstermiyerek yalnız ano- söyleyiniz.. Sözleriniz bu dört Avnüsselah - Müşkli 
nim bir vaziyette derdimizi din- duvarın arasında kahr ne siz nedir? f''r 
leseniz daha iyi olmaz mı? Bu yorulunuz. Ne bizi yorunuz. Der Kadınm yüzünde birde~ıifld 
lutfunuza mukabil ilcreti ziyade- diniz derman kabu eder bir lıyan bir yangın kızıllığı g'"' ıeJ . dsll e 
sile tediyeye hazırız... feyse onu bulmağa bUtün vüsü- Delıkanlının şakakların 5tl1J 

Avnüsselah - Konıültasyon müzle çalışacağımııa söz veri- habbeleri fışkırdı. Sor~•~.~;tı ;çil'; 
ücreti dışarda asılıdır. yoruz... veriJecek cevabın müŞ ll ehtel~~ı 

G E .. dUk D l"k l p k k de çok bozulan bu 5h 5oıı 1., enç - vet gor ... e ı anı - e muztar, pe merhametcn Avnüssela ... e bl
1 

AvnüsseJah - Kimse ıçın naçar bir vaziyetteyiz... hemen tekrarlamıyarnlcb.~e~ic'~ 
tenzil teksir yoktur. Bu bir Maceramızı büyük bir halasia müddet bekledi. Eliın .' 11111' , 
mes'cle değil.. Yurdumuzun ıır anlatmak için verdiğiniz cesarete la sarsılan bu iki gene•~ 1 ıısıı" 
saklamak hususundaki şöhretine teşekkür ederiz. Şimdi hepsini ra geçire geçire yırtıiıt11'80ı" (ip 

itimadınıza teşekkür ederiz. Fa- söyliyeceğim... !ardan olmadıklarını 811 0cıı1t 
kat bn itimadimzla hüviyetinizi Genç adam zihnindekileri Yurda müracaat e ~· 
gizlemek isteyiıinizdeki itimat- der eyip toplamıya uğraşır bir içinde böyleleri nadırdıdııı 5ııııb' 
sızlığı biri birilc nasıl telif ede- dalgınlıkla durdu. Salondaki büt~n eşY:11,tıf ~1ş 
bileceğiz? Avnilssellb bf'kledi. Macera bu itirafa kulak }<s . dil' e 

Bize inanırsanız ıımnızı tevdi ıahiplcri gözden göze birer isti- derin sükfınet içinde bır 
edersiniz; inanmazsanız biz meç- ıare süzgUnlüğilyle bakııtılar. hali vardı. 

bul, karanlık hüviyetlerle it gö· Nihayet delikanlı başladı. 
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Manifatura. tüccarJl buhrana. ka.rşJl birleşiyoır 
B~yük bir manifatura Haydar Rifat B. 

şirketi teşkil olunacak 
Beyoğlu, İstanbul ve Galatada 
ll'leşherler açılarak halka ucuz 

fiyatla satış yapılacak 
IVI anifatura piyasasındaki umumi buhran bUttın maniftura 

'-Gt ticarethanelerini ve bilhassa bazı bllyllk mağazalan çok 
IG eeaair etmiş ve bunlardan bir kısmı alıı veri.tin durğunluğunu 
lll:erek Avrupa fabrikaları ile olan temaslarını keamiılerdir. Bazı 
tw~~e.lerde ticaret müdüriyetine müracaat ederek yeniden 
40 'Ye talebinde bulunmuşlardır. Bunlardan ticaret ilemimizde 30-
~ ltnellk bir mazisi olan ( Ertuğrul ) mağazaıı tasfiyeyi tatbika 
ı~11hııtbr. Meydancıkta ki diğer maruf bir mağazada bu hafta 

de tasfiye muamelibna baılıyacağını ilin etmiıtir. 
t, DIQer taraftan dün haber aldığımıza göre uzun müddet
~berı devam eden bu durgunı~aa mani olmak ve ıatıt mlk
bt '"' 90Qaltmak i9ln ahnaoak tedbit'leri teıbit etmek üzere 
~ lı h'lanlfatura tacirleri bu hafta i9inde umumi bir i9tima 

tlrıe karar vermitlerdlr. 
~llıı kendisilf' görüten bir muharririmize bunlardan bir zat 
h~;-llıuı sebeplerini teırih ederek yapılacak ıeyler hususunda ıu 
~tı -vermiftir: 
~. 8'ı seneki buhran yeni tatbik olunan gümrük tarifesinin ağır 
~den ku.-tulmak için hemen bütün tüccarın daha evel ibti
".at belki bir miali fazla manifatura ithal etmelerinden ve bu 

tUe iatokun artmaıından ileri gelmiıtir. 
~ccar o zamanlarda dütkün olan iaterJin fiabna göre Avrupa 
' taabna borçlu kalmış ve son aylarda yükselen İngiliz liruile 

Slarııu tediyeye mecbur olarak mUtkUl mevkie dfttmllftlir. 
~Undan maada bu son aylar zarfında halkımızın mallanmıza 
f'tla trdiği alAka hemen yüzde elli aı:almışbr. Halk arbk bilhassa 
' IUkae ehemmiyet vermemekte ve sık tuvalet yapbrmıyarak 

.ve yerli şeyleri aramaktadır. 
"'t

1
8•z bunlara ket'I bir çare bulmak l9ln aramızda bir koope

di~~ te!kilini muvafık gormekteyiz. Bu teıekkül ikmal edil
~, " ıonrı ,ehrin Galata, BeyoGlu ve latanb1.1I gibi en itlek 
"'- ltiQtek6sif yerlerinde üç büyük ıatıt metheri a9aoaAız. Bu 
~~!'•"ıe.,de halk latediOi har ıeyl buf•o•k 'flJ•tl•r flmdtklnden 
~ Ucuz olarak tesbit edileoektir. Eldeki latok blttlkt•n 
~-ıf' buradı yerli mahndan tedariki mümkün olan bir- f&yi 

)en Avrupadan getirmemekte 11rar edeoe§lz.,, 

Vakit küresinin işlemesi de 
bir mesele oldu büyük 

Eınanet mütahassıs getirmek için 
hükumetten izin istiyor 

ve bir türlü itletilemiyen vakit 
küresi için kendi mütaliaıının 

alınmadığını s6ylemektedir. Bu 
hususta Emanet heyeti fenni
yesinden ıu iı:ahab aldık : 

Fatin B. raşatane mildUrii-
dUr. Kendilerini nasıl vakit kü
resini işletmiye memur edelim. 

Fatin Bey tabii bir iş için ra
satanedeki işini bırakmaz. Bun

dan doİayı kendilerine müraca• 
at etmeyi lüzumsuz bulduk. 
Vakit küresini itletmek için 
beynelmilel saat ayarlarını tea
bit etmek liı:ımdır. ÇOnkü bü-

tün gemiler saatlerini buradan 
tt ayar edeceklerdir. 
Q~lt ~ 

bilsat liresı ealata kulesinde Küreyi işletmek Uzere bir mil-
'l ,... •ne rnndu .. F t• B tehassıs celbi hususunda 0-Lı_ \.lalata ru a m • ' aw 

kµlesine konulan !iye vekiletine müracaat ettik. 

.e·-- ·~·· •. 
~ zr konferans 
· No11 -- "Ticaret odası dün biltthı ma-
hir ke tıp f akülesinde ğazalara bir tamim göndererek 

'-1, of era ns verd · mevsimin likidasyonu için yapı-
'litt t\ıf Alman ' 1

• lacak müracaatlann ancak 10 
~tltj~''•iai M ~rnraı:ı . asabıy~ mayısa kadar kabul edileceğini 
~· lttde b · ( one)nın tıbbı bildirmiştir. 
~ 'ıt olunmak üzere şell- =====:::::::::=:=:=========-
' Reldiği · ve Heybeli Ada sanatoryomuna 
~ ~. t\'clk·ı n_ı yazmıştık. M. 
~' "-•ıj gün bazı hastane- ziyaret edecektir. 
~ f &ez · Cumartesi günü saat ikide 

\:. · 'kUtt .rnış ve dün sabah Gülhane hastanesinde bir kon-
-~~İ·tı· ... esınde bı·r konferans d h d'kt ~ • ferans a a ver ı en aonra 
~tilrı kcnd' . şerefine bir ziyafet verilecektir. 
ltıd,11 A ısı doktorlanmız M. Nonenin paı:ar günü Alman-

dalarda gezdirilecek yaya dönmeai ihtimali vardır. 

Ticaret odası 

H4kimi f4hkir maddesinden 
h4pse mahkum edildi 
İrtişa tahkikatını yapbğı sıra

da vekil sıfatile verdiği bir 
istidadaki yazılarla kendisine 
hakaret ettiği noktasından sa
bık yedinci müstantik Nizam B. 
tarafından avukat Haydar Rifat 
8. aleyhine açılan hakaret da-
vası, bir müddetten beri hafi 
olarak İstanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde tetkik ediliyordu. 

Muhakeme bitmiş, dün karar 
aleni olarak bildirilmiştir. Da
vayı açan adliye müfettişi, sabık 
müstantik Nazım B. mahkemeye 
gelmişti. Haydar Rifat B. yoktu, 
vekilleri irfan Emin ve lsak 
Frera B. ler hazır bulunuyor
lardı. 

Mnddei umumiliği temsilen 
muavin Burhanettin B. vardı. 
Kudretullah B. in riyasetinde 
mahkeme heyeti tarafından ve
rilen karar okundu. 

Bu karara göre, Haydar Rifat 
B. in istidasında yazdıkları ile 
istintak hakimini vazife ifası 
esnasında tahkir ettiği sabit 
rörülmüıtür. Netice olarak ceza 
kanununun 266 ıncı maddesinin 
üçüncü bendi mucibince üç ay 
hapsine, 100 lira ağır para ce
zası ve manevi zarar olarak 250 
lira ahnmasana, cezanın teciline 
de mahal olmadığına müttefıkan 
karar verilmiştir. 

lstanbulun ha vatı 
Kurban hazırlığı 

Kurban bayramı yaklaşıyor. 
Birçok aileler kesecekleri hay-
•anları daha şimdiden almağa 

ve beslemiye baılamışlardır. 

Yaya kaldırımlarında 

latanbulun en kalabalık yerin
de alınan ıu reame bakınız 1 
Zaten dar olan yaya kaJdınm
lannda halk birbirini ite kaka 
yol bulmağa çabıırken bir de 
araya sırtlarındaki teneke yığın
ları ile hamallar kanıırsa olacak 
şey kolaylıkla tahmin edilebilir. 
zabıtai belediye memurları, ner
desiniz? 

.. 

Sokaklar ziflenirken 
[Aşağıdekl yazıyı okuyunuı.!J 

• • 
lstanbul lstanbul olalı bukadar 

pislik içinde kalmadı l 
Cemil Pş. ile Emanet arasındaki 
münakaşaya 

B.de 
Operatör 
karışıyor 

Emin 

Sokaklann pisliği ve temiı:
Jiği meselesi, bununla be-

raber katranlanması ve katran
lanmaması işi Şehremaneti erkanı 
ile esbak şehremini Cemil Paşa 
arasında yenı bir münakaşa 

doğurdu. 

Şemsettin Bey 
Tevkif edildi 

Arif Oru9 Beyin tahliye talebi 
reddolundu 

« Yarın » gazetesi aleyhine 
açılan davalardan dolayı adliyece 
tahkikat devam etmetektedir. 

" Bizi mened<'-ıe zsiniz "yazısı 
ıebebile aley
hinde hllkftme- -~ 
tin manevi ıah
ıiyetfni tahkir 
maddesinden 
dava açılan im
za sahibi Er
tuğrul Şemset

tin B. dün öğ
leden ıonra ad
liyeye getirilmiı 
ve istintak dai
resinde isticvap 
olun mu ıt ur . 

Şemsettin B. 

MUstantik, isticvaptan sonra 
kendisini tevkif etmiıtir. 

1 Yeni davalardan dolayı evve -
ki gün isticvap edilen gaı:~te 
aahip, başmuharrir ve ~es ul 
mildilrü Arif Oruç B., bırkaç 
glln evvel tevkifini müteakip, 
ağır ceı:a mahkemesi reisl_i~ine 
mftracatla tevkif kararma ıtiraı: 
etmiıti. Bu itirazı, te.tkik eden 
riyaset, varit görmemıf, reddet-
miştir • 

Gazetenin, tevkif edilen mes'ul 
müdüril değiştirilmeden tenbi-
hat bilifına bir gün neşrolun
masından dolayı hükumet emri
ne itaatsizlik maddesinden hak
lannda dava açılan ya:ıı işleri 
mOdfirü Kemal Ahmet ve mu
harrirlerden Ertuğrul Şemsettin 
B.lerin bu noktadan muhake
meleri, nisanın onbeşinci günil 
saat ondörtte Sultanahmet birin
ci sulh c~za mahkemesinde ce
reyan edecektir. 

istintak dairesindeki davalann 
önümüzdeki hafta içinde karara 
raptı muhtemeldir. 

Şehremaneti, lıtanbulun timdi 
her zamankinden daha temiz bir 
hale getirilmit olduğunu iddia 
etmekte, eıbak ıehremini Dr. 
Cemil ~afa, bu iddianın doğru 
olmadıgmı, şehrin eskisi kadar 
temiz olmamğını beyan etmek· 
tedir. 

Cemil paıa sokaklann ziftlen
mesine de lüı:um olmadığı ve bu 
hususta yapılan masraflann 
beyhude olduğu kanaatindedir. 
Şehrin katranJanmasım gülünç 
bulan Cemil Paıa, istanbuiun 
bugünkü hali için sadece: «Gö
ren ıUz için klavuza ne hacet 
var? .. ,, demekle iktifa etmekte
dir. 

Bıı: dlln bu hususta sabık 
ıehremini operatör Emin Beyin 
de fikrini almak istedik. Kendi
sine mfiracaat ettik. işte Emin 
Beyin söyledikleri: 

- Cemil Paşanın yerden gö· 
ke kadar hakkı vardır. lstanbul 
latanbul olalı bu kadar pislik 
içinde kalmamııtır. Katranlan
mak meselesine gelince bu tali 
bir ittir. İşleri radikal bir şekil
de tedvir etmek imkanı elde 
edilmeyince bunlarla oğraşılma
mahdır . Sokaklar katranlana 
bilir. Fakat böyle iptidai vesa
itle değil. Makineler ister, vesait 
iater. Bunlar olmadan böyle bir 
işe giriıilmeıinin tamamen aley
hindeyim. Yapılan füzuli mas
rafa yazıkbr, günahtır!• 

Taltif edilen müdür 
İstanbul vila

yetinin 929 bllt
çesıni kanuni 
şekilde ve he
sap kaideleri 
dairesinde tan
zime muvaffak 
olan Muhase
bei hususiy~ 
mUdürü Cemal 
B. Dahiliye Ve
kaletince tak
dirname ile tal- Muhasebei hususiyı 
tif edilmiştir. müdürü Cemal B. 

On senedeıı-
beri latanbul viliyeti hususi mu
hasebe müdürlüğilnii ifa eden 
Cemal B. Vekil Şükrü Kaya 
Beyin imzasile gelen bu takdir
name ile mükafatına iÖrmüı 
oluyor. 
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w~~n11 
lnşaa t işi eri 

Umumi ıktısadi buhrana kar
ş ı hükumetin aldığı ted

birler arasında inşaat mesele
s inin d e mühim b r mevkii vü.r· 
dır. Çünkü bir taraftan hühfı 
metin, d ığer taraftan hnsusi 
idnre!erle belediyeler;n bütçe
lerinden inşaat ve imarat na 
roma sarfediten paraların iktı
sadi buhran vaziyeti üznrindeki 
tesirini inkar etmek kabil de· 
ğildir. 

Herkes biliyor ki ( Loıan ) 
muahedesi ile memleket artık 
yeni bir sulh devrine g rdiği 
zaman bilbassa Garp viliyetJe
rı miz emsalsiz bir tahribat fela
ketinden yeni kurtulmuş, İzmir, 
Manisa ve saire gibi b:r çok 
şehirlerimiz müthiş bir istila 
yangınından yeni çıkmış bulunu
yordu. 

Zaruri olarak buralarda bir 
inşaat faaliyeti başladı. 

l.Jığer taraftan Cümhuriyet 
idaresi tarihi bir emniyet zaru
retini takip ederek devlet mer
kezini Ankarada tes ise karar 
verdi. Bunun üzerine bu Y"ni 
idare merkezinde bugünkü ve 
yarınl~i ihtiyaçlan tatmin ede
ce1< yeni binalar ve tesisatlar 
inşasına koyuldu. 

Üç dört sene içinde bu su
ret e yapılan binaların mali 
noktai nazardan ehemmiyetini 
anlamak için yalnız Ankara, 
İzmir ve Manisada gerek devlet 
ve belediye er bütçesinden, 
gerek halkın kesesinden inşaata 
s:ırfedilen paraların yekununu 
dü ünmek kafidir. Zira bu 
yekun şimdiden ( 100 ) milyon 
lirayı tecavüz etmiştir. Esasen 
mütedavil sermayesi fakir olan 
mem ekelimiz on, on beş sene 
harp afetıne maruz kaldıktan 

sonra az bir zaman içinde yüz 
milyon lirayı mütecaviz bir pa· 
ra yı gayri menkul servet haline 
kalbedince iş sahasmda kredi 
ihtiyacı birden bire artmıştır. 

Zaten mevcut olan imkanlar bu 
ihtiyaçları temin edemez bir 
hale gelmiş iken kuraklıktan ve 
kıtlıktan, cihan iktısadi buhranı
nın akislerinden, gümrük tarife
s inin tebdilinden mütevellıt buh
ranlar piyasayı bütün bütün da
raltmı,tır. 

Binaenaleyh hükumetçe mevcut 
mali tedbirler a 'ınırken inşaat 

iş!erinf de nazarı dikkate a lmak 
za rur <?ti vardır. 

•• a Jİi l ürkiye gibi bir mem
leket için her ne şekilde olursa 
o sun insaat ve imarat işlerinı 

kat'i bir şekilde kesmek mezuu 
b absolamaz . Bahusu esasen 

başlanmış olan ve nıhayet bu 
s ı::ne ıkmali mümkün bulunan 
i,~~aat teşebbüsleri vardır. Diğer 

} urım asır cn:eJkt : 

AKIT 
11 NiSAN 1880 

······-;;i"A·;,·;ı~···~·dii;;····ü;;;·i·~;·· .. 
müzakere etmek üzere 
geçen cumartesi günü İn
giltere sefarethanesinde 
içtima eden süferanın bu 
meseleyi tetkik etmekte 
olen tercümanlar komi•· 
yonuna oenibi Babıalidsn 
bir memur irsal olunma
sını tavsiyeye karer ver
mit olduklerı mervidir. 

Muharriri : Ömer Rıza. 

Bu tatlı sesli, yüzü kapalı 
kadın kimdir? 

" Senden ne hayır umulur, sen zaten1 

Şeyl1ü cebelin casusu değil misin? 
9-

Cennet F edayilerinin hülasası: 
( ~aldhattin 1lc bcrJber harplere giren 

Bedı l bir gün hükümdarın güzel yeğeni 
I furremşahla heraher knç cı . l<:ndülü.;;e 
git tı. O rada ev l endılcr 'e bir kıl.lan 

oldıı. Fakat Hurrem hu :-ırada iıldü. 
Sııldhattin, l lurremin kızın ı istirdnt için 

çalışıyordu. A radan ~>O 'ene ıı;eçmiş ' c bu 
kız bü) timiışw. ~al dhattin bu kızı 

getirmek , C\'U kaç ı rmak ıçın hu
susi bır ~emi ile hareket eden bir heyeti 
Endulu'e gondcrdi. 

1 leyctin a ld ı gı ce,·ııp menfi nidu[;ıından 
rci:s l layder kızı kaçırmağa te~cbbu:s etti 
\ 'e muvaffak oldu. 

Bedii bun:ı knr~ı ı.iradcrzadckrinı 
l knıt.ı ,·c ., c\ htilcclı clc ~iınderıli. Hun
i r amcalarını

0

n '"Tdiği bir yüzlığü kul
lanarak onun vııdımın ı j·ıiyeccklı-rdir. 

iki kardeş,. l l nlcluıı ile Zeydun, bu 
mak~atla Bcruta çıktıl.ıı. ] 

Yalnız ara yerde Haldun 
onun herkesten evvel bir kayık 
bularak sahile çıkacağını seı:

mişti . 

Bir iki saat sonra Haldun 
ile kardeşi sahilde idiler. Tabii 
bir hana inmek lazımdı. Genç
ler düşünüyor ve yol gösterecek 
bir adam araştırıyorken kendi
lerini kol ladığı ve gözetlediği 
anlaşdan uzun boylu, kapalı 

yüz u bir kadın gördüle r. Yam 
başında bir merkep sürükliyen 
bir adam vardı. 

Merkebi sürükliyen erkek ge
nçlere ya klaşmış ve eşyalarını 

alarak merkebe yük emiye 
başlamıştı. Gençler ona ma
ni olmak istiyerck eşyalarım 
bırakmasını söylemışler, fakat 
o da kenarda duran boy!u ve 
yüzü kapalı kadını göstermişti. 

taraftan zaruri bazı ahva de bile 
ihtiyaç görüiebilır. Sonra bir kı!sım 
şimendifer g .bi milli müdafaa 
veya istihsal programı cümlesine 
dahil inşaat mevzuu bahsola
bilir. 

Fakat bütün bunlarla beraber 
bir taraftan hükümetin, diğer 

taraftan belediyelerin ve hususi 

idarelerin inşaat işlerinde çok 
ihtiyatkar o!maları lazım gel
mektedir. 
Vakıa daha evvel hükumetçe 

verilen bir karar mucebince 
döviz müba yaasını icap eden her 
tiirJü sarfiyat kontrol altına 
alınmıştır. Bu karar tabii olarak 
inşaat muamelelerinin de tahdit 
edilmesi demekt ı r. Mac:.(? afıh 
inşaat iş lerin i n t anzimi bir mem
leketteki muledavi ı ve sabıt 
sermayelerin n.sbetini lüzumlu 
bir derecede muhafaza et
mek noktai nazarından o kadar 
mühimdır ki sırf bu maksatla 
vaziyetin bir kere tetkiki ve u
mumi bazı mukarrerat ittihazı 

çok faideli olacaktır . 
Bu arada mesela İstanbul 

için her sene bir milyon lira ka
dar bir para sarfını icap eden 
ve Emanet bütçesinde t ehlikeli 
bir açık vaziyeti ihdas eyliyen 
kanalizasyon meselesi hakkında 
da ciddi bir karar verilmek ik
tiza edecektir. 

.Alelımet .A&UH 

Gençler ona döndüler: 
- Affedersiniz hanım, bu a

dam eşyamızı ... 

- Evet benim hanıma götü
recek. Orada rahat edersiniz. 
Han, hem ucuz, hem temız ve 
iyidir. Sizin de aradığınız bu 
değil mi ... 

iki kardeş biribirlerine baka
kaldı ar. Bu uzun boy u, kapa! ı 
yüzlü kadının ne ahenktar ve 
ne can alıcı bir sesi vardı. Fa· 
kat bu tatlı ses ik isini de kor
kutmuştu. Acaba kendi'erini 
bu tat l ı sesin sahibine emniyet 
etmek caiz midi... Bu tatlı ses 
jlizii bir tuzak olmasın. İki kar
deş düşünürken hamal eşyayı 
merkebe yüklemiş ve hayv .mı 
sürmüştü. Kardeş1er çaresiz ha
malı takip ettiler, yoksa eşya
dan da <> 1acaklardı. Fakat bu 
kadın kalabalık içinde ilerle
dikçe herkesin ona vol açtığı 
Haldunun gözünden kaçmamış
tı. Kadın biraz ilerlemiş, onu 
bekliyen bir katıra binmiş, son
ra onların gittik eri yola düş
müştü. 

Bir müddet ilerledikten sonra 
büyük bir kapıdan giren yolcu
lar meyva ağaçlarile süslü olan 
bir bahçeden geçerek beyaz bir 
evin önünde durmuşlardı. Yüzü 
kapalı kadın burada katırından 
inmiş, katırını zenci uşağına 
vermiş,sonra iki misafire dönerek 
yüzünü açmıştı. Kadın genç ve 
güzeldi. Yirmi beş yaşında var 
yoktu. Güzelliğini şahane bir 
vekar, ve ciddi bir azamet tez
yin ediyordu : 

-Benim evim mütevazı bir mi
safırhanedir. Hacılar ve tacirler 
buraya inerler. Burası sizin g ;bi 
asil gençlere layık değildir, fakat 
hizmette kusur etmiyeceğim. 

Haldun cevap verdı : 
- Biz de böyle bir yer arı· 

yoruz. Çünkü maksadımız hacce 
gitmektir. 

lstırahat edersek memnun ve 
müteşekkir kalırız. Acaba her 
gün ne hediye edeceğiz ... 

- Bizden memnun kalırsanız 
fiatta uyuşuruz. 

- Teşekkür ederiz, bizim gi· 
bi gariplere gösterdiğiniz mih
Vdnnuvazlık sizin iyiliğinize de
lalet eder. 

Hamal gençlerden fazla bir 
ücret istemişti. Han sahibesi 
onların fazla para vermelerine 
mani oldu. Hammal ile bu es
rarengiz kadın arasında mühim 
bir kavga başlamıştı. Hamal 
kötü kötü söyleniyor ve bu ya
kışıklı kadına tecavüz ediyordu. 
Haldun istenilen parayı vererek 
hamalı savmak istemiş, fakat 
han sahibesi ona istediğini ver
memekte ısrar ettiğinden hamal 
hiddetine mağlup olarak: 

- Zatan senden ne hayır 
umulur, sen Şeybül Cebelin ca
susu deiil misin?. Demişti. 

( l:fümeaı) 

SOTUNLA~:DA 
SEYAHAT · 
Şika vet kafi mi? 

Gençliğin okumadığından 
sık sık şikayet ede -

riz. Doğrudur. Son zamanlarda 
en az iltifat gören şeylerden 

biri de kitaptır. Delıkanlılar 
şöyle dursun gençlerimiz bile 
bu fena illetten kurlulamam•şhr. 

Şehri dolaşınız. Bakkal dükka
nından çok kahvehane görecek
siniz. En tenha, en ıssız mahal
lelerde de bunların karanlık ve 
kirli çatıları ile karşılaştırırsınız. 

Memlekette camilerden sonra 
en erken açı lan yerler orala
rıdır ve muhakkak ki mabet· 
terden çok müdavimleri vardır. 
Bütün gün her saatte müşteri 

bulurlar. Pis nargıle kokuları 
tav'a gürültüsünün baş ağrıtan 

şamataları arasında nasıl ve 
niçin dururlar? Buna akıl erdir
mek hayli zordur. Birkaç se· 

nedir bu kahveler birer tezgah 
başı ile eski koltuk meyhane· 
lerini de kendilerinde cemede
rek iki kere zarar ı tehlike mih
rak arı o dular. Kirli havala· 
rile bünyeleri, çirkin sahnele
rile ruh ve vicdanlan zehirli
yorlar. 
Bunl arı görmüyor muyuz, yok-

sa görüp de mil susuyoruz bil
mem? Bildiğim bir şey varsa, 
bunlarla uğraşacak zamanı çok
tan arkada bıraktığımızdır. 

Yürü kulum! 
Allah kimseye "yüriJ kulu 

demesin. Şimdiye k• 
erkekler, ihtifallerde bu bil' 
uğramış gibi kocaman şehri 
taraftan bir tarafa katederl 

Bu güu ise kadınlarımız S 
ahmetten kalkıp birkaç 1 . 
durakladıktan sonra Ta 
kadar uzanacaklar, orada 
tuklar ıöyliyecekler, abi 
çelenk takacaklar. 

Şimdiye kadar yalnız erk 
tarafından idare edilen b 
yenin gayretsizliği yüz 
yamrı yumru kalan lst 
caddelerinde şık ve dar · 
pinlerle yürümek, hem de 
tanahmetten Taksime kadar 
rümek, temin ederim ki bu 
kalbeşer bir fedakarlıktır. 
mafJh belki de Kadın birHfİ. 
tezahürat gUnü yürüyüşe i 
edecek olan hanımlara bol 
fera hayakkabılan yaptırınatl': 

Siz ne derseniz deyiniz, 
fazla yaş yaşamak, fazla te 
sahibi olmak faydalı şeydir•~ 

Nezihe Muhittin Hanım ~ 
mız, işin bu sahadaki güçltllj 
bildiği için alaya Taksim~e / 
tirak edecek Ye kıyak bit 
tuk söyliyecekmif. ,ot!, 

Uzun bir yol yürilyilp /. 
duktan sonra nefes nefese ,v 
lenecek nutuklann yanında .,.J 
zihe Hanımın sözleri DemofP" 
sözleri gibi görilnecek! tt'JIJ 

1.ophı yr 
ee 

Hele bazıları var ki baştan 

başa gençler, hatta yeni yetiş
melerle dolup boşalıyor . Bu 
mel'un yerlerin, çocuklarımızı 
mekteplerinden, yuvalarından 

çekıp alan cazıbesi nedir? Mıı:lll tıı:lll 0~ Ne zaman harsimizden ko- ~ 
nuşsak, söz, hep buraya takılır ~' 

kalır. Dün gene böyle konuşu- B b- •h• S iti' 
lurken batmadım ki sade şiki- u sa a u ~ 
yet yetmez. Afete uğramış genç- ahmette yapı)D~ 
liğin hangi sebeplerle oralara b " 
düştüklerini aramak lazımdır· Kadınların mitingi u f!.' 

Bugünkü çocuk ları okuma- saat 9 da Sultanahmet llldl. 
mazlıkla, heyecansızlıkla itham nında yapılacaktır. K~tl 
etmeden evvel, bizler onlara tarafından nutuklar söylen~ 
karşı vazifelerimizi kusursuz yap- sonra kadın kalabalığı E ~ 
malıyız. Eğer bu şart lar hasıl Fırka, Vilayet binalarının 61111. 
olduktan sonra da gene şimdiki beşer dakika tezahüratta 
nankörlükte devam eder erse, o nacaklar, bilihare Takı~ 
zaman a tınlanna çürük damga- derek abideye bir çelenk 
sını vurmak hakkını benimsiye- caklardır. 
biliriz • ee • 

Gençlik okumuyor! Diye bağ- İzmir heye~. 
rıfıyoruz. Evet okumuyor. Çünkü 

neyi, nerede, nasıl okuyacağını Dün şehrimize geldİI 
ögrw enmemiştir. Bunları temin d 1 : .. de J 

Son zamanlar a znıu r 
etmek tam manasile bizim vazi- kua gelen ıktısadi bubraO'~ J 
femizdir. Divanyo unda bu k bbO'~ 

çare bulma jçin te~e 
1

. 
toprakla hiç alakası olmıyan bulunmak üzere lzmır : r:_ı 
bir millet, bir okuma odası d f'I""; 

odası reisi Balcı za ~ IJl1 açmıştır. Hangi saatte geçerse-
1 

d bıt 
Beyin riyaseti a tın a . niz geçiniz ıssızlaştığını göre- _.Jt_ 

mezsiniz. Kendi umumi kütüpane- Ankaraya gitmişti.. · I"' ~ 
Heyet dün şehrım. ı.ze .. .tJ.d' lerimiz iki ölü dile mezar b .,..... 

yalnız heyetin katı ı 
olmaktan başka hiç bir işe Ankarada kalmıştır. 
yaramaz . Yahut sade ilim !•••••••••-...- .ı 
adamlarını doyurabilir. Ne olur 1/ \jiP~ 
Amerikalıl arın kurduğu esas .. V AKIT,. iN TA~ .ı • 

üzerinde Şehremanetı de beş on .., ~ 

okuma odası açsa. Bu gibi Cuma 
yurtların kitap, mecmua, gazete il lill 11 
masrafları da büyük bir yük 
teşkil etmez. Bulgaristanın her 
köyünde bile bu türlü kütüpa
neler varmış. 

Muhitin hazmedeceği kitap ve 
eserleri taşımaktan yarın geniş 

faydalar doğar. Toy gençlikten 
ilim aşkı, ilim sabır ve feraga
tini beklemek haksızlık olur. 
On'arı en kolay, en alımlı vası

talarla okumağa alıştırmalıyız. 
Sade tikiyet yetmez, biraz da 
kendi kusurlarımızı görüp söyle
mekten çekinmiyeıim. 

Nı san 

1930 



(V-IT )iN SEHIR HABERLERi ] 
~dliyede 

Demir Hafız 

Aiahkcnıeye gelmedi 
zorla getirilecek 

. kadir gecesi Ayasoha cami
~nde vaaz esnasında t ükfımetin 
•ttaatını takbih mahiyetinde s6-
tler söylediği kaydile hakkında 
~lcibat yapılan Demir Hafız, 
dun Sultanahmet birinci sulh 
tela ınahkemesinde muhakeme 
tdilecektı. Tebligata rağmen 
~ahkeıneye gitmediğinden, ba-
.•trı Sait B. kendisinin zorJa ge
~rilnıesine karar vermiş, muha
tırıeyi nisanın yirminci günü 

latt on dörde bırakmıştır. 
-

Karısını ö.düren 

i\li, on sekiz sene ağır 
hapse nıahkun1 oldu 
leavakta geçen sene haıiranm 

~.~okuzuncu gecesı, kıs\<a.~ç ~.k 
•rııe karısı Naciye H. ı o du 

ttn k 
~ ve bu esnada aynanası 

d
6 

mi e H ı da yaralıyan Ali, 
n İstanbul ağır ceza mahke

: llte tehevvüren ~atıl ve cerh
tn on sekı z sene on bir gün ,. 
b'lır haps~. maktu.ün varislerıne 
ın ı· . w h k ıra tazmınat vermege ma -
61tı olmuştur. 
Polisın ıııuhakenıesi 

\> Cieçen şubatta kendisine yüz 
~'illi yen Fatma H. isminde b~r 
}'f d~nı. öldürmekle maznun p~lıs 
d ll Usı Ef. nin muhakemesıne 
llJUn lstanbul ağı1' ceza mahke-
l'!tftde başlanmıştır. 

1'· Maınun isticvap edilmif, şa
t~'er dinlenilmiş, müddei umu-

:• Ceınil B. tehavvüren katil
~n teza istemiştir. Karar ve

tcekr 
ır. 

1,600 lira ihtihis 
~·60o lira ihtilas etmekle 
'-' tnun Ku•edibi maliye tahsil 
--:ltıuru Sadık Ef. ağır ceza 
~.bkenıesince beş sene hapse, 
,•~ls ettiği parayı iki kat ver
~e, .üç sene memurlu~t~n 

turnıyete mahkum edılmıştır. 

l\ 04-I 

~ 
fn .. İsterl in 

ktıt'\ı lilıı lirası dün bosada 1029,5 
'lıta tt, açılmış ve 1031,25 ku-
103() ;adar yüks. ldikten sonra 
lia. ' S kuruşta kapanmıştır. 
~l<alar konsorsi yonıu 

ltıi ;~alar konsorsiyomu komi
tal>l il akşam ticaret odasında 
letltj~llarak kambiyo vaziyetini 
tit""' k etrniştir. Konsorsiyoma ... , .. 
td, •çın evelki gün müracaat 
btıı: lUrk ticaret ve sanayi 
"41,t~••nın bu ta ehi Maliye Ve
aıllnQı ilce tetkik edilerek kabul 
~İle ku,tur. Bu bankanın iştira-
b· ons · •t inil 0nrsıyomun sermayesi 
h-liğ 

1
Yon Yüz elli bin liraya 

o muştur. 

~ --
'-tat:tbuat kongres~ 
tc .... uat cerniyetinden: 

ı.ı· -•Yeti 
(b1}'c içr 0 nıutat heyeti umu-

u o-.~ )•rnaı llNisan cuma günü 
~k ei\ll) ö" 1 
lt ta ltirk g ed~n sonra bir bu-
dılecekt· ocagı salonunda ak-
~ ır. 

~ ultıam d 
~ 'r•rite n~ e, evvelki kongre 
~lulldu~Zanınarne tadilatı da 

._.tıı.i t d~n asli azanın be
etrıflen rica olunur. 

Emanette ---------
Sokak levhaları 

Yeni harflerle sokak levhala
rının imali bitmek üzeredir. 12000 
levha yapılacaktır. Bunun 10 bini 
hazırlanmıştır. Levhalar 15 güne 
kadar tesellüm edilecek ve so
kaklara takılmaya başlanacaktır. 
Ev ve dükkan numaraları hazır· 
lanmıştır. 

Bütçe hazırlanıyor 
Cemiyeti belediye bütçe encü

meni Emanet bütçesini tetkik 
etmektedir. Tetkikat bir buçuk 
ay içinde bitirilemezse 3 aylık 
bir bütçe hazırlanacak, senelik 
bütçe bilahara çıkarılacaktır. 

Hün1it B. , bir haf ta 
sonra gelecek 

Ankaradan gelen malumata 
göre, Emanet muavmi Hamit B. 
Ankarada daha bir hafta kadar 
kalacaktır. Hamit Bey, Emanete 
lazım otan kambıyonun satın 
Jın .. ması için müsaade istıhsal 

etmektedir. 

Darülfünun için 

Ecnebi müderris 
mi celbedilecek? 
Darü fünun Emin;, ha

berim vok, divor 
Darülfünunda bazı ıslahat ya

pılması için alakadar arın meş

gul oldukları malumdur. Ban 
müderrislerin tasfiyesi, bazı kür
sülerin lağvını istihdaf eden bu 
tasfi)'e işi üzerinde fakülte rgec
lisleri ve divan meşgul olmuş ve 
tesbit edilen proje vekalete 
gönd rilmıştir. Bu proje hakkın
da henüz malumat gelmiş değil
dit. Yalnız ahiren duyduğumuz 

bir şayıaya göre yeniden bazı 

ecnebı müderris celbi ve bu su
retle Darülfünundaki ecnebı mü
derrislerm takviyesi düşünülüyor
muş. 

Mevcut ecnebi müderrisler
den, lisan bilinmemesi yüzün
den müşkülat çekildiği ve bu 
suretle bunlardan edilen istifa
denin pek mahdut 01duğu da 
rivay.et edildiğine göre yeniden 
ecnebi müderris celbının, üze-
rinde çok düşünülecek mühim 
bir mesele olduğu muhakkaktır. 
Bu münasabetie dün darüıfünun 
emini Neşet Omer Beye müra-
caatla bu husustak düşüncesini 

ve şayıanın sıhhatini anlamak 
istedik. Neşet Ömer Bey şun
ları söyledi : 

- Böyle bir meseleden ha
berim yok. Biz yaptığımız pro
jeyi vekalete yolladık. Ne neti
ce verdiğini henüz bilmiyoruz 

Bırakıln11ş çocuk 
Dün Köprüden 10,5 postasını 

yapan Kalamış vapuru Kadı
köyüne yanaştığı zaman birinci 
mevkide 10 günlük bir kız 
çocuğu bulunmuştur Terk eden
ler hakkında takibata, başlanmış 
ve nevzat darülacezeye gönde
rilmiştir. 

Devrilen motör 
Dün saat 14 te İtalya bandıralı 

Afroditi vapuruna 15 kömür 
amelesi götüren motör ş. man
dıra ve vapur arasında kalarak 
devrılmiştir. Ameleler etraftan 
yetişenler tarafmdan kurtarıl
mıştır. 

Şerif Bey 
Dün İstenbula döndü 

İki gün evvel ansızın Anka
raya gıden polis müdürü Şerif 
B. dün şehrimize avdet etmiş 
ve vali vekili F az:ı Beyi maka
mında ziyaret ederek görüş· 
müştür. 

Dün kendisine bu seyah&tinin 
sebebini soran gazetecilere mu
maileyh şunları söylemekle ik
tifa etmiştir : 

- Ankaraya gitmemde bir 
fevkaladelik yoktur ve her za
man amirl.erimle temaslarda 
bulunmam pek tabiidir. 

Küçük haberler 

.A Tütün inhisar idnresinde çalışan 
mücekııit memurlar h:lld mııırşlarını ala
madıklarından dün tekrar ,\!aliye Yekd
letine müracaat etmişlerdir. 

.A Son zamanlarda sehrimizde oto
mobil knzalan ° 020 aıalmı.-ur. 

.& .Mıı!OI gaziler cemiyeti Varnn 
pl:ljl:ırını gezmC'k ınaksadile önümüzdeki 
Kurban bayramı için bir Varna ~eyahati 
tertip etmiştir. Bunun iı;in lzmir veya 
ı\nkanı ,·apurları kir;ılanacak Ye plaj ha
riç olmak üzere seyahata iştirak ede
ceklerden yemek ve , upur ücreti olarak 
t O lira alınacakur. 

.& Buz inhisar idarc,inin Ynridau 
22 mil) on lira olarak tcsbit edilmiştir. 

A Bclcdh·e tnlimatname::ine ) eni 
iJıh·e edilen dürt madde mucibince kah
\ elerde kundura bO\·aıılma-ı ve dilen
cilerin men'ilc bcrabe~ dı.ikk:lnlann cam· 
!arına perde konmasınn, , c Ayaso[ynd:ı
kı kah\enın kuldınlmuı karargir olmuş
ıur. 

.& ~eyrisefııin umum mi.idlirü Sadul
lah ll An karaya gitmiştir. . 'errisefain 
idaresi \' alo\'ada kirıl\'a ,·cri!ınck üzere 
zarıf kö~kler ~ ııptı rmaga ve kaplıcanın 
en münasip yerine Gazi 1 Iazretlerinin 
muhteşem bir heykelini rekzetme~e ka
rar \'ermiştir. 

.& Şehrimizde teşkil edilen büyük 
rakı fabrıkalan tro~ıune dahil olml\·an 
uç küçük fabrıka raıı.tıyetini tatil ctmi~tir. 

.& i\ lilli vapurcuhr hirlij'ti dün hir 
içtima akttetmiştir. Bu içtimada i\lilll \'a
pur kumpanyalarının birleşip bır ano· 
nim şiGket teşki' etmeleri hakkındaki ilk 
esaslar tesbit olunmu~cur. 

.& Fırıncılar dcgirmencilerin lıirle\'İP 
bir şirket teşkil etmcl erine itiraz etmek· 
te ve bu taktirde ekmek fiatlannın arta-
c:ığını !'öylemcktPdirlcr. . 

.A Fener er rüsumunun ta<lilı hak
kında ''apurculıınn Ankaradııki teşebbüs
leri mü~bet netice vermiştir. 

Hangi maddeler? 
Kamb vo kararnamesin., 

deki tadılc!t 
İki numaralı kambiyo karar

namesi Heyeti vekılenin dünkü 
içtimaında müza" ere edilerek 
kabul olunmuştur. 

Atdığımız malumata göre yeni 
kararnamede bilhassa şu madde
ler tadıl ve tahfif edilmiştir: 

1 - Eski kararname ahka
mmca ihracat tacirleri celbettik
leri dövizi Türk parası olarak 
almak mecburiyetinde idiler. 
Yeni karanamede dövi dövizle 
mahsup etmek gibi teshiJat 
gösterilmiştir. 

2 - Evveli bankalar eshamı 
ve tahvilatı muhafaza etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. 
Yeni kararname ile bu kayt kal
dırılarak memleket dahilinde 
esham ve tahvi at alım ve satı
mı serbest bırakılmıştır. 

3 - Alivre kambiyo satışla
nndaki bazı kayıtlar tahfif edil
miştir. 

Kararname bu maddelerden 
başka daha 5 tadilı ihtiva et
mekte olup Reisicümbur hez
retlerinin tasdikine arzediJdik-

' ten sonra tarbikine baılanacak
br. 
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SİNEMASINDA 

PLANTE : LO 
• senenın en muazzam sesli ve sözlü eseri olan 

•TEMASA GEMİSİ 
• t'Show - Boat) 
• filminde KO'\\l\l'YOR. '\\HKI mı.fYOR \C ~ll'7..-\l'FER OLl"YOR 
• 114,·etcn; J>F 1'17. KIZI F.FT \l.IYA flA7\I \l 7.e\ bek raksı 'c şarkıl.ırı go<terir 
• Turkçc ~arkılı filminde Bu~un <ııat 10.45 tenzıl~tlı fi:ıtl matine 

•••••• • • •• mn llCI 
•••••••••5 ~••~•••e •••ooe~oo•I•_..... ........................ ~~ 
: MATMAZEL MARİ BELL ~ Bueün . , 
: ŞARL BOYER : 
: ve heyeti temsiliyesi Bükreşten • 1 

: avdetle Nisanın 18 inci Cuma : • : 19 üncu Cumartesi ve 20 inci : 
(1 

: Pazar gün eri ~ 
! FRANSIZ TİYATROSUNDA : 
: tekrar tcmsi1lerine başlıyacaktır ; 
• • 
··~···············~5····~····· 

o Bulmaca o 

/jugünhü buımacamız 
Soldan sağa ve Yukardan a~ağı: 
1 -Sopa (.3 .. 2 - bizim I...o~it[l I] 3 -

bal se\'en hayvan [ 3 l, ince (5.J 4 -

koyu çorba [4J 5 - garcz[3], on değil 
[3] ô - "Düşkünler ., muharriri [ 9 J 
7 - baş [3 J, \·iıcu t suyu [3] zaman (2] 

8 - en büyük ha) \On [3:, p:ır:ı kutusu 

[4] 9 - koltuk [61. aşina [ 4 ] 10 -
nedir o ? ce\'abı \'crılcn bir eski oyun 

[6] 11 - nihn) et [5~, haksız 5J --
C ôiUıv :l 

Sinop esbak meb'usu Ömer 
Lütfi B. berayi tedavi bulundu
ğu Cerrah Paşa hastanesinde 
vefat etmiştir. 

Cenazesi cuma günü Beşiktaş-
ta Sinan Paşa camiinde namazı 
badel'eda Maçka mezarlığına 
defnedılecektir. 

/stanbul 7 inci icra memurlulfundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

satılması mukarrer Kmrn cinsi 
bir adet inek 16 - 4 - 930 tarihli 
çarşamba günü saat dokuzdan 
itibaren Fatihte Atpazannda 
açık arttırma ile satılacc!ğından 
talip olanların gün ve saah mez
kurda hazır bulundurulacak me-

muruna m.iracaatlar• il in olunur. 

a 

MAJJIK 
8inlMHSIUDfl 

dilber ve şuh 

LORA LA PLANTE 
nin temsili 

KHHHUllK MHli 
büyük dram 

....... -···--···m··-···· ................ ::=:= 
ar-·~5··iiüylık···;;;i~G~·;;··;;cum1e İİ 

~~ JON JiLBERT, ANİTA PAJ, :1 ii BESi LOV, KONRAD NA GEL, İi 
:: BUSTER KETON i ah.. h .. :ı 

~i Bugün MELEK SİNEMASI i! 
ii nın göstermekte olduğu mı l- iİ 
:: yonlara mal olan : i· 
g HOLiVUT REVÜSÜ:; 
grenkli, sözlü ve şarkılı filmindef: 
~ikonuşuyorlar ve şarkı söylüyorlarH 
•· H •• :: amlş; Buırün matineler tam saat 12 15 te :i 
H başlar ( Metro Gold~lıı Mayer filim) :3 
::::::::::::,-.::::::::::::::::=::::::::::::-.:::::::::: 

\J Bu akşam 
" Sinemalar~ 

1 

-

Alkazar - De•ıler vadisi 
Alemdar - Kartiye L.Aten 
Asri - Hırsız 

r ı 

Ekler - Kadın 
Elhamra - T emap gemisi 
Etuval - Kamçılı medeniyet 
Lüksenburg - Spaventa 
Majik - Karanlık maz\ 
Melek - Holli\'ut revüsü 
Opera - Pembe köşkün esran 
Şık - Ateş gibi 
Beşiktaş Hilal - Kan gemisi 

Bar ve Müzikholler ı 

. 
il 

: 

j il 

1 

Garden - Elli Lis, İrena, Nandi 
Balet, Talmaç ve Siril, i 

r Bekefi, V antura 

i _!~r~uvaz - Arizona baleti 
1 

j 
- ---

-- _,. ___ -
[ ZAYiLE~ ) 

Galata f thalat gümrüğünden 
almış olduğumuz 10,896 No ve 
25-8-929 tarihli beyannameve 
ait 1831 lira 4 kuruşluk r 
buz senedi zayı olduğun _ _. ı 
hükmü yoktur. 

J. Bert ve şürekası 

Is a11bul asliye mahkemesi üçü11cii 
hu u ~ dairesmde11: 

Ahmet Tevfik Beyin Şerafet
tin ve Ragıp Beyler aleyhlerine 
ikame edip Ragıp beyin gıya· 
bmda ceryan etmekte olan şuf'a 
davası hükürn derecesine gelmiş 
ve muhakeme 28-4-930 pazar
tesi saat 13,30 a talik kılınmış 
olduğundan H. U. M. K. nun 
406 mcı maddesine tevfikan 
beş gün zarfmda hakkı itırazım 
istimal etmedıği takdirde mah
kemeye kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. 

~~===::========~ 1l fiünDf Hi~Ki :=============~~=·= 
i~ Kadın ve erkeklere hususi i 
~i derslerle ve Fransız metotla- is 
fi rile oğretilir, 3 aylık kurslara g 
ii talebe alınmaktadır. Beşiktaş i~ 
:.·i akaretler Dikiş yurdu. :: •• ı: 
a:ımıı:ı::ı:::::::::::::::::::::==ı:::::::=::ı::::ı 
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•• 
D KÜ LER: 3 

Oğul 
Yazan : Sadrı Etem 

Dünkü kısmın hlilasası : 

1 l 'ehaııı et l likmetle ılansn knlktt, 
onlar dans ederken bnan kelli fclli bir 
zat geldi. "'acit ) eni gelen adamın ya
nına ~okLılclu \'e onunla bir ma~rıya 

oturdu. Sacit kardeşini de aynı masa\ a 
çağırdı. Üç ki ~iydiler. içtiler, eylendi'er. 
Ben hıll:\ tek göıliıklü kadını SliZÜ) or
dum :\J:ıd:ım :\eri de ':ıcidi ve kardeşini 
soruyor \e 

c :\c güzel şe\ ler ikisi de, güzel 
l,n da, erkek de .. divordu.,, 

Kadın bir cıgara daha yaktı .. 
O dumanı savurdu ben hul

yaya daldım ... 
Aşka başka türlü geviş geti

ri!mez yal Kadının cıgarasındnn 
çıkan dumanlar bir an için gö
zümde barı sildi ve bana ipsiz 
sapsız bir sürü şeyler hatırlattı. 

Madam Neri bu esnada bana 
acayip, acayip şeyler soruyordu, 

· mesela: 

"- Ben kaç yaşında varım, 

tahmin ediniz diyor .. 

Ben ona eskidenberi beğendi

ği bir yaş söylüyorum: 
"- Madam tam otuz yedi... • 

Diyorum. Madam seviniyor ve 

benim arkamı sıvazlıyor karşı
sındaki delikanlıya şöyle bir ba

kıyor .. Cevap veriyor: 
"- Tam, diyor, tıpatıp otuz 

yedi yaşındayım.. Lakin biraz 

ettim kadın, 

bakıyordu .•• 
Dedim ki: 

boyuna Hikmete 

"- O tarafa çok bakmayımz. 
Görmiyor musunuz, şu hanım, de

likanhyı çiğ, çiğ yiyecek... Onu 
pek kıskanıyor. 

« - Kadının kıskançlığı hoşa 
gidiyor... O delikanlı sizin ar
kadaşınız mı? 

«-Arkadaşımdır .. Hem de mu
harrir ... 

"- Siz .. 
' '- Ben de muharririm .. 
"- Ha.. Şimdi hatırlıyo

rum.. Sizi de onuda.. Hani bir 
gün plajda golf kıyafetile gel
miştim. 

Ben derhal hatırladım •. 
hnve ettim· 

•· Evet, dedim, siz otomobi-
linize bindiniz, biz de sizin ar

kanızdan baka kalmıştık •• (Y~
rabbi o gün otomobilin ardından 
ne bel, bel bakıştı. 

O gün ben Ayniştayinin söz

lerine inandım.. O gün beş lira

cığımız olsa idi neler, neler ol

mıyacaktı. Yoktu •.. bir taksi 

tutup da güzel kadınm arkasından 
gidememek bize milyonlar kay
bf>tmekten daha acı geldi. Ha
tırlarken bile içimde acı duyu-
yorum. ) 

bozuldum... mtmedi 

Sonra süzülüyor, ağzı kulakla- ,,,., ' 
rında, ku.lanıla kulıamla gevşe- 10 Nisan 930 1 
miş bir r-açı iastiği gibi saHa- 1 Borsalar 
nan dudaklarını kula~ıma yak-
laştırıyor, şunları fısıldıyor: 

"- Bir kadmm yaşh bir ko
Knn1b yo 

Açıldı 

cası olursa böyle olur. 

Ben onu başımla tastik edi

yoruıp. Fakat güzel endamlı 

kadın da... Derhal aklıma bir 

l Jnailiz lira11 Kr. 1ıo .10 
M TJ~ mulı'.ıblll Dolar 0.4• o 

l•rank 1 )6.5o 

şey geldi dedim ki : 
- Madam, Mösyö Fatseri 

( Fatseri Nerinin karşısındaki 

İtalyan gencidir) sizinle dans 
etmek i~tiyor ... 

.... 

1.iret 
Belga 
Drahmi 

ls. l'rank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Peı:era 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o ı.ev Kurus 
1 Turk lirası Dinar 

Çen·oneç l\uruş 

Nukut 

Kadın sot mağa bile liızum 

görmedi. ellerini masaya dayadı. 
Kalkmıya hazırlandı. Kocası 
uyukluyordu. Delikanlı Nerinin 
kocasından oun uyandırmak su

retile izin a nı. Neri F atseri ile 
dansa bns. adı... Bu dans da bir 

1 
ı ı ~terlio ( ln111tı) 
ı llolar (Amerika) 

acaip itlen di. Orada olup da sey- ' ıo ı rank ( Fransız 
retmeli id ni ~ . ~0 Liret 1: ltalya 

O Frank Belçika] 
Aklımı yelken ettim, ben de ~o ürahml [Yunan] 

derhal masa fan kalktım, güzel ~o Frank [ls\·lçrel 
·o l.eva Halgar] 

kadının önünde gerdan kırdım, ı Florin (felemenk] 
bir dans rica ettim. ıu Karon [Çekoslovak 

Ş ı ~ilini? Al asturyaJ 
( imdi olsa imko 11 yok tek- ı r.r.ctıı (lspıııya l 

lif edemem, o "r.lllJll ne kadar ı nannıaı•JAlıııaaya 
olsa serde d ' dnhlık vardı. ı Zloıı 1.ehlstan 

ı Peng1J Macıırl stan 
insan ne kad~, çirkin olursa ıo Ley LRomaoyaJ 
olsuu gcnçlıı~ içınden bin bir 20 Dinar rugoslovyal 

• ı . • d ı < cvoaeç Sevyet 
beygır l\U ı.tvetın c bir motör 
gibi sürl" kıer götürür ... ) 

Kadın rjcamı kabul etti.. Bir 

kaç r:' ta döndük; kadın iyi dans 

Altın 

l\lecidlye 
1 nnkoo 

florsı 
harici 

IC3-I ·o 
21 

92 ,., 

5 1 

Kapandı 

~ 48 
(,~ 

117 50 

ı. 93,ı o 
• U.70 

70,2.5 
;-ı- )8 

2t· ı?,So 
ıo13 ; 

ıo:ı~ ,.5 
21 .. 

1"9 
'29 
12< 

o 

~2. ; o 
51 

\.41 

I ıcarel ve zahırc ediy<J. du... 1 
Ona: rı.ıı., nc•r•ı boroau 1ı:1ttbıumumıııt· 
"- Hanım Efendi, dedim, ka- ---_..;t;;,;••;.;.•;.;;11n;;.;;d;;,;•0;;...;.";;•~·~11;,;,;m;.:;1•t;.;1 • ____ __. 

Ok.katı 

valyasız geliyorsunuz galiba.. A&a.mı Aocarı 
k l l 

K. P. K. P 
"- Evet, dedi, ava ya arım Bu~day 

d 
Yumuşak 

hep oturma kavalyahm a onun Sunter lo 30 13 07 
12 

için... İyi dans eden kavalya ~~ Zahireler _ ıo 2o ıo 2o 

o mayınca onları ne diye taşı- c:.avdar 
17 A~A 

maıı ;\!ısır 

7 7 10 
.'i 27 ~ 35 

6 ııs 7 5 " D w d d" D"kk t ı- ~auh . ...;;· n ___________ • - ng::u, e ım... l a -

B iyükada'y4 gideceklere: 

SELEKT 
Lokanta ve Birahanesini 

Tavsiye ederiz. 

Edremit as!iJ e mah:umesinden= 
Edremitin tuzcu murıtt mahallesin

den berber ahmet usta kerime~i 7.eynep 
H. tarafından zevci mahalli mezkOrda 
mukim iken tegayüple halen nerede 
bulunduğu meçhul olduğu tchakkuk e
den Trabuluslu kunduracı Hüseyin ça
vut aleyhine ikame olunan boşanma 
dava!tnın muhakeme günü olarak tayin 
olunan 3-5-930 cumartesi günü sıat 13 
de l<:dremit aslive hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmasl \'e aksi halde hakkında 
gıyaben devamı muhakeme olunacağı 
ve kendisine tebligi IAzım gelen müdde
iyenin istida suretıle davetiyesinin mah-
keme divanhanesine talik edildiği ilA-
nen tebliğ olunur. (D.323 ) 

lstanbul dördüncü ıcra dairtsindtn: 
Hafız Mustafa Efendinin Luiza 
hanımdan borç aldığı bin iki 
yüz liraya mukabil birinci derece 
birinci sıra numarasile ipotek 
irae eylediği Gülcami maballe
sinin cedit Hisardibi sokağında 
etik 9 cedit 14 numaralı bir 
bap hane ile gene Uç ylb: liraya 
ayni şerait dahilinde ayni mev
kide atik 17 cedit 15 numaralı 
elyevm maa bahçe hane b~r~u1! 
verilmemesinden dolayı bırıncı 
ihaleleri yapılmak üzere otuz 
gün müddetle açık arttır~a 
suretile satışa konulmuştur. Atik 
9 cedit 14 numaralı hanenin 
hududu sahibi senet Mustafa 
Efendi bahçesi, bakkal Hamdi 
Efendi İbrahim Efendi haneleri 

ve Hisardibi caddesile mahdut 
yetmit bir arım küsur santim 
terbiinde araziden on artın 
terbiinde aydrnhk mahalli müte-
bakisi bodrumdan maada üç 
buçuk katlı beden duvarları 
kagir ahşap aksamı yağlı eski 

bovalı binada bir bodrum bir 
taŞlık bir kısmı yUklü dolaplı 
ve bir kısmı cumba şahnışh bet 
oda zemini kırmızı çini döşeli 
gömülü küpleri ve emme basla 
frenk tulumbalı aydmlık mahal-

lini muhtevi mutfak ve bir 

arahk zemını çinko taraaayı 
muhtevi iki bin iki yüz elli be~ 
lira otuz sekiz kuruş kıymeti 
muhammeneli hanenin tamamı 
ve yine ayni mahalde atik 17 
cedit 15 numaralı gayri men-

kulün hududu Zehra hammın men
zil arsası Mahmut ağanın menzil 
arsası ve bazen belediye müfet
tişlerinden Nazmi efendi menzil 
bahçesi ve sahibi ıenet Hafız 
Mustafa efendi menzili diğer 
tarafları tarik ile mahdut altı 
yüz seksen üç lira elli bet ku
rut kıymeti mubammeneli yüz 
yirmi üç buçuk arşın terbiinde 
araziden kırk beş a11ın kllsur 
santim bina mütebakisi yan ta-

rafta duvarla mahfuz bahçede 
bir erik bir badem ağacı var
dır. Binada zemini çimento mu
sakkaf yan tarafı camekanlı 
taılık üzerinde ylklü dolaplı 
bir oda ve bir hali bahçeye 
pencere mahaJleri bulun-:n bo
drumda bir mutfak mahallı meY-
cuttur. Derununda Behçet efen
di sakindir. lştirasına talip olan
lar ve daha ziyade malumat 
almak istiyenler kıymeti mu
hammenelerinin yüzde onu niıbe-
tindc pey akçelerini ve 929-2694 
numaraaile İstanbul Dördüncü 
icra memurluğuna müracaat et
meleri ve 17-5-30 tarihinde ıaat 
14 ten 16 ya kadar birinci iha
lesi yapılacağı ilin olunur. 929-
2694 

Osma11lı bankasından: 

Osmanlı bankasının Galata, 
Yeni cami ve Beyoğlu devairi 
Paskalya ve İdi Mılıi münue· 
betile nisanın 20 inci pazar ve 
23üncü çarşamba Jıilnleri kapalı 
bnlunacaktır. 

~~Sta8 
Bu akşamki 
Boks maçı 

( Andre Rebi ) bu aktım yedide 
Galatasaray kulübünde kıymetli 

bokıorümüz ( Sıtkı \ 

ile döğü,ecek 
Gılataııarıy 

kulübünün ge
tirdiği ecnebi 

boksörlerinden üçün
cü~ü olan bu f ennl 
birinci sınıf profes· 
yon eli geçen ay (Sa-) 
rangı) karşısında gör
müştük. ~ürat ve 
mahareti itibarile bi
zim boksörlere çok 
faik olan bu mahir 
Franm döğüşçü~ü. 

dokuz kilo kendin
den fazla olan has
mını kolaylıkla ka
zanmıştı. Bugün kar
şılqacağı Sıdcı geçen 
seferki hasmından 

daha hafif tir.Arala
rında büyük bir !!ık-
lct farkı olmıyan bu Bu akşam St!kı ile 
iki boksörün nasıl karşılaşaca~ olan 
döğüşecekleri şim· Andre Rebi 
diden merakı celbetmektedir. Şıtkının ta· 
raftarları ve bizzat kendisi galibiyetten 
eroin bulunmaktadırlar· Fransız boksörü 
ise "benimle müsHi kilodaki Sıtkı ile 
daha sert döğüşeceğim ve ~öreceksiniz 
ki kat'i neticeyi son ravuttan evvel ala
cağım,, diyor. 

iki tarafın lıu galibiyet imanı maçın 
cereyanına tesir ederek döğüşlü memul 
şeklinden daha sert bir bale gerireceği 

muhakkaktır. Sert başlayıp sere devam 
edecek olan böyle bir maçı Sıtkının so· 
ğuk kanlılıkla idare edebilmesi biraz 
güçtür, zannındayız. Vakıa Sıtkı Fran
:!ızdan daha sert vuruyor. Fakat bu, iki 
yuz maçtaıı fazlı yapmış Rebi gibi bir 
proefııyonel karşısında kazanmak için 
tam bir istinatg~h değildir. 

Fransızın,sağ elite sert vuran re ken
dine naıaran döğüş tecrübesi az Sıtkı 
gibi bir hasım karşısında ilk ravunt
lar ihtiyatkAr vt'. yalnız sollarla döğüşe
rek hasmını yormağa ve beşinci ravunttan 
sonra daha seri ve daha ııteşli çalışarak 

Sıtkıyı büsbütün eritmeye çabalay:ıcağı 

fi'utbol ınacları 
Bugün Stadyumda • mütead 

futbol müsabakaları yapı ıac 
Sabahleyin küçükler arat• 

ki karşılatmıya devam edil 
öğleden sonra da büyük ta 
lar oynıyacakbr. 

İlk müsabaka Beşiktaşlı V 
~basındaki şilt maçıdır. G 
defa üç iiçe berabere kalan 
iki takım, bugünkü karşılaş 
iyi bir netice almak içiıı 
halde büyük bir gayret ve 
essir bir oyun gösterecek) 
Bu maçm galibi Galata 
yenen Fener takımi1e şildill 
hai müsabakasını oynıyaca 

Son maç muhtelit takımın 
zırlık müsabakasıdır. Muht 
bu defa Galatasarayla 
şılaşacakhr. 

tahmin edilebilir. 
Görülüyor ki bugünkü maçın e 

hemıniyetlı \ "C en meraklı olıtn cihed 
noktada toplanmaktadır. 

Doğru bir tahmin yapnbilınek 
Fransızın sağ elite de çalıştığı 
ne kadar müessir olduğunu icap 
di. Halbuki birinci Saranga maçınd• 
yumrukların açıktan hiç kullan.~ 
olan bu boksörün bu vadideki iktl ~ 
bir tahmine raptetmek şimdilik . ~ 
değildir. Seticc olarak şunu söylı~ 
ki bugün Sıtkı Fransızla berabere '.-1 

bir maç yapabilirse tevkalAde şer~ 
mu\'affakiyet elde etmiş sayılır. Z,~ 
ihtimal olarak F'ransızı nakavet /.. 
harikuUde bir zafer kazanmış ol•' 
.kıymetli boksörümür. Sıtkıya bLI i 
imtihandan mu\·affakiyetle çıkcnasııı' 
menni ederiz. 

Türk Sporun ~ 
müsabak~ 

Türk Spor refikimiz tarafındıııı ~ 
edilen bisikletli kroskontri müSI-~~ 
yann KAathane civarındaki Anzalı iP'..: 
bugün yapılıyor. Memleketimizde i~ 
tertip edilen hu şa fanı dikkat 111 / 

lı.:aya iştirak etmek üzere otuza . ) ; 
sporcu kaydcdilmi~ti r. Bu gençlerıllf 
sında Galip, Tacettin, Ziya, .

1 Saridls gibi Türkiye bisikletÇl 
tanınmış simaları me\'Cuttur. l\lıi~ 
bisiklet federasyonunun nezareti • /. 
yapılacak, Muvaffak Beyin riyased ~ 
daki hakem heyeti bisikletçilerin ,;:f. 
kederini kontrol edecektir. Yarış ıtı 

umumiye~i itibarile çok heyecanlı ıı • 
şüphesizdir. ı 

Refikimizin mtisabakasının ıııtı -1.. 
cereyanını temin edecek bütUfl 1~ ve plAnlan hazırlanmış \ "C me~~ 
tanınmış spor şahsiyeclerinden cnıı 11~ 
geniş kadrolu bir hakem heyeti \ , 
getirılmiştir. Koşucular sııat 8, sO ~~ 
il de birinci kilometrede vaki Jb~~I 
kahvesinden hareket ederek Arıııle 
tane sıralarında bil\·ülc bir ka\iS ç 
cekler ve müsabak~yı g"ne hareket 
tasında bitireceklerdir. 

Istanbul Emvali Eytaı1 
idaresinden : 

llasaıı Talısiu efendi ile flavrh·e lfomnııu idaref11
1 

.. J fı ıı'' 
vefaen ferağ c~tiğ_i Kasmıpaşada Kadı .Melıuı~~ e ertf' 
ıuahallesiııde ) em çe~me ~okağırıda atik 7 nnıker t) 

cedit 25 ııttıııaralı bir h.ıp kar gir lıaue atılı ktır. ~ı.eı~ı~ 
haney•' girildikte bir taşlıkta bir mutfak ,.e 111erd 1 '·e:ı~ 
ikinci kata ~~ıkıldıkta bir sofa iizeı·inde iki oda, l!,ir ~jeı 
YC çatı katuıda da bir kiit;iik oda nıevcultur. ~ıuc~ lil.r 
k:\rgirdiı·. 883 zira halıcesi lic selleu iharet olup JJıl sü 

l . . ı K 4 

• • I . o,., ı lir11 nezare ı varuır . ıyuıetı mu aaumıenesı iJ '~ 

kuruştur. :ti'' 
Biriııei ilıalesi 700 lira hedelle 1cı·a kıhnnHŞ ,re ~~~i 

ihale guııu fazlasına talip zuluir etnıemiş, b?~çk11,d9 
öde11nw111i~ olduğuııdau mPzk tir bedel lıaddı. h•) 

1~11ıi~' 
~öriilemivtl:·ek nıiiı:.n'eıle 26 - 4 ~30 taritıuıe. .:ı, 1 

. d ·ı · l . . F l 1 · 1 l "iı 11 ~ 11 tem ıt e( 1 nııştır. az asma ta ıp o aıı cif' () r:ı t:rıı''~ 

15 e kadar Adli~e hiua~ı <lalıiliııdt~ lsta11bttl 
Evıam idaresiue müracaat etsirılt>r. 

• 

125y0ı:1:ş· Kuştüyü yastık .. ,, 
beraber . d• ~ 

Çakmakçılarda Çeıme sokağında kuştüyü fabrıkasuı , 11, fl>w 

125 kuruştan bqlar. Kuştüyleri hazır yastık, ıilte, yor~ • 
yastıkları bulunur. Ku, tüylerine mahsus kumaşlanınız " 



" azımı saıre 

münakasası 
'rijkselc orı11an 111ektebi rektör

liiğiinden: 
•ai M~ktebimizin mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazımı 
f.l tesı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
y ttnanıelerini görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
t'~i ihale olan 30 nisan 930 çarşamba günü saat 14 tc Oefter-
~inasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelme.erı 

Maarif vekaletinden : -
edilecek orta mektep 
müddetle ve pazarlık 

bi Ankarada kız enstitüsü arsasmda inşa 
~~.81 S-4-930 tarihinden itibaren 9 gün 

de mUnakasaya konulmuştur. 
b Miinakasaya iştirak edecek olanlar ehliyeti fenniye vesikalarile 
ı.,tra~er şartname ve planları tedarik etmek üzere her gün 

il~tıf Vekaleti inşaat müdüriyetine müracaat edebil rler. 

tt• ~hale Maarif Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edile
(1~111den taliplerin ihale günü olan 14 nisan 930 partesi gün~ saat 
tıı ) te yüzde yedibuçuk teminatı muvakkatelerile birlikte ıspatı 
~meleri ilan olunu • - --------

lsta n bul Ziraat bankasından: 
~••i sokağ< No. dn~ 

tpe Bağdat 13 hantı1 
" J Mektep 13 » 

~~dik Hat boyu 7 köşk ve çiçek bahçesr 
Bağdat 609-11 ,, ve meyva bahçeıi 

) ~liatadaki emlak kiraya verilmek üzre müzayedeye çıkarılmışbr. 
'-tı°:h. köşk 5-5-930 pazartesi diğerleri 28-4·930 pazartesi güniı 
'1tç •~ıde ihaleleri yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk pey 

taılc beraber bankamıza müracaatları. 

Vuay et daimi encüme
llinden: 
N~edeli keşfi sekiz yüz otuz beş lira kırk beş kuruştan ibaret 
~ıı. hsmaniyede Tavukpazarında Mehmelpaşa sokağında 3, 5. 7 
~d anenin tamiratı 30 nisan 930 çarşamba günü saat on bire t,;: ınnnakasaya konulmuştur. Taliplerin encümeni vilayete mu-
~· 
Na-yd_a_r_p-aş_a_d_e_m_ir_y_ol-la_r_ım--a-

~aza müdürlüğünden: 
\~~;~•da yazılı ?1al.~e~e pazarlıkla satın alı~acağında~ taliplerin 
\\.\~I ? pazartesı gunu saat 9 dan 11 buçuga kadar ıspatı vücut 
serı ve fiat vermeleri ilan o!unur. 
l~ Kg Kurşun üstübeç (halis) 
)So " S:inko ,. (şabari marka kırzı mühür) 

ls " ispanya üstübeç 
ls " Vernik filating 1 nevı (mander} 

25 " " " 2 
S " ,, süperfin 

lO " Siyah model verniği 
lo ,, Gomlak 

SOQ " Asfalt verniği 
30() .. Neft yağı (eğriboz) 

SQ " Sigatif (S kiloluk - tenekede) 

l~~ " Tutkal (Fransız malı) 
it' -vuo " Kaynamış ince bezir 
ı SO '' Çimento (yerli) 

ı~ lld SQ et Bahçe tırmık sapı (yerlı) 

,·ı 

~I 

l '' Yaba ,, " 
3 " Kanape 2 mevki için 
2 ,, " 3 ,, " 

S)Ool ,, Sandık (Krokisi mucibince) 
" Kurşun pensi hakkiycsi 

S l<g Kaynamış Avrupa be:ı:iri 
S adet · Kompostör mulcli hakkiyesi 
S " Kurşun makası lokma hakki 
ıo '' ,, ,, hurufatı ,, 
'12 '' Tarihli madeni damga (tip mucibince) 
12 '' Balıkçı muşambası (yeri) 

l ~S '' Tabure (krokisi mucibince\ 
SC\n °J' 3rn A 
"" 1 mbalaj kerestesi (yerli) 
3 tnekc Mazot 

~Oo •det O I< to drezin manyatosu 
S 1 ad!t Karbonlu boya 

~~"1'at 11 b Sarı kumaş kanape 
~~I e., curna~çu~tan sonra fiat kabul edilemez. izahat almak isti
-~~ ... Paıarl ~sı, pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmeli

~dtcek t 
1~~ arıolunan malzemeden yerli olan aksamı için işti

~ bulacak 8 ıple_rin nuınunelerıni beraber getirmeleri numunesiz 
teklıfatın kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

7 - VAKIT 11 N san I93'' -

/1.;( ,A·(ı ı· 11111111 ı ı ı ı ı ıl (//i rlt'i <)7'i . (' 
v J\ Ii( llll 

Küçük ilanları 
I (ıft·tj~ 

rı l-trırlfır 11z1'illı'lr-l1IQ,·L'iızdeız · 
•m:ı!Z• Her ııUn neırolunur ~ _..-ıı:w.ı: <.. • 

r·;··;:;,:,~:lf:,:;··;~ .. i Müzayedeye vaz olunan emlak 
: 2 .. .. 50 : 

3 • " 65 : • 
4 'IS • " . . 

ihtiv11ç kalmavın-) : 
cava ka'!'!.r (azami I 100 : 
10 dela) ılan cdi.l- \ • 

: mek üzere maktu J : 
• Ab 1 · · • • one erımızııı hrr üç ııylı~ için • 
: bır dçfası meccanen ı : 
• • • 4 <atırı geçen llAnlnrın (azla ~atın : 
: için ~ er kuruş 7.aınmol ınur. • .......... ............... : 
Kiralık ve satıl1k 

Kiralık Hane - Ka;;;;, ~;;lık. 
tiyatro civarında kndıfe ~okaın ~ ' 

~ b. • numa-
ralı hane tamamen kirıılıktır. 7 odalıdır. 
\lüsait şeraitle kiraya verilir. idaremizde 
A.l\. adresine müracaat 

Kıralık Oda - Ecnrht bir aile 
yanında kiralık odalar \c 2 odalı. ha\·a 
gazı, terkosu olan doktor, dişcilerin işine 
gelebilir bir zemin katı. 

Büyük Parmak Kapı 3:?. 

Kuzguncukta- !\larko paşa köşkü
ne l~itiş~k ı\ı~. 1 o. 1 !.! boğ:ıza nezareti 
kamı le~ ı havı geniş \'C ha\'udıır aj!;açlarla 
muhat lıır hahçP içinde dört od:ı. mut· 
fak 'e hamam kumpanya ~uvu iskeleve 
dört dakika , çnrşa\llba • ve cu~a 
içindeki sahibine mür:ıcaat 

.. ~iralı~ ve. satılık köşk_ Eren
koyunde :Suodıye J :!at boyunda yedi 
oda~ı derununda kuyu ve \'a<:i bahçevi 
hını kırk beş numaralı köşk kira'ık ~·e 
sanlıktır arzu edenler itsalındeki köşke 
müracaat e: lemelerL 

Satılık elektirik kontrol 
saat ve vnntire.tör 

llusust sarfiyatı a yırınak üzere pek 
az kullanılmı} bir kontu rol saatı \ e 
yepyeni bir ~·anrilatör satılıktır. İdaremi
zde A.~. Adreslnemüracaat. 

Yazı makinesi - l.'ull 1 • n. anı rnış 

Remıngton markalı Türkçe, lngilizce 
kldvyeli . idarede I 1 numara\'a müracaat. 

Ders 
İngil izce ve Fransızca - En 

~eni. usullerle hu~ust dersler. Tepeb:ışı 
:ll :\o. Hacopulo aparcımanı ikinci kat. 

J 

2 

Kiralık haneler 
Çenberlitcışla Mollafenari ınahnllesindc Boyacı !'Okajtında ::ı. 5 ~o 
hane. 
l\ndirgadıı Şchı-üvarbey mahallesinde Bostan sokaj~mda 55 :\o 
mcşr uı alwnc 

3 Ka lır~ııda Bo ranıftJı mahııllc:-indc l\1ehmecpa~a yokuşunda 21 ve 
23 ve 25 No haneler. 

4 Bcyazıun 'ekbanba~ı Yakup ağa mahallesinde Simicçi :;okağında 

7-11 No dükkan dyı:Ym mesken . 
5 L'zuıı çar:;-ıda Ya \'aşcaşahin mahallesinde l\1ekrep sokağındn 18 

:'\o hane. 
6 Bayazma Emınbey mahallesınde tramvay caddesinde ı 18 So 

odalar, 

Kiralık dükkanlar 
7 Gedlkpa~uda Divanı ali mahalle:ıin<le Cami sokağmda 62 - 63 ve 

l lamam sokagında 76 No dükkanlar. 
8 Bııyuzıtta ~:min be~ mahallesinde Dıbekli mektebi tahtında 13, 15 

No iki dükkan 
9 Bayamta Emin bey mahallesinde tramvJy caddesinde 120 No 

dükkAn. 
10 Bayazııca Sekbanbaşı Yakllp ağa mahallesinde Simitçi sokağında 3 

ve sımkeşhane tahtında tramvay caddesinde 93 - 89 ve 101 - 95 
No dukkAnlıır. 

1 l - Kocamustafnpaşada Alifnkıh mahallesinde Ağaçkakan sokağında 
24 26 ~o bahçe ve dükkAn. 

l 2 - Ko,cıı mu.stnfnpa~a mahalle ve caddesinda 451-393 No dükkAn. 
13 - Topkapı<la Bayaı.ıtıığa mahallesinde tramvay caddesinde 37 ve 

4 l No diikkAnJar. 
14 - Şehremininde Denizııptal mahallesinde Topkapı caddesinde 338 

Xo dükkAn . 
15 UUelide i\limar Kemalettin mahalJesinde tramvay caddesinde 

95 No dükUn. 
16 Kocamustafapaşa mahalle ve caddesinde imarette bahçe derunun

de 4 No oda. 

Kiralık arsalar 
17 Kocamustafııpuşada Mektep sokağında 5 No arsa. 
18 Alrımt:rmerde 1 facıtlmür mahallesinde Cami sokağında 12. 14 

16 ~u ar.a. 
19 Kum kapıda Kürl<çtiOaşı Suleymanağa mahallesinde TaşcıJır soka· 

ıtında ı 4 No arsa. 
20 Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde Şaklrefendi çeşmesi soka-

ğında 244 zira arsa. 
21 - Kumkapıd~ Kazganısadl mahallesinde patrikane sokagında 15 No 

iki ursa. 

Kiralık kahvehane 

·===================== 
1 

22 - Rayazıcta meyduna karşı 109, 111 No maa oda kahve dükk:Anı. 
l.\lüddeti mliz:ıyede : 24 mart 930 dan I 6 nisan 930 çarşamba günü. 
Balı\cla muharrer emlAk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun

muşmr Taliplerin yevmi ihale olan son günUn saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminat muvakkate ita ederek müzayedeye 
ıştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde \Takıf akarlar mildilr
iı~iınt: müracaatları ilAn olunur, 

Ziraat makinisti - Uzun müddet 
çiftliklerde çalıştım ve vesalkim mevcut
tur. Iler nevi motörle mütehamk traktör 
ve değirmen ve a!Ao zir-.ıiycyi kullanır, 
tamiratını deruhte ederim, taşrada çiftlik
lerin birisinde çalışmak istiyorum. 

Vakıt M. D 

. Dişçi kalfası - .ı\telyc işlerine \'~kıf 
ış nnyor. Tahcıin, Ankara caddesi No.95 

Edremit aslıJ e malıltemesindell : 
Edrcmidin Havran nahı) esinden l Iasıın 
kerimesi Ayşe tarafı rıdarı zevci f<~dremi· 
din Gaziilyns mahnlle<::inden iken tcgar
yüplı: hıılcn ıkametgilhı meçhul bulun· 
d~ğu . t.ılıakkuk eden Adalı 1 la aıı aley· 
hıne ıkame edilen boşnnnı.ı davasında 
milddeialeyhin ikaınctgılhının meçhuliveti 
ha•ebile ilılnen tehlignt Ha ına ıııahke~ece 
karar \•erilmiş oltluğuııdım \ c' mi muha 
keme olarak tnyin olunan 3 - 5 - 9.'30 
tarihine müsndif cumartesi gunü saat 
13 te f<:drcmit asli\t' hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması ve nksi halde 
muhakemenin gıyaben devam edeceği ve 
müddei tarafından muta istida suretile 
davetiyesinin mahkeme divanhanesine 
tnllk kılındığı ildnen tebliğ olunur. 

( D. 312) 

Türk Spor 
28 incı sayısı gUzel yazı ve 

resim!erle çıktı 
A. Şer af enin Beyin Futbol makalesi. 
Vefa mektebinde spor. Bisikletli kros· 
kontri. Son müsabakalar. ;\lemle kette 
ve dünyada son spor hareketleri. lşin 

ala~ ı. Şundan hundan.. Spor sineması. 
Koca Yusuf. Anketli miısubaka. \'. S. 

Evsaf ve ınii,temilAU hakk nda malômat almak istiyenler bu müd 
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 

görebilirler. -
Türkiye ziraat bankası 

umum müdürlüğünden 
Türkiye Ziraat bankası umum müdürlUğü, Ankarada kain idare 

merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracaktır. Bu ite talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 

ibraz edeceklerdir: 
1 - Talibin r.ıali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 _ Talip tarafindan evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi vt 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 
bankası levazım ve mebani müdürlüğüne lstanbulda Galatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

olunur. 
Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 

umum müdürlüğüne ve lstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin °lo 10 nu nisbetinde temi
nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her han
gi bir talibi tercih hakkını muhafaza ede~. 

- Karacn~ey Hamsı müdürlüğünden: 
Hara kuzularından (1500) baş erkek kuzu parça halinde 

bilmüzayede satılacağından talip olanların yevmiihale olan 20/4/930 
tarihine müsadif perşenbe günü saat 14 te Karacabeye Harası 
merkezinde bulunmalan ilan olunur. 
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= SAVl&I HE~ Y~~DB a KU~U· = 
l MATBAA VE iDAREHANE: 

)1 fSTANRLL. Babıali. Ankara caddesinde • V AKiT YURDU• 

T.al . Jt79 ( frAllE f'LERI ) 1'71 ( YAZI ~l.Dt) T.....,ı VAJCJT. _.. 

DAN10S HASRN; [w~f:~~YfHliMHllDIH 2'0 kur 
DANTOS dif macunu clifleri 100 aene yaptır, çilrilmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve elitlerin 
kalan tefeuübab Ye üfuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayert JAtif bir aerinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan ;91ecek het 
hastalıkların sirayetine mani ohır. Avrupada daimabirinciliği ahr ve birinciliği diplomalarla musaddakbr. En biiyilk mükifab ibraz eder. Albn madalya ve nipnlar 
Hasan ecza depoau. DANTOS dit macunu yerine bqka bir marka verirlerse almayınız. ÇtbıkO DANTOS dOnyayamn en enfes mükemmel diş mOatahzancLr. 

Kocaeli vilayeti daimi I______ Satılık evler ve arsal 
encümeninden: Seyrisefain 1 lzmit • Sabak • Çuhabane yolu olbapta~i prtnameai ve 24446 Mul.. ·- c.ı... ıc..,.. bapdL stanbul emvali eyt 
liralık ketfi mucibince 23 - 4 - 930 çarşamba gilnD saat on bqte P.eyotlo 2362. Şube .c.eateel: Mahmu- • d • d 
ihale edilmek bere kapalı zarf usu\ile milnakaıaya vazedildiğin- dtye 1-!am ahmda Jatanbul 2740 1 aresın en : 
den talip olaıılarm teklif mektuplannı ve ehliyet vesikalarını yDzde ı-------------111 
yedi baçak teminat makbuzlarile mezkar tarihe kadar Kocaeli vill- Bozcaada postası 1 - Emine Lutfiye ve Ayşe Leman hanım 
yeti Daimi encllmenine vermeleri ve tafsilat almak ve t•rtnamesıni (GEL 1 BOLU) vapuru İstikraz eyledikleri mebaliğ mukabilinde ida 
-Armek iatiyenlerin Kocaeli bq m'lhendisliğine mOracaatları. 12 Nisan cumarteıi 17de idare hd · d f f T 
•"' nhbmından hareketle Gelibolu, u esın e ve aen me ruğ bulunan opanede 

Satılık tay Lapseki, Çanakkale, lmroz, ağa mahaJlesinde Terlikçi sokağında 20 a 
Bozcaadaya gidecek ve d6nlft harita, 10 eski, 12 yeni numaralı sağ tarafı 

Çanakkale, Lapseki, Geliboluya riye ve kerimesi Hatice Farruh hanımın, a 

Y k k. B k b d uğnyarak gelecektir. Ü se aylar me le İn en: --------•; Samiye hanım ve sol tarafı Fatma Zehra h 
ln.atya postası arsaları, cephesi yol ile mahdut 188 arşın bir 

13 nisan 930 da Oakldar at pazannda saat on birde bir tay ( 1 N E B O L U) vapuru 13 
Nisan Pazar 10 da Galata arsa' fmiıht edilecejinden talip olanlann milracaatlan. ı . 2 - Baytar binbaşılarından Hakkı hey 
rıhtımından hareketle ızmir, 

s ·p O R 
~·-~,,e..~ ... 

. teli.ı11alaatıı " ı-ı bal•-k ••bı 
-.V.U.. 4Afü,..meklt _..•kia· · 

\ cl6r • Sihh11tinlıi muhafua • ıinir-
~ leriabl tabiye faaliyeti· 

llial teayit lçill kflçülder 
'H bflyilkler tarafıadan 
mtıkemmel bir kuvvet 
UAcı olarak ta•llu 

rratos 
lnıllBnı•ıa. 

He~ecu11tde balun11r. 

ISTANBUL ŞEHREMANETi ILANATI 
Şebremaaetinda: Bedeli keşfi 1095 lira 24 kurut olan Seyri· 

leler merkez binam clamınm tamiri kapalı zarfla mtlnakasaya 
koamufbu'. Taliplerin prtname almak, kt-tif eYrakım g6rmek 
için her gOD leYuım mOdllrlllpne gelmeleri teklif mektuplarını 
ela ihale gtball olan 3 mayaa 930 cumartesi gilnil saat on bete 
kadar mezktr mlldlrlllie vermeleri. . • • Fatila belediye m8d8rl0ğilnden: Fatih yangın yerinde Gelenbe-
Yİ orta mektebi &ıllnclen geçen Gelenbevi caddesinin tuviye ve 
kalclınmlan derdesti inp bulundajundan mezkar cadde Dzerin
de analan bahmularm bir hafta zarfmda analanndaki taflan 
kaldartmalan teblipt makamına kaim olmak kere Ulıı olunur. • • Şelaremanetinden: Beyoğlunda Tqkıtla karpuıda Gazhane 
yokuıqoda belll viata hOrrlyet namındaki gazino llç ıene mlld
clet1e kiraya Yerilmek için kapah zarfla mllzayedeye konmuştur. 
Taliplerin fUbıame almak için her gibı levazım mOdllrlllğlbıe 
gelmeleri, teklif mektuplanm da ihale ,Onü olan 3 mayıs 930 
cumarteai glbıl ... t on bete kadar mezkOr mOdllrlllie vermeleri. 

Ticaret işleri umum mü
dürlüiünden: 

30 ildnd tqrin 330 tarihli kamın hllkOmlerine ~re TOrkiyede 
it yapmaya isinli bulunan So.yaliat Soviyet cOmhuriyetleri ittihadı 
hllk6meti tabüyetini haiz Soayali.t Scw,et cilmhuriyetleri ittihadı 
ticareti hariciye banka11 bu kerre m&racaatla kırk milyon rubleden 
ia.n:t bulmwı Banka sermayesinin elli milyon rubleye iblii edi.
diğiai bildirmit ve Jbım gelen veaikalan vermiftir. 

Keyfiyet muvafık görülmtlt olmakla ilin olunur. 
10 Şubat 1930 

Kiillilk, Bodrum, Radoı, Fet- Zehra hanımın Fındıklı, Selime Hatun 
biye, Finike, Antalyaya gide- sinde eski Değirmen sokağında 52 ada, 1180 
cek ve d6ntifte mezk6r ilke- k 
lelerle birlikte Andifli, Kal- 10 mü errer eski, 12 yeni numaralı Fındıklı 
kan, Sakız, Çanakkale, Geli- yerinde ve cami karşısında, 9 metrelik sokak 
boluya uğnyarak gelecektir. rinde yedi arşın cepheli 61 metre murab 

,.,.~1~4-N~.-. san-~P-azart--eaı-.-T~r-a-b-zo-n-11 1 kıt'a arsa , 
birinci postası yapdmıyacaktır. 3 - Fatma Hazine hanımın Cihangir ma 

adı~ ıa e otraoer .ar •aour ,~m 
Karadeniz 

Muntazam ve l.u~s VoSlcısı 

lnönü vapuru13 
Nisan 

PAZAR günü akpmı 
Sirkeci rıh· 

bmmdan hareketle Zonguldak. 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Ünye, Gırt· sun, rabzon ve 
Rize ıskelelerine azamet ve av· 
det edecektir. 

Tatsilit ıçm Sirkecide 
Mel adet ham albnda acenta· 
lığana müracaat. 

Telefon: lstanbul 2134 
-==•11111111111• ı ıımam:: 

Dr. A . Kutiel 
Cizli ve ciJt hastalıklan mütehassı91 

Karaköy börekçi Fınnı sıraaında No 34 

16tanbul. Beşltıd icradan: 
Mahcuz Ye ferubtu mukmer 

bulunan bir adet kapadı Oldamo
bil markala otomobilin niaamn 
on d&rdilncO çarf&IDba gtlnll 
saat on birden bire kadar Ci
hangirde BelvO garajı &n&ncle 
sablacağmdan talip olanlann 
ye'ftD ve vakti mezkOrda mezk6r 
mahalde hazır bulunacak memu-
nma mOracaat edilmesi ilb 
o~ur. 8570 

sinde Çıkmaz tavuk, elyevm Civciv çıkm 
eski 4, yeni 22 numaralı tramvay caddesinde., 
meb'usan binasının karşısına tesadüf eden y 
müntehasında ve set üzerinde 15 arşın cep 
arşın derinlikli 405 arşın ve bir kuyusu b 
bir kıt'a arsa, 

4 - Ramiz ve Nuri beylerin Galatada 
camisi mahallesinin Makaracılar caddesi 
numarala ve 60 arşın üzerinde 4 oda,1 halA 
bir kargir dükk:\nın nısıf hissesile diğer n 
120 hissede 1co hissesinin dört hissede iki hi 

5 - Mehmet Saim efendi ile Hatice Haf 
nımın Galatada Arap camisi mahallesinde 
keme sokağında 5 numaralı ve 106 zira ü 
ı mağaza ve 2 ardiyenin on sekiz hisse iti 
11 hi~ ile 1 - 4 hissesi . Mezkur ma 
zemin katı mermer döşeli ve pencereleri 
parmaklıklı olup kargir, metin bir binadır, 
olarak kullanılmaktadır. 

Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılall 
ve binalar müzayede ile satılı~a çıkarılmıştı 
lip olanlar ve fazla malumat almak istİuP.DIJ""i 
gün saat 15 e kadar Istanbul Adliye binası 
linde Istaubul Fmvali Eytam idaresine ınil 
etsinler. 

lstanbul. IJtJnd iua memurlu/undan : • 
Bir borçtan dolayı mahcuz Ye • 

sablma11 mukarrer Minena fab
rikall mamallbndan bir adet • 
kapah otomobil 20 • 4 • 930 ta
rihine mllsaclif pazar gtbal 
1Ut on birden itibaren Tak•m
de Taksim garajmc:la açık arbr
ma auretile aablacapdan talip 
olanların 930-695-220 dosya nu
maralanm mllatubiben yevm Ye 

saati mezkOrcla mahallinde hazır 
bulunacak memuruna mllracaat• 
lerinde irae olunur. 

--


