
Darülfünunu, M aaritl, Hilaliahmeri, Türkoca
Oınz, Himayei etf ali de çocuklar ele alacaklar 

. Çocuk haftası komisyonu dünkü içtimaında 
23 '-'· d'' .. T'' k v 'sı· kAtibi t '~•san çocuk bayramı ve uru, ur ocagı reı , 

t~k haftası programını tanzim umumisi, Hilil~ahmer. ve ~ima: 
1 ~k üzere dün Tür ocağında yei etfat cemıyetlen reıslerı, 
1'1,~ •çtınıa ~apılmışbr. Bu içtimaa Darülfünun ve Maarif eminleri 
('le~""~ ~tlAlden. ubd:ın_;:r- ekt.ir. O aüıı ocak
tt ~ndan murahhaslar i~tirak ta toplanan çocuklar arasında bu 
dtllıitti.,. İki buçuk saat kadar mevkiler kur'a ile tevzi edile
~~111 eden bu içtimada çocuk cektir. Çocukla Vali, Şehremini 
dtt ~l Programının esaslı mad- fırka müfettişi ve saire olduk
~tltrı tesbit edilmiştir. Bu mad- tan sonra, mevkilerini işgal 
2~ t~nlardır. etmek üzere müesseselere dağı-

~kı Nısan çarpmba günü ço· lacak ar, Vilayeti, Şehremanetini, 
~n hakimiyetleri günüdür. Fırkayı, Polis müdürlüğünü ve 

~ti .•nın bu itk günü ıçın, diğer daireleri ellerine alacak
' lbızdeki ilk mektep müdür- lardır . Büyüklerin bin müşkü
~: ~irer mektup yazı arak latla idare ettikleri bu mevkileri 
ı\kbın en zeki ve müstait bakalım onlar nasıl idare 
~Gtk larından ikişer tanesinin edecekler?. 
dit\~l~ına gönderıl'!'esi bil- 24 Nisan perşembe gürıü 
~~ttir. 23 Nisan günü bu Tepebaşı tiyatrosunda çocuklar 
~~ Türkocağında topla- tarafından çocuklara bir müsa-
~'rdır . mere verilecektir . 

'tt l tn sene çocuklardan yal- 25 Nisan cuma günü Tü~k 
&~ 't lirkocağı reisi seçilmişti . ocağında çocuk balosu tertip 

~"'irıj~~ Çocuk~~rd~n. Vali,_ Şeh.~- edilecektir . , 
~ ıı11 ırka mufettışı, Polıs mu- [ Alt tarafı 2 inci sayıfamızda, 

-"~ı ~ 
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Fikir hayatımızın en 
mühı~m meselesi 

~e --okuy acaiıız 7 
,., -

Rtrıçekte~leı de yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek yetişen 
hc,k lltsıJ, birkaç sene sonra mektep kitapları haricinde oku
l'tıillt k ~ek · bir eser bulamıyacak. Vücude getirilmesi elzem olan 
b'•ıl UtUpanemizde hangi eserler bulunmalı? Arap harfleriie 
lbtk '?•t kitaplardan Türk harfler ne çevrilip yeniden basıl-
1i&arıı=~: ede~1 eserler var mıdır? Ni

1
hayeht ga.r

1
p 'd~il?lerinden -=~--,..~===;=-

E:ıası .Çevrı mesi lüzumlu olan eser er angı erı ır 
kitleri ~ ~ır memleket meselesi o an mevzu üzerinde mütefek-
k lllı:ıı ilı' ' d 1 -1 •• •• • d t tt'k trıdil .1 ' rn ve san at a am arımızı uuşunmıye ave e ı , 
Çok 111~~.e görüştük; bize dikkate şayan ıeyler söylediler. Bu 
Ce~ilp ~ ırn anket fikir hayatımızın belli başlı bir ihtiyacına 

erecektir. 

Bir iki •• gune kadar 
'te . 

nı anketimizi V AKIT sütun ' arında okuyacak ınız. ( IQ1111,, 
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Çocuk sayıfosl 
Bugün 7 inci sayı -

fada 
Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki bilmeceyi kaza

nanların iıimleri 
HıklJveler, şen fıkralar 
Karıkat6rler, Bellene · 

c:ek s6zler 
Yeni mUsabaka 

M.KemalB. 
Tedavi editmek ifzere Gazi 
Hz. tarafından Avrupaya 

gönderiliyor 

Darülbedayl ıan' atk4rlarındao 
M. K,,mal B. 

Sahnemizin belli baıh kıymet
lerinden biri olan M. Kemal B., 
tiyatronun meşakkat ve zahmet-
leri yüztinden evelki sene hasta
lanmıı, Heybeliadada tedavi al
tına alınmıştı. Sahnemize on se-
nedenberi emek vermekte olan 
kıymetli san'atkir, bütün bir yıl 
çalışamamak vaziyetinde kaldı, 

dar bütçesinin imkanı, ıehrema
netinin kısmen yardımı nisbetin
de lstanbulda bir sene tedavi 
gören M. Kemal Bey ölüm 
yatağından kalkmış, oldukça 
iyileşmiş, son turnede de arka
daşlarile beraber Ankaraya git
mişti. 

lstanbulda bütün bir sene 
sahneden uzak kalan, fakat ti
yatrodan, tiyatroculardan, tiyat
ro muhitinden ayrılamıyan M. 
Kemal B. Ankarada tek bir 
temsilde rol alacak, müteakiben 
kendisini yormadan seyahatte 
arkadaılarına refakat edecektir. 
Ankarada Darülbedayi san'at
kirlarına Reis:cümhur Hz. tara-
fından Marmara köşkünde ve
rileıı ziyafette M. Kemal B. de 
kabul buyurulmuş ve Gazi Hz. 
kıymetli san'atkire ayrıca iltifat 
etmişler, rahatsızlığını öğrenince 
vakıt geçirilmeden Avrupaya 
gönderilip bir sanatoryomda te
davi ettirilmesi hususunun temi
nini Maarif vekili Cemal Hilsnü 
Beye söylemişlerdir. 

M. Kemal B. İsviçreye gön
derilecektir. Reisicümhur haz
retlerinin san'ate ve san'atkir
lara kartı gösterdikleri yüksek 
iltifat ve himaye fllkranla kar
şılanmııtır. Genç san'atkinmı
zın kısa bir zamanda tamamen 
iyileşmesini temenni ederiz. 

4. == ; ; tt •: E p ' 

Bugün 12 sayıfa 

Celal Sahir 
çalışıldığını 

B. nasıl 
anlatıyor 

Ankara muhabirimiz yazıyor: 
DiJ heyeti, mesaisinin ilk se

meresini bir "t.-~-··be cildi,, ha-
linde hazırla -
mıştır. Bu bilt
te, heyetin gö· 
rüıleri ve ça
lışma yolan 
hakkında uzun 
bir mukaddime 
de bulunacak
tır. Bu mukad
dime heyet a
zasından Zon
guldak meb'usu 
Celal Sahir B. 
tarafından ya· 
zılmaktadır . 

Mukaddim\'· , 
dilimizi gcmt· 
Jcten bu mesa
iyi izah ettiği 

eriştirmek ıçın , o kelimelere 
yeni karşılıklar bularak zengin
leştirmek. 

Biliyorsunuz 
ki, lfıgat muh
telif tarzda ya
pılabilir. Mese
li, lehçe lfıgati 
yapılabilir. Bu 
lugat, bu nevi 
bir lugat olmı
yacaktır. Çünkli 
böyle bir leh
çe lugati için 
memleketin her 
tarafında geniş 

mikyasta arat
tırma ve der
leme yapmak 
lazımdır. Bu işe 

ıçıo, muharri - Cel.!l Sahir B. 

lazım teşkilatın 
esası kurulmuş-

sa da neticele-
rinden, esaslarına rica ettim. rinin tamamile alınması zamana 
Celat Sahir B. ıu malümatı verdi: bağlıdır. 

- Ameli esaslarımız şunlar• Alel'umum kıgat yapanların 
dır : 1 - Dilimizi lüzumsuz ecne- vazifesi bir mtlşahede ve tesbit· 
bi kelimelerden temizlemek' tir. Encümenin yapbğı, sadece 

bu da değildir. Yukarıdaki u-2 - buna mukabil, dilimizi, ile-
mumi esaslarda söylediğim gibi, 

ri1emiş bir Avrupa dilindeki bü- bir dilde mevcut kelimelerin 
tün kelimelerin Ye ısblahlann karşılıklarını bulmak istediğimiz
delilet ettikleri mefhumları ifa- den yeni kelimeler yapmak 
deye kabiJiyetli olacak dereceye [Alt taafı 5 inci snpfamızda 1 

Bir terbiye alimi 

Pr. Büve lstanbulda 
Dün bir konferans verdi 

Dün fzmirden Garp talim Ye 
terbiye ilimi İsviçrede meşhur 
Jan Jak Ruso enstitüsü reisi M. 
Büve şehrimize gelmiş ve Da
rülfünun müderrisleri ile bazı 
talebeler tarafından istikbal edil
miştir. 

M. Büve dün saat 5 te da
rülfünun konferans salonunda 
mektepler hakkında bir saatlik 
bir kor.fcrans vermiştir. 

Terbiye alimi bu konferansın
da çok mühim esas' ara temas et
miştir. Söylediği sörıleri kısmen 
ve muhtasaran nak+etlıi'9rM: 

lemekle yetiştirifeceği zannedili· 
«Mektepleri başlıca iki kısma 

ayırmak lazımdır : 
1 - Eski mektep, 2 - Yeni, 

yc..ni faal mektep. 
Eski mekteplerde talebe yalnız 

kitap okumakla ve ibare ezber-

Yarınki ndshamızda: 

Son açılan davalar 

- Hukuki bir bahi$ -



,. -
1 

•) - VAKn lJ Nwıı: 

' 
yordu. halbul:i bu usulün ta~'ıı'3~ 
muhtaç olduğumı sen zar.ı::nl~ı -
da herkes anlamıştır. Bi \ia~na
leyh yeni, yaaı faal meıs.teplerd~ 
gaye, talebenin yalnız k"7ap oku
yabilmesi değil, ayni zac-nd• 
her çocufrun fıtri zelcaıınan ne 
gibi liyak1ttlcre kabiliyetli otdu
ğunu anlamaktır. Bunun çin de 
mekteplerde d ,,teri, mu•iki, 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

resim gibi bedıiyata taalluk eden 
denlerde pek fazla bir ihtimam 
göstermek ve faaliyet sahalara 
yani atelyeler tcsi• etmek ve 
talebeye bu vasıtalarla mümare
seler yaptırmak li:ıımdır . 

ÇttnkO bir çacuttJn oynarken 
bir tavşan kafası yapması veya 
eline aldığı çamur parçasını 

canlı bir mahluka benzetmeğe 
çalıtmuı onun hayatta yapabi
leceii itlerin bir başlangıcı ola
cağı şüphesizdir . 

Bunun pek canh misalleri
ni Türkivedc görmekten müte
veJlit memnuniyetimi sakhyamam. 
Yalnız bu prensipleri muntazam 
bir program altma almak la
zımdır. 

ikinci mühim bir mesele de 
çocukların anlamak kabiliyetleri 
araaındaki uki farkı meselesi
dir. 

Meseli bir talebenin 10 da-
1cikada anladığı şeyi bir diieri bir 
uatte öğrenebiliyor. 

itte aradaki büyük farkı iza
le için her talebenin şahsına 
göre ayrı ayrı usuller tatbik 
edilerek okutulması lizımdır. 
Bunda muvaffak olmanın yega-

ne çaresi, hocaları her talebe
nin h•leti ruhiyesine nüfuz ede
cek bir şekilde hazırlamaktır. 

8ü usul evveli Amerikada tat
bik edilmiı ve çok muvaffakiyetli 
neticeler elde edilmiştir. 

Amerikalı profesör M. Batbön 
sınıfındaki her talebeyi ayn ayrı 
tahliJ etmit ve onlara ayrı ayrı 

ıeviyelerde hesap mes' eleleri 
vermek suretile onları tecrübe 
etmiş ve bundaki muvaffakiyet
leri~e göre derecelere ayırmışbr. 

Netice itibarile şunu söyle
mek isterim ki bu usulün tat
bikini umumileıtirmek zamanı 

ıelmiştir. Yarının mektepleri 
ve çocukları dilnün mektep 
ve çocuklarından çok daha pra
tik, çok daha geniş görllşln 
olacaktır. 
LE 

... 

500000 kişi 
Hindistandaki nüma

yişe iştirak etti 
Delhi, 14 (A.A) - Sillhaıı 

itaatsizli1' haftasının son gUnün· 
de icra edilen bü,Ok nümayişe 
500 bin kişi ittirak etmiş oldu
ğu s6yleniyor. 

Allahabat, 14 (A.A) - Millt 
kongre reisi Puadit Jawabarlar 
Nebru tuz resmi kanununu 
ihlal cürmile maznunen bu sa
bah Checkisuı tıtaayonunda 
tevkif edilmiştir. 

Navsari gazetesine nazaran 
Gandi Allahabattaki mekteplerden 

birinde oturan Nebrunun zevce
sine yazdığı bir mektupta iapir
tolu içki satan dOkkinların 

önüne ve etrafına kazıklar dik
mesini temin için Asbarada'daki 
gönüllü kadınların yanına gitme
•ini ve kendilerini bu iti bapr
mağa tetvik etme•ini tavsiye , 
eyle mittir. 

Kalküta, 14 (A.A) - Kalküta 
belediye reiıi M. Senpupta ile 
dört talebe altı ay ağır hapı. 
cezasına mahkum olmuşlardır. 
Haklarındaki ittiham ıebebi fe
satcuyane tahrikatta bulunmak
tır. 

Edirnede bereket 
Edirne, 14 (A.A) - Son gtln

günlerde yağan feyizli yaimurlar 
mmtakaya bereketler vermit ve 
bütün k&yltiler neş' e ile ilkba
har zer'iyatma başlamışlardır . 

İspaııyada cumhu
rivetçiler 

"' 
Bars6lon, 13 (A.A) - Ctım-

huriyetçiler tarafından gizli 
bir ıurette tertip edilen içtima 
zabıta tarafından dağıtılmıthr. 
40 kadar kimse tevkif olunmut· 
tur. 

Bars6lon, 13 (A.A) - Kırala 
karıı sui kut te9ebbllıllnde 
bulunmakla mUttehim bulunan 

ve geçenlerde affedilen K.ata
lonyalılarm hararetli bir surette 
istikbali için yapılan tezahürler es
naıında bir takım hadiseler ollDUf 
bir kaç kişi tevkif edilmittir . 

V AKı 1 ın teırıkasu 14::1 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Gnndilıleri hayalimde, geceleri 
rUyalanmdaaın.. Hep seninle 
meıgulDm. Hayatın tatlılığı ona 
bazı diliUmlerle bağlanmıt ol
maktadır. Herkes hayatta bir 
veya birkaç şeye tapınır. Ben 
bir Allaha taabbnt ederim. O 
mabudem de sensin. Çünkü btna 
cenabı hak senin dider9'1dan 
görilnür. 

Yaşland~kça evve:deh h~Jan
dığını ıeylerden b:rif olunnıaz 
bir bikkınlıkla zevk a ·wn1 .. 11Jağa 
baılamıştım.. Fakat sc• ömrü
mün güneşi, göğsüme lo,dukta:::. 
aonra gene her şey .. au,,..d11 
parladı. Beai bi!mcm kaç Y .. i 
gençleştirerek şebabı.ı.-.. s~h.rh, 
neteli gllnlerine avd• .. etaı~·d•·~· 

" Sf'n olmasan c;hıın y~e 
g6zlerine evvcikinden be· Jı.. ter 
zıudan kcs;lecclc.. S< .; bu ı :::ı 

hasta, hazan da maazallah öl
mÜf ıörUrUm. (Rüyada ölüm 
dirilik e tabir olunur ) kan ter
ler, raıeler içinde helecanla 
uyanmm.. Artık bir daha ıöz 
yumamam. Seni kaybetmenin 
rüyadaki tesiri böyle bunun ha
kikatta vukuu beni ne bale ge
tireceğini düşünüyorum . ., 

Tasavvurile bile fena oluyo
rum. Vebbiye. . Şeytan bu pa
metleri nereden aklıma getiriyor 
bilmem kavu,tuğum günü seni 
kollarımın arasında varlığına vtı
cudnma mezç eder bir tleddetle 
Sıkacağım ve biç bırakmıyaca

iım. ,, 
E··.,dce yszdığ.m veçhile bu

rtdaki ikametimi:ı d6rt ayını 
hastaneat- geçirdim . Acilen hu
zuruna i:ıtiyaç gösteren it 'erim 
yüz üstü kaldı. İki ayda tesviye 

Kazanç vergisi için .. 

Müfettişler kongresinde hazırlanan 
layihanın esasları nelerdir? 

Ankara. 14 (Telefon) - Ma
liye mOfettiı•eri kongresinin ka
zanç kanununu tadil edici layi
baaına g6re, kanunun 3 üncü 
maddesindeki mükelleflerin ve-

recekleri beyannamelerde müeı
ıesenin memur ve itçileri aldık
ları Ucretlerile yalnız adet itiba
rile gösterilecek, isim olmıya-

caktır. Her ay verilecek tebed
düJ cetvelleri de bunun gibi 

olacaktır. Yalnız her m&essese 
memurlarına para verirken 
tediye bordrosu tutmıya mec-

burdur. Arızi, aeyyar iıçiler cet
vellere konulmıyacak, kazançları 

kendilerinden tahsil olunacaktır. 
Terk ve devirle milkelleflerin 

kaçamaması için bazı kayitler 
konmuttur. 

Hesabmı merkezden veren ıu
beli mDesseselerin icabında şube 
heaaplarının dahi tetkiki temin 

olanmuttur. Umumi masraflar 
hakkında bir talimatname yapı-

Jacaktır. Defterlerin muhafaza 
mecburiyeti S ıeneye çıkanl
mıttır. Tarbiyahn beyanname 
Ozerinden derhal yapılması te
karrilr etmittir. Ancak bu mu

vakkat tahakkuk aayılacak, ne
ticede az görtılllrse fazla, cezasile 
alınacaktır. Banka Ye ıirket he
aaplan mlltehauıılar tarafıqdan 
tetkik olunacak, bunlar için ayrı 
bir talimat yapılacaktır. • 
Reımi dairelerle nimresmt mü

eueseler, imtiyazh tirketJer mil-

teahhitlere it yaptınrken tahsil 
ıubelerini haberdar edeceklerdir. 
Bu suretle blltiin mllteabhitlerden 
verai almak kabil olacaktır. 

19uncu madde kaldmlmışbr. 
Kazancım aaklıyanlar 4 misli 

Hem ziyaret hem ticareti 
Her Ttırk yeni ANKARA yı 

g6rme~il onun için 

20 NiSAN 1930 
Milli Sanayi Nümune sergisini 

ZiYARET ET 1 

edilebilecek muamelat altı ay 
uzadı. 
"Yavrucuğum çok gençsin. 

öztln doğru, kalbin temizdir. 
O yumuk, pamuk ellerini alla
bına kaldır. Yakanda biribirmize 
kaVUfmamız için dua et.. Şilp
heıiz miistecap olur." 

.. Bu tehauür günlerimi mil
teaelli eden gene senden umdu
ğum tefkat ve muhabbettir. 
Sen de beni ittiyakla dllfUnür
slln değil mi Vehbiyeciğim? 
Arapça bir darbı mesele göre 
kalpten kalbe yol varmış. Sa
bahleyin uyanınca ilk beni dn
dOşünllrsün değil mi. Fatihteki 
evimizin Marmaraya nazır bal
konundan bır biri arkası sıra 
ta Mısıra sevgili kocana kadar 
gönderdiğin aletli puseleri ben 
burada kabul ederek mes'ut 
oluyorum. Mukabeleten ben de 

sana Kahirenin sıcak semasın
dan bin bir öpUcUk yollıyorum.» 

" Senin, yatak odamda gezin
ditini, aynanın 6nünden benim 
fotoğrafımı alarak nemli g6zle
rinle uzun uzun miltahassirane 
baktıktan sora puıelere garket-

ceza görecek, 3 seneye kadar 
hapsedilecektir. 

Merkezleri Türkiyedeki eshamlı 
ıirketlerden yüzde 1 l vergi alı
nacaktır. 

Pansiyonlardan hakiki icare
lerinin yüzde yirmisi, umumha
nelerden yüzde yetmiş beşi alı
nacaktır. 

İtirazlara ait de mühim tadilat 
yapdmıştır. 

itiraz komisyonlarınd:ı milkel
lefi dinlemek mecburidir, itiraz 
mllddetini geçirenler temyize 
mfiracaat edemiyecektir. Vergiye 
ait davalar icrayi durduramıya-
caklardır. 2 inci sınıf mllkellef
ler verginin yanımı haziranda 
yarısını da bet ay ıonraya ka
dar verecektir. Ticaretanelerde 
defteri kebir tutmak mecburi
yeti de konulmuıtur. 

Hudut ve sahiller ida
resinde Barem 

Ankara, 14 (Telefon) - M. 
Meclisinin içtimaında hudut ve 
sahiller idaresinin Barem ve 930 
blltçe kanunlan kabul edildi. 
Eğlence, husust istiblik, tadilit 
ve 18 yaşını bitirenlerin mumur 
namzedi olmaları hakkındaki li- ı 
yihaların ilk müzakereleri yapıldı. 

Tayyare kazası 
lzmir. 14 (A.A) - Dün bir 

uçuş esnasında aukut edip b~s
taneye nakledilen tayyueci la
mail Bey vefat ehniıtir. 

Kaburga kP-mikleri 
kırılmış 

Tünel civarındaki evinde iki 
meçhul adaman taarruzuna maruz 
kalarak dayak yiyen ve bilihare 
nakledildiği hastanede ölen meş-
hur musevi zenginlerinden Alya
zar Ruso efendinin cesedinin 
mezardan çıkahlarak morga 
nakledildiğini evvelce yazmıştık. 
Morgta yapılan otopsi ameliye
sinde Alyazar Ruso efendinin 
kaburga kemikleri ile çenesinin 
tamamen kınldığı, bu yüzden 
6ldllğü anlaşılmış ve ceset tekrar 
mezara konmuştur. 

tiğini buradan iÖrür gibi oluyo-
rum.,, 

Nasıl bu telepatik rüyetimin 
isabetine ıaşmaz mısın? ,, 

Kendilerini ciddi birer bekim 
mevkiinde göstermeğe uğraşan 
Avnüsselihla iki arkadaş isabeti 
iddia olunan bu telepatıdeki 
isabetsizliğe gülmemeğe taham
mül edemediler .. Vak'anın kah
ramanı iki genç o meyus anla
rında bile hayatta nefse aldanı-
tın bu çok komik nümunesine 
karşı fıkırdamadan duramadılar. 

Bu gafil kocanın mektubu, 
kendi hayalitına aldanarak daha 
daha birçok gülOnç diller dök
tnkten sonra şöyle bitiyordu: 

11 Vehbiyeceğin tehassür yaş
larını sil, bliyük sevinçle bekle. 
Yakında seni kollarının arasında 
ruhumun bütün taaşşuk teab
biit galeyanile sıkarak öpeceğim. 
öpeceğim.. öpeceğim.. Nihayet
siz öpeceğim .. ,. 

Sevgili kocan 
Abdullah Ömer 

Mısırın güneşli havasmdan ls
tanbula kaynar puseler gönde
rerek mukabeleten iştiyakla 
nemdar öpücükler alan bu şaş
kın kocanın telepatideki yanıla-

ÇocuK hafta 
( l ı;rnr.,fı 1 inci Sa\lfumız 

26 Nisan cumartes
0

i günii 
ocağında konferans ve 
mere. 

27 Nisan pazar günü 
acağında gOrbüı çocuk ID 
kası. 

28 Nisan pazarteıi günll 1 
başı tiyatrosunda mnsamert• 

29 Nisan salı günü Tnrk 
ğında konferans. 

30 Nisan çal'f&mba ~ 
cuklar tarafında meml 
tanınmlf simalanna, ma 
erkinına Tupebaşmda 
bir müsamere verilecek fi 
arada bir haftalık çocuk 
miyetinin neticeleri. 
bu bir hafta içinde neler 
bkları izah edilecektir • 

Çocuk haftası prograDllll 
zırlıyan komisyon 
gOnü tekrar toplanarak 
at hakkında baıı kararlar 
cektir. 

Sadettin B. 
Adana havallaiade bir 

aeyabati yapan iktaaat 
Şakir beye refakat eden 
miz sanayi •e maadin 
mUdilrl Sadettin B. dibi 
rimize d6nmiiftllr. 

Mumaileyh rahat.iz ol 
dan don vazifesine gelme 

~ 

1 Bu akşam 
Si nemaları 

Alkazar L- Çelik kasanın -' 
Alemdar - Karttye Llten 
Asri - Hırm 
Ekler - Y aşıyan ölü 
Etbamra - Leytattfar aça·rt.'d.,.. 

EtuYal - thttras 

Fransız - Çıplak a"klar 
LOksenburg - Spaventa 
Majik - Karanlık mazı 
Melek - Hollivut revüaO 
Opera - Pembe köıkün ~ 
Sık - Silik çehreler ~ 
Beşiktaş Hilal - Kan t""t 

Bar ve MQzlkholl•' 

Garden - Elli Lis, İrena. 
Balet, T almaç "' 
Bekcfi, Vantura 

TOrkuvaz - Arlzona baleti 

VAKiT 
Tabı işlerinizi ya 

fi önünde acı birer te 
süküt geçirdikten ıonra : . 

Salih Şekur - Bu gelif 
desinin önünde filhakik• 
Vehbiye göz yaşlarını 

fakst kocasmdaki gnınn:,_ 
kiyatın büsbütün mak., 

1 hisle... Evet ikimiz de •I 
Fakat sevinçten defil. N ,1113 
dehıetten.. Bizim burail ~ 
ziyetimiz ve Abtull-:'- • 
Efendinin oradaki ıı .... 
nazaran bu gelişi, . b~~~ 
müzün hitamına bır ,,..-

görüyoruz. d 
Davayı anlattık bir SO' 

kadar f etvamzı aldık.· iY' • 
züoüzü bekliyoruz. V ~e'İ 
tahammül olunmaz te bit 
den bizi kurtaracak ~ 
bulunuz.. dulı- • ~ 

Avnüsselih - Bul ~ 
etmeyiniz. Bunun ı:.,. 
sekiz on güne mubt• \'~ ., 

Salih Şekür - bot'1' ~ 
herif geliyor. Onun d,.. "'f 
rudunu Mısır ha~a••~~ 
bula düşecek bır yı 
bekliyoruz. 
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u nhisarı ile eski r a 
Arada idare lehine 
yüzde 22 fark var 

Reji 5 senede hükumete 33,5 
ınilyon vermiş, idare 103 

milyon temin etmiştir 
&chçet B. bunları anlatırken yeni teşebbüs ve 

faaliyetlerden d1" bahsediyor 

"tntnn inhisar idaresinin es
' ki Reji ile mukayesesin
~~kan neticeler hakkında 
' t Yapan bir muharririmiz 
~ ıö::Utni müdilr Behçet bey
'ııl,t fnın,, Behçet bey, bunu 
~tl~akla berabar idarenin bir 
~l 1 

• faaliyeti ve yeni teşeb
tıı . . 

....._ t ıçın şunları söylemiştir : 

tt"tk darerniz gerek teşkilatı ve 
-ttic l Yaptığı işlerle elde ettiği 
ltfe e tr dolayısile rejiye kat kat 

~ıı~k etmektedir. Evvela he
"-t~ enıen faaliyeti yalnız İs
llı~k -''1ııua, zuıt gtUt uıttm 
İiııt11 ttlcre münhasır kalan re-

)()~k larkta biç bir teşkilah 
d~ bil inhisar idaresi tarafın
~t\ıd Ura\arda vasi teşekküller 
~tıı ~ Rctirilmiş ve bunlar he'i td~rncn nahiyelere kadar 

~İti ılnıiştir. 
~llııtlll her yerde kaza teşki
"ll)ltte 'l/a~dır. Bn yavaş yavaş 
~r ;de nüfuz etmektedir. 
~Uca Ve faatiyet itibarile 
• ~ \t,. ttıukayese edilirsek se
·~ "'at· \ ~ b 1 olarak gerek kilo ve 
~ bit tdel itibarile yüzde 277 
~" ~~ te:zayüt görülmektedir. 
~1 •erıe hasılatlarına mukabil 
~~1 ttıdc vasati olarak yüzde 
~Ye:ar~f yapmış. Idarei 

1, ~ \1 Yli e ıse huna mukabil 
~ ~ "'a.r._~de 17,87 ye inmiştir. 
~ -..Ce.Jc an maaşa düşen mik-

' ha~i ~U:zde 6 nisbetindedir. 
bt~ lıl'ttıuı ı~unda icarlar, sigor

~. }'e il tiitUnlerin nakliyesi ve 
ı~er crctı . 
~ ı~~ ) erı de dahildir. 
'~11lıll y~ arak reji kendi ka
l . ll(~-.. U:zde 61 . h"' k ~ 
~~ "il h ld nr u umete 
~~ llcı11 a e inhisardan sonra 
l.ı, tte Ytlzdc 82 13 ·· h··-
~.. . ~eril ' u u 
~;~'"~ı h· rtıektedir. Yani reji 
·'İ 11Sed ı 1 tı' terııcttnı ar arına verdiği 

I 
~ YUıdc e. beraber kazan-

.J '~e tenı ottuzunu kendi mas
~l.iT ~. tttıiı is e tiilerine hasretmiş 
· l~••t e 17 87 · · 1 ~ ~tt., lt, B ' sını masrafa 

eO \i •r•d undan anlatıldığı 
t h· a YU:zd 22 

j s~ it fark e derece-
',.~· ~~1 b~ Vardır. 

f" l"~ , sene rf 
~"1k rejiden :ı:~ ında hüku-
·~t • rtlily01l ~ldıgı meblağ 33 
~) ttlıt hCf lıradan ibaretken 
~i~ litad sene zarfında 103 

tl an f 1 ttnı · . a:z a safi temettü 
ı'-d ıştır H 

-Ce.t • tü;Un a~ta rejinin 
... lilsu,... ıdba1at ve 
.~11 •qu 'la ·d · · 

di il dah· rı atı ınhısariye 
'Ytıc. &ı~l olduğu ve biz 

6~111 .. k ru resmi ver-

Jığimiz halde temettfiümilz gene 
yükselmiştir. 
idare maaşları mutedil mi? 

İnhisardan sonra tütün idare
sinde masrafın çoğaldığı ve 
maaşların fazla oldup hakkın
daki neşriyatına mukabil idare
miz bunun aksini iddia etmekte
dir. Reji zamanında ekserisi 
gayri Türk olan daire müdilrleri 
400-500 lira aldığı halde şimdi 
hayat pahalılığının artmasına 
rağmen bu miktar 150 ve 100 
lira arasındadır. Hatta 150 lira 
alan başmüdürler pek azdır. 

Yeni memur alınıvor 
idaremizin yeni kadrosu ha

ziranda tesbit edilecektir. Bunda 
hiç bir memurun açıkta kalaca
ğını fimit etmiyorum. Yalnız 

belki muhtelif şehirlerdeki me
murlar arasından nakiller ve 
tahavvüller yapılacaktır. Muhte
lif müdüriyetlerde bir takım 

münhallatımıza bu ayda lağvedi
lecek olan şeker ve petrol inhi
sar memurlarını almakla iktifa 
edeceğiz. 

nt te!Jl:Hat ve !Jtatıılar 

Bu sene yeni tesisata giriıi
yoruz. Hasköyde bir cıgara fab-
rikası, Gemlikte de bir mukavva 
fabrikası açacağız. Anadoludaki 
cıgara fabrikalarında da tadilat 
yapılacaktır. 

Bundan maada müdüriyet bi
nalarımızı da tecdide karar ver
dik. Bitlis ve Bahkesirde bu 
cümleden olarak yeni binalar 
almmışbr. 

Bu ıene muhtelif tütUn mm
takalarındaki sabtlar çok tayanı 
menuniyet gitmiştir. 

Yalnız 1929un son beş ayı zar
fında Almanya,. Amarika,, Bel
çika, Fransa, Ingiltere, Italya, 
Mısır hükumetlerine mühim satış
lar yapılmış olup ihracatın bet 
aylık yekunu 22,824,673 kilo 
tutmaktadır. 

Yeni mahsul için de her gün 
mlihim siparişler yapılmaktadır. 
928 mahsulünden elde biç mal 
kalmamıştır. 

Yenı bir sigara çıktı 
20 nisa?da .Ankarada açılacak 

olan sergıye ıdaremiz de ittirak 
etmek için hazırlık yapmıttır. 
Mamulat ve nümuneler yaran 
Ankaraya gönderilecektir. Ser
giye mahsus olmak Uzere {Serkl 
d?ryan) ~ütü~ünden mamul yeni 
hır nevı sıgara da piyasaya 
çıkarılmıştır. Bu sigaralar sergiyi 
ziyarete gelenlere bir hatıra 
olmak üzere dağıtılacaktır. 

Enfiye ve puro 
Bu hafta içinde piyasaya yeni 

bir harmandan olmak Uzre (Ha
nım tütünü) ismile içinde 25 
kağıdı bulunan bir nevi tütün 
çıkardık. Bundan maada imalit
hanemiz Fransız enfiyesi nefase-
tinde bir nevi enfiye ve puro 
yapmağa muvaffak olmuştur. 

Şimdiki halde puroların yalnız 
içi bizim tütUndendir. Birkaç 
ameliyeden sonra dışını da kendi 
mnhsulümüzden yapabileceğimizi 
ümit ediyoruz." 

Muhittin 8. 
· Dört beş gün 

sonra gelecek 
- . 

Vali vekili ve tehremini Mu-
hittin Beyin refikaları Hanım 

don Paristen şehrimize gelmiştir. 

Kendisi bir muharririmize Mu
hittin beyin biraz zayıfladığım 

halen Pariıte bulunduğunu , 
dört, beş giln sonra geleceğini 
söylemiştir. 

Istanbulun ha vatı 

Meydan kahveleri 

Ayasofya avlusundaki kahv ~ 
ler, havalann güneşlenmesile 

beraber faaliyete başlamışlardır. 
Bu meydan kahveleri o civar-

daki resmi dairelerde işleri olan· 
iarın istirahat yeridir. Camiyi 
ziyarete gelen ecnebi seyyahla
rın da buralarda oturup alatur· 
ka kahve ıçtikleri görülmiye 
batlamıtbr. 

Haydar Rıfat bey 
• cevap verıyor: 

" Hakkında tahkikat yapılan, hatta aleyhinde karar çrken, 
sonradan beraat ederse, iki kat masumdur ! ,, 

Adliye vekili Mahmut Esat hapisane, bana bir saadet yuvası 
B. le avukat Haydar Rıfat B. gibi gelecekti. 
arasındaki davalar dolayısile Gönderdiğim mektuplarm neş-
dün akşam refiklerimizden bi- rine gelince, batta Ankarada 
rinde Haydar Rıfat Beye temas mahkemeye verilen iiç nıek lup 
eden bazı bususattan bahsedi- olmak ve dün gönderdiğim 
liyordu. taahhütlü mektup da dahil olmak 

Bir muharririıniz, dün Haydar üzere hepsinin neşrini temenni 
Rıfat Beyle görüşmüş, muma- ederim. 
ileyh tunları söylemiştir: Ankara müddei umumiliğine 

- Bunlardan çoğu geçenlerde içinde « lstanbul üçüncü ceza
yazılan ilk yazıdakileri tekrardan ııoda görülen dava ile tevhit 

olunmak üzere, bunun da İstanibarettir. Orada yazılanlara la-
zımgelen cevapları vermittim. bul üçüncü cezasına tevdii... » 

Baroda vaktile falan mes-
eleden dolayı tahkikat yapıldığı, 
tasfiye esnasında aleyhimde karar 
verildiği yazılıyor. Halen avuka
tım. Avukatlığım hiç fasılaya 
uğramadı. Bir adam hakkında 
tahkikat yapılır, aleyhinde 
karar verilir. Fakat, onun itiraz 
ve mlimasiJi haklar gibi bütün 
medeni milletlerce kabul edil
mıı hakları vardır. Tetkik 
mcrhalelerinin herhangi bir 
derecesinde beraetini kazandığı 
zaman, artık ortada mesele 
ka:maz. Hakkında tahkikat ya
pılan bir adamın masumiyeti 
tebeyyün edince, hangi tetkik 
merhalesinde olursa olsun bu 
netice elde edilince, o masum, 
hakkında hiç bir tahkikat yapıl-

cümlesi bulunan bir istida ver
diğim, numara ve tarih zikre
dilerek yazılıyor, böyle bir 
istida verdiğimi inkar ettiğim 
ileri sürülüyor. 
Nazım B. in burada rü'yet 

olunan bir davası bulunduğun
dan, oradaki davanın buraya 
gelmesi, diye bir fıkra, Mahmut 
Esat B. in dava arzuhaline 
verdiğim cevapta vardı. Fakat 
bu cevap, Ankara müddei 
umumiliğine değil, bana ıon 
tahkikatın açılma11na bir ~uba
Jefetim olup olmadığını aoran 
Ankara müstantikliğine hitabendi 

Adam boyunda uçurtma mıyan bir adamdan daha 
' masumdur. 

Şimdi sorarım. adliyenin hari
mine ait olan bu cevabımın 

numarasile, tarihile, müedÜasiJe 
hariçten birisine malediJmesi, 
ne demektir. Adliye iılcrinde 
bu tasarrufu yapan hangi kuv
•ettir? 

ı;;;::lll_. 

Resimde görülen uçurtma, Yf 
ni bir rekor addedilmiye layık-

tır. Yanında duran kocaman ço

cuklardan bile büyiik olan bu 
uçurtmaya dün İstanbul sokak
lannda tesadüf ettik. 

Vaziyet• inceden inceye 
araştınlmış da cürüm eseri bu
lunamamış, demektir. O, iki 
kat temize çıkmış sayılır. 

Müstantik Nazım B. in açtığı 
davada, bir istidada yazdıkla
rımdan dolayı üç aya mahkum 
edilmişim. Eğer bu mahkumiyet
ten kurtulamıyacaksam, bu mah
kumiyeti kendi nam ve hesabı
ma bir hareket neticesinde de
ğil, ancak hukukunu mfidafaaya 
mecbur olduğum bir mfiekkil 
menfaatine yükleniyorum, de
mektir. Kararı, temyiz ediyorum. 
Temyiz mahkemesi de aleyhime 
hükmetse, vicdanım tamamen 

Sonra, bundan evvelki yazıda 
da üçüncü ceza dosyalarında 

bulunan ve mahkumiyetıme esas 
teşkil eden istidadan fıkralar 
yazılıp mmtantiğe söylediğim 

beyanile derctdilmiştir. İstida, 
henilz mahkemededir ve belki 
ancak on sene sonra hazine~ 
evraka intikal edecektir. 

Muhakeme hafi cereyan et
mittir· Bu istidanın mtıeddası 
nasıl öğrenilmiftir ?» 

[ 
. . . . . --~ · .. , .' •' 

] 

müsterih o1duğundan gireceğim 

Dokto1 Nuri B. · çki düşmanları 

Haydar Rıfat B., ıonılan bir 
ıuale ka?fı, Ankarada yirmi 
nisanda muhakeme edileceğini 
gazetelerde gördüğünü, henOz 
celpname almadıjını kaydctmif
tir. 

dün toplandılar 
Re,at Nurinin faziletli 

babesını kaybettik 
Bütün Türk okuyucularını derin 

bir kedere düşfirecek bir haber 
vermekie müteellimiz. Kıymetli 

romancımız Reşat Nuri, bu mem
lekete uzun senelerden beri irfan 
ve fazileti ile çok büyük hiz
metlerde bulunmuf olan babasını 
kaybetti. 

Doktor Nuri Bey, geçen hafta 
hastalanarak fakülte hastahane
ıine yatmış ve orada bir ameli-

yat geçirmişti. Muvaffakıyetle 
geçen ameliyattan sonra Nuri 
Beyin sıhhatinde bir salah görül
müş ve evine naklolunmuştu. 
Babaaının hastalanması üzerine 
Ankaradan İstanbula gelen Reşat 
Nuri, ıon güne kadar babasının 
ııhbatinden iyi haberler getiriyor 
ve bizi de müsterih kılıyordu. 

Evelki gün gelen ani bir buh
ran, yapılan bütün tedbirleri 

Yeşil Hual ccn,ı> .:t1 İ<lArC hcyc=ti cu:ı saat beşte ::>ınhi mtize 
binasında toplanmış, 16 mayısa tesadüf eden Yeşil gün programını 
hazırlamağa başlamıştır. Resmimiz dünkü içtimada bulunan!an 
göstermektedir. 

hiçe saymış ve faziletin, irfanın 
ve tevazuun pek kıyınetıi b.r 
rüknü olan doktor Nurı Beyi 
aramızdan ebediyen ayırmıştır. 
Merhumun cenazesi evinden kal
dınlmış ve Karac:ıa!ımet mezar-

lığına defnolunmuştur. 

Bu ziya karşısında aziz nrk::ı

daşımızla anneciğini taziye eder
ken kendimizi de teselliye muh
taç hissediyoruz. Allah rnhmel 
eylesin. 



···-- 4 

Muharriri : Ömer Rıza. 
• 
iki kıymetli at büyük 

bir ganimetti ! 
Fakat bu atları getiren Arap ta 
lnların parasını almadan onları 
bırakıp gitmişti. Demek o da 

cebel casuslarındandı ! .. 
-13-

Cennet Fedailerinin hülAsası : 
( SalAhattinin yeğeni Hurremi kaçıran 

Bedii, memleketi EndülUse giderek orada 
bu kızla evlendi. Sal!hattin, yeğenini 

istirdat etmek için çalışıyordu. Fakat 
Hürrem bir sene sonra ölmüş ve bir kız 
çocuğu bırakm~tı. SılAhıttin bu kızı 

istirdada çalışıyor ve muvlffak olamıyor
du. Nihayet yirmi sene sonra SalAhıttin, 
Endülüse bir heyet gönderdi. Bu heyet 

Hurrenün kızı Melikeyi kaçırdı ve bir 
gemiye bindirerek götürdü. 

Buna karşı Bedilin iki biraderzadesi 
Beruta gittiler ye orada bir hana indiler. 
Han, esrarengiz bir kadın tarafından 

><iare olunuyordu. 

lıı:J kardeş bu kadının yardımını temin 
ırderek cebele çıkmağa karar verdiler. 
Cebel Şeyhinin yardımile Melikeyi istir· 
dat edereklerdir.] • 

Mesrure müdahale etü: 
- Bu atlar yilz albn değer! .. 

Bu parayi verebilir misiniz? .• 
Haldun ile Zeydun birbirle

rine baktılar. istenilen meblağ 
hayli büyllkt6. Fakat bu atlar 
onlara lizımdi. Bu parayi •e
rirlerse .zarar etmezlerdi • 

Mesrure iki kardeşin düşün
düğünü görerek: 

- Merak etmeyiniz, dedi, 
paranız kifi değilse atların bede-
lini ben •eririm, sonra •iz Ck:leni-

lliz.Sizin herhalde bir takım milcev
herleriniz vardır, bunlann bir iki 
parçasını bana bırakıraanız me
aele kalmaz. hatta fU sizde 
gördüğUm yiiztlk bile kafidir. 

Zeydun derhal atıldı: 

- Hayır paramız vardır ve 
kifidir. Atlann bednlini ödiye
biliriz. 

Mesrure Araba baktı ve: 
- Alıyorlar, dedi. 
Fakat Arap bu ıi>zle kan

madı: 

- Alıyorlar ve hayvanlann 
bedelini ödiyorlar, fakat acaba 
binebiliyorlar mı?.. Bu atlara 
herkes binemez, bu gençıer bir 
kerre bu atlara binsinler, tecrii
be etsinlerde ondan sonra karar 
versinler, ıayet binemezlerae 
beyhude yere para vermesinler. 
Arabın bu sözleri iki gencin 

Y crnm a.,,. tooJ/f.l : 

VAKiT 
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..-• ----Londrada akhna hiffet 
getirenler ile hilkaten 
deli ofanlara müteallik 
olup bu defa netrolunan 
bir istatistik cetvelinde 
lngilterede 4 f 1 nüf uatan 
birinin ve Fransada 412 
ve Pruıyada 644 de bi
rinin ve Ruıyada 50 f de 
hlrinin velhasll umum 
Avrupada her 59 kişide 
birinin deli olduOu mün
deri9tir. Bu halde yaınız 

Ruıyada yuz altmıt bin 
deli mevcut olduAu ar.la-

izzeti nefsini yaralamıştı. Bütiln 
hayatlarını at sırtında ve erlik 
meydamnda geçiren bu gençler 
seslerini çıkarmadan ilerlemişler, 
atlann ıırtlanna atlamışlar -
dı. Hakikaten bu atlar değme 
binicinin zaptedebileceği şeyler 
değildi. Bu tecrübedide ıllvariler 
bile biraz milşkillata uğramışlar, 
fakat netice muvaffak olmuşlar, 
•e onlarla istihza etmek isteyen 
arabın göztinü doldurmuşlardı. 

Atlar alınmıt ve paralar ha
zırlanmııtı. Fakat Mesrure baş
bir ıey dOşllnmlltn. Bu kadar 
para vermiye ne lüzum vardı? .. 
Bu atlar muvakkat bir zaman 
lÇln aJınmİyor midi ? ! ••• Ü 
halde bunlardan muvakkat bir 
zaman için istifade ederek bir 
llcret vermek ve atlan sahibine 
iade etmek daha doğru olmaz 
midi? 

Mesrurenin bu teklifi, ıllphe
ıiz, daha musip idi. Atlann sa
hibi muvafakat ederse bu hattı 
hareketi takip etmek daha iyi 
olurdu. Mesrure bunu Araba 
tektif etmiı, şayam hayret olan 
nokta Arap hiç itiraz etmeden 
bu teklifi kabul etmifti. 

Acaba bu Arap ta onun emri 
altında çalışanlardan biri midi? .. 
Onun ilk vehlede onlara adünç 
para vermekten makaadı ellerin
deki yil.zilğtl koparmak idi? ••. 
Birinci teklifteki hilekirhk ile 
ikinci tesviyedeki hayrihahhk 
aruında mtltehayyir kalan iki 
kardeş bu kadın hakkında bir 
karar vermiyorlardL 

Arap, Mesrurenin teklifini 
kabul ettikten sonra atlanna 
veda etmit ve gitmiıti. Bu ada
mın Cebel Şeylıile bir alakası 
olmasa atlanın böyle bırakır 
ve gider midi? ..• 

Haldun ile kardeşi blitUn gUn
lerini atlarile geçirmişler, bin-
mifler, fnmiıler, onlan kendileri
ne ahtbrm11lar, akşam üstü 
yataklarına bitap dlifmlltlerdi. 

Erteai gftn Cuma idi, iki kar
deş dini farizalanm ifa için bey
hude yere cami aradılar. Beyrut, 
ehliıalibin eline dnıttlkten sonra 
orada biç bir cami kalmamıştı. 
Fakat Meuurenin kölesi onlara 
aradıklannı bulmuıtu. Şehrin en 
tenha k6feainde bir zaviye var
dı. Şehirde kalan Milslilman
lar burada toplanır, dini fariza
lanıu ifa ederlerdı. O gün hatip 
pek müeessir bir hutbe irat 
etmitti. Vakur ve heyecanlı bir 
ihtiyar olan hatip Hilal ile Salip 
arasında yaklaşan harpten babs
etmiı, Selihattio bu harpte 
hallskirlık vazifesini ifa ettiğini 
lfôylemif, eli silih tutan her 
müslümamn ona iltihak ettiğini 
ve herkesin fedaklrhk göstere-

beklenen halisa yardım 

Hariciye vekili 
Harici sivasetimizin ana 

J 

hatlarını anlatıyor 

Dürüst bir sulh ve 
intizam! 

Hariciye vekili Tevfik Rllştn 
B. harici siyasetimizin ana hat
ları ü,zerinde ıu beyanatta bu
lunmUftur: 

- Herkese ayan olan dlirtlat 
ve açık sulh ve intizam siyase
timizin tarif ve izahına artık 
hacet kalmamışbr. Geçmiıten 
kalan işlerin çoğu halledilmiştir. 
Şimdi bakiyesinin tasfiyesile 
meşgulüz. Be sene zarfında bun
lnnn da nihayete yaklaştıklarım 
göreceğimizi ümit ediyoruz. 

Her yeni dostluğun mevcut 
dostluklara ancak ilave olarak 
teminine çalışmak ve mevcut 
dostluklanmıza daima itina ile 
vefa göstermek ve her işimizde 
samimi ve açık... işte harici ça
lışmaklanmızın faaliyet izleri ve 
muvaffakiyet sım bundan iba
rettir. 

ee 

Bu nasıl iş! 
Talebesine zorla terkos 

suyu içiren mektep 
Dun işittik ve hayrette kaldık: 

Kumkapıdaki Fransız mektebin
de talebe içecek su bulama
maktadır. Dahilde bulundurul
madığı gibi hariçten getirilme
sine ve para ile satılmasına da 
müsaade edilmemektedir. Talebe 
aptestane muıluklan bqında 
nöbet bekliyerek susuzluğunu 
gidermetedir. Mektep idaresi 
bu hususta şimdiye kadar yapı
lan bütün şikayet ve müracaat
ları nazan dikkate almamıfbr. 
Talebe içinde bu yftzden tifoya 
yakalananlar ve bu kabil birçok 
hastalıklar geçirenler vardır. Bu 
naııl İf, nasıl mektep? Alika
darlann nazan dikkatini celb
ederiz. 

Teşekkür 
Refikamın irtihali dolayt5ile gerek 

bizzat gerekse tııhrlren taziyette bulun
mak suretile demimize iştirak eden 
akraba ve ehibbaya maa aile arzı teşek
kürııt ederiz. 

D:ılorköyünde Hatboyu caddesinde: 
Merhumenin zevci: Bağdadt Kimi! 
Kızı: Muazzez 
Oğullan: Emin ve Ali 

nünün pek yakın olduğunu teb
tir etmifti. 

Bu ıutbenin bütün cemaat 
üzerinde tesiri pek derindi. 
Haldun camiden çıkarken karde
şine dönerek : 

- Birader f. Herkesin cihat 
için hazırlandığı bu zamanda 
bizim Cebel macerasile metgul 
olmamız doğru mu?.. demfşti. 
Zeydun da onunla hemfikirdi. 

Bu doğru bir iş değildi. 
Bu dakikada onlara yakışan at
Jarile, silahlarile mlicahitlerden 
bir kafileye iltihak idi. Melike 
dayısının yanında ve tam bir 
emniyet içinde bir müddet ka
labilirdi. Harp bittikten sonra 
bu mesele ile meşgul olmak da-
ha doğru olurdu. 

Bunun üzerine Haldun fU tek
lefte bulundu. 

- O halde biz evvela harbin 
ne z~man vuku bulacağım tah
kik edelim ve ona göre hare
ket edelim. Harp yakınsa he-
men Şama hareket ede9im, de
ğilse Cebele çıkar, onun ıeyhile 
tanışır, onun ne gibi yardımda 

bulunacağım anlar ve ona göre 
hareket ederiz. 

Bir şiir kitabını okurken 
Şair SükUfe Nihal Hanıma 

Şiirler Ye kitap isimleri 
ilham eden rilzgirla Şair Halide 
Nusret Hammın ara11 iyi değil. 
Halide Hanımın " geceden taşan 
dertleri " Dİ okurken rast geldi
ğim " riizgarh geceler ,, tliri 
bana bu hissi verdi . Çünkü 
ıair Çamhcada yazdığı bu man
zumede: 

« Haydi git , mel'un diyarlare git > 

diye rüzgarı koğmuş. 
İnsaf etmek lizım değil mi ? 

Eğer Çamhcada rftzgir ve su 
kalmazsa Çamlıcamn ne manası 
kalır ? Çamlıcanın havasını, su
yunu - bana inanmazsamz- bir de 
Seyyaha aorabilininiz, o daha iyi 
bilir. 

• Selanik bonmarşesi sahipleri, 
mağaza camına isimlerini «ipekçi 
kardaşlar» yazmışlar da «kardeı
ler» yazmamışlar diye sinirlenir
dim. 

Halide Nuırat Hanım bu şür 
kitabının 16 ıncı sayıfasmda 
« kardaıım » demiş. Artık • kar
daş » edebiyata geçti. Selanik 
Bonmarıesine sinirlenmiyeceğim. 

lf 
Nnfusumuzu artırmağa uğra

şan teşekküllerin elinde madalya 
olsaydı, bunlardan bir tanesinin 
Halide Nusrat Hamma verilme
sini rica ederdim. ÇünkO "Ev 
kadım ,, isimli ıiirinde diyor ki : 
" Hiç ekailı: olmaz onun etrafında be-

bekler .. 
'' Biri lı:oıup atlarken &tektal emekler .. 
~-~~ -~-~1'---~~--~ 

Bu kitabı okuyordum. Bir 
arkadaşım dinliyordu ıu mısraı 
okudum: 
" Ben aRlamak istiyordum hhlı:ahalarla ,. 

lf 
Arkadaşım, buna bir aruz 

mısraile mukabele etti : 
" Goterim ben Hna hüngür hüngür 1 ,. 

lf 
Halide hammm Çamlıcayı çok 

sevdiğini. " Çamhcada alqam " 
serllvhalı tiirini ŞükQfe Nihal 
hanıma ithafından anladım. 

• Bu kadar litife yeter. Şairin 

" Geceden tqan dertler ,, inde 
öyle gtlzel ve ince parçalar var 
ki okurken kendimi tutamadım 
ve Halide hanım gibi : 

- Evlldım ! dedim. 

• Bozuk sütler 

Şu stıt meselesi gazetelerin 
ağzma düştü dilfeli ne 

ağız tadile bir malebi yiyebili
yorum, ne de tiksinmeden bir 
fincan salep içebiliyorum. Şeh
remaneti, bundan bir müddet 
evvel bir sftt ıirketi yapıp, gü
ğiimlerin ağzını kapattığı z:aman 
gazeteler açık sahlan sfttlere 
mikroplann nasıl bftcum ettikle
rini yana yakıla anlatmışlar ve 
halka temiz stlt hakkında uzun 
uzun dersler vermitlerdi. Bu şir
ketin ömrü vefa etmedi. Gü
ğiimlerin ilzerine takılan kapak 
da bir an içinde ortadan kalktı. 
O gün bugiindilr, İstanbul halkı 
açık ıüt içiyor ve eaki neşriyata 
göre bunlar gayet muzur ve 
mikroplu sütlerdir. 

Eıkiden ıebremanetinin neş
riyab yetişmemiş gibi timdi de 
sOtçüler cemiyeti, köylerden ge
len sfttlerin temiz olmadığını 
söyliye duruyormuf... Her halde 
şehremaneti de daima bozuk 
giden fU stıt itini irimin sllttıne 
havale edecetini tatırmıthr 1 

Nezihe Muhitti~ 
-· -İkinci bir miting 

tertip ediyor? 
Kadın birliğinin tertip 

mitingten ıonra, baıta 

Muhittin H. olmak Uue, 
muhalif bazı hanımlar tar 
ikinci bir miting yapılacajl 
olmuştur. Bu hususta bir 
caat yapılıp yapılmadığı 
da malümat almak Ozetf 
vekili Fazlı Beyle görüştük. 
b Bey dedi ki: 

- Bizden miting için ıo 
istenmemittir. Eğer ın 
vaki olur ve programları 
na muvafık bulunursa tabi 
tinge müsaad~ edilebilir. 

Şevket B. 
Vala Beyi vur 

istiyen genÇ 
tıbbı adlide 

mak isterken idare 
Şevket Efendiyi ağırca y 
Remzi paşanın oğlu Şevk" 
tevkifaneye konulmuştu. 
B. teYkifanede cinnet 
leri gastermiş, bunun 
tıbbı adliye nakledilerek 
bede albna alınmışbr. . ..../ 
Emanet.t.eı 
---------------- 1 

Beledi ye meclisi 
Cemiyeti belediye y~ 

!anacak oktruva tarifesi 
ikmal edildij'i için ene 
gelen oktruva mazbata~., 
eakbr_ Yeni •ene blHç~ 
ridat kısmı tanzim e f 
Masraf kısmı Muhiddin 
mutaleası içinalınacaktır• 

Ziya B . ,-
Tekrar Yal ovaya 9 

iki giin evvel Y alovad,
Emanet fen heyeti mil~ 
Bey dnn tekrar Yalo.-,
miıtir. Ziya Bey 'fı 
Millet çiftliği inşaab ile 
olacaktır. __,, 

Qg' -

Borsada: 

lsterlin 
İngiliz lirası dün fi 

1032,5 kuruşta açılıulf ot' 
kuruşa yükseldikten to 

kuruşta kapantmfhr· lf• 
Coberlikten ıst P'ı 

Borsa ile muamele Y~ 
her Alber Sabat efend·~, 
ettiği diln borsada kalllJ'P' 

hnarak ilin olu~~ 
Do~unı 

0 fstanbul Ticaret M 
mümeyyizi Nuri Bey.in,, j 
dilnyaya gelmiş, isını (JrtJ'J 
konulmuştur. Uzun 
masanı dileriz. 
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"Kooperatif,, 
Yetirenler ve bitirenler davası 

Davalann çoğu işten fazla 
~zden hoılananları alakadar 
~-tr. Dnnyanın dört köşesini 
~hyan "yetirenler ve bitiren-
~ davası• hem iş, hem de söz 
~ İnin, bepimiıindir. Her insan 

Y•tııı bitmek tnkenmek bilmi
Y~n bu davasına karışır. Çünkü, 
' kadarlan herkes, rU'yet zama
lla her gün, mahalli rü'yeti de her 
1tfd• • 

ır. 

d ~u davanın bahse mevzu a~
:aılllıt celsesi, tek başına bır 

\l \l Ve llyezal davayı müradedi· 
~r: El birliği ve iş birliği 
'•taını. .. 
''K b OOperattf,, memleketimizde 

, '1 davanın ister batı bot, ister
~ bir vukuf ile, içine gırmiş 
h lll.rın en gilr seslisidir. Zira t::' en aallhiyetlisi, hem de en 

Giden gelenidir. 
.. ~ nurlu ve uğurlu kitap, bir 
~l'dir. 

l'i l'ilrlt k6ylilsU, Türk münevve-
'. hepimiz "birisi,, nin çıkıp, 
~Ut b" · b" ·1 · k ıt ''- unyemıze ıçı mış ar an 
lll 11 bu davaya hükmünil ver
)o~in~ mührünü basmasını, bize 

göstermesini bekledik. 
li ~raat bankasınm idare mec
~ reisi doktor Cevdet Nasuhi 
~dendi, itte bu (birisı) d.r. 

'-llit u es~r devrim.z.n ve günü· 
d"f iln eıeridir. Doğumu, tcsa
~ değıl, ihtiyaç neticesindedir. 
ti >'le bir hüccet: :ı vücudü vail::;r. Türk dilincen böyle bir 

,, •n &uduru farzdır. 
"'-Y ttirenler ve bitirenler da· 
~lf 111 lÇllunn cıhan lcu ttrm ı • 

o~•k olmuş bir tecrübenin, Ko
be l'ttifçiliğin, Tiirkçe yazılmış 

r••fd' B · ji'-1 ı ır. u eser, otorıter re· 

"1okr lt~r~ı koyrnak, iktısadi de
..._, •ııyı efendi kılmak dava-
l'dılclOdenl,rin dil ve bel bağ-
~ ları muteber bir şahittir. 

bir . tahit, şaımaz Vi! yılmaz 
~ 111lan ile, inaani çalışma 
fitıj llın faydasını elimize, şere
\ala.ıUnıüıe, ehemmiyetini de 

,.,:•~e koyuyor. 
)~t\i ~!•f eıki bir ruhiyat ve 
'~ ır kooperatifçilik mualli
S Onda olgun ve irgin ilini 
''rd

1 
rının malı olan mahviyet t,: . ~ öğrenirken öğretmek 

li tinı aösterdiğin » söylüyor. 
._,>'t:'eketanin, her cesarete 
~''· .;:r olmayan bir nasibi 
''~t llledeni, insani ve mılıi 
~tt, bi iayrendişane bir him
u()~t ... t hayır halini almıştır. 
d' vt C ı, .. Ş evdet Nasuhi Beyefen-

~dın '~. ~it ,.in güzel, açık ve 
>'ltıy0 ılınden fayda 1andığım 
~ t. 

lltllif' 
~· •'d ~n kooperatiflere dair 
• ra "e 

1~1 düıünceler koopera
~ '"1ay 00Peratifçiliğin tasnifi-

''l\&u •t.hvc anlatış yolundadır. 
Utilt " 1 ~iyacımıza tatbikteki 
~hıidir e z·avrayııı müstakildir, 
ttter . "•i k d'l . ll 'llliıd . re ı erın mem-
'-li tkı t 'h· ~ etuu arı a, anketler, 

itı klcıttdak~r, Ziraat Bankası 
"'' ilnıı l k•ahifcler ... Bütün bu 
}et. ke d' 00Peratifçilik saha-
'".n n ı k d' b.'"Ytn b' en ıne dayanarak 
~t ı. ır nıu.. 'd' . l . dt• .. Q\l k't rşı ın ız erıdir. 
~ lil, insa ~ apta, sermayelerin 
)Q .,,tiflerinn &rın nıali olan koo
d ~l. litn ~~ oldutunu öğreni-
"~d\ltlar,: ıhtiyaçlarla ve nasıl 
~ld~I ••tarap ' na~ıl yaşadıklarını 
di liklcrin· çektıklerini ve riçin 

J)ct· · 1• bu •rı b l' . eıer apaçık ve 
t ıttıyor, belletiyor. İk-

tısat tarihinin bu ıakin ihtilil
lerinden biz ibret ve kuvvet 
alıyoruz. 

Bu ağır başla eserin ana kıy
meti, yalnız bir meslek mekte
binin bütün iddialarına cevap 
'eren, ilmi cephesinde değildir. 
Kooperatif çil iğin o luş ve kuru
luş yolunu iyice tanımış, uzun 
uzun, için için, memleketini dü
şünmüş bir Türkün elinden ve 
kafasından çıkmış olmasıdır. 
«Yetirenler ve bit•renler dava· 
sı » nın bu mümtazıyeti bütün 
şüphe ve tereddütlerin üstünde
dir. Bu kitap, kooperatifçiliği 
kendisine iş edinmiş, bununla 
yuğurulmuş, tarihini, nazariyatını 
ve bütün toplu hüviyetile bunu 
benimsiyerek müteaddi bir hale 
getirebılmiş, öz U güıel ve sözlü 
bir Türkün eseridir. 

« Kooperatif » ahlaki bir 

eserdir. 
Zira; bu eser bizi el ve iş 

birliğine beraber çalışmıya inan
dırıyor. Birlik, beraberlik müte· 
kabil yardım hislerimize hitap e
diyor. Beşeri ihtiyaçlarımızın in-
sani bir şekilde nasıl tatmin 
edileceğini söylüyor. Bu hisleri
miri ferdi ve maşeri varlığımızda 
müessir birer saadet unsuru ha· 
line sokmağa gayret ediyor. 

İtiraf edelim ki, vah~et ve 
taavtin hislerimiz düne nazaran 
daha zayıftır. Bunun taksirat 
nev'inden az çok tabit sebepleri 
o 'duğu gibi kifayetsizliğimiz ve 
nehvetimiz netices1 bat kaldır• 
nn , t orta yayılmıf saikleri de 
vardır. 

Harpler cihan aile manzüme· 
sini zedelemiş, milletlerin içli 
ve dışlı tenasüplerini sarsmış, 

bu türlü bağlarını da hırpalamış, 
yıpratmıştır. Maişet sıkışıklığı 
sinirlerimizi gevşetmiştir. Koo
peratifıerin büyük harpten son-
raki taşkın inkişafı da her aa· 
hada sezilen bu ihtiyacın mut
lak bir ifadesidir. Bu eser ter
biyevidir. 

Esasen müellif de " davanın 
bir terbiye etme, yol gösterme 
davası " olduğunu sôylUyor. Ko
operatifler kökU havada birer 
tuba ağacı değildirler. Bunlara 
meyvalarını verdirmek, bunlar 
dan mütena'im olmak bilgiye 
ve terbiyeye bağlıdır . 

Maksat koop~ratiflerin ayrık
otu gibi bir çırpıda türeme
sinden ziyade yaşamasındadır. 
Doktor Cevdet Nasuhinin kita
bı, kooperatitlerin kök budak 
salabilmesi için bu vadideki iş
lenmemiş telakkilerimizde bir 
kirizme ameliyatı yapacaktır. 
Doktor Cevdet Nasuhinin kitabı, 
kooperatif sahasındaki eyabani 
hastalıklı, muhayyerülukul di
kenler gibi uydurma fikirlerimizi 
budıvacak, kafalarımızı temiz
liyecektir. Bu kitap koopratif· 
lerin nasıl teşkil edilmesi lbım 
ge diğir i bize bulduracaktır. Geli
şi güzel kooperatif teşekküllerine 
çınar dibinde aşure dağıtır gibi 
hissei temettü tev:ıiine, vakit, na
kit ve ahlak harcayanı bu hlla
ranlara engel olacaktır. 

Bu eser içtımaidir. 

Matbuat kongresi 
Türk. matbuat cemiyetinden : Türk 

matbuat cemiyeti heyeti umu· 
miyesi 20 nisan 930 pazar günü 
saat 13 te TUrkocağı salonunda 
toplanacaktır. Azanın gelmeıi 

rica olunur. 

Dil heyeti 
L ü~t tarafı 1 inci "':l\ıfada 1 

mecburiyetindeyiz. Tabii, keli
me icat olunamaz. Türk kökün· 
de mevcut kelimelere lahikalar 
ilavesile yahut hazam mürekkep 
kelimeler teşkilile manalarına 
değişiklik veya genişlik verilebi
lir. Hele ıstılah hususunda bu 
yolda çalışmaktan çok faideli 
neticeler almaktayız. 

Lügatimizin çerçevesini ç ızmek 
için iki ciltlik Larus Üniversali 
mikyas tuttuk. Bu l<igatte mev-
cut aşağı yukarı 100 bin keli
menin karşılıklarını tayin edece· 
ğiz. ilk adım olmak üzere F ran
sızcadan Türkçeye bir liigat 
neşrine baflayacağız. 

Bu lugatin yalmz " A" har
findeki kelime ve ıstılahları 
5600 Ü bulmaktadır. Bu mikta-
rın dörtte üçünün karşılıkları 
konulmuş, fişleri tertip edılmiş· 
tir. Maamafıh hunun haricinde 
de, kelimelerin manaca müna-
sebet eri dolayısi ı e, aynca pek 
çok kelime fişleri de hazırlan

mıştır. 

Fransızcadan Türkçeye lfıgatin 
"A,. harfine ait fiş!erınin umumi 
heyette son 01-<unmaları yapıla
rak kat'i şekilı~ri tesbit edil
mektedir. Bu liigatin ilk forma· 
tarının pek yakında çıkacağını 
söyliyebilirim. Mesai çetin ve 
külfetlidir. Bu itibarla alınan 
neticeler geçen zamana göre 
az sayılamaz. Çalışma usulümüz 
şudur: Larustaki her kelime, 
eğer ale ade kelıme ise iyi Fran
sızca bilen ve Türkçed~ki bilgisi 
ile tanınmış olan zevata tercüme 
ettirilmiştir. Bu tercüme fişl eri, 
teşki ı olunan komisyon:arda 
okunarak t5u unan "karşılık l ar ve 
kelime tarif !erinm tercümeleri 
tetkik olunmuş, bundan sonra 
tekrar umumi heyetin tetkikın· 

den geçirilmiştir. 

Birçok kelimelerin karşılıkları 
tetkik o :unurken ona münasebet
li manalarda diğer kel melerin 
de fişleri yapılarak sıralanmış, 
ayni Türkçe kelimenin Fransızca 
mukabilinde bulunmayan başka 
manaları da ayrı fışler halinde 
teabit olunmuştur. Meseli Fran
sızca "Aliment,, kelimesinin kar
şı'ığı konurken bununla müna
sebeti olan "Nourriture,, kelime
sinin de karşılığı beraber düşü
nülmüş ve karşılık konan "bes
lem~k ve yiyecek vermek, ye
dirmek,, lcelimelerinin de Türk
çedeki bütün mana farkları tes
bit edılmiıtir. Böylelıkle vücude 
getirilen fitlerin sayısı yukarıda 
ıöylediğim miktardan çok fazla
yı bulmuştur. 

Istılahlar, öteki kelimelerden 
ayrılarak a 't olduğu daı ülfünun 
şubelerine gönderilmiştir. Fakül
telerde bu ıstılahlar, evvela mü
derrisler tarafından karııhkları 
bulunup tercilmeleri yapı mı~ ve 
yine müderrislerden teşkil o'unan 
komisyonlardan geçtikten sonra 
heye~imize gelmiştir. Ancak bu 
karşılıkların konulmasında tutu
lan yol itibarile heyetimiz c hası l 
olap noktai nazar fark aı ından 
dolayı beraberce konuşulmak 
Uıere muhterem mUderris'erden 
birçoğu iki defa Ankara ya davet 
olunmuılardır. 

Bu müşterek müzakerelerden 
sonra ıstılahlara kartılık bulmak 
hususunda başka bir yol tutul
mak daha faydalı görülerek her 
ilim ıubHi için bir iki müte
hassıs müderris Ankaraya da
vet olunarak heyetimiz azasın

dan bir iki zatın da iştirakile 
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1 mayıs ari!esi e 
izmirde yedi veya on yedi k . . 

tevkif edilmişti" . 
f zmirden gelen haberlere göre tım ;.irketi memurlarından Asaf 

orada geçen cumartesi günü beyin namına posta ile beyan a· 
bazı komünist hareketleri görül- me gönderilmiş bu da po isf 
müş ve bazı kimseler tevkif teslım o unmuştur. Asaf ve a r· 
olunmuştur. kadaşı Kenan beyler isticvar 

Bu hususta «Yer.ıi Asır» refi- olunarak serbest bırak ılmışlardır 
kimiz şu tafsi alı verizor: Tevkif edilenleı in yedi veya ov 

"Şehrimizin muhtelif yerlerine yedi olduğu hakkında muhteliı 
bazı beyannameler atılmış, posta r:vayetler deve ran etmekte ise dt:ı 
i le bazı eşhasın namlarına gön· zabıta kat'iyen ketum davran· 
derilmıştir. Esasen on beş gün makta ve hiç bir kelime bile 
evvel de bazı mahallere kartlar söylememektedir. Mevkuf ar ih-
atılmıştı. Zabıta bu vaziyetten ti,attan menedilmişıerdir. 
ve 1 mayısın yaklaşmasından mü- Tevkif edilenler arasında sa-
teyakkız bir halde bulunduğu bık muhasebei hususiye memur· 
için faillerini kısmen ele geçir- !arından Muhittin B. de vardır. 
mek güç olmamı~tır. Beyanna- Diğer m~vkufların isimleri öğre-
melerde 1 mayıs amel:! hayra- nilememiştir. Dün geç vakit 
mı ı çin hazırhklar yapılması bi t- vali Kazım Paşaöan komünist 
dirilmekte ve sermayedarlar sal- tevkif atı hakkında malumat iste· 
tanatının hitama ermek üzere dik. Paşa dedi ki: "Bazı komü-
bu unduğu kaydedimektedir. nist taslakları beyannameler 

Beyannameler üzerinde kırmı- atmak cür' etinde bulundular ist> 
zı orak, çekiç resimleri bulun-
makta ve altında birçok şeyler- de polisin sıkı tazyıkatı buna 
den, saçma sapan i1falkar cüm- mani olmuştur. Geçenlerde dahi 
leler taşımaktadır. imza mahal- böyle bir teşebbüs failleri bu 
~inde «Soviyet ittihadı Tnrkiye kere bütün evrak ve vesaiki ile 
komitesi» yazı ıdır. ele geçirilmittir. Adliye işe vaz-

Şehrimizdeki komünist taslak· ıyet eylemiştir. Dört kiti müddei 
ları gazete bayilerini de çağı- umumilikçe isticvap olunmakta-
rarak tevziini söylemişler ve ço- d 

ki b 
ır.,, 

cu ar gece on irde beyanna- " Hizmet ,, in verdiği tafsila-
me\eri dağıtırlarken ya~alan- ta nazaran da hadise ilk olarak 
mışlardır. Polis mUdürü Ömer Karşıyakada başlamış ve bura-
ve kısmı ad i reisi Sabri beyler da şüpheli iki şahsın dolaştığını 
taharri memurlarile sabaha kadar gören zabıta bunlara durmasını 

çalışarak tahkikatı idare eylemişler emretmiş, onlar kaçmışlar ve 
vt:. bazı tevkifat yapmışlardır. Dün nihayet zabıta silah atarak bun-

de bazı kimseler polis müdüri· fardan birini tevkif etmiştir. 
yetine getirilerek isticvap edil- Yakalanan Necati efendidir. 
mişlerdir. Bunların Karşıyakada beyanna-

T evkifat esnasında Karşıyaka- me atmak için dolaştıkları an-
da bir de hadise olmuştur . laşılmıştar. 
Komünistlikle maznunen tahtı Beyanname bularak polise 
tevkife alınan Karşıyakada be- teslim eden Muzaffer efendi 
lediye tahsildarı mütekait ibra· tahtı zanna alınmış ve ifadesine 
him efendinin oğlu Necati müracaat olunmuştur. 
Efendi polislerin elınden kaçmak Altay takımı oyuncularından 
istemiş ve üzerine ihafe tarzın· Arap Mehmet Beye de mek-

da on el kadar tabanca endabt tupla beyanname gönderildiği 
edi miş ve tabii tekrar yakalan- söylenmekte ve geçenlerde A-
mıştır. nadolu Ajansı binasına atı lan 

Yalnız silah seslerini işiten kart şeklindeki beyannamelerle 
Karşıyakalılar telaşa düşmüşler- bu yeni hadise arasında müna-
dir. Birinci Asmalı mesçit ma- sebet görülmektedir. Hizmet 
hallesinde ihtiyat zabitlerinden maarif memurlarından tahtı 
Muzaffer Bey evinin karşısında zanna alınan memurun ismını 
bir duvarın deliğinde beyanna· Saffet olarak işaret etmektedir. 
melerden birini görmüş, alıp İstanbulda da .•• 
polis müdüriyetine tevdi eyle- Şehrimizde de komünistler ta-
miştir. rafından beyannameler dağıtıl-

Maarif müdürlüğünde Muzaffer z b 
f d 1 

mıştır. a ıta beyanname dağı-
e en i namında biri de po isçe tanlan aramakta ve İstanbuldaki 
yakalanarak isticvap olunmuştur. komünistlerle İzmirdekilerin bir 
Bu maznunun evinde yapılan 
taharriyatta geçenlerde maarif münasebet ve alakalan olup ol-
eminliği dairesinden çalındığı madığı tahkik edilmektedir. Şeh-
iddia edilen yazı makinesinin de rimizde henüz kimse tevkif edil-
bulunduğu söylenmektedir. Rıh- memi,tir. 

~c::~:::sc::~:::n:::~::s~ Yarın akfam ~c:::~~c:::~:::sc:: .... ~~ 

~ OPERA SİNEMASI ~ 
~ ELiNiZDEN ÖPERiM MADAM ~ 
~ 

Her yerde büyilk muvaffakiyetler kazanan ŞARKILI VE ~ 1 SONOR Film inde sevimlı artist HARRI LİTKE yi f 
takdim eder. Milyonlarca defa taganni edilen ALMANCA 

~ VE FRANSIZCA MADAM ELİNiZDEN ÖPERİM ŞARKISI ~ 
~ i:aveten: SÖZLÜ ve SESLİ DÜNYA HAV AUİSLERİ ~ 
~ .. g--~-a-:::~~c:: ..... ~ c:--~ ~~ r:::--;. c; .... ~::::~~::.~:::~ 

KANSIZLIK~~:;::: 
>aıızı.ıuık ıcın yegAne d eva kanl ıhya eden HlENS PARIS 
::n muntahip clihha hrafı.,dan tertip ede1misfü. SJROP DESC ' • 

teşkil olunan komisyonlar bu 

işe çalışmışlardır. Bu suretle 
kimya, nebatat, hayvanat, tıp 

ıstılahları tamamile, riyaziyat, 
fizik, felsefe ıstılahları kısmen 

bitirilmiştir. Böyle ilim ıstılahları 

tesbit edilirken yalnız " A,, 
harfindeki kelimelerin çerçevesi 

ıçinde kalmak mümkün olma
mıştır. O ilimlerin esaslarına 
tasn ıflerine taal i'ık eden ıstılah· 
)arı topluca koymak yolu tu-

tulmuştur. Kara, deniz, hava şu

belerinin askeri ıstılahları da 

gene davet olunan mütehassıs

larla birlikte tesbit olunmuştur.,. 
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V azan ı Sadrı Etem 
Vaktile mektepte çağla badem

lerini tane, tane para ile satan 
hafıı ne cömert olmuştu. . Akla
ma birden eski günler geldi.. 

" _ Sen ·dedim, artık İsrafa 

başladm .. 
- Sen yabancı değilsin söy· 

liyeyim: 
Allah anafora zeval vermesin! 
Sakın gazeteciyim diye yazma 

ha !.. Sonra darılırım, tekzipten 
kolay ne var. 

- Geç bunları dedim, anlat 
bakalım, biraz tatlı tarafından .. . 

.. acit yerine geldi oturdu .. . 
Kardeşi meydanda yok, kim 
bilır hangi köşede .. 

Nesibin göı erine Sacit ilişti 

ve lafa başladı : 
'' - Şunu göröyor musun ... 
" - Görüyorum, hem de ta

m· ım, bemm eski mektep arka
daşım Sacit.. 

" - Bu akşam hali harap ... 
Akşamdanberi masalerında 

yUı e li hra masraf o muş . Mas
raf eden adam da mö.ihim bir 
yerden çağırılmış. Herifçi oğlu 
kal ktı gitti .. Şimdi hesap Sacit e 
kardeş;nin başına ekşidi. 

Sacit kardeşini zengine ya
mayım fazla Konsomasyon yapa
yım derken b şına be a geldi .. 
O zavalh çocuğa acıyorum. Al-

. manyada filan da okumuş.. çok 
iyı dansör biltün harp umumi 
senelerınde Viyanada dans etmiş 
ça ıgıh kahvelerde çalışmış de
diklerine göre babası zenginmiş 
ama, timdi para nanay ... İş ne
reden bu'acaklar.. İyi dans 
ettiği için bu bara dads antre
nörfi olarak kabul edıldi.. He
rifçi oğtu hem de seyyar ecza
nedir. Şimdi üstünü arasan 
neler bulmazsın morfın, kokaiu, 
heroin .• ara sıra iyi papel de 
vurur ... 

Onun en çok kazancı kokain 
satışından değildir. 

Ben ona: 
Aman sen neler de ogrenmif

sin... Hem de ne modern bilgi
ler, dedikçe hahz coıtu... Mo
dem marifet göstermek için 
ayak ilstü sözilne devam etti. 
Asri şey ler söyliyorum diye 
böbürlene, böbürlene anlattı, 
vaktile, abdest dualarını da 
böyle böbürlene, böbürlene an
latırdı. 

- Sacidin en iyi karı dansör
iüğündedir. 

Kafir çocuk iyi tango yapıyor. 
Burada onun üstilne dans ede
cek pek az adam vardır. Dans 
başladığı zaman kimse cesaret 
edip te. ilk olarak meydana çık
maz. ilk olarak ortaya atılan 
cessurlar barların kiralanmış 
"dana entrenör" teridir. Bun
lar kalkar halkı dansa teşvik 
eder... Ondan sonra çiftler or
talıkta dönmeğe başlarlar. 

Dansörün eli yüzü düzgün 
olması kendi kazancınadır. 

Dansör pek genç, toy deli
kanlı olmasa da olur... Y almz 
boyu boau yerinde bir erkek 
olsun kafidir... maksat kadınla 
iyi danı etsin !. .. 

Bu akşam ihtiyar konsolos 
gelse idi.. Yakut (X) bankası 
müdürü pınpon .. Seninkinin ta· 
lihi yaver olurdu. Bu söylediğim 
iki adam barlara yeni bir usul 
getirdiler. . Yanlarındaki genç 
güzel kadınlarla dans edemıyor
lar konsolos tıknefes imiş . Ban
ka müdürünün ka bi varmış !.. 
Halbuki yan arında ki piJiçler 
hiç dans etmeden dururlar mı .. 
Bizım analarımız bile çalgı ça
lındı mı duramazlardı da çifte telli 
oynarlardı. . Şimdi s z bir de ze
mane kadınını düşünün itikleri
rine kadar oynak ... 

Kadınlar bara geldilermi ra
hat dururlar mı hiç.. ihtiyarlarda 
takat yok.. D.m~örleri vekil 
ediyorlar veki.ler.ne de ganıC'e 

bahşiş verivorlar.. Seninki ne 
zaman onlar a dans etse dans 
bitip te madamı ihtiyarın yanma 
ge~irdiği zaman; 

ihtiyarlar delikan 1 ıya hemen: 
" - Teşekkiir ederim der, 

hem de Sacid n eline O"l papeli 
sıkıştırırlar. t: u akşam bunlardan 
biri çökse bari .. 

[Bıımedil 

o Bulmaca o 
Dünkü bulmacam1Z1 hallede

medin zse bugünkü halledılmiş 

şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beş dakika 
uieşgu o\mamz kafidir: 

1 :l 3 4 5 b I ~ 9 10 11 

1 S]l RjK E_ ~.iliJ P A-! 
2 A _z_, i !!) Ş ~ fi] §_ E M A 
~ K A H i R E filli) Ç A M 
4 A L[jl K E ı S AF E iT [il 
5 L E T A F E 'fliijıli)a çl 
6 ti[il:n M [il R AIH !il REI 
7 S A N E M 91:- A V lli1 K 
8 A [iJ E T i K E T '•~ K • 
9 1 L [il K li] R ~ T A V_l!:!_ ~ 
10 IA v [il F A s ~ p A IR A 
11 MfiKAT i P(!iıNAN 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 ) b 7 ~ 9 10 11 

1 --= _ 1111 _1--ı-~ 2 ___ lil ___ ı __ _ _ 

3 [j] liJ lil [jJ 1 !i1 

~ =-=:~ =ı111r-~~ı== 
6 il---- - --!iJ--

i :_ ~I~ ~:--,~~ ı~ 
ıo 

1
= !il,_= !i1 =fi) [i)l[j)l=rılil _J 

11 _: ~ _____ [i]ı 1 
Bugün~ ü bulmacamız 

Soldan sağa: 
l - Çöl [':ı] , familya [6] 2 - O

tomobil [3],hasuc [ 7 ] 3 - Bağışlamak 

[2] 4 - Acemilik dcğil ' 7]mah [2] 5 -
l\al [3], halk f 5) 6 - l.Af [7],kabil [2J 
7 - Bol değil f4], cekcir 4] 8 - An 
C\'İ [ 2 ] 9 - Sakin [ 5 J, endaht [S] 
ıo - . 11 - Alil {:-], en kalabalık mil
ice [S] 

Yukardan a,ağı: 
1 - Sıcak değil (SJ, ha.ş tülbendi 

[5] 2 - Beygir [2], bugün [ 4 ] 3 -
mezar kaçkını [7) çizgi (3) 4 - Uzun 
deği l (4] 5 - Zeki [6], viicııt suyu [3] 
6 - . 7 - ipe çek (2], bü)ük beygir 
[6] 8 - ita [3]. sür'at rs] 9 - Söz 
[3~. müsabaka 10 - Genişlik [2], açık 
10dcnizci tabiri,, (61 11 -C:enç kıza ev

lenirken Uzım olan şey [S] g ırez [3] 

[-Meıra 
Sanay den ~ I 

ham alan 
ressam 

Arjantin san'atkar l arından sen
yor Benito Martin geçen hafta 
zarfında eserlerini Londra resim 
sergisinde teşhir etmek üzere 
Londraya gitmiştir. 

Arjaminin bu büyük san'atkan 
ömründe bir kadın resmi yap
mamış, ve mevzuunu memleke
tinden a 1mad•ğı hiç bir eser 
vücude getirmemiştı r. 

Kendisinin ba,lıca ilham men
baı, sanayidir. Bir müddet mu
kaddem Amerikalı bir mi ıyoner 

kendisine ait bir fabrikanın res
mi · çin Senl or Martine müraca
at etmiş, ressam pek büyük o
lan meblağı reddederek bu fabri· 
ka memleketim dahilinde olmadı
ğı için onun resmini yapmam, 
demiştir. 

Sen yor Maı lin:n en mühim 
co5tlarından biri lta!ya başvekili 

Senyor Müsolinidir. lta'.ya baş
vekılinin, dostu tarafından teş· 

h r olunacak rcs mleri görmek 
üzere Londraya ge eceği rivayet 
o.unu yor. 

Havdlar 
Gittikçe ısınıyor 

-c:e-

k ı 1 şeyler 
Gönül ve para 

Garip bir vasiyet 

.J 
...._ . ' .... 

Bir kıza evlenmemesi şartil' 2 
50,000 İngiliz lirası miras 

bırakıldı 
Kız "birisini seversem hemen evlenirim,, diyor 

Londra gazetelerinin verdiği ı cibince servete konmuş bul~ 
malumata göre Mr. Nevlin yor. 
namında bir zat Fakat gaıl 
50,000 İngiliz li- ciler merak~ 
rasile 1500 is- rek, bekit 
terlin kıymetin

deki otomobilini 
akrabası o 1 an 
Mis Marjori Kle

manton namın

da bir kıza bı
rakmıştır. 

lırsa zengİO ~ 
şıyacak, efleıı' 
se servetten ./ 
rum olacak 

1 kıza mürt' 
etmitler ~ İ 
düşün dil~ 
muşlar, Mit~ 

Y almz vasiye
tinde şunu şart 

koşmuş: Mis Mar· 
Mis Marjari Klemandon 

jori şu '' 
vermiştir : ~ 

jori bekar yaşadığı müddetçe 
bu paradan istifade edecek, 
evlenecek olursa, bu paradan 
mahrum olacak. 

Mıs Marjori henüz genç ve 
bekar o!duğundan vasiyet mu-

Mormonlar 

" Heniiı r:; 
cim. Ben de her genç kıl ~ 
mes'ut bir istikbal umuyoP"_ 
Şayet bir erkeği ıeversem ;,,/ 
la v~vlenmekte tereddüt e~ 
cegım ve servetten JDll'. 
olmayı hiç düşQamiyeceğidlo' 

Bir çan 

k 
t 

Şu halde deniz mevsi
mi de gittikçe yakla Mezheplerinin yüzüncü Viyananın methur ! 

senesini tes ·it ettiler nı paskal vada bü~ şı ~ or demektir 

Rahar artık tamamile geldi. 
• ısawn serin yağmurlarından 
sonra havanın tekrar soğuması
na pek ihtimal verilemez. 

Şu itibar ile şehrin bol güneş
li kumsallannda pek yakında 
deniz suyunda hararetlerini 
avutmak istiyen mutena vücut
lara tesadüf edeceğiz. 

Maymun şarkıları 
lngiltere Radyo tirketinin 

geçen hafta müşterilerine din
leteceği sesler arasında, Londra 
hayvanat bahçesinden getirilen 
maymunlar vardı. 

Bu maymunlar gayet kuvvetli 
ses sahibı oldukları gibi bir çok 
şarkı ları muvaffakiyetle taklit 
etmektedirler. 

Mormonlar. bir kac sıün evvel dünya dinliy,ec,-j 
?r1 mezheplerinin yüzüncü senesini 

tesit ettıler. Amerikada ytiı. 

sene evvel zuhur eden bu mez

hebin başlıca vasıflarınden biri 
onun bir adama iki kadmla 

evlenmiye cevaz vermesidir. Yüz 
sene evvel teşekkül eden bu 
mezhebin bugün Amerikada 
600,000 saliki varmış. 

Morınonlar, bir kaç kadın 

almağa cevaz verdiklerinden 
daima tazyiklere ve itisaflara 
uğramışlardır. 

Amerikada iki kadınla evlenen 
bir erkek intihap hakkını kay· 
beder ve üç sene hapse mah
kum olur. 

Bir defa Mormonların bini bu 
cezayı çekmişler ve ikinci karı· 
!arım boşamağa razi olmamış

lardı. 

Bununla beraber bu mezhep 

erbabı arasında da gençler, iki 

kadın almak adetini terketmiş 
bulunuyorlar. 

100,000 isterlin 
maaş 

60 milyon lngiliz lirası ser
mayeli sinema kumpanya arının 
müessislerinden olan M. Vııyam 

F oks, ahiren bir müdürlüğün· 
den istifa ettiği bu kumpan-. 

yalana müşavirliğine tayin 
olunmuş ve kendisine 100,000 
İngiliz lirası senevi maaş bağ
lanmıştır. Bu maaş beş sene 
mftddetle devam edecektir. 

Bununla beraber, bu maaş 

bir rekor teşkil etmemektedir. 
Çünkü çelik tröstünün reisliğine 
tayin olunan M. Şuvap 160,000 
isterlin maaş almaktadır. 

Viyananın Sen lstefao ~ 
sindeki büyük çanı ancal' j 
mühim anlarda çahnıt• Jı 
senesinde Avusturya cOrııb~l 
tinin ilanında çalınan bO l 
o zamandan bu zaman•~ 
çalınmamıştı. Bu sene P ~ 
yortusunda bu çanın bet ;iti 
duyulması için telsiz t 
ahnmışbr. 

RusyadB 
rl•'1ı Yahudi aleyhta ıf"'r 

Avrupa gazetelerinİP ~1 
malümata göre, Bolfevık ıo'.ı 
da son glinlerde son ~~ ,~ 
da hararetli hir Yahu ~et~ 
ttarhğı başlamıştır. Bu. t ~ 
lık daha ziyade Siyan•• g~ 
litı mensuplarına k:f 

11 
o·~ j 

mektedir. Bu cüml ~ Si1~ 
il%ere birkaç gün e'/V~ Y~· 
teşkilitıoa mensup ~1~-:J 
kafilesi Sibiryaya ne.~ ,,,. r 
Bunların aralarında t ~ 

kız bulunmaktadır. kifffl'~ 
Bundan başka 55 b~~ 

Yahudi gurupu da ~· . .. ıer 
lazım gelen bükurı> ı,, 

-~· üzere mahkeıneye 
tedır. 
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B P.ıırsa lises"nden 123 Fehmi 
l: Y - Tııktlı r ,·ar kanızın hep~ i 
, ır ltn gö ı derılmi~tır Postay ı bek
t\·• rıi/. 

k İznıir Karşıyaka Muradiye so-
1.agında Hüseyin Namık Bey -

kd r ' :ı rak·ıl :ı rın zın hepsı birden 
&ondt ıı lmı"• ır Postiı rt bek evınız. 
Bursad~ birinci lisede 1.58 Is

:a~ı Ertuğrul Bey - Hı1. e c:bn 
d etı en fıkral .ı r kuı ıı yn tabı değil 

it y 1 d ka n nız nt:c::rolunur. 1 ak ır varu-
tf 1dtınn heps~ birdt n gbndt rılnıı~-

r. 

ııillıasya orta mektebinden 
Şevkı Bey Soıdugunuz 

~~ ' 

rtıu Cubiıw cllıminin adresı bılce 

~çhuldi.ir .Bahseı ti l!,iniz o haberi 
~ ecnebt gazetelerden naklecınış-

~eticesi çıkmadı 
4fiinkara Gazi ilk mektebinden 
'· liikmet Bey - Çocuk sıı yı
'tSttıın h 
Ş)llı aftadn iki defa ç kması 

d dılık imkAnsız. Çünkü bazı kar-
tşltr' iz 

tt ın . gazeteyi çok geç elde 
ltıtktedirler. 
l'akd· 

babı ~r varakalarımzı oradaki mu 
~Namık Reyden isteyiniz 

~=~~~:;:ı 
Korku 

bu karartının 

istedi. Fakat 

ocuk sayı 
'~----H __ l_K __ A_A_Y __ E _____ ,, 

BATİ HA 
- Of! Hanif el senin bu halin 

ne olacak.. Şu harabatilikterı 

biraz vaz geçsen .. 
Ne mümkün! Deveye hendelc 

at l atılır, balık kavağa çıkar da 
gene Hanife bu barabatilıkten 

vaz geçmez. 

Yazan: M. Gayur 
bu sıfata o kar alışmıştır ki al
dırış bile etmez. ,.. 

Halbuki harabati Hanife çok 
iyi kalpli bir kızdır. Hocası onu 
büyük endam aynasının karşısı
na götüre.ıek: "Bu halin ne?,, 
diye darıldığı zaman utanır; mi· 
ni mini yanaklarındaki çamur ve 
kir lekeleri altından yüzünün kı· 
zardığı görü ür. Belki o anda 
kılığını düzgün tutmaya karar 
verir. Ne çare ki bu karanm 
beş dakika sonra unutur. 

[ Alt tarafı 8 inci sayıfamızda ] 

Fıkra müsabakası 1 

Azrau gelınce 
Hasta oğlunun başında ağlıyan anne: 

.. _ Ah yavrum sana bu çağında 
hastalık yakışır 

mı? Sen iyi ol 
Allah senin ye
rine benim canımı 

alsın!,. diyordu. 
O sırada kapı -

Hanif enin babası Yakacık eş- dan giren eli tır· 
rafından Mehmet Beydir. pıınlı iskeletin Az-

Mehmet Beyin iki kızı vardır: rail olduğunu an
la.nnca yataktaki 

Büyüğü Selime kendi ha-
çocuğunu işaret 

linde, kadın kadmcık bir kızca- derek bağırdı: Meldhat lf. 
ğızdır. İptıdai tahsilini bitirmiş, - işte hasta orada! 
Şimdi annesi ile beraber baba- lstanbul kız orta mektebi <ınıf 2den: Mel!hat 

Getir bana sının küçük çiftliğinin işlerini 

Çok soğuk lıir · ı günü bir ~ayı~-
görmektedir rili hayvaıı• _ bir hana ınmış. 

Mehmet Beyin ikinci kızı Ha- ~ış ki ocak 
nifeair. Ö~a gelinc'e CledilC. ya, baŞl dolu. evvel 
yaramaz mı yaramaz, hırpani mi gelenler ocağın et· 

h . . rafını almışlar . 
ırpanı, görmıye seza ..• 

Kayserili ısınmalı;, 
Sabahleyin ona temiz temiz ocağa yaklaşmak 

yeni elbise g ydiriniz, iki saat için bir çare dü-
sonra bunların rengini bile de· şünmüş. 

d Hancıya demiş ki: 
ğiştirmiş ol uğunu görürsünüz. _ Bana bak 

Mehmet Bey afacan çocuğu hemşeri, bizim 
her görüşünde yeis ve hayretle Durmuş B. hayvanı ahıra çek-
bağırır. tim, çok yorğundur, şuna bir kahve 

yap ta içsin. 
- Yahu.. Sen nasıl mahluk· Ocak başında kiler beyğirin kahve 

sun .. Ablana bir elbise yaptırı- içişini merak etmişler, hepsi hürya ahıra 

rım, bir sene temiz temiz gıyer; inmişler. 
Kayserili hemen ocak başına yanaşıp 

halbuki sana günde bir entari ısınmnğa başlamış. 
yapılsa gene parça parça elbi- Biraz sonra hancı ile yolcular gel· 

mişl<-r. 
selerle geziyorsun .. Harabati ço- - 1 liç hayvan kah\"e içermi be! 
çuk!.. Demişler, ,-erdik içmedi işte ! 

Harabati... Evet şeytan çekici Karserili ocak başında bağdaş kurup 
cevap vermiş: 

kızın evde, anasından babasın- .. çmedi mi, vay terez vay, getir öyle 
dan, dışaı ıda konudan komşu- ise ben içeyim.,, 
dan, mektepte hoca hanımdan Ve ocak abaşında keyifle kahvesini 

içmiş. 
duyduğu söz hep _i:>_udur. O da Ankara Maarif vck41etlnde : Durmuş 

"'.'=::::::::::::.=~====~-======:::::;:;:;::===============:::===x===== 

Bulunuz! 
Mini mini kedi yavruları evlerinden aşırdıkları yiyeceklerle 

ormanda birbirlerine ziyafefet çekiyorlar. Fakat bir kurtun kendi
lerini gözetlediğini bilmiyorlar. Bu kurlun başı resimde görünüyor. 
Fakat nerede? arayıp bulunuz. Bulamazsanız gelecek hafta biz 
göstereceğiz. 

. ,.. 

Birisini eölatan 

Yeiıi 

--
Murabbalar içinde yerleri 
boş bırakılan harfleri bula

bilir misiniz ? 

Geçen haftaki bilmecemiz, halleden 
ve mükafat kazananlar 

yeni bilmece- 1 O - Soldan sağa : Arapça 

miz geçen ve 
evvelki haftaki· 
ler gibidir. Balı
ğın içindeki mu-

rabba -
laraöy

leharf· 

ler ko

yacak

SIDIZ ki 

bunlar 

soldan 

sağa ve 
yukarıdan aşa
ğı okundukları 
zaman bızim 
şu istediğimiz 
kelimeler çık-
sın : 

1-Soldan sağa· 
Arapça ter 

2 - Soldan sağa: Bir isim 

3 - Soldan sağa : Israr 

4 - Yukarıdan aşağı: Atılgan 
5 - Soldan sağa: Sıra 

Yukarıdan aşağı: Müdafaai 
hukukun ilk toplandığı yer 

6 - Soldan sağa: Acemce 
" ayak,, 
Yukarıdan aşağı: Suyun ak

mağa başladığı yer 
8 - Yukarıdan aşa~ı : TA ' 

.. su" 
11 - Yukarıdan aşağı: Kar

naval mevsiminde sokaklarda ge· 
zenler 

13 - Yukarıdan aşağı: İstik
lal zaferini temin eden büyük 
çarpışmanın olduğu yer. 

Bilenler arasında kur'a çeki· 
lerek birinciye bir şişe kolonya, 
ikinciden onuncuya birer albom, 
on birinciden yirminciye birer 
cep liigati ve diğerlerine birer 
takdir varakası verilecektir. 

Geçen haftaki bilmecemizi 
halledenler aresında çekilen 
kur'a neticesinde hediye ka
zananlar şunlardır : 

Bir yazı takımı kazanan 
F eyziati lisesinden 52 numaralı 

Semra Muktedir Hamın 

Birer tayyare bileti 
kazananlar 

1 - Üsküdar erkek orta mek· 
Lütfen savıfayı çeviriniz 

VAK iT 
Çocuk say> tas' 

Musabaka huponu 
1 S Nisan 1930 

'--------------------------~ .• 
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M~ ll.A\.]J bdhJI"' ~Jn'ftı- 106- Kadıköy doktor Hikmet bey mahdumu 
!1.!111. ~ ~.il. ::\ejat Hikmet bey 

ıor- balmköy: barutane caddesi ·o. 30 da 

binden 161 Rıza B. 45 - Gaziosmnnpaşa orta mektebi ikinci sınıf Nezahet \Tehbl H. 

2 V f k b d 
birinci şubeden 60 Mehmet Selthattln 108- balı:ırköy Yenimahalle Fırın sokak No. 

- e a orta me te in en 26 da NeclA H. 
Enııbl B. 

1 

2 

3 

4 

5 

254 Remzi B. 46 - Gazi osmaopaşa orta mektebi ikinci sınır l09- Yeşllköy 1 Yakutçu sokak No. l de Sel· 

B. • b•l • birinci şubeden 374 Ahmet Edip B. çuk hanım 
ırer sınema ı etı 47 s ı ·· · k bı bı ı r d Boğ""'"' ,_içi - e çu.- san at me ·te r nci sını ın an ~......, 

kazananlar ıoı Perihan H. 

İstanbul kız orta mektebin- ilk mektepler 
den İffet Nuri H. 48 - Osküd:ır yirminci ilk mektepten ~70 

6 Bedrünnlsa H. 
Galatasaray lisesinden 107 49 - Beyazıt beşinci ilk: mektep dördlincü sınır 
Nejat B. talebesinden 252 izzet :l.luammer B 
Kız Ameli hayat mekte- 50 - 23 üncü ilk mektep talebesinden 185 

H Feyyaz n. 
binden 298 Nüzhet Hamit • 51 - Erkek muaııım mektebinden mUlha\ tat· 
İstanbul kırkıncı mektep- blkattan 307 frfıın R 

ten Nüzhet Mecit H. 

Sent pülşeri mektebinden 

Mualla Na:ıım H. 

5':? - Goztepe 1erdh cnkuy ilk mektebi talebe· 
sinden ı ıu 'usrat l\luı.affer B. 

110·· 

111·· 

112·· 

Sarıyerde doktor Necdet bey kerimesi 
Selma l\azime hanım 

Çubuklu :\:' inci mel.:tep dördüncü sınıf 

talebesinden Cahlt Ali bey 
Heybellada erkek harat talebe .. aıden 
32 Sabit bey 

An vara 
ı İ4- Caz! ilk erkek: mektebi sınıf 1-4 ten Ah· 

met Feridun bey 
115- Gar.! ilk erkek mektebi sınır beşten 467 

Arif Hikmet be)' 
l 16- Gazi ilk erkek mektebi sınıf beşten 229 

Suphl bey 

( Üst tarafı çocuk uyıf amızda ] 

Geçen gün bu harabatilik 

Hanifenin başına 
açtı: 

tuhaf bir ış 

Mehmet Beyin komşularından 
Rabie hamm Hanifeyi - pisliğine 
ve harabatiliğine rağmen - pek 

çok sever; gördüğü zaman: 

- Ahi Yavrum ne olur şu 
harabatilikten vaz geçsen.. Gel 

seni öpeyim ama yüzünün de 

temiz tarafı yok ki... 
Diyerek, yanağının en az pis 

olan tarafına bir buse kondurur. 

14 Nisan 930 

K mbyo 

1 lngiliz lirası Kr. 
"T.I- mukabili Oolar 

.... .... 

... 

.. .. 

hani: 
l.lret 
Helı?a 

Orahml 
ls. Frank 

ı~va 

Florin 
Kuron 
Slllng 
Pezeta 
l\lark 
Zloti 
Pengl) ' 

2o Ley Kuruş 

6 Erkek hayattan Süha Vec· 

53 - Heyo~lu 12 lncı ilk mektep sınıf 5 ten 
269 Neriman Fikriye H. 

54 - Rami 30 uncu ilk mc'ktep 1 - 4 ten 191 
Mustafa Şükrli B. 

l 17- VllAyet muhasebe mümeyyizi Rasim bey 
o~lu Güneri bey 

ı 18- Er'ke'k lisesinden 137 Şükrü bey 
119- Gazi erkek mektebi 5 inci sınıfından 430 

Ertuğrul bey 

Ne ise biz hikayemize döne· 

lim. 
Geçen gün Rabie hanım Meh

met Beyin bahçesi önünden ge

çerken bir kiraz ağacı tepesin· 

ı ı Türk lirası Dinar 
Çervoneç Kuruş 

di B. 
7 Debistanı lraniyaq mekte

binden Ali Rıza B. 

Birer kurşun kalemi 

2 
3 

kazananlar 
Düyunu umumiye karşısında 31 
No. dn Arif B. 
Feyziati lisesinden 414 Esat B. 
Üskiıdır orta mektebinden 361 

1. ismet B. 
4 - Caziosmanpaşa orta mektebi sınıf 

I, şube 2 elen 403 Fethi it 

5 - Sirkeci Hocapa~a lbnikemal cadde i 
No. 47 be Fe\'ziye l 1. 

6 - Erenkö} i tasyon gazino sahibi 
J mail l~f. ,·asnasile Mehm<'t Nuri B. 

Birer cep defteri kaza
nanlar 

• 1 

2 

3-

4-

23 üncü ilk mektepten LOtfü B. 
Bursa birinci erkek lisesi ~ınıf 7 
birinci şubeden 203 Hüseyin C:ıhit B. 
Ankara Yenişehir memurin e\'le
rinde No. 28 de bahriye kaymaka· 
mı Miinür bey kerimesi Vedia il. 
Ankara erkek lisesi sınıf 3 ten 
187 Enver B. 

Birer takdir varakası 

55 - O küdar 28 inci ilk mektep sınır 3 ten 
192 th~an H. 

56 Csklidar 15 inci ilk mektep 4 üncü sını· 
hndan 105 Ihsan R 

57 - Üskiıdar on be, inci ilk mektep dördüncü 
sınıfından 137 irfan il. 

58 - l'skud.ır onbeşlncl ilk mektep durduncü 
sınıfından 300 lbrahinı .B. 

5() Osküdıır on beşinci ilk melaep dörduncü 
sınıfından 287 Hikmet B. 

60 - Üsktldar on beşinci ilk mektep dördüncü 
sınıfından 38 Sabri 8. 

61 - Beyoğlu on beşinci ilk mektep sınıf 3ten 
612 llU nU B. 

62 - 25 inci ilk meıtep sınıf 4 ten 230 Ah· 
sen Zeki ıı. 

63 - F.ylp 37 lacı ilk mektep beşinci sınıfın· 

dan 181 Selma Atıf ı 1. 
64 - Karagumriık 27 inci ilk mektep sınıf Stea 

lrfan ~1ustaf:ı R, 

Ecnebi mektepler 
65 - Sent pulşerl mckıcbl sınıf 8 den Turan 

Abdullah H. 

120- l\laarı! başk4tlbl mahdumu Ertu~rul bey 
121- Dahiliye ya,·erl i~rlf bey kerimesi Leman 

Arif H. 
122- Gazi ilk erkek meı.:tebl 4 iıncli sınıl 1 inci 

şubeden 65 Medih bey 
123- Gaıi ilk erkek mektebi 4 uncfi sınıf 1 inci 

şubeden 125 Dündar bey 

124·· 

125·· 

126·· 

1 lususi hlı:lm mektepdördüncli sınıfından 
81 Daniş Maclc bey 
Cazı ııı.: erkek ınektchi beşinci 5ınıfından 
37 Mitat bev 
Tabakane caddesi !\o. 29 da Kaya bey 

127·· Vasll be~· kerimesi Melılhat H. 

128- Ankara erkek lisesinden 61"1 A. Necati hey 

129·· Gazi erkek mektebi 4·1 den 125 Dündar b. 

130·· l~rkek lisesi 2· I den :' 19 ArU Osman hey 
131·- Kır. lisesi 1·1 den 486 Gemiye O~man h. 

132·· Sıhhiye VekAleti miltchassısl.ırında Seyfi 

133·· 

bey kerimesi Sacide hıınını 

Bursa. 
Erkek lisesi yedinci sınıf 2 tncl 
2 3 llilseyln Cahlt bey 

şubeden 

t16 - Kadıkoy mühürdar ilk sokak No.13te Sen 134·· 
jozcf Fransız mektebi talebesinden ~IU· 

ı.ı~c ı yedinci sınıf ı inci 
17 Kenan bey 

şubeden 

cahit Bedi B. 
67 - Galata Kuledlbl Jskoç mektebi talebesin· 

den Murat 1 lasan B 
68 - lnglllz lnas mektebinden .:\lhal H4mlt il. 
69 - İtalyan ticaret mektebi talebeslndcn A14· 

ettln Sami R. 

70 - İtalyan ticaret mektebi unıf ı den Sami B. 

71 - bi.:oç melaeblndcn Nahit Cevat B 

72 - Kadıkoy Noterdam do slyon mektebinden 

135·· birinci erkek lisesi ?·2 den 551 Hasan 
:Fe\"Zi be)' 

13fi.- Liseden 185 lsmall Tuğrul bey 
137·· Tilrk maarif cemiyeti talebe yurdun· 

dan 8 1 luscyln bey 
138·· birinci erkek lisesi sınır 7 den 41 il. 

Fahri be~ 
139·· bırincl erkek lisesi sınır 7 den 36 Ferit 

bey 

den parça parça olmuş bir en

tarinin sarktığını gördü. Rabie 

hanımın gözleri biraz zayıftır. 
Seslendi: 

- Ne o Hanife ağaçta ne 

yapıyorsun? .. 
Cevap yok. Rabie hanım me

rak etti: 

Hanife 

versene! ... 

yavrum •• 

Gene cevap yok ... 

Cevap 

Kadıncağız düşündü. Çenebaz 

ve şen bir çocuk olan Hanifenin 

ağaçta hareketsiz durmasını gay

rı tabii buldu • 

- Eyvah! çocuğa bir şey ol

du.. Ağaçta takıldı kaldı diye 

bağırdı. 

Nuı<ut 

1 !sterlin (lnıclllzl 
ı Dolar ' Amerika) 

ıı Frıınk [ Fran~ız 
ıo Liret l lı.ııtya 

O Frank Belçika) 
20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [ lsviçrel 
~o Leva Rulı:ar 

ı f<'Jorln Felemenk J 

20 K uroıı Çekosfo\ ak 
1 ~ıııng A\USIUr\'a } 
ı Per.eta ll sp.ınra J 
ı HayşmarHAlman\·a 

t Zlotl l.ch lsıan 
ı Pengö Macaristan 

ı!O Ley [Romanya] 
20 Dinar Yuı:oslO\'\ n 1 

ı Çe\·oneç Sevyet 

Altın 

l\lecidlye 
Baolmo 

r letlAr 

Bu~day 
Yumuşak 
Suoter 
::ıen 

Borsa 
harici 

- Zahire!er 

10 30 

9 25 

(,'avdar 
A~a 7 ~ Mısır ıo 

kazananlar 
Liseler 

77 Sevim Nureddin H. 

istanbul 
73 •• Celal bey han 

Mustafa bey 
74 - S:ımatya civan 

de Akif bey 

numara 43 de lbrahlnı 

140·- blrlnd erlı:ek lisesi sınır 7 den llJ Kemal 
bey 

141·· birinci er\.ek lisesi sınıl 7 den 54(> llarrı 

lıc)' 

142·· Liseden 132 Fehmi hey 

Hemen o civarda bulunan bir 

kır kahvesine doğru koşarak 

oturanlara meseleyi yana yakıla 

anlattı. Kahvedekiler hep birden 

Mehmet Bey.in bahçesine doğru 
koştular. Tam ağaca yaklaştık
ları sırada mektepden avdet 

eden Hanife ile karşılaşmazlar 
mı? Meğer Rabie hanımın ağaç

ta gördüğü şey, Mehmet Beyin 

bağçıvanı tarafından Hanifenin 

eski bir entarisinden yapılmış 

bir korkulukmuş. 

fs:ıulvı ltı • ~ 

ı-.. --·-·-·:..· -· ---·---·---·-·-·-·-~~~~' ! ~ J~efterdarlık il~ 
KiRALIK SEYiR MA~ 

- Beylerbeyi sarayı ci~ , 
evvelce İstavrv:ı çayırı ef!"J 
seyir mahalli senelik ,1',· 

ı - Galatasaray bsesl sınıı 5 ten 490 ·o. 1ı 

Süreyya Tcv!lk B. dem.r yolu caddesi 62 143·· Postane karşısında lokantacı O m.ıo efen· 
Jln n çırağı basrl bey !? • Feyziati lisesinden 75 Emine H. 

3 - reyzlatl lisesi sınıf ı den 50 Ciızlde H. 
4 - ,, 11 2 l\Iuammer Hnsfp B. 
5 - ., ,. 56 Lcbip B. 
6 - ,, ,, 35 Enver B. 
'l - ., ,, ,. 80 Hasan B. 
8 - ,, ., 22 Nevi• H. 
9 - ., .. ,, 96 'urlye H. 
ıo - ,. " " 10 l\tn:ılla H. 
ı ı - 11 "420 Yılmaz B. 
12 - ,: ,, 57 ~lüflde il. 
ıs - ,, ,, 11 134 lo'shrettln B. 
14 - ,, ,. 31 Kerim B. 
J5 - htanbul erlı:ct. muallim mcktcblndeıı 'l6S 

Mehmet Hasan B. 

75 •• 

76 -· 

78 -

79 --

Unkapanı Hacı kadın mahallesi orta so· 
kalı: numara 12 de Nazime Cemli Hanım 
Unlı:apaoı Hacı kadın mahallesi Topaç 
sokak numara 14 de Necdet l lanım 

Haliç Fethiye Utlp l\lualihittln mahallesl 
Fethiye kapısı sokağı numara 12 de 
Zahide Huseyin H. 

Haliç Fetlhe kı\tlp l\lnslihlttln mahalle· 
si Fethiye Utibiyesl sokağın nuamra 12 
Sabiha Hüseyin ilanım 
lstanbul Telgrııf muhabere kısmında Ab· 
dullah Omer Bey 

So -- .Abbas .Ağa mahallesi üzengi sokağı numa· 

16 - fstanb•I erkek muallim mektebinden 
Cemal B. 

68 /'ll -· 

ra 17 de Adil flayrcttln bey 

17 - İstanbul erkek muallim mektebinden 52 
82 

•• 
Saim Seza B. 

Dlvanyolu Hasırcılar sokak numara ı ı 
de Nasip Se\•kl H. 
Eylp Bahariye caddesinde .Ahmet bey 

18 - fstanbnl tız lisesinden 447 Feride Hilmi H. 
19 - İstanbul lisesinden 751 Rauf B. 

!O - lstanbul lisesinden 159 Salt Bekir B. 
21 - ,, .. 1111 Nusrıt B. 
!2 - Kuleli lisesinden Üdbl B. 
23 - Kabataş lisesi ikinci SIDlf talebesinden 

62 !o. lı Giıl Tekin 8. 
!4 - Edirne erkek lise 1 yedinci sınıf talebe· 

inden 91 Şinasi R. 

2 

Orta mektepler 
•kLıd:ır ort:ı mektebinden 401 nu~an B. 

168 İhsan B. 

\ t 1 

3. O Turhan B. 
14.' \1 Rauf B. 

~ :-.:acı B. 
1 tıS Cihat n. 

rı ı mektebin len 4J6 Yaşar B. 
107 Galip il. 
469 Kemal B. 

Beyoğlu 

83 - F'erlkoy kurtuluş caddesi ln<irah apartı· 
manı No. 28 de Suzan Adil '1-1. 

84 - Şişli Bomontlde babanzade .\"esllhan 
Recai H. 

85 - Şl~li Osmanbey Daı·uboğlu sokak Ali buçuk 
apartımanı No. 6 da i'.iyat ~eı·kct R. 

86 - Pangaltı Dolapderebası So. ı tıda ,;\'eriman 
l lusreı· H. 

87 - Pangaltı Dolapderebaşı No. 16<la Haldun 
llusre\· B. 

88 Şişli Sellmı.ade ııp.ırunıanı ~o. 11 de Er. 
tuğrul Daı•ut R. 

89 - Camcı sokak: No. da l\lıgır l lamparyan B. 
90 Maçka caddesi i\o 12Q da Vamık B. 
91 - F'ndıklı Salıpazar yoku~ :'\o. 8 de i\1. 

ugıu n. 
92 - Topıne Bot,7ı:e~ende 5 No lı hanede 

L' ftaue H. 

ka.dıköy 

144·· Gazi Paşa cnddest numara ~5 de baban 
1.ade Tnrık Sabri bey 

iz mir 
14"1·· Karantina Cerrah l\lehmct efendi sokak 

numara ıJ de Hidayet C'cnıll bey 

149·-

147·· 

Karşıy:ık:ıda barbaros soka~ında numara 

9 da bıılcnt ;\lehmet bey 
Karantin:ıda K.ısıın ~:rendi ok.agı numa
ra 3 de he~lm o):lu yıldız bey 

Konya 
148·- Muhtelit orta mektebi sınır 2 şuhe 2 ılen 

263 Hüseyin luznffer bey 

151·· 

Kız muallim meli:teblnden25 ı l\le14hathnnım 
Erkek lisesi ikinci sınıf A şubesinden 1:-7 
11. Faik bey 
Lise birinci sınıf b şubesinde 370 Afi 
~1 uzaffer be,• 

152·· !~ezacı Hulösl bey kerlme~ı Zuhal hanım 
153·· ;\lııhtellt orta mektep ikinci sınıf ikinci 

şubeden 263 l\luzaffer bey 

1S4·-

155·· 

15b·· 

157·· 

158·· 

159·· 

Muhtelif 
Aydın muhtelit orta mektep 2 inci sınır 
dan ıo7 tı~anl Ümit her 
Çanakale Ihsan bey mahdumu Rıfat be)' 

Soma Altıu taş ilk mektebi talebeslnden 
220 Nezahet Faik: hanım 

Adana: telgraf nıuha~ebc kıılenılnde 

hll411 be)' kerime i ŞurkAn hanım 

Adaoaı ıırozdlbak cirarında pcrükAr İb
rahim elendi mahdumu Ali llhan bey 
Adana ort.ı mel.:tep ikinci ~ınıfınJan 219 
Ziyaettln B. 

Zavallı Rabie hanım: 

- A kmml Ne bileyim .. Sen 

daima parça parça elbiselerle 

gezdiğinden ağaçtaki paçavrala

rı görünce sensin sandım! dedi. 

Bu sözler orada bulunan bü 

tün erkekleri kahkahalarla gül

dürdü. Tabii Hanife pancar gibi 

kızardı. 

O günden sonra Hanife artık 
harabatilil<ten vaz geçmiş diyor· 

lar. 

Biz inanmıyoruz yal 

•••••••••••••••••••••••••••••• 5 f elemenk Bahrisefit : 
5 llanl ası i • • i Merkez Amisterdam : • • • Mezun sermayesi: Fi. ~ 5,000 000 : 
: Tediye ed ılm ş ıermayeıi· 5,000,000 : • • 
• ihtiyat akçesi: 3,000,000 : 

16:>-- Adana lise sekizinci sınıf 
1041 Mehmet bey 

• 1 • 
talebeslnden : stanbul şubesi : 

161- Adana Hac sınır sekizden 186 Recep : Galata Karaköy Palas : 

Turan bey : Tel: Beyoğlu 3711n5 : 
Edirne Şııhabettln pa~a mahallesi numara • • 

~ord: ~ı~~':ucturiı Reyin torunu handan h ! Jstanqul tali şubesi $ 
Kerim H.ısan B. 

•• LçLncu sınıfından Sulcyman <13 - Haydarpaşa Yeldeğlrmeni No. ~6 da 162·· 
~ fl il l\luhtar bey 

l1 ı ı.ıı orta mektebinden 97 Me- 04 Kızıltopralaa Zilhtilpıış:ı mahallesi dik 163·· 
: il bey sokağında No. 13 te LcylA Salı H. 164·· Eskişehir Şimendifer aile mektebi sınıf : lstanbul Alalemci Han ~ 

4 den 168 Songur hey • T l f b ı 569nO • 
Eskişehir orta mektep sınır 1·1 den Rem- : e : stan u : 
zı bey • Her nevi Banka muamelab • 

• l ı kır. orta me\.'teblnden 210 Ner· 95 - Gözcepedc Enıse Ferit .Zühtü H. 
ııı in \ rlf il. 96 - Maltepede Remzlpa~a kd~kunde KAmiran ttıS·· 
ı. ü .\mell hayat mektebi ~ınır 2 den Te\•fik ıı. 
ı •• \pdurrahm:ın B. 

s•ı _ Erkek ameli hayat mektebi sınıf 4 ten 
Nuzhet B. 

40 - Kız ameli hayat mehtebı sınıf 4 ten 
iffet H. 

41 - Kız ameli hayat mektebi sıatf 3 ten 164 

Saniye H. 
'42 - Kız amell hayat mektebi sınıf 4 ten 177 

1üşerret iL 
43 - Kız ameli hayat mektebi sınıf 4 ten 187 

Şamlye H. 

97 - Kızıltoprak istasyon çıkmazı Na. 3 te 
llayig4n Atıf 11. 

98 - lbsanlyc Alt sokak No. 57 de Sedat bey 
99 - Cevizlik Hasırcıbaşı sokak "o. 48 de 

Kadriye H. 
100- Kemalpaşa mektebi son sınıf talebesinden 

315 Halle JI. 

ıoı- Acıbadcm yolu 'o. 27 de Şaziye Refik: H. 
102- Yeldeğlrmenl 21 !'\o. da Neriman Necip n. 
103- Ycldeğirmenl Kahve sokak miralay Suphl 

bey hanesi 1\I ucelfı1 ı ı. 

161r· 

165·-
166·· 

ltı':'·· 

Ktltahya Cazı Kemal Paşa meı.:tehl sıaır : ve kiralık kasalar : 

2 den 109 Sulerman bev ~•••••il••••••••••••••••••••••: 
Ankara lisesi 2·1 den Saadet Nuri h. 
Samsun Anadolu ceza deposu sahibi 
Raşit bez hanestode hüsnü Zl)'a bey 
Ankarada: Ağır ceza reisi Ali Rıza bey 
oğlu ... bey 

\ Doğum ve Kadın hastahkla~J 

Doktor ı 1 

mütehassısı 1
1
1 

171·· Ankaıa 1 Gaz.\ ilk erkek: mektebi sınıf Hüseyin Naşit 
sten 93 :-;o. 1ı Aval Asım bey 1 

16 •• Ankara kız lisesinden Saime hanım Türbe, eski Hilaliahmer binası 
16rJ •• Dumlupınar mcltebl dörduncu sınırından No. 10 Telefon: İst. 2622 1 1 

kirası 400 liradır. Müza~; 
nisan 930 perşembe gno!I 
15 te defterdarlıkta yap 

tır. (1066) ;, 

KACiITHANE SE YI~ 1, 
HALLİ KİRAYA VERi •• ~ 
İmrahor köşkünden ıtl 
Çağhyan kasn önünde~ / 

rüye kadar derenin sal J. 
1 mayıs 930 tarihinden f 
evvel 930 nihayetine k~d ~ 
raya verilecektir. Bedel~,., 
olmak üzere tabmin edil"' 1 
rası 900 liradır. Kirala~il' 
amelesi aleni müzayede 

0 
/ 

nisan 930 perşembe g0°'J 
15 te Defterdarlıkta y•P j 

tır. (M. 121) -~ ............ 
: Sıhhat 

: ~' : Zümrüt Ya1°~ 1 
Kaplmcal8 

0
,, l 

m 1 Mayısta açı~~-~ 
•••••••••• ,,J' 
Mesleki hayat -~ ~ 

Ameli muhasebe tı ffl'./ 
ve muhaberat Pratilc rP't Jdf. 
iktisadi ve ticari ına16 of":j/. 
lerini, yeni ve kola)' G' İ 
rine, tedris ediy~r~ııı· o-11. 
mektep idarelerınırı ,_. ;/' 

gorta şirketi, Gala~1, 
B. den muallim R. V"' 

44 - Eylp muhtelit orta mektebi 
birinci .abeden 135 Cemal 

ikinci sınıf 1 J04- Ycldeğlrmeni kah\'C sokak mıraf,ıy Snphi 
B. bey hanesi 1\lualla il. 

ıo No.lı doktor Vasfi bey kerimesi hından ~~-----~~ --.~-~~~~~·-~--~· -~~~~11 
Vasfi hanım - - ren müracaatJarı. 



.~--------""'!""'!'~~~~~ .................... ~~~~~ .......... ~~---~------------~-- 9 - VAKiT. 15 Nisan 1930 = 

~ '' d'' Zayi ihtisas vesikası z ld ı V } d t:.,V a um mu ur- 73 numara ile 31 lca~unusl!ni ~ong a ( J ayetin en 
lu•• "' 927 tarihinde 

gu"" n en•• Tıp Fakültesi Zonguldak v"Jaycti dahilinde Bartın boğazı ve deresi sureti 
.ııtiyedc tathir ve tnnzim edi.mek üzere münakasaya konulmuştur. 

\ seririyatı cil-,\ ı u'· d 1 ] Al diye ve efren- 1 ) y ~pılacak İŞ dört k1sımdır : 
' Z8)rC ey(~ VBZ O tınan eın 8 \ ciye müderris- 1 - Fenni şartnamesi veçhile Boğazda denizin beş metre 

K İ ı·a) ı 1"7 Jıa il'~) Cl' liğinden almış derinliğinden Hacıdavut iskelesine kadar ameliyat. 
\ . olduğum ihtisas 2 - Hacıdavut iskelesinden Gürgen pınarına kadar olan 

11.f 3 - SUleymaniyedc el maruf mahallesinde m~drese sokağında vesikamı zayi ameliyat. 

2 
ve 15 No. hane. ettim. Bunun 

l} N - Süleymaniyede eJmaruf mahallesinde medrese sokağında nüshayi sani-
3 °· nevruz hatun mektep mahalli. yesini alaca-

~iııd - Vefada molla hüsrev maha lesinde evliya efendi medre- ğımdan eskisinin hükmü kalma-
4 en müfrez mahalde elyevm hane ve ahır. mıı olduğunu ilan ederim. 

'ıtkte...,..b· Vefada molla hüsrev mahallesinde 1 No . ataullah efendi Dr. A ım Kcnncnli 
ı. Beyoğlu İ ıiklal caddc!'İ 

tıııi - Fatihde kumrulu mescit mahallesinde bakkal zade soka- Oii,·o ııa~ajı i'\o 15 

6
4 4

4 No. hane. - V A K f T l!!l 
~o h- Balatta tahta minare mahallesinde yeni sokakta 67 - 103 1 

· a K.. ..k ·1"' 1 7 ne. uçu ] an arı 
~k,· - Edirnekapıda derviş aii mahallesinde nurettin tekkesi · · 

oittıda 25 No. canfeda hatun mektebi. • .... Her .Un neırolunur ~ 
0 B •••••••••Tarife••••••••• 

'-h .; abıalide lala hayrettin mahallesinde köşe başında 7 No. : 1 Def alık turu~ 30 : 

9 tan mektebi. • • 

lo
- Mahmut paşada cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. :. 

2 
" " SO : 

• 3 • " 65 : '-dd :-- Aksarayda katip maslahaddin mahallesinde cerrahpaşa • • 
ts

1 
d .• 4 , , 'I 5 .• 

ll n e mektep sokağında 2 No. arakıyeci ahmedağa meğtebi. 
\tr - Şehremininde molla gürani mahalleıinde hekimbaşı : ihtivaç kalmavın-) • 

ef d. : cava kadar ( azamf I 100 
en ı mektebi : 10 defa) ilan edil-~ 

Ki raJı k (1iikk:c.1n1 ar : mek azere maktu ı 
1 : Abonelerimizin her üç ııylığı için 

~~d - F atihde kirmastı mahallesinde emirber sokağında mekte p : blr defası meccanen l 

13 
a 11,13 No. iki dükkan. : • s:ttırı geçen ııAnıarın razıa ~atın 

'ıt" - Balatta kar;'tbaş mahallesinde vapur iskelesinde ciicarettin : için !I er kurus zamnıoıuaur. • 
t h y .......... •••••••••••••••• 

14 a tında 15 No. diikkan. Kiralık ve satılık 
3 ~o. ; Ayasofyai kebirde cami avlusunda mektep tahtında 

ıs ukkan hissesi. 
~ltı.ii h- Bahçckapıda şeyh mehmet geylini mahallesinde hidayet 

lG avlısında 2-1 ve 3 No. odalar. 
~. bo:i" Ayasofyai sagirde mehmet paşa medresesi tahtında 13 

17 runı "c oda. 
\t kat;- Çeı.bcrli taşta atikali paşa mahallesinde yağlıkçı ban 

18 a 7,8 ve 10 No. odalar. 
19 - Çakmakçılarda valde hanı alt kat 28 No. oda. 
l() - Çakmakçılarda kalcılar hanında 36 No. oda. 
21 ......_ Mahmutpaşada sultan odaları sokağında 3 No. oda. 

~llliı . .._ Kara gümrükte karabaş mahallesinde mehmet paıa 
ıtti •alinde odalar. 

22 13araka ve arsalar 
• 23 ........, Çenberlitaş dibinde baraka va arsa. 
'h 

80
k Uzun çarşıda ibrahim paşayı atik mahallesinde nusub 

2~ ağında 29 No. baraka. 
~des:- Kesme kayada tercumani yunus mahallesinde tramvay 
, 25 'tıde 13 No. baraka ve bahçe. 
~ b;ıt~ Fenerde yazıcıali mahal: esinde mescit sokağında arsa 

\\\~6 a. "ljll; Yusuf paşada hacı bayram haftani mahallesinde çeşme 
l. ~ c 115 No. baraka. 'l> b Aynsofyai sagir mahallesinde çatladı kapı caddesinde 

')... a('ı .. 
it ~ \' caınu arsa!:ı. 

•~. ' Zeyrekte hoca attar mahallesinde zeyrek caddesinde 
~9 

~. 'ş h ~ıl ,.. 
1 

e rcmanttinde ereyli mahallesinde saray meydanında 
~c tbı· mektebi ars:!sının bir kısmı. 

ı-ı,~..... .. 1'iı alık. ardiye 
~ lltı~ a ~Y1ıpte camiı hebir mnhallesinde haffaflar sokağında 

~tıU tucl<f t:e<- ·ndal~i <ı rdiyc ve arsa. 
Q. etı n llzc.ycde: '.28 mart 930 dan 21 niıan 930 pazartesi 

~~lillada ~ . . . . 
b."' ~llll\u., lrıulıarrer em aK kıraye venlece?,mden müzayedeye 
~)llt>.. vhır T I • · ·t l ı ·· ·· d ~l ~"tın k · ~ ıp.crın ) evmı ıııa e o an son gunun saat on ört 

~ ~~ti~ tn·· adar şartnameyi okumak ve teminatı nıuvakkate ita 
- I t t \raku;ayedeyc iştiı-al.· etmek üzre İstanbul Evkaf müdürlü-

'~d \'gaf l akariar t!:iÜdlirlüğüne müracaatlari ilan olunur. 
' d~t ı "ef ınüştemiiao hakkında malümat almalı iıteyenler bu 
l'OtJ ar ıtı ' d atını .. aa ır.üza) ede odasına müracaat e erek ecri misil D e0

•• __ b_i_li~_ı_e_r. __________________ _ 

evlet emlryolları ve Li-
"~~ları U numl idaresinden: 
~ttt-e~~e don ~etre:ık de.n;r köprü ma!~emesile beş adet keza 

b:la:ı 5 enıır köprii malzemesinin kapalı zarfa ayrı ayrı mü
t.J~ ll:ııryolla~ards 30 pazartesi günii sdat 16 da Ankara2a Dev 
lq tıakasay 1 

.
1 ~resinde yakılacaP.hr. 

~ ... ll~at-101 a ı~tırak cden!erden ayrı ayrı ihzar edecekleri teklif 

."t~ı· 0tnisy0~e kı:ı~va.~l.tat tcmir.atlarını ayni günde siiatlS,30 a 
• 

1l>lcr he atıplıg-1ne vermeleri lazımdır. 
Lı 011 b ş ve altı k·· •· •t ·· k 1 · · b "ltıh eşer 

1
. opruye aı muna asa şartname erının e· 

.. ~sebe , l ır.a mukabilinde Ankarada, umumi idare Maliye 
'""'~b·ı ış erı . r-. d . ı itler. reıs ıgın en Istanbulda H. P. veznesinJ en -

--
Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 

tiyatro civannda hdıfe sokağı 7 numa
ralı hane tamamen L::iralıknr. 7 odalıdır. 
Müsaic ~eraitle kiraya verilir. idaremizde 
AJ.'\. adresine müracaat 

Kiralık ve satılık köşk - Eren· 
köyünde Suadiy~ Hat boyunda yedi 
Oda)ı derurıunda lUYU Ve vasi bahçeyi 
havi kırk beş n'Jmaralı lı:öşk kira1\\c ve 
satılıktır arzu edeıı•e~ itSalindekl köşke 

müracaaı eylemeleri. 

Alım ve satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe, İngilizce 
klAvyeH . idarede l 1 numaraya müracaat. 

İş arayor 
Daktilograf' lstiyenlere 

iız amelt hayat mektebi daktilo ı,,.,ır
sundan mezunum. Orta mektep tahsilimi 
bitirdim. Müesseselerde, ticarethanelerde 
yazıhanelerde, \'eya emsali yerlerde dak~ 
tilograilık etmek istiyoru111. Böyle bir 
memureye ihtiyacı olanlann adresime 
bildirmeleri rica olunur. 

Aksarayda Sofularda yeni orta 
sokakta 8 numaralı evde 

Hayret 

Ders 
İngilizce ve Fransızca J<:n 

yeni usullerle husu'i dersler. Tepeb;ışı 
51 No. Hacopulo apartımanı ikinci kat. 

rıııııııı~ıııııııı~ıiıııııııııı~ııııııı~ı~ııı~ııııııı~ııııııı~ııı~ııı~ı~ııııııııı:ııııııııı~ıııııııiııı~ 
Osmanlı ban~asmdall: 

Osmanlı bankasının Galata, 
Yeni cami ve Beyoğlu devairi 
Paskalya ve İdi Mı l i miinase
betıle nisanın 20 inci pazar ve 
23üncü çarşamba günleri kapalı 
bnlunacaktır. 

Dr. A . Kutiel 
c:i zlİ \'C cilt ha~taJıkfıırı ııtütelıaN~l 

K:mıköy lıörckçi Fınııı "ırn'lındıı :-\o 3.,. 

Hc:rba.amna gelen eserler: 

A 
Genç şairlerimizden llhami 

Bekir Beyin bu isimle küçük bir 
şiir kitabı intişar etmiştir. Ede
biyat kariterine tavsiye ederiz. 

HilAI klübünde 
Hilal Spor klubü riyasetinden: 

25 nisan 1930 cuma günü saat 
10 da kongre aktedileceğinden 

mukayyet azanın yevmi mezkur
da klüp merkezine teşrifleri ri
ca olunur. 

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

haritası mucıbince on sene müddetle muhafazası. 
2 ) Birinci kısım ameliyat mukavele tarihinden itibaren iki ay. 

ikinci ,, ,, ,, ,, ,, üç bu-

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

senesine ta ik edilmediği takdirde mukavele tarihinden itibaren 
(180) gün zarfında ikmal edilecektir. Talik tebliğ edilirse bu 
ameliyatı 931 senesinde (100} giin zarfında yapmağa müteahhit 

mecbur olacaktır. 

3 ) Her kısım ameliyat için 
edecekleri gibi dördüncü kısım 
bir ücret teklif ederler. 

talipler ayrı ayrı 

ameliyat için de 

bedel teklif 
ıenevi maktu 

4 ) Münakasa 29 - 3 - 930 tarihinden itibaren 28-4-930 tari
hine müsadif pazartesi günü saat (15) te ihale edilmek nzere kapalı 
zarf usulile (31) gündür. 

5 ) Talipler ehliyeti fenniye vesaikile 
olarak ( 33 7 5 ) liralık nakit veya Banka 
mezkur günde ZONGULDAK Tilayeti daimi 
vücut etmelidir. 

teminatı muYakkate 
mektubunu hamilen 
encilmeninde ispab 

6 ) Şartnameyi görmek istiyenler Ankarada Nafia yekiletine, 
lstanbulda vilayet daimi encümen kalemine ve Zonguldak Yili.yet 
daimi encümenine müracaat etmelidir. İllnı keyfiyet olunur. 

Evkaf umum müdürlüğü vakıf 
akarlar müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazounan emlak 
l - Mahmutpaşada Kürkçü hanı derununda cami tahtında 9 No. Jı mağaza : 
2 - ,, " ., ,. 11 No. lı dükkln. 
Müddeti müzayede: 31 mart 930 dan 21 nisan 930 pazartesi günü. 
B:ılAda muharrer eml~k kiraya verileceğinden müuyedeye nzolunmuştur. 

Taliplerin ye\ mi ihale olan son günün saat on dört buçu~na kadar şartnameyi 
okumak ve teminatı ınuvakkace ita ederek müzayedeye iştirak l'tmek üzere 1stan1fol 
Evkaf müdürlüğünde \akıf akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf \'c müştemllAn hakkında malılmat almak isteyenler bu müddet zarfında 
milzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Türk.ye ziraat bankası 
umum müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum mUdürlüğü, Ankarada kain idare 
merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin oJunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracaktır. Bu işe talip olanlar atağıda yazılı vesaiki 

ibraz edeceklerdir: 
1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafindan evvelce yapılmıt olan işlerin bir listesi ve 

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

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklıf mektubu kabul 

olunur. 
Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat banka11 

umum müdiirliiğüne ve lstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürlüğline tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte ~decek zat ihale bedelinin °lo 10 nu nisbetinde temi
nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han· 

gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 
-------------------------

P.T.T. Levazım müdürlü-
ğündeı1: .. 

1 _ Posta vesaiti nakl~ycsınde . kullanılmak üzere mübayaa 
edilecek olan 6000-10,000 kılo benzın!e 300 ila 600 kilo makine 
ynğı kapalı znrf usuli c münahasaya konulmuşfur. 

2 _ 20 Nis~n 930 tarihine müsadif pazar giinü ihaJesi icra 
kılınacağından taliplerin şartm:me almak üzere şimdiden teminat 
ve tek ifnamc1er'ni muhtevi zarfları tevdi için de mezkur tarihte ve 
saat 14 it' yeni postahanede mi\bayaat komisyoı una müracaatlan. 

e r. e yolları H. P. 
an: 

29-3-30 tarihinde müzayedesi y?.ptlıp verilen fiatlar haddi 

lftyıkmda görülmediği cihetle satılmıyan muhtelıf miktarda mevcut 
olan ahşap ve maden fıçıların 20-4-30 tarihine müsadif pazar 

günü saat on dörtte müzayedei aleniye iie satılacaği ilin olunur. 
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Ktıri mektubu 

Asker muellimin maDşı 
Şabinkarahısar Orta mektep 

muallimlerindenim. Harcirahım ve 
asker olduğum için sülüs alın· 
ması lnzımgelen maatımı Uç 
aydır alamadım. Şabinkarahisar 
\'İıayetine telgraf çektiğim halde 

cevap alamadım. Ailem Konyadadır 
ben de lstanbulda vatan hizme· 
timi ifa ediyorum. İşimin düzel· 
tilmesi için alakadarların nazan 
dikkatini celbediniz. 

Feytl 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

Lutfiye H. Hüseyin Efendinin 

14877 ikraz numaralı deyn se· 

nedi mucibince Emniyet sandi· 

ğmdan istikraz eyledikleri meb

lağ mukabilinde sandık namına 

merhun bulun n Kadıköyilnde 

Caferağa mahallesinde atik 

Peştemalcı cedit Duvardibi 

sokağında eski 1 mükerrer ve 

yeni 45 numaralı ve yüz a11ın 

arsa üzerine mebni üç buçuk 

kattan ibaret altı oda, iki sofa, 

bir mutfak, on iki arşın aralık 

ve müşteme1Ah aireyi havi bir 

hanenin tamamı vadesi hita

mında borcun verilmemesinden 

do)ayı satılığa çıkarılarak 3500 

lira bedel ile mUşterisi namına 

kaeı karan çekilmiş iken bu 

kere yüzde on zam ile başka 

bir müşteri çıkarak müzayede 
bedelini 3850 liraya iblağ eyle

miş olması cihetile mezkUr ha· 
nenin 16-4-930 tarihine mHsa

dif önümüzdeki çarşamba gUnü 

tekrar son müzayedesinin icrası 

ve muamelenin ikmali mukarrer 

bulunduğundan talip olanların 

mezkur günde nihayet saat 

on beşe kadar Sandık idare

sinde haıır bulunmalan lthumu 

iİan olunur. 
.............................. 
5 Felemenk Bahrisefit ! 
5 Bankası i • • 5 Merkez Amisterdam ! 
: Mezun ermayesi: Fi. 25,000.000 : 
: Tediye ediJm·ı sermayesi: 5,000,000 : • • • : ihtiyat akçes:: 3,000,000 • 

: lstanbul şubesi 5 
: G lata Karaköy Palu : 
: Tel: Beyoğlu 3711/15 : • • 5 lstanqul tali şubesi i 
• • : lstanbul Alalemci Han , : 
: Tel: İstanbul 569170 : 
• • • Her nevi Banka muamelatı • • • • ve kiralık kasalar • • • •••••••••••••••• •••••••••••n• 

1 LAN 
Arif beyin Ayşe hanımla ve 

Nizamettin beyin müştereken 
mutasarnf l::.ulu~dukları Aksa
rayda Sineklıbakkalda Katip 
Muslahattin maballesinde Top· 
rak sokağında 1-3 No. 11 oda 
ve 2 sofa ve 4 hala ve miktarı 
kafi 2 bahçe ve 3 kuyuyu havi 
hanenin izalei şuyuu ı.ımnında 
bilmüzayede füruhtu tekarrür 
edip 1 inci arttırma 1850 liraya 
tal!p zuhur etmiş ise de haddi 
layikinde görülemediğjnden 20 
gün müddetle tekrar ilanı ka
rargir olduğundan mayısın 5 inci 
pazartesi günü saat 15 te 2 inci ' 
arttırma icra kılınacağından talip 
olanların kıymeti muhammeneıi 

olan 3000 liranın yfizde onu 
nisbetinde pey akçesini ve 29 -
461 No. ile milracaat eylemeleri 
füin olunur. 

J\IQzayede ftru No. 
hede il 

Muhammen 
kıymeti Llu 

1120 3975 

307 980 

540 2300 

100 650 

165 600 

670 2862 

350 1283 

105 205 

9160 18880 

e 
,, 
uz y e ı 

kat ~ı karar ilanı 
Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun ismi 

mevki ve müştemilab 

95 Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde 
Kıble sokağında eski 40 ve yeni 
32 No. 105 arşın arsa üzerinde 
yarım kargir dört buçuk katta 15 
o.da bir daraça çamaşırlık 4 antre 
4 mutfak ve S arşın aralığı havi 
4 daireli bir apartömanm nısıf his· 
sesi. Mihran Ef. 

129 Üsküdarda Rum Mehmetpaşa ma· 
hallesinde Arasta sokağında eski 
12-14-16 ve yeni 10-12-14 No. 70 
arşın arsa üzerinde ön kısmı ahşap 
üstleri tonozdan olmak üzere ikişer 
katta dahilınde asma odalarını havi 
3 dükkanın tamamı. 

682 Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
Se'amsız Topaneli oğlu sokağında 

eski 55 ve yeni 83 numaralı yüz 
altmış arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta yedi oda bir sofa bir mutfak 
bir kömürlük bir taşlık ve doksan 
arşın arsa üzerinde ahşap bir katta 
bir mutfak ve bir ahın ve bin ilç 
yüz elli arşın bahçeyi havi bir ha· 

Şerife H. 

nenin tamamı. Mahmut ve Ziya B~vJerle 
Zekiye Hanım. 

711 Hasköyde Hacışaban mahallesinde 
ı\rabacılar sokağında eski 82 ve 
yeni 26 numaralı doksan arşın arsa 

üzerinde ahşap iki katta üç oda iki 

sofa iki mutfak ve yanındaki evle 
müşterek balkonu havi bir han~nin 
tamamı. ( Mezkur hane yanındaki 

evle bir çatı altındadır.) Mm. Kalo 

731 Kasımpaşada Hacıhüsrcv mahalle
sinde Tahtaköprü sokağında eski 9, 
9, 9 mükerrer 9 ve yenı 7, 9, 11 
11-1 numaralı biri seksen altı arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta dördü 
sofada camekanla bölünmüş odalar 

olmak üzere sekiz oda bir sofa bir 
evaltı diğerleri yetmiş iki arşın 

arsa üzerinde ahşap iki katta üç 
oda bir evaltnu havi ikiye bölünmüş 
haneleri havi tamire muhtac üç 
hanenin tamamı. Osman Efendi Sıdıka H. 

778 Beyazıtta T avşantaşında Katipsinan 
mahallesinde Daltabançeşmesi so
kağında eski 2 mfikerrer ve yeni 2 
numaralı yüz on iki arşın arsa üze
rinde birbuçuk katı kargir bir katı 
ahşap olmak üzere iki buçuk katta 
beş oda bir sofa bir taşlık bir mut
fak odun ve kömürlük ve seksen 
:sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Mehmet ve Tahir efendiler 

779 Üsküdarda Tenbel Hacımehmet ma
hallesinde Kassamçeşmesi sokağın
da eski 5 ve yeni 3 numaralı iki 
yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta beş oda bir sofa 
bir mutfak bir kuyu ve yüz otuz 
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hacer hanım 

836 Vefada Hocazeyrek mahallesinde 
Handerunli sokağında eski 19 ve 
yeni 19, 19 1 numaralı kırk bir arşı 
arsa üzerinde kargir üç katta biri 
ufak olmak üzere üç oda bir mut
fak ve altında bir dükkanı havi bir 
hanenin tamamı. Emine hanım 

875 Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
sinde Şebek sokağında eski 2 ve 
yeni 10 numaralı iki yiiz altmış dört 
arşın arsa üzerinde önden altı ve 
arkadan kargfr yedi buçuk katta 
ikişerden on iki daireyi ve bodrumu 
ve bodrum katında on adet odun 
v~ kömtirlüğU iistünde kapıcı dai
resile üç odalı diğer hır daireyi 
müştemil olup yirmi altı oda iki 

antre iki mutfak kırk arşın kadar •·• 
aralığı hsvi bir apnrbmanın tamamı Müşfi~ 

325 1533 894 Kasımpaşada Sirkeci Mas1ahattin 
mahallesınde Zincirli kuyu soka· 
ğında eski 21, 23 ve yeni 23 25 
numaralı altmış altı arşın arsa 
üzerinde ahşap üç katta biri yüklü 
olmak Uzere ilç oda biri ufak ol· 
mak Uzere iki sofa bir mutfak bir 

tulumbalı kuyu bir kömürlük bir 
mermer taşlık ve üç arşın ara· 
lığı ve altında bir dükkanı havi 11 
bir hanenin tamamı. Ümmetüllah H. ~ 

Hakki r..ı· 

2540 7425 925 Süleymaniyede atik Samanviranıevvel 
cedit Dayehatun mahallesinde Dök
meciler ve Fuatpaşa sokağında 
eski 12, 12 mükerrer ve yeni 22, 
107 numaralı bllyüğü yüz otuz arşın 
arsa üzerinde kagir üç buçuk katta 
ikisi taş oda olmak Uzere altı oda 
iki salon bir kömnrlllk bir çini an
tre bir taşlık bir muıamba döşeli 

cihannfima ve kilçllğü on beş arşın 
arsa üzerinde iki oda bir çimento 
aralık ve kırk beş arşın kadar 'f. 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı fd~ 

İbrahim Salabal 

185 75o 963 ...,. aıımpaşada Seyit Aliçelebi ma-
..a•llesinde eski Nisamektebi ve yeni 
Nisamektebi çıkmaz sokağında eski 
12 mükerrer yeni 10 numaralı 74 
arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta dört oda bir sofa bir kuyuyu 
ve yetmiş fiç arıın bahçeyi havi bir ·(ıt 
hanenin tamamı. V efıi 

345 642 964 Balatta Kesmekayada Hamamimu-

130 70J 

690 2880 

225 600 

435 1689 

325 800 

hittin mahallesinde kilise caddesin
de eski 1, 1 mllkerrer ve yeni 3; 
5 numaralı yftz otuz arşın arsa üze
rinde kirgir birer buçuk katta biri 

iki oda bir kömlirlnk bir ev alb 
bir ocak diğeri dört oda bir kö

mUrlük harap bir mutfağı ve otuz 

sekiz arıın bahçeyi havi harap iki >' 
hanenin tamamı. Mehmet 

1087 Samatyada Sancaktar Hayrettin 
mahallesinde Hatun camü sokağın-

da eski ve yeni 1 numaralı yüz 
yirmi arıın arıa nzerinde ahşap iki 

katta biri sandık odası olmak üzere 
dört oda bir sofa bir avlu bir mut· 

fak bir kuyu ve yüz yetmiş arşın 
bahçeyi havi harap bir hanenin .r.~ 
tamamı. Lııtı' 

1109 Fethiyede Kltipmaslahattin mahal-
lesinde Camiişerif sokağında eski 
2 ve yeni 4, 6 numaralı yüz altmış 
sekiz arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta biri sandık odası olmak üze
re sekiz Qda fiç sofa bir salon 
iki taşlık biri ocaksız olmak üzere 
iki mutfak odun ve kömürlük 
bir kuyu ve yetmiş iki arşın hah- ~ ı.~ 
çeyi havi bir hanenin tamamı. ZV 

1182 Betiktaıta Muradiye mahalle· 
sinde eski karakol ve yeni birinci 

karakol sokağında eski 12 mfikerret 
ve yeni 14 numaralı doksan artın 

arsa üzer!nde önden iki arkadan 
dört katta dört oda iki sofa bir 
mutfak müşterek bir kuyu ve sek-
sen beı arım bahçeyi havi bir ~a- OJl'1 

nenin tamamı Halıde 
1184 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde 

Eğrikapı caddesinde eski 23 ıll~ 
kerrer ve yeni 17 numaralı yetın1f 
bet arşın arsa üzerinde yanın katı 
kirgir diğerleri ahşap olmak n:ır; 
iki buçuk katta altı oda iki so. 
bir mutfak odun ve kömürlüğü bı~ ·t 6! 
kuyu ve elli bir arşın babçeY

1 tfııP 
havi bir hanenin tamamı 

S" 
1267 Üskfidarda Hoca Hasnahatun ı:ıı ııı1 

hallesinde elyevm lmnretçıkrıı b 
sokağında eski ve yevi 4 nurııar~W ~ 
yüz arıın arsa üzerinde ahta~ ~jr .~ 
katta üstlinde iki odayı havı ~OJ' 
ahırın tamamı. 

(Devamı 1 1 in ci sayıt amızda) 
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520 509 13370 

sı 611.so ı s · 

500 1475 

040 15356 

1320 15356 

894 17821 

18258 

19009 

20100 

20t9i 

ÜskO-farda Yeni mahallede Dibek 
sokağında eski 70,72 ve yeni 64 
aumaralı yetmit altı arşın arsa Oze
rinde ahşap iki katta 4 oda bir sofa 
1 tqbk 1 mutfak 1 kuyu ve altmıı 
ıaekiz arpn bahçeyi havi eskice 
tamire muhtaç 1 hanenin tamama Meryem ve 

Serarpi AgaYDİ ve Karabet Vahan 
ve Haykuon Artin Efendiler 

F ethiyede KJtip Maslahattin mahal-
lesinde Fethiye kapw sokapda 
eski 2 ve yeni 8 numaralı harem 
kısmı yüz allauf bet UflD ana 
ilzerinde ahtap Oç katta biri un· 
dık odası olmak Ozere on oda dlrt 
aofa 1 mutfak 1 tatlık 1 kaya 1 
hamam ve sellmlık laamı albmt alb 
arpa arsa üzerinde ahpp iki katta 
Uç oda l sofa 1 mutfak Ye yliz 
sekiz UflD ana ilzerinde ahtap 1 
katta ahan Ye 'bet y8z kırk alb 
UflD bahçeyi havi 1 hanenin ta-
mamı. S&leyman .. di, Yahya Muaffer 

Efendilerle Emine Hikmet Huma 
Uakndarda Altunizade mahallesinde 
Nipntaı• ıokajmda eski 2 •e yem 
4 numaralı iki ylz aekiz •l'flD ana 
Ozerinde ahpp Oç katta alb oda 
'bir kiler odası tiç sofa bir mutfak 
'bir kuyuyu ve yllz yirmi arpn ar-
• tberinde mllftemillb ve kırk 
arpa lzerinde ahır ve samanlığı ve 
on iki d6nlim d6rt yüz. otuz iki 
arpa araziyi havi bir hanenin 
t•mamı Nazlı H. 
Kuımpqada Camiikehir mahalle-
aiade Kasap sokağında eski 5, S 
mnkerrer Ye yeni 13 numaralı ıaek• 
HD U'flll ana tizerinde kirgir Oç 
buçuk katta bet oda biri ufak ol· 
mak tızere tlç sofa bir mutfak bir 
k6m0rlnk bet UJ111 ana Dzeria· 
de çini dlşeli daraçayi bavi bir 
hanenin tamamı. Hama, Asiye, Fatma ha-

nımlarla Rauf Mehmet Ali Ef. 
Kaıımpqada Camiıkebir mahalle-
ainde T1111ucu ıokatında yeni 10 
----11 ıaeksen sekiz aqua ara 
lzerinde ikiye •Ji'dmlf bir dBkkl-
DID tamamı Hafiza Aaiye, Fatma Mnım-

larla Rauf Mehmet Ali Ef. 
Edirnekapıda Çakırağa mahallesin
de Kuyulu sokakta eski ve yeni 
21 numaralı altmıı sekiz IU'fUI ana 
ilzerinde ahşap Oç katta liç oda 
bir sofa bir kiler, bir çimento eY 
alb bir bodrum bir kömiirlOk bir 
mutfak bir ıarniç ve on &rflll bah· 
çeyi bavi bir hanenin tamamı. Hacı Ômer B. 
Çırçarda Hacı Hliıeyin mahalle-
sinde Haydar caddesmde eski 6-26 
ve yeni 40 numaralı alb yOz Uf1D 
ana ilzererinde liasmen Oç ve kısmen 
ahtaP liç buçuk katta sellmbk 
kısmı 17 oda bir salon 6ç da 
bir mermer antre bir malta eY 
alb, iki k6m0rlftk kahve 
ocağı bir urnıç, harem kısmı 
on bir oda camekinla böiünmüt 
iki ulon Oç kiler bir taıhk bir tu· 
lumba bir mutfak bir hamam evalb 
ve bin dokuz yOz •rtın bahçeyi laaYi 
bir konağın tamamı. lamail Hakla, Hacı Meh-

met Tevfi!t B. 
Çırçarda Hacı fftlaeyen mahalle
sinde Haydar caddesinde eski 33,35 
kalp ve yeni 43 numaralı y&z kırk 
al'flll ana lizerinde arkada bq oda 
ve yUz yetmit al'flD bahçeyi ve iki 
yilz doksan dort U'flD ana berinde 
yanm klrgir 'bir kab ahfap olmak 
llzere ahar ve arabahjm tamamı • 

lsmail Hakkı, Hacı mehmet T evlik B. 
Bqiktaıta Sinanpatayı cedit namı
dijer Kaluıç Ali mahallesinde Mesçit 
aokağmda eıki 26 ve yeni 46,48 
numarala 480 &l'flD ar.. Ozerinde 
kargir iki buçuk katta on tlç oda iki 
ulon bir mutfak bir kuyu ve ,a. 
ota bet Uf1D ana &zerinde karsir 
'bir katta Gç odalı sellmll daireli 
ıeben arpa ana 8ıerinde ahır ve 
oclaumı ve yOz kırk beş arpn bah· 
'eyi Ye derunune cari mailezlzi havi 
konağın yirmi lıiue itibarile ıekiz 
hisaeai.Ahmet Şemaettin B. ve HatiçeNecmiyeH. 
Vemecilerde Camca Ali mahalle-

.... uoıKH iHHf ozmnom ... ~ ~~~- l 
lo~HtB IBZİDO il ~llYllt Hile ~iRS salonu Seyrisefain 

Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile İstanbulda 
bulunan salonlann fevkinde olduğu fibi müzik ve sair etlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. MOzik 
methar Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
feYkalide numaralarla deYam etmektedir. Salonda her gOn 
uat 18 den 24 e Ye Cuma gilnleri de 1 den 24 e kadar 
da• muhtelif eğ'lencelerle deYam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan
l•ma, e•lenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 
verilebilir, m&dOriyete mOracaat olunması. 

MiJdtlriveı 

Evkaf umum müdürlüğ vakif 
akarlar müdürlüğünden: 

Mfizayedeye vazolıtnan 
emlik 

Kiralık han ve mağaza 
1 - Meydancıkta Hobyar mahallesinde Hamidiye tnrbeai ao

kajmda 2, 4, 6 No. Kazaıker ham ve iki mağaza ve ardiye 
(Nilaat Beyin iaticanndadır) 

Meydancıkta Hobyar maballeaiade yeni postane caddesinde 
30-32 No. mataza (MOrteza Efendinin isticanndad11) 

Mtlddeti mllzayede 3 nisan 930dan 26 nisan 930 cumartesi giloO. 
Ballda emlik muharrer kiraye verileceğinden mllzayedeye vazolun
muttur· Taliplerin yevmi ihale olan son gOnlln saat on d&rt 
buçujuna kadar tartoameyi okumak ve teminab muvakkate ita 
ederek mllzayedeye iftirak etmek nzre İstanbul Evkaf mOdllrlll
jibıde vakıf akarlar mlldllrlüjthıe müracaatlan ilin olunur. 

Evuf ve müftemiliti baklanda malmnat almak iatiyenler bu 
mOddet zarfında milzayede oduma mtıracat ederek ecri misil 
raporlanm girebilirler. 

14,000kilo Gaz mübayaası 
Tiitün inhisarı umum müdürlü

ğlinden: 
15 untigratta 82o-830 derecede olmak ve tenekeler denmunda 

Cibali anbarma tealim edilmek ..,We 14,000 kilo Gaz puarhlda 
mllbayaa edileceğinden taliplerin y6zc:le yedi buçuk teminatı 
muvakkatelerile 19-4-930 cumartesi gOntl saat 10,30 da Galatada 
mll'bayaat komilyonunda bulunmaları. 

Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 4 üncü keıide 

11Mayıs1930 
Keıideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, ft, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mDralaplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 45,000 liradır. 
ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

ainde Vezneciler caddesinde eski 
• 95 ve yeni 93 numaralı yirmi artın 

.&na üzerinde bir odayı havi bir ... 
d&kkinın tamamı lsmail Nezihi B. 

950 2972 20437 Kuımpqada Sabafmuhittin ma• 
ballesinde camiiterif sokatında es-
ki 11 ve yeni 13 numaralı ,OZ kırk 
bq arşın aru llzerinde kirgir Uç 
katta dokuz oda 2 sofa 2 mutfak 
mahallini havi natamam bir hane-
nin tamamı Hacı Mehmet Ef. 

Yakanda cin1 •e nevile mevki ve milftemilatı yazıla emlak hiza
lanacla söllerilen bedellerle talipleri ftıerinde, olup 19 nisan 930 
tarihine mO..clif cumartesi pil uat on buçuktan itibaren mü
zayedeye mtlbqeret olanarak (kıymeti muhammenelerini geçtiği 
takdirde) kat'i kararlanmn çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
talip olularm mezkir glbıde uat on albye kadar Sandık idare· 
IİDe mOracaat eylemeleri ve saat on altından sonra vuku bulacak 
mlracaatlann kabal ec:lilmiyec.sii ve mezkür emlike evvelce taJip 
W.nlann kat'ı karar eSDWDda hazır bulunmadıklan ve hatb 
talip nhar e,lediii takdirde evvelki taliplerin mlzayeclec:len 
çekil... addohmaealdan lllzumu S?a?etelerle illa ot-r. 

M• kez auntett Gal.tı Köprü batıııd ı 
Beyotlu 2 ~6l. Şube ıcenteıı Mahmu 

diye Hana altında ııtanbul l740 

Ayvabk sürat postası 
( MERSiN) vapuru 15 

Nisan Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelillolu, 

nakkale, Ktiçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Albnoluia uğrayarak 
ıelecektir. 

Gelibolu içiıı yalnız yolcu 
alınır. 

Trı~zon ikinci postası 
( CÜMHURİYET) vapuru 17 
Nisan Perşembe alqamı 
Galata nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
S.DMUD, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Girelon, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve Of, Trabzon, Po
latbane, Gireson, Ordu, F aba 
Samsun, lneboluya uğnyarak 
gelecektir. 

lstanbul dlJrdün&ll icra memurla/undan: 

Ahmet Rifat Beyin Arife Rifat 
hanımdan borç aldığı paraya 
mukabil vefaen ferağ eylediği 
Y efilköyde Kalitaryada ve köy 
ci•armda cedit 46 No kayden 
bağa eJyevm bir lat'a tarla bi· 
rinci ihalesi yapdmak llzere otuz 
glln mllzayedeye vaz olunarak 
bark lirada talibi ubtesiode olup 
bu defa ytızde bet zamla ve on 
bet glln mtıddetle ibalei hat'iye 
m1sa,ec1..- yaz olöıWôftur. 
Huclada prkan Ago'bun baj'ı 
fimal• ballar patikua cenuben 
Diııo bai prben Manol bağı 
ile ...hdat ild dlallm atik ter
biinde yilz lira kıymeti muham
mene11 mezru tarla Ali ağamn 
icanndadır. Satm almak ve da
lla aiyade mal6mat almak isti
,_J• kıJIDeti mubammenenin 
ylzde on nilbetinde pey akçesi
ni ye 929-5984 No ile lstanbul
da Ayuofyada Adliye binumda 
d&rdlbldl icra mllzayede ıubeai-
• m1rac:aat etmeleri ve 3-5-30 
taribiDde 1Ut 16 ya ~dar iba
lei katiyeai yapılacağı ilin olunur. 

/8'4111Ju/, ilind tiı:aret mahir.emesinden: 
Hacı Kazım Tibrizi ve ıeriki 
iflAI meaasma esbabı matlup sı
fatile mtlracaat Ye kayit edilen 
ler hakkında masaca ittihaz olu
nan kararlan tefehbllm etmek 
Dire 19-4-930 tarihine mliaadif 
cumartMi günil aaat 14 de ikin
ci Ticaret mahkemesinde müte
ıekkil ma1asına mliracaatlara 
ilin olunur. 13-4-930 

Me' atibi aliye wübayaat /eomsi
yonu Tlyasetinden: Yerli malından 
olmak ve mektepte mevcut nn
munesine muvafık bulunmak 
üzere mlllkiye mektebi ıçın 
mubayaa edilecek olan 100-125 
adet battaniye aleni milnakasaya 
konulmuştur. Taliplerin nilmu
neyi görmek ve taraiti anlamak 
üzere Yıldızda millkiye mektebi 
mUdürlntüne ve mllnakuaya 
ittir alı edeceklerin ihale gil· 
nll olan 26-4-30 tarihinde fm
dıklıd; gtızel san'atlar akade
miaincle ytlbek mektepler mu· 
huebecilıpde mubayaat kom
Iİyonuna mllracaat ara ve mOna
lruanm saat 15 ten 17 ye ka
dar devamedeceği lüzumu ilin 
olunur. 



DAN 1 o s HASRN; ~r~J::~fE} lfRli MffllDIR '20 kuru~ 
OANTOS dit macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasaod' 
kalan tefessühatı ve üfuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her tfJil 
haıtalıkJarın sirayetine mani olur. Avrupada daimabirinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar alnııf~ 
Hasan ecza deposu. OANTOS diş macunu yerine baıka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyayanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 

Hil8liahmer Karahisar Maden suyu 
Hazımsızlık, Mide. Karaciğer, Kum ve Böbrek hastalıkları için yeğine tavsiye edilec~k Maden suyudur. Her gün tazesi gelmektedir. 

Hasılatı Hi iliahmere aittir. Mütehassıs Doktor tarafından mahallinde imli ettirilmektedir. Eczahaneler ve Depolar ve büyük Bakkaliye 
mağazalarmda bulunur. Deposu; Sirkeci Nur hanında No. 3 Tel. İsta. 63 

Emvali metruke müdürlüğü11d~n: 

Satılık maa bahçe kargır hane 
Beyoğlunda Pangaltıda Çayır sokağında zemin katında, mutfak, 

hali ve bir miktar a\Çe ve birinci katında üç oda, bir ha a 
ik'nci katında iki oda, üçüncil katında üç oda bir hali ve bir 
mutfakt.an ibaret olan 53, 65 numaralı · karg r hanenin bede i sekiz 
taksitte ödenmek üzere 5500 lira bedeli muhammen ile ve kapalı 
ıad usulile 19-4· 930 tarıhine müsad~f cumartesi günü saat 14 de 
tekl.f zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin ° 07,5 hesabile 412 
buçuk lirayı havi teklif mektup arım yevm ve saati mezkiirden 
rvvel İstanbul emvaİi metruke sataş kom·syonuna tevdi ey'emeleri. 

Rlııl-~- i ,. tW 

I 'TA~Bl'L ~El1HE.)l.A~ETİ iL.\~.\TJ 
==-=====--~""~"' 

Ceırı i yt'tı beledi ye toplanıyor 
Cemiyeti umumiyei be ediye N sanın on altıncı çarşamba 

giinll sa::ıt on dörtte toplanacaktır. Muhterem azanın teşrif.eri 
. ' 

rıca o.unur. 

Bayazıt dairesinden: Daire dahilınde bazı vaya kaldmmları 
üzerinde çimento karo tamiratı pazar!ık suretıle ihale edilece
ğinden tal p o1an arn 16-4-930 çarşamba günü saat on akide 
da c, ~ncü~enine .mürc.caatları iliq o~unur:. 

"l.Afiai*' daıresi.nden: Heybelıadada M&nast r: cıd 
palas ÖteJi . c varında vaki gazino bir sene müddetle ve alenı 
müzayede suretile kiraya verileceği ,den _tali?. o,lanlarm ~ mayıs 
930 perşembe günü daire encümenine müracaatları ilan olunur. 

Emniyet sandığı kat'i 
karar ilanı 

------.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' 

Satılık evler ve arsalar 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

ı - Hatice l\lelek Hanımın istikraz eylediği 
nıehaJi~ nıukabi . indP- idarenı z uhdesinde vef aen 
nı~f ruğ buluııan Tophanede Hoca Ali nıahall~sinde 
Lükci hendeği sok<tğında yeni 82 ilci nu nunıaralı 
ve 4 7?> zira iizerin,ıe 13 oda, 4 dükki•n, 1 n1utf ak, 
ı kuyu, :ı hah'ı ve 175 'ırşın bahçevi hayi han ve 
dükkanların nısıf hissesi. 

2 - Batunıi za 1e İsmail Hakk• ve Şevki Bey
lerin Galatada Hacı Aali mahallesinde Hendek 
c.ıddesinde veni 6l, 63 nunıaralı ve t:ifı. arsın üze-

~ ~ 

rinde ı~ oda, 3 ~ofa, ı çanıaşırlık, ı kuyıı ı sahranç, 
i daraça, ;.J ha {tyı havi, ikinci kattan ahşap 

ç· ~malı k:irgır bir e rle demir ke~nkli gene kargir 
bir dükk<~n. 

~ - f)Jrive Hanımın Galatada Canıiicedit 
nıahallesinde K'.ercstt·c i' sokağında yeni ı ı nun1a

rah \'e 1.32 arşın üzerinde 8 oda, 2 salon, 2 haliıyı 

muhtevi, alt kat c ... phelerinde birer kapı \'P ikişer 
deınir kepenk ile ikinci kal per.cerclerinde Jeınir 
parmaklık bulunan iki katı taş duvar, iki katı 
tuğla ile inşa edilmiş nıetin bina ıle altındaki 

Eminf Radiye ve Fatma Ümmüssüade Hanıınlann 14572 ikraz mağazanın sekizde beş hissesi. 
numara ı .deyn . s~aedi mucibince Emniyet sandığından istıkraz ey- 4 - F;rari Eın;n paşanın J(a<lıköyünde Hasetn 
ledikler. mcbiik mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Üs- paşa nıahallesin<le Kızlcır Cl .!aSı :-oka~ğ°ında yeni 
küdarda· "Altuni zade elyevm Mecidiye mahallesinde Nişantaşı 21, 21-1 nunıarah ve ı.->7 zira üzerİ•ıdc 6 oda, ı sÔfa, 
caddesinde atik 4 mükerre~, 4 mül<errer, 4 mükerrer, ccd ıt 12, 1 taslak, 1 nuı tf ak, 1 kuvu, 

1 
kö nürlük, 2 hal~ ile 

12-1, 12-1 numaralı köşklerden büyük köşkün harem dairesi üç · "' 
yüz otuz iki . arş~n arsa üzerinde mebni ahşap iki buçuk kattan 53'.1 arş n bahçeyi havi zen1in katı kftrgir, üzeri 
ibaret sekiz oda, bir sofa, bir tatlık ve bir hamam ve bir kuyuyu ahşaı• ve Kızlar ağası caddesinde 60 arşın cepheli 
ve ae'amlık dairesi kezalik üç yüz otuz iki arşın arsada ah~ap iki bir bap kö _:;k. 
buçuk kattan ibaret ıekız oda, bir sofa, bir taşlı,, bir hamamı 5 - Hasan Cemal Beyi11 Beyoğlunda KoloJ'lu 
ve diğer köşk yüz on üç arşın arsada yarım katı kirgir iki katı ah ·ap nıahallesinde Kalaycı. çıkn1azı sokağında eski 4, 

o'mak üzere ıki buçuk kattan ibaret üç oda bir mutfağı ve elli ~eni 4 nunıaralı 77 zira üzerinde 7 oda, ı mutfak, 
b r bin dokuz yiiz yetmit beş arşın bahçeyi havi iki köşkün ta- 1 kuvudan ibaret ahşap ve yıkık hane harabesi 
mamı vades hitamında borcun verilmemesi hasebile müzayedeye ve 8 arşın uf. k bahçesi, n1ezkur ev oturulacak 
çı\(~m arak üç \>in iki yüz lira bedel mukabilinde müşterisi üzerin-
de olup 16-4-930 tarihine müsadif çarşamba günü kat'i hararı halde olnıavıp ekser aksamı yıkılmıştır. 
çekileceğinden taHp olanların yevmi mezkürda s at on beşe kadar Yukarıda borçluları ve n1evkileri vazalan arsa 
~andık idaresine · müracaat eylemeleri Jü. umu i an olunur. ve bincı far müzayede ile satılıP-a çıka;ıJnııştır. Ta-

-- - lip olanlar ve fazla malıinıat almak istivenJer her 
Vilayet daimi encümeninden: gün saat 13e kadar İstanbul Adliye bi~ası dahi-

Ze~r~kte Hamit efendi medrtsesi ile yan ve ·arkasına tesadüf ) lin?e İstanbul Fn1vali Eytam idar~sine n1üracaat 
eden ıkı bap ahşap hanenin ankazı satılmak iızere 7 mayıs 930 1 etsınler. 
ça~amba~dnatonb~bdarm~abu~koou~muş~r~~- '-- - - - - - .---- ------------- --- -
]erin encümene milracaatJan. lstanbul aslı e malı enıesı, 6 ıncı haıli Şehbenderliğinin tahşiyesin· 

Hukuk aoiresinden : den anlaşılmış ve ilanen tebligat 

- ~~ınlak ve Eytaın bankası· l-;tanbul 
şuJJesi ndeı1: 

TAKSİTLE SATILIK ARAZİ 
Çırpıcı çayırı ve bostanları asgari 10 azami 30 dönümlük par

çalara bilifraz seki?. taksitle satılmak üzere müzayedeye vazediJ
miş ve 3-5-930 tarihinde ihaıesi mukarrer bulunmuştur. Ta iplerin 
yevmi mezkurda saat 16 da şubemize müracaatları. 

Manuel Demire yan efendinin icrası karargır olmuş olduğun· 
kansı Halepte Babul F erqda dan bir sureti mahkeme divan
Kevkebüşşark otelinde dit tabi- hanesine talik edilmiş bulunan 

istida suretine tarihi itandan 
bi Çamiçyan nezdinde mukim itibaren bir buçuk ay zarfında 
Madam Mari aleyhine ikame o- cevap ita edilmediği taktirde 
lunan boşanma talebine milte- muamelei kanuniyenin ifa edile
dair vermiş olduğu arzuhal su- ceği malum olmak üzere hukuk 
retinin mumaiJeyhanın mahalli usulü muhakemeleri kanununun 
ikametinin meçhul bulunması sarahab vecihle ilin olunur. (927-
hasebile tebliğ edilmediii. ma· 3083) 

" 
E111ni,rt•t sandı . 

111 ii d Ü r i )' eti 11 d c rı 
Sandığımızdan mücevherat, 

ham ve tahviJit ve bono ff'J,jl_ 
bilinde istikrazda bulu 
müşterilerimizin kişelere 111 

caatıarmda hüviyetlerini is 
medar olacak nufus tezk 
veya sair vesaikı ibraz ey 
leri rica olunur. 

Be_, otlu ikinci ıcra memurla~ 
Bir borçtan dolayı m..,. 

ve sahtı mukarrer qyayi "1 
tiye 19-4-930 tarihine m~ 
cumartesi günü saat on y" 
Yüksekkaldmmda Tekke ca~ 
sinde 617 numaralı haO'j 
önünde açık artırma ıurf"'. 
satılacağından talip ol~ 
saatı mezkurde 930-1007 Of'_ 

ralı dosyayı muıtashiben ~ 
haHinde hazır bulunacak 
mura müracaatlan ilin ol~ 

Istanbul dördüncü icra dai#_ 

' Alıçe Hanımın Pannut ZırO 

resesinden Harikliya ve Aspuya f4' 
silin zimmetlerinde alacağı olan 1"' 
liğden dola} i mahcuz \'e füruhto ~ 
karrer lstanbulda ı-·cnede Abdi *' 

netice,irıde :30005 lira bedelle ~ 

~hde~ınde rhalei evveliyesi icra klfı"'; 
ıhalcı katıyesinin icrası zımnirıd'J 
rar on beş gün müddetle miiıt~ 
\'azedilmiştir. 1 Iudut Haci Vu\I~ J)f 

(\)urat _ \'e Avantİ):a hane ve . .,..,, 
ve lebı derya \'e !:'ener caddesıle 

dutdur mesahası : depolardan iki rl, 
kııım tahminen 420, bir kadı 

13:"7 ve rıhtım \'e arsa mabatJl 

1-.5 arşın terbiindedir müşteıof~ 
katlı kısma girildikte ağzı çiınetl'° 
mağaza ve bir yazıhane mevcuttııf 
gazadan muzayık merdivenle }~ 
kıldıkta yekdiğerinden geçilir ~ 
tahta döşeli iki salon vardır 1. 
ag ta rafındaki kapıdan girildikt9 ~ 

çimento bır mağaza olup işbu 

den bir katlı kısma geçilir ze; 

dırım yek pare anbardır üııt 

ah~ap merdıvnnlarla zemini ahŞlll 
sergisi mahalline çıkılır bu aJI 
deniz cihetindeki arsaya ve nbO 

kılır nhtımda ahşap iskele -' 
vardır caddede binanın sağ 

torafeyninde mermer sütun bul~ 
mir kapılı bir ayazma mevc~ 
katlı kısım altında bodurınıı ., ~ 

tam kAgir ~atısı ahtapnr ,e ~ 
örtülüdür mağıanın kepenk!~ 
fazla malamat 928-492 ti>".:~ 
yüzde beş zamla taliplerin ~; 
kıymeti muh11mmenesi olan ,-.J 
nın yüzde onu nisbetinde pe'! ~ f '. 
peşinen teslimi vezne etmeleri 

6
1' ~ 

yıs 930 tarihinde saat ı 4 ile ~fi ~ 
ihalei katiyesf irra kılınac•l111 

' · 

lerin bizzat veya bilvek&le OS 
ilAn olunur. 

PM:"L~t~ 
Gülhane ve Cerrıhpaşı .ııt .. 1'2~ 

Marazı tşerlh ınıı ti 
Dahili Ye hıtanl hulalaral• c:;: 2 

dan mada her sGıı lklclell ~~ 
Ş.kerd Sokak N. 7 ele kabalr 

0 
il". 
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