
Gazi Hz.nin seyahatlerı 
Ankaradan bildirilen bir habere göre Re

isicumhOr Hz. haziran ortalarında İstanbul 
ve Yalova seyahatlerine çıkacaklardır -

Haftalık Vakıt.ı müvezziden isteyiniz 

Yıll muıvlnl 9e9lt w-eıml J•p•n 9oouklırı selAmllJor 
.. ~ l»ayramı din· çok ne- çeler, yalım yatmak, gibi kelime 

L ~İftir. ve cOmleler ... 
~hleyin ilk mekteplerde TQrk ooııınd• 
~r verildikten sonra Saat 13,5 da memurive•lere 
~" aemt 1e111t toplanmıt· cemiyetlere, ıuetelere .. ~ . .len 
~·=-· mlaabakalar tertip çocuklar Ttırkocağına gelerek 

lr. DarOlfanun meyda- konf ... nı Mlonunda içtima et-
übut cibetinaeki on mıitlardi 

........._ ~ mektep toplan-.. çok Saat ;·, ele ocak idaresi ço
f' •-..:eu aaatler geçirmiflerdir. cuklara tes&m edilmif, reia 

Fatih perkındı Necdet Naki 8. ocağın anahtar-
t.I S.,t 10 da Himayei etfalin larını ve mOhlirO almııbr. 
'-t,;d .... _ )'1rdu çocukları,. ilk Bundan sonra Necdet Naki B. 
~ ı ~ - f'ff~n ıkiter mllmeuil Ye konferans salonuna ıelerek ço
' bar çocuk kalabalığı Fa- cuklara hangi •emariyetlere 
~~da toplanm..ıardar. seçildiklerini teblii etmif, ve 
~ burada otuzdan fazla her çocuta hllrriyetlerini gbıneren 
~bile binerek Taksime birer kart dajıtmlfbr. 
~et etmitlerdir. Alayın 8ntln- 1 ld•NJI •I• eldllıw-
~hlr bandoıu mızıka çalı- . Bundan sonra çocuklar ma• 
Q. 

s:.ı:,ten kalkan bu çocuklar _ 
~ Fı .. ka, Tllrkocajı, Hi: 
Sd effal, Vilife\ bin&liic 
~ e teubOrat yapmıtlar, kol- . 
\.:: :._ lcumandanhğında da ayni 
~ yapbktan sonra, Tak
~.· ~mlf)ardar. Taksimde 
.. ~,et abidesine çok ,Ozel 
b ~ konulmof, latanbul 

.._ ille mektepten Pakize h. 
llatlru 16ylemiftir: 

_.~9'clze H. ın nutku 
~ karcletlerim: 

"-~ b~e bahfeden ve bi
"- . ~u saadetli gOnl yqa
~lili Gazimize derin bOr-

tGlcranlanmıza arzederiz" 
~•iftlden Fıtlhe 
~ '1- ~uim bit.ikten son
S' ~idil caddeaini takip 
S, lclpr&ye ıelmif, tekrar 
.-_ d•~ d&ımllfler, ora-

lac ~l•l'ın °latedlklerl 

"- ~talebeleri, yanlann-
~ eri oldujıa halde, 
~ "11iyerek caddelerde ıe-
1-.; t-.~!:~lar, kll'l'UZI llvba-
~~. Bu llvbalarda 
idi~ Deler İatedilderi yazalı 
~ 
~•a. torbla olmak, 

• bizi ma.... ltab-

GGlhane pıw-kındı •llenoe 
kamlannı itıal etmek Ozre u· 
lonclan inmifler, ocatın babçe
ainde putalarla izaz Ye ikram 
edilmitlerdir. Sonra da yuife
leriDe bqlamak ibre daiılmlf· 
larclır. 

Vali Nejat Bey Yilayete, far. 
ka mllfettİfİ Mutafa Kemal B. 
fırkaya, Şehremini Suat B. Ema
nete ve bOtlln diier memurlar 
makamlarma gittmiflerclir. 8" 
aralık gazeteler de çocaklar ta
rafından ele almlDlfbr. 

Vali Necat B. din mak••n-
da fU beyammeyi -.ret-
mittir: 

Yıllnln beyınnemHI 
·'Blylk Tlrk milletiae; 

Buıln bilim ea mubddeı 

Abide 6rriinde hitabe 
bir plm~dllr. B~ çocuklar 
hepiniz, hepimiz bOytlk bir se
vinç hiuediyoruz. Buglhı mu• 
Yakkaten lıtanbul valiliiiai ifpl 
ettim. Bdfb bOyOlder liizi feC
rlllte ediyorlar. Biz de Clmho
riyet çoculdan oldutamam g!s-
terecetimis mavaffaldyetle ispat 
edecetiz. v uife b&flD& seçen 
arkaclqlanm vazifelerini tama· 
mile ifa edeceklerdir • Ôyle 
hiaediyorunı ki hepimiz 11evinç 
ve heyecan içindeyiz. Ey TOrk 
çoculdan, Yalan için çok çalafı• 
DiZ. Size bu,ankl audetinizl 
Yeren vatana borçlu oldujunuı 

[ Alwafı i ind aayıfamızda] 

Yeni anketimiz 

Maliye Vekilimiz 
Dayinler meclisi murahhasla-. 
rını Ankaraya mı çaOırmış? 

1" aymiain P.n.ten aldata huaui ~ir telgrafa g8re Osman& 
•-..;.;~;ııı;.;.;------====ıır day~~ler meclisi Tilrkiye Maliye 

vekilinden bir telarafl almışbr. 
Bu telgrafta Tllrkiye hüktımeti 
Ankarada mali mlizakerat icra• 
11 için meclis murabbularım 

· samimi bir surette davet et• 
miştir . 

Dayinler meclisinden mister Ki· 
yak ve m6ıy6 Klayye önllmllzdeki 

çartamba ,OnO Paristen hareket 
edecekler ve 29 nisanda Anka· 
rada bulunacaklardır. 

Sanayi kongresi 
Ankara, 23 ( Telefon ) - Se

nayi konıresi yann 10 da umu· 
~ J 1111 ıçtimaım yapacak, encümen

lerin nporlan okunacaktır. 
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VAKIT ın telgraf ve telefon haberleri [ Ost tAra fı l inci 11ap fada l 

hiPıneti yaptVlz. Hepinizi sevinç
le tebrik ederim. 

lstanbalal bir gunlüL': n Hsl 

NcC4f,, 
Bir murıoaat 

Çocuk valiye dün Necmettin 
hey isminde bir zat müracaat 
etmif, posta havale dairesinin 
bayram münasebetile tatil olma
ıından şikayet etmif, bir memur 
bulunması lU:r:umunu söylemif, 
çocuk Yali de, ben bu işi takip 
edeceiim, demiftir. 

Fırka müfettifi Hakkı Şinasi 
Pqa çocuk müfettit kemal 
Beye bir altın kalem hediye 
etmiştir. Kemal Bey burada 
beyanatta bulunarak kadınların 
intihap haklarına taraftar olma
dığını söylemiştir. 

Ocak reisinin telgrafları 
Çocuk bayramı vesilesile ls

tanbul Türkocağınm bir haf
talık reisi N"cdet B. tarafından 
dün Reisicilmhur Hz. ne, B M. 
Meclisi reiıi Kazım Pş. Hz. ne, 
Başvekil ismet P9. Hz.ne, Maarif 

' vekili Cemal Hüsotl B.e, Himayei 
etf al merkez heyeti reıııne, 
Türkocakları merkez heyeti reis
liğine telgralar çekilmiıtir. 

ReiıicOmhur Hz. ne çekilen 
telgraf, şu maaldedir: 

• Sevgili Cümhur Rei.imiz 
Gazi Hz. 

Bugün çocukların bayramı ol
mak münasebetile çok sevgili 
Cümhur Reisimize İstanbul ço
cuklarının nihayetsiz tükran ve 
minnetlerıni arzederim efendim.» 

B. M. Meclisi reiıine çekilen 
telgrafın sureti şudur: 

"B. M. Meclisi reisi muhterem 
Paıa Hz. ne, 

Bugtin çocuk bayramı müna
ıebetile zatı alilerini ve muhte
rem heyeti lstanbul çoculdan 
namına hürmetle ıelimlar ve 
arzı tfikran eylerim efendim.,. 

Baıvekil lımet Pı. Hz. ne şu 
telgraf çekilmiftir: 

"Muhterem Başvekilimiz Paşa 

Huretlerine : 
Bu,On çocuk bayramı olmak 

minHebetile İstanbul Türk ço
cuklarının hürmet Ye minnetle
rini anederim e-fendim. ,, 

Diier taraftan Anadolu Türk 
ocakları vasıtasile Türk çocuk
lanna da ıu tekilde bir telgraf 
g6nderilmiştir : 

"Efendim ' 
Bupn lattanbul Ttlrkocağı 

hir hafta müddetle çocukların 
idareai altına ieçmiştir. Bu mü
nasebetle sizin Ye biltlln kar
deşlerimizin bayramlannı f stan
hul çocuklan namına tebrik 
ederim. 

T!tyyıre oemiyetindeki i9tlma 
Çocuk bayramı münuebetile 

Tayyare cemiyetinde vazife alan 
çccuklar idare heyeti reiei le
tanbul 45 inci ilk mektep talebe
ıinden Orhan Zati Bey bir mu
harririmize şu beyanatta balun
mu,tur: 

"23 nisan 930 bayramı müna
sebetile Tayyare cemiyeti lıtanbul 
vilayet ıubesi merkezinde sekiz 
talebeden mürekkep aza arkadaş• 
larımla içtima ettik. T ayaretanin 
ve tayyareciliğin ehemmiyeti ve 
Tayyare cemiyetinin memleketin 
müdafaası için yaptığı hizmet
leri konuıtuk. Tayyare cemi
yetinin azasının çoğalması için 
bütiln mektepler talebesinin ce
miyete aza kaydedilmesine ve 
mekteplerde Tayyare cemiyeti ta
lebe dernekleri teşkil olunma
sına karar verdik. 

Ve ayrıca Tayyare ce-
miyetinin reisi hamisi bulunan 
büyük Gazi babamızın kartpos
tal kıt'asmd :t Tayyare cemiyeti 
tarafından bastırılan fotoğrafla

rından birer tanesinin blitün 
mektep talebeleri tarafından 

tedarik edilmesini kararlqtırdık. 
Muhterem ahalimizden Tay

yare cemiyetine çok yardım 
edilmesini rica ederiz.11 

ae,ikta,ta ... 
23 Niıan münasebetile Beşik

tqta da tezahürat yapılmıştır. 
Sabahleyin, bütün civar mek

tep talebeleri başlarında müdür 
ve muallimleri bulunduğu halde 
Akaretlerde itina ile ı.üslenmiş 

olan C. H. F. binaıı önüne 
gelmişler, fırka binası balko
nundan On sekizinci mektep 
talebesinden Ekrem Fatin B., 
23 Nisan hakkında bir hitabe 
irat etmiştir. Talebeler manzume
ler okumuşlar, sonra muhtelif eğ
lence yerlerine gitmişler, mes'ut 
bir gün geçirmişlerdir. 

Cumı künkü e§lenceler 
Cuma günU ıçın GUlbane 

parkında çocuk eğlenceleri ter
tip olunmuştur. 

Bu arada çocuklar arasında 

koıu müsabakası, yedi ile on iki 
yaş arasındaki kız çocuklar ara
sında güzellik müaabakaaı ya
pılacaktır. Güzellik müsabakası
na iştirak edecekler, saat oniki
den on dörde kadar parktaki 
hakem heyetine müracaatla nu
mara alacaklardır. 

Mehter takımı, şehir bandosu 
güzel havalar çalacak, muhtelif 
monologlar söylenilecek, kukla, 
hokkabaz oynatılacak, sinema 
gösterilecektir. Bunlardan batka 
gramofon konseri verilecek, ço-
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Bu üç ablikı bozuk memul hi- ve hali kötkte maktul bir insan 
lafında olarak tesadüf ettik- bulunmuştur. Müntekim bir elin 
leri kendilerinden daha bir bo- tehevvürü altında delik dqik 
zuğuna kar~ı alacakları müdafaa edilen ceset elli eİli beş yqla· 
cepheaini tayin için bir hafta nnda, sima ve kiyafetçe aristok
kadar aralarında mUnakatalat- ratik bir ıahaa aittir. 
blar durdular. Vadinin en ziyade daraldı;. 

Nihayet gazeteler de okunan bu mevki ıairanedir. iki daj 
Ye ahlik namına ağlanacak şu silıileai aruına pOlmOf bir 
ibret amiz facia m~a'eleyi bı- koru .. aeyrelmiı yapraklann an-
çakla keserek hallet::ıiş oldu: smdan süzülen gUnq, ruzginn 

CENDERE ClNA YETİ okşayı şlarile dallar kımıldadıkça 
"Cendere boiaıandaki harap etraftmzda muhteıem bir avize 

Ankarada 
Milli bayram ve 

çocuk günü 
Dün hararetle tes'it edildi 

Ankara, 23 ( Telefon) - Ço
cuk bayramı fe, kalade gilzel 
oldu. Nakliye vaaıtaları çocuk
ları öğleye kadar bedaYa gez
dirdi. Sabah yapılan çocuk ala
yı Çankayaya giderek Reisicüm
bur Hazretlerinin, Mecliı reisi, 
Başvekil ve Erkanı harbiye reisi
nin köşkleri önünde tezahürat 
yapblar. 

Şehremini ve Himayei etfal 
reisi bu tezahürata nutuklarla 
mukabele ettiler. Yaran b8tlin 
sinemalar çocuklara meccanen 
işliyecektir. Milli bayram çok 
gilzel tes'it edildi, hükümet ricali 
kötlclerinde tebrikltı kabul 
ettiler. 

lzmlrcle 
İzmir, 23 ( Vakıt) - Millt 

bayram ve çocuk bayramı bugUn 
büyük bir sevinç içinde geçmiş
tir. Önlerinde mızıkalar olan 
çocuk alayları bOyük tezahürat 
yapmışlardır. 

Beynelmilel tediyat bankası 
BAie, 22 (A.ı\ ) - Beynelmilel tedi

yat bankııc:ı idare meclisi bankanın teş

kilA tına ai t me~ai hakkındaki rap,1ru itti· 
fakla kabul etmiştir. Bu mesal hanka~ı 
nın faaliyete başlamasına imkAn hasıl 

edecek derecede İ lerlemiştir. 
• Umumi müdür intihabı mesele i hak

kında cereyan eden münakuşa esnasında 
1\1. Luter Alman murahha~ heyetinin 
cııasa müteallik bazı .sebeplerden• dolayı. 
umum mUdlirlüge bir l<'ran5ızın tayinine 
muanz Qldul;u,nu ıcjjylemişrit' Jlunuo A-?s· .. 
rine celse tatil edilmiştir. 

Celse tekrar açılınca münakaşa ) eni· 
den başlamış 'e neticede Fransı ;ı; mu· 
rahhasltrdan ve azadan M. Kucsnay bir 
muhalıf re) e karşı ittifakla umum müdür· 
lüğe intihap edilmiştir. 

Hlndlatanda a9hk grevi 
Kalküta, 22 [A.A) - Alipore hapi· 

sanesindeki siyasi mevkuflar, Kalküta 
belediye rei~i de dahil olduğu halde aç· 
!ık grevine başlamışlardır. 

Me\ koflar, hapisane tnemurl arının 

nizam ve emirlere kendilerini riayete 
mecbur etmek için ~iddctl i ' c. yolsuz 
muamelelerde bulunduklanru iddia et 
mckte diri er. 

Adliye vekilinin Mücadele 
davası -- li 

.. Hindistanda kan 
B~rın An~arada ı bir şe!til alıyor 
ru yet edı)ecek Bombay, 23 ( A.A) - Gar 
Ankara, 23 (Telefon) - Ad- amin açmış olduğu mücadeleıdıl 

liye vekili Mahmut Esat Beyin 
1 

neticesi olarak, dün bu ha~de 
Haydar Rıfat 8. aleyhine açlı· yenid~n bir takım lc4l1fıidlkl" 
ğı iftira davaaına yarın 14 te olmuştur. 

Aıliye ceza mahkemeainde b~t- Kalküta, 23 ( A.A ) - ~ 
lanacaktır. Salon kftçllk oldu- rah belediye ikinc: reiıile dil' 
jwıdan muhakeme ağır cezada 29 t•bıa ecnebj kumaşlan ,.t-' 
yapılacaktır. Mahkeme reisi Ke- dOkklnların önündt. halkan alı 
mal Beydir. Azalar Hayrullah veriş etmesine mani olmap ~ 
ve Akif Beylerdir. Makamı id- lıştıkları sında teT.df edik~ 
diada Ekmel B. bulunacaktır. zuhur eden mOcadelede w;..t 
Adliye vekilinin avukatlan Koca kimseler yaralanm aıbr. 
eli meb'usu Salibattin Ne,'et 
beyle Sr.dettin Ferit beylerdir. 
Mahkemede bizzat Adliye ve
kilinin de bulunmaıı muhtemel
dir. 

Türkocağı 
Yeni merkez binası me

rasimle küşat edildi 
Ankara, 23 ( telefon ) - TOrk 

ocağının yeni binuınm ktıpt 

reami Mecliı reisimiz tarafından 
yapıldı. Merasimde vekiller, ıe
firler, meb'uslar haz1r bulundu. 
Hamdullah Suphi B. gilzel bir 
hitabe irat etti ve mütemadiyen 
alkıılandı. Yarın kurultay top
lanacakbr. 

Bahri muahedenin imzasından 
sonro 

Londra, 22 (A. A.) - Biltün murıh · 
ha9 hey,t:tlerin al'!ttt lcendi;,ine veda et· 
mck . üzere I\ 1. .\lakdonaldi zıyaret ~tmit· 

terdir. , 1. Hriand ile M. Dumesnil Parise 
dönmüşlerdir. Amerika murahhasları 

Londradan bu :ıkşam ayrı lacaklaı ' c 
Southamptond:ı \ apura bineceklerdir. 

Yugoalavy•da komünistler 
Belgrat, 22 (A.A] - Çetine ha\'a· 

lisinde Ceklin köyünde ..\1achanovitch 
isminde maruf bir komünist muharrik 
te,·kif edilmiştir. ~ lcvktıf m utasarnnık 

dairesine götürülürken yanında bulunan 
iki komiseri revo lverle ağı r, bir jan
darma) ı \ c bir poJi~ neferini hafif su· 
rette yaralamıştır. Yaralılardan hirj mu
kabele ederek Machano,irchi öldUrmüş· 

tür. 
Yaralanan polislerden biıi de ölmüş· 

Yeni bir icat 
Londra, 23 (A.A.) - Bir J 

filiz mUbendiıi bir uçutta 

mil alınabilecek bir ta,,_. " 
nadı icat etmiftir. 

İbsenin oğlu 
Berlin - 19 Mqlaur ~ 

lbaenin otlu, NomtÇ Ji.Iİ 
azasından Sigurd lbıen 71 f' 
şanda idi.Mumaileyh Friburr'! 
Brigan ıehrinde bu ayın ıieı' 
ölmUıtnr. 

HAVA 
~on günlerde pek iyi giden ~ 

dün birdenbire bozdu. Oldokça ~ 
bir rüzgAr esiyordu. 23 nl11an Hakidl 
Milliye bayramını kırlarda geç~" 
tc~ enler bu emellerine nail olat'd1_:-~ 

Ha\'a bugündt bulutlu olacak, ~ 
poyrazdan mutavassıt şiddette e~ 

Kazannıak iÇ~ 
; ilk şart ilandır 
IS ilctnsız. kawncı artır~t' 
i ~VIJfmtıh, havada t11( 
İ vare$İZ uçmı.va Çilli#' 
e mak gibidir ..M 
:: Ticarctinizde , san'at~ 
1 muvaffak olmak iıtiyo...,... 
.: gazete ilanına ehemmiyet,_~ 

riniz : Gazete ilinı iliOJP. 
en kol ayı, en ucuzu, eO t( 

sirlisidir. 

İşte ilin tarif-emiz: .. 1ı 
: Sonuncu ıayıf ada Sabn Kurut ~ 

--•======-===========! tür. 
cuklara hediyeler dağıtılacaktır. 

5 inci .. ,. ., fJ 

4 .. .. .. " "" 
Eğlencelere sabahleyin on bir

de bqlanacaktır. 
Çocukların hakimiyeti dlln 

bitmiştir. Yalnız Türkocağında 
daha bir hafta devam edecek 
tir. Ocakta bugiin Kadri Raıit 
paşa tarafından konferans veri-
lecek ve sinema gösterilecektir. 

panlblan peyda eder. Sonbaha
nn yerlere !t-:diği nemli filtele
rin üzerinden bir az yürüyünüz .. 
sağ tarafta mermer . oluktan 
akaa berrak bir su... ilerde va
dinin orasına buraaına serpilmiş 
glvercinliie, ağıla, ahıra benzer 
kOçOk, küçük zarif binalar., .. ,, 

" Ateı yakılmıf, işret edilmiş, 
yemek yenmiş... Mebzul ziyafe· 
tin d6künt0leri, yerlere aaçılmıı 
kadeh ve bardak kırıntıları bu
na delilet ediyor. ,, 

' Bırakılm11 keten sofra 6r
tilleri, peçeteler, gtımüı çatal 
bıcak takıadarı ince porselen 
tabaklar benOz açalmamıf fam· 
panya titeleri, acele bir firari 
g6steriyor. 

"Cesedin tıbbi muayenesinden 
iıtinbatedilen mOddete ftire 
eğlencenin mehtaba müsadifiyeti 

Mihelekopuloa 
Atına 23 ( Ano) Yıınan harici ve 

nazın M. Mihalakopulo! Tilrkh cnin 
muhtelit Türk - Yunan mahkeme inin 
!Ağvını talep ettiğini tekztp etmi, 'e 
fstanbuldakt mallan kendilerine iade 
edilecek olan Yunan tebaasının tabiiyecinl 
muhtellr mübadele komisyonu yerine 
bitaraf a :r.anın tetkik edeceğini söylemi~-

2 .. " .. .. ~ 
1 ,," o ., 

Reım1 ilAnlar, sonuncu sayıfada lO 
İlln memurumuz size fd' 

dalı bir ilinın teki { ve ~ 
reti için hizmet etmete " 
ı:ırdır. 

tir. ~-~ ~a:t'!'~ 1~11~1111""!'111111: 1 anlatılıvor . ., mek için hadiseden her~ 
"Bu ölü kimdir? Bu şairane bir parça bah3etmek illl~ 

eglentıyi kanlı bir geceye çevi- bulurlar.. Her ~niln fık~ 
ren caniler nerelere firar etmiş- üfürükle şişkin iki ilç 
lerdir? Bu suallerin cevabını o illve ederler üstü altı.,,~ 
gece bu meşum ziyafeti gökten ü~tüne getirilmiş bu bir ~:I 
seyreden yegane şahit aydan balonudur. Neticeyi be / 
sormalı.. Fakat oda dılsiz ve için okuyucular bu suretle 
ketum ... ,, l rndırlır. / 

Tahkikata ıür'atle devam Bir müddet sonra da~~ 
olunmaktadır. ceza mahkemeıi huzuru.,.~ 

Vak'adan üç dart gün sonra Lakin istintaklar ve i9tiC "' 
gazeteler: esnasında cinayetin o. -'ı/JI 

"Şoför bulunmut ve üç cani gayrı ahlaki katmerleri fi Ji 

çocuk yakalanmıştır. o kadar marazi uçuruod~ ,,, 
Maktul ısui halile maruf Nuıı. rüldü ki mabkemei iffet o.J 

Bey namında bir zengindir. bı umumiye ye hürmete~tf&F 1 
Vak'aya alt alacağımız malumatı celıteler aktine mecbur 0 

,. 

peyder pey neşir de devamede- Bu hafi muhakemed•0 e~ 
ceğiı .. ,, sızıp ta gazetelerin rıefrf' 

Gazetelerir. ad~~leridir . Kari~ dikleri tafsi!atuı büliıa~ı~ J 
lerin beyec~n meraklaran !>eale· " 
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Doktor Mazhar Osman 

B. cevap veriyor 
Başkalarına peynir ekmek yemeyi 
tavsiye eden doktor havyarla mı 

D 
karın doyuruyor ? 

0ktor Muhar Osman bey .---. 
~ ( Sıhhi sahifeler ) iaimli 
L • lbtıaıında ucu:ı yemek liste
'tl'i terij 
tct· P Te neşrine devam 
~· Mecmuanın bu haftaki 
~ l&ında hem yeni bir liste, 
tİltr de bu münasebetle gazete-

e •erilen bir cevap var. 

\' Yeni ll~te 
14 e..i liste ıudur : 
Ö~bab: Süt 

hl't ıle: Yumurta aalatası, yo-
14.' taze sumısak veya soğan 

llh .. .!'t-111 : Un çorbası, pirinçli 
~k, yoğurt 
~b .. L • p • I' 'd f.. ... cuı • eynır ı pı e 

'-,"ile : Kıymalı pıraaa, makar
A. flra veya limonata 

~anı : Sebze çorbası, tatar Kendi tarifine g6re 
H•shar Osman B. '-t>aıı. s· ·t t> • ımı ' vetli sebzelerdir ve etten kat 

' ile: Hazırlop yumurta, zey
taze aoj'an 

>~~anı: Zeytinyağh bakla, 

~a.h: Peynir, . ekmek, por-

Öil 
~: Çılbır (yumurta, yoğurt 

A k ) kırmızı turp 
~. ktanı: Pirinçli yaprak dol-

1' Yoğurt, 

t,!: ... listede gördüğümüz bağ 
)~ •gı .fevkalade kuvvei gıda-
~ haızdir, etle yapılan dol

\ ~11-tnundan fazla mukavvi
.,· alhuki yalancı dolma pirinç 
~'Ytinyaği gibi maddeleri de 
L.. · <>ldua... · · ·· k l "it tıd ... ıçm en mu emme 
~ • •ayılır. 
~ da azotile. vitaminile, 
~~ile fevkalAde besliyen 

' •ebzedir. Ispanağın faide
\ ~il, bilhassa çelikten evvel-

~~~iıtik. Diyebiliriz ki 
~kla, ıspanak, en kuv-

,Şnbulun hayatı 
"•eriler çoğalıyor 

.. ~"-... - . 
. " ~· ltsiz gftçsllz dola- . 
~t, ille ler, cami merdivenle-
~ )'ta dreae kapılannda seri
~ttd: ~erıeriler bilhassa aon 
~t •ylı çoğalmlflardır. 

~ıt meydanında 

' .._, ,lıt aı 
~ . ~ilen eydanı şehrin un: 
.~~.. ce •e t 
~"q hi · enezz6b yerle-
~ ~1-rı ~ olmUftur. Bilbaua 

~f •e u~~dan ~cçenler çok 
oı.._,k eg enceli sahnelere 

tadı:-. 

kat rıafidir.,, 
Mazhar Osman B. ne ver1 

Mazhar Osman B. ucuz ye
mek listelerini netre bqladığı 
vakit bir refikimiz herkese pey
nir ekmek yemeıini tavıiye 

eden doktorun bir lokantada 
tatlısı ile tuzlusu ile on tiirlü ye
mek yerken görüldüğünü yaz· 
mıştı. Ma2har Osmau 8. buna 
şu ceTabı veriyor: 

"Doktor, bir kere lokantaya 
ömründe ancak beş altı defa 
gitmiştir, ikincisi sabah kabval
bsı Adetini çoktan terketmittir. 

Seneler vardır ki ıblamar ve 
ya sDt bile içmez, öğle yeme
ğinde ya bir dilim ekmek pey
nir veya bir az yoğurt ekmek 
yer, akşamları da nihayet iki 
kabı geçirmez. Hele havyar gibi 
şeyleri hiç vemez. Biliyorsunuz
ya tütnn kuUanmaz, içki de iç
mez, poker de oynamaz,aefabeti 
yoktur. O halde yirmi altı ıene 
ıebatla pek çok sıkıntılarla bir 

şubede geceli gündüzlü çabımış 
mesleğinde birçok defalar öltım 
tehlikesi geçirmif, memleketinin 
sıhhatine ve irfanına pek çok 
hizmet etmiş, hesabını kitabını 
bilerek yqamıt bir vatandaşı
nızın kırkından sonra bu kadar
cık refahı gözOnilze batmasın." 

Romanyalı 
Bir ayan ve bir meb'us 

şehrimizde 

Bir muherrlrimlze neler 
anlattdar? 

Romanya Ayan azasından M. Samesko 
ve refikası ile millet meclisi azıs.ından 
M. Vasilesko ve refikası iki gündenbcri 
şehrimizde oolunmıktadır. M. Soynesko 
ve M. Vısilesko kendilerile kon~an bir 
arkadaşımıza demişlerdir ki: 

- Türkiye büyük dahisi sayesinde 
kazandığı tam hürriyet için ne kadar 
sevinse azdır. Bugiln bütün dünyada ol
doğu gibi her Romanyalının tanıdığı en 
höyük adam Gazi ifa. dir. Ona malik 
olan, onun aydınlatnğı yoldan yürüyen 
ve o böyük dehanın ızmlni kendisine 
benimsiyerek çalışan bir millet için &&· 

dece iftihar etmek pek az. 
Biz Romenler komşu n dost Tir.ki· 

~enin göz kamaştına terakkiyatını dik· 
kıde takip ve takdir etmekteyiz. 

Biz de memleketimizde böyle bir 
kahramanın çıkmasını çok temenni ede
riz. Bugün tam manısile hür ve hür 
nlmml !Avık olan sizler arasmdı \M:ılen· 

Nafiada faaliyet 
Nafia vekilimiz programı 

izah ediyor 
Nafia vekili Recep Bey Nafia 

programını izah etmiıtir. Bu 
izaha g6re 240 milyonluk kanun 
Oç yeni demiryolu inpsına iiç 
liman ve üç dalga kıran yapıl
masına ve au itlerinin tanzimine 
tabsiı olunacakbr. 

Su ifiae esasen başlanmıştır. 

Sa itine her sene 2 milyon ve
rilmektedir. Bu it için Holanda
dan maruf bir mlltahassıı gele
cektir. 

Bu sulama itlerinde nebirleri
mizden nuıl istifade ediJeceği 
tetkik olunmaktadır. 

Bqlanmıı demiryollannın in
pab devam etmektedir. 

Kara yolJarı iılerimizi geçen 
sene çıkan ıoae ve köprüler 
kanunu tanzim etmi9tir. 

Bu buıuata yeni bir kanun 
çıkanlacaktır. 

lıtanbul elektrik tirketi ile 
nafianın Adalar ve Anadolu ... 
bilinin tenviri hususunda muta
bık kaldığı esaslar heyeti veki
leden çıkmıtbr. 

Amerikan kız kolejinde 

23 Niıen bayramı muvaffakl
yetll bir müsamere ile 

teı'it edildi 
Atnavutköyündeki Amerikan 

kız kolejinde dün 23 Nisan bay
ramı münasebetile Türk talebe 
cemiyeti tarafından gayet güzel 
bir müsamere verilmiştir. Tam 
saat 15 te müsamereye cemiyet 
reisi Meliha Avni Hanımın çok 
canlı bir hitabesile başlanmıthr. 
Meliha Hanım bu hitabesinde 
Türk kadınhğmın Büyük Gaziye 
karşı olan şükran hislerine ter
cüman oluyor ve bir ecnebi 
mektebinde okuyan Türk kııla-
rmın 23 Nisan bayramım tes'it 
etmekle iftihar ettiklerini söyli-
yordu. 

Bu hitabeden ıonra istiklal 
marşı çalmmıf ve " Bekirlar .. 
isminde bir konıedi temsil olun· 
muttur. 

Bu piyeıte Meliha Ami, Fa
zilet Bekir, Destine ve Vecihe 
Hanımlar bilhassa muvaffak ol-
mut ve alkışlanmışlardır. 

Perde aralarında iffet Ömer 
Hanım tarafından büyük bir mu-
vaffakiyetle piyanoda çalınan 
parçalar alkışlanmış ve müsa
mere nihayetinde yapılan 
bedii danslar bilhassa gtlıel ol· 
muıtur. Bu müsamerede vali 
Muhittin Bf'y ve refika111 da bu
lunuyorlardı. 

Ecnebi bir mektepte milli bir 
bayramı bu kadar canlı bir su
rette tes'it eden kızlanmııı tak
dire fayan buluruz. 

Japon sefiri 
Bugün ltalyaya gidiyor 

lki gün e\ el istanbula gelen yeni 
Japon sefiri ~1. Joida bugün Te\'ere 
vıpurile ltılyaya ve oradan bazı doı:t
lannt ziyare etmek Ü7.cre fs,•içreye gi

decektir. 
M. joşida lsviçrede bir ay kadar 

kaldıktan sonra memleketine dönecektir. 
Sefir Hz. nin tekrar Ankaraya u·deti 

5 · 6 ay kadar uzayacaktır. 

matlı mübıhiyim. t'ıkıt çok cazip olan 
şehrinizden biraz şlklyet etmek istiyo· 
rum. Çilnkti lstanbulda yeni yaptlınlar 
miiltesna, caddeler birbirini amudi ka· 
etmiyor mti"fazi sokaklarınız yok,, 

M. Saynetko ve M. Vasilesko yann Bü· 
yükıdayı gezecekler ft salı gönü mem· 
leketlerine döneceklerdir. M. Saynesko 
ve ukadefl Londra otelinde kılmaktadır. 
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"Vakıt,, matbaası çocuk-
la.rın idaresi altında! 

Çocuk başmuharrir ve çocuk yazı 
müdürü nasıl çalıştılar, ne yaptılar? 

Yazı mQdOrll 9ahtıJOP 
onn birçok daire ve müea- de bayramı. Onun i~ he

seseleri olduğu gibi ıue- pimiz. çalı~acağız, hepimi
temizi de çocuklar iıgal ettiler. ztn çalışmıva hakkımız 

Saat 14 de çocuk bqmuhar- var. Artık büsdikler çalıştı, 
ririmiı: Haydar B. yanında tahrir şimdi biz çalışacalız.. Bıl
mftdürft Fanık B. ve muharrir ttln çocuklar ~alıımalı, pa
Rukiye H. olduğu halde matba- ra lcaUJnmalı • Çalışmak 
amıza gelmiıler, muharrirlerimiz b'fltdn milletın boccadur. 
tarafından karşılanmışlardır. 48 inci mektep 2 inci ~ınıf talcbcslndes 

Haydar 8. ba.t muharriri oda- çocut bayramı Vakıt başmuharriri 

ıma, Faruk B. de yazı itleri mB- :lt.a,iar 
dürümüzün odaıına götürülmüşler Saat 16 da Türkocağı reisi 
ve derhal mevkilerini" işgal ede- Necdet Naki B. bqmuharriri-
rek iıe bqlamışlardır. mize telefon ederek muvaffa-

ea,muharrlr 9ah,ıyor kıyet temenni etmit, Haydar B. 
Bqmuharrir Haydar 8. bir de tqekko.r etmiıtir. 

taraftan hani bani başmaka- Tahrir m'fldürlf iş başınd1J 
lesini hazırlamakla meşgul olu- Başmuharririmiz odasında 
yor, öbilr taraftan da gazetemi- makalesini hazırlarken yazı mü
zin itleri hakkında izahat ah- dOrtlmib: F aıuk 8. de muharrir 
yordu. Ruki,. H. la beraber ~a"'};ete 

Be9muhırrlr 
Haydar 8. bir aralık mu

harrirlerimizden birine gazete
lerde saat kaça kadar çalışıldı
ğını sordu. Gündüz i~leri. saat 
21 - 22 ye l<adar, gece ışlerı ge
ce yarısmdan iki üç ~~~t son
raya kadar devam etbgı ceva
bını alınca, hayretle : 

- Bız öyle geç vakte 
l<adar çalışacak mıyız, dedi. 
Nasıl olur, sonra eve nasıl 
döneriz. . b 

_ Aman efendimiz, sız aş-

muharrirsiniz. Başmaka~eniıi J.•~
dıktan sonra ve ıstedıgınız 
zaman gidebilirsiniz. Geç vakte 
kadar muharrirler çalışır, siz 
değil ... 

Yazılan be,maksle 
Bqmuharririmiz bu izahattan 

sonra müsterih olmuş ve çalış
mıya devam etmiştir. 

Çocuk başmuharririmiz Haydar 
B. d~n. şu başmakaleyi yazmıt 
ve dızdırmek üıere mürettipha
neye vermiştir: 

Bugünkü sevincim 
23 ni~an çocuk bayramı

dır. Tabii sade bizim ba'J'
ramımız de61l, baytf klttı-ln 

maseımda 

için yazı yazmakla meşgul olmuı 
ve fU makaleyi yazmııtır. ' 

23 nisan B&'.'ıyük Millet 
Meollalnln kü,at resmine mü
ıedlf bulunduQu gibi Cürrıhu
riyetimlzin Türk çocuklarına 
verdiOi hürriyetin günüdür. 

Ey Türk çocuğu, Cümhuri· 
yetimizin ~ize veırdiği bu ni
meti btlelım, bugünün ço
cuk !arı, yarının büyük adam
!arı . 9~1ı,a1ım, çelı,alım ki 
ılerhyelım, ecdacfımız gibi geri 
kalmıyalım, çalıtılım, bu hepi
mizin borcu ve biz de bu bor
cu ifa i9in yaretllmış Türk 
9ocukları ... 

Tahrir 111iidiirll 

!J.ıuult 
ifien sonra 

Tahrir mGdOrOmilz, gazeteye 
girecek yazılar ha~k~da taf~ilat 
almıf, klişelere daır ızahat ıstt -
mif ve aaat l 7 ye kabar mefgul 
olduktan aonra artık gidecek
lerini söylemit, baımubarrir 
Haydar 8. muharrir Rukiye H. la 
beraber, muharrirlerimize Allaha 
aamarladık, diyerek matbaamız-
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Ucuzluk buhran 
Her sene bu mevsimde pa

halılıktan şikayet ederc1ik. 
~ara yok, iş az, kar.ançlar dur
du, bOtün bunlu an başka eşya 
fiatlan yükseliyor, hayat her gün 
biraz daha pahahlaııyor.,,. de~
dilc. Bu sene iktisadi vazıyetın 
bu manzarasında mühim bir 
degitiklik vardır. Para gene yok, 
işler eskisinden daha az, ka
zançlar durgun, buna mukabil 
bir çok eşya fiatlan tenezzül 
ediyor bayat eıkisine nisbetle 
KUZlu;ar. Mesela etin okkası 
geçen sene 150 ye çıktıği halde 
bu sene 75, 80 kuruştur; ekmek 
fiatı (eçen sene 17, 18 kunıı 
iken fimdi 13 kuruşa düşmüş
tftr. 

MftstehUkler hesabına çok iyi 
bir ıey olan bu ucuzluktan mue
tabsiller fikayet ediyorlar. Hele 
yüksek fiatlarla ellerinde külli
:retli mal toplamış olan tüccar 
ne yapacaklarını bilemiyorlar. 
Bu halin asıl sebebi nedir? ve 
bu hal memleket iktisadiyab 
için bir tehlike midir? 

Bu baliis üz~rinde heT nevi 
mabsullt ve mamulat için umu-
mi ş~ldlde bir ceYap vermek 
müşküldUr. Fakat ekseriyet iti-
ban ile vaziyeti 111 suretle izah 
etmek mümkündür: 

Hıırbi umumi içinde ve ondan 
llO!lr& hemen her memlekette 
ihtikar, yahut spekülasyon de
nilen şey ticaret hayabnda 
adeta bir huıuıi me1lek haline 
girmişti. Bunun sebebi umumi 
istihsalabn kafi derecede meb
zul olması idi. Meseli son se
ne'.ler esnasında memleketimizde 
zıthire istihsalatı ihtiyRca nis
hetle dar olduğund<~n birçok 
tüccar yazın mümkün olduğu 
kadar fazla buğday alır, stok 
yapar, saklar, kışın fiatlar yüzde 
60, 70 yükseldiği zaman bunları 
piyuaya çıkanr, bu suretle bn
yOk bOyOk kazançlar temin 
ederlerdi. 

Geçen sene kuraklık olmadı. 
·Ancak bazı yerlerde fazla yağ
mur mahsulü bozdu. Onun için 
enelki ıenelerde buğday ihti
kin yapan tüccar mahsulün 
ihtiyaca kifi olup olmadığını 
anlıyamadılar. Şuradan buradan 
malOmat sordular. Ellerinde sa
lim bir istatistik olmadığı için 
aldıklan noksan mal6mat Ur.erine 
bnküm vermek ve ona göre 
hareket etmek zanıretinde kal
dılar. 

Şayanı dikkat olan bir nokta 
fU idi: Mevcut mahsülOn ihtiya
ca kifi gelmiyeceği umumi bir 
kanaat olması. 

Onun için bir çok kf mseler 
geçen yaz içinde Amerikadan 
buğday getirtmtı ve kış içinde 
y&kaek fiatla •atmak için bun
lan bankalann depolarına koy
muştur. Halbuki kış gelince bu 

daa ayrılmışlardır. Bu zeki ço
cuklar muharrirlerimiz tarafından 
ir.az edilmitler, kendilerine birer 
(Vakıt) rozeti hediye edilmiştir. 

Yarım a11r ~ı:o~ı : 

VAKiT 
24 NiSAN 188/J 
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Bu kerre Fenerde Rum 

patrikane~inde bir mum fab
rikası küşat olunduğundan 
Rum kiliselerinde yakıla
cak mumlarm oradan teda· 
rik edilmesi için kiliselerde 
Rum patriki Efendi hazret
lerinin bir beyanname!;İ kı
raat olunduğu gazete1erde 
muharrerdir . 

hareketlerin çok yanlış tahmin
lere müstenit olduğu meydana 
çıkmıştır. 

Anadolu anbariannda mevcut 
mahsulün ilk tahminlerden fazla 
olduğu anlaşılmıştır: Bundan do
layı buğday muhtekirlerinin bek
ledikleri fiat tereffüii vuku bul
mamışbr, bilakis Amerikada 
mahsul far.lalığından dolayı bizim 
piyasada da buğday ve un fiat
Jan dilşmeğe başlamıştır 

Piyasada buğday ve un fiatlan 
düşlincc bankalar buğday stoku 
mukabilinde parn istikraz etmiş 
olan tüccara tebligatta bulun• 
muş, fiatlann düşmesinden mü
tevellit farkın yatırılmasını iste
miştir. Ancalc: ellerindeki malı 
satamıyan tüccar esasen pnra sı
kınbsı içinde oldukları için ban· 
kalann istedikleri fiat farkını 
kapatmağa imkAtt l>ulamamış
lar, ister istemez bazıları, 
mallarından bir miktqnnı piya• 
sadan daha ucuz fiatla zararına 
satmağa mecbur olmuşlardır. 
Buğday fiatlarında görülen bu 

devamlı tenezzül sonra Anadolu 
müstahsillerini telôşa düşürmüş, 
onlar d ellerindeki stok malla
nn bir kısmını satııa qrzetmiş· 
!erdir. Nihayet artık bu§day ii~ 
atlannın bir daha yükıelmesi 
imkanı kalmadığı anlaşılınca ge-
çen yazdan fotla füıtla satmak 
üzere buğday toplamış olan tü-
tOn tüccar1armı ve dc;~irmenci
leri heyec::a.n kaplamıtbr. işte 
bu gün pi.yasada buğday fiatla-
rınm mütemadiyen düşmesi şek
l•nde mevcut olan vaziyetin ma· 
hiyeti bundan ibarettir. 

İlave edelim ki buğday piya
sası buglinkü yerinde de kalacak 
değildir. Bugün okkası 7 kuruş 
olan buğdayın biraz sonra daha 
aıağıya inmesi muhtemeldir. Zira 
yeni gelen haberlere göre Amerika 
hükümeti bu sene mahsulü piya· 
saya çıkmazdan evvel 100 milyon 
kiloyu mUtecaviz farla buğdayı 
un haline getirerek ihraç etme
ğe karar vermiştir. Bu buğday
laran ihracı herhalde diğer 
memleketlerde olduğu gibi bizim 
piyasamız üzerinde de tesir 
edecektir. Sonra hamdolsun 
artık önUmUzdeki hasadın çok 
bereketli olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu takdirde Türk çiftcilerinin 
de ihtiyat olmak üzre geçen 
:seneden anbarlarına koydukları 
fazla zahireler piyasaya çıkacak, 
bunlar da buğday ve un fiatla
nnı ziyade dl1türecek demektir. 
Yukarıda izah ettiğimiz veç-

hıle bugday fiatlarınd~ wku 
bulan bu tenezzüller bir kısım 
tüccarın ve bir kısım milstabsil
lerin zarannadır. Fakat bu za
rar yalpız bu seneye ve bir de
faya mahsus olacaktır. Gelecek 
sene için gerek tüccar, gerek 
mlistahsiller muamelelerini dilş
glln fiat Uzerinden yapacaklar
dır. Bilhassa bundpn sonra ar
tık ihtikar maksadı ile stok 
tutmak itiyadı ticaret hayatın
dan kalkacaktır. 

Diğer taraf tan fiatlarm düş
mesi müştehlıkl~r hesabına bU
yük bir nimet olduğu şüphesiz
dir. \-lele memleket için her 
hangi bir şekilde açlık ve BÇ

lık ve açlıktan tevellüt edebile
cek tehlikçler asla varit değil
dir ve hali hazırda en büyük 
ivilik te budur. 

Aziz bir cemiyet 

Şimdilerde neşredılmez oldu, 
uğursuz, kara bir istatis-

tik, her hafta beynimizde matem 
çanla~ uğuldahrdı. Bu istatistik, 
bize yedi günde ölen vatandaş~ 
lanmızın sayısını gösterirdi. Yür. 
yirmi ile yüz otuz arasında ıe· 
ken bu rakamın "60 - 70,, i 
vea-em isimli meş'um derdin 
kurbanlarını bildirirdi. 

Evet şimdi neıredilm\yor, 
acaba hastalık mı azaldı? Yok
sa bu korkunç yaranın sükut 
sargıları altında kapanıp sa\ila
nacağına mı inanıldı? Burasını 
bilmiyoruz. Bildiğimiz birşey 
varsa, o da veremin sefaletle 
beslendiği ve memleketin refah 
içinde olmadığıdır. Hastalık, üç 
sene evvel ne halde ise bugün 
de ayni tahribatı yapmaktadır. 

Türk gibi kuvvetli darl>ımc• 
selini ufuklardan ufuklara koş
turan bu sağlam, bu asil nes
li~ bir şehirde, bir haftada 
vereme 70 kurban vermesi ne 
demt}ktir ? Askeri milzedeki 
gürzleri, kılıç ve kalkanları gö· 
renler, onları kullanan pazı ve 
bilek kudretıni dUşUnUrken ür
perirler. O cihangir dedelerden 
bize hastalık mirası kalmıyaca
ğım kestirmek için kim, niçin 
şahit istiyebilir? 

Verem, zincirlerini koparmış 
bir canavar gibi sokaklarımızda 
dolaşıyor, kapılarımızı :zorlıyor. 
Zaman zaman o pençeyi kendi 
yakınlarımızdan birinin ciğerle
rine salarken görüyoruz. Yalnız 
bu illetten ölenlerin mezarlığını 
ayınniş olsaydık, ~ugiin İstan
bulda kitabesir. bir kı:ırış yer 
bulmak kabil olmazdı. 

Geçenlerde bir«veremle mlica
dele cemiyeti»nin teşeıtkülü habe
rini okuyup sevinmiştim. ÔnilmUze 
çıkan, ömür yolumuzu kesen 
tehlike o kadar büyük ve ge
niş, ki bir değil, bin cemiyet 
birqen kursak yeridir. 

Asırlarca payıtaht olan bu 
beldede tabii bütün kıymetlerine 
rağmen, bir tek sanatoryomu
muz yok. En hayırlı insanlan
nıızdan biri diye yadı vicdan 
borcumuz olan rahmetli şehis
llim Hayri Efendinin yapbrdığı 
Çapa hastanesi, bu gün tütiln 
depo9udur. Sokak sokak dola
.pn ve nihayet arabalar içinde 
son ner eslerini veren hastaları
mıza boş yatak bulunamıyor. 
Ha!ttaneleri tütün depoıu yapı
lan bir yerde bu ağlanacak hal
ler pek tabiidir. 

Şehrin, hususi muhasebenin 
ve nihayet umumi bütçenin tam 
bir darlık içinde olduğunu biJiyo
ruz. Sarfiyatın yerinde olup 
olmadığını kontrol da bize düş
mer.. F aket mademki ihtiyaç ta 
cana dayanmıştır, bunu gene 
millet elile gidermek gerek. 
Hisap günUnİi başka zamanlara 
bırakarak bütün şs.ırtları bir 
hastane ve yardım için çareler 
aramalıyız. 

Gazi köprüsü içjn oluğu gibi 
bu ıılıhat işi içinde yeni bir 
menba bulmahyır.. 

Mesela her cığara paketlerine 
10 paradap bir kuruta yapıla
~ak zam, bizi her sene yeni bir 
sıhhat yurduna kavu~turur. Sade 
mücadele cemiyetleri teşkilinden 
bir şey çıkmaz. Cem,yetlere 
nıuhtaç oldukl· a· ıa~ları da 
verm~liyiz. 

. Muharriri : Ömer R•~ 
-22-

Gençlervisal da vetleriat 
sında yataklarına girdi) 
Onlar uyuyorken cariyeler onla 
etrafında sabaha kadar dolaştıl 
Bu §arkılar ve sihirli nağ

meler gençlerin içinde neşeli 
hülyalar, baygın ıe•kler, şevklar 
ve aşklar uyandırmıştı . Çalgı 

ve terennüm devam ediyorken, 
deminki kadınlar • ellerinde 
ıarap ıurabilerile gelerek şarap
ları kadehlere doldurmuşlar , 
ve kardeşlere sunmutlardı. Yol
cuların içi bu şarabı ne kadar 
çekmişti .. Terennüm olunan 
nağmelerle beraber bu şarap 

kadehlerini çekmek ne kadar ya
raşacak •e ne kadar . neşelene• 
ceklerdi . Hele incecik tüller 
arkasınada yarı gizlenen sihirli 
ve esrarlı güzel kadınlann elin
den bu kadehleri almamak bir 
cinayet değil midi? .• Musiki neş
eler saçıyor, ve srönülde dalga
lar , tufanlı neşeler vucude ge· 
tiriyorken bu kadehler nasıl 
reddolunurdu? •. Fakat çocukların 
aklına Mesrurenin naıihatleri 
gelmif, bütün arzularına muka· 
vemet ederek şarap yerine su 
içmişlerdi • Kadınlar sulan da
ğıtarak gittikten bir iki saat 
sonra içerden bir takım siyah 
köleler çıkm~ yolculan alıp 
hamama sokmuılar, onlan temiz .. 
ce yıkamışlardı . Y olculann en 
çok hasret çektikleri oeylerden 
biri böyle bir hamam yüzü idi. 
Köleler bunları yatırarak kese
lemişler, vücutlarını uimuşlar, 
sonra bol sularla yıkıyarak içer
den getirilen beyaz h~lularla 
kurulamışlar, onlara temiz elbi
seler giydirmişler, odalarına 

götürDl\\şlerdi . 
Kardqler buraya dönerken 

içlerinden neler geçmiyordu •.. 
Kirn bilir şu şarapları da içmiş 
olsalardı kendilerine daha neler 
ikraqı olunmıyacakb , ve bir 
zevk ve e~lencc yuvası olan bu 
yerde kim bilir ne maceralar 
geçirmlyeçeklerdi ? ... 

Kardeşler buraya döndükleri 
zaman temiz yatakların serildiği
ni g&rmUşler, ikisi de hemen 
yataklarına girmişler, onlar ya
tağa girerken, i~orden lıatif mu
siki nağrpeleri birden canlanmışb. 
Bu adeta bir visal daveti idi. 
Fakat bu daYet akıllan bqına 
gelen ve deminki ıarhoşluktan 
ayılan kardeşler tarafından sağır 
bir kulakla karşılanmıştı. Onların 
artık bütDn hedefi i"tirahat et
mekti. Onların duyduktan yor
gunluklarıdı. Onun iç.P.ı heıııen 
yataklara girmi.ler ve hemen 
uyku~·a dalmışlardı. 

Ertesi gUıa uyandıkları taman 
gt)neşln çoktan do~duğunu, vilcut
larınm, tamamile dinlendiğini 
duymuşlar ve memnun olmuşlar
dı. 

Onlar uyuduktan ıonra hava 
bir az seı inlemiş olacak ki Uzer
lerine birer yorian daha örtill
müştü. Onlann burada gödük
leri ikram bununla da kalmadı. 
Onların hiımetine t~yin qlun~n 
~ıiyeler ubtbA kada1 onların 

etrafında dolaşmışlar, 
dıkça örtmüşler, birinin 
kaydıkça düzeltmişler, 'ff 
yolculardan iltifat bekle · 
Kim bilir gençler Şeybul 
lin esrarlı ıarabını içlllİf 
lardı o akşam neler yap 
ve ne maceralar geçirm 
İyi olmuş da Mearurenin 
dinlemişler ve ıu şarabi 
mişlerdi. Yoksa bu kad-' 
gunluktan sonra, muhakk~ 
akşam zevke dalarlar ,.e 
her şeyi unuturlardı •... De f 
bu kadın onlara verditl ı 
hatte samimi idi.... Onud ') 
nasihatlerine de dikkat 
lazımdı. 

Sabahleyin yolcuların l 
dığı geceleyin bir takılll 
larm gelerek yüzlerine b " 
idi. Acaba bu bir rüya 
Değil midi?. İkisi de fark.od' 
ğillerdi. . 

Yolcular ilk evvel te~. 
seler giymişler, dünkil gibi 
leri ince tül:erle örtüldlOf 
dmlar kahvaltı getirmifd 
]ara her tilrlü ikramlarda 
muşlar, onlar yeyip içtikte' 
ra zırhlarını silmek için 
istediler. Kızlar onların 
lerini getirmişler, iti de 
bırakmıyarak kimi m• ~...ı 
par)atmağa, kimi miğfetlf'' 
miılemiye, kimi zırhlanll .1' 
ıilmiye koyulmuı, yol'11"' 
kılıçlarile meşgul olınuŞI': 
lan silmişler, bilemişler, 
lerinl taşa vurmuşlardL ~ 

Genç ve gür.el bembeY'"~ 

dınlar çabfıyorken biribit ~ 
fonldqıyorlardı. Ara ,.,. /; 
ııltılann ne olduğu da ~ 
yordu. Bu güzel kır.larııı 
iki gençten birini keııd~ 
nasip ııörOyor, ona "#';J 
tereddilt etmiyeceğini • ~ 
kimi hunların aizı kar• it' 
nu ıMSyliyerek onlann b ~ 
evlenmiye razı olmıyaca ~ 
latıyordu. Kızlar bu ~ 
kendilerini eğlendirirken ol 
yor, onların sesleriJ bfi)~ ''4 
meleri gibi iençlerin ı'1 J 
yordq, ( 81~ 
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[· ( V AK 1 T ) iN ŞEHiR HABERLERi ] 
Boiuk motörler 
Mütehassıs olmadığından 

mı işliyemiyor 
Rüsumat idaresinin Avrupa

~an getirttiği kaçak takip mo
torlcıinin daha hiç kullanılma
dan bozulduğunu dünkü uyı
lllızda yazmıt ve bunlan usulen 
teaeUtım etmesi icap eden milli 
lllUdafaa vakileti mütehassııla
l'llıın rapor vermediğini kaydet
l!ıiftik. 

l>Gn bunun esbabı hakkında 
llendisinden izahat isttyen bir 
~tıharririmize lstanbul gilmrllk
er baş müdürü Seyfettin B. 

fU izahab venniıtir : 
- Bu it müdllriyeti umnmi

)eye ait bir şeydir ve ben mo
törlerin bozulduğunu zannetmi
Y0runı. Yalnız bunları kullana
bilecek mfttehassıs olmadığın
dan istimal edilmemektedir. Ml
t~hassıslar da yakında gelecek
tir. -

Mütekaitler 
'1aıcuıerle mütekaltlerln rna

&f larına zam yapılaoek 
Mtcliste tekaüt kanununu tetkik eden 

~~htelit enditnen Başvekil Paşa Hz. nin 
~ll'ak:ıe ehemiyetli bir içtima yapmıştır. 
ttk lç~mada malOl zabitahın ve eski mil
tö al~~ ve eytam ve eramilin vaziyeti 
r~ttlmUştür. Verilen karara göre önü-

~lizdeki hazirandan itibaren maJOJ za
ldtana maaşı aslileri ve tahsisatı ievkal
biı elerı ~·ek Onunun yüzde yirmi beşi ye 

U!!ıum mUtekaldin evtam ve eram ile d • 
,. el ll'l••eı as1ilerlnln ve tahsisatı fevkal!-
"e erı ,_ lt1 cTı 'Ye11.0nunun bu sene 1iaıJranında 

b ıı;i e beşi ve 931 haziranında yüzde 
\ ~ l\isbctirtde bir miktar ıam icrası 
arar lltına alımışnr. 

'f .Btş\'clı:U batıdan sonrada bütçenin 
'ltı~~Yeti. müsait oldukça.. malOlleri ve 
b' tektı.tleri refaha kavuşturmak için 

~~~etin kendilerini düslineceğinl ve 
~lanna zam yapılıcağını vadetmiştir. 

'-' lsrnet Paşa fb~ bu münasebetle bu 
6......0 tnemleket mahrmUtının mebzul ol
"""!Unu söylem~ ve bu refah senelerinin 
~iş srkınnlı senelerin açtığı rahneleri 

ltfı edeceğini beyan ettniştir. 
~ 

4rreerlka ve ltalya ıefirlerl 
tıı Azntrika &efiri M. Gru ve halya 8e· 
fttı M. Pompeo bugijn T evere vapurile 

Y•ya gidoceklerdir. 

Şehrimizdeki •eyyahlar 
".!"ellti (Ün lstanbulı gelen ltalyan, 
'-"hen ve Leh ı.Jebeleri dün şehrfmilfin 
~ 1 

Yerlerini ve Üslı:üdarı gezmişlerdir. 
0""11rıya hükC.met naibi ıeh-
t rimizde 

Matbuat cemiyeti kongresi 
Dün ikinci içtimaını yaptı 

Gazetecilere teshilat gösterecek doktorlar ve 
tenzilat yapacak lokantalar 

Matbuat cemiyetinin ikinci heyeti Heyoğlunda: Aptullah efendi, Tokatlı lo· 
omumiye iç imaı dün cemiyet binasında kantalandır. 

yapıldı. Azamt muavenet vut eden doktor-
Celsenin açılmasım müteakip idare lar: Şeklp Habilr, Hakkı Hayn, Fuat KA· 

heyetinin faaliyet raporu okundu. Cemi· mil, Hüseyin Kenan, Bahri Jıınet. HUse-
yet Jçin yapılan yeni nizamname geçen fjn Naflt Beylerdir. 
içtimada müzakere ve kabul edilmiş ol- Sinemalardı da bir mevki farkın· 
duğu için bu mesele hakkında görüşill· dan istifade edilecektir. Doktorlarla aine-
miyerek raporun ikinci maddesi okundu. macıları, lokantacılara heyeti umumiye 
Geçen sene btr çay zlyafed ve bir ha- namına teşekkür edilmeıi kabul edildi. 
Jo verilmlşdr. Bundan sonra ar.anıtı alıorta edllmcleri 

Blnıısıılık yüzünden a?.a1ann sık, sık meselesi görüşüldü. 
Bu huııusta ıltkadarlardtn izahat a· 

toplanması tf'min edllemerrtlştir. 
lındı, azanın sigorta edflmelerl eıu lti-

Yalovaya bir vapur tenezr.ühil ya· barile kabul ve sigorta feraltinin idare 
yapılması hakkındaki idare heyetinin tek· h~yetinee kabuUindcn evvel heyeti umu 
lifi kabul edildi Teferruat ve hazır· ye bu ,.. · mıye .. raııf blldlrmeıine karar ve-
lıklarla me~gul olmak tekrar idare heye- rildi. 
tine havale edildi. Dördüncü madde ce- ~~yetin bir senelik hesabıtt ıeçilcn 
mlye( azasına sinema, lokant~ gibi yer- üç kışılık bir heyet tarafından tetkiki 
lerde tenzl!At ve hastalıklannda doktor· müteakip heyeti umumi)·ece bilançlıı kabul 
lann muaveneti mescleı:f idi • İdare he- ,.e idare heyeti Jbra edildi Bayramda ga-
yeti cemiyet azasının muhtelif semtlerde zetelerin çıkmaması meselesinin takip için 
ucuz yemek yemesini temin fçln tokan- de üç kişilik bir komite seçildi ve bu hu· 
tacılar cemly<'tl nezdinde teşebbüste bıı- sustaki neticef tnesaf nln bayramdan ene! 
lunmuı ve bu teşebbilsUndc muvaffak heyeti umuınlyeye bildirllmesl bb11l o· 
olmuştur. Yü7.de on tenzil~tla yemek ve- olundu. 
ren lokantalar şunlardır : Sirkecide Ce· Son içtima gelecek Çar~amba günü 
mal B., Ali Ef., Konya Ler.7.et , Hlltl yapılacak, taaVfin şandığı nizamnamesi 
Bahçekapıda; Tokatlı; Galatada: Aptullah müzakere edilecek ve yeni fdare heyeti 
efendi. Tokatlı; Reşiktaşta: HUsnü tabiat intihabatı yapılacaktır. . . . . . . '. 

Haydar Rıfat B. 
Dün Ankaraya gitti 
Muhakemesi bugün! 

Adliye vekili Mahmut Esat 
B. tarafından Avukat Haydar 
Rıfat B. aleyhine açılan davala
rın rtı'yetine bugün ankarada 
bqlanacaktu'. Haydar· Rıfat B. 
dllnkO ekspresle Ankaraya git
miştir Pek neşeli Ye yol hazırlı
ğı ile meşgul olan Haydar Rıfat 
B. bir muharririmiıe ıunlan söy
lemiıtir: 

"Gidiyorum. Hakkımdan emi-
nim.,, 

Jro~kinin gozetesı 
Sabık komiser Berlinde 
bir gazete neşre haşlamış 
Haber verildiı-tne gfüe Istanbulda bula

nan M. Troçki Berllnde I Sgünde bir lntl-

şar etmek üzere Communiste isminde bir 
gazete neşretmeğc başlamıştır. Troçki 
bu gazeteyi Jstanbuldııı fdare ediyor. 

Gazete Almanyada bulanan bolfevtk 
aol cenahını bir ırayı toplamak gayesini 

takip etmektedir. 

M. Troçki Rusyadaki hasımlarına 
şiddetli hücumlarda bulunuyor. 

Güzel san'atlar 
akademisinde 
Mi16no mlrnarl talebealne bir 

çay ziyafeti verildi 
Dün saat on yedide Güzel SJn'atlar 

akademisinöe şehrimizdo bulunan Milano 
mimarlık mektebi ftluatlim ve talebeleri 
fereflne bir çay ziyafeti verilmiştir. 

J\._f isa~irlero ıkadenıt gezditllmfş. aan'at 
bahıslen etrefında g6rütülmilştür. 

Miı;afirler yakından tınışma temJn eden 
bu davetten pek mütenaeia olduklmnı 
.söylemişler, samimi intibalarla amlmış
lırdır. 

Adllyec:te : 
Ihsan Ziya B. in 610mO tahki

katı bitti 
Urla hAkiml İhstn Ziya Beyi öldUr· 

nıekle maznurt dfüt kişi hakkında lzuUr· 
de yapılan tahkikat bitmiştir. 

Kuşada müddei umumisi Halit B. ld
dianaırıosinl yazmıştır. İddianamede ~ız-
nunlann ceza kanunun 450 inci madde· 
sinin sekizinci fıkrasını iıtinaden muha
kemeleri istenilmektedir. Bu fıkra, idam 
cc.ıuını milstetztmdf r. 

Yakında milstantik kararrıa111esl 1•ıı· 
lacaktır. 

MEVLÜDU ŞERİF 

'' Vetkı gUn şelirimlzc gelen Roman
~t~•lbt hUkOıneti M jonesko cenaptan 

'
"'itti~ ~1•t ıo,ao da memleketine döne· Bu akıam 
~ J , Si nemaları 

Esbak sadaret gtüşteşan Sııit MUrıip 
~ Hafidesi fJlnbf.Şı Süleyman Server 
B. Zevoııl merhume Emine Zahide Ha
nınun nıhuna it)iafen yannkt !5 inci 
Cumıı gün fi ıau 1 -4 te Alrsarayda Va
lide Camlindg mevlidi tarif kıraat 
olunaca-&ından eviddı ve ehibhtıına ve 
hj\zır bulunmak iıte:yenl~re ~· kayfiyet 
olunur. 

e • e e 
Matbamızp. gelt11 furltr: ta Ot;1. 

0n~sko dün ikamet ettiği Lond- Alk 
tbiş Veınde bir muhanirimiıi kabul et- azar - ÔIOmden yılmaz 

lıt b Aleuıdu - Kartiye Laten Ç k i tnttr• an ulun ümidinin fevkinde 00(.1 ıea 
~ san olduğunu söylemiştir. Asri - Zoraki baba 2a niHn nüıhaııa bu~n 99k gUıel 

ittin;\ Jonesko istanbulu tarihi, sistrm- Ekler - Talih T ot yazı \'e resimlerle cıktı, 
Cllar•1c cnqindc cemetmiş bir memleket Elhamra - Mahpusun ıarkısı Bilmeceler, milk4fatlır, milqbakal-.r. "' ta,,. 'f f T ~ k a sı etmektedir. EtuYal - Ik macerası anesi ., uruı 

'"•yı B Fransız -Şehvet diyan p J • ----
C ankaaı müd6rü geldi Ln~enburg _Son wlar anga tı sınemasında 

\'e ~Çen. hafta An karaya giden Sanayi Majik - A~ ihtiyacı Bu gece komik Şevki Bey temsl11tri 
<1iiı1 sae•bdaıhnkiBankası rnu·'du··ru·· Sadertı·n R. Ka dırım kumpa11yısı artiıtltr birlikte met· 

Melek - dınlara inanmam • K ICtııditi . . ebpftsle avdet etmiştir. hur san atkı\r Amil ~ytn ittlrıklle 
ti . nı lstaı oR,ra - Para, ukolet dan11 ( Otellp ) facia 5 ~rde (Kadın kumaalı&ı> 
!Jıııe Sade . yonda ıören bir muharrir Şık - Bir an için komedi 1 perde. 
Sallıyı ttın bey fonları aöylemiftir. _"""!""'_"::"--________ .___ 

aar bı.ıınrı;uergısinin küşat resmbıde ha- Beşiktq Hilll - Çann yaveri DAROL.REDA YI tiyatro1UDda 
"'tbtt k ın. Sergi çok büyük bir Bar ve MOslkholler ı 8 mayıs perıembe günü üıımı 1•· 
tıl\da b~ıannııştır. Bankanın idaresi al- G._rden-İrena, Nandi Balet, Tal. PIH'~ meb'usu HAkim Ri;ııa Beyafc:n~· 
l'tlau

4
... Unan fabrikalarında bir çok maç ve Sırtl, Bekefı, nin hima,yeJerinde bijyük müsamere: 

b ·• teşh· Vantura 1 - Inkıltp tiyatrosu t HJSS.FJ ŞA-
i an~anın b ır edilmektedir. Ankarada YIA ], 2 - Hikmet Rtza Hanımefendi 
dttı ile tenı aıı işleri için de lktısat vekA- Tflrku•az - Arizona baleti Tize, ı [ Anadolu Halk tarkılan ] Tamburacı 
t\anı etrn a~ ettim. Banka faaliyetine ·~~!li:'.i!fim!!ii!i!!i!!iv!!!ei!iLiiiliidt~n~aliTii!aiirşi!ii!oi!!y~lj' Osman Pelivan birlikte, 3 - Milli~-

... e tedir. ıu hek Avtırıla ı 

Eğlenceli bir ava 
A~11k 18 vaş11nda, Maşuka 

38 yaşında •. 
Geçen gün Paris ceza mahke

mesinde çok eğlenceli bir dava 
cereyan etmiştir. . 

Mahkemede davacı Madam 
Miryam Bernar isminde 38 lik 

bir kıtdm, maznun da bu kadı
na uzun zaman oda işıklığı eden 

18 yqında ve Andre Lcvi is
minde güzel yüzlü bir Yahudi 
gencidir. 

Madam Miryam mahkeme re
isinin suallerine ıu cevaplan ve
riyor: 

"- Ben birkaç senedenberi 
genç kız acenteliği yapmakta-

yım. (Samiinde gtılnşmeler). Bu 
Y ahudl çocuğu da bir senedir 

idarehanemde hizmetçilik yap
maktadır. Halbuki geçen glln 
benim paralarımı çalıp kaçmıı
hr. 

Reis bu sefer maznuna ıonı-

1or: 
- Bak yaYJUm, madamın id

diasına ne diyeceluin? 
Yahudi çocuğu bu sual Ozeri

nemasrasmdan boşanır gibi ce
vap veriyor: 

- Aman reis efendi ne söy
lOyorauauaJ, Beq bu kadının elin
den bir senedir el'aman Çl.kiyo-
rum. 

Hem ben uıak falan değildim. 
Madamın oda arkadaşı idim. 
Aramızda hanımlık hizmetçilik 
muamelesi de geçp:ıemiştir. O 

beni "cici dedeıq" d.,e çağırır· 
~ı. Ben de ona "Mimi, minnoş,, 
derdim. Madamın yanında bir 
aene kaldım. Bu bir sene içinde 
pcak 2 ıecemi dişarda geçir-

dim. 
Mütebaki 363 gecemi tama-

men Minnoşun yatak odrısmda 

ge,lrdim. 

Am.ıı reis efendi . madamıu 
od~ arkadaşlıit o kadar bıktırı
cıdır ki ... 

Günün birinde canıma tak de
di v~ aavuıtum kaçtım. 

- Ya paralar? 
- Ha.. Para m~selesine ge-

lince, onu da anlatayım. 

"@!!im mul11mdan bjr "'iktıu· 

alacağlm vardı. 

Aynlacnğımı söyliyerek iste
dim, bir türlü vermedi. 

Bende cüzdanını alarak kaç
tim. 

Yahudi çocuğunun bu son söz
leri üzerine mahkeme heyeti dü
şünmüş ve Leviyi üç ay hapse 
mahküm etmiştir. 

Bernar Şovun fıkraları 
Hayatından bahseden yeni bir 

kitapta, Bernar Şov, kendine 
atfedilen fıkraları tashih etmek
tedir. Kitabı yazan "Colbourne,, 
isminde bir muharrirdir, ve Ka
nadada neşredilecektir. 

1 Halkın Dileği 1 
Hakkımı veriniz! 

Bir okuyucumuz, Zonguldak sabık 
fenerler memuru G. lıımail imzasile şu 
mektubu g6nderiyor. 

Bir eene evvel, Zonguldak fenerler 
memuru idim. ldarl btr meselenin tetki
ki için Zonguldağa gelen Fenerler idare
sinin bir memuru fle aramda hazinenin 
menfaatine mütaallik bir mesele zuhur 
etd münakaşadan mutber olan mumaileyh 
merke7.i idareye rapor vererek memuri· 
yenen infikAkime \'esile ihzar etmiştir. 

fnfisalimde hiç bir sebep bulunm:ı· 
dığı, kefaleti naktiyemin iadesi \'e lbra
namemln verilmesiyle müspettir. iş bul· 

mak için başka bir daireye müracaaum 
üzerine fenerler idaresine sebebi lnfisa· 
!im soruldu. Onlar benim için - Sahihi 

emniyettir· dediler. 
Bu hakkı aramak için idareye, idare 

komiserliğine, Vil:lycte, İktısat vekdletine 
BaşvekAlete vaki müracaatlardan hiç bir 

netice çıkmadı. Y tiniz şirket böyle dedi 
demekle iktifa ettiler. Bilahara evrak Ali 
bir ı:nakamın müdahalesile vilılyetten 
Dahiliye vektletine gönderilmiş isede 

iki ayı mütecaviz bir umandanberi 
cevap bekliyorum, hal& da beklemekteyim. 

Yalnız milletin hakkı ka7,a.sını tem
sil eden ciimburiyet hAkimlerinin. kanu
nun emrı.inchyettikleri eşk41de - o da 
bAdelmuhakeme tecrim edilmekliğlm 
IA.zım geline - hını salibi emniyettir. 

demeye haklan vardır. F.Jcat. mlllet 
arasında kazanç temin eden bu ecnebi 
tirketin değil: 

I~e: Vatanımda (iydiğtm bu ecnebt 
hükümle müracaat ettiQim resmi dıjr~ 
benim memuriyete kabulümü mahzur· 
dan salim addetınedi. 

Bu mesele haddı zannda basit f~at 
mefhum itibarile çok manidardır. bu 

vaziyet k~sında hııkkımı iıtirdatla mu
vazzaf olanlar susarsa: Ben ve benim 
vaziyetim diğer vatandaşlar için bir sui 
misal olur. 

Dilenmiyorum, bir Türk vatanda,, 
sıfatile ecnebt bir idarenin yaptığı hak
sızlığın tamir ve telı\fisini istiyorum. 

f'::"'11
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Mernle~ette ecnebiye 
Kuruı 150 

" 400 
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.. 1400 
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:= ı . ii VAKlT ı S kuruştan faz ayn ii almamak, kendi evinize kadar 
Ü getirtmek istiyorsanı2 

n Abone olunuz! 
ff Dah~ 4cuı ve kolay edin- i 
ft ınif, gazetemizin abonelerine 
ii olan hediyelerini de kar.an· 
ff mı§ olursunuz 1 Ü 
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Yeni anketimiz 

okuyöcağız? 
Üst tarafı 1 mel sayıfnmııdadır 

kitap bulamıyacağı endişesini 
bertaraf etmek için ona, kendi 
dilimizde okunabilecek kitap ver· 
mek lazımdır. Bu mümkUn müdür? 

Evveli ilim kitaplarını mevzuu 
bahsedelim. Türkçe ilim kitabı, 
biliyorsunuz, hemen mühasiran 
tercüme mahsulüdür, ekseriya 
iyi tercüme edilm.emiştir. İlmi 
tetebbuda bulunacak genç, bir 
ecnebi lisanı bilecğiiıden istediği 
istediği kitabın türkçeıini değil, 
aslını tercih eder. 

Felsefi eserlere gelince: işte 
eski, yeni harflerle yazılmış bir 
felsefe kitabı vücuda getirilmiş-
tir. Bunlar ancak talebe oku
yor; yani bunlar tetebbu kitabı 
olmaktan ziyade, ders kitabı
dır. Felsefe meraklıları gene 
fransızca ve almanca eserlere 
müracaat ediyorlar. 

Edebi eserlerimi:r;n de kiymeti 
pek azdır. Bunların orijinaliter
leri yoktur. Bugün edebiyat 
yapanlar, t~mat •e edebiyatı 
cedide edebiyatçılan gibi, kuv-
Yetli bir kültüre bile sahip de
ğildirler. Onun için eserleri, ruh 
ve mana cihetinden olduğu ka
dar üslup] cihetinden de fakir
dirler. Bir ecnebi lisanı bilenler 
Avrupanın edebi eserlerini ter
cih edip gidiyorlar. 

Binaenaleyh yeni neslin uku-
ma ihtiyacını bertaraf etmek 
için, Garp eserleri derecesinde 
orijinal bir üslup ve mana ile 
kitaplar yazabılmelidirler. Bu, 
söylendiği kadar kolay mıdır? 
Ben iki sene evvel gene "Yakıt.ta 
tetebbu için yardımcı bir dile 
ihtiyacımız olduğundan bahset
tiğim vakit, hoş bir nazarla gö
rülmemeğe başlamıştım. O zaman 
bana itiraz eden, fazla milli 
hassasiyet gösterip sözlerimi 
hoş görmiyenler, bu geçen iki 
sene içinde, beni filen mahcup 
edecek bir eser bile meydana 
çıkaramadılar. 

Bu cevabıma şu sözleri de 
ilave edeyim: Derin bir kültür 
edinmedikçe, yeni neslin okuma 
ihtiyacını temin edecek kitap-
ları yazamayız. Bugünkü ilmimiz 
buna kafi olmadığı gibi, Türk-
çemiz de, bu gayeye göre iş
lenmemiş olduğu için, ilmi mef
humları lazımı kadar vuzuhla 
ifade edemiyor. 

Binaenaleyh bir taraftan mek
teplerde ecnebi lisanlarının ted
risine ciddi ve kat'i bir ehem-
miyet verirken diğer taraftan da 
anu edenlere gece lisan ders
leri açmalı ve halkı kolayca 
bir ecnebi lisan öğrenmeğe 
ıevketmelidir. 

Bittabi edebiyatımıza, tarihi
mize, harıımıza müteallik eser-
lerin, garp uıull~rinden bilistifa
de, TUrkçemizde çoğalmasını 
temin etmenin ehemmiyetini 
kayda lllzum göremem. Son çı
kan bir iki şiir kitabı, bir ro
man gibi Türkçe e!erler, ede
biyatımız için birer zinettir ve 
bu yol çok velüttur. 

-Eski harflerle basılı kitaplar
dan hangilerini yeni harflerle 
basmak lazımdır? 

- Yeni harflerle tekrar ha· 
sılmağa layık hemen hiçbir ki
tap yoktur. İlim ve edebiyat 
tarihimizi tetebbü etmek isti
yenler muhtaç oldukları asılla-
rından okumalıdırlar. Yeni nes
lin alimleri, sırf bu tetebbu 
maksadile, eski harfleri öğre

nirler. 
Edebi kıymeti olan bazı eser

lere '1!elince, bunları aynen yeni 
harflerle basmağa lüzum yok-
tur; buna mukabil her kıymetli 

muharrirden birer ikişer cilt 
(Antoloji) yapılmalıdır. Bu su-

retle gençliğin edebi terbiyesine 
yarıyacak eserler mükemmel 
bir ıslıfadan sonra, ellerine ve
rilmit olur. 

Milli kUtüphanemizin ihtiva 
edeceği eserler, umumi ldlttlp
hanelerimizde zaten mevcuttur. 
İsterseniz onlann raflarını biraz 
daha kabartırsınız, fakat tarihi 
tetebbütı bir tarafa bırakırsanız, 
hakikaten istifadeyi mucip ne 
bulabilirsiniz ki milli kiltOpane
!Dİze layık göresiniz? Bugiln 
istiklal caddesinin kitapçı dük
kanlannı dolduran ciltlerle ki
taplardan kaç tanesi okunmak 
terefine müstahaktır. 

Size açıkça fikrimi söyliye
yim mi? Elimde bir kudret ol
saydı, bu kitapçılardaki kitapla
rı ikiye ayırırdım: Tetebbü ki
taplannı satın alır, Devlet mat
baasında büyük bir depoya tı-
kardım. Bunları, tetebbu arzu
~~nda bulunanlara satardım. 
Oteki kitaplardan beşer onar 
tanesini umum! kütüphanelere 
tevzi ettikten sonra hepsini bir 
meydanlığa yığar, ateşe yakar
dım. Bu fikrimden dolayı bazı 
arkadaşlarım beni Helagli'ya 
benzettiler; bana (Vandal) de
diler. Onlar hislerine deiil de, 
manbğa tabi olsalardı, beni 
böyle ittiham elmeğe kalkmaz· 
lardı. Yeni harflerin iki sene
denb eri gençlik içinde kuvvetli 
bir mevki tutamaması, yeni harf-
lerle eser yazılıp basılmaması, 
eski harflerle basılı kitaplann 
mevcudiyetindendir. 

Garp lisanlarından hanği eser
leri tercüme etmeliyiz? 

Şimdiye kadar tercüme edilen 
eserleri okudunuz mu? Bunları 
asıllarile karşılaştırdımz mı? Öy
leyse, bana söyliyiniz, kaç ta-
nesi sahih ve iyi bir tercume
dir? İyi tercüme için yalnız 
ecnebi lisanınını iyi bilmek kafi 
değildir; Türkçeyi de çok iyi 
bilmek lazımdır. Muallim Naci 
merhumun tercümelerine kim 
yaklaşabilirdi? Hem her kitap 
tercümeye müsait değildir. 
Şekspirden yapılan tercü-
meler, ne sadık, ne de güzel bir 
tercümedir. 

Maamafih tercümeden vaz geç
meyiz. Fakat yapacagımız tercll-
meler hem aslına sadık olmalı 
em de iyi bir Türkçe ile ya
zılmış bulunmalı. Bunun için 
resmi bir tercüme heyetı teşki
line lüzum yoktur. Y almz ter-
cüme edilen eserleri iyi bir 
tetkikten geçirilecek, Fransızca, 
Almanca ve İngilizçeye çok iyi 
afİna üç veya altı kişilik bir 
heyet ister. 

Maarif Vekaleti tercOme eser
lerin s.ahifesine 1,5 - 2 lira veri
yor. iyi bir mütercim bukadar 
az bir ücret mukabilinde çalışa· 
maz. Tercüme, bir bakıma, te-
liften güçtür. Herhangi kıymetli 
bir eserin tercümesi, çok dikkat 
ve sabır ister. Günde beş sahi
felik bir tercüme yapmak yoru
cu bir iştir. Beş sahife tercüme 
için on lira ücret nedir? Eserin 
ehemmiyetine gore, tercüme 
ücreti, sahife başına 2 -5 lira 
olmalıdır. Bu ücreti de tercüme 
edilecek kitaba göre evvelden 
tayin ve ilan etmek lazımdır. 
Ancak o vakit kıymetli miiter
cimler kaleme sarılabilirler. 

Hangi eserlerin tercümesi mu
vafıktır? Bir kcrre, lngiliz, Fran
sız, Alman, lskandinav, İtalyan, 
İspanyol ve Rusların klasik eser
lerini mutlaka tercüme etmeli
yiz. Bu tercümelerin asıl metin-

o Bulmaca o 
DUnkü bulmacamm hallede

medinizae bugilnkO halledilmif 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
zm sırnnı meydana çıkarabilini
niz. Bunun için qağıdaki tarife
yi tatbik ederek Oç bet dakika 
metgul olmanız kilidir: 
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BugllnldJ bulmocamız 
Soldan sağa: 
1 - Püser (5), sulu yoğurt (5). 

2 - Gelir (6). 3 - Blnder (7), btşı 
saçsız (3) • 4 - Bir renk (2), bir 
kümes hayvanı (3). 5 - Y ıpışbn 
küçük bir hayvan (7). 6 - Eserler 
(4), malik (4). 1 - Açıkça (6). 8 -
Zerre (4), yaltni defil (4). 9 -
9 - Para çantası (4), Hristiyarılann 

ş~ybülisltmı (4). 10 - Su (2), nota (2), 
küf (3). ı J - Dudak (3), nota (2). 
eski manikür (4). 

Yukardan apğı: 
1 - Yırtıcı bir kuş (6), en u (4). 

2 - Kıraat et (3), si\'rl yer (4). 3 -
Saçma sapan !Af (9). 4 - Avrupadı 
meşhur bir dağ ( 4), eşek elbisesi (S). 
5 - Kel (3). doğra 

0

(3), musikide du. 
rak (2). 6 - Hesapla earfiyat (8). 7 -
dev (2). 8 - Almancı evet (2), sicim 

(6). 9 - Siyah ı4), açılan kapanın şey 
(4). 10 - Bitkin (5), Bir Yunan yanm 
illh1 (3). J 1 - Al (2), keder (4). 

lerinden yapılması arzu edilir. 
Mesela Şek.peri franaızca
dan tercüme etmek hiç mlhıa
sip değildir. 

Eski Yunan Ye Litin bOyük
lerini tercüme etmeğe de çok 
ihtiyacımız var. Fakat, bence, 
Yunanca ve l.Atinceye vakıf 
olmıyanlarm franaızcadan yapa
caklan tercilmelH, hiç bir vakit 
iyi tercüme olamıyacakhr. 

Bu lisanları birbir de büyük 
eserleri asıl metinlerinden ter
cüme etmek, tlirkçemizin de, 
Garp milletlerinde olduğµ ıibi, 
Yunan ve Litin jenilerinde:ı 
doğrudan doğruya istifade et· 
meıine, mantikilqip mana ve 
üslup itibarile geniflemelİne ve 
gü:r:elletmesine sebep olur. 

Eskilerin Abai kütüp dedik
leri eserlerden bizde hemen 
hiç.bir şey yoktur; bir iki tane 
tercüme varsa da hiç güzel de
ğildir. Büyük din kitapları da 
terclime edilmelidir. Bunlann 
Garp bediiyahna ulamakta pek 
büyük hizmetleri olur. Yeni 
muharrirlerin tercemele~ini ıahsi 
teşebbüslere bırakmalıdır. Bun
lardan güzel tercümeler oluna 
onları mükifatlandırmalıdır. 64Ma 
rifetin iltifata tabi,, olduğu unu-
tulmamalıdır. 

A. Sırıı 

r- Memleket Habeleri L_. _______ _J 
• 
lzmirdeki cinayet 

Bir boyacı bir hocayı niçin ve 
nasıl öldürdü ? 

lımtrde Kemeraltı camisi kapısı 
önünde bir cinayet yapıldığını dün Jasa
cı yazmıştık. Dünkü posta ile gelen iz
mir gazeteleri bu dikkatı şayan mesele 
hakkında bir çbk tafsil!t veriyorlar, bu-

. na nazaran öldiirülen hoca 65 yaşında
dır, Akçalı mescidi imamıdır. ismi Ha
san Tahsindir. Katile gelince Üsküplü., 
lostracı Salih ismini taşımllktadır. Hasan 
Tahsin Ef. namaıı müteakip camiden 
çıkuken Salih ant bir şekilde üzerine 
atJlmış, bıçağını bocanın sağ memesi 
üzerine saplamıştır. Katil orada yakalan
mış, boca ise hastanede ölmüştür. 

Evveli uZ'lln bir müddet tek kelime 
söylemiyen kat.İl bir müddet sonra ho· 
canın öldüğünü anlayınca çok memnun 
olmuş ve ihtiyar adamı öldürmekteki 

sebebi şöyle anlatmı~nr : 
- Bu boca benim iki çocuğumla 

beraber aile saadetimi büyücülükle yıku. 
Ben İzmirli kordonda hamal başılık eden 
Ahmet ağının öveyi kızı ile evlendim. 
Kanmın ismi Ayşe idi. Dört çocuğum 

oldu. lkisi ikiz olarak doğduğu için öl
düler, diğerleri sağdır. Bir seneden beri 
kanmla ayn yaşıyordum. Aramızdaki 

geçimsizlik karımın bu hocanın yanına 
gidip gelmeaile başladı. Hocanın büyü
cülük yapnğınt biliyordum. 

Bir kıç defa kanma yalvararak banş
mayı teklif ettim. Karım reddetti. Arnk 
bent sevmediğini yüzüme karşı söyledi. 
Sudetimi yıkın bu bocanın büyüleridir. 
İntikam almak için demirciler içerisin
deki bıçakçıdan 50 kuruşa hır bıçak 
alarak ho<"ayı öldürdüm. HAit bir kere 

Spor 
Dün üç ekzersiz 
maçı yapıldı 

Düu Millf bayram milnasebetile 

Stadyumda ekzersiz mahiyetinde üç fut
bol maçı yapıldı. 

ltk oyun Vefa · &.şiktaş küçükleri 
arısında oynandı. Her iki taraf da noksan 
kadro ile çıkmışlardı. Ç ok güzel bir O· 

yun neticeı:inde ikişer sayı ile berabere 
kaldılar. 

İkinci maç Galatasaraylı Perı·Mıka
bi muhtelid arasında oldu. 

Gılataı:aray takımınd:ı. yeni bir sima 

göze çarpıyordu: 
Macar bir oyuncu. Neticede tarafeyn 

~yısız berabere kaldJlar. Galıtasarayın 

muhacim hıtn rakibini daima sıkıştırma· 
sına rağmen sa~ ı yapamadı. Maamafih 
muhtelitin de iyi bir müdafaa oyunu oy
nıdıJtını söyliyelim. 

Oçüncü ve son maç Fenerbahçe ile 
lstanbulspor takımları arasında yapıldL 
Fenerde Alt. Fikret. Reşat yoktu. lstan
bu1sporda ikinci takım kaleci5i oynu
yordu. Sağaçık Selthattin bulunmuyordu. 
rı.:etice Fener oyunu 2· I kazandı. 

• lstanbul /utbol he; etinden : 
25 nisan 1930 cuma günü yapılacak 

Jik maçları ;ışa~ıda yazılıdır : 

Fenerbahc;e Stadında 
ikinci takımlar 

~eylerbeyi · Kasımpa~a. Eyip eaat Jl, 
Üsküdar - Altınordu Hilal ,, 12,15 

Hakem Suat B. 
Birinci takımlar 

Beylerbeyi · Kasımpaşa. Eyip saat 13,30 
Ü~küdar · Alnnordu, Hilal ,. 15,15 

Hakem Suat B. 
Tak ılm Stadyumundı 

ikinci takımlar 
Fenerbahçe · Beykoz saat 12 
Beşil.:taş • \'da ., 13, 15 

Hakem Nüzhet B. 
Birinci takımlar 

Fenerbahçc · Beykoz saat 14,30 
1 lakem l\emal ! lalim 13. 

Beşikta~ -\"efa ~aac 16,15 
Hakeın Sait SalAhartin B. 

VAKiT 
Tabı iılerinizi yapar. 

daha bıçağı saphyımadığıma müt~i· 
rim. Camide namaz; kılarken ne olnJ· 
duğumu nasıl namaz kıldığımı bihni10· 
rum. Eğer ayni mahalde övey kaytı\ 
pederimi de yakalasa idim onu da öldü· 
recektim. 

lki ay kadar evvel de o beni öldür· 
mek istiyordu. Hatta bu hususta Keast' 
raltı karakoluna şiklyet bile etmiştiıP
Onu yakalayamadım. Hadiseyi daha tı· 
raflı te~bit etmek için katilin kayın pe· 
deri ile ailesinin ifadelerine de mlirt' 
caat olunacaktır. Adliye tahkikata nz~· 
yet eylemiştir. 

Yakalanan aoygunoular 
Menemende Harmandalı köyü d\"t' 

nnda mühimce bir soygunculuk vak'-9 
olmuş bir arabacı, bunu takiben bir de· 

ve sürücüsil soyulmak istenilmiştir. Oe,·e· 
cinin paralan eşeğinin semeri alondl 
saklı olduğundan çalınmaktan kurtuhnut 
tur. Cüretk!r haydutlar takip ediliyor. 

Kmlçullu ciTarında da bir adarııt 
10ymıyı ufraşan diğer üç şerir yabY' 
ele vermişlerdir. 

Adanadı bir olnayet 
Adınıdı ayni kadını 5e\•en üç kf11· 

den ikisi birleşerek üçüncü raklpıcrtııl 
öldürmüşlerdir. Ölenin ismi Ali. öJdiİ" 
renler Mustafa ile Bayram isimterill

1 

taşımaktadır, paylışılamıyan h· duı 61 
Şükriye isminde bir sermayedir. 

Bedava sünnet 
İzmir belediyesi fakir oldukları göriJlell 

çocukları müracaattan vukuundı siiJt1'1'
1 

ettirmiye karar vermiştir. 

Aleni teşekkür 
Beş senedenberi mühlik bir derdJll 

pençesile uğraşarak nihayet hayata rfr 
ztinü kapayın Saadetin, hastahk zaırtd' 

larında tedavi ve tesellilerile böytik fedi' 
klrhk gösteren darülfünun emini N~ 
Ömer, Heybeli sanatoryomu sertıblll' 
Tevfik İsmail, Tıp fakültesi moıJli" 
muavinlerinden Fazıl Şerefetdn, son cfı' 
kikalannda yanında bulunan Şdııtde 
nahiyesi Himayei etfal reisi Do~°' 
Şevket Beylere minnet ve teşekkfirltfl' 
miıin gazetenizle alenen i!Anını ricf 
ederiz. 

Annesi: Mütekait muallim ;.dile. 
Hemşiresi: Onuncu mektep başmuılliıı' 
Pakize. • _______________________ _,,/_ 

tLAN 
fstanbul Bahçekapıda Cem B. Jııcl .,. 

ılnnda 15 numaralı mağazada çuha o 
retile meşgul Jül Kasıro komandit şifi'; 
ti tarafından alacaklılarile konkord• c 
akdi talep edilmiş icra riyasetindel'I 
.suretle karar Yerilmiştir. Binıenale~ 
icra Ve in~ı kanununun 283 Üne~ ıtı•~ 
desi mucibince alacaklılann tanltt ıl!11~1 
20 gün zarfında matluplannı ve51 1 
müstı>niden her gün saat t ı den 1 ..ı 
kadar mezkOr mağazada komisere k•J" 
ettirmeleri, aksi takdirde hilifına b~ 
ket edenlerin konkordato müzatere91' 
den hariç bırakılacaklan ilAn olunur. 

Komiser avukat: Mustafa ha)~ 

Edremıt asliye maltkemesindelt: ~ 

Edremit Hamdiye mahallesinden S~~ 
ağı kerimesi Bedriye H. \•ekili 'f• ıııtl 
B. tarafından zevci l\Justafa oglu ).b pı' 
aleyhine ikame olunan boşanma d•" 1eıı 
nın müddei aleyhin tegayyüple tı• ı,ııı 
nerede bulunduğu meçhul ol_du~,~~,ıı 
mahkemece tahakk ukuna mcbnı 1 1 ırı 

1 ı. "'· tebliğata mahkemece karar 'eri ere . bıl" 
olunan 19·4·930 taı ihinde Edreııııt tı•'' 
kuk mahkemesinde hazır bulunrn•'

1 ıt• 
kında ilAnen tehli ıtatı kanuni)'C) c: 

11
del' 

edildigi halde mahkc: meyc gelcne.dığı tı•~· 
muhakeme ·inin g11 aıen icrası ıle Ji~t 
kınJaki gı:ıp ka r:ırı nı n ilanen [eb ıı.ıil 
\'e muhakemenin 3 1 .5 .930 urihinc,ııJ:'" 
sadıf cumartesi gününe tali~inc ı:Jl i5b 
mece karar 'erilmiş oldug-urıds~c:ııı'Y' 
günde lıa~ı r bulunması \e nııılı bit d' 
gelmediği halde gıyaben devaOll•. ,rııııt 
ha kabul e~ilmiyeceği ve ~yap ~1~1p ': 
mahkeme dıvanhane~ine talık ed ı rP' 
i ~bu gıyap kararına bir itirazi 'ıı~: Jı•~' 
~a rifini badettedi) c 5 gün zarfı r. 
lıı;ı irir~:.ı:ı bulunduğu ilan olunur· 
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Borsa rehperi 
K R o 1 « ~ r rn K [ l f o l f ft i n of K i .... -...ZJıı... 

ün Menku1 kıymetler ve kambiyo borsası tarafından maliye •e 
-ilk •sat mUtehe ıslanmıza tertip ettirilmit ve memleketimiı~e 
)9 defa neşrolunmuş mükemmel bir eserdir. Dokuz faaılda aekıx 
dit ı~yı~adan mürekkep olup ayrıca es~i .ve .y~ni e~r~kı n~k
~~rnıı ıle Cümhuriyet altınlarının fotografılermı ha•ıdır. Mun-

ıcatanan en mühimleri ıunlardır : 
Borsılarm t~rihi, Türk ve e·cnehl borsa1an hakkında maliı-

~lt, İstanbul borsası muamelatı hakkında izahat - Türkiye ma
~~tıi tarihi, mali teşkilatımız, meıkukit tarihi - esham ve tali-' 
~~hakkında malumat, Düyunu umumiye tarihçesi - kambiyo 
Qi •nda nazati ve atneli malumat - banka muamelitına ait 
Ilı '1uınat - hıemleketimiıdeki milli ve ecnebi bankalar, bonada 

qkaryet fİrketler ve bu itler ile alakadar daha birçok malimat 
Ti Darülfünun ile Mülkiye ve Ticaret mektepleri talebesini, 

~Clret odalarım, banka memurlarını ve blltün münevverleri ali
~ar eden ıbu mUhim eserin mevcudu pek ai kalmıttır. Satıı 

D6rdUncü vakıf hanında borsa idaresHir. 

( İzmir sürat posta ~ı 

DAKTİLOLAR 
20 dersteyaıa bilirsiniz 

Piyanoda parmaklar tuşlara bakma· 
dan nasıl yiirürse; yazı makinesinde de 
bakmadan yazmak kabildir. Amerikan 
usulil ile 20 ders kAfidlr. 

Ot:man Nusret daktilo salonu Gala
tada Yüksek kaldırım başlangıcı' No. 99 

l'zurıki;ı·ı·ii lıavvan ve .. 
tışy.t panayırı 

Uzun · ôprlİ !Jtlı: 'iı'rs 'n dt'ız: 

Uzıınkiıpriı h:ı~ \'an ve e~ya pana):•n 
ni,:uıın ~ irnıl ~ckiçinci pa:ı:arte~i günü 
l-uşııt edilip hir hafta dc\'am edeceği 

ilıln olunur. 

•••••••••Tertfe,..•••••••• 
: 1 Def alık \>ura~ SO : • • 
:.:ı " "50: 
: J ,. ,. 65 i 
• 4 • 'I5 • . ., . 
: lhtivaç kalnıavcn-) · : 
: c•pa kttditr ( tmımi 100 : : 10 Jefa) i14n edil-~ : 
: mek {fzere ma'ltlu J : • • • 
: Aboneleriınizın her Uç aylı~ için : 
: bir ddatt meccanen t : 
: 4 utın ıeçen lllnlnın fazlı ~atırı : 
• İ"ill ~ er tut'\1$ Untniolunur. • • • • .......... ················ 
Kiralık satılık yer 
Sabhk han~ • Şehzade başında 

Çukurçetme yanında Taş han arkasında 
.Marmarayı nezaretli 9 numaralı bet oda 
ve mü.ştemilAttı mlkeddet Urı'r hane 
111nlılttır. içindekilere mürtcaat 

Salılak hane - ' Şehremini Mcv· 
llne cadde5İ Mimar ıcem mahallesi 58 
No. h hane satılıktır. Talip olanlar ~ir· 
keci "~mal Bey sinemı.sında Ali Beye 
müracaat. 

Satım 
Yazı makinesi lCullanılmı$ 

Remington markalı Türkçe, lngill7.ce 
kl&vyell. idarede l l numaraya mfiracaaL 

LQkı gramofon - Hem çanta 
hem salon •için f evkaltde ~ık yüksek 
seeli maroken 113 A Kolombiya 50 lira 
noksanına Sirkeci gümrük' kimyahanesindt 
Şerife H. 

İş aranıyor 
~.._ GOLCEMAL ) vapuru 25 
llhtı ıı Cuma 14,30 da Galata 
~ llıından hareketle Cumar· 
~~ "ijaJıi f 1.mire gidecek ve 

ls 1r.11b:ıl tiör ii11rO 'crada11: Fransızca, ltalyanca ve Türk-

h~k '14,lQ da lzmirden 
ltl ttle P-a7 tt i saba ı 
bi/c~ktir. Vapur a müi(emmel 
llat 0 tkestra ve cazb:ınt 

!'afiye Va fı Nur Hanımın Nazım bey- çe- bilen dakdlogr.t ~lr Trük hını· 
den uldı~ı melıaliği malumc mukabil un hu~ust etrkederde veya muuses~lerde 
'cfucn fernıt e)·lediğ'İ Samatva Ra~·azıdı iş aramaktadır. Jsdyenlerin Vakıt: Dak· 

ı ccdid mahalle ve sokağında Uyin cedit tilo~af adresine müracaatlan. 
89 ııumrıralı hanının nmf borcunun ,:e. f::::riıı:Z=,,_--~-=--==-=---==s::=, 
rilrncmc:.indcn dolayı birinci ihalenin Ders . . 

~ ----------.u; nıpıhıı:ı~ı için otuz gün müddetle müıa· İngi\:ıce ve Fransı:ı:ca . - En 
IJ h • ı yedeyc Jrnmılmuştur. . 

uzn~ IK :mı pOJı j~j Yepi us'11erfa husu•l· dersle{. Tepeba~, 

~Cı.ıttu,. 

l.Dt:.'r.i * , • Hududu: Cep!lesi tram\'JY , ar ası -:').)51 No .. 1:~,P.Ut~ ap~rtnna~ı. ~,!ln~ k_at. 
~ia~tp AŞA ) vapuru ..24r ,.,}ömcndöfer, sağ tarafı Fırdcs HMt!mın. ı " f • -, 

r.__~n Perşembe akşamı sol tarafı A\şe Faize ffanımın arsasile Fransızca dertler - M'Jnasip 
~ta .rıhtımından hareketle mahdut 76 metre 75 desimetre tcrbiin- görec~kleri' saatlerde evlerinde ders ala· 
~°''ld • İ S de araziden 55 buçuk metre murabb11 rak cidden seri bir surette ve pek mu· ' 
&..~6"''C aıc, ne bolu, inop, 
;.;~ Ü bina, miltebakisi arasındiki bahçedir. tedil şeraitte Fransızcı Öğrenmek istiyen-
~ıe&o ' nye, Fatsa, Ordu, 1':"safı 'e mtiştemil!tı bir ta~hk. biri tedn derhal . adreslerini (Galata · post 
~op o' Trabzon ı Rize ı camekanla müfrez iki sofa. biri camclcAnla ·restınt F. K. D.] adreslerine bildirmel~ri. 
1'tı•y~ gidece ıı:; ve Pazar mühtcz ~ Uklil dolaplı kısmen muhtacı 1 
lttb'lllle Rize, Sürmene , tamir dört oda ve üç heli bir aralık, iLAN 
~lt ton, Polathane, Tirebolu, bir taş oda bir odun ve kömürlüğü. Beyoğlunda lstiklAI caddesinde 309, 
'ıı.. taon O d F t S ı mcrdh en altı, Frenk tulumbası bozuk, d 
_ ~ . ı r u, a &a1 am- 321 numaralı mağaza & ıtnyat ticaretile 
~ Sınop, İneboluya uğrıya- alaturka ocaklı bir mutbak; bahçede bir iştigal eden LUsyen Faraci efendinin 

l'tlccektır. kuyu bir dut nğaCJ. Hanede Makbu- Konkordato ıalebile \ilkubulan müracaa-
le hanım kiracıdır tamamı 1800 lira kıy- fı İstanbul icra dairesi itiraz merciince 

'i
l. An.aıya ı.ostası ıncti muhıtmmcneli yangın duvarlı poyras nazarı dikkata ahnarak ilci •Y mühlet 

~ ·~ E ciheti muhtacı tamir hanenin nıı;1f his5e· verildiğinden mumatleyhte matlubu olan 
' B O L U ) vapuru 27 5ini almak ve daha ziyade malOmat e· ılacaklılann icra ve iflls kal'\ununun 283 
~ Pazar 10 da Galata dinlmek isıiyenlcr hisseye musip kıymeti fincU maddeci mucibince tarihi illnda 
~~~ndan hareketle lımir, muhammcnesinin °lo onu nispetinde pey itibaren yirmi gün içinde alacakJannı 
~~ t Bodrum , Rados, F et- akçesini ve 929 • 4077 dosya numara· bilcümle vesatklle Bahçekapuda birinct 
~ .. İnike, Antalyaya gide- ~ile 1stnnhul dördüncü icra memurluğuna Vakıf hanında [50) numarada kom5er ve 

lo~BDlB UBZİOO ve ~oyüt Hile ~ons SH O U 
Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile İstanbulda 

buJunap salonlann fevkjnde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programım1z gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur HUseyin Kaymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e \<adar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde mUsait şeraitle, 
Janma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 
verilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

M'lldüripeı 

nişan

kiraya 

8,000 kilo üstvani direk satılması: 
Tiitün 

ğündeı1: 

iııhisarı unıtıın müdiirlü· 

Ciball fabrikasında mevcut takriben 8,000 kilo muhtelif eb'atta 
üstüvani direk pazarlıkla satılacağından taliplerin her giln gidip 

fabrikada meıkür direkleri görmeleri ve paıarhğı için 28-4-930, 
pazartesi gDnü saat 11 de yüzde yedi buçuk teminab muvakkate· 
lerile Galata da milbayaat komisyonunda bulunmaları. 

* * ""' Bir adet planya tezgahı satışı 
Tütün inhisarı umum müdürlü

ğünden: 
Cibali fabrikasında mevcut bir adet p1anya tezglhı pazarlıkla 

1ablacakbr. Taliplerin her gün gidip fabrikada tezgihı ~rmeleri 
ve pazarlığı için 28-4-930 pazartesi gtlnU saat 10,30 da Galatada 

milbayaat komisyonunda yüzde yedi buçuk taminab muvakkateel
rile bulunmalan. 

• • Asabi hastalıklar -e1c.-
Romatizma, Siyatik, Nevralji v .. s. 

Artrltzm, Cilt Hastalıkları, Ekzamalar v:. ı . 

YALOVA 
Kaplıcalarında iyileşir. 

F., ti oteller, 1 • 6 Liraya kadar. la ar : Yemek, 226 • 600 Kuruş. 

1 MAYIS . - -
Ekmek ve sebze münakasası 

1 
1 
1 

1 • 

Baytar mektebi alisi rektörlü!]iinden: 
Ytikıek baytar mektebinin bir aylık ekmek Ye sebzesi mevkii 

mUnakaaada olup 30 nisan 930 saat. ~ndörtt,e d~fterdarlıkta mQea .. 
seaab tüccariye ve ziraiye muhaaıbı mes ullüğiinde ihalesi icra 

kılınacağından talip olanların milracaatlan. 

Darülfünun Emantinden: 
1 .. e d- t ! k miiracaat etmeleri ve 29.5.30 tarihinde avukat 1-'ahrcddln beye blldircrek ka\•. 
tı ... 1 onüşte me:zKfir is e- d J 4 5 dört b kt ~ .ı.. k "• t ~aat on dörtten on aluya ka ar birinci dettlrmeleri ,.e hil4fına hareket edenlerin Nisanın 24 tıncü perıenbe günü ıaat , uçu a C05rcu1a 
~. S birlikte Andifli, Kal- ihalesi yapılacağı il An olunur. konkordato müzakeresinden hariç hıra- enistitOsll konferans salonunda Profesör Hun~ingto~ tarafından 
~kt .İt .. akıza uğrıyarak gele- iLAN kılacaktati ve keza ayni madde mucibin- "B • v fy oktai nazanndan göçebe mılletlenn fiitubatı,, 
.........._ ce konkordato teklifini mfizakcre eimek eşen cogra a n l bT 
~ ~~~--· lstanbul<la Rahçekapuda Arabacılar Ur.ere alacaklıların 26 MaJ·ıs 930 pazar- adlı bir konferanı verilecektir. Her kes ge e ı ır. 

S.~l ~!tpNuru POST ASl :~~~n~~car~~il~ 1 ~ş11i1;a7•r:~enm1ı~~:;:; ::ıa!~:1,:~a\.!4 ~~ı=~~~li :~:~~~d~ -~-5~1)~--~~-K~g 
~u.; ~Si ~c\" 

1 
anPerşembe Faraei ,.e şii~kA~ının konkordato talebile eden on gün içinde ''esikalan tetkik ede- -~~ ;:ıı.; :.ıı ~ı.;~ 

1 
ı• ş L E R gı 

ıc ... ı..ı \'Ukubulan mUracallU üzerine İstanbul bilecekleri ilAn olunur ~ K A R L ~ 
tlt. ( tlr~ci rıh6·rnından hare icra dairesi itiraz merciince nazAn dik- . ~ ~ 
~ " iL u • /stanbul iera Tiyasetinde11: lstanbul- ~ ~ ~ 
~ ?t-\l 'qi i ·, Zonguldak, Bartın, kıtte alınarak ilci a)' mUhlet verilmiş ol- • k C h 1 d 5 1 ~ 
.. ~ &. C dugundan Lüsyen Faracl ve şürek.t.sı da Bahçe apıda elAl B. anı a un a 1 i~ İ Hercins ipek ve lastik şeritler I~ 

lllt~ ' ide) iskelelerine şirketinde alııeaklan bulunanlann konkor· numaralı' mağu;ada çuha tfcaretile iştiğal ~ ŞERİT MAKiNELER mal eder, basit ve ucuz. srli~ .._h "e &\rd .. t de kt" eden jüt KastrO •e tt(irekdsırun lconkor· .. ~ 
{ "~ .. e ce rr. d:ıto teklifini müıakere etmek üzere 24 v ~ o·· . kl' ı ·1 t tik 

llıU \'e 1 dato ulebilc vuku bulan müracaat1 üze- 1 ÇORAP ,, uz ve çıçe ı e ı e ve o oma • 
• ttNıı..._ Yo cu için mahalli mayıs 930 cumartesi saat 14 te Bahçe- d ~ S · t K l k k 1 •l".l ~ .. \. S' L rine icra kılınan tc\kilat neticesin e On SiS e.m appe mar a te em-
'--.~,. ı. ' ır1tecı' 6 l k -ı kapıda birinci Vakıf hanında 50 numa- -ı t k 
ı " "I' • onu a. Y - konkordato talebinin nazarı itibara alın· KOTON ,, m_u e mış çorap ma ineleri, büyük 
tl•f ~ Ogvl H N 2 rada Komser ve Avukat Fahrettin Be'\:in t1 ı. • .,8 kt d A " Q.Q L. - u an o: J masına ve icra ve i As •anununun 2, ·~ mı ar a, vrupa usulü. 

-.ıanh • 3 nezdinde toplanmaları ve toplanman ı... "' ~~ 
uı 54 d · • ve 279 uncu maddc,erl mucibince uurç· ttf. RAŞEL ,, Son tekemmüla·tıa mu"cehhez. 

~~~~-91!!111----ıııl tekaddüm e en on gün içinde vesikalan k h en.ç ·~h lo Jtilkascro ve ~ütaktsına 1 i •}· mü . ~ BRODE Enli tamamile otomatı'k brode ı"•ler. 
lllıtita .. -ı ttıe1depli lerc tetkik cdebtlecekleri icra ve Jrıas kanu- let verllme!inr Ye Galatada Hürriyet ha- . ı~~ " Y 

"-.&ar ._1 nunun 283 üncil maddesi ahkamına tev- nında avukat Muıtafa Ha,_·ri .se~·in ko- ~ DiKiŞ ,, Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
" fal\ aşıyor.. F ran- J i!i\ Ç 
1 , r\lhu fikan ilAn olunur. mlser tayinine ve işhu mühletin ilAnıle U· TEZGAHLAR uval Bayrak ve sair her cins ~al 
la •i fiiU . o1an gayri kı- beraber icra ve tapu sicil memurluklan~ i dokur el ve · motör ile mUteharrık. 
''lllalb. erı 6'" k · · Osklldar h11kuk HatitfUlll.ıtlen: b ~1 ı ld " l ~ ~ 8. , grenme ıçın na lldlrlhnesine karar vıen m t o ueu ~ . I pekli ve yünlü kumaşlar üzerine ~ 

1
, Y'. 81 ~ili •ti Efendini (gayrı· ı~mine Hanımın Hllıcıoğlu lisesinde U&n oluaur. ~ BASMA MAKiNELER h . . ki b 1 ::.ıı 
ltı ıı tih ı 1 • • • M . . er cms çıçe er ası ı .. r. . _ ~ 
"L liha ... tı er tehberi) ni alınız; kapıcı Recep ağa aleyhine 1! sa eye· ~;.,,_, ~ı h 1 T k mum ı ~'J 
"•llt ,... ıı1 1( l diği 929 . 498 numaralı ve 19 mm BELSOGUKLuuU iP- iM ... ve s•ir sanayıe aıt er cins makine er. ur ıye u ~ 
~ ~Ut S 0 aylıkla vermiş 830 tnrihli ilAmın bir sured · milddei Fi . ~ i ik·'.ı- acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- 33 Slıi~ 
...._ dd .. • • atı~ yer·ı· Ank h ti--< rcnp v~ • Mn uu.r • . Tel fst. 2256 ~ N "'&t ~ • ll' • ara umumilik ikamctgAhının meç u 1 5 .. ne Dr ."T" ~ 

~~lt so uallımlcr kitapanesi mebni tebliğ. makamınakaim olmak üze- • Sıtkı ~ecı_, 1 TP11ıı"nat , ,e l)Ü vÜ k su hu] et rA\ 
~. Posta parasile 65 1e mahkeme divanhanesine talik kılın- Beyoğlu Pannak1Capı tramvay . ; J ~ 

.--:--.~._-... ._iıııım_.JI mış olduğundan keyfiyet ga~ete J!e de l .. •• caddeıinde No. 111 1 _ ~" -,.~.- ,)~~~~~r&~ 
. ilAn olunur. [929 • 498] -v v .!s~~ 



Guctefe ,&derilecet mettaplann tizerlne idare tçtase (İdare) yuıya 
alt se (Yazı) işareti tonolmalıdır. 

r....._ ........... ı..lıılli-. .............. ....._ _. ...... ·~---
•eTl h ·- .......... •e..leo' ·-··· ....,. _._. ......... 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - Ali beyin istikraz e~ )ediği mehaliğ mukabilinde 

idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Bakırköy, 
S kız ağacında kapamacı sokağ111da eski 35, yeni 39 
numaralı ve 90 arşın üzerinde 6 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 
1 muattal sahranc, 2 ha a ile 135 ar~ın bahce:yi havi, . ~ . . 
içi dişı boyalı kilise karşısmda hir ev, 

2 - Ali Rüştii beyin Fatihte çıkrıkcı Kfmalettin 
nıahallesinde Yağhane sokağında eskı 13 n1fıkerrer, ye· 
ıai 11, 13 ııumarah ve 9 nıetrel.k sokakta ve ı 5,5 metre 
cP.phesi bahırnın 520 nrşın terbiinde, kfiş~den iki ars;ı, 

3 - Ahmet Rifat bey zeveesi Safıye hauımıu, Davut 
Paşada l\asap il yas mahallesinde eski 6t l, yeni 54 nu-
111ar.ah ve amalya tramvay caddes:ndc, 9 arşın yüzlü 
bir .ı~rafı belediye ça vu~u H(1sa11 • feııdı bahçesi, bir 
tarafı Huriye hanını bostanı, bir tar. fı ifraz olunan ma· 
1Ja1 ve yol ol,ııı 153 arşın terbiiudf\ lı"r kıl'a a1 s:ı, 

4 - Sıdıka hauımuı, Fatih rivarında ,·eni hammn .. 
aşık paşa mahallesi yeni hamam caddesinde eski 59, 
92 numaralı ve 46 arşın üzerinde 3 oda, 1 sofa, 1 mut
fak, 1 hala ile 201 arşın bahçeyi havi birhap kagir hane, 

5 - Mustafa efeııdinin Eski Ali paşad • M rimiran 
Hasan paşa nıahallesinde Ltitfullah ağa sokağında 3 nu
maralı ve 92 arşın üzerinde 5 oda, 2 sofa, 1 nıutrak, 
ı kuyu, 2 hala ile 60 arşın bahçeyi ha\'i hır bap hane. 

Yakanda borchıları ve meYkilerı v:ızılau arsa ,.e bı
nahtr müzayede ile satılığa çık~lrılmıŞıır. Talip olanlar 
,.e fazla malömat almak isı•y~nle:- her gün saaı 15 e ka-
d~· lstanbul Adlive binası dahil inde J~ıanbul Emvali .. 
Eytam idare~ine miiracnat etsinler. 

Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 4 üncü keşide 

11 Mayıs 1930 
K~tideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mllrakıplan ve halk 

huzurunda yapıhr 

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

-· ;ıı 
lstanbul ithalat gümrüğünden: 

Efendim Kilo 
8 çuval teker 800 
2 fıçı zeytin 291 
98 sandık ringa balığı 667 
3 çuval burma 135 
80 fıçı tarama havyar 
1223 torba ine· r 
100 torba çimento 
Ballda muharrer 7 kalem eıya 22 ve 24 - 4 - 930 tarihlerinde 

lıtanbul itballt fllmrilğü pbf anbarlannda bılmüzayede Atllacatı 
ilin olunur. 

Vila_yet daimi en,cümerıinden: 
Ebllsuut caddesinde kiin 40 atik cedit 19 ve 42 atik cedit 17 

No ~ki dilkklmn mWkiye( aablmak llue 18-5-930 pazar gllntı aaat 
on bif'e kadar mlizayedeye konulmuştur. Tali pi erin encümene mB
racaatları. 

Jf. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Oıkildarda Selimiyede harem iskelesi caddesinde 74 No mek

tep binası ile Pangalbda Ak baba sokağında klin S No hane icare 
verilmek Gzre 18/S/930 pazar pnü saat on bire kadar mluyecle,. 
koıaılm • Tali lerin encOmene mOracaatlan. 

1 Defterdarlak llAnatı 1 
KiRALIK EV: Numara 4 -

Topcubafl sokak Y a11ca mahal· 
lai: Galatuaray. Oç katta bet 
oda iki IOfa, iki mutfak daraca 
aydmlık mamJJi odunluk k&mllr
IGk bir bJa Ye terko111 ha~dir; 
icar mlddeti bir senedir. Tah· 
min edilea tehrf ican yirmi lira· 
dır. icar muamelesi 24 • 4 - 930 
tarihine m&adif Perwembe gtınü 
saat tS te Beyotlu mal mtıdGr· 
18ğttnde aleai mlzayede uaulile 
yapılacaktır. (R) 
Kiralık voli mahalli 
Adalar mal müdürlü

Qünden: 
K6y namı diteri Dam mevkii 

Burıaz adua: Babk tutmağa 
mahsustur. Tahmin olunan bedeli 
ican her ay pqin alınma'< tar· 
tile 425 lir.adar. Oç ıene mtıd· 
detle icar olunacaktır. icar mu
ameleaı 8-5-930 perşembe gOnQ 
aaat on dlrtte Adalar malmOdUr· 
IDğOnde aleni mGzayecle ile 
yapılacakbr. 

Kirahk voli mahalh 
Adalıir malmüdür .. 

lüQünden: 
İatrava mevkü Heybeli ada 

balık tutmap mahnatur. Tah
min olunan bedeli ican her ay 
pqin ılmmalr prtile .. 1000" 
liradır. Oç aene mliddetle icar 
olunacaktır. icar muamelesi 8-
S-930 Pertenıbe gilnil saat 14 te 
Adalar MalmUdUrlDillnde aleni 
müzayede ile yapılacaktır. 

Kiralık voh mahalli 
Adalar mal müdür

lüQünden: 
Halik mevkii Burgaz adası 

balık tutmap mabauatur. Tab· 
min olanan bedeli ican her ay 
pqin abnmak prtile 1450 lira· 
dar. Oç aene mllddetle icar olu· 
nacakbr. icar muamelesi 8-5-930 
perwembe glnD aaat on dörtte 
Adalar mal mldtlrlOğOnde aleni 
mlzayede ile yapılacakbr. 

U sküdar mal mü
dürlüQünden: 

SA TIUK ARSA: Numarası 
24 AraJIClbafi 10katı Oamuağa 
mahallesi Kadık&y meaabaıı 
750 ziradan ibaret olup ebniye 
intu1na elverif)idir. Tahmin olu
nan 750 lira kıymet defaten ve
rilecektir. Sabf muameleai 28-4-
930 pazartem ,Onl Mat ıs te 
Oaldldar malmldtırlOğDnde pa· 
zarbk uaulile yapılacaktır. (R.) 

Jf. SA TIUK EV - numara-
11 42 Muradiye mokap Caferata 
mahallui Kacbka, iki kattan 
ibaret olup biriaci kat bir oda 
bir mutbah bir IOfadır. ikinci 
kat iki oda bir 10fadır. Tahmin 
olanan 1600 lira kıymet defaten 
Yerileceldir. MOzayedeye iftirak 
edeceklerden % 7 buçuk pey 
akçeli alınacakbr. Sabf muame
leli S-5-930 Pazartesi ıttntı sa
at ıs te Oaldldar malmtır1t1Pn
de aleni mtlsayede uaulile ya· 
pılacakbr. (R) 

• Sebhk n m.. cltlkkla 
DUlllUUI 44-46 Muradiye aokatı 
Calwap ........ Kadak&y 
tabbada dtlkkb ve semin katta 
mutHh 1 oda 1 ufa ikinci katta 
2 oda 1 10fadar talımin edilen 

= SAVISI Hl!'>~ VE~DE 6 KU~.,. :::f# 

MATBAA VE iDAREHANE: 
ISTA~ Bahtılı. Ankara eaddeshıdı •vAm ~· • T ... JM ( iDAM ....... ) ıtn (YAZI .... ) T.._,ı VAm. ..-,,_. 

5ahlıkHan 
Istanbul Emvali Eyta 
idaresinden : 
Ömer Hulusi beyin 1stikraz eylediAi mebaliA 18 

linde idaremiz uhdesinde vefaen n1efruA bulunan 
rayda Guraba Hüseyin ağa mahallesinde Karak 
sokağında 18 numaralı ve 346 zira üzerinde 16 
2 koridor, 1 dükkan ı tulumba, 2 halAyı havi bir 
ayrıca 2 oda, l koridor, 1 nıutfak ve 1 halAyı 
diğer b r f'V satıhktır. 

M~zktir lıana girildikte dörı basamak ıaş me 
zemiu kata inilince hir kor dor üzerinde 4 erden 
hkh 8 oda, 1 hala ,.e 1 tulumb3, ikinci kaııa 
kor dor iizer ntle 4 erden 8 oda, 1 hah\sı vardır. 
evin altrnda bir dükkan meyc·uı olup çimen&o 
\'e altıııda l>odrumu vartlır. Dükk:Anın iistünd 
mozayik taş merd ı venle cıkıhr bir sofa üzerinde İ • 
1 hala Ye 1 daracası vardır. Bina Ortaköy tran1 
rağmdat.lır. 

_Talip olanbr ve fazla malumat almak is&iyeı 
gu11 s .at 15 e kttdar Adliye binası dahilinde 
Euıvali E\ tam idaresine mür acaaı .-tsinl~r • 

ilan 
Yüzde 5 faizli, 1918/1334 tarihli 

razı dahili tahvilatı hamille 
Osmanlı bankasııı.dan: 

Mayıs 1930 vadeli ve 25 numaralı kupan bedelillia, 1 
1930 tarihinden itibaren Osmanlı bankaS1n1n Galatada 99 

idareleri gi,elerinde ve villyat merakiziade bulunan bil' 
belerinde tediyesine mtıbqeret edileceti mesktr talmllt 
rine ilin olunur . 

20 Türk liraıı itibari kıymetli beher tahvil kapa•
evrakı nakdiye olarak 50 kul'Uf tesviye olunacakbr. 

Kuponlann, numara bordurolan ile birlikte illru ft 
üzerine Osmanlı bankuı tarafından hamillerine, l»eraya 
gün ıonra getirilmesi muktezi bir makbuz Yerileceldir. 

ilan 
Osmanlı bankasından: 
Oımanb bankuı kifeleri, mayıı 1 inci pertembe 

baren it' an ahire kadar zirde muharrer uatlfte 
cakbr: 

1 - GALATA lDAREI MERKEZIYESI: 

Eyyamı adiyede, saat 9 1/2 tan 16 ya kadar. 
Pazar gtinleri, saat 9 112 tan 12 ye kadar. 
2 - YENICAMI ŞUBESi: 

Eyyamı adiyede, saat 9 1/2 tan 16 ya kadar. 
Pazar gtınleri uat 9 1/2 tan 12 ye kadar. 
3 - BEYO~LO ŞUBESi: 
Eyyamı adiyede, saat 10 dan 12 1/2 kadar. 

saat 14 ten 16 ya kadar. 
saat 9 1/2 tan 12 ye bclar. 

3000 lira kıymet iki senede iki 
taksitte verilmek prtile birinci 
tabit ihaleyi mtlteakip almacak
hr. Mtızayedeye ittirak edecek
lerden °/o 7 buçuk pey akçam 


