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Peışembe g ünü VRlll1ın talih günQ 1 
olacaktıl".. Çünkü )-'arın ·V.flKITı alan 
lıer/(eS muhtelıf İıed ı•eler kazandıran ' 
b r phlanlı o bilt•fı a1m ·ş ola<ald=:Jr. Bu · 
müstibaktın n tafaıl.atını yar.nki nfis
htımızde okuvun z. 

Adliye vekilimiz V AKlT e 
beyanatta bulundu 

1ııııı1111111ııııııııııı1111111ıııı1111ıı11,ııııııııııııııı1111111ıııı 1111111ııııı11ıı11111 Belediyecilik, hakimlik, meb'usluk 
Cennet1 bahsinde kadınlar 

\ Avuka ;clA 1 • ın fi 1 Han11ınllar11llııız 
'Yeni bir kanu~a ihtiyaç olmadan 

hakimlik edecekler 

Fedayileri 

YAZAN: Ömer Rıza 

Şehri 

Ceza mahkemeleri usulünde tadilat Kadınların 

belediye işlerin
de söz sahibi 
olmalara , bu 
mümkün olun
ca yapılma'iını 

düşündükleri iş

ler, hakimlikleri 
meb'usluk la r ı 
hakkındaki fi
kirleri nelerdir? 
Bunlar etrafın

daki anket kar-

Fevkalade meraklı, 
cazip ve heyecanlı eser 

Şarkteki gizli cemiyetler 
nel,.tr yapmı,ıardır 

Yarn 
Başlı or 

ı 

: şısında avukat 
İclal H., önce 
itizar etti ve 
kendisini ikna, 
güççe oldu. 

- Herhangi 

bir bahse dair 
111ııııııııı:ıı111111ıııııınııı11111111ıııııııııı1111111ıııınmııunırıut11ıııııı1111 söz söyledik mi, 

Macar ticaret heyeti 
Türk Macar ticaret müzakeresi 

için Ankaraya bir Macar heye
tinın gideceğini yazmıştık. 

reklam telakki 
ediliyor. Bilirsiniz ki av\lkatlar 
için bu memnudur! 

-~ Bunda o mahiyet yok, Hf. 
Biz, sizden fikirlerinizi soruyo-
ruz. 

- Hakikatte öyle, ama ...... 

Avukat /eldi HMHm 

yerden de izdivaç hakkındaki 

fikrim soruldu.Ne diye bilirdim? 
Tecrllbem yok ki bir şey diye
yim, öyle değil mi gerçi sualle
riniz böyle bir bahse ait değil 
Bu hususta fikrim var. 

'1.ive Veklllml~ın gazetemi~e hedtve eitl61 ~on re5'm 

Haber aldığımıza göre bu 
heyet tehrlmiı:e gelmiş ve An
karaya gitmi§tir. Hem ne denilebilir.? Başka bir [.Altarafı 5 inci sayıfamızdadır] 

Ankara, 1 (Telefon~ Adliye 
~k~~imiz Mahmut Esat Beyle 

1 
ilin mülakat ettim ve' evve

hl kendilerinden Hukuk mezunu 
(j <ltııı:nfarın hakimlikleri hakkında 
~t ~Üncelerini bildirmelerini rica 

tını. Dediler ki: 

~ ..._ Bunun i"-in hususi bir ka-
lın çı' t ı·· .. ı· ~ i<ar mıya uzum gorm ıyo-
~ ttı, Çünkti bugün hukuk faküt
-..1"thrı · d b' . b' . . ı 
1 G ız en mm ıtırmış o an 
iııt~k harıımlerımn hakimliğine 
ltı hah na kanuni bir mani yok-

t, 

tı ' Umumiyetle Türk kadınla
llın • 

t'tş sıyasi ve teşrii hayata ka-
lıt:aları hususundaki fikriniz 

it? 

la 'b- T anıa men taraftanm. Hat
~\ı ıraı daha faz a söyliyeyim 

tlda fa~d ..... . / a gorurum. ........ 
l\rık lcra ve if ıas kanunu için 
d. ara barosuna sorulan sual-
"ll b~L . dit ? ~lenılen netıceler neler-

ba;: Bu su&li yalnız Ankara 
l'o sundan sormadım • Bütün 

ti{ b 
lttitıd aralarından, icra riyaset-
lerd en ve sajr alakadar yer

en 
"et sorduın. Bunun ne netice 

eccği · . . 
~Utnk" nı şımdıden kestirmek 
"apt un değildir. Gelecek ce
te,c~~rı. tetkik edeceğim, dtitün-
.. ıını . 

'Oy i aıze ancak o zaman 
' Yebilirirn. 

- Birin · 
~tnt•k cı umumi mufettişlik 
~elen ~ı ceza usulü muhake
ı,~ . anununda tadilat yapı-
'slar rıvayetleri var, aebeplerile 

Şitndı~~ lntfeder misiniz ? 
~ ılık b- ı b' '1nıış d oy e ır şey hazır-

eğildir. 

Moskova sefirimiz gitti ıza fi 
Bir Amerikan mecmuasına kendisinin 

haiis Türk olmadıiını söylemiş 

Bir müddetenberi izinli olarak memleketimizde bulunan Mos· 
kova elçimiz Hüseyin Ragıp Bey dUn Berlin yolundan memuriyeti 
yerine gitmek üzere ıehrimizden aynlmııhr • İstasyonda dostlan 
kendisini geçirmişlerdir. Resmimiz Hüseyin Ragıp Beyi, tren kalk
madan evvel arkadaşlan arasında 1ı6steriyor . 

iktısat vekilimiz 

Son posta ile 
gelen bir Ame
ri '<a mecmuası 

1928·1929 sene
sini Amerikada 
geçirdikten 
sonra oradan ay
rılan yüz el ilik
i erden Rıza T ev
fikten bhsediyor. 

Rıza Tevfik 
Nevyorkta bu
lunduğu zaman 
bu mecmuamo 

idarehanesine git
miş ve vaktile 

Mekkeye gidip 
nasıl haç ve 
tavaf ettiğine 

dair yazdığı ya
zıları bırakmış
br. Bu münase· 
betle mecmua 

-·- Haftalık VAKiT ıu satırları ya-

Ziraat bankası M. le zıy:~ıza Tevfi-

Adanaya gidiyor ğin hacca git-y arın. parasız tak- meıi kendi ar-
Ankara, 1 (Telefon) - lktısat dim edilecek zusu ile olmuş 

Vekili Şakir P. yarın öğle tre- değildir. Bu a-

nile Adanaya hareket edecektir. deta bir kaza 
Ziraat bankası meclisi bugün Musahabe , içtimai bahisler, neticesi olmuş 

toplanarak Adanadaki çiftçilere Garp edebiyat tarihine giren bir addedilebilir. 
yapılacak yeni yardımlar hakkm- Türk muharriri, bbbi malfale, Çünkü kendisi 

· h · · · ne halis bir Türk da mukarrerat ittihaz etmiştir. mıza ' sınema , siyasi ıcmaı, 
h·ka ne de salabetli 

Banka ruildürü umumisi Şükrü 1 
ye... bir milslümandJr. 

B. yarın İktısat Vekili B. le bir- rdflllmıaııurnn-tnınıı~m111mımınnm1ifll!lııt?nıwflS•1t1I 'K endi si ba _ 
likte hareket edecektir. basının Arnavut 

Rıza Tevfik'in Adende yerli 
kıyafetile 91kerttığı bu re
sim Amerikan mecmuasında 
lntiter etmiftir , resimde 
g6rüldüAü gibi filezof go
beğ!ne kadar sakal bırak
mıttır. 

annesinin Çer
kes olduğunu 
söylemiştir • 

Rıza T evfiğin 
mektuplarından 
birinde denili
yor ki: 

•'Babam der
di ki Hıristiyanlık 
ihtiva ettiği yük· 
sek akide iti
barile melekane 
bir dindir. Ne 
yapalım ki bu 
beşeri cemiyet
lerde pek ko ay 
tahakkuk etme
mektedir . Bu 
itibar ile b;,ıgün
kü Avrupa mem· 
leket }- ve mem
leket menfaat
lerini kılıç la mü
dafaayı emreden 
İslamlıktan pek 
uzakta bulun
mamaktadır. » 

Filozof.Mekke 
ve kabeden şu 
satırlarla bahse
diyor: 

" Ben bizzat 
kendim, OCiibeyi 
o kadar iptidai 

ve müslümanhğan 
ilk günl erınde 
olduğu kadar ba· 
sit görünce hay
ret ettim. 

Burası bir dere 
viş odası kadar 
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Halk bilgisi Polis müdürü INisan balığı 
ee 

Cuma günü umumt bir Hakkımda Mzumu muhake- Aldötanlar, 
içtima yapılacak me 1cararı ver11ece4inden Aldananlar 

Halk bilm•i derneği Cuma hlJberim vok, dtvor Dün a- bir nisandı. Herkes bir-
gftnü konıe"atuvar binaımda Yeniden bızı müdürlerin birini aldattı. Büyük harflerle 
umumi bir içtima yapacaktır. Bu ifıdelerl ehndı karilerine aldanmamalarını tav-
içtimada idare heyetinin bir 
senelik meaai raporu okunacak- Polil 4 önctı ıube mUdürlO- siye eden gazeteler de ayni ıU-
br. Bundan baıka Anadoluda ğönde pasaport tahsilibndan tunlarda karilerine bir hayli pu
yapılacak tetkik ıeyahati metı- dolayı komiıer muavini Cemal Hon davril yaptılar. Biz dllnkU 
eleai mevzuu babaolacaktır. Bu ef. 6000 kOıllr liralak ihtiliı nllshamızın ilk sahifesinde, Pa
ıene Cenubi Anadoluda ıeyabat yapmıı, bunun üzerine Maliye risten Rusyaya kaçırılan Rus 
edilmesi Ye her utranalu yerde mGfettifleri tahkikat yaparak bir ceneralı Kutepofon ıehrimize 
k~yk6y ıezilerek halk bilgiaine fezleke ba.zırlamıılar, bu fezlekeye gelerek bir otele indiğini, üçün
ait blltün anasınn birden topla- istinaden Polis mOdurU Şerif cü sahifemizde de lstanbulun 
mlmuı temin edilecektir. Tetkik ye Defterdar Şefik beylerin h ·k· b k l E · li H 
ıeyahatine &ç kiti iftirak edecek, meş ur ı ı sa ı a ısı yıp a 

ihmal ve terabiden lüzumu mu- Jitle Fındık Fatmanın evlendik-
1eyahat esnasında Anadoludakl hakemelerine karar verilmesi için d k B k h b tqk:illta dahil azanın mesaisin- !erini yaz ı . u i i a ere 
den de ;.tifade edil-ktir. DeYlet ıurasına müracaat edil- b Ik . k .1 . 1 ... - mifti. e i manan arı erimız o muı-

C em ly eti erde: Mülkiye mUfettişi lmadettin tur. . 
Cemiyeti tedrisi)lei isl.tmi- Beyin yapbğı tahkikat,eski dör- Şimdi ıöyliyelim ki "bu iki beher 

)lenin senelik lctlmaı düncü ve şimdi ikinci şube mü- karilerimiz yaptığımız ufak bir 
Cemiyeti Tedriaiyei İslimiye dllrü ŞUkrU, dördUdncU şube puason davrildi. Diğer refik-

müdOrl\ Sadettm, Defterdarlık terimizden birisi Beyazıt havuheyeti umumiyeai nisanın d6rdU-
ne milıadif önfimllzdeki cuma 3 llncU ıube mUdürü Nazif Bey- zunun resmini koymuıtur. 
günll saat on dörtte senelik lerin de ayni suretle takibata Şehrimizde mfintqir nımca 
kongresini aktedeceğinden azayı dtıçar edilmeleri llzım geldiğini Aneksartitos gazetesinde Türk 
kiramm yevm ve saati me.zkQr- tesbit etmittir Bu zevabn da Yunan itilifının Ankarada imza
da DarÜHefakayı tetrifl~ri rica ifadelerine müracaat edilmiş, ve landığana dair bir Atine telgrafı 
olunur. ifadeleri Dahiliye vekaletine gön- uydurmuı ve karilerine bir nisan 

derilmiftir. bahgı~ yutturmucztur. Borsa.da.: Y 
Dördüncü ıube müdürü Sa- B d N 

lngiliz lirası 
h.giliz lirası dün 1031 kuruş

ta açı mış, 1030,5 kuruşta ka-

ı... o~ ve takırdi. gözlerimle gör
dum kı burada eski yunan ve 
mısır mabetleri gibi esrarengiz 
hiç bir şey yoktur. 

Mekkede hiç bir siyasi nutuk 
da irat edilmez. Oraya gidip 
dönen cahil Müslüman memle
ketine garip bir gururla döner. 
Ona nazaran hiç kimse kendisi
ne faik değildir. Ve Müslüman 
olmıyan kimse ona hükmedemez. 
Bu sebeple Avrupa devletleri 
müstemlekelerini idaire etmekte 
birçok müşkilata teaadüf eder
ler.,, 

Bu yazıları neşreden mecmua 
hiç bir müslümanm şimdiye ka
kadar tavaf ettiği Kabe hakkın
da bir Hıristiyan gazetesinde 
yazı yazmadığı cihetle Rıza Tev
fiğin yepyeni bir ıey yaptığını 
söylemektedir. 

dettin B. bu me~ele iı e firari artın a } İsan 
kaptanlar hakkında izahat Yer- Bartın 1 (Vakıt) - Bu sabah 
mek üzere Ankaraya gitmittir. puvasan davrH yüzünden garip 

Devlet ıurası tetkikabm iler- bir Yak'a oldu. Etfaiyeye bele-
letmektedir · diye dairesinden ateı çıktığı ha-

Bu mesele bakkanda bir mu- ber varilmiş, derhal yangın fi
harririmiz poliı müdürü Şerif ıenkleri atılmış otomobiller tah
Beye müracaat ederek malOmat rik edilmiı,fakat hadise mahallinde 
almak istemiı, fakat Şerif Bey, it anlaşılmaı, etfaiyeilc akın eden 
böyle ıeyden haberim yoktur, halk gülerek ve hididetlenerek 
cevabını vermittir. d6nmtlftUr. Zabıta halkı heye

M. M. komisyonu 
1 htilaf şayialarz 

M. Rivıs : "bu bir pueaon davril 
olmah ,, diyor 

Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azasından M. Holştat Ye 
Hendenon ile M. Rivu araamda 
bir bal sureti tberinde bir ihtillf 
çıktığı kaydedilmifti. 

Bu mesele hakkında fikrini 
ıordupmnz M. Rivas demiştir ki: 

- Bugün ( dün ) gazetelerde 

cana dilfUreo alaycıyı mahke
meye vermiştir. 

intiıar eden bu havadisin bir 
puason davrilden baıka bir fey 
olmasına ihtimal vermem. 

Kezalik bazı gazetelerde lntl
tar ettiği veçhile 1 nisan aalı 
günü huauıi bir çay ziyafeti ve
receğin haberi de ayni mahiyet
tedir. Yalnız aalı günleri benim 
kabul gtınilm olduğundan dostla
rımın beni ziyaretleri beklenilebi
lir. 

ıefih.. O, akpm yapbğmı aabah
leyin unutur.. Onun akhnda 
timdi bize yazdığı mektubun 
maali bile kaJmamıfbr... Biz onu 
utandumadıkaa o bizi neyle 

V AKll' ın tetrlkasu 136 
mahcup, mağlup edebilecek? Bize 
karşı kullanabileceği elinde ne 
ailih var? Yazan : Hüseyin Rahmi 

Suduri - f skarmozumuzu kır- Suduri - Ya şimdi onun ne 
da köpoğlu .. 

Ali Safder - Şimdi ne yapa
cağı:ı? Tekrar üzerine mi vara-
cağız?. Siya edip geri mi çekile

ceğiz? Vak'ayı inkar ediyor. 
Tahire evlathğım diyor. Bize 
ıeni müfteriler tecavüzile ken
disi iftira atıyor. Ne yapacağız? 

Bu herife mağlup olursak dük
kana tezgahı kapamalı ... 

Avnüsıelih -Teliş etmeyiniz, 
işi bir kolposuna getirir bu az
gının imanını gevretirim ... 

Ali Safder - Onda iman ne 
gezer ... 

AvnüsJelib - Her kafirin 
gönlünde tapındığı bir put var· 
dır. Merak etmeyiniz. Birkaç 
bin lirasını sızdırmadan bu herif 
elimden yakasını kurtaramaz. 

Allabtan ne Şeytandan korkmaz 
bir deli olduğunu söyliyordun ... 

Avnlisaelih - Halikle Şeyta
nın arasında benim gibi bir 

Uçüncü mahluk oldutunu ona 

göstereceğim... O ne kadar 
edepsiz olursa olsun amatördür. 

Biz bu iti meslek edinmit 
binaenaley bu yüzden ekmek 
yiyen aan'atkarlarız .. 

Suduri - Ne yapacaksın üs
tatı? 

Avnüsselih - Sırası gelince 
ıcörürsUn ... 

Ali Safder - Hemen ife baı
hyacak mısınız? 

AvnUsselih - Hayır .. acelesi 
yok.. Bu herif ayyq, kokain6-
man. OmoseksUel, en pis ablik
sızlıktarın canlı kolleksiyonu bir 

Suduri - Ona gönderdiğimiz 
tehditname ... 

Avnüsselah - O mektup 
rezaletlerini tesbit eden reddo
lunmaz bir hüccettir.. Biz iddia
larımızı ispata kadiriz. Meydanda 
Tahir çocuk var .. Kirli don var •• 
Rapor var ... Kocasından şiddetle 
dilgir, müteneffir Letafet H. ın 
da lehinize şehadet edeceğine 

fOphe yoktur ... Hini hacette 
şoförü de buldurmak kabildir .. 
Tahkikatı Madam Seminarın 
evine kadar götürmekten bizi 
kim menedebilir ? 

Ali Safder- Bizim yazdığımız 
tebditnamede bir şantaj kokusu 
vardır. Eğer, Nasıhın hareketinde 
cürüm teşkil eden bir şey varsa 
biz hotbehot onu tehdiden ıslaha 
kalkışmak salahiyetini nereden 
alıyoruz? Bize düşen vazife olsa 

Filistin de 
Kim kabahatH imiş? 
Londra, 31 (A.A) - 1929 

Ağustosunda Filistinde zuhür 
eden kargaşalıklar hakkında 

tahkikat yapmağa memur komi
syonun raporu neşredilmiştir . 
Komisyon ummumiyetle Arap
ları Y abudilere taarruz etmiı 
olmalarından dolayı kabahatli 
çıkarma tadır . Fakat, komisyon 
bu taarruz ve tecavüzlarin ev
velce kararlaştırılmış bir hareket 
olmadığını , Arapların ıiyasi 
emellerinin birer hakikat teklini 
almamasından dolayi uğradıkları 
inkisardan ve ati hakkmdaki 
endiıelerinden ileri geldiğini 
kaydetmektedir • Bu raporda 
lngiliı siyasetinin bilhassa Filis
tine vuku bulan Yahudi muha
ceretine taalUik eden aafbasmın 
açık ve vazih olarak izah edil
mesi tavsiye olunmaktadır • 

ee 

Yunanistanda zelsele 
Goloı, 1 ( A . A ) - Şehirde 

ve civar kaaabalarda S defa 
tiddetli zelzeleler olmuıtur • 
Bir çok evler yıkılmıı olup ha
sarat mnhimdir. 

Yeni Alman kabinesi 
Berlin , 1 ( A.A ) - Brunning 

kabinesi bugün Reicbstag mec
liıi huzuruna çıkmıtbr . 

1 ÖLÜM j 
DartılfUnun Eczazı ve diıçi 

mektepleri mlldürü ve Mnfre
dab Tıp muallimi Dr. Server 
Hilmi Beyefendi irtihal etmiıtir. 
Cenazesi buglln saat on ikıdc 
Fatihte, Altayda kain hanesin-
den kaldınlarak F atib camii ıe
rifinde namazı eda edildikten 
sonra Merkezefendi civarındaki 
makberei mabauauna defnedile
cektir. 

Tarltlrie eczacılar canf11etintlen : 

Eczacı Ye difçi mektepleri 
mildtırli Doktor Server Hilmi B. 
vefat etmiıtir. Cenazeıi bugün 
Fatihteki hanesinden kaldınlacak
br. BilcGmle meılektqlann saat 
11 buçukta Fatihte Sım Enver 
eczanesini teşrifleri. 

olsa keyfiyeti Müddei umumiliğe ' 
ihbar ve yahut ki daha doğruıu 
cnrnmden mutazamr olan allka
darlan davaya teşvikten ibaret 
kalır. 

AvnllsselAh - Hanımın man
yaaını oqaraak ondan vekalet 
alabiliriz ... Binaenaleyh müekkili
mizin zevciyet hukukunu müda· 
faaten davaya kableuüru zev
cine böyle nasıhane bir ihtar
name göndermiı alamaz mıyız? 
Zaten mektubumuzun sonunda 
bu hayuhahane ihtaratımız na
zarı itibara alınmadığı surette 
adliyeye müracaat ıztırarında 
kalacağımızı söylüyoruz... Esa
sen talik talebile işe girişece
ğiz .. 

Ali Safder - Ben davayı 
deruhte ederim. Fakat Letafet 
Hanımın manyasım okşamak 

hizmetini size barakıyorum .. 
Avnüsselah - Bu nazik iıi 

tevdi edecek tosunu da buluruz. 
Gülüştüler. 

- 53 -

Cafer Pş. 
Milli madat~uJ vekilimiz fi' 
rafından şerefine bır ti' 

yafet verildi 
Ankara, 1 (A.A)- Irak l'lıır 

biye Nazırı Cafer Pş. Hz. b 
gUn şehrimize gelmiş ve istB 
yonda Hariciye Vekili naoıı~ 
kalemi mabnus mUdürü ve Jt1 

dafaai mailiye Vekili namma Y~ 
verleri tarafından istikbal edi 
mittir. Cafer Pş. Hz. saat 151 
da Hariciye VekiliTevfik RilŞ 
Beyi, 16- da Başvekili smet J' 
Hazretlerini , 17- de Büyük rJ .. 
Reisi Kazım Pş. Hazretlerini 
yaret etmiştir. 

Ankara, 1 (A.A) - Şehri Ol r 
de misafireten bulunmakta ol,-
lrak Harbiye Nazın Cafer ft 
Hz. ıerefine Milli müdafaa vr 
kili Abtnlhalik B. tarafından ~ 
a)qam Anadolu KIUbUnde 
ziyafet verilmiştir. 

Tasarruf kumbaral,tl 
Ikramlve kur• aları çe""' 

Ankara, 1 (Telefon)- İt ~ 
kuı tasamıf kumbaraları ikt" 
miye kur'aları bugün Notet lı" 
zurunda merkez büroıunda f 
kildi. 

24559 numaralı kumbara~ 
Ankaradan Hale hanıma "'.;; 
14418 numaralı kumpra ,.ısı 
lstaubuldan Muzaffer Ali 8'1' 
200, 719 numaralı kumpara ~ ~ 
bibi lstanbuldan Hüseyin tır· 
Beye 100, 23730 numaralı ~ 
bara ıabibi Konyadan fi,,.. 
Bey ve 13453 numaralı ku111~ 
sahibi Istanbuldan Azime c~ 
hanıma 75 er, 1116 numarala k1' ( 
bara _sahibi Ankarada Nii"İ 
Jale hanıma 50 lira isabet 
miştir. 

Turing kulüpler 
kongresi 

Ankara, 1 ( Yakıt) - Se~ 
otomobil.erinin beynelmilel te' 
ring kulüpler vesikasını gôf ·~ 
rerek memleketimize bili t~~ 
girebilmesi için Maliyece..ıif" 
nizamname hazırlanmııbr. J" 

sonunda tatbikine başlana~ 
Beynelmilel Turing kulilpl J 
bu sene haziranda yapıl~ 
umumi kongrelerinin lıtanb f 
Galatasaray salonlarında '11 

ması mukarrerdir. 

gibi satılıyor. T edavihane ~~ 
cismani maluller, hukuki nıa~., .. 
larla dolup dolup boşahyo~ dt' 

Bu yılanı tamam ensesıı>.~ 
y~kalayıp yere çarpm.ak.~ 
hır fırsat zühuruna ıntJ ,ti~ 
Nasıh Bey dosyasını bir ~ ~ 
koydular. Şimdi başka d ~; 
relerle meşgul oluyorlardı. j)ıt-1' 
ların ihtisaslan sui a~l ·ııet' 
doğan mayup, gizli, kirb ;,. 
lerle, müzevver davalarda)' t' 

Fakat alelade hastahklııt r)' 

hukuki maslahatlar için ı;ııOr~ 
at eden safdiller de çoktU· ııat 
taja gayri müsait, kazaP~ratJ•" 
mUracaatları hemen baŞ'~ ~,.s' oll =-· ., 
savıyorlardı. Orada,bura yel'1 

ıarları, muhabirleri vard~,ııııt'" 
bahçeli binlik Mestinaı .,,oşı~ 
Yani ikballi zamanında """~i 
riye bin kuruşa çıkar':"'ş: ŞisSI 
le anılmış yüksek fahişe· 
altmışlık eski oturak··· ~etel~ 

Teselli muhtaçlarına, ümitsiz
lere işitilmedik ruhi gıdalar bulup 
tatbran mecmua ekmek peynir 

Kene Şahap bir çok ıı:,ıjf'eri 
rin namına İstanbuldan, bOll~ 
lerden kaydettiği ~ 0fl' ıJt' 
cebine atarak bir nıudd~ ğıJJI &JS'te 

savuşmuı, bu dolandırıcı • f911i1e 
turduktan sonra tekrC~//111"1') 
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•• uslar portakalcılarımıza'Bu sel er 
3 .. 20 ·? 

a da ~ f i • 

Berbe.-ler mektebi kapa d 
ektep hoca arı bütün bi gi eri 
a ebeye öğretmek istemiyorm ş .. 

.. k.. " .. . l mu mı. 
llıUŞ . U at gosterJyor ar Vakit küresi üzerinde 

Bu hal bütün tekziplere rağmen va
kidir ve el'an devam etmektedir · 

t(j ~Us lar son günlerde ihracat 
tcarıa .. k··ı~t iô rımıza gene muş u a 

lıa 3.tcrnıiye başlamışlardır. Rus 
~. tıcj ticaret mümessilliği Rus
~/' sevkedilen portakal 'arın 
~tsız, çürük, sandıklarının 
)at k olduğunu ileri sürerek tedi
)a t, rnUhim miktarda iskonto 
Cit~bl~k istemekte, portakal ta
~k~1rniz de bittabi bundan 
~Yet etmektedir. 

~11 Us ticaret mümessili bu is
~tonun bir mukaveleye mUs
t•b den yapıldığım, bl'nunla be 
~l~r Portakal tacirlerım izin ih
~ hal için kendısine müra-

'St etmediğini söylemekteydi. 
'ııı~ ~~sele etrafında dlin bir 
'-ta rrınmiz portakal t 1ccar
'111a lllızla görü~mi~ş ve fikirlerini 
diy lftır. Portaknl tüccarlarımız 

Otlar ki : 

~d~ Mürrıcssillik hize müracaat 
it 81.? diyor. Halbuki mümessil
ta Rotlişrnek kabil değil.. Ne 
ttı:an görüşmek istesek ya 
~~ldür, yahut burada yok
'ik '. cc•abım alıyoruz. Mümessil
t~ıhtiJafı esaslı surette tetkik 
ı._k emiştir. Yoksa Dörtyol por
,~l tüccarlarına hak verme-
~U lrı\lmkün değildir. 

't~ llıessili k beyanatında Ode
~t ' . gönderilen portakalların 
~t lıııktarının kağıtsız gittig"' ini 

~e . ' 
~~ nııktar sandığın kınk ol-
~b- tıu Odesadaki memur'ann 
~ 1~ e~erek buraya bitdirece
~ Ylıyor. Halbuki Odesaya 
~. I\~: portakal sevkedilmemiş
~~ gıtlara saralarak gönde
~ Portakalların, Odesa güm· 
~ ~e .nıuayene edilirken çü-

lltııle kağıtları çıkarılmış, 

fakat çüriik olmadığı görülen 
portakallar tekrar kağıtlarına 

sarılmıyarak çıplak buakılmıştır. 
İşte bu portakallar için yüzde 
25 iskkonto yapılmak iıteniliyor. 
Halbuki potakalın kağıdı hiç bir 
zaman bedelinin yüzde 25 ini 
değil ya, yüzde 1 ini bile teıkil 
edemez. 

Esasen portakalların kağıtlı 
gönderilmeıi hakkında mukave
lemizde bir kayıt yoktur. Farzı 
muhal olarak böyle bir fıkra bu
lunduğunu kabul edelim. Zaten 
portakallar kağıtlı gönderilmiştir. 
Kağıtsız olduğu söylenilen por
takallar Odesada muayene es
nasında soyu muşlardır. Rusya-
daki amelenin ıhmal ve tekasü
lünden Dörtyol tüccar an niçin 
zarar görsün"! 

Başka bir mesele daha: 
Odesada mallara yapılacak 

masraf Dört yol tüccarlarına ait, 

fakat bu masrafın kontrat mu

bince Biliç Vustok tarafından 
tediye, ve bilahare satıcılardan 

alınması bizim gelirken, ve mal· 
!arın tesellümü esnasında mil-
messilliğin Dörtyola tel~rafla 

Odesadaki masarifabn ödenme
sini bildirmesine rağmen bu gün 
tediye edilmek istenen bir mas-

rafı Odesa kabul etmemektedir. 
Bu suretle portakal bedellerin
den, bir ruple 110 kuruş üze-
rinden hesap edilmek şarti1e~ 
50 küsur bin lira tevkif ediliyor. 

Dünyanın neresinde 300000 lira
lık malın gümrük masrafının 
50000 lira olduğu görülmüştür. 

Hasıla, muayene masrafı, kl
ğıtların iskontosu, sigorta, nav· 
lon, sair masraflar hesap edilince 
kir etmek şöyle dursun, zarar 
ediyoruz. 

İki dost devlet arasındaki 
ticari münasebatta mühim bir 
rol oynıyan bir kaza halkını 

müstahsil vuiyetten çıkarmakta, 
bilmeyiz ne menfaat vardır.,, 

Türk - Franszz mahkemssinde 

Abdülhamit veresesi 
t. Davasına dün devam edildi 
tftlk 
l'ıııı ilın~timiz ~bd~lhamidin oğullarile kızla-

n Turk tabıiyetınde olmadıklarını bildirdi 
~ Dun İ" k 
-~c ur - Fransız muhtelit 

~it : lrıahkemesinde Abdillha-
~ tres .. 
~ ltıbn esının Fransız, Suriye 
'~~1.. an hükumetleri aleyhine 
~ .... l d 
t~,Qı avaların rüyetine 

t> olu 
t'tıaıt nnıuştur. Sabahleyin 

'\b·ı · azası miidd ·ı . T'" k 
~L l)tt' eı erın ur 
'lq •nden · k 
d\ ttıc l'tırk ıs at edildikleri 
~~.')a 1' olamıyacaklarmı ve 
tı."<Q\\ bak 6

1
rk. F ranıız mahkeme-

. ı anııy w 

acagını söylemiı-

(') .. I 
IİQ Rede 
ı. ttj fi .. ynd sonra müddei ve-
11\fJ ~ ar R·f 
~ 'l'ab 1 'it ve Nesim 
~ t.b·· beyler müekkillerinin 

ııyet· d ın en iskat edilme-

diklerini, ancak h d t b · u u ancine 
çıkarıldıklannı, dolayısile TOrk 
vatandaşlık sıf atanı haiz bulun
duklarını söylemitlerdir. 

Bundan sonra hükümetimiz 
namına ajan Naşit bey bir be-

yanname okumuştur. Hükumeti
miz bu beyannamede, AbdOlha
midin oğulları ile kızlarını Türk 
tabiiyetinde tanımadığını, zevce
lerini Türk tabiiyetinde tanıdı
dığını, bunların bir sene mOd-
detle haklarını müdafaa etmeği 
tanıyacağını ve bunlar hakkında 
söz söylemek hakkını muhafaza 
ettiğini bildirmiştir. Muhakeme 
karar için talik edilmiıtir. 

yeni bir müşkül 
İstanbul saatlerinin. ayarlarmı te
min etmek üzere Galata kulesine 
konacak o 'an vakit küresinin in
şaatı tamamen bittiğini evvelce 
yezmışbk, Buna rağmen kürenin 
hala işıiyememesine sebep, ortaya 
çıkan yeni bir mes'eledir. 
Yapılan tertibata göre direğin 

tepesinden tam 22 de düş e cek 
olan küre (20) saniyede bu ha
reketi yapmaktadır. Ha!buki 
Emanet (20) saniyeyi çok bulmak
ta ve kürenin 3 saniyede diiş
mesını istemektedır. inşaatı ya
pan mühendisler ise bunun üç 
saniyede kabil olarnıyacağını söy
lüyorlar. Dün sabah Emanet fen 
heyetinden iki mühendis mahal
linde tetkikat yapmışlardır. 

Bundan maada zeval vaktinin 
tam olarak tanzimi de kabil ola
mamakta ve bu hususta da müş
külata tesadüf edilmektedir. 
Emanet fen heyeti tetkikata baş
Jamııtır. 

Her erkeğe nazaran 
kadın nedir? 

Kıymetli hukukçu avukat 
Haydar Rıfat B. in tipi, Ame
rika ayan aza_sından en kibar 
ta\'urlusunu ha
tırlatır. Fakat 

·onu N evyorkta 
ayan meclisi 
koridorunda de
iil, İstanbul · 
adliye daires n
de bulduk. 

Engin ve kıv
rak söz söy. 
liyen Haydar 
Rıfat B. , sual 
karşısında gü- Haydar Rıfat B,, 
lllmsedi: 

• - Ne söyliyeyim? Yaşa göre 
Bazen mabut, bazen anne ... Ba
zen de ..... 

Haydar Rıfat B. , -Bilmem, 
iyi işittik mi?- bir kelime sar
fetti ki bu, bir ihtiyacın ifadesi 
oluyordu. 

- Efendim? 
- GörüşUrüı, g5rUşilrlb:I 
Çağnıldığı bir muhakemeye 

gidiyordu Acele uzaklaştı .. 
Aradan günler geçti. Üstat, 

çok meşgul olacak. Bir daha 
görüp görüşemedik. Bu kısa 

cevapla iktifa ettik. 
- - --

Müsellah motörler 
Rüsumat idaresi tarafından 

getirilen 7 müsellih motör Ak
deniz ve adalar denizi gümrük 
muhafaza müdürlükleri emrine 
verilmiştir. Bu motörlerden 3 
tane daha ısmarlanacaktır. 

Darülbedayi san'at
karlarz 

Darülbedai san'atkiları dün 
saat 14 trenile Ankaraya gitmiş
lerdir. Tamaşa san'atkalarımızın 
Ankaradan sonra Anadoluda bir 
turne yapacaklar, Kıbrısa kadar 
gideceklerdir. 

• 

B~rber mektebinin ilk kadın talebeleri 
Bundan Uç ay kadar evvel berberler cemiyeti Beyoğlunda bir 

mektep tesis etmişti. Burada mütehaasıs ustalar tarafından berberlik 
san'atma ait biJgiJer ve incelikler öğretilecek ve kursu ikmal 
edenlere vesika verilecekti. 

Dlln haber aldık ki berberler arasında çıkan bazı fhtilAflar 
yüzünden mektep kapanmışbr. 

İşittiğimize göre mektebe meccanen alınan bir talebe mektebi 
ikmal etmiş, fakat mektep idaresi bu talebeye vesika vermemek 
istemiştir. Cemiyet idare heyeti bunu kabul etmemif ve bu talebe
nin de diğerleri gibi vesika almaya hakkı olduğunu, ancak mek
tebe meccani talebe kaydı muvaffık olmadığına göre bu talebeyi 
kim meccanen kabul ettise lizım gelen ücretin kendisinden tahsil 
edilmesi icap ettiğini blldirmiftir. 

Diğer rivayetlere g8re de ihtilaf yalnız bundan ibaret değildir. 
Güya mektep, kurau ikmal edenlerin bir heyet huzurunda yapılacak 
imtihanı müteakip vesika almadıklarına taraftar olmuyormuş. Buna 
mektep idaresinin kurs talebesine aan'ata ait bUttın bilgileri oğret
memesi sebep olarak gösterilmelftedir. Mektep hocaları bildil!leri 
bütün şeyleri öğretmekten iıtinkif ediyorlarmıf. Maahaza bu da bir 
rivayetten ibarettir. Malum olan vaziyet mektebin kapandığıdır. 
Cemiyet işe müfettitlerin vaziyet etmeıini beklemektedirler. 

Metozadelerin 
istenilmiş 

iflası 

C. H. F. Adana müfettişi Hilmi 
bu hususta izahat veriyor 

Dnn Adanada bir ticaret mil· 
essesesının iki milyon liralık 
bir açık vererek sarsıldığını yaz
mıştık . Metozadeler firmasını 
taşıyan bu müessesenin vaziyeti 
hakkında Adanada çıkan Türk
sözü arkadaşımız C. H. F. Ada· 
na müfettişi Hilmi Beyle yaptığı 
mülakatı neşrediyor. Hilmi B. 
arkadaıımızın muhtelif suallerine 
verdiği cevaplar arasında ıun

Jarı da söylemiştir : 
- Adanaya gelince ılk İşitti· 

ğim haber Meto :ıade Osman B. 
ticarethanesinin sarsıldığı ve pe
şinden bir çok müesseseleri de 
sürüklemek ist dadını gösterdıği 
oldu, görüştüğüm .~eto z?de 
Fazlı bey; vaziyetlerının endışe-
ye değeri olmadığını, bir banka
ya merhun olan koza mağazala
rının başka bir bankaya rehin 
edildiği gibi haberlerin, karşılık
sız, çek çekmek gibi muamele
lerin uydurma olduğunu ifade 
etmiş, vaziyetlerini lstanbula gi
derek hemen ıslah edeceklerini 
temin eylemişti. Müteakıp gün
lerde alacaklıların Meto zadelere 

mekle iktifa ettiğini görilnce işi 
Adana mes'eleıi halinden çıkar
mayı d~ündük. Çünkn Meto 
zadeler bütün tüccarı defterlerini 
de İstanbula nakletmiş, ona mu
kabıl o zamana kadar istanbulda 
ikamet eden en küçük birader
lerini buraya göndermiş bulunu
yorlardı. Bu zat biraderlerinin 
Adan~ ~aziycti hakkında biç bir 
şey soyhyememek mevkiinde idi. 

Binnetice Osman beyle müş
terek imzası olanlar imzalarının 
şerefini muhafaza etmek için 
hakiki borçlarının fevkindeki dü
yunu da kabul etmek mevkiinde 
kalmışlar ve alacaklılarla anlaş
mıştır. Bu iptidai anlaşma bozul
masa Osman bey müessesesinin 
düçar olduğu sarsıntının memle
kette bir buhran tevlit edebil· 
mek istidadı kalmamıştır. 

Adana çiftçileri başta meto 
zadelerin en büyük alacaklıs 
olan " Kommerçiyale bank ,, ol· 
mak ilzere diğer bankalarla mu· 
tabık kalmışlardır. 

• 

Ihsan Rifat B. 
Gümrük 

Rifat bey 
miştir. 

umum müdürü lhsan 
dün Ankaraya git- 1 

müşterek imzası olanlar hakkın
da harekete ge ldiğini ve Meto 
zadelerin lstanbuldan Adanaya 
llncak teselli haberleri ıı-önder-

Adanada Meto zade1erin en 
büyllk alacaklısı olarak meyda
na çıkan Osmanlı bankası ile 
Kommerçiyale bankası olmuştur. 
Kommerçiyale bank, kenciısine 

..- Lütfen sayıfayı çevıriniz 
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Bahar yağmur 
------ ---
29. 3. 30, Ankcra 

Birkaç günden beri Ankaraya 
fasılalı surette yağmurlar 

ıağıyordu. Dün bu yağmur sü
reklı bir şekil aldı ve gündUz
den başka gece de devam etti. 
Ayni zamanda bir müddetten 
berı adeta yaz mevsimini andı
ran havalar birden bire soğudu. 
Meğer havanın bu ani tebeddülü 
sebepsiz değilmiş. Ankara kale
sine ve yenişeliir civarına kadar 
her tarafa geceleyin kar düş
müş 1 Bu suretle başlangıcında 
bize baharı beraber getiren 
Mart ayının son günlerinde kışı 
geri getirmesi artık yaz geldi 
zannı ile paltolarını çıkaranlar 
1çin bir azizlik oldu. 

Fakat ikbsadi vaziyet nokta
sından bakı!ırsa hava.arın bu 
azizıiği bizim için en büyük 
ilahi iütüflerden biridir. Çünkü 
ancak bu yağmur.ar sayesinde 
alınacak bol bir mahsuldür ki 
memleketin yüzünü güıdürecektir. 

Vakıa Anado!unun yaya kısmı 
henüz yağmur sıkıntısına düşmüş 
bir halde degitdi. Yalnız İzmir 
ve havalisinde yağmura ihtiyaç 
hissedi iyordu. Ankaraya gelen 
haberlere göre İzmir havalisi 

garanti edilen Koza depoıarıoın, 
kendi haberi olmaksızın kaçırıl

dığını iddıa etmiştir. Öte taraf
tan Osmanlı bankasının daha 
ıubat içinde Meto zadelerin bü
tün gayri menkullerini ipotek 
ettiği söylenmiştir. Hatta Kom
merçiyale bankasma merhun 
olan depoların Osmanlı banka
sına rehin edildiği iddia olun
muştur. Fakat bütün bunlar 
isabeti bir mahkeme kararilc 
anlaşılacak hallerdir. 

- Bazı bankaların kredile
rinı kestiklerini haber alıyoruz. 

Bu mes' ele ile bunun alakası 
varmi dır? 

- Osmanlı bankasının müş
terilerine hesabi carilerini mu
ayyen bir gün zarfında kapat
malarına tebliğ ettiğini işittim 
ve bunu beklenmeyen bir haber 
olarak telakki etmedim. Bunun 

haricinde hiç bir bankanın kredi 
kestiğini bilmiyorum. Banka mü
dürlerile yakıkdan temas ettiğim 
için kendilerinde kredi kesmek 
hususunda hiç bir temayül gör
medim. Bilakis Adana çiftçisinin 
bu hadiıe dolayısile, imzasına 

atfettiği ehemmiyet, bütün ban
ka müdürlerine muhitın sağlam
lığı ve dürüstlüğü hakkında 
emniyet verecek bir bal o'muş
tur. İş, Selanik, Şark bankaları 
kredilerine devam etmektedir. 

Z·raat bankasının bu sıkıntılı 
hadisede aldığı tavır kendisinin 
hakiki kara gün dostu olduğunu 
gösteren bir vaziyettir. Çünkü 
müessesemiz şu son gün1er zar
fında ipotek mukabili yaptığı 
ikrazat dört yüz elli bin lirayı 
geçmiıtir. Kredi muamelatı ise 
iş bankasmınki gibi yüksek bir 
yekün arzeder. 

Meto zade Osman Beyin gel
mesi çok iyi olacaktır, kanaa
tindeyim. Çünkü işittiğime 
göre iflAsı da talep edilmiştir. 
Fakat ne vakit geleceğini ve 
niçin timdiy.! kadar gelmek iste
'lledi2"ini bilmiyorum. 

için olduğu gibi dığer memleket 
aksamı için de artsk bu ihtiyaç 
tamamen bertaraf olmuştur. Her 
tarafa çok faıdefi yağmurlar 

yağmaktadır. 

Bu sene kış mevsiminde ha
v;ılar açık ve ılık gittiği için 
Türk çiftçisi elindeki bütün 
kuvveti mümkün olduğu kadar 
fazla tarla sürmek ve ekmeğe 
sarfetmiştir; bu noktai nazardan 

zirai faaliyetin derecesi haki
katen mucibi memnuniyettir. 
Eğer havalar nisan ve mayıs 
ayları zarfında da müsait giderse 

Anadolunun gerek ova, gerek 
yayla kısmı emsalsiz bir bolluk 
senesi görecektir ve önümüzdeki 

hasat ve mahsul z.ımanı yalnız 
köylülerin değil, ayni zamanda 
şehirlilerin de yüzü gülecektir. 
Çünkü mem1eketi dört seneden 
beri tehdit ve tahr p eden kıt-

lık tehlikesinin bu sene önüne 
geçilmiş olacaktır. Bu ise mem
leket ıçın her halde kambiyo 
meselesinden daha mühim bir 
felaketten kurlu mak demektir. 

İstanbul ve İzmir gibi büyük 
ticaret merkezlerinde mevcut 
iktısadi sıkıntmın baş: ıca bir 
sebebi Anado.u dahilindeki 
müştet ilerinden aıacaklarım tah
sil edememeleridir. 

Çünkü geçen senelerde tarla
sından mahsul a amıyan köylüler 
küçük kasabalardaki mütevassıt 
tüccarlara borcunu vermemekte, 

bunlar da tabii Istanbul ve İzmir 
gibi merkezJere para göndere
memektedir. Dediğimiz veçhile 
nisan ve mayıs içerisinde havalar 

iyi gider de Anadolu çiftçisi bu 
sene azami derecede toprağa 

döktüğü gayretin mahsulünü 
alırsa derhal iktısadi vaziyete 
gelecektir. 

Dün Dahiliye Vekaleti erkanın

dan bir zat ile görüşiiyordum. 
Bu zat son günlerdeki faideli 
yağmurlardan bahsederken büyük 
bir memnuniyet gösteriyordu: 
" Toprağa düşen bu yağmurların 
her damlası bizim için bir jan
darmadır . ., dıyordu. 

Hakıkaten muhatabımın yer
den göğe kadar hakkı vardır. 

Her memlekette sükün ve huzu

run en büyük düşmanı kıtlıktır. 

Bereket n timsali olan yağmur 

damlası ise tamamen sükün ve 
huzur demektır. 

Hu asa zirai vaziyetin bugünkü 
manzarası büyük ümitler verecek 
şekil ve mahiyettedir. Yalnız bu 
ümitlerden fili faide hasıl olabil
mesi için haziran ve temmuz 
aylarına kadar beklemek iktaza 
etmektedir. Binaenaleyh hali ha
zırda iktasadi buhrana maruz olan 
yerler v~ müessese er için en 
mühim mesele önümüzdeki üç 
dört ayı selametle geçirebıl

mektir. 
.AiJtJHd .AsuH --------

Devam saatleri 
Dairelerde cumaertesinden iti

baren devam saatleri değişecek, 
sabahleyin 9 dan 12 ye, öğleden 
sonra da 13,5 tan 17 ye kadar 
çalışılacaktır . .Şimdiki haıde de
vam saatıeri 9,5-12 ve 13-16,5 tır. 

Mimar S"nan 
DDünkü gazetelerde büylik 

Türk mimar Sinanın 342 
inci yaş düniımünü iç in ıht faller 

yapıldığını okudum. Bu insan 
Himalayası, eski medeniyetim ız 

için ortaya koyabileceğimiz en 
yüksek bir şahittir. Vatanın 

hemen her köşesinde enun ihti

şamlı hır eseri vardır. Ceçtiği 
yerlerde kubbelerden, kervan

saraylardan, sebil ve ulu çeşme

lerden izler bırakan bu deha, 
gölgesiyle bütün san'at tarihimizi 
kaplayacak kadar enğindir. Bu 

hakikati hepimiz biliriz ve öğün
mek fırsatlarının biç birisini 
kaçırmayız. Onun'a öğünruek, 
onu yetiştiren milletin her ferdi 
için bir haktır. 

Fakat her bak gıbi bu da bir 
takım vazıfelerden sonra insana 
gelir. 

Dikkat ettim gazetelerin ver
diği haberler Mımar Sinanı sade 
T erakyanın benimsediğini gös
ter yor. 

Trakya, dahinin kendi ifa
desiyle üstathğının muhteşem 
eserini taşıyan talihli bir ülke
dir. Bu itioar.a belki onlar ken
dilerinde başka şehirlerden çok 
hak ve çok borç farzeder~er. 

Böyle bir his karşısında hürmet· 
ten başka duygulara yer yoktur. 

Yalnız şaştığımı1 nokta T rak
ya ıların temiz heyecan arı değıt, 
Süleymaniyesile öğünen lstan· 

bulun sağır bir hissizlikle eli 
böğründe duruşudur. 

Koca Sinan, Edirneden çök 
buraya hizmet etmiştır. Kurdu
ğu en büyük eser T rakyada ise 

san'at şimşeklerinin hiç sönmi
yen parıltılarile sonsuz bir şen-

lik içinde aydınlanan o beyin, 
bu beldenin topraklarında din
leniyor. 

Süleymaniyenin keskin kavis

li kemerleri geniş li ubbe ehram

ları altında Sin 1n, bir kaç mer-
• v mer parçasına sıgınmıı yatar. 

Onun mezarı, milletin ruhundaki 
tevazu ve feragati taştan bir 
dille ne güzel anlatır. 

Geçenlerde " Pastör ,, ıçın 
yazı~mış bir bitap görmüştüm. 

Bütün hayab, ömrünün her yaş 

ve devirdeki çizğileri, resimler 
ve daha bin tıirıü şahislerle 

tesbit olunmuştu. Biz Siranamızın 

hakiki yüzünü, doğduğu tarihi 
bile belki bilmeyiz. Hayatına, 

nasıl çalıştağına dair de hemen 
hiç bir bilgimiz yok. 

Bunlardan geçtik bari öldüğü 
günü unutmamak kadirşinaslığına 
göstersek. 

Bir tek tahta pergerle bize 
aurlarca medenilik payesi veren 
bu üstadın, san'at hayatımızda 

uyandırması lazımgelen çarpıntıyı 
ne zaman duyacağız? Bir tek 

Muhittin Sebatiden başka ondan 
ilham alan kimse yok mu? 

5.ewaA 
eeı 

Riinuız kaldzrzlzyor 
Vilayet müdürleri encümeni 

dün toplanmış, havalelerde ev
raka yazılan ve daire isimlerini 
gösteren rümuzlarm karğaşa ığa 
sebebiyet verdiği İ leri sürülerek 
bundan sonra rümuz yerine 
daıre isimlerinin sarih bir surette 
ya olması kararlaştırılmıştır. 

J\!Jari Antuvanetin giizel ve cazip bir sıma: 
olduğunu söyliiyen kalemi mahsus 1\1 .ne 

kzral neler soruyordu? 

Piyesten sonra Madam dü 
Barri aktrisi kıralın locası ya
nındaki bir höcreye aidı. Kırat 
oyun arasında bu höcreye çeki
lir ve orada gözdesı!e mülaabe-

de bu'unurmuş... Bu höcrede 
ne oldu ? Şüphesiz doymak bil-

miyen ihtiyar zampara bu taze 
ve caz p güıellıkten keyfince İs · 

tifade etti. Aktris bu mülakat 

akibinde kırat ve gözdeden bir 
çok hediyeler aldı. işin asıl hoş 

tarafı şu ki, aktris locasına av
det ederken Madam dü Barri 
kendis.ne asla hoppalık etme-

mesini ve namuskarane yaşama
sını sıkı sıkı tavsiye etti. 

Kırala eğlence bulmak vazife
si yalnız kontese terettüp etmi
yordu. Bazı nedımler aiiei kıra-

linm hoşuna gitmek için kırala 
başka bir gözde tedarik etmiye 

çalıştılar. Baron dö Nökerk is

mini taşıyan intrikacı ve ahlak
sız bir kadın güzelliği ile naza
rı cHkk;ı ti celbetmişti. 

Kontese muarız olan parti 
Baronun kontesi atlatabileceği 
kanaatile onu kırata prezanteye 

karar verdi. En büyük asillerden 
dük dU " Dilras ,, an Baron ile 

kıral arasmda mlllikati temin 
için çalıştığı kaviyyen zannolu-

nuyor. Parça yeni o1mamakla 
beraber henüz kıymetli idi; ve 

eskimiş bir zamparanın hissiya
tım tahrik etmeğe müstaıt idi. 
Karalın bu lokmayı da tattığı 

veya tatmak teşebbtisOnde bu
lunduğu kaviyyen tahmin oluna

bilir. Şurası muhakkaktır ki 
hükümdarın vefatmda bu intrika 
hali devam ediyordu. 

Bu intrikamn aksini bir polis 
raporunda buluyoruz; raporda 

dük dö "Düras,, ın yerine prens 
dö " Subtz ,, in ismi geçiyor; 
rapor şudur : 

"..Anlaşıldığına göre kıral ba
ron dö Nökerki bir defalık ok
şamak liitfünde bulunmağa az-
metmiştir. Hükümdara bu kadını 
takdim vazifeıi prens dö :' Su· 
biz ,, e isabet ediyor. ,, 

Zaten on beşinci " Lui ,, şeref 
ve haysiyet denilen ıeyi çoktan 
peynirle ekmek yer g • bi yemiş 
hayatından silmişti. 

1770te Avusturya imparatoru
nun kızı "Mari Antuvanet,, veli
ahtla evlenmek için "Kompiyon,,a 
geldi. Kıral onu çabuk görmek, 
güzel olup olmadığını anlamak 
istiyordu. 

Naklolunduğuna göre, hudutta 
tanzim edilen mukaveleyi kalemi 
mahsus müdürü '~Büre., kırala 
arzettiği zaman kıralın ilk sözü: 
"Göğsü nasıl? Cazip mi?,, o.du. 
Müdür Veliaht hazretlerinin zev
cesinin gayet cazip ve latif bir 
simaya malık olduğunu söyleyin
ce kıral dedi ki: 

- Oou size sormadım ayol.. 
Siz bana göğsünü, memelerini 
anlatınız. 

~ri 
- Haşmetmeap oraya ~ diıı 

bakmağa tecasür edemedıtll ht 
Kıral kahkaha ile güldü: bu 
- Ne ahmak şeys"niı Y' "' 

Bir kadın görünce evveli or 
bakarldr: 

Bı~ 

Avrupada ıpor: 

Deniz a.yB"kabzlB~ 
Deniz üzerinde ayağına 

gibi tahta takarak gezdi~ 
dası Amerikada büyük bit 
bet görmektedir. «Akuapl' 
mi verilen deniz ayakabı at' 
den güne ıslah ediliyor. . 
dt ma her iki ayak için bit 
akuaplan kullanılırken şiıodi 
ayak için ayn bir tahta 
maktadır. Maamafih bu .J 
skisinin istimali kolay d~ 
Buna alışmak için büyük 
rese lazımdır. Bu spora ' 
lar dalga 'ar üzererinde 
mak tecrübeleri yapma . 
Sıçrayış kar üzerinde ski il' 
yanların sıçrayışını andı 

dır. Maamafib su üzerinde 
lanırken birçok dafalar 
mektedir. O vakıt mahir 
lar hava dahilinde adeta 
de atarak muvazenelerini 
mağa muvaffak oluyor!~~ , 

Z epeline direk "~ 
bina mı? 

Kabili aeYk balonlarıo 

için JAzımgelen direlderill 
küçlükle mümktln old 
bu baJon'ann Vaşin~ 
Nevyorktaki bir çok katil 
lann yukansına ba 
teklifi bir çok dedi 
mucip oluyor. '1 

Amerika kabili sevk ~ ] 
nnın pilotları bunun ka~ ~ 
mıyacağına iddia ettikletl ~ 
Vaşington Şehremini 'f'/ 
Şmit bunun mümkün o1'bi' 1 gini söylemiş ve sözünil . 
mühendislerin de td~ 
isbat ey emiftir. Bu müb ı~J 
inşa eedilmiş yüksek bin• tl'J 
ıisatmda bazı mertebe ~ 
vapılacak olursa bunla~,~ 
r J ndaki kulelerin ka bil"I 
direği vazifesini göte t 
kanaatindedirler. Eğed~ 
müvaffakıyetle icra e ·oi'.~J 
kında Nevyork ve V:·~~ 'i; 
otuz kirk katlı evlerıoı b'1 
sinde birer kabili ıevk 6,
nun bağlı olduğunu g 
kaviyen memuldur. 

Namaz 
Sabah Otl• lkiod• 

4,17 12,lS ıs,54 

BugünkO 
Bugün rüzgdr haJif 

/utlu olacakttr . 

' 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yazanı adrı Etem 

Dünktı kısmın hülasası : 
biri f. llustem ağa bana Son resimlerinden 
din nı gösterdi. Bu Resimde Saci· 
ht gozleri ve burnu Rüsteme fevkalıı.de 
hunliyordu, • - Rüstem ağa, dedim, 

rcs· 'tııi ~tnde Sncidin burnu ve gözleri 
~kıne pek çok benziyor, Rüstem: 
\' - Sabi mi? dedi .. 

?hllı c ı·ranma rağmen elime vermediği 
h]nh c daldı, dikkatle resme bakıyordu. 
\cnd~~kak ki pek heyecanlı idi. Benim 
dtııı • s ıne "Sacit ne kadar sana benzi yor,. 
b~rıı eınden biraz da alınmışa. Onun için 

en: 

lit ç - Ne münasebet efendim ? O şe 
~~ Ocuğu, biz kö,·lüyü1~ Onun eti bşka. 
f :ki başka! dıye cevap verdi. Mamaa
dar cnize bakıp resmin kendine ne ka· 
~benzeyip henzemedıp;in tetkik etmek 
th~du. Fakat bir dalga etrafı ,,]alato. 
l b· 0dasına girdik. Odada bir ayna· 
~r •r resme baki\ ordu. A vnanın önünde Cd . • 
\ıtııı Zdan gi:ırdiım açum, orta~ında ~an 

Y'l.ı, kırmızı sarı çor. uk snçlan çıkn. J 
L~ ,unıuşak şeylerdi, bu saçların 

ııuı d. . t H .. &() • ı ı açı mamış ı. enuz 
~lıyec - . b' ı d - . . hı egı ır şey oıma ıgı ıçın 

~-kıı melfıl, melfı kıpışık, 
h1Yor.ardı. 
uu b' St. . ı.r çocuk saçı idi .. 

İd;, cıdın saçları da bu renkte 

<>na sordum: 
' 'etı · - Rüstem ağa bu saçlar 
ın Çocuğunun saçları mı? 

hi" - Evet beyim... Benim de 
t Çocuw A k .. d •• gum var... ma oy e .. 

be~~Tlpkı Sacit Beyin saçlarına 
1Yor ... 

"- Evet f d' ~.. e en ım ... 
tıı_ listemin gözleri acemi yalan· 
)o dtın gözlerindeki hicabı taşı

r U t . 
t~·n'arnın arkasından bir küçük 
tıt'tn teki vardı. Bu güderi 
hti:~en masanın bir köşesinde 

u rnUştü. 
'Çok defa ıslanmış kurumuş, 
\a..~rnuş ıslanmıı eldiveni gös
~"Qını. 

" "._ Bu, dedim kimin? 
~k ._ Sacit beyin. Küçük beyi 
~ severim.. Tahmin edemezsi· 

"Ptk çok .. 
't~; Ben de Sacit beyi çok 

" ını. 

l'lltı~ Onun için ben de sizi gö
Ô onu görmüş gibi oluyorum. 

ı.~ Yle g" w. ld' .. l Htc w • orecegım ge ı, oy e 
ttJ Ctgırn geldi ki.. Gelse bir .• 
h.unııar adadım 
oır h . 
&u .. aftadır görmedim. 

'llttıpfill gelir diye kendisine 
lllta.tı ~r, Şerbetler hazırladım .• 

Aka, gelir. 
-.e~d Şam yaklaşb. Sacit hala 

Ad lnda yok. 
'otdu '~c:ağız nihayet haremden 

" ' ogrend · k" . ...... s . l ı. 
't ..... · acıt bey bu hafta iz n..... ıt! 

- 1'tektcb . . . hıldın:ı. e yetıf mek ıçın yalıdan 

d· le1te a 1 
1"1. M Y arca Sacıdi görme-

r'tı ~li:~:kk~k ki, Rüstem her 
~fl•ına bır .fotoğraf aynanın 
tlldia· geçıyor, fotoğrafın 

W. -· ıne b . 
"~ alaı enzıyen yerlerini 
~ tı h lethiae çalışıyoır. 
......_ lif Pheleniyor. 
'(~:ayar. bayır d;yor. 

" - Evet ta kendisi, ben 
bana benziyor yavrum... Çocu
ğum diyor. 
Akşam oldukça, isli lambanın 

ışığı altında en'amm içindeki 
saç, demetini alıyor, onu kokluyor 
seviyor, öpüyor ... 

" y d' - avrum, yavrum ıye 

her zaman gizli ve herkesten 
uzak ibaC:et eden ilk hıristiyan
lar gibi hislerini yatağa gümme
ğe mecbur oluyor. 

Önündeki küçük eldiven teki 
ona minik bir eli hatırlatıyor .. 

Bu elin satıibine yavrum diye
miyor.. Yalnız elin dokunduğu 
elin şeklini aldığı güderi par
çasını çocuğun elini okşar gibi 
okşuyor, öpüyor ve göz yaşlar ile 
ıs atıyor. 

Oğlum, yavrum ... diye avaz, 
avaz bağırmak istiyordu .. 

İhtimal derdini her sırrı sak
hyan, denize de söylemiştir. 

Fakat den•z, bizim gibi geveze, 
bizim gibi dedikoducu olmadığı 
için susmuş ve sırrım kimseye 
faş etmemiş·tir. 

"" 914 : Muharebe başladı ••• 
Birinci sene geçti, ikinci se

ne de g eçti. 
Ben artık askerim ... 
Bizim fırka ıçın Galiçyaya 

doğru yol göründii. 
Sirkeci istasyonunda eşyaları 

yükletiyor, efradı bindiriyorduk. 
Derken Bertin ekspresinin vakti 
geldi, kanpana çaldı . . Yolcular 
yerlerini alıyorlar, bavullarını 

öteye beriye yer.eştiriyorlardı, 

ben de birkaç paket cigara ala
yım dedim, istasyonun büfesiı•e 
girdim. Kiminle karşılaştığımı 
tahmin edemezsiniz. 

Bizim Sacitle burun buruna 
geldik. 

- Hayrola dedim. 
- Almanyaya tahsile gidiyo· 

rum, mühendis olacağım .• 
- Sen ... 
- Ben de Galiçyaya muhare-

beye ... 
- Ben onu atlattım. .. Demek 

sen yakanı kurtaramadın ... 
- Buz gibi asker oldum. Ga

liba bu gidişle be-n boyuna as
ker l< alacağım.. Kuleliden çık· 
tığım zaman sivil olayım diyor
dum ama bize başka meılek 
kalmadı. 

{Bıımedi ] 

32_1,22,23 doğumlular 
Usk_üdar askerli~ dalresmden : 

Bir buçuk sene hizmetli 321-
322 doğumluların bakiyyesile 
323 doğumluların kaffesi ve bu 
teve!lütlülerin Jandarmaya ayrıl
mış efradı kamilen celbedile
ceklerdir. Yevmi içtıma 16 nisan 
930 olarak tesbit edıldiği cihetle 
mükellefinin mensup oldukları 
Askerlik şubelerine müraca
atları lazımdır . 

İstanbul ikinci icra memurluğundan : 

Bir deyni mahkum bihten dolayı mahcuz 
ve füruhtu mukarrer muhtelif renkte 
( kadın şarpalan ve muhtelif büyüklükte 
kasket ) 6 nisan 930 pazar gılnü saat 
13 te Beyoğiunda Yüksek kaldmmda 
No. 16 şapkao l sm Tonun dükkAnında 
açık arnrma ile saulacağından talip olan
ların yevmi vakti mezkOrda saati mu
ayyeninde 9 30 • 89 Ô S numarayı müs
tashiben hazır bulunncaklan il~n olunur. 

930 - 89 

Avukat iclal H. 
fikirleri 

[ Üsttaran 1 inci Sa)ı fam ızdadır ] 

Genç ve zeki hukukçu, "An
cak» demeden şu sözle karşılaş
tı: 

- Şu halde onu öğrenmekte 
musır kahyaruz. Mademki fik
riniz olduğunu söylemiş bulun
dunuz! 

Bunun üzerine güldil "peki! ,, 
dedi, randevu verdi: 

- Yann aktam beşbuçukta, 
burada. Hazırlanacak, ıannetme
yıniz. Şimdi meşgulüm de! 

)f. 

İclal H., sözünü tuttu. Bah· 
cekapıda Şamb hanındaki şık 
döşenmiş, tablolar ve halılarla 
süslü yazıhanesinde, karşı kar
şıyayız. 

Jlıada ne fark vaı? 
- Ben insanları kadın-erkek 

diye iki sınıfa ayırmıyorum . 
Onun için önce hem size sora
yım: Belediye işlerine dair fik
rimi sorarken, bir kb dm diye mi 
soruyorsunuz, yoksa ... 

- Bir kadın diye soruyorsak? 
- Bir erkeğin fikrinden ne 

gibi bir başkalğı olabilir, derim. 
Ve bu arada erkeğin fikrini 
niçin merak etmediğinizi sorarım! 

- O halde sadece İclal H. 
ın fikrini soryoruz! 

- M kemmel. Belediyecilerin 
başlıca meşgul olması icap eden 
işler bence yollar, sular, gıdalar· 
dır. Yollar bozuktur, sular 
temiz, gıdalar saf değildir. Gı
daların ucuzlamasına da dikkat 
etmeli, ihtikarın önüne geçmeli· 
dir. Her şehrin ihtiyacına göre, 
evvela düşünülmesi lizımgeJen 
şeyler değişir. lstanbuı için ev
vela bunlar, sonra kreşler, da
rülac~~eler, daha ıonra san'at 
hayatı. 
Opeı aya giden vol 

- Bir opera tesisi lüzumunu 
ön safa almıyor musunuz? 

- Musiki, edebiyat, resim ... 
Bütün bu güzel şeyleri bugünkü 
cemiyet, yalnız bir zevk, bir eğ-
lence olmak mahiyetinden çıkar
mış, kendisi ıç •n bir ihtiyaç 
yapmıştır. Bu, Avrupada böyle
dir. Fakat. operaya gitmek için 
düzgün yolu olmıyan bir adam, 
zannetmem ki san'at zevkine 
varabilıin. Yolda sarsılmış ça· 
murlara batmıf, yorulmuı, sinir
lenmit bir adam ••. 

İclal H. ' gülerek ıunu ilave 
etti: 

- Ben şehri Hanımsız bir 
ev gibi buluyorum. Y anut Ha-
nımı var da evinin hakiki ihti
yaçları ile uğratacak yerde 
kendi lUks arzusunu tatminini 
tercih ediyor. 

Bu benzetişten ıonra İclil H. 
tekrar güldü: 

- Şimdi bu sözden Hanımlar 
bir an evvel iş başına geçmek 
istiyor da ~rkeklerin yaptığı iş
leri beğenmiyor, manasını çika
nrsımz. 

İclal H. , «Nasıl isterseniz, öy
le olsun• manasına delilet eder 
tarzda omzuuu kımıldattı 
Hakimlik ve hassa!Jıvet 
- Hakim olmanızın zamanı 

da gelmiş midir ? 
- Hatta biraz geç kalmış bir 

hak. Erkeklerle ayni sıralarda 
ayni dersleri okuduk, hiki:n ol
madık. Halbuki biri diğerinden 
daha kolay veya daha güç bir 
iş değildir. Biri diğerini tamam
lar. Nasıl avukat hakkın müda
fii ise, hakim de hakkı arar. 

Kadınların hakimliğine mani 
olarak hassaıiyet meselesi ileri 

5 - VAKiT 2 Nisan 1930 -

BU AKŞArl'I 

o p E A SiNEMASINDA 

SESLİ VE SÖRLÜ 

CENNET UDUR 1 
l\1ümessilesi: 

VİLMA BANKi 
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: Bu akşam M LEK SİNEMASINDA • 

iÇIL61N MEKTEPLiLERi 
• 7 perde ve 20 tablodan mürel.(kep Operette Rcvue tamamile • 
•. SÖZLÜ, ŞARKILI ve DANSLI bir film olan bu şaheser • 

. . .. l t d • • mevsımın en g uze emaşası ır. • 
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• biletlerin satışına başlanmışbr. Telefon Beyoğlu 868 • 
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j MARI BELL in li ı Bu akşam 1 

.ı t .•. r: g emsı ı • :! 

~ AŞK GECESi ~ 
Ü ( La Nuit est a nous ) ft 1 

1 
fil_minin son teşhir haftası tah- fi 
mm olunan muvaffakiyen ve g 
muzafferiyeti kazanmaktadır. Ü 

::::::::::::::::r.r.nı:c:r.::::::::::ı:::::::::::::ı::::nı 

sürülüyordu. Böyle bir mesele 
var mıdır ? Bir erkeğin hassasi
yeti ne merkezde ise, ayni ter· 
biyeyi gören kadının hassasiye
ti de öyledir. Bu hassasiyet, me
selesi değıl, daha doğruıu ter
biye meselesidir. 

Si nemaları o • 

Majik - Siyam kaplanı 
Etuval - ismıni unutan adam 
Lüksenburg - Gelin duvağı 
Ekler - Çarın yaveri 

Melek - Genç mektepliler 
Alkazar - Londra gPC.Cleri 
Opera - C ennet budur 
Şık - Duglas Kral 
Elhamra - Gece bizimdir 
Asri - İmparatoriçanın yüzüğü 
Alemdar - Hortlak 

Fransız tiyatrosu - Marie Bcll 
Bar ve M üzlkholler ! 

Garden - Elli Lis, lrena, Nandi 
Balet T almaç ve Siril 

Maksim - Jnlyet Jirarden, Duo 
Kleo İris, Lukas Trio 

Erkek vardır ki, büyükçe 
bir hadise karşısında zaaf duyar, 
rikkati fazladır. Kadın vardır ki 
iradesine hakimdir, aldırış etmez. 
H: ssasiyet bahsinde belki, .. ve 
ancak bazı erkekler meselesi 
olabilir. Fazla hassasiyeti, zaaf 
derecesinde hassasiyeti olan da 
- kadın, erkek farkı gözetmiyo
rum - mesleğini ona göre seçer. 
Kendine güvenen insan için 
tereddüt edilecek bokta yoktur! 

1 
1 Türkuvaz - Duo Sarandi 

Taşıp dökü'en, canlı, ce~al 
bir söyleyiş tarzı bulunan lclal 
H. , mahkeme huzurunda da 
ifadesini yeknesaklığa düşmek
ten kurtarıyorsa, muhakkak ki 
çok kuvvetli, müessir bir müda
faa tarıma sahiptir. Fikirlerini 
benimseyerek, hususiyetle ifade 
ediyor. Maksadını an alırken, 
serbestçe konuşuyor, yarı resmi 
bir meslek ifadesine hacet gör
müyor. 

- İçtimai iş bölümünde, ka-
dının vazifesi,en çok evindedir.Ya

ni en çoğunun demek istiyorum. 
Bugünkü vaziyet bu. Kalan eka
lliyet de erkekten fazla zaaf 
gös ermez. Ne fazla, ne eksik! 

- Bu son sözlerimizden, "Ka
dın, hem meslek, hem ev kadını 

olamaz, iki itle birden uğraşa
maz,, manası çıkıyor! 

- Kat'iyetle çıkarmaymız.lki
sini de telif, bence biraz güçtür. 
Fakat, mutlak söylemiyorum. İki 
sini birden başarabilen de bulu· 
nabilir. Yapabılen yapsın! 

Meb'usluk 

- Meb'usluğa ne dersiniz,Hf.? 
- Meb'usluk da tabii bir 

haktır. Ben, vatandaşlık hakla· 
rında müsavat esaasım kabul 
ediyorum! Tam bir demokrası. 
her türlü haktan kadın, erkek 
farksız istifade. Ben kadında 
bir nevi gayri reşitlik bulmuyo
rum. 

- Hepsinin zamanı gelmiı· 

midir sizce? 
- Bence,evet. Kayıtsız, şart-

sız, hepsinin! 
Zarjf giyinmiş, 

tavurlu lclal H,. 
balına teşekkür 
rarladı: 

- Hepsinın! 

kibar ve nazik 
keymetli iza
edilirken, tek· 

j 
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( Cocuk s_ay_ı_fa_sı ___ j Vilayet daimi enciime- •·~-ıiiiiiiiiiiiiii-ııiiiiiiiiıııiııı.._ ... 
Son bilmecede takdir varakası ninden: VA K 1 T ııı 

kazanantann isimleri Bedeli keşfi altını, be, bin yetmi• dart lira a1tm .. dart kuruş- Küçük ilanl 
Son 9oouk aeyıfa11 bilmeoeılnde tekdir varakası kazanan tan ibaret Y aluva - Karamllrael tariki birinci kıımımn intaatı 23 

karilerlmlzin lılmlerınl dQn kısmen netretmlftlk. Bugun ma- nfaan 930 tarihine müsadif pazar giinti ıaat on bire kadar kapalı 
badine devam ediyoruz. lılmlerlnl bugQn bulamıyenler yarınki zarf uıulile münakasaya konulmUfbır. Taliplerin yollar bat mDhendia-

Har ,on nepoluaur ~ 

•••••••••Tarife••••••• 
nüahaya bakmalıdırlar. lijinden alacakları ehliyeti fenniye veaaikile birlikte teminat ve teklif 

52 ~ Saraçınebaşı Horhor caddesi No. Haydarpa.•a. mektuplannı yevmi mezk6rda vakti muayyene kadatr ita eylemeleri. 

: ı Def alık tunış J1J 
: §0 • .2 "' • 

148 de Mehmet Avni B. 66 - Rııimpaşa mahallesinde Düz sokak 
53 - Yenibahçede İsmail B. No. 66 da Mehmet Bey kerimesi 
54 - Beyazıt Yahni kapan sokak No. Tıfliye H. 

26 da Suzan H. 67 - Kı111roprak Zühdip&fa mahalleli 
55 - Divan yolu Cebeciler sokak No. Şefik Bey sokılt No. 13 te Leyi! 

l 1 de Gönül Şevki H. Sait H. 

BcyoKlu Üaküdar 
56 - Panraltı hamam Dolapdere başı 68 - Ayaznıa 21 inci ilt mektep sınıf 

16 N. da Haldun Husrev B. 5 ten 192 .Umail Hakla B. 
57 - Niıantaş Harbiye caddesi ekmek 69 - Üsküdar Jhsaniye alt ıokak mer· 

fabrikası sokalt No. 7 • 9 da bin· hum Zeki ·Paşa hıridesl Noterdam 
bat1 lsltender Bey mahdumu dam dö afyon talebesinden Nefade 
Nihat 8. Fethi H. 

58 - Şişli Osman Bey Ahmet Bey so· 
kağt No. 69 Atıf 1 Jaşim B. 

59 - Şişti Hacı Mansur sokağı No. 39da 
Nermin Kemal H. 

60 - Ferikôy Kurtuluş caddeti inşirah 
aparumanındı Suzan Adil R 

61 - Beyo&lu postanesi muhasebe k!tibi 
Bahdyar H. 

62 - Hasköyde Keçeci Piri mahallelindı 
Galatasaray lieesi talebesinden 1016 
En•;cr Faik B. 

4'3 - Şişli Osınanbeyde Davut otlu so-
kak Ali buçuk zade apartunanı No. 
6 da ~at Şevket B. 

Seşlkta• 

70 - Z.mba oğlu bahçesinde 25 No. da 
Münif e Nımdi H. 

7 l - Çilek sokalt 67 No. da Hilmi lb • 
rahim B. 

72 - Kemalpaşa mektebi son sınıf tale
besinden 315 Hatice Sallhattin H. 

73 - N<>trdam dö Siyon mektebinden 
'l7 Se'im Nureddin H. 

74 - Sen Lui L':olleji tale~sinden Doktor 
Hikmet bey mahdumu Ncjat Hik
met B. 

75 - Yelde&irmeni kahve sokak Doktor 
miralay Suphi beyin kerimesi Mü· 

&4 - Şenlikdede mahallesi Söğütlü çık • 
76 

mazı No. 5 te Saim Seza B. 

celi• H. 
Yelde~rmeni kahve sokak Doktor 
miralay Suphl beyin kerimesi 

65 - Fındıklı SahPızar yokufU o. 8de 
M. Otuz B. 

ee 

o Bulmaca o 

ı\'lualll H. 

ı Nisan 930 

Borsalar 

Öksürenlere Katranı Hakkı EkrelJl. 

/*"#tul JiJnlündJ ten memur/ulunılan: 
Kirkor Hazaroıyan Efendinin Emin• 

Feride hanım zimmetindeki alacağının 

temini istifası zımnında mehcuz bulunan 
Hoca Alaettin mahallesinin Tahmis önü 
caddesinde atik 35 cedit 39 N. kuru 
kahveci gediğinden munkalip dükkanın 

H de 8 hissesi otuz gün müddetle iha· 
lci evveliyesi müzayedesine konmuftur. 
Hududu, sığ tarafı Nuri ye I 1. vesairenin 
dükktnı, sol tarafı yemişçi Kôsti E· 
fendi dükklnı arkası Mısır çarşısın~ ait 
mağaza ve cephesi Tahmis caddesile 
mahduttur. Mesahası 48 arşın terbiinde
dir. Bodrum mahalli, zemini genişçe kl
ğıtçı dükk!nı fevkınisine muharrik bir 
merdivenle çıbldıkta zemini tahta döşeli 
bir oda olup derununda Davlt Bahar 
Efendi müstecirdlr. Kayınetf muhammi· 
nesi tamamı aln bin liradır. Talip olan
lann fii muhımminelinin yüzde onu 
nisbetinde pey ak~slnl munteailen ve 
4112 • ~~8 dosya No ile 5-5-30 tari· 
hinde saat on dörtten on alaya kadar 
bizzat ve hllveklle ve fazla mılOmat 

dosvasında ita edileceği ilin olunur. 
. (838-411 !) 

~ ıcro mem"""funtlıın: Bir bor
cun temini jıtifası için mehcuz ve pa· 
nya çevrilmesi mukarrer bir adet piyano 
Beyoflunda Sakızqacında 73 No.lı apar-

Gayri menkul mallann açık 
artırma ilinı 

laton6ui 4 anca icra mmıur/uluntlon : 
lstanbulda Mahmutpaşada Servi daye 

hatun mahallesinde Aşir Ef. kütüpaneı.i 
ve Hoca ham sokağında tamamına tik 
yüz bin lira kıymet takdirine cedit 67 · 
69 • 71 • 71- 1. 7~. 73 • l. 75. llA 63. 
32 na 36. 36 40. 42 numaralarla murık· 
kam bosurum ve dükklnlan mutemir 
Kacırcıoğlu hanı namile maruf hının ve 
derunüne cari nısıf çuvaldız tatlı suyun 
12 hissede 3 hissesi \'e Mahm ııtpafada 
Mahmurpaşı maha11e ve caddesinde ve 
Beactler soka~ndı tamınunı 64000 lira 
kıymet takdir edilen atik 1 7 Mü ; ve 17 
Mü; 17; 265 - 11-13-IJ - 263. cedit 26 
26 - 30 - ')6 - 32 - 34 - 36 - 58 numa· 
ralırla murakkım aln bap dükkanı milş· 
temil yanm han namıle maruf hanın atik 
263 numaralı dükktn mahallinin tamamı· 
nın ve 26) numarah mahallinin yetmif 
iki hiıse itibarile j6 hissesinin ve diğer 
numaralı mahallerin 244 hisse itibarile 
108 hisıesİnin 12 şer sehim tertibile 3 
sehmi. Ve Şehzadebışında feyılye ma
hallesinde Şehzadebaşı caddesinde tama
mına ôtuz dokuz bin lira kıymet takdir 
olunu atik 195 ve yirmi bet defa 19S 
Mü. ve cedit 113 • 115 · 117 • 119-121 
123 - 125 • 127 ı29 • 131 - ı~u 135 . 
137. 139. 141 • 145. 147. 149 - 151 

: J • " 6§ 
: 4 1§ • • • i lhtlvaç kalmavın- ) 
• ca)'a kadar ( cuamı I ılJfJ 
: 1 O def o) il.in edil- l 
: mek ifzere ma1du ) 
• 
: Abonelerimizin her Uç aybt "11 
: btr def111 meccanen 1 

: 4 satırı ıeçen ilAnlann fazlı ~
• için 5 er taruş zammolunur. 

~ ......... ·······-····· 
Kiralık • Satılık 

Satılak Muşamba Tente -
tre 8 X 9 = 7.? metre murabba! 
parça, adres Beyoğlunda lstikta.l cı 
N. 195 Şirin gazinosunda müıtecitl 
ço Efendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda 
bayırında tramvay me\ kifine pek 
fevkalAde nezaretli terkos ''e 
tesisatile on bir oda \"e müştemlltlJ 
!reyi havi on bir numaralı hane 
tır. Jstiyenlerin derunundakilere 
caatlan. 

Kiralık hane - Aksaraydı 
fularda Ortaçeşme sokağında on 
bir hane klralıknr. Talip olanlann 
Yusuf ağaya müracaat eylemeleri. 

Acele aablık kAgir hane 
Mercanda Uzunçarşı başında KJ)tı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye 
beş oda, teraça, mutpak, terkoa. 
elektirigi havi üç katlı kigır hane. 
ııanlıktır. 

Talip olanlann Sirkecide llısan11' 
bannı müracaatları. 

11-.-:::.-+--ııtıiiii-.lll umanda 'l - 4 · 930 tarihine mUsadif 
pazınesi günü öğleden evvel saat dokuz· 
dan ona kadar açık artırma suredle 
ıanlacalı:tır~ Taliplerin orada bulunacak 
memuruna müracutlan illn olunur. 

156. 155 - 15/ l - 157. 159 - 161·163 
numanlı dükklnlann 12 de 3 hisseleri 
ile mahalli mezk6rde Şehzadebaşı cadde
sinde atik 19S Mü. cedit Muhwpqa 
sokatında I 3 numareb üç bin beş yüz 
lira kıy•tlf bir bap hanenin tamamı ve 

KlRAUKTIR 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

BuglJnlcü bulmacamız 
Soldan sağa: 

Y akardan af8iı: 
1 - Su ve11Dh en hır su şirketi [6], 

çok delil [i]. 2 - 1 Jane [2], yama [i]. 
3 - Güzel tanatlar birliği [9]. 4 - lı
tihkAm [4], malik (4]. 5 - Garez (i]. 
6 - Bir \'ap·ır idaresi [I I]. 1 - Rütu· 
bet [3[, •)ak (2]. 8 - Deri (3], nota 
[t]. 9 - lçmeıl haram (5), saça baf[S). 
10 - · Akıllı [4], ıeri veraek [4]. 11 -
Sönmi.i;- ateş [3], boru [4]. 

Kambyo 

1 lnlflla IJruı Kr. 
" T .L ••tal»IU Dol 

f"raak 
Uret ... Betp 
Drıbml .. • 11. Fraıılı ... Len .. . Florin .. ltaroa .. • Slllaı .. • Peıeu .. • Mm .. • Zlod .. • , .... 

to Ley it anış 
ı Tttt ltrut Dinar 
"Çe"o•eç lhnt 

Nukut 

ı lacerla (in ... ) 
1 Dolar (Amerlb) 

P'raat [Pr&Ula' 
Uret (ltalya 

O P'rut Belçika] 
Drahmi [Yuau] 
fnat [ l1Ylçrel 

o Lna 'ihlp.r] 
ı Florllı (Felemenk] 

Karct11 [ÇetoıloYı•J ı 
ı $1 ... IAn1tuyı) 
1 Peuu lllpaayı] 
ı Rıyımır•IAlmaayı 
1 ZICKI ' Lelıtsıu 

ı Pacö Macıartatu ı 

!O Ley [llomanya) 
Dlıır 1 Yaploryıl 

1 Ç'9YO•eç SeyYlt 

Ahlll 
Meddtyı 

Rulıno 

Bona 
bırlcl 

ıcaret ve zahırt. 
ı-ıatlar ne..t ..__ klıllWuwıııı• .......... 

Butday 
Tlalfal 
SllDter 
Seft 
- Zahinler-

Çavdır 
Arpa 
Mıaır 
F1111l ı 

Oklruı 
~ A...,t 
K.P. K. P 

14 05 ı• 
., 

12 • ıa f11 

., 
' ao 8 a 
1 lo • • lı 20 6 S!ı 
30 

29 - 119 

8 inci ıcraJan: Bir deynin istifası için 
mahcuz licograf taşlarile bir demir kasa 
nisanın 6 ıncı pazar günü saat 9 da bil

müzayede sarılacak. Taliplerin Clağalotlun
dı Çatıl ~şme caddesinde 42 n ıımara
da memuruna müracaatlan. 

i Defterdarhk llAnatı 1 
SATILIK ARSA - No. 14, 

Cami ıokağı, Hüseyin aia ma

halle.ti, Kocamuıtafa pafa, Sa

matya Şimendifer ve tramvay 

latuyoalarma yakandır. 4 dönüm 

maktannda bulunan ana kapah 

urf U8Ullle MOl&Jedeye çıkanl
IDlfbr. Bedeli 4 aeae ve 4 tak~ 
ıitte verilmek prtile tahmin 
edilen kıymeti 7264 Liradır. 
Talipler 545 liralık teminat para 

Ye ya •••• mektuplarlle teklifna
melerini 22 Nisan 930 Salı ıünll 
saat 14 30 da lstanbul defter

darhpda mllteşekkil ıat11 ko
misyonuna vermeleri ilAn olunur • . 

(R-107) 
Jf SATILIK KAGiR EV VE 

DÜKKAN - No 20, latuyon 

ıokak, lmrahorilyasbey mahal

lesi, Samatya, 2 katta 6 oda 2 
ıofa 2 mutfak Ue albnda 22 
numaralı 1 oda 1 hallyı mllfte

mil dükkan, tahmin edilen kıy
meti bedeli 2 sene Ye 2 taksit

te verilmek ıartile 3658 lira, 

aabf muameleei pazarlık ıureti
le 21 NiAD 930 Puartui ,Onil 

uat 14,30 da defterdarlıkta 
yapılacakbr. ( R - 21 ) 

' 

Çarşıyı kebirde Aynacılar sokağında ta· 
..mı• 4000 lıra kı7met takdir edilen 
atik ve cedit 27 numaralı bir bap dük
kAnın "?~ de % hissesinin t~ sehim iti

barile 3 •ehmi ''e Demir kapıda emir 

Kuaguncukta Markopaşa 
bitişik .l\o. ıo - ti boğaza 
klmileyi havi geniş \ e ha\·adar 
muhat bir bahçe içinde dört oda 
ve hamım kumpanya suyu, 
dört dakika, çarşamba ve cuma. 
sahibine müracaat 

mıhılleslnde Demirkapı caddesinde adk Mu·· teferrik 
4 oedlt 5J numarala tamamını yedi bin 

bet JU• lira kıymet takdir edilen bir Gaip aranıyor - ( Beşikraf 
düktlnan 72 de 36 hisaeıiDin 1 ~ sehim ter· atik mahallesi Salih Efendi 

tibile 3 sehmi ve ŞohmehDMt geyllni 2 numaralı hane sahibi Zehra H. l 
mahallesinde Bahçekapa iskelui sokatın· kazasında çamurcu karyesinde 
da 8000 lira kıymetli atik 38 cedit 52 Ağı zadelerden lsmıil Efendi ~ 
numarala bir bap dilkkhın taınamL Birin- Ay GW Harumı anyor. insaniyet 

haber verilmesi. 
ci açık arttırmaya konulmuştur. Arturma l=====-=========-'~rl 
Jstanbul 4 üncü icra memurlutunda ı. aranı yor 
5 . 5 - 930 tarihine müsadif pazartesi 
g(lnü sut 14 ten 16 ya kadar yıpılacak
br. 

1 - Jşbu gayri menkulün arttırma 
flrtn&mesi 22-4-930 tarihinden itibaren 
930 45 numara ile İstanbul 4 üncU ic
ra dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıkur. llinda ya-
zılı olanlardan fazla malQmat almak is
teyenler işbu şartmımeye ve 930-45 
doıye numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

i Arttınnaya iştirak için yukarda 
nzılı ktymederln 100 de bet teminat 
gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicilile sabit ol
mayın ipotekli alacaklılarla diğer ala
caklılann ve ittifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve hususile fal?. ve masrafı 
dair iddlılannı işbu ilAn tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı müsbltele
rlyle bitlikte memuriyedmlze bUdirmeleri 
ieabeder. Aksi halde baklan tapu slctll
le aabit olmayanlar Pbf bedelinin pıy
l1tmr11ndın hariç kalırlar. 

4 - Göaterllen günde arttırmaya 
iştirak edenler attırma tartn•meslni oku
muş ve lüzumlu mahlman almış bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve idbar olu
nurlar. Ostünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezse cayri 
menkul ikinci bir arttırma ile satılır. 
Ve bedel farkı ve mahrum kılma 100 
de bet faiz ve 11rarlır aynca hükme 
hacet hılmatıızın memurlyedmlsde ah
cıdın tahsil olunu~ 5 numaralı fıkrada· 
ki şart tahakkuk etmek kaydlle Uç defa 
balflldıktın sonra ga yrl menkul en çok 
arttıranın üstünde bırakıbr. Şart tahık· 

kut etmezse geri barakılıp alıcı teabhii
dUnden kurtolur. Ve teminat ta kalkar. 

5 - Am:ırma birincidir. Tahmin 
edilen kıymeti bulduğu ıurette en çok 
ımranan Ustünde bırakılır. Hemen veril-

Fransızçadan Türkçeye ve ın 
tercümeye bihakkin vakıf genç bir 

tercim akşamlan çalışmak üzere bir 
rcthane ve yahut gat.etede iş anyor. 
edenletln V AKIT gazetesinde M. 
Btyı mllracıudan. 

çiftliklerde çalı.şom ve vesaJkfrrı 
tur. Her nevt motörle mütebarıtk 
ve değirmen ve alAb ziraJyeyi 
tamiratını deruhte ederim, tafrada 
lerin birisinde çalışmak lsdyorulll-



Gazi Antep Nafia Baş 
tnüh endi s li ~in den: 

fier OçilnU bir talibe veya her kısmını ayn ayn taliplere ihale etmek Ozere Gaziantep - Nizip yo
inıalAtı sınaiyeıi silsilei fiat ve bedeli muhammeneleri llzerinde berveçhi zir 20 mart 930 dan 

lda.n 930 tarihine kadar kapalı zarf usulile mtlnakasaya ftJ:eclilmiftir. Talip olanların müzayede 
~llcasa ve ihalat kanunu mucibince teminat ve teklif zarfuun Encllmeni yillyete itası ve ehliyeti 
-ar İye vesikalarının bir hafta evvel Bq milhenclialiğe ibrazı ye teraiti anlamak lb:ere Nafia dairesine 

•caat eylemeleri ilAn olunur. 

Ne•'i ameliyat Ayintap -
Ku 

65.00 

1020.00 

2376.00 

2626.00 

63.00 

1190.<>0 

2587.00 

2828.00 

urlu - Nizip 
Kuru 

63.00 

1143.00 

2670.00 

2904.00 

l. M Ka ak tqı Ye mahalline vaz'ı 
2 

li M Çimento harcile derz 
2 

474.00 505.00 509.00 

1· M a 

1 2 
· " Kuru perre 

Bedeli muhammeneleri 

l\iralık kılgir ha
lle ve diil{kan 
~'~taş alt,aratı vak/ıge tda• esınden: 

'4iktaşta Akaretlerde 105 
toı11 tolu hane ile 20,28,32 nüm
~ dlUtkinlar bilmüzayede icar 
~~Ceğ~nden ıehri halin ikinci 
>İtrQ· lllba gününden itibaren 
'-t 1 fılln müddetle aleni mU
~deye çıkarılmııtu. T aJip 
~ 'On Ye daha ziyade mallı· 
~İtııı·'1nıak isteyenlerin ni11ma 'l 1 liçOncü çarıamba günll 
~d °" liçe kadar mahalli mez
~ 54 nfimroda mütevelli 
~ akanılığına ve yevmi me:r.
~d 11 saat on UçUnden on beıine 
t~k '" Çenberli taıta lıtanbul 'af .nıüdüriyetinde idare en
~ mllracaat etmeleri. 

•talık kagır hane 
~~ta, a~arah vak/iye tdamlnd•n: 
~ıktaşta Akaretlerde 5-9,14 
it İctr alı haneler pazarlık sureti
" edileceğinden talip olan
~ \'e daha ziyade maliimat 
~ isteyenlerin nisanın yirmi 
\ ii çarşamba günU saat on 
~kadar mahalli mezkUrda 54 
~"'•da mUtevelli kaymakam
'- tı •e yevmü mezkôrun saat 
'bçllrıdeıı on betine kadar 
~di ~rlita,ta Istanbul evkaf 
~de idare encllmenine 

Caat etmeleri. 

~ bnaldlhanul madOdydinJ<n' 
~bbiy lenı edevat ve eczayi 
'-tııı e kapalı zarf münakasa ile 'ltl •hrıacakbr. Mllııakaıa ni
"-t ~edinci pazarertesi günü 
~"-da ~ te lstanbulda Gedik 
)'~ıla Jandarma imaJithanesinde 
~~~tı taktır. Şartname imalAtha
~ . \'erilir. Te klif namenin 
\ta •1:1tl&sı ve edviyenin mUfre-

J, 
1lttııamede münderiçtir. 

~~~a imaldihane$/ miıdD.riyetinden: 
~nıı,ıc ıla 35()() kundura kapalı 
~.kasa ile satın ahnacaktır. 
~6 ~aa 12 nisan cumartesi 
ikı>, •t 14 te lstanbulda Ge
~Jada Jandarma imalitha
'-''ılth Yapılacaktır. Şartname 

aneden verilir. 

125.00 127.00 104.00 

400.00 426.00 443.00 

311.00 341.00 311.00 
7000 Lira 6500 6500 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul Emvali eyt~m 

idaresinden: 
ı - Satvet Lötfi Beyin is&ikraz eylediği mebaliğ mu

kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 
Kartal kazasına tabi Dolay oba karyesinde Çamlık mev-
kii, set üzerinde 17 numaralı, altı oda, bir sofa, ayrı bir 
nıutfak, iki ahır, iki hala ve iki kuyuyu havi bir kargir 
ki>şk ile dahilinde bağ ve zey.tinlik buluuan 22 dönüm arazi, 

2 - Şevki Beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabi
linde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kartal 
kazasına tabi Dolay oba karyesinde Devirnelerde, Pen
dikten Uolayobaya gidilen yol üzerinde belediye reisi AH 
Beyin köşkü civarında 11 dönüm 3 evlek ziraate elve
rişli bir kıt'a tarlanın nısıf hissesi, 

3 - Bahriye nıü&ekaidi Hasan Efendi ıevcesi Hatice 
Hanımın istikraz eyledi~i mebaliğ mukabilinde idarenliz 
uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kartal kazasına tabi 
Dolay oba karyesinde 95-10 numaralı ve 3 oda, ı sofa, 
ı mutfak, 1 havlı, 1 fırın, 1 kuyu, 1 halA, 1 samanlık 
ve ı ahırı havi zenlin katı dolma kArgir, üzeri ahşap 
bina ile 1200 arşın bahçesi, 

4 - Ayşe lsmeı Hanımın iatikraz eylediği mehaliğ 
mukabilin'de idaremiz uhdesinde vefaen n1efruğ bulunan 
Krtal kazasına tabi ltlaltepe karyesinde Ayazma mevkiin
de 39, 43 numaralı maa müştemilftt un fabrikası ile 37 
dönüm, 2 evlek 265 zira vasi lıir bostan ve bir tarla. 

Yukorıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ' 'e bi
nalar n1üzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar 
ve fazla malumat almak istiyenler her gün saat on beşe 
kadar lstanbulda Adliye binası dahilinde lstanbul Eınva
li evtam idaresine müracaat etsinler . .. 

Muğla Vilayetinden: 
1 - Muğlada İDf&sı mukarrer •inama Ye kulllp binaları nisanın 

yirmi d&rdllncll rtınü saat on beıte ihale edilmek lizere mllnaka
ıaya vazedilmittir . 

2 - Taliplerin mubuebei huauıiyedeki numuneleri veçhile 
teklifnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni teminatını yevmi 
mezkiire kadar Muğla villyetine g&ndermeleri ve ıeraiti anlamak 
ve malnmat almak için lstanbul, lzmir ve Muğla Muhasebei husu
siye müdilriyetlerinden birine mllracaat eylemeleri lüzumu ilan 

olunur. 

7 - V AKIT 2 Nısan 1930 -

lzmirde Türkiye pa
lamutçu.tarı anonimşir
ketinden: 

Zirdeki ruznamede muharrer bususat için 1930 senesi 
nisanın 28 inci pazartesi glinü saat on dört buçukta tirketi
mizin Y emit çarşısı civarında 54 numaradaki idarehanesinde 
akdedilecek fevkalide heyeti umumiye içtimaında bulunmak 
üzere esaJeten veya vekaleten bir hiaseye sahip olan hisse
daranın dahi ha zır bulunmaları rica ve ilan olunur. 

Fevkalade heyeti umumiye 
içtimaı ruznameıi 

1 - Heyeti idare raporunun kıraab . 
2 - Şirketimizin 21 nisan 1929 tarihindeki fevkalade he

yeti umumiye içtimaında temettüe ilavesine ka~ar verilen mü
terakim ihtiyat akçesi hakkında lktısat veklletınce vukubulan 
itiraz üzerine karar ittihazı. 

3 - Nizamnamemizin 42 Uncn maddesindeki "Şirketin te-
mettüatı safiyei seneviyesinden bili istisna evvela hisselerin 
cümlesine faiz olarak bedeli tesviye edilmit sermayeye % 5 
itasına kifayet edecek meblağ ve saniyen ihtiyat akçesini teş
kil etmek üzere temUttüatı mezkftrenin % 10 ifraz olunduk
tan sonra bili .. " ibaresinin: "Şirketin temettüatı aafiyei aene
viyesinden evvela ihtiyat akçesini teıkil etmek üzere temet
tüatı mezkftrenin % 10 u tefrik saniyen bedeli tesviye olun
muş sermayeye % 5 faiz ifraz olunduktan ıonra il&.. " şek
linde tadilini. 

4 - Şirkete müdfir tayini ve kendisile mukavele akdı 
ve ücretinin tayini, hususunda meclisi idareye salahiyet 
itası ve yahut İktisat vekaleti celilesinin teklifi veçhile mzam
namenin 42 inci maddesinin hisaedaran ikinci temettü olan 
% 82 nispetinin % 62 ye tadili ile mezktlr maddenin ıon 
fıkrasına: « 01. 5 ten •ı. 20 ye kadar şirket meclisi idare.ti 
şirket müdilr veya m6diiranına bir miktar aidat verebilir, 
verilecek aidat 01. 20 den dun olduğu takdirde fazla kalan 
miktar hissedarlara tevzi edilmek ftzere ikinci hiısei temetttle 
zam olunur. » ibaresinin ilivesi. 

lzmirde: Türkiye Palamut
çuları Anonim şirketinden: 

Şirketimizin 1930 senesi alel'ade içtimaı umumisi 28 'nisan 
1930 pazartesi günü saat on dört buçukta l.mıirde Yemiş 
çarşııı civarmda tirketin 54 numaralı dairesinde akdediJece-

• ğindeJ? nizamname mucebince eaalet~n ~e ya vekileten bir 
hisseye sahip olan hissedarların ellermdeki muvakkat makbuz 
ilmühaberini yevmi içtimadan llakll on giln evvel tirket 
idaresine müracaatla duhuliye varakaaı almaları rıca ve 
ilin olunur. . 

Alelade heyeti umumiye içtimaı 
• 

ruznamesı 
1 - Heyeti idare ve mnrakip r~~o~Jarını~ ~raah. 
2 - Bilançonun tasdiki ile meclısı ıdarenın ı~r~ıı. 
3 - T emettilün ıureti tevzii hakkında karar ıttibazı. 
4 - İnhilal eden azalığa heyeti idarece tayin kılınmı§ 

lan azanın tasdiki ve yahut diğer bir zabn ve kezalik nızam-
o b 1 .k. . me mucibince müddetleri hitam u an ı ı azanın yenne 
na . ih b 
kendilerinin ve yahut diğer zevabn ~ot a ı. . . 

5 _ Miiraki intihabı ve tahsıaatının tayım. 

Emniyet sandığı mü
dÜrlüğünden : 

Emn],ret sandığında münhal me
murivet, stajiyerlik ve odacılık gi))i 
I1izm~tler olrı1ad1ğından beyhude 
1nüracaat olunmama ı ilan olunur. 
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!~~~ ispirto v~ isp : rtohı ickiler inhisarı umum nıu · ~iH 
IUi diil'lüğiindeıı: " ~~~i 
l~il Şişlide inşa olunacak Likör fabrikası münakasaya konul- ;:ğ 
ım muştur. İhale gUnü 12 nisan 930 cumartesidir. Şartnameler !!:~ 
00 ve silsilei fiat cetveli muhasebece on lira mukabih~de ~H 
l=H ve~ilecektir. izah.·~ almak istiyenlerin İdare fen heyetme m~ 
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DANIOS HA RN; 
]ütün dünyanın 
en mükemmel 
ve en sıhhi 
~:ş macunudur 

ıı 
= ~AYISI HER '\ r r DE 6 KUR.UŞ ::% 

MATBAA VC: İDAREHANE· 
1 TA!'\R t.:L. Hııhı:ıll, Ankara cadde<lnde ·vAKIT Yl~Dr• 

T~l . ır10 ( fr>llE f •ı FRI ) l~I l '\'>~I l~LuU) Tel,..af : VAKiT, potta~ 

Yrnli MRUOIR 20 kur 
OANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri ind gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin ar 
kalan tefessühatı ve üfuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mıni olur. Ağızda gayert latif bir serinlik ze rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan ge.ecek her 
hastalıkların sirayetine mani o tur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar al 
Hasan ecza deposu. DANTOS diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyayanm en enfes mükemmel diş müstabzarıdır. 
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------------------------------------------~-----------------------------· • 
inşaat m··na-

k ası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye ı.iraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağal· 
oğlunda kain olup eıyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaık. 

Talipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür
lüğüne lstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu 
baptaki piJan, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 

alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklıfııame kabul 
olunur; tcklof mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve İstanbu.da Cağaıoğıunda emniyet 

sandığı müdür.üğüne tevdi olunmalıdır. 

l.şi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 

teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mut ak surette her hangi bir talibi 

tercih hakkını muhafaza eder. 

0000000000 BAHÇE K~PISINDA 000000000 
o o 

ğ Ertu!!ruI ticoremunesinin g 

~ tasfiyesi ~ 
g Mukarrer o'duğundan g 

1 Kat'i satış 1 
g o o o o o o Başlamıştır ooooaag 

Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Ahmet Süleyman Efendinin istikraz eylediği mehaliğ 

mukabilinde idaren1iz uhdesinde yefaen nıefruğ buh111an 
A vralpazarında Kürkçü başı mahallesinde Küçii kl:\nga 
caddesinde ve tramvay durağma pek yakın 154 ııuma
lı maa bah~e bir bap hane satılıktır. Mezkur ev ıki ba-
samak taş ınerdivenle kapıdan giriliuce kırmızı çini dö
şeli pabuçluk ve camlı kapıdan girilince kırmızı çiııili 
bır taşlık ile bir n1utfak, bir oda, bir hala ve taht1nrla 
boclrum, arkada setli bahçe, ikinci katta bir sofa ile çık
malı bir oda ile iki sandık odası ve bir hala bulunup 
lıodrum katı karğir, üzeri ahşap ,.e alt kat pencerelel'i 
demir parmaklıklıdır. Yangın duvarı mevcuttur. Kıyme
ti muhammenesi 1530 liradır. 

Birinci ihalesi ıouo liraya yapılmış ve kat'i iha
lesi de 31 mart gününe bırakılmıştı. O gün yapılan mii
zayede neticesinde 13JO liraya kadar çıkmış ise <le 
nıezktir ıniktar haddi layıkında görülmemiş ve nıiizaye
de 16-4-930 çarşanıba gününe kadar temdit edilmiştir. 
Fazlasına talip olanların o gi.iı~ saat on dörde katlar Ad
liye binası dahiliuda İstanbul Emvali eytam idaresiue 
müracaatları ilan olunur. 

tiil~·~~-
Seyrisef ain 

Merk~z tcentea1: Galata KöprU ba1ında. 

Beyoğlu 2 :-62. Şube acenteıt : Mahmu· 

diye Hanı altında lıtanbul l7 40 

T.rabzon ikınci postası 
(CÜMHURİYET) vapuru 3 

Nisan Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa ya gidecek ve Pazar iskele
si e Rize. Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Tırebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İneboluya uğnyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 4 

Nisan Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

---------------------------ll Raspa münakasası 
Vapurların raspa ve boya 

işçiliğine verilen fiatlar haddi 
itidalde görülmediğinden mü
nakasa 10 Nisan 930 tarihine 
temdit edilmiştir. Taliplerin 
o gün saat 16 da levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

•:--------·-----· Tapu nıüoürıyttmdcm: Aksarayda 
Sofular mahallesinde atik 77 
cedit 91,93 numaralı konak ile 
Kazanzade mahallesinin sillüklü 
caddesinde atik 7 numaralı ki
reçhanenin Hatice Hanımdan 
uhdesine intikali Makbule Hanım 
tarafından talep edilmiş ve ta
aarruf kaydı bulunamıyan mez-
kur mahallerin senetsiz tasarru
fata kıyasen muamele ifasına 

lüzum hasıl olmuş olduğundan 
bu mahallere iddiayı tasarruf 
edenlerin bir hafta zarfında 
vesaiki tasarrufiyelerite birlikte 
İstanbul Tapu idaresine müra
caatları ilan olunur • 

Ticaret kitapları 
Müderris "Kômürciyan,, Bey 
Ameli ve tatbikt kambiyo 50 
Ticari malQmat ve bankacılık 150 
Yeni muhasebe usulü 175 
Amdt usulü defteı1 4 kısım ı 50 
Ameli he ahı ticari ı 20 

ikbal ve diğer kitaphanelcrde 

l~vkc~f Umıım Af üdiirlüğü Va 
Akarlar .A1ildürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan eml 
Kiralık haneler 

- Aksarayda Şirment çavuş mahallesinde Arap manav sokağında 10 .No. • 
2 - AksarAyda Oruç gazi mahallesinde Köprülü sokağında 1 ı No. lı bafl' 
3 - Aksarayda sofular mahallesinde Şeftali sokağında 8 No. lı hane 
4 - Aksarayda Muratpaşa mahallesinde Cami havlısında 2 • 4 No. 1ı bao' 

5 - Şehzade başında Kalendcrhane mahaliesinde Cami sokağındı • · 7 ı-Je> • 
6 - Veznecilerde Camcıali mahallcsizde tramvay caddesinde 95 No.lı mektCP 
7 - Saraçane Mimara yas mahallesinde 1 laydarhane caddesinde 2 No.lı 1' 
8 - Şehremininde lbrahim çavuş mahallesinde değirmen sokağında 1 NoJı 

çı MU$tafa Ef. mektebi 

9 - Tavşataşında Soğan ağa mahallesinde Daltaban yokuşunda 2 No. b 

Ef. mektebi 

Kiralık dükkanlar 
10 - Çenberlitaşta Atikalipaşa mahaıleeinde Çilingirler sokağında 2 No. lı 
J 1 - l\lahmutpaşada Cami havlısında 17 • 23 No. lı dütkAn 
12 - 1\Iahmucpatada Nuruosmaniye caddesinde 99 - 97 No. lı dilkktn 
13 - :Mercanda Harbiye caddesinde 68 - 3 No. h dükk:An 
14 - Uzunçarşıda Bezzazi cedit mahallesinde mektep tahtında 198-127 .NöJı 
15 - " " .. .. .. 300-129 .. 
16 - Uzun çartıda bezzazi cedit mahallesinde mektep tahtında 302-ISI r.J~ 
17 - Veznecilerde camcı Ali mahallesinde tramvay caddesinde 80-9' 

oda dükkAn 
ı 8 - Şehzadebaşında Kalenderane mahallasinde tramvay caddesinde 
dükk~n 

l 9 - Vefada Mollahüsre'' mahalJesinde 70· l ve 70-2 No. dükktnlar 
20 - Zeyrekte Ferhatağa mahallesinde ı 4· I 20 No. dük:ktn 
21 - Unkapanında Papaszade mahallesinde 2U-28 No. fevkinde odaları d 

dükkAn 
22 - Küçükpazarda Hocahamza mahallesinde sebzeciler sokağındı 153 No. ı 
23 - Küçükrnustafapaşada Mollahüsrev mahallesinde şerefiye sokağındı s' 
No. dükklnlar 
24 - Fatihde Atpazan caddesinde 1 ve 3 No. kemer gözleri 
25 - Çarşambada Beyceğiz mahallesinde Fedye caddesinde 5 'o, düktl" ıtb 
26 - Çarşambada Cebecibaşi mahallesinde lsmailağı mektebi tahtında 

dükkıln 

kiralık han ve kahvane 
27 - Yenibahçede Arpacmini malıalle..;.inde 36-38 No. hane ve kabvane 

Kirahk vasi arsa ..J 

d ıı•P'" 
28 - Kabataşta Ômeravni Efendi mahallesinde Dolmabahçe caddetin e 

mahalli 

Müddeti müzayede: 27 mart 930 dan 19 nisan 930 j::umartc:SI ~ 
11)11 

Ballda muharrer cmltk kiraya verileceğinden müzayedeye ,.,zo ~ 
Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar tp' 

. ı •re 
okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek u ~ 
Evkaf mudürlüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları iJAn oıunllr· 

r:vsaf ve müştcmiMcı hakkında malômat almak isteyenler bu 111uddcl 

müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını gorebilirtcr. 

P.T.T.levazım müdürlüg·üıı4~e~ 
Mübayaa edilecek olan 1,000 adet büyük ve 1,00o :.,.~~ 

boyda yerli mamulatı Pamuk bezi Posta çuvalı aleni 111 O,~..I 
vazedilmışbr. 22 nisan 930 tarihine müsadif salı gnnü ·~el' 'r" 
icra kılınacağından talıplerin şartname almak için şiıııdı ,/,
kasaya iştirak için de mezkur tarihte ve saat on dörtte 
tanede mübayaat komsiyonuna müracaatları • ~ 

Mes'ul müdür: Rejık. 


