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Yarın sayıfa 

Bdşvekilimizin Gaze'ienıize M ühim Beyana 
. 

Başvekilimiz İsmet Paşa Hz. 
Son günlerde sözle ve yazz ile ortaya atılan 
dedikodular hakkında kendisinden malumat 

rica eden muhabirimize neler söylediler? 

• 

Ankara, S(Vakıt)- Son 
günlerde yazı ile, sözle 
ortaya atılmış bulunan 
dedikudular üzerine muh
terem Başvekilimizi köşk

lerinde tasdia cür'et ettim. 
Arzumu liitfen kabul bu
yordular. Salunlarına gir
diğim zaman kendilerini 
DahiJiye vekilimizle bera
ber masalarında bulunan 
dosyalar üzerinde çalışır 

gördüm. Eilerini öptüm. 
İltifat ile ne istediğimi 
sordular. Mahut dedikudu
Jarı işaret ederek beya
natlarını rica ettiğimi arz 
ettim. 
Paşa hazretleri gülerek: 
- Bu sene ve gelecek 

sene yapacağımız işleri 
görüşüyoruz. Giriştiğimiz 
işler, bir kaç senede 
tahakkuk et:i itebilecek 
mevzulardır. Bu işlerin 

bizde daha yeni içindeyiz. 
G >rüyorsunuz ki daha bir 

aç sene ça ışmak niye-
tindeyiz. Size şimdilik 

bc:şka ne söyliyeyim. 
Buyordular. Aziz Baş 

vekilimizin beşuş çehrele
rinde muvaffak olan kud-
retli imanının neş' eli çizği-

bey11naıt11 bulu111. ıeri yaşıyordu. Bu iki 
b6·"1h~r Bapeki~imiz hmet Pş. h. c~ml~ bütün ar~u~arma 
lt~li. hır lutuf, dedıkudulara karşı en kat ı bır mukabele ıdı. Te
~.Ur ve hürme~le . ellerini. tekrar öperek ayrılırken gene müte-

ını Ye mültefıt ılive edıyorlardı: 
- Yapacağımız o kadar çok jşler var ki... Namık Edip 
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Tali kur' ası kuponu 

6 'isan 1930 

Anketin1iz 

-

Her erkeğe naza
ran kadın ne<lir? 

Ahmet Refik Bey diyor ki : 
Tarihçi Ahmet Refik Beyi, 

Çallı İbrahim Beyle birlikte bul· 
dum, daha doğrusu onlua te
sadüf ettim. Saat 7 idi. Sabahın 
7 si. Ynnına soku'arak: 

- Hocam, dedim, sizin için 
kadın nedir? 

Durdu, yüzüme baktı: 
- Kadın mı? dedi, O olmasa 

ben dünyada r ~amak istemem. 
Ahmet Şük

rü Beyin ve
cizesi: 

• 
Ingiliz kanunları bugüi 

ihlal ediliyor 
Gandinin Ah

metabat şeh-

rinden hareket 
ederek medeni 
isyanı Hindis
tanda tamim 
ve teşmile ça
lıştığı evvelce 
yazılmıştı. 

Son posta 
ile gelen İngi
lizce gazetele· 
rin verdiği ma• 
lumata göre 
. Gandi ile be-
raber yürüyen-
ler arasında 
İngilizler de 
vardır. Bunlar 
da onun gibi 
yan çıplak ve 
yalın ayak do-
laşmaktadırlar • 

Bunların biri 
lngiliz Amiral
lanndan birinin 
kızı olan Mis 

Ciandinln müritlerinden Mi& Slade 

Sladedir. Bu Mis, lngiltereden 
aynlarak, Hındiıtana gitmiı ve 
orada Gandinin müridi olmuş, 
onun yaşadığı gibi · yaşamağa 
başlamıştır. 

34 yaımda bir lngiliz genci 
olan Reginel Reynolas ta Gan
dinin, Hindistanın umumi vali
sine gönderdiği son ültimatomu 
Delihiye götürmüş ve ona tes
lim etmiştir. Bu lngiliz genci de 
Gandi gibi tam bir züht hayab 
sürmektedir. 

Bu lngilizlerin Gandi ile teş
riki mesai etmelt>ri tuhaf gö· 
rülmektedir. 

Bombay, S ( A A ) - Gandi 
gayri mllsellAh itaatsizlik müca-
delesine giriımek ilzre Dandi 
ıehrine gelmiştir. Bu mücade!e 
yann tuz inhisan kanunlannı 
ihlal ederek sahilde tuz yapmak 
suretile başlıyacakbr. 

Ayni zamanda yeni teşekkül 
etmiş olan ihtilil aleyhtarları fır· 
kasına mensup bir murahhas 
heyet te Dandiye gelmiştir. Bu 
heyetin maksadı Gandiyi tuz reı
mine karşı açmak istediği mü· 
cadeleyi tehire ve daha ziyade 
sımf usulüne, yani ahaliyi muh· 

Yarından itibaren ... 
Hanımlar fırkaya kay

dedilebileceklerdir 



~ 2 - VAKiT 6 Nisan 1930 
Ticaret aleminde 

• 
iflas mı? 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 1 
--------------------------------------- 1 

Bir kzrtasiye ticaretane .. Bursada 
si de mahkemeye mü- Gazetecilerin muhake-

racaat etmiş mesine devam edildi 
Husuıi ıurette haber aldıtımaza 

göre uzun senelerdenberi ıeh
rimizde kırtasiye muamellb ile 
iştigal eden tanınmış bir mües
sese ticaret hayatındaki umumi 
durgunluk dolayısile mtişkUl bir 
vaziyete dilımüt ve piyasaya 
80000 lira borç bırakara bir 
arajman bulmak için mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

Bu mUesse1e borçlannı öde
yebilwek için geçen hafta bu
lunduğu hanı da 25000 liraya 
satmış tar. 

lhracat artıyor 
Son hafta kinde Taki talepler 

nzerine ecnebi memleketlekere 
dört gftn zarfında mühim mik
tarda kuru yemiı , yumurta ve 
kepek ihraç edilmiıtir. 

Bunlardan yumurta Yunanis
tana, kepek Çekoslovakya ve 
yoioslavayaya kuru, yemitte 
İtalya ve diier limanlara sevk
edilmektedir. Fakat umum fi
atlar ıeçen seneye nazaran çok 
düş'kündür • 

teli'f sınıflara ayırmak sistemine 
kartı mücadeleye ıkna etmek 
için menfi mukavemette bulun
maktan ibarettir. 

Bombay, 5 (A.A) - Dün ak
şamki iğtiıaşlar demiryolları U
zerınde icrasma baılanılmıt ol
duğu bildirilen gayri milselJAh 
itaatsizlik hareketini tacil etmiş
tir. Bugün kitle halinde İçtima 
eden timendifer amelesi grevci
lere demiryolları üzerine yatma
larını tavsiye etmek suretile ,i
mendifer servisini tamamen fel
ce uğratmıya karar vermişlerdir. 

Demiryolları üzerinde gayri 
müıellih itaatsizliğe iştirak eden 
lerin miktarı 7 bin kişi tahmin 
edilmektedir. 

Bombay, 5 (A.A) - Gandi 
pazar glinil saat 6,5 ta tuz res
mine mUtcallik kanunları ihlil 
etmek suretiie gayri müsellih 
itaattıi:dik mUcadcleıine baılı
yacaktır. 
~ • .;;..;;;r==-------

Buna, S (Yakıt)- Ağ1rceza 
mahkemesinde bugün 1 O bu
çukta ıuetecilerin muhakeme
lerine denm edildi. Enis T ab
sin ve Cnmhuriyet müs'ul mü
dilrU Ag6h Beyler çağırıldı'ar. 

Aglh Bey a-elmemiı, rapor gön
dermiıti. 

Cümhuriyetin Emanet hakkın
daki uzun yazısı, Politikanın ev
leri yananlardan etfaiyenin para 
iıtediği hakkındaki neşriyata 

okundu. İrfan Emin B. bunda 
gazetenin ikaz vazifesini yaptı
ğını, meselenin aadeliğini ilerı 

ıUrdü. Rami B. bu netriyatın 
etfaiye efradının ıayretini kır

dıiım, gazetelerin herkese hü
cum edişlerinin vazife sayılma
dığını söyledi. İrfan Emin B. 
cevaben " Tenkit ıazetelerin 
hakkıdır. Emanet ve memurları 
mütee11ir olacak diye ıazete 

vazife1ini yapamasın mı? Me
deni hayatta rolü olanlar ten
kide tahammül ederlt>r ,, dedi. 

Müteakiben yeni iki davamn 
tevhidini iddia makamı istedi. 
Vekiller müvekkillerinin müda
faalarına şiddetle taalJiiku olan 
irtifa hadisesindeki evrakın aaıl· 
larının ıetirtilmcsini talep et
tiler. Heyet müzakereden sonra 
Burhanettin Beye ait davanm 
tevhidine, diğerinin reddine ve 
irtip evrakıDm celbi talebinin 
bilahare karara raptma, muha
kemenin de 2 nisana kalmasına 
karar verdi. -·-
1~iick parasını 

.kanunu 
koru111a 

Vaziyete göre tadili takarrür 
eden Türk parasını koruma ka
nunu hakkmdaki layihanm buıün 
B. M. M. sinde müzakere edil
mesi muhtemeldir. Bu takdirde 
yeni kanun yarın ıehrimi!e ge
lecek olan bankalar konsorsiyo-

mu reisi Nurullah Esat B. tara
fından getirilerek borsaya tebliğ 
edilecek ve tatbikine baılana-

caktır. 

VAkıi e l!I abu~;: l"tv 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Binlik - Ya iki aylılc ya üç .. 

Pek iyi bilmiyorum. İşte öyle 
bir şey .. 

Suduri Meselenin bütün 
ehemmiyeti bu müddetin kat'i
yetle 1ayin edilmesindedir .. 

Binlik - Bu cihet bukadar 
mi1himse gideyim mümkün oldu
ğu kadar doğrusunu anhyayım 
sana sağlam bir haber geti-. 
reyım ... 

Suduri - Durma haydi ko1 .. 
Cebindeki beş yüz liranm üze
rine beş yüz daha zammettir. 
Kesen kes cevabı al benden 
işi bitiriverelim ... 

Koca karı gitmeğe davran
dığı esnada odadan içeri kene 
Şehap girer. 

AvnUsselah - Vay şahım ta
mam vaktinde geldin .. 

Binlik kapıya kadar yürUdük-

ten sonra geriye dönerek: 
Evet tamam vaktinde gel

di. Bu kurnazlığa da biterim .. 
Avnüsselah - Ne kurnazlığı? 
Binlik - Bu şahini benim ar

kamdan saldırınız. Nereye air
diğimi görsün.. Gebe kızın ma
hıllesini, evini, ailesini soyunu 
sopunu, karnmdaki çocuğa ka
dar bütün tercemei halini fıp diye 
size rapor etıin . Yağma yok 
kuzum ... 

Avnüsselih - Y amansın be 
Meatinaz banu... Haydi öyle 
boş kuruntulara düıme ... 

Binlik - Nasıl boş kuruntu .. 
Sizinle ite sıiriıen kimse iÖzle
rini dört açmazsa 16beiine ka
dar kazığı yer ... Bu keneyi beni 
takibe çıkarmıyacaj'ını:z hakkmda 
sizden sağlam söz almadıkça 
ben bu pazarlığa girişmem anlı-

MütekaitJertn maaşları 
HtJngi dafr~lerdeki mille

kaiileı ın maaşları he
silmiyecek ? 

Ankara, ( TeJ,fon )- Maliye 
Vekileti kanunusaninin 10 unda 
107 numara ile yaptığı tami
min ilk fıkrasında maaş a müs
tahdem kaydının mutlakiyetme 
binaen tekaüt maaşlarının ta
mamen kat'i ibaresinden sonra 
( Mülhak bütçelerle idere olunan 
daireler ) denilecek iken seh
ven ( bu dairelerde ) denilmit 
olduğu anlaşıldığından keyfiye
tin tashihinı ve binaenaleyh 
inhisarlar, idarei hususiye, ve şeh
remaneti gibi husui bütçelerle 
idare edilen dairelerde Ucret 
ve tahsisat ile istihdam olunan 
mütekaitlerm tekaüt maaşlarının 
tahsisatı fevkalidelerile bırlikte 
verilmesi lazım geldiğini tamim 
etmiıtir. 

20 defa mahkum 
Bir hakime silah attı 

ise de vuramadı 
Parls, 4 (A.A) - Ceza mah

kemesinin bir celsesinde sami 
sıffatile bulunmakta olan Ance· 
lesco isminde bir Romanyalı 
mahkeme reisine revolver çek-
mittir Çıkan kurşunlar reise 
isabet etmemittir. Ancelcsco 
derhal tevkif edilmıştir. Bu adam 
timdiye kadar muhtelif cürüm
lerden dolayı 20 defa mahkum 
olmuttu. K~nctisinin muayyen 
bir ikametgahı yoktur. Ancelesco 
dilenmek suretile elde ettiği 
para ne bir revolver aldığını 

söylemiş, akli melekelerinde bir 
bozukluk olmadığını ve cemiyet
ten intikam almak için bir hikim 
&ldUrmek iatediiini ilave etmiıtir. 
Ancelesco hıç kimseyi vurama-
dıpa teessüf ettiğini kaydetmiş, 
annesile erkek kardeşinin Pariste 
oturduklarını bildirmiştir. Ance
lesco teammilmden katil teşeb
bllaile zanaltına ahnmııtır. 

Ai-if Oruc B. • 
( Yarın ) gazetesi sahip ve 

mes'ul müdürü Arif Oruç B. in 
Polis müdüriyetine davet ve cel
bedildiği hakkında dün gece 
bir rivayetin deveran ettiği 
haber alınmıttır. 

yor musunuz. 
Avniluelih -Peki seni takip 

ettirmiyeceğimize dair kat'i söz 
veriyoruz. 

Bf nlik duvara dayana dayana· 
gUlerek: 

- ilahi Sellhcığım beni senin 
a6ı0ne inanacak ahmaklar sıra
aına koymıya sıkılmıyor musun? 

AvnU11ellh - Ne yapalım 
efendim? Bir temin yolu söyle 
de öyle hareket edelim .. 

Binlik - Bu işi bin liraya 
kesi9tık. 

AvnUssellh - Peki pazarhk 
bitti .. 

Binlik - Tekliflerimi tama
mile kabuletmeniz şartile ... 

Avnüsselih - Kabul ediyo• 
ruz aöyle tekliflerini .. 

Binlik - Sonra sözünüzden 
dönmeyiniz ... 

Avnüuelih - Dönmeyiz ... 
Binlik - Telefonu bana ve

rinlı .• 
Suduri - lşte hazır buyuru

nuz. 
Binlik telefonu açarak bir 

numara verir: 
- Alo ... 

50000 lira 
Bir buğday mese
l esinde hazinenin 

uğradığı zarar 
Ankara S (T e!efon) - İstan

bul buğday tacirlerinden Koz
meto ve rüfekasının Kanadadan 
getirdikleri buğdayların menşe 
şahadetnamelerini tahrif ederek 
Cenıahiri müttefıka buğdayı gıbi 

göstermek suretile hazinenin 
(50) bin lirasını zarara sokan 
Ga ata gümrüğündeki bazı ala
kadar memurların tahtı muhake· 
meye alınmalarına Devlet şura
sınca birinci devrede karar 
verilmiştir. 

1 ranla ticaret 
mukavelesi 

Ankara 5 (Telefon) - Nisan 
başında biten muvakkat lran 
ticaret mukavelesi hazirana ka· 
dar temdit edilmiştir. 

Caf ~r Pş. hareket etti 
Ankara, 5 ( Telefon) - Irak 

harbiye nazırı Cafer paşa bugün 
öğJe trenıle lraka hareket etmiş
tir. 

Kendisini istasyonda Mi li mu
dafaa vekili Abdüıhalik ve Ha
riciye vekili Tevfik Rüştil B. ler 
teşyi etmişlerdir. 

Yunan gazeteleri niçin 
susuyornuış ? 

--~-

Atina, 5 ( Apo ) - Hestiya 
gazetesi Türk - Yunan mesele
lerinden bahsedip İstanbul 
gazetelerine cavap vererek iti
lafnamenin bir ay evvel imzala
nacağını hatırJatıy~r ve diyor ki: 
Yunanistan Ankara sefirine iti-

lafnameyi imzalamak için sala· 
hiyet vermişti. Fakat imza key
fiyeti Türkiyenin yeni tek ıifatı 
ilzerine akim kaldı. Şimdi de 
fazla olarak tehditler savruluyor. 

Yunan matbuatı cevap vere
bilirdi. Fakat Yunan matbuatı 

kemali ihtimamla gergınlik tevli
dinden içtinap edecek ve tahad
düs eden vaziyetin mes'uliyetini 
Türk matbuatına bırakacaktır. 

- Kimsiniz. 
- Mestinaz nine ... 
- Vay anacığım. 
- Şimdi bir taksiye atla .. 

Teselli yurduna gel... 
- Derhal nineciğim. 
On iki dakika sonra ırı yarı 

bir genç içeri girer. Odadaki
lerle selamlaştıktan sonra binlığe: 

- Nineciğim söyle. 

Binlik - Ben şimdi gidiyb-
rum ... 

- Peki. 
Binlik - Arkamdan kut u

çurlmıyacakıın ... Bu BeyJer oda
dan dııarı çıkmayacaklar... Te
lefonla konuşmayacaklar.. Hariç
le münasebetleri bUıbUtUn ka
tedilecek ..• 

Genç - Beyler bu tartlara 
riayet adeceklerine söz verıyor
lar mı? 

Hepsi birden : 
- Veriyoruz ... 
Genç - Yurt onların. Ben 

buranın girdisini · çıktısını bilmi
yorum. Onlar bir ev halkı ben 
bir kiıiyim... Verdikleri söıü 
bozmıya kalkarlarsa ben onları 
ıart hilafına hareketten cebren 

L_irn anda 

lstanbul - lskenderi) 
seferleri tatil edildi 
Son günlerde limanınııı 

umumi durgunluk 
İskenderiye ile lstanbul ar• 
da iş'eyen ( Hidiviye) ti 
kumpanyası Bu seferlerini 
etmiştir. 

Diğer taraftan Mısır hüku 
tarafından ( Hidiviye ) ya 
yardımın kesilmesi de bu k 
bir amil olarak göıterilmekt 

Şel<rimiz posta idaresi 
vaziyet karşısında müraıe 
ıntizamını gaip etmemeıi 

bu günden itibaren post 
Suriye tarıkile Toros ekispr 
sevketmeğe karar vermiştir. 

Dal(}ıçlzk serbest 
Liman şirketinin nizamnadl 

nin birinci ve ikinci madd 
lktısat vekiletince ve b 
vekilece tasdik edilmiştir. 

yeni birinci madde r 
dahilinde dalğıçhk inı 
Liman şirketinin inhisan 
çıkarılmış, serbest bırakılnı 
Bundan sonra liman şirk 
birlikte herkes dalğıçlık Y 
bilecektir. 

Beşinci madde mucib~ 
hi~sedarana temettü, yUzd• ..J 
iki değil, yllzde dokuz ol' 
verilecektir. 

Yaz tarifeleri 
Seyrisefain idaresi ma) 

itibaren yaz tarifesinin tatbi~ 
başlıyacaktır. Yeni tarifede ~ 
postaları arttırılmış ve mell""' 
seferleri ihdas edilmiştir. 

Persiyana kurtuldıl 
Persiyana ismindeki bir I~ 

vapurunun Çanakkalede kafl 
oturduğunu dUn yazınlf';. 
Liman idaresine Relen mal 
göre vapur Clün Kendi k 
kurtulmuı ve yoluna d• 
etmiştir. 

Anketimiz 
( C1srnr11fı 1 inci sıı~ ıfamızdıdır ) 
Bir sporcunun fikri: , 
Bir de sporcu arkadaıııı ~ 

rini alalım diye dlltilndOll!~• 
spor muharriri Sadun ~ 
beye sordum : 

Sizce kadın?... ~ 
- Bence ve benim için lı~ 

- en kısa tabiri ile- ya felik .. "6 
ya saadet... başka birıey d~ 

Sadun Gal p bey pek ınıı~~ 
Halbuki maçlarda bir ÜÇ i 
netice de vardır ki, o d•: /j 
rabere kalmaktır. I~ 

-. - ~ 
menedemem. Benim bur~ 
vaziyetim bir gözcülükten j rl 
kalır. Ninemin avdetinde J 
verilen sözün tutulm~Ş tı'ft" 
mamış olduğunu söylerull•' 
bu k'idar .. . ·df' 

Binlik - Ne diyor ışı 
musunuz? fAI 

AvnUsselih -lşitiyorut ··ıı,&' 
tinaz Hanımın avdetine 1 " 

odadan dışarıya çıknıaııı~i ,il 
hariçle muhavere etmeoıele 
veriyoruz.. 

6 8 ~ 
Binlik - Verdiğiniz 5 ~,J' 

zaraanız. yaptığımız '°11 

münfesihtir. 
Hepsi birden: 
- Kabul... 4' 

- 54 - od', 
Binlik, genç gözcOyO ~,P 

bırakarak çıkar gider· lı'f~ 
karı kapının arkasınd•ll IJI~ 
lur olmaz gene şah•~ rdl' 
1aatine bakar: onu çeft ~i~ 
yor .. Genç adam bU ~~~ 
farkına varır ilk.in '':st~....
bir müddet odada ıO ·1ı ~ 
sükut ve hareketaiı~-.,,.-
sürdükten sonra [a. ~J 
gözciye : r:r,,,,.-· 
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Caddeler ziftlenmeli mi ? 

Cınanet Ahmet Cevdet 
Beye cevap veriyor 

Alakadarlar " Mütehassısa 
lüzum yok ! ,, demektedirler 

I 
Ziftlenen caddelerden biri 

~tnı sahibi Ahmet Cevdet Emaaet bir kaldınm mntehas-
'-.ı Y latanbul sokaklarında ıısı getirtmelidir.,, 

Yapılan kaldırımlardan şiki- Emanette bu s6dere fU suretle 
tt.zıekt.e 'Ye bilhassa şun lan cevap verilmektedir. 

ektedir. · "Son defa ziftlenen cadde 
~ .. ~9Ddiğlme göre Emanet yağmurlu bir zamanda yapıldığı 
·~ kaldırımlarının tamamen için ziftler taşlarla tamamen ilti-

' l dilşilnmekte imiş. sak peyda etmemiştir. Müteahhit 
~ • et her ıeyden evvel kal- yeniden bozulan yerleri yağmur-
~ lllfasını ıslah etmelidir. suz bir zamanda yapmaktadır. 
~ayı ~renler bilirler ki Bütün sokakların ziftlenmeıi kat'-
't b· ar bı:ıdeki gibi yapılmaz iyen tekarrür etmemittir. Yalnız 
'li:ı~ sonra bcnulmaz. 

~uen~n bir yolun Jıalini h~- bir cadde tecrübe için ziftlen-
._ ~i&rilyoruz. İki Oç gUn ıon- mektedir. Mütehassısa bizim ka-

ler kalkıyor. naatimizce Hlzum yoktur.,, 

1 Istanbulun ha\ atı 1 
Tramvaylara astlanlar 

Tramvay kaıalarınm önüne 
geçmek için alman tedbirler 
yine yarı kaldı.. Kanlı bir faci-
anın vukuuna kadar vaziyet 
eski şekilde devam edeceğe 
benziyor. Şirket hani araba 
tamponlannı çocukların binme
sine ve asılmasına mani olacak 
tekle sokuyordu? - --

Futbolcu yetişivor 

Takıimde Stadyomun karşı· 
ıındaki genit ana futbol he
vesk!rlannın tatbikat sahasıdır. 
Burada her gün yüzlerce çocuk 
toplanır, takımlar tetkil eder, 
kaleler kurar ve büyüyüp de stad· 
yom maçlanna iştirak etmeleri· 
ne intizaren koşar, çırpınır du
rurlar. 
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Sirkeci garında 

B · r kuduz köpek dör 
kiş.yi yaraladı 

Hayvanı öldürmek için atılan s'la aı .. 
istasyonu altüst etmiştir 

Dtin Sirkeci şimendifer istas
yonunda bir kuduz kö-

pek dört kişiyi ısırmış, öldürül
müştilr. 

Saat on beşte istasyondan 
kalkacak olan Avı upa eksp~e
sine yolcularını teşyi için gelen 
halkın bacakları arasında bir-
denbire bir siyah köpek peyda 
olmuştur. Köpek uslu uslu do
laşırken Sirkecide Osmaniye 
otelinde otu'ran Şükrü Efendinin 
ayağma sürünmüş; bunun üze
rine Şü kril Efendi ayağı ıle 

'-öpeği biraz itmi~tir. 
Bunun üzerine hayvan hemen 

Şükrü Efendinin Uzerıne saldır
mış, ayağını ısırmıf, sonra şimen-

dıfer amcJesindcn Hasanın, 
Mustafa isminde küçük bir 
çocuğun bac~klarmı kapmış -
hr. Köpeğin herkese hücumunu 
gören polis Kamil Efendi köpeği 
tutmak istemiı, hayvan Kamil 
Efendinin üzerine de saldırmış, 
ellerinden ısırmıştır. Elinden 
kan akan polis efendi tabancasını 
çekmiş, beş el ateş etmiş, kuduz 
köpeği öldürmüştür. Isırı lan 
dört kişi kuduz hastanesine 
gönderilmişlerdir. 

Hadise ve silah sesleri istas
yonun albnı üstüne getirmiş, 
bir çok kimseler bağrışarak 
kaçışmışlar, bu arada bayılan 
kadınlar da olmuştur. 

Yeni gümrük motörleri 

Dun gelen mot6rlerden biri 

Gümrük idaresinin Almanyay~ ı~marladığı motörlerden üç tane
si de diln limanı_mıza gel~ıştır. Bu motörlerin birkaç güne 

kadar bazı noksanları ıkmal edılecek ve tecrübeleri yapılacaktır. 
Bunlarla gümrük idaresi tarafından Avrupa da yeniden yaptırılan 
motörler 00 ikiye ba:iğ olmuştur. 

23 Nisan çocuk 
bayramı 

Dün fırkada ihtifal komisyonu 
toplanarak 23 Nisan çocuk bay
ranu için bir program hazırla-
mıya başlamıştır . Komisyon 
tekrar toplanarak proğramı ik
mal edecektir. 

Bayramda çocuklann çok eğ
lenebilmeleri için lazım gelen 
hazırlıklar yapılacaktır. 

1Vlüskirat inhisarı 
Ankarada açılacak sanayi ser

gisne mUskh at inhisarı da iştirak 
edecektir. İdare, yerli içkileri bir 
dairede teşhir edecektir. 

Çalışma saatleri 
Dairelerde dllnden itibaren 

mesai saatleri 9-12 13,5·17 

olmak üzere değiştirilmiıtir. 
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Yolumuzu şaşırmıya ım 
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Abdulhamit devrinde gene 
bir sene memlekette ku-

rak ık tehlikesi varmış. O vak
tin va ileri !>lk sık müJhakattan 
hava ve yağmur vaziyetini sorar
larmış. İşte bu zamanlarda kaza 
kaymakamlarından birisi şu yol
da bir cevap vermiş: 

« Sayei şahanede kazamıza 
çok feyizli yağmurlar yağdı! » 

Galiba havadan inen yağmur
lara kadar en tabii iyilik1eri 
bile saltanat idaresine atfetmek 
itiyadı bir kısım halkımızda çok 
manaa1z bir tam telikki mirası 
barakmıthr: Memlekette görülen 
her tarın aılanbları, her türln 
•tırap6an da hlikametten bil-
mek ••• 

Neteldm gublln ismet Paşa 
lllk6metine kartı buan açıktan, 
l>aua el aJtmdan teYcih edilen 
tenkitlerde b6yle bir bileti ru
laiye tuiriıai g6riiyoruz. 

Açak bir deniz ortamda ıid
detli bir fırtınaya tutalmut bir 
remi farzedhaiz. &syle bir remi 
i\inde bulanan yolcularuı kap
tana karp almaları lbım relen 
vaziyet nedir ? Gemiyi herhangi 
bir huar tehlikesinden kurtar
m~k için derhal tedbir almUIDI 
iıte~ek değil mi ? 

Fakat yolculardan bazdan 
kalkarda " bu fıbnayı daha çık
mazdan evvel senin kqfetmen 
icap ederdi. Madamki edeme
din, b~ıdan dolayı mes'ulsun. 
Yerini bırakta diğer birisi ge
mının idareıini eline alsın. " 
derlerse bu tarzı hareketi makul 
bulmak kabil midir ? 

lsmet Pqa kabinesine kartı 
son gUnlerde fUl'ada burada 
tenkidat yapanlann Yaziyetleri 
de biraz bunlara t91bih edile
bilir. 

Kaldı ki ntan gemisinin mu
kadderatını idare edenlere ne
zaret için htıld\metten yüksek 
Ye ayni zamanda millet namına 
16z s6ylemete aalllıiyettar ma· 
kamlar Ye kunetler Yardır. 

Her .. ydea enel nazarı dik
kate alınmak icap eden nokta 
bu rGu herkesin fikiyet ettiği 
ikbaadl Ye mali buhranın yalnız 
Türkiyeye mahsus bir hadiae 
olmadığıdır. Esasen memleketi
mizde harbi umumiden, mütareke 
ıenelerinden beri devam eden 
bir ikbaadi ve mali buhran 
vardı. 

Adeta müzmin bir hastalık 
mahiyetini arzeden bu buhrana 
aon alb ay içinde iki tilrlü buh
ran inzımam etmittir; bunlardan 
biri yeni gümrük tarifesinin tat
biki münasebetile eski ve yeni 
resimler arasındaki farktan isti
fade etmek için birçok tüccar
ların İstanbula ve İzmire külli-

} arım a&1r nt•elltt : 

VAKiT 
6 NiSAN 1880 

a-;riı~····;;;-~;h·;d;;r··;~"c;·i·:·· 
binoe Bosna ve Hers~k ida
resinin Avusturya ve Meca
riatan devfetir:e tevc'i olun-
masına dair meclisi meb'u
sanda kabul olunan nizam-

i neme Viyana resmi gaze
tesinde ilAn olunmuştur. 

yetii mal get rmeleri ve muayyen 
taksitleri vaktinde tediye ede
memeleri iizerine çıkmıştır. Diğeri 
A'1'1erika ve Avrukada bu sene 
ıuhur eden büyük cihan buhra
nının memleketimize akislerinden 
doğmuştur. Her iki buhranın 
dalgaları esasen zaif olan iktı
sadi bünyemiz üzerinde ezıci te· 
sırmı göstermeğe başlayınca 
mevcut şikayetler artmıştır. 

insaf ile düşünelim : bahset· 
tiğimiz buhran dalgalarının zu
hüru ile bavayi nesımı içinde 
bir fırtına da1gasının zuhiıru 
arasında bir fark var mıdır ? 
Binaenaleyh tüccarın fazla mal 
getirmesinden, yahut Amerıka 

ve Avrupa memleketlerindeki 
umumi iktısadi felaketlerin ak
ıetmeainden mütevellit buhran
dan dolayı bükümeti mes'ul et
miye kalkmak doğru mudur ? 

" lamet Paşa hükumeti çe
kilain ! ,, diyenlere soranz : 

- İsmet Paşa çekilirse yerine 
gelecek olanların daha iyi ted
biaıler alacağına kani midirler ? 

Eğer öyle ise" onun yerıne 
kimlerin geçmesini ve bunların 
ne gibi feyler yapmasını istiyor
lar?,, 
· Bu tarzda sorduğumuz suale 

pek az kimseden cevap ahyoruz. 
Ve bugünkü vaziyeti az bir za
manda ıslihat ile düzeltecek bir 
tek isim bile işidemiyoruz. 

Yalnız bazı zevat var ki bun
lar İsmet paşa hükumetinin jk
bsadi program itibarile inhisar 
aistemini kabul etmiş olduğunu 

ileriye sürüyorlar ve böyle inhi· 
aarcı bir zihniyetle mevcut müş-
killita kaJ'fı çare bulunamıyaca
jını, binaenaleyh sırf inhisar 
sistemini terketmek için bugün
kil hükiimetin değişmesi ikbza 
ettiğini ıöylilyorlar. 

inhisarlar meselesi aynca bir 
makalede tetkik edilecek kadar 
genif bir mevzudur. Yalmz bu
rada kısaca diyelim ki İsmet 
Pqa hükumetini inhisarcı bir 
boku.met addetmek tamamen 
doğru değildir. Bununla bera
ber bugllnkü iktısadi buhran 
sırf inhisar sisteminin neticesi 
de değildir. O kadar ki İsmet 
Paıa hükumeti her türlü muh
temel netayicini göze alarak 
bir kalemde bütün inhisar teş
kilitlarım lağvetmiş olsa gene 
ortalık birdenbire güllük gül
lilstanhk olamaz. 

Halbuki ismet Paşa hükume
tinde gördüğümüz meziyetler
den biri. herhangi bir şekilde 
bir hatası o ursa onu tashitı et-
mesidir. İsmet Paşanın üç, dört 
senehk hayatı idaresinde bunu 
ispat edecek bir takım k uvvetıi 
delıl ' er gösterılebilir. Esasen bi
zim aradığımız '' . ayuhı.i hüku
met ., değild:r. Kı.vvet i, doğru, 
fakat herhangi bir halasını biz
zat tashıh etmekten çekinmiyen 
bir hükfımettır. 

Teşekkür 
Muvaffakiyetli bir amel ye ile 

kızım Senihanın hayatını kurtaran 
kulak ve boğaz hastalık.arı 
mütehassısı doktor Ahmet Ata 
Beye minnet ve şükranamı arza 
" Vakıt ,, ın tavassutunu rica 
ederim. Şahin Hayri 

K~ymetıi bir eser 
Selım 5ırrı Bey üstadımız, 

yem bir eserini ortaya 
attı. Kendisi bunu pek mütevazı 
bir sıfat .a takdım ederek " Yar
dımcı kıraat ,, diyor. Ha.buki 
bu kitapta herkes için geniş 
istıfade kaynakları var. 

Marsilya yolunda, başlıklı se
yahat notlarile başlıyan bu ki
tap, elime geçeli dört saat ol
madığı halde, içtikçe susayışım 

artarak, son sah'fe~i çevirdim. 
Esere bağlanışımda belki üs

lübun hissesi de büyüktür, fa
kat beni en çok sürükliyen kuv
vt't, üstadın t snit ve görüşün
deki fikir " volt ,, !arıdır. 

Y unanistanda on gün.. üstUo-
de en çok durduğum bir konak 
yerı oldu. Kadim Atinamn bil
mediğim şeyi yok sanıyordum. 
Se im Sırrı adesesi bana sihirli 
bir kudretle şimdiki Atinanın 
biitün ruhunu seyrettirdi. Kü-
tüpanelerde, mikroskop başla
rında çalışan Yunan gençliğı, 

bana hüzün verdi ve kendi 
memleketimin delikanlılarını dü-
şündür erek. alnıma endişe bu
lutlarının ağır gölgesini düşürdü. 
lsveçten bahseden sahifelerde 
teneffüs ettiğimiz temız hava
dan sonra bu Yunan faaliyeti 
insanda bir kabus tesiri yapı
yor. Bütün kitabın içinde ne 
Par isin güzel manzaraları, ne 
Panteon, ne Eyfel kulesi. ne de 
meşhur Meterlingin muhavere!e-
ri, bana Yunanistandan bahse
den sayıfa arın tesirini unuttu· 
rabildı. O satırlarda Türk va
tanının her şubesi için ibret ve 
kamçı dolu manalar var. Bun
ları okuma!ı ve duymalıyız. 

Eserin pe'K sonra anılması 
lazım ge:en gü7.elıiklerinden biri 
de üstadın verdiğı "Yardımcı kı
raat,. vasfıdır. Türkçe hocalarını 
üzen şeyler gerçı çoktur. Fakat 
çocuklara ders kıtapları haricinde 
okutacak eser bulamamalan 
hepsinden acı yoksulluklarını 

teşkil eder Memlekette çocuk 
edebiyab tamamile ihmal edil
miştir. Genç taze harika•ar, 
kuvvet dolu tarlalar ise, güzel 
kitaplar da sabanlarıdır. Oniarın 
cevherlerini meydan:t çıkarmak 
için e5erlere ihtiyaç vardır. Ta
biat, bütün hazinelerim derinlere 
saklamıştır. Maden kuyuları bu
nun en güzel misalidir. Kütü
panelerimizin yavru ara ait kıs-
mı, asırlardanberi boş duruyor. 
Bu çöl manzarasıdır ki Selim 
Sırrı Bey üstadımızın himmetini 
akşam güneşlerinin mübalağacı 

akis erindf' seyrediyor şükran 
duyuyoruz. 

,:~E Li·i ~ii . ~ ,~:, 
-~•'JP " Z·,,, L·;:;.~.ç ,;(;), GO· · , . ... . ' -- ~ .... 

. . . ~ 

Lubiyat 

270 kilo.uk Alman kadını 
hala İstanbulda lengeren· 

daz; yirmi beşer, yirmi beşer 
ahalin in parasını çekiyor. O, bir 
taraftan kazana dursun, Şehre
maneti de kadının yaptığı İf 
lfıbiyatı mı, değil mi diye uzun 
boy'u tetkikata koyulmuş. Bu 
tetkikat neticesinde işin liibiyat 
olduğu anlaşılacak olursa, o za
man vergi aıınacaklar. Bu netice 
alındığı zaman umarım ki kadın 
başka memleketleri boylamış 
olacak. 

Bana kalırsa bu iti ayı oy
natmak nev'inden bir .lôbiyat 
addedi vermeli olsun, bitsin. 

1.aplA :İ4'u 

hıuharriri Ömer R•~ 

Bedilin evinde bir sahıı 
Salahattin eski arkadaşını ve kızı 
davet ediyordu.Davet kabul oıun 

sa ne ala, olunmazsa husumet 
başlıyacaktı 

Bedil, geçen birkaç sene zarfında çökn1 ·· 
-4-

Cennet fedayilerinin hülasası: ı 
[ Sal~hımin ile berıılıer harplere giren 

Bedii buyük bir itimat kazanmıştı. Fakat 
bir gün bu adam hükümdann güzel 
yeğeni Hurrem Şahla beraber kaçtı. En· 
dülü e gitti. (hada evlendiler. Bır ~ene 

sonra bir kızları oldu. Fakat Hurrt>mşah 
öldü. 

SalAhattin hu kızı istirdat için çalışı-

yordu. Aradan 20 sene ~cçm i ş n : bu 
kız büyümüştür. Salılhattin bu kızı güzel· 
hk ve ~ahut zorla J!elİrmek için bir 
zabitle bir kaptanı cndü l ü~e yollad ı. Bu 
seyahat, hususi bir gemi ile hareket 
ederek Endülüse varmış \ ' C Bediim evi· 
ni bulmuştu. ] 

Bedii, bütün ömrünü vakfettiği 
kızma bütün bild ığim öğretmış. 
nihayet ona anoesmın kim 
olduğunu da söylemiştı. Su tan 
Salahattın muhakak onu ıstıye
cekti. Onun Şama gıtmesinde 
ve sultan ile büyük babasının 
ve sair akrabasının yanında 
yaşamasında bir beis yoktu. 
Fakat böyle bir hadise vuku unda 
Melike amcasın .n oğu )arını 
onutmamalıydı. Salahalt nin affin
den emin olsaydı, kim bilir, belki 
kendisi de Şama gider ve orada 
onunla birlikte yaşardı. Fakat 
o ~andan beri )'.ıldızı müte· 
maaiyen par ıyan alanattın 

belki onun nankörlüğünü, onun 
gençliğe uyarak yaptığı cehaleti 
ceza andırmak isterdi. Bu hem 
Melike için, hem amcazadeleri 
Haldun ile Zeydun için pek 
elim olurdu. 

Mehke, bir güzellik nadiresi 
sayılacak derecede güzel, güzeı
liğile beraber necip ve yüksek 
ruhlu bir kızdı. Onun Saıahattin 
ile karabeti evlerinde her gün 
konuşulan mevzulardan biri idi. 
Haldun ve Zeydun Şarka gidip 
gelenleri bu urlar, Se ahattinin 
nelerle meşgul olduğunu an arlar 
ve bunları Melikeye anlabrlardı. 
Hacce gidip gelenler, yahut ti
caretie uğraşanlar, Kartacenaya 
bir çok meraklı haberlerle dö
nerlerdi. 

Zeydun, Şam taraflarından yeni 
bir tıcaret gemisinın · muvasala
tını haber alır a . maz gelen ta
cır erı aramış. onlan bulmuş, on
lar a saatlerce görüşmüştü. Bu 
tacirler Şama daır her şeyi bili
yor ye onun suallerine mufassal 
cevaplar veriyorlardı. Zeydun, 
bir define bu .muş gıbi her gün 
bunlara uğrıyor, ufak tefek alış 
verişler mukabilinde bunlarla 
uzun uzadıyet sohbet edıyordu. 

Emir Hayderin nazan dikkatıni 
celbeden Zeytun, gizlice tarassut 
a tına alınmış, onun kim olduğu 
anlaşıldıktan sonra onun her gün 
devamını temın edecek bir hattı 
hareket takip o unmuştu. 

Nıhayet bir gün Zeydun, E-
mir Haydara takdim olunmuş, 
Haydar onu bir kenara çekerek 
kendisinin Şamda Salihattin 
tarafından kabul o 'unarak bu 
havaliye gelmek üzere olmasına 
mebni Emir Bedile teslim edil
mek üzere bir emanet verildi
ğini, yalnız bu emaneti bizzat 
amcasına teslim etmesi icap 
ett1ğini söylemiş, Zeydunun bunu 
amcasına haber vererek müla
katı temin etmesini rica etmişti. 

Zeydun bu haberle e•e 
müş, meseleyi hemen • 
Bedile anlatmıştı. Şamdan 
bu tacir ona Sultan Sa i 
den mühim bir 
mişti. Bedii iki 
derhal Haydarın yanına 
recek ziyaretini hemen b 
diğini bildirmiş ve bu 
misafiri sabırsızlıkla bekle 

Hayder, Bedilin bu iı ·. 
daha evvelden tahmin ettiii 
bir yere gıtmemit ve fi' 
cevabı bekJemiştı. Zeydu' 
Haldun gelmeden evvel, fi• 
vaziyeti düşünmüt, adadl 
talimat vermişti. Bunlar ood 
tice takip ederek onun •. ı 
ve İşaretini bekliyec~ 
Kendisi Bedilin evinde bel' 
lü mibmannüvazlikla kar 
cağından· muhakkak, · g~ 
ta kada~ orada ka!acak • 
geceyi de orada geçi 
O~oda kaldığı takdird~ ad.
geri dönecekler, fakat her 
hem karadan hem d 
hazır ~ulunacaklardı. 

Havder. Haldun ile l 
davetini minnetle k 
emanetleri yanına almıt .,e 
kardeşe refakat etmişti. 

On, on beş da~i~a so_or• l 
ların üçü de Bedıhn evıo• 1, 
yor, ve atlarından inerek 
fir odasına ilerliyorlardı. . 

Bedii, merak içinde idİt 
Melike yanında idi. Çü~1 ~ 
hakkak ki, bu ziyaretin 11' 
defi o idi. Hiç füphesis 
emanetlerin asıl sahibi ~ 
başka bir kimse değildi. ~ 

· Bedıli tanımakta gecik~ -~ 
Çünkü o da Sallbattin•0 ,

11 
eski bir adamidı. Fakat .• J 
cidden ibtiyarlamıfb. 8~ 
zevcesinin ölümü onu sat""'t 
yıkmıttı. O eski behad~• ~ 

. i e bugünkü Bedii araaınd~/ 
lar kadar fark vardı. 'J 
kadar çökmiiftil. Misa~: i ~ 
hattinin selim gönderdı~ r., 
ler söylemez Bedii hllnıç;, ~ 
gür ağlamışb. Bu sel':!! 
gençhğini, gençliğinin tJJ ,ti'. 
nı hatırlatmış, onun 1 ) 
deşmitti. ( slfff"'.. 

"V AKIT INT~V,, . " 

Pazar 

Nısan 

1930 

Namaz 
'Saball <>tt• lldncl• 

4.12 



Mel o 
F rarısız sahnesinin en usta 

12ıubar · B · •· k rırı t:rnsteın m en ço 
0Ynanmış piyesi, Melo, evvelki 
•ktanı Fransız tiyatrosunda oy
llaııdı. 
ti 8ernstein Meloyu yazarken 
la.troda bir yeniHk yapmayı 
•. ~llnıüştü. O da piyese mu-
1~1 Ve projeksiyontarla sine

lbatograf ık sahneler sokmakta. 
Bu itibarla Melo hususi bir 

~az.'1 h "h . - t . sa neye ı tıyaç gos erı-
~Otdu. Esasen bütün piyes 12 

blodan ıbarettir. 
Bundan başka piyeste, sükuta, 

~lcitemelere olduğu kadar 
Mlnllliyet verilmiştır. 

tlonun maksadı bu idi. 

* ltla J.lösyö Cbarles BQ}'er He Mat-
)tl Mcırie Beli pıyesin oyun 

~besinde hisselerıne düşen 
~fını muvaffakiyetle ve bazen 
t k JJıüessir bir surette yaptı!ar. 
~ a.t sahne onlara hiç de yar 
....._ '~medi. Bi akis, ikinci perde 
~a Marie Bt:!1'i locasında 
-.a..~ıye gittiğim vakit, onu, 
~ ağlar bir vaziyette gör-

'"' Hakikaten çok müteessi
~ dedi nası\ oynadığımı bil
~ 0runı. Ben ömrümde böy!e 
"-t ~abne o abileceğini tasırv
t...:. b.11~ edemiyordum. Pek mü
~ıırn. 

litl'inci perde 

n,~arcel Blanc b;r musiki 
to,:~•, mektep arkadaşı Be c
~ ~n karısı tarafından sevılir. 
""-~~aş ık hisleri bu aşka mu
.... ~•t edemez. Barlarda hep 
t6 dolaştıktan sonra ._bir 
"&'~. Romanie ( Mrie Beli ) Mar-
~ iri . l evıne getir ve ... 

lıincı perde 

"'-~tlcroi X h .stadır. Karısı Ro-
•ne o ·1- . ~h· na ı aç yerme azar azar 

~il' Verir. Fakat amcasının kızı 
~ teaadüfJe bunu anlar ve 
tııt'b:ine kendini denize atarak 

O r eder. 
tllncll perde 

~lezar ık. Belcroi x amcasının 
"'ı~e Romaınen'in mezarında 
h it tle durur. O ara•ık Marsel 
l1i11c' a .. vgilisinin kocasını gö
~~ Çekilir. Sonra bir papas 
ı.arılat 'ht kocaya telkinlerde bu
t.ı_tc .. ~akat BelcroiX arkadaşı 
tidtrtl den şüphelenmiştir. Evine 
~~: t 0 na itıraf etmesini rica 
l>it '-h akat fevkalade müessir 

ne ile piye! biter. 

~B. geli;;~ 
lbillt lavada Kaplıcaların tanzi
--~ltl lltz.aret eden Seyrisefain 
~ • ._ ~üdürü Sadullah B. 

ır-· tehrunize gelecektir . 
l ·~Plıcaı "'a.Yıa arın küşat resmının 
'itti· ta Yapılması takarrür ... 
~ . 
. Nsız Tly A TROSUNDA 

fi Bugün matine 
'«ırı Bern ' 

t\{ S 1 t G F ş~ııyntn şabescrı l\1 E ı. O 
!> Sttııı de Fi 1 F. O yarınki Pazartesi 

\1 1Fı.. 1 l\t F. }{ crs \'c Ka\•ayculn csetl 

l•ııı t t s T 
8
° S E salı akşamı : L A 

~ ~ M A. R 1 E L L E. çarşamba ak· 
C )' t R B E 1. L' ve Ş A R 1. 

>. t Şcrctıoc fcvkalAdc bir VEDA 
''" ;\ nı11s tlq lrtde iki 

1 
~ıncrc 1 \"Crilccektlr . Hu 

~ M o !) ~ Y~s temsil edilecektir. Birin· 
t~ lldaıı L' I N Ş A R L B O Y E R 
~. cı Pttatrnazcı S O U l\I 1 S E pıyesl 
t~lıt: LA p Man Beli tarafından bir 

it td!Jccc\aı~l'R DES COl.'PS piyesi 

5 - VAKiT 6 Nis~n 1930 -

Vilayette: 

Vilayet bütçesi 
tal~!~-

1~~~~~~ Ankarava götürülüyor 
Vilayet muhasebei hususiye 

müdürü Cemal Bey pazartesi 
günü vilayetin 930 bütçesin 
alarak Ankaraya götürecektır. 
Cemal B. Ankarada· alakadar 
vekaletlerle temi'.S ederek büt
çeyi tasdik ettirecek ve şehri
mize dönecektir. 

Seyrisef ain 
--------------•':i\~~~@~ .. @@:cii1~ ~ ~c))~(.i)l@@@@~'©'@l~!Al l\'erkeı ıcnıt~ıl. Calat8 Kopril batınrl ı 1 ·~ ~J ~ ~~ l'r..;\\ 

@ Cnürrüzrleki ç,rş .. mbo ckşc~ı @! 
l'~yo2lu l ·t>l. Şube ıc~nteaı Mahrnu 

___ dıy_• ~-~an-· ._ıtın-da-lıt-anb-uı -l74_\l __ ~ o p ER A SINEMASiND ~ 
; MATO ve SiMON VODRİ tarafından temsil olunen ~~f 

· J)efterdarlzkta 
imtihanlar 

Defterdarlıkta ikinci derece
deki memurlar arasında terfi 
imtihanları yapılnuşbr. 

Trabzon bııinci ~o5tası 

~ Penbe küşkün esrarı r~ 
~ • •• •• • g~ 
@I TAMAM iLE FRANSIZCA SOZLU yenı muhteşem filmi. ~ 
:!) Bütün sinema merakhJarı bu harikai san'atı sabırsızlıkla [c!)l 
@l bek emektedir. l<!? J 

@~~J~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~ 

( İZMİR ) vapuru 7 Nisan 
Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskeles le Rıze, 
Sürmene, Trabzon, Görele, 
G

. o d Ü :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ıreson, r u, nye, Samsun, -·····················:··: ••••.••.••........•......••.•..•........••...•.•.............•...•..•.....••.••..•••••.. ::::· 

lnebo!u, Zonguldağa uğrıyarak ~~~r··-·y:;:~· ·~kşam EL HAM ~Af?~ m~ 
gelecektir. füi Şimdiye kadar vücuda getiri en SESLi ve SÖZLÜ ifü Vali ayzn onunda 

geliyor 
Vali vekiJi ve Şehremini Mu· 

h"ttm Beyin mezuniyet müddeti 
bitmiştir. Muhittin B. ayın onuna 
doğru Avrupadan avdet edecek
tir. 

Hareket günü yük kabul m: filmlerin en muızamı ifü 
... 0_ıun_m_az_. ___ ___. m~ LORA LA PLANTE nin temsili lfü 

izmır · ı ersın sürai P-Ostaoı !ili TEMAŞA G EM 1 Sİ i!ll 

inkılap miizesi 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) füi ( S H O W - BOA T. ) ~fü 
vapuru 8 Nısan Salı 12 de iiii filmi. İlaveten: DENİZ KIZI EFT ALIA Hanım Zeybek Hii 
Galata nhtımından hare- mi raksını gösterir şarkılı ve dans1 ı Türkçe film. mi 

Ç b ı ~:: .................................... ···················································:·::::::::::::::-::::::-:·:ı 
ketle arşam a Sabahı Zmı.re ········································-·······································::::::::::.: •••••••••••••• n •••••• :.: •• 

ı 
········································ ······································.·.·.· ............................ -...... .. ........................................ ······································ 

gidecek ve akşamı lzm•rden :::::c:ı::::::::::s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,~~~~~~~~~~~~~~ 

~;;.~::1• gi!:~tya ~. ~~;~ IBuoon M e ı ek ~inemasın~al Bu akşam 
Sinemaları 

Majik - Bahar çapkını 

Va i vek li muavini Faz'ı Bey 
dün Gazi Hz. nin mütarekenin 
ilk devrelerinde, oturduğu Şişlı
deki evi ziyaret ederek inkılap 
müzesi için yapılan hazmıkları 
tetkik etmiştir. 

Duglas 
Bugün geliyor . 

Taşucu, Anamor, Alaiye, An- li Çılgın Mektt'pl•ler Ü 
1 

talya, Ku~ adası, lzmire uğn- ~i Söılü, şarkılı ve danslı film. d 
yarak gelecektir. :! İki saat zevk neşe ve musiki. ii 11------------' g llavtten : LİLİAN ROT ve Ü , 

~i CAZl ile HAVA YEN BALE- İ 

Etuval - ismini unutan adam 
LUksenburg - Gelin duvağı 
Ekler - Çann yaveri 

Maruf sinema artisti Duğlas 
F erbanksın bugünkü T oros eks
pres ile Halepten şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Romanya kıraliçesi 

Ayvalık sürat postHı 
( M E R S 1 N ) vapuru 8 

Nisan Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

.. = Si TOSU iki kısımlık şarkılı ve § 
:: .. . fil :: 1 

:; zözlu btr m. :: 
ii F oks Film ••••••••••••• :: ::u::x::::::: "" ................. = 

Çanakkale, Kiiçükkuyu Edremit 
Burhanive, Ayvahğa gidecek Teşekkür 
ve dönüşte mezk\ır iskelelerle Yavrularım Gülen ve Bülendi 
birlikte Altınoluğa uğnyarak doktora ihtiyaç göstermeksizin 
gelecektir. kemali hazakat e almağa muvaf-

Gelibolu için ya1mz yolcu fak olan Fm1ıkhda Osmançavuş 

Melek - Genç mektepliler 
Alkazar - Londra geceleri 
Opera - Cennet budur 
Şık - Ask rüyası 
Elhamra - T emap gemisi 
Asri - Talili T ot 
Alemdar - Kartiye U.ten 
Beşiktaş Hilal - T ahulbahlr 44 

Tiyatrolar 

:Bugün şel1rinı ize 
geliyor 

alınır, yok alınınaz. yokufUnda kabile Nedime IU.ye , .. __________________________ , 
dareye ait olup Haliçte alenen teşekkür ederim efendim. 

Fransız tiyatrosu - Marie.IH11, 
Jeunes illet de Palace 

Bar ve Müzikholler ı 
Bugün Romanya kıraliçesi 

Mari Hz. ile kerimeleri prenses 
İ!eana İskenderiyeden şehrimize 
geleceklerdir. ------

Yeni !talya sefiri 
Bugün İtalyanın yeni Türkiye 

sefiri Baron Pemeo cenapları 

Tev~re vapurile şehrim ze ge
lecek ve akşam trenile Anka
raya gidecektir. ----

Çzrpzcz satzlzyor 
Emlak bankası tarafından 

Bakırköyündeki Çırpıçı çayırı 
müzayede suretile satılığa çıka
rılmıştır. 10 msanda kat'i ıhale 
yapılacaktır. Banka bundan ma
da bu günlerde (Maslak), (Bey
kozı ve Bebekteki (Nusretiye) 
KHularınıda satmağa karar ver
miştir. 

---------------~~ 
İKTISA T VEKALETİNDEN: 

Antalya vll~yeli dahilinde Kemer na· 
hiye'sinin Tekfi.frova karyesinde şim" len 
Alnca suyun Bahrise(ide munsap olduğu 
noktadan lıed ile Knya ~ediği ini, Yel Estir 
lnlerl. çürük inleri Kovanlık çeşmeye müntehi 
hattı münkesir, Şarken Bahrisefit. cenuben 
anharcı in te si ile Baz tepesi arasındaki 
hata nıüq:ıkimin istilı:amet üzere temdi-
dındc Bııhrlscfidi katettigi nokta, Garben 
.Anbercı in tepe inden bed ile Karadağ 
tcprsi, Kb}' dam1an .K:ıra kayraklı tepe
lt>rindcn bilıtıiinır Kovanlık çeşme,·e 

\ 
müntehi hattı münkesir ile mahdut ~e 
mcs:ıh~i s:ıtlıiycsi dokuz yüz on ceripten 

fabrika öntinde demirli bulu- Cemil Garden - Elli Lis, İrena, Nandi 1 

Balet, T almaç ve Siril, nan Akdeniz vapuru halihazı· 
rile bulunduğu mahalde satı
lacaktır. Beş bin isterlinde 
talibi uhdesinde bulunan işbu 
vapura talip olanlar varsa 
vapuru görmek için her gün 
fabrika müdüriyetine şartna
meyi görmek için de leyazım 
müdüriyetine mtiracaatları , 
yevmi müzayede 30 Nisan 930 
Çarşamba gün6 olup müzaye
deye iştirak edecekler o/ 1 O 
nisbetinde teminat akçelerile 
saat 14 te levazım m idüriye
tinde h?zır bulunmalan. 

IZMIR - MERSiN 
LÜKS ve SORA T POST ASI 

GERZE Va~~::n 7 

Pazartesi 
akşamı saat 19 de Sirkeci 

nbtı:nından hareketle doğru 
( Ge ibo u, Çanakkale, İzmir, 
Fethiye, Radom, Antalya, A i
iye, Anamor ve Mersine ) 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Kü
çiik Kır zade hanındaki acen
tasına müracaat. Telefon: la. 
3118. 

VAKiT 
Tabı işlerinizi yapar. 

Bekefi, Vantura 
Ttırkuvaz - Arizona baleti 

• 

L·T·PIVER. 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

PUDRASI 

Porfiimor; L. T • P 1 VER A. Ş. • lstanbul Şubes{ 

şı,u Ahmet Bey sokak No. 56' Tet. Beyoötu 3044 

KftOIKOl i~Klll ~llRiHDlKi ~ 

lo~Bnta UHZİUO ue ~DYüt Hile ~HOS solonu 

1 ibaret arazide Türkiyı~ cümhüriyeti te· 

1 

bc:ısından Avukat Ahmet Tevfik efendi 
t:ırafındnn bitt:ıharri zahire çıkarılan krom 
madeni altmış sene müddetle mumeileyh 

1 PftftOOMiMH lOIBft rnsı 

Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile İstanbulda 
bulunan salon\arm ftvkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cibetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik· 
meşhur Hüseyin Ka.ymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 

! 
uhdesine ihale olunacağınd~n nıaadi~ 
nizamnamesinin 36 ve 37 ncı maddelerı 
mucibincebu bapta bir gt)na itirazı ı lan· 
Iann ı nisan 930wrihİ11den itibaren iki ay 

l 

mi.ıddet zarfında Ankarada lkusat \'ek:lletine 
1 

\c mııhellinde makamı vii~yete ba arzuhal 
l müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Garabet .AAa idaresinde 

Beyoğlu Tünel Erkinıbarp 
sokağı No. 19 Alaminüt ve 
taze yemekler , ucuzluk ve 
temizlik, esnayı taamda orta 
oyunu. 

ana muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan
lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 

verilebilir, müdüriyete müracaat o unması. -~ 
Müdüriyeı _,... 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan ı Sadn Etem 
Dftnkft kısmın hOlhası: fİtman kadın bir feyden korkar. 

[ Bara gıuiğım zaman orada bir Oturduğu iskemleden d&fftrmek. 
hu·lı tanıdık buldum. Bir köşede bir Boyu kısa olduğu için iskemleye 
' ekil otunn ordu. Gazet.c~iler . ~·ekilin oturduğu zaman ayaklan yere 
etrafında dola,ı~ arlardı. ~ırı ':e~ılı~t ma-

1 

diimez. Onua içia madam (Neri) 
sa ına 'anaşu 'c derhal ~a~cmını, klğıdı- hanii bara ıelirse onun ayak
nı çıkardı , ckilın söz.lcnnı ka \ dctmeğe I ıa..- b. Ln a ftk d k ' . arının a uua ır auçuc ıan 1 
başladı. gibi bir ıey koyarlar Ye ona 

Yeni bütçede bir haylı yeni muvazene ederler. Fakat o aya-
teşkilit varmış. iımn altmdaki bu istinat nok-

«- Şimdi görüyorsunuz.. 01- tası da onu rabatlafbramaz bir, 
mtaz yaran sabah geliniz vekil iki viski çektiktea sonra ıene 
Beyefendi ilk olarak sizinle mu- korku bqlar dGfer gibi olur •• 
likat edecek.. Vadediyorum. hemen bir eli yaıadaki adamm 
Müdür böyle diye dursun.. pantolonuna gider, Bir uçuru-

Beri tarafta Münir Müeyyet ma yuvarlanan adam rast 
kiiıduıı kalemini masaya yay- Keldiii ıeye nasıl yapıtırsa 
mıf, vekil söylüyor o yazıyor. . yahut •iaçtan dfttea iuan bir 

s Nisan 930 

Borsalar 
Açıldı IC apendı 

Kambyo 

l lngfllz lirası K.r. 103 
" TJ~ mukıblll Oolı 

hınk 

Llrcı 

Bclga 
Drahmi .. • ts. Frınt 
Leva .. • Flortn 

• Kuron 
Sili na .. • Pczcu - • Mart .. • Zloti .. . 
Pcnıö 

!o f.ty Kura, 
1 Tflrt llruı Dinar 
· Çcrvoncç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (f nglllz) 
ı Dolar ( Amerika) 

Frank [Fran51z 
20 lJret (ft.tlya 
O Fruık Belçltı] 
Drıbml [Yunaıı J 
Frınt (bvtçrtl 

O Leva Bulgar J 
ı fo'lorln [ Felemenk ] 

!O Karott (Çctoslovıt 

ı Şillq ARsturyı) 

1 Peıeta f lıpanyı) 
ı Rırşmırk lAlmaayı 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Mıcırtstın 

ter (RoaıınraJ 

\O 

l :',/\O 

• 19.50 
~ 10.~o 

2t 10 
ı o9 

Satılık evler ve arsal (Burhan) dansı bırakmadığı dala nud aanlana o da raqel
icin gece milllkat alamadı. T ev· diii feye öyle aanlırdı. Allak 
fik sarhot olduğu için bir torlu kimsenin batına bu derdi ver• 
vekilin masasını bulamadı... mMin Nerinin yanma d&feain 

Bizim madam Neri, tam veki- bacaklan hunlehq olur. 
Dhıar YugoaloYyal 1 t b l l 
·~:· .. ··::. . , s an u emva i eyt 

lin karıısına diifen bir yeri in- Maamafila madam Nsi den 
b'hap etmif, onun da etrafı bayle bah.ettijim için edeltia 
adamla dolu.. haracına çıkbtmı zannetmeyiniz. 

·~::: · ··"· ... .., idaresinden : 
o Bulmaca o 1 - lsmail J-lakkı beyle, Ayşe Nimet ve Melih• Birkaç ltalyan ihtiyar mlihen- Onun bu haline doktorlar pek 

dis, ve pşkoloz koca karı tam· edepli bir isim Yerdiler. Ama 
panya Ye viski kadeblerİlli ara- ben onu un•tbua. 
lanna siper yapmlf fibi idiler. H.ıua mad11111 Neri maur-

Benim yerim boftu.. Hemen m .. I Yaktile, kftçlkken hir defa 
a1111dalyemi çektim... uçar•mdan J11Yarlanmıt yuYar-

Madam: lamnca •lthit bir heyecan 
« - Size ne haberlerim Yar.. pÇbmlf dtprkn de yanında 

Çok enteresan diye söze bat· bir delikanlı Yarmlf, delikanlmm 
ladı .. bacaklanna aanlmq •. 

« - Madam ne<··r, bu .cizler, Madamın yqı ilerledikçe ha.-
dedim.. tailta da birlikte bti1IJGI' pliba. 

Açb ağzını yumdu ıözftnil : Bu aqam onua fkleri biru 
" - Son zamanlarda sakalla daha danllk ilç dört, bq, alb 

bir İtalyan peyda oldu... Bu hatta bardaki her inaaııa aarıla
adam efendim sözde ıömend6- bilecek kadar elleri ol~adıjm-
f tır k münasebet dan dolayı pek milteesaır g&rD
er yap aca mlf ne - --&.: d "k' 

efendim, ne münasebet bu adam 
0

li":'"
01

' ne ~-k· 'ki~• •
1
.mm
1 

~k~ 
d d"f d ? e var, aaca ı e ı e, ı ı 

nere e, f6men ° er nere e yanandaki delikanlıya sanlarak 
Harpta laYiçre de ~asustu •·· yerinde durabiliyor. 

Hem yalnız casu. dej'ıl lstan- Ah ! ıu zen 'nlik · · 
d 1 d Ki ne ıyı fCY··· 

~lda bulun up ~a~Pn ar • Madam Nerinin yapbldannı ten-
ıttihatçılann adamı ıdı nazan ha bir sokakta kara l'ecede, 
dikkatinizi c~lbederim ·· Şiındi karatq üsttınde kara kannca 
gine meydana çıkb •• HükOmete gibi bir zavallı sokak kadını 1 
it teklif ediyor ••. yapsa derbal dDdllkler çalınır 2 
Şu sakatla moruk. Memleket- Ye memleketin ablik hisleri ıa- 3 

te krediyi nereden buladlk ?.. leyana relir •ataaın y&1111 se- 4 
Sonra bir de bizim lflere kaftfl· ferber bale sirerdi. 5 
yor ket vuruyor . Ben Tllrk Ne iae.. 6 
dostuyum, ramazanda oruç bile Madam Neri oturup kalktıkça 7 
tutanm, Piyer Lotinin bize ak- teritleri, dGtmeleri tabammtll 8 
rababğı vardır • ~em~ .. ~ için iç pantolonu 9 

*Vay madam dedim, demek ~rned~sı h~de caz batbyınca 10 
Iİz sütbesüt Türk dostusunuz .. ıçıne bır acaap arm ç6kt8... On 1 1 

Mnbendia toy bir gazeteciyi •ekiz yqaada ~ tibi hop- ._ılamililm!i..ıııilllİI• 
kaf k d .. ec1· lamak, zıplamak ıstiyordu... Caz 1Ju-"nktf bulnuıcamıa 

ese oy ugunu zann ıyor- b 1 L.--l M ..1 ..1 Y-
d af •r ..,_, amaz... eyaanaa Soldan 1ata: 

u Glllerek . çiftler dönmeie. bqladı. Oersaadet (8), 2 _ Beygir (2'), J• 
. Ôn6nden reçıyorlar : tiJUt (S), 3 - Boynuzlu ceyltn (S), 

" - Evet Beyim' evet.. Be- lıte ( Skobavda) fabrikallDID Fran&ızca hayır t2). 4 - Evvel (4), 
nim bllyilk babam da Sıvastopol r&praıantam Cudi bey kendi· llhim (2). 5 - Raci (3), musiki yuısı 
harbinde Sardunya kıralanın sinden it iltiy• deliknlmm ( 4). 6 - Dil çevirmesi (7). "/ Em! (2), 
size yardım için g&nderdiği kansı ile bir ıeyler fasıldıyank bir vil!yet (2). 8 - Nota (2), taallOk 
ordunun kumandanlarından idi • dolapyorlar. Cudi bey çenesinin (7). 9 - Edebiyatta nıtUrıllsmln en 

Ş k l mada L--- lil mühim adamı (8). 10 - Fransızca (R' 
aş o oz m, U9Dll e e ucu ile burnu biribirine J•Plfl9lf h 

bir f&mpanya ikram ettikten bir papa~ndır. Klrti (!). ı ı - Blrlflin abi (6). ben-
•• ber (4). 

sonra: ( Bunt.dt) y ukarclan apjı: 
- Yarın fU herifi adam alalh Me5"at bir tevelltJt ı - En büyük balırt devlet (9). 2 -

berbadedin, kepaze olawa, hele Matbuabmazm kıymetli emek- ıabmat (4). 8 - Uçan makine (1). bl-
0 yanındaki daktilo dediti pllık.. tan De.tet matbaa• 1enmkinidi yük (j). 4 - istikbal (3), icmal (5). 

Anupalıbk namım berbat edi· lamail Hakka beyin damadı Ce- 5 - Fena (4). iz (2). 6 - Nota (2). 
yorlar bizim de namusumuz leke- mil beyin iki im eYllcla cllba~J• 7 - Tepe (2), birinci (3). 8 - DBz 

E kova (S\ kadın el işi (3). 9 - Yunan 
leniyor. gelmittir. HYeJllİ tebrik, GtU. esatirinde bir yanm Ulb (4), ayıt (2ı 
Şampanya kadehini ben alır ve Bülent t•miye edil• yawa- ıo _ lmzah bono Hğıdı (5), köpek 

almaz onun eski itiyadını unut- cuklara uzun &mGr temenai (2). ı ı Hilktlmetler arasında taati 

machjını tekrar lıiaettim. Ba ederiz. edilen } azı (4), bir peygamber. 

ıumlanu istikraz eyledikleri rnebaliğ mukabilinde 
nıiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kadıköy 
paşa nıahallesinde Erenk.öy ve Kayışdağ caddesi 
ğında, 20 nıetrelik cadde üzerinde 9 numarah fi 
d~nftm 880 arşın etrafı kebir taş oeaklarile mah 
kıt'a tarla, 

2 - Hatice Vahide Kanıer hanımın istikraz ey 
mebaliğ mukabilinde idareıniz uhdesinde vefaen Dl 

bulunan Kadıköy Tuğlacı başı mahallesinde Zahi& 
sokağında Kızıltoprak istasyonu karşısında 1 nu 
ve 260 arşın üzerinde 8 oda, 2 sofa, ayn bir Dl 
4 hail ve 1 tulumba ile dahilinde kumpanya s 
ve 426 zira bahçeyi havi içi dışı yağlı boyalı, pe 
leri pancurlu bir ahşap köşk, 

3 - Refik beyin istiknlz eylediği mebaliğ 111 
linde idaremiz uhdesinde Yefaen mefruğ bulunan 
köy Hasan paşa mahallesinde Rasinı paşa sok.alın 
numaralı ve 113 arşın üzerinde 2 dükkAn yerini 
temil ve 350 arşın bahçeyi havi, zemin katı klgir, 
ahşap naıamam hane , 

4 - İsmail Hakkı beyle Hayriye hanımın f 
eyledikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesln~ 
faen mefruğ bulunan Kadıköy Hasan paşa mahall 1. 
Nahit bey ve Servi sokağında 23 numaralı ve ıOO 
üzerinde 3 oda, ı sofa, ı hail, 2 bodrum ve ı50 
bahçeyi havi, köşede, klrgir bina, 

5 - Mehmet Tevfik beyle Hatice,Mestezer ,e ı' 
hanımlann istikraz eyledikleri mebaliğ mukabiliPdf ~ 
remiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan KadıkO~ 
lacı bası ınahallesinde Kayışdağı caddesinde ıot 11, ralı ve 696 zira üzerinde 28 oda, 4 salon, ti~ 
halA, 1 ayrı muıfak, 1 ahır, 3 uşak odası, 1. 
ve samanlık, 1 ayn çamaşırlık zemin kaıı k~rf'ı). 
ahşap, içi dışı boyalı, 3 kuyu ile 34 dönUP1 ıı 
havi «Sadi paşa köşkü » namile maruf beş bin•

0111 

hissede 83 7 hissesi. ""-. 
Yukarıda borçlulan ve mevkileri yazılaP 

binalar müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. raur 
ve fazla malt.ımat almak istiyenler her gün sa• 
kadar Isıanbnl Adliye binası dahilinde Istanb 
Eyıaw idaresine nıüracaaı etsinler. 



nş atmüna
kasası 

'f:VAKITın-ı 
1 Küçük ilanları 1 
L A 
----· Her rOn n•trohınur ....... _. 

emniyet sandığı müdürlüğünden: 
'lhaa 'llriuye airaat bankası umum müdürlüğü, lstanbulda Cağal
"- ~ kAin olup elyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu
..__!~~yı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşatıda yazılı 
-...cı ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
'-~ Talip tarafmdan evvelce yapılmış olan itlerin bir liıtesi ve 

~ kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
lb..1'alipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür
~ lıtanbulda emniyet sandığı müdUrlUğUne müracaatla bu 
~ pilin, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 

er. 
~ İf için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifuame kabul 
1......7' teklif mektupları kapalı .zarfla Ankarada Türkiye zi~aat 
~ umum Müdürlüğüne ve lstanbuld11 Cağaloğiunda emnıyet 
~ ınUdiirlnğüne tevdi olunmalıdır. 

iti deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
t g&sterecektir. 

'llrlciye ziraat bankaıi mutlak surette her hangi bir talibi 
hakkını muhafaza eder. 

Mu~la Vilayetinden: 
~· - Muğlada inşası mukarrer sinama ve kulüp binalan nisanın 
"t 1 dördüncü günü saat on beşte ihale edilmek üzere mtınaka· 

' Vazedilmiştir . 
~ - T alıplerin muhasebei hususiyedeki nilmuneleri veçhil~ 
"'-a fnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni leminatım yevmı 
lt ~fare kadar Muğla vilayetine göndermeleri ve ıeraiti anlamak 
'it llı•lümat almak içın İstanbul, İzmir ve Muğla Muhaaebei buau

~Udtıriyetlerinden birine mtıracaat eylemeleri l11mmu ilin 

fa'rtıson, Sivas ve Çorum nakliyati 
"lütüı1 inlıısarı un1un1 miidiirlü -
@\inden: 
~•nıson - Sivas Te Sam son Çorum arasında ve Sivastan dahile 
~k mamul ttitün ve levazımatı saire nakliyatı 3 mayıı 930 
~ esi günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin her pn 
t.....~ tartnameyi görmeleri ve yevmi mezkurda yüzde yedi buçuk 
~tı rnuvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunda 

llıaları. 

~nbul Ziraat bankasından: 
~ sokağ< No, cinsi 

" Bağdat 13 hane 
" Mektep 13 • 
~~ Hat boyu 7 köşk Ye çiçek babçeai 

Jl_ı... Bağdat 609-11 • ve meyva babçeai 

) ~~lci em'.ik kiraya verilmek üzre müzayedeye çıkanlmıtbr. 
' ü:ı k6fk 5-5-930 pazartesi diğerleri 28-4-930 pazarteai günü 
~ d~.:baleieri yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
~aber bankamıza müracaatları. 

~ev/et demin ·o/lan ve !imardan 
lrtuıııi ir/(1,. ~siıır/f'n: 

..... P.tt"•iıı ' ~ili \'e Tarsus yolcu arının T oros sür at katarlarından istifa-
'~•k ternin için şımdilik ya mz perşembe günlerıne miinhasar 
~e Zere haftada bir gün Mersin ite Yenice arasmda seyri 
~ l'-:ıe~ılccck marşandiz katarlarına 1, 2 ve 3 üncü mevkileri 

bth on ıtave edilecek ve mütakabilen bilet verilecektir. 
• f •zla · h · · · ·· t d · ı · · 1 ıza at ıçın ıstasyon'ara muracaa e ı mest nca o unur. 

~~~c ..... ~~~1:=00~::: .... ~c::--~c---:as 

•••••••••Tarife••••••••• • • : ı Def al•k kuruş JO : 
: 2 ,, • 50 : 
: J 65 • • • • 
: 4 " " 'I~ 
: lhtivaç kalmavın-) 
: cava l<adlJr (azami' 100 
: 10 defa) ttan ed;l- ı 
: mek ilzere maktu ) • : Abonelerimizııı hı-r Uç aylı~ için • 
: bir def 111 meccanen 1 : 
: 4 satırı ~eçeıı. llAnların futa <atın : 
: için ~ er ıuıru~ umınotunur. : .......... ............... . 

Kirahl< • Sat•lık 
Acele satılık kagir hane :::: 

Mercand:ı l ZL 11\ar~ı b:ı~ındıı Kilit hıını 
karşısınd:ı çıkmaı 0knkt~ı cadde) e nazır 
beş oda, reraça, rnutpak, ıerkos, kuyu, 
elektirigl ha\ i uç katlı kl\gir hane, acele 
sıtılıkur. 

Talip olanların Sirkl.'cidc lh aniyl' an· 
banna murııcaatları. 

Kiralık Han.! - l\adıkö' kı~hk. 

ti,·atro cİ' ıırınd:ı kııdır • ,okngı 7 numa· 
rah hane tamamen kıralıl,tır. :- odalıdır. 
Miısait şeraıtlc kıraya verılır. idaremizde 
A.N. adre ine müracaat 

Karalık Oda - F.cncbt bir aile 

)anında kiralık odalar \c 2 odalı. ha\·a 
gazı. tcrk<Mı olan dr)ktor di;;cilcrin i;;ine 
gelebilir bir zemin katı. ' ' ' 

Büyük Parmak Kapı 32. 

Kuıguncukt;_-M-n.-rk_o_p_a-şa-köşkü· 
ne bitişik No. ıo.12 boğaza ne7,areti 
Umlleyi hıı,·i geniş ve havadar ağaçlarla 
muhat bir bahçe içinde dört oda, mut
fak ve hamım kumpanya SU) u ı keleye 
dört dakika • Çarşamba \ c cuma 
içindeki sahibine müracaat 

lngılizce ve Fransızca - En 
yeni usullerle husust dersler. Tepebaşı 
~1 No. f facopulo apartımanı ikinci kat. 

' aranıvor 
Frınaııı;adan Türkçe,·e ve mukabilen 

tercümeye bihakkin 'akıl genç bir mü· 
tercim akşamları çalışmak üzere bir tica· 
rethane ve yahut ggetcde iş arayor. Arzu 
edenlerin VAKiT gazetesinıle t\1. Gavur 
Beye müraeaatlan. · 

Ziraat makinisti - Uzun müddet 
çiftliklerde çahşnm \'C vesaikim mevcut
tur. Her nevi motorle milteharrik traktör 
\'C değirmen ve alAD ıiraip•, i kullanır, 

tamlrannı deruhte ederim, taşrada çiftlik
lerin birisinde çalışmak istiyorum. M. D. 

ADRES:- lstanbul: Fort fabrikası 
1 1 O No. b makinist Osman Hihni Bey. 

Diıçi kalfası - Atelye işlerine vlkıf 
iş anyor. Tahsin, Ankara caddesi :-\o.95 

Satın ahcllar 
Dürblln almak - İı:tivorum. l .. A· 

ıkıl beş defa btiyütme::.i ve ·iyi cinsten 
olması şarttır. ( VAKiT Dürbiın) adresine 
mUracaat 

Sablık elekt rik kontrol saati 
Ye Yantir~tör - Hu"u"i sarfiyan 
ayırmak üzere pek az kullanılmış bir 

konturol saatı ve 'epyeni lıir vantilarör 
saulıkur. idaremizde A .. \;.. Adresine miı· 
raraııt 

Süt anne stıven 

(ocuklarına ~ut nıııe anyanlar mü-:alt 
ştraitle atld•ki adrest müracnac <'dchiJir. 
ler. 
Beyoğlu Fıruzağada Sakaryabaşı mahal

lesinde 80 No. lı merhum da\ n \'ekili 
Ha~an Tahsin Bey hanesi. 

Mütetertik 
Gaip aranıyor - (Beşiktaş Sinan 

atik mahallesi Salih Efendi sokaıtında 
2 numaralı hııne sahibi Zehra I I. ) Sivas 
kazasında çırnurcu karyesinde Mehmet 
Ağa zadelcrden lsmail Efendi kerimesi 
Ay GUl 1 fanımı anyor. insaniyet namına 
haber 'erilmesi. kAPPEL ~ 

''btıanıııe tekemmül etmi~ 8 ====P=.y::ıı:a=nk.=o=m=ü=dll==,=,D=t=ü=ndı=e-==n=: ==== 
.-~AZ l M A J{ ı NA s ı ' Bazı noter evrakı tab ettirile-
~ ~Wcüırıetinln dahı takdir ve tercih ~ ceğindt>n tab'a talip olacaklann 
• ._ciheti ~~PELdir Hafif, m~tın ve zari ~~ pey akçalan ile birlikte 7·4-930 

l'irldye ut olunur, ve takıitle ıatılır n pazar ertesi saat OD beşte 
şı.._lc Yedne WDunı1 acenteıı ,,, piyanko mild6rJOğiinde müteşek· 
ps;z!;n latarıbul Sadıkiy~ .1arı .il-33. Tel. S 2256 W kil tayyare miibayaat komisyo-
~ctC-.::ı~~~~C':'i!-:::ISC::._::te8:1~ nuna mnracaatları. 

izmirde Türkiye pa
lamutçu.tarı anonimşir
ketinden: 

Zirdeki ruznamede muharrer hususat ıçın 1930 senesi 
nisanın 28 inci pazartesi günü saat on dört buçukta tirketi
mizin Yemiş çarşısı civarında 54 numaradaki idarehanesinde 
akdedilecek fevkalade heyeti umumiye içtimaında bulunmak 
üzere esaleten veya vekaleten bir hiaaeye sahip olan hisse
daranın dahi ha zır bulunmaları rica ve ilin olunur. 

f evkallde heyeti umumiye 
içtimaı ruznameıi 

1 - Heyeti idare raporunun kıraati . 
2 - Şirketimizin 21 niaan 1929 tarihindeki fevkalide he

yeti umumiye içtimaında temettüe ilavesine karar verilen mü
t~rakim ihtiyat akçesi hakkmda lktısat vekaletince vukubulan 

itiraz üzerine karar ittihaıı. 
3 - Nizamnamemizin 42 üncü maddesindeki "Şirketin te-

mettüah safıyei seneviyeainden bili istisna evveli hisselerin 
cümlesıne faiz olarak bedeli tesviye edilmit sermayeye % 5 
itasına kifayet edecek meblağ ve saniyen ihtiyat akçesini tq
kU etmek üzere lemüttüatı mezkurenin % 10 ifraz olunduk
tan sonra bili .. ,, ibaresinin: "Şirketin temettüatı ıafiyei sene
viyesinden evveli ihtiyat akçesini tqkil etmek Uzere temet
tüatı mezkôrenin % 10 u tefrik saniyen bedeli tesviye olun
mut sermayeye % 5 faiz ifraz olunduktan sonra ill.. " tek
linde tadilini. 

4 - Şirkete müdür tayini ve kendisile mukavele akdı 
ve ücretinin tayini, huıuaunda meclisi idareye salihiyet 
itası ve yahut iktisat vekileti celileainin teklifi vcçhile nızam· 
namenin 42 inci maddeainin hiuedaran ikinci temettU olan 
% 82 nispetinin % 62 ye tadili ile mezkdr maddenin 80D 

fıkrasına : « • 0 S ten °/o 20 ye kadar firket meclisi idaresi 
şirket müdür veya müdOranına bir miktar aidat verebilir, 
verilecek aidat 0 

n 20 den dun oldup takdirde fazla kalan 
miktar hissedarlara tev.ıi edilmek Ozere ikinci hiuei temettüe 
zam olunur. » ibaresinin ilivesi. 

-----~ -

İzmirde: Türkiye Palamut-
çuları Anonim şirketinden: 

Şirketimizin 1930 senesi alel'ade içtimaı uoumisi 28 nisan 
1930 pazartesi g{inil saat on d&rt buçukta lzmirde Yemit 
çarşısı civarında tirketin S4 numaralı dairesinde akdedilece-

• ğinden niza.mname ~ucebince eulet~ ve ya vekileten bir 
hisseye sahıp olan hiaedarlann ellenndeki mu-nkkat makbuz 
ilmühaberini yevmi içtimadan ıiakil oa gibı evvel tirket 
idaresine müracaatla duhuliye varaka11 almalan nca 

ilin olunur. • 

Alelade heyeti umumiye içtimaı 
• 

ruznamesı 
1 - Heyeti idare ve miirakip r~~o~lan~ k~raatı. 
2 - Bilinçonun tasdiki ile mecliai ıdarenın ı~r~. 
3 - Temettüün sureti tevzii baklanda karar ıttihaza. 
4 - İnhilil eden azalığa heyeti idarece tayin kılınmış 

olan azanın tasdiki ve yahut dijer bir zabn v~ . kezalik nızam
name mucibince müddetleri hitam bulan ıkı azanın yerine 
kendilerinin ve yahut diğer ıeYabn ~tilı.ıbı. . . 

S - Miiraki intihabı Te tabsıaahnın tayını. 

Sinci 

11 
Keşideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat Te Osmanlı bankaları mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

llüyük ikramiye 40,000 liradır. 
numaralar tekrar dolaba konmaL 



biitiiı:ı hlclan mahfuz.dur 

Gazeteye gönderilecek mekt ı pların iızcrıne idare içinse (İdare ) yaııya 
aitse ( Yazı ) işareti kon ·. lmalıdır. 

r ruhr"'911 w•lıhrr'ı-nn r.-rf',~r~,. .... 1ı?rrıtU n 1.ıı • .,·d.-r~ıı:a: lr'fl''J.t,•r'11f"tlll J ru'mu~ ru•lann 
r.,tc

1

rr11ıbGU\ "e f lrlann D{rc!edcatudu f<'•n• r-rı'ul dtrt!dlr. 

DAN10S HASRN; 
Bütün dünyanın 
en mükemmel 
ve en sıhhi 
diş macunudur 

ç~-====~==.,..-,--===""',,._..=====-=-=-============--=====~ = ~AYISI HER YERDE 5 KU~UŞ -

MATBAA VE. İDAREHANE: 
tSTAI\RCL, Babıali, Ankara cadde~inde "V ,, KTT Yl' RDU • 

1 TPI . 1~70 ( lr AJ!E rn rıd ) 1~71 ( y .A.ZI i~LERi ) Telaral: v AKIT. ı:ırııta lıu"''d , 

YfRli MHUDIH 20 kuru 
OANTOS diş macunu djşleri 100 sene yaşahr, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin ara51, 

kalan tefessühatı ve üfuneti izale eder. Diş ağrı l arma, nezlelerine mani olur. Ağızda gayert latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan ge'ecek her t 
hastalıkları n sırayetioe mani o 11r. Avrupada daimabirinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafata ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar al01 

Ha .. ~n eczı rfeoosu OANTOS d ş macunu yerine başka bir marka verirlerse alm'lyınız. Çünkü DANTOS dünyayanın en enfes mükemmel d ş müstahzarıdır. 

PERTEV 
1 KOLONYA 

SULARI 
İ "'T.\l\"Bl'L ŞEllHE~JA~ETİ iL~~ATI 

;;ehremanetınden: Aksaray yangın yer;nde 233 bar.ta numa
raJı arsa arkasın-:ia 35,20 metre murabbaı yüzsüı arsanın metre 
murabbaına ıki buçuk lira kıymet takdır o unarak satılmak için 1 

a!aksdarları arasmda açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi anlamak için her gün müzayedeye girmek ıçin ıhale 

günü olan 27 msan 930 perşembe günü levazım müdür üğıiııe 
5elmelerı. 

Dıvanı muhasebat murakıp 
·muavinhğı için müsabaka ilanı 

· Madde 1 - Ankarada ifayi vazife etmek üzere otuz lira maaşı 

asli i!e murakip muavinliği için Ankara ve İstanbulda 930 senesi 
mavut l4 üncü ve 15 inci çarşamba günll ve perşembe günleri 
WJ~.1u;ı.: i'f u 
musabaıia · icra edilecektir. 

(Maaşatm tevhit ve teac'lülüne dair olan kanuna merbut cetvele 
nazaran 11 inci derecede bu unan muavmııge mahsus oJan 

30 lira maaşı al abi ımek ıçjn ya Yüksek mektepten mezun olmak 
veyahut Yüksek mektepten mezun buiunulmadığma göre 12 inci 

dereceye dahil memuriyetlerde üç sene hizmet etmiş bulunmak 
meşruttur.) 

Madde 2 -. Müsabakaya muayyen olan günlerde saat 13,30 da 
başlaı:ıacak ve nıhayet on dakika sonraya kadar ispatı vücut etmi
yeoler müsabakaya kabul edilmeyecektır. 

Madde 3 - Müsabakaya kabul edilebılmek için. 
A - Mel<afbi aliye veya tam devreli Lise ruezunu olmak ve 

yahut devairı Resmiye ve müessesatı maliyede laakal üç sene 
istındam edıJmiş bulunmak. 

B - Sinleri otuz beşten yukarı olmamak. 
C - Memurın kar.ununun dörc üncü maddesinde muharrer sair 

evsaf ve şeıaitı lazımcy haız olmak l azımdır. 

Madde 4 - Müsabaka tabriren ve mevadı at:yeden ıcra 

edi ecektir: 

1 - Ticari ve mali usu.Ü defteri. 

2 - Muhasebei umumiye ve muvazenei umumiye kanunları. 

3 - Vize muamelesi ( Muhasebei umumiye, muvazenei umu
miye, memurin kanunile memurin maaşatının tevhit ve teadütüne 

daır olan kai1un ve maaş, harcırah kanunlarma temas etmek üzere 
tasvir olunacak muayyen bir mesele üzerine bir murakıp tarafından 

kabul veya reddi mutazammın o arak yazılacak esbabı mucibeli 
b r müzekkere veya tahrirat, ) 

4 - Divanı muhasebat kararnamesi ve müzeyyelab. 
5 ' _:_ Hesap ( Faiz, İskonto, Tenasüp ) 
6 - lımi maıi ( Vergiler, Türkiye usulü teklifi hakkmda 

malumatı mücmile ) bütçe nazariyah. 

7 . - lkt sat ( Evrakı naktiye, Kambiyo ve meskükat bahisleri ) 
8 - Kitabet ( Vize sualinin tarzı tahriri kitabet için derece 

tayinine esas olacaktır. ) 

Madde: 5 - Fıkrai sabıkada tadat o1unan sualJerden 1,2,3 ve 
dördüncüye kadar olanlara takdir edilecek numaralar diğer dört 
suale takdir olunacak numaraların iki misli itibar olunacaıdır. 

13 mayıs salı günü akşamına kadar Ankarada Divanı muhase
bat baş kitabetine ve İstanbu da Yeni postahane bınasaada Divanı 
muhasebat murakıphğına vesaiki lazimelerile birhkte müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Not: Murakıp muavinliğine alınacak olanların Fransızca veya 
İtalyancaya vakıf ve divanda bir müddet hizmet edipte kendile-

rinden istifade edileceğine kanaat hasıl olan arın sitaj için Avrupaya 
gönderil11>eleri mutasavverdir. 

KEFALJIN 

DOKTORLARA SORUNU~ 
!iAF 't MI kA[S 1 N ~ 

f( OMPRi ME, KAŞE. TOZ YE GRAN U LE 

Gürıde 3 •del yahol S l<B!jİk 
ocul<lara nısıF. 

Profesör Dokt.ot"' 

M. Lutfi 
Cülhane ve Cerrahpaşa hastalleıeı! 

Marazı tşcrlh muallimi 
Dahili H intani huıalarını Cııma •• F 

1 
dan mada her süıı tklden -r• 1)1.-' 

1 
Şekuct Sokak N. 7 de kabul etmekt~ 

------------------------··· Telefon: lsL 

fabrikası, cihanşümul 
bir şöhret kazanmışlar. 

RADYO 
le vazima ti ile de 

Dünyada birine imevkii işgal ediyor. 
T!~ı.:.:.~ıi.~:".i Helios Müessesatı, Galata 

İştind kuvvet ve sıhbac için 
en müessir devadır.Bilumum ec
zanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek
re•~ ı Necip ecza deposu. Telefon 
lstanbul 78. 

1500 adet deft:erin beheri yeniden 

defterin tamirinin beheri 334 kuruşta talibi uhdesindedir. 

münakasa haddi layık görülmediğinden 14 nisan 930 
gününe kadar temdit edildiği ilan olunur • 

ŞAMLI .MAGAZASININ y AKIND> 

İstanbul malzkemi asltye b.rinci 
hukü' uairesinden: 
Muddd~i Asma altında 28 No. lı 

mağazayı ikametgah ittihaz eden 
çuvalcı esnafından Mehmet 
Lütfü Ef. tarafmdan 5180 liranın 
tahsili talebile müddaaleyh Asma 
altında Lazari Papaz oğlu hanm
da 10 No. da tüccardan Ömer 
Faik 8. aleyhine ikame olunan 
davadan dolayı müddaaleyhin 
ikametgahının mechu iyeti ha
se bıle ılanen vaki oıan tebJiğata 
vurut etmemesi hasebile gıya· 
hında muhakemeye devam a 
H.U.M. leri kanununun 406 ıncı 
madd si mucibince bir buçuk 
mab müddet.e ilanen tebliğat 

ifasına karar verilerek muha
keme 17 mayıs 930 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
14 de talik kılınmış olduğu ilan 
olunur. (928-292) 

VAKiT tı 
abone olunuz. 

İstanbul dördüncü icra memurLu

gundan: Hasibe Mediha ve Hatice Tev
fika hanımlann müteveffiye Zafer hanı-

mın h ' li hayatında Cemile hanımdan 

borç aldıkları yüz seksen liraya karşı 

teminen gösterdikleri Üsküdarda Hace 

Hesna hatun mahallesinde Paşalimanı 

caddesinde atik 121 mükerrer cedit 2· 14 

. No. tevsi in ti kaili bir kıt'a arsa birinci 

ihalesi yapılmak üzere otuz; gün müd

detle açık arttırmaya konulmuştur hudu

du taponun ifraz harita~• mucibince cep

hesi Paşalimanı c addcsi sağ tarafı ve 
arkası Ayşe hanımın sol tarafı Seniye 

hanımın kayden müfrez arsalarile mahdut 

tur b;r mucibi senet ve harita 281 zira 

terbiinde önü yıkılmış duvarlı 281 lira 

kıymeti muhammeneli tehi arsadır mez
kQr arsanın iştirasına talip olanlar ve 

daha ıiyade malömat almak istiyen
lerin kıymeti muhammenenin °lo onu 

nisbetinde pey akçesini ve 926 - 5258 

dosya numarasile İstanbul dördüncü icra 
memurluğuna müracaat etmeleri ve 

8-5-930 tarihinde saat 14 den J 6 ya ka
dar birinci ihaleı.i yapılacağı ilAn olunur. 

926 • 5258 - -~"'' Mes'ul müdür: Reı .. -


