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Nıaan 

23 Nisan 
Çocuk haftasının ilk günüdür. 

Vii&yetle Emanet birlefince hiç bir memur açıkta kaİmıvacaktır. 
Yarın muharrirleri 

l.emal Ahmet ve Şem
settin Beyler zabıtaca 

celbedildiler 

Anketiı m Harenı dairesi 

Mes'ul müdürsüz gazete çıkardıkları için 
haklarında takibat yapılıyor 

Yarın gazetesi sahip ve mes'ul müdürü Arif Oruç Bey, mü· 
tYyiç neşriyatta bulunduğu için tevkif edildikten sonra, tahrir 

Yetine, yeni bir mes'ul müdür göstetilmedikçe gazetenin neşre· 
dü111emesi vilayetçe bildirilm iş, batta bunun içiu Yarının bazı mu· 
~rrirlerinden imza da a ınmıştı. Fakat buna rağmen gazete dün 
~tar etmiştir. Vali vekili Fazlı B. Yarın gazetes!nin intişarı üze
l'ine, hükümet emrine itaat etmiyerek gazeteyi mes'ul müdürsüz 
Çıkarmak maddesınden do•,yı, gazeteyi çıkaranların mütldei umu
llliliğe sevkini polise bildirmişt ir. 
Fazı Bey, bir muharririmize bu hususta demiştir ki: 
"- Müdürü mes'ul mevkuf iken gazetenin neşr edilip edilmeme· 

il hakkında kanunda bir sarahat yoktur. Fakat tevkifanede bu:u
laan bir adam gazetesini murakabe edemiyeceği ve onun mündere
~tından mes'ul olamıyacağına göre mevkuf müdürü mes'ulün mes'
~liYeti altında gazete çıkarılamaz. Müddei umumilik bu nokta üze
~e nazarı dikkatimizi celbetti. Tenbihat hi ıafma müdürü mes'ul
atiı gazeteyi çıkaranların evrakile beraber müddei umumiliğe tevdi 
ecli&rnesi hususunda polisin nazarı dikkatıni ce 'bettım. Gazetenin 
ltdd1 hakkında bir karar yoktur, bize bu hususta bire tbliğ yapıl
-.lllıtbr.• 
~ ' aran gazetesinden dün vilayete bir istida verilrek muharrir 
r="1settin liey mes'ul müdür olarak gösteritm · şt ı r. İstida, tahki-
"' 1 'el' y~.,, nıaJ< .. zere, matbuat memur uğu vasıtasi.e polıse havale 

1 lllllfnr-, 

'-G Diğer taraftan pot" s memurİarı aldık arı emir üzerine m
0

es'ul 
!tJ. dUrü bu unmadığı ha lde gazeteyi neşrettiklerı noktasından do
'mumaıleyb Şemsettin Ertufrru Bey.e Yaranın yazı müdürü 
~ i Ahmet Bey hakkında takibat yapmaktadırlar. Kemal Ah· 
~Bey diin gece zaoıta tarafmdan po is müdürlüğüne götürül-

r, bugün müddei umumiliğe sevkolunacaktır. 
t.rı,A.·r f Oruç Hey, biraz rahatsız bulunduğundan, hapisane has
~ yatırılmıştır. 

fiariciye vekilimizi 
"Ziyaret edenler 

't ~kaı a, 7 (Telefon) - Çek 
~· ~ar .. sefirleri le yeni İtalya 
-.,~t ugun Hariciye vekilimizi 
h '( ~· ettiler. 
"-tıili 1 Jtalya sefiri yakında 
~--;n:ıbur hazretlerine itimat
~ı takdım edecektir. 

Gayri muntazam 
borçlar 

Ankara. 7 (Telefon) - Salta
nat devrınden kalma gayri mun
tazam borçları tasfiye komisyonu 

e\ rakı tetkik etmektedii. Karar
lar bir defa daha gözden geçi
rilecektir. 

Turing kulüpteki içtima 

"'~ lurin k bıL 1 Pa g ulnp Hakkı Şi-.,. k tanın · . 1 .ongre kt rıyaseta altında 
) ~tıııa•d a etmiştir. 
t\i L 8 kul'" 
~~. Oelcd· up azasile cemi· 
L~ ıyc N r. l<on azası ha.zır bulun-
~ topl gre 2 nisanda lstan· 
~ e için a,~acak beynelmilel 
\;~'1 >'•pıJ1118 zun gelen hazırlık-

~~ c etoıi ... ~ını bir komisyona 
hıel , .. ır. 

~ti ıniıeı k 
· ll lılıar•W:ngreye 43 mem-

• ıları iştirak ede· 

Murahhaslar, ıstanbulda ka. 
dıkları müddetçe şehrin görül-

meğe değer yerlerini gezecek
ler ve Yalova, Bursa, Adalar, 
gezintisi tertip edilecektir. 

Kulübün ismi «Türk Turing 
ve Otomobil kulübü* ne tahvil 
cdilnıiştir. 

Resmimiz dünkü içtimada bu
lunanlardan bazı zevab göster
mektedir. 

Her erkeğe naza
·ran kadın nedir? 

Reşat Nuri B. 

Nihayet Meh-
met Nurettin 
(Toplu iğne) de 
baklayı ağzın

dan çıkanyor : 
- Bir İngi

liz mecmuasın

da ıu vecizeyi 
görmiiftüm: 

"Üç ıey var
dır ki gelir gö
rünür, giderler; 
ve gider görü
.nürlerse gelir

if 

Reşat Nuri 
Bey, iki sigara 

arasında cevap 
verdi: 

"Eskiler ruh 
ıçın " Cenabı 
hakkın bir ıım 
titifidir, tarif 
edilmez... der
lerdi. Fikrimce 
bu tarif kadma 
gayet iyi uyar. 

Toplu ijne 

ler: Diplomatlar, yengeçler, ka
tlı•fer." 

Ayni vecizeyi ben de tekrar 
ediyorum. 

* 
Aşk politi -

ka11, Atk bah
çesi, C'oıgun 
gannl, Bızans 
gençleri gibi 
eserlerinde qk, 
gönül, kadın, 
balo ve ıuva
re! erden bah -
ıeden Burhan 
Cahit Bey ka
dar anketimize 

Burhan Cahit B. cevap verecek 
vaziyette kimme bulunamadığını 
zannediyordum. 

Halbuki Burhan Cahit Bey 
daha beni uzaktan g6rftr g6rmez: 

-" Aman ben kadın hakkın
da ne lehte ne de aleyhte ken
dimde bir fey s6ylemek kudre
tini göremem. ,, diyerek hız ı 
hızlı yürftdil, gitti. /a. 

Gandinin oğlu 
Gönüllülerin başında 

Surate, 7 (A.A) - Gandinin 
diğer oğlu Bhimraddaki göoül
lftlerin başına geçmek üzere 
oraya gitmiştir. Mezkür gönüllü· 
1 !r n başında bulunmakta olan 
kudeşi dün Bhimrad'a g6nde
rilmiş olan müseUih polisler 
tarafından tevkif edilmiştir . 

Dandi, 7 (A. A) - Gandinin 
taraf tarlanna yalnız kaçak tuz 

1 

kullanmak taahhüdünü mutazam
mın bir varaka imza ittirmek 

ı niyetinde bulunduğu zannedi
liyor. 

Tali ku·r~ası kuponu 
7 Nisan 1930 

Osmanlı tarihinin mühim 
vak' alarının geçtiği Qdalar 

Dün açıldi 

Saz; ve 5'Jz mecliJlerinin kuruldu6rı 
Topkapı sara

yının harem da
iresinden bir kı-
11m, mftze mft. 
dnrUiğiince açıl
mıtbr. Dün yal
nız gazetecilere 
gezdirilen bu kı· 
aım, bugünden 
itibaren herkes 
tarafından gö -
rlllecektir. 

Harem daire· 
si, T opkapı ~.-
rayının en mn-
him kısmıdır, de· 
nilebilir. T ariui 
birçok vak'alann 
geçtiği bu kı

ıım, muhtelif de
virlerde parça 
parça yapılan bi- ÜçündJ Sultan Rhmedin vemek MJfrıuı 
naların ılavesile vücude gelmiı- karıtık taksimatlı odalan, ıalon· 
tir. Dar, uzun girift koridorJan, lan arasında dolaşan rereden 

girdiğini şaşırır, çıkacağı kapıyı 
kolay kolay bulamaz. Hanımlar 

Dün muhtelit semtlerde 
fırkaya müracaat ettilt-r 

Halk fırka~ına glrt-nlerdeo Kadın 

bırlıl!i mııhasıbı 

Saime Hanım 
l Yum 3 Lincu ıa) ıtanııı.dadır ] 

1 
Bu dairenin yeryer nef:s çini· 

lerle süslü duvarları, yaldızlı 
pencere, parmaklık tavanları 

sırma işlemeli, renk renk zarif 
çiçekli ipek ve atlas kumaş'arla 
kaplı mükel ef sedir, kanape, 
yatakları, göz'er• kamaştıran bir 
ç ~ ı çeve içinde har'ku ade güzel 
bır manzara teşkil ediyor. 

Açılan kısımda Va ıde sultan 
dairesi, Hünkar sofası, Ocakh 
so fa, Ç~şıneli sofa, bir;nci sultan 
Aı medın, birinc ı sultan Hamidin 
üçüncü sultan Murat, Ahmet ve 
Sc.imın odalar•, birinci sultan 
Ahmedin kitaphanesi, biri Valde 
sul anlara, birı padışahlara mah
sus iki hamam ve bunların müş
temiJab vardır. 

Va de su!tan dairesinde baş• 
ı ıca yemek, yata , oturma oda
ları vardır. Rokoko tarzında 

döşenmiş bir oda, hal' inden 
sonra sultan Az zın dört gün 

hapsolunduğu oda . Valde 
su . la :ıın yatak oc!asından par-
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mr c t tuci ı ri 
............................... ~•1a11C1m .. -=ııs~e~cıra:wlll:!lm• ......................................... ... 

VAKiT ın te graf ve telefon haberleri 
A , 'araya b·r he
y~t gönd.erecekler İzmirliler Cebelibereket M. Meclisinde 

Haber aldığımıza göre umum 
ihracat tacirleri bu sene piya· 
sadaki durgunluk dolayısile 

iktısat vekaleti nezdınde teşeb

büste bulunmıya karar vermiş
lerdir. Tacirler önümüzdeki sene 
zarfında Avrupadaki konsolos 
ve şehbenderlerimiz vasıtasile 

l TiikCtmetten bazı te 
nıennilerde bızlızn

ınaktudırlar 

~ Meb'usluğun~ Sa?ı·i. B. Tekaüt kanunu müza .. 
namzet gosterıldı k l . b l 

propagandada bulunulmasını rica et
mek üzere Ankaraya bir heyet 
göndereceklerdır. 

makhkla ayrılan bir odanın üçünü 
sultan Selimin öldürüldüğü oda 
olduğu zannedilmektedir. 

Valde sultan dairesi sof~sında 
bir köşeye sultan Mecit devrine 
ait yaldızlı, muazzam bir kar
yola konulmuştur. 

Hünkir sofrası, haremde saz 
ve söz meclislerinin topluca bir 
halde lrnrulduğu geniı, yüksek 
tavanlı bir salondur. Bu en eski 
kııımlardandır, üçüncü sultan 
Abmt ve diğer padişahlar ta
rafından devir devir tamir etti
rilmiştir. 

ÜçUncü ıultan Ahmedin ye
mek odası, o devirdeki gıbi, 

. ayni eşya ile çok güzel tanzim 
edilmiı, gümüş sini kurulmuş, 
UstUne kapaklı çorba tası, ke
narına ipek minder konulmuş, 
yanma sırmalı havlu yerleştiril
mşitir. 

Bunun yanındaki birinci ıul

tan Ahmet kitaphanesinin duva
rında şu yazıyı okuyoruz: 
Şahı alem daima mesrur ola 
Hatırı pakizesi pür nur ola 
Yaptı bir şahane kasrı serbülent 
Taki ilem ol şebe manzur oıa 
Ea'adı dai dedi tarih ana 
Kasrı ıu tan Ahmedin mamur ola 

1017 
Harem dairesinin açılan kıs

mında müzehhep sandıklar, ni
hali deniJen elle işlenmiş örtü, 
beşik, taht, avize, devekuşu yu-
murtalar.mdan murassa çemberli 
ıilslcr, Kuba halıları ve daha bir 
çolı kıymetli şeyler buluyoruz. 

Bu kı5ıın da, Topkapı sarayı 
müzesi müdürü Tahsin B. in 
nezareti altında iyi bır şekilde 
hazırlanmıştır. Müzenin her ta
rafında olduğu gibi, itinala ça
lışma neticesinde bu vaziyetin 
temin edildiği anlaşılıyor. 

Ankara: 7 (Telefon) - Hükü
m etten bazı temennilerde bulun
mak üzere lzmirden gelen heyet 

dün akıam Maliye vekilimizi 
ziyaret etmişti. Bugün de heyeti 
Başvekilimiz kabul ederek bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

Bu ziyarelte lzmirin istihaal, 
ihraç ve umumiyetle iktısadi 

işleri konuşulmuş, heyet bazı 

temennilerde bulunmuştur. Baş-

vekilimiz bu temennilerin nazara 
alınacağını söylemiılerdir. Heyet 
ayrıca lktasat Yekitetile de temaa 
etti. -

lzmir hanımları 
İımir, 7 (A A) - Cumhuriyet 

Halk Fırkasına ıehrimiz hanım
larından birçokları müracaat 
ederek fırkaya aza kaydedilme
lerini rica etmişlerdir. Merkeez
den alınacak talimata nazaran 
kayıtleri icra olunacaktır. llk 
müracaat eden hanım Bina} Nev
zat Hanımdır. 

Bern sefirimiz 
Bern sefirimiz Münir Bey dün 

ekspresle mahalli memuriyetine 

gitmiştir. 

El1m bir ölüm 

Merhum Müıir Eşref Faıanın 
hafidesi ve Tophane Maliye ıu-

besi kazanç memuru Edip beyin 
haremi Malike Hanım eevelki 
gün bir kalp sektesiJe genç ya
şında irtihal etmiştir. 

Bu ienç kadının ölümü maal
esef pek elim olmuştur. Buhran 
saat on Uçte başlamış ve kadın
cağız dört buçuk saat baygın 
kalmaaına r•imen Y enikaydeki 
doktorların İıtanbula inmiş bu
lunması yüzünden önüne geçil
mesi pek muhtemel olan bu 
ıekteye kurban gitmiştir. Bu 
acıklı ölümden şiddetle müteellim 
olan merhumenin aile ve akra
basına beyanı taziyet ederiz. 

VA ili • n l~ 11 ıho.~,: 1"'1";... 

azan : Hüseyin Rahmi 
Binlik - Niçin baktın? 
Şahap - Tuhaf sual.. 
Stıalc ıı içııı baktın o ur mu? 
Binl k - Ben buraya gelir 

ge'mcz !ıtn hemen fırıadın gıtt n. 
Ne eye g'ttin? 

Sahap- Sen burada bizi bir 
sant kadar gayri kanuni hapse 
nıahküm ettin. 1 u mahpusiyetimi

zin hitamından sonra nereye git
tiğim e, niçin gıttiğime artık ka
rı~abılir misin? 

BinlM.:- Nereye gittiğine ka
rışmıyorum .. . Yalnız yaptığın kur
naz ığın farkında olduğumu an
latmak istiyorum... Kırk yalan 
herif.. 

Kene Şahap Binliğe dik dik 
bakarak: 

- Bu kadar sahicinin içinde 
bir kırk yalan bulunması uğur
dur da ... 

- Yalancı değilsen nereye 
gittiğini söylersin .. 
Şahap - Peki söyliyeyim .. 
Binlik - Dinliyorum ... 
Şahap - Buradan doğru Sul

tanhnmamı meydanına gittim ... 
Binlik - Niçin ? 
Şahap - Çünkü bu yurttan 

çıkan birisi otomobil araraa 
orada bulur ... 

Binlik bir az telatlinarak: 
- Ey ıonra? 
Şahap - Sonra orada duran 

taksilerin ıoförıcrinden sordum. 
Binlik - Ne sordum? 
Şahap - Bir saat evvel fU 

kıbalde yaşlı bir Hanım buradan 
otomobile bindi mi? 

Cevap verdiler: 
- Bindi. 
- Kimin arabasına ? 
- Tevfiğin ... 

Bükreş ~efirllği mıulahai- ere enne aş anzyor 
güzarlık olacak Ankara, 7 (Telefon) - Mec-

Ankara, 7 (A.A) - Avni pa- lisin bugilnkil içtimaanda Maliye 
şadan inhilal eden Cebelibereket vekilinin talebi üzerine tekaüt 
meb 'usluğuna Bükreş sefiri Sabri kanununun encllmenlerden inti-
B. C.H.F.riyaset divanınca nam- hap edilecek ikişer azadan mü-
zet gösterilmiştir. V AKIT: Sabri rekkep muhtelit bir encümen 
Bey Büyük Millet Meclisinde tarafından tetkiki ve müteakiben 
Manisa meb'usu olarak bulun- bütçe encümenine tevdii kabul 
muş, kabinede Ziraat vekilliği edilmiıtir. 
yapmıştı. Bükreş sefirliğine Sabri f stiklal 
Beyden sonra kimse tayin edil-

miyecek, sefaret maslahatgüzar
lığa tahvil olunacaktır. 

~ı11111ııııı1111111ıııııııııı11111ııııı111111111ılllllJ1111ııııııı111111ıııııı111111ıı!= 
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~ V AKIT ın tali ~ 
l müsabakası j 
j ~ 
j Kari~erimizden ~:_:_ 
~ rıcamız 

j~ 3 Nisan nllıbamızda :_:_= 

= neşrettiğimiz numaralan iyi = 
'€ muhafaza ediniz ve bu numa· ~ 
G % i raları gene ayni nüshamızda i 

harbi malüllerinden 

10 zabit ve 65 nefere verilecek 
nakti mükafat karşılığı olarak 

on bir bin yedi yüz liranın sar· 
h hakkındaki kanun llyihuı 
kabul edilmittir. Müteakiben 
Amerika ile aktedilen ticaret 

ve ıeyriıefain mukavelenamesi 
nin mOstacelen tasdiki hakkında 

Hariciye vekilinin talebi tasvip 
edilmiş ancak kanun tevzi edil-

mediği için mUzakeresi cumarte
si srllnUne kalmıftır. 

Amasyada 

Feci bir cinayet oJdu 
Amasya, 7 (A.A)- Amas

yaya tabi V aray nahiyesinde 
zengin bir köyl(i parasına tamaen 
katledilmiştir. Refikası ile oğlu 
ağır surette yaralanmıştır . Ca
niler takip olunmaktadır . 

l bulunan kupona yazarak ~ 
i. ısım ve adresinizle birlikte E 

~ matbaamıza gönderiniz. ÖnU § 
\ müzdeki Çarşamba günü l 
{ akıamma kadar bu ıuretle l 
- matbaamıza gelecek olan = 
( numaralar üzerine kur'a çe- ) 
~ kilecek ve kendilerine he- · \ 
\ diye isabet eden numara f 
: sahiplerinin isim ve adres.. iı 
) leri gelecek perşembe nüs- ( Yeni bir te'Klif 
~=c-== hamızla ilan olunacaktır. f Ankara, 7 (Telefon) - faveç 

Ancak kur'ada kazanmıt \ ırupunun şimendifer inşaıını 
- olan karilerin hediyelerini f ıüratlendirmeai için yeni bir iti-l alabilmeleri için buraya l llfname esası teklif edilmiştir. 

=
) dercettiğimiz kuponları da ı Devlet bonkası la'"yı·hasz 

muhafaza etmeleri )Azamdır. i " 
\ 1 ~ıııııı 1111 11ıııııı11 1 ııııııuııııııı11111ııırıı11111111•1111ıı1111111111 11111 , 11 ıı 111;, Ankara, 7 ('f elefon) - Devlet 

Bayram maçları banka.si .JAyihasını tetkik komis
yonu ıçtımalanna devam etmek-

İzmirden gelen habere göre tedirler. 
İzmir Amerikan kolleji futbol, 
atletizm ve basketbol takımları 
Kurban bayramında tehrimize ge

lecekler, Galatasaray, Beşiktaş 
ve Robert kolej takımlarile kar-

ıılaşacaklardır. 

- Numarası? 
- 67ı ... 
Ben numarayı ezberlemeğe 

uğraşırken şanıa bakınız şoförün· 

biri haykırdı : 
- İşte Tevfik geliyor ne ya

pacaksın .. ? 
Hemen işaret edilen tarafa 

koştum. Gelen otomobili dur
durarak iıminin Tevfik olduğu
nu öğrendiğim şoförden sor
dum: 

- Bir saat evvel ara-
bana şu lubalde bir kadın bin
di mi? 

- Bindi. 

- Onu nereye götürUp bırak-
tmsa beni de oraya götür. 
Emrile taksiye atladım .. 

Binlik - Ey daha sonra? 
Şahap - Köprü, Karaköy, 

Banka önü, Şişhane karakolu, 
Tepebaşı, Galatasaray, Site dö 
pera pasajı önünde durduk .. 
Şoför beni oradalindirdi.. Hesabı 
görürken ıordum: 

- İhtiyar Hanımı burada mı 
indirdindi? 

Şoför - Evet.. 
Ben - Ne tarafa gitti? 

Afyon zeriyatı 
İzmir, 7 ( A. A ) - Tire, Ba

yındır ve Ödemişte bu seneki 
afyon zer'iyab 5000 d6nUmdilr 
ve çok iyidir. 

Şoför - Paıajin içine yOrndo, 
kayboldu .. 

Binlik - Ey daha daha son
ra? 
Şahap - Daha sonraaını ica

bında anlatınm ... 
Binlik bir kahkaha aalvererek: 
- Daha ıonraaı ııfır neıini 

anlatacaksın .• 
Şahap - Sıraıı ıelirae anlar

sın .. 
Binlik - Bundan iyi ııraaı 

olur mu? s6yleıene .. 
Şahap - G6riirsUn ıonra • 
Binlik - Nesini ıöreceğim. 

Daha sonrHını ıen ı6ylemiyor
sah dur ben anlabvereyim. 
Pasajın içinden yilrüdUn. Soka-

ğa çıktın. Alık ahk etrafına 

bakındm. Öbür paıaja girdin. 
Balık pazarına doğru fittin. 
lnıiliz sdaretanesinin bahçe 

duvarı önüne ııralanan otomo
billerin ıof6rlerine sorutturdun .. 
fU kıbalde bir Hanım buradan 
taksi aldı mı? Her zaman papas 
pillv yemez.. suallerine düzgün 
bir cavap veren olmadı. Orada 
afalladın kaldın.. ıonra kıçına 
bakarak ton ton buraya geldin .•• 

Siegfried 
Yean Glraudouse Fransanın en t 

mış ve yüksek ediplerindendir. şııııdl 
kadar hiç plyes yazmamıştı. Sle 
piyesi onun ilk piyesidir, ve sıcğfıi 
et le limousln,. isimli romanından 
mıştır. Muharririn bu ilk piyesi bii. 
bir muvaffııkiyet kazandı ve Pariste f 

ka ıırkaya 200 defadan fazla oynadı· 
Piyesin mevzuu çok ağır ve tezlidl 

Fransız - Alman mukarenedni te~ 
için yazılmışnr. Fa haddi zaoıı 
bu iki milletin haleti ruaiyeleri aı 
biltün milletleri ikiye tasnif edecek 
dar karakteristiktir. Bu itibarlıı pi~ 
şümullü manası, bazı kısa görüşlüldll' 

- Bu bizi alAkıdar etmez, Fraıı•• 
Almanyayı ait. 

Demelerinden daha çok insantdit· 
Tiyatroyu sadece « hcppy eud ' 

•sese • appeal,, nazariyeleri ile ya . 
mış Amerikan filmi telAkki edenler 1 
Siegfried hazmı fnzla güç bir eserdi' 

Fransız hakiki yeni s.-hne edebiyt 
en temsilt eserlerinden biri olan 
fried'i bir çok kimseler, evvelki 
perde aralarmda,beğenmediklerini ı6ft 
yorlardı. Ze\•k meselesi bu 

Kimse karışamaz. 
. 1-'aka~ bazdan, fena olduğunu ıNt. 

ettiler, kı bu doğru bir muhakern• ' 
ğildi. 

Çilnkü, bir eser hoşa gitmf yeıt! 
fakat bu hiç bir zaman o eserin ~ 
olduğuna delAlet etmez, sadece ·~~ 
gitmemiş» olarak kalır, te1Akk1 ve ıt 
meselesi olur. ..ı 

Hoşa. gitmemek, fena olmak del" 
değildir. 

Ben, siz şahsen lngiltereyi. \rfl. 
Hügoyu, Emil Yannlngsl beyenrll~ 
Bu her üçünün fena olduğun• 
işarettir? 

Eserin kısaca hülftsası: 
Siegfried Almanyanın mevkii I~ 

da bulunan bir fırka reisidir. Fak•t ~ 
mühim adamın garip bir hayatı ~ 
Kendisi .umumt harpte yaralı ve ~ı.lf 
kaybetmış, mazisini unutmuş bir IJV 
Eva isimli bir kadın tarafından bolıf 
muştur. 

Bu mazisi meçhul Almanın, •~ 
bir Fran5ıZ: muharriri olduğunu ~Uf'.1 
fırka reisi Zelten ke5fed11v1 • c- \i .. ~ 
deo isd.fadc etmek lçin :51egfied1n 
nişalısı Genevieve'i getirtir. Fakat ~ 
fried eski şa.hsiyetini bir türlü ha.o~" 
rrıaz. Nihayet Zelten ihtilAli yapan ~ 
ma~\Op olunca Eva·ki Siegfried'i ,,.-~ 
vasıtasile hakikati meydana çıkanr . .Y"-"' 
egfriedher şeye rağmen«60milyon ~~ 
mukabil bir köpek> arasında epey te~ 
ettikten sonra Alman kalmayı 
eder. f.., 

Cha.rles Boyer muvaffak: bir LJeOI*' 
ed yarattı. Bütün tavurlan Alman (I; 
Slcgfied, arasıra mazisinden çakıt1 l" 
şekler karşı51nda bir an Fransızlaşıf 
yordu. ,J1 

Zelten rolünde Beaulien,Robin eaıı 
de Bcrtlc iyi oynadılar. f 

Marle Bell kendi hususiyetinde. 'I 
&ında değildir. Şabşiyetlnc nıııkô' 
rolde oynadı. , 

Kendisini "Homme dejoic,. ~~ 
~i rollerde görmiye Alışmıı ve ıJ 
öyle görmek istJyenlcr için bu bl~ ... 
sar oldu. ı" 

Avrupanın, Amerikanın ııı~ 
detektiflerine imreniyorl~ 
Bqınızdan büyük itler ,,,,,~ 
meğe kalkıyorsunuz. Sonra _,eti 
gülUnç oluyorsunuz ... G (D' 
muhbirinden muharririndeJI• ııı! 

d . d rti' ttell İ' mancı an, şaır en, a ı 11,p . 
da bilmem nereye kadar ,dl-1 
niz medeni memleketle"""~ 
meslekdaılarınızın na ıııu 
birer mukallidisiniz... 

0
,.,,,., 

Gene Şahap iğbirarla 
larını kaldırarak: Jıo'' 

- iş sonra anlatılır 
nine... le biı'b' 

Binlik öksürUklil bir • 
daha kopararak: ,.,ııt.· 

- Peki canım soıır• ,uffJ' 
p•l'u 

9imdi anlat.. ıen 
anlat ... 

Avnüsselih haykırdı: ı,tı11~·· 
dadl . .,,,ı 

- Biz burada iş 8 k f 11ctl tilı 
bot laflarla geçirece tııı P~,t; 
yok . Şimdiki bay• e IJiO"',. 
· l I'" u" yer ·d;tl' ınsan arı uzums .. ·ııoelı p 
lenmemeği de bı tiııaS il fi' 
Haydi bakalım M~ cıaırl de " 
ıen paraları ~ık~r. :aytel'"' 
na fenni proıesını k b ... 
maslahat bitsin ar 



Seyrisef ain işleri 

Sad ullahB. yeni faaliyetler 
hakkında izahat veriyor 

Seyrisef ain bütçesinde Barem-Y alo· 
\'ada neler yapılıyor - Kadronun 

tensiki rivayetleri 
~ Bir haftadan beri Y alovada

unıran faaliyetine nezaret 
~en Seyriıefaiı umum mü-
artı Sadullah 
~1 dtin ıehri
'-İle d6nmüı 
l't 'tleye ka· 

~ ~abrikaları 
i_'if ıle meıgul 

Uftur. 
d S.~ullah Bey 
lıı ıdareye ait 
~telif meıe
ı.. 't_ hakkında 
~İaile görü-
~ bir muhar- Sadullah Bey 
'İtiıaıiıe ıu izah&tı vermiştir: 
lty"'••faln bCJt9eai ve barem 

..... İdaremiz biltçeıinin tetkiki 
)tk&letçe bitmiş olup yakında 
~tclise verilecektir. Bntçe veki· 
~~e .es~s ttibarile .aynen kabul 
~ lnııştır. Seyrisefaın memurları 
) ll ayn bir Barem hazırlanmıf 
c" buna göre memurin . derece 
b~eli tanzim edilmiştir. idarenin 
tal \tın nıemur ve müstahdimleri-
ll llıaaşları ücrete tabi tutul· 
~tur. Baremden haziranda is
'çı~eye başlanacaktır. Bütçede 

olduğu kat'iyen asılsızdır. 
1' .-.)~.,.,.d11 n e vapılıvor? 
"' Şirın v ... ı __ _ ..ı_ · ·-·· L-. 

"- hOnımalı bir faaliyetle devam 
~lctedir. Kaphcalarm tesiıab 
\o 111•rnen bitmiı ve tek tük 
bj~nların ikmaline başlanmıfbr. 
~tr • taraftan parklar tanzim 
~ d dıti gibi büyük pilijın intaa
'i)'. İlerilemektedir. Pilijın tes· 
~,:- Yanyı geçmiş ve güzel bir 
>ı.~tt almııtır. Kaplıcalar Ma· 
'llt· Umuma kiiıat edilecek, 
~· Haziran iptidaaında hmr 
•hı ktır. Bunlardan mada bir de 

~ beton arme gazino yapıl· 
~dır. 
~ eltilerin ve yemeklerin fiat· 
'i11a tcl~ha mutedil olarak tan .. 
l lit •l11ıi1tir. Tek yataklı bir oda 
~dan 6 liraya kadardır. 
~l otelin y emek ıervisinJ 
~ ç lokantaıı deruhte et
'1~ Burada bir sabah kah
' .bfıtle ve ak.tam yemeğin· 
'1nk .,et olmak tizere bir 
~d taam ücreti 2,5 • 5 lira 

'y •dır. 
~~ •lot 
~'4Q " •ya bir hafta sonra her 
~Plı~rur tahrik edilecek ve 
~, b" •tın kUıadını müteakip 
~' hatta en iyi ve seri va
~tıt tt~ıı tabsiı olunacaktır. Bu 
'111llb ılova .için yeni vapur 
•· 

1Yllc k ~ IQtıt ka tır. Bilihare bu hat-
~ "'c ab·1 ı.~ b\l 1 postalar yapı lacak 
~ aurcu y 1 . '-hah . e a ovada oturan-
rdıp •kt lsta.nhuldaki işlerine 
,~d.ir. anı avdet edebilecek-

')"l•et 1 
b~ n dlfter vıpurculırla 

l' s rıe,ernez mi? 
~l)lQ;~~~~:ainin milli vapur 
~ı''•tııu e anlatıp anlata
~'~tltt •oruyorsunuz. Bu hn-
~'1tnlbc/'P•hileceği bir şe~dir. 
~ lttib•t enırederse böyle 
't\ıltrın <>h:r. Maamafih va

ı,,..1'd.. 1b~n günlerde kendi 
• ırl · · Cfıp hır anonim 

tirket tesis edeceklerini memnu
niyetle duyuyorum. Böyle bir 
teıanUt çok muvaff akiyetli neti· 
celer verebilir. 

İdarede tensikat var mı? 

- Seyrisefain memurlan ara• 

ımda tenıikat yapılacağı bak· 
kında bir gazetenin yazdığı haber 
asılıızdır. T enkibat mevzuu bahil 
değildir. 

Sadullah B. yarın Rnka
rava gidiyor 

- Ankaradaki işlerimi henüz 
ikmal etmediğimden ça11amba 
gUnU tekrar Ankaraya giderek 

encümende bütçe hakkında ira· 
hat vereceğim.» 

Ali iktısat 
Ali iktisat meclisinin haziran

da ıenelik içtimalarma başla· 
maaı tekarrUr etmiştir . Geçen 
ıene mecliıten kur'a ile aynlan 
12 azanm yerine yenilerinin 
ıeçilmeıi için hazırlıklara bq· 
lanmıttar. 

Bunun 6 ıını hUk6met Ye 

altısını da ticaret odalan ve 
boraalar ıeçecektir . 

Mecliı bu seneki içtimaında 
L!U·--·- ı9~ •c ı'" s~neJerf 

ticaret mlivazenelerini tetkik 
edecek ve zirat kredi mesele· 
ıile meıgul olacakbr . 

Yeni pullar 
Viyanada bastırı
lanlar geldi ve 

dağıldı 

Ytni pullardan birt 

Posta baımUdilriyeti tarafın· 
dan Viyanaya ısmarlanan yeni 
posta pullan evvelki gtın teh· 

rimize gelmit ve dünden itiba· 
ren bUtün merkezlere tevzi edi· 

lerek kullanılmağa baılanmı9tır. 
Evvelki gün gele pullar 1, 5, 

2, 3 ve 5, 12 kuruşluk olmak 
üzre 2 milyon tanedir. Bunlar• 
dan 1 kuruşluklar aynen eakl 

10 paralıklar tertip ve renginde 
olup yazısı kamilen yeni harf· 
lerledir. 

5, 2 kuruşluklarm rengi kah 
ve rengi ve 5, 12 kuruıluklar di 
eski 10 kuruşluk pullar gibi 
mavidir. 

İlk prtide teslim edilen pul
lardan maada yarın tekrar 2 
milyon pulun gelmesi bekfen· 
mektedir. İdare bundan ıonra 
lüzum görürse 25 kunışluk pul
lar da bu•· ıacaktır. 

Istanbu,un havatı 

P en cer e ~oh beti ! 

Havaların ısınması ile biltün 
bir kıt evlerde hapsedilen ço
cuklar tekrar sokağa kavuştular. 
Resmimiz bunu çok güzel bir 
ıekilde teyit ve tesbit ediyor. 

e-e 
Yangın yerlerinde 

Yangın yerleri birtakım uy
guaıuz kadınlarla doludur. Gizli 
fuhuş mncadeleıi nekadar şiddetli 
olursa olsun bunlann adedi ek
ıilmeınekte, bilakis artmaktadır. 
Harabeler arasında pusu kuran 
bu ayaklı mikroplar ıehrin ha
yatı içinde hakiki bir tehlikedir. 

Hanımlar 
Dün muhtelif semtlerde 
fırkaya müracaat ettiler 

Hulk fırkası ocakları, dünden 
itibaren fırkaya aza olmak iıti
yen h•nımların müracaatlerini 
kabule batlamıtlardır. Evvelce 

kazalarla merkeze mfiracaatler 
yaki olmuştu. Fakat nizamname 
mucibince evvelA ocaklara mil· 

racaat edilmek ve ikj fırka azası 
tarafından takdım edilmek la
zımdır. Bu itibarla ocaklardan 

gayri yerlere vaki olan müraca
atler kabul edilmemektedir.Ocak 

reisleri evvelki gün fırka mer
kezinde vuku bulan içtimada 
kadınların kaydedilmeleri hak
kında yeni talimat almışlardır. 

Dün ocaklarda hanımların vaki 
olan mllracaatleri kabul edilmiş 
ve kendilerine teklif varakaları 
Yerilmiştir. 

Kadınlar bu teklif varakalarına 
doldurduktan sonra merkezce 
haklarmda erkekler gibi tahki· 
kat yapılacak ve miiracaat eden 
hanımın kabul edilip edilmiye
cegı merkez tarafından ocak 
riyasetine bildirilecek, ancak on
dan sonra kayıt mu:'!meleıi 
tekemmUl edecektir. 

Hakkı Şinasi Paşama refika
ları Resmiye Hanımın teklif 
varakası Moda ocağından fırka 

merkezine ilk olarak gelmiştir. 
Bu suretle Resmiye H. lstan
bulda fırkaya kaydedilen ilk 
hanım olmuştr. 

Pangaltıda Şakir pqa apar• 
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Yeııi bir gencl:k as~sı , , 

Fransada meydan çıkan 
usul nasıl şeydir? 

--- --
Doktorlarımız kan nakli ile gençleş-

miye ne diyorlar? 

~.,C'~~~~_,__-__..., ~ 

Franıada Javarski isminde 
bir doktor yeni bir ketifte 

bulunmuf ve "İnsan nasıl genç· 
lqir?., diye bir de kitap yazmış· 
br. Dektorun usulü, damarlara 
temiz genç kam şmnga etmek 
ıuretile bir ihtiyarı gençleştir

mektir. Voronof aşısından sonra 
meydana çıkan bu usul Avrupada 
nazan dikkati celbetmiş, leh ve 

aleyhinde bir çok yaular yazıl

mııtır. Bi:z de yeni usul hakkında 
doktorlarınızın fikrine müracaat 

ettik. 
Oımen Şerafettin B. 

Oıman Şerafettin bey ıunlan 
ı6yledi : 

.. Gençleşme meselesi son 
senelerde bOtOn cihaıu iıgal 
eden bir hadise haline gelmiş· 
tir. ViyanaCla Ştaynahın tetki· 
kah, Fransada Voronofun tec-

rübeleri beşeriyeti daima işgal 
etmiş olan bu mühim meseleyi 
canlandırmııtır. Bunların her 

ikisi de gençliği dahili gudde
lerin ifrazatın&, hususile husye
nin vUcude verdiği bir takım 
hormonlara atfediyorlar. Voro

nofun ameliyesi yani ihtiyarlara 
maymunlann husyelerini aşıla
ması malum bir keyfiyettir. 

Fakat son %amanlarda yapılan 
tetkikat bu ameliyenin busust 

yani huaye ifrazab tesirinden 

başka gayri hususi ve daha mü

him bir tesiri mevcut olduğunu 
irae etmiıtir. Bu da vücuda ithal 

edilen husye parçasının tedricen 
imtisas ede ede vücudu tenbih 

etmesi yani canlandırmasıdır. Bu 
hal iki Uç sene devam eder. Son
ra vücutta yine imtisas bqlar. 

Kan şmngasına gelince; bu 
usul vahim fakrüddemlerde hail 
hazırda hemen umumiyetle tatbik 

edilmektedir. 
Mesela midede mevcut bir 

çibandan fazla kan akar ve has
ta da bu sebepten gayet zayıf 
dfişerse kendisini vahim bir fak-
nddemden kurtarmak için da
~arana yarım ilA bir litre kan 

zerkolunur. Bu kan yalnız vü
cuttan çıkan kanın yerine kan 

tımımında oturan Kadriye Asım, 
Şişlide oturan Kadınlar birliği 
muhasibi Saime, Beyoğlunda 
oturan Nezihe Muh"ttin, Limia 
Refik, Kadınlar birliği reisi La
tife Bekir, Efzayiı Suat hanım
lar da oturdukları mahallerin 
ocaklarına müracaat etmişlerdir. 

VAKiT a 
abone olunuz. 

olmaz, ayni zamanda kan yapan 
uzuvları dahi teıbit ederek fa .. 
aliyete geçirir.'Fakat bunun jçtn 
bir sağlam adam lizımdır. Bu 
ıahıs veremden, frengiden uade 
olmalıdır. 

Ayni zamanda dört kısma 
ayrılan insan kanı guruplannın 
hastaya tevafuk edenine menıup 
bir ıahıs olmalıdır. Aurupada 
Amerikada yüksek fiatlarla 
kanlannı aatan bir çok kimse 
türemiıtir. Bunlann da işi ve para 
kazanmaıı bu suretle kan sat-

maktadır. Şimdi bu kan ıınngası 
azası zayıf' vücudunun kuvveti 
dUtük faaliyeti uzviyesi noksan 

bir ıahsa yapılırsa bu vücudun 
tenbih edileceğine hiç ıüphe 

yoktur. Avrupada mevzuubahis 
olan mesele budur. Fakat bu da 
kat'i bir gençle9me değildir. 

Şöyle bir vücudun takviyesin
den ibarettir. Genç kalmak is
tiyenlere tavsiyem ıudur: 

Vücudunuzu yıpranmaktan mu
hafaza ediniz. Rakı, cıgara içme
yiniz. Makul bir hayat geçiriniz. 
Bu suretle hayab bqer tabii bir 
surette seyrini yapar, insan, ömrtı 
vasatiden fazla muammer olur . ., 

Ne9et Oıman B. 
Neıet Oıman bey de şunlan 

ıöylemektedir: 
«insanı gençleıtirmek için ya .. 

pılan tecrübeler müsbet netice 
vermemektedir. Kan aıılamak 
yeni bir keşif değildir. İnsandan 
insana kan nakletmekle ihtiyar 
inıanlar gcınşleımez. Yalım vücut 
biraı: takviye edilmiş olur!,. 

Tahlisiye bütçesi 
Bundan bir müddet evvel An

kara ya gönderilen Tahlisiye ida
resinin bütçesi İktısat veka
letinde ikmal edilmiıtir. Büt
çe bugünlerde B. M. M. ne ıev
kolunacakhr. 

Dün bu ve diğer meseleler 
hakkında kendisile görüıen bir 
muharririmize Tahlisiye idaresi 
mfidilrü Necmettin B. şu izahatı 
vermiıtir: 

- Yakında mecliste müzakere 
edilecek olan bütçemizde memur 
ve müstahdemlerimizio maqları 
Barem mucibince tesbit olun
muştur. Bntçemizde Barem üçün
cü dereceden başlamaktadır. icap 
ederse bUtçe hakkında izahat 
vermek llzere ben de Ankaraya 
gideceğim. 
Bu ıene bir !8Y alınmıyacak 

- Bu !ene Erğlide bir imdat 
çanı tesis olunmuştur. Bntçede 
tahsisat olmadığından yeni vesait 
alınmıyacak ve tesisat yapılmaya
caktır. 

• 
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Y otumuzu şaşırmı valım 
-4-

Mem!ekette mali ve. 1ktıs~
di buhranın vahım hır 

şekil almak ıstidadında olduğu· 
nu iptida nasıl an adık / Bunu 
hepimiz pek iyi hatırlarız : ma
liim sebeplerden do ayı lngiliz 
lirası dört, beş ay evvel piya
ıada bırdenbire . yükselmeğe 
ba,ladı. İstanbul ve İzmir bor
salarında panik oldu. lngiliz li
rasının birkaç gün içinde 
1000 den 1130 a kadar yüksel-

mesi herkesi korkuttu. Bir çok 
ktmıeler ellerinde bulunan beş 
on lirayı lngiliz lirasına çevir
mek için banka ara koştu. 

Eğer hükumet bu '!aziyeti 
kendi cereyanına bırakmış ol
saydı belki İngiliz lirası bugün 
1300, batta 1500 kuruşa kc dar 
çıkmıf ~lacakta. 

İlk günlerCle böyle. bir ihti
ma in vu~uu tehlikesi önünCle 
hepimiz titredik. Çünkü bu ih
tımalin "tahakkuku memleket için 

muhtemel feıiketlerin en müt
hişi ıdi. . Bunun neticesi memle
kett~ lCredi ile iş yapan bütün 

ticaretanelerin: . bütün iş auam
larınıri ifliıa mahkum olması 
demekti. 
. Bereket versin ki İsmet Paşa 
hiikumeti fellketin daha Bk ala
meti ·. meydana çıkar çıkmaz 

süratle tedbirler almağa karar 
verdi. Her şeyden evvel para 
mücadelesine girişti. 

Bu mücadelenin mem!ekete 
temin ettıği faide inklr edilemez. 
Nitekim yukarıda vukuu ihtima
linden bahsettiğimiz umumi ıfıis 
tehlikesinin önüne ancak bu sa

yede geçilmiştir. 1130 kuruşa 
kadar ytıkse en İngiliz lirası der• 
hAl , tevakkuf etmit, bir iki gün 

sonra tekrar paramız kıymetlen
miye baş amış, nihayet İngiliz 
liraaı 1030 kurut etrafında kal
mıştır. Bır halde ki paramızın 

kıymeti" aylardanberi bu nokta 
Uzerinde adeta istikrar kesbet· 
mit gibidir. 

Eugüıı için bu vaziyetin deva
mı bıle memleket iktısadiyatı 
namına takdir ile kaydedilecek 

bir• muvaffakiycttir ve eğer İs
m.et Paşa, hükumeti paramızın 

kıymetini bugün bulunduğu se-

Viyede teabit edebilirse memle
ketin ebedi ınkranını kazana
caktır. 

Halbuki hükumet haklı ola
rak bu muvaff akiyetler e de 
iktifa etmek istemiyor. Paramı
zın teıbiti ameliyesini hak ki bir 
temele iatinal ettirmek için ga
yet esaalı bir mali ve iktısadi 
ıı abat yapmak istiyor. Sırf bu 
maksatladır ki bir taraftan 1930 
bütçesinde asgari 15 milyon li-

Yarım a11r n·ve~i : 

VAKiT 
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Derseadet müzehaneai 
· umumun enzarı dikkatinE> 

kütıt edilmek üzere 
maarif nezrreti celile
sinoe tedabiri IAzıme itti
haz "olunmakta bulundu
ounu gazeteler rivayet 
edi orlar. 

ralık tasarruf yapmıya çalışıyor, 
diğer taraftan beş on senelık 
muntazdm bir istihsal programı 
hazırlıyor. 

İstikbal için bi1e büyük ümit
ler vadeden bu projeler, İsmet 
Paşa hazret'er.nin gazetelere 
vaki olan açık beyanatlarına 

göre, nihayet birkaç haftada 
B. M. Meclısıne ge ecektir. On
dan sonra salahiyettar zevat 
tarafmdan gene millet namına 

tetkikat yapılacaktır. 
İktısadi vaziyetin ıslahına ma

tuf olan bu projeler daha ortaya 
çıkmamışken, hükumetin ilk ham• 
lede aldığı tedbirlerin verdiği 
iyi semereler yarın için hakiki 
ve kat'i muvaffakiyet ümıtleri 
vermiş iken ortaya bir kabine 
meselesi çıkarmak doğru mudur? 

ismet Paşa hükumeti bırkaç 

hafta içınde programım Millet 
Meclisine getirecektir. «Bunları 
tatbik edeceğ m ve bu suretle 
maıi ve ikhsadi meseleleri hal
ledeceğim.• diyecektir. Hüku
metin bu programım beyenmiyen 
bulunabilir. Açıkça tenkit oluna· 
bilır. Hatta bu programdan daha 
iyi · programı olan varsa ortaya 
çıkıp fikirlerini gösterebiJir.Böyle 
bir grogramm tatbiki için ortaya 
icap ederse teşkiıitı esasiye ka
nunu dairesinde bir kabine 
meselesi de konabilir. Fakat 
işlerin yarınki istikametini 
tayin noktasında hiç bir fikri 
olmıyan maceraperestlerin bir 
kabine meselesi çıkarmak iste
meleri hayırlı bir alamet değidir. 

.Atelı#Het .A.&UH 

G Et:~ i S i ·- .~ , 
, G.OZELf , 
Kaşlar ... 

Tanıdığım ve söylediğim 
söze gücenmiyecek bir ha· 

nama sordum: 
- Şu canım kaşlara acıma

dan nasıl kıyıyorsununz? Yazık 

olmıyor mu? 
Muhatabım daha ağzını açma-

dan bir başkası cevap verdi: 
Yazık olmaz ; icabında 

kirpiklere ilave olunabilir 1 

" Kaytan bıyıklar! 
Şu kaytan bıyıklı ainema 

san'atkarı Douglas Fair-
banks İstanbula ha geldi, ha 
gelecek, diye bir sürü haberler 
yazı'dı, çizildi, fakat bu adam 
bir türlü gelmedi. Dünkü gaze
telerden birisi bu haberin asılsız 
olduğunu yazdı. 
Kım bilir belki de asla nisan 

balığının midesine kadar gHer. 
Hem efendım, onun gelmesine 

ne hacet ! Bızim muharrir ve 
gayri muharrir kaytan bıyık lıla
nmız nemize yetmez! 

!]~j_q,u 

Hiçbir memur açıkta 
kalmzyacak 

Baazı arkadaşlarımız, ViıiyetJe 
Emanetin tevhidinden sonra bir 
çok memurların açıkta kalaca
ğım yazmışlardı. Bizim ~ün 

mevsuk bir menbadan aldığımız 
malumata göre tevhitten sonra 
hiçbir · memur açıkta kalmıya

cakbr. 

Hata mı tagallüp? 
Cümhuriyetin en başta ge~en 

umdelerinden bıri de "ka
nun, her şeyden ve herkesten 
üstündür. ,, düsturudur. Öyle, 
kanunun bütün başlardan yu
karda tutulması, milletıerin saa· 
detinde temel o:ur. Bunu a w tık 
kafanın inkar etmesine imkan 
yoktur. Fakat kanun denilen 
şey, kağıtlara yazılmış madde
lerden başka nedir ve onlar 
kendi başlarına bır kuvvet o a
bilir mi? 

Gene basit bir mütearifeyi 
tekrar edelim : Kanun ancak 
devi et teşkilatı denilen ağla örü
lüp çerçevelendikten sonra etra
fında itaat ve hürmet saflanm 
huşula da 'galandmr. 

Devlet teşkilatı, o kuvveti 
temsil eden ve memur adile 
anılan sınıftan şahsiyet alır. Şu 
halde memura büyük bir ehem
miyet vermek sade şuurlu bir 
bal değil, ayni zamanda zaruri 
bir hareket olur. Gerçi memur 
da insan zaıflarından kurtulmuş, 
fevkalade mahluk değildir, 
onların da yanlış yapmaları, gü
nah işlemeleri mümkündür. Ka
nun bu noktaları da unutmamış 
memur sınıfını öteki vatandaş-

lardan fazla tehdit altında bı
rakmıştır. Demek ki memurlar 
taşıdıkları şerefin yanı başında 
keskin bir kılıç parıltısı görmi-
ye ve ağır vicdan mea'uliyf"t eri 
yüklenmiye mahkum insan ardır. 

Onlara doğru, çalışkan ol
dukla. ı müddetçe hürmet ve 
sevgi borcumuzdur . . Sapıttıklarını 
görünce de daha büyüklerine 
şikiy~t hakkımızdır. 

Bu mukaddimeye sebep, son 
gün erde İzmir gazete.erinde 
okuduğumuz bir had sedir. Ak
hısar kaymakamına güpe giin
düz tecavüz edilmiş. 

Halbuki birkaç ay evvel 
gene bu memurun şahsında 
devlet nüfuzuna ,taarruı edılmiş, 
küstahlıklara kalkışılmıştı. 

İzmir muhitinden bıze kadar 
gelen bu haber ihmal götürmez 
bir faciadır. Çünkü bu tecavüzün 
iç yüzü karıştırılırsa tarıhimizi fela
ketlerle dolduran korhunç bir 
illetin zehirli pençesim görece
ğimize şüphe yoktur. Bu illet, 
memleketi asırlarca dcrebeylik-
lerin çiftliği derecesine dütüren 
mütegallibeler saltanatıdır. 

Akhisardaki kötü hadise bir 
ıerseri vak'ası değiı, hükumet 
kuvvetlerini kendi domuzluk arına 
engel sayan yılanların körükle· 
dikleri kirli bir yangındır. Bir 
kazada kaymakam, devleUn ve 
devleti iş başına getiren mille.tin 
mümessilidir. Ona hürmet ve 
itaat isteriz. Şayet bu memur 
kusurlu ise Dahiliye vekiline 
müracaat etsinler. Herfey bir 
usuie bağlıdır ve miıletlerin haya· 
tındaki ahenk bu usulden doğar. 

5.evvaA 

~v AKIT ,,lNl"AKViMi 

Salı 
811 vec..ld •• 

h.uharriri : Omer Rı~tl 

Melikeyi kaçırmaktan 
başka çare yoktu 

Emir Haydar buna karar verl11 
ve ona göre lazım gelen 

tertibatı almıştı 
-6-

Cennet fedayilerinin hül asası: 
( SalAhatcin ıle beraber harplere gıren 

Bedii büyük bir itimat kaımnmıştı. Fakat 
bir gün hu adam hükümdarın güzel 
yeğenı Hurrem şahla beraber kaçtı. En
dülüse gitti. Orada e• lendiler. Bir sene 
sonra bir kızlan oldu. Fakat J Jurremşah 
öldü. 

Sahlhattin bu kızı istırdat için çalı

şıyordu. Aradan 20 sene geçmiş ve bu 

kız bü\·ümüştür. SalAhattin hu kızı güzel
lik ve yahut zorla geıirmek için hu· 
susl bir gemi ile hareket eden bir heyeti 
Endulüse gönderdi. 

Heyetin başında olan Haydar, Bedili 
ziyaret etti ve SalAhattinin mektubunu 
ve hediyelerini verdi. l\·lektupta Bedii ile 
kızı Şama davet olunurnrdu. 

Bunlar hir cevap vereceklerdi.] 

Haydar vaziyetin müşkülatını 
takdır etti. Müdahale etmek ve 
sinirlerin gerginliğini izale etmek 
isterdi : 

- Neden acele ediyordunuz, 
dedi, bu kadar sür'atlı bir karara 

hacet yok. Etraflıca düşününüz, 

taşınınız ondan sonra bana cevap 

veriniz. Biz şimdilik bu kararlan 
bir tarafa bırakalım da Sultanın 

gönderdiği şu kutuyu açalım, 
içinde ne olduğunu görelim. 

Haydar, hemen kalktı, ve ku· 
tuyu açt!. 

Kutunun içi hakikaten harikul· 
ade şeylerle dolu idi. Kırmizı, 

mavi, yeşil renkli mücevherler 
arasında incilerin beyaz ıaşaası 
gözleri almıştı. Kutunun içinden 

babasız defineler çıkıyordu. Taç
lar, bilezikler, zümrütler, birer 
birer yere serildıkçe, bunlan 
temaşa edenler, bu hediyeleri 

yalnız Saıahattinin gönderebile
ceğini anlıyorlardı. 

Haydar her parçayı çıkardık
ça ona dair malumat verıyor ve 

deminki gerginliği izale için 
arı.ya latifeler kanştırıyor, mah-

zun yüzlere nete ıerpm •ye çalı

ııyordu. 

Melike düşUnmek için iyi bir 
fırsat bulmuştu. Babası cevabını 

vermişti. Onu kararından dön · 

dürmük imkansızdı, fakat ken· 

disı de babasından ayrılamazdı. 
Ondan ayrılmak, aylarca uzak 
bir yere ve hiç görmediği insan-

lar arasına gitmekti. Gerçi o 
uzaktaki insanlar ona yar o'acak· 
larciı, onu sevecekler ve ona 

annesinin mevkiini vereceklerdi, 
fakat babası ne olacaktı"! .. Onun 
babasından ayrılması , ihtiyarla-

mağa ve çökmiye batlayan bu 
adam için müthiş bir nekbet olur-

Haydar, yıldırımla vurul 
döndü. Fakat belli etmedı 
gitmek için müsaade istedi. 
böyle bir misafiri bırakır 
Gerçi elçi muvaffak olm 
fakat o ancak bir elçi değil · 
Sonra belki bu elçi mese 
başka bir şekilde hallini 
ederdi. Bedii, Hayderin e 
misafir kalması için ısrar e 
onun Kartacenada kaldığı 
detçe onun evinde mihmaO 
leceğini söylemi,, Hayder 
ısrara tahammül edemiyere~ 
safirliği kabul etmiıti. 

-4-
Firar 

Haydar, Bedilin evinde k 
ğa razı olduktan sonra ark 
lanna haber gönderdi. B 
hepsi dağılarak yerlerine gi 
Haydar o gece ayni dl 

tekrar dönmedi, gerçi o 
hepsi için ıçıo o mevıO 
meşgul idiler, fakat H• 
Şamdan ve timdiye kadar 
-libi oradan ılcııırnu k ici!) 
palan işlerden, muhtelif sah~.J 
vukubulan harplerden, bu-~ 
lerde göaterilen kahrama'J 
dan bahsediyordu. Sanki d 
sahneyi hiç görmemitti. . 
yavaş yavaş hepsinin zihoİJl'J 
meğe ve anlattığı meraklı 1 
larla onları meşgul etmei' f 
vaffak oldu. Haydann bd 
-.affakiyeti onun itini haf 
laylaştırmıştı. Hatta deoıİ' J 
fena fena bakan k~ 
bile ona karşı vaziyetleri11İ 
tirmitlerdi. el, 

Misafirliğin iiçüncll g fi 
Haydar kararını vermiftİ· J; 
bat tamdı ve bunlar -" f, 
kiyetle tatbik olunmuttd-~ 
Bedii, yirmi sene ewel ti dl ~ 
Şamdan kaçırdı İle o ~ 
gece Melikeyi kaçıraca~ ~ 
hareket merdliğe aıü~· f 

Fakat bu bir mukabea' /ı 
Bedil yaptığının cezasao' ~ 
yordu. Onun cezası _,, 
cinsindendı. SalabattiO ,ol 1 
dan vuku bulan dave~ 
rece samimi ve son d .,t_ -~ 
cenabane idi. Bu d•ttı ~t 
olunduktan sonra bu b• 1 · 

ket pek ili takip ol..0 e _J 
Haydarın mantığı b6Y ti" 

metmiş, o da una ~el' e / 
almıştı. O gece ye~e bo.0-~ 
onun bir uşağı evıP de df" I 
küplerine kafi derece .,.S • .1 

d trıı•ft ,.. 
rucu bir mad e 8 bst'od• 

du. Beıki bu aynlıt babasının 
ölilmüne sebebiyet verirdi. Sonra 

Zeydun ile Haldun.bilhassa Zeydun, 
------------=--·• onunla birlikte gelmiye cesaret 

Namu vakitlen edemezlerdi. O halde bütün bu 

Gunqin doğ'u~u: 5,38 - bab11 : 18,38 
Ayın d0Ru1u: 8,49 - batı11 : J, 55 

retle daha yemek oııftJ. J 
kes uyumağa b~la bitC".. ~I 

Ev sahipleri bırer1.,., tf'1/~ 
miye mecbur oloıUf ~ ı( 
de olduğu yerde u çUet '...> 
görünmliıtü. Hiıoıe~~~.I' 
şıyarak odasın• . gdeO ~ f 
Efendilerinin babll e)ıl'.~ 
nen hizmetçiler ye~ ........... ~ 

:>ebah Cll• ılr.lnd 4k9am Y etoı lmaak 
4.12 12.17 15.55 ıs.38 20.ız 3.54 

BugiinkQ hava 

Bugan rılzgdr M.ti/ lodoJ, hava 
açı~ olaca~tır . 

hediyelere ve iltifatlara rağmen 
verilecek cevap birdi. Melike 
babasına baktı ve bir kelime ile 
cevap verdi: 

- Baba sensiz gitmem l 
yorken ayni bale 11 

( 

dö 
•il 
ıu 



ı 1 L v AKIT iN ŞEHİR HABERLERİ 1 Bu akşam 
Sinemaları 

~Orsa.da.: s Alkazar - Dt:vler vadisi 

NUrullah Esat B. p o r ~~tarT·~!=;::.~~n ~m~mm~~~mınmrnınmmmmm~m~&&~~•-•&m 
~ Son derece kuvvdlı, müessir bir dram. Ba~tan n hayete kadar ..:l 
?il seyircide azim bir merak ve alaka uyandıran bir şaheser dehakar 'l 

Arıkaradan döndü, kararname 
heyeti vekilede ... İstanbul 

I · Elhamra - T ema,a gemisi 

ht '
'ıt• ı ! Etuval - Kamçılı medeniyet ~ L~RA LA PLANTE m 

k Yeni 2 numaralı Türk parasını 
m U e 1 Lü~~enburg - Spaventa 

1 
ı MaJık - Bahar çapkını 

m ve refiki san'ata JON BOL ES m = tarafından bir sur eti mükemmele de temsil olunan f:J 
0ruına kanununu şehrimize 

fetirmek üzere Ankaraya gitmiş 
Olan k . k . . .. N onsorsıyon omıtesı reısı 

Bu cuma Glatasa
rayla karşılaşıvor' 

· Melek - Genç mektepliler 
Opera - Cennet budur 
Şık - Ask rüyası 
Beşiktaş Hilal - Taht !bahir 44 

Tiyatrolar 

Fransız tiyatrosu - Marie Beli, 

i1 KAR~NLIK MAZI ~ 
~ filmidir. Önümüzdeki Perşembe akşamı f:1 ·= MAJİk SiNEMASlNDA m 
m~emmmm~mmmmmm~mmm~m~~~~~~mma~ 

UrulJah Esat B. dün şehrimize 
d.önınuştür • Mumaileyh kendi
•ile görüşen bir mubarririn.ıize 
tunları söylemiştir : 

1
. - Ankara da Ali iktisat mec
~sı iş.erile meşgul oldum ve 
. nurnaralı kararname hakkında 
:tahat aldım. Kararname hazır
•.nm,ş ve Maliye veki i Beyin 
•etk' kine arz edilmiştir. Çarşam
ba gUnü heyeti vekilede tetki I< 

edilecektir. 

~r::--:=c::--::::ıc:--== ;;:.-::::ı c--:= c--== r::--::::ı;;:~:=::::~:::ı ~ 
ı La Nue est belle ~ y k Ç b k ~~ 

1 

Bar ve Müzikholler 1 t MELE Karmsi ı· NarşamEaMa şAamıs 1 N DA 
1 Garden - Elli Lis, İrena, Nandi 

Balet, Talmaç ve Sınl, ~ Senen:n en müthiş ve muazzam temaşası olan r,, 

Mınta'<a Futbol Heıetinden: . 1 

11 Nisan 930 cuma günü Taksım 
1 

Stadyomunda ynpıl:ıcak maçlar aşağıda 
yazılıdır. 

Milliyet Kupası maçları 
Bcşiktnş . Altınordu Hilal saat 11 I ~a

kcm S im Turgut B. Fenerbahçe · Ka
sımp:ışa saat 12,15 Hııkem Basri B. Sü
leymaniye - Vefa saat 13,30 Hakem 

Bu kararname bazı tedbirle
rin tahfifini istihdaf etmektedir. 

konaorsiyom ve isterlin 
Bankalar konsorsiyomu dün 

top anarak vaziyeti tetkik etmiş
tir · Borsaya dün faz a ihracat
tan mütevellit külliyetli lster)in 
•tıedilmiş ve 1030 kuruşta 
kçdan İngiliz 1029,5 kuruşta 
~anmıştır. 

t K.üçül< haberler 

4 Ticaret odasına kaydolunup ta 

~datlannı \'ermıvenler lıakkında düne 
t •dar mü aade . edilmişti. Ticaret odası 
Uccann odadan çık rak zarar:ı uğrama· 
~atan için bu müddeti Ağustosa kadar 
c~d!t etmiştir. 

''-~ıi:' l~ila iahmere verilen kaçak oyun 
qfı-narındıın işe aramıyanlann imhım 
~liye vckA!etinden tebli~ edilmiştir 
~ 4 Ticaret odası hayat pahalılığı hak· 
l llda hazırladığı istatistiği Ankaraya 
<ıılderınişijr. 

.. 4 Ticaret odası memurlarından sekizi 
·•tf ti 1 es~ başında bulunrnadıklanndan tcc-

Ye edilmiştir. 
C·4 Bücük köyünde zengin kömür ve 
.ı _0~Çeviren kö\·ünde de yeni bakır ma· 
"tllle · • rı bulunmuştur. 

B:ısri B. 
ŞİLT MAÇI (yarım sonu) 

Be"iktns-Vcf:ı saat 14,45 Hakem Kemal • • Hn.im B. Istanbul muhtelit! · Galatasa· 
rav saat t 6,30 

Viyana maçları 
biletleri 

T. /. C. / lstanbul mıntakası Ri· 
yaset:nded: 

Mmtakamız bu seneki futbol faaliveti
mize bir ml\'nr bulmak emelile ve bü
vük fcdak:\rl;klarla Virananın çok kıy
~etli muhtelit temsilt takımını 18 ve 20 
nısnn 930 cuma ve pazar günleri için 
temin etmiş olduğundan zirdeki hususan 
nazan dikkate ehemmiyetle arzeder. 

1 - BCı maçlar için hild istisna mec· 
canı davetiyeler ltığ\'edilccl'ktir 

2 - KJüp mensuplarına tribün bilet· 
)eri 12 nisan 930 cumartesi gününden 
itibaren 17 nisan 930 perşPmbe akşamı
na kadnr Taksim stadyom gişelerinde, 
Beyoğlunda Nihat spor mağazasında, 
lstanbulda :\1illt ~r Zeki Rıza majta· 
v.a&1ndo, Hacı Bl·k" :ı:ağ~ Ali Muhittin 

ticaretanesi şubelerinde, satışa arzedile· 
cektir. Fiatı : 1 liradır. 

Resmi müsabakalarımızda müteamil 
olan bu bitl'tlerdcn kulüp mensuplannın 
istifade etmelerini ta\•siye ederiz. 

3 - i\faç günü biletlerin fian şun
lardır: Numerote yerler, 3 \"e 5 lira, 
Tribün sivillere 2 lira, kulüp mensupla
rına 1,5 lira, dühuliye sivillere 1 lira 
Kulüp mensupları ve ~aire ;o kuruş. 

Bekefi, Vantura ' w • •• •• ~ 

~·B·rkuvaı: -

1 
Amona baleti , ~ HOLI~~!rec!!~VUSU 00 

0 U maca 0 ~ Başlıca mümessiller:JON JİLBERT, BESi LOV, ANiTA PAJ, ~ w JOANKRAVFORD, BUSTER KETON, ŞARL KING, KON- ~ 
Dünkü bulmacamızı hallede- m RAD NAGEL, NORMA ŞERER, NATAŞA NATOVA ilah ~ 

medinızse bugttnkü halledilmiş 1 En mühim tabJolar, Rus baletleri, mücevherler, sihirli park. 1 
şekle bakarak yeni bulmacamı- Ölüm raksı .. Raş baletosunun 100 dansözü ilah •• 
zın sırrım meydana çıkarabilirsi· ar::--::11:::::-.:::::::1c:::--:::ı c:::::--:::ı c:::--:::::ı c:::::--::::ı ;;:--::::ııı:::------c-c:--::::ı~ 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife- p T T J •• d •o 
yi tatbik ederek üç beş dakika • • • evazım mu ur-
meşgu 1 olmanız kafidir: 1 •• g""" •• d 
ı234~o7h91011 u un en: 

1 iK A R~N A VIA L f A'iilfM' 
2 A' c ı fiJ K xı L E M lil A1 
3 R I ij(H A T !!il P A [il. Rl 
" N\i.: HARA p [i}li) E MI 
5 AKAR[j]N[i!A[i]FA 
6 VATANPERVER 
7 A L[i)P!ilELMA~A 
8 L E ı P \il A R M U T !il: i 
9 ,~1MtA wı!ilJ.. A Tl~ırEjv 
10 liJ!iJ'llJ E F E ~11]1 E M A 
11 'M~ R M AK&!iliVA.N. 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

1 [---- il-- _,• 
~ ~_lillil_~_[il_fi_ 
4 -----[ili-- -

Kapalı zarf usulile müoakasası icra olunarak ihale olunan 
( 1000) tekerlek seri Simens bandı ile ( 4000) tekerlek zamksız 

Hük bandı olbaptaki şartnamesine muvafık olmadığından reddedil· 

miş ve bu kere mezkür bantların · pazarlıkla mübaayaası takarrür 

eylemiş olduğundan taliplerin şartnameyi görmek üzere derhal ve 

pazarlık için de 10-4-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 

on dörtte yüzde yedi buçuk teminatları hamilen Yeni poaahanede 

mubayaat komİSJ.Onuna ,würacaatları. µ ;ı,ı. .. ., 

Koruca~ey · n orösi nıü~ürlüiünlen: ····· ···~ 
Hara kuzularından (1500) baş erkek kuzu parça halinde 

bilmüzayede satılacağından talip olanların yevmiihale olan 20/4/930 
tarihine müsadif Jıerşenbe günü saat 14 te Karacabeye Harası 
merkezinde bulunmaları ilan o!unur. 

EvkafU mum müdürlüğünden: 
le.~ .Zabıtni belediye nizamnamesine 
\ 

1 tl1ve edilen bir maddeye göre gece 
H.atbaam11a gelen eserler: 6 -~-··,İi}--[i]-. 

5 --il~fil-1 ____ _ 
Guraba hastanesine mayıs 939 gayesine "kadar yevmi lüzumu 

olan 80 -100 kilo ekmek aleni münakasaya vazedilerek nisanın 
otuzuncu çarşamba günü saat 14 te ihalesi icra edileceğinden talip 

olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale 
günü de idare encümenine müracaatları. 

llsın 7 ~ Pan ye kadar ederde gr:ımo-

kııd \lllınak komşulan iz'aç edecek şe
llıişti~ gürUltü ve kavga etmek menedil-

r. 

du~ Şehremanetindeki yeni asansörün 
Sör ~eCrübeleri ikmal edilmiştir. Asan· 
tac.ı. tıgunden itibaren işlemep;e başla· 

'""tır 4 . 
flerş Mını vnpurculnr dün toplanmıştır. 
~'1>ılcttıbe günü birleşme için bir içtima 
~r. 

~Qdi; --~~~·~~...,.-~~-
şlikr·CJ.v sullı ıcr~. memurlu~unu~n: 

deki b ti Paşanın foa iz bey zımınetın· 
ı. . edeıa . 1 . . qtifa tı ıcnreden a acağının temını 
ltı sı ı . 

t:ı rııaJJn .icra Ye ifltıs kanununun 266 

Fransızca .. Türkçe 
küçük lfıgat 

MuaHim Ahmet Halit kitapa-
nesi tarafından yeni harflerle 
ilk naşredilen bu lfıgat kitabı 
sonunda ayrıca fenni tabirler 
kısmını da muhtevidir. Gayet 
sade bir lisan ve hatasız bir im
li ile tertip edildiği cihetle mek-
tepler için çok faydalı bir lügat
tır. 15000 kelimeyi muhtevi ve 
güzel bir cilt içerisindedir. Tav
siye ederiz. 

VAKiT 
T ahı işlerinizi v apar. 

ter Olun esınce hapis olunarak sepn def· 
~.,. •n ınuhtelifülcins ve eşyasının 
lli'aıı \ Çevrilmesi takarrur etmekle 12 
ltıı ü93o tarihine müsadif cuma er· 
ı,. g n·· "'•dık~ u Saat dokuzdan itibaren talip olanlann yevm ve rnkti mezkOrda 
1o. 0 Yiind ' . 1 1 ali t.ıl'ldaıı e pazar mahallinde sau aca· ıatış ma 1 inde hazır bulunmalan illn 

açık arttırma suretile iştirasına olunur. ( 7-4-1930) 

lı 11111~1~1m~~~ ~~ııı aım~ıı 
Büyük Tayyare Piyankosu 

7 •ili]_[i]_fil ____ ~ 

8 l= =-ıı[i====--= 
9 . ~· [i] ı• 
10 :===ii!!lil-1~1il R 
11 ·-·. _ı_ 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa: 
1 - En büyük şair vatanperverimiz 

(10). 2 -~ Renk (2), ölenin para~ı (5). 
3 - Yaşı ve kurusu olan bir sebze (7). 
4 - Meylettirmek (5), Rus süvarisi (5). 
5 - Nota (2), parlayış (6). 6 - Çok 
nefis (5), dest (2). 7 - Meyletmiş (4). 
8 - Tümsek (3), i\Iudanya karşısı (6). 
9 - Büyük l3), IAtife (4~ 10 - Cemi 
edatı (3), at ( t). l 1 - Korkunç mah
lOk c 5 ). sıcak demir (3) 

Yukardan aşağı: 
ı - Beyhude (6), kuru değil (4). 

2 - Cermanyalı (6), keder (4). 3 -

Sakil Ye muhaffef şart edatı (2), hesap 
pusulası (6). 4 - !\lı'mleket (4). 5 -
Yüksek yuvarlak bina (4), nota (2). 6 ·-

8 inci tertip 3 üncü keşide 

11 nisan 1930 

İstasyon ~3). 7 - Yürümiye başlamak 
(9). 8 - Nota (2), sıçramak (7). 9 -
Anzi (5), Fransızca o (2). 10 - Nota 

- (2), operasyon l8), 11 - Sucu (4), 

l< 'd 'tı eler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 
Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

l3üyak ikramiye 40,000 liradır. 
lier k 'd eşı ede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

-11111 1 1~11~11~~1~1 llllllll~ll~~I' 

sen (2) 
S lucl icradan ; t lr defnin istifası için 

mahcuz 204 litograf ta~l1C:. bir demir kasa 
nisanın 13 üncü pazar günü saat to da mil· 
zayc.de ile ~atılacaktır. Taliplerin Cağaloğlunda 
Çatalçeşmede 42 numarada memaruna miira· 
caatları. 

Tashih 
"Yaıın,, gazetesinin 25.3.30 Tarih 

ve 100 No. nüshasının son ıahifesinin 
orta sütununda 1-5-30 olacak iken seh
ven t 5-930 tarihinde diye yazıldığından 

keyfiyet tashih olunur. [928-39] 

Mubayeatınızda % 30 kazanmak ister misiniz ? 
İstanbul'da Eminönü'nde koprübaşmda 13 numarada birinci katta 

lNGiLiZ PAZARINI 
Ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her cins ve renkte İngiliz 

kumaşlarından gabardin pardesüleri ile ve kadın, erkek ve ço· 
cuklara mahsus trenç-kot pardesülerinin müntahap ve zengin çe-

şitlerini bulacaksınız. 

Leon Lastnik : INGILIZ PAZARI 

KANSIZLIK~;:;~ 
~nizsızhk ıcin yegAne deva kani ihya eden SIROP DESC PARIS 
ta muntahlp eübba tarafından tertip edelml$Ur. HIENS, 

Birahane ve lokantası 

açılmıştır. 
Müdüriyet 
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lı---_==M~~-e-_-r~_tı-=--=-k-=--=-1 -_ı -_ --~==e=y==_ı=_-e_ -_ır-=_-=_-=__ 
Bir teleskop Çocuklara güneş banyos 

Alrnaınların müthiş 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan ı Sadrı Etem 
Dünkil kısmın hUlasası: 

[Önümden çifler geçiyor. Birisi bıışile 
sel:\m verdi. Bu incecik kaşlı 'c 
şık bir adamdı. Şık adam benim eski li
se arkndaşlanmdan bir hafızdır. Bir tn· 
nıdık dnha göz.ilme ilişti. Bu güzel bir 
hanımdı. l\lükcmmcl, enfes bir kndın; 
onu da gözüm ısırıyor onu da tanıdım. 
Bizim komşu hacı b:ıb:ının Meliha 
hanım. Bu kadının çocukluğunu çok iyi 
bilirim. O dokuz yaşında iken mızrakh 
ilmi hal ve kurau ezber ederdi. Şimdi 

burada kamburumsu bir ihtiyarla danse· 
diyor. ~1adam Neri dostlarına ltalyancn 
bir nutuk söylüyordu. ] 

Zeki kadına: 
- Güzelsin: 

Güzel kadına: 
- Zekisin diyordu •• Ve görU

yorum ki itler pek ali yerinde 
gidiyordu. Fakat allab cezasını 

versin, o mayistro adam nere
den çıktı geldi. Mayistro da ma
sanın bir köşesine çöktü. Karan
fil gibi kadın yavaş yavaş ma
yistro ile işi arttırdı, arttırdı da 

laf, zaten onlar birbirlerini ga
yet iyi tanıyorlarmış ya tanıma
sal~r. hiç mayistro bir ahbap 
gibi onların yanına gelebilir 
mi? Tanıyorlar ki geldi, çöktü 

ve Sacidin kardeti ile tuhaf tu
haf takalar bile yapıyor. Belli ki 
Sacidin kardeşi bu barın de
vamlı müşterisidir. Öyle cuma
lık, pazarlık mUşterilerden değil
dir. Onun için bar müstahdem
leri onlara hiç yabancı gibi bak
mıyorlar. Zaten barların devam
lı müşterileri bar müstahdemle-

rile adeta akraba gibidirler. Fa
İıamet masasındaki erkeğin ken
disine kaldığını onun yalnız ken
disjnin · malı olduğunu bir an 

için hissetti ve majistranın ge
Jifine memnun oldu, yüzü bir
den bire değişti. Derhal: 

- Haydi dans edelim dedi... 

ateş böceği gibi parlıyor. Ateş 
böceği nasıl yaz mevsiminde 
kuduran nebatın, fokurdayan 
etin, parıldayan ve alevleıen 

hırsı ise ömrünün yarısını ya91yan 
bu kadının gözleri de öyle cin
siyetin alevile tutufuyor. 
Kadın da uzun ağızlığını çıkar

dı ve ucuna bir sigara taktı. Ve 
hasır koltuğa biraz daha yerleşti. 
Ayak, ayak üstUne attı 

Etrafı şöyle bir ıUzdU ve 
Hikmete biraz daha dikkatle 
baktı... Hem de gülümser gibi... 

F aham et bunu gördü. Hikmete •• 
Sert, sert bir şeyler söyledi, 
sonra başını kadına çevirdi, dik 
dik bu bakış uzaktan atılan bir 
kama gibi idi.. O kadar sertleşmiş 
o kadar gergjnleşmişti. 

Barda gözler arasında bir 
muhabere baıladı. O iri bedenli 
kadının bu bakıtı istihfafla 
karşılandı. 

Burnunu büktü, gözünü hafifçe 
süzdü. Cıgaraıının külünü silkti, 
sonra tekrar döndü, dikkatle de
likanlıya baktı. Fahametin yüzü 
al al oldu, dudakları titredi. 

Delikanlının koluna şiddetli 
bir çimdik bastı. Delikanlı: 

- Offf .. diye yerinden sıçradı. 
Kulak kabarttım, asabi hid

detli, ağlamak jıtiyen bir kadın 
söyJeniyordu. 

[Bıtmıdi 

7 Nisan 930 

Borsalar 
1 Açılclı 

K~mb vo 

1 lnriliz liraaı K.r. 10 
"T.L. mulclblll Dola .... 
.. . 
.. • .. • 
M • 

Frınk 

Liret 
Betgı 

Drahmi 
ls. P'r1nt 

Leva 
Florfa . . Halbuki bundan biraz evel Jturon 

kadına oturdukları masada dans .. ' Siline 
" • Peıetı 

lafının şiddetle aleyhinde idi. .. .. Mart 

Yanındaki erkek kızıl elbiıeli " • Zloti .. . 
kadınla göğüs göğüse gelmesin PenclS 

2o Ley Kuruş 
diye, kalktılar dans ettiler... ı TOrk lirası Dinar 

be.-tasıııın ayni imiş~ 

Lovel raıatanesinin yeni 
bir yıldız keşfettiğini geçen-
lerde gene bu sütunlarda yaz
mıştık. O yıldız, dünyanın en 
muazzam teleskop•arından birile 
vaki olan raaatlar neticesinde 
keıfedilmişti. Burada resmını 
gördüğünüz teleskop ise Berlin 
civarında bulunan Ştanvart ra
satanesinin ceşim teleskopudur. 
Almanların büyük harpte Pariıi 
bombardıman etmek için kullan-

dığı büyük top da aynen bu çapta 
ımıf ... 

Sabırsızlıkla 
Beklenilen : 

Onlar dans ederken benim .. Çervoneç Kuruş Gayri menkul malların açık 
bulunduğum masanın da onların Nukut arttırma ilanı 
oturduğu masanın da, tam kartı- ı !sterlııı (1nılllıı) lstanbul d~rdOneü icra memurıu: 
sına gelen bir yere tek bir 1 Dolar (Amerlkl) Jundan: Açık arctırma için paraya çev-

20 Franfı: [Fransız rJlecek gayri menkulün ne olduğu iki 
kadın otu.rdu. 20 Liret [ltalyal 

o Frant JBelçlka) bap hanenin tamamı. 
Bu tek gözlüklü ve erkeğe Drahmi (Yun1n] Gayri menkulün bulunduğu mevki 

benziyen iri bir kadındı. Kesik f'rant [lsvıçreJ mahallesi sokağı numarası Beyoğlu Hu. 
saçları itina ile taranml.Jtı. Üs- ·o Leva !Bulgar] seyin ağa M. sakız ağacı sokağı atik 
tünde de. daptaracık bir kostüm ı Florin [Felemeokl 125 "127 cedit 141> 143 No. takdir 

d 
20 Kuron [Çekoslovalc olunan kıymet: iki bap hanenin tamamı 

rar ı.. ı Şllıog 'Avusturya) d 
1 

d 
ı Pezcta (ispanya] beşbin seki:ı: yü7. yirmi okuz ira ır. 

Kadın hiç de fen~ değildi. Tam 1 Rınmart[Almanya Arturmanın yapılacağı yer, gün saat: 
,Jgun bir yemişti. Bir yaz yemi- ı Zlotl ' tchlstaa ı~tanbul dördüncü icra diresi 12-5-930 
şi, bir yaz mevsimi gibi asabı 1 Pengö IMacarlstao T. pazartesi saat 14-16 ya kadar. 

k k Ley [Romanya] J b k 1 
Çatlayaca adar ateş dolu bir 1 - t u gayri men ·u un artırma 

d K 0 Dinar J Yugoslovyı) şarmımesi t -5-930 tarihinden iclbıren 
bakışı var 1

• ızgın yaz günle- 1 Çevoneç ! Sevyet ı 930. ı ı No. ile lscanlıul 4 ncü icra da-
rine benziyen bu kadının saçları Altın ireıinin muayyen numarasından her ke-
d 11 d U • • h Mecidiye ' Boru a arın a yaz g neşının şe veti hartcı 24ı 241 sin görebilmesi için açıktır iltnda yaıılı Bankno ' 
ve hanreti dolaşan çiçek dalları ..:ı::::;;;::::===:ı:===~I olanlardan tazla malOmat almak isteyen-
g ibi idi. Hiç yaz günlerinde tar- I':" T ler işbu şaruıameye ve 9!'30-11 dosya 

ıcaret ve zahir~ ·ı · · · u lalara, bahçelere baktınız mı numaraaı e memurıyetımıze m racaat et-

i h k ık t-lallu nc:ant borıaeı klttblumumlllt• melidir. 
kır çiçekleri nası şa a a mış ---....;,;:tar;.:•;.:'"'::.::cl:::•n:..;:•erfhn:r.:.=;1e~_...- -·--1 

öiika.t 2 - .Arttırmıya iştirak için yukarıda 
bir aygır hali alır? O zaman A...ı Aefarı yazılı kıymetin yüzde yedi teminat gös-
karanfil safları ne kadar sıcaktır. Bulday K. P. L " terilecektir. 

Karanfilin rengi insanın içine ~ü:::;ak 1 ~ .:,,2 3 - Hakları tapu sicilile sabit olmı-
nasıl bir alev gibi akar. Bu ka- ..,ert 1 1o yan ipotekli alacaklılarla diğer ılakadarla-
dm da öyle.. - Zahireler - rın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-

Çavdu 7 
6 30 tarını ve husu!!lle falı ve masrafı daJr 

Vücudu, göğsU huğlu ve puslu ~is~r ~ 20 olan iddialarını işbu ilAn tarlhind~n ltl-
fizüm salkımları gibi dik gözleri fsauh·ı haren yirmi ğün içinde evrakı milsblce-

İngilter_e_d_e_aç·-.ı-a_n_k_ıymetli 

Londra şeh

remini, son gün
lerde küçük ço
cuklara mahsus 
bir ıüneşlenme 
kliniği açmı9tır. 
Yukarıki resim
de bu yolda te -
davi edilen ço
cukları ıörü

yorsunuz. Bura
ya gelen çocuk
lar tamamen 
çıplak olarak 
buraya getiri
lirler • Yalnız 

g&zleri kapalı-

bir •• muessese 

dır. Zira güneı ışığı çocuk gözlerine zarar verır .• 
pek büyük faydası görülmektedir. 

Satılık evler ve arsalar 
lstanbul emvali eytaııı 

idaresinden : 
1 - Sail efewliuin istikraz eylediği rnebaliğ mu1'' 

bilinde idaremiz uhdesinde vefaen ınefruğ bulunan Cr 
kiidar Bulgurluda Aşır efendi sokağında 14, 16 nuıı' 
ralı ve 90 zira üzerinde dört oda, iki sofa, bir kuf 
bir lıaltı ile 93 zira bahçeyi havi yenice ahşap ev, ,uj 

2 - Falnıiı ve Emine Zehı•a hanımların isti~Jt; 
eyledikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesifJV 
vefaeıı mefruğ bulunan Erenköyde, Bostancı - Eren~3' 
caddes nde 76 numaralı ve 133 arşın üzerinde dört ol; 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu, iki hala ile 1 di>fl~ 
bahçeyi havi zemin katı ve nıutfağı taş duvarlı ye111 

bina, pi 
3 - Dimitrinin istikraz eylediği mebaliğ mukabili I 

idaremiz uhdesinde ,·efaen mefruğ bulunan Tuzl~ 
Orta sokakta Papa Zafıri ve Hacı Andon oğlu ve ~' 
lıanelerile mahdut 248-8 numaralı ve 300 zira üzer•11 
maa bahçe dükkan, 

4 - Su yolcu Ahmet efendinin istikraz eylediği ~ 
baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefüeı1 nıe~ f 
bulunan Paşabahçede eski Ahmet efendi, yeni 'f~ 
sokağıııda 2 nuuıaralı ve 21 O arşın üzerinde dört 0 ·~ 
bir sofa, bir mutfak, bir sahrı11ç, üç hala ile 2269 'I 
bahçeyi huvi bodrumu kargir, üzeri ahşap ve pencer~l ,. 
pancorlu, miirtefi ve nezareti kamileyi haiz metin b1111~ 

5 - Vehip bey veresesinin istikraz eylediği n1eb3 911 

mukabilin~.e idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ buh•:2' 
Çengelköyuude Çukaldağında 16, ı 6-1 numaralı ve (B~ 
zira üzerinde altı oda, bir salou, iki hal~, bir ayrı. ~1~~1~ 
ve bir ahır ile 6 dönüm 1 evlek vasi bahçeyi havı ıç• 
boyalı, pencereleri pancorlu metin ahşap köşk. . ~e 

Yukurıda borcluları ve mevkileri yazılan ar~ l9r 
binalar müzayede· ile satıhğa çıkarılmıştır. Talip oıa;eŞa 
ve fazla mahirnat. alıııak istivenler lıer ~iiu saat orı ,,9ti 
kadar Istaubul .\dliye lıinas·ı <falıilinde ._, İstanbul ~fil 
Eytaııı idare~ine müracaat etsinler. ç0~ 
-====-----=--===--==-=-====ı=ıı========ı==~":n:kıculeJl_h,•· 
lerile birlikte memurlyetim!T.e bildirme- bağırıldıktan sonra gayri ıne sarı P'' bel 
leri icap eder. Aksi halde hakları arttıranın üstünde bırakılır. Jplıl' • J,I 
tapu sicilile sabtt olmıyınlar satı~ be· kuk etmezse annrma geri bıra reıııill'' 
delinin paylaşmasında hariç kalırlar. teahhütlcıinden kurtulur .;e 1~cl 

4 - Gösterilen ıünde arttırmıya lf· kalkar. . . el "ey• ~ 
tiralc edenler arttırma şarcnameı;ini oku- 5 Arttırmanın bırın te•fl~ ~ 
muş ve lüzumlu malftmıo almış bun- olmasına ve gayri menkule ,,rıııı• ;ııı' 
ları tamamsn kabul etmiş ad ve itibar i:&nunt hakka ve satışın -1e # ' 
olunarlar. Üstünde bırakılan gayri men- diğer ~artlar bilcümle rus~şterfYe ,,... 
tulün bedeli zamanında verilmezse gıy· icara ve vergi ve saire ın dl ~ 
ri menkul ikinci bir artnrmı ile satı· ·uıcarı 4'".1111 1ır Ye bedeli farkı ve mahrum kahnan Yalnız iki bap. ~ande ~(t111bol 
yüzde bet faiz ye diğer zararlar aynca len 12·5·930 tarıhın e - da lf "' 
hükme hacet kalmakıızın memuriyetimiz:· cü icra memurlugu odasın nıı:P,P 
ce alıcıdan tahsil olunur 5 No. fıkradaki ve gösterilen arttırma ş•rt 
şart tahakkuk ermek kıydlle Uç defa sinde saolacağı UAn oıunut· 
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V AKITı~.:1 
l{ijç~~ .~~~~!!!J 
:••••••••Tarife••••••••• 
• l • : Def alık kuruş SO • 
• 2 : • • • 50 • 
• " • • 65 : 
~ . , , Z5 : 

lhtlvaç kalmavın· ı : 
ca
7 

Ya 'kadar ( azaml 100 : 
O clef a) il.in edil .. 

rtıek -/lzere maktu 
h Abonelerimizin her Oç aylı~ için 

lr defaaı meccanen 1 

1 
4 satırı geçen lllnların fazla f&Urı 

• Çin il er kuruş zammolunur . ......... ............... : 
Kiralık ve satılık 

U l<italık Hane - Kad:;;;--kışlık. 
Yıtto • d k , llh cıvarın a adıfe soka~ 7 numa· 

~Ilist~tne tamamen kiralıktır. 7 odalıdır. 
A,N it Şerai~lc kir~ya verilir. ldarcmizde 
~esme müracnac 

l lCıratık Oda - Ecncbt bir aile 
t~da kiralık odalar \e 2 odalı. hava 
ltleb~rkosu olan doktor, dişcilcrin işine 

liıi ~ bir zemin katı. 
~ı32. 
llt ~UZguncukta- M~ar-ko-p-aş_a_k-öş-k-ü-
~ll tiflk No. ıo.12 boğaza nezareti 
'1\Jı cyı. havi geniş ve havadar ağaçlarla 
ftk !t hır bahçe içinde dört oda, mut
~ c hamam kumpanya suyu iskeleye 
~ dakika , çarşamba ve cuma 
~bine müracaat 

~talık ve satılık köşk - Eren
Odtı de Suıdlye Hac boyunda yedi 
h.'fiı derununda kuyu \'c \'asi bahçeyi 
'•tıJıı kırk be~ numaralı köşk kiralık ve 
~'"tir arzu edenler icsallndeki köşke 
~ eylemelcrL 

bı Ders 
re gilizce ve Fransızca En 
St~ Usullerle hususi dersler. Tepebaşı 

o. Hacopulo aparcımnnı ikinci kat 

..., f aranıvor 
'\':\\ "1\sızçadan Türkçeye \'C mukahilen 
~!beye bJhaklc:ln vakıf genç bir mü• 
tttb in akşamları çalışmak üzere bir tica
Srıe Ve yahut ga2.ctede iş arıyor. Arzu 
~ V AK11' gazetesinde l\1. Gayur 

lll!lrıcaatları. 

t!h~i!aat k' . t' i:"'ltl ma ınıs ı - Uzun mtiddet 
lıır. li erde çalıştım ve \'csaikim mevcut
., dt er nevi motörlc müteharrik traktör 
~ ~rınen ve alAtı ~iralycyl kutlanır, 
' ~~ deruhte ederim, taşrada çiftlik· 

A. sinde çalışmak istiyorum. 1\1. D. 
ltg ~RES:- f stanbul: Fort fabrikası 
~ makinist Osman I !ilmi Bey. 

''ıı l kalfası - Atelye işlerine vlkıf 
Yot. Tahsin, Ankara caddeı.i N"o.95 

b Satın alıcılar 
~ ~bun almak - istiyorum. U
ııı~ı ş defa büyütmesi ve iyi cinsten 
~ ( VAKiT Dürbi.ln) adresine 

~t .. ttld, clekt•rik kontrol saati 
• .,illi 
~-~ .. r~tör - Husust ~arfiyao 
~tııroı Uıcre pek az kullanılmış bir 

lllı~tır sıatı ve yepyeni bir ' 'antilacör 
ttc,,t · İdaremizde A.0.. Adresine mü· 

S··~llZ::==ıı:ı===== 
~~anne ıstiven 

ftt . Uklan • 
ltt,'ıtJ, •tid na_ Slİt nine anyonlar müsait 
~ ekı adre e müracaat cdebilir-

lc,· Y0tlu p· 
ll llıdc 8o 1r,uzağ11d:ı akaryabaşı mahal-
"'n l' h No. lı merhum da\ a , ·ekili 
ı, a sin Ue . h . 

l <.Jt.v } aneı.ı. 
'tt11z oullı dö " 

"-·~•lndt . rduncü sulh hu~uk mah· 
,,.,, il • 

S9 N lltaşındu 
~h O.lı h J facıman ur sokRğında 

'"'•nı «nede k' \ ' Ol cıa ııı akıl h a ın ani kı7.1 ga 
'tııi Sh\Jl Sabıt a 1talığına ınüLtela olduğu 
~itıı •nede 0 duğundan hacrine ve 
\•tan Vası ~nkı_n Ynnı kızı Yevsima
dcrıı~·vcruırıı Yinın~ 3-4-930 tarihinde 
\clf ın 371ş .olduğundan kanunu me
l 1Yet ilAn ınci maddesine tevfikan 
~llb olunur. 

IJl 'L 
~ ltrfrtcı "7'. --------

' lt borçd ıcra memurlul!undan: 
Sı lcl:ıı.....,, nn dola}, mahcuz ve satıl

b. oao ~·ur cd 
~t 10 tarihine n g~zJno eşyası 13 Ni-

•h da C 1 milsndif pazar gu""nü 
I,._' an.. . a ata h 
~k -.sındc ~ n tımında Ankara 
~ 'ttt tır. 1'alip ~ artırma surctile .satı-
3().~5 rnahali d anların mezkur gün ve 

ttcaatla ni.ını~r e bulunacak memuruna 
tı ll~n 1•sını muscalıaben mü-

0 unur. [930-845] 

Emniyet sandı{!ı em ... 
lak müzayedesi 

Mib:ayede fkraz No. 
bedeli 

Muhammen 
kıymeti Lira 

95 6378 

25 6783 

k '"' k ·ı A at ı arar ı anı 
Merhunabn cinı ve nev'i ile Borçlunun ismi 

mevki ve müştemilatı 
Topkapıda Beyazıtağa maballeıinde Ak
ıaray caddesinde eski ve yeni 82 ili 88 
numaralı yüz otuz bir arşından ibaret mlln
hedim dört dükkan arsasının tamamı 

Aliettin ve Kazım Beyler 
ÜskUdarda Selami Ali Efendi mahalle-
sinde Kerestecimanil sokağında eski ve 
yeni 2 2 numarala dört yüz arşmdan iba-
ret muhterik hane arasının tamamı Mm. Dikranohi 

185 8398 

605 8588 

365 9193 

99 9857 

120 10099 

2065 17854 

260 1831'" 

3530 19524 

860 19659 

155 12096 

1320 14117 

Salmatumrukta Kefeyi mahallesinde Taş-
çı sokağında eski ve yeni 2 numaralı yüz · 
arşandan ibaret münhedim bir hane arsa-
sının tamamı Muammer Mustafa ve Arif Beylerle 

Esma Hikmet, Emine Remziye ve Seher Hanımlar 

Koskada Çobaniıa namıdiğer Çobançavuş 
mahallesinde Havuzlu sokakta eski 17 ve 
yeni 16, 18, 20, 22 numaralı llç yüz arşın 
arsa üzerinde iıtihmam mahallini ve keza 
iki yUz elli arşın üzerinde camekan mahal· 
lini ve yüz a11ın Uzerinde adi kirgir ikişer 
katlı ve birer odayı havi iki haneyi ve iki 
yüi elli arşm bahçeyi havi (Havuzlu ha-
mam) na mile maruf bir hamamın tamamı 

Hatice Nedime h'nım 

Hasköyde Hacqaban mahallesinde atik 
Sulakçefme ve cedit Okmeydanı ıokağında 
eski 2. 4 ve yeni 13 numaralı yüz yirmi 
alb arşın arsa üzerinde ahfap iki katta 
altı oda iki ufak sofa iki yüz kırk dört 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mm. Marinko 

Üsküdarda İcadiye mahallesinde Çamlıca-
nın İcadiye caddesinde eski 93 ve yeni 
29 numaralı dokıan iki arım arşa üzerinde 
ahşap Uç kattan ibaret yedi oda iki sofa 
bir mutfak ve iki ytiz sekiı arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı • Behice H. 
Beylerbeyinde· Havuz başında eski 12-4 
mükerrer 12-51 mükerrer 12-52 mükerrer 
maklup numaralı yilz seksen sekiz arşın 
arsa üzerinde duvar bölmeleri mevcut olup 
ve üç dönüm bin dört yüz on iki arşın 
bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı . iffet Hanım 
Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve 
yeni 6,6--1,6-2,6-3,6-4 numaralı iki yUz 
seksen arşın arsa üzerinde ahşap iiç katta 
on yedi oda bir sofa bir kuyu ve yüz altmış 
beş arıın üzerinde bir mutfak ve bir ahır 
ve iki dönüm bin yüz elli beş arşın zıra 

bahçeyi havi bir köşkUn tamamı . Zahide H. 
Samatyada Beya21dıcedit mahallesinde 
Samatya caddesinde eski 65, 65 mü ket rer 
Ye yeni 99, 99-1 numaralı yüz otuz arşın 
arıa üzerinde yalnız dükkanı ön tarafı 
abıap ve diğer tarafları kirgir olmak 
üzere bir katta bir oda bir sofa bir mut-
fak ve bir dükkanı ve otuz dokuz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal B, ı 
Beyoğlunda Feriköy ikinci ~ısım mahalle-
sinde Kır sokağında eski 3, 3 mükerrer 
Ye yeni 41 numaralı iki yüz otuz sekiz 
arşın arsa üzerinde maa çatı kargir altı 
katta bir ufak oda kiler ve biri hamam 
odası olmak üzere on yedi oda bir salon 
iki ufak olmak Uzere Uç sofa bir mutfak 
bir hamam ve dört yüz otuz iki arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Cenan Hanım Alp ve Mehmet Cilasin Beyler 
Y enikapıda Kdtipkasım mahallesinde Yalı 
sokağında eski 13 ve yeni 15 numaralı 
yllz seksen arşın arsa üzerinde kirgir iki 
buçuk katta biri yemek odası olmak üze-
re on bir oda 2 sofa 1 mutfak 1 kuyu 
ve yetmiş yedi artın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Hiristaki Ef. 
Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik 
ve cedit Ebe sokağında harita l - 2 mev-
kiinde atik 9-11 ve cedit 9-11 numaralı 
yüz otuz sekiz arım arsa üzerinde mebni 
kirgir bir kattan ibaret sıvaları noksan 
bir ahırın tamamı. Osman Ef. 
Yeniköyde Gnzelcealipaıa mahallesinde 
Bailar ve Üçyolağzı mevkiinde 55, 54-14 
ve yeni 11, 11-1, 11 numaralı iki yüz on 

2110 15284 

90 15710 

155 16206 

5125 16702 

710 16984 

610 17079 

20750 17081 

260 17223 

135 .17:Jt7 

4400 17603 

835 17893 

205 17913 

altı arşın arsa üzerinde kftrgir iki katta 
5 oda 1 sofa 1 mutfak ve yUı otuı arşın 
arsada kirgir bir katta 1 ahır ve yüz ar-
tın arsada ahşap bir katta diğer bir ahır 
ve kırk yedi dönüm Uç yüz elli dört ar-
§ID tarlayı havi bir hanenin tamamı. Osman Ağa 
Haseki'de Nevbahar mahallesinde Hekim 
oğlu alipaşa sokağında eski ve yeni 6 numaralı 
800 arşın arsada mebni sıcaklık mahallini 
ve yedi yüz arşın arsada soğukluk mahallini 
ve dokuz yüz arşın bahçeyi havi bir çift 
hamamın tamamı. 
Emine Hacer Hanım Mustafe Nihat B. ve 
aağire Fatma Saime ve Hatice Piraye H.lar 
Üsküdarda Yenim ailede Karamanlı soka
ğında eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış 
dokuz arşın arsa üzerine mebni kargir bir 
kattan ibaret bir dükkanın tamamı. Osman Ef. 
Kartal'da Kasaba karyesinde Üsküdar 
caddesinde yenı 82,36,4 ı,5 numaralı yüz 
kırk iki arşın arsa üzerinde kağir iki kattan 
ibaret iki dükkanm tamamı. Hüseyin Hiisnü B. 
Galatada Kemankeş Kara Mustafa paşa 
mahallesinde ve caddesinde eski 73, 73 
mükerrer ve yeni 85 ili 97 - 99 numaralı 
iki yüz yirmi arşın arsa üzerinde kirgir 
üç katta üstünde on odayı ve elli arşın 
müşterek geçit mahallini havi iki dükka-
nın tamamı. Emine H. 
Sarıyerde Yenimahalle caddesinde atik 
130 - 130 mUkerrer 132 ve cedit 1, 3, 8, 
1 O numaralı yüz otuz iki arşın arsa üze-
rinde kargir üç dükkanın tamamı. Cemil Bey, Ru-

kiye Vasfiye ve Halide Hanımlar 
Y edikulede imrahor lıyas Bey mahalle!İD· 
de eski istasyon caddesinde ve bakkal 
Filip ve yenı istasyon caddesinde eski 
57, 57 57 mükerrer ve yeni 67-1 numa-
ralı 60 arşın arsa üz:erinde mebni kargir iki 
kattan ibaret iki oda bir kiler bir sofa ve on 
iki arşın arsa üzerinde ahşap bir mutfak 
ve altmıı dört arşın bahçeyi haTi bir ha-
nenin tamamı Sabiha H. 
Beşiktaş' ta Yeni mahallede Posta ve Ih-
lamur sokağında eski 27,10,10 mükerrer 
10 mükerrer 10 mtikerrer 10 mükerrer 
10 mükerrer 12 Ye yeni 13,15, 17,19 
numaralı bin beş yüz arşın arsa Uze-
rinde mebni kısmen üç Ye kıımen iki kat-
tan ibaret altmış Oç oda altı sofa iki 
mutfağı ve müştemilibndan bulunan yüz 
elli arşın arsada mebni Ye mezkQr konağın 
ittisalinde beş oda bir ıofayı havi kirgir 
selimhk köşkünü ve ayrıca iki yüz otuz 
arşın arsada mebni kar~r üç _katta~ 
ibaret yedi oda iki sofa bır mutfagı haVJ 
ve müştemilatı ve beş bin yüz dört arım 
bahçeyi havi bir konağın tamamı. Zekiye H. 
Üsküdar' da Rum Mebmetpaşa mahallesinde 
Sırakahveler sokağında atik 11 ve cedit 
13 numaralı elli iki arşın arsa üzerine 
mebni ahıap bir kattan ibaret bir dükka-
nın tamamı. Hnseyin Ef. Server H. 
Qivanyolunda Atik Ali pa~a mahalles~nde 
y ağcıhanı alt katında atik ve cedıt 6 
numaralı otuz altı arşın arsa üzerine mebni 
bilahava ve kapııı oda içinde ve odanın 
arkasında bir ardiyeden ibaret tam kargir 
?ir odanın tamamı. Mehmet Şükrü B. 
?aşabahçesinde Köyiçi. elyevm iskele cad-
lesinde eski 1 ve yem 26-1 numaralı yüz 
ıltmış iki arşın arsa üzerine mebni kargir 
:iç kattan ibaret Ustünde sekiz oda kori· 
dor bir mutfak ve yirmi dört arşın arsa 
üzerinde bir aptesane ve gusülhane ve 
yirmi arşın bahçeyi havi bir firının ta-
mamı. Mehmet Cevdet B. 
Galatada Arapcamiişerifi mahallesinde 
eski Avlu ve Camii.şerif derunu sokağın
da eski 25 ve yeni 29, 29-1 numaralı yüz 
arşın arsa üzerinde birinin yalnız cephesi 
ahşap diğer tarafları tamamen kargir ve 
diğeri keza kargir olup iki katta birer 
oda ve birer Ocak ve elli bir arşın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı. Hahz Ahmet Şe .. 0 fettin 8. 
Topanede Karab~ Mustafaağa Ye Beya-
zıt mahallesinde eski ve yeni Lüleciarkası 
ve Kale sokağmda eski 40, 40 mükerrer 
ve yeni 15, 36 numaralı otuz arşın arsa 
üzerinde kargir üç katta ve üstünde iki 
odayı ve arka cihetindeki ıokağa müsadif 
bir ahırı havi bir dükklnm üç hisse itiba-
rile iki hissesi. Mehm~t Ef. 
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~1 
yazıya t ' Gazeteye gönderllecek mckt •ıpların tızcrınc idare içinse ( ldarc ) 

alt ~e ( Yazı ) t~areti kon . imalıdır. 

f' .,,,.,,..,,,_ r•lmıı>'•"" frr'#OllH!ftl, ~ "r•tl n •laccl•r•ols .... ı..-ıara ı- ru'"'"' ı>aral&rm ~ 
[~ ~.,. elre11rc'an •e l'blann iT trdufceı.~c!an lc!at~ ..,H"ul cl•fl1c!I•. 

E~) kqf U mıtı1ı Jl f/i clürl,.i(ğ~ı:i 11 cı1(~/ · 
A/(arlar Jl1i.idiirliiğ·iirıdeıı : 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Kiralık haneler 

f - Ak~ara,·da Sırment çavuş malıatle.,ınde Arap man3\' soka~ında 1 O i'\o. lı hane 
2 - Ak~arılvda Oruç ~azi mahallecinde Köprülü sokagınd.ı 11 So. lı hJne 
3 - Akc;ara;·da c:ofular mahıılle5inde Şef tııli soka~ıı•dl 8 i'\o. lı hanı! 
4 - Aksara,·da ,\Juratpaşıı mııhalle-:ınd~ Cami lıa \"Jı,ında ~ - 4 :\o. lı hane 
5 - Şehzed~bıışın"da Kalcndı•rhaııe mnhnllesinde Cami soka~ında -+ • ';' r\o. lı h:ıne 
6 - Veznecilerde Camcıali maha IJesizde tram\ a\ cadde:,İn.ıe 95 :\o.h mektep mahalli 
7 - Saraçan~ Mimarayas maha ilc$:nde 1 Jayd.ırhane caddesinde 2 .No.lı Taşmcktep 

8 - Şehremininde lbrahim çavu~ mahal lesinde değirmen sokağında l 1'\o.lı Kaşık· 
çı ı.\1uHafn Ef. mektebi 

9 - Ta,şataşında Soğan aga mahallesinde Oaltaban ~okuşunda 2 i'\o. lı i.\Justafa 
F:f. mektebi 

Kiralık dükkanlar 
ı O - Çenberlitaşta J\ukalip şa mııhaılesinde Ç ilihgirler sokaAında 2 t\o. 1ı dükkAn 
11 ~l~hmutpaşada Cami ha\'lı~ında 17 - ~~ No. lı dükl.:An 
12 - 'Mahmutp.ııada i\'uruos n:ıniye cadde~inde '>9 • 97 No. lı dükkıln 
13 - ~1ercanda llarbive cadde. İnd" 68 • 3 No. lı dükkı\n 

14 - Uzunçarşıda Fk;zaıi cedit mahallesinde mektep tahtında ı 98-127 .No.lı dükkan 
l 5 - _ _ _ .• 300- 1 ~N ., 

ı6 ...... Uzun ça11ıdn bezz:ızi cedit mahallesınde mektep tahtında 302-1.~1 l\o. dükk:\n 
J i - YeT.nccllerde camcı Ali mahallesinde tram,·ay caddesinde 80-94 No maa 
oda dükkAn 
18 - Şehzadebaşında Kalenderane mahallaainde tramvay caddesinde 46-38 No. 
dukktn 

19 - Yefatia Mollahiisrev mahallesinde 70- I ve 70-2 No. dükk:Anlar 
20 - /..eyrckte Fcrhataıı-a mahalle~inde 14- ı 20 .No. dükkı\n 
21 - Unkapanında Papas1ade mııhatle5inde 2• -28 No. fe\"kinde adalan mü~temil 
dükkAn 
22 - l\üçükpa1.arda Hncaham1..a mahallesinde sebzeciler sokağında 153 No. dükkan 
23 _: Küçukmustııfapaşad:ı ı\lollahüsre\" mahallesinde şeretiye !ınkajtında 34 ve 36 
'No. dükkılnlar 

24 - Fatihde, Atpu:an caddesinde 1 ve 3 No. kr.mer. gözleri 
25 - ÇarŞ'&mbada .Rcyceğİ:r. mahalle~inde Fetiye caddesinde 5 ~o. dUkkAn 

i6 - Ç·~şımbadıı Cebcdbaşi mahallesinde lsmailıığa mektebi tahtında l r6 No. 
riükkAn 

kiralık han ve kahvane 
27 - Yenibahçedc Arpaeminı mahallesinde :36-38 :\o. hane ve knh\•ane 

Kiralık vasi arsa 
28 - Kabitaşta Ômeravnl Efendi mahallesinde Dolmnbahçc caddesinde namazğah 

ınahlllli 

Müddeti müzayede: 27 mart 930 dan ı 9 nisan 930 cumartesi günüdür. 

BalAda muharrer em!Ak kiraya verileceğinden müzayedeye va:r.olunmuştur. 

Talipluin ye\'mi ihale otan son günün saat on dört hııçuğuna kadar şartnameyi 

okumak ve teminatı muvakkate it:ı ederek müzayedeye iştirak etmek üz.:re btanbul 
Evkaf mııdürluğünıle vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları i!An olunur. 

,t:v~af ve müşteın"il:1cı hakı..:ında malômat almak i~teyenler bu müddet zarfında 
muza ede oduınıı müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Hcyanname. Nu. İ\)akbuz ~o. Lira ~uruş Tarih 
6101 s:--;-6 8 Ş9 19-1 1 -28 Liç misli fark 
t.ı87ıı J 1 105 1 h ı 3 i-12-28 üç mi<.li fark 

Bala.da be\ an olunan l~tanbul pakec gümrüğü müduriyetlne ait iki beyannameye 
ait iki kıta depozıto makbu1.ları kıızaen ;r,ayi eyıedim yenı:)ınl alaca~ımdaıı mezkOr 
ıkı kıta makbuzların hukmü olmadı~ı ilıln olunur. 

Dordiıncü Vakıi ıt.ın ~o 2:! 1'irkor .'ergi' Zeromi 

980 19880 Koca Mustafapaşada Çırağıhasan manal· 
lesinde Ati Fakih caddesinde eski 14, 14 
m:.ikerrer 14 ve yeni 14, 16, 18 numara!ı 
b ri ikı yüz on arşın arsa üzerinde ahşap 

maa cihannüma üç katta b·ri yemek odası 
olmak üzere dördü natamam alta oda bir 

sofa bir odun ve kömürlük ve bir ~arnıç 

ve bır mutfak, ikıncisı seksen sekız arşm ::ır· 

ıa üzerinde kargir bir katta iki oda 
bir mutfak ve üçüncüsü vetmiş altı arşın 

arsa üze, inde ahşap iki katta iki oda ufak 
bir sofa bır mutfak ı;eneden bin dört yüz 
elli dört arşın bahçeyi havi üç haııen•n 
tamamı Azız Selahi Ef. 

Yukarıda cıns ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
bizaiarında gösterilen bedeller i e talipleri üzerındc olup 16 nısan 
930 tarihine musadif çarşamba günü saat on altada kat'i kararıa
rmm çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlarm mezkur 
günde saat on altıya kadar sandık idares·ne müracaat eyleme eri 
ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edı1-
miyeceği ve mezkur emlika evvelce talip olanların kat'i karar 
esnasınd~ hazır bulunmıyanların ve başka talip zuhur eylediği tak
dirde evvelki. taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları lü

zumu ilin olunur. 

--
MATBAA VE. İDAREHANE: 

fSTA:'\Bt.:L, Babıali, Ankara caddesinde • V AKIT Yt:RDU. 

T .. ı. ıno 'lr>RE f~trRI) 1971 'Y>:i'I l~URI) Teı.,..., , VAKiT, poota lmt9"'" .. 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

Fırari Em.in paşamn istıkra'l. eylediği nıehaliğ mu~ a
h liude idarcıııiz uhdt>sınde vefaeıı nwfruğ lnılun:m Ka
<lıkö~ Osman ağa nıahalJesinde eskı Çanı~ba~ı y~ni De
g;rnıen sokağinda ~-1 numar.th ve 142 zira ıızeriıı<ll~ 1 
cı<la, 3 <lükk~\u saııhktır. )ff'Zktir tliikk:'mlar<lan biri kahve 
<li'reri k11·pecı dükküııı ve diireı·i de a~cı dii"k~\m ol.w.\k :::> •• .., "• 

kullanılrnaktadıı·. ller iicliniiıı kıymeti rnuhauın:~ııesi . . 
4224 liradır. 

Jlır~ ııci ihal~si 2001 lira bPdelle t•ılibine 6-4-fl3) ta
' ı lıiıı<le icra kılındı. Kat'i ih ı lesi d.- 23--l-93') Cc.ll'~amha - -
gii~. ii yapıldcaktır. Fazl,ısıııa ıalip olanlar o gliıı ~al.t on 
he~e kadar AdLye h· ııusı dahilinde lslanbul emvali ey
tam idar~sine m11racaat r.ts•ıılt'r. 

Maarif vekaletinden· 
Ankarada kız enstitüsü arsasında inşa edilecek orta mektep 

binası 5-4-930 tarihinden itibaren 9 gün müddetle ve pazarlık 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya jştirak edecek olanlar ehliyeti fenniye vesikalarile 
beraber şartname ve planları tedarik etmek üzere her gün 
Maarif Vekaleti inşaat müdüriyetine müracaat edebil rler. 

İhale Maarif Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edile
ceğ nden taliplerin ihale günü olan 14 nisan 930 partest günü saat 
( 15) te yüzde yedıbuçuk teminatı muvakkatelerile birlikte ispati 
vucut etme eri ilan otunu .ı 

fii,(ınbıll ınintrL.kcısi ıııaadiı1 
11ııı,/1,e1ı(L i.ç lip,~inclen: 

Balikesir Vilayetinin Su Sığırlık kazasının demir kapı karyesin
de kain antimon madeninin yüzde 80 hissesinin 88 sehim itibariıyle 
hükumete ait olan 42 sehim hissesi en ) üksek bedel veren talibine 
ihale edileceğ nden taliplerin hini ihalede onbeş gün zarfmda % 15 
on beşe iblağ edilmek üzere tekliflerinin % 7,5 yedi buçuk nisbe
tinde ınilli Bankalardan birinin teminat mektubile ve kapalı zarfla 
1-5-930 perşembe günü .;aat üçe kadar maadin umum müdürlü
ğüne müracat eylemeleri . 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~--• 
inşaat müna-

kasası 
Emniy·et sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye ıiraat bankası umum müdürlüğü, İstanbdda Cağal
oğlunda kain olup e yem emniyet sandığının tahti işgaıinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı 
ve~aiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafandan evveJ.ce yapılmış olan itlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 

Talir!er Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür
lüğüne 'tstanbu.da emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu 
baptaki pilan, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklıfname kabul 
olunur; teklıf mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda emniyet 
sandığı müdürıüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 
tercih hakkını muhafaza eder. 

Tahlisıye 
ğünden: 

umum müdürlü-

Kuma~ı mahh z ve memhur nümunesine tevfikan idarenin irae 
edeceği fabrikadan alının .ık üzere idare müstahdemini için 225 ila 250 
takım yazlık e 'bise imaii aleni surette münakasaya konu'muştur. 13 
nisan 930 pazar günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından talip
lerin şartnameleri görmek üzere yevmi mezkiıra kadar her gün 
Galatada Rıhtım caddesindeki idarei merkeziveve müracaatları. 

Seyrisefairi 
MerkH ıc:eoteıi: Galmıı Köpril ba4ıııt" 
Beyo~lu l ~62. Şube aceı:ıteat Mahııı' 

dty• Ham altında lıtaobul 274U 

Ayva.ık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapurt1 

Nisan Sa!ı 17 de Sirl< 
rıhtımından hareketle Gelib°' 
Çanakkal~, Küçükkuyu Edretıl 
Burhanive, Ayvalığa gide'~ 
ve dönüşte mezkur iskelele 
birlikte Altınoluğa uğrıya,,I 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız 

alınır, yük alınmaz. 

Trabzon ikinci postası . ~ 
( REŞİTP AŞA ) vapurt1 

Nisan Perşembe akt1; 

Galata nhbmından hareke 
Zonguldak, İnebolu, Sirı°F 
Samsun, Ünye, Fatsa, ~r~ 
Gireson, Trabzon, Rı:ıt 
gidecek ve Of, Trabzon, r; 
lathane, Gireson, Ordu, f• ~ 
Samsun, Sinop, İnebolıl 
uğrıyarak gelecektir. 

Kıraıık kagir hB 
ne ve dükkaıı 

Beş•l?_taş a/earatı vakfiye ida·t~ 
Be. ktaşta Akaretlerde 

nUmrolu hane ile 20,28,32 ~ 
rolu dükkanlar bilmüıayell~~ 
edileceğinden şehri halin ;t. 
çarşamba gününden i~ / 
yirmi gün müddetle alenı 

1
, 

zayedeye çıkarılmıştır. 

olanların ve daha ziyade :ı 
mat almak isteyenlerin Of 
yirmi üçüncü çarşamba . ,,ı 
saat on üçe kadar mahalh I' 
kurda 54 nümroda lll~tİ 
kaymakamlığına ve yevıD1 

b'' kurun saat on üçünden oJl ~'I 
kadar Çenberli taşta ı,tı I 
Evkaf müdüriyetinde idareJ 
cümenine müracaat e&, 

Kiralık ka~ır hil 
~~ı/eta~ o/earah ıa'/ıt.Jiye ıdat'~~ I 
Beşıktaşta Akaretlerde ~ 

numarala haneler pazarlık, ~~ 
le icar edi eceğinden tahJ' ı"I. 
tarın ve daha ziyade ııı• 

1
';1: 

· almak isteyenlerin nisaDl11 ,t ~ 
üçüncü çarşamba günU :,d' ~ 
üçe kadar mahalli nıeı ,~' 1 
numarada mütevelli kaY~11 ı-', 
lığına ve yevmü nıeıkfl ıclı 
on üçünden on beşine e<P' 
Çemberlitaşta lstanbulurııel 

·· d · · t• d d e eııc mu ırıye ın e 1 ar 
müracaat etmeleri. t rufl' 

Altın yıldız mensu':8. iÔ' i 

. . cııs• 
anonım şırketı ıne 

. dell ı re riyasellP l)e' f 
0ıııu111 tfO 

Şirketimizin heyet!. ii 54at oıı ~I 
nisan 930 çarşamba gun . ı-11tt• ~ 
Ömer Abit Hanında ikinCl eğifldcıı I ıf 

edec ı~ıı~" marada ndiven içtima 111 11 
tıl 

lunmak istiven hi~sedSfllfl ı. 11ıırd' ,.cı() . . B:ıfl" h"..tl 
hisse Eenetlerini mılll bllı;ıJl1 c!P· 

ak 1 ' 
ne tevdiile alınacak 111 un e'" e 
gününden IAakal on ~ t 
Muhascbeciligine tesııını. '"et'. _,..cı-

. ıPnı ıv:,.11 
Rüznanıeı ru11ıı11 1t'r 

1 - :\leclisl idare rıı~ıırııı; ~ 
2 _ 1\ leclisi idare 8 

l'Jlüf' .Jfel · için _.,.,,. 
3 - 930 senesı 1' P 

~d""r Jl.eft 11 1 .. ,.'ul mu u · 

4 


