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Bu numaranın kur' 

ası 15 ıubatta çekile-
cek , ertesi 16 şubat 
nüshamızda ilan edilecektir. 

Düyunu umumiye meclisine dün gece yarısı cevap verdik. 
( Tafsilatı 4 üncü sayzfamzzdadzr) 

Dahilde değil, fak at hariçte 
Moratoryom ilanı muhtemel I 

Banka Romerçiyale itıılyana bankası 
müdürü geldi ve gitti 

ü bir kur'a I Japonya güzellık kraliçesi 
on hediye 

Her günkü gazetemizin sağ M t 1 H k s • t A 
köşesindeki numaralar arasın- a m az e ar u o um 1 a m e .. 
da çekilen kur'alarda muhtelif 

hediyeler kazanan karilerimiz rı· kaya g 
1
• d 8 c 8 k I · 

matbaamıza müracaat ederek 

h edi yel erini al maktadırlar. Bu lll "~::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::a 
meyR.Dda 5 tarihli gazetemizde 
beı lira kazandığı ilan edilen 
2888 numaralı gazetemizin 
ıahibi avukat Aptülkadir Bey 
dün mOkifatını aldırmıştır. 

Hediye kazananlar müka
fatlanm almak Uzere her 
giin saat beşten yediye kadar 
idarehanemize müracaat ede
bilirler. 

Hediye kazanmış olanlar 
müracaat ederken kazanan 
numarayı taşıyan gazeteyi de 
beraber etirrnelidir . 

Kerenski neler 
söylüyor 

Rusyada bi; ihtilal mı 

Pariste Avrupa gllzelJik 
kıraliçesini intihap etti. 

Şimdi bu kıraliçe Ame
rikaya giderek orada bey
nelmilen müsabakaya gire
cektir. 

Amerikada yapılacak olan 

bu müsabakaya bir Japon 

dilberi de iştirak edecek
tir. 

Resmimiz Japonya güzeHik 

kıraliçesi Matmazel Haruko 

Sumita yı göstermekte -

dir. 

• 

• • 

çzkacakmzş? Matmazel Haruko Sum ta 
Çarlığın sukutu nzerine Rus- !!~~~~;;;;~~~~~~~~~~::==~~::~::~~~~ 

yada diktatörJuğuna ilan eden Piyankoda kazanan 
ve bo şeviklerin resikira geç-

M. J(eıenski 
mesi üzerine Rusyadan kaçmıya 
mecbur olan M. J<ereneski Deyli 
Ekspres muhabirin~ olan beya-
natında demiştir.~·=. . 

" Rusya en JJJUthıı hır iktısa-
di buhran arefesindedir. T erhip 
olanca şiddetle b~küm . ı_ürüyor. 
Halkın bolşevik ıd~resını kabul 
ettiği doğru değildır. Hükum~t 
ve halkın yüzde doksanını teşkil 
eden köylüler arasında edebi 
bir daimi harp \f&rdır. Yakında 
umumi bir ıhtilal olacaktır. 

Çü kü bundan birkaç sene 

1 n kadar felaketi mucip o· evve o . . 
lan kıtlıktan daha dehşetlı bır 
kıtlık karşısınd!,!alınacakbr. 

Bu iki iddiaya k~rşı ~a~diJli 
rasathanesinin ne ~ıyecegını an
lamak istedik. Bıze şu cevabı 
verdıler. b · fik . b' _ Aptülfeyyaz eyın. . rı ır 

h . d r Balıkçının ıddıasıoın ta mm ı · 
.1 • k meti ofrnaınakJa beraber 
1 mı .. b1

'/ kıymetı bulunabilir. Maa· 
tecru ı . h 
mafih biz 13 şubat ıç n bu. ta. -
mini kabul etmiyoruz. Bugün ıse 
hava ğcne bulutlu olacaktır. 
Kar yoktur. 

.' 

Yeni zengi_nler 
Kazandıklarını nasıl sarf ettiler ?! 

H~yret etmez misiniz ? 
Melkon usta ile Hüseyin Ef. 
eski dükkanlarını bozmadılar 

/ 
\ I 

\ 

Kunduracı HüS<'IJtn ve Mrlkon tfr ndıler 

Mel kon usta ile Hüseyin Ef. 
işleri gibi, tali kuşunun getirdiği 
serveti de ayni masa başında 
paylaşan iki bahtiyar işçidirler. 

ikisi de kunduracı, yalnız biri 
genç, diğeri ihtiyar olan bu iki 
dost Beyazıttaki küçük ve harap 

dükkanlarında çalışıp ekmek pa· 
rası çıkarmağa uğraş1rlarken 

günün birinde tali, kapılarını 
çalmış ve müşterek aldıkları 

bilete (20) bin lira getirivermişti. 
Ondan sonra kendilerile kimse 
meşğul olmadı. 

Doğrusu ya kendilerini, arama
ğa giderken, ayni dükkanda 
bulaca&ımı hiç ummuyor ve: 

- Kim bilir, diyordum, birden 
bire onarbin lira kazanan bu 
bahtiyar insanlar nerede dükkiıı 
açtılar? 

Fakat bu tahminimde yanıl
mışım. Melkon ustayı da HU 
seyin Efendiyi de ayııı küçü:ı 
ve harap dükkanda ve ayni 
masa başında bulmayım mı?I 

Ne dükkan değışmiş, ne or
talık bozulmuştu. Yalnız kü-

çük bir masa bnşında iki çırak 
göy{jnüyordu. Belki piyangonun 
yegane değiştirdiği vaziyet, kü
çük dükkana ıliive ettiği fazla
lık bundan ibaretti. Kendilerile 
hayli konuştum. Candan bir sa· 
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Türk 61 Yunaiı ıan 
Henüz hiç bir dav da 

karar verilmedi 

ıaesinde 

Muhtelit mahkemeler 

Bugün son 
gündür 

ee 

halbuki mahkeme-
• •• •• nin içtıma gunu 

bugün değil 

T
ürk - Yunan muhtelit mahkemesinde iki ay evvel yeni reis 
M. (Boeg) in riyaseti albnda mürafaalara başlanılmıştı. l~i 
ay içinde 60 kadar dava rilyet edilmiş, fakat bunların hıç 

birisi hakkında henüz karar tefhim edilmemiştir. Halbuki her da
vanın rliyetinden sonra iki ay zarfında l<ararın tefhimi lazımge -
mektedir. 

Bu devrede Türk - Yunan mahkemesinde ılk bet dava kanunu
evvelin 12 sinde rüyet edilmiştir. Bu davalar umumi harpte Boğaz
içinin askeri mmtakasından ihraç edilen Yunanlıların hükümetimiz 
aleyhine açtıkları zarar, ziyan ve tazminat davalarıdır. Bu dava1ar 
hakkında karar tefhimi için usulen mevcut iki aylık milddet yarın 
hitmektedır. Varına kadar mahkeme heyet nin toplanması miikerrer 
olmadığından 5 dava hakkındaki karar, usul hilafında olarak başka 
bir gün verilecektir. 

Yeni bir kazanç yolu 
Seyrüsefer merkezinde şimdiye 

kadar neler oluyormuş ! 

Aldığımız malOmata nazaran 
s!yrOsefer merkezinde bau 

Lo;mc:elor hakkında tahkikata 
baŞlenm1şb. Tahkikabn batlan
nıasına sebep olan mesele ıudur: 

Son nmanJarda falan ve filan 
yerlerden selim getiren bazı 
kimselerın muhtelif eşhasın işle
rini takip ettikleri görülmllş ve 
bu müracaatlann t~ceddllt etmesi 
naıari dikkati celbetm•ttir. 

Takip edilen iılerin bazen 
pürüzlü olması bu işleri takip 
edenlerden haklı bir surette 
tüpbe edilmesini mucip olmuı, 

işi takip edenler değil, it sahip
lerinin ma iimatlarına müracaat 
tdiJmişti. 

Tahkik neticesin de itin aslı 
meydana çıkmıştır: 

mektedir. Bu suretle kazanç 
teminine uğratanların bir hayl• 
ış takip ettikleri anlaşılmı hr. 

SeyrıJsef er merkezi 

Otomobı terjn sürat t 
---

Emanet he veli ft nnü esi 
tecrübe ı.•apacal< 

Dahiliye vekaletinin kazalara 
mani olmak ıçın otomobillerin 
suratinin 20 kilometrod:ın ziya
de olmaması hakkında Emnncte 
bir tamim gönderdiği yazılmıştı. 
Emanet bu tamimi bastırarak 
şoförJere dağıtacaktır. 

Şoförler cemiyeti reisi Nihat 
B. bunun tatbikına imkan olma
dığını söylemiş, ve iki sebep 
göstermiştir. 

Sebeplerden biri az sarfiyatla 
20 kilometro gibi bir sürat ya
pılamıyacağı, diğeri de az sür
atte otomobillerin yolda fazla 
müddet kalacaları için cadde
lerde izdiham husule gele
ceğidir. 

Emanet heyeti fenniyesi bu 
iddialan doğru bulmamakta 
ve Avrupada tatbik edilen bu 
usulün hiç bir nıahzur tevellüt 
etmeden İstanbulda da tatbik 
edileceğini ileri sürmektedir. 
Maahaza şoförler resmen Ema
nete müracaat ettikleri taktirde 
ş kayetleri tetkik edilecek ve 20 
kilometro] süratte otomobil idare 
edilebilir mi, edilemez mi, bunu 
tesbit için bir tecrübe yapıla
caktır. 

QÇO> 

Mazhar Osman 
8..in beşinci çocuğu 

Kıymet i akıl hekimimiz Dr. 
Mazhar Osman B. in bir oğlan 
çocuğu d-ıha 

dünyaya geldi
ğini memnuni
yetle haber al
dık. Doktor, bu 
çocuk! 1 beşinci 
çocuğun babası 

olmuştur. Dok
tor bundan son-

-~, .. ,.,,., 
ra yeni bir ev· ._~m• 
lit sahibi olursa 

" Tarik bede- ll:.l~~Mi!!!I 
Ji ,, ni tesviye
den muaf tutu- Jl/lazhar Usman Jj, 

lacaktır. 

Mazhar Osman Beyi tebrik 
ederiz. 

Çocukları himaye 
Baıa kimseler muhtelif vasıta

larla seyrüsefer merkezinde iti 
olanlarla tanışmakta ve bir 
tniktar para verildiği takdirde 
bu işin sUr'atle intaç ettirecek
lerini söylemektedirler. 

Bunun üzerine bu gibi kimseler 

hakkında tahkikat başlamıştır. Cemiyet dört sene zar-

İşi olan adam kısmen peıin ve 
kısmen işi olduktan sonra parayı 
t\'rakını takip eden şahsa ver-

Hüsamettin Pş. 
C. H. fırkası vilayet 
idare heyeti reisliğine 

tavın edildı 
Geçen hafta Ankaraya giden 

fırka. müfettişi Hakkı Şinasi Pş. 
dun şehrimize dönmüş ve vili
}'~t idare heyeti içtımama riya-

~et etmiştir. Hakkı Şinasi Paşa 
1
tlin1adan sonra muharririmize 
'urııa .. l . t' rı soy emış ır. 

''B t azı iş1erin halli için Anka-
\a·'Ja gitmiştim. Bugün geldim. 
ltıılayet idare heyetınin içtima-
~. bulundum. 

4 Fırka idare hey'eti reishğin.! 
liaarnettin Paşayı tayin et-

sundan maada seyrüsefer mer
kezi vasıta ile iş takip etmek 

teklini menetmiş ve iş sahiple

rinin bizzat evrak ve işlerini 
takip etmesi lüzumunu kararlaş
tırmıştır. 

Tasarruf 
Kadıköyünde yapılacak 

toplantı tehir edildi 
Milli tasarruf cemiyeti idare 

heyeti dün toplanmıştır.. Bu cu
ma Kadıköyünde Süreyya sina
masında yapıiması mukarrer olan 
toplanma bir hafta sonraya bı
rakılmıştır. Aza kaydına mahsus 
makbuzların kazalara sureti tev
zii hakkında de bazı kaı ar ar 
verilmiştir. 

tim. Reıs ışc başl<ldı. Bu sene 
çizilen proğ am dahilinde faa
liyetle çalışılacaktır. 

Fırka kongresinde tesbit edi
len talep:erin hususi idare ve 
be ediyetere ait olan husus arı 
yer erme gönderilmiştir. 

Vekaletle> e ait olan kısm.lar da 
yakında gönderılecektır " 

fznda 257,561 çocukla 
meşgul oldu 

Himayei Etfal cemiyeti umumi 
merkezi yeni bazı tsşebbüsler de 
bulunmuş ve Dahiliye vekilliğine 
müracaat ederek cemiyetin şube 
ve merkezlerine her taraftan 
hususi muhasebe tarafından mfi
zaheret gösterilmesi temenni 
edilmiştir. Bu talebi nazarı dik
kate alan vekalet vilayetlere 
umumi bir emir göndermiştir. 

Btı emirde memlekette mevcut 
dört yüzü mütecaviz merkez 
ve şubeye zaman zaman müm
kün olduğu kadar müzaharet 
gösterilmesinin memleketin umu
mi menafii iktızasmdan olduğu 
kaydedilmiştir. 

Bu kıymetli hayır müessese· 
sinin 189 şube ve merkezinde 
dört sene zarfında muhtelif 
suı etlerle yardım yapılan çocuk
ların miktarı 257,561 i müteca
viz bulunmn~tadır. Umum"' mer
keziıı 1 aalı} eli bu mc.saidcn 
hariçtir. 

._ .. 
K6prü üstünde/el /tapııu tlü/c/cdna şahtplm bd,,,k gftf11orlar 

Kapısız dükkan 
Esnaf bankası müdürü Servet kiıesi 

yanındaki kulubeleri niçin 
yaptırdığını anlatıyor 

D
nnkü nüshamızda köprü 

üzerindeki Servet kiıe
sinin iki kapısının Es-

naf bankası tarafından yeni 

yaptırılan kulilbeler tarafından 
açılmıyacak bir şekilde kapa

bldığını yazmış, kişe memurla

rının içeriye pencereden girdik
lerini haber vermiştik. 

Bu garip hadise hakkında 
Esnaf bankası müdürü Faik B. 
şunlan söylemiştir: 

"Biz piyanko satışının ıırtması 
ve kar lemjn etmek için şehrin 
muhtelif yerlerinde piyanko ki
şeleri açtık, köprünün üzerinde 
şimdiki Servet kiıesinin bulun-

Borsada 
Birmürakabe he
yet teşktl edıldi 
Meşru olmıyan fena 
hareketler cezasını 

görecek 
Şehrimiz kambiyk borsasında 

ihtiyaç l stelerinin tetkikine me
mur edilen ali iktisat meclisi 
katibi umumisi Nurullah Esat 
B. dün Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve bir muharririmize fU 
beyanatta bulunmuştur : 

- Maliye Vekaletince tanzim 
edilen yeni ihtiyaç listesile ka~
biyo alım ve satımına mut~allık 
olarak borsa kanununa muste
niden hazırlanan talimatname 
Maliye Vekili Bey tarafından 
tasdik edilmiştir. Bu talimat ah
kamı dairesinde kambiyo alım 
ve satımıdı uınumi olarak mu
rakabe ve talı:ip vazifesile mü
rekkep bır milrakabe heyeti 
teşkil olunmuştur. 

Bu heyet şeker inhisarı umum 
müdür muavini Aptülkadir ve 
tütün inhisarı birinci sınıf mü
fettişi Bedri Nedim beylerle 
bendnn mürekkeptir. Tcşkilatı
nuz tamamlanmış ve bilfıil işe 
işe başlamıştır. Taleplerin ma· 
hiyeti dıkkalle takip olunmak
tadır. 

Gayri meşr 1 yollardan gitmek 
isti enler bu fena h<ıreketıerinin 
cezasını çel<eceklerdir. 
Şimdiye kadar o:an mürakabe 

duğu yer aatııı fazla temin 
edecek bir mevki olduğu için 
burada da iki kfıe açmayı In
zumlu ve klrlı gördilk. 

Şehremanetinden iatediğiml.z 
yerleri kiraladık. Eğer bwm ku
lübeler servet kişesinin kapıla-

nnın açılmasına mani oluyorsa 
kabahat biıde değil, kapılann 
yan tarafta olmasındadır. 

Servet kişesi de kapılannı bi
zim kişeler gibi ön tarafında 
yapmalıdır. Pencereden girip 
çıkmak garabetini kişe memur
ları kendileri ihdas etmişlerair. 
Mesele öyle uzun uzadıya müna
kaşaya değer bir şey değil ! ,, 

Meselenin aslı ne? 
Bundan bir kaç gün evvel 

bir kariimizin Gureba hastane
sinde cereyan eden bir hadise 
hakkındaki mektubunu dercet-

miştik. 
Gureba Hasthanesi ıer taba-

beti bu mesele için gazetemize 
ıönderdiği mektupta izahat 
vermektedir. 

Hastane idaresine nazaren po
lis memuru Necmettin Efendinin 
zevcesi bir sepet yiyecekle mil-
racaat ederek kabul olunmasını 
istemiş, kendisine hastaneye yi
yecek sokulamıyacağı, hastalara 
kafi miktarda yiyecek verildiği 
söylenmiştir. 

Diğer tuaftan yiyeceğin ka
bul edi lmediğini duyan Necmet-
tin Efendi fena halde asabileş
miş, hastahane tabip ve memur
larına hakaret etmiştir. Bunun 
üzerine hastahaneden ihracında 
hiç bir mahzuru sıhhi gtirülme
yen Necmettin Efendi sırf mll
essesenin inzibatı noktasından 
taburcu ediJmiştir. 

hüsnü niyetin sui istimal edilmek 
istenildiğini meydana koymuştur. 
Bunları yakında efkarı umumi
yeye bildireceğiz. 

Borsadaki temevvüçler tabii
dir. 5-10 kuruş fiat farklan 
ehemmiyetli değildir. Gün geç
tikçe vaıiyetin sağ am bir istik
rar arıcdcceğini tem n edebili-
rım. 

!sterlin düstii , 
fngiiız lirası dCn borsada 

1041,5 kuruşta açılmış ve 1035 
kuruşta kapanmışhr. 

AJtm 932, ün ·fıye 173 te mu
amele görmüştür. 



W~OClJ'fr [ V AKIT m Telgraf HAB~LERİ 1 
Türk-Fransız Düyunuumumiyemec

dostluk misakı lisi sorduğu suale lazım 
Türkiye ile Fransa ara.~ında 

ahiren bir dostluk, hakeır. ve 
telifibeyn misakı imza edildıği 
malumdur. "Fransızca İstanbul,, 
refikımizin baş muhar-riri M· Pi
erre Le Goff evvelki gün bu 
münasebetle yazdığı bir başma
kalede mezkur misakın kıymet 
ve ehemmıyetindcn bahsetmişt ı r 
v.e esasen iki memleket arasında 
zuhuru muhtemel ihtilat larm 
sulh ve dostluk vesaiti ile hal
lini istihdaf eden yeni misakın 
mali ve iktısadi sahalarda teş
riki mesaiye de kuvvet ve inki· 
ıaf vereceğine işaret etmiştir. 

Muhterem refikımizin bu işa
reti üzerine hissettiğimiz mem
nuniyeti burada kaydetmek 
isteriz. 

Büyük bir Garp devleti olan 
Fransa He Türkiye arasında ö -
tedenberi sıkı bir dostluk ala
kası vardır. Her iki milletin 
arzu ve iradeleri haricindeki 
tarihi esbabın sevki ile Türk -
Fransız ordulan umumi harp 
sahnelerinde karşılaşmak mec
buriyetinde kaldıktan zamanlar· 
da bif e bu kıymetle alikanın 
tesiri kalplerde yaıamıştır. Bu
nunla gene kaydetmek Jizımdır 
ki umumi harp neticesinde Su
riye mandasını deruhte eden 
Fransa ile Türkiye arasında hu· 
dut komıuluğu teeuils ettikten 
sonra yeni vaziyetin tevlit etmiş 
olduğu bazı muşküllt\ar eaki 
dostluk rabıtalarının ameli sa· 
hada tezahüratına mani olu
yordu. 

Nihayet Suriye hudut mese
lesi halledildi; bu suretle iki 
memleket münasebab üzerinde 
faideaiz bir durgunluk veren 
son engel de ortadan kalktı. 
İşte bu dostluk engelinin ber-

taraf olması sayesindedir ki son 
günlerde imza edilen yeni dost
luk misakı aktedilebilmiıtir. Ve 
mezkur misakın aktı ile bir ta
raftan iki memleket arasandaki 
dostluk münasebatına kuvvet 
verilmiş, diğer taraftan sulbü 
umumi ıçın dünya milletlerine 
karşı kıymetli bir teminat gös
terilmiştir. Bu itibar ile Türk
Fransız dostluk misakı hakikaten 
memnuniyetle kaydedilecek bir 
hadisedir. 

Ancak milletler arasındaki 
doscluk münasebetlerinin sulh 
zamanlarında inkişaf edebilmesi 

Yarım mır elJVC/k.i : 
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.Sümbüllü hanın bznası 

harap ve halı tt-hlıkeae 
olduğu ve hednıoluna
c11ğı gazeteler ile ıl&n 
olunmuş olduğundan oda 
~ahıplerinın haberi olmak 
ve fi 25 kAnunsani 1295ıe 
vani bugünkü cuma g'ffna 
saBt be~te hanı mezkô.r
da mal Mhipıeri toplanıp 
müzakere etmeleri ve 

gelmedıkleıi halde hiç 
bir mes~ulivet üzerınde 
olmadığı il&n oıunur. 

OdabLJ~ı Artin 

gelen cevabı aldıl 
Bu seneye ait teahhütlerimizi ifa ettik. Fakat 
hem bizim,hem de ham illerin menf aatlarnı hal-
lel edar edecek bir buhrana mani olmak liizzmdır 

Ankara, 1 O (V akıt) - Pariste 
Osmanlı imparator uğunun tak· 
sim edilmiş düyunu umumiye 
meclisi idaresi riyaseti tarafın
dan Maliye Vekaletine gelen 
telgrafla buna veri en cevap 
berveçhi atidır : 

Maliye vekili Beytendi 
hazretlerine 

Matbuat Londrada Taymis 
gazetesine veri!en ve Türkiyenin 
harici borclar tediyat nı tatil 
etmek niyetınde bulunduğuna 
mütedair olan bir haberi 1 şu
bat tarihinde nefretti. 3 şabatta 
intitar eden bir tekzip, hükume
tin Taymis tarafından bir mora
toryom ta lebinde bulunacağına 
dair neşroiunan bir haberi kat'
iyetle takzip ettiğini ve bütün 
taahhütleri muayyen tarihlerinde 
ifa kararında bulunmuş olduğu
nu bildirmişti. Bu sabah İstan
buldaki Taymis muhabiri eski 
istillbarabnda ısrar ederek Tür
kiye hükiimetinin harici borçlar 
için beş senelik bir moratoryom 
talep edeceğini haber veriyor. 

Meclis bu mütenakız haber
lerin tefsirinden tevellüt edebile
biJecek vahim mahzurlara nazarı 
dikkati devletlerini hürmetle 
celbederek hamilleri tenvir 
edebilmek üzere işbu haberlerin 
derecei aıbbab bulunda bize 
mal6maf vcrmemzi ricaya mtl- 1 

caaeret eder. 

Cevabımız 
Maliye vekiıinin düyunu umu

miyenin telgrafına bu gece saat 
24 te telgrafaneye verilen bir 
telgrafla cevap vermiştir, ceva
bın tercümesi şudur: 

Pariste MJbık osmanlı impa
ra orı uğunun taksım edıımrı 
dayunu umumiyesı meclısı 

idare r vasetıne 
6 şubat tarihli telgrafınızı al

dım. 
1 - Cümburiyet hükumeti bu 

seneye ait taabbüdatını tamami
le ifa etmiş o duğundan mevzuu 
bahis haberin umumi hiç bir 
kıymeti yoktur. Binaberin bir 
tekzip lüzumsuz ve mahalsizdir. 

2 - Diğer cihetten osmanJı 
borçlarına ait son tediyatta ta
hasrül eden buhranın malt vaz
iyetimizi ve batta memleketin ikb
sadi vaziyetini çok ciddi hır su
rette sarsmış olduğu her halde 
meçhulünüz değildir. 

Bu halin gelecek Yade ile 
daha ziyade vahamet kesbetme
si milmkün olduğundan telgrafla 
vaki o1an müracaabDIZ vesilesile 
in,ikasatı memleketin ve hamil
lerin menfaatlerini ztyadesile 
haleldar edebilecek bir buhrana 
mani olmak üzere Meclis tara· 
fından hükumete hususi bir su
reti bal telkini 1~erpit ediimesi 
muvaffak elecal' ·~ıacn be--

yan ederim. Sar•coğlu ŞiJkrü 
~---------~--------~---------

Yunanlılarla müzakere 

Mart nihayetine kadar bitecek mi 7 
Ondan sonra bitaraflık ve hakemlik 
misakı müzakerelerine başlanacak 
Atina, 10 (Anek) - ankarada 

hazırlanan. iti.af projesinin tet
kikatına hariciye nezaretinde 
hummalı bir surette devam 
ediliyor. Ankara Yunan sefareti 
katibi Surlasın cumartesi günü 
talimatı hamilen buradan An
karaya hareketi kaviyyen muh
temeldir. Yunan sefiri bu tali
mab aldıktan sonra diplomasi 
müzakerata başlayacakbr. Mü-

iktısadi ve mali sahalarda istınat 
noktaları bulabilmesine bağlıdır; 
bu cihet nazarı dikkate alınınca 
M. Pierre Le Goff, un mütalea 
ve işaretindeki manayı anlamak 
kolaylaşır. 

Hakıkati halde Türkiye ile 
Fransa arasanda imza olunan 
son misak Cümburiyet ktık ume
tinin ötedenberi takip etmekte 
olduğu sulhperverlik siyaseti~in 
yeni bir eseridir ki Fransız dıp· 
lomatlarının miıtekabilen göster
miş olduklan hüsnü niyetle ameli 
bir kıymet kazanmıştır. 

Ümit ederiz ki yeni misak 
muhterem refikımı M Pierre Le 
Goff'un işaret ettiği veçhile 
yalnız su ıh ve siyasi dost uk 
vesikası olmaktan ibaret kalma· 
sın ; mali ve iktisadi sahalarda 
da faideli semereler versin. 

Herkes bugün pek eyi biliyor 
ki memleketimiz mali ve iktisadi 
bir mücadele proğramma baş
lamak üzredir; herhangi bir 
ecnebi dost memleket gibi 
Fransa tarafından milli prensip-
lerimizin icabab dahilı.nde bu 

zakeratın mart nihayetine kadar 
bitmesi ml?ınuldur. 

Bu müzakeratla beraber bita
raflık ve hakemlik misakı akti 
müzakeratına başlanacaktır. Hat
ta bu misakın itilifname ile bir
likte biteceği tahmin olunuyor. 
Misakta teslibatı bahriyenin mü· 
tekabilen tahdidi hakkında bir 
madde ihtiva edeceği de ıöyle-
niyor. 

Ali Cenani B. 
H11hcuz malları borcunu 

6devem yor mu 1 
Ankara, 10 (Vakıt> - Ali 

Genani Beyin bük1lmete olan 
740 bin lira borcu için icranın 

ilinla yaptığı tebliğin müddeti 
dün bitmiştir. Ekserısi Ayintapta 
bulunan mahcuz emvalin satııına 
baılanacaktır. Ancak bunlar 
borcu ödemiye kafi görillme
mektedir. 

Adanadaki f abrikamzz 
Ankara, l o (Vakıt) - Ziraat 

bankası Adanaki fabrikasının 
kaput ve ip ik JDamulitını köy-
lülere vade ile satmıya batlamıı 
bu işe şubelerini memur etmiı
tir. Talebin çokluğunden fabri
kanın geceli gündüzlü çalışması 
kararlaştırılmıştır. 

yeni mücadelemize gösterilecek 
tevecc h ve müzaheret çok 
kıymetli neticeler verebilir. 

ıllt:lzuı ..:t A~um 

Münakaşa illeti 
Haklı veya haksız her mes

elede bir münakaşa kapı
sının açıldığını görüyoruz. Müna
kaşalarm sinir idmanı olduğunu 
düşünerek, bu halden hoşnutluk 
getirenler bulunabilir. Ama ne 
yazık ki bu ÇE"ne idmanı, ortalığı 
gürültüye boğuyor ve karma 
kanşık ses sağnaklan arasında 
fıkir , davanın haklı noktaları 
hatta çok defa, davanın biuat 
kendisi kayboluyor. 

Sonra, her şey, her fikir mü
nakaşa edilemez. Mütearifeler 
üstünde kafa v·e dit yormanın 
ne zevki, nede manası vardır. 

Mesela dünkü gazetelerde oto
mobillerin süratı hakkında şöför
lere verilen eski bir cevabın 
cevaplan vardır. Biraz geç ol
mak a beraber pek yerinde bir 
tedbır alan bu sür'at nizamı na
sıl ve niçin munakaşa sahasına 
daha doğrusu eski tabirile med
reseye düşürülüyor ? 

İstanbul sokaklarında otomo
bilin ne korkunç bir manası ol
duğunu içimizde kim bilmeı? 
Ona bu tehlikeli sıfatı veren 
kazalar, her gün sayısını arttı
nrken, bu felaketlerin en büyük 
sebebi olan sür'ata karşı şefaat 
edilebilir mi ? 

Hiç unutmam Berlinde yer
leşmiı bir eski dost a otomobile 
binmiş, Taksime kadar gitmiştik. 
Genç bir şoför bankalar önün
den yıldırım gibi sürüyordu . 
Dostum birdenbire şoföre sesle
nerek arabayı durdurttu. Ba
na da: 

- Aman inelim! 
Dedi. Zavallının yüzü sarar· 

mıştı. Bir fenalık geçirdiğini 
aanarak: 

- Bari bir eczane önünde 
dursaydık! 

Dedim. Razı olmadı. Şoförü 
saTdıktan SU'IJTII"!"··--~~-~ 

- Eczaneye lüzum yok,hasta· 
değilim ama, sizin şöföre bir 
otomobil volanı değil, bmarha
nede bir böcere vermeli! 

Cümlesini aarfetti. Hiçbir ıey 
anlamamıştım. Hayretimi göriince: 

- Ne pşiyorsun azizim, diye 
başladı, ben canımı sokakta 
bulmadım. Kalabalık caddelerde 
bu cehennem sür' atiyle gidilir mi? 

Dostumu sakin sinekten kor· 
kan evhamlı bir mahlôk falan 
zannetmeyiniz. Hayır, safrası 
kuvvetli ve cessur bir gençtir. 

Manşi bir çok kereler tayyare 
ile geçmiştir. Bir kartal safra· 
siyle binlerce metre yükseklerde 
uçan adamın bu telaş ve kor
kusu, otomobilin bizdeki tehli
kesini göstermekte iyi bir ölçti· 
dür. 

Hem efendim nizamnameler 
şöförlerle münakaşa ederek ya 
pılmaz, mahzurlar karşısında 
lilzumlu görülen kararlar verilir 
ve tatbik edilir. 

Seyyah 

İstı hsal programı 
Ankara, 10 (Vakıt) - İktısat 

vekili istihsal programı üzerinde 
çalışmaktadır, Hububatı istihsa
labna yetiımiyen yerlerdeki muh
taç çiftçilere birer çift hayvan 
vn pulluk, tohumluk, ayrıca bağ 
çubuğu verilmesi programın esas
larındandır. Buna mukabil yar
dım g<Sren çiftçiler muayyen 
nisbette zeriyat yapmıya mec
bur tutulacatır. -· -

Borsamız 
Yeni komisor vekili 

Ankara, 10 (Vakıt) - İstan
bul borsası komiser vekaletine 
ıeker inhisarı umum müdür 
muavinliğide uhtesinde kalmak 
üzere Abdülkadir Bey tayin 
edilmiştir. 

~·u:.,GELi ,s i ',. 
"·~"~ ·GOZEL · , 

Yakılacak kitap 
Dün bir fıkra yazmıt ve bu 

da Etem İzzetin bana v 
diği " Aşk güneşi " roman 
F eyziati yangınında yandığmd 
bahsetmiştim. 

Dün bu fıkramı okumq o 
zarif bir dostum bana dedi ki: 

- Aşk güneıi orada yan 
demek! 

Ve muharririn bundan ev 
yazmıf olduğu bir romana tak 
tığı adı ima ederek ilive etti: 

- Şu halde a11l " Yakılacak 
kitap " bu imit ! 

Toplu line 
Ticaret hayatı: 

Gıdalar 
Emanet bozuk yiyecek 
ler hakkında cezai tet" 

biler alıyor 
Yapılan teftiılerde piyasadaki 

gıda maddelerinin ekseriaiııba 
bozuk ve yenmiyecek maddeler 
den yapı ldığı görülmilştllr. 

Haber aldığımıza nazaran b11"' 
nun men'i için Şehremaneti ye 

bak~ altar cemiyeti mtışterek ve 
esaslı bir milcadeleye batlama;. ı 
karar vermitlerdir. 

Bu makaatla cemiyet dlla 
bütnn bakkallara bir tamilll 
göndererek etiket.iz sucuk ve paİ ' 
hrmaların kat'iyyen abnmamuıDI . 
ihtar etmit ve hukuklarmıo 
temini için un, helva gibi mad
deleri de ticarethanelerden fatura 
ile almalarını bildirmiıtir. B t 
faturavı vermekten ictinap ed 
tüccarı baldial derhal cemiye 
söylüyecek ve cemiyet de Şeıı. 
remanetini haberdar edecektir. 

Geçim cetveli 
Hayat pahalılzOı bülte 
nine bazı fasıllar ilavj 

edilecek 
Ticaret odası her ay nefl'ettİ 

hayat pahalılığı bültenine aıbh• ~ 
ve tasarruf fasıllarını ilive ed ~e 
rek "Geçim cetveli,, namı albn 111· 
çıkarmağa karar vermi,tir. Y ln~ 
eser bir kaç güne kadar çık 
lacaktır. 

Keten tohumu 
Son günlerde keten tohu 

piyasasında büyi1k bir hare 
başla mı 1 ve fiatlar 18,5 kurut 
24,87 kuruta yükselmiştir. 
sebep bu sene mahsultbı az 
masıdır. 

Salı 

DD 
Şubat 

1930 

;,tar . 17,SI 

Namaz •akitleri 
Sabah Otl• hrtnd• "ktam 

6.39 12,29 16.18 17,37 

BugünkO 
Rüzgar mütehavc>il , 

olacaktır. 
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[ \ V AK!T)IN ŞEHiR HABERLERi ] 
Adliyede 

-------
yapılan tahkikat bitti. Kat'i rapor verildi. 
Müddei umuınil1ğin son tahkikatın açılması 

na ait talepnamesi kendisine bildirHd · 

Kararname, bugün erde yazı acalc 
Gazetemizin müdürü Gire

son meb'usu Hakkı Tarık Beyi 
Yara ıyan Bedi B. hakkında 
ikinci müstaı tik!ikçe yapı 1an 
tahkikat, son safhasııın gelmiştir. 

Adliye doktoru Hıkmet B. 
kurşunla açılan iki yaranın iki 
hatta süren tedavi neticesinde 
kapandığı şeklinde hazır adığı 
kati raporu istintak dairesine 
Vermiştir. 

Müstantik Hakkı B. müddei 
llmumiıiğin son takikatın açıl

lb~sına aıt tn cpr.~mesini mev
kuf l ulunan Bedi B. ye tebliğ 
etmiştir. 

Buna itiraz müddeti, beş gfin
diir. Mi'.C:det g çtikten şonra 

kararnamesini yaza-

-
1' arısını yaralıyan 

k meık
t ~ttJğ' .. 

ı.al yor 
fst b · c •• ı ..< ıa mahkeme

s:ure b;r 1 ... rı l asdılc cerhe 
t :ı.rn teşf. büs d, \'as nın ı ü'yeti 
r~nq n • 
iP~ ,f.\lfh ına gc1 mışlir. 

O:Jvadn m:ıznun Derv ş oğ u 
li2s~n Şer~f Ef. nin dargın 

bulundukları karısı Bedriye H. ı, 
kendisile barışma teklifini redd· 
ettiği ıçin biçakla yaraladığı 
mevzuu bahıstır. 

Müddei umumi Burbanettin 
Bey, maznunun katJe tam teşeb
bi.iste bulunduğunu, karı sını bu 
suretle yaraladığmı sabit gör
müş, muha~eme müdafaa ve 
karar için kalmıştır. 

''Hareket" 
hadisesi -

Tahkıkat bıttl. Yakında 
kaı ar verilecektir 
«Hareket» gazetesi sahipleri 

hnkkında Hcrman Spirer tüt:in 
ş rket hadisesinden dolayı yapı
lan tahk kat bıtmiştir. 

M"s•antiklık, müddei umumi
liğin son tahl ikatın açılmasına 

n.t talepnam~sini kendikr~nine 
bilditmıştir. Beş r inlük itiraz 
mt:ddeti geçince, karar verile
cektir. 

« Hareket ,. sahipleri tardın
dan bu hadiı:;e etrafındaki neş

riy. ttan do yı açılan hakaret 
da~t:ıl'mııf tahk katı da ayni 
safhadadır. 

----·~-.ı:ıal9" .. ----~-.. ----
Dileııci er 

--
lıın de d c ilell'n 

r-~şattı!ar 
.- ... .,, n dolayısile camilere 

wr n adeta akın etmekte 

~ l.uktan ve ibadet iç\n camiye 

~elenleri taciz ettıkleri gorüt
ltıüştür. Müessatı diniye müdür

lGgü Şehremanetine müracaat 
tderek bunun önüne geçilmesıni 
tica etmiştir. 
Müessesatı diniye mndürn 

t..t B. bu hususta < emiştir ki: 
- Camilerin kapılarım bek

bYen, batta içeri girerek namaz 

~!anları rahatsız eden bu dilen

ti tr ekseriyetle 7-8 yaşındaki 
~tuklardır. Ceçen sene bir 

'damın bu yaştaki çocukları 
atlııdelikle dilencilık ettirdiğini 
ttabrt etmjştik. Bu sene de böy

lt olması pek muhtemeldir. 

Vilayette: 

Vilay i meclisi 
dün toplandı 

Yol ver~isi tahminden 
fazla varidat veıiyor 

Dün umum vilayet meclisi 
toplanmış, müzakerelerde bu· 
lunmuştur. 

Yol vergisi vermiyenlerin yol 
yapmıya sevk!erinın hazirana 
kadar temdidi hakkındaki vila
yet teklıfi nafia encümenine ha
vale edilmiştir. 

928 senesi hesabı kat'isine 
göre yol parası tahsilatından 
fazla zuhur eden 158008 liranın 
yol inşasına tahsisi teklifi Nafia 
ve bUtçe encümenlerine havale 1 

edilmiştir. 
930 bütçesinin müzakeresine 

nün başıanamamışhr. Bütçe per
şembe içtimaında müzakere olu
nacaktır. Yeni sene için yol 
parası her mükellef için 10 lıra 
olarak tesbit edilmiştir. 

Defterdarlıkta 

Sahtekarlık. 

Binbirdirek 
Malızeni halka ~c::~:Jr:i8-Zi:e';1-=:.<Ö::'=: ~ ~~===-~~~~ 

acılıyor ~ OPER Y ARlN AKŞAM (~ 
Emanet Binbirdirek mahze- ~ Yi1 

nini açtırarak halk tarafından ~ MODERN ZEVKLERiN PARLAK BiR NUMARASINI ~ 
gezilmesinin tem nine karar ver- w GÖRMEK İSTEYENLERE -.. 

miştir. Mahzenin üzerindeki so- ~ ANİTA PA]' .. JAN KRVFOR? ve NİLS ASTER "~ 
kaklara açılan menfezler açılacak W E ~~ 
ve üzerjerine tel gerilerek içeri- ""m YENi BAKIR LER ~-.::.-~ 
sine öteberi atılmamasının önüne Sesli ve Şarkılı fıJm:nde . 
geçilecektir. Mahzenin temizlen· Bütün bu zevkleri tattıracaktır. Meşhur mukAllit GILLS 
mesine başlanmıştır. Yakında ~ RAKİN yeni repertuvarında parlak VARYETE num&raları ~ 
elktrik tesisatınada başlana- ~ ( Programa ilaveten) Sesli şarkılı dünya havdisleri. ~ 
caktır. ~r::---:::ı~:;-...... ;.:~ı;: ..... :1f::~c: ... ::~---~a-~--~--€:1-C!J 

~§SS=~~~~ş:;-:::::..-E~ :; ~:;~=::s:s:::;a;z~=-~= :;s;:=s:a:;~ 
~ li rçok yüı{sek ve tehlıkeir rolleri büy ~ ve e~s~!siz bir" maharetle canlandır~a .• ~ 
il ~eyaz s~çlı fakat daim~ sevimli, daima l [ u 1 e e 11 fi N [ ~egıon Etrang~re,, ın buyu~k 

1 
şırm, daıma muzaffer büyük san'atkar U U U il hır zabıta rolunü İyaşattıgı 

,,.Y.!!..!.b,.!! §...!. ~.b .~ ~ ..... Sı .. ~.!:!~ .. ~.~~~ ,~ .. m=·~ ... 
Bu ın ı ıı.ı:ım "h dl~cr M . N J N K ye de olanca kablll\'Ctlerlnl goçter

'l,. iki hu uk slnc~;cr}lldı.ıı arı o an ve OJ man errv mek 'f'D gu.ıel bir \CSile olmustur. 

~~~:;:~::a;:=:;E;: akş:~.:~!ş.crır~aren MAJlK SıNEMASINDA asara:e::;s;.;~.,.. 

• 
Anne Baba lşci 

Tasarruf 
Kumbara 

Türkiye İş Bankası 

·~ ..... ~ ........................................ ""''i 
~~~~~·1 i ARTI.ST : 

Sinemaları I 1 
Majik - Memnu saadet ~ 4 lincil sayısı en modern 1 
Etuval - Lcdi Hamilton ~ renk nümunesile süslü o'arak ~ 

ie mümkün 

Kumbara 

Alınız 

1~/,ap ti11aJrmunda bu ~ aaal 

21,30 dil. 

Zehirli 
Kucak 

ŞEHREMANETi 

Alkazar - Kovboy I \.ıktı. . . .. ; 
LUksenburg - Esrarengiz hane ı I Tiyatro·yeni e~e~ıyat-hıka- i 

4 
nerde 

Ekler - istibdat 1 ye - müsabaka· kıkı V. S. ; rı 

m~ 
Melek - Meş'urn fahiıe 11 Sinema, sinema, sinema en ' Tercüme eden: 1111 
Opera - İntikam 1 ' güzel resim karik~tür. ve kro- ~ Sait Ali B. l\\tll\I 
Şık - Zifaf marşı 1 kilerle Avrupa guzellı~ kır~- I 
Elhamra - Aşk geceleri ~ liçeligw inın en kuvveth sekı.z ; C 11 1 14 30 d 
"1"11 f' e1 . l . uma ma ne şaa , a. 
n ı i - Bir aşk rüyası I namzedinin en güz resım erı. ,~ =-------------• 
Ferah - Romanofların son ferdı 1 9"'"'°'"""""""''°""'~"'• İ 

E Lmek ve francala tiatları FERAH S NEMADA BU AKŞAM 
Asri - Apaı " 
Alemdar _ Canbazane kili Şehremanetinden: Şehri halin Vortley,Komenya,Mezeya heyetleri 

Fransız - Altın kalp on ikinci salı gününden itibaren nin yeni numaralan ayrıca klarton: 
Tiyatrolar: ekmeğin kilos~ .0~ . beş ve Maymunlardan mürekkep canbaz 

- Francalanınki yırmı ıkı buçuk 
Darülbedayi - fazilet kuklası kunpanyası. Sinemada Remanof-

kuruştur. f 
Bar ve Mü~lkholler t ------- larm son ferdi Korin Gri it. 

Sonra bazı kadınlar çocukla

'1nı alarak camilere geliyorlar. 

~tçen gün F at h camiınde dört

Çotuk halıya işemiştir. Çocuk

~tla camiye gelinmemesi, temiz.
lık .. 

ıçın lazımdır.,, 

Bir müessese Defter· 
darlığa verdiği verğiyi 

geri almış! 
Şehrimizde bir müessesenin 

330 senesinden bu seneye kadar 
Defterdarlığa verdiğ vergıleri 
sahte ve hile i senetler gö~te
rerek istirdat ettiği anlaşılm?ş 
ve tahkikata başlamlmıştır . 

11 Garden - Mezeyi ba:~ti. medgi· 
DOn gec:t>kı ı1ar.gın 

Taksimde Şişli sokağında Ma
dam Harik'iyanm sakin bu un
duğu 10 No. evin bacası tutuş
mupa da yt:fşilerek derhal 
söndürülmüştür. 

GÜZEL SAHNE 

ırtzk paralarzn tebdili 
b Y ırtak paraların tebdilinin te

~ hur ettıği hakkında dün kuv
~et1· b ı ir şayia çıkmıştır. Bu hu-

~~ta malümatına müracaat et
l ı1rniz salihiyettar zevat bunu 
qt'· ıyetıe tekzip ederek 10 rbe kadar tebdil muamelesine 
'tlınaca&ını söylemişlerdir. 

istirdat edılen para 38.ıO 
liradır. Tahkikat bittikten sonra 
bu para mevzuu bahis müessese
den alınacak ve hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

1 

\esi dileti, Y amato 
Maksim - Miya Pol R ks Basti 

düeti ri. T almaç ve Siril 
Jülyet Jirarden 

Bu akşam Kadıköy « Hılal ,. 

sinemasında : 

[ Bir gece f acıası ] ve (Zornikih J 
Mulen Ruj- Kanis trio, Kaloris 

Dobo revüsü 
Türkuvu - Florel, Vera Boris 

Nörastenl; 
zafiyet ve 
Chlorose 

düeti, maymunlar revü ü AN s 1 z 
Samidof düeti 

~~~~~~~~~~~3~~~ , ......ı:t.:..ı.~ 11.:ın yegAne ıh; v.. kani ıhya eti n (' r> .) r. "' ( f~ PARIS 
.ı muntahip ctibba t;ıra(ıııdao tertip edc~tır. .,)_..,.,....,.., JJ .... v'W~·" ..... .ı.\-J 
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Zm a Kır al 

Güzel kızı yanıma oturttum 
Bu vaıivette ağz ,ndan öpmf'klekliğime rağ
men asla itira; etmedi. Salunlediğim zaman 

muzafferane güldü 

" Kaşları heman gibi, ağzı 
minı minicik di~lcri muntazam 
ve yerinde, dudakları gül penbe 
renkte idi. Zerafet ve hıcabın 
bu dud::ıldar Üzerinde mesken 
luttuf:'u söy.encbiiirdi.,. . 

"Kazanova , nın ateş enmesi 
için bu l;adarı kafi geldi. Zaten 
genç kızm, zeki, hoş sözlü düz
ğünsüz ve her noktadan miikem
mel olduğunu iddia eder. Kı'l 
gayet şendi,· tavnnda büyük bir 
sükun meşhut idi. Fazla iltitat
larla gururlanmnzdı. 

Lüzumu halinde yerinde bir 
söz sarfetmekten hali kalmazdı. 
Gayet temiz giyinmişti; üzerinde 
hiç fazla bir fey yoktu. Ne yü
zük ne küpe ne de saat taşımı
yordu. Yegane ıüsü kendi fev
kalade güzelliği idi. Boynunda 
yalnız bir siyah kurdele vardı 
ve bu kurdeleye bir altın haç 
asılıydı. Göğsü yapılı olmakla be
raber fevkalade mütenasip idi. 
Moda ve terbiye muktezası ola
rak göğsünü kısmen gösteriyor
du; fakat bir hareket ile tombul 
elini veya ley1ağın beyazlığı ile 
gülün penbeliği imtiwç etmiş o~an 
yanaklarım göstermesi arasında 
hiç oir fark yoktu. 

bir defo çevirmedi. Nihayet ri
casmı kabul ederek kendimi 
tuttum. 

Beni sakin görünce natarların
da alicenap bir rakibe karşı 
ciddiyetle elde edılen zaferi 
gösterir bir mahzuziyet müşahe· 
de ettim. 

(B11m·dı) - --

macao 
Dünkü bulmacamızı haUede

medin ıse bugünkü halledilmiş 

fekle bakarak yeni bulmacamı -

zın sırrını meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgu olmanız kafidir: 

1 
2 
3 
4 
5 

ı 

.. Bir ümit besleyip besliye
miyeceğimi anlamak için atvarmı 
uzunca süzdüm; fakat hiçbir 
neticeye varamadım. Hiçbir ha
reket yapmadı, içimde bir ümit 
uynndıracak hicbir söz söyle
medL MaamnHh bürudet de 

1 
2 

göstermedi. Tarzı hareketi o 3 
kadar tabii ve ihtiyatkar idi ki 4 
benim nüfuzu nazarıma bile 5 
halel getiriyordu. Peçetesi düj- 6 
müştü, hemen alarak dizlerinin 7 
üzerine koydum ve aşikane 8 
budunu sıktım; gene yüzünde 9 
hiçbir itiraz hareketi görülmedi. 10 

"Kazanova" nın bukadarcıkla 
kalmıyacağı aşikar idi. M dö 
"Valangtar,, bu genç kızla ev
cvlcnmiyecekse onu bedeva dü
tiinmemesini yilz kerre ihtar 
etti. "Kazanova,, hali ilmit 
ediyordu. Genç kız Venedikliye 
pek mültefit· davranıyordu. Ken
dini öptürüyor dizlerine oturuyor, 
zayçasmı söy'emeıini rica ediyor
du. Ertesi günü halası ile yeme
ğe geldi. "Kazanova,, derki: 

"Güzel 11Romans,, her günki 
e bisesini giymemişti. Fakat 
onun gönülleri yakmak için 
tuvalete ihtiyacı yoktu. 

Ben oturduğum bir sırada ya
nımda ayakta durdu ve zayçası 
hakkında ne cüşündüğümü sor
du. Elinden tutarak dizime 

oturttum ve buı u ertesi günü 
bildireceğimi söy edim. Bu vazi
yette güzel dudakları üzerinden 
sekiz on puse aldım. Beni tadil 
için dudaklarını bile kımıldatma
dı. Benim titrediğimi gördükçe 
korkudan 1iyade hayret ibraz 
ediyordu. Kendisini müdafaa 
etmekle beraber hiç bir r. n iti
dalini kaybetmedi Yüzünde ayrı 
aükün vardı. Bakışlarının ateşli 
olmasına rağmen gözlerini hiç 

11 

Bugünka. bulmacomız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Cansız temsiller 6, odaya kurulan 

ocak 4 
2 - Un temizleme aleti 4, bir müslü

man millet 4 

3 - Ecdat 5. mülkler 4 

4 - Mektepte el ile yapılan vazife 5, 
eski tabya 4 

5 - Güzel 5, nota ~ 
6 - Bir renk 2 

7 - Bir muharririmiz 9 
8 - Sucu 4 

9 - A vrupada bir dağ 4, gölün aksi 3 

10 - Yeni maa~ kanunu 5, küreksiz 
kayık 3 

1 l - Su 2, mühür yerini tutan el yazı
sı 4, nota 2 

bu bulmaca okuyucularımızdan Sabrı 
Bey tarafından gönderilmiştir. 

Mes'ut bir akit 
Merhum Halit Bf. kerimesi, 

tramvay şirketi veznedarı Halit 
B.in yeğeni Melahat Hf. ile Milli
yet refikımizin istihbarat şefi 

Tevfik Necati B. arkadaşımızın 
akitleri Beyoğlu belediye daire
sinde bir çok zevat huzurunda 
icra edilmiştir. Genç evlileri 
tebrık ederiz. 

JO Şubat930 

Borsalar 
Acıldı K,.oanrlı 

K ımb v o 

l lngiliz lirası Kr . 
.. TJ. mukablll Oolar 

" . 

. . 

1 rank 
ı.treı 

Bclg11 
Orahmt 

Js. ı-·rank 

Leva 
f-1nrln 
Kuron 
5ilf n~ 
rezeıa 

1art 
Zloıt 

Pcnııl'ı 
2o l.ev Kuruş 

ı Tfirk llrn~ı Olnaı 
Çen·oneç Kuru$ 

Nukut 

ı lsıerlln ( lnı:lllı) 
ı noıar 'Amcrlk:ı) 

~ Frıınk ( fran~ız' 
W 1.treı [ ltalya 
O Frnok Hclçlta) 
ıo I>rohmi 1 Yunan] 
ıo Prnok ~ls\•lçrel 

O l.eva Bulgar l 
ı f<'lorln p element 1 

ıo Karon [Çekoslovak 
ı Sllıno Avusıurya 

ı Pe7.etn 1 ispanya 
ı Ray~marl !Alman, a !11 
ı Zloti l.chlstan 
ı l'cngii l\1ararhtıın lli 

:ıo ı .ey ( Roman\·a ı 9:- ·o 
20 l>inar YuııoslO\'~aı n 

ı Çevoneç Se\ \'et 

Altın 

Mecidiye 
Hanlı:noı 

Borsa 
bartcı 

ı ohvllle• 

l•tltrat dahili •ndcıt. 
ou, ucu nıuvnhac!c 
kramlyeli demıryolo 
1 tanbul ıram\·ay şlrletJ 

Rıhtım Dolı: \'c Antrepo! 
(,ıanbul anonlı so Sr. 

ı ııssc ı;enecttrl 

1: bankası 

91':" 
61 

24s_.75 

<ı3i 

242 •s 

17. 

ıcarel ve zahırt.. 
rlatllll llcaret boreau k&tlblumumllltı 

tıı.raftndım nrilmlıtiı 

Okkaol 
,.__. Aaprl 
K. P. K. I' 

Yumuşak 12 15 12 22 ~o 
Kız.ılcı 

Sert 18 U 13 ~ 
- ZahireJer -

Çavdar 
Arpıı 
J\ ! ısır tı 8 ?.O 
Fasulyı 

OSMANLI BANKASINDAN: 

1886 ve 1903 ihraç tarihli 
% 3 faizli Mısır ikramiyeli 
tahvilatmı 1 mart 1930 kura
sında bapbaş tediyesi teb .. 

likesine kartı sigorta 

Osmanla bankasının Galata , 
Beyoğlu ve Y enicami ıubelerinin, 

işbu kurada başa baş tediyesi 

tehlikesine karşı 1886 ve 1903 
ihraç tarihli % 3 faizli Mısu~ 
Kredi F onsiye tahvilitını pek 
müsait şeraitle sigorta eyl~mekte 

oldukları mezkiır tahvilat hamil
lerinin malumu olmık Uzere 
ilin olunur . 

Kütahya hui(ul( hak.imliğinden: 

Kütahya tütün idaresinden idarei mez
kQre Sabık müdürü Kı\zım B. ve rufe
kasından tahsildar Banulubatoru aristafo

ni Ef. vesaire beyinlerinde mütekevvin a
lacak da\asınının cereyan eden muhake· 
mesinde ibraz edilen vesaik hakkında 

bir diyeceği olup olmadığının istifsan 
zımmında hukuk usul muhakemeleri 
kanunun 398 ve 401 nci ~addeleri mu
cibince müddei aleyhimlerdcn mahalli 
ikameti meçhul bulunanlar İstafoni efen
diye ilAnen tebligat icrası mukarrer oJ. 
duğıından muhakemenin mualllk bulun
duğu 17 - 2 - 930 pazarertesi güuU 
Kütahya hukuk nıııhkemeıine gelmesi 
ve yahut bir vekili resmi gönderilmesi 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilAn olunur. 

•Tefrika 

109 

Meçhull 
tısker 

Yazan 
Ziya 
Sakir 

Kaçakları bekliyen akıbet 
Evvela bir yaylım ateş •. sonra vere vıkılan cesetl r,. 

Ahmet Bey temin ediyorki : 
Bir gün bile efradın ruhile meş
gul olmak, on arın arasında bu
lunmak, büyük bir hüsnü tesir 
yapmıs. Şimdi alayın zabitleri 
genç ve münevver zabitan ile 
tebdil ediliyor ve bölükler ara
ıına da nizamiye efradı kanştın
hyormuş. Hülisa; a ay, tamamen 
elden çıkmış bir kuvvet değildir. 

Acaba bu tedbir daha evvel 
niçin düşiinüJmedi? Hemen her 
harpte Rumeli alayları bozuldu. 
Raptü zapt olmamak yuzun
den hası 1 olan bu bozgunluk, 
birçok şehit ve yaralılara mal 
oldu. 

~ 

işte, ben şimdi şu satırları 
yazarken kanlı bir facia oluyor. 
Gümtilcine alayından düşman 
tarafına firar ederken yakala-

Spor 

nan efrattan bazısı, idam olunU" 
yor .. 

Evvela, kısa bir yaylım atef 
ve sonra bir dua: Padişahıdl 
çok yaşa ... 

Diğer efrada kanlı bir nümuııe 
göstermek için tertip edilen bll 
facia sahnasında göğsü delineJI 
zavallılar filhakika mficrimdir· 
Fakat .• Asıl mücrim olanlar, bll 
:ıavallılan bu hale koyanlardıt· 
Daha ilk günden itibaren maoe' 
viyab sarsılmış olan bu zavallr 
lar sıkı bir rapt ve zapt altın• 

alınmış ve onların ruhuna asket' 
liğin ıeref ve kudsiyeti aşılaıY 

mıı olsaydı ne bu Türk evlatla· 
rınm sineleri kardeş kurşunıarile 
delik deıik o!ur ve ne de o ri• 
yakar terane, Edimenin .af 
ufuklarında duyulurdu. 

Bttmedf 

Mahya 
Yeni harflerle ilk m 

Fener! i Kadri iki resmi yalar kuruldu 
maça iştirak edemi-

yecek! 
Fufho! lıeyelinden: 

ı - Meşru mazeretleri dolayıslle İs

tanbul muhtelİti maçlarına gelmlyecekle· 
rİnl evclce hcyctlml.ze ihbar eden Be.. 

şiktaştan Nafı, 1 Iüsn~ Galatasaraydan 
Kemal Şefik. Rasim; HilAldeo Zeki; 
Beylerbeyinden Şadi beyler hakkında 

hiç bir muamelenin ifasına lüzum görül
memiş \'e davete icabet etmiyen Fe
nerbahçeden Kadıi B. iki resmt müsaba
kadan menolunmuştur. 

2 - Badema heyetimizin her hangi 
bir maçına davet edilipte mazeretleri do· 
layısile gelemeyeceklerini heyetimize bil
direcek olan ldmancılann bu mazaretle· 
rini \'esaik ile tesbit etmeleri. 

Şilt maçtan 
Vefa - Kumkapı Topkapı saat 13,15 

1 lskem Sedat Rıza B. Taksim Stadyu
mumia Beşiktaş - Beykoz saat 15 ha
kem Kemal Halim B. 

Camilerde mahya kurulmıy• 
başlanmıştır. Sultanahmet ca~ 

inde YERLİ MALI AL!, Baya.ııt 
camiinde İSRAF GÜNAHTill 

mahyaları kurulmuştur. DOll 

gec.e de T opanecle Nusrab)' 

camiinde bir mahya, Sülemani 

yede de 35 metre genişliğind 
bir kırmızı ay resmedilmiştir. 

Geçen sene havalar müsail 

olmadığı için mahya kurulama' 

mııtı. Bu sene yeni harfleri' 

ilk defa mahya kurulmuştur. 

Abone şartları ı 
Memlekette ecnebi),. 

T aylığı Kuru~ 150 
3 " " 400 
6 .. " 750 

.---------------. • 12 .. .. 1400 
1 Davetler 1 

80 l 
1450 
2700 

.____________ J VAKiT ı 5 kuruştan fazlayı 
Toplanma i almamak, kendi evinize kadat 

Tarl,, ocatrndan: ı k · · Yasamız mucibince şubatın l 5 inci ı getirtme ıstiyorsanız 
cuma giinil saat 14 de Ocağımızın der· 1 Abone olunuz l 
neği inikat edeceğinden bütün arkadaş- il 
lann teşrifleri rica olunur. 

Konferans 
Tarl,, ocalından; 

Şubatın 13 ncü perşembe günü akşa

mı saat dokuzda Darülfünun müderri•· 
lerinden Mükrimin Halil R. tarafından 
(Anadolu tarihi) mevzulu bir Konferans 
verilecektir. Konferansı müteakip .ı..,ymeti 
san •atkftnn yüksek eserlerinden çalına
caktır. Ru konferans ve konserden her· 
kes istifade edebilir. 

Kiralık daireler 
Babıali, Ankara ca<l•lc

sinde Orhan B. hauı, Aua
dolu ajansının lerkclliği 
daireler ıdrahkıır. 

~lük~nımel b:r otel de 
olal>ılir. ayrı .\yrı Ye hepsi 
birdPn kiralıktır. lst·venle-.. 
riıı (\AKIT yurdu) na ıııu-
racaatları. 

Daha ucuz ve kolay edin
miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mış olursunuz r 

:::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

T<.atahya hukuk hakimliAinden ; 

Kütahyanın büyük Saka kat' 
yesinden Ali Osman kerııneİ 
Şerife ile . zevci Mecidiye Pl,l' 
lesinden süpürgeci Muhacır ~er, 
met oğlu Hüseyın beyinlerıP 

11 
mütekevvin boşanma davas•11 

~' cereyan eden muhakemesıP ·~ 
müddei aleyh merkum Hüse~~ 
mahalli ikameti meçhul oldug11 t 

dan ilanen tebliğat icrası muklll'~ 
olmağla muhakemenin ınuııl ,r 
bu!unduğu 24 şubat 930 pııı ~ 
tesi günü saat onda Küt•b;J 
hukuk mahkemesine gel~~ 
veya b:r vekil göndermesi :; 
tebliğ makamına kaim ol 
üzre ilan olunur. 
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Devlet demiryolları 
idaresinden: 

ve liman arı Umumi 

Devlet demiryollan •ve limanlan idaresinin Haydarpaşa - Eskişehir -Ankara, An icara - Kayseri, Esl<jşchir- Adana, Arifiye -
Adapazar, Alayunt - KOtahya ve Mersin - Adana arasında itliyen bilumum katarlarının vakti hareketleri l 5-2-930 tarihinden itıbaren 
dtiiıecektir . 

Yeni vakti hareket cetvelinin esaa noktaları aşağıdaki cetvelde gösterilmiş olup mufassal ilanlar istasyon beklemelerine aaılmışbr. 

Haydarpaşa Eskişehir Ankara kısmı • 

Haydarpaf8 H. 
M. 

Eskif ehir H. 
Ankara M. 

19.04 
2.21 
2.34 
9.02 

osta katan 
her gijn 

14.08 20.00 
23.58 6.47 
00.18 7.30 

7.55 16.00 

iır'at katarı 

he~n 

Ankara H. 19.00 
M. 1.15 

Eskişehir H. 1.29 
Haydarpaşa M. 9.05 

19.55 
3.31 
3.51 

13.37 

uh~elit l..atarı 
her gün 

12.00 
20.20 
21.10 
7.54 

Ankara Kayseri kısın1 
Muhtelit katap 

her j!'iln 

Ankara H. 8.47 
Kayaeri M. 20.50 

' 

,\.iuıa • L a tarı 
her gün 

====--===-·-====~c__== 

Kayseri 
Ankara 

H. 
M. 

6.45 
18.50 

'-·-----------------------
Haydarpata Eskişehir Adana kısmı 

.Posta katarı oros Sur at k ... tarları Cuınaert. Posta katarı 
Her gün Pazarer. Perşembe Her ~n 

:;-=: 

H. 16.08 9.58 Adana H. 6.10 7.00 
M. 00.40 20.30 M. 15.45 18.04 
H. 00.55 21.04 Konya H. 15.57 18.32 
M. 4.55 1.36 M. 22.47 1.59 
H. 5.03 2.00 Afyon H. 22.57 2.19 
M. 11.51 9.23 M. 3.05 6.50 . H. 12.04 9.50 Eskişehir H. 3.19 7.21 M. 20.45 Paz. Sal. Pert. 19.50 Haydarpaşa M. 12.00 Cuma 

Pazar 17.30 
Salı 

it Beynelmilel Semp~on. Şark a~r'at kat.a~ı mu~;m Avrup~ _şehirlerini An.~~raya bağladığı gibi Garbı Aksayi şarka bağlamak ve .. Mıs:z-, 
ak hatta lran ve Hındıstan munaaebetinı temın etmek ıçın de Toros sur at katarı namile bir kat .. r ihdas edilmiştir. Haftada uç gun 
~Ü sefer eden bu ~~~a~da yataklı ve yemek.1i va2:onlar ?~duğu gibi birinci, ikinci v~ üçüncü mevkili arabalar da ,ardır. Toros sürat 

tarının tevakkuf ettıgı ıstasyonlara mOtekabılen bılet verılır ve posta katan Ucretinın aynıdır. 
Fazla malfımat için istasyonlara milracaat eylemeleri muhterem ahaliden rica olunur. 

--
- Plyankodan zengin ~ .. 

olmak için çare 
Her keşidede tali rekorunu kıran Fatihteki itimadı milli 

\'e Esnaf. bankası tayyare piyango tubelerinden bir bilet 
•lınak prtbr. BOytlk ikramiye kazananlara JQtfen sorunuz. 

.lldres: Fatihte tramvay caddesi 14 No. ve 4 No. lardır. 
Telefon İstanbul 4002 

Dilf klJt : Beyazıttaki sabık modnriyet bayii lbrahim Naci 
Beyin bu ıubelerle hiç bir alakası yoktur. 

Müdüriyet ve esnaf bankası bayii: Borlıancttin 

• 
Devlet demiryolları ve limanları 

Urnuml idaresinden: 
,._Gıı SOoo m 3 oksijen ituı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~e ~kasa 23 ıubat 930 pazar günü saat 15 Ankarada devlet 

lalar yolları idaresinde yapılacaktır. . 
~ Münakasaya iştirak edecekler in teklif mektuplarını ve muvak
~:: t~ıninatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdürlfik 

t11ııne vermeleri llzımdır. 
lb 1' alipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
'et •lıeıne dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıa mağazasından tedariki 
~bilirler. 
~-· 

Devlet demiryolları Hay
darpaşa mağazasından: 
~ Mağ87amııda mevcut muhtelif melbusat ve levazım ile seyyar 
~.~ol~, gözlUk, kadife, eger takımı, takım ve para çantaları, sahtiyan, 
'-lQ ösele, balıkçı muşambası, muhtelif klıngrit ve rondela afenl 
dG~Yede ile 13- 2 - 30 tarihine müsadif perşembe günü saat on 

te aatılacaktır. Taliplerin mağazaya müracaatları ilan olunur. 

Umum müdür 

Devlet Demiryolları ve Li~ 
· manları " umu mı idaresinden: 

225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 22- 2 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdilrlfik 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilin~e Anka
rada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa magazasından 

· tedarik edebilirler. 

İzmir evkaf müdüriyetinden: 
lzmird~ Salepçi zade vakfından Kemer altındaki ma~ müşt ~ı-

IAt bü ük h Mart 930 . t"d dan üç sene müddetle ıcara verıl-" y an ıp ı asın 
20 2 9

,.
0 

.h. 
mek iizere l<apah zart usulile 20-1-930 tarihinden • :> tarı ıne 
kadar bir ay müddetle müzayedeye konulmuşt~r: . . 

1 Teminatı muvakkate üç senelik icar ıçın teklıf . edılecek 
fiatın yüzde yedi buçuğudur. Bu teminat nakit vey~ nakıt yerin~ 
hükumetçe muteber hir banka kefaleti veya kı):meb mu~arreresı 
üzerinden istikrazı dahili tahvili veyahut Borsa fıabndan yuzde on 
noksanile diğer milli esham ve tahvilattır. 

2 _ Usulü veçhile tanzım edilecek zarflar Kemer altındaki 
dairei mahsusada komisyon reisi olan İzmir evkaf müdüriy~tine 
tevdi olunacak ve 20-2-930 tarihine müsadit Perşembe günü saat 
on altıda komisyonu mahsusu ve müşterileri huzurunda açılacak 
ve teklif edılen fiat haddi layık görü'düğü takdirde müdüriyeti 
umumıyenin tasdikına talikan ihale olunacaktır. Teklifnamelerde 
mukabil şart dermeyan edilemez. 

3 - Talip o':ınların şartname sureti musaddakalarını almak 
Ozere eyyamı tatifiyeden mada her fÜn İzmir evkaf dairesine 
müracaatları. • 

izmir~e "leni ffsır" 
Garbi Anadolunun en ço 

okunan gazetesidir. lıanlarıoı 
« Hofer ilinat acentası ,. vasıt 
sile gönderebilirsiniz. 

Dinsiz adam 
Rebia Arif hanımın en güze 

eserridir. 
«Yeni Asır» sütunlarında ta 

kip ediniz . 
---------------------~~----~ 

KtRALIK KARGİR HANE 
V t DÜKKAN 

Beşiktaşta akaretlerde ( mO 
kerrer 10 ) 5-9,14,23,41,71,109 
numaralı hane1erle 1,3,20,29,3 
nümaralı dükkanlar bilmüzayeda 
icar edileceğmden fehri halin 
yirmi dokuzuncu çarşamba gU 
nünden itibaren yirmi şün müd 
detle aleni müıayedeye Ya 

edilmi.,tir talip olanların ve daha 
ıiyade malümat almak istiyen• 
lerin şubatın yirmi ikinci cumart 
günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkfırda 54 numarada Müte
velli kaymakamlığına ve yevmi 
mezkurun saat on ü~ünden on 
beşine kadar İstanbul evkaf 
müdüriyetinde idare encümenine 
müracaat etmeleri . 

lstanbul yetlirıct icra mcmurlutundan. 

Mehmet Maksut Beyin Mah· 
mut Nedim B. zimmetınde ala
cağı olan meb:ı iği malümesinin 
temini zımnında rubu hissesi 
hacze alınıp Emimönü Sirkeci 
rıhtımında palamar bent ve 
levazım ve teçhizatı beyanname
sinde muharrer bulunan ve 
mecmu hisselerine yirmi bir bin 
beş yilz elli lira kıymet takdir 
edilen Aydın vapuru ticareti 
bahriye kanununun mevadı mah· 
susasına tevfikan Uç defa ilan 
olunmak suretiJe satılacağından 
talip olanlann 19-2-930 tarihine 
mllaadif çarpmba gOnil saat 9,30 
11,30 raddelerinde mahcuz rubu 
hisseye musip yOzde on pey 
akçasını mustashıben yevmi 
mezkfırda mahallinde hazır bu
lunacak memuruna v.e daha 
ziyade tafsılat almak istiyen· 
lerin 927-10922 dosya numarası 
ile daireye mUracaatlan Oçüncll 
defa ilin o'unur. 

Su/Janalımet şu/lı icraşmJan: 

Abdurrahim Bey ile İstanbul 
Defterdarlığının şayian uhtei 
tasarruflannda olup izalei ıUyuu 
zımnında furuhtu mukal'.rer ve 
mahkiimUnbih Sırkecide Kareki 
Hüseyin Çelebi mahallesinde 
Nöbethane caddesinde 34 Ye 

40 ve 38-1 numaralarla murakkam 
üç kattan ibaret ve orta kabnda 
iki oda ve bir aptesane ve n-
çilncil katta beş oda ve bir ap; 
tesane ve bir mutpak ve diier 
tarafında üç oda ve en Ust kat
ta bir daraçayı ve zemin kabnda 
bir lokanta ve bir kahvehaneyi 
havi bir bap otel kırk glln 
müddetle müzayedeye vazedil
miş ve 25 mart 930 tarihine 
müsadif salı günü ihalesi icra 
kılınacağından talip olanlann 
kıymeti muhammenesi olan on 
altı bin liranın yüzde onu nis
betinde pey akçelerini alarak 
Sul~auahmet sulh mahkemesi 
icra&ma 29 - 2687 numara ilet 
müracant'arı illn olunur. 

ZAYILER 

Vesaiki resmiyemi zayi eyle· 
diğimden kükmü yoktur. 

S.yrlaefalo memurlarından Nadi 

§ Divriği askerlik şubesinden 
almış olduğum askerlik vesika
mı gaypettim yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

c:::ıeymaa 



[ 

Catttemhde çıkan :razı ..., rt'rlmlt'rln hüıGa haklan mahfuzdur ~ı 
Gazeteye gönderilecek melctuplann üzcrıne idare içinse ( idare ) yazıva 

ait se (Yazı ) işareti kon ı lmalıdır. 

BuıhnJ7UI -ırtaı>!.ı"" lai!ednden. "'7m<>U mıılı:add.......tz mf'Jdu?lara lı: aulm"f paralann 
uyt.o!mMmdan .... d'nlann milDclerlatmdan idare meo•uı ddlldir. 

= SAVJSI H ! K. Yf R.D E & KUR.UŞ --
MATBAA VC: iDAREHANE: 

lSTANRUT., Babıali, Ankara raddesinde • VAKlT YURDU. 

T•I . 1!170 ( fDARE ~LERI) 1971 (YAZI l~U:RI) T.ı.,.f: VAKiT, ~ ın.tuoaı 4f 

= .. 
basan 1 d t • ı A so kuruşluk ş!şe 3s Kuru~ı f ırsattll 

o onyasın a enzı at!~o~~~~füUl;L!~y~~~a~ü~~ı~:-
··············---·------··--··-----·---·---·-·--·-···---·----··-·---·-----•• 

Üsküdarda Yenicami taş mektep binası fjij~ ~. __ u_.!::~- Adapazarı Türk ticaret bankası 
Fatihde Bahrisefıt ayak kurşunlu medresebinası - ~~ ~· 
Çarşambada Tevkii cafer medrese binası anonim şirketi hissedar/arına 
fatihde Bahrisefit baş kurşunlu medrese binası Şirketimi.l hissedarlannın umumi he\eti senelik içtimaı mart ayının on ikinci 

V l· ı a" yet daimi en c u·· m e u •. n den·. s e yrı· s e f aı· n çarşamba günü saat on dört buçukta Ada pazarında Banka merkezinde akdoJun•· 
cağından lAakal ~ irmi hisseye sahip zevatın Adapazarı, ' lstanbul, lzmit, Eskişebit• 

balıide muharrer emlak icare verilmek üzere 12 •ubat 930 Bolu, Küaıhya. Düzce, Bozöyük, 1 Jendek, Gey,·e, Gerede, Mudumuda Bankıııul 
Y Merlr.e:ı ııccoteal: Galata Köprü batında ... 

çarşamba günü 5aat on bire kadar müzayedeye konulmuştur talip· ı Hey<>alu z362. Şuba aceıııeaı Mahmu şubelerine içtimadan on beş ğün en·eline kadar müracaatla duhuliye vara~:; 
lerin encümene müracaatları. dtye Hanı altında lıtanbul 2740 almaları ve zirdeki ruznameye idhalini talep edecekleri hususatı vaktile bildirme 

-0- -Ot 
Vilayeti daimi encümeninden: 
Fatihde Bahrisiyah ayak kurşunlu medrese ve Tophanede 

Kılınçali medrese binaları icare verılmek üzere müzayede Müddeti 
16 şubat 930 pazar günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. 
Taliplerin encümene müracaatları. 

• • Vilayet daimi encümeninden: 
Rüstempaşa mahallesinde uzun çarşı caddesinde 348 No. dük

kan icara verilmek üzere 26 şubat 930 çarşamba günü ıaat onbire 
kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin encümene müracaatları. 

lstanbul vilayeti defterdarbğzndan: 
336 senesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin adi emanat ve milli hükumetin bütçe emanatı 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanatına alınmış olanlarla eytam sandıklan tasfıye komis 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazınece 928 de 
senesinde ait olduğu malsandıklanna naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 930 nihaye· 
tine kadar arzuhal ile bulundukları mahalJin en büyük malmemu· 
nına müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek 
mukabilinde müracaat Tesikası almaJan lizımdır. Bu mOddet 
zarfında müracaat etmemiş ve vesika almaDUf olanların iddia ettikleri 
alacak 1513 No h kanuıı muciblsr· ka'ıytJii haı't'bıe "lehine ıa&lut 
o'acaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiumda bulunanların 930 senesi martın
dan evvel bulunduklan mahallin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri ilin olunur • 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satılık nısıf hane hissesi 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde kain 
rJ1 a a bodrum 7 oda mutfak, bili, sarnıç ve mikdan kifı bahçeyi 
~ atik 120 cedit 190 numaralı hanenin hazineye ait nısıf hisse-

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 11 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burbanive, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altmoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu ' için 
yilk alınmaz. 

Tr ~bzon iKlnci postası 
( l Z M l R ) vapuru 13 

Şubat Perşembe aktamı 
Galata nhtımmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve dönlitte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Saınsun, İneboluya 
l!ğnyarak gelecektir. 

~eren nıüııakasası 
37 adet serenin her metre 

mik'abına vcrılen 47 lira fiat 
pahalı görülmOıtUr. Daha ucuz 
vermelC ıs eyenlerin 12-2-930-
tarihinde saat 15 te levanın 
müdürlüğüne gelmeleri. 

rica olunur. 
On hirin~i mali ~<'rw ictimaı mü1.akere ruznamesi: .. 

ı - İdare meclisinin ve murakıplar raporlarının kıraati 
2 - 1929 senesi bilanço \'e kılrüzarar hesabının tetkiki ve tasdikt 
3 - Temettü tevziine karar itası 

4 - Müddetleri biten idare meclisi azal:ınnın intihabı 
5 - ı\ lur:ıkı plann intihabı 

6 - lçtimadnn evvel usulünde teklif ve ilAn edilecek me,•at 

Ga atasaray lise~i nıü<lür
lfığürıdeu: 

929-930 ders yılı Oçilncn tak
sit tedris ücretlerinin alınmasına 
22 ıubat 930 cumartesi günün-

den itibaren baılanacaktır. Yüz
deyirmi tenzilata tabi ücretler 
için resmi vesaik ibraz edilecek
tir. 
Şu muamele mart 930 on be· 

tinci cumartesi gününe kadar 
devam edecek ve o tarihten 
sonra ücretlerini vermiyenlerin 
leyli el rak devamlarına müsaade 
edilm ı yecektir. 

İstanbul d6rd0nc0 icra memurlutundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayrı menkulün ne olduğu: Dük.kanla 
hane ve No: I dükkAn havası. 

Gayri tnenktılun bulundutu . mevki 
mahallesi, sokağı, numarası: lstanbul 
Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesinin 
Acemoğlu meydanı sokağında cedit: 

( Meclisi idare ) 

Eğinlilerin nazan dikkatine 
Şimdiye kadar herkesin emniyet ~ 

itimadını kazunmış bir emanetçi~if 
memleketlerine bayram hediyesi g6ıı 

dermek arzu edenler pazartesine ka~ 
şu adrese müracaat etslnler. 

Çemberlitaşta Kemaliyeli perukar 05" 
man Ka:.ımpaşada Divanhane karşısın 

19 N. bisikletçi Osman Efendiye Kr 
maliyeli Dursun Çavuş. 

ltutalı11a h .. i(ulto hdl(uilinden: KO
tahyanin Sray mahallesinde' 
dülger zade mllteveffa Ho.at 
Efendi kerimeleri Atiye Kadriy• 
Feride hanimlar ile Piriler m•" 
hallesinden zevcesi Makbul• 
kizi Atifet Refik efendilef 
beynindeki mfitevekin izalei fU~ 
devasin cari mahakemesinde m 
deialeyhim namlarına yazlan da' 
vetiye varakasında ikametrlhl 
me~bul bulunduğndaa il 
tebligat icrası karargir oTı:İı~~ 
yevmı muhakme olan 23 ıub-' 
930 pazar giinll Hat onda bizzal 

1,3,6,7. ve bilvekile Klltabya sulh hlf 
:rmam ':m=1:=::::=1a:a•::mm•11111mnn Takdir olunan kıymet; hepsine ala kuk mahkemesinde 

1 Y elkenCİ \'APURLARI ı=ı bınA~~~manın yapılacağı, yer. gµn, saat: .~~~':!m~~ı:.r~.~~.:~~.u:.· •••••• 
1 • lstanbul 4 üncü icra dairesi 20 mart : yarın geç olur 1 Karadeniz lüks ve ıOrat poswı 930 perşembe saat l 4 ten 16 ya kadar. • B 

Samsun ı - tşbu ~ayri menkulün arunna : ugün çekilecek oıan boyik 
:ı şarınamesi 8·3-930 tarihinden itibaren : tayyare piyankoaunun 

vapuru 12Carsamba P. 939·~> No. ile ı~ · anbul 4 üncü icra : EN BÜYÜK iKRAMiYESiNi ~ubat ('- \ :ı 
k :: da ıe ı;idin muancn numara ı;ınd:ı herkesin : kazanmak ihtimali varken h-

günü akşamı Sir eci rıhtımın· 'l "'Örebilmcsi için açıkur. İlılnda ~azılı o· : ... 
: dan hareketle doğru ( Zongul- İi fanlar<l:ın faz u malOm:ıt almak istıyenlcr ~ rnen latanbulda Emin&ıllnde 
ii dak, ine bolu, Samsun, Ordu, ~ işbu şartname' c 'c 929·23 do ya mı· ; Valide ham kapısı ittiaalinde 
"ı·" Giresun, Trabzon, Sürmene ve .,=:, nıarasiyle memuriletimi.lc mur:ıcaat et· ~ 4 numaralı 

mel eri. • 
t eylemeleri. ! Rize) ye gıdecektir. i 2 - Arttırmaya iştirak için \'Ukarda : Vantura efendinin 

15pl·rıo ve ı·ıpı·rto _____________ .._._ I k.~;;1·~:;'"1:· ~;:k:~~:ıa:~~ 11 y~::~:e~~Gi~tin yüzde yedisi Cl.minat gos- ; 

• bedeli sekiz taklitte 6denmek üzere 4250 lira bedelle 15-2-930 
t· .. 1-ıine mllaadif cumartesi gllnti saat 14 de pazarlık suretile icrayı 
r · ı yedeai mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 heıabile teminat mak
Lm.'arile lstanbul Milli Emlik mfidllriyeti satıı komisyonuna müra-

IU içkiler inhİSörl 1 j ı 3 - Hakları tapu sicillile sabit olmı· : 
.. dÜ J .. ğ.. d i! müracaat. Tel. stanbul: l Sl 5 ıi '-'an ipotekli alacaklılarla diğer alAkadar- • 

KADER 
UmUm mu r U UD en: U:=:::=mar.m:ıunanı:ı::::m:a:::mmr.:11ui ı ~ klşealnc veya Bey~lunda Suriye~ 

)arın \'e irtifak sahiplerinin bu haklarını . __ .ı..ı 
115000 cilt koçanın tab'ı münakasaya_konulmuttur. Yevmi ihale ve hususile faiz ,.e masrafa duir olan : hpıaındaki ,ubeline kotup •ize taaaııı" 

oJaıı 18 tubat 930 aalı gibıti saat 15 e kadar teklif zarftan müba- Profesör Doktor iddialanm işbu ilin tarihinden itibaren : getirecek olan tayyare bılctiııi aluP 

M L tfi d kı ·· b' ı · ı .• Hem ıiz zengin, hem de aileniz me•rJ yaat komlıyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon kitabe- • U virmi gün için e eHa !11us ıte crı e 
&1-.

8 
m•-acaatlan. birlikte memuriyetimiıe bildırmeleri icap ; olur 

Ull W'" DalaW •• intani hutalarmı Cama •• Pazar- ider aski halde haklan tapu sicılhle sabit : BugfrnlcO itf yanna barakmayımz. 
daa mada her sOn lkideo aoora oı .. ayolu • •• • • .. 

Devlet Demiryolları ve li
manian umumi idares1 nden: 

Bet ton Banka marka kalay kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Mllnakua 11 mart 1930 sah gilnU saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdilrlük 
kalemine vermeleri liı.ımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini 2 ltra mukabilinde Ankarada 
Malzeme dairesinden, latanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebılirler. 

lstanbul Bankas' 
Tarihi tesisi 1911 r.ğum ve Kadın hastalıkları -

Mahmutpaıada Tarakçılarda 1 mütehassısı 
Abut efendi Hanındadır. il Doktor 

BllCmum banka muame!Atı yapar 1 Hüseyin Naşit 
Vadeıiz tevdiata senevı yüzde 6, altı ay Türbe, eski Hililiabmer binası 

vad,.yle 8, bit aene vadeliye 9 faiz ver· 
11

1 No. 10 Telefon: İst. 2622 
mektodr. j~~~~~~~~~!!!!!!i!!ii!!!i!ilJ 

Ş.kerct Sokak N. 1 da kabul etmektedir. olmıvanlar satış bedelinin paylaşma ında • •• • •• • .. •• •• •• • •••• 
hariç. kalırlar. Kütahya hu/eule hdl(imllllntlen: 

lstanbul ık·rıcl tcra memurluğunaan: 
Kurtuluşta Tepe üstünde 50 
No. garajda mukim iken el
yevm ikametgahı meçhul bu-

lunan Evlis Riko efendiye 
Fiat otomobil şirketinin latan· 

bul mahkemei asliye dördüncü 
hukuk dairesinden 1190 liranın 
temini için otomobilin haczine 
dair aldığı 18 • 1 · 930 tarih ve 
930 - 53 numaralı haczi ihtiyati 
kararnamesi berayı infaz daireye 
tevdi kılınarak mezkiir otomobil 
haczedilmit ve tar aflara tebliği 
muktezi kararnamelerden bir 
nüshası ikametgihınızm meçhu
liyeti hasebile tebliğ edilemedi
ğinden ilinen tebliğat icrasına 
karar verilmiştir. Haczi ihtiyati 
kararının tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

4 - Gösterilen günde arcırmıya iş- Kütahyanın Mecidiye ma&tl' 
tirak edenler artırma şarm:ımesin oku· lesinden Kel izzet zevceai Ha~ 
muş ve lüzumlu m:ılQınatı almış bunları J• 

b vanın feshi nikih davallJIP' 
tamamen ka ul e.tmiş at ve itibar olu- cereyan eden muhakemi gıyabi' 
nurlar. Üstünde bınikılan ga~Ti menku- ,.,. 
lün bedeli zamanında verilmezse gayri yede merkum izzetin hukulP' 
menkul ikinci bir arturma ile satılır ve zevciyete riayet etmediği ıubd" 
bedel farkı ve mahrum kalınan vüzde dun şahadeti ve saire ile d~ 
beş faiz ve dığcr zararlar ayrıca ı;ükme cei sübutta olduğu anlqıllPj 
hacet kalmak ıı.ın mPmuriyctimiıcc alı- ve hukuk usul mubakeıo-: 
cıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkra- .~ 
daki şart tahakkuk etmek kaydile uç kanununun 398 ve 401 P.-. 
defa bağnldıktan c:onra gayri menkul en madde'eri mucibince bak~ 
çok anuranın üstünde br~ılır. Şart ta- k tafP 
hakkuk etmezc:e arttırma geri br:ıkılıp muamelei gıyabiye ararı d,-
alıcı tcahhuclcr111den k•.rtulur \c teminat rine .karar verilmiş olduğull. _Jf 
ta kalkar. bir dıyeceği olduğu taktsr'-

5 - Artnrmanın birinci \'e ya ikinci muhakemenin muallak b~ 
olmasına ve gayri menkule taalluk ,.den d 17 b 930 ~ 
kanuni hakka ve satı,ın tarzına göre uğu şu at pazal "' 
diğer şartlar. işlemiş \ergi ve belediye günü saat onda Kütahya bO~ 
ve ıcare resimleri müşteriye aittir. mabkemesıne gelmesi veya ·~ 

Yazılan Dukk:lnlar ve hane vukanda mi bir vekil göndermesi l~_, 
gösterilen 20·3-930 tarihinde "lstanhul tebliğ makamıoa kaim olJP"'" 
4 üncü icra memurluğu odac:ında işbu 
illn ve gösterilen arttırma şartnamesi üzere ilin olunur. _./ 
dairesinde satılacağı ilA.n olunur. Mes'ul müaür. Refik AJıaael 


