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Haftalık V AKIT 
Yarın karil~rimize parasız 

f akdim edilecektir 

J 

arpışan gemiler 
livornana ile Bulmuts 
lıızhulesl açıldanndi.ı 

çarpış•ılar 

f:velki gece limanda bir kaza 
01-ut, iki vapur çarpışmıştır. Bu 
1110..deme neticesinde her iki 
~'Pur hasara uğramıştır. Kaza 
... klında aldığımız malumatı 
)•zıyoruz: 

Fransız kabinesi çekildi -I 
Parlamentonun ekseriyeti ver

gilerin azalmasını istiyor 

Karilerimize her perşemba pararsız verilmekte olan Haftalık 
V AKIT ın yarın takdim edilecek olan sayısı sizi uıun m&ddet 
eğlendirecek, meşgul edecek fevkalade cazip, güzel bir mecmu
adır. Bu sayıda Sadri Etem Beyin " Usulü müzakereye dair ı8z 
istiyorum f,, serlivhah müsahabesi dikkate şayandır. Selibattin 
Enis Beyin"Zehir çanağı,, odan bir parça, Şükilfe Nihal Hanımın 
ve ·A. Sım Beyin şiirleri, eski Yunan şairi Luçiyasun bayab 
ve eserleri hakkında bir tetkik, Alman edibi Emil Ludvigin 
"Tarihte on büyük kadın ,, isimli makalesi, hiklye, miaab, 
musiki, sinema, resim sayıfaları, haftanın tarihi bu sayının mDn
dericab arasındadır. Bir İngiliz Aliminin 100 kitaptan bir 
kütOphane " isimli makalesini her münevver okumabdı. 

Haftalık V AKIT 

Çarplfan vapurlardan birisi 
Atıantik vapur kumpanyasına 
lllensup Sumka Korret kapta
llio idaresinde bulunan 3500 
tonluk İtalyan bandırah Fiyoma-
11• vapurudur. Karadenizden 
lelmekte olan bu vapurda ay 
Çİçeji yağı yOkıOdiir. 

Alt tarafı ind ıayıfamızda 

Maliye nazırı itimat meselesini ileri 
sürmüş ve akalliyette kal8ııetır 

Paris, 17 (A.A) - Hükumet 
mali kanunun milnakaşesi esna
sında M. Cheronun ticaretle işti
gal eden kadınlara ait ftcretlerin 
tenkisine müteall k maddenin 
tefrikini itimat meselesini ileri 
sürmek suretile , talep etmesi 
üzerine 281 reye karşı, 286 rey 
iıe akaUiyette kalmıştır. 

Kabinenin hemen bu akşam 
istifanamesini reisi cümhura tak
dim etmesi muhtemeldir. 

Paris, 17 ( A ) - Bugün 
meb'san meclisin mali kanun 
mllnasebeti ıe g8Jet çetin bir 
müzakere cereyan etmiştır. Hü
kfimetin en ali düsturu butçenin 

muvazenesini muhafau etmek 
olduğundan M. Cheron yeni 
varıdat menbaıarı temin etmek
sızın basılitı tenkise matuf 
teşebbüsler~ karıı mükerreren 

eni tefriJkamllz 
müdahale .tmek..meclıuiyetiade 
kalmııhr. 

Bazı meb'uslar, vergilerde 
yapılan tenzilibn gayri kifi ol
duğunu ileri sOrmüşler, M. Cbe· 
ron da bilmukabele borçların 
itfasından babsetm., ve esirifiraş 
olan M. Tardıeu'nun gaybube
tinden ve Londra müzakeratının 
ehemmiyetinden müteve lit istis
nai vaziyeti hatırla~ır. 

Ruhi Beyin esrarengiz vak'alarla 
~olu defterini bugün tefrikaya bat
qltonız ! 

Dk vak'a (4)üncü sayıfadadır 
~ Bey, bu vak'ayı ne,rettikten rallra. soruyor. Bu vak'ada hazır bu
taaan zevat fstanbuldadır. Tekzip 
eciebilirıer mi ? 

M. Clıeron 6ğleden sonra 
cereyan eden mOzakerabn bu.a 
yetinde int• edilmemif em ak 
vergileri hakkında 20 rey f az.a 
ile itimat kazanmıt müteakiben 
itimat meselesini mevzuu bahs
etmeksizin kısmi bir maglObiyete 
uğramıı ve nihayet evli kadın-
lara ait Ocretlerin tenzilini der
pif eden maddenin tefrikini talep 
etmiştir. 

Esirifirq bulunan M. Tardieu 
M. Cheron ve M. Haginot ile 
görOştükten sonra kabinenin 
istifanamesini yazmıt ve nazırlar 
mezkur istifanameyi M. Dome
gue 'e götürmDılerdir • 

Kabine istifanameyi M. Dou· 
mergue'e saat 21,50 de takdim 
ve mÜfarOnileyh kabul etmiıtir. 

( Alt tarafı 2fad ıayıfamızdadır ) 
ıuııuuııııı1111111ıııınııııııı11111ııtıııııuıı11111•ı111111ııııı11111ıııııııu1111.!f 

I t o sene evel memleketi- ) 
~ mizde mevcut tSO kOsur mil- \ 
~ yon lirahk kAğıt para kıymet f 
j itiban ile timdiki bOtçe- j 
~ mizia iki miali idi. Halbu- İ 
s ki bugOn paramız, miktan i 

) hiç ekailmemiı oJmaaına if 
i=i rağmen, bUtçemilin ancak 

yansını tutabilmektedir. 

1 ( 4 UDdl aayıfadaki başmakale- ( 
E mizi okuyunuz ) ii 
l ~ 
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Sizi memnun edecektir 

4 

Dflnkif z(Jppe - Bug6nkil dlpoe 

Rasat e baskınının kurbanı 
J\tluammer Cavıt Beyin ailesi . . . 

tazının~t ısı ıyor 

Bu davaya bayram ertesi baılanacak 
u Yıldız,, kumarhanesn· S'Jy

mağa teşebbils elt u teri uokta
aından haklarmda yapııan taki
bat neticesinde Beyoğlunda 
Rasafe apartımanında bir müd
det evvel Mercan Altınyan 
isminde bir Ermeni ile arkadaş
lan yakalanmışlar, bu sırada 
birçok kurşun atılmlf, Mercan 
Altınyan ölmüşUl. Bun arı ele 
geçirmek için tertibat alanlardan 
Cinayet masua ıerkomiıeri Mu-

ammer Cavit B. de ablm kur
şunlardan bazılannm iubetile 
vurulmuştu. 

Yakalananlar, latanbul ajar 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmiıler, sirkate tam tepbbO.
ten mahkum olmuşlar ve mlld· 
detlerini bitirerek bapiaaneden 
çıkmışlardı. Diğer taraftan bu 
muhakeme esnasında ölenlerin 
çete efradının kU?fuNaıil• Al-
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omı~a uenıi er ---------------------..----------------------, V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri Her ~ün 
bfr kur'a 

On hediye 

( (_ •t t:ı r:ı rı birınci sa\ ıfamı ıdadır ) 

Diğer 7519 tonluk İl:giliz 
bandıralı Bulmuts vapurudur. 
A kdenizden gelmektedir. Yüklü 

degiıdir. Çok y~ni olan bu gemi 
2,5 milyon lira kıymetindedir. 
Evvelki gece saat on buçukta 

Bu muts vapuru Beşi~taı önle
rinde demirli bulunan Homerik 
seyyah vapurunun kıç tarafın-

F. ana dan geçerken ansızm ıyom 

vapuru ile karşılaımıı, akınb
lar dolayısile süratle manevra 
yapılamamış, her iki vapur çar-

pışmışlardır. Müsademe şiddetli 
olmuş Fiyomana vapurunun 
baş bodoslaması içeri çökmüş-
tür. Bulınnts vapurunun da iskele 
baş omuzluğu hasara uğramış-

br. Müsademeden sonra Fiyo
mana vapru Salacık açıklarına 
kadar gitmiş, orada demirlemiş

tir. 
Bulmuts vapuru müsademeden 

sonra sulann akıntısına kapılmış, 

Kızkulesi ile Üsküdar arasında 
karaya oturmuştur. 

Dün saat on birde Bulmuts 
yapuru tahlisiye vesaitine lüzum 

kalmadan oturduğu yerden kur
tulmuş, Kızkulesi açıklarında 
demirlemiştir. Ticareti bahriye 
müdüriyeti tahkikata başlamış-

tır. Bir heyet kaza hakkında 
Lir rapor tanzim edecek, bun
dan sonra vapurlar yollarına 

devam edeceklerdir. Fiyomana 
vapurunun rabnesi ehemmiyetli 
o1duğu için burada tamiri icap 
etmektedir. 

M. V enizelos 
...... 
Ankarava haricive naurile 

baraber gelecekmiş J 
Atina, 17 (Avyi) - M. Veni

zelos dostJuk misakına imza 

içın Ankaraya giderken hariciye 
nazın M. Mibalakopulosun ken

disine refakat edeceği söyleni
yor. 

medikleri anlaıılmış, Muammer 
Cavit' B.in ailesi polis mUdür-

lügünden 10,000 lira tazminat 
talebile lstanbul birinci hukuk 
mahkemesine müracaat etmişti. 

Mubtalif safhalar geçiren bu 
müracaat etrafında tahkikat ha
kimliğince yapılan tahkikat bit
miştir. Bayram ertesi Birinci hu-

kukta muhakeme başlıyacaktır. 

Türk-Yunan itilafı 

Tetkik edilen mes' ele 
Tali, fakat tetkiki zaruri mes'elelerdir 

l'1uhacirler M. Vedizolosfan ne utemişler ? 

Atina, 18 ( Anek) - Dün 
Venizelosun riyasetinde Hariciye 

nazın Mihalakopulos ile M. Fo
kas ve hariciye nezareti erkanı 
toplanarak itilaf projesini tetkik 
etmiş:er ve hariciye nazırının 

verdiği izahatı dinlemiılerdir. 
Venizelosla Mihalakopulosun bil
hassa tetkik ettikleri mesele 
tesviye edilecek para miktarına 
ait tali meselelerdir. Bu mese
ler itilafa mani değildir. Fakat 
tetkik edilmeleri zaruridir. Ha-

riciye encümeni buglln toplana
rak Mihalakopulosun izahabnı 
dinliyecek ve bilhassa miibadil 
emlakin tarzı tasfiyesi meselesini 
tetkik edecektir. 

Bitaraf azaya havalesi mukar
rer olan bu meselenin muayyen 
bir müddet zarfında intacı için 
itilafa bir madde derci mutasav· 
verdir. Ankara Yunan sefirine 
talimatın çarşamba günü M. Fo
kas marifetile gönderilmesi muh
temeldir. 

ardeş Macar milleti 
car Hariciye nazın yakında hükume' 

merkezimizi ziyaret edecek 
Sudapeşte, 17 (A.A) - Hariciye nazın M. Valko Tevfik Rüştü 

Beyin Peşteye vaki olan ziyaretini iade için martın ilk günlerinde 
Ankaraya gitmek tasavvurundadır. Uzun zamandanberi beslenen 
bu arzunun tahakkukuna muhtelif hadisat mani olmuştur. M. Valko
nun Ankaraya gideceği tarih henüz kat'i olarak tesbit edilmemiştir. 
HususiJe müşarünileyh şark tamirat meselelerinin halli müzakerele
rini idare için elyevm Pariste bulunmaktadır. Bu müzakerat daha 
bir müddes devam edecektir. Ancak bu müzakeratın hitamındadır 
ki M. Valko Ankarada seyabatına ait kat'i proğramı tesbit ede
caktir. 

Not :Paris içtimaı devam etmekte olduğundan mukarrer ziyaretin 
marbn ıon haftasına kalacağı öğrenilmiştir. 

Frans z 
o.ı tarah 1 inci ıayıfamızda 

Reisi cümhur, kendisine göster-

miş olduğu muvenetten dolayı Tar

dieu kabinesine teşekkür etmiş 
ve muvakkaten ifayı vuife ehne
lerini nazırlardan rica etmiştir. 

M. Brian, M. Doumurgu ziya
yaret ettikten sonra: "Londraya 

gitmiyorum. M. Leyguesin bahri 

konferansta bulunmakta olduğu 
hakkındaki bir süale cevaben: 
ihtimal M. Loygues döner de
miştir. 

İstifanamenin takdimi esna
sında M. Leygues, M. Pernut, 
M. FJandin, M. Serot ve M. 
Hennssy hazır bulunuyorlardı. 

Paris, 18 (AA) - M.Tardieu-

77 • 

nün sıhhi vaziyeti hissolunur 

derecede eyileşm'ştir. 

Reüicümhur taalıveiıe 
Paris, 18 (A.A) - M.Dumerg, 

istişarelerine başlamış, Meb'usan 

ve Ayan reislerini kabul etmiştir. 
Öğleden sonra bilhassa M. 
Poınkara ile görüşecektir. 

--
Eski kibrit şirketi 
Ankara, 18 ( Vakıt) - Eski 

kıbrit şirketi hazine aleyhine 

açtığı 500 bin liralık davayı sul

hen hal için hükumete müracaat 

etmiştir. Ancak hükumet, şirke

tin kendisinde biç bir hakkı ol
madıhına kanidir. 

lnkıyadile işaret edilen yere 
arkası üstü uzanır: 

Doktor - Karnınızı açınız 
Efendim .. 
Hanım şuh bir tavurla : 

VAK 1· ın tefrikasu 9!> 
- Hekimlikte na mabremlik 

ve ayıp yoktur değil mi Efendim? 
- Şüphesiz ... Yazan: Hüseyin Rahmi 

Doktor - Gördüm kafi.. Mi- tebessümü yutarak tekrar eder : 
denizden biraz rahatsızsınız. 
Hanım - Evet .. 

- Otuzuna yeni bastınız, pek 
ala ... 

Uykularınız muntazam de- - Kocaya varalı kaç sene 
ğiı.. oldu? 

Bazı geceleri gözlerimi 
yummadan geçiririm .. 

- Merak etmeyiniz sizde 
biraz sinir hali var .. 

- Nsıl olmaz Doktor Bey ... 
- Evli misiniz? 
Hanım inliyerek: 
- Ah guya ... 

- Kaç yaşındasınız ? 
Hanı 'I> kırıtarak : 
- Otuzuna yeni bastım ... 
Sudurı yanaklarını şişiren bir 

Hanım mühim bir hesap yapar 
gibi bir düşünce göstererek: 

- Pek iyi bilemiyorum... On 
altı yıl mı oldu ? On yedi yıl mı 
oldu? 

Doktor elite şezlonğu göste
rerek: 

- Biraz oraya arka üstü uza
nır mısınız. Hanım Efendi ?. 
Hanım ufak bir tereddütten 

sonra: 
- Peki Efendim ... 

Doktor hastanın porsumuf 
kamını elini gezdire gezdire 
mıncıklıyarak : 

- Nerede ağrı duyarsanız 

haber veriniz ... 
Hanım bazı yerlerde hafif 

ağrılar duyduğunu fıkır fıkır 
kaynar gibi gülerek söyler .. 

Doktor elini çekerek: 
- Peki Efendim kapayınız .. 

Anladım .. 
Fakat Hanım bu emre derhal 

itaat etmiyerek iniltiyi andınr 
bir ifadeyle : 

- On altı senelik evliyim 
amma vücudum henüz kız oğlan 
kız gibidir.. Çünkü yıpranmadı 
ki ... 

Spor teşkilatı 

Esaslı yardım görecek 
Her 9ii.n bır karlirniıe 

beş lira, dolfuz hariimiıe 
muhtelif hedivelec veri' 
voruz ! 

Gazetemizi almak için her 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabılecek 
bir kur'a numarası aldığı· 
nızı unutmayınız. Bu numa· 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa• 

Ankara, 18 ( Vakıt) - Halk 
fırkası spor teşkilatına yardım 

için esaslı tedbirler almakta ve 

yeni bir nizamname hazırlan

maktadır. Spor teıkilatının fır

kaya rapb, bu suretle ıporcula

rın maddi ve manevi müzaberet

lerJe inkişafı esastır. Yakında ya

pılacak bir içtimada proje kat'-

lleıecektir. l ı 
sının yukariki sağ köşesin· 

dedir. 
Her gün ayni yerde ve 

her nüsha jçin ayrı ayrı ol· Kaymakamlar arasında i ı 
Ankara, 18 (Vakıt)- Bodrum 

kaymakamı Hamdi B. Gemliğe, 

yerine Demirci kaymakamı 
Necmeddin B. sabık Soma kay
makamı Sait B. Sivrihisara, 

mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak· 

sabık Tire kaymakamı İhsan B. 

Boyabada ve Yushuf kaymakamı 

Halim B. de lskilibe tayin 

olunmuşlardır. 

Ankara Belediye 
fabrikalan 

Ankara, 18 (Vakıt) - Ankara 

cemiyeti belediyesinin dükü top

lantısında Emanet fabrikalarının 

geçen sene hesapları göı ülmek 

istenmiş, fakat bu faprikalarda 

deftersiz, kayıtsız alış verişlerin 

mevcudiyeti görülerek işin tah

kiki için Dahiliye heyeti tefti

şiyesine verilmesi kararlaştırıl

mıştır. 

Madeni eşyalar 
Ankara, 18 (Vakıt) - Daire

lerde madeni eşya ihtiyacıma 

Darpaneye ısmarlanması Başve

killikten tamim olunmuıtur. 

Kazım B. vazıfesine 
başladı 

Birkaç aydır rahatsız bulunan 

İstanbul birinci ceza mahkemesi 

reis vekili KAzım B , iyileşmit, 

vazifesine tekrar başlamııtır. 

Epi müddetten beri rahatsız 
bulunuan lstanbul ağır ceza 

mahkemesi t eisi Hasan LUtfi B. 

de nekahat devresini geçirmek

tedir. Bayram ertesi makamına 

gelecektir. 

Doktor bu garip itirafa ne 
cevap verecegmı düşünmekte 

iken hasta kadın s~reserpe 
yattığı yeı de örtünüp kalkmak 
için hiç acele etmiyerek timdi 
hazin, ezgin, ince bir uğlama 
tutturur. 

Doktor biraz ıaıırarak: 
- Ne oluyorsunuz, Efendim 

nöbet mi geldi? 

- Ah, ah doktor benim has
talığımı sız de anlamadınız. 

- Anladım efendim tinıdi 
görüşeceğız ... 
Hanım titrek sesle: 
- Göriltelim .•. 
O esnada telefon çağınr. 

Doktor ahiıeyi alarak: 
- Alo neresi efendim? 
- Osmanlı Bankası .. 
- Peki ne istiyorsonuz? 
- Canım 1500 lira paranız 

bir haftadır burada sizi bekle
yip duruyor... Niçin birini gön
deripte aldırmazsınız ... 

- Affedersiniz efendim met· 

)ayınız ve gene her gUn ga· 
zetemizde kazandıkları ilan 
olunan numaraları tetkık e· 
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dnn 14 Şubat gilnii 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi; 

5834 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif bediye-

1
1 ler kazanan numaralar şun

lardır: 

1, 
3981 
374 

2460 

2570 
1410 

1311 

795 
695 
892 

\ 

Yarın da 15 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çeki ccek, 
neticesi öbür günkü niısha· 

1
1 1 

mızda ilan olunacaktır. 

1
.......... N--IÇ N ? · ....... ..... ' . 

Rek am vapmıyor-

lil sunuz? 
• Bugün az kazanıyor, yahut 

kaybediyorsanız aebcbi re"-' 

lam yapmamanızdır. 

1 şte ilan tarifemiz : 

ft Soııuncu aa)ıfada Satın Kuruş 
H s inci .. .. .. 

4 .. .• .. " 
2 " .. " " 
1 il " " . 

12' 
25 
40 

100 
200 

Reamt ilAnlar, ıonuncu aayıfada iO f(t 

•;· n memurumuz size fay· 
~rıy&. o ·ı A k" u ur ı anın şe ı • ve c· ,.. . 
retf';1Çin hizmet etmeğe ha" 
zırdır. 

111:11 ::: :: : ::: ::::::::: :::::: :::::::::: ::: ::::ı 

gulıyet içindeyiz hangısine 'i' 
tiıeceğimizi bilmiyoruz.. Tel 
etmeyiniz şimdi aldırırız... . 

Şezlonktaki Hamm bezi del1 

tirilen bir çocuk gibi ap ,çı 
bir rahavet içinde kımıldandl 
sızın bu muhavereyi dinler. 

Doktor bir az sertce: ti 
- Kalkınız efendim .. Ha• 

lığınızı söyleyeyim.. , 
Hanım isteksiz istek siz topl-::. 
Doktor - Peklik çekiyor 11' 

sunuz ? .. 
Hanım - Evet... Sıl 
- Sait kolun dolğuo.. ~Iİ' 

sinir halleri size oradan F. 
yor... İçinizi temizlemelifİ' 
Bakılmak istersiniz .. 

- Sait kolu neresi? bit 
- Kaim bağırsanıııo 

'<ısmı... ~ 
'- - Ah doktor ah dol~ tel'' 
b\enim yüreğimde.. Bağırsıı ti 
rı.mdan evvel, kalbime, rubıJ 
niçlp bal<mıyorsunuz?.. ~,.,,) 

(bittrrr. 



!. - VAKiT. 19 ~dat 1Ç!O ' 

Çemberli taşın etrafında bit' meydan açılacak 
Asarı atika encümenı İstanbul Men'i israf at kanunu 

Bazı dakkanların istimlaki için ~oıı· 51• 
Emanete ve Evkaf idaresine ~ 

milracaat etti 

Evkaf müdürü Niyazi 8. cevap veriyorı 

,. Evkaf abideleri tahrip etmez!' 
b~ muhafaza eder,, 

.._~miıcleld tarihi abli• kı •ubafazuı meselesi, bu ıon 
~rde gene muvma bahsolmıya baflaclı. Billaaua Gala kulesi 

s:;:t.. EYkaf 
~ İlıpı..: ~·••n~t•lll"'f.".'t~ .. ~'*"~*~,-. .......... ~'7!"!...,~rr~---.....,.;ır--•r--.......... --~ 

~.~-=a 
~ •e 
~mucip 
ıııı....-.:- dır.DID-
:.~ birçok 
~tehiri .. 
~- bU gibi 
ra-1erin etra· 
~91dan ha· 

~== ~de bili· 
~ile kadar 
la~~ dtuo ve 
_-.. eaer'" 
~ hepsi 
~ as>artıman, Galata ~lesi •trofında halııedllm lnfOal 

-.., ~e d&kkiıılarla adeta mah· birçok evleri, dOkkinJarı vardır. 
l\a~. ~ale getirilaıiftir• · Evkafın bu civarda bir apartı-
~~ refiklerimizden biri· mam, bir evi, birkaç dükkinı 
~ •.çıkan bır makalede Galata vardır. Ev harap olmuf, yıkıJ
doıflfli civannda yapılan İnf&&t mıtb, timdi yeniden inşası dO
td~Ylaile, bazı noktalar işaret tDnOIOyor. Binamn temelleri 
~~or ve Evkaf idaresinden açılıyor. Mesele bundan ibarettir. 

lunuyordu. Kulenin etrafı eskiden açıktı da 

~ bır mubanirimiz Evkaf şimdi Evkaf bir bina yaptırıyor 
~ Niyazı Beyi ziyaret diye mi kapanıyor acaba? ..• 
\e bu n8fl'İyat hakkında İnfas1 dQşilnülen bina eskiden 
~ d~lhıdttilnG aormllfhU'· Ni· de vardı ve eakıden mevcut 

• fU ce•abı vermiıtir: bulunduğu zaman kuleyi tahrip 
~ Galata kuleainin etrafında etmit değildi Evkaf ıehirdeki 
~ t Yaparak abideyi kapat· tarihi abideleri tahrip e:tmez. 

latiyen Evkaf değildir. Ku- Bi akis hüsnü mubafazalarına 1 
•trafmda euaen halkın çalıtır. » 

Vnr,ngton polis n tkt~bı h1na,uıdorı 
f>rr ~sım 

bulunduklannı, haftada alb gGn 
çalıtbklannı kaydederek bqlı
yan Kolonel yaJJsmda TOrk iııkı
llbmdan, vazifelerini mtlkemmel 
yap~ polis tetkillbnm bOtçe 
mOnt olduğu ydjt tatbik edil
mek tlı:ere asriletlirilmesi için 
timdiden pliıJar ihzar olundu
jundan bahaet111ektedir. 

Kolonel Frecf irk polisimiı;in 
usullerini, çalqlDA ıeklini mufu
salan tetkik ediyor, Seyrftsefer 
işlerinden bahsediyor ve bir yerde 
Polia müdtırn Şerif Bey ile Per

cinet 2 : 6 d•ki mfilizim ~ceri 
SOlivan» arasında veçhen tayanı 
byret derecede bir benzeyiş de 
bulunduğuna ipret ediyor. 

Amerikalı paliı miitebassısı 
çok uzun olan JPakalesinin mü
him bir kısmında lstanbul poli
ııni 1 tayin, terfi. maat tavur, 
kıyafet ve ıair noktalardan Ame-

rikan polisi!e 111okaycse etmekte 
ve bazılarını Amerikadakinden 
yüksek ve iyi b_u~~aktadır. 

İstanbul polisısının me~gul ol
olduğu huausabD vüı'alini da i
şaretten ıonra 111aka!e şu satır 
larla bitiyor : 

lstanbul p0liıi için aöy.enecek 
bir söz varsa o da her h•ngı 
vazifenin ehli ve buna daima 
hazır bulunmasıdır. 

ı.tanbul zabıta~• m·ralay Şerif 
B. ile mu av ni Hüaoü beyin ~ i
kimane idarts altında miıteıakki 
adımlarla ılerlemektedır. 

Şehrimizde kendiliğinden 
tatbik ediliyor ! 

Şimdi1'1 bir çok dQğdnlerin INıılıc• ""urafı 
• fav " dan ibarettir 

btr 

Dnokn nOıhamızda AdıDa 
Belediyeainin, men'i iarafat ka
nununu fiddetle tatbika hatladı
ğım ve düğünler hakkında bazı 

takyidat koydultJnu yazmışbk. 
Bu münasebetle kanunun ıeb
rimizdeki tatbiki şeklini öğren

mek istedik. Vali vekili Fazlı 
B. sualimize ıu cevabı verdi: 

- Bu kanunun ismi "Düğün-

lerde men'i iarafat. br. Bu ka
nwıua latubulda keadWjinden 
tatbik eclildiiiai ,Orllyorum. Zira, 
kanun 24 uatten fala dQOn 
evlerinde etlenccyi aaeaediyor, 

l Halbuki İstanbulda dotOa eY-

ziye için yOzlerce araha ile gelin 

alayı yapan 'bir ciğerci Rafit 
at•yı nerede bulalım r " 

Feyziati lisesi 
Bu Cu.martesive Ofılu;or 

Geçenlerde Çar9ıkapısındaJti 

binası yanan F eyıfati lisesinin 
htlkbactin yarclımilc yakaoda 
açılabilecetiai JUIDlfbk. Nibayeı 
au•I m...ı uriedilerek mektebı 
bu Cumarte.ı ,a.a ap bUmek 
muYaffakiyeti buıl olacaktır. 

Mektep madGrll fU •araka ile 

ke,&Jet r-u Wltlirmektedir: 
. erinde bundan fazla eflence 

tertip edildiği yoktur. 
Men'i iarafat kanununun Anado- Feyziati U.esi mlldOrllltBnden: 

!uda tatbtlwıa Ulzum vardır. Şubatm 22 inci Cumarteai pil 
Zira Anado!uda dOjiln haftadan mektep S.rapne bqmda Mlln• 
haftava devam eder. lataabulda Pqa konapda yeniden açala
bayle dlljilıllor nerede? •• Hatta. eaktar. 
ben g6rilyorum ki, burada eY- MuaWmlerimi&le leyil Ye nebuf 
Jenme memurlupnda bir çay, bir umum talebenin melk6r tinde 
pasta iıe iti saVUfhlruyorlar. Ea- uat aekiz buçukta mutat Pror
kiden olduğu gibi arabalara, ram veçhile denJere bat'amu 
ıelin a aylarına, dOjOnlere te- Ozre yeoi mektep biumnda ba
aadüf cdılmiyor. Her aman tec- zır buluamal•n. •••••• 
Şeh 

Her aene .. 
sara arda oldu· 
ğu gıbi bu ~e
ne de şehrunıze 
bir çok sey
yab'ar gel.miıtır. 
Eve kı gun sa
bahleyin Kol· 
polonı vapuru
ile gelen 250 
Alman ve e el
ki gece Ho~e
rika 1 vapurıle 
gelen 500 Ame· 
AIDerılı ıeyyah 
dün ıehrın 
şayanı tamaş ' .. ycrıerını gez-
m" tlerdir. 

Seyyah ar A
yasofya cami
sini, Surları, 
müzeleri, Y ~ 

1ize gelen seyyahlar 

batan sara) \;rce ıezmitlerdir. Her ıki Yapur bu ıftn Ak-
dcn ıe harek.... -\!cek erdir. Cu111artesi ıilllli de Tranailvanya va-
pur•le 500 seyyah daha gelecektir, 
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WJA\IT<JJ1r 
Nakit buhranı 
Memleketimizin tedavül va-

sıtası olan kağıt paranın 

miktarı (150) küsur milyon lira• 
dır. Fakat bu paranın kıymeti 

a tına ve İngiliz lirasına nisbetle 
~a~ma değiştiği için tedavül 
ıhtıyacını temin noktai nazar· 
nndan her vakit ayni kuvveti 
temsil edememiştir. 

Bilfarz mütarekenin ilk sene
leri zarfında (1 ) ingiliz lirası 
(3), (3,5) kağıt lira ile mübadele 
ediliyordu. Onun için (150) kü
sur milyon lira (40) , (50) mil
yon İngiliz luasına muadil bir 
tedavül vasıtası teşkil ediyordu. 
Fakat paramızın kıymeti borsada 
düştükçe sağlam paraya naza-
ran temsil ettiği kıymet te mü
temadiyen düşmüştür; nihayet 
{10) türk lirası (1) İngiliz lirası-
nı ancak karş1lıyacak bir hale 
gelmiştir. Biaenaleyh bugünkü 
kıymetine göre (150) küsur mil-
yonluk paramız (15), (16) mil· 
yon İngiliz lirasına muadil bir 
kıymet derecesine düşmüştür. 
Demek ki memlekette mevcut 
nakit ( 10 ) sene içinde mik
tarı rakam itibarile degişmiş 
olmamakla beraber kıymet nok
tai nazarından yüzde altmış de
recesinde tenakus etmiştir! Bu 
netice ise gittikçe ehemmiyeti 
artan bir nakit buhranı demek
tir. 

Memleketimizde mütemadiyen 
artan bu nakit buhranının ma
nasını iyice anlıyabilmek için 
mevcut paramızın 10 sene 
evvelki kıymeti ile bugünkü 
kıymetini bütçemizin yeku
nuna nisbet etmek kafi gelir. 
Filhakika paramızın 1 O sene 
evvelki kıymeti 200 küsur mil-
yondan ibaret olan bütçemizin 
en afağı 2 misli bir kıymet ol
duğu halde bugünkü paramız 
onun sadece yarısıdır. Binaena
leyh bugünkü mevcut nakit 
memlekette tedavül vasıtası ola
bilmek için hiç olmazsa senede 
iki defa hükumetin kasasına 
girip çıkması lazımdır. 

Geçen 10 sene içinde para
mızın yarıdan fazla kıymetini 

kaybetmiş olduğu göz ününe 
getirilirse işlerin olduğu gibi 
bırakılması iktısadi ve mali va
ziyetimizin istiklalini pek açık 
olarak bize gösterir; yani bu 
günden yann için ciddi tedbirler 
alınmazs~ 10 sene evvel 40, 50 
milyon lngiliz lirasına l müadil 
iken bugün 15, 16 milyon lir~ya 
kadar düşen paramız 4 nihayet 
5 sene sonra sıfıra kadar düşe
cektir! Bu netice ise memleket 
için korkunç bir iflas tehlikesi 
demektir. 

İlave edelim ki aktedilen bir 
takım altın istikrazlann hasılatı 
da harbi umumi seneleri içinde 
h~~umet tarafından sarfedilmişti; 
mutareke olduğu zaman bu al
tınların çoğu memleketin muh
telif mahallerinde bulunuyordu. 
Geçen 1 O sene zarfında bu al
tınlann mühim bir kısmı elimiz
den çıkmıştır. 

Bu noktai nazardan mali va
ziyetimiz düne nisbetle bugün 
daha ziyade zayıftamıştır. Yarın da 
daha ziyade :zayıfhyacaktır. Zan
nediyoruz ki Düyunu umumiye 
meclisi bahsettiğimiz nukut buh-
ranını herkesten daha iyi tak
dir edebilecek bir mevkidedir. 
Bu itibar ile hükumetin önümüz
deki hazirandan sonra Düyunu
umumiye teahhüdatmı ifa ede-

3 Aylık 
Maaşlar 

Bayramı müteakip 
verilecek 

Hazırlanan yeni maaş cfudıınl.an 

Üç ayda bir maaş alan mü
tkkait ve yetimlerin mart, nisan 
mayıs maaşlarının tediyesi için 
hazırlığa baş 'anmıştır. Mart mü
nasebetile yoklama zamanda 
geldiğinden evvla yoklama ya
pılacak ve bu yoklamada eski 
cüzdanlar yeni tabettirilen cüz
danlarla değişetirilecektir. Bu 
cüzdanJar tamamen hazırlanmıştır. 

Cüzdanların tebdiline ve yok
lama muamelesine cumartesi 
günü başlanacakbr. Bu sene 
şeker bayramı martın ikinci 
gününe tesadüf ettiği ve bir 
günde maaşların tamamen 
verilmesine imkan görülmediği 
için maaşların tediyesine bayramı 
müteakip başlanacaktır. 

Ronıonyn ~ıroliçesi 
Kızi e beraber cuma 

.. günü lstanbuldan 
geçecek! 

Romanya kıraliçesinin kızı 
Prenses Elena ile cuma günü 
Daçya vapurile şehrimiz~en 
geçecegı haber alınmıştır . 
Kıraliçe ile kızının Akdenizde 
bir gezinti yapacakları ve kıb
rısta bir müddet istirahat ede
cekleri söylenilmektedir. 

Daçya vapuru Köstenceden 
harekek ederek doğruca kara 
sularımıza girecek ve Bcğaziçin-

. den geçerek İstanbuJa gelecek
tir. Kıraliçe Mari ve Prenses 
Elenanın şehrımizde tevakkuf 
edip etmiyecekleri henüz malum 
değildir. 

Fakat İs tan bula inmeleri ve 
şehir dahilinde gezintiler yap
maları kuvvetle muhtemeldir. 

Şiddetli zelzele 
Atina, 18 ( Apo) - Sıklod 

adalarında şiddetli zelzeler de
vamdadır. bir çok haneler yıkd
mıştır. giritte zelzele bir fela
ket şeklini almış 30 kişi yara
lanmıştır. 

Ahali kırlara kaçıyor. 

İtizar 
"Zampara kıral" ve "Meçhul asker,, 

tefrikalarımız mündericaumızın çoklu
ğuna mebni dercedilemed.İ. Karilerimiz
den özür dileriz. 

bilmesi için hususi bir sureti 
bal aranmasını pek tabii görmek 
lazımgelir ve bizzat hamillerin 
menfaatlan da böyle bir sureti 
hal bulmıya bağlı olduğu unu
tulmamalıdır . 

llehmet Asını 

- Unutma beni En güzel 
losyon Faruki 

Ruhi Beyin defterinden : 1 

Yatalak banka direktörü 

kapının önünde duruyordu! 
Fakat ne duruş! zavallı adam kam
burlaşmış, yüzü yeşile çalar sarı 

bir renk almıştı ... 
~ 

isimlerinin baş harfierini yazdığımız zevat bu-
radadır,acaba bu hadiseyi tekzıp edebilirler mi? 

lspirtizme tecrübeleri, galiba 
bu uzun geceler için, iyi bir eğ· 
lence teşkil ediyor, ki kış ge
lince, hemen yeniden canlanıp 
dedikodulara, münakaşalara ve
sile oJuyor. 

Bu fena değil, hiç olmazsa, 
kışın bitip tükenmiyen gecelerini 
biraz ciddi, biraz hileli masa 
tecr~belerile, ispirtizme hadise
lerini anlatmakla öldürmek; öte
kini, berikini çekiştirmekle vakit 
geçirmekten her halde daha 
iyidir. 
Ya'nız bunu bilelim ki, bu 

mesele bizde henüz ilmi bir tet
kikten geçıriJemez; ne Sorbon 
Darülfünunu teşrih maallimi Şarl 
Rişe, ne İngiltere fen cemiyeti 
kıraliyesi azasından meşhur Vil
yam Kruks gibi bununla uğra
şacak ali~lerimiz var ; ne de 
Mm Tep, Üzapya, PaJadino, Eva 
gibi medyomlarımız var! 

Şimdilik inananlar bir tarafta, 
inanmıyanlar bir tarafta, hara
retli müdafaacılar da bunlann 
arasında olmak üzere bizde de 
bir cereyandır gidiyor. 

Ben de bu kafileye, bir nakil 
sıfatile ittirak edeceğim; ama 
benim nakledeceğim hadiseler 
kuru lafla değıl, hele Avrupa 
kitaplarından, yahut, ispiritizme 
mecmualarından alman şeyler de 
hiç değildir, 

Memleketimizde cereyan etmiş 
bir takım hadiseler anlatacağım 
ki bunlara şahit olanların ekse
risi hata berhayattır. İsimlerini 
de, ,-alnız baş harflerini kullan· 
mak suretile söyliyeceğim. 
Eğer sözlerim hakikatten iri 

ise bu zevat beni tekzip ede
bilirler. 

Ben ötedenberi ispiritizmeye 
meraklıyımdır; fakat sakın, ba
zen vücudumdan tahaf tahaf 
maddeler çıkaran medyomlardan 
biri sanmayın. Benim vücudum 
kendime kafi değil ki fazla 
ifrazatta bulunayım. Hele masa
lann dönmesine, ruhlann med
yomlardan ödünç birer vücut 
alarak tecelli etmesine hala bir 
türlü akıl erdiremiyorum. Haşa 
ve kella! İnkar etmiyorum; yani 
demek istiyorum ki ben, 
ispirtizmenin esranna nüfuz 
etmiş bir ilim değilim; merakım 
yalnız bu gibi hadiseleri - ciddi
yetine emin olarak - toplamaktır. 

Arkadaşlarım bunu bildikleri 
için, dikkate layık gördükleri 
ehemmiyetli vak'alan, hazır bu-
lunan eşhası da haber vermek 
suretile bana anlatıyorlar. 

Benim bütün ilmim bundan 
ibarettir. Bu sözlerimde tabii 
bir maksat vardır; sakın kimse 
suallerile beni rahatsız etmesin. 

Zira, ver~ceğim cevap pek 
basittir: 

«Ne bileyim, oluyormuş işte!,, 
Bu böyıe anJaşıldıktan sonra, 

hadiseleri söyliyebilirim. 
Gemiş olsun M. D •. 

Şehrimizde, muamelatını .katet
miş bir banka vardı: B. B. P. L. 
bankası. Burada geçen sene 
pek nadir tesadüf edilen bir 
"dedublöman,, hadisesi olmuştur. 

Evveli bunun ne olduğunu 
size anlatayım: mesela siz şimdi 
bulunduğunuz yerde, pek şedit 
bir ruhi teessüre kapılmışsınız
dır, mutlaka bir yerde bulunmak 

isti vorsunuz, bu iştiyak ruhu
nuzda kuvvetli bir hakim tesi
rini yapıyor; uyuyorsunu:ı, bu
lunduğunuz yerde öyle uyurken, 
o arzu ettiğiniz mevkide görü
nürsünüz. 

Böylece iki vücudünüz olmuş 
olur. Biri uyuyan, hakiki; diğeri 
hayal halinde görünen: Ruhi 1 
Buna " Kevkebi ,, ismini de 
verirler. 

İşte böyle bir vücudun ikileş
mesine, ispiritler "dedublöman,, 
derler. 

Bunun maazallah, başka tür
lüsü de olur. Birisi ölür, fakat 
ayni zamanda, uzaklarda bulu-
nan pek sevdiği, pek özlediği 
birine de görünür. 

lspiritlerin eserlerinde buna 
dair birçok misaller varsa da 
ben yerli malına rağbet ettiğim 
için onlardan bahsetmiyorum. 

Evet, ne diyordum? B. P. L. 
bankasında böyle bir dedublö
man hadisesi oldu; bakınız nasıl: 
Bankanın memurlarından bir 

M. D... var. Bu zat oldukça 
yaşlıdır; vazifesine de son dere
cede merbuttur, hiç de ayrılmak 
istemez. 

Bu zat son zamanlarda has-
talanır; arkadaşları gidip yat
masında israr ederler. Nihayet 
vazifesine devam edemiyeceğini 
kendisi de anlar; evine gider, 
birkaç gün gelmez. 

Bankanın üçüncü kabnda bu 
zatın çalıştığı daire var. Hasta 
olduğu günlerden bir gün dai
renin kapısı yarı açılmış duru
yordu, muhasebe memurlarından 
A.... Hanım tesadüfen başını 
kaldıracak ve kapıya bakacak 
oldu. 

AaaaL. 
Hayret! M. D .... kapı eşiğinde 

duruyor; fakat ne duruş! Zavallı 
adam kamburlaşmış, yüzü yeşi le 
çalar sarı bir renk almış, bit
kin bir halde ıçeriye doğru 
bakıyor. 

A!... Hanım hemen karşısın
daki H ... Beye seslendi: 

- Baksanız a, M. D .... gel
miş, kapıda duruyor! 

H ... Bey, K ... Bey, 1 .... Efendi 
ve daha odada. olan diğer me
murlar başlarını kaldırıp kapıya 
baktılar. Eevet M. D .... orada 
ve o bitkin vaziyette ! H.. Bey 
yerinden kalktı. 

- Oooo, geçmiş olsun M. 
D... içeri buyursanıza. neye öyle 
kapıda duruyorsunuz? 

Dedi; faka': sizinkinin bir 
adım bile atmadığını görünce 
kapıya koştu. M. D .... yi koy
dunsa bul; birden bire kaybolup 
gitti. 

H... Bey « şu aadamı bir gö
reyim » diye arkasından koştu, 
merdivenden indi, bütün daire
lerde aradı; M. D... yok, kimse 
de kendisini görememiş; hatta 
kapıcı da onun ne geldiğini gör
müş, ne gittiğini. 

Ertesi günü evinden sordur· 
muşlar; zavallı adam, hasta yatı
yormuş, bir yere de çıkmamış. 

İsimlerinin baş harf terini yaz
dığım zevat buradadırlar. Acaba 
bu hadiseyi tekzip edebilirler 
mi? 

( Bıtmedı ) 

Adliyede: 

Aliye H.ın muha
kemesi başlıyor 
Yazın bir akşam üstü üsk' 

darda Herant B. in kızı 1'1 
Manniği yaralıyan Şakir Pş.ıad 
Aliye H. bakında İstanbul a· 
ceza mahkemesince verilen ~ 
rarın T emvizce bozulduğunu 

Aliye H. m yakında tekrar ıJl 
hakeme olundcağını yazmıştı~· ı 

. İstanbul ağır ceza mahkeı:tı~ 
smce muhakeme için gün taf; 
edilmiş ve Aliye H. a celp11f 

me gönderilmiştir. Aliye H.cel~ 
nameyi almıştır. Martın onbeşiır 
ci cumartesi sabaha yeniden ağı 
ceza huzuruna çıkacaktır. 

Aliye H. hakkında Üskiid" 
müstantiği Cemal B.in verdif 

muhakeme kararında cerhin 61 

dürmek kastile ika edildiği tef 
bit edilmiştir. Bu karara AliY 
H. ın o gün eniştesine ait t(; 

bancayı çantasına koyarak tf. 
Beyoğlundan Üsküdara gelme~ 
Herant B. in evine girer girrı>e 

bu hadiseye ismi karışan mosi 
ki muaJlimi M. Bergeri soroııı' 

ve «Yoktur,, diyen Mm. Marif 
inanmayıp tabancasını çeker~ 
ateş etmesi, sair deliller, erı>' 
reler, şahitlerin ifadeleri es~ 

olmuştur. Aliye H. ise, kendiİ 
nin sırf Mm. Mannikten defı 
almak içın evine gittiğini isti 

kaile karşılaşdığım, asebileşete; 

eldivenlerile oynarken teti~ 
nasılsa bir yere takılarak tabi 
canın ateş aldığmı iddia etm~ 
tedir. ' 

Ağır zeza mahkemesi cer 
sabit görmüş, ancak katil ka; 
tini kabul etmemiş, cürmün 
diyen cerh mahiyetinde oldu! 
kanaatini izhar etmiş ve yar1 
b ır haftada kapanan Mm. Ma~ 
nik, şahsi dava istidası verrı>t 
diğinden, hukuku amme davası' · 
ortadan kaldırmıştır. 

Müddei umumilik, ağır cefı 
mahkemesinin bu kararını re'ı;e 

temyiz etmiş, Temyiz mab~ 
mesi, cerh tabanca ile vu" 

geldiği için davanın ortadan ~ 
dırılması şeklinde karar ver 

mesi muvafık olmadığı noktaS' 
dan itirazı, varit bulmuş, kat' 
rı nokzetmiştir. 

Vekili huzurile muhakeme ictl 
kanunen mümkün olmadığındıt~ 
Aliye H. ın da mahkemeyj 
mesi lazımdır. 

"V AKIT "INTAKViM 

Çarşamba 

om 
Şubat 

1930 R.if,~ı~ 
1348 

Güneşin Hut burcün.egtrmesl Af 
Gün~n doğuşu: 6,51 - balı~ı : 7 J, fJ 
Aym doğu~u : 24,07 - batı~ı : 9, 

. 5 11' 
i/iar ; 1:Z,4:Z ımsak J / 

Namaz vakitleri 
Sabah 0§1• İklndı Akfaın Y•t•• 

5.30 12.28 ıs.25 17,47 ~ 

Bugünkü ha ~a ıı1ı/ıJ 
Rüzgdr Poyraz , hava hıı 

olacaktır. 



V AKIT iN şEHlR HABERLERİ 
e;manette : 

Taksiler 
T edrlce.n içeri ye 

kcıldırılacak 

heba ol-;;·r;;ra yok! 
Otomobil taksilerinin, milşte

~lliıı gözti öniinde bulunması 
l . . • 
Çın, otomobilin dışından ıçıne 

kaıdınıacağı yazılmıştı. 
Bir arkadaşımız, bu yüzden 

takriben 22000 lira gibi bir 
'trvetin heba olacağını, buna 
hiç te lüzum olmadığını ya
tıyordu. 

Dun bu neşriyata Emanet 
111Uavini Himit B. şu cevabı 
•er11ııştir: 
b - Müıterinin taksiyi görmesi 
b eh11ıehal lizımdır. Bu suretle 
d ' .. Ilı taksilerin hileli olup olma-
ıgı kontrol edilmiş olur, hem de 

llı6şterinin cebindeki para mik
~da otomobile binmesi müm
"'Ull olur. Meseli bir adamın 
~terinde yalnız bir lira vardır. 
u adam müstacel bir iş için 

oto11ıobile biniyor. 
l Eğer taksi gözü önünde bu
dUnursa, taksi bir lirayı doldur
. u mu, me,teri otomobilden 
iner, ve fayet istediği yere he
biiz gelmemipe biraz da yürü
Yebilir. 
b· Sonra biz taksiteri muayyen 
ır müddet içinde içeriye kaldı

rın demiyoruz. taksi bozuldukça 
ta11ıir için söktilüp tekrar tak
llıak icapettikçe taksiyi dişarıya 
değil içeriye takbracağız. Za
'1anla btittin taksiler içeriye 
llanmıı olacakbr. • 

Asri tiyatro 
.tı...an grupu ile yapılacak 
lJaııluıvele tetkik ediliyor 

b• Şehrimizde asri bir tiyatro 
~ll4sı inşa edecek olan Alman 
'c.Pu ile Emanetin yapacağı mu-

Yeleyi tetkik etmek üzere 
~illiyeti belediye kavanin ve 
~re encümenleri dün milştere
ti eıı toplanmqtır. lçtimaa mua
t il Himit Bey de davet edile-
elc kendisinden izahat alınmıştır. 

J\ğaç diktiriyor 
t194ınvav şlrketınin hayır 

va,,acalı tuttu! 
L '1'.ramvay şirketi Eındıkh ile 
~ktas arasında ağaç dikmiye 
~•fhr. Bu ağaçlardan bir 
c_ ı da Dalmabahçe sarayında 
li'111llıldStk öntine dikılmiştir. 
ita buki Emanet bazı ayak ta
~lllııııo nstlerine çıkıp Camlı-
1aa .. ~lbı kurşunlarım çaldığını 
'~ dikkate alarak buradaki 
~rı bir mtiddet evvel sök
titk 6tt6. Bu itibarla Emanet 
~ ~te bir tezkere yazarak 
1-..ı llılıldStk önilne dikilen fidan- . 

ij~kttıriilmesini istemiştir • • 
llhacirlarin arzusune 

,, ,. ra(Jmen 
9 

"'-Grk - Yunan mübadele itilif
,,iııin IOn milzakerat neti· 
i~ de kat'i bir surette halli 
tGa her iki taraf bilsnü niyet 
~l'lllektedir. Ttirk heyeti iti
"a h· ~ b~kkında noktai nazan· 

\' ildınnııtir. 
""1ı:'~n hllkQmeti de, bazı 
t'\, cır guruplarının itirazlarına 
~~-en, artık bu işin kat'i bir 
-~ laalliıae taraftar görünli-

Borsada 

ingiliz lirası 
Kontrol szkz bir surette 

devam ediyor 
lngiliz l irası dün sabah bor

sada 1047 kuruşta açılmış, 1050 
kuruşa çıkmış, akşam 1049 ku
ruşta kapanmıştır. Altın 942 
kuruıta açılmış, 9.36 kuruşta 
kapanmıştır. Dün borsa komi-
ser vekili Aptülkadir Bey şun
lan söylemiştir: 

«Vaziyet eyidir. Kontrol sıkı 
bir surette devam etmektedir. 
Yarından itibaren vekaletin yeni 
emirleri tatbika başlanacaktır.» 
Akşam üstü Ankaradan yeni 

talimat ile gelen mürakaba hey-
eti reisi Nurullah Esat Bey Ap
tülkadir Beyle temas etmiş, veka
letin yeni emirlerini tebliğ et
miıtir. 

Cemiyetlerde: 

G. S. Birliği 
Riyaset divanı intiha

batı dün yapıldı 
Güzel San'atlar birliğinin 

muhtelif şubeleri kongrelerini 
aktederek yeni sene idare 
heyetlerini intihap etmişlerdi. 

Edebiyat, resim, musiki, mi
mari, tiyatro, heykeltraşlık ve 
tezyini san'atlar şubelerinin yeni 
murahhaslarından teşekkül eden 

Güzel San'atlar birliği umumi 
idare heyeti diln toplanmış, bu 
içtima için muvakkat reisliğe 

Edebiyat ıubesi murahhası Hü
seyin Rahmi Bey seçilmiı ve 
yeni riyaset divanı inbhap edil-

miştir. Reyler tasnif olununca 
Birliğin umumi reisliğine resim 
ıubesi murahhaslarından Namık 

İsmail, ikinci reisliğe mimari 
şubesi murahhaılarından Ali
ettin, umumi kitipliğe resim 
şubesi murahhaslarından Sadi 
Beylerin ipkaen intihap olun
dukhrı anlaşılmışbr. Muhasipliğe 

heykeltraılık ıubesi murabhas
lanndan Mahir, veznedarlığa da 
musiki şubesi murahhaslanndan 
Ekrem Besim Beyler seçilmiş-

5. - VAKiT. 19 Şt·bat 1930 ~ 

Mart iptidasına kadar kumbara alanların numaralan · 
üzerinde piyanQo çekilecek, ve kazanana mühim nakt1 

ıiıükifat verilecktir. Yarın tatsilatını okuyunuz 
il 

Tfirkeye iş Bankası 

Sinemaları 

Majik - V atanaızlar cehennemi 
Etuval - Kelepçe 
Alkazar - T ahtelbahtr 44 
Lüksenburg - Esrarengiz hane 
Ekler - Buhranlı geceler 
Melek - Çılgın 0&111Öz 
Opera - Yeni Bakireler 

Şık - Ankara poetuı 
El hamra - Nuhun gemili 
Milli - Çıplak &ııklar 
Ferah - Kadın kurnazlıtı 
Asri - Kalp esirleri 
Alemdar - Atqten kalp 

Tiyatroları 

Darülbedayi - Kafes arkasında 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Mezeyi ba:l!ti , Y amato 

Maksim - T almaç ve Siril, jnlyet 
Jirarden 

Mulen Ruj- Maymunlar revibO 

Doho 
revüsü 

Türkuvaz - Florel, Vera Borla 
Samidof düeti 
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Bir mesele dahal oBulmaCaoll_z~V•LER 
928 - 929 sı-ıw:inde İstanbul muallim 

KC:zım lsmaıl B. Ha\ -
sı~et dıvanının haka
rttt· darr olan kar aruu 

doğru bulmuvor 
Sakallı bıyıklı çocuk hakkında 

eser yazmak yüzünden Dr. Ka
zım lsmail ve İhsan Hilmi Bey
ler arasında çıkan ihtilafı tetkik 
eden Etibba odası haysıyet di
vanı evvelki gün kararını ver
mişti. Bu karar hafi tutulmuş, 
dün ancak iki alakadar doktora 
tebliğ edileceği söylenmİftİ. Bu· 
nunla beraber, tereffUh eden 
bir habere göre, bu çocuk hak
kında ancak ben eaer yazabili
rim, diye tikiyette bulunan Dr. 
Ihsan Hilmi Beyin iddiasının 
yolunda olmadığının tahb karara 
alındığı yazılllllfb. Dünkü temas
larımız neticesinde bu fayİa te
eyyüt etmiştir. 

Ancak divan bu husustaki ka-
rarmdan başka, Kizım lamad 
Beyi divan azası huzurunda 
tahkir eden Ihsan Hılmi B. 
hakkında Kizım lmail Beyin da
va açmasını da kararlaşbrmışsa 
da Kazim İsmail B. hakaret 
meselesinin mesleki haysiyetten 
zıyade şahsını alakadar ettığini 
ve bir vatandaş gibi mahkemeye 
müracaat ettiğini, bu mesele 
hakkıhda haysiyet divanının bir 
karar ittihaz etmiye salahiyettar 
olmadığı mütaleasındadır. Haka· 
retin divan içtima halinde iken 
vuku bulduğu, bu sebeple zapta 
geçtiği ve divanm 7 a:ıua şahit 
olarak gösterildıii s6ylenilmiştir 
yazdığımız gibi, K&zim İsmail B. 
Ihsan Hilmi Beyden 15 bin lira 
zaran manevi istemektedir. 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Oruç ayı [7]. ona [3) 
2 - Beyaz bir millet [4], kozadan ya

pılan [4] 
S - Uydurmaayon [8], tasgir ve teşbih 

edan [2] 
4 - Hımbıl [4], IOtuf [4) 
5 - Renk (2,) pek iyi [3] 

1 1 
6 - aredaap

0 
d[e2ğil [ 4], tasgir ve teşbih 

_ Memleket haberleri ~ :] 

------------ 7 - Familya f 4], at [4] 
• 8 - bir isim [6], köy efendisi [3] 

iz • d 9 - Su [2], ot [5] 
mır e 10 - Yalvanş [4). ~tlı tütlln [6) 

11 - Seyyal [4}, emanetler [6] 

Çok f eCİ bir Emnivet sandığındaki 
intihar Emniyet ':!'J;oda vukua 

lzmirde Aaana6r civannda 80 geldiii menuubabia aui istimal 
) qanda ve Giritli Ahmet otlu tahkikab henllz adlıyeye intikal 
Ômer Zeki isminde bir ihtiyar etmemiştir. Zabıtaca bu mese
ylllcsekten kendini kayalar üstO- leden dolayı Gç kiti isticvap 
ne atarak intihar etmişfir. Tah- ._ __ ........ 

d il ~~~~~-
kikat neticesin e bu zava anın 
aklından hasta olduğu ve bmar- Yapılan aahteklrlık netice-
haneye nakli için ailesi tarafın- linde Emniyet sandığından alı
dan teşebbüsatta bulunulduğunu nan paranın alb bin kDsur 
anlayınca evden kaçarak kendi- lira raddeainde olduğu anlqıl-
ni atdnrdllğiı anlqılmışbr. mıştır. 

~~·eee MENFAATiNiZi iHMAL ETMEYİNİZ eeeee 
ZiRA TAKARRÜP EDEN BAYRAM MÜNASEBETİLE 
Sizin ve çocuklarınız için alacağınız elbiseleri mllbayaadan 

evvel Beyoğlunda lstiklAI caddesinde Merkez postahanesi 
karşısında 148 numaralı 

BHlHR ÇEKOSLOV AK 
Ticarethanesinin tertip eyledtii 

% 20 tenzilatlı 
Büyük 50fışından istifadeye koşunuz 

Mevkii fruhte vazedilen 

Elbiseler, paltolar ve pantalonlar 
~n mllkemmel kumaşlardan olduğu gibi biçimleri ismarla

madan farksaı ve gayet şık ve kusursuzdurlar. Lutfen came
klnlarmda teıhir edilen mallara atfı nazar ediniz. 

JS&~,..~es~,e~eeeeeeee 

mektebinde açılan kurslara de\ am edip 
aldığın muv:ıff akıyeti müş"ir 'csikanın, 
iki kıt'a herat mazbatası} le bir adat 
beş lirayı kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hiıkmu yoktur. 
Şebin kara hisar avutmuş met

tebl rnualllmlerlnden 
Hasan Tahsin 

§ Kazaen 7.ayi olarak yenisi alınmak 

ilzere Zat işleri idaresine müracaat edi
len 347740-16440 Mülkiye liva numa
ralı maaş cüzdanına ait beratın hiç bir 
veçhile hükmü kalmadığını beyan eyleriz 
Rüsumat 1vtiıfcttlşlcrlnden merhum Mehmet 

izzet R. ıevcesl Ferhunde ve 
l\lahtumu Ahmet Sadet 

§ Feyziati lisesinden almış olduğum 

tasdiknameyi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını ilin 
eylerim. 

Mehmet Refhan 
§ 1340 Yılında Beykoz Darülitamından 

aldığım şehadctnamemi zayi ettim. Hük
mü yoktur. 

Ahmet Mehmet 
§ Galata lthalAt gümrüğünden almış ol
duğum 8209 beyanname No ve SoS mar
kn 9843 47 ve 9849/51 numeralarla 
murakkam B sandık deri eşyaya ait 9181 
No. makbuz senedini zayi eylemiş ol
duğumuzdan hükmü olmadığını ilAn ey
lerim. 

S.G. Stiryadis 

iLAN 
Şişli Ermeni kabristanı yollannın kal

dınmla inşası karargir bulunduğundan 

inşasını deruhte atmeğe talip olanların 
şerait ve sureti inşası hakkında malOmat 
almak için önümüzdeki 21 şubat cuma 
günü sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
mahalli mezkarda hazır bulunarak müna
kasaya iştirak etmeleri illn olunur. 

Beyoalu beşinci icra daireı!nden: Mah
cuz ve saolması mukarrer masa.Sandal
ye, ayna ve saire 23/ 2 / 1930 tarihine 
müsadif pazar günü saat onda Kadıko-

yünde eski iskele caddesinde Tulu nam 
Hüsnü beyin lokanta ve birahanesinde 
saulacağından talip olanlann mezkOr giln 

ve saat tc mahalll mezkôrtla hazır hu· 
lundurulacak memuruna müracaatları 

ilin olunur. 

lstanbul Asliye mabkcmeal üçilDcll da
ire• nelen: Müddeiye Zafire hanımm ko
cası Rıza Molla oğlu lımail Hakkı ata
nın Rumellhlsannda camii şerif soka
ğJnda 22 numaraJı hanede mukim ilı:en 

umumi harpte askere alınarak şehiden 

vefat etmiş oldugu cihetle gaipliğine ka
rar itası talebtle açoğı dava üzerine bir 
sene müddetle merkumun hayan ve me
man hakkında haberi olanlann mahkf'
meye bildirmesi takarrür etmit olduğun
dan birinci defa olmak Ü1.ere ilto 
olunur. 

Edirnenin nefsi 

KDnHRVUfRi 
Sirkeci Hocapafa ha

mam sokak No. 9 
Tel. lst •. 2789 

... Kadın Ruhu 
BUGÜN ÇIKTI 

Yazan: Sa/ive Hithat 
Kend;sini seven herkes bu 

içtimai eseri okura~ak haya
tını tanzim etmelıdır. Hayati 
ve faydalı mevzular &zerine 
olmas•na rağaıen tanesi 25 
kuruştur. Mu~llim Halit 

Kitapbanesınde 

Bayram münasebetile -şimendifer 
ücretlerinde tenzilat 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden: 
Ramazan bayramı münaaebetile tebekemizin Haydarpqa - Ankara - Kayseri • Eskişehir - Konya 

Adana - Mersin - Arifiye • Adapazan - Alayunt - Klltahya. Tavpnh kwmlannda ( Banliyö hariç ) adi 
katarlarla seyahat edecek yolculara 2612 7 tubat ıeceainden bqbyarak 8/9 mart gece yarısında 
hitam bulmak üzere on gün milddetle tenzflitb BaJl'lllD tarifeai tatbik olunacağı ilin olunur. Fazla 
tafaiJit almak için istasyonlara talik edilen iliıılara mllracaat buyurulması muhterem yolculardan rica 
olunur. 

Defterdarlık ilinatı 
Defterdarhll ta ve kol ordu muhasebecililinde mevcut m 

derecedeki memuriyetlere talip olanlarla kadro maaılarınm 
mesini talep edenler için şubabn 28 nci pil 1aat onda 
yapılacakbr. 

imtihan mevzuu aıağıda yazılıdır. 
A - 10, 12, 14 lira muflı memuriyetler için: 
1 - Yazı, rakkam, imli, kitabet 

2 - Heaap: on lira maqlı memuriyetler için amali 
diğerleri için iliveten niıbet ve tenullp. 

3 - Malimab umumiye (vergiler ve memleketin cograft. 
ve iktısadl Taziyeti hakkında) dır. 

B - 17,5 ve 20 ve 22 lira maqh memuriyetler için: 
1 - Yazı, rakkam, imli, kitabet. 
2 - Hesap, {amali erbaa, Diabet ve tenaa&p, faiz, ıirket 

saili) dir. 
3 - Mali kananlar. 
C - 25, 30, 35 lira maqh memuriyetler için: 
1 - Yazı, rakkam, imlA kitabet. 
2 - Hesap (niabet ve tenullp, faiz iskonto, ıirket meıalll) 
3 - Usulll defteri (mali ve ticari) 
4 - Mali kanunlar ( Vergiler ve muhasebe kanunlarından) 
İmtihanda muvaffak olan milnlıal memuriyetlere aldıkları d 

ceye gi>re tayin olunacaklanbr. 

Mlhıbal mevcudu, muvaftak olanların, hepsini tayine mGuit 
madığı takdirde bu gibiler atiyen açılacak memuriyetlere al 
lan derece sıraaıle tayin olunacaklan ıibi civar villyetlerdeld 
lara da tayin edilmek arzusunda bulunduklan takdirde KaJ~ılU51~ 
numara ile ilimleri Maliye vekileti celilesine bildirilecektir. 

Taliplerin 1 nnfua teskereai 2 hukuku IİyaaiyalDe malik old 
ecnebi kadınla evli olmadığı ve malık6miyeti bulunmaclığmı 
beyyin mahalle ihtiyar heyeti ilmllhaberi, 3 ukerlik veaik•A 
sıhhat raporu, S-4X6 eb'admda iki fotoğraf ve evvelce bir 
riyette bulunmuş ise bulunduklan aon memuriyetten mreti i"11 ıfilıl'I 
lerini mllbeyyin beraet mubatalan •~ya licll clhdanlan ile fU 
yirmi yedinci glhıO saat on albya kadar Defterdarlıfa mllra 
ederek talepname dolduncaklardır. imtihanın yapılacağı yer 
ıubatta gazetelerle ilin edilecektir. 

p...._ Kadıköy iskele üzerindeki 

loknnb fiızino ve bOJOk Hile ~nns snlonı 
20 Şubat 1930 Pertembe gibatl akıamı BiJytJk kırmdl 

maskeli aile balosu saat 9 dan ıece sabaha kadar devd 
edecektir. 

Bu defa yapılacak balo yapılan bnttm baloların fevkinde 
gayet muhtefem ve eğlenceli olacaktır. Balo biç bir duhuli
yeye tabi değildir. Yalnız baloya girecekler Pazar irh.ı ge
nllnden itibaren hususi davetiyeleri mtlcllriyette mllracatı. 
almalıdırlar. 

Davet.iz ve maakemz olanlar katiyen ıh'emezler. Cazbmat 
M. Nealm riyaaeti albada fevkalade olank devad 

1 edeceğini muhterem mlifterilerimize tebttr ederiz. Balo içı. 
elbise: Koatilm auvaredir. 

» M'lldtlrlyet c- --=-- - ----=-

lıtanbul 4 üncü icra dairesinden : 
Ali Vifi Efendi mahtumlannıa Dalyan Ojla lbrahim Etem Eı 

zimmetindeki alacağının temini istifuı :amnında mahcuz bal 
on ikide bir hisseli Anadolu Hisanada Gakau mevkiinde: 
tarafı Osman Bey baremi Huene H. ve bir tarafı G6kau d 
ve bir tarafı Baruthane caddesi ve bir tarafı Dejirmen barka 
mahdut ber~ucibi tapu d6rt buçuk adetten ibaret buhmaa 
7 No. lu mesire mahallinin tamamı bin Oç yGz elli liradır. 

Yine aynı mahalde ayrı 7 No. h Gabu mevkiinde bir .. .ıı .... • 
d6rt karcl91ler vaaabndan kllpt olunup dejirmen m harla m 
tarik ve bir taraftan 75 harita No. lı Mehmet Efendi bin Meb 
hududu olan arazi Bnllnden Nif8Dtqa caddesine mllrur eden 
ve tarafı rabii , Mustafa Efendi arazisi lnllnden Hekimbqı ç" • 
mllrur eden tarik ile mahdut ve bermucibi tapu 55 d6nllm alb 
ziradan ibaret tarlanın tamamı iki bin iki ytız on beş liradır. 

Yine atik m&kkerrer 7 N. lı aynı mevkide Gaksu mev ·• 
bir tarafı Hekimbaıı çiftliii araıiai ittisalinden kiişat olup H 
başı çiftliğine mllntehi tarik ve bir tarafı gene Hekimb&fl ç· 
ne mllntehi tarik ve bir taraftan ıue tarik ve tariki meı 

Niıantaıma mllrur eden tarik ve tarafı rabii Niıantaıı cadd 
mahdut ber mucibi tapu 40 d6niim bin kırk d6rt kOsur ziJ'fS 
ibarettir. Temamınm kıymeti bin alb yllz otuz liradır. Gen~ 
mahalde Gllksu mevkimde bir tarafı Hekimbaşı çifliti ve bit 
rafı deiirmeu au barkı ve bir tarafı dart kardq gayn m ~ Lll 
mezkir kırk bq gtln mllddetle mllzayedeye konularak 111~ 
No. lı tarlalar beheri elliter liradan talibi uhtesinde olup ~ 
katiyeleri icra kılınmak bedeli mlzayedeler haddi layıkında ~ 
dağından bir ay mllzayedeye konulmuttur. 929-2020 doıya il•~ 
·olanların kıymeti muhammenenin hisseye muaip mıktannın 1":'» 
on niıbetinde pey akçesini m&ateabiben 20-3-30 tarihinde ~ 

dörtten on albya kadar ve dOl)'uından fazla malumat ita edilec 
bilesale veya bilveklle dairel icraya mtlracaat etmeleri. 
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Emniyet 5andıRı emlak müzayedesi 
Kat ·ı l<arar ila111 

~liıayede Muhammen lkru 
~ lira kıymeti lira numarau 

365 1133 11186 

Merhunatın cins ve nevıle 
mevki ~·e mUıtemilıHı 

Üsküdar'da Arakiyeci hacı meh
met mahallesinde Nuhkuyusu 

Borçlunun 
ismi 

sokağında eski 71 ve yeni 93 
numaralı yüz altmış iki arşın 
üzerinde ahşap iki katta beş 
oda, iki sofa, bir kuyu ve yedi 
arşın üzerinde bir mutfak ve 
otuz bir artın bahçeyi havi 
tamire muhtaç bir hanenin 
tamamı. Salahattin, Bekir Sıtkı ve Meh-

met tabir B. ler 

40 629 13361 Üsküdar' da Bulgurlumesçit 
mahallesinde Toptaşı cadde-
sinde eski ve yeni 35 numa-
ralı elli arşıu arsa üzerinde 
kargir bir kattan ibar~t v~ 
kırk sekiz arşın bahçeyı havı 
bir dükkanın tamamı Mehmet Efendi 

165 495 13371 Üsküdar' da Selmanağa mahal-
lesinde Bülbülderesi sokağında 
eski 107 ve yeni 129 numa-
ralı yüz yirmi arşın üzerinde 
ahşap üç katta biri küçük ol-
mak üzere altı oda, bir sofa 
bir mutfak bir kuyu ve otuz 
arşın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı Mehmet Ata ve İbra-

him Cemal ve Mehmet Ferit E
fendilerle Sabiha Saime, Ay!Je 

Nigar Şevkiye Hanımlar 

120 244 13383 Kocamustapaşa'da Kocamus-
tapaşa mahallesinde Mektep 
sokağında eski ve yeni 13 nu
maralı kırk dört arşın üzerin-

230 710 

20 30 

!9f 810 

335 1283 

S7o 1963 

de ahşap iki katta iki oda 
bir sofa bir mutfak ve doksan 
altı arşın bahçeyi havi eskice 
bir hanenin tamamı. Madam Siranoş 

13513 Bakırköyün'de Kartaltepe 
mahallesinde Kariyeüstti so
kağında 3,5,4 numaralı yüz 
yirmi beş arşın üzerinde biri 

kirgir diğeri ahşap olmak ü
zere iki katta beş oda, bir so
fa, bir antre ve altmış arşın 

üzerinde bir mutfak ve bin 
üç yüz on dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Yusuf, Mus-

tafa, Mahmut Beylerle 
Mürüvvet Hanım 

13552 Hasköy'de Keçecipiri mahal-
lesinde Halil bey sokağında 
eski 11 ve yeni 31 uumaralı 
elli alh arşından ibaret mün
hedim hane arsasının ta -
mamı. Rafail Efendi 

13608 Fatib'te Çarşambapazannda 
Tevkiicafer mahallesinde F et
hiyecamii sokağında eski 6 ve 
yenı 2 numaralı yüz yetmiş 
arşın üzerinde ahşap üç katta 
yedi oda, iki sofa, bir taşlık, 
bir mutfak ve bahçede iki 
kuyu ve yüz otuz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Hacer ve Gü-

z\de HaoımJar 

13631 Kumkapı'da Çadırcıahmetçe
lebi mahallesinde Peştemalcı 
sokağında eski 2 ve yeni 6 
numaralı doksan beş arşın ü
zerinde kargir üç katta beş 
oda, bir sofa, bir mutfağı ha-
vi bir haneni tamamı . Serpuhi Hanım 

13636 Bakırköyünde Kartaltepe ma
hallesinde Aksu mevkiinde 
eski 31 5 ve yeni 8 numaralı 
iki yüz arşın üzerinde ahşap 
iki buçuk katta biri sandık 
ve ikisi cihannüma odası ol
mak üzere dokuz oda, bir 
sofa, iki balkon, bir taşlık 
bir mutfak, odunluk ve kö
mürlük ve sekiz yüz otuz ye
di arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Hatice Nazire H. 

510 1823 

170 458 

125 402 

385 1613 

70 660 

125 978 

190 372 

125 297 

13697 

13859 

13874 

14064 

14070 

14315 

14561 

14578 

Üsküdar' da Selimi ye mahalle
sinde Hamam sokağında eski 

12 ve yeni 20 numaralı yüz 
seksen yedi arşın üzerinde 

ahşap iki katta yedi oda, iki 
sofa bir mutfak, bir kuyu ve 

iki yüz altı arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. İsmet ve Fatma Sa

miye H. lar 

Rumelihisarında Alitorlak 
mahallesinde Fırın sokağında 
eski 20 ve yeni 20, 22 numa
ralı yUz altmıı arşın üzerinde 

ahşap iki buçuk katta alb 
oda, bir sofa, bir taşlık, bir 

mutfak, bir kuyu ve on iki 
arşın aralığı havi muhtacı ta-
mir bir hanenin tamamı. Ahmet Hüseyin, 

lsmail Süreyya Efendilerle Emine Muhsine 
ve İffet Zahide ve Fatma Hanımlar 

Hasköyde Sütlüce mahalle-
sinde Tekke sokağında eski 

22 ve yeni 26 numaralı yüz 
dört arşın üzerinde bodrum 

katı kargir diğerleri ahşap 
olmak Uzere iki buçuk katta 
beş oda, bir sofa, bir taşlık, 
hır mutfak, bir kuyu ve yet-

mış alb arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Salih ve Mehmet 

Efendiler'e Zeliha H. 

Kandilli' de Kapamacı meyda
nı elyevm iskele caddesinde 
eski 19 ve yeni 51,53 numa
ralı biri yüz altmış arşın üze-

rinde ahşap üç katta altı oda 
iki sofa, bir mutfak, bir taş-

lık diğeri yüz arşın üzerinde 
tamire muhtaç ahşap iki katta 

iki oda, bir sofa, bir mutfak 
ve iki yüz kırk artın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı. Salih 

Fatma Hanım 
Kadıköyünde Osmanağa. el
ycvm Rasimpaşa mahallesınde 
eski Halidağa ve yeni Nubbey 
sokağında eski 18 mükerrer 

ve yem 18 numaralı seks.e~ 
beş arşın üzerinde ahşap ıkı 
katta biri sandık odası olmak 

üzere dört oda, bir sofa, bir 

Efendi 

mutfağı ve yüz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Salih Ef. 

Kadıköyünde Osmanağa ma
hallesinde Söğütlüçeşme cad
desinde eski 170 ve yeni 320 

320-1 numaralı seksen arşın 
üzerinde ahşap iki katta üç 
oda, bir kuyu, bir mutfak ve 

yüz yetmiş iki arşın bah~e~ 
ve altında bir dükkanı havı bır 
hanenin tamamı 

Küçükayasofya mahalles~nde 
Camiişerif sokağında eskı 10 
mükerrer ve yeni 14 numaralı 
seksen a b arşın üzerinde ah-
şap iki katta be.ş oda, bir so-
fa bir toprak avlu, bir kuyu 
v: yliz elli beş arşın bahçeyi 
havi bır hanenin taraıamı. (so-
fanın dört etrafı bağdadileri 

Arif B. 

duvarın sıvalan noksandır) 
ve Yusuf Z yaettin Ef. Raime H. 

Sultanahmette Akbıyık mahal· 
lesinde Arabacılar çıkmazı 
sokağında eski 5 ve yeni 17 
numaralı altmış yedi arşın 
üzerinde ahşap iki katta iki 
oda, bir sofa, bir taşlık, bir 
yıkılmış mutfak, bir kuyu ve 
elli üç arşın kadar bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Hasan Ağa, 

Ahmet Tevfik Ef. Fatma Naciye H. 

1025 2010 14632 Beyoğlunda 
Feri köyünde 
Ayazmadere
ıi soka ğında 
eski 36. 36, 
36 ve yeni 
106,108,J 10 
numaralı 

yüz otuz 
Brfln üze
rinde kArgir 
iki katta iki 

oda, bir 
mutfak en 
Dstte iki 

oda, bir sa
lon ve yüz 
yetmiş arşm 

kadar bah
çeyi havi 
bir fırmm 
tamamı. 

Ali Bey 
6545 13800 14815 Beşiktaşta 

Teşviki ye 
mahalle -

sinde eski 
Hamamcı 

ve yeni 
G il lüs tan 
ve Bahçe 
sokağında 

eski 5 mn
kerrer ve 
yeni 48, 2 
numaralı 

dört ym 
kırk arşın 

üzerinde 
kirgir beş 
katta on 

daireyi ve 
beher dai
re darder 

oda, birer 
sofa, birer 
mutfak, bi
rer hamam 
ve birer 
haliyı ve 
dokuz yllz 
altmıı ar
şın bah
çeyi ve 3, 
5, 7 nu
maralı da-

irelerin ah
şap kısmı 
na tamam 

bir aparb
manın ta
mamı. 

Şemsettin Ziya Beyle ismet H. 
Yukarıda cins ve nev'iJe mev• 

ki ve müştemilatı yazılı emlik 

hizalarında gösterilen bedellerle 
talipleri lizerinde olup 10 mart 

~30 tarihine müsadif pazartesi 
gllnü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak 

(kıymeti muhammenelerini) goç
diği ta"dirde kat'i kararlarının 
çekilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkur günde 
saat on beşe kadar Sandık ida-

resıne müracaat eylemeleri ve 
saat on beşten sonra vuku bu
lacak müracaatların kabul edil-

miyeceği ve mezktlr emllke 
evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunma
dıkları ve bqka talip zuhur 
eylediii takdirde evvelki talip· 
lerin mllıayededen çekilmit 
addolunacakları lüzumu ilin 
olunur. 
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Gueteye sönderllecek mektoplann herine idare içinse ( idare) yazıya 
alt se (Yazı) işareti konulmalıdır. 
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BEDAVA REKLAM! 
20 Nisan 1930 
Ankara 

" Milli Sanayi Numune Sergisi ,, 
Münasebetııe 

illi iktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 

"Milli Sanayi Kataloğu,, 
baaılacakbr. 

Bu katalog halka MECCANEN dağıblacakbr. 

Adresler de meccanen baadacaktır. 
Onun için: 

Yerli malı yapanlar, bu fırsattan istifade ediniz; wm, 
adres ve mamulibmu; 

20 ıubara kadar 
Milli l~tisat ve Tasarruf Cemiyeti Şubelerine bildiriniz 1 

. \" . . ' . . , 

= 8AVISI HE~ VE~DE & kıl-1\UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

1ST.AN8UL, BabıaJJ, .Ankara caddesinde • VAKiT YURDU• 

Tel . 1'70 ( lı:ARE f~URI) 1971 (YAZI ~LERl) Teisrafı VAKiT, ...... ..,_., 

~·u~~- r•~ami. ~ ... Wlii ~ 
s - . f. D KARLI iSLER 

eyft Se alfl ŞERiT MAKiNELERi ~er cins ipe~ ve lastik teritler 
Merka •ccatesl: Galata Köprü ba,1nda. ımal eder, basıt ve ucuz. 
Beyoelu 2362. Şube acenteü Mahmu· ÇORAP ,, Dnz ve çiçekli el ile ve otomatik. 

diye Ham aJtındaı l1tanbut l740 Son sistem Kappel marka tekem· 
KOTON ,. mül etmiı çorap makineleri, büyük 

Tr~bzon ikinci postası 
( A N K A R A ) vapuru 20 

Şubat Perşembe aktamı 
Galata nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve d6nlifte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
F aba, Samsun, lneboluya 
uğnyarak gelecektir. 

lzmlr sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapunı 21 

Şubat Cuma 14,30 da 
Galata nhtımmdan hareketle 
Cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lznıir
den hareketle Pazartesi aaba· 
hı gelecektir. Vapurda mil· 
kemmel bir orkestra ve caz· 
bant mevcuttur. 

Muntazam Bartın p.,.... 

RAŞEL ,, 
BRODE ,, 
DiKiŞ ,, 

TEZGAHLAR 

miktarda, Avrupa usulü. 
Son tekemmOlitla miicebhez. 
Enli tamamile otomatik brode itler. 
Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
Çuval Bayrak ve sair her cins mal 
dokur el ve motör ile milteharrik. 

BASMA MAKİNELERi ipekli. ve .ynnln kumqlar llzerine 
her cıns çıçekler basılır. 

• . • ve sair sanayie ait her cins makineler. Tilrkiye umumi 
acentesi Y. Şmorkyan, lstanbul Sadıkiye Han 31-33 

Tel lst • 2256 

Tenıinat ve büyük 

Ekmek ve sebze münakasas 
Baytar me/ttdı dil ı reftt6, lüfündt n : Yüksek Baytar mektebinin 

aylık ekmek ve sebzesi mevkii m&nakasada olup bayramm 
dllncll gtlnll ihalesi icra kılmacağından talip olanlarm ye 
mezkO.rda defterdarlıkta mneuesab tllccariye Ye ziraiye mllbay 
komisyonuna mnracaatlan ilin olunur• 

lstanbul ithalat gümrüğünden: Ercümendnurv......,. 
Kilo Marka No. Cinai eşya 20 Perşembe 

Muhtaran ve ihtıyar meclis 
lerinin nazarı dikkatine 

250 Sandık 12300 ~ ~ . Konserve bahk Şubat 
1 ., 227 L M D F 4451 Pam~ k mensucat 
2 ,, 115 C K 228 Mantarlı ıece kandili 
4 ,, 315 F 8 • Milrekkep 
2 ,, 176 H K 4 • 5 Akimilolur 
1 ._ 42 ,, 6 Tel 
1 ,. 42 v ~ Porselen efya 
1 ., 160 1 M F F 1 Pamuk mensucat 
5 Torba 35 Kahve 
1 Sandak 227 R W 4100 AIAb züraiyye 
1 ., 59 M Y 3816 Pamuk mensucat 

25 Parça 945 Piyik dökme demir 
2 Sandık ı 27 E L • Boya 
3 ,, 161 L S • Otomobil aksamı 
1 ., 20 · B B • Mamul teker 
1 Çuval 30 • Kabak çekirdeği 
2 ,. 70 • • Amerikan fısbğa 
1 ,, 50 • • Ceviz 
1 Sandık 60 • • Kakao 

Balada muharrer 19 kalem qya 22 • 2-930 tarihinden itibaren 
latar. bul itlıalit gümrüğü sabt ambarında bilmBzayede sat.lacağı 
i'ln olunur. 

Öksürenlere Katranı. Hakkı Ekrem 
L 

günü Sirkeci rıhtımmdan 

hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın , Amasra , Kurucaşile ve 

Cideye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsttit için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

Telefon: 2684 

Istanbul vilayetinden: 
Yol vergisile mnkellef qhasm isimleri muhtar Te ihtiyar 

lialeri tarafından her aenenin Şubut ayı iptidumdan Nisan a 
kadar cetveli mahsuata muhasebei huauaiyeye bildirilmeai ve 
kelleflyetlerinl nakten Yeya 6edenen &elemek İ8teyenlerin eetY 
ipret olunmaaı toıe ve klprlller kanununun 14 linci macl 
iktizaaından bulunduğundan muhtar ve ihtiyar medialeriDin 
mensup oldukları idarei haauaiye tahsil tubelerine mDra 

~-----------ı alacakları defterler tlzerine yol mnkellefininin iaimleriDi yazarak 
an evvel idarei huauaiye tabail tubeleri memurluklarma Velkenci VAPURLARI 

Karadeniz posta9I 

Anadolu 
vapuru 19Çarsa m ba 
Şubat ) 

günü akşamı Sirkeci rahtımm· 
dan hareketle doğru ( Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize) ye gidecektir. 

T afsilit için Sirkecide Yel
kenci hanmda kiin acentasına 
müracaat. Tel. İstanbul: 1515 

llzım geldiği tebliğ olunur. 

Belediye reisleri çifçi ve 
bahçe sahiplerine 

Giriştioimiz ikbsadi seferb rlikte muvaffak olmak için t--,rT•
riayet ediyor, kendi yağımıza kavrulmağa çalıfıyonız. O h 
niçin birçok servet erin mahvolmasına tabammlll ediyoruz? H 

attığımız süprüntüler artık ardan bliytlk istıfadeler temi etmek kab 

K b ı ı 
kitabı size bunun yo ay Ü an Servet erıa.terecektir, Sabf 
Istanbul, Ankara Cad 

Muallimler kütüpaneaidir. Fıab 25 posta ilcretile beraber 35 k11n1J .... 
• 

lstanbul vilayeti defterdarlı(lından: •=••· 1 
"'"' ' 

11
"'

1
"' 

11
• Ih f J 

336 rea=ndt-n m malt senesi nihayetine kadar milli hnkomet ŞARK MALET HÜLASASI · ffia etmeyiniz. 
~Mr.ef erinden matJubu olanlarla gerek milli hükümet ve gerek 
•kıt hDkOmetin idi emanat ve milli bükO.metin bntçe emanah Posta ve Telgraf ve Telefo 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 

Ha edilen hidemattan mlltevtdlt alacaklar 928.929 senelerinde leVaZJffi ffiÜdürlüğu··nden ·. 
bntçe emanahna almmq olanlarla eytam sandıkları tasfiye komis-
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 Ankara otomatik Telefon rehberinin yedinci tabı hakkında o 
aenesiDde ait olduğu malaandıklarma naklolunan mebaliğ tasfiyeye 13 ve 14 tubat tarihli gazetelere verilen ilin berveçhi ati t 
tabi buhmdujundan bu gibi alacağa bulunanlar ıubat 930 nihaye- olunur. 
tine kadar anubal ile bulundukları mahalıin en büyük malmemu- 1 - 2200 adet rehberin bntün tabı ve malzeme masrafı ID 
runa mDracaat eyleyip yetlerindeki matlubat veaikalannı vererek abbide ait olarak rehber azami nefasette tabı olacaktır. 
mukabilinde mliracaat vesikaaı almaları IAzımdır. Bu müddet lttiha kuvvet ve sıhhat için 2 - Müteahhidin rehbere konsnak llzere hariçten toplaya 
zarfmda mDracaat etmemif ve vesika almallllf o.anların iddia ettikleri en mlleasir devadır.Biltmum ec- ilinat bedelinin asgari yilzde yedisi Posta Telgraf idaresiD• 
alacak 1 513 No h kanun mucibince katiyen hazine lehine aakıt zanelerde bulunur. Umumi de- olacak ve bu para iiç yilz liradan az olmıyacakbr. Talip 
o acakbr. Şubat 930 Dilıayetinden sonra hiç bir mazeret kabul posu Bomonti fabrikası telefon: teklifnamesini 5 mart 930 çarşamba gilnil saat 14 de 
edilmiyecejinden &:acak idcliaamda bulunanların 930 senesi marbn- Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek- Ankarada umum müdilrlilk T . . işletme kalemi ve latanbulcla 
dan evvel bulundukları mahallin en bllylik malmemuruna milracaat rem Necip ecza deposu. Telefon postanede levazım m6diirl0ğilne tevdi etmeleri lizımdır. 
etmeleri ilin olunur· · lstanbul 78. Mes'ul müaür: :ö'!, 

--m-athaamız·''HiZir;;-ia··muceiihezaır 
Tanıanıen ınenılekeı yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. Memltakeıimizde geçen sene kurtardığı servet iki nıilyon lırayı nıütecaviz,f 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selihattin Telefon. B.O. 1447 


