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Bu numaraya 24 şu-
batta kur'a çekilecek, 
ertesi 25 şu bat nüsha-
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mızda Han edileı ek hediyeleri 
verilecektir . 
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i steyiniz 

Osmanlı bankası neler 
teklif ediyor? 
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~ Tardiyö kabinesinin isti
~ fası o kadar ehemmiyetsiz 
'§ bir bütçe meselesinden çık
~ tı ki Londra konferansının 
~ en civcivli bir zamanında 
~ buna inanmak mümkün ol-

İngiltere mi, yoksa İtal
ya mı daha demokrat? 

HükUnıet bankaya bugiin res
nıi ceva!Jını \Jerecef(tı·r. 

ff muyor. Onun için insan bi· 
~ li ihtiyar: "Acaba Fransız· ff 

Bu bahis üzerinde Leydi Astorla 
Sinyor Grandi kavga etmişler 

~ lar parlamento manevresi ~ t ~ ile konferansı torpillemek ' "ıngiltere, kadznların meclise girdikleri günden 
Ştlırimiz mali mahafili Osman

~ h1tnkasının Maliye veki etine 
kı ıı teklifıerde bu unduğu hak
rıdaki ma umab varit görmek

te ' fakat hükumetin bunları 
t•huı edeceği hak\\ında bedbin 
ulunnıaktadır. 
Mösyö dö Sorbiyenin Anka

~da Maliye veki ıini ziyareti 
U noktai nazarı takviye etmek

tedir. Esasen Osman ı bankası 
d~ hu hususta büyük bir ketu
laııyet göstermektedir. 

Banka Kommerçiale ltalyan 
lllüdürü M. Pomi Mi anoya ha-

t. teket etmiştir. Bu seyahatin 
lebebi henüz malüm değildir. 

Ankara, 19 (Vakıt)- Vekil
ler Heyeti toplanarak mali i~leri 
•e bu arada Osmanlı bankası 
llliidiirüniln Maliye vekiline ver:I 

e1 ~ rnektubu görüştü. Mektuba 

Hrılıdaıı c1lı11,llrt 
günırük-

400 kuruştan 3 
kuruşa indirildi 
Ankara, 19 (A.A.) - İstanbul 

h:tı transit merkezidir.Yeni güm· 
t\ik tarifesıle alınmakta olan iki 
)Üı elli ve dört yüz kuruş güm
t(ik resmi yüzünden bu şehrin 
~nsit merkezi olmak vaziyetıni 
k Yhedcceğini gören Maliye ve-
lleti 250 ve 400 kuruş alın

lııtkta olan gflmrük resmi yeri
bt 6ç kuruş resim almak esası
~. g6re tanzim ettiği kanun 
k Yıhasını Heyeti Vekileye sev
~bııit ve Heyeti Vekilece ka
t.le edilerek B. M. Meclisine 

dim kılınmıthr. 

l~inseli 
r~siueMis 

BuruDH 
taris, 19 
rı~.A) • 
~vıadam 

0htts Av-
~!Jagüzel
. kıraliçe

strli kibar 
~lemine 
~ ensupha-
funa tak-

trı etmiş-

yarın resmi bir cevap verileceği 
söyleniyor. 

Bankanın nakdi yardım teklif 
ettiği doğru değildir. Muamela
ta ait yardımlar tekJıf edilmiştir. 
Rivayetlere göre, banka, Dev
let bankasınuı teşekkülile ve 
esasen hitamı yaklaşan imtiyazlı 
mevkiini kaybetmemek, şubele
rinin mevcudiyetini ileri sürerek 
bir fırsat teminine çalışmakta
dır. Hükumet Devlet bankasını 
yalnız milli sermaye ile kura
cağı için bu tekliflerin kabul 
edilmiyeceği anlaşılmaktadır. 

~ mi istediler?,, aualini irat : b · · hitata başlad € ediyor. ~ erı ın l •• " 
j Londra gazetelerinin verdiği l şinci mevkii iıgal ediyor. ÇOnkO 

( 4 üncü eaytfamı daki bac;maka- ~ malumata göre İngilterenin si- ıiz. ve. sizinle beraber temamile 
leyi okuyunuz.) ' k b' "h f d d" l ak dd ~ yasi mahafilinde ~-üyü ır fO • aı esız ort ort ona t a üm 

= ret sahibi olan erltyorsunuL Hal· 
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Yunanistanda bir iştial avam kamarası buki Romada, 

Atina, 19 (A.A) _ Şehir ci- azasından Leydi faşist bir me-
varındaki köylerden birinde bir Astor, tahdidi mur, SaYoy ha• 
barut deposu iştial etmiştir. Nü- teslihat konfe- ne~ men-
fusca zayiat çoktur. Maddi ha- ransı azasına ıup ~ir preme 
sarat ta büyüktür. verdiği bir ziya- de tekaddnm 

Kabineyi kim teşkil edecek! 
fette, İtalya mu- eder.» 
rahhası ve bari- Bunun üzerine 

ciye nazın Sin- Leydi Asfor, 

Sosyalistler ''bizi iş başına getirir
lerse mem~uniyetle kabul ederiz,, 

diyorlar! 
Fransız reisicümhuru istişarelerine 

devam ediyor · 
Paris, 18 (A.A) - Reiıicüm

hur tarafından davet edilmİf 

olan M. Poincare ile M. Marin 
gazetecilere her 
türlü beyanatta 
bulunmaktan İs· 
tinkaf eylemiş
lerdir. 

Parla, 18 (A. 
A) - M. Du-

yor Grandi ile mevmu değişti-
bir mflnkaaşaya rerek, ltalyada 

girişmiş ve İtal - kadınlann zelil 

yada demokrasi /ıalya hartctye nazırı bir halde kaldık-
olmadığtm söy- Sinvon Grandi lanm söylemiş, 
lemiştir. Buna mukabil Sinyor buna karşı Sinyor Grandi ıu 
Grand\ İtalyamn İngiltereden cevabı vermiştir: 
fazla demokrat olduğunu aöyli- •-Bmm -inrhna l.Qt~• 
yerek fil mltalealan '-a..-meyan sizin parllmentoya girdijiniz 
etmitlir : d 'tib inhi·tata b•-« Bakınız, İngiliz hariciye na- gan en ı aren ...,. 
zın M. Henderson masada be- lannfbr.» 
~~;;;;~~=====================================--=~· 

İstiyen her kadlln 
ismini söylemiye mecbur olmadan .. 
belediyenin açacaÇJi müessesede gidzP do(Ju
rabilecek ve çocuÇJu Darülaceze kreşinde 

bakılacaktır 
Cemiyeti belediye dün öğle

den sonra Sadettin Ferit beyin 
riyasetinde toplanmıtbr. 

Geçen zabıt okunduktan son-
ra Darlllicezenin geçen seneye 
ait hesap raporunun okunması
na baılanmıştır. Bu rapord.a 
Dartılicezenin kreş kısmına aıt 
uzun malumat verilmekte ve 
ıunlar yazılmaktadır : .. 

Oartılicezenin en mühım kıs-
kret tetkil eder. Fakat 

mını b .. ._ d 
1903 senesinden u~une. K~ ar 
çocukıarda ölüm nısbetı yuzd~ 
eksen beşi bulmuştur. Mesela 

i9t8 senesinde erkek ve kız 
ancak 250 ye varan çocuklardan 
215 i kurtarılamamıştır. 

Fakat kreş nevakısının ikma· 
lioden sonra 1928 ve 1929 se
nelerinde ölüm nisbeti yüzde 
on beşe inmiştir. 27 senede 
2359 çocuk ölmüştür.,, 

Müesseseye ait daha bazı ma
ldmatı havı bu:unan rapor uzun 
münakaşaları mucip olmuştur. 

luet Kamil Bey çocukların 

Darülacezede yetiıtirilecek olan 
inek sütlerile beslendıği takdirde 
yüzde 15 ölümün yüzde ikıye 

ineceğini söylemiştir. Diğer bir 
aza annesi olan çocukların mü· 
esseseye alınmadıklarını, fakir 
_kadınların çocuklarını sokaklara 
bırakbklarını bunun önüne geç· 

mek için anneli çoculdann da 
alınmasını, söylemiştir. 

Neticede meşru Ye gayri meş
ru bütlln bakunaız çocuklann 
müesseseye alınması, bir yardım 
yurdu yapılarak burada iatiyen
lerin doğurabilmeleri ve isimleri 
gizli tutularak çocuklanmn mfl
esseseye alınması esası, idarei 
hususiyeden tahsisat ııtenmeai, 
muhtelif yerlere Darllliceze için 
iane kutuları konması ve bir ro· 
zet günü ihlası, Darüliceze için 
muayyen miktar sütü temin ede
bilecek adette inek alınması ka
bul ve hesap raporu taadik 
edilmittir. Çarşambaya tekrar 
içtima edilecektir. 

Türk_. Avusturya 
Ankara, 19 (Yakıt) - Avus

turya ile en ziyade mazhan 
müsaade mıllet esasına göre ·12 
şubattan mayıs bidayetine kadar 
mados vivendi aktedılmiıtir. 

lranla olan mados vivendi de 
3 ay temdit edildi. 

Fuhuşla mücadele için 
Ankara, 19 (Yakıt)- Fuhuşla 

mücadele talimatnamesi bitmek 
üzeredir. Bu hususta Alman Y 

lngiliz usulleri gözden gcçiriliyo~ 
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lranhükümetitedbir ..---------------------~----------------------• 
alıyor VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

Ankara, 19 (A.A.)- Aldığı
mız maifımata nazaran son za
manlarda İran parasının tenez-
zül etmekte olmasına binaen 
paranın daha ziyade sukutuna 
mani o mak üzere İran devleti 
gümüş meskukitını altına tebdi-

le karar vermi~tir. Bu suretle 
lran hükumeti memleket dahi
linde bari' i para muamelatını ve 
kambiyo alım salımını murakabe 
edebilecektir. 

lzmirde veremle mii · 
cadele 

İzmir, 19 (Vakıt) - Verem 
mücade e cemiyeti kongresi top
landı. Okunan raporda geçen 
ıene muayene edilen 10 bin ki
tiden 1300 kişinin veremli ol
duğu, bunlann tedavisile uğra
şıldığı anlaııldı.' Cemiyet müca
dele pullan ihtasına karar verdi. 

ithalat azahyor 
Ankara, 19 (Vakıt) - Güm

rüklerden son bet ayda alınan 
ithalat reımi geçen ıeneye nia· 
hetle 5 milyon lira azdır. Bu 
rakam, ithalit eşyuınm kıyme
tine göre heıap olunursa son 
dört ayda geçen ıeneye nisbetle 
25 milyonluk eksik itbalitta bu
lunduğumuz anlqilir. 

Yunan sefiri 
Ankara, 19, (Vakıt) - Hari

ciye vekili iyilqerek makamına 

ıeldi ve Yunan ıefirini kabul 
etti. Sefir yenı ataşemiıieri 
takdim etti. 

Vekilet Yunanlılarla yapılan 
•on projeyi tetkik ediyor. 

Sanayi kongresi 
Ankara, 19 ( Vakıt ) - 22 

nisanda burada açılacak Milli 
Sanayi kongresinde muhtelif ih-

tisas sahipleri tarafından şeker, 
prapçılık, ormancılık, kereste, 
zeytinyağı, dericilik ve diğer 
san'at şubelerimiz hakkında ra
porlar okunacaktır. 

lngilteredeyeni bir fzrkal 

1 

Londra, 19 (A.A) - Deyli 
Meylin haber verdiğine göre İn
gilterede müttehit imparatorluk 
fırkası namında yeni bir teşek
knl vOcut bulmuştur. 

Mübadil emlakinde takas! 
Yunanistan bu teklifi iktısadi olmaktan ziyade 

siyasi telakki ediyor 
Atjna 19 (Rumca gazeteler)

Hariciye encümeni dün bütün 
siyasi fu ka. ar ı eislerinin iştira· 
kile ve meb'uaan reisinın tahtı 
riyasetinde toplanmıştır. İçtima· 
da nazırlar da hazır bulunmuş
lardır. Evvela hariciye naz:m 
M. Mihalakof u o , söz alarak 
itilafnameyı ve:: hu hususta hü
kümetin noktai nazarını izah 
etmiştir. Müteakiben umuı u siy ay 

siye müdürü M. Çamados söz 
alarak itilafın teknik kısımlarını 
ve bilhassa mübadil emlakin 
tarzı tesviyesini teşrih etmi~tir. 

Bu mesele haJli müzakere edilen 
en mühim meseleyi teşkil eder. 
Türkiye hükumeti Türkiye ve 
Yunaniı1tanda mevcut mübadi 

emlakin mütekabilen takas ve 
mahsubunu ve iki tarafın yekdi
ğerinden miitalihede bulunma
masım teklif ediyor. 

Yunanistan bu meselelerin ik-

tısadi mahiyetinden ziyade siya
si mahiyetine atfı ehemmiyet 
ettıği cihetle buna itiraz etmek 
niyetinde değildir. Maamafih iç-
timada mübadil emlakin kısa 
bir müddet zarfında muhtelit 
mübadele komisyonu tarafından 
takdiri kıymet suretile tasfiyesi 
leh nde mütalea 'ar dermeyan 
edilmiştir. Maamafih bu mesele
n"n müzakeresi .dün intaç edil
mediği cihetle encümen bugün 
de toplanarak müzakeresine de
vamedecektir. 

Maamafih bugünkü içtimada 
bitaraf mübadele azasının müda
halesi olmaksızın mübadil emlak 
meselesine bir çarei hal bulun
ması muhtemeldir. Zira bitaraf 
azanın mnbadil emlik mesele
sinde Yunanistanı borçlu çıkar

maları ihtimali vardır. Yunan 
murahhası F okas kat'i talimatı 
hamilen cumartesi günü buradan 
lstanbula hareket edecektir. 

Milli darphanemiz 
ihtiyaçlarımıza tekabül edecek 
birçok madeni eşya yapıyor .. 

/t'J.llıl Darphanemlzin kapi$ı 
Dairelerin madeni eşya ihti

yacının Darpbanemizden temini 
için Başvekaletten bir ta
mim gönderildiğini dün yazmış
tık. 

hince Darphanede yapılabilecek 
olan işler tesbit edilmiştir. Bu 
arada kabartma, oyma milhür 
damga, klişe başlık ve imzalar, 
muhtelif şekilJerde madeni tabe
lalar, nakliye vasıtaları, sokak, 
hane ve idarehane plaka, nu
mcra: ve tabe liları,muhtelif ma
d c;nden muhtelif şekil ve eb'atta 
dökme, mücessem ve kabartma 
harf ve rakamlar, dare ve mü
esseseler cephe ve camekanları 
için demirden adi ve oymalı 
kapı pencere ve parmaklıklan, 
demircilik, torna ve tesviyeciliğe 
ait bütün işler, binalar için kapı 
tokmakları,f anahtarlıklar ve sa
ire madeni malzeme, her nevi 
şekil ve eb'atta 1'ristal Jivha, 
yaldızlı, yağlı boya, sade ve 
süslü tabelalar, hakki, nümune 

Başvekaletin bu tamini muci- Uzerine her türlü madeni eşya, 

Oldüm dirildim. Boşanmak isti
yorum. Bırakmıyor. Bu kadar 
yı dan sonra ayrılmak rezalettir. 

Boyumuzca evladımız var. 

V AKIT ın tefrikasu 96 
Onlara bak ta utan diyor. Onlara 
bakıp ta utanmak banamı düşer 
ona mı? Bir gün · gene kocamı 
o halde yakaladım.. Fakat bu 
rüyada midi? Hakikatta midi? 
Pek iyi kestiremiyorum. Y esim
den odanın camlarını bUtün 
indirdim. Tabak bardak, ayna 
sürahi, elime ne geçerse fırlat

tım tuz ile buz ettim. Evin için
deki insanların boğazlarına atı
larak boğmak istedim ..• 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Şimdi o cihete geleceğim .. 

Adetiniz nasıl? 
- Göremiyorum. Epice vakit

tir kesildim. Çok merak ediyo
rum verem mi oldum acaba? .. 
Genç yaşta veremler adetten 
'kesilir değil mi? 

- Merak etmeyiniz verem 
değilsiniz .. Çocuk doğurdunuz mu? 

- Üç tane ... 
- En büyüğü kaç yaşında-

d1r? 
·- Vallahi yaşlannı bilmem 

\ıoyca beni geçtiler .. 
- Zevciniz ile bir arada mı 

vaşıyorsunuz? 
Hanım uzun bir inilti ile 

cevap vererek : 
- Bir dam altında, bir ev 

ıçinde amma sanki birimiz mağ
rıpta birimiz maırıkta gibiyiz .. 

- Niçin Efendim ? 

- Erkeğim bana kocalık 
edemiyor ki ... 

- Beğiniz kaç yaşındadır. 
- Altmışa doğru ... Gençliğim 

heba oluyor .. 
- Altmışa doğru erkeklerin 

hepsinde bir cinsiyet rehaveti 
peyda olur. 
Hanım feryat kopararak: 
- Öyle demeyiniz hepsini 

söyJiyeyim mi şimdi .. 
- Söyleyiniz .. 
- Kocam oğlancıdır. Varını 

yoğunu pis pis genç heriflere 
çapkınlara, külhan beylerine da
ğıtır.. delikanlı uşak mı istersin 
meyhane miçosu mu? Bakkal 
oğlana mı? Perukar çırağı mı? 
Kaçdefa gözümle gördüm. Elim
le tu~tum,. Haykıra haykıra ba
şımı duvarlara vurdum. Yerlerde 
çırpındım.. Bayıldım.. Ayıldım. 

-Hep bunlar rüyada mı oluyor? 
- Hayır bu kırıp döktükle-

rim uyamkken vuı u bu'du. Duş
lar yaptılar.. Beni banyo'ara 
koydular. Hastanelere götürdü
ler.. Hiç bir şey karetmedi ... 
İçim yanıyor kim'er için 
onu da anlatırım.. KDdınm biri 
bana ne dedi biliyor musunuz ? 

- Hayır bilmiyorum . 

- Kocana yanıyorsun. Hasta-
lanıyorsun. Onun yoluna ö lecek
sin. Bu herifı sevme artık dedi .. 
Bu mümkün mü dedim ? Müm-

Bir yobaz 
Konyada haPse mah~ 

kum edildi 
Konya, 19 (Vak!t) - Konya

nın Karabağ köyünde Buharalı 
ishak hoca isminde bir imam 
halktan gördüğü itimadı aui isti
mal ederek klSyde hAkimlik 
yapmak sevdasına dtişmilş, karı
ları kocalarından boıatmak, jan
darmaları hapse atmak, şeyhlik 
yapmak istemiş ve arkasına top
ladığı birkaç kişi ile Mehmet 
efen dinin evini yıktırmışb. Bu 
yobazın muhakemesi dün intaç 
edildi ve hapse konmasına ka
rar verildi. 

Mücrimlerin iadesi 
ıçin 

Sofya, 19 ( A.A ) - Meclis 
Türk • Bulgar iadei mücrimin 
mukavelesini tasdik etmiştir. 

çakmak pullan, resim cibayetine 
mahsus marka, pul ve fişler 1 

vardır. 
Bunlardan başka zabit, efrat 

ve talebe kasketlerine mahsus 
madeni allmetler,harfler, rakam- ı 
Jar yapdmaktadır.Oarpanede İrem 

gram imal olunduğu gibi hassas 
terazi,baskül tamiratı,her nevioto-
mobil ve makine tamiratı icra 
edilmekte, pik ve ağaç kasnak

Her gün 
bir kur'a 

On hediye 
Her gun bir kariimi1" 

beş lira, dokuz kariimiıe 
muhtelif hediveler veri' 
voruz I 

Gazetemizi almak için her 
gUn verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabilecek 
bir kur'a numarası aldığı" 
nızı unutmayınız. Bu numa" 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa-
sının yukariki sağ köşesin
dedir. 
Her gftn ayni yerde ve 

her nüsha için ayn ayrı ol-
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak-
layınız ve gene her gün ga" 
zetemizde kazandıkları ilin 
olunan numaraları tetkik e
derek kendi numaranıza bir ' 
ikramiye isabet ederse VA• r 
KIT idaresine müracaat 
edİDİL 

* Dün 15 Şubat gün il 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi; 

4311 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye· 
ler kazanan numaralar şun• 
Jardır: 

5300 3915 370 
895 2150 4200 
475 4801 519 

Yann da 16 Şubat günU 
tevzi edilen numaralar 
Uzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha· 
mızda ilin olunacaktır. 

d 

lar imal olunmaktadır. Madalye 
madalyon, rozet gibi şeyl er de 
yapılıyor. Ayrıca madeni ve uz- 1 

vi hertürltü tahliller yapılması da l ı 
mümkündür. 'e~~~~~~~~~~~i 

Şimdiye kadar maliye daire- Sıhhat müsteşarı 
leri için 1500 tane lavha yapıl- İzmir, 19 (A.A) Sıhhat ve i ' 
mış, ıipariıler teslim edilmiştir. timai muavenet müsteşan bur' ~ 
Efrat yakalarına mahsus ya gelmiştir. 

~~;.r::!ic~r. da Darphanemizde Kabilde bir idam kaıaf 
Darphaneye sipariş edilen bu Moskova: 18 (A.A) Kabilde' 

gibi şeyler hem güzel, hem sağ- bildiriliyor: 
lim, hem ucuz ve çabuk olarak Beçe Sakanın hariciye naıı" 
temin edilmektedir. Darphaneye vekili ve Amanullah Hana hiy~ 
hususi siparişler de verilmekte, net etmekle maznun Meh111v 
umumi surette rağbet gösteril- Veli Hanın muhakemesi yapıl~ 
mektedir. ve idama mahküm edilmiştil 

Yapılan feylerin Darphanemiz- Karar Nadir Hana arzedilmiştil 
den temini, paramızın harice ak- Amanullah Han mahklımun aff' 
mamasına yanyacak, her hususta dilmesini mutazammın bir te~ 
iyi neticeler verecektir. graf çekmiştir. . . . . . aA. 

O gece yatağıma geldı. öte~ 
de şoför, yirmi iki ya~ında 
siyah gözleri, kıvır kıvır kirpi~ 
leri var.. Otomobile bineceği' 
Zllman hep onu aranm. Sorıt' 
Yusuf. Genç irisi aslan gibi •• 

kündür dedidi. Nasıl dedim.. O 
sana oğlanlarla hiyanet ediyor 
sen de ona kadınlarla nisbet 
ver dedi.. 

Nasıl dedim. SeviciHk yapalım 
dedi... Hiç kadın erkeğin yerıni 
tutar mı ? O kadından da sö-

zünden de nefret ettim kaçtım •. 
Ben kimi sevdiğimi zaten pek 
ıyı bilmiyorum ki... Kocamla 

hissen ayrı yaşayalı göynüme 
başka genç genç et kekler duldu. 

- Göynünilze genç erkekler 
nasıl doldu? 

- Bilir m:yiın ben .• 
ce birisile birleşirim ... 

- Nerede? 

Her ge-

- Rüyada, hayalimde, dö-
şekte beni hiç yalnız bırakmaz
lar. Onlar bana sarılırlar .. Ben 
de onlara.. bir şeyler olurum. 
Haykırırım .. 

- Bu del ıkanlılar kimdir? ba
na bir kaçını tarifeder misiniz ? 

- Bir tanesine kapalı çarııya 
girerken rast ge!dim. Bana bak
tı içini çekti. Ben de bir ezgin
lik geçirdim. Fidan gibi bir de
likanlı.. Yavaşça işaret ettim. 

- Kim bu Yusuf?. 
- Konağı döşemiye gelıl 

yorgancı kalfası.. Yusuf beııf 
hiç bir gece yalnız bırakmal··,.ı ) 

- Yusuf gece konağa D8 \ 

gelir? t 
- Yükün içinden çıkar.. ~ ) 

nimle yatar, sonra gene kaY 
olur ... 

- Hanım efendi sizin bu h~ ) 
talığınız karışık.. iyice tedıt , L 
iıter .. Bir konsültasyon yap1111 ~ 
lıyız ... 1 

- Peki amma beni kocsrd' l 
dan boşatıp Yusufa verebiJecelı' l 
misiniz? 

- Çalışırız .. ı 
·çi" 

- Kocamdan boşanmak •b.,t 
onu oğlanla cürmü ınef 1" 
halinde yakalayıp bu hali rıı~,, 
keme de isbatetmek l azııllrt' 
Öyle dediler .. 
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Mektup ve telıtraf ücretlerine Zdllll 

Posta müdiri umumisi şa- i -~~..,,,..,,..---,,.............,..,,.~"'.WT...; 

yiaları tekzip ediyor 
Telgraf işleri 

Islah icin yeni tedbirler alınacak , 
Fahri Beyin gazetemize beyanatı 

/ 
P0tta,.. ~ mOdorlyett umumiyeıl 

Ankara, 19 ( V akıt ) - Poıta 
n telgraf mftdllr umumisi F ah-
ri bey muhtelif posta ve telgraf 
itleri hakkında bana fU beyanat
ta bulundu: 

diği için bu bapta idarece .&y
lenecek bir ıey yoktur. 

Po5llJ taMrraf HJndığı 
-Posta tuarnıf sandığı itl ne 

oldu? 
- T uarruf aaııdıiı teaiai için 

maliye veklletile hali muhabe
redeyim. Bundanbqka poıtane
lerde - tabii tıcret mukabilinde -
reklam itleri yapmak ta muta
saner ve tahakkuku kariptir. 

Yeni taşavvurlar 
- Telgraf muhaberab nud 

gidiyor! Yeni makineler celbi 
meselesi ne oldu? 

• 
- Eıulı ve bnyOk merkezle-

rimizi Hnk ve Simens gibi ıeri 
makinelerle techiı ettik. Ve 
bu yolda devam tabiidir. Bu sa
yede muhaberat, Arap harflerile 
olduğiından daha iyi gitmektedir. 

19JO b6tçesl . 

-Şehirler arasında telefon tesisi 
mukavelesi meclisten neden geri 
tiındı? 

- 1930 bütçesinde memurin 
maaıati için ve diğer kısımlarda 
ne yapmak niyetindeainiz? 

- Memurin maatab Barem 
kanununa tabi olup bütçe ile ala
kadar değildir. -Ankara-fstanbul telefonumuzu 

l>ilhassa iki devreye iblağ edip 
neticeler iktitafına başladıktan 
tonra bu mukavele üzerinde bir 
az durmak lizım geldi. 
Miiteha"ı~ların rapora 
- Posta ve telgrafın Nafıaya 

rapbnda eıas nedir ? 
-Alman mlltehr.&f'lılannın rapo

runda filvaki böyle bir madde 
vardır. Fakat henliz salahiyettar 
makamatın tetkikinden geçme-

Bütçemiz geçen ıenekinin ay
mdır. Yeniden makineler celbet
mek Ye ioletme Tasıtalanmı
zı her sabada çoğaltmak ve 
kuffetlendirmek btıtçemizin is
titaab dahilinde de olsa bizim 
için yeglne hedeftir. 

Zam var mı, ')lok mu? 
- Posta ve telgraf ilcretlert

ne ıam var mı? 
- Hayır &yle bir ıey yoktur. 

Hileli gıdalar 
Emanet Bakkallar cemiyetile bir:

likte yeni tedbirler alıyor 
Bakkallar cemiyeti umumt kl· 

tibı Fethi bey dün Emanete git
miı, mua'V'İn HAmit beyle g6rilş· 
mUştilr. FethiB. 
Hlmit beye ~w:w;~~~'r«i 
bakkallardan a
lman cezalar 
hakkında uzun 
uzun izahat ver-
IDİftir. 

Fethi bey· dün 
bir muharriri • 
mize ıunlan ı&y
lemiftir: 

.. Bakkalların 

....r-G'"'ln' 

kendilerind~n : ıokkallar cmıigdi 
hnan cezalann urnumt ~bl 
haksız olarak Fetlıı B. 
tarhedildiğinden ıiklyetlerf ma· 
lftmdur. HAmit beyle temas-
lanmızda bu cezamn daha 
ıalim bir tekilde, bakkallan ez
miyecek bir surette alınması 
için yeni usuller ittihazını d!l
tllndnk. 

Bundan sonra bakkallar eti· 
ketsiz hiç bir ıey aatmıyacak
lardır. Meseli pasbrma ve su
cuğun Ozerinde nevi ve cinsini 
Yazan etiket bulunmazsa bakkal 

ııddetle tecziye edilecektir. Çün
kn bakkal hileli olduğuna t6p
he olmıyan etiketsiz malı aat
mıya teıebbOı etmif demektir. 
Etiketli ve damgalı olduğu hal
de mal bozuk v.e hileli çıkarsa 
bu takdirde ceza amilinden alı
nacak, bakkal ceza Yermiyecek
tir. Makama, helva ve saire 
için de bakkal amilinden hakiki 
fatura almıya mecbur tutulacak
br. Bundan maada karlfık ve 
hileli mal satmanm önilne 
geçmek, ayni zamanda bakkal
ların ceza vermemelerini temin 
için daha bazı yeni tedbirler 
ahnacaktır. 

Mektepte çan 
Tahkikattan b6vle bir ~ev 

olmadı6ı anl~ıldı 
Sabık mftlkiye mOfettiflerfnden 

Aziz Beyin e't'İ civanndaki kilise 
ve mektepte •akitli •akitsiz çan 
çalındığından babaederek vila
yete fiklyet ettiği yazılmı§b • 
DDn vali mua'rini Fazlı B. bu 
mesele hakkında demiftir ki: 

- Meaeleyi tahkik ediyoruz • 
Bahsedilen kilise Pangalbda-

Şehrin ıııı-asına burasına konan otomatik tarlı 11111.kinf>. 
lerl birçok tısi%lere eğlence olmu~tur. Bu garip meıga· 

lenin tafsil~tını a~ağıda okuyunuz I 

İstanbulun işsizlerine 
eğlence çıktı 

Nikel yirmilikleri tramvay 
altında ezerek .. 

Otomatik tartı makinelerinde 5 
kuruş vermiş gibi tartılıyorlar 

Son zamanlarda ıehrimizin 
muhtelif yerlerinde bilhas-

sa sinemalarda otomatik tartı 

makineleri na
zara çarpmak
tadır. Bu tera
zilerin ufak bir 
deliğinden içeri 
5 kuruş abldığı 
takdirde tera
zinin üstüne çı
kan adam in
meden alttaki 
bir delikten va
pur biletine be
nzer bir mukav-

va parçası çıkmaktadır. Bu mu
kavvamn üzerinde tartılan ada-
mın ııkleti yazılı bulunmaktadır. 
Bazı işsiz güçsilzler makineye 5 
kurut yerine kırk para atarak 
tartılmak istemişlerse de terazı 
bu paraları kabul etmemiş, alt-
taki yerden iade etmiştir. Bunun 
Ozerine bu açık gözler dütün-
müıler, taiınmıılar, nihayet §U 

kurnazlığı bulmuılardır: 
Tramvay tekerlekleri albnda 

yauılblan ve ezilen nikel yirmi 

Fransız sefiri 
Fransa Sffiri Mö?ö Lö '!'~nt 

dö Şanıbrö.nü~ bugun şehrımııe 
gelmesine ıntı~lunuyor. 

İngiliz lirası 
lngiliı lirası dün borsada 1046 

kuruşta açılmış ve 1046,5 a 
kadar yilkıeldikten sonra 1044! 
75 kuruşta kapanmıştır. y ~nı 

bazı tadilit yapılan ıh-
ve · b"ki C r tiyaç listesinın t~t . ı ne uma -
tesi gününden ıtıbaren başla-

dır. Saat 6 dan sonra. 4 defa 
an çalınıyormuş . Katolık olma· 

~ığımı:ı için bu kadarının az mı 
çok mu olduğunu bilmiyoruz. 

Simdi bunu tahkik ediyoruz . 
Mektebe gelince: mektepte çan 
çalınmadığı anlaşılmıştır. 

nacaktır. 

paralıklar terazinin deliğinden 
atıldığı takdirde makine itle· 
mekte ve tartmaktadır. 

Bu suretle bir çok açıkgCSz· 
ler tarhlmışlar ve adeta bu 
muzipliği kendilerine it edin· 
mişlerdir. Hatta geçen gün bir 
vapur iskelesinde bulunan bu 
terazilerden biri açıJmış, içinin 
beş kuruşluklar yerine ezik yir
mi paralıklarla dolu olduğu 
görülmüştür. 

Bu terazile
rin diğer bir 
kısmında da beş 
kuruş abldığı 
takdirde bir 
ibre sıkleti gös
termektedir. 

Bu makineye 
de şu muzip
lik şekli tatbik 
edilmiştir: Tar· 
tılmak istiyen
lerden evveli 
birisi makineye binmekte, tar
tılmakta, sonra inmeden diğeri 
ayağını basmakta, bu suretle 
15 - 20 kişi birden bir çeyrekle 
tartılabilmektedir. 

Venizelos ne za- : 
man geliyor? 

Türk- Yunan mübadele itilaf
nameıinin imzası merasimi, söy· I 
lendiğine nazaran, M. Venizelosun 
Ankara ziyaretine bir zemin 
teşkil edecektir. Maamafih bu 
haberi ihtiyatla kaydetmek ıa
zımdır. 

Çnnkn her iki hükumet imza 
merasiminin bir an enel yapıl
masına taraftardırlar . Mösyö 
Venizelosun seyahati ise bu ka
dar çabuk olamıyacaktır. 

Ankara seyahatinde Yunan 
Başvekiline, Yunan Hariciye 
nazınnın da refakat edeceği 
kuvvetle söyleniyor. 

VdJJ . m .11 1 
Ne demek? 

Selim Sırrı B. 
"folklor,, ·kelime-

• • 
sının manasını 

bilmiyor mu ? 
Bir honjerans ve bir iddia 

Selim Sırn B. geçenlerde Mu
allim mektebinde !sveç cimnas
ttğine dair bir 
konferans ver
mlı, bir aralık 
folklordan da 
bahsetmişti. 
Halk Bilgiıi der
neği anıından 
Mehmet Halit 
Bey, bu konfe
ransı mevmv 
bahsederek bir 
muharriri mi z • 
fUD}an ı&yle-

. , 

mif tfr : S./Jm Srm Bş 

- Selim Sırn B. konfer&Mın• 
da ineç balkının yemesinden, 
içmesinden, ıfyinmesinden bah
ıetmiı, Ye İfte bunlar folklordlll', 
demİf. Bu ifade eğer bana an
labldığı gibi ise, memleketimiz-
de folklor mefhumunu anlatmak 
iatiyenlerin yanht yola aapbldan
na ve herkese halk bilgi.il hak
kında yanhı ıeyler öğrettikle
rine hnkmetmek lazım gelir. 

Bize ve dünyaya göre folklor 
halkın hayabdır. Halkın kendine 
mahsul kült nrn ve medeniyeti-
dir. Bunu böyle anlatmamak 
doğru olmadığı gibi folklorla 
sureti ciddiyede iştiğal etmemi§ 
ve meslek itibarile etmesine de 
imkin bulunmamıı kimse~fin 
folklordan bahsetmeleri de rene 
doğru değildir. Üç aenedenberi 
Türk folkloru fizerinde çok mO
teYazı, fakat esaslı bir surette 
çalışan Halk Bilgisi derneği bu 
yanlış hareketi ortaya koymakta 
tereddüt etmez. 

Em ivet HJndığı hadiM:si 
Emniyet sandığından aahte

kArhk suretile alman 6000 liranın 
tahkikatı zabıtaca bitiril~ 
AyetulJah Ef. ile diğer Dç maz
nun dün adliyeye teslim edil
miştir. 

Tahkikat, ikinci müstantikliğe 
hanle olunmUJtur. • 

üüzeı gözler 
Cevap göndermek zamanı 

bugün nihayet buldu.Birkaç \ 
güne kadar kur'a çekilecek 
ve kazananlara hediyeleri 
takdim edilecektir . 

1-Y azı makinesi. 
2-Zenit gramofonu. 
3-BiJek ve cep saatleri, 
4-Gramofon plakları. 
5-Muson müstahzaratından 

podra, lavanta, tıraş ta
kımı, kolonya, losyon, sa-
bun ... V. S. 

6-Altı tane fotograf çek
tirmek hakkı ... 

7-Sinema duhuliye karne
leri ... 

8-V AKIT ismini taşıyan 
bir balı seççade. 

V · S. V. S. Yardır. 

-Okuyucularımız eksik DÜ.S· 

halan idarehanemizden her 
zaman tedarik edebilirler _ 
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Fransız kabineıdnin 
istifası 

Pansız kabinesi bir parla
mento manevresi netice-

linde akalliyette kaldı Ye bq 
vekil M. Tardiyö istifuım verdi. 
Bu sureti~ Fransada meydana 
çıkan kabine bubram uhiren 
ehemmiyettiz, fakat hakikatte 
mühim bir hadisedir. 

Habrlarda olduğu llzre Taz. 
iiy6 kabineai geçen tefrlniHni 
~ptidasmda tqekkll etmifti. 
Kabinenin tefekkW& uzan ve 
zahmetli olmuştu. Bu kabine &ç 
aydan beri sosyalist ve radikal 
aoaiyaliat erin mntemadl muha
lefetlerine maruz bulunmakla 
heraber parlemento da oldukça 
kuvvetli bir ekseriyete malik idi. 

Bu noktai nazardan dalıa epi
te zaman iktidar meYlrffni mu
hafaza edeceği lmit ediliyordu. 
Oman itin gayet ebemlyetm bir 
bntçe meselesinden dolayı kabi
nenin çekildiği halteri gerek 
Franaada, gerek F rama haricin
de hayretle kal'fll•Dllbfbr. 

T ardiy& kabinenin ı.tifumı 
illtaç eden esbabı bazı franaız 
menabii fU yolda iıah ediyorlar: 
Fran11Z bqvekili M. Tardiy6 
aleyhindeki darbe epeyice zaman• 
dan beri hazırlanmııbr: Bqve
kilin Londrada bulunmumdan 
ve .onra haatalanmuuıdaa iati
fade edilerek haDrlak ikmal 
olmun111tur. MaH1e num M. 
Şeroo parlamento manevrelerine 
ftldf olmadığından vaziyeti ida
me edememit ve kabine alralli
pette kalmı9br. 

Hadise 11rf bu ~erçtve dahilln
tle11 mBtaJea edilir1e Fnuwz ka
öine buhranını alellde bir dahili 
flrka meselm addetmek icap 
.diyor. Hatta sadece bir taadGf 
mahsuhi olu bu badiaeyi fırka 
meselesi addetmek bile fula 
ıörllnilyor. 

Fakat bize öyle geliyor ki bu 
meselenin mahiyeti telgraflArm 
haber verdiği kadar basit olma
• gerektir. Buhranın Londrada
ld mOzakerahn en hararetli bir 
lafhasma tesadnf etmesi bu hu
..ta her kesi şOpbeye dqftre
eek baıhca bir aebeptir. 

Açık bir hakikattu ki Loadra 
lıonferansının cereyanı Fram&JI 
memnun etmiyor. Konferamta 
lngiltere F ransadan ziyade Ame. 
rikaya Jaklatmlf p&Dlyor. Di
ter taraftan ltaJya da açıktu 
açığa Franaaya rakip bir vazi
yet alıyor, Akdenizde F ranaa 
ile m8aavi olmak istiyor ; ayni 
zamanda ispanya ile Akdeuizde 
1ıiZ1rfaclıtı bir ittifak aayesiade 
Manilya - Cezafr battım tehdit 
etmek •uretile Fransanın Akde. 
aizdeki vaziyeti için bir tehlike 
oluyor. 

Bu vaziyet içinde Franaa için 
Londra konferansını m8aait bir 
istikamete se.ketmek hnklu.z
d. ft binaenaleyh Fransa be
.. mna konferamın neticesiz 
kahauı matlup ve m&ltezemdir. 

Acaba F ranaa bilkOmeti doğ
rudan doğruya Loodra koaafe
ransmı akım bırakmak mes'uli
yetini Ozerine almak. yahut 
açıktan açığa konferanıtaıı çe
kilip gitmek istemediği için 
maksadına dolaşık bir yoldan 
mı gitti? Bir parlimeuto uıanev
reaı ile kabine buhranı çıkara

rak konfer•Mtaa .,nlmak mı 
istedi? 

Uvu.tmemak lf.,..,'. . ...;.... W ı.o.tra 

. 
Ruhi Beyin defterinden: 2 GELI S 1 

GOZEL 
, 

O halde bu gürültü ne idi, 
nereden geliyordu; 

Ku aliçe dedikodusu nw,. ,..u..... ,_ç 
kıraliçesinden, aıra dlf

tllkçe, babactmek ldet Gld.JL 
Biz do hu Uetıe .n.,et ..... ,_ 
değiliz. 

Gam, gamm, gümmm 1 

Bir aralık kadınların bir hilesi 
olmasın diye düşündüler 

Bu meseleye ct..ir ..kla ve 
hayale gelen ne kadm- habu 
ve tasYir v....., hepsi bir rtıfi
kimi% tanfmclm Yaühiı ~ 
bize yazacak pek u bir ıey 
kahlljı -.iWrl Bir .... .-.. 
ele geçirdik mi ve bu ....Wa 
afbna bq, on etimle uyclurar-.k 
gazeteye koymak latec:Hk mi, 
bittabi hayallıanemize değil, 
elimizdeki ecnebi gazce ve 

~'- Şeh »entll gelWGr 
1920 -- kADunuuıaiainde 

Atiaacla ..._,ordu-. O zamua 
Y-anieta TMd-4 arumdu 
intihap ....... meı,•1111ar Yardı; 
......... bualarile arbdqtım. 

A,.& P1~4;_=: Seli-
.. eeme•ti en mu-
ralabu .. laeyet ıelmifti. Bu 
MJet, Tlrlderia feci vaziyetini 
il. v..aeı .. alatmak •• bul 
iatirhamda bulunmak iıtiyordu. 
He,et UUI fU 91W&tiaa mwU
kepti: merhum fazıla mühterem 
A ... Efendi ile S- Bey ve mer· 
bum H._ Bey. 

Bir akıam Averof lokantasın
da yemek yodikteo aoDra meb'
usluda K. .. Bey, vaktile Os
manlı bl1k6meti zamuıoda Seli
nikte pek mnhim bir memuriy-.. 
ti olan •• timdi Atinada Tnrk 
meb'uau bulunan Sa .. Bey ve 
yukanda bildircliilm Rvat Vik
torya otelinin aalonunda toplan
dık. 

Meb 'u• K... Bey dedi ki : 
- Galiba laaberiıaiz JOk 1 Ati

naya Wr 19pirit pldf; bir takım 
meşhur adlmlana nahlanaı cel· 
bedip koDUfU)'Or. Hatta ıece 
~ Sadinia rulumu aetirmit 
ondan Jeni bir eaer iltemif. 
Acem tairi ( kafa ) redifli bir , 
gazel okumUf; ifte bakmazt hu 
pzete:re dercetmifİer. 

Diye bize Rumca bir gazete 
,Wenli. 

Bamm ilerine, lspirtizme 
haldrwla, kODaf11U111 bqladık; 
bea bilcliiim, bir iki vak'ayı 
ulatbm. lıleb 'ua S... Bey dedi iri: 

- V allalli, bea blyte eeylere 
dlnyada inanmam. l...nıa vl
cudllnden ayn , .. ,..... 10nra 
da bir YO.cut halinde girtlnen 
ruh. benim akllllllll kabul ede-: 
ceii birfeJ değildir. Cin. peri 
tibi evham ve hayal mahtulil 
.azler, bua YIZ gelir; ıelir 
ımm• L. Y alna. bir baa11e, ba-
pmdaa ıeçen pek mOthit bir 
bacliM, beni tereddOde dl1fllrdl1. 

Şimdi, arkadapmın uılattığı 
•u'alara, evelki gibi, omm ıil
lııerek glllmtıyorum ; "ihtimal ., 
diyorum. 

Bir mektebi IH muunu oldu
ju:ma. -dcb ifl..I• ainfbtıma 
raime• ( IMlki olur t ) diye flp
beli bir allka ile diallyonm. 

lıroahnmmnn muvaffaldyeti bu
gilnkn lngiliz amele hlk6metini 
takviye edeeelttir. Halbuki Fran-
uyı Amıpada 7almz bırakarak 
Amerikaya yaklqan, sonra mef· 

bur tamirat koaferanauada Snovden 
vuıtuı ile Fr .... ayı o kadar 
mar eden lnıila amele lıttk6-
IMtiııl talniye edecek bir neti
ceyi bagUnkl Fnm1Z htllr6me
tiDia iatemelİDe imldn yoldur. 
Billlda tamirat komerammda 
lagiüz amele hOka.>.eti mme.. 
ailinden g6rdOğil ıarann iatib
muu l.oadra kcmfewanaUlda çı
kan.$ İılltiyecıeldir. 

itte blltia la .ayetler -
zan diklrate. aı....rea Tardiyl 
kabinesiııİll İltif.... hir Iİ}'ai 
tertip teklinde tcllkki etmek 
manasız; sayılmamak lhımgelir. 

l:J.ehuıet ~cm 

Enelce pek mGbim bir Os
manb memuru olan bu mllnev-
Yer ve tec.rilbeli meb'ustan, ba
fllldan geçen mllthiş hadiseyi 
anlatmuım rica ettik. S.- Bey 
biraz tereddüt ettikten IODI'•, 
flSyle anlatb : 

- Yeni kiraladığım k9nafa 
hen&z yeni tquumfbk. Evdeki 
kadmlar buraya naldetmemaae 
muhalefet ediyorlardı. Ba ev 
tekin değilmif, f6yle imif, bayle 
imiş... Ben batıl itikatlann tid
detle aleyhinde olduğum için, 
on.lara inat, fikrimde iırar ettim; 
nihayet efendim, dediğim gibi, 
konağa taıındık. 

Gecenin bir vakti, hizmetçi
lerden birinin yatt&ğı odadan bir 
feryat. bir vaveyllchr koptu ... 

Ne var, ne oluyor? 
Hep birdea koştuk. Hizmetçi 

kadmın rengi uçmuş, tirtir tit
riyordu. Bin mütkülit ile anlat-
b ki, odanın döteme tahtalan 
albndan sesler geliyormuş. 

Feaiiphanallah 1 Bu da nere
den çıktı. 

Mutlaka kadınlann bir hileai 
olacak, dedim. 

Ôyle ya ? onlar, mn tekin 
olmadığını iddia ettikleri halde 
ben ditalemedim. Şimdi beni de 
bayle feylerle ibaa çalqacaklar 
yutar mıyım ben ? 

Hizmetçiyi bir iyi payladım; 

diier bir arkadaımın odasına 
g&ndeırdim. Bu badisenİD yalan 
olduğunu ispat için, o odada 
kendim yatmıya karar verdim. 
Bu karanm kadınlan korkuttu; 
fakat o kadar ciddi idim 
ki kimse itiraza cesaret ede
medi. Neyse, efendim matmı-

yahm yatağımı oraya getirttim, 
herkesi yerine gı5oderdim. 

Konakta 1e& aeda keaildi; bir 
müddet geçti. 

- Güiilim... Gonom .• gnanm •. 
gnnom.. 

- Gnnnm.. gnnom.. gtiOiim ... 
- GftOOm.. gtHlilm .• 
Bu 8eller dBıeme albndan ge

liyon:la. Hemen &rlacbm; ay. 
tımla tahtalara vurmıJ• ı,.._ 
dun. 

Ne gezer, ıes biç de orala 
delil Güllüm .. Güüümler devam 
edip gidiyor. Bunda bana karp 
yapılan bir kurnazlık olması 
ihtimali, fikrimde yer etmit&, 
dqanya çaktım, etrafı dolafbm.. 
meydanda kimae yok. 

Oda zemin bbnda idii döte
me albna birinin saklanmak 
imklm olamazdı. Maamafih, kinı 
bilir buraya yeni taıındık, helki 
de eda albnda uldanacak bir 
yer vardır sabaha kadar sabret
mek lazım geliyordu. 

GUüiim... gililümler bili de

mecmualanna mllracaat ediyoruz. 
Orada bulduldarmuzı yuıyonız. 

Geçen p .. LoDClon NiJW,, 
gazetesinin bir dlmleli tulWı
mıza gİtmitti. Bu ıuete dİJOt-" 
du ki: .. Tllrk lurüpat intihapta 
bulunmamıttır .• Bunu uldettik. 

BWlllll hakikat olmachjı oka· 
clar qikardı ki tekzibe llDm 
yoktu. 

Mcaell hir pute Yum& Nadi 
Bey zayıf, Rqat Nuri Be1 A
mandır diye bir lıaber Dqntle 
buna ıktdııu e--. a,.wa t.k· 
zibine iham bir • 1 

Bu kadar Defl'İJ'dlalt, ı. ka
dar telgnflarchm ....,. bu mn
enet hakilıab w. telnartamak 
ltbu;•- lü..ebaemiftilr • 

Arkadllflmmn yudıp fıba 
bu terdmeden işMltenclifhai g61-
teriyor. Biz lngfliz mecmauımn 
bObtamna - lnanmadığmım 14yfe-
mek için-rivayet ıipaile 1erllvha 
yapımfı bununla iktifa eylemit-
tik. Bunu tekzip llumaa buma 
aeviili ark.adtı•••ı yapabilir. 

Mademki IU'W .... Daer 
Beye tekzip edilmek llılre bir 
iki rivayet daba lıabrlatalim: 

Geçeiılenle bir Fw pze
teai giizellere ftlHtB ~ 

teakit ect.ka lanlipl..m danı 
edifleri •11 aamda cli)ordu ki : 
.. Tllrkiye kıraliçuinin kavmyeai 
herhalde fazlaca J0Nm1111ar L 
Sonra " La Domeuiko del 
Corieıe,, iamindeki İtalyan mec
mua da JmaUçıe.,ld ı.. tom
bul bulmakta Ye "zahir, Tlrki· 
yede g(lzel wlr içbt tombul 
olmak llzım ıeliyort., demek· 
tedir. 

Bu 8kler de telgraf hbe,.. 
lerine .e ••ıil arbdqımmn 
nefl'lyatma mlnaft 9eylerdir. Bb 
İDallllUJO"IL E'trafbca tebiW 
iee nalına mıhına maharrfrüıe 
doterf 

• 
Kadın parmatı 

Marmaraclaa ı~ latnw 
la gelen iki vapur Ka&-

kulesinde çarpışmıılar. 
Tevekkelei ., cherchu la ft.,. .. 

dememifler. 

• 
Ziftlenme-

vam ediyordu; bfttftn gece uyu- G inlerden, batta haftalardan 
madım. Sabah erkenden dllşeme beri Babiali kalclırımlan 
tahtalarının bir ikisini çıkarttım ziftleniyor. Meğene bu kaldırımı 
zemin ile döşeme ara11nda otuz ziftlet.ea ..bak ~ 
kırk aantimetrelik bir boşluk 

1 
Haydar Bey İlaif. 

Yarda. Buraya biriaia girip UUD Bu aift iliaıia iJi b dağı 
gece gürültü yapmasına imkin haldaıada fik&Jeder ititiJanz.. 
olamazdı. Ben gene her ihtimaıe Anlatıbyor ki tMa iti Ha,dar Bey 
kaqı boşluğu tetkik ettim; hiç ı ' tek b...- ,..,.....,_. 1Weıfi 
bir tarafta bir llÇ&ll deliii büe Emin Be.yin ortalı olw w m 
yoktu • . . siye edtıriıa. Her halde o .. 

O balde bu aQriltüler ne idı? iştea daha iyi ..... 
Neredea Çlka)lonlu1 f D . .L l fl'_',__J:_ Jz..- -· 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT .-

Mücrim ve mücrimin 
takkesi! 

7avallı "Feyziati" nin kiillerl 
~tinde yeni bir dediko-

dunun ayn bir yangın gibi alev
lenditfni görlıyoruz. Kendi he
..a... lau yeni ve manevi yan
gından da hakiki yangınlar ka• 
4ar asap Ye letw1'1r 4l~ıum. 

Zaten Adettir; lıtanbulun her 
ebemmiydli yuıııundaıı monra 
pa•len at .. l»aaar. Hu ka· 
lem bu mevzuu itler, her ma
kam bu uoktada bir beyanatla 
badi bt...,.mi 6der. 

Heyecularm ıirayeti boftgr, 
ll-1eketia laer k&teainden ayn 
aldelor yapan canh bir hareket
teki .ıa. iDklr edllebilir mi ? 
l,t. laot amma bltGn ba iyi Ye 
bQf oı.. pyba feaa berbat bir 
tarafı var ki o ela ıOnkabliji-
6. ~ içbade at91 b6-
alderlabt Jan&p 86Dmul pel 
bir aanzanadar, fakat bu ...,ıta
larla pce ı,dmlanmu. BilP 
~ da bpla bayleclir. 
Abp tutam ~• nihayet Wtan 
sonra İf meydanına yolumuz dü· 
f1ace J&D ~ Ayni •~ 
.,_.. çıkaa ve api 1 'eri 
YVeD Wolerce yansın '\.ak· 
mOmln eıı kuvvetli tahıt . lr. 

Son yanpda da eneli T erkoe 
kumpanyasına hncum edildi. 
Sonra etfaiyeye kılıç çekildi. 
Eski, daha eski ı~lıireminleri 
beyanatta bulundu. Httcuma uf
nyan etfaiye mOdnrn au yerine 
.tq p0••da. Belki bu sattann 
hepsi laaklıchr. Ukin haklamu 
bagOn bllumakbm u11l Mr 
fayda umDJorlar ? 

Ortada JaDU l>ir tehir vu. 
Bmaua sebebi bin deiil; hatta 
iki deiil birdir. Çünkü yangın 
motörle, otomobille değil. IQ ile 
aöner ve -. pldutıca bir ftlaa
dır ki n•ede bir w hlh1tM 
oau civarındaki T erkos m.C.W.· 
lan kumpuya tarafında kunı
tulur. Bu acı hakikati bqikteld 
çocuklar bile bilir . 

DOlıkO guetelerin yazdığına 
gire kumpanya son günlerde 
Aakaradaa gelen bir murakabe 
me11nuudan korkarak bl1ta. 
mmfuldara ıu akıhyormuf. Ga
zetenin ıon temenai.si "Bari bu 
zat, biç gılmuin ki biz yangın
larda ıuauzluk bellsından kurtu· 
lahm ' ., Diyor. 

Demek, IU81Dluk, ı.tırart bu 
hal cleğil, bir kastimit- Bu hllk· 
mlln en açık manah hDccetbd 1111.,...,, •eadi elite vermif 
oh.,..- m11? Sebnmızın ne kuv· 
fttli beut.leri varmıf, yarabbi l. 

Seyyah 

•y AKIT .INTAKViMi 

Perşembe 

-Şubat 
1930 a...,.,,.""""' 

ıus 

Birinci umre lıawa)la 
Conef11 Jotuıu: 6,49 - i.lı~ : 17.49 
Ayın dotufU : 1, 16 - baiı11 : 10,23 

Utar .1Z,40 ... Mlc I s,ı:ı 

Na.mu vakitleri 
Saa..h Otıe lldodı Akf&ID y

UO ı2.,2t ıs.21 17,49 11.ZO 
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V AKIT iN ŞEHİR HABERLERİ a a• 
KUMBARA ALA Nil Defterdarlıkta. 

• 
imtihan 

Terfi etmek istiyen 
memurlara yol açıldı 

Ücreti 10 - 35 lira olan me· 
murların ehliyetleri derecesinde 
terfi etmelerini temin için Def
terdarlık 28 şubatta bir imtihan 
açmaktıdır. 28 tubabn cama 
giintlne tesadüf etmesine ra~en 
imtihan yapılacakbr. imtihana 
memuriyete girmek istiyenler de 
alınacak, bunlar imtihanda ka .. 
ıaodıldan ükdirde münhal oı .. 
dukça birer vazifeye tayin edi .. 

Jcceklerdir. 
İmtihana girmek istiyenler çok 

olana, imtihan DartUfünun kon
ferans salonunda, az olursa Def-
terdarlıkta yapılacakbr. 

Bu nasıl şey? 
Hastanelerede emaye bar

dak kullanılabilir mi? 
Geçenlerde Cerrahpaıa has

tanesini ziyaret edeo bir zat, 
hastalara emaye bardaklar için· 
de su verildiğini görmüf, hayret 
etmit ve oradaki doktorlara 
bunun sebebini sormuştur. Bu 
zatın aldığı cevap şudur : 

- CClm bardaklar kınlıyor 
diye emaye bardak kullamyoruz. 

Bu mlişahededen aonra bu zat 

diyor ki: 
••- Dllnyamn hiç bir yerinde 

hastanede emaye bardak kulla
nılmaz. Emaye bardak, filvaki 
kırılmaz, fakat çatlar. Çatlak
ların arasına kir girer, mikrop 
girer ve bir hastamn mikrobile 
diierleri de zehirlenir.111 ' 

Liman idaresi. tahkikata 
başladı 

Enelki akfam Kabataş &ılln
de çarpıııan İngiliz bandıralı 
( Plimons) ve ltalyan ( Fiyuma· 
na ) vapurlan hakkında Liman 
daireıince tahkikata baılanmıştır. 

Tahkikata ı&e miisademe
deıa evvel her iki wpurun da 
fenerlerinin yandığı ve aradaki 
( Homerik ) seyyah gemisinin 
Tapurlarm biribirini glSrmesine 
111ani olduğu anla.tdmışbr. (Fi-
111mana) mn yaralan tehlikeli 
olduğundan diın akşam Halice 
alınarak havuza çekilmiştir. Di
ter npur da Beıiktaı lSnOnde 
tamir edilmiıtir. 

Dlln her iki vapur ıacentele· 
rl de yekdiğerini protesto et-
111işlerdir. - ----

S. O. S. 
M armarada kazaya 

u(Jrıyan vapur 
Dlln gece 24 te Okmeydanı 

f.atuyonu Marmara denizinden 
a. o. .. imdat işaretini almış ve 
bir 9 apuruu tehlikede olduğunu 
anlıyarak derhal liman ve tahli .. 
aiyeyi haberdar etmiştir. Limanın 
yapbğı tahkikatta bu işaretlerin 
Çanakkalede ( Meyços Patras ) 
vapurundan alındığı ve yapunın 
karaya dOşerek Akbaşta karaya 
oturduğu anlatılmıştır. Vapurun 
içindekileri almak ve kurtarmak 
lzere vesait gönderilmiştir. 

Emanette 

Bugün okuriacak 
Ameli Hayat mektep- a 
leri hakkındaki rapor 
mühim izahatı havidir 

BU HAFTA 
Umumi vilayet meclisi bugiln 

saat 14 de toplanacaktır. 
Ruznamede bilhassa mtıhim 

bir madde olarak Ameli Hayat 
mektepleri hakkında heyeti ha· 
miyenin hazırladığı raporun 

tetkik ve müzakeresi vardır.Hey .. 
eti hamiye son günlerde bir çok 
dedikodulara mevzu olan kız 
Ameli Hayat mektebi hakkında 
mühim izahat vermektedir • Bu 
raporun müzakeresi sırasında 
Necmettin Sahir Beyin heyeti 
hamiyeden istifası meselesi yeni
den mevzuu bahs olacaktır . 

Kız Ameli Hayat mek
tebi taşınıyor 

Kız Ameli Hayat mektebinin 
Saraçanebqında i~gal ettiği 
Müııür paşa konağını Feyziati 
lisesi kiralamıştır, F eyziati lisesi 
burada açılacaktır. 

a çflNKÜ 
MART tarihine kadar 

D KUMBARA olmıt olan .. 
• larm numaralan Oze
D rlnden Ankara merke-
1 zimlzde ı Nison bıri .. 
a hinde kur'a çekilecek 

ve kazananlara 

2000 
a Mükafat dağıtılacaktı 

,, 
un 

a 
Çocugunuza 
hem bedava 

Kız Ameli Hayat mektebi de 
Dtıyunu umumiye karşısında bir 
b naya taıınmaktadır. Ameli 
Hayat mektebi teessüsü zama
nında ilk defa bu b nada açıl
mıştı. 

Kız Ameli Hayat mektebi 
talebelerinin son aylarda azal
dığı söylenmektedir. Muhasebei 
hususiye müdürü Cemal B. bu 
iddiaye karşı demiştir ki : 

ve faydah bir hediye almıı, hem de onun ta
liini dencmit olursunuz. Bu fırs itan istifa.de için 

• • 

- Bu haber doğru değildir • 
Gerek kız, gerek erkek Ameli 
Hayat mektebinde talebe geçen 
seneye nisbetle eksilmemiş , 
artmı9hr. 

a ACELE ED iZ 

Romanya kıraliçesi . . a •a•• 
Şehr:imizde 24 saat 

kalacak 
Romanya kıraJiçesi Mari ile 

kın Rrenses Elena yann ıehri
miıe gelecekler ve şehrimizde 
24 saat kadar kaldıktan sonra 
Daçya wpurile Radosa hareket 
edeceklerdir. 

Spor 
Yarınki maçlar 

Kadıköyünde fut
bol bayramı var 

Bu akıam 
, ernel'l'laıer. 

Majik - Benli KaGaa 
Etuval - Kelepçe 
Alkazar - T ahtehhlr 4-4 
Lftksenb~ - ~ hane 
Ekler - Kml saçlar 
Melek - ilk MaccP. 
Opua - Kartı,,. a.. 
Şık - Ani.. ,,__ 
Elbamra - ~ pmtıd 
Milli - Çıplal a,ıklar 
Ferah - Kadın bnllLlt 
Aarf - Zordl ~ 
Alemdar - AlqbıD bip 

TIYt\trQl&rı 

Darlllbedayi - Btı ldtap 
Y ann oldukça ehemmiyetli 

bir futbol faaliyetine ıahit ola- Bar v• M<\•lkhoU• .. t 
cağız. Bu maçlar günün yegine 
futbol hareketini teşkil etmek· Garden - Mezeyi b&~ , Yaınato 
tedir. Maksim - T almaç ve Slril, jll,Jd 

Maçlara sabahın saat onunda Jirardea 
Pera - Moda Rum takımlan ara-
sında yapılan maçla başlanacak· Mulen Ruj- Maymuoler re'rihil 
tır. Bu maçtan sonra Fenerbahçcli Dobo 
küçükler Kasımpaşalı küçüklerle ıeırOsft 
karşılaşacaktır. Bundan sonra TUrkuvaz - floref, Vera Bort:s 
Fener ikinci takımı ile Kasım paşa \ ~ dleti 
birinci takımı, Üsküdarla İstan- ~~!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!l~!!!I!!!!!!!! 
bulspor, Fenerbahçe ile Makabi , ___________ .,, 
karşılaşacaklardır. Bu maçlardan 
bilhassa sonuncusu, Fener - Ma· 
kabi maçı şayanı dikkat bir 
ehemmiyete maliktir. Makabi 
malftm olduğu üzere geçenlerde 
Galatasarayı yenı:ı:ıiş ve o tarih
ten sonra hiç n:ıaç yapmamıştı. 

T~~ .... ıaal 
2T,30da. 

Mevludu hazı et Nebevi 

Bir kitap ŞEHREHANE t'~ 
Facıa 4 perde ~ 

Ve 

o~l~J!~ 1 1 
bırı 3 f)erde un 11111111111 

. . t ·. >·.~ ..... ,~ .... -

IVAN PETRO . C ve KARMEN' 

1 &m~~~!!~ .. ~A!~~; KOB~~eri. 
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L· ·PIVER 
PARIS 
1'774 de l8"sls ed'ltmı,tttp 

............... 
POORA~ESANS 

KOLONYA SUYU 

PortumOrt L. T • P 1 V f. R A... Ş,, , 

ŞltlJ Ahm" Bey ~k No. 58 4 

lOSYONL 

Pomı>eya 
FlQraml 

Vlvlts 
Fetif 

Revdor 
Şipr 

F'lıJer 
Ki'nln 

latanbuf Şubest 

Mütekait erkanı harbiye üme
rasından ve tüccardan Mehmet 
Ali Beyin pek genç yaşında uful 
eden kerimesi Muauez hanımın Nakil ve ter· 

h b 
~~e~~ IJJlllfl =~~~~~~~~=~=~=~~=~===~~. ru u mü arekine ittibaf edilmek I aı· B. Kadıköy Mısırlıoğlu Tiyatrosunda ş h d üzere yarınki cuma günü salatı · G ıp e za ebaşı Türk Tiyatroşuqda 

cumayı müteakıp Kızıltoprakta Cuma mot4ı« saal 14.JOJo. 20 Şubat perşembe akşaro,ı " İn!\ılap B\1 akşam: Türkise başpehl 
Zühtü paşa camii şerifinde nıev- J&.----------_.l tiyatrosu • temsilleri. [ l\fürebbi) e müsabakası. AFıca: Sinerna~a ~anlar 
ludu nebevi kıraat edilecektir. komedi 3 perde konser. erkek mL Z bMı 



ette rakip imişler 
( Defterdarhk llAnatı 1 

BeyoQlu Mal mü
dürivetindden: 

o dereceye varmış kişirket bozul-
111.M şiddetlenmiş ve gllnün birinde 

SA fıiJK ARSALAR: JC,yulu 
bağ an •e arka ve :ıeytia lıO
lc.aldan. F erik6y 4 ili 'I1 nu
maralı muhtelif :malarda 24 
parça ana ev ve aparbman in
,..,. elveriflidir; ubf muame-

cinayet işlenmiş 
l'liMiı!lı if"alaıp IJ/.nin muhtılcem~sinde dtfnklf Mlıne 

8ii1J:·.....,_ Ef.)'i ila- tarafmdan mahkemeye verilen 
ı•~-'9 llclDrmekle mu- bir istida kmdiainln alta çocuk· 

leai 9-3-930 tarihiae m&aadif 
pazar glhıll uat 15 de puar-
ldda Beyoğlu mal mld8rlllibde Y akap Ef.nin la kaldığından, IDUIHIDUD, koca-·-•din latanbal ağır 1111111 ticaretine engeller çıkarıp 
'Japalacaktır. (R) -ile deftlll ohm- rekabette çok ileri sittitiadea * KlRAUK HAN: Numara 
27-29 Yeni ıehirli ıokak. Gala
ta, bet katta elli llç oda bet 
koridor bir bllJlk oda on iki 
hali odunluk ve k6mtlrltlk ve 
mllteadd t depo, 1e11elik muham
men bedeli ican 4800 lira olup 
kira anddeti bir 1e11edlr; icar 
1811amelelİ 6-3-930 tarihine mtl
•dif peqembe gllnll uat 15 te 
&e,oğlu malmlldarlllğthıde aleni 
mtlzayede ile yapılacakbr. {R) 

• , kenclW
birfeJ 16yle
ort.da bayle .,.. 
Uk tahkikat 
•lmmam•ı. 
phit olda

it .. lfinbllil 
beni od

•mdindeld 
iif( ..... 

lldcJk tebligata 
M•liemeye •el-

" ma
talikine 

kocua nerede dnkkAn açana 
Yalmp Ef.llİD U,..... çakta
jmdan, lroc11mm elkidenberi 
Y akup Ef. Din kenc:liaiH la,a· 
caj'sndan korktajundan bah·e
cliyordu. 

Mahkeme,F eymllah Ef. ilminde 
bir tabiclin taharriai .. ftk'a. 
yerinde ketif yapalmuı için mu· 
hakemeyi on iki mart çaqamba 
•bahma bırakb. 

Usküdat mal mü
dürlüôünden: 

SA nCıK ARSA: Nmnaruı 
1'5 Tllrbe 80kağı ffuanP&f& ma
ballai Ldak6y Kutclili çayın 
kal'f181Ddadır. Tarafeyninde 
aparbmaa meYCUt olup ebalye-
yapalmuma el~lidir. Ve 167 
mamdadır. Tahmin olanan (209) 

Karakat Ha.eyin ilminde bir lira kıymet defateD verilecektir. 
katil mamunmnm din Tem,uden Mnzayedeye lftirak edeceklerden 
nakzen muhakemeal ,.,.._.. •ı.1 buçuk peJakçe.ı aımacaktir • 
yq meteleainbı tahldJdne karar Sabf muamelelİ 27-2-930 per
verilmiftir. fMIH glln8 uat 15 te Oıklclar 

Mahkemeye makta1GD ..,... malmlldlh'lljilnc:le aleni mll:ıaye-

leri a.--fmd b" ---L-ı ..A de asal~_'f~~lacaktır. (R) 
MU"• an ır an1111111 avn- Jf SATILIK ARSA: Nmna-

denlmifti. Banan pulm:ı ve eski rua 54 Kandilli 80kajl KandWl 
laarflerle yanlm•ı olclup prlU- Denize nhbma ve lmmen Kagir 

mllf, okunmamuma ve dOllJA lçiıa- temelleri mevcut olup ebniye 
de hı&ına karar verllmipir. lnt••• elveriflidlr. Me•ba• 

2000 ziraındadır. T abmln olunan 
itizar 2088 kıymet defatea ftrile-

7.amptm. mı. telrlbmas. adbMled- • 'Mlla,edeJ• lftirBk ede-
e&llıptJln çoklugwıa mebal dercedllemedL celderdea % 7 buçuk pey akca
Jtrzar edertz. 11 alınacaktır. Sabt m11•melal 

19 Şubat930 
'I1 -2 - 930 Peqembe pil 1aat 
15 te Oıkodar malmld rltığllnde 
aleni mOzayede mulile yapda-

K11AT 
,, 
Uç k•şi intihar etti 

Biri genç bir kızdı, seviyordu; iki•i 
ihtiyar ve açtılar 

Kartalda cesedi bulunan kadının ela 
intihar mı ettiği, bir cinayete kur

ban mı gittiği belli değil 
Dlln sabah ıehrimizde birkaç Dijer, ihtiyar Y ....,.._ .... 

intihar vak'a11 olmUflur. intihar J& tarlumda otana ft 0.... 
edenlerden birili genç bir im dibak ticaretaell .... clı• 
diğerleri ihtiyardır. ı..mct. lkm pkanlaa 5011rn•• 

Genç kız Karagllmrllkte Atik Rafalldlr. Rafall clla •a.la 
~ pqa mahallesinde Cabi lıO- Oaldlclarda hir abW••• 
kagmda 38 numaralı evde otur- relirkea lraydr ........._ ._. 
maktadır. 15 YBfmda olan Sevim dialnl deabe n-L. 

Hum Divan yelu maliye tahsil • abi&fbr • awar 
pbeai memurlanndan Abidin ilin ce1edi de llal-........ 
Beyin kmdır. Evelld gece mia- lntıluw mı. cbNqet ıııl 1 
firlikten plen Sevim Hama oda- Kartalda im~ eh .... 
11na çekilmit. b~blllllUD taban- belediye reW AH BeJla ••ha 
cumı kalbine 11karak intihar bOltaD lm1'811811da ldhlıtll Wlr
etmiftir. Sebebi katı mrette m bir kadm ce.ecll halmmltba• 
anlqılamayan bu intihar hacliH- Kadmm TDrk oldap malap'= .. 
liade bır kalbi allkanm meYcat tadır. Yqa 28 olarak ......... 
bulanclajuna hnkme~ekteclir. ecliliDelıtedir. KoW• 15 Gldka 

Babua IOD birkaç gtln zar- kadar tat .......... olclp ..... 
fmda kızının sebepsiz olarak mil- mlftlr. 
teeair prftndtiğ(bıll taylemiflir. ÔJtlmlbı iatlhar • ,.a. 

bıtiyartardan birisi Kumkapada cinayet aeticesiDde mi ..... 
oturan Bahri1efit oteli uld ki- anlaplamam•fbr. Kartal Jew'ar
tibi 75 JAfmda Yani Efendidir. ma kamaadan• bdn- • _. 
Yani Efendi 1efalet yOzlnden retle lldqtbdl t.blt& ,. ...... 
intihara karar vermif, d8D Lan- tadır. Kartal JUclarma bma• 
gada dizlerine kadar olan 1a- dam din ~ pleNk fit. 
bilde batma 1111a 80kmak mre- taabal )aDclUma lmm8ncl-
tUe intihar etmiftir, ce11edi çıka- h4acliH WrhMa inhet ..-
nJmqtır. ~-

' 
1 t t 2 . 

9 ILA 15 MART 1930DA DEV A11 ID&CI& 
VIY ANA b& YNl.LMILEL SEl.OISlNl 

• Ziyaret ediniz. Avrapanm en mllhia abai ._ke,llcllr. A .... 

tebllpt Borsalar cakbr. (R) . • 
• SA 1'llJK ARSA - Nu

marua 348 S6ğ6t16çepıe 90kajı 
HuanP&f& mab•llui Kadıkly 
Kutdili çayırı "karpauıda olup 
ebniye iDpmna elverifüclir, .. 
126 ziramdacbr. Tahmin olanan 
100 lira 1a,.et defaten verile
cektir. Mll:ıayede_Je iftirak ede
ceklerden ~ 7 buçuk pey 
akçai almacaktır. Sabf maame
lal 'I1 fl/930 peqembe pD 
uat 15 te Oaldlclar mal mlldllr
lllğtınde alelli mlzayecle UIUlile 
yapılacaktır • 

tmyanm bltlln unaJI merkezlerin A~ •.zzMi;t 
devJetleri çok faydalı ve acm mallar teflalr ilf ........ 
Ye ucm mal tedarik içlla ~ Wla ı.latbr. ~ 
çilere tahilAb llzemw ..-ecektilı. Tdloat ATmtmya lefa. ..... ~ IW- 11------------------1 

..... 1.11111 ol-
da bu 

...... cbtma 
Cemil 

karnb:vo 

tlqllla llnaL. 
"TJ. •üabW Do 
M • rrm 
• • Lane . . ... ... 
• • Dralıml 

•• • .. frak 
• • iMi 
• • Florta 
• • ... 

• • 
Karoa 
Sllal ..... 

• • Mm 
• • Zlod . . ..._ 
IDte, hnt 

1 nrtnr. Dl• 
" Çervouv lhnt ı 

Nukut 

1 1lterllıl o..m.> 
1 Dolar (.Amalb) 
Praa [r
Llnc [1ul,a 

o Fnô lelçlb] 
Dralal [Yuu] 
mu~ 
Len a.Jpr] 

1 florl8 [Fel...U] 
ltmoll [Çtkollonk 

--~·il 1 Şlbt Anaıya] 
1 P.aca fllpaap] 
1 aan--ı.AlmaJ• il 
1 Zloll Ltldatlll 
1 r.ca Macarlltu 

1Ar [lomaaya] 
Dlur Y...-,.J 
ıç__, ..,. 

Tahvlller 

lstıtru dablU -...Seu. 
Otıyuaa nnwallade 
ltramlyeU demlryol9 
lswıbul uamvay şirketi 
Rıhtım Dot ve Anue 
1 wıbuJ anoDlm n Sr. 

Hl••• aen .. tlrll 
blllkuı 

• ant~• 

Jf SA 11LIK ARSA - No. 4 
Arif bey 80kağı Huanpqa ma
halle9i kadıkly KUfClili caddai 
lmrbindeclil'. Tarafe,.m de a• 
fk-:!man Ye hane mevcut olap 

etilb infaıma elverifliclir.-
Ve 232 mamdadır. T•hmm ola
- 120 lira kıymet defaten ve
ril.cektir. MQzqecleye iftirak 
edeceklerden % 7 bu~ per 
akçesi alınacaktır. Sabf maame
leai 27-2-930 peqembe glll1I 
Aat 15 te Oaldldar malmlldllr
Uljtlnde aleai mll:ıayecle am.lile 
yapalacakbr. (R) 

* SATILIK ARSA: 11111Daıuı 
8 Tlrbe 10kajı foluanpap ma
ballui Kadık6y Kutclili Çayırı 
kaqlamdadır • Tarafeyninde 
aparbmaD mevcut ol~p bina 
infuana elveriflidir. Ve 150 
airamdadar. Tahmin edilen 250 
lira kıymet det.ten verilecektir. 

1 

Mtbayedeye iftlrak edecekler-
den •ı. 7 buçuk pey akçe11 alına
caktır. Sabf muameleli 'Il-2-930 
peqembe gllntl •at 15 te Oı 
kll4ar malm6d6rlllğGnde aleni 
mbayecle aaulıle yapıJacakbr. (R) 

* SATUJKARSA: numarua 
6 Malı 11 80kajı Z&btBpqa ma
hallesi Kadıkly etrafı açık olup 

retinden almabilir. l.tanbal • Viyana (Softa tarikle ) ·..,.W 
içia temtlltb fiatla bilet verilmektedir • Hm1et ftiablaa 
fahri mtımeuileri ve Galatuarayda ve Pera Palu lrupnıfa 

• (NA TI A) 1eyabat acentumdaa tedarik edilelaillr. 

Kadıköy iskele üzerindeki 

lDkllb filZİBO Ut Hyn BiM din U~I 
20 Şubat l930 Perpmbe pi ekpmı 1MJ1tUc Ala.,. 

nuulceU ade balom mt 9 claa ıece aba~ bclar ...._ 
edecektir. 

Bu defa yapdacak balo yapdaa hitla balolara ,.,._.. 
gayet muhteşem ve et.leaceli olacaktır. Balo hiÇ bir dalmll
ye~e tabi değildir. Yabm baloya pecelder Puar lrt..ı ... 
Dinden itibaren hURli cla•etiyeleri · mtldlri,.lte _.... 
almalıdırlar. 

Davetliz ve mukellz olaalar katiyea slremal•. C-sbent 
M. Nesim riyueti albnda fe'fbl&de olarak -... 
edecejini muhterem aallfterilerimize tebttr ederiz. B.ıo icla 
elbiM: K•tllm mvaredlt. 

MMflrl.yet 

Devlet Demir yolları ve U-
manları Umumi idaresinden: 

60 takım makas ile on bir K&r kapah urfla •lmıbMJ& ._. 
maftur. Mllnak- 8 mart 930 aimutal ... ..t • ...... 
Ankarada Devlet demir yollan idareaiacl9 yaplacalr:br. lllıek•ı,. 
iftlrak edeceklerin teklif mektaplanm w .....ıdrat t ı k..,._ 
aynı günde saat on dart buçuia 'kadar lr.omiafa• ww 11.ı 
)Azamdır. Ta ipler ınnnakasa ıartnameleriai 25 ,mi bet ....... 
bilinde Ankara malzeme da1resindea ft latanllaWa ~ 
mağazumdaa tedarik edilebilir. 

k6fk iDf&llDa elveriıliclir. Ve 
707 ziramdadır. Tahmin Olunan 
(1414) lira kiymet defaten . veri· 
lecektir. Milzayedeye ıpirak 
edeceklerden • • 7 buçuk pey-

akçua almacatar. Sabf _, ... 
lesi 'Il-2-930 peqembe .... 
1Ut 15 te OlkDd.r _,_...._ 
IOitınde aleni mlla~ _.... 
7apal~. (R) 



Tefrika 

114 

Meçhul 
asker 

Yazan 
Ziya 
Sa kir 

Muhtelif cephelerde müsademe 
ulgarların ş'ddetli hücumuna karşı efradımız 
şiddetle mukabelede bulunuyor ve adım 

adım geriliyordu 
/ııfa.ra~ ce he$i - Demir 

'bi, bir tek nefer, bir tek hat-
e i•ri çekilmedi. 
G:acp cephe$İ - Düşmanın 

k taarruzunda bıraz fazlaca 
Yİat verdi. Ve bazı bCSlükler 

e, siperlerini terke mecbur O· 

tak ateşten mahfuz mahal· 
re ric'at etti. Düıman, ric'at 
en bu bölllklerin üze-

'ne yağmur gibi şarapnel yağ· 
ırdı. Fakat.. ak~ama doğnı, 
u balükler, kendilerini toplıya-
ak tekrar ileri abldılar ve tek
r eski ileri karakol mevzilerini 
gal ettiler. Düşman piyadesi, 
u kahraman arkadaı?arı yerin
en söktürmek için birkaç defa 
iicuma kalktı. Fakat .. her de
asında mühim te efat vererek 
eti çekilmiye mecbur oldu. Şu 
alde, bu cephede de korku?a-
k b' . •rşey yo ... 
.Şaı k (,t:piıe:>ıne gdın<..e: 

U sabah şafak sökerken clüş · 
an kesıf ve kadeıoeli hat.arıa 
Keşan) taburu iızerıne şı<ldetle 
ücuma kaiku. Bu hücum esua-
ıuda düşmanın baün batarya· 
n, kahır bir ateşle, aıperleri

teJörğüden içeri girmeğe çalışı
yorlardı. Bu hali gören düşman, 
blltün ateşini, telörğü kapalarıoa 
teksif etti.. Ve bu dar sahada 
bıriken askerlerimize büyük bir 
zayiat verdirdi. 

Şimdi, buradaki kuvvetlerimiz, 
tel örğü içinde.. Ve düşman da 
tevakkuf etti. 

Fakat, dilşmamn cehennemi 
topçu ateşi, devam ediyor. 

* Havadis... Çata"ca ordumuz 
büyük bir zafer kazanmış, düş
mana karşı icra edilen şiddetli 
bır tanız neticesinde düşman 
siperlerinden kamilen tard ettik
ten... ve müthiş telefat ver
dirdıkten sonra dün gece Çorlu 
ovasında yapılan son bir muha
rebeyi de tamamen kazanmış. 

(Bıtmedi) 

o Bulmaca o 

zi eziyordu. ilulgar hücum 
flaımuı &l'kaaaoda yalçw kılıç 1 

uvariler, p .yacieyi ilerı sürüyor 2 
e Bulgar zabitleri ellerindeki ·~ 

bancalarla uker:erini hücuma 4 
Ykediyordu. Bulgarların bu 5 

·;;lumu, Keşa.n alayı ile niza-
•Ye ) ir mi sekizinci alayın üçüncü 
burunun şedit ateşile karşılan

ı, Bu atef, bir ande muhacım 

VVeti durdurdu. Fakat .. Suva· 
~ trin yalçın kılıçlan ve zabitle· 
il tabancaları, tekrar düş

harekete getirdi. Eğer bu 
L. de bataryalanmııı faaliyette 
QQluıımuş olsaydı, Bulgarlar bu 
~~ık taaruzlarında bir tek nefer 
~kurtaramadan mahvolurlardı. 

buki bataryalarımızda mermi 
) •:•nuftı. Ayni zamanda, pi
~' e nıennisi de tnkenmitti. Der-
-~ •iingiiler takıldı. Ve düşma

t) '1şı süngü hücumuna kalkıldı. 
Jel tabur düşman, kimilen snn
~ en keçirilerek meydan bot 
diy dı. Bölükler; ( cephane ..• ) 

; feryat ediyordu. 
)() •kat cephane yetiştirilmi
~."du, Dnşman, derhal vaziyeti 
ltd~•dı. Ve eskisinden daha 

ıt b' ·ı . l . hl ır topçu ateşı e sıper erı 
iı'~ia başladı. Artık piyade- · 

"" 1Çin bu siperlerde mukave-oqtt • 
), 11ttklnı kalmamıştı. Yavaı 
~'t ricat başlamıştı. Tabur
ll Ve bölüklerin arası boş 

~ib )ordu. Bu anda dUıman yeni 
~"'de k . . t• Gtt uvvet eri getırmış ı. 

1 
telcn kuvvetler gene arka-
"dak' ' t'İle ı kılıç ve tabancaların 

'i • boı kalan yerlere sokul
,~~· ve buralardan da, el'a~ 
'il llıdc ıebat eden bölüklen 

-t . l d ttaıc eıı~e almağa baş a ı. 
't &erıdcn cephane gelmek 

ve ihtimali kalmamıştı. 
· . binaen nizamiye kuvvct

ll adım adını aeri çekilerek 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş ıekli 

1 'l.345t>Jö9101) 

1 fi ~ 
~ ~- - fj) ı~=~ı.:~=--i 
4 l---r.ı - ----f• ·[ii 

5 :==il===-=~-' 6 1 

~ ~ili== li] 3~ -
9 ~ fil ( .1 

10 --r.ı- - ---
11 --. ----mi-

Bugünkd bulma.camız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
l - Fe\'kalAdc hadise [6]. kalın kumaş[3] 
2 - Ecnebt en büyük asker [7], zat [3] 
3 - Şiş (2], \'ermek [3] 
4 - Bir şehzade (3], 8 [5] 
5 - Fiil [2], büyük konak [5], iş (21 

6 - Büyük bayram (I I] 
7 - De~t [2], bıçak [4], istikbal (9) 
8 - Fena değil [3], ok [3] 
9 - izzetli [4], hoş [5] 
10- Bat (3], lütufklrlık [7] 
11 - Cet [3], manzum söz [ 4] uzak 

nidası (2) 

Vılctyet mecli$ı azası 

çağruıvor 

C. H. F. Müfettişliğinden: 
20 şubat 1930 perıembe günU 
( Bugfin) saat on beşte in'ikat 
edecek hrka gurupu içtimamda 
hazır bulunmak ilzere meclisi 
umumi azayı muhteremesinin fırka 
merkezini teşeşrifJerini rica ede-

rım. 

--· ------~---

Seyrisefain 
Mcr' ez ı cen•c • (. 1 , "' pr ı... ~ıtı • 

µ,.yo~lu l lhl. '-ulı .. ec,.ııtr-~ı Mahnıu 
diye Hanı tJltıııdn uaııbu l/4 ı 

r,.udanya r.ostası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam

ba günle..-; idare nhtıınından 
9 de kalkar. 

Trabzon i <mel postası 
( A N K A R A ) vapuru 20 

Şubat Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, ine bolu Sinop, 
Samsun, Ünye, F ats~. Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi 
decek ve döniişte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun lneboluya 

' uğrıyarak gelecektir. 

Izmir sürat postası 
( GULCEMAL ) vapuru 21 

Şubat Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14 30 da lzmir-

' den hareketle Pazartesi saba-
hı gelecektir. Vapurda mü· 
kemmel bir orkestra ve caz
bant mevcuttur. 

Bozçaada postası 
( G E L 1 B O L U ) vapuru 

22 Şubat cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça
nakkale, Lapseki, Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

An alya ~ostası 
( K O N'Y A) vapuru 23 

Şubat Pazar l O da Galata 
rıhtımmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados , F et
hiye, Fınike , Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli Kal -
kan, Çanakkale, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Cemiyetlerde= 

Ocaktakı konf eran5 
Tark_ OcaDından: 20 , ubat 930 

tarih pe:şemba giinti akşamı !'aat 
2 l, 30 da Dıırlılf Linun müdderris-

lerindı n \lust·ıf:ı Zuhtü B. l~f. tara· 
fından (Yerli i\tıllurı) ml'vzulu bir 
Konlerıın~ vcrıkcı::kt r. Konferuns 

miinak:ışalıdır Konftran .. 1 müteakip 
Bcıoven, ~lozur ve Sunıan n mun· 
tahap asan çıılınac:ıktır Bu konfo 

aans ve konsere hcrkt•s gdehilir 

Hımavei effal içt. maı 
Hımayeielfal Eminönü nalıiyeslnden: 

Nahi yt m•z•n ı 930 senesi kon-

grası şubatın yi nıincı pt:r~cmbe gü
nü saat 18 de reni ccımi mu\'ak· 

kit hnnesındc kilin ciimhuriycc halk 
fırknsı ı~ o. Nııhıycs1nde inik:ıt c 

decei1;inden aınp kiramın ce~riflerl 

rica olunur 
____ ...-__ _ 

İ fanbul mahkemei as/iye birinci hukuk 
J • s. d 1 e~ı•droı Efendinin Tursun 
aaıresm en : , " 
t<: rendi ale) hine ikame eyl ediği 432 lirnnın 

h .1. cin • nın ı 8 " 9.'10 tarihli tahkikat ta sı ı 'n~ı -

1 . d mt'ıddeialc\ he gönderil<'n ce sesın c 

d 
. d n mumalle' hın ikamet~ilhının avcuyc e . 

meçhul bulunduğu mubaşır tnrufından 
.1 ş t lıJtt•1n an'aşılmış olm:ılda 

verı en me r 
usulün 141 incı m3ddesi mucibince nı~
mailc) he ildnen tebligat ıcrnsınn 'e tahkı-
kati celse• nin 17 J 930 pazartesi günü 
saat on beşe tıılıkinc knrar venld•ği 'e 

yc,·mi muav) eni mcıkt'ırda gclmeditini~ 
takdirde hnkJ..1011.Ja gt) .ıp k..rarı 'erileccğı 
ilAn olunur. 

7 . - VAKiT 20 Şubat 1930 -
llG:m ___ Ill:wti: .. iUiJ!ctii:mıı;:;;::ca&;lW •' YJ EM 

ı ~T.\i\'Bl L SEtlHF.\l.\~ETİ İL \~ .\ Ti .. 
Şehrama11etıt.deıı: ~a:,.ılbl.!nt mahalle \ c ca<l lc:ıın k 39 45 47--l<J 

ı um< ral ı hııne kiraya vc.:rilmek ıçin nçık miiınynicyc konmuştur. Ta
lıplt'rın snrcnameyi görmek •çın lwr ~tin nılı1.aycdeyc gırınck için "ihale 
giinu olan 12 m:ırt 9:10 cümartesi giiniı IC\':ı?.ım müdlirliiğtinv gd
ıneleri. 

o • 
Fatıh he 1ediııe müoürli•ğünden: Bnşı boş görlillip daireye teslim edi 

len hır rei · keçinin 8 ~iin zarlınd.ı sahibi çıkmadığı tnkdirdo satıla

cağı ıl:ln olunur. 

Kadık,69 daı•t!ı b!led ye • ıncten: Başı hoş olarak bulunup dairece mu 
hafa?.n edilmekte olan köpeğin sahibi her kim ile sekiz güne kadnr 

münıcaLJ tı ilAn olunur. • • Bayazıt da resinoen: Kürkçü baş ı mahallesinde iskele sokağında 39 
numııralı diıkkılnda kömürcü Fettah efendinin itasından imtina eyle
diği ı 5 Jir:ı 4 kuruş borcunun temini i.;tlfası için haczedilen beş çe
kı ml'ŞC 23 2 930 pazar günü saac 14 te mahallinde müzayede ile 
satılacıığı ndıın almak isteyenleri ml'zkôr gün ve saattn hazır bulun

maları ıl~n olunur 

Devlet Demir yolları ve Li~ 
manları Umumi idaresinden: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 M1 çam, meşe, gürgen ve ditbudak 
kereste kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 12 mart 930 çarşamba günll ıaat 16 da Ankarada 

Devlet Demir yollan idaresinde yapılacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi mOdOrlük 
kalemine vermeleri linmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, 
malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Sipahi ocağından: 
Azayı muhterimenin bayramlaşmak ve tebdilen idare heyetini 

intihap etmek Uzere bayramın üçüncü giinU saat 17 de Ocağa 
teşrifleri rica olunur. 

Istanbul ithalat güm
rügü müdürlügünden: 

Kilo Marka No. Cinsi eşya 

8 Paket 

2 il 

1 " 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
2 

" 
" 
" 
" 
il 

il 

" 
" 
" 
" 

" 

,. 

" 

69, 720 İpek pamuklu harç 
14,250 • Pirinç ve kaplama lordun 

4 • • Pirinç küpe 

14,530 • ipekli yünlü lAstik şerit 
9 Üd~ll 

41650 • Lastik yasbk 

13,650 • Lavanta 
40,550 Selüloit cep aynası 
2,200 Lastik balon 

31,870 Pamuk ipliği 
6 • Bakır fınn 

28,200 Dişçi macunu 

33,650 İpek kurdela 
4,250 Keçe şapka 

26, 760 Pamuk şerit ve seccade 

3, 100 ipek ve yün ipliği 
5,600 Pamuk korsa 

850 Yağlı boya resim ! " 5,520 Galalit iğne 
1 

" 7,820 Pirinç şişe kapağı 
" 

1 
5,250 Müzeyyen kutu ,, 

3 
,, 20,970 Podra 

2 
,, 13,270 Suni ipek boyun atkısı 

2 
7,150 Lastik is~arpin 

" 
2 11,200 Suni ipek 

" 1 ,, 3,800 İpek ve pamuk yastık örtü 

ı ,. 2,20 Düğme 
3 ,. 224 T F C 8904 - 6 Lastik ve toka 

6 Çuval 133 1198 O Ağaç kabuğu 
4 Sandık 336 W F B O Demir çakı 
1 Paket 14 8 C i 402 Kart postal 
1 Sandık 77 P E A O Elektririk motörü 

1 29 H P O Vernikli boya 
" 1 ,, 104 R Z C C O O Pamuk harç 

Balada muharrer 34 kalem eıya 24 - 2 • 930 tarihinden itibaren 
İstanbul İthalat gümrüğü satış anbarında bil müzayede satılacağı 
ilan olunur. 



(===-============~=<=======-====-====~ Ga:ıeteml.MI• cıkan FllZI Te r .. lırılerin bütü.n baldan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mektopların üzerine idare içinse ( İda re ) yazıya 

l 
alt se (Yazı ) işareti konulmalıdır. 

Baaılmıyan m~l.hıpl- ladulnden, laymett mu]<addereıls melrtuı>lara 'k n..:ını., panlann l 
ı...yl:olmuından •• llUılann münderlc.abndan ı.ı.,.. meo'vl d~lldlr. ==1J 

-- SAYIS l HER Y E RDE b KURUŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE : 

ISTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde "V aKIT YURDU . 

Tel . ı~;o ( İl:' ARE f~lFRI ) ıc;ı ( YAZ! İŞLERİ ) Te'sraf: V AKIT. po.ıa lnıtao" ' fi 

•• 

k 1 KARAM UR SEL Avrupa şapkalarından daha ~IK ve d ap a arlnlzl Fabrıkası mamulatından alınız daha ...., 
Satış mahalli: fst. Sultan llamanı ikinci S~öll ~m U·cuzd 

vakı f Ham ahanda \IJI~lll.Lll. ' 

l•J;§ ıut:U i i•l!.(PEROl>m'Obüruw-llo§R hnt.Mrt .... nd• .. 

VEREHLfLERE, $/RACALILARA, UZVIET 
Vl KEHl/l ZAYırLJJUARINA,HANILE 
ve sDr VfREN UJ>INLARA. çocu1U.A
RıN BDYOHES/NE, KEHIK IÜRIKLI~ 
NINA . HASTAUKOAll KALKANl.4RA. 

•· ... ·- ......... ~ ... _,. .... .,.~"" . .• ~ . . "._~..r . 

BOURL . ,,, ,.. . 
BiRADERLER VE ŞUREKASI-

1 STANSUL GALATA 

• 

fANAYI 
MAKİNELER 

YENİ KATALOGUMUZ~ İSTEYİNİZ. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumi idaresinden. 

en ••fil 11,.' KEF'ALJIN , t.et .... -.1·"•'•' 1ıı .. 1ıı".erı...t.a .... 'a.· .•ıı1ıt.r•.'• .... _.•.· .. ,.~'~·~· ... 1 • ı Profesör Doktor 

" o~y,04ı,:ı~4~g,ıuNuz \ M. Lutfi 
HOMPRiMIE,KAŞE,TOZ VE GRA"ÔLE' Dahlb n lntanı hutelannı Cuman P 

6ünde 3 •del yahol 5 kaflH daa mada her sün ılddea aoara DIY•
0 

OCUklBrB IU!Slftı. Şekerci Sokak N. 7 de kabul etmektadit• 

!flıilliilil--.------· DOOOClDDDDO DDDDDDDDDO oooooooCJ Beyoğlu tikli! caddesinde 

EP1DEM Feyziati lisele 
Kürk mağazasındaki O 

Saraçanebaşında 
Münir paşa konağında 

Kl IlK SERGİSİNiN o 
SON GÜNLERİ g 

Hamiş: Mevsim sonu hasebile O 
tenzilatlı fiatlarmdan istifade O 

ediniz O w..---------.. ıo Feyziati liseleri şubatm 22 inci cumartesi gü 
Edirne vilayeti encü ... g Saraçei nebaş111da Müııir paşa konağında yenide 

meni daimi kaleminden: o açılacaktır. 
ldarei hususiyeye ait olup iki sene o l\luallimlrrimizle leyli ve nihari un1um talebeni o 

müddetle icar edilmek ilzere müzayedeye o mezkl)r günde saat sekiz buçukta mutat progra 
çıkarılan souk hava deposu ve tahnjye 
değirmeni müzayedesi 5/3/930 tarihine g veçhile derslere başlannıak üzere mektep binasında 
kadar temdit edilmiştir. icar müddl"ti o hazır bulunmaları. 
beş aene ve lüzumu halinde daha fazla 
müddete iblağ edilecektir. Gerek souk o İhtar: Leyli talebe bilunıum leyli levazımını ge-
bava deposu ve gerek değirmen kısmının g tirmelidir. 
hali mükemmeliyete ibU.ğ şartile zuhur O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O () 
edecek taliplerine ihale olunacağından 

yevmi mezkOrda encümeni vilAyette 
bulunmaları ilAn olunur. 

Sulianahmel lammJan: Hüseyin, 
Feyzi, Hacı Süleyman ve Hayrı ve 
Muammer Beylerle Atiye Hanımın şayian 
uhtei tasarruflarında olup izalei şuyu 

zımmında furuhtu mukarrer ve mahkO.m
bih Cezrikasımpaşa mahallesinde Cağal
oğlunda Nuruosmaniye caddesinde vaki 
cedit 4 numaralı ilci kattan ibaret kAgir 
bir bapbanenin üst katta. bir oda ve bir 
sofa alt katta bir taşlık ve bir helA ile 
Cağaloğlu caddesine nazır 17 cedit ve 
l 5 atik alt kabnda btr bap dükUnı 

müıtemil ve mezlror binaya muttasıl 
on beş numaralı tütüncü dlikk:A.nıoın 
havası otuz gün mliddetle müzayedeye 
vazedilmiş ve 25 mart 930 salı günü 
saat on beşte ihalesi icra .kılınacağından 
talip olanların kıymeti muhammenesl 
olan bin altı yüz liranın yüzde onu 
nispetinde pey akçelerini alarak Sultan
ahmet mahkemesine 930 - 585 numara 
ile müracaatları ilA.n olunur. 

Konya OrJa$1 sulama fdar~{ {~[etme 

m aJarluAanJen : Çumra kazası birinci 

Posta ve Telgraf ali mekt 
binde makinist kursu: 

1 - idareye makinist yetiştirileceğinden aşağıdaki ıutl 
talebe alınacaktır. 

2 - Bir mektep olmayıp 7-10 ay müddetle mesleği makin' 
liğe muktazi malumatı ve tecarübü iktisap için devam o~unur 
kurstur. 

3 - Kursa kabul edilecekler kabullerini müteakip Noterli 
musaddak bir taahhütname vereceklerdir. Teahhütname • 
idareden verilir. 

4 - Kabul edilenler idareye laakal üç sene hizmet etnı 
mecbur kalacaklardır. 

5 - Muayyen olan müddet nihayetinde tekrar imtihan a 
imtihanda muvaffak olmıyanlann hiç bir şey istemeye hakları 
lunamaz. İdare isterse ikinci kursa kabul edebilir. 

6 - Taliplerin vaziyeti askeriyeleri askere davet olunma 
evvel İdareye laakal iki sene hizmete mlisait bulunmak; bu müdd 
7 ili 10 ay silrecek olan tedrisat müddeti de dahildir. 

7 - Taliplerin tesviyeci olmaları ve müsabakaya girıD 
lazımdır. Müsabaka Hesap, Hendese, Fizik, Tesviyecilik ve reli 
den ibarettir. 

ınıntaka dahilinde yeni ve eski isimil 
1300 M' çam tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuştur. kanallan üzerinde yeniden inşa edilecek 

Münakasa 10 mart 930 pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet iki adet meheznin inşaıı 930 senesi 

8 - Üç adet fotoğraf ve evrakı lizimeyi hamilen yeni P 
nenin üst katındaki kurs heyetine martın üçüncü pazartesi gnıı 
kadar müracaat olunmalıdır. Marbn dördünde imtihanlar ya 
caktır. 

Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. martının onuncu pazart:eai günü saat 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat I 5 te ihale edilmek üzere vahit fiatla 

~e;inatlannı ayni günde saat 15, 30a kadar Umumi Müdürlük ~:~~ s:ı:~:nnm~~:~:a~:i a~:~e!~~:~~ Devlet dem'ıryolları ve ıı·manla 
;.:~~;ıe:e::~=~~:zış=~melerini Beş lira mukabilinde Ankara• ~z~:ti ;~ha~~:~ ~~~,5 34:ı!nlir8;~~ 

da, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından lirayı veya hüktımetçe makbul ve mute- umu m"ı ı' da re s ı· n den·.' 
Konyada Konya mağazasından tedarik edebilirler. ber bir bankanın kefalet mektubunu 

- vakti ihaleden mukaddem idare veznesine 

Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike Türk- teslimi ve şeraiti fenniye hakkında malO- Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla m6nak•1 
anonim şirketinden: mat almak istiyenlerin her gün vaktı konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 cumartesi günü saat 14 buçıJ 

H. d muayyende sulama idaresine müracaatları d O l d d d k-" ısse aran, 1930 senesi martının yirminci perşembe ~nü saat Ankara · a ev et emiryollari i aresin e yapılacakbr. Müna - ... 1 
l d ı 

25 .. iltn olunur. tlıı1~ 
on atı a stanbulda Sultanhamam da Bank Jeneral pur lö Kom- iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat temina el" 
mers ~tra!1j~ binasında sureti adiyede inikat edecek olan heyeti f ZA ViLE~ · ı aynı günde saat 14 de kadar münakasa komisyonuna verdi, ~ 
umumıye ıçtımaına davet olunurlar: _ _ lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 2 liira muka~il~ 

Ruznamei müzakerat Jandarma kumandanlığından aldığım Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa ıı:ıal' 
1 - İdare meclisi raporunun kıraati. terhis tezkeremle Alınan FlAnder şirketile dan tedarik edebilirler. ~ 
2 - Miirakıp raporunun kıraati Fransız Senezar tamirat şirketlerinden EC:::---::::::ı~c::::--::::::ı~C::.-::::::::l~C:::--::::::tEC::::--::::::ıC:~==c--~~I 
3 - Bilftnço ve kirüzarar hesabının kabul ve tasdiki ve idare aldı~tm bonservisleriıni zayettim. ~ K A p p E L 

meclisinin ibraası. Bunların b~işleri verilmek Uzere 

4 T t k 325 adresime teslim etmeleri rica, aksi tak-
- icare anununun inci maddesine tebaan işletmiye \ 

devama müsaade itası. dirde yenilerini alacağımdan hükümleri ~ tam.amile tekemmul etmi~ 
· 'h olmıyacağını ilAn ederim. ~ 

5 - idare meclisine ıntı ap edilen azalann keyfiyeti intihaplan.. Ustüdar Açıttürbe Ahmetçelebl y A Z l M A J( 1 NA S 1 
nm tasdiki. m&ballesl lmaıııı Ahmet Bf. Franeız hükômetinin dahi takdir ve tercih 

6 - 1930 hesap devresi için miirakıp intihabı ve ücretinin tes- vasıtaslle ttix..: akin KAPPELd. Hafif ti ·t E e •• m a ır , me n ve zan 
"iti. Aslan ~ Her ciheti teahhüt olunur, ve ta.kaitle aablır. 

7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerinde musar- § Feyziye lisesinden almıt oıduğum Türkiye yegane Ümumt acentesi 
rah mllsaadatm idare meclisi azalarına itası hususunda idare mec- tasdiknameyi kaybettim. Yenisini alaca- Y. Şinorkyan. lstanbul Sadıkiye - ban 31-33. TeL S 

• ğımdan eskisinin hükmü olmadığını -~•l!!~P: 
)isine selahiyet itası. idare meclisi namına murahhas aza iltn eylerim. 1®c::::-.::::::ıc:::..-~~C::.-::n:: ... :::::::1~~C--::::::IC._.::::l~C:::~~ 

G.. .Hans,~~~--~~~~...a.-~~~~~~~--'"'-~ ......... ..._~J.--~~~~~~~~~~~~~~~-LL-l'.......1-._.,_....._-Ll._._....._..-..~_. 


