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Laheye giden heyetimiz f""""';;~·;~~·~·;:·;""'""'J T evkifaneden kaçanlar 
Hukuku dUvel koni eran-j Sadri Et emin çok (Firarilerden biri öldürül
'"'tnda neler konusulacak~ 1 ::::
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1 fık11ır hayatı \ 
E: 9 uncu savı/ ada § 

)Meırakh şeyler( 
~ 6 ıncı Jt: vıfada 'f 
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ocuk sayıfası 
Bugün 7 inci sayı· 

Nu$ret Bev ve ar/cada~ları istasvonda fada iki m11hpuJ tevkifanenin bu duvarından atlıvarakkaçtıl11r 
Hukuku düveldeki bazı me~ailin kanun haline konulması ıçin Yeni .bilmecemiz, geçen Evvelki akşam saat yedi bu- nin penceresinin demirini kes· 

8Yiıt 13 ünde Ubeyde toplanacak olan beynelmilel konfransta haftakı bilmeceyi kaza- çukta Sultanabmette umumi tev- miıler. oradan inmişlerdir. Nö-
bilkiırnctimizi temsil edecek olan heyet dün Ankaradan şehri?1i~e nanların iıimleri kifanede bir firar hadisesi ol.. betçi jandarma ateş etmiş, fakat 
geloıiı ve öale ekspresile Liheye müteveccihen hareket etmıştır. ıklJkyeler, ~en fı1<r4l4r. mu•tur. isabet ettirememiıtir. Bilahare 

Lı 0 k k ü · • acı atürıer 1 Bellene· 7 

· neyet Şuarayı devlet reisi Nusret, Hariciye hu u m şavırı ceh. $Özler Sirkatten maznun Aksaraylı polisler firarilerden birini hariç• 
Veit ve Adliye kalemi mahsus müdürü Şinasi Beylerden mürek- Yeni müsabaka kiiçük Haydar ile ıekavet ve te yakalamışlar, kaçarken arka· 
keptir. katilden yirmi aJtı buçuk sene· ıından atbkları kurşunlarla öl-
• Dün Haydarpaıada kendilerini istikbal eden bir muharririmize ye mahköm Çatalcalı Ahmet dürmüılerdir. Bu vak'aya ait 

hevet azası , şu beyanatta b~·q....,....ıa.Al..... ~~-===:-----==-..::;====.:--...... cf .D_ f d d 
- ı.:.nın:yueKrnUkURU öuvetkongresi bilhassa kara suları tabii· 1ng
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1
• rı• ucsim tevkifanenin aptesane tafsilAt OçOncü sayi amız a ır. 

yet, iararve ziyandan mlltevellit mes'uliyet gibi üç mühim mesele d 
rnüı-akere edecektir. Her devlet murahhası hükumetinin hazır· Sı Pahi ocağın a 
ladığı kanunları bildirecektir. 

/Jüyünu Umumiye mümessilleri 

Bugün Ankarada Maliye vekilimizin 
'yasetindeki içtimada bulu .. ~ '\caklar 

7tr. Düyunu umu-
miye iş erini 
görüşmek üzere 
buray<\ gelen 
Fransız ve İn-
giliz dainler ve
killeri dün ak
şam ekspresle 

Ankaraya git
mişı erdir. Ayni 

trenle Tüık da
inler vekili Ze-

kai Bey de ha
reket etmiştir. 
Mümessiller bu
gün Ankaraya 
vasıl olarak ala
kadar makam
lar a temaslarına 
başlı ya caklar -
dır. 

Ankara, 9 (Te-
.. lefon) -Düyunu 

l11giliz dalnler vekili umumiye mü-
~e~illeri yarın ( bugün ) ekspresle buraya gelecekler, doğruca 

dlıye vekili Saraç oğlu Şükrü Beyi ziyaret edeceklerdir. 
r .Müteakiben, mümessillerin iştirakile Maliye vekilimizin riyase
~~e bir içtima yapılacaktır. Bu içtimaa ehemmiyet verilmektedir. 

Amanullah kıraliçeyi bÖşıyor mu? 
~ Anıerika gazeteleri kıral A· 
Sn.•nullab Hanın zevcesi Kıraliçe 

"rey . b t~~ Yayı oıamak ve bu su· 
tahtını istirdat yolunda 

ilk adımı atmak üzere olduğunu 
yazmalarına mebni, yakın zama
na kadar Efganistanın Londra 
maslahatgüzarı olan Yunus Han 

Ingffz sefiri Mr. Corç K.
ark dün memleketine mütevec
cihen şehrimizden hareket et
miştir. Mr. Klark Hükumetinden 
mezuniyet almış olduğu için 
memleketinde bir müddet isti-
rahat ve müteakiben Türkiyeye 
avdet edecektir. Resmimiz in· 
gıliz sefirini istasyonda hareke
tinden evvel teşyicileri ile ko
nuşurken göstermektedir. 

Maliye müfettişleri 
Ankara, 9 (Telefon) - Maliye 

müfettişlerinin kongresi salı gil· 
nüne kaıdı. Kazanç, müzayede 
ve münakasa ve harcırah kanun· 
lan hakkındaki tecrübeler kon· 
grede münakaşa edilecektir. 

bu haberleri hat'iyetle tekzip 
etmiştir. 

Yunus Han bu tekzibi, Ama
nullah Hana çok yakın olan bir 
zattan aİdığı hususi mektuplara 
istinat ettirmektedir. 

Senelik kongre aktedildi 
veni idare heyeti seçildi 

--- l 

5;p4hl oca~ı kongresinde bulun1Jnlar 
Geçen cuma günü ekseriyet olmadığından yapılamıyan Sipahi 

ocağının senelik ko?g~esi diln 14 de ocağın Harbiyedeki binasında 
aktolunmuttur. Bu ıçtımada evveli kongre hürmet ve tazim hissi-
yatının Bn~k Gazi .!le bi~iciliğin hamisi olan Başvekil İsmet pa
f& hazretlerıne ve dıger yuksek makamata telgrafla iblağını karar-
laıbnlmıştır. Müteakiben meclisi idare ve murakipler raporu okuna
rak aynen kabul edilmiştir. Bundan sonra yeni heyeti idare inti-
habına geçilerek atideki zevat seçilmiştir: ı 

Süvari miralaylığından mütekait Şeref, vilayet baytar müdürü 
Rasim, binicilik mektebi müdürü Cevat müskirat memurlarından , . 
Hikmet, tüccardan Hayri, Ekrem Rüştü süvari yüzbaşısı İhsan ve 
Cevdet Kerim Beyler. ' 

Konsorsiyom projesi gönderildi 
Evvelki gün İş bankasında 

yapılan bankacılar içtimaında 
tesbit edilen proje dün akşam 

Maliye vekaletine gönderilmiştir. 
Dün umumi vaziyet ve konsor-

siyom hakkında kcndisile görü· 
şen bir muharririmize Nurullah 
Esat B. şu izahatı vermiştir: 

- Bu akşam Ankaraya gön
derilen projenin tasdikinden son-
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Gazi Hz. Londra, 8 (A.A) Fransan•n 
emr üselametini temine matuf 
bir muahedeyc lngitere ile 
Amerikanın iştirak ettirilmesi 
müpıkün olup olmadığını tetkik 
etmek üzere M. Briyan ile bazı 
İngiliz ve Amerikan devlet 
adamları arasında bugün vuku 
bulan mükalemeler hakkında 
büyfik bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Fransamn bahri 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

programında yapılacak her hangi 
bir tahdidatın bu kabi den bir 
muahede akdine bağlı olduğu 
söylenmektedir. Bununla bera· 
ber efkarı umumiye bu mesele 
hakJunda nikbinlik gösterme· 
mektedir. Çünkü Amerikahlann 
sırf Avrupaya ait bir if nu:arile 
baktıkları böyle bir muahedeye 
iştirake razi olacakları pek az 
ümit edilyor . Diier taraftan 
İngilizlerin de böyle bir projeye 
taraftar olmadıkları ıannediliyor. 
Zira, Akvam cemiyeti Lokamo 
ve Briyan - Kellog misaklan 
Fransa için kiti teminat teıkil 
edemedikten sonra bundan daha 
fazlHını yapmak mümkün ola-
mıyacajı ileri sürülüyor. 

Bir tren kazası 
Atina, 8 (A.A) - Şark ılir' at 

katarı Stirfaka He Lyanokladi 
araaında yoldan çıkmııtır. Bir 
çek kimsder •iır ıurette yara
lanmıştır. 

Atina, 9 (A.A) - Şark sürat 
katan yoldan çıktığı esnula 
müstahdemlerden biri ölmüf, Uç 
kiıi ağır ve bet kiti de hafif 
ıurctte yaralanmıılardır. 

ra derhal yeni konsoraiyomun 
idare heyeti seçilecek ve faali
yeti! 1faşlanacaktır. 

Konsorsiyorna iştirak eden 12 
bankadan yalnız üçü itillfna· 
meyi henüz imza etmemiştir. 

Bu bankalardan Amerikan ekı· 
pres, HoJlanda bankaları bu 
filn merkezlerinden cevap ala
caktır. 

Hükumetçe mitli parayı ko-
ruma maksadile alınan tedbirler 
her tarafta memnuniyetle karşı
lanmııtar. İzmir piyaaasanda ln
sıiliı liraaının İatanbula niıbetle 
2,3 .kuruş eluiğine •atılması da 
kayde şayan görülmektedir. 

lktzsat programı 
Ankara, 9 (Telefon) - Basıl

makta olan ikbsat programı 500 
sayıfaya yakındır. Buıldıktan 
aonra meclis azasına verilecektir. 

Franszda milli matem 
günü 

Paris, 8 (A.A) - Millt matem 
,OnU ittihaz edilen yarınki pazar 
a-ünü bütün bayraklu yarıya 

indirilecektir. HUkümet daire
leri ve halk felikeb:edelere 
yiyecek t~darik etmek için pek 
büyiilc gayretler ıarf e,lemek
tedir. Suların çekilmesi ve 
cesetlerin ortaya çıkmaıı üzerine 
tarif ve taV1if edilmiyecek dere
cede dehfetli manzaralar ıa
rUlmDıtür. 

Bntnn şehirlede çökOp yıkılan 
evlerin enkaz ve eıyaaını yatma 
etmeie kalkııacak kimaeler 
hakkında ıiddetli tedbirler 
alınmıttır . 

M. Dumerg ile M. Tardiya 
feyezan aahaaını gezip dolqmak
tadırlar. 

Rayhşbank müdürlüQil 
Berlin, 8 ( A.A ) - M. Şaht 

Rayhıbank idare mecliılni içti· 
maa davet etmittir. Bu içtimada 
M. Şabtın halefi intihap 
olunacaktır. Bu makam için 
bilhassa M. Luter, M. Beghan 
ile Hamburg bankerlerinden M. 
Melkiyrin namzetlikleri ileri 
ıürülmf.lttür . 

Amerikada iktisadi 
buhran 

V.atıngton , 8 ( A. A) - M. 
Hoover tarafından netredilen bir 
tebliğde NevYork borsasında 
fiat\ann birden bire dUımesin
den basıl olan netice ve tesir· 
lerin iki aya kadar ıail olacaıı 
beyan edilmektedir. Gene aynı 
tebliide ipizlik yalnız 12 bn
kiimet dahilinde ciddi ve 
ehemmiyetli bir tekilde görül· 
dUiünden diğer 36 hllk6met dahi· 
linde 11Srlılen ipizliğin mevıim 

icabatından olduğu kaydedil
mektedir. 

\'AKI" r ın tetrlkasu 114 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- Onu ben de biliyorum. Bu 
mal61iyeti bana tekrara hacet 
1ok.. Kocam o ıütçU oğlanına 
ıanül verdikten ıonra böyle 
oldu. 

Evelden büsbütün iktidarsız 
değildi.. Oğlanın anası btiyil 
yapıyor. Zor ile o puştu koca· 
ma sevdirdi. Şimdi de para da
va ediyor değil mi ? Ben sinirli 
bir kadınım, kocam ahliksızdır 
fak at bu sütcüler ~ya zayi et
tikleri ırzlarını para ile yerine 
ıetirmiye uğratıyorlar .. Alemin 
işi rezalet.. Dünya hep böyle .. 
in, namus, hayıiyet.. İnıaniyet 
hep yalan yalnız menfaat sahi.. 
Yalnız para ıahi. Ben de canı
mm çektiğine gönUI veririm. 
Kim karifır ? .. 

- Doğru ıöylUyorsunuz hanım 
efendi içtimai hayat yavaı ya
vaş, tarif ettiğiniz şekli ahyor. 
Fakat ne yapalım hamm efendi 
kanf hğımıı bu kiitlenin içinde 
<lİZ de bu miifsit havayı tenef· 

Alı ediyoruz.. Ağır ajır biı de 
zehirleniyoruı. Biz bu citmanl 
ruhani teda•i haneyi, uçuruma 
yuvarlanan ablikı mümkün mer
tebe ensesinden yakalamak için 
açtık .. Sizi tıbben muayene ettik. 
Şimdide ruhani ve kanunt ihti
yacınıza bakacağız. . Ne istiyor
sunuz hanım efendi söyleyiniz .. 

- Kocamdan aynlmak isti· 
yorum. 

- Bu bir az mütkUl hanım 
efendi ... 

- Kocam madem ki ademi 
iktidarla maluldür. Bu ıenç ya· 
tımda kanun beni onunla yafa· 
mağa icbar edebilir mi? 

- Edemez fakat bu ademi 
iktidarı bir mahkeme huzuranda . , 
ıapat etmek lazım .. 

- Ederiz. Bana ıorarlar her 
ıeyi söylerim. 

-- Bu dava uğruna çok para 
gider Hanımefendi .. 

-- Gitsin. BütOn vanmı ver
miye razıyim.. Beni nikahla al-

Türk - Yunan Macar hariciye nazzrz 
Ankara, 9 (Telefon) - Maca-

Belkıs harabelerirıi 
gezdiler 

Antalya, 9 ( Vakıt ) - Gaıi 
Hz. bugUn öğle üstn açıl< 
otomobillerile Serik kazasınd• 
Belkıs harabelerini teşrif ettiler 
ve akşam 17 de avdet buyur· 
dular. 

1 , ,. -:--, riıtan hariciye nazm memleketi· 
tılafnamenın znıza ta- mize mart sonlarında gelecek 

rihi henüz belli değildir ve bir ~afta ~alacaktır. 
Ankara, 9 (Telefon)- Hari- Seyrısefam Avrupaya 

ciye vekili Tevfik Rtiştü ve VBpUr· işletecek mı°? 
Tevfik Klmil beylerle bitaraf Ankara, 9 (Telefon) _ Seyri-
mObadele azası geldiler. Vekil aefain müdürü Sadullah Beyin 
bey rahatsız olduğundan evle- bana beyanabna göre, kendisi 
rinde 15 gün istirahat edecek- yakında lıtanbula Ye oradan 
lerdir. Y alovaya gidecektir. Bu ay ıo-
Yapbğım temaslara göre Yu- nundan itibaren 1.tanbul - Yalo

nan'ılarla itilaf müzakerelerinde va ıeferleri muntazaman yapıla· 
her iki taraf tam bir surette caktır. Seyriaefain vapurlannın 
mutabıkbr. Ancak Vekil Bey Avrupaya seferler yapması bir 
ralıatıız o duğundan imza tarihi bütçe meıeleaidir. Bununla be-

"k · t ' •.• nnn henüz beltı· raber iktııat programında bu gecı mış ır ve 5 .. mesele de dn,onnlmOıtnr. 
değildir. 

Başvekilimiz istııtistik 
müdürlügünde 

Ankara, 9 (Telefon) - ismet 
pata Hı. bugün istatistik umum 
müdDrlfiğilne gelerek tetkikat 
yaptı. 

Harici ticaret istatistik itleri
nin umum mftdürlUğe verilaıesi 
için tetkikata bqlanılmııtır. 

Tasarruf taaliyetleri 

Gazi Hz. , bir talebe taratın· 
dan takdim olunan çiçek de· 
metini otomobillerini durdurta· 
rak kabul ettiler. Halk sürur 
içindedir. 

Hacı Mehmet B. 
İıkAn umum mOdUrii Hacı 

Mehmet B. Ankaraya fitmiftir · 

Bir kabile reisi geldi 
Dun tehrimiıe iki karı•ı •• 

d&rt çocuğile Afrikalı bir kabi
le reisi gelınif, T okatlıyand• 
yerlqmiştir. Reiıin iımi Fonit· 
tir ve otel defterine hacca fİ'" 
deceğini yazmıfbr. 

irtihal 
Hafız Adem pap lıalllesi 

Ayıe Fıtnat Hanıqıefendi dO. 
gece Mercanda Muradiye soka
ğında kiin hanesinde irtihali 
darı beka eylemiştir. Merhume· 
ye mağfiret, kederli ailesine de 
sabırlar dileriz. 

Ankara, 9 (V AKIT) - Milli ta· 
aamıf cemiyeti umumi merkezi 

Zirtıtıt bankiU•nll glJre 

Ankara, 9 ( A.A ) - Vakıt 
gazetesinin 4 mart 930 tarihli 
nuıhumda ( TOrk zOrraına yar
dım edebilecek milyonlan ecnebi 
bankalanna faizsiz veriyormUfUz) 
~erlAvhuı albnda verilen mald· 
mat doğru değildir. HftkOmetin 
memleket dahilinde vezne
darlığını ve nakit hareklbnı 
yapan ziraat bankası Maliye 
vekiletinin malumatı altında 
İstanbul bankalarında bulundur
duğu bir kısım paralan bu defa 
yine yeniden hük6metin emrile 
Ankaraya cemetmiftir. Hakikat 
bundan ibarettir. 

~~~~~~~~~~~----

bugün Kazım P•ta Hz. nin riya
ıetinde toplanmış, nahiyeler ve 
köylerde kaydolunacak azadan 
ıimdilik para alınmamasını ka
rarlqtmnı9tır. Hentlz tubeai 
teşkil edilmemiı o an &Caza, vi· 
layet merkezlerinde de derhal 
ıube tqkili ile aza kaydına baı· 
lanılmuı tamim edilmiştir. 

Yırtık paralar 
Ankara, 9 (Telefon)- Yır

bk paralann değiftirilmeıi için 
için Ziraat ve Oımanlı banka· 
lan fubelerinde hazırlıklara 
baılanmıtbr. Tebdil aGnll bentız 
belli değildir. Deiiten paralar 
Maliyede birheyet tarafından tet
kik ve imha edilecektir. 

mak için beldiyen gençler var .. 
- Ma16m ıize kocamı yok .. 

Ukin itin zorluğu nerede bilir 
misiniz? 

- Nerede a6yleyiniz?. 
- Zevciniz Naaıb Bey yaıile 

biç nispet kabul etmıyecek de· 
recede hovarda metrep bir 
adamdır. 

- Evet öyledir utanmaz he
rif .. 

- Onun her gece bir ıenç 
kızın veya oğlanın koynunda 
yattığı mfttevatir .. 

- Allah canını alsın öyledir. 
- Böyle bir adamın ademi 

iktidarla malüliyetini nasıl ispat 
edebiliriz?. 

- Siz pek Alim, pek mukte
dir, pek becerikli, pek insani
yetklr adamlarsınız. Her husus
ta sizden ümitvarım Beyefendi.. 

- Hatırınız için elimizden 
ieldiği kadar çalııacağız. 

- T eıekkür ederim .. 
- Fakat böyle bir dava aç· 

mak için Jiakal bet yüz lira avans 
vermeniz icap eder. 

- Peki.. Efendim istediğiniz 
para olsun .. (El çantasmı açarak) 
yanımda iki bin lira var. Be, 
ylbünO takdim edeyim .. 

Dolandıncılar bili makbuz 
beı yllz lirayı aldıktan sonra bir 
takım tatlı vaaıtler ve intipüften 

.,11:::::.... NiÇİN ? ~:, ... 
r .ı 

V AKIT - liraat bankuının • 
bir ecnebi bankasına faiuiz ola
rak Tllrlc paraı •ermeaile bu 
bankada he.al» ~ri mtııa eJesi 
neticeıinde yekOnu milyan}ara 
baliğ olacak Türk paruı tera• 
küm etmesi arasında tekil itiba
rile fark vardır, fakat tesir ve 
mahiyet itibarile fark yoktur. 
Maamaflb paranın eaaıen çekil
miş olduğunu biz de yazmııtık. 

VllAyette: 

Ziraat odasına aza 
Bugün aaat 11 de vilAyette 

Ziraat odasına aza intihabı ya· 
pılacakbr. 

reçetelerle kadım savarlar. 
Şöhret afettir derler. Yerine 

g6re belki bu hüldlm doğrudur. 
Ukin fena adamlann iyi nam 
albnda balkı soymalan cemiyet 
için en büyük fellkettır. içtimai 
hayatta bu feliketın türlll nevi
leri görülür. Fakat. hemen dai· 
ma, aoyulan halkın zarannı taz
min imklnı kalmıyan bir •ırada 
fenalık meydana çıkar .. 

Dolandıncılık fırtınalarının ka
yalıklanna çarptıktan aonra bu 
gayri ablakt ticaretin oldukça 
aakin bir kazanç limanına firer 
gil>ı oldular. 

İdarehanelerini değittirdiler 
Büyükçe ve muntazam bir e•e 
taıındılar. . 

Mobilyeyi düzelttiler. G6z al
datacak bir takım llit edevat 
ve bir kasa peyda ettiler. 
Koridora ve bekleme oda· 
sına çerçeveler içinde husust ni
zamnameler ublar .• 

Adeta bilyOk bir idare gibi 
tqkilit yaptılar. Bir akşam 
konsültasyon kabinesinin muaaı 
6zerine işret sofrasını kurarak 
ıöyle mllzakereye giriıtiter. 

Avnüssellb kadeh tıstilne ka
deh yuvarhyarak nutka baıladı. 

- Arkadatlar her şeyin bir 
dıı tarafı bir de iç yQzQ vardır. 

· Bizim şu halimizi ve ilin ettiği· 
miz meslekteki cehaletimizi bıl-
ıeler bize kendilerini g6atermek 

Reklam yapmıyor-
sunuz? 

Bugün az kazanıyor, yahut 
lc:.yl>.ciiyonaıuz sebebi rek· 
1 •apa.•m .,., • .ı,.,. 

İşte ilin tarifemiz: 
Sonuncu sayıf ada 

5 inci .. 

4 .. ,. 
ı .. 
1 .. 

" .. 

Sabn Kuruı 

" il 

.. " 
" M .. .. 

ı ı.s 
25 
40 

100 
200 

Reamt ılAnlar, aonuncu aayıfada 10 Kr. 
İlln memurumuz size fay

dalı bir ilAnın ıekil ve üc
reti için hizmet etmeğe ha· 
zırdır. 

delil ya kedilerini, k6pekleriJıİ 
bile tedavi ettirmezler.. Fakat 
it bilgide değil görünmektedir· 
Biz tıp fennine bu biglnelejİ" 
miıle Molyerin zor tabibi ıibİ 
tesadüfen bq on hutayı öllhll" 
den kurtardık. Ş6hretimiı etrafı 
yayılmağa bqladı. Haıakatia• 
gtlvenen bllyilk bir Doktor tef' 
hiainde yanılabilir. DiplomuaO' 
dan aldığı salahiyete iıtinad~ 
bazı hastalan da yanlıt tedatl 
ile öldOrOlebilir. Aruıra b,r 
memlekette mahkeme huzuru-' 
çıkan bu mOellim davalari inkit' 
imkln var mıdır? Bir hut•f' 
on hekime gösteriniz. Reçetelet 

birbirini tutmaz. ÇnnkO b" 
birinin anlalayışı ve treta.-ı'd. 

• 1 
usulü başkadır. Bazılan ıo 
tecrilbe ukaJalığile maldldurlar· 
Ortada kaynıyan bir zavallıoııt 

011' hayatıdır. Yanlıı tedavi ytıı 
den bu toprağın üstünden altı~• 
gidenlerin sayılan hakkında ~ 
tatistik tutu lmuş olsa zi~iolbit 
dehşet alır.. Fakat bi:ı hıç bof 
hastayı öldürmeyiz. Yalnıı ıı 
yere parasmı albiliriz. ~ak~ 
bizim tedavi fenninde kı P bi•t 
sipimiz ne dir? Yalnız . ta if 
yardımile kendi keodille ,t•' 
olmak istidadında bazı h• 
lıldar vardır. 81~ 
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fstanb ıl tevkifanesinde kanlı bir firar hadises 
r:~-----------------. l!:!_emıekette VAKiT 1 

Irmak - Filyos 
liat üzer·.:ıde hum
llıalı bir faaliyet var 

Mahpuslar kaçmak istediler 1 Maarif vekili 

Huııuaı mulıabfrimlz Çan/eınndan 
lloııyar: Irmak - Filyos hattında 
leceleri gündüzlere katarak 
lılhnrna ile çalışanları seyrede
teJc uzun bir otomobil yolcüluju 
1~~tık •e ıubat içinde ilkb"'har 
ıtl>ı gilzel bir günün öğleıinde 
\,irL . d'k G ~ç aaat için Çankırıya ın ı : 

enıı bir meydanlıkta yenı 
b .. laıaau1 büyl\k bir binanın 
~•auıda ihtiyar dir adam atır 
ı:ltaaı ile ; yanıbaıında uyuyan-
·~· uyandırmaktan korkuyor 

it 1 •iır ağır odun yontuyordu. 
le ~kıeriai harap ve kerpiç ev-

rın ırı&.nada gez.en dar, kal
dırı11a)arı bozulmUf 10kaklardan 
leçtiJc. Mahalle çatmelerinin önü
lae dizilmit yauı tatlar üstünde 
batlan ve yüzleri ıımsıkı ör
tllmlt, bacaktan çıplak genç 
lcadınlar yumrukları ile vura 
~a ayakları ile tepe tepe ça
atq1r yıkıyor, yol boyunca akan 
kirli ıulann kenarında bakım11r: 
'-ka çocuklar birbirleri ile oy· 
'-f1Yorlardı . 

. Pazar kurulan yere geldik ; 
bırer kucak odun yükletilmit 
'tekler bütün Ç&llıyı dolduru
Yor, b&yOk peıtemalJar ile bq
ı.,_. ıarmıt k6ylü kadınlar 
~•lla, cevir; Te kuru yemit dolu 

•Ybelenni yerlere döküyorlar, 
llbcılar terazilerinde taı •e de-
~ir. parçalan ile tartıyorlar, bir 
cAttp birkaç yerli ile, bir A•-
...... 1 ı :1. ---·-· -'Vf'h.Clll 

•rma itlemeli, uzun entarisi Dç 
Pe,li birkaç gelin kadınla on 
"11Durta bir tavuk için uzun 
J)azarlıkJar yapıyorlardı . 
• ~hirliler tahtadan birer oyuk 

fihı baaıt dilkkinlannda birkaç ::e deriıl ile birkaç çu•ahn 
\it ade küçük iskemlelere veya 

iki kutu ile birkaç 1andık 
birkaç tabak armut ve 

~ ç top kuma§ın arkasında 
~~ kerevetlerin üzerine ıe
~ tiftik poıtlanna baj'dq 
~it -, mütevekkil oturuyor, 

l~orlardı. 
t.~'kaı olurken dnkkAnların 
._..... bpenkleri çoktan kapan
L "!"'' ~ lll'eydanlar -ye so-

~~lar ıııız.lattı G k il 
ed . · ece pe er-

~n sımlliyab giyinmit tek 
Mılenne kadar h&ttın ft l . . 
lrtnıo,, kınalı Pann!kıaz ennı ...__ •

1 
• 

1
. 

1 
rınıa 

~q ı e • ı çıra • e•leri tut 
,!_ta••lar misafirlikten, kapııın:: 
d cır tunç halkalar uıh evlerine 
d~dtHer, kahvehanelerin önt1ne 
•tilnıit alçak ha1ır iskemlelere 
~rak uzun marpuçlarla nare İÇen fal ömeği hırkalı •• 
~Of kunduralı efendiler kaha 
~ toniannı taılara vurarak ten
~lraklar içinde kayboldular. 
111>. reler ııra ..... rerdanhk 
~ı..1_ dizili ramazan kandilleri "°" haflannı ancak petrol 

ile aydmlatan küçDk elek
C l&mbalan ı6ndOler. 
~yi ıhdüze katarak büm
ile çalıtanlann beldesine 

tekrar yola çılayoruı. 
l>ir otomobilin her an bir 

• tarafa d6nen ft bakan 
•re8fııden •e pek ıatht g&

lll, fakat Çankınyı, etrafı 
batan bir fÖDet doimuı 

1'c!elmiı ilc:ea tenbel bir 
i . d çın e henüz uyuyor f6rdDm. 

R. K. 

retleri kısmen 

ı6d_:: ~eri , . . ı.ı.,,b•lan b-tfydlı ve ldkş ~tnem11l11rınd11n biri .nuhufaza etmi~-
oııı:ıı5_,me~aır. .. •1

• ••aemalar hakikaten pahalı- )erdir. Bazı bftylk ve IOka sinemaların yüksek 
dır. Fakat banan da ıebeJ,i eadv ı Ocretlerine mukabil Beyoğlu ve İstanbul tarafmda 

Ttırldyecle, lldıi l.tuln.ı Wri.t lzmfrde olmak 25 kurup, batta 17,5 kuruıa kadar ıinemalar 
ibre I~ 1e1ll film 1&1teren atnema makiaeal •ar- vardır. 
d11. Ba itibarla Tlrldye,- getirilen ıeali filmler Sinemacılar diyor ki: 
bir, nihayet iki ıinemada ıa.terilebilmektedı·r. «Dünyada ıinemaaı en ucuz olan bir yer 
Yani Hlli fllm paruan111 l»lr ıinemadan çıkanlmak 
meeharlyeti ı....ı olmaktadır. Bundan bqka ıeali var1a, o da Tftrldyedir. Sesli film için bir bilet 

5 dollrdır. Sinema ücretleri Franaada 15-20-2S 
filmler hem pahah, hem de makine amortiımanı 
vardır. franktır, Berlinde 2-3 mark Atinada 45 dralımidir. 

Seıli aiaemalann ulıj'ı da palaahbia aebeptir. T ahit mev:ıuu bahsolan bilyük, löks ıinemalardır.» 

Dün Maarif emanetin 
ve Darülfünunu ziya 

ret etti 
Y,urn Rnkarava gidecek 

Maarif vekili Cemal Hüanü 
Bey, dün Maarif emanetini, Da" 

rülfünunu ziyaret etmiı, Darül., 
fununda müsaf ırin kötkünd 

oturarak bazı hususi ziyar etlc.-ıı 
kabul etmiştir. 

Vekil tieyin bugün Ankarav 
avdet edeceği yazılmıştı, Fakat 

Cemal HUınti Bey seyahatin; 
bir gün tehir ettiğinden yarın 
şehrimizden hareket edecektir. 

Dişçi mektebinde 
Difçi mektebinde dtia pl'Ot~ı 

Ye ameliyab ainmiye denleri 
için birer muallim muaYinli~i 
imtihanı ~apılacakb. imtihan biıı 
kaç ,an tehir edilmiftlr. 

lhsan Abidin B. 
Karaca Beyden pbrimbe gel· 

mit olan Ziraat müstetan İhsan 
Abidin B:, tetkikat yapmak 

üzere Zonpldaia gitmiftir. flı
san Abidin B. in refakatinde 
vekilet erkinından bazıf an da 
bulunmaktadır. 

----
Bir üuhih 

EYvelki rfinkü nüshamızda intitar 
eden kimyager Nuri Refet B~ 

yin "Zehirli gazlara karşı sivil 
halkın korunması,, ismindeki ma· 

kalede bir iki tertip hatası oJ
muttur. Bunları berveçhi ati 
tashih ediyoru:ı : 

"Gaz maskeleri deriden ma· 
muldür,, cümlesi •deriden, kau
çuktan veya enprenye .kumafta11 
mamuldür» olacaktır. Filitreler 
tarafından tevkif olunamayan 
«hamı:ıı karbon» değil, humzu 
karbondur. Buna mukabil okai
jenli cihazların içindeki karhıı

lann tevkif ettiii humzu karbon 
dejil, hamızı karbondur. f perit 
(San 1alip) için kullanılan kireç 
kaymaiı merhemidir. 
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w~~nır 
İngilterede yeni 

intihabat mı? 
lngiltereden gelen haberlere 

göre geçen sene intihap edi-
len yeni lngiliz parlamentosunu 
yakın bir zaman içinde tecdit 
etmek zarureti hasıl olacaktır. 
Bunun sebebi lngilterenin idare
si usullerinde büyük tabaYvüller 
yapacak mahiyette bir takım 
mühim cereyanlar baş g6ster
mesidir. 

Filhakika geçenlerde 1ngilte
rede bir lortlar meselesi mey
dana çıkmıştı. işsiz ameleyi si
gortaya koymak hakkındaki ka
nunun lortlar tarafından bir sene 
müddetle takyidi şeklinde bir 
tadile uğrablınış olması amele 
fır'< asını lortlar meclisi aleyhine 
tahrik etmişti. lngiliz amele fır
ka.sı: •·ingilterede lortların mev
kii nedir?,, Sualini ortaya atarak 
bunun manasızlığını ileriye sür
dü; lortlar meclisinin tamamen 
kaldırılmasını istemiye bqladı. 
Buna mukabil lortları mUdafaa 
etmek istiyenlcr serdedilen iti
ravarı kıımen doğru bulmakla 
beraber lortlar meclisinin kftlliyen 
ilgası doğru değilse de bugllnün 
ihbyaçlarına nazaran ıslahı liam 
geldiğini taıdik etmiye mt:cbur 
oldu. 

Bu mesele etrafında meydan 
alan mücadeJenin tiddeti birçok 
kim!elcre bu işin bir gün yeni 
bir intihabat meselesi halini ik
tisap edeceğini dütündilrmüıtt. 

Aradan henUz pek az bir u
man geçtiği halde ıene yeni bir 
hadise ortaya çıkmıştır. Bu ha
diıe de İngiliz muhafaxaklr fır
kası icinde yeni bir imperator
luk fırkasının zuhur etmesidir. 
lngiliz imperatorluğu içinde htir 
ticareti iltizam edenlerle bunlara 
aleyhtar olanlar arasındaki umu. 
mi münakaıayı öyle görillüyor 
ki ancak yeni bir intihabat hal
ledebiJecektir. Netekim evvelki 
günkü ajans haberlerine göre 
İngiliz muhafazakarlar cemiyetle
ri birliği M. Baldvinin iktıaadi 
·siyaset hakkındaki izahatını mü
teakip gümrük himaye usulü 
hakkında reyiama müracaat edil
mesini ve imperatorluk eczası 
arasmda iktısadi bir birlik tesi
ıi için blitün Dominyonlara şa

mil bir konferansın inikadını 
iUifakla kabul etmiştir. 

işte bu vaziyet ıimdiki İngiliz 
parlamentosunun daha uzun bir 
ıaman yaııyamıyacağını göıter

mcktedir. lhtimalki önümüzdeki 
yaı mevsimi içinde yapılacak 

l' anma.sır er:ı..•e/J::t : 

VAKiT 
10 MART 18WJ 

--·· .. -·---...... ···········-·············--Bonapart tarafgiranın
dan Mösyö F ortu ve Mösyö 
Buserdun Dordon eyaletin
den meclısi ayan azahğına 
intihap olunmuılardır. De· 
mir yolunda Çar Hazretle
rine edilen ıui kutta zi-
methal olduğu beyanile 
Rusya devleti tarafından 
talep olunan Hartman nam 
şahıs Fransa hükumeti tara· 
fından teslim olunmadığı 
münasebetile Rusyanın Pa
ris sefiri Prens Orlofun 
istifasını verıoİf olduğuna 
dair olan fayia tekzip 
olunuyor. 

Ruhi Beyin defteJ"inden: 19 

Masaya ruhu gelen Süleyman 
bir huruf'f idi 

Hurufiler de nedir, Fazlullahı Allah 
tanımak ne demek ? 

Hurufi mi ? Bu da ne de
mek? 

- Bilmiyor musun ? Şark 
~llyetlerinde bir kısım kalk 
var ki, Fazıl denilen bir adama 
AlJah diye taparlar ? itte ben 
de onlardanım. 

- Y aaaa 1 BUtiin itikatlan 
bundan ibaret mi ? 

- Bu eaastır; Fazılın Allah 
olduiunu iıpat için '' Kuran ,, 
dan istifade edilir. 

- Kurandan mı ? Ne miina
ıebet? 

- Evet huruftlere göre Ku
raıu F aEtl kendi için göndermit 
Ye orada kendisinin Allah oldu
ğunu bildirmiştir. 

- Nasıl bildiımit? Sen ne 
ıöylftyoraun hiç öyle ıey olur mu? 

- Hurufilere göre olur. Fazı
lın Allahlıiını iÖstereıa ayet 
ıudur : " V allahli zu f azlnn 
azım. ,. 

- Peki ama, iapat dediğin 
ıey bunun nereıinde ? " Allah 
fazln azim sahibidir" demekten 
o mana mı çıkar ? 

- Sizin anladığınıza göre 
çıkmaz; fakat biz b6yle dütU· 
aftrdnk: Ayette Allah kelimesi 
Yar, yanı beıpnda da Fazıl var, 
o halde F axıl Allabb~. 

- Afkolsun, gördOn mü man
tıiı ? Ey StHeyman efendinin 
ruhu, gUcenme ama, alzin kiler 

oldukça beyinsiz imiı. 
- Cehalet! Ben de bedenim

den aynldıktan sonra, bunun 
ceza1ını çekiyorum. 

- Ne gibi? 
- Ytikselmedim, süflt bir 

derecede kaldım, yani şeytan 
oldum. 

- Tuhaf fey, bunu da yeni 
işittim. 

- Evet, öyle ... Ne iıe bunlar 
size llzım değil. 

- Peki, SGleyman ıenden 
bir fey rica etsem. 

- Ne? 
- Bir sualim Yar, belki aen 

cevap veremezsin; bizi tatmin 
edecek bir başka ruh getiremez 
miıin? 

yeni bir intihap ile yeni bir 
meclis meydana gelecektir. 

Fakat acaba yeni bir intihap 
İngilterede buglinktinden daha 
kuvvetli bir hükumet teıki!ine 
hizmet edebilecek midir? 

Bu cihet çok şüphelidir. Asır
lardanberi iki fırka ile idare 
edilen ne bu sayede idari iıtik· 
rannı temin eden İngilterede 
artık çok fırkalı memleketler 
arasına karıııyor. Harbi umumi
yi müteakip orta ya çıkan ve he
nfiz birkaç senelik bir hayata 
malik olduğu halde bugün diğer 
fırkalara dayanarak iktidar mev

kiine kadar yükselen amele fır
kasından sonra şimdi muhafaza
karlar da ikiye ayrılmıştır. Bu 
suretle İngiliz fırkalarının adedi 
d&rde çıkmıştır. lngiıterede fırka 
hayatının büyük bir buhran ge
çirmekte olduğunu gösteren bu 
hali her halde bu memleket için 
yeni bir lnlvYet ve iatikrar ala
meti olarak telakki etmek müm
kün defıildir. 

- Getiririm; ilkin buna lü
zum yoktur. 

- Neden? 
- Sualini bi iyorum cevabın1 

da vereyim. 
- Pek ili söyle bakalım. 
- Siz çok meyussunuı. 
- Neden? 
- Yunan Sakaryayı reçiyor 

diye. 
- Meyus olmakla hanız mı

yız? 

- Tabii, haklısımı:; çl\nkll 
neticeyi bilmiyorsunuz. 

- Ne neticesi ? 
- Zafer. 
- Nasıl zafer ? 
- Yunan müthiş bir inhizam 

ile Sakaryadan atılacaktır. 
- Mutlak nıı? 
- Emin olunuz f Ve bu, nı· 

bat zaferin jptidasıdır. 
- Sonra? 
- Sonra tam ve kat't bir 

manevra, Yunanı dünyada misli 
~rülmemif feci bir akıbete all
rilkliyecektir. 

Arkadqlar bnyUk bir merak 
ve heyecan ile masanın etrafına 
toplanmışlardı; içlerinden biri 
itiraz etti. 

- Bardağı harflere ıen gö
türüyorsun. 

- Öyle olsun; likin ben hu
rufileri, Fazıl denilen adamı, 
Kurandaki o ayeti nerden bile
ceğim? 

- Kim bilir, belki bilirsin. 
Bu ummadığım muvaffakıy

yetin verdiği net'e ile cesaretim 
arttı. 

- Bunu da kabul ediyorum, 
gözlerimi bağlayınız, sonra ka-
ğıdı da çeviriniz, harfJeı i v,&re
miyeceğim ve klğıdı e rmit 
olmakla, belki bellem f o auğum 
yerleri de kaybedeceiim, artık 
benim bardağı, istediğim gibi 
idare etmem mevzuu bahsolmaz, 
dciil mi ? Ya o za111an da böy
le muntazam ve makul cevap-
lar alırsak, ıurada biıden başka 
bir şahsiyetin meYcut olduğunu 
kabul etmek lazım gelir. 

Buna muvafakat ettiler. Göz
lerim bağlandı, artık harfleri 
görmiyordum. 

- Fakat, arkadaılar, ben 
sabırsızım; çıkacak kelimeleri 
sizinle beraber anlamak iıterim; 
rica ederim, hızla s6yleyiniz. 

Dedim .,e sormağa baıladım: 
- Bu dediğin akıbet ne za-

man olacaktır ? Şimdi mi ? 
- Hayır, ağuıtosda. 
- 1zmir bizim olacak mı ? 
- İz.mir de, lstanbul da, Edir-

ne de. 
- Peki ama, ya müttefikler, 

bahusus lngili:ıler ? 
- Kendi1iklerinde11 çekile

cekler. 
- Buna hiç aklım ermez. 

İngilizler, Yunanlılara yardım 
ederler, onların inbizamına mey
dan vermezler. 

- Ne olursa o!sun, netice 
dediğim gibi olacaktır. 
Arkadaşlardan biri dedi ki : 
- Sor, Allah aşkına, fU Va

hidtıddin ne olacak ? 
Bardak, benim sualime lu:ı.um 

kalmadan cevap verdi : 
- Firar edecek. 

( Biimetlt1 

İtaatsiz:ik ! 
İngili:ı. gazetelerinin istihfaf 

dolu bir dikkatle takip ettikleri 
son bir mesele var. Hint lıtik
lal komitelerinin itaatsizlik ka-
rarı. « Gandi » nin mühletli 
ultimatomu, Hintlilerin tehditleri 
hep ayni serin kanla, mubake
ınelerine bile tenezzül edilmeden 
•adece haber veriliyor. İuan 
o aouk, durgun ve heyecan11z 
satırları okurken , bahsedilen 
vak' anın İngilız imperatorluiu 
hududuna kutupl•r kadar uzak 
bir yabancı ülkede ıeçtijine 
hUkmedeceii a-eliyor . Halbuki 
Hind Britanyanın ıah damar
larından biri olduğu bir tarih 
mütearifesidir. 

Herkes bilir ki İngiltere, dal-
gıç vaziyetinde bir hlildimettir. 
Evet bava borulanndan biri 
Hint öteki Mısır rüzgirlarile 
dolup boıalan bir dala-ıç. Bun
lardan biri koptuğu ifin Ana-lo
Sakson ırkı, ull'lardanberi yer
lqtiii hakimiyet seririnden te-
'petaklak yuvarlanır. O Anglo-
Sakson ırkı ki kendınden başka 
milletlerin hep kendine bq iğ
mek için yarataldıtına inanan 
zalim bir gurur içindedir. O 
Anrlo-Sakaonlar ki cihanda 
lngiliı olmayanlara yfikıekten 
bakar ve bUtiln 6teki insanlan 
" tahtelbqer " mahluklardan 
ıayar. 

işte bu hükOmet ve bu mille
tin gazeteleri, kendi taç ve ıi
lAhlannın esiri Hindistan hare-
ketlerinden anlatbtım tekilde 
bahsediyorlar. Zalim mağrur 
olmasaydı ıulmiln aonu gelmezdi. 
En korkunç ejderhaların, en ze
hirli mahlukların birer ıayif ta
rafı olmaaı yaradılıtm hayırlı 
•ırlarındandır. Firavun me-
zar)ariyle dolu Ml8ır, bupnkil 
fatihleri için zenfin bir ibret 
taşıdır. Üstünde «Ramıes» lerin 
kuru kafaları seyredilen bir ib
ret taşı. 

Hint iatiklil komitesinin 
ceıur, mert karuları kar-
ş aında İngiliz gururu irkil· 
mek istemiyor. Mazlumlar için 
bu ne büyük bir müttefiktir! 
Bu mağrur emniyet, bu tenez-
zülsüz eda kartısında insanlar 
iki türlü diifünllrler. Bir lr•ım 
pqinden, kuvvetini kullanma-
dan teslim olm04 korkak mis· 
kinlerdir. Altında ezildikleri 
ağırhğın evveli '\l'e aonu olmadı
ğına inanırlar. Onların nazarında 
başvurulacak çare yoktur. 

Zinciri insanl ğın eli ayağı gi
bi tabii bir ıey sayarlar. Onlar 
için bu tukun fırtınalardan ev-
velki durgunluk kadar korkunç
tur. ilk kımıldanaşta ortalığı ezip 
çiğniyeceiini bildiği için böyle 
yüksekten bakar. Fakat cihanın 
mihverlerini deği,t · "en, inkilip-
lan yaratan mefkW-eciler böyle 
diiıünmezler. Ellerinqe timidin 
a&nmez kandilleri en karanlık 

uçunımlara girerler, mezara in
mekten çekinmezler. Çünkil on
lar ıeref ve iıtiklll kapılannı 
açan anahtarlarına ölüm yoıJa
rından geçtikten sonra eritildi· 
ğini bilirler. 

Şimdi ister bu ıururun mü-
samahasına, iıter o milsamahayı 
haklı gaıteren kuYnte, ister bu 
kuvvet ye azamet karıııında 
ainıniyea kahramanlara imrene
lim. Hayranlığımız tarihin alın 
yazıstnı değittirmiyecek. Şimdiye 
kadar hiç bir istila hiaan, hiç 
bir zulüm kalui tepelerine iatik-
111 bayraklarının dilôlmealnden 
kurtulmadı; timden aonra da 
kurtulmıyacak. 

Eşeğe dair 

Biıim Sadri Etemin ycııi 
ciddi tetki !<atına naz 

eşek, eski Frikya an'anesi 
iyilik ve bilıri timaali ımiş. 

lah böyle atim dostlarımızı 
aile etmesin. Onların sayesi 
nice aice hakikatlere eriyo 

Hakikaten kadife örtillü b 
her hakikati duyabilmek 
uıanan kulakları ve bilh 

ıüıel, sakın, mütevekkil gö 
rite qek iyiliğin ve bil 

ne rfizeJ bir timsali olmaya 
yıkbr. 

Galiba bizde de eıeğin i 

hizmeti az olmamııtır. Eski 
bir ailenin kitaplarını bir m 

leketten dij'er memlekete 
tqırdı? 

Sonra komşusu, Nasrettin 
canın değil, qeğinin söz 
inanmıı değil midi? 

Geliniz, bu sebeple, m 
bir doktorumuzun elile kani 
dökOlmllı olan eıeklere de i 
ve fen ,ehitlerl diyelimi 

... 
Bir levha 

Arap harfleri kalkalı bu 
dar zaman oldu. Bu 

tehirde Mısır konsoloshancı 

den baıka hiç bir yerde o h 
lerle yazılı leYha kalmadı. 

D6n bir mftnaaebetle öğr 
dim ki telıirde eski harfi 

yazılı bir koçnk levha da 
kalmııtır. 

Galataaarayan yanından s 

hm. Solda tuvalet yerleri v 

Ba m&e••eain üzerinde 
lıarflcı-lc: fU lcYba aeıh ı " P 

tolon dtığmelerinizi iliklem 
unutmayınız! ,. 

Malftm ya, hayırhah bir üsl 

la yaıılmış olan bu orijinal 1 
halan operatör Emin 

vücuda getirmişti. 

Orijinal eser paydar oluy 
•euelaınl 

* Sarfettiğimiz 8abun 

Bir iatatiatiğe nazaran sen 
10 milyon kilo sabun ıa 

ediyortnUfU7. Rakam dikk 

ıayandır. Fakat bu 
aarfiyata rağnı~n bili içimiı 

yOzünün karasile dolaıanlar y 
el eğili 

23 l'JISAN 
ÇOCUK HAFTASI 

ilk glJnadar 

·v AKIT ,.lNTAKVi~ 
Pazartesi 

om 
Mart 

1930 
BerJelttcuz ;"it/mı 

18.1 
Ganqin Joıuıu: 6,22 - batır : s,1' 
Ayın doluşu :11,56 - botfşı : 

Namaa •akitleri ........ 
,.... .. Ot•• ı... Ak..,. "_. "'" 
ı,oo ı2.24 15.41 uı.ıo ıt.40 

Busftnk6 ha•• ~[ıJİI 
Rttqlr hafif Pogroz • lıoot' 
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(VAK 1 T ) IN ŞEHıR HABERLER! 
Emanette 

risis kaptanları gelmiyor 
1l~akemenin tatiline ve evrakın müd-I 
eı umumiliğe iadesine karar verildi 

Belediye m-;;clisi 
Diinh ü 1çtımaında neler 

. kararlaştırdı? 
. Cemı.yeti b.elediye dün Sadet
tın Ferıt Beyın riyaseti altında 
toplanmıştır. 

Sabık Efgan kıralı için yapı
lan 800 lira masraf raporu 
b~tçe en~ümenine havale edıl
mıı, şehır bandosu için tah;is 
edilen dört bin Hranm bandoyu 
teıkil eden çocukların bütün 
masrafları için sarfcdilmesi Da 
rüliczenin imalitanelerini~ ta
miri için bütçenin imalitaneler 
kısmına 1000 liranın münakalesi, 
süt ve çamaşır yıkama mahal
lerinin masrafları için 1000 hra
nın daha verilmesi kabul edil
miştir. 

000000000000000000000000000000 

g SENİ SEVDİM g 
O filmi. ehaJinin tahacümü karşısında ve herkesin bu harikulade O 
O şaheseri tamaşa etmesini teminen o 

ğ ELHAMRA SiNEMASINDA g Geçende Marmarada bir mü
taae neticeainde Bulgar kum
llaaa mensup Varna vapu

batmaama sebep olan 
...._.. Anımpanyaaanın Hri•is 

kaptanları Ksantos ve 
aleyhindeki gark auretile 

e lebebiyet davasının tet
dtın lıtanbul atır ceza 

lceaaeainde devam olunmuş-

~•hlreftle, Yunanistan• gittik
teabit edilen maznunlara, 
keme huzuruna gelmeleri 
IDUhJet •ermifti. OOnkü cel-

e IDıznun kaptanlar mllbatir 
dan çasmtmıılar, relme

leri anlatdmıfbr. 
Sunun üzerine müddei umumi 
hınettin B.den miltalaas ı so· 

lbUf, Burhancttin B., kanun
. maddeleri teşrih ederek 
e demiştir: 

Maznunlar, tahkikat esna
ehli vukuf huzuı unda iki 

• aorguya çckılm.şlerd.r 
lnunlaruı zatına teb!igat J a

ar. Bund:ın sonra, maz· 
r cluru,mJ celsLs.ndcn 

ltbı ~vvel her ne suretle 
raa o!ıun gamiş:crd r. Maz· 
' aavufur, veyn tehiri takip 
n celacye gelmezse, dava 
~uıda evvelce sorguya çe-
..- . .. ----=-- ·-----
•, dava gıyabında görülür. 
unlar, sorguya çekilmişler

. kendi arzu arile mahkcme
gelmemiş erdir. Tebligat 
ilde yapı mıştır. Binaena

bu maruzahmıu neticesi 
' muhakemenin maznun
•demi huzurlcrile deva-

~rim 
~ kumpanyasının vekil· 

· ~ '~i Nuri ve Ali Kemal 
' ıddia makamının müta

ittirak etmişler, mahke
~leyi miizakerc etmiştir. 

tede, ceza muhakemeleri 
kanununun tahkikat ve 

emat faahnda her iki 
'ı2 darı bahsedilnıiı olmasına 

4 Oncü maddesindeki kay
'-'ubakeme safhasındaki aor

bahsedildiğine delil ol
nıebni, davanın tatiline 

~ .. .__ "dd . . ·~ • -.un mu eı umumuıge 

karar verilmiftİI'. 

~raket davası 
~-

ıtııılıaheme btıılandı, 
"'ar iJtıcvap edildi, 

'41ıit dinlenildi 

t.h ~ Spirer tütün ıirketin
. dıt ıuretile para iste· 

• " 0 kta11ndan "Hareket., 
a 

1 
••hipıerinden Suat Tah

. e f • 
""1~. er an Tütün mecmu. 

t. 1 ~ait B. hakkında ya-
• blnlcat altıncı istintak 

en muhakeme kararile 

• !f-nbul ikinci ceza mah-
. e nıuhakenıeye baılan-

söylemiştir. Sait B. de aleyhin
deki iddiayı reddetmiştir. 

Mahkeme, l 000 lira Suat B. e 
verilirken civarda bulunan polis
leri ıahit ııfatile dinlemiş, mu
hakemeyi tahit ce bi için salı 
günü sabahına bırakmıştır. O 

gün iddia ve müdafaanın yapıl· 
müdafaanın yapılması muhte
meldir. 

Mahkemede Spirer tütün şir
ketini avukat Sadi Rıza B. tem-

ıil etmektedır. Suat B. in ve· 

killeri Sami ve Nuri, Sait B. ın 
vekılleri irfan Emin ve Fuat B. 
Jerdir. 

Bir iflAs kararı 
Sultan hamammda Barnatan 

hanında manifatura ticareti ya

pan Sira Bülbü.yan Ef. nin İs
tanbul birinci ticaret mahkeme-

since iflasına karar verilmitf i . 
A\.ığın 50,000 lira raddesinde 

o duğu söylenmektedir. Ticaret

hane mühürlenmiş, ifJis muame
lesı başlamıştır . 

Sempeparaıos me~ele~i 

«Sempeparatos" tahlisiye ıir

ketinden alacaklı olanlar, mah
kemeye müraacat etmitler, bu 

isimdeki tahli5İyc gemisine haciz 
konu1masına karar verilmi 
-• ;;gemı n1ff nCJan uza aş-

mıya muvaffak olmuştur. 

Birinci ticaret mahkemesi , 
şirketin iflasını kararlaştırmıştır. 
Mahkeme azasından Suat B. , 
iflas memuru tayin edilmiştir. 

nedı B. in muhakemesi 
Gazetemizin müdürü Gireson 

meb'usu Hakkı Tarık B. i yara-

lıyan Bedi B. in muhakemesine 

bugün on üç buçukta İstanbul 

ağır ceza mahkemesinde devam 
olunacaktır. Bugünkü celsede 
üç şahit dinlenilecektir. 

Cemil Refet Bev 

Bundan ıonra Abdurrahman 
Naci bey ve arkada"larının ver
dikleri takrir oku~muştur. Bu 
takrirde Aksaraydaki kadınları 
çahıtırma yurdunun inşaatının 
silratle ikmali için 20 000 lira 
tahsisat . verilmesi ist~niyordu. 
On dakıkalak bir teneffüsü 
müteakip yapılan ikinci celsede 
bu it için taıarrufah umumiye
den 20,000 liranın verilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bu akıam 
Slnemaıar ı 

Majik - Hicran 

Etuval - Sipahiler Kıralı 

Lnksenburg - Şehraıat 
Ekler - Gençlerin zaferi 

Melek - Çılgın gençlik 
Alkazar - T ar7.anın intikamı 
Opera - Kraliçenin gerdanlı~ı 
Şık - Şarlo 
Elbamra - Seni ~evdim 
Milli - adın • ve kUmar 
Airi - alk ın sesı 

Fransız - Palyaçonun ölümü 
Alemdar - Kohen Kellı deniz 

hamamında 
Beşiktaş Hilal - Voyvo 

Tiyatrolar: 

Darülbedayi - Aynaroı kadısı 
Bar ve Mü.zlkhOllcr ! 

Garden - DuoKlco iris, Elli Lis, 
İrena, Nandi &let 

O Bir hafta daha irae edilecektir. O 
O İlaveten: Yeni sesli ve sözlü Jurnal iJe Ağa Hanın izdivaç O 
O merasimi, Nevyerkta patinaj ve saire... O 
000000000000000000000000000000 

~::--::1c::~::1c:~::ac:~:::::a c~::::::1 c--:::::ac:--:::::1c--::::::1c~::::::1~ 
~ Göz kamaıtırıcı ... Fantastik ... Şatırbcı bir teknik... ~ 
~ Görülmemiş ... Sihiramiz tablolar ve sahneler ... İnsanın en ~ 

~ 
büyük emel ve arzusunu tqkil eden « Meçhul bir ileme ~ 
seyahat ,. i göıteren kuvvetli bir mevzu... işte biltUn buulan 1 
dehakir vazU. sahne FRITZ LANG ın en büyük ıaheıeri ve 

~ KAMERôERIÇKADiN ~ 
~ Filminde aörecekıiniz. ÔnümOıdeki Perfembeden itidaren ~ 
~ .Majik Sinemasında 1 
Sa-:Ja-:Jt::-.:ac:.-::t C@O C@CIC:-.:::tc-.:::wc:-.:a~ 

J BBBl!llBBBCIB GELECE~ HAFTA -BIBIB 
1 ELHAMRA SINEMASINDA 
B AL JOLSON 

İ CAZ ~m'!,~~ .. NNISI I 
BBBBllBB Filminde arzı endam edecektir· BllBllBBlm 

ıııı-------------------------11111!·"'""""'"""~""""""'""'"'· 
2' ::t~ '~·~··Ja bu ·~- ..., ı i ÖnM1nti ~·rarM nrım· ~ 
Aynaroz ŞEHREMANETi. : KLA Y\:' BRUK ve ~ 

IJ d w ' EVELıN BRENT ' 
1\.8 l Sl 111 1 tarafından teımil edilmif 1 

'HORTLAK' 
6 tablo I fevkalade ~sel dram ile i 

Yazan : 1111 ~ YENi EVLiLER ~ 
Hüsahıpza- 1 RUT TA YLOR tarahndan I 

1 de Cel~l B. 11111111 # Temsil edllmlf şen ve şılc bir rndvll 1 1 Her ikisi de Parımant filmidir. 1 
:-. ............................ ,.~"'"'"'"'"'"""""""'""""• 

Makaim- ~:!:::: voSiril,Jüly•t ı üsküdar-Kısıklı-alemdağ 
Mulen Ruj - Ariıonıı revülil Halk Tramvayları 

Dobo revü 

/ l Türkuvaz - ~~::· Mttcyi TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
H · d ı i hey' eti 30 mart 1930 pazar günü öj'ledeı 

Burnuva hakimi Cemil Refet ~ ....... •mnn·••· .~ r.r.mmmn ısse ar ar umum O d d k" k . d d" 

Bey, memuriyetinden istifa etmiş .r:·:::.:······-··n· m .... e::.l .. A1m.f•::l:em~: ·,·,,=~··· .!:::::·=~·; ;:;1:~:::~tı~~ E::•m:::~~;n m".:ci~~c:":n ~·..:. :İ;...-;'. 
ve şehrimize geJmittir. Mumaileyh 1 1 

h" netlerinı ıçtıma gününden bır hafta enelıne 1 .. .. unan arın ısse se • 
stanbulda avukatlak etmek için E Elektt·ik ~irkeli * kadar şirket veznesine yabrmalan ve dilbulıye varakası almalan 

baroya müracaat etmiştir. Genç ~ V 1. b 1 E ilin olunur. 
: e atan u i 

ve kıymetli hukukçumuza bu 1! rr ...:'.. k . Görütülecek itler: 

•
!:.. ramvay ·~ır · elı 1 1 _ ld meclisinin ve murakıp raporlannın okunması, 

sahada da muvaffakiyet dıleriz. M are . ..J 1• • • 'b ::: ec as 2 - Bilançonun tasdiki Ye ıaare. mec ısının l rası, :: mu ı .. · ı k n t t t k ı f~ Mart nüshasının ~ 3 _ Murakıp seçilmesı ve verı ec ere u arının arar aı-
:· :; tırılması. 

ı: iE mündericatı: y 'f >1-
sterlin li 1 - Silihtar fabrikasında vü· :i "" 

İngiliz liruıdün borsada 1032,5 H cud~getirilen te~em~ülcit. ~i u··sküdar-Kısıklı-alemdag 
kuruşta açılmıt ve 1033,S a ka- g 2 .•. Asırl~ra g.ore ııkemper- != 
da! yükseldikten sonra 1032 5 I~ verlıgın t~r1hçesı. ~ Halk Trarnvayları 
kuruşta kapanmıtbr ' 

1
.: 3 - Magaza camekinlarının ft o 

1
. 

1
. · 

Doğıu d~ğil ~tenviri. . . ~ T RK ANON M Ş RKETI 
D .. kil k ı= 4 - Hanım sahıfesı 1i • h • . 30 1930 un a Şam retiklerirnizden : 5 _ E d k ll Hissedarlar umumı ey etı mart pazar günü saat on ikıde 

b. . h . . d k" b ı v e sıca su R •• k" k . d f k J. d ırı şe rımız e ı azı kimıeler U 6" M h h"f · ı= · k•tin Usküdarda ı mer ezın e ev a a e surette toplanacaktır . ~= - ı za sa ı esı : şır '" . . . . · 
tarafından ecnebı memleketlere !i 7 _ Elektrik tulumbalar !! Esas mukavelename mucıbınce en az bır hıssesi bulunanların hisse 
kıymetli esham ve tahvilat ka- ı·~ 8 - Hala vasıtasile filiyahm if senetlerini içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket vezne-
çırılmasına tetebbu~ . edildiğini J ifa eden .. tathir ~ihazları Ü sine yatırmaları ;e duhuliye varakası almaları ilan olunur. 
yauyordu. Dün kendısıle görüten : 9- Mutenevvıa H Görüşülecek ış şudur : 
bir muharririmize borsa mura- ~ 10- Elektrik müberritleri ıi 1 - Esas mukavelenamenin 5 inci maddesinin değiştirilmesi. 
kabe heyeti reısı Nurullah : 11- Elektrik Şirketinin müt- ii · Şimdiki şekil : 
Esat B. bu havadisin kat'iyen terileri~e temin ettiği menafi Hl Madde 5 - Şirketin merkezi (İstanbul) olacak, gerek Türkiye· 
asılsız: olduğunu söylemiştir. Muaddıt _kıraat ~e~url~rı.ndan !il de ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum görül-

Amel~ elek.trık ısteyınız Ü dükçe Meclisi idare tarafından hey'eti umumiyeye 
Dr. A. KUT JEL ve dıkkatııce okuyunz ft d·ı k rt"l cubeıer açılabilecek ve keyfiyet 

Borsada: 

. t l' •hain B · · b •in· · ıstıcva anda 
ti ~n tehdit ıuretile para 

''rn ~ru· olmadığını, ödünç 
•ıa teşebbüs ettii'ini 

B h · f "d ı· •• arz e ı me ıa ı e .,. 
Bclı::oğuklu{!:u. idrar d:ırlı~ı. proqat. .ıciı'mi :: u mecmua er nevı aı e ~ !ı' Ticart vekaletine ihbar ve gazetelerle ilin edilecektır. 
ıktid:ır. bcl~e' ~ckli~i. cılc 'c frengi tcd:ı - H•· malumatı, hikayeleri, makaleler• 1 M dd 1 ,_ .1 . 'h . ı k' ı k . f t •• dd' . 1 . h .d. • ua e şeHı . , ı ane ı ,ara ·m. >orc çı ırını sırıı,ım :ı :: ve mutea ıt res m erı avt ır. ii M dd S _ Ş k tin merkezi (lstanbul) dur. 

t\o. 3-4 :::::::::::ıa:•r•mv•·•·:=ı···m::m=mmm=:-.:: a e ır c 



-~ 6 - VAKiT. 10 Mart 19'0 

1 

1 

Kolsuz, bacaksız kadın 
Bu kadın dişlerile tuttuğu kalemle 

mükemmel yazı yazıyor 

Kolm~ ve bacalc.nz lutdın , · 
-Sal it~ ba ~"' Ji~ artUmda lut/ulU hir ~le yon yaztlrlı ~ralmelffeJir--

Reaimde g6rdllğlintız giiıel kadın bir kaza neticeainde 
kolu ile iki bacağım kaybetmiş 't'e 'biçare resimde g&rllldatG gı, 

Bubu Cenapları 
'u maymun et ve şarap sevmez 

_ eıniş, yuınurta, süt yer, cıgcıra kullanın 

bütün hayab mnddetince katnrnm kalmifbr. . 
Bu kadın, ditleri arasma aldığı bir kalemle pyet ıOzel ve B • k d 

ıeri yazı yazabilmektedir. ır a ın ... 
.Filipinliler ölünce 
'Sandalyeye nasıl oturtulur 

Filipinli 616 ~anülveye ballı 
Bir çok memleketlerde ma- bir iskemle llzerine muhtelif 

halli Adetler biri birinden pek yerlerinden bağlanarak oturtulur. 
farklı olur. Bu adetler bilhassa Bunda esaa, 6lünün, mümkün 
düğün ve cenaze me;elelerinde mertebe tabii bir vaziyette ol-
f azlaca değiıir. masıdır. 

Filipin adalarında garip bir Bu suretle rahat eden ölilnlln 
usul vardır. glinahlan affolunacağma inanı-

Ölen insan vefatından sonra lırmış ..• 

' Eczacının hatasını toprak temizler,, 
Türkçem zde bir darbımesel vardır: "Doktorun hatasım eczacı 

temizler, eczacmınkini toprak temizler., derler. Ara sıra ölüme se
bep olmak cürmünden mahkeme huzuruna çıkan doktorlar görülü
yor, fakat bu yüzden muhakeme veya mahkum edilmiş eczacıya 

rast gelinmedi. 
Dünkü postadan çıkan Fransız gazeteleri bize böyle bir haber 

getırdi: 
Versayda bir ec:ı:acı, doktorun yazdığı reçeteyi acele ile yanlış 

okuyarak ilaç yer·ne, zavallı bir hasta kadına halis kloroform içirt
mıı ve kadıncağızın ölümüne sebep olmuştur. 

Kısa saçlı fakat 
uzun sakallı ••. 

Bu resim, bir erkeğin değil, 

bir kadınındır. Nuıl böyle bir 
zeyceniz olsa g6zUn0ze uyku 
ıirer mi 1 

Bu maymun cenaplannm tercemel halini 6frenmek j 
mezmiainiz: j 

İsmi "Bubu,,dur. Bundan tam yedi sene eve! Kongo o~ 
nnda doğduğu için bugün yedi yaıındadır. Ve peynir di.tletl 
ğifmif, yerine sabit dişler çıkmışbr. 

lık bebeklik devrini bir göl kenannda, enli yapraklanJJ 
~esinde anasının sütünü emerek geçirdi. Bir müddet ,J 
( DakarJ da Skandinavyah bir jokey kendisini 25 bin rı•· 
ıahn al ı. 

Bubunun terbiyesini, tahsilini bu adam vermiştir. 
Bugün bir milyon frank ediyor ve bir günlük kazancı me' 

2000 franktır. 
Bubu cenaptan Avrupanın btıtiln meıhur müzik hollerinde 

ret ve muvnffakiyet kazanmışbr. 

Alkışlanmaktan pek ziyade hotlanar, bazen kendini 
yan halka başile teşekkür işaretleri de yapar. ' 

Sahibini dehtetli surette sever ve ona bu muhabbet Ye d 
niyetini birçok hareketlerile gösterir. 

Çocuklardan hoşlanmaz; çünkü onlan k11kamr. Çok alJ 
güler, ağlar. Bır çocuk gibidir. 

Bizden farkı, olsa olsa lakırdı edemeyişidir. 

Asrımızın iptilası: sürat 
İki nokta arasında katedilecek 

olan mesafeyi en asgari zaman
da almak l Aşağı, yukan asrı
mızın en büyük şiarı budur. , 

Havada sür'at, karada sür at, 
denizde sürat ... 

Sürat yalnız bir hırs mese
lesi ol~akıa da kalmıyor; bugün 
tamamile hayat ve onun müte· 
radifi olan iktısat meı' ele si 
olmuştur. Resmini gördüğünüz 
otomobi'i (Daytona) daki dünya 
sür'at rekoru müsabakasını ka
zanmak için Mr. Kaye Don 
yaptırmıştır. Makinesi 4000 bey
gir kuvvetinde olup 12 silindir· 
lidir. Motörü soğutmak vazifesi 
buz vasıtasile yapılır. 

İki türlü sevk ve idare kolu 
vardır ki kolayca muhalif isti
kametlere gidebilmeyi temin 
eder. 

Dünya sürat rekorunu kaz"ı 
mak için yaptırılan otomobt 
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Cevaplarımız 
Cevaplarımız 

8 
Adapaıarında Balı:ad :! Hayrı 

ı,' hlahdun u Muzaffer Beye: 
~aar · Jnıı veçhılc harcl..ct cdeceı!lı. 

. H~sköyde Keçecipiri mahalle
SJnde Selma Atıf Hanıma; Bos
lancı Vükela caddesinde Ali Beye 
ıe Utarıt Baheddin Beye: l ler 
1içünüzün hediyeleri gönderılmek· 
tedir 

lzmirde Müjgan Hanrma: Ht>-
dı yıdct i1. ycnı cıdrı: c )!.Önderi le 
cekrır. 

Üsküdar O. M. İhsan Beve: 
~?öndtrdıg n z bH':'I ~u tt·~tkkür cdl 
7."· \\·nı ~ekı ldt· ond:ın btıfadt· \ ı 

: uş~ıru7. Bılm1:ccniz konac laıı. 
~ -- ~ ~.-.--....... -~=-== 

ulki beyin başına gelenler 

Kıallıı Bey ,.rde im battın 
.at llraLlı .,..,,._. - derece 
.. ,..ntl• 

a-... ı..ıa ...... 
NcefhM taPkumın 
ldıae ...ı.ı..ıı. 

- Affedenlnla ef.,Mllm 
lılr elU llrelılc do,ordn... 
sllrdilnG• mO T 

- Ha,..r efendim 1 

~plıa .,... , hulld 9_,. 
1ı.,..A.., iki l.Beoek t•Pl<oı kapmu "'' 7 

Kadın para11m aldı. Hullı:I lıeya 

.. lince onua lıaUnl sllrliYonunu. 

A 

"Süha,, atıldı: 

- "Perran,, Yalnız kalırsa 
korkar .. Ben de onu beklerim .. 

"Nesrin,. hala biraz ısrar etti. 
Fakat "Süha,, om inatlaştığını 
görünce üzer.me fazla varmadı , 
ve diğerleri ile uzakıaştı. 

* "Süh~,, ile "Perran,, bahçede 
yalnız kalmışlardı. "Perran,, sor 
du. 

- Neye gitmediniı "Süha,, 
Bey ... 

- Hiç... Şey ... Sizinle kalmak 
için ... 

"Perran,, güldü ... 
- Bana hikaye okumayınız ... 

Siz " Hanife teyze ,, den kaçtı
nız .• Fakat neden? onu aevmez
misiniz? 

u Süha ,, içini çekti : 
- Sevmez değilim fakat ••• 

ondan korkuyorum .•. 
- Niçin.. O kadar fena bir 

kadın mı? 
- Hayır.. ancak başıma bir 

ıey geldi.. o gündenberi " Ha
nife teyze,, yi görmek istemem .• 

" Süha ,, bir an sustu. Sonra 
devam etti: 

- Bakınız "Perran,, size 
meseleyi anlatayım ... vaı:iyetimin 
nekadar garip olduğunu siz de 
anlıyacaksınız... Bundan iki sene 
evveldı. Daha çocuk sayılırdım. 

Bir gün " Hanife teyze ,, Bos
tancıdaki evimize misafir gel· 
mitti. '' Teyze ,, ilk defa olarak 
bir şapka giymek istemiş, Bey
oğluna gitmiş süslü püslü bir 
şapka almış Benim asıl tuhafıma 
giden nokta fapkanın üzerinde 
süs olarak konmuş olan koca 
bir papağandı. Kim bilir bu 

( Alt tarıfı 8 inci sa}1famızdadır) 
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leri göriın<'e ~ş

mış kalmış9 Mina· 
renin önünde epi 
bir zaman durduk
tan sonra kendi 
kendine söylen mi~: 

- Y nradann kur· 
ban oln,·ım. bere· 
ketli toprağı bul· 
muş, amma serpil· 
miş ha! 

Arnarndun ya -
hnnrı olduğunu 

anlıyan bir külhan 
beyi hemen yanına 
soktıJmu~ ~ ... F.y AnkarA Gazi ilk erkek 
hcmşcri, dl'miş hu- mektebi oıı sııMfındno 

nun tohumundan Arif Hi~mel EJ. 
ne kadar istersen hende nır, memleketine 
götür dik ... Aı nı\'Ut kanmış. Bir dük· 
klna ı:itmışkr, birkaç mecidh·e ile biraz 
tohum alınmış. Arna\'ut memleketine 
döndü~ü vakit bahçesini mükemmel 
ikazıp tohumlan ekmiş, beş ay beklemiş, 
altı ay beklemiş, toprakta yapraklar. pe~·
da olmıya başlamış, henüz 51\·nlen hır şey 
gözükmemiş. Arnavut merak edip birknç 
yeri kazınca hakmışki uzun uzun ha,·uç· 
lar toprağın içine doğru dalmış. gitmiş. 
Arnavudun fena halde canı •ıkılmış: 

- Tü hire, demiş; tohumları rers 
dikmişim! 

Tam ehli 
Tacirin biri günde on yedi 

saat dairede kapanarak 
çalışabilecek bir katip aradığını 
gazetelerle ilan etmişti. Ertesi 
gün bir adam müracaat etti . 
Tacir sordu: 

-Acaba her gün on yedi saat 
bir odada kapalı kalabilecek
misınız? 

Müracaatçı safıyane bir te
bessümle şu cevabı verdi: 

- Nasıl kalamam efendim .. 
Ben yedi sene hapiste yatmışım. 

1 Tuhaf tecrübeler J -----.: 
ır.:··A·· ). ···-·· M ~ "'' -~ ~~. ( ~ -_~') 

• I • • t' ~ji'1:: 
~r~:~~-. ~~ r ' 

-~- .8 .~ ., ~ ı":/f 7-

Karaolıkta bir şamdan yaka
rak bir masa koyunuz. Mumdan 
iiç metre kadar geri çdciiiniz 
ve mukavva bir çerç.evcyı:ıiu ge
rilmiş bir küçük bir muslin 
parçası arkasından ışığa bakı
nı'· Resimde " C ,, mukavva 
çerçiveyi, M muslin parças ı 
gösteriyor. Dediğimiz ~ 
hareket ederseniz Işıktan d, 
kolun dekğirmen kanadıı 
yayıldığını görürsünüz. Eğe 
'' C ,, çerçiveıini döndürecek 
olursanız bu parlak değirmen 
kanatlarının da döndüğüne şahit 
olacaksınız. Bu hadise inkisarı 
ziyadan dolayı vukua gelir. 

Yeni bilmecemiz 
ee 

Çerçeve içinde yerleri boş 
bırakılan rakamları bula

bilir misiniz ? 
Geçen haftaki bilmecemiz, halle

den ve mükafat kazananlar 

25 + • • 
... + 25 
• • + • • - -
98 98 

Yeni bılmecemizi yukarıda 
görüyorsunuz . Silinerek yer-

i ·rine nokta konan rakamlan 
bulunuz Cem ameliyelerini yapı
nız ve istediğimiz mecmuları 

bulunuz. 
Bilmecemizi halledenler ara

sında kur'a çekilerek birinciye 

bir kotanya ikinciden onuncuya 

kadar birer sinema bileti, on 

birinciden yirminciye kadar 
birer kalem, diğer bilenlere 
birer takdir varakası verilecektir. 

+ 
+ 
+ 

• • 
• • 
25 
98 

- 98 -
98 

- 98 -

Geçen haftaki bHme
cemizi halledenler 

Gecen haftaki bilmecemizi 

hallederek mükafat kazazanan 

karilerimizin isimleri berveçhi 

atidir: 

Bır yazı takımı kazanan 
Pangaltıda Noterdam Dosyon 

talebesinden Kıymet Vehbi 

Hanım. 

~Lütfen savıfavı çevıriniz. 



- 8 V~KJT. 10 Mart 1930 

Yeni bilmecemiz 
Birer muhtara detter• 

kazananlar 
- Kırklareli süvari alay kltibi Fehmi 

Bey kerimesi Ferruh H. 
2 - Galatasaray lisesinden 1076 Nejat B. 
3 - Aksarayda Şekibe H. 
4 - Galatasarav lisesinden 596 Ali 

Of!ha B .• 

5 - Erkek hayat mektebinden Süha 
Vecdi B. 

6 - Sent pülşeri mektebinden Mua\lA 
Nazım H. 

1 - Ankara erkek lisesinden 445 
Azmi B. 

8 - İstanbul erkek muallim mektebin· 
den 69 Muzaffer B. 

9 - Ankara Gazi mektebinden 467 
Arif Hikmet B. 

Birer kartpostal 
kazananlar 

I - Tarsus DUT.tepe mektebinden 70 
Sacit B. 

2 - Adanada yanık orosdibak civann· 
da peruk4r İbrahim efendi mahdu· 
mu Ihsan K 

8 - Kız amelt hayat mclı:teblnden 
Şamiye H. 

4 - Edime erkek lisesinden 401 lsmail B. 
5 - Konyada ccıacı Hulusi bey kerimesi 

Zuhal Hulusi H. 
6 - Ankarn erkek lisesinden 69 'ecati B. 
7 - lzmir Kokaryalı Altıntaş eczanesi 

\'asıtasile Necil Hüseyin H. 
S - Bursa erkek lisesinden 132 Fehmi B. 
C> - Kütah\a Gazipaşa mektebi ikinci 

sinıfından l 09 Süleyman B. 
10- Çanakknlede lhsan bev mahdumu 

Rifat B. " 

Birer takdir varakası 
kazananlar 

- Anadolukavak mektep 45 
Stımiyc J 1. 

2 - :\nadolukavak mektep 45 
Sadi B. 

~o. 1 ide 

No. 19 

'3 - lzmir erkek lisesi sınıf 7 Kemal 
!)e\ ket B. 

4 - J,tanbul klühü azasından Yorgi 
>,:ıı;aro Ef. 

5 - l~ta ul kız orta mektebinden !'193 
Fevziye Şadan f 1. 
ı~parta Mehmet ~:min ecıane. i 
' ıta•ile Cavid B. 

'l Ankara kıı li5esi Saime Sabit H. 
9 - ı\nadolukavak mektep 45 Xo. 33 

~Jediha tl 

9 - Üsküdar orta mektebinden 168 
lhsan B. 

10- &kırköy Cümhuriyet C'adde i 
:\o. 27 Süha Nadir B. • 

11- B:ıkır~öy Cümhuriyet cadde!i 
mektep sokak No. 15 ı\Jelih 
Resmi 11. 

l2- Beyoğlu posta telgraf muhuibi 
\&Sıtasile Gılatasarıydan 1016 
Em•er l"ıilc B. 

13- t~koç mektebi talebesinden Nahit 
Ce\'lt 8. 

14 - Kadıköy, Cevizlik. Hasırcı başı 

soı.ak No. 48 Huriye H. 
J 5- Vefa orta mektebi 339 .\Jusıafa lt 
16- Kadıkoy Scnlui mtktebi Utarit 

Hahaeddin B. 
l 7 - Üsküdar 20 inci mektep 270 

Bedrünnisa H. 
18- Haydarpa.Şa Sent Ôfemi mektebin

den Neriman Necip 11. 

19- Verikoy Kurtuluş cadde i İnşirah 
aparumanı ~o. ~8 Suzan Adil 1 J. 

20- Fındıklı Salıpaz:ın yoku,u ~o. 8 
Mehmet Oğuz B. 

21 - Amavutkö iinden 1 fa\ rh e Emin H. 
22- 1:-tanbul erkek muallım mekrebin

<len .ı\lehmet Hu c\ in it 
23- l\ızıltoprık %uhtupaşa mahallesi 

efık bey sok.ı ı LeylA ~ait 11. 
24- 1 tarıbul erkek 1i esinden 751 

Rauf Cemil B. 
25- \nkara Gnzi mektebinden l\]Ufıt B. 
Z6 Bomoııci Karakeçili sokak No. 30 

Bal anzade ~cslihın Recai H. 
!i- ( -ı..udar li~esinJen 4-01 Do~an B. 
'28 ••')Oğlu on ikincı ilk mektep 269 

"\eriman Fikriye 11. 
29 - ı\laltepe Remzipa~a köşkü KAmrın 

Te\iik H. 
SO..!- Şişli Terakki lise i 4Bi Selçuk 

ı.\urı H. 
31 - ariyerdc doktor Necdet bey 

kerimesi Selma ~azime H 
52- Üsküdar t•rkek orta mektebinden 

195 Cihat U. 
53- Konya Ereyli(i t~mecpaşa ilk mek· 

ıchinden 337 Orhan B. 

34 - Beşiktat Y cnimahalle Fırın sokak 
:\o. 3 A<lalet H. 

35- l\ttip ~luslihiddin ı Haliç · Fener] 
Fetiye kayıp sokak No. 12 Zahide 
Hüsevin il. 

36- Üsküdar orta mektep 161 Rıza B. 
37- Göztepe Merdivenköyü ilk mek-

tebinden I 19 Nusral l\luzaaffer B. 
38- Galatasaray lisesinden 496 Süreyya 

Tevfik B. 
39- Kanlıca doktor Hüseyin bey keri· 

meı;i Mükerrem H 
40 - 'ışantaşı Şaadet ıparnmını l\1eh

met Kenan B. 
41- ae.iktaş Uzunca ova Türkali 

mahallesi Koyun sokak No. 25 
İhsan B. 

42- Gaziosmanpa$• orta mektebinden 
40J Fethi B. 

43 - Şişli Selim7.ade apartımanı Ertuğrul 
Davut B. 

44- lstanbul kız lisesinden 293 Neri
man Cevat H. 

45- Karagümrük 27 inci ilk mektep 
5ınıf 5 irfan Mustafa B. 

46- Vefa orta mektebinden 1 Tayreddin B. 
47 - Aksaray Muratpata No. 31 izzet 

Kbım B. 
48 - Kadıköy Kuşdili Dere sokak ~o. 3 

Muzaffer Nafiz B. 
49- Eı\işehir ıomendöfer aile mektebi 

1 fı() Songur R. 
50- Eskişehir lhsaniye mektebinden 

231 Ferdi H. 
51- Ankara Va~fi bey kerimesi ı\lell-

hat 1 1. 
52- Bostancı Vükell caddesi No. 48 

Ali B. 
5 ~- Darüşşafaka lisesinden 954 Abbas 

F:krem R. 
54- Ankara Yenişehir mill'lar Alleddin 

mektebi 250 Fikret Vasfi R. 
55- Çorlu mal müdürü Emrullah bey 

torunu Handan H. 
56- Gazip~a caddesi No. 55 Tank 

Sabri B. 
57- İstanbul 6 ıncı noteri muhasebe

cisi Ali Naci R. 
58- Adapazar iıtnsyonu 1':7.ine caddesi 

No. 35 Naime I 1. 
59- Kadıköy Ycldı-ğirmeni kah\'e ıokak 

mira!&}' Suphi B. kerimesi 1\lücella H. 
60- Divanyolu Cebeciler sokak No. ı 1 

Gönül Şevki H. 
61- Ankara Gazi ilk mektep sımf beş 

No. 93 Savni B. 
62- Ankara Ga7.i erkek mektebi beşinci 

sınıf 430 Ertuğrul B. 
63- Unkapanı Hacıkadın mahallesi orta 

. okak No. 12 Nüzhet Mecit H. 
64- Unkapanı I lacıkadın mahallesi Top· 

rak sokak No. 14 ı\'ccdet H. 
65- Şişane karakolu, Y14maksıyuan 

~okak • 'o. 1 Hüseyin Vedad B. 
60- lzmir Kokaryalı Altınta~ eczanesi 

vasıtasile Enis Hüseyin B. 
67- Sent öfemi mektebi talebesinden 

Bo tancıda r·eriser Cemalettin H. 
68- Göztepe ilk mektep civannda 

katip Hüsnü bey kötkü Yahya B. 
60- Kız Ameli hayat mektebi son sınıf 

talebe:.indeıı i\1ü~crref H. 
70- Kız Ameli hayat mektebi son sınıf 

talebesinden Saniye 1 l. 
7 ı - Soma Altıntaş ilk mektep 220 

Neıahet Faik H. 
72- Kadıkoy erkek orta mektebi 8·2den 

293 A. Faik B. 
73- Üsküdar erkek orta mektebinden 

370 Turhan B. 
74- Edremit Gazipa~a mekt<'hi son 

sınıfından 61 ~evzat Nazmi H 
75 - Edremit gaz.ete mü,·e;r.ziİ Mahmut 

.4.li B. 
76- Buın Hocaaliııde mektehi beşinci 

sınıfından Emin Fikret B. 
71 - İzmirde Kokaryılıda Barbarot1 ~o

kağu1da No. 9 da Rlücnt Mı-hmet B. 
78- Kıdıköyünde doktor Hiltmet bey 

oğlu NeJat Hikmet B. 
'19- .-\nlma Gazi İlk erkek mektebin

den 1 }~ Dündar B. 
80 17.mir Yenlkavaklarda No. 25 te 

1. Ömer B. 
81 - Adapazarı Karaosman mektebinden 

210 ;\luzaffer Hayri A. 
82- Ankara f~ bankası memurlarından 

Hayati beyin oğlu Kıya R. 
83 - Adanıdıı operatör AbdüsselAm 

heyin mahdumu Necdet B. 
84- Gireson nüfus kltibi Ali 8. 
85 - Ankara kız lisesi talebesinden 486 

Cem't'Ç'C o~mAn il 
86 Ankara ağır ceza reisi Ali Rıza 

bey mahdumu Kayı Bekir 8. 
87- Erkek amell hayat mektebi !'!on 

~ınıfından 1 
1Ü7.het B. 

88- Adına Yanık orosdibak civarında 
peruUr İbrahim Ef. mahdumu 
Ali lbsan B. 

Bı)- htanbul kıı lisesındcn Feride 
Hilıni H. 

90- COmburiyet kız orta mektebinden 
61 ı\luaızcz H. 

Şapka giyen 
köpek 

( Üat taralı 7 inci •ayıf amııda ) 

şapka nevaktin modasından kal
mııtı ... 

" Hanife teyze ,, ıapkasını 
çıkararak oturdu. Ben şapkaya 
göz dikmiştim. Bir sıra bitişik 
odaya ğeçtim. Hizmetçi şapkayı 
getirip bulunduğum odadaki 
masanın Ozerine koymasın mı? 

Şimdi fapka ile başbaşa kal
mıştım.. Üzerindeki yapma papa
ganı sevdim. Şapkayı elime ala
rak başıma geçirdim. Açık pen
cereden yaptığımı gören karşıki 
komşular gülüyorlardı. Pencere· 
nin önüne geçtim ve başımda 

şapka olduğu halde türlü hok
kabazlıklar yapmıya başladım ... 
Bugün olsa yapmam yal.. Fakat 
iki sene evvel henüz çocuktum .. 

Birdenbire - nasıl oldu bil
mem· şapka b <lşımdan fırladı ve 
pencereden aşağı gitti. Ne oldu
ğumu, ne yapacağımı şaşırdım. 

Pencereden eyilip bakmıya ce
saret edemiyordum .. Fakat kom
şular pencerelere toplanmış kah
kaha ile gülüyorJardı. Bizim ev
dt: kilerde batta "Hanife teyze,, 
olduğu halde kahkaha arın sebe
bini anlamak için koşuşmuşlardı. 
Cesaret ederek ben de pencereden 
eğildim .• Bir de ne göreyim.. Ba-

şımdan düşen şapka bir tesadüf 
eseri olarak komşumuz Radi 
Beyin buldok köpeğinin kafası
na geçmemit mi... Hayvan bu 
havadan düşen başlığı silkmiye 
lüzum görmemiş, oturduğu yerde 
kınbp duruyor. Her esin o 
kadar gülmesi bundanmıı .. 

O gündenberi "Hanife teyze,. 
oin bir daha yüzüne bakamadım . 
Adını ititsem kalbim çarpmıya 
başlıyor .. 

Halkın dileği 

Postalar~an 3i~~etler --
Vezir kiJprüden pazılıvor: 
Yolcu ve mektupların tayyare

relerle sevk edildiği bir zaman
da biz burada Amasy::. ve Sam
sundan 10-13 günde mektup 
almaktayız. latan bul gazetelerini 
de bayatladıktan sonra okuyo
ruz. 

Geç almak ve geç okumak 
kafi değilmiı gibi hazan da 
ıazetelerimiz ıayi olmaktadır. 

İstanbul postası Samsuna 
cumartesi, pazar ve çarşamba 
günleri geliyor. Vezirköprüye 
iıe Samsunda haftada 2 giin 
posta vardır. Pazar, çartamba. 

Samsuna gelen Posta ancak 
ertesi gUn tirenle Havza vasıta 
merkezine sevkediliyor, fakat 
pazarteıi ve perşembe günleri 
ıevkedilmiş olsa gazetelerimizi 
(bu günkil tarz ve vasitai nakli· 
yeye göre) nispeten erken oku
muş oluruz. 

Halbuki yalnıı Samsuna cu· 
martesi günü gelen gazeteleri 
ertesi gUnU alabiliyoruz Pazar 
gllnü gelenleri çarşambaya, çar- . 
ıamba günil gelenleri de ancak 
pazara alabiliyorz. 

it bununla da kalmıyor, mu
varidat çok olunca ve poıta 
çantası istiap etmezse kısmen 
Ha\ zada kalıyor. 

Vezirköprünün kendine mabsuı 

Hayat mektepleri 
-

Mümasil ecnebi mekteplerile 
rekabet edebilmek için .. 

Nasıl ıslah edilmeli? 
İstanbul vilayet meclisi şu 

günlerde, şehrimiz gençlerini ay
nca alikadar edecek mahiyette 
oıan bir mes'ele hakkında karar 
vermek üzeredir. Bu, erkek ve 
kız ameli hayat lisan ve ·ticaret 
mekteplerinin Atisi mes'elesidir. 

Dört ıenedir bayat mektep~ 
leri ile temasla bulunmaktayım. 
Bu dört sene zarfında her iki 
mektep talim heyetlerinin mem
lekete nafi ve faal bir unsur 
yetiştirmek için ne kadar him
met sarfettiklerini reyelayın gör
düm. Ayni zamanda her iki 
mektebin "strUktUr 11 noktai na
zarından ne gibi bata ve nok
sanlan olduğunu ihataya da 
muvaffak oldum kanaatindoyim. 

«Ameli Hayat füan ve ticaret• 
mekteplerini tesis edenlerin 
maksadı Iıtanbul gençliğini, 

ecnebi mekteplerinin hususi li
san ve ticaret kurslarına devam 
meburiy~tinden kurtarmak o 
gençliği ger~k liean bilgisinde 
gerek ticaret bilgisinde kuvvet· 
Jendirmek hem şehrimizdekı 
ecnebi müesseselere adam ye
tiştirmek, hem de Avrupa ile, 
-vasıtaya lUzum görmeksizin- mü
nasebette buluna bilecek bir 
unsuru ticaret hayatımızın başına 
geçirmekti, 

Fikir çok Ali,· mükemmel ve 
tebcile '9&yfıtite idi. ' 

Yal ıı evv ce d öylediğim 
veçhile hayat mekteplerini prog
ramlarının "strüktür,, ünde, bu 
fikir amil olamadı. Tedrisat müd
detinin dört seneye hasredilmesi, 
tedrisat programına icap eden 
vfis' atın verilmemesi bu mek
teplerden Umit olunduğu dere
cede istifade edilmemesini icap 
ettirdi. 

Hayat mektepleri bir it yap
madı demiyorum. Bunu ıöylemek 
için bugün bankalarımızda ve 
ticarethanelerimizde muvaffaki
yetle çalışan iki yüz küsur gen
cin hayat mekteplerinden çıkb
gını inkar etmek lizımgelir. 

Hayat mektepleri bilyUk bir 
himmetle bu genç ve faal un
suru bize babıettiler. Bundan 
dolayı gerek banilerine gerek 
talim heyetine minnettarız. 

Fakat acaba fazla yapıla bil-
miş, proğramlardaki ve tedriı 
müddetindeki noksanlar islih 
edilerek mUessislerin asıl gayesı 

vücut bulmuı olaaydı, elde 
edeceğimiz menafi kat kat te
zaytlt etmiyecek mi idi ·? 

Şüphesiz evet. Ve, nevakısın 
kısa bir zamanda itmamı, tadi
latı llzimenin ıcraıi iıe, bu mek
teplerin diğer beynelmilel lisan 
ve ticaret mektepleri seviyesine 
çıkarılması bu gün vilayet mec
lisi umumisile Maarif vekaletinin 
göster~cekleri himmete kalmlf 
bir keyfiyettir. 

Bence meclisi umumi, bu 
mektepleri .şehrimizde tufeyli 
surette yetişen ecnebi mües
ıesata rekabet edecek bir hale 
getirmek için : 

çantası o ı madığı için ( gazete
lerimiz zayi olmaktadır), ve bu 
ziya lstanbul potanesinden ziya
de vasıta Merkezlerinde vukua 
gelmekte olduğu şüphesizdir. 

Cami 

1 - Bu seneden tedris rn 
detine bir ve batta iki se 
ilave etmeJi. 

2 - Programda malünı• 
umumiye faslını biraz tevsi e 
meli. 

3 - Ecnebi lisanlar tedri5'1 
bnı fazlasile te-vsi ve teşıf 
etmeli. 

4 - Bntçede olacak bir mi 
tar yükselişi göze aldırarak, bl 
olmazsa beş sene için, erke' 

mek~ebine bir İngiliz bir FrJI 
sız erkek, ve kız mekteb•' 
bir lngiliz bir Fransız kadı' 
mllzakereci ve muit celbetmef 
dir. 

Alınacak bu tedbirleriı. fi~ 
yet blltcesine büyük bir yv 
olacağını tahmin eylemiyorud 
Evvela erkek bayat mekte~ 
talebesinin ücreti seneviyesi, f': 
çen sene kız mektebi i~ 
yapıldığı veçhilc, altmış lira1 
ib lağ olunabilir. 

Saniyen mekteplerin tekanı 
ettiği, lisan kdrisatının ecnel'i 
mektepleri tedrisatına muad• 
olduğu, kanaati hasıl olursa bel 
iki mektebe devam eden taleb' 
miktarı tezayüt edecek ve batt' 
iki miıJini bufacakbr. 

Böylece meclisi umumioit 
yapbğı mali fedakblığın telAfr 
ıine yol açılacağı muhakkaktat 

Hayat lisan ve ticaret melr 
teplerinin ticaret mektebi il 
karıştırılmasını pek hataiı bir şe 
aôdettiğimı ae söylemelıyiJP 
Ticaret mektebi bir ihtis•" 
ticari müessesesidir. Ticaret ~ 
lisan mektebi ise bu memleket• 
muhtelif lisanlara tamamen ~ 
kıf, ticaret aleminde milcadell 
ye muktedir faal bir J 
yetiştirmek le mükelleftir. 

Her memlekette bu mektef. 
lerin gördüğü vazifeyi hu 
müesseseler ifa ederler. 
mektebin yetiştirdiği mlltah-' 
sislere mukabil bu mekteple( 
den malümath, faal, hayat ciof 
linde muvaffakıyetle boğazlaf". 
cak bir zilmre çıkar. 

İki kıymetli feyiz müessese 
zin mukadderabnın mevzuu ba 
olduğu şu sırada, aöyliyeceğim s 

söz şudur : eğer bu iki faaliy 
menbaıoı kurutmak istemiyd 
sak, ihyaları için lizımgelen tel 
birleri a lınmalıyız. F edakirJıkt 

çekinmiyelim; yıkmıyacaksak irJ 
edelim, ve temeli atılmış olan ~ 
faydalı bilgi ocakJan bizi yf 
hancı müeıseselerin kapılaiı' 
çalmak mecburiyetinden ku# 
racak bir hale gelsinler. 

, _ M. Gav!J 

m=====:.... VA KIT 
Abone şartları s 

Memlekette ccneb11' 
1 ayh~ Kuru, 150 -
3 400 eo<' 
6 :: :: 7SO ı4So 

12 " ., 1400 21c!J 

V AKIT ı 5 kuruştan fa%1•Y' 
almamak, kendi evinize 1ıad-' 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunu~? 
d·ır Daha ucuz ve kolay e ı 

mi,, gazetemizin abonelerİl'~ 
olan hediyelerini de k•ı•" 
mıf olursunuz 1 

....... sıı•• 
•:uı:mna:::1111ıu::::::::::::::::: ....... 
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Zampara Kır al 
o Bulmaca o 1 Fikir hayatı 

izdivacın geçirdiği buhran 
~ ~ --=====================:::20 __ _,, 
Babalıkla kızın karşılaşması 

Cnzeı •tanıon,.babalıtına dedi ki:"Buraya 
neye gelmiyecekmiıim • Sizin gibi bir 

ihtiyar geliyor ya ! • 
L_~ Manon " nun ., bikrinin iza
ll'llll " bq alb defa tekerrür 
.._itti. Şeytan mama karı bu 
~e bin Luiden fazla ~ar.a 
~IDlfb. Nihayet beklenılmı
,._ bir hadise wkua ıeldi. 
•e hu ticarete sekte ariz oldu. 

Bir rftn Manon " Gurdan ,, 
~ l:>ir mektup almıştı . Zengin 
11111' larrahn bakire bir kızla 
l'lrla11ıelc: iıtediii kendisine 
\,t1cttriıdi. 

" lt!aıa- bu sarraf efendi-
llia vu '' 1 • llletresinden mahrum kaldıtı 
1211 felctiii elemleri tahfife me .. 

llıQr ediliyordu. S6zde bakire, 
l»a7Je bir YH.ifeyi yapmata tam 
eLn •d• llU 1 ı. 

Fakat huıruıt odaya girince 
tqırdı kaldı. Karşısında kendi 
ı,.balıjı bulunuyordu. Adamca
lttı metreal terk etmiı, o da 
kederini def için " Gurdan ,, ın 
lreranuine mDracaat etmiıti. 
. !'f · da «Monso>1 kendisine ıe
thiı.n bakirenin kendi evlltbğı 
~ch.tuını tanıyınca hiddetle bas

•nu kaparak bağırdı: 
- Sefil.. ıeni bu evde bulu

'-- bal .• 
41
C-dan• herifle kızın arası

• •taldı: 
ı,n""':: .Y ınılıyorsunuz mösyö.. bu 

dırtniz değil .. 
Sarraf kllkredi: 
- Çeklliniz oradan .. namusu-

11lu herbat eden bu evlAtlığın 
ilakkmdan geleyim. 

l. - Evllthğıniz öyle mi? Eğer 
d u. kız ev)Atlığınız iıe kendisini 
"ha fazla mazur görmelisiniz .. 
t ~~allı adamlanmdan biriıinin 
s::kıle buraya geldi. Hiç bir 
!1 . fikri olmadığını .size temin 
"\tim. SafdilJiğinden bu dola-

\\tuıdu. 
~ Çekil oradan pezeYenk 
hl ,. Bırak ta tunun hakkından 

eyim.. Daha " Sentor ,, ma-
t:.'bnnda kaltağın neler yapb
~d bilmiyor değilim. Hepsinin 

en acısını çıkartayım ... 
'1 Bu l6zleri 116yledikten ıonra 

· d6 «Monao,, evlatlığını d6f
~ iıtedi. Genç kadın kaçarak 
~·ki: 

- Ne yapıyorsun baba.. Si
~ de geldiğiniz bir yere rel
"'•ltten ne fenalık olurmu,? 

İhtiyar sarraf bu sözleri du

~~ bütün biitüne köpürdü. 
.~ı.tJığı üı:erine atıldı. 4(Gurdanı. 

•ııoıı,, u s<1pa darbalarından 
~afa2a için akla karayı seçti. 
b ~· dö Mo ıs ağzına geleni 
•rıra çığıra çıkıp gittı. 

~· 1' abiatile Matmazel Lan.son 
~ daha ' 'Gurdan,,ın yanına uj· 
) •rnadı. Bundan sonra harbi
~~ k&tiplerinden M. Düval iı
~ lllde biri ile kısa bir muapka 
t:eıi geçirdi. Fakat artık tec
~,1 e kazanmış olduiundan "Dil
k~~ Yatanıak için bir çok 

l) r •tırdu. 
11 ttl u tartlar tahakkuk edemeyince 

'f} •rıoa " da nıOnasebab keıti. 
bit ~a sonra " Lame 11 imıinde 
~ilt~ber " Labil ., in g11zel 
~~ı. ıae •tık oldu ve onunla 

•11ıek teklifinde . bulundu. 

" Manon ,, iıdi.-a' halkaımı 
reddetti. Fakat " Lame ,, ile 

beraber yaıamağa ra.ıi oldu. ·Bu 
vaziyet pek te hoı der ldi. 
Yalnız Matmazel Manonun moda 
maiazuını terketmeaini milmldin 
kılıyordu. " Manon ,, hemen 
mağazayı bırakb. 

Aııkı ile yeni baıhklar ica
clma çal11ıyordu. Saçları çok 
ffir Ye aGıel olduiundan onlan 
iyi mulıafaıa en b6y61c arzusu 

1 
idi. rı-~r~~~~~~~~ 

"Manon,,, o zamanlarda, ıon- 1 

ralan Dtlbani topozu iamiai 2 

alan topuzu icat etti. Bu Hft ! 
toplanııta saçlar o kadar rftzel 

5 
tauim ediliyorlardı ki bqta 

6 
toplana11 ve tamim edilmif 

7 
olmalarına ratmen aralanada 8 
bir botluk kabyor Ye ıaçlar 9 
teJifla ve uinfllmabıza• top- ı O 
Janmlfa bellliyordu. 11 •ı--·I'-! 

BGy&k bir arti.tlik aa.rfedilerek ~:;;;aı;:;--..~a.!!~~...;~;;ll 
yapılan bu bqlık o vaktin mu- Bugünlca bulmacamız 
barrirlerinfn iddia11aca böyle Soldan 1&ğa ve yukardan aşağı: 
baı J&P&ll kadında relıavet ı - O.ns [• ], huyük bıçak [ 4] 

lakayıtlık ve •6renlerde ıebYet 2 - Bir isim [8], çok (S], bir cins top· 
hı11ini uyandıracak bir teılimiyet rak [3J 

ifade ediyordu. Bunun için na- 3 - Rabıc edatı [2], pek güzel (5], 
muslu kadınlar Ye balausuı so- nota [2] 
fular bu bqlık tanını kabul 4 - Bir askeri rütbe [?J 

etmediler. Netice olarak bu to- S - Kanatlı mahlOk [4]. reis [4] 

puz zevk alemine diitkUn hanım.. 6 - Bir gö:r. r~ngi [al, köy beyi [3] 
1iı1ria a&ameet fiüillüim IUaltid aldı. T - Bir tartı [4] , •nlıyan adam [4] 

"Manon" a111i umanda «Gr&- 8 - Çalışkan [':') 

lüıon"u da icat etti. «Gr618fon» 9 - Beyaz (2], cesur (5), nota [2] 

batı ekıeriya bir elmaı olan 10- İngiliz kızı [3], etajer (3), ilim [3] 
uzun ve kalın bir fırkete idi. l 1- Bilgiç [4J, raks [4] 

hafif mctrep ve düıiüalil kadın
lar bunu bqlanma aol tarafına 

takarlardı ve topuza kadar aaç
lann aruından ıeçtikten ıonra 
ileri dojTu baf8 aaplanırdı. MG
temadiyen baıını kqımıya lüzum 
gören ve bunu yaparken ıaçla
nnı bozmak iıtemiyen bir kadın 
habrlatan bu ipe bir çok de
dikoduyu m11cip oldu: İğneııia 
grö1Ufon tumiye olunmua ve 
bu İlmin yalnız umumanelerde 
kullanılması da fena tesir yapb. 
Neticede gr<Slüıon iğneıfni oro.
pulardan baıka kimte kullan
madı. 

Zampara berberin bir tarafa 
koymuı olduju bir kaç parayı 
Matmazel "Lanıon,, üç ayda 
temizledi. O vakit aıık ve ma-

ıuka kavaaıız prültüıüz ayrıl
dılar; ikiıi de kendi he .. bına 
çalıtarak kaıanmıya karar ver-

diler 0 Lame,, Londraya ıitti. 
Sabık sevgilisinden aoa aldığı 
mektup fu oldu: 

Londrada M. "lame,, ye: 
Zavaıh doatum epeyce zaman

dır yekdiierimiıden ayn bulu
nuyoruz. lkimiıin de Yazlyeti feci. 
Benim için harap oldujıınu bili
yorum, fakat Mn de lıatular•m 
ya, beraber yaşadığımız sırada 
M. "Monua,, benim uinuna 
ıiıman Madam "Loran,, ı bıra
kacaktı da kabul etmemiıtim. 

Halbuki M. .. Monua ,, mn iı
mi, mevkii ne bOflu... Fakat 
ıeni 11viyordum. 

Saadetimizin ıonuna kadar 
aüreceiini aanıyordum. Ne ya-

Tertip eden : .)abri . ------
Aleni teşekkür 

Davamı kazandıran Y enipoı
tane caddesinde Velura Han 

No. 16 da Avukat Asadur Se-

mercibaıyan Ef. ye aleni te
ıekkfirtı bir vecibe addederim. 

Nafia fen mektebi ta· 
lebelerinden Üskndarlı 

İHSAN 

palım timdi ne kadar meyus 
oluk bq para etmez ; binaena-

leyh vaziyeti ikimiz de cesaretle 

kavnyalım. Londrada çok para 
kazanmıya çalış ; ben de bir 
ihtiyar bunak bularak hakkın-
dan relmiye çalııacağım. İlk 
zengin olanımız diğerine yardım 

etsin. Na1ıl C:lüıilncem iyi de

jil mi ? Sana bavadiı olarak 
ıunu da bildireyim ki, annemin 

yanına gittim. Onda da para 
yok. Her akşam Pale Ruayal 
ve TOilöriye; giderek biraz pa-

ra kazanıyoruz. Bazen on yedi 
on sekiz " livr 11 e kadar alıyo-

ruz. Böylece ali kOJltihal yaıı
yoruz. ZAten bu hayatın uzun 
ıürmiyeceğini ve çektiğimiz 

azaplardan yakında kurtulaca
iımızı ümıt ediyorum. 

AUaha ısmarladık aziz Lame
tim. Sabret ve beni daima ıev. 
Ne yaptığını, nasıl olduğunu da 
bildir. Seni derağuf ederim. 

Ölünciye kadar dostun 
L/Jn!JOn 

(Bitmedi) 

- ----~ 

inelliz alimi Bertrand Russel pek mühim 
bir eser ne.,.rettı 

Asnmızın en çok münakqa 
olunan meselelerinden biri, Wli
vaç muelesidir. Awupanm be .. 
men her memleketinde doktor
lar, awkatlar, mütefekkirler bu 
mesele ile mqgul oluyor ve bu 
me9elenin ne tekilde lıalledi&
meaf icap ettiği hakkında ttirltı 
tDrlft mOtalea)ar dermeyan edi
yorlar. 

Fakat bu mesele ile meşgul 
olanlar içinde biç biri, zekhın

claki parlaklık Ye irf anındaki 
derinlik itibarile, .. Marriage and 
Moralı ,, yani « İzdiYaç Ye Ah
Jik ,. unvanlı son eserini netre
den Bertrand Rusael derecesinde 
değildir. Zamanımızın en kud
retli mütefekkirlerinden biri olan 
Russel bu mevzuu btıyftk bir 
ihata ile tetkik ederek eserinde 
izdivacın mente Ye tarihini, kıy
metlerini ve tahdidabnı, her 
şeyden faz.la bagtinkü iktısadi 
ve içtimai hayat iJe müna&ebet
lerini mftkemmel bir surette 
muhakeme etmifbr. 

Bertrand Ruuel.I izdivaç meae
leıini riyazi bir mesele gibi 
düıünd6ğüııden her şeyi aarih 
ve tam olarak ıöylemekte " 
neticede izdivaç mileueeeıinin . 
mutlaka muhafazası lizımgeldi
ğini ga.termektedir. 

Eserinin ilk fulında doğru
dan doğruya mevzuuna ıiren 
Russell evveli ferdin mesudiyetini 
ve ııbhatini temin; erkek ile 
kadın çocuk ile ebeveyn, fert 
ile devlet arasında ıayanı hot
nudi mllnasebat tesisi için alıllk 
esaslarının tesbiti lizımreldiğioi 
ıiSylUyor. Onalgöre izdivaç fikri, 
tabii sevke tabi bir arzudur. 
Ruhiyatçılar bu telakkiyi kabul 
etmiyorlanada tarihçiler ve 
içtimaiyatçılar bunu kabul etmek
tedirler. 

Russel daha sonra bu tabir 
ıevki tenkit ederek bunun ne 
oldll ğunu, bu ıevkin hangi ıevkle 
mücadele ettiğini, bu sevki ser
best bırakmaktaki faide Ye 
mazarratları muhakeme ve netice 
itibarile izdivacın semaviyeti ka-

bir naatinden pek az farklı 
neticeye varmaktadır. 

Zamanımızda izdivaç ve izdi-
vaç kanunları Russele ıöre 
babalann evlltları Ozerinde kud
ret ibrazını istemeleri esasına 
mftstenittir. Bu eı.,lı telikki, ka
dının mabkAm kalmasına, ferdi 

d . tı'n feda edilmeıine mesu ıye . b 
mDncer olmaktadır. Gerçı . u 

't i2divaç erkekliğin hotbın
ç~ı L.. • 
lij'ini takviye etmekle ~erı 
cemiyeti daha kudretli, ~aba 

Ocadeleci ye daha sıhhatlı bir 
: le retfrmekt• iıe de bu yüz
d:n izdivaç müesaesesi kemale 
ermekten uzak kalmakta, Ye 
iktasadf, ictimai ıeraitin her uğ
radığı tadil veya ealih ile 
tebeddUle maruz kalmaktadır. 

Russel, kariini bu noktaya 
getirdikten ıonra bugünkü izdivaç 
ıistemindeki nakiıeye geçiyor. 

Rı...ı diJ'OI" ki: 
«Umumiyetle, bilbana Ameri• 

kada erkekler aık itlerini met
lek hayatına k&rJttırmamayı ka&.. 
de tanımışJardır. Bunlan biribi· 
rine karışbroıak hamakat aayı ' ı
yor... Buiünkü İf adamlarından 
birinin hayatını biraz düşünü
nüz. Bu adamlar yetiştikleri 
günden itibaren bütün dfü~:juce
lerini, bütün faaliyetlerini malt 
muvaffakıyetleri uğrunda sarfet
mektedirler. OnJar içıu ba\ika 
her İf ehcnımiyetsizdir. Bunlar 
da evleniyorlar. Fakat onl:ın 
alakadar eden şeyler, karılarım 
allkadar eden i~lerden bambaf
kadır. 

Bunların lıanlarile samimi 
malarına imkan yoktur. Erlıı ,.ıc 
her giia dairesinden bitao 1 ır 
ltalıd.e çıkarak ~ Yakit • eY:ine 
döner, aabahleyin kansı uyaıı
madan itine aJder Ye pazarları-
nı ~off oynıyarak ~e~rir. Clhs
ldi bananla bay.at mAcad-ıine 
kartı kendini kuYvetlendirmeyi 
ister.» 

Bana makahil kadm echaıct 
itinde yetifiyor, bialerini ve te
heyyftderini tuyik ede ede bü· 
yGyor re hayali rtlyaJarJa besl&
nerek iı:dlvaç çaj'ına vanyor. 

T ecrtlbelui ıon derece mahdut 
olan bu kadınlardan iatenen, 
bayat arka.datları olacak erkek-

ler hakkmda ıalim bir filtir e
dinmeleri Ye (S}finciye kadar 
bu fikir tberinde sebat etme
leridir. Buna imkln var mı? 

O halde bu vaziyet nuıJ 
tedavi olunacak? ... 

Bertran Ruuel ıröre, er
kekler ve kızlar, ıunu yapmak 
pnu yapmamak eauı ftzere de
jil, iyi bir hayatı yqamak 
liıı:ere yeyiftirilmelidlrler, Ne ka· 
dınlann tabi! kıskançlıklan, ne 
cemiyetlerin kaideleri yahut İf 
hayatmıa. bittin Yakte blkimı. 
yeti yahut bafka teraitin mab
ıu l ü olan ahllk hayabn te1iri, 
hayatın feyidenmeaine ve bere
ketleameaine mani olmamaladır. 

Neticede, Ru.el kendi Mı'• 
biye prensiplerine muvafık bi. 
hatb hareket taniye edi,oı. 
Ona ıröre içtimai kaideler hiz• 
kabul edilmek Ülere telkia e • 
dilmektedir. Bu bay le olmama11 
hclır. NuıJ çocuia iyi ve fena 
fikirleri 6ğretmiyerek ona dü .. 
tllnmeyi l>i'retmek JAzım1a bayat 
itinde de ayni hattı hareketi 
takip etmek icap eder. Çünlrn 
ancak bu ıeldlde yetİflDekJe 
yeni hayata uyan ahlak ve içti, 
maiyat vücut bulur. 

RuueJ bayatta her ferdi ala
kadar eden bu meıeleyi büyük 
bir eserle ortaya attığından ve 
Avnıpada aile müessesesini ıs
tıraba uğratan amilleri tetkik 
ettiğinden eıcri büyilk bir rağ
betle ve mühim münakaıalarla 
karşılanlDlfbr. 

Ona göre bu nakise izdivacın, dar 
ve ıemere1ix bir hale geJmesidir. 
Bugün bir çok insanlar evleni
yor, fakat izdivaçtan sonra 
mesut olamıyrlar. Bunun başlıca 
sebebi bugünkü "iş,, tir. Eski
den anane izdivaçların meaut ol
masına mani olurken bugün 
büyük işler buna mani oluyor. 

::-ır.:::mnn:.'111n11wnmmn:r.m:-::::1~: g Cilt, saç, frerısi hMtalakJan .l 
mütah .. &ea 

DOKTOR 

Ahmet Hamit 
Galata, Voyvoda caddesı • 

Atin• bankaıı yanında her aiin :ıa 

üçten ıonra. ~ 
ı:n•-~ .... ........,a:::ı.-ın 
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DUŞKUNLER : 1 

Baba 
Yazan : Sadrı Etem 

'Gömm gümmm gUmmmm ... 
Üç bnynk demir kapı arka 

arkaya kapandı. . 
" G - arç, garç garç .. 
Üç büytık kilit demirleri ve 

mermer duvarları birbirine ki
netledi. 

Artık hapisanede gece baı
lıyor demektir. Mahpusların ki
mi ellerindeki kapkara tayınlan 
dizleri önünde diz ç6ken kenar
ları küflli konserve kutulanna 
daldırıyorlar, Bu kutulann için
deki bulanık terkos suyudur. 
Ekmeği suya batırdıktan sonra 
gazete parçalarına aarılmıt tuzbi-

'terden bir tutam alıyorlar ve ekme 
ğin üstüne sUrüyorlardı. Yağ gi
bi reçel gibi, havyar gibi. Bir 
köşede yemek yiyenlerin ara
sında bir fapırtı, bir şapırtı bir 
ağız ,apırtısıdır gidiyor. Şu k~
şede biraz daha haıi vakti ye
rınde olanlar gaı: ocaklannın 
başında fıkırdıyan tencerelerini 
karıştırıyorJar, teneke ~ahanlar 
bkırdıyor. 

Koğuşlann sol köşesinde dört 
arkadaş ıskanbil oynıyor. Bir 
beşinci gardıyanı gözlemekte .. 
Beri tarafta ot minderin üstünde 
san beniıli, dfitük bıyıklı, gözü 
dumanlı bir delikanh, korka, 
korka çift kağıt bır cıgara .a
rıyor. Y avaı yavaş söyleniyor. 

Marıiniııı ıııilmı)Ol'

l\larıiııiııı atımı) 01'

Pıılııılıdır saıı lııı ıpır .. 

Merdiven başında bir ses 
geldi: 

··- Mehmet efendi, hani be
nim tayınım .... 

Kara pos bıyıklı iri yarı bir 
adam cevap verdi. 

"- Paşa zadenı.. Ay başı 

parası gine arahğa kaçtı.. Ver 
çeyreği al tayınını. 

" - Vallahi yok .. \ki gözüm 
kör olsun ki meteliğim yok .. 

"-Aç karnına yatarsm aşağı. 
Aklın başına gelir. Paşa zadem. 
Ne çare taksırat... Be yahu!.. 

"- Öğleyin de bir şeycikler 
yemedim. 

" - Aybaşı parası vermezsen 
tayını yiyemezsin.. Ama belki 
yarını da geçirirsen alışırsın pa
ıazadem ... Alışırsın. Mal memuru 
iken ihtilasından dolayı mahküm 
olan tıknaz, irice göbekli ıahn 
yiireği bu sözJer öniide yufka
taşlı. Meydancı ile aralarını 
oulmak için: 

" - Ağabey dedi, acı.zane 
bir fıkrim var, r.rzedeyim fU 
lelekzede de kurtulsun. "Şinaver,, 
B. angaryaya gitıir. Ay para
'lmı öy]e ödesin .. 
Meydancı aygır Mehmet: 

"- Bey abeyi .. O .. Dedi an
garya deyip te geçme.. Bu zibidi 
onu kıvıra bilir mi? 

Paşazade eJlerini kavuşturdu? 
11 

- Yaparım efendırn, ya
parım min ga) ri haddin .. Bey bi 
raderim zi mahcup bırakmam 

efendim •• Deci; aygırın karşısında 
bovunu bükük dikildi yavaşça: 

;, - Lütfen efendım, lütfen .. 
Tayını himmet buyurun.. Diye 
yalvardı. 

« - Ulan be.. Ne de kırıb
yonua. Ayp yanındaki beyli
iin DstOnden bir tayin aldı: 
Şinavere doiru fırlattı ve ses
lendi: 

« - Patazadem .. Yere düıür
me bakayım.. Ekmek pat diye 
yere dOttil Şinaver Beyin avuç
ları havada açık kaldı. Ekmeği 
tutuyorum diye avuçlanna fap
padak birbirile çarptı, aygır: 

- Yuh, dedi.. Şu yerdeki 
tayını al.. Kap kara ve bayat 
tayın yere düşer düşmez 
param parça olmu,tu. Şinaver 

Bey ekmek parçalarını top
ladı. 

Ayıar: 

« - Yollan çabuk aüpilr 
abdesthaneleri bir güzel temizle. 
Geıip göreceğim .• 

Şinaver Bey avurtları ekmek 
parçlari1e şiş: 

« - Hay hay efendimi baı
brdı. 

« - Peder merhumun zama
nında fÖyle bir zaman ressam
lığa çahşmıştık; fırça tutmasını 

öğrenmiştik şimdi de süpürge .. 
Bir şey değil süpürge de büyü
cek fırça sayılır .. 

cc - Sen temiıle de.. istersen 
yala .. Bana ne .. 

Şinaver qağıya indikten yanm 
aaat sonra aygır Mehmet de 

sallana, salJana aşağı indi ve 
ıöyledi: 

" Ulan be ... sen burada temiz
lik yapmamıpm resim yapmış-

ım resim .. Baban da mı rc11amdı 
be.. 

Bas fU tulumbayı al şu kova
ları yaptığın iş bir ıeye benze
ain!.. Şinaver Bey epey zaman
dır iki büklüm 1olmuş bir türlü 
yanını belini alamıyordu. Aygır 

bir asıldı twumbaya .. Kol gibi 
su, güldür, güldür akmağa baş
ladı. Şinaver kovatarı aldı. Aygır 
cebinden tabakasını çıkardt bir 
cigara sardı. Şinaver ·Beyin ağzı 

sulamr gibı oldu, dudakları 

kıpırdadı, aygırın dudaklarında
ki cigaraya içini · çeke, çeke 
baktı. 

Aygır bir cigara da ona 
sardı. 

« - Par.azadem, malum a .. . 
Sizler bizlerden iğrenirsiniz .. . 
Cigaramn ucunu kend ın ttik
rükle. 

Şinaver Bey uğraştı, uğraşta 
cigarayı dudaklarının arasında 
evirdi, çevirdi bir türlü yapıı
tıramadı. 

Aygır: 

" Ulan be... Dedi .. Senin elin
den ne gelir .. Yuuf herifçi oğlu
na bak.. Kovayı da kıJdıramı
yor .. Bcee. 

" - Ah efendim" göbeğim 
çatlar diye korkuyorum, küçük 
iken sedirden allarken fıtığım 
çıkmış da .. 
"- ÖJiısü kandilli bize de mi 

pin pin. 

Paıazadem ben de seni bir 
adam sanıyordum .. Anam babam 
elin tutmaz ayağın tutmaz .. 

Haydi pılıyı pırtıyı topla da 
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······~······················· 
darülacizeye... yollan. 

« - Merhamet ediniz .. Efen
dim, merhamet ... Bendenizı bu 
hali pür melalde görüp te esafiı

den at etmeyiniz.. Şinavcr kendine 
şöyle bir çeki düzen verdi ve 
nu ı uk söyler gibi bir tavur adı 
söze başladı: 

(Hiınıeaı) 

ı sinden: 
1 
~ 

15 şer metre serbeıt açıklığında dört köprü kapalı z:arfla 
nakasaya konmuttur. Münakaaa 12 nisan 30 cumartesi günü ı 
16 da Ankarada DeYlet demiryolları idaresinde yaf ıhcaktır • 

Münakasaya iştirak edecekleriu teklif mektuplarım ve muvak 
teminatlarını ayni gönde Hat 15,30 a kadar münakasa komisy 
kltipliğine vermeleri llzımdır. 

Talipler münakua prtnamelerini 15 lira mukabilinde Ankar 
malzeme daireıioden, lıtanbulda Haydarpafa mağazasından ted 
eCtebilirler. 

a KftOIKIJ i~Kf l( ~l[ RiftOfKi a 
lo~anta BBZİDO ve ~IYlt Hile Dans salonu 
Salonumuı:da 13 Mart 1930 Perşembe 

gilnU aktamı feTkaJade olmak firre bir balo tertip 
edilmjt olup gece aabaha kadar devam ve muhtelif 
eğlence ve varyete numaralan gösterilerek güıel Yakıt 
geçirileceği ve fimdiye kadar tertip edilen b a 1 o-
1 arın fe.kinde olacatı fftpheıizdir. 

Elbise: Kos'tüm suvaredlr~ 

Hdduriyet 

İstanbul Liman Sahili Sıhhi 
ye merkezi ser tababetinden : 

Merkezimize ait Kavak iatimpotunun mUceddeden imal ettiri 
cek teknesi ile kazanı ve makinesin;n tamiratı kapalı urf usu 

mevkii münakasaya vazedilmiı ve yeYmİ münakasa 27 mart 9 
tarihine müsadif perıembe pil 
Taliplerin mezkfır intaat ve tamirata ait kararname sureti)e Dl 

saddakalarmı almak Gzere her gün Galatadw Kara Muıtafa P 
caddesinde kiin merkerimiz levazım ıubeıine ve münakasaya i 
tirak edebilmek iizere olbaptaki kanuna tevtilcan ve kararname 

muharrer olduğu veçhile tanzim ve imli edecekleri teklik mekt 
larını münakasa vaktinden eYel mezkur merkezde mütCfek 
ihale komisyonuna tevdi eylemeleri ve Tıcaret odaaı veaik 
da işbu teklıfname derununa vazeylemeleri i•in olunur. 

Devlet demiryollafı ve liman 
ları umumi idaresinden: 

Irmak - Filyos hattının 25 - 133 Km. arası ferıiyat ve halas 
ameliyatı kapalı zarfla münakaHya konmuıtur. 

Münakasa 5-4-30 cumartesi gtioü ıaat 15 de Ankarada Def 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvakk 
teminatlann ayni giinde saat 14,5 e kadar Umumi müdürlük k 
mine vermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini 40 lira mukabilinde Ank~ 
Maliye ve muhasebe i~leri re· sliğinden tedarik edebilirler. 

Et -münakasası 
Şehremanetinden : Haseki, Cerrabpap, Beyoğlu ve zühre .. 

hastaneler ıçin bir sene zarfında lüzumu olan et kapalı r.arfl' 
münakasaya konmuftur. Taliplerin ' ıartname almak için her giil' 
le•a:um müdürlüğüne gelmeleri. T eklit mektuplannı da ih•JI 
günü olan 30 Mart 930 Paı:ar günü saat on beşe kadar mezkO' 
müdürlüğe vermclen. 

l~u ı va 1 i ~ 1 t·tru ke ııı iicl li rl ti ,~· ii nd eıl· 
b 

Satılık maa bahçe iki bap htl' 
ne hissesi: . ,, 

Buğaziçinde Çeni'elköyUnde Beı.. ar dereıi ıokağında atık .,r. 
cedit, 4,3,3/1 numaralarla murakkam iki katlı 6 oda bir sofa, :ıı' 
bah, iki hela ve ~ahbnda ahır ve samanlığı müştemil harap . ırı' 

ile ayrıca bir odadan ibaret hane maa bahçenin icareteynlı tıııls 
ha linin 105 hisse itibarile hazineye ait 104 biuesile 111uk;55~ 
mahallinin tamamıma bedeli dört taksitte ödenmek üzere 14 tf 
lira bedelle 29/3/930 tarihine müsadif cumart .. si günü saat ,it' 
müzayedesı mukarrerdir. Taliplerin ~o 7,50 hesabile teminat ~ 
buzlarile İstanbul Emvali Melruke salıf komisyonuna nıüraca" 
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1 Vakıf paralar müdürl üğünden: 
Jcr..ı No Merhunabn Semti meşhuru ile cinsi ve Borç~unun 
21490 

21886 

22059 

sair evsafı 
Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesinde 
kayışdağı caddesinde cedit 111 ve 111 
No. lı zemin katında: dört oda iki sofa 
iki bala bir mutfak bir hamamı birinci 
katında: dört oda 2 sofa 2 halayı 2 inci 
kabnda: 3 oda 1 sofa 1 halliyı muhtevi 
müfrez maa bahçe 1 bap kagir köşk ile 
111-1 emlak ve 5 harita ve 111-2 emlak 
ve 4 harita 111 - 3 emlak ve 3 harita 
111 - 4 emlik ve 2 harita No. lı 
mllfrez diğer dört kıt'~ bahçenin 
tamamı. Mecmuunun kıymetı muhamme· 
nesi 4360 lira olup köşk 14400 ziri 

ismi 

arsanın .316 ziri mahallinde mebnidir. Müteveffa 
Yusuf paıa baremi Hatice Naşide H. 
Beşiktaşta milradiye mahallesinde bayır 
sokağında cedit 45 No.lı bodrum katında : 
mutbak zemin kabnda : methal taılık iki 
oda hail birinci kabnda: iki oda sofa hali 
~b ve sofayı mfiştemil ve 200 zira ar
sanın 75 zira mahallinde mebni 900 lir 
kıymeti muharnmeneli ahşap hanenin ta-

mamı Mü~eveffa Zeynep H. veresesi 
Mehmet Ali ve İbrahim Gani 
efendiler. 

Akaarayda Çakırağa mahallesinde sultan· 
c miiterifi sokağında atik 34 emlak ve 
62 ada ~e 1638-1 harita No.lı yeni yib:ti 
6.2Q yenı aatbı 99,46 metre terbiinde ve 
865 lira kıymeti muhammeneli bir kıt'a 
arsanın tamamı. Dr. Selami P,. zevceai Şükriye H. 

veresesi Güldeste H. ve Miişfik ve 
Ömer Cahit beyler. 

Anadolu hisannda Göksu Yeni mahal
lede Nişantaşı caddesinde cedit 16 No.b 
bodunım kabnda iki oda kiler gusillha
ne hali haricen mOsakkaf mutfak zemin 
kabnda methal sofa 2 oda kiler hala bi
rinci kabnda üç oda sofa halayı muhte
vi ve 800 zira arsanın 125 zira mahal
linde mebni 1800 lira kıymeti muham-
meneli bodurum katı kagir üst tarafı 
ahşap hanenib tam mı - Fatma Naime H. 

'lı'ı'28----ıcal2ıKojOnde Haıan paşa mahallesinde 
Rasim paıa sokağında cedit 3 No.lı ze
min kabnda methal 2 oda sofa hali 
mutfak birinci kabnda üç oda sofa hala 
çab katında basık sofayı ve bahçesinde 
kuyuyu muhtevi 450 zira arsanın 130 
zira mahallinde mebni 1100 lira kıymeti 
muhammeneli ahşap hanenin tamamı Saadet H. 
Çengelköyünde ve mahallesinde suyolu 
sokağında cedit 13,13-1,13-2 13-3 No. la 
baj'çıvan odasıle bir sakıf altında Uç bap 
haneyi milttemil tahtalı bostan namile 
manıf 1 kıt'a bostanın tamamı. Mezktir 
emlAkten ı 3 No. Jısı bostan ve bahçıvan 
odası olup bir satıhta iki oda methal ve 
ahın 13:1 No. lı hane iki ıatıhta beı 
oda iki sofa bir mutfak iki halayı 13-2 
~o. lı hane ilç sabhta yedi oda Uç sofa 
• 

1~ mutfak üç halayı ve 13-3 No. lı hane 
ıkı •atıhta beı oda iki sofa iki heli bir 
mutfağı rn ht - h . . k • u evı ve epsının ıymeb 

muhamrneneıi (5000) liradır. (13000) zira 
arsanın Oç bap hane (360) ziri ve bah
çıvan odası (140) zira mahalinde mebni-

dir. M"h d' F "t B u en ıı en . 
Kartalda Çeınıebaşı mevkiinde 25 No.lı 
1 ıatıhta 4 oda 1 kiler ı hali 1 methal 
ve sofayı ve aynca mUsakkaf 2 oda t 
mutfağı ve kezalik ay.nca mUsakkaf ahır 
ve samanlığı muhtevı ve 30 dönUm 3 
evlek .arsanın m~a müştemilat 380 zira 
mahallmde mebnı ve 6500 lira kıymeti 
nıuhammeneli maa bağ ve bahçe kargir 
köşkiln tamamı Ahmet Rami B. ve zevcesi MelAh t H 
Üskildarda lhsaniye mahallesinde orta a · 
sokakta cedit 54 No. 1ı bodrum katında 
mutfak kömOrlfik zemin kabnda 3 oda 
tatlık hali birinci kabnda 3 oda sofayı 
muhtevi 764 :ıira arsanın 200 :ıira ma-
hallinde mebni 1964 lira kıymeti muham-
meneli ahşap hanenin tamamı Ayşe Müzdat H. 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Ah-
met bey ıokağında cedit 9, 11 No ve 
2200 lira kıymeti muhammeneli 1 bap 
ahşap hane Ue 1 bap kargir akar oda-
nın tamamı. Mezkilr emlakten 9 No. ha-
ne zemin katında: iki oda taşlık hala 
methal birinci kabnda: iki oda sofa hali 
ikinci katında 1 oda sofayı ve aynca 
ınUıakkaf mutfağı muhtevi ve 11 No ma-
hal 1 oda ve 1 aralıktan ibaret olup 

tamamı 211 zira arsanın 145 zira ma· 
hallinde mebnidir. Refia Tayyar hanım 

22497 Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde Ni
şantnşı caddesinde 43·1 No. 1ı :zemin 
katında : Methal, taşlık, mutfak, hala 
iki oda. Birınci katında : iiç oda, sofa, 
halayı muhtevi ve bir dönüm arsanın 
(150) zira rr.ahallinde mebni (1900) lira 
kıymeti muhammeneli kirgir hanenin 
tamamı. Ahmet Salim Bey 

22506 T avukpazarında Hüseyinağa mahallesinde 
Camiişerif sokağında cedit 1 O No. lı ze
min katında : iki methal taşlık mutfak 
ha ta, kömürlük, asma iki oda; birinci 
ikinci katlarında : üçer oda birer sofa 
birer halayı muhtevi ve 140 zira arsa 
üzerine mebni 3500 lira kıymdi muham
meneli zemim katı kargir ahşap hanenin 
tamamı. Emine Safiye Hanım . 

22525 Beşiktaşta Nişantaşmda Meşrutiyet ma
hallesinde Cabi ve Nigar sokağında 
cedit 8 numaralı bodurum katında: mut
fak, kömürlük, kiler, taşlık, oda, hamam 
zemin katında : Methal taşlık 4 oda, sofa 
hala birinci kabnda : 2 oda, sofa, bilyük 
salon, hamam, hala, sandık odası. İkinci 
katında : 4 oda, sofa, hali çah katında 
basıkça 2 oda 2 sofayı muhtevi ve 1042 
zira arsanın 340 zira mahallinde mebni 
12000 lira kıymeti nıubammeneli kirgir 
konağın tamamı. Bekir bey ve Fatma Navdan H. 

22544 Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Kısıklı 
caddesinde cedit 68 numaralı va 2300 
zira arsanın 200 zira mahalJinde mebni 
1550 lira kıymeti muhammeneli muvakkat 
bir bölme ile ikiye ayrılarak arkasında 
2 oda ve ahın muhtevi ahşap dükkimn . 
tamanıı. Bakkal Sabri Ef. 

22549 Kartalda kasaba kariyesinde Rahmanlar 
mevkiinde cedit l 012-23 No. Jı altında 
kısmen bodrum ve bir haliyı zemin ka
tında: methal bir oda bir sofadan bölme 
oda nıutfak hala birinci katında: Uç oda 
sofayı ve haricen ahırı muhtevi 800 zira 
arsanın 100 ziri mahallinde mebni 700 
lira ltı}'.meti mubammeneli ahşap hanenin 
tamamı. Mehmet Cemal Bey ve zevcesi Fahriye H. 

22559 Beş~kt~ta Sinanpafayı atıik mahallesinde 
Taşııkelesi sokağında cedit l 3, 15, 17, 
1?, 21 dört bap dükkAm müştemil kar
gır Hanın tamamı. Mezkür emlakten l 3, 
15, 19, 21 No. lıları birer satıhlı dük
kandır. 17 No. h Han zemin katında: 
Methal üzerinde dört oda hatA koridor 
vo ocağı muhtevi olup hepsi 165 ziri 
arsa üzerjne mebni ve 4000 lira kıymeti 
muhammenelidir. 

'22578 ÜskOdarda Solaksinan mahallesinde top
haneli oğlu sokağında cedit 9 N. h 
zemin katında: Methal toprak avlu mut
fak hela oda kömürlük birinci kabndaı 
Dört oda sofa heli kiler ikinci kabnda: 
Üç oda sofa hali kileri muhtevi ve 700 
zira arsanın 150 zira mahallinde mebni 
1000 lira kiymeti muhammeneli ahşap 
hanenin tanıamı. Tahsiı 

22622 Üsküdarda Hamzafakıh mahallesinde 
Açıktürbe sokağında cedit 72 N. h ze
min katında: Methal taşlık üç oda birinci 
kabnda dört oda aofa · helAya muhteYi 
330 zira araanın 177 zira mahallinde 
mebni 1500 lira kiymeti muhammeneli . 
ahşap hanenin tamamı Doktor Ahmet Şevkı B. 

226~~ Ortaköyde ve mahallesinde Bahçe soka
ğında 9,9-1 ve Attar sokağında 2, 4, 6 
No. 127 zira arsa üzerine mebni 3000 
lira kıymeti muhammeıi köşebqına mll
sadif bir sakıf altında bilA müştemilAt 
kirgir beş bap dükkanın tama~•· 

Mühendis Hüseyin Kadn bey ve Ane 
Necmi ve Fatma Nigar hanımlar. 

22682 KUçükmustafapaşada MoHahüsrev mahai
Jesinde lcadiye sokağında cedit 12 No_
zemin katında: methal oda. mutfak hala 
birinci katında: iki oda gusulhane ikinci 
katında: bir oda hala, üçüncü katında: 
bir oda ve daraçayı muhtevi ve 64 zira 
arsanın 56 :ıira mahallinde mebni 1300 
lira kıymeti muhamıneneli kirgir hanenin 
tamamı. Naim efendi vekili İbrahim Nazmi B. 

Vakıf paralar müdürlüğünden merhun olup sahiplerinin borçlarını 
vermemelerinden dolayı satılması icap eden yukarda yazılı emlak 
kanunu mahsusuna tevfikan (61) gün müddetle mevkii müzayedeye 
konulmuş olduğundan talip olanlann yüzde on nisbetinde pey 
akçelerile her giln saat ondan on beşe kadar Bahçe kapıda d<Sr
dOncü vakıf hanının ikinci katında mezkur Müdüriyete müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

11 - VAKiT. 10 Mart 193') -

Satılık deriler 
SeJimiyede Baytar mektebin

de 11 mart 930 tarıhınde saat 
on birde dana ve koyun deri
leri satı lacaktır. İstiyenlerin mek
tebe gelmesi. 

Nasıl giyinmeli 
Merhum Saffeti Z;ya Beyin 

bu kıymetli eseri kadın ve er-

keklerin hususi hayatlarında 
nasıl giyinmeleri icap edeceğini 

izah eder. Birçok resimleri de 
havidir. Tayyare Cemiyeti şube
lerinde ve kitapçı arda bir buçuk 

liraya satılmaktadır. Bütiin hu

kuk ve hası latı Tayyare cemiye
tine aittir. 

Sultanahrnet su ıh hukuk hakimlığirı

den : Yaşar Feride Yaze Havva, 
ve Şerife Faika hanımların uh
dei tasarrufunda olup şuyuun 
izalesi zımnında yapılan ihalei 
kat'iyede 4000 lira mukabilinde 

hissedarlardan Şerife Faika ha
nımın uhdesine ihaJe edildiği 
halde bedeli müzayedeyi ver
mediğinden yapılan ihale fesh 

edilerek t ekrar müzayedP.ye 
vazedilen Erenköyünde Sahrayı
cedit mahallesinin A lbntarJa 
nam mevkide kain 15 No. ile mu
rakkam iki dönüın bahçeyi müş-

temil karşılıklı birer kattan 
ibaret ikişer oda bir kargir 
mutpak kargir bir su hazinesi 
bir kuyu ve kömürlüğü muhtevi 
bir bap hane ihalei kat'iyesi 
25 mart 930 sah günü saat 15 

te yapılacağından talip olanların 

1975 liranın yüzde 10 pey ak
çesini müstashibcn 929 • 12660 ' 
numara ile Sultanahmet sulh 
hukuk mabkemesine müracaatla
rı ilan olunur. 

Beyollu tapu idaresınden : g,·kaf 
umum müdürlüğünün emri ile Ltanbul 
mahlôlftt müdürliiğü c:ırafından bilmüza· 
vede beş ytiz ]İrn bedelle Necip Bey 
uhdesine teMır. olunan Rumellhisannda 
Yaşmakçı ~ücaattiıı mahallesinde \•aki 

5000 arşın mikte rı nd:ıki kabristan mahal· 
linin mezkOr jdarc tarafından \'akfıye~ı 

irııe ol unamadığından te5hiti tasarruf 

zımnında mart 930 senesinin 10 ıncı 
pazar günü tahkikau mahalliye için me 
mur gönderileceğinden bu mahalle tacar 

ruf iddiasında bulunanlıınn vesaiki ta ar 
rufiyeleri ile birlikte Beyoğlu tapu idar<· 
sine 929 • 3191 numara ile milrııcaac· 
lan ilAn olunur. 

SultnahmeJ &ullı ~ind hukuk lıd}&n
ltğındcı : Sirkecide Kon\11 otelinde \'dat 
eden mütckaidinden kamacı Mehmet 
Kadri Beyin mirası mahkememizce açıl· 
mış ve iizerinde zuhur eden nnkut ve 
d iğer bazı eşyası yazılmış \ 'C alacaklı!! 

tarafından vukubulıın ta lep ve milracaat 
uzerlne mira ınırı ta fiycsinc karar verile. 
rek tasfiye memurluğuna • irkccide Kır. 
zade hanında 14 numarada avukat 

iilcyman Tevfik bey tayin kılmmışar. 
Alacaklı ve borçlularının tarihi ilAndan 
idbaren bir av ve mlrasçılannın da üç 

· ay zarfında mahkemeye mUracaatla kayıt 
ve sıfatlarını i pat etmeleri ilAn olunur. 

Hali tasfiyede 

ANADOLU 
Ticareti umumiye 

'l'iirk Anonim Şirketinden : 

l liası ·daran heyeti unıumlyesl 29 mart 
l930tarihinc milsadif cumartesi günO sab:ıt 
saat onda Galatada N'aılı hanında birinci 
katında sureti adi} ede içtİmaa davet 
olunur. lçtimna iştirıık edecek hfı edar· 
lnnn içtima gününden bir hafta evvel 
hamil oldukları hi,,se <enedannı vc~a 

bunlara mutıı~arnf oldukların ı miısbit 
ve:.all.:i ta,fiye memurlurına tcvdie mec
burdurlar. 

Ruzname 
f - Tn:.fi) e memurlıın \ e mürakip 

nıporlnnn ırı kıraati, 

2 - · Bilı\nço ve kAr 'c zarar hesaplıın
nın tetkik ve ta:ıdiki. 



(,azeteye j!Öfl. t ll'l<Ck ndt r~ ic'arc l\ıl~C lı'1aıe ):IZl).1 l 
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Hasan Kuvvet 

Türkiye Ziraat ban .. 
~asından: 

1 nisan 930 tarihinde açılacak 

imtihanlarla 15 müfettiş namzedi 

alınacaktır. Muvaffak o1anlara 
ba~langıçta 120 lira aylık ile 

ıeyabat ve teftişlerde yol mas· 
raflarından başka 6 lira yevmiye 
verilecektir. 

Talip olanlar nihayet 20 mart 
930 tarihine · kadar · Ankarada 
teftit heyeti müdürlüğüne bızzat 
veya mektupla alelusul müracaat 
etmelidirler. Müsabaka şartlan 
İsteneni ve lzmir Zıraat banka-

larından da öğrenilebilir. 

/sh rıbul b11 mcı ılctJıet mahk me· 

~ind• n: Türkiye İş bankası ile 
Gala tada Ömer ·Ahit hanında 
alt katta 5 numarada «Mehmet 
Ziya ve Kostantin Haçopolo 
efendilerle ve Galata Tünel cad
desinde kundura Mağazc sında 
mukim Istavri Saatçi Oğlu efen· 
di arasında mütekevvin alacak 
dava~nncian dolayı uMebmet Zi
ya ve Kostantin Haçopolo,, 
efendilere berayı tebliğ gönde
rilen layıha ve müstenidat su
n tlerinde tebliğ varakası 2irine 
mubaşır tarafından verilen şerh
.ten ikametgahının meçhul oldu
ğu anlaşılmıştir. 

Bittalep Hukuk usu:ü muha
kemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucib.nce ilanen teb
ligat icrasına ve 142 inci mad
de mucibınce de arzuhal ve müs
ten'idat suretlerinın n a keme 
divanbanesıne taiiki.ıe karar 
verilmiştir. 

Müddeialeyh Mehmet Ziya ve 
Kostantin HaçopoJo efendilerin 
tahkikat günü olarak tayin olu
nan 3 nisan 930 perşembe günü 
saat 14 de mahkemede hazır 
bulunmaları ve aksi takdirde 
haklarında gıyap muamelesinin 
jfa edileceği ilin olunur. 

1 u11 ııl b' ıı cı t CO•e mahfr.emes nue• : 

Türkiye İş Bankasınin Elkitip 
Retlt ve lstanbulda Ayeaof)'ada 
Alemdar caddesinde 23 numa· 
rah hanede rr.ukim Behçet Abut 
bey!er aleyhıne ikame eylediği 
alacak davasının esnayi tahki· 
katında ikametgahı meçhul olan 
Behçet Abut bey ilanen icra 
kı !ınan tebligata rağmen tayin 
kı ınan günde isbatı vücut et
memiştir. 

Bittalep hukuk usulü muhake
meleri kanununun 405 ve 408 
inci maddesi mucibinc.e ittihaz 
kılman gıyap kararının mezkur 
kanunun 141 inci maddesi mu
c!bince ilanen tehi ğine ve 142 
inci madde · mucibince de gıyap 
kararnamesinin mahkeme divan
hanesine ta ikine ve yevmi tah
&dkatın 10 nisan 930 perşembe 
günü saat on üç buçuğa talikına 
karar verilm•ştir. 

Müddeialeyn Behçet Abut B. 
ilanın neşri tarihinden itibaren 
müddeti kanuniyesi zarfında ta
rifatı kanuniye dairesinde ıttıhaz 
kılınan gıyap kararına itiraz ve 

· tayin olunan günde ısbatı vücut 
etmediği takdırde vakıa 1arı ve 
ıenet muhteveyatım kabul etmiş 
ad ve bir daha mahkemeye ka
bul ediımıyeceği ııan o.unur. 

Sultarıahmel ı ulh mahkemesinden: 

Mutcveff a Ali Reşat beyin 
mutasarrlf olduğu Ankara l dd
desinde Reşit efendi hanında 
kaın ( Y enı matbaa ) da mevcut 
bir adet e ı ektrik transmisyonu 
ile e ~ktrik tesisatı ve Türkçe 
hurufat ile pirinç çizgi ve mü
zeyyenat martın on üçüncü per
şembe günü saat dokuzda ma
halli mezkürda satılacaktır. Ta
lip o'anların gelmeleri ilin olu
nur. 

!Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
ı Türbe, eski Hilaliahmer binası 
j L _ No. 1 O Telefon: İst. 262~ 

urub 

Kqan hu~u~ hd/f.imliğinden : Keşanda 
mukım Bezzaz I\luhlis Efendinin 
müddea alcyhimA Keşanda Fercli 

Emin Efendinin otelinde misafire
ten mukiman mühendis Fehmi ve 
ismet Beyler zimmetlerinde hir 
kıt'a senet mucibince matlubu 
olan üç yüz otuz iiç !ıranın temim 
istilası zımında müddea aleyhıma 
nın Edirne . nafia idare inde olan 
matlubatlarındıı.n deyne kali mık 
ıarına haczi ihtivati \'azedilmi .. . . 
olduğundan o.bap akı hal.'.zin ta,., . 
ukine dair aleyhlerındl' ikame ey 
l~diği danının icra kılı.ıan muh ı
kemesi ncm:c~ındc miilh1cini 11 ·ldıa:-ı 
ismet lk yin mubreı. -.en ·tcckı im
zas ı nın ıatbbıkıh: ve Fehmi Beyin 
dt: Yeminden niıkuldne tıılikan "a
bic • oldu j!Undan müddeahıh 333 

liranın miiddt·a alcyhimadan t:ıh 
silile muddtiye iıasınıı ve taczı 

mevzuun cnstıkine ve on beşcrdt ıı 
otuz Jira cezayı nakdı ile mııhkiı

miyetlerine dair mum;ıileyh · 1\luh 
lis dtndı tarafından istihsal olunıın 
-24 - 2 . 930 turih ve 39 Nurnarıılı 
karar- miıddea uleyhımanın hayar 
ve mematı meçhul bulunduğu mü
başirin meşruhatmdan anlaşılmasına 
binaen tebligatı kanuniye ıfa kılı
namamış ve hukuk usul muhcıkt
rneleri kanununun 14 1 ve. J 44 . 
üncü madde!LTI ahkamına tcvfıkan 
ilanen teblıgat ıcrası karargir olup 
karari mezkur aleyh ne i l:lnın fer. 
dasi "iinüm.kn itıbarcn on beş 

t> 

~ün zarfında mahkumu aleyhima 
nın hııkkı kanuniltrıni btımal evle
nıclerı aksi tal.ıirdc kt!:-pi katiylt 
t'dt•ce~ındt:n olvc;çhıle tebliğ m·ı 
kamınn kaım (ılmak iizere hlikmu 
mezkur divanhaneye talik cdilrni:;
olmakla keyfıyec ilan o unur. 

TASHİH 
Vakıt gazetesinin 8 mart 930 

tarihli 3469 numaralı nüshasmm 
son sahifesinde intişar eden 
ilanda tarihi içtima sehven 9 
mart 930 olarak çıktığından 
tarihi içtimam 22 mart 930 ol 
duğu tashihen ilin olunur. 

ismet Koyuncu \'C Kibarzade Abdurrah
ean kollektlf şirketi J.;onli:ordqto komi· 

seri Avukat Mazhar 
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APPEL 
.t~ uımamıle tekemmül etmi~ 

~ hano~ ~ü~Lı;n;: :.~ ~~'~ ~e1te•dh 
c-.J ettiğı makina KAPPELdır 

8İNCIB0Y0K 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYCK' IKHA~JiYE 3 5, O O O LiRADIR 
A YRlCA: 15,000, 10,000 LiRALIK İKRAMİYELER 

10,000 LtRALIK BlR MÜKAFAT 
Bu t ertıptc kaz.anan numaralar tekrar dolaba konulmaz 

1 .. -----------ı:ır • '.................................. . ........ . ... ' ··································=··········· 
S f Ü .. aôı~ ıaae oıraaerıeı •au 

__ e __ yr_i_se_a_in_ .. , ~ Karadeni:t 
IVıerlı:eı aıunte~ı. Calaıa Koprü ba,ında. h Muntazam ve Lu ks poS~ 
Hf'yo~lu 23ôl. Şube ıcenteıl Mahmu :J • • • • • 

----d-iv_e_ı_~•.n.ı .•.lt_ın_d•-lt.ıa•n•b•u _l7•4•0--. ff 1 N Q N U vaM:t 

11 udanya postası P. , A 1 J güoü akşa~ 
C P S l Ç :ı.. 1. -' Sı' rkecı· rı~ uma, azar, , a ı, arşam-

ba günler; idare rıhtımından Ü tımından harek~tle Zongul 
9 da kalkar. İ lncbolu, Samsun, Ordu, 11--------------.. :c y , ır sun, 

w. ersın sura postası n k 1 , · 
(KONY A)vapuru 11 Mart Salı edecektir. 

I:

• ıs e e erme 

12 de Galata rıhtımından hare- Tafsilat ıçın 
ketle Çarşamba sabahı İzmire Mes'adet hanı altında act 
g idecek ve akşamı İzmirden lığına müracaat. 

ı!.I. ı ı hareketle Antalya, Ali.iye, Telefon: stanbul 2 
Mersine gidecek ve dönüşte ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:-..: 
Taşucu, Ana mor, Aliiye, An- lstanbul iskan müdürtüğünckrı: 

bul isklın müdiıriyetiııe tasfiye ıJ 
talya, Ku~adası, İzmire uğrı- mesinin müddeti kanuniyesi 
varak gelecektir. ,·eripte el'an vesaiki tasarrufif' 

Ayva.ık sürat post1sı 
( MERSİN) \apuru 11 

Maı t Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhanive, Ayvalığa 
g decek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Azımette Geliboh.e için 
yalnıı yolcu alınır. 

I 1-12· rn Marı 1930 : Kadınlara 
15 '· Erkeklere 

Türkiye Sevrisefain ıdaresi 

Mütekaidin, Eytam ve Erami· 
l1n Şubat 930 maaşları balada 
muharrer günlerde tediye 
edileceği ve gelecek maha 
ait yoklamanın bir an evvel 
icra ettirilmes1 ilan olunur. 

. BARTIN h~~~p~~~s Postası 
Bu kerre tamir ve te!vinatı ık

mal o lunan 14 mil sür'ate malik 

AYDIN 1 ~;aK~~~ Pazar·tesi 
Sirkeciden hareketle Ereğli , 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku

rucaşile ve Cideye azimet 

ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: İstanbulda Yağ 

iskelesi Kantar ocak sokağı No. 

16 Bartın anbarına müracaat. 

Telefon: Istanbul 2115 

kefaletname ibraz etmeyenlerden 
)eri hulun:ımıyanlnra şah5en tebl1 

edilmemektedir. Bu gibiler tarihi 
itibaren bir ay zarfında evr:ıkı 
fı) el erini LkAn dnire~ine geti 
takdirde metrOk mallarına muk•,,# 
verilmeyeceği ildn olunur. 

/sfan/.u/ blrinoi Ucarel mahke 

29 şubıu 930 cuma giınü flaat ti 
geçe ~larmara denizinde Bandı 
nnda Ayandıra feneri önündeki 
baştan kara ederek garkolan 
biraderler kumpanyasına ait ve 
limanında mukayyet Aslan 
sureti garkına dair birinci kapt'!ı 
bey tarafından tanzim edilen ra~ 
kememize \'enlmiştlr. Deııiı; 'fi 
nununun 10<>5 inci m:ıddeai tO ~ 
bu bapta tetkikat icraqı için ~ 
r.azartesi günü sa:ıt 13, 30 
onlmıştır. Bıı i~le al:\k:ıdar o1•11ıı 
rapor yani mezkOr vakitte J1J~ 
bizzat hulunmağa veya vekilifl1 tııı' 
meğe saldhiyettar olduğu iJAıı 0 .···---···-·······-···-·····-·· :: ................. _ ............... .. 

H Hem ziyaret be 
:1 ' :: ticaret. 

il HER TOR' .. 
n 

ii Yeni ANtıARAyı 96 
i! Onun içitı 
.ı 

il 20 NİSAN 19 ,,, 
ı: eti" 
H Milli Sanayi Nümuoe S 

" ' ~l Ziyaret et• 
L:::::::::---ımm:ın::: R .~;/'--·.

Mes'ul müdür: er 


