
~Jd•sayı437 

Cuma 
14 

3 ineli ay } 
~ 1~30 

Gazi Hz. 
Ankaraya dönerken 
halkın yürekten gelen 
tezahürleri arasında 

11~'1on, 12 ( Vakıt ) - Gui 
~ri saat 18 de otomobille 
"Ja L __ tereflendirdıler. Anka· 

uveket buyuracaklardır. 
~lbı tqkil eden Saçıldı, 
~' Burdur ye phrimiz balkı 
~ Mlnciyi lıtrmet ve bara· 
~ ltllmlaautlar Ye tazim his· 
~heyecanla izhar etmifJerdir. 

FUi hizmette bulunan 
askerler nasıl terhis 

edilecek 
Anliata, 13 (Vakıt) - Bir em

te ı6re, fili hizmette bulunan 
laker efradm altı aylık bir me-
~iyetle terhis 'eri yapılacaktır. 
ua IW'etJe a.&cerlik müddetinin 
'°8 alb aylığı mezun olarak ge
secektir. 

Vekiller heyetinde 
Ankara, 13 (Vakıt)- Vekiller 

laeyeti, Tnrtc - Yunan itiılfı me
&eleaini 16rOfll'OftOr. 

içtimada .DOyun umumiye 
"'8eleainin de tl6rift0ld0j1l tah
...._ eclilmektedır. 

sabah rnaluılceme 
edilec.ek 

a Çİeçen yu OakGdarda Herant 
• in k111 Mm. Maaniji yarahyan 
~r Pı. zade Aliye H. m muhıa
L-eli, yarın sabah saat oabuçukta 
._.bul •in' ceza mahkeme

e temyizden ulnren tetkik 
... ,...ı~Jrtir. 

ba"keıne neticesinde cerh 
olmUf, ancak yarası bir 

l:"d• tyileıen Mm. Ma-ik 
~~ olmachpdan, dan or-
~ kalchnlmlfb. Mllddei umu
aıız.. ~ ' kararı re' men temyiz et
~ temyiz mahkemai, cft'b 
,~-- • YUkaa pldiji için 
~ ~ kalc:brilamıyacağı 

um an. e.ld karan boz-, ,,.. ..... ,r • 

... IAıytık bir .... .,..c1ıran 

..,.ı:.cliaenia yarmld -.laakeme 
~illaaua cliklcate .. yan 

-.....:... . 
lroçki hasta 

. 

,., .... _. ________ ~ ....... ----------
2 sayıfa Yarın 

Gençlik ve Spor §ayıt al arı J 
.. Meraklı '.!yler, hikaye _ 

itllAfı heyeti v~kilc2mizde .. 
Uç teklif 

Köprü ve çöp parala
rile sinema ve tiyatro
ların vergileri için 
Ankara, l 3 (V akıt) - SOreyya 

Pqa U•tanbul) Mil et meclisine 
Oç kanun teklif etmittir. Bun-
lardan biri ıehirlerle memleket 
dabilleriade, denizler, nehirler, 
dereler vesair mahaller üzerinde 
yapı mıf ve yapılacak köprüler
den müruriye namile vergi ahn
mamasma dairdir. 

l~i~cı~i, belediye vergi ve 
resı~ .erı kanununun tanzifiye, 
tenvmye rsimlerine ait beıinci, 
altıncı, yedinci maddelerinin llğ
vo!unm ası içindir. 

D ğni, tiyatro ve sinemalar• 
dan beti maliyeye, beti beledi
yeye ait olmak üzere biletler-

Nerelerde? 
Büyük ikramiyeler 
35000 lira İ•4lbet eden 52843 

numaralı _biletin 3 parçası latan· 
bulda, bırer parça8I, Gemlik, 
lzmir, Muğla ve lzmitte Atılmlf 
3 parçası satılaııyarak iade edil
mittir. 

15000 lira isabet eden 7134 
numaralı biletin 3 parçası lstan
bulda birer parçaıı Yalova, 
Zonguldak, Diyarbekir de sa· 

· blmıı ve d6rt parçası eablmı· 
yarak iade edilaıiftir. 

10000 lira isabet eden 50430 
numaralı biletin 3 parçuı latan
buıda, birer parçası Ankara, 
Ôdem1f, İzmir, Giresun ve Çal 
da aatılmıı ve iki parçası da 
uta mıyarak iade edilmittir. 

·zmirde bir talih den yüzde on nisbetinde vergi 
ahnmasıdır. Bu takdırde bu vergi 
mal ye tahsil tubeleri tarafm
dan tahsil o!unacak, belediye 
hissesı maliye tarafından be·e
diyeye verilecektir. 

lzmir 13 (A.A) - Burnovada 
bir komisere 35 bin liralık 
tayyare ikramiyesi isabet etmif· 
tir. 

- Bu 11alde lutdtır nerede lcllldın 1 
- &ncılım lıonfer1UUta idim. a.tip lrelreme o'dala 

i~ln usan drdiL 

Konsorsiy.om nizcımnamesi 
Tesbit edildi, ~araya gönderildi 

YekAletln tasdilllne arzedilecek 

,..... ~ 

.Koruor6"J'o•• lftiralc etin& banİr.ı.ıın ' l'har11hluullln 
Millt paraya korumak Ye 

boru tementlçlerine mani ol
mak lzere tqkklll eden banka· 
lar konaoniyoma komitesi dtın 
~~ .17 de 1, kanlaamnda 
ikin~ bır içtima aktetmiftir. 
B~ ~t ıilren bu içtimada 

komıtenın dahili nizamnamesi 
~ar . ve mesai yollan tetkik 
edılmlf, hazırlanan nizamname 
don akşam konsoriayom reiıi 
Nurullah Esat Bey tarafından 
Apkaraya g6tOrOlm6ftOr. 

Trenin hareketinden evvel 

· Erzurumun klfttttlllş ı 
• 

kendilerile flrDfen hir mahar
ririmize bug&nldl içtima baklria
Nurullab Eaat 8. f1I izahatı •er
miftir: 

- Buı&n ikinci rami toplan
mamıu yaparak dahili nizamna· 
meyi hazırladık. Bunu Maliye 
vekili beye tasdik ettirerek Cu
martesi gthıli avdet edecejim. 
O alqam tekrar llçlbıcn bir iç· 
tima aktederek mulıuebe için 
ilzam olan memurlan bankalar
dan ıeçeceğiz. Konaoniyoma 
girmiyen bankalann içtimacla 

iltihak ecleeeldedai amit ederim. 
~terlln 

lnpiz linaı dOD bonada 1031 
kurufta açılmat ve 1032,S kuru
p kadar ylkseldikten sonra 
1032 Jmrutta kapanmııbr. 

MIJı aJıabe heyetinde 
Dona mGrakabe heyetine ta

Jİll edilen ticaret oduı umumi 
kitibi Vehbi 8. bu vazifeyi ka
bul etmemiftir. Zahire bonuı 
kltibi umumisi Nizamettin B. 
heyetle (alıtmağa bqlamıtbr. 

Şeker ve şekerli 
maddeler 

Aabra, 13 ( V akıt ) - $e
ker ve tekerli mevaddın mamul 

~-:J===!:_!J~~~_::~-1 ~larak ibracmda riaumunma 
ealıabma iadesi haklcaadalri 11-

. ' 

yiba lktıaat vekiletinden Bat· 
. vekilliğe verilmiftir • 

Fırtına 
Hasarat tesbit 

ediliyor 
DlbM ................ 

klylerde J&Pbta lauar ba,tlk 
bir yeklnu balmaftar. ICuup 
,.ım. tehrimizde dejil fzmir, 
..,....., Tı.-,. n zoepldak
ta ela ficldetiai flltermif Ye mil· 
IWa taluibat yepllllfbr. lzmir 
limaamda bir ~k ka,.ıd.r dev
rllmif •• !6000 okka k6mllr 
ytlldl bir yelkeali bahmfbr. 

Boiuiçinde bir pz vapuru 
karaya oturmut Ye c1a1ıaJaria 
fiddetinden ru ytlldn bir Yepur 
TeYere vapuru &zerine biaclir-
miftir. Limon iakeleainde rtlz
rlrm teairile bntnn yai &çılan 
denize daknlmfltttlr. 

Aaaclolu ile malaabere kail· 
mit Ye Ankara - latanbal tele
fo1111 dlla feCe PÇ Yakte kadar 

ifllyememif •• Heyclarpqadan 
Pencllie kadar olan telefon mu· 
haberab bazı yerlerde huzul-
muıu da hatlar çabuk tamir 
edilmiftir. 

Ankara telgrafı tek tel ilt 
çal1fmakta ve te:graf çekenler
den teebbGrden idarenin mea'u 
tutulmıyacatına dair imza alan· 
maktadır. 

Ankaradan maada bDtlhı Ana· 
dolu ile telgraf muhaberab ta· 
mamile keailmittir. 

Civar köylerde 
Dtinki yağmurlardan Mecidtyeı 

köytınli ae• baamıt ve jandarma 
telefonu da kopmUf, muhabere 
k~ıilmiftir. Dlln akpaaa kadar 
teabit edilen fırbna buan .-
larclır: 

KUIUÇ&flllede Yaan baaduah 
· Tahran vapana demirini tara1D1f 
.., Kuleli liseli 6D&nde ~halle 
demir tatturmu,tn • Bu Yapurun 
elektirikıerini tamir için gelen 



9!!!!!!!I!! 2 - VAKiT. 14 Mart 1930 

::,:;~tör karaya çaiptp bat·L f'll!ll-~V-A __ K_t T-.-~~· rmııf ;-=-_::or-..... g~;ll!Ca~f S!!ll"'r.~tm· e-tma;s=:ı:,=-e-f o-n~h:maamab_e_r_; e-r .. i -~:] 
>f. Çengelköyünde mimar Nail •-

efendinin evinin çatısı yıkılmış- lrııııı..-------... ----mz:ıı--•-~:mı•::c3 ~-----~---!'--mi!·~--~~ 
iır. Ayni semtte 7 selvı ağacı Komünizm propagan- ı Pari.ste kumar 350 bin talebe şeha-
devrilmiştir. da -&!-... memnuil1Pti detnauıe alacak 

lf Çengelköytındeki kiSmilr Sl yapan Smııu • J-

deposu 8nfinden geçen mani- La Hey, 13 (A.A) - HUkft- Paris, 13 (A.A) - Meb'usan Ankara, 13 (Vakıt) - Millet 
R S t ala h .. kıl d Mal k mekteplerinden bu sene 350 fatura tüccarı Galip Bevin ba- met, ua ovye ıur r u - meclisin e iye anunuaun mü-

r- biDd• faz a halk mezun ola-ıına bir tuğla d&şmüş, ap metmıin Oslo ıefiri olap liıukub zakeresi dewam etmektedir. Hö- caktır. 
surette yaralanmıtbr. düvelin kanwa haline ifrağı me- kumet merkezinin 100 kilomet- Fransız kabz'nesinin 

• O.W... Aabaclem poHe •l•illi tetkik edec~ keafnans re muhitinde elyevm tatbik edi- L' • 

telefoa battı kesilmiı, Talimha- wesı1eale La Hey de topfanacak Jen kumar memnuniyetinin 1931 zaferi 
ne mektebi kulübesinin nsttl Felllilliım tetkillb konrMine ikinci kanununun birinden itiba- Paris, ıs ( A.A ) _ Kabine 
uçmUfbır. iftiralı et .. ek istiyen Mm. Kol- ren paristeki kumarhanelere de uat1nın yirmi bete indirilmesi 

lf Oeldidarda Selimiye camii- lontay ıa pasaportunu viıe etme- teşmili hakkmda verilen bir tak- hakkında Maliye encümeni ta-
nin alemi tlemlmiş, Tunu ba· mittir. rir kabul edilmşitir· rafından kaleme abnu mazba-
fmda l>azı selviler b......, Fransada yeni bir fırka Ç k l kl da tanın meb'uaan meclisinde mü-
t il · ü · kıl .._ e 08 OVa ar ·· zakereai esnamnda M. Tardieu, e en zenne yı mıtuır • Paris, 12 (A.A) _ Siy•i ve 

K b -.ı,ı--..1- .... Atına, 13 (A.A) _.. Meb'usan bu Jlyihamn reddini iıtemit ve 
"" a atq •ıp.IM~ dini anrnplar haricinde ibclas il 

d l R d --..1-ı. L.-6- •-- meclisi r-koalovakya ile Yuna- itimat meaeleaini · eri ıilrmllftor. 
a cı afi in ~ _......,, ecli•-:.. o&aa ~m si a&b.hati u•u· Y"" Maliye enclimeainia JiV1ham 260 --L'b" k rtanl-·.h• ~ ""'• nistan arasında aktolunan dost- ,. 

.aııı ı u --.-• miv. f.kua Framacla hıhısaıMıa reye k•-ı 320 reyle reddedil-
B • kd üf d' -ı- Juk misakını tasdik etmiıtir. - ... zr zn Çat/nen ı filuilli, te-iıilr M:Tkini Defril miftir. Bunan &zerine hllkimetçe 

Dilldi hrtmadan plgıaa dönen tamim eclecek " sıhhat için M Bnj tüneli talep edilen tahaisabn ma.akere-
l,ir kadm Boetancı ile Maltepe mücadele edecektir. Bugtkı ilk Londra, 12 ( A.A) _ Manı" sine devam etmekte idi. 
arasındakı• --L-ada r{jzgar- Ve i.-•imama aktedecektir. Veni '-os'at'J:ntikler 

1NUU ~ tüneJi projesi tasdik edilmiıtir. ı 4 Ltu uı 
yağmurdan kaçarken tren yo'u- Kurşıma dizildiler Komisyon evveli 5 milyon sar- Londra, 12 ( A.A ) - Gunard 
na çıkmış Ye 0 esnada geçen T-L-- 13 ( A.A ) Ki file dar bir tünel yapılmasJDı kumpanya11 70 bin tonluk, 30 
Lanı"lyö treninden kaçamıyarak ---. - -
'
11 bild •- L:!.... h b gire tavsiye etmiıtir. Esas tünel 30 mil ıtıratinde iki tranaatllntik tekerlekler altmda kaim•• ye en ıen:U- UR" a ere 
parçala.mmtbr. .,. Beçesaki taraftartanndan t,ir milycna: olacaktır. iDfa ettirmete karar vermiftir. 

B - k- h ~u Nadir laanm emri ii&crine ugun u ava ku.,.... dizthaişferdir. 
Kandilli rasat merlrezi bugün 1) 

1(111 rüzginn locloa CRCeiini JZr vapur yangını 
n hafif yağmur yajacaiını ·bil- Kolombo, 13 ( A.A ) - Ko· 
clirmektedir. lombo limanında bulunan 15132 

lzmirde 
lnnir,( A.A )-İki günden beri 

devam eden lodos fırtınuı dün öğle 
den sonra tiddetini artırmış ve b1r 
çok evlerin kiremitlerini uçurmuş, 
limanda kazalara sebep olmuş
tur. Fırtına devam ettiji mfid· 
detçe ıiddetli yatmur dahi yağ
mıştır. Alınan baberlere g6re 
limanda Ali kaptana ait 28 ton
luk yelkenli ile Mehmet onbqıyı 
ait diier bir yelkenli ve bir kaç 
tanda& batmışbr. 

Limandaki aefain demir tara
m11larsa da kaza olmamııtır. 
Körfez vapurları güçliikle sefer
lerini yapabilmişler ve tramvay
lar kordonu bqtan başa döien 
dalgaların teairile bir ~ilddet 
için seferlerini tatile mecbur ol· 
.muşlardır. Liman haricinde ne 
gibi kazalar vuku bulduğu be
uOz malum değildir. 

Karaya oturan vapur 
lzmir, 13 ( A.A ) - Liman 

tonilitotuk Komorin posta va
purunda bir yangın çıkmıştır. 

Yolcular ile mürettebata hiç 
bir şey olmamlfbr. 

Mücadele başladı 
Bombay, 13 (A.A) - Gandi, 

itaatsizlik mücadelesine başlamak 
üzere Ahmedabattan hareket 
etmiftir. 

idar . wl-..,.ta 
göre Royal Setter ı..,intle ln
giliz bandıralı bir vapur demir 
tarayarak Edremitte karaya 
otunnuttur. 

İzmir, 13 ( A.A ) - Zinat 
mtıdBrlOjtl tarafından hamlu
makta olu 929 IODbabar k11 
mukay...U aeriyat cetYeli ikmal 
edilmek llereclir. Cetvelin mu
kayueliacla ahun 'neticeye 
tire bnalann iyi ıitm•iıMI• 
ve tahribat yapan yaimarlana 
yajmama11ndan bu aeae w'iJat 
feYkallde iJidir. Miktarın fulall. 
ıı zer'iyabn iyi olmaaa alabdu 
mallafilce nikbinlik tevlit ilmek
tedir. 

V AKI ı· ın tetrikasn 118 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Tehlikeye düşmüş bir hastaya yoktur. Son eşyasını satarak an
hana iki yüz lira verirsen verir- cak iki yüz lira tedarik edebi
ıin, vermezsen on beş güne len haetalardan bill Yeraıet iki 
kadar öleceksin. Diye bilen bir yfiz lira miras yemek ticaret 
doktorun vicdanında para ile kanunlarının hiç birinde garOlen 
insaniyetin tuttuğu yerlerin nis- garabetlerden değildir .. 
betlerini ölçmek kimse için güç Ali Safder - Ôlfimden biç 
bir mesele değildir. bir mesuliyet kabul etmiyerek 

Ali Safder - Halbuki on beş bir et parçası kesmek için ağni
güne kadar ölume mahkum gös- yadan ve f ıkaradan ayni ücreti 
teri en hasta ifakat bulınuttur.. istemek. Fenni celili bbba atfen 

Suduri - Evet... bu ne cüretkirhkbı •. 
Ali Safder - Tahmininde bu Suduri _ Bu iki y0z lira 

kadar yanıl•n bir doktorun ° - ameliyede kullandığı takımın 
perasyonundan şifa beklemek.. aıınma paraaıdır. 

Suduri - Bu tahmin değil Ali Safder-Bir kaaabm kot-
marazın kaprisine güvenrrek bu Jet çıkarmak için oynattığı bıçak 
adeta hastaya yapılan bir ~eh· darbelerinden zahmetçe pek 
diUir. Verecek iki yüz lira!arı farklı olmayan bir İf. .. 
olmıyan hastaların be ad ;nlarm Sudri - Hemen her ticarette 
nazarında vapmıya jatihk~klan ı menfaatin insaniyete salebe 

16 Mart 
lstanbulun işgali günü can 

verenleri unutmuyoruz 
MOtareke senelerinin birçok 

acılan, kederleri içinde 16 mart 
faciua, her TürkBn kalbinde da
imi bir yara fibi kanar durur. 
Bundan 1 O aene evvel bir ıece 
lagilizlerin ~ah.şete susamış İf
sal kuvvetleri, bir barbar aGrO
•I halinde btanbula dağılmış, 
her raıgeldiğine mezalim yap
IDlf, ldhayat Şehzadebqanda da 
bir~k ukerlerimizia temi& ka-
111111 alobmfb. 

Bize 16 mart faciumdan ml
tarekeniD kanlı ıtınlerinden ka
lan bu aa babra, her tene Eyip
te ,.palan hazin bir ilatifalle ya
declllir. 

Bu 1ene de ihtifal i• fırkaca 
bir prolram hamrlaaauttır. Bu 
Protram tudur. 

1 - 16 mart tebitleri mera· 
aimi 930 puar pil aut 14.5ta 
Eyipte phitlikte yapalacaktar. 

2 - Ba meruimi C. H. F 

eltili bir umandayız fakat hp 
bu kaideye boyan etecek ka• 
dar alçalblamıyacak ytıbek bir 
fendir.. Ben çocuk dllfOrmek 
için mOraeaat edenlerden para
sızlara bu iyiliği meccanen ya
panm. •• 

AvnU.aelilı - Ben keçi eti 
yedim. Kedi eti yedim.. Llkin 
mezarda çilrtimeie gönderilen 
öliilerden el emeği namına bir 
habbe alarak kann doyurma
dım ••• 

Ali Safder - Bu doktorlar 
müıavere namile lakırdı başına 
lira alıyorlar .• 

Suduri - Bazılannı tanınm ki 
aözleri on para etmez.. Sakat
lamadan bir camleyi 6tekine 
raptedemezler .. 

Avnüuelib - l,te bir daha 
söylllyorum. Bu dedi kodulan 
geçelim.. Alemi tenkitten bir 
faide geleydi bizim tiyatro 
mtınakkitlerinin ceblerine beş 
on para girerdi. Beş lira vizita 
hakkı koyduk.. bu parayı diier 
ufak tefek ücretlerle kabartmak 
mtımkiln olduğundan bahaedi
yordun ·znNedir onlar aöyleyinia ••• 

latanbul merkezi tertip Ye icra 
edecektir. 

3 - Merasime İftiralı edecek 
olanlar, davatliler kıt'alar, mek
teplile" ve balkbr. 

4 - Merasim geçidine iftirak 
edecek olaalana aaraa Ye isim
leri Halıcıoğlu lisesi mllzikası, 

iki bölük talebe, istihkam kıt'a
llDdaa bir balllk, polia takımı, 
1abıtai beleliye, Erip mektebi. 

5 - Ba lutaaba yerlerini tan
lim •• irae meraıimia IDtisam 
Ye mllkemmeliyetiae fırkanın 
Fatih kı1a11 niaile peliaten, 
merkez, lnımuclaahpclu ve 
Şehremanetiaclea l»ir 88' me
lımrdur. 

6 - ToplaDlf 14,5 ta ..wt
likte ikmal edilmif olacaktar. 
Meruim MOfti el. tarafmdan 
ıebitleria ruhau fatiha ithafile 
bqlayaeakbr. 

Mllteakibea halk flıkall tara-

Suduri - ....... re hakkı, 
avait, zeyalt, feY&it, ıeralt, ika
met, refakat. nekıhat, ... ile
bet ••• 

AvnOuellh - Dur •• dur ... Çok 
oldu.. nereden topladın bu d6-
ldlnti meaarifi •.. 

Sudari - Vallahi ücretli has
tanelerden •• 

Avn&Melih - Bunlann buı
lannclu mau çıkaramadım. 
ReJakat ilcreti ne demektir? 

S&duri - Bir huta, kapımıza 
çalınca Sabriye Hanım ona is- . 
tikbal ile beldeme odasına ka
dar ıetirir ..• 

Avoilsselilı - Ya nekabat? 
Süduri - Hasta ~yiliie yüz 

tutunca teberrüken bahfif alırız.. 
A vnüualib - Müsababet? •. 
Süduri - Yatan haatalardan 

içi 11kılanlarl2 konutmak ücreti ..• 
Avnilsselih - Ya şerait ne 

olacak ... 
Sllduri - Ölenlerin techiz ve 

tekfinden evvel butue borçla
nnı temviye etmeleri... mecburi· 
yeti .• 

Avnö11ellh - Avait 1 
Sllduri - Hayat verpi •.• 

Küçük ilan'ar i . -·-

Tarifemiz 
Bir ı.;-, lıir eerııııı p', lıir oı1 

\'cya bir i,çi ıııi ara) cır~uıı 117. ? 
hi zrn,.ıı;i , hir ahçı, bir çMul.: ba 
cısı mı i11ıiyor;;uııııı? J\iralık 

yeriniz mi ,·ar, yoksa ~ir l.:i 
yer mi bul:ıcabmız ~ Hir ~ey 

satmak 'eya bir ~ey mi almak a 

1 ~unda111nız ! Hemen ( Vak.ıt ) a 
ımtırJık bir iJan vcrinı7.. hıt• c1·ği 

muhakkak daha koln bolacab 
( V ~KIT) ın küçük ilı\n tarifı 

değiştirdik : 
Bu kabil ilAnlann bir defası 

30. iki defasından 50, üç defaıın 
6.5, 4 defasından 75 ihtiyaç ka 
yıncaya kadar ( u.aml ltı defa ) 
İçin maktuan 100 kuruş verecebi 

( V AKIT ) abunelerinin bu i 
lan her üç ayhk için bir defa 
meccanen konulur. 

idare gelecek ecvaplara ve 
hangi bir muhabereye tava99Ut 
bilir. 

Liman şirketinin y 
motörleri 

Liman tirketi HoıDaıllClll• 
Kromhot fabrikaaau altı 
ıipariı etmiıtir. Bu motOrl 
biri dtın Jimanımaza trelı-1'1 
Hollandada yapılan mot6rler 
aotla iflemektedir. Saatte 
kur murafı yardar. 

fından, halk namına tehir 
Hainden Ye rençlik nam .. 
hitabe irat edilecektir. 
mtızika matem havan çala 
Miiteakiben bir kıt'a havaya 
clafa atet edecektir. Daba 
kıtaat ytlrOytlf maaile geçit 
mi yapacak ve iskele ci-•••u 
dağılacaktır. 

7 - Kolordu , Şelıremaa 
Halk farka., Tiirkoca;ile di 
arzu eden müeaeeat tehltl 
çelenk koyacaktır. Guet 
matem gtınfi sıyati çerçıYe t 
de neıriyat yapacaklardır. 
camiinde mevl6t olnmacaktar. 

O gibı 13,40 bir vapur da 
lileri alarak mer .. ime ı 
cektir. Bu meruime r.-t, 
1111i bOtUn mOeuesat dave • 

Meb•uşlar Çtı6ınlıyor 
C. H. F. latanbul merkezi 

mart 1930 pazar ,tball aat 
d6rt buçukta E:yjpte leb

0it:DJll• 
yapılacak 16 mart tehitleri 
faline lıtaobulda bulunu 
oaam kiramı deYet eyler. 

Saat bir buçukta k6~n.-.• 
huausi bir vapur Eyibe 
ket edecektir. 

A vnDuelab - Zevait? 
Suduri - ParalU'I tQk • 

hastahane aidabm v 
ıayri muktedir bir hale 
zavallaJar •• 

AvnOuellh - Ba halde 
intifa vesilesi olabilir mi? 

Slduri - Hay bay ... 
Avnfissellh - Nuıl? 

Suduri - Paraaı biten ~ 
mBe:sseaeniD ba11n• •iu' bit ;,_ 

lidır.. O- dlfeiiD ... ~ 
karıp 10kafm kalcbrmu 
bıralramuamız. Halllald 
geçtikce llcret İfler .• 
miraı barakmıyacak 
kimse arayıp 10rmaz.. .._

1
;. 

Hastanenin bu gibi .. _.-., 
yapacata iyilik oau m__. ,1'' 
tedavi haneye naklebll~ 
Bu nakilde para ile olur·· ~ 
enaleyh zevait bu ihtiaıaJe ~ t 

her hastadan birer pa~ ,, 
alarak tedarikli ltululllll 
retidir.. . ~ 

Ali Safder - Zeftil ~ 
da benim duyduJdarllll 
türllldllr. 



Boğaziçi günden Ne idi 
afine tenhala.şıyoır 

Ne halde? Olcu adedini arttırmak için Şir
eti hayriye yeni tedbirler alacak L" .k b b ki 

1 Ş . k d . . v: f astı e e er e 
ır et mü iirü umumısı ı usu otomobillere karşJ 

Ziya beyin beyanatı rekabete çalışan 
31 yaldızlı beşikler, 

$1l'lcet 11apurları geçen 
19Jte, evvelki senelerden 
ııa.ooo J1olcu eksik ta-
~. 

O.. Şirketi Hayriye idareainln bir aenelik faaliyeti ve ann. 
mllzdeki Jı1 için ne gibi tuanurlan bulunduğunu anlamak 

t.u,en bir muharririmiz Şirket mtldftrü Yusuf Ziya Beyle g&rDımüş 
""11erine ıu ceyaplan almışbr: 

Geçen sene neler yapıldı? 

• - Şirketi Hayriyenin kurulduğu tarih bir asra yaklaşıyor. Şim· 
di,e kadar geçen zaman zarfında idare bütün Boğaziçi balkının 
,_..RMvtjfi büyük teYeccüb Ye alaka yüzünden kadrosunu tevsi ve 
~hanelerini büyG!tmüı, her sene vapur kervanına yeni bir kafile 
~ ilive etmiftir. Geçen sene içinde aldığımız Altınkum v~ 
~tr iki Yapurla beraber yeni gemilerimizin adedi bugün 20 yı 
~tir. 
. 929 da baıta Üsküdar olmak üzere bazı iskeleler tamir ve 
•latiy~ muvafık olmıyanlar tecdiden inşa edilmiştir. 
' &telki 5enelerle mukaye5e 

~tdtat bununla beraber maelenf geçen seneki yo~u adedtnin 
·~ Boğaziçine olan rağbetin çok bariz bir tekilde dilfmiif ve ek
~ olduğunu itıraf edeceğim. İnkar kabul etmez bir bakikettir 
iti balaınsızhk yüzünden güzel boğazın sakinleri 929 senesinde 
~le •ıalmıttır. 

Giin geçtikce bu miktann indiğini de söyl~mek ~izım~ı~. ~2~ 
~.roıcu nakliyatamız on milyon sekiz yüz otuz .be~b~~ kı~ı ı~•: 
~i geçen acnc ancak on milyon yediyüz yırmı uç bm kıtı 
~~•ıtır. İki aene arasında yüz on iki bin yolcu eksilmittir.Maa
~. b~da geçen seneki mevsimsiz soğuğunda bir çok sayfiye 
~i kaçırQJ&f olması müessirdir. kni tedbırler ttlınacah l 

' ~e boğaza rağbeti arttırmak ve sakinleri çoğaltmak için 
~e yeni tedbir er düşünmilştür: Bu tedbirleri şu şekıJde 
1 edebiliriz. 
~ Ba sene tarifelerimizin ıeklini boğaz sahillerinde oturanlann 
L;"'lat~i dtışünerek değiıtirdik. Biletler kısım .. kı~ım ~yrılmıı.tar. 
~eyın botaz iskelelerin~en bilet alanlara m~b~m bır ten~ıllt 
~cak , köprtlden bilet ısteyenfer bundan ıstıfade edemıye
~rdir. 

""'llı.;,~n maada eakiden 3000 kur111tan fazla maaş alan memu~
~ _l>ınbatıdan yukan zabitan tenziJittan istifade edemezlerdi. 
~ bütün mamurlar ve zabitler nısıf ücretle seyahat edeceklerdir. 

'dtı Yeni tarife lktısat vek&letine gönderilmiştir. Yakında tatbik 
~ittir. 

~ 2 
- Şirketimiz Boğaz sahillerinde yeni ev yaptıracak olanların 

., "te gibi inıa eşyalarım parasız taşımayı, ve hane sahiplerine 
;ene İçin meccani paso vermeyi taahhüt etmiıtir. 

'ltı.a - Altınkum p'ijı büyilk bir rağbet görmüt ve yolcuyu ço
~ftır. Bunun için (Sütlüce) ve ~ilyosta da en kıaa bir zamu

'•ti Yle pJAjlar yapmak ve gecelen mehtap seferleri teaia etmek 
~._~0tuı. Bu sene elimizdeki vapurlar ihtiyaca kifi oldujıından 
~il "•Pur almıyacağız. Fakat uğraşacağız .. çalıpcağız, tirin Bo-

Yolcularını arttaracağız .. 

'I'iitiin kaçakcılı(Jı 
Son .. aza/zyor 
il le. lünlerde ıehrimizde tü
ıt~d Çakçılığı mahsus bir de-

. t .... . 
den ~ mıya başlamıştır. 

t•kçl) ır ay içinde 30 - 40 
~ S "'•k•,k vak'aıı olurken bu 
1~tlaiı a kaydcdilmittir. Ehem

._..... olan bu kaçaklarda 

1 - Kasımpaıada Akiiin e. 
vinde 19 paket sigara kAğıdı. 

2 - Silivrikapıda Şevkette 
80 defter sigara kağıdı. 

3 - Çarşıiçinde bir dük
kanda 60 defter sigara kağıdı. 

4 - Küçükpazarda Y enihan
da 7 50 kilo tütün. 

aynalı testiler 
Yazan• Me~met 

• Selım 
Eyibin oyuncağı, me,hurdur. 

Hatta fazlaca süslenmiş, boyan
mlf Hanımlar için " Eyip oyun
cağı gibi boy111nnuş, süslenmifl » 
derlerdi. 

• 
Bu benzetiş için " Derlerdi » 

diyince, Eyip oyuncağı için de 
« Meıburdu ,. denıek daha ye
rinde olacak. Şimdi herhalde 
o sözü s&yliyenle bu oyuncağı 
bilen, söylemiyen ve bilmeyen
den ezdırl 

lf.. 
Eyipte timdi, . biri Rum· bet 

oyuncakçı var. İskeleden camiye 
giden yolun sağında, solunda, 
birbirlerine yakın beş dnkkin. 
bunlardan dördünde yalnız oyun
cak satılmıyor. Yiyecek ıeyler 
V. S. satışı da yapılıyor. 

İşte, iskeleye en yakın oyun
cakçı dükklnına giriyorum. Ol
dukça geniı bir dükkln. Kapı· 
sında, iç ve dış camekinlan 
&nündeki raf Jarda çetit çeşit 
oyuncaklar.. :Renk renk, aynalı, 
aynasız beşikler, cicili bicili 
arabalar, panl panl, bir kaçmın 
ortasında ayna bulunan testiler. 
sonra toprak kumbaralar, kay

nana zırıltısı, çifte deioek ucun
da aşağı, yukarı, bq a,ağı. baş 
yukarı inip çıkan cambaz. 

Rafların üstünden zilleri sarı 
san ışıldıyan tefler, derisi sım 
sıkı gergin davullar sarkıyor. 

Bir köşeye kırmızı, mavi ço
cuk iskemleleri yerlcttirilmif . 
Çocuklar için en faydalı oyun
cak. Biraz ötede de yalmz an
nelerinin işine yanyacak ıeyler 

duruyor:Küpler!Oyuncaklann hepsi 
her keseye elveritlisi bulunuyor. 
Hemen hepsi boy boy. Büyük-
çeıini iıtiyen bet on kuruı fazla 
verecek. 

Az para barcetmeği dlifOnen, 
kllçilğile iktifa edecek 1 .. 

Dükkin aahibi Hacı Emin 

-.-~ -
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Efendi çok boı bir uz. Giııer 
yüzle, tatlı tatlı anlatıyor : 

- Ben aslan tuzcuyum. Son 
zamanlarda iti bu yola döktük. 
E, ne yaparsın, geçim dilnyaaı 1 
Bu yaıtan sonra elden bqka 
ne İf gelir ? Oyuncak yapıp, 
çocuklara satıyoruz! 

- Epi kir ediyor musuouı: 
bari? 

Hacı Emin Efend~ elile saka· 
lım okşuyor: 

Oyunca/ecı Arif Ef , ıı ba11nda 

- Ne gezer. Oyuncak başına 
bir kuruf, iki kuruş, yUz para 
kir edeceğiz, edebiıirsek. Tabii 
satılan oyuncağın çeşidine, bo
yuna göre. Ama hangisinin sa· 

tıldığı var ki? Tek tük alitverit 
oluyor. Çocuğun aklına tef, da
vul, betik, kumbara gelecek te 
para kazanacağıL 

- Oyuncaklan kaça satıyor
aunua? 

_ Sayayım birer birer. Beşik 
yirmi, araba on iki buçuk, dawl 

. · · · b•• tef gene on yırmı yırmı ...,., 
bo~na ~öre onbeş, yirmi beş, 
ohız kuruf. Şu teıtiler. o~ k.u
rDf. Boyalı, aynalılari yırmı, yır-

mi beş kuru,. 

Kumbaraları beı kurup, kay
nana zmltuını bqe, yedi buçu
ğa veriyoruz. Çocuk iskemleleri . . 
yırmıye. 

- Demek oyuncak satışından 
~ok klr yok. Küp satıfı nasıl? 
Belki eY etYUJ olduğu için ... 

Hacı Emin Ef. gülüyor: 
- Senede ancak on küp sa

tılıyor .. Bedeli 5 mecidiye tutu· 
yorl 

- Hangi oyuncaklar çocuk
lano ~ çok botuna gidiyor 1 
En çok sahlan ..•. 

- Biri 6bürfinden ziyade de
ğil. Davulu nekadar seviyorlar
sa tef te o kadar hoşlanna gi
diyor. 

- Meseli erkek çocuklar 
dawlu, arabayı, kız çocuklar 

i idi, beşiği tercih etmiyorlar mı? 

1 
Böyle bir fark ... 

- E, tabii. Ama çocuk de
ğil mi. Hepsi de hepsinden 
hoşlanıyor, sırasına göre, canım! 

- Mahalle aralarında bazen 
seyyar oyuncakçılar dolaşır. On· 
lar sizden mi alıp satarlar? 

- Yok. Biz yalnız dükkanı
mız da satarız. 

- Yeni yeni biçimlerde, da
ha üzerinde oynanmıt oyuncak
lar yapmağa teıebbüs etmiyor 
muıunuz? Meseli Avrupad~n 
gelenler gibi ... 

- Elbet olandan daha iyisin: 
yapmağı isteriz, elde ama ser
maye olmalı. Onun için makine 
ister, işletecek adamlar ister. 
Elimizde, avucumuzdaki para 
bu kadar masrafa yetmez, da
yanmaz ki! 

)f 

Hacı Emin Efendiden Eyibin 
eıki oyuncakçısının İsmail Efendi 
isminde bir zat olduğunu iki 
sene kadar evvel merhum oldu
duğunu öğrenmiştim. Onun ye
rinde çalışan akrabasından Arif 
Efedinin dükkanına tarif etti. 
Gitttim, onunla da konuştum. 

Arif Efendi de gün görmüş, 
kendi halinde bir adamcağız. O, 
dükkanda başka şey satmıyor, 
aade oyuncakçı1ıkla meşgul 
oluyor. Oturmuş, çalışıyor . 

- İsmail Efendi merhum, 
akrabadandı, dedi. Bir müddet 
beraber de çalışlık, şimdi de 
işte yalnız çalışıyorum. 

- Burada daha eski zaman
da kaç oyunc::tkçı vardı, hatır· 
lıyor musunuz? 

- Derhal. eskiden mi? C 
sene evvelina kadar hatırlıyo~ 
Topu topu iki tane vardı. Ş'.uuı 
beş, ama bu son senelerde 
oldu. Bunların da bir kısmı ben
den alıp satıyor. 

_ Peki, daha eskiden ? 
- O zamanı ben bilemem. 

İsmail Ef. sağ olsaydı, istediği
niz gibi anlatırdı, Allah rahmet 
eylesin. •Qır: 

5 - T ahtakaleda 14 kadar 
ecnebi sigarası bulunmu,tur. O,..uncal<çı Hacı Emin l!f. Vf: dühklJnı Lıltt~n s1Jyıtayı çt.viıiniı. 
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Ne idi 
Ne halde? 

Ruhz Beyin defteYinden: 23 

Sairifilmenam. olanlar 

. . 

( Ü&t tarafı 3 üncü •ayıfamn:da ) 

-Kulaktan işittiğımiz, gibi me
ıeli otuz. kırk oyuncakçı var mı 
imiş acaba? 

Bunları tahrik edenler, ya bir yabancı 
ruh, yahut bizzat kendi- ruhlarıdır 

Arif Efendi, mavi göz~erile 
etrafına bakarak gü'dü: 

- Zannetmem. On beş, yir
miden fazla değilmi ~a.lib~. 
Ama, söylüyorum. Pek eslulerı-
ni ben gözlerımle görmedim l . 

Kaıal" aususuncla Arif Efendı 
d, Hac; Emin Efendi gibi 
soyledi: . . . .. 

İŞte nolacak,. · az, ~o~ f eçınıP. 
gidiyonız. ·Buna aa şükur. Tabu 
fazla kir : getirmez bir iş..... .0 -

yuncakçıl!k ! · · 
. , .. lf-

Dükklnlar önünden geçerek 
geriye döndüm. Büyük Hanım, 
bir oyuncakçı : diikkinının önün
de bağıran yaramaz çocuğunu 

bileğinden kavramış, soruyordu: 
- Iıte süslü, püslü, ili dö1t 

·tekerlekli araba J aldım sana, 
daha ne istiyorsun? ·' ' 

- Ben otomobil isterim ! 
· Haminnesi torıniuna . karş1 

öfkelenm, çıkııtı: . 

- Benim liralar' vtrecek 'ha"' 
lim, vaktim yok. O da · teker
lekli, bu da teker ekli. Hem 
nuıl olsa kıracak değil misin. 

Ha · öylesi olmuı, ha b8ylesi. 
Hiç deği se çok par~mız .ziyan 
olmaz! 

H. S. 

- Biraz sabrediniz, hazret 
uyansın da, kendisinden ıorahm; . 
siz onun ispiirtizme ile mefgul 
olduğunu bılmezsiniz. Zaten ken
disi de bu halini kimseye bildir
mek istemez. 

Maamafih, bu beklenilmiyen 
hadise, bize onun müstesna bir 
kabilıyette olduğunu gösterdi; 
artık meydanda olan bu hadise 
karşisında kendini gizlemeğe 

· liızum görmez sanırım. 
Hakikaten biraz sonra mual

llim açıldı, doğruldn, eski .va
ziyetini aldı; hiçbır feyden . ha

' beri· y9k gibidi. . 
Dedımk': 
- ~ıizim , senden bir . şey 

sormak istiyoruz. Bilmem. deme 
haf Şenin ispirtizmeye az çok 
v~kıf olduğunu biliyoruz; bize 
pek merak olan · bir ha

1

discye 
tesadüf ettik, şunu biraz i:ıah 
ediver, ne o.ur? 

- Canım, şimdi vatanın dert
lerinden konuşuyoruz, bunu da 
nerden çıkardın? 

- Deminden beri bunu sor
mak için fırsat bekJıyorduk; hal· 
buki bu fırsatın hiç te gelmiye· 
ceğini görüyorum; fU merakı

mızı tatmin et te ondan sonra 
yine konuşuruz. 

- Peki ne ıstiyorsun? 

( Memleket. 'haberıerl 1 - Kend ni kaybederek bir 
1--------------~- takım sözler söyliyen bir insana uç yaramaz datr malumat almak. 

İznıirde üçer yaşlarında üç '~- Eğer o adamın sözleri saç
küçük çocuk oyun oynarken ma sapan şeylerse, ona deli de· 
evler nden kaçmak hevesine rim. Y o'.< eğer makul şeyler ise 
düşmüşler ve gece olunca Kordon o zaman iş değişır; mesele man
boyunda ağlamağa başlamıılar- yet zmeye a t olur. Fransada 
dır. Çocukları göre~ polisler SaJpetriyer ül cması bunu üç 
karakola götürmüşlersede çocuk- kısma ayıny'orlar: 
lar bir kolayını bulup oradanda Birir.cısinde ~ayııti faaliyetler 
ka~ mıı ardır. hemen munkati gibidir, daha 

Selçuk harabelerinde doğrusu o derecede oati bir 
Seıçuk harabelerinde tetkıkat hal almıştır; buna "l~tarji,, denir. 

yapan iki Amerikalı şayanı dik· İkmcide ya.nız harıci his ile 
kat bir kitabe bulmuşlardır. irade muattal olur, ·bu da "ka-
A'merikaMar asarı atikadan olan talepsı,, dir. 
bu kitabenm izmir müzesine kal- Üçüncüsü, uyuyan ve rilya 
dın masını . teklif etmişlerdir. gören bir adamın haline benzer; 

Bir kadın feci surette şu fark ile ki,, o adam uykuda 
öldü iken yürür, gezer, söyler, .her 

şeyi yapar, fakat bütün bu ha
Ümirde H~rrıyet aokağında ıeketıer onun arzusu ile değil, 

· oturan · 20 yaşlarında Samıme bil' ba.şka ıahsiyetı.; iradesHedir. 
hanım kendinin terkedilmesın-

Buna da «somnambülimıe• ismi 
den müteess;r olarak evinin dör-
düncü katından kendini kaldı- verilir. 
rımlara atmış ve parçalanmış Bazan somnambü!ler en i~-

. ölmüştür. ' kinsıı hareketlerı yaparlar; me· P--------------· . seli' bir. d~mın ~~narında~ .. bir 
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.. --····· .. · .. -··················-················· 
Milrt iptid<ı.sından ıti .. 

bıu~n ltöprdlerd~ dahi 
bak•r kilbul olunmavıp 
luvmeti hakikıv .. .sile vani 
vırmilik O'• para it•b<ırÜe 
metelik akça a'ınacağı 
i idılmiıtir. 

• 
Belçiluı lnralınırı kert .. 

me5ile Avıuturycı veliah-, 
dinin resmi iulivaçları 
valcu bula caiiını ddnka 
g{ln Betçihtt 5ef aıeti ter
dJmanı Babıhlive re$men 
ifade evlem1~tir. 

şosede imişler gıbi, biç tereddüt 
etmeden yilrfirler; onları yürüten 
manevi bir şahsiyettir. 

O şahsiyetin müdahıi.lesi zail 
olur da, sommambül uyanırsa 
bir adım ataaıaz damdan düıer. 

Böyle adamlar u yandıklan 
zaman, yaptıklarının ve söy e
diklerinin farkında değildirler. 
Kendilerine hakim olan tahsi
yet, ya bir yabancı ruh, yahut 
bizzat kendi rublarıdır. Yani 
tahb şuurlannda olan şeyleri 
yaparlar. 

Manyetize, yahut " İpnotize ,. 
edilmiye gelince, bu da ya hıı
rici, yahut binefsibidir; birincisi 
harıçten yapılan bir telkin ile, 
ikincisi her hangi bir teessürün 
sevkLle olur, bu "otoaüjcsyon,,da 
derler. 

- Anlat lan bizim tesadüf 
ettiğimiz had-se, bu sonuncuya 

tatbik edilebilir. 
- Ne gibi? 

· - Bir arkadaşımız, dediğin 
tarzda, ted t bir teessür ile 
uyudu ve bize bir şiir söyledı. 

- O ıiiri yazdınız mı? 
- Tabıi. 

- Yananda mı? 
- ŞUpbesiz. 
Cebimden çıkardım ve kendi· 

sine verdim; imzayı görünce 
hayretle sordu: 

- Benim iımim burada ne 
arıyor? 

- H~le bir oku da ! 
Okudu, biraz düşUndU, sonra: 
- Yaaa !... 
Diye fısıldadt; pek sıkddıiı 

yüzünün kızarmasından belli iqi. 
Zeki adam, iti anJamııtı; de
dim ki: 

. -:- Şimdi bunu d11 izah et. 
- Nesini izah edeyim? 
- Canım o arkadatımızın kim 

olduğunu anladın. yazı da pek 
es'.~ı değil. 
~ Ben ne bileyim? 
.~ Bunu sen mi söyledin? 
- Ne münasebet? 

· :- Senın ağımdan işittik. 
_ Ben böyle bir şey söyle· 

diğimi bilm yorutn. 
- Tabii bılmezsin, sen a 'eta 

bayılmıştın; hatta bunlar da öyJe 
korkmuşlardı ki... . 

- Şiirin ifadesı benin hissi .. 
yatımı gösteriyor, o halde, mut
laka, ben somnambül olmuşum, 
ruhum kendi irademden hariç 
olarak, gene benim ağzım!a 
bunları söylemış. 

...,.... Bu kadar çabuk mu ? Ke
lime, kafiye intihabı için dü· 
ıünmeğe lüzum görmedin ! 

- Bu pek tabıidir, düşün
meJeri, tereddütJer bizim uzvi
yet:mizçe mahsustur, ruh hafı
zamızda mevcut· oJan binlerce 
kelimeleri görür ve iatediiini 
derhal alır. 

- Artık her şey anlaşıldı, 
·azizim; senin mükemmel iıpirit 
olduğunu bu arkadatlar da gör· 
düler. kimseye bir şey söylemi
yeceklerinden emin olabilirsin 
Bu gecenin ıerefine bize istifa
d eli bir tecrübe yapta görelim'. 

Muallim' Bey biraz dütündü, 
çok ~ıkılıyordu; nihayet karannı 
verdi: 
· _. Öyle . olsun', 'faliat bu sır 
burada kalmalıdır. Biliyorsunuz 
ki bizde inananlar da, kendileri
ni her türlO ilim ve fennin 
zirvesine vasıl olmuf, artık dün
yada keıfedilecek yeni bir ilim ' 
kalmadığını zannederek, alay 
etmekten dedikodular çıkarmak
tan baz duyarlar; ıüpbesiz ben
de Alemin kepazesi olmak iste
mem. 

Biz, onu pek haklı bulduk, 
kendisine teminat verdik. Yerin
den kalkb, odadan çıkb. 
Namık Kemal ttramızda 

Biraz sonra tuhaf bir aletle 
geldi, onu masa üzerine koydu. 

Aletin kaidesi müddevver bir 
tahtadan ibaretti, bunun ilzerine 
elifbe harfleri yazılmışb. Kai
denin ortasına gene tahtadan 
yapılmıt bir mil iniyor, k~lm 

Spor 
Mühim maçlar 
Galatasarava kaı şı 
Fenerbahçe, Vetaya 

kar~ı Beşiktaş 
Bugün mevsim n en mühim 

maçlarından ikisine şahit o'aca-

ğ z. Evvelce haber verdiğimiz 

gibı Galatasaray Fenerb~ bçe ile, 
Beşıktaş ta V cfa ile karşılaşı) o~. 

İstanbulun bu dört mumtaz 
takımı Şilt turnuvasında ondan 

fazla ekip içinde rakipleri yene 
yene nıhayet sona kalmış ardı. 

Bugün bu yenilmiyen kuvvet

lerini bir de birbirlerine karşı 

deniyecekler. 
Galatasarayla Fen erin son 

karşılaşmasında beş senedenberi 
uzak kalan galebe yüzünü o ta-

rafa çevirmişti. Bugünkü oyuna 
girerken Fener galip vaziyette
dir. 

Ga' atasarav da bu vaziyeti 
lehine çevirmek iç'n çalışacak. 

Çok heyecanlı b:·r maç göre
ceğimiz muhakkak. Yalnız bek
lediğımi z iki mumtaz takıma ya· 

raşan temiz bir oyun kudreti 
göstermeleridir. Müsabakayı Fut

bol heyeti reisi Hamdi Emin B. 
idare edecek. 

Vefa ile Beşiktaf ta şüphe 
yoa ki çok zevkli hır maç can
landıracaklar. Likmaç arında Be

şiktaş bir tek sayile galebeyi 
almışb. Bu gün ikinci devreye 

genç · elemanlar 'a çıkacak olan 
Beşiktaşın yeni müsabaka kabi

liyetinin derece!ini göreceğiz. 

Bu iki maçın vereceği galip
ler bir ay sonra son maçı oy
myacaı:dar. Ve Şiıdin sahibi o 

· vakit anlaşılacaktır. 

ibre bu milin etrafında dönü
yordu . Üstünde de kaidenin 
dörtte b ri kadar, gene müdev
ver bir tahta daha vardı. 

Muallim arkadaşımız izah etti : 

- Biz parmaklarımızı şu üst
teki tahtanın üzerine koyacağız, 
ruh gelince ibre harekete baş· 

hyacak, sorduğumuz suallerin 
cevabı için, harfleri gösterecek-

tir. Görüyorsunuz, ellerini2in 
ibre ile hiçbir münasebeti ol

mıyacak. yani bir hi e yapmak 

· imkanı bulunmiyacektrr ; hatta 
·şimdiden aleti muay~nc edcbiHr
sinız. 

istediğini yaptık; hakikaten 

hileye müsait birşey yoktu. Mu
allim Bey ba.na dedi ki: 

- Öyle ispiritizme badise

·lerini zaptedeceğim diyerek se

yirci kalmak olmaz; gel bakalım 
buraya, iki parmağını fU tahta 
üzerine koy. Bir diğer arkadaşı 

da aynile davet ettı, kendisi de 
iki parmağını tahta üzerine 
·koydu ve anlatmağa başladı: 

. - Buraya gelecek olan ruh 
benim vasıtamdır; ona garp 
ilimleri ·" kontrol " derler, biz
de ise eskidenberi " buddam ,, 
ismi verilmişti. 

Ruh celbedenlere«sahibi bud
dam• denildiğini elbette işitmit 
sinizdir. Biz de şimdi bu hud
dam vasıtasile her hangi bir ru-

hu davet edebiliriz; maamafih bu 

Bir yaş me~elesi 

Geçenlerde Va'a Nu 
kendi yaşı hakkınd 

yazı yazmıştı. Ayni mevzu 

rinde Sadri Etem c1e arad 
şifahi şıkayetlerde bulunur. 

iki dostumu da bi>ar ederı 
ile ve sözle şikayele sürü 
bu bahsin nereden çı ktığı 

ben an a ayım: 

Bu yaş bahsini çıkaran 'I 
zetelerdeki arkadaşların . ka 

şında olduğunu pek merak 
bir zat vardır : 

Girıtli Hilali Bey, Asil 

bır isim taşıyan bu ar 

genç mubarrırlerin yaşını 

yütmekten zevk alır. Y 
başını a mış olan Hi ali Bey 
halde kendisinden çok 
muharrir ler n mevc:udiydin 
hammül edemiyor. 

Onun yaş le de ben ·a 'ak 
o~dum. Geçen gl"n matb 

nüfus kağıdını göt düm ve 

dım ki Hilalil - eğer vaktile 

çük yazdırılmamışsa - '42 ya~J 
dır. Yani Valadan tam 12 
9 ay büyük! 

Huver matemde 
Esbak Amerika Reis'cüıı:ı 

Taştın vefatı Amerikada b" 
teessürler uyandırmış ve R 
cümhur Huver 30 gün 
tem tutu' masını emretm ştır 

Çanak kalede 
Dün zelzele old'ii ... 

Çanakkalede dün gece 
detli bir zelzele olmuştur. 

onun arzusuna kalmış bir 
isterse hiçbir ruh getireme.ı-

Vilyan Kruksun kontrolü 

ti king isminde bir ruhtu, d 
tor Okoroviçinki küçük İsti 
doktor Hacsenin meşhur ~ 
yom Mm. Paypor ile yaP 
tecrübelere gelen de doktor J 
inin idi. Diğerlenini sayısı 
vakit geçirmiyelim. 

- Ya sizinki? 
Diye sordum; kaşlannı ÇS' 
- Bunu ıöylemeğe JJJe; 

değilim. 
Dedi. Ben de fazla ısrsı' 

medim ve bir şey de sornı' 
odada derin bir sükut ~ 
birden bire bir hareket batl 
muallim hafif bir sesle: 

- Geldi. f. 
Diye fısıld!ldı; fakat ibrl l ' 

madı, bir harfin üzerine 
muallim dedi ki: ) 

( l::Jitmtd1 

Cuma bua:e~ 

Dil 
Mart 

1930 ~""" 11'8 

a.ı' • 1 -,., 
Gtmqin dofu~u: 6, 16 - baltl' ·. 6,7'' 
Ayın dol~u : 17.44 - bafıl' ~ 

Sabah 

4,53 
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Hrisis davası iyi havalar 1 
Musluk çaldılar ~r:::--::::ır:::--:::ıc:..-::::ıc..--::1 c--::a c~:::ıc:--::::ıc:-.::sc::--::::1~ 

11u.hiJkemenin tlJtiline diJir 
l'eıtlen karar, muddeiumu-
1tıilik J•e davacı vekilleri 
itırafından temviz edildi 

Geçende Marmarada bir mü
•adenıe neticesinde Bulgar kum
Panyasına mensup Varna vapuru 

Yunan kumpanyasının Hrisis va

Ptıru tarafından batırılmış, Hir;sis 
\'apurunun gark suretile ölüme 

•ebep olmaktan maznun kaptan
laıı " • ·d· ·1 D • ı unamstana gı ıp verı e 
lbilhlete rağmen gelmedik'erin-

den, İstanbul ağır ceza mabke
lbesi, muhakemenin tatilini ve 
e~akın müddei umumiliğe iade
•tıı· k 1 ararlaştmnıştı. 

Muddei umumilik, mahkeme· 
de da\'anın maznunları istintak 

dairesinde sorguya çekilmiş ol

duklarından, muhakemenin gı
hpla.nnda devam edebileceği 

lbütaleasında bulunmuş, davacı 
firket vekil eri de bu mütaleaya 

iştirak etmişlerdi. 

Gerek müddei umumilik, ge

tek davacı vekil eri ağır ceza 

lnahkemesinin muhakemenin ta· 

tiline dair verdiği kararı temyiz 
ttmişlerdir. 

Muhtelit mahkemede 
'1-iirh-Yunan mahhemesınde 

CJ avalaı a bahıldı 

l'ürk - Yunan mahkemesinde 
dün muhakemelere devam edil
tniştir. E siriyadis Mikael Ksan-

topulos isminde bir Rum Gala
tadaki rüvelver magazasmdaki 
tşyanın hukümetimizce istimval 

tdiJdiğinden bahsederek tazmi
llat istiyordu. Ajanımız müdafa· 
'da hulumuş, müddeinin 914 te 

Yunan tabiiyetinde bulunduğu-
llll ·1 d d'Y' d ' t spat e eme ıgınl, ava ıs· 

~\tll( dolayısile açılmış olduğu-
' ı;ı.:ı. • t . t . ... '"re tazmma ıs enemıyece-

~~i dd d'I .. t l ı davanın re e ı mesını a-
~ tlmiştir. Muhakeme karara 

ltıtştar. 

,1 Jan Mazarkinin hükumetimiz 
tıı '}'hindeki tazminat davası , 
,1:ddtinin ikametgahı meçhul 

\ığundan talik edilmiştir . 
'i Jorj Litorisin hükumetimiz 
'~hindeki davası da rüyet 

'd't t, 1 .~iş, fakat müddei Yunan 
d b11Yetinde olduğunu ispat e • 

tı:ı'trltnıiştir. Dava karara kal-
ıştır 

ıii . 
··{k - FranlıZ mahkemesi 

ttı. iirk - Fransız mahkemesi 30 
ilttta faaliyete başlıyacaktır • ---..::...: . 
C:~rrı iyetlerde 

............... ~------------------1 ı p talebe 1<.on91esı 
~1'1> talebe cemiyetinden: 

~ ~tlıiyetimizin heyeti umumiye 

l;tlgresi 18-3-930 salı günü saat 

t~~ ta Ti.irkocağında aktedile-
&•nden • · h ~ır b l azayı umumıyenın a-

li" ll Unnıalan ehemmiyetle teb· 
~ olunur. 

Kimleri zarara .~ohtu ? 
Martın ortalarında bu1unduğu

muz halde hala şiddetli bir kış 
olmaması odun, kömür ve yu· 
murta tacirlerini büyük zarara 
sokmuştur. Havalann müsait git
mesi konserve ticaretini de buh-
rana düşürmüştür. 

Bu kış konserve satışı pek az 
olmuş fabricialar ziyanlara gir
miştir. Bundan başka konserve
lerimiz en ziyade Mısıra gönde
rilirdi. Mısır hükumetinin yüksek 
gümrük tarifesi tatbik etmesi 
yüzünden ihracat yapılamamış 
konserve sanayii de büyük teh
likeye düşmüştür. 

Almanların almak 
istedikleri 

Betiktaşta :Viınezade mahalle- ,., ihraz ettiği azim muvaffakiyetJerle biitUn dünyanın ainma ' 
sinde 38 inci ilk mektebin mus- ~ Aleminde muazzam bir inkilip vücuda getiren ~ 

Jukları çalınmışbr. Maznun ola- , ~ CAALZJ OML SUOGN AnuNn tNemJ:iSli 1• M 
rak Yasin ve Tosun isminde iki 
adam yakalanmıştır. 

Üst kattan düştü ~ Cbanteur de Jazz ~ 
filminin iraesi yarınki 15 Mart Cumartesi günü matinelerden ib'baren 

Kadıköyünde Şemsitop soka- E H A M R A s • N E M A s l N D A ğmda 6 numaralı evde oturan · M L ' ı ~ 

~~·~'.0ev7!;-:d~:~n k:::::~ ~= & baılıyacaktır. • & 
ba borusunu temizlerken mfiva- ~c--~c:--::::::0:::::--::::ı~--== c--:::12 c::::--~c=..mcc::~:::1c::--::ı~ 
zenesini kaybederek yere düş- ~~@IB~i~~~~:Il]~~!l)(I 
müş, yaralanmış, tedavi edilmek • Bugünkü Cuma günü 

üzere Tıp fakültesi hastanesine ELHAMRA SİNEMASINDA 
kaldm mıştır. -----lS1anbul d"irdüncü icra memurluğundan: göstermekte 

• 
SENi 

olduğu temamem sözlü 

SEVDİM Hüseyin Efendinin Minedyan 
Efendiden borç a'dığı ceman 
iki bin liraya mukabil birinci 

Alman müesseselerinden bir derecede ipotek irae eylediği 
çoğu ticaret odasına müracaat Galatada Alaca mescit mahalle· 

ederek Türkiyeden vasi miktar· si eski yaprak çıkmaz cedit La- ~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~~ı • .. """"'"'"""""''""'"'• 
da tiftik, bağırsak ve palamut den sokağında kain 13, 15, ı 7 Bu akşam 

1 
t Bugfin # 

almak istediklerini bildirniişler- numaralarla murakkarn, nısfı bi- 1 1 MELEK SiNEMASINDA 1 
Sinemaları Jı ~ 

dir. Oda Almanların bu müra- la msfı diğeri tevsii intikam üç r Son derece güzel iki filim birden 1 
caa.tmı tüccara bildirecektir. bap hane Kırk beş gün müddet- Majik - Kamerde kadın ~ KLA YV BRUK ve I 

U ziim fhracatzmız le müzayedeye vaz edilmiş ise- EtuvaJ - Bir yetimin zafe-i I EVELl~em~i~ENT in ;~ 
d hadd. l" ·k· d l d. Lüksenburg - Volga. ~ Hamburg konsolosumuzun neş· e 1 ayı ın e görü eme ı- H O R T L A K 

rettiği bir rapora nazaran 929 ğinden bis ay müddetle tecdi- EkJer - Gençlerin zaferi ~ ihtiras ve ıstırap dramı ve ! 
se11esinde Almanya ya 344 bin den müzayedeye vaz olunmuş- Melek - Hortlak y E N 1 E V L 

1
· L E R . " 

877 k · •th 1 t H d d 1 Alkazar - Tarzanın intikamı ental kuru üzüm ı a e- ur. u u u umumisi iki tarafı [ ~ .1 

O K 1. · da f - f' garct güldürücü \'C neşeli bir koıncdl ~ dilmiştir. Bunun msfmdan fazJası sokak dığer tarafları Ahmet ağa pera - ra ıçenın ger n ıgı ' Macıne er ~aat ı. 3.45 ve 9, 1.2 · # 
1 ı · C Şık - Casus kadın , •-- - '°""'""""'-""""'""• Türkiyeden a ınmıştır. verese erı ve ezayerli Mehmet · / _. ._ 

' · Elhamra - Seni sevdiın ::aa:· .. -r .. --·:ı=·····-·=n::ıı::aa··:•••n•••• f.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9i ağa vereseleri menziJlerile mah- !! nTı'lA.;-iÇ"ı°'\ ....... lii; parJöm d;ğtlcii;. .. g 

.=r..ı Hnıeli fle~tri~ .t.i ~e:~i~:~:~:::zi s~=~~~nd~çy:ı.~~ ı ~~~ = ~~~rli k.d,. i'I ~~ ~-~ :~:~::.· y~: ~~~:ısd~.~;:l,.~ .. ~ 
Fransız - Şarlatan 

1 ii Elektrik Şirketi 55 ğerinin ittisalinde bulunan iki Alemdar - Nuhun gemisi ;ıi BiR AN iÇiN ~.:. 
if Ve İstanbul !! katlı ahşap üç bap haneden 13 Hilal - Nuhun gemisi • 
l.
0

İ1 Tı•!ı 111,r•lty ı..: •. ~ 1• ·.·ketı" i.~ numaralı hanede zemini çini dö- B ·k u·ıaı M l' ı ii E R O T l K O N H 
H '~ •; •• 1 k · d k ..... t ıJ eşı taş~~. -;. rf fi ,ı:µ \il~ l i

1
l !TA R INA ve DLAE FRt\',ÖRD un temsil -.H. "iV r. JÇJı • • •t1 P> '«J :; şe i taş lı üzer•n ~ .. .., UyuıltrKur- nyatro arc r 

•V ..... e cm ~ .... ~ it o< bağa ·ıfrenk .efilhımbZl'Sı --ve ocak Darü1bedayi ~-· Göl~el~rin Yarışı ö d ki haft cı ~ UaC!I C • 0
• ~ - ıı ettıkh:ri soıı derec11 açık IHjfllinfdir. !! 

Mart nüshasının . Ü mahalli merdiven alh bir kömür- Bar ve Müzikholler! 1 MllfnKüm:znef MB'laftOB j 
if mündericatı: S Jük bir aralık üzerinde mus.uk j G-a-r-de-n----El-li_Ls_· -. ~ı,~--N-an-di-;ıııF: U 1 U 1 
a :: ma a ı ve ır aıa ve ir so a Balet -·-···· .................... _. !·: 1 - Silihtar fabrikasında vÜ· :: h 1. b. h..!ı... b f l !; ...... •·:··· .. ···ı··········-···ı:w~ 
!İ cuda getirilen tekemmülat. •• Sükut Altandır ji 2 _ Asırlara göre şikemper- § üzerinde trabzon mahallinde bir Maksim - T almaç ve Siri1,jülyet 

:: d l k d 1 l k d \ ı J d D Kl f Gillette trat bıçaklannın Amerikada :
1
; verlı'gY ı'n tavı·hçesi. 5 o ap yü lü ve o ap ı i i o a irar en uo eo ris, • da . al d"J k 

•• deiril merkezı AvruP,a ım e ı me te J 3 - Mağaza camekanlarının !5 ve aydınlık mahallini muhtevi Lukas Trio olduğu ve binaenaleyh hıçaklann cins 
i! tenviri. H olup mahiye on iki lira icarla Mulen Ruj - Arizona revüsü , e evRafrn bayağılaştığını iddia etrni;-
d 4 - Hanım sahifesi f: Mehmet Efendi kiracıdır, 15 nu- Dobo revü olan bir perakende sancı kumpaoy 
li 5 - Evde sıcak su Ü maralı hanede keza zemini kır- 1 I Türkuvaz - Florel, Mezeyi tarafından mahkemeye verilmiştir. Satı 

il 6 - Mızah sahifesi İi mızı çini dö~eli taşlık üzerinde L Baleti cı mahkemede i~patı vüeut etmediğin· 
1 7 - Elektrik tulumbalar :.·=.= frenk lmrbagy a tulumbalı bir ku- den kumpanyanın talebi üzerine me 

Iİ 8 - Hala vasıtasile filiyatını sartflc sair bir çok mühim tazminata 
• ifa eden tathir cihazları 5! yu bir ocak mahalli ve bir kö- Tepeba11 llyatr03unda bugurı matine mahkum olmuştur. 

11 9- Mütenevvia iJ mür)Uk merdiven alh bir ara'ık !aai 15,30da ve ak1am !aal 21.30 da. Eseri hiffet oJarak dermeyan ettiği hiı 

l
i 10- Elektrik müberritleri Iİ odunluk olup mezkur taşlığın Gölnele~ ~EHREMANE rt iddiayı ispat edemiyen hu tacir vahi 
i 11- Elektrik Şirketinin müş- !i sağ tarafındaki tahta yerden 17 'a V olma!lımn avakı hını acı acı hi' v~ 
.i terilerine temin ettigy i menafi i! numaralı haneye methali vardır. rin Yarzşz ~m ~ ~ " Söz çok defa gümüş ise hilmukabelı> 

•• M h 15 l sükut altındadır., mealindeki eski darbı 

1

$ Muaddı't kıraat memurlarından 5i ep us numara ı hanenin 3 peıde 
meselinin tamamen doğru oldu;unu İ Ameli ele~trik isteyiniz ji üst katında bir. sofa üzerinde ı tasdik etmektedir. 

.i ve dikkatlice okuyunz !~ derununda yükü bulunan bir oda Matmazel Juli ı (Viyana "Pıırfümüri Çaytung gaze-

l
i.·: Bu mecmua her nevi faideli !1!. bir hala bir dolap zemini . çini l peıde 1111 te·indc okunmuştur. 

Tercüme eden: 
i malumatı, hikayeleri, makaleleri ii tahtapoş daha üst katta bir so- Pıraye Fuai '''''''' umumi içtimaını nisamn albncı j! ve müteaddit res:mleri havidir. $! fa üzerinde bir oda bir hala ve H. pazar günil saat on beşte Pera-
=······~···--.... ::·••ı•·ı· .. ··············-···-·--:::.. d. .. .. t b h ıı· . : ............. _ .... •• ···--·-········ ......... __ •• mer ıven ustu ra zon ma a m- palas otetinde yapacağından, 

• • Öksürük. ıhule. 
boğaz e~Mlan 

Ye bronşitin nu,uUne 
manı -1lmak re 

tuawf •tmek ıçın 

VALDA 
PASTILLERl 

ıruıııınrntı 
llOıQn eczane ve ec:ıa 

~cpoları nda 
••ttlır 

VAt..OA 
hmtnı ta'ı1an tutular 
deruaônde talep edlntı 

de bir dolap vardır ve elektrik Turıng kUi.p içtimaı 1930 senesi aidatım vererek 
tezyinat}le mücehhez medyun fürkive Turing klöbijnde~: makbuz almış olan muhterem 
sakindir • . 17 numaralı hanede t K b.. Iık azanın te•rifJeri rica olunur. ~ k. T · g ıü u sene y bir taşlık üzerinde bir hala ve Tur ıye unn .. 

lürk Spor 
1 

24 üncü sayısı dün çıkh · 

Fuat Hüsn1i ve Eşref Şefik Beylerin makaJeleri, Avnıpa il~ 
apacağımız futbol temasları, İzmirdeki acıklı hadise ve maçlar. 

istanbulda v~ Avrupada spor Avrupada takım kaptanı bir Türk 

· Sıpahi ocağından: 
nte~eis!n vukuu istifasına mebni yeniden bir reis .. i~~ihap edilmek 
tıc.ı~e azai nıuhteremen·n 16-3-930 Çarşanba gunu saat 17 de 

gı teşrifleri ilan olunur • 

kömürlük yüklü bir oda olup 

fevkanisi 15 numaralı hane te~
kil etmektedir, müstakil sokak 
kapısı bulunan mezkur oda ve 
teferruatını yedi lira icarla Sa1 

adet Hanım işgal etmektedir. 

Mezkur gayri menkulah satın 
almak ve daha ziyade öğrenmek 
için kıymeti muhammenesi olan 
iki bin beş yüz liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçesi ve 929-348 
dosye numarasıle İstanbul dör
düncü icra memurluğuna müra
caat etmeleri ve 19-4-930 tari
hinde saat 14 ten 19 za kadar 
ihalei kat'iyesi yapılacağı ilan 

kızı, vücut tenasübü, koca Yusuf, Kar!katür, Roman. 

· olunur. 



Zampara K 1 ] 1 Merakb şeyler 
.. " . . . . ır~... . AmeriKada haydut teşkild 

Du Barrı,, nın ışı yolunda ıdı .. lç~:j::.;;;~::z: :::~~ Kedilere vergi 
Güzel kadın cebi dolu kimseleri memnun tif muharrirlerinden Edgar Volas 

ünyanın 

ınetU 

en k 
.. .. .. 
ıncısı 

ederek meşhur ve maruf pezevengin raha- Amerika canileri ve haydutlan 

d d 
hakkında bir konferans vermit· 

tını temin e iyor U •• tir. Edgar Volasın verdiği ma-

İngilterede bu ver
gi de çıktı 

150 bin İngili 
lirasına .. 

"Manon Lanson ,, kont dü -- t F k t . d ki lômata göre bugünkü Amerika ' um. a a tım i · gördüğüm haydutlannın en mühim işi içki 
Dünyanın 
en kıy
metli in
cisi sayı

lan fındık 

uBarri,,nin evinde matmazel hakaretler artık canıma tak de- kaçakçılığıdır. Fakat bu haydut-
''Lanj,, ismini takındı. Orada di. Dü Barri nin evinde g6rdU- lar, içki bularak satın almaz ve 
gayet şen bir hayat sürüyordu. ğüm erkekler arasında en ziya· bunu kaçırarak satmazlar. Bili-
Korta edenlerin haddi hesabı de sizi şayanı takdir buldum. kis bu haydutlar, içki kaçakçı-
yoktu. Zaten tamamen ahlaktan Heın 1.ath hem de münasebatta larmın trenlere tahmil ettiği 
tecerrüt etmiş olan bu muhitte, lw:unması kolay bir zatsımz. içkiyi, trenlere taarruz ederek 
son derece rahat cdİf'lrdu. Eger bana karşı sarfetmiş oldu- yakalar sonra bunlan depo eder-
''Lozön, nctlarında der ki: ğunuz tatlı sözlerde hakiki bir ler. Bu haydutlar ekseriya polis 

"Kederı"mı· ı·zale için ne müm- ·h b kıyafetine girer ve içki yakalamış 
cı et varsa unu bana ispat et-

k ünse yapıyordum. Fakat bir · gibi görünürler. menız sırası gelmiştir. Maamafih Bı"r•·ok defalar, bu haydutlar 
türlü muvaffak olamıyordum. ~ şurasını da söyliyeyim ki, kat'i kendileri gibi bir takım haydut-
Opera balosunda gayet güzel b" ı t k ır an aşma ıs ıyorum, yo sa ların taarruzuna uğrarlar, ikisi 
bır kıza tesadüf ettim. İsmi mat- aramızda.ki ünsiyeti katedeceğiz. arasında kanlı bır mücadele 
mazel "Vobcrniye" imiş. Fakat (Biımedı) vuku bulur. İçlerinden hangisi 
yüzü melek gibi güzel olduğun- "'11------------..... muvaffak olursa kaçırılan içkiıer 
dan kendisine matmazel Lanj, yani 13 Mart 930 ona kalır. Bazan da ayni çete 
melek lakabini vermişler. Bu kız B l efradı arasında kavgalar olur. 
türlü entrikalar çevirerek ve her Orsa ar Haydutlar arasında vuku bu-
türlü ıan'atı yaparak maişetini lan mUcade'elere mani olmak 
temin eden kont dü 11 Barri,, ile _A_c..,.•1 ... <h'-!l.._K.-~,_•_"d-•4 için geçenlerde çete reisleri to~ 
yaşıyormuş. K mb yo )anmışlar ve uzlaşmaş'ardı. 

Kont dü " Barri ,, nin evine ı !ngfliz liruı Kr. 1031 Bu uzlaşmadan sonra, çeteleı 
davet olundum. Ev pek mükem- " T.L mulı:abllt Dola efradı arasında diger bir çeteye 
meldi. Bir çok güzel kadınlar t<rank taarruz edenler hep cezalandınl· 

Ltret 
vardı. Maamafih en hoş sima Helga mışlardır. 
M. dü Barri nin siması idi. M. dü Orahml -eö 

Barri muhteşem bir rob dö " • ts. i,::_:t 6 ram of on c u 1 u k f 
şambr giymişti. Gözlerinin has- . • Flortn • 

talığı için başına pişmiş patates Kuron 
Slllnı: 

koyması tavsiye olunduğundan Pezetı 
şapkası baŞında idi. Orada bir Mark 

Zlott 
matmazel dö F ontanel gördüm. Pengö 

Bu kadın kırahn metresi ol" 29 1.ev Kuros 
1 Türk lirası Otnar 

mak ünıidile "Liyon,,dan gelmiı- ;enoneç Kuruş 
ti. Şimdilik her rast geldiği 
adama metreslik ediyordu. İçim 
bu kadını çekti. Lfıtüfkirlığına 

haddü hesap olmıyan M. dü 
"Barri,, ertesi günU anumu ye
rine getirdi. Daha sonraları 
11Lanj111 öz.ledim. Bunu kendisi
ne anlattım. Kabul etti. Fakat 
M. dü "Barri,,nin hastalıklı ve 
gözleri kanlı olması beni · kor-

kuttu. M. dö "Fiç Jam,, benden 
cesur davrandı. Bir müddet 
"Lanj,.ı kullandı ve hiç bir 
mazarrat çekmedi. Her ne ise 
ben de ccLanj,, ile hiç bir sihhi 
mazarratı olmıyacak sevişmelerle 

vakit geçirdim. 

Nukuı 

ı lsterlln ( lnl{lllzJ 
ı Dolar ( Amerika) 

l1rııok [Fransız. 
20 l.frct [ltalya 
O Frııok Aelçfka] 

Drahmi [Yunan] 
Frank (15vlçrcf 

20 l.eva naıııar J 
ı Plorln [Felemenk J 

Kuron [Çekoslovak 
l Şllıng Avusturva 
1 Pezctı 1 lspany~ , 
1 RayşmarqAlmanvıl 
ı Zloti Lehistan 
ı Pcnıı;o Macaristan 

iO 1.cy [ Romanya ] 
20 Dinar Yugoslovyal 

1 C: cvone~ ~e\'\ eı 

Altın 

!\lecldlye 
Paotnoı 

Horsa 
harlcı 

reıhvlller 

istikraz dahili •vadcll. 
Duyıına mu\•abıdc 

lkrıımlycll dem!ryolu 
lstıınbal tram\I~ slrkctt 
Rıhtım Dolı: ı e Antrcp 
lstınbul aooa:m su Sr. 

r1ısse llier"lecllrl 

1: bınt:ası 
s•ııanlı hıın nı 

~ 
2t 7'.2,!in 

108: 

ıcaı 

l. .. 

Kolumbi ;;-ve Sahibi
nin sesi birleşiyor 

Deyli Ekspresin verdiği ma
lümata göre Sahibinin sesi gra
mofon şirketi ile Kolumbiya 
şirketi ile birleşmişt ir. Aradaki 
müzakerat neticelendiğinden 

bir ay sonra ikisi de birleştik
lerine dair bir tebliğ neşrede
ceklerdir. lki kumpanyanm ser
mayesi 18 milyon lsterline vara
caktır. Geçen sene gramofon
cu'uktan kar.anılan 1,168,217 
İsterlin kadardır. 

Seyrisefain 
Merke~ acenteaı: Galata Köprıl batında 
Beyoğlu l i6l. ,..ubo •rcnteaı Mahmu 

diya Hanı ahında lııanbu D 40 

Anlatya postası 
(İNEBOLU) vapuru 16 

Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketJe İzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte meıkiir iske
lelerle birlikte Andifli, Kal-

Bahriye ser veznedarı ccRadiks 
dö Sent Fua» matmazel <cLanj» ın 
lütfüne mazhar olan aşıklar me
yanındadır. M· dü "Barri,, çok 
kaba olduğundan güzel kadın 

onun yerini tutacak nazik ve 
gönül alıcı şahsiyetler arıvordu. 
Pvlis müfettişi "Mare,, 29 kanun
ıani 1768 tarihli bir raporunda 
kont dü "Barri,, nin metresi ve 
ya daha doğrusu sağmal ineği 
olan matmazel ' \' oberniye,, nin 
kontun hesabın·ı tJahriye ser vez · 
nedarı M. dö ~entfua yı soydu
ğunu habcr veriyordu. Hatta 
kadın bu "llühim aşıkına atideki 

Tıcaret ve zahın.. kan, Çanakkale, Geliboluya 
.. ı.tı .. , Ticaret bor•ao• k&ttbıamum•llt uğrıyarak gelecektir. 

mektubu yazmıştı: 
Bahriı su ceuıcdarl M. "Radiks 

dö Serıtf ua ~ ya 
O • K ilmıne\'HI • 17o:' 

'< Azizim Sentfua son derece 
meyusum. " Dü Barri » nin bana 
karşı kabalığı ne dereceye ka
dargötürdüğünü tasavvur ede
mezsıniz. Onun bağırıp çağır
masını ve edepsizliğine maruz 
kalmaktan bezdim. İptidasında 
onda bazı mıktar zevk duymuş-

tarahndan ••rtlmlfllt ··-------··----· --------------------111 Okkuı 
A&amı Aerarl 
~ P. K. P 

eu~ay 
Yumuşak 4 lo ıs 15 

Kızılca 

Sert ıa 20 l4 12 

- Zahireler -
<,av dar 
Arpa 6 30 7 10 
:\ltsır 7 ~·· g 

t asuh a ıs 

ZAYILER 

Bcşlktnş şubesinden almış olduğum 
askerlik te~kercmi kavhettim. Yenisini 
çıkaraca~ımdan e•kİ inİn hükmü ,·oktur 

Ortako\' Yor:dankınnda duvarci. snkak 
l\C' 1 1 el·· 0-man oğlu l\lehmct ~ndık 

SL 

Sultanahmet ~ştnc sulh hu~k 
hak,imlılindnı: Miiteveffa Pireveze 
meb'usu Hamdi Beyin mutasar

rıf olduğu lstanbulda Parmak 

kapıda çarşı kapısında bat pa

zarında kain (Yol geçen hanı) 
kıymeti muhammenesi olan 2800 

lira ile birinci arttırmada talibi 
zuhur etmediğinden · ikinci art
tırmaya çıkarılmıştır. 

Nisanın 14 ncü pazertesi gunu 
saat on dörtte istiyenlerin pey 
akçesini alarak Sultanahmet 
beşinci sulh hukuk mahkemesine 
gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

Halihazırda lngilterede, erkek 
hizmetçi kullanan her adam 

ıenede 15 şilin vergi verir. Her 

köpek sahibinden 7,5 tilin vergi 

alınır , fakat kedi ıahiplerinden 

birşey alınmaz. Bunun inaafa 

mugayir olduğu hakkında İngil-

terede birçok dedikodu olmuş

tur. Taymis gazetesi bu müna

sebetle yazdığı bir baımakalede 

kediler üzerine vergi tarhetme· 

nin çok müşkül olduğunu söyle

mektedir. ÇünkU bir kedinin 

bir eve girmesi ve bir evde 

bulunması onun o eve ait oldu

ğunu ispat etmez. 

Bir eve ait kediler, ekseriyetle 

dolaşırlar ve kedilerden botla-

hacminde 
bir ıncı 
ahiren in-
giltereye 
gelmiştir. 
150,000 
İngiliz li
rası kıy-

metinde o• 

lan bu in-

ci Basr. 
k&rfezinde tutulmufhır. 

Dünyada bir naziri olma 

aöylenen bu inciden daha b 
olanlan varsa da 
kıymetlisi yoktur. 

nanlar misafir kedileri kov 
lar. Çünkii kedilerin bir 

gelmeleri, uğur ıayıbr. 

asla olup olmadıiı belli d 
fakat muhakkak olan birt 

bunun kediler tarafından uy 

rulmuş olmadığıdll'. Her 

bunu aöyliyenler, birıeyler bi 
yorlardı. 

Bu münasebetle habra gel 

diğer bir nokta, kedilere v 

tarhedilirse, bir çoldannın 

olmadıkları kediler namına v 

verecekleridir. Bu da hakıızlı 

Onun için kedilerin huyla 

değiştirerek, 

bir eve gitmemeleri 

beklemek lazımdır. 

Eyüpte Bahariye caddesinde Hekim Kutbittin mektebi. 

Çarşı kapıda sinekli medrese. 
Ayasofyada cedit mehmet Efendi medresesi. 

Süleymaniyede ula medresesi. 

SUleymaniyede millizimler medresesi. 

Vilayet daimi encümeninde~ 
Balada muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzre 

pazar günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. 

!erin encümeni vilayete müracaat an. 

i~TANRl L ŞEllHEllANETI ILANATI 

Şehremanetine mensup 
timler ve dulhırın maaşı: 

mütekaitlerle ye' 

~forı 930 yoklamasmı yaptıran Şehremarıe'' 
rnlitekaillerile dullar Vt' yetimlerin mart 93 } t.la11 uıii" 
~·ıs 93 ı a kadar üt; aylık maa~ları aş:\ğrda yazılı giifl" 
lerde a ı t ohhıkku·ı dairelerde verılect~ktir. 

16-mart-930 pazar 

17-mart-930 pazartesi Üsküdar 

18-mart-930 Salı 

19· mart· 930 çartamba 

20-mart-930 perşembe Bay azıt 

22-mart-930 cumartesi 

23-mart-930 pazar 

1 
24-mart-930 pzartesi 

25-mart-930 ıah 

Beyoğlu 



o Bulmaca o 
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DUŞKUNLER :2 

Ana 
Yazan : Sadrı Etem 

F erbat pap, ihtiyar sOt gibi 
~ ıekaenJik bir pinpondur. 
"ı tllr, aksırır, aksmr öksü
eaır'-.. b&tün ömrü, mendilini ve 
~~ ıslatmakla geçer. Ko
~ iki canyenin kolunda oda
ilci ~ıya a-eçer kollarından 
lraıL kiti tutmazsa, minderden 
~z, kanapeye oturamaz, 
hb~'-1a yine aynı tekilde 
ta:_~, aym tekilde yataktan 
-~· giydirirler kutabrlar •• 
Iİ ~ dizleri tutmaz, mide
lflıJ 1olr ribidir. G6zleri perte•
La e LUe garmez.. Fer bat paşa 

ı 

2 
1 
4 
5 

7le bir Ferhat pqadır. 
~ diyeceluiniz ki, of ayol 

~_Pinponu niye anlatıyorsun. 
IGtiyar demek yetişmez mi ? 

•nlamu mayız ? 
11

- Hayır efendim, hayır ... 
trhat Paşa her keıten başka, 
er kesten ayrı bir adamdır. 
"1 aekıendir ama.. dört karı
na yqlan mecmuu sekseni 

• d6rt tane aygır gibi 
. dıa ve on sekiz odalık, ken

kavlince vız geliyormuş. Ko
illl kadın kadrosu boıananlar, 
t edilenler baıka bu kadar-
. Giinahı boynuna kabahat 

değil onun. Ferhat paşa: 
_, .._ Biz, derdi, biz eski demiriz 

Ce, nice gençlere taş çıkarb
:.ı.!lhamdülilJah bu sene ço
lu ·- 1ll aekaen oldu.. seksen 
~ İfİdip te Ferhat patanın 
"1clırdığına hükmetmeyiniz, ona 

" bana inamnır., Ferhat pa· 
b.l.... hazretlerinin ıeksen tane ço
.,.. •ardır. 
~1u mı?.. Çekik kaşlı mı 
.._. bunınlu mu istiyorsunuz 
~mi aradmız, tıknaz mı, yeşil 
~G•a? Ell mı, ıiyah mı, tah
~ "1. Dal gibi ince boylu mu, 
~ gibi hantal mı, bodur mu, 
't ,'-ı, eciş bOcOş mti cfice mi? 
~~eniz. Cins cins biçim, 
S renk, renk çeşit, çeşit 
~ Ferhat papnın konağında 
"'1 t bin otomobil çıkaran 

s-brikaamdan daha süratle 
N · Yflzfime bakmayınız, 
~bizi kırpmayıruz.. Neme 
~ · ıize yalan ı&ylemeğe 
~ hiç mecburiyetim yok!.. 
p b çocuğun nnfus klğıdı 

~~ paıa namına kayıtlıdır. 
' ta uşak varmış, ayvaz 
'ı't lf, Arnavut bahçıvan var
~...:_ leyis varmış, ahçı yamağı 

~~' k&hya varmıf, bana ne .. 
~ha unutuyordum. F erhal 
~ 1l konağındaki erkekler 
\i lf, unutabilirim.. Fakat 
't.ııeaini unutursam, habnnız 

,, ' bana gücenirsiniz .. Bazıları: 
Matı._ İtleri ama da üstün körü 

-s:or bu adam derler ... 
~~h baettiiim iki adamdan biri 
't dat Patanın konağında her 
~ aı:t beyaz mecidiye maaı 
"lıı. ,!11kihçı imamdır. Nikah m 

'lbu • ·r 
)~ t,· lfı ıp te benim konağa 
~i ır adam kayırmak istedi
~ .,;aııne~eyiniz. Rica ede
~- Jle bar iddiada değilim .. 
~'tlı,ttıt-aa ben olanı yazıyorum. 
-._b 'd• J>ata kGçOkten bert pek 

ı ır E 1 d'~ • v en ı5, gece, evlen-

diği kadına ilk aöz olarak aöy
Jerdi : 

" - Hanım nikahımız yüz li
radır. .. Al fU doksan dokuz lira 
doksan dokuz kuruıu ... 

Bir çil kul'Uf11 da bir canfes 
parçasına sarıp yeleğinin cebine 
indirerek : 

" - Talak olursa borçlu kal
mıyayım.. belki ödeyemem. Bor
cum bir kurut olsun .. Sen de 
ben de rahat yaşayalım. 
Ferhat pata dışarda meseli bi
rine yolda kızdı mı hiddetini 1 

konağında alırmış.. O gün ho- 2 

şuna gitmiyen kadınlardan biri- 3 
4 ni çağırır : 

- Hanım al şu kuruıu da, 
bahçeni topla dermit f.. Dermiş 
ama ertesi gün cayarmış, bu 
sefer de başlarmış "ah,,a "of ,,a .. 
Ben bu kadın olmazsa edemem. 
Y aşıyamam illaki kanma iste
rimdiye tuttururmuş. Tabii hanı
ma haberler gönderirler, nikih 
tecdit edilir miş. Eh dünya bu ... 
her zaman insanın canım sıka
cak birşey olabilir. Komşunun 
oğlu I< arşıı!lndaki çitlenbik ağa
cma çıkmış pancurlan kapalı 
bir pencereye gözü ilişmif.. ama 
çocuk dört kurşun atımı ötede 
imiş ne çıkar Ferhat paıa haz
retleri için kızmak mukadderdir, 

kızar.. Anladınız :zannederim 
Ferfıat paıanm naııl cinleri bol 
bir adam olduğunu onun için 
Allahın günü konakta ( telik ) 

eksik olmaz mlJ.. Ferhat paşa
mn babası bakmıt ki her gfin 
nikah için bir hayli para verili
yor, Mahallenin imamını çağırm11: 

- İmam efendi demif seni 
konağa nikihçı tayin ettim ... 
Heray dört beyaz mecidiye al. .• 
lmam tanrının günü konaktan 
ayrılmazdı, Çünkü hergün nikih 
tecdit edilirdi.. İkinci adam ... 
Mahallenin kör dilencisidir. 

Diyecekainiz ki.. Pata kona
ğlDda kör dilencinin ne İfİ v~ 
dar. Aman efendim zannetme
yiniz ki kör dilenci konağın 

sığınbsıdar. Ne münasebet? 

Hayır efendim hayır kör di
lenci konakta F erbat paşadan 
sonra reımi ikinci damattır .. 

T ellklar ilçti atınca imam 
efendinin İfi biter hnllecininki 
hatlardı. Oda maaıladır... Anla-

dınız ya... Bu iki mOhim adamın 
da Ferhat paıanın çocuklanna 
babalık edeceğini tahmin ede
mezsiniz ya. 

Ben muziplik ederek, size 
mutlaka bir ailenin aleyhine 

münafıklık edecek olsam ıizJer, 
hemen kulağımı çekip: 

4< - Dedikodu yapar dersi
niz... Ben de size diyorum ki 
cümlemiz ciddi adamlarız.. Hem 
efendim bendeniz resmi vesika
lara istinat ederek hikiye yazı
yorum. Yalan yok... Tekrar e -
diyorum seksen çocuğun hep
sinde nüfus kaydına nazaran 
Ferhat pqa zadedir. Iıte efen
dim, öksüı Hasan paıanın toru
nu kuyruksuz Recep paşamn 
oğlu Fer hat paşanm böyle sek-

5 
6 

Bugünkü bulnıacamız 
Soldan. sağa ve yukardan aşağı: 
ı - Neşeli [3] fena değil [3], kat [3] 
2 - Tarz ['~]. fenalık [3], oda (3]. 
3 - Ateş [3] , bul! [3]. büyük zil [~] 
4 - Daire (5] 
5 - Yaymak (4], yalvarmak [4], 
6 - Ecnebi değil [5] galibiyet (5) 
7 - Bir asya arap hüktlmeti (4] fant 

değil [4] 
8 - Atlı o tomobil [5) 
9 - Erkek koyuo [3], yıpmak[3], du· 

man [3] 
1 O - Cezire [3 1, bankadan para a lın 

ktğıt [3], 2 [3]. 
l ı - Şeref [3], bert [3], lngilizce efendi 

[3] 
Tertip eden. 

Sabri 

Üsktidar Hukuk hakimliğin
den: Fatihde Sofularda Orta 
çeşme ittisalinde Cemal beyin 
27-35 numaralı hanesinde ıakin 
iken halen ikametgAhı meçhul 
Muazzez hanımın aleyhine ko-
cası Ferit bey tarafından ikame 
olunan boıanma davasının icra 
kılman muhakemesinde olbab
daki tebliğata rağmen mahke
meye icabet etmiyen mezbure 
hakkında gıyap karan verilerek 
yevmi muhakeme 14-4-30 tarihi-
ne mUaadif Pazartesi gibıfi saat 
10,30 a talik kılınmıı olmakla 
yevm mezkurda mahkemeye ica
bet etmediği takdirde müddei
nin beyyinabnın gıyabında isti
ma edileceğinin ve bu bapdaki 
gıyap kararnamesinin bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmıı olduğundan malumu 
olmak Ozre keyfiyet gazete ile 
illn olunur. 

n::::ı:ma=:::aıııııı..,11m::::::::::::::ı: 

H CiJt. saç, &enııi haatalıldan E 
.. mütabuıı.. ı! 

1 
DOKTOR ii 

Ahmet Hamit i~ 

1 Galata, Voyvoda caddeaL ff 
ı: 

Atına bankası yanında her giin d 
n ilçten aonra. . P. 
U:u::-.mm:::::-.::::=:ı:aı:mnıınsv-:::n:I 

sen çocuğu vardı . Olenleri , 
doğmadan dOşenleri hesap eder
seniz Allah bilir a çocuklann 
aayıaı yUz elliyi bulur. HikAye
mize gelelim: Bu seksen çocuk 
btıyiidü erkekler hikmet hüda, 
pap oldular Beyf endi. Kırlar 
Hanımefendi hazretleri oldular . 

(Bilmeaı) 

7 - VAKiT. 14 Mart 1930 ~ 

1 STA NBUL GAL.ATP. 

~ 
•• 

fANAYI 
MAKİNELER . , . . 

YENİ KATALOGUMUZU l~TEYINIZ. 

Maarif eminliğinden: 
Maarif vekaleti devairinde istihdam edilecek 17-SO lira maaşla 

ve 70 lira ücretli daktilolar için 17 mart 1930 tarihinde İstanbul 
Maarif emanetinde imtihan yapılacaktır. Kazananlardan orta mek
tep veya lise meıunlan tercih edilecektir. 

rratos .~ 
l&ullanı n ıı. 

Her tcnncdt bulun ur. 

.Emniyet ;ndığı nıiidür1üğlinden: 
Fatma Naciye H. Hasan Ağa Ahmet Tevfik efendinin 1457~ 

'kr rah deyn aenedi mucibince Emniyet sandığından istik· 
1 az numa _ .. 

l d'kleri meblag mukabıbnde Sandık namına merbun buluraz eye 1 

nan Sultanahmette Akbıyık mahallesinde Arabacılar çıkmazı so-
ka - anda uki 5 ve yeni 17 numaralı ve altmış yedi arşın arsa 

Ü 
g ·ne mebni iki kattan ibaret iki oda, bir sofa, bir mutfak, bir 

:ıerı 

k elli üç arşm bahçe ve müıtemellh sairevi havi bir 
uyu, d · h' d 'J hanenin tamamı va esı ıtamm a borcun verı meme 

sinden dolayı satılığa çıkarılarak üç yüz lira bedel ile mfişte• 
'si namına kat'i kararı çekilmiş iken bu kere yüzde on zam 

~e batka bir müıteri çıkarak milıayde bedelini 330 liraya 
~blig- eylemiş olması cihetle mezkur hanenin 17-3-930 tarihine 
1 d .. 
müsadif önümüzdeki pazartesi günü tekrar son müzaye esmın 
icrası ve muamelenin ikmali mukarrer bulunduğundan talip 
olanlarm mezkur günde nihayet saat on beşe kadar Sandık 
idaresinde hazır bulunmalan lüzumu ilin olunur. 



( o.-.....ı. ~ ra"' .. ..-ı..t. ı.ııttn haldan ... ı.t.ncı .. , 
Cueteye coııderllecek melanplann Uıcrlne idare lçi ııse ( İdare ) yuıya 

alt se (Yazı ) 1$aretl kon imalıdır. 
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Vakıf paralar müdür
lü~ünden: 
Müzayede ikraz Merhunab semti meıhuru ile moştemuan 

bedeli No. Medyunun iımi 

21 22427 Eğrikapı
1

da Hacıilyas mabalıesinde Yat-

ğan sok~ğında cedit 16, 18 numarali 70 
dra arsa ilzerine mebni 400 lira kıymeti 

muhammene i bili müıtemilit klrgir 
dükkanın tamamı. Halit Efendi 

74 22414 Şehzadebatında Hoşkadem mahalleainin 
Selimpafa yokuıunda cedit 23 numaralı 
457 zira mıktarında 914 lira kıymeti 
mubammeneli bir kıt'a arsanın tamamı. 

Hüseyin Basri Efendi 

158 22399 Kartalda Kasaba kariyesinde Rahman-

900 

. . 
~,. 

I • 

27 

22332 

lar mevkiinde cedit 1007, 1005, 18, lF 

numaralı zemin katta methal taşlık döri 
oda mutfak hali hamam birinci batta: 

methal a'tı oda ıofa hallyı ve bahçe
sinde aynca · musakkaf aban. muhtevi 

ve 22 dönüm arsanın 300 zira ma• 

hallinde mebni 2600 lira kıymeti mu· 
.hammeneli &tlrgir hanemn tamamı. Karlı vah Rifat Ef. 

Kadıköyftnde Zübtüpaıa mahallesinde 

K&rdere sokağında cedit. 37 numaralı 

· ıeinin kabnda methal üç oda mutfak 
bati birınci katında üç oda ıofa hail 
çatı altında: bir oda ve halAy~ mu~-_-

--··-·- -- - . 
tevi ve 300 rıra arsanın 140 zira ma· 
~ 

hallinae m~bni 1140 lira kıymeti mu· . ... " . . . . ' 
, . . bamm~neli ahşap hanenjn tamamı . . 

\. - • : • l ı , '. .r. 
.. . . . Fatma ve Cemale Hanımlar 

.. :{ . : t\. 

22519 Şehra~e~atm~a Balabanağa . mahalle-
> • 

sinde .f?o lap ıokağmda , 4.2 emf ik ve 6 
- - . ·· oda ve -109 harita numaralı yeni yüzü 

18 yeni sathı 425 metre tcrbiinde 1486 
lira kıymeti muhamme~eli bir kıt'a ar-
aanın 43-64 · hiuesi · Hüseyin Şevket 8. 

. . 
22455 Mevllhanekapıaında Aydınkethilda ma-

hallesinin Çarıkhane sokağında cedit 17 

n~maralı altı bodrum olmale ·üzere ze

min kabnda, iki oda, mutfak, hali, 
methal birinci katında: İki oda sofa ~e 

. fı&ı~yı' muhtevi 191 zira araanı~ 80 zira 

mtaballinde mebni 396 lira kıymeti mu· 
ham~eneli ahf8p ' hanenin tamamı: 
· ' · : ' · ' Ali Ef. ve Refıka H. 

\ 

74 22555 ' Tô.,~ede Firprağa mahallesinde So· 

' 158 ' i2S64 

. . 

ğancı sokağında cedit 23 numaralı bod

rumakatında: mutf~ kömürlü~, bodrum 

zemin kabnda: methal, oda, sofa ha' l; 
hirinci katında: bir oda ıotayı muhtevi . 
ve. 8o zira ~raanui 58 zira mahallinde 

mebni 842 lira kıymeti muhammeneli 
~ 

alıp~ hanenin tamamı, Kasap Lüka· Kaloci Ef. 

Galatada Kulekapısında Şahkolu ma· 
· halfesinin Caddeikebir sokağında cedat 

S04 numaralı zemin katta: methal, tq

hk, mutfak, kömürlük, birinci ikinci ve 

tlçOncn katlarında: ikiıer oda birer ba
llyi mtııtemil ve 98 zira arasanın 84 

' zira. mahallinde mebni ve Şahko u çık· 
mazında mOıterek methali havi 1974 
lira kıymeti muhammeneli müfrez kArıir 
hanenin tamamı. Affan Et. 

• 1 

32 22355 Kasımp~d~ Büytıkpiya' epqa maballe-
ı ·nin Serdengeçti çıkmazında cedit No. 

3 bodrum kabnda mutfak, kömürlük 
ıeaıin kabnda methal, iki oda, ba14, 
aofa, birinci katında iki oda, ıofa, çab 

katında basık bir aof~yı mu~tevi Ye . . ·~ . . 

r = = 5.AVl~l H E Rl Y E RlOe 6 K.UR_UŞ = 
MATBAA VE: İDAREHANE : 

tsT J\ T l ' L. Babıali, J\nhra caddesinde • V ı\KIT Yl"ROtl 

T~ı . ıno ( lr > RE f~lERI) IHI ( 'ı AZI l~LERI) T~•ırof ı VAKTT, poıta .... 

Nakliyat münakasası 
Tiitün 

ğünden: 
inhısarı Urnuın miidiirlü-

idaremizin Trakya için o1an mamulat, yaprak tütün ve levan -
matına ait nakliyatı pazarhkla ihale edilecebtir. Taliplerin bin 
liralık teminat mektuplarile birlikte 17/3/930 Pazartesi günü saat 

• 
10,30 da Galatada mühayaat komisyonunda bulunmaları ve faza 
tafaillt için Cibalide I.:evazım ve sevkiyat müdürlüğüne müracaat arı. 

TÜTÜN 1:\1 USAR iDARESi ISTANBUL BAŞ~lÜOÜRLÜÔÜNDEN: 
I Haziran 930 tarihinde llğ\'edilecek olan Yeşil di rektc k~in bir numaralı idare 

anhannda mıh b 11lunan muhterem tüccarlann tütünlerini 15 ma\ ıs 930 tarihine 
kadar kaldırmılanna ilin ve r ica ederiz. · · 

Türkiye Ziraat 
kasından: 

1 nisan 930 tarihinde a 
imtihanlarla 15 müfettiş na 

ahnacakbr. Muvaffak o 
başlangıçta 120 lira ay 
seyahat v; teftişlerde yol 
raflarından başka 6 lira ye 
verilecektir . 

Talip olanlar nihayet 20 
930 tarihine kadar Ank 
teftiş heyeti müdürlüğüne 
veya mektupla alelusul mü 
etmelidirler. Müsabaka 
lstenonl ve lzmir z ,raat MczkOr tanne kadar kaldırılmayan tütünler Fındıklıdaki idare anbuına nakil 

edilerek masarifi kendilerinden alınacak ve bu n~il keyfiyetinden bitta~i idare hiç 
bir mesuliyet kabul eylemiyecektir. lanndan da öğrenilebilir. .·-·--.. ----:::·------.. -·········-·· .. ·•·· ·-·· ... ····-······· 
Haydarpaşa demiryollar met· o Hem ~iyaret' he 

tıcaret ! 

ğaza müdürlüğünden·: HERrüRK 
Aş~ğıda yazılı malzeme pazarlıkla sabo ahnacağınaan taliplerin 

17-3· 930 pazarteai günll saat 9 dan 12 ye kadar isvatı vücut et
meleri ve fiat vermeleri illn olunur. 

2 adet ahçı önlnan yerli · 

2 " ,, bqlığı " 
2 

940 
3610 

" 
adet 

" 
2~65 ' " ... 
, 600 ,. K.g 

,, caketi beyaz yerli 

altı klSte ditli ıomun 3-8 

" " " " 
3-4 

" " . ·~ ~ 1 
külçe kurfUn 

1000 · · ,, demir. ~ç ·ıavba 5)(2000x 1000 
,8 .· adet adi ~llng~r~ yerli 

. . : 3 · 3-m ı gürgen dHıne 2--4x 0,08x 0,08 
' . · 3 · ,, '. · : 1• ,, • • kaias 2-4 x o,2ox o,04 

t' ' • 

1 adet · negant tabanca tamiri 

m-m 

Saat 12 8en ionra fiat kabtil edilmez izahat almak istiyenler 
1 

cumartes; pazar günleri mlih•yaa kısmına müracaat etmelidirler. 
P

0

azarl;ğa arzolun°an ma'zemenin °yerli o'acak aksamı için i.ıtfrik 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numunesiz vuku· 

bula,cak t~klifatın nazarı 'dikkata alınmıyacağı . ilin olunur. 

. Nakhyat münakasası 
. . 

.ispirto ,.~ . ispirtolu. içkiler inhis ı r ida res ind~n: 
latanbul jçinde kamyonlarla bir sene zarfında yaptıracağı nak· 

liyat rrıünakasa suretile 22 • 3 • ~ 930 tarıbinde mütaahhide ihale 
edilecektir. Ta ip erin teı:aiti anlamak ve pey sürmek için Umum 
mlldüriük Tıcaret fubesine müracaatlan. 

. 

lstanbul Güm_rükler· haşinµ-

dürİüğünden· 
. Bat mndnrlük binası dahilindeki nllmunehanenin muhtacı tamir 

mahalleri pazarlıkla yaptınlması muk~rrerdir. Taliplerin keşif ve 
prtııameyi görüp münakaaanın yapılacağı 19- 3 - 930 carşamba 
gUnll saat 14 te teminat evrakını .. müstasbiben baımüdürlük ko
misyonu~· mllracaatları. 

180 zira arsanın 85 zıra mahallinde" 

mebni 531 lira kıymeti muhammeneli 
ahşap hanenin tamamı. AulU.i B. 

Yukarda ikraz numaralarile semti mesburu cinsi ve uir evsafı 

yazılı gayrı menkul emlak icra kı :ınan son müzayedesi neticesinde 
hizalarında göıterilen bedelleri e talipleri ubtesinde tekarrür etmit 

iıe de mezkur bedeller dun olduğundan 14 nisan 930 tarihine 
müaadif pazartesi gününe kadar müzayedeleri temdit edilmii ve 

taltarrilr edece b~delleri haddi Jiyıkında görll'ürse mezkür günde 

saat oıı beıte ibalei kat'iyelerinin icr6ıı mukarrer bulunmuştur. 
Taliplerin yüzde on nisbetinde pey akçeıi vermeleri ve bizzat veya 

muaaddak veklletname . ile müracaat etmeleri müzayede ıartJann
dandır. Müzayede Babçekapısında D6rdüncil vakıf hanın ikinci 
kabnda 17 No. da Vakıf paralar müdüriyetinde icra olunacaktır. 
Taliplerin vaktinde milracaat etmeleri v~ evvelce pey vazedip te 
ihale zamanında bulunmıyan1ardan son talipten madasının keffiyet 

etmit addolunaca;i iliD olunur. 
) 

Yen ANHARAyı g6r 
Onun için 

20 NiSAN 19 
Milli Sanayi Nümune Ser 

Ziyaret et! 
ı •ım:ıımı::::::.-::::==:::::.:.::::. • 

Dr. A. KUTIE 
BeJsoğukluğu, idrar darlığı, prostat. 
İktidar, bclıı;evşekli~i, cilt ve frengi 
vihanesi l\araköy, börekçi hnru sı 

No. 34 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

GalataMray 1.:arşıt1ında 
Aına\ ur Haıı on k•ı No. 3 

Yerli mallarla ucuz 
mek istiyen hanımlar 
müracaat etsinler. 

Çat aca '"" <Jaıre.s nden: Ist• 
tütün gün rük 11 numaralı 
ğazada tüccardan Hüseyin 
Beyin Çatalcanın gökçeli 
yeıinde sakin olup elyevuı 
metglhı meçhul bulunan 
dirisalı Ali oğlu Hilseyin ' 
bine maa masarifi muh• 

, 2024 lira 68 kuruıun ta 
dair Çatalca t icaret mal:k 

· sinden istihsal eylediği ilidl 
rayı infaz dairemize tevdi 
mış olmağa mahkumu~ aley~ 
seyin ağanın bir giına i~ 
bulunduğu takdirde tarihi JJ 

dan itıbaren yedi gün zarı· 

tahr:ren veya şifahen bildi,, 
itirazı olmadığı takdirde 151, 
içinde meblağı müddeabHıi ~ 
ye eylemesi aksi takdirde ":i 

· ya tevessül olunacağı &l'J 
emri makamına kaim " 
üzere ilan olunur. 

r,.y~·are pıya n"o muJ0r 
yetiuden: ~ 

Bazı yerlerde liste tevzi . ti 
ler tarafından ikramiye li' tı 
r inin para mukabilinde "I. 
makta olduğu işitilnıe1'\; 
Halbuki ikramiye listeı~ ~ 
iizerlerinde de yazı 'dığı gi~i,r· 
kese meccrnen verilmekt rıte 

Muhterem halkımızın 1 :aı~ 
için her ne nam aJtmda .0 

, ... 
• 1 

o'ıun pard vermeme erıP 
eyleriz. 

Pro f esör 0 0 1<t0 ,. 

M. Lutfl eı,ıt 
Cülhanc ,.e Ccrrahpa~a b&S~..O ,r 

Marazı tşe rlh nıunlllrtl r•~ 
. ~' Dahlb •e intani ha.atalarını Colll ,,ı•• 

daa made her ,Un ikiden eoOI'• ~· 
Şekerci Sokak N. 7 de k abul e~ ~ 

Telefon ' 
5 el 

Mes'ul müdür: Re/Ü'~ 


