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Bitaraflar 

Yarın 12 ayı fa 

mü badi em • 
ı iş"nde ha em olmuyorlar 

Beş banka daha 
Anketım12 

Şakir Pş. zade Aliye H. 
cezadan kurtulamadı ! Konsorsiyoma girdi 

Curnartesi günü faaliyete geçilecek, 
1 icrai komite ikmal edildi 

Bugünün erkeği· 
ne nazaran kadın7 

Sadece bir 
Havva mıt 

Mm. Manniği rovelverle yaraladığı 
için 1 ay 5 gün hapse mahkôm oldu 

Borsa temevvüçlerinin nazımı olacak olan bankalar konsorsi· 

1 '<>mu nizamnamesini Maliye vekili beye tasdik ettirmek üzer~ An-
araya götüren Nurullah Esat B. niz~mnameyi tasdik ettırerek ! 

~ihı ş ehrimize dönmüştür. Bunu müteakip dün akşam mumaileyhin · 
tı~asetinde konsorsiyom heyeti umumiyesı üçüncü bir içtima aktet
llıış Ve bu mukavele bütün bank müdürlerince kabul ve parafe 
~diltniştir. Evvelce de yazdığımız gibi bidayette konsorsiyoma iştirak 
•tzusunda o dakları halde merkezlerinden muvafakat cevabı alma
~ıktarından kat'i karar aı ını dünkü içtimada b rakmış o an Doyçe 

- Ceuuı tecil edildi, reis HaMn Lutfi B. kendişine 
na5iluıt verdi 

ılakıt pek vakında bu 
çok ~umulUi 3uale topla
dıqı cevapları ne~redecek. 

--- __ ,...... ________ _ 

ank, Doyçe oryant bank, Amerikan ekispres, Hollan-la ve Roma 
bankaları . dün Konsorsiyoma dahil olacaklarını bi dirmişlerdir. 
. _bu suretle dünkü içtimada kat'i şeklini alan k.onsorsiyom eskiden 
dtıhak eden İş, Ziraat, Se•anik kommerçiale ltalyane, memaliki 
Şarkiye Fransız ve Rus bankalari ıe beraber 11 bankadan terekküp 
etrnektedır . 

Şehitler günü 
Merasim bugün 

şehitlikte
yapıhyor 

Geçen yaz bir 
akşam üzeri 

Üsküdarda He
rant B. in kızı 
Mm. Manniği 

yarahyan Şakir 

Pı. zade Aliye 
H., dün sabah 

İstanbul ağır 
ceza mahkeme
sinde bu mese-. bundan sonra düdkü içtimada son dafa intihap edilmiş olan 

ıcrai komiteye Doyçe bank müdürü M. Goldenberg, iJaveten se
çilmiş ve yedek azalık ara da ziraat bankası müdürü Cevdet B. 
Ameıikan ekspres Hotlanda, Roma, Doyçe Oryent bank miidür· 
leri intihap edilmiştir. 

16 mart şehitleri ihtifali me
rasimi bugün saat 14,5 te Eyip
teki şehitlikte yapılacaktır. 

Mufassal purogramını evvelce 
neşrettiğimiz rnerasim müftil 
Efendi tarafından şehitlerin 
ruhuna fatiha ithafı ile baılıya 
cak, hitabeler söylenecek, mu
z ıka matem havasını çalacak 
bir zabit kumandasında Halıcı
oğlu askeri lisesinden bir manga 
ma evra :fişengi ıae ilç defa ha
vaya ateı edecek, bunu müte
akip askeri kıtatın geçit resmi 
ile bitecektir • 

leden dolayı son 
defa olarak mu 
hakeme edildi. 

Ağır ceza, 
Y ann iş bankasında dürdüncü bir içtima yapılarak dahili ni

zamname tesbit olunacak ve önümüzdeki Cumaıtesi gilnünden 
itibaren memleket iktısadiyatmda çok şayanı memnuniyet netice
leri beklenen konsorsiyom filen işe başlayacaktır. 

hadiseyi idiyen 

cerh mahiyetin
de, görmüş ve 

yarası bir haf--..:::::===================================================-= .. 
iki san' a kir arasında 

tada iyileşen Mm. Allve H. mahkeme huzurunda 
Manniğin dava istiduı vermediği Ioriferin yanında iskemleye otur
noktasından davayı ortadan muı, sabırsızlıkla muhakemenin 
kaldırnuştı. Bu karar, mfiddei batlıyıp bitmesini bekliyordu. 
umumilikçe re'sen temyiz olun- Koyu san aaçlanm siyah bir 
muş, temyiz birinci ceza dairesi, tülle ibmalkirane sarmıı, geçen 
müddei umumiliğin temyiz liyi- muhakemede de giydiği yakası 
basındaki mütalaasını tasvip sincabi kürklü siyah mantosuna 

Müessif bir hadise oldu 

Şair, aktörü dava ediyor 
Haber aldığımıza göre ıair 

iialit Fahri Beyle Darülbedayi 
tejisörll Ertuğrul .ıluhsin Bey 

arasında milessif 
bir hadise geç
miş ve Halit 
Fahri Bey İs

. tanbul müddei 
umumiliğine mü
racaat ederek 
Ertuğrul Muh
sin Bey aleyhi-
ne bir hakaret 
davası açmıştır. 
Halit Fahri Be· 

t_ . yin ikame ettiği 
k~l Mulı&tn Bey dava ilk tabki-
ıtı'bn icrasından sonra mahke

tye sevkolunacaktır. 
lialit Fahri Beyin edebi ida

t~· 
ı ' )tında bulunan Uyanış 

~~cnıuasında son zamanlarda 
l,·"tUlbedayi hakkında yapılan 
ır anket ve Halit Fahri Beyin 

~trıe bu mecmuada Darülbedayi 
~lllsillerine dair yazdığı yazılar, 
Y lenildiğine göre, Darülbedayi 

lll~hitinde hüsnü telakki edilme
~•Ştir. Bu sırada bir gün Halit 
a:hri Beyle Ertuğrul Muhsin 
~Uzel San'atlar Birliğinde 

M. Meclisinde 
fttAnkara: (A.A) - Büyük Mil
.\ı· Meclisi reis vekili Nurettin 
"t 

1 
Beyin riyasetinde toplanmış 

Ctl/\lznamede müzakere edi1e
ltd' hlcvat bulunmaması ve be
td·ı'Ye layihasının henüz tevzi 

ı lllern· l ~ik· 1f oması dolayısile tet-
ıne . k 

l>trı ım an hasıl olmak ıçın 
Ga:er erndb~ günü içtima etmek 

e agılmışbr. 

birbirlerine rasge)miıler, bu Semer meselesi ederek, cerhin tabanca ile bürUnmUştü. 
neıriyat mevzuu bahsolmuş ve _ olması itibarile ıabsi ferağatle Bej rengi çoraplar, siyah, 
vukuu arzu er':'miyecek bir hal Bu hu5uJtiJki ne~riyal kaldırılmıyacağı kaydile, karan beyaz deriden iskarpinler .•. E· 
ile karıılaşı . tekzip edilivor bozmuştur. limde beyaz eldivenler, kahve 
mıştır. İki eski Ankara, 15 ( Vakıt ) _ Bir Dilo sabah Aliye hanım tek- rengi, kabartma deriden çanta. 
arkadaı ara.san- İstanbul gazetesinin •asi ve yüz rar muhakeme olunacağını ga- intizar esnasında, Aliye H. 
da çıkan mil- binlerce liralık bir eyer ve •emer zetelerden öğrenen birçok kişi, bir cıgara yakb, birkaç nefes 
naıaa orada ıui istimalinin aıeydana çıkarıl- bu dedikodulu hadiseye ait mu- çekti, dilşürd~, ökçesile söndür-
bulunanlann mn- dığı,işin tetkik ve teftiıte olduğu, hakemede hazır bulunmak için dü. Eldivenlerinden birini evirip 
dahalelerile ber- bunda Sahur Sami Bey ile bir erkenden adliye dairesine gel- çevirdikten sonra, parmaklarına 
taraf edilmiftir. gazetecinin alakadar bulunduğu mişti. Onbuçukta salonun sami· geçirdi, sonra tekrar çıkardı. 

Dün hadise haberi esassızdır. Filhakika 926 lere mahsus yerleri, bütün loca· Bacak bacak Ustüne atmış, 
hakkında iza- senesinde bir gazetecinin de lır tamamile dolmuştu. Samiler otururken, bir milddet de ka· 
hat almak üze- işlerine alakadar bulunduğu bir arasında birçok Hanım vardı. Joriferin borularında parmakla-
re iki tarafı da t" 1 Localarda oturan Hanımlar ara- rım gezdirdi. Bir aralık yanın-,.. eyer muame eai cereyan etmipede d d 'k 
arayan bir mu- esasen 40 bin lıralık olan bu ııoda mükellef tuvalet yapmış a uran 1 i, üç tanıdığı ile 
harririmize Ha- Halil Fahri Bey Ub . k olanları da gırze çarpıyordu. konuştu. Kısa cevaplar veri-m ayeanan gayrı anuni hiç bir u d 
Jit Fahri Bey, Ertuğrul Muhsin yeri görülmemiş, hesap tamamen intizar emannda yofç:;ide ba•ka bir muhakeme 
Bey tarafından hakarete maruz k bl M"JI"' M · · Y apa mıştır. ı ı üdafaa ve- Aliye H., mahkeme heyetının başlamışb. Bir memurun muha· 
kaldığını, adliyeye müracaat ve kAI f b · t t k' k · · f e ı u neşrıya ı a ıp etme - salona girmek iç n geçhğı so a- kemesinde iddia, mildafaa ya-
mahkemenin hükmüne intizar tedir. da, geniş pencere altındaki ka- pıldı, muhakeme karar için kal· 
ettiğini söylemişti~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! dı. ~an~nı amcazadesi Adnan 

Muharrimiz bu hususta izahat • = ""» ~ B. ~en kıskanarak Adnan B. i 
rica etmek üzere Eetuğrul Va r ı n oldurmekle maznun tüccardan 
Muhsin Beyi de telefonla ara- Çoc U k Basri B. in davası sıraya alındı. 
mış, mumaileyh te : Aliye H. , o davada da vekil 

. - Hakarete maruz kalmışsa olan avukat Sadi Rıza B. in 
dava eder mahkeme kararını maznun vekillerine mahsus yere 
verir ! geçtiğini camdan görünce, kalktı, 

Demiştir. kordordan dolaştı ve maznun
ların girdiği kapıdan salon• 

Adliye tayinleri girdi. Fakat, başmübaşir Kadri 
Ankara, 15 (Vakıt) - İstan- Ef., daha sırası gelmediğini 

bul müddei umumi muavinlerin- anlatınca, döndü . 
den Hayreddin Şakir B. Uşşak Muhakeme huzurunda 
müddei umumiliğine tayin edil
miştir. 

Eski f spanyol diktatörü 
Paris, İ4 ( A.A ) - M. Pri

mo dö Riveranın bir Alman l 
ıanatoryomuna gideceği tarih 
henüz tesbit edilmemiştir. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii İİİİİİİiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Bu dava başka bir güne bıra

Kış münakaşaları 
Yazan: Faltn Bey 

Üstadın bu kıymetli yazısını 
yarınki nüshamızda okuyunuz. 
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kıldıktan sonra, on ikide Aliye 
H. çağmldı, geldi, bu sefer 
alışkın adımlarla yürüdü, maz
nun bölmesine girerek durdu. 

- İsminiz? 
- Fatma Aliye. 

Babanızın ismi? 
Şakir. 
Kaç yaşındasınız ? 
Yirmi beş. 

- Okur, yazar mısııuz? 
- Eve .. 
- Zatüzzevçmisiniz? 
- Hayır. Evli değilim. 

Mahkumiyeti sabıkanız 
var mı? 

- Efendim? .... 
- Yani adliyece hiç hüküm 

yediniz mi? 
- Hayır. Yemedim! 
- Oturun. Nakız ilamı oku-

nacak, dinleyin r 
Temyiz birinci ceza dairesinin 

ilanı okundu. 12 Teşrinievvel 
1929 celsesindeki kararı müd
dei umumiliğin temyiıi mevzuu 
baasedilerek, filin aşikar bir 
sılahla ikaına göre davanın şah
si feragatle ortadan kalkamıya
cağı, tatbik edilen 46 ıncı mad
de ile alakası bulunmadığı bil
diriliyor, fiil 456 ıncı maddeye 
temas eder mahiyette görülü
yordu. 

Müddei umumiliğin ayni esas 
dairesindeki temyiz istidası da 
okunduktan sonra, vekil Sadi 
Rıza B., maddeleri tahlil etti, 
" aşikar silahla filin vukuu ,. 
davanın behemhal takibini 
istılzam etmez. Temyizin kararı 
nekadar muhteremse, sizinki de 
öyledir ,. dedi. 

lttiba 
Müddei umumi Cemil B., 456 

ancı maddeyi ve diğer madde
leri tetkik etti, " Fiil aşikar 
silahla olursa, feragat da•ayı 

orta dan kaldırmaz. Bu, kanunda 
sarahaten zikredilmiştir ,, diye 
mlJkabele etti. Vekil, bir nok
taya işaret etti, müddei umumi 
cevap verdi, heyet müzakereye 
çekildi. Aliye H., yerinde kaldı. 
Resimleri alınıyordu. Aliye H., 
mütemadiyen kımıldanıyor, asabi 
tavırla elini çantasına, saçlanna 
götürüyordu. Bir aralık başın

daki tül çözüldü, parmaklarile 
düzeltti. 

Zarif mendilini burnuna gö
türdü, kokladı. Üstüste kirpik· 
lerini kıpırdatıyordu. Son birkaç 
ay zarfında biraz daha zayıfla-

1930 
mıştı. Benzı daha solgundu. 
Yorgun, rahatsız, üzüntülü bir 
halde idi. 

Yirmı dakika. Heyet, tekrar 
yerine geldi, reis Hasan Lu fi 
B., nakza ittiba olunduğunu 
bildirdi. Müddei umumi Cemil 
B. , 456 ıncı maddeye göre ce· 
za tayinini, fiil rovelver1e oldu
ğundan 457 inci maddeye göre 
cezanın ziyadeleştirilmesini, 36 
ıncı maddeye göre tabancanın 
müsaderesini istedi. 

Vekil Sadi ve Celil B. lere 
ne diyecekleri soruldu. Sadi 
Rıza B. , ceza verilecekse tecili 
unutulmamasını istedi. Hasan 
Lütfi B. , istizah f'tti: 

- Tecil talebiniz, ne gibi 
esbaba istinat ediyor? 

Tecıl bah~i 
- Kadınlığın hususiyeti ah

valine, mahkumiyeti sabıka bu
lunmamasına ve müek&, ilemin 
böyle bir ikinci hadise yapmı

yacağına istinat ediyor. Asabi· 
yeti şedide ve ruhi zaaf ne*'ice-

sinde nasılsa elinden bir kaza 
çıkmış. Biz kaza diyoruz, buna 
karşı cerhi adi deniliyor. Bir 
maznun, ahlakını düzeltsin diye 
hapisanede yatırılır. Aliye H. 
için buna hacet yoktur. O mü
nevver, afif bir kadındır. Böyle 
bir kadına "seni hapse mah
kum ettik,, demek, kiti bir ce
zadır. 

Bu mahkumiyet, ömrünün so
nuna kadar hatırından çıkmaz. 
Ayrıca infazına hacet yoktur. 
Tecil, yerinde bir tecil olur. 
Bunu isteriz, efendim. 

Sadi Rıza B., htraten şerir 
olan bir maznunla iyi bir insan 
olan maznun arasındaki büyük 
farka işaretle şeririn senelerce 
hapsedilse uslanmıyacağmı, hal
buki iyi bir maznunun intibaha 
gelmesi için kararın mutlaka 
infazına lürum olmadığını ilave 
etti. 

Karar ve na$ihat 

Reis Hasan LUtfi, aza Nusrat 
ve Asım B.ler, müzakereye çe
kildiler. Onüçte müzakeresi 
yarım saat süren karar teblig 
olunur. Rovelverle cerh sabit, 
456ıncı madde, bir ay hapis, 
cerh aşikar silahla, bir aya beş ay 
zam, on lira tedavi masrafı ile 
muhakeme masrafının tahsili, 
tabancanın müsaderesi ve Aliye 
H.ın sabıkası olmadığı gibi iler
de cürüm işlemiyeceğinede ka-

V AKl'I' ın telrlkasu 120 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

tüketmemeğe uğraşarak anla
tacağım. Merhametinizi rica 
ederim. Her doğan çocuğun bu 
hayat alemindeki zevklerden 
hisseleri vardır. Fakat insan 

Küçükken bu hakikati bitmez. 
Masum gözlerinin önünde daima 
biribirini takiben açılan esrarlı 
ufukların ötelerinde cennetler 
arar. İşte bende böyle dünyayi 
nikbin bakışlarla gören bir 
kızcağız idim .. 

Evlenme yaşına gelen kızlar 

kocaya giderken bir gün benim 
için de böyle bir izdivaç saatı 
çalacağını düşündüm. Kendi 
yaşımda oğlanlara tesadüf etti
ğim zaman acaba benim kısme
tim bu mudur? Diye kızarak 
kaçardım. Lakin kaçmakla zih
nımı bu düşünceden kurtarmaz
dı~. Mulıayyelem kendine koca 

yapmak için türlü türlü tipler 
yaratıp dururdu. Mazur görünüz. 

Masumiyet devremin samimi
yetlerini anlatıyorum. Afif göy
nU hayata yeni açılmıya baıh

yan bir küçük kız da böyle be
nim gibidir değil mi efendim ... 

Büyüdüm. Artık beni iıtiyen

ier oluyordu. Lakin göynümün 
yarattığğı merhuni sinama artisti 
Valantinoyu andıran tipi bir tür
lü bulmuyordum. Bakir haya
tımda her gece beni ziyaret 
eden işte bu sima idi. Onun 
çok sevdiğirp gözlerinde bana 
karşı nihayetaiı saadetler vade
den öyle ateşli bir atk ve ıef
kat okuyordum ki tapındığım 
bu çehre hayal çerçevesinden 
çıktı. Yanımdan hiç ayrılmıyan 
bir hakikat bir ,eniyet oldu. 

Ailemizin üzerinden bir feli-

AKIT m telgraf ve telefon hab rl~ .• i J 
Bitaraf )ar j ne·· men~ 

•• • " • Mesaisi semerelerın 
M.ubadıl emlakı mesele- veriyor . 

~ d h k 1 1 Ankara, 15 ( Yakıt ) - D 
sın e a em o muyor ar encfimeni mesaisine devaın e! 

mektedir. Lanısun A harfi kB 
Atina 15 ( Apo) - Salahiyettar menabiden tereşşüb eden ha

berlere göre bitaraf aza mübadıl enıllk hakkında kendilerine tek
lif edilen hakemliği tetkik ettikten sonra verecekleri hüküm iki 
taraf için de mecburiyyülittiba olduğu taktirde kabul edeceklerini 
bildirmişlerdir. Türkiye kararın mecburiyyülittiba olmasını kbulden 
istinkaf etmiştir. Bu mesele hakkında dün bükümet mahafilinde 
izhar edilmiğe başlanan bedbinlik üzerine M. Venizelos atideki 
beyanatta bulunmuştur : 

- Müzakeratın nihai neticesi haklnnda daima nikbin bulunu
yorum. Her iki tarafta da hüsnü niyet mevcut olduğu cihetle iki 
tarafı da memnun edecek bir sureti tesviye bulunacaktır. 

Atina 15, ( Anek) - Dün aktam bitaraf mübadele azasından 
hariciye nezaretine gelen bir telgrafta kendilerine verecekleri 
kararın her iki taraf için mecburi olacağı hakkında kendilerine 
evvelden teminat verilmediği cih.etle mübadil emlak meselesinde 
hakemliği kabul edemiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Atina, 15 (A.A) - Ankaradan bir Yunan menbaından gelen 
haberlere göre muhtelıt komisyonun bitaraf azalarının kararlarını 
icrası mecburi addetmeği kabul eylemiyen Türkiyenin bu ihtiyati 
kaydi neticesi olarak mezkur azalar Türk iktısadi mes'elelerinde 
hekemlik vazifesini ifadan imtina eylemişlerdir. 

naat geldiğinden, tecil.. ittifakla. 

Dayinler vekili 

miien tercüme ve tetkik otuır 
muştur. Bu netice, bir cilt h~ 
linde çıkacak ve efkarı uınuJIJI' 
yeye arzedi miş bir tecriib' 
mahiyetinde olacaktır. Onıı' 
için dil encümenin n bu işt~ 
prensiplerini, ehemmiyet verdi~ 
noktaları, kanaatları göste~ 
mufassal bir mukaddime de b' 
cildin içine girecektir. 

Lügat Larusun Türkçeye ut 
bikidir. Yani Fransızcadan Tü 
çeye bir lfıgat gibidir ve F rs 
sızça Larustaki kelimelerin Tür 
çedeki mukabillerini göstermelr 
tedir. 

Bu harfteki kelimeler 6 biO 
kadardır. Kitabın Larus kıt'asıll' 
da olması tekarrür etmiştir. J3d 
vaz'iyette 5-6 yüz sayıfa tutl' 
cağı tahmin olunuyor. · Ancı) 
henüz tabıda kullanılacak bJ 
meselesi halledilmiş değildit· 

Reis Hasan Lütfi B. , Aliye 
H. a kararı izah etti, nasihat 
\erdi: 

- AhlAki temayüllerinizi dü
şündük, mazideki ahvalinizi na
zan dikkate aldık, cezayı çek
tirmiyeceğiz. Asil bir ailedensi
niz. münevversiniz. Elinden her 
nasılsa bir kaza çıkan münevver 
bir insan, tecilden mütenebbih 
olur, bir daha emri nehye mu-

Azaların bir kısmı bu cildiO 
tecrübe mahiyetinde olması fi 
münakaşaya konması itibarU• 

Müzakere teferrüat a1akadarıarın bunu lugatten ı,., 

kabil harekette bulunmaz. Siz 
de sakın yapmayınız. Eğer beş 
•ene zarfın bqka '"fku•t 

yaparsanız, tecil olunan cezayı 
o cürmünüzden dolayı birlikte 
çeker, iki kat cezalandmlırsımz. 
Buyurun l 

Şakir Pş. zade Aliye H. ; hafif
çe başını eğerek, mahkeme huzu
rundan çekildi, salondan çıktı. 
Herkes peşinden salonu terketti. 

Kalabalık arasında, bir zat, 
yanındakilere anlabyordu : 

- Zavallı, vaziyetten çok 
mustarip oldu. Ne ise mesele 
hallolundu, üzüntüsü bitti. Bir 
az daha uzasaydı, asabı büsbü-
tün borulacakb ve hapisaneye 
gidecek yerde, galiba...... Ken
disi böyle deıniş diye işittim ! 

ket tufanı geçti.. Zate-n bizi 
geçindirebilmekten fazla olmıyan 
servetimizi kaybettik.. Biribirini 
müteakiben babamın annemin 
vefatlarile felaketim gayeyi bul
du. Hemen yerEiZ yurtsuz, para
sız, kimsesiz avare kaldım ... 

Bu bikesliğiınin acılığı daima 
hayalim~e ya-iıyan sevgilimle 
tadile uğraşıyordum. Bütün bu 
elim zayiatımın melali içinde 
yalnız işte o beni terketmiyordu. 

Erkek sabursuz jestlerle ka
dına karşı yumruklarını sıkarak: 

- Sahire, isteri hastalığından 
doğma bütiln bu poeziye ne 
lfizum var.. Beyfendileri bıktır
mıyalım. Dert dinlemesi de he
men onu çekmek kadar mUz'içtir. 
Asıl cinayete gelelim. 

Sahire Hanım nefretin çarpık 
süzğünlüğile kocasını tepeden 
topuğa kadar gözden geçirerek: 

- Saffet cinayetini dinleme
ye neden bu kadar acele edi
yorsun? Bu faciayı, dehşetine 
kendini alıştıra alıttıra naklet
mezsem teessürümün şiddetin
den bayıiırım. 

Saffet Bey sıkıntılı nefes alış
larla: 

etrafında cereyan la ilmi bir eser olarak başt~ 
başa okumak zaruretinde bll" 

ediyor l unduklarını, binaenaleyh buol 
Ankara, ı 5 (A.A) - Dayin- göre iri puntularla neşrini iste' 

ler vekillerinin Maliye Vekili ile mektedirler. Diğer bir kısı.
temasları devam etmektedir. azalar ise tecrübe cildinin tab 
Mükalematın teferrüat etrafında itibarile yarınki esaslı ciltleri0 

cereyan ettiği müstabberdir. bir nümunesi olacak şekilde 1e 
Ankara, 15 (Yakıt) _ Da- Avrupadaki emsali gibi, LarıJf 

yialer ve. Ul-ö .. _5'1ıD M .. 

liye vekili B. ile ikinci temas
larını yaptılar ve aldıkları rak
kamlara göre vaziyeti görüştli· 
ler. ikinci temasın pazartesiye 
olması melhuzdur. 

• 
lstihsalimiz 

Ankara, 15 (Yakıt) - lktısat 
veklleti müsteşarları , umum 
müdürleri , ıube müdürleri, 
sabah ondan onikiye, on 
ilçtan yinnibire kadar lktısat 
vekili B. in riyasetinde toplana
rak zirai ve ıınai istihsal ve ih
racab teshil ve tezyit etmek 

- Tabii değil mi ya? Bana 
isnadetmek istediğin cinayetin 
faili kendin olduğuna şüphen 
kalmadıiı için nedametinin tid
detinden ayılıp bayılıyorsun ... 

Sabire Hanım - ·Bu mütehas
sis Beyfendiler dinliyecekler hü
küm verecekler.. Onların zihin
lerini kendi lehine hazırlamRk 
için bu sabırıizlanman beyhu
dedir. 

Saffet - Cinayete tiir yaraş
maz. 

Hakikatı sade ve çıplaklığıle 
ortaya koymalıyız. . . Kızlık m~
sumiyetlerinin tasvirleri içinde 
kendini Meryem ana gibi nur
larla haledar göstermeğe uğraş-
ma ... 

Avnüsselah - Bırakınız efen
dim istediği gibi söylesin.. Biz 
teessürün sahtesile hakikisini 
anlarız . 

Sahire hanım - Teşekkür 
ederim efendim.. Emrediniz. 
Sözümü kesmesin ... 

Saffet Bey lahavlcli bir su
ratla başını öbür tarafa çevirdi. 

Sahire Hanı~ hazin ezgin 
cümlelerle yine başladı: 

gibi, ufilk puntolar ve ~uayyeO 
ışaretıerıe tab ına taranarcfir. 

Encümenin ilk semeresi ol-' 
bu birinci cildin neşrine ç~ 
ehemmiyet atfolunmaktadır. Lir 
gatin kagıt ve tab'ı da fü f s olf 
cak, Devlet matbaasında yakıl" 
da basılacaktır. 

hakkında hazırlanan projeyi tel' 
kik etmişlerdir. 

Bu proje ictimada bulunanll' 
nn kendi dairelerine alakad~ 
olan işler hakkında iki ay e'I" 
verdikleri mufassal raporl~ 
tevhit eder şekildedir. Bu i~ 
barla içtimada 500 sahifeP" 
proje münakaşa ve müzaket' 
edilmektedir. 

- Harpten sonra memleke~ 
içinde parasız ve yapayaııd' 
kalmış güzelce bir kızın etrafl' 
saran tehlikeleri düşününüz. 

Ben saf kızcağız kimsef 

fenalık etmek değil fenalık f 
panların vücutlarından bih•~ 
bir masumdum. 

Saffet bey hararetli nefesıetlş 
hızını harice püskürerek : b' 

- Elverir Sahire... Bu ııı0 , 

h 
. . te 

terem müşavere eyetıoııı . , 
hammüldeki nezaketlerini sıJİ il 
timalde bu kadar ileri varıo•·~ 

Sahire hanım gözleri seJJJ.• e' 
dikilmiş bir madon mazliiJJJ11 

tile : . rıo'' 
- Bakınız efendim ıbta. r-1 

hilafına zalim inadında 15 
11"' 

d. s·· l . . k . or t1°' e ıyor. oz erımı esıy " .,,s 
runuzda bile zorbabğındaO c;ıJe' 
geçemiyor. Çünkü haklı ' ltioi 

b dece~ 
rimden davayı kay e ·ıroel-' 

k d d·~· i bl anhyara ne e ıgın !iyot·· 
kabına sığmaz bir hale g~ ·tıı' . ıstı 

Saffet bey kısık bır 
ile: 
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8 ütün koyun Dünya tavuklarına 1 aber_ya a ı 
lara V oronof bu sene ne oldu ? Sıhhi;:ı.7,~~~:!r "k ... ı 

Son günl<'r zcı rfınc'a ~ehr i miz· 

aşısı tatbik Bütün Avrupa meınleketteri yumurta de kızıı ve difteri hasta takıarınır 
ehemmıyetli bır 

k bolluğu içinde ! derecede art-edilece . B b. . I tığı ydzılnıak-
u neticeden zarar gören lZlZ · tadır. Haber 

· İktısat Vekaleti 

Karacabey harası 
ile Halkalı mekte
binde tecrübeler 

yaptırdı 

Aşı baytar mektebinde 
talebeye öğretilecek 

, Voronof 
jktısat vekildi Voronof a~ısınm koyunlara tatbikine bilhassa 
ehemmiyet vermektedir. Vekilet bu aşı hakkmda tecrübeler 

Y~pılmasım kararlaşhrmış, bu hususta baytar mektebi müderrisle· 
~ıne emir vermiştir. 

Alakadar müderrisler aşı tecrübelerini Karacabey harasında ve 
liaıkau ziraat mektebinde Avrupadan gelen Merinos koyunları ve 

bunların melezlerinde yapmışlardlr. Halkalı ziraat mektebinde ya
J>llan aşılar tamamen tutmuştur. Karacabeyde iki koyunun aşısı 
tut111amıştır. Neticei kat'iyeyi elde etmek için yakında bir heyet 
ttkrar Karacabey harasına gidecek yeni aşı tecrübeleri yapacakbr. 
Alınacak son neticeler üzerıne bu aşının koyunlara ehemmiyetle 
tatbikıne zirai mıntakalarda başlanacaktır. Vekalet aynı zamanda 
hu aşının mektepte ta ebelerede ehemmiyetle tedrisini bildirmiştir. 

~adilat 
arei umumiyei vi ayet 

kanununda 
ldıarei umumiyei vilayet kanu-

11~tıda baıı tadilat yapılmış ve 
~ılay t' · b'td' · · t' B e ımı:ıe ı ırılmış ır. una 
ld6re, meclisi umumilerce kabul 
t i1 
'- en vilayet bütçeleri valiler 
t rafından Dahiliye vekaletine 
... ~derilir. Bu bütçeler alakadar 
~~tif, Sıhhiye, Nafia, İktısat 
\Dahiliye vekaletleri mümes
) tinden mürekkep bir komis
i~da tetkik edildikten sonra 
~ heyeti vekilJerinin kararı 
~~~eisicümhur Hz. nin tastikiJe 
bık olunur. 

~ ahiliye vekAletinde içtima 
b~ t~ek olan tetkik komisyonu, 
~Çtlerin tevdii tarihinden iti
l\ı .t11 bir ay zarfında tetkikab
•~· '~ntal eder, komisyonun me
"q'•ı 'h 'd' l . ı zarı ır. . 
~ htılıflı hususlar icra vekilleri 
t~tince halledilir. 

'trı tclisi umumiler, gelecek 
t ~ büt çesile birlikte verilen 
b:Çen sene hesabı kat'isini ve 
•~- bapta encümeni vilayetlerce 
."'tlf 
~ik •rn olunacak mazbatayı tet-
~\t tderek karar ittihaz eder. 
ci, besahı kat'iler vali tarafın
fllq~ Dahiliyeye irsal ve tastik 
t~ inak üze Divanı muhasabta 
~derilir. 

il ' 11unun 116 mcı maddesi de 
~\.trette tadil edilmiıtir: 

qtı ~clisi umumii vilayet aza
~" ta~ nıeclisin devamı müddetince 
't tlııye S-1 O liraya kadar tahsi
~tı "b llyda 8000 kurüş üzerin· 
147 ~cırah verilir. 
dil ı~ci madde de şu suretle 
ı:- edılaıiştir: 
l:.tıc·· • . 
k 'Un:ıenı daımi azasıoa mec-

'd•ra~arıh·ı~ ayda 75-150 liraya 
a sıaat verilir. 

Tamirat yok 
Enıanet muavini Tak

sim abidesi için 
böyle diyor 

Etrafı sımsıkı tahtaperdelerle 
çevrilen Taksim abidesinin tami
ratına devam 

edilmektedir. 

Tamirat abi
denin kaide

sindeki taşlar

da icra olun
maktadır. 

Bu ameliye Hdmtl B. 
on beş güne kadar ikmal edi
lecektir. 

Dün bu mesele hakkında ema
net muavini Hamit bey şunları 
söylemiştir : 

" Abide de öy 'e yazıldığı gibi 
esaslı tamirat fılan yapıldığı va
ki değildir. Yalnız bazı kısımları 
cilalanmaktadır. Bu da yakında 
ikmal edilecektir. ,, 

Telgraf hatlarz tamir 
ediliyor 

Geçenki kasırgadan bozulan 
Ankara-İstanbul telefonu dün 
ıtabah 7 den itibaren tek hat 
üzerine işlemeğe başlamıştır. 
Anadolu ile telgraf muhaberatı
da tek tel ile temin edilmiştir. 
Kartal-Hiıar arasındaki ufak 
bir arızanın izalesinden sonra 
bütün tellerle muhabere kabil 
olacaktır. 

Yırtık paralar 
Ankaradan alınan malumata 

göre yırtık paraların değiştiril
mesine bu çarşamba gfinünden 
itibaren baılanacaktır. 

Fakat bu hus staki emir dün 
akşama kadar Ziraat bankasına 
tebliğ edilmemiştir. 

G eç~n sene bu ayda yumurta 
fiatlan bugünkü fiatlardan 

pek çok yüksek idi. Bu sene 
ne için böyle oldu? si:ıe bu işin 
iç yfizünU anlatalım. 

Fiat düşkünlüğünün ilk sebe
bi ihracatın azalmasıdır. Geçen 

sene bu aylarda vasati olarak 
her ay ( 20 bin ) sandık "her 

sandıkta 1440 Yumurta vardır» 
ihracat yapılıyordu. 

Bu sene bu miktar pek q11.
ğıya düşmüştür. Sabcı ların elinde 
fazla yumurta vardır. 

So a havaların "yi gitmesi 
doJayısi le tavuklar Um it edilen 
zamandan daha evvel yumu.rt-

lamıılardır. Halbuki geçen sene 

Hava klübü 
Tayyare cemiyeti hal

kı hava sporuna 
alıştıracak 

Tayyare cemiyeti, sivil tayya
reciliğin inkişafı için hava klüp
le.ıi tesisine karar vermiştir. 

Ankarada, İstanbulda, ve İzmir
de açılacak olan bava klüpleri 
halktan her isteyeni tayyarecili
ğe alıştıracaktır. Tayyare cemi-

yeti bunun için tayyare, saha, 
muaJlim temin edecek ve he
veslile1i kaydedecektir. 

Tayyareciliği öğrenmek isti
yenler için, her giin müsait za
manlarda tedrisat yapılacak ve 

uçuşlar tertip edilecektir. Talebe 
memur, işçi, hasılı her istiyen 

genç tayyare klübüne aza ola

bilecektir. Klüp azaları sabah
leyin ve akşam üstü tayyareci
likle meşgul olacaktır. 

Tayyare cemiyeti hava klüp

leri için hazırlık yapmaktadır. 

Mütekaitler 
Ankaraya bir heyet 

gönderiyol.ar 
İnhisarlarda çalışan mütekait 

memurlann tekaüt maaşlannın 

kesileceği haberi üzerine bu 
mütekaitler Ankaraya üç kişilik 
bir heyet göndermeğ'e karar 
vermişlerdir. 

kı~ mlithiş olduğu için tüccar 
bu .sene de ayni halin tekrarla
nacağını tahmin ederek fa:ıJa 
miktarda yumurtayı buz hane
lere istok etmişlerdjr, Biriktiri
len yumurtalar büyük bir kış 
gelecek diye muhafaza edilir
ken i~ aksi çıkmış bu sene kış 
olmamış ve tavuklar her sene
kinden faz.la yumurtlamıya baş
lamış ve yeni mal piyasaya çık
mıştır. Yumurta fiatlarmı kıran 
ilk sebep budur. 

İkinci sebebe gelince bu da 
bizden yumurta alan Yunanistan 
İtalya ve Fransanın bu sene 
fazla yumurtaya sahip olmaları
dır. Her sene bu memleketler 
k~ndi memleketlerindeki yumur
taları şimal memleketlerine sev
kederler ve kendileri için biz
den yumurta alır lardı. Halbuki 
bu sene cenubi Avrupa da kıt 
şiddetli olmadığından bu üç 
memlekette de yumurta bolluğu 
vardır. Hem satıyorJar hem de 
kendi ihtiyaçlannı tatmin edi
yorlar. 

İklim şartlamıa rağmen fiat~ 
)arı bir miktar daha qağl dü
şüren üçüncü bir sebep daha 
vardır. 

O da harice sevkedilecek yu-

ver ildiğıne gö

re, bu hasta
lıklar Bogaz 

içinde ve di- A l; Rıı:u B . 

ğer bazı semt erde çocuklaı 
arasında sari bır şekilde devam 
etmektedir. 

Dün bir muharririmiz sıhhat 
müdürü Ali Rıza Beyle görüş
müştür. Ali Rıza bey şunl arı 
söylemiştir: 

- Sık sık ortaya şehirde 
ehemmiyetli hastalıklar oldu -
ğu söyleniyor. Bu doğru bir 
şey değil. Bugün kızıl ve 
difteri vukuatı hemen yok 
denecek derecede azalmıştır. 
Bu mevsimin hastalığını tahav
vülatı havaiye dolayısile nezlevi 
hastalıklar teşkil etmektedir. 

500 şoför 
Süratli gittikleri için 

cezalandırılanlar 
bu kadar 

Seyrüsefer merkezi yirmi kilo 
metreden fazla süratle giden 
şoförleri ehemmiyetle takip et
mekte ve cezalandırmaktadır. 
Şimdiy kadar 500 zil mütecaviz 
toför cezalandmlmıştır. Kontro
la gece gündüz devam edil
mektedir. 

murtalarm pahalı olmasıdır. 
Çünkü: Muamele vergisi fazla
dır. Bu fazlalık şundan ileri ge
liyor: Yumurtaların azami fiatı 
sandık . bqına 38 lira olduğu 
halde Ticaret odasının muamele 

rgisine esas olmak üzere tayin 
=~iği vasati fiat sandık başına 
49 liradır. Yeni mal satanlar 
38 liralık yumurta sattıkları 
halde ihracat resmi olarak 49 
liranın yüzde ikisini vermekte
dirler. Bu miktar tabiidir ki fiata 
binmekte ve ihracatın azalma
sında müesser olmaktadır. 

Bekle
yiniz MONTEKARLO 
M 
o 
N 
T 
E 
K 
A 
R 
L 
o 

yeni tefrikamız 

Montekarlo 
Rezaletleri 

Be/de
yiniz 

Yakında okuyucularım1za fev
kalade meraklı yeni bir tefrika 
takdim edeceğiz. 

Bu yeni tefrika '•Montekarlo,, ya kumarbaz 
kıyafetinde giden bir muharririn uzun tetkikler 
ile elde edebildiği feci hakikatleri tasvir 
etmektedir. Bu muharrir u Montekarlo,, da 
intihar ettikten sonra kurtarılmış olan bir 
adamın yardımı ile bu yüksek Avrupa 
sefalethanesinin en gizli rezaletlerini ortaya 
çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu 
gibi de yazmıştır. " Montekarlo ,, nun ne 
demek olduğunu anlamak istiyenler mutlaka 
bu tefrikamızı okumalıdır. 



lzmir volu ile !.. 

Mübadiller davdsı, gayri 
• mübadillerin hakları, e

tabli meselesi, İstanbul anlaş
ması, Ankara mukavelesi, Atina 
protoko'u... ve bütün bunlardan 
sonra " Venizelos ,, un İzmir 
yo u ile hükumet merkezimize 
geleceği ha be· i... işte aşağı yu
karı on yı dan beri Türklerin 
sinirlerini geren, tahammüllerini 
tüketen hadise zinciri budur .. 

Türklerle Yunanlılar .,rasında 
sürüp giden bu mesele, haklı 
söz er, inkar edilmez senetler 
karşısında duvara çarpmış lastik 
top gibi geri fırlıyor, müzakere· 
ler yarım kalıyor, heyetleer de
ğişiyor, inkıta başlıyof ve niha
yet günün birinde : " müzakere 
akim kaldı ! ,, tebliği ile karşı· 

taşıyorduk. 
Kaf dağları gibi tılısımlı gö

rünen bu işin sonu ne olacak 
bil mi) orum. Fakat dünkü gaze
telerin neşret~ıkleri telgrafı çok 
manah bu.duğumu saklamıyaca
ğım. Ne zamandır Venize osun 
Türkiyeyi ziyaret edeceği söyle
niyordu. Hiç birinde İzmir yolu
nun ihtıyar edileceği kaydı yok
tu. Bu haberin hakikat o.up 
o mamasını düşünmüyorum, am
ma hadiseyi iki türlü tefsirden 
de kendimi alamıyorum. 

Birincisi İzmir yolunun ihtiyan, 
Yunan ruhunun müzmin hasta
lığı olan '' Megalo idea ,, dan 
ilham almış bir karar mıdır ? 
Sorgnsu ıJe zihnimde kıvrılıyor. 
lçleniyor ve göğsümde kü lenmiş 
bir ateş eşelenmiş gibi yanıyo
rum. Bu, hissimin hamlesidir. 
lznıir topraklarına, o toprakların 
ihtirası rüyalarını dolduran, ora
ya kolatmak ümüdini besliyen 
biç kimsenin ayak basmasına 

tahammül edemiyorum. 

Aklımın, mantığımın hükmü 
böyle değil. Onun sesi: "Venı ze
los,, İzmir yolu ile gelecekmiş. 
Ne ·sabat, ne isabeti.. diyor. 
Versayda, Klemanso ile Loyit 
Jorju kandırırken Olimp if ahı arı 
mertebesine çıkardığı Yunan 
ordusunun, nasıl kuduz bir sürü 
olduğunu o talıhs :z topraklardaki 
isleri ha'a silinmemiş yanğın 
harabelerinden ve henüz kanları 
kurumamış masum mezarların

datı okuyup anhyacak. 

Esat:rin alev nefesli ifritleri, 
ajderhaları bile geçtıkleri yer· 
lerde bu kadar gaddarca izler 
bırakmamıştır. Yunan tarihinin 
'iOn fasıllarında pek kalın çizgili 
bir sima taşıyan bu diplamatin, 

lzmir yo~unu seçmesi kendi he
sabına cür' ettir. Çünkü orada 
yalnn Yunan zu!münü görmiye
cek, İzmiri Megalo idea hudut
larından ebedıyen ayıran iskelet 

hisarlarını se}redecek ve yüz
binlcrce a 'Jİlzadenin bu geoit 
mezarı önünde sakalları.un kir
pileşt ğini duyacaktır. 

S.ewaft 
Matb4amıza gelen e5erler: 

Varan üç 
Genç ve kıymetlı şairimiz 

Nazım Hikmet Bey üçüncü ki
~abını bu isimle neşretmiştir. 

M..ıallim Ahmet Halit kütübanesi 
t4rafından temi~ bir şekilde 
bastınlan « Varan üç! » tairin 
yirmi beş mJnzumesini muhte

vidir· 
Edebiya~ ka!'ilerine tavsive 

ederi:t. 

Ruhi Beyin defte .. ~inden: 25 

Girmediği memleketi bilen adam 
Tesalva Yenişehrine yen· memur tayin edilen 
bir zat o vakte kadar hitr- görmediği bu şehri 

tamamen tanıyordu 

Günd ·· z meşguliyetleriniz, yor
gunluklarımı karı~ık bir takım 
inikaslar viıcude getirir ve size 
karışık rüyalar halinde görünür; 
yahut, hazmın tesiratile 
hafız:mızdaki izler kuvvetlenir, 
canlanır, birbirıle imtizaç ederek 
rü anızda bir takım had ıseler 

görünür. Bazı sun'i rüyalar da 
vardır. 

Mesela, siz, karanlık bir oda
da uyurken birisi elindeki lamba 
iJe odanıza gırse; o z, man daha 
tamamile istirahate nail ola
mı van asabınız müteessir olur, 
kendinızi bir yangın içinde gö
rebilirsiniz; bunlar hakıki olmı
yan rüyalard1r. 

Fakat gecenin mühim bir kıs
mını uyku ile geçirdikten sonra 
meşguliyetlerin, yorgunlukların 
hazmın bütün tesırleri bitmiş, 

asap tamamile istirahatini ka
zanmıştır. 

Sabaha karşı gördüğü-
nüz rüyalarda bunlar hiç bir 
suretle amil değt ı dirler; o zaman 
gördükle;iniz ekseriya haki
kattir. Yakın yahut uzak bir 
istikbalde maruz olacağınız vak
alarm birer ıtadesidir. Dıkkat 

edin z hakikeıte tetabuk eden 
rüyalarınızı ekseriyetle sabaha 
karşı görürsünüz. 

lspiritler bunu da şöyle izah 
ediyorlar: 

Diyorlar ki, insan uykuda 
iken şuuri hareketlerin kaybet
tiği için, ruhu serbesttir, dile
diği ş~kil ve tarzda size telki
nini yapar; bu telkin edeceği 

şeyi, bağlı bulunduğu mane
viyettandır. 

Diger bir kısım alimlerin 
dediğine göre, insan uykuda 
iken ruhu kısmen bedeninden 
ayrılmış, maneviyata karışmıştır, 

sabaha karşı avdet eder; bunun 
için tsm:ne de <<ruhu sair » der
ler. Ruh mcıneviyatta iken öğ
rendiği şeylerden ifşasına müsa
ade edilenleri, sabaha karşı 
avdetınde ızhar ee1:r ve rüya 
batınde gösterır. 

ı~ter birinci, ister ikinci fikir 
kabul edilsin, ruh haber vere
ceği şeyleri şöyle olacak, böyl~ 
olacak diye söylemez, bir takım 
rümuzler ile gösterir. Her ne 

tabiate maliktir, hele çocuk ne
şideleri yazmakla, kalbine bir 
çoc1ık saffeti gelmiş, şimdi bu
lunduğu yeşil ovalar, ruhuna 
inşirah vermiştir; bu sebeple 
öfkeleneceğini hiç zannetmiyo· 
rum. 

Gelelim hadiseye : 
T esalya harbinde Yenişehir 

zaptedilmişti; Etem paşa kuman
dasındaki ordu Dömeke önünde 
çarpışıyorrlu. Lamyayı da aldık
tan sonra Atinaya girmek ko· 
lay olacaktı. 

T esalyada elimize geçen kasaba
lara, hükumet, memur tayin edip 
görıderiyordu; o zaman pek genç 
otan bu muallim arkadaş ta Ye
nişehir postanesine memur edil
di. 

Seksenlik bir Türk kahrama
nı olan Hafız Abdüleıel Paşa
nın şehit düştüğü Milona geçi
din ı geçti; OJımFos tepelerinin 
karlan arasında saklanan yıld1-
rım lar ilahi Zevs ile refıklerinin, 
Türk savleti karşısında, tir tir 
titrediklerini gördü; zaferimizle 
göğsünü kabartan, daha dünkü 
toprağımız, T esalya ovasında idi. 

Kösem nehri üzerindeki köp
rüye geldiğiıniı zaman hayretle 
etrafına bakındı : 

- Ne tuhaf ben buralarını 
biliyorum! 

Diye bağırdı. 
Evet, o, bu yerleri aynı ay

nına biliyordu. İ~te bu bulanık 
sularla akan nehir, bu köprü, 
şu ovalar, şu uzakta görülen 
köy... Hepsi, hepsi evvelce 
gördüğü yerlerdi; fakat nasıl 
o uyor da bunları elıfi elifine 
tanıyor? 

- Garip şey, ben buralara 
gelmiş miyim? 

Dıye kekeledi. 
Hayır ne münasebet? Henüz 

yirmisinde bile olmıyan bir deli
kan lının evvelce Tesalyaya gel
miş olduğunu farzedelim; lakin 
bunun için imkan yok; nasıl 
olsun ki değil Yenişehir, Ve estin, 
Golos gıbi kasabalarda, Tesal-

Yorımasır eı'celki : 
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························································ ise sabaha karşı görülen rüya
larm, ekseriyetle hakiki olduk
larma dair bende birçok notlar 
vardır. Hele bir tanıdığım var ki 
yevmi hayatının nasıl geçeceğini, 
her gece rüyasında görür. 
Kım mi dediniz? Yağma yok, 1 

muallim beyle aramı açmak 
isterseniz, beni bu hususta tazyık 
edersimz. Hoş, ~tseniz de söy
lemem ya! 

Bir haftadanberi aevnm 
eaen küşavışi hava ceş
kaveri baharan olacak 
derecelerd~ Jt>tafctnüma 
olduğu halde, evvelAi ge
ce saat sekizde birden
bire karavel cihetınden 
vezan otan cuzgar ile 
nüzuleden ber~bugünkü 
şif anın ferda va da şamil 
olacağı memulile müste
rihülbal olarak hab ·, ıs
ticahate vatanlara jabah
levin b4hşi ı a~e ve esef 
evlemıştir. 

Şimdi hakiki rüyalara dair 
elimdeki notlardan bir ikisini 
söyliyeyim. 

Hu anlatacağım hadise yine 
bir muallim arkadaşın başından 

geçmiştir; lakin bunu öteki mu
allim e kanşbrmayın, bu büsbü
tün ayrıdır. Bir de hamdolsun ki 
lstanbulda değildir; bunun için 
kendisinden musaade almağa 
lUz.um görmedim; eğer okur da 
memnun olmazsa ne yapayım ? 
İsmini yazmadığım kafi bir ne
za kct sayılmaz mı? 

Esasen bu arkadaş ulvi bir 

Hakikaten beş,on sene .. 
denberi badelcemrai kar 
yağdığı gôrülmediğinden 
bu sene her memleketi 
cüz'i ve külli hisjed4r 
eden $Ouğun buıaca dahi 
fevkal&de bir surt>ite M>n 
nelesi baridini izhar ef .. 
mış olmak,ı6ı der kardır. 
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Dünyanın en büyük mugannisi olan 

AL <lOLSONU 
bütün sinema a eminde b r inkılap getiren 

CAZ M.UGANNİSİ 
Chanteur de Jaz 

filmin~e görm.~~- ve işit~ ELHAMRA sı·nenı!lsını 
mek uzere butun ebalı U il 

o akın akın gıtmelidir. Bugünkü pazar günü matineler 
o saat 13 ten ilıbaren başlar. 
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ıs Son ve muhteşem sessiz fiıim programı olmak üzere sureti 
,fi'\ hususiyede intihap olunan 
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© BilR AN IÇJIN (EROTlKON) 
~ heyecanlı filminin deh:ıkar ~ümessil.eri güzel olduklan kadat 
D) mahir artist olan IT A RiNA ve OLAF F JORD dur. 
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hur artı tın perestişkıirlan 

H F . t L g ii : MELEK SİNEMASINA 
~i rı ı an g ~ koşmok ıa ,.e ayrıca gö ttrilmekt e oll 
•• •• 1 • • ~ 
j ~n m•Ull~ın _ ... i :! ! YENi EVLILB 

il Kamer~e ~a~ı o il = .!ı.:-iE,;f E:~:~~:~~:~·. ··· 
;ı :: 1 epebaş tiyalr0$unda bu ok~arrı J 
.: Mümümesilleri :: 
il GERDA MORUS ii 21 

'
30 

da. 

~~ ve ~~ Gölgele- ŞEHREMANE 

!L,~~~~~,~~~~~;~,~~~'.~;.;,~~;J ri~ ;;~ı m ~ 
yanın hiç bir tarafında ne bir \\\ 
akı abası, ne bir alakası var. Matmazel Juli 1 

Mesela, ben Hindi Çinideki 1 perde llll 
Tercüme eden: 

Soygun şehrini, hatta resimde Piraye Fuat 
olsun, görmediğim gibi, o da H. mmıı~ dah~ Tesalyayı ömründe gör-

memişti; belki mektepte coğ

rafya okurken bile, hiç te meş
hur ol mı yan bu Y enişehirciğin 
ismini işitmemişti; işitmemişti 
ama, her tarafı pekala bili

yordu. 
Zaval lı küçük memur, istikba

lin muallimi, bu 'muammayı na-

sıl halletsin? yanında bulunan 
arkadaşları, onun dalgın dalgın 

etrafa bakıp kaldığını görünce: 

- Ne oluyorsun, yahu uyu" 

yor musun? 
Diye bağırdılar. 

Bu "uyuyormusun?,, sözü bil
mecenin anahtarı oldu; memur 
bey, hemen uykudan rüyaya 
int kal etti. 

- Hay Allah liyıkını versin, 
işi anlaşdıml 

Dedi; meğer, inanır mısınız, 

bizimki bir sene evvel, tamam 

bir sene evvel rüyasında bura· 
larmı görmemiş mi? Bugün bu-

lunduğıı yerler de aynen gördük
lerine tevafuk ediyor. 

' Demek ki bir sene evvelki 
rllya bir müstakbel hakikabn 

ifadesi olmuş. 
Bitmeli 

Yeni tefrikamıı 

Montekarlo 
rezaletle~ 

Pek yakında (Vakıt) sütunlar/ 

23 NlSAN 
ÇOCUK HAFT ASlıt'~ 

ilk günüdur 

Mart 
1930 

. ,a.16 
Güneşin d<>tuşu: 6, 12 - bohl' ·• 7)1 
Ayın doğuşu: 20,28 - bobl' • 

~abab 

4,49 

Namaz 

Bugünkü ha9'a 
Bugün Rıl.zıldr mütelıaıJıJi[ ' 

açıktır. 
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M eyler J 
Seyrisefain l'e nıillf 

vapurcu la run zz 
. Milli vapurcu arla Seyrısefain 
ıdaresi arasındaki rekabet n kal
~ırılnıası hakkında t eşebbüs' erde 
ulunmak üzere Türk vapurcu

ları birli ği müdürii Şevket B. 
d" . un Ankaraya gitmiştır. Muma-
ıleyh . d . . 1 • 

aynı zsm ın a ı man ış erı 

Ve vapurcu:uğun geçirdiği buh
ran hakkında İktısat ve Nafıa 
~ekaletl r ·ne vapurcular namına 
•zahat verecektir. 

liastaneler çoğalacak 
Bır refıkimiz şehirdeki has

~nelerin gayrikafi olduğunu, 
b·ı:nanetin şehrin en bell ı başh 
l~ iht ya cı olan hastane ere 
di~ı~ geıcn ehemm yeti verme-

iini yazmıştır. 

8 Dün Em.met muavini Hamit 
' bıı hususta şunları söy emiştir. ··n I aba henüz bütçeyi hazır-

1Yarnadık. Maamafıh bu sene 
haataneleri daha ehemmiyet.ie 
ha1arı dikkate alacağız. ,, 

Seyrüsefer m t" rkez"n de 
davak vıven şoför 
Enıanet, seyrüsefer merkez"nde 

bir şoföre atılan dayak had sesı 
hakkında tah kıkat yapmıya mü-

~~.tiş .. Hüsnü Beyi memur etmişti r. 
Usnu Bey dün seyrüsefer mer

kezine giderek tahkikata baş
latnıştır. 

Emanette asansör 
Eınanet binasına konacak 

~sansör makinesi gelmiş, yerme 
la 0 nrnasma dün den itibaren baş

nrn ştır. 

"~On güne kadar makine yerine 
tl:ı~ i.s!e.r:ıi! e baal.wa~ldıi-

ti' VAK,Tın 

l{üçük ilanları 
Her a1n ıır•ırolunur 

---Tarife ____ , 

De/alı/.. 

" 

,, 

kuruş 

30 
50 
65 
:Z5 

ilıriv11ç kalm1Jv•n
t4va kadar ( azami I 

100 ıo defa) ı an edil- \ 
>tıek ÜZt·re maki u ) 

b Abonelerimizin her üç aylığı için 
ır defası meccanen 1 

I 4 Sat ı r j!cçen llAnlarııı fazla ~atırı 
Çlıı ~ er kuruş zıımmolunur . 

~nvanlar: 
bq Orta tahsi ımi - bitirdim. Hesap 

l\o 
~l ·Dttırn. Her türlü işi )nparım. Vakıc 

~ 
1 

On Y_e_d_i _y_a_ş_ın_d_a_y-ım----A-v-uk--n-t 
t~ditıd 

rı.111• V e 'C\ a bir ticaretancde iş arıyo-
akıua (. iş ) rumuzun:l miıracaat. 

l----------------~ 
~n ders'eri : 
I\~ ~ 

&ı~. .amanda m i.ıkcmme l surette Fran· 
~a . 

ttt· Oğrenmek istiyenlcrle tcrcemc 
I' itecek 
~\·u Yazısı olanlar .. \'akıt,, vasıtasile 
ltıııtc~ · ıBcd· ye müracaat ctıinler; şerait 
~ 
~n-a __ n_e~şy-a~:----~-
~ın.-:-11---...;..:.._ 

~'}~ tnarkalı iyi bir piyano aranıyor. 
~- osu ol 1 
"' llıü an ar Vakıtta S. C. rumuzu-

racaat etsinler. 

Adliyed e : 

!skançhk 
JE®hiil~ır 

Tesirile işlenen cinavetın 

muhakeme~ınde d ü nkü 
saflıa 

Karısının amcazadesi Adnın 
Beyi k ısk ançlık tesirile ö!dürmek
le maznue tüccardan Basrı Be
yin muhakemcs:ne dün İstanbul 
ağır ceza muhakcmesınde de
vam olunmuştur. Dünkü muha
keme esnasında, evveıa yüzbaşı 
lsmail B. şahit sıfati le dinlenil
miş, maktul Adnan Beyin yara
landıktan sonra göğsünü açarak 
« Beni Basrı yaraladı » ded iğini 
anlatmış, vak'a etrafında izahat 
vermiştır. 
Şhhit Mehmet Nuri Bey, vak

anın cereyan ettiği evde bulun
duğunu, maznunun kapıdan gire 
rek h:ç bir şey söylemeden ta
bancasını çekıp Adnan Beyi 
vurduğunu, polis Ali Nuri Ef., 
maznunu nasıl yakaladığını an
latmışlardır. 

Muhakeme, başka bazı şahit
lerin ce : bı için martın yirmi do
kuznncu günü sabahına bırakı -
mıştır . 

İhscln Ziya B.in 
ölümü 

Tahkihat neticesınde dört 
k,ş; ievkıf olun du 

G eçen sene Urlada hakim İhsan 
Ziya B. bir akşam evine g •der
ken başına bir demir parçası 

ite vurulmuş, hastanede ölmüş-

tür. 
Bu vak'a etrafında tahkikat 

yapı lmış, katil buluoamamışb. 
Tahkikat neticesinde son gün

lerde Mehmet oğ:u deyirmenci 
Mehmet, Girıtlı Sait oğlu Mu
harrem, göle oğlu Arif ve Boş
nak Hüseyin, tevkif o:unmuşlar
dır. Maznunlar isticvap edilmek
tedir. Bu cirayetin müşevvikle

ri de oldu~u zannediliyor. Kuş
ada müddei umumisı Ha•İt B. 
tahkikatla meşguldür. 

Radyo 
Emir bekliyor 

Radyo şirketi müdürü Hamdi 
B. dün Ankaradan şehrimize 

gelmişt ir. 
Mumaileyh Bütün Avrupada 

lehimizde güzel bir propaganda 
vesilesi olan şehrimiz radyo
sunun tekrar faaliyete başlaması 
ıçın bugünlerde Ankaradan 
emir bal<lenildiğini söylemiştir. 

Borsada 

!sterlin 
İngiliz lirası dün borsada 

1035,5 kuruşta acılmış ve 1032 
kuruşa kadar yükseldikten son
ra 1027,75 kuruşta kapanmışnr. 

Orta Asyada sı
nai faaliyet na

sıldı, nasıl 
olacak? 

Orta Asya cürnhuriyetleri da
hilinde sınai vaziyet n yükseltil-
mesi için pek nıühim teşebbüs
lerde bu lunulmaktadır. 

Vasati Asya rnümessilJerinden 
mürekkep bir komisyon sanayii 

inkişaf ettirmek usul lerini ara

makta ve mevadı iptidaiyenin 
mahal linde istihlak edildcek ha-

le konması için Çareler hazırla
mak tadır. Asıl yapılan mesai, 

kimyevi tasf.yelere, zeytinler.n 

imaline, ham ipeğin dokunacak 
hale sokulmasına, ve kimya sa-
nayi ile, sun'i gübrelerin imali 

sanayıının ve sanayii nesçiveoin 
terakki ettirilmesine taaHôk et
mekl edir. 

Komsiyon ayni zamanda nadir 
madenlerin işletilmesi, elektrik 

tesisatı vücuda getirilmesi maki
nalar imal edilmesi, ve ' inşaat 
mevadı sınaiyesinin ileriletılmesi 
ile meşgul olmaktadır. 

Orta asyada traktör ve zırai 
makine depoları tesisi için beş 
senelik bir program tanzim 
o unmuştur. Beş seneye kadar 
250 alatı zıraiye stasyonu vü
cuda getirilecktir. 

1931 Hk baharına kadar tesis 
olunacak istasyonlann miktarı 

~50 
Yaşında bir 

ada mi 
Kof eranslar vererek 
çok yaşamanın sırrını 

söyleyecekmiş. 
Deyli Ekspresin verdiği mal6-

mata göre dünyanı enn ihtiyar 

adamı Li Çing Yun namında 
bir Çinlidir. Li Çing Yun, iki 
buçuk asırlık hayab hakkında 
konferanslar vermek üzere bir 

seyahata çıkacaktır. Deyli Eka
pres, bu ihtiyar adamın bu ka
zançlı işte muvaffak olmasını 
temeni ediyor. 11Li Çing Yun,,un 

beyanatına göre kendisi 1680 
senesinde tevellüt etmiş, şimdi
ye kadar 24 kadınla izdivaç. et
miştir. Son karısı hali hazırda 
60 yaşında olmakla beraber 
kocasına göre bir çocuk sayı
labi ir. 

Genç iken kimyaker olan 
Li Çıng Yun, bu kadar uzun 

80 oi bulacaktır. 

Bu staayomlarda cema' an 
80,000 beygir kuvvetinde maki
ne cemedilecektir. 

Reıimlerimizin biri asril~me-

illa j 011 

• 
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den evvel Türkmen dokoyucu 

kadınlannın ha1ini, diğerinde 

aarileımiı bir Tnrkmen kızının 

mensucat fabrikasında çalışmasını 
göstermektedir. 0 11 '.\:I 

f f 

lngiliz kızlarına ateş hazır! 

~~r 

Silihlı İnQiliz 
kızlarından 
bir Qurup 

İngiliz darülfünunlannda talebe kızlara da endaht talimi yaptı
rmak adeti teammüm etmektedir. Kızlar tüfek atmakta maharet 

gösterdikten başka bunlar arasında şampiyonluk müsabakaları da 

yapılmaktadır. 

Yukardaki resim, darülfünun kızlarından bir gurupu göster-

mektedir. 

bu kadar uzun yaşıyabilmesi
nin sırlarını ifşa edecek ve ilk 
konferansını Cengtufu şehrinde 
verecektir. 

Faik Sabri Bey ıııuıı ırı ıııı~ıı ııı ıl~lll~~oo~mın ıımıııımıınıı~mıııımııoo~~~ııınıwmm ııımıı 
Devlet matbaası müdürü Faik 

Sabri Beyin Ankar ada Gazi 
enstitüsü müdürlüğüne tayin edi
leceği bazı gazetelerde yazıl- ı 
mıştı. 

Haber aldığımıza nazaran bu 
gün için böyle bir mesele mev
zuu bahis değildir. 

Polis müdürü evile~fi 
Bir haftadanberi şiddetli gi

ripten mustarip bulunan polis 
müdürü Şerif bey iyileşmİf, dün 
makamına gelmiştir. 

G d • •• •• k Sullanalımel d6rdanci1 tullı 
an 1 yurur en '/eımıııınden : Gümrilkler umum mü-

Ge~ti ği yeri felce dnrlüğilne izafetle avukat Sırrı 
uğrabyor 

Londra, 15 (A.A) - Bom
baydan Deyli meyle bildirildi
ğine göre Gandinin geçmekte 
olduğu köylerdeki Hintli muh-
tarlar ile yerli bükiimet memur
ları idare makinesini felce uğ
ratmak için birer birer terki 
vazife etmektedirler. 

Beyin lstanbulda Ba kapan ha
nmda 78 ve 79 numarada mukim 

Hacı Hafız oğlu Ali Rüştü Ef. 
aleyhine ikame eylediği farkı re

simden a1acağı olan 27 lira 70 
kuruşun tahsili hakkında gıyaben 

cari mahkemes nde müddei ve

kili bir kıt a beyanname ibraz 
eylemiş ve müddeialeyhin ika-

metgahının meçhuliyeti 
işbu gıyap kararının 
müddet e ilanen tebliği 

hasebile 
15 gün 
karargir 

olmuş ve yevmi muhakemeniD 
21 nisan 930 pazartesi günO 
sa<ıt 13 buçuğa talikine karaı 
verilmiş olmakla yevmi me7kiiru 
muayyende mahkemede ispatı 

vücut etmediği veya tarafından 
musaddak bir vekil göndermedi
ği takdirde mahkemeye kabu' 
edilmiyeceği vakıayı kabul ve 
ikrar addolunacağı ilan olunnr 



•• •• 
DUŞKUNLER :2 

Ana 
Yazan : Sadn Etem 

Dünkü kısmın bülasası 
[ Sek en ~ aşınd:ı ve selcsen çocuklu 

paşanın kızlarından binsi ol:ın Şem"'a H. 
13 yaşına kadar annesile birlikte Düzce· 
nin Çcrkcs ko\ !erinden birinde yaşardı. 
Orada aca biıı~n erkek çocuklarla yarış 
eden at çalrnıya çalışan bir haşan idi. 
13 yaşına geldiği zaman paşa kızını ko· 
nağınn aldı. Kız konakta bir türlü hanım 
hanımcık olamı~ ordu. 16 yaşına geldiği 
zaman ., emc:ı kısrnklaştı. Şemsaya göre 
koca tepitilecek bir aygırdı. Böyle bir 
koca tnhan ul eden Şemsa nasıl erkeğe 
\"ardı, umduğunu buldu mu ? Bugünkü 
kı mı okuyunuz. ] 

Şinaver Bey adeta korka, kor
ka yürüyor, öksürmekten, ak
sırmaktan yüksek ses e laf et
mekten çekiniyordu. 

Şinaver Bey ilk geceden iti
baren ona gülünç bir oyuncak 
oldu. Bakınız nasıl: 
Düğün gecesi Şinaver Bey 

"güvey,, namazı kılmak için el
luini kulaklarına götürdüğü za
man seccadenin «kıble» sinde 
kıvrılan kara kedi karşısında 
sivrilen bir adam görünce ge· 
rindi bir deve gibi belini yukarı 
kaldırdı... Diyeceksiniz ki her 
kedi böyle ayağa kalkar, bunu 
burada söylemekten ne çıkar .. 
evet efendim, bana göre, size 
göre, hatta herkese göre mesele 
böyledir. Kedi bahsini anlant
makta mana yoktur. Fakat bir
de siz bunu Şinaver Beyin gö· 
ziyle görün... O zaman bana: 

« - Kedinin kalkışını neden 
yezdın demiyeceksiniz. 

Şinaver B. namaza durup ta: 
" - Allahü ekber dediği za

man gözüne ilişen kap kara bir 
şey onun içini titretti bir anda 
kafasında demir kapılar, kilitli 
tımarhaneler boşandı ... Kara 
cinler, kara periler, kara kedi 
suretinde hophyarak, zıplıyarak 
seccadenin etrafını sardılar .. 
küçfimencik acayip cüceler sip-
sivri külAhlarını oynatblar ... Kıv
nlan kara kedinin başı masal-
lardaki cinlere ne kadar benzi
yordu. Bu korkunç manzarayı 
görmemek için gözünü kapa
mak istedi. Fakat karşısına sip· 
sivri, çivi gibi batan keskin iki 
göz bir burgu gibi gözilniln 
aralığından girdi... Şinaver Be
yin bunun üzerine harekete me
cMi kalmadı ... 

Beti benzi attı: 
« - Aman efendim kalkamı· 

yorum, biraz su .. Haclemize bir 
afet çöktü » diye söylendi ... 
Şemsa ilerledi ve kedinin sır· 
hndan sıvakladı, ensesind~n tut· 
tu ve dışan çıkardı. 

Şinaver Bey hikmeti hüda kü
çükten beri kara kediden kor
kardı.. Şemsa on yaşında at 
çalan, at sırtında dolaıan adam· 
lar1a Şinaver Beyi yan yana 
getirdi. Kediyi görüp dizinin 
bağı çözülen adam onun için 
biraz daha zibidi göründü. 
Şemsanın pat diye kapıyı vurup 

dışarıya çıkmak aklına esti 
ama ... Bu kadarına cesaret ede
medi .. Kocasına bir bardak su 
verdi. 

Şemsa, kocasını ayıltbktan 
sonra sözde konuşmağa başla
dılar ... Sözde diyorum çünkü bu 
bir taraflı bir konuşma idi, Şi
naver Bey: 

"- Ey nuhbei amalim, hu
dayı lemyezel zatı alileri gibi 
bir firişteyi bi bedeli bana lut
fü ihsanından dolayı ne kadar 
hamdü sena eylesem azdır. Na-

mı fcrifinizi lutüf edermisintz, 
mabudei ruhum ... 
Şemsa, bundan bir şey anla

madı sustu... Şinaver Bey tek· 
rar söze başladı: 

« - Kusur mu eyledim acep .. 
Şinaver bendene namı şerifini 
bağışla... Perestidei ruhum .. 

O gece sabaha kadar, Şina· 
ver Bey insan şeklinde bir ki-
taptı bir kitaptan sahifeler okur 
gibi anlatıyordu. Hani bazı ki
taplar vardır Can sıkar, insa
nı cendereye girmiş gibi bir 
hale koyar, Şinaver bey de ay
nen böyle idi. Yalnız bu kadar 
olsa ne ise de üstelik Şinaver 
beyin yapmacık hareketleri ka-
dını ilk gece çileden çıkardı. 
Halbuki kadın kemiklerini 
çatır, çatır kırarcasına sara
cak, etlerini ıahrem, şahrem 
morartacak, ısıracak gözleri 
dönük bir erkek düşünllyordu. 
Onun için koca böyle olurdu. 

Fakat siz gelin bir de bakın 
Şinaver Beye ... Adamcağz Şem· 
sayı öpmek için bile eziliyor, 
büzillüyor, korkuyordu. Bütnn 
bir gece içinde ancak, dudak· 
larının kenarından. bir öpücüğün 
rüzginnı alabildi .• Halbuki kadın, 
erkek dudağının tadını kocasın
dan tatmak istiyordu. Fakat 
efendim nerede, Şinaver Bey 
nerede.. Şina•cr Bey gün geç-

tikçe daha ziyade açı1dı. Derdi 
deruninı döktü.. Yani ona sa
bahlara kadar aııkane gazeller 
okudu, tiirler söyledi. Ve yal
nız kalpten, gönülden dertten 
bahsetti. İlk aylar böyle geçti: 

Erkek melekleştikçe, kadın 
aygırlaşb. Sinaver Beyle Şemsa 
hanım itte böyle bir aile kurdu-
l~r. Uzun kanatlı yüzlü, hantal 
hır melekle aygır hangi yolda 
beraber yürüye bilir? 

Şinaver beyin konağında 
geçen günler gittikçe tahammül 
edilmez bir hal almağa başladı. 
Bunun ilk alameti akşam yeme-
ğinden sonra karı kocanın daha 
yassı okunmadan esnemeğe 
başlamalarile kendini gösterdi. 
Şinaver bey geceleri yeni tarh 
ettiği gazdi veznine uydura 
uydura okur. Ve gazelindeki 
sanayıı lafziyeden, cinaalardan 
bahsederdi. Ve soradan sorardı. 

" - Perestidei ruhum enfes 
bir şiir değilimi? 

Ekseriya: Şemsa ona başı 
kocasının dizinde horultularla 
cevap verirdi: 

Şemsayı siz elbet bir uyku 
tulumu zannetmez.siniz.. O biç 
de böyle bir hatuncağız değildi. 
Değildi ama ne yapsın!... Uyku-
dan iyi bir can yoldaşı bulamadı. 

Bir giln aklına birşey geldi : 
" - Şu adamı biraz tahrik 

edeyim belki hantallıktan çıkar 
erkek olur dedi. 

Şinaver Beyin o hafifçe yan· 
larıoı gıdıkladı. 

" - Bey dedi seninle güleş· 
mek istiyorum. Şinaver Bey tor 
top tesbib böceği gibi büzüldü. 

Köşede: " - Y ooo dedi. Gı
dıklanmaktan çok korkarım kü-
çükken bir defa sedirden yere 
atlamıştım da kasığım çıkmışb. 
Maazallah gene başıma bir afet 

umaca 
Dünkü bulmacamızı hallede

medin•zse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı· 
zın sırrını meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için aşağıdaki tarife-
yi tatbik ederek üç beş dakika 
meıgu\ olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ,~TAR i]fK1A ~if.P A ~ 
2 ıA~~Kr~Aı!:_liJi.ı~ 
3 'Ri] MI E _L IA HA..!.~ p 
4 ~KED i!iJi RAT• 
5 !TT -i T llll p OKEIRl 
6 R A lil:iJliJ[i]i!Tr E 
7 R !A H ı_!JP [ij_ş_ X BAN 

~ t~~,~ ~'1~ ~ ~ ~' 
10 A f_~_!~~A ş_~l! T 
11 S Aı P R E N fiil A_ T i 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bugünkii bulmacamız 
Soldan sağa: 

J - Galatasaray galibi [10] 
2 - Nam (4], gelecek zaman [S] 
3 - Cem'in mahsulu [5), rüzg!r [3] 
4 - Hane [2], odun kokusu muharriri (3] 
5 - Çocuk gibi bağıran, çok yaşıynn 

soğuk kanlı bir hayvan [6) 
6 - J la yır (2), hayır [2) 
7 - Feyiz (7) 
8 - Bir şiir vezni [ 4 ', çocuğun ilk 

gıduı E J 
9 - Bir peygamber, bir göl ismi [3], 

100 kuruş (4], deat [2] 
10- Binek hay\·anı [2], ay [5) 
11- Ateşin encamı [3], çok kurnaz [3] 

Yukardan qağı: 
1 - Jstanbulun en meşhur yokoşu [l I] 
2 - Musikide durak [2] 
3 - Arzu [5], gitdkçe içine gömülen 

yer [5] 
4 - Hülefayı Raıidinden sonra gelen 

bir hanedan [8], Fransızça sen (2] 
5 - Bir nevi salatalık sebze [5] 
6 - Bir nevi bere [ 4) 
7 - Sevgi [3], yol [3] 
8 - İsimler (5) 
9 - Kundereli il.! güreşen meşhur ec

nebt bir pehlivan [4], lilzumlu 
sıcak bir demir [3], gen~lik [2) 

10- Elbisenin alt kısmı [4], vücut 
suyu (3J 

1 I- Deva (4] 

gelir ... 
Olmaz ille güleşeceğiz ... 
" - Aman nıbum. 
" - Bayılıveririm sonra bunu 

söylerken ah al, moru mor ke-
sildi. Ve kadını şiddetJe, itti .. 
Eğlenmek istiyorsan dedi ruhum 
şeh Galip divanından okuyalım .• 
Beyit tutalım, bakahm kısmeti
mize ne çıkar? Sağdakiler senin 

' soldakiler benim ..• 

O senin, bu benim derken 
ıafak sökttı.. Bir kadın için böy-
1 e kaç şefak sökebileceğini siz 
pek a a tahmin edersiniz, zan
nedersiniz ki bu kadın ömrünün 
sonuna kadar divan dinliyecek? 
dinlemez değil mi? 

Netekim dinlemedi, dinlemek 
istediği halde tahammül edeme-
di, sokaktan geçen sürücü bey
girleri onu kocasından daha çok 
alikadar etti. Sürücü beygirleri 
ona hiç olmazsa çocukluk hey
camnı yeniden verdiler, hulya, 
hulya yalan dolan bir alem halk 
ettiler •• 

( Httm~dı) 

Zampara ı~a 
____________________ ıma; ______ m::ıı:ı~ 75_._,, 

Bir pezevengin takdirkar sözleri 
"O billur gerdan,hokka gibi ağız, çekme bur 
badem gibi gö1 ler; vücudun fevkalade tena 

sübü kadınları bile baştan çıkarırdı ...• 

Sultan hanım mııtır. Mdam dö " Barri ,, 

M 
bütün hatalarım sayan bir ııı 

adam dü Barri verrih bile gözdeye her ha 
Kontes dü •Barri• yani "Ma- bir sebepten düşman oJmıy• 

non Lanson,, saraya adi bir ların, onu mecburen sevdikle · 
alüfte gibi giriyordu. Menfaatini ve düşmanların hakkında yazd 
temin için karşısınd'"kinin şehvi larını hatalı gördüklerini tasd' 
arzularından istifadeden başka mecbur olmuştur. Hiç ki 
bir şey düşünmezdi. Acaba bir onun kadar tatlı, nazik, g6D 
zamanlar tahakkümü bütün halkı ahcı olamazdı. Kadınlann itıy• 

rencide edecek olan bu orospu 
o kadar güzel bir şey mi idi? İğ· 
fal kuddretini anlıyabılmemiz için 
"Payu,,nun yaptığı heykeli ve 
ccDnıe»nin kıymettar tablolarım 

esas tutabiliriz. Fakat genç 
«Manon Lanson»u « Labil »in 

mağazasında keşfeden o zama
nın başlıca ccmama»sı Gurdan 
kadının söylediklerini dinlersek 
daha doğru olur. 

Çünkü «Gurdan,, mesleğinin 
kurdu idi. Böyle ıeylerden onun 

gibi anhyacak nadirdi. "Gurdan,, 
"Manon,, dan bahsederken bir 
cambazın bir kısrak hak-

kında kulanacağı lisanı kulla
nıyor, diyor ki: 

"Dünyada tasavvur edilebilecek 
en güzel mahluku gördüm. Tak· 
riben on altı yaşında olduğu 
halde bütün tekemmUlita ma-
lik i. 

idi. 
Boclem 

Beyzi yüzll bir ressam fırça
sından çıkmıt gibi bir renkte 
idi. İri gözlerinin mahmur ba
kışı onlara sevdalı bir hal 
veriyordu. Cildi kar gibi beyaz 
idi. Minimini ağzı, küçük ayak
lan vardı. Saçlan gayet ince 
tellerden mürekkep ve ipek gibi 
idi. 

Yeni bir elbiseyi üzerinde 
tecrübe etmek vcsilesile onu 
çırçıplak soydum. Vücudu em· 
salsizdi. Memeleri en donukları 
çıldırtacak gibi idi. Elimden 
niceleri geçmiştir. Maamafih bu 
şekilde :bir yapıda bir gilzel 
daha görmedim. Kalçalannın 
enişi en kıymettar heykelbraşla
nn etini yapamıyacağı derecede 
mükemmeldi. Ya o butlan, o 
baldırlan... Diğer noktaya ge· 
lince kendisi her nekadar kız 
değil ise de daha bir çok 
defalar bakire olarak geçirilecek 
kadar sıkı bir '9ilcudu vardı. 

İtte kıralı asıl cezbeden nokta 
kadımn vücudundaki bu nefa
setle, muanaka esnasındaki fev
kalide mahareti idi. Kıral öyle 
bir hale gelmişti ki bu kadın 
uğruna şeref, vekar, nesi varsa 
feda etmişti. Filhakika Madam 
" Dü Barri ,, tahbn yanına yer
leşen F ransanın birinci orospusu 
halini asla bırakmadı. Siyasetle 
alakadar olmazdı. Bir zevk 
mahluku idi, zevk içinde yaşıyor, 
hesapsız sarf ediyor, aklına ne 
gelirse yapıyor, kıralı, çıldırtıcı 
ve deli edici bir şehvet hayab 
içinde yaşatıyordu. 

Şunu da tasdik etmek icap 
eder ki Kontes bütün hayatınca 
yanma gidenlerin kiffesine karşı 
gayet tatlı ve azemetsiz davran-

hilafına olarak kimsenin al 
hinde söz söylemez, kendi ' 
kıskananlardan intikam alnı 
ıçın şikayete bile 
etmezdi . Halbuki 
bulunanlar kusurlannı sayd 
başka tllrlil rezaletleri de 
ithaftan çekinmezlerdi. 

Son zamanlarde mfiv 
" Klod dö Sentandre " Mad 
" Dü Barri ,, yi tezkiyeye ç 
"Versay,, sarayının muh 
tarihşinas " Piye dö Vilak ,, 
elinden geçen vesaite iı · 
ederek, kadıu hakkındaki rezil 
rivayetlerin M. dö " Şuazöl ,, 
dostlan tarafından İfaa ed' 
yalanlar olduğunu iddia ediy 

M. dö •Nolak» ın işaret e 
ğine göre gözdenin mukarripl 
ondan asla nefret etmezi 
Bu kadının insanı cezbed 
hali yalnız güzelliği değil 

l zamand ab d bcr 

ona raptediyordu. Madam 
11Barri,, , madam dö "Pompad 
dan çok vicdanlı bir kadıJJ 
Harba, sulha kanımazdı. 
idi, sahi idi, cemiyetara İ 
tatlı bir dosttu, ayni zamaO 
pek ıabi ve mürilvvetkArdı. 

Bu hakikatleri söylemek 
hoştur. Hele bunlann M. 
" Nolak ,, gibi sahibi salibi 
bir kimse tarafından tevsi~ 
kimse birşey diyemez. Fa Li 

bu mütalea ve müdafaalar ,. 
lisa edilince Madam dü " J?J 
ri ,, nin azametsiz ve gnler fi 
ln bir orospu olduğu ve /. 
deliği müddetimce güle, gl 
hazineyi babrdığı neticJ 
varılır. Madam dö " Barri ,, 
karşı mlisamahakar olalım, l~ 
fetini, zerafetini, miltebel" 
simasını, iyi kalbini takdir.~ 
lim, fakat neticede müsrif J1 
fentçi bir orospu olduğuoll 
unutmıyalım. 

(Bilmedi) 

Beyoğlu tk.tncl .,ulh hukuk ~ 
mestnden: İbrahim Ethem EfeJ' ~ 
nin Tevfika Hanım binti fe dJI 
Efendi aleyhine ikame eyle ııf 
izalei şuyu davasından d~ 
ikametgahının meçhul buluP (1 

hasebile gıyaben mahkeıııe ·d' 
olbapta keşfiyat lazinıe ~et' 
olarak meşaın hisselere b~ " 
gayrı kabili taksim oldu~.,~ 
muhamminin 500 lira 0 fı 
taktir edildiği ehlivukuf ':J 
rundan anlaşıldığından Y 9'J 
muhakeme olan 9 - ııisaP ~~ 
çarşamba saat 13,5 da ~ 
ederek gelmediğiniz ,,re ya ~ 
göndermediğiniz taktirde 

1 
ı~' 

aları kabul ve ikrar etrO f 
dolunacağınız ilan olunur· 



~1/0llu 1 a{Ju ıJe Kadastro Baş
hk flr/ulundan: Büyükderede fıs
"· lokağında eski 25 No bah-
t-c il 
lı e mezkOr sokakta eski 24 
~o ... _ . 
d • -- ve BüyUkdere cad-
eaiııde eaki 196 No evin 

lllQriıleri mllteveffa Françisko 
~i Civani Miyak efendi ile 
~ Françiıka binti Yanı 

il İcldi ubteainde bulunduğunu 
1 eden ve bir gf.tna tasarruf 

;-ııcı ibraz edemiyen verese
~ Mil~viç hanım binti F ran
~ Mına ile Civani efendi 
edil . dan idareye müracaat 
ttbı 1111f ve 30 mart 930 pazar 
İf 11 lllezkfir mahalde tahkikat 
... i. d 1 tele çın memur gön eri mesi 
~b lrr6r eylemiı bulunduğundan 
İdd~ emJAke bir g6na tasarruf 
~llıııda bulunanlann ilin ta
~en itibaren on beş gfin 
' d~ 939- 675 muamele nu
lllQ ııyle idare!·e müracaatlan 
~nur. 
~~-/ -4_il_n-ca_1ı_a_a_m_em_IZ1'._lu-tu--ndan- : 

llJ~ tftınna ile paraya çevrilecek gayrı 
fij IUn ne olduğu : hane bahçe ve 
itle" ~ndıra_ Gayri menkulün bulunduğu 
bııt ki nıahallesi, sokağı, numarası : lstan-
1 N Toptapı haricinde Yılanlı ayazma 
bin ~İu lı Takdir olunan kıymeti: Yedi 
~ Yflz elli liradır. Artırmanın yapı
ı.._cağı, ~er, gün, saat: İstanbul dördüncü 
""1'l daıresi 23 _ 4 9 ~ . .. • 30 tarih ; çarşıım-

gi.inu saat I 4, I 6 ya kadar. 

~ - Işbu gayn menkulün artırma 
lttı •rnesı IS • 4 • 980 tarihinden itiba
q. 924. • 199 No. ile Jstanbul 4 düncü 
•er ~!resinin muayyen numarasında 
t'tı} kesın görebilmesi için açılı."tır. l lAnda 
ı.li 1 olanlardan fazla malQmat almak 

Yenler i b 
Ilı . • t u şartnameye ve dosya nu-
-~ıle memurfyetlmize müracaat etme-

l~~ - ~rmayı iştirak için yukarda 
~.:ı laymeun yüzde yedi teminat gös
"llJCektir. 

a - Haktan tapu sicillile sabit olma
'1 lp()tekli alacaklılarla dl er alAkadar~ -. 
~ ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

~ lrını. Ve hususile faiz ve masrafa dair 
"ıl iddıalannı işbu İIAn tarihinden itiba-

'frnıl gfin içinde evrakı müsbltelerile 
'd.t ınemurfyetlmlze bildirmeleri icap 

' •ksı halde haklın tapu slcilllle sabit 
'-1 Yllılar satış bedelinin paylaşmasında 

ç kalırlar. 

ı..._i - Gö · ı .. d ~~ sterı en gun e arttırmaya 

~ edenler artırma şartnamesini oku
~lüzumlu malOmatı almış bunları 
'1.... ~ kabul etmiş ad ve idbar olunurlar 

~e bırakılan ga)Tı menkulün be
~ ~anında verilmezse gayri men-

' ~ci hir arttırma tle satılır ve 
'-. .farkı ve mahrum kalınan yüzde 

\ ~ ve diğer zararlıır aynca hülc
" -ıı Cet kalmaksızın memuriyetimiz
._. Cıdan tahsil olunur. Deş numa
d\ ~adaki şart tahakkuk ermek kay-

~ def'a bağırıldıktan !lonra gayri 
t~ en çok artıranın üstünde bı. 
~ t. Şart tahakkuk etmezse arttırma 
\~tfııl bırakılıp alıcı taahhütlerinden 

~ lir ve teminatta kalkar. 
0~,' ~rtırmamn birinci ve Ya ikinci 

lırı • 
tıj~ 1 ve gayri menkule tPalliık 

~tt ~Uni hakka ,.o Batışın tarzına 
~ıl ~er şartlar işlemiş ,·ergi ve ve-

\'e h 
'ııtı eledıve rfı umları mü .. tcri\' e r. ,, Y "' 

b.. ~·ı.ı ;~ •n hane, bahçe. mandıra yıı-
~ ~gOsterilen 23-4-930 ıarihinde 
~tl'İlt ltlurluğu odasında ışhu ilan ve 
ilde n antınna şartnameEı dairc

&atıJacağı ilı1n olunur. 

~}\YİLE~ 
~~uru~-------' 
tı 'Yl 1 klğıdımı 'liC askeri , ·esikamı 

" • Cditn y . • . k d •ı1tırı hu · . enısını ı;ı artacağım an 
kınu olmadığı ilAn olunur. 

t 8u Refahiyeli : Şamil 
lla tcalt ndan birkaç hafta mukaddem 
~ erenıı ve askerl vesikamı ve 

~aha?etnamemi hAmil bulunan 
b~ij gaıp ettim. Yenisini alacağım· 
<Jrııı~ . YOktur. 
~ıek kazasının Hud! k:ıriyesin-

1-tthı. __ OQ\lllarından Recep . oğlu 
-..., 819 

lsiunbul d6rdüncu fcra memurluğundan: 

Simon oğlu Leon Ef. Mincciyanın lbra
him Efendi oğlu Hüseyin l~fcndideki 
alacağmın temini istifuı zımmında birioci 
derecede ve birinci sıra ile ipotek irae 
eylediği Sarıyerde Bostan soka~ında atik 
17 cedit 6 numarada bir baphane kırk beş 
gün müddetle müzayedeye vazolunarak 
dört yüz lirada talibi uhdesinde olup 

bedeli müzayede haddı lAyıkında görül
mediğinden bir mah müddetle temdiden 
tekrar müzayedeye vazolunmuştur. Müş

temilAtı esas bina methalinden zemini 

malta taşı döşeli iki kısımdan mürekkep 
taşlığa girilir. Taşlığın müntehaeında 

zemini malta döşeli alaturka ocaklı bir 

mutpak mevcut olup o mutpağın arka 
tarafındaki bahçeye bir methali mevcut 

olduğu gibi ittisalinde bir oda vardır. 
Altında merdiven altı kömürlüğü bulunan 
ahşap merdivenden birinci kata çıkılır ki 

bu kat tahta perde ile bölünerek diğer 
kısma verilmiştir. Keza merdiven üst 
kata çıkılır bir sofa Uzerinde birisi san-

dık odası olmak üzere dört oda olup 
odaların birincisinde sokağa naztr bir 
şahnişi vardır. fösinin derununda yük 
mevcut ve bir de heli vardır. Derununda 
teşrinievvel 929 tarihinden itibaren bir 

sene müddetle konturatla mahiye sekiz 
lira ile Davut Ef. kiracıdır. Merdiven 
başındaki bir sahanlık üzerinde bir oda 

bir aralık ,·ardır. Sokaktan diğer kıema 
ait methalde zemini beton döşeli bir 
taşlığa girilir, mezkOr taşlık diger kısım-

dan tahta perde ile tefrik edilmiş ve 
zemini malta döşeli taşlık kısmile bir 
methal vasıcasile birleşir iç taşlığın diğer 

kısm'e ait mutpağa methali va.rdır, ahşap 

merdivenden birinci kata çıkıldıkta bir 
sofa üzerinde birisinin cephesi camekAnlı 

olmak üzere üç oda bir helı\ mevcuttur. 
bu kısım boştur. hane ahşap olup muh
tacı tamirdir, bahçede bir kuyu beş alcı 
kadar eşcan müsmire vardır. Umumunun 

mesahası yüz doksan altı metre mürab
baı olup bundan seksen ild metresi bina 
mahallidir. Kıymeti muhammenesinin 

tamamı bin beş yür. liradır. Talip olanlar 

kıymeti muhammeneslnln yOzde onu nis
bctinde pey akçelerini alarak 929 · 5541 

dosya numarasile l 9 - 4 • 930 tarihinde 
saat on üç buçuk:Wl oıı bet buçulr 
kadar lstanbul 4 ilncü icra memurluğuna 
bizzat veya bilvekı\le milracaat eyleme-

leri ilAn olunur. 

MühimdJ.r 
Belediye reislerine, 
çitçilere ve bahçe 

sahiplerine 
lktısadi muvazenemizi temin 

etmek, paramızın harice git
mesıne mani olmak için bir
çok ıeylerden tasarruf ediyor, 
elimizdekinden azami semere 
almayı gözediyoruz. 

Acaba bilgisizlik yfizOnden 
hergün kaybolan servetlerin 

miktarmı biç düşünüyor mu
yuz? Atmakta olduğumuz mil
zahrefat ve birçok fcylcrin 
içinde büyük servetler saklıdır. 
Bunlardan istifade, bunlan 
para haline getirmek ancak 
usulünü, şeraitini bilmekle 
kabildir. 

İşte bu maksatla vücude 
getirilen Kaybolan servetler 

kitabı, bu ihtiyaca salahiyetle 
cevap verecek mükemmeliyet
tedir. 

Bu kitabı alan, içinde yazılı 
olanlardan yalnız bir tanesini 
yapmakla parasının 10 mislini 
çıkartır. 

Fiatı 25, posta parasile 35 
kuruttur. lstanbul, Ankara 
caddesi Muallimler kitaphanesi. 

ihmal etmeyiniz 

ıs Mart 930 

Borsalar 
J Ar.ıldı 

Komt> yn I 
1 lngiliz liruı Kr. 103050 
~ T.~- mukablll noıar 1 t'.4 l 22 

hınk ~ 12 05,SO 
" " Liret 9 JI 
,. • 8elıı 3 :l8.25 
" • Drahmt :O.!'I ~7 
" • fs. Frank ~ '3,!50 
" • Leva 
" • Florta 

• 

- . 
ıcuroa 

Şlllnr 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

to Ley Kanı, 
1 Tllrt Uruı Dinar 
.. Çervoaeç Kuru, 

Nukut 

ı !sterlin (lnrflla) 
1 Dolar ( Amerika) 

20 Frııı): (Fraıısız 
20 Um [ltalya 
O Frank !Belçika] 

20 Drahmi [Yunan] 
20 Frant (lsvlçre/ 
20 Leva 1 Butıar l 

ı Flortn [Felemenk) 
20 Karon (Çekoslovak] 
t Şllıng !Avusturya) 
1 Peaeta llspanya) 
ı RayşmarklAlınanya 
ı Zlotı ' Lehistan , 
ı PenıO ı Macartstaa , 

20 Ley [Romanya) 
iO Olnu !Yuroslovyal 

ı Çevoneç SevyctJ 

Altın 
1 Borsa Mecidiye 
\ hıncı 

Banknot . 
Tahvllleı 

l~tltrar. dahili •vade il. 
Düyuna muvıbade 
ikramiyeli demlryola 
lstanbul uamvay flrlı:etı 
Rıhtım Dok n Antreı><ı 
htanb11I anonim su Şr. 

nıaao eeneetırı 

1~ bent1111 
1 smanlı bankuı 

t.5 
ı 17.So 

·~ 96 
~134.So 

:- 79.SO 
197,50 
4 19,25 
~ 169,7 5 
2~ 1!17.~o 
2e 172.So 

f 1)8Cl 

103~ $0 
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5S~0 
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37 150 
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75 
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2'4<1 
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9 r.:i 
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1 17.'l!> 

IB5 
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: 186.['0 
1~825 
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2(iSQ 

lolM 
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~ 
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2e 
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2~ 

3i ~0 
Zt 
;5 

93::1 
5Ç 

24<1 
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1.t. Mahkeme/ asltw Üçüncü Hu· 
kuk dafresınden: 

Beyoftuada Ntşantaşında Gılert apartmanında 
mukim iken etyevm ltıımetgAhı meçhul Hüse

yin Segayef efendi taratma 

Nazife hanım tarafındaa aley
hinize ikame olunan terk aebe
biyle boıanma davasından dola
yı ikametgihınızın meçhuliyeti
ne mebni dava arzuhali tarafı

nıza tebliğ edilememİf ve hak
kımzda ittihaz olunan gıyap ka
ran da illnen tebliğ edilmesine 
rağmen tahkikat bakimi huzu
runda ispati vtıcut eylememif 
olduğunuzdan son celıei tahki
katta kanunu medeninin 132 inci 
maadesine temkao tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında ha .. 
nei zevciyete avdet eylemeniz 
hususunun ihtanna ve ihtarab 
mezkôrenin ilanen icrasına karar 
verilmif olduğundan karan mez
kur dairesinde tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında haneni
ze avdetiniz lüzumu kanunu 
medeninin 132 inci maddesi mu
cibince illn olunur. 

7 - VAKiT. 16 Mart 1930 -

D KflDIKOY i~Kflf ~Zf HiftOf rıi 

lotonıo gozino ue ~üyOt Hile Oons salonu 
a 
a 

Salonumuzda 20 Mart. 930 Perşembe 
günü akşamı fevkalade olmak üzre bir balo tertip 
edilmiş olup gece sabaha kadar devam ve muhtelif 
eğlence ve varyete numaraları gösterilerek güzel vakit 
geçirileceği ve timdiye kadar tertip edilen ba.lo-
1 a. r ı n fevkinde olacağı şüphesizdir. 

a 
a 

Elbise: Kosutm suvaredir. 
Damla gelmek mecburidir. 
Muhterem müşterilerimden beş yaşından aşağı 

getirmemelerini rica edPrim. 

Müdüriyet 

.Kocaeli vila~}1·etz.ııden: 
lznık - Karamürsel yolu inşaatı mevcut 21318 lirahk tahsisatı 

dairesinde olbaptaki şartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cetveli muci
bince 2-4-930 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya vazedildiğinden talip olanlann yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile teklif mektuplarmı mez-
k4r tarihe kadar vilayet daimi encümenine vermeleri ve tafsilat 
almak ve ıartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli başmühendis
liğine mliracaatlan. 

lf lf lf 

Kocaeli oilayetinden: 
Adapazı kazasına merbut Akyazı - Dokurcun yolu lnıaah ve 

imalib sinaiyesi mevcut otuzbin liralık tahsısatı dairesinde olbap
taki şartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cedveli üzerinden 2-4-930 
çarpnba gfinli saat 15 te ihale edilmek llzere kapalı zarf uıulile 
mllnakaaaya vaz edildiğinden talip olanlann 2250 liralık teminat 
makbuzile teklif mektuplanm mezkiir tarihe kadar Kocaeli vilayeti 
daimi endlmenine vermeleri ve tafsilat almak ve şartnamesini 
görmek iatiyenlerin Kocaeli bqmühendisliğine mfiracaatlan. 

Edremit asliye malı~matnden: 

Edremidin qağı çarııs1Dda 
ctımhuriyet bakkaliye magazası 
aabibi Şerif Ef. zade Ahmet B. 
vekili Hayati B. tarafından Ed
remitin çıra pazannda furuncu 
Yusuf Ef. aleyhine ikame olu
nan alacak davuımn icra kıb
nan muhakemesinde miiddei 
aleyh Yusuf efendinin ikamet
gAhınm meçhul bulunduğunun 
tahakkukuna mebni mahkemece 
illnen tebliğat ifası ile istida 
suretinin mahkeme divanhanesi
ne taliluna karar verilmit oldu
ğundan muhakeme gilnü olan 
8-4-930 Sah günü aaat 13 de 
Edremit hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmuı ve aksi halde 
gıyaben devamı muhakeme olu
nacağı ilin olunur. 

&lrantt aa~ mala~fndm: ispirto 
içkiler inhisar idaresi baş müdürlüğü 

vekili Edremitte mukim avukat Hayad 
Bey tarafından sabık Edremit inhisar 
memuru Behçet Bey aleyhine ikame 
olunan alacak davasının icra kılınan mu
hakemesinde müddeialeyhin tagayyüple 
halen ikametgAhının meçhul bulunduğu
nun tahakkukuna mebni iJAnen tebligat 
ifası ile isdda suretlerinin mahkeme 
divanhanesine talikına mahktmece karar 

verilmiş olduğundan yevmi muhakeme 
olan 8 - 4 • 930 tarihine müsadif $alı 
günü saat 13 te Edn:mit hukuk mahke
mesinde hazır bulunması ve aksi halde 
hakkında gıyaben devamı muhakeme 

Seyrisefain 
Merku aceDteai: Galatı Köprü haıında. 

Heyotlu 2362. Şube .anteai: Mahmu
diye Ham altındı lıtanbul 2740 

AyJabk sürat postaSI 
( M E R S 1 N ) vapuru 18 

Mart Sah 17 de Sirkeci 
nbbanndao hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçilkkuyu, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

17 Mart Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

12000 kilo elvan üstüpfi 
12000 kilo kazan tutyası 1500 
kilo pamuk ipliği 4000 kilo 
adi soda 1500 kilo arap sa-

olunacağı iJAnen tebligat olunur. __ _ 
~~~~~~~~~~~~:..___ 

bunu 1500 kilo beyaz sabun 
4500 kilo karfiçe 800 kilo 
don yağı 1200 kilo mum 5 
kilo yün ipegı 15,000 adet 
zımpara kağıdı 10,000 adet 
çalı supurgesi 3500 adet hasır 
supurge 1700 adet eğe 1000 
adet boya fırçası 500 adet 
sustalı yağ ibriği 1000 adet 
çinko kova 200 adet yağ 
la~bası 2500 metre şalı kumaş. Evkat Um. mdüdürlüğünden: 

Şehzade imaretile Guraba hastanesinde mevcut köhne efyalar 
ve hurda bakırlar ayn ayrı aleni müzayedeye vazedil~i~tir. Ma~ın 
on dokuzuncu çarıamba günü saat on dörtte ihalelerı ıcra edıle
ceğinden talip olanların şeraiti anlamak Uzere her gün levazım 
idaresine ve mezkQr eşya ve bakırlan görmek için de hastane ve 
Şehzade imaretinde memuru mahsusuna müracaatJan. 

Darülfünun Emanetinden: 
Karneci mlleucsesi profesörlerinden M. Elyut Mers 16 mart 

930 tarihine mllaadif pazar gOnO saat 16 da Edebiyat Fakültesi 
coğrafya dartılmesaisinde (Eski Harbiyenezareti binası) "Coğrafya
nın iktısadiyatile milnasebatı,, üzerine bir konferans verilecektir, 
ana edenler gelebilir. 

idare ihtiyacı olan mlkdar 
ve ecnası yukarda yazılı 19 
kalem malzeme şartnamelerin
de yazıla evsaf mucibince 
bi!mUnakasa mubayaa oluna
caktır. Kat'i ihaleleri 2 nisan 
930 tarihinde icra kılınacabr. 

Talipler şartnameyi görmek 
için her giin ve münakasaya 
iştirak etmek için de mezkur 
tarihte saat IS te teminat 
akçelerile levazım müdürlü
ğüne gelmeleri . 



Gazeteye gonderilecek meltt plnrırı lızerınc idare içinse idare 
alt sc (Yazı işareti kon imalıdır. 

f ,uıhr'7'D ft" .. l tt1rf,.rm frrf~,rr~"'' h!'n rll ,, U~•'r'ıf'rf'rb: W'f'l tvı-l•ra J .. rU'fın"'Uf parttanl'\ 
•• , 1 cin .. ,., ........ l'!lalenn n Dr culutındu lc'eı .. D u'ul d•Clldlr. 

Sinci 

11 

Tayyare Piyankosu 
tertip 3 üncü keşide 

1930 • 
nısan 

Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

j l~üyük ikramiye 40,000 liradır. 
numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Ankerada inşa edılmekte o ~n Ticaret Mektebinin Kalö:-ifer, 
lava tecdidi ve su içme çeşmeleri tesisatı 6 Mart 1930 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuş 
ve 26 mart 1930 Çarşamba günü saat 15 te Maarit Vekaleti inşa
at kom syonu tarafından icra edilecektir. 

Talipler·n, şartname ve pi!anları almak için ehliyeti fenniye ve
s ıkalarıle beraber Maarif Veka eti inşaat şubesine müracaatları ilan 
olunur. 

c:~=-~~c---~~Q; =~c::--==~r.::--==c:--:::c.::--::=c:--::1~ 

00 KAPPEL "" ;- ~ 
(•J ıamamrle tekemmül etmi~ ?. ~~ 

~ F<an•~ ~ı~ı',, .~~.~ ~~A~.1 
,., , ~ 

~ etti~ı makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit re) 

~ 
Her cihetı teahhüt olunur. ve takaıtle aablır ~ 

1 ürkiy~ yegan~ umumi acentesı ı 
" Şinorkyan lstanbuJ. Sadıkiye · han 31-33. Tel S Z256 

(ttJ::--::=c--::1~r::--:::11:--:::1~~c ... :sQ!~c.eJc::~::=c:: ... :::1~ 

Devlet demırvolları ve lıman-.,, 

ları umumi idaresinden: 
Mili iktisat ve Tasarruf cemiyeti taralından 20 Nisan 1930 

tarihinde Ankarada açılacak olan Milli sanayi nümune sergi-sinde 
teşhir edilmek üzere Ankara hattile doğrudan duğruya ilt:sakı olan 

D~vlet demiryo'lan istasıyonlarından Ankaraya gönderilecek ve 
sergide teşhir edi dikten sonra iade edilecek ~yaya ve sergiye 
eşya getirecek mal sahiplerine nakliye ücretinden . tı ·de elli nis
betinde tenzilat yapılacaktır. 

l~bu tenzilat müddeti 15 mart 1930 tarihinden 24 mayıs 1930 
tarihine kadar .mer'i olacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

Oksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Mnhtacı tamir 800 küsur adet Defterin tamir ve tecdidi taril 1 
ilandan itıbaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

T~. ip!erin pey akçesi olan 75 lirayı Defterdarlık veznesine yatır

ması ve olbaptaki şartname ve tamir edilecek defteri görmek 

iizere Tapu daıresine ve münakasaya iştirak için 31-3·930 pazar

te..! günü saat on beşe kadar Defterdarlıkta müteşekkil mübayaat 
komisyonuna mi.iracaat eylemeleri. 

Konferans 

= ~A'\ iSi t r: R, VFPDE ~ KL!R,UŞ ~ 

MATBAA VE. iDAREHANE: 
fSTA Rl"T .. Babıali, Ankara cac'dc~lndc • V KlT Yt"RDU• 

"' ti Trl. lf70 C frJFF. f~trRİ) ır;ı 1 YJZI f~tfRi0 T•'srof : VAY.rT, po•l<ı ini.., 

levazimati ile de 

Dünyada birinci mevkii işgal ediyor. 

Tay.~are piyaııl\o mudl'ır.
y(•ti11dPıı: . 

Bazı yerlerde liste tevzi eden
ler tarafından ikramiye listele-
rinin para mukabilinde satıl -
makta olduğu işitilmektedir. 
Halbuki ikramiye listelerimiz 
Üzerlerinde de yazıldığı gibi her 
kese meccanen verilmektedir. 

Muhterem halkımızın listeler 
için her ne nam altında olursa 
o sun para vermeme erini rica 
eyleriz. 

Dr. A. KUTfEL 
Bclsoğukluğu, idrar darlığı. prostat, ademi 
İktidar, belgevşcklir;i, cilt ve frengi teda
vihanesi 1'arakoy, bôrekçi fırını sırasında 

i\TQ, 34 

1 Defterdarlık 110.natı 1 
KİRALIK HAN: Numara 2 ı-

29 Yem şehirli sokak Galata 
beş katta elli üç oda beş kori
dor bir büyuk oda on i i haJA 
odunluk kömürlük ve müteaddit 
depo senelik muhammen bedeli 
icarı 4800 lira olup kira müd
deti bir senedir, icar muamelesi 
17-3-930 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on beşte Beyoğlu 
mal müdürlügünde aleni müza-

Galata 

ye merkezi ser tababetinden.· 
Merkezimize ait Kavak istimpotunun müceddeden imal eW 

cek teknesi ile kazanı ve makinesin:n tamiratı kapalı zarf 
mevkii münakasaya vazedilmiş ve yevmi münakasa 27 mart 
tarihine müsadıf perşembe günü saat 14 olarak tespit edilııt' 
Taliplerin mezkur inşaat ve tamirata ait kararname auretile 
saddakalarını almak üzere her gün Galatada Kara Mustafa 

caddesinde kain merkezimiz levazım şubesine ve münakasay• 

tirak edebilmek üzere olbaptaki kanuna tevfikan ve karama 

muharrer olduğu veçhile tanzim ve imli edecekleri teklik me 
larını münakasa vaktinden evel mezkur merkezde mlltef 
ihale komisyonuna tevdi eylemeleri ve Tıcaret odası vesika! 
da işbu teklıfname derununa vazeylemeleri i An olunur. 

Devlet Derniryollar ve Lima~ 
lar umum idaresinden 

Otuz dört metrelik J>ir ad~t köprü kapalı zarf.a münakt 
Jionmuştur. Münakasa 13 nisan 30 pazar günü saa 16 d 
rada Devlet demir yollar idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya jştiı ak edeceklerin teklif mektuplannı ve muv 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa komis 
kat•pliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ank• .J 
Malzeme dain sinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından ted"' 
edebilirler. 

hule~~,,~:Jeım1,;i:;;n :501~ ::~:~ i ~:;re: -o ev 1 et dem i r y o 11 arı umum 1 i d8 
Beyin müvekilıeri bulunan güm- • d 
yede ile yapılacaktır. (R) 

rükler umum müdürlüğünün Ga- resın en: 
!atada Çini i rıhtım hanında /. 
dördüncü katta 3 No lı Mesajeri Kayseri-Sivas hattının 457 +OOO 603+000 kilometreleri ar 
kumpanyası müstahtemininden daki Karaözü, İhsanlı, Şarkış a, Bedirlı ve Söğütlü istasyon 
Nikola Çulfas ve kefili Kadi- ki omelre 145 deki asgari makasta yapılacak olan mebaısİ 
köyünde Rıza paşa sokağında tesisatı sabite inşaatı 31-3-30 tarihine müsadif pazartesi / 
14 No da Müsüçikit zimmetle- saat on beşe kadar münakasaya vazedi miştir. Talip olanlarsı' 
rinde Gümrük resminden mat- J baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve 111'' 
lubu bulunan otuz beş lira otuz d k (, 
do··rt kurusun tahsiline dair ikame sebe dairesin en tedari ederek tekliflerini mezkur tarihte ~ 

· on dört buçuğa kadar Umumi idare münakasa komisyonuna t 
eylediği davanın cereya~ eden etmeleri i an olunur. 

muhakemesinde müddeialeyhimaya -------------------------

ilanen tebliğat icra kı ımdığı Haydarpaşa Demı·ryollar rtı~ı 
halde yevmi muayyende gelme- ı.ı.ı 
diklerınden gıyap kararının da 

muameleli oarak bir mah ğ·aza müdürlüğünden: .; 
müddetle ilanen tebliği karargir k 1 c1JI 

Aşağıda yazılı iki ka1em malzeme pazarlı la satın a ına el 
olmasına ve muhakemenin ot' n .. ır 1 • 1 1 dan talıplerin 18/3/930 salı günü saat 9 dan 12 ye kadar JIJ 

aru UIHllı Jıuku~ fal\Iİ u·~i rr.:~ ·giudt'u: 21-49-30 pazartesi günü 13,30 da caatla fiat vermeleri ilan olunur. 
Ne;uchıitel Darülfünun emini hukuk takültcsi profesörlerinden Mösyö icra o'unacağına binaen yevmi 1000 kg. Neft 

Claude du Pasquier tarafından 19Marl 930 tarıhıne müsadif çarşamba mezkfırda müddeialeyhimanın biz- 2000 kg. Kaynamış İngiliz beziri ıl 
günü saat on altı buçukta "Asri içtihatlara nazaran kanun ile ha- zat gelmedikleri veya bir vekili Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez. izahat almak isti)'eıt 
kimin münasebatı., mevzuu üzerıne Darülfünun hukuk fakü tesinin musaddak göndermedikleri tak- t . .. 1 · .. b k .. d b·Hrler· 
1 1 d h . k b I t . paıar, pazar esı gun erı mu ayaa ısınma muracaat e e ı 'J 

numara ı ers anesinde bir konferans verilecektir. Arzu eden dırde vakıaları a u e mış _ htt'" 
zevat gelebiıir. addo unacağı ilan olunur. Mes'ul müdür: Refik ./., ı 1 

--------··-------------·----------·------------------------------------·· D t H Avrupa ve Ameri- y ı• ı d ( an os asan,· kanın. en mükem- er 1 ma 1 1 
mel Dış macunudur . ,r" 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır. çürütmekten v kaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişleJ'JPele&e~ 
sında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezle erine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan g ,,it'~, 
her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği dip oma arla müsaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya :7 
ar almııbr. 20 kuru~a Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes, mükemmel diş 111ti5 


