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Dainler vekilleri • 
yenı bir teklifte bulunmak istiyorlar 

6 mart şehitlerinin aziz hatıraları dün 
Eyipte büyük merasimle tes'it edildi 

11alk fırkası, Maarif cemi;;ti, talebe namına söylenen 
nutuklardan sonra geçit resmi yapıldı 

l\tütarekenln bu karanlık sıfinlerini hiı; unutmıyacaaız 

du4 ediyor Mtlft/J F.f endi 

ban 16 marttı.. on sene eY· 
,... ayni ıtınlln sabahına kU'fl 

')jz askerlerinin _şehzadeb "' 
~ oHühca K.ra1rntmmnır, 
~rargAbını basarak bir çaVU§la 
~ ~eferimizi ıehit ettikleri ma
~ llllı 1 g6n6n yıl dönümü idi. Bu 
' Pece bakında tehit edilen 
~erlerimizin ebedi metfen1e
) iade düa muazzam bir ihtifal 
'Pddı. Don İstanbullular 16 
~t haile.inin, karanlık güale
'lli habrladılar. 
~le lııtanbuldan gidecekleri 
\ ek llzere Haliç tirketinin 

'V vapuru tabsia edilmitti • 

nurdan 6rülmüı çelenkler ilzeri
ne d6kmiye geldik. 

1 O sene evvel bntftn benliği
mizi saran meturn bir kibaaua 
yadı elimi karıııında, 16 mart 
1336 nın yıl dönürnQndeyiz." 

16 mart tarihi, vicdanlarımı
zın üzerine siyah ve matemi 
bir 6rtü gibi elem saçan bir 
batıra çekiyorsa gene 16 mart 
tarihi Anadolunun dllşman se
sine ezeli ve ebedi yabanca olan 
ufkunda sönmiyen bir pfağm, 
istiklil ve htlrriyet gtıneşinin 
ilk nurlannı aksettiren bir tarih 
olmuştur. 

16 mart, cihan tarihinde Ull'

larca pn ve t6bret dolduran 
Tllrk istiklilinin seyrinde yüksek 
bir tebarOz ile ileriye abldıjı 

[ Alttarafı 2 iQd aaysfamızd.dır J 

Rnkefimiz 

Bu güne kadar bir çok fllimler, içtimaiyatçılar, 
hayatçılar, beşeriyatçılar, hukukçular 

ve muhtelif di:ılec 
Kadını 

tarif etmek istediler 
Erkete nazaran kadın nedir? 

Bu suale cevap her kese göre değişir. 

VAKiT 
Pek yakında bir çok tanınmzş kimselerin 

kadın hakkındaki telakkilerini neşredecektir. 
Şimdiye kadar topladıgımız cevaplar çok 

şayanı dikkattır. M esel8, ..... · Bey diyorki: 
- Bence kadın sadece ..... . 

Lı..: •pur •at ilçte köprüden 
~·_Bir ~ kimseleri Eyibe 
~""'YO. Babariy~deki tühedı. 
k.. ~bereaiain etrafa daha saat 
~ itilaum blyllk bir ka
~la dolmaftu. Havamn gll
h...J olmUI merasim mahalline 
~ 1eaelere nazara~ pek çok 
._. ıelmeaine veaili' olmuftu. 
-.ı ~çG çeyrek geçe müftn F eb
t'b ·ilin ve bazı bocala rın Ku
..._da~ bazı sureler okumalarile 
cti'""'-•nıe bqlandı ve dua edil
~ ·t t.!.lcbereain etrafında Ali 
~ 1 

Pf. , Hakla Şinasi Pt. Va-

Fakat bunu şimdiden söylemiyece(Jiz. Bir 
6 ıncı sayıf ada: Meraklı şeyler kaç gün lutfen bekleyiniz . 

Amerikalı profesör bir konferans verdi 

•ejQı· F B b b' ttllai ı azlı ., azı me uslar 
liai l'•ti belediye ve viliyet mec

~'lıt arı g6ze çarpıyordu. 
'ti •dan sonra fırka idare bey
~ 'ıaaından Rnknettin 8. şu 

.. u aayıedi. 
l lianunlar, Beyler; 

~ i>t.di aUkOn içinde uyuyan 
t~tiı tebitlerin yllce makt> e
' ~haOnde kalplerimizden 
~ hnrnıet •e t~krim h;slerini 
'-iç 

1
• ~eld.ik. Hatıralarımızdan 

~ ~nnıı~e~ ve ıelecek nesil 
ltiİ ed illa •ntıbeh ve ibret tef· 

~rı:n· bir facianın elem ve 
>.-.ı.,. l'ilıden mntevellit göz 
~ Jı'flJıı.ı, bu facianın mağ-
' ıırbanlan olan aziz şebit-

IDQkaddea atebelerine 

9 uncu ıavıfada: Sadri Etemin hikayesi l 

Çocuk sayılası 
Bugün 7 inci sayı

fada 
Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki bilmeceyi kaza

nanların isimleri 
HıklJyeler, şen f!l<ralaı .. 
Karı katürJer, Belfone . 

c;ek ~özler 
Yeni müsabaka 

Bu sene yaz çok
mu sıcak olacak? 

Geçen kış için • şiddetli 
olacak" divenler niçln 

ve nasıl aıdarıdılar l 

Yazan: Fat•n Bey 

. Bir baftadanberi ıehrimb:de bulunan Amerikalı profes3r Mr. 
Elıot Meara, dOn Edebiyat faknlteainde coğrafya enatitilslbıde, coğ
rafyanuı ikbaadiyata tesiri hakkında bir konferans vermiftir. 

__________ _., Amerikada lnkıllb11mz hakkında ilk defa değerli bir eser nqreden 

Üstadın bu kıymetli yazısım 
3 tıncn aayıfada mutlaka 

okuyunuz! 

Türk dostu profes3riln konferan11nda Darülfünun hocalan Ye 
münevver gençler hazar bulumnutlardır. 
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Şüpheli mi? 
Polonezli genç kadzn 

neden öldü? 

[ VAKiT ın telgraf ve telefon~h_a_he_r_Je __ r_i_ ..... ] , 60 kuruş 

mi. ? 'Et fiatl~rı bu kad 

Müddei umumilik ve zabıta 
yeni bir alüm Yak'aamm tahki-
kine batlamıştır. Bu vak'a hak
kında aldığımız mdfimab ya
zıyoruz: 

Polonez köytlnde muhtarın 

kıı kardeıi olan Fılomanika 
genç bir kadındır. Kocası \'e 
iki çocuğu vardır. Bundan oa 
beı giln enel Filo bir gi1ıı dart 
aylık hamile olduğu halde çq
medea iki teneke su taı•mıı, 
alqam oluaca ansızın hastalan
llllf, iki ırftn sonra da d6rt ay
lık çocutunu d&ıtırm8ft0r. 

Bundan sonra genç kadının 

aıhhi vaziyeti fenalaımıya bq
lamıı, bunun Dzerine yirmi bq 
lira ücret verilerek Pqababçe
de bir doktora retirilmiıtir. 
Kadının kocası F eman kansının 
hastaneye nakledılmesi lüzumun
dan bahsetmiı, gelen doktor 
kadının hastaneye yatırılacak 
kadar rahatsız bulunmadığını 
söylemİf, bazı ilaçlar Yermiıtir. 
Fakat buna rağmen genç kadın 
gittikçe fenalaşbğından kocası 
tarafından Haseki hastanesinde 
yatırılmış, iki a ece evelisi 
ö müştür. Ceset morga nakledil
'Dış ve tahkikata başlanmıştır. -

Uç aylıklar 
Dünden itibaren viril

miye başlandı 
Üç aylıkların verilmesine dün

den itibaren başlanmıştır. Tev
ziat devam edecektir. 

Bez fabrika/arz tevsi 
ediliyor 

Sanayi ve maadin bankası 
Defterdar :mensucat, Hereke, 
Beykoz ve Bakırköy bez ·fabri
kalarını tevsi etmeğe karar ver
miı ve bunun için büyük bir 
rapor hazırlamışbr. Bundan baş
ka banka bu sene pamuk sa
nayine fazla ehemm yet vere
cek ve Adanada asri bir pamuk 
Fabrikası tesis edecektir. 

• 
ltilifname 

Bugünkü içtimada 
tetkik edilecek 
Ankara, 16 (Vakıt) - Yarın 

Temk Kimil Beyle bitaraf iza 
Hariciye vekilillİD riyasetinde 
toplanarak Ttlrk - Yunan itilif
nameaindeld ml1badil emlake 
ait meaeleyi ıGrtlfeceklerdir. 

İtillfnamenin yalanda imza
lanacapa muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

Atina, 16 ( Apv ) - Muhtelit 
mtlbadele lromiıyonu bitaraf 
lzuı -uObadil emllk meselesi 
için kendilerine vaki olan ha
kemlik teklifine verdikleri ce
Yapta itillfname Ttırk l'e Yunan 
parllmentolan tarafından tudik 
edilmedikçe teklifi vakii kabul 
edemiyeceklerini, abi takdirde 
•erecekleri karann Lozan mua
hedesi ahkamına muhalif olaca
ğını bildirmişlerdir. 

Bitaraf iza Ankaradan ayrılır 
aynlmaz iki btıkGmet arumda 
noktai naurlann telif ve tatmini 
için doğrudan doğruya mllzake
rata bqlaoacaktır. Sallbiyettar 
mahafilde ıeri bir çarei bal bu
lunacağı ftmitediliyor. 

Atina, 16 (Anek) - Dnn ak
fam Ankara Yunan ıefirinden 

hariciye nezaretine uzun bir 
telgraf gelmitttr. Bu tel ar aftan 
bitaraf aza tarafından derme
yan edilen kuyudu ihtiraziye 
esaslı olduğu cihetle itilifname
nin imzası teehhllr edeceği an
latılmaktadır. 

Silah müzesi mi? 
İzmir, 16 (Vakıt) - Hapisane 

arandı, 3 tabanca, bıçaklar, sus
talı çakılar bulundu. 

Açlzktan kendini astı 
lzmir, 16 (Vakıt) - Niğdede 

iıkln edilmiş olan Koçanalı 
İskender isminde biri açlıktan 
kendini bir ağaca asarak intihar 
etmittir. 

UTAM..-Az-.: ....... 
V AKff ın tetrikasu 121 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Hanım Efendi kendt hitabesine yakacak derecede ileri varmasın •. 

yine kendi aşık oluyor. Daha Suduri - Bırakınız Efendim. 
ilk cümlelerde davayı kendi lehine Hanımın yilreğinden kopan ra
hallederek itin içinden çıkıyor. Jeyanlan kesmeyiniz. Ondaki 
Bu kadın ne tıynette bir mahluk- elemlerin ifadesini tabii tekilde 
tur bilseniz. Hakikati hale bir görerek dinlıyelim ... Şimdi sizi de 
az vakıf olsamz... söyleteceğiz. iki yıldınm çarpış-

Avnüsselih bir hakim ciddi- masından parhyacak aleYin ışı-
yetile: ğınd~n hakikat: okumıya çalı-

- Beyfendi rica ederiz '-.ir şacagız. 
az tahammül.. Saffet Bey bomurtulanm yut-

Saff et Bey fev~ranla: mağa uğrqır bir te!~kknl ile 
T h ·· ı ··? N bqını abnr yana çevınr. - e am:r.u mu e zaınen-

dan beri tehamP.üliicıu sarfede nımAfvnüd~sedl.lbl' - Buyrunuz Ha
en ı ın ıyoruz. 

cd~ bu m;.denden be .• de zırnık Hanım da nazarını kocasına 
kalrnadı. iqbetten korur bir çatkmhkla 

A·•nii.ssclih - R!cı.,.,u.ı le"-· diğer cihete d6nerek: 
rarcdiync•ız ef"-" di...ı · - - Ana haba tefkatlerile hi-

5affet Rey - Haurı aJini1e maye olunarak içinde doğdu
hürmeten !ıısmıya çalışacağım, ğum mf".:nleke~. g6zlerimin &nftn-
l • ı l "h b nuz de bir diyarı gurbet manzarasını ı. ~ır. ona' a ı :ır U}Uru ... 

~aı .... tum komcdy._.,nde "'abrımı l •'mca kAıcde hucakta kalmıt 

Gandi 
Pek yakında tevkif 

edilecekmiş 
Kalküta, 16 (A.A) - Sunday 

Times gazetesine nazaran Gan
dinin pek yakında tevkifine 
ihtimal verilmektedir. 

Belçika kzcab 
Ba~dntta 

Bağdat, 15 {A.A) - Belçika 
kıralı hava tarikile Kahireden 
Bağdada gelmiştir . Kıralın bu 
seyahati resmi bir mahiyeti haiz 
değildir . Kıral, Irakta 5 glln 
kadar kalacak, bu müddet zar
fında Babil harabelerini ve daha 
bazı yerleri ziyaret edecek, 
gene tayyare ile Kahireye döne
cektir. 

Mardin valisi teftişte 
Savur, 16 ( Vakıt) - Vali 

Tevfik Hadi B. buraya geldi. 
Atiretler arasındaki bazı ibtiliflı 
noktaların halli ile mqgul 
olmaktadır. 

16 mart şehitleri 
[ Üıttarafı 1 ind aayıfamu.dadır J 

tarihe tibi değil, tarihin mu
kadderabna hlkim olduğu bil· 
yllk inkılAbın esasıdır. » 

Bundan sonra ıehir namına 
Sadettin Ferit beyle Tllrk ma
arif cemiyeti n•mma bir genç 
tarafından birer nutuk ıöylen
miıtir. 

Nutuklardan ıonra Halıcıoğlu 
liseainin mızıkası matem havaıı 
çalm111 bir manga, havaya tlç 
defa ateş etmiştir. Bu sırada 
Uçtıncn kolordu, fırka, Şehrema-
neti, Tnrkocağı, Fırka Eyip mer
kezi, bp Ye hukuk talebe cemi
yetleri, mala! gaziler cemiyeti 
namına makbereye birer çelenk 
konmuıtur. ihtifal merasımı, 
Halıaoğlu lisesi, bir ukeri mnf
reze, polis, zabıtai belediye 
mtıfrezelerinin "e Eyip orta 
mektebinin resmi keçitlerini mll
teakip nihayet bulmuştur. 

ban aile dostları aramaktan 
ba9ka çarem kalmadı. Bulabil
dıklerimden bir kaçına müra
caat ettim. Umduğum derecede 
yüz bulamadım. Benim gibi bir 
genç kızın üç dört erkekli aile· 
ler arasında barına bilmesinde 
ki fevkalide mOıkOlAh anladım .•. 
Kadınlar, beni erkeklerinden 
kıskanıyor.. erkekler de beni 
aralannda pay edemez bir re
kabete diltüyorlardı .. 

Bazı evlerde bana hizmetçi 
muamelesi yapmıya kalkıştılar .• 
Bazı ailelerde erkekler metreslik 

teklifine kadar cüretlerini götür
düler .• 

Tanıdıklarım böyle yapıyor
lardı. Hiç tanımadıklanmdan 
acaba ne muamelelere uğnya
cakbm ? .. Birçok adamların için
de yalnızlık hayatımın dehıeti 
gözlerimin önünde büyümeğe 
başladı. 

Bazı gazete illnlannda filan 
filan şartlar şartında daktilograf 
kızlar arandığını okuyordum.. Bu 
makine yazıcılığı o kadar mOp
tezelletti ki maiıeten darda ka
lan kızlar hep bu işe kotuyor
lardı. 

'Yeni bir teklif · duşecek 
Dainler vekilleri 

ödfinç para verm k 
istiyorlar 

Ankara, 16 (Vakıt) - Dainler 
vekilleri ile maliye vekilimiz 
arasındaki temaslardan ilçüncll
allntın yarın yapılması muhte
meldir. Bn takdirde kat'i nok
tai nazarm tesbitine çalışıla
caktır. Dainler vekillerinin, vazi
yeti ıslah için bazı ıartlar da
hilinde ikrazatta bulunmak ar-
zusunda olduklan, bu ıuret
le hükümetin taksitleri zama
nında ödemek imkanını kaza
nacatım dllşlindllkleri söyleni
yor. Ancak resmi mahfiller bu 
hususta ademi malum.at beyan 
etmekte ve hakkında ketum 
davranmaktadırlar. Malum olan 
nol..ta, hnk6metin mali Ye iradi 
istiklAlden biç bir fedaklrlık 
kabul etmiyecejidir. Görütlllen 
tedbirlerin eaulan ne olursa 
olsun, mOmeuiller tarafından 

Parist e dtıyunu umumiye idare 
mectiainde ihzar oluuacak mtı
zakerelerin muayyen esaslar 
dahilinde tekemmtıln ondan aonra 
mnmknn olacaktır. 

Filistinde yeni bir 
hadise 

Kudlis, 15 (A. A) - Yahu
dilerin bugün ağlama duvarı 
anünde yapmakta olduktan dini 
.,,mı- '""-ütil• ıc,......,,.tı. --
lan zil giirültüleri ve trampet 
aealerile Yeniden iblll edilmiş
tir. Bu suretle hud olan bllyük 
glirtıltll yahudiler arasında hid
det ve infial uyandırmıştır. Bun
lar, daha evvelce de ayinlerinin 
bu kabilden gllrllltO Ye nllma
yişlerle sekteye uğratılmıt olma
sından dolayı tahkikat komis
yonu nezdinde ıikiyette bulun
muılardır. 

istihsal programı 
Anka, 16 (Vakıt) - İkbsat, 

mO.tqarlan, umum mtıdürleri \'e
kilin riyaaetind~ toplanarak is
tihsal programını tetkike devam 
etmiflerdi. 

Bu ela btıytlk bir biner ve 
kazanç mıdır? Bence hayır .. 
Bqkaıarımn yazdıklarını maalen 
anlar anlama& harfi harfine 
kopya etmek.. Bir kaç zaman 
çalışma ile buna alışılıyor, 

yaza yaza insan kafasından 
parmaklannm ucuna kadar tı
kır tıkır makinalatıyor; diğer 
dımail melekeler iktisabından 
kalıyor. Bu İf mukabilinde ka
zandan teY De dir? 

' Hemen hemen gllndelik ek-
mek peynir paraıL.. Gilnden 
güne daktilocu kızlar çoğaldıkca 
tabii kazancın mıktan tenezztıl 

ediyor. 
Hayır ben b6yle takır tukur 

bir çelik makine olup kalmak 
istemem. Yirminci asnn bllyük 
istidatlar için açbğı nurlu saha
larda dimağımı çalıştırarak inki
şaf ettirmek isterim. 

Hemen görtıyorum ki dakti
locu kızlann çoğu parmaklarının 
maharetlerinden ziyade gençlik 
ve giizellikleriııin cazibesile yer 
buluyorlar. 

G6ynllmDn iatediii detti ta
liin aevkettiji maiıet kapwnda 

Yalnız bir kaç güll 
bek lem ek l azım 

Son gün 1erde et fiatla 
arttığı ve hatta biraz daha 
seleceği söylenmektedir. 
bu husus hakkmda kasaplar 
keti müdürü Ahmet Beye nı" 
caat ettik ve fikrini sord 
bize şunları söyledi: 

" Et fiatlarmm yüksel 
doğru değildir. Arbk ha 
iyice düzeldiği ve önümüzde 
tehlikesi olmadığı için et 
larında tereffü ihtimali yok 
Bilakis şimdi 80-90 kuruşa 
lan etin okkası pek yakında 
kuruşa kadar düıecektir. Ha 
ların gllzel gitmesi yüziin 
hergün Anadoludan ve Tra 
dan koyun gelmektedir. 

Et nakliye fiatlannın ytı 
diği fayiasma gelince, bu 
doğru değildir. Gene ko 
başına 30 kuruş nakliye n 
alınmaktadır." 

Kimler kazandı 
Donanma pivanko 

çekildi 
Donanma piyankosunun 

üncü keşidesi yapılmış ve 9 
numara 1200, 7259 numara 
4531 numara 100, 9764, 2 
sıs, 3t'1A. ---'
kazanmışlardır. 

ÖLÜM 

Sadrazar:ı izzet paşa 

Halil paşanın mahdumu lz111İ 
Kasaba şirketi ikinci direkt ~J 
Naci, Gireson İş bankası müdlJJ" 
Salihattin ve Osmanlı ban1'1 
memurlanndan Celilettin 
lerin kain pederi mülga N 
nezareti kalemi mahsus mü 
izzet Beyefendi duçar ol 
lan rahatsızlıktan kurtula 
rak dün akşam irtihal etmif 

ekmeğini aramıya mecbur 
betbaht kızlardan biri bul 
ğumu unutuyordum. Nihayet 
de bu makinenin önünde b / 
eğerek hayatımı kazanmak 
rarmda kaldım. ~ 

Gazetelerle ilin edilen 
müsabakaya girdim, kazanclı-"''Jf 

Biz L. S. K tıcaretanea~ 
dakti:o kızdık. Nasip, . ~ 
ben... Bu ikisi benden bit 
ay kıdemli idiler. 

Bir gün ihtiyar müdür: .~, 
- Çıkardığı kopyeleri ~ 

buraya gelsin... ~ 
Diye haber göndermit· :;.; 

lan topladım. Müdürün ~ 
odasına girdim. Kopyelere ~ 
Temiz yazılmıı olduklan~ 
ren bana aferinler yağd .:;,~ 

Son kağıdı elimden dı· 
bileğimden sım sıkı yakala~ 

Şaşırdım. Kaşlan dit.~ 
gibi uzamış, kulaklarının 1~ 
kırçıl kıllar fışkırmıfr b~ 
yanaklı bila batlı bu b~ 
etile etimin temasından eJI ~ 
bir nefret duydum. ~e~ ~ 1 

tulup kaçmak istedını, etJi ~ 
ihtiyarlığına rağmen kıı~~ 
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Bu sene yaz ç 1. 
~~------a=D..--.ı...--~~~ 

Yağcılar 
tap an ahmin· 
~ere iştira~ etmi- Geçen kış için " Şiddetli oJacakl,, 

ı liia hsu \ bu sene 
ÇO bol ve meh· 

zuldür yor ar 
r,~ fi 

niçin ve nasıl aldandılar ? 
Beh .... et B. dün Düzce

den gelerek Y a f o
va ya gitti 

s Yat arı 100 ku-
~ tıııa inm·yecek 

~ ... ·~: memleketimizde bil
't 

1 
"1layeti ıarkiyede kııın 

'İ?ti\rrıaıı hayvanat yetiıtirilme
~1,1 olaylaıtırmış ve miktannı 
l>n&fbrmıştır. 

•iri bnko akşam refiklerimizden 
L Unun bu ıeneki yağ fiat
!'tlııa t . . 1 1-b· eaın o cağım yazıyor ve 
tt,},

1 f~.ıla istihsal yapılacağından 
Gıec ~!1 . 100 kuruşa kadar 
Dn egını kaydediyordu. 

P,lll ~ bu hu usta tetkikat ya• 
~t ır rnubarririmiz maruf sa
r;,•ğ fabrikatörlerile g8rUş-
ldn~epaj bu iddianın yanlıı 
t nu, bu sene değil on se-

'°llra bile tereyağının 100 ku
''df llmamıyacağını söylemiı

r. Bu hususta yağ tüccar-
lllııdan biri fU izahatı ver

edir: 
._ Fllhakik ehli hayvanat 

Bu ıenenin klfı, Dıerinde en 
çok dedikodu edilen me-

selelerin biri Ye belki birincisi 
olmak ferefini ihraz etmiştir. 
Bu ıene kıt çok olacakmlf .eya 
mıyacakmlf, ilk mektep ço-
cuklanna •anncıya kadar 

aene memleketimizde tekee
•tmekt d' B ltQ e ır. u sene kııın az 
uı b yvanatm artmasına 

herkes için merakh bir mlna
kaşa zemini teşkil ettiği ıibl 
matbuat içia de feyizli bir ıer
maye olmut ve bugüne kadar da 
uzayıp ıelmiıtir. Vakıa raaata
nenin esaıh bir mev.ıuunun hal
kı ve matbuab alikadar etmut 
her ne ıekilde olurıa olıun bir 
hareketi ilmiyedir. Bunu mem
nuniyet göaile glSreceğimis tablt 
ise de bütün kıt bu tabiilik ra
aataneyi mftziç bir gayritabiilik 
için de bıraluDıttır ki oda bu 
mesele tberinde rasatane tele
fonunun biç durmamaııdır. Gnn 
geçmez ki bir efendi veya hanım 
efendi kııın olup olmıyacağını 
aormaııu, gün aşırı geçmez ki 
bir gazete muhbiri veya muhar
riri beyle uzaktan uıaia mft
llkat wkubulmaaın. Meseli : 

;•biyet vermittir. Fak t bu bal 
bir uman ter~ağmı 100 
L ...... ~llttb- meıı:. ~ünkti tere-
uunın h l1a tnıiıı edemi

derec de nedreti haiz bi• 
- Allo, allo, burası •.. geze

teai. Beyefendi 1 • • • guetesini 
pc!Bntis mft? 

- Hayır. Ne var. 
l - Abdtılfeyyaı Bey bir ma
i kale JUIDlf, ıkfdetll k1t olaca-

l 
pu iddia ediyor. 

- Olabilir. 
- Sizin fikriniz ne ? 
- Uzun deneli ketfi hava 

1 tahminleri için amelt bir usul 
-,~~~11,;~ır·~w:~'3·-t•·~iJ DUmıywuı. • 

( - Allo, allo, bura11 ... gazeteıı. 
f Buglnktl ... ıazeteıini gördünüz 

&irle aktör 
~d-akl dav•, :11 niaan
~ Wl')let olunacak 
~lh liaırt F abri B. tarafından 
~itı tdayl rejlsörll Ertuğrul 
tı~ bu. 8. aleyhine güzel AD' -

td· lilbıde kendisine haka
dı~iAi f ddiasile bir • dava 
~ L_ Y zmııtık • 
·~ "!\ISUltaki da istldaaı, 
~ 4hrnet birinci sııth eea 
~ine 'ne gönderilmiftlr • 
~:meye nl anın yirmi birin-
. liaı· oıı buçukta başlanacak· 
~ıtJabri B., iıtidaaında 
cbatıı ubsin 8. tarafından 
tllıtk e namussuzluk isnat 
i M IUretfle hakaret edil
' h .. uhsin 8 . in hakaretten 
~ Oğattna fJ nldığını, fakat 
~ :etftildiğfni yazmakta, 

atka bin lira tazminat 
A..~tsı edir . 
L ur G ı· G ~ i ıp . S. B. mDdU-

r Alt dare heyeti ilmci reiıi 
l~ 1 b ~ttfn, heykeltr 9 Nejat 

a ıt gösterilmiftir. 

• mn? 1 - Hayır, rene ne var? 

1 
- Sadık AH B. yazıyor. Gü-

nqin lekelerinin törle veya böyle 
' olma11ndan kış olacağmı s6yltı-

yor. Feyyaz Beyi tasdik ediyor. 
Ne deninix? 

- Esimi gibj 
- Yani? 
- Yani umn Yadell hava 

tahminlerini kab.l etmiyoruz. 
- Allo, allo bJr behkçı 13 

pbattan aonra fiddetli kıt olaea
imı 13ylnyor. 

- Çok .. y, neden anlamıı? 
- Martilerin yumurta yapma-

dıklanndan 

- Ha 1... Çobanların keçi 
laaJl'Uiundaa anladıkları gibi. 

- Siz ne dersini& ? -- ..... 
13 ı•batta: Allo, alto, filin 

guete, Beyefendi balıkç.nın de
diti çıktı. Bu buıuıta fikri Aliniz 

Fakat doğruıuya bahkçınm 
lddiaıının teaaadüfl beni de en
diıeye dUtOrdO. ÇDnkU ilmin 
MJl~aıı teeaails etmiyen yerlerde 
teaadDfler bırafab çabukça tak
.iye eder • Bareket •enin ki 
t9ad0f, bahkçı le bine bir daba 
tekerrilr etmedi; Ye enditemiz de 
kalkb. Fak at bu teıadtiftın bir 
safhaamın herimizde bıraktığı 
teair h&ll ıatl olmamııbr. O da 
Ali tahsil llzerinde bulunan wenç
lerimizden blr gnıpmı ramazan 
gecHİ Direklerara•nda bu ba
hkçaya ilmi hürmet anetmeleri
Di ifitmem olmuıtw. Halk bir 
badiıenin mftphemlyet •e meçhu
liyete oJa,.n, daha doğruıu ce
halete m&ntebi olan uıullerlı 

Yazan 

.l'an.a .8. 'Ô5fadımız 
ketfini çabuk telAkki eder; ilmi 
usullerle olan keşfine de güç 
inanır. Bu telakki ve kanaat 
qaiı yukan her millette varaa
da imanı ilmisi sağlam ve her 
ıaha.ına kök budak aa lmıt mil
letlerde tesirsiz kalır. 

Ve bir tesir brakaa da der
akap izale edilir. Geçen sene 
İtalyada zelzele keşfine çıkan 
ve bir iki tesadüfün yardımın
dan cür'et alarah daha ileri gi
den, oldukça da tesir yapan 
birinin ltalya ilim rnUes esabnın 
mttdabalesile sükut mecbur tu
tulmatı gibi. Hiç şUphe yoktur 
ki blr milletin hareketi ilmiye 
ve teraltklsinin zinde kuvvetini 
ölçen en esaslı mikyes bu telakki 
ve kanaatin derecesidir. işte bu 

dereceyi dn,nrmek ve daima dO~lln
mek her mtinevverin ve bilhas&a 
mUncner gençliğin en esaslı va
.zifeıini ve belki de birincisi teş
eylemelidir. 

Kışıo iyi geçmif ohnasını ve 
baharın yaklaşmasını görerek 
arbk ~ bu gibi dedikodulann 
nihayet bulacağını ve rasatane 
telefonunun da biraz istirahat 
eyliyeceğini ilmit ederken tek
rar gazetelerin, yaxm pek sıcak 

geçeceği hakkındaki yeni ıa
yialardan bahsetmesi ve fil
hakika b lk araıında yaz pek 
sıcak Ye kuraklık geçecekmiı 
gibi a6z.lerin deveran eylemesi 
bid tekrar kuşkuya soktu. 

EYVell gazetecilerden ve mn
teakiben yanıbaşımızdald çiftçi
lerden istizahlar başladı. Daha 
yaz devresine girmeden rneaele
mizin ikinci devreye atlamış 
olmasını tayanı teemmW glSr
dOm ve işi timdiden karıılamak 
için ruatanenin bu baptaki 
g3rtıı ve kanaatini, umumu az 
çok aJAkadar edecek şekilde 
izah eylemeyi dnşondilm. işte 
bu dOıünce üzerinde iken dnn 
muhterem do tum AptOlfeyyaz 
T eriik Beyin makalesini oku
dum. Gerçi meseleyi gayri 
tabiiliğe sokarak nihayetlendir
mit ve tazelenme devresini 
uzunca bir atiye atmıı ise de 
nalından ziyade mıhına olmak 
Dzere kanaatimize dokunduğunu, 
daha doğrusu ' karşılamıya 
IOzum glSrmediğimfz evvelki 
tarizlerlni bu ıurctle tecdit 'H 

takviye eylediğini görd6m. Bu da 
d1i9ilncemi daha ziyade hızlan
eudı ve bu yazılan bana yaz
dırdı. 

Maamafib Feyyaz Beye mem
lekette herkesi alakadar eden 
ilmt bir dalga husule getirmiş 
olduğu için çok müteşekkirim. 

Çllnkü bu nevi dalgalar sağa 
kaçsa da faidelidir, sola kaçsa 
da. 

Rasatanenin bu mesele hak
kındakı kanaatine ve hUklim
lerine giriyorum: 

1 - Hayvanatın ve nebatabn 
göaterdiği herhangi bir tahavvDI 
ile gelecek hava arasında bir mil
naaebet malüm değildir. Bu gibi 
tahavvüller ancak geçen ve geç
mekte olan hava va.ziyetlerile 
alikadardır. 

2 - Yıldızların ve bilhaı:;'.\ 
ayın erkanı cevviye (havanm taz
yik, derecei hararet ve riltubeti, 
rüzgar, teressObat yani yağmur, 
dolu, kar, çiy) üzerine bir tesiri 
olduğu meıhut değildir. Bu hu
susta yapılan yığın yığın istatis
tikler hiç bir mUsbet netice 
vermemiştir. 

Bu iki madde aynen Amerika
da V. ~- Weatlıer Bureau alitmi 
ceviye teşkilat merkezi tarafın
dan on beş ıene ev.·el bizimkine 
yakın olarak husule gelen bir 
vaziyet üzerine neşredilen bir 
beyannameden ahnmışbr. 

Tütün inhisarı umum müdürü 
Behçet B. dü· r');izceden ıehri
mize dönmüş 
ve idarede bi
raz meşgul ol
duktan sonra 
akram Yalo
vaya gitmfttir. 
Dün kendisi 
ile görüşen ve 
seyahati hak-
kmda izahat 
istiyen bir mu-

harririmize Beba 
çet B. şu be
yanatta bulun-
mu§hır: B~hferl B-

- Düzceye muamollt ve va• 
.ıiyeti teftiş için gftmiftim. Alıc 
dığım netice memnaniyetbahştır. 

TiJtlJn mah5ul'1Jm4z 
- Tütün mabıuJümüz hu H• 

ne bol olmut ft tetkillbmıı 

her tarafta yavaf yanı büyft
miye baılamışbr. İki 1eneden-

beri en iyi ve en milaait yer
lerde tlitüo ektirmekle uğrafl• 3 - Mabeynesseyyarat gerek 

serseriyane ve gerek bir medar yoru.ı. Halk nasibatlerimlı:e ri· 
takip eyliyerek hareket eden ayet ederek fena yerleri terket· 
gubarı semavi (şahplan husule miş ve Türk tiltilocOlnğllne rağ· 
getiren pek küçük eçıam PouSibe bet çok ziyadeleşmiştir. 
cosmique) lerle erkanı cevviye ara- Yeni ~igaralar 
sında ke.zalik bir münasebet - Dünden itibaren piyasaya 
maliim değildir. (Bey) isimli birinci tntünlerden 

4 - Güneıin, bntün tabav- mamul yeni bir ıigara çıkanl
vtilltın menbai olduğu malf1m- mı hr. Bunun fiatı 32 kur:ll.ftur. 
dur. Neşrettiği kuvvet tianbn-

Pek yakmd gene ayni cinsten 
dan~ başka şuaat haruriye, şuaab olmak nzere (Ankara) JıimJi bir 
zıyaiye kırmızı albndaki bütün 

sigara çıkarılacakbr." 
ıuaat herciyeyi mur ilerisi şiaatı l=========-===-~====-
ve adi (X) şiaından yedi sekiz İyi biJdiğimi:ı bir ıey erkini 
defa sert her tUrlü gama cevviyenin tahavvülah gflneşin 
ıuaahnı ayrıca miknatisi şuaat .daima sabit olarak neşrettiği 
neşreyler. Daha doğrusu fizikin hararete tabi olmasıdır. 
vakıf olabildiği bütün kudret lıte ahvali bıvaiyeden babıe-
inşialarım neşreyJe.r. den alfilm ilmi ıemsten ge-

Cazibei şemsin han tebavvn- len buh araretle tebeddtilit ha-
latı üzerine doğrudan doğruya vaiye arasındaki ffrlkt Ye mf.. 
bir tesiri yoktur. Bilvaııta olan haniki irtibatların nevi ve ma
ve tali derecede bulunan bazı hiyetlerini ve bu irtibatlan tak .. 
tesiratı iıe sabittir. lnşiaab ha- Yiye ve ya tahfif eden bazı eı
ruriyeden iıe havalann tebed- babı taliyenin sureti tesiri Ye 

dlllnnil tahtı hükmOne alan yegl- enafını anlabr ve izah eyler. 
ne bir amil olduğu malumdur. ( Alttarafı 5 inci saydamızdı ] 

»;~!:-jM O NT EKARL O 
M 
o 

L 

Bekle,.. 
yeni tefrikamız ylniz 

Monte a lo 
Rezalet eri 

Yakında okuyucularım1za fev
kalade meraklı yeni bir tefrika 
takdim edeceğiz. 

Bu yeni tefrika "Montekarlo" ya kumarbu 
kıyafetinde giden bir muharririn uzun tetkikler 
ile elde edebildiği feci hakikatleri tasvir 
etmektedir. Bu muharrir " Montekarlo " da 
intihar ettikten ıonra kurtanlmlJ olan bir 
adamın yardımı ile bu ytllcsek Avrupa 
aefaletbanesinin en gizli rezaletlerini ortaya 
çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunlan olduğu 
gibi de yazrnışbr. " Montekarlo " nun ne 
demek olduğunu anlamak istivenler mutlaka 
bu tefrikamızı okumnbdır. 
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Kazanç vergisi ıslaha muhtaçtır 
5on günlerde Ankarada ma· 

Jiye mllfettiılerinden mü
rekkep bir kongre aktedilmek
tedir. Bu kongreden maksat 
bazı vergiler hakkında mevcut 
şikayetleri tetkik ederek kap 
eden tadilatı yapmakbr. Hak
kında tetkikat yaplan Tergiler 
arasında kazanç -.ergin batta 
bulunmaktadır. 

Maliye müf ettişteri kongre 
halinde toplanmazdan evvel iki 
ay kadar kendi teftiş mıntaka
lannda tetkikat yapmıılardır. 
Şimdi bu tetkikatlanmn netice
sine g&re kazanç ve iıtiblik 
gibi vergiler tızerinde bir ıslahat 
projesi hanrbyacaklardır. 

Bu mOnasebetle kazanç ver
giıi hakkında ban mftkdlefler 
tamfmdan ileri ıüriilen esaslı 
mahzur noktalanm kayt Ye 

f şaret etmiye lüzum g6r0yonız. 
Anladığnnwı göre kazanç ver

pinde fikiyetleri mucip olan 
cihet mükelleflerin hakiki ka
zançlannı tahakkuk ettirmek 
lb:t>re muayyen eşkAI dairesinde 
defter tutmak ve beyanname 
Yermek mretindeki takyidattw ; 
çünkü bu takyidat müke~fler 
üzerinde •erginin aılından daha 
ağır bir fili mükellefiyet tcıkil 
etmektedir. Bu itibar ile kazanç 
vergisi hakkındaki tiklyetler 
bu verginin miktarından ziyade 
tarlı •e cibayet usulüne tevec
cilh etmektedir. 

Filhakika hökümetin kazanç 
kanunu ile ekser mükelleflertien 
İşlediği şey yalnız her sene m•· 
ayyen miktarda bir para vermek 
değildir. Bü mükellefler ayni za
manda muayyen ,ekillerde def
ter tutntak, muayyen ıekillerde 
\'e zamanlarda birer beyanname 
ile kazançlarının miktaruu O, 
bi!dirmiye mecburdur ve hemen 
umumiyetle it adamları için ağar 
gelen mükellefiyet de bu ikinci 
nevi mecburiyettir. 
Maaleıef itiraf etmek lhım

dır ki nıemleketimizde hUld\me
tin istediii ıekillerde defter tut
m,=tk usullerine •lkıf kimseler 
pek azdır. 

VAKiT 
• 

17 MART 1880 ---------····..__.. ..... _ .. __ 
Köpröden akıamlan biri 

on biri bet ve diğeri onu 
geçerek Rumeli cihetine ha
reket eden vapurlar, yekdi
ğeri üzerine yanapp müfteri 
aldığından fU hal pek çok 
vukuata ıebebiyet veriyor. 

ÇünkU bu vapurlann ikisi 
dahi Rumeli cihetine hare
ket edip biri Be,iktaftan 
ArnaTUt köyöne •e diğeri 
Bebekten BOylikdereye ka
dar olan iıkeleleri tuttuğun-
dan mUfterilerin elrseri 
yanJ•ı binip Yapurlar -
da kalıyor. Hatta enelki 
gece vapura yanlış binmif 
bir müşteri vapurdan acele 
ile çıkarken vapura giren 
bir volcu ile kartılaımasm
dan. yolcunun biri denize 
dli.fmü' ve g(lç hal ile çı
karılmıştır. Buna bir ça~ 
bulunması her halde firket-

l ten intizar obnur. 

Olsa bile bir çok mftesseee 
ıahipleri muayyen eşkal daire
sinde defter tutabilmek için 
gene hariçten aynca bir muha
sip tutmak ımranndadır. Bu iıe 
o müessese için en aıağı 70, 
80 liralık bir fazla masraf de
mektir. Şayanı dikkattir ki bu 
fazla masraf yalnız mükellefler 
hakkında nku bulmuyor; çftn
k6 Maliye vekileti de ticaret Ye 
ıan'at erbabmm tutmaya ve Ter
miye mecbur olduğu defterleri 
ve beyannameleri iyice tetkik 
edebilmek, mOkelleflerin bir ta
lom hesap hilekArbklan ile ver
gı1erini gizlemelerine meydan 
TCrmemek ıçın f azra memur 
lcaJJanmıya mecbur oluyor. 

Beynelmilel kabul edilen usul
lere göre herhangi bir verginin 
fenni olabilmesi için en eıash 

bir prt Tardır; bu da ha~kın 
kesesinden çıkan paramn mftm· 
küa olduğa lradar az hir masraf 
ile hl\ldhnetin kasasına firebil
meaidir. Halbuki kazanç vergi
amde Taziyet yukarıda İzah 
ettiğimiz v~ile bu kaidenin 
aksidir. HiJk6metin hazinesine 
meseli 1000 lira kaunç •ergisi 
koyabilmek için bazen 1000 
liralık fazla bit' masraf ihtiyarı 
IA:r:ımgelmektedir. 

Kezalik kazanç vergisi hak
kında ileriye ıürülebilecek mü
him bir mahzur gerek mükel
lefler, gerek memurlar noktai 
na:r:anndan sui istinıallta mllstait 

olmandır. Çünkü bu verginin 
tarhı ve cibayeti hakkında kabul 

edilmiş olan uıuller kilçilk me· 
muriara çok fazla takdir aallhi
yeti vermekte, bu hal bir çok kü
çük memurların hazine aleyhine 

mükelleflerle anl&fmalarıal intaç 
etmektedir, Bu itibar ile mevcut 
vergi ıiıtemi ıerek memwlann, 
gerek halkın ah14k dÜfldinlftğil
ne sebep olmaktadır. 

Nihayet knçftk memurJara 
mükellefler üzeri~ fa:da bir 
murakabe ve takdir salahiyeti 
•erilmiş olması ticaret .e 
san'at erbabının işleria ait 
urlan.o ifşuma meydan ver-
diği. bazı memurlann vazife
ıini ifa ederken ticaret ve aan'at 
aahiplerinin sırlarını öirencrelc 
bunıan fttNda burada ifp ey-

lediii a6yleniJOr. Onun için bir 
çok kimseler : " Htlk6met biz
den bugün bin lira ahyona bin 
bet yüz aluı. Y alnı:r: bin bu 

defterlerdea, ba beyannanteler
den, bu memurlardan kurtarsın,, 
diyor. 

HülAsa bugtınkU kazanç Ter
ıisi halk için mali mükellefiyet
ten ziyade usul ve merasim mü
kellefiyeti teklinde glSrünmelrte 
ve bir çokluına usul ve 'ıle
rasim mükellefiyeti malt mOkel
lefiyetten daha atır gelmekte
dir. 

İhtimalki şu tarzda bir fikir 
ileriye sOrenler bulunabilir: 

<'Muntazam surette defter tat· 
mayı mıemlekette bilmiyeııter 
çok ise kazanç kanununun bu 
giinkti ahklmmı tadil etmek de
ğil, billkiı ipka eylemek llmn
dll'. Kanunun tatbiki daha bir 
kaç sene milşkülltı mucip olsa 
bile neticui itibarı ile bizzat 

Ruhi Beyin defterinden: 26 

Yataktan fırlıyarak kapıya koştu .. 
"Oh! ver ıu müstensihi! Yoksa babam onun•a 
kendini denize atacak! ... ,, diye bağırıyordu. 

Çabuk bana müstensjhi Bir akpm Ham.it Bey, ben-
bul den bir ıafiıtemih tertibi i.ltedi: 

1906, yahut 1907 ıeneainde 
Kavalada bulunuyordum. Buraeı 
tnttm ticaretinin pek mtihim 
bir merkezi, kilçBk, fakat se
vimli, zarif bir kaza merkezi 
idi. Bir tarafında denizden yük
selen dik ve korkunç kayalar, 
bu kayalann nihayetiftd~ Kara 
orman denilen bir •iaçlık, lima· 
nın garp tarafında K6çlk or
man ismi Yerilen bir lcamsal 
vardı. 

Kayalığın Kara ormana doğru 
olan bir girinti yerinde Gureba 
haataneıi vardır, anlatacağım 

hadiıe itte burada geçmiıtir. 
O zaınan hastanenin miidilrft 

Mm. Berta isminde bir Alman 
kadın, muav;ni Mm. Liıa, dok
toru Kaze:r: Efendi, eczacısı Ha
mit Bey idi. 

Ben biraz da o zamanki meı
lefin itibarile, hastane erklnıaı 
gayet iyi tanıyor; haftada bir, 
hazan iki defa orada yatmak 
mecburiyetinde kalıyordum. 

Bir zaman oldu ki Hamit Be
yin SetAnfkte bulunan pederi 
asabt bir hastalığa tutuldu; 
Genç ecıacı bundan ne kadar 
mttteesıirdi, hastalıtının terak
kisine dair haberler geldikçe, 
pek muztarip oluyordu. O za
manlar ben de çok gençtim, 
Hamit Beyin 6z kardeıimden 
farkı 1okbı; kederi benl d• 

mOtecuir ediyor, fazla eleme 
dOşmemeıini istiyordum. 

Böyle bir tedbir dOtOndOm: 
Kendisine mektup g&ndettnlere 
mOracaat ile benim Taııtamla 
yannalannı rica etmek; bundan 
maksadım da fU idi, mektubu 
benim elimden alıp okumağa 
başlayınca : 

- Babandan ne haber Tar? 
Diye ıoracak, fena bir haber 

varsa ilk teıfrlni lurmata çala
ıacaktım. 

Mm. Berta, ec%acmın halinde 
az çok gayri tabiilikler g6rcfG.. 
ğiinft bana anlatıyordu; buna 
karşı da tedbir almak llzım 
pldi; dlfODdlk, dO,Ond6k, be· 
.U. bir kaç gece hastanede Te 
eczacmın oda•nda yatmalrhğımı 
mthıastp g6rd6k. 

halk için bayll'h olacaktır. Çün
ldı bu sayede herkeı muntazanı 
defler tutnıa11nı 3ğrenir.» di
yenler olabilir. 

- Ne yapacaksm? 
Dedim. 
- ilaç ıifeleri "' kutuları 

tiıerine yapışhrmak için etiket 
baamak istiyorum. 

- jelatinin var mı 1 
- Var. 
- İyi, öyle iıe. yemekten 

sonra yaparız. 
Yemek yedik, kahvemizi içtik. 

aonra eczaneye ıiderek. ktıçtlk 
bir müatensib etiket numuneleri 
hazırladık. btıyl\k, orta boyda 
Uç tnrtn etiket bastık. 

Artık iece yansı olmuştll, ec
zaneden yatak odas1na ıeçilirdi, 
Eczacı karyolada ben de, haa
tane mftdiresile verdijimiz karar 
Uz.erine, yerde yatıyorduk. 

O gece, uyumamağa, kendimi 
uyur 161termi1e çalıııyordum. 
Aradan bir mUddet ıeçti, o 
uyudu; ben de, ker ıece yaptı
iJm ifibi, yataiJmı onun karyo
luı CSnlbae çektinı. yabp uya• 
dum; ne kadar seçti bilmiyo
rum, birdenbire: 

- Gtıftm .•• 

Diye üzerime biaıte7 dDftO 
•• lr.alkb; )'4M'iwt• fırladım. 
ecaacı bir telif ile 04iadn Ç.t

kıyordu. Ozeriae atılda-. beia
t• kakııa karyolallM attı~ ni
hayet keııcUoe ,.ıcli: 

- Ne oluyorıaıı be. n• halt 
aramaia ...._. .pdi,yaıPeaua? 

~~~"' 

- Aman, çabuk U.. ..._ 
tenaibi bul 

Mhhnaih nfta leli, alrp 
Terdim: 

- e.,,...ı 
Dedim; • ıam.ut genit bir ne

t. aldı, eliacleki tenekeyi nirtH, 
~·irdi: 

- ~ yuab\,i, •• kerkma 
Dedi. 

- Şimdi anlat bakalam. ne 
oldu; ne diye bu kam telata 
dGtttın? 

- Sorma lawdetia, ...,. 
prii~ ı.ahir; b...... .0.
, .. bi .... '° kutt41aki ... 
yalara ıiderek kea.Gilini .._... 

· atlQlıf; OIMI lmrtar•Ja Jidi,.or
dum • 

Ben teskin ve ted icia M 

llsunıa alylıedimi tekr• yattık, 
aabaha kadar udieeab 111.W... 

(BllıNJIJ, 

GEL·iSi , 
. GlJZEL 
Tavuk bolluğu 

Mektep ve süs. 

Maarif vekaletinin Y~ 
tamimi, muallim 

larla, kız talebenin süslen 
rini ve boyanmalarını yasak 
yor. Bu tamim, yeni bir şe 
ğildir. Epiy zaman eç 
gene bu manada bir te 
g&tderilmif olduğunu batı 
ruz. Demek bir te'kide 1 
gari}lmftş. İrfan hayatını 
edenlere bir §eyin iki defa, 
lenmesi, bu mecburiyete d 
ler için de ıstıraplı bir f eY 

Mektep muhitinden süs fi 
yayı koimak, aade iyi bir 
reket değil, memleket İçil 
hayırlı bir mOcadeledir. 

Bugün .sıralara dizilen 
lar Hasında ()y}e tiplere 

liniyor ki insan kendisini 
değil bir balo salonunda 
diyor. Sa~ları ondftlelenıııif 
cuk başlan, Oltlerinde so-vıal 
ları yaplfbnlmış hissini 
manikilrlü tırnaklar, ynztıklı 
lu parmaklar ve bilezikli k 
Büth \,am&arm talebel~ 
teple na aJAkaaı Till' ? ... 

Anladık, ınan ıenyorlar· 
kat her zaafın bir hudut ilt 
rilmeai prtbr. Bn kayde 
JaD zaaflar, baltalık acbat 
Ye • kıaa ,.Uardu kö 
hGcum edilir. 

Bir kere, allste mlibalai" 
tidallik, kabahk allmetidir· 
bar batanlar byvmcu c 
haHDCle k•nclilerini t 

çolduirler. latea oa1anD 
beyle bir dveeeye dtlfmi1' 
• aiıortabdır. Çocuklanm4' 
Kata iijiiQt lğu.J-1 

tumı,. ~·· •JDi 
ea bU.t tbm olu ki~ 
ıaıif ıu,.fetlere de eokmut ,...... 

H.a ba .. Jll'la t "'J 
,.... itaya, ipek, Jdl_p.. 1"J 
gibi -•um kısuntu da 
mamah, ıençler için bir lf. 
haline giren kq ve kirp~I 
valetlerin• de t.,.ıı etmeU 

ÇhkD Wr hafta enel 
ı. .. ı. tmaadliJDD ~ocuk, 
hire karf11l1Za yolunmuş, / 
....,. ujl'alJPI bir ha.U ~ 
eucavlak çıkıverifor. Ba-J 
tanımakta \.ile •llfkGllt. o/ı 
..... MulkOrdeo. d8rtt• ' 
tırnaklan basta, parO' 

bafhd•· l 
Bu man,aaılağı. hiç bir l 

ifade etmiyu ve mlllet ~ 
sunda yeri ohntyan ıalon ~ 
larına hwalrabm. Hayat ~ 
için f adlet en hOyOk ııı ~ 
"" oadelik en pıks~k ~ Zannediyoruz ki hiç bir maliye 

mOteb&1s11ı bu yolda bir mOda
faaya taraftar olamaz. Kazanç 
vergisi koyınaktan maksat halkm 
her seneki kazancından devletin 
umumi masrafına karşılık olmak 
nıere bir iştirak bi11esi almak
tır; yoksa herkese defter tutmak 
Usullerini öğretmek değildir. Ba
huıus herhansri bir Tergiyi tarh. 
ve cibayet için mflketleflerin ta
bil tutulacaklan Usuller o vergi
lerin enıını teıkil eden para 
mUkellefiyetinden daha ağır o
lursa halkm fikAyetini haklı bul
mak zaruridir. Binaenaleyh ka
san~ vergisinin tarhı ve cibayeti 
hakkındaki mahzurlan bertaraf 
ederek bu Tergiyi daha ziyade 
maktu tekillere raptetmek il· 

Bu ıene blltlhı Anupada 
mOthit bir tawk bolhıp ıa--------:;; 

ttnnıf. AJlka11 dolayııile bu 

zımdır. 

haberi Kadınlar bir6ğine arze
deriz. 

• 
Tirendaz slllhendazlar 

DlbakO rJ akıt) ta ıUlb tali
mi yapan lnııTız lodan-

mn reaimleri •ardı • Resme 
,nyle hir bakbm Te rardOm 
ki bunlann hepli "tirendaz,. 
ıeylerdi. 

Aynca endaht cstreııip m6-
zaaf ıillhfanmalanna ne Hizam 
var! Diye dUtftndOm, ... balıusuı 
te1lihahn tahdidi mevzuu bahiı 
oturkea ... 

açıktır. 
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~ Ad liyede · ! Dilenciler 
Demir Hafız_ mahkemedej 
l<adir gecesi Ayasofya camiinde 1 

vazederken hükumet icraatını 
takbih ettiği mevzuubahistir 

• kadir gecesi Ayasofya cami
~e vaı esnasında sarfettiği 

ıı sözlerden dolayı Demir 
liataz hakkında zabıtaca tahki-

~~ ._>'a,pı~mıf, evrak adliye gön
...:rı11Dlfbr. 

Mllddei umumi lik, tahkikat 
""alanı ceza kanununun 241 inci 
"-cideai muc bince muhakeme 
let..ı için Sultanabmct birinci 
"9la makemeaine vermiştir. 

.. aıtJn otuzuncu günü saat 
Cila d6rtte muhakemeye bqlana-
e.Jnır. 

Ceza kanunun 241 inci mad-

desi. << Devlet idaresi aleyhinde 
işlenen cürümler » babının 
« imamlar , hatipler, vaıılarla 
ruhani reislere mUtaallık cürüm
ler faslındadır ve şu mealde
dir ;' " İmam, hatip, vaız, rahi.P: 
haham gibi dıni reislerden barı 
vazıfesini ifa sırasında alenen 
hükumet idaresini ve devlet 
kanunlarını ve hükumet icra
atını takbih ve teıyıf ederse , 
bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve yOz el li liraya kadar 
ağır cezayı nal< ti ile cezalandırı
lır ve ya bunlardan bi~ hükm
oluna bilir · ,. 

Polisçe toplatllıyor 
. Son günlerde şehrimizde di

lenci ler pek ziyade çoğa l mış ar
dır. Bu hal vi ayetin nazarı dik
katini cel betmiş ve polis vasıta
sıle dilencileri toplatmaya baş
lamı~tır. Dün 100--1 50 kadar 
dilenci toplanmıştır. Bunlardan 
sağlam olanlar bolisçe bir daha 
dilencilik etmiyeceklerine dair 
kefa ete raptedilerek set best 
bırakılmakta, sakatlar Darülace
ze ye gönderilmektedir . 

Bu sene -yaz çok 
mu sıcak olacak? 

[ Üst tarafı 3 üncü sayı famızda ~ 
Ve ifte bu ilim, tetkilitı lizıme
ye malik tecrübeli bir merkez. 
iç~n biz o/o 98 ili 99 ihtimal dahi
linde a tı saatlik havanın ve - o/o 
90-95 ıhtimali dahilinde yirmi 
d6rt aaat ık havanın ve bazen 

Konsorsiyo1na iştirak Tokat hyan kimin? istisnai ahvalde daha az bir 
ıbtimal .dahilinde iki, üç günlük 

etm.iyen banka T ahk k at '.l~rli~or . havanıo. keşfedaıebileceğinı temin 

______ .._ __________ _ 

Kambiyo temevvOçlerini tan- tokatlayan otelının kıme aıt etmektedir. Dört günden ileri 
ıinı, milJi paranın kıymetini tak- olduğu hakkında Tapudan iıte- uzun devreli keşifJer için bu 
rir etmek ve icap ederse milli nen maliımat Emliki mebuke ilimde tek mevzu bile yoktur. 
Parayı kıymet!endiı mek ı çin te· idaresine gelmittir. Heyeti mil- Diğeri şuaJara gelince, acaba 
tekklil ed b k l k tevelliyeden olan bir tahsm polia oldukça mllhirn kudret tevlit en an a ar onsar- •v . 
•iyo111u ko 't · b .. İ b ı tahkikatına göre vefat ettigı, eden bu şualarla ( Şuaab hanı-mı esı ugun ş anKa- . _ . b 
'lllda dt· d"- .. b . . t k dıger tarafta bır adamın er- riyede olduğu aibi ) tebeddn-r uucu ır ıç .ma a - . . 6" 

tedecekr Bu . ti d k hayat olduiu ~leıulmektedır. lib havaiye arasında bir mllna-
.:Yo- ır. d h.1~ ·m 3

• a oaoamoers-ı· Tahkıkat tamik ediJerek otelin be d t ,.. ... un a ı.ı nazamn dı v H t var mı ır ? ster on kilo-
hazırlanacak ve muhasebe teş- eml~kı ~etruk~n olup olma gı metre yukarınıızddki ( ozon) 
~ilatı tayin edilecektir. tespıt edı ecckbr. kllrcıi tarafından ahkonulsun 

Konıorsiyoma şimdiye kadar Gay.rr faal şirketler ister havai nesimi tarafından 
11 ~ank:a~miş e .h W': ile HJ >el' veya yok edif•in veyahut 
l mılyon 100 liın sterlin temin aatbı arza kadar vasıl olsun 
~dilmiştir. Konsorsiyom muka- bunlar havayi neainıi içindeki 
•ele mucibince sene sonuna B ve sathı arz üzerindeki kudret-
L_d • şehrimize gelmittir. Oigv er 1 · d"l · b. k d ~ •r çahıacak olup devlet ere zamıme e ı m19 ır u -
q taraftan bu ay içinde ticaret tt b k b" d ild' aJ!kasının yapacagv ı :kambiyo re en 8f a ır fey eğ ır. 
Ilı mildilrlüğUncc 13 tirket feıhedil- M d k. b b·1 Ua11ıelitını icra edecek vazi- mittir. Bundan batka gayri faal a em ı u veç ı e arzımıza 
)tttedir. güneşten yığın Yığın lcud-

P.!ııka olduklarından tasfiyesine devam reti milnt!alar geldiğini kabul 
İat it velesi münhasiran d6viz edilen 50 şirket vardır. Tasfiye ediyoruz. Her halde bu kud-

o unun sureti istimaline ait i•lerin dört komiser memur b 
'- "Y retJerin az çok te eddülah ha-
ttaddı ihtiva eden konsorsiyo- edilmiştir. Dünde bu kom:serlerc vaiyeyi mucip olacak tekilde te-
~- ıehrimizde kambiyo muamc- taıfiye için birkaç tirket mllra- ıirlerini kabul eylememiz icap 
~e iftigal eden ecnebi ban- caat etmittir. Bunlar arasında eder. 
'ın hepai ginnif, yalnız Os- bllyiik bir tuhafiye ticarethaneai Fakat nasıl? Ve ne kadar? 
lıı •. • de vardır. L 
~bankası İftİrak etmemiıtir. lfte müşkülit buradan itibaren 
1...~\lauai ve mahalli bir tcıck- Borsada: baıhyor . Asrı hazır ilmı bu 
"" olan konaoraiyom için Os- • nasıl ve ne kadara henüt cevap 
~bankasına müracaat edil- isteri in düşüyor verecek mahiydte deği .dir. Ati-
_,. yen de cevap verip veremiye-
~ zaman bu banka "böyle Dfln 24~00 lngiliz MJtıldı ceğini timdiden kestıremeyiz.,, 
il, teldif doğrudan doğruya Ma- İngiliz lirası borsada yavaş Hazarın her heyeti fizikiye aJimi 

, 
ın 

Bugün ı al 

OPERA SiNEMASIN D A @ 
CON BARlMOR ve KAMlLLA HORN ~ 

u çın uil iRrlbJ M m 
SESLİ FİLMİ . GÖSTERİLMEKTEDİR (@ 

ilaveten: (@ 

MİS ARIZöNA0 REVôSo ~ 
...._~v--~~~root.Jl.~'hıl:.~~ 

o Bulmaca o ! Bu akıam 
Sinemaları 

- -

DUnkil bulmacamızı hallede -
medin•zae bugünkii halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıırrıru meydana çıkarabilini

niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek Uç beş dakika 
meıgu ' olmanız kafidir : 

ı '2 3 4 ) t, 1 b 9 ıo ıı 

1 fF~E NfKfRTIJTATH ~ 
2 rl]:T M li]l[i![ili] A/'(~ i-
3 1N lil _Y_!__K, ü ~il] r E ' _L~ 
.t C [i El V liJ:llJ .~Jiıj A 

1
K1 A 

s Al(l]lt J_ M!S ~ ı H[l.iJÇ 
6 N Ol) L A_ liJ Ş lll~l]·llJ 
7 C {i] B E ~ !~fE .! li}:~ 

1 M ··k · 
1 :ı 8J1 - Kamerde kadın 
1 Etuval - Paris kokoıları 

Lüksenburg - Volga. 
Ekler - Talebe prens 
Melek - Hortlak 
Alkazar - Odesa casusu 
Opera - Uçurum 
Şık - Casus kadın 
Elhamra - Caz mugannlst 
Milli - Altın 

A.ri - ZehirJi kadın 
Fransız - Şarlatan 
Alemdar - Nuhun gemisi 

Hilil - Nuhun gemisi 
Beşiktaş Hilal - Mel' un tAlı 

Tiyatrolar: 

1 

8 f fiJ' A R u l Z li}1~ .!_.!_li] Darillbedayi - Çam Sakızı 
9 L uıY !il -ı:· ıT R A ili E 1 i Bar ve Müzi kholler ! i 
t o A lj A iT ~ K A M E R • Garden - Elli Lis, lrena, Nandi 
11 l!_l11<1n LıilL!!TıNil • Balet 

Dünkü bulmacamıım Makaim - T almaç ve Siril,Jülyet 1 

halledilmit teldi Jirarden Duo Kleo İris, 1 

'l. 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 1 Lukas Trio ı 
t.1ulen Ruj - Ariıona revüsü ' 

~ ~ı il; l1• 1! I 
1

:,-1 T&rkuvaz - ~;~ •·;~ 1 

~--1~_! ___ j ____ j ı ı Baleti ~ 
4 ~1_1 __ l_ l_ iJlllJ _

1
_ 

5 ~ı•Jı_l}ıl--'---~ T k·f edı.ldı· ~ ~,-. ___ lil _
1
_ 1i_ ev ı 

8 iiil=C=L,•Ciii== Adana ekspresi maki-
9 0 • -ı ~--~--- niıti kadını nasıl çiğnedi 
; ~ ~1--1- ;a;~ll] =ı _ lil11ill • Bir kaç gOa evvel Pendikte 

ı•ı _J . bir tren kazası olınUf. Adana 
Bugiinha bulmacttmız 

Soldan sağa: 
ı - Yazl ı'< (7], alın kirpiği [3); 2 -
Va ııı a f2], ar., a deği l [2]; 3- çivi f3] 
ordunun ft>rdi [5) ; 4 - Haf.f bağ ı rış 

[6), kıı . u, sert (3); 5 - ııı ce yapılı [5); 

6 bo :an ın a~. si f4]. Ana do!u h bir 
yer (6]; 7 - b ~ı ük [3), mah (2), n~ 

ta {21 ; 8 - Rü t< mirı bl •ıası (3), çok 
ıhti rar [3]; 9 - gıyuirmek [5J ke .er 
[ 4]; 10 - r! e işlik [3] koz [3]; JJ -

treni bir kadım çiğnemitti. Bu 
hususta IAzım gelen tahkikat 
yapılmıı ve trenin makinisti 
Eakifehirde tevkif edilmiştir. 

Tahkikata göre, kadın fırbna 
eanasında raylann llstUne dfit
müş, Adana ekspresi de kadını 
çipiyerek çekip gitmittir. 

MEVLiT 
Gördeıli Abdullah Nuri B. rcfikasının 

ruhuna pazarteıi akşam ı salı gecesi ~ l'ekile~i tarafından gelirse yavaf tenezzüle ba,lanııtbr. Ali- her fiziki arzi alimi, her cevvi-
tit le edenz,, cevabmı vermit- kadarlar ve borsa mahafili yatçısı, her zerrecisi ( Alomısıe) Yukardan aşağı: 

• vaziyetin normal olduj unu ve bu mesele karşısında aciz bir ı - Uı r s bze [8); 2 - hücum [4]. 

ttmiz [3]. s ıı ı [O]. 
• Nlşanıaşında Teş\'ikiye camiinde yatsıdan 
1 sonra Ycraln camii imamı Ali Efendi 

tarafından mevl idi şerif okunacaktı r. 

l(öprü gişeleri ne 
olacak? 

~1~ta kaprüsünde yeni ya
lı. ~ta olan Uç yeni gişe 
)'-i it eaki gife köprü mllruri
Nna.ıc ltalkbktan sonra Tayyare 
""il o mildllriyetinin emrine 
laihıı ~ ve burada Tayyare 
.~ lco biletleri satılacaktır. 
\>ekercilerin içtimaı 
~ ~miz umum ıekerciler eı
~.. Uf6n toplanarak san' at
A ' •it itleri görüşeceklerdir. 
~ef[ Hayat mektebi 
t.ki tahkikatı 

ttbi kız Ameli Hayat mek-
lb~ı., t'116dünı Muzaffer Beyle 
~t ~ebeci Aliye H. ın tabki
~ ... Yr~kı ınernurin :nuhakcmat 

eaıne havale edilmittir. 

geçen seneye nazaran timdi vaziyettedir. Onlar bugün bu Hristo, (3) 3 - duy , usuzlıık [9]; 4 -
daha fazla kambiyo bulundu- meselenin merbut bulunduğu fır:ım zca at ş [2) eski taksi [5J ! -

d h 'l ·d b ı· ayak .J iremek [4] ... a kadar [6]. -ğunu söylemektedir. a a 1 en e ve meç u ıyet is- [J) 

TEŞEKKÜR 
Haıeki nisa hastanesinde tedavi edi

len refikama gösterdikleri kıymetli al!ka
dan dolayı muhterem hocam doktor 
Kemal, .Fahri, Şükrü Hazım ve Ihsan 
Arif Beyefendilere teşekkürlerimi arze
dcrim. 

ti.hkl 1 · · · d · ı · Musanın ç ktı~ ı dağ [4), aya~ _ ~; 
Bir hafta evvel 1032 kurut l m an ıçerısın e gız enmıt 7 - göz } .ışı (3], taburun buyui u 

olan Isterlin dün 1028,5 kUnJtta yüz erce hadiselere eyledikleri [4], bir boru ötüşü; 8 - demir \Ol 
i ı inı harbi idare ve bata çıkar- t t rak (6] kapanmış ve pazar olduğu halde makla meşguldür. [4], l!t C • (3): 9 - str op , ' 

borsada 24500 lsterlin ıablmlf- ayak [2] 10 - ncf ı f •yl . r [ô ; . 11 -
· Şemain lckelerile devrelere d ;:; 1 l4] meb'us Mıtat B.ın da-tır. ~arp r"ı • 

ait izahatımızı ikinci makalemize irei hti tıabiresi. 
Cerrahpaşa hastanesi dahlllyc asistanı 

Dr. İsmail Hakkı 
Yolsuz hareket 

Yeni borsa nizamnamesine 
riayet etmiyen ve kanunsuz ha
reket eden bir baakamn vaziye
ti şüpheli göriilmiif ve dOndea 
itibaren boru murakabe heyeti 
tarafından muamelitının tetkiki
ne başlanmıtbr. ----Ekmek ve francala 

fiatları 
Şehremantlındnı : Martın 18 inci 

sah gününden itibaren ekmek 
on dört buçuk ve fırancala yirmi 
biı buçuk kuruttur. 

bırakıyoruz. 111ama;ıs:nn11nı:ı:r.:::a::mm:::::an:5:::nu::.-:::::::::::::::::::::::t:!!:1'::: ••••• --·· 
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T q,ebap tlyatros""da bu al.-- saaJ 1 
21,30 da. 'U"ffl • ::ı 
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250,000 hastaya şifa 
•••••• 

Dünyanın en kuvvetli 
adamı kimdir? 

Veren diplomasız bir hekim 
••••• 

Karnının üstünde 25 kişiyi '\' 
3 tonluk va~on taşıyor••• 

Sihirbaz isınl verilen bu adaın varıın dakika 
1.çinde her hastalıaı k -- ~fedebllece§I iddiasında. 

J -

Zllls tarafından J00,000 lngills lirası • 
sar/edilerek vdcuü getirilen enstlt/L Ba 
mifesseseJlf bdylJtmek te latp etmektedir. 

iJf plomasıs hekimin bir malilcAnesl. 
Ztlis tecrlJbeleı inden bir kumı rı ı 

buı ada yapar. 
yaymiıin Viyana muhabiri 

tarafından verilen mal6-, 
mata g&re V alentin Zilia na
mında Bavyeralı bir k6yl8, dok-

Zilia, buradaki bir ıatoda ahllk ve ıeciye itibarile çok 
ika met etmiı, fakat geçen ıene dürllst olduğu anlaşılmı,, onun 
300,000 iaterlin aarfile kendine her taraftan memlekete ıeyyalı 
mahsua bOyük bir ikametglh pla-.aiai telllİD " memleket 

ve tedavihane vilcude getirmiıti. 

Ga ze te cil er 
okuyucu lan na 
meraklı ve cazi-

1 beli haberler 
vermiye, onlan 
yazı ve re.sim 
vasıtasıle hayret 
ve meraka dU
fÜrmiye haves 
sardırdı sar -
dıralı, dilnyanm 
dört bucağın· 
da akla gel
memİf milsaba
kalar tertip edi
liyor, l>irinciler 
seçiliyor .•• 

Bilmem ne 
köyünde, biJ. 
mem kim, müt 
hiş bir sibirbaı 
imiı. Filin ada
mın bir batında 

okuz çocuğu 

olmuş! gibi ••• 
Dercettiğimiz 

resimde de diln
yanm en kuv-
vetli adamı ol
mak lizere tanı
lan bir Berlinliyi 

Tedavihaaeaini ve ikametgl· 
hını bukadar muazzam bir meb
lağa ricade getiren Ziliıin ne 
kadar bOyük bir senet ıahibi 
oldufunu tahmin etmek gayet 
kolaydır. g6r0yonunuz. Yukardaki re.imde, .ı... 41fİnln herine otarclala 

· :12 muhtelif millete men• 
aup U0,000 ltlıtye f#• Ü• 
l•ttılıni a611Uven Prf. Zllıa. 

twlak yapmak 
için resmi bir 

•eaikayı haiz ol· 
macbğı halde 25 
"lemlekete men· 

250,000 in-
..... teclaYi etmit 
Te dertlerinden 

kurtaraufbr. lJ· 
lia,. leDe ftTei 
GallopoHde yer

letmit. meelıul 
bir kay olan ba 
yer, birkaç aeae 

• SilıirbU " an vaaile ••ıulan 
« Ziliı » in iddiasına göre, ken· 
disi her hangi haıtabğı yanm 
dakikada te,bia edebilir. Bunun 
için, sihirbaz, belyom gazile 
dolan ve bir elektrik cihazına 
batlı olan bir Alet kullanıyor. 
Haıtahğm teıhisinden sonra 
tedavi bir kaç saniyelik bir 
İf mİf. Sihirbaz, 200 kitiyi birden 
kabul, ve her giin 1600 hastayı 
tedavi etmektedir. Sihirbazın 
g&ndelik kazancı, 500 İngiliz 
lirasıdır. 

Bu vaziyet, Avusturya hükt\
metinin nazan dikkatini celbet
mif, tahkikat yapılmıt. Ziliain, 

Kacafındltld çocufıı ile 
Zilisln kapısında fif ava ' 
lntt.ar eden bir kadın. 

allatefit ettiii 
anlqılmlfbr. İtin 
ahllki tarafı b6yle 
olmakla beraber 
onun ilmt ciheti 
bam bqkadır. 

Avusturya dok
torlan -onun UIU 

ltlnn tenkit etmiş
ler, bunun neti
cesi olarak"Zilia" 
kendiaini rabat
m edecek olur-
lana İngiltere 
•eya Amerikaya 
hicret edeceğini zarfında 140,000 

niifualu mliterak
ki bir tehir ba-
hnı almifbr. 

&.tallır kabul bUetl alır1'trken ( HerıtJn ....,. 1fı00 Jıas . 
ıebr- oe 500 tnıfll. lirtm ha.lal ) olur. 

s6ylemif, bOk6-
met buna muva
fakat etmemittir. 
• 

Yunusu bahk yutmadı 
Bu yüzden bir profesör mahkemeye verildi 

Oeyli Ekspresin cenubi Afri
kadan aldığı malumata göre 
Stellenbark koleji müderrisle
rinden profesör Dupleuis kilise 
rıahkemesi tarafından, dini bir 
cürim irtikabı töhmetiie zan 

altına ahnmıtbr. 
Profeaör, tec:lriut esnasında 

bahğı~ Hazreti Yunusu yutma11 
hikayesinin bir çocuk maaalı 

o'duğunu fakat, bu hikAyenin 
elini bir manayı tazammun etti-

jiai 16ylemiş •e bu y&zden 
muhakeme edilmek istenilmiıtir. 

Muhakeme neticesinde profe
IÖr beraat etmekle beraber, 
yeniden muhakemesine ltızum 

aörOlmüttür. 

k.ı.. al a u autilattl ~ a~rllıonunm. 
Aşağıki resim iıe ayni aaamm 3tom1lk~ ··~ .. 

yattığım gösteriyor. 
Nasıl b6vle bir tecriibe yapmaJ'I luıtınnızdlln geç 

bilir mtslnid 

· olandırıcı Prens 
Fransanm en eski ailelerinden 

oirine mensup bir prens, Pariste 
uzun süren bir dolandırıcılıktan 
ıonra tevkif olunmuttur. Bert
ran d6 F asinyi ismindeki bu 
Prens bir müddet evvel zengin 
bir Amerikalı kadınla evlenmif
ti. Prens Bertran bir aralık 
fazla para kazanmak sevdasına 
düşmllt ve otomobil komisyon
culuğuna başlamıştır. Bu suretle 
Prens ylizlerce otomobil alıp 
satmıfbr. Fakat prens Efendi 
sattığı otoların parasını pefİD 
aldığı halde aldıklannın bedelıni 
bankada karşılığı olmıyan ç~k
lerle ödemiş, böylelikle bir kaç 
müesseseyi yilz binlerce frank 
dolandırmıştır. Hadiseyi öğrenen 
karısı, ayda on bin frank geti 
ren bir iradını dolandıncı koca
sına terk ederek ortadan sa· 
vuşmuttur. 

Lehistan da 
Reisicümhurun salahi
yetleri genişletilecek 

Lehistan· kanunu esasi komis
yonu, diyet meclisine cilmhur 
reisinin vazife ve sallhiyetlerine 
ait mlihim bir tadilat projesi 
vermittir. Bu projede reisicllm
hurun umumi bayatın esas amili 
olduğu zikredilmekte ve sali
biyetlerinin tevsii, intihap usu
lilnOn değittirilmesi istenilmek-
tedir. Bu arada aynca teırii 
masuniyetin de tamamen tayi
nine ve manasının tefsirine JU-
mm iÖsterilmektedir. 

Psitakoz 
Yeni bir haıtal 

herkesi korku
tuyor 

Papağanın hutaJıiı; 

koz denilen bu haatahk A 
ka ve Avrupada mnthiı bir 
ku ve endite uyandU1111fbr· 
bassa tıp &statlannıa en · 
daha fazladır. Geçenlerde 
rikadan A vrupaya nald 
1800 papağandan hemen 
ölmllf, ancak 17 tane •i 
rak Parise getirilebilmiftir. 

Hastalık ya!naz papağa--_. 

kalsa o kadar korkubm~I 

fakat insanlara da ıeçm-';1 
müsaplannı ekseriyetle 6ld~ 
si a likadarlar arumda d 
uyandırmııtır. 4 

Parise getirildiğini .&yl~ 
miz 17 papağan, tetkik't r-r, 
mak üzere Past6r enstitO•~ t 
lınmıf, fakat kısa bir 1110d-_J/I 
çinde milessese mensupl~ 
13 kiti psitakoz olmuttul• ~ 

Bu hastalığın sebep •e il' 
yeti uzun tetkikata ral'llleO 
ntiz anlaşılamamıştır. 

Yeni tefrlka..,.

Montekarlo 
1 

,ı 
rezalet~~ 

Pek yakında (V akıt) .otu 
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[-- HiKAYE -t j 1 Müsaba~ 
Can kurtaran aslan ~~ dize birer şen fıkra 

Cevaplarımız 
O,Adapaz1111nda Muzaffer Beye: 
~r ~arıı~alıırınız 'a1.dıgınız mek 
._ ~ondttnlmlşrır Bundan sonra 

~~dre.:;d ~önderece~iz. 
~ .. ~azıtta albncı mektepten 
h;uıe lıyu Hanıma: Hurun 
, J~enJere tıtkıtr vaıaka arı tevzi 
IJ~ltnckte ve hımleı ı gıızerc ılc 
Ce n olunmaktad.r. Göndeıdıgınız 

vapfar her neden sc elımıze gel 
ltıedı. Posta ıle gönd· rmenız daha 
cnundır 

. Tevfik Fikret Beye· Hı~ Aye 
nızı ald k 0 · . . 

'~ · ereceı ıah-ilınııı bıle· 
lb~yız. Fakac ıtade ı:t: duı.gun ve 
'\'ıd" 11 da ır. tr halde mektep muh~tı~i 
b ha alılkııdar e<ltn mevıulaı ıncı 
._"P ~dıniz ve bıze gönderır:;ımız 
Ykanın yalnız hır taraıına , azın z. 

lıın· aydarpaşada Nerman Necip, 
li~rd~ Biilent Mehmet, İzmirde 
N • eyın Namık, Kadıköyde 
.., eJat ltkmet Beylere: Taktır 
d arakalarınız göndt-rilm1,tlr Şim 

1\ l kadar almış olul'.: ldıı•dır. 

YAZAN: 
M. Gayur 

Genç tayyareci, hane sahibe· gramı tamamen tatbik ederek 
sinin get'.rdiği kahveden birkaç salimen avdet ettiğime çok 

yudum içtikten sonra dedi ki : memnunum. On beş gün süren 
ccSon yaptığım seyahat esna· bu seyabata u 2un u, un an atmı-

smda tesadüf ettiğım en mühım 
, yacağım; ya.nız geçirdiğim en 

vak ayı merak ediyorsunüz öyle h mü im ve en can'ı hadiseyi 
mi? Baş üzerine .. size övle bir söyliyeceğim. 
vak'a anJatctyım ki o, ömrümün 

k d 
"Hartum,,da benzinimi aldık-

sonuna a ar hatırımdan çıkmı-
tan sonra Sahrayı kebirin mer

yacaktir. 
ccBilirs niz ki yaptığım büyük kezi olan "Tombuktu,, ya doğru 

bava seyahatma çıkmaktan mak- uçmaya başlamıştım • Altımda 
sadım, Türk tayyareciJığinın hudutsuz kum deryaları ve ara 
şimdiye kadar girişmem ş oldu- sıra vahalar görüyordum. 

ğu bir çığm açmaktı. Tayyare- Güneşin kuın tabakalanna 

Karilerimize ciıer Amerikadan Avrupaya, Pa- çarpmasından hasıl olan inşia 
Çocuk sayıfasına yazılan risten Tokyoya, Bahrisefitten kut siyah gözlük:er arkasında bile 

"'*tapı ........... ~ ...... -~--~.,.,.kadar bütüıı dilııyanuı havasuu aöz.leriıı.ııi yakıyordu 
IUrette ( Valtıt gazetesinde do'aştıkları halde bizde maale- " Biraenbire tayyaremin mo· 
ÇOcQk sayıfası muharrirliğine ) sef henüz kendi havai nesimimi- törünün tıkırdısında bir bozuk-

•dreainio konulması, mektup miz haricine çıkan tayyareci gö- luk hissettim. Bu bozukluğu ta-

l'e ~ sayıfanın bir ta- rünmüyor. Bu boşluğu do!durmak mir lazımdı. Zeminde az uzakta 

"'-a yuılmuı lizımdır. için ilk adımı atmıya karar ver- bir vaha görüyordum. Oraya 
• Jf. • diğim gün tayyaremle İstanbuldan veçhe aldım. Az sonra vahanın 

~ fıkra musabakasına kar- Tomouktuya gidip gelmek için yanma inmiş bulunuyordum. 
~ ıa.terilen ragbet ilmidimi- bir program hazırladım. Bu pro- ( Alt tıırafı 8 ınci ıayıfamızdadır) 

it.... fwkıhdedir. Ganderece- Yaşasın zeka" '· - --
~ fıkralar klgıbn yalnız 
~ tarafına yazılmalı, pek 
~ olmamah ve birlikte bi
-:.._ kaçtık vesika reami irsal 
....... alıdır. ..... 
~O Taktir varakası birikti

er gazetemize dere olun-

~= bir reı;mlerini ve 
adreslerini g6nder-:;lidir. Bunlara kitaplan tak

'- edilecek ve V akıt çocuk 
ti..~ devamlı karii ol

~" için fotograflan kona-
br. 

Cevaplarımız 
&t "DG•t.. dea • 
~ eaut Y•tamak için, tam ve 
lh.--.?"llılllel bir adam o•arak ya
. ~ bilmelidir. 

• -.. - "'J. ita,. dea • 

~ .... -~nun ebik olması elde 

'~-:'° saadetin de tadım ......... . * 
~ltın "La Frt-. dea • 

W...._ ·- •e ı&mlt insanı mes'ut 
~ez. 

3 - Ne yapsın-. hemen ayağının 
tıerbirine bir çatal b.ı~ladı. 

........ -. 
., c:-- ... ~ 

5 - Hırsızı yanasınca çatalların bl-
• rlnl beline yerleştlrereK ... 

-~ - --
2 - Bir lur.._ ., lh.I lılr ı.... ....._ 
-~ ... ~ ..... 

6 - Herlft yere dliştlrdO, dlferlle de 
kımıldamıyacat şekle soktu. karşısını 
geçti, gtildiı, guldü. 

yazıp gÖiıderiniz 
Çocuk sayıfası karil<>ri 
arasında b:r müsabaka 
açtık. Bize işittiğiniz gii· 
Jünç fıkralardan bir ta· 
nes:ni yazıp gönderm ı:; 
aynı zamanda vcs im 
resmi cesametinde b r er 
fotografmızı da yollnyın11 . 
Güzel fıkra ar yaıao arm 
yazıları ve resim!erı neş· 
ro!unacaktır. 

Uk cevapıar 
Sağır i:e hasta 

Bir .~a-~tay~. Zİ) ıırete giden bir sağır 
duşun muş: 

"Bu ha~t:ıyn "n sılsınız .. de vince elbet 
•• ldyim .. diyecek o ,·akit· memnun 
oldııgumu söylerim. 

i\e yiyor:'uııuı diye sorarım tabit 
iyi bir ycml'k ~oyli yecck ; huna da .. ç k 
in., derim. Doktorunu sorarım ne Cc\ ap 
'erirse o dokroru da methederim olur 
bit:r.,, 

Y :ırı m saııt sonra hastanın odasında 
geçen mükaleme: 

Sağır - :'\asıl sınız Efendım ? 
l Ju~ca - Çok fenayım birader .. haya· 

am lthlikeıie ! 
Sağır Ah \'Ok memnun oldum, ne 

yiyip içiyorsunuz ? 
llasta - [Hiddetle J zehir zıkkım ! .. 
Sagu - Çok nefis gıdadır efendim. 

Doktorunuz kim ? 
l lasta - f l\opürerek Aıral 
Sa~r - Çok muktedir bir zattır ... 
lla:-ta - [Son ko\\'etınf sarf M~th j 

Defol! .. 
Buru liHılnden ı 58 

ısmaiı Tuğı u1 
Gelin elbisesi 

Çocukla anne i arasında : 
- A rıne düğünlerde gelinler nerlen 

beyaz gi~ inirlcr? 
Anne cc\ ap \'erir: 
- Onl~nn en mes'ut günlcride ondan .. 
- P.-kı anneciğim, o ha•de güveyilcr 

neden siyah giyiniyorlar t. 

Eğ.ence!ı 
hkralar 

Zan1an~n icabı 
N ejadm anııesı yazı köyde 

geçır yordu. Bir süt c11 b !r 
sabah eve süt S?"et rirdi. Geçen 
gün s~t gayet sulu id. N ;adın 
annesi sutçüye dedi k : 

- Bu sütün yar s su ... 
Sütçü şu c vabı verdi: 
- Ne yap lam hanım efendi.. 

Hava çok sıcak. I.ıeklerımiz 
çok su iç•yorlar. 

Şaşı'acak şey 

Naci 6 yaşındad ı r. Geçen 
gün babasile oturuyordı·. 

Biraz düş !r.dükten sonra dedi 
ki: 

- Baba ben İstanbulda doğ-
dum eve mi? 

Evet oğlum. 
Annem nerede c:!oğdu ? 
lzmirde ... 
Ya sen babacığım ? 
Şen de Edirnede yavrum. 

- Oyle i "' babacığım nasıl 
oldu da bulu tuk "? .. 

Yeşilkoy ltalran mekt.,hi talebesinden _ 0~/um haban evde mi.'.-• 
KAtipz.ıde "I 

Neci~ Ferli - Mü$aade ,.dıniz hizmet-
T ~ hh k~ çiye $oravım.. Ne cevap 

B. d ver /e< eğinı o bilir ••. 
ır .a am ~şsiz kal~ış, köyüne cİ\·ar l~~==~:=:=~===:=======-
çırdıklerındcn bırıne muracacaat ıneklerden biri oldü, akşama eti sofra\ a 

etmiş. j 
Çiftlik sahibi sormuş: geldi. ki gün sonra .atlardan biri öldu, 
- ~velce nerede çalışan 9 • eti akşama yine sofra)a geldi. Beş gün 
- ... çiftliğinde. sonrJ efendinin kaynanası ölmez mi ? 
,_, Oradan ne di\'e çıktın ? Ben hemen çiftliği bıraktım. 
- Yivecek meseiesinden. 
- Fena yemı:k mi \'erirnrlardı ?'" Bomomide Baban?.ade Recai Be,·in 
- Anlatayım. Girdi~~in ilk haftası kerimesi: Ne~lihon Recai • 

Yeni bilmecemiz 
Şu resim parçalarını istedi

ğimiz gibi yapıştırabilir 
misiniz? 

Geçen haftaki bilmecemi7, halleden 
ve mükafat kazananlar 

Bu haftaki bilmecemiz şu-
dur : G6rdügünilz resim 

parçalannı birletdırerek bahçe
lerinde eylenen iki mini miniyi 
meydana çıkaracaksınız . 

l.tediğimizi yapanlar arasında 
kur'a çekiıerek birinciye bir 
yazı takımı, 2 nci ve 3 üncüye 

llF Lütfen sayıfa ı çeviriniz, 

VAK 1 T 
Çocuk sayıtası 
HüMıbaka huponu 

17 Mart 1930 
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Yeni bilmecemiz 
Cemiyetlerde 

Ressamlar çağrılıvor 
Güzel san'atlar birliği kltibi 

sınıf 3 şube 5 ten 401 H. Basri B. umumiliğinden : birer tayyare bileti, onuncuya 

kadar sinema biletleri, 20 inciye 

kadar birer kurşun kalemi ve 

diğerlerine takdir varakası ve
rilecektir. 

Geçen haftak1 
bilmecemiz 

Geçen nilshamııdaki bi1mece

yi halledenler arasında çekilen 
kur'ayı kazanan karilerimizin 

Jıimlerini dercediyoruz : 

Bir kolanya tiıesi 
kazanan 

Unkapanı Hacıkadın mahalle
si Orta sokak numara 2 de Na~ 
ıime Cemil hanım. 

Birer sinema bileti 
kazananlar 

l - Taksimde N. Vicdan H. 
2 - Kadınlan çalıştırma yur

dundan Seniye H. 

3 - Balıklı hastanesi hasta 

bakacılanndan matmazel 

Marika Stefanidis. 

4 - Vefa ortamektebinden 29 
Hayrettin B. 

5 - Ticaret mektebi alisinden 
Faik 8. 

6 - Vefa ortamektebinden 230 
. Süleyman Nehip B. 

7 - f stan bul kız ortamekte-
binden 362 Sevim H. 

8 - Kasımpqada Naci Sefa B. 

9 - Bayazıt Cllmhuriyet cad

desinde No. 2 de tütüncü 
Rıza B. 

Birer kurıun kalemi 
kazananlar 

1 - Saraçhanebaşı Horhor cad· 
desi 48 numarada Meh
met Avni 8. 

2 - Eylp otuz yedinci ilk mek
tepten SeJma Ahf H. 

3 - Şemsillmekitip üçüncü sı
nıftan 38 Fikret Baha B. 

4 - Vefa orta mektebinden 
Kemal B. 

5 - Ankara: Maarif vekaleti 

orta tedrisat idaresinde 

Erkek Hayat mektebi : Ankara resim serğisi kabul 

15- J 24 Nefat B. JOrisi intihabı için resim ıube-
11 k m ekte P 1 er sine mukayyet azanın 18 mart 

17- Üsküdar yirminci ilk mektebinden sah günü saat 16 da birliği teı-
270 Bedrünnisa H. rifleri rica olunur • 

J 8- Beyaı.ıtta ılbncı ilk mektep sınıf ı---=---=-==-=------
3 ten 34 Nadire llyas H. Şefik bey ıokağı No. JS te Leyll 

19- lstanbul kırkıncı mekttp son sınıf Sait H. 
talebesinden Nüzhet Mecit R 59- Haydarpaşada Sent öfemi mekte-

20- Karagi.ımrükte 27 inci ilk mektep binden Nerimım Necip H. 
sınıf 5 ten irfan mustafa B. Kad 

1 
k6y 

Ecnebi mektepler 60- Mısırlıoğlu Yavuzseim sokak No. 
21- Notrdam dösiyon mektebinden 15 te HalOk Cemaletnn B. 

Rikkat Hlknıet R 61- Rızapaşa caddesi 63 de Sen jozef 
22- Notrdam dösiyop mektebinden 77 kollejinden izzet Neşe B. 

Sevim Nureddin R 62- Kemalpaşa mektebi son sınıf tale-
23- lnglliz inas mektebi talebesinden hesinden 315 Hadce R 

Nihal Htmft H. 63- Bahariye caddesi Kalfa oğlu fOkak 
24- Sen Benua mektebi 4 spesiyal No. 9 da Necat Nuri B. 

smıfında Mehmet C,,e!Al B. 64- Yeldeğirmeni kahve sokak miralay 
25- lskoç mektebinden Nahit Cevat B. Suptıl bey kerimesi Mücelll H. 

1stanbU1 6S- Yel değirmeni Kahve sokak miralay 
26- Samatya demiryolu caddesi No. Suphl bey kerimesi Mutii• H. 

26 da Akif B. 66- Zanba oğlu caddesinde 25 No. da 
27- Samatyada bostan 10kak No 90 da Münife HAmit H. 

Hedri B. 67- Doktor Hikmet bey otlu NeJat 
28- Kocamustafapaşa Akarca caddesi Hikmet B. 

Mektep sokak No. 8 de Fatma H 68- Kadıköy Sen benua mektebi tale-
hıfidesi Samime H. sinden Mehlika Refik R 

29- Unkapını Hacıkadın mahallesi G6zt epe 
Topaç sokak No. t4 te Necdet H. 60- lık mektep civarında kltip Hüınit 

30- Aksaray Muracpaşı No. 31 de bey köşkünde Yahya B. 
izzet KAzım li. 

31- Asmaaltı Azmi bey mahdumu Bostancı 
Necat B. 70 - Cami sokağı 8 No. da Cemal bey 

32- Sirkeci Hocapqa lbnikemal caddesi kerimesi Ferizer R 
No. 47 de Fenlye H. 71- Maltepe ilk mektep talebesinden 

33- Beyazıt Yeni Vahnlkapan sokağı KA.mran Tevfik H. 
No. 126 da Suzan H. An kara 

34- Divanyolu Cebeciler sokağı No. 72- Ahizafer mahallesinin tayyare so-
l 1 de Gönül Şevki H. kağı No. 2 de Nuri beyin mahdu-

Beyoğ I u mu Arif Hikmet B. 
35- Şişli Oıman Bey Davut oğlu sokak 73- Gazi ilk mektep S inci sınıftan 

Ali buçuk zade apartmanında No. 430 Ertuğrul B. 
No. 6 da Zeyyat Şevket B. 74- Gazi ilk mektebi son sınıf talebe-

36- Şişlide Selim zade apartmanında sinden ~ Sait B. 
Enugnıl Davut B. 75- Gazi ilk erkek mektebi 1 • 4 ten 

37- G.latade Hoftklmlyan han lkincl 125 Dündar B. 
katta Moriı Roaln R. 76- Erkel( lisesinôen A. Necati B. 

38- Nışantaşı Harbiye caddesi ekmek 77 - Ertek lisesinden 137 Şükrü B. 
fabrikaaı sokağı No. 7 . 6 da bin- 78- Kız lisesinden Saime Sısbit H 
başı lskender mahdumu Nihat B. 79- Erkek orta mektep ikinci sınıftan 

39- BeyoQlu po!ta ve teleğraf muhasibi 256 Faıih B. 
Halil bey vasıtasile Galatasaray Bu rsa 

80- Erkek lisesinden 158 lsmail Tuğ
rul 8. 
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1 lnsiliz liruı Kr. 
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Frulı 

Um 
Belıı 
Drahmi 

ls. Franlı 
Le-ra 
Florin 
~1HOll 

sıııaı 
Pezeta 
Mırlı: 

Zloti 
PnJ6 

to Ley !tura, 
ı Tıırt llrUJ Dlnu 
" Çervoneç Kanış 

Nukut 

ı lsterlln (laıflla) 
ı Dolar (Amertta) 

Frant [Freuı& 
Liret [ltalya 

O Frank Belçika] 
Drahmi [Yanan) 
Frank...[lsvlçrel 
Levı 1 Balpr] 

ı Florin [Felemenk] 
Karon [Çelıoslovô 

ı Şlbng IAvusturyı] 
ı P•eta llapaa7a) 
ı RayşmarlılAlmanya 

ı Zloti 'Lehistan 
ı Penrö 1 Macartıw 

lAy [Romanya} 
o Dinar : YuıosloryaJ 
ı Çnooneç '!ffylt ' 

Altın 
ı Bona 

Mecidiye harici 
Banknot 

T ıcaret ve zahirE. 

Bulda1 
Yamapk 
Sünter 
Sen 
- Zahtrea- - • 
~ 
ArpA 
M1111 
Fualyı 

Okkuı 
A....ı A...,t 
L P. L P 

,. lo ., 
ıa ıo 

14 1•· 

ıı 05 
14 
13 as 

6 25 

4 te 231 Ferdi B. 
102- Eskişehir Turan mektebi Uçüncü 

sınıfından 1 1 numaralı lbrablm 
Tali 8. 

Dunnuı 8. 
6 - Ankara: Gazi ilk erkek 

mektebi 5 inci sınıftan Ci

hat Kamil 8. 

lisesinden 1016 Enver Faik B. 
40- Ferlköyde Jan drak lisesi talebe

sinden Mehmet Kenan B. 
4 J - Ferlköy kunuluş caddesi İnşirah 

apartmanı No. 88 de Suzan Adil H. 
42- Rabanzade Neslihan Recai H. 
43- Şişli Hıcımanıur sokağı No. 39 da 

Nermin Kemal H. 

8 l - Orta mektep sınıf 9 şube 
301 Ziya 8. 

82- Bursa lisesinden F. R. 8. 

103- Eatişehir KUJ'funlu mektep dördilncQ 
l den sıruhndaıı 75 numaralı Emine 

Mehmet H 

7 - Ankara: Husuai bizim 

mektepten 81 Danit Macit 

Bey. 
8 - Ankare: Gazi ilk mektep

ten 467 Arif Hikmet 8. 
9 - Bomontide Cezmi Ekrem B. 
10- Ankara: Vasfi Bey keri

mesi Mellhat H. 

Birer takdir var ak ası 
Liseler 

1 - Galatasaray lisesinden 1076 Nejat B. 
1 - Galatasaray lisesinden dördüncü 

sınıf üçüncü şubeden J 425 Melih 
Naci B, 

8 - İstanbul erkelc lisesinden 7~1 Rauf 
Cemil B 

4 - Şişli terakki ~esinden 460 r .ütfl 
Ahmet B. 

!5 - lstanbul muallim ml·ktcbinden 468 
'..\'Jehmet Huse,·in B. 

6 - Kabataş lisesi ıldnci sınıf birinci 
şubeden 628 .\hmet Gül Tekin B. 

7 - Darüşşafak:ı 1 esinden 468 nur
sun B. 

8 - Darüş~afaka lisesinden 964 Abbas 
Erem i t 

9 - t-'e\"7° ıti lisesinden ı 5S Zahit 
1...0 ı ı 8. 

tO- ı : ııköy kız lisesinden !531 Saime 
Snit rl 

ı ı - l(cnnbul kız ıı~esinden 447 Feride 
I Iikni H. 

Orta mektepler 
12- Üsküdar erkek orta mektebi ikinci 

sınıfından J 65 Cihat 8. 
13- Ü(küda.r orta mektebinden 401 

Dogan R. 
14- O~kudar orta rnehebi ıınıf 2 den 

370 Turhan B. 
J 5- Cazlusmanpaşa orta e>ektebinden 

44- Hasköyde Keçeci miri mahallesi 
camii şerif karşısında 6 No. da 
Selma Anf H. 

45- Şişli terakki mektebinden 110 Nail 
Ahmet B. 
Beşiktaş 

46- Venimahılle fhlamur caddesi Par

maklık sokak No. JO da Santo 
Arslanyan B. 

47- Türk Ali mahalle91 Kuyulu sokak 
No. 25 te Ihsan B. 

48- Fındıklı Salıpazar yokufu No. 8 de 
M. Oğuz B. 
Bakırk6y 

49- Sılazıtaanda Kara Mehmet soka
ğında No. 30 da ilk mektep tale 
beşinden Nabi Nuri 8. 

50- Yenimahalle Fınn sokak Nn. 26da 
Neci! H. 

51 - Barutane caddesi No. 30 da Nüz· 
het Vehbi H 

52- Cümhuriyet caddesi No. 27 de 
Sliha Nadir B. 

Ve.llk8y 
53-- lstanbul caddesi No. 2 de ftalyan 

kız mektebi talebesinden Necil 
Ferit H. 

OakUda.r 
54- Haydarpaşada Sen lui mektebi 

talebesinden Utarit Bahaeddin B. 
55- Merdivenk:öy mektebi talebesinden 

17 Nimet H. 
56- lhsanlye Alt 80kıt merhum Zeki 

P... haftdai Notrdam dö Slyon 
talebeanden Nejade Fethi H. 

57- Hıydarp-.acla Ruimpqa mahalle
sinde Diz sokak Nlc. 66 da 
Mehmet bey kerimesi TıfUye H. 

58- Kızdto0nk 7..ahdb>asa mahallesi 

83- Topçu 30 uncu alı' birind tabur 
kumandanı Fahreddin bey mahdumu 
Nusrıt B. 

ı.zmlr 

84- Karantina Cerrah Mehmet Ef. 
sokata No, 13 te Hidayet Cemal R 

85- Kal'flyakada Mürıdiye sokağında 
8 No. da Fransız mektebi talebe
sinden Hüseyin Nımtk B. 

86- Kotaryahda Alnntaş eczanesi vısı
wile Necil H. 

87 - Karşıyakada Barbaros sokağında 
No. 9 da BUlent Mehmet B. 

88- lzmir YenJtı:avaklar No. 25 te M 
Ômer B. 

VllAyetler 
89- Erzurum tıpu müdürü kerimesi 

Çatlayan mektebi talebesinden 
Hutmtye H. 

90- Kütahya Gazikemal mektebi ikinci 
sınıfından J 09 Süleyman B. 

91- Ordu Nümunei irfan mektebi tale
besinden l numaralı Enise fbra. 
hlm H 

92 - Biga Çan nahiyesinden Hüseyin 
Kemal B. 

93- Zile lstiklAl ilk mektebi ikinci sınıf 
talebetinden 233 HüsnU Ziya B. 

94 - Konya lisesinden 177 R f ıik 8. 
95- Konva birinci kolordu levazımında 

binbaşı Halit bey kerlmeıi Feriha H 
96- Konyada ,.ezacı HulQsi bey keri

mesi Zühal H 
97- Adapazar Bılzade Hayri bey keri

mesi Nüdret Hayri H. 
98 - Adapazar Balzade Hayri bey mah

dumu Karaosman mektebinden 210 
Muzaffer B. 

99- Eskişehir lhsanlye mektebi dördUn
cU aınıhndan 165 Meveddet R 

ıoo- Eskişehir tomendöfet Aile mektebi 
sanıf 4 ten l t 9 Sungur B. 

ıoı- Eskişehir lhsaniye mekt~bl aanıf 

104= Çanakkale orta mektep üçüncü 
sınıfından 93 Neylüfer Halil H. 

105- Çanakkale lbsan bey mahdumu 
Rifat 8. 

J 06 - Çanakkale müskirat deposunda 
Nuri B. 

107- Tete Ut mektep üçünCü sınıf ta
lebeainden ~l Cemil Fehmi 8. 

108- Somı Alnntıt fit mektebinden 220 
Nezahet Faik R 

J 09- Adanı Yaruk orozdibak civınnda 
perulrlir lbrahlm Efendi mahdumu 
Ali Ihsan 8. 

ı ı O- Menin 23 UneU alay karırg!hı 
yazıcılınndan "Müfit B. 

ı 1 l - Yenipazar Yan mek~bi üçüncü 
sınıfından un nomarah . . . B. 

Muhtelif 
112- Ktz Hayat mektebinden 187 Sami

ye R 
ı 13- Kız Hayat mektebinden sınıf 4 te 

Şeref H 

114- Kız Hayat mektebinden sınıf 4 te 
Saniye H. 

115- İstanbul kıa lisesinden 223 Neri-
man Cevat R 

1 l~ Kızlar111 cadddealnde Nejıt Refik B. 
l 17- .. ,. HalOk Refik B. 
l 18- ?3 üncü mektep talebeıinden 181 

Feyyaz B. 
1 19- Hayriye orta mektebi betinci sınıf 

talebesinden 36 Türkan Rıza H. 
ı 20- Kadıköy Mil 10kıt No. 47 de 

Melet HüsnO H 
121 - lzmlr Erkek liHli yedinci sınıfın

dan Kemal Şevket B. 
ın- Göztepe Merdiventöy itt mek

tep ikinci sınıfından 11 O Nusrat 
Muzaffer B. 

113- BUyütct..rede Flltlk 1Uyundı L6t
fııllah Ali R. 

Can kurtara 
aslan 
-·-( Üst tarafı yedinci sayıfamııdadı 

« Sen misin inen... daha 

kinemi tamir ederken vahı 
birkaç sılihlı adam çıktı. 1 
ditkAr bir tavırla bana doğ'rd 

şuyorlardı. Çöl haydutları old 

muhakkaktı. Bereket versin 
yaklaşırken işim bitmişti. Y 
atladım ve makineyi tahrik 

tim. Birkaç saniye sonra 

yOluelmittim. Herifler birk 
ıillh atblar; fakat tayya 

kanadım delmekten bqka b 
yapamadılar. Ben de h 

yükseldim. 

Biraz yol alınca yerde 

ğiim birıey merakımı 
oldu. Aşağıda tenha bir ya 
vardı. Bu küçük yayla Ilı 

ceıim bir anlan duru 
Hayvan pe"anenin giiril 
uyanmq olacak. Bqım ta,.,.,._ 
doğru kaldarmlf tOyleri 

decek bir sesle kllkreyordo. 

Neden bilmem içime 

merak kapladı. Yaylaaktaa 

men uzaklatacaj'lma O 
daire çizmek hevesine kap 

GardOğilm aslan gayet irİ 

resmini almak heTeaİ içimi 

yordu. Zemine yaklqtım, 
fototrafı aldığım 11rada, 
bozuk bozuk bkırdamıya 
mum mı. Etrafımda taJY 
konamıyacağı tepeler Tardı. 

"Ya ulanın olduğu yere 

mak, yahut tayyarem ile 

çalanmak ııklanndaa birini 

yar m~cburiyetinde idim; 

oluna olsun dedim, 
-yirmi mette mesafealnde 

yayla tlı:erine konmaia 

fak oldum. 

Hayvan taıırmlfb. 
yamna konan bu koca 

adeta korkmUftu. Bana 1 
ne yalan tayliyeyim kor 

ecel teri döküyordum. H 
yere atlıyarak motörQ m 

ne ettim, iki nç dakikalık 
tamire ihtiyaç ıösteriyord• 
ande diitilndllm. 

Hayvanın tlı:erine atet 
ilk kurıunda aldilremediiim 
dirde parça parça olacapo 

bakkaktı • Bir tek ku 
çaresi vardı, o da, itidalini 

hafaza ederek motörll b 
tamir etmekti. 

«Motörlln tıkanm11 bo 

açtığım anda yanı batımda 
hİf mablfikun homurtu1UDll 
dum. Hemen taarruza ıı 

muhakkaktı. PervRDeyi 

ettim. Bu sırada iki el 
patladı. KUl'funlar kala 
yanından Tlzhyarak ııeçti. 
dutlarla aslan arasında 
bulunuyordum •.• 

" Birdenbire beklemeditb' 

hadise oldu. Aslan 

müthiş bir perende atarak 

taarruz edenlerden biri 
doıuı. ôteki kaçtı. Ben b 
yükseldim. Yllz metre 

yOkseldiğim zaman aıaflcı. 
bir aslanın parçaladıj'I bir 
ketaiz " bllmus ., - Afrnı
lilerinin abası - g&rdlllD·~ I 
daire çizmedim. Arkadl 
ğuk soğuk ter akıyordu.· 

Genç tayyareci aazleıi 
ğu halde biran dllftmdll. 
silkindi ve glllerek : ~ I 

- Kahvem ıojudu, f il' 
mntbif ... yqıyor, gib~ 
dı . 



Irak kabinesi 
İngiliz memurlarını 
çıkaramadığından 

istifa etti 

DÜŞKÜNLED :2 
Son posta i e Ta ymis gazete

sinin verdiği malumata göre 
Irak hfikiimeti ile İngiltere fev
kalade komiseri araaında basıl 
olan bir ihtilaf yüzünden kabine 
iatifasını Termiye mecbur' olmuı
tur. lhtillfın sebebi ıudur, Irak 
bflk6meti, bir çok f ngiliz me
murlarının, müfettiı polis ve aai
renin hiı_metine nihayet vermek 
i.stemİf, lngiltere fevkallde ko-
1?iaeri buna mu•afakat etmemiş
tir. Kıral henüz iatifayı kabul 
etmem ittir. 

Ana 
Yazan ı Sadn Etem 

ISiıı Denkti kısmın hBllsası 
:r. 8. Semsada pek sünepe bir 

rı bıraktı. Daha gfivey gir
'1'Ce Odada kılan bir kıra kedi 
t : halde korkuttu. Şlnaver 
kadı dtrıe geldi ve il.- konuımı

ııı kocuındın sofuttu. hde 
bl rtn divan ve ıiir merakt kadını 
-: ~ktt. NevmQt kadın aradığını 

ldı. etınf çektf ~i erkelin hayaline 

~•dıır.. . 
•

1 erkefi buldu. Bunun kim 
bu günkü kısmında okuyı-

.J 
~ bahçeabıdeki mJaır 

aap An pllaldllleri, 
bıyıklanndan daha zi

&I cana yakandı. 
· ~er ,nDler b6yle biri 

beaziyerek geçti aylar 
"b ataçtan d6kUlen yaprak

tı i birbiri llatOne yıiıJdı. 

.... ıGn konağın aellmhjmdan 
lea geldi, bu aea kadını coş

•- · Yerinden zıplatb. 
QI ... ıihirli bir su gibi ilk 

et. kadını on üç yaıında 
~ haline koydu. Bu sea 
~ deHlcanlılannın çaldığı 

•eal idi. Bu bava ilk 
dellkanblann karıısmda 

01Dadığı ba•a idi. Bu ha-
'-.ııeldiji ilk delikanhnın 
y aJ.dıfı jJk JJpikOitı habr

'(.._~lan al, al oldu. 
~hop etti. 

, geçen seneler bir 
ribi b0f8ndı. Bu ses 
laman itidildi. Bu aea 

lellaalıta kavi bir bağla 

~ armonifl çalan araba
)lllıatı ile yolunu buldu, 

buldu, konuttu, görüttli 

ala ç.ırajmda istediğinden 

'··bir erkek bir koca 

t, lf 
t Pqa ald6. Konağı 

~iın oldu. 
ç0cuk çil yavnııu gibi 

~· •• Şemu ile kırkı ka
,.., ır lcardeti vardı o da 
· 8-beytn konağına miaafir 
~ . .~dm kap kara gözlü 

lliılı ınce belli kıvırcık, 
' kirpikli mat yüzlü bir 

() l, 

bit 
G d~Je baktığı ve yahut 
tt de.ip insanlarla konuı
~n bile o lcurum gibi 

't, b· f6zler bir maveraya ba-
libi ~ baıka alemi seyredi
~ ıdi bu dünyadan, bu 

n.._-e.a bu derilerden, bu hen· 
,;'lllQ 0 

kadar uzaktı. 
lol Y6ıtlnUn mat rengi al-
tıt"1hn benizli bir azizenin 
... •raret vardı. Bu ruh 

~ "'"" 'd11dıa ıa~an, zaman dalgın 
>-._h .. ..1 belıniz bir rüya için

d ~. 
~~lln ve hudutsuz bir 
~d: Y8.'ıyan kadın daha 
IQll\aıa le Şınaver beyi sardı. 

>..a 
•dın onun yilreğini 

~anda kadın husas 

olduğu kadar ıiir ve edebiyat 
düşkünO idi. Bu sebepten Şina
ver beyin kütGphaneai baldız ha
nım için bir büyük saadet mea
baı oldu. Bana aoraraanız ben 
böyle bir kelimenin ıöylenme
sine taraftar değilim.. Gftlden 
btllblildea naaıl nefret ediyor
ıam aaadet ke.limeıinden 6yle 
iğreniyorum; bana kalına bu 
aptal bumu ailmüldil kelimenin 
bir zaman için olaun kamuaJarda 
hapia edilmesini teklif ederim .•• 
Her ne iıe ben İfİ olduiu gibi 
ıize aaldedecetf m · 

Kendim bir ıey lllve etmiyo
rum... Yalnız tU kadannı söyli
yeyim: Baldız hanım hiui ro
manlardan aııkane ıiirlerden 
pek çok zevkalırdı. Şinaver B. 
de bundan pek memnundu . 

Hele dağınık aaçlı, kara g6zlll 
baldızın mehtaba kartı elini p
kağına koyarak ıaatlarca hayran 
hayran etrafı seyrettiğini g&rdn
ğü aman çileden çıktı. 

Renıi boyu bosu Yllreiini aız
latan kadın bu defa kalbini bin 
beygir kunetinde bir motör gi
bi gilmbUr, gllmbOr i9letmiye 
bqladı. 

Şinaver beyin eli ayağı zan
gır, zangır titredi. 

Ve o gece aabaha kadar u· 
yuyamadı. Halbuki Şemu yata
ğında foaur, foaur, boralduya, 
horulduya uyku çekti. Şinaver 

beye o rece bir hal oldu. ' 
Kendi kendine: 
"- Bir peri auret 16rilndft, 

bir hayal oldu" diyordu ... Kansı 
ona bir cife gibi girtt11dn. 

Nuıl ,arnnmeain aiz insaf 
edin. 

Şinaver bey g8ıU bağla, a,k 
melikesi tarafından atılan siba
mı aşk ile yaralandı. Sihamı 

aşk ile yaralanmıfh. (Lehçeye 
dikkat etmenizi rica ederim. 
Ben,· aiz 8teki beriki başımızı 
bir taşa çarpar yaralanınz, bir 
tarafımıza bir kurşun iaabet 

eder yaralanırız amma Şina•er 
bey b&yle değildi onun kelime
leri bile biıimkjne bem:emez 
bunun için o akşam kalbinden 
hem de kalbinin en derin en 

gizli köteıinden yaralandı esiri 
aşk o'du) ve mecnundan fezun 
atıklık istidadı gösterdi derhal 
bir gazel tarheyledi. 

Erteai gtın baldır hanımı sa
bahleyin kameriyede e-li şaka
ğ!nda etrafı seyrederken buldu 
ve gazelini okudu Şinaver bey: 

r\~ıklığıma göılerimin yaşı nişandır. 
A~k ,·oluna ölmek hanı şandır. 

Diyince baldız hanımın da 
gözleı inden yaılar hikmeti bOda 
ıır, şsr akmaya bafladı. 

Şinaver bey aevgilisinden l'eri 
kalır mı? 

mendili öptfi kokladı.. kokladı .. 
kok adı. 

Ertesi gtln baldız hanıma 
( mendilin) diye bir manzume 
takdim etti . 

Ve zannederim bu ateıle Şi
naver bey bir ay içinde bir di
van dolduracak kadar nazım 
yazdı. 

Baldız hanım da yavq, yavq 
bizim pire aıık oldu. Hem bil
seniz bu baldız hanım ne dertli 
idi. Hele içinde ne mütbiı 

bir kırıklık vardı. Bu mnthiş kı
nklik bir kalp kırıklığından zi
yade bir iızeti nefis yarası idi. 

Canı gibi hatta canından da
ha çok aevdiği kocası eYlendi
ğinin birinci ayında evdeki Rum 
hizmetçi kızı sevmiş, kadıncağıza 
hakaret etmiş derken efendim 
baldız hanımı boşarnı, ve Rum 
kızı ile birlikte Atinaya kaçmış, 
Hüriyet mücadelesi etmek üzere 
fira~lere iltilı8:k etnıiş . 

Şınaver beyın, hakıtları, söz-
leri, yanık, yanık gazelleri (mec
nuna) benzemek. istiyen halleri 
baldız hanımı adam ak Ilı derin-
den sarmıştı. Baldız hanım kar
fUlında göz yatı döken erkeği 
g8rdfiğü zaman rahatlllşb, ha
rabeye dönen rubu birden zin
delqti. 

Konakta baldız hanırnın vari
yetini herkes g&rilyordu ;bu hal 
Şemsanın da göıUnden kaçmı
yordu. Şemsa ilk zanıanlarda 
buna o kadar aldırmadı ... Ehem
miyet Yermedi. ,.. 

Seneler biribirine benziyerek 
geçti... Ne Şinaver baldızdan, 
ne de Şemsa seyisten bıktı. 

Hür:"yet ilin edildi... Şinaver 
bey bır çok ıeyler kaybetti bü-
yük konağın kadrosuııu kUçült
tnkçe küçUlttU. 

Konakta Şemsa, kocası, bal
dm, çocuklan aeyisten mürek
kep bir aile kaldı. Şemsanın 
o zamana kadar biri erkek, birı 
kız iki çocuğu olmuştu ama bu 
müddet zarfında baldız hanım 
doğurmadı... Diyeceksiniz ki Şi
naverin sevmediği karısından jki 
çocuğu oldu da ıevgilisinden 
neye bir ıey doğmadı. 

Size söyleyeyim ki , ben Alla-
bın iıine kanşmam b'lbasız lsa
lar halk eden Allah nelere ka
dir değildir. Nenize lazım efen
dim , geçin bunları işin bu tara
fını birakın ... 914 ıenesine ka-
dar gelin... 914 tarihi üstHnde 
durun ... Çftnkü size çok mühim 
ıeyler söyliyeceğim ... 914 sene
aının 16 temmuzunda Şinaver 
Beyin eYinde kıyamet koptu .. . 
Hem ne kıyamet ne kıyamet .. . O da büngtir, h6nrlr içini 

çeke, çeke atladı. Baldız ha
nım ipek mendilini ~ardı r~lz
lcrini sildi ve ŞinaYere uzatti: 

~lar gibi olduğunuzu zarın
edıyorum. Haydi belki unut-

"- Şair g6z yqlannı ail ! 
dedi. 

Şair ıöı yaılarını ıildi, ipek 

mutsunuzdur. Söyliyeyim .. O 
,nn memlekette sefer bertik 
ilin edildi . Şinaver Beyin seyi
ıi de orduya iltihak etmek üzere 

Zampara Kır al 
~--~------------------••m;;;;;;;;;;r6.___.~ 

Gözde kıralın ayaklarına kapandı 
Başka çare bulamıyan dü "Barri,, lnralın 

önünde secde etti ve artık himaye 
olunmaıı için auziıle yalvardı .•. 

Madam dl "Barri" tatoda 
ikinci katta Ye on be9inci "Lui,, 
nin yatak oduının berindeki 
bir odada oturuyordu. . On be
finci 11 Lui ,, bu odaya iatediği 
anda gerek huau.si ve gizli bir 
merdivenden gerekse knttıpane
deki reami merdiYenden girebi
liyordu. 

Fakat kır al metresini yalniz 
aureti hususiyede g6rmekle ka
lıyordu. Kadm aaray arabalan
na binemiyor, aaray halla ile 
gezemiyordu. Bunun için takdim 
edilmeai ve aaray kadınlan ara
ıma kablmuı llzım gelirdi. 

Kırabn gözdesinin saray hal
kına takdim edilmeai onun me
rasimde bir yer iıgal edebilmesi 
için prltL Takdim edilmiyen 
kadın her an kapıdıtan edilmek 
ve aynı zamanda çıkarılan göz
delere verilen tazminattan mah
rum kalmak tehlikesine maruz 
idi. Ergeç nekbete uğramak 
tehlikesi mevcut olan bir yerde 
bu çekilir ıey değildi. Velhasıl 
o vakte kadar Madam dfi ccBar
ri » nin " P arkoser ,, deki diğer 
kızlardan farkı gizlice seyahat
lere iştirak etmesinde ve hüklim· 
darın fazla okşamasına mazhar 
olmasında idi. Kıra! " F onten
blo " da bulunduğu müddetçe 
orada yaşamıı idi. O,n beşinci 
u Lui ., nin kalbine yer etmiş 
yatağını işgal etmişti. Fakat 
arabalara binemiyor, sevgilisi ile 
resmen oturup yemek yiyemi
yordu. 

Kırat ailesine karşı şiddet 
g611termek istemediğinden, arzu
sunu ifş için münaıip bir za
man bekliyordu. Gözdenin tak
dimine mu halef et için kavi bir 
cereyan mevcut olduğuna vakıftı. 

Bınaenaleyh dük dö la "Vo
giyon,,u çağırdı, ve zatı şahane

nin arzui haslarından kerimeleri 

(Bıtm~dı) 

madam Adelayldin haberdar 
edilmesini •e « arzui pbaneye 
aerfllruya davet ohmmumı,. em· 
rettJ. MIUakerat kırahn arzuau 
dereceainde ailr' atla cereyan et
medi. Hanedan yanında .aderinl 
geçiren "Şuazal,,ler, prenaealeri 
kat'iyen muhalefete davet edi
yorlardı, ve onlan ikna lpn pz
denin maziılni olchtjıından le
keli g6aterdilderi gibi, abllkmın 
redaatini uyıp dök&yorlardı. 

Kont da " Barri ,, baldızına 
arbk aon çareye teveuül etme· 
aini tavaiye eyledi. Kaam kara· 
im ayaklanna kapandı. Kırala 
kartı bealediği bilyilk muhabbe
ti sayıp döktnkten aonra, .hima
yesini istirham etti. Son derece 
maharetle oynanan bu rol tesi
rini gösterdi. 

22 niaan 1769 da köntes dft 
u Barri,, saray erkanma takdim 
edildi. Prensesler genç kadım 
biisnii snretle kabnl eylediler; 
hatta bir muasırın dediğine be
kılırsa fazla teveccüh bıle gös
terdiler. 

Ertesi pazar günü kontes dii 
"B . . arrı ,, prenses erın l lamın-la 

bulundu. Hazır bulunan'arın ka
fesi kadının gösterdiğı zeraf : e 
meftun kaldı. Ilk giinlen c r;a 
ray erkanının adabını hıtbik et
mek kadar güç bir şey olrnaC:ı-

ğı halde madam dü " Bar. ı ,, 
bunu pek tabii bir surette yap-
tı. 

Kontesi takdim vazift.si kontef 
dö "Bearn,, a isabet edıyordu 
Kontes dö "Bearn,,ın bu vazifeyi 
deruhte etmesin e mükafat olara~ 
kendisine yüz bin frank hed.ye 
e-dilmiş olduğu muhakkaktır. 

Madam "dü Barri,, ızdivacının 
ferdasından senevi bir milyon ıki 
yiiz bin franklık bir maeşa maz
har oımuştu. Bundan başk• 
Paris .şehri ile Burgonya vt 

Nant eyaletlerinden alınmak 
üz.ere 150,000 liralık irat temin 
edilmişti. Kendisine hemen müs-
tahdemler seçti. " Monvale ,, yi 
kibya, "Moren,,i hat oda Ufağı, 
m~hur "Pretri,, yi baş berber, 
tayin ettiği gibi aynca <lört bet 
diyer1i ter,zi kızını kendi emrine 
aldı. 

Ayrıca, uşaklar, kapıcılar, sed
yecileı, hizmetciler, rahipler Ye 
bir ıenci gözdenin saray hal
kını teşkil ediyordu. 1770 te 
gözdenin pek ziyade sevdiği 
küçük zenci "Zamora,, ya yedi 
hil'at verildi. En meşhur mücev· 
herciler her gün gözdeyi ziyaret 
ederek ona kıymettar müzeyye
nat getiriyorlardı . O, buntarı 

pazarhga lüzum görmeksizin sa
tın ahyordu. 1772 de "Über,, 
gözdeye 91,000 "livr,, lik yüzük, 
halka, gerdanlık, broş, küpe, 
bilezik ve saire aattı. 1768 der 
1774 de kadar mücevbercileriıı 
faturaları toplanınca iki milyon 
"livr,, den fazla tutar. 

Bu alman feylerin parası 
muntazaman veriJmiyordu. Ala
caklıların çoğu paralannı almak 
için dalavere yapmağa mecbur 
oluyorlardı. 

( Hltmtdt) 



M iz•• ede flcraı Nn. 
ıtı•dfo ı ~1nhanımen 

"" mC'tl 
f~ır l.ı ra 

ııs 100 14870 

630 2502 14871 

138 336 14945 

7q 389 l52S8 

177 582 15286 

15~ b7) 15296 

45 162 15301 

340 994 15~ 

':l~U 1860 1~621 

120 300 15648 

Merbu.rtehn cins ve aeYİ ile Borçl•nun iınıi 
mevki ve n1üıtemilalı 

Unkapanmda Hı.ı.wbey mahallesiDde 
T avanlıçeşme .sokapda eıki 5 mü
kerrer ve yen'i 9 num•rah ıeksen 

het ...... -- .... ,nde ... 6ç 
katta S oda 1 tqhk ! ıofa 1 mut-
fak 1 \nıy11 Ye 40 artm bahçeyi 
hal'i t hanenin tamamı Şemsettin Ata 
Kad&'&ythıde Cafel'ağa mahaHe-
sinde atik Peştematcı · n ndit Du-
nrdlm sokağında eski \ milbrrt!r 
-.e yeni 45 numarah yüz arşm üze-
rinde kltgir iç btıçu\< katta altı 
t>da '1 sofa 1 matf ak ft t'2 artın 
k~r 1W'aiığı havi 1 hanenin 
tamam1 Lfttfiye H. HnnJhı Ef. 
Hn\aişerifte At<seld 11111'- letaiade 
Cam1iferif sokapdt d\ri 10 Te 

-,eni 12 numarah 84 •rt•• ana &te-
rinde a~ katı katd1Tım taşmdan nı 
Q8t ı. ata bağdadt ft her iki kat 
t.~a ltWanmış J oda t .ofa .e 
20 •rfll' lzeri.d~ 1 mutftt!t tre ıo 
•rtm bdar babÇıe)i hol t tıa-
IM?Mn ~mamı Niyaa 8. 
AyYanunayda atik Muitahpaşa 
tnaltallelinde BMtae eokatJtlda estri 
J6 Ye yeni 52 n•m4lrak aeksea bit 
'rflll ana üzerınde ahfap iki kalt• 
J oda 1 M>fa 1 mutfak 1 byuyu 
havi l,ir haaeaift ta .. mı. Mmtafa Ef. 
H aydarda Hacıferbat mahatleainde 
iaydar caddMiade eski 54 n yeni 
~O numaralı ytiı yirmi •l'f'll in· 
rinde ahşap iki buçuk katta 1 çatı 
odası olmak Uaere 7 oda 1 aıo1 a 
1 mermer tat ık 1 tntıtfak •e em 
arşın kadar babçeyi ha'li bir hane-
nin tamamı. Maetafa Ef. 
Sehzadebaşınde Katenderhane ma• 
balleainde Ş«:h'l•~afl cadchllinde 
eaki ve yeaU:J. aumarala otuı ar· 
şan üzerinde kirgir bir kattan lba· 
ret bır dükkanın tamamı. 

Mehmet Aıiz B. t~mail Saadettin B. 

Üaküdvda Dürbali ~ahallesinde 
';ıkmaztekke sokağında 9ki 17 ve 
vem 21 numara ı attmıf arşın ana 
lzerinde ahşap Ud buçuk katta 
'2 oda 2 sofa 1 ınutfak ıre •~kaen 
artın bahç~yi ha~ harap 'bir hanenin 
tamamı. Şaıiye ve Fatma Huriye 

Haııım'arla Hüseyin Rıza Ef. 

H111k8yde Kiremitçi Ahmetçeleb1 
mahallesinde Sioago sokağında .ki 
28 ve yeni 22, 24 numaralı biri 
retmit yedi lrfın lıerinde ahfap 
bir katta 2 oda 1 korid<>nı havi 
otup cam "e çt~~leri lllkfttınilf, 
diğeri iki yiiz altmış arfın üzerinde 
ıht•P 2 katta 9 oda ~ bin ilci f&J 
altmış Oç arıın bahçeyi ha\fi tamire 
muhtaç 2 hanenin tamamı. laınall Ata 
Beylerbeyınde K6p Oce ınahalletill• 
-Je eıkı Şemsi Bey ve yeni birinci 
yeni sokak-ta eski 8 mükerrer ve 
yeni 2 num•ralı 140 arşın Oıerınde 
abtap üç katta 5 oda 1 ıof a ve 
yirmi bet arşın üzerinde 1 mutfak 
ve bin a ta yiiz allllllf UflD bahçeyi 
.1avi bir hanenin tamamı Zllıtl B. 
Galatada Su tanbeyaııt mahalle-
aind-. esl<i Parmakkapı ıetkağın• 
da eski 5 ve yeni l 1 numaralı yOr 
yirmi bq arşın Ozerinde kltlr &~ 
icatta dokuz oda 2 sofa 1 taıhk 
1 mutfak 1 kuyu 1 ıamıç •e alt-
mış ar11n bahçeyi havi tamire muh• 
caç 1 baaenin tamamı. Ane Mediha tf. 
Beylerhcyi•de Burhaniye maballe-
ıiade Çamlıca caddesinde eıki 2 
mükenw ve yeni 22 nu.uarab yet· 
mit sekit artın Ozeriade biri klıir 
diğeri ahpp olmalc D•re 2 katta 
hiri ADcbk oduı olmak llzere d6rt 
oda 2 sofa 1 kuyu Ye elli UflD ftze-

rinde adi taıtan 1 mutfak 1 ahır •• 

i aw lir hmK'nm taD1**1ı . &.mai! Vala Et.. Beot ~-· a SereracelteY 
Haliç• .fh~ye .e Ş::r.imeftt 1lan-. $1ifMa l• kse.-v ı ıao~ 

30S 783 1S654 Ü skl..earda KratkluAahat&MitıtR İMav- Rru lP•ş;rnın tı.-ı. 
'TH cadd~•n~e eski 10 ft yeni 2 ı Ha~m la.uı 'Ola ~ 
ımmaralı yiiı yir .. ~ a,.a~ ifnsom'I yem t:>dadan ıoDt 
ka rgir J buçuk katta 3 oda ve sair • ~rı ayrı bahçeh~ri hı 
müştemilat inşa edilmek tiz.ere twk· •ktti'lıt, ,fn'lto"t, tnryu, 
ıiaatı mevcut ise de .,. ,... ~ ~n ...cfalJııu'Ma 1neık 
4 du~arı ve çatası ve kiremitleri ne acele satılıktır. T aHp 0 

me•cut olup aksamı aairesi tama· .. rem kısmına müracaat 
men nok•• ve 24 dönüm üç ev.ek ler. 
70 •tın bahç.,.· Mft 1 ..__. ---------_-ı 

Sultan Ahmet ııulh malılc~mP" 
tamamı Ahmet Daaiı B. hulculı lıdN,,,/ilintlen: 

100 490 15109 KU1apa1ada Kulaksız Ahmetbp- Mnteveffa Ali Re,al 
tan maMJlesinde Kulaksız ca.lde- mutuanıf eidup Ankaıa 
ainde e.ki 8~, 84, 84 mfike~r M deaiade Refit efebdi 
ıve yeai 148, 1~, 154, 1 numaralıı kltıı (Yewi Matbaa) Ga 
yirmi ik.ifer bu,uk art1ndan kırk ~ hmufat Martin 'b'D 
ltet •rflll tlzerlnde mel>ni alup kak linci Sah gOnl iaat b• 
al'ft'h lıefhıde l eda ile tnrbe .itti- malaaffi meıikiarda sa 
lıaz lnlnnna 1 ..ııalli lııaw .ad tinle- talip ola.,._ gelmeleri 
lclnm tamamı Eatine Lltl,e H. lunur. 

14S 295 1596'2 MevlevihanelmpıMıada A~ --,-_-8_tn_t_• -,-era-d-an-.. -. """'!B!'!""'i-t--.. 

~a maballeıiwtle Ke~eHw .-. mahldbnlln 'bDıin temini 
tında eaki 5 lllMtt!rm •e yeti! ıımnıada tahb hacze 
!-2 numaralı yetmlt atb alflB he• Nllhı ınukarrel bulıuuı• 
rinde ahıap 1 buçuk katta altmt!a •det mer.nv 1DMa 'fe &o 
1>odrumu ha'f'l 2 tMla 1 uf* -'• Anhtya ft 4art adet 
1 mulfak " 14 •fıft ,,..yf M'll mu kapak Ye \tt adet tafİI 
\ lıan~nin t•mlllllı MecMtUirl lf, ~ H. ,,18 22-~··30 mmartell 

170 403 16051 Sarnalyada Minlım tıvam ... ına· 8 11 de Heeapapda frma 
"' ... , , • Kt 2n ApWll• 

halıeaincle Camiitetlf Atiefeedl 11111• • ':k.. ı•ai. wı 
bal1esinde emki 18 ft yeal 24 llb• f : paraya tebdil edilec 
mara'ı 85 artm lnrlnde • .... P ~ talip olanlann nkti mua 
katta 4 oda 1 sofa t lflUtfak 1 ••Dill ıs 1 •ll_.d911 
kuyu •e 19 1111• \,atl~~ \ni t it.-aL. H -. ... 
bımenltı tamamı Ali Et. <t• -r:nn:ı • ---------~ 

1~ 636 16111 Kocamuıtaf1apapda Canhaziye ma- 1 SELANiK 
hailesinde MeıeUmeatlt. •o\caiancla l 88S dt: teSll 
eski 40 ve yeni 52 numaralı dobaa 

k d L.. 2 \_ _ 'ERMA Y!.M 30.000,~ do uz aqm üzerin e auw-p &11tta MerMıll _...._ ~ 
"' biri yemek oda11 olmak here 5 Urklye •Ub 

oda 1 Mfa 1 mutfak 2 ku,. Ye Gtılata, ~ flm'tr, Sa 
yedi yk bir arşın bahçeyi Jaaw 1 adma, ..m 
h•n•i• tamamı. O.... Ef .. Seh• H. }'....eut.,. 

t 
Mt '98 16195 S_llty .. a a.,....-, .. ••llM.... seı.a. .ldu. ıta..ıi. 

nde Samat,a ceddeıincle 165 H• tötlö bana ...ı..,. 

1 
1 

1 
.1 

l 

mlkerftl' •e )"9111i209Du.-..lı •h• itibar mektupllltı. INr at.t 
t!Brt ütm ana tlz..We kip iki laerlnda hesabau cadJ9t 
baçük katta 3 oda bir tqhk 1 -. muaıMllb · , .. _ ....... __ ... -, 
1 mutfak ve ıirmi dlrt arfİn bala- ,..,,,,.,, ~f .,,,,. 

çeyi laavi 1 haneaia tamama w ... ld Ele.eli ... ~ ---= lıltddety• 
100 395 16215 Befiktqta RumaU ........_de zuka Hanua tarafından 

U.ncaova cadd.-inde Mki 32 " bqmda Bozlağan kemeri 
reni 28,30 numarala yftz yirmi UfUl delİDde 26 No b haneci• 
berinde ••p 2 katta S oda 1 kin nıauıni.t motor ka 
..,_ 1 mutfak ve otuz U'flll anada elan Ahm•t Hamcli Bey 
-"ftMailltı ve kırlı bet U'flll bala- ikame ...._ bcııpırma 
reyı· havi 1 haneni• tamamı. Huan Ef. IMıtıtıaı• ..-.alle,M 
,. ldt'• iltkla ~ iOO 14'5 16274 Atpazannda M•ailah Mebmetpqa 

rraf l11mn meçhul olmumcı.a 
.. haUuiode eaki S. n reni teblii edilemedJii maball• 
Bakkal IOkalında eaki 2,4,6 •• ,_ı eti ibtiJ.n,..iyle teblita 
2 naınatalt yüa retmit U'flL la.in· mlhqirinln tahtiyuinden 
4e kip 1 kattan ibare 1 prajın fllmuına •e illaen tel>l 
tamamı. Muatafa Ata ruaaa karar •erilmif •• 

250 ™ 16392 Kaıımpaıada Yahyakethlda aalaal- muhakeme 8 mart 930 
luinde Sipabihrmİ eackleainde eaki be pi uat t 4 de taJlll 

100 246 16452 

250 171 16473 

61,63 ve ye•i 71,73 auaaralı·seu• mıt olduiufıdan 1eT1DI 
beter ...... tıs.iade &aclen Dçer Ye ktrc:l• talıldkat lıAktml 11 
arkadan c16rdar katta albpr oda da l>ulunma11 illneö 

~frer mermer laflı utn li~ 10fa 
birer mntfalc birer umıç biter 
lmyuyu ha~ ıki lıuaeaia tamama. Fat .. Seftt· 
1• Ye Hac~r H.lar 

Fatihte Karama•1Mgir Heeaha,,et• 
~ .. balleıinde Eıısirbuhari ~•d
tlffi•de etki 42 mDkerrer ve yeni 
54 numaralı altmıt iç • .,.. Oaerin• 
de kArgir 2 icattan iuret o!up 
yalnız 1 oda111nın &llmui yapalmıt 
mDtehakl lusımlan na tamam Ye on 
yedi artın kadar bala~ havi q 

taman 1 hanenin tamamı. 
Halacıoilunda Abd&uellm mahal
lesinde Klimbaratı aol.aianda •lcl 
16~ ve yeni 1St numaralı eıH yedi 
&l'fln Ozerinde d&rt du•ar &zeri lci-
femitsiz adi tahta ile arttııtı t ha-
eenİD tamanu. Zelıta •e Fatma De.tane 

Ha namlar 

ohınuı. 

{ukarda cim ve aeYile mevki ve mGttemillb yazılı ernlik lıiaa-



Seyrisefain 
~k~ ıceoteal: Gılıta KöprO bııında 
-..,...il 2362. Şube ıcenteıt: Mahmu

diye Haru altındı lıtanbul 2740 

Aywahk sürat postası 
11_(.M ER S 1 N) vapuru 18 
.. avt Salı 17 de Sirkeci 
~bınından hareketle Geli
E. lu, Çanakkale , KüçUklruyu, 
~enıit, Burhaniye, Ayvalığa 
~decek ve dönüşte mezkfır 
İlltelelerle birlikte Albnoluğa 
11irıyarak gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
11_ ~ 1 Z M 1 R ) vapuru 20 
""IQt Pe11embe alqamı 
~ta nhbmmdaa hareketle 
~guldak, İnebolu, Sinop , 
~· Ünye, Fatsa, Ordu, 

lteaon, Tnbzon, Rize, Ho
~Ya aidecek ve Pazar iakele
p e Rize Of, Slirmene, Trabzon, 
olathaae, Tirebolu, Gireıon 

;:du, F ataa, Samıun, Sinop: 
boluya uğnyarak gelecektir. 

b 17 Mart Paıarteıi Trabzon 
irinci postası yapılmıyacakhr. 

Kirahk kahve ocağı 
latanbut - Mudanya h~ttına 

~Yen vapurlann kahve ocak
~n her seferi 46 kuruşta 

bı uhdesindedir. 
~blmı ile kiralamağa talip 

: arın 20 mart 930 tarihin
d t ~at 16 da levazım mü
Gı-IOğilne gelmeleri. 

Ra ~a miinakasası 
Ttırkiye ıeyrisef ain =-id=-a-re_..s ..... ı 

._PQrlannın kuan ve akıamı 
'lire Raapa ve boya işçiliği 
::-nıeai mucibince bir ıene 
~ detle ve bilmilnakasa 

:ine ihale edil etektir. 
t ~t'i ihalesi 20 mart 930 
~ilde icra kılınacağından 
~erin o fUn saat 16 da 
~_:; at akçelerile levazım 
~..qOrltığUne gelmeleri. 

• c ........ 
r elkenci ~APURLARI ij 

t.r_denJz lllk. ve ıUrat postası 1 
~ Vatan 
'4: 19Çarşamba 

' llctamı 6da Sirkeci nhtımın
~ lı.reketle doğru ( Zongul
Cf lnebolu, Samsun, Ordu, 
~taun, Trabzon, Sürmene ve 

l' ) ~c gidecektir. 
~~•dit için Sirkecide Yel
~~· hanında kain acentasına 
~-caat. Tel. İstanbul: 1515 

~;,, ...................... . 
errıenk Bahrisefit 5 

•· Banka ı 5 
·~e k • ~ ez Amisterdam : 
l~ terınayeai: FJ. ~5,000 000 ! 
~,; edilrniı aermayeai: 5,000,000 : 

'ltçeaı: 3,000,000 : l8tanbul şubesi i 
l aJ.ta Karaköy Palas : 

ı el: Beyoğlu 3711/15 i 
i::!quı tali şubesi i 

l but Alalemci Han • 
litt el: lıtanbul S69nO i 

ile • D__ 8 
'ıı •e vı • ~ka muamelib : 

'••... karalık kasalar • ••• • ••••••••••••••••••• 

Enılak ve Eytaı11 Banka ı 31 Kanunc,·vel 192~;) Lnlaıı\~osu 
Mevcudat ve matlubat 

Henüz talep edilmiyen hi11e 
senetleri 118" tertibi 
Derdesti tahıil "A,, hisse senetleri 
Hiuei ittirak mukabili gayri menkuller 
Kasa ve bankalar mevcudu 
Harici muhabirler heıabı 
Esham 'e tahviJit cüzdanı 
Gayrimenkullerimiz 
Mobilye ve ilk tesis masaraifi 

Mobilye 1 

İlk teaiı 
İpotek mukabili matlubat: 

Tahsil edilecek sabf taksitleri 
Kısa vadeli ikrazat 
Uzun vadeli ikrazat 
Inıaat üzerine avans 
f potekH adi hesabı cart 
İpotekli ıenetler 

Senedat cüzdanı 
Muhtelif temınath avanılar 
Muhtelif borçlular: 

65,842,18 
38,450,-

2,398,060,60 
3, 407 ,605,66 
1,920,429,34 

308,484,63 
658,397,91 
21,929,15 

Muhtelif borçlular 211,789,89 
1929 senesine ait olup 1930 sene-
sinde vacib ttahıil ipotekli matlu·· 
bat faiz ve komiıyonlan 590,344,26 

Nazım hesaplar 

10,000,000-
3,411,939,30 
2,335,307 ,50 
1,801,120,78 

161,147,67 
26,000.-

172,390,79 
104,292,18 

8,714,907,41 

663,305,47 
1,522,853,16 

802,134,15 

15,689,948,10 

45,405,346,51 

nuvunat 
~ 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri : 

Nizami ihtiyat akçesi 
F evkalAde ihtiyat akçeıi 
İpotekli gayri menkuller 
TenezzUIU kıymet karıılığı 

Vadeli ve vadesiz mevduat 
Eytam hesabıcarileri 
Harici muhabirler hesabı 
Muvakkat alacaklılar: 

Muvakkat alacaklılar 
Tahsil edi miş fakat vadesi 
geçmiı faiz ve komisyonJar• 

Nazım hesaplar 
1928 den müdevve» 
1929 safi temettü 

27,596.86 
143,354.68 

143,354.6& 

334,283.90 

72.489.18 

Q0,000,000.-
314,306.22 

, 

2,184,076.29 
5,915,670.26 

31,638.22 
406,773.08 

15,689,948 
71,677.34 

791,257.-

45,405,346.51 

31 Kanune,rvel 1929 tarihine ait kar ' rt zaraı hesabı 
Masarifi umumiye 
Tediye olunan muhtelif faizler 
Amortismanlar: 

İlk tesis amortismanı 
Mobilye amortismanı 
Gayri menkullerimiz "8,, 
amortismanı 

Temettli 
929 seneai aafi temettO 
928 ıeneıinden mlldener 

işte 
Kemerle• 

rln Şaheseri 

Metin•vc huı~ıl bi;6 trlkodan ... 
mul gayet Jık Rouıul kemeri hali 

" "' ... , hazır nıodası mucibıncr ıııe mat· 
lup tc:naıObO,kalçaaııa.!etafct n 
zarafet, i v(icudunuıa 1 yumuşaklık 
ve: cevvaliycl vrrdiği gibi .._dotru 
durmanızı da ,.temin eder. Mapı;' 

• - -4 lanmııı zlyarc:l.ı ve ,muıaYYcr ka: 
talotunıuıu taltP.ı •edlnb 

Yegane &atış ,;.ah"iııı: 

l'arj.~ 

lıtanbul ıu~den: 
Beyn&l.aftMt• : 

ronc:l mc7daD1Dda~NoJ'••· 
'' lıtiklll caddeİinde No l8S 

Fjatı 6 lırada'ıa .. ıt.iaı;ren 

ZAVİLE~ 

Süleymaniye ıubesinden aldı

ğım askeri veaikamı zayi ettim. 
Y enislni çıkartacağımdan eskisi
nin hiikmU yoktur. 

AIAettin 324 tevellO.dü 

J;. 19564 numaralı it banka· 

sı tasarruf cüzdanımı F eyziati 

lisesi barikinde yandığından ye
nisini alacağımı ve mezkar nu
maralı makbuzun hnkmn olma
dığını ilin eylerim. 

Maalltm Fahrettta 

1;. Menbaiirfan idadisinden 336 
tarihinde almıt olduğum ıeha

detnamemi zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan htıkmll olmadıtım 
ilin ederim. 

Art/ 

12,816,53 
8,265,70 

3,829,80 

791,257,-
71,677,34 

410,592,04 
244,967,53 

24,912,03 

862,934,34 

1,543,405,94 

lstanbuı d6rdüncü ıcra dalr~slndaı: 
Fatma Muhsine Hanınıın Meh-

met Niyazi Beyden 7 teırinisani 
336 tarihinde 8931 muamele nu-
marasi ile istikraz eylediği on 
beı bin kuruşa mukabil ipotek 
ettiği Koıkada Çoban Çavuı 
mahallesinde Alçı hane ıokağın
da 9 numaralı mubterik hane 
anaımın ıekiz hisae itibarile 
yedi hisseai otuz gün müddetle 
ihalei evveliye ilAııına konmuş
tur. Hududu bir tarafı 446 nu-
maralı arsa ve bir tarafı 701 
numaralı ana ve bir taraf E
manet malı ana cephesi tarik 
ile mahdut ve meıabai sathiyesi 
tahminen kırk bir metre murab
baı ve otuz santimdir. Elyevm 
bottur. Kıymeti muhaınmenesi 
beher metre murabbaı dört lira
dır. Talip olanlarm kıymeti mu· 
hammenenin hisseye musip mikta· 
nnın ytlzde onu nispetinde pey 
akçesini mUstaıhiben ve 929-5076 
numaralı doıyaıına ve içindeki 
çapma 17-4-30 tarihinde aut 

on d6rtten onalbya kadar lstan
bul d6rdUncn icra dairesine 
bizzat veya bilveklle mOracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Su/Janalımet 2 inci Sullı lıa~imlllfndoı: 

Gümrükler umum müdürlüğünün 
Rızapqa yokuıunda Uzun çarşı 
bqmda Sadiye bam civannda 
Ekaerciyan efendi aleyhine ika
me eylediği 44 lira 10 kurut 
alacak davaaınm cereyam esna· 
11nda 3 Şubat 930 tarihinde 
müddea bib 44 lira 10 kuruşun 
tahıiline karar verllmiı oldujun
dan tarihi ilindan itibaren 8 
pn zarfında temyizi dava ed ... 
bileceği ilan olunur. 

Muhtelif faizler 
Muhtelif komisyonlar 
Bankalardan tahsil olunan faizler 
928 den müdevver temettü 

944,533.45 
455,534.96 
71,660.19 
71,677.34 

1,543,405.94 

a Kff DIK~J i~K(l[ ~lf Hin Of Ki a 
los~~~!~J~~!~~~!~~~~~B!!eS~~~ 1 

a fllnil alqamı feYkalide olmak üzre bir balo terli~ a 
edilmiş olup gece sabaha kadar • de.vam ve muhtel~f 
eğlence Ye varyete numaralan g&t_enler~k güzel vakit 

a geçirileceği ve ıimdiye kadar ~e~p edılen ba 1 o- a 
ları n fevkinde olacağı ıilpbeaızdır. 

Elbise: Koeut.rn suvaredir. 
Damla gelmek mecburidir. 
Muhterem mOfterilerimdeD bet yqından qağı çocuk 

ıetiımemelerini rica ederim. 

Mtfdllriyef 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

Ahmet SÜieyman Efendin~n istikraz eylediğ~ mebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdeswde vefaen mefrug bulunan 
Avrat pazarında Kürkçü baş~ nıahallesinde Küçük langa 
carldesinde ve tramvay duragına pek yakın 154 numa
ralı maabahçe bir bap hane satılıktır. ~lezkfır eve iki 
basamak taş merdıvenle kapıdan girilince kırmızı çini 
döşeli pabuçlu~ ve camlı k~pıdan gir~li nce kırmızı çinili 
bir taşlık ile hır uıutfak, hır oda, hır hal;\ ve tahtında 
bodrum, arkada setli hahçe; ikinci katta bir sofa ile 

çıkmalı bir oda ile iki sandık odası ve bir hala bulunup 
bodrum katı karglr, üzeri ahşaptır ve alt kat pencereleri 
demir parmaklıklıdır, Yangın duvarı ınevcuttur. Kıymeti 
muhammenesi 1530 liradır. 

Birirıci ıhalesi 1000 lira bedelle talibine 15 - 3 - 930 
tarihinde icra edildi. Kat'i ihalesi de 31 - 3 - 930 pa
zartesi günü icra kılınacaktır. Fazlasma talip olanların 
o glin saat on dörde kadar Adliye binası dahilinde 
lstanbul Emvali eytam idaresine müracaatları. 



-- AYISI HER YERDE & KURUŞ = 
MATBAA YE İDAREHANE: 

İST ANRt1,, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YUR Dl'• 

T~I . 1970 ( lt'ARE l~LERI) 1971 (YAZI ~u:RI) Telsrafı VAKrr. poeta .,.. •••• 

Caıetemlde (1kan J'•ZJ •e tt!llm)f'tin J 
Gazete\'C göndcrılecek mckt r.pların uzcrınc idare içinse ( ldarc yazı}& 

alt sc ( Yazı ) l~areti kon imalıdır. 

fa11hr~ _.,,.,,ı ...... ltr'rı.,.,dr,.. ~ıyorott 11 uhcc'trf'als orr~tuıılara ı. rıulmllf paralann 
t.a:rlolm.&lmclan ·~ llfrlann m\ir.cl .. ,ıcatırdan fder~ ırıu'vl cft'flldtr. it 

DantosHasa • Avrupa ve Ameri
kanın en mükem
mel Diş macunudur ' DANTOS dit macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin 

sanda kalan tefessühata ve ufuneti izale eder. Diş ağnlarına, nezl.! erine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikroplara imha ve ağızdan gel 
her türlü hastalıkların sirayctıne mani olur. Avrupada dai -na birinciliği ahr ve birinciliği diploma arla müsaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve ni 
lar almı~ttr. 20 kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes, mükemmel diş müstabz 

---~---------------------------------------------------------------------· Maarif Vekaletinden ütanbut f_.ıinıanı sahil sdılıiJ ·e merkez 
sertebabetinden, Ankarada inşa edilmekte olan kız enstitüsü binası kalorifer, 

bava tecdidi ve su içme çeşmeleri tesisatı 6 mart 1930 tarihinden 
itibaren iki ay müddetle kapa'ı zarf usulile münakasaya konmuş 
ve 6 mayis 1930 sah günü saat 15 te maarif vekaleti inşaat ko 
misyonu tarafından icra edilecekt r. Taliplerin, şartname ve plan
lara almak üzere ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Maarif Veka· 
ıeti inşaat şubesine müracaatları ilan o unur. j 

500 teneke benzin müoakasai aleniye suretile mübayaa edilecektir. Taliplerin şartnamesini al 
üzere her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında l<ain merkezimiz levazım şubesine ve m .. 
kasaya iştirak etmek için de yevmi münakasa olarak tesbit edilen 6 nisan 930 tarihine mUs• 
pazar günü saat 14 te merkezi mezkürda müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

~ ı ,ırnı u~,,
1

11 ı,ırnıııı an~L~HJnııu~ ı 
Büyük Tayyare Piyank<;>su 

Li- i Devlet Demiryolları ve 
manları umumi idaresinden: 

8 inci tertip 3 üncü keşide 

11 nisan 1930 
Alta tane on metrelik demir köprü malzemesile beş adet keza 

on metrelik demir köprü malzemesinin kapah zarfa ayrı ayrı mü
- nakasaları 5 mayıs 30 pazartesi günü saat 16 da AnkaraC:a Dev

let Demiryolları idaresinde yakı 'acaktır. 
Kt>şideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıp.arı ve halk 

huzurunda yapı'ır 

lJiiyük ikramiye 40,000 liradır. 
çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

-· .. ...ııuu:ıııuuıuıl 1 
1

11 11 1 
1 

11 
1
1 1

11 'l [ J 

11 ~! ''l'ı 1 ~~ 1! 'il 

Deviet demiryolları ve lıman
ları umumi idaresindeıı: 

,.e te ~· 

Sermayesi: 10,000,000 lng1lız hrnsı 
lsıaıılH11 .ıct•rıttll ğ TcılPloıı ı ... 1.1111ıııl ı ~1-l ~ 

Beyollu daır~ı· - 1 e c•on Ecyoğlu 1303 
Senedaı ve poliça muk:ıhilındc mııı\\cn \'c vndclı \'C\ : ı hl"· 

Pendik .serom darüli.st.hzarından: 
Gübre 200 araba 
Öküz derisi 25 adet 
Dc:.na derısi adet 
Koyun derisi adet 

Pendik Serom darülistihıarı ile bakteriyo'oji hanei baytarisine 
ait müfredatı yukarda muharrer gübre ve der.ter 27-3-930 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 13 te mücsseseı mezkur de pazarlıkla 
satı l acaktır. Taliplerin pey akçelerıle müessesede sataş heyetine 
müracaatları . 

Devlet demiryolları 
.H.P. mağazasından: 
Mağazamızda uç yüz adet kadar müdevver hizar desteresi 

mevcut olup bunlar 27 - 3 • 930 tarihine müsadif Perşembe günii 
saat 14 de aleni müzayede ite satılacağından taliplerin mağazadaki 
sabf heyetine müracaatları ilan olunur. 

Münakasaya iştirak edenlerden ayrı ayrı ihzar edecekleri teklif 
mektuplarım ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a 
kadar komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler beş ve alta köprüye ait münakasa şartnamelerinin be· 
berini on beşer 1 ra mukabilinde Ankarada, umumi idare Mahye 
ve Muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda H. P. veznesinden te
darik edebilirıer. 

Sandığı i\Jiidlirlliğii11den: 
Serpuhi Hanımın 13631 ikraz numarala deyn senedi mucibince 

Emniyet Sandığından istikraz eylediği meb 1ağ mukabilinde Sandık 

namına mcrhun bulunan Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi mahalle-

~inde Peşcemalcı sokağında cskı 2 ve yeni 6 r.umaralı ve doksan 

beş arşm atso üzerine mebnz 3 kattan ibaret 5 oda, l sofa, 1 

m114'fak. ve mGstt-mi ı atı sairP y ı havi 1 h~nenin tamamı vadesi 

hitamında borcun v.·rilmemes !lderı dolayı satılığa çıkarılarak iki 

bin üç yüı liu bede: ile müşterjsi namına kat'i kararı çekilmiş 

iken bukerrt> yüzd~ on ıam ile başka bir müşteri çıkarak müza· 

yede bedelini iki bin beş yüz otuz liraya iblağ eylemiş olması 

cihetile mezkür hanenin 19 · 3 · 930 tarihine müsad,f önümüzdeki 

çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muameles nin 

ikmali mukarrer buiunduğundan talıp o an aran mezkur günde 

nıhayet saat on beşe kadar Sandık idaı es nde hazır buıunmaları 
lüzumu ılan o unur. 

Aydın Naha 
liğınden: 

başmühendıs-

1 - Dairemizce mubayaa edilecek o•an bir Takeometre üç 
Nivodöpoş, bir Kilizmetre, üç Nivelıman mirası iki Takeometre 
mirası, on iki J ılon yirmi gün müddetle ve pazarhk suretile müna
kasaya konu!muşlur. 

2 - Taliplerin 1 Nisan 930 Sa ı günü saat 15 te 00 7,50 
teminat akçesile Vı ' ayet daimi encümenine müracaatları. 

3 - TafsıJat almak üzere taliplerm Nafıa başmühendis'iğine 
müracaallan. 

Balıkesir Vilayef da mi 
Encümeninden: 

Ballkesircle meceddeten idarei Hususiyeye ait bir sinema bina sı 
yaptırılacaktır. Bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 

vazedılen işbu binayı inşaya talip o anlann teklıf mektuplarım 
ihale tarih ve saati olan 13 nisan 930 tanhinde müsadif pazar gü
nüne kadar Balıkesir vilayetine tevdi ve irsal eylemeleri icabeder. 
İnşaata ait dosya 20 lira mukabilınde Balıkesir nafıa dairesinden 
ve yahut İstanbulda Galatada Hüdavendigar hanında 61 numarada 
murahhas mimarımız İmar yurdundan tarihi hitam ilandan beş 
gün evveline kadar tedarik edebilirler. Münal<asanın yirmi beşinci 
gününden sunra pıoje almak için vaki olacak müracaatlar kabul 
edilmez. Maariıafih bundan sonra da tfahkesir Nafıa dairesinde 
mevcut projeler daireden harice çıkarılmamak şartile her zaman 
tetkıkata amade olduğu ilin olunur. 

KİRALIK KAGİR HANE 

DÜKKAN 
Beşiktaşta Akaretlerde 5• 

(Mükerrer 14) 41, 71 nuuı 
hanelerle 1-3,20,29,32 nuaı• 
dükkanlar bilmüzayede icar 
dileceğinden marbn birinci 
martesi gününden itibaren 
rııi gün müddetle aleni mOı• 
deye vazedilmiştir. Talip olanl 
ve daha ziyade malümat al 
istiyenlerin marhn yirmi ik' 
cumartesi günü saat on üçe 
dar mahalli mezkürda 54 nu 
rada mütevelli kaymakamh" 
yevmi mezkfırun saat on ÜÇ 

den on beşine kadar İstaıı 
Evkaf müdüriyetinde idare 
cümenine müracaat etmeleri. 
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Hem ziyaret henı 
ticaret! 

ER TÜRK. 
Yen AN lf.ARAyı görmel~ 

Onun için 

H :: 20 NİSAN 1930 :: 

~~ Milli Sanayi Nümune SergisiJ 
:: :: 
~~ Ziyaret el! ................................. ..___._ ·····························-···· .. ·····•· 

Üsküdar Hukuk hokiml~indcn: J 
Bostancıda Yeni mahall 

105 numaralı hanedP sakin j~ 
ha en ikametgahı meçhul ce 
bey aleyhine karısı Servet h• 
tarafından ikame olu ıan bo 
rna davasının icra kılaııan ın ;J 
keme inde o .babta tanzim ~ 
nan davetiye ve gıyap kararv 
mesınin tebliğine rağmen 111! 
dei aleyh yine mahkemeye ır. 

memiş olduğundan bir ay ~ 
fanda hanei z . vciyete avd"' 
evliliğin uhtesıne tahmil e"I 
vazifeleri ifa etmesinin iht• J( 
mahtemece karar verilmiş ol~ 
&undan mumaileyh Cemil ~e ~ 
bir ry zarfında hanei zevc1~p 
avdetle evlilik vazifelerini 

0
',I 

etmesi ~ımmnda tanzim kı'ı; 
ilanatm bir nüshası mab1't 0~ 
divanhanesine talik kılınınıŞ .ı; 
makta keyfiyet gazete ile de 

1 

olunur. ~ 
·dıl 

]L rıda1ma t naldthane•I trıll 
y tıncıen : .,,~ 

8 - 12 Bin giyim at ve ester 

1 - 2 Bin kilo mıh ııı•~ 
Yukarıda yazılı olan n~l "e11tı~ 

kapalı zarf münakasa ıle i~~ 
almacakhr. Münakasa 5 ;e~i~ 
cumartesi günü saat 14 te 1'tıf• 
paşada imalatanede yapılac'erilif' 
Şartname imalataneden ~ıı-lP' 
teklif namenin tarzı 1 

şartnamede~ 
Mes'ul müdür: Refik 1-Jıl" 


