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Mavna adası! Borçlarımız 

Yarınki sayımızda 
Rasatane müdürü Fatin Beyin 

ikinci makalesi --- -
Güneşteki lekeler 

--------------.ım. ___ _ 
odu 

T Tetkikat samimi bir ha-
icaret alemindeki UmUmİ durgunluk va içinde devam ediyor Halıt Fahri- Ertu2rul l\fuhsiin Beyler 

hadisesinin Güzel San' atlar Birliğine 
ait kısmı kapandı 

YÜi"Jerce mavnayı bomboş bıraktı Maliye vekilimizin 
beyanatı 

Dayinlerin, maliyemiz hakkında 
yaptıkları tetkikat neticesinde 
«mali vaziyetı n hükumetin tasav
vurundan daha fena » buldu
ğuna dair Akşam refikimizde 
intişar eden haberin aslı olma
dığı an aşılmış ve keyfiyet r~s-

Halit Fahri Bey Münire hanımı da 
dava P.diyor 

Şair Halit Fahri B. in Darül
bedayi rejisörü Ertugrul Muhsin 
B. aleyhine bir hakaret davası 
açbğım yazmıştık. Halit Fahri 
B. , dün müddei umumiliğe mü
racaatla " Darülbedayi ,, mec-

Ticaret hayatındaki umumi durgunluk ıebebile Istanbul limanı 
R'Ünden güne hareketini ve faaliyetini kaybetmektedir. Bu yüzden 

~aliçte bom boş yfizlerce mavna birikmiı ve 106 müstahdemin 

:f&izlikten vazifelerine nihayet verilmiştit. Resimde görüldüğü 
Uıere mavuna adaaı Galatadan Halicin ortasına kadar uzamakta 

bu Yüzden vapurlar seferlerini güçlükle yapmaktadırlar. 

Dıyinler ve~illeri Horiciye ve~iliıniz -· -

men de tekzip olunmuştu. Bu 
münasebetle mütaleasına müra-
caat ~dile~. Maliye veki imiz 
Saracoglu Şukrü B. şu beyaeatta 
bulunmuştur : 

- Himillerin mümessillerile 
görüştüm. 

Borçlarımızın sureti tediyeıi 
mese!esine dair tetkikat ve mü-
zakerelerimize devam ediyoruz. 
Bu müzakereler, anlaşmak ar
zusundan mülhem sanıimi bir 
hava içinde cereyan etmektedir. 

Hami ler mümessillerinin va 
· ziyetimizi taijavvurumuzdan fena 
buldukları, yalnız borçlarımızı 
değil, diğer taahhütlerimizi de 
ifa edemiyectğimiz kanaatine 
vardıklan, cid :>i mali ıslahata 
muhtaç o duğumuıu ileri sürerek 
bir takım tavsiyelerde bulun-
dukları hakkında •• Aktam" 
gazetesinin yaptığı neşriyat 

Tetkiklerine devam 

bizzat himiJler mümessillerinin 
de ajanı vasıtaeile tekıip et· 
tikleri gibi ·tamamen a11lsızdır. 

Avrupa seyahatjne Bu kadar uydurmanın bir araya 
• k k' · toplanıp nasıl oraya atılabildigı~ na ' r' 

etmektedirler · . . -çz ar en ... . . hayret ederim. 

. Ankara, 18 (Telefon) - Da- , Ankara, ,8. (Telefon) - H~- Müzakere ettiğimiz. mesele, 
tinler vekilleri tetkiklerine de· riciye veki!imizin Avrupa seya- borçlarımız meselesidir ve yalnız 
lıtnı etmektedirler. Bu te kikat batine Hariciye kalemı mahsus bundan ibarettir. Müzakerenin 
~tti~eaini bir muhtıra halinde müdürü Kemal Aziz Beyden tarzı ce-reyanına gelince, şunu 
"'llıye vekı'lı' m·ıze tc d' d k maada matbuat umum mu-dn.ril söyliyebilirsiniz: Tarafeyn yekdi· 
~td' v 1 c ece • u ierinin hüsnü niyetine kanidir 
~ .•r. Bu temasın günli henüz Ercüment Ekrem Bey de iıtirak ve meseleyi intaç edecekleı 

Ilı değildir. · edecektir. · ümit etmektedir. ,. 
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t~aınızın vaziyeti dilzelinciye , ~ ı= 
~ .... ar tediyatın tecili taraftarı- \ ' 

~ l ediyata devam için yeni bir I E 

. ~raz akt'le bu paranın ade- ~_!! -
)ıc~ . . a 

-gıtnıı takııtlere mahsubu ~=~ K 
'-)•ıu kabul gC>rillmemektedir. =-

Ragıp B. şerefine · ' JE 
... .\ııkara, 18 (Telefon) - Türk s 
~C.kı•rı merkezi tarafında~ (_; T 
~ Oakova büyük elçimiz Ragıp : ~ 
~· y letefine ocak binasında bir i= Jlll l • 
'>'•fct · • · \renlmıştır. = 

( \ 
~ Fiyu;ı~r::~best l ~ { 

~~lll•,18 (A.A) - Fıyumcnin §=-------=-~ l 
~'kk •t nııntaka haline ifrağı _ 
"-fı •rıdaki kararname kıra! ta- 1 

lldarı imza ediJmiıtir. I ==-=' vua QQ ~ H k ı c.~et azaaı .,ağırılıyor t er er eğe nazaran .. 
)~t .F. Mlifettitliğindeb: ViJi- ~ Kadın nedı·r? ~ 
... Unı1un· l' . j a = ""~, 1 mec ısı muhterem § ~ 
~6 lltıı 20 mart 1930 perte•be 1 ~ Cumartesinden itibaren, aldığımız çok dikkate deier 1 
~l\ ._•t on üçte toplanacak \ cevapları neşredeceğiz lf 
-~ = , ~ rupunda hazır bulunma- ~ nııı ııı ı ı = llacrcud 5iJll ıııı11111111rı ıııı111111111ııı ı ı11ıı11111ııııı111ıııı111111uııııııı1111111111rııt111ıı111111ııııırıı11111 1111111ırrt1ııııı11111111ııııınıııın11111nııııı1111i ur. 

muasındaki bazı neşriyatla ha
karete uğradığı noktasından, 

mecmuanın mes'ul müdürü Da
rülbedayi san'atkirlanndan Mü-
nire H. la yazın n altındaki " Zo
bo oğlu ,, imzasının sahibini de 
dava etmittir. İstidası albncı 
istintak dairesine gönderilmittir. 
Müstantik Süreyya 8. , tahkikat 
yapacaktır. 

Halit Fahri B. tarafından açı· 
lan ilk dava, Sultanahmet birinci 
ıulh ceza mahkemesine veril· 
mittir. Bu dava, 21 nisan sabahı 
rfl'yet olunacaktır. Halit Frhri 

B. , avukat Haydar Rifat B. i 
tevl<il etmiştir. 

Güzel San'atlar birliği Edebi
yat tubesi idare heyeti dün ıa· 
bab mutat baltalık içtimıni yap• 
mq , edebiyat fUbeainin umu-

mi kitibi olan Halit Fahri bey
le Tiyatro tubesi azasından Er-

tuğrul Muhsin bey arasında 
çıkan hadiseyi tetkik etmiştir. 

Halit F abri bey bu içtimada 
bulunmamıtbr. 

Edebiyat tubeıi idare heyeti, 
fU kararlan ittihaz etmiştir: 

1 - Halit Fahri Bey Ertuğrul 
Muhsin Bey aleyhine dava aç-

bğı için iki zat arasındaki ibti• 
llfın. halli mahkemeye ait te
likki olunmuttur. 

2 - Hadisenin Birlik binası 
dahilinde vukubulmaaı cemiyet 
inzibat ve asayiıini muhildir, bu 

itibarla Ertuğrul Muhsin Beyin 
Güzel San'atlar Birliği umumi 
idare heyetine tarziye vermeai 

llzımdır. Edebiyat ıubeıi idare 
heyeti Ertuğrul Mubıin Beyden 

bu aeb~ple tarziye iıtenilmesini 
umumi. idare heyetine teklif 
edecektir. 

Güzel San'atlar birliği umumi 
idare heyeti de dün aktam üstü 
mutat içtimaını aktetmiş, Edebi
yat ıubeıinin mokarreratına ıttı

la keıbedilmiıtir. 
Evvelce umumi idare hey' e

tince bu meseleyi tetkike me-

mur edilmit olan üç hakemden 
ressam Sadi ve heykeltıraş Ma-

( Foto 1Caıu1er ) 
Darolbetlayt mecmuası me3'ul mO.dılrti 

M6nlre Hanım 

Ertuğı:ul Mahsia Bey;. ita 
ifadeleri üzerine umumi idare 
heyeti hadisenin Birliğe ait kıı

.mmı kapanmlf addetmektedir. 

Fransız sefiri 
Başvekilimizi makamın

da ziyaret etti 
Ankara, 18 (Telefon) -Fran• 

ıız ıefiri bugün saat 7 ~addele
rinde Baıvelrilimiz tarafından 
Bqvekilet makamında kabul 
edilmiıtir. Fransız sefirinin bu 
ziyaretinde kuponlar meslesinin 
mevzuu bahsedildiği anlaşılmak
tadır • 
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) Size parasız tak- 1 
~ dim edilecektir ~ 
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i Yarınki Haftalık V AKIT 1 j 
{ müvezzilerden istemeği u _ \ 
= nutmayını%. 3 

f Kazım Nami Beyı·n ı'çtı'ma·ı ~ 
=:== ==l makalesi, Sadri Etem Beyin 
%. mu11ahabesi, Mehmet Nu- j l rettin Beyin T olstoy ve ka- i 
~ rası hakkındaki tetkik ya· j 
: zısı, A . Sırrı Beyin şiri, 'i 
"% Dr. Muhip Nurettin Beyin 9 
f tıbbi makalesi, Refik Ah- i 
ı met Beyin ebebi tenkit ı 
~ yazısı. ~ 

hir Beyler, bu hususta umumi 
idare heyetine izahat vermiı er. 
Ertuğrul Muhsin Beyle görüş
tüklerini ıöylemitlerdir. Ertuğrul 
Mubain Bey bu hadisenin Birlik 
binası dahilinde vuku bulmasın
d~n. p~k müteessir olduğunu, 
Bırlık nızamlarına riayet ve Bir
liğe, Birlik ida~e heyetine hür
meti olduğunu hakemlere ıöy· 
!emiştir . 

= = : Mizah, 5/n ema, varye- = l te $ayıf aları, tarihte J 
= biJviJk facialar, hafta- = 
f lık $iya$i icmal. ~ 
: ~ 
E :: 
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Muhtarları kontrol ! 
Vali vekilinin talimatnameden 

haberi yok mu ? 

fazlı B. cevap veriyor: Benim habe
rim olmadıkça kağıdın üstüne 

bir nokta bile düşmez 
Bir arkadaşımız ihtiyar heyet

lerinin polis ve nilfus memur-
1arı tarafından teftiş edilmesi 
hakkında viliyet idare heyetince 
verilip vilayet makamınca muh· 
tarlara tamim edilen bir kararın 
bu heyetlerin izzeti nefiılerini 
rencide ettiğini yazıyor ve Vali 
vekili Fazlı Beyin muhtarlara 
böyle bir emir verilmediği hak
kındaki beyanatını dercederek 
Fazlı Beyin bu itlerden haberi 
yok mudur, diye soruyor. 

Bu mesele hakkında Vali ve
kili Fazlı Bey dün demiştir ki: 

- Meselede tenakuz yoktur. 
Evvelkı beyanatla şimdiki yazı 

okununca bunların ikisi arasında 
tehalüf olmadığı vazıhan anla
tılır. Muhtarların bütün muame
fitını gelişi gUzel ve yazıldığı gibi 
;stenildiği zaman tetkik ve teftış 
'allhiyeti kimseye verilmemiştir. 

Fakat muayyen bir talimatın 
icrası için zabıta ve nüfiis me· 
murJanna muayyen zamanlarda 
eftiş ıalibiyeti verilmiıtir. Vilayet 
salahiyetlerini doğrudan doğruya 
veya emri altındaki memurları 

vasıtasile ifade tamamen ser
besttir. Bunu izzeti nefis ve 
teref mes' elesi addetmek icap 
etmez. Çünkü memurlar da 
muhtarlardan şerefaiz değildir. 
Muhtarlar da onlar gibi devletin 
memurlarıdır. Bunu hoş görmi
yenler olsa olsa mürakahenin 
netayicinden memnun olmıyan

lardır. 
Yiliyete ait müamelatta be

nim haberim olmadan bir kay
dın üstüne bir nokta düımez. 
Tefahür aklımdan geçmez. Fa
kat hakıkati ifade için beyan 
ederm ki, vilayetin genit l iğine 

ve işlerin çokluğuna rağmen hiç 
bir şey gözümden kaçmaz. 

Çünkü vazıfemi yalnız mecbu
riyet ve mükellefiyet rabıta

sile deği ' , ayni zamanda zevk 

ve aşkla bağlı bulunm!lktayım. ,, 
Aldığımız malumata göre, 

mevzuu bahis talimat muhtarla
rın verdik leri ilmihaberleri mun
tazam kaydetmeleri hakkında
dır. Talimatname 12 inci mad
deıile nüfus ve zabıta memur
larına bir ay kontrol hakkı ver
mektedir. Nüfus nıemurlan te
velJüdat ve vefiyatm vukuata 
tevafuk ed ıp etmediğini, zabıta 

memurları da kendilerine teal
luk eden her hususu öğrene-

ceklerdir. Kontrol emrin~ riayet 
etmiyen muhtarlar vilayetçe tec
ziye edilecektir. 

Evlenenler 
Son iiç ay içinde 1158 

çift evlendiler 
Son üç ay zarfmea şehrimizde 

1158 çift evlenmiştir. 
Evlenen kadınlardan 814 ii 

İslim, 89 u Ermenı, 114 ü Rum, 
68 i Yahudi, 73 fi ecnebidir. 

Erkeklerden 825 i islim, 91 i 
Ermeni, 88 i Rum, 90 ı Yahudi, 
64 ü ecnebidir. 

896 bakir ergenle, 87 dul 
dulla, 89 bakir dulla, 86 dul 
ergenle evlenmiştir. 

Fahri konsoloslar 
Memleketimiz iktisadiyab hak

ICında tetkikatta bulunmak ve 
bazı mevat almak için tehrimizc 
gelen Kopenhağ fahri konsolos
larımız İzmir tarikıle Adanaya 
hareket etmiılerdir. 

Haber aldığımıza göre kon
solos ar iki devlet arasındaki 
münasebatın kolaylaştırılmasına 
bir vesile olmak üzere mecca
nen tahsil ettirilmek üzere Tür
kiyeden Danimarkaya iki talebe 
~önderılmesini 1 ayni zamanda 
Danimarkalı iki talebenin de 
Türkiyede tahsilinin kabulUnU 
talep etmektedirler. 

UTAM..-AZ-:· ...... 
V A~rr ın tefrikası: 123 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Y•fça olğun bir kadındı. Vefa
tında gene türlü akabelere dü
fecektim.. Namuslu, ahlaklı ve 
benim gibi sırf çalıştığı saatler-

den gelen iradile geçinir bir 
gençle hayatımı birleıtirmek ar-

zusu göynümdc için için tutu
şuyordu. Evlenmek istiyen bir 
kızın bu emelile ortaya çıkması 
her neden!e bizim memleketi
mizde ayıplanır. 

Mutlak evvela erkek talip 
olacak sonra kadın kabul veya 
reddecek.. Usul böyle .. 

Bir aralık ğazetenin birinde 
izdivaç anketi başladı. Genç 
kız lar erkekler ankete cevap 

veriyorlar ve mütalaalarının 
üzerinde fotografileri de basılı

yordu. Okuduklanmdan birinin 
!ıem resmini. hem fikirlerini ide-

alime çok uygun buldum. Ben de 
onun arzularını okşar surette 
bir anket 
cevabı yazarak resmim ve ad
resimle beraber gazeteye gön
derdim. 

Hocapaşada bir evin ati ka
tında tutmuş olduğum tek bir 
odada yatıp kalkayordum. İki 
giln geçti. Müntahibim deJikan
hdan beklediğim cevap geldi ... 

BüyUk bir sevjnçle içime inşirah 
doldu. Ne bileyim Efendim me
ğerse fe iketime sevınıyormu

şum ... O delikanlı (elite kocası
nı göatererek ) beni bedbaht 
eden itte bu adamdı. 

Saffet Bey taliine Jevm eder 
bir tebessümle ceTap verdi: 

- Anketle evlenenin akibeti 
işte böyle olur. (Karısını göste-

~----~--------~----~------~--~~------~----__,,, 
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Tın te.graf ve telefon hah ... r~erJ 1 

}/nı11s1% edipleri 
cenı f.vetinde 

Pari , 18 (A.A) - Edı plcr 
cemiyeti reisl iğine meşhur ro
man muharrı rlerinden Gaston 
Rageotyu intihap edilmiştir. 

•a•n - z•J 

Atina kabinesı ltilafname 

1\11 d d .. ll ı Artık ilnzaya ınani bit 
ısır an onen arz-: 

ciye nazlrznın iştirakile şey kalm~n11ştlr . 
,. Ankara, 18 - Bıtaraf murab, 

fevkalade surette top- haslarla mübadil emla k meseleSI 

-z=-.;:;a--:::::::-v::...=a=ı==ı=ı =-==:=:d=== [anacak hakkında verilecek kararın nı•' 
a a m hiyeti etrafında t emasla ra def• 

Atiua, 18 ( Aho ) - Yunan edivor. Bitardlar verecekleri 
Hariciye nazırı M.Mihalakopolos ka;arın her ik i tar~f için muta' Hemşire zadesini def

nederken mezarokta 
düşüp ö;du 

Aksarayda Laleli camiinin i
kinci kayyumu 56 yaşında Rifat 
efendinin hemşirezadesi ölmüş, 

cenaıeyi gömmek üzre Merkez
efendiye götürmüşler, cenaze 
defnedilirken,Rifat Efendide te
essurunun ziyadeliğinc.len, kab
ristanda dUşüp ölmüştür. 

~~----· -------~-

Avrupa manifa-
, turacıları 

Türkiı1ede fabrika aça
c11kl11r ... 

Memleketimizde yerli mesu
cata karşı rağbetin artması 
üzerine ecnebi memleketlerdeki 
bazı manifatura imalathaneleri 
bütün tesis ve teşkillerini Tür
kiyeye nakletmek tasavvurunda 
bulnnduklarını bUdirmit ve tibi 
tutulacakları muameleyi sor
muşlardır. 

Ticaret odaları bu tatepleri 
tetkik etmiş ve cevaplar vermeğe 
başlamıştır. Cevaplara göre bu 
kabil müesseseler evvela resmi 
müsaadelerini istihsal edecek· 
lerdir. Bundan sonra bu mües
ıeselcrin kuHanıJan fabrika alet
lerinden gümrük alınmayacaktır. 
Bu Müesseseler, Türkiyede teıviki 
sanayi kanunundan istifade ede
ceklirdir. 

Harap duvarlar yzk
tzrılzyor 

Son kasırga dolayısile ıehrin 
muhtelif yerlerinde bazı eski 
duvar1ar yıkılacak hale gelmiş
tir. Emanet fen heyeti yaptığı 
teftitler neticesinde Fatihte bun
ların bir kısmmı yaktırmıştır. 
Şehrin biğer semtlerinde de 
teftişlere devam edilmektedir. 

rerek) ben bu belayı arıya 
arıya bulup baııma aldım. 

Konsilltasyon heyeti tarafın
dan sadede avdet ihtar edildi. 
Kadın evvelkinden bir az daha 
hazin bir jestle macerayı nakle 
girifti: 

- Mektupta Gillhane parkı
nın Çinli köşke yakın saray 
duvarı dibindeki en tenha ban
kosuna davet olunuyordum. 

Mukarrer saatte, pek sade 
bir tuvaletle sokağa çıktım.. ta
yin edilen mahalle geldim .. ora
da Beyefendiyi bana intizarda 
buldum. Zaten fotoğrafilerimiz
den biri birimizi tanıyorduk. 

... Fakat doğrusunu isterseniz 
Beyin resmi kendisinden çok 
güzel çıkmıştı .. 

Saffet - Ya senin fotoğrafın 
azamı flatte edilmişti ? Resmin 
asli e nisbet kabul etmez dere
cede güzeldi.. 

Sahire Hanım - Her ne ise 
ilk telakide ikimizi de böyle bi
rer parça inkisarı hayale uğra
dık. Lakin birinci temasın yadır
gamacılığı geçtikten sonra biri 
birimize ısındık bn hakikati Saf-

Mısırdan avdet etti. Meclisi nüz- olma~ı hakkındaki teklif leriodt 
zar fevkalade bir içtima akte- ısrar etmemektedirler . 
derek Ankara müzakeratını ve Artık itilifnamenin imzası 
Yunan Hariciye nazırının Mısır- mani hiç bir şey kalma 
daki faaliyetini müzakere ede- bemektir. 
ceklerdir. ------ -----

Petrol gemisinde Hintli hatipler 
Ahaliyi isyana teş
vik ediyorlarmış 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli 
Meylin Bombay muhabiri bildi
riyor : Bazı mufrit hatipler k6y-

leri dolaşırken ahaliyi isyana 
teıvik etmektedirler. Hükumet 

lakayt kalmaktadır. 

Diktatorün ölftmü 
Dini bir avinden sonra P11ris 

ıstasvonuna kaldırıldı 

Madrit, 17 ( A.A) - Primo 
dö Rivera hilkumetinin sabık 

nazırları bir beyanname ne~re
derek mumaileyhin vefatile İs-
panyanın uğramıı olduğu bilyük 
zıyaa şimdi hakikaten teessüf 

etmek llzımgeldiğini ilin etmiı-
1 erdir. Nazırlar, müteveffanın 
cenazesine Madrite kadar refa-

kat etmek üzere lwduda gitmiı
lerdir. 

Paris, 17 ( A.A ) - Ceneral 
Primo dö Riveranın vefat etmiş 
olduğu odada bir dini ayin icra 

edildikten sonra mumaileyhin 
cesedi istasyona götftrülmUştUr. 
Bu esnada F ransıı hük6metinin 

milmesıilleri hazır bulunduğu hal
de askeri merasim icra edilmiştir. 

yangın 
Bogota " Kolombie ,, , 18 (J. 

A ) - Madalena nehrind~ 
Laddoredo dokunda bulunmaktl 
o lan petrol yiiklü Bucaramaal' 
vapurunda çıkan bir yangın d' 
nasında birçok yolcu ite gemiOİ' 
tayfalan telef olmuılardır. Yd 
gm berkesin uykuda bulundu, 
bir .. rada zuhftr etmiştir. Atef' 
lerin gemiyi sarması OzerİO' 
uyanan yolcular arasında boyaı 
bir korku ve telaş hasıl olnıldı 
bunların bir çoğu ayak altıod1 

kalarak ezilmi f, bir kısmı dl 
kendilerini denize atmak iıtl' 
miş ve suyun sathını kapla
olan tutuşmuş petrol içine dOf 
müşlerdir. Yolculardan an~ 
10 kiti kurtarılabilmittir. 

Çif çile re konferans 
Havza 18 (Vakıt) - Viliyel 

ziraat mütehassısı Enver B'1 
tarafından akşam Türk ocağıll' 
da Havza çifrçilerine bir kol' 
ferans verilcii. Bunu bütüq, reo.Ç' • 
herler alAka ile dinlediler. 

Yunanlıların iki tah1 

telbahirleri çarpzştz/st 
Atina, 18 (Ano) - Fransa~ 

inşa edilen Nireps ve ProtJI 
namındaki Yunan tahtelbahr 
)eri Brest limanının uıetlıaliiıd' 
manevre yawırJ&.." ça~ıtmıtl" 
ve bari o• kısımlan hafifçe b" 
s11ra uğramıştır. 

Denizli iktısatbank~~ 
Paris, 17 (A.A) - MUtev.U. 

ceneral Primo do Riveranın na
şım hamil olan tren saat 20,40ta 
hareket atmiftir • Cenazeye is
panya aefiri refakat etmektedir. 

Denizli, 18 (A.A.) - DeJllJ' 

1 
iktısat bankası yüzde yirmi tt 
mettü tevziine karar vermit' 

fet de inklr edemez ... 
Saffet - Maaleaef doğru ... 

Meğene bqımıza gelecekler 
varlDlf. 

Sabire Hanım- Yilz sevimıiz
liji ilk balat ta g6rillür amma 
ruh çirkinliti birdenbire seçile
miyor ... 

Saffet ISey mOstebzi: 
- Öyle olur Hanımefendi 

hazretleri amma gtlzelliği, çirkin
liği değil sen de rubun kendisi 
yoktur ... 

Sabire Hanım daha müsteh-
zi: 

- Ya nasıl gezip tozuyorum 
Efendim? 

- Gezip tozan ruh hayvan
larda da vardır. Rikkat ıefkat 
gibi insanlığa mahsus ytiksek 
hislerin menbaı olan ilibi ruhtan 
mahrum yaratılmış bir kadınsın.. 

- Bigayri hakkm beni misal 
alarak kendini tarif ediyorsun ... 

Avnfisselib - Sadede gele
lim Efendim ... 

Sahire Hanım hırçın hırçın 
yumruklarını sıkarak : 

- lhtarınıza rağmen insanı 
lakırdı söylemeğe bırakıyor mu? 

Saffet Bey karısınm üzerine 
atılacak bir galeyanla gözlerini 

açarak: 
- Söyle bitir. Koca karı -' 

salları gibi uzatma. Artık •.. 
-50-

Sahire Hanım, sesinde tee' 
sürler dalgalanan jestler ile b-' 
ladı: 

- Bir hafta kadar süren ~ 
mimi hasbihallerle biribiriaıİ 

1 
mazisini, hayatını, fikrini, ru~ 
nu anlamağa uğraştıktan ~ 
resmi akitten evvel ara~1 ( 

lazım gelen husuıi muka.,eı' 
yaparak evlendik.. ., ._j1 

Birbirimize kabul ettirdig• 1,11 
izdivaç ve geçinme şart 
şunlardı: bit 

«Karı koca hukukan ta"'tarfd 
müsavab haiz olmak.. Her~ 
hayat masarifini ar• ,)-
yarı yarıya tesviye e~-e 
Hiç bir vesile ile tabaklı il'' l 
tegallübe kalkışmamak ıoıt' 
hangi bir arzumuzun bu•0 .,# 
ancak diğerinin rey ve ~ 
fakati i5tihsal edildikten lı,f' 
uğraşmak, şimdiye kadat. 1ııtt 
larımızda yer etmiş eski aıı.ı' 
kocalığa ait adet ve tearrı•"'' 
den hiç birine tabi 0 11118111 d' 

B trrıt 



or 
Boksörlerimiz 
Mayısta Peşteye 

gidecekler 
Sok i heyeti Reisi 

izahat veriyor 
Menı eketimizde boksu ilerle

llıek · • 
11

• ıçın çalışan bokus beyeti-
kın faaliyetini beynelmilel sahaya 
•dar tevsi ederek birçok ha-

)ll'lı t- bb·· 1 . t•-. ı Ilı ... ,e us ere gırış ıgı yazı -
it ıştı. Heyet ayni zamanda 
tr kulübe mensup bokıorler-

Dlitin d · b d ö lü - ü lltl e ıca ın a antren r g -
deruhte etmiş bir vaziyette 

Çthşıyor. 

~ Geçen ay küçük Kemalin 
~llıanya şampiyonuna galebesi 

fUUrlu sayın neticesıydi. Bu 
;:nn yirmi yedine per~embe günü 
Ar. F ranaız. birinci sınıf boksörü 

drereyı göreceğiz. Bu per
~lllbe de Peıtede icra edilecak 

111 ~~· boks şampiyonasmın seç
e .etı )'apıhyor. 

Bu h'1auıta salahiyettar olan 
l~\'at ile görüştük, boks heyeti-
llın r . . b b t eısı ize gayri memnun ır 

1 
•\tırla anlattıklarım aynen nak-
ediyoruı: 

al - Dünyanın hiç bir yerinde 
-~1Y•n. b~r şekilde . çalışmak 

cburıyebndeyiz. Bız federas-
hodan batka her şeyiz, organi
lıtt" or, rninecer, antrenör, h"'kem, 
bıllçta mutavasıt. Bütün bunları 
Yapsn v d ~ aga gayret ediyoruz a ve 

ti iki ~e yapıvoruz da gene 
lll ınk hır hUsnU niyetle karşılaş-

a kabil olmuyor. 
f Siıe anıa~amıyacağım bazı 
, \rkin hadiseler var ki memleket 
Poru h. d' t '-- namına ıcap aver ır. 

ktllfar ediyorum. Ben bu iti 
~lttenezzüb işi olarak telakki et-

ten çok uzağım. 
q A.\'rupalıların boks kuvvetinin 
t:~tceıini bilirim. Seçilecek ço
~ lar önümüzdeki şu oir ay 
~ ~nda çok ciddi çalışmazlarsa 
~{•k edemiyeceğimizı beynel
tfı;.ıe bildirmek güç bir iş de-

ır. 

'dŞ•hsan bu g'ibi seyahatlerden 
tttı• 

"'~k 1 rnuvaffakiyetle avdet et-
~ le.ıı.~ gitmemeyi tercih ederim. 
lık ~hım on senedir değişmedi. 
q• 'ttirak ettiğimiz Olimpiyatta 
•ıtt "16dafaa ettim. Hali da mu-

lfll. 

taı~~"tupa ıeyranı, milli bir ıerefi 
tt . •f~a için gidildiği zaman 
u~:lltıden ziyade üzüntüdür. o 
~" tıtUler de ancak galibiyetle 

'-~lur 
Qu kat.... k · d ~ · · 

Ct•· ı anaatım egı~emıye-
tıne p .d .. 

~it nazaran eşteye gı ışı-

lttj •f!çilccek çocukların seciye
l'tıtke, gayretlerine bağlıdır di
~•tı doğru olur. Layık olmı
~ıl •e Yalınız seyahat için yola 
"'" b· t~Yt . 11 .takım cakacılar,a Peş-

~~tr i'it~ıyeceğimize emin olun. 
()j\ın k'gı~.ersek buna da emin 
ti11ıi~ ' yuzümüz kara dönece-

c.e e • ttk.._ rnın olduğumuzdan yola 
•-

1f•zdır. 
'ti la . . 
&\l evetınin mühim tebliği 

litı.d lnilııaaebetle boks beye
~~i:ıı. aldığımız fU tebliği der-

.r 0tuz · A. . 
~~tt:~p~ fam piyona11na iştirak. 
~~ llıü okı<Srlerimizin son seç
~t'lt ~•bakası martın yirminci 

"1 e R'Ünü ıaat 17 de Ga-

Polis müdürlügü - -
Vilayet binasına taşınacak 

Polisler için lokanta, berber ve boyac• 
dükkanları açılacak 

Vilı!vef bina$ının arka cephe3f 

Aldığımız malumata nazaran 
vilayet binasının polis müdüriye
tine verilmesi kat'i surette takar
rür etmiş gibidir. Ancak vilaye-

tin düyunu umumiye binasına 

naklinden sonra polis müdüriyeti 
yeni binasına taşınacaktır. ViJe
yet binasından maada defterdar

lık binası da polis müdüriyetine 
veri ecektir. 

Yeni tamir edilen defterdar • 
lık binası ile vilayet binasında 
beşincı şubeden maada diğer 

tubeler cemedilecektir. Vilayet 
binasına birinci ve ikinci şube-

Hapisaue~e arma 
Fakat tabanca 
ve bıçaktan! 

İzmir hapisanesinde bazı mah
kumların üzerinde ıık ıık silah 
bulunuyor ve bu hal dikkati 
celbediyordu. Bu münasebetle 
yapılan tetkikat ve sıkı bir tef
tış çok taaccübe değer bir ne
tice vermiş ve mahkumlardan 
bir kaçının hapisanede bulunan 

. silahlardan bir arma yaptıkları 
ve bu armanın kenarında bir de 
resim aldırdıkları anlatılmıştır. 

Arma küçük bir aynanın ke
narına büyük küçük sustalı bı
çakların dizitmesi, üzerine de 
üç tane tabanca konması ıure
tile yapılmıttır. İş eole geçen 
fotoğraftan anlaşılmış bu citret
kirhğı gösteren mahkumlar 
tesbit edilmiş, silahlar da mey
dana çıkarılmıştır. 

latasaray kulübünde icra edile
cektir. 

Tartılma mühleti : perşembe 
günü saat 16,30 da hitam bul-

ler, defterdarlık binasına üçüncü 
ve dördüncü şubeler yerleşecek

tir. Defterdarlık binasında polis

ler için yatakaneler, dersaneler, 
siyasi mücrimler için ayrı odalar 

tahsis edilecektir. Vilayet bina
sının alt koridorunda polislerin 
ucuz yemek ycm~leri için bir 

lokanta, ucuz hraş olmaları için 
berber ve bozacı dükkinlan 
açılacaktır. 

Her iki binanın arasındaki 
boş arsada bulunan havuzun 
etrafında güzel bir bahçe 
yapılacaktır. 

510 
Geçen sene şehrimizde 
bu kadar yangzn oldu 

Emanetin yaptığı bir istatis
tiğe göre geçen sene zarfında 

şehrimizde 510 yangın olmuştur. 
Bu yangınlardan % 60 ı etfaiye 
ve % 40 ı ahali tarafından sön
dürülmüştür. 

Bn yangınlardan 164 tanesi 
İstanbul cihetinde, 187 si Beyoğ
Junda, 68 i Kadıköyünde, 40 ı 
Üsküdarda, 19 u Bakırköyünde, 
15 i İstinyede, 17 isi Adalarda 
olmuştur. 

132 isi bacadan, 80 i ILtangal 

ve ocak ateşinden, 29 u soba

dan, 16 ısı elektrikten, 38 i cı
garadan, 17 isi dikkatsizlikten, 

22 isi lambadan, 13 ü benzin 
parlamasından, 2 si fabrika ma-

kinelerinden, 9 u gaz ocakların
dan, 6 ısı otomobil aksamının 
iştialinden, 1 tanesi filim yan

masından, 11 tanesi kükürt yan

masından olduğu tesbit edilmiş, 

69 tanesinin sebebi tesbit edi
lememiştir. 

Etfaiye yangınlarda 206 saat 
su vermiştif. Bir sene zarfında 

50 etfaiye neferi mecruh olmuş, 
ahaliden bir kiti yanmıştır. 

muş olacaktır. 

Bu müsabakaya iştirak etmi
yenler Avrupa tumasma iştirak 
haklarını gaip etmiş olacakla· 
rından müsabakalara girmek ia
tiyen bilcümle boksörlerin per
şembe günü saat 16 - 30 dan 
evvel Galatasaray kulübünde 
ispatı vücut etmeleri ehemmi· 
yetle tebliğ olunur. 
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Dikkat ediniz l 
Tahsııı müsait olduğu ha!de ihtiyat zabitUği 

etmiyenler ... 

Orta ve ya daha yüksek tahsll 
gördüklerinden dolayı ihtiyat 
zabiti olmaları lbımgelen genç
lerden tahsil derecelerini gizli -
yenlere hizmeti nıükellefiyetlerini 
yapıp yapmadıklarını ve bermu
cibi kanun ihtiyat zabiti olup 
olmadıklarını tetkik etmeden bu 
gibileri reımi ve ya hususi hiz
metlere kabul edenler hakkında 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları ka· 
nununa zeyloJarak kabul edil
mi' olan mevaddı kanuniye 
afağıda yazılıdır : .. 
İkinci müzeyyel madde - Uçün

maddede yazılı derecede tahsili 
olanlardan 9 kanunuevvel 1927 
tarihinden sonra asker edilmiş 

ve fakat askerliklerini üçüncü 
maddeye göre yapmamıt olan
lar bu kanun mer'iyete girdiği 
tarihten itibaren bir sene içinde 
müracaat ettikleri takdirde alb 
ay tahsil için ihtiyat zabit mek
tebine sevkolunurlar. 

Bunlartn tabailde muvaffak 
olanları ihtiyat zabit vekilliği.le, 
olmıyanJarı da ihtiyat çaVUfluğu 
ile terhis edilirler . Bu mühlet 
bittikıen ıonra me!·dana çıkan
larla tahsillerini ıizliyerek fili 

hizmetlerini bu kanuna göre 
yapmamış olanlar ele geçiril
diklerinde yeniden üçüncü mad· 
de hükmüne tabi tutulurlar. 

Üçüncü müzeyyel madde -
Üçüncü maddede gö.ıterilen 
tahsil derecesinde olanlardan 
9 kinunevvel 1927 tarihinden 

sonra asker edilenler mezkur 
madde mucibince askerliklerini 
yaptıklarına dair askerlik şube
lerinden vesika getirmedikçe 
Devlet dairele ile resmi ve hususi 

müesseseler ve şirketlere memur 
aıfatile alınamazlar. Bunlardan 
Devlet dairelerile resmi ve 

hususi müessese ve şirketlerde 

bulunanlar bir sene içinde asker-

lik şubelerine müracaat ederek 
vesika almağa ve onlan ishh
dam edenler de bu vesikaları 
aramağa mecburdurlar . 

Dördüncü müzeyyel madde
Üçüncü müzeyyel madde hük
müne muhalif olarak memur 
iatibdam edenler hakkmda Türk 
ceza kanununuu iki yüz otuz do
kuzuncu maddesi hükmü göze
tilerek ve iki yüz otuzuncu mad
de.ine göre cezalandınlmak 
üzere kanuni takibat yapılır • 

Gizlenen bir ölüm! 
Bakalım altından ne çıkacak! 

M ezarznda yaran bit ölü için " taburcu oldu, 
çıktı ,, demişler I 

Bundan bir ay evvel meşbur 

zenginlerden Alyazar Ruso efendi 

Alyazar Ruso efendinin poli! 
doktorluiuoca ikinci muayenesı 

yapılmak üzere gönderilmesini T epebaşında Tünel civarında 
evinde hasta 
yatarken iki 
meçhul adamm 
tecavilziine ma
ruz kalmış, ba
şından ve çe
nesinden ehem
miyetli surette 
y ara lanm1fbr. 
Bunun üzerine 
Alyazar Ruso 

efendi Musevi ha
stanesine kaldırıl-
mış, ihtiyar ol
duğu için bir 
türlü iyileşeme-
miş., ölmüştür. Hastane bun~~ 
üzerine Al yazar efendıyı 
musevi mezarlığına göınmüşt.ür. 
Şimdi görülen lilzum üzerıne 
ceset mezardan çıkarılacak, 
morga gönderilecektir. Sebebi 

şudur: 
Bir kaza ve kavga dolayısile 

yaralanarak hastanelere yatın
lanları zabıta bat dokt~runun 
ikı defa muayene etmesı mec
buridir ve böyle bir mecruh 
geldiği zaman ve giderken ha_s· 
tane keyfiyeti bat doktora bd~ 
dirir Alyazar Ruso efendi de 
hastaneye yatınca zabıta dokto
ru tarafından muayene edilmiş
tir. Aradan yirmi glln geçtiği 

halde haataneden Alyaıar efen
di hakkında bir haber çıkmamıı 
bunun ilzerine ıorulmuş, Alya
zar Ruıo efendinin tabure edi-

lerek hasteden çıkbğı cevabı 
verilmiştir. Bunun fizerine zabı
ta doktoru Beyoğlu polis mer
kezine bir tezkere yazmıt. 

bildirmiştir. Bey
oğlu merkezin
den bir polis 
memuru Alya
zar Ruso efen
dinin evine git
mit, kendisine 
ihtiyar zenginin 
bir hafta evvel 
öldüğü meza
rında yatmakta 
olduğu cevabı 
verilmiştir. Bu 
cevap zabıta 

doktoruna bil
dirilmiş keyfi-

yet hastaneden tekrar sorulmuı 
ve bu ıefer de Alyazar Ruso 
efendinin yılancık hastalığından 

öldüğti cevabı verilmittir. Bu malu
hastanenin nöbetçi doktoru ver
miştir. Bir gün sonra sabahleyin 
keyfiyet tekrar hastanenin ser 
tabibinden sorulmuş, mumafleyh 
Af yazar Ruso efendinin çene
sindeki ve başındaki yaralardan 
öld.üğilnü söylemiştir. 

Ölüm hadisesini ne için zabıta 
doktorluğuna haber vermediği 
sualine de : ' 

- Biz hastanede ölenleri 
haber vcrmiye mecbur değiliz, 
cevabı abnmışhr. 

Haıtane taraf mdan gizlenilen 
bu ölüm hadisesi şayanı dikkat 
görillmUş, keyfiyetten müddei 
umumilik haberdar edilmiş, ce
sedin mezardan çıkarılarak mor
ga nakline lüzum gösterilmiıtir. 
Morkta ceset üzerinde otopsi 
yapılacaktır. Müddei umumilik 
hastane hakkında tahkikata 
bqlamışbr. 
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\-W~IT~Jlıl 
Dav nler ne demek 

istiyorlar? 

Dllyuııu umumiye meıeleıi 
hakkında müzakerede bu-

lunmak üzere Ankaraya gelen 
dayinler vekilleri ile hükumet a
rasında timdiyf' kadar vuku bu
lan temaa henüz kat'i ve va
ııh bir safhaya g rmemittir. Yal
nız bir haftalık tetki <. neticesin
de mali vaziyetimiz hakkındaki 
mütalealarını Maliye Vekili Sa
racoj'lu Şükrü Beye bildirmiıler
dir. 

Dayinler VekilJerinin mütale
alan etrafında intitar edip 
bi tlhere tekzip o!unan şayia ar 
bir tarafa bırak• dığı ha de sa
rahten fransız dayinler vekili M. 
Deklozyenin ağazmdan çıkan 
bir kaç dlm!e vardır. 

Bu cümlelere nazaran Dayinler 
vekilleri mali itler müvaceheain
de bükOmetın vaziydindeki cid
diyeti ta dir etmişlerdir. 

diğer taraftan kt-ndileri de ma
lt vaziyetimizin hakikaten taya
nı dıkkat oldujunu görmütler 
ve bükümetle müıtereken bir 
tesviye çaresi aramıya karar 
vermitlerdir. · 

Acaba Dayinler vekilleri ne 
d~mek istiyorlar? Hftkflmetle 
müttereken hareket etmek üze
re· nUll . bir tesvıye çaresi dü
tünüyorlar? 

Habrlardadır ki Dayinler ve
kitierj henüz Paristen hareket 
etmezden evvel ( T emis ) gaıe
luinin mali ve ikhsadi muharri
rı Franın mahafıli malıyesinden 
mülhem bulunduğupa şüphe 

lmı an bir makale ne9rermı9ti. 
Bu makalede Tfirkiyenin mali 

vaziyeti pek mükemmel, bfitçesi 

mütevazin, Düyunu Umumiyenin 
teminatları kifı olduğu, binaen
aleyh Düyunu Umumiye itilifı
nın- olduğu tekilde tatbiki ile· 
riye s0r616yord~ Şimdi Dayin
ler vekilleri Ankaraya geıdiler, 

hüktimetle temas ettiler. bunun 
Uzer ne: " Hakikaten Türkiyenin 
ma.ıt vazıyeti ıayanı dikkattir. 

1 

B;ı de. bu vaziyet kan•sında 
hük6metle müştereken bir çare 
aravac•ğız,, diyorlar. 

Görültiyor ki bir haftalık te-

Y arımcuır tı'l·eli(,l : 

VAKiT 
19 MART TtW> 
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GELiSi , 
GOZEL .. 

Dayak bahıi 
Dayak faslına ait tafsilat hu 

gün biraz daha dal, budak 
salarak matbuat sütun'arına dö
ktilOyor. Dünkü Cumhuriyet re
fıkimizde " Madrup,, Halit Fahri 
Bey yedıği da ye ğı öyle bir an
lataı anlatıyor ki, insan ıairin 
dayak değil de Ertuğrul Muh
sin Bey n rakı sofrasanda meze 
yedığini zannediyor. 

Sahne üurinde facialar ibda
ına moktedir olan bir san'atkl
nn sahne haricinde diğer bir 
facia yaratması neden garip g6-
rülsün? 

Vak'a da tamamen teatra 1; 
birinci mec is : Muhsin - Galip, 
sonra Halit Fahri! 

Muhsin kahraman Halit F abri 
misafır, Galip figüran 1 Bizim 
müdür Lütfü de suf1ör gibi bfr 
şey ... 

Bırinci perde, Alay kötkünde 
oynandı ; ikınci perde galiba 
mahkemede geçecek ... 

" Tiyatroperver an ,, efendile
rimize tavııye ederiz. 

1.apt,ı j41u 

mastan sonra dayinlerin diJle
rinde bir tahavvül peyda olmut
tur. Acaba bu tahavvül tekli ve 
derecesi nedir? lıte bugünkü 

vaziyetin anabtan bu suallere 
bulunacak doğru cevap!ardadır. 

Bir nok tai nazardan bakılırsa 
dayinler vekillerinin sözleri iyi 
bir anlatma neticesine doğru 

küçük bir ifaret o'arak telakki 
olunabilir. Çünkü eğer dayinler 
veki leri hakikaten hiikiimetin 
~Uffliyetine Mloaat etib~r.ene, 
"ter 'ttüyliilfi umumiye meselesi 
hakkındaki endişesinin hakika-

ten varit bulunduğunu görmilt· 
lerse bir buçuk sene evvel imza 
edilmiş olan itilifnamenin ahvalin 

icabana göre tadili lüzumu ken
dilerince de anlaıılmaş demek
tir. Bu itibar İle dayinle vekille
rının sözlerini memnuniyetle 
alrmek llzımgelır. 

Ancak bu noktada memnuni
yetimizi ifade etmek isterken 
ikinci bir ibtı malin daha mev· 
cut olduğuna da işaret etmeden 
geçemeyiz. IJaret etmek istedı-

ğimiz nokta (T eims) gazetesinin 

Türkiye muhabiri tarafından 
yazılmıt olan ve dünkü (V akıt) 

da baza fıkratan nakıoiunan bir 
mektuptur. Şımdiye kadar Cnm-

Şıtaıve ~aravı ddhilinde buriyet bükiimeti ricali ve ıiya-
o rıp 9eçen,erde berhava setleri hakkında gazetesine çok 
edilen n6betçi odasında ıyi intibalar yazmıt olan bu mu
asılmıı olan Noırdam d6 babir birden bire son mektubun
Fezan sur~tinin cam ve da dilini deği,tirmit gibidir. 
çerçeve.erıne bile bir za- Bunda sarahaten değilse de 
rar do kan rna dı lın dan zımman Türkiyenin harici ıiya
Pett- r"burg meıahip da- seti hakkında tarizler vardır. 
iren bu1141 btfvdk mana Biltün dünyaya karfl ancak sulh 
vererek me&"4r resme ve dostluk hislerile meşbu olan 
mah~u~ bir kilue infttH· 

J::. R siyasetimiz garp devletleri aley-
içun u.9vaaa bir ıane 
de1terı k , ,.ı etmeıe luJ- hine müteveccih gibi gösteril-
rar vermif ımıı. Rf'smı mektedir. Nihayet Türkiyeye 
mezl<4r harabat a tınd4n Avrupa ve Amerikalılar tarafın
çık arılıp Şlıaıve Mravı dan ancak siyaseten teslimıyet 
ıttiS1Jlinde bulunan gard halinde mali yardım yapılabile· 
Emoeı lval h ıılası kilue- ceği ibsaa edilmek istenilmittir. 
sine naklolunmuı ve kış- l>oyunu Umumiye Dayinler 
111, mezklJr resmi ziyaret vekillerinin Ankarada bir takım 
ı~in binlerce ahali taı a- temularda bulunduğu şu sırada 
fından giJva muhaMJra memleketimizde ( Teimı )e gön
olunmuı gibi g6ıünmek- derilen bu yazılar acaba hangi 
te ımış. . mahafılin telkini eJeridir? 

... ___ _. __ .._ __ _. Acaba ta ( Loaanne) t0n1~ 

Ruhi Beyin defteYinden: 2 7 

Oç muhtelif yerden ayni haber! 
'\Bir cuma günü bir ltalvan matmazel bizde 

misafirdi. Halbuki ! ... ,, 

Üç gün sonra Selinikten ad
resime gelen bir mektupta ıu 
satırlar vardı : 

« Hamidin babası asabi bir 
buhran neticesi olarak, bu sa
bah kendini denize atta ve san
daJcı lar tarafından kurtarıldı. 
istersen Hamide aöyleme. » 

Hesap ettim ki babaaınm de
nize ablmuı, g6rdüğü rftyanan 
ertesi günilne tesadnf ediyordu. 

Bu hadıaede rüya pek yakın 
bir iatikbali haber vermiı oldu. 

Fakat mesele bununla b"tme
di: Aradan iki hafta geçti; has
tanede bu!unmadığam bir gece 
idi; iyi uyuyamadım, sabah mül
hit bir sıkıntı ile yatağımdan 
ka ktım, daha kahvaltımı a lma
mıştım, hiç intizar etmediğim 
halde eczacı geliverdi. 

Bu kadar erken gelmesi bir 
fevkalldelik olduğuna delilet 
ediyordu; zaten halindeki düt
künlük bunu gizlemiyordu 

- Neyin var? 
- Hiiiç, korkuyorum ı 
- Delimisin, korkacak ne 

var? 
- Bilmem babamm öldüğü

nü zanned yorum. 
- Yal lfo zan neden o•uyor-

mUf baka ım? 
- Gece gördüğüm rüyadan ! 
Rüyasını anlattı. 

- Hayırdır inşallah. 
Dedim ama, benim de elim 

•Y•l'm kesildi; geceki uykusuz
hık. kalktığım zaman hiuettiğim 
müthiş sıkıntı ve nihayet rüya
nın ifadesı teci akibeti kat'iyetle 
gösteriyordu. 

Aradan iki saat . geçti, müvez
ziin getirdiği m~ktuplardan birin
de zavallı adamın vefat ettiği 

ve oğluna mllnasip bir surette 
haber vermeklijim bildiriliyordu. 

Bu mevzu &zerinde fazla mi
aal iradına lüzum yoktur aanı
nm; böyle hakiki rüyalara 6m
rtınde bir defa olsun tesadüf 
etmemit kaç kiti vardır acaba? 

Uç yerden ayni haber: 
ölüm! 

Ailem efradından biri, bence 
neticesi vahim, bir rüya gör
mftftü. Bu a6ıün llzerine beni 
fataHstlikle ittibam etmel.: ia
tiyecek olanlara sadece gtılmekle 
beraber, rüyanın neden ibaret 

rinden beri Türkiyeyi mali müt· 
kolit içine düşürerek sıkıntı
sından istifade etmek istiyen bazı 

ecnebi anasar memleketimizde 
eski kontrol usullerini yeniden 
tesis Omitlerinemi dfttmOılerdir? 
Eğer b6yle ise l>Oyunu Umumi
ye dayinler vekilleri bu anasann 
tesirinden kendilerini kurtarabi
lecekler midir 7 

olduğunu söy1emeğe lüzum gör
miyorum; bu kadarını bildireyim 
ki bu neviden olanlar.o şeamet 
ihbar ettıkleri, müteaddit not
larım ve müşahedelerimle tahak
kuk eylemittir. 

Ne ise bunu geçelim, fakat 
mukadderata ne denir? Akacak 
kan damarda durmaz. Bu ma
nevi habeı in ailemin içine de
ğil, biraı kenarına ait olduğu 
anlaşılıyor. 

Aradan zaman geçtikçe, ben 
bu rüyanın aldatıcı birşey oldu
ğuna hükmetmek istiyordum. 

Bir cuma günü, bir ltalyan 
matmazeli bizde misafirdi ; me
ğer bu kız kahve falından an
larmış ... 

Bu söztıme gülen! er varsa 
pek haklıdırlar ; ben de kendi
lerire beraberim; fala, bahusus 
içtiğim bir kahvenin telvesinde 
tesadüfen hasal olan eciş bücüş 
teki ılerden istikbali anladığına 
iddia edenlere gülerim doğrusu. 

Kahve falına inanmak liıımsa 
yediğimiz yemeklerin tabakta 
artıklanndan, bastığımız bir ça· 
murun üstünde teşekktıı eden 
çizgilerden de bir ıey çıkaca

ğına niçin inanmıyalım ? 

Ben böyle düşünüyorum; kim 
bitir, belki inanmadığım içın ba
na kızanlar da olur; hatta ınat 

olsun diye: 

- Senin iıp iritizmene de kim 
inanır? Diyecekler bulunur; on· 
lar da ba&Clıdırlar. Elbette, insan 
görmediği, müteaddit tecrübe
lere tevsik etmediği hakikatlere 
inanır mı? Şüphesiz inanmaz; 
bunun için oolan da mazur gö
rün. 

Sadede gelelim; bizimkilerin 
isran üzerine, matmazel bir fal 
açb ve dedi ki : 

- Si7e bir mektup gelecek, 
ilkin henüz kapaııdır • .-ye dair 
olduğunu s6ylemek kabil değil, 

mamaatih. daha epey zaman 
var. 

Eh, pek Ali, bunda hayret 
edilecek bir şey yokl Tabii, 
insana mektup gelmez olur mu? 
Matmazel fazla birfey s6ylemit· 
olmadı. 

Bir iki gün sonra, bizim mu
allim arkadaşı görmiye gitmiş

tim; saz arasında lif olsun diye: 

- Allah aşkına, şu senin ru
bu celbet te bir şey sorayım. 
Dedım. 

(Bitmedi) 

rn=• VAKiT -• 
Abone şartları ı 

t Memlekette ecnebiye 
1 ayb~ Kuru, 150 
3 .. .. 400 80 1 
6 " .. 750 1450 

12 .. .. 1400 2700 

V AKIT ı S kuruştan fazlaya 
atmamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuzl 
Daha ucuz ve &colay edin

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mıt olursunuz 1 

Tarihi avıp)ar ! 
Cinayet ler demek, belki dl' 

ha uygun düşecekti.Çiir 
kü okuduğum hadisenin fecaat' 
en büyük ayıpları bile gö 
bıra.kacak bir şeydir. Mıl ıiy• 
~c::frı~a edilen ( Nasıl girdik ~ 
ısım ı tetkik, içinde derin 
\ok ağrı:ı uf uoeUer aakb 
gizli yaraları deşiyor. 

Bu sütunlarda gördilk, 
on altı sene evvel, memle 
d~nya yaratılalıberi işitilmelll

0 

eşı, benzeri geçmemit bir 
gına hiç sebepsiz fırlatıl 
i~iş. En borkunç kararlar 
sınde Alman sefirini, Türk 
razammdan fazla TllrkçO 
Türkiyatçı görmek ne b 
taliıizuktir! Fakat ne çare 
pek acı olan bu hakikat 
tarihin silinti ve tashih k• 
etmez sayıfalanna geçmi · 
Benim şimdi duyduğum bu eJ 
ve utancı, yarının, 6b6r 
bütün nesilleri tadıp ı 
lenecek ..• 

Dütünün ki Alman sefiri il 
fak dilenerek harbe girmek • 
tiyen Oımanlı kabinesi re' 
"Sizin için en iyi hareket 
rafhk ve vekayiin inkitahna ' 
tizar siyasetidir,, Dıyor. ~ 
m,,ukabil sadrazam: "Hayat il' 
ugrunuzda ölmiye ant içtik. >J. 
sakın bunu Berlindeki Türk ~ 
rine çıtlatmayıniz. Çünkü ~ 
karardan tekmil kabıne e~ 
bi ıe haberdar değildir! Cel 
bım veriyor. " 

Rek iyi hatırlıyorum, lstao 
sokaklanndan davul ıu 
kurban alaylan geçerken, 
bu t osunlann kanlı akibetl ' 
döndükçe : " eh ne yapıl 
memleketin coirafi vaziyeti 
tarafhğa imkln l>ırakmıyor 
de.mek Adet olmuştu. Anlat•~ 
her akşam çıkan resmi te 
lerin tifabisi de bu ku 
yalanmıı. 

Demek birkaç 1Dacera df 
künü, bu memleketi "harbi 1 

mumi" gibi bir cehennemin ifİ. 
atmak kudretini kendil · 
görmüşler 1 
Şu halel- ıava)h ihtiyar 'fı 

fik pcafanın « Bir devlet m 
mu Üe kabili telif olmıyan 
lar ... " diye Versay konfer~ 
dan tiklyete hakkı yok~ 
Çünkü biz zaten bu uçuruı': 
atıbrken de bir devlet mefb~ 
ile kabil telif olmıyacak bir it 
de imişiz. 

Sinada, Baara ç6llerinde, ,_ 
nakkalede, Makedonya ve ~ 
pat dağıannda bunlar içiO 
dövüıtük? .• Bir milyondan ~ 
ıehidi bu serserilere mi k~ 
ettik. Koskoca imperatorl°'ic 
parçalarını bu yüzden mi ,,, 
man ayaklarile çiğnettik? 
zavallı millet, vah zavallı ._,I 
leketl .. 

Çarşamba 

om 
Mart 

1930 

Namaz 
3abato Otl• lldadı 
4.44 ı2.22 ı5,47 

~ 

Bugünka haYB 
BugiJn Rüzp m~' 

Her halde DayinJer vekilleri
nın hakiki maksatl annı anlamak 
için daha biraz zaman geçmesi 
icap edecelttir. Türkiyenin mali 
vaziyeti hakikaten şayanı dikkat 
olduğu tarzındaki ifadenin hüs
nO niyetle söylenmiş bir anlaş
ma rubu mu gösterdiği, yoksa 
TOrkiye aleyhine yapılmak iste
nilen bazı tek iflere zemin ha
zırlamak mı iıteniJdiği bir mlld
det sonra anlatılacakbr. 

.AWlllıd ASUM 
açı~lır . 

ı.maaamamıım:ıı:::::::ı:a:r.:::::w:::::u.e::~lıııliiil•••••••--..... 

c 



iT 
~reada: 

*'-- lngiliz lirası 
-.. bonacla laıiliz lirua 

- k11rUfta açalmıf Ye 1034,25 

iN EHIR HABERLERİ 
Adliyede: 

Elza Niyegonun cenaze 
merasimindeki vak'a 

Hakiki ,ozeJ fiJm meraldıları bu akfam 

MELEK SiNEMASININ 
~ 

t:.~~': 
•e aablllllftır. 

~!:'i:.ı.~ -.. ~...;:... Yahudilerden Avram, Davit, Benuva ve Laytes, 
;:-.. ': fııınıtta ".çı1.. .ıım Türklüaü tahkirden birer sene hapse 

Pi"a:cİ:buhran mahkum oldular 

1 
lrae edeceii 

B RER~T~K}NC 1 N ~ 
Fl'mlnln mümesslllert iTA RiNA ve Ol.AF FJORD u görmeJe ııtaıelldlrler 

Bu şaheser Melet sinemasının erecett son sessiz mııntdlr. · 
l lAveten: SPOR ve GEN~ serisinden uç ) eni film. Ba.~et Bali Maçı _ Moto

a.,8: t1n1en1e btlttba piyaaacra Dlter alb maznun beraet etti 
~. . .. charıaulak bq gh
L.~ ...mm ikbzuı memle- Bir mlclclet enel Osman Ra-
~--: para Ye muamele azal- tip tarafın lldtlrllea EJza Niye
~. BulPID aeticai olarak goaun ceaua meruimiade Uf
~ İf ve muamele yerle- lualıkJar yapmak, poli.e hakaret 
~ • kiralık dlkklalar, mata- etmekle maznun olarak OD Ya• 

: ç~ IDlf, bazı ticarethane- budi mahkemeye yeriJmif, bua-
t~*~ faaliyet etmitlerd·r. lanlan yalnu Avram, hacliae 

..._~en aııaan haberlere ve emaaaada Şlkrll Ef. isminde 

._.-~eteleriacle okundu- büWai ,.,............, hapse 
111.•~· • ora pi,...11nda da mallk6m ol-., eliler mazaua
i~ ~·...., " bir IDUleYİ tar beraet etmitlerdi. 

auauaua 158 ve 159 uaca mad
deleri mucibince birer 1eae 
hapislerine kar~r •ermiftir . 
Vak'a eanuında ŞOkrl Ef. yi 
yaral~ıtı evvelce tahit olan ve 
bu cihetten hllcGm giyen Av-
ramın . mabk6miyet m&dcletine 
on yedi ,On zammediJmift1r • 
llya Pardo. Moiz , Naim, Daai
yel, Leoo Yuc:la, Rabamin Ef. ler, 
beraet etmiılerdir. 

sl• let yanşı Sporun rafetl. 

.Bulmaca o 
Dank& bulmacamıa hallede

meclinızae bugOnldl halledilmit 
tekle bakarak yeni bulmacamı· 
zıa aımm meyd- çıkarabilini· 

Diz. Bunan için qağlclaki tarife
yi tatbik ederek tlç bet dakika 
mega! olmama klfidir: 

Bu akıam 
eınernaıar 1 

Majik - Kamerde bdın 
Etuval - Pviı kokodau. 
Lllkaeaburg - Spor ve gençlik 
Ekler - T a1ebe pnıoa 
Melek - 8'r an için 

Alkazar - Odesa CMUl9; 

Opera - Uçmum 
Şık - Anaforcu 00.000 lira ... , ...... tica-

~eabai kapaauftar. ı.... sa- J>iiw tanftan, maznunlana, 
~ iktıaadi vaz yeti bakkm- ceu• meruiminde TnrkJUift 
~ '": makaleler yazmakta tallkir mahiyetinde 16zler sarf. 
~Hizmet) refikimiz bulınn etbkleri de mevzuu babaoJmut. 

Poliıin davası 
Geçende Panplbcla kendiaine 1 

ytlz vermeyea Fatma H. imnia- 2 
deki bir kadana lld&rmelde maz
nun olarak tevkif edilen polis 

3 

Hu O.i Ef. hakkanclaki tahkikat : 
bitmiftir. Evraka, muhakeme ka· 

6 
rarile lataebul ~iır ceza mab· 7 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 Elhamra - f:.u mupnal• 
Milli - Alba 
Asri - Zeblrlt bdıa 
f ranaız - Şerlatan 
Alemdar - Nuhun gemitl .. t.t.: fUDJara kaydetmektedir: ba cihetten tahkikat ıapalabil

te L:~ _buhran devam· ediyor- meai için, B. M. M. den mDA-
Hilll - Nuhun aeaılll 
8efiktaı Hilll - Mel' UD tlJt ya~ bınkaJar lrredi aç- ade almak ı;zım geldiğiadea, 

t:•k ınaduada _..r ediyorlar.. m6ddei umumilikçe mecliH 
.r:...ı-:-.!r Yolcmslaktan dejiJ, kre- mllracaat edi!m11' , neticede mil

kemelİDe verilmiftir. 
8 Takdtrname 9 

Tlyatroıarı ------
~·- olmaktachr. Htıktme
llliadea bu iftAa vaziyetlerınin aaade almmlfb • 

a-:_~-: PÇecek mali tedbirler ikinci dava, muhtelif aafhalar 

latanbul •iır ceza mabkemeai 10 
reialipden Temyiz mahkelDeli 11 
azahtma tayin olunan Sabri B.e 
meaaiaiadea dola11 Adliye ye
klletiace takclirname ı&ıderil

Darllbedayi -Ev~ par.ar."' 
Bar ve MQslkholler ı 

~ı... •. leçirmİf. Temywleki birinci 
davaya ait eriak, sabıtlann ve 
fAhadetlerin garWmeai için ıe
tirildikten sonra, ı.tanbul birinci 
ceza mahkemui , davama eaa· 
ıını tetkike bqlamqb. Bu da
yaya ait muhakeme de bitmiftir. 
..... ıl.4'illaı•· ..., .~~ 
Iİ, mudaatardaa A'frllmla l>uit 
Botoa, Benuva ve Norbert 
Layteabı TllrldOtn tahkir ettik
lerini ubit ıkmllf, ceza ka-

Cem ly e'tl erde 

Matbuat cemiyetinde 
T~ M""1uol c:emtuettnclen: HOviyet 

clbc:laalanm almak Gzere amua 
ildter kıt'a fotopaflarile cemiyet 
merkuiıae mtlracaatleri. 

Bıın•vel etfalde 
Hmtı,,.ı el/ol C9nlJlelinJen: 
Himayei Etfal cemiyeti l.tan

bal merkai"Aaaeler Birliji,,mar
tm 24 tblcll puutesi gtlall -t 
14 te merkes W..llDda aeaelik 

mifrir. 
Karar tmyiz edildi 
«Hareket• gazeteli ubipleria

den Suat Ye «Tlrk tOtnnlerİ• 
~.. Ulli ·.m&.l~ ~er, 

pliW ••tllİlllea 
tehdit IUl'etile para iateclilderi 
aoktuından •erilen mahk6miyet 
karanm temyiz etmİflerdir. 

nJllsarlarda : --------Likör fabrikası 
MGlldrat inhisar idarai İafaat 

meftimiaia ıeJmeli &zerine Jeai 
yapbracajı imalltbaneleria ia
taııaa baalamUIDI kararlalDlfbr. 
lık olarak bu ay içiıade Şitlicle 
btlylk ve 10D liatem bu liklr 
fabrikua lmnlıcalr, IODra Kar-
talda ... bir prap imalltbue
Iİ t• edilecektir. 

iPI•- aktecteceiiDclea .. S B Ha•· ıt•••• ~ r1ca ım . 
olaaar. U.U,e Yekaleti nakit ifleri 

Bir lıongre amam mlcl&rl Sırn B. d .. 
Clmbariyet Gençler m•bafi· tebrimize ıeJmiftir. Mumaileyh 

liadea: 14 mart cmaa pi burada pek yakmda dejİftiril-
eberiyet olmamumdan yapda· meaine batlaaac:ak ola yutak 
mayan mahfilia umumi kon,..- paralar itile meflUI olacakt r. 

21 mart cama pi -t ona B c-.1 
tehir edilmiftir. Bil6mum azama 'alıt ~ ipli 
tetrifleri. Dit tabipleri cemiyetinden : 

26-3-30 Ç&l'f8lllba ı&al hoCımız 
eoJ":,::,.'!,::: ,.,,,... Halit ~ B.JiD 1enei devıjy~ 

tltın: Memlekette aeafoaia ko~ y~fabchr. O ltba ~Jipteki kab
lere ;erek raglteUa temin ve --L riacle bir ih~ yapaJ.caktır. 
bu b __ _.._,..! •~- Saat 10 da kar.~d~a hareket 

u.uauuô umnml arzuları tat- d ek 
miıı etmek mabadile gllzel San'- e ec Haliç Yapurile ~clilecek-
atlar Birliii orkatru. tarefandan tir. Mealek memuplarile dit ta-
19 mart çaqmaba ll•O -t babeti mektebi talebeaiaia itti· 

18,30 da Tepebqı tiyatro.unda ı~rak=--=len=·=n=·ca=o=l=une.ur==.=~=== 
60 un'atklna iftirakile MDfoaik calmdan 193()~ aidafuu Yermİf 
koıaaer verilecektir. olan azaam 16tfea tepifl•ri rica 

1arlng lraltlbtl oluamaktdır. 
TUrldye Turins Kullb&ab Tıp talebe lrongnnl 

leD8lik heyeti umumiye i~ Tıp talebe cemiyeti k~ 
enelee JUlldıia YeÇhile nlunm din T&kocafuacla toplaücôb. 
a1tma pazar pi delil, yedinci Fabt llairbldar hitlrilmeclljl 
puartesİ pi -t OD Mtte İCİD konpe Nfka bir ..... 111-
Perapalu ulonlarmcla toplua- ralabmfbr. 

1 

Garden - Elli l.Js, lrem, N..d 
Balet T aim.ç ve s.rtl 

Mabim - Jalyet jtıarden. Duo 
Kleo lrta, Lubs Trio 

Mulea Ruj - Arizona redll 
Dobo reva 

j Tllrkuvaz - Florel, Duo Sanndi 
---~ - - ----·-

-~---·· 

ıtom.,ıt 
Bagtl.nldJ balm11C11ma 4 ,,_. 

Soldan ... Ye yubrcı. qajı: Nald.-,.. 1H11111111 

J - Çarmıha gerilen [3]. düz ·san- let1 IJedlta 
dal [3]. 2 - G6vde [3], vermek~ [3], ]tlıwlllıldt. 
deJt (2). 3 - Akis [4J. gök [ 4). 4 - V&tfl RıU. 
Dar delfl [3], deri [3ı 5 - Nota' [!), 1 .. _!ll!ll~tmlll!~~----.. 
ıhn kıh [3). 6 - Gelecek zaman (3], odak [4]. 10 - Kan (3), canın yongLcı 
teref (3], qaç kolu [3l 7 - Nota (2], (8], etajer (J J. 1 1 - Arapça bayır [2], 
FraDAda meşhur bir •yfiye [3], 8 - c:ab (3]. 
Sif [ J). tehir (3]. 9 - Gemşlit [2J, 

Talsinıde FiK İ TEVFİK 
Otomobıl v~ makinıst mektebi 

50 inci yeni tedriut deft'eliDe Nilan iptida1mcla bafbyor. 
Direkaiyoacla ha1atma ka••a bir tofar, icabmcla ... kine 

tamirciliii de 1apabileceldir· NilaDda bqbyacak Jmİ teclriut 
deYNlile beraber mektep tamirhawinde aynca: 

Ameli oksijen kaynağı der•leri 
verilecektir. Deni• amelidir.Bu IUUfa giren bir efendi Oç ay 
..ı..da "biaat rapacaiı birçok tecrlbeler ayeainde, bercina 

kaJDaia yapmata maldeclir bir kaynakçı yetiımif olacaktır.Matba 
programımsla beraber kayaakçabk denleri lıakkınde maUbDat 

iate:atörler için açılan yaln•~ direksiyon 
der:sleri devam ediyor. Şerait çok müsaittir. 

Telefon : Beyoğlu 2508 • 

Posta ve telgraf L. Mebni mü-. 
dürlüQünden: · 

Posta if!eri kalemi için fl'alllazca temde •e terdlnieye andrte
dlr bir medı._ ihtiyaç •ardır. Maqa alili 14 lira ft barem im
ama mucibince bunun mukabili lark dolmz Hrachr. 

Talip olanlarm Martm 29 nca Cammteli ...... aç.lacak mO..
bU. için malOmat almak n ka,t olmmalr Gzere lataabul P•ta 
itleri muıYialijine mllracutlm iYn olunur. 
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r Zampara Kır~!J 
3,000,000 liraya bir sevgili 

l _________ M __ e_r_a_k_l_ı~ş_ey..:.-le~r---~--::--:ı 
Avuç çizgileri • 

...... 
On beşinci "Lui,, ye beş sene gözdeJik eden 
"Dü Barri .• millet hazinesine akalli 3 milyon 

liraya mal olmuştu 

Zaten zamanın en lnymettar 
rf'ssamları, heykeltraşları kontesin 
etrafmda toplanrnuılar, onun liit
f U inıwctini tazarru ediyorlardı. 
8u s~beplen dolayı kontesin bi~ 
ı;ok resmi yapıldı. Mukaddemkı 
gözdenin resmini de yapmış olan 
" Drue " Madam dö " Barri " yi 
bir kadın elbisesi, bir de erkek 
elbiseıile tasvıre karar vermitti. 

Madam dö "Barrl,, yi tanı• 
;anlar ressamın hu teıebbüsünde 
a1uvaff ak olamadığı kanaatini 
beslediler. Her iki resimde de 
kadını lüzumundan fazla süzgün 
bakışla tasvir etmiftİ, Halbuki 
rlö "Barri,, okadar baygın ba
kışlı bir kadın değildi. Tabloları 
eayredenler iki levhanın birbirine 
benzemediği iddiasında bulun· 
dular. Kadın kıyafetindeki tab· 
loda "Dö Barri,, nin arkasmda 
çiçek gırlantlarla müzeyyen be
yaz bir libas vardı. Erk~k k~ı
ğmdakinde ise dekolte bır mın· 
tan giymişti. lkinci resim daha 
.ziyade kadınlara ve birincisi er· 
keklere güzel gözüküyordu. Bu 
sebepten dolayı ıairin biri ati
deki kıt'ayı yazdı : 

Senin Çifte resmin 
E,· güzel kadın 
CÖnüllerue bir sevgi canlandırır 
Ne cins olsa ci!lmin 
Ne ols:ı adın 
Hayalin bu dünyayı şanlandırır 
l<e.dın sansa insan 
t\e hoş iptilA 

"06 Barri,,ler aile isimlerini 
sattıkları kadının yakaamı bırak· 
mıyorlardi. İzdivacın ertesi aUnü 
bütün aile "Ver1ay0 a geldi. Yüz-

süz lakabını taşıyan kont "Fon,, 
ve "Şarap fıçısı,, lakabı verilen 

k "D .. kont "Gilyom,, ile ont ar11-
kur,,dan baıka oldukça gtizel 

ve ateşli, fakat eyaletten gelmiı 
iki görUmce hanım da vardı, Bu 

l 
iki genç kadın Paris muhitine 
çabucak ısmddar. Konte• d6 
"Barri,, kadar güzel olmamakla 
beraber genç ve aib;el şeylerdi. 

E trahndakilere boı llkaplar 
takmak itiyadında olan kıral 

kendi kızlarına olduğu aibi bu 
ğençlere de isimler taktı. Bliyü• 
iü lzabel her nedense "BiıJ,, 
oldu. KUçtiğll "F anıon,.a gelin

ce ona da yerine göre, küçük 
Şon veya büyük Şon derdi. Bu 
kadın çok zeki ve gayet mll•
tebıi olduğundan kıratın ayrıca 
teveccühüne mazhar olmuştu. 

Kıral onu dizleri üzerine ala
rak hoplatır ve cenup ba lkının 
tivesile şiirler okuturdu. 

(Bitmedi) 

ıs Mart 930 
I • Borsalar 

fn,gilterede 

Meb'us karılarına siyasi 
# 

'dersler veriliyor 
Bu derslere, siyasi hayata iştirak veya kocasına 
yardzm etmek istiyen kadınlar devam edecel· 

lngiliz meb'ualarının .zevcelerini ılyaıt lıayata ahftırmak ve 
bu suretle onlann hem kocalanna yardım etmeleri, hem icabında 
namzetliklerini koyarak meb 'us olabilmeleri için Bonlo kolejinde 

ayrıca dersler verilmektedir. Bu dersler, meb'us kanlanna munhaıır 
değildir. herde kendi namzetliklerini koyarak siyasi hayata iştirak 
etmek istiyenlerde bu derslere iştirak edebiliyorlar • 

Yukardaki resimde İngiliz meb'uslanndan bir kaçının refikaları 
ile bazı kadın siyasiler görülmektedir. Buradaki dersler her siyasi 

mevzua şamildir. Resimde ders verdiği görülen Mis Meri Pikfordun 
verdiği ders İngilterede tahail hayabna aittir. 

Feyezan kurbanları 
Er olmaklığın zevkini hisseder, 
Eğer Erkek olsan 
Da, meşrep bu ya 1 '~"'ç~ıld· ~K·o---d·· Bedbaht feliketzedelerin 

11nailiz lirası Kr. 1031 1034125 ' 

Kamb yo 

Kadın olmak ister gören derbeder. 

tt.t4ı-. 
Güzel Bebekler 

Bu yaıa kadar uykunuz 
muntazamdır. Çünkü: Cildiniz
de pişik, sivilce, kızartı, buli
aa sizi iz'aç edecek birşey ta
haasül edemezdi. Ebeveynini
zin bUyiik bir isabetle istimal 
eylediği: 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

Sizi pllr net'e ve temiz bir 
halde bulundurdu. Pertev ço
çuk pudrHını evliyai etfale 
bir kere sorunuz. Muhasıe-
natanı ıiıe ıövliyeceklerdir. 

Sultanahmel ıulh 2 inci lıuku~undan : 
Müddei sahık ıulh hAkimler11ıden Fahret
dn !1e)·iıı Pıınt~zoplo Efendi aleyhine 
ikame eyleoıği üç yüı lira alacak dava
eının muhakemesi r.;n:ı.;ında müddelalev-
1>1n ·kametgihının ın• ·çhuliyeli dolayıs(Je 
ılanen :ebhQ eclilrn gıyap kararı üıerine 
ıe l medlğ!ndcn üç yüz liranın kendiein
cic-n Cıth~ıline :i kAnunıısııni 929 tarihinde 

"T~L mtıkab~·~a~kolaı o,~~ ~:·
75 

o,~~~.so cesetleri toplanıyor• 
' ~ Liret ! 97,5o ~ ~ı.:. .. 
" • Bılp. ~ 138.25 ~ 37,25 
M " Drahmi ~~ 87 3' 71 
• • ts. Frank 5 -ı!l.SO s µı,n 
" • Leva ~ 6~ 75 

M • Florin ı 17.50 ı ı 7 

· • Knron ı~l9·ı ı~la;; 
Slllng :; J4,5n 3 J3, Ş () .. . 

1 

.. Pezett :· 71.50 a 7(t.50 .. . Mark r 97,SO t~7 ... Zloti ~ 19 ~ 17 75 
" • Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 

1 Türk liruı Dinar 
.. Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı isteri! n (tnrctltı) 
ı Dolar ( Amerika) 

l'io Frank [Fransıı 
20 Liret (lta!ya 
O Frank Belçika} 

120 Drahmi [Yanan] 
20 ~·rant [lsvlçrel 
rıo Leva ! Bolıar] 

ı FlorlD [Felemenk] 
20 Karon (Çekoslovak] 

ı Şlhnr f A\•ostnrya) 
1 P.ıeta !ispanya] 
ı Ranmar~ !Almanya 
ı Zloti Lehistan 1 

ı Pengö 1 Macaristan ı 

20 Ley [Romanya) 
120 Dinar fYugoslovyaJ 

ı Çevooeç Sevyet ' 

Altın 

l\tecidlye 
Banknot 

ı Roru 
1 harici 

~ ~9,7S ~ ~9 

2f 2e 
2t 72 .~o 2~ 162,:m 

103~ 

l!lı:;o 

167 ~o 
223 

t 19 
55.fo 

822 
S1 
a~ ISo 

iti 

3c 
27 
ııı 

i~ 

371St) 

2f 
75 

93t 

lo9t 

l t1S~ 12:1 
21~150 
16'50 

"'~ 
119 
ss ~o 
8~ 

sı 

85!l0 
lSU 
3< 
~7 

51 
2~ 

37~0 

2f 
71 

94: 

24c 

Şimdiye kadar verilen elemli haberlerden de anlqılmlfhr h 

Franaadaki feyezan pek mlttlıit olmUf, birçok e•ler ft n8fu sular 
albnda kalmııtır. 

Buglin dercettiğimiz resim bu facianın ıon safhalanndan birisini 
tesbit etmektedir. 

Kayıkla boğulmuş biçarelerin cesetlerini toplayorlar. k•rar \ er.imi~ olduğu \e yevmi ilAndan 
ıtlbarcn ı-d.iz . ~ün zodında temyizi 

da,·ı ede
1 

ı'ecel!;ı ıka?lctgahının meçhuli- ı-..--111111111----------.ı !f~~u~pl,ıyısile teblıg makamına ilAn il Tıcaret ve zahırc Sovyet diplonıatlarının 
elbiseleıri - iLAN 

g Kanunuevvel 927 tarihioden sonra 
ihtiyar zabit şeraitini haiz ıken şulıei 
.._ck ;rivesini bu husustaki evsııfından 
ın•ltır~anar etmeden kıtutıı se\'kedilerck 
•17.mcrı fılı\'clerini adiyen yapınlann 
.,,.nsup nlduğ·ı ~ııbelcrine mi.ıracaaria 

uvırlannı ıc~lıiı enirmcJeri ve liksi tak· 
.;de bu lıahi ! rııi.ıkellefinin mevcudıyeti 
halinde hak larındt ahk:iını kanu::liycnin 
tıthili: eJıl,.ce~i ilt.11 olunur. 

r ı atlıu Ticaret bor•••• k ltlblumuMllltı 
tarafuıdan •erllmlttlr 

HuQdıı.J 
Yumuşak 

Sün ter 
Sert 

- Zahireler -
Çavdar 

Arp" 
~lısır 

Oklı .. ı 
A.umJ A.ecarl 
K. P. K. p 

11 2<> 15 05 

12 30 14 so 

" 30 9 ıo 
6 

Berlinden Deyli Telgraf gaze
tesine verilen malumata göre 
Rusya hariciye komiserliği Sov-
yet diplomatlarının giyecekleri 

elbiseler hakkmda kararını ver
miştir. 

F~sulfa 
1 Sovyet diplomatları mutat '-'-•·---------.:! olduğu gibi frak giymiyecek, 

bulfıza müşabih mavi renkli ve 
kadife yakalı bir elbise kulla
n:ıcaklardır. 

Bu eJbiıenin sağ koluna Sov
yetlerin orak ve çekici albnJa 

iılenecck, diğer kolunun üzerine 
"Dünya amelesi birletinb:,, iba
resi yazılacaktır. 

Hastalık lan 
etmek mümkün m 

DeyJi Ekspres gazetesi P 
hastanelerinin birinde vuku 
lan şu ıayanı dikkat maJu 
vermektedir: 

Avuç çizğilerine bakma 
olan bir adam, bir çok hasta 
larm tedavisine, bllbaaıa ka 
rin keıfine hizmet edecek 
çare bulmuttur. 

Baltazar namında olan 
adam, bir sene mukadeem 
sanların avuçlarındaki çizgi} 
den onların hangi haıtalık 
mustarip oldukJannı keıfet 

nin mUmkün olduğunu, batta 
hastalıldann yerini de ta 
medar olacağını m6ylemifti. 

Baltazarın bu beyana.ta te 
be olunmamış, ancak geçeni 
Paris hastanesinin en kı 
doktarlanndan biri, Balw 
bu beyanatım tecrübe e 
iatmiftir. 

Doktor ile arkadapan, 
çocuğun hastahjlnı keffe 
üzerinde ihtilaf etmifler ft 

cuğa bir feY yapamaJlllfJardı 
Baltazar çocuğun ellerini 

kik ettikten sonra çoc 
hastalığm bel kemiilnde ol 
;unu saylemif, doktorlar 
beyanattan istifade ederek 
cuğu muayene etmjtJer n 
kikaten onun bel kemipai 
davl etmek icap ettitjq! 
mllflerdir. 

Baltazar, Deyli Ekapree 
lıabirine vuku bulan bayua 
da avuca bakmakla hilb 
bnseri katiyetle lcqfetm 
mllmklln olduğunu llSyle • 

Kauer iae pefinden k 
mına kolayca tedavi olun 

l 
tadır. Onun iPll ba hu 
avuç çizgilerinin temin e 
dellletten iatifade etmek ' 
eder. 

Arap kıratla 
Hicaz ve Neclt kualı İbn 

ut ile Irak kanlı Feyaal ar 
da vuku bulan mal&katlan 

graflar haber vennipi. Mul 
tm hedefi iki taraf ... 
ihtilif lan bertaraf atmekti. 1 
maın nasıl ve kimlerin ifli 
TUku buldatanu ıöıteren 
reami dercedifonız. ti' 

lbausımudua yanında tafl I 
renin Irak fedalAde kollli~ 

_,ııP 

.Ser Fransiz Homfriı, f~ I 
solunda Ser Bruk Ponb• 
rülmektedir. 



DÜŞKÜNLER :2 
Ana 
Yazan : Sadn Etem. 

Dtbıktı kısmın lınlasası: 
r Şcaısa bir gün konağın sel!mlık ta· 
ş~ndtn bir armonik sesi .duy~u .. Bu ses 

"'5tnın Çerkes çocuklarıle bırlıkte ge-
~n - k 
1 «Unlerini hatırlattı. Ve bUtün çocu ·-
~ ~ Uk gençlik hatıraları bir sagnak 

tııde canlandı konağın sel!mlık daire-
tlndc A . . . 

ttrıonık çalan adam seylSln ya.-
l!ıtlt bir Çerkcs deli kanlısı idi. Şemsa 
çtrkes delikanlısı ile yolunu buldu ve 
~ercitneğl fırına verdiler. Derken Fer
d •t Pi.fa öldü ve konak darmadağın ol
~ Şinaverin konağına Şemsanın kar· 

1 olan bir dul kadın geldi. Bu kadın 
))ek h 

assas ve Şemsanın zıttına olarak 
~lyıta pek düşkündü. Ştnaver B. bu 

as kadından pek hoşlandı ve derhal 
Otta &şık oldu, 
• Gazeller yazdı. Mehtapta başbaşa !;e

~tti.ler ve ağlaştılar. Büyuk harp baş
~ıy1. kadar bu hal devam etti. Sefer
d bqhyınca seyis asker oldu ve ka· 
ın sevgiusini k.ybetti. 

Şina•er tımamile değiımiıti. 
O ıiinepe adam, 0 geceleri 
UJUklayip foaur fosur uyuyan 
l~ıtı aç.Jdıtı zaman hacı yağı 
r~· diTan ve edebiyat geveze
k ti eden adam şimdi bam baş-
ı bir insandı. 
Şemsa tam bu adamı istiyor

' Seyiı s•rf bunun için Şina
ltriJı yerini tutmuştu. 

Şiaaveri ıehvet ve erkek hır
:..~~ lnliyen, kllkriyen bir hal
"",Ordtıkten sonra sünepe koca
~ kanı kaynadı. İçinde ığıl ığd 
ır leyler oldu, O gtinden son
~ Şelbq Jçin yeni bir devre 
•tladı: 
l<ı.kançlıkl.. Şema kocasını 

' •eııeıerce ihmal ettiği koca· 
"ılı la.kanıyordu. 
~ Diyeceksiniz ki bir görilf, bir 
~ıı ıenelerdenberi devam edip 
::~ llkayıthğını naııl bir

bıre ıildi ıUpUrdn? 
S'anki kocası o zamana kadar 
~'ffeclilmemiı bir maden 

~i idi. Birdenbire ve bir anda 
"?llıetlendi. 

Ctialer geçiyor. Şemsa hır
~Yor .•• Soluyor.,. Ve müte
~di)eu kardefİDe çatıyordu. 
~ laraftan harp devam ediyor
icii' F°akat asıl muharebe evde 
d i hergün mli her gün iki kar· 
ı,tı 1•çsaça batbata dögtışüyor
iıa~ Go1a geçtikçe ikisi de ipe 

~e dönllyorlardı. 
Şıııaver ise kansı: ,, 

'( ....... Bu kadını iıte miyorum. 
ı~ ottu ya beni, dediği zaman, 
lttaa lttdın arasında taksim edi-

.. ._ekten dojan bir gururla! 
l'l ........ Acanım ıen benim ka
~•ııa, o da senin kardeşin ... 
~ 11 

el oğlu sayılırım. istersen 
._ ~ ben ÇJk•yım ... Et bmak-
~ '''.d111az. 

'1ti k •öztın hiç faydası olmadı. 
~1 lrdeı gene d6illtlüler, çar
~il ar, aaı saça baş başa gel-

tl' 

Qi~. .. . 
~,~ı,; Kocamda gözün var 

., , dedi. Öteki : 

~i'ıtı: Seyisin gitti de kızgın
((. •tına vurdu orospu, dedi. 

41 "l•lan Şinaver : 
- lianını bu böyle olmaz .•• 

Bu yaştan sonra ayrı seçi olmı
yaLm ... Diye bastırırdı. 
Şemsa için harp senelerinde 

bir de kocasız sürünmek tehli
kesi baş gösterince kadın sus
mağa mecbur oldu. 

Şinaver Beyin baldız~na ge
lince onunda gidecek yerı yoktu. 
Her sözü dinlemiye ve karde
şinin yanında oturmağa mecbur 
oldu. 

Derken efendim pahalılık aldı 
yürüdü kim buna . tahamm~ 
eder .. Bir koca, bır kan hır 
baldız iki çocuk öyle kolay ko
lay idare edilecek bir aile de~ 
ğildi. İki kadın da Şinavere acı
yorlardı. 

Şemsa, kocasının teveççilhünü 
kazanmak ve kocasına hiç ol
mazsa kazançla hikim olmak 
istiyordu. 

Düıündü taşındı nihayet bir 
gün kocasına söyledi: 

" - Bey Pirinçpalaıın sahibi 
kızına bir piyano aldı.. bir de 
hoca arıyorlar. Ben piyano bili
rim .. 

On beı gündür Şemsa Pirinç 
palasta, piyano hocalıgı edi
yordu. 
Şemsamn iki talebesi vardı. 
Onun iki t•lebeai var ama, 

Şemsa bunlardan birinin hoca
sıdır. Onun asıl talebesi pirjnç 
palas sahibinin kızıdır. Öbür 
talebesine gelince o kendi ken
dine meydana çıktı... Şimdiye 
kadar ne ağzını açıp ahenge 
dair söz aöyliyen, ne de elilc, 
dilile bir çalgı çalan Pirinç pa
lasın oğlunda Şemsa eve gel
miye batladıktan aonra bir mu
siki istidadı peydt oldu efendim 
görseniz ne istidad, ne istidat .. 

Anasına, babasına: 

- Babacığım bu kibar ale
minde insan bir çalgı bilmezse 
eıek derler. 

Anasına: 
"- Ben piyano öğreneceğim. 

Avrupada kibar çocukları hep 
piyano çalarlarmıt dedi .. 

Anası, babasına oğullannın 

bu kelli feUi kibarlık dersi al~ 
mak istemesinde memnun oldu
lar. 

- Peki ... Peki ... Sen de Şemsa 
hanımdan ders al dediler ... 

Delikanlı kardeşile birlikte 
ders almağa başladı ... 

Küçük hanım da küçilk bey de 
hocalarından pek memnundular. 

. Hele delikanlı kibarlaştıkça ki
barlaıtı .. Her derste hoca hanıma 
bir hediye getiriyordu. Hoca ha
nım da hani biliyor.sunu% ya, 
şu bizim kısrak .. . 

Son zamanlarda Şemsaya 
bir hal olmuştu... Kendine biraz 
iltifat eden bir erkek gördü mü 
derhal gözleri dönüyordu. 

Bıtmetlı 

[ ZAViLE~ ) 
Tatbik mührümü :r.ayi ettiğimden 

hükmü olmadığını ilAn ederim. 
Beşiktaş \'apur i•kelc:si kişcsindc tü

t i.incü Sadettin. 

Satılık hane 
Beşiktaşta Serencebey yoku

şunda T ekıervı sokağında Ali 
Rıza Paşanın henesi. 

Harem kısmı on selamlık 
kısmı yedi odadan mürekkep 
ayn ayrı bahçeleri havi ve 
elektrik, terkoz, kuyu, sarnıç 
ve ayrı mutfaklarla mezkur ha· 
ne acele satıhktır. Talip olanlar 
barem kısmına müracaat etsin· 
ler. 

OakDdor hukuk hakimliğinden : Üıkü
darda Salacıkta Hacıpaşa hamamı ittisa
linde 59 No, lı hanede Fatma Hanımın 
oğlu Hasan I lü•eyin seferberliğin ilk 
senesinde Çanakkaleye 5eYkedilerek tarihi 
sevkinden beri hayat \'e mematından 
bir haber alamadığından o ~ilne karar 
itası talebile mezbure Fatma Hanımın 
ikame eylediği davanın icra kılınan 
muhakemesinde mumailevh Hasan Hüse
yin Efendinin ahvalind~n malılmatları 
olanlann bu baptaki ınalO.matlarını mah
kemeye bil dirmeleri ıımmında ilanname 
tanzimine karar verilmi., olduğundan 
mumaileyh Bolulu Deyirmenci oğlullan 
Halil İbrahim oğlu Hasan Hüsevin Efen· 
diniıı ahYalindcn malQmatları · olnnlann 
malumatlarını bir ~ene zadmda mahke
meye bildirmeleri zımmında ilAnname 
tanzim edilerek işhu iJAnnamenin bir 
nüı1hası mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olmakla keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. 

Satılık Deri 
Slimiyede Yüksek baytar 

mektebinde koyun ve dana 
derisi satılacağınclan talip olan· 
larm 19-3-930 ıaat on birde 
mektebe müracaatları. 

}3fanbul 03Üye mahkeme3i 3 Onca hu~u~ 
daire3inden : i\ lüddei) e Fatma Muazzez 
Hanımın oğlu olup Beyoğlunda Cihan· 
girde Tavuk uçmaz yokuşunda Civciv 
çıkmaz sokağın da bir numaralı hanede 
mukim ve Beyoğlu telgrafhanesinde k!
tip iken hap1shaneden mahkemeye gider
ken firar rden Mehmet Münür Efendi 
aleyhine istihsaf eyledlgi 930 • 3 · 16 
tarih ve l 72 numaralı gaipliğine hükmü 
müte:r.anımın llAmın ikametgılh ve mes
keni halen meçhul bulunan mumaileyh 
Mehmet J\JünUr Efendiye iJAnen tebliği 

tensip edilmiş olduğundan iltmın bir 
sureti mahkeme diYanhanesine talik edil
diği ilAn olunur. 

lstonbul mohkemıi asliye 3 üncü 
hukuktan: Giresonun .La.ye kar
yesiaden Kavaloğ1u hafidi Mus-
tafa efendi hakkında zevcesi 
Ayşe hanım tarafından ikame 
edilen kayiplik ve feshi nikah 
davası 929-1342 numaraya mu
kayyet ve derdesti tahkik olup 
kayıpliği iddia olunan Mustafa 
efendiyi bilen ve tamyanların 
tarihi ilandan itibaren bir sene 
zarfında İstanbul mahkemei as· 
liye üçüncü hukuk dairesine 
ihbarı keyfiyet eylemeleri lüzu
mu tebliğ olunur. 

lstanbul beşinci hu
kuk mahkemesinden: 
Rüsumat müdüriyeti ıımumiyesinin Ga

latada Havyar hanında oturan tüccardan 
K. Kokini ve Pes : Nikolayidi Efendiler 

aleyhine cihet kefaletinden dolayı ikame 

eylediği a.lacak davasına dair lieclittebliğ 

gönderilen ewak suretleri mumaileyhin 

mahalli mezkOrdan çıkarak bir semti 

meçhule gitmiş olduklarından biJA tebliğ 

iade edildiği l\Juhtar ve oda başı ile 

mahkem~ mübaşiri tarafından verilen 

meşru hattan an ! aşılmış ve bermucibi 

talep ilftnl'n tebligat ifasına karar veril

miş olduğundan tarihi il ~ndan itiba,ren 

btı· mah zarfında cevııp larını tahkikat 

hakimliğine bildirıııeleri lü7.umu tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilı\n ol~ 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
nıütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
1 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
. J No. 10 Telefon: İst. 2622 
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Yiiksek onnan mektebi rektörliiğiinden: 

Erzak ve levaıJmı saire 
münakasası 

l\f Pktebinıize erzak ve levaz1111ı
saıre rrılinakasası J(aı)alı zarf us u
lile ıniinakasaya konnıuştur. Talip
leriı1 şartı1arnelerini g·örınek uzere 
her giiıı n1Ünakasaya iştirak~ i çın de 
yevıni ihale olan 26/3/930 çarşaın 
ba günü saat "15 te Defterdarlık })i

nasında miiessesatı ziraiye ı11übaya
at komisyoı1ttna gelnıeleri. 

~il 

Sinci 

11 

Tayyare Piyankosu 
tertip 3 üncü keşide 

1930 • 
nısan 

Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mtirakıpları ve halk 

huzurunda yapdır 

Büyük ikramiye 40,000 liradır. 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar 

ıııı~ı ır ~ 

~ 
~ 

lstanbul Tapu mildürlilğünden: 
Mnhtacı tamir 800 kiiıur adet Defterin tamir ve tecdidi tarihi 

ilandan itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin pey akçesi olan 75 lirayı Defterdarhk veznesine yatır

ması ve oibapbıki tarfriame ve tamir edilecek defteri g&rmek 
ilı:ere Tapu dairesine Ye münakasaya ittirwk Jçfn 31-.3-930 pazar

tesi gilnft saat on beıe kadar Defterdarlıkta müteşekkil mfibayaat 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

İdare namına Merain limanına relecek eşyanın tahmil ve tah
liyesi kapalı u.ıfla mDnakasaya konmuıtur. 

Münakasa 7 nisan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet demiryolları İdaresinde yapılac•~tır. , 

Mü k · t' k ed C*klerin teklıf mektuplar1nı Ye muvakkat • na asaya lf ıra e ~ .. k k · 
· l · ·· d at 14 30 a kadar muna asa omısyonu-temınat anm aynı gun e sa , 

na vermeleri lhımdır. b l' mukabilm· de Anka .. . k ... ~ elerini e• ıra Talıpler mlina ua ~ ._am . . "' 
d 

'

• h be itleri reııllğinden, İstanbulda Haydar-
ra a, ma ıye ve mu ase d d "k d b' · 

· d K yada Konya veznesın en te arı e e ıhrler. paşa veınesın en, on ' 

Aydın Nafıa başmühendis
liğinden: 

1 D . izce mubayaa edilecek olan bir Takeometre Uç 
- aırem N' li · "k' T k . d b'r KiJizmeh'e, üç ıve man mırası ı ı a eometre 

Nıvo öpof, 1 
• üdd ti l k fil .. • "ki Jalon yirmı gtln m e e ve pazar ı sure e muna· mırası, on ı 

kasaya konulmuştur. . . 
2 _ Taliplerin 1 Nıaan 930 Salı günü saat 15 te % 7,50 
. t kçeıile Vilayet daimi encümenine müracaatlan. 

temına a . l . N 
3 _ T afıilit almak üzere talıp erın afıa baımilhendisliğine 

miiracaatlan . 

Zonguldak maden kömür ha
'rzası amele birliği R. den: 

Zonguldak maden kömtir havzası amele bırliğinin Kilimli maden 

mevkiinde bulunan revirine azami 150 lira maktu ücretle kısmen 
eczacılık vazifeı1ini de ifa etmek üzere bir tabip tayin edileceğin· 

den talip olanlann diploma ve resmi vesik~annın ~~saddak suret
leriyle bir kıt'a fotoğraflannın illn tarihınden ıtıbaren 15 ~ 
zarfında Zonguldak da amele birliii reisliğine müracaatları ılln 
olunur . 



r G.ze e-n.zJa çıkı=;>=,.-=,.=. ~m'""'l""l" l Ütün ) aı..r.f"I rra .. (uıt.fur \ 

Gazeteye gönderil ecel.: mekr pların üıerıne idare içinse ( ldııre ) yazı va U 
aıt se ( Yazı ' l~areti J.:on imalıdır. ~ 

r • .,..,..,.... ... .,,.,.,,..,.""' r.,t',.ı lrdPl't, l ıy rt"fti r. uJ...Cit'-rrtb: 1"1"'1"1t-tup1.-ra J,. rv•.,..,.. paT•1&r1n l 
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Dantos Hasan; Avrupa ve Ameri
kanın en r ... ıükem
mel Diş macunudur 

= ~A'\-SI 1 E R "'l lr<CE 5 1-<.LR,UŞ = 

L
I MATBAA vı:: İDAREHANE : 

fST ı\!'\Fl'L. 'flabıali, Ankara c;ddeslnde • V ı' KIT '\TRDll 

T~l . JF70 r ir .1'1':_ lf trRI ) lf71 4 Y>ZI ~lERI) Tel•r&f : VAKJT, pott• kutu 

Yerli malıdı 
DANfOS dit macunu dişleri 100 sene yaşahr. çürUtmekten v;kaye eder. Dişleri inci gıbi beyazlat•r. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve diş ler.o 
sında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına. nezle erine mani olur. Ağızda gayet latif bir serın ıik ve rayı ha bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan g 
lier tiirlil hastalıkların sirayetine mani o~ur. Avrupada daima birinciliği ahr ve birinciliği dir lo nalarla müsaddaktır. En büyüıc mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve 
Jar almıtbr. 20 kuı u~tı Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka ver.derse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes, "'ükemmel diş müstah 

·------·---------·--------------------------------·---------------------· Konferans fii]~~~-- "'J••t:,;.~~·.: .. :,N .• :. · · 
t)arülfünnu hukuk fakiihPs! reisliği 11den; ,,. u,oo · 

Neuchitel Darülfünun emini hukuk takültesi profesörlerinden Mösyö Seyrisei ain s ~ 
Claude du Pasquier tarafından 19Mart 930 tarihine müsadif 'çarşamba 
günü saat on alb buçakta "Asri içtihatlara nazaran kanun iıe ha
kim:~ münasebatı,, mevzuu üzerıne Darülfünun hukuk fakü tesinin 
·1 numaralı dersha~esinde bir konferans verilec-!ktir. Arzu eden 
zevat gelebilir. 

Font dökümü mübayaası 
Tütün inhisarı umum müdiirlüğünden: 
Gayet yumuşak ve mode ine göre olmak şartİ'e bin ki o Font 

dôkümü pazarlık a mübayaa edileceğinden taliplerin C1bali fabri
kasında nümuneyı görmeleri ve 24-3 930 pazartes~ günü % 7.5 
teminatı muvakkatelerile beraber saat 10,30 da Galatada mübayaat 
kom syon\lnda bulunmaları. 

. . 

lf • .. 

.Muhtelif cins çelil< 
.mübayaası 

Tiitün inhisarı umum müdürlüğünden: 
İdaremiz için muhtelif cins çelik pazarlık a mübayaa edilece

. pden ~c;.!ipierin b~r g~n müracaatla eb'at ve kilosunu Galatada 
mü~ayaat komisyonu~d~ görmeleri ve 24-3-930 pazartesi günü 
saat 10,30 da % 7,5 temin~tı muvakkatelerile bu unmaları. 

* * • ranta kapiık Paf Çaıarı 
· satılması 

Tütün inhsarı umum müdürlüğünden: 

Merteı ı ctnte.i: Galatıı "'-opril batıod.-.. 

~eyoQhı 2 ~62. Şub• ıcr-q•eeı Mahmıı 

dtT• Hını altında ıtanbu l/41 ı 

l r "bzon ik ı nci postası 
( İ Z M 1 R ) vapuru 20 

Mart Perşembe akşamı 
GaJata rıhtımmdan hareketle 
Zonguldak, Inebolu, Sinop. 
Samsun, Ünye, Fatsa. Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho· 
paya gidecek ve Pazar iskele
sile Rize Of, ·Sürmene, Trabzon. 
Po:atbane. Tirebo u, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İneboluya uğrıyarak gelecektir. 

İzmir surat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 21 

Mart Cuma 14,30 da Galata 
nhbmandan hareketle Comar~ 
tesi sabahı İzmire gıdecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 

\ 
1 fD 11 -12 13 il/ 
1 
\ 
"'---- - ••• o ••.ıo f( ( .... 41,f6 

68,6() 

~·~&'•okolı( 

Nişantaşının en mutena köşesindeki cesim konak yılu 
arazisi baladaki krokide gösterildiği üzere bava ve ziya e 
müsteniden ve her arsa içın otuz küsur metro derinlik üzeri 
ıfraz o unarak ~hven fiatla bir ili 14 numaralı kısımlar parça 
satılacaktır. Taliplerin Sirkecide Mithat paşa hanının 2 inci k 
daki sahibine müracaat buyurmaları. Telefon İstanbul : 3755.3 

Darülfünun Hukuk fakültesi müderrislerinden 

JVlişon Ventura Efendi 
Yazıhanesini Galata Karaköy Palasta üçüncü katta 7,8 

numaralı oda'ara nakletmiştir. Tel B.0.4488 

· ?.=:;ı:~;:::;;u:::::! i stanbul sıtma mücadele riy 
-~v_c~t-ur: -----·~ setinden: 

:-.:::::::::::::::::.-:.-:::::::::=:::ı::::::::ı:: =::::::::il! 1 Y elkenCİ muKLARI ~ 
9· Karadeniz lüb ve ıürat postası i! 
.ı v t i: n a an ıı 
il . ı: 
ii vapuru 19Çarsa rnha :i il Mart 's d 

İstanbul Vilayeti celilesinin emri ile 6·3-930 tarih Ye 2188 
maralı Vilayet gazetesile de ilin kılındığı üzere: 

Geçen sene olduğu gibi İstanbul sıtma mücadele mıntaka 
hududu dahilindeki Pendik Haydarpaşa arası ile Adalarda 
cut havuz, kuyu, sahr•nç, su küpü, yerli çamaşır kazanla 
uzun müddet su birikilmemesine dikkat edilmesi. 

Ve haftada bir temız ' enerek 24 saat kuru bırakılması. 

l
günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-!! 

1 
dan . hareketle doğru ( Zongul- ii 

--- :· dak, İnebolu, Samsun, Ordu, ;i 
, : Öksdrenlere KatP"anı Hakkı Ekrem :! Giresun. Trabzon, Sürmene ve !5 

' . C bati fabrikasında teraküm etmiş olan 30000 kilo tahta kapak 
parçaları pazarhk'a satılacağından taliplerin 22-3-930 cumartesi 
günü yüzde .. yedi buçuk teminatı muvakkatelerile beraber saat 
10,30 Galatada mübayaat ~ omieyonunda l:)ulunmalan . 

1 - Aptesane kubur arına sıfon ve ya subap konulmas1 
2 - Bu aşık yalaklarının deliklerine ince delikli sil 

konulması. 

··Türkiye Ziraat baıı.lcaslnclaıı.~ 
• 

· 1 nisan' · 1930 da açılacağı ilan edilen müfettiş nam:zetliği 
enlisabakasına iştirak için aranılacak evsaf şun arar. 

A) · Tiirl<, 20-28 yaşı arasında, Sıhhatte hüsnühal sahibi olmak, 
B) °Liseden batka yüksek tahsil görmüş olmak (Yüksek mek

tepler..n . son .sınıfında bulunanlar istisnaen . iştirak edebilirler) 

veya lise dereces:nde tahsil gördükten sonra en az iki sene mali 
müesseselerde çahtmıf, yahut Türkiye Ziraat bankasının Anksra-. . 
daki Amc•i b<'nkacılık mektebinden çok iyi ve iyi derecede çık-
tıktan sonra bu bankada en az iki sene ça ışnıış bulunmak lazım
dır. Tavzihan ilan o!unur. 

· p~~arlikla'elbise ve ayakkabı 
. . . : münakasası 

· Ynkıek baytar mektebi talebesi için yedi takım e bise, pardesü 
ve iskarpin pazarlıkla imal ettirileceğinden taliplerin şeraıtini öğn n-

m.ek üzere mektebimıı.e, pazarlığa iştirak ıçinde 19-3-930 çarfamba 
günü saat ' 6ndôrtte defterdal'lık binasında müessesatı tüccariye ve 

· ziraiye müöaye.at IComsiyonuna gelmeleri. 

Iahhsi}re U. ~üdürlüğünden: 
İdaremiz müstahdimini için 125 ili 250 çift potın imali kapalı 

tarf usulile münakasaya konulmuıtur. 9 nisan 1930 çarşamba günü 
ıaat tam 14 te zarflar açılıp ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
bu baptaki şartnameyi görmek üzere yevmi mezk\ira kadar her 
gün Galatada Rıhbm caddesindeki idarei merkeziyeye müracaat~ 
lara · iliıi olunur. ~ 

L -fi Rize ) ye gıdecektir. U 
U Tafsilat ıçin Sirkecide Yel- n 
if kenci hanında kain acentasına !i 
:i müracaat. Tel. lstanbul: 1515 H 
!:.---.. ..--•...•••.....••.........••...•..•......•.. :: ...... _ ................................................... . 

İıtanbul ikinci icra memurluğıJndan : 
Bir borçtan do1ayl mahcuz olup sa

blması mukarrer (Chrysler) markalı ve 

52 modeli kapalı ve az müstamel bir 
otomobil 23 - 3 - 930 tarihine müsadif 

• pazar gi.ınü saat 10 raddelerinde Salkım· 
·söğütte M.!s'ut Efendi garajında arorma 

euretile satılacağından ıalip o1alann mez

kôr gün ve saatte 'mahallinde bulunacak 

memura müracaatları iU.n olunur. 

3 - Lağım ve bu aşık çukurlarmın üstlerinin iyice örtülnı 
4 - Fıçı ların ağız an tamamile kapatllarak su konulması İ 

küçük bir mahaıhne detik.i süzgeç ve su alınmak üzere aiti 
mus uk takılması. 

Bu maddelerin 15-4-930 tarihine kadar ikmali ve yaptırma 
ların mücadele kanunu sıtma ve gerekse sıhhati umumiyeye t 
ıfıku hasebi.e talimatı belediy mucibince tecziye kılınacakla 
bu gibi müessıf ahvale meydan ka mamak üzere temamile tat 
muhterem ahaliden rica o lunur. 

Defterdarlık ilanatı 

Satılık. arazi, ~ö~k ve ahır (Toprağı çımento 

line elverişlidır. ) 
Rakırköyünde Osmaniye karyesinde bir tarafı sar~ 

lıtarıbu[ . iiçiJncıi içra memurluAurıdatı : fın bailr bir tarafı lıaziı•edar çift.hainden gelen dere .b 
Bir borcun temini istifası için satılması e ' • r-ı 

mukarrer oıan on bir adet tirikotaj ma· tarafı ahere ait bağ ve bir tarafı Silivri kapıdan lucirlı~ 
kineleri ile motor ve teferruatı Çarşıyı- giderı yol ile çevrilmiş ort~iSluda 2 dönüm 113 zır,ıd~~ 
kebirde Bodrum hanında 29 

• 
32 

numa- ibaret oJau suyun giizerualnna tesadüf eden arazi Jıııf_a 
ralı mağazada 23 • 3 - 930 tarihine ~ 11., 
müsadif pazar günü ,öyleden evvel olmak üzere çinde köşk ve ahırı ve çimento ihr:•c .. ~ 
saat 9 dan 10 a kadar açık artırma elverişli toprağı bulunan iki kısımdan ibaret 42 dbJJ'~ıı 
usulite satılacağından ıalipterinın .memu- ı11ık.tarı11d . t (m:•ndalar bostanı) ııamile maruf arazi k3V ,e 
rinine müracaatları ilan olunur. J 

r:=====•==;~:u:::::~=:=:ım.:::::::::m:m:;: zarf usulile nıüzayedeye çıkarılmıştır. Beıleli sekiz se eıi 
il Cilt. ıaç, frenci hutalıklan H ve sek iz taksitte verilmek şartıle tahmin edilen kıY11 ' ':i4 
li mütahauıaı a e "'' 
!! DOKTOR :: 6987 liradır. Taliplerin 525 lırahk teminat par~ " ;1 ~ 
Ö Ahmet Hamit i mektuplarile teklifuanıelerini 31 mart 930 pazartesi S1

\ 1; 

Ü Galata. Voyvoda caddesi. i saat on beşle İstanbul deflerdarlığmda nıüteŞekkil 58 

l
e Atina harikası yanında her ıiün 1 komisyonuna vermeleri ilan olunur. (~I. 8 7) 
n üçten sonra. Si -------------------------~ 
u .................... - ........... :•··--·ı·· .. ··u .......... Y Mes'ul müdür : Re1ik Ahmet c ...... 11 ... •-· ..... -·"···..... ..... ...... • ......... i .., 

1 


