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ın arınıız eledıiye inti 
Yeni belediye 18.yihası 

Dün Millet Meclisinde mü
zakere edilmiye başlandı 

Dahiliye vekili, layiha etrafındaki 
itirazlara cevap verdi 

L.Ankara, 20 (Va- . kilerini alacaklanna 
q) - BugOn M. da şüphe yok tur.• 
"ec.liainde yeni be- Müteakiben Ağa-
~iye kanun liyi- uğlu Ahmet B . ..._n müzakere- yeni kanunun iyi 
Iİlıe batlanı .dı ve hazırlandığım söy-
lbA-.... !edikten sonra ka ... tace en mllza-
L_ d nunda bir taraftan ""'eai kabul e ıl· 
tkı. D demokrasiye göre .:'""Qen sonra a-
~re vekili Şükril be.ed yelere vet·ilen 

• 

Ihsan Bey 
Yakında Avrupa
ya gidecekmiş 
Sabık bahr. e vekili Ihsan B . 

ihsan B. 

• nahkftmiyetint ik
mal ederek teh
riınize gel mitti. 
Mumaileyh burada 
baata bulunan val
desini ziyaret et
mittir. Yann An
karaya gıdecektir. 
Ihsan B. in Anka
rada işlerini tasfi
ye ettikten bir 

müddet sonra Avrupaya gide
ceği söylenmektedir. 

Yarın sayı fa 

e 

qh B. aöz alarak hakların diğer ta-
1.._; .d ~aL - K B raftan murakabenin ~ iy~ciliğimizin .,,, '(ru ay 1 • 

ltribçeaini yaptı. Bu arada liyi- tesi i suret ile alındığı bu mura
L ı 'kr d k kabenin tahdidi iüzumunu söyledi lllbın bazı esaa.annı zı e ere 

Recep B . 
Nafia v~itinin isti .. 
fa haberi yalandır 

Ankara, 20 (A.A) - Matbu
at müdürlüğünden 

- Nedir bu lcıvatet yahu 1 
- Dardlbedavı a'eyhinde bir tenkil makalesi ya.zı-

My e devam etti: ve layihada demokrasi ile hiiku 
"Urihada en bariz noktanın metçilik zılmiyetl erinin idarei 

l'&rk kadınlar•mn erkeğı ıle maslahatçılık siyaseti ile telıfine 
"ll&avi baklrinm belediye intihap· ça!ışı 'dığını ılave ile tenkidatta 1
"1nda tanınmHıdır. Yakınlarda bu undu. Bnzı maddelerin tadi-
t,frii mecliste de f azi etkir mev- lini istedi. 
~~-=======================r 

l-Ioca Rıza B. 
lıihyar ressamım•z dün 

vefat etti 

Emin B. (Eskişehir) Hayred-
din B. (Balıkesir) söz aldı. Son
ra Dahiıiye Vek ıli Ağaoğlu Ah
met B.in istibdat devrınden canı 
yanmış bulunduğunu, halbuki 
görülen te zadın zahıri olduğu 

be!ediyeyi devletin nezareti hari
cinde bırakmanın ımkansız oldu
~unu söy.edi. 

Ahmet 8. Buna da cevap ver
dıkten sonra 1ayı ha reye konul
du N~ticede heyeti umumiyesi 
kabul edildi ve maddelere geçi
lerek 4 maddenin müzakeresi 
tamamlandı. 

Cumartesiye devam edilecektir. 

Nafia vekili Recep Beyin is
tifası hakkında (Yarın) gazetesin
de intişar eden havadisin hiç 
bir asıl ve esası olmadığından 
tekzip olunur. 

.Macar I-lariciye na
zzrz geliyor ·· 

Ankara, ~O (Telefon) - Ma
car hariciye nazırı 24 martta 
Ankarada bulunacak, iki gün 
kalacak ve şerefine bir balo 
verilecektir. - - -·---
1rıınan elçisinin ziyareti 

Ankara, 20 ( Telefon) - Yu
nan sefiri hariciye vekilimizi 
köşkünde ziyaret etti. İtilafna
me henüz heyeti vekilededir. 

Londra elçimiz 
Ankara , 20 ( Telefon ) 

Londra sefirimiz Ferit B. buraya 
gelmek üzere izin almıttar. 

~a.tam Rıuı Bevtn eskı 

Esnaf bankası kongresi 
Sermaye 100 bin liradan 500 bin 

liraya çıkmııtır 
bir tl'smi 

vorum. 

Harp akademisinde 

Dün öğleden sonra fenni 
bir Jr :>nf erans verildi 

Muhtelif ta
rihlerde Avru
pada toplanan 
• · lstereofotomet-
ri ,, kongrelerine 
h Ok ilme ti mi zi 
temailen ittirak 
eden Tapo ve 
Kadastro fen 
heyetleri mildD
ril Halit Ziya B. 
vaki talep Oze
rine dDn Yıldız-
da Harp akade- · , 
misinde bir kon- Kadastro fen heyetleri mdddrlJ Halit ZivaB. 
ferana vermiftir. ve arkackıılan ddnkll konferanstan evvel 

Halit Ziya B. bu usulnn isti- istifade edildiğini, arazinin irva 
nat eylediği esaaat ve premip- ve iskasanda arzi lstereofotomet· 
leri izah ederek Avrupada ve rinin gösterdiği bOyllk faydayıt 
Amerikada yapılan itleri erlcama bu meyanda yapılmıı pillnlan 
iltinaden iapat etmif, bu asulOn göstermiştir. Bunlar arasında 
memleket için IOzumunu izah 250 mikyumda ve tesviye miln-
etti;i kadar alelilmum teaiaab hanileri 25 santimde yapılmıt 
miyahiye umurunda lsviçre, Al- birçok pilinlar da görülmüştür. 

~il.at Alemimizin eski ve kıy
~ ı bir münt~sıbi olan ressam 
~ Bey dün Üsküdardaki evin-

•tfat etmitt•r. 
) ltız. Bey senelerce san• at ha-

manya, Amerikada nerelerden Halit Ziya B. maruf Alman 
I===-=.;..;;_ ____ ======= Profesörü Dr. Hugersofun ibtiraab 

sil edilmiıtir. Bu aene banka- hakkında uzun ve müdellel 
maz meaarif ve imha akçleri izahat vermiş, İsviçrede ihtira 
olan 2t429t lira 72 kurut tenzil ediJen apareyi anlatmış, İtalyan 

•tısnaza hizmet etmif, bir çok 
~tr vücude getirmiş. sergi
.S. .t İftirak etmiş bir san•atkir
~.'•ki ekolün denile bili~. ki. e? 
~ •ffak simalarından bırı ıdı; 
't ~ok mekteplerde muallimlik 
~· .Ucude getirdiği albümler 
~ .tedrisatımızda senelerce 
Jtrlık etmiıtır. 

"- ~ Rıza Bey aamile maruf 
te~ ~an• atkir yetm~ş yaşını 
~ti . eli; kızı Kadriye Hanımın 
'~~ınbur Hazretler:ne suikast 
'ıt"1ı. Gaünde bulunmak itbamile 
~d &ceın~ altına alınması sıra
'.,: adeoin diğer efııadile 
~- r reuam Rıza Bey de 1 

~ oluıunu,, fakat bir müddet 
~ lerbeat bırakılllJl#j. Bu 

eıa pek müteheyyiç olan 

E~naf barıka:11 kongre.tinden- bir intiba 
İstanbul Esnaf bankası hey- müzakere ederek temettOD teabit 

eti umumiyesi dün senelik iç- eylemiştir. 
timaını yapmış ve murakıplar içtimadan sonra kendiaile ga
ve meclisi idare raporlanna rilıen bir muharririmize banka 

umum müdllril Faik B. fU iza
hatı vermiştir: 

Rıza Beye, ihtiyarlığın da tesirile 
felç gelmişti. 

-Teıekklllilnden beri bUhaasa 
cenazesi esnafın bankası olan bankamız 
evinden kendi sahasında azami gayret 

Ressam Rıza Beyin 
bugün Üsküdardaki 
kaldırılacaktır. göatermiı ve bu sene aermaye

San• at ilemimizi taziyt:te muhtaç sini 100000 liradan 500000 lira-
sayıyoruz. ya çıkarmıştır.Ve bunun mafı tab-

edildikten unra 8,930, lira 60 ve Fransız usullerinden bahsetmiş 
kurut aaff Ur temin etmiıtir. ve apareyler perde iizerinde 

Bundu bedeli tam tediye e- görü l müştü. Bunu müteakip 
dilen hiaae için 32 ve müessıs sulh ve harp zamanlarında bu 
hiaelerine 45 kurut isabet et- usulün yapacağı büyük faydalar 

mektedir. üzerinde tevakkuf edilmiştir. 
ôtedenberi Şehremaneti ve Bundan sonra eski ve yeni 

Villyetin mazban himayesi olan usuller arasındaki farklar, anla
bankamız bu sene de buna nail tılmıt ve birçok fenni tecrilbe
olmut ve Emanet tarafından 

lerin, yeni apareye çizdirilen bo..n.ı. bir miktar bı"sse senedı" k •· · 
yua planlarda buluan at ıyetin es-

mObayaa edilmittir. Şimdiki kilerinden çok farkla olduğa 
devre için yeni mesai yollan şayanı hayret neticeler verdiği 
hazırlıyoruz. Uğraıacağız, çalıfa· iıaret edilmiştir. Halit Ziya B. 
cağız ve btıtihı esnafa yardım bundan sonra harp zamanında 
edebilmek, halka müfit olabilmek nirengiye hacet kalmadant beş 
için ne liz•msa yapacajız. ay evvel ihtira edilen otomatik-
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Kim öldürmüş! VAKiT ın telgr af ve telefon haberleri 
Primo dö Rivera 

gömüldü 
lspanyol diktatörü Ceneral 

Primo dö Riveranın &lümü hak
kında ıon posta ile gelen Avru
pa gazeteleri bir takım malumat 
vermektedirler. Bu malumata 
nazaran müteveffanın cesedi ve• 
fatını müteakip İapanyol idetleri 
mucibince ispanyada Karmelitler 
tarafından örillmtit ytin bir ke· 
fene ıanlmııtır. 

İlk akıam ceneralın çocuk
larından maada muharrir Blasko 
f banezin kızı, nıtanlaıımış olaR 
bir kadın, eıki lıpanya Maliye 
nazırı ve aair zevat bulunup dua 
etmitlerdir. 

Müteveffanın oğlu Don Migel 
Primo d6 Rivera: 

- Memleketi babam <Sldürdüf 
demittir. 
Madrit, 19 (A.A) - Ceneral 

Primo dö Riveranm cenazesi 
saat 7,22 de istasyona gelmiştir. 
Cenaze intizar odasında teşhir 
edilmiştir . Müteveffanın eski 
yaverleri muhafız vazifesini ifa 
etmektedir. Y ekdiğerini mütea
kip bir takım dualar okunduk
tan ve kıra! ile hükumet erki
mnın huzurunda son bir ayin 
icr'a edildikten sonra cenaze iki 
tarafa dizilmiş olan asker kıta
atile kesif bir ha lk tabakası 
arasından geçilmek suretile San 
İsidora mezarlığına götürillmiif
tür . Veliaht , kıral namına , 
matem ayinine riyaset ediyordu. 

man 25 bin mikyasında plan 
yappr profesör Hugetsofun 
" Aerosempleksi ,, apareyini an• 
latmıştır. 

Halit Ziya B. her iki usulün 
aleyhinde bulunanlara maddi ve 
fenni cevaplar vermiş ve Avrupa 
DarülfUnunJarmda kUrsüail ve 
mUderTisleri bulunan bu ilmi 
uıulU her mütefekkirin kolav
lıkla öj'renebileceğini izah e·t-
mittir. En sonra hazırlanan 
müdellel vesaik fen memuru 
Hulki 8. tarafından okunmuş, 
badehu Necmettin B. tarafından 
resmi ve fenni tecrübe raporları 
kıraat edilmiştir. 

Halit Ziya Beyin bu milfit 
konferansını müteakip Akademi 
kumandanı Basri Pş. Hait Ziya 
Beye teşekkür etmiş, makine ve 
ilim mevzuu üzerine güzel bir 
hitabe ıöylem iştir. 

Dövüşmemelisiniz 1 
Milletlere bu hitapta 
bulunmak faydasızdır 
Londra, 19 (A.A) - Londrada bir nutuk irat eden lort Cecil 

her türlü haksızlığa kartı beka ve mevcudiyet' eri temin edilmedikçe 
milletlere: " dövüşmemelisiniz 1 ,, demenin f aidesiz olduğunu söyle
mit ve demİft.İr ki : " T eslihatı ortadan kaldırdığınız zaman onun 
yerine başka bir9ey ikame etmek mecburiyetinde kalacaksınız. 
Büyük Britanya yakininde bulunan devletlerden herhangi birisinin 
tecavüzüne uğramak tehlikesine maruz değildir. Fakat, bu müthiş 
tehlike AYrUpanın bir çok kısımlannda mevcuttur. » 

Murahhaslar Londrada ne yapıyorlar? 
Londra, 20 ( A.A ) - M. Briand bu sabah Parise dönmüştür. 

Hareketi esnasında şu sözleri söylemiştir: Otelde oturup kalmak 
ve pencerelerden havayı seyre dalmak hiç birşeye yaramaz. Benim 
için görülecek bir iş çıktığı gibi yine Londraya geleceğim. 

G:andiye Qelen mektup! 
Ahmetabat, 20 ( A.A ) - Candiye esrarengiz bir m~ktup gön

derilmiştir. Hintli ihtilalciler tarafından gönderildiği zannolunan bu 
mektupta ihtilalcilerin bütün memlekette ihtilal cemiyetleri vücuda 
getirmek ve bunları takviye etmek için üç sene müddetle bütün 
kuvvet ve kudretlerini sarfedecekleri, bu müddet nihayet bulduktan 
sonra da mülayemetle hareket usulü bir netice vermediği takdirde 
ihtili lcilerjn dahili harp ilinı hususunda serbest olacakları beyan 
edilmektedir. 

Kalküta, 20 ( A.A ) - KalkUtada yapılan belediye intihabatı 
milliyetçilere bUyük bir ekseriyet temin elmiıtir. 

Feyzanzn bilançosu 
Paris, 19 ( A.A) - Bir ista

tist ğe nazaran cenubi F ransada 

vukua gelen feyezanlarm blan
çosu ıudur: 206 kişi telef olmuş, 

693 bina yıkılmıştır. Su altında 

kalan saha 143,000 hektar ve 

Jıasar yekünu takriben bir 
milyardır . 

ldam edildi 
Doue, 20 ( A.A ) - lki kız 

çocuğunun ırzına geçtikten sonra 

öldUrmUı olan Masselis namın

daki phıs idam edilmiştir. 

Müteveffaya hürmet 
Londra, 19 ( A.A) - Avam 

kamarası öileden sonraki celse 
küşat edilir edilmez M. Mak 

Donaldın bir takriri üzerine 

müteveffa M. Balfurun hatıra

sına hürmeten içtimaını yarına 

tehir etmittir. 

At yanşlarz 
İzmir, 20 (A.A) - Gelecek 

hafta yapılacak olan ilkbahar 

at yarışları için şehrimizde hum

malı bir faaliyet başlamıştır. 

lzmir zszndz 
İzmir, 20 (A.A) - Havalar 

birdenbire ısınmış ve hararet 

derecesi 25 i bulmuştur. 

Herman/sprerin miras 
meselesi 

Ankara, 20 (Telefon) - Her

man İsprerin 750 bin liralık 
miras vergisinin tenzili için bir 

mcb'usun yUz bin liralık rüşvet 
aldığı hakkındaki neşriyata 

dair Yozgat meb'usu Hamdi 

Beyin sual takririne Maliye ve

kili önümUzdeki hafta cevap 

verecektir. Tahkikat böyle bir 

şeyin olmadığını meydana çıkar
mıştır. 

V AKrr ın tetrikasn 125 

iyetle yaşamaları diğer bir ada
mın iradesine esir kalmış olmak 
ıuretile tefsir ve telekki edile 
bilir mi ? Y alnı:ı. o benim hüküm 
ve irademe tabaiyet etmiyor 
mukabeleten ben de onun ke
yif ve arzularına inkıyadı kabule .. 
diyorum. iki tarafın rızasile mn
nakit bir mukavelename ahka
mının icrasına neden acı bir 
esaret tabiri reva görUlllyor? 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Lütfen sfi:ı: iıterim efen- Saffet Bey - H3nım, daima 

dim .. beraber yaşadığınız bir kimseye 
Avnüsıellh - Sıramı: gelince hoş geçinmek isterseniz bUtün 

siz de ıöyliyeceksiniz.. kendi arzu, itiyat ve temayillle-
Saffct Bey - Bu lakırdı yı- rini:ı:i kurban ederek münhasıran 

gını içinde sonra arap saçını ve mUtemadtyen onun huyuna 
çözmek çok zor olacak.. mese- suyuna gitmeniz lazım gelir. Bu 
lenin bu noktası karı koca mu- ne kadar zor bir feydir. Biliyor· 
aşiretine ait pesikolojik bir 
ehemmiyeti haizdir. Sırası gel
mişken müsaade ediniz cevap 
vcreyım. 

Avnüsselah - Söz hakkı ha
nımındır. Müsaade ederse söy
leyiniz. 

Sahire Hamm - Söylesin .. . 
Her halde hak ı olan benim .. . 
Öyle araya lakırdı karıştırmak l a 
benim hakkım inkar, iptal olu
namaz söyleıin efendim ehem
miyeti yok. 

Avnüaselih - Buyrunuz ... 

sunuz? Bütün kendi zevk ve 
hislerinizden tecerrütle diğer 
bir adamın iradelerine esir olup 

kalmak çekilir bir hayat mıdır? 
Diyor.. Hanımın bu sözlerinden 
mün'akıt mukavele ahkamından 

bizar kalarak en evvel şerait 
hancına çıkmak istiyen kendisi 
olduğu anlaşılıyor. 

Bu noktayı bir tarafa kayde
diniz. Ve sonra karı kocanın 
yekdil ve yekvücut olarak biri
birioin keyif ve arzularına taba-

Bilikis sevdiğinizin arzularına 
tabaiyet bizim için en tatlı bir 
me9ğale olmazmı ? Bu cihetleri 
tesbite utraımaktan maksadım 
mühimdir efendim. Ortada mUt-

hiş bir cinayet var o benim üze
rime atıyor ben onun üzerine 
yıkıyorum .. karı kocalıktaki ruhi 
baletlerimiz evvelden güzelce 
anlaşılmalı ki hakiki mücrimin 
kim olduğu teza 1ür etsin ... 

Sahire Hanım - Efendim 
zevcimin sözleri tezatlarla do
ludur. Her iki taraf biribirinin 
keyif ve arzularına tebaiyeti bi
rer zevk telakki ederlerse ara
da mesele kalmaz.. Likin ke
yif dediğimiz bu iki hissin te
aruzu takdirinde bir taraf mut-

Fransız maliveci
leri İzmirde 

İzmir, 20 ( Vakıt) - Fransız 
maliye müfettişleri bugün bazı 
müeısesab ziyaret etmişlerdir. 

Şakilerin muhakemesi 
İzmir, 20 (Vakıt) - Şakilerin 

muhakemesine cumartesı başla
nıyor salonda bazı tedabir alına
caktır. 

M. Meclisinde dün 
neler görüşüldü 

Ankara, 20 ( Telefen ) - Mil
let Meclisinin bugünkü içtima
ında evveli yeni Elaziz meb'uıu 
Ahmet beyin tahlifi yapıldı. 
Bundan ıonra gazetelere prim 
verilmeıi hakkındaki llyihanın 
müzakeresine geçildi ve heyeti 
umumiyesi kabul edildi. 

Layiha yeni Türk harflerinin 
kabul ve tatbiki hakkındaki 
kanunun mer'iyete girdiği tarih-

tenberi filen çıkan gündelik 
siyasi gazete sahiplerine ftç sene 

müddetle prim verilmesine dair
dir. 

Fakat bunun haftalık siyasi 
gazetelere de teşmili teklif 
edildiğinden madde encümene 
ha vale edilerek diğer mad
delerin müzakeresi tehir olun<lu. 

Beynini parçaladı 
lzmir, 20 (Vakıt) - Berga

manın Şakran köyünde lstan
bul lu Hidayet yoksulluktan mav
zerle beynini parçaladı. 

Alman sefiri 
Ankara, 20 (Telefon) - Al

man sefiri Maliye vekilimizi 
makamında ziyaret etti. 

lzmirde tetkikat 
lzmir, 20 (Va kıt) - Harabe

lerde tetkikat yapmak üzere bet 
Alrı:ıan profesörü ıehrimize gel
miştir. 

Masonların ziya{ etı 
Türkiya masonları dereca ili

yesine mensup iza ve aileleri 
şerefine dün gece Tokatliyanda 
muazzam bir ziyafet verilmit ve 

ı uzun müddet devam etmi~tir. 

laka yelkenleri ıuya indirmek 
vaziyetinde kahyor. Mesela ben 
s :nemaya gitmek istiyorum. O 
istemiyor. Aramızda bat göste
ren bu ktiçük mnnakaıa nasıl 
halledilecek. 

Bunda iki suret var. Ya bu 
defa benim dediğim olacak, 
öbür defa onun arzusu yerine 
getirilecek veyahut ki karı koca 
yilkıek bir terbiye ve nezakete 
malik iseler biç ağız açmadan 
birinin meramını öteki hemen 
anlayıvererek kendi arzusunu 
ızhar etmeksizin vaki talebin 
tasvipkirı gibi görünecek bina
enaleyh arada hiçbir ihtilaf zuhu
runa mahal verilmiyecek.. Bu 
böyle olmak için terbiye, neza
ket ve hassaslık terazisinde iki 
tarafın da tamamen denk get
mesi icabeder.. İşte görüyorsu
nuz efendim bu adam öyle mi ? 

Saffet Bey - Bu akademik 
beyanat şimdi işideceğiniz müt
hiş cinayet karşısında Hanıma 
hiç bir hak temin edemez ... 

Avnüsselah - Yine sadetten 
bir kaç kilometre ayrıldık. . Bu
yurunuz Hanım.. Bila inhiraf 

Küçük ilanlar içi~ 
... -·-

Tarifemiz 
Rir iş, lıir SC'rmnyc, hir ortn: 

b · . · ? bır '"Yll ır ışçı mı arayorsunuz 
hizmetçi, hir ahçı, bir çocıık bak~· 
cısı mı i ti, or unıız? Kirnlık bır 
,·erıniz rn i .var. ,·ok n bir kiralı~ 
J • ını 
yer mi hulııcnlmnız ? Bir ~<ıy 

sntmnk veya bir ~ey mi nlmak arıu· 

sundasınız? llem~n ( Vnkıt) n !le! 
satırlık bir ilAn vcrinız. lsıediğioııı 
muhakkak daha kolnv bolacaksınıt~ 

( VAKiT) m küçük ilıiıı tarifesini 
değiştirdik : 

Bu kohil ilıinlann bir defasındsrı 
30, iki defoc;ındaıı 50, üç clcfasındstı 
65, 4 defasından 75 ihtiyaç kalma· 
yıncayn kadar ( azamı lll defa ) ila0 

için mnktuan 100 kuruş vereceksini"' 
( VAKiT ) abunelerinin bu i!An

ları htr üç aylık içiıı bir defa dJ 
mccraııen konulıır. 

lrfnre gelecek cc,•aplarn ve htr 
hnnı;i hir ınuhabcr"ye uıvusut ede· 
bilir. 

j Memsekct haberıer'.::::J 
Kıskançlığın kanlı bit 

neticesi 
fzmJrde Kahramanlarda otoran !(lif' 

ailelerinden ikisi arasında feci bir hadi'' 

olmuştu r. Haydarın kansı Nazife ile Nil 
rinin kansı Cemile kıskançlık yüzünde' 
kavga etmişler, işe kocııları da kan$flllfo 
Haydar Nurjyl, Nuri Haydan bıçakla_. 

o sırada araya giren Zabıtn isminde b~ 
de yaralanmı~tır. 

Et 85 kuruş! 
lzmir belediyesi koyun ve kuzu ettııf' 

okkasına 85 kuruş narh koymaga kart' 

\'ermiştir. Sığır 50 kuruştur. 

İstanbul - Bağdat 
Posta ancak 20 günd1 

gidiyor l 
Bağdatta bulunan bir oku)"J' 

cumuz bize gönderdiği bir şikiyel 
mektubunda İstanbuldan Bağdl' 
da postanın 20 gtınde gitti~ 
bildirmektedir. Mısırdan Saf 
data postanın 36 saat zamocl' 
gelmesine nazaran bu müdd,ı 
pek fazladır. İki şehir arasıodl 
mevcut vasıtalardan istif adi 
ederek bu zamanı pek çJ. 
indirmek mümkündür. P~ 
idaresinin nazarı dikkatini tJ 
bederiz. 

artık zatı vakaya gelelim •• 
Hanım ezgin ezğin: 
- Zevcim bir bankada ~il' 

şıyordu. Ben de ihtiyar patronudl 
t ıcaretanesinde, kazancımız be d 
müsavi miktarda idi. BeyoğluP_~ 
küçük bir apartıman kiraladP'" 
Kah lokantalarda yiyor, kih e~ 
de kendimiz pişiriyorduk. iki•. 
bir ettiğimiz paralarımız bir b~ 
metçi tutmıya kafi değildi .. d _. 
vakit sonra ben hamil kal. 'i' 
Fak at bu hadiseden zevcıd' , 
yüzünde hiç bir memnuniyet d~ 
seri belirmediğine dikkat ~.,it 
rek derin bir meyusiyetle ıı ~ 
lenmiye başladım.. Arasıra Jıe ( 
dimi heyecanlı iğbırarlara 1'•,., 
tırmaktan alamıyordum. Ufa~tıet 
başlıyan sitemler, serzen1t,,, 
gittikçe kızışıyordu. Artık '"'' 
mızda tepinerek, yumruk 51 il' 

k 1 
. y . 

ra k onuşmak sahne erı . ibı 
gösterdi. Zevcim evvelk1 ~&J· 

·yor tam val<tinde eve gelır>1 gııı1 
Onun işinden kaçta çıktl f~ 
bild iğim için gittikçe tJılJ•" 
b 'k 1 · b b. i 0 " ' u gecı me erın se e ın te 
sormıya bir hıyli müd det 
nezzül etmedim .. 
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Bir günde 60 ooo simit ı ı _ ı.tanb~lun havatı ı 
• 

1 J .J3abıa.hrlP b~har 
yıyoruz . - t ... • ...... -.---

Su rakamın süratle yükseldiği hak· 
kında iddialar da var ! 

... 
' l!Çen g&n l:,ir tanıdığım 
· Yordu: 

•-iddiama delil mi ia~yonu • 
nuz? Ş h' d k" . . arfi b· e ır e ı ıımıt s 'yab e: tehirdeki ref•hın en doğru, 
· ~•maz ayarıdır. İstanbuJda 

ıınııt rf' . . ıa ıyata çoğalıyor. ÇUnkı 
~·~asadaki buhran iısizlik tesi-
tın .. ' . 1 gosternıeğe batlamışbr. Bır 

~ok kirnıeler artık mOkellef bir 
~ğle Yemeği yerine iki simitle 

1 a.ruı doyurmayı tercih ediyor
ır, » 

'"l8u ıliıler doğru mu idi, de
rı 11Ji idi ? Bunu pek de merak 

~btıedik. Bizi daha fazla . alaka-
a.r eden bir başka deşilmemiı 

trı.,zu idi: lstanbul simitçiliği 
\te ti 't il !:'1• ç eri. 

Bu it üzerindeki tetktkatamıı 
bakınız ne netice Terdi. Büyük 
bir ıimitçi fırınının sahibi şunları 
anlabyor: 

"-lıtanbulda 20 kadar ıimitçi 
fınnı Tardır. Bunların bazıları 
günde iki, bazıları bir buçuk, 
çuval un İflerler. Bir cuval 
undan 1200-1250 ıimit çıkar. 
Bu itibarla ıehrin günde atağı 
yukan 60,000 ıimit ıarfe~tiği 
tahmin olunabilir. Simit sarfıyatı 
çoğalıyormuf, diyorıunuz. İşte 
ben bu iddiaya iştirak edemem. 
Sarfiyat bilakis aıahyor. Bir 
çok kimseler yemek yerine simitle 
kann doyunıyorlarmış. İyi amma 

simit ekmekten ucuz değilya. 
Buglln birçok fınnlar zararına 
it srürüyorlar. 

Eter söylenenler doğru olsa 
idi bu vaziyet husul bulur mu idi? 
Simit bizde en fazla eilence 

yerlerinde yenir, bu itibarla 
yaza girdiğimiz bu günlerde 
simit sarfıyatının da bir az daha 
çoğalmasına intizar edilebilir.,, 

Diğer taraftan mUtaleuma 
moracaat ettljiaıiz Emanet 
iktııat müdürü Kemal Ômer 
Bey de bu huıuıta ıunlan 

ıöyldi: 
- Simit sarfiyabnın çoğal· 

dığından malumatlar değiliı. 
Bizim bildiğimiz ıimitçi fınnları
nın ~oj'aldığıdır. 

dt~'lefa idman klftbftnOn ıenelik kongresi dün saat 16 da Türb~ 
b'~hıaaında yapalmıthr. Bir senelik faaliyet raporu okunmuş, 
~'1 t. tetkik ed0il~if, yeni idare heyeti azalan intihap olunmuttur. 

... ız dOnkD ıçtimada bulunan Vefalı ıporculan göstermektedir. 

'l'tır 
k - Yunan mahke-- Konsorsiyom 

'>lesinde 5 dava 
lQ,.L 
u~ " - Yunan mabkemeıinde 
,.:illetimiz aleyhine açılan S 
elti 11ı'yet edilmiftir. Solon 

1"1ıkat yazıhanesindeki 

'1111ı t · · • H ki' b" ıı, . •zmınını, era ıya ır 
1 • 

'lltaı Çttıde müsadere edilen eş-
~tl 11 iadesini, Mm. Nina Be· 
d ~l'ldtki apartımanında mli· 
tre 

d~i . ~dilen menkul qyasının 
~\ı ~ ••tiyordu. 

avalar karara kalmıştır. 

l(ibrit komisyonu 
l(ib . toplandı 

t rıt sa .. . . . k' f •atf· nayumızın ın ııa ı 
"-ttk •Yatın arttınlması ıçın 
~ttc tedbirleri tesbit etmek 
~I\ lrbt~ekkijJ eden komiıyon 
~ t,.. l tıt . h. 
"'•tade ~n ısarmda toplanmış 

nız mıntakasının vazi-

Dahili nizamname 
teati edildi 

Bankalar konsorsiyomu komi· 
teıi diln Ticaret odaımda albncı 
içtimaını yapmıştır. iki ıaat su
ren bu ictimada dahili nizam
name ikmal edilmiı ve konsor• 
siyomun resmi mukaveleıi teati 
edilerek yann tekrar toplan· 
mağa karar verilmiıtir. Dahili 
nizamname dün akşam NuruJlab 
Esat B. tarafından Maliye vekili 
Beye arzedilmek üzere Anka
raya götürülmüıtür. 

Nurullah B. yarın sabah ıeh
rimize avdet edecek ve akpm 
yapılacak içtimada konıorisyo
mun teıki 1 atına başlanacaktır. 

Pazartesi gününden itibaren 
kat'i surette icraata giriıilecektir. 

yetini tetkik etmiştir. Komisyon 
hattaya tekrar içtima ~derck 
umumi vaziyeti tetkik edecektir, 

Hava ve rasat mütehassııla
rının münaka9alarını gene hava 
ve tabiat halletti: 

Birkaç gündür hava, günlük 
güneılik gidiyor ve sırtlarımızda 
palto fazla bir yük gibi duru
yor. Bağhk, bahçelik yerlerdeki 
ağaçların çiçek açtığından bahse 
li.izum yok. Bu sene bahar bi
zim caddeye, yani Babıali yoku
şuna da erken geldi. 

Aldırdığımız resim, bizim yo
kuşun batında çiçeklenen bir 
bahçeyi göıteriyor. 

Balık kıtlığı 

Son g(lnlerde haYalann müte
madiyen lodos gitmesi balıkçılan 
hiç de memnun etmemektedir. 
Bu yüzden Balıkpazan her za
manki .manzarasını kaybetmiş 
gibidir. Dnkklnlardaki balık 
tablalan bomboıtur. 

Dilenciler 

Emanetin alAkadar makamları 
1 dilencilerin toplattırılmaaı için \ 
yeniden faaliyete başlandığını ve 
dilenci miktannın hayli azaldığı
na bildirmektedirler. İşte bu be
yanab tekzip eden bir manzara. 

Halka kolaylık 

Beıiktat Halk fırkaaı halkP 
kolaylık gilstermek için çok iy. 
bir teıebbüste bulunmuştur. Mın
taka dahilindeki bütün fırka ve 
muhtar heyetleri Akaretlerde es
ki Şark idadisi binasında 
toplanmıştır. 

1 Nisan hazırlığı mı ? 
Müze idaresi 1'Topkapı sarayının Ha 
rem dairesi 1 nisanda açılacak!,,diyo 

Topkapı sarayı müzesinin Ha
rem dairesmden bir kısmının 

açılacağını evvelce yazmıştık. 

Valde dairesini 
Murat ve Seli
mi Saliıin oda
lannı ihtiva e· 
den bu kısmın o 

zamanlara ait me• 
fruşabmn müm
kün olduğu ka
dar döıenmeıi, 
bitmiştir. Eti
ketler, hazır

lanmaktadır. 

Müze idare
sinden aldığı

mız malQmata 
göre, bu kısım 1 
nisanda açıla

caktır.Fakat.. 1 
niıan! Açılma gilnllnün nisanın 

birine tesadtif etmesi, Harem 
dairesinin hakikaten o gftn açı
lacağından, ıüpheye dOıürilyor. 
Mal<im olduğu Oıere, nİl&DID 
birinde herkeıin biriblrini aldat
ması adet olmuştur. Bu itibarla 
nisanda Topkapı sarayının yeni 
kıımım ı6rmek için gidenlerin 

kapıdan dönmeleri ihtimal dahi 
lindedir. Hele gazeteciler! Onla 

büsbütün ihtiyatlı bulunmaları, ic 
eder. Bilhass 
bizim. Çünk 
evvelki seneni 
1 nisanında m 
ze işlerinde 
bir nisan balı w 

çıkaran bizdik 
Hipodrom haf 
riyatı esnasın 

d~ Bizans ~ 
bır muharibi 
mu myalanmı 
cesedi meyda 
na çıkarıldığın 
Sultan Ahme~ 
meydanında mt 

ze idaresi tara 
fından teıhi~ 

edildiğini yumı,tık ve akın akı 
bu muhayyel mumyayı görme 
için oraya gidenler olmU§tu. 

Acaba, mOze idare.si kend 
İlmi kan9tınlarak yapılan b~ 
1 nisan takasına bu suretJ 
mukabele etmek mi iatiyor 
Aldanmamak iatiyen, ihtiyat 
bulunsun! 

••••• 

Hüseyin Pş. zade Vefik 
B.in ölümü 

Muhakeme dün nihayet buldu 
Komiıer muavini Ahmet B. hakkında 

muafiyet kararı verildi 

İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde bir milddet evTel Beyoğ-

lunda Hüseyin Pı. zade Vefik 
B. i öldilren komiıer muavini 
Ahmet B. in 
mu hake meıi, 
don bitmittir. 
Mahkeme sa
lonu, kalaba· 
lıkb • Samiin 
sıfatile birçok 
polis gelmişti. 

On Uç bu· 
çukta ıahsi 

iddianın tef· 
rihi bat lamış, 

Vefik B. aile- KomiMT muaı:ır.ı 
sinin vekilleri Ahmet Bey 
~krem ve Sadi Rıza B. ler ı6z 
s6ylemişler, bu arada Sadi B. 
16yle demiştir: 

- Vefik B., elinden yarala
narak yere dUtmUf, maznun, 
yerden kalkar da beni öldürfir, 
vehmile beş kurşun daha atml§
br. Ahmet B. için mü~afaayi 
nefiı vaziyeti yoktur. Vefık B. , 
elinden yaralandıktan ıonra ar
bk maznunun üzerine yürüme-

miıtir. 
Eier Ahmet B. in Taziyeti, 

mUdafaayi nefis vaziyeti addedi· 
terek kendisi cezadan muaf ka
lına, doğrusu ben arbk poliıten 
korkacağım. Demek, bir adam 
üzerine elinde sustalı çakı ile 
geldi diye polis onu vurabilecek. 
Bu, bi.ze ve hepimize korku 
verir. Hepimizin akıbeti ile ali· 
kadar olan bir fiilde mahkeme-. , 
nin karannı çok tereddütle, çok 
düşünerek vermesi lazımdır. 

Buna kartı, m1tmun vekillerı 
Esat, Ömer Far&ki, Ziyaettin, 
Nazmi B.Jer müdafaa yapmışlar, 
maznunun vazifesini ifa ettiğini, 
nefıini mOdafaa vaziyetinde kal
dıj'uıı, hadiseye Vefik B.in ma
razi halinin, tehevvür Ye teca-
riztlnlln sebebiyet Yerdiğini 
ileri sürmilfler, mUekkillerinin 
beraetini iıtemiılerdir. 

Müddei umumi Cemil B., bazı 
dbetlere cevap vemiş, kurşunun 
elli santimetreden uzak mesa-
feden atıldığına, Ahmet B . • in, 
Vefik B. yaralandıktan ıonra da 
kurfUD atarak, zaruretin hududu
tecavOz ettiğine işaret etmiştir. 
On yedide mUdafaa bitmiş Ha
san Lutfi, Nuırat ve Asım' B.ler 

mllzakereye çekilmiıter, on dokuz· 
da hadisede müdafayi nefis va
ziyeti ıörllldi.iğfi, 49uncu mad-
denin ikinci bendine göre maz
nunun muafiyetine karar veril· 
diği bildirilmiştir. Samiin mev
kiindeki poJiıler kararı alkışla
mıalırdır. 

M. V enizelos 
Kiminle birlikte 

gelecek? 
Atina, 20 - M. V!nizelos ga

zetecilere vuku bulan beyana
tında bitaraf mübadele Azasının 
Türk-Yunan itilifmı teıbil ede-
ceklerinden ümitvar bulunduğu· 
nu bir ay ıonra İzmit tarıkile 
Ankarayı ziyaret edeceğini beyan 
etmiıtir. M. Venizelosa Ankara 
ıeyahatinde hariciye nazırı M. 
Mihalakopulos değil siyaıi fır
katar reislerinden M. Papanaı· 
taıiyu refakat edecektir. 
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Ruhi Beyin defterinden:29 

M. Va konun ziyareti 
Macaristan hariciye nazm M. 

T enasuh hakir! midir değil mi 7 
Va konun bu hafta zarfında An
karayı z yarete geleceği teeyyüt 
ediyor. Bu haber her sınıf Türk 

Tenasuhun hakiki olduğuna dair arkadaş1mın 
verd ği ma,iJmatı dikkatle din'ivoıdum 

mahafilinde hususi bir dikkat 
ve a aka uyanaırmakta.dır. Eu 
dikkat ve alakayı muhterem 
M.ıcar misafırım zın memleke-

t m zde göreccğı hi.:snü kabu.e 
ca .ıa ş mdiden mana ı bir işaret 
o ara!< te akki edebitır.z. 

M. Va konun Ankara ziyare
t inııı Zdhıri şek i Harici ve vek:li 
Tevf,k Rü1ı ü Beyın geçen sene
Feşte zıyaretinin bır iadesi ma
hiyetinded11. Bu, bir n ~vı siyasi 
c _•.ailekariık eseri demektir. t3u 
it ıbarı a gerek resmi, geı ek 

gayri resmi Türk 11 ahafiıinde 
i,i.'.i eri en hissiyatı tabıi say
m ... :. lazımdır. 

Ancak dikkate şayan bir nok
ta~ır ki geçen sene T evfık 
Rüştü Beyin Peştede gördü~ü, 
lı\:snü kabulün derecesi, arala
rında diplomasi ccmilekarlık vu-

ku bulan memleketler ve millet
lerin izhar edegeldikleri teza
h~'ratm çok fevkinde olmuştur. 
Onun için M. Valkonun bu de-

faki Ankara ziyaretinin de ayni 
derecede samimi kabul tezahil· 
rab İJe • karşı lanması beklene
bi ir. 

Acaba bunun ıebebi nedir 1 
Bu sualin en doğru cevabı iki 
memleket ve millet arasındaki 
hissiyat iştirlki ile izah oluna

B raz ilahat 
.::Jeçen şubatın iptidalarında 

o bü"üJ\ karın yağdığı cumarte<Ji 
alışımı bizimkinin - muallimin -
ev.nde katmıştı:n , Kışın bir afet 
ha ine gelmesi canımı pek sık
m ştı; konuşmak için de ciddi 
bır mevzu bu mıyordum. 

- Bana ruhıar hakkınca 

b ıraz fa:ıla jzah~t versene, ne 
o' ur? 

Dedim. 
- Ne gibi? 
- Mesela, ruhl:tr niçin bize 

insan şeklinde, bahusu;, . elbise 
ile görünüyorlar? Kendi şekıJle
rile görünseler olmaz mı? , 

- Onun sebebi var. farıet 
ki bir ruh o~duğu gibi ge iver 
sin, hiç birşey göremiyeceğin

d en batka, kendısini tanımak 
imkinı da olamaz; göze görü
necek bir suret aJm:ıları ;izımdır? 

Faraza bir uuman halinde 
bulunsunlar, buııdan ne anlaşılır? 
B!r de bu hileye pek · müsait 
o abiıir; her hangi bir aralıktan 
odaya böyle bir duman getirmek 
mümkündilr; fakat gözün önünde 
gördüğün beyaz bir dumanın 
tedricen vazih bir vücut ha
lini · a! ması. her türlil kontrol 
a bnda o.mak ıartile, hem bü
yük bir alaka ıle takip edilir, 

bılır. 
· hem de bir < ereceye kadar bi-

Fi hakika Türklerle Macarlar ı•d•u b ri n.'d w ı. b 
d f 

. . . , .. .!~ ,,. • e,f\ '.'!".. ~u .. an~a nı ve-
araaın a men aat ıttırakı yok · nr. 
değiıdir. Hatta iki memleket Biliyorsun ya çok ciddi ispi-
arasmda siyasi bir dostluk te- ritizme hadiseleri yanında bazı 
essüs etmesi için ·menfaatlerde ıarlat ınların , yabul hokkabazla
iştirak değil, zıddiyet bulunma- rın yap ıkları hilekarlıklar da 
ması bite kafidir. var; bu badiselerm ciddi . bir 

Bununla beraber maddi men- surette tetkikini güçleştiren de 
faatiere istinat edendostluklar o · bu cihett.r. 
menfaat cereyanlarının zamanla Sonra, falan adamın rubu 
değişmesinden mütecasir olabilir; 
11adaki menfaat bağlan gevşedik
çe doıtluk ve sami~iyet bağ an 
da zayıflıyabilir. Halbuki kökleri 
iki milletin benliğinde olan his
siyat ittirakinden mütevellit dost· 
luklar böyle değildir. 

Irk ve dil noktasından Turani 
bir asıldan gelen Macarlarla 

Türkler arasındaki hissiyat ra
bıtuı çok eskidir. Bu rabıtanın 
tezahüratı mubtehf tarihi fırsat
larda her vakit kendini göster
mittir. Netekim harl:;i umumi 

• neticesin~ de iki memleketin 
maruz ıc clldığı ahval müvacebe-

Y orrmaaır tı:t'e/k.i : 

.VAKiT 
' 

21 MART 1880 
......... ·--··········· 

l!vveı ki ;iJ;;"k"Q···;;·;j:;;~:·· 
mı.zda. (A vusıurva. ve Rus
va. poletiluuı ) unva.nile 
mündeı iç va.ı aka.da ( El-
bette) verıne ( Eıbetde ) 
diz, .mi~ ve (Etbeide)sare
ıinde (Elbette ) yi ifa.de 
veni luılemcilerce rehrni 
cevaz olabilir ise de vazı 
vozma.'< kaide tlJhtıncJa. 
olmak l.bımgeleceği ifi· 
lf odında.n nosıl,a vazgeç
mıvenlerce bir hatovı 

azım bulunma~ olmoğla 
tashih olunur. 

sinde iki milletın .ka p:er bır 

birine ne kadar Y,akın elemlerle 
çarpmıştır. Türk g:1itleti mütare
ke esnasında uğradığı haksızlık
lara karşı yoktan yarattı~ı ken
di kuvvet.eri ile' mücadde . etti; 
bu haksızlıkların i~kin dairesinde 
tamırine muvaffak o du. Onun 

için Avrupa camiası iç nde Ma
caristanın ayak altma alınmıf 
bazı haklannı istirdat etmek Ü· 

zere diplomasi vesaiti ile ortaya 
attığı davalan ve 'yaptığı metin 
müdafaalan :'fürkler herkesten 
daha iyi bıs ve takdir eder. 

Bununla beraber Türk mille
tinın sulhperverliği bizzat düt
manları tarafındaiı tasdik edi e
cek kadar vuzuh ve sarahat 

peyda etmiştir. Bu itibu ile iki 
m ~mleket arasında hissiyat nok~ 
tasından zaten mevcut olan ra~ 
bıtalar herhangi ·siyasi bir itiıAf 
ve mukavele ile takviye e'1ilirse 

ı bu, Avrupa ve dünya su'hilne 
hizmetten batka bir gayeye 
müteveccih olam&L Unutmamak 
lizı mdır ki . haksızlığa maruz 
kalmıt bir milletin etrafında 
tesis edeceği sulh dairesi ne, 
kadar genİf ve kuvvetli olursa 
sulh yolundan o kadar silhuletle 
maksadına varmak imkinını el. 
de etmit olur ve mılletlerin 
mukadderahnı idare eden adam· 
lar için muvaffakiyetlerin . en 
kıymetlisi de budur. 

~.A&UN 

temessül etti diyebilmek için o 
adamın teklini tanımak icap 
eder. 

Biz onu tanıyama~ak bile, fo
tografını ~ ır, ha l~ h.ayatta bu
lunduğunu kendisinden öğrendi
ğimiz aile ve akrabasına gön
derır, on ardan hakikati anlam;ş 
o'uruz; netekim ruhi taharriyat 
cemiyetleri b~yle yapıyorlar, 
müze.erinde bir Çok fotograflar 
bulunduğunu da biliyorsun. 

Hayat la iken. en son taşıdık
ları elb seler e görünmelerinde 
de yine kendilerini tamtmak 
maksadı vardır. Bir de gar;ptir 
ki ö.müş erin ruh an son defa 
bulun:lukları cesede ait eşyaya 
büyük bir alaka ile merbut bu
lunuyorlar: he1e eşya kcndıleri 
için kıymetli ise bir tür ü unut· 
mak ıstemiyorlar. 

Ailenizden birinin ruhu ile 
konuşabiıırseniz s ze mutlaka, 
"fa an ıeyı ne yaptınız?" diye 
sorarlar. 

- Bir ıcyi anlamadım, son 
defa bu!undukları ceset diyor · 
sun, demek ondan tvvel de da
biJ oldu!darı ceset er vardır. 

- Şüphes'z, bir ruh bir değil, 
bir kaç deta cesede dahil o.ur. 

- Yani tcnasuh demek isti-
,yorsun. ' . 

- Evet. 

- Demek biz, yüzlerce, bin
lerce defa şu a:emi fanıye ka
demnihade .o mu~ bu ~nuyoruz. 

- AceJe etme, yağma yok! 
Rub!ardan öğrenmedinmi ki on
lar nam:.itenahi ve muazzam bir 
kuvvetin emrine tab:dirler; bu 

1'uvvet onlar için de umumi 
ve hususi kanun.ar vauetmıttır; 
hepsi bu kanunlara tabi olmak 

mecburiyetindir Bu kanun ikti
zası o'arak tenasüh mahdut 
bir d" ri oluycr. 

- Ne kadar, meseli? 

- Her halde otuz defayı 
geçmez. , . . r • • • •• 

- Bak bunu bilmiyordum o 
fisogrum nazariyesini ve • eski 
.Mısırh:arın mezhebini kabul 
~emektir. 

- Bütün .'deği, ,çünkü Mısır
lılar, bir: insan ö dilkten sonra 
ruhunun bır hayvan cesedine 
girdiğini sayle~di. Halbu ki ruh
lardan musırrane vaki olaln tah-

kikatım göıteriyor ki bir insan 
ruhu, manevi tekimülflnü ik· 
mal edinciye kadar, muayen 
bir müddet içinde ve yine in
san cesedinde tenasüh ediyor, 
hem ne Jizım bugiine kadar 
hayvan teklinde temessül et
mit bir ruba teaadflf edilmit 
midir. 

Mesell son defa hayvan vil
cudünde bulunmut olan bir 
rubun bize o ıekilde g6rilanıesi 
icap etmez mi ? Bu kadar sene
den beri ciddi bir tetkik ve 
tetebbua maruz olan bu hadise
lerde bir defa olsun bir rubun 
bayva~ sur~tinde. temessül . ettiği 
görülmemiıtir. Bunun için o mez
hebe inanmak kabil defıldir. 

- Peki ama, nasıl oluyor da 
öUUerin ruhları ıelip bizimle ko
nuıuyorlar, bunlann b'ç ifleri 
yok ta böyle mi vakıt ıeç.iriyor-

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Güzel teşebbüs~er 

Mem'eketin eski ve çok tec· 
• rübeli bir doktoru, dün

ICü gazetelerde büyük bir nesil 
tehlikesinden bahsediyordu. Us
tat mevzuu sade bir doktor gi
bi tethis etmekle kalmamış. 
Endişeyle okumağa başladığım 
o söz eri ümidin parıltılarını gör· 
müşlerin tesellisile . bitirdim. 
Akşam gazeteleri de bu ümidi 
kuvvetlendirecek yazılar, teşe~ 
büs haberleri neşretti ıer. 

Geçenlerde bilmem hangi iç
timada darülaceze bahsı geç
miş ve oradaki çocuk yuvasının 
tam manasile bir mezbaha ol
duğu, yavrulardan yüzde sekse
ninin ö düğü söylenmişti. Eli
mizde var olan ve hay i eski 
teşkilatla çalışan bu müessese
dek ! • yavrular niçin ölüyorlar! 
Darülacezeyi bundan epi evv~l 
gezmiş, çocuk kırımının mihrakını 

görmüşUim. Aradan yıllar geçti. 
Sanıyordum ki bu geçen zama:ı 
o çocuk mezbahasını islib et
miştir. Fakat görüyorum ki bili 
vaziyet eski tas eski hamamdır, 
hala oraya giren çocukların ya
şatı masana imkin bulunamıyor. 

Gerçı müessese mazurdur. 
Yakından gördüğüm için bili
rim ki darülacezeye getirilen 
yavruların çoğu yarı ölü bir hal
de ge mektedir. Sokakta bulu
nan nevzat, evveli karakoı ka
rakol do aşmakta ve bir çok 
muamele:erden sonra ancak son 
nefeslerini vermek üzere Yurda 
kav uımaktadırlar. Herkesin bil
diği, a akadarların o kadar şi
kayet < ttıkleri bu hale, demek 
hala bir çare bulunamadı ? O 
halde yenı müesseseler ne ya
pacak? Q.,Jar niçin meydana 
getıriliyor '/ Biri var iken, onun 
senelerdenberi ıs abı çareJerı 

bulunamamış ıken, yenisinden 
ne bekleneceği pek te kestirile
mez. Yeni dıspanser erde ketu
miyet, mahremiyet gioi esasla-
r n temel taşı olacağı söyleni
yor. Güzel. Bu insani usulün 
darülaceze tarafından da kabu-
Hı, nihayet bir karar meselesi
dir. Bu karar, 1Qüessesenin 
uzaklık mahzurunu da ortadan 
kaldıran bir tedbir o'ur. 

Neslin tehlikesini gördükten 
sonra ya nız güzel fikirleri or· 
taya atmakla teseı li bulmama
lıyız. Yenilere baılamadan evci 
var olanlan düzeltmeli ve an
cak ondan sonra yeni teşebbüs
lere girişmelidir . . Yeni teşebbü
sü duyduğum vakıt ben de ani 
bir ferahlık hissetmittim. Fakat 
sonra dütününce, teselli yelken
lerini fİfİren ümit rüzglrlan du
rur gibi oldu. Mevzu mühimdir. 
slyimiz de ona göre genit ve 
derin olmalıdır. Dertlerin en 
büyüğü üstünkörü tedavilerle 
avunmak illetidir. 

lar? 
- Sana elifbeden mi baıJı

yalım 1 Sanki bir fey bilmez 
gibi soruyorsun; gelenlerin, he
men ekseriyetle •ervahı habise» 
den oldukları muhakkak, içle
rinde öyleleri var ki bizimle 
gece gündüz çene çalmaktan 
:ıevkalırlar; öyle komik sözler 
söyler, öyle alaylar ederler ki 
pfarsın. 

- Bunu biliyorum. 
- Hele yalan söylemeğe bq-

ladılar mı .... 
(Biımedi; 

Adliyede: 

Muammer Cavit 
Ailesi ta.ratından açılan 
va.nın tetkikı Devlet ırıtı 

sına ait göriJldd 
Beyoğlunda Tiyatro sok• 

da Reaafe apar ı '1anında M 
Altmyan çetesınin yakalaodl 
esnasında silihlar abldıiJ, 
tunlann isabeti'e Mercan A 
yanın ve çete efradını derd 
çalqanlar arasında bul 
Cinayet masası aerkoaı' 
Muammer Cavit B. in vu 
öJdükJeri, ağır cezada bu 111 

leden dolayı icra edilen nı 
keme neticesinde çete efra 
katilden değil, " Yıldız ,. ku 
hanesini soymağa tqebbOtt 
mahkum olduklan yazılmıtb· 

Bu vak'a eanuında 
Muammer Cavit B. in ail 
polis müdürlüğü aleyhine 40, 
lira ık bir tazminat davası aç 
Bu dava İstanbul birınci bu 
mahkemesi tahkikat hikimli ·' 
den mahke~eye sevkoluolP 
mahkeme. meseleyi te 
etmiıtir. 

Davacı Yekili, muammer 
vit B.in bflyilk bir tedbirı · ' 
kurban gittiğini, çete efra 
ağır ceza mahkemesinde k• 
den mabkam olmadığını s8 
miş, tazminatın verilmesine lı' 
rar istemiştir. 

Polis mOdürlüğüniln vekili, 
kuk mahkemesinin böyle bir dl 
vayı rü'yete salahiyettar buld' 
madığını, vak'ada tedbiraiJ 
dıkkatsizlik neticesinde ölil; 
sebebiyet mahiyeti varsa, buO' 
için ceza cihetine müracaat ti 
nabileceğini ifade etmittir. 

Mahkeme, meselenin~ 
onun hır memuru ......... ..1,._, 
ması, memuriyet vazifesi hali; 
temas etmesi, hukuk mabkeoı' 
lerinin fertler arumdaki cU~ 
lan rll'yete sallhiyettar bu.~ 
muı noktasından, bu tazıoİ"" 
davasının ancak Devlet tur•I 
da tetkik edileceğini karaıil 
bnnııtır. 

ıs sene aozr hapil 
kararı 

Vaktile Sobumda bir Rus j.-' 
raline ablan bombayı k~ 
Aptinin attığı teklinde bir # 
bar~~ bulunarak neticede ~ 
deşının kurşuna dizitmeaior. 
dolayı beslediği iğbirar ne~ 
sinde, seneler •geçtikten "1'j 
Büyilkderedc rastgeldiği T' 
oğlu . Hızı_n, batına çekiçle J)" 
rarak öldürmekle maznun 
Alinin mubakeıiıeai, don ~~ 
bul . ağır . ceza mJhkem-., 
bitmiştir. Mahkeme, meÇbul il 
sebeple tehevvüren cOrO• lf 
diği noktasından, mamuD~ ~ 
bet sene bapisc mabkQm ettP"' 
tir. 
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[ (VAKiT )l ŞEHlR 
Emanetle vilayet birleştirilince .. 
lstanbuldaki teşkilat nasıl olacak? 

\lfayet meclisi önce fırkada, sonra 
vilayette toplandı 

Umumi vilayet meclisi azalan 
~On evveli fırkada fırka grupu 
•linde toplanmış1ar ve Emanet

le 9İliyetin tevhidinden sonra 
Y•pılacak ıslahat ve teşkilat 
hakkında müzakerelerde bulun
lllUflardır. 
Fırka grupu içtimaından son

ra hleclis azaları vilayette vali 
•ekili Fazlı Beyin riyasetinde 
•çık bir toplantı yapmışlardır. 
20 Dünkü içtima ruznamesinde 
. tnadde vardı. Bundan dolayı 
•çtiına uzun sürmüştür. 
. Si!ivri kazasına bir baytar ta

~ıni İçin 930 bütçesine tahsisat 
onulması teklifi İktısat ve büt-

li
çe encümenlerine havdle edilmış-

r. . 

İnfası lazım ve zaruri o'an 
~011arın Nafia veka'etin -

k
en sorul~ası kakkındaki veil . 

et teıkt-resı okunarak ıttıla 
baııl olmuştur. Denildiğine gö
re, oer vılayet 3 senelik bir yol 
Programı yapacak bu program 
Nafia veki.letine gönderiıecek 
Nıfia vekaleti programı ya ay
nen, yahut tadilen kabul ede
cektir. 

İsmail Sabjp Beyin Ömerliye 
au 3etirilmesi hakkındaki takriri 
0~unmuş ve Ömerliye yakın 
---.enbldan su ısale ed lmesi 
çitt;o930 bütçesine talisisat Ro
rtulrrıası kabul eClilmiştir. 

~ilivrinin mahalli ihtiyaç ra
~runda bir park tesisi için 5000 
hra, at yarış yeri içın 2000 lira 
~liacirlere muavenet için 20 ... 0 
•ra, hUkümet konağı için 2000 
~etruk kilisenin Silivri mahfiline 
b •lbi için de 3 bin lira isteni
\Yordu. Rapor bütçe encümenine 
•vale edilmiıtir. 
Menba ve maden sularının 

~hl~li için verilecek ücrete mu
~bıl olmak üzere bütçeye tab
'1'-t konulmasına dair olan teklif 
~biye ve bütçe encümenlerine 

~le edilmiştir. Bu münase
I le aulann tahJili için Emanet
~ Viliye arasındaki ihtilaftan 
t 'iıaedilmiştir. Vilayet sulan 
'ti lllaaıetin tahlil ettirmesini ileri 
"ı fillüı, Emanet şehir dahilindeki 
~ lerı tahlil ettirdiğini, Emanet 
) '1dııtları haricindeki suları viJa-
tti11 tahlil ettirmesi lazım gel-... 

İni bildirmiıtir. 
. \' •lova kazası hükumet konağı 

~~ SOOOO lira tahsisat kabul 
ilnıesi hakkmdaki teklif bütçe 

lltGnıenine havale edilmiştir. 
Geçen sene bütçede 4 yol 
\tutu tahsisatı varken Nafia 
l°laıllbendisi bunu 5 e iblağ 
•111iı, şimdi 5 incı yol çavuşu 
~ tahakkuk eden 730 lira 
ttıilnıektedir. Bu mesele bir 

'Yli -·· k . I fi ·~una aıayı mucıp o muş, 
t il ' •erınühendisinin bütçeyi ;:Vilz ettiği söylenilmiştir. 
al Çe encümeni tetkikatında 
"'• Çavuşunun istihkakının 720 
lll olup geriye kalan 1 O lira-

l" ~nı~uzda çalıştırılan amele 
ı,: eranden borçlanıldığı ·anla-
,,ord U · •t· u. zun münakaşal81' 

"•ce · d . 
111 •ın e bır daha tekerrür 
enıelt Uzere 720 liranın ka-

bulü, 10 liranın ödettirilmesi 
kar arJaştırılmıştır. 

Vilayet meclisinin geçen de
faki içtimamda yeniden inşa 
edilen 23 mektebin kaldırımla
rının Emanetçe mi, Vilayetçe 
mi yapılması için bu husustaki 
evrak encümeni daimiye havale 
edilmışti. Encümeni daimi yol
latın Vilayetçe yaptmlmasını 
reddetmiş, azalar da bu reddi 
tasvip etmişlerdir. 

İstanbul Emanet hududu dahi
lındeki istimlakat içın 40 hakem 
intihap edilmesi ve namzetierin 
mü kiye encümenince tesbiti ka
rarlaştıra mıştır. Ayıaca mu hak 
kazaları için 15 hakem seçile
cektir. 

Necmettin Sahir B. azadan 
vefat eden Faruk B.in hatırası
na hürmeten bir dakika sükut 
~dılmesini teklıf etmiş, Yalova 
lstanbu a raptedildığı halde vi
layet meclis ne hala aza int hap 
edip gönderilmediğini söyliyerek 
bunun sebebini icra makamından 

·sormuş, içt.malara devam etmi
yen bir azn hakkında kanuni 
muamelenin yapılıp yapılmadığı 

hakt<ında izahat istemiş, vilayet 
bütçesinin gelecek içtima ruzna
mesine alınmasını teklit etmiştir. 

Vali \'ekiti Fazlı B. meclisi 
Faruk -Beyin liatırası ıçin bir" da
kika s1IkOra ctavet ettit<ten son
ra Necmettin Sahir Beye cevap 
vererek Y alovaya aza intihap 
edip göndermeleri hakkında teb
ıiğat yapıldı , ım, içtimalara ae
vam etmiyen aza Haşim Bey 
hak~ındaki muamelenin yakın
da intaç edileceğini, 930 bütçe
sinin pazartesi İçtimaı ruzname
sine alınarak süratle, tetkiki için 
perşembe gününe kadar her 
gün tc p anılmayı teklif etmiş, 

bu teklıf kabul olunarak içtimaa 
nihayet ver imiştir. 

1 Küçük haberler J 
Galata kulesindckl vakıt kü

resi yerine konmuştur. Bir kaç 
güne kadar işlem eğe başlıyacaktır. 

'f Yalovada yapılacak millet 
çiftliği içm tetkikatta bulunmak 
üzere şehremaneti mimaıi şube
sinden bir heyet tetkikat yapmış 
ve raporunu Ankaraya gönder
miştir. 

lf Yunan sefıri M. Pol ı hron· 
yadis:n :zevcesi hastalanmış ve 
tedavi için bir doktor lstanbul
dan Ankaraya çağırılmıştır. 

'f Edirne Posta baş müdü
riyeti lağvedilmiştir. Dünden iti-
~ar~n Edirne posta işleri şeh
nmız baş müdüriyeti tarafından 
görülmıye başlanmıştır. 

* Müskirat inhisar idaresi 
fazla içki sürümünün temini için 
meyhaneJerde kadehle içki sa
tılmasının men 'ini istemektedir. * Üsküdar tramvay hattının 
temdidine çalışılmaktadır. Şırket 
Avrupadan yeni arabalar geti
recektir. 

lf Bugün Galatada Millet 
hanında Rumların mütevelli hey'
eti seçilecektir. 

:ııf Bu sene yoğurt çok bol· 
dur. Her gün Manisadan külli
yetli miktarda yoğurt gelmek-

~•••~•~ummmmmmmmmmm~ın~ma~m~m· J LORA LA PL~NTE 
ı · Yak n la ELHAMRA: SlNEMASlNU.r 
1 göstereceği sesli ve sözlü fiıimlerin en muazzamı olan 

! TEMAŞA GEMİSİ 
Hikmet Beyin muha- 61 filminde şarkı söyliyor, dans eaıyor, konu~uyor. . 

kemesi mam1mammamm~ıuEamnmmmumın · StBmmmm · 
Müstantık Hikmet Beyin mu- ~~~~~~~~~~~~,l~:!.A:~~~~~~~ 

hakemesine yarın Bursa ağır ~ 

:~~=aca~ı~~kemesinde devam ~ OPERA SiNEMASINDA 

o Bulmaca~ 1 Mİ)~~BKtnk~~~Kt]tiiil• 

Bugünkü bulmacamı 
Soldan sağa : 
I Biıim komedi Fran.::ez [l I]. 2 -

l\orkutmak [S], tok değil 2]. 3 - lstip· 
dat dc~il [8). 4 - Para gctıren emJAk [4], 
gelin [4]. 5 - Frenkçe tahit (7), büyük 
r3J. 6 ~ r ,ehirn r2J; yıkıklar [:3J. 7 -
Kuşat et [2]. ba~ırsaklar (3]. 8 - Yap
r.ak igara :(4). ufuk (3]. 9 - ~efyeôau 
:2J. 1 O- i'\uhun gemi~inde pişirilen ye
mek [~ J, nota [2J I J - Han~ [2], 
sakıt [6]. 

Yukardan aşağı : 
l - Serc;emlik ~9J. 2 - Oh [2], 

tabaka l3l ~ikdr (2:. 3 - r hızur [5], 
külhan be i (4} 4 <E- Hüyücü (8j. akıl 
(2J. 5 - Cemi edatı {3J, nota (2J. 6-
Ci~er (; J, es 2]. :- - Küçük lsldrn 
hukOındnrları f.'J. 8 - EYet nida~ı [2J, 
tıvab [3 . 9 - Adabı muaşeret [ 6], 
ço ; de-gıı ["2J. 10 - Deniz kulübü {3], 
ramak [5J. 11 - Dış ücğil [2], ~ki 
.;ürj!;un memleketi [6], tir [2]. 

==-;: 
tedir. 

lt • İhraeat arttığmaan yumurta 
fiatları yükselmeğe başlamıştır. 
Bu yüzden 35 liralık sanöıklar 
49 liraya çıkmıştır. 

'f Bursa cer ve tenvir şiketi
nin umumi i_çtimaı dün şehri
mizde yapılmışhr. 

'f Tasarruf için binası müsa
it o an mekteplerin birleştırile
ceği söylenmektedir. 

Jf 1930 güzellik kırali\esi 
Mübeccel Namık H.cihan güzellik 
müsabakasına iştirak için idman 
yapmaktadır. 

'f Tütün inbisan umum mü
dürü Behçet B. Adapa:ıarından 
gelmiştir. 

1 Muhteşem sesli ve şarkılı tilm 
~~~~~~~~~c~~~~~~~~ 
DDODDODOOOODODOOOOOODDDODDDDDI 
O Dünyanın en mükemmelleri olduğuna şüphe oln;ııyan . 
o VESTERN ELECTRİC sözlü makinelerile techız edılen E 

O MELEK SiNEMASI 0 aris Opera komik ~ Tiyatrosundan 
O ANDRE BOJE nin temsili 

g SAA ET Lltl ~ 
O Fransızca tamamen sözlü ve şarkılı büyük filmin iraesile ~ 
O liarikulide sözlü film tesisatın resmi küşadınıın icra edecektir. C 
oooooooooooooooooooooooooooour 

·····························ı • Bugün ELHA ı~ıRR SlN1!MASINDA_ Sesli. ve şarkılı filmler 
• meyanında en azım muzafferıyetlerı gören 

: CAZ ]\ıfUGANNiSi (Chanteurdejazz) : 
• filminde dehakar A L J O L S O N 1 
• Teganni ediyor ve konuşuyor. Yeni sözlü ve sesli FOKS 1 
• dünya havadisleri. I 
: Sabah saat 10,45 de tenzilatfı fiatla matine ~ 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
umn.:tttmmm::a:ur.r.cr.::ıcnr:ı::Hmt:n:::::: l~~~~~~~~~~~~~ 
İİ Bugün bütün f ehir ehalisı çar-

1 
f: 

IJ ıamba akşamındanberi bütün ij 
u dillerde destan olan n 
il t 1 . ı: !i B R AN ÇIN (Erotikon) lj 
}j filminin mümessi leri: İTA Rl- İi l 
~ NA ve OLAF F JORD u j~ 
iE seyrelmek üzere MELEK sine- g 
n masma şitap edecektir. !i .. .. 
" r :! lla.\ eten: SPOR ve GE!'\ÇLIK •crisl filmleri ıS 
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Uşak Noter M. A. 
Efendim: 
Uşakta Göbelezzade Sadık Bey ile 

şeriki perdaliçı zaae Ahrnet Efendiler 
arasında müştereken denm edegelmekte 
bulunan halıcılık şirketiııe ait bilcumlc 
hesabat Sadık Beyin 'efatı müna,.ebf'tilc 
nh et ve i"bu ıı;İrkek aıt bilcuınle mua· 

• 'I ~ 

Sinemaları 

Majik - Kamerde kadın 

Etuval - Paris kokotlart 
Lüksenburg - Spor ve gençlık 

Ekler - Talebe prens 
Melek - Bir an için 
Alkazar - Odes! c:ısusu 
Opera - Uçurum 
Şık - Anaforcu 
Elhamra - Caz mugannis) 
Milli - Altın 

I Asri - Zehirli kadın 
Fransız - Şarlatan 
Alemdar - Nuhun gemisi 

Hilil - Nuhun gemisi 
, Beşiktaş Hilal - Mel' un tal; 

~lyatr.oıar: . -
melAt ve diıyunat ,.e matlObat şürck.ıi· 
dan Ahmet Efendivf' devir ve vere(e !le 
Ahrnet Efendi ara!'İnda ibraname tanzım 
\"e da'remizce te~blt edılmiş .o!Öuğuı:ı~an 
işbu dnır 'Ye te:.çilin şekli ka~unıs.ıne 
göre memııriveti ali\ el eri \•asııa~ıle ıl4· 
nını zirde vazıı im7.& şürektdan Ahme! 
Efendi ve müteveffa SJ\dık Be ' 'ere"t. ı 
karısı Alime ve ~lahmut Bahaed~ın 
ve kızları Ayşe ve ~ezih~ Hanım ar 
müttefikan rica eyleriz Efendım . 

Darülbedayi -Evdeki paı.ar ••• 
l 1 Bar ve Müzikholler t 

'.\fare 9 · 930 
Göbelez zade Sadık Bey 'eresheıi , 

ı.• • . ,. "he l\lahtumu : Ba aettın 
n.erımesı : ı,ezı I 

lm7.a ~za · 
Kerimesi ; Ayft Zevccsı : .. Alıme 

ı a i\lilnur 
mz T h' Perdahçı zade : A. 8 ır 

lmza 

!\o. 62.3 930 ' hl" · U ki l b dokuz mart tan ı 'e şa ı 
Per~h~ı zade Ahmet f':fen~i. ve G?bc-
1 zade Sadık Bey verese:,;ı ımzalı ışbu 
ez ·ı h . ·ı iUn ,·arakaları Gazetesı e ernyı ı an 

taı:dik kılındı; bin dokuz XiİZ Ot.~ı, S~· 
nesi martının dokuznııcu pazar gunudur. 

:\o. 71 I 
işbu suret do~yada mah[uz fi23 
numaralı aslından çık:ırılarak ala
kadarandan Baha Beye ita kılındı 

Uşak Noterliği l şak • ·oterliği 
Asım Asım 

TURK SPOll 
Dün :çıkan 25 inci sayısını 

mutlaka okUyunuz· 
F enerbahçe - Galatasaray ma

çının tafsilitıt büyük futbol bay-

Garden - Elli Lis, İrena, Naneli 
Balet T almaç ve Siril 

Maksim - Jülyet Jirardeıı, Duo 

Kleo f ris, Lukas Trio 
1 \ Mulen Ruj - Arizona revü~ü 

Dobo revu 

1 Türkuvaz - Duo Sarandi 

T~eba~ı r !(JftCH rtia /ı;Ei.n rr.olirıe 
saat 15,30Ja Ve dk.EOm $tlof 21,'30 da. 

E vde/(i ŞEHREM~NETI 

p::~;· m ~ ~ 
4 perde 1 

Nakleden- 1111 
ler: Bedia 

1 
Huvahhit, 
Va$fi Rıza. 11111111 

ramı, Türk g1bi kuvvetli! Avru
pada kış sporlan, spor sıneması, 
Hikaye ve 100 liralık büyük 
müsabaka. 
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Zampara 
M k ı ]( şeyler 

Büyük F redrikten 4 yaş büyük 
d 

Mari Antuvanet devrini idı-ak etmiş 

Saray tiyatrosunda en rezil piyesler temsil 
tditiyor en adi sahneler teşhir olunuyordu 

53 yaş1nda iken Almanyada ilk demiryolları yapılını 

Olan Zaro ağa u Madam dü Barri " kıralın 
etrafında bir sefahat dairesi 
tqkili için ne milmkünae yapı
yordu. Tiyatroyu bile bir teıvik 
vasıtası olarak kullanıyordu. 
" Şuazi " tatosunda verilen muh
teşem temaıalar gittikçe gayn 
edibane bir tekil alıyordu. Göz· 
denin redaate olan temayülü 
kendisini uopera,, ve « trajedi ,. 

den uzak tutuyordu. O en kaba 
tabirlerin sarfedildiği, en açık 
ve reziline piyeslerden hoşlanı
yordu. 

« Antuan Ponıine » nin açık 
ve muhilJi adap komedileri "Şu-
azi ,, de sık sık temsil edilirdi. 
Bunlardan " Aliks ve Aleksi ,. 

ismindeki piyesin muıikiıini kı
ralın bat mabeyincisi " La Bo· 
rel " yapmış ve böyle rezil bir 
piyesi tavsiye cür'etinde bulun-
muştu. / 

1771 kinunevvelinde "Şuazi,, 
de '' Ponıine., nin piyesinde 
daha rezilce yazılmış olan "Ko
le ,, nin " Şarap içinde hakikat,, 
piyesi temıil edildi. Piyes o ka
dar rezilce idi ki, saray kadın
larmın birçoğu, seyrederken 
utançlarından kıpkırmızı oldular. 
Kontes dü " Barri ,, bunların 
böyle utanmasından dolayı son · 

H•tbaamıuı gelen eserler' 
c_.oculc. şesi 

On beş günde bir intişar eden bu gü
zel çocuk gazetesi yeni bilmeceler, hikıl· 
yeler, güzel şiirler geçen hafta bilmece-
6İnde ka7Anan karilerin isimlerile çıktı. 
Çocuk sesi bir gramofon ve bir bisik· 
leıle ;oo hediye veriyor • Bugün çıkan 
Ç-0cuk sesini tavsiye ederiz. 

Jandarma inıalatane n1üdü
riveti11den: 

8 · 12 bin geyim al ve ester 
nalı. 

1 - 2 bin kilo mıh. 
Yukarda yazılı olan nal Ye 

mıh kapalı zarf munakasa ile 
1&tın alınacakbr miinakaaa 5 
nisan cumartesi gUnü saat 14 te 
Gedik paşada imalitanede ya
pılacaktır ıartname imalitaneden 
verilir teklimamenin tarzı imlisı 
ıartnamedı milnderiçtir. 

Davet 
Avcılar l(uıübünaen: Senelik umu-

mi içtimaı 23 mart pazar gqnu saat 
16 da İstanbul merkez binasında 
aktedileceiinden azanın teırif· 
leri rica olunur. 

1 LA ~ 

Vukubulan mliıeaddit tikAyetler tize· 
rine hususu ıtiyeyi muhterem müşterile
rimizin enzarı ıtıaına arzeyleri?n Şöyleki : 

Bazı ıacirlerin "Domur..,, marka namile 
maruf olan çatal, kaşık , c bıçak takım
larımızın yerine sair markalar vermek 
ıuretlle halkı İjtfal etmekte ve bunların 
L:ısa bir müddet i umalden sonra bozu
lup müıterilerin ademi memnunivetlerini 
mucip olmakıadır. Binaenaleyh ;akımla
rımızı saun alırken yalnız kutusunda 
değil her parçasında mahkuk bulunan 
ve mamul:ltımızın metanetini ve ekstra 
beyaz madenin halisiyetlni temin eden 
zirdeki ultmeti farikalardan birine dikkat 
etmeleri her müşterinin menfaatı icabıdır. 

Alpaka 

® 
Birinci derece 
gümüşlenmiş 

~ :\J';' 
t\HTllUR l\RUPP r\. G. 

BERNDORf (Avusturya) çatal. kaşık 

ve bıçak takımlarıle gümuş ve fakfon 
masnuatı fabrikası 

derece zevk duydu. Temsilden 
sonra " yaylı mua ,, da taam 
edilirken " Opera ,, dan akt6r 
"Lariv,, ve karısı piyes kadar 
yakası açık şarkılar söylediler 
ve şiddetle alkıılandılar. 

ıs ila 25 ta.ne çocuAu olınuş l 
1stan/.11la gelip tltlnganın en 1101/ı adamı olan Zaro afa ık g&-aımaı o/mı bir 

Aorııpalı diyor lci : 
Nihayet kontes dil " Barri ,, 

"Tampl,, tiyatrosundan "Odino., 
ile arkadqlannı getirttı. " No· 
gare ,, nin, 11 Artık çocuk kal
mamıı 1 ,, piyesi ile bir iki mey
hane dansı bu trupun sahneye -
çıkardığı reziline ıeylerdi. Mat
mazel " Lanj ,, gibi bir kadına 
lAyık olan da bu idi. 

Bodokuzka-
nsının sırasını 

asla biribirine 
kanıbrmıyor. 
Bundan yftz se
ne eYel ilk ev-
1 endiği zaman-
an habrhyor. 
dk kansının is
mi Sinem Ha
nım mıf; kendi
sile eYlendiii 
va kıt Sinem Ha
nım 18 yqın

da imİf bahti
yar bir 6mür 
geçirmiıler ve 
Sinem Hamm 
42 yaıında aı
mllf. Sonra bir
biri ardına üç 

Kıralın bu hareketini bir çok 
kimseleri içerleteceği muhak
kaktı. Bizzat "Şuazöl" ler göz
denin redaati hakkında kıralın 
nazarı dikkatini celbetmek için 
çok uğraşblar. Kadının gençli
ğindeki rezilliklerine ait kitaplar 
neıredi\di. Zabıta «Suazöl• lerin 
nüfuzu altında olduğu için bu 
rezaletnameleri toplıyacağına her 
tarafa dağıttı. "Dü Barrı" hak
kında şarkılar yapıld1. Bu pr
kılar sokaklarda tekrar edildi. 

Her keı madamla Kontes "Dil Bar- . 
ri., nin Pariain en meıhur ıokak 
süpürgesi olduğunu, ıehri slipll
re süpüre "Pon Nöf" umumane
lerinden tahta kadar yilkseldi-

ğini tekrar ediyordu. 
( fJltm,dı) 

20 Mart930 

Borsalar 
Acıldt Kaıı•ndı 

Kıtmbyo 

1 Jnaillz lirası Kr. 10 
"T.L. mukabili Dolar . 
M • 

frın1' 

Liret 
Relııa 

Drahmi 
la. Frank 

~ . . .. ... 
.. . 
M • ... .... 

Leva 
Florin 
Koron 
Slllng 
Peıeta 

Mark 
Zloti 
Pen~ö 

to l..ey Kunı, 

ı Türk llruı Dinar 
' Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fsterlln (fnjillz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank (Fraasız 
o Liret [ İtalya 

O Frank Belçika] 
O Drahmi [Yonıo] 
O Frank [lsvlçre) 
O Leva IBolıar] 
ı Florin [Felemenlc) 
O Kuron [Çekoslovak 
1 Şllına- IAvunorya] 
1 Peıeta lhpanyı] 
ı Rı)·şmır~fAlmanyı 

1 Zloti Lehistan 
ı Pengö IMacarfstan 

20 Ley [Romanya) 
o Dinar Yuıoslovya) 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
\, Ranlcno 

1 Borsa 
harici 24 241 

Tıcaret ve zahirE. 
rlatlar Ticaret boroaot kltlblumumtlltı 

tarafından •ertlmlfltr 

Bu Aday 
Vumu,ak 
SUnter 
Sert 
- Zahireler -

Çı~·dar 

Arp~ 

~hm 

f asulyı 

Olıkaaı 

~ Aetart 
K. P. K. p 
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üro ala ofla cıe torunlarlle bir trtıtlo... kadın daha al-
Mari Antuvanetin devrini id- mıf, bunların .:ı. mıeri de Zey

rak etmiş Ye btıytık Frederikten nep, Kenre ve Hediye ımış. 
dört yaş bllyfik olan 53 yaıında Bunlardan birisi kendisini ter
iken Almanyada demiryollannın kettiği vakıt o yeni yetiıen di
yapılmasıni görmüş olan birisinin ğer bir ikiaile eYlenerek teselli 
lıtanbulda bulundu~ beni çok bulmuı. Bunlar da Hanife ile 
alakadar etti. Zaro ağa beni te· Fatmadır. 98 ya9ında iken ilk 
bessümle karşıladı ve bir kaç zevceleri olan alb hanımla yqa
poz yapmama müsaade ettikten mıı ve bu gt1n yalnız bir kadı-

nı ile kanaat ediyor. Bu alb ka
sonra bir buçuk asrı dolduran nsından sonra da ııra ile F at
hayatına ait bir çok meraklı 
ıeyler anlatmıya başladı . ma, Hanife ve Zeyneple evlen

miı ve en ıonra timdi 65 ya-
Bir genç gergedanın temap tındaki en son zeYcesi Kudret 

sahasına vıw için lngiliz hüku- Hanımla beraber yqıyorlar. 
meti tahminen 3000 lira verdi. Çocuklannın adedini unutmut
Moris adasına ait bir mahlfkk tur. Maamafıh 18 ile 25 arasın
için de Lord Roçilt bUytik bir da tahmin ediyor. Allah bu gü
para feda etti. Şimdi de Türk nahını affetsin. Piliv, tereyağı, 
hükumeti yaş aleminde dünyanın süt, yoğurt, ekmek ve tatlı Za
en ıhtiyarı, dünya hayat reko· ro Ağanın hergün yediği şey
runu kazanmış olan kendi Zaro lerdir. Hayatında kahve ile tn
ağasını hatırlıyor. Geçen sene tünü kat'iyyen kullanmamıfbr. 
lstanbul Şehremanetinde bir va· Her glin kazancını kah't'e Ye 
zifeye münasip bir maqla tayin nargileye verecek değildi ya .. 
olundu. Zaro ağa hayata tqçılık ve ha-

malhk ile atılmıştır. O gençli-
Dinç ihtiyar bu yeni hizmeti ğinde serasker kulesine taı ta-

her gün biç bir yorgunluk duy- şımış ve 42 yaşında zamanının 
madan yapıyor. Zaro ağa ge- hncum taburunda çavuşluk et
çirdiği ve yaşadığı uzun seneleri miştir. Bütün bunlan ıırasile 
artık düşünmüyor ve gailesizce ağzından dinlerken kendisine en 
seksen yaşındaki genç karııile son sualimi sormaktan kendimi 
yaııyor . Zaro ağa kendisine menedemedim. 
ehemmiyet verilmesinden ve fo. Acaba bu bir buçuk asırlık 
tografının alınmasından pek adamın hayatta en çok sevdiği 
memnundur. Yüksek boyile dai- ıey ne o!abilirdi ? 
ma insanlann üzerinden bakıyor. GOldO ve dudaklannı oyna
Bilhasaa el ve kulaklan gayet tarak... otomobil dedi. Otomo
bUyüktür. Kuvvei hafızası pek bilimiz kaıelertn kıvnmlannı 
mükemmeldir. Dokuz kanalDID dönerken o yanımda heykel gi-
isimlerioi bile uoutmallllfbr. bi kametile dimdik duruyordu. 

Zara ola ve Kutlret H 

Münzevile 
Issız bir adada 
yiyerek tek başl 
rına yaşıyan bi 
erkekle bir kadı 

Bundan bir miiddet e 
gazetede bir Amerika hey 

ilmiyesinin Okyanosta timci 
kadar bulunmaDllf bir adı 
uğradığını ve burada biri erk 
diğeri kadın iki Almana t 
dilf ettiklerini yazmıştık • 

Bir kız arkadqile bir · 
bu hali adaya gelen ve bura 
mOnzevi bir hayat sllrmiye 
rar veren bu Alman, Beri' 
felsefe ve bp doktoru Fred 
Bitterdir. Bunlar u Galapagol 
ta Santa Marya aduında b 

medeniyet ilemiaden uzalıt' 
yaşamakta Ye bir daha bu Al_. 
dönmemek azminde bul~ 
tadır. Bunlar adada sadecelneb' 
tat ile geçinmektedirler • as. 

Bu münzevilerin ilmi hey"' 
bqmda bulunan kumandao " 
F. Makdonalt tarafından ~ 
bir resmini dercediyoruz. 

ee 
• 
IhtiyarlanJ1 

beyinleri 
Alimleri birbirine 

düşürdü 
Fransız ilimlerinden M. Del~ 

Tıp akademisini, mağneıY~ 
milhlerinin uzviyet ilzerindd" 
tesirlerine ait yeni bir tetkikiO el~ 
haberdar etmiştir. Dün 17 
Fransız gazeteleri bu yeni 1' 1"' 
hakkında şu malumatı veriyor _.a, 

"Fen akademisinin geçe~er;, 
yaptığı bir içtimada, iki kı~ 
gerin, bazı ihtiyarlann beyin! ri1f 
tahlil ettikleri ve neticede kit ef 
maddelerden daha fazla aı•f;or 
yom bulduklan ileri sOr~ Sil~ 
tn. Halbuki bu Alim biliki' ~ 
lleriledikçe vücudiln beldeO ~ 
kan kısımlarında mağneıY ~ 
eksildiğini iddia etmiş ve t,19' 
yagerler tarafından yapılan 
lillerin tekrarını iıtemiştir. ri':dl 

M. Delbe, ihtiyar beyjnlt: eJd' 
kimyevi tahlil neticesinde ~ 
edilen kireç ve mağ'll~~ 
billfkrlan mikroskopta ~ 
olunmadıkça kat'i bir ıeY Ot· -
nemiyeceğini ileri silrmilft 



DÜŞKÜNLER :2 
Ana 

\'azan ı Sadn Etem 
D&nkn kıımın h8lbası 

ile [h ŞeOlla Pirinç palas sahibinin oğlu 
111 • btphğı İlerlettı. Delikanh hoca ha
~· sık Sik hediyeler getiriyordu. Bir 
" ~ .. nın eYlne geldi. Şemsa esasen 

1 Yet isterik bir bdın olmuştu. Delikanlı 
taOŞuna gidiyordu. Fakat delikanlı pek 

h,~c~ hareket ediyordu. Delikanlının toyca 
ş, e eti kadını milthlş surette sıkıyordu. k,: .. toy ?elikanlının yanında kendini 
1ar::!.') ket1lnıiş bir kartal gibi hlssedi-

Bu IÖzllme: 

lacağız ?.. Bu sual, kadını da 
erkeği de aylarca dUtündOrdü. 
Ne yapabilirlerdi? 
Kadın işi delikanlıya açacaktı, 

ona açmak için de ırfinlerce dü
tilndü, taşındı ve nihayet karar 
verdi, fakat bu karar faydalı 
bir netice vermedi.. çOnkü de
likanhmn hoca hanımla sıkı, sıkı 
münasebeti Pirinç palaata derhal 
mesele oldu. 

•'-11 ırq demeyin... inaanın her 
"•na ea . • k d eıu yapıvermeaı o a-i: kolay detilclir. Hele böyle 

1 Dın karf18mda toy delikanla 
o'Ur ... 

lca Şe1111a az daha delikanlıdan 
~cakb. .. 

- Buda kocam gibi imiş di
Ytteği b . anlar oldu. Fakat onun 

u lflerde insiyaki bir bilgisi 
:ıdı. Durdu, aabnnı mu~afaza 
il) · _Petrol arıyan mühendıs na
llaı bır aondajda muvaffak ola
,_11nca, bir daha tecrübe ya-
111 ~ oda sondajdan vaz geç
l edı. Mühendis nasıl arazinin 
'-~lck&lü bir ümit, bir çalışma 
ll(t.ı,.eti . b b h nı a er verirse delikan-
t Ilı~ bakıtlan da Şemsaya öyle 
taır etti. Y okaa o boşuna emek 

'"1.iiaec:ek inaanlardan değildi. 
çenesinin ucunda eJ te

~~ •erdiii Urperme vardı. 
bt ıl1 erı bulanık, bulanık söze 

'•dı: 
ıı 

•ı - Çok içim sıkılıyor dedi .. 
cif) - Niçin? .. 
~likauh alaka ile sordu. 
11 a sinirli bir halde: 
~ Bilmem ki dedi.. Bakınız 
-._. nasıl yanıyor.. Zaman za
~ ateşler içinde kalıyorum, 
~ ~rım çatlıyacak gibi oluyor. 
~te yine ateı.. Yine ateş 

~nlı elini kadının alnına 
....._ durdu •• 
....._ 8ir fey yok.. Hoca Hanım. 
'l Ab anlamıyorsunuz der-
~ .. "''z biletime ... u~lilc 
~ •ah kadının bileğini 
' U tutlutu ııpııcak bir kol-

i\ r tir titriyordu. 
~liıa 01dald sıcaklık delikanlının 
~ leçti, elinden bGtiin vü
~~~ daiJda. Oda aarsıldı .• 
~ ~-·~ yavq ilerledi, dineği
~°İru ıUzlilmiye batladı ... 
~lr.~ tözleri kaydı ve b&fl 

. ~ ıöiıü Uıtne diiftü •. 
h • • 
r le • • • • • • • • 

~:l çok rDDler böyle geçti ••• 
~lb en ıunra bu delikanlı 
~,ti'-nın hoılandığı yegine er
~· Bir ay sonra bir gün 

, kocasına dedi ki : 
~ 1:1· ben rebeyim .... 

'1 lid~ba adamın aklı başın-
' O 1Yordu ... 
~ it._ 

1nıaz hanım, olmaz ... Se
\, ~da ur filAn olmasın 
~ ~kendini awtmak iı
~ ~eııdt . ' baftalar reçtikçe, 
~eı Qi ıcsıterdi. Şemsa ha-
'~ &'•be idi. Şinaver bey 

11
...._ 8-atreniııee: 

~··· }f ba olmak fena değil. .• 
._ oı:'flırıı çocuğumuz için 

il lllurafı nereden bu-

Baba: 
"- Ailemin namusunu mah

vediyor bu çocuk dedi. 
Ana: 
" - Mahvolduk.. bittik, bu 

kaltak yUzilnden dedi 
Neticede: 
11

- Oğlanı Viyanaya tahsile 
gönderelim de karar kıldılar. 

B tmtdı 

Pıyr.ngo müdürlüeıindm: Numu
nesi veçhile 50,000 adet üçüncü 
sınıf cüzdanla 850,000 adet eti
ket tab ettirileceğinden tab'a 
talip olacakların pey akçalan 
ile birlikte 20-3-930 perşenbe 
günü saat 14 te piyango mü
dürlügünde müteşekkil Tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

IJlanbul mohkt>ml!i a.~Iİ!JI! bt!ıinci hukuk 
dairl!3inden . Reşit Paşa \ eresesi vekili 
a\ukat Yusuf Cemal :\tolla Be\ in Gala
tada Topçıılnr caddesinde Şef tali ,:,oka
ğında1 33 · 3:" numaralı dUkkAııdıı sütçü 
Naom Petro Efendi alı-yhiııe ikame 
eylediği feshı akıt ve bedeli icar da\•a
sının icra kılınan tahkikatında mukadde· 
ma icra kılinan tebligata ragmen 15 kA
nunusani 9JO tarihli çelsede ispatı 'ücut 
etmediğinden ııati hakkında gıyap kararı 
verilmiş ise:!e mezkOr gıyap karannın 
vekili mumailevh tıırafından kendisine 
tebli~ edilmediği ıınlıı~ılmış ve ahiren 
ya7.ılan da\'etiyc üzerine tayin kılınan 
J 2 mart 980 tarihli celsede mumaileyh 
!':aom Pctro Efendinin mezlrOr dükkt
nından çıkarak semti meçhule gittiğin
den mahıtllesl muhtıtnna tehligar ifa 
edildiği mahkeme milbaşlri tarafından 
da\•etiye arkı ına verilen meşruhattan 
anlaşılmış ve bermucibi talep mezkQr 
gıyap kararının ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve emri muhakemenin 24 mart 
930 tarihine milsadif pır.artesi günü saat 
on. dörde tayin kıltnmıt olduğundan Yevm 
ve vakti meıkOrdıt muhakemede hazır 
hulunma~ı lüzumu beyan ve ak5i ıakdir
de hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 400 • 401 inci maddelerine tevfikan 
hakkında gıyaben muamel icra olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn 
olunur. 

ÜJ/f,iJdar Hultulf. HaJr.ımlilinckn: 
Üakildarda Atçı bata mahal

lesinde bakkaJ aokağında 28 
!JUmaralı hanede sakin İbra

him Efendiye : 
Ayte Şükriye hanımın infak ve 

iaşe etmediğiniz ve şiddetli ge
ç.imıi~i~ . oldupn~an dolayı 
aleybınıze ıkame ey.edıği boşan
ma davasının cereyan eden mu
bakemes ·nde evlilik •azifesini 
ifa etmemek maksadi1e 3 sene
dir zevcenizi terk edip gittiğiniz 
ihbar olunmasına göre tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
hanei zevciyete avdetinlzin ihta
nna karar veriJmit ve bu bab
taki kararname mahkeme di· 
vanhanesine talik kılınmıı oldu
ğunda keyfiyet ıazete ilede ilin 
olunur. 

ı - V AKIT. 21 Mart 1930 ~ 
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Muntazam ve Luk~ posl:ı~ı 

8ff OIK Zff Of va~u;~t 23 

p AZA R g~nü ?kşamı 
Sı rkecı rıh· 

tımından hareketle Zonguldak. 
ine bolu, Samsun, Ordu, Ün -
ye, Giresun, Trabzon ve Rıır 
ıskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mes'adet hanı altında acenta· 
lığına müracaat. 
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EYI BiR VALiDE 
Evladının .-:.ihhatini düşünen, her 
hangi bir rahatsızlık sebehile zaif 
chışdııgiınlı gören, hu mönasehet
lc kansıT. kaJan, iştihasız bulunan 
çocuklıtrına IAtif lu.zelli ve mü
keınnıel bir kuvvet ilıkı olan 

ii .. -............ ~.:!~1f~~: İstanbul 2134 İl . ........ 4••··········· .. .::1:::::::::::::::::::::::::1:::: enoferratos 
Seyrisefain 

Merkez Hentcıl: Galata Koprü batında. 
Beyotlu 2'•61. Şube ecen•eal Mahınu 

diye Hanı altında lıtanbul 27 40 

An!alya postası 
( ANAF ARTA) vapuru 23 

Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodruın , Rados, F et· 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkiil' iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğnyarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

23 Mart Pazar 17 de idare 
nhtımından hareketle Gelibolu, 
Lapseki / Ç&nakkalef İmroz, 
Bozca Jdaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(ANKARA) vapuru 24 

Mart Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Sürmene, Trabzon,Görele, 
~ireson Ordu, Ünye, Samsun, 
Inebolu, Zoni'lldağa uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket gilnO yGk kabul 
olunmaz. 

\'Crmelicfir. Hu cnantdt bulunur. 

Haydarpaşa demiryoflar ma

ğaza müdürlüğünden 
Aşaj'ıda yaz.ılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

24-3-930 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar isbatı vücut eyle
meleri ve fiat vermeleri ilin olunur. 

10000 adet Ateş tuğlası 1650 derece 

1 Tarihli damga tamiri 
" 

16 ,, Şofaj radyatörleri toprak çan•ğı 

SO m Kalın bez (yerli) muhabere çantası imali için 

7 adet Kurtun makası hlkkiyeıi 
500 Ka-. Kurıun üstilbeç 

3000 ,. Çinko ,, (tabari marka kırmızı mübDr) 

SOO ,, İapanya ,, 

300 ,, Ptombajin 

75 ,, Vernik flatinğ {l rinci nev~))' (Mander) 
100 ,, ,, ,, (ll inci nevı 
50 ,, ,, süperfin 

1 O ,, Siyah model vemitl 

25 ,, Kırmızı model vemijf 
25 ,, Gomalak 

400 ;, Neft yağı (eğriboz) 
300 ,, la siyahı boya 

• 

48 adet Yatak çartafı 1 
48 ,. Y orpn çarpfı yerli 
48 ,, Y aıtık ytızn 
12 ,, Yüz bavluau yerli 

100 Kg. Yuvarlak demir 10 m/m 
SO adet iki tarafb cebire ve traver1 aomun anahtan 7 /8 X 7 /8 

500 ,, K6m8r knfeai (yerli) 
Saat 12 den aonra fiat kabul edilmez izahat almak istiyenler 

cumarteai pazar ,Onleri mubayaa laımına mOracaat etmelidirler. 

• • Us~üdı..rda Jstonbul alhna icra ml!mur-

Pauırbta arzolunan malzemenin yerli olacak aksamı için ittirak 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri, numuneıiz 
vuku bulacak teldifabn nazarı dikkate abnmıyac•tı ilin ~~unur. 

l~undan: 
USkUdardn Hace Ha~.na J latun mahalle
siilde Bülbülderc caddesinde 71 numaralı 
hanede sakine iken elyevm ikametgahı 

meçhul Ayşe Hanıma: 
Ayşe } !anım vıırisc"İ Seniha Hanımın 

Üsküdar hukuk malıkeme11inden i11tihsal 
eylediği 4 - 12 - 929 tarih 'e 928- 1533 
numaralı ilAm mucibince zimmetinizde 
alacağı olan 11ekizyü;r, lirnnın maa mesa
rlf ve licreti vrkAlet rah11ili zımnında 
berayı tebliğ göndrriJen fideme emri 
zahnndaki muııaddak m~ruh.tta ve za
bite tahkikatında da ikametg:\bınızın meç 
hul olduğu meıkOr olduğundan ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir, tarihi 
ilAndan itibaren bir aYın hitamında bir 
hafta zarfında 930-Bl .dosya numarasını 
müıtashiben daireye bilmüracaa kanunen 
şayanı kabul bir itiraz dermeynn etmedi
ğiniz veya deyninlzi tediye etmediğiniı 
tıı.kdirde maamc!Atı icraiyeye devam olu
nacağı malOm olmak ve öderne emri 
teblij!i makamına knim olmak üzere ilan 
olunur. 

JandarmrJ imaldtlıane mDtliJriyelintlm: 

7000 Takım kışlık elbise 1 
7000 Adet serpuş imaliye 
,7000 ~ift dolak 

Yukarda yazalı melbuaat ku
maşı imaJithaneye ait olarak 
kapalı mOnakasa ile diktirilecek
tir. Mnnakua 9 nisan çartamba 
g(lnü saat 14 te lstanbulda 
Gedik paşada yapılacakbr. 
Şartname imalathaneden verilir. 
Teklifnamenin tarzı imlası şart
namede yazıbdu. 

Sipahi Ocağından: 
Reiı intihap etmek Gzre pçen Çarıamba giinü mukarrer o'an 

içtimai umumide niubı ek1eriyet basıl olmadığından içtimaın 
23-3-930 Pazar gOnü saat 17 ye tehir edildiji ilin olunur. 

5000 kilo gaz mübayaası 
Tütün inhisarı umum müdürlü(Jünden : 
On bet aatirratta 630-840 derecede olmak ve dökme halinde 

vriller derununda Cibali le•azım anbanna teslim ıartile 5,000 kilo 
gaz pazarlıkla mDbayya edUeceğin~en talipleri~ 26-3-930 ça1'f&lllb& 
günü ıaat 10,30 da yüzde yedı buçuk temınatı muvakkatelerile 
Galatada mubayaat komisyonunda bulunmaları. 

HfiBınnB1DL Çk:F:~I 1 
lnf aat münakasası 1ı_. ::; 

ispirto ve ispirtolu ickiler inhisarı umum mü-
dlirlüğündeu: · .. 

Şitlide iDf& olunacak Lik6r fabrikası mOnakasaya konul-
• mUJtur. bıaıe ailnü 12 .U..n 930 cumarteaidir. Şartnameler ifii 

ve ıilıilei fiat cetveli muhuebece on lira mukabilinde !E! 
:lii verilecektir. İzahat almak iatiyenlerin idare fen heyetine Hii 
:m müracaat etmeleri illn olunur. ' ... . . 
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Gazeteye ~nderllecek mekt•ıpların uzerf ne idare içinse (1dııre ) yazıya 
aft ~e ( Yazı ) i~ıreti kon imalıdır. 

f AHlmt,.•ft fr f',ftr'~""""' 1r f'•rrfri•rt1 J ,. ırfU 9' 0~ ec!C:f'ff'lfs ••) fvrfan Jr ................. 
o ı• 1 c ' • .. rrtlan •• lllr '• - aı«Wtlu catırclan ıle .... ,, n-.ı i•f lWtr. 

= t!AVl8 1 HEI\ VEl\DE 6 KUl\U$ = 
MATBAA YE iDAREHANE: 

fSTA RFJ.., Babıali, Ankara caddesinde • V AKiT YtJPDU. 

T·•. K70 ( lr~PE l~LrRl ) 1971 ( YAZJ ~LERt) Telenf ı VAKiT, ................ 

Haşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşaratı yu 
murtalarile kat'iyen imha eden yalnız FlidaHasandır. ;~;;~:=;~~~ 
-------------·-----------------------------------------------------------· /sta'.lbuf bimanı Sahil sıhhiye me~ke_zi Balıkesir Vilayeti dai 
sertebabetznden : E ,, . d · 

500 ttneke benzin mOoakaaai aleniye suretile mllbayaa edilecektir. Taliplerin prtnamelİDİ almak ncumenın en: 
üzere her gün Galatada Kara Muatafa pqa sokağında klin meıkezlmiz leYUtm talteıine ve mtına• 
kasaya iştirak etmek iç.ia de yevmi münakasa olarak teabit edilen 6 nisan 930 tarihine mOsad f 
pazar günü saat 14 te mer~ezi mezkiırda mütqekkil ilıale komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 

!Satılık hane 
Bqiktaşta Serencebey yoku

ıunda T ekaervi aokağuıda Ali 
Rıza Patamn beneai. 

Harem kıamı on selamlık 

kısmı yedi Odadan mGrel..kep 
ayrı ayn haliçeJ~ri havi ve 
eıektrik, terkoz, kuyu, sarnıç 
ve ayrı mutfaklarla mezk6r ha· 
ne acele sahhkbr. Talip olan ar 
harem kısmına müracaat etsin· 
ler. 
··-·===--------··· ... ··-·--·- . wco-.... ......... ........ _ _. .......... ·-····-..... 

Hem ziyaret hem 
ticaret! 
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HER TÜRK Ü 
Yen ANllARAyı görmelll I 

Onun ıç'n i! 

. 20 NİSAN 1930 1 

Kalorifer an kazı satışı 
Tütün, inhisarı umum müdür

lüğünden 
Cibali F afr ikasında mevcut tahminen 3 ton sıkletinde kalorjfel' 

ankazı pazarlıkla aatı !acaktır . Talip 'erin her gün mez dlr malzeme
yi Cibalide g6rmeleri ve 26 3-930 ~rşamba günü aaat 10,30 da 
yilzde yedi buçuk teminab mnvakkatelerile Galatada mobayaat 
komisyonunda bulunmalan • 

. 

Maarif Vekaletinden 
Ankarada inşa edilmekte olan kız enstitii.0 bina11 kaloriter, 

hava tecdidi ve au içine çefmeleri tesisatı 6 mart 1930 tarihinden 
itibaren ıki ay müddetle kapa ı 1arf usulile münakasaya koomuş 
ve 6 mayiı 1930 salı günG saat 15 te maarif vekileti inpat ko· 
misyonu tarahndan icra ediJecekt r. Taliplerin, prtname ve plan
ları .almak üzere ehliyeti fenniye nsikalarile beraber Maarif Veki· 
leti inşaat tubesine müracaatları iı&o olunur. 

~&~~~us~~ı -D~e_v_i_e_t_d_e_m_i __ ry~~-ll_a_r~ı-v~e-l~i-m_a_n_-
Ziyaıet et! •i • - ~ 

8A TILIK MAA BAHÇE AHŞAP 
GAZıNOVE KUYU 

Kartal nialmüdürlü
ailnden: 

Kartalda iataayon cadde · Ye 
kartısında 32/16 No. lu tahmin 
edilen bedeli 1500 liradır. Be
deli muhammeninin % 115 pey 
akçesi, paza.rhk suretile 8 nisan 
930 aah günü saat 14 te kartal 
malmlldlirlü~Cfe yapılacaktır • . 

. Emniyet sandığı 
müdürlii~ndcn~ 

Siranoı Hanunm 13383 ikraz 
nuıİıar.alı _de.yıı aedi muc.ibint::e 
Emniyet sandiğmdan iatikra 
eylediği mcb..,.makahilinde san-

dık.namına merhun bu:unan Koca 
Muıbtapaşada ' ve mahallesinde 
1'1clı:tep ao~a~nda ealri Ye yeni 
13 numaralı ~e k1r1' Cl&rt artın . 
arsa üzerine me1tni iki kattan 
ibaıet~2 oda~· ı ~fa,, 1 matfak, 
dokun , altı arpı bahçe • ve 
miiftemitib saireyi havi bir 
lıanenin tamamı vadesi lritamtnda 
borcun veri memesinden dolayı 
aabltğa ~INnl•rek iki y&z elli 
lira bedel ile mG.tten.i namına 
kit'i karan çekik8it iken bu 
kere ytlz elli lira :am., ile bafka 
bir müıteri çıkuak mJh.yede 
bedelini dört ~ Uta~ ib'-i 
eylemİf olması cihetile meık6r 
hanenın 22· 3-93.Q tarıhine aaGQ. 

dif önümüzdeki cumartesi gGntı 
tekrar son mll:ıayedeainin iCl'ası 
ve muamelesinin ikmali mukar
rer bulunduğundan tıilip olan
lann mezkfır' ;nnde nihayet 
.. ;t onbqe kadar Sandık ida· 
resinde hazır bUıwımaları Ulzu
mu illa olwıur. 

tarı umumi ıd·arııesinden: 
' idare namına Mersin imanana gelecek qyanm tahmil ve tab-

liyesi kapa'ı ıa fa rnlinakasaya konmu tur. 
Mllna.ıaaa 7 nisan 930 •pazartesi gilnü aaat 15 te An karada 

Devlet demiryoılan idaresinde yapılacaktır. 
Mlinakaaaya ittirak edecek erin teklıf mektuplannı ve muvakkat 

teminatJannı ayni gilnde aaat 14,30 a kadar mllnakasa komiayonu
na vermeleri I Aıımdırı 

TaBpler milnakau ..,.tnamelerini bet lira mukabilinde Anka
Hda, maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Haydar
pqa vemeainden, Konyada, Kon~ vezneı nden tedar k edebilirler. 

ıı, 

Tayyare Piypnkostı 

tel1:ip 3 üncü ke.ıide 

nisan 1930 
~tid~er; Viliye~ Şehremaneti, D'fter~ar~k, 

Ziraat ve Oamanla bankalan mOrakıplan ve halk 

· _ huıuruııda · yapJ)ır 

devlet demıryollan ve lıman
ları umumi ida~resinden 

M1lli iktisat ve ·Tasarruf cemiyeti tarahndan 20 Nisan 1930 
l4fthinde Ankarada açılacak 01•0ı Milli aaq,ayi ailDune ~inde 
teıhir edilmek üzere Ankara hattile doğrudan dufruya iltisakı olan 
Devlet d~ieyollari i,~iyop,lanndan Alık.._,a , pRde~~k ve 
aerıtde tqhir edi dikten aoora iade edilecek qyaya Ye sergiye 
etY• getirecek mal aahiplerine nakliye llc:retiadea rizde elli nia
betinde tenzillt yapılacakbi. 

İfbu tenzillt dddeti ıs mw '1930 ~ 24 .. ,. 1930 
tarihine kadar mer'i o!~tw. · 

Fula tafaillt içia ~ mliaC..t 

· ..... ,~ 

Ballkeıirde meceddeten idarei Hususiyeye ait bir ainema bi 
yaptınlacaktır. Bir ay mliddetle Ye kapalı zarf usuJile mOnak 
Yazedilen iıbu binayı İDfaya talip olanlann teklif mektupl 
i~ ale tarih ve saati olan 13 nisan 930 tarihinde mtıaadif pazar 
nüne kadar Balıkesir vilayetine tevdi ve irsal eylemeleri icabed 
İnpata ait dosya 20 lira mukabilinde Balıkesir naha dairesi 
Ye yahut lstanbulda Galatada Hüdavendigar hanında 61 numa,. 
murahhas mimanmız imar yurdundan tarihi hitam illndan 
gün evveline kadar tedıİ.rik edebilirler. MUnakaaanın yirmi b · 
gününden sonra proje almak için vaki olacak müracaatlar ka 
edilmez. Maamafih bundan sonra da ~alıkesir Naha dairesi 
mevcut pr' jeler daireden harice çıkarılmamak prtile her ıa 
tetkıl<.ata amade olduğu ilin olunur. 

Gaziayıntap vilayetinden: 
1 - Gaziayintak Sıhhiye dairesi için 800 ıiralık kirıia ve 1 

liralık neosalvarsan münakasaya vazedilmişt ir. Şerait berveçhi ati 
2 - Kinin komprimeleri mavıye boyanmıt olacak ve her k 

prime 25 aantigramı ihtiva edecektir. · 
3 - Kompirmeler 50 ve 100 er teneke kutular içinde olaC 

ve bu kutulann üzerinde "Meccani kinin lComprimesi, havi o'~ 
kınin miktarı her kutunun içinde 100 veya 50 gram saf kı !oroı' 
yeti kinin bulunduğu yazılmıt olacaktır . 

4 - Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 ıer santigramlık bet 
viden ibaret olacaktır. 

5 - Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamu!atıııd• 
olacaktır. 

, 6- Bunlaran bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli J hN 
. nısıf kinin ve neosalyarsamq, sıhhJl~ eıüofirlüğünçe t( limn~ 

sellümünil müteakiptir. Nısıf diğeri ise birinci ÜIMs.tin tediyesirıd 
tamam bir ay sonradır. 

7 - Bunların Ayintaba kadar icabcden bütün masrafı müte• 
bide aittir. 

8 - ihalesi 3 nisan perşembe günü saat 16 da Gaziayin! 
Encümeni v.liyetinde icra edileceğinden talip o!anlarm m:ira~~ 
lan ılin olunur. 
~~--~~~~·--~~~----~_.;___~~~_-_;/ 

Devlet Demiryollar~ ve Lıarı' 
ları umumi idaresinden 

Otuz dört metre ik bir adet k6prii kapalı zarfla mtlnak~~~ 
konmuştur. Münakasa 13 nisan 30 pazar gOnli saat 16 da /\"
rada Devlet demir yollar idareıınde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar "1Unakua ko""' 
kit phğine vermeleri lazımdır. 

Talipler ~ü~akna şartnarnele;ini 1 S lira mukabilinde Ank-.:::J 
Mal~eme daır< aınden, lstanbulda Haydarpaıa maiazaamdu tecl"' 
edebilirler. ' 

· Tapu ve kadastro Müdlirlüğii'ndeJl 
Tapu muavinlik dairesinde 1500 tec it ve 500 adet tamir ~ 

lecek defterin tarihi ilandan itibaren 20 ğtln müddetle m~_.J 
konmuştur. Taliplerin pey akçası olarak tedit için 215 ft ~j 
içinde 75 lirayı defterdarlık vezne•ine yatınlmaaı ve olb•~ 
ıartnameyi ve tedit ve tamir edilecek defter.eri g6rmek ~ 
Tapu dairesine ve münakasaya iftwak için 5 • 4 • 930 Culll .,; 
g6nti saat 15 te mezkCir dairedeki milbayaat komiayonuua 111 
acat eylemeleri. J 
Aydın Nafıa ~başmühendı5 

· hğinden: " 
1 - Dairemizce mubayaa edilecek . olan bir Takeo~~A' 

Nivodöpof, bir Kilizmetre, üç; Niveliman miraaı iki T•~lllf 
mirasa, on iki Jaloo yirmi Kin müddetle ve pazarlık aur.etile 

11 kaaaya konulmuttur. 1,r 
2 - Taliplerin 1 Nisan 930 Salı · gln& uat 15 te * 

teminat akçeaile Villyet daimi encllmenine miiracaatıan. ' -· .""1" 
3 - T aftıi!At almak Ozere taliplerin Nafıa bqmOb~ 


