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Gazetecil er 
Dün Bursada muha-
kemelerine başlandı 
B.ıruaa, 22 ( V akıt) - Gaze

tecilerin muhakemesine ikide 
b8flandı. Evveli nakle dair olan 
eTrak, ve gazeteciıerin lstanbul
daJQ afadeleri okundu. 

Z.bıtlann bazı kısımlarının 
lllanayı değiıtirecek surette nok
laıı hullaa edildiğine vekil irfan 
Emin Bey nazan dikkati <:elbetti. 
. Müteakiben ( Alqam ) mOdi-

11 ınea'uln ve tahrir mlldibii Enis 
T ahain Bey, sorulan suallere kar
ii 111 izahatı verdi : 

- lrtita hakkındaki ilk ha-
~ri, IDQddei umumi Bey matbaaya 

Ortaköydeki otomo
bil faciası nasıl oldu? 

telef01ı1a bildirdi. Maznunlar 
lhtilltta1ı memnu bulunduğu 
lll6cldetçe kısaca nqriyat yaptık. 
Menuu.ıiyet kaJlonca onlarla 
l'Örüıerek keaclilerinden de ma-
ICUııat aldık. MOteakip neıriyat " Müsademeden on dakika ıonra· 
~karadan gelen telgraf ha- cesetler muayene ediliyor 

erleridir. Evvelki gece OrtaklSy-Beıiktaş arasında vukua gelen ve iki kişinin lSHlmD, 9 kitinin yaralanma11 
İrt Badehu Naci Bey ( ikdam ) !' ıle neticelenen tliyler lirpertici otomobil kazasını dlin haber vermiftik. Bugün de badiaeden on dakika 

ita meselesinde bir noktayı aonra mahalli vak'ada hazır bulunan ( Vakıt) fotoğrafçısının aldığı resimlen dercediyonız. Karile-
ta9zi1i etmek iltedip, pzetele- rimiz facia tafsilihnı ve diğer fotoğraflan iiçüncn aayıfamızda bulacaklardır. 

~~ :=;s; !!~~ii~flM~. \vr;aJıkko~TTifeiliıgmra~tVveApnıo~sf;ta, 
' Yeni Tetrlkamız 

Cennet fedaileri 
( Yazan . Ômer Rıza J 

Macar Hariciye Ucretler yakında 
nazın bu sabah artacak 

1 • Ankara, 22 (Vakıt) - Posta 
ge iyor ve telgraf mOdllriyet umumiyesi 

Macar Hariciye 
Valko ceoap
lan bu aabah 
saat 9 da feh· 
rimize muva
salat edecek 
ve Sirkeci is
tasyonunda Va

nazın M. hakkındaki ısllhati llyihası ya-
kında g6r0t0lecektir. · 

Bu IAyihaya g6re mOdllriyet 
nafiaya raptedilecektir. 

Telgraf ücretleri kelime bqı
na 3 kurut, mektup Ocretleri 
7,S kurut olacaktır. Bu auretle 
hud olacak varidatla hem 
poata memurlannın terfihi, hem 
de yeni makinelerin celbi mllm
kOn olacaktır. 

. ~- ---------~: 

. - A.pkefirııit ! 
~-------- . --1 

Her erkeğe naza
ran kadın nedir? 
Bir tasnif, dört tarif 

Mahmut Yesari. 
Onu her zamanki 

"Meıerret11 kı
ra ata ne • in de 
buldum. Suali 
sorar sormaz : 

- Bana kas
. tin mi var? 

diye •ordu. 
Fakat " Su si
nekleri ,, mu
harriri düıOn
dü, ve ıu tas-

yerinde, 

, nifi yaptı : Malımul Yesari B . 

ilk gençlıkte: İhtiyaç. 
Orta gençlikte: Atk 
Orta yqlılıkta: Havca " dal· 

dan daJa,, 

ihtiyarlıkta: ihtiras. 

Dikkat edilirse Mahmut Ye
aari ilk gençlikle ihtiyarlık ara-
amı iki devreye ayınyor. Acaba 
neden? 

Kadınlar, .. Felek,, in 
çemberinde 

"Felek,, mefhumu Yunaıı 
esatirine göz
leri baj'lı bir 
kadın olarak 
tasYir edilir. 
Bizde ise"Kam
bur Felek,, di
ye bir erkeğe 

halle taliini 
bağla IDlfbr. 

Bu iki "esa-
tir,, arasıkdaki Rurhan B, 
cinsiyet ibtillfı, bizim kendisine 
kadın hakkındaki fikrini sormıya 
gittijimiz Felek «Burhan ettin 

Tnrklerin tarihte en çok mü
cadele ettikleri unsur! ardan 
bıri, muhteJif yerlerde muhtelif 
Onvanlarla zuhur eden ve or
talığı dehşet ve emniyetsizlik 
içinde bırakan gizli, ~·ıkıcı bir 
takım cemiyetlerdir. Türk mil
leti bu gizli cemiyetlerin her 
birile ayn ayn mücadele etmiş 
ve bunlan birer birer ortadan 
kaldırmıştır. Bu hafi cemiyet
ler neydi, müessisleri kimlerdi 
ve hedefleri neden ibaretti? 
Bu pek meraklı ve cazip mevzu 
.. Cennet F edaıleri " ünvanlı 
yeni tefrikamız içinde geçecek, 
onun en esrarengiz noktaları 
birer birer gösterilecektir. 
Hem ıark, hem garp ilemini 
fevkalAde alakadar eden bu 
tarihi, dini, siyasi büyük ro
man bir çok karanlık fakat 
son derece meraklı tarihi ma-

li vekili Fazlı 
Beyle şehir ve 
vilayet erkim 

tarafından kar- M. Va~anın btr leroJtqi 

ıılanacaktır. M. Valko Perapalia 
otelinde istirahat ettikten sonra 
F azh Bey tarafından ıehrin tama
şaya değer yerleri ve bava mü
sait olursa, Boğaziçi gezdirile
cektir. Macar Hariciye nazın 
akşamlayın ekspersle Ankaraya 
hareket edecektir. 

lstanbulda 270 kiloluk bir kadın 
~lutlreme Hilen g11zete-

cilerdrn bir grup 
'''ııaı havadia veren gazeteci 
~yeti olduğunu, havadiai ek
'etiya biribir erinden aldıklannı 
16Jlemi9tir. 
'7 [Alt tarafı 2 inci sapfamızda 1 

Herman meselesi 
llıt4 dmetınf;.hldldaı lfin 
lıenııni bir ,eıulde cereya

nını g6!Jterivor 
lttıkara, 22 (V akıt) - Her~ 

"-lll laprerin miras vergiaini 
•etınemek için bir meb'usa da 

1 

~ı. bin ıira kadar para verildi
•lllClen bahis bazı neşriyat ol
htlftu. Yapılan tahkikata göre 
l \1 ~eaeleye kanttarılmak isteni
: 

1111ıin Ardahan meb'usu Tab
A:a Bey olduiu anlaıılmııtır. 
le· C.lc hük4metin yaptığı tah
~ D~ticeainde itin tamamen 
cled· bır tekilde cereyan ettiği, 
bl~- kodunun ulı olmadığı 
--..lnıaktadar. 
.._~Y~ vekilinin bu hususta 
~ günü izahat vermesi 
~ı.dir. 

ceralan tenvir edecektir. 

Bekleyiniz! 

Şakir B. 
Devlet bankaz 

müdürü olursa ... 
Ankara, 22 (Vakıt) - İktısa 

vekili Şakir beyin Devlet ban
kası umum müdürlüğüne getiri
leceği hakkındaki şayıalar kuv
vetlenmektedir . 

lktısat vekaletine Maarif ve
kili Cemal Hüsnü beyin getiri
leceii söyleniyor. 

Ankara, 22 ( Vakıt )- Şeh
rimize gelecek olan Macar ha
riciye nazınnın ıerefine evveli 
Türk ocağında bir çay ziyafeti, 
müteakiben Hariciye vekiJi bey 
tarafından bir balo ve çay ziya
feti verilecektir. Baloyu Gazi 
Hz. nin teırifleri muhtemeldir. 

Yeni bütçemiz 
- 1 -

Azami tasarruf esaıbr 
Memur adedi auıltıl11C1Jk 

Ankara, 22 (Vakıt) - Hn~
met, paramızın istikrannı ko
rumak için yeni sene blitçeain
de azami tuarruf teminini ka
rarlaştırmıştır. Umumiyetle dev
let memurlan adedinin kabil 
olabildiği kadar azaltılması için 
bütün vekilet ve mOdliriyeti 
umumiyelerin bu husuata birer 
proje hazırlıyarak bat vekllete 
vermekte olduklan söyleniyor. [ ,,...., ' ..... ııfM» 1 
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Hikmet B. 
Mu -;tan tik hikmet B. 
hakkında Bursa mah

kemesi bugün hük
münü verecek 

Ankara, 22 (Yakıt ) - Müs
tantik Hikmet B. in muha
kemesine de ağır ceuda de
vam edildi. İstinabeler okundu. 
müddei umumi halıcı Petrin iki 
ifadesi arasındaki mübayeneti ifa
ret ederek bu cihetin Yusuf 
Ziya B. in if ad esile teeyyilt et
liğini, bunun cürüm otaupnu 
söyleyerek evrakın kendisine 
tevdiini iıtedi. 

Hikmet B. in Petriyi tehdit 
meselesinin mürettep olduğunu, 
~stinabe eınaıında da nazan 
dikkati celbeylediğini söyledi. 

[ V AK1T m le graf ve telefon haberleri -] 
-----~........._._--.as 

Lond ra konferansı can çekişiyor 
Fransa ve ita/yanın uzlaşmaması 

yüzünden ileri sürülen bütün 
teklifler suya düştü 

Nev- York, 22 (A.A) - Umumiyetle gazeteler Londra konfe
raıının nazik ve mühim bir safhaya girmiş olduğunu teslim 
mekte ve bu Yaziyet 1karf181nda Amerika ve lngiltere hükumet
lerini konferanaın ialataa uğramasına mani olmağa çahımağa 
davet etmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Londra konferansı 5 büyük bahri devlete 
ait ıfilolann 1939 11e11eaine Jkadar müstakil bir ha de bulundurulma
aına dair M. IMa'kDonaY ltarafmdan ileri sürülen teklifi tetkik 
etmiftir. 

Londra~ 21 (A.A} - Bahri konferansta derin bir bitkinlik 
aliimi giirflnmektedir. lıondrada kalmlf olan Fransız murahbaslan 
M. Grandiyi [(Ördükten sonra Pariıe gelmek için tertibat almış

lardır. 

Yunan nıeselesi 
Ankara, 22 ( Vakıt) - Tevfik 

Kamil B Hariciye Vekıli Beyi 
köşkünde ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüştür. 

Yunan meselesinin yannki 
Heyeti VekiJede müzakeresi 
mukarrerdir. 

Yunan sefirinin zevcesi tifodan 
hastadır. 

Açıktaki ~bitlerin m1Jc11la1 ı 
Ankara, 22 - Maaş kanu

nunun bazı maddelerinin tadi i 
liyıbasına g6re ihtillı ve irti
klptan bqka vazifelerine mU
teaUik buauılardan dolayı mu
hakeme edilmek liıere açığa 
alman ubitlerle aakeri memur
lara muhakemeleri mnddetince 
yarım maaı verilir. 

Gazi köprüsü 
Toplanan para 6 yÜl 

bin ıiray ı buldu 
Y oJda kaybolan, Gazi köprü· 

sü projesinin ikinci kopyesinin 
Emanete geJdiğini yazmııtık. 

Projenin tetkiki devam etmek
tedir. Tetkik ve tasvibi mütea· 
kip köprü münakasaya konacak 
münakasa müddetı ilç ay olacak 
ve köprünün İnşası iki sene sO
recektir. Münakasanın altı aydan 
evvel danına ihtimal verilmiyor. 
Bu köprü için nakil vasıtalarını 
yapılan 1 O para zam bugüne 
kadar 600,000 liraya baliğ ol· 
muştur. 

Türk - lngiliz hakem 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk - lngiJiz mah
kemesinde dün bazı davalara 
bakılmıştır. 

Müddei umumi iddianameye 
geçti. Potikyanın ılıOniyeti ıah
siyesinin tahdidinden ceza kanu
nunun 181, Kadriye hanım me
ıelcıini Hikmet B. in cümleli 
telgrafla seryaveriiğe bildirerek 
telgrafçılara ifşasından madde 
229 Petriyi tehditten 191 teczi
yesini, şoför Lutfiye ait dOlan
dmcıhktan beraetini istedi. 

M. Tardiea ile N. Briandın 7eni teklifler yapılmazdan evvel 
Londraya dönmiyecekleri kafi surette ıhaber verilmektedir • 

Hindistanda boy 
kot berdevam 

Çan Kay Şek 

muhakemeleri neticesinde be
raet edenlere aynca bir ıey 
verilmeL ı======Tı=.===d======d========~--

rum. sım uysay ık ounu da 

SaatlSte açılan ikinci celsede 
Hikmet B. maznun olduğu me
seleler hak~ında uzun ve mühim 
müdafaattan :aonra dedi k'i : 

Vazifei kanuniye ~e v-ataniyemi 
yapmış bir adamım, sizlerden 
adaletten gayri hir fCY çıkma
yacağına vicdanımla kaniim. Na
mus ve şerefle yaşamış hir hak
l<ımı lelcelemek isteyenlere karşı 
temiz vicdanlarınız gayet güzel 
hükümler verecektir. 

Müteakiben Ati Şevket, irfan 
Emin, Rami B. ler müdafaada 
bulundular. İrfan Emin B. inki 
çok müessirdi. 

Karar yarın öğlenden sonra 
tefhim edilecektir. 

M. Meclisinde 
Ankara, 22 (A.A) - Meclis 

bugün toplanmıştır. Ban vekalet 
ve dcvairin l 929 bütçelerinde 
münakale icrası hakkındaki ka
nun kabul edilmiş ve belediye 
kanununu müıak~resine devam 
olunarak 14 üncü maddesine 
kadar kabul edilmiıtir. Mec is 
pazartesi günü toplanacaktır. 

Bey» in ıahsına taalluk etmez. 
Çünkü «F e.ek» ne kamburdur, 
ne de kadın. O, yalnız, bir ~lf_dr
dı. 

işte «Felek• in fikri : 
- Erkeğe naz.aran kad1n, 

bence sadece anadır. 
fa. 

Gandi köylülerin 
hareketini tenkit 

etmektedir 
Jembusar, 22 (A.A) - Gan

dinin dün uğramış olduğu Ankhi 

kasabası .ahalisi bir içtimada 
hazır bulunan polisleri boykot 

etmişler ve polisler yiyecek bu-
1amamışlardır. Gandi ıköylülerin 
bu hareketini takbih etmittir. -- ~-
Mütekait zabitler 
ve tekaüt kanunu 

Ankara, 22 - Mecliste mev
cut bir cereyana göre, tekaüt 

kanunu müzakere edilir.ken 
Müdafai milliye encümeni mü
cadeleye iştirak etmiş olupta 

aon zamanlarda tekaüde sevk 
o'unan zabitanın yeni kanun 

mucibıncc tekaüdiyelerini alma

larmın temini için kanuna bir 

madde ilavesine lüzum iÖste
recektir. 

itilafın imzası 
Atina , 21 - İyi malumat 

alan mabafilde temin edildiğine 

göre, Ankarada cereyan eden 
müzakeratın biterek itilifname-

nin imzası arasında on bet 
günlük bir müddetin reçmesi 

icap edecektir. Bu g{lnktınden 

başka miifkWltm çıkması zan 
ve tahmin edilmemektedir. 

\1 AK ·r ın tetrikasu 127 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
gün ben bakmak için mUnave- " O - Allah Allah çıldırtma 
beten vazifelerimize devam et- beni .. Tabiat bana sütlü me-
.,uzsek ikimizi de kovarlar.. meler vermemiş ki çocuk emzi-

Ben - Bu aş kir... reyim .•. Bu emzirme uzuvlerine 
O - O halde? •en maliksin. Hilkat sarahaten 
Ben - Bu çocuk bakımını senin vazifeni temin etmiş .. 

mUnhasıren bana kabul ettire- Bu bedahat 6nlinde niçin isyan 
mezsin.. Bır gün sen, bir gün ediyorsun? 
ben ... Mesele böyle hallolunabi- « Ben - Bu UzüntnlerJe işte 
lir. görl;yorsun sütüm kaçtı. Çocugu 

O - Bir ucunu kulpunu bul emzikle büyütüyoruz. 
da öyle yapayım.. Yavrunun agzma bunu benim 

Ben Bilemem... kadar sen de verebilirsin •• Süt 

(,in reisic'iJmhuru muhalif
leri teJıdıt edivor 

Şanghay, 21 (A.A) - Reiai
ctımhur M. Çang Kay Şek, Ki
angsu ve Chekiang eyaletleri 
kıtaatını teftiş etmek üzere ani 
olarak buraya gelmiıtir. Mlip
ıUnileyh, hükumetin sulbü arzu 
etmekte olduğunu ve fakat her
hangi bir askeri hizbin çıkara
cağı isyanı teninle amade bu· 
lunduğıınu beyan etmiştir. 

Bir ha$tanedeki on be~ 

ihtivtır odtılarında 
zehirlendıler 

Cholet, 21 (A.A.) - Hotel 
Dieu hastanesinde tedavi edil
mekte olan bir takım ihtiyarlar 

sabahleyin yemekhaneye gel
mediklerinden hastane müstab-

dimini oda ıarına gitmişler ve 
hepsinin kalöriferden intişar 

eden hamızı karbon ile tesem

miim ettiklerini görmlltlerdir. 

ihtiyarlardan 15 inin vaziyeti 
vahimdir, biri ölmüştür. 

Haftada 48 saat 
Avam kamarası ma~auı 

ma~tahdimlerinin mesai 
miiddetini tesbit etti 

Londra, 21 ( A. A ) - Avam 
kamarası mağazalar müstabdiminin 

mesai saatlerini haftada 48 saat 
olarak teabit eden kanun liyi
buını kabul etmiştir. Yemek 
aaatleri dahil değildir. 

f stanbul radyosu 
Ankara, 22 ( Vakıt) - İstan

bul radyosu yakında faliyetine 
başlıyacakbr. 

alınırken nevine, halisiyetine dik
kat edilecek ... Kaynatılacak 
emzikler takımla gayet temiz 
tutulacak.. Çocuğun ğıda za
manlan bilinecek, bezleri değiş
tirilecek. Yıkanacak.. Tabiatın 
bana bir çift kuru meme vermiş 
olması hep bu işleri üzerime 
yiğmana değişmez bir sebep, 
bir selahiyet sayıla bilir mi? Se
nin sUtlü memen olmadığı halde 
bu hizmetleri görmez misin? 

O - Tuhaf .. Tuhaf çok tu
haf.. Hilkat hilkat olalı analık 
baba'ık vaıife 1 erinde böyle garip 
bir revoliision görülmemiştir. 
F eminiz.mi ihtilali ile kadın kafa
ları böyle cezri terakkide dört 
nala giderse pek yakrnda analar 
babalar geliniz. bizim yerimize 
şu çocukları doğuruveriniz diye
cekler,. Çünkü erkeğin ıOtü ol-

Gazetecıler 
( Ü.t tar.it ı And aayıf amızdadır 

Selim B. (Son saat) İrtiıa 
haberini (Akpm) razetui gibi 
mDddei umumi beyden Aldağını 
batta mOddei umumiam (muhar
rir gönderin izahat vereyim) 

dediğini, muhabir gönderdikle
rini, aldıkları malumatı neşret
tikleriai ifade etmiştir. 

Burbanettin 8. (Milliyet), irti
fa hadiaeaİDİD haddi zabnda 
bazı memurlara taa hiku olması 
hasebile bütiln devlet memurla
rının bu şaibe altında kalma
ması için gazete.lerin bu noktayı 
bilhassa tenvire çalıştıklarını 

beyan etmiştir. 

Refik Ahmet B.(Vakıt)- Bazı 

adamlar tevkif ediıerek bakla
nnda lüzumu muhakeme kararı 
verilmiıti. Bu hadise, bu neş
riya tm hılifı hakikat olmadığını 
gösterir. Bazı memurlara rüşvet 
verildiği söylenmiştir. 

Bunu yazarkan inmmıyoruz. 

Mevkuflar temettülerini biribir
lerinden aaklamak için bunu 
uydurmuş olabilirler, dedik. Bu 
cihet, nqriyabmmn müheyyiç 
olmıyacağını gösterir. Heyecan 
zaman meseJeaidir. Nefriyatımız 
müheyyiç olaaydı, intiıari günü 
müddei umumi de miltebeyyiç 

!olur, ikamei dava ederdi. Hal
buki dava, çok sonra ikame 
edilmiştir. Bu hal müddei umu
minin bile bu nepiyattan müte
heyyi~ olmadığını g6aterir. 

Reis-Bu memurlar kimlerdir? 
Refik Ahmet Bey - Bilmiyo-

mamaaa doğurmasına hiç bir ma
ni tqkil edemiyeceğe benziyor. 

Ben - Sen doğurmuş ol, 
ben doğurmut olayım. Bunun 
ehemmiyeti yoktur. Çocuk bir
kerre dünyaya geldikten sonra 

bütün ehemmiyet bakma mesele
si üzerinde toplanır.. Bu işle 
ikimiz yarı yanya mqgul olaca
ğız .. Anlıyor musun? Çocuğun 
kakasına, bezine, sütüne, emzi
ğine sende benim ıibi bakacak
sın. Bu işi görmek için kadın 
veya erkek olmanın hiç ehem
miyeti yoktur .. 

O - Nasıl yoktur? Divaneler 
gibi bağırtma beni.. Tabiat ço
cuğa bakma hususunu ama ba
ba tarafından biç birine hakkı 
itiru vermiyecek surette tayin 
ve tahdit etmitlir divorum 
sana ••• 

bila tereddüt yazar, kendilerine 
sorardık. 

Müteakiben Gümhuriyet müdiri 
mes'ulü Agah beyin raporu 
okundu. Bu raporda Agib beyin 
gelemiyecek kadar hasta olduğu 
yazıhyordu. 

Avukat Rami Bey Agib Beyin 
ırelemiyecek kadar hasta i•~ 
bura· memleket hastaneıind~ 
tedavi için celbini istedi. 

Buna irfan Emin Bey ıu ce
Yabı verdi: 

- Mamun memleket hastane
sinde ikamet etmez. Tevkifhane
ye getirilir. Hastanın yatağından 
kaldardıp mahkemeye celbı dün
~cıa goruımenııi'"ıao lıı"-- .. nla 
mıza da muhaliftır. 

Badehu diğer gazete c:la•ala • 
nnın tevhidine dair olan evrak 
okunarak heyeti hakime mtiza
kereye geçti. 

Nakil karan olmıyan hakaret 
davalarının burada rOyet edile
miyeceğinden onlara ait evrakı• 
mahalline iadesine, Aglb S. 
hakkında yeniden celpname ya• 
zılmasına, davamn 5 nisan cU"' 

martesi günli saat 9 bucukU 
devamına karar verildi. 

Burusa, 22 ( Vakıt ) - lnao• 
bul gazetecilerinin mubakeme.ı 
burada büyük alika ıle karfr' 
landı. Burusa hukukçuları, mll" 

allim ve muallimeler, zabitle' 
mahkemeyi hıncahınç doldur' 
muşlardı. 

Muhakeme iki buçuktan bete 
kadar sürdü. 

Gazeteciler müteakip cel· 
sede bulunmamak iznini aldıW· 
Yarın ( bugün ) İstanbula h•' 
reket edeceklerdir. 

" Ben - Yalan söylüyorsll~ 
Tabiatin serahaten böyle b•~ 
emir vermek için dile geldiğİ1'1 

bu kiinatta henüz kimse itit111t 
miştir. 

" O - Demekki terakki ,e 
inkılap namına işidilmedik gar•· 
bette iddialara kalkan k•d"' 
ıımanklığı tesirile tabiatlll ~o: 
ğurma, emzirme usulleri deJlf 
tirilecek öyle mı? i 

"Ben - Evet öyle.. f e::, 
evolusyonlar yavaş yavat 

1 
, .. 

şeyin altını üstilne getiriyor 1~ .. Evvelden yumurta Uz.erine kU d•· 
ka yatmayınca civ civ çıkfll'' f' 
Şimdi makine ile binlerce Y'bo 
ruyu birden çıkarıyorlar. Ve .olı 
küçüklere hiç bir ana t9 rıılt 
bakmıyor. Diğer bir siste 
büyüdülilyor. 8,,,-
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Tüyle1· ürpertici facia 

Ortaköydekı otomobil kazası 
nasıl oldu? 

ft' - -r akıt u muharrir ve fotoğrafçıları 
faciayı tesbit ediyorlar 

Çtırpışan otomoblllerdt>n 
biri bu hale geldi 

~l 

l'İıcıa kurbanları muayene ediliyor 

~ "•elki gece B~iktaşla Şoför Hakkı da karşılattığı 
tl Ortaköy arasında vukua otomobil gibi tramvay raylarını 
n erı feci otomobil kazasını takip etmektedir. 
llkQ nüsha- r--------------. 
~' Yazmışnk. Bir şoförün sarhoşluğu 
dı~"rı Yeniden yüzündE n birkaç Türk 
R•rnız mu- ailesi mahvoldu 

Her iki oto
mobil caddede 
ayni yolu takip 
ettikleri ve her 
iki otomobil di· ~I aıalümatı 

~~a derce
l~ı: Şoför l erin sarhoş olup ol-

madıklarına dikkat etmek 
ve sarhoşları cezalandırmak 
zabıtanm ve belediyenin vazi
fesidir ; bu vazifenin ifasını 

ğerinin kenara 
doğru manevra 
yapacağını ümit 
ettiği için mü
sademe şiddet
le vukua gel
miştir. 90 kilo-

,,
1
649 numa
'sdc "Bu ik,, 

~ otomo- zabıta ve bcİediyeden ısrar ile 
~~ çalıtan istiyelim. Fakat ayni ıtamanda 
-~ lıı~t, gece kendimiz de otomobile biner-

l'ırını dört-
k.. ken şoförlerin sarhoş olup 

'rı;:oğlunda olmadıklarına bakalım; çünkü 

metrodan fazla 
süratle giden 
iki otomobilin 
çarpıtması çok 

t illa pa- sarhoş bir şoförün otomobiline 
• 11 M'k ı c, göz göre binmek bir insan 

lıya is- için bile bile intihar etmekten 
t ij 

· ç mUş- başka bir şey değildir. 
1\ lllınıştır. 

şiddetli olmuı 
otomobiller ta-

t •faları dumanla olan müşte
t aebeğc kadar bir geıinti 
lllak arzusunu izhar etmişler 
'l)fö • . . . 

1 • tc hn~h gitmesı açın emır 
lllı.flerdir. Dolmabahçeye inin-
'lıtıştcrilcrinden farklı olmı-
!Oför otomobili cadde tenha 
~u İçin son süratle sürmiye 
b~ış, Beş ktaıı geçince sür
d •raı daha arttırnuşbr. Kılıç 
~ Çırağan caddesinde tram-

r"~larını takiben i erliyen 

8•• chmcdin otomobili uzak
ıtıl.lr~tc gelen bir otomobille 
·tı: arşılaşmıştar. Bebek ci-
S tn gelen otomobil kapalı, 
İd llurnarah ve şoför Hakkı
i "ı'esindeki arabadır. İçinde 
• br h" ~\a a ım, Siyret Efendiler 
ctk"'•n, Suzan Hanımlar bu

tadır 

rnamen parça· 
lanmıılardır. Şoför Mehmet ile 
Mike aldıkları yaralar netice
sinde derhal ölmüşlerdir. 

Diğer yaralılar biraz sonra 
Beyoğlu hastanesine kaldml-

mışlardır. Nuran Hanımla Ilya
nın yaraları ağırdır. 

lzmirde fabrikatör olan Zeki 
İbrahim, Siyret Efendilerle ,

0
: 

för Mehmedin muavini Mığır
dıcın ve Sıraservilerde oturan 

Suzan Hanımın yaraları hafif .. 
tir. 

Pavli yarası pek hafif olduğu 

için hastaneden çıkmıştır. İki 
kişinin ölümü ve dokuz kişinin 

yaralanmasile neticelenen bu 

çok feci kaza hakkında müddei 

umumilik ve zabıta ehemmiyetle 

tahkikat yapmaktadır. 

Lima ş e i ne er yap ı 
neler yapacak ? 

Şirketin bugün umumi kongresi 
toplanıyor 

Şehrimiz Liman işleri it.hisar 
şirketi bugün saat 14 te senelik 
umumi içtimaını aktcdecekti.-. 

Hususi işleri- in tesviyesi ı~ ı . 
evvelce Anka-
raya giden tir- • 
ketin umum mü· 
dürü Hamdi B. 
bu heyeti umu· 
miye toplanı

şınc' a hazır bu
lunmak üzere 
şehrimize dön
müş ve ıçtima 

hazırlık:arına ik
mal ettirmiştir. 

Hamdi B. dün 
şirketin bir se- / ••nnn ~irketı müdıi• • 
nelik faaliyeti llamdi B. 
ve önümüzde!<. sai yılı içu ı , 
yapı lacak yen iıiı:eter hakkında 
kendi~ile görüşen bir muharriri· 
mize şu izahatı vermiştir: 

Neler görüşülecek? 
- Umumi içtimada şirketi

mizin bilanço ve nıurakip rapor
ları okunarak milzakere edile
cek ve temettüün sureti tevzii 
görüşülecektir. 

Bu sene şirketimiz umum iş
letmeden ~ 29256 lira 11 kuruş 
safı temettu hasıl etmiştir. Bu
nun 26118,20 lirasını favkalade 
ihtiy11t akçesi olarak ayırmak ve 
hissedarana % 6 faizden mu· 
addet temettü olarak % 6 daha 
tevzi suretile ternettü tevziatını 
% 12 ye iblağ etmek hususla
rını d~ bugün müxalcer~ edece• 
ğiz. · 
Şirketin bir senelik f4alivef i 

Bu sene limanımızda faaliyet 
geçen seneye nazaran çoğalmış· 

tır, 1928 senesinde ecnebi va
purlardan tahliye ettiğimiz eşya 
424687 ton iken 1929 senesinde 
471195 tona çıkmıştır. İthalatın 
bu tezayüdü senenin teşrinev
'Veline tekaddüm eden iki üç 
ay zarfında olduğundan malla-
nn ~irdenbire limanımıza gel
mesı mühim bazı müşkillatı mu-
cip olmuştur. E7cümle gelen eş
yayı koyacak kifi antrepo bu
lunamamak yüzünden eşya ma-
vunalarda çok kalmıt ve bu da 
hariçten bir çok vesait kirala
mayı ve şirketin zararını intaç 
etmiıtir. 

Ancak bu zarar diğer aylarda 
yapılan kArlarla telifi edilmiş, 
si.n, bu müşktilitına rağmen yine 
hıssedarlara şayanı memnuniyet 
bir temettü 'Vermek imkanı el
de edilmiştir. 

Bu sene yalnız ecnebi vapur
lardan 4000000 parçaya yakın 
eşya tahliye edilerek ashabına 
teslim olunmuştur. 

Su tevzıatı 
Bu ıene vapurlara ıreçen se

neden 38000 ton fazla su veri-
lerek miktar 261374 tona iblağ 
edilmiştir. 

Kômür tevziatı 

Kömür tahmil ve tahliyesinde 
de 929 senesindeki muamellta 
nazaran % 23 nisbetinde faxla
hk vardır. Bu sene limanda •a
purlara 684382 ton kamnr ve-
rilmiştir. Bu miktann içinde in
hisar haricinde bulunan Seyri 
sefain Şirketi hayriye ve Haliç 
vapurlan kömürleri dahil değil· 
dir. 

Tahlisive ve d4lgıç i~leri 
Bu sahadaki faaliyet geçen 

senelere nazaran normal olup 
dalgıç yalnız çirketimize veril
mesi için hükumete müracaat 
edilmiştir. Bu talebe bugünlerde 
cevap alacağımızı ümit ediyoruz. 

Şirket neler aldı? 
Geçen sene zarfında limanı

mızın yeni ve asri vcaaitle tak-
viyesi hususundaki proğramımı
zın mühim bir kısmında müvat
fak olunmuştur. 

Holandadan beı küçük römor
kör celp edilmiş ve aynca ma
zotla müteharrik iki motör ıi-
pariş edilmiştir. İngiitereden son 
sistem 4 su tangı ve 6 çelik ma· 
vuna ketirilmiştir. Bu ıene ni· 
hayetinde ceman 447 abıap 

mavuna ile beraber tahliye ve
saiti 490 parçayı bulmuttur. 

Şirketimiz bu sene bir tamirat 
fabrikası vücude getirmiı ve Ba· 
lattaki ka:afat yerini emlik 
bankasından 30000 liraya sabn 
almıştır. 

Bu sene için 
İdnde bulunduğumuz ıene 

zarfında bir idhalat şehri olan 
İstanbulun liman itlerinin kıs
men azalacağını tahmin etmek-
teyiz. Bunu nazarı dikkate ala
rak tarifelerin bazı kısımları
na küçük bir zam icruını tar-
rife komisyonundan ve hükü
metten talep etmek mecburiye
tinde kaldık. 

Gerek bununla ve ıerek 
umumi masraflarımızda yapaca
gımız tasarrufla işlerin azalma-
sından mütevellit zararlı vaziye
tin önüne geçeceğimizi ftmit 
etmekteyiı.» 

Istanbulda 270 kilo ge-
len bir kadın 

Alman matmazeli talip bulursa 
evlenmek niyetinde 

Evvelki gün Pireden limanı
mıza muvasalat eden Paris 
vapurile İstanbula Anna Roza 
isminde bir alman kadını gel
miştir. Bu fevkalade İri ve şiş
man kadın tamam 270 kilo 
sikletindedir. Vapur Galata 
rıhtımına yanaşınca kendisini 
merdivenlerden indirmek bir 
mes'ele o!muş, basamaklar çat
lamış ve zincirler kopmuştur. 
Kadın bin müşkilatla rıhtıma 

çıkınca kendisini otele götüre-
cek bir vasıta bulunamamış. 
otomobiller dar gelmiş nihayet 

açık bir fayton tedarik olunmuş 
ve kandırılarak bir çok kişilerin 
yardımile kadın arabaya bindiril-
miştir, Dün bu misli nadir gö
rülen şişman kadınla ikamet et
tiği (Kohot) otehndc bir rnuhar-
ririmiz görüşmüttür. Matmazel 
Roza muharririmiıe kalın bir 
seıle ,unları söylemiştir: 

- 23 yaşındayım 270 kilo 
geliyorum. 

Şişmanlığım irsidir. Tahmioi:
n~z hilafına gayet ax yemek 
yıyor ve uyumaktan zevk du-
yuyorum. Kendimi halka teıhir 

VAKIT. 23 Mart 1930 -

J J tanbu un ha vatı 
Çekirdekten beledıyeci 

Zabıtai belediye iıaret ktırsü
:.ü Eminönll meydanı gibi kala
balık bir yerde küpegündüz bot 

kalır mı ? Otomobiller birbirle· 
rile çarpışmaz, tramvaylar bir
birlerine airmez, halk ezilmez 
mi ? KürstlnUn nıerinde gördü· 
ğünUz çapkın lnzumu takdir et· 
tifıi için mi yokıa işaret memur· 
luğuna özendiğinden dolayı mr 
oraya çıkmııbr, dersiniz? 

Açık resimler 

Yeni poıtahane duvarlan kart 
poıtalcılann ubklan açık saçıl< 
kadın reıimleri ile garip ve 
çirkin bir manzara arzetmekte
dir. Bu itlerle alAkadar olmalan 
llıım relenler uyuyorlar mı? 

Seyyar kunduracılar 

Yeni cami avlusunda eski sey
yar berberlerin yerlerini şimdi 
kundura tamircileri tutmuşlar
dır. 

edf'rek para kazanmak için 
Amerika dahil olduğu halde bü
tün dünyayı dolaştım lstanbulda 
Şebzadebaşında 10 - 20 kruşa 
kendimi gösterec~ğim. Ondan 
ıonra Ankara, Mısır ve Afrikayı 
ziyaret edeceğim. 

Muharririmiz aynlırken bu 
minimini matmazele ( r ) evlenip 
evlenmiyeceğini sormuş, M. Ro
za tatlı bir tebessümle gülerek 
fU cevabı Yermiştir : 

- Erkeklerden bana talip ç.ı· 
kacak kimse göremiyorum. 
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Bır müzakere vesilesi le -Türkiye cümhuriyct in n 1924 1 
te lise iptidai .erıle dığer ilk 

mektepler arasında mevcut pro
gram ve sene tarkım, ve orta 
tahsi lden ucreti kaldırmak su
retııe- tatbıka başladığı tek 
mektep meselesi son günlerde 
bütçe müzakeresi münasebetı 'e 
F ransı1 parlamentosunda uzun 
münakaşalara sebep o ciu. 

Büyük harbin Avvupada ıh
das cyledığ en büyük iki me
sele vardır; biri iktisadi, öteki 
de terbiyevi buhranlan hallet
mek davasıdır. Büyük harp, 
1914 den eve ki iktısadi müva
zeı eyi her memlekette bozdu. 
Millellcr hala bozulan bu muva
zene yerine yeni bir müvazene 
kormağa çalışıyor ar. Kezalık, 
harp bir çok kıymtleri yıktı. 
Yeni içtimai ve iktısadi vnz"yet, 
mektep teş 1ci atında tahavvüller 
v e terbıye sıstem nde de yeni 
jdea 1Jeri ve tarz art i .. tıyor. İktı
sntçılar bir taraftan bozu1an 
vazıyet yerine diğerini ikameye 
çaıışır1ar~ .. en, yeni iş ve faaliyet 
hayatına uygun terbiye şartları da 
mütefekkır eri meşgul ediyor. 

Son gımlerde bütçe münase
betiJe Fransız par ömentosunda 
uzun münakaşalara sebep olan 
tek mektep mese esi de Büyük 
hnrbin inkişafını tacil ett ği 
demokrasi zihniyetinin zaruret
lerinden bıridir. 

1 k tahs !de tek mektep sis
temi kabul edildikten sonra orta 
tahsilde de tek mektebin kabul 
ctt.rılmesi Fransa da bilhassa 
radıkal sosyahstlerin program 
arına dahi bu unmakta idi. 
Sınıf ve servet farkların tahsil 
muvacehesınde ka dırılarak her 
çocuğun iJk tahısil.nin ayni pro
grama ve ayni teşkiJata t bi 
i k mektep erde m ccanen olma
sını ıstıhdaf eden is ahat yapıl

mıştı. Şimdi de orta tahsıı ka
p larmı yine sınıf ve servet fark
ları gözetmeks:zin yalnız kabiliyeti 
o'an ara açmak münakaşası var
dır. 

Şimdiki Tardiyö hükumeti, 
tecrübe mahıy et ınde olmak ve 
orta mektebin i k sınıfından 

başlaınaK iizerc ücreti kaldırı
yor. Kler katıer ile sağ cenaha 
mer.sııp olanlar bunu serbest 

Yarımasır cu•elJı.i • 

VAKiT 
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Derseadet ve biladi se ise 
de bulunan efradı esnafın 
istimal etmekte olduk ları 
mıkyasat ve evzanın sinini 
sairede olduğu misillu müte
karrıbülhulüt olan işbu dok
san altı senei rumisi iptida

sından itibaren dahi muaye
nesi ve darbı damgasına ib
tıda edileceğinden bu bapta 
billlmum devairi belediye 
müdürlüklerinden vukubula
cak tebligat mucibince et-

radı esnafın tayin edi ıen 

eyyam zarfında mevakii Ja
zımeye mikyasat ve evzanını 
götürüp damgalattırmam ı

lln olunur. 

Can kaygusu ! 
Dünkü gazeteler, epiy eski 

bır cinayetin karar ve 
hükmünü neşrettiler. Hasta bir 
bedbahtın, kanıyle ödediği 

buhranı, şifaya muhtaç iken, 
ölüm sargısile dindirılmiş. Tabi 
bir çoğumuz bir polis komiseri 
tarafından ö dürülen Vefik beyin 
acı macerasını unutmamışızdır. 
Bir doğramacı dükl<amnda baş
hyan hadıse, azıcık sou kanı· 
!ıkla orada kalır ve bir ai!e 
sönmeı, bır vatanda-ş kaybet
mezdik. 

Muhakeme tafsi atını dikkatle 
okudum. Polis komiserini si.ah 
kul anmıya mecbur eden can 
kaygusunun nsan haklarının en 
bü büyüklerinden biri olduğuna 
da imanım var. 

Ama şehıin en ka~abalık hır 

yerinde müdafaa·un her türlüsü 
mü. ı künken böy.e en sonuncu
suna gir işnıe!< acaba insanı dt;
şündürmiye cieymez mi? 

Parlak bir bıçak namlısı karşı
sında bütün iradesini kaybeden 
adan, eğer ömründe hiç bir 
tehııke geçirmem ş bir tecrübe
s .z olsaydı, bir dereceye kadar 
mazeretıcr ou'unabilirdi. Fakat 
ömrünü azılı şerır erle boguşmıya 
Vdkfetmiş, bu meslekte eskiye· 
rek i ıer.emiş bir komiser için 
böyle düşünülemez. Zaten kendisi 
de yakaladığı. idam sehpalarına 
çıkardığı katıllcrden bahsediyor. 
Şu haJd~ kotkuya ve kendis.ni 
hisapsızlığa sürüklivecek şiddet•; . 
sert heyec <tnlara karşı ir; de ft 

tecrübe zırhıle muhafazalı o.c...u 

ğunu kabul etn ek lazım gelir. 
!)onra işm en acı tarafı, bu 

kanlı vak'a cereyan ederken 
Hk kurşun, Vefik beyin eline 
isabet etmiş ve bıçağını düşür

müş o duğu halde, kom: 3er Ef. 
ateşi kesmemiş ve zavallının 
göğsünü kalbura çevirmış. Bıçak 
düştükten sonra, hangi tehlike 
ve hangi can kaygusu için mü
dafaa devam etmiştir ? Burasını 

anlamak zor, hatta imkansızdır. 
Hakimler, kimbilir nasıl dü

şünüp muafiyet kararı verdiıer. 
Onların işlerine karışmak aklı· 
mı:ıdan geçmez. F akal şunu da 
saklıyamıyacağım: bu kararı çok 
endişe ile okudum. Bir insan 
canının mabfuziyetine hürmet 
ede ilirken, bir başka insanın 
hayatını biçe saymak karşısında 
endişe, öyle sanıyorum ki en 
hafif bir histir. Kanun insanlan 
üniforma, mevki, rütpe ile değil 
insanlık mefhumu ıçinde muha
keme eder. Eğer her polis en 
küçük bir hareket kartısında 
silah kullanırsa halimiz nice olur? 
· Kanun korkusu kalkarsa, dün
ya geniş bir mezarlığa döner • 

.S:evvoA 

meselesi haline gelmıştir. 
Talebesinin kitabını, defterini 

kurşun kalemini... de meccanen 
veren mektepleri idare eden 
Devletler (lsviçre gibi) hiç şilp
he yok, demokrasinin mana ve 
istikametini en iyi kavramış o·an 
memleketlerdir. Cemivetler, 
kendi işlerini iyi idare edecek 
olanları seçmesini bilirler. Elve
r r ki seçeceklerin ıeviyesile 
seçilenler arasında - insanların 
köle ve efendi diye aynldıklan 
beşeriyetin hazin günlerinden 
kalma itiyatla· uzun mesafeler 
ve derin uçurumlar kalmasın. 

Nazım Ali 

Spor 
Muhtelit takım 

Bugür. ilk hazırlık 
maçını yapıyor 

Gelecek ayın ortasında Viyana 
amatör muhteıitile karşılaşacak 

olan İstanbul Muhteliti bugün 
Taksim stadyomunda ilk hazırlık 

müsabakasını yapacaktır. · Bu 

birinci çalışma iç"n Rum muh
muhteliti davet edilmiştir. 

Futbol heyeti tahminimize na
zaran şöyle bir takım çıkara

ca tır: 

Ra"im 
BıırJ..an Ha)Tİ 

Hn&ııü Nihat Cevat 
Mehmet AIA Zeki Muzalfcr Fıltret 

Daha önümüzde müsait vakit 

olduğu ıçın Muhtelıt takımın 

en kıymetıi oyuncularla kuvvetli 

bir şekilde hazırlanması ımkin 

dahiline girmiş olacaktır. 

" 
Bi .i'ımum müttef.k ku-

Jüplere 
İ$/anbu/ mıntakaşı heyeti muk,uiye!inden: 

Mübım hususat hakkında gö
rüşülmek üzere müttefık kulüp-

lerin salahiyettar birer murah
haslarının 24 mart 930 sa 1 ı gü-

nü saat on sekizde mıntaka mer
kezini teşrıfıeri rica olunur. 

tik maç arı 
Futbol lıetJ~tinden: 28 

ma günü yapılacak 
aşağıda yazılıdır: 

Fenerbahçe stadında 
lkJnci takımlar 

Beylerbeyi - Topkapı - Kumka

pı saat 11 ( hakem Basri B. ). 
Kasımpaşa Eyip - Aıtınordu 

Hilil saat 12 (hakem Basri B.). 

birinci takımlar 

Beylerbeyi - T opkapı Kumka

pı saat 13,30 ( hakem Saim 
Turgut B. ). Kasımpaşa Eyip -

Altınordu Hilal ıaat 15,15 (ha
kem Saim Turgut B. ). 

1 aksim stadvumunda 
İkinci ta/irmlar 

Beşiktaş - Beykoz saat 11,30 
( hakem Sedat Rıza B. ). Gala
tasaray - F enerbahçe saat 12,45 
( hakem Rüştü B. ). 

Birinci tak,ımlar 

Beşiktaş - Beykoz saat 14,30 
hakem Sait Selibattin B. , yan 
hakemi lsmail, T evfık Beyler. 

Galatasaray - F enerbahçe saat 
16,15 hakem Kemal Halim 8. 

yan hakemi Fahri, Mitat Beyler • 

lf. 

Gareı, Boks Gülle, Bedeni 
Terbive mercklılarına 

lstanbulda alafranga gür ş, 
boks, atletik jimnastik ve gülle 

kaldırma öğrenmek iatiyen 
heveakirlarla vücutlarını takviye 
etmek istiyen nahif bünyelilerin 

ve yaratılıtlan ·itibarile kavi ve 
gürbüz vücutlu olup ileride bir 
tampiyon olmak ihtimali olan 

gençlerin kulübiimilzda talim ve 
terbiyelerine mahsus meccani 

kurslar açılmııtır. Arzu edenler 
pazar, salı perşembe günleri 

5 ten sonra Fatihte Haliç idman 
kulübüne müraat edebilirler. 

GELI Si 
. : -GOZEL 

Fena değil!. 
7 2yaşında bir kadın 

ilem seyahatine 
Ahiret seferine çıkılaca 
yaşta devri ilem ıeferi 
fena değıJ l 

• 
Kim küfreder. 

Gene o bahse geleli 
çende Alay kötkll 

dısını yazarken bir nok 
babsetmiye niyetlenmiş, 

dan unutmuştum. Nokta 
şimdi yazıvereyim. 

Ertuğrul Muhsin Bey 
açıp gözünü yumunca Hali 
ri Bey, fU cevabı vermiş: 

- Sen Avrupa görın 

adamsın, böyle küfiirler 
yakışmaz! 

Ey? Avrupa görenler 
retmezler de sade A 
gitmem it 
bozarlar? Eğer böyle 
Muhsin Bey değil, 
küfrederdi .•. 

Hem kuzum, bize eskideJI 
ti.diğine göre asıl "k6für 
Avrupadır .•• 

~ 
Hamiı : Bu fıkrayı yaı 

sonra (Uyanış) mecmuasılll 
dum. Orada ( Harpten 
atlı bir şiir vardı, ve 
Fahri Beye ithaf edilmivb• 
fın bu kadar yerinde 
az tesadüf olunur. 

Davetler 

8 - 3 - 9ntJ taı ;a.lf 
c. s 

unıunıiye içtimaının .. ' 
24-3- 930 tarı hine mtl· 
salı gününe mukarrer 
hınmuş olduğundan Y' 
uıeılnirda saat 15de a' 
Haııım ve Beylerin 
teşrifleri rica olunur. 
Ruznamei miJzaker~ 
~lecmua meselesi . 
Taavün sandığı işlet~ 

Tür~ gazel ıon'allar birbfinJtıt': 

Jüri intihabı için hey' eti 
miye içtima edeceğinde' 

• ıam izanın 25 mart ~_b..J 
saat dörtte Alay klfldP"' 
rifleri. ~ 

. Niıan meraai~ 
Şehit binbaşı Mazhar B. 

Kenan Beyle matbuatın kıdeıııtl 
tiplerinden İhsan Efendinin . 
Şaziment Hanımın nişan me 
bir çok zev~nn huzurile lbaan 1 hanesinde ıcra kılınmıştır. 

saadet temenni olunur. 

Pazar 

mm 
Mart 

1930 
Gonqfn dolufu: 5.59 - "'1111 :. f 
Ayın dolufu: 3,27 - ~ . 

Namaz 

Sabeb Ôtl• llıtadı 
4.3e ı2.20 15.48 
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İstanbulun teş- oaruımnunda Dayinler 

kilatı Daıültünunda vekilleri 
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V·ı -E Yenideıı bazı kür· 1 ayetle mane- d 
t· süler mi lağve i-ın tevhidinden 
8onra nasıl olacak? lecek? 

Uaıumi vilAyet meclısi idare Neşet Ömer B. Bu ta
heyeti lstanbul viliyetile Ema- sa vvurdan ha be' İm 
Qetinin birleştiri mesinden sonra v ok, O İ ~ O r 
tehir dahilinde vücude getirile- Dün bir arkadaşımız, Darül-
telc tetkilita dair bir proje ha- fünun ıslahatının ve lağvedilecek 
tarı.maktadır. Bu projeye gö- kürsülerin kafi görülmiyerek 
l'e lstanbul ıehri dahilindeki Tıp ve Huhuk fakültelerinde 
belediye daireleri iğvedilerek yeniden bazı kürsülerin Jağve-
Yerlerine 9 kaza ikame edile- dileceğini yazıyordu. 
CtlctQ.. Ea dokuz kaza Fatih Dün bu mesle etrafında bir 
S\lltanahmet, Beyoğlu, Rumeli- muharrimiz Darülfünun emini 
laiıın, Bakırköy, Kadıköy, Ada- Neşet Ömer Bey:e görüşmüş ve 
1-r, Üıkndar ve Bcykozda ihdas bu husustakendisınden malumat 
edilecektir. ıstemıştir. Neşet Ömer B. de-

Bu kazalar timdi belediye miştır ki: 
dl lire·en tarafından zabıtai be- - Bu haberi gazetede ben 
ed ı de okudum. Fakat Maarif veki-1Ye memur arı vasıtasi e yap-
tı..ı-~ ı lı'nın ıs :ahat proJ· emizi kafi gör--oaq teftiıleri, po is memur arı 
~~laaile yaptıracaklardır. Zabı- miyerek Tıp ve Hukuk fakülte-
\tı b k ı d' terinde yenıden bazı kürsülerin elediye teş i atı ağve ıle-
~~r. Şimdiki belediye müdür- lağvini ıstihdaf eden yenı bir 
'"ti kaymakam:ık sınıfına alına- proje hazırlamak ı stediğinden 
'-lcıar, ya Is anbulda, yahut kat'iyyen malumatım yoktur. 
dt b k Bizim aldığımız malumata Gıemleketin dığer ir aza C 

1 
H ·· 

•-d göre, Maarif vekili ema üsnu 
-.q a vazıfelerini ifa edecek- 1 D fü 
l d Bey stanbulda iken arül "nun er ir. 

ıs abatı etrafında bazı tetkikat 
.. tu proje yakında vilayet mec- ycı.pmış, fakültelerden müderris-
Uı11ıde müzakere edildikten sonra lerin tercümei halıerini istemiş 
()•biliye vekiletine gönderilecek ve bu evrakı beraberinde An-
Dabibye vekileti de projeyı karaya götürmüştür. 
tetkik ettıkten sonra bir kanun Bu tercümeı haller vekaletçe 
IAyihaai halinde B. M. Meclisine tetkik edildikten sonra Darfüfü-

levk.edecektlr. Kanun l~tanbu!- nunda ipka ediıecek müderris-
da l:iu tefkillbn ne zaman tat- lerin seçilmesi için Maarif veki-
bik olunacağını da teabit ede- linin riyasetinde Darülfünun di-
Celdir. vanının bir içtima aktedeceği 

Vasati •• omur •• 

Memleketimizde 
40-50 arası mıdır? 
'Sıhhive mdd-/lrllnıln $6y

ledikleri 
let.nbul birinci hukuk mah

~eaıesinin bir dava dolayısile 
sıhhiye mfidllriyetinden bir in
'-nın vasati 6mr0niln ne kadar 
QlduğUnu aormıya karar verdi
iiıu dOnkil nilshamııda yaz
~tık. Keyfiyeti Sıhhiye mü
t~ Ali Rıza beyden aorduk. 
'"illan .ayledi : 

•• Daha bize b6yle bir şey 
'°rulnıadL Soruluna, ben de 
~ elc&Jete bildirecejim. Vekile
ti._ bu huauataki çok doğru ve 
'-llhiyetli kararım istenilen ye· 
~ bildireceğim. Vefiyat ista
tiatuc:ıen, memleketin içtimai 
•'ıiyeti, pbıalarm meslekleri, 
)'"-Yit tarzlan tetkik edilme
.. __ timdilik biç bir ıey aöyle
lat11ıeı. 

" Diter taraftan bir doktor 
'leketimizde vasati ömrün 
~~ uaunda olduğunu aöy
-~ır. 

" ~ ...... JIAyett.e: 

Vilayet meclisi 
fırka grupu 

Uaıumt villyet meclisi fırka 
::-PU azalan dün fırka merke

de bir içtima yapmıı'ar, •e
~b-.. olmak dolayıaile eneli· 

eQlere intihap edilecek nam· 
:ueı; teabit etmiflerdir. Viliyet C::: buıftn villyette toplana· 

söylenilmektedir. 
Bu içtimaın Ankarada mı, İs· 

tanbulda mı yapılacağı henüz 
malüm değildir. 

Borsa 
Sabahları kapalı 

kalacak 
Maliye vekaleti 1arafından 

tasvip edilen bir karara göre 
yarından itibaren sabahları bor-
sada muamele yapılmıyacak 

borsa saat 2 den 4 e kadar 
açık kalacaktır. Pazar ve Cuma 
günleri borsa kapalıdır. -Ecnebi komünistler 

Bir habere göre Polis, şehri
mize geldiği anlaşılan 30 kadar 
Fransız ve Be çikalı Komunisti 
sıkı bir takip altına almıştır. 
Bunlardan bir kaçının elyevm 
polis nezareti altmda bulundu
rulduğu da yazılmaktadır. 

-- ---
M. Rcvas 

Ankarada bulunmakta olan 
muhtelit mübadele komisyonu 
reisi N. Rivas bugün şehrimize 
gelecektir. 

7 ~pe~ tiyatrosunda bu al?_,am aaal 
21,30 da. 

Evdeki ŞEHREMANE-:-1 
pazar... m ~ ~ 
Komedi 111 
4 peıde "'"""''""' 

·Nakleden
ler: Bedia 
Muvahhit, 
Va~fi Rıza. 

1111 

11111111 

Dün Ankaradan 
geldiler 

•••••••••••••••••••~••••~•m•~a 
: AL JOLSONun temsili : 

• : CAZ MUGANNiSi • 
• Cbanteur de Ja~z . : 
• filmi görmekte olduğu azim muzafferıyetlere bınaen. B 

Zekcfi B. b~gün tekrar • E L H A M R A S t N E M A S 1 N O A • 
Ankarava gidıvor : bir hafta daha irae edilecektir. 

Düyunu umumiye meselesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • rJ 
ıçin hükumetle temas etmek &Eili&Dl'SU!§BB& llBil&ilmllınlmXimi liilU~.U~U!llimiiınınit~ 
üzere Ankaraya gitmiş olan tm k olarak -L1 

1i4 Önümüzdeki 26 mart çarşamba a şamı suvare mi İngiliz ve Fransız dainler vekil- e. M E LE K s ı· N EM A s ][. t:'J:J 
lerı Zekai Beyle birlikte dün ~ ~ 

sabah şehrimize ge mişlerdir. !I Şehrimiz ahalisinin şüphesiz takdir ettiği Vestern elek~rık (se~- fft 
lngiliz dainler v kili M. Vavt im li ve sözlü) makine tesisatının resmi küşadı münasebetıle Parıs 1ZJ 

Toketfıyan, Fransız ve. ili de g Opera Komik tiyatrosunun meşhur baritonu Andre Bojenin temsili l'8.ı 
Perap~l.as o~~line inmişl~rdır. m SAADET YOLU ~ 

Zekaı B. Duyunu umumıyeye ge- g Cif 
lerek bir ~üddet meş.~ul olmuş- 12 baştan nihayete kadar Fransızca sözlü ikinci filmi i~ae ~de- il 
tur. Mumaıleyh bu gun tekrar l'I cektir. Mevki biletleri timdiden MELEK sineması gışelerınde i8 
Ankaraya gidecektır.. . 1 ıatılmıya başlanmıştır. Telefon Beyoğlu 868 fi 

~- v~~t umumi va~ıyette şım- I!BmiDJIDBBBBDBBBBBBBBBBIJllBBllilmll!EI 
dı~ık s~:J~necek bırşey o!ma- U O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D O O O O O 
dıgını soylıyerek şu beyanatta 

0 
O 

bufunmuştur: 0 Yarın akıam MAJlK SiNEMASINDA o 
- " Vaziyetin ifadesinde hü- O · Bilyük aktör O 

kümeti ciddi bulduk ve vazıye- O L Q N Ş A N E Y g 
t. de hakikaten şayanı dikkat O ın mahareti ıan'atkiranesini dilber LUPE VELEZ'in rcfaka- D 
gördük. Bu vaziıeti ayni ciddi- g tile ıraesine meydan bulduğu O 

yetle mütalea etmek ve nıüşte- 0 Si• YA M K A p LA N 
1 

O 
reken tetkik eylemek için ayni o O 

h nü niyetle mücehhez bulunu- g pek feci müessir dramım gösterecektir. g 
yoruz." 00000 0000 OODODOOOOOOOOO O O OOCı OD 

Vekiller memleketlerine dö- 1 - ~ 
nerek müşahedelerin anlatacak Küçük haberler ] r 
ve tekrar Ankaraya gelecekler- b. k ' Bu ak,am A. Sivas - Erzurum hatlarının, ırço · , 
dir. inhinaların !Ağvedilmesi suretile kısalcıl - j Si nemaları 

<'>"""' ma~ı ta~a\'vur edilmektedir. 1 M "k K d 

Tıp talebesi• A. Yeni Efgan sefiri Gulam Nebi EtaJı 
1
- pam~rdke kkalın 

Dün Türkocağında 
toplandı 

Tıp talebe cemiyeti kongresi 
dün Türkocağında toplanmlf 
ve saat 17 den 20 ye kadar 
devam etmiştir. Bir senelik fa
aliyet raporu okunduktan sonra, 
idare heyeti intihabı yapılmlf, 

Mustafa Reşat, Kenan, KalDİl 
Selahattin, Zeki, Halil, Mitat 

Zeki, İbrahim, Hamdi, Muzaffer, 
Beyler idare heyetine, Sahir, 
Necati, Sun'i, Rıfkı, Tevfik Bey
ler haysiyet divanına seçilmiş
lerdir. 

Kongre münasebetile Gazi 
Hz. ne, İsmet Pş. Hı. ne arzı 
tazimat telgrafları çekilmiştir. 

Konsorsiyom 
Pazartesi günü faali

yete başlıyor 
Ankarsya giden bankalar 

konsorsiyomu reisi Nurullah Es
at B. dün şehrimize gelmif ve 
akşam üstü konsorsiyom altıncı 
ictimaını yapmıştır. 

İçtimadan sonra kendisile gö· 
rüşen bir muharririmize Nurul
lah B. şu Beyanatta bulunmut· 
tur: 

- Bu defaki seyahatimin hu· 
susi hiç bir sebebi yoktur. Ma
liye vekili Beye nizamnameyi 
arz ve umumi vaziyet hakkında 
izahahat verdim. 

Konsorsiyom pazartesi gtiniln· 
den itibaren filen İfe başlıya

caktır. Kararnamenin tatbikin· 
den beklenen neticeler abnmlf· 
br. Vaziyetin intikal etmek 
üzere olduğu yeni devrede ha
dia olack ihtiyaçlara ıöre yf'ni 
tedbirler alınabilir. 

· · R · · ·· h J-' uva - arıs o ot an l lan ı tlmatnanıesını cı~ıcum ur -:ı7~ ne 
takdim için bugün Ankaraya hareket Lükscnburg - '"'por YıC gençlik 
edecektir. Ekler - Diana 

A. 193~ te yapılacak meb'us intiha- Melek - Bir an için 
hannda laciınlarımızın rey sahibi Alkazar - Odesa casusu 
olmalarını tcminen önümüzdeki sene Opera - Uçurum 
meclisin hu deHesinln ron içtimaı senesi Şık - Anaforcu 
olduğundan teşkilatı esasiye kanununda Elhamra _ Caz mugannlsi 
tadilAı icra edilme.sine kun·etle ihtimal Milli _ Alhn 

verilmektedir. Asri _ Zehirli kadın 
A l lilAliahmer cemiyeti, Fransadaki Alemdar _ Günah sokağı 

fevzanlar dolıyısile Fran•Hz Salibiahme-
rine l 2 bin frank iane göndermiştir. Hilil - Nuhun gemisi 

A Ankarada Lehistan sefarethanesine Beşiktat Hilil - Vatansızilır ce-
ait yeni binalann resmi küşadı münase- henncml. 
betile martın 18 inci günü Lehistan sefiri 
Mösyö Kazimir Olşovski Cenapları ve 
• \ ladam Olşo\'ska tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafeti müteakiben \'erilen 
baloda takriben iki yüz davetli hazır 
bulunmuştur. Hariciyıı VekAletİnin erk!nı, 

Büyük .l\lillet .Meclisinin azası, ecnebi 
devletlerin sefir ve elçileri, matbuat mü· 
messilleri haıır bulunmuşlardır. 

Türk - Yunan muhtelit mübadele 
komisyonu reis ve azalan ve düyunu 
umumiye vekilleri dahi hazır bulunmakta 
idiler. Balo veni binanın zarif l!lalonlarında 
buyük bir ş~nlik içinde geç vakte kadar 
devam etmiştir, 

.._ Se,,·risefain bütçesi Başvek&l~te 
• J b · gore gönderilmiştir. Se\"risefain aremıne 

umumi müdür birinci derece üzerinden 

1 k Küçük memurlann da 
maaş a aca ur. . 
hakkı mükteseplerinin muhafazasını telmın 

. d \"üksekten maaş a ma-için bırer erece . 
lan temin edilmiştir. . . 

Ya ılın bir istatistiğe göre şehn
. A 177PO otomobil, 374 kamyon ve 

mızde 1• I 
1 t vardır. P aka a mış o an kamyone Q 

1 bildin oto ve kamyonlann yek . nu 2 44 ~r. 
B nlardan 64 ü resmi devaıre, ~ 82 sı 
h~sust sşhasa aittir. J J 14 ü de takside 
işlemektedir. 
A Motör yerine fişek kullanmak suretile 

otomobil ve tayyare işletmeğe muvaffak 
olan Alman muhterİi Her Sonder şehri
mize gelmiştir. Bu zat daha otuza yakın 
ihtiraı olduğunu, bunlar üzerinde çalışt, . 
ğını ve bunlann fenni harbi değiştirebi
lecek mahiyette bulunduklannı söylemiş· 
tir. Mucit Ankaraya gidecektir. 

A :\laruf Macar kemancısı Szigeti 
iki konser vermek üzere şehrimize gel
tr'İŞtir. 

Tiyatro la':,! 

Darillbedayi -Evdeki paı.ar ... 
Bar ve Müzikholler l 

Garden _ Elli Lis, İrena, Nandi 
Balet T almaç ve Siril 

Makaim - Jülyet Jirarden, Duo 
Kleo İris, Lukas Trio 

Mulen Ruj - Arizona revüsü 
Dobo revü 

TOrkuvaz - Duo Sarandi 

1 ::w::r.: :11111111am::r.m:m:::::::::::ı::::::::11 
MELEK SiNEMASINDA il 

Bu hafta !,üyük muv:ıffakiyetlerlc !I . ., 
göstermekte olduğu lT A HINA ve 1 

OLAF FJORDun temsili " 
Bi~ AN İCiN 1 

EROTİK ON 
Filmi lıütün dillerde destan olmnk-

11 ıadır. 
!1 l~ıiveten: SPOR VE GEHÇLİK seri i 
il ı;ındcn MOTOSiKLET YAHl:;-1 
111a11:1111=:.-aıa::::::::::::::::::::::::::::::::.:u 

A Ankarada 111..!murin kooparatlfi 
senelik kongresini aktetmiştir. 

A Birinci ordu müfettİti Ali Sait Pş. 
Trakvadan ~rhrimiıe gelmiştir. . ' 

A Güırllik kıraliçesi !\lübeccel Na· 
mık H. Riro de Janerroda yapılarak 
dünya güzellik müsabakasına iştirak için 
hazırlığa başlamıştır. Mübeccel N'amık il 

13 kilo kaybetmiş \ 'C sıkleti 57 kiloya 
inmiştir. 

A Darülbedayiin eskiden beri hıfze· 
dilen e\•rakı tasnif edilmiştir. Bunlar ara· 
sında kıymetlileri olduğu gibi e\ \•rlce 
bazı aktrislere yazıan tomtur:ıklı aşk 
mektupları da vardır. 
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Ma ımut Saim Ef. aleyhindeki dikkate 
şayan dava dün rüyet edildi 

1\11 aznun, neler 
Muhtelif gazete ve mecmua

far namına salahiyeti olmadığı 
halde abone kaydederek aldığı 
parayı cebine atmak muhayyel 
bir takım müsamere biletleri 
göndererek bazı zevatı dolan-
dırmak cürümlerile maznun 
Galatada Arapyan hanında 
yazıhane sahibi Mahmut Saim 
Ef. nin muhakemesi İstanbul 
üçücü ceza mahkemesinde dün 
rüyet edılmiştir. 

Kendisi e birlikte Sadi Raşit 
Ef. iJc Fer'an Nedime H. maz
nun mevkiindedirler. 

Maznunlar, dolandırıcılık ma
hiyet nde bir şey yapmadıklarını 
iddia ci.mektcdirler. Mahmut 
Sa.im Ef., ötedehberi salname 
çıkardığı , abone işleri c meşgul 

l 1 v •• 

o.crngu, mus,amerelcr tertip 
ettiğı ıddasındadır. 

Bu iddrnsını teyit maksadile 
birkaç müdafaa şahidi göster-

iddia ediyor?! 
miş, muharrrir Süleyman Tevfik, 
Kemalettin Şükrü, taharri me
muru Aziz Beyler, « Şevki Ef. 
kumpanyası » aktörlerinden Ar
manak Ef. dün dinlenilmiştir. 

Mahmut Saim Ef. mahkemeye 
bazı gazeteleri ve sair vesikala
rı göstereceğini, ancak firar ha
disesinden sonra bütiln evrakın, 
gazetelerin tevkifane müdürlü
ğünce toplattırıldığını söylemiş
tir. 

Mahkeme, bu evraktan maz
nun tarafından ayrılacakların 
tevkifanedcn mlizekkere. ile cel
bine karar vermiş, muhakemeyi 
martm yirmi dokuzuecu günü 
öğleden sonraya bırakmışt.r. 

Bu dolandırıcılık davasının 
muhakemesi esnasında mahke· 
me salonu tamamile dolmuştu. 
Birçok sami1 muhakemeyi alaka 

. ile takip ediyordu. -
Kati'/, Cl~nnet haiindedir 

Rüstemi öldüren Mahmuda ceza ve
ri ıemiyeceği kararlaştırılarak Tımar

haneye gönderilecek 
Geçen sene ağustosunun on 

altıncı gecesi Rüstem isminde 
birisini öldürmek, Osmanı yara
lamakla mamun Şehremaneti 
suyo cu1arından Mahmut mah
kemede deli ik alamet eri gös
termiş, bir aralık elindeki boh
çayı mahkeme heyetinin önünü 
fırlatmıştı. 

Tıbbıadli müessesesinde mü
şahede altına alınan maznun, 
müesseseden kaçmış, sonra ge
ne gelmiş. hakkında deli oldu
ğuna dair rapor verilmişti. Fa· 
kat bu rapor, yalnız müıaJıede
hane müdürünün imzasıle oldu
ğundan, mahkeme kafi görme
miş, Tıbbıadli meclisinden ka
rar istemişti. 

Tıbbıadli meclisi, verilen ra
por münderecatını tasdik etmiş, 
dün lstenbul ağır ceza mahke
mesin de bu husustaki cevap 
okunmuştur 

Bunun üzerine müddei umumi 
Cemil B., Mahmudun deli olcfoğu 
anlaşıldığından beraetini, ancak 
tehlikeli bir deli olduğu için 
lazım gelen yere gönderilmek 
üzere müddei umumiliğe tesli
mine istemiştir. 

Maktulün zevcesi Firdevs H., 
mahkemede iki çocuğile hazır 
bulunuyordu. Kendisi « Bakalım 
cinayet, işlerken de i mi idi? 
Evvelce deli olm3 t. ğma rapor 
verilmişti . Ben l<abut etmem. 
D eli olsun, o ıasın 5 000 lira . , 
taznımat istcr. ın. Ben bu ço-
cuklara nereden para bulup ta 
oakayım?') demiştir. 

Hasan LfıHi, Asım ve Nusrat 
B. ler, .naznunu ı katle müca
sereti sabıt olduğuna, ancak 
cinnet halinde bu unduğundan 
ceza kanununun 46 ıncı mad
desi mucibince ceza verilmiye
cej'ine, bcraetinc ve müddei 
umumiliğe teslimine karar ver
mişlerdir. Mahmut, tımarhaneye 
sevk olunacaktır. Dün tepinip 
etrafına saldırdığından ve güç
lükle zabtolunabildığinden, mah
~emeye getirilmemiştir. 

Diğer taraftan maktulün va
risleri, hukuk mahkemesine mü
racaatla tazminat davası açabi
leceklerdir. --
Avukatlar 

. 
icra muamelatı 
hakkında Baroya 
bir takrir verdiler 
Baro umumi heyetinin 
toplanmasını istiyorlar 

Bazı avukatlar tarfından İs
tanbul barosuna bir takrir veril
miştir. 

Bu takrirde, icra kanunu tat
bikatındaki, icra muamelatında
ki bazı müşkilatın konuşulması 
ve bu hususta ait olduğu ma
kam nezdinde teş~bbüsat ve 
temenniyatta bulunulması için 
umumi heyetin içtimaa daveti 
istenilmektedir. 

Takrir, Baro inııbat meclisince 
tetkik edilecek ve bir karar 
verilecektir. 

Şehremininin mezuni
yeti temdit edif di 

Vali vekili ve ıcbremini Mu
hittin Beyin iki aylık mezuniyet 
müddeti mart nihayetinde biti
yordu. Muhittin Bey tedavisi 
ikmal edilmediği için Dahiliye 
vekaletine müracaat etmış, bir 
müddet daba mezuniyet talep 
etmiştir. Muhittin Beye on beş 
gün daha izin verilmiştir. 

-- -
ıçki sarhyatı 

Müskiraat inhisar idaresi 
memlekeimizde bir sene zafında 
içilen içkilerin bir cetvelini yap-
mıştır. Buna nuaran Türkiyede 
sende S.S milyon kilo 50 dere
celik rakı 4000000 kilo bira 
•e 180000 kilo 9arap içilmek
tedir. 

Bu miktar ıair memleketlere 
nisbetle azdır • 
-----------

itizar 
Kesreti mündericat hasebile 

(Zampara kıra!) ve (Ruhi B. in 
defterinden) tefrikalarımın bu
gün koyamadık. KariJerimizden 
özür dileriz. 

1 
2 
3 
.f 

'2 
1 
4 
5 
6 
J 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa: 
ı - Çok iyi bir trış (10). 2 - Si

nirli [5]. :l - alı\ka uyandıran (7). 4-
Aptııl [4~. sicim [2J. 5 - ilerle! [4], 
dc5t (2). 6 - 1 lalli l dzım olan şer (6]. 

7 - Düğlin [4]. tİtreyış [4]. 8 - Ila· 
Y'" ['tj. 9 - Nefıed t1 [2], oturmak [6]. 
10 - Bü\·ük [3J. 11 - Bir nevi may
mun [9]. 

Yukardan aşağı: 

1 - Bir mesire ( lOJ. 2 - fs [2], 
telefonda [3l 3 - isim [3]. şiş [2J. 
4 - l1ir kış .;ebze;;i ['l]. 5 - icar [ 4), 

dem (3]. 6 - [anasız (4], nota [).]. 
7 - Anber [5J. 8 - TRrik (~]. yuva 
(4]. 9 - 5 f3]. ıo - Genişlik [2]. 

11 Deniz nakliresi {5 , kara aa~li
yeıi [3J. 

22 Mart 930 

Borsalar 
Acıldı 1 K~pandı 

•<nrnb yo 

1 lngiliz liruı Kr. 
- T.r. mnl.:ııbtll Dolar 

.. .. 

... ... 

frank 
IJrcı 

Btlga 
llrahml 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
'Pcıcıı 

Marlı 

7.lotı 

Pcnıl\ 
2n tcv Rum, 

ı Türk Hrası Olnar 
· Çcrvnncç K urus 

Nukut 

ı l<tcrlin lnglliz.' 
ı Oolar (Amerika) 

ıo t"ran\; [Fran ız 
lll r,ırcı ı ltalya 
o rrank 1 clçll..a 

00 Drahmi L \"uoan] 
~o frank 'Is' ıc-rcl 
~0 l.C\ a null!Ar 

ı f lorln hlcnıcn'k 

H Karon (Çc o.ı~·ıt 
ı ~ili ne Avıı~ııınal 3o 
ı Pezeta llspan~a] 'li 
ı «a}-şmarl!Almaava :i l 
ı Zloti Lehistan 2 
ı Pen~ l\lararlstan 3i S·ı 

lO Le {Romanya! 
lO Dinar \'ugoslovval 

ı Çevoneç Sc\'\'ct 

Altın 

1crldlyc 
Rın\:rıo 

Rorsa 
hartci l 1 41 

Emlak ve Eytam Bankası ls
tanbul şubesinden ; 

Satılık arazi ve bostanfar 
Çırpıcı çayırı asgari 10 

azami 30dönümlük pat' 
çalara bilifraz peşin pa' 
raile satılmak üzere mii 
zayedeye vazedilmiş ~ 
10-4-930 tarihinde iha' 
leleri muka.rrer bulun~ 
muştur. Taliplerin yev 
mezkiirda saat on altıd 
şubemize müracaattan. 
İstanbul tuz i11hisarı müdürlü 

ğünden: 
İstanbul Balıkane binasının üst katında tuz inhisarı başmüdOtİ' 

yetinin muhterik kısmının tecdiden inşasında çıkarılan ankazm 'fr 
3-930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte alenen miiı" 
yede suretile sablacağından müzayedeye iştirak edecek talipleri0 

yevmi me:ıkôrda idarei mezkôrda müteşekkil komisyona müracs•1 

eylemeleri ilAn olunur. 

Karton fabrikası teklifleri 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden : 
T eıisi mutasavver karton fabrikasına ait tekliflerin tevdii 

gösterilen 1 nisan 930 tarihi görülen lüzum üzerine 1 mayıs 
tarihine temdit edilmiştir. 
~~-~-~~-----~-----~------------~------------~---_/ 

Kütahva vildyeli daimi encümeni kale' Bolu fcra memurlulunJan: Bolunun 
Karaçayır mahalleı;inden Ataullah Efendi 
ude Abdülvahlt Efendinin Bolu asliye 
hukuk mahkemesince I 2 - 2 - 930 ıari
hinde iflAsına kabili temviz olmak üzere 
karar verilmiş ye l 1 - 3·- 930 tarihinden 
itibaren iflasın açılması tensip edilmıştir. 

ı - Mom~ Abdülvahit J<:fendiden 
alacak 'e iıı;tİhkak iddia edeceklerin işbu 
haklannı tarihi ilAndan bir ay içinde icra 
\'e ldns idaresine kayıt ettirmeleri ve 
bu baptaki dl'lillerinin asıl veya musad· 
dak ı-uretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - i\lüllise borcu olanlann dahi 
keza bir ay içinde kendilerini bildirıne

leri. (HllAfına hareket ceza\ mesuliyeti 
muciptir.) 

3 - Müflisin mallarını her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulunduraıı· 

!arın o malları üzerindeki haklan mahfuz 
kalmak şartile keza bir ay içinde icra 
ve iflAs idare_,i emrine tevdi eylemeleri 
ve etmezlerse ccı.ai mesuliyeıe oğrıya

cnkları gibi makbul mazeretleri bulun
madıkça rüçhan haklarından mahrum 
kalacaklnn. 

4 - ilk içtima tarihi eynca ten. ip 
ve ihbar edile~ğinden da\ et vuku unda 
alacaklılnnn bilesale \'eya blh-ekAle h:ızır 
bu\unmııl-0.n ' ' C müfli~in müştcr~k borç· 
larile kt>filterİnin ve borcu tekeffül eden 
sair kimı:elerin içtimada bulunm:ıg-a hak
lan bulunduğu tebliğ ve ilAn olunur. 

fı..ndarma maldlanesı müaürıy<!linden: 
2500 i a 3500 kundura kapalı 

munakasa ile satın alınacaktır. 

Münakasa 12 nisan cumartesi 
günü saat 14 te İstanbulda Ge
dık paşa Jandarma imalatanesin-

, de yapı!acakti . Şartname ima
lataneden verilir. 

Jandarma ima/dJhanesi müdüriyetinden: 

59 kalem edevat ve eczayı 

tıbbiye kapalı zarf münakasa 
ile satın alınacaktır. Münakasa 
nisanın yedinci pazartesi günü 
saat l 4 te İstanbulda Gedikpa
tada jandarma imalathanesinde 
yapılacaktır. Şartname imalat
haneden verilir. Teklifnamenin 
tarD imlası ve edviyenin müf
redatı şartnamede münderiçtir. 

minden: 8570 lira 20 kuruş bedeli keŞ~ 
Uşak-Ci\Til volunun ... kilometrcsile ııl!lf! 
kilometre ar~sında 60 metro :ıçılctıgınd• 
9 adet 'e beher gözü birer metre aÇ1 

1 lığında iki adet menfez ki cem'an 1 
adet çimento betonundan ve beton:ır 
tablyeli menfezler 'e 7 adet kiloıtııı~ 
miişireleri ve 2734 lira 95 kuruş bed~ 
keşifli U:;.ak-Gediz yolunun ... X • ıdlı 
80 X . aresınd:ı ve 80 metre tulüll 

1 

ve 2 metro irtifaındn harçlı istinat du''"~ 
kapalı 7.aıi, 2080 lira bedeli ite ifli 'f•' 
~anlı istasyon yolunun 300 X. metre; 
suna mü adif mecra üzenne çlroetl ~ 
betonundan ve betonarme kapaklı olar' 
18 metr > culünde ve bir buçuk mr~ 
açıklığında köprü inşası 1 - 2 - 9 
tarihinden itibaren 20 gün müddc~ 
alenen milnakıısıwa konulmuşrur. 1·ııtil" 
lerin münnka a ve ihale kanununa re.-ft 
kan ° 0 yedi buçuk dlpotito akçeS' 

1 

20 mart perşembe günü saat 15 te erıC" 
men daimiyc müracaııtları. __/ , 

Kütahya vildyell d01m! encümeni Jrl 
fmnden: 22500 lira bedch keşfile "~ 
huri) et,, oteli mobilesile beraber sıı" -
cagındln 25 • 2 93 tarihinden itibl~11 
kapalı zarf usulile 20 gün müddev~ 
münakasaya konulmuştur. Talip olanl•rı~ 
müzayede \'e ihale kanununa tedi~ı, 
yıizde yed buçuk dipozito akçesıle ı, 
mart 930 tarihine mü adif perşeıı> 1• 
gi.inli sal\t 15 te Kiıtah~ a encümeni d• 
misıne miiracaııtlnrı. __..,/ 

Pıyeıngo nıüdürlü111inden: NuıtJa.ld 
nesi veçhile 50,000 adet üçüıı'r 
sınıf cüzdanla 850,000 adet et,, 
ket tab ettirileceğinden tab ı1 
talip olacakların pey akça'~• 
ile birlikte 20-3-930 perşeıı "· 
günü saat 14 te piyango atı~ 
dürlilgünde müteşekkil TaY"~, 
cemiyeti mübayaat komisyon 
müracaatları. ~ 

li;~ 
Manhul mahkemei asliye birinci dl 

Jaircsinden: t~t:ıııbulda abrusafa h~f;~0r1 
32 • 33 rıumarn lı odalarda marıı cıti' 
ticaretile müştegil iken 3 - 4 - 929 ·ıııı: 

. d ı ver• , hın c mıı lkemcce ifl:lsına karar. ı-•dl 
olan Seha :'elim şirketi ile .,ure '" 
()o;m;ın Beyin şahsiyeti 'TDane'~ 1t· 
müteşahı i~ eh:rinın e habı mat10P1! J1lıf~ 
cetmiş oldugu konko d.ıtonurı I • rı rt1 ' 
930 tıırihinde tac;dikını- ksr:ıı 1' ~tıf olduğu cıhetle be~ nnı ke~ fı~ et O ll 



DÜŞKÜNLER :2 
Merkcı ıcenteıl: Galata Köprll ba,ında. 

Beyotlu 2362. Şube acente al Mahmu· 
diye Ham altında lıtanbul 2740 

a 
• a 

Müzik muhtelif eğlence ve numaralarla her gün saat 
18 den 24 de ve Cuma günleri de 13 ten 24 de kadar 
muhteşem bir surette dansla beraber devam eder . 

Sabahtan akşama kadar sayin husule getirdiği yor· 
gunluğu izale etmek ve nqeli vakit ( iyi hava ve man
zarası çok güzel ) geçirmek istiyen her zevki selim sahibi 
mfitterilerimize salona her zaman uğramalan tavsiye 
olunur. 

Ana Bozcaada postası 
( G E L 1 B O L U ) vapuru 

23 Mart Pazar 17 de idare 
nhbmından hareketle Gelibolu, 
Lapseki , Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşt 

Yazan : Sadrı Etem 
( °'1ıktl luımın hOllaası 
~nın gebeliği üçUncü ayını 
Kan koca karşı karşıya geçip lo
:a~ahnı hesap ediyorlardı. En 

1 
ilde u lf i~n 60 lira lAzımdı. Bu para· 
, etılıek için çareler düşündüler. 
Ytt 60 lirayı kadın Pirinç palasın 

, :endainden lstemeğe karar verdi. 
~d ietedl, fakat Hanımefendi parayı 

1li gibi Şemsaya da çıkıştı, ve onu 
· lııını Alman bir piyano hocası 

16yledl Kadın evine süklüm 
~ döadü. 

~, ~ı da kthvede oyunda kaybetti. 
Cötij~de parası olmadığı için kimseye 
hl''den kaçu fakat yolda yakalandı 
ı!ıııı dttJ. 'b.. ceketini ve sııtını vererek 

ık: içeri girdi. ] 
~e Şi Ş 
Ş. llaver Şemaaya, ne em-
~•tre ne de her ikisi bal-

et d \Ilı• bakabiliyorlardı. Hep-
lt \1ttı1 hepsi hınçla idi. Bir 

•dar b6yle birbirlerinin 
'tine bakışblar. Sonra kin.i 

~ltı~llı yelpaıelemiyc başladı, 
~ lambayı yaktı. 
ltı~tkea eline ne geçirdi ise 
._ ltdi. Şinaver bir dilim ek-

~ıtle ·k· . ald ı ı zeytin tanesı L 

ıtıaa ekmeği kırmızı biberle 
brılmıt zatere bandı, baldız 

t fil ekmeaini kuru kuruya 
•~led· 'f. ı. 
~aıekten sonra ancak ko

~ildiler •. 
.. duı: . 
- Bey dedi, iş olmadı, pa

:rı •lamadım. 
·;: Benim de başıma geleni 

. taun... Artık kahveye git
Ilı . 
dı. llaıkloı yok ... Rızkamu bağ-
' ı ·· Zavallı masum ne talisiz 
~ .. 
'Dediğin çok fena ıey ..• Ya
~ \\ Yapacağız. Sen kahveden 

\ "- para alıyordun ... 
\' Ne yapayım bir kapıyı 
' 'n rnevla birini açar. 
\~ Ô,le .•. 
\ Neden ... 

>.~Neden olacak... Pirinç 
)•~ kızına Almanyadan pi
", llstası getirilmişi .. 
,, .... v,, ! 1... 
'ı \Qı: 

' t1 k Allah kerimdir... diye 
~ otayı teselli etmek istedi. 
~ 'İtesi cıgara ki.ğıdile ya

l, ·~ lambasının ışığı alhn
Qıt 

'-aaan uyukladı. 

~ d~ndn, dolaştı, gine do

' ~ğun üstüne geldi. 
",•er bey: 

8ir doktor ahbabım var. 
il. kolaylıkla çocuk düşüre-

"Ce'" • • el rı.nı söyledi ..• Ama dok-
~ titlirnıek için para ister. 
iki ı!6zIUm nerede? 
' ~!~ın birden kükrediler: 

9G ... Candır nası1 kıyılır 
· da•'1etadiler. Şemsanın göz-
" ....... .'u dolu oldu ... 
' ........ ~ de beraber ölürüm .. 

· "-tllllm bu çocuğu nasıl 
~ b~emekten vu geçe-

11 •ltnılf lirayı bulup bir 
~ ~~ •1tl ~tiririz inıallah eli
~ llıehk tutar. O zaman mı-ne 

~, •a •ı_, a-
~li11ı lqı oluruz •.. 

1taakul değil mi ? 

" - Haklısın aman ben ana
yım .•. 

" - Ben de baba!... Ne ya
palım çare yok! 

Bakııtılar... Gözleri yaıb idi. 
Bu bakışmalann manaaı açıktı. 
Artık çocuğun düşilrülmesine 

karar verilmiıti... Şinaver çevik 
bir hamle ile yerinden kalktı, 
gidip doktorun tavsiye ettiği 

ilacı alacakb. Fakat hatırladı ki .. 
Son kalan parasını kahveciye 

vermit ve kahveden sıvışmıştı. 
Tekrar yerine oturdu ... 

Ertesi sabah, konsolun üstün
deki ıaat ortadan yok oldu ve 
onunla mahut illç eahn alındı. 

Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğnyarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
( A N K A R A ) vapuru 24 

Mart Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüıte Pazar iskclesile 
Rize, Sürmene, Trabzon,Görele, 
Gireson Ordu, Ünye, Samsun, 
lnebolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket günü yilk kabul 
olunmaz. 

biç tiıeai konsolun üstilne 
kondu. İzmir - Mersin sürat postası 
Şemsa gözleri ilaç ıişesine ta- (KONY A)vapuru 25 Mart Salı 

kılı uyandı. Bu şişe n~ kadar 12 de GaJata nhtunından hare-
korkunç ve ne kadar sıkıntılı ketle Çarşamba sabahı lzmire 
bir şeydi. Bu mini mini şişede- gidecek ve akşamı İzmirden 

hareketle Antalya , Alaiye , 
ki mayi ·nelere kadir değil di... Mersine gidecek ve dönllıte 
Bir hayatı eritecek, bir hayah 

Tqucu, Anamor, Alliye, An-
kezzap dökülmuş bir mermer talya, Kuşadası, lzmire uğn· 
parçası gibi lime lime edecekti. yarak gelecektir. 
O sabah yataktan uyamrken 
elleri ihliyarsız kamına doğru Ayvalık sürat postası 
gitti. Ellerini mini mini, yumuk ( M E R S İ N ) vapuru 25 
elli bir mahluk tutuyor gibi his- Mart Salı 17 de Sirkeci 
setti. Kim bilir bu minik yavru nbtımından hareketle Geli-
ne güzel şeydi. Hakikatte henüz bolu • Çanakkale, Edremit 
bir et parçası olan yavru avuç- Burhaniye, Ayvalığa gidecek 

ve dönftfte mezkOr iskelelerle lanm açarak ona: 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 

- Anne.. Anne •.• Diye sesle- gelecektir. 

niyor gibi geliyordu. Azimette Gelibolu için yük 
Gözleri ilaç şişesine dalarken almmaıf. 

kulaklarındaki sea miltemadiyen ı .. -------------1 
tekrarlanıyor ve içinden bir ses lnıaat müteahhitlerine 
ona diyordu ki: Y aluvada: Biri kablıcalarda 

Niçin bir kedi, niçin sokak ahfap , diğeri ıahilde klrgir 
köpeği değilsin. Kediler doğur- olmak üzere iki bina inşa o -

d ki h l lunacakbr. Bu binaların tek-u arı zaman, iç o mazsa 
mil malzemeai idare tarafınkouu komıu ona bir yer yapar-
dan verilmek sureıile yalnl% 

lar yavrulannı aralannda taksim ameliyesi me•kii miinakasaya 
ederler. Pirinç palas sahibi Uç konmutlur. Yevmi milnakasa 
gUn evvel doğan kedisi için 23 mart pazar gUnü saat 13 
komşulanna kırmızı lohuıa şer- te olup talip olanların ıart-

beti dağıtmı~. Lohuıa kö- name ve projeleri görmek 
pekle mahallcJerde ailerin adeta üzere her gün ve münakaaa-
birer gelini gibi değilmidir. ya ittirak için de % 10 temi

nat akçesini hamilen yevmi . . . . . 
. . . . . . . . • • . . . mezkiirda levazım müdüriye

tine mftracaatları . 

F'iatları m ız zannedildiğinden daha fazla 
ucuz ve ehvendir. 

Müduriyet 

Muğla vilayetinden: 
Marmariı · Karabörtlen yolunun ( 37850) liralık tesviyei lurabiye 

ameliyatı 17 nisan 930 aaat on bette ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakaaaya çıkarıldığından taliplerin viliyet merkez
lerinde bulunan şeraiti umumiye dairesinde hareket eylemek 
kaydile tcklifnamelerini kanunen muayyen teminatlarile birlikte 
Muğla vilayetine glSndermeleri ve f87Ja malumat almak isteyenlerin 
beş lira mukabilinde Muğla nafıa dairesinden evrak suretlerini 
celbetmeleri ilin olunur . 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden: 

Rukiye Mukadder Hanımın 7542 ikraz numaralı deyin senedi 
mucibince istikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandık namına mer
hun bulunan Galatada Arapcamii mahallesinde Yelkenciler cadde
sinde eski ve yeni 53 numarala Ye elli dart arşın üzerinde kargir 
iki kattan ibaret bir dökmeci dilkkAnının tamamı vadesi hitamında 
borcun &le.naaemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak yedi yüz lira 
bedel mukabilinde mlifteriai üzerinde olup 29-3-930 tarihine mlisa
dif camarteai ,O.il kat'i karan çekileceğinden talip olanlann saat 
on bete kadar Sudak idaresine mllracaat eylemeleri ilan olunur. 

lstanbui te~dnd ierOtltuı : Mahcuz ve ı 
satılması kararlatan lokantaya müteallik Z AY i LE~ 

--=---:-~·~~--------~ masa ve sandalye ve levha martın 26 ıncı Tıp fakilltesinde ıı aldığım hü\iyer 
çarşamba günü sut onda Sirkecide \'erakamı zayi cuim. l' enisin! alacağım· 
Beşirkema1 eczanesi karşısındalci lokan· dan eskisinin hUkmü yoktur. 
tada satılacağı ilan olunur. Tıp fakültesi 2 inci sınıf ralebelerin· 

~----------•-1!1 den 567 No. lı Hamdi. SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

Kırllleniz sırat • 
KfMftl i.ı ~~!u Pmrmi 
aktamı 18 de Sirkeci nhb
mından hareketle Zonguldak, 
İnebolu , Samsun, Trabzon, 
Rize ve Hopaya azimet ve 
a•det edecektir. 

Acenteliği : Sirkeci Aliiye 
Han birinci kat . T clefoa : 
ts. 4240 

A Sulranahmct maliyesinden tahsic 
edilen maaşıma ait 8726 numaralı şchiı 
kaymakam Sadrettin Bey ailesi namınıı 
mukayyet cüzdan zayi olmuştur. Ye· 
nİsini alacagımızdan hükmü yoktur. 

Kız mualllnı mektebi 4 üncü sınıfın 
da Sıimc. 

Beyoğlu ikinci noterliğine 

Merhum Yusuf lzzettin Efendinin 
haremleri Müekkilclerim Leman ve Ta· 
zende Hanımların umur ve mesa!İhini 
takip eden Mecidiye kariyesinde mukim 
Mehmet Azmi Efendinin alAkası katedil· 
miştir. Müekkilelerim mumaileyhJmayı ve 
evlfttlannı ve fclzlerfni temsi) etmek ve illll••••••••••••lliil namlanmıza iş takip eylemek ıfat \'e 
salahiyeti ,-elhasıl müvekkilelerim muma-BARTIN Postası hattı ltilı:s 

etspru 

A YD iN 2;aK1~~ Pazartesi 
Sirkeciden hareketle Erqli , 
Zonguldak, Bartın, Amura, Ku
rucaşile Te Cideye azimet 

ileyhima ile ve fclzlerile hiç bir gtlnı 
münasebet ve aJAlca ı kalmadığını kendi
. 'hbar \'e m(lstecfr ve alAkadarlarca 

sıne ı 

:keyfiyet malOm olma~ iizere üç gazete 
ile nan buyurulmuı rıca olunur. 

22 mart 1930 

ve avdet edecektir. ADRES : 
T afailit için: İstanbulda Y aj Üsküdarda Altuni zade 1smail 

Boya müteahhitlerine iskelesi Kantar ocak sokağı No. Patıı sokağında 15 numaralı hanede 
16 Bartın anbarına müracaat. Tevlik Bey. Yat aktan doğruldu. Elini 

konsola doğru uzattı... Kolu 

geri geri gelir gibi oldu. fİŞeyi 
almadı... Yaıbğa yaslandı biraz 

1 

daha gözleri kapah kaldı •• Fazla 
duramadı .. 

Gerinerek yorganı itti ve 
süratle konsola doiru atıldı 
gözleri kapalı idi, yüıil buruşuk 
bir halde geri, geri geldi. Kon-

solun üstündeki şişenin kapağı 
açık ve içindeki mayi tükenme
mişti. 

* Akşam Şinaver eve döndüğü 
zaman kansı mosmor yan ölü 
bir halde idi. Bir doktor basta
mn başı ucunda idi: 

Kocasına: 

- Efendi, bu kadın zehirlen-

Yalova kaplıcalarınde tak- Bera)-ı neşir ( Valm ) gazetesıne irsal 
riben 5000 metre murabbaı Telefon: lstanbul 2946 kılındı. 

:::::m:::n:wmm:ıuaa:amllllllA•-•11 22 mart 1930 tclYinat işi vardır. Bütün mal- llf18f 
ıı:emesi idare tarafından veril- SadıK l&de bıraderıer f!D t Milhur : Beuotlu r/einci noleri 

K d n I• z Sebahattin mek üzere itbu itçilik mevkii ara 9 
münakasaya konmuttur. t 1 stanbul B k Muntazam ve Lıik~ pos as1 an ası 
Yevmı münakasa 23 mart 3 Tarihi tesisi : 191 1 

930 pazar günü saat 1 S te ~ ff o ı K ı ft O ( vapuanırt 2 
M l\lahınutpaşııda Tarakçılarda 1\ but 

olduğundan talip olanların 

1 
Erendi h:ınındadır. 

1) ZAJ~ gu.·nü ~kşamı 1 tarlnameyi görmek üzere her J .l Sırkecı rıh· Bilumum banka muamelAıı ynpar 
gün münakasaya iştirak için : \'adesiz tc\diata sene,1 yüzde 6. aln 
d tımından hareketle Zonguldak, 9 f · e yevmi mezkurda % 10 te- O d Ü .

1 
ay vadey!e 8, bir sene vadeliye aız 

minat akçeıini hamilen leva- lnebolu, Samsun, r u, n - vermektedir. 
zım mu""du-rı··- ·· .. ti ye, Giresun, Trabzon ve Rize ~ ----------rl--J--ugune muracaa arı. H . . /,•anbur a lfrıcı tcra memu ugurıaan: 

------- 4 iskelele~ıne azımet ve avdet Bir deynin temini zımnında 
H k d .. .. k edeccktır. i fu h k 

mış... em çocu uıurme T t 'l"t . . s· : mahcuz ve ru tu mu arrer 
için içtiği ilaçla. a sı 3 ıçm ırkecide : iki katır ve maa koşum yük 

Doktor sozunu ı ırme en arabası 26 mart 930 tarihine mü-
kadanın nabzı durdu. i l ğına müracaat. sadif çar:pmba günil saat on 

Polisler Şinaveri yakaladılar. U Telefon: İstanbul 2134 birden itibaren Üsküdar At paza· 
, r.:ı::ııuı:ıın111n:aı;ns11nınmıcmms:::::::r.:::: 

( 11/tnıtdı ) rında satılacagı ilin olunur • 



Cuct .. mld• çıkaıı ,.... "" r••lnı'""" blitGn ! oklan malıhırdu1 
... , 

KUR.UŞ ::::::: 

Guetcvc gondcrllecek mekr•ıpların Lıcrine ld:ıre içinse ldııre ; )'ıızıyı 1 lltr 
alt se (Yazı ) işa~ctı kon imalıdır. 

Fe rıfrr ,,..•n trf''J. tur'•"" r, t'r rJrı~•n, J.- ryırıtt wu\ ac'tfrrf' ıb .,. .... tapl•r• ı. raPrr .. r•ralann 

~-=-===~=#J=l cbr=a=ıır can •• 1 üılonn ır il r c!rr utırıdan l<'ar• 111 • ı'ul drfl;;.;ld l;.;r. ~~~---::~~==.!:=!.::=•~=L!!~ 

MATBAA V E. iDAREHANE: 
t~TA "\rCL. Rahıı'I , Ankara raddesinde •\'AKIT rt""RDt' • 

Trl. mo ( 1 J FE f~URI) 1~11. H . I ·~LlRI) T~ı...ı ı VAKiT • .,..... 

KLf SELjMSAHiBi OLANLA 
• 

DAJMA 

FORD ARABAS1NI ·-' 

;NliHAP EDERLER 
1 
Kadın tuvaletlerinin lazımı gayrı müfarıkı cildin teravetınin b• 

• Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen istimal ey• 
nefasetinin en büyük delilidir. 

" 7~ 
~/ 

Devlet demiryolla 
H.P. mağazasından 
Mağazamızda üç yüz adet kadar müdevv~r bizar d 

mevcut olup bunlar 27 · 3 · 930 tarihine müsadif Perşembe 
saat 14 de aleni müzayede ile satılacağından taliplerin ma 
satış heyetine müracaatları ilin olunur. 

Gaziayıntap vilayetinden: 
1 - Gaılayintak Sıhhiye dairesi için 800 liralık kinin ff 

liralık neosalvarsan mi1nakasaya vazedilmiftir. Şerait berveçbİ 
2 - Kinin komprimeleri maviye boyanmıt olacak ve bet 

prime 25 santigramı ihtiva edecektir. 
3 - Kompirmeler 50 ve 100 er teneke kutular içinde 

ve bu •kutulann üzerinde "Meccani kinin komprimesi. havi 
kinin miktan her kutunun içinde 100 veya 50 gram saf 
yeti kinin bulunduğu yazdmıt olacakbr. 

4 - Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 ıer ıantigramlık 1"' 
video ibaret olacaktır. 

5 - Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamult 
olacaktır. 

6- Bunlann bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli ' 
nısıf kinin ve neosalvaraanın aıhhıye müdilrlüğilnce tealiaı ~ 
sellümünü mllteakiptir. Ndıf diğeri iıe birinci takaitin tediy 
tamam bir ay sonradır. c 

7 - Bunların Ayintaba kadar icabeden bOtOn masrah 111 
hide aittir. 

FOltD MOTOR COMP A~"Y EXPORTS INC.l 8 - ihalesi 3 nisan perıembe gtbıO aaat .16· da Gazi 
Encümeni Yiliyetinde icra edileceğinden talip olanlann m 
lan ilin olunur. 

.. 

FORO FRl!EPORT, lSTA]llllUL 

fabrikası, cihanşümul 
bir şöhret kazanmıştır. 

RADYO 

OksOrenlere Katr~i Hakkı Ekrem 

aooooooooooooooooooooooooooooo 
o o 
g o PE RA 26 Mart suvaresinde takdim eder. g 
g Don kazakları g 
o o 
o o 
o o 
g DON nda 50 kişılik. meşhur ve O 
o hakiki "DON KAZAK- O 
O LARI orkestrası O 

oKAZAKLARIBu filim için besteledik- g o leri RUSÇA SARKI- 0 o LARI söyliyeceklerdir. 0 
o o 
ooooooooooooooaaaooooooooooooo 
----• Maarif Emanetinin ruhsatı reımiyesini haiz ., ___ _ 

ZAFER DAKTiLO DERSANESi 
Haftada bir lira ücretle her cins daktilo hesap ve tehir makinelnrinden günde 

ilci aaat gösterilmek şartile kısa bir zamanda Maarif emanetinden mUaaddak ıehadet 
name '·eı !lir. Kayıt olunmak üzere Şehzadebaşında cami lcaqıunda 13 l numaradalci 

deraaneye müracaat. •ı•-------· 

Aydın· Nafıa başmühenJ 
liğinden: 

1 - Dairemizce mubayaa edilecek olan bir Takeo111e" 
Nivodöpoş, bir Kilizmetre, üç Niveliman mira11 iki Tak 
mirası, on iki Jalon yirmi gUn müddetle ve pazarlık auretile 
kasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin 1 Nisan 930 Sah gUnO saat 15 te ; 
teminat akçesile Viliyet daimi encümenine müraca•tlan. 

3 - Tafıilit almak üzere taliplerin Naha baımtıhea 
ıı müracaatlan. · 
~-----~~--~--------------------------------_./ 

.. 

FLIDA HASAN 

lstanbul emvali eytam idaresind 
Hikmet ~fendinin istikraz eylediği mebaliğ mll~ 

linde idaremjz uhdesinde vefaeu mefruğ bulunan 'MI 

~a~a ~a~.ı ~çeşn~es~n<~e : Sinan ağa yokuşu sokB~/ 
eslö 5, yem 38 numaralı nrna bahçe bir bap hane · 
hktır. ~lezktir haneye kapıdan girildikte bir mern•~' 
lık, bir oda ve bir mutfak; ikinci katta kiiçük b•' ·~ 
üzerinde iki oda, bir hala, üçüncü katta camekaul•, 
lünmüş bir sofa ile iki oda, bir hala vardır. Bina k~' 
olup ahşaptır. İkinci katta üç taraftan çıkması "8 

1\ ıymeti nıuhammenesi 19 30 liradır. Q 

Birinci ihalesi 600 lira bedelle talibine 20 -3 " · 
tarihinde icrp kılındı. Kat'i ihalesi de 5-4-930 curıı9 

Sinek, sivrisinek, tahta kurusu günii icra edilecektir. Fazhısına talip olaulal'ln o gii•
1
1i 

pire, güve, örümcek ve bOtiin 14 e katlar Adliye binası dahilinde lst(Jnhul en1"' 
haşarab kat'iyen hellk ve ifna ., 
eder. Kokusu hafif ve ııhbt tan1 idaresine müracaatları ilcin olunur. 
o up insanlara v~ hayvanlara ıı•ıınıı 1 ınııınııııooıı~~~-mıını~oom 
zararı olmaz. Y erlı malıdır. Türk 1 . ' h d 

. T.rı-k kıl "rf ucuzdur. Tıcaret ve san at ıa a- yarı yanya ucuz ur. 
ıermayeıı, uı- a ve ı am, d k d .. ff k" t t k 75 TO k d" .. Tn k 1 •• 1 sın a aıan ıgı muva a ıye ene e ve pompası 1 
. rl d~~~gı: ; ame e;.• 1 e huebile rakiplerini Hfırlmıttır. Hasan Ecza deputudot· 
1~ka e 1 mıştllır. vkrupa ve 6~mth~- Pompası gayet sağlam ve aynen cılara tenıilll 
rı a mamu bna arşı m ış 

bir rakip olup yarı yanya daha Mes'ul müdür : Reftlc 


