
.3 "'il 1 38 ...._yı • sayı4 

Cuma 
21 

3 tının 8 l 
M:ı y f 1930 

17"' '* 

Yarın sayı fa 
--

Gençlik ve spor sayı a ar 

Gazetemiz hükômet reisimizin iltifatlarına m .. teşekkirdir 
~=====-=====-========-=-~~~~~~~~~~=?===:====:=~==~=====::=== 
DayinlervekilleriAnkara-1 M. M. nin içtimaın 
dan geldiler, Parise gittiler 

a 

Tetkikat ·ikma" edilmiştir, vekiller 
alakadarlara izahat verecekler 

Her f'rkeğe naza. 
ran kadın nedir? 
Reşat Nuri 

B. ( Fransızca 

--1 

'1qiliz dayinler vekili<' 
· •. Vayt H11vdarpa1aa,. 

t\ıDayinler Vekilieri dfin sabahki 
' Presle Ankaradan şehrımize 
)~iştir ve Haydarpaşa istas-
1;,.,nda İngi iz ve Fransız se· 
~·eri tarafından karşatanmış· 
~dır. Buradan motörle Topha
G rıhtımına çıkan vekiıler öğle 
.... ~'ri hareket eden Tevere va-
l'Uru ıle Parı' .. ·h ~ k sc muteveccı en 

e et etmişlerdir. 
Dünk·· ü h . . u n s am12da yazıldığı 

~~1 vekillerin paristcki meclis
tıne izahat vererek talımat 

'1acakları ve tekrar Ankaraya 
!ilecek ı eri kuvvet:i bir r tirnal 

•rak müta ea edilmektedir. 
h Ankaraya gelen bir telgraf 
tber:ne göre hükumet mali 

"e~ıYctimizin ve bilhass1 para
lllı21n h . k "ti . . .. arıci borçlar ta sı erını 
Ode._ ... d . 

·~ege tahammül e emıye-
Ceğin · k . 
" 1 at'i surette beyan etmış 
b~ı dayinlerden yeni b r şekil 

F.'rılasını istemiştir. 
p sasen mümessillerin tetkikata 

111:~arnızın bu ağır yüke taham· 
ia; edenıiyeceğini kedilerine de 
tlaıa~ etrni~ti. Bu vaziyet kar· 
lllukn a dayınler vekillerinin borç 

•vele · · b k ~aı~ sını Y\!nilemeden aş a 
~rt 1 tekJifleıde bulunmaları hü· 
ktı:etçe kabul edılmiştir. Hü· 
b'lla et borçların tahfif ve tehH 

Usund k. . 
~tını 8 ı rnılletin noktai n · 

F.... nıubafaza etmektedir. 
ier d . 1 '-okt . ayın er mukavelı.ııın 

~İt ili llazanmıza muvafik yeni 
~dtr~ekitde yapılmasını kabul 
ttıct:rae nıüzakere devam ede-. 

.. tJn~ız da11inler vekilleri /' ... 
_,{ikloziye Ülllata rıhtımında. 

İstanbul, 27 (A.A) - Os-
manlı borçları hamilleri vekilleri 
tarafından atideki tebliğ neşre

dı~iştir: 

Milliyet mtidürU), 
çok gtizel bir 
cevapla suali
mize cevap ver 
di. Bakınız: 

- Kadınlar, 
hepimizin kal • 
bindeki dün -
yayı deraguı 
etmek arzusu
nu kendilerine 
tevcih ettiren 
kimselerdir. 

Re#(lt Nuri B. 

* Kazım Nami Bey de diyor ki: 
- Kadın hakkında biolojik 

nazariyeleri mevıuubahsetmiye
ceği m; çünkü bana " bence ,, 

kadının ne ol -
:luğunu soru -
(Orsunuz. İşte 
ıöyleyeyim :ben
ce kadın, erke
ğin mütemmi
midir. 

Kadın olma
saydı, erkek de 
o maz:ch. Erke
gın erkekliği, 

kadının kadmlı
na bağlıdır, 

"· m Namı H d ksa .. ~ıı ın yo , 

1 ıayatta yoktur. Benim biolojik 
. ve sosyolojik noktai nuarım 

budur • 
Maamafih kadın, erkekten başka 

bir ıeydir; erkek kudret menbaı 
ise, kadın onun boşaltıcısıdır. 
Dünyada gördüğtimUz en büyük 
insan işleri, ancak bir kadmın 
verdiği ideaatle yaratılmışhr. 

[Alt tarafı 2 inci snyıfamızda l ( Ait tarafı 2 incİ sayıfamızdo ) 
============================ ====================== 

~ lçuk kız san' at mektebindeki müsameı . 

Dün, Selçuk kız san'at mektebinde parlak bir mfisamer· ·e
.niştir. Müaamereyi . dördüncü sınıf talebesi yapmışlardır. 

Misafirler güzel _hır gün geçirmişlerdir. Yapılan numaralarda 
talebe hanımların ugraşmış olduklan, kazandıklan muvaffakiyetler· 
den anlaşılıyordu. 

Müsamerede Türkçe ve Fransızca şarkılar söylenmiı ve bir de 
piyes temsil edilmiştir. 

Resmimiz müsamereyi veren son sınıf talebesini toplu bir halde 
göstermektedir. Ortadaki Hanım mektebin müdürü Mediha 
Mehmet Hanımdır. 

Türk gazetelerine verilecek prim J& .. 
yihası hakkında Başvckilimizin 

mühim bir nutku 
Bu nutuk, Türk matbuatının frağatine 

yüksek bir kadirşinaslzk eseridir 
karşz-

Ankara, 27 ( A.A ) - Büyük 
Milıet Meclisi bugün reia vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Celsenin küşadını 
mUtaakıp gazetecilere verilecek 
prim hakkındaki kanun müzakere 
ve kabul edilmiştir. Buna naza
ran yeni Türk harflerinin kabul 
ve tatbikına dair kanunun mer'i
yete girdiği tarihten beri filen 
çıkmakta o1an siyasi gazetelerin 
sahiplerin üç sene müddetle 
prim verilecektir. Kanuna merbut 
cetvele göre primler şu suretle 
tevzi olunacaktır. 

Rotatif makinde basılan ga-
zeteler için 1929 da yedi bin 
1930 da 5250 ve 931 de 3500 
lira dfiz makinede basılan ga
zet~lerden 47X65 santim bn
yUklüğünde olanlara 1929 da 
2200, 1930 da 1550 ve 1931 de 
1150 lira ve 40X56 santim bü
yllklüğünde olanlara 1929 da 
1800 ve 1930 da 1350 ve 
1931 de 900 lira, 31X47 santim 
bily~klüğünde olan gazetelere 
1929 da 900, 1930 da 650, 
1931 de 450 lira, daha küçük 
kıt'ada dört sahifelik gazetelere 
1929 da 600, 1930 da 450, 
1931 de 300 lira. Bunlardan 
maada haftada bir çıkan gaze-... 
telere kıt'aJanna nazaran 1/6 
ve iki defa çıkanlara 112 nis
betinde prim verileeektir. iki 
sahife çıkan gazetelere verile
cek primler smıflanna göre 
yüzde otuz noksan olacaktır. 

Başvekil İsmet Pş. Hz. kanu
nun müzakeresi münasebetile 
berveçhi ati nutku irat buyurmuş· 
!ardır: 

"Muhterem Efendiler, Matbu
ahn bir memleket hayatına hiı· 
metleri ve yüksek kıymetlerini 
göstermek için bazan vesileler 

deta yalnız bu matbuat Türk 
harfıerile seyyar mektep halini 
almıılardır. Bu kanunun kabul 
olunması matbuatımızca madde
ten olunduğundan daha yüksek 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Bilyilk Meclisin büyfik inka
libı hatırlayarak bu uğvrda 
matbuatın gösterdiği yüksek 
hizmeti takdir ettiğini kaydet
mek itibarile cidden şayanı if
tihardır. Memlekette sebep zu-
ht\r ettiği zoman kendi menfa· 
atini dütfinmiyerek f edakarane 
hizmet edenlerin hepsini de tal
tif ve takdir edecek bir vesi
ledir. ,, 

Müteakiben Milli Müdafaa 
vekaleti 1929 senesi bütçesine 
250 bin lira ve millet meclisi 
bütçesine 3600 liralık munzam 
tahsisat itası hakkındaki kanun 
IAyihası kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Türkiye cüm
huriyeti ile Almanya hükumeti 
arasında aktolunan konso!os uh 
ve Bulgaristan hükumetile akto· 
lunan iadei mücrimin mukav~
lenamelerinin tasdikleri hakkın-

M. Valko 
Macar Hariciye nazırı 

dün şehri ge7di. 

J 

zuhur eder. Türk harflerinin ka
bulü Türk matbuatının vaziyet 
ve ciddiyetini memlekete anlata· 
cak .kıymetli ve yeni bir vesile 
olmuştur Bugün Türk harfleri· 
nin memleketin her köşesinde 
ve milletin bütün hayabnda 
esas'ı olarak yerl~tiğini düşü
ntirken ilk günlerin müşkiJitmı 
hatırlamamak mümkün dcğildır. 
Derhatır buyurursunuz ki birgün 
mem ekette ga7etelerimizden baş
ka Türkçe okuyacak herhangi 'H_,acar Haricive Naz11, Hav 
bir eser yoğtu. ~ arpaşada Vali mull.vinılt: 

Bu istihale devrindeki matbu- birlıktt~ 
tımızm hizmetlerini daima te- Macar Hariciye nazırı M. Valko 

:ekkürle, minnetle hatırlamağı cenapları ile refikaları dün sa
vazife addederim. babki ekspres e Ankaradan 

Arkadaşlar, daha ilk günlerde gelmişler ve istasyonda vali ve .. 
yeni harflerle milliyetimizin ifa- kili Fazlı Beyle Macar sefiri ve 
desini yazabilmek için matbua- sefaret erkanı tarafından kar
tımızın İlmen ve kendilerini yeni ıılanmışlardır. 
yeni hayata kalbetmek için gay· M. Valko ile refikaları hususi 
ret göstemek suretile yaphklan bir motörle Galataya geçmişler 
hizmet hakikatan şayanı iftihar- ve Perapalas oteline inmişlerdir. 
dır. Bu uğurda matbuat hususi Şehrimizde iki gün kalacak olan 
menfaat ve maddi fedakarhk misafirler dün öğleden sonra 
noktai nazarandan herhangi bir şehrin şayana temaşa yerlerini 
mütkülattan çekmmemişlerdir.A- ve müzeleri gezmişlerdir. 
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'fenıenniler, şikayetler ! 
Bağdat caddesindef VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

1am rat neden birden
bire durdu ? 

Fener yolundan Bağdat cad
desine müntebi şosenin geçen 
sene inşasına başlanmıştı. Şose 
Büyükdere yolu gibi katranlı 
olmak üzere bir müteahhide 
verilmişti. Bu müteahhit Fener 
yolundan itibaren diğer tarafın 
taşlarını kırdırmış, ve beş altı 
yüz metre kadannı da yapmış 

iken iki fiç ay evvel birdenbire 
tatil edilmiştir. Bu tatilin sebebi 
belli değildir. Guya müteahhit 
vaıifesini ifa etmemektedir. Bu 
yolun inşası bu gün için zaruri 
görülmiyebilir. Fakat ortada ve
rilmiş bir karar vardır. Sarfe
dilmiş emekler ve paralar var
dır. Yolun inşasından sarfınazar 
edilecek olursa bütün bu sar-
fedilen emekler ve paralar he
der olup gidecektir. Şayafiı <lik
kat olan cihet bu gllnkli vazi-
yetinde yolun eskisinden çok 
berbat ve geçilmez bir hale 
gelmış olmasıdır. Çünkn taşlar 
kırılıp iki tarafa yığıldıktan son
ra araba1 arın ve otomobillerin 
müruıuna mani bir vaziyet hasıl 
olmuştur. 

Halk zaruti olarak aşağıdan 
çifte havuzlar yolundan dolaş
mıya mecbur oldukları için ara
bacıla.ta ve otomobilcilere eski
sinden bir kat daha fazla ücret 
vermektedir . Bu itibarla l:>u 
semtin yegane araba ve otomo
bil yolu o ah maruf Bağdat 
caddesinin önli tiüzdeki yaz mev
simi esna mda geçilnıez bir hal- . 
de bırakılması ihtimali civar hal
kını: « Biz ketrantlı!ı.n, ziftten 
vaz geçtik bari eski hayrat ber-
bat olmasaydı >' diye bihakkın 
şikayete sevkt tffiektedir. Mem
leket dahilindekı en marut bir 
caddemı zin halkın zaranna ve 
ınütealihitlerih keyfine bırakıl-
ması doğru değildir. Şehrema
netinin bu hususu derhal nazarı 
dikkate alarak kat'i ve seri bir 
tedbir almasını ısterız. 

daki kanun ayhaları hariciye 
encümenine verHmiş ve metro 
murabbaı sikleti ne olursa olsun 
şark havalisi halısının 100 ld
losundan Uçet lira gümrük primi 
almması hakkındaki kanun layi
hası ruznameye alınmıştır. Meclis 

ünli top anacaktır. 

Ağız değışti 
Yunanlılarla itilaf 
yeni bir çıkmaza 

mı giriyor? 
Atina, 27 (Anck) - Türk

Yunan mes'elesinin süratle halli 
ve itilafnamenin imzalanması 

vaki olan yeni teklifat üzerine 
yakın görUnmüyor. Mübadil em

lak mes'elesinin tarzı tesviyesi 
en belli baılı müşkülü teşkil 

ediyor. Türkiyenin bu mea' ele 
hakkındaki yeni teklifatı üzerine 

M.Mihalakopolos Ankara Yunan 
sefirine gönderilecek talimat 

hakkında M. Venizolosla müda
velei efkarda bulunmuştur. 

Yunanistanm ıefire 'ereceği 
talimat mukabil teklifat mahiye
tinde olacaktır. 

Bu mu mukabil teklif ata göre • 

mübabil emlak müsavi kıymette 

addolunacak v~ İki hUkümet 
yekdiğerinden hiç birşey talep 

etmiyecektir. Bu noktai nazar 
lehinde birçok esbap vardır. Bu 

sebeplerin en mühimmi nakit ve 
Yunan tasarrufudur. Zira mUba
dll emlakin rtıütekabilen bila 

matlup mahsübile itilMrHıme 
hem derhal imza, hem derhal 
tatbik olunacaktır. Yunan sefi-
rihe vetilecek talimat bu maalde 
olacaktır. Bu teklif kabul edile
ceği takdirde muhtelit mübadele 
komisyonu vazifesi addile derh0l 

liğvedilecektir. 

Türk ve rum mübadillerini 
türkiye ve Yunan hükümetleri 

tatmin edeceklerdir. Mes'el •le
rin aldığ yeni Şekil ür.eHne 

M. Vefilzoloslin Ankara seyahati 
şlmtlilik mevzuu bahsolamaı. 

Jlcı bit giin 
Edirne, ( A.A ) - Edirnenin 

Bulgar işgaline düştüğü güniin 
yıl dönümü ıııünasebc:!tile haik 
bu acı hatırayı yadetmiş ve şü
hedanın ruhlaruia ihtifaller yap
mıştır. İhtifa aşüheda abidesine 
kurtuluş çelenkleri konulmak 
suretile nihayet bulmuştur. 

\'A i ın teıı tıı~ ın 16ı 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Köpe~iıı karısı kancık ... Bana gitmediği ve metresim dediği 

hakaret kuduzluguyla kendi ma· kadınla olan müna~ebetinin de- ı 
hiyetini meydana koyuyorsun. rcccsi etrafile anlaşı~amadı. 

Avnüsse ah Tahkirntla dava Saffet Bey - Efendim benim 
kazanılmaz. Kan kocasınız. Bu Bursaya gittiğim Banka memur-
çirkin sözlerin ne lüzumu var? 

h 1 lannın şahadetlerile sabit.. met-
Kine, e ecana kapı'madan zatı 
vak'ayı anlatınız. Bitirelim ... 

Sahire Hanım - Meş'um ne
ticeye yaklaştığım için kendimi 
zapta kadır olamıyorum. 

Evet çocuğumun ö ümünde 
ben günahkarım fakal asıl bü
yük mi.ıcrim işte baba namınt 
cinayetle kirleten bu adamdır. 

A"niisselah - Bu hükmü an
latanlat değil din iyenler vere
ceklerdir. Macerayı şümuıJen
dirmeden kısa ke!liniz. 

Sah re Hanım - Hasılı Efen
dim. Vak'a bir lürlü aydınla
namadı. Sctffetirl Bursaya gidip 

res sözüne gel•nce bu da hid
detle ağzımdan kaçırılmış asıl

sız, kuru bir laftan ibarettir. 

S· hire Hanım - Efendım 

vak'a bu iddiaların aksini müs
bittir. Dinliyiniz, böyle hır gür 

bir hafta daha geçirdık. Beye
fendimiz bir sabah kalktı. 

Sahte bir ciddiyet suretile 
bana dediki: " Sahire sonradan 
şöyle olmuş, böyle bitmiş de
me .. Bu defa işle sana evvelden 
haber veriyorum. Bugün gene 
beni Bursaya göııderecekler .. ı 
Akşama yoğum ... ,, 

Kadınlarımız 
lsı an bul umumi mecli
sıne hem intihap ede
cekler, hem edilecekler 

Ankara 27 ( telefon ) - Yeni 
belediyeler layihasının ayrı bir 
faslı mucibince lstanbulda Bele
diye ve vilayet meclislerinin ma
kamına kaim olmak üzere teıkil 
olunacak İstanbul meclisi umu
mısmın intiliabatinı layihanın 

151 inci maddesine göre İsUm
bul vilAyetine merbut bütün 
kazalar ve köyler halkı yapacak .. 
tır. Bu suretle layiha, bu halk 
01eyanmda bulunan köylülere 
vahncıya kadar bütün Türk ka
dınlarına bir derece üzerinden 
seçtnek ve seçilmek hakkını ve
tetektir. 

-~--
Ceta nıuhakeme ıı

. szıllerinde tadilat 
Ankara, 27 (Telefon) - Ce

za muhakemeleri usuli.i kanunu
nun bazı maddelerinde tadilAt 
yapılması düşünülüyor. Bu tadi-
latın 3 hakimli mahkemeleri beş 
hakimli yapmak, bunların hü
kümlerini temyize muhtaç ol
madan kat'i tanımak suretinde 
olhıası muhtemeldir. 
Ankara ticaı et mahme$f 

Ankara, 27 (Telefon)- Gö
rUlen lüzum üzerine Ankarada 
Türk ticaret mahkemesi ihdas 
olunmuş, reisliğine adlıye hu
kuk reislerinden Şefkati, aıalık

lanııa Ali Ulvi ve Esirittin bey
ler tayin olunmuşlardır. Mali.
keme yakında faaliyete bafhya
cakbr. 

iVl zszr heyeti Londrada 
Londra, 26 ( A.A. ) - Mısır 

başveekilinin riyaseti altında bu
lunmakta olan Mısır heyeti İn
giltere - Mısır muahedesi hak
kında müzakeratta bulunmak 
üzre buraya gelmiştir. M. Hen
derson heyete beyanı ho,amedi 
edeceği sırada bir takım Mısır 
talebesi Üzerlerinde "İngiliz Mı
sır muhadenati ancak Mısırın 
istiklaline istinat edebilir. Yaşa
sın Mısır ve Sudan istiklali ,, 
cümleleri yazılı bulunan bayrak
ları hamil o!dukları halde Na
has paşayı alkışlamaktalar idi. 

Birden tepem attı. Haykırdım: 
- Yalan ... 
O - Başlamıyalım Hanım. 
Ben - Yalan. 
O - Bır lsteı ik buhratiıti 

denslzliğiLe karşı açık bir haki
kati lsbat elmek için !Öz ara
mıyn uğraşacak vaktim yok. 

Ben Bursaya gidiyorum .•. 
Ben - Yalan .. Yalan •. Yalan. 
O - Ne telakki edersen et 

Sahire beti amirimin işaret ettiği 
vazife işine koşuyorum... Allaha 
ısmarladık. 

Ben - Dur. 
O durur. 
''Ben - Gidiyor musun? . 

"0 - Kaç defa söyliyeyim .. 
"Ben - Gidemezsin .. 

"0 - İşte gıdiyorum. Gö
rüyorsun. 

Ce:-ıennemi bir buhranın gırt
lağımı saran ateş le onun il<ı 
yakasından yapıştım. Göz erin
den çakan şimşeklerle suratını 

alazlıyarak boğuk sesimle tek
rar ettim: 

- Gidemezsin... Şimdi amir
lerine koş .. Tehiri na kabil vahim 
bir aile mazereti beyanile istir-

İcra kanunu 
Adliye vekilinin baro-

dan istif san 
Ankara, 27 (Telefon) - Ad

liye vekilimiz yeni icra kanunu
nun tatl>ikatınCla müşltUlita te

aadüf edilip edilmediğini, edilmişse 
bu müjküllerin neler olduklarını 
ve n91itai nazarlarının helerden 
ibaret olduğunu Barodansormuf
tur. 

Baro, önUmUzdeki hafta top
lanacak, buiia cevap verecektir. 
içtimada haciz meselesinin de 
mevzuu babsolacağı anlaşılmak
tadır. ---lzınirde Gazl heykeli 

lımir, 27 (V akıt) - M. Ka
noika liareltet ettı. Gati heykeli 
Meydanına tlikilecek, kaidf'ye 
kabartma liarp ruimleri kona
cak, heykel aekiz yUz hin lirete 
mal olacaktır. 

Bir dereceli intihap 
meselesi 

Ankara 27 (Telefon)-.lntihap 
kanununun dejiftirilerek bıt de
receli intihabın liemen tatl>ik 
olunacağı haberi lienUz çok 
mevsimsizdir. Bu iş ancak gele
cek sene intaç edilecektir. 
Kadınların meb'uilultları için 
henüz mukarrer l:;irıey yoktur. 

Devlet bankası layihası 
Ankara, 27 (Telefon) - Dev

let bankası llyıhası esaslı su
relt.e tadil •iUlmea&lecUr. 

Yeni bir fabrika 
BozöyUk, 27 (Yakıt) - Ten

köyüıtde ltir Tlltlt 9irkct.i lara

f ından işletilen mağrazlt made

ninin tasfiyeai için BozUyük is
tasyonu civarında bir izal:>e fab
rikasinm inşasına baılanmııtır . 

Türk- Yunan mahke~ 
mesinde 

Mürk - Yunan mahkemesinde 
dün de birkaç dava görülmüt 
ve karara bırakılmıştır. Bu da
valardan en müliimmi Y oiz 
Ligotak.is tarafından hükumeti
miz aleyhine açılan 65 bin Türk 
liralık tazminat davasıdır. 

liam et l>u ite ıenin yerine bir 
batka!Unı göHderirler ... 

O - O miiz. Am:rlerime karşı 
hiç yoktan vahim bir iile ma
ıereti uyduracak kadar kötü 
bir memur deiilim .. Bırak yaka
mı gideceğim ... 

Ben - Gidecek miaiit? 
« O - Öffff kaç defa aöyli

yeyim canım ... 
« Ben - Celieniiem ol haydi. 

Fakat sön ı6zUme dikkat et. 
Ben dediğini yapar bir kadınım .. 

Biz b8yle yOz yUıe haykırı
şır!<en gUHl!tUden korkan çocuk 
beşiğinde çatır çatır çatlıyordu .. 

Kocam bu teliaitkir sözlerime 
karşı " pöli ,, diye omuz silkerek 
yürUdü. Arkasından var avazımla 
haykırdım: 

" - Senden sonra işte ben 
de bu ağlayan çocuğun üzerine 
aparbman kapısını leilitliyerek 
çıkıyorum .. 

Bu feryadıma karşı o taki
bımden korkarak bir hapishane 
firarisi adımlarıla koıtu. Mer
divenin dönemeçleri arasından 
kayboldu.. Ben de elime i I< 
geçen robu sırtıma geçirerek 

Anketimiı 
( Üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır ; 
Anketimize ilk cevap olal'I 

eski M. M. komisiyonu müıaf 
Fuat Beyin cevabını yaımstlı 
Fuat bey cevabında şöyle diy 

- Vaktile, on biti, yttz 
Uç yüz bin sene evvel, D 
erkek olarak dünyaya gehni 
Sonra git gide bunların ter 
eaen l<ıımı l<adm olmuı. Be 
kadın, erkeğin tereddi etmifİ 

Bu cevaba cevap olarak 
0 Safiye Mitliaı,, imzası ıle 
mektup aldık, dercediyoruı: 

°Fuat Beye; 
Kadınlar hakkındaki fikri 

okudum • Kadınlan erkekl 
tereddi etmıı fekli addetmell 
ıaıarım. Mademki kadın1 
aalia sonradan yaratıldıiJnı 
IUyorıunuz, o. halde ıize 
aöyliyeyim: 

Binlerce senelik hayatı 
dünya Uıerinae önce bayv• 
yaııyordu. Sonradan bunlar 
klmtll etlıpeinsanın erkeği 
llne geldi, erkek te teki 
edip kadın haline geldi. 
Şu halde erkek bir taslak 

bir inaan mtlsveddesi demek · .,. 
11te iki nazariye: 
" ili,, mo,vedde midir, asıl 
11Son,, tereddi mi, teki 

mil? 
f6• 

~~-----~~~~--

Dıinler Ve~ill 
[ Oıt tarafı 1 ıııu ıayılamııdııdır J 
Dayinler vekilleri, mail 

vekili Beyfendi hazretleri 
muavenetlerile vaıiyet hakkıtl 
gir1şmit oldukları tetkik 
ikmal etmitlerdir. ,1,{ 

Samimi suretle : .. reo a• • 
noktai nazar te11tisini mntel 
dayinler vekillerinin alikadarl• 
~n1an elmeltte Oları müıi 
ra lıalc.lunda izaliat •e maJO 
vermek üzere Fransaya a,d• 
)eri faydalı görillmilıtür. 

Hariciye tayinleri 
Ankara 21(Te.efon)- Mü~b 

Batum konsolosluk vazife•111 

İsveç Başkonsolosu Naırtl 1 

tarafından tedviri, Batunı l< 
solos muavini Adnan B.in O 
sa konsolos'uğu refakatil1 
Odesa honsolos muavini N• 
Suphi B.in Moskova konsol 
şubesinde çalışmalan ali tast 
iktıran etmiştir. Jı 

ağhyan çocuğun üıtjl 
kapıyı kilitledim. Sakağa fı~ 
dım. Her tarafım zangır za 
titriyordu bastığım yeri bİ~. 

ı 
yordum. Ne tarafa kaçsam, f 
den ne kadar uzaklaşsam l~;ı 
katin boğuk, kesik, istimd~ıl' 
ağlaması beni takip ediy yit' 
Taksimden öteye yürüdüm· j~İ· 
~üdüm .. Üzerime fenalık ge,,t 
içimden kaynı ya k'!:ynı~• i f~jl' 
rumu kaybettim... OtesıJ1 

mıyorum ... 

- 52 - ef 
Gözlerimi açtığım zanı1111 ~,J' 

dimi hiç tanımadığım bir 1diı9' 
buldum. Bir döşek içindefıe•~ 
Etrafımda hasta bakıcıls! tıf 
niyordu. Zaman ve nıek•11 ,~e~ 
ni için gö~lerimi dol11•tır• ,ıı' 
başıma üşüştüler. oııl• 
sordum. 

- Ben neredeyim ? 
Bir ses cevap verdi : 
- Şefkat hastanesıntl~~diıt'1 
- Niçin buradayım E tıtfll' 
- Sokakta bir n&bet~, ( 

)arak dUştiln. Seni bur• 
tirdiler. 
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Abdülfeyyaz Tevfik B. 
niç n ve nasıl aldandı ? 

1929.1930 kışı şiddetli olacak denir
ken ne sebeple mutedil geçmiştir, 

biliyor musunuz ? 
Yazan: Fatin B 

i 1 Istanbulun hava 1 

· nalizasyon 

Emanet kanalizasyon tesisatı 
bulunan yerlerde yangınlara 
karşı yeni bir tetbir dütünmüştür. 
Kanalizasyonla Beyazıt havuzun
dan su alınarak bırakılacak, bu 
suretle terkos derdinden kurtu
lunacaktır. Bunun için kanalizas

yon havuza kadar uz:atılmaktadır. 

~ l Bu makalenin ilk kısmı 
tt'"'kü nüshamızda münderiç-

0 kadar su götürür bir halde- Denizde femizlilf 
dir ki bu cihetleri bıraksak ve ' ' 

. ] 
ı;-•ıliyeti şemsiyeden baıka 

•tfatplere atfedilen daha birçok 
~~~eler vardır ki bu sebeplerden 
k~ni ( Gubarı semavi ) denilen 

Uçtik tözlar teşkil eder. 
b'" Arıınıız sathına daima, ağır
~~ blr miligramdan başlıya
~· bir kaç yUz kllograma 
Ad.uı Varan birçok ecnebi ec-

~itti lultut ~tmektedir. Bunların 
h it grim ti an fazla ağırlıkta 
tılunanları az mıktarda düştnk-

ltri r·". b. ın it: ıuı llğırlıkları ır gra a 
•dar olanıerın adedi de her 

l;Cf :~:.,. .-nll..,nn}.:u7a baliğ~lmak
b ır ve kabul edıliyor ki küçük 
U1ük düıenlerin adedi senevi 
~ milyar ve mecmuu sıkletleri 
~ 1 yt\z h' ton ur. un atın 
ij~çiikleri şehaplan husule ge-

r ve büyüklerine de haceri 
;:-vi denir... işte toz bulutlan 
~ ilde mabeynesseyarat her 
~&I~~ Hlr kahüna ftıuti olarak 
h.ı 141fftli bu ptrakefide toz yı
' itının arzımıza yaklaıması 
~ialilatması yığınların büyük 
~ k6çUk olması; az veyahut 
~ keaif bulunması ve arzımız 
~°'tında lllUn yeya kısa mUd-
' oytıanıaalan velhasıl arzımız 
!'lr *::~an •z .. eya çok cezbolu
L-• .•vamız ile tesadüm ey-
~e erı "b" 1ı t.\) gı ı •lit ile hava 
't eddülab araaoıd• bir müna-
~et mevcut bulunduğu iddıa 

~hnektedir. Filhakika bu toz 
~~ hıtlan güneşle aramı:ıa girer 

1 arzımıze da yakın olursa 
't trrıain inşiaatını bel' eylemek 
.::•. fezaya inikas ettirmek 
"ı ~tile bir tahavvül husulU za
~ olduğu kabul edileceği gibi 
•ltt• tarafından ve fevkalade 
tbtJ •te malik bulunan irili ufaklı 
~~:ruı . ketalik bUyUk sür'~ti 
oı, rınıye ve havliniyyeye malık 
'-ö" havayı nesimimizle tesadli
~... tlıbi aynca bir tahavvülü 
-aıı~eu mucip olacağı kabul 

Ve 
ttV\i attık arzdaki tahavvülitı 
~ol, ~eyi bu suretle izah etmek 
t0ı y 8._tır; ve mesele bu meçhul 
"llııu Yıgınl.armın tevarüdü kanu
tilli ~ 1anı adetlerini, mahrekle
"-ciın e müddeti devirlerini ve 

~lte•akk· kesafet~erini bilmeğe 
~ce t b ıf kalır. Iı buraya ge
~b a 8\rvOlitı havaiyenin te-
~·· Una g6 b "lltıd k re u toz yığınlanna 
~t \' a i evsaf dahilinde vü

Bu ermek iktiza eyler. 
Sllrtti izah ve mekanizması 

bir takım tenakuzlarla karşılaş· 
mıyacağımızı kabul etaek bile 
itin içinden çıkmak ve tatbiki 
bir neticeye atlamak kabil ol
maz. Çünkü bu, intizamsız eser
lerden hatta bir müessir bile 
keşf etmek mümkün değil iken 
bir çok müessirleri keşfe çalış
mak demektirki bittabi hiç bir 
neticei müsbite temin edemez. 

Bu nevi devreler ve müna
sebetlerle uğraşanların adedi de 
iyice bir yekün teşkil etmekte
dir. Ve en mühim taraftarların

dan birisi de jeneral Şapeı dir. 
Diğer bir devre yığını da F. 

Arago zamanında başlıyan ve 
neticed Koppen ve Benay ta
rafJanndan toplanan kuvvetli 
kışlar ve gayet sıcak yazlar 
devresidir . Tarihin kaydettiği 
şiddetli kışlan ve sıcak yazları 
toplıyarak bunları 93, 186, 372, 
744 senelik devrelerle teakup 
etmek üıere muhtelif silsileler 
husule getirmişlerdir. Albe 
Gabriel namında biri de bu dev
relerin htpaini bir çok devri 

l<ameriden hangisi işine gelirse 
onun emsaline telabult ettirerek 
lieyeti bir devre haline sokmuş 
ve bazıları da l:iunları in~iaatı 
şemsiye devresi ile mezce çalış

mış velhasıl işin elastikiyetinden 
istifade ile devre fasılaları kah 
uzatılarak kah kısaltılarak mü-

teaddit devreler meydana çıka
nlmıştır • 

Bu devrelerden biri Koppen 
devresidir ki bu da büyük kıı
lann 185 veya 186 sene fasıla 
ile tekerrür etmesinden ibarettir. 
17~4 senesi Avrupayı garbide 
(Bızde olup olmadığım bilmiyo· 

rom) büyUk bir kıt senesi oldu
ğundan 1929 - 1930 da tiddetli 
bir kış olması lizımgeliyo K 

l.k H ' M r. e-
za ı enrı emerl nin hu nevi 
devrelerle leke devresinin mez
cinden husule getirmit olduğu 
9 devrei şemsiyeden ibaret 100 
senelik devreye nazaran da 
1829 da şiddetli bir kış geçmiş 
olduğundan 1929 senesinde şid
detli bir kıı olması lizımgeliyordu; 
işte muhterem Abdülf ey yaz Tev
fik beyin istinat ettiği devre bu 
100 senelik devre idi. Kendi
lerini 286 senelik diğer bir devre 
dahi teyit ettiği halde kışm 
zuhur etmemesi bu gibi devre-

. 
l~ıninönilne bajtlı ôuran 1 ıı 

ııtıak dubası sahilı tanımakta, rıh 

umın önünii dolduran kum yığın. 
larınr, çamurları çıkararak sahile 
atmak ı adır 

Namaz vakti 

'---
lstanbulun hususiyetlerinden hır: 

de namaz vakitleri büyük cami 

avlularında görülen ve her müslü

manın hoşuna giden manzaradır. 

lerin ne derece itimada tayan 
bulun8ukJarına kuvvetli bir delil 
teşkil eder. 

Elhasıl 6 günlUk fasılAdan baş
layarak 744 senelilC fasılaya kaaar 
öyle mütaaddit devreler ortaya 
konulmuştur ki bunlardan her 
hanği birine tam manasile ilmi 
bir kıymet vermek hiç bir ciddi 
ilimin kafasından geçmemiştir. 
Denilebilir ki ilmi kıymeti olmı
yan bu meseleler üzerinde öyJe 
ise niçin bu kadar uğraşıyor ve 
çalışıyorlar; niçin bu gibi mesail 
en ciddi mecmualarda yer bulu-
yor, Ve hatta akademi mecmua-

Kadın belediyeciler 
vela bize mahsus ha 
ları islih etmelidir e 

e 

' • 
? ................................ . ........... .... ....................... .. ........... .... .. ·· · ·· ···----------~ 

~ Avukat Nig6r H. ın fikirle!-1 l 
···················-····································-- - · 

Nigar H. "Bizim doğurdufumuz ço
cuklar meb'us ve hakim olsunlar a 

biz niçin olmı_yalım ? .. diyor 
Kad.nlarıa da belediye inti

habahna ittirak edebil
, mel ~ri, az:a ıeçmek ve aeçilmek 

hakkına malik olmalan imkinı

mn hazırlandığı, hatta bAkim 
olmalarının, meb 'uı intihap et-

mek ve edilmelerinin menuuba
his olduğu ıu günlerde avukat 

hanımlarla konuşmayı, intibala
rım tesbit etmeyi düşündük. 

Bir müddet evvel avukatlık 

hayatına atılan ve muvaffak olan 
Niglr H. mesleğinde başlı ba
tına çalıııyor. Kendisini Kara
köypalasın beıinci katmdaki ge
niş, maroken koltuklarla dtiıen-
miş yauhanesinde bulduk. He
nüz mahkemeden gelmiıti, yor
gundu. Bunanla beraber derhal 
cevap vermiye h11zır oldujunu 

söyledi. ilk suale karşı, tered

dUt etmeôen şu cevabı verdi: 

- Kadınlar, belediye i!le
rinde rey sahibi olunca, ilk 
İf olarak hamamlarla mefgul 
olmahdırlar. 

Kad.n hamamlarını teftlı 

.. 
NiglJr H. 

boh9ayı al, yorgun argm {J. , 

iqeride rehatsız bir v ziyctte 
yıkan. Ayeğma tslttr§ın ntlma 
para ver, şuna, buna, şu e
ye, bu ite avuç dolusu pı:ra 
serfet, gene memnun olme. 
Halbuki erkeklere met sus 
hamamlar, herhalde kedın hc
memlarından farkhdır. Daha 
iyi hizmet ederler, nElın,pe -

- Hamamlarla mı, Hf. temel, silecek, tas için Eyı ı 
- Oyleya. kadınlar hama- ayrı para i temezler. He.P.t i 

mında öyle bir pislik, intizam- hamarn parasına dehildir, hc:
sızlık vardır ki. Tahmin ede- mam parası da bizim verdi
mezsiniz. Sonra, belki biraz §imiz hamam parasınd"n faz
da bilirsiniz ya , kadınlar.n la deOlldir. ,, 
hamama gitmeleri, buyuk bir Nigir H., agarasmın duma-
külfettir . Koluna kooarm:n ..- ~n sayafayı çeviriniz -
13akır köyünde gizli bır rakı fabri-

kası ıneydana çıkarıldı 
., 

.,., ... , .... --<J.-r. 

Tllluırriyattan sonra 
Bakırköyünde gizli bi~ rakı fa_b~kaaı ~eydana çıkarı!:nıştır. 

Zeytinlikte Tat evler sokagında ~alıhı~ hanesınde taharriyat yapıl
mış, derin duvar arasınd8: tahtel~rz bır depo ~Ucuda getirild gi 
görülmüf, burada (15?) kıloluk hır kazan ve saır tesisat bulun
muştur • Bu taharrıyat esnasında zabıtaya hakaret eden bir 
ka<lın derdest olunmuıtur. 

larına giriyor?. Bunun izahı 
kolaydır. Bu devreler gibi ortaya 
konan mesai terakllmatı birer 
taharrıyat liatveaidir; bunları bu
lanlsr, bir hUkmU ilmi diye 
ortaya atmamışlardır; ve böyle 
bir iddiada bulunmamışlardır. 
Bunlar, henüz tekil ve taksımab 
meçhuliyet içerisinde bulunan 
ve fakat her halde inıa edilmek 
istenilen yüksek bir binayi ilmin 
malzemei inşaiyesinden ibaret
tirler. Binanın esası kurulunca 
ihtimal ki bu malzemeden bir 
kısmı kullanılacak ve ibtimil ki 

hepisi atalacak. Bunun içindir ki 
ilmin emrile husule gelmekte 
olan bu taharrıyatm hiç biri 
kıymetsiz değildir. Kıymetsizlik 
bunlann ilmi, yani kanun halini 
almıı bir hükum diye telakki 
edilmesindedir.: ilim adam1nrının 
tehar,riyatta pek müsrif hükumde 
çok muktesit olması laıJmdır. 
Memleketimizde maatteessüf böy
le olmadığından dolayıdır ki 
avimımız nazannda ilim, havi
aımız naz:annda ilımler bir sulta 
teıis edemiyorlar. 

Fatin 
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Ruhi Beyin defterin~_"en: 33 

Gt:cenin saat 11 inde 
N. Be vin bir " Sairifılmenam ,, olan oğlu 
gözleri kapalı olduğu halde yataktan ka -

kıyor bahçeyi dolaş•yordu 

Allah aşkına söyle 
Kahvede oturuyordum; N .. 

Beyde geldi, beni görünce yanıma 
oturdu, geniş bir· nefes aldı: 

- Merhaba hazret~ ne var, 
ne yok'! 

- Bırak canım, şu bizim 
çocuğun hali bana derd oldu? 

- ne gibi? 
- Ne gibi olacak, sinir has-

talığına mı tutuldu, ne? Şimdi 
doktora götürdüm. 

- Ne imiş hastalığı? 

- Bilir miyim birader? Gece· 
leri kalkıyor, gözleri kapalı, 

bahçede dolaşıp duruyor Bir 
gün bir haltederde kendini 
kuyuya atar dıye korkuyurum. 

- Ya, demek mühim bir 
hadise; geceleri kaçta o 'uyor 
Eu? 

- Hemen de muayyen sa
at'erde. Saat onda yatıyor; on 
hır buçulc sularında kalkıveriyor. 

- Konuşuyor mu? 
- Hayır. 
- Azizım bu pek enteresan 

bir şey, cidden tetkike değer; 
0

Labil o!sada bir defa görsem. 
- Elbette kabil. 
- Nasıl mesela? 
- · Bu akşam bize ge'.irsin .. 
Karar verdik, N... Beyin ço

cuk dediği, aşağı yukarı, yirmi 
yaşında bir gençti; oldukça güç

lii, kuvvetıi idi. 

nını savurarak düşünces•ni iki 
elim e içine sığdırdı: 

- Kadın ha~a~ları, çok pis, 
bakımsızdır. Bunlan teftiş için 
kadın müfettişler bulunmalı, her 
an, her zaman içeriye girip 
teftiş etmelidir. 
lillmamların ~ekli, bakım-

han~ler: 

- Hamamların şeklini nasıl 
buluyorsunuz. Bizdeki ... 

- Ne demek istediğinizi an
ladım. Doğrusu ben orta yerinde 
koa koca bir göbek taşı bulun3n 
apaçık hamamlardan hoşlanmı
yorum. Daha modern bir şekil
de, ufak ufak yıkanma bölme
leri bulunan hamamlar yapı malı. 
insan daha rahat yıkanır. Her
kesin gözü önünde yıkanmak 
baıka, yalnız yıkanmak başka. 

- Yapılması lizımgelen daha 
başka belediye itleri .... 

Elbette vardır. Mesela 

Yarımasır erve~I : 

VAKiT 
28 MART 7880 .......... -........................................... . 

Fitekhanei amirenin Bursa 
canibinde in!a olunacağım 
bundan evvelki nushaları
mızda beyan etmi,tik. Bu 
kerre haber alındıQına gore, 
mahalli mezkCırdan sarfı 
nazarla her ve9hile muna
ıebeti tammesi bulunen Zey
·tunburnu febrikai hümayunu 
derununda inşasına karar ve
rilerek bu bapta 16zımgelen 
ke,fiyatı iora kılınmış ve bir 
ke9 güne kadar icrayı ameli
yata bed'ü mübateret oluna-

1 ceOı meım.uumu.z olmuttur. 

Saat on, birde N... Beyle sa
londa geziyorduk; he'nüz bir 
şey yoktu ; daha bir çeyrek sa
at geçti, derken gencin yattığı 
odanın kapısı açıldı, çocuk 
salona çıktı. Gözleri kapalı, hiç 
ter !ddüt etmeden muntazam 
adımlar'a yürüyordu. 

Bu genci tevkif etmek sonra 
uyandırmak, konuşmak istiyor
dum, hemen önüne geçtim ami
rane bir sesle: 

- Dur! 

Dedim; durdu. Emir!erimi ver
miye baş adım : 

- Şuradaki kanapeye otur ! 
Mümanaat etmedi, yürüdü, 

kanapeye oturdu. 

Nereye gidiyorsun? 
- Bahçeye. 

Orada ne yapacaksın? 
- İşım var. 

- Ben de gelsem olur mt ? 
Bu sualim onu biraz düşündürdü; 

bala gözleri kapa!ı, hala uyu
yordu. Bir dakika sonra cevap 
verdi : 

Gel! 
- Oyle ise ka.k gidelim. 
O, önde gıdıyordu, ben ba

basile beraber dört, bef adım 
ar.iadan takip ediyordum. Bah
çeye indik - Babasının suyledi
ğine' göre - her gece gıttiği 
yere gidivordu. 

( hiımenl 

çocuk bakımhane' eri tesis etmeli. 
Çalışan bir kadın, günün bırinde 

evlenecek olursa, çocuğuna kim 

bakarak? Anne hem işile, hem 

de çocuğu i e layıkı veçbile 
uğraşamaz. 

Hatta kadının bütün gayre
tin• sarfetmesi ıcap eden mes

lekler var. Yorucu, zaman işgal 

edici işler. Şu hale göre, çocuk, 
sütnine, dadı elinde gelişi gü

zel büyüyec~k. Bakımbanelerde 

terbiye görmüş dadıların büyüt
mes1, daha faydalı olacaktır. 

Kadının hayattakı yeni mevkii 

ıtibarile, zarurıdir de, diye bi
lirim. 

Sonra bir mesele daha var. 

Kanunu medeninin 275 inci mad

desi mücıbince: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nigar H. , yazıhanesinin üstü

nü araştırdı, Hacı Bekirin şeker 

kutuları arasından çıkardığı ki

tabın sayıfalarını çevirdi, mad
deyi buldu: 

- Tamam, 275 inci madde. 

Bu madde, ayrılan karı kocanın 

yeni baştan evlendikleri takdirde 
icap ettiği halde çocuğa bir vasi 

tayin edileceğinden, karı kocadan 
birinin de vasi nasbı caiz oldu-

ğundan bahsediyor. Tabii, ikisi 
de vesayete ehil görülmezse, 

mahkeme kimi tensip ederse 
vasi tayin eder. 

Bu itibarla da bakımhaneler
den istifade mümkündür. Bakım-
hanelerin Şehremaneti tarafından 
idaresi muvafıktır. 

Nigar H., liararetle ilave etti: 
-Çocuklar, anadan, babadan 
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Galatasaray - F enerbahçe ---- -~--

Bugün lik maçlarında 
üçün ü defa olarak kar

şı karşıya geliyorlar 
Bugün F enerbahçe ve Gala

tasaray takımları, tik maçlanna 
n;ıahsuben, senenin üçüncü mü
sabakasını icra edecekler. Spor
da heyecan umumiyet e müsavi 
kuvvetlerin kar9ılaşmasından do
ğar. Gariptir ki bu maç, tara
feynden biri ne kadar zayıf 
vaıiyette olursa olsun, efkarı 
umumiyeyi ayni şi ddetle alaka
dar etmekten hiç bir vakit hali 
kalm.smıştır. Geçen seneler, F e
ner nisbeten zayıf bir kadro ile 
mücadeleyi kabu:e mecbur ol
duğu vakit, Stadyom nasıl 

binlerce gencin mecmai haline 
gelmışse, bu sene de Calata
sarayın bozuk vaziyetine rağ
men ayni halin tekerrürüne şa
hit oluyoruz. Bunun en büyük 
sebebi rekabetin iki kulüpten 

ziyade iki taraf tar zümre ara
sında kök salmış olmasıdır. Ga
Jibiyetin verdiği zevki de, mağ-

lübiyetin döktüğü zehri de, mü· 
balağasız olarak iddia edebili-
riz ki kulüp mensuplarından zi
yade bu kulüp taraftar arı his
sederler .. 

ziyade bizimdir, cemiyetındir. 
Onların mükemmel insan olarak 
yeti~eai, sad aılesıpi değil, 

hepımizi şiddetle a ıakadar eder. 
H.8.lom de olmalıdırlar 

- Hakimlık bahsınde fikriniz? 
- Ben kadınların hakim ol-

malarına çoktan taraftarım. Hat
ta şahsen otuzu mütecaviz isti
da verdim. Bilhassa ahkamı şah
siye işlerine bakan mahkeme
lerde bulunmaları, faydalı olur. 
Talak, nafaka ve mümasili ba
hislerde, muhakeme edilecek 
kadın, erkek iki cinsi muhake
me edecek olan da iki cins ol
malıdır. 

Zaten kadınların avukat ol
duktan sonra bakim olmaları 
artık mesele değildir. Avukat da 
hakim kadar mühim, mes'uliyetli 
iş deruhte etmişlır. Bir müekki
lin bütün hukukunu muhafazayı 
tek baş na üzerine almıştır. Hatta 
müşavere ile mes'uliyet ve vazi
fesi muhtelif şahsiyetler arasında 
taksime de müsait değildir. 

İşinden tek başına mes'u•dür. 
Bunu yapan, onu da yapar. 

Nigar H., ltalyada kadın
ların hakim olduğu çocukların 
ahlakını tehzip maksadile faali
yette bulunan çocuk mahkeme
lerinden de bahsetti. 
Meb1usluğa gelince 

- Meb 'usluk hakkında ne 
söyliyeceksiniz? 

- Ayni ,eyi. Bu da tabii 
bir hakkımızdır. Kadın, meb'us 
intihap edebilir, meb'us ola
bilir. Kedının doOurcuğu ço
cuk, bu hakka malik olsun da 
anası niçın mehrum kalsın ? 
Kabahat, kadın olmakta mı ? 
Erkeıtlerden farkımız ne? 

Nigar H., ayrılırken sözlerini 
lrnvvetle tamamladı: 

- Bütiln bu hak'arın kadın
lara da verileceği günün yaklaş
masından memnunum! 

Bugün üçüncü maç .. ve acaba 
ayni netice mi ? 

Zevahire bakılırsa buna der
hal müsbet bir cevap vermekten 
başka yapılacak bir şey yoktur. 
Fener bu sene tam formunda 
ve azami kuvvetindedir. Muha
cim hattı bu kıymettar kulübü
müzün şimdiye kadar malik ol
duklarının hemen hepsinden 
yüksek, hepsinden müessirdir. 
Geçen sene.ye kadar Fener ta
kımında bir Zekiyi, bir Aliyi 
tutmak bütün hattı öldürmeğe 
kıfayet ederken ve Galatasara
yın bütün muvaff akiyetleri bu 
tabiyeyi mükemmel surette tat
bikten neşet etmışken, şimdi bu 
beş oyuncudan her biri başlı 
başına bir sayılı fırtına kesil
mi~tir. 

Buna karşı Galatasaray için 
yegane yapılacak şey temiz ve 
mazbut bir oyunla tehlike ne
rede başgösterirse oraya yetiş
mektir. 

Feneri yenmek için Gala tasa• 
raym bugün canlı, şuurlu ve 
teknik bır oyun oynaması icap 
eder. Bu mümkün değil midir ? 
Niçin olmasın ? Bildiğimize na
zaran sarı-kırmızı takım bu se
fer oldukça değiımit bir şekil-

de ortaya çıkmıştır. Ayağından 
muztarip olan Mithatın oyııama
ması hemen hemen muhakkak. 
Lebleb n1n ademi iştiraki ise 
muhtemel. Üç orta için de ikin· 
ci ve üçüncü talumlara müraca
at düşünülmektedir. Bu hal za
hiren takımın aleyhindedir. Fa
kat yeni kan zerki suretile genç· 
leşecek olan bu kadrodan kı
vılcımlar da doğabilir. 

Galat"'saray- Fener maçı 1s
tanbul şampiyonluğu meselesi 
üzerinde mühim bir değişiklik 
yapmıyacaktır. Çünkü Galata
saray bir mağlubiyet ve iki 
beraberesine mukabil Fener 
bütün maçlarını kazanmış ve 
18 puvanla birinciliğe yüksel
miştir. 

F enerbahçenin bu maçında mağ-
lubiyet veya berabere kalması çok 

uzak bir ihtımal olmakla bera
ber bu birıncilik noktayi naza
rından haizi ehemmiyet olmıya
cak ve ancak yeni bir vaziy~t 
ihdas edecektir. Maamaafıh bü
tün Türk sporculuğunu a 'ikadar 
eden bu mühim maçı kazanmak 
için her iki kıymetli takımın da 
bütün mevcudiyetlerile çalışa

cakları şüphesizdir. 
İkinci takımlar arasındaki 

mücadele de birinciler derece
sinde şiddetli olacaktır. Bu 
sınıfta Fener, Galatasarayı 3 - O 
yenmiş olmakla beraber bilahare 
Beşiktaşa mağlup olmuı, Vefa 
ile berabere kalmıştır. Netice 
olarak rakibinden bir puan nok
sanı vardır. Bunu telafi etmek 
ve tekrar birinciliği ele geçirmek 
ancak Galatasarayı tekrar yen
mekle kabil olabilir. Her iki 
taraf tefevvuku temin için şüp
hes:z azami kabiliyetlerini sar· 
fed~cektir. 

T. M. 
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Rıza Bey 
CJ ünün çok ve karışık 

dıseleri içine pek 
bir haber karıştı. Ressam 
Bey ölmüş, dediler. Şark re 
nin, memleket çi1gılerinİP 
ilk kaşifi san'atkarın sesini 
madım ve fotografmdan b 
yerde resmini de görıne 

Fakat bir san'atkarın eserl 
den başka hüviyeti olur 
Onun yüzündeki çizgilerin 
hareket ettiğini bilmem ve 
nuşurken sesinin aldığı aht 
de yabancıyım. Yalnız bir 
Çamlıca eteklerinde dolat• 
arkadaşım uzaktaki bir 
ağacı altında çalışan bir re 
parmağile göstermiş ve : 

- Hoca Rıza Bey ! 
Demif ti. Kızgın öğle 

altında bir tek çamın sıska 
gesine sığınmıı uğraıan bu 
ratıcı ruha o gün imrenoı' 
Üstadın gönlündeki muka 
ateş, bütün şehri bir ale• 
kaplıyan temmuz gfineşinİ 
duyurm1yordu bile. Biz, 
tırmandığı ömnr dağının d 
yarısına varmadığımız 

de ter ve bezginlik içınde 
kır kahvesine sığınmış ve 
lara serilmiştik. 

O gün, gün kavutuncıya 
dar, o, orada kalmıştı. 

Eserleri hakkında hüküm . 
mek, onların kıymetini öl~ 
kalkışmak benim haddim d 
Yalnız şu var ki ben de biol 
vatandatım gibi resim det 
onun modellerini meşked 
başlamışımdır. Yani Rıza be 
bupnkli sıenç. hatta ol~ 
çaların Ostadı olduğu JMı.~1' 

tün memleketin de ho~91 

Taş basması modeller içinde 
gnzel\cri "Yardır. San'atkit 
çocu1' modeli yapayım d 
kaç tanesinde kendinden . ı 
miş ve ilhamının yaratıcı ,.r, 
siyle bir eser meydana ~ 
miştir. Kurşun kaleminin 
ürpermelerile doğan ağa çb 
boğaz manzaraları sene! 
gençlığe resim aşkını verdL ~ 

Fakat ilatadın asıl b') 
sulu boyalarındadır sa~ 
El kadar kilçilk bir yere ' 
dünyalannı sığdıran kudret,Jı 
fırçauna ram olmuftu. lst /, 
lun sabah, oğle, akşam, ~ 
hulasa bütiln vakitlerindeki .ıt 
ve şeklini görmüş, o deıP"ı 
ruhunu lavhalarında yaşat~/ 
Ona İstanbul ressamı dcnl'J: 
ridir. Ne acı ki onu göııız 
müz halde bu bilyük ın•% 
resim alemimizdeki derin l 
lelerini duyuracak feryatl,ı V 
miyor, yazılar okumuyorUI 

~ 

Cuma 

mm 
Mart 
1930 ~ 

1sl : ,, 
Gonqin d<>Bu~u: 5,53 - baht' . t1• 
Ayın dolu~u: 5,37 - batıl' • -:::? 

Namaz vakitleri 
v.ı

sabah Ot•• lk'!'dl Akt•"' ,o.as 
4.26 12.19 15,50 18.29 



öldüren 
idama mahkô;; oldu, iah· 
tık ve yaş sebebile cezası 
011 sene hapse tahvil edildi 

Bir müddet evvel Çatalca ci
~•rında Nakkaş köyünde büyük 
•bası Sadık onbaşıyı öldür

lnckJe maznun olarak muhake - ı 
~c edilen Hüseyin hakkındaki 
•rar, dün İstanbul ağır ceza J 

lnlhkemesinde bildirilmiştir. 
. liüseyin, ceza kanununun 450 
~ci maddesi mucibince ~Uyük 
•basını öldürdüğünden, ıdama 
~ahkum olmuştur. Ancak büyük 
kı•basının, evlenmek istediği bir 
ta 'l.t • onun almasma mani olması 
tahrik mahiyetinde cezayı azal-

cak sebep olarak kabul edilmiş, 
tcıa on iki seneye indirilmiş, 
~aınun on sekiz yaşında oldu
ilıııdan cezası iki ıene daha 
'.1-ltıtnuştır. Maktulün varisle
tıııc bin lira da tazminat vere
~ktir. 

iki tayın 

r 4rnir müddei umumi muavin
ef b· '?den Baha B, İstanbul sulh 
k~1ınliğine, lstanbul sulh ba-
•ınlcrinden Şefik B. İstanbul 

:Ü~dei umumi muavinliğine 
Yın olunmuşlardır. 

İhtifalci Ziva B. 
D·· -

Un Rumelihisarındaki 
. evinde öldü 

a Ih 'falcı Ziya Bey, uzun zaman· 
h arıt>eri tiana 1-Julunuyordu, bu 
istahktan kurtulamıyarak dün 

~Uınelihisarındaki evinde vefat 
ttıniştir. 

b Merhum bir çok vazifeler de 
.blunmuş, bilhassa tertip ettiği 
~~f allerle tanınmışb. Ailesini 

'Ye eyleriz. 

\' 1'ürkiye Eczacıları cemiye· 
~e~: Beyoğ unda Merkez Ec

tın sahihi Celal Erğun Beyin 

~tr'eri maruf Türkçü ricalimiz

~~ İhtıfalci Ziya Beye irtihal 
tın iştir. 

l Cenazesi hugUn saat dokuz
~Çukt s· k • a ır ecide araba vapuru 
"kelesinden haraket d k h "1. e ece u-

sı vapurla Rumelihisarından ,, 
k ınarak onbuçukta tekrar Sir-
d tciye uğrıyarak Eylipsultana 
~foedilecektir; merasime Eczacı 

'tici adaşlarımızın iştirakleri rica 
~\lnu r. 

.!:_ n-ı a. nette 

tnıanet v~ridatı 
~ 5 rnilyon eksiliyor 

7,s ın~net bUtçesinin bu sene 
.. ttıılyondan 6 milyona düşe-
"t" . 'er b·söylenilmektedir. Bunun · 
"'c ~ ı, Emanetin 150000 bin lira 
~.dı ebadan, 200000 lira oktru-

aıı d "•rid ve aha bazı yerlerden 
•t kaybetmesidir. 

nPfinkü içtimalar 
tct un Barut inhisarı ile Tica-
1. \'e san · b ık b ayı ankasmda sene· 
)apı} eyeti umumiye içtimaları 
h~bıttır. Barut inhisannda 
aktın:~ tetkik edilmiş, raporlar 
lçtiltla::' v~ kabul edilmiştir. 
"- [)eft Malıye \"ekileti namı-
"''· erdar Şefik B. bulun-

Askeri kroki lerimjzi 
ecnebi bir devlet hesa· 

bına elde etmiye 
çalışanlar yakalandılar 

lstanbul zabıtası, ecnebi bir 
devlet hesabına memleketimizde 
casusluk yapan bir şebekenin 

efradını yaka'ıyarak Adliyeye 
teslim etmiştir. 

Mesele tudur: 
İvan isminde bir Bulgar tebaa

smm vaziyeti son günlerde polisin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Bu 
adam harptenberi memleketimiz
de bulunuyor ve muhtelif işlerle 
meşgul görünüyordu. 

Polisin şüphesi üzerine bu adam 
takibe başlanılmış, kendisinin 
şüphe i bazı Bulgarlarla temas 
ettiği, muayyen zamanlarda 
konsoloshaneye girip çıktığı tes
bit edilmiş ve yakalanmıştır. 
Üstü arandığı zaman, kağıtları 
arasında casusluğa dair bazı 
evrak, bilhassa Kütahya, Eski-

şehir, Çanakkaledeki askeri 
vaziyetimızi gösteren bazı kro· 
kiler, idare ettiği casusluk 
şebekesi efradının isimleri elde 
edilmiştir. 

Bunun üzerine, Yuvan, Osman 
Nurı, Mustafa is&ıinde üç adam 
daha yakalanarak isticvap edil
mişlerdir. Bunlar, elde edilen 
vesaik üzerine vaziyetlerini inkar 
edemiyerek casus uk yaptıklarım 
itiraf etmişlerd ir. 

Tahkikat neticesinde İvanın 
casusluğu meslek edindiği, muh· 
telif konsolosluklarla teması ol
duğu anlaşı l mıştır. Yuvan barut 
fabrikaiarının bırinde usta başı 
imiş.. Musfafa da bir konsolo
sanede odacı bulunuyormuş. 

Osmana ge ince, bu adam 
İvan tarafından Çanakka eye 
gönderilmiş, orada memnu mın
taka ys ait bazı p lanlar elde 
etmiya çahşmış ve bir hafta 
kadar evvel şehrimize dönmüş
tür. Osmanm daha evvel Kütah
ya ve Eskişehirde de askeri 
vaziyeti gösteren krokiler temi
nine çklıştığı tesbit edilmiştir. 

Casuslar üzerinde, hesabına 
çalıştıkları devlete mensup bir 
müessesenin verdiği banka çek
leri, o müesseseye verdikleri 
raporlann suretleri de bulun
muştur. 

Zabıta bu işle alakadar olan
ları arama~ tadır, eğer varsa 
yakalanacaklardır. 

Dördüncü müstantik Salih B. 
dun sabahtan akşama kadar 
casusların isticvabile meşgul 
olmuş, Ivanı uzun müddet is
ticvap etmiştir. Yakalananlar hak-
kında tevkif mu" zekk · k .1 . eresı esı -
mış, tevkifaneye go"nd · ı . . erı mış· 

lerdır. Adliyede tahkikat hak-
kında ketum davranılrnakt d a ır. -------

Almanya ve tiitünlerimiz 
Bir habere göre Almanyada 

yeni vergiler dolayısile tUtün 
işleri iki büyük müessesenin haki
miyetine geçmiştir. Bu iki şir
ket tütün mübayaatmı doğrudan 
doğruya istihsal mıntakalannda 
yapmağa başladıklarından tütün 
istoklarımız kolayca müşteri bu
ı amamak vaziyetine düşmütür. 
vaziyet ticaret odalarına bildiril
miştir. 

Vilayette: -

., 
1 .. 

Meclis dağıldı · 
Vilayet meclisinde dün 

fevkalade bütçe 
çıkarıldı 

Vilayet meclisi dün bu sene
nin son içtimaını yapmıştır. 

Hasta vilayet memurlarına 

• 
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Bugün ALHA.M.RA sineınasında 

~HRl ROUR ue MRRi 8RiffU' ın t 'li 
BABADAN Evlada 

Büyük sesli film 
ilaveten: MEKTEP SONU iki kısımlık komedi mükemmel 

şarkılı danslı ve sözlü revü ve FOKS dünya havadisleri. 
Saat 10,45 de tenz ılatlı fiatla matine. 

yapılacak muavenetin şekli hak
kında Bütçe encümeninin maz
batası okunmuştur. Bütçe encü
meni, hasta memurlara, hasta
nede yattıklan müddetçe bas· • 
tane ücretlerinin vilayetçe veril
me~ini teklif ediyordu, bu teklif 
kabul edilmiştir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::: ..................................... ................ ....... ........ : 

1111 RuUün ·MELEK sinema sında ifü 928 senesi hesabı kat'i raporu 
okunarak kabul edilmiştir. 

Bundan sonra, fevkalade büt
çenin müzakeresine geçi lmiştir. 
Yol tamirab için 24 ı 750 lira, 
yeni yollar için 258850 lira, 
yeni mektep inşası için 500 bin 
lira tahsis edilmiş ve fevkalade 
bütçe varidat yekiinü 1356792, 
masraf yekiinü da 1376300 lira 
o arak tesbit edilmiştir. 

Gelecek son 15 kanunusani· 
de toplanılması takarrür ettik-
ten sonra, encümeni daimi inti
habı yapılmış, neticede Hacı 
Adil, S~phi, ~amil, Hayri Bey
ler yemden ıntihap edilmişler, 
Hikmet, Yusuf Ziya, Necmettin 
Sahir, Kemal Beyler yedek aza
lığa seçilmişlerdir. 

Bundan sonra içtimaa nıha
yet verilmiştir. 

Aruz :vezni 
Bir Alman profesörü 

eski şiirlerimizi 
plağa aldı 

Münib darülfünunu Elsinei sa· 
miye müderrisi Profesör Bertş· 
treser şehrimize gelmiştir. A man 
müderris Aruz vezni hakkmda 
mühim bir tetkik hazırlamakla 
meşğuldür. Profesör Bertştreıer 
şimdiy ! kadar aruz hakkında 
vazedilen nazariyatın aruz vez
ninin hakiki fonetik kıymetlerine 
tevafuk etmedikleri kanaatinde
dir. 

Alman profesörii tetkikatını 
ikmal için Mısır ve Suriyede 
dolaşarak Arap aruzunun ·nü
munelerini top' amış, bir çok 
Arap şiirlerini plaklara çekmiıtir. 

Suriyeden de şehrimize gel· 
miş ve Türk aruzunu tetkike 
başlamı~hr. Profesör Berkştreser 
şehrimizde Fuzuli, Nedim, Şeyh 
Galip gibi eski ıairlerimizden 
sekiz on parça okutup plağa 
çekmiştir. 

Umumi harpte darUlfünunu
muzda 3 sene kadar elsinei Sa
miye müderrisliği yapan Pr. 
Berkştreser, bir kaç güne kadar 
memleketine dönecek ve aruz 
hakkmdaki eserini neşredecektir. 

Hava kliipleri 
Tayyare cemiyetinin birkaç 

şehrimizde hava klüpleri açmak 
teşebbüsünde olduğunu yazmıştık. 
Bu tasavvur timdilik atiye bıra
kılmıştır. - -------borsada.: 

lsterlin 
Diln İngiliz lirası 1029 kuruşta 

acılmış, 1031 10 paraya kadar 
çıkmış ve 1031 de kapanmıtbr. 

:Altın 938 de açılmış, ayni şe
kilde kapanmıştır. 

m! SAADE'T YOLU :m ı::ı :::: .... . ... 
jfü Fransızca olarak tamamen SÖZLÜ YE ŞARKİLI FİLM m~ 
:m İlaveten: KABAREDE BiR GECE, renk li, şarkılı , danslı :m .... . ... 
mi ve sözlü revü ve Türkçe olarak iLK ŞARKILI FİLM (DENİZ m~ 
:::: :::: 
füi KIZI EFTALIA HANIM)ın en mükemmel repertuvarı. m: 
mı matineler saat 12,30 2 1/4, 4,30, ve 6,45 suvare saat m~ 
ifü 9,45 T eleton Beyogw lu 868 . gg 
ı··· .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=:::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

r Vukuat ı ı~ı~~~~~~~~-~I 
l Bu akşam 

Tren altında 
Bir gencin b~cağı 

kırıldı. 

Si n emalar ı • 
1 

Majik - Siyam kaplanı 1 
1 ' Etuval - Katil güneş 

1 Lüksenburg - Volga mahkoml~ 
Ekler - Diana 
Melek - Saadet yolu 
Alkazar - Kan gemlsi 

\ Opera - Kan kaı.aklan 
ı Şık - Dugla Kral 
1 Elhamra - Caz mugannisl 

Milli - Altın 

Asri -1mparatoriçanl'H yÔ~sv 
Alemdar - G ünah Z~ ul 

Hilal - Nuhun gemisi 
Beşiktaş Hilal - Vatansızlar ce-

hen nemi. 

·' 

Dün saat 11,30 da makinist 
Mehmedin idaresinde Sirkeciden 
hareket eden tren, Y edikuleden 
Sirkeciye gelen posta trenile 
kruvazman yapmış, Ahırkapı
da oturan ve Darphanede çalı

şan 19 yaşında İbrahim, iki 
tren arasında kalarak kazaya 
uğramış, kaza neticesinde za
vallının iki bacağı birden kesil
miştir. Bacaklarını kaybeden 
genç, derhal Gülbane hastanesine 
kaldınlarak ameliyat edilmiştir. 
Fakat İbrahimin hayab tehlike
de görülmektedir. 

Tiyatroları 
1 

Darülbedayi - Mür;j 1 

Bar ve Müz ikho ller! ı 
Ehli keyitmiş! 

Bayazıtta gramofon tamircisi 
Mabmudun dükkamnda 2 gra
mofonla 43 plak çalınmış, şüphe 
üzerin F erbat isminde birisi 
yakalanmıştır. 

Yeni şirketler 
Ticaret odasına geçen bir se

ne zarfında yeniden 183 mües
sese kayit için müracaat etmiş
tir. · Bunlann (140) ı yeniden te
essüs etmiş ve ekseriyeti itiba
rile ufak sermayeli şirketlerdir. 

Buna mukabil (50) ticaretane 
faaliyetini tatil etmiştir. 

Dün geceki maç 
Fransız boksörü sayı 

hes abile galip 
Dün gece Galatasaray kulU

bünde şehrimizde bulunan ma
ruf Fransı7 boksörlerinden An
dre Rebi tarafından mühim bir 
boks m8 ç1 yapılmıştır. Fransız 
boksörü Maçkidi mağlup ettik
ten, Hüsameddinle de F aıni 
berabere kaldıktan sonra Andre 
Rebi Saranga ile karşılaşmıştır. 
Maç çok güzel olmuş, Saranga 
muvaffakiyetli bir döğüş yap
mııtır. 10 ravuntluk bu dövüş 
neticesinde Andre Rebi sayı 
besabile galip ilan edilmiştir. 

Saranga ikinci bir karşılaşma 
için 12 ravuntluk bir maç teklif 
etmiş, Andre bunu kabul emiı

tir. 

,ı Garden - Elli Lis, frena, Nandil' J 

1 1 Balet T almaç ve Siril 1 

l ! Maksim - Jülyet Jirarden, Duo ı ı 
Kleo İris, Lukas Trio 

Mulen Ruj - Artzona revüsü 1 
Dobo revü 

- Duo Sanmdi ı LTürkuvaz 

l~~~~~-~~'ıl 
T epeba~ /ıyafro,unda bugıln matine 

$00l 15,30da tıe a/e.şam MJal 21.30 da. 

Mürai 
ŞEHREMANETi 

~ ~ ~ ,Vlt 
Komedi 
5 pecde 

Nakleden 
lec: Seniha ım 
Rauf, H. 

11111111 
1 Kemal 

GLAKSO 
En iyi sütlü gıdadır. 

GLAKSO 
Tehlikesizdir. 

GLAKSO 
Çabuk hazım olur 

GLAKSO 
Gayet mugaddidir. 

• 



• 
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DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yazan ı Sadrı Etem 

Dünkn kısmın hUJasası: 
( 'acic \C habe~ kalfa hizmetçilerin 

kansızan yaralarına soyulmuş bir muza 
bakar gibi h:ıkı) orlardı. Sacitin evdeki 
hali böyle idi; gece bir giın o kızlard.an 
birine saldırdı, fena bir şey yapmak ıs
tivordu. Bizmetci kız naçar buna razi 
oİdu. Ciınkiı hizmetci kız gayet uzak 
bir , crdc ıı tıpkı ~atılan hir mal gibi el
den · ele de\ r.-.dile de\ redıle 1 tıınbula kıı
d:ır gelmişti. 

Redif dairesinin önünde he-
men kapının dibinde bir heğbe 
ve heğbenin yanında tostop ol
muş tesbıh böceği gibi bir ka
raltı vardı. 

Bu karaltı kız dı. 
Yüzbaşı binbaşıya ç•kh: 
•- Efendim dedi kimsesiz 

bir köyJii kız geldi sayenizde 
sayeban olsun... Binbaşı kısaca 

::evap verdi. 
"- Peki!! 

Borazan kızı binbaşının evine 
götürdü .•• 

Ve bir gün binbaşının kay
nana~ dağ, tepe, dere aıb az 
gitti, uz gitti atla gıtti araba 
ile gitti şömendöferle gitti, v~
purla gitti yirmi beş günlük bır 
yol aldı . Ak.bet İstaobula g~ld~. 
Şinaver beyl~rin konağın~ ın~ı: 
Kızın hatırlıyamadığı hır ıkı 
şeyi ben ilave edeyim: 

Muhtar kimsesiz kızı çavuşa 
verdi. Kmn halası sevindi, 
başından bir yük kalktı diye. 
Yüzbaşı çavuştan memnun oldu, 

çavuşum beni hatırladı diye, bin
başı yüzbaşıdan me~nun . oldu 
yüzbaşım bana bir hızmetçı bul-

du dıye... Şinavcr Bey mem~un 
oldu bedava bir esir aldım dıye. 
Çavuş muhtarın oğlunu muh

tara muin gösterdi, 

Yüzbaşı çavuşun inhasını tacil 

tUi. 
Binbaşı yüzbaşının mahrem 

sıcilline muktedir, amirlerine sa
dıktır diye kayıt düştü. 

Binbaşıya Şinaverin himmetile 
bir osmanlı nişanı verildi. 

Bu kara kuru köylü kızı böyle 
elden ele geçti. Kız için geri 
gitmek n,. kadar müşküldü. 
Hem köyde kim ölmüş kim 
kalmıştı.. İstanbulda ona kim 
kapısını açardı. Burada kalmak
tan başka çare yoktu. Habeş 

kalfanın hakkı vardı : 

«- Yahu deveyi gütmeli, ya 
bu diyardan gitmeli id i. Bunları 
düşünerek kend ısine memnun 
bir çeki düzen v_rdi. ve adım
larını biraz daha arttırdı. 

Küçük bey ıı önünde durdu 
ve küç k beye: " Paşacığım 
üzülme... Dıye ağzını bir kubur 
gibi açh .. Maamafih gözleri yaşla 
dolu ·c.aı . Sacidin yüzü bakılır 
gibi oeğildi.. Ağzı iğri göz şaşı 
bir halde .. 

Ben kendisine ertesi günkü 
hesap vazifesini yapıp getirmiş
tim... Malum ya o asılzade idi 
öyle lıesnp ve kitapla ala~ası 
yoktu. Ben onun hesap ve kıta
bet vazifelerini yapardım, oda 
ekserİyd beni sinemaya götürürdü. 

Ben ona şöyle bir seslendim: 
u Sacit bey, ben vazifeleri 

yapbm, bu akşam sinemaya 
gideceğiz. Dedim. Ve Sacidin 
kız kardeşi ile birlikte bahçeye 
indik. Ben kardeşi ile bahçede 
bir aşağı, bet yukarı dolaşıyor
dum. Neden sonra Sacit güle-
rek sökün etti. Arkasında yeşil 
atlasla kaplanmış bir ktirkle 
görfindü. Demin ağlıyan hiz-
metçi ( Emsal ). 

'' Paşacığım. Sinemaya gide
ceksiniz. Kürkünüzü çıkarınız. 
Ben paltonuzu hazırladım diye 
sesleniyordu. 

Sacit kürkünü çıkardı ve kızın 
üstüne attı ..• 

Yakası samurlu paltosunu 
giydi... 

Bana: 
" - Haydi, dedi selamlığa 

gidelim, uşağı alalım.. Kalfa 
bir çıngırak gibi bağırdı: 

« - Anber, ulan arap... Çıfte 
mumlu feneri yak! Düş öne!.. 
Küçük bey seni mi bekliyecek.. 
Kör olası fellah.... Akşam gö-
rürsün gününü?.. Arap feneri 
bulmak için koştu.. Biz uşak 
odasına doğru yürüdük... Sacit 
bir kapıyı açtı. Aşçı başı ya
mağı ile bir mangal başına çök
miiş er saç mangalın kapağı 

üstünde kestane kavuruyorJardı. 
( fjftmedı) -

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 

Bugünkü bulmacamız 
Yukardan aşağı ve soldan sağa: 

1 Debdebe ve .. [5) kadın işi rsJ 
2 Pa [4 , mOrelıhl (4, !3 - Allah 
3 kıl (3) l liıkiımdıır[3]-4 bir renk[2, 

fakat .q nota [2] 5 uınk nidası [2] 
il) ak 3) 6 - bir \ ilayet (9) 7 Tas· 
dik edatı [ 2) ) a,n [2] 8 Fran~ızca 
o (2 saçan, dağıtan [3 nota [2] O -
~özün u~tii [3] valde [!11 hnzı [3] 10 -
Blldirme, anlatma 41 gulgc [4] I 1 -
Bir k u· ı s J ıne, ckkotler, klilfctler 1 :ı;, 

Yazan· 
Aktofay oğlu Halil Dündar 

L.--...::._::__....:..e_r_a_k_I_11 __ ~ş _e-----:._y_l---:-e_r_-:--1 
Üveyi ofj u ile Ta uzakları gören Çok ga.rıiıP 
evlenen kadın Televizyon Karadağ prenslerinden V' 

yelo, Viyanalı bir operet ku 
on günlerde l\'evyorkta şayanı panyası aleyhine Pariste . 

dikkat bir had ı .. e vuku bulmuştur. dava açmış ve neticede iddı 
i\1 Kin~ namıııda lıır ııd:ımın haklı görülerek kendisine 1 
zevce.i zevcinin öllimu:ıu mlitcaklp bin frank tazminat veril 

zevcinin oğlu ve kendi liveyı oğlu ile kararlaştırılmıştır. İddianın rıı 
c' lenmiştir Kadın ;;~ 'aşında oldu- zuu bir az gariptir: 
gu halde erkek ancak 35 yıı~ındıı- Operet kumpanyası men 
dır. Ocu7. sene evvel, M. Kin~ ile ları bir filimde rol almışlar 
evlenen kaclın bu çocuJtu heş ya- bunlardan birisi de bir pe 
şmdn bulmuş ve onu yetlştiı miştir rolünü temsil etmiştir. Fakat 
Fakat l\ing ölüyorken karı:::.ını ve adam öyle makiyaj yapmıf 
oğlunu çıı ğırınış \'C kendisi öldlik- tıpkı Danyeloya benzemiş 
ten sonra evlenmelerini vasiyyet günün birinde filmi seyredtı' 
etmi~! Bu sırada lngılccrede lk~met o rolü bizzat Danyelonun Y 
eden aile bu izdivacı ppmıık iı.;in tığına hükmetmişlerdir. Bu 
tc.;-cbbiis ermişler, fı kat lngiliz üzerine hakiki Danyelo der 
kanunları buna mü ait olm~ dııı_-ındnn mahkemeye gitmiş ve btJ 
erkek ve kadın t\merikayıı giderek haysiyetine karşı tecaYÜz o! 

evlenmişlerdir ğunu ileri sürmüt ve dediği 
Buna rağmen bu İ7.dh·ac•n lngil· gibi davasını kazahmıştır. 

tere de tan nmıyac:.ığı anl:.ı~ılmak- Ô 
rndır. Cördii~iinüı resim, fennin son Artistin kabaha 

kat ve keşiflerinden biri olan Oynadığı filimlerden bir t• 
Yalancı mücrimler "ıelevizyon,, mal<lnesidlr. Bu makine de ıehrimizde temsil olu 
Bir cinayet irtikap eden müc- v:ısıta:-;ile pek uzaklarda bulunan Paris Opera komik barit 

rimler, itirafa sevketmek için şeyleri görmek mümkün :>lur. Andre Baje geçenlerde mab 
birçol< vasıtalara müracaat edil- l3itrııbi bu cihazın esası da elektrik meye varilmit ve mllbim ill 

diği malümdur. lngiJiz müdek- kuvvetine istinat etmektedir. Bun- tarda tazminata mahkum 
kilerinden biri bilhassa mücrim- Jıır iki kı~ımdır. Bir kısmı telli, miştir. Sebep de şudur: . 
]erim yeyip içtikleri şeyler Uze- hir kı:ımı telsiz televizyondur. Andre Boje bir Fransız fil 
rinde israr ettiklerini, içlerinden Resimde bir telsiz televizyon kumpanyasile muka;ele yap~ 
bazılarının cinayet günü felan cihazını görüyorsunuz. Bu cihaz halbuki mukavelede yazılıa o!., 
yerde idim, felan şeyi yedin,, vıısıraslle uzaklarda bulunan bir müddet henüz sonuna geJnıeO:, 
dediklerini görmüş ve bunların v:ıpunı, akıbetinden endişe edilen bir İngiliz kumpanyasına I" 
doğru söyleyip söylenildiklerini bir tuyyareyi görmek mümkün miştir. -' 

anlamak için, yeni bir hatti ha- olul·aktır. Fransız kumpanyası şi~": 
rekat takl.bı'ne karar vermiştir. h b 't d h d in 

tir. Bu suretle mücrimlerin bu em arı on an, em e 
Bu hatt·1 hareket, mücrimlerin d k d 

cepheden yalan söylemelerine e umpanyaaın an 
ye yediğini, midelerinin muhte- lmkln kalmıyacakbr. calıtbr. 
viyahnı tahtil ile te:t:k::ik:_,:e,:tm=...e_k_---".=====:::===;,;;;-;;,;;;;ı;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~M;;;;;;;i~f,ii~~· 

21 Mart 930 

Borsalar 
t<nn1b yo 

1 lngllrz lirası Kt. 
" T.I. muhblll Dolar 

Frank 
I.trct 
Helı:n 
Drahmi 

ts. Frank 
l.e\'a .. • Florin 

• Kuron 
Sllln~ 
Pcz.eta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley K ııruş 
1 Turk lirası Dinar 
· Çenooeç Kurus 

Nukut 

ı !sterlin ( lurılllz) 

ı Dolar .4.nıcrlka ) 

l!O 1 r11nk [ rrııosıı: 
.'O Liret f ltalya 

1 
o ıırank RclçlkaJ 

20 Drahmi [Yunan) ' 
W Frnnlı: [lsvlçrcl 
·o Le\ a Bulgar ] 

ı Florin ( f•elemcnk ] 
l!O Kuron rçckoslonk 

t Şlltng A\ usturya 1 
ı ı•.z.cta !ispanya~ 
ı Ra) şmarqAlnıanyı 

ı Zloti l.ehlstın 

ı Penı:ö .l\1acarlsıan 

ıo Ley Homanya' 
~o Dinar Yugoslo\'ya) 

ı Çevoneç Se~·yet ı 

Altın 
Horsa 

1\lccid ıve 
hntıc 

1 :lii il 

\ ..... 

Acıldı 

t.~ 12.So 
11 7.62 

I! } 'i 

• 35 25 
:<'9 

21 n.~o 

1•>8.5 

ıo:ı 1 

'11~ 1 

1 

l031 

l' 14,511 
: 18 

1 7.50 
) Q 

9 7Cl 

lıı:l( 

21~ 

17• 
21!4 
121 
Si 

31 
8~ so 

l!ılı 

,;,J 

fıcareı \' \ la hın~ 
ı aıı,., 1 tcareı bor•• •• katlblumumllıt 

tar•fıııdıın "".;.;''•'m.-ı..;.tl"""r --·---I 
Ukka•I 

Azami Aa~ari 

K. P. K. I' 
lfo~day 
Yumuşak 13 ıs to 
~unter 

:-en 
- Zahireler -

12 37 13 2!' 

c; a\ dor 8 
Arp.ı :; 20 

---· Her ıün neırolunur ~--.. 
•••••••••Tarife••••••••• • o • • 1 Def alık ı:uruş J • • • 
: 2 " " 50 : 
: 3 " 65 : • • • 
• 4 • 'I5 : • • • 
: ihtivaç kalmavın-ı • 
: caya kadar (azami 100 : 
: 1 O defa) il&n edil- : 
: mek dzere maktu : 
• • : Abonelerimizin her üç aylığa için : 
• bir defası meccanen 1 : • 
: 4 ~amı geçen i11nların fu:la ~atırı : 
• için :1 er J;.ıırnş ıanıınoluııur • ········-· ............... : 

Kiralık • Satelık 

Satılık Muşamba Tente - ~1c -
tre 8 X 9 - 7'!. metre murabbaı bir 
parça, adre~ Beyoğlunda lsıiklcll cadde:)i 
N. 19.5 Şirin gazinosunda müsteciri ,\li
ço ~:rendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda ı\lolla 
hayırında tramvay me\ kifine pek yakın 

fe\'kalAde nezaretli terkos 'e elektrik 
tcslsatile on Uir oda ve mUştemilı\u .a· 

ireyi havi on bir numaralı hane kiralık
ur. lstiyenlerin dcrunundakllern müra-
cıatları. 

Kiralık hane - Ak.arayda So -
fularda Ort:ıçeşıne soka~ında on odalı 

hir hane kiralıktır. Talip olanların bekçi 
Yusuf ağaya müracaat eylemeleri. 

Acele aatılık kagir hane 

Daktilo - Lisan bilen 
tilo iş arıyor. Adres: Beyazıt Cirit 
hailesi Sultan Çetme yokuşu ı'JO· 
Sabiha 1 Janım. 

Zayi - O~küdar askerlik şu. 
dek aldığım focogTarlı \'esikai askeri 
za) 1 ettiın yeni.sini çıkar:ıcağımdaıı 
•inin hiıkmLi voktur: 

Ü-;ktidar ,.a.ldeiatik mahallesi B~ 
so. 2 .No. hanede Osm:ı.n oğlu t 
Basri. 

===============~:;;?. 
İslcınbul asliye nıahkemesı ı/einçı ~ 

dairesinden: ı\lah•cli :ı:ade Mahmut 
Yakacıkta köşkü.nde mukim 1\Juhlt1 

nleyhine ikame eylediği alacak dıı1 

dan dolayı mumaıleyhın gösterılen 

halde bulunmadığı ve ikamcıffl',ı 
meçhul hu lunduğu cihetle dava ıır l 
bil:\ .ccblığ inde kılınm.ış ve m!Jd~ı· 
kilinın ilı\nen tehlıgat ıcra:oı hal; 

,e talt bı mu' :ıfıkı kanun buluııın~~~ ;.rı1 
rihi ilandan itibaren on be~ guıl rııt~ 
d:ı esıı dın•:ı ,·a karşı ce,·:ıp \'er e 
zere nlha_Pt.ı da.'·a arzuhali mahl:~:ı~ 
, ıınh:ı rı e:.ınc talık kılınmış oldı 

0
1111 

ke\ fi, 1.:t ıclıliı! ınakaınırı.ı l-:ı. 1111 

üzere" r:nzece ı l e il:ln olunur. 

Kutahva ı1ı !aı1elı daımi encümefl...ıı 
~ ~o5ll' 

nıinden: ldarei lıu~uSl)e~e ait _ .. ıtııl 
hccleli kef(li cilmhurı) et ocelln~ 

1 
cı 

Pıale~in de calip zu~ur e~med:g ıı~ı 
ihale kanununa tc\ f ıkan hır 0~ıldığ•~ 
paz:ırlıkln snulına~ı knrarlaŞ'.1 rııtı 
ta' p'crin 19 nisan 930 uırihınc r~ 

• • U l"' kadar cumarte~ı gUn ~:ıac v e 
meni daimlye mlirncaıttldrı. ~ 

. der.':ıı ~ lcrcanda Uzunçar~ı başında Kllic hanı Fdtih ıcra da•restnden: Bır f. "j 
karfısıntla çıkınız sokakta caddeye nazır • . d ınabcll ~ 
bec: oda, teraça, mutpak, terkos. kuyu, temını zımmnın a ' kiP ,1 

y adet ayaklı singer JIJS .t -~ elcktiriği havi üç katlı kagir hane, acele b .. 
0

Ü ı•• Y 
«atılıktır nisan çar§am a gu ·.,de 

Talip. olanların Sirkecide lhsaniye an- ı dörtt: ~a~dal bedestt'J1I 
barına müracaatları. tılacagı ılan olunur. 

~~·----------· ijlı~ı~ıııı~ııı ~ıııııı~ıırn~mııı~ırnııııııımıı111ıı~ıııııııı!11ıı~11~ımı~mı~mııı111ıı!1ırııııııııı111ıı~ıı1ııııı~~ı~ı'~''''''~'ııııımı~ııı 1ı~ııı ııı 
l\ıı~ ıı fi 7 
1 d'Uh 8 4(1 



Gaz · ntep Nafia Baş 
tn ü hendi s l iğin den: 

fil lier üçünii bir talibe veya her kısmını ayrı ayrı taliplere ihale etmek üzere Gaziantep - Nizip yo-
101\u~ irnalatı sınaiyesi silsilci fiat ve bedeli muhammeneleri üzerinde berveçhi zir 20 mart 930 dan 
ıtı·· tıısan 930 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların müzayede 
fc Uıı~kasa ve ihalat kanunu mucibince teminat ve teklif zarfının Encümeni yiliyete itası ve ehliyeti 
ııı:nıye vesikalarının bir hafta evvel Baş mühendisliğe ibrazı ve şeraiti anlamak ilıere Nafia dairesine 
~ eylemeleri ilan olunur. 

Nev'i ameliyat 

ı. 3 
1 M Temel hafriyatı 

3 1
· A'l Moloz kargir inşaat 

3 -
1
· M Kaba yonma kargir inşaat 3 ~~~~~-

i
l ~ İnce yonma kirgi inşaat 

, 1. M 
2 

Kapak taşı ve mahalline vaz'ı 
ı 1· 2 
~ Çimento harcile derz 

2 
~ap 1 2 ~~~~~~~~~~~~. 

· M Kuru perre 

Bedeli muhammeneleri 

Ayintap - A;il 
Kurtıf 

63.00 

1020.00 

2376.00 

2626.00 

474.00 

125.00 

400.00 

311.00 
7000 Lira 

Ar.T:-t urlu 
Kuruş 

=---= 

63.00 63.00 

1190.00 1143.00 

2587.00 2670.00 

2828.00 2904.00 

505.00 509.00 

127.00 - 104.00 

426.00 _ 443.00 

341.00 . 311.00 
6500 6500 
~ 

arpaşa demir
yollar mağaza müdür-

· Iüğünden: 

7 - VAKiT 28 Mart f<}30 -
1 1 

Oküz ve beygir münakasas ı 
l>Pndik Scroııı daridıstd1zarı n1u

d ii rJ iiğ·iiıı de ı ı: 
Pendik Serom darülistihzarı için 60 baş ökiiz ile 6 baş beygir 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip o1anlarm şartnamelerini 
görmek için her gün müessese müdürliığüne ve nıünakasaya işti-

rak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 17 nisan 930 perşembe 
günü saat on üçte defterdarhk binası dahilinde müessesatı ziraiye 
mühasebeciliğmde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

İSTANHUL SEHHEMA~ETİ iLAXATI 
~ 

Şehremaneti Yeniköy dairesinden : Emirgan ve Boyacıköy 
meydan mahalleri bir sene müddetle ve pazarlık suretile ayrı 
ayrı kiraya verilmesi ve 5 - nisan - 930 perşembe günü saat 
10,30 da ihalesinin icrası mukarrer bulunmuştur· Bu yerleri isti
cara talip olanların şartnameyi görerek vaktı muayyende daire 
encümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

'f 

1 

Fatih belediye müdürlüğünden: 890 lira 97 kuruş bedeli 
keşifli Fatih Edirne kapı tramvay yolunda saatçi sokağı köşe
sinde 16 numaralı evin yüzünün kesilip yapılması kapalı zarf 
ile münakasaya konulmuş ve 21 nisan 930 pazartesi günü saat 
14 te ihalesi kararlaştırılmıştır. Bu ameliyatı almak istiyenlerin 
ıartnamesi ile evrak ve sairesini görmek üzere daire baş fen 
memurluğuna müracaatları ve teklif varakalannı da vesaiki la
zime ile beraber kapalı zarf içinde olarak tayin olun n vakte 
kadar encümene tevdi etmeleri ilin olunur. 

'f 
Adalar dairesinden : Bedeli ketfi 194 lira 59 kuruştan iba

ret BüyUkadada vapur iskelesi civarındaki rıhbm mahallinin 
müntehasmdaki Bevilhanenin tamir ve ıslahı ameliyab pazarlık 
suretile ihale kılınacağmdan talip olanların 20 nisan 930 pazar 
günü saat 15 e kadar daire encümenine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. -l-lildlialı11ıer lstaııb11l ınerlce-

• 
ziııden.· 

Hilaliahmer İstanbul vilayet merkezi kongresi martın 28 inci 
cuma günü saat 2 de Darülfünun konferans salonunda inikat 

edeceğinden azayı muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen lfıtfü 

teşrifleri rica olunur. 

Vilayet daimi encümeninden 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin Pil b 

31 3 30 ' 9400 lira bedel mukabilinde halis kan · evne uğası sabn - - pazartesı gllnU saat 9 dan 12 ye kadar isbatı vücut 

l 74u 

tın ' alya postası 
\l (1 N E B O L U ) vapuru 30 
~t Pazar 10 da Galata 
~& ltlından hareketle lımir, 

bi illik, Bodrum, Rados, F et-
Ye F' 'k 

I 
~ek ' ını. e, Antalyaya gide-
1 J ve dönU te nıezkfır iske
b: el"le birlikte Andifli, Kal -
o?' Sakız, Çanakkale, Geli

' •Uya uğrayarak g lecektir. 

etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. alınmak üzere 11 mayıs 930 tarihine müsadif pazar günU saat on 
2000 metre Roberoit 20 metrelik 40 kg. bire kadar kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
3000 kg. İsveç çeliği 25X 60 vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını encümeni 
1000 ,, ,, " 15X100 vilayete tevdi eylemeleri şeraiti anlamak Uzere encümen kalemile 

ıo· ,, çelik tel 2 m-m Baytar müdüriyetine müracaatları. 
34 kalem matbaa levazımı (müfredatı mağazadan verilecek) b 
5 kilo Fitillik pamule (yerli) Tu" rkı·ye zı·raat ankası 

150 11 Toz kUkürt (yerli) 
1,5 3m Gürgen dilme 0,15X0.15 

1,s ,, .. ,, o,18xo.18 umum mu" dütlügu'ıwl.. e · 
13 adet Baş yastığı büyük (yerli) • 

""·:ı:::::::::m:::::::::::::::::::::::::········· 8 kg. İspermeçet mumu (yerlı) Türkiye Ziraat bakası uınum müdürlüğü, Ankarada kain idare 

. aaııı 'aae lıır a er e d ·;j·r·a·ı===ıı i ~ adet ~~~n~~çı gö(lü~~) merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 

Kara eniz ·i 500 k;. İne: :~;;(;er~)r 1 bir bina yaptıracaktır. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 
fıt1 1 ibraz edeceklerdir: 

Untazam 1 u k~ postası 00 ,, Kaynamıı Türk bcziri .. ö . "k 
1 i ~ 10.~ ve • • ,J 

30 
250 çift Asker için fotin (yerli) 1 - Talibin mali kabiliyetini g· sterır vesı 8 ar. 

11 N U vapur~t 1000 kg. Asit ıülfirik saf 2 _ Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi ve 
p ı\ r .. üMak 400 adet Tirfon adi dört köşe başlı 10X70 fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 

lt L'1. Z A Jl §~"k ? ş:,~.1 İ Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isti yenler bankası levazım ve mebani müdürlüğüne İstanbulda Galatada 

l trıından h k ti ırzecı uldak : cunıpartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müraca ... tla bu baptaki pilan 
rı b are e e ong ' e az I - . . . . b l' k b ı· d O c olu Si S O d i d ar ıga arzolunan malzemenin yerli olan aksamı için iştirak mukavele ve şartnameyı yırmı eş ıra ınu a ı ın e alabilirler. 
tıye' ' Gn~p, amsunT, br u, ·! e kecebk taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numunesiz Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

"'e n ırcsun, ra zon ~ · vu u ulacak t kl'f 
.. l'\İle isk ı 1 • · t 1: e ı atın kabul edilmiyeceği iJiın olunur. olunur. 
""'det e e erme azıme ve G,. . . k 

1 
f .. . 

edecektir. 1 llmrukfer Um ··d · · [' ·x ·· · t f t'k TekJif mektupları apa 1 zar la Ankarada Turkıye Zıraat bankası 
~e ,1' afsilat için Sirkecide 1 t tk .k .. d,. 1 ·. . • un1 mıı ıır U~ ll lS a lS l ve umum müdiirlüğüne ve Istanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
1%

8 
adet hanı altında acenta· : e l ~ı~ ur ll(Junden: müdürlüğüne tevdi olnunmalıdır. 

na mü : Mezunıyetı 25-3-930 da b.t t · · . . f · d ht d k t 'h ı b · · racaat. İ . f 1 en statııtık kalemı kitıplerinden Fuat şı eru e e ece za 1 a e edelının °-0 10 nu nisbetinde 
~::::::::::··!.elefon: istanbul 2134 İi bey beş gU.~. zar m~a vazifesine gelmediği veya istida ile müia- teminat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her 
'_ ·····==::::::::::::···· .. ·············-······ caat etmedıgı takdırde müstafi adedı'lecekt' I h · b'ır talı"bı" tercı' h hakkını m h f d ' ... , ............................ ır. angı u a aza e er. 

ö·~·-----------··u··-r:i·s-·A·---N.·----Bü~;~;~:üf.Rt~-M-aln·ıD ___________________ _ 
~~los~ ı · . . . . ~ . . . . ; . ~f, :::::::~~: 1 .. 1 H U 1\ . .~--
~aı:ı tefess! macunu .. dışle~ı .100 sene ya~atır: çilrilmekten vık~ye ede~. Dışlerı_ ın!:ı gıbı beya~latı~. Dı~ ~tlerını k~vvetlendirir ve kanamaktan men:dcr ve dışlerm arası~d~ 
~talıkıarın uh.atı v~ ufuneti. ızale eder. Dış agr~larma: _ne~l:I~nne manı. ~lu~ .. ~gı~d1a gayert latıf bır serınlık ze rayıba bırakır. Mikropları imha ve agızdan g~lecek her tiırl 

a11 ec sırayetıne manı olur. Avrupada daıma bmncılıgı alır ve bırmcılıgı dıpıomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altm madalya ve nışanlar almıştır. 
za deposu. DANTOS diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyayanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 



= s~vısı HER. YER.DC 6 KUR.UŞ --
MATBAA VE İDAREHANE: 

JSTANRVL. Babıall, Ankara caddesinde • VAKiT Yl'RDU. 
Fenftr~a rr'lrtvrJ•"" ı,;rılrt',.,.., J,.,,. .. u r \ltc1 c'f'r••b ,,.,ıtvrı••r• J· r,1•rr•1 penlanrı 

>•rlrhra•ırot'an '" ll•nlarıa a llrdu catuıc!an lc!arr ttH'ul c'rfUdır T•I • 1970 ( IC'AJIE f~LERI) 1971 (YALI f~LERI) Telpafı VAKiT, pocta ı.11111••' 

~====~~~~~~==~ ~~·~-.;m.ı _________________________ ~=====~~~~====~~-=-t 
RHEürK·o·R"~~um:~::·:::·~ı.. Devlet demiryolları ve limanları 

---·- umumi idaresinden: 

.Ja rıdarma im:ılütlı,ıue~ 
mii<l ii rliı ğii n<leıt : 
2500 ila 3500 kundura ka 

munakasa ile satın ahnacs 
Munakasa 12 nisan cunıa~ 
günü saat 14 te İstanbulda 
dik Paşada Jandarma iınaJit: 
nesinde yapılacaktır. ŞartJJı' 
imaıathaneden verilir. 

Devlet demiryolları 
mağazasından: 

H.Pş. 

Mağazamızda mevcut külliyetli miktarda saç, demir ve ahşap 
yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29-3 930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14 te satılacağı ilan olunur. 

• 
inşaat müna-

kasası 
. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Türkiye 2iraat bankası umum müdürlüğü, lstanbulda Cağal

oğlunda kain olup e'yem emniyet sandığının tahti iıgaJinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı 
Yesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan itlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler' Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür

lüğüne lstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu 
baptaki pilin, milkavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teldıfuame kabul 
olu~ur; . teklif . mektupları . kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürliiğüne ve lstanbuld, Cağaloğlunda emniyet 
tandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde lÔ nu nisbetindc 
femiİiat ğ!sterecektir. · 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 
tercih liakkıiıı muhafaza eder. 

• 
1': o: x: 

TVE 
116u<.11fHlıTf~ 
MOU~T ı~ 
l~AA4')·1'11nAı~S 

'"f~ (Ol.~~ .... 

Müzayede ile öküz satışı 
1-'cnd i k S<'ron1 dariilistilızarı 

d ii rl iiğiind<~n : 
Ill ll-

Pendik serom darülistihzarında mevcut 59 baş öl<üz aleni 
müzayede suretile satılacaktır. Tal ip olanların öküıleri ve şartna
mesini görmek iç n her gün Pendikte Serom darülistihzarı müdür
)üğüue müzayedeye iştirak etmek istiyenlerın yevmi ıhale olan 
17-4-930 tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte defter
darlık binasında müessesatı zıraiye muhasebechiğinde müteşekkil 
mübayaat komisyonuna müracaat ev emeleri. 

3430 adet meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi gfinü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif metuplarını muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa fartnamelerini ( Beş ) lira mukabilinde 
Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, lstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik ebebilirler. 

Kocaeli vil4yetiııden,: 
İznık - Karamürsel yolu inşaatı mevcut 21318 liralık tahsisatı 

dairesinde olbaptaki şartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cetveli muci
bince 2-4-930 çarşamba günil saat 15 te ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya vazedildiğinden talip olanlann yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile teklif mektuplarını mez-
kur tarihe kadar vilayet daimi encümenine vermeleri ve tafs&lat 
almak ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli başmühendiı
liğine müracaatlan. 

• • • 
Kocaeli oilayetinden: 
Adapazı kazasına merbut Akyazı - Dokurcun yolu inşaab ~e 

imalatı sinaiyesi mevcut otuzbin liralık tahsısatı dairesinde olbap
taki şartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cedveli üzerinden 2-4-930 
çarşanba günU saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile 
münakasaya vaz edildiğinden talip olanların 2250 liralık teminat 

m~k~uzile .. tekli~ mektuplarım mezkur tarihe kadar Kocaeli vilayeti 
daımı encumenıne vermeleri ve tafsilat almak ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Kocaeli başmühendisliğine müracaatları. 

Balıkesir Vil A t · 
Encümeninden: 

Ballkesirde meceddeten idarei Hususiyeye ait bir sinema binası 
yaptırılacaktır. Bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 

vazedilen işbu binayı inşaya talip olanlann teklif mektuplarını 
ihale tarih ve saati olan 13 nisan 930 tarihinde müsadif pazar gü
nüne kadar Balıkesir vilayetine tevdi ve irsal eylemeleri icabeder. 
İnşaata ait dosya 20 lira mukabilinde Balıkesir nafıa dairesinden 
ve yahut İstanbulda Galatada Hüdavendigar hanında 61 numarada 
murahhas mimarımız İmar yurdundan tarihi hitam ilandan beş 
gün evveline kadar tedarik edebilirler. Münakasanm yirmi beşinci 
gününden sunra proje almak için vaki olacak müracaatlar kabul 
edilmez. Maamafih bundan sonra da ealıkesir Nafıa dairesinde 
mevcut projeler daireden harice çıkarılmamak şartile her zaman 
tetkıkata amade olduğu ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Is
tan bul şubesinden ; 

Satılık arazi ve bostanlar 

. 

~~------~~~----__.,) 
Eyyip Sullı ahkamı ~alıslye hııkıffı 

den: Ayvansarayda Atik Mustafa 
mahallrsi l lamam sokağında 28 '1 

~. hane ve bnkkal dükkAnında ili 

iken \'efat eden bakkal Agapyosun 
ra.sı açılmış ve ter,.kesinin defteri , 
mıştır. i\lütevdfanın alacak ve bO 
!arının bir ay zarfında mahk& 
müracaatla alacak ve bo~ 
kayit ettirmeleri ve mirasçıların; 
üç ay zarfında mirasçılık sıfatların• 
etmeleri ve ak~ı takdirde Kanunu 
deni mucibince muamelei müteakibt 
fa olunacağı ildn olunur. 

Pıyanko mü<JürlüğtinJm: 

milyon kağıt rozet tabı ile • 
mikdarda toplu iğne mub•} 
edileceğinden taba ve it• 
talip olacaklann pey akçe! 
ile birlikte 29 - 3 - 930 cu 
tesi günü saat on dörtte pi~ 
ko müdürlüğünde nıüteşe 
mubayaat komiıyonuna aıür•' 
atları. 

Falih sullı aM,dmı l"lıstye lıak,ımlı' 
Kara Gümrük I\luhtesip lskendet 

hailesi Akseki caddesi 28 (\o. bati 
mütasarrifen mukim iken 22 teşrini'' 
928 tarihinde vefat eden Ay~e haJI\ 
ıimdiye kadar varisleri P 

etmemiş oldu~undan l!An t~rihindı:fl 
baren Uç ay zarfında ispatı vücU' 
medikleri ve alacak ve borç!ılannın d~&: 
ay içinde müracaat evlemedikleri tıık 
de mUt~ p muamel~i knnunu~ye11~ 
edUeceği alAkadarlann malOmları 
üzere il~n olunur. 

Ja11<larma 
müdüriyetinden: 

59 kalem edevat 
tıbbiye kapalı zarf müna~f 
i!e satın alınacaktır. Mona~11 

Nisanın yedinci Pazartesi gD~ 
saat 14 te İstanbulda Gel, 
Paşada Jandarma imalatb•~ 
sinde yapılacaktır şartname İJ 
latbaneden verilir tekJifuaıtl 
tarzı imlası ve edviyenin "'~ 
redatı f&rtnamede mnnde~ 

Dr. A. KUTIEL 
Gizli ve cilt hastalıklan müteb 

Knraköy hörekçi Fınm sıra~nda i' 

1 ifan bul Bankası 
Tarihi tesisi: 1911 

.l\1ahmutpaşadn Tarakçılardıı 
Efendi haoındadır • 

Bilumum banka muamelAtı ya~• 
Vadesiz te\'diata senevi yüzde 9 ~ 

ay vadeyle 8, bir sene vadeliye 
vermektedir. 

Çırpıcı çayırı asgari 10 
azami 30 dönümlük par.. ·fı"'"'::::• v AKIT ·,,?. 

I Abone şartlat• · « 

çalara bilifraz peşin pa- li t ayhQ> KurutMe~~e;ıı• ~ 
ra ile satı mak üzere mü-ı1! ! :: : ;~ ~~ 
zayedeye vazedilmiş ve H 

12

vA~lTı 5°~u::. fat1~ 
10 I~ 930 t •h• d •h U almamak, kendi evinize 1'

9 

-~- arı tn e ı a.. H getirtmek istiyorsanız 

leleri muk~rrer. bulun- . ~ ~0:.,~ :ı~:;;;~ 
muştur.Talıplerın yevmı u miş.g•••t•mizinab••·!e;. •• 

k 
A d il olan hediyelerini de )\il mez ur a saat on altıda i mış olursunuz! " 

1 ···===·· 

Şubem ize m üra C a atları •:=======:.===::::::~_===~============~======·~ff'e' 
• Mes ul mudur. Re/ık A 


