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Halaskar iz ırde g""nülde ko 

Amanullah han 
Dün Ankaradan şehrimize 

avdet etti 

Tekrar Efgan kırallığına mı 
intihap edilecek ? 

Gazi Hz. 
Dün lzmirde bir ge

zinti yaptılar 
lzmir, 1 (Yakıt) - Gazimiz 

bugün refakatlerinde Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya BeyJe meb' -
uslar olduğu halde Bucayı teş-
rif ettiler. Mehmet Ali ( Artvin) 
Beyin evini ziyaretle bir çeyrek 
saat kadar istirahat ettiler. Ora· 
dan Sanoğlu Hasan ağanın bah
çesini, müteakiben Buca alan· 
daki koşu mahallini ziyaret ey
lediler. Müteakiben Bahnbaba 
parkına gelerek oradan İzmirin 
umumi manzarasile grobu sey• 
rettiler. Halk haliskinnı her 
yerde gönülden gelen tezahü
ratla alkışladılar. 

Gazi Hazretleri 15 marta ka· 
dar şehrimizde bulunacaklar. 
Adana, Konya seyahatle ı hak· 
kında kat'i bir program yoktur. 

rinde iki zat olduğu halde şehri 
gezmiye çıkmışlardır. 

Sabık Efgan kıralı şehrimiıde 
bir kaç gün daha kaldıkt11n sonra 
Romaya avdet edecektir. 
Bir ingılız gazefes.nin vec-

dıği haber . 
Deyli Telgraf gazetesinin Is .. 

Amanullah Han Havdarpaıa isiasvonunda tanbuı muhabirinden aldığı ma-

, 
Hu numaraya 9 maı t .. 
ta kur'a çe~ilecek, 

ertesi 10 mat { nüsha-

N9 004229 

m,zda i an e~Heı ek hediyeleri I 
verilece kt r. J .. 

al lar ara 
Yerli malı kullan 1 

u_Sabık Efgan kıralı A~ul~ah mtldtlriyetinin motörile salona liimata · göre Anıanullah Hanın 
~ dOn Ankaradan ıebrimıze ıelinmiı ve Aınanullah Han Pe- maiyetinde bulu"*n biri Ama· 
Nmft, 'ftll 'liuavlnl ve polis ra Palas oteHne tnmiştir. nuJlah Hantn 1umda Efpm.- - Çocu(/unun kundagz İçin hBrice verece-
llıtldtıril tarafından karşılanmış- A 11 h H k k tan kır ah olacağını, Ef ganistanın b b l [ b ,ı ~ 
br. manu a an a şama a- onu istemekte olmasına mebni ğin para yarın om a o ııp oğ unun aşınuı:ı 
• Amanullah Harun yanında ka- dar otelde i~tira.hat etmiş· onun da yakında memleketine t[ k f 
j" valdeleri Hanım Ef. de bu- ler ve akşam üzen refakatle- avdet edeceğini söylemiştir. pa ıyaca • 
~yordu. Haydarpaıadan polis =============== ============;;::=== l~=~================-==========-

Sevin diri l~O çocuklar lngiliz kabinesi 

~ 

1~ 
sayıfa. 
~ DndJ savı/ada ı 

haşmakalemlz 
lanın makalesine 

cevap 

tlıncı $1!lpıf ada : 

Meraklı şeyler, 
hlköye 

Süt damlasında dün kl1cüklere , 
elbiseler dağıtıldı 

Tevziatı haber alan bir çok kadınlar 
çocuklarını alarak gelıniılerdi 

Himayei etfal 
tarfından diin 
saat 14 te Be
yazıtta Snt dam
lasında 200 ka .. 
dar çocuğa el
bise, iç çama
tınJ patik, bat· 
hk ve saire da
ğıtılmıştır. 

Elbiselerin stıt 
damlasından snt 

-..----------., Zil alan fakir ço

Cocuk sayıfası 
lfugün 7inci sayı -

fada 
~eni bilmecemiz geçen 

ftaki bilmeceyi' kaza -
1'ı. nanlann isimleri 
1( onoıog, Şenfikralar, 

ttrikat'IJrler, Bellene
y . cek &IJı ler. 
enı bir milsabaka açı-

yoruz, okuyunuz. 

cuklara tevzii 
mukarrerdi. Fa
kat elbise dağı
tıldığını haber 
alan cİ'~ardaki 
bir çok dadın
lar, çocuklannı 
alarak süt dam
lasana gelmişler 
ve elbise iste-
mişlerdir • Bu 
yüzden çocuklar 
birbirine girmi1ı 
ağhyanlar ol-
muştur. Nthay · D6nk/J tevz.laftan bir rn•nsara 
polis tevziata irfir ıale etmeye mecbur kalmif:· Eyipt~ Oıkll

Himayei ett<t. cemiyeti süt damla~ından Kbf d r yurdundaki 
darda ilk mektep talebeleri ne yirmışer, a en e 

9 rey yüzünden mevki ini mu haf aza ediyor 
Londra, 28 (A.A.) - Kömür 

madenleri hakkındaki kanunun 
kömOr fıabm tanzim eden kıs
mında liberallerin sağ cenahı ta
rafından yapdma1ı istenilen ta-

dillb mübeyyin karar teklifi 

m kamaruında reye konul-ava .. 
duğu sırada meb 'uslar ve samıın 
arasında büyük bir heyecan 
bDkOm ıUrmekte idi. Çnnkü, 
kabinenin mukadderab bunun 
kabul veya reddine bağlı bulu
nuyordu. Liberallerin muhafaza
kirlarla rey vermeleri ihtimali 
kabine taraftarlarını endiıeye 
dOıilrOyordu. Fakat t~dil teklifi 
reye konduğu dakıkada M. 
Uoyd George'ın liberallere mu-

hafazakirlarla birlikte rey ver
melerini tembih etmiş olmasına 
rağmen 4 liberalib amele meb'
ualanna ve 5 liberalin müstakil-
lere mahsus saflara geçtiği gö
rülmOttilr. Tasnifi ara net cesin~ 
de bükümet 271 reye karşı, 280 
rey almıştır. 

Londra, 1 ( A.A ) - M. Löyit 
Corç kömilr hakkındaki kanun 
llyihasımn 26 tubatta avam 
kamarasında müzakeresi; tenkidi 
ve kabulü eınasmda liberal 
fırkasınm ilciye ayrılmış gibi bir 
vaziyet almış olmasından dolayı 
4 martta liberal fırkası reisliğin
den çekilmek niyetinde oluğuna 
dair liberal gazet:elerden birinde 

Bayra. kutlu olsu 
VAKiT, bugilnkli şeker bayramını bütün miislüman karile

rine samim•yetle tebrik eder. Gazetemiz bu sene bayram gün· 
!erinde de intiıar edecektir. 

Ba r mda e zctcler 
tfillli Ahmer umumi Merkezinden: On bet senedenberi latan· 

bul matbuatının bayramlarda gazetesini nqretmek s~r~tile Tür
kiye Hilili Abmerine yaptığı yardım, Akfam gazetesının bu sene 
bizzat intişar etmek hususundaki ıaran üzerine akim kalmqtır 
Bu sebepten çıkamamak ıztırarında kalan Hilali Ahmer gazetesi 
karilere arzı itizar eder ve bayramlannı kutlular. 
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intihara karşı [ VAKiT m telgraf ve telefon hab~rleri ] ! .Her ~ün 
bir kuır'a 

On hediye 
Mücadele ffçin bir 
c:~m.iyct ıeşl~-n 

cdiliyoır 
Son günlerde gene artmıya 

başlıyan int1harlarla mücf\de!e 
etmek için b:r cemiyet teşkili 
mevzuu bahso makta idı. Haber 
aldığımıza göre, Dr. Ihsan Ş'ük
rö, F ahrettin Kerim Beylerle 
bazı tarbiyeciler ve iljm adam
ları «Akıl hıfzısıhhası>' isminde 
bir cemiyet kurmak üzere hü
kiimete müracaat etm şlerdir. 

Feyezan 
Buenos-Ayreı, 28 ( A.A ) -

Sel gibi yağan yağmurlar teh
rin birçok mahallelerinde feye
ıenlar husule getirmi~tir. Gece 
şimendifer mUnakalAh durmu,tur. 

çıkan beyanatı hakkında şorı.ı an 
bir suale fU cevabı vermiştir: 
BugUne kadar hiçbir kimseye 

bu yolda beyanatta bulunmadım. 
Bundan batka bu kabilden be
yanatta bulunmak ıalihiyetini 
de lıaiz ~eğilim. 

lır kalar ara~ında 
Londrı, 28 (A.A) - Mubafa· 

zakirJ1r ırasınd "müttehit Bri
tanya "lmperatorluğu fırkHına 
karıı kuvvetli bir muhalefet baş
lamıştır. Muh•fazaklrlar, mevcu-

diyetlerini tehdit eden tehlikeye 
karıı hatiplerini mücadeleye sev
ketmektedirler. Bu hatiplerin en 

ileri geleni sabık Baldovin kabi
neai mUılemliklt nazın Ormsby 

olup b;r nutkunda yeni fırkanın 
esas programına şiddetle hücum 
etmiş ve yeni fırka programmm 

sadece iptidai mevat istihsal 
eden memleketin mevkiinden 
kurtularak birer sınai mem · eket 

haline ge'mek istiyen dominyon
lann muhalefetine maruz kalaca
ğı ve mamu.riyeti yetiştirdikleri 

Gazi Hz. 
Dün gece Elhamra si-

nen1asznz te$rif ettiler 
İzmir 1 (Vakıt ı - Gazı Hz. 

22,45te refakat erindeki zevatla 
Elhamra sinemaamı teşrif ederek 
( Çllgrnlar ) revusunu ve sesli 
filmi temaşa ettiler. 

lngilizlerl~ 
-·-Aramızda ikamet 

ve ticaret muka
velesi imzalandı 

Ankara, l (Vakıt) - Bugün 
lngUizlerle ticaret vcı ikamet 
mulcaveleıi imHlandı. Bu müna• 
ıebeHe heyeti murahhasamıı re· 
iıi Zekli B. tarafından lngiliz 
heyeti murahbasasına Ankara 
pal4ıta bir ziyafet verildi. 

Rusyanın Türki
yeye ihracatı 

Moskova 28 (A.A.) ~ Ankal'a 
Sovyet sefaretinin ıabık ticaret 

mümessili M. Sokıovi Tilrkiye
Sovyet ticaretinin ilerideki im-

klnlan hakkında devlet 1anayi 
kongresi meclisine 'tevdi ettiği 

rapora nazaren Ruıyanın TOrki
yeye ihracab son tıç ıene zar
hnda iki misi artmıştır. 

1928-1929 senesi zarfmda 
TUrkiyeye 10 milyon 59 bin do
Jarhk ihracat yapılmıştır. İhracat 
emtiasını başhca sanayi mamu
latı ve yarım mamuJit teıki] 

etmektedir. 

~::,12~1~~i~~b:.:~mi- Fransız kabinesi ı 
lel tamirat bankası müessisleri 

olan banknot ve tahvilat ihracma 

mezun banka ve müesseseler 

müdürleri beynelmilel bankanın 

teşkiline ait esas nizamnameyi 

kabul ve imza etmişler ve ban· 
kanın tevessü ve inkişafına rnü

teallık ahkamı tesbit eylemişler· 

dir. M. Schacbtm sistematik 

obüstrül<syonu mumai)eyhi Yung 

p inının Reischtag mec isi tara
fından kabul edildiği şu sırada 

istifa etmek niyetinde bulundu

ğuna de la tet etmekte olduğu 

söyleniyor. 

Gümrükte 
Yeni teşkilat 

ihsan B. baprarn ertesi 
Ankara gidivoı 

Birkaç gün evvel AVl'upadan 
gelen umum gümrükler müdürü 

İhsan Rıfat Bey Ankaraya hare

ketini bayramdan sonraya tehir 

etm ştir. 

ihsan Rifat Bey Ankarada 
gümriiklerin bütçesi ve baıi

randa yapılacak yeni teşkilat 
hakkında Maliye vekiletiie te• 

masta bulunacakbr. Verilen ma

lumata nazaran lstanbulda bu
lunan mildiiriyeti umumiyenin 
hukuk müşavirliği Ankaraya 
nakledilecek, yerine davalar ka
lem müdürlt1ğü ihdas oluna-

cakhr. 

Hor çocuk yurdunun bir 
ümit y1ldıııdır. Fakir ve kim
sesiz çocukları düşünen Hi
mayei Etfale 23 niıan ço
cuk Haftasında yardım, bu 
ümit yıldızlarını sönmekten 
kurtarır. 

Fırkalar arasında 
mütareke? .. 

Paris, 28 (A.A) - Siyasi va
ziyet kararsız olmakta berde· 
vamdır. Mecliste her türlil ek· 
seriyetin manivelası olan sol 
cenah radikal grupu M. Tardieu 
ye kartı husumet göstermekten 
vazgeçmiştir. Bu karart bir çok 
mebtusların fikirlerinde bir ta
havvül husule gelmiş olduğuna 
delalet etmektedir. 

Paris, 2g (A.A) - Meb'usan 
meclisi sosyaHst gurupu vermiş 
olduğu bir takrirde M. Tardieu 
yu buhram bir sistem dahilinde 
temdit etmekle ittiham etmekte 
ve fırkaları inhilile uğratmak 

parlamento mUessesatmm ıtihadım 
kesretmek ve milletin iktısadi 

ve siyasi bayatını teşevvtite uğ
ratmak gayelerini takip eden 
usulleri protesto eylemektedir. 
Ayan meclisi sol cenah demok
rat grupu M. Tardieu ye mun .. 
haretten imtina etmeğe karar 
vermiştir. M. Tardieu kabine
sinde her ıeye rağmen 5 radi
kal nazır bulunacağını ima et• 
miştir. 

Parla, 1 (AA) - M. Tardieu 
sabahleyin müklleme!erine de .. 
vam etmiş, bir çok siyaset adam
Jarmı, bilhassa M. Daladier yi 
kabul t'tmiştir. 

Paris, 1 (A.A) - Meb'usan 
meclisindeki radikal · sosyalist 
grupu M. T ardieu nün fıkralar 
arasında bir mütJırelte .kab'inesl 
teşkili . ba)ckı~daİJ'f~kJifini red.:. 
dermrştir. 

Parist 1 (A.A) M. Tardieu 
• bu sabah M. Briand ile uıun 

milddet görüşmüştür. Bazı maha
filde temin edildığine göre M. 
Briant radikal sosyalistlerin mu
kavemetinin tatbikini tenrtn ..., ~ 
sadile bir «mütareke kabinesi» 
teşkiline taraitar görünmüştür. 

Her gan bır kariinıiıe 
be~ lira, dokuz kariimiıe 
muhtelif hediyeler vetl 
voruz ! 

Gazetemizi almak için her 
gün verdiğiniz · 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabilecek 
bir kur'a numarası aldığı"' 

nızı unutmaymız. Bu numa"' 
ralar VAKiT ın ilk sayıfa"' 
sının yukariki sağ köşesin"' 
dedir. 

Her gün ayni yerde ve 
her nüsha jçin ayrı ayrı ol
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak
layınız ve gene her giin ga"' 
zetemizde kazandıkları ilan Fu 
olunan numaralan tetkik e"' ı , 
derek kendi numaramza bir , b 
ikramiye isabet ederse VA- ba• 
KIT idaresine müracaat ~ 
ediniz. * ~ 

Dün 25 Şubat gllnil • 1 

tevzi edilen num&falat ibı. 
Uzerinde kur'a çekildi; l ı 
. 3410 , . 

numaraya beı lira isabet ~ 
etti; diğer muhtelif hediye .. ~ ı 
ler kazanan numaralar fUD" ~hı 
Jardır: c 581 1401 4561 

326i 3911 5789 
3456 5678 6015 d 

Yaran da 26 Şubat gUnil _ 
tev.zi edilen numaralat 
Uzerinde kur'a çekilecek, 1 
neticesi öbür günkü nüsha-
mızda ilin olunacakbr. 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~r 

viyesi, bahri kofeians ·ile güııhli 
~ . ~ 

rlik mütarekesi konferansının ~~ • 
neticeye bağlanması Lihey ibt1 • 

laflanmn tasdiki ve Y oung plİI S 
nınm tatbiki gibi maddeleri b'l~ 
vi olacaktır. lU 

mahsulatın her tarafta serbestçe 
satılması ile mümkün olan miis
temlikatm harabisini mucip ola
cağını iddia etmiştir. 

Ha buki harpten evvel Ttirki
yeye zirai mahsulat ihraç edil
mdde idi. Rusya henüz iki mil
yon dolarlık plana dahil ihra
catta bulunmamıştır. M.Sokovski 
Türkiyeye muayyen fabrikaların 
mallarını sevketmek lazım gel- , 
diğini söylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~ 

Bu mahdut program bütçenin 
kabulü, muallik meselelerin tes-

Bu haberin öğreniflnee.l tıı.~ 
rine M. Harriot radikal sosyal'tıtı 
grupumr derlia toplanmağa ~'bı 
vet etmiştir. Grup akdettı~~ 
içtimada M. Tardieu nün ~ leı 
teklifini reddetmiştir. ti 

UTAM~AZ-.: 
ADAM 

................ iiiılillllliii .. ~ 
V AKlT ın tetrikasn 1U6 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Bilmuayene şercinde hiç bir 

gftna alıimi cebir ve taarruz 
ıörUlemediği tesbit ediiiyordu. 

Şu halde Tabir büsbütün ma-
sum değil muğfeldi. Çocu 

ğun ifsadı ahlakını mucip bu fiil 

aleyhinde hiç bir nevi takibatta 
bulunulmamış olduğundan vakt a 

meskut kalmtş gıbidi. Raporun 

pek ziyade muğlakiyeti hasebilc 

kendine isnat olunan fiilden bir 
vuzuh seçemiyen Tahir her kesi 

masumiyetine inandırmak gay
retinde israr ediyordu. 

Avnüsselah birdenbire sordu: 

- OğJum dondaki bu pislik
ler nedir? 

Çocuk bir iki yutkunduktan 
sonra; 

- insan hali bu Efendem .. 
Bir amele yakalanmış olamaz 
mıyım'? 

- Fakat bütU" hu telvis :ıt 
donun ön tarafında .. 

Çocuk jki yutkunma arasında 

aradığı cevabı bulmıya uğraşır· 

ken Avnüsse1ah onun bu şaşkın

Lğından bilistifade şu suale hü
cum etti: 

- Ya bu kanfara ne diyecek
sin? 

Bu kanlara bir menba tayini 
müşküldü... Tahir sıfırı tüketi-

yordu. O esnada Avnüsselah 

çocuğu yanma çağırarak kulağı

na bir şeyler fısıldadı. Surab 
birdenbire et bent olan Tahir 
titrek bir sesle: 

- Kim söyledi onu? 
- Nasıh Beyin kendisi .. 

- Vay utanma:ı her f .. 
- Evet çok utanmaz adam ... 

- Kimseye söyleme diye cep· 

)erime para doldurarak sıkı sıkı 
ya tenbihle oana o kadar yal
vardığı haJde rezaleti tamamile 

kendisi itiraf etti. Onun bu cilr-
' münü saklamak için sen nafile 

yoruluyorsun oğlum.. İşte kirli 
don.. işte rapor.. İşte kendi iti
rafı .• Bu ispat ar önünde sen 
hakikati nasıl gizliyebilirsin? .. 

Çocuk mülzemiyetinin kızartı· 
ları içinde önüne bakmakta iken 
Avnüsselib muannit bir mücrimi 

nihayet ıöyletmiye muvaffak olan 
bir müstantik sevincile iri bir ne· 
fes alarak isticvabmın mabadine 
fÖyle devam etti: 

- Cocuğun Nasih Beyle ara
m.zda geçen fiil öyle bir cUriim· 

dür ki onun failiyet veya mef
uliyet şeklinde vukuu her iki ta
rafı da aynı mayubiyet ve mticri-

rniyetle lekeler.. Her ikiniz iç.in 
de rezalet birdir. Bundan sana 
bulaşan müstekıehiyet ömrünün 

sonuna kadar sem takip eder .. 
İşte biz senin alnım bu lekenin 

şeametinden temizliyerek seni 
bu namussuz herifin elinden 
kurtarıp masumiyetini iade et
miye uğraşıyoruz. Ahlaksızhğmı 

sana bu'aşbrmıya uğraşan bu 
m rrim adam fiili mekruhun bir 
defa vuku He kanaat edemiye-

rek ayni cürmü tekrar iç n seni 
gene davet ed.ip duruyor değil 

mi? 

Tahir sık;.'arak başile bir tas- . 
dik işareti verdi: 1 

Avnüsselah, yeni bir fe'sefe 
muktezasınca lazım melzun say
dıgı hayır ile şerti biri birinden 

ayırmayan bu utanmaz adam 
şimdi koyu bir ahlak mutaassıbı 
kesilerr.k vazında devam etti: 

- Biz seni dünmek üzere 
bulunduğun cehennem uçuru· 
mundan geri çekmek istiyoruz. 
O herif seni para He celbetmiye 
çahşıyor. Fıtkat para sarfolunur 
onun mukabilinde sahlan namus 
bir daha ele girmez. Şimdi 

ıenin hayrına girmek üzere bu 
lunduğumuz bu mücadelede sP.n 
de bize yardım edeceksin .. 
Oğlan kızara bozara sordu · 

- Ne suretle Elendim? 
- Evveli olanı b.teni tama· 

mile bize anlatacaksın •. Bu adam 
ıenı nasıl kandırdı? Nereye gö
tUrdü. Neler içtiniz? Ne yaptı
nız? hepsini hepsini •• Sö:xliyecek-
sin .. 

- 46-

Çocuk habratlnı toplar gibi 
dalgın dalgm bir müddet önün

deki sabit bir noktaya baktıktan 
sonr ı başladı: 

- Konağa süt götilrdüğiim 
zamanlarda N asih Bey beni yar
ka ıyabildikçe sarılıp _ ~anhp öpe
di. Yanağıma bulaşan· salyasi ve 
ağır nefesi bana hoş gelmediği 

ıçın ben ondan çok defa kaç'! • 

~m. ~ 
Fakat benden büyilk çocuklrıe 

rı olan bu adamm baba muh•11ı.11 
betine bazen de yüzümü uıs 

mak fedakarbğına katlanırdııt; 
İşim vardı. Bir gUn Bulgar ç}t' 
şısına doğru gidiyordum. Ôni.i_ ... , 
de birden bire duran bir otr\"I 
mobilden uzanan bir elin be:-1 
çağudağmı gördüm. Koşt&J it ~ 
Bakbm ki Nasih Bey.. fl ~ 
men arabanın kapısını açara~: ta 

- Gel yavrum seni biraz g ~ 
direyim. 

Dedi. Kadife döşeli otomo ' 
lin içi bana o kadar hoş görU , 
dil ki hemen yüreğimden ka)' 
yan arzuya karşı gelemed 

Arabaya atladım. Nasih Beyd 
o kadar çekinmekte bir JJJ~ 

yoktu. Ü>sa olsa beni bir~ 
defa .öpecekti. İşte bu kad. 
Ben zaten onun öpücüklet1 

katlanıyordum. Ben otonıO 
·için çıldmyordum. Lakin ~. 
ancak rüyalarımda bıoeb11 
dim. Evvela Şişliye ve ,oıı' 
tramvay garajları önünden l\'1;, 
lak yoluna doğru uçmıya b:. 1 
dık. Asfaltlı şoseve geldiği~{ .. 
zaman Beyefendi önümüzde ~ 
ran sepeti açtı. 
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Fuhuşla mücadele 
Fuhşa karşı 

Alınacak tedbirler 

talimatnamesinde neler var? 

Aırı1fe gününde lstan 

Dahill1'e VeldU 
Ştfkrtl Kava B. 

FuhUfla mtıcadele için Dahi
• Teklleti tarafından mDhim 
' hJimabwne hazırlandığından 
lıa~bniftik. Talimatname pro
bin eıu maddeleri ıaıılardır: 
Ankara, l (Telefon) - Dahi
' veklletince hazırlanan tati
~me projesinin esas madde
l tunlardır: 

- Tilrk ceza kanununun r8 men'i hakkındaki 435 't'e 
nıcı maddelerinin tatbikini 
~ edecek aurette tuhutla 
~ olanlar hakkında takibat 
llaı ile mnıteldplerinin daima 

n:ıütemadiyen cümhuriyet 
dei umumlliklerine tevdileri. 
- FuhUfla ve fuhta vesa-

e ve umumbanecilikle melal 
el>Uer hudut haricine çıka

lardır. Bunlardan kalanlar 
hut sonradan gelmiıler varsa 

trltri gibi hudut haricine çı
llı•k llzere isim ve bllviyet 

.~etgiıhlarına vekllete ifan. 
t.
1 

-:-- Mllzik hol, bar, kafeşan· 
'ı ıthi yerlerde artist ve ıan-
ı;''tile çahtaDlardan fuhutla 
&la olanlar varsa ecnebi tabi

.' "nı- '-dut haricine 
~ ilzere isim Ye hllvi
bi •e çabıbkları yerlerin 
'\u;ete bildirilmeli ve Ttlrk 
ı, .. ~tinde olanlann bu gibi 
~ t çalışmaktan menedtl-

ı ~Şehirlerde kuahalarda 
~t.D. • lelerde bar ve kafo
~ellltk ~ıoa miUaade edip 
-.Itaİ!ıd \'elilerin ıalAhiyeti 

•e .ı tndir. Bar ve kalef&D· 
ellde gazino ve kah· 

tk e abliksız ve uygunsuz 
~ t~eri fuhta tqvik eden 

l~ • garıon ve hizmetçi 

5 ..... •atihdamı menedilmelidir. 
ktıçoklerin meyhane ve ,.;e kafepntanlara rırm~i 

dt tG.rtıımeai TOrk ceza kanu-

• lulıfa tahrik addolwımuş-

; efradı veya valileri refa
e reUrlene mtınasip ve 

'lll ıarette keyfiyetten 
tlılerle Teli ve Talileri 
h Pli lıeler mektep mftdUr~ 
~hberdar enilirler. 
tet •e vasiler, nihayet ve 
ih albn~a bulunan küçUk
~ •e ihtara rağmen bar 

etalıtanlara getirmekte 
ederlerıe Türk ceza ka-t 435 inci maddesindeki 

"'ll ~bıt Yarakası yapıla
' ı ddeı umumilildere teTdi 

llr. 

~k Badema Tnrkiyenin bıç 
taıında umumhane açıl-

Talimatname 

Dahiliye vekale
tinde hazırlanan 

• pro1e 

Bu esaslar memle
kette fuhıu kökün
den kaldıracaktır 
maıma mtıaaade ve mftsaama .. 
ha edllmiyecektir. · 

7 - MeTcut olanlardan ıfz
liler derhal kapablacaktır. 

8 - Vaktlle verilmit mtısaa
delerle açahmt olanlar ftlla bun-

lara Yelevki diğer bir umumanedea 
gelmiı olsun .. yeniden biç bir 
kadm ıermaye olarak fİJ'meıine 
mUsaade edilmiyecek Ye meycut 
ıermayelerin serbestçe bulunduk
lan evi terketmelerine mUmana· 
at ettirilmiyecektir. 

Ktıçnkler aile ferdi •eyahut 
hizmetçi 11fatile dahi böyle ev
lerde bulunamazlar. 

9 - Villyet dahilinde kaç 

Son bayram hazırlık Pe /aaliJ1etlerinden tntlbalar 
8°~. teker bayramının bi- de bayram yerlerinde aahncak- Arife olması dola~ dihı 

• nncı ~nlldUr. lar, atlı kanncılar kurulmuş, da- sakat n. sağlam bir çok kimse--
Hiç fllpheaız bu...ıt.n için ha- h b' b. .ıriol 1 t rti ler camı ka.pdaıun, allf veM. 
1
-'-I • 6.. a ın ır e5 ence er e p . . old ._ 

zır m annızı bıtinni• elbiseleri- d·ı ·_.; yerlermı d mmatlar hailo ta. . iM k vı e ı mı, ... r. . nız o Uf, fe erlerini:zi tedarik . caze başlaDllŞlardır • Dilencileım 
etmifsinizdir. Şeker bayramının blrincı gü- ba te~ft 

Bu ıabah çocuk!orınıı ıeYinçll nn Hililiahmer günüdür. Bu zabıtai belediye 8!::...::':" .ı.: 
bir bayram havası iç.inde uya- s~b~h m~kt~pli çocukla.r göğ- hal faaliyete geçmişler, rasgdı
~~!a~, alelicele yeni elbisele- ıunuze Hılalıahmer rozeti taka- dikleri dilencitei toplaml§iardır. 
nnı gıyıp bayramınızı tebrik e- caklardır. Dtınden itibaren de Dllıı emanetin iki kamyounu Ue 
decekler, sonra eğlenmek için mektuplara postanede Hilaliah- elliyi mütecaviz dilenci toplan
bayram yerlerine gideceklerdir. mer yardım pulu yapıştınlmiya mış, darülacezeye götürülmnş-
Her sene olduğu gibi bu sene başlanılmıştır. tnr. . 

gizli umumhane bulunup kapa· K ' bldıj'I, ve enelce Yerilmit mUaa- ambı·yo ~ııııııııııın• (Vakıt)ın yeni tefrikaları '4nnıumurı!!f 
•delerle açılm11 aleni kaç umum- -= = lıaııe bulunduğa vekalete ı.u- B -- ~ M k ı ı • ~ 
dirile•ek ve gizli umumhaneler ir komi~e teıkili için \ onte ar o reza e erı 1 
teeullsilne kat'iyyen meydan -e- banka müdu·· rlen· :;: s 
rilmiyecek, bunlardan yakal.;ıp toplandı i_ Yakında okuyucularımıza f~vkafade .~ 
ta kapablanlar hakkında vekile- Kambiyo koıniteıi teşkili hak- ~ merakh yeni bir tefrika takdim edeceğiz. f 
te malumat Yerilecektir. kmdaki tetebhns üzerine dün ~ Bu yeni tefrika "Montekarlo,, ya kumarbaz kıyafet?nde giden ~ 

10 - Umumhanelerde hiçbir ıehrimlzdeki Banka direktörleri ~ bir muharririn uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat- !f!!i 
sebep ve 'f'••U iJ tel N l ah __ :::~ Ieri tasvir etmelı::tedir. Bu muharrir "Montekarlo,, da intihar ~----= 
• h li d "" ::: ettikten sonra kurtarılmış olan bir a amın yardımı ile ba = _. e e 0 ve pan- uru l Esat B-yı·n n·yasetinde d 
sıyon 8 ·n e bqkalannın yat- toplanmııJardar. Banka mu""du-r· - k k A f l th · · · ı· 1 ti · · t c: yü se vrupa se a e anesının en gız ı reza e erım or aya !# 

masına mllsaade olunmıyacalt- 1 • bö 1 b" kk 1 ~ çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu gibi de ~ 
br. fa'erı Ye ır tqe U e muva· ~ t ~ 

H kat ettiklerini bildirmişler. e yazmış ır. = 
er nerede olurıa olıun Yalnız Bank di Roma ile Ame~ % (Mont~karlo) nun ne de ~ 

umumhaneler aaat 12 de kapa- J ~ " \ 
nacak ve bundan sonra misafir rikan ekspres bankası, teşeb- s mek olduğunu anla.ınıak is- = 
ve mtııten• kabul etmı·yecekler- bUsten henllz haberdar oldukla- ~ 1 k b fı i ~ 
dir. nnı ileri sürerek •evaplannı i yetinler mut a d u te I" .. \ 

11 - Bu yerlerde içki içmek ::~ir. bildireceklerini •öyle- % kamızı okumalııdlll"• g 
::.:=:.aıak her zam1111 için DDnkn içtimada İş, Ziraat, iırıııııı11111111ııııııııı1111111ırırıııııır11111ıııı~mıııı1111111ıııırıııııı11nıııııımııııı111ıııııııııııııı111ıııııııırım'.1"11mıınıııının1111ııııııııııııu\ 

Seliııik, Doyçe 0 -ent, Doyçe H•k l 8 M. M komısyonunda 
12 - Emrazı ziibreviye nizam- bank ·J me • l ' Bank Hollanda, Fransız J • Muhtelit mübadele komisyonu 

namesı i e ona merbut talimat- b f 
b 

bankası, Amen'k•n ekspres hk . .• itara azaları martın lOnunda 
name ve u emrin yukardaki Bandırma mo emesı refo..- Ankaraya aideceklerdir. O giln 
maddelerine muh-1if har.eket bankasıle Bank di Roma mlldür- lig"int-· tayin olundu . o leri h b J J d 1 b Tevfik Kamil B. de Ankaraya 
edenlerin evleri derhal ıeddolu- azır u unmuş ar ır. Sabık müstantik, stanbul ı-

8 k 
gitmektedir. 

nacak ev· aahibı·nı·n bı"r daha an a mOdOrleri salı ai1nll r·ıncı· ceza mahkemesi azasın. dan b- h Mösyö Fokasm yakmda şeh-
L!!!yle bı·r ev •"masına ve bu tekrar toplanarak mesai tarzı Hı'k...-.et B. hakkıoda bazı cı et- . . d . d h ld uo T ••· rımıze av eb e mu teme ir. 
evin bir daha o yolda iılemesine hakkında bir proje hazırlıyacak- terden muhakeme kararile neti- Dürı kendisile görüşen bir 

h
. b. 1 N il b B d ceJenen tahkikat yap\lırken, ken-ıç ır ıuretle milıaade edilmi- ar, uru a Esat ey e ayrıca H muharririmize M. Rivas her iki 

Yecektir. b
. k B disı·ne iQten el çektirilmişti. i_~- h k . . ·ı f h 
U' proie hazırlıyaca tır u iki " kJ d - Ü fımelın ıh a ususı ııda go"s-

' · met B. in davası, na o un .ugu 

13 Otel Prol
·e cum rt . gü n yapılacak b' bk d terdikleri samimi nıyete i1:aret 

- ' pansiyon, Jı ... , a esı n ır Bursa aö-ır ceza .ma e.mesm e .,. 

ha 
- • · d ı kt' ~ ve itilaf için nikbinh~ini i:zhar 

ma_m Ye huıuıt apartıman ve ıçtima a tetkik edi ece ır. yakında rüyet edıle~ektır. etmiştir. 
evlen müteaddit kim _ l==============I Diğer taraftan Hıkmet B., 55 

. selere arzedenlere umumhanecı· ve teıvik eyliyenler ceza kanu- lira asli maaş ile Bandırma mah-
nunun 421 inci maddesindeki kemesi reislığine tayin olunmuş· 

Ye 0 yerler dahi umumhane suçla mUddi umumiliklero tevdi tur. Keyfiyet, dün müddeı umu-
addol~narak haldannda umum- olunurlar. mHiğe bildirilmiştır. 
hanecı Ye umumhane muamelesi 16 _ Her hangi vesile ile Hikmet B. in yerinP birinci 
yapılu. olursa olsun, sokakta kalrmş ceza azahğına ı~taubul bir.nci 

l4 - Otel h b k ı arak k hukuk mahkemesı azasından ' amam, umumi kimsesizler ıra ı ınıy • ara-
banyo Ye deniz hamamlan gib. kollarda ve belediye dairelerinde Emin B., birinci hukuk azalı0,-ına 
umum~ iatifadeıine açılan ye~ barındırıldıktan sonra , veliJerine icra muavini Reşat B., icra .mu·· 
lerdeki. mn-tahdı'mı"nden iffete l · e ve "e- avinliğine ikinci hukuk aza mü-11ıt ve bayır müestese erın ." B mugayır uygunsuzluk edenler lileri ile işleri yoksa ıerserıler lazimi Zeki . tayin o!unmuş-
ı...1. .. a teı..,;k cürmı"le müddei .. a '-=la:rr:==d?ır==. ===:=~====== •U-U9 .. • hakkındaki ahkAma gore mu - '"' 
umumilite tealim olunurlar. meleye tibi tutulmak üze~e müd- cihkamına muhalif olmıyan em-

15 - Sokaklarda ve umumi dei umumiliklere teshm olu- razı zühreviye talimatnamesi ve 
yerlerde fUD• buna ıarkınblık nurlar . bahusus sıhhi ve tıbbi mürakabe 
ve harf endazb.k edenlert erkek· 17 _ Emr.aıı zUhreviye ni· ahkimınm kaffesi tamamile 

b · e mer'idir . 
leri Ye J• kadınlan fubıa davet zamnamesi ve it u emırnam 

F.\ B K.\ TÜH. 'i' C'fıCAR 
Ve .MÜT AAHHİTLER1N naaza
rı dikkatine 

Ankara ve lstanbulda resmi 
dairierde münakasa ve taahbüda
ta iştirak ve her nevi muamelatı 
resmiyenin bHvekiile sürat:e ta
kip ve intac kabul olunur. Ay
rıca da muamelata tüccariye ve 
hususiye deruhte olunur. 

lstanbulda Bahçekapıda Birin
ci Vakıf han 45 - 46 numaralı 
yazıhane}'e. 

Ankar .1da posta kutusu 255 
numaraya müracaat arı menfaat
lan iktizasındandır. 
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W~OCTivrf 
( l on J m 11ulniıe • 
D ünkU { Yakıt ) ta haber 

verdiğimiz veçhile (Tan) 
gazetesi malt ve iktisadı ıa... 
mıada T&rk Dtlyunu Umumiye 
meaeleainia S011 Yuİyetillİ mn
zuu bahaetmiftir. ( T u ) rue
tesiafn man ve ikti .. di ..... 
idare ede11 kale.ı.rle Frauas 
mahafili maliyesinin aralarmcla 
me•cut salo mlaasebete ıln 
mezldir aqriyabn bilbaata 111 
ıGnlerde hususi bir ehemmiyeti 
Yardır. 

( T u ) ıanteüln yazdıtı 
yazılar biraz dikkatle oJm.m.ca 
iki nolıta 161• çarpıyor. Bu 
aoktalarclaa biri wakaleaiıa laid
det ye ıiddetten ziyade aopk 
kaaWılda yazılmlf olmasıdır ve 
hük6metimizİD Dajunu Uma· 
miye meselesinde aldığı yazi
yeti hakikaten mlinakapya di· 
ter bir meYzu olarak tellkld 
etmesidir. 

Her hangi bir meaele his ile 
dejil, akıl Ye mantık ile muha
keme edilirse, ne kadar m&ıkftl 
olaa da, nihayet baldkat baluaur. 
Tllrlder ise baldkatm ve hakiki 
vaziyetia icabatmdaa fazla lıtir 
teY istemedikleri içia biraz ıtlç 
de olu, daha ıimcliden hu me
seledeki hakkımızın frauızlar 
tarafından teslim olwaacapaa 
hükmedebiliriz. (Tan) ın ya.11la
nnı okurken nazan dikkati cel
bedea ildad nokta .. dur: Paril 
itillfının olduğu tekilde meriy ... 
ti meıeleai. 

(Tan) a &'are Osmanlı Dlyu
nu Umumiyeai için gUmriik va
ridatı karttlık imif. Bu Yaridat 
ise takaitleri 6demek için fUJa
aile kiflyet edermif. T akaitleri 
tediye edebilmek için T&rkiye
nİD umumi varidabaa mnracaat 
etmek lizım deiilmit. 

Onun için (Tan), Bqveldl 1 .. 
met pqanın Dnr.unu Umumiye 
mukaveleıinin olduğu tekilde 
tatbiki Tilrk blanö nlyetiala ta
hammtll eclemiyecei~ kadar aju 
bir yOk oldujıından l>ahsedea 
bir beyanatındaki "hU.n8 niyet,, 
tabirini pek iyi anlayamamlf. 

Bununla beraber ( Tan ) TOr
ldynin dahili tediyattaki mAJJ 
iktidar ~e kabiliyetinden hiç 
ıGphe etmiyor. Harici tecliyata 
ıelince nolıctai auannı fU cüm
lelerle teabit ediyor : 

" Tllrkiyenin harice kartı te
diyata ait iktidar ve kabiliyetine 
tellnce, bu riinktı ahvll ve te-

VAKiT 
2MART1MO 

_____ , ________________ _ 
Mali,,e nezareti celile•I 

l•rafından bu dd• Dar
JHlnei fimlrede -,,ırml beı 
bin lir•lık beyaz Mect
diJ'e dar~dllmefe b•ı· 
l•nıldığını ve bir~ gtl
ne kadar tedavtlle çık41-
rılaca4ını Far dtJ Mo•or 
ya.zı)for. 

Kuru~luk Mecldiyelerde 
kalp zuhur etmekte ol
duğu gibi bu defa vanm 
Mecidiv• ler vezin ,,. bi
çimce asıl Mecidi)lelerden 
tarlclı olmayıp yalnız ıef· 
faf lıkta farka tet~vtJt mtf· 
~ahede olunuyor. 

rait içinde bu bapta bir hüküm 
verilemez. Fakat ne oluna ol
sun, Türklerin mali iktidarlan 
ismet paşamn zımnao ifade et
mek iatecliii kadar da az deiiJ
dir. 

Eier böyle olsaydı İsmet 
Pqa ecaebi sermayesine iatinat 
etaekaizin bir Devlet bankası 
yap-jı babrmdaa bile ıeçir-

mezcll. Binaenaleyh (Paria) itill· 
fuwa tatbiki imkinaızlıj'IDdan 
bü.etmeclea. Tlrk paruımn 
kıymetini tehlikeye dltllrmedikçe 
Dlıyumı umwniye tabitlerinin 
ı..tıJz liruıaa tebdili mtimldhl 
olmıyacajmı iddia etmezden 
eYYel allftl ve teraitin icap 
ettiti tedbirleri almak llzımıe
Jirdi. Netekim • Tlrk htıkOmeti 

ıimcli bu tedbirleri almaia b .. -
IUUfbr. ,, Glrtll&yorld ( Tan ) 
( Paria) itilifmm adeta bir har
fini bile feda etmek iatemiyor. 
itte bu noktada meslenin hakiki 
Yaıiyetinden çok uzaklatıyor. 

Eier mevcut mlifküllta bir 
buçuk sene evel imza edilmiı 
olan mukavele ahklmı daire
.mele bir teaviye çarui aranmak 
istenirse bütiln emekler beyhu
dedir. Evet Tlrkiye bir buçuk 
sene evel bir mukaYele imza 
etti. Bu bir hakikattir. Fakat 
b6yle bir mukaveleye imza koy
IDUf olmak bu ıtmkü terait 
içiııde bizim aleyhimize değil, 

lehimize bir Hnet olarak kabul 
edilmek lizım gelir. Çlhıldl bir 
buçuk sene evel Tlirklyenin 

DGJUll• 11111wni7e iti1'fına imza
.... ko,man ancak ku.,-n hl
millerine kartı bOınO niyetini 
.a-terir. 

Eğer Tnrkler borçlan inklr 
etmek iıteseydi bir buçuk sene 
••el •itilifı,, imza etmemek için 
elbette bir aebep bulabilirdi. 
F akıt bir buçuk sene evel imza 
edilmit bir mukaYeleyi bugtln 
tatbik etmek imkinawı;ı ba11l 
olmut İle ae yapılabilir? 

Demek ki bir buçuk sene 
enel Tlrkiye Duyunu Umumiye 
hAmillerine kartı fazla bir hnanG 
niyet gCSstermiı, istikbalde mali 
vaziyetin daha ziyade iyileşece-

ii heaabile bUaıın niyetine maddi 
bir delil vermiıtir. Maalesef 
lttikbale matuf iyi tahminler 
iklime ait ahvalden dolayı mn-
aait pmemif,elde edilen hualabn 
blyiik bir kiamiııden de cihaa
daki umumi buhranın eski te-
airleri ile kafi derecede istifade 
edilememif, nihayet yeni gGm-
rlk tarifesinin illnından sonra 
tamamen memlekete fazla itha

llt yapılması yildnden ıayri 

tabii buı mGtkülit meydana 
çıkanı, •e enelden tahmini 
milmkOn olmayan bOttin bu ah-
valin ihdas ettiji mliıkül vazi
yet içinde timdi Dnyunu Umu-
miye itillfuun tatbiki imkinaız 
bir hale gelmiftir. 86yle bir 
vaziyet m8Yacebeainde mevcut 
itlllfın tatbikindeki imkinıızlığı 

tetkike hlmilleri davett etmek 
bir kabahat midir? 

Mehnıet .ASfm 
. 

Yeni tefrikamız 

Montekarlo 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlannda 

\ 

Ruhi Beyin defteTinden: 11 
................................................. ---

Şeytanla karşı karşıya ! .. 
Neee, şeytan mı ? Neuzü biUah, demek bu 
gece de ıeytanla hembezmi ütfet olmak 

hesapta varmı ı ! ...... 
Bu ıöz bir mesele oldu. Kimi 

lehte, kimi aleyhte olmak Uzre, 
hararetli bir mtınakata baıladı. 

- Ayıptır, yahu 1 Daha iki 
imtihandan sonra Darttlfllnun 
mezunu olacağıı; siz hail ruh
çuluğa, bllytkOlllğe inanıyor
aunuL 

- Hey gidi yirminci uır, 
bey 1 

- Ne, siz lapiritizmeye inan
mıyor musunuz ? 

- Ben ona değil, ruhun 
meYcudiyetine bile in.anmıyo-
rum ... 

- Bırakın şu hokkabaıhğı 
canım 1 

- Kendimi eski Mısırlılarla 
Asuriler arasında zannediyorum. 

- Evet, bununla uğratan 
Avrupa ve Amerikanın bllyUk 
Alimleri de o devrin kAhinleri 
olacak galiba? 

- Spirit müzel~rl de Firavun 
mezarları değil mi? 

Ben bu kadar zamandanberl 
en kat'f hakikatleri gl>zilmle 
g&rdnğüm için, bu lüzumsuz mn
nakaşaya gOlüyordum. Esasen 
biç birinin ciddi birşey bildiii 
de yoktu; hepsi işittiklerinin hem 
cahili, hem mfidafaacısı idi. 

Aleyhte buJunanhlr da. herke
sin söyliyeceği ~bi, madde 
haricinde bir varlık oJmıyaca
ğmı iddia ediyorlardı. 

Diğerleri buna mukabil de
liller bulamıyarak, ruhlarla uğ
raıan büyük ilimleri iıbat edi
yorlar; Şarl Rite, Kamil Flamar
yan, Oilyan Kruks, Oliver Loç, 
Konan Doyl, Eruest LiYis fibi 
yük.tek zevatın k•naatlalf albaa 
smmıı, babre, çırpımp duru
ruyorlardı. 

Arkadatlardan, K ..• Bey, kö
tede, koltukta. oturuyor, cıgara
sının dumanlanna bakarak, ha
fif hafif, gtılOyordu. Mubahasa
ma en hararetli yerinde : 

- Canım, siz de bilmediğiniz, 
görmediğioiz feyler hakkında 
bir birinizi yiyec~k gibi kavga 
ediyorsunuz; olur komiklerden 
değilıiniı. 

Diye bağırdı; sonra yanında
ki ıehpayı anOne çekerek: 

- Şuraya gelin, bakalım, 
belki biz de bir ıeyler yapmaya 
muYaffak olunız. 

içimizde korkanlar vana çekfte
biJirler. 
Vakıa çekilip tiden olmadı, 

ama, bu pek te cesaretten de
jildi. Muhalifler, İDaDmamak 
inadile, kalmayı tercih ettiler. 
Öyleya, çalap siderlene bir 
ıeyin vuJ.u bulacağına inan
dıklanmn ga.termiı olmazlar 
mı ? İtte handa çekiniyorlardL 

Ötekiler iıe, daYalarımn mUYaf
fakıyetle netlc:eleaclip ıarmek 
iatiyorlardı. Bau ipn aebat 
ettiler; ettiler ama, hepsinin 
korktuk.lan bakıılannın biru 
tubaflqmumclaa, ytıderİIÜll bir· 
az reutiDi kaybetmemden belli 
oluyordu. 

K... Bey iti •nlada: 
- Pek l1A, dedi, bir defa da 

ruhtan soralım, tirin•+ ru:a 
olacak mı? 

Ve sonra mmaaya hitap etti: 
- Ey ruh. eneJa kim oldu

ğunu bize 16yler milln? Ba~, 
bea e.Hfbe harflerint yaYq ya
vaı a6yliyecefim; laminin bq 
harfi gelince mHamn ayağını 
kaldır, her bari için b6yle yapa
cağım. Fakat iptida isminin 
kaç harfi •ana, ayafı o kadar 
kaldır. 

Maaa.nın ayaj1 bet defa kalktı; 
demek ruhun beı harfi Yarnnf. 
K... Bey elifbeye bqladı; enell 
" Ş " harftnda ayak kalktı. 
Acaba ŞOkrU mil Şakir mi? Şey
ki mi, Şevket mi d\ye dtlf6n8-
yordum. 

Fakat mDbarek ruhun ikinci, 
llçtlncO harfleri hepimizi tered
dOde dfttOrdO: 

- Y •. T •.. 
" Şyt " hl~ ı.a,,ı. kelime mi 

olur? Derken dördOncll ve öe 
tinci harfler de arzı endam 
ettiler; b6ylece btıtln İlim mey
dana çıklDlf oldu: 

- Şeytani 

Neee, ıeytan mı? latemiyerek 
içimden « Euzl billlbi minq
ıeytanirr•cim. • deyiverdim. La
kin ne ya]an ıöyliyim, korkak, 
korkak, Ükadqlara bakbm. 
Ben senelerce iapiritizme hadi
selerine pblt oldupm halde 
b6ylealnl .r6rmemittim. 

Neu:dl billih, demek bu gece 
de ıeytan aleyhilllne ile laem
bezmi nlfeb olmak ta hesapta 
varmış. 

Arkadaşlar da benden farklı 

.. 

Bayram iç:nd 
Hemen her bayram ad 

de, resmi glin er e 
ruk bir biı gönlümde dii" 
nir. Polialere acımaktan 
bu Jıiui, kaç yıldır duy 
Hakikaten bu gtlnlerde 
hali acınmaya layıktır. 

l>nfünllnilı bir kere: Be 
1aruı hepsinde mektepler 
daireler, kaJemler, banka 
ketler tatildir. Herkes, b• 
ka~makJa beraber, bol 
tam bir rahata da ermit 
ta ayn bir zevk ve g6 
ralılamuı duyar. 

Bu aaadetten yalnız 
mahrumdur. Hatta ba 
resmi ıenlikler, onlan 
kavutturmak ıöyle dursullı 
metlerini birkaç kere 
Alem, ıezip tozar, k 
ejlenirken, onlarm alın! 
ter damlalan çoğalır, dizi 
ki 11Z1 her vakıtten dahi 
ve daha ıOrekli bir acı il• 
dini hiuettirir. Devriyeler, 
lar kalabalıktan tevehhO 
len kargatahklan gögtlıl 
bir bale getirilir Ye bu 
de ifte o bahuettiğim 
ifkenceai meydana geliyot• 

Her neyse kaç yıldır 
duyduğum bu ezayı 1 
mene duymayacağım. 
biz ıazeteciler de bu 
polislerin derdine uğradık. 

Dün matbaada yerime o 
dikkat ettim; bntnn arka 
nn yüzleri asıkb. En çab~ 
haına: 

- Bu ne hal, niye ao 
yonunuz? 

Diye ıordum. İçini çekti 
- Galiba ıenin haberi.o 

dedi, bayramda çıkıyoruz. 
O dakikada benim yü 

onlarınkine dönmüştil. Ha l 
lar bu elemli haberi daha 
'fel aldıklan için hazmedet 
olmutlardı . Ye'sin set 
kahkahadır. 

Btz de öyle yaparak ' 
odaımın kubbelerini çırP 

lki gftndenberi ayalidl 
ıp sUelecliğlm bayram 
1 i.panyadakt meşhur 

nm gibi gllmbür gümbiir 
dı. Gene her günkü h 
değiımiyecek, gene ayni 
da, · baıım klğıtlanma 
duracak, ıene mevzu a 
o mevzuu işlemekle bayrad 
leri geçecek. 

Politlere acırken bakın 
flnm& relenlere... Gülme 
fUDa... derler; ben gtıl 
acım1fbm. bbrap ka11ıanı 
mem ki acımaktan daha 
olur mu ? Dilnya değişti .. 
ma... bunu biliyoruz, ama 
komf1111a, gelir başına 
nin, ağlama komşuna gel~ 
flDL•• gibi tepetaklak bit1J 
ıeleceğlni de ummuyordO" 

Se 

Dedi. Muvafıklar da, muhalif
ler de ıayri ihtiyari onun etra
fına toplandık; meğer, bizim 
K ••. Bey, az çok bir teyler bili· 
yormUf ta benim haberim yok
mut. Aramızdan iki kiıiyi ayırdı; 
onları sehpanın etrafına oturttu; 
kendi de beraber olmak Uzere 
6çUnUn elleri sehpaya uzandı. 

bir vaziyette . değillerdi ; onla- ı .. ---------ı 

Aramızda bu ba1it tecrObeyi 
hiç görmemlt olanlar b6yük 
bir meTak ve alaka ile dikkat 
ediyorlardı; muhalifler bir hile 
bulmak için gözlerini dCSrt aç
mıılardı; derken bizimkinin, ıeai 
ifidildi: 

- Ey ruh, geldinae tU masa
nın ayağını kaldır. 

Masanın ayağı yavaı yavaı 

kalkb, ıonra Yerilen emir üze
rine, tekrar indi; bizim iapirl
ti.1meci arkadq dedi ki : 

- Ben buraya gelen rubun 
bize görünmesini istiyeceiim; 

rın da kalplerinin ,Umbllrtnslinli 
lşidiyor gibiydim. 

K... Beyde hiç telif eaeri 
yoktu ; konuımauna devam 
ediyordu: 

- Ey ıeytanın ruhu, ıeıain 
bize g3rllnmeni istiyoruz, eier 
muvafakat edenen masanın aya
ğını iki defa kaldır, akıi halde 
bir defa. 

Maaamn ayaiı iki defa kalk
b ; eyTah, lbllı 16rllnecek de
mek 1 Ne dedik te bu İfe razı 
olduk, ya bqımıza bir fellket 
gelecek oluria ? 

laplritimıaa komquyordu: 
- Pek gthel, ne ilzama 

a6yle, gene elifbe anl&ne mtl
racaat edec:ettm. 

( BitmeJJ) 

Pazar 

m 
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Suriyede 
Bir Türk ailesi
nin çiftliği yağ

ma edildi 
lialepten yazılıyor : 

k TOrk tebasmdan Mustafa paşa 
ıtı Fatma Zehra hanım 1 evci 

•e umumi vekili Karabf'y zade 
Faik Bey, ıevceıine ait olup 
Slll'iyenin Reybaviye nahiyesinde 
liarap Alı köyündeki mczruatını 
•atmak üzre buraya ıelmiş, ve 
kByOne gitmişti. Fakat Harap 
Ali köyünde Fran~ıılarm eski 
lbeb'uıu Karamürsel zace Kadri 
B. ve avenesi tarafından müael
IAhan tecavüze uğramış ve köy
de idrak edilmiş olan bütiin 
-•baulAt, hayvan!ar, hatta to
humhık hububat bi ı e gaspedil
IDlf, Faik B. bayabnı güç beli 
kurt~rm&f ve köyden kaçDUfbr. 

F aık 8 . mahalli hükumete 
gaspedilen hakkının mfid f • • a aası 
ıçın mnracaat etmiş, fakat Fran-
sızlar bu hakkı tanamak ve mü
dafaa etmek föyle dursun Faik 
Beyin 3 aylık vizesini ~emdıt 
etınediklerinden Suriyeyi terket• 
lbek mecburiyetinde kalmıtbr. 

Bir TOrk ai esin binlerce Ji. 
~.alık malınm Franerzların şözü 
0 nUnde ve ıımni mii!"aadesi 'e 
Y•ğma edilmesi buradaki Türk
ler Uscrinde fena tesir b rak· 
ını,tar. 

Bu mert"le i'e hUk(hr.eı:m =zin 
•IAkadar o acığı fOpheıiz adde· 
dtln.ektedir. 

[ VUKUAT ] 

Kain pederjni 
yaraladı 

Yetilk6yde oturan balıkçı Rı
f•t evvelki gece evine s.rhoş 
oı .... k 't · · 1 b' d ~• ıı mıı, aııev ır mue.e-
~ fırt kain pederi Recep efendiyi 
,j

111 
ıkıvı a neticcıi bıçakla yara- , 

~ lftır. 

7 Yaş1nda bir adamı 
yat aladılar 

d Silivride Softa oğJu 67 yaşm
~ StUeyman, gece namazdan 
ı~11

11~ döndOğil vakit, evinde giz· 
fı Z'' meçhul bir adam tara
-~ tabanca ile üç yerinden 
t.

11 
yaralanmıştır. Yaralı has· 

'ftııye~t kaldmlmış, carib aran-
• başlanmıştır. 

• 

c,Bulmacao 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medin zse bugünkü halledilmiş 

fekle bakarak yeni bulmacamı -

ı:m sırrım meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için a,ağıdaki tarife

yi tatbik ederek üç beş dakıka 

metgu olmanız kifidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 

1 l ı1!'J' A RTAij P l~ı i l L-A~~ı 
2 ~l DANAl!itsErAM 1 

3 ~ A} i[j]iml[j)PT D El 
4 AN i llll ŞL(N! •. M ı-ı i şi 
S ~· A [i]!-Ş- E-,·-R -K1F f~ -R I~ 
6 ,, ij ili A -R '*1 Si lilır. [• 
8' __!_ =s ~l!N rıs _Li_ -ı:-111 s I 

LEPW!Fi fjt)DAM 

9 ,.~ _L i ~ :•J!ı_wııı•I ~ ~ M A 
10Ç'AD1 R~SA iM AN 
11 fiij M E. ~ iilıTıiHA N • 

Evvelki ınnkn bulmacamıım 
halledilmiş şekli 

l '2 3 4 5 b / ~ 9 10 1 l 

1 !ifA ı D 1 A : PJ A _!_l Al~lliTil 
2 A ı•ı OD Al~l•l~i~l•l.9 
3 ıD ı O ıt•I A ı S ll•l H rA lllJI S ı U ı 
4 ı A D ı A 1iı•1i V ll•lı l•l T A l~ 
5 r' A S ı•• • Ş A IN ı•l ı A M 1 A ı 
6 A 111ıııı•ı\t, -A-I K,T1Yt•ıLllJ1R 
7 ı Z 111.11 H ·l91 1' ~.-r M fiili K A'_TJ 
8 A ı S A 1111 fiil' T 1•111111 i L El 
9 IKE- ı•ıT A -., Ki•ı AJ~ 
10 T :-; s A M ,., AT Air•r fi 
11 ,- c U M!A R t ESıT • ! 

~ ~~ 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

'I. j q .) () 7 ö 91011 

l - ~1~1- 1 ı~; ___ ı 
7 =ı~_,_'1,{i___ ı · 
~ ı•--ıı-· ___ ,_il_ 
5 L=-!il_f==-= il lilJ_ 

~ 1 -----•t--=-
H ı -1---- lllj- ·- • 

q 1-=. =I= • 11 _ci= lili11l; ~ '~l!_, __ [ ı~=m 
Bugünkü bu,macamız 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
l - Mah (2). beyaz ~·ağmur ( 3 ) , viltl-

yct amiri ( 4'ı 

2 - Petrol (3), para konan dolap (4) 
3 - İnsan gözliigü (3 ), keder ( 4) 
4 - Bir kümes hayvam (3), darasız (4), 

nota (2) 
5 - <.;ok dcgil (2), snlon (4). Mısınn 

bereket menbıu (J) 
6 - ikinci derecede (4), dara (4) 
7 - Baş (4), siyah ( ı) 

8 - Geniş (4 ', kiiçük inek (4) 
9 - Sopa (3 •, feryat ( 4), nota (2) 

~ Süt İctleri ıo- Noca ı2), ıoo kuruş (4), dil (3) 
~ltı V 1 l - Kadın omca 4), yapışan bir mad-

HÜSE{·;Nk~ÜSNÜ " 
ve ŞERlKi .. 

Muhterem müşteri'erinin mu· 
barek bayramlannı tebrik ;le 
kesbi şeref eyler er. 

ı·-----~----.;;_;:.:....:~----------

"' BÜYÜKADA 
Ra.kı! şarap, kony.ak. 
Müskırat fabrikası amıl erı 

muhterem ınUşterılerinin bay
ramlannı tebrik ile kesbi şeref 
eyler er. 

KOPERATİf 
RAKI F ABR;KASI 

Muhterem mUşterilerinin bay
ramlarmı kutJuJar. 

~ı----==-------------ı Ş0K0FE 
ITIRIY AT F ABRiKASI 

Pek muhterem müşterilerinin 
bayramlarını kutlular. 

~ ........... _. .... ar 

GA~I KIŞE SAHiBİ 
~L\LUL GAZİ CE~IAL 

Muhterem müşterilerinin bay· 
ramlannı tebrik ile kesbi şe
ref eyler. 

BİLECİK RAKIS 
aınili 

Muhterem müşterilerinin bay
ramlarını tebrik ile kesbi şe
ref eyler. 

I Bayramıa,m.alar J 

C. H. F. fst. Merkezinden: 2 
1930 paz!lr gUnU saat on dörtte 
bayramlaşı\acakbr . 

• Cumhuri:-el Gençler mah
filinden: Bilumum azanın bay
ramlatma mllnasebetile bayra
mın ikinci pazartesi günü saat 
onda Bcyazıtta ınahfıl müsa· 
mere salonunu teşrifleri rica 
olunur. 

• Hafk bl/gisi cierne,inden: Arka
da,larımııın bayramlaşmak üzere 
martın üçüncü pazartesi gUnü 
saat 15 te derneği teşrifleri rica 
o'unur. 

"f lzmlr Lisesinden yeliıen/er cemigeii 

lstonbul gurubu idare heyeiinden: İstan
bulda bulı:nan cemiyet azasının 
bayramlaşmak için 3 mart pa
~artesi günü saat on dörtte 
lstanbul lisesini teşrifleri rica 
olunur efendim. 

Adliyede 
S anete yeni bir tekJif de (4) 

ı, tıt ıneaeleai He alakadar o- 'J'ercip eden: Sabri Bedi B. in tahliye " ,,. ta ır zat Emanete bir proje ( J ialebz' reddolızndu 
l'ıdermiotir. _ Küçük haberler _ 

.. d~~llnet encümenince tetkı'k Gazetemizin müdürü Gireson 

.. -c At neslinin ıslihı encümeni T k B .... t. Cek olan bu proJ'ede, Ema- meb'usu Hakkt arı . i ya~ 
••., 1 bu seneki yarış programlannı ı B · kT I -., ... ? açık süt satışını menet- d ra ıyan Bedi . ın ve ı ı, stan-

"'1 itt ·1 kt l a tanzim etmiştir. Program bul ağn ceza mahkemesinde t,.,. enı me e ve şu esas ar alakadarlara bildirdmiştir. k 

S
1Ye edilmektedir: baş'ıyan ilk muba emesi sonun-

it Gtler kapalı da olsa güğüm- Memleketin muhtelif yer' erin- da, müekkilinin tah ı iyesini iste-
&.. değil, 1000. 500 ve 2so· de bu sene tertip edilen yarış- miş, talep, muhakeme talik edil-
.ıra 1 ların mecmuu 53 tür. k. Jd v d lt....a Ilı ık kapalı ve mühürlli ftfe- dildikten sonra va 

1 0 
ugun an 

"'it sat ı l d • Emanet nezafet müdürü- istidala müracat edildiği takdir-
tı ı ma ı ır. x.tı 15 "ıQ--ıer fiş~nin Uzerinde tarih ve 5.. marttan itibaren şehrin de bu hususta bir karar veri-

s
•tahsilin. mUhilri\ bulunacaktır. sokaklarını gece slipürtmeğe ka- leceği riyasetçe bildirilmişti. 
6tler 

1 
d I r.ar vermittir. Temizlik, gecele· Betli B. , mahkemeye isUdala 

t..L. flfe ere istihsal e i e--"'Qeri d n muayyen saatlerde yapılacak müracaat ederek tahliyesini is-
ş. Yerler e doldurulacaktır. b dd J d b ı b' d ~ı... lfe nıUtteri tarafından kın- azı ca e er e arazözle yıka- temiş, mahkeme, . u ta e ı re • 
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Dedesini öldüren adam 
Safrada bir genç kövlü ilıtiyar büyük 

babasının kanına girdi 
Muhttrrirtmiz, 12dııve ta• ihzndt: h1Jvd· dllmiyen bu 

hunharlığı taf!ıillitilt: bildtrivor 

Samsun 22 (Hu~ıı ı mııhab rırııız

atn) - Baldızını öldüren adam 
işidilmiştir. Son üç beş sene 

zarfında birkaç baba katili mu
hakeme edildi ve siyah gömlek
le asıldı. Fakat dedeıini öldüren 
görülmemiş işidilmemiştir. 

iki gün evvel Bafrada bir 
genç köylü ellerini büyük baba
smm kanma buhyarak en hun
har insanların havsaiasma sığmı
yacak bir vahşet işlemi,tir. Kım 
bilir, belki bu adam adliye ta
rihine ilk dede k:ıtili olarak ge

çekcektir. 
Sürmeneli ihtiyar Hacı Kerim 

Bafranın küçük bir köyünde otu
rur. Oğlu Dursun babasile be· 

raberdir. Hacı Kerimin kızının 
çocukları fC asım ve Ferhat ayni 
köyde babalarınınm evinde 

oturuyoriar. 
Geçen gün Hacı Kerimin ya

nında çalışan iki çoban le oyunla

rını bırakıp kaçmışlar. Dursun 
çobanların, hemşiresinin çocuk
ları tarafından kandırılarak on

lara kapılandıklarını işitmiş ve 
küplere binmış. Derhal babası
na giderek meseleyi anlatmış. 
Baba oğul kalkmışlar çobanları 
geri almak ve bu saygısız to
runlara hallerini bildirmek üzere 
Kasımla F erhadm evlerine git· 
mitler. 

Sesli fılim hakkında 
konferans 

8 mart cumctrtesi günü saat 
on yedide Gümüş suyunda yük
sek mühendis mektebınde fizik 
müderrisi Salih Murat Bey tara
fından sesli filimler ve scsın 

kaylt usulleri mevzuu üzerine 
bir konferans verilecektir. Her 

kes gelebilir. 

Kasımı av uda buluyorlar ve 
Hacı Kerimin torununa dede 
nasihati yapmasına meydan kal
madan Kasımla dayısı arasında 
ağız dalaşı başlıyor. 

- Cobanları verirsiniz. Ver
meyız. 

Deı ken iş büyüyor.Dursunla Ka
sım birbirine giriyorlar. Dursun 
tabancasını çekip yeğenini ya
ralıyor ve kaçmıya başhyor. Za
vallı Hacı Kerim neye uğradı-

ğını anlamıyarak yaralı torununun 

üzerine düşüyor. Fakat Kasımın 
kardeti Ferhat kardeşinin yara
landığını görünce yukarıda asılı 
duran flinta tüfeğini yakahyor 
ve kaçmakta olan dayısının üze
rine ateş ediyor. 

F erhadm kurşunları Dursuna 
yetişmiyor. Bu da hıncını alama

yınca silahını çeviriyor. Kasımı 
doğrultmiya çalışan ihtiyar de
desini iki kurşunda onun üzeri
ne yığıyor. 

Kızıl kanlan ak sakalına ka
rışan Hacı Kerim, bir an sonra 
bir torunun eliJe, oğlu tarafın
dan yaralanan diğer tonınun 

kucağında can vermiştir. Kasım 
ölmemiştir. Dursun yakalanmış
tır. Dede katili Ferhat kaçmıya 
teşebbüs ettise de genç jandar
ma kumandanının tedbiri saye
sinde ele geçirilmiştir. 

======== .................................... 

1 I epelıaşı l~11atrosunda bugOn maline 

saat 15,JOda ve akşam ıaal 21,30 da. 

Çam 
Sakzzz 
Komedi 
3 perde 

N12kili: i. 
Galip BeJ1 

ŞEHREMANl 

~m ~ ~ 
1111 

llllllll 1 DOKUMA makiueleı·ı 
ve dokumacı malzemesi acentası 

11 
_ _ · ~~ . 

Hilmi Naili :r Bu akşam - -
latanbulda Sirkeci Nur Han 20 '

1 

Sinemalar, 

BBYHMlftllı UHiK fDfH : 
1 
~~!~. -_ ş;:~esu, 

. t 1 1 
1 

Keşfi vat ve ınşaa ı l Lüksenburg - Esrarengiz hane 11 

Türk Anonim Şirketinden· : ı Elder - Kızıl saçlar 

Şirketimizin a e ade hissedar- 1 Melek -Günah sokağı,Ahl kalbim 
)ar içtimaı martın 24 inci p~r- •; Opera - Kartlye laten 
şembe giinü saat on altıda şır-

1 

Şık - Yaşıyan ölü 
ketin merkezi olan Ankara 

11 
Elhamra - Hayal ve hakikat 

caddesinde 57 numa~addaki ~d~· 1 Milli - KAdın ve kumar 

rebanesinde yapılacagın an ıçlı- , 1 A . D 
h 1 .. srı - eni1. kurtları 

mac!a bulunmak isteyen isse-
darların içtima gününden bit 1

: f ransız - V erdun,tarihi hayaller ı 
hafta evveline kadar ş ırket . 

1 

Alemdar- Vatansızlar ceh~nnemı : 

merkezine müracaatla kayd-
1

' 
11 
Beşiktaş Hi!ai - Garsonlar 1 

olunmaları. 11 , p rensesi 
Müzakere ruznamesi; ıı ı Tiyatrolar: 1 
t - Mec isi ic'a re ve müra- ' 1

1 - , , 

kıp raporlarını kıraati. : Darülbcdayi - Aynaroı kadısı i 
2 - Pilançonun tedkik ve 1 l'iar v e Mlizll<holıer ı 1 

tasdikile meclisi idarenin ıbra~ı. c· 11 .:ı rden - Tıtz· \·c Tarasov ve 
3 - Mec.isi idare aza int ı habı. 1 ·•a tab•A . . nacakhr. detmi,tir. 

~tL • u yenıaıni stbn almak y Mezbahadttk.i vttk'a 
QUrıyd d k ı k Ki "f alovada inşaat devam 

)Qti.._ ın e a aca tır. se . k d Mezbada çoban izzeti öldür-
~~~'ll'du alanlar nasıl kasenin etme te ir. Kaplıcalar mayısta k b k 
"'"llaı umuma açılacaktır. mekle maz.1un olara . .mu a e-

dt b· nı Veriyorsa, ıüt fİşeainin ı===============I mesi neticesinde on ıkı buçuk 
"·'-cır defa için parasmı vere- b seneye mahku-ın edilen Aceı:ı ~tt,1 ya aneye gönderecekler, eğer 
~ r • muayenede ıüt bozuk çıkarsa Hasanın davası, Istanbul ağır 
~ıtai belediye memurları şiıenin üstündeki etikette ısmi ceza mahkemesince nakzen tet-

lı . ı&rdükleri takdirde ka- yaıılı olan mUstahsil cezalandı- kik olunmuş, mahkeme, eski 

Lidina, Yamato 

Maksim - Talmaç \'e Sıril,Jülyet i 

Jırarcfo, 

' Mulen Ruj - Arizona revüsü 1 

ı Dobo revü 
:! 

Türkuvaz - Florel, Mezeyi 

4 -- Meclısi idare azasına 11 

bizzat veya bi.vasıta ala ~adar 
olabilecek.eri şirketler veya t ica
rethaneler ile hini hacette şirket 
namına muamelei tüccarıye yapa
biJmek için ticaret kanununun 1 
323 üncli maddesine tevfikan 1 

1 

I ·.- --· --~ - -
&le!! 

flfelerden birini alıp kim- rılacaktır. hükmünde ısrar etmiştir. müsaade itası. --...-- - ,_ - -
~-- -
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~~ . Mera ş e 
Kablettarih devirlerde 
yaşıyan hayvanlar 

! 

Yukarda resmini gördüğilntiz Hamut fili Leningrat ultım aka
demisi hayvanat müzesinde bulunmaktadır. 

Malüm olduğu ilzere Memut filleri kablettarih yqıyan hayYan

\ardan olup bugün nesli mtinkarız olmuıtur. 

Sabık hanedan 
Abdülhamit veresesi 300 milyon 
isterline baliğ bir mirası takip ediyor 

Sultan Abdülhamit veresesinin 
milyonlara konmak için vuku
bulmakta plan teşebbüsleri, Dey
li meyi gazetesinin verdiği ma
lümata göre, yeni bir safhaya 
girmiıtir. 

Önümüzdeki günlerde lsviç
rede bir içtima aktedilerek 73 
varisin iddiaları tesbit olunacak
tır. 

Abdülhamidin bıraktığı ser
vet 300,000,000 İsierlin tahmin 
olunmaktadır. 

Bundan başka Sultan Abdül

izizin validesine ait emlak te 
birkaç milyon olarak tahmin 

edilmektedir. 
Abdülhamidin 22 varisi namı

na teşekkül eden Ecyen Trtıst 

bu işle · takiP, etmektedir. A~i 
Trüst, Abdülizizin 16 varisi 
namına da hareket etmektedir. 

DeyJi Meyl gazetesinin Niı 
muhabiri mahh'.i halife Abdülme
cit ile görüşerek bu servet hak-
kında ne dediğini sormuş, Ab
dülmecit şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"Reisi bulunduğum aile tara
fından iddia olunan servet, dev-
letin mali değil, hanedanın ken
di şahsi emlakidir. 

Bir müsabaka 
Anlatacağım vak'a Adi bir 

vak'adır. 

" Döniz Gayar ,. tam kocaya 
varacağı yaşta drahumasız idi; 
ateşli ve sabırsız yaradılışta de
ğildi, sık sık sokağa çıkarak 
birçok kimselerle temas edecek 
vaziyette bulunmuyordu, ihtiyar 
sakat valdesine bakmağa ve 
ekmek parasını kazanmak için 
musiki dersi vermeğe mecburdu. 
Böylesinin sonu bellidir. Seneler 
geçtı; " Döniz ,, tabiatının iyi iği
ne rağmen bir koca bulamadı. 

Madam «Gayar>) farkına var
madan " Dönize » e bir çocuk 
gibi muamele ediyor; "Döniz»de 
ksrkına yaklaşmasına rağmen 
vesayet altındaki bir gen ç kız tav· 
nnı muhafaza eyliyordu. Tatla ve 
zeki bakıılı, masum ve ihtiras 
ile alevlenmiı yüzlü, fakat hassas 
ve s"ir':tti intikale malik bir 
mah!Wı.uı. 

"Leon Frapye" den 
En yüksek sosyetelerle alaka· 

sı olan " Lamantye ,, lerin akra
bası idi. "Lamantye ,, ler onu 
severler, kendisine talebe 'bulur
lar, ziyafetlerine kendisini davet 
ederlerdi. Tuvalet yaptığı za
man gülünç bir hal peyda et
mez, yerinde bir söz sarfetme-

sini bilir, kendisine yapılan 
tarizlere gücenmemek büvüklü
ğünü gösterirdi. 

"Lamantye ., hazan fakir ak· 
rabasma insafsızca taarruz eder, 
mahviyetinden dolayı sataşırdı. 

Maamafifh bu sataşmalar, mü
himsenmemek, bir köşede yalnız 
bırakılmaktan çok iyi idi. Hem 
de ne derlerse desinler, gülmek 
tenkit ve tezyif makamında olsa 
bile gene bir tesir hasıl eder. 

Geçen hafta "Lamantye,, lerin 
evinde ziyafet vardı. Salonda 
toplanmış olan on kadar güzel 
ve evli kadın yu eaııasuıda a-ö-

Ruslar amelenin sıhhati ıçin !Ka ·:: n 'ar pant~· 
neler yapıyorlar ~ .ongiyeceklerJ11J 

Mürettiplik, maden ameleliği, deri ve kiSsele fabrikalannda 
çahfmak Jibi bazı iıler vardır ki insanı tetrici aurette çörllt!lr, 
öldürür. 

Rusyada bunun için amelenin burunlarına, resimde g5riildllği1 
veçhile maskeler takılmaktadır. 

1000 yaşına basan 

Kadınların erkek g bi pl9.' 
ta'on giyip giymiyecekleri 
selesi Pariste mühim bir • 
nakaşa mevzuu teşkil etıair 

tir. Meselenin esası şudur : 

Fransanın kadm spor fedİ'; 
rasyonuna mensup Mad 

Viyolet Moris, spor sahala 

erkek kıyafeti le çıkmak i.t 
diğinden spor fedarasyon 

dan ihraç edilmiştir. 

Bunun üzerine Madam 
yolet mahkemeye müra 

etmiş ve kendııinin keyfi 

muameleye tabi tutulamıyaca 
söylemiştir. Madam Viy o 

bir er kek ve bir kadın 

fmdan mildafaa oluoacakbrı 

Paria ıpor fedarasyonu 
hakemenin neticesini 
beklemektedir. 

timsah 
• 

• 

Timsahlar çok uzun 6mtırl0 hayvanlardır. Yukarda reımini gördülftnliz timsah bu ba.tc.IP• 
en mllhim ue canlı bir misalidir. Bir Rus Aliminin iddiasına göre bu timııahı bin yquıdadır. Bir 
için bu iddianın hakikat olduğunu farzedersek dünyada bu liayvan IC&aar uzun ömtırlü bir 
canla mablük bugün yok demektir. 

rüştükleri erkeklerden gördük
leri takdirab ballandıra ballan
dıra anlatıyorlardı. 

Her birisi mevki, sebep gös
teriyor, taltıfab sarfedenin görü
DÜfÜ, yaşı, içtimai vaziyeti hak
kında tafsilat veriyordu. 

Sözler adeta pınldıyor, tınll
yordu. 

- Ben .• «Biyariç "te palasta ..• 
- Ben sözü söyliyenin prens 

Godoman olduğünu tanıyınca ... 

- Benimle göı üşen büyük 
üniformayı labis bir nevi kahra
mandı ... 

- Benim karşımda gençliğin 
bir timsali, bir harikai hilkat ... 

"Lamantiye,, hoşlanıyordu. Şu 
sırada şurada adeta bir ((takdire 
mazhar olmuş bulunmak» müsa-
bakası açılmıştı. İştirak edenler
den her biri diğerlerini bastır
mıya uğraşıyordu. Müsabakaya 
giriıen erden ' sonuncusu başına 

gelen harikulade hadiseyi anlatınca 
«Lamantiye» zayıf fakat sataş
kan bir tavır takınarak "Döniz,,e 
dedi ki: 

- Aziı haJazadem söyleni
lt>nleri layık olduğu takdir ile 
din ediğinizi goruyorum. Ya 
siz? .. Sizi de yakışıkJı bulduk
ları \ . unu söyledıkleri olmuştur. 
Rica ederlal yiikaünmeyini%. 

Şüphesiz her hangi bir vesile 
ile işitmiş olduğumuz bir erkek 
ıözü hafızanıza nakşolunmuştur. 

Etraftakiler merakla bağrış

tılar: 

- Evet, evet, matmazel ccDö
niz» .. lütfen ruhunuzda en zi
yade tesir bırakan takdirkar 
sözü kimden ve ne vesile ile 
işittiğinizi söyleyiniz ... 

" Döniz ,, mesleği dolayısile 

oldukça yüksek bir tabakadaki 
k.ims~lea:.le . temas eylediğinden 
işittıği zarif ane bir sözü tahattür 
edebiıirdi. Böyle bir mevzu düşü· 
neceği sırada "Lamantye,, ilave 
e.ı ti : 

- Affedersiniz, bizim sordu· 
ğumuz şey işittiğiniz erkek söz
leri arasında üzeriniı:de en bü
yük tesir bırakanıdır. 

" Döniz ,, artık araştırmadL 
" En büyük tesır yapan erkek 
sözü ,. kelimelerini tekrar etti. 
Başım arkaya doğru attı, göz 
kapakları güzel gözleri üzerine 
eğildi ; ve anlattı : 

- Günün birinde hava pek 
fena idi. Dondurucu bir yağmur 
yüzü kırbaçlıyordu. Tam öğle 

vakti yavaş yavaş "Monmartr,, ın 
bir sokağını tırmanıyordum. Be
nim önümden ~i rüyenlerin bir 
noktaya ııefuıce baa&allDl .s<>İaı 

doğru çevınp yola bak1tıkl .. 
ve sonra yollanna devam 

lerini uzaktan farkediyorcl 
Biraz ilerileyince bunun sebe 

anladım. Bir beygire takılı 
bir çöp arabası meyhanenin 
önünde duruyordu . Ara 
meyhanede bir iki kadeh 

içmek için içeri girmi~ ola 
Yokuşu çıkmak için epice 
rulmuş olduğu anlaşılan 

rin vicudundan duman çık 

du; halbuki üzerindeki 
çul kaymıı kaldınm ilz 
düşmüştü. Geçenlerin 
çevirerek baktığı bunun 
miş ... 

Neden bilmem ben de 
leri gibi geçemedim. Açık 

siyemi kaldırımın üzerine 
tım; Çantamı şemsiyemin 

ıslak kaldırım üzerine ko 
Eldivenlerimi çıkarmadan 
elimle çula yapıştım. obl 
keçe ne kadar ağırdı. Ya 

murun kamçısı altında ti 
beyaz beygir ne yüksek 
idi. çulu üzerine koyd 

sonra tekrar düımemdİ 
arabanın öte tarafına geç~ 
çekerek yayarak gilzelce 
tirdım 

( Devama 8 JDci aayıiö ) 



alat,, uı WıA 
SalJ/a.sı~ 

~tekiA 
edec 

1 1 

Bilselerdi.~ .. 
T ahsilin mecburi olmasından h~ koptam ha kopacağım diyen 

çok fayda görüldüğünü bır asansöre binenlen daha ne-
anlamıyor değilim. Jer de neler.. Aef eğer bunlar 

Fakat şunu da söylemiye mec- hep biJselerdi .. 
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Eğlenceli 
fıkralar 

burum ki bir çok yerlerde ceha- Bir delikanh bir hanım kn:la 
==~-;:-:;_-;;:=::=::==::=-==:2:S:=S::==:;;;::~;::... Jet kadar tatlı şey yoktur. nişanJanır.Genç kız dehkanlmm 

Alimler ilim oldukça, bi•dikleri- tabiatını bilrnez, delikanlı genç 
nin bilmedikleri yanında devede kızın neden zevklendiğini tanı
kulak kaldığını anlarlarmış... maz.. Acaba evlend kten sonra 

insaf et! 

Salomonla Yasef bir nehir 
boyunca giderlerken neh

re düşen bir adamı kurtarana 
bet lira verileceği hakkında bir 
levha gördüler. İki dost ara
lannda birinin denize atılmasını 
ve diğerinin onu kurtarmasını 

kararlaştırdılar. " Salomon ,, 
nehre atladı fakat hemen feryada 
başladı: 

lf11rile~ trnlzle 
ba~b~ 

Cevaplarımız 
, Ç ocu~lar bu sayıf a haftada bir gün 

4/ze la'13fs ed~ılflir. Ne arzunuz. dilttıiıiz, 
rtlılfkO/iinOz: olursa • V AKIT,, gautest 

~"' aayıfası muharrır:lne yazınız. Sızi 
memnun edecek uıxrplar oumfge ç.alı

facağız.] 

Haydarpaıada Hikmet Saffet 
hanıma: Takdir varakalaraoız gön
derilmittir ve her defasında 
IÖnderiJecektir. Pul gönderme• 
Yiniz. 

rostancıda Ali Beye - Tak

dir varakalarmız posla ile gön
derilmiftir. 

Ankara Erkek lisesinden 69 
~ecati Beye - Bilmecenize te-

fekkür ederiz. Münasip zamanda 
İatifade edeceğiz. 
Oılcodar orta mektebinden İhsan 
~: T ebrikinize tqekkllr ederiz 

Ye ve ıiıriniz bizde kaybol
~ merak etmeyiniz, münasip 
QJt .... 

-manda nqrolunur. Çocuk 

~ıfaaının ilave halinde neıri 
llu ldcındaki teklifıniz fena değil. 

iu .•Ynca düşüneceğiz. 
tlllırp 'd H' 

li . azar yerın e aıım 
.. llJl L 

llrı ff IOqk 8 numarada Müj-
ttfaJ •rıı111a ) • Alqahir Himayei 
b ka'fıamda Bakkal Ali Lütfi 
~Ye: 

Adı- .• 
,._ eımıze g&nderilen takdir 
ı. '1tılan geri çevrilm. ti 
"IUJıt ış r. 
t kr •zam adres gönderirseniz 

!o.. t ar takdim edeceegv iz 
~ . 

,,_, = ----- -= - - ==-

...... Ne yapıyorsun? 

.._ Hiç bir ıey yapmıyorum. 
) .._ y • ıen knçok.. sen ne 
'P•Yoraun? 

h..:- Arkadaııma yardım ediyo· 
·'CQl efendim.. 

Demek iri insan ne kadar cahil rahat yaşı ya bilecekler mi? Ah! M • • b k 
olduğunu anlıyabilmek için bü- .. E~er bilselerdi.. USa a a 

yük,. çok büyük ~i~ al!~o~mahl... 1 .Ars zlar oburluktan kendileri- b • birer şen fıkra 
Bırde her şeyı bıldıgınızanne- ı kurtaramazlar.Arsız çocuklar ıze .. . . 

den cahile sorunuz, öğünür,öyJe şckerlerne, pasta ve çukolata yazıp gonderınız 
kendine güvenir ki.. ile mide eri . do'dururlar. Çocuk sayıfası karileri 

m b' ·· b k Hem de bazı kerreler, bazı Birçok büyük efendiler fazla arasında ır ~~set;_~ .a 

'

eyleri bilmediğinden dolayı · k" f I . 1 açıyoruz. B ze ışıtbgmız 
ıç ı az a arap ıçer er; " .. f k d b. 

o kadar mes'ut olur ki .. 1 abii ~ ~ ~ hanımlar' bil şk ktaya ragv bet gulun.ç. ı ralar" adn .. ır 
· d d · ~ e o tanesmı yazıp gon erınız; 

tahsıl noktasın an .. emek ıste: ederler. İptıdasında bu çok aynı zamanda vesika res· 
mıyorum, Fakat şoyle umumı hoştur.. mi cesametinde birer fo-
noklai nazarda·n düşününüz de Fakat sonraları mide fesadı... 1ografmızı da yollayınız. 
bakınız beni tasdik etmez misiniz? Kara ciğer, böbrek akciğer,ba· güzel fıkralar. yaz~nların 

Mesela dünyanın en büyük ğırsak hastalıkla .'sanın yaka- yazıları ve resımlerı neşr-
11 • tb• . . t v• b rı JD o unacaktır a amesı e ıscsının e egıne e- sma yapışınca · · fena tarafı · 

yaz bir tire takılmış olduğunu d k 1•şın . yı·ye Cevaplarınızı . . . . . mey ana çı ar. nsan yıye ' 
farketmıyebıhr. llmıne güvene- i em h l . Ahi e ·er • 
rek ciddi bir tarzla bir cemiyete ;.~ .e~ ahe gehr.. . ~ bekhyoruz 
girer fakat o küçük tire parçası ı 1 a mı mu afaza edemıyen er 
yok ~u? işte o, koca aıimi hu neticeyi bilselerdi... 11ııı111111ıııııııııııı1111111ıııı111ııı111ııı11ııııııııı111111111ııı11ııııııı11 11ııııuıı 

ha.k na2arında diişürmeye kafi gelir. Bazı şeyler vardır ki onları M f 
Ya bir 're parçası olmasa da bilmemek caiz değildir.Mesela ro- azur ••• 

beyaz önlüğünde Jüoü bilmeyen @ ltS· 
şöyle.. Bir yu- aktlSr affedil- ••••· 
murta sarısı ka- mez.. şaşırır, Ol§ 
dar !eke bulunsa saçma'ar, insa· 
ve o da bunu nın sabrını 

farketmemiş olsa 
iş bütün bütüne 

Tesadüfen ba#ımı- fenalaşır.. Bir 
za btr sa~sı dü#er. küçUcUk yumurta 
sarısı lekesi için bir dedikodudur 
gider. Eğer bilseydi ... 

Canım, diyeceksiniz, bir yere 
gitmeden aynada kılığım gözden 
geçirse olmaz mı? 

Doğru buyurdunuz, fakat ya 
muzibin biri ıiz farkına varma
dan arkanıza kağıttan bir hokka
baz takı verse .. Siz çeki düze
nınız yerinde diye azametle 

tüketir. Ne bir 
şey söyliye bi-
lir, ne oyunu
nu oynaya bilir, 
ve her kesin Yolda bir otomobil 

yuha s ı nd an size çarpa bilir. • 
başka bir şey kazanmaz halbuki 
eğer rolünü bilseyçli. .•. 

Mesela fardeniz ki ben mo· 
no'oğumu ez}jerlemeden karşı
nızda ispatı vücüt etseydim •. vay 
efendim vay .. ne diyeceğimi bil-
mez, sizin de sabrınızı tüketir
dim. Monoloğu bilir gibi yapar-
dım. Çünkü biloı~~iğini bil~e~
ten sizi menedebılırsem, bıldı
ğimi zaıinedeceğimizi bilirdim. 

.. 
- Neye mektebe geç kal-

dın. 
_ Babam beni alakoyduda 

ondan .. 
_ Niçin alakoydu ? 
_ Dayak atmak için ... 

- Yasef gel beni kurtar ... 
Y asef tereddüt ederek cevap . 

veru: 
- Salomon levhayı tekrar 

okudum: Sudan cenaıe çıkarana 
on lira varmış... İnsaf et seni 
naaıl kurtarırım? ... 

• 
Man•ıki bir mütemmim 

M uallım sarf dersinde Radiye 
soruyor: 

- Oğlum " Komşunun bey
giri ,, diyecek o ursak, "beygir,. 
nenin mütemmimidir? 

Radi biraz düşünüyor. Mual
lim tekrar ediyor: 

- Dikkat et çocuğum « bey
gir» nenin mütemmimi olur ? 

« Radi ,. kendinden emin 
bir tavurla fU cevabı veriyor: 

- Arabanın mütemmimidir 
efendim ... 

• 
Herşey fırlamış 

Babası • Ruhi » ye diyor 
ki: 

- Ne saylüyorsun oğlum ... 
iki ile iki hiç alta eder mi ? Bi
zim zamanımızda iki iki daha 
dCSrt eder derdik ... 

" Ruhi " mlistehzi bir tavırla 
cevap veriyor: 

- Baba, senin zamanından 
beri he11eyin fırladığını bilmi
yor musun? 

kmbrken, etrafınızda bir fiskos, 
bir gülüşme, bir kahkahadır 
gider •.• Ah! eğer bi1seydiniz .. 

Fakat rnonoloğunıu bildiğim için - :;~ ::
bildiğimi kolayca anladığımızı 
da biliyorum.. lçi'!1 memnu? o
larak size veda edıyorum.ÇünkU 

Yeni bilmecemiz 
Gene bu bir şey değil.. Fakat 

nice fiiller vardır ki netice neye 
varacağı bilinse insan yapmazdı. 
Trene binerken, vapura atlarken 
tayyare ile Oçmağa hazırlanırken 
hiç kimse kazaya uğrayacağını 
farzetmez. Meseli bir kazaya 
uğramak naıiplerinde olsa da 
gene yola çıkarlar. Ah! eğer 
bilselerdi •• 

Belki, diyeceksiniz ki, insan 
ihtiyatı hiç bir vakit elden bırak
mamalıder. Fakat kazalardan 
korunmağa herkes azmetse 
kimse seyahat etmezdi. Hem de 
bereket versin ki, kaza nadir 
olur. 

Tehlikeyi bilmeden atlatan
ların haddı hesabı var mı? Ken
dilerini bittesadUf ısırmayan ku
duz köpeği okşayanlar, az sonra 
yıkılıveren bir binanın yanından 
geçenler, otomobilin altında kal
malanna ramak kalanlar, zenciri 

yüzünüzün gniürnsedi.~ni görO· 
yorum; bundan d~ ~ızı çok sık
madığımı anlar gıbı ~Juyoru~·:· 
İşte ben de b~u bılm.ek ıstı· 
yordum. Eğer bılmeıeydım ... 

_ Efendinı ... LOtfen baba
Bir sadaka ve

ına acı3ınız .. 
riniz.. iki gözü de görml edz. ? 

_ Nerede bab~n ev i ım 
_ Şurada, magazanın ca-

mekanını seyrediyor ... 

Şu resim parçalan ile davul 
çalan bir bekçi resmi 

yapabilir misiniz ? 
Geçen haftaki bilmecemiz, halle

den ve ·ükafat kazananlar 
Yeni bilmecemiz ıeklen geçe. 

haftakine benzemektedir. Şu 
gördilğünilz parçaları birleşti
rerek bize davul çalan bir bekçi 
resmi yapacaksınız. 

Bulmacamızı halledenler ara
sında kur'a çekilecek ve birin
ciye bir güzel yazı takımı, ikin
ciden onuncuya kadar birer 
muhtıra defteri, on birinciden 
yirminciye kadar birer kartpoatal 
ve diğerlerine birer takdir vara• 
kası verilecektir. 

Geçen hafteki biloıecemizde 

-- LOtfe sahifeyi çeviriniz --
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''C' -1 ~ rn z parçalardan bir atlet 
Şf' ıı v Jcu ~ c get rerek hediye 
,. t ı d ir varakası kazananların 

ıs m 'r, , ş ığı da yazı:ıdır: 

B r penıer takımı 
ı:ab ı:: hş lisesi ikinci smıf 
birinci şubeden 628 Ahmet 
Gültekin Bey. 

Bırer kitap veya sinema 
bileti kazanalar 

1 - Gedikpaşa Amerikan mek· 
tebi yedınci sınıf talebe
ıinden Ridvan Saim Bey. 

2 - Kadınlan çalıştırma yur· 
dundan Sadiye Abdullah 
Hanım. 

3 - Muallim mektebi tatbikat 
kısmı talebesinden 83 Şer-
min Zeki Hanım. 

4 - latanbul kız orta mektep 
ikinci amıftan iffet Nuri 
Hanım. 

S - Kadıköy Y eldeiinneni kah
ve sokak Suphi Bey keri-
mesi M6cella Hanım. 

6 - Vefa orta mektebinden469 
Kemal Bey. 

7 - SentpUlıeri mektebinde 
Mualla Nazım Hanım. 

1 - Kml Toprak Zillıtilpaşa 
mahallesi Şefik Bey sokağı 
No 13 te Leyla Sait Hanım. 

9 - Kuımpaşa Kavaf ıokak24 
Naci Sefa Bey. 

Birer lcur~un kalem' 
kazananlar 

l - Galatasaray lisesinden 1016 Enver 
Faik B. 

2 - Gu:losmanpaşa orta mektebi sınıf 
1 şube 2 den 403 Fethi B. 

3 - Üsküdar orta mektebinden 168 
Ihsan B. 

.f - Jstanbul erkek muallim mektebin
den 768 Mehmet Hasan B. 

S - Att ticaret mektebinden S63 Kemal 
Fatin B. 

6 - ~6 inci ilk mektep sınıf 5 ten İrfan 
Mustafa B. 

i - İtalyan ilk kı:o: mektebi talebesin
den Behire Ali H. 

8 - Beyoğlu postanesi muhasebe kale
minde Bahtiyar H 

9 - Darüşşafakadan 964 Abbas Ekrem B. 
1 O- Haydarpaşa hastanesinderı Ali 

Cahlt s. 
Bırer lalullr varaka.sı. 

k iJ Zltnan lar 
ı - Üsküdar lisesi 407 Ooğın B. 
2 - Galata..qray lısesinden 496 Süreyya · 

Tevfik B. 
3 - Kadıköyunde doktor Hikmet bey 

mahdumu Nejat Hikmet B. 
4 - Bakırköy Yeni mahalle Fırın sokak 

No. 26 Neci! R 
5 - Sen benua kollejl 3 Qıicli sınıf 

talebesinden Nahit Necati B. 
6 - Anli:ara kız lisesinden 132 Belkls H. 
'l - Üsküdar Amerikan kız lisesi 8 inci 

!tnıfından Bcraet Refik H. 
8 - KAmiran Tevfik il 
9 - Yirmi dördüncü mektep 4 üncll 

~ınıfından 96 Ahsen Zeki B. 
10- lstanbu bz lisesinden Feride 

Hilmi H. 
11- Posta dahllt mevrude memuru 

İhsan Cevat bev vasıtasiie 
Şaıiment H. 

12- Erkek Ameli hı,· 
127 Abdurrahm .. 

, .:l\tebinden 
t:t a 

Cebeci sokağı 
~evki H. 

u:r~·oloji hanelttisa
'· da Cezmi Kema· 

t S- lstanbut Divan 
No. l ı de \.· 

14- Çenberlita~ 
!inde 7fı 

lcttin 8 
15- Üı;kür' ~dcek orta aıektebl 2 ınci 

sınırı ı 65 Cihat s. 
16- lstııı ol loz orta mektebi talebe

,:= ı:n 362 M. Sevim H. 
17- ' .... zıepe rnerdivenköy ilk mektep 

ıkind sınıhndan 110 Nusrat 
Muzaffer B. 

JF - Galatasaray dördüncü sınıf 3 üncü 
şubeden 1425 Melih Naci B. 

19- Bakırköy Cümhuriyet caddesi No. 
27 de Semiye Abdi H. 

2J- l;,tanbul erkek li•csi birinci ~ınıf 
ikinci şubeden 1402 Ali Nıski S. 

24- Şişli Osman bey Davut oğlu ~o· 
kak Ali buçuk 1.ade apartıman 
No. 6 da Ziya Şevket B. 

25- Kabataş tütün inhisarı deposunda 
i\1. Lutfi Efendi mahdumu Ahmet B. 

26- Aksaray :\Juratp:ışad:ı No. 31 de 
izzet Ktzım B. 

27- Asmaala Kurban zade han No. 2 
Azmi bey oğlu Nec.ıt B. 

28- Kadıköy çilek sokağı No. 67 de 
Hilmi Tevfik B. 

29- Şişli BoyacıoAlu sokağı Selim Zeki 
aparamanında Ertuğrul Du·ut B. 

30- Çorlu mal müdüril Emrullah bey 
torunu Handan H. 

31- Ankara Maarif başk!tibi oğlu A. 
Ertoğrul B. 

32- Kadtköy Notrdam döıiyon mekte· 
binden Sevim Nurettin H 

33- Ankara Gazi erkek mektebi 5 inci 
smıf talebesinden 430 Ertuğrul B. 

34- Ankara Gazi erkek mektebi 5 inci 
sınıf talebesinden 86 Qhat KA.mil B. 

35- .SC:.iktq Uzunca ova Türk Ali 
mahallesi Koyun sokak No. 25 te 
Ihsan B. 

36- Ankara Gazi ilk erkek mektebi 
son sınıfından 467 Arif Hikmet B. 

37- Ankara Dahiliye yaveri Arif bey 
kerimesi Leman Arif H. 

38- Bursa erkek lisesinden 132 Fehmi B. 
39- Galatasaray lisesinden 1282 

Muzaffer B. 
40- Bursa lisesinden ı 76 Şükrü Kaya B. 
41- Ş~ane karakolu Yaşmak sıytran 

sokağında Haydar Vedat B. 
42- Göztepede ilk mektep charında 

kAtip Hüsnü bey köşkünde Yahya B. 
43- Beylerbeyinde 29 No. da Feriha H 
44-'- Jstanbul erkek lisesinden 751 

Rauf B. 

45- Gemleyk seyyar ~ıhha.t memuru 
Ata bey mahdumu Vahit B. 

46- Mardinde 8 inci seyyar Jandarma 
alay emir zabiti Hayri bey baldızı 
Nihal R 

47- Kadıköy Kuşdili 23 nisan sokaft 
26 No. da Ayten H. 

48- Gaziosmanpaşa orta mektebi 2 inci 
sınıf birinci şube talebesinden 374 
Ahmet Edip B. 

49- Antalya Dumlupınar mektebinden 
doktor Vasfi bey kerimesi Suzan 
Vaıfi H 

50- Gedikpaşa Amerikan mektebi ikinci 
sınıfından Bilent Şükrü B. 

51- Eskişehir şömendöfer aile mektebin· 
den 168 Songur B. 

52- Haydarpaşa Maltepesi Gülsuyu 
caddesi No. 6 1 likmet Saffet H. 

53-- Fındıklı Salıpazar yokuşu No. 8 de 
M. Oğuza 

54- Yeşil köy Yalı sokağı tayyareci 
ihya bey mahrumu Orhan Vasfi S. 

55- Pangaltı hamam Dolapdere başı 
16 No. da Haldun Husrev R. 

56- İstanbul kız orta mektebinden 
Neriman Arif lt 

57- lakoç mektebi beşinci sınıf ta· 
lebesinden Nahit Cevat B. 

58- Arnavut köyünden Hayriye Emin II. 
59- Süleymaniye 19 No. da Cenap 

Burhaneddin B. 

60- Davutpaşa orta mektebi sınıf 2 den 
200 Kemal B. 

61- Bostancı Vükel! caddesi ~o. 48de 
Ali B. 

62- Tekirdağda mühendis Suphi bey 
hanesinde Gülizar H. 

63- Acıbadem boyunda No. 27 Şaziye 
Refik H. 

64- Bursa Gazipaşa caddesi ~o. 56 da 
Tank Sabri B. 

65- Ankara M. M. VekAleti Zayiat ve 
harp mezarlıkları şubesi enak 
memuru M. İhsan B. 

66- Soma Altıntaş ilk mektebinden 220 
Nezahet Faik H. 

67- Beşiktaş 58 ind ilk mektep sınıf 
3 ten 75 Tuluy B. 

68- Vefa orta mektebi 3 üncü sınıfın
dan 230 Ahmet B. 

69- Bômonti Karakeçili sokak No. 30da 
Recai Beyin kerimesi Neslihan 
Baban ( 1. 

70- lstanbul kız lisesinden 293 Neri· 
man Cevat H. 

20- Feyziati lisesinden I 55 Zahit Lutfl B. 
21- Taksim Gümüşsuyu yokuşu dutluk 

çıkmazı No, 2 de Sua\i Ziya B. 
22- Sitli Osman hey, Ahmer bey so-

kağmda 69 No. lu hanede Afife 71- Salı:natumruk l 7 inci. ilk mektep 
Haşim H. ' sınıf 2 den 496 Zeki izzet B. 

:'2- Adapazarı Sabiha ilanım mekte- • • Bı·r mu·· sabak~ 
binden 252 Nüdret f layri H. s • f • O 

73- Adapazarı Karao~man mektebi eyrıse aın 
talebesinden 210 1\1u;,ı:affer Hayri H. 

74- lstanbul Çenberlİta.;; Vezirhanda 
Çadırcı Ali B. 

75- Kanlıca Fıstıklı yokuşu No. 9 da 
i\Tükcrrem Hüseyin H. 

76- Ankara Gaıl ilk mektep son sını· 

fından 344 Müfit B. 
77- Beykoz iskele civarında 38 No. da 

Berin Cemil H. 
78- Konya lisesinde l 77 H. Faik B. 

79- Ankara erkek fü:~si birinci sınıf 
talebesinden 445 Azmi B. 

80- Yoğurtçu lslAhi sokağında Şiikrü 

bey apartımanında No. 9 üçüncü 
katta Ferhan B. 

81- Kadıköy Kuşdill Mis sokak No. 47 
!\Ielek Hüsnü H. 

82- Feriköy Kurtuluş inşirah apartımam 
No. 28 Suzan Adil 11. 

83- Muallim mektebi 67'4 Bekir 

84- Ankara orta tedrisat mümeyyizi 
Hamdi bey oğlu Tuğrul Hamdi B. 

85- Ankara Yenişehir memurin evle· 
rinde 20 numaralı hanede Bahriye 
kaymakamı Münir bey kerimesi 
Vedia H. 

86- Ankara Maarif VekAleti orta ted· 
risatta Durmuş B. 

87- Ankara kız lisesi birinci 5ınıf 

~ube dörtten l 62 .Nermin lsmail 1 I. 
88- Ankara Musevi ilk mektep 278den 

Turan B. 
89- Ankara ağır ceza reisi Ali Rııa 

bey oğlu Kaya Bekir B. 
9(1- Sent ofami talebesinden Bostancıda 

Ferlser Cemalettin H. 
91- Ankara erkek lisesi 1 - 1 den 126 

Adnan B. 
92- Ankara husust bizim mektep tale· 

besinden 81 Daniş Macit B. 

93- Tapu ve kadastro umum müdür· 
lüğil tapu müdürü Osman Nuri 
beyin mahdumu Necdet B. 

94- Edime Şahabettinpaşa mahallesi 
No. 19 Adalet 1 t 

9~- Pangaltı Nocrdam dösyon talebe· 
sinden Kıymet Vehbi ( 1. 

96- Kadıköy Acıbadem Valiz sokak 
No. 45 Vahap Şefik B. 

97- Ankara erkek lisesi 2 - 3 ten 137 
Şükril B. 

98- Ayazpaşa tayyareci Fethi bey 
mektebinden Şadüman 1 t 

99- Ankara erkek lisesinden 69 
r\ecati B. 

100- Heybeliada ilk mektep sınıf 5 ten 
8 Münür B. 

101- Çanakkale Ihsan bey mahdumu 
Rifat S. 

102- Kız Ameli hayat son sınıfından 
Saniye H. 

103- Çanakkalede Avukat Davut bey 
mahdumu Muammer B. 

104- Beyoğlu Yenlçarşı Hamam sokak 
Ekrem bey apartımanı No. 4 te 
Samiye Bedri J l 

105-- Hamamönü askeri sıhhive komis
yonunda göz doktoru A. Fazıl 
bey mahdumu Sahabettin B. 

106- Güt-ıhya Gazipaşa ilk mektep 
talebesinden ·109 Selman B. 

107 - Konya f.reylisl lsmetpaşa mektebi 
sınıf 4 ten 337 Orhan B. 

108- Ankara Gazi erkek mektebi beşinci 
sınıfından 93 Savni B. 

109- lzmirde Yenikavaklar ~o. 25 tc 
ı\I. Ömer B. 

1 l O - lzmirde Karııyakada ;\Juradiye so· 
kağında 8 No. da Fransız mektebi 
talebesinden Hüseyin ~&mık .fl 

1 I t - Konyada lhtiyareddin mahallesinde 
656 Ihsan Ziya B. 

112- Ankara Şehr.emanetinde banar 
• Ali Rı7a bey mahdumu Gök Alp B. 

1 1 i- Zile ilk istiklal mektebi ikinci 
sınıftan 233 1 Jüsnü Ziya R 

l 14- lı;tanbul erkek lisesi talebesinden 
12ı · Sait Bekir B. 

J t 5-- Kadıköy erkek orta mekrep l inci 
sınıf 2 inci şubeden 149 Durgut 
Ragıp bey 

f 16- lzmir Kokaryalı Altıntaş <'CZanesi 
vasıtasile 1\'eclA f Iüı:eyin I 1. 

117- lımlr yemiş çarşısı l\o. 24 ce Ali 
· Şefik l~ 

ı t 8_; Konya erkek lisesi 2 inci sınırın
dan 400 Clhat bey 

t J 9- Eyip 37 inci ilk mektepten r 8 r 
Selma Atuf il. 

120- Konya Kadıköy Sıhhat cczane.:ıi 

Merkeı aıcenteıl: Galata Köprü ba,ında. 
Beyo21u 2'i62. Şube acentesi Mahmu· 

diye Hanı altında lıtınbul l740 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S 1 N ) vapuru 4 

Mart Salı 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhaniye, AyvaJığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yalnız yolcu alınır. 

Trabzon ikinci postası 
(CUMHURiYET) vapuru 6 

Mart Perşembe akşamı 
GaJata rıhtımından hareketle 
Zonguldak , İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize , Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
(1ZM1 R) vapuru 7 Mart 

Cuma 14,30 da Galata 
nbtımandan hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi aababı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur . 

3 Mart Pazartesi Trabzon 
birinci postası~ yi;ıimıyacaktır. 

3 Mart Pazartesi Bandırma 
postası yapalmıyacaktır. 

a .......... - ........ 
.ahlbi Zekeriya bey 
Arif bey 

mahdumu 

1 H- NişantaŞ ekmek fabrikası sokağı 

9 - ? :\o. da Nihat lckender bey 
122- Konya eczacı HulOsi bey kerimesi 

HulOci Zuhal H. 

123- SanycrCic doktor Mehmet Necdet 
bey ferimesi Selma NA7.tm H. 

1~4- lzmir Karantina Cerrah Mehmet 
Efendi sokağı No. IS te Hidayet 
Cemal bey 

125- Mersin. Çankaya ilk mektebi sınıf 

S ten 562 Sabahat H. 

126- lzmir Karşıyaka Barbaro! sokak 
No. 9 Bülent Mehmet bey 

127- lzmir Knıım l':f. sokağı Karantina 
l lekimoğ!u yıldız b:y 

1~8- lnönü mektebi sınıf 3 ten Safiye 
llayri il. 

129- Edremit sıvacı ve boyacı Giıitli 

Ahmet Usta 

Hediye kazanan karilerimiz
den lstanbulda o'anlarm hedi-

yeleri bugün öğleden sonra 
saat ı · den 2 ye kadar ve bay· 
ramın üçüncü şalı günll öğleden 

sonra idarehanemizde çocuk 
sayfası memurluğuna müracaatla 
hediye ve takdir varakalarını 

alması rica o'unur. Taşra kari
lerimizin hediyeleri ve takdir 
varakaları hafta içinde takdim 
edilecektir. 

Ankara okuyucu
larımıza 

Gazetemizin çocuk sayfası 
namına tevzi olunan hediye ve 
takdir varakaları tamamen mu
habirimiz Namık Bey tarafından· 
verilecektir. Gazetede ~amma 
hediye veya takdir varakası 
çıktığım gören Ankara okuyu- · 
cularımızm Namık Beye müra
caat etme lerini rica ederiz. • 

( 6 ına aayıfadan devam) 

Bir kaç adım ötede başka ~ 
meyhanenin önünde tuğla y 
bir kamyon duruyordu. Bu 
yonun an tarah çöp ar• 
tarafında idi. 

Kamyonun ıoför yeri bo; 
fakat yan tarafında bir hı 
kır bıyıklı, ıabur yüzlü bir 
tiyar adam oturuyordu. Ani 

lan bu fakir adam meyhaD 
bir iki kadeh içecek ve ka 
doyuracak kadar gelir sabi 

değildi. Başında yassılmıt ~ 
kasket arkasında ise manto 
rine bir çuval vardı. 

Belki uyuklamış ve bey · 
üzerindeki çulun dilştü., • 

görmemişti. Çünkü ben 
yerleştirirken, harekatımla 

kadar olduğunu ve yardıma ".J 
zırmış gibi işaretler Y"Ptı~ 
gördüm. 

İşimi bitirdiğim zaman yağ 
kesilmişti. Zahmetle şemsiy 
kapattım ve bu işle met 
olurken bir şey farkettim. 

Nasıl ben çulu kaldırma 
beygirin önünden geçememif 
ihtiyar adam da bana bir .c ~ 
yaptınız» demeden, beygirin 
sabına bir teşekkürde bulun l 

dan çıkıp gitmeme katlanamıf'~ 
caktı. · 

Nutuk söylf'meğe hazırla 
bir hatip gibi olduğu ye 

ayağa kalkmıştı. Vilcudnnn il 
doğru iğmiş, başını doğrultlll 
ellerini kaldırmıştı. Ağzını • 

kapadı. Yutkunduktan so 
tekrar açtı fakat bir söz ı 
yemedi. 

Anlaşılıyordu ki, tabass 
içini kaynadıyor, fakat buııl 
anlatacak kelimeleri bulamıy 
du. insan inzivada imiş gibi 

hayat sürdükten sonra, ibar 

rini düzeltemez, hele bir tak 
cümlesi toparlayıp söyliyelll 
ihtiyar ve zavallı bir adam 

t 

zarafet göstermek için bir ço 
kadar acemidir. 

Kendisine doğru yürüyordu 
bir şey söylemesini mutlaka i 
yordu. Dudaktan bir mnd 
çırpındı sonra içinden 

hissi anlatmak için yegane b 
duğu tabiri sarfctti; bir tara 
elleri ile selim verirken di 

taraftan kalbe işliyen bir s 
bağırdı: 

- Bonjur, 

Bu söz, ne kadar resmi 
manasızdı... Fakat vicdand 
kopmuştu. Ahenginde anlat• 

yacağım bir hürmet, bir tak 
bir pirestiş, bir taabbüt vard" 

« Döniz » kızararak su 

Son sözleri diğer müsab 
edenler arasına karııtığını 
termiyor mı idi? 

Filhakika "Lamantye,, nİJI 
müşahade ettiği veçhile etr• 
ki madamlar, bu sığınma nıll. 
limeye az evvel yekdiğ«' 
göstermedikleri bir takdir ibt' 
zma başlamışlardı .. 

Veni tef rikdmıı 

Montekarlo 
rezaleti eti 

Pek yakında (Yakıt) sütunla~ 
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Zampara Kırat Borsalar 
~ 62--~ Açıldt 

Kambyo 

Küçük gözde zındana atıldı 1 lncfliz liruı K.r. 104 
• T.L makabli! Dolar 
' • Ytanlı: 

~errihlerin tesbit ettiğine göre küçük göz
enin aleyhinde hazırlanan bir fitne üzerine 
kendisi babası ile beraber zindana atıldı 

Uret 
Relgı 

Otıbml 

• • Is. Frank 
• • l.evı 
• . Flor:la 

1Uı bezmif asabı garipten 
ordu. Saray kadınlannm 
nı Ye mlltalebeci tavır-

dan bemıiye baılamlfb; 
Gıeğe olan temayOlll teıa-

ediyordu; dalkawklar kıra
bu meye.lanından kolayca 
de edebileceklerini anladı· 
yeni g&zdeye en ziyade 

enler .. Şuazöl"e muhalif 
dı. Her tarafta btıunk b" 

• ~u W 
yet görtlltıyordu; kıralın aey· 

dan iatifadeye çalıpyordu. 
akat bu itin lrmde d w d r- ogru-

oğruya alikadar olan baı-
uzun müddet kanmadı. 

d6 Bonövala karıı ha· 
te bqladı. Bqvekili en zi· 

endiıelendiren nokta M. 
tfl6len,, in her yerde ö;;.nn .. "eli g-

l • 

"~ "Şuual,, o ıırada Madam 
ompadur ,, un pek aami

Oltu idi. Madam da " Pom-
" un amamız dlifmam 

Pruaya kıralının elalhndan 

" Tiyenölen ,, i resmen 
e ilin ettirmeğe çahfbğı 
eti çıkanldı. Filhakika bu 

bra bq papu tayia edileli ve 
tanılmanuı olmakla beraber pe
derinin kızlan tarafından mu· 
han himaye oldu. fbtillli kebire 

hicret etti, lmperatorluk zama· 
nmda btıkOmet aleyhine yapılan 
aui kaıtlara kanfb ye Restoras· 
yonda Fraoaaya .aYdet etti. 

Borç içinde idi. AlacakWu 
kendisini ııkıf bnyorlardı. Muba· 
ceret esnaaanda yardım ettiti OD 

ıekizinci Lui kendiıine bir çok 

muavenette bulundu. daha ıon
ralan onuncu Şarl da yardım 
etti. Muavenete muhtaç olmak 
ıçın akrabahiım ileri ıtırtl· 
yordu. 23 haziran 1824 te sara· 
yı kırall aazan marepl da Lo-
riatona yudıtı atideki mektup 

mukabilinde yirmi bin liw yar
dım aldı: 

• ~11roıı .. • Şlllnı . • Pcuu . . Mart 
Zloti 
Pea~ 

. . 
M • 

to Ley • g:unı~ 
1 T11rk Bruı Dinar 

M Çervoncç Kunış 

Nukut 

ı htcrlln (fııgfllı) 
ı Dolar (AmerU:a) 
O Fraıık [Frum: 1 

Liret [ltalyı 
O Frank Belçika] 

Drahmi (Yanın) 
Frank [lsvtçrel 
Leva 'B1llrar] 

ı Flortıı [Felemenk) 
~wrroıı [Çekoslovak 

ı Şlluıı !Avusturya] 
ı Peseta lupaııya) 
ı Rıyşmırk(Almınyı, 
1 Zloti !Lebhtın 1 

1 Pengö !Macaristan ı 
20 Ley (Romanya) 

Dinar \Yugoslovyal 
ı Çevoneç Sevyct 

Alna 
Meddlye Rorsı 
Bok.not \ bırtct 

Mösy6 16 Marepl Fahvlller 

Eter zab uilioenizin ul6"'1 tsmraı dabııı •vadeıı. 
cenabmı bllmemİf olsaydım, va· Dtiyu.ııu muvılııde 
• ti • L d tkramtyell demlryolu 

ııye mı teıria e ere, tizi taciz- bu.nbul tramvay ~lrketJ~ 
den ihtiraz ederdim. Fakat va• Rıhnm Dok ve Aatrcp 

ziyetimin ne derecede elim ol- lstub11l uoalm su Sr. 

doğunu ihata buyurm&DWD İm• Hl••o aeneetlrl l 
2 
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Devlet Demiryolları . paşa 
mağazasından: 
Mağazamızda külliyetli miktarda çelik, bakır telgraf fi 

k 
• l" "f h ' ncanı ve 

orşesı, ıgah usuıi motör yağı tazyiki hava çek" · ı . ıcı parça an, 
bılet dolabı, saç lavha, kırık cam rezdül yagw ı ve b · d , enzın eposu 
mevcuttur. . 

Bunlar aleni müı:ayede ile 13-3-930 tarıhinde saat 14 te Hay· 
darpaıada satılacaktır. Taliplerin müracaatlerı ilan olunur. 

~~ ~~~-=--~ ! B OSM~NLI BAN AS ~ 
1f Sermayesı: 10,000,000 lngiliz lirası ~ 
ğ lsıaııbııl aceııteliğı - Telefoıı: lstaııbul 1948 ~ 
~ Beyoğtu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ~ 
M Senedıt ve poliça mukabilJnde muayyen v.e vadeli veya be- ~ a esaıy carlsuretile avanslar, poliçı ve iskontosu. ~ a Türkiye cümhuriyerinin başlıc~ şehirlerine ve memalik! ecne- d 
~ biye senedat, çek,itlbbar mektuplan ve telgraf mlernameleri ~ 
~ irsalAn ~ 
iJD1!~~B11m~~~~:~ 

Nakliyat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinden: 
İstanbul içinde kamyonlarla bir sene zarhnda yapbraeağı nakll~ 

yat münakasa ıuretile 22-3-1930 tarihinde miitahbide ihale edi e
cekttr. Taliplerin ıeraiti anlamak ve pey ıilnnek için umum mü· 
dtirlük Tica ret ~besine milracaatlan . 

IA YIAMDAN s· A 
Fabrika t2sis edecekler dahi 

Makinelerini lstanbulda Sirkecide Nur Hamnda 20 numarada 

H·ı • AT ·ı · Mllessabndan almalıdırlar ZiRA bumiles
l mı 1 ~ a ı ı seseden makine alanlar muvaffak olmuşlardır 

0000 .... TAŞDELEN GAZÖZ FABRiKASI "'WIDDO o 
O Sahipleri: Yuıuf Reşit ve Ferdi Tevfik Kollektif şirketi az o 
o ı:amanda gördfiğil rağbet ve teveccüh vesilesfle muhterem o 
O O O O 0$> müşterilerinin bayramını kutlular. ~O o o o o 

fatanbul 4 net icra mamu1lulundan: t: inanılacak birıey değildi. 
mukiz da Pompadur 

•ıı gllne teblikeai artan 
rtkibeden kurtulmak için 

bu veıileden hemen isti

kiııı yoktur. Eier dellleti aliye- J~ bukuı 
?-1 __ L Osnıınh bank•,, \ 

nQJe miQDan muavenet olmaz- ı;::::::;;::::::::::::::::~ 
sam itim pek fenadır. Tıcaret ve zahire 

Türkiye Ziraat ban .. 
kasından: 

Mannik Hammm Mustafa ağa

dan alacağından dQlayı teminat 
mukabili T ophande Defterdar 
EbuJfazıl Deherdar yokuıunda 
atik ,55-57 cedit 43-45 mukad· 
dema bir bap hane elyevm arsa 
otuz gii~ milddetle ihalef evveliye 
müzayedesine konularak 800 
lira bedel ile talibi uhdeıinde 

olup ihalel kat'iyeıi icra kılın
mak üzere ve ~o 5 zamla on 
beş giln müddetle milzayedeye 
konmuştur. Mezkfır mevki yan
ğın mahalH olması basebile 
Şehremaneti tarafından tanzim 
ve muaaddak çapa nazaran 

Ne yapıp yaparak zab ldlktba· Ft..ı.r ne- .__ a.Adhlumu.mllltı 
darinin btlan6 nazannı 16tfen 1.----t_ar_•,_m_d·-"-"'..;.•ril;...m~lfdt~--·--I 

ttti. 

d6 "Şuaz6l., ile ı&z blrlitl 
sonra kırala münasip 

~da, Prusya kıralınm 
-.ır..tıan hakkında birkaç 

'lıaıldadı. Aynı zamanda 
~1611Umn eyliyecek vesile

Yordu. Kıra! eaasen ,Up-
-a';Jyal bir adamdı. Her 
~~ kolayca kani 

d 11 1 llıazi, bal ve iatik-

~ llltllıimsemezdL Pru .. 
u. - aynca kutkulam-

~ '-aı Ye mıı.tehzi olan 
aayltdj~ ODU tehzil ediyor 
~ a6zler ballı aruın-
laıctd bir ratbet buluyordu. 

et dakikumda "Ti 
•e lazı aleyhine L. ıyber· 

llaek Dlr a• 
• qıbu imzaladı. Nazır b 

tide ec:1· u ınce Yesileyl ka-

baldomda davet ediniz. Dede

lerinin tabii oflunun ne halde 

bulunduğunu kendiaine anlabnız. 

Marqal hazretleri pqinen 

teplddırabmı •• feYkalide ihti· 
ramabmı takdim ederim. 

(&tmed1) 

Kiralık daireler 
Babıali, Ankara cadde

sinde Orhan B. hanı, Ana
dolu ajansının terkettiği 

daireler kiralıktır. 
Mükemmel bir otel de 

olabilir. ayn Ayrı ve hepsi 
birden kiralıktır. 1stiyenle
rin (V AKIT yurdu) na mü
racaatlan. 

. 
'-1. dll Bonl!Tal Ye peder; SELANiK BANKASI 

th tevkif edilerek Bu- l 888 d., ıesıs edilıni~tir 
r&ııderildiler. Masya d6 ERMA YESt 30,000,000 FR 

ıc_~ bqyeklletten aynlın- M.kal umumi. Jetaabul 
d ar yani 1770 te kadar TUrklye •ubelerl td..: kaldılar. Galata, lstanb~ .lzmJr, Samı~ 

•e kınn bu ıuretle Adanı, mersin. 
llı~'eleai son zaman mtı- Yun411.9tan pbelerl 
eıi "--L Seltn~ Atinı Kaval 

-.nanndan nakledilmiı H ' a. 
• beraber dogru değildir. . er titrlU bankı muımelttı 

'th. tte IDatmazel Tiyert6- ltıbar mektupla~ her nni akç 
-sa nı d Lilzerindcn hesabatJ cari e ek 
et • am dö Bonaval bir muımel!tı . Y ' ç J 
ı. 7 kıratın buıuıiyetinde ıaıa•w-~~-'!'11-~---= 
~ ıubat 1764 te hennı Çemberlitaş a:a 

~ :mda olduğu bir ııra- Matbaal Oımaniye yanında 
~i ek çocuk doğurdu. 8 nllmerolu 9 oda 5 aalon, ha-

"eru • .~nua "Lui I.ısdnk.. mam, terkos, elektrik, kuyulu 
~\ııı eli. 1

Banua Lui Lödftk, ev 8 nfaan 930 aaat Qrte Sul-
aze] da " R ' .,. tibi . omana ,. ın tanabmet Sulh icruında ıabh-
rahıp oldu bir IDaDaa· yor fiab 7500. 

oıı.1, ... 1 
A.uml Aeprl 
K. P. K. p 

Bu tef ay 
Yum11tü 12 ıs S5 
Kmlcı 

Sert ıs iO 14 3t> 

- Zahireler -
Çaydu 9 ıo 

ArpA 6 2..'l 7 10 
Mııır 8 8 JO 

Fuulyı 17 2'2 

Fatih :ıulh mahJemıut iıçüncü hufiuk 
lıdlttmlll'ndcm: Kerııteci Hacı Salih 
Efendi uhdei tasarrufunda olup 
vefatile vereıesin intıkalı lazım 
felen Ye beyne} verese kabili 
kısmet olmayıp veresenin tale
bile bilmUzayede furubtu takar
rftr eden Knçnk paıarda San 
Timilr mahalleainin l(iple çqme 
ıokağında atik bir ınUkerrer bir 
cedit 15-17 numaralı tahbnda 
tevıii intikali dnkk&nın mutte
mil han elyevm dört kat nzerine 
mebni on bq odalı ve bir dnk
klm milftemil Ye ınahiye elli lira 
bedeli icarlı v$lb bin lira kiy
meti mubammeneli kArgir atel
deki nısıf biuei f8yıeıımn ve 
Balık pazannda Şeb Mehmet 
geylini mahalleai Balık pazan 
caddeıinde atik 141 cedit 51 
numaralı yirmi bet metre mu
rabbaı mahal illerine mebni üç 
kattan ibaret mecınuu ıehrl yilz 
elli lira bedeH icarla •e mecmuu 
( 18000) lira kiyıneti bulunan 
iki oda •e braça ve haliyi milı· 
temil klrgir mağazanın 120 
aehimde 75 ıehıni ve Küçnk 
pazarda HaYace f-!ayrett~n ma
halleainde Ayazma ıskeleıı aoka
ğında 24 26 cedit 14 numaralı 
bir tarah Hoca Yusuf Efendi 
ve bir tarafı Keresteciler dıvan 
bir tarafı awcı dOkkinı araaıı .-e 
bir tarafı tariki im ile mahdut 
beher metre murabbaı yirmi bet 

1 nisan 930 tarihinde açılacak 
imtihanlarla 15 milfettiş namzedi 
alınacakbr. Muvaffak olanlara 
başlangıçta 120 lira aylık ile 
ıeyahat ve teftişlerde yol mas
raflarından batka 6 lira yevmiye 

verilecektir. 
Talip olanlar nihayet 20 mart 

930 tarihine kadar Ankarada 
teftiş heyeti mUdürlilğtıne biz.zat 
veya mektupla alelusul mllracaat 
etmelidirler. Müsabaka şartlan 
lstenbnl ve İzmir Ziraat banka

_ 138 metre 18 ıantim ter-

[ 
zAViı..,ER J bilnde olup Ye mevkie nna-

lanndan da öğrenilebilir. ---
------------- ran mezkür arsanın beher metre 
Oğlum binbaşı Eşref Rıza miirabama alb buçuk lira kıy-

Beyden muhassas 65~ No. ~a.a~ met takdir olunup talip olanlar 
cüzdanımı zayi eyJedım yenısını kiymeti muhammlnenln yftzde 
çıkaracağımdan hUkmil olmadığı 10 nu nisbetinde pey akçelerini 
ilin olunur. alarak 927-6403 dosya No. ile 

Emine Huriye 22-3-30 tarihinde İstanbul 4 Oncil 
fatih maliye şubesinden aldı- icra memurluğuna bizzat veya 

ğım maaş koponunu zayi~t~~- bilvekale müracaat eylemeleri 
Yenisini alacağımdan eskısının ilin olunur. 

hllkmfi yoktur. 
Tüfekci ustası 
Mehmet Cemal 

- Tashih - 28 tubat nüshamız
daki Sırbistandan alınmış pasa
portun ziyaına ai~ ilin imzası 
Üzeyir olarak tashıh olunur. 

ttra kiymeti muhammeneyi haiz 
bulunmakta olan kömürcü mah
zeni mülkil ve halı haurda ke
reste deposu olarak istimal 
edilmekte olan mahallin tarihi 
ilandan itibaren bir ay sonra 
yann 3-4-930 perşembe ıaat on 

beşte icra kılınmak Ü.Zere mevkii 
mftı.ayedeye vaz olunduğundan 
iştiraıma talip olanların kiymeti 
muhammenelerinin % l O nisbe
tinde pey akçalannı müstaıbiben 
mahkemeye müracaat eyleme-

/ eri ilin olunu. 

YARDIM YURDU 
Emlak ve mücevherat fit.erine 

,Para ver.lir Emlak 
a ınır ve satılır 

Tap~ dairesinde ferağ, intikal 
ve ıpotek muamelesi deruhte 
olunur. Galatada Ada Han No. 

1-2 Telefoil Beyoğlu 3837 

Profesör Dol<tor 

M. Lutfi 
Dah!ll ..,. intani haolalann• Cuma ... Panr· 
dan mada her .Un ikiden eonra Olnn7olu 

Şekerd Sokak N. 7 de kabul abDaktedtt. 

••••••••••••• ••••••~e••••••o• ! '· Ç O C l 1\ U .\ F TAS 1 ,, ! 
i 2-3 n~anda başlıyacaktır. : 
••••••••• Q••a~•ee oeeuceeoe~: 
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Mahlulat müdüriyetinden: 

Hiuayetı iJ:iu ( 5-3-U3ü) llafıa ( ı) Nihayeti il~\n 

(2-4-930) Çaı·~aınba 

Kiymeti muhammenesi 
Lira Kuruş Dosya N. 

1416 66 Ortaköyde Çiftlik so'kağında 1 ve yeni mahalle 

sokağında 6·8-10 No bir bap eski haneyi müş-

temil bostanın 2· 6 hissesi 841 

650 Beyazitta Yahni kapan sokağında 5 No Hatice 

usla kagir mektebin ankaz ve araasile beraber 
b~mı n3~ 

500 Kadıliöyünde Osmanağa mahallesinde Halil ağa 

ıckağında atik 12 No ile mürakkam 300 arım 
miktarındaki arsanın 5-9 biuesi 

591 50 İsbak paşada Saraçhane sokağında 591 arşın 
terbiinde 1 No ile murakkam bir kıta arsanın 

32 A. 

tamamı 5862 A 

112 50 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Sultan 

çefmeıi ıokağında 7 No arsanın 1-4 hiaseıi 630 A 

Bitlayeti ih\ıı (26~2-93ı ı) Hafta ( ) Nihayeti ilan 

(26-il-~J3u) Çarşamha 

Kıymeti rnuhammenesi 
Lira kuruş Dosya No 

350 Çarşıyı kebirde çukurca hanı Ost katında 25 

arşın terbiinde 31 No ıle murakkam odanın 
tamamı. 152 

135 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde mühürdar 

bağı sokağında 69 atik 11-13 cedit No. lu eski 

l..agir ahıra müştemil arsanın tamamı. 148 C. 

2200 Üsküdarda selimiye mahallesinde duvar dibi 

sokağında 320 arşın terbiinde 2 No. lu 14 oda 
2 sofa ve saireyi m(iştemil maabahçe bir bap 
hanenin tamamı. 1246 C. 

600 Çarşıyı kebirde çuhacı hanı alt katında 41-42 
No. lu biri aekıen yedi diğeri yetmiş altı arşın 

terbünde maapeyke iki bap odanın tamamı. 

1375 Hasköyde Piripaşa mahallesinin dere ıokağmda 

48 atik ve cedit No. İle murakkam 4 dönüm 

miktarında bir kıt'a boıtamn 120 hissede 60 
hısseıi. 2554 C. 

Ui(hneıi ih\~t (19-2-~)30) Hafta (3) Nihayt·li ih\n 
• 

( 1 !l-3-H30 ) (jarşamlıa 

Kıymeti muhammencsi 
Lir- Kuruş Dosya No. 

Samatyad1t Sancaktar Hayreddin mahalles:nde 

pamokcu Tatyos ıokağmda atik ve cedit 10 No. 

ile mura!<kam 69 arşın miktarında bir kıt'a 
arsanın tamamı. 

92 Samatyada Sancaktar Hayreddin maha'lesinde 

Uzuncaova ıokağında 41·55 No ile murakkam 

5169 c. 

115 ar~m terbiinde bir kıt'a arasının tamamı. 5170 C. 

1700 Üsküdarda Tavaşi Hasanağa mahall~sinde 
İnadiye meyd nında kiin mülga Bandırmalı 
dergahanın selamlık kısmım teşkil eden dört 

odayı mfü.;temil . binanın ankazı ile Hekimoğlu 

AlipaşR camiinin 3 oda bir büyük sofa ve 
aaireyi ıaüştemil ankazı, ( Bahçenin duvarları 

dergahın temel taşları ve türbeyi ihata 
hariçtir.) 

eden 

600 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Çam 

sol{ağ.ndn 3 · 5 No. ile murakkam 6 odalı 
harap haa.: :in tamamı. 

1500 GaJatada ~.ıhkuıu mahallesinde caddeikebirde 
529 - 533 h<ı. ıu f cvkinde odayı mü~temil kirgir 
bir bap di.ıkkanın 8 biıse itibarile 3 hissesi. 

603 Mfi. 

Bidayetı ih1ıı (12-2-~üO) hafla(4)Siha)eli ılüıı 

( 12 ;j. ~J ao) çar~illtıha 

Kıymeti muhammeneıi Dosya No. ıı 
Lira kuruş 

309 32 Kapandakikte yavuz erıinan mahallesinde 5139 
ahır sokağında atik 12 cedit 16-18 N-0. lu 
fevkinde iki "da iki ıofayı müıtemi1 kArgir 

Bayram münasebetile şi end·f 
ücretlerinde tenzilat 

De,r)e1 rlenıiryolları ''e limanları urnun1I idaresind 
Ramazan bayramı münasebetilc şebekemiıin Haydarpqa - Ankara - Kayseri - Eskişehir .. 

Adana - Mersin - Arifiye - Adapazarı - Alayunt - Kütahya - Tavşanlı kısımlarında ( Banliyö bari,) 
katarlarla seyahat edecek yolculara 'l.6/'l 7 tubat gecesinden bqlıyarak 8/9 mart gece y 
hitam bulmak üzere on gün müddet.e tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik olunacağı iJan olunur. 
tafsilit almak için istasyonlara talik edilen illnlara müracaat buyurulması muhterem yolculard~ 
olunur. 

.:mnm:::~ V AKIT 
~ Abone şartla 

Memlekette 
1 aylığı Kuru~ 150 
3 .. 400 
6 .. .. 750 

12 .. .. 1400 

V AKIT ı 5 kuruştan fal 
: almamak, kendi evinize ~ 
i getirtmek istiyorsanız 

~ Abone o unoı . 
i . . . 
i 
1 

Daha ucuz ve kolay 
miş, gazetemizin abonel 
olan hediyelerini de k 
mış olursunuz r 

' il ijeeeeeeess eeeeeeeeee eec~~~k.'3ee~ •ıc!ll!•••1111AH-Ann::::::=====:===:::::::::::: •• 

1 Yeni icra ve iflas kannnu şerhi rr=====~ NİÇ.N ? 
Hakim oğlu Ahmet Refik Bey ·: R ki" 

Mabkemel Temyiz Hukuk ve lcra azasından j e am yapmtY 1 3 ÜnCÜ Cİit neŞrOIUndU . Bugün !~~=n!or, y 
Q) BiitUn nümunelerilc ameli ve nazari mühim bir prhtir. (!;. . kaybediyorsanız sebebi 
t) He~ cildi 150 kuruşt.ur. Satıı m~rkezleri: l~nbul ~ara cad- @ ~ lam yapmamamzdır. 
O) desınde V AKIT, CiHAN ve iKBAL kOtüpanelen. (Ç ;ı işte ilan tarifemiz: 

Q1eeseS~SeSe6'SSS~-· i: Sonuncu aayıfada Sabn Kurut 
dükklnın 284 hisse itibarile 80 hissesi . • 5 tnd .. 

700 Yeşil köyde Umraniye mahallesinde mektep 4174 C. 
sokağında 100 arım terbiinde 43-3 No. lu 3 

123 

200 

380 

oda 1 sofa ve kuyuyu meştemil birbap hane-
nin tamamı. 

75 Üsküdarda hacı Heına hatun mahallesinde 
tabakane sokağında 1 No. ile murakkam tctba
kane arsasının 1-4 hiısesi . 

Çarııyi kebirde Çadırcı arda 113 No. ile murak· 
kam 6 arşın terbiinde dükkanın nıııf hi!!sesi. 

Balatta Hac1 Isa mahallesinde köprübaşı soka
ğında 38 atik No. ile murakkam 12S arım 
terbiinde man müştemilAt kirgir mağaıarun 

2-5 hissesi. 

1374 c. 

sııo 

5067 c. 

675 Arnavut köyünde Ayanofri mahallesinde Yeni 699 
ıokakta 450 arşın terbiinde 8 No. lu arıamn 
tamamı. 

15 Çarşanbada Koğacı dede maballuinde Koğacı 

dede camıi şerifinden bakiye kalan taılar 
pazarlıkla. 

254 Balatta Haciisa mahallesinde orta sokakta ve 

harik mahallinde 127 arşın terbiinde 14 No. lu 
arsanın tamamı. Pazarlıkla. 

60 Üsküdarda Arakiyeci caferağa · mahalleıinde 
Kör bakkal sokağında 35 No. lu harap alıfap 
dükkanın ankazı. 

60 Salmatomruk hamamı Muhittin maha!lesinde 
Kesmekaya sokağında eıki ahşap barakanın 
anka1.1. 

Baladaki emlaki mahluıe dört hafta mUddetle al~ni olarak ml
zayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıym~tin yüzde 
yedi buçuk nispetinde teminat olarak dördüncü haftanm ihale 
günU saat 14 de kadar Çemberlitaşta İstanbul evkaf müdüriyeti 
binasında mahliılat kalemine müracaattan. 

• 
Mahlulat müdüriyetinden : 
Beyoğlunda Pangalbda Harbiye caddesinde 61 cedit 63 No. 

talcribcn 450 zıra terbiind~ ayrıca arkasında takrib~n 60 zira 
bahçesi olan maa asma beş kattan ibaret ve beher katında bir 
koridor, dokuz oda ve diğer teferrüata havı bir bap natamam 
apartımanın tamamı 19 - 2 - 930 tarihinden itibaren yirmi sekiz gün 
aıü.:!detle ve kapalı zarf usutile müz<ıyedeye konmuştur. 

Talip olanlar baladaki kıymeti muhammenenin yftzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçelerile teklif mektuplannı yevmi ihale 
olan 19-3 - 930 çarşamba gün fi saat on dörde kadar Çenbcrlitaşta 
lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında mfiteıckkil idare encümenine 
tevdi eylemeleri ilin olunur. 

.... 
2 .. 
1 .. 

.. .. .. 

" " .. .. .. .. .. " 
Rnmt ilanlar, •onuncu eayıfada 

tıın memurumuz size 
dalı bir ilAnın tekit ve 
reti için hizmet ctmeğe 
zırdır. 

aı1n11111wc:1:ı:::::::::::r.:,,., 

Süleyman Sz 
l11tanbul Alemdar sıhhat 

hekimi. Cumadan manda he.t 
yurtta bulunur. Dahili hası 

tedavi eder. 

·········-~ P•••••••a•• : Felemenk Bahri 
! 13anka~ı 
' : Merkez Amister 
• : Mezun aermnyesi: 
: Tediye edılm f sermayesi: 5, 
: İhtıya t akçeı•: 3, 

E lstanbul şube 
: Galata Karaköy Pal, 
: Tel. Beyoğlu 3711/1:7 
il 

: lstanqııl tali şııb 
! lstanbul Alalemci J-1 
: Tel: İstanbul 569!70 
: Her nevi Banka mos 
: ve kıralık kasalat 
=··•••W•••••••••••••••'' 

Kaaıköy .ıu h ıcrasındarı : 
met Ali Beyle Kasım 
müştereken mutasarıf bul! 
ları Kadıköyde Cafer ııır. 
hallesinde Ahmet B. so1'' 
7. N. hane iznlei şuyu :

1 
5-4-930 cumartesi günil b• 

yede satılacağından tştiras~~(ı 
olanların Kadıköy sulh 1 

0 
müracaat eylemeleri jliiP -- ~ ~' 
Doğum ve Kadın ııastııl• 

mütehassısı 
Doktor jt 

, Hüseyin Na.~i 

i
l Türbe, eski Hilaliahrııef ~6ı~ 
. No. 10 Telefon: 1st· 



Türkiye Sanayı ve Maadin Bankasına ait Fabrikalar 

Yerli Mallar Pazarı 
Bayramımzı tebrik eder ve lôtufkar rağbet ve teveccühünüze mukabele emelile 

Bugün açık bulunacağını arzeder. Bayramın ikinci 
ve üçüncü günü müessesemiz kapalıdır. 

RAŞEL ,, 
BRODE ,, 
DIKtş ,, 
TEZGAHLAR 

Şebremaeetillden: P •tilı >#- • • 
•lain Dedepap sokatıad yaaıan yennde Softuınan mahalle-
hlcla bl ktı T 1. 1 

• 45, 50 metre murabba• ana pazar-
sa aca r. a ıp erin 10-l 930 . 

-..Wortqtme plmeleri. - pazarteaı gtın6 levazım 

Şelu..muetiaden: icra eduaa:.ıte , k . 
doıa111u 6 rt 930 t 'h' d o an analizuyon arnelıyatı 
-~- e •

1
•k. . Ç'ftan ıa eyin itibaren Nuru Oımaniye civannda 

--.qıe Ye ıncı ı e sara ar k •-ı b' "'1cli .__ b ı ;w. •1 .. _ '° aa annın ıfcilmle veaaiti 
1•1• .. pah u unaca •• ı .... olunur. 

* .a_ Bata bot bulunup daireye tealim edUea diti Ye set · · 
~.bir av k6peğinin üç (Ün zarfında aabibi mOrac t ert cınds~~: 
.-.utrd L!I d 1 .. 'il aa e me ııı 

' • 111 •luye e utı aca11 ı n olunur. . 

Devlet Demiryolları ve Li

man lan umumi idaresinden: 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galatasaray lc&rf181Dda 
Aznavur Han son kat No. 3 

:::,.,,. 
:::~ 

Yerli mallarla ucuz giyin
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. k . T ı . DejirmiNz kısmı l 1 

Ktıtabya - Sah esır hattanın avtan ı 
• • J a mOnakalibna açılacak- !~~~~~------· mart 929 tarihinden ıtıbaren yo cu ye efY r:::::::n:::::::::::ı:::ı::::::::::::::::::::::::::::::::ı 

b · T 1 nda cuma pazar ve salı •ı"! Cilt, ıaç, frengi haıtalıklan f! 
tır. Elyevm Küta ya ıle •Vf8D ı ara11 D .. • , . . t • " h .ı 

ht ı ·t k t 1 ayni gnn eıırmııaza azıme ve :: muta a 11111 =i 
günleri ifliyen mu e 1 a ar an Si DOKTOR ~I 

avdet edecektir· 
10

•
10 

ii Ahmet Hamit g 
Tav11801ı Hareket eı 

Y 1 48 :: Galata, Voyvoda caddesi. !! 
· M aaJat 1 ' •• ·ı Dcğirmııaz uva 13,07 H Atina bankası yananda her giln ~ 

Dcğirmi9&Z Hareket :ı :ı 
T nh Muvaaalat 14,45 dir. li::~~~~~:::::~::~~:::::::::m:ım:::::r.ı::.·ı::::H 
avşa ı müracaat edilmesi muhterem M ' ı Udü R .~ k Ahm Fazla tafsillt için istasyon ara es u m r: e,ı et 

halktan rica olunur. 

matbaamız '' Hıiır ,, la mücehhezdir 
'ramaıueıı 1 a. l d it d"I . . •ı l •kefnı . zdt• occeu seue kurtardığı ser\'ct iki mil,,orı l . f'a)ı ıııtllecavizdr. 

meıu el\e yapısı ır. esmen kabul ~ ı nu~tır. n em • , " .. "h . T J f B O 1447 
Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sela atfın e e on. . . 



ş·ehzadebaşında Hayranı 

Ferah sinem , ın muazzam programı 
görmeyenlere son bir fırsat bu 
müstesna ve fevkalide program 

ii.ç gii.n hayranı yeni sii.rprizlerle 
Vevam etmektedir . 

C) Mezeva O) 

. 
t 

ı 1 . 

.. ----------
\ D 1

'.. l .OME6Nr-\ 

:-awwws_,===-= ._ ~=-.=== =-= ! 

Klarton maymun 
canbazlan 

Bu sene F'ERAFJ. sahnesinin en 
O koınenya .... ___., 

cazip numaralfırl bu canbaz mny- Bugün bütün lstanbul tara 
munlar kalplerde vortlayların halı- .fında alkış tufanile kartıla 

rasznz canlandırmaktadzr. nan bu iki san" atk&r san 

Kübik dekorların Qözlerl 
kamaştıran renkleri arasına 
Kübik birer resim, ilerleyen 

mevzun, şirin alh kız işte 

MEZEYALAR •~ =-= = = = :::;;;;- --= _ =- ==• bünyayı kcndilc:rinc bcndet 
mek için yaradılmış, san 

Bunlar Varyetenin en ince . 
noktalar1ndan dogmuş var
yete gibi cazibedar varyete 
Qibi ince varyete Qibi nag· 
m~ dar kızlar denilebilir ki 
için mezeyalaryalnızvaryete 
yaradılmış insanlar çıleın 
alkışlar arasında birer melek 
Qibi kıvrılan mezeyalar in
sanlara ölmez bir neş"e unu
dulmaz birer hatıra aşlarlar. 

nuo t CotJ\eGNA·,. 
.. 

O'P(QP.a~ j 

CoııesN~· 
1 

~'R,)~?.~ 

bütün ilhamlarını şetaret v 
neş"eden almıılardır. 

VALLEY 
Ölüm canbazı ;denilen 

adam sekiz metrelik bir kul 
üstünde tek bacaklı bir sa 
dalye ile oturur ve bir blsi1' 
lef üzerinde akla hayret 'Ve 
recek hünerler yapmaktadıt' 

FERAH Sinema programı bayrama mahsus olmak üzere 
her gün de~işir ve günde üç film gösterilir. 

---


