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Yakında kurtuluyoruz! 

Köprü parasının kaldırılması 
tasavvuru l\at'ileşmiştir 

. Vekiller Heyeti bu meseleyi birkaç 
güne kadar görüşecektir 

Ilı KöprQ mUruriyesinin kaldırıl
w- ~ hakkındaki tasavvurdan ge-
..,en.erde b . "k y t tını~ ahaetmıştı . ap ı· 
t tetkikat neticesinde bu 
asavv-uru k •• b" f ha . n daha at ı ır ~a -

re Y3.J•rdiğini haber aldık. Öğ
k ~ •.ginıize göre, Dahiliye v~-
i etınin bu hususla hazır adıgı 

rtoje bayramdan evel vekiller 
'Yetine verilmiştir. Şükrü Ka-

Ya Beyin lzmirden Ankaraya 
••detinden sonra vekiller heyeti 
~ meseleyi görUşecektir. 

Meselenin yalnız Dahiliye ve· 
kaletioi alakadar eden bir iş 
olduğunu nazar1 dikkate alanlar 
heyeti vekilenin köprü parası
nın kaldırılması fıkrini kabul 

edeceğini tabii bulmaktadırlar. 

Ku~etle tahmin edıldiğine gö· 
re lstanbul halkı bu sene içinde 
köprüde taciz edilmekten kur· 

tulacak, bu suretle bu çirkin 
.manzara da ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Yeiıi maden kanunu 
~dencilerimizi ehemmiyetli her su

Tette alakadar ediyor. 
il tin uzun bir içtima yaptılar 

Şdı . 7 oplanan madencilerden bir gra,; 
tiltri r:ııı:ı: -.e Anadolu maden- leri mümessillerinin iıtirak ettiği 
hk . k aa.t 18 da Alpullu bu içtima üç saat ıürmOş, bun-
l· tr tır eti aal l l 'lilll . • . on annda m'.i- da kbsat Vekiletinde hazırlan-

bır ıçtıma •ktct • 1 d" k J 180 dd l"k li mıı er ır. ma ta o an ma e ı yeni 
'-:tmen bfitün maden ıirket- maden kanunu layihası lb:erine 
V- =- münakaşa ve fikirler yiirütülmüş-

~ O IlSO f SİYO ffi tür. Madenciler birliğinin Avrupa 
1\. ve Kıbrıstan getirdiği maden-

U\in b k ·· d ·· 1 ler kanunu tetkik edildikten 
an a mu ur erile sonra layihada bilhassa taharri 

itilaf yapıldı! meselesinde madenciler bukuku-
P, k · .. k G ramızın ıymetını orumak nun temin edilmediği görülerek 

t:~:. borsada bir (konsorsıyom) t~nun. tadili ve mevaddı infila
ttu' ılnıe karar verildiğini dünkü k ıye fıatlarmın indirilmesi hak
bı' •banıızda yazmıştık. Bunu te· b•n,da hükümetten istirhamda 

ille t f 1 k . u unu mag~ k . • • 
t ına u bir banka ar omı• D·· - a arar verılmıştir. 
ta' unku . r 

ba \_teıkili için ıehrimizdeki 10 ıç ımada ancak 90 
~\lll•a direktörlerinin iştirakile ~~~de 1 .. g~rüıülmüştür. Bu hafta 
.ııı:Ullah Esat beyin riyasetinde ıçm e ayıhanın itmamı için tek-\1"·• k rar toplanılacaktır. 
bi., .8 fam iş b2nkasında üçüncü ~-----

ıçr F & .•ma yapılmıştır. 1 evzi P$. Elz. 
'-iıı '1 ıçtirnada banka müdürleri- Ankara, .s (A. A.) _ Büyük 
~-· fikrine mukabı"I Nurullah ki h b ...._t B er nı ar ıye reisi Müşür Fevzi 
~İf ~ ta~afından bir proje ve- paşa hazretleri muhtelif maka
"~tic d e u mfizakere edilerek mat ve müessesat ve zevat tara
"'"ıt e e tam bir itilaf hasıl ol· fıedan gönderilen bayram tebrik
~arı.:~. Maliye vekitetine arz ve }erine ayrı ayrı cevap vermek 
"l~b-ı 'Yomun resmen teşekkül imkanı olm<<dığından kendilerine 
) 1 tneıi · · \tllı N ıçın müttehit proje tebrikatı mahsusasının iblağma 
~lt Urullah Esat 8. tarafından Anadolu Ajansını tavsit buyur-

•ya g6türtilecektir. muşlardır. 

MI M Mi! ! .... ._ ____ ,._ 

4üncü sayıfada -- -
Ahmet Rıza Bev haklcında Ağa oğlu 

Ahmet Bevııı bu makcı e~inı o kuyacak· 
5ınız. 

() lı.zi 1_ 1 z. =§=i"""""mııııVa'kt'l'rlııııın,anarı,k'ııııırnveıııııus,a'vıııııı,,ıısııııır1ıııııııı11111111ıt==·ı.: 
fin Aydına vasıl 

oldular ~ Bugün okuyucularımıza takdim ediyoruz. ~ 
R . .. _ . ~ İçinde aan'at, edebiyat, musiki, sinema ve meraklı hiki- = 

eu cumhurumuzun iz mır s yeler bulacaksınız. = 
H_c'J.lk /ırkı sına hediyeleri l iifıırııııı11111111ırıııııııı11111111ıııııııırııı111111ııııırııııı11uıııırııııııııı1111111ııırrıııııı11111111ıııırııır1ıı11111ııırımıı11111mııınııııııırruıırırımıııı1~ 

lzmir, 5 (A.A) - Reisicüm- H f ı k 
hur hazretleri bugün saat 10,20 

1 imayei et a ongresi 
de Aydın - Burdur tarikile An
talya ya hareket buyurmuşlardır. 

Aydın, 5 (Vakıt) - Reisicüm
hur Hz. saat 15 te, haıkın can
dan tez.ahüratı arasında buraya 
vasıl oldular ve on dakika te
vakkuftan sonra hareket buyur
dular. 

İzmir, s. (Yakıt) - Gazi HL 
hareketlerı esnasında İzmirliler 
tarafından çok samimi ve candan 
teşyi edildi. Denizlide bir gece 
kalarak Isparta, Burdur ve An· 
talyayı teşrif edcceklerdır. Ora
dan Silifke, Adanaya azimetleri 
veya Afyon tarikile Ankaraya 
av~tl~ri. muhtemeldir. 

azımız, kendi tasarrufları al
tındaki Naimpalası İzmir Halk 
fırkasına hediye buyurmuşlardır. 

Yunan sefıri 
• aöet 

imza salahiyetna-
mesini aldı 

Atinada yefti muahede 
projeleri hazırlanıyor 

Ankara, 5 [Telefon]- Yunan 
sefiri itilifnameyi İrnza için sali· 
hiyetnamesini almıştır. Bugün 
kendisıle görüştüm: "She pek 
yakında iyi haberler vereceğime 
kaniim.,, dedi. 

Atina, 5 (Anek.) - Türk-Yu· 
nan itilafı mucibince Yunanistanın 
tesviye edeceği mebaliğ mukzs
saten muhtelit mübadele kom: .. -
yonunun emrine, Türkiye tarafın
dan deruhte edilen taahhüdatın 
ifası ve vazıyet edilen emlakin 
iadesi nisbetinde ödenecektir. 

Y nan sefiri M. Polilıronyaafs 

Bu suretle Yunanistanın vere
ceği mebJiğın tarnamii tesviyesi 
Türkiye tarafından emlikin ik
mali iadesile ayni zamanda vu· 
ku bulacaktır . 

Atina, 5 (Anek.) - Hariciye 
nezareti muahedat kalemi, Tür
kiye ile aktedilecek muahede
lerin projelerini tanzime başla
mıştır. Bu arada Türkiyeden 
ithal ve Türkiyeden jhraç edi
len emtianın listeleri tcınzim 
edilmekte ve iki taraf ticareti 
için muvafık bir gümrük tarife-

Bugün saat Oçte Himayei etfal cemiyetinin lıtanbul merkezinin 
senelik kongreai cemiyet binasında yapılacakbr. Kongreye ıekiz 
şubenin murahhasları iştirak edeceklerdir. 

Cemiyetin bey' eti merkeziyeai dün toplanmış, bugün kongrede 
okunacak mesai raporunu ve pilançoyu tetkik ve müzakere etmiştir. 

Polis hafiyeliği için 
Müsaade istiyenler mi var? 

Polis müdürü Şerif 8. hususi teşkilatın faydalı 
olacağını söylüyor 

Bazı yerlerde, zabıta tarafın· 
dan takip edilen cinayet ve sir· 
kat gıbi işlerle meşgul olmak 
ve hususi surette çalışmak üze
re müsaade verilmesi için ala· 
kadar makamlara ıniiraca • 
atlar vaki olduğu söyleniyordu. 
Bu hususta tahkikatta bulunarak 
alikadar makamlara sorduk, 
ademi malumat beyan ettiler. 

Malum olduğu üzere Avrupa· 
nın bazı tehirierinde hususi po
lis teşkilib vardır. İşten çekil· 
mif maruf zabıta simalan ile 
polisle alakası olmıyan faka~ bu 
ıılerle uğraşmayı mes ek edınen 
zeki insanlann idare ettiği bu 
teıkilit ekseriyetle faydalt işler 

ıarnr. 
Nice faili meçhul kalmış, 

nice resmi tqkilat tarafından 
tenvir edilememiş hadiseler 
vardır ki bu teşkilat tarafından 
meydana çıkarılmıı ve failleri 
adalet pençesine verilmiştir. Za
bıtaya taaliık eden kitap ve 
romanlar da böyle hadiseleri 
keşif ve takip hususunda büyük 
meharetlerile temayüz eden, 
ıöhret alan birçok detektiflerin 
polis hafiyelerinin iami geçer. 

Bu detektiflerin bazıları tek 

sinin tesbitine çalışılmaktadır. 
Yunanistan zirai mahsulat ile 
makinelerin himayesini ve Ana· 
dolu sahillerinde Yunan baJak-
çıhğına müsaade 
tiyecektır. 

cdilm~sini is-

başlarına çalıştıkları halde ba
zıları da muavinler kullanarak 
bir teıkilit vücuda getirirler, 
muztar bir mevkide kalarak 

kendilerine müracaat edenlerin 
işlerini hadisenin ehemmiyeti nis
betinde bir ücretle takip etme
yi kabul ederler. 

Reımi polis bu hafiyelere 
azmi müzaheret ettiği gibi ken· 

Gazel gözler 
Hediye kazanan 

altı okuyucu 
dalıa ••. 

Güzel göz.fer müsabakasında 
altı tane okuyucumuz da şeh
rimizin altı büyük sinemasına 

duhu iye biletleri kazanmışlar
dır. Dünkü listeye girmiy.en 
bu isimleri de bugün derce
diyoruz:: 
1- Matmazel Ermine, Yeşil· 

köy istasyon caddesi. 
2- Ziya Etem Bey, Büyükada 

kadastro başmemuru. 
3- Nihal Hamit H. İngiliz 

inas mektebinden. 
4- Vedat Bey, milli darpha· 

nede. 
5- M. Gere Merçiyeka Ame· 

rika sefaretinde. 
6- Yunus Nadi B. İstanbul 

Süleymaniye Silahşur cad
desinde. 

- - &uıt ....... 
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.. 1 /tın bollaş111ccı 
Londr ı, 5 (A.A.) - Par sten 

9eylı Meyı 'c bıldiriliyor: 
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Frdıısız malı mahafıli günden 
güne artan altın mevcudunun 
Fransada işletilmesine imkin 
kalmaması hascbile melhuz bir 
buhranın öniine geçilmesi için 
Fransa piyasasını ecnebi müstak
rizlcrc açmaktan ba,ka çare ol
madığı kanaatindedir. 

1\1 achzıl bombalar 
t 

Belgrat, 5 ( A.A ) - Pirutta 
dün akşam iki meçhul şahıs 
nuyonal otelinin altındaki lokan
tayd ıki ve otelin öniindeki so
ka~ada iki bomba atmı,ıardır. 
25 yaralı ve bir vefat vardır. 

Emanetin asansörü 
Emanet binasına konacak asan

ıörün vaz'ı için verilen mühlet 
di1n bitmittir. Fakat henüz asan
sör makineai Avrupadan gelme
diği için tesisat on bet ğiln ka
dar geri kalmıthr. 

clilerile beraber her an ve va
ziyette çahşmalarına müsaa de 
eder. 

Gerçi memleketimizde -.uku 
bulan zabıta hadiıelerinın fail
lerinden yakalanmamış olanlar, 
res,.i polisin tenvir edemediği 
hadiıeler nadirdir. Diier ta
raftan fenalık ıçm iıliyen 
zekilar tarafmdan tertip edil
mit baştan bqa bir muamma 
tcıkiı eden cinayetlerin de 
nadir olduğu kabul edi.mdidir. 

Her ne suretle o.ursa oJsun 
ıeımt polise yardım eden hususi 
bir teıkilihn mevcudiyeti fayda
dan hali olmama:,. lazım gelir. 
Netekim bu huı :ıta malumat 
ve fahsi mütı..c .... sına müracaat 
dtiğimiı po h müdürü Şerif 

B. de bu noktai nazarı teyit 
ediyor. Şerıf beyin söyledikleri 
şudur: 

- Bu hususta İstanbul polis 
m dür.üğüne bir müracaat vaki 
olmamıştır. Emniyeti umumiyeye 
yahut daha başka makamlara 
müracaat ediJdise . bittabi bun· 
dan malümatım olamaz. 

Şahsi düşüncemi anlamak 
istiyorsunuz. Bence bu gibi tet
ki t itın mevcudiyeti faidedcn 
hali değildir. 

ÇUnkU bir hadiıe ile resmi 
polis meıgul olurken onlarda 
gizli surette çalışır, ış çıkarabi
lirler 

• 
yıldan beri ... iki .. yuz 

Fransada böyle müthiş 
bir aıet görülmemiştir! 
Paris, 4 (A. A.) - Fransanın merkezinde bulunan dağlık havaliye 

Rhone. vadisine ve Languedoc'a yağan gayet tiddetli yağmurlardan 
sonra hakiki bir kasırga zühur etmiştir. Orb, Tam, Correze ve 
Vienne ırmaklarmm ıuları iki asırdan beri misli gC>rtllmemiş bir 
derecede kabarmıthr. Narbonne ile Perpignen araıındaki demiryolu 
kapanmııtır. 

Diğer bir çok yerlerdf' vaziyet vahim bir şekil almııhr. Trenler, 
yollarını pıırmıılardır. Bir çok şof6rler su altında kaiarak boğul· 
muştur. Montauban şehrinin orta kısmının diğer taraflarla olan 
münakaleıi kesilmiıtir. Burada 20den fazla ev çöküp yıkılmııtır. 
Caatereı de felaket timdiye kadar gaprülmemit bir hadde vasıl 
olmuıtur. Şehir temamile ıu albnda kalmıtbr. 20 den fazla inaamn 
buğulduğu söyleniyor. Madeni köpriller tamamile yıkılmııtır. Ölenlerin 
külliyetli o'duğu zannedilen hakiki miktannı timdiden tayin etmek 
imkinsızdır. 

Maddi zarar ve huann da tahmini gayri kabildir. Hasarat ye
künunun birkaç yüz milyonu geçtiği rivayet olunuyor. Mazamet 
ıehrinin birçok mahalleleri su albnda kalmııtır. Şehri basan ıular 
kabriıtanı tahrip etmif, ytız kadar evi alıp g&tllrmüştilr. Montauban 
istasyonunu kaplıyan ıuyun yüksekliği bir metreyi bulmuştur. Su
ların azgın ve tiddetli akııı imdat istiyen bazı kazazedelere yardı· 
ma gitmiye mani olmaktadar. 

Montauban, S (A.A) - Moisıac'ta bir su seddi yıkılmıştır. 
Sular, iki mahalleyi iatili etmiıtir. Nllfusça bazı zayiata sebep 
olmuıtur. Henüz teeyyüt etmemtı bazı haberlere göre ölenlerin 
adedi yüztı bulmaktadır. 

Tuluz, 5 (A.A) - Reynes köyünde 100 kadar ev yıkılmıştır. 
iiç kiti boğulmuttur. Tam ırmağının sulan biraz alçalmııtır. Bu
nunla beraber Mur şehrine henilz gidıp gelmek mümkün olamıyor. 

Montauban havalisinde Tarnm suları bir metre kadar alçalmıştır. 
Fakat, suların tahribatı artmaktadır. Bir çok evler çöküp yıkıl
maktadır. İçindekı er enkaz a tında kalmaktadır. 

Dün akşam iki naaş bulunmuttur. Şehrin basık mahallerinden 
birinde 60 kadar kimse damların üstüne çıkmııtır. Bunlar, imdat 
beklemektedir. Fakat, cereyanın şiddeti kendiıerini kurtarmıya 
mani olmaktadır. Mantauban şehrioin etrafla muvasalası hali temin 
ed:' ... memiştir. 

f/ranszz kabinesi . 
Paris ,S(A,A) - Tardieu kabinesi 

bugüu öğleden sonra meclislerde 
beyannamesini okuyacaktır. Beyan
name meb 'usan mec isinde M. 
Tardieu ve ayanda M. Peret 
tarafından olmnacaktır. Bundan 
sonra sosyaliıtlerden M. Renau
del ile M. Blumun ve radikal
lerden M. Dalimier ile M. Her· 
riotnun istizahlarına cevap ve· 
riJccektir. 

Paris, 5 (A.A) - Matin ga:ı.e-

tesine nazaran M. Briand dün 
Amerikanın Paris sefiri M. Edge 
ıle görüşmüştür. Bu müıakat 

esnasında M. Briand Fransız mu· 
rahhaslarının Londra konferan
sında Fransız muhtırasının ana 
hatlarmdan ayrılmıyacaklarını 

söy emiı, ıimdiki güçlüklerin 
içinden çıkmak için en münasip 
çarenin kendi fikrince emnü
ıelimet teminabndan, umumun 
nef'i namına, vaz geçmekten 
ibaret olduğunu ilave etmiıtir. 

şu sustahnı bir göreyim... Yü
züme göıfime sUreyim ... 

- Beyfendi çekil takam yok
tur ha ... 

- Senin biçağman altanda 

V AKlT ın tetrlkasu llU 
can vermek istıyorum yavrum .. 
Haydi çıkar katil aletini... Ne
rene sakladın onu? ... Yazan : Hüseyin Rahmi 

Sonra bu matahlan koyun ko
yuna yatirir. Fakat işretlerine 

karışbrılln ıersemletici bir mad· 
denin tesirile oğlanlar kızlara 
sarıhyoruz zannile Nasıh Beyin 
kart vücudunu sıkı sıkıya der
ığuf ederler.. Bu hileden ha
berleri bile olmıyor .• 

-47-
0tomobile döndük. Fakat gü

zel kıılar lafından benim zihnim 
~arıttı. Şoför doğrumu söylüyor
du? Nasıh Beye iftira mı atıyor
du? Çocukluk aklı bu ya ben 
bu rivayetin esasına kadar var
mak istedim. Kendimi hiç bir 
içki ile sersemlemiyecek kadar 
metin buluyordum. Madam Semi
nann evine kadar gider her ıeyi 
anlarım dedim. Doğrusunu ister
ıenız merakımı en ziyade arttı

ran ıey güzel kızları 

görmek ve onlann koyu:-" an na 
girmek deliliği idi. Bu arzumu 
ayıplamayınız çok gencim .. 

Otomobil Nasıh Beyin emrile 
ğeri döndü. Artık avdet ediyor
du. Biz dişarda dolaşdığımız 
esnade araba da yalnız kalan 
herif daha içmit olmalı ki solugu 
artmış, dili biraz ağırlaşmıştı. 
Yene bana saldırdı. Dudaklan
nı sülük gibi suratıma yapııtır
mak istedi. Sarhoşu sarsarak 
itip öteye attım .. Fakat o timdi 
tekrar saldırarak daha faz'a ıu
lanmıy•. başladı. 

Haykırdım: 

- Şimdi sustalı bıçağı çı
karırım ha? 

Benim. bu tehdidime gilldO. 
gtıldU. Ökıtirdil. Aksırdı. Ka
tıla katıla dediki: 

- Ah kaymağım çıkarsana 

Üzerimi aram1ya atıldı. Müna-
sebetsiz yerlerimi karıştırmıya 
uğratıyordu . Bu defa epiyce 
zor ukla gene tecavüzden kur-
tu 'dum. Likin genr uslu otur
mıyordu. Baktım k. olmıyacak 
şoföre ıeslendim: 

- Dur birader ben araban 
ineceğim ... 

Otomobil durdu. Ben kapıyı 
açmaya uğraşırken o ellerime 
sarılarak bağırıyordu: 

- Nereye kuzucuğum. Bu 
vakıt seni dağlarda kurtlar 
yer ... 

- Senden daha müthiş kurt 
o!urmu? 

- Ben müthiı bir kurtsam 
ıen de silahına güvenen bir 
yiğitıen çıkar ıustahnı öldür 
beni... 

Kafam kızdı artık. 
- Peki. 
Dedim. Elimi panta:onunun 

arka cebine attim.. O kadar 

Bursa sarsılıyor 
Bursa, 5 (V akıt) - Dünkiln· 

den batka, gece saal ikide tek
rar tiddetli, fakat kısa bir zel· 
zele oldu. 

Genç bir kız kendi
sini astz 

Bozüyük, 5 ~akıt) - Bilecik 
icra memuru Hüsnil Beyin kızı 
14 yaşında Nebahat H. evinde 
kendisini umak seretile iatihar 
etmiştir. 

Hikmet Beyin muha
kemesi 

Buna. 5 (V akıt) - MOıtantik 

Hikmet Beyin mubakemeaine 

yann devam edilecektir. 

80000000 pul 
Ankara, 5 (Telefon) - Poıta 

umum mOdOrliljtlnlln Londrada 

baıbrdıiı 80 milyon pul yakın .. 
da gelecektir. 

Fuhuş meselesi 
Ankara, S (Telefon) - Fu

hut talimatnameai bcntız . proje 
halindedir. 

Bunu allkadar Yeklletler ya
kında tetkike bqlıyacaklardır 

Paramız için 
Ankara,5 (Telefon) - Maliye 

vekili paramız için alınan . ted

birler hakkındaki izahnamesi

nı hazırlamaktadır. lzahname 

gazetelerle neşredilecektir. 
1 

lnyiliz muhafazakarları 
ne istiyorlar? 

Londra, 5 (A.A.) muhafaza· 
kAr cemiyetleri birli{ri M. Ba!d
vinin iktısadi ıiyuet hakkındaki 

izababnı mOteakıp gümrük hima
ye uıuJO hakkında reyi Ama mü-

racaat edilmeıini ve imparatorluk 
eczası arasında iktıaadi bir birlik 
tesıai için bütun dominyonlara 
famil bir konferanaın inikadına 
ittifakla tasvip etmittir. M. Bald· 
vin reyi im neticeıinin ıiyaıi bir 
şekil almaması içın hükumet üze· 
rinde hiç bir tesir yapılmamasını 
ve bu işin siyaset haricinde kal
masını talep eı m~ştir. 

sulanıyordu kı artık ırz11N mü 
dafaa sırası ıelmiş gibidi. Ben 
bu feveranda iken şoför açık 
kııpıdan uzanıp ellerimi tutarak: 

- Ne yapıyorsun çocuk? Ben 
arabanın iç nde cinayeti •stemem. 

Ben - Ôy1e ise bırakınız 
benı gideceğım ... 

Şoför - Bırakal ·m fakat bir 
kazaya uğrarsan sonra seni yine 
bizden sorarlar ... 

Ben - Bu sarhoşun e 1Je, i 
fena yeı !erimde do aııyor.. Ta
hammülüm kalmadı. 

.Şoför - Gel benim yanıma 
otur ... O, arkada yalnız ka sın. 

Şoförün yanma bındım. Ara
ba yürüdü. Sarhoı arkadan kı
racak gibı vurarak : 

- Beni de oraya alınız. Üç 
kiti bir sıraya oturalım ... 

lsrarıle gene yıiaşıklığında 
devam edıyor, araba süratle ko
şarken şoför matize cevap ve
riyordu: 

- Rahat otur Bey baba ata
bada bundan fazla rezalet iste
mem. 

Sarhot - Ulan arabana bugün: 
mU biniyorum ?.. ba~ka defalar 
oğlanlarla her türlü oynaşmala-

Kavala ya11gı11111d8 
Selanik, 4 (A.A.) - Ka\'•1' 

da 25 şubatta birbiri ardı 5~ 
çıkan yangınlar neticesi oısr• 
içinde 220 bio kilo tütün bulll' 
nan gayet büyUk iki antre 
harap olmuıtur. Yanan tütll 

rin kıymeti 12 miJyon fr 
tahmin olunmaktadır. Şub• 
27 ainde 2 milyon franklık 

tllntl baYİ 10 depo, 4 m 
13 milyon kıymetinde 250 _ııj 
kilo tiltünü havi 4 depo drı 
tutuımuı Ye yanm1.fbr. Maı'l 
2 ıinde Selinikte 3 mil~ 
franklık hububab baYi bir fı 
mağaza Ye dilkkinlar da 1': 
gın neticeainde malaYOI~ 
Bu fellketlerin ıebebi me-;;J 
dllr. 

Ihsan Bey 
Ankara, S (T eJefon) - G

r6k umum mlldllrti lhaaa 
buraya ıeldi. 

lngiliz kıralı 
Londra, 4 (A.A) - H..e' 

j'mdan beri ilk defa olarak 111111 

George hugtın Boldapm ,ti 
yuıda yapılan bir rumi ~ 
riyaset eylemiftir. 

Aptülhalik B. lzmi 
İzmir, 5 (Vakıt)- Akrab 

dan Ômer Aptillkadir beyiJa ~ 
fab mOnaaebetile MUll mü 

vekili Aptnlhalik B. bu,nn ~ 
raya geldi. 

Ayni trenle Vuıf ve Ha1' 
Rüttü beyler de ıeldiler. 

kurtam11~ 
Dün 1 Mart gilnil tcJ 
edilen numaralar Ozerind• 
kur'a çekildi; 

4801 
numaraya bet lira isaiJtl 
etti; diğer muhtelif t-ediy~ 
ler kazanan numarala' '" 
lardır: 

965 
560: 
4350 

1911 
810 

6018 

3766 
4803 
450 

dugün de 6 Mart gü 
.evzi edilen numara! 
üzeıinde kur'a çeki.ece1' 
neticesi öbür giinkii niish 
mızda ilan olunacaktır . 

rıma göz yumardın da 
mü ahliklandm? 

Şoför - Onlar u " ort.ı 
yıntı oğlanlardı bu ço 
namusluya benı.iyor ... 

Sarhoş - Tahir seni n• 
sunu müda•aaya tarafından 
kil mi etti? 

Şoför - Hen İnsaniyet 
mına söylüyorum. 

Sarhoş - .Şoför Ef endı 
puştlarm avukatı mısınl 
bi ı eyim'! 

Ben - Bak yedıği kaka~' 
Şoför - Bir ı rı hama ı 

sam da şu h ı. rıfı k~1.ı kla sa ı!'I · 

Bu lafın üzerine sarhoş o~' 
cdeps:zıendi kı utık dayarı 

Yarak baRırdım: 

'
., 

- Şı nıdı y:lnına gc 1 

vallah · .-eni dı: ik d~şik cdef 

v, cevaben güı e gü.c f 
rez ı ıendi: 

1 
- Han ya o gün er beo ı~ 

kendimi zımbalatmak i liy0 ' 

Gel beni del, deş, ctlerırni ';, 
lokma parçala; Canımı ne ,,, 
yakarsan beni o kadar me 
etmiş o ursun. 

Ben şoförün h.ulağı nı 
l Ö' 



o 

,fon ılr'ketlnln geflrlll~i 
)'t:ni makineler 

)(elefon ıirkcti h8kümetle 
l J yapbğı mukavele muci-
1' .1932 senesi nihayetine 
;.r Jatanbuldaki telefon teıi

ı otomatik şekle kalbedile-

.telefon! 
Şirket 

Yeni makineleri 
tevzie başladı 

Bu tesisatın faaliyete 
geçmesi ile işsiz kala

caklar yiizlerce kiti 

teni etmektedir. Bu ıuretle veri
len makineler yüze balij olmuı
tur. 

Yeni makinelerle etkilerinin 
araaında pek fazla fark yoktur. 
Yalnız makinenin albnda miidev
v•r bir plak vardır. Bu plakın 
nstftnde sıfırdan dokuza kadar 
olan adetler yazdı dır. 
Elyemı tevzi edilen makine 

lerin plak yerleri boıtur. Bnttın 
teıisat ikmal edildikten ıonra 
bu makinelerin boı yerleri 
doldurulacaktır. 

Otomatik tesisatın v&cuda 
gelmeıile santral memurlannm 
vazifelerin• nihayet verilecektir. 

Dün ıirket müdürlerinden 
biriıi bir mubarririmize tunları 
söylemiştir: 

uy eni tesisatın temam~n bit 
mesi daha epeyi zamana müte

ket fimdlden faaliyete geç- fakkıfbr. Şirkete girenler iı ol
yeııi teaisabn celbine baş- duğu için ahnmıılardır. it olnn

• Yeni telefon makine- ymca tabiatile vazifeleri nihayet 
bir kısmı d gelmiştir. bulur. Şirket çıkartbğı memur 

baki santral makineleri ve mllstahdemlerine dıfarda 
' doğnı gelecektir. bqka it buluncıya kadar ge-
Şirk•t yeniden bon lara 1 çecek bir mtlddet için tlmit 

• tebdile lilzum kalma- ederim ki bir kaç aylık tazminat 
için gelen yeni makineleri verecektir.,, 

mıeılz çocuklarına 
hedfyeıl 

~erdam Dosyun mektebinin 
,i mini ve şefkatli yavruları, 
ıene olduğu gibi bu bay
ı DarOlaceze eki kimsesiz 

klan sevindirmiıler, arala 

f ngiliz düşüyor! 
r11kabe heyetine veni 

llyinler vapılacak mı l 
!oıiliz lirası dün borsada 1030 
ıt• açılmış ve 1033 kuruşa 
r yükseldikten sonra 1029, 

"1Jruşta kapanmışbr. 
sayram münasebetile borsa 
gnn kapalı bulunduğundan 

iıterlin üzerine fazla mua-
ıe olmuştur. Bu mimase ... etle 

eı11iıerlik dairesi akşama kadar 
~flerce kişi ile dolmuş ve evrak 
)iplerine iş takib · için sıra 
- aralan dağıtılmı tar. 
~orakıp hey'etinin vazifesi 

• aJdığından Ticaret odası umu'°' katibi Vehbi ve zahire 
;! rtı!' katibi umurn:si Nizamet-
bO beyl~ri~. de bu he ete tayin 
~ıec•kJ soylenmekt d r. 

nnda topladıldan paralarla gör
dftgtınth: oyunçaklan alarak da· 
gıtbrmıılardır. 

Bu takdire layık hareketi 
memnuniyetle kaydediyoruz. 

Hastalık -· -Çocuklar araıında ve
fiyat, oluyor 

Son günlerde havaların bir 
ısınıp bir soğuması yfidlnden 
fehrimizde nezle, grip, bronıit 

gibi haıtalıklarla kızıl, çiçek, 
kızamık, kut palazı gibi çocuk 
haataJıklan artmııtır. Hatta te
esaürle 6ğrenditfmize göre, 
Defterdar Şefik Beyin 15 aylak 

Esen iımindeki çocuğu kuşpala
zma tutularak ölmOştür. Bu gibi 
hastalıklann çocuklar arasında 
telefat vermekte olduğu görül
mektedir. 

Emanet ııhhiye müdürlüğü 
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öprü kurma hastalığı .~arhef ;,J.O• 

Asy ·ıe A rupayı Boğaziç"nde 
. · çin birleştirmem eli ? 

Alal~adarlar ileri sürülen bu fikre gülmekte 
'' Yarım asır sonraki iş ,, deıTıektedirler 

DünkO akşam 
ğaziçinde Asya ile 
köprO in~a ını 

refiklerimizden biri Bo - ı Bu köprOden tran5İt geçecek eşyadan alma
Avrupayı birlettirecelc bir cak para da bu masrafı peyder pey çıkarabilir." 

tavsiye ~den 
alAkadar bir 

Bu bir dere
ceye kadar ma
kul görünen 

zahn fikrini fikrin kabiliyeti 
neırediyor ve tadbikiyesi o· 
yeni köprünün lup olmadığını 
ya Saray burnu anlamak ıçın 
ile ÜskUdar don muhtelif 
veya Anadolu alikadarlarla 
hisan ile Rum- görüıen bir mu• 
elihisan arasın- harririmize he--
da olmasını men herk• 
teklif ile IU yalmıı .. Hayal.. 
mfitalAada bu- lf.öpra kurmak merakı devam ederst· lstanbul y"lb uzak... yarım 
lunuyordu: sene aonra bu şekli mi alacak ? uır sonra ola-

- Memleketi demir ağlarla ardüğtimDz ıu bilecek birtey 1 ,. demekle iktifa etmif lerdir. 
ıırada bu köprünlln memleket hesabına çok fa- Bu meyanda liman ıirketi m6d6rii Hamdi Bey 
idesi olacaktır. ihracat eşyamızı doğrudan doğ- flllerek şunlan ıöylemittir: 
ruya bu yoldan sevketmek ve bransit eıyaya - Bizim daha Galata k3pr6ı6nti bile kal-
daha aeri ve daha kolay yol açmak ancak bu dıramadıtımıı bu ııralarda 70 - 80 milyon Ura 
köprU ile kabil olabilir. Yataklı vagonlar ıirketinin verip böyle bir k6prtl inıa etmemiz cinnettir. 

Hem bu köprlhıün temin edebileceği falde de 
Mııır-Hindistan hatbnı ıehrimizden geçirmeğe az olabilecektir. Binaeniıleyh ben bu tasavvura 
karar vermesi de bu köprfinftn inıasına iktiza hayal ve hatta hayalden utak bir ıey bile derim. 
ettiren sebeplerden biridir. Boğazların serbeıti- Liman tirketi mccliıi idaresinden, Mavnacılar 
sinden sonra bu köprfinün inşaıı içtn askeri bir cemiyeti reisi Yakup bey de bu fikri ıenelerce 
mani de kalmamıştır. Köprünlln masrafına Nafia, eTVel bir kere daha s&ylcmişti ama sonu çıkmadı. 
iktisat vekaletlerile Devlet demiryollan idaresi Bu tasarruf devrinde transit, rabıta diye yü:ı mil· 
Şark ıCSmendöferleri, Yataklı vagonlar tirketi ve yonlarla ujraşmak gafletine dllfenlere MazbaJ 
batta Şehremaneti de iştirak edebilir. Oıman bey arkadaşımızı taYsiye ederim.,, 

Ash yok 
Limanda faali -
yet azalmıyor 

deniyor 
DftnkO akşam refiklerimizden 

birinde, İstanbul limanının faali
yeti niçin azahyor, mevzulu bir 
mDtalea ve haber mUnderiçti. 
Bunda limana kömllr almak için 
gelen bir çok vapurların inti-
zam!nzhk Ye teehhür yüzünden 
mübayaadan vaz geçtikleri, 
lstanhulun bir kömür limanı ol
maktan çıktığı bildiriliyordu. 

Dün Liman ıirketi müdürü 
Hamdi Beyle görfişerek bu hu
sustaki fikrini sorduk, Hamdi B. 
yalnız: 

"- Liman rapbru neşredildiği 
zaman bu suallere cevap veril-
miı olacakbr ! " cevabını verdi. 

Kömiir vurmuş, ölmüş 
KaragümrOkte Hasan Fehmi 

Paıa caddesinde 7, 8 numaralı 
evde oturan Dimitri isminde bir 
Rum odasına yanmadan aldığı 
kömllrle zehirlenmiş, ölmüştür. 

Vakıi küresi 
Galata kulesine konacak vakıt 

kUre&inin yerine vaz'ı daha on 
beş gün kadar gecikecektir. Bu
na da sebep, küre için laZ1m 
olan kronometronun bulunmama-
sıdar. Bahriyede fazla bir krono· 
metro bulunduğu emanetçe haber 
haber almmıf, bu kronometronun 
alınmasına teşebbüs edilmiştir. 

belediyelere gönderdiği bir ta
limatnamede, bu gibi ari vak'
aların derhal ihbar edilmesi Ye 
vak'aya tesadüf edilen evlere: 
"Burada sari hastalık vardır, gir
meyiniz!,, levhalarının asılmasını 
bildirmiştir. 

Gramofonda şiir ve nutuk 
Edebiyatımızın kıymetli eserlerini 

sahiplerinin ağızlarından dinliyeceğiz 
Gramofonu yalnız musikiye 

hasretmek, ondan baıka işlerde 

istifade etmemek doğru mudur? 
Son zamanlar da Avrupada mü-

nakaıa ve mütalea edilen bu 
fikir bazı konferans Jann nutuk-

ların ve edebi eserlerin pliğa 
almması ile neticelenmiı bir çok 
meıhur edip ve muhar rirler şiir-

lerini, hikayelerini romanlannı 

okuyarak plak doldurmuılardır. 

Haber aldığımıza göre bu te
şebbüsiln memlekeümi:ıde de 
tekran dtitllnftlmUı ve hatta tat
bikata bile girişilmiştir. tık ola
rak şair NiZlm Hikmet B. en 
fazla beğenilen iki şiirini oku

muıtur. Bu plaklar bir aya ka
dar piyasaya çıkarılacaktır. Nl-

zam Hikmet Beyden sonra ede
biyatımızın birçok maruf ıimalan da· 

ha plik dolduracaklardır.Bu teşeb· 
büıte bulunanlar hilkfımet erkA
nımn:ın nutuk ve konferanılannı 
da pliğa almck dtişDncesinde
dirler. 

Veni neşriyat 

Gayya 
Genç ve kıymetli şairimiz Şü

kufe Nihal Hanımın aon ıiir
leri muallim Ahmet Halit kitapa
neıi tarafından toplanarak ~zel 
bir cilt halinde neıredilmiftir. 

"Gayya,, ismi alhnda çıkan 
bu kitap edebiyat karilerinfn bil· 
yOk bir :ıevkle okuyacaklan bir 
san'at eseridir. Tavsiye ederiz. 

~ırıııım1111 11Jıı. (Vakıt)ın yeni tefrikaları ~llJJrııııunıf 
E g 

( Moritekarlo rezaletleri İ 
f Yakında okuyucularımıza fevkalade j 
~ merakı yeni bir tefrika takdim edeceğiz. = 
~ B~ yeni te~r~ka "Montekarlo,, . ya kumarbaz kıyafetinde giden \ 
~ bır. muh~rrırın uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat- e 
!§ lerı tasvır etmektedir. Bu muharrir " Montekarlo da intihar ~ s ttik ,, -§ e ten ıonra kurtanlmıf olan bir adamın yardımı ile bu 1 
~ yüksek Avrupa ıefalethanesinin en gizli rezaletlerini ortaya 
N çıkarmıya muvaffak olmuş Ye bunlan oldup gibi de 
§' yazmıştır. 

1 (Montekarlo) nun ne de- l 
\ ıne~ oldu~unu anlaımak is- I 
j yetınler nıu~laka bu tefriw \ 
' kaınızı okumıalıdtl"• a 
,lımmıınu111111ııııııııı11111111nıııtııı111n 111ıııım~nuı1ıııınımıliJıınnınııınınlitlll111ımnıııııunuıııııııınm11ıııırıııımıım mııınıııl 
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Ahmet Rıza Bey 
Ahmet Rıza Beyin ö üm ha

beri bende ifadesi gayri kabil 
bir sarsmb yaptı ; sanki beni 
ta uzaklara kadar sürtiklediler 
ve orada derin bir hüzün içine 
atarak kendi başıma bırakhlar ! 
Kırk senelik hahralar karanlık
lar içinde aheste aheste yOrtı
yen bir kiirvan gibi birer birer 
gö:rlimUn önünden geçti ve de
rin bir elem bütün vücudümO 
sardı. 

Tam kırk sene oldu; Rus ede
btyabnın esrarengiz ve muka· 
vemet edilemez tesirleri albnda 
dimağı yanan ve kalbi çarpan 
Azerbaycanlı bir Türk çocuğu 
Petresburgtan Pariıe doğru gi
diyordu. Daha Petresburgta iken 
Ahmet Rıza Bey namında bir 
TUrk münevverinin Tnrk hürri
yeti için mUcadele ettiğini ve 
bu kerre Parise iltica etmiş ol
duğunu duymuş ve gıyaben 
)Dun meftunu olmuştum. 

Bu kerre uzun yollan onunla 
görUşmek ve maiyetinde çalıı: 
mak hayali ile geçirerek kendı 
gözllmde büyüyordum. . 

Tali beni Pariste bir pansı· 
yonda İstanbuldan gelen iki 
diğer Türk talebesi ile birleı· 
tirdi. Bunlar bilihare patalık 
rütbeaine kadar çıkmıı olan 
baytar Emin paşa ile gene 
l;,ilihare Macar müsteşriki W am
beri iJe münasebabndan doJayı 
1stanbuJa celbedilerek orada 
kaybolan softa bozuntusu doktor 
Mehmet Ali Beydi. 

Bunlardan Ahmet Rıı.a Beyin 
adresini öğrendim ve kendileri· 
ae beraber gidip ziyaret etmek 
teklifinde bulundum ; devlet ta
rafından tahsile gönderilmit ol
duğundan sıkı bir nezaret al
tında olduklarını sl>yliyerek te-

Y orımasır ewelk.l : 

VAKiT 
6 MART 1lWJ _ ............................... ___. ...... --

lfadei mahsusa: Gazete
nin zammı fiatı bir gazete 
idaresiçün en elim mecbu
riyetlerdendir. Ne çare ki 
tebeddUlü kıymeti mesldikat 
bizi bu mecburiyeti elimede 
bu kerre dahi bulunduru
yor. Malum olduğu tb:ere 
metelik akça ile altın ara
ıındaki fark, matbaalanmır;an 
idarelerine muvazeneyi p
tırt.acak dereceye geldiğin
den •e otuz para metelik 
ile ötedenberu müşkül olan 
idaremiz timdi ademi im
kin mertebesine bittabi 
vasıl olup meskiikib mağ
ıuşe llzerine bir fili cedit 
vazolunaa gene az vakit 
sonra tebdili fiata mecbu· 
riyet hasıl olacağı biiştibah 
bulunduğundan artık tebed
dülata mahal kalmamak ü

zere refiklerimiz T ercilmanı 
hakikat ve Ceridei havadis 
ile müttefikan ve şehrimiz
de Türkçenin gayri lisanlar 

ile çıkan gazetelerin fiatına 
tevfikan gazetemizin bedeli 
bir kuruşluk mecidiyeye çı
karıldı. 

cssürle teklifimi kabul etmediler. 
Yalnız batıma gittim. Rü Kot 

Bernarda vaki bir evin beşinci 
katandaki kapının ,Zİ ini çalarken 
kalbim ıiddetle çarpıyordu. 
Kapı açıldı. Önüme takriben 

otuz yatında uıun boylu, mev
zun kametli, kalın ka§lı, şehl.a 
göz10, sivri sakatla bir zat dı-
kildi: 

lıte hayalen meftunu oldu-

ium adam! 
Ben titriyordum. 
o iae taıınaa bir sesle: 
_ Ne iıtiyonunuz ? Diye 

sordu. 
_ Ben Azarbaycanlı bir 

Türktim; buraya tahsil .için gel--
dim siıi ziyarete geldım. Ah
met' Rııa Bey dikkatle yüzüne 
baktı, biraz: tereddüt etti ve 

nihayet: 
_ Buyurun diye içeri aldı. 
içerisi- demir bir karyola ile 

iki hasır sandalyayı ve bir sade 
maaayı ihtiva eden dar bir oda
dan ibaretti. 

Sandalyalardan birisinin tistü
ne oturarak diğerini bana gös
terdi. 

Oturduk. Ben hali titriyor ve 
meftuniyetle onu seyrediyordum. 

Ahmet Riza Bey benim heyeca
nımın sebebini anlamakta gecik
medi, ytizfimü okşadı ve "ne 
zeman geldiniz? ne tahsil edi
yorsunuz? baıka Azerbaycanlı 

da Yar mı?" gibi ıualler sordu. 
Ben biraz canlandım, Kafkas

yadan, Tilrkiyeden bahsettik. 
Abdülhamidin ismi geçerken 
yumruklarını sıkıyor, damarlan 
ıişiyordu. Aslen Kafkasyalı olan 

ve fakat Türk olmıyan mliverrih 
Murat · beyi hiddetle, küfilrle 

yad ederek: 
"Hain! kendini sattı; hiltün biı:

leri, peşinde koıtuğumuz dava
yı lekedil,. diyerek elini masaya 
hiddetle vurdu • 

Bu ilk ziyaretten ba§lıyarak 
ta Aıerbaycaoa avdet edinciye 
kadar sık sık kendisi ile gorll
şfiyordum, ve bfitnn konferasla
rma iştirak ediyordum. 

O zaman Ahmet Riza Beyi 
Pariste iki tanınmış şahsiyet hi-

maye ederdi; bunlardan birisi 
- meşhur Klemanıo - idi, diğeri 
de o zaman Fransada pek meş-

hur olan ve bilhaua Pariste a

mele arasmda büyük hir nilfuz 
sahibi bulunan Sosyalist Madam 
Jül Mişel idi . 

Klemanıo o :ıaman henllz ve
kil filin olmamııtı; fakat meb'· 
usan mecliıinde büyllk bir fır· 
kamn batında bulunuyordu. 

"JUstis,, namında Pariste pek 
mllnteşir bir gazetesi vardı ve 

«nazırlar diitllren «Tombeur deı 
Mioistres» likabmı haiz oJarak 

bUyllk bir nüfuz sahibi idi; Kle
manso Ahmet Riza Beyin ekse
riyetle Abdülhamit aleyhine mil· 

1 teveccih makalelerine gazetesin
i de yer verirdi, jill Mişel ise ge· 
f ne Abdülhamit rejimi aleyhine 

propaganda yapmak üzere kon
feranslar tertip ederdi. 

AğaoıL lu AlımPt 
[ Ru makalenin ikinci kısmı ) annki 

sayımızdadır] 

Ruhı Beyin defte ... inden: lS 
us = '~~.., 

Ay, içime fenalık geliyor! 
- --- - ---

Yook, madam, ben yarimi buraya 
kadar severim 1 

Madam glilerek elimi sıktı; 
M. Ka ... artık oturmuştu. Madama 
sorgulu bir bakışla baktı ve 

dedi kil 
- Ne dersin? 
- Evet! 
Bu bilmece gibi konuşmadan 

bir fey anlamadım. Y alnn: gör

dOğOm ve anladığım şu idi ki 
kan koca birbirlerine dik dik 

daktılar; biraz sonra, yanında 
oturan madamın ba,ı, yavaş 

yavaı, önümüzdeki masaya 
dilştü. 

Genç kadına bir hal olmuıtu; 
ben telaş ettim : 

- Neyiniz var, madam? 
Derl{en, kocası susmamı işa· 

ret etti. 

Zaten biraz evvel yapılan tec
rübeden herkese garip bir sU
künet gelmiıti. 

Birden bire yerimden fırladım; 
ödfim koptu zannetmiştim. 

ÔnUmUıdeki, dalgaya tutulmuı 
gemi gibi yalpa yapıyordu ; kor-

kumdan geriye çekildim. M. V ... 
de Rum matmazeli de ayni kor-

kuya tutulmuşlardı ; onlar da 
benim gibi geriye çekilerek du
vara yapıştılar. 

Birkaç dakika süren yalpa 
bittikten aonra masanın üzerinde
ki bardalılar harekete geçti, bir-

birlerini kovalıyormuş gibi, dö
nüp dolaşıyorlardı. 

Yanımda duran hocam M. V .. ye 
sordum: 

- ~u nedir hocam? 
- lspirtiım. 

- Bu da ne demek? 

- Bilmiyor muıun?Madam bir 
medyomdur, onun itte bayle 
uyumasile, herhangi bir ölnnnn 

ruhu geliyor, bize görünmeden 
bu hareketleri yapıyor. 

- Nel Bir ölünün ruhu mu? 
Adam siz de. 

- Seni temin ederim; bak, 
meydanda bardakları bir oynatan 
var mı? Yok, o halde? 

Artık bardak dansı da hitam 
buldu. M. V •·· birdenbire elimi 
sıktı. 

- Bak, turaya bak l 
Dedi. Bakbm ; aman efendim, 

aklan ka?ul edeceği ıey mi ? 
Ötede bır sandalye üç ayağını 
kaldırmıf, tek ayak üzerinde, 

seke seke, bize doğru gelmiyor 
mu? 

Rum matmazeli de bize so
kuldu, zavallı kmn çehresi sap
san olmuştu, eli ayağı titriyordu. 

- Ay, içime fenalık geliyor 1 
Diye kekeledi. Düşmemesi 

için kollarından tuttum. 

M. Ka... bu oyunun kafi ol
duğuna hükmederek madamın 
) anına gitti, 1 aı armağile alnı
na temas etti. 

Madam yavaş yavaı uyandı, 
etrafına bakındı, bir iki dakika 
içinde evvelki halini aldı; beni 
M. V ... nin yanında görünce: 

- Fakat siz niçin yerinizi 
değiştirdiniz? Buraya gelseniz e! 

Dedi. 
- Y oook, Madam ben yarimi 

buraya, yani, tekin olmadığını 
anlayıncıya kadar severim. 

-- Anlamadım. 
- Anla§ı!mıyacak birıey yok 

Madam; siz cinlerle, perileri~ 
dolmuısunuz. Allah saklasın 
bir daha sizin yanınızda oturu; 
muyum? İki paralık aklımı da alıp 
götürdiinüı:. 

Genç kadın kahkahalarla gü
lerek: 

- Peki, dedi, görürsUnUz 
öyle ise. 

O gece bir başlangıç oldu; 
bundan sonra genç çiftten, is
pirtizme hakkında epeyice ma
lumat aldım. 

Sırp-Bulgar itilafı 
Hudutlara sükünu 

verecek mi? 
İstanbul gazetesi Sofyı itilAft hakkında 

yazdığı bir mekalede diyor ki : 
Yugoslavya - Bulguristan itillfı iki 

memleketin siyaseti hariciyesinde büyük 
bir muvaffakiyet tqkil eder. Bu itillf 
gerek Bulgar \'e gereltse Sırp efkln umu
mlycıince f evkal'ade hüsnültabule mazhar 
olmuştur. 

iki memleket artsında muhtelefünfih 
olan cihetler malumdur. Meıkenl budu· 
dun bir tarafında olan ve tarlası diğer 
tarafta bulunan ehalinin hududu geçme
leri bir takım .lrurudata tabi idi. Hu
dut halkının vaziyeti lktısadiyesinln ıslahı 
ve iki memleket arasındaki milnuebaun 
iyileştirilmesi için şimdiki mukavele 
aktedilmiştir. iki heyet Sofyada uzun 
müddet çalışalar. Meselenin hallinde iki 

tarafta amlAk sahibi olanlann ziyan görme
meleri esas laihu edildl Aktolunan 
iriltf muzlbtnce iti tarafta emlAki olan 
mal sahiplerinin muamellnnın tasfiyesi 
hususi bir usule tabi bulunacaktır. Birinci 
tasfiye tarzı tarafeyndeki esbabı emllltin 
birnzı mübadelede bulunmalarıdır. Bun· 
dan başka muhtelit mübabele komlsyon
lan da teşkiledilecekdr. Mübadele 
komisyonları bef adet olacak ve ldltfın 
aktinden bir ay sonra teştiledl.Jeceklerdir. 

lkı hükılmet bu itiltf lle hudut ve 
civınnda Indumü sükılnun muhafazası 
için ltzım olan kat1 tedbirleri ittihazı 
mütekabilen taahhüt edinmişlerdir. 

O banka delil 
Evelki gilnkil 1ayımızda ecnebi 

bankalanndaki Tnrk mevduatuua 
geri alındığından bahıedilir ken 
Doyçe bankın kendwndeki TOrk 
mevduatına hemen iade edeıııe· 
diği kaydolunmuıtu. Verilen ma
lümata göre bu banka Doyçe 
bank değil, Doyçe oryent banktır. 

iRTİHAL 

Bura aabık Tali ve kumanda
nı mülga Erkin divanı harbi 
azalığından mütekait Ferik Muh· 
sin Paıa dlln gece KadıklSyünde 
Talimane meydanı civanndaki 
evinde irtihal etmiıtir. Cenazesi 
bugün 6ğle vakti eTinden kaldı· 
rılarak Karacaabmetteki aile 
makber,.sine defnedilecektir. · 

Veni tefrikamız 

MontekarJo 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) siltunlamda 

Bugünkü bulmaca-. 
····~ Soldan uğa ve yukardan 

t - Muhterem ulumuzun tı11~'-
yaşatan (3) 1 

[ 

2 - Askeri son Unvan [4], yahlrttı 
S - Göz ustünde [3], Cemi parça~ 

dan [4] 
4 - Arkadq [i], oaş [ 4) 
~ - Bir vektlet [6]. erkek [2] 
6 - Arkadaşlık [7] 
'1 - Nota [2] rabıt edatı (2) 
8 - Boyadan e•ıvel yapılan ameli 

Ağabey [8] •ı 
O - Vasıf cdaa [2], muhterem L'l 

zun unvanı [ 4] 11 

1 O- Bir maddeı gıdalye [ 4] 
1 1- t'rınsızca tabii [7], \'ermek ( 

T ertfp eden: S: 
r=:• NIÇ.N? 
:ı RekJam yapmıyor .. 

sunuz? 
Bugün az kazanıyor, Y•htıt 
kaybediyorsanaı sebebi rek .. 
lam yapmamanızdır. 

İtte ilin tarifemiz: 
Sonuncu ..,.feda Satın Kuruı 

5 lnd .. •• 
12, 
25 

4 •• .. .. .. 4o 
2 H " .. .. 100 
1 .. .. .. h 200 

Rami ılanltır. aonuncu •ayıf d 
• a ıo 

llln memunnnu1 si f 
dalı bir illnın tekil :c ay-

• • • il... t e Oc. 
retı ıçın nızme etnıcv h 
zırdır. ıe , .. 

ı•-1111111111raa::a1::11muc:s:::::m::~ 
.... ·=::::. - . 

4'V AKIT ,,INTAl(yi 

Perşembe 

m 
Mart 

1930 Şcııtvl 
• J4,ıı 

UçiJnca umrenin loprata Ja 
f1nttı 

Ganeı;n Jatuıu: 6,29 - 1 -b 
l1CJ " : ]IJ 

AJ1ın tiop,u : 8,43 - bab "' ---=---------'-' .. 1,o 
Namaz 

!!at.ah ôtı. lldndl 
&,05 IU! 15,37 

Bug(lnldı hava 
RtJzgdr lıaflf Poyraz • lıaoa 

olaca~hr. 
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1 Memleket haberıerl] 1 Bu akşam 
1930 -

Ada nada Slnemalar ı 

Majik - Hıcran Sanai Kongresi Adliyede : 

~ 2'lNisancla topla- Bir Prenses dolandırılacakmış 1 Feci bir ı·nıı·har _.cak olan btly&k aanayi kon-
Etu•al - Peresttı 

Lüksenburg - Şdırazaı 

Ekler - Cot0 ·ae ne nretle iftirak ede
;,tderhai tesbit için ıehrimlzdeld 
.-... ca.t fabrikatlrleri din tica-,.t odamda umumi bir içtima 
~etmiılerdir. 

Bu içtimada enell 1ergiye 
~ için llç murahhu aeçil

en 10nra oktru•a, muamele 
~ın·- yldnden menncat a· 

Jlinia tehlike geçirditi zik
lmif " menaucat aaaayllntn 
y•I için kongreden bazı 

_..,. •• mJarcla bulunalmuıaa ka-
nrilmiftir. 

Bu aralık uaclan bir kıamı 
n iatatiatiklere istinat ederek: 
- San'abmız biacle oldukça 
akkl ettiji halde ihtiyaca ki
dejildir. Hariçta aenede 

00 000 000 liralık neaçt mallar 
• yonm. Pamuklu meMUcat 
iplik içiD ber aene 62,S mil

D veriyoruz.. 4 milyon liralık 
YrUpa makara, tire paruma 

yuaktar... Gtınahbr bulan 
Is yapalım, urf fabrikalar aça

demitlerir. 
Ba lauaata cereyan ecl• ha

,aretli mllukerel.d• IODI'& 

,aticede •mmcatçabim tekem
,.111 ip ne yapılmak lbı• 

dltlni mOf 'ir bir rapor ha-
rlan••• kabul edilerek mart 

.ıbayetinde tekrar toplanılmak 

.... içtima& nihayet Yerilmiftir. 
Malıil gaziler balosu 

Ba alqam Mabimde Ma16l 
pzller cemlyetİDİD HDelik ba
ıoa Yerilecekttr. 

Bir mOddettea beri Galatadi 
Arapyan hanında yazıhane sa
hibi Mahmut Saim Ef. hakkında 
yapılan tahkikat bibnif, mu
nua latanbal ilr:inci ceza mü
kemuiae Yerllmiplr. 

Kendiail. e b: .. 1:1..&e lmf ınuu met 
balunan Sadi Rqit Ef. ile pJl'I 
meYlmf Nedime H. da mahke
meye 1eYkoluamaftar. 

Nedime H., dolaadınabk İfİDI 
muhayyel konaerler lpt ta•zl• 
olunan ba11 mecmua •• pıe
teler namına buarlaaaa bilet 
ve abone makbuzlannı ıuraya 

buraya Jjtötürmek, do!Mdancılık 
İfİnİ kolaylaıbrmakla mamun
dur. 

Dolandıncılaklar, 11Ctımhuriyet, 
Milliyet, Akpm,, gazetelerinin 
imal Deri aDrlllerek yapılmıı, ay
al zamanda bazı mecmualann 
iamile de hareket edilmİftir. 
Hepal oaalb kadardır. 

Kendilerine bu ıuretle m&ra
caat olmwalar aramda Doktor, 
otel uhibi, banka direkt6r6, 

ttlccar gibi zeYat Yardır. Bu 
arada Prenaea ikbal H. isminde 

kibar b~ kadının da dolaadanl
muına teıebbOs edilmiı, fakat 

tetebbO. muvaffakiyetle netice
lenmemiftir. 

Yakında lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde muhakeme bqlı
yacak, Saim Ef. ile arkaclqla
nadan ba iddialara U,.. ae 
diJeceli 10ralacakbr. Mahkeme
• çok .enkh uflaalar pte
recet1 •nla11lmalctachr. 

Ceza kan..,.. dolandınca
hk drmlM temu eclea 503 la
cı maddal, p mealdedir: .. Her 
kim bir ldmMJe halta " uffe
tbad• WIWifade kandıracak 
mahiyette aalalar nya bileler 
yaparak hataya cltlflh'Op o irim· 
ıenin veya ihann zaranna ken· 
diaiae •eya bafkU'aa h•kus 
bir menfaat temin ederae, iç 
aydan iç HDeye kadar bapia 
ve elli liradan qafı olmamak 
(lzere ağır cezayı naktl ile ce
zalandanbr .,. 

Maddede bu cllrOm re1mt bir 
dairenin yahut menafii ammeye 
hldim bir mtıesaeaei bayriyenin 
zaranna olarak iflenmif oluna, 
cezanın bir aeaedea bet aeneye 
kadar hapla olduia da turlh 
edilmiftir. 

Mahmut Saim Ef. hakkında 
mahkemeye intikal eden bu mea
elelerden bqka yeni bir mtlra
caat vaki olmUf, m&ddei umu
milikçe 80ll mea 'elenin tahkiki 
m&atantiklije haYale olunmuttur. 

Yeni ekmek narhı 
Araya bayram ıirditf için ba 

taafta emanet ekmek Ye fran
,.Jaya aarh koymallllfbr. On 
dlrt pllk beaap neticeal ah
,arak lalmbdeld pazar pi 
pal narh tublt edilecektir. 

VilAyet meclisi toplanıyor 
Ameli Hayat mektepleri hakkında 
hazırlanan raporda neler var ? 

lki zelzele daha/ 
Enelki gece biri 1,50 de cll

Jeri ubableyla 6 ela olmak 1-

Rapor buaftn fırka strupunda 
tetkik edilecek 

pbrimizcle iki zelzele da- Villyet mecllıi buglln topla-
.. olmuflur. nacakbr. lçtiimadan sonra fır-

Birer uniye allren ba zelzele- kada fırka grupu bir toplanma 
~dea bir zayiat olmallllfbr. yapcakbr. Fırka içtimaında 

Beygir etinden Ameli Hayat mektepleri baldan-
f ~ mculdar imha da murakabe heyetinin bazır-

edllecek laclaiı rapor tetkik olunacakbr. 
Şehremininde Saraç J>otan Bu raporda kız ve erkek 

_.Jıallesinde lbrabim ve Sabri Hayat mekteplerini• umumi 
"91inde iki kişinin haıtahklı bey- vaziyetleri hakkında izahat ve
fr etinden ıucuk yapbklan an- ~~ektedir. Raporda deniliyor 

lmlf, aucuklar muadere olun-
UfhD'. 
Bundan maada Bomonti buz-

.-ııesinde de 200 çuval kokmuı 
etten yapı1mıt pastırma bulun

'' mtlbftrlenmiftir. Sucuk ve · 
aırtırmalar imha olunacaktır. 

Emanet bu hadiseler Ozerine 
evairi belediyeye bir tamim 
,andermiş, sat.lan pastırma ve 

cukltmn "''"' bir muayeneye 
tabi tutulmaı ı f'rt"retmiştir. 

Bundan maada emanet heye 
,.hhiyeai de teftiıata bqlamııbr. 

Kokmut sucuk ve pasbrma 
,.taı Jar fiddetli ceza garecek
terd ir. 

smsn:::::::::::ıa:::::::::.:ı::::::::::::::::::: 

i Cilt, saç, lrengı hastalıklar' 

mütaha11111 

DOKTOR 

Ahmet Hamit 

. • 

' . . 
Galata, Voyvoda caddeaı. i 

~tfna banka1'ı yanında her gün ~ 
{lçten sonra. ! . 
... -====~.:::::::::-.:::::1:.-.sn:::r.:::::::. 

"Hayat mektepleri elyema ta
lim ve terbiye heyeti kararile 
orta ticaaret mektepleri hukukunu 
haiz birer meslek mektebidir. 
Hususi müeuese haline kalbolun-

duktan sonra nç ıene zarfında 
Hayat mekteplerinden la& ve 
erkek 108 genç tahsilini bitirerek 
ı;ehadetname almıştır. 

Kır. mektebinden diploma alan 
45 hammdan e•lcnerek it haya
tından çeki en dört gençle işe 

lüzum görmiyen ikisi müstesna 
olmak ür.ere erkek ve kız bütün 
mezunlar mubteHf mali ve ticari 
rr tlesseselere yerleşmişlerdir. 

Mekteplerin bugünkü mevcu
duna gelince: Erkek kısmında 
195, kız kısmında 140 talebe 
vardır. 

Kız mektebinde daktilo kurs
arına devam edenler klnunusa
ni 930 nihayetine kadar 697 
ışi olup bunlardan 343 talebe 

tahsili ikmal etmiş ve ıehadet-

name almıtbr. Bundan baıka 
erkek mektebinde açılıp bilaha
re kapanan kunta 60 kiti dak
tilograf olarak yetipıiıtir. 

Mekteplerin hali İaaliaiae ıe
llnce: idare muraflarma muka
bil 926 idarei huauiye bDtç~ 
ıine 32770 lira konmutken hu
susi ıekle ifrajuıdan aonra her 
iki mektebe muavenet tertibin
den 927 ıeneıinde ancak 20,000 
ve mltebaki aeaelerde 25 er 
bin lira tahail edilmiıtlr. 

Erkek mektepleri bDtçeainin 
gelir laa1111ncla yazılı 21446 lira
dan 10,850 liram muaYenet 
tertibinden, mDtebaki 8000 lira-
11 talebe lcretleriaden •e 1196 
liram ela daktılo huılabndandır 
ki erkek mektebi bltçeainin 
yarwna yakın bir miktan keneli 
gelirinden temin etmektedir.• 

Raporda kız Ameli Hayat 

mektebi ıui istimali hakkmda 
ıualar a6ylenilmektedir : 

" Çok pyanı tee.OftDr ki, 
heaaplaruı tetkiki ıırumda mn
bim bir miktar paranın kayıt 
haricinde bırakıldığı ve takait 
bedellerinden makbuuuı tabai
lit yapıldığı ve heyeti hamiye
den karar almakm:un Ye vize 
ettirilmekıizin bfttce harici aar
fiyatta buluntılduğu anlqılarak 
zimmete geçen 4 000 kOıur lira 
muhasebeciden iıtirdat edilmiıtir. 

ziElyommmOllte g8zjken 2000 

"TDrk S6zü., refikmuzda oku
duhmaza g6re AdaQB.da genç 
bir harita Ahiti Taşkökril üze
rinde bqına taba~• ııkmak 
MUetile intihar etmiftir. Mehmet 
Ali iamini taşıyan bu genç, ha
rita umum mildtırltığü mtihcndiı 
m:ıavialerindenclir. 

Henllz 23 yqanda bulunan 
ba genç Ms.raıtan Adanaya gel
mif, lıianbu ı oteline inmiş, me
yua ve dütünceli olarak görül
mllftilr. intihar hadisesi pek feci 
ıekiide olmuı ve genç adam iki 
tabanca ile ve iki takağına da 
anda kurıun aıkmııhr. 

Melek - Çılgın gençlik 
Alkazu - Tur.anın intikamt 

Opera - Uçan donanma 
Şık - Yapyu 6lü 
Elhauıra · - Seni acvdlm 

Milli - Kadan ve kumar 
Asrt - Halkın 9e11 

f ransız - Palyaçonun 610mG 
Alemdar - Kohen KcJlı deniz 

hamanunda 
Eeşiktaı HiJll - Voy·~ 

Tlyatroları 

Darülbedayi - Hım 

Bar ve M üzlkholler ı 

Garden - Dos Klco lrta, Elli hıa, 
lrena, Naudi Balet 

Maklrim - Talmaç ve Siıtl,jalyet 

Jlrardeo 
1 Mulen Ruj - Arizona ....aso 

Dobo reri 
Tilrkuvaz - Florel, MCl.e)t 

a.letı 

Derhal yetifilerek hastaneye 
aak.e4ilec bedbaht ıenç hadise- ı 
den bet on dakika sonra ölmüş 
Ye tlzerinde btıyiik ıair Hamit l~!!!!!!!~i!ii!!!ii!!!!!!!!!!!!!ii!!!lii!!!i!i!!!!!!iiiiil!!l!im-ıll 
beyin bir beytiıe . ba,1ıyan şu Ferah sinemada 
mektup buluamuttur: BU AKŞAM 

' Ne aigoh egltm ıı fU noalytlJi 
aapmr hnnkJIU eacn .. uaJı bahtım Ramaıanda icrai un'at eden 

Maaleaef ki ıaçımda ıiyaha artislerin veda muamereler li
artık tahammtıl edemiyeceğim. nemada:- Zehirli Pue. Fiyatlarda 
Mab'Vi lhım gelen evrakı peritan tenzilit 
ctlzdanda her ıey tamam, meta
net tam. Tabancalar dolu ateşe 
mtıbeyya.,, 

Marqta aevdiği bir kızın ken
disine Yerilmemesi ve son glln
lerde bat göıteren mali bir mU
zayıkanın bu feci intihann se
beplerinden olduğa ı6ylenmek

::ı::m::nuu:a::.m:nnm.ımmnm=---111 
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Bmeli Ue~ri~ 
Elet..trik. Şirketi 

Ve lstanbul 

ji Tramvay Şirk-eti 

J Mecmuası 
Ölüm yolcuıu 1 Mart n8ahumm 

M. Alt mtlndericabı 
llfr!!~!!!!i!!!iii!!!~~~~~~~iı l 1- Silihtar fabrikamda YÜ· 

Doğum ve Kadın hastalıkları • cuda getirilen tekemmiUiL 

temnektedir. 

mütehassısı !i 2 - Aıırlara göre fikemper· 
Doktor •· ı 'h 

H N l
i yer iğin tan çeai. 

ÜseyİD aşİt 3 - Majaza camekialannın 
TDrbe, eski Hililiahmer · binası c tenviri. 

No. 10 Telefon : fst. 2622 U 4 - Hanım sahife. 
li 5 - Evde aıcak au 

amm11-~ıaı -····••ı•Tma."lllnllllm:n:ıı': H 6 - Mizah ıahifesi 
SELANiK BANKASI is ıff 7 - Elektrik tulumbalar 

. . ~ h 8 - Hali vasıtuile filiyatmı 
1888 d~ le ıs edıl1tıı~t11· ~ r ifa eden tathir cihazlan 

SERMA YESI 30 000,000 FRANKfi 1 9- Mntenevvia 
Merkezı umumi. lıtıınbul :: 1 10- Elektrik mtıberritleri 

Tllrklye şubeleriH i 11- Elektrik Şirketioiıı mllf
Galata, lstanbu~ lzmlr, Samsu~ H 1 terilerine temin ettiği menafi 

Adana, mersin. fi İ Muaddit kıraat memurlarmda 
l'unamtan ıubeleri J. ıl Ameli elektrik isteyiniz 
Sellnik, Atina, Kavala § !I ve dikkatlice okuyum 
Her tUrlU banka muamclAtı 5 i Bu mecmua her nevi faldell 

idbar mektuplan. her ~evı akç ~ ~I maHimab, h~lyel.eri, ~akal~lerl 
Uzerinden hesabao canye. çek fi ii ve müteaddıt resımlen haYldir. 

l muamelltı . n i:m.::::::1sm ________ .. 

·-----•llllWRl--m:l'llllRllllllml::::::.: iLAN 
T epeha,ı '41alr0$unda bu akfam saat 

21,30 da. 

Komedi 

J perde 

Nakili: i. 
aallpBe)I 

Cumd matine saat 15,30da 

kllıur lira kısmen müteferrik 
ıarfiyata ait olup evrakı müspi
teıi itiraz olunamıyan ve kısmen 
muhtacı tetkik görülen mebaliğ
den ibarettir.,, 

Heyeti hamiye bu iki mektebi 
yaşatmak ve kuv t endirm k 
lüzümunu mudafaa etmekte ır. 

MUddeiye Madam Versinf 
tarafından Beyoğlu Tarla bafl 
Macar caddesinde Agopyan a

parımanında 1 numaralı daire
sinde mukim Tatoı Ef aleyhine 
açılan tazminat ve nafaka dava

sı üzerine müddeaaleyhe ıönde
rıicn iptidai liyiha muaileyhin 
mahalli mezkürdan çıkıp nere

ye gittiği bilinemediği cihetle 
bilii tebliğ iade kıhnmıt oldu
ğundan sebkeden talep Yeçhile 
neşri tarihinin ferdasından itiba· 

ren bir ay müddetle illnen mGd- · 
deaaleyhe tebliği karargir ol
duğudan mumaileyh Tatoa efen-
dinin cevap v~rmeıi aksi takdir
de muamelenin gıyaben yapıla
çağı i an olunur. 
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Zampara Kır al 

Çalgıcı 11lay lar -.::=============-=== 06 _.,,.. 

., Siz olmasanız kabul etmezdim .. ,, • 

Bu cazbant, çocukları g " ekten ihtiyar oda uıağı güzel " Lanj ,, in billur gibi 
gerdanından öptü . Ve yukarıdaki cevabı 

alınca ihtiyarı elden gitti kabltır .... 
" DO Bari " ba ilk adımı 

atabilmeainden dolayı gayet 
mağrurdu. Riyasetine fazla e
hemmiyet Yermek için matma
ıel «Lanj" ı da yanına almakta 
ihmal etmedi. Kadını kıralın 
baı boynuzluıuna takdim ettik
ten ıonra dedi ki: "Onu yanı
n11:da bırakacağım. Bakınız ve 
muayene edlniı, eğer ilihi bir 
tqekkWde bir mahlOk değilse 
namu1U1Du kaybetmiye hazınm.» 

Deyyus herifin bu noktai na· 
urdan hiç. korkusu olamıyaca
tmı ı6ylem1ye ne haceti 

Matmazel "1..anj,, muhammin 
efendi ile yalnız kalınca eV'f'eli 
mahcup bir tavır takındı. Bu 
mahcubiyeti letafetini arttırdı; 
hqia hakim bundan gayn ihti
yan olarak bir te1stır duydu. 

Nihayet namzet gtızel glSzle
rlni " Lısbel ,, e atfetti ve gayri 
ihtiyari bir hareketle mermer 
ıibi ıağıO açıldı. ihtiyar oda 
upjı dayanamıyarak biUQ.r 
gerdana dudaklanm yapııfirdı. 
Denini almıı olan matmazel 
• Lan} ,, ihtiyar herife atla mll
manaat etmedi. Sadece : "Oh J 
eğer ıiz olmaaa idiniz... ,, dedi. 
Herifceği:ıiıı heyecandan asabı 
titriyordu. " Dil Barri ,, nin hak
lı olduğunu ve müddeti 6mrlln • 
de böyle güzel bir ıey görme
diğini ikrara mecbur kaldı. 

Bu tatlı lokmadan hemen iı-
tif ad eye baktı. " Dil Barri ,, , 
" Löbel ,, in kadınla iti piıirdi
ğini duyunca hemen " Rişölyö ,,
ye gitti ve " Löbel ,, in kadına 
meftun olduğunu, önde ıonda 
bu gfizel metresi kırala takdim 
edeceğini haber verdi. 

Maamafih " L6bel ,, tamamen 
teshir edilmiı olmakla beraber, 
bir miktar vicdan azabı 
duyuyordu. Yeni namzedi zah 
ıahanenin g6receğl bir yer
de durdurmak vaadinde bulun· 
muıtu ; ancak bu kadmın bayab 
maziyesi dolayısile kırala takdim 
edilmiye llyık olmadığım anlı

yordu. Halbuki vaadi onu mOıknl 
bir mevkide bırakıyordu. 

On beşinci Luinin Matmazel 
"Lanj,, a dikkat ebede, ancak 
geçici bir he'f'eale 1'alacağını 
hükmediyordu. Nihayet kızı 
kıraia takdime riıa g6ıterdi. 

ilk def asmda kıral kı.ıa dikkat 
bile etmedi. Matmazel " Lanj ,, 
pet:evenginden aldığı dersi tat
bik ederek "Löbel,, e Qtoflerinf 
fazlalqbrdı ve daha göze çal'
pacak bir yerde durdurulmaaım 
rica ettti. 

Tali genç kadina vardım etti. 
Kıral onu farkederek dikkatle 
baktıktan aonra, o akşam, 
"Löbel,,qbu yakışıkJı kadının kim 
olduğunu ıordu. "Löbel,, , mat
mazel "Lanj., için bealediği mu
habbetin tesirile onu metetti ve 
kadının kıraJla hnıusi bir müla
katta bulunması kararlaşh. 

"Dilbarri,, sevincinden deliri
yordu; hemen marqalı görerek 
muvaffakıyetini bildirdi. Mareşal 
da bu herifin nihayet emeline 
nail olacaiı kanaati hasıl olmıya 
bqladı. 

DOnyadaki hayvan1an11 
mukallidi olan maymun. C:: 
bantçılık da ediyor. 

Maymunlardan mftrekkep n,. 
gine cazbant Kalifonaı,.~ 
Los Ancclos ıehrinde bir ..._ 

mun çiflığindedir. Burası en,.: 
la çocuklar tarafından z1._ __ 
edilir. "'-~ 

Maymunlann cazbant "1 
mak için aldıktan komik t.._: 
lara çocuklar gtllmektm .,, 

YOuOz "»aray halld l)Obarriye' 
bu lakabı yermiıtf» Maref&la 
fil» veya iki misli» oynamak 
sırası geldiğini ılSylOyordu; çoktan 
beri her tnrlO talimi glSrmllf 
olan kOçOk "Lanj,, ın her ıeyden 
bezmiı olan kıra) llzerinde fev· 
kalide bir teıir yapacağını, bu· 
nun için diğerleri gibi yatakta 
yatarken bile kırala htırmet göa
termek budalalığını irtikap et
miyeceğini anlab)'Ordu. Eğer 
Ani bir tesir yapılmıyacak olur-
sa bir ıey elde edilemiyece- - - - - - _ _ _ _ 

jlııden bu tesiri lıuıl etmek H h k ı A§aca 

hrlar. ,... 

::~ .-:w:ı::;:,d:.~= avvanın ey eli 
yö,, bugibi mesailde ftyUk 
gargU 1ahibi olan Ynzanze bu 

Tayyare hl~ 
flphafz, inan 
oflanun icat 
ettitf kuttur. 
Kut gibi açan, 

kut ıibi ka
natlan olu bu 
aletin herhan
gi bir kuttu 
ebik olan bir 

tarafı Yardı. 

Ataçlara kon

mak. Geçen· 
lercle bir kaza 
netlcealade bir 

tayyare ataca 
da lronmuı, 

tam kuta ben

zemlftir. Bu 

Yakada aofuk 
kanJıbfı Hye
afnde pilot ha· 
yabnı kurtarmıı
br. 

iti birıtkb. 
Tekrar ders alan Matmazel 

"Lanj,, artık taliini denemeğe 
karar yermifti. Kendiıine 'glS•
terllen mev'idi mnlakata gitti. 
Kuahn bu yeni metresten ne 
kadar memnun olduğunu hadi
tat bize anlabyor uon Barri,, 
nin hesabı doğru çıktı. Zati p
hane için bu yeni zevk görtıl

memiı bir ıey oldu. ilk defa 
olarak yorgun haYeaatini tahrik 
edecek bir mahldk bulmqtu; 
ıanki yeni bir aaadet alemine 
girdiğini zannetti. 

Filhakika kıraldan enel bu 
kadınla yatanların hepsi en don
muı hisleri uyandırmak için ne 
lizımsa hepsine malik olduğunu 
tasdik ediyorlardı. Halbuki bu 
aolgun iıığın kolları arumdan 
geçen binlerce kadın arasmda 
matmazel "Lanj,, kadar malumatlı 
Ye mahiri pek çoktu. Fakat hiç 
biri bildiklerini •tatbik edecek 
kadar pervaıız ve hayasız değildi; 
en zevkli zamanlarda kırala kartı 
bir nevi hürmet gösterirlerdi. 
Bilakis, adamakıllı dersini alm19 
olan matmazel " Lanj ,, kıralm 
kollan arasında da eV'f'elden ol
duğu gibi tam bir kerhane oros
pusu halini muhafaza etti. Bu 

Bir Havva kızı elife 
yapıldı 

Şubabn sonlarında Londrada 

kadın reuamlar klObtı bir sergi 

açmıtbr. G6rdOğOntız heykel 

orada teıhir oluıırnaktadır. 

Avuıtralyada orman içlll• 
yapılmıt bir evde atelyeslnl 
kurmuş olan Miı Edna HaYley 

tarafından yapılan bu heykel 

ağaçtan yapddıiı halde bronz 

hi11i Yeren bu eaer Hanayı 

nevi ıcviımeğe alıtmllllllf olan r 
laral bundan o kadar mahzuz 
oldu ki, duk dıs "Noay,,a mem- ..,...,_.,... ... _ _.._.,,.._..._......,, ___ ....,. ____ ~------

t~msil ediyor. 

nunlyetini söyledi ye bu kad1DJD 
kendisine meçhul bir takım zevk
ler tanıttığını ilive etti. O vakit 
dilk d6 " Noay,, bir nedimde 
nadiren görlllür bir doğrulukla 
ıu cevabi verdi: " Efendimizin 
ıimdiye kadar0 keranelerde gez
medikleri görillDyor.,, 

Bu mucizeyi yapan peri lara
lın nazannda günden gDne yflk
selccck, mukaddeı olacakh. 
Geçici addedilen bu haves bir 
nevi iştiyak haJini aldı. Eıkimit 
vilcutlu herif kadınla her yatiıta 
yeni yeni zevkler keşfediyordu. 
Kıralı ancak yanm ıaat iığal 
etmesi icap eden bir kadının 
kıral üzerinde böyle bllyllk bir 
tesir icra etmesi hayreti mucip 
oldu. 

Bu va~yet karşında «Dubarri» 
nin başı !faaliyete geçti; ondan 
sonra her ne olmuş ise hepsini 
tasarladı. M. " Rişölyö ,, bile bu 
hadiseden hayrete düşerek dün
yada her ıeyin olabileceğine 

Bir hey 
Bu eserin s a 

200 mark 

raş 
·bu sene 

___ anmış! 
Bu heykel yeni Alman san' atkarlanndan birisinindir. Bu eıer 

pek ziyade beğenilmif, muvaff akiyct kazanmı br. 
Yalnız bu ıan'atkar kendisile konuşan bir ga:zeter.h. 

d 
. k. ~,e 

emıı ı: 

- Muvaffakiyet... Güzel, fakat biliyor musunuz k i ben koCll 

ıir ıene içinde 200 mark kazandım ... 

k~naat getirdi. Yeni gözdeyi ·ı· mele..:;s~i~b--;i:=r ::::a;:::;d~i =o=r=os:::ı~ı::::u::y:.::a=;k~a=r=şı:::::=;:ık=a=;d~m=a=y=ap=a=c=a~ğı=gı=:::.b:=::i=m=ua=~bo-el 
ziyarete gitti ve onu gizlice olan muamele değildi . Mevkii ediyordu. ' 
pavjyonunda ıördü. Fakat mua- her gün yükselecek olan bir [Bılmedi) 
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,~ HHOIKÖf mm( ~HRiHOlKi ~~ 
1~-----..-. lo~G ta gazino ue Hile ~ans salonu ~ 
ım-..... S_e..::;y;...r __ i_s_e_f_·a_i_n--:--. q Salonumuzda fevk~lade 6 i\ lart 193C IJer- , 

Sulh zamanında .... 
Merhı. lia-nıeıf : G alata Köprü batındı muhteşem olmak uzere 
BeyoAlu 2%2. Şube acenteıt Mahmu j günü akşamı saat 20 den sabaha kadar devam 

dty• Hanı altında lıtıınbu~ l74• ı şe rll )( • etmek üzere bir BALO tertip edilmiş 
olup hiç bir duhuliyeye tabi değildir. Mevsimin en son ve 

~enin küçük bahçesinde 
Te ıevce akıamı geçiriyor· 

' Ağustosun kızgın güneşi 
ıiln toprağı kavurmuştur. 

'· •nıatör bir bahçıvan zevki 
~çekleri ve küımüt yaprak

&uluyor. Fidanları lüzumu 
rı ıİıattıktan sonra kendini 

r ... ndalyenin üzerine bırakı
Yor. Bahçeyi ve - kendi mala 
• .. yfiyeyi, arkaıanda pen • 

L~:lcarfaıında kurulan karııım, 
11Uflaril 1 t okşuyor. Ne mes ut 
Y•tl ftiL-- Bu qyet mırıldanıyor: 
V raaı çok boıl •. 
t t lll ... nın üzerınden bir ga
e lfarak hafif seda ile ilk 
ıüııe Çarpan havadisi okuyor: 
•Y lpdan sıkı taharriyata rağ
ll 

11Briyo1el,. ailesinin katili 
Urıamamattır. Cinayetini tarif 

Ut 11aiyecek bir vahşetle icra 
en setilin yakanda adaletin 
Çetine düımesine inlizu 
Uyor. Çünkü henüz bu mu
n ayrılmadığı hakkmda ka

t lncvcuttur. » 

Bir saat sonra 
levı; ve ze11ce oda/artna 

lrni1lerdir. 
liınam - Kapıyı eyi kilitle

" ıni ? 
Bey - Evet.. öyle zannedi

lll. 

li - Zan mı ediyorsun? .. Emin 
·ı rniıin? 

8 - Vallahi, bil' defa mı iki 
~a mı kilitledim. pek eyi bil

orum ama .. ne farkı var? 

~ - Aşkolsun sana .. ya eve 

k lerie ... 
- Bır o kaldı ... Kapı kilitli 

........ _ "ti . l . l --., ı verır er ve gırer er. 
" Parmaklık kapalı iıe kilidi 

1 
i• ne hacet, üzerinden 

li •r .. o halde? .. 
\ -. Böyle saçma muhake
~~ insan kendini boğazlat-

t.ı. •. k . d'" 8 vqıı esme uıer . 
'- ' Korkma cicim ... Eğer 
~İn korktuğun katil gelirse 

•nda ona hesap 15oracak 

~ ~-... 
Hıç olnıaua revolverin do-

~? 
. "":" H~y.ır .•. Fakat altı bot 

m, ıkı mıtr•ly6z şeridim 
obnı fitilim, bir de ••kerde~ 

. baıhğ"ını var· Naııl bep
talc.ınayım mı? 

it·_ Ne saçmacı adaınsm ... 
beni korkutmak İçin bir

cinayet vak'aları okursun, 
de karşıma geçip alay e

.. Bana kabadayılık tas-

Q ·:_ Yapma yahu.. sahihten 

Yor muıun.. Muharebe za. 
da hiç korkmadığını bana 

li •ı mı idin ? 
- O muharebe Yaktı idi. 

d IC.dınlar, o vakitler erkekler 
~r cesurduk .. Fakat timdi ıulb 
~~dayız... Durup dururken 
~ ' öldürtmekte mana ne? .. 
i" - Eğer ıeni müdafaa ede-
.rtce ~. . b '-b gınu zannediyorsan ir 
li •fıı k6pek aatın alalım. 
~ - '' Jojo,, var ya .. 

t Allah için hesaba ge
~tıh .. Yumruk kadar bir hay
~ .. l<ordela tasmalı bir fino .. 
•lt - Bir köpeğin mutlaka 

rtın boğazına ahlacak kadar 

- "Roje Divon,, dan 11 -12-13 Mart I9JO: Kadınlara cıızibedar olarak ince b!r zevkle ihzar edilecek olan balo-
ı 5 " '" : Frkeklere 

Türkiye Seyrisefain ıdaresi muzda fevkalade müzik, muhtelif varyete numaralı sair 
Mütekaidin, Eytam ve Eraıni- eğlenceier. Sabaha kadar müzik, varyete, dans ve saire ... 

iri yarı olması )Azım değıl.. Ha
ber versin kafi ••. 
Eğer "Jojo,, bir yabancının 

geldiğini duyarsa havlamaya baş
lin Şubat 930 maaşları balada Beş yaşından aşağı çocuk getirilmemesi ehemmıyetle 
muharrer günlerde tediye rica olunur. lıyacaktır. 
edileceği ve gelecek maha 
ait yoklamanın bir an evvel 
ıcra ettirilmesi ilan olunur. 

• • 1 

Balo için elbise: kostum JJ 
suva.redir. 

B - Öyle ise bak keyfine ... 
"jojo., var.. "Jojo,, nun hima
yesi altındasın.. Korkmağa se
bep yok .. 

'-_ ~~~~§S Mıidıiriyet ~ 
Uzun bir sükut; sonra: 
H - Rober.. duydun mu? 
B - ( Yan uyur bir halde ) 

Hayır .. 
H - Galiba eve biri giriyor .. 

t,.udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam

ba günler: idare rıhtınıandan 
9 da kalkar. S p or B~~~;iar 

B - ( lstemiye iste.rni~e gö~
lerini açarak ) Vallahı ruya go
rilyorsun .. Hiç gün or~asın~a 
hırsız gelirde eve gırmege 
kalkar mı? 

H - Ne diyorsun yahu .. Şimdi 
gece yansı .. 

B - Yani ortalık aydınlıkken 
demek istedim.. Bak gece ne 
kadar berrak.. PancorlArın ara· 
smdan giren ııığı görüyor musun? 

H - Sana temin ederim ki bir 
ıeyin kımıldadığını duydum .. 

B - Bır fare yahut bir gece 
kuşu oJacak. (Kadını kandırabi
lecek sözü arayarak) Zaten birisi 
gelmiş olsaydı 11 Jojo,, havlamaz 
mı idi? 

H - Ya onu zehirledilerse ... 
Sen cıgara ile gazete almağa git
tiğin sırada onu da beraber gö
türmüştün .. 

Belk i zehirli bir et parçası 
filan vermiılerdir. 

Trcıbzon ikınci postası 
(CUMHURiYET) vapuru 6 

Mart Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu Sinop, 
Samsun, Ünye, Fats~. Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve 
Hopaya gidecek 've dönüşte 
Pazar iskelesi le Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop , İneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

izmi~ surat postası 
(İZ M 1 R) vapuru 7 Mart 

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

An:aly post 

Yarınki Muhtelit takım 1 

maç etrat.nda .. 
Fu hol H e11efinden: 

1 - İstanbul muhtelit takı
mına oyuncu verecek kulüplerin 

idmancıları cuma, pazar ve sah 
günleri muhtelif maçlar icra et
tiklerinden bu hafta birinci kü-

me muhtelitinin maç yapmaması 
muvafık görülmüştür. 

2 - İsimlerı aşağıda yazılı 
ikinci küme kulüpleri oyuncula
rının spor levazımatile birlikte 

İstanbulspor Kulübiyle yapa
cakları maça iştirak etmek üzere 

saat 14 de f aksim Stadyomun
da bulunmaları ve gelmiyenlerin 

iki maçtan menedileceği tebliğ 
olunur. 

Şe\kec, Hulent 1 !ti.il] ; Da\Ut, :Murat, 

Sabri, [:::,tileymani~ c l; Liva, :.\1ahmut, 
Ruştti Üski.ıdar : ].'erir, 1'\cşet, l.\ lahmut 
Ka ıınp ışa • 1 :, ıp) : Lütfi, Bahri [Kanı 

kapı - Topl:apı J ve l~D\ er {Reylerhe} ı~. 

Açıld ı 

H Hllb '.\ <> ,-

1 lngi)jz lirası Kr. 103 
.. T.r. mukablll Dolar 0.4. ' 

.. frank 1 

.. . 

Liret 

Bclga 
O rahmi 

ts. Franlı: 
Le\·a 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Pezeu 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o r..ey Kuru~ 
1 Türk llrım Dinar 

Çen·oncç Kuruş 

Nukut 

ı l •ıerlln ( ln~lll :ı:) 
ı Dolar Amerika) 

~O Fran~ , Fransız 

20 l.lret lıalya 
j) Frank Belçika 

lO Drıhmı Yunan. 
ıo h ant [ I 'lçrel 
20 (.e\ a Rul(?ar. 

ı Florin f elemcnk ] 
20 Kuron [Çekoslovak 

ı Ştllo g A rnstun o 
ı Peleta llspanra) 
ı Rayşnıır~ IAlmanyıı 
ı Zlotl l .ehlstan 2 

B - Ama kavi muhayyelen 
var yahu .. " Jojo nun ağzındaki 
ağızlığı çıkarmamıştım lf:i.. Onu 
ağırlıksız dııarı çıkardığım yok 
H a bak habnrna geldi.. E:ve 
geldikten sonra ağızlığı çıkarma
sını unuttum .. 

( ANAF ARTA) vapuru 9 
Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados F et-

=;;~~~~~~~~~~~~~ı ı Penı:o Mıcırlstan = 20 l.cy Romanya 

3i'iO 
2 5 

i 
H-(T eJaşla)gördün mü şimdi •. 

f anlaşıldı. Aman yarabbi.. 
Hissiyatım beni aldatmaz.. Evet 
evet.. Hırsız geldi.. Biricik 
muhafızımız köpek de ağzında 
ağızlık o:duğu ıçın havlayıp 
bize haber vermiyor... Ahl 
şimdi ne olacağız .. 

B - Yapma cicim.. sükünct 
bul rica ederim.. Bir şey yok .. 
hiç bir şey yoktur ... 

Bir lahza konuşmadan 
durur/ar.. Ve drnlı·rler. 
Birdenbire Hanım Beyin 
koluna yapışır. 

H - Bu sefer duydun mu? 

' biye, Finike, Antalyaya gide-
cek ve dönüşte mezkür iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar -
maris, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postas ı 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

8 Mart Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelıbolu 
Lapseki , Çanakkale, inıroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşte 
anakkale, Lapseki, Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir . 

100 
Lira ikramiye .. 

Türk Spor bugün çıkan cazip 
spor yazı ve resimlerini ihtiva 
eden 23 üncü sayısında lik maçını 
doğru tahmin eden okuyucusuna 

100 lira veriyor 
B - Tavan çıtırdadı .. 
H - Çekinmeden yene bir 

0

1---------~-.ık.u• ,_ Z A: 1 LE R 
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ıey yo eme.. İ l 1 .., h eınnnct nde tebdil etuı • 
B - (Hiddetle) bu ne reza- KAPT .. \N YAPlilH..ı .-\IU ı~ ::,~:~:ın;e~Oo4 ııum:ır:ılı chli~etnn 

?O Dinar Yuıoslovyal 

ı Çe\ oneç Sevyct 

Altın 

Mecidiye 
Bani.: not 

Borsa 
harici 

1 ahvllıcr 

ı~ı ıı. rs.ı. dahili •, adcl • 
Düyunu muvahıde 
lkramlycll demlryolu 
lstnnbal tramvay şirketi 
Rı t'm llok re .Antrepo 
l sı anbu l anonim su Şr. 

ı-ıısısc 6cncctırı 

I~ bankası 

( •·•ıarı ı ha ıık·n ı 
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24" •O 

Tıcaret ve zahırc 
latlıu Ticaret bor.... kltlblumum•llt 

tarafından verllmlttb 

13ıı~day 
\ umuşalı: 

Kızı lca 

!icrt • 

- Zahıreler -

Oklıuı 

AzllA'll A•sarl 
.K. P. 1-\. I' 

18 22 15 20 

ıs 13 3o 
lct be.. Obüslerin altında daha Kur~~enız sürat ~ustası m ' . \ ·n ı ~ırıi ç ı kartacıığımdan rahat uyurdum. menıı 1.a,ettıın. c 

evclkiııın hukmu 'oktur. 
H - (Elini zevcının ag- zına b ı · ı ldı !tı ın Ça\·dar 

Muntazam ve lüks kamaraları A Bıg:ı , uhc inden te l I en 3 
" Arp ı kapatarak) aman sus.. dinle.. 1 h 1 t tt"ıkeremt z:ı- l.\I 

9 10 9 15 
7 ı o 

Bitişik odada keziyorlar. havi elektrikle mücehhez Cı • J2Cı nuın:ıra ı ,_' t ''
1 

ı-a/1~;:.a U ettim. 11 ukmu 'o" tur. 1.---~~~mıılllm!!!'!!'!ll ___ _. 
. B - ( Yataktan atlıyarak ) K(Mfll V

9
AMPUarRt p~z!lr ~ Bıga Bulıkhçc,m"drn 320 te,elliıtl ı.i VA KIT ........ -...... 

Şımdi görürüz... U U •/ ı 11·::::::::::·... -...... •••••••••••••• 1 lbr:ıh ı ın oğlu ,\ lchın t ,.e .. ı r· ·ıı 
~ - Gitme Bey gıtme ... Ya akşamıl8de Sirkeci rıhtımından "" uutı ......... 11 .. :1 

sem öldürürse.. hareketle Zonguldak, İnebolu, :·F;İ;~;nk Bahrisefit : H Abone şartlaırı: 
B - Beni mi.. Ben öyle şey- d 1 • .. 11 ,ı ı ._ 

den korkmam.. Sinop, Samsun, Or u, Gıresun, ~ 1 lct ı ı ~ a:; 1 : İl ınm eıı;etıc ecnebİ)I" 
H - Hiç. olmazsa bir silah Trabzon' Rize ve Hopaya a • •• 1 aylığı Kuru~ 150 

al... azimet ve avdet edecektir. fl Merkez Amisterdam S il ~ " " 400 

ı ey karısını tatmin için fliminenin Mahalli müracaat: Sirkeci Yalı ~ Mezun sermayesi: Fl. 5,000 00[) : H " " 75
0 

80ıl 

1450 
2700 

önünden geçerken lrı maşayı alır. Bunun- köşk caddesi Alaiye Han ~ Tediye edılm 1 aermayeıi. 5,000,000 : lı; 12 " " 1400 

/ılı u d ~ ı· htiya• ak çeal: 3,0J0,000 : ı' 
la müce ez oıaugu halde kapıya gider birinci kat Sadık za e Nazım ,, • i· V AKlT ı 5 kuruştan fazlaya 
ve kapıyı birdenbire arkasına kadar açar. vapur acentehanesine müra- fi Jstanbız[ şubesi i (~ almamak, kendi evinize kadar tı 
Ansızın hır şey ıçeri attlaruk beyin bacak· caat. Telefon: İs. 4240 ~ Galata Karaköy Palas : :j getirtmek istiyorsanız 
farı arasından geçer. Bır adamla kar~ılaşa- . .. ________ Em ____ i Tel: Beyoğlu 3711115 : fi Aboııe olunuz? 
canını ta.sooour eden bey bu beklenmez hü· versin ! 1 l l" b • u 

Hanım • JolJ·O " nun ağızlığını çözerek : stanqu ta l şıı esz" • H D k 1 d" 
cum karşısında geriye zıplar. l'a~al hanım : : H aha ucuz ve o ay e ın-
seııgi/ı • }ojo. sunu tanır. .. fojo,. ağızlığının hayvanı ötwken: • lstanbul Alalemci Han : ı= miş, gazetemizin abonelerine 

H - Ah! benim mini mini 
11 

T l 1 b l 569/70 • 1 h d' l · · d k çıkarılması için hemen hanıma koşar. O 00• : e : ıtan u • 1 olan e ıye erını e azan-
kıt hanım kahkaha ile gülerek : tontonum! : Her nevi Banka muamelatı ! (j mış olursunuz! 

H - Ama korkaksın ha, Bey! a - Yerin dibine batası i ...... ::.:!:~~~-~=:~l:! ...... 5 U::::::::mm:::ı::ıaH::::::::::::::::::::::::::::::::i 
B - Hay allah ceı.asmı hayvan ! ... 
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OKSIMENTOL 

m~~~w~~~~~i~w~~~~~~~ d~N.lill~~~~-~. -,_,,..'!l!'i•lo!e'.<l-~-
m KARLI_ İ_SL~R. 1 
• ŞERiT MAKiNELERi Hercıns ıpek ve !astık e •tler lı 
~ mal eder, basıt ve ucuz. ~ ~I 
~ ÇORAp " Düz ve çiçekli el iıe ve otomatik. ıı 
~~ Son sistem Kappel marka tekem· Mı 
~ KOTON ,, mül ~tmiş çorap makine.eri, büyük ~11 

~ miktı.rda, Avrupa usu.Ü. M 1 RAŞEL ,. Son tekemmülitla mücehhez. fıı 
· BRODE ,, Enli tamamile otomatık brode işler. g 

t='~ DİKiŞ " Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. rıJ1 
~ TEZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her c.ns mal ~ 
~ dokur el ve motör İle müteharrık. ~ 

KİRALIK KAGiR HANE VE 
DÜKKAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 5 - 9, 
(mükerrer 14) 41, 71 numaralı 

hanelerle 1-3, 20, 29, 32 numa
ralı dükkinlar bilmüzay~de icar 
ed 'eceğinden martın birinci cu
martesi gününden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip o anların ve 
daha ziyade malumat almak is
tiyenlerin martm yirmi ikinci cu
martesi günü saat on üçe kadar 
mahalli mezkiirda 54 numarada 
mütevelli kaymakamlığma yev
mi mezkiirun saat on üçünden 
on beşine kadar İstanbul Evkaf 
müdüriyetinde idare encUme
nine müracaat etmeleri. 

I
~ BASMA MAKiNELERi İpekli. ve .yünıü kumaş1ar üzerine ~ 

her cms çıçekler basılır. 1 
~~ . . • ve sair :aanayie ait her cins makineler. Ttirkiye umumi ~ 
mJ acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- 33 ~ 
iri Tel tat. 2256 ~. ---------

2
---b--

1, Temiıiat ve l!i~i!~ ~ı~~I;t, J.1 k;:ı~~~~: iraat an-
ll:OJIB~Jı.aı.QDD:.aDSS t nisan 930 tarihinde açılacak 
Etı.bba odası rı·yase..., imtihanlarla 15 müfettiş namzedi 

1 

alınacaktır. Muvaffak olanl.ua 

ti. nden ·. başlangıçta 120 lira aylık ile 
seyahat ve teftişlerde yol mas· 

Üçüncü mıntaka Etibba odası heyeti umumiyesi 7 mart 930 
cuma günil aaat on dörtte Darülfünun konferans salonunda içtima 
ed,ceğinden bil'umum etibba, diş tabibi ve dişçi beylerin teşrifleri 
r c1 olunur. 

8İNCİB'OY0K 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKRA~llYE 3 5, O O O LIHADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LiRALIK iKRAMİYELER VE 

10,000 LtRALIK BiR MÜKAFAT 
Bu tertıpte kazanan numaralar tekrar dolahn !..:onulmnz 

Devlet Ôemiryollar ve Liman
lar umum idaresinden 

Otuz dört metrelik bir adet köprü kapalı ı.arf.a münakasaya 
konmuştur. Münakasa 13 nisan 30 pazar günü saat 16 da Anka
rada Devlet demir yollar idaresinde yapılacaktır. 

Münakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa komisyonu 
kltıphğine vermeleri Jlzımdır. 

Talipler münakua tartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada 
Malzeme dairuinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

~~~~~~~~~~~w~~ 
M~~~~~~~~~~~~~~ 

raflarmden baıka 6 lira yevmiye 
verilecektir. 

Talip o!anlar nihayet 20 mart 
930 tarihine kadar Ankarada 
teftiş heyeti mücjürlüğüne bızzat 
veya mektupla alelusul müracaat 
etmeJidirJer. Müsabaka şartları 
İıtenbnl ve lzmır Zıraat banka-
lanndan da öğrenilebilir. 

Qşmancık atliye mahkemeıi 
hukuk Jaıre~inden : 

Osmancı~ın Cami\:eh r mahalle~ındı·n (er· 
kes ojtlu Abdullah 'ereseleri Sabire ve rufe· 
kası vekilleri Hasan Efendi ile 111ahallel 
meıkıiredcn Çerı.c~ o~lu Ahdullah 7.C\ ce5i 
Allme \'e mahdumu Abdullah ,·e kızı 1 !atice 
meyanelerindekl ızalel şuyu davası muhake
mesinde müddei aleyhlerdcn Hatlcenin gaip 
oldn~u mahalle! mer.kCırenln mazbatası ile 
anlaşılmıs oldu~undan mezburc hakkında 
gar.ete ile llAncn ıebllıat icrasına ve mnhalı:c· 
menin 21·3·930 pazar güniıne tallkıııa !.;arar 
verilmiş olduğundan tebli~ makamına l.;aim 
olmak uzcrc keyfiyet llAn olunur. 

Kadın T erzisl 
H. Margrit Atanasopulo 

Galaıa.,arııy karşısında 
Aznavur Han son k.t No. 3 

Yerli mallarla ucuz giyin
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. 

lsıonbul d6rdüncü icra daire.sinden : 
Beyoğlunda 1 lüseyinağa mahallesinin 
Duvarcı sokağında Taksim eh arın da 
klin olup Pandelinin tahtı tasarrufunda 
bulunan atik 12 cedit 16 numaralı hane

1 OSMANLI BANKASI 
a Sermayesi.· 10,000,000 lngiliz lirası fJ n 1~1Hrahnı fiCt'llf el A Telefon l:o0ıarılnıl 194~ ~ 

ii'l nin tamamı dok~an altı hisse itibarıle 
dok~an üç hissesi Jozef Efendiye olan 
borcundan dolayı ihalei evveliyeıir.ııl 
icrası için otuz gün müddetle müzaye
deye konulmuş hududu cephesi tariki 
am. Selim Efendi zevcesi Cemile 1 lanım 
dükkln ve hanesi Matmazel Sultana 
Aleksiyadisin hanesi arkası Karabet ağa 
hanesile mahdut maa aydınlık kırk sekiz 
arşın terbiindc olup müştemelAtı bod
rum ve zemin katından mada iki katlı 

olup ikisi ufak yüklü ve dolaplı üç oda 
biri bozuk üç hell bir sarnıç mutfakta 
müşterek kuyu alt kat demir parmaklıklı 

I
~ ~ Beyotlu daireeı - Teıeton Beyotlu 1303 W 

Senedat ve poliçıı mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- ~ 
esaıy cartsuretile avanslar, poliça ve iskonrosu. la 

rfıı Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehırlerine ve memallkı ecne· ~ 

1 biye sencdat, çek.i'tfbbar mektupları ve telgrat miernameleri ~ 
ırsalacı ~ 

~mra.,.ameaamma~g 

= SAYISI t1LR. YER.DE o KUR.UŞ ., -;;; 

MATBAA VE İDAREHANE: 
1ST Ai\RL"L. Babıali , Ankara caddeslııde • V J\ KIT YLTRDL' · 

T .. ı . 1170 ( IC'AllE f~lEP.I) ım 1 YAZI l~LERI) T~laraf ı VAKiT. -a. 

Defterdarlık ilanatı 

Mütekait ve eytamın nazarıdikkal 
Za t111aa ş!an nwhasebecilij/nd 

Bilumum şuabatça yapılmakta olan yoklama ve maaı c 
larınm tebdil muamelesi cumartesi, pazar, dul ve yetimletf 
pazartesi tekaüt ere o mak üzere üç gün daha temdit edilm' 

lstanbııl vilayeti def
terdarlzgzndan: 

SATILIK KERESTE : lsanbul 
ithalat gümrüğünde mevcut 
muhtelif cinste 7 metro mıkip 
580 santim mıktarındadır. 153 
lira 50 kurut gümrük resmi 
müşteriye ait olmak prtile 
tahmin edilen bedeli 114 liradır. 
Müzayede 20 mart 930 perşembe 
günü saat 15 te defterdarlıkta 
yapılacaktır . ( M-4 ) 

* SATILIK DüKKAN: E
yüpte Camikebir kuru kavakta 
13·15 No. dükkin sahibinin 
vergi borcundan dolayı 24-2-930 
tarihinden itibaren 21 gün müd
detle müzayedeye konulmuıtur. 
Talip olanların İstanbul vilayeti 
idare hey' etine müracaatları. 

*SATILIK ODA EV MATBAH: 
No. 12,18 Valde hanında çak-

Bakırköy malın·· 
lü(Jünden: 

Bakırköyde Barut 
hududu memnuası da 
bulunan ispirto fabrika .. nııs 
cut demir bq qyasıyfa 
icar talimatnuine tem 
sene mOddetle kiraya Y 

ilzere kapalı zarf usuliyle 18 
930 tarihinden 19 mart 
tarihine kadar mflzaye4ey• 
olunmuttur. lcannatalip ol 
yevmi mezktirda komiay 
ıeraiti anlamak Ye m 
görmek arzu edenler mal 
riyetine müracaatları. 

makçılar, tahmin edilen 
bedeli defaten alınmak 
550 lira aatıt muamelesi 
müzayede suretile 8 mart 
cumartesi ıonn saat 14, 
deftarlıkta yapılacaktı. ( it 

Sah günkü içtimada ekseriyet haııl olamadığından l:rayı 111 

remenin 9-3·930 pazar gilnü saat 16 da Ocağı teırifleri rica o 

t ~TAN BUL ~EHRE~IANETI tLANATI 

Cümhızriyet dalk fzrkasz müfettişliğin 
Cemiyeti umumiyei belediye fırka gurubu martın se 

cumartesi günü saat on döı t buçuk a içtima edeceğinden 
1 kiramın fırka merkezini teşrifleri rica olunur . 

Zonguldak maden kömür h 
vzası amele birliği R. den:· 

Zonguldak maden kömür havzası amele bırliğinin Kilimli 
mevkıinde bulunan revirine azami 150 lira maktu ücretle k 
eczacılık vaı.ife11ini de ifa etmek üzere bir tabip tayin edile 
den talip olanların diploma ve reımi vesikalannın musaddak 
!eriyle bir · kıt'a fotoğraflarının ilin tarihinden itibaren tS 
zarfında Zonguldak da amele birliii reiıliğine müracaatJar• 
olunur. 

Türk dış tabipleri cemiyetinden: 
Cemiyet tahsildarı Ata Beyin cemiyetle alAkası kalmadıjl 

olunur. 

merdiven başlarında aydınlık mahallerini 
muhte\'i 1428 lira kıymeti muhammeneli 
elektirik tesisatı kısmen muhtacı tamir 
nim kAgir hane derununda jozef Efendi 
müstecirdir. .ı\1ezk0r hiı ·enin iştirasına 

talıp olanlar ve daha ziyade malumat 

almak istiyenler kıymeti muhammenesinin 
yüzde onu nbbetinde pey akçesini ve 

927 • 9104 dosva numarıısını IJJ 
ben iıtanbul dcSrdüncü icra dair~ 
zayede ~ubesine müracaat euııtl 
7 - 4 • 30 tarihinde saat l 4 teıt 
kadar ihale! eHeliyesi icra kılına 
müşterilerin tarihi mezkurda basd 
lunmaları ilan olunur. 

Mes'ul müdür: Refik 

matbaamız ''Hızır,, la mücehhezdir 
Tamamen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemlt·ketin1izde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sefahattin Telefon. 8.0. 1447 
. df' 

nıütec:ı\fıı 


