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Yarın 12 sayıfa 
Gençlik ve spor sayıfaları, 

meretklı şeyi r, hiköye 

Lahide toplanan konferansa 
iştirak ediyoruz 

Türk- Yunan itilafnamesi önümüzdeki hafta imzalana~ak 
Yavuzunıuz Tardiyö kabinesi Hukuku düvel ve kanun 

GiJriJlttfler, kiJJiJrler arasında 

Din Heybeli önlerine 
kadar geldi 

l" awız zırhlıınıs 
Bir mlcldettenberi im.itte ( Gllcllkte ) bulunmakta olan Y avaz 

..w..... tamiri tamamen bitmit ve Yavuz diin Marmara açık

.... *at tec:rDbeleri yapbktan IOnra 13,30 da Heybeliada 

....... ıebnlftir .. 

.t Y aTm Heybeli deniz liaeaiaini toplarla ıllmlamlf ve yine lzmite 
&nnlftlr. 

AIUletmo ..... -~-
~...,:_j_ ..... 

Şiddetli münakaşalar· 
dansonrai/imatkazandı 

Pariı, S (A.A.) - Meb'uun 
meclisinde bOtOn nazarlar ile 
450 meb'us hazır ye bOtiln lo
calar ağzına ka
dar doıu oldu
iu halde M 
T ardieu hOkü: 
metin beyanna
mesini okumut
tur. Daha bi
da1etinden iti
baren •ol cenah 
mmldanmıya ve M. T arJteu 

biraz sonra da •• istifa! ,, diye 
bağırmaya baılamıılardar. 
Mecliı reisi ıOkonu tesiı için epye 
uğraımıfbr. M. Tardieu, mecli· 
sin ekıeriyetinin alkışlan ara· 
sanda miltebeasımane sOkimun 

Ankara, 6 <Yakıt) - Hukuku dilveldeki bazı mesailin kanun 
haline konulması için Lihide toplanacak beynelmilel konferanaa 
iftirak ediyoruz. Şurayi Devlet reisi Nusret Beyin riyasetinde Ha
riciye hukuk miitaviri Pr. Veli ve Adliye kalemi mahsus mildOril 
Şinaıi Beylerden terekkOp eden heyetimiz yana akşam hareket 
ediyor. 

Müstantik Hikmet Bey 

Dün Bursa ağır cezasınca 
muhakemesine başlandı 

Hikmet Bey, sır ifşası, adam tehdit etmek, 
kanun hilafı nezaret altında bulundurmak 

cürümlerile maznundur 
~essilıOne İntizar etmiştir. Si- Buna, 6 (Vakıt)- Ağar ceza telıraf çekmek ıuretile ıır if-

T 
nd' teessbOs ettikten ıonra M. mahkemesi bugtla 2 de mDatan· ıuı, 20 Ura borçlu olduju 'hlıcı 

ar ıeu eyannameainin karaa- H k Be · .. L-•- • n_~..ı Be · 
tini .. k 1 tik i met yan muwaaemelllle ucan ya, adriye Hanım 

ı ma etmiftir. Beyanname- L--•adı • d _,. dayama kanş-
e bilhaua bOtçe maeleaile Dk suallerden brmak tebdi-

mali meselelerden bahsedilmekte sonra evrak o- dile korkut • 
ve Londra ve Cenevredeki bey- kundu. Hikmet maıı gıyabında 
nelmilel müı•kerabn ıüratle Beyin vekili lr- kendi namına 

1 a .lir edilmek- fan Emin 8-J, biriaincİen 150 · 
atcbtu umuftd 1fJP Hra lateellmeai 

set ve kabinenin tanı tqekkO· elyeftll Baaclar- bir de Pol Po-
lü baklandaki iatizah takrirleri- ma mahkemei tikyan efendi-
nin hemen mDzalcere edilmelİDİ asliye reİIİ ol- Dİll baan hiJA-

leoenin birinci 
devre imtihan· 
1-uı,. batlan
~br. imtihan
-.q her ıemtte 
Mılerce kac:lm 
"'- erkek f. r-

talep etmiftir. Sosyalistlerden dupnu, kanu- ~ nuaret 
r M F k nen Temyiz altmda bulan-. rossart Ora&ye ,.,ı.-··br. 

r1M&U9 mah kemelinde durulması ma~ 

tedir. m-
~ ar daha 
.ji.;"'fta 'kadar p.. edecek-

• 

' M.w..; YelciC!eiİııd 11 ... 
- Beyia, iaa-
'ltaa.nıardaa ..._ 
'-laınnda ha_. 
11..tunacajı, ta
lel»eye aualler 
~ca;ı .ay
~melde dir • 

L~ 8., An· 
~Ja sitme- ""'""' 
.r_, . lat&nbul· Mlfld m 1 
...._. Millet mektepleri • _...,..itle lmlllıan 

MiUet mektepleri un· ti.:;-1•,be!enm ılrmek iıtemiflerdir • J 
11119 ... L ---'".amada al tice) 
~--1et f6r0lmektedir. laatibanlardan ~ er pyam mem-

....... ~etnaıne dağıblacakbr. m olanlara yakanda te-

~ariciye vekilimiz/Devlet bankası 
lrın Ankarava avdet 

0 
.. 

11 
edivor un Maliye Vekili 

.... _·eıımuniyetle haber aldığa- Başvek·J· . f 
~ aere Hariciye vekiJimiz 1 lffilZ e gör Üştü 
~ ROtt6 Beyin rahatsızhğı Ankara, 6 ( Vakıt) - Bug6n 
~le ~tmittir. Vekil Beyin Maliye vekili Şilkrtı 8. Baıveki
' 'Glc ~ < tmeleri için iki üç 
~ldir bır ıatirahat kifayet limizi ziyaretle bir mllddet g&-

l' ~k • rüşto. Bu ziyaretin yakında icra 
Si~-!- ~O~tO 8. diin de otel- vekilleri heyetinde mGzakere 
~ ~ermden çakmalDIJbr. 
~ erıDID '8rm alqamk.i ka- edilecek olan Devlet bank&11 

A.lc.araya avdeti muhte- liyiha11 i ıe alAkadar olduğu 
~r. tahmin ediliyor. 

Bu esnada arkadqlan kendisini muhakeme e- delerile un a1-
alk11lam11lar, •i cenah ile clilmeai l&zam· bndadır. 
merkez ıara kapaldanm çarp- pldijini llyle- Hibaet Bey 
mak ıuretile ,Or6lttı yaplDlflar- eli. Heyet mala- bunlara kartı 
clar. Bu vuiyet mOvacebeainde kemenia daYa· H,,,,_, S. ııfreal olmaclı-
reis celseyi tatil etmiftir. ya aallhiyettar 0 ,dujmm karar- jmı, halıCIDlll borcuna refikumm 

Celse tekrar açaldıjı uman Jafbrdı. ftl'dilhd. tehdidin yalan olda-
M. Cacbin suuf llllicadelelerin- Şahitler plmemiflerdi. Uzumu fana, bir hlkimia 20 lira için 
den bahsetmek •ureble komll- muhakeme brarlaq olmada. tehdide tenezdl etmlyecefini, 
niatler teziai izah etmiftir. Bunlara aazaraa Hikmet Bey llJ8bmda istenilen paradan ha-

( Alt twa& S IDd .. yıf•nmd.dır' f Riyueticlmbar aeryaYerlipe beri olmadıjuu, emen ytıkıek 
====::ıı:ııııım-=ıı===-~~~-;_.;.. _________ , Dftba pyabmcfa da blyJe do-

Himayei etfal kongresi 
Dü~1 altı şubenin i,tirakile 

toplandı 
Saraçane başında bOyOk bir Hlmayel 

etfal binası yapdacak 

lanclıncıJıldar yapıldatım, Potik
yan efendinin de ayni g6n 
içiacle isticvap edilerek ıerbest 
bıralalcbtau llylecli Ye bu mu
ameleye ait resmi kaydı göster
di. 

Hikmet 8., tahitlerin ifade
l erinin kendi huzurunda alınmuını 
kendilerinden soracaiJ fe ,ıer 
oldufunu slyledi . 

lrtan Emin B. , tehdit davası
nın, phsi dava açılmadıiJndu 
kanuni bir kıymeti olmadığuır, 

ıu halde tahit de dinlenilemiye
ceğini ifade et ti. 

Miiddei umuminin tahkikatla 
tevhidini iıtemeai.Q~ kartı Hik· 
met B. phitleıı dinlemlerelr 
hakikatin meydana çıkmUJ l4zım 
pldlğini llyledi. 

Veldl irfan Emin Bey: "M& 
nkkilim buna hiwm isteye
bilir. Fakat benim k6fem kanan 
yeridir. Ben tehdit davua haau-
1U11dald taleplere m1ıanzım 

" dedi ve bu hususta karar istedL 
Hikmet Bey de fU sözleri iliv• 



- 2 - VAKiT 7 M lrt 1930 

Gandinin ültiınatoınu ff'~~=---------ımam-.ı:m--~mmm----------, 
Korkanlar memleket- v AKIT m elgra v telefon haberleri J 

ten ç'ktp gıts · nfer, diyor l ~ 
Deyli Ekspres gaıctesinin A h- un~n ononnıosı Yırtık paralar 

metabad şehrinden aldığı malu- U 
mata göre Gandi, Hindistanda 
medeni ısyan ilanına müteallik 
son u.timatomunu Hindistan umu
mi valisine takdim etmiştir. 

Gandi, ültimatomunu Reyno
(as namında bir İngilize vermiş 
ve onun e 'ile Delhiyc gönder
miştır. 

Diin ilk bahar nıanev- Yakında değiştırilecek 
ralanna başladı Ankara, 6 (Vakıt) - Yutak 

paralann tebdili için önümüzdeki 

hafta alakadarlara emir verile

cektir. Tebdil işine martın orta· 
sında başlanacağı söyleniyor. 

itılafname 
Bzı hafta imzalanıyor 

Ankara, 6 ( Yakıt) - Türk 
-Yunan itilafnamesinin önümüz
deki hafta içinde Hariciye veki
limizle Yunan l!efiri tarafından 1 

imzalanacağı söyleniyor. l 

kur'arnıt7l 
Dün 2 Mart günü tevzi 
edilen numaralar üzerinde 
kur'a çekildi; 

3001 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hcdıye· 
ler kazanan numaralar şun· 
Jardır: 

3914 1965 6057 
2786 495 4516 

Gandinin bu ültimatomunda, 
Hindistan umumi valisıne sekiz 
gün mühlet verdiği anlaşılıyor. 

Atina, 6 Apo) - Bugün Yu
nan donanmasının ilk bahar 
manevraları başlıyacak, Yunan 
baş vekili M. Venizelos bizzat 
manevraları takip edecektir. Yu
nan baş vekili bahriye nazın 
hava mfisteşan ve birçok erkim 
bahriyenin rakip olduğu Averof 
zırhlısı Pireye ansızın hücum ve 
muhtelif bahri mfiessesatı topa 
tutmak için Saronikos körfezine 
gelmekte olan bir düşman ge
misini temsil edecektir. 

Kazazedeler~ yardzm 
Tulus, 5 (A.A) - Tarn neh

rinin sol sahil mmtakasında su 
bir metre kadar yükselerek Bourg 
namındaki ufak kasabayı istila 
etmiştir. Mezkur kasabada bir 

Pancar zürrazna dagz.. ı 
tılacak avans 1. 

715 5316 870 
Bugün de 3 Mart günü 

tevzi edilen numaralar 
nzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbilr günkü nüsha
mızda ilan olunacaktır. 

Bunu müteakip Gandi medeni 
isyan tatbikatına başhyarak ve 
Gucerat havalisinde çahşacakbr. 

Gandinin en yakın adamların
dan Datel bu münasebetle şu 
beyanatta bulunmuştur: "Birkaç 
gün sonra tarihte naziri görül
miyen hadiseler başlıyacakbr. 

Korkanlar, emm yere iltica 
etcinler, servetlerinin zarara uğ
ramasından endişe edenler bari· 
ce gitsinler.,, 

Ahmetabat, 6 (A.A.) - M. 
Gandi hint umumi valisine gön· 
derdiği muhhranm hiç bir veç
hile bir tehdit mahiyetinde ol 
madığını bilakis sadece mukad
des bir vazifenin ifasına bir 
vasıta teıkil ettiğini söylemiştir. 
M. Gandi bu yüzden bir takım 
tehlikelere maruz kaldığını açık-
tan açığa teslim etmiş, fakat 
hakikat uğrunda, en büyük teh
likeler göze alınmadıkça zafere 
girişilemiyeceğini ve bu zaferin 
tamam lanamıyacağını kaydettikten 

sonra demiştir ki: - Benim ar
zu ve gayelerimi, beni tevkif 
e•mek ıuretile akim bırakmağa 
çahıılabilir. Fakat kuvvetle ümit 
ediyorum, ki taraftarlarımdan ve 
müridlerimden 1 O bin kişi benim 
başlamı, olduğum işe devam ede
ceklerdir. 

ettı : " Halıcı müştekidir, şahit 

olarak d•nlenilemez. Müfettiş 

Beylerin düştüğü dalalete muh
terem heyetinizin düşmiyeceğine 
eminim ve kararlarınızı hürmetle 
karşılıyacağım. ,, · 

Bundan sonra müzakereye çe
kilen heyet, ceza işleri raporun
da 191 inci mad2 enin birinci 
fıkrası yazılı olduğundan buna 
matuf lüzumu muhakeme kara
nna göre tehdit davasının da 
tetkiki lizım geldiğine ve blitiln 
şahitlerin Hikmet Beyin huzu-

Müdafaa filosu gemileri yani 
torpidolar, tahtelbahırlar, tayya
reler batırmak için Averofa 

bilcum edeceklerdir. ilk defa 
hava torpiıleri endaht olunacak 
ve tabiidir ki bu torpiller ma
nevra kovanlanndan ibaret bu-

lunacaktır. Averof, aym zaman
da, bombardıman tayyarelerinin 
hücumuna uğrıyacak ve tayya
reler de, makineli tüf eklerle mu-
hacime ateş edilecektir. Manev
raların tarzı cereyanından nazır

lar fili bir düşman hücumu hak
kında bir fikir edinecekler ve 
hlikumetçe kabul edilen bahri 
programın ne mertebe kabıli 
tatbik olduğunu anlıyacaklardır. 

Hariciyede tebeddülat 
Ankara, 6 (Vakıt)- Haziranda 

yapılacak mutat hariciye tebed
dlllatı meyanında vekaletin 6 
umumi müdürü de müddetlerini 
doldurmuş olmaları hasebile de
ğişecektir. 

Veni tefrikdrnız 

Monte kari o 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlarnda 

runda binniyabe dinlenilmesine 
ve muhakemenin martın 22 inci 
cumartesi gününe talikine 
verdi. 

G.zetelcrin davası da 
günde görülecektir. 

karar 

ayni 

V AKfl ın tefrikası: 111 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Gel de bakayım gebertme 

şu keratayı .. 
İşte böyle rezil'ene rez.ilene 

gidiyorduk. 

Şoför bana yavaşça: 

- Beyefendi kıyafetini taşıyan 
ydŞ ı başlı adamların içinde işte 
bazen böyleleri vardır. İki kadeh 
içtikten sonra artık haysiyet, na
mus bılmezler. Bu herif hem 
sarhoş, hem bunak .. 

Nasıh Bey yine camı vurarak : 
- Ulan şoför.. Fısıl fısıl ne 

konuşuyorsunuz? Oğlanı mı 
kandırıyorsun? Yoksa benim 
ırzım aleyhinde bir kompolumu 
yapıyorsunuz .. 

Biz kıs kıs güldük. Hiç cevap 
vermedik. 

O - Bana darıldınız mı ? 
Haydi size birer kadeh şampan-

ya vereyim de barışalım ... 
Şoför, yine bana usulcacık: 

- Şampanyaları içelim.. Bir 
iki kadehle biz de onun gibi 

aklımızı, edebimizi kaybetmeyiz ya .. 

Onun bu teklifine itiraz etme
dim. Camı açtık. Şişeyi aldık. 
Kadehlere kendimiz doldurduk. 
Sarhoş bizim tarafa sarkarak 
yine rezillenmeğe başladı. Onu 
yerine .oturtup camı kapadık. 

Şiıe bizim tarafta kaldı. Sarhoı 
camın arkasında dırı} dınl edep
sizleniyordu. Artık biz ona kulak 
bile vermiyt'rek şampanyayı atıı
tırıyorduk. Bu içkinin neş'esi ka
famı sardı. 

işte böyle Şişli meydanına ka· 
dar geldik. 

Şoför sordu : 
- Beybaba nereye ineceksin? 

çok evler yıkılmıştır. Reynies de 
14 ki~inin telef olmuı olduğu 
bildiriliyor. Vaziyeti pek fena 
olan Moissac da neler olup bit

tiği henüz malum değildir. 

Ta·m-et-Garonne valisi 70 tabut 

ısmarlamıştır. Villemur mıntaka
smda su mfitemadiyen yüksel
mektedir. 

Paris, 6 (A.A) - M. Dou
mergue Fransanın cenubunda 
vuku bulan feyezanlardan zarar 
görenlere dağıtılmak üzere M. 
Tardieu ye bizzat 20 bin frank 
tevdi etmiştir. 

Paris, 6 (A.A) - M. Dou
merg ile M. Tardieu, Fransanın 

cenup eyaletlerinde feyezan vu
ku bulan yerleri gidip görmek 

için yann Paristen hareket ede
ceklerdir. 

Sabık diktatör hasta 
Paris, 5 ( A. A ) - Grip en 

murlarip olan M.Primo de Rivera 

yatakta yatmaktadır. 

Ankara, 6 (Vakıt) - Alpullu • 
şeker fabrikası mildOrü Hamdi 
Hayri B. buraya geldi, pancar 
zürraına tevzi edilecek &Tana 

hakkında ziraat bankasile temas 
edecektir. 

Sıhhiye müsteşarı 
Ankara, 6 ( Vakıt ) - Sıtma 

mıntakalarında teftip.tta bulu
nan Sıhhat veklleti mllsteıan Hü
samettin B. yann avdet ediyor. 

Mazarikin BOinci yaşı 
Prag, 6 (A. A.)- Reisicllmhur 

M. Mazarikin 80inci yıl d6nllm0-
nün tes'idi mllnasebetile ayan ve 
meb'uaan mecJisJeri tarafından 
kabul edilen bir kanunda M. Ma- ' 
zarikin memleketine sadıkane 
hizmet ettiği kaydolunmuıbır. 

içtimai ve fenni hayırlı itlere 
tahsis edilmak llıere reiıicilm-

hura 20 milyon kurun teberril 
edilmiştir. Fransa reisicümhuru 

M. Doumerguein kendi el ya
zısile yazılmış bir mektubunu 
M. Mazarike tevdie memur ve 
jeneral Mittelbauaer ile Pan. 
maarif emini M. Charletyden 

mllrekkep olan Fransız murah

has heyeti bugün Peraga gel
miştir. 

Baş vekilimizin Arnavutluk 
tebrikleri k b 

Ankara, 6 (A.A.) - Başvekil a İDeSİ 
ismet Paşa Hazretleri bayram Tiran, 6 (A.A.)- Medis re-
vesilesile kendilerine gerek mek- isi Evangeli kabine tqkiline 

memur edilmiştir. 
tup ve gerek telgrafla tebrikit- 1-------------, 
ta bulunan zevata ayrı ayn ve· 
rilecek cevabın tcahhürü ihti
maline karşı şimdiden itizar ve 
tebrikitını takdim eylcdikleri
nin ibliğına Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 

= - Semınarm evine ... 
Otomobil sol tarafa kıvrıldı. 

Bir iki sokaktan döndU, dolaştı. 
Da raca fak at yüksek kargir bir 

levin önünde durdu. Artık gece 
olmuştu. Şoför kapıyı çaldı .. 
Çabuk açıldı. Uzun bir mer
merlik elektrik ışığile ap ay
dınlıktı. 

Nasıh Bey otodan inmek için 
davranmak istedi. Fakat iki 
tarafa fazla yalpa vuruyordu. 
Bir koltuğuna şoför girdi; öte
k ne de ben, sarhoıu indirdik. 
Evin içine soktuk.. Karşımıza 
boyalı, süslü kart bir karı 
çıktı: 

- Hanemizin şenliği Beyf en-
dimiz bele gelebildiniz ... 
. Nağmelerile çırpmıyordu. 
Şoför sarhoşu bıraktı, çıktı, 

gitti. Şimdi onun ko tuğunu yal
nız: ben tutuyordum. Kocakarı 
yukarı kata haykırdı. 

- Adelina çabuk gel... Bey
f endimizi yukarı çıkartalım ... 

Ben sarhoşu bırakıp kaçmak 
istedim. Fakat kocakarı yalvar
dı: 

- AdeJina gelsin; Beyfendi-

Yeni tefrikamız 

Montekarlo 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlarında 

mizi yukarı çıkartınız ... 
Kaltak karı bu sözlerini bitiı

meden merdivenden afağı beyaz 
kelebek gibi bir fey fınl fınl 
koşmağa başladı. Efendim gök
ten bir huri jniyor sandım. Ben 
ömrümde hiç o kadar güzel bir 
kız görmedim. Benim ytizüme 
tatlı tatlı gülerek geldi sarho
şun öbOr ko tuğuna girdi. 

Şimdi ikimizin arasında kalan 
matiz herif acayip bir yıhtkan· 
hkla bir benim bir de kızın 
yüzüne bakarak yayık yayık: 

- Adelina, bu gece seni bu 
delikanlıya vereceğim, nasıl be
ğendin mi? Dedi. 

Kız dikkatle bana bakıp gfi
lümsedi. Onun sfizgün gözleri 
altında benim içim ezilir gibi 
oldu. Fenalaştım. Kocakan ca
daloz sesile hemen lafa atılarak: 

- İkisi de henüz güvercin 
palazı derler .. Bu küçük hovar
da Adelinaya gönill koy -
mayıp da bana işık olacak de
ğil ya? .. Onlar biribirinin tadını 
çıkarmayı bilirler •• Civan ağızlara 
körpe taam yaraşır ... 

Demek Adelina o gece benim 

Bir Musevinin 
hayırperverliği 

T eberu edilen 1 milyoJJ 
dolar hükumetimize 

resmen bildirildi 
Mani .. da doğmUf, Amerikad• 

ça}ıfarak zengin olmUf, EakinaSİ 
isminde bir Musevi Yatanclafr ' 
mızın bir mOddet eVTel vefat 
ettiği Ye •aıiyebıameainde M•" 
nisada bir hastane tesisi içill 
hnk6metimiz emrine bir milyoo 
dolar tahsis ettiğini yazmııhk. 

Keyfiyet bu defa bu paranıo 

mevdu bulunduğu Amcrikaıt 
bankası tarafından hOkiimetimiı• 

resmen bildirilmiıtir. Bu paraDJll 

400 bin dolan ile hastane yapı" 
lacak ye bu hayır mlleuead 
mntebaki 600 bin dolann 

Celal ve Fuat Beyler 
lzmır meb'usu ve ft bank.,. 

umum mUdQrü Celil ve Rize 
meb'uau ve tayyare cemiyeti 

reisi Fuat Beyler di1n BandıJ'dll 

tarikile lzmirden ıehrimize gel"' 
mitlerdir. 

Saffet 8. 
C. H. Fırkası umumt klti1'İ 

Saffet Bey lzmirde rahatsızlaJI' 
mıştır. Bu sebeple Gazi Hz. nil 
Antalya seyahatine iştirak edf" 

memitlerdir. 

olacaktı. Ben sevinçle artık bel 
feyi unuttum. Şoförün bana vet' 
diği kardet nasihatlannı bile .• 

Beyfendiyi merdivenden yukl' 
n çıkarmıya batladık. Yeni •' 
yak çocuklar gibi bacaklan_., 
üzerinde pek tutunamıyordu. 81' 
samaklarda arada bir sendell" 
dikçe sarhoş, klh benim kjlJ 
kızın tarafına meyleder~ 
saldırıp saldırıp sulu ağızla bİ' 
benden bir ondan apncnkl" 
alıyordu. . 

Bazı bazı da kız ile gözleri~ 
biribirine kayıyordu .. Utanır fi 
hemen önümüze bakıyorduk.aft' 

Orta kata çıktık. Arka tar tJe 
geniı bir oda. Köıede gaye .O 
süslü danteleli, cibinlikli ~1' 
bir karyola... Orta yerde b~_,, 
devrim bir masa. Sandal~ ,
koltuklar, daha isimlerini b•'f°ef .. 
diğim bir yığın eşya, filan 
mekin. bit 

Sarhoşu masaya yakın Jil' 
koltuğa oturttuk. YunırU 
masaya vurarak: 

- Rakı... Rakı .•• 
Diye haykırmağa bq)adı· 4') 

(Bit,,., 



' Hala mı? 
Bayramda evler
den para toplı
l'an tulumbacılar 
Poıiı tahkikat yapıyor 

Bu bayram şehrin bir kısım 
tllltlerinde kendilerine "tulum

;•cıyız,, diyen bir takım adam
•r kapı, kapı dolaşarak halktan 

P•ra toplamışlardır. 
lr Etfaiyenin teşkilinden sonra 
aldırılan mahalle tulumbacılığı 

~lllına Para toplanması halkın 
11klyetiıa · B 1 ııtucip olmutlur. 

u lbtscle hakkında alikadar 
P.olis erkinından bir zahn fikri-

1 •orduk. Bize tunlan söyledi: 

''Bizce tanınmıı bir mahalle 

hımhacılıtı tqkilib yoktur. 

lktan bu suretle para almıya 

eşebbüı, doğrudan doğruya mü
•adesiz iane cemctmektir. Müsa

taiz iane toplamak da cürümdür 

e Yaaakbr. Bu mesele hakkında

i tikiyet ve mUracaatlan ehem-

İyetle nazarı dikkate alacağız.,, -
liarp n1alülleri 

Haber aldığımıza glSre Harp 

alulleri cemiyeti malullerın 
ttfihi için varidatı tezyit imka

ını arattırmaktadır. İlk ba

•rda Y alovaya büyük bir va
tır tenezzühü tertip edilecektir. 
~hisar irlJll".•'-·:..;.. nıaruııer ıçın 

'Yardığı beyiyeler Ziraat banka

•ndan alınarak malullere tevzi 

dilmek ü~ercdir. Bu para bir 

ilyon lira ulup, malullerin teı· 
İti İşi biter bitmez tevziata 
tçilec:ektir. 

l-lalk şarkıları 

Geçen sene Haziranda Ana
doluya giden Konservatuvar 

heyeti bir çok halk şarkılarım 

ve oyun havalarını plağa almıştı. 

Bu plaklar Londraya gönderil

miş, bir fabrikada teksir ettiril

mişti. Satılmak üzere şehrimize 

gelen ilk parti plaklar Konser

vatu•ar heyetinin muvacehe

sinde çalınmış, hemen hepsinin 

bozuk olduğu meydana çıkmıştır. 

Bunun üzerine bozuk plakların 

piyasaya çıkarılması menedilmiş

tir. Esas plaklar fabrikada 

bulunduğu için yeniden plak 
doldurulacakbr. 

Bu sene Konservatuvar heye

tinin Anadoluya şarkı toplamıya 
gidip gitmiyeceği hakkında he

nüz bir karar verilmemiıtir. 

Halk ,ar/r.ılarmı toplıyan Myet 

Seyahat tekarriir ederse bu sene 
yeni ahize makineleri getirile
cektir. 

Dainler vekilleri 
Yarın Ankaraya 

gidiyorlar 
Dainler vekili Zeka· 8. yarın 

Ankaraya gidecektir. İngiliz ve 
Fransız dainler vekilJerinin de 
yann Zekli B. ile beraber git
meleri muhtemeldir. 

••••• 

Polis müdüriyeti yeni bir 

binaya taşınıyor 

Polb madiJrlyetl 

~oliı mndnrtı Şerif Bey timdiki polis müdüriyeti binasının dar

. ve eski olduğunu ileri sürerek Dahiliye vekiletine mliracaat 

~ Polis mlldQriyetinin büyük ve yeni bir binaya nakledilmesi 

llda teıebbnsatta bulunmuftu. 

İlqy ~lcllet gönderdiği bir tezkerede münasip binalann vekalete 

İt•tılın_csini emretmiştir. Şe~if Bey bu husustaki tetkikatını bitir

.. ~hı müdüriyeti için lstanbul cihetinde altı bina seçmiştir. 
•nalardan birisi vekilet tarafından tercih edilecek, hazirandan 

"'• Po.is müdüriyeti yeni binasına taşınacaktır. 
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iki bir kocalı d n 

Son günlerde bütün Tatavla 
muhitini saran yeni bir 

dedi kodu mevzuundan haberdar 
olduk. Size de anlatalım. İki 
kanlı koca hikayeleri bitim 
pek de yadırgamadığımız, hatta 
uzun denemiyec::ek bir mazi 
içinde tabii bulduğumuz mev
zulardandır. Bu itibarla böyle 
bir~ey anlatılınca pek o kadar 
alakadar olmayız. Fakat işi 
birde ak~; taraftan alıpta iki 
kocalı bır kadını göz önüne 
getirirsek derhal meraklanırız. 
AIAkamız uyanır. · Bu vaziyeti 
ifade eden misa ' i bUtUn teferru
atı ile anlamak, öğrenmek, bel· 
lemek isteriL 

İşte Tatavladaki dedi kodu
nun esası. Ortada bir diıi ve 
ona birlikte sahip çıkan iki 
erkek var. Her ikisi de kadının 

kocası olduğu iddiasında. İddiaların 
her ikiside qoğru ve itin tuhah 
şu ki bu işte kadının ıuçu da 
yok. 

Mes' ele şu: Kocalardan birisi 
kadınla digerine nazaren çok 
daha evvel evlenmiş, senelerce 
beraber yaşamış fakat sonra 
bırakarak ihmal etmiye baılamıı 
ve günün birinde biçareyi so
kak ortasında bırakarak mey
dandan sır olmuştur. 

Zavallı kadın ne yapsın? Kim
sesi yok, parası yok, ot yok, 
ocak yok. Bir müddet misafir
hane köşelerinde sörUnmüı, ni
hayet bekar bir adamın yanına 
hizmetçi olarak girmiştir. 

Hizmetçi... Bekir bir adamın 
yamnda... Hele güzel de olursa ... 
Anlarsınız ya! 

Gel zaman git zaman kadın
la efendi mercimeği funına ver
mişler, derken efendim bir de 
çocuk meydana gelmiş ve neti
cede bir gün bu gayri meşru 
rabıta papas efendinin duası 
berekatı ile çirkin şeklini de 
kaybetmiş, dünkli hizmetçi bu
gün evin hanımı oluvermiştir. 
Olur ya... Mesele bu değil. 

Aradan dört beş sene geç
miş, bu mliddet zarfında yeni 
evliler birbirlerine daha fazla 
ısınmışlar, daha fazla kaynaşmı§· 
lar, istıkbalin kendilerine feci 
bir akibet hazırıadığıncian biha-

her gül gibi geçinip gitmişler. 
Lakin... Ya işin bir de Iikini 
var. Ya öteki koca ne oldu, 
diyeceksiniz. itte biz de ondan 
bahsedeceğiz. 

Bu adamcağız aradan uzun 
seneler geçdikten sonra yapb· 
ğına pişman olmuş, 11ben ne et
tim, ne eyledim!,. Diye döğune 
döğune karıcığım aramağa bat· 
lamııtır Arayan belasını da bu
Jur, mevlasını da ••• 

İstanbul kazan bu gilnahkir 
koca kepçe ıemt semt, mahalle 
mahalle, sokak sokak dolqmq ona 

sormuş, buna sual etmiş, ötekinden 
berikinden sağlık vermesini niya 
eylemiş ve nihayet on sene ev 
velki karısım bulmuş. Bulmu 
ama ne halde? çöplük bir baş 
ka horozun elinde değil mi? 

Fakat hak onun. Açmış ağ
zını, yummuı gözünli, dökmüş 
içini. iki horoz saç saça baş 
başa gelmişler, nihayet iş mu
hakemeye aksedecek bir hal 
almış. 

Siz ne dersiniz. Muhakeme 
neye karar verecek? Bu tavuk 
hangi horozun? 

Ameli · Hayat mektepleri 
Vilayet meclisinin fırka içtimaında 

bu mesele görilşüldil 

Vi/8yet mecli$İ içtlmaından bir intiba 
v·ı A t umumi meclisi diln narak Ziraat ve Sıhhiye encü-

ı aye M ·f 1 · h 1 d'J • · toplanmıştır. Bütçede aarı men erme ava e e ı mııtir. 
faslında mUfcttişlcr mas~afı m~d: Vılayet meclisi, viliyetteki adi 
desine 800, mekteplerı~daımhı içtimaından sonra fırkada top-

dd . 25ı'V il -
masrafları ma esıne ' t lanarak Ameli Hayat mektepleri 
hiyc bütçesinde verem sana or- . . . . . 

· · 100 liranın münakalesi meselesmı görüfmilştür. Bu hu-
yomu ıçın Ş'I . t b' k 'l .J•w. d 
yapılmıştır. Bakırköy ve ı cnın sus a ı~ arar ven me"ıgın en 
sıhhi ve zirai ihtiyaçları hak- pazartesı tekrar toplanmak ka-
kında hazırlanan raporlar oku- rarile dağıhnmıştır. 

1,1111111,M""'~ ::~-~~::ı:i::::~~iez .,..r
11

ı:"ııı"'_§_:_-_; __ 

İstanbul Barosu riyasetinden: ~ = -- § 14 k:i11nıı~a11i ~)3 1 ı:trilıli - · ~ Yakında okuyucularımıza fevka ade 
heyctı uuutıııiye ıc;ıımaı - ~_§ merakı yeni bir tefrika takdim edeceg-iz. 
nırı devamı 8 mart B30 ta- -
rihine miLadif ('llrııaı·ıesi ( ~~ ~;~a~~f;;:8u:~0~!~t~k'f~;' J: e~d~a:l:biı~;~~ff:~~dhea~~a~~ fi 
giiniirıP nıukar·rer buhm- 1 leri tasvir etmektedir. Bu muharrir " Montcknrlo,, da intihar =_=_-=-----= 

g ettikten sonra kurları mış olan bir adamın yardımı ile bu 
Jllll~ oldnğundan, :ıvukal ~ yüksek Avrupa sefalethanesinin en gizli reıa'etlerini ortaya 
Beylerin '·re\ ıııi nıezkt'ıı·d 1 - çıkarmaya muvaffak olmuş ve bunları olduğu gibi de 

ğ yazmıştır. 

saat 15 de lhu·oyu ıe~r·ifJeı·i ~-~ 'Mo111tekaırlo) 1110111 ııe de& ~----_=-_ 
rica olunıll'. ' ~ 
Ruznamei müzakerat: l me~ oldujunu anlamak ıs .. §_~ 

-- _=a yet11n11er ınutlaka bu tefri~ _ t - 'raa,iirı sııulığı i~lf•ri .1 :: 

~ - ~l•·cıınıa tı;ıkk;ıııla I\ kam11zm okumahdn·· f 
IJ ı ii za k eJ' e f.fiıııı:ıııı 1111111111 ııııııııı1111111 ıııııııııııı 111111ıı11ııııı11111111ııııııııııı111ıuııııııııııı111111111ıııııııııı11111111ııııııııı1ıııııııııııt1ıııı111 1111111 ııı ıııı.ı~ 
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Ahmet Rıza Bey 
[ Bu mak ul~nin hı rinc i k bmı dıı ıı kü ::a\ 1mı 1~:ıdı r J 

Ahmet Rıza Beyin bu faaliye· - Kalk gidelım. tamir ettir· 
tinden pek müteessir olan Ab· diğim sarayı gezelim dedi . 
dulhamit ozaman gerek paristeki Zıli bastı, gelen hizmetçi) e : 
sefiri ve gerek hususile ğönder- - Ferit feyi çağırınız l dedi. 

diği adamları vasıtas •le kendisine Tıknazca, kısa boylu, zeıd ve 
avdet ve yahut hic olmazsa sevimli çehreli bir=si girdi. 
ı.ükut teklif ediyor ve mukabı· Bugün Londra sefiri olan Fe· 
linde bir çok paralar nimetler, rit Bey Ef. o ıaman meb'usan 
ıütbe ve makamlar gösteriyordu. katibi idi. 

Fakat Ahmet Riza Bey içinde Üçümüz beraberce tamir olu-
bulunduğu bütün fakril ihtiyaç- nan Çırağan sarayanı gezmiye 
lara rağmtn bu teklifleri daima gittik. 
ıert bir nefretle redetti ve etra- Ahmet Rıza Bey gene o eski 
fında yapılan ihanetlere rağmen tanıdığım ad ~m, zerre kadar 
bu hususta, h ı ç bir zaman hiç değişiklik yok; gene o dimdik 
bir dakıka tereddüt göstermeğe kafa, o sert çehre, o tok ve 
tenezzül etmedi. basit konuşuş ! 

Ben bizzat bu tcsbammülfersa Bir müddet geçti, ben meb 'us 
fakrü ı htiyacın şahidi oldum. Ôy- oldum. 
le günler oluyordu ki yiyecek itti ıat ve terekkinin medisi 
ekmek bulamazdı. Bazan kira umumisine aza intihap edildim. 
parasını veremediğinden dolayı, Ahmet Riza Beyin İttihat reis
kapı dışarı atılırdı ve gecelerini ler ile arası bo2uldu, fakat ben 
Lüksemburg bahçesinin iskem- gene kendisi ile eski alaka ve 
Jeieri üzerinde geçirirdi. münasebet mi, eski hürmet ve 

Fakat elbisesi gene temiz, ba- muhabetimi idame ettirıyordum. 
şı dimdik, tavırları sert ve ha- Nihayet bir gün-meclısi umu-
şın, ıözleri tok ve basiti mide hayretimı mucip olan bir 

Y egine maifet menbaı - ara- hadise karşısında bulundum. 
sıra Mısırdaki kız kardeşinden Elli iki zattan ibaret olan bu 
ve yahut mealek arkadaşlarından mecıise - Ahmet Ri2a deyin It
aldığı cüz'i paralardı. tibat ve terakki fırkasından 

Tahsili bitir1p Azerbaycana tardı teklif o unuyordu. 
avdet ettikten sonra üstatla mu- Beni dehşet aldı; sanki üzer me 
habereyi kesmedim. Bakuda te- bir yıld rım ındi; Türk hürriyeti
s s etmiş olduğum "Hayat,, ve nin ılk ve kırı maz mücahidi gör
"İrşat,. namındaki yevmi Türkçe düğüm, metanetınin meftunu ol
gazeteler bir zaman ar - kendisi· duğum ve kendisinden ilk hurri. 

., nin ve arkadaşlannın netriyat yet dersleri aldığım bu .ıatin şimdi 
vasıtası oldu. hürriyeti bf n · msiyen hürriyeti 

Nihayet intihap oldu. Otuz memlekete temsil eden bir fırka
bir mart hadisesini müteakıp dan benim de reyimin inzimamı 
ben de lstanbula hicret ettim. ile kovulmasını bır nevi küf-

Artık Ahmet Rıza Bey mu- rü dalalet, t r mümmin kendi 
vaffak ve muzaffer olmuştu; mabudunu inkar etmesi gibi te· 
cıhanşümul bir saytü ~am sahibi JAkki ettim ve havsalama sığdı· 
idi. İstanbula vasıl olur olmaz ramadım. Hiç ağlamak biımiyen 
"endiıini görmeğe g ttim; bu bende bir hıçkırık başladı. ~yağa 
mülakatı ebediyen unutmıyaca- kalktım, sadrı azamlardan, vüze
cağım. Ahmet Rıza Bey meclis radan, vüke idan, kumandanlar
reısı idi; kartımı gönderdim; dan, meb'uslardan mürekkep 
derhal kendisi çıktı, beni bağ- olan bu heyete ağ.ıyarak yalvar
rma bastı, gözlerinden yaş sey- mağa başladım. 
lap gibi akmağa başladı. Oda- 1 

- Hiç o mazsa bir kere daha 
sına firdik. Orada cılıs bir adam kendisine müracaat ediniz 1 bir 
bulunuyor: heyet gönderinız, kend·sine şi-

- Nuradongyan efendi! dedi. kiyetler nizı anlatınız ve fırkanın 
__:_ Bu da benim Paris arka· başına geçmesini teklif ed nizl " 

. daıun, Azerbaycanlı bir Türk. dedim. 
diye ona takdım etti. Benim heyecan ve teessürle-
Nuradongiyan Efendi çıktı; rim tesir icra etmiş o'acak ki 

Ahmet Rıza Bey benim muba- bazı kimselerin ısrar.na rağ· 
ceretimden pek memnun ol- men nihayet doktor Nazım Bey 
maştu. dedi ki : 

- Ne iyi yaptın! Baraber - Ahmet Bey Rıza Beyi Ji-
çalı~ınzl dedi. yıkı vechile tanımıyor, O hiç bir 

Ben sevincimden, heyecanın- şeyi kabul etmez; mamaafih 
dan konuıamıyordum. Bu büyük bir daha kendisine müracaat 
ado.1mın Paris hayatını hatır!ı- edilmesini ben de kabul ederim. 
yor ve kendiııni meftuniyetle Bir hey'et intihap o 'unsun ve 
seyrediyordum. Ahmet Bey de bu hey' et ara-
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Uı/a şehrinde bir ha

rik z'ilhur ile şehrın ha
milen muhterek olup yal
nız H11zreti ibrahim Rıev
hisselc!mın türbeı şeıite

lerine ate~ siravet etme
diğini gazeteler rivayet 
eaivorlaı. 

ımda bulunsun? ,, 
Merhum sabık adliye vekili 

İzmirli Seyit Beyi, ismini şimdi 
hatırlamadığım bir zatı ve beni 
intihap ettiler. 

O zaman Ahmet R, .. .ı Bey 
Ayanda idi. Gittik, Ahmet Rıza 
Bey bizi pek basit bir tarzda 
kabul etti ve oturur oturmaz: 

- Ha J iıittim ki beni İttihat 
fırkasından tard etmek istiyor-
larmıtl Onlar kim, İttihat kim? 
İttihat benim. Fırka da benim. 
Ben onlan tard edeceğim, mem-

Ruhl Beyin defte _~·inden: 16 

Piyanonun kapağını kal
dırıp mumları yakını~.'. 

Bir ruh cisme ink ı lap ederek go7-e görüneceliti .. 

Dantt; Aig:J1eri 
Gene bir tarihte, Selanikte 

bulunuyordum. Gayet iyi görüş
tüğüm biı İtaly.ım mektebi mü
dires'nden, bir gün şu davetna
meyi aldım: 

"İta lyadan gelen meşhur med
yon Madam ( ... ) şerefme hususi 
bır çay vereceğiz, şehrimizdeki 
İtalyan muteberanmdan bazı ze
vat davet edilmişlerdir. Sı zin de 
teşrıfmizi bilhassa istirham eyle
rız, efendim. 

Melle O ... P ... Mm P ... 
Böyle bir davetiye alınca du

rur muyum? Hele meşhur bir 
medyomıa teşerrüf edeceğımi 
anladıktan sonra .. 

Levent boylu, müstesna bir 
İtalyan güze.ı o an Me'le O ... 
büyük bir nezaketle beni med
yom hanıma takdim etti. 

- f şte size bir Türk genci ki 
isp rtizme had;se'erini büyük 
bir a!aka ile tak p eder; kendi-

sinin medyom olduğunu zannet
miyor um; Jikın okuduğu şiirler

)~ bizi çok defa rnanyetizme et
miştir. 

Bu iltifata mu~abele etmemek 
nezaketsizıi k · o.ur, dedim ki: 

- Melle piyanosiJe, bahusus 
geçende çald ğı"Röproş damour., 
ile beni ve.: cdü stiğrak içinde 
buaktaklaaını ga iba unutuyorlar. 

Mecliste İt · lyan konsolosiJe 

bazı muteber aileler vardı. Biz, 
erk~kler, bır ınasunıun etrafında 

toplanmış, hafıf tert•p siyasi bir 
bahsa da mıştık. 

Jeket har cine çıkaracağım! 

Küstahlar ! » 

Ben dondum 1 Yalvarmak is
tedim. Bizi din emes ni rica ettim. 

O mağrur başını b r taraftan 
bir tarafa satlıyarak: 

- Sen bunlarm içinde ne 
. gezers ol bunları tanıyormusun? 

Bunların işı guc.ü hilekarhktır. 
Sana acırım 1 

Dedi ve bizi hiddetle terketti. 
Bu kerre ben pek mahçup ve 

münfai l idım. Seyit Bey bana 
hitaben: 

- Gördün mü ya 1 Biz onu 
daha iyi biliriz. Dedi. 

Eveti O öyle idi! Abdülhami
de karşı da, kendi arkadaşlarına 
karşıda .. yüksek bir seciye, 
metin bir ahlik, kırılmaz bir 
gurur, eğilmez bir istikamet : 
işte Ahmet Riza Bey 1 Siyasi 
cereyanların mücade e devri 
esnasında pek kıymetli olan 
bu sıfatlar heyhat ki daha 
geniş düşünceli, daha müte
hammil seciyeleri, daha zikzaklı 
istikametleri istılzam eden ida
re devirlerinde siyasi adamlaran 
felaketlerini mucip olur. Fakat 
Riza Beyin şerefine olarak ilave 
etmelidir ki, o, bu felaketlere 
dahi ayni metanet, ayni gurura 
mukavemet ettı! Ölürken dahi 
başı dik, sözü tok öldü ve Türk 
tarihine lekesiz bir isimle göl
gesiz bir hatıra bırakarak Türk 
nesillerine yüksek bir seciye 
nümunesi verdi. 

Ağa Oğıu Ahnıet 

Mevzuumuz Türkiyenin istik
baJi ve istibdadın tesiri idi. Bu 
vadide en çok söyliyen ben 

idim; Türkün kabil ı yet ·nden Ab· 
dülhamit istibdadının nihayet bir 
gün bu kabiliyete çarparak tuz· 
a buz olacağından hararetle 
bahsediyordum. 

Derken Melle 0 ... nin yüksek 
ve bi!Jur gıbi sesi yükseldi : 

- Efendi ler, hanımlar ara
sında bu 'unduf. unuzu ve sizin 
küçük s·yasetın izin on arı hiç de 
alakadar etmediğini unutuyorsu 

nuz. H .::ie bedii zevkten başka 
bir şey anlamıyan Ruhı Beye 
zoraki politıkacılık yaptırmak 
iyi bir şey değildir. 

Ben hemen yerimden kalkttm; 
büyük bir reverans yaparak : 

- Emrinize muntazırım mat· 
mazel. 

Dedım. 

- Öyle ise şu piyanonun ka
pağmı kaldırınız ve mumlan ya· 
kınız. 

- Maalmemrıun:ye. 

Matmazelin ar1ulannı yerine 
geHrdım. O, taburesine oturdu, 
Lize en güzel parçaları büyük 
bir maharetle çalıyordu. 

Musikiden sonra Mm. P ... 
dedi ki : 

- Medyom Hanımın fevka

lade kabiliyetlerinden, biraz ol
sun istifade etmek istersek, 
bızi reddetmezler sanırım. 

Hepimiz alkışlarla bu temen· 
niye iştirak ettik Zavallı kadın, 

reddedemedi ; kocasının yüzüne 
bakh, ondan da muvafakat işa
retini alınca, mesele tamamlandı. 

Ben ne kadar memnundum, 
ilk defa olarak, bütün manasile 
medyom tecrübesinde buluna-

caktım. Vakıa genç madam 
Ka... da da birşeyler görmüştüm 
ama, kendisinin anlattığına göre, 
onlar basit tecrübelermiş, kuv-
vetli medyomlar, çok mühim 
hadiseler meydana getirirlermiş. 

işte şimc i, o kuvvetli med
yomlardan birile karşı karşıya 
bu.unuyoıum; Jak;n bakalım, bu 

ıyi kalpli kadın ricamızı da red
detmedi; !ikin bakalım, bu ka

dar zamandan beri görmesini 
arzu ettiğim büyük tecriibeleri 
yapabilecek mi? Meseli bir ru-
hun cisme iok11ap ederek gözü· 
müz önünde görünüvermesi! 

Hele bunu ne kadar istiyor
dum. Bu medyom hanım, her 

hangi bir rubu, Avrupalıların 
eserlerinde okuduğum, fotografi-

lerini gördüm gibi, evvelce dün
yada yapdığı şekil ve kıyafette 
gösterse ne olur. 

Ruhların bu tarzdaki görünüş
lerini, bir takım hilelere, hokka· 
bazhklara isnat edenlerin de
dik leri doğru ise, bu kadınm 

böyle fevka ide bir şey yapma· 
sının ihtimali yoktur; çünkü çay 
için davet edilen medyom, bu
rada kendisine ait hiç bir hazır
lık yapmamış ve yapmasına da 
imkan yoktur. 

(Bitmedi; 

Gavya 
Şükufe Nihal Han• 

yeni şiir kitabı L im~n şirketinin, bi! 
mıze nazaran taır 

müdüı ü Hamdi Bey, lıtaa 
iki kanadını biri birine ha 
bağlayacak bir " Sınt " k 
için uğraşırken refikaaı 
Nı hal Hanım, yeni 
bir şiir kitabına « Gayya • 
mini verdi. 

ŞükUfe Hanımın 16tfen 
da hediye ettiği ve tlzerine 
irlere mahsus bir dalp 
929 tarihini athğı bu 
eser masamın üzerindedir; 
yorum. 

Şairlerin mi muhite, m 
mi .şairlere tesir ettijini 
ilimi Ahmet Hatim tetkik 
dursun. Ben bu eaeri o 
hükmettim ki muhitin pir 
rinde tesiri müthiftir. 

Şükufe Hanımefendinin 
dediği şey nedir, biliyor 
nuz ? Bir geminin atet d 
Bu buluşu görünce Hamdi 
yin Liman ıirketi ml1d6ril 
gücü daima gemilerle up 
olduğunu habrlamamak mil 
olur mu? 

Maamafih, tair, kitabmm 
taraf lannda muhitin fevkine 
haricine çıkmışbr. Şu bayat 
hahlığında aç kalan 
için Şükufe hanım, çok ince 
hissi tiirler yıı zmlf. 

Halbuki, zevci Hamdi 
malüm olduğu üzere bet 
ayakkabı boyatılan bir m 
kette hayat pabalılatı o 
cağını söylemişti. .-

Gayya kitabıma '9 aam 
feainde bir ·•geccllk,, ma.eııı.&t!l'I• 
var ki şöyle başhyor: 

EsJc;din, ne yazılr. ,a.J ıecJilt. 
Golen rm/tlmne lı" Jo,,omaJıırtl 
Yrrit/Jın, oldun da aen ~. *ılt 

Yine d;k_üm um, glıte """'°"""' 
Görüyorsunuz ki ba lot'• 

tasarruf ve iktisat mlcad 
hengimesinde muhakkak 
şabeıeri sayılabilir. 

Şaka bertaraf, Ga11ayı 
derin ve ateşin hisleri 
eden bir şiir kitabma çok 
kışmış buldum. 

Toplu 

Gla 
~levadı muzirreden m 
ra ve ancak çocup el 
v~ n1üf it Huasın nıul 

vi saf ve sıhhi bir s1H 

Cuma 

ll 
M-· 
l9'- . 

Gont~in dotu~u. b,28 - W,. ı 
.hyın dogu~u : 9,12 - """' : 

Namaz •akitleri 
~.batı oıı. lktnd 

6,04 12.24 15,38 

Bugünkü han 
Razgdr lıa/i/ P.- • ,_ 

olacaktır. 
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Himayei etf al kongresi 
-------

Dün altı şubenin iştirakile 
toplandı 

Scıraçanebaşında büvük hir Himayei 
etf am binası yapılacak 

~tanbul Himayei etfal cemi· 
Ytbnin aenelik kongresi dün 

lallt 15 de Fatih, Beyoğlu, Üs· 
idıdar, Kadıköy, Bakırköy, Be-

Y•ııt teıkilib namına gelen 
llıurahbasların iştirakile toplan
~ışt!r . . ~ongreyi heyeti merke-
zıye . . s· b' ş teııı ıvas me usu em-
ıetr B . ın . açmış, bilahare kongre 
re ·~ 

d 
ıs ·ıgıne Tevfık B. ' katipliğe 

e Fe . t Yıı B. intihap olunmuş ur. 
E\'Ve•" 'k . ru a sene' ı mesaı rapo 

0lcunnıuıtur. Raporda Saraçane· 
başında Amcazade Hüseyin paşa 
?ncdreaesi araasmda büyük bir 
liimayei etfal binası inşası tasav-
~rundan bahsedi.mektedir. Burada 

bir yurt, bir kreş, piçhane, doğum 
tvi açılacak, süt damlası Beya
zıttaki yerinden buraya nakledi-

lecektir. Bu bina dahılinde açı-
1-cak yurda K alenderdeki 80 ço
cuk nakledilecek, çocuklara ilk 

tahsil yapbrıldıktan sonra kola

Cl'ık, yamacılık, sobacılık gibi 
•llıeli san'atlar öğretilecektır. 

Siit damlasının şimdiki yeri 
ıayri sıhhi olduğu için yeni bi
btya taşınacak, bu suretle Hima-

Y~i etfale ait bütün teşkilit bir 
binada toplanmış olacaktır. 

Geçen seneki faaliyet bal<kın-
cı;· .. ..,,, 

a ızanat 'verilirlcen hi•h••Ml sut 
dilirıası çocuklanna yapılan yar· 
dun zikredilmektedir. Burada 

da 200 çocuğa muntazaman süt 
verilmiş, bundan başka elbise 
dağıtılmıştır. Süt damlası hari
cinde 50-60 çocuğa elbise ve 

kundura verilmiştir. Bunlardan 
başka sanayi mektebine girmek 

üzere lstanbula gelen, fakat gi· 
remiyen 18 çocuk memleketleri
ne iade edi l miştir. 

Senelik faaliyet raporundan 
son• a senelik hesap raporu o
kunmuştur. 

Bundan sonra faaliyet ve he
sap raporlarının tetkiki için iki 
encümen teşkil edilmiş, encü
menler tetkikatını yaparak kong· 

re heyetine arzetmişler, kongre 
heyeti faaliyet raporunu tasvip, 
hesabatı da tasdik etmiştir. 

Müteakiben heyeti merkeziye 
intıhabatına geçilmiş, Şemsettin, 
Behçet, polis müdürü Şerif, Saim, 
Dr. Rıza Nuri, Tevfik Amir, 
Dr. Hikmet, Dr. Ali Şüktü, 

Beyoğlu belediye müdürü Kadri 
Beylerle Sadiye Halil, Nüzhet 
Hamit, Atıfet Nazım, Maşuka 
İpekçi, Şü!<ufe Nihal Hanımlar 
intıhap edilmiştir. 

Kongre münasebetiJe Gazi 
Hz. ne, B. M. Meclisi reisi Ka
zım, Başvekil ismet Paşalarla 
cemiyetin Ankarad.aki heyeti 
merlte!z•ye relsfiğtne a • zı tazi-
matı mutazammm telgraflar 
çekilmittir. 

Kibrit inhisarını almak için· 
Bir İsveç gurupu müracaat etti 

~er biriniz bir senede kaç çöp 
kibrit sarfediyor sunuz ? 

~A ~•hya kibrit inhisannı al
~ •

0 ~n bir laveç gurupu hüku-
ctımıze nı"' 50 "'raca atla sene 

::~detle .lribrıt inbisarının ken
~ıne verılmesini teklif etmiştir. 
lıi rup buna mukabil kibrit in· 

••nndan alınan parayı her 
'tn . 
f . e vermeyı ve yüzde yedi 
•ıııe 50 milyon dolar ikraz 
eıllıtyi teklif etmiştir : 

Dun bu hususta kibrit inbisan 
'-'Gdnrn Tahir Kevkep beyle 
t&Jijfen bir mubarririmize mu
"'-Ueyb ıu izahab vermiştir. 
,...-.. Böyle bir tekliften idare
""' . ~ lın resmen haberi yoktur, ve· 
'n lllaınasıda tabiidir ; çünkO bu 
d c_-k Maliye vekaletine ser 
i ~debilir. Maamafih bunun kibrit 
,,atıhllkini hemen arttıracağını zanottttn · 
tild· ıyorum. Kibrit portakal de-
~ib ~r. Memleketin nufusu ve 
tt ~te ihtiyacı bizce tamamen 
~~t edilmiıtir ve maalesef 
~le Paya nazaran sarfiyabmız 

..... •tağıdır. 
•Grk· ~ k'b ~ye.de garptan şarka doğ-

dt 1 rıt ıstıhliki eksilerek gi
•· r,f en kuvvetli latanbuldur son-' z . , 1 nur, Aydın gelir. 

l~~an~uld~ .senevi dir adam 
çop kıbrıt sarfettiği halde 

şark şehirlerinde bu istihlak 
ancak 6-7 çöptür. Halbuki en 
yüksek istihlak mıntakası olan 
ıehrimizin 1225 çöpüne muka
bil Afrika da dahil olduğu hal
de dünyanın senevi istihlaki 
1250 çöptilr. Binaenaleyh lstan
bul dünya sarfiyatının bile aşa
ğısındadır. Medeniyet ilerledikçe 
ancak şehrimizde bütün tedbir
le.re rağmen 15 sene sonra bu 
miktann yilzde on artabilece· 
ğini zannederim. 

oe 
Darülfünunda 

Divan toplandı 
Darülfünun büt..,esi 

ne oldu? 
Darülfünun divanı dün N t 

Ô B . . eşe 
mer . .'ın rıyasetinde toplanmış 

ve Darulfünuna ait bazı mes' e
leleri müzakere etmiştir. 

Bazı refiklerimiz evvelki gün 
~aarif. vekili Cemal f-!üsnil beyin 
rıyasetınde fakülte reıslerinin bir 
içtima yaptıklannı yazmışlarsa 
da, bu doğru değildir. Cemal 
HüsnU B. sadece Darülfünunu 
ziyaret etmiştir. 

Darülfünunun yeni bütçesine ge
lince, bütçenin maarifte tetkiki 
henüz bitmemişHr 

Emanette 

Belediye meclisinde 
Umum belediye meclisinin fır~ 

ka gurupu yarın, meclisde pa
zar günü toplanacaktır. Mec isin 
bu seferki içtimaında, tiyatro 
ve konservatuvar binaları ile 
bazı inşaat hakkında bir Alman 
gurupu ile yapılan it'lafnamenin 
de müzakere edilmesi muhte
meldir. 

Adliyede 

Yeni tayinler 
Dokuz jc~emurunun 

ta vin enıri geldi 
Ad iyede yeni bazı tayinler 

icra edi miştir. İcra katiplerinden 
Ali Kemal B. Y alovaç icra me
murluğuna, icra katip erinden 
Hilmi B. Haymana icra memur
luğuna, Fatih sulh mahkemesi 
katiplerinden Kemal B. Sandıklı 
icra memurluğana icra katip
lerinden Ahmet Rifat B. Baba
eski icra memurluğuna, birinci 
hukuk mahkemesi katiplerinden 
Saıahattin B. T orbah icra me
murluğuna, icra katiplerinden 
Mustafa - Sıtkı B. Inegöl icra 
memurluguna, icra katiplerinden 
Mehmet Suphi B O h . . . r angazı 
ıcra memurJugu· na b' . . h k k , ırıncı u u 
katiplerınden H·f· B Ed' a ı . ıme 
• 1 v 

ıcra memurıuguna birinci hukuk 
katiplerinden Bahaettin B. Bali 
icra memurluğuna tayin olun
muşlardır. 

Vedia FJ. davası 
Kızıltoprakta ltcodiaine · yUz 

vermemesinden mugber olarak -
Vedia H. isminde bir kızı öl
dürmekle maznun Fikret Ef. nin 

muhakemesine yann sabah İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam olunacaktır. 

Yarınki celsede muharrir Sa
bahattin Reşit B. , şahit sıfatile 
din enilecekt r. Bundan sonra 
müddei umumiliğin mütalaasını 
bildirmesi muhtemeldir. 

Temamen ödenmi' 
Ziraat bankasının Doyçe Or

yent bankta bulunan matluba
tının talep edildiğini yazmışbk. 
Mütemmim malumata göre bu 

matlubatın bankalar arasında 
müteamil olan havale muameli
tından mütevellit olup tamamen 
tesviye edilmiş bulunduğu öğ
renilmiştir. 

•"'"'"'""""' ....... ""'""'"'"'. İ Bugün 1 i MHf K 8inf Mff SlnDR ~ 
I Haftanın iki güzel filmi ~ 

~PHRJf RDf BiR fif Cf~ 
; ESTER RAL5 TON tarafından / 

~ ÇILGJN GENÇLiK : 
1 KLARA BOV tarafından ; 
; Bugün matineler: 1- 3,45 ve 6,30; 

•""-""~"' ........... ""'"'"' ~· 
1 ~ba~ lfyatro$Unda bu gün maline 

&aai 15,JOda ı.ıe aJaom &aal 21,JOJa. 

Avukat 
Zehra 
Ferit 

Komedi 
3 perde 

Nakili: ı. 
GalipBev 

ŞEHREMANE f i 

~m ~ ~ 
1111 

11111111 

3 - VAKiT. 7 Mart 1930 ~ 

T ardiyö kabinesi 
(Üst tarafı birinci sayıfamızdadır) 
M. Herriot, M. Tardieunün 

teşkil etmiş o duğu kabinenin 
tamamen siyasi bir kabıne oldu
ğunu ve fırkalar arasında bir 
mütareke akti esasına müstenit 
bir kabine vücude getirmek is
tiyen M. Tardieunün bile arzu
suna tevafuk etmediğini söyle
miştir. Mumaileyh, radikal sos· 
ya ~ist fırkasının demokrat kütle 
ile daimi surette temas halinde 
bu'unması lüzumundan bahsetmiş 
ve kendisinin sosya•istlerle müş
terek b•r takım prensipleri o!du
ğunu kaydettikten sonra radıkal 
sosyalistlerin programlarının ken
dilerinı sağ cenahtan ziyade sos-
yalistlere yaklaştırmakta oldu
ğunu ilave etmiştir. Mumaileyh 
radikal sosyal;stlerin bir mütare
ke liabinesine iştirakten imtina 
etmiş olduklarını ve bu suretle 
hareket etmelerinin sebebi ma
ziden almış oldukları ders oldu· 
ğunu söylemiştir. 

M. T ardieu, her şeye rağmen 
hükumetin umumi menfaati na
mına programını tahakkuk ettir
miye gayret edeceğini beyan 
etmiş ve daima cümhuriyetçiler 
ittihadını tavsiye etmiş olduğunu 
hatırlatmıştır. 

Mumaileyh radikal sosyalist 
fırkasmın 1924 senesinden 1926 
senesine kadar ve son teşrinisa
ni ayındanberi sosya.istlerle be
raber ve fakat. diğer bütün de
virlerde ekseriyetle beraber rey 
vermiş olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiıtir. M. Tardieu, sosya
listlerin müzaheret etmekte ol-
dukları hükumeti hemen öldüre
cek derecede kuvvetli olan aki-
delerini müstehziyane selamla-

. mıt ve meclisteki ıimdiki ~kse
riyetio. al,<..11lJ.iY.~.tJ.rıa.J:~fX~• altq>a 
girmesi için hiç bir sebep olma
dığını söylemiş ve: 

- Gümhuriyete hakim olan 
adettir! demiıtir 

M. T ardieu, kimsenin kendisini 
hiç bir suretle muaheze edemi
yeceğini beyan ettikten sonra 
sözüne şu suretle devam etmiftir: 

- Kendi içinden çıkm~ olan 
hükumete müzaheret ve onun 
programını tasvip edeceğini üm~t 
etmekte olduğum medis ekserı· 
yetinden bahsederken b.u ek~e
riye. in M. Poincare'nin !şare~ıle 
intihap edilmit 400 meb us~ ıh: 
tiva eden 1928 senesi ~k~erıyetı 
olduğunu söylemek ıstıyorum. 
Biz vazifemizi memleket huzurun 
da ve memleket için ifa .ediyoruz: 
Mesai programımızı sıze te~dı 
derken bu mesainin ifa edıle· 

bilmesi için size bir ~ü~arek.e 
teklif ettik. Siz istemedıoız. Bı-

enaleyh cümburiyet prensiple-na • . . 1 . e tevfikan bu mesaıyı ya nız ı nn d w• 

başımıza ifaya teşebbüs e ece~ız. 
Bu mesaiyi yalnız başımı~a ıfa 
ettiğimiz takdirde istersenız tek-
rar görüşürüz. w 

(Merkezden, sag cenahtan ve 
bir takım sıralardan bir çok al-

kışlar.) M d' 
Paris, 5 (A.A) - .Tar ıeu-

den sonra beyanatta bulunan M. 
Herr.ot vahim bir takı~ ahval 
ve şerait altında başvekıl oldu
ğu sırada kendisinin .de fır ~ala
ra bir mütareke tekhf etmış ve 

binesini devirmiştin t..,, avaze
Jeri) 

Mecliste gürültü hasıl olmuı 
sağ ve sol cenah birbırine küfür 
etmiye başlamıştır. M. Herriot 
sözüne devamla şöyle demiştir: 

4C- Sizin kabineniz sağ cenaha 
istinat ediyor. Onun muaveneti 
olmaksızın yaşamazssınız. İşte 
.size meydan okuyorum • .,, 

M. Herriot, M. Tardieunün 
M. Briand ile birlıkte takip et
miş olduğu harici· siyasetin ra· 
dikaller tarafından 1924 sene
sinde ilan edilen siyasetin neti
cesi olduğunu söylemiş ve şu 
suretle sözüne devam etmiştir: 

- Bizim sulh siyasetimizi ta
kip .etmek suretile elde edilen 
neticeler karşısında yaşasın Tar· 
dieu diye bağırıldığını işitiyo
ruz. Halbuki içtinabı kabil ol• 
mıyan fedakarlıklar ihtiyar edil
diği zaman hata ve kabahat 
sol cenah ittihadına tahmil edi
liyor. 

M. Herriot sözlerine radikal
lerin hükumete itimat beyan 
etmiyeceklerini söylemek sure .. 
tile hitam vermiştir. 

Sosyalistlerden M. Renaudel 
hali hazırdaki hilkumetin teıkil 
etmekte olduğu en büyük teh-
likenin yeni kabinenin siyasi 
fikirlerine kat'iyen iştirak etmi· 
yen sağ cenaha istinat etmesi 
olduğunu söylemiı ve sosyalist
lerin sağ cenahın cümhuriyette 
yerıeşmesine mani olmak için 
mücadete etmiye azmeylemiş 
olduğunu beyan etmiş ve netice 
olarak şu sözleri söylemiştir: 

"- Demokrasiye ihanet eden 
hlikiimetin aleyhinde rey vere-
ceğiz.,, J .... ı ~ ·· ?" 

FrandaiıL BOuillorı hükumete 
itimat reyi verecek olan rilfe
kasının vaziyetini izah etmiştir. 

Media reisi sol cenah radi
kallerinden M. Bascounun iti
mat tal ri :ini okumuş M. Tardi
eu de bu takrir üzerine itimat 
talep etmiıtir. 

Paris, 5 ( A.A) - Meb'usan 
meclisi Tadiyeu kabinesine 263 
reye kartı 316 rey ile itimat 
beyan etmiştir. 

Merkez, aağ cenah ve ıol 
cenahın birçok sıralanndan 
kopan alkışlar hükumetin zafe
rini ilin etmiıtir. 

Buakıam ~ 
Sinemaları 111 

Majik - Hicran 
Etuval - Sipahiler Kıral•. 

LUksenburg - Şehrazat 

Ekler - Gençlerin 7..afer 

Melek - Çılgın gençlik 
Alkazar - T arzanın intikamı 

, Opera - Uçan donanma 

Şık - Şarlo 

Elhamra - Seni sevdim 
Milli - Kadın ve kumar 

Asri - Halkın sesi 
f'ransız - Palyaçonun ölümü 

Alemdar - Kohen Kelli deniz 
hamamında 

Beşiktaş Hilal - Voyv~ 
Tiyatrolar: ------fakat bu teklifin kabul edilme

mit olduğunu söyledikten son
ra demiştir ki: • Maamafıh, bir 
kaç gün sonra radikaller milıi 
birlik kabinesine girmişlerdir. 
Siz Liheye gittiğinız zaman mil-

1 · Darülbedayi- Avukat Zehra Ferit 

li menfaat "lamına aleyhinizde 
her türlü harekette bu unmaktan 
istinkaf edeceğimizi ilin ettik. 
Fakat, siz teıekklll etmiş olan 
Chautemps kabinesinin Londra-
ya gitmesine müsaade etmedi
nız. 

[Sağ cenahtan ••Tardieu ka· 

1 
Bar ve M ü z lkholl e r ! 

Garden - DuoKleo iris, Elli Lis, 
frena, Nandi Balet 

Maksim - Talmaç ve Sirıl ,Jülyet 

Jirarden 
Mulen Ruj - Arlzona 

Dobo revü 
revüı.ü 

Türkuvaz - Florcl, Mezeyi 

1 Baleti 
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Sus 1 yahut seni pataklarım 1 
• Löbel,, orospu karının resmen gözde tanıl
masındaki t~nalığı kırala söylerken şehveti 

kabarmış olan kır af böyJe bağırdı 

Ona bir çok nasihatJar verdi, 
saray adetlerini kendisine an
lattı ; yükselmesine karşı büyük 
bir haset duyacak olan Şuazöl 
ile, gözdelik makamında gözü 
olan hemşiresinden ihtiraz et
mesini tavsiye eyledi. 

Bu kadar adi tabakadan b;r 
kadının böyle büyük bir rol oyna
ması "Rısölyö,, yü tazip ediyor
du. Fa\<at her şeyden istifade
sini temin etmek itiyadında bu
lunduğundan, vaziyetini yüksel
tecek hiç bir vesileyi kaçırmak 
istemiyordu. 

"Yüzsüz,, bir çok düşündükten 
sonra metresi "Lanj,, bir unvan 
snhibi olmazsa işin kıymeti kal
mıyacağına kanaat getirdi. Hemen 
kafadan M. dö " Rişölyö " nün 
reyini sordu. "Rişölyö,, işin aldığı 
,ekilden adeta korku vor ve böyle 
şcy'cr yapılamamasmı gönülden 
diliyordu. Hiç bir kaydı mühim· 
sememeğe alışmış olan "Dübarri,, 
maniaların kolayca refedileceğini 
"Rişölyö.,ye temin etti. 

Onun aklı biraz kıt bir kar
deşi varmış, bu adam para uğru· 
na her şeyini fedaya hazırmış, 

hem de bekirmış. 
Herif tamamen yola getirile

bilir ve matmazel "Lanj,, iki ay 
olmadan ona vararak kontes dü 
Barri lakabını ala bilirmiş. Bir 
defa unvan sahibi olursa, saraya 
takdim edilmesi kolayla§ır ve 
bu izdivaç sayesinde resmi 
gözdelik ilanı mümkün olurmuş. 
Yeni gözdenin kendine verilen 
ro ü ıfaya henüz ehil olmadığını 
tasdik ediyordu; maamafih .aile
sile biltün noksanları kapataca
ğım söyJiyerek övünüyordu. Mat 
ınazel "Lanj,, en aptal kadını 
rezalete alıştıracak kadar ya· 
mandı. Bir mermeri bile canlan
dıra bilirdi; bu işi "yüzsüz,,ün 
keyfince halledebilecek olan da 
ancak matmazel "Lanj,, idi. 

Kıratın matmazel " Lanj ,, a 
olan sevgisi gittikçe artıyordu. 
Kadını gördükçe bütün irade
sini kaybediyordu. Kendi pres
tiş ettıği bu gilzele herkesin 
arzı ubudiyet etmesini istiyordu. 
Kadının kont dü " Barri ,, ile 
evlenmesi fikrini hemen tasvip 

etti. "Löbel,, efendisinin orospu 
karı hakkındaki muhabbetinden 

adeta korkuyordu. Bu kızı o 
~ak~ime bile cesaret cdcmP.mişti. 
ileride işidebHeceği tenkitlerden 
çekiniyordu. 

Bu vaziyet karşısında, himaye 
etmiş olduğu bu kızın çok gü
zel olmakta beraber, bunun an
cak bir peçici keyf olabileceği
ni, ve <>f eudisini çok sevdiğin
den bfy. c bir mahlükun gözde 
olduğu takdirde bütün Fransa-

betimi alenen ilan etmek istiyo
rum. Onu saraya takdim ettire
ceğim, ve kimse ağazmı açamı

yacaktır.» 

«Löbel» ısrar etti. Kırala olan 
sevgisi dolayısile fazlaya gitti. 

Kıralın böyle bir şey yapbğı 
takdirde tebaatı yanında hiç bir 

kıymeti kalmıyacağını şiddetle 
söyledi. On beşinci Lui bu söz 

üzerine sabırsızlanarak ıömine

nin önündeki maşayı kaptı ve 

sa.iık uşağma güzel bir dayak 
yemek istemezse susmuını em

retti. 

Her fikrini efendisine söyle
miye alışmış olan "Löbel,, bu 
kat'i ve hatin hareketten fevki· 

iade korktu. Kendisinde esasen 
kalp sancıları vardı. Korku ken· 

di üzerinde öyle bir tesir yapb 

ki, o akşam şedıt bir sancıya 

tutuldu ve iki gün sonra öldü. 
Matmazel «Lanj» kıralın ken

disi hakkındaki temayülüne hail 

olmak istemiş bulunan bir adam 
hakkında muhabbet besliyemez· 

di. "Lobel,, in ölmesinden asla 
mliteessir olmadı. "Löbel" , ka· 
dma, vardığı yftksek mevkie gö
türecek ilk adımlan attırdığı 

halde pek çabuk unutuldu. 

Yeni gözdenin en mühim düt
meni M. dö "Şuazöl,, kıralı ik-

na ile fikrinden vaz geçirmek 
için ne mümkünse yapb. Fakat 

kırat yapılan tenkitlerden niha
yet içerliyerek, ve yenemediği 
bu aıka kapılarak bqvekile 

dedi ki: «Sizi çağırttığım veya 
benimle çalıımağa geldiğiniz 
zaman hükümete mutaallık me
saili müzakere için birlqiyonız. 

(Bitmedi) 

ee 

Türk· Yunan 
mahkemesinde 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesi diln bazı dava• 
larla meşgul olmuftur. Madam 
Lukis, Kostantin Nikola ve Mar
garit Cukoloı taraflanndan muh· 
telif sebepler ve iddialarla Türk 
hükumeti aleyhine açılan dava· 
lar 14 nisana talik edilmiı, Ka· 
rapulos isminde bir ıabıın Şark 

demiryolları ile Vagonli aley
hine, Raşit Beyin Yunan hnkrı
meti aleyhine açtığı tazminat 
davaları talik olunmuş, Mediha 
Hanımm Yunan hükumeti aley
hine açtığı dava da karara 
bırakılmıştır. Bunlardan maada 
Yani Kara Nikos ve Vi'..rlamisin 
açtığı davalar müdafaaya kalmış
tır. 

da pek mühim kılükal çıkaca- ı ( 
1 ğıııı evvc•den haber vermiye ... ~ ...... _v_u __ K_U_A_T_, __ _ 

lüzum gördüğünü söyledi. Y "' h d 
Kıra! cevaben dediki: a2 ane yan 1 

Dün Cibalide Fener caddesin-
"Z .. vallı Löbelim ... Eğer ho- de Rıfat ve İhsan Beylere ait 

şun-t gitmiyorsa müteessıfim.Fa- yağhanede yangın çıkmış ve 
kat senin himaye ettığin kız şa· binayı kısmen yaktıktan sonra 
vaoı p ı restiştir. Onu deli gibi söndürülmüştür. Yangının sebebi 
seviyorum. Hakkındaki muhab- ocağın, çatısından geçen aaç 

Merakb şeyler ] 
~ 

Yeni bir lngiliz lokonıotifi 
' 

Londrada Şeker Bayramı 
. Reımlnl glSrdOğtıntlz ha c 

lokomotif son zamanlarda İn 
liz demiryollannda itlemlye b 
lamlftır. 

•Chut Chut,, ismi verilen bil 
makinenin ne suretle imal edit 
diği bllyQk bir ıır olarak ıakll' 
mlmaktadır. 

Şekli itibarile g6ze biraz ~ 
rip g6rlhıen bu makine, ıtırt' 
itibarile &teki makinelere faik' 
tir. 

Bir filim öldü 
Hayata degtrmenci çı; 

raklzgile giren 
Prof. Rayit .. 

Londrada ikamet eden Mtısllbnanlar bayram namamıı Voking 

camiinde eda etmiflerdir. Cami, cemaati alamıyacak derecede 

Son posta ile gelen Londrl 
gazeteleri Okafort dariilfünuod 
filoloji mnderrislerinden Doktot 
Rayitin 6ldilğliııil haber Yeriyor' 
du. Doktor Rayit kendi keadioİ 
yetiftirmif bir Alimdir. 

küçük olduğundan namaz bahçede kılınmış ve hatip hutbesini 
açıkta irat etmiftir. Bu içtimada Efgan sefiri, Lord Hedley ve 

Ledı Hedley hazır bulunmuılardır. Kendisi alb Yatında iken met' 
keple ılb1llen bk arabada ha~ 
tada 1,S tilin ücretle çahımlf! 
bir ıene sonra bir değirmendi 
amele olmUJtur. 

• 
inek tablosu flnıonuıın~ Hun 

Abbas Hilmi paşa aley- Kızını İran veliah
dine verecekmiş! 

Tam on bet yqma kad•' 
okuma yazma bilmiyen profu6' 
okuma yazma öğrenmiye koyıJ' 

hinde garip bir dava 

Pariate birioci hukuk mahk. .. -
mesi sabık Mısır Hidivi Abbas 
H.lmi paıa aleyhine açılan garip 

ve oldukça meraklı bir davayı 
rll'yet etmiye başlamıştır. 

DUn gelen Fransız gazeteleri 

bu dava hak"1nda ıu tafsilatı 
vermektedirler : 

Fransanın eski Guatamala 
konsolosu, kendisinde bulunan 

ve meşhur ressam Troyon tara

fından yapılmış olan bir tablo-

borunun kaplamaları tutuştur

muş olmasıdır. 

lf. Tahtakalede kayıkçı Emin 

ile arkadaşı Ahmet 28 numaralı 

kahveye gitmiş ve orada bir 
çalgı çaldırmak yüzünden hamal 

Şikago Tribnn gazeteainin 
Ankara muhabiri Amanullah 
Han Hz. nin Tnrkiyeye YUku 
bulan seyahati mQnasebetile bazı 
malumat vermektedir. Bu mala. 
mata göre Amanullah Hanın 
lsviçrede tahsil etmekte olan 
kızı İran veliahdi ile evlenecek· 
tir. Bunun için Amanullah Han 
ile lramn Türkiye sefiri arasında 
bazı görüşmeler vuku bulmak

larak yavaş yavq Yunanca, LI' 
tince, F ranaızca tahsil ebDİfı 
daha sonra biriktirdiği 40 ister 
lin ile Haydelbergte bir kurf' 
devam etmiıtir. O zaman prO' 
f esör 27 yaşına bastığı zarn•" 
felsefe doktorluğu için Haydel' 
bergte çalışmış ve onu almıt' 
muvaffak olmuştur. 

BilAhare profea6r Rayit Ok' 
fort darülfünununda filoloji 111111 

derrialiğine tayin edilerek kıf 
metli eserler bırakmııtır. J tadır. 

Şikago Tribnn· muhabirine hoşuna gider. Abbas Paşa dd' 
kkina her gelişinde tab~o>' 

göıe bu hareketler, Amanullah 
saatlerce seyreder. 

Hanın Efganistana avdeti için Diğer taraftan gtınOn birin, 
bir mukaddime teıkil ediyor. konsolos efendi hukuk mahlcl' 
J<endisi bu hususta Türkiye ve ~ 
Iran tarafından müzaheret gö- mesine bir dava açarak sabi 
receğint ümit etmektedir. Hidivin bu tabloyu 175 biti 

Esasen Efgan kabileleri de franga satın almak için -6' 
Amanullah Han lehinde bulun- verdiğini, bu paradan 5bin frangı"' 
maktadır. da ödediğini iddia etmittir. 

=====:=========:::: Meseleyi haber alan Abbl' 
yu satmak istemiştir. Tablo, Hilmi Paşa, tablonun pek b~ 
çayırda otlıyan birkaç ineği tuna gittiğini itiraf etmekle b 

11 
göstermektedir. Konsolos bunu raber satın almayı aklıJ1°r, .. 
arkadaşlarından Jovit isminde bile geçirmediği gibi peşin °

1 
.. 

bir berbere vererek mllnasip bir rak para da vermediğini söY e 
müşteri bulmasını rica eder. miştir. . btJ 

Bu tablo, berberin daimi mUş- Paris mahkemesi şirndı ef" 
terilerind~n olan sabık Hidiv garip iddiayi halle~mekle J1i 

Abbas Hilmi paşanın ziyadesile guldür. ~ 

orl''' 
etmittir, bu sırada nıern sille Ali isminde biriıini döverek 

cerhetmiştir. 

Jf Aksarayda Adnan ve Ali 

Rıza isminde iki adam sarhoşluk 

neticesi, o civarda bir evde 
cereyan eden bir kavgaya iştirak 

hakaretle halkın birik~:Jıtl" 
sebep olduklanndan ya 
mışlardır. 5 sif'' 

lf Son 24 saat iç c'e bil 
otorı'0 kat ve. iki hafif geçen 

kazası olmüştur. 



0Bulmacao 

BugfJnka bulmacamız 

1 
Soldan sağa: 

t - Sıcak demir [3], iplik tahtası [6] 

3 - Bir ağaç [3], dik [4], beraber [2) 
- Varidat getiren şey [4] 

~ - Oturacak teY (8] 
& - Alt değil [3], lzmir [3] 
~ - .. [4], bilgi (4) 
t .._ K6çök kitap maaası (5] 
' .._ Semavt mah16 [S], niyet (4] 
. - Yaşa (21 su 11l..no&a C9J. 1m1W"'(2J 
')--v~oo. köyYa llsam ile anne [4] 
1- Ot halı [5], damın aksi [5] 

1 
Yukardan aşağı: 

.._ 3 [2). hamalın kutusu [ 4], Acem 
t brab [3] 
~ .._ Hacer [3], nota [2], ateş nıtan ( 4] 
~ .._ Anne [2], iplik [ 4] 
g ....... İskambil beyi [2], erkek nine [ 4] 
~' Terzinin kaybettiği feY [5], her [3] '1:: lındat, yalvaf14 [4], birinci [3] 
' llenkU uzun kum&4 (71 

litnet hayvan [2], caka [S), yapış· 
D \an bir hayvan [4] 

Gh kapatış [5), imek mastanncLın 
lo.._ hal sıguının müfret mütekellimi [2] 
IJ Taburun bUyUğü [4), yıl [4] 

' Çizgt çeken [6] 

l!vlenrne 
ı.._ Donanmayı hnnaa)'UD kaptan
~dan merhum hafız Ah t 
~, '- . . me 
~ •enmeaı ve mhaaebei bu-
~ e müdilrü Cemaı Beyin 
~ dtıı MOzeyyen Hanımla Ern
d lYeti umumiye ıer komiserler
~~ F e,zi Beyin nikib meraai
l'b..~lbı gOzide davetliler buzu. 
~ Beyoğlu daJrei belediye
d e Yapılmııbr. Tebrik "Ve saa-
et dileriz. 

7eşlddfr 

~Se.ı~enberi çektiğim. mllz
~ . b.ır haatalığın teşhıı ve 
~, . ~ınde g&terdiği hazakat 
~1:-ni muamelesile minnettar 
b., iını Cerrah pqa hastanesi 
~ 0PeraUSrtı Dr. Burhanettin 
~u defa Rontken tedaviıi 

da g6rdllğn muhtenik 
hastalığımı da tam zama

~~ethiı ederek gece ıaat 
~ff • lhım gelen ameliyatı 
' k alayetle yapmlf "Ve 'baya
'' Uriarnuthr. Bu kıymetli 
\. lbOtfik doktora kartı besle
~-~ tOkran ve minnet hiı:erimi 
ı·~e • rını. 

6 Mart930 

Borsalar 
Kamt>yı> 

1 Jngiliz liruı Kr. 
"T.L. mukabili Dola 

ı ·rank 

l.lrct 
Bclga 
Drahmi 

... 

.. . 

Js. Frank 
Le\•;ı 

Florin 
ıturon 

Slllag 
Pczcta 
Mark 
7.lotl 
Pengö 

!o Ley Karaş 

l Tilrt llruı Dinar 
.. Çcrvoncç Kurus 

Nukut 

ı lsterllo (lngtll:ı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Fraü [Fransız 
~ Liret [ltalya 
o Frant ı Belçika) 

Drahmi [Yunaıı] 
Frant [lsvtçreJ 
Leva 1 Bulgar J 

1 f<lorfn (Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak] 
1 Sllıng !Avusturya] 
J Peıeta ırspanyı] 
1 RayşmartfAlmanvı 
1 Zloti . J.chlstan 
1 Pengö !Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar f Yugoslovyaj j 

1 Çevoncç Scvyet · 

Altın 
Mtttdlye ' Borsa 
Banknot 1 harici 

Tahvllleı 

lstfkru dahili ·,·adcll. 
Düyunu muvabadc 
lkramlyell dcmlryolu 
lmnbul tramvay şlrkctt 
Rıhtım Dok ve Antrepo; 
lstanbul anonim su Şr. 

Hleae seneetırı il 
iş bankası 
Os"1anlı baııbsı 

Açıldı ı.;: 10pandı Seyrisei ain 
Merkez 1.unteıl Cılatıı Koprıl bıı,1011 .ı 
l~evo~lu 2%1. Şube ıcentesı l\n ııhmu 

diye l iam tlıında lııarıbıı l74 

ın alya ~ostası 
( ANAF ARTA ) vapuru 9 

Mart Pazar 1 O da Galata 
nhtımmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkfır iske
lele~le birlikte Dalyan, Mar -
marıs, Çanakkale Geliboluya - ' ugrıyarak gelecektir . 

Bozcaada post ası 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

8 Mart Cumartesi 17 de idare 
nhtımmdan hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşt 

Çanakkale, Lapseki Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Trabzon bir inci postası 
( A N K A R A ) vapuru 10 

Mart Pazprtesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samıun , Gireson ' 
Trabzon, Rize, Hopa ya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
ıile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket g(lnG yük kabul 
olunmaz. 

Kiralık büfe 

Tıcaret ve -28.hirt!;~~~·-,• 

Köprü-Kadıköy-Haydarpaıa 
iskeleleri dahilindeki büfenin 
•eıaelltf 800 lirada talibi uh
desindedir. Fazlasiyle kirala
mağa talip olanların 10 mart 
930 tarihinde saat 16 da le
vazım mUdilrlOğiine gelmeleri. 

t'letlu -ne.ret bona.. lr&ttbhımumUltı 
tvıa.fmdan "'1lmlftlr 

Buiday 
Yumuşak 
Kırılca 

Sert 
- Zahireler -

Çavdar 
ArpA 
Mısır 

ı-·asulyı 

Okkaeı 
Asamı A.a ... ı 
K.P. K. P 

ıs 2s ıs ıs 

ili l!i 16 2o 

9 ı• 
7 ıo 

lstanbul ikinci icra memurluğundan : 
B!yoğlunda Calutıısarayda Parali apartı
manmda 4 numaralı dairede mulrim iken 
elyevm ıltametg4hı meçhul bulunan Zare 

Zekaryan Efen diye 
Oamanlı Bankasının basene! zimmeti

nizde matlubu olan dokuz yüz otuz üç 

lira ylrml sekiz kuruş on paranın 13-8-928 
tarihinden itibaren °!o 9 f alz ve masarifi 
icraiye ve saire ile tahılli emrinde daire
mize vukubulan muracaat ve talebi üze
rine tarafuma taıhr ve tebli~ icap eden 
ödeme emri ikametgAhınızın meçhuliyeti 
ıerhile teblığ kılınamadığı mUbatiri tara
fından verilen me~ruhattan ınlıııılmuına 
mebni tebliAatı mcıkOrenin ilAnen icrası 
ltarargtr olmakla tarihi ilAndan itibaren 

bir ay zarfında 930-507 numaraıile ilrinci 
lcrha. dairesine biz1.aı müracaat veyahut 
ta nr1 olar ak i eh 
b 

aanın ı irini müstelzim 
lr itirazı k t . . bir anun ıert ve ıtycırunı müber-

yın varakai ıUbutiye ibraz ve müddeti 
mezkOrenin hltaınıru ınilt 1c· 

·zarfında bimza de,'111 te:: ıp )Jirmi gün 
Ld J ye ey emedı~ 

niz taıı;; lrde ınezl:Or bank d . 6
'-a ar ıyesınde 

bulunan merhun kundura nı I a 7.emeıfnfn 
rehnin paraya çevrilmesi tariktle be 

!Atı . . d gıya n 
muame ıcraıyeye ipti ar kıJınaca~ 

lQmunuz bulunmak \'e menlcu) mali::: 
paraya çevrilmesine mütedair ödeme em. 
rinfn tehi~ makamına kaim olmak üzere 
ilAnı keyfiyet olunur. 

[ ____ z_A_v __ iL_E __ ~----ıı 
lranın Ho.y vilAyetinden aldığım pa· 

saportumu ':'-Y~tdm. Bu~~lann aşağıdaki 
adrese getırdıklcri takdırde memnun 
edileceğini aksi takdirde yenisini alaca-
ğımı lltn eylerim. 

Mercan Valide hanında odnhaşt ilbra
him ağa vasıta ile I lüseyin hın Mahmut. 

.& Gelen be\ ı ml'ktcbindcn aldığım 

•• 
ŞARK MALET HOLASASI 

kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devadır.Bilümum ec
zanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu. Telefon 
Istanbul 78. 

'fe~chlJlisatı iktısadiye T .. \. 
şirketiuin 

Hı•ycti ııımımiyesi 31 mnrt 1930 ta
rihine mQ!!ndif paznrtı-•İ ~nu aaı 1 lde 
Galatadn Bnlıtiyar hanında dairei mah
susunda ruznnmeyi tt"tkik ''!' mOzakerc 
etmek üzere ıçıimn edecektir. 

1 - l\]ı•cfoi idare '" murakıp ra
porlannın lnraati, 

2- Bilı1nço Ye L.fır '" znrnr he"abı 
nın tetkik ve ıasıJjki, 

3 - ~lcdı~i idare aza~ı ııııı iıı ı ilıııbı 
ve murakthın tnyini l ' t' iicn·tinin 1r<:biti 

4 - Mcclİ!!İ irlnre azasına verilecek 
mezuniyet. 

İı;tinındn hnZJr lıııluıımıık için ~ir
keı İn cshaıııındun bin ııdcdinr malik 
olınnk lazım gddıği ilan olunur. 

ta"diknamcmi zarcttim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü ) oktur. 

208 numaralı Fethi 

.& Antikacı Hacı Şeref Efendiden 
aldığım beş yüı lirıılık senedimi ka) bet· 
tim. lfükmu olmııdığını ilıln ederim. 

1 lııcı Fazıl 

ı·ürkiyede: 

7 - VAKiT. 7 Mart l'J3U -

·'DOMUZ l\1..AJlKA., 
namile maruf ve bugüne kadar 

en mükemmel cins olarak 
tanınmış 

KRUP 
BIÇAK, ÇAT AL 
ue KAŞIK rntınılarım 
her yerde musirren isteyiniz ! 

Alameti farikalnrı: 

Birinci derece 
Alpaka gümüşlenmiş 

® 
ARTHUR KRUPP S. A. 

B ER N D O R F (ffuusturyoJ 
Bıçak, çatal ve kaşık takımları, gümüş 

ve Fakfon masnuatı fabrikası 
Türkiye mümessili : GEORGES HİLBERT 

« Pnııl İ\lC'rİnıı Ticnreı lııırwııi halefi ., 
iST ANBUL ESK REJİ HAN 

T ezyıdi sermaye beyannamesi 
Adapazan Emniyet bankıı~ı Türk anonim şirkednln ticaret kanunile şirket esas 

mukavclenamesi hüklimlerine göre 27 Mart 929 tarıhinde toplanan hissedarlar 
heyeti umumiyesinde iki yüz bin Türk lirası daha artırılarak şimdiye kadar iki yüz 
hin lirıı olan sermayenin dört yü1. bin Türk lirasına çıkarılmnsıııa karar ,·erilmiş ve 
bu urctle nrunlan sennaye miktarının tamamını taahhüt ve altmış ilç bin dokuz yüz 
seksen lirasının ödendiği Adapıızan noterliğinden musaddak 16 • 2 • 1930 tarihli 
taahhütname ile banka mektubu \e ticaret kanununun 391 inci maddesine tevfikan 
meclisi idare ve mürakipler tarafından imza edilmiş müşterek bevnnname ve· bu 
hususa ait dip;er kAğıtlardan anla..,ılmış \'c bu sermaye artma~ının ticaret kanunu 
ıle şirket mukavelenamesi hilkümlcrinc muvafık olarak yapıldığı gorlilmüş olmakla 
keyfiyetin tescili ve ilAnı için ticaret kanununun 391 inci maddesine tevfikan bu 

beyanname verildi. 
f ktısat Vekili namına MôslC§<U' Şaktr 

Alelumum banka muamchtile müştegil Adapazan Emniyet bankası Türk ano
nim şirketinin 5 • 3 • 930 tarih \'e 1754 • 80 numaralı lstidasile odaya muti ve 
tescili talep edilen tezvidl sermaye beyannamesi münderecatı kanunu ticaretin olbap-
tnki ahkAm ve mevad;na tedikan aynen defteri mahsusuna kayt ve tescil edilerek 

harcı mukabilinde ziri tasdik kılındı. 
Ada1>Dzart Ticare oe Sanayi odMJ 

Vilayet daimi encümeninden: 
Tophanede on yedi odadan ibaret Kılınç Ali pap medresesi 

otuz bet lira bedeli ican ıebri ile talibi uhdesindedir. 23 mart 930 
tarihine milsadif pazar günü kat'i ihale muamelesi icra edileceğin
den taliplerin encümeni viliyete mUracaatlan. 

Etıbba odası riyasetinden: 
Üçllncü mıntaka Ebbba oda11 heyeti umumiyesi 7 mar:t ~30 

cuma günü saat 14 te Darülfünun ~o.nferan~ . salonunda ıçtıma 
edeceğinden bililmum Etıbba Dit tabıbı ve dışçı beylerin teşrifleri 
rıca olunur. 

Karton fabrikası inşaatı 
Tii1 ün inhisarı umum] ı11üdürlü-

ğünden: 
İdaremiz için 

her gün gelip 
alma lan. 

bir Karton fabrikası tesis edilecektir. Taliplerin 
Galatada mubayaat komisyonunda şartnameyi 

Cemi~reti Be1ediye toı>lanıyor 
Şehremanetindeu : Cemiyeti umumiyei Relediye 

ruarıın doknznncu pazar gmıu aat 14 te toplanacaktır. 
L\zavı kiraıııın ıeşrifleri rica olunur. 
~ . 

- Üs/eudar lıult,uk hdkimltğ·na~n: Ka
dıköyünde Zühtü paşa mahalle
sinde Kalamıı ittisalindeki hane· 
sinde sakin Kamil ağanın ika
metgAhı meçhul Yuvan efendi 
zevcesi Elenko Hanım aleyhine 
mahalli mezkflrda Kalamış iske-

lesinde atik 5 ve cedit 30 numa
ralı arsanın namına kaydının 
tashihi hakkında ikame eylediği 
davanın 27-2-930 tarihli celıei 
muhakemesinde ilanen tebligata 
rağmen gelmiyen müddeaaleyha 
baklanda gıyap kararı ittihaz 
edilerek tapu kaydının istilimı
na ve 12-4-930 cumartesi günü 

saat 10,30 da vakti muhakeme 
tayinine ve yemi mezkfirda mnd-
deaaleyha Elenko Hanım mah
kemeye gelmediği takdirde gı
yabında tapu kaydı tetkik ve 
indelicap şahit istima edileceği 
ve mahkemeye bir daha kabul 
edilemiyeceğine dair karar veril
mit ve mllddeaaleyhanın ikamet
gibmın mechuliyetine binaen 
gıyap kararnamesinin bir nüsha
sı mahkeme divanhanesine talik 
kılınllllf olduğundan tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere key ... 
fiyet gazete ile de ilan olunur. 
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Gueteye ctınderllecek mektoplınn iııcrln idare lçln~e l İdare .1 yazı) a ~ 
alt se ( Yaıı ) işareti kon·ılma~dır. r 

r ..... .,,. ......... ı._ ı.ctuı. .. ı... • ..... u wuht't'rnols ........ t' '••• " au'n:ut ..... ı.rn ( 
••ırloı..-d- •• ııa.ı..- .,Gnduicatınclaa W.r~ ..... ·ut ddl!d;r. 

l==---===-=-=-====-=--=======-= 

( Defterdarlık ilcinata • ' 

~--------------------' SATILIK MA~AZA HiSSESi - No 3, Cami sokağı, Hacı 
küçük mahallesi ve No 218 Mahmutpafa caddesi bir çatı a'tında 

iki kısım, odalı mağazaların 10 da 9 hissesi aatı ' ıktır, Mezkur 9 
hisseuin bedeli 4 senede ve 4 taksitte verilmek p.rtile tahmin 

edilen kıymeti 18,387 liradır. Satıı muamelesi pazarhk ıuretıle 29 
mart 930 cumartesi günü saat 15 te İstanbul defterdar ığmdaki 
satış komisyonunda yapılacaktır. (R - 14) 

Dsküdar mal müdiirlz'iğünden: 
SATILIK EV: numaralı 42 Mur11diye sokağı Caferağa mahal· 

lesi Kadıköy iki kattan ibaret o1up birinci kat bir oda bir mutbah 

bir ıofadır. ikinci kat iki oda bir ıofadır. Tahmin o'unan (1600) 
lira kıymet def'aten vtrHecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 

% 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muame'esi 17·3-930 pa

zartesi günil saat 15 te Üsküdar Mal müdürlüğündt- a 'eni müza· 
yede uıuhle yapılacaktır. (R.) 

Jf SATILIK BAHÇE - Numarası 24 Arayıcıbatı sokağı Osman 
ağa mahallesi Kadıköy 750 ziraı mıktarında olup ebniye yapılma-
sına elveriılidir. Tahmin olunan 750 lira kıymet defaten verilecek· 
tir. Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçe.si alına-
caktır. Satış muame esi 13/3/930 perşembe günü saat 15 te Üs

k~dar mal müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R) 

* SA TıLIK EV MAA DÜKKAN - Numarası 44-46 Muradi· 
ye sokağı Caferağa mahallesi KAdıköy tahtında dükkan ve zemin 

katta mutfak 1 oda 1 sofa ikinci katta 2 oda 1 sofadan ibarettir. 

rahmin edilen 3000 l•ra kıymet 2 senede 2 taksitte verilmek şartile 1500 
ıira bir:nci taksıt ihaleyi müteakip verilecektir, Mü" ayedeye iştirak 
edeceklerden % 7 buçuk pey at çesi alınacaktır. Satış muamelesi 

17-3-930 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar malmUdllrlüğünde 
a leni müzayede usuli e yapılacaktır. (R.) 

• SATILIK ARSA - Numarası 234 Selamsız cadd~si Selimi 
Ali efendi maha lesi ÜıkUdar Poğaza nazır ve arkası açık olup 

bina inşasına elveri şlidır. Ve 266 arşın miktarındadır. Tahmin 
o:unan 200 lıra kıymet d~f'ated verilecektir: · MUtayedeye ittitak 

~· ece'ideraen n n 7 buçuk PL y ak~ui ahnacaktıa': . Satış 1 muamele~i 
13 3-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar Malmüdürlüğünde 
aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

lf. SATILIK ARSA - Numarası 11 Maslak sokağı Çengel 

köy mahallesi (256) arşun mıktarında oJup bina in~asına müsaittir. 

Tahm:n olunan 128 lira kıymet defaten verılecektir. Milzayedeye 

iştirak edeceklerden °1o 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Sabş 

muaoieJesi 13-3-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar malmü-

dürlllğünde aleni müzayede uıulile yapılacaktır. (R) 

~c:: ... ::a~c::~::a~c::--~C!JC:--::t~c::---::ac:..-::şr:::..-;::1r:::419::1~ 

~ KAP.PEL " . ~ 
~ ıa.mamile tekemmületml~ ~ 

~ fon! !ü~Ltf_•'.; !: :n~:' ! / tettlh ~ 
~ .~ttiğı ~akin.• KAPPELdu Hafif. metin •e zant ceJ 

~ 
Her cihetı teahhüt olunur, ve takaitJe .. tıın. ~ 

· • • Türkiyt: yeıane umumi acentesı 1 
Y Şinorkyan. latanbuJ. Sadıkiye • han 31-33. Tet S 2256 

~tt-~c--:::1~c--::1c:..-:ıı~~c--::aa!!l!:l~c--::w-a----o-~ 

DeVlet Demiryolları H. paşa 
mağazasından: 

. Mağazamızda külliyetli miktarda çelik, : bakır, telgraf fincanİ ve 
koışe~i. ligatif hususi motör yağı tazyiki hava çekici parçalan, 
llılet dolabı, ·saç lavha, kırık cam, rezdül yağı ve benzin deposu 
mevcuttur. 

Bunlar aleni müzayede ile 13-3-930 tarihinde saat 14 te Hay· 
darpa,ada sab 'acaktır. Taliplerin müracaatlerı ilin olunur. 

8İNCİBÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYCK IKBA~JİYE 3 5, O O O LiRADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMİYELER VE 

10,000 LiRALIK BiR MOKAF AT 
l3u rertipte kazanan numaralar tekrar dolaha konulmaz 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galatasaray karşı~ında 
Aıo•vur Han son ı.:~t Xo. 3 

Yerli mallarla ucuz giyin
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. 

}$/anbul dilrdüncü icra mt:murlutundan : 

Hatice Hanımdan ~lustafa i\lahir Beyin 
almış olduğu mebaliğe mukabil birinci 
derecede birinci numarasile teminat irae 
ettiği Aksarayda Çakırağa mahallesinde 

Davutpasa iskelesi sok.ağında atik 30 cedit 
38 numaralı ahşııp hanenin nısıf hissesi 
otuz gün müddetle ihale! evveliye müza
yedesine vazolunarak beş yü7. lira bedel 
ile talibi uhdesinde olup ihalei kat'iyesi 
icra kılınmak üzere yüzde beş zamla 
on beş gün müddetle mü7.ayedeye kondu. 
M"zkOr hanenin müştemilAa mezkur 
haneye kapıdan girildikte kırmızı çini 
döşeli bir methal olup meth:ılde bir kat 
avak merdh·enden çıkıldıkta ufak bir 
s~fa üzerinde bir oda verli ocaklı kırmızı 
çini döşeli ve emme basma tulumbayı 
havi bir mutpak ve mutpaktan bir kapı 
ile bodrum katına inilir. Me7.k0r zemın 
katı eveelden kömürlük olnrak istimal 
edilmektedir. He!A ve sofadan bahçeyede 
methali vardır. Merdivenden yukarı çıkıl
dıkta bir sofa üzerinde yerli camektnlı 
ve dolaplı iki oda bir'helA mevcut, Ü5t 

katta bir sofa üzerinde bir oda bir bell 
vardır. Hududu: Sağ tarafı belediye ça-
vuşu Ômer Efendi hane ve bahçesi arka 
ve sol taraftan tarik mahal cephesi Davut· 
paşa caddesile mahduttur. Meaahası 
umum erazi mahalli tahminen yüz on 
yedi metre murabbaı olup lmk ye?i 
metre murabbaı bina mütebakisi bahçedır. 
Derununda medyun sakindir. l\lezkO.r 
hanenin tamamının kıymeti muham~enesi 
3500 lira olup talip olanlar kıymeti mu
hammenenin yüzde onu nisbetinde pey 

h 

akçelerini alarak 929 - 5975 do~ya nu· 
marasilc saat üçten dörde kadar ~g.3.930 
tarihinde lstanbul dördüncü icra memur
luğuna bizzat \'e bilvekı\le müracaat 
eylemeleri ilin olunur. --

Satalık ankaz 
Kar tal mal müdtirlülündcn: Kar· 

tald Büyükbakkal köyünde kıs· 
men harap ve kısmen münhedim 
kırk bir adet hane ankazı, tah
min edilen bedeli 1249 liradır. 
Müzayede 15 mart 930 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat on 
üçte maha linde müteşekkil ko
misyonca ıatı ' acaktır. 

SIHHATiNiZi 
iHMAL 

ETMEYiNiZ~ 
lmtıyaılı yrnı bir 
uıulle vücud• 17.r· , 
tirilen LINIA kr· I 
men ıcm1ıliği1ulc : • 
eder ve vucudun 
hututunu inccıtır. 
EUırtlkl ve daya· 
nıklı bir trik9dfn

1 
ı 

mamul olan LINIA J ..... , .. 
hem sporcuların > ' · '' '• 
llrm ameliyat gl>rcnlerın krmcri olııp 
fenu1 vt ceurl taıyıkı ıaycunde fııı. 

kın ıuhuruna nıanı olur. 
lstanbul'da yalnız Beyoğluııda 
Tünel meydanınd~ ·12 ~uına,rada 
ve lstlkliil caddesınde .lU5 No.da 

\._, J.RouHel ) 
mağaıalarınaa satılır. 

H11ı11ıl mapaasınd• onu tecnıbr edlnıı 
't'eJ'abut batnın kutru ve tam boyunuzu 
'bildirmek ınrctilc adrcsinııc gbndHme· 

miıl isteyiniz • 

--
MATBAA VF,. iDAREHANE : 

1ST:\~r t·L. Rahıa l i , Ankara cat'dcslndc • Y ı\ l\IT 'ıTROVıo 

Trl • tHO ( Jı ,lJ;E l!l ERi l 1!71 ı ) I :LI l~ I l Ki) Tr•,.afı \'ılKIT. rort• ~u'""'. 
,. 

İstanbul Liman Sahili Sıhhi 
ye merkezi ser tababetinden : 

Merkezimize ait Kavak istimpotunun müceddeden 'mal ettir' 
cek teknesi i!e kazam ve mak nesin;n tamiratı kapah zarf us 
mevkii münakasaya vazedi]mi~ ve yevmi münakasa 27 mart 9 
tarihine müsad ıf perşembe günil saat 14 olarak tespit ediJmİ 
Taliplerin mezkur inşaat ve tamirata ait kararname suretile 
saddakalarmı almak üzere her gün Galatada Kara Mustafa f' 
caddesinde kain merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya 

tirak edebilmek üzere olbaptaki kanuna tevtıkan ve kararnadJ 

muharrer olduğu veçhile tanzim ve imla edecekleri teklik mek 
lannı münakasa vaktinden evel mezkur merkezde milteşe)t 
ıhale komisyonuna tevdi eylemelHi ve Tıcaret odası vesikal 
da işbu tekhfname derununa vazeyıemeleri i An olunur. 

m~ee~seeeseeeeeeaBS'I 
a> Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 
ID Hakim oğlu Ahmet Refik Bey 

i a ü~~Tr ~Wt"~~Ş~~'l"~ndu 
~ Bütün nümunelerilc ameli ve nazari mühim bir ıerhtit• 
S Her cildi 150 kuruş~r. Satış merkezleri: İstanbul Ankara cad' 
S desinde V AKIT, CiHAN ve İKBAL kütüpaneleri. 

~~ese~~~eeıee~~ 

r=:: . ' Çocukların neşesı . 
Ebeveynin saadeti! 
K•ıuıılık, ıafiyeti umunıiyc n 
&iniı rabahııhltlarına kartı biıs

lcrct dolctorlar tarafındu lavu· 
1• edile• 

senofe1Tato 
lı:uYVet llAc ını dtlnyanın ber t .. 
rafınde •alidrler •c çocuklar 
bQyük bir memnuniyetle kullan .. 
rak pek bilyük raidt ~önnelı:te
dirler. Htr rcıanrde bulunur. 

l ~TANBl'L • EllHEMANETİ ILANATI 
~-===·"='==============o===---..-==""= ...... _,, 

Şı:tırema•ı tır.cıen: Anado uhisarı temizlık işlerine ait iki ıne 
kep martın dokuzuncu r azar günü Üsküdar Atpazannda 
Beyoğiu temizlik işlerine ait iki beygır ile bir merkep mart' 
on ik nci çarşamba günü saat 9,5 ta Fatih atpazarında bildi 
zayede satılacağından tahpıerın mahalli mezkii. da memuru m 

1 susuna müracaatları. 

/ 5tonbul d6rdüncü ıcra daire5ınden : 
IIa~l.öyde kiremiıçı Ahmet çelebi mahal
le~inin atik kalaycı cedit kalaycı hahçe~i 
ve kırk merdi,·en sokaklannda atik 22 
mükerrer dürt def:i 22-24 cedit 10·26-
28· ~0-32-3-+ i\o. lu üç bap hane ve bir 
bap hane ve bir hap fınn elyeYm dort 
bap hane ve bir bap fırın arsasının his
sedarlanna : 

r (issedar olduıtunuz gayrı mentul~t 
hissedar Perestan hanımın borcundan 
dolayı mahallen haciz edilmiş \'e tama-

itibaren on gün 7..arfında 929 - 33 ~ 
numarasile t~tanbul 4 üncü icra dair' 
müracaat etmeniz lüzumu tebliğ old 

:;:::::::::::ıı:ıu::::=sı1::::::::111::1:::111 .. .. .. .. .. .. .. .. .. mütahauısı 

ii DOKTOR 

ii Ahmet Hamit 
ii GaJata, Voyvoda cadJ,i' 

ii Atina bankaıı yanmda her~ 
ii " t 
ı: uç en aonra. ' "·' ' l'iatı 17 Titrk lirası v 

Poıta Ur g6ndcrilcn kemerler muvarıtı ol· 
aadıj1 takdirde tebdil veya bedeli iadr 

edilit • 

mına dört bin lira kl\·met takdir olun· 

ı muştur. Anırmağa • konulacaktır. Bir 
diyeceğiniz olduğu halde tarihi iltndan 1

1: ••••••••••••• - ....... _. •• •••• a 
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