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Cumartesi 

3' 8 
~tay} 1930 

Etibba kongresi Gazi Hz. 
Doktorlar dün toplandılar Antaly~yı teş· 
t>ıvanı haysiyetin hakkı huzuru 10 ·f ·J 

liradan beı liraya indirildi rı ettı er 
V

erllmlvecek ? Çarşamba gUnü İzmirden ha-
Gazetelere reklAm 1 reket eden Gazi Hz. evvelki 

Dilnka içtimadan bir intiba 
Etibba oda11D1n senelik kon- izale edilmiştir. Odaya duhuliye 

lreai dGn Nat ikide Darillfilnan 6cretlerinin mukassatan ahnma
onferana Nlonunda toplanmlfbr. ıına karar verilmiıtir. 

Celaeyi oda reili doktor Tev- Oda için münasip bir bina 
filt Salim P•ta •ÇIDlf, bq ay aranmaktadJr. Henüz bir yer 
~el tqiql olunan odanın ıe- bulunmamıttır. . 
ilet maliye bid t• 1 H · Bundan ıonra aekız aylık aye ı o an azı- . . . 
"na kadar ·ıki • · ti bütçenin mliı:akeresıne geçılmıf, 

umumı ıç ma 
~-... mecburt oldujunu, ikinci varidat ve maaari~at k_ısı~l~n 
di _ _... MQJa Aib~y~füıd~top- madde madde tatkık edılmıştir. 

c:ağına s3vle...;.+;- yet azasına verilecek onar lira 
. --~- i6friı'a bq ay zarfında 
t odanın mesaisini şu suretle hakkı huzur bir çok münakaşa-
l&aa etmi•tir. lara sebebiyet vermittir. Bir kı-

"baz. y ıım aza hakkı huıiının faı:la 
~ etibbanın yevmi gazete- olduğunu, tenzilini istemişlerdir. 
a_... e kendi reklimlannı yaptık- Mazhar Osman bey ise hiç pa-

g6r~lmllfr mucibi m6cazat para verilmemesini söylemittir. 
"-11 bu bal doktorlaraı ihtar Fakat nizamnamede divanı 
~~İf, illnlann netri meİıedil- ·haysiyet azalarına hakkı huzur 
·"Wr· verilmesinin mecburi olduğu hak-
-.:a:.f ay zarfında dart doktor kında sarahat bulunduğu için reis 
~'d' . ibtilif çıkrpıf, oda di- Mazhar Osman be~in teklifini 
~flltiibayaiyeti dört içtimamda re'ye koymamıtbr. Diğer hakkı 

.. ~1 h ı huzurun tenzili teklifi de müna-h.:C' ill arı • • etmiıtir. 
~ •catbi doktor tehrimize kata edilmif, neticede divanı 

haysiyet azasına beş lira hakkı 
b aa-.eı~re •erdiği ilin- huzur verilmesi kabul olunmuş

. &etaten oturdug· u otele 
r b aa tur. Heyeti idare azasından be-
BHf r' uıealeld haysiyeti 

d b herine ayda elli lira verilmesi 
· ~ en u h.J ve hareket k buJ d"I · ~e nıGdllriyetiain &- ·ı . a e ı mıştir. 

... vuautı e ( Alt tarafı 5 lnd aayıfamızdadır ) 

IJonsorsiyotn 
Uankalar arasında nasıl 
· · teşkil olunacak 
~brimizde bulunan on kadar muhtelif banka arumd b' k 
ıy d • · a ır on-
1_ onı t~kil edilmekte ol up malumdur. latilıbarabmıza 6 ılla, koosorsiyom ıu suretle tefkil olunacakbr: g re 
~nıet ne kadar para kovacak 1 

ICo~rıiyoma dahil olan her banka sermayesinden muaYYen 
nııktarda İngiliz Jirası ayıracaktır. Bunların yekOııu meseli 

i°':>f' iıterlin ederae 500,000 isterlin de hllk11met illve edecek, 
;• 1,000,000 a iblağ olunacaktır . 
.:.,g"ıl olunacak Jcomi~von 
~dan sonra konıorsiyoma 'da'filı olan muhtelif bankaJann mft- 1 

~erinden mOrekkep bir heyet tetkil olunacak, bu heyet kam
oııtrol heyeti reiıi Nurullah Esat Beyin riyaseti aJbnda çalı
boruda para fiatını tanzim edecektir: yani hllkiimetçe tesbit 
•bati bir fiata nazaran lngiliz lirası borsada yükaeJirıe kon-

• 
0~ piyuaya elindeki stoktan kambiyo dökecektir; ıayet her
e :r ~e~ez~I oJuraa bir miktar isterlin mObayaa edecek: bu 

~ailız liıuınm mua,,en bir ıeYiyede kalmuını temin 
r. 

gün akşam üzeri aaat 17 de 
Antalyayı ıe ~eflendirmişlerdir. 
istikbal merasimi fevkalide ol
muş ve bütün Antalyalılar Bü-
yfik Gaziyi karşılamak için da
ha sabahtan yolları doldurmuş
lardı. Reisicllmhur Hz. ne Da-

hiliye vekili Şükrü Kaya B. ile 
bazı meb'uslarımız ve Fahrettin 
Pt. refakat ediyorlardı. 

Reisicümhur Hz. Y enikapıda 
ikametlerine tahsis edilen köt
ke inmişler, iki günden beri bii-
yfik sevinçlerle bekledikleri 
sevgili halaskarlarına kavuşan 
halk gece yarılarına kadar köş-
klln etrafını kuıatarak alkışlar, 
" G . yaşa azı " nidaları ile ta-
zimlerini izhar etmişlerdir. 

Gazimiz halka iltifat buyur
muşlardır. 

Antalya, 7 (Vakıt) - Dlln 
ıehrimizi ıereflcndiren Büyük 
Gazimizin bugün şehrimiı:i ge
zecekleri, Serik kazasındaki a-

san atikayı tetkik buyuracaklan 
muhtemel ÖrülilyM B~tün §ehir 

r •e Dl içinded'ir. 
Antalya, 7 ( Vak·t) _ Halk 

sabahtan akşama kadar köşkün 
etrafında yekpare bir kütle· ha-

Jiİıde samimi tezahGratta bulun
muştur. Gazi hazrttleri akşam 
üzeri maiyetlerile bir tenezzüh 

icra ve T ophaoe tarikile yeni 
yapılan muazzam evJcaf otelini 
tamaşa ve Türk ocağını ziyaret 
buyurmuşlardır. 

Reisicümhur H.leri gilzergah
lanndaki kesif halk kütlesi 

tarafından hararetle alkıtlan
mıılardır. 

Kazalarla Bordur vJliyetinden 
tazimat heyetleri geldi. . 

9esim Oer Paş;' 

Kıymetli mDderriı ve Doktor 
1 

1esim Ômer Pap O.tadımız bir ı 
milddetten beri rahatsız bulu
nuyordu. 

Üstat ahiren iyilqmiıtir. Se
·nelerden beri bir çok kimselere 
tifa dağıtan Besim Ômer Pqa
nın tifayap olmasını memnuni· 
yetle ka11ılanz. 

-
Bugün 12 sayıfa 

··----------------------------J 
Darüşşafaka mektebinde 

Son sınıf talebesi dün güzel bir. 
veda müsameresi verdi 

Memleketimizin en eski bir 
ali n müessesesi olan Darüşşafa
kada dün son sınıf talebesi 
tarafından bir veda müsame
resi verilmiştir. Saat 14 te 
mektebin Sultan Selimdeki salo
nunda davetletlilerden mllrekkep 
güı:ide bir erkek ve kadın zümre· 
si toplanmıttır. Müsamereye saat 
15 te istiklal marşile başlanmış, 
bundan ıonra ıınıfın en kliçnk 
talebesi tarafından DarütŞafaka 

manzumesı oıcunmuşnır. Çolr 
alkıılanan bu manzumeleri mn
teakip talebe tarafından muhte
lif musiki parçaları çalınmış, Ka· 
zaska ve Kafkas uyunlan oyna
narak glizel bir monoloğ söylen
miştir. Beı dakikalık küçük bir 
istirahatten sonra gene talebe 
tarafından muvaffakiyetle Mol
yerin (Mürai) piyesi temsil edi
lerek geç . Yakit müsamereye 
nihayet verilmiftir. 

Borsada içtima Us. ~nnknsının teklifi 
Butıün kat1i pro· 
jc tcsbit edilec(k 

Bankalar konsorsiyomu hakkın
da son bir müzakerede bulun
mak tızere bu giln tehrimizde
ki 1 O banka direktörü Nurullah 
Esat beyin riyasetinde borsada 
toplanacaklardır. Bu içtimada 
kat'i proje tesbit edilecek ve 
bu gece Nurullah Esat B. tara
fından Ankaraya götnriilerek 
Maliye vekili beye verilecektir. 
Nurullah Eaat B. pazar gilnkO 
trenle tekrar ıehrimiıe dönecek
tir. 

Pazartesi gününden itibaren 
seçilecek S banka direktö~: 
den mllrekkep komisyon daımı 
faaliyetine başbyacaktır. 

Banka hükumete yap
tığı telkiflerde ne gibi 

tedbirlere lüzum 
gösteriyor? 

Oımanlı bankası tarafından 
bilkômete vukubulan ve fakat 

abükümetçe kab~l olunm.ıya~ son 
teklifleri hakkında birbirini mÜ
nakız bazı neşriyat olmuştu. Bu 
tekliflerin mahiyeti hakkında en 
son istitlaabmız şu merkezdedirı 

O.manlı Bankumın teklifi 
baıhca iki nokta üzerinde teka
süf ettirilebilir: 1 - Bankanın 
fıkrine göre .hali hazırda Tür
kiye için birinci derecede mil• 
him meaele Tilrk parasının kıy
metinde istikrar temin etmektir. 
Devlet bankası teşkili ikinçi 
derecede gelir. Binaenaleyh 
TürkiY.e Devlet Bankasının teşki-

- Pek ~enç m~farr/1/ere flhal -

Rnne - Havreı delil mi ? daha üç yaşında var, 
yok ; üçüncıl rom411ını tamamladı / 
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J\1. J\ı/. 11 ekili 
izmir, 7 (Vakıt) ·- Mılli mii

d F1faa ve!< ılı Abtüıhalik B. bu
r,im Afyoı•karahisar trenile An
karaya hareket etmiştir. 

t e n haberleri ı Sabık bir meb' 

İzmir iht1 vaç 1 stes1 
İzmir, 7 (Yakıt) - Kambiyo 

kararnamesi tatbikatına başlan
mıştır. Dündenberi det terdarıığa 
müteaddit müraacaatlar vuku 
bulmuştur ıhtiyaç Jistelerinin 
tast~ki istenmiştir. 

lzmirde millet mek .. 
tepleri 

lzmir, 7 (Vakıt) - Şehrimiz
de Mıllet mektepleri imtihan
larına 15 marttan itibaren baş
lanacakbr. 

lini paranın istikranndan son
raya tehir etmelidir. 
Osmanlı bankasının bu tekli

finde Devlet bankası teşkilini 
her naııl olursa olsun bir kerre 
tehir ettirmek, ondan sonra üç 
sene nihayetinde Bankanın hi
tam bulacak olan imtiyannı tem
dide çalışmak emeli hissedilmek
tedir. 

Oamanh Bankasının bu eme
lini istihsal edebilmek için dü
şündüğü çare de teklifinin ikinci 
noktasını teşkil eden ecnebi ma
liye miltahassısı olduğu zanne
dilmektedir. 

2- Filhakika Osmanlı Banka
sı elyevm İspanyada bulunmakta 
olan bir maliye mütah:ıssısına 
paramızın istikrarı teraitıni tet
kik ettirmeği tavsiye etmiştir. 
Bu mütahassıs Bank dö F ransm 
nüfuzlu bir adamı olmakla bera
ber Cemiyeti Akvam tarafından 
bazı memleketlerin maliye işle
rini murakabaya memur edilmiş 
olan bir zattır. 

Hükümetin daha evvel kont 
Volpi ve M. Müller gibi biri 
balyan, diğeri Alman iki milhim 
maliye miltaha11ısına müracaat 
ederek bunların para mesele.in
deki fikirlerini sormuş ve öğren 
miş olduğ\ı malum olduğuna gö
re icap ederse yeniden bir mü
tahassısa müracaat etmesinde 
bir beis yok ise de Osmanlı Ban
kasının bilhassa isim zikrederek 
mütahassıs tavsiye etmeıi biraz 
manalı görülmektedir. 

Sular yavaş yavaş çekılıyor 
1500 ev yıkılmış,- şimdiye kadar 400 

ölü bulunmuştur 
Tuluz, 6 (A.A) - Sular çekilmektedir. Muasak mıntakasında 

geniş bir sahada hayattan eser yoktur. Şimdiye kadar 400 ölü 
bulunmuştur. 1500 ev yıkılmış veya yıkılacak hale gelmıştir. 

Yardım için 30 milyon 
Paris, 6 ( A. A) - Son feyezanlardan müteessir olan ahaliye 

hükümetçe yapılacak muavenet hakkında meclisi meb'usanda vuku 
bulan istizaha cevaben batvekil M. T ardyö hükumetin 30 milyon 
tahsisat talep ettiğini fakat, fe laketin vehamet ve azameti karşısın
da bu kredinin 50 milyona iblağ ed .ldiğini söylemiş ve daha tabsi
aat talep edecekini ilave etmiştir. Bundan sonra başvekil felaket 
hakkında hükumetin aldığı haberleri mecıise bildirmiş ve reisicüm
hurun yarın feyezan sahasına gideceğinı ve kendısinin müşarün
ileyhe refaket eyliyeceğini i ave etmiştir. 

İngılizJerın teessürü 
Paris, 7 ( A. A.) - İngiliz sefiri Fransanm cenubu garbisınde 

vukua gelen müthiş felaketler dolayısile M. Briana teessürlerini 
mUbeyyin bir mektup tevdi etmiftir. 

15 kişı tan1ndı 
Montoban, 7 (A. A.) - Su ar çekildikçe naaşlar ve harabeler 

meydana çıkmaktadır. Boğulanlardan şimdiye kadar yalnız 15 kişinin 
hüviyeti tesbit edilmiştir. 

Çamur tabakası 
Montoban, 7 (A. A.) - Sular tedricen çekilmekte ve 25 santi

metre kalınlığında bir çamur tabakası bırakmaktadır. 

Evlerine dönenler 
Montoban, 7 (A.A.)- Sular yavaş yavaş çekilmektedir. Ahali 

evlerine avdet etmiye başlamışlardır. Posta müvezzileri ilk tevzile
rini yapmışlardır. Telgraf ve telefon muhaberatınm ne vakit tesis 
edileceğini şimdiden tahmin etmek mümkün değildir. Bir çok naaş
lar çıkarılmıştır. 

100 milyon kredi 
Paris, (A.A.) - Meb'usan meclisi feyezanda felakete uğrıyan· 

lar için hükumetin talep etmiş olduğu 100 milyon frank krediyi 
ittifak ile kabul etmiştir. 

Yunan komünistleri 
Atina, 7 (A.A) - Komünistler 

belediye dairesi önünde nümayış 
yapmıya teşebbüs etmişl erse de 
polis tarafından dağıtılmışlardır. 
42 kişı tevkif olunmuştur. Mem
leketin her tarafından nUmayişler 
sükun içinde cereyan etmiştir. 

Arnavut kabinesi 
Tiran, 6 (A.A.)-Yeni "abine 

M. Pandeli Evangelinin riyase· 
tinde teşekkül etmiştir. Rauf 
bey Fiço hariciye nezareti ile 
vekaleten dahiliye nezaretini 
deruhte etmiştir. 

UTAM ... AZ-: 
di kaçtı. Tekrar üzerine var
dım. Fıkırdıyarak: 

- Yapma, dedi •. ...... 
V AK11· ın tefrikasu 112 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Kartaloz kan hemen koştu: 
- Velinimet şimdicik.. Şim

dicik.. 
Awntuıile tekrar kayboldu .. 
Aman yarabbi bu adam artık 

rakıyı neresine içecekti?. Çok 
sürmedi, ortaya donanmış bir 
tepsi geldi. Kocakarı, Adelina, 
ben tepsinin etrafına dizildik. 
Ben içmek niyetinde değildim. 
Karnım açtı •. Tabakları bol bol 
dolduran türlü mezelere yutkuna 
yutkuna bakıyordum. 

Naaıh Bey ağız. egri göz ıaıı: 
- Huri kızı doldur doldur 

bakalım... Hepimiz qkına ya
nahm ... 

Diye mırıldanıyor daha bir 
tekim yaveler yumurtlıyordu .. 
Adelina üç kadeh doldurdu .• 
ne o ? Aman yarabbi bu kade
hin biri benim içindi .. teklif 
ederlerse içecek midım? Hayır ..• 
Hayır içmiyecktim. Adelina çok 
nazla bir eda ile Nasıh Beye 
evvela kadeh, sonra meze ve 

yanak takdim etti. Turfanda 
şeftaliye ihtiyann salyalı buru
şuk dudaklan yapısırken kıs
kançtan yilreğim burguldu: 
Kız bakışlanndaki cazibeyi artı
rarak ikinci dolu kadehle geldi 
benim önümde dnrdu. Onun bu 
tatlı takdimi karşısında ben 
içmeden aarhoş olarak sende
ledim. Hayır içmiyecektim. Ka
rarım bu idi.. fakat şimdi hayır 
redd edemtyecektim .. kadehi eli· 
me uzattı. Gözlerini de gözlerime 
kaydırdı. Bende reddetmek im
kinı kalmadı. Beı dakika sonra 
öleceğimi bilsem gene içecek
tim.. kadehi hemen diktim. Bir 
okka içmiş kadar birden sarhoı 
oldum.. Bana yanaktan değil 
tabaktan meze verdi. 

Ben kimden utanacakbm ? 
Sarhoştan mı ? Koca karıdan 
mı ? Cüretimi ileri götürerek 
kızın beline saldırdım? Dudak
larımla yanaklarını aradım. Fa
kat vahşi bir ceylan gibi silkin-

- Neye? 
- İştahını sakla geceye-.. 
- Sahimi? 
- Sana yalan olurmu eşim ... ? 
- Ah bende sana bitmişim .. . 

Ne vakit benim olacaksın? 
Kulağıma eğildi. Gül kokulu 

ılık nefesile yüzümü okşıyarak: 
- Sarhoşu sızdırahm.. sonra 

birbirimizin olalım. 
Dedi. Sarhoş içiyor, içiyor 

lakin vay geçmişi kınalı sızmı
yordu. Kızdan da benden de 
boyuna yanak meze alıyor, utan
madan orama burama el abyor
du .. ben her tecavüze teham
mül ediyordum; çünkü herif 
zıbardıktan ıonra Adelina be
nim olacaktı. 

Nihayet velinimetin dili pek 
ağırlqb. Gözleri aralana arslana 
çok şükür bilsbütun kapandı. 
Aman görseniz muşmula suratı 

ne çirkin oldu. Onu bir ölil gibi 
bacaklarından, omuzlarından tu
tup karyolaya götürdüler •.. 

Şimdi masa başı bize kaldı .• 
koca kan ortadan kayboldu . 
Odaya başka gelen yoktu. Gnzel 
kızla karşı karşıya alıştırıyor
duk. Sıra mezeye gelince belin
den yakalayıp pembe yüzünden 

1 

ispanyada 
Amele nümaviş yapıyor 

Sevil, 6 ( A. A. ) - Nümayış 1 
yapan bir çok amele alay halin
de hükumet dairesine girmişler
dır. Vali ile belediye reisi ame
le tarafından gönderilen bir he
yeti kabul etmişlerdir. Nümayış
ler sükun içinde cereyan etmiş
tir. 

Amerikada işsizler 
75000 kişi nümayiş 

yaptı 
Vaşington, 6 ( A. A) - Bu

rada işsizler tarafından yapılan 
büyük nilmayiş esnasında birçok 
kimseler tevkif edilmiştir. Reisi
cümhur M. Hoover bu esnada 
nfimayiı yerinden ancak birkaç 
yüz metre mesafede bulunan 
bfirosunda çalışmakta idi. Nev
york ta takriben 75 bin kişi 
nümayif yapmıı ve birçok hatip
ler muhtelif kürsülerde nutuklar 
söylemiılerdir. Bir kısım halk 
enternasyonal martını teganni 
etmiştir. 

Bolşeviklerle polis 
arasında 

Bilbao, 7 (A.A) - Kom6niıt
Jerle polis arasında bir müsa-
deme olmuştur. Birçok revolver 

Hatas1nı itiraf edere 
tekrar C. l l f1rkasın 

girn1ek istiyor 
Akşam refikimizde yazı ldığı 

nazaran sabık Trabzon meb'U 
Eyip zade Rahmi 8. tekrar cG 
buriyet halk fırkasına girıtı 

için müracaatta bulunmuştur 

Rahmi B. kendisini va 
inkılap ordusundan ayıran i 
hatlarında isabet olmadığı, 

kılabın parlak zaferlerile ta 
men tezahür ettiğini söyle 
ve: İnsan hatadan münez 
olamaz, asıl fenalık hatası m 
dana çıkan bir fikir ve içtiha 
inat ve ısrar edilmeaidir" 
miştir. 

Çek sefirinin balo 
Ankara, 7 (Vakıt)- Çek 

sicilmhuru Hz.inin80yaşına girıd 
basebile buradaki Çek sefiri et 

naplan bu gece bir suvare 'f 

miılerdir. 

'Aslan, batıyor 
Bandırmada Karaya o 

ıeker yüklü Sadık zade birad 
lere ait Arslan vapurun 
kurtarılması. Omidi temamen k 
ıilmiştir. Vapurun baş tarah 
dün denize g5mülmntnr. 

ateşi taati edilmiıtir. Bir jan- l~~~~~~~~~~!i!!!!~!!!'l'l 

darma ile bir nUmayiıçi ağır 
surette yaralanmqlard,r. Bir çok 
kimseler tevkif olunmuştur~ 

lskonto fiatz 
Attislerdam, 6 .(A. A) - F e

lemenk bankası iskonto flatını 
Martın yedisinden itibaren yüzde 
4 ten 3,5 uğa indirmiıtir. 
Romanyada tayinler 
Bükreş, 7 (A.A.) - M. Mirto, 

mustifi M. Junyan'ın yerine ad-
liye nazırlığına tayin edilmiştir. M. 
Voycu Nitzesco keza müstafi M. 
Vlad'an yerine ticaret nezaretine 
tayin olunmuştur. M. Mirtodan 
münhal kalan dahiliye müste
şarlığına meb 'uslardan M. A&
gelesco tayin o unmuftur. 

şeftaliler -;lıyordum. kah duru
yor kih kaçarak fındıkçılık edi
yordu ... 

Bu şeytan kızın niyeti neydi? 
Beni de sızdınp elimden kurtul
mak midi? Ben haydi yatalım 
dedikce o başka )Aflar kanşb
nyordu .. 

İçtik, içtik. çok meze yedik.. 
benim işrete idmanım yoktu. En 
sonunda kız bana yeşilimtirek 
tatlıca bir şey içirdi. Baktım kı 
yavaı yavaı kendimden geçiyo
rum... Adelinaya öyle bir ıanl· 
dım ki koUanmı koparmadıkca 
beni ondan ayırmak kabil değil· 
di. Y anaklannın tadına bir tnr-
10 doyamıyordum. Dudaklannın 
üzerinde nefesini içe içe onunla 
öyle sım sıkı göğüs göğUse ken
dimden geçmİflın .•. Nekadar 
zaman öyle ııza kalmııım bil
miyorum.. ağır ağır kendime 
gelmeğe batladığım zaman hail 
Adelinayı kollarımın arasında 
tutmakta olduğumu gördüm. 
Fakat o ne? Adelinanın ıaçlan 
dökillmUş başı kabak kalmış, 

göğıü kolları takır takır zayıf
Jamış.. vilcudü uzamış.. etrafa 
saçılan nefesinde iğrenç bir 
koku peyda olmuı. Mevktimi 
tayiJ için bir de ıöyle başımı 
kaldınp etrafıma bakınayım ki 
ben neredeyim? Aınan yarabbi 

kur'amız 
Dnn 3 Mart gllnü tev.zi 
edilen numaralar üzerinde 
kur'a çekildi; 

3410 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye'" 
ler kazanan numaralar fWV 
lardır: 

6154 2134 ~751 
911 1567 4824 

3969 4678 2468 
Bugün de 4 Mart giinO 

tevzi edilen numaralat 
Ozerinde kur'a çekilecekı 
neticesi 5bür günkü nilsha' 
mızda ilan olunacakbr. 

karyolada Nasıh Beyin koyıs 
dayım... Affedersiniz yan b 
den a1ağa öyle dekolta bir 
de ben vüclit vtıcuda ona 
Jina niyetine okadar sıkı aıld 
bir rampa etmişim ki •.. N~ J 
sorunuz ne ben anlatayım. 11, 
yanan elektirik ampuln o') ~ 
kuvvetli bir ııılda aydmlaby°/ 
Bir de bakayım ki ben de, .J 
numda, döşekte, Allah hel'j 
verşin o edepsiz herif te b ıf 
miz berbat olmuşuz... Keod;t 
den, döşekten, o heriften ° ~ı 
dar iğrendim ki artık etrafı of 
bakmıyarak oda kapısına l<tl 
tum. Yokladım açıldı. 1'• . 
aydınlıktı. Meydanda kiınst 
ler yoktu. Galiba herkes 

1 
mışb. Kendimi aşaiJya da! 
rım.. sokak kapısının anabt• 
çevirdim. Dışanya fır)adıOJ•· b 

Saat kaç? Ne bileyiıllÖ 
az aklım başımda fakat ~ ttJ~ 
tün ayık değılim sendeliY

0 b'' 
kusmak istidadile midelll ~ıf 
nyor. Etrafıma bakındıOJ· b,.,, 
şıda bir otomobil duruy0 r5jt o' 
doğru bir adam koş~· 16, •• 
bakayım ki gündüz ki f~itı dl' 

- Vay birader ıen 111 

dim. 
- Benim dedi. 
- Ne arıyorsun 



Mübadele 365 günde 
,Oon,oôÖ-kilo sa- Murahhasları bu akşam 

•J Ankaraya gidiyorlar 
Un sarf ediyoruz Muhtelit mübadele komisyo

nunda bat murahhasımız Tevfik 
llna rağınen sabun- Kamil Beyle bitaraf azalardan 

hık bugün mühim bjr I M. Holıtat ve Hondenon, bu 
tıh d c: ktamki trenle Ankaraya gide-

ran geçirmekte ir ceklerdir. Yunan murahbasına 

Sabun fiatJannda bu sene 1 
b ıenelere nazaran çok m ... 
ı bir tenezzfiJ vardır. 
~kiden 90 kurup satılan 

ekiıtra sabunlar 55 ku
kadar inmiı, soğuk su sa-

an iae 40 kuruıa dl\şmfiıtur. 
adar bir fabrikatör dün bir 

· "mize bu tenenülUn ıey
•i fiatlannın çok aıağı ol

d.an ilerti geldiğini aöylemit 
f1l ızahatı vermiştir: 

k;f b Htr sene memleketimizde 
. en 10,000,000 kilo aabun 
haaı Te hepsi dahilde iıtihlik 
~r. T6rkiyeden harice aa

l ıhraç edilmez.. 
~de. kalan milyonlarca kilo 

)'Ul bozulmasından korkan 
bu ıene ihtiyaçtan ~ 

~ouWcva1~ .. do;mrı;tô·;. a~· h~ 
le giderse daha düşmesi de 
temeldir.» 

·brit fabrikası 
e~kkal eden komisvon 
t.Iı ~ içtimtJını akteffl 
:rıt sanayimiıin inkipfı •e 
\~~ arttırılması için alma-1' "'QbirJeri tetkik ve kibrit tb ~üsnit yeri tesbit etmek 

ahır Kevkep beyin riya-
~~--~rman mektebi rekt6-
•ıuı •e müdarriı Suphi, 
r, Mu.stafa Beylerden mtı-

e!İiı'~ bır komaiyon tq
••• • DUf r. Komaiyoa azuı 
"l'1 gün ilk defa o) k . -"dar . d ara m 

ı eam e toplanarak me-
~ bqlamııtır. 

. komsiyon pertenıbe gfJnll 
1 bir içtima Y•P•~ 

'bf~ ıonra llinım gtbilltln~ 
-.yon azası Anadoluda bir 
t1t ıeyahatine çıkacaktır. 

Atinadan gelen ıon talimattan 
sonra ba hafta içinde Türk-Yu
nan itillfmın imzasına kat'ı na
zarla bakılmaktadır. 

Et ucuz 
Geçen sene 130 
iken bu sene 80 -

Arada mutavassıtlar 
oJmasa 40 kuruşa 
bile et yiyeceğiz 

Son. ~~l~~de havalar iyi 
gıttıgı ıçın et fiatlannda 

mahsuı bir teneız.Ul batlamıfbr. 
Bu yüıden enelce 130 kuruşa 

.atıl~n ~araman 80 kzrUfcl ka
l ar ınmıı, dailıç 90 a dütmüt-
t~r. Şehrin Bahkpaıan, Galata 
gıbi mütckisif ve kasabların 
bol yerlerinde 70 kunıt• bile 
et alınmaktadır. Halbuki geçen 
ıene bugünlerde et 120 - 130 
kurup. satılmakta ve Adalar 
Boğaziçi gibi mak aemtJerde 
ise 140 kunıta tedarik edilmek
te idi. 

Alakadarlar fiatların bu ıe
neki dilf)dbılllifinll Anadoludan 
muntazam maJ gelmesine ve 
müsait haYalara atfetmekte, a-

· ria müteYaasıtlar olmasa lıt .. n..: 

al halkmm 40-50 karuıa k<ı 
dar nefia et yiyebilec:egini söy
lemektedirler • 

On bet fhdenberi bilhua 
Trakyadan kuzu ıelmiye de 
ba9lamıştır. Kuru fiatları ıehri
rnizde 110 - 120 kurut arasın
dadır. 

3. - \TAV.IT. 8 M .. ıt 10~0 ~ 

Akıl koruma cemiyeti k" ru!uyor ; 
neler yapacak biliyor musunuz? 

l'hstClo n .4iiiiı.ükrü Yazan: Dr. ~ 'T' 

Bundan bir müddet evYel Vakıt atıtunlannda 
intiharlardan bah!ederken akıl koruma ce

miyetinin memleketimizdeki lü-ıumunu ileri ıllr
müştilm. Pek kuvvetli bir ihtiyaçtan doğan bu 
fikir sürat ıe tatbi..c: sahasına doğru yürüdü. bir 
teşekkül halini almak istidadına gösterdi. Akıl 
hıfzi11hası cemiyetinin teessüsü arifesindeyiz. 

Dünyanın bir çok yerlerinde büyük alakalarla 
karşılanan bu cemivetlerin nasıl çalıtbklarını' göz
den geçirmek bizi~ için fay dalı olacakbr. 
B ilfar~ İspanyada 1926 da toplanan emrazı 

akhyc ve asabiye kongresinde akıl lufzızaıha-
sı cemiyetinin esasları abldı. 

Deliler ve tımarhaneler hakkmda pek mtıhim 
ve &sri kararların verildiği bu içtımada gayri tabii 
(Psikopat)lar, isterikler, sar'aJılar, aptallar, alko
likler için geniş arazide ziraatle İftiple müaaıt 
bir tarzda paviyon tertibinde mGesseseler vücuda 
get•rilmek gibi mühim bir adım abldı. 

Fransada 1838 kanunu meclisi lyanda mha
kcre edilirken Franııı akıl koruma cemiye-

tinin bqında bulunan Dr. F oulouse Ye refiki mO
him bir rapor yazarak gonderdiler. 

Burada Psikobatıara yardım ve akıl bıfnssıh
hasını temin makıadile yapılması lhımgeJen icra
atı tesbit ederlerken bu gibi ıabıalann dımaii, 
ahlaki vaziyetlerinin, ailedeki meYkilerinin, deliliğin 
irsen intikaline sebebiyet verdiklerinin, bilhasaa _ 
intiharlar, cinayetler yapbldannuı Ye bir çok ıekil
lerde ahliki dalaletler gösterdiklerinin göı & ıllnde 
tutu!maaı _lbı~ geldiğini, nihayet biltün bunlann 
ccmıyet sıneıı~de kapanmaz yaralar açtığını ve 
mtıstakbel ncs~llnri tehlikeye ıftrükleyeceğini ileri 
siirdüler. Netace olarak bunlara kartı mücadele 
için kanunen akıl hıfnssıhası merkezleri tcsiıi 
Psikopatlar için açık hastaneler, diapanserler tab~ 
aiai, sakin ve zararıız deliler için koloni tarzında 
zıraat icrasına nıilsait açık tımarhaneler temini 
tehl!~eli deliler ve ınilcrim psikopatlar için kapal; 
ve ıyıce muhafazalı bmarhaneler tefriki icap et
tiğini anlattılar. 

ıs--·---Aırc·d~ lOpcndoor) denen aç.ık kapı 
tarzında gayet vasi Ye mflkemmel bir mü-

ess~ı~ vücuda ~eti~ilmiştir. Yedi buçuk hektar 
YÜı atinde mUnbıt bıt azazide ve etrafı nefis park 
larla ÇeYrilmit olan 13 pavyondan mürekkep bu
mnan bu mftessese B)n ayrı fekillerde YİlJa tar
zında bunanları ve muaıta:ıam yollarile ufak ve ani 
bir Avrupa ıayfiyesini andırmaktadır. 

Bilhassa Psikopatlann tt:davisi için kurulan bu 
açık kapı yurdunda hastalar hemen , hemen ser-

~l.l olunur. 

best gibidirler. Daha doğrusu hafif veremliler 
aanatoryomunda gibi doktorun nezareti albnda 
hürdOrJer. 

S
on tetkikat gösteriyor ki bu sistem muvaf
fak olmaktadır. Demek ki insanlar ırk-

larım kemirici bir tarz.da hırpahyan akıl hasta-

lıklarına karşı dünyanın her köşesinde kudretle

rine göre mücadele açmıılardır. Neslimizi tehdit 
eden feJiketli akıbetlerin hepsini saymak bu sü
tunlarda kabil değildir. Yalnız yevmi gazetelere 

akseden intihar, cinayet ve muhtelif zabıta va[{'
aları amillerlnia kıımı uamının b&yle yanm akıl
lılar olduğu muhakkakbr. Bunlara kartı akıl ko-

ruma cemiyetinin yapacağı ilk ıey muhtelif dis
panserler vlicud a getirmek, muntazam konferans
lar tertip etmek ve bilha11& bir mecmua çıkar-

makhr. 
Her halde mfinevver gençlik bu mücadelede 

mühim roller oynıyacak ve ona )hım gelen 
ehemmiyeti vermekte bir an bile tereddüt etmi-

yecektir. 

Ruznamei müzakera~: 
ı - Taavüu sandığı işlerı 
2 - Jlecmua hakkıuda 

CemaJ Hüsnü Bey 
Şehrimizde bu unmalda olan 

Maarif vekili Cemal Hüsnü beyi 

dün Tokathyanda Maarif erkanı 
ziyaret ederek görüşmüş1erdir. 

Vekil B. dün kendisıle görüşen 

ga:ıetecilere: 

müzakere 

Nuınan Bey gitti 
Hariciye mUstqan Numan B. 

dün akpm Ankaraya aitmiıtir. 

- Ankaraya gidec~ğim gün 

henüz belli değildir,, demiştir. 
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Yerli fabrikalar için bir tehlike 
Hükumetin memleketteki milli 

sanayii himaye ıiyaıeti 
malumdur; çfinlc:n milli iıtibsalltı 
artırmak için en esaslı tetbir 
budur. Bu itibar ile hllkOmetçe 
haıırlanmakta olan iıtihıal proğ
ramında buna dair mOhim tet· 
birler bulunacaktır.Halbuki buna 
rağmen ıimdiye kadar teşviki 
sanayiden istifade etmekte ' lan 
yerli fabrikalann son günleı;de 
adeta bir ölnm darbesi ile icar
ı• karşıya ııelmit bulunduğunu 
haber alıyoruz, ve asd ıayanı 
hayret bir nokta olarak bu dar· 
benin bir vergi meselui ,eldin
de hükumet tarafından geldiğini 
öğreniyoruz. 

MalOmdur ki teıviki 1anayiden 
istifade eden fabrikalar eaaıen 
yOzde 6 nlsbetinde bir muamele 
vergisine tabidir. Fakat ıimdlye 
kadar (yani muamele vergialnla 
tesisinden sonra 1927 ve 1928 
aenelerinde ) lıük\imet meddlr 
fabrikalara yiizde 5 nisbetinde 
bir prim •eriyordu • Bu prim 
ytlzde 6 niabetindeki muamele , 
vergisini karşıladığı için haki
katte bu vergi yllzde 1 olarak 
alınıyordu • Tllrk fabrikat6rleri 
tabii geçen 1927 ve1928 sene-

Y orıma11r aJıJel}ei : 

VAKiT 
8 MART 7880 

----------------------....----İran sefarethanesinde dev
letlft Muhsin Han Hazretle
rinin verdikleri balo, pek 
mükemmel ve mtlzeyyen 
olarak ita lalınmlfbt • 
Sefaretin birun ve derunu 

yilzlerce kandiller ve bir 
takım nefis avizeler ile teı.
yin olunmuı ve zUvvan ki
ram ezhercihet hojnut edil
miştir. 

Misafirini kiram hakkında 
Muhsin Han Hazretleri ta
rafından levazımı tevkiriyei 
mihmannllvazi derecei fev
kalade de icra olunduğu 
misillfi balolarda mutat ol
dup Uzere sahibi hane na
mına misafirleri kabul etmek 
hiımetini dahi Fransa sefiri 
Hazretlerinin kerimeleri Ma
tmazel Fumiye pek güzel 
ifa eylemiılerdir, 

Gayetle muntazam bir 
muzlka ile rakıslar teşvik 
olunmuştur. Sefaret memur
lan dahi herkese fevkalAde 
nevazişkirane muamelede 
bulunmuılardır. Dolet nam 
muıikacının terennilmsaz ol
duğu iki farkı memnuni
yet hUııarı calip olmuştur. 
Şehzadei civanbaht devlet
lü, necabetıfı Selim, Şevket 
Efendiler Hazerab, F ransiz, 
İspanya, İtalya, İsveç sefir
leri ve sUferayı saire, Prens 
Halim Paşa, Fuat, Rllsim, 
Asım, Necip, Sabri, Mtinif, 
Kemnl, Vitalis, Hubart Pa
ıalar Hazcratı ve saiı; ba:ıı 
rical hazır bulunmUflardır. 
Balonun iptidasından sa

baha kadar ıenlik imtidat 
eylemiş ve sabahın vürudu 
encümeni muhabbete hitam 
vermiştir. 

lerinde cereyan eden muameleye 
bakarak 1929 senesi için de aynı 
ulUIOn tatbikine intizar ediyor
lardı. Maalcaef hiç bir fabrika
t~rlln hahrına gelmiyen bir ha
dise bu sınıf mesai erbabını ta
mamen makuı ve çok müıkül 
bir vaziyette bırakmııtır. Bah
settijimiz hadisenin mahiyeti 
ise tudur: 

İktısat vekileti tqviki .anayi
den istifade eden aanayia yar
dım maksadı ile her sene bOt· 
çeaine koyduğu prim tahsiutını 
1929 senesil bütçeainde tenzil 
etmif imiı. Sene sonu yaklaıhj'ı 
bir sırada prim tabaiaatı me•cut 
unayi araaında taksim edilince 
her birisine ancak ytızde 1 niı· 

betinde hlr nıikdar iaabet ettiği 
anlqılmıı. 

Fazla olarak lkbsat Vekileti 
Sanayi •e Maadin Bankasını 
talmye etmek için bu yOzde 1 
primi de kendisi almaj'a karar 
vermiı . Buna mukabil te.tviki 
sanayiden istifade eden fabrika
t8rlere bir obligasyon vermeği 
dlifünmUş. 

Garolnyorki bu karar netice
sinde fabrikatörler yftzde 1 
primden de mahrum kalıyorlar, 
pmdiye kadar yalnız yt1ıde 1 
niabetinde bir muamele vergisi 
Yeren mOeueaeler 1929 ıenesine 
alt geçmif itleri 6ıerinden ytizde 
6 muamele •ergisi vermek •aıl
yetinde hnhmuyorlarl Haber ve-

rildiğine göre bu verginin hazı 
yerlerde tahsiline de bqlanmış
br. Bu noktai nazardan bu sa
nayi erbabı çok bOytlk müşkii
lit ile karıılaımaktadır. 

Eier iktisat vekaleti yukanda 
izah ettiğimiz karannı bundan 
bir sene evvel almış olıaydı, 
Tnrk fabrikat6rlerine : " Size 
her ıene verditim yüzde ~ S 
primi artık gelecek seneden 
itibaren veremiyeceğim.Şimdiden 
haberiniz olsun . Hcsaplannızı 
ona göre tutunuz. " demit bulun-
1aydı belki gene mütk61ata ma
ruz kalacaklardı, fakat o vakitkl 
mllfkftllt bu,Onkli müşklilita 
hiç benzemiyecekti.Zira önündeki 
sene içinde yaptığı itler üze· 
rinden yüz.de 6 nisbetinde mu
amele verfıisi vermek mecburi
yetini vaktinde haber alan fab
rikat6rler heaaplannl ona göre 
yapacak, iıtihıal ettiği eıyanm 
maliyet fiatma bu vergiyi de 
zammederek mallannı o ıuretle 
aabfa çıkarmak, basılı hOkOmete 
geçen ıenelere nazaran fazla 
vereceği parayı mllşterileri Dze
rine yükletmeğe çalışacak idi. 

Bugün iıe böyle bir ihtimal 
yoktur. 1929 senesi zarhnda 
fabrika tör lerin imal ettikleri 
ef yanın ekserisi elden çıkanl
mış ve fiatları tayin edilirken 
kat'iyen bu sene muamelatı üze · 
rinden ytlzde 6 nısbetinde bir 
muamele vergisi vereceğini hiç 
hatanna bile getirmemiştir. 

Mevzuu bahis ettiğimiz ver
ginin ne kadar hayati bir me
sele olduğunu göstermek için 
bazı fabrikaların 100,000 liraya 
yakın muamele vergisi vermeleri 
lizım geldiğini sadece kayt ve 
işaret etmek kifidir. Blltnn bir 
ıeııelik kaıancının yekunu niha-

Tramvay aynaları 
Otomobillerdeki dikiz ayna

ları kaldırılırken tramvay 
lara ayna konulması mevıuuba
hia olmuş, ve filhakika btr kısım 
arabalara eski konakların alt 
kat cumbalarına takılanlara ben
zer birer ayna ilave" olunmuştu. 
Bu t~dbiri tramvay ıirketi her 
nedense pek isteksiz tatbik edi
yor. Bu aynalar, kimi arabada 
var, kiminde yok. Bunun sebe
bini bulayım diye dUn yolda 
yilrllrken bir hayli zihin yordum. 
Sonra: 

- Galiba, dedim, firket bu 
aynalan yalnız fazla kaza ya· 
pacağından korktup arabalara 
koymaktadır. 

* Sporcu ve cinavet 

i ımirdeei Alhrıordu kulf.iblnde 
bir gene kendisini takıma 

ithal etmiyen takım kaptamnı 
bıçakla yaralamıf. lava.Ilı kap
tanın hayatı tehlikedeymiı. 

Ayol b&yle hareketler her 
manasile .,gtntilmtn" olm&11 la
zımgelen bir ıporcuya yakııır 
mı? 

Bir sporcunun hakeme küfiir 
etmesini bile biz bir cürüm 
sayıyoruz 1 

Buhran 
Ankaradan gelen habarlere 

ıere zeytin yat fibi baıı ihra
cat mallarımızın dünya piyasa
lannda aablmadıtını nanı ı d k· 
kate alan bUkumetimiı tliccara 
prim makamında bono Yermeyi 
ve bu vesikaların veriİ bedeline 
mahsuben kabul edUmeai dUıDn
mektedlr. 

Dtin hu yeni projınia zeytin 
yaj ticaretimlı illerinde H flbi 
mOıbet neticeler •ereceiiai tet
kik eden bir muliarririmiı muh
telif allkadarlarla ı6rltmlftlr · 

Bu meyanda aauaf ıeytid J•İ 
ttkcarlanmızdan Baamacı zade 
izzet Ferit B. fU iırahatı ver· 
miftitı 

- Bu bizim geçenlerde tica
retimizin inkitafı ve elde kalan 
milyonlarca kilo yap hl .. yesi 
için Ankarada yaptJiımız teteb
~lltlerdea biridir. Biı o aralık 
auayii tehdit eden ve •ı.9 mik
tarım btılan ınuamele •ergili 
b&.btttta kaldirtlnlunu ı.tirbam 
etmitt:ik. Bu haberden anlqıldı
iına nazara• vergi imallttan 
aeğil yaloız ihracattan kalkıyor 
demektir. 

Ben Ba H•• için her hangi 
bir tedbirin faide verecejini 
zannetmiyorum. 

Çnttktı bu aene mahlul yalnız 
bizde dejil both dOnyada akıl
lara hayret •erecek kadar çok
tur ve hiç bir memleketten ih
racat yapıJamamattır. Fiatlar hu 
yGıden her gün bir parça dalla 
sukut etmektedir. Fiatlan zaman 
dftzeltecek Ye zamanla her fey 
harpten enelki aormal laalini 
alacaktır. ,, 

Bir Alman miralayı 
Memleketinde verdiği konferansta 
Türkiyeden sitayiıkirane bahsetti 
Almanyanuı Tübingen .. hri 

müzesinin tanınmıt Alman edip
lerinden Ublaodın namına izafe 
edilen aalonuoda, umumi harp 
esnasında Tnrkiye erkim har
biyesinde bulunan miralay F eld
man tarafından, memleketimize 
dair bir konferans verilmiıtir. 

Memleketimizde alb sene ka
dar bulunan miralay F eldmua, 
1913 senesinden bqhyarak ••· 
ziyetimizi anlatmıı, umumi harp
ten yorgun çıktığımız halde 
topraklanmıı:ı işıal albna alan· 
larla nasıl mllcadcle ettiğimizi 
ve muvaffak olduğumuzu izah 
etmiıtir. Bundan sonra ppka 
ve harf inkilibından bahsetmiş. 
timdi de iktisadi •e mali vaz:
yetimizi islih yolunda tedbır 

yet bq on bin lirayı ıeçmi· 
yecek olan bir m6essese birden 
bire on misli bir vergi mütale
besi ka1111ında ne bale ıelir ? 
Zannederiz ki bunu takdir etmek 
zorlu ıey değildir. 

o halde ne yapmalı ? 
Fikrimizce blikQmet bu mese

leyi kendi vesaiti ile sllr'atle 
tahkik etmelidir . Neşrlyabmız 
bu tahkikatın neticesi ile teey
yOt eder etmez Maliye V ekileti 
ile iktııat Vekileti arastnda en 
kolay ve en seri bir tesYiye 
çaresi kararlaıhrılmahdar. 

Burada bir miitalaa olarak 
ilave edelim : memlekette milli 
sanayii hakikaten himaye etmek 
istiyorsak bu sanayii müteessir 
edecek usullerin tadilinde çok 
ihtiyatlı hareket etmek lizım· 

alıadıjını kaydetmiıtir. 
Alman miralayı, yapdaft ıey

leri sitayiıldrane ılkrettikten 
Ye bunlar etrafında taftillt •er
dikten 10nra, TOrldyeyi Aıman
yaam lmtiaal •t.•I icap eden 
bir lrahtamubk lraetl olarak 
tawlf ebniftir. 

Bu arada .. Htır TOrk, betin 
mltldlllb 1eacll. mGtemacli hup
om f&lhl 11ldırmaclı. O, lalr
riy•t. latiklll •• d~aamertliği 
I~ clai111a mlcad.ıe etti •e 
nihayet ebeclt qık oldup hlr
riyetlnden ayrılmadı. Bu lllr •e 
baldld medeni nnUete h8rmet 
edelim ., demiftir. 

Miralay F eldmanın Lc,a feranaı 
bllyOk bir alika uyandırm1f, 
alkıılarla karıılanm11br. 

rileriae devir eclebilmeleri için 
zaman •ernıek, her halde bir 
hazırlık devri bırakmak zarureti 
vardır. 
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dır. Bilhassa bu sanayi Uzerine BugünkG haYa 
yeni bir resim ve teklif vaze- Razg4r hafif Poyraz , Jı.. 6ulıll/a 
derken müstahsillerin vazedilecek olacaktır. 
yeni re!mi ve ya teklifi müfte· 11ıım••••••••••• 

Billur çıJgınlar 

Lll4t detti , amar 
ribi manyat fasıJları 

cltm1aea me,hur bir tarJ 
....._. lcondafamdaa 
ba bW6r çalimbğuıı o\aJ 
zihnim sendeledi. Bilmenı 
chıychmuı anı ? Şimdi 

'"ııada yeni bft MU •ar. 
.. i»illlt iptilü 1 .. dlyorl 
Jautab)c. n•ela Amerika 
..,m biiarhaneala lelnd 
mlf. Pek lmlafak alduft 
dmup dmleamedn ulu d 

apuf, ,tbek dailardan • 
•• aillqet A~ya ala 

Ameribcla lim alullıiid 
dmtap duruık• bir ap 
plana Pslllff. Saçaklarmı, 
lanaı , elite•• •• ta• 
bUJerda yapbnllf. Ki 
ita z-.m man1ak, bel 
« biJIGt k3,k .. ilimli 
tark mualından ilham 
Buzlan albn rOaup •eren, ı 
lan altın ve yakutlar içinde 
~biatın •Jtuyediai A 
i~in bilUtr kBtk hayalini h 
yapmıya kalk1tmak çok 
mi ye bilir • Ama F rama 
iatili harabelerile yer yet 
rarmlf bir tikede buna y 
akla hiç yalan bulmıyoruz. 
kü aynı bill~r iptilisına P 
mqbur 1'ir berberi de tu 

Ye tlOkkbmı bir aYizeye 
dtb11t0f. Gerçi bu berber, 
NÇ modasınm kahramanı 

bir adammıf. Ama ne d• 
bOtçuiacla cleria yaralar 
bu çılıaamnau .... ı. - -·--

korkarım o yaralar tifa b 
yacak. Gene gazetelerin el 
lerine bakılır•, bfllQrlu • 
awı yaptıran Amerikalıya 

a1fab verilince Parisli b 
zırdeli rltbNinin bahfl 1 
ıelecek. 

Çlhlkl berber sade dtl 
deiil dUimelerini , kravat 
lerilli, l>uton •• batta k 
6kçeleridi bllftrdaa yap 
m04. Çok sıeçmeden k 
beldeDiD kibar kadınları 
bqlaauılar. Biras IODra 

&kçedea maıkarata ıirayet 
cek Ye penbe ıedef 

ayaklan da doya doya 
~deceiiz· 

Bana 6yle ge'iyor ki 

iıkarpin kadırılanmızın 

memnun etmiyecek . A 
etutılnyetıizliji 16yle bir 
b1rakdaa bile, ıeffaf olJ 
btıytlk bir tehlikedir. Bir" 
zuk kaldınmlanmızın b~ 
dar papuçlann eseri ol•r' 

nımlanaızrn ayacıklan "\" 
Naaır ite afetini ayakt• 

ren bir ae'Vİ çiçek boııs -
Hanıi kadın kusurunu '-' 

bit' bakalan altında tef 
ol.ır? 

Medeniyeti • n ti 
ınıanı 

., t 

hakim olması diye tarı g 
mtmkthtd6r. Fakat b•ıı · 

•- ak oPIJ temayWlere ba.ar bit 
efaau.t mahluk yap•ll bit i 
ret sıibl tarif hatalı 
Olmaz l&ldftlll. 
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Ruhi Bey ·n defte inden .· 17 
.) 

oı d } Yavuz Maıtaya 
Uf şey eği. ! Gazi Hz.g!:~,~~tzimat ıçın 

Cadde ortasznda bzr bir müddet evveı timanımıza 
k d l.ar ge en ve Ankaraya giden İngi-

lZCafjzzz VUt U lizlerin Akdeniz filosu kuman-
Şehzadebaşında ipekçi Leo- dana Amiral Filt Yavuz zıhlı-

~un Yanında çalııan 16 yaşında sım Maltaya davet etmişti. 
Utan dün evine gitmek ilıere Yavuz zıhhsının mayıs nihaye-

V eznccilerde tr mvay bekler~~~ 
Yanına Siirtli lbo isminde bınsı 
1aklaıınıı ve kendisine beraber 
lcınıek teklif etmiştir. 

tine doğru · ıki torpitomı zun 
refakatile Maltaya gideceği ve 

lngiliz donanmasına iadei ziya
ret edeceği kaydedilmektedir. 

( Üat t.ıralı 1 ınc:ı ;. yıf mızda ) 
Doktorları harice karşı müda 

faa etmek için bir hukuk müşa
viri tutu l ması, yakında Ankarada 
neşrolunacak etıbba oda arı mec-
m uasma doktorların yazı yazması 
takarrür etmiştir. 

Bundan sonra etıbba muhade
net cemiyeti namına doktor Fethi 
bc.y kürsüye çıkmış, şu temenni 
raporunu okumu~rur: 

Ruhun dudak!arı lıaii ir ebes-
sümle k mı dandı . . 

Bu gelen, meş ıur l • • 
1 

Dan e idi 
Madam P .. nin teklifi, med

yomu, netice itibarile müşkül 
bir imtihane davet etmek de
mekti; bal.ahın, ne dereceye 
kadar muvaffak olacaktı. 

Benim bu düşüncelerimi, rned
yom kadının kocasının sesi da
ğıtı verdi. 

Çehre tanıdığım birine benzi
yordu. Bu kimdi? Hafızamı 
karıştırarak bu aşına çehrenin 
kıme ait oldugunu bulmıya 
çalışıyordum. 

Suıan bu teklifi kabul etme-
1İncc lbo bıçağını çekmiı, Su
tanı bacağından yaralamı, kaç- Ticaret aleminde 
llılftır. Mecruh kız Haseki bas

Memleketimiz eczacılığın ve 
milli ecza ve aliit ve edevatı 
tıbbiye ticaretinin inkiıafını ve 
bu yolda etıbba ve eczacıların, 
iktısat mücadelesinde memleke
te ve meılcklerine azami fay
dalı iş görebilmelerıni temin e

decek esaslann tayini için, İs
tanbul Etıbba Muhadcnet ve 
Taavün Gemıyetile,Eczacılar ce
miyetinin tayin ettiği azadan te
şekkül eden kornisyonumuz, ak! 
ettikleri dört içtimada atide~ı 
hususatı tesbit ve her iki cemı
yetin tasvibine arza karar ver
mişlerdir: 

- Hakiki bir ispiritizme tec
rübesi görmek istiyorsanız, biraz 
metin olmanızı tavsiye edece
ğim; iyi bir netice elde etmek 
için biraz karan!ıkta kalmıya 
razı olmalısınız. 

Ha, buldum! Bu uzunca bu
run, matruş çehre öne doğru 
uzanmış çene... Büyük Ansık

lopedi Larusta, Diksıyoııer döla 
literatür üniverselde gördüğüm, 
büyük şairın resmine ne kadar 
benziyordu; bilii ihtiyar bağır
dım: laııcaine kaldmlmışbr. 

Bir üfürükçü daha! 
Üsktıdarda orta sokakta 37 

Dlıınara1ı eYde oturan İrfan 
tOttin İnhiaan meınunndan Şükril 
dendiııin zevcesi Zekiye hanıma: 

"-Bana bir bira ve kocanın 
hir g&mleğini ver. Okuyup üfli
Ycyim. Kocana tirin görünürsün! 
demiştir. Kadın bu laflara kan-
1nış, para ile qyal rı vermişse de 
kocasımn şikayeti nzerine irfan 
Yakalanmışbr. 

intihar te ebbüsü 
Üıkndarda Selimiye caddesin

de otur~ kaymakam Mehmet 
Ali beyin emirberi İsmail haya
tından usanmı , tabancasını gağ
s6ne sıkmı , ağır surette yara· 
lanm1şbr. lsmail hastaneye ya
bnlmıştır. 

• BüyUkadada Balıkçılar cad
desinde 12 numarh Acem Hü
•~ynin dükkanana hırsız girmit 
Ve yfiz Hra kıymetinde eşya 
~•1rn11dı'" 

Tevfik Rüştii B. 
Gripten mu tarip bulunan ha

liciye •ekili Tevfik Rüştü B. dün 
l' Okatlıyan otelinde istirahat et
~it ve doktor Ziya Nuri paşanm 
'ttirakile mumaileyhe bir konsül
tqton yapılmıştır. KonsUltasyon 
~icesinde hastahğm gripten mü
tdj tUit ( Sinozit ) olduğu tesbit 

1lbiıtir. 
} Papa vakili dün vekil beyi rl
J,,~ct ederek istifaarı hatırda bu
~~uştur. T evfık Rüştü B. bu 
.'fan Ankaraya gidecektir. 

aarif vergisi layzhasz 

Mısırla ticaretimiz 
Geçenlerde Mısırla ticaret 

meselesini mevzuu bah!etmiştık. 
Ankaradan gelen haberlere göre 

Mısır hükumeti Türkiyeden gi
den eşyaya 17 şubattan itibaren 

asgari tarifeyi tatbika başladığı 

için bundan böyle Mısırdan ge
lecek eşyaya en ziyade mazharı 
müSllade miJlet muamelesi ya
pılması tekarrtır etmiştir. 

Küçük haberler 

A J lazırlanan dbviı listesi al8kadar 
dairelere tamim edilmiştir. 

.& Surayı dc\·lete gönderilen evkaf 
hiyıhasının yakında müzakeresine başla
nacakar. 

A l\l uallim lcrin terfi 'e tceziye:;i 

lwHındaki lılyılıuya dair Dahiliye Veki
lcti nokıai nazanııı har.ırlamışur. 

A Dalgalı borçların tesviye'i için 

teşekkül eden komisyon bu horçlara ait 

enakı tetkik edh·or. 

verilecektir. 

A Terko şirketi hakkında şehrimiz
de yapılan tetkikat bitmiş, rapor tanzim 

edilmiştir. imtiyazın feshi \eya temdidi 

hekkında )akında karar verilecektir. 

A. İnhisar idareleri gibi devlet mü
esseselerinde çalışan miltekaitlerin tekaüt 

maaşlnnnın kesilmesi tekamir etmiştir. 

Ücretle müstahdem olanların yalnız 
fcvkal'ade tahsi atlan kesilecektir. 

.& Sabık Efgan kıralı Amanullah 
Han deniz ) olu ile ltnlyaya hareket 
etmiştir. 

Amanullah Hz. bir ay sonra ailelcrile 

birlikte avdet edecekler ve yazı şehrimiz
de geçireceklerdir. 

mecliste 
'tol milkelleflerinden. alınacak 

~lrif vergisi layıbıuı meclise 
:rıderilmiştir. Buna nazaran 1 

::::ıı::::::ftiôlf ff Hfüf f == 

1 . lçeıerindeki ~ara maarif itle-
t kafi gelmıyen vilayetlerde 

0
1 Parası ile mükellef olanlar-
1\ (300) kuruş vergi alınacak- ff 
· MükellefiyetJerini bedenen 

'Pnıak isteyenler inşaatta kul
~lldacaklardır. Bu kanun 930,31, 

Elektrik Şirkcli 
Ve İstanbul 

~~~~~~k;;i 1 
•cnclerine aittir. 

Pireyi serbest liman 
yapzyorlar 

t Atinadan gelen haberlere gö-
.Yunanhlar şark: transit tica-

ttı._ · p· k k .. tk,. 1 ıre limanına çe me ıçın 
•td ar nıeşgul oJmıya başlamış
lı ır. Tan1im ettikleri bir ka-
ittl. layihası ile Pireye muhtar 
~i •~ar~ verilmekte ve liman iş
tk~n ıdaresi 25 kişiden mü
i ep bir idare meclisine tev-
tdilnıektedir. 

~ l'en; bir arkad1Jş 
~ danada, haftad iki defa 

it- lllak iizere « Ulu dağ » isimli 
~~aıete intişara başlamıştır. 
tll~· refikimizi tebrik eder ve 
~t .181

ne rnuvaffakiyet temenni 

Mart nüshasının ır. 
mündericatı: 

1 - Silihtar fabrikasında vü· :i 
c cuda getirilen tekemmülat. P. 

ıf 2 - Asırlara göre şikemp~r- :: 

"

=:. •• 
verliğin tarihçesi. !: 

i 3 - Magw aza camekanlarının fil n ~ H tenviri. ı: 
ı: 4 - Hanım sahifesi !! 
sı E ı: U 5 - vde sıcak su I! 
1 6 - Mızah sahifesi r 
! 7 - Elektrik tulumbalar ı! 
i 8 - Hali vasıta sile f ıJiyatmı (i 

I
! ifa eden tathir cihazları 11f 
İ 9- Mütenevvia .! 
! 1 O- Elektrik müberritleril 'i 
i 11- Elektrik Şirketinin mü~- i 
i tenlerine temin ettiği menafi ,H 
i Muaddit kıraat memurlarından li 

tf Ameli elektrik isteyiniz !j 
r ~ !! ve dikkatlice okuyunz h 
il h . f 'd ı· .. ı: Bu mecmua er nevı aı e ı :: 

1 - Ecıacılar cemiyetinin, 
birinci sırada bütün Calinosi 
m üstahuırların rnemleketimizde 
yapılmasını ve bu husuıta bizim 
g~rek. tiyat ve gerek emniyet 
ıtıbanle Avrupa piyasasından 
tamamen müstağni kalmamızı 
temin edecek teşkilat ve tesisa
bn vücuda gelınesine önayak 
olması ve memleketimizde yapı
lan bu müstahzarların eczane
lerce sürümünü temin etmeleri 
Jazımdır. 

2 - Yerli Calinosi müstah
zarbrın piyasada tam bir emni
yet vermesi İçin, şayanı itimat 
ve bitaraf bir tahlil heyetinin 
idaresi altında bir (Merkez tah
lil laboratuvarı ) nın vücuda ge
tirilmesi zaruridit. 

-- Cfk1llı iıpe çryarJycuin 
tamamen meml~ketimizde ya-
pı ması ve Avrupadan (Spesiya
liteler müstesna) Komprime, 
ampul, ve sair eşkiıin girmeme
sini temin edecek iktısadi ve 
idari tedbirlerin ıttihazma Ecza
cı Cemiyetinin te4ebbüsü la 
zımdır. 

4 - Memleketimizde kıymeti 
fenniyeyi haiz ispesiyalitelerin 
vücuda gelmesi ve bu veçhile 
Avrupadaki mümaaillerinden 
müstağni bir bale gelmemiz 
ne kedar şayanı temenni ise, 
basit bir karıştırmakla vücuda 
getirilen ve muhteviyabna na
zaran &miline para kazandır-

maktan başka bir faydası olmı
yan basit ispesiyalitelerin artması 
ve eczacılığımızın bu kolay tara
fa temayülü o nisbette fenadır. 
Etıbbamız bu kabil ispcsiyalite
leri himaye ve revacını teşvik 
edemez. 

5 - Kıymeti fenniye ve san
atkaraneyi haiz ispesiyalitelerin 
etıbba tarafından kullanılması 
için bu ilaçların ehbbaya tanı
tılması ve yalnız basit reklam•a 
iktifa etmeyip bu i açları tetkik 
ve kontrol için kafi vesaite 
malik seririyatlarda tatbik etti
rilerek, neticelerınin fenni me
sai tarzında tıbbi ga:r:etelerle 
neşri ve bu neşriyattan etıbbanın 
vasian ve mükerreren haberdar 
edilmesi icap eder. 

6 _ Etıbba tarafından kulla-
d·ı ·ı ~ç1 rın nılması arzu e ı en 1 a a 

yevmi gazetelerde ve h~k.a 
hitap eder şekilde ilanından ıçti
nap edilmelidir. 

7 - · İthal müsaadesi alınma
mış bazı kıymettar ilaçları~ mü
saadelerinin doğrudan dogruya 
Etibba Muhadenet ve Teavün 

bb .. ·1 lınması cemiyetinin t~e usı e a 
ve bu sayede bu ilaçların hem 
kolaylıkla ve hem de ucuz ola-

Demek istediğim olacak. Her 
kesten evvel, ben cevap ver
dim. 

_ Hay hay, Madamın yük
sek kabiliyetini takdir etm.:!k 
için saatlerce karanlıkta kal· 
mıyn razıyız. 

Dedim; ötekiler sözüme ev
vela umumi bir sükfıt, sonra 
bir hareketle ittirak ettiler. Ma
damlar hemen sandalyelerini 
çekerek, ne olur ne olmaz, diye 
kocalarının yanlarına sokuldular. 

Benim bir yanımda Meli O .. , 
öteki yanımda kardaşı Ma .. , 
arkamda daha küçük kardaşı 
Ar .. , bulunuyordu. Mm P .. de 
küçük oğlunun ya~ma. geç
mişti, bu suretle P .. ailesı tara-
fından sarılmış bir vaziyette 
idim. 

Sükut içinde yapılan bu umu
mi hazırlık bittikten sonra, med
yomun zevci tekrar dedi ki: 

- Musaade ederseniz ışıklan 
söndürey:m; siz daima zevcemin 
bulunduğu tarafa bakınız. 

Ben daha şimdiden, medyomu 
göz altında bulunduruyordu~. 
Kadın, olduğu yerde hareketsız. 
duruyordu; dirseğini masaya 
dayamış. çenesini avucuna al
mışb; gözleri bir noktaya dalmış 
gitmişti, tuhaf tuhaf bakıyordu. 

Işıklar söndü; karanlık v.e 
derin sükut içinde yanımdakı
Jcrın kalbinm çarpıntısını duyu-
yordum. . 

8. 'k' n dakika geçtı, 
ır ı ı uzu afif bir 

medyomun yanında h 
it " u'"ldü· bu parıltı gıt-parı ı gor , 

tik e dahaha kesif oluyor, 
dal:alana dalgalana uzıyor, fosfor 

d bir halde, ziyasını an mr d 
. b. şerit gibi duruyor u. 

genış ır • 't daha Jenişledi, 
Bu nuranı ş~rı 0 • b' 

daha genişledi müstatıı . ı.r 
ekil aldı. Sonra bu da degı~tı~ 
ş b k ba1: gövde haıını kol aca , .,., . 1 w 

ald; ve gittikçe vazıh o maga 
başladı. 

melidır. 
8 Memleketimizd~ imalı 

kabil olan aıatm bur~da yap.h-
l asi için alôtı tıbbı ye 'e ıs-

ra m .k. 
. riye tacirlerinıu teşr: · ı 

pençıya k k .. "k mıkynsta 
mesaı edere uçu .. 
b' fabrika tesisınc teşebbus 

tır eleri ve bu ticaret n ya!rııt 
e ın .. kı d Avrupa metaım surme şe ın en 
imkan nisbetinde çıkarılması 
şayanı temennidir. Memlek~t 
mahsulü olan bu malzcmenm 
imkan nisbetinde Avrupa ma ı
na tercıhı ahcuar ıçin bir veci
bedir. 

Bu raporun tekıir edi lerek 
bütün doktorlara ıblağı kabul 
edilmiştir. 

Etıbba odası tarafından bir 
kütüphane ve bir taavün san
dığı tesisi meseleleri heyeti 
idareye havale edilmiş, içtima 

tıı. 

n malumatı, hikayeleri, makaleleri n 
si ve müteaddit res:mleri havidir. fi :: .. 
ilı:::::::::c=::::::•:::ı::-==:··---===--=== rak bulunabilmcsı lemin edil- nihayet bulmuştur. 

- Dante Aligyeri! 
Ruhun dudakları hafif bir 

tebessümle haraket etti; fısıltı 
halinde: 

- Si sinyor. 
Sesini işittim. Cennet ve ce

hennemin büylik mübdii karşı
mızda idi; ne dahiyane bir 
nasiyesi, ne yüksek bir duruşu 
vardı. 

Ben bağırdığım zaman. M elle 
0 ... elimi sıktı. yavaş bir sesle: 

- Ta kendısi aman susunu:r:, 
heyecanla küçük bır hürmetsiz
lik yapmıyahm. 

Dedi. Zaten istemiyerek çıkar
dığım hayret nidasından mahcup 
olmuştum; matmazelin bu ihtarı, 
beni daha ziyade utandırdı. 
Bereket versin karanlık içinde, 
medyomun kocasının sesi işidil
dı de, herkes iizerinde yaptığım 
zannettiğim , fena tesiri izale 
eyledi. Adam diyordu ki: 

Büyük şairimizden, biz 
yeni bir şiir lutfetmelerini istir
ham edersek, saygısızlıkta bu
hmmuş olmaz mıyız? 

Dante çok kibar bir tebes
sümle muvafakat cevabını verdi. 
İtaJyanlar bu cihanşümul, dahi
lerinin yenı eserini yalnız dinle
mekle kalmak istemiyorlardı; 
küçük bir fısıltıdan sonra ada
mın esi tekr r işidildi: 

- Büyük şairimizden lutfede
cekleri şiirin biz de pek kıy-

metli bir hatıra olarak kalma
sını istiyoruz. Küçük · bir ışığın 
kendilerini rahatsız edip ctmi
yeceğini ICıtfen söylerler mi? 

Dante Algiyeri, salonun mün
tehasında olmak şartile, pek 
küçük bir ışık bulundurabile
ceklerini söyledi. 

Şair muhteşem bir eda ile 
şiirini yavaş yavaş söylüyordu. 
Şiir bittikten sonra , karanlık 

salon müthiş bir alkış tufanile 
sarsıldı. Dante gene hafif te
bessümünü muhafaza ederek, 
başile teşekkür etti; sükut avclet 
edince, şairin dudakları kımıl
dadı. 

- Bona sera. 
Diyerek başııe veda selamını 

yaptı. Yavaş yavaş çehre si in
meğe başladı; bir iki dakika 
içinde müphem bir parıltı halini 
aldı, o da gittikçe bozu du, 
eridi, eridi.. Nihayet kmamile 
kayboldu. 

Bıtmedı --- ----

Bütün ecxenc ve eca 
depolannda 

saulır. 

VALDA 
tsmlnt tai•Jın kutular 
dcruntinde talep odlnb 
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-~-~~ıü:ôôk~ü;:;~z~'l""V'AKIT"'~~RTi) 
h 'k , N aktın daımı oku-~ 

r l 'ave vazznzz \ yucularına biır l 
Mevzu serbesttır. Hu batta ı \ yardımı j 

f_;enç ve mektepli kari l eriınize 

yeniden bir hiı<aye müsabakası 

açıt·oruz. Müsabakanın şartları 

.şunlardır: 

~ Genç ve mektepli okuyucu- ~ 
~ larımıza faideli yardımlarda ~ 
~ bulunmak istiyoruz, Bu yardı- ~ 
I mm hedefi genç ve mekteplı ~ 
~ karilerimize alacakları şeyler- ~ 

1- Mevzuunuzu 500 kelimeye € de ucuzluk temin etmektir. % 
ıığacak bir şekiıde intihap edi· ~ Daimi okuyucu şartını ka· ~ 

~ zanmak için gençlik sayıfasın- ~ 
~ da neşretmekte olduğumuı 

nız. 

2 - Mevzuu :luzun hududunu ~ "Daf mi okuyucu kuponu,, 
izini tayin ediniz. İ ndan 10 tanesini gazetemize 

~ göndermelidir. 
3 - H .kayenizin başı ve ni· ~ Bize 10 taııe genç.ik daimi 

~ ohuyucu kuponu gönderen 
g okuyucumuza, kariimizın resmi 
~ yapışbrılmış "Yakıt kartı,, nı 

4 - Fazla teferrüata kabılıp ~ vereceğiz. Bu kartla is·mlerinı 
mt!vzuu dağıtmayınız. § gazete ile ilan edeceğ miz ma· 

hayeti mantıkı surette birbirite 

alakadar olsun. 

5 - Mevzuunuzu mümkün 
olduğu halde hayattan alınız. 

~ ğazalardan tenzi.atb aıış veriş 
~ yapacak 'ardır. 
~ lf Daimi okuyucu kuponla· 

6 - Yazılarınızı kağıtların § rından 10 tanesıni gönderen 
~ kariimizin resmini gazetemizde 
§ neşredeceğiz. bir tarafına yazınız. 

7 - Y azıJarınızı V akıt Genç· 
lik adresine gönderiniz. 

~ lf Kuponların " Gençlik 
~ V AKIT,. adresıle gönderilme-
~ si rica olunur. _ 

ol- ~11m1ıu11ııııııı11111111111ıııııı111111ııımıı111ıılllltı11111ıııııı11111ıııııı11l7: 
sun. Ve yazı armıza bir de fotoğ-

8 - Y azılaı ımz okunaklı 

raf leffediniz. Birinci gelirseniz 

resminizi de neşretmek istiyoruz. 

Daimi okuyucu
lara: Ku on: 5 

Bilmeceıniz 
Şu res:mdeki fareyi görüyorsunuz, iyice dikkat ettiniz mi ? 

Ettikten sonra bir de köşedeki peynire bakın. Tabii ne demek 
istediğimizi an· 
ladımz . Fare 
peynire gide· 
cek , gidecek 
ama köşebaş

larım o kafir 
kediler tutmuf. 
Zavallı fare bu 
pey niri nasıl 

kediye yaka· 
lanmadan yiye
cektir. Siz fa. 
reye , kediye 
yaka lan madan gidecek bir yol gösteriniz. Farenin geçeceği yolu 
bir kalemle çiziniz. 

Bilmecemizi do~ru halledenlerden birinciden beşinciye kadar 
birer kitap hediye edeceğiz. • 

Faydalı bilgiler 1 ~'"''' .. NİÇ N ? '"''"""I 
Altın istihsali ~!I Reklam vapm•yor- u 

~... sunuz? e 'fer yüzünde altın istihsali se- :.ı. H 
:: Bugün az kazanıyor. yahut ;: 

neden seneye azalmaktadır. Yal- • 
ii kaybediyorsanız sebebi rek- H. 

nız Transval madenlerinde istih- fi lam yapmamanızdır. ii 
l tt -

sa o unan altın miktarı gittikçe H İşte ilin tarifemiz: ı·: 
çoğalmaktadır. Geçen sene Tran· İ~ Sonuncu aayıfada Satırı Kuruı 12.5 

svalde 44,691,899 lngiliz lirası kıy- :: 5 inci .. 25 

metinde ve 9,597,643 ons sık etın- ~ 4 ,. " 40 Ü 
de a~Wı çıkar~' mıştır. D~nyanın ~~ ~ :: .'.' .. :: ~~~ 1 
her tarafında ıs~ıhsal . edılen al· ~i Reamt ilanlar, ıonuncu uyıfada 10 Kr. I 
tın senede 79 mılyon lngiliz lira· g İ.an memurumuz size fay· 
sını bu· maktadır. Halbuki 1915 H dalı bir ilanın tekiı ve Uc-ı 1 
de 36.400,000 liralık altın iatih· H reti için hizmet etmeğe ha-
sal edi mişti. Altın istihsalatınm H ıırdır. •• 

tt u en mühimi lngiltere ve müstem

lekelerindedir. İstihsal olunan 

altının % 71i İngiliz bayrağı al

tındaki yerlerden çıkmaktadır. 
Amerikada 2,511,253 ons, Ka

lif omiyada 630,243 ons, Kolo

radoda 418,566 ons, Alaskada 

~n:ı::::::ı:n::::::ı: ::::: :: : :: : : :ı: :: :: : :: ::::::: :::f 
310,008 ons, Dakatada 296,781 
Arizonada 232,113 ons ve Ne
vadada223,1S9 ons altın istihsal 
olunmuştur. 

Cezayirde 78 kilo ve Madagas
karda ise 364 k lo altın çıkarıl-

mışbr. 

1 Gençlik anket0 

1 ' 

Gençler size 
soruyoruz: 

Umun1f Sulh 
miimkiin miidür? 

Gençler yarın hayata siz ha· 
kim olacaksınız sizin düşüncele-

rıniz, sizin aklınıza gelen şeyler 
sizin yeni mantığınız yarını 

görmek istiyenlerin kıymet 

vereceği yegane esasbr. Eski 
nesil sözlerim söyledi. Fakat 

siz ki yeni bir ruh yeni bir fi,. ir 
kuvvetile dünyaya bakıyorsunuz 

bizt: söy.eyiniz: 

Umumi hır su.h mümkün· 
müdür? Bu hususta ne düşü
nüyorsunuz? 

Düşüncelerinizi bize gaıete 

yazısi . e (30) satırdan fazla olma
mak üzere bildiriniz. 

Her hafta aize böyle sual so
racağız. 

Vereceğiniz cevaplan (Yakıt) 
gençlık adresine gönderiniz. 

Geçen haftaki anketimize 
gençler n verdıkleri ce"aplardan 
bazı anm derced yoruz. 

Darüşşafakadan Fethi Barba· 
ros B. " Tasarruf ,, anketimize 
şu cevabı vermiştir : 

Esk den tasarruf hakkmda bir 
çok fikirJerinı vardı. LAkin ha
kikatı görünce hepsinin boş 
hülyalardan ibaret olduğunu 

anladım. Şımdi tasarruf hakkın-
daki fıl<rim şudur: 

lHiikaye miiıeabakamız J 
G t>çe • haftaki hıkave müsabakamız.da Ü$kU 

orta mek ebi fa .ebes;nden 16tJ numaralı 
tullah ihsan B. bııınci geı mi~tir. Yazu•n• dercedivoı 

Aziz Dost far suna devam ettiğinden f 
Selma hu çınlaşmış, kocasına ferah geçnıiyorlardı. 

bağırıyordu Fakat ne yazık ki 
- Ya 1.. demek benı artık Necdet Beyi Selma 

sevmiyorsun, senin için yaşıyan gayet samimi arkadaşların 
Selmaoı artık bırakıyorsun ha!.. Necmiye Hanım kandırmıt 
Yazık, hem pek çok yazık. iyi bir arkadat samimi bir 

Necdet Bey bir ko C.uğa otur· tuna bu hiyanetliği yaptığı 
muş. başını ıkı elinin arasına başka bir de Selma Had 
almış düşünüyor, asabi eşmiş karşı : 
cevap vermiyordu. Bundan cür- -Kocan beni ıeviyor, ben 
'et alan Selma daha ziyade onu seviyorum, demişti Necdli 
söylenmiye başladı: Hıs nım yaptığı aziz doıtıuf 

- Doğrusu bunu senden hiç nun mukabelesi ile karşılqm-' 
ümit etmt::ı.den. Şimdiye kadar yani Selma da onun koca' 
geçen hayatımız mahvoldu, öy- aldatmış, evvelden nasıl ki Ni 
le mi? .. Necdet Beyin artık sabrı miye Hanım ona kocasının 1 

tükenmiş olmalı ki; birdenbire dathğını söylemişti; timdi o 
oturduğu koltuktan kalktı ve ona &öyliyerek intikamını al' 
Se maya: bulunuyordu. 

- Selma 1 beni dinle, dedi, Artık ne Selma ile Ne 
ne kadar bağrıyorsun ayıp de- Bey bir birini görüyor. N 
ğii mi ? Olan bir kere olmuş, Necmiye ile Suat Bey bir b' . 
ne yapayım? Çünkü: 

- Bak! bak, bir de sıkılma· Se.ma ile Suat Bey gezi 
dan itiraf ediyorsun. Necmiye ile de Necdet 

geziyordu. 

Necdet Bey gayet zeki bir 
gençti. Daha altı ay evvel de· 
vam ettiği ( ... ) bankasının dak
ti.osu için çalıştırılan Selma 
ile sevişmiş ve evlenmişti. 

Mesut bir a~lc yuvası lf.uı ıı.ak 

için ça lışıyorlar, birisi ( ... ) ban
k asının muhasebeciliğini yap· 
tığından diğeri gene daktilo· 

* Bir ay sonra Selma 
ite Suat Beyin nikahı 
Adada kıyıldı. 

Bir ay sonra Necmiye H 
ile Necdet Beyin aikihı Şif· 
kıyıldı .•• 

Üsküdar Orta mektebi talebeleri o 
168 numaralı 

Rptullah ılwuı 

Hanımefendinin Beyefendiden 
tasarruf için sakladığı pa
ralarla süslenip arkasına Ha· 

mmlaşan Beyefendiler takıp 
bol bol para ve zaman har· 

cediyorlar; bu israfın önüne 

geçmelıdir. 

IMEŞHUR iNSANLARI 

''Georges Sand,, 
"Jorj Sant,, 

Başka memleketler 

Tayyareci olan lngil' 
gen~.leri 

Darli$~falcadao 950 

fethi Bacbaro5 

• 
Ameli hayat mektibinden 

Nuri Bevin f lkirıeri: 
Tasarruf için memleketimizin 

her tarafında büyük bir hare
kete başlanıldı&• şu sırada ben 
de bundan geri kalmak isteme· 
dim. Ve evveli kendime tatbike 
başladım. 

Şimdi, her hangi bir masrafı 
yapacağım zaman evvela iyice 
düşünüyorum. Ve kat'iyet gö· 

rürsem yapıyorum. Bu süretle 

şahsi bütçemde epice bir fark 
husul buldu. Masraf yekQnu 

azalmıştır. Aradaki bu farktan 
istifade ederek, ben, diğer 
bazı lazım olup ta yapılamıyan 
itleri yapıyorum. 

Neticede demek istediğim, 
tasarrufun kat'iyen li11m ve 
fevkallde faideli olduğudur. 

Bilhassa mem1eketimizin buna 
fazla ihtiyacı vardır. Biz arka
daşlanmıı arasında bu nokta 
üzerine çok düşilndük. Ve neti
cede kendimizin, tasarrufa müm
kün olduğu kadar riayet etme• 
mize ve etrafımızdakileri de eli
mizden geldiği kadar buna teş
vike karar verdik. 

Nuri 

Fransız romancuı 
1804 - 1876 

Asıl ismi Aurore Dupont olan 
Gorges Sand Baron ve Dudevant 
adını a ldı. Gorge Sand kocasile 
çok zaman geçinemedi. 1830 da 
Parise geldi. 

Kfü üklüğündenberi hikaye 
anlatmak bususunda milthıt bir 
istidadı vardı. 

Pariste iş.;iz kalınca roman 
yazmıya başlad~. İlk ı omanları 
romantiktir. 

Bu romanlannda " Georges 
Sand,, izdivacın manasızlığını an
latır. Aşkın hendesiyetinden bah-

seder. "İndiana,. "Valentine,, ujac
ques romanları bu meyandadır. 
Geo;ges Sand, bilahare içtimai 
romanlara ehemmiyet vermiye 
başladı, daha sonra hissi roman· 
lar yazdı. 

George Saot yüz cildi bulan 
eserlerinde tekellüfsüz bir iiılup
le yazmıştır. Üslü? bazan şid
detlenir, hazan sakinleşir. Fakat 
ayni seyyaliyyeti muhafaza eder. 
"Georges Sand,, romanlarında 
idealisttir. Onun romanlarında 
şeniyet daima olduğundan daha 
güzeldir. 

Bu itibarla Geerges Sand re
alist romana karşı adeta bir 
müdafaa battı teşkil etmiştir. 
Georges Sand bilhassa bedbin

liğe doğru giden realistleri yani 
pcsimistleri durdurmıya çalış· 
mıştır. 

t. gilterede darillfiinun tal 
si arasında bava filolannda 
nüllU olarak hizmet etmek i 
yenler için hükdmet tarafı11~ 
yeni bir takım teşkilAt vü 

gttirilmiıtir. 

Bu teşkillta g6re d&rO 
nunlular senede 14 ~ 
görmek şartile iki sene hıtaıd 
da hava filolarında pilot O 

,ak hizmet edebileceklerdir·· 
Bu talim ve terbiye lnlj 

hava kuvvetleri komandad!. 
tarafından idare edilmekt~ 

Her talebe pilot tahade~ 
nesıni alabilmek için 25 sa•·-., 
faz la uçuş yapmağa ve -' 
balonda çalışmağa mecburd~ 

Muvaffak olanlar ihtiyat , 
muvauaf tayyare zabiti oll 

lir er. . _.Jf 
Bugün lngilterede 3 t•1Y"'" ..... 

bombarduman bölilğüniin bil · 

mürettebatı genç boanka "e,.., 
carethane memurlanndaıı 

rekkeptir. d•oJI 
Bu üç filonun kunı•11 

.,,

rmdan biri bir genç edip d~tı' 
ticarethane, üçüncü de b 
memurudur. 



Bayramda futbol temasları 
'c. 8a bayram latanbul için fev
't llcie bir apor haftası oJdu. 
[~ müdekkik bir mu
"-'riri beaap etmit : Cumadan 
~,. kadar d6rt gOn zarfında 
~e OJDanan futbol maç
an... adedi tamam 18 i bulu-
10~ 1 lçl .. rinden ikinci derece 
:: ehemmiyet o'anlannı bir 
bi • bırakarak biz yaJnıı mtı
lhı.~.!d~ettiğimiı b~t müsabaka 
~ beyanı mutalaa etme~ 
la Yoruz. Bet dememizin sebebı 

tanbuJapor iJe berabere kalan 
Zonaııldak Mtıbendta mektebinin 
0'1ınunu da f&JaDi tedkik bal
lllamızdaa ae,'et etmekt~dir. 

Geçen aene Zor guldağa giden 
Caıataaaray ikinci takımının 
•iyah · e mashlarla yaptığı i k 
-.çta berabere kalması birçok
laıını hayrete dütürmüştü. Yal
ı Sabihin ZonguJdakta o du
nu ve milhendis i'rkadeışlarını 

k kend siı de bu.unabilecek 
I İr ibtımamla çalıştırdığını bi-
enJ~r için bu haber bir sürpriz 
.e,kil etmedi. Vakıa riyaziyeci 
ençler ikınci oyunlannda mağ
p. o dular. Fakat bununla fütur 
eti~ıyerek mesailerine devam 
~'I olduktannı lstanbulun bi
ncı küm · t . . eııne mensup genç ve 
etın bır takımla yabancı bir 

da berabere kalmış olma
ndan ela • • 

• ıymettar muav~netle
ne devam ediyor mu? Bilmem. 
~t ne oluna olsun onun ek
• · tohumlar tüpheaiz yakın 

Atide daha parlak aemere
•ermekte kavvetli birer amil 

br. 
~ St.ciyomda y•pılan mGsaba-
~ en m6bimleri tOphe 

iti bir taraftan Gençler bir-
~ ve diğer taraftan Beşik
~ F enerbahçe ve Galatua
~ •bqı oynadıklan oyunlardı. 
~ aeticeleri malum oldu-
~ l\*l. it• burada takunlar 

lcmda Ulbumı mutalaat aer
iktifa edecejim. 

Pener • Gender birliği mllaa· 
da DUan dikkati ceıbe

feY kUvvetler aruında bir 
'26DdGr. San llcivert 0 g6n 

·ne hai olan Mri ve seyyal 
nraı__ dununda oynamlft çok 

h lcaydin~ abtmlf olaft aklncı 
fınatlardaa Jlzım seldiji 
~e istifade edememif oı-

· ·- için elde ettiği netice 
~ÇQa tarzı cereyanma tama-

lllutabık olmak flzere - an
t>ir pl farkmdan ibaret 

rı'lllllblf.... Buna mukabil Anka-
.,. iki cihetten mliterakki 
lhn : Biri nefes kabiliyeti
İfdnci haftaymı daha iyi 
«*k derecede, tezayüt et· 

ol111uı ve diieri oyun tarz· 
2'ttikçe favuldan kurtul· 

• Bu IOD noktada hakemin 
r •lldahalelerini de unut· 

icap eder. Ne oluna 
bii oyunuyla da aabit ol

lci rençler birlit• futbol 
...... L.!-. ·--c1a kabili ihmal ohni-

.,., lcunet tqkil etmekte-

~erin Galata.araya karp 
°"8ııannı daha az beğendim. 

Güya takım pazar günü Fenere 
karşı o güzel akınları, o can ı 
müdafaayı yapan takım değildi. 
T elmık bozulmuş, paslarda inti
zam ve ilabet kalmamlflı. Gü
zel oyunlanm her vakit zevk 
iJe aeyretiğim Adil ve Fıkret 
aahada yok gibi idiler. Haflar 
vazifelerini yapmıyorlar ve oyu
nun biltcın sıkletini müdafilere 
yOkletiyorlardı. Kaleci Vasfi ~ile 
ikinci ve üçüncü golleri bedava
dan yedi. Bunun neticesi olarak 
takımın mağlup o masını tabii 
addetmek icap eder. 

Maamafih ıtiraf etmek icap 
eder ki bu neticede asıl imil 
olan şey Ankara hatlannm ak
samasından ziyade Galatasarayın 
Mısır maçından beri ilk ~efa 
olarak güzel bir oyun oynamış 

olmasıdır. Nıhadın oynamamasına 

rağmen, ve belki de ondan isti 
fade ederek, s.rı kırmızı takım 
baştan başa kombine, canlı ve 
müessir bir maç yapmış, kendi 
oyunu hasmına cebren kabul 
ettirdikten sonra gittıkçe açıla
rak arka arkaya 3 gol kaydına 
muvaffak olmuştur. Bu acaba 
arsıanın uyanıtı mıdır? Yoksa 
ayni mahmurluk, bn ıilkinmeğe 
rağmen, devam · edip gidecek 
mi ? Bu suale ancak Şild yarım 

ru lbak ela Rı'CUM"!tfifıı~°hl.1:-:fz 
olan cihet 14 mart ta F enerbab
çe ile yapılacak olan bu milsa
bakanın, salı gilnkü oyundan 
sonra, bilyük bir ehemmiyet 
iktisap etmit olduğudur. 

Fenerbahçe ile Beşiktaş ara
amda yapdan dostane maç 90 
dakikaya mukabi• yalnız 25 da
kika oynanabildi. Alaeddinin 
kendiainden muntazar olmıyacak 
derecede sinirli bir hareketi ha
kem Şeref Beyi maçı tatile sev
ketti. Otuz bq dakika sür en 
birinci haftaymda Fener penal
bdan bir gol yapmlf ve Beıik
taş buna mnkemmel iki sayı ile 
milkabele etmiıti. Oyun devam 
etseydi neticenin ne olacağım 
o dakikada tayin kabil değildi. 
Alaeddin çıktıktan ıonra Beşik
taşın hakimiyeti bOtiin bütiin ele 
alarak aayılann adedini tezyit 
etmeai kabil olduğu gibi yer
rıne Şekibin girmesi neticesi o
larak Fenerin de bir ikı gol 
~ pek Ali mtimkiin idi. 
Biliyorum ki bütDn bunlar büı
yadll', fakat maçın ortada kesil
mesi her keai bu yolda diişiin-

. celere aevkedebilir, değil mi? 
Bu maçta Bqiktqm genç mu

hacim battı cidden muvaffak ol
muftur. KOçllkler maçından beri 
yiikıek bir futbolcu olarak kay
dettiğim eaki DarGttafakalı Na
zım, Feyzi ve Mustafa Kemalle 
beraber, takımın blltiin hücum
larını fevkalide bir surette idare 
etmiıtir. Sol haf oynıyan Mah
mut ta aitayiıle zikre pyandır. 

Galatasaray • Beşiktaş maçım 
~ bata az tuurlu ve az te
sirli bir mOcadeleden ibaret ad
dediyorum. Beyaz aiyablann bu 
mtisabaka esnasında kaçırdıklan 

ŞARK.EY -- SKOT MAÇI 
Büyük dedikodulara yol açtı 

İngilizler hakeme 
namussuz! ·diyorlar 

Fil Skot ve hakem 
( Ba rHlm teleı.le Amertlradan lnılhere,.e a&adertlmtfllr. J 

Mıamayda İngiliz ve Amerika "fil Skot ile Con Şarkey ara-
bohs şampiyonlan arasında ya- aında yapılan maç timdiye kad~r 

r.ılan boks maçının dedikodusu g6rftlmemit ıurette münaaebetsız 
ngiliz gazetelerinde el' an devam ve yolsuz bir mllaabaka olm.q -

etmektedir. tur.• 
Deyli Ekspres gazetesinin bu Maçın nasıl geçtiği hakkında 

ağ&r siklet ıampiyonluğu maçında ıu malumatı veriyorlar: 
B. • · tt Sr r'' ev bOtnn bulunmuş olan muhabiri diyor . ırı~c! raw a · dh 

k" dıkkatını Skotun ha na tev 
ı : etmişti. Hasmı da 1'1uaataayı 

fırsatJar bihaddü hesaptır. Ne ona göre yapıyordu. .. v. 

bunlar ne de Galatasaraylıların ikinci rawntta usulünu degış
yapbklan milteaddit akınlar, gôya tirmişt; yumruklannı vücdd~ 
kalenin önii birer duvarla kapalı tevcih ediyordu. Fakat bu ar 
imiş gibi, bir türlil sayıya inkuap beler pek qağıdan uaule mu
edememiş ve oyun O-O beraber- halif bir ıurette vuru~uyor .ı,~ 
Jikle bitmiştir. Şarkey kudurmuf bir a am gı 1 

Bu dört oyunda nazarı dikkati hareket edıyordu. ı L · 
Bu maçta hakem o an duı 

en ziyade celbeden oyuncular Mangolya. ertesi ~~ . oyun a 
Beşıktaşta yukarıda ıövledikle- hiç bir favul görmedıgını gazete

rimden maada Kadri ve HUsnü, cilere söylemiıtir. . 
Galatasaraydan Mitat, Rebii, İngiliz gazetecılerı bu beya-

- Bu favulleri görmemek ıçın 
insan ya kör, yahut namussuz 
o ımak laumdır ! diyor:ar. 

İngilizlere nazaran gayri ka
.ıuni darbelerle üç ker~ yere 
yuvarlanan Skot, üçüncü defa 
yere düşünce bu vaziyet karşı
sında ne yapacağını şaşıran ha
kem, Skotun menacerini ringe 
davet etmiştir. 

Manacer ve doktor derhal 
ringe dahil olmuşlar ve vazifele
rine başlamışlardır. 

Bu esnada Şarkey, diskalifiye 
edileceğinden korkarak neticeye 
muntazır bulunurken, hakemin 
ıualine karşı Skotun müsabaka-
ya devam edeceği hakkında ce
vap vermesi, üzerine sevinerek 
haımına doğru atılmıştır. 

Bu defa Skot gene yere yu
varlanmıt ve menacerin temin et
tiiine bakılırsa hakem Mangolia 
Şarkeyi diıkalitiye etmıştir. 

Buna inanmamak için sebep 
te yoktur: Çünkü Şarkey kendi 
köşesine çekilerek hüngür hün
gür ağlamıya başlamıştır. 

Bu esnada Skot yere yatırıl
mıt ve bir ayağı felce uğramış 
gibi idi. Hakem kendisine · doğ- · 
ru ilerlemiş ve musaraaya de
vam etmek isteyip istemediği
ni sormu§tur. Skot şu cevabı 
vermiştir: 

- Ayağa kalkmıya muvaffak 
olunca ,hemen! 

Bittabi Skot kalkacak bir 
halde değildi. Lakin hakem he
men Şarkeyin yanına gitmiş ve 
onu gabp addetmiştir. 

Deyli Eksp~es muhabiri maM 
çm bu suretle hitamından beş 
dakika sonra Skotla görüşmiye 
muvaffak olmuş; bir masa üze
rine boylu boyuna yatırılmıt o
lan İngiliz boksörü demiştir ki : 

- Bu tarzda bir maça ne 
dersin? Ben bu işte okka altına 
gittim. Ben tam altı tane aşağı
dan yumruk ) e liğimi hatırlı
yorum. Fakat bunlann en fena
sı Şarkeyin ben yerde iken gö· 
zümü kör etmek için gözüme 
havale ettiği yumruktur. 

Ben sağ ayağımı hareket etti
remiyorum. Yoksa sabadan çe
kilmiş değilim. 

Bu maçta benim hakkım ça· 
Jındı. Bu haksızlığın sebebi de 
şudur; 

Şarkeyin usulünü, fendini öğ
renmiştim ve bu suretle onu 
mağlüp edecektim:,, Leblebi ve Avni, Fenerden Re- nat karıısında köpürüyor ve: 

ıat, Füruzan, Muzaffer, Zeki ve ______ ._.....,.._. ________ _ 

Ziya Gençlerden. birinci oyun- Çok heyecanlı bı'r boks maçı 
ları itibarile, Vasfi, Cevat, Ha-
lit, Fikrettir. --- - ~ 

Ankara takımlariıe bu gibi Frankı• Marten, •ıulado-
temasıann teaddüdüne pbaen .iYi.. 

:~b=>;:~;ı.,~:~ıe"!:! viçi· de mağliip etti 
rafı korumadıkları için seyahat G 
eden kuıobe pek ağıra mal oıu. Futbolda alatasaray, Pera ile 
yor. Hatta bu sefer de Gençler ( 1 1 ) b b k 1 d 
birliği masrafının yarısmdan dun - era ere a 1 
bir para alabilmiştir ki bu bal 
atiyen bu gibi seyahatlere mey
dan bırakmıyacak bir mahiyet
tedir . 

Buna kartı ne çare bulunabi
lir? Orasım takdirden acızını. 

Menemenli zade 
MavaHak 

Boka, bu açık spor don ıs: 
tanbul ringinde çok heyecauh 

dakikalar yaşadı. F ranki Murten 
Muladoviç maçından bahsedıyo-

ruz. Bu iki prof esyonet dan 
karşılaştılar. Franki Marteni ar
bk çok iyi tanıyoruz. Bu, Saran· 

gayı iki defa ayni tekilde 
nakavt eden boksördür. Franki 
Marten ikinci sınıf bir profesyo
ne!dir. Fakat bugün çok ıyi an
lıyoruz ki Fransız profesyoneli 
lstanbul ringi için hakikaten 
yOksek bir yıldızdır. 
( IAt/en MJyıfavı {eviriniz) 
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Dünkü maçın ilk ~-.vısından 

sekizinci ravuntta Mu ado~·iç a
yaklar mm dibine yıkıldığl ana 
kadar gösterdiği oyun bizim 
ring için bir fevkaladeliktir . 
Muladoviç buradaki galebele
rinden sonra Avrupada muvaf
fakiyetli hir turne yapmış, Mı
sırda, İtalyada döğüşmüş, tecrü
besi fazla , tekn" ği kuvvetli , 
yumruklan çok sıkı ve müte
hammil bir profesyoneldir. 

Bu itibarla Sarangayı iki de
fa nakavt eden F rangi Mart en 
bu sefer karşısında daha kuv
vetli bir hasım buluyordu · 

İki boksör birbiri arkasına 
alkışlar arasında ringe çıktılar. 
Marten çok kayıtsız ve soğuk 
kanlı. Buna mukabil Muladoviç 
ıinirli ve müteheyyiçti. 

Maç 3çer dakikalık lOravunt
tu. Orta hakem Kamzi. 

Müsabaka başlar başlamaz ve 
ilk yumruklar taati edilir edilmez, 
Martenin va1iyete hakim olduğu 
görünüyor. 

Çok güzel vuruyor ve şayanı 
hayret bir çabuklukla kendisini 
tehdit eden yumrkları boşa çı
karıyor. Muladoviçin yumrukları 
hakikaten korkunçtu. Fakat 
isabet ederse ... 

Yerine vuramayıp havada ka
visler çizdikçe de hiç bir şey 
değildir. 

Boksta yumrukları boşa çı
karmak ta vurulan darbe kadar, 
hatta ondan daha lüzumlu oldu 
ğunu Martenin bu maçında çok 
yakından gördük. Muladoviç ye
rine vurunca tereddütsüz düşü
recek olan y'umruğunu bütün 
çarpışma imtidadınca yalnız: bir 
defa tutturdu. 

O da pek piıkin bir profes
yonel olan Franki Marten tara
fından küçük bir trukie tesirsiz 
bırakıldı. Beşinci ranvutta çare
sini bulan bir sağ korsenin 
yüzünde farkolan tesirini Mula
doviçin göğsüne girerek savu~
turdu Artık bundan sonra F rnki 
Marten daha bi iman olmUftu. 
Sağlı sollu yumruklarla lstan
bul İtalyan bokıörilnü · adeta 
hurdahaş ediyordu. Muladoviç
te de müdafaa çok zayıflamış 
ıre bir takatsizlik kendini göı

termiye başlamışb. 
F ransı:ı: boksörünün bundan 

sonra her saniye artan tefcvvuku 
nihayet yedinci devrede kat'i 
neticeyi aldı. Gene bir sağ kro
se Muıadoviçi yere yıktı. Mula
doviç dörtte kalktı. iki şimşek 
gibi yumruk daha.. Gene düştü, 
bu sefer seki:ı:de kalkabildi. Fran· 
ki Marten bu zaaf ve mağlubi
yet anım büytlk bir hışımla takip 
edıyordu. Muladoviç üçüncü de
fa düştüğü zamad gong çaldı, 
devre bitmişti. Sekizinci ravunt 
çaldığı zaman artık Muladoviçte 
çarpışacak bal kalmamıştı. 

Fakat çarpışma devam ediyor. 
işte Martenin rakibini iplerin 
arasından dış:u ı düşüren bir 
yumruğu daha. Muladoviç şaya
nı hayret bir tahammül ve ıs
rarla bu harap ve bitkin h!tline 
rağmen gene kalkmak istiyor. 
Fakat menajeri ortaya havluyu 
attı ve müsabaka durdu. 

lf 
Şehrimize yeni bir Fransız 

boksörü daha gelmiştir. İsmi 
Andre Rebidır. Hafif sıklet bi
rinci sınıf profesyonel. Ringe 
çıkıp meydan okudu. Bu davet 
boksörlerimizden Selimi, Sıtkı, 
Saranga ve küçük Kemal tara
fından kabul edildi. Andre Re· 
bi çok usta fakat yumruklan 

zayıf bır boksördür. Her halde 
çok güzel maçlar göreceğiz. 

Dünkü futboı 
Dün Taksim Stadyomunda 

futbol maçlan yapıldı, İlk maç 
Beşiktaş ve Galaectsaray küçük
leri arasında Vefa, Fener bahçe 
Galatasaray, Beşiktaş arasında 
oynanan küçükler turnuvasının 

son oyunu idi Fakat küçüklerle 
beraber kaldıklan için bir n( 
tice alınamadı ve her ikisi de 
birinci addedildi. 
Öğleden sora ilk maç ikinci 

küme muhteliti ile lstanbu1spor 
arasında oynandı. Neticede 
Muhtelit (4-1) galip geldi. 

Müteakiben Galatasaray Pera 
ile bir çalışma müsabakası yapb. 
Birinci devre sıfır sıfıra bitmiştir. 

ikinci devrenin i k dakikala
rında tarafeyn birer sayı yaptı

lar. 
Bundan sonra Galatasaray 

devamla bir hakimiyetle rakibini 
hayli sıkışbrdı ve bir de penaltı 
attığı halde galibiyet sayısını 

yapamadı. Berabere kaldılar. 

izmirde 
Bir futbolcu kaptanını 

vurdu! 
lzmirden gelen bir telgraf, 

spor hayatımızda milessif ve 
çirkin bir hadiseyi haber ver• 
mektedir. Bu kısa telgraf, Altın
ordu kulUbUnden Kemal Beyin 
takıma alınmaması yüzünden 
muğber olarak takımının kaptanı 
Rasim Beyi bıçakla iki yerinden 
yaraladığını bildiriyor. Rasim 
beyin hayatı maalesef tehlikede
dir. Kemal tevkif edilmittir. 

f Memleket haberleri 1 

Bir cinayet 
Hapisanede bzça(}zn ne 

işi var? 
İki gün evvel Bursa hapisane

sinde kanlı bir vak'a olmuş ve 
geçenlerde Şaban kaptan ismin
de bir mahkumu öldüren dört 
azılı bu seferde Mehmet isminde 
diğer bir arkadaşını bıçakla

mışlar ve 20 yerinden vurarak 
öldürmüşlerdir. 

Hem soydıılar,hem diri 
diri yaktılar! 

Balıkesirde Altınlar köyünde 
tüyler örpertici bir cinayet olmuı 
ve Ahmet ağa isminde 70 yqın
da bir ihtiyar üç ıerir tarafın-

dan soyulduktan sonra üzerine 
gaz dökülerek diri diri yakıl
mıştır. 

Kanlı bir hadise 
lzmirde Eşrefpqada bir kah

vede feci b r hadise olmuı, Ab-
dullah , Ahmet ve mehmet is
minde Oç kardeş kahveci Meh
met Ali ile kardeşi Hüsuii efen
dileri tabancL ve bıçakla yara
lamışlardır. Kadın meselesinde 
bir münaferet bu hadiseye sebep 
olmuştur. 

Babalarının malı gibi! .. 
Bahkesirde Alaçam ve Gelen

diros ormanlarında iki muhafaza 
memuru gizli bir hazar tesis 
etmişler ve kestirdikleri kereste
leri damgalıyarak sahte tezkere
lerle satmağa başlamışlardır. 

Hüsnü ve Tevfık ismindeki 
bu memurlara işten el çektiril
miştir. 

-
Zehirli gazlara kar l 

')ivil halkın nas1l korunması lazımdır 

Zehirli 
Zehirli gazlara karşı elimizde 

en iyi tahaffuz vasıtası olmak 
üzere «Gaz maskeleri» vardır. 
Gaz maskeleri deriden mamüldür. 
Yüzfin ön kısmını gaz geçmiye· 
cek bir surette kapatır. Gözle
rin önünde büyük camlar var
dır. Bu camlann nefesle boğulan 
maması için üzerine rutubeti 
mas etmek maksadı ile jelatin 
sürülmüştür. Ağzın annnde ufak 
bir kutuya benziyen bir tenef
füs filtresi vardır. Bu filtre en 
asri maskelerde iki kısma ay
rılmışhr. Kısımların birinde sün
ger taşı ile karışık kömlir tozu 
diğerinde yalnız k&ml\r tozu 
vardır. undan maada her gazın 
cinsine göre onu zararsız bir 
hale ifrağ eden alelekser kalevi 
tabiatli bir ecza vardır. 

Kömür tozuna gelince: Bu 
odun kömürünün kimyevi vesa
itile mesamabnın çoğaltılmasın
dan elde edilen aktif bir kö
mürdür. Maske vakıa bir çok 
zehirli gazlann mahiyetini tep
til veya onlan massetmek saye 
sinde müessir olmalanna mani 
olabilir sede bir müddet sonra 
(vcı sati olarak 5-6 saat) filtre 
gazlar ile işba olunduğundan 
artık koruyaınıyacak bir hale 
gelir. Esasen her filtrenin mas 
veya tevkif edebileceği gaz mik· 
tari muayyendir. Bu miklar gaz 
ne kadar zaman zarfında mas
keden geçerse maske de o kadar 
zaman koruya bilir. 

Bundan başka maske filtre
leri bir zaman sonra (6 ay ila 
bir sene) kendiliklerinden bozu· 
lurlar. Binaenaleyh maske filt
relerini uzun milddet depo etmek 
imkam yoktur. 

Maske filtreleri san salip cis
mi ile hamızı karbonu tevkif 
edemezler. Zira birincisi mayi 
halinde olduğu zaman derinden 
ntlfuz eder. ikincisi ise filtre
den geçer. Kezalik Almanların 
mavi salip namı altında zikret
tikleri arsenikli ze bir de maske
lerden geçerek maskeyi takamn 
nefesini sıkışbnr ve onu yfiziln
den maskesini atmağa mecbur 
eder. Bunun için yeni maskele
rin önüne içersindcn sünger 
kiğıdına müşabih ve mavi salip 
cismini tevkif t. len bir madde 
bulunan bir kapak ilave olun
maktadır. 

Maske filtrelerinin dolu olduk
ları surette 6 ay ve nihayet bir 
sene zarfında bozulduklarını söy-

ga% maskelerlle m6cehhe% bir kıf"a 
lemiıtim. Halbuki bu filtre tehlike geçtiği itareti verilin ' 
içersine konulacak mevadı taze kadar dışarı çıkmamalıdır. 
olarak ihzar edilecek bir fahri- 3 - Şüpheli sulara, biri · 
ka az bir masrafla açılabilir. lcre dokunmamahdır. Zira b~ 
Bunun için icap eden mcvadı 

iptidaiye Tilrkiyede mebzulen 
mevcuttur. Böyle bir fabrikanın 
açılması TUrkiye için hayati bir 
meseledir. 

Bir de maske taşıyanın ha
riçle allkasını kesmek için ya
pılmıt oksijenli cihazlar vardır. 
Bunlar öyle tertip olunmuştur 
ki dakikada otomatik bir suret
te 2 litre oksijen verir. Bu ci
ha:ı:ı takanın dalgıçlar gibi ha
riçle allkaaı kuilir. ..- le bir 

cihaz iki saat it er. Te ffüa 
edilen hava cihaz içinde bulu
nan sudumuhrik veya potası 
muhrik karhıflan ile tevkif olu
nur. 

Fakat bu cihaz hem çok pa
halı hem de çok ağırdır. En iyi 
bir cihaş Almanyada Kiel ıeh
rinde klin Hanıeatische Appa
ratebau - GesellScbaft fabrikası
nin kimyageri Dr. Ulrich Mftller 
tarafından keşfedilen Prokıilen 
cihazıdır . 

Bunun içersinde Oksilit var
dır. Teneffüs edilirken nefesteki 
su buharı ianesiyle kendiliğinden 
müvellidülhumuza ha1ıl olur ve 
bu cisim sudumuhrika tahavvül 
eder. Buda barice intipr eden 
hum:ıu karbonu zapteder. Bu ci
has hem ucuz hem de hafiftir. 

Gaz maskcai · tedarik etmek 
ancak ordu için mevzuubahs 
olabilir. Sivil halkın ihtiyacı nis· 
betinde gaz maskesi hazır bu
lundurmak hem milfklll, hem de 
filtrelerinden dolayı pyanı tav
siye değildir. 

Sivil halkın kendilerini gazden 
korumak için daha halihazırda 
her ıehirde tertibat alınmuı, 
halkın kitap •e konferanslarla 
ten•iri, imdat yerleri, sıhhiye 
merkezleri tesisi ve mllnuip ifa
retler ile halka gaz tehlikesinin 
bildirilmesi lbımd.ır. 

Her halde sivil halkınm bil
mesi icabeden en mfihim mese
leler ıunlardır: 

1 - Bir harp esnasında dnı
man tayyare Ya1ıtuile bir mem
leketi zebirliyebilir. Ablacak :ı:e
birler yalnız gaz halinde değil 
mayi ve ıulp balindede olabilir. 

2-Zehirler, tesirini cinslerine 
göre hazan uzun zaman sonra 
gösterirler. Binaenaleyh zehirli 
gaz bombardumamndan sonra 

larda zehir, gizlenir. . J 
4 - Gaı. taarruzuna sok~ 

iken hedef olunursa derhal bii1' 
düğmeleri iliklemeli ve koşmıY 
rak kapalı bir mahalle girm 
çalışmalıdır. Koıan bir adam 
buk nefes alır ve bu sure 
gazı ciğerlerinin en derin nokt' 
larma kadar götürür. 

5 - Kapalı bir mahalle gi 
girmez derhal elbiseyi deği ' 
meli, şüpheli elbiseyi bir torb• 
koymalı ve tathir mahalline 

nnclldir. 

6 - Gözleri bikam onat; a 
borik gibi mevatla yıkamalı 

7 - Gaz halinde bulunan 
birlere karşı soda mahlül 
batırılmış ıılak mendil tut 
çok kereler maske olmadığı 
man iyi netice vermiştir. 

8 - Ele veya ıair bir mab 
şiipheli bir mayi bulaşa 

olursa ilzerine toz halinde 
kireç kaymağı serpmeli 
uğuşturmaktan içtinap ed 
bir bez ile hafifçe almalıdır. 

9 - Kireç kaymağı olma 
surette toprak veya kömür t 
bunun yerini tutar. 

1 O - En iyi bir maske 
lidi, kavrulmuş kahve vey k 
telvesidir. Kahve telvesi 
siiD ger karııtırılacak olursa 
çok işe yarayan bir ten~ 
süzgeci elde edilmit olur. 
ıslatıp bir torba derunua 
mak ve tenffüsll bu torba 
tası ile icra etmek gazlara 
insana az çok koruyabilir. 

11 - Gaz tehlikesi vu 
da evin bodurumlanna ilti~ 
mek doğru değildir. Zira 
buralarda toplanır. 

12 - Bir harp vukuund• 
vil halk o şehirde yapılaca~ 
den korunma teşkilatını b 
le mükelleftir. Ne vakit gaJ 
tikesi İfa~eti verilirse derhal . 
tara kartı korunma ve.aı 
müraccat eder ve ancak gaJ ~ 
likesinin bittiği iıareti ns 
dlf&rıya çıkar. bit 

13 - Gaz hastalıklafllll 11~ 
zat tedaviden içtinap etdl" 1jısi' 
Bu hususta ancak sahibi 

1 
':.st· 

yet etibbaya müracaat o; dı' 
14 - Bir gaz boınbal' 11 

bl' 
hitamında o bombarduın.,4:.,,.,.. 
def olmuş mahallerde 11 ~ 
lar ihtiyaten eşyaları v:,,CI' 
için tathir guruplarına Dl 

etmelidirler. •11 ... J..J 
Ktırt1 Jl6!r 

Nuri 
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ygamber Hayva. lar güler ır 

Yukanyt koydutamaz iki 
enstantane ,Olen bir kedi ile 
sıntan bir ab g&stermektedlr. 
Siz haynnlann baıı hallerini 
tohaf bulur 'f'e gOleriı. 

Her halde onlar da bize ba
karken gOlecek birçok taraflar 
bulurlar. 

Bir define 
Deniz dibinde 800 bin 

Nasıl?. 
skiden bir çoban iken 
imdi peygamber olan 
l-lin i Şembe kimdir? lngiliz altınını arıyorlar 8 h .. · • • 

Amerikanın iatiklll harbi et- U " unerı SJZ 
nannda Amerlk• salannda ha· J.t.ıi haı:ırda Hindiatmım Na

lllenıleketinde yerli bir pey• 
ber Y&fadığmdan baberinla 

Manen meftlmlerde ,ttbek 
Ye mttbddea dailara Fdip ta'f'af 
eder. 

tan bir lngiliı genıiai 800 000 d okuya b i 
lngiliz albnını muhtevi idi. ' e • 

llıı? 

Bu adam ~·----·w--.... · ·~ 
O zamandan bu umana ka- ı • • • • ? 

Pek ender dar bu para aranma1n11, fakat ır mısınız . 
ıeyahat eder. tahtelbabirlere ait birçok keıif
Gesdlil ıwnan ler ile ı&hret kazanan Slmon 
ela otomobile 

lllbe) iınıbı: 
• ve \'aktfle 
•t bir çoban 
'tı baran 
ıOOo kiıilik 
lh bir Om

aıalik bir 
nıber ol-

y • 
trUler ara-

' bilytık 
llGfuzu ve 

t tti varda. 
"ttlc:e bu 

•ttı~~ 
~ltl~ lngiliz 
llr'd ~ ıDphelenmftlene de 
il~ ~ bu adamın aulh ve 

~ taraftan oldutanu an-
~ tdır. 

Peyganıberin Oç kansı 
OldukÇa vaaf olan ara· 

k~ tn bir kıamuu Ommetinden 
olanlara da~. 

ftlln hlnmezı Lek bu defineyi bldmak Ye in-
yayan yOrttmetl gllb: albnlannı çıkarmak için· 
tereUı edeP. çahfmıya bqlam11bt. 

Tavafa aittik- M. LelCfn tetkiklerine filre bu 
lerl uman ya§'- İngiliz gemisi Nevyorktan birka9 
mar duuı eder. mil uzakta batmışbr. 
Ommeti de oruç M. Lek, bu it için yeni tec
tutup dua e- hizat ile hazırlanmıt bir tabtel-
derler. b h" k ı a ır u lanacak ye Parayı çı-
Şembe Hni- kanmya çalııacaktır. 

stlyandır. Fakat ı-==-===--===-=-----ı 
birçok noktalar 
da l1&ya muha

liftir. İngilizce konUfmu. 
Ba adamı Gandl ile mukayeae 

edersek f&'Gl6r ld bu adamm 
yalım ruhani ve manevi ntıfum 
nrcbr. 

lhtfW hareketlerine de karış
ma. Halkm, Allahm yardımile 
Jllbeleoetbae kanidir ... 

bu kararına bir kartılık olmak 
kere .,Hano,, badiıeaile allka
dar olanlar hakkında karanm 
teblit etmi,tlr. Madam "Hano,, 
dolandıncılık ve emniyeti suila-

timal US hm etleri ile lttiham edi
lerek bidayet mahkemesine sev
kedilmittir. 

Diğer cihetten kadının sabık 
.zevci M. " Lazar Bloh ,, yalım 
dolandıncılık t&hmetile mahke

meye sevkedllmektedir. Ayni 
zamanda •· Gazet dlS Fran,, m 

mtıdOrti .. Plyer Odiber,, , Ma
dam "Hano,, nun mUıaviri hu
kukiıi "Pol Kersan ve Gazet 
d6 Fıan,, mllesseseıi M. da 
Kunil de doJadıncıhkta çırak
lıkla muhakeme edilecektir. 
Diğer yirmi bir maznunun mu
hakemesinin ademi lüzumuna 

karar verilmiıtir. 
Madam Hano yemek yeme

mekte 11rar ediyormuş. Kendisi
ne yapılan ibrarJara rağmen 

~llo meselesi mahkemeye verildi -
daaa bir sene Gç ay mu- lunan Madam Haao bundan bir 

'ıtı 

inadından vazgeçmemekte ve le
hinde bir tahkikat daha icra 
edilmedikçe yemek yemiyeceğini 
söylemektedir. Ahvali sıhbfye

ıinde bir ıey yokmuş. Doktor 
kendisini her glln ziyaret etmek-

~ tcl&zet dü Fran uhfbl kaç ,On mukaddem haluıs yere 
· liano., nun ne turetle te.tdf edildij'ini ileri 16rerek 
~ti~ildi~ hakkında tamlAt açlık ıre'f'i yapmata bqlamıfhr. 
~tıı • Bır seneyi mOtecavfz "Hano,. me1eleai ile meıgul 

llııdanberi mahbus bu· olan mliltantik M. Glar kadının 

tedir. Madam "Hano,, her gtın 
aTUkab ile görOtmektedir. Avu
kat, mOekkilesinin ısran hakk1n
da olıun, lti hakkındaki tuav
wrları hakkında olsun kimseye 
bir ıey söylememektedir. 

... -

Resimde g8rDlen adam, y o

bannea, Afrika yerlilerinden 
meşhur bir yalancıdır. Bu ada
mın yılanlan teshir etmek hu
susundaki kudreti bOtün dün
yaya yayılmııtır. Saj'Jam deriden 
elbiıe ye eldiven giyer. 

Bu adam on iki defa ısırılmı~, 

fakat her defasında da bir ıerum 
qılayarak kurtulmuttur. 

Ameıikalıl11r ve biz 

Şehrimize her ıene Amerika· 
dan biıçok seyyah geliyor. Bun-

lann adam baıma seyahat üc
retleri kaç kunıttur , biliyor 
musunuz? On beı bin dolar !.. 
Bunun bizim paramızla muka

bili aıa§'ı yukan 30 bin liraya 
yakındır • Bu ıeyyab yalnız 

değildir. Kansı var, bir oğlu, 
bir kızı var, batta hizmetçisi 
var, ıöy]e kUçDk bir hesapla 

bunları be§ nufus addeder.ek 

Dudak boyası 
Alman kadınları senede 
524 ton sarf ediyorlar 

Londra gaEetelcrinin verdiği 
malilmata göre geçen ıene 
Almanyaya hariçten 524 ton 
dudak boyası ithal edilmiştir. 

Bunlann kıymeti 350 bin 
lderlindir. Dudak boyalan Al
manyada da yapıldığı için Alman 
kadınlarının dudaklarını boya
mak için senede 500,000 iste
rilin aarfedildiği anlaşılıyor. 

Garip bir cinayetin 
davası 

Pariı cinayet mahkemesı pek 
garip bir cinayet davası rüyet 
etmektedir. Madam 11Dezotra,, 
isminde bir kadm zevci ile mes
adane ya11yordu. GUnün _birinde 
zevci bir rOvelver satın alarak 
kansına rilvelver atmayı öğret
mek merakma dflttil. Bu merak 
adamcafıza çok pahalıya mal 
olmUfbır. Bir sabah kadın çift-

Ujin ağılına giderek bir saat 
kadar hayvanlarla meşgul olmuş, 

Eve avdetinde kocası: 
- Sen haJTanlarını kocandan 

fazla ıeviyorsun 1 
Diye çıkıtmıf; bu sözler bir 

kavgayı intaç etmlı. Neticede 
kadın kocasını yemek odasında 
bırakarak kendi odasına koşmuş 
ve talim yaptığı rüvelveri kapın
ca kocasının yanma avdet etmiş 
adamcağızı bir kurşunda yere 
yıkmııtır. 

Kadın mahkemede ağlamakta 
Te hareketini kendini bilmeden 
yaptığını söylemektedir. AduJlin 
ne karar verce ği ehemmiyetle 
beklenmektedir. 

seyyahat ücr~tini bizim paramız

la 150000 lira eder. Bu, alellAde 
bir Amerikan ailesidir. Milyoner 
ve yahut mi lyarder değildir. 

Bizim memleketimizde 150 bin 
lira sayılı servetlerdendir. 

lnıan bir seyahah için l50bia 
lirayı bir tahtada sayan bu adam
lan bir de 150 bin liranın bü
yük bir servet telakki edildiği 

ınemleketimiıi düşünüyor da de
rin bir hayret içinde kahyor. 
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oBu macao 
Dünkü hcılleoe-

Madam dü M Barri,, nin gençliği en adi kadın
ların hayatı gibi t üriü rezaletler içinde geçmişti 

1 
l "Bunu vesile tutarak kalbi 

mesaile girişmeniz manasızdır. ,, 
"Lozön ,,ün ifadesince matmazel 
"Lanj ,, , "Şuazöl,, ile buluşmuş 
ve muvaffal<iyetini temin için 
onunla yatmağa teşebbüs et
mişti. Fakat dük dö " Şuazöl" , 
yüzsüzün nasıl bir adam oldu
ğunu bildiğinden kadının bu 

teklifini reddetti. « Şuazöl » ün 
atayasını reddettiği yegane ka
dın matmazel <c Lanj » olmuştur. 
Bu reddin icap ettirdiği mühim 
netayice bütün Avrupa iştirak 

elti. 

K1ralın etrafındakiler, haysiye
tini vikaye etmesi için kendisini 
bo§ yere taıyik ediyorhardı. Bu .. 
tün itirazaı körü körüne bir iı
tiyak karşısında lcınlıyordu. On 
beşinci "Luı,, bu kaltak karıdan 

bir türlü vazgeçemiyordu. Kır .. li
çenin büyük matenı.nden do)nyı, 
karı mütenekkiren 11Kompiyen,, 
v~ "Fontenblo,,ya götürüldü. Ne
dimler kırahn fazla aşktap dün
yayı görmez olduğunu farkedi
yorlardı. Gözlerini aç.maka ıı,i-
raştılar. Bu kadının jtibar edile
cek bir mahluk olmadığını evli 
bile bulunmadığım röylediler. Bu 
karı ancak 11Parkof4er,, keraııe
•İnde yaşayabilirdi. 

Kıral bütün bu izahlara mü
kabil kısaca dedi ki : " Ne olur• 
sa olsun... eğer bir saçma yap• 
mama mani olmak istiyorlarsa 
onu çabuk evlençlirıinler !,, 

Kont "Jan dü Barri ,, gözdeyi 
nikahlamaya hazırdı . Fakat ne 
yapsın ki evli idı. Talii yardım 
elli. " Tuluz,, taraflannda •• Gi
yom dü Barri ,, isminde bahriye 
zabiti bir kardqi varc{ı. Bu herif 
mı asırlarının tnrifince : " Sir 
şarap fıçışı, gece giindüı en 
şeni rezaletlerle vakıt ğeçiren 
bir domuzdu. ,, Bu hcrifın mat
marel " Lanj,, ı alması karilr
laşh. 

İzdivaç mukavelesi 23 temmuz 
1768 de aktedıldi. Aslı "Ver .. 
say ,, kütııphanesinde mahfuzdur. 

"Sene Uaz,. vilayeti il~ "Vr.r
say ,, ıehri vesaikindcn sabit 
olduğuna göre Madam " dü 
Barri ,, , An Bekü !İsminde bir 
kadının piç evladı idi, ve Jan 
l3ekü tesmiye olunuyorçl..,. 

Evelendiği sırada sahte bir 
nüfus kağıdı tanzim edildi. 
"Bunda babasının 11 Jan Jak 
Gonar dö Vobermiye,, olduğu 
kaydedildi. Artık o da asil sayıl
maz mı idi! Kontes en büyfik 
debdebe devirlerinde valdesine 
madam do Montrabl ismi ve-
tildi. Madam dü" 11 Barri 

" bu kadın için Lonjümoyanında 
1Viller sür Orj., da 11 Meı:on 

Ruj,,u satın aldı. 

İzdıvacın ertesi günü kont dil 
Barri,, "Tuluz,,a avdet etti. Fa
kat karısını mUtalebat ile iz'aç 
etti ve nihayet beş bin Jivr 
irat lrnparmıya muvaffak oldu. 
"Şatöle,, mahkemesinin 1 nisan 

1772 tarihli diğer bir kararı da 
kontesin zevci ile ayrı ayrı 
meskende oturacağını tesbit 
ediyordu. 

Sarayda bUyUk bir skandal 

koptu. Pua1on gibi bir burjuazın 
yerini idi bir umumhane kızı 

tutuyordu. Yeni gözdenin mazi- 4 

deki hayata tatkik edi d . Bu 5 

hayat, d kkab celbedecek gibi 6 
idi. 

Madam Dil Barri 17 ağustos 
1743 te ldt bir kadından doğ
muştu. Babası belli değildi. 
Çocukluğqndaki hayatı, menşe'i 
mechul ve bir takım efsanelerle 
doludur. Kendisinin Dö Monso 
isminde bir ademin manevi ço
cuğu olduğu iddia edildi. Her 
halde kadının ailesile r.engin 
adam arasında bir münasebet 
olması lazım gelir. Janin annesi 
sefalete düıerek Parise geldiği 
zam•n bu ademe mllracaat etti. 
Adam an-yı kendi metresinin 
yanına hizmetçi olarak koydu, 
kızı da bir manastıra yerleştirdi. 
Jan bir türlU m11nastırın ciddi 
muhitinde yaıayamıyordu. Hak
kında şu notlar gi>rülnr: 

11 Çok hışarı bir çocuktu. 
Rahibeleri ve arkadew1erini 
ffUdurtııyordu. İçi içine ıığmaıdı. 
Kendisine hir az çeki düıen 
vermek için çok zahmet çekild\.,, 

Bu sırada annesi zengin a~a
mın metresinin evinde g<Srdüğü 
bir papasla merçimeii fmna ver
mifti. Metreı, anaıun dalaverecili
ğinden kınn g8zclliğinden kuş· 

kulanarak ikisini de kapı dııarı 
ettirdi. Bereket ver1in, papas 
Kurnöv ıatoıunun rahipliiin~ 
tayin edilmişti. Şato sahibesine 
küçtik Manon dan bahsetti. 
Garüyoruı ki Jan ismini değiı
tirmiıtir. " Manon 11 bu ıatoda 
bir rahip ve bir miralayla 
temasta bulundu. Acaba onlarla 
mfina1ebeti ne dereceye kadar 
glStUrdU. Burası bilinemiyor. 
Yalnız beklret goncasınm ya 
papaa, yahut miralay tarafından 
ve yahut ıatonun gftrbüz uıak
larmdan biri tarafından kopa
rılmıı olduğu muhtemeldir. 
Eger böyle olmamışsa bu bir 
muciıe sayılmalıdır. Çiinkü 
papasın iR-falinden, miralayın 
parasından v~ ötekilerin kaba
lığından yakasını sıyırmak Ma
non gibi kızlar için kolay şey 
değildir. 

1760 tarihinde " Manon Lan
ıon,, iımile bir moda ticareta
nesinde çaliıtığını haber ahyo· 
ruz. Bır müverrihin kaydettiği 
gibi, onu orflya koymak piyasaya 
çikarmak, yani zamparalara, 
ahllkıızlara, yenilik düşknnlerine: 
« işte size yeni b r mal I» de
mekti. 

laten kız gayet uysal oldu
ğunu gösteriyor. Annesine yaz
dığı bir mektupta diyorki: 

.. Aziz anneciğim; beni yer· 
leştirdiğinhd bir evde çok rahn
tım. Herkes bana iyi muamele 
ediyor. Sabahtan akşama kadar 
gelenin hesabı yok. Ne gUzel 
şeyler gördüğümli bilseniz. Y almı 
bir kederim var ; arkadaşlarım 
gibi güzel giyinemiyorum. Bu 
meslekte çok kazanacağımı 
söylüyorlar. Ben de ne yapıp 
yaparak onlar kadar kazanaca-

DünkU bulmacamızın 

haltedilmft fekli 

'2 3 4 ) b 7 ~ 9 10 ı, 

Buglinh:ii bıılmacamı7. 
Soldı-n sağa: 

ı - f':n hli)'iık 7,ırhlımıı [:;]1 J>üyiik [S] 
2 - Y 11lon dPp,il [ 4], rica eckıim [6] 
8 - Muti olmıık [!il, su [2] 
• - Altın [3] 
5 - Bir yeırı [ 4) 
~ - Rumca lhtiyıır (:l], akıllı [4] 
7 - Küf (:ı4, en kısa 7.11m11n ('.11, beyaz 

ilk millet l41 
8 - LA7. lisanı l5l 
9 An mıımu!Au rs hir derece k· 

MI Ml'\c (. 

ı O- 1<:lbi!\~nin ılı kısmı [ 4], Küt (3J, 
hir renk [2] 

J 1- Bir Amıı:vut ,chri [5J. 
Yukardan &fağı : 

1 - Rum [5], ene ~31 
2 - Kaili (2), Yahudi mahallcı\l ($} 
3 - Vm vı:rerı [ 4 , kibarlık (6] 
4 - Ukte [4], rabıt edatı [2] 
5 - F.::ıki şoför [?) 
fJ - Otll (21, pek iyi (•1. ayak (2] 
7 - Ü11thvaııın aksi [5], ııfıık yeri [SJ 
8 Gö~teri~, büyüklük [6J • 
9 - K üçilk ~ 4] . "rk"k [21 
1 O Dndak l ~l. U~tı [51 
ı l t;n r2 ). !:icim [2). birinci [3) 

; Şatranç ~ 
e~lenccmlz: 25 

ğım. Dün mağazaya büyük bir 
hanım geldi. Bir ıey satın aldı. 
Galiba hoşuna gittim. Benimle 
meıiul oldu. Bana adresin( 
verdi ve kendiıini ıiyaret eıtmemi 
ıöyledi. Mutlak bana bir İ)'İtik 
yapacak. Yarın gidip ıörmiye 
çaıışacnğım. Seni burpya koy
mak için çok masraf ettiniz 
ama, bota gitmiyecoğine emin 
o unuı. Her vakit böyle fakir 
kalnuyacağıı ya.. Eger zeılain 
olabilirsemıi~ de zengin oldqnqı 
demektir. Allaha ıımarladık 
annecıgım. Kızınız oldllivnau 
ispat edeceğiııı.,, 

( Bitmtdt) 

1-M-A-SK_A_R_Al_AR--
Geçen hnfta nereye gitsi!m 

·ar~ım;ı bir mss\fara çıktı• s~
~/t h, ,.kş~m, i!f@! hif gım~ısa 

1 
bir maskeıiye ras geldim. Evden 
çıktım. Kadıköyüne indim yolda 
maskara göı düm, Sullanahmede 
gittim. Div.aıı yolunda •aak•r~ 
gördüm, BabıaJiy~ 2'tlebiht1ek 
ıçin tiirke iden kopup gelen 
bir alay yP.ıl~rİ mHkeli İn .. nJ 
yarıp gr.çm~ğc mccb~r g'du"', 
Beypğfun4_a ı~leri elektırik 
pırıltıları altında, parlak bir 
renk Ye kıy~feı deniıi ıibi ~·l· 
kaJanıyordu. s.,ı,,, ı•ıinplır, 
minik paıtacı dülıdc,nıın b~ 
maak~li adamJaria dot1Jp !lo

Jup bt)f'hyordu. Ştvılye, 
imam, k§rdigl, qn P-lvırlı 
f •• ,, Çiq~M. k1rm111 111intanh, 
al hotodu 'enJi. ••n•ti•ia ç.tr• 
şafını karnaval kıyafeti olarak 
intıbap eden kOçllk haıma, hli· 
yUk bahasının yakası ve kolları 
sırmalı "Bala,, se(resile kafıleye 
JJtr111n yilıü p~rıtb, dpdaldarı 
karmenli ktiçilk Bey, çlımeli Te 

kamçılı 'ar hassa neferi, torea

dor, Arja,,tin ~Plffı •ı•Ui 
bedevi Şeyhi, bir yumurtayı, hoh
laya puflaya, ıkıla, ıılola TBfıyan 
iki çift ırık hınaah. 

GUI dağıtmayan ve vücudunda 
pı>mkal kokutu 9Jmıyaıı Etldn
ını ~ııı. SurAta dilim dilim alı, 
yefile, mora, Hnya boyaıuıuf, 
dCSrt kath ve iki bıyıklı kırpıntı· 
dan elbiseli ve eli tan• ıüpCb·pli 
palyaço, yanyına, umanla s•· 
~ip .fiden kıyafetlerden bir mo
:ıayık vücude getirdi. Bu reek 
ve uman mozayıkı kafa•cla fU 
reami çizdi: 
Yüıünu eiileyip tier kete fi· 

kırdamak iıtiyen toy iaaul 

En •t•i• 3000 ıenedir. Her 
yıl insanlann yftdine malke re· 
çirip o ıokak ıenin, "u 10kalc 
benim diye dotaıtıran karna•al 
bu ıene bizim için yep yeni bır 
hatlanrıç oldu. Maskaralar ara
sında ne kadar da çok çarpfh 
kadın vardı. Şüphesiz bu!llar 
llftnelerlnin sandığa koydukları 
Çartaflan ancık karnaval meni· 

nuıc:lu. İ 1, 1 omc •' i<'e. 

dir.!c lf'JO;s•l edı.en 

burJl~rd1. 

H~ ınozhrın r1 L';:.ı, 

ruhunu tcmsıl eden bu snr· 

ayin er Yunan d~hası ö0 

inçeldi, reaum, musiki ' 
hc)·k~li py~n ınsan bu efı' 
dOıeltdi. 

Kah rnerırerle · yunan 
"rmm cephe.ımrle na11' d 
ve naaıı bir ruh olduyıa·· 
mukelenme ıyini de öyle 

celdi... Güıellefti... Ma1kıl 
Yunaniıtandan Romaya • 
ora.tan har11tiyan h~rbırla 

yatt11a aktı. Bu aened~ · 
mllllh'91tnl1rın kApııım çt 
Pın flüt (alıyor ... Sahr 

lakta yaktaht1111 J&aterlyot· 
kulaklarını kapılarımızın • 
Jarı11liAn ıokarak kitniyor• 
runu ulanın dini olan bu ıt' 

Jenme meraıimi kurun 
Ders beyleri .rilımdı bir 
keti mütareke samanı 

Tıpkı müalUmanhktan e 
Areplann 11Üç ayları,, ri~ 
ıey ... 

Ma1karalık 111cvl'inmirıde 
ler kınlarına Jirerdi. 

Zamanımız b nu ne din 
mfıtareke ııyıyor.. yalnıı 

ce.. eyl~nti.. ceng\1 c 
farzedıyor .. İnsan ey)enebild 
ıonra kimseye ne diyebl 

S6ıUm onlar• değil yalnız :~ 
tutulduium ıev biraz •:ı\ 
yapmak, eli yiizü dUzgün I~ 
ınaanla hoı bet etmek için 

ke takanlara hayret ediyo . 
DOa1a ıina ıakırtısı ile 
ttberket1: 

«-Aman efendin ICimıe 
taaıması11 da ben de ,ayl• 
lelcten bir gOn çalayım 

muke takılar mı hiç ? 
Uıulcacık bir el sık• 

~ir dudak öpftvereceiint 
maake ne demek ... 

Haydi bunları ıeçelim· 
ya .. aptallık taklidi yapıp b 
ıözUkmek iıtiyenlere ne de 

Mesel• aptal aptal y 
bir adamın koluna töyl• 
dokunmak veya ayağın• 

minde kullanabilirler. 
Geçenlerde dostum (Vl-n6) hfr tertip ~elme takmak içirı 

mHkeli b•loya feıle ıelmiıtl. keye ne ihtiyaç var? lnı 
Demek ki artık mazi bizim budalahiı kaleme rel 

için bir karnaval lcıyıfıtind111 ıize miıal ıhtcreyim .. 
batka mana ifade edemiyor... Okadar bUyUk budalalık~ 
Bu tarafı böyle, öbür tarafına varki bunlann yanında OVı 
ielince artık . bizim çocuklar da iimiı ıeyler pek çok ~ 
3000 1enelik ıarhoıların ilihı ve ıayılır. Bunun i~in maakl 
mabutlann ıııırhotu 11S.kO.,, nı· lOıum T•r? 
mana yapılan ıyinı ittirak ıcli· Blıde olmak i1tıditimiJJ' 
yorlar. Eıki Yuftın hıyabnda lan tümen tllmın varlı-' 
dint bir ayin olan maakılınmc cliye tak ldini yapıyoruı· 
üzüm Ye incir ve portRkaı m••· o maıkeye 6yle 
le~eti olan Yanan &Uceıinde ~o· yorum lci.. Hakla detil 
banlınn ve bıtcı arın ltir iba• Efendim ıiz taaavvur 
deti leli., H . ı. • ..n•O 

anıı maı11:e ınun , .. ~ -~ 
Bu ayla her 11ne 11ki Yunan · i · ki tfv 

ınsaıın çını ıa ar. 
ülkeaini her tarafutcla 11BolcU1,, senede, ayda, haftada 
ün meurını ziyaret vealleıUe aaıtte detil dakika •• " 
t~krar edilirdi. ••Baküı., Un ayi· deiı•e" bir maake dejll . 
ni kaba icaba 1Ulen ~aba ve Hepimizin kaç bin nıatlı~ 
hantal bakışlı sipsivri burunlu kef1 

Yüz denilen ma• 
ve vücüdu tüylü eski (satir) güzel hulmayıpta mu~avvad:;,., r ·~ 
zUlUflO ve ıaçlannın bukıesinden hekliyen ntaıkaralar• b 
narin boyauılan 1aıftlre11 yeni 1" 
(Satir) Frikyah nallı, at lculaklı- dala budala güldüm. #1 ·~ 

Sadri ,,ı~ 
ve dalma hir eıekle dolatan ne- - "'" 
hir periıi kel lcafah OSUea (.) rl F4ek ~ski Frtkf' J ~- !ı 

1_ d ___ 1 ..J iyilik vt bilginin ttmııll 0 ·~ ~.A 
Ar ... a ya orlQIUUenat ' aat· edilir<ii. J7ilitfıı ve ~i}Ji1'irı ~I~ ,~/ 
lannıa ve tlertleriaia let Ye ku,.. edildili umanlar ıçın bu J bil 
hı k6f'1eriade YllU'IQ keçi •yık· yti:ı uır ıene evvel yapılrtı•f 
lı kaval ~••• (pa11) h111r b•lu. hık .. 01111 ıerelı:. 
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Şişkol 
- .. Rlfons Krı•zyer., den -

"Emcst.in,, şiddetla itiraz etti: 
- Neden .. torbayı sıra ile ta-

. - Ah doktor! Ne olurdu si
tiıa aibi narin yapılı çeYik bir 
~~•Ilı olsaydım? Zayıf kalmak 
\çin ne yapıyonunuz acaba.. Bu
llQ llr gibi saklıyorsunuz .. 

- Yanılıyorsunuz M. "Turfi
'Yon,,.. Zayıf kalmak için takip 
ttf)I.: 1g•rn usulli neye gizliyeyim ... 
Ben de sizin gibi ıiımanlıyor
~~111· Fazla semizliğimi gidermek 
J•n biraz bisiklete bindim, yUz-

Grn, iinınaıtik yapbm.. işte bü
tnn 11111 b M ID u ... 

•daıa 16ze kantb: 
- 'Nafile zahmet çekiyorsu

l'tuz doktor, ne derseniz adetinden 
vaz ge . 

Çlllıyor •.. 
Möaya .aztınl kesti: 
- 86yle a&Jleme Erneıtin ... 
- Bir tef yapmıyacafını pc-

kaıı biliyorum... İşten çekileli 
Ytmek, içmek ve uyumaktan 
~lfka bir ıey dOıllnmüyorsun ... 

- Mubaliğa ediyorsun hanım!. 
- Hayır asla muballğa etmi-

~a~~; ~nlln birinde doktorun 
edıği gıbı yağdan kMUrlüii ola-
~ ... 

• ~ Bir sabah madam Ernestin 
C>caıma dedı ki : 
- Kocacığım.. bu akşam ye
~en sonra gidip evimizin 

nı alalım ... 

' ' Otomobile binmeyiz.. ya
~- Yavaş yllrilyerek gideriz 
~mı? 
~ Ne oluyorsun Hanım .. deli 
~· Sen Marten kanalına 

r ynrnnnr mü ? 
~ Adam sende .. bir saat bile 
~ ez... K•pıcı bntnn kiracıla-
' ayb~ı~ topladığını mek
"'-. la bıldırınlf... Haydi kocacı
Ulb habnmı kınaa ... 
l.~6ıyö "TurbiyYon., bu ricayı 
~e mecbur oldu. Yemekten 
"-ara kan koca oldukça dol
~ Gcretle ~iraya •erdikleri 
ı Ptttıınanın bulunduğu ınabal
'te doğru yollandılar. 
''P.rtıman önOne vardıktan 

lll ••Emeatin,, baiırdı: 
~ ': G&rdün ya! O kadar güç 

··t dejilmif. .. '° Urbiyyon,. terini silerek 
lbtardandı: 

' Gannnyor musun terden 1tiim vOcuduma yapıfb .. 
~ Şiımanbğını biraz giderir ... 

'Pıcuıın yanma girdiler. 
t.1t: -ta koca ve ağır bir torba 
~ak ded· ki· ......, L ı . 
~•I 'ite kiralar.. Kiracılann 
·~td·ı romu, para ile aylıklannı 

ı tr. 

''t~ Ne diyonun biç bankanot 
Jolc mu? 

: ~•)'il' •• hepıi gümüt para. 
\' ay tanına .. 
.: t•rısına dönerek ilive etti: 

~ttııı·a~llşte de ytırUmeyi sana 
1ftim, fakat bu torbayı 

lllam.. Araba ile dönelim. 

şırız olur biter.. Bir defa &Öz 
verdin, sözünden dönme .. 

Zavallı M. "Turbiyyon,, karı
sının arzuıunu kabule mecbur 
oldu. Bir müddet yürüdükten 
sonra dar bir sokağa vardılar. 
••Emestin,, endişe ile titreyerek 
kocasının kulağına fısıldadı: 

- içimi korku bastı. . mey-
menetsiy ıurath iki herif arka
mızdan geliyor. Kaçalım ... 

Ve koluna yapışarak ilave 
etti: 

- Haydi tenbellenme... Ah 
aman yarabbi.. bize yetişecek
ler .. haydi biraz çabuk olalım ... 

Bu sırada su cedvelinin önüne 
vardılar. 

- A!Jlan kocacığım bunların 
elinden nasıl sıynlmalı.. birinin 
elinde bir ıey parladığını gör
düm.. mutlaka bir bıçak olacak .. 
hatırıma bir şey geldi.. sen yüz-
mek bilirsin.. Dereye atlasana ... 

- Deli misin karıcığım? ... 
- Suya atla diyorum sana .. 

o sırada sahte sahte elmas-
larımı heriflere verir yaka -
mı ellerinden kurtarırdım.. Hay
di kocacığım biraz cesaret gös
ter.. Kira parasmı kapbrmıya

lım ... 
Ve kocasını kuvvetle iterek 

ıu cedveli içine düşürdü 
M. "Turbiyyon " iptida kork

masına rağmen oldukça muvaf
fakiyetle bu vaziyeti atlattı. Sağ 
..... -. •• ~_,., sof g lle pa-

ra torbasını tutuyor, ayni za
manda bir fok balığı gibi de 
soluyordu. 

Nıhayet öteki sahile vardı. 
Kenara çıkınca kendini kumsal 
iizerine bırakıverdi ve zulmette 
birşey görmek için gözlerini 
zorlamıya başladı. Düşünllyordu: 

~~~...,,.~-~ ~ 7' ~y._-·.; 

· - Ne müthit hadise .. Acaba 
" Emestin ,, ne oldu ? ya 0 

serseriler ~anmı kaçırdılarsa ... 
Ya onu bır yere kapatırlarsa .. 
Ah tedbirsiz kadın ah r.. Başım 
çatlıyacak gibi oluyor.. Ne ise 
şimdi hissiyata kapılmak sırası 
değil.. hele şu parayı emniyete 
koyalım da .. " yeni bir belaya 
çatmak korkusu ile var kuvveti 
bacaklarına Yerdi. Paracıklannı 
kurtarabilmek için olanca gay
retini sarfediyordu. 
Şedit bir yağmur yağmağa baş

lamışta. ,,Turbiyyon" bin milşkü
litla •1Lafayyet" ıokağınc vardı. 
içini çekti: 

- Eğer bu başıma gelenler 

çok ta iim var!.. 
Geçen bir lrnç şoföre seslendi, 

fakat hiç b·rini dıırdurtamadı. 
Nihayet inledi : 
- Eyvah! Bu ) ağmurun altın

da evi boylamak icap edecek··· 
Deh olmak bir şey değil... 

Bir saat sonra Emestin koca
sını muhabbetle deragu~ edi
yordu: 

- Oh! Canım! sevgili koca
cığım bu halin ne? .. 

- Sus karıcığım sus.. Altı 
okka zayıfladım .ı 

- Soyun da vücudunu uğuş· 
turayım ... 

- Sen haydutlarla ne yapbn? 
((Ermestin» gülrniye başladı : 
- Yanılmışım.. namuskir a

damlarmış.. mahalleyi tanıma
dıklarından yollarını soracaklar· 
mış. 

«Turbiyyon» homurdandı: 

~----------~·~~··------r ........ m+•am~\10 S.\IUI\ Z.\ltE .\HSLA~ 
K.\PTAN \'.\PCHLAIU 

Kora~eniz surat ~ustası 

Seyrisefain 
Mcrkeı ırcent«I: Galata Köprti batınd • 
Bt"yoglu 2 !62 ~ube ac.ente!I 1ahmu 

Muntazam ve lüks kamara lan •ıı.--d-ıy_e _H_•.nı.•.1tı_n_d._ı._ıa-nb_u_. _i.7_4 __ _ 
havi elektrikle mücehhez 

KfMHl v:~~r~u Pazar 
kşamı18de Sirkeci nhtımından 
hareketle Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gırcsun, 
Trabzon, Rize ve Hopaya 
azimet \'e avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkeci Yah 
köşk caddesi Alaiye Han 
birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acenteh~meıine müra
caat. Telefon: Is. 4240 

Antalya postası 
(ANAFARTA) vapuru 9 

Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımmdan hareketle İzmir, 
K illlük, Bodrum, Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar -
maris, Çanakkale, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
- « Ernestin » .. senin fU so

ğuk kanlılığı muhafaza ede
meyişin başımıza ne felaketler 
getiriyor görüyorsun yal.. Küçük ilan)aır 

- Hata ettiğimi ben de bili- 11----.;...--------ı 

( G E L İ B O L U) vapuru 
8 Mart Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönfiıte 

yorum kocacığını .. Fakat ne ya- İş arıyanlar: 
pahm. Ne ise birşey 0tmadı ya .. 

Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğnyarak gelecektir. 

'f 
O pazar gUnü "Turbiyyon,, 

ailesi "Vokreson,,daki sayfiyele
rinde oturuyorlardı. Hava pek 
güzeldi. Hizmetci kız sofrayı ka
meriyenin altına kurmuştu, Bir
denbire "Emestin,, bağırdı: 

- Ah! beyciğim.. Şu ağacın 
dalları arasmdaki florya yuvasını 
gördün mü? 

- Ne olacak? 
- Şu yuvayı, içindeki yav-

rularla beraber İstiyonım. 
- Deli misin hanım? .. 
- Kuzum ·cİcinı.. beni mem-

nun etmek istersen ıunu oradan 
indir. 

- Çok yliksek.. oraya irişe
mem ki .•. 

- Yok canım.. uzun bahçe 
merdivenini dayarız olur biter .. . 
Haydi Beyciğim ncarnı kırma .. .. 

" Emestin " merdiveni ağaca 
dayıyarak tuttu. "Turbiyon,, 
çar naçar merdivene tırmandi. 
Yukarıdan bağırdı : 

- Nerede·yuva yahu ?.. Öyle 
bir şey gördüğüm yok •.. 

- Daha yukarı çık.. biru 
üstte ... 

" Turbiyyon ,, canbaz gibi dal
lara tırmandı. Tam dalların or
tasına yerleşince bağırdı : 

- Ahmak !.. burada ne yuva 
var ne bir şey.. beni boı yere 
buraya çıkardın !.. 

"Emestin,, ağaca dayalı olan 
merdiveni çekerek: 

- Zannettiğie gibi bot yere 
değil .. 

Dedi ve çapkın kadm, geceki 
hırsız mesel esini sırf kendi uy
durduğunu anlattıktan sonra 
ilave etti: 

- Doktor sana yürümeyi, 
duşu ve jimnastiki tavsiye et
mişti. Şimdi jimnastik yapmak 
sırcısı geldi.. Bileklerinin kuvveti 
ile inmek için ne mllnkün ise 
yap .. Hem de çabuk ol cici Beyim .. 
çllnkü külbastı pişti.. eğer geç 
kahrsan soğur .. tadı kaçar. 

T~peba~ı tiyatrosunda bu alr,,am saat 
21,3() Ja. 

KÖR 
Facia 

J perde 

kadznpo
~is olursa 

ŞEHREMANE 

~~ 
1111 

~r;::~: 11111111 
Yazan : Veflat Nedim B. 

17 yaıındayım - Orta tahsilim 
var. Her türlü işi yaparım. Vakıt M. O. 

Bir daktilo Hanım - 30 lira· 
ya kadar aylıkla iş :ırıyor. işine göre 
daha al'.a da kanaat edecek. lş vermek 
ıstiycnlerin idaremizde ( Z. daktilo) 
adresine müracaatlıın. 

Erenköyünde - Suadiye hat 
boyunda dokuz odalı, iki kuyu ve 
iki buçuk dönüm bahçeyi havi 45 
numaralı köşk kiralık ve satılıktır. 

ltttsallndeki köşke müracaat. 

Ciddi ve tecrübeli - Bir mu
allim hu ust Fransızça dersleri veriyor. 
Ankara caddesi Muallimler kicapane
~ine mliracaat. 

Çifçilere - Her gün atmakta 
olduğunuz müzahrefat ve çöplerin 
içinde saklı olan scn·etlcrden istifade 
etmek isterseniz " Kaybolan servetler,, 
kJtabını alınız. Ankara caddesi Mual
limler kitapanesi. 

Yeni harfleri - Hususi ve 
gayet pratik bir usulle ögrctiyorum. 
Vakıc ( .\luallim) adresine müracaat. 

Evlenmek istiyen - Yaşım 
25, yüksek bir tahsilim açık ve ümitli 
bir istikbalim var. Benimle evlenmek 
arzu eden Hanımcfendf)i tanımak ve 
kendimi de tanıtmak için mektuplaş-
mak isterim. 

Jzmir _ Post Restant 8 Kudret 

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

Mart Pazartesi 12 de 
Galata nhbmmdan hareketle 
lnebolu, Samsun , Gireson , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele· 
ıile Rize, Siirmene, Trabzon, 
Görele, Gireaon, Ordu, Ünye, 
Samsun, inebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket gilnn yilk kabul 
olunmaz. 

Mersin sürat postası 
(KONYA)vapuru 11 Mart Salı 

12 de Galata nbbmından hare
ketle Çarpmba sabahı lzmire 
gidecek ve akıamı lzmirden 
hareketle Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönilıte 
Taşucu, Anamor, Alliye, An
talya, K~adası, lzmire uğn
yarak gelecektir. 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Çlll'fam

ba gilnleri idare nhbmından 
9 da kalkar. 

1...-------------ın:ı:mauıı 11.11## 11ıa ıra mmaa:mw 
~adık zade bıraderıer vapurıarı ~D VAKiT 

Abone şartları : 
Memlekette ecnebiye 

1 
3 
6 

12 

aylığı Kuru\ 150 
400 .. 
750 .. .. 

•• " 
1400 

800 
1450 
2700 

V AKIT 1 5 kuruştan fazlaya 

1 ak kendi evinize kadar amam , 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuz! 
Daha ucuz ve kolay edin

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mış olursunuz! 

".L rnnnaı111ma• ıııı::::::::::::ır:::ı::::::::::. 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

iNÖNÜ vapuru 10 
Mart 

pazartesi ~~;k~~kş~~~ 
bmından hareketle Zonguldak, 
Inebolu, Samsun, Ordu, Ün - ı 
ye, Gıresun, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Mes'adet hanı altında accnta· 
lığına müracaat. 

Telefon: lstanbul 2134 
i:::::::::::::::::::::::::::::.-=--······=•::::ımn•• 

meeeeeeeeeeeeeeeee~eeeeeeeem 

Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 
HAklrn oğlu Ahmet Refik Bey 

l\lnhkcmcl Temyız Hukuk ~ e len azasından 

3 üncü cilt neşrolundu 
Bütnn nümunelerilc ameli ve nazari mllhim bir şerhtir. CD 

Her cildi 150 kuruştur. Satıt merkezleri: İstanbul Ankara cad- @ 
desinde VAKiT CİHAN ve iKBAL kUtüpaneJeri. @ 

~eeG~~·~ eeeseeeee@ 
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Sermayesı: 10,000,000 lngiliz lirası 
lsıarıltuı ,;c·•·rııPI {!. Telt·lorı İ:ı-ıaııltul 1 !J4' 

Beyotıu daıruı - T e eıon Beyoğlu l303 
Senedaı ve poliçH mukııbılındt: mu·ıyven Vt.' vadelı veya ht>· 

Tiitü ıı 
ğiinden: 

\ 

urııuını 

..J 

İdaremiz için ' bir Karton fabrikası tesis edilecektir. T'lliplerin 
ner gün gelip Galatada mubayaat komisyonunda şartnameyi 
al malan. 

8İNCİBÖYÜK 

Tayyare pıyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

RÜYCI\ 11\IL\tİYE 3 5, O O O LİRAl>IR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LiRALIK iKRAMiYELER VE 

10,000 L1RALIK BlR MÜKP F .\T 
Hu it ıuptc l, :ııımcın nı mııra'ar tt'k•a r t 1otahıı ~onuınrı~ 

lstanbul v, .. ayetİ de terdarLığından: 
Madde 1 - Kambiyo nukutu esham ve tahvilat alım ve satımınm 

ve memleketten ihracının tanzim ve tahdıdı ve Türk parası kıyme
tinin korunması zımnında kararlar itt bazm~ icra vekilleri heyeti 
salahiyettardır. 

Madde 2 - Bu kararlar (Türk parası kıymetini koruma) batlıtı 
//1 ' 

.,Jtm~a gazetelerde ve sair mtinasip vasıtalarla netrü ·ıan 
olunur. Meriyeti tarihi Jnetlnde ya,ıh bulunmayan kararlar netrinin 
ertesi gününden muteberdir. 

Madde 3 - İl·ra vekillerı hey'etince ittihaz olunacak karar· 
lara muhalif hareket eden bankalarla birinci maddede yazılı 
işlerle iştiğal eden sair müessese.er ha'tkmda kanuni tertibat 
yapılarak muhakemelerce hun!arın on beş günden iki seneye kadar 
muamele icrasından men ve tatiline karar verılmek ~ beraber beş 
yüz liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası dahi hükmedilir. 
Bu hareketi itiyat eden banka ve müesseselerin fPerkezi taraıan
dan yapılmış veya yaptırılmış ise tatil ve set kararları o banka 
'!_e müessesen!n Türkiyedeki bilcümle şubderine şamildir. Şube
ler kendiliklerinden yapmışıarsa karar yalnız o tubeler hakkında 
t~tbik olunur. Ml;lvakkaten tatile mahkum o'an banka ve mll
eıseaelcr tatil müddetince kendilerine menfaat ten i ı edecek yani 
muamele er icrasından memnudurlar. Şu kadarki üçüncü şahıs1ann 
hukukunu alikacfar edecek muamelelerle evvelce yapılmış olup ta 
kannni müddete tabi olan iş:ere devam o:unur 

Madde 4 - Her nerede ve ne suret e o ursa oJsnn icra vekil
leri heyeti kararlarına muhalif hareket eden ve ettiren banka ve 
müesseseler. müdürlerile alakadar memur.an vesair tahıslar Türk 
ceza kanununun 358 ve 359 uncu maddelerinde yazıh ceza aria 
c:ez:alandirı ır. 

Madde 5 - İcra vekilleri heyetince ittihaz olunacak karara 
muha1if hareketler için 1447 No. lu kanunla sair kanunlarda yazılı 
ceza kanuni an cari olmayıp bu kanundaki cezalar tatbik olunur. 

Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden üç sene · müddetle 
muteberdir. 

Madde 7 - Bu kanun · hükümlerinin icrasına icra vekilleri 
heyeti memurdur, 
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Türkiye Ziraat ban
kasından.· 

1 nisan 930 tarihinde aÇJlacak 

imtihanlarla 15 müfettiş namzedi 

alınacaktır. Muvaffak olanlara · 
başlangıçta 120 Jira aylık ile 

seyahat ve teftişlerde yol mas 
raflarından başka 6 lira yevmiye 
verilecektir. 

Talip olanlar nihayet 20 mart 

930 tarihine kadar Ankarada 
teftiş heyeti müdürlüğüne bızzat 
veya mektupla alelusul müracaat 
etmelidirler. Müsabaka ıartJan 
fstenbnl ve lzmir Zıraat banka-

lanndan da öğrenilebilir. 

··· ······-··················· i Felemenk Bah'risefit : 
! IJankası ! 
• • : Merkez Amisterdam: 
• • : Mezu? ~-mayeel: Fi. 5,000 OOJ : 
: Tediye edıtm ı aenndyc:11 . ı;,oo0,000 : 
: ihtiyat alcçee•: · 3 000 000 • 

i 1 st.anbul şub~si. ! 
• Galata 'Karaköy Palas ! 
~ Tel. Beyoğlu "3711/tS ~ 

! lstanqul tall şubesi ! 
• • : · lstanbul Alalemci · Han : 
: Tel: latan bul 569170 : 
: Her nevi Banka muamelatı : 
: ve kirahk kasalar : 
• n •••••••••••••••••••••••••••••• 

lr.AN 
lstanbulda ~1ahmutpa~ada ~fehmt't· 

paşa hanı altında 11 nuıııaralı magazada 
tııhafiyf' ticarcıile i~tigal eden J._m<'t 1 
koyuncu H l\llıarzad~· Abrlurr;ıhman 
kollektif şirl.ctinın esbııtı kanuniye) 11 

mı•bni tehir f'.dilen 5 şuhat 1930 tarihin
de teklif e~·lediıt"i kon~ordatoııun müza· 
J.:erelli i.:-tıhsal olunan müddetin tekar. 
rübü hitamı dolapsile < 9 mart 19:lO 
tarihine mi:iMd•f <"umart .. ~i ~ünü ııaat 

J4 te Galııtada Abit hanında 41-41 nu· 
maralı yazıhanı•de icra kılınacagı ilan 
olunur. 

lsmet koyuneu \'e Kiharzadıı Abdur· 
rahman kollekril şirketi kongordato 
komiseri avukat Mazhar 

-- 8AVl51 HER. VER.D P. & KUR.UŞ == 
MATBAA VE İDAREHANE: 

ISTA:'\RlTT.... Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU .. 

Tfl. 1870 ( lt>ARE İ~LFRI) 1!171 (YAZI j~UR.I) Teı.n.E ı 'A<JT, poııta ı.vtaııı ı fi 

BEDAVA REKLAM! 
20 Nisan 1930 
Ankara 

• • " Milli Sanayi Numune sergısı ,, 
M.ü.na .ı.h.e t~ 1 e 

Milli iktisat ve Tasarruf cemiyeti tarafınd 

" Milli Sanavi kataloğu ,, 
basılacaktır. 

Bu katalog halka MECCANEN dağıtılacakbr. 

Adresler de meccanen basılacaktır. 
Onun için: 

Yerli malı yapanlar, bu fırsattan istifade ediniz, lai111ıt 

adres ve mamulatmızı' 

20 şuha.ta kadar 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

:ı:::::::ı:naai::ı:ı:•1111=•mmr.::ı::maır.::ı:: Kadın Ter zisl 
H SELANiK BANK.ASI fi H. Margrit Atanasopule1 

1

. Doğum ve Kadın hastaJıkJI 
mütehassısı 

· Doktor :ı · il GI k d P. 188~ 1ft.. le~ l" Pclılıtıi~tir ;: a ata aray ·arşııoın a r . ı: Aına\"Ur Han SOD kat No. 3 

IİSERMA YESI 30 000,000 FRANKİİ Yerli mallarla ucuz gıyın-
1 Merkez• umum•. lıtanbul Ü mek istiyen hanımlar derhal 
ll~ü rk iye şu bele rf Ü müracaat etsinler. 

Hüseyin Naıi! 
Türbe, eski Hilaliabmer bil 

No. 10 Telefon: lat. 26~ 

l
!i Galata f.;ranbul lzmtr Samsun, 1 
:: ~ • 't , ı::::::::ı:::ı::::c::::::::::::ı:::::ı:::::::::::::::::::: .. ----------'!"' 

~· ~Lı;u il• Adana, mersin. '!! Cilt. ıaç. trengi haıtalıklan il 
\ 1 L l'unanstan 111belerl :: ti mütahue111 1=: 
• :: =· •• • M Lutfl o. t •· . ::: SeJAnik. Atina. Kavala :j i: DOK TOR :! • 

lht )J(llı, Ankara t•aclcle sııı<le Orhan B. ham, Aua- . ı :: Her tiırlü banka muamel~n e'ii Ah H" . f: Dahili •• intani lautalanar Cama .. ~ 

Profesör Dokt.o.-

dolu ajaus11mı lerkPtıi~i dail'~ler k l'cılıktır. ~IlikP- ıı- ~· 1 ıtihar mekıuplan. her nevı akç fi li! met amtt !~ dan mada her ,on IJdden _.. ~ . :: •• G ı V od caddesi. :: Ş.kuct Sokak N. 7 de ltahuJ .-.....-

. ıııel b I' olPl tlP. olahıl!r. \ \"J' avrı \"I' lıeps lJ . ı·d ·u · :i üzerinden hesabau cariye, .;ek §lij a ata, oyv 8 Jilll••-ıiııll••-••lll......-
k. 1 k ı· l l ,. - • , • : l'I mu;ımd!tı ı1= !a Atina bankası yanında her gün .: , " .. ,,,,.et 
ır·a ı · tır. ~ ven Prııı ( .\Ki 1 vurdu)rnt uıuracaatları ······-·:··=-.:..-... 111111n--·· .. ım··,=· := _ 1 ii Mes ul mudilr: 'Reftk,. ;ıv<c~~Y'11~ • • • ....... . ... •• .................. ........... ••• • .: ut en sonra.. .: ı 

1-.•,,.,;;;:ıır- - . ~ ,_.,...,,. .. -.. ~,.....,...._,. • r:- :: :: , .................... ·······················-····· .. ·····-· -
--------------------------·-----------------···---····-~~--~~-----------· 
matbaamız ''Hızır,, la mücehhezdir 
Tamamen memlekflt ~·apısıdır. Resmen kabul edilmiştir. Memleketin1izde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lırayı · müt~"iıdt• 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon. 8.0. 1447 


