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Yarın 12 sayıfa 
Naklıye vasıtalarına otuz para zam ile köprü parası kalkacak 
Avukatlar , bir taavün Gazi Hz. 
sandığı tesis etti er 

Sağken muavenete muhtaç bulunanlara, 
ailelerjne yardım edilecek 

Ölenlerin ailelerine makinen 500 
lira verilecek 

9111 
lstanbul barosunda dUn avu

.. atlar toplanmış, avukatlardan 
olcnlerin ailelerine, sağ iken 
ardıma muhtaç olan avukatlara 
ın~av~net için bir TaaYün san
ıgı tesisini görüımüşlerdir. 

1~andığın tesisi kabul edilmiş, 
·•. unatnah'le geç vakte kadar 

Un.kere olunmuştur. 
Hazırlanan talimatnameye gö

e, Tanvün sandığını beş kişiden 
unıv. ..... p 011'" n!ye iaare ede-
ek, maksadın temini ve sandı-
ın faal bir hale gelmesi için 
n az 5,000 liralık bir taavün 
arşılığı bulunacak, taavün kar-
ıl ~ 
•gı baroya mukayyet avukat-

lardan onar lira alınmak suretile 
temin olunacaktır. 

Mevcut sandık parası, baro 
ihtiyat akçası fazlası, vasiyet 
ve teberrular, tevdiat faizi, san
dık menfaatine verilecek sene
lik balo ve müsamereler hası-
lat sandığa ait olacaktır. 

Her ölen avukatın ailesine, 
maktuan 500 lira verilecektir. 
Çahşamıyacak kadar hasta olan 
aVUldıl~farClan muavenete nıutitaç 

olanları için senede 1500, diğer 
suretle muavenete muhtaç bu
lunanlar için 500 lira tahsis 
edilmiştir. Hastalık dolayısile 
bir avukata yapılacak yardım, 
senede 150 lirayı geçmiyecektir. 

Köprü paraları kalkıvor ~ 
..; 

~tından Emanetin bütçesinde hasıl 
0Jan boşluk, nakliye vasıtalarından 
alınan on para zammı kırk paraya 
tıkat ınak suretile doldurulacaktır 

Ankai'a, 8 (Tcl•f ) K- .. .. · · · ·ı · · h •:: ~ 'h ~ on - opru mururıyesının ı gası ıçın azır-

~n avı_ an~~ e~as hatları şunlardır : · 
er ıkı kopruden ..... u··run' k lk k k k" .. 1 . ir· . . d u• ye a aca , anca opru erın ta-

l ıçın sene e 300 b' ı· rf d'Jd'Y• d el d d h'I ld y ın ıra sa e ı ıgın an bu para tü-
e a ı o ugu h ld 1 b Jd k" . ' tret . b'J b 8 e, stan u. a ı naklıye vasıtaları 
erıne ı et aşına ot . 

trtı._:_ uz para zam yapılmak sureble 
--o olunacaktır. 

ira Bun~a~ başka . taksi oto~obillerinden senede alınan ikişer 
~tl'. be~edıye .. resmı de altı hra oJacaktır. Dahiliye vekaletinin 
uı, katana gore, tram~ay yolcuları da dahil olduğu halde kö -
~~senede 40 mılyon yaya halk geçmektedir. p 

Düşkünleır 
-

==r 
Filim siz 
sinema 

Yazan : Sadıri Etem 

Tanzimattan sonra memlekette tesis edilmek istenen süni 

artstokrasinin iç yüzünü olduğu gibi tesbit eden dört hikaye .. 

l • Baba, 2 ... Ana, J • Oğul, 4 ... Kız. ' 

'!&.Bu dört hikayede bir ailenin tarihini ve hayatını fotograf 

l> kları halinde göreceksiniz. 

-~ 
Dün Antalya sahille-
rinde bir deniz gezintisi 

yaptzlar j 
Antalye, 8 { Yakıt ) - Gazi 

~azretleri dün akşam Buz fab
rıkasını, bu gün Rüstemiye va
puru ile Mürsi! Bey çiftliğini 
teşrif ettiler. Avdette, Antalya 
sahmerinde bir saat kadar deniz 
tenezzühü icra buyurdular. 

____.,._ ----.......... ·-- - ~---------- -
RcabiJ kurtilriJbilecekler mi? Halkın derin tezahüratı Gazi 

Hazretlerinde samimi bir tahas-
süs bırakmıştır. • 

Hariciye vekilimiz Konsorsi~o~ iç~n iş ban
oun Ankaraya gitti kasındakı dunku toplantı 
lıilfrfname ne zaman 

imzalanacak ? 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Bey, hastalığı seyahatine müsaa
de edecek derecede h fifı iş 

d 
~ . . a em 

01 ugu ıçın, dün akşamki eks-

pres'.e Anka· 
raya hareket 
etmiştir. Vekil 
Bey Ankarada 
yeni mübadele 
itilafna me sini 
imıa edecek
t r. İtilafname-
r.- y.e Yunanlı
) i.l r namına 
Yu nan sefiri 
M. P olibron-
;vadiı imzasını 

lı. Vekilimiz atacaktır. 
Tevfik Rüştü Beyin teşyiinde 

bir çok zevat ve bunlar arasında 
Maarif vekili Cemal Hüsnü Bey. 
fırka müfettişi Hakkı Şinasi Pş. 
vali vekili F azb, Darülfünun 
emini Neşet Ömer Beyler haıır 
bulur muşlardır. 

Bir muharririmiz, trenin han -
ketindeıı bir az evvel Hariciye 
vekilim zle görüşerek, Ankaraya 
itilafnameyi imzalamak üzere 
gittiğinızi yazabıJir miyiz, diye 
sormuş, Tevfik Rüştü Bey de 
şu cevabı vermiştir: 

- Şimdilik hiç bir şey söyli
yemem. Biliyorsunuz ki beş gün
d~n beri bütüu işleri bırakmış 
bır haldeyim. Ankaraya gidip 
tetkik edeceğ;m. Ondan son .. a 
imza keyfiyeti kat'iyet kespede
cektir. 

Mübadele 
murahhasları 

T evtik Rüştü Beyle 
Ankarava gittiler 

Mübabele 
zası meras 
minde hazır 
bulunmak üze-
re dün Tevfik 
Rüştü Beyle 
birlikte Muh
telit mübade
le komisyo
nunda baş
mu rahhasımız 
T evfık Kamil 
Beyle bitaraf 

· fnamesinin ır·-

Şehrimizdeki on bankadan başka daha beş 
banka konsorsiyoma dahil olmak 

arzusunu göstermiştir. 

Kambiyo ihtiyacının temin ve 
yapılması muhtemel her hangi 
bir sipekülisyon hareketine 

mani olmak 
üzere teşekkü· 

lü hazırlanan 
bankalar kon-
sorsiyomu için 
dün ağıun 
1, bankaaıuda 
şehrimizdeki on 

banka din ktö-

Konsorsiyom bankalar ve borsa 
mahafilinde çok büyük bir a.ika 
ve memnuniyet uyandırmıştır. 

Rus ve Harici 
ticaret banka
larından maada 

diğer üç ecnebi 
bankası da bu 

teşekküle dahil 
oJmak istedik-
Jerini ve Avru .. 

padaki merkez-
rünün iştirakile lerinden talimat 
bir içtima ya- bek ed ilcler ini 
pılmılmııtır. 

MuruJlah Esat bildirmişlerdir. 
beyin riyaset Dünkü içtima 
ettiği bu içti- mukarreratı Nu-
mada evveli rullah Esat B. 
Umumi ticareti Nurullah EMt B. tarafından An-

bariciye ve Sovyet bankalarınm da karaya götürülecekti. 
konsorsiyoma dahil olmak için Fakat akşamki tren çok ka
yeni izhar ettikleri arzu müza· la balık olduğun fan mumaileyh 
kere olunarak bu bankaların da yer bulamamış, hareketini bugü-
teşekkü e ithali kabul edilmiştir. ne tehir etmiştir. 

Bundan sonra hazırlanan bil- Nurullah B. Ankarada bir gün 
yük proje son bir defa gözden kalacak ve avdetinden sonra 
geçirilerek aynen kabul edilmiş konsorsiyom resmen teşekkül 
ve projenin Nurullah Esat B. etmit olacaktır. 
tarafmdan Maliye vekili beye 
arz ve tasdikniden sonra knosor· Celdl B. 
siyon için beş kişilik bir heyeti İş bankası umum müdürü iz. 
idare teşkili muvafık görülmüş- mir meb'usu Celal B. dün şeh-
tür. rimize gelmiştir. 

Mekteplerin sigortljlSl ll 
Ankara, 8 ( Telefon) - lda

rei hususiye mekteplerinin mü
tekabiJen sigorta edilmeleri için 1 · 
Ankarada· müşterek bir sigorta 
idaresi tesisi hakkında maarifçe 
bir Jiyiha hazırlandı. Dahiliye 
vekaleti bu itin bütün idarei 
bususiyeler akaretlerine teşmilini 
dütünmektedir. 

Çocuk Sayılası 

Yarınki nüshamızda 

O kadınlar ..• 

Maksim Gorkl 

Bu nefis Rus hikayesini 
iç sayıfalarımızda okuyunuz ! 

Laheydeki toplantz 
Ankara, 8 ( Yakıt ) - Hüku

metin yakında Laheyde topla

nacak hukuku düvelin taknini 
beynelmilel konferansına devlet 

Yarından itibaren baslı~roruz. 
""--------======================== 

azalardan M. Vıübadele başmuı Bilmeceler, hikayeler, karika-l Holştat ve hCU5ımız türler, şen, faydalı fıkralar. 

_Jf Hondcrson Ankara ya gitmişlerdir • ... 1 __ -----------

şurası reisi Nusrat, hariciye hu
kuk müşaviri VeJi, adliye kalemi 
mahsus müdürü Şinasi beyler 
Türkiye namına iştirak edecek
lereir. 
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Tuhaf r:amm----..:.----------==----=---------------------------1 V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri J 1' azılr yunnırtalar 
ç1kıyorr11uş 

lzmirde intişar eden Anadolu 
refikimiz yazıyor: 

Tıcaret müdürlüğünde Ihsan 
Beyin tavuğu çok acayip yu
murtalar yumurtlamaktadır. İh
san Bey bir müddet cvvl süt 
beyaz bir piliç almış.. Bu piliç 
timdiye kadar altı yumurta yu
murtlamıştır. 

Üçüncü yumurtadan sonra 
blitün ev ha lkını hayretler içinde 
bırakan bir hadıse o muştur. 
Çünkü yumurta ların kabuklarm
da bazı harfler belirmeğe baş
Jamışbr. Yumurtalann kabuğun
':iaki siyahlıklar evin kömür to
zundan mütevellıt birer leke 
ıanncdilmiş ise de bi ahara yu
murta lar sabunla yıkanıldıktan 
sonra siyah lekelerin çıkmadığı 
görülünce dikkat edilmiş ve 
bunların acemi bir kalem elin
den çıkmış birer harf olduğu 
anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar yumurtlıyan 
tavuğun üç yumurtasında gayri 
muntazam. M. R. Y. harfleri ya
zılmıştır. Ihsan Bey : bu yumur
talardan birisini daireye getire
rek arkadaşlanna ve ticaret 
müdürü Ziya Beye göstermiş, 
herkesi hayret içinde bırakmış
hr. Yumurtalar baytar müdür
lüğüne verilec~k ve tetkikat 
yapılacaktır. Siyah yazılann na
sıl husule geldiği henü~ malüm 
değlklir. 

Seyrisef ain bütçesi 

S.Sdullah B. 

An karada 

tetkik edilmek
te olan Seyri-

sefain idaresi 
blltçesinin mü-
zakere a in de 
hazır bulun -
mak Uzere 

SaduJJah Bey 
diln akşam 

· Ankaraya git
uı ıştir. 

Efganistanzn yeni 
Tiirkiye sefiri 

Efganistanm Türkiye sefirli
ğine tayin edilen Berlin sefiri 
GuJimi Nebi hanın Berlinden 
şehrimize müteveccihen hareket 
~ttiği sefarethaneye bildirilmiştir. 

Sefir Hz. pazartesi günü şeh
rimize gelecel<tir. 

... 
Milli matem 
Fransa kazazedelerin 

yastn• tutuyor 
Tulus, 7 (A.A) - Tam ve 

Garone nehirlerinin suları çe-
kildikçe Tam -et-Garonne da 
vaziyetin daha ziyade vahim ol
duğu anlaşılmıştır. felef olanla
rın miktarı her halde 300 ü ge
çecektir. 

Muasakta yapılan taharriyat 
neticesinde 72 naaş çıkarılmış-

tır. Montobanda toprakların 
kaldırılması hususunda büyük 
müşkülata tesadüf edilmektedir. 
Şimdiye kadar 20 naat çıkanl
mıştır. Kaçmamış ve evlerinde 
ka mış olup açhk yüzünden telef 
olanların miktarını tayin etmek 
henüz mümkün değildir. 

Montoban kenarlarında 1000 
kadar hayvan naşı bulunmuştur. 
Binlerce ev harap olmuştur. M. 
Dumerge ile M. Tardyö fela-
ketzede olan yerlere mütevecci
hen bu akşam Paristen müfara
kat etmışlerdir. 

Ajan, 8 (A.A.) - M. Deu
merge ile M. T ardio saat 7 de 
buraya gelmişler, yanlarına M. 
Pernotyuda alarak otomobille 
Moissak ve Montobana gitmiş
lerdir. 

Roma, 8 (A.A.) M. Musso-
lini F ransada vukua gelen fe
yezanlar yüzünden zarara uğrı

yan İtalyanlara dağıtılmak üze
re 25 bin liret göndermiştir. 

Paris, 8 (A.A.) - Hükumet 
Fransanm cenubunda vukua ge
len feyezanlardan dolayı yannki 
pazar gününün milli bir matem 
günü addedilmesine karar ver
miş olduğundan Fransız banka-
sile gazeteler milli bir iane baş
lıyacaklardır. 

Papa, Felemenk kıraliçesi ve M. 
M.,kdonalt, teessürlerini beyan 
etmişlerdir. İtalya, Lehistan, Bel· 
cika, lsviçre, Felemenk ve Fin· 
landiya hükumetleri sefirleri va
aıtasıle teessür ve taziyetlerini 
bildirmişlerdir. Belçika salibi 
ahmeri, Fransız salibi ahmerinin 
emrine amade olduğunu bildir
miştir. 

Paris, 8 (A.A) - Fransanın 
cenubu garbisinde vukua gelen 
feyezan dolayısif e 9 mart günü 
milli matem günü ilan edilmiştir. 

\'AK 1 ın tefrikası: 113 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- Seni bekliyorum. - Param yok ... 
- Ne için ? - Ücret istemem ... Lakin se-
- Merak ettim ... Bu ev ba-

takhane midir nedir? Çıkmıya 
~din merkeze haber verecektim ... 
Başından neler geçti?. 

- Sorma .. Sorma kendim
den, her şey den iğreniyorum .. 

- Keyfıyet benim sana gün
düz otomobilde fısıldadığım gibi 
değıl mi? Evvela güzel kız ile 
smp sonra ihtıyar sarhoşun 
koynunda gövde gövdeye uyan
mak ... 

- Evet böyle oldu .. 
- Meıôn herif ... Bılmeye bil-

meye sana bu akşam ters bir 
~lişeni yaptırtı ... 

Sus.. sus.. göynüm bulanı-
vor .. 

Haydi .. gel otomobile seni 
evine kadar götürevım ... 

nin paran vardır. 

- Ne biliyorsun( 

- Ceplerini yokla ... 

Yokladım. iki tane elli liralık 
kaime çıktı . Ben şaşırarak hay
kırdım. 

- Vay bu ne? 

- Nasıh Beyefendi, bu ihti-
yar mahbup, kendine besbedava 
tecavüz ettirmez... Emektar ço
l uklara haklarını ziyadesile 

öder .. vakı'a bu yüksek ücretle 
bu fiile talip lstanbulda senden 
başka çok sefıl çocuklar vardır. 
Fakat yavrum bu bir yem eme
dir... Böyle bir fıilin altı üstU 
yoktur. Hep birdir. Kendini bu 
adamdan çek.. sana kardeşce 
nasıhatim bu dur. 

l\f. uvazzaf hiznıete 
tabi olanlar 

Ankara, 8 (Vakıt)- Askerlik 
şubelerine verilmekte olan bir 

talimatnameye göre fili hizmet 
için sevkedilecek efrattan '2 se
nelik hizmete tlbf olanlar teş

r nevvlde, 1 buçuk senelik hiz
mete tabi olanlar nisanda 
davet ve aevkolunacaklardır. 
Maksureliler gene eskisi gibi 
iki tertipte alınacaktır. 

l\lf iinakasa kanunu 
Ankara, 8 (Yakıt) - Müna

kasa ve müzayede kanun layi-

hasını tetkik için mubasebei 

umumiye müdürü Faik, kavanin 
müdürü Edip, milli emlak müdürü 

Rüştü B. ler, Maliye vekili B. in 
riyasetinde toplanarak müzake-

ratta bulunmuşlardır. 

Hindistanda grevt 
Ahmetabat, 8 ( A.A ) - V C"" 

killerinden birisini Sabarmaö de 

hapsedilmi' olduğunu haber alan 
M. Gandi yarın bütün işlerin 

mushhane bir surette ve fakat 
tamamen terkedilmesini ilin et
miştir. 

Ahmetabat, 8 ( A.A ) - M. 
Petel in tevkifi üzerine mesainin 

tatili hakkında M. Gandi tara
fından vaki olan davete muka · 
beleten bütfin dfikkln ve mağa
zalar, birkaçı müstesna olmak 
lizre bugün ac;almamııhr. 

Londra, 8 (A.A) - Hint umu
mi valisi M. Gancliye •erdiği 
cevapta, i atsizlik zihniyetini -

kuvvet ve 1iddete müracaatten 

ari bir tekilde tecelli edecek 
olsa bile - müsamaha ile göre
miyeceğini bildirmiıtir. 

Mari ile kızı 
Kahire, 8 ( A.A ) - Kıraliçe 

Mari ile llena Vadiihalfaya 

gitmek üzere bugün Asauandan 
hareket edeceklerdir. 

Bükreş, 7 ( A.A ) - Resmi 
bir tebliğde prenses llenanın 
kıraliçe ve niyabet meclisile 
mutabık olarak kont Hochberg
den ayrıldığı bildirilmektedir. 

-48-
Tahir, başından geçen macera

yı son cümle ile bitirdikten son
ra : 

Avnüssellh - Oğlum sen çık 
dışanya timdi annen gelsin .. 

Dedi. Çocuk çıkb. Anası gir
di.. Kadınlara her insan gibi 
açık gezmek hürriyeti verildik
ten sonra hila çarşaflanmaktan 
vazgeçmiyen bu sü~çü Hanım 
bu üç yalancı hakimin huzurun
da durdu. 

Avnüssellh - Hamm oğlu
nuzu dinledik. Başından geçeni 
bizi sözlerine hayran edecek bir 
cerbeze ile anlath. 

Maşaallah çok :zeki oğlun var 
mükemmel bir tahsil görse ya-
man bir şey olacak... . 

- Oğlum çok akıllıdır efen
dim amma Allah belalarını ver
s n ahlikmı bozdular. 

- Daha ahlakından pek şi
kayet edecek kadar bozulmuşa 
benzemiyor. 
Kadın yeisle içini çekerek: 

- Bozuldu. Bozuldu. At alan 
Üsküdarı geçti. 

- Ne yapıyor Hamm'? 

D. D. yolları 
Umumi müdürlüQü 
şehrimize mi geliyor? 

Ankara, 8 (Telefon) - De
miryolar •e Limanlar umum 
mildlirlilifinün iatanbula nakli 
hakkında bir cereyan vardır. 
Umum mGdtır Haşim B. buraya 
geldi. idarenin blltçeai haıırla
nıyar. Yeni biltçe bu nakil itile 
alakadar olark iki buçuk milyon 
lira kadar tasarruf temin edile-
ceği mülibazasile tanzim olun-
maktadır. · 

Abdülhalik 8. 
Ankara, 8 ( Telefon )- Miltt 

Mndaffaa Vekili Abdülhalik B. 
lzmirden buraya geldi. 

M. Meclisinde 
Ankara, 8 (Vakıt) - Meclis 

toplandı, yoklama yapıldı, ekse-
riyet olmadığından içtima pa
zartesiye kaldı. 

Abdülhalik B. 
Ankara, 8 (V akıt) - MOda

faa Yekil! Bey lzmirden geldi. 

Türk-Yunan itilatı 
Ankara, 8 (Valat) - TDrk

Yunan itillfımn yann, yahut ya-
nndan 11e>nraya imzuı bekleni
yor. 

Ucretlerde tenzilat 
Ankara 8 (A.A) - Açilacak 

milli sanayi nOmune sergisine 
mal getirecek ve sanayi kongre-
sine ittirak edecek zevatla ser
fiye getirilecek eşya için gidip 
gelmeğe ıamil olmak ft:zere dev
let demir yollan tarifesinde 
ytlzde elli tenzilAt icr... kar~ 

laşhnlmııbr. 

Rüsümatın motörleri 
Rüıümat idaresinin lıııfltere

ye sipariş etmiş olduğu kaçakçı 
takip mot&rlerinden ikisi dnn 
limanımıza geı miftir. Bunlar bu 
glin idarenin Ahır kapıdaki ta
mirhanesine çekilerek boyanacak 
ve sonra lzmir, Çanakkaleye 
gönderilecektir. 

"Dilek,, 4 yaşzndB 
T osyada çıkan "Dilek" mec

muası 4 yaşına girmiştir. Bu gil
:zet mecmuayı tebrik ederiz. 

- içkiye allflı bir ... Kızlara 
sataşıyor iki... Lakırdılan süs
lllyor. Değıftiriyor üç... itine 
geleni anlatıyor. Gelmiyeni giz
liyor d&rt... Cebinde aOtcOlOk
ten 6' azanılmıyacak kadar para 
bulunuyor, be, ... Bu paralan ne
reden alıyor? Ve neye kartılık 
kazanıyor ... Alh, yedi... 
.- Hanım hep bu dediklerin 

doğru ise çocuğun ahllln bozul
muı demektir.. sen bu ziyaa 
mukabil ne istiyonun? 

- On bin lira zarar ziyan 
dava ediyonım. 

- Kımden? 
- Nasih Beyden.;. 
Kadının bu talebine kal'fl 

A vnilsaelih güldü. Bu hususi 
mahkemeyi tqkil eden 6ç ar
kadaı fısıldaştılar. 

A vnüsselih - Hanım sana 
bu aklı kim 6gretti? 
Kadın gayetle ciddi: 
- Hep qim dostum... Şimdi 

adet böyle imiş .. Ahliktan kay
bedilen ıey para ile kuanılı

yormuı. 

- Bu on bin lira senin ço
cuğunun ı.ayi edi.en ahliluna 

Vilayette: 

Islah edilece 
Ameıi hayat mektep 

rinin lağvedileceği 
doğru değil!. 

Ameli hayat mektepleri 
llğvi hakkında bazı şayialar 
mışbr. Halbuki viliyet um 
mecliai azalannın ekserisi 
mekteplerin liğvi değil, ipka 
ıslahlarına taraftar bulunm 
dırlar. 

Viliyet meclisinde, mndde 
bittiği için, yakında bu m 
lere nezaret eden heyeti h 
azalannın yeniden intihap 
yapılacaktır. 

Zam yapılmıya 
Vilayetimizde ma 
vergıai kafi geliyor 
Maarif Yeklleti, ilk te~ 

için idarei huauaiyelerce al-' 
Maarif •ergisinin klfi gelm~ 
yerlerde yol vergisine 5 er • 
zammedilmeai baklanda kar.-
bu aenede tecdit ettirecektir· 

lataııbul villyeti dahili.M 
alman Maarif •ergiai ilk ted~ 
maq Ye muraflanna kiti~ 
diii için 10 lira olarak t 
edilen yol vergisine aynca 3 
lira zammedilmiyecektir. 

Muhittin Bey 
Ne zaman gelecek? 
Vali vekili ve ıehrernini M~ 

.bittin Beyin mezuniyeti 28 ma~ 
bitmektedir. Muhittin B. ,, 
sonunda beklenilmektedir. 

Emanette 

Havuz ve park d 
Taksimde Abide etrafın~ 

yapılacak havuz ve bah9 
inşası bir tnrk mUhendiae fflal 
edilmiştir. ihale Dahiliye ve~ J 
letince tasdik olununca der~ 
i~aata baılanacaktır. 

Otomobiller sigorl8 
ettirilecek mi? 

Bir refikimiz otomobil siğ 
talan hakkında seyrüsefer DJ 

kezi tarafından hazırlanan ra 
run Emanette kayboldu"' 
yazmışbr. Emanet muavini 
mit B. raporun kaybolmadı 
otomobillere sigorta mecb~ 
koymanın Emanetin aallb' 
dahilinde olmadığını s6ylemi 

tekabül eder mi ? 
- Etmez ama ne yaparaıd 
Oğlan sütçülükte evvelki ~ 

çalışmıyor. Kocam ihtiyar .• 
para ile birkaç inek alınz. Bit 
yanaıma tutanı. 

- Peki Hanım senin daJ 
takip edeceğiz. Kirli donu 'I 
rada bırakırsınız.. Seni ve ~ 
çağırdığımız zaman geıi~ 
Bakalım on bin mi ? Kaç 
lira koparabiliısek arlık bab~ 

- Allah ömürler versin "' 
dim.. Benim böyle adliye ~· ~ 
lanna aklım ermez. Ne ollJI .. 

sizden olur.. ı;i' 

- Peki haydi buyurun.· .. 
aana icabında haber gönde~ 
Ümidini kesme. Bekle... otıf' 

Kadın dıprı çıktıktan 1 ollJ" 
huzura Şetafet hanım i~ ~ 
nur .. Müddeiye asabi, aıık, ~ di' 
hadit bir suratla kartalar•.,. 
kilir.. ~ 

Avnüsselih - Haoıllle 11r kik•t yaptığımız tahkikat, tat . ;J# 
ticesinde kocanızın ade°::dJ.· 
darla malül olduğu anlat 
Hanım dik bir sesle : -MI) 
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Kış rnünakaşasıında net .. ce 
Abdülfeyyaz Tevfik heyin iddia a ı 

tahakkuk etmedi 
İstanbul bir senede bu kadar 

kapucu parası ve·riyor 
ffem de kimlere, biliyor musunuz; Rasatane müdürü Fatin 8. '' şiddetli bir kış artık 

ecnebilere ! 

Evet 2.400,000 lira. Tabii bu serlevhadan ne demek iıtediğimizı 
-.ılar ribi oldunuz: günün rneseleainden bahsedeceğiz. Yani 

· Hepimiz her gün bundan bahsediyoruz ve tasarrufun 
ziyade iıten geldiğine inanıyoruz. Bahsettiğimiz 2,400,000 
ite dairdir. 

l:~er ~ene tasarruf edebileceğini~ daha İstanbulda TOrk halkının 
d

:ne: gırecek 2,400,000 liradan bahsediyonıı. Bu para nereye 
l)'or? 

Bu Para her Kne İstanbuldaki ecnebi tf!baasından olan kapıcı
ra Verilmektedir. İıtanbuida anha rninha ] 000 tane ecnebi kapıcı 

ır. Bu kapıcılar ekser.yet itıbarile Yugoslavyalıdır. 
8ilh= ~ ecn•hit.:. - .... ıu ıl TtiPlttet. eayök ban. •e ,.partı
Lmn a bu yabancı unsuru kullanmaktadır. Büyük hanlar ve 
bmanlarda ve otellerdeki kapıcıların aylık kazançları vasati 
liradır. Bir ayda İstanbul ecnebi kapıcıya 200,000 lira veriyor. 

ede verilen para 2,400,000 liradır. 
Bu para Türklere verilebilir yani Türk tebaaaından kapıcılarla 

111
'1, •parhmanlar ve oteller pekala idare edilebilir. Lozan mua· 
esi de bu adamların Türkiyede iş tutmalarına cevaz vermez. 
~cnebi tebaasından amele, dülger, duvarcı, boyacı, doktor 
'tire olamazken kapıcılığın bundan istisnası için ne gibi bir 

tasavvur edilebilir ? 

Sinema ücretlerinden 
şikciyetler var ! 

Müessif bir irtihal 
Knrnlalı lbrahimpaşa haremi 'e l~tıın

bul meb'u~u Hüseyin Be) in '31idclcri 
aziyc Hanımefendi duçıır oldukları 

hastalıktan kurtulnmı\arnk diın sab.1h 
'efac ctmişcir. Cenaıc~i bugün aat on 
bir buçukta Saraçanc başındaki hanelerin· 
d,.n kaldırılarak l~dimc kapı ında uilc 
kahrı~tıınına dcf nedilecektir. 

mevzuu 
Birkaç günden beri hanlar 

gittikçe ••mnuya batladı. 

bahis değildir ,, ,..liyor 
" Kı~ı~ şi_ddetli olacağı hak· 

kındakı ıddıalarm mahiyeti mey-
Yer yer ağaçlar tomurcuklanı
yor. Bazı yerlerde erikler, badem
ler çiçek bile açtılar. Yerler 
yqilleniyor. Arbk anlatılıyor ki 
ilkbahara girdik. 

dana çıktı. Kış artık geçmiştir, 
denilebilir. Bundan sonra kar 
yağması ihtimali pek azdır. Ma-
amafih martta kar yağdığı va
kidir. Fakat bundan sonra ya
ğan kar tutmaz. Çok şükfir bu 
sene kıtı birkaç fırtına ve pek 
az ıofukla atlattık. 

Dllnldi gibıqli ve rözfinı:ı: 
ılık hava aklımıza getirdi; bun-
dan bir mllddet eTYel AbdDl .. 
feyyu Temk bey yazdığı bir 
iki yazıda. bu sene kıf1D geçen 
seneye nazaran daha fazla ola
cajmı bt'i •urette beyan et-
mifti. 

Fakat birkaç kar serpintisi 
ve birkaç futuıacıktan ba,ka 
bir teY girmedik. 

H..W ıeçen senekinden faz . 
değil. hiç kıı olnıadı. 

Bu vaziyet Ozerine f atin bey 1 

üstadımız aklımıza geldi. Tele- 1 

fonla kendi.sini aradık. Bize kıt 
ve ruatanenin faaliyetleri hak
kında şunları söyledi : 

Raaatanenin faaliyetine ge
lince, Maarif vekaletinin yeniden 
verdiği beı bin lira ile sismog
raf aletini yerine koyacağız. Bu 
tesisat bir buçuk aya kadar 
ikmal edilecek, ondan sonra 
zelzeleler hakkında malumat 
verebileceğiz. Bundan başka 
havanın eJektrikiyetini zapta 
mahsus aletleri de ayni müddet 
zarfında yerlerine yerleştirece
giz. " 

menedildi 15 şoför işten 
.::::::::::ıı:S===ı·v==ı·ı T==-a-==:.y----==~.1=1.k Sür'atli giden otomobillerin 

__ ya_recı kontrolu devam ediyor 

Kulüp Yakmda / Bütün ihtar ve t;nbiİılere rağmen 
tesis edilecek şoförlerdeki sür'at merakı henüz 
Şehrimizde teaiai tekarrür 

eden Sivil tayyarecilik kulübü 
için buglinlerd.e Tayyare cemiyeti 
umumi mer1'eziaıd1an e.mir gel
mesi beklenmektedir. Malum 
olduğu üzere geçen son baharda 
şehrimizin muhtelif semtlerinde 
tetkikat yapılmış ve kulübün 
sahasını teşkil edecek meydanın 
intihabı için meşgul olunmuştur. 
Bu meydanlar arasında Kadıkö
yünde Yoğurtçu çayırı ile Fikir· 
tepesi civarının da ismi geçmitti. 
Gelecek emir, intihap edilen 
meydanı bildirecek ve lizımge
len tesisata başlanmasını işaret 
edecektir. 

Kulübün tesi.i memleketimizde 
tayyareciliğin vasi surette inkişa
fını mucip olacak ve tayyareci
lik spor hayatımızın canlı ve 
mümtaz bir faaliyet tubeaini 
teşkil edecektir. 

Fırkada 
Dün halkın dilekleri 

görüşüldü 
Belediye bu .sene nt•ler 

vapacak? 

zail olmamıştır 
Otomobillerin 20 kilometreden fazla sür'atle gitmemeleri 

hakkında Dahiliye vekaletinin verdiii emir seyrüsefer mer
kezi tarafından ehemmiyetle tatbik edilmektedir. Her gün yapdan 
teftişlerde pek çok şoförlerin fazJa aür'atlı gittikleri anJqıJmaktadır. 
T ecziyc olundukları halde emre riayet etmiyen şöförJer de görül
müş, ve bunların ellerinden ehliyetnamelerinin ahnmasma başlan. 
mıttır. Ehliyetnamesi alınarak seyrüseferden menedilen ıoförler on 
beti bulmuştur. 

T•k~iler yfllueltilecek 
Seyrüsefer merkezi bundan başka taksilerin müfteriler tarafın

dan görülerek kontrol edilebilmesi için otomobillerin dahiline alın
masını dü~ünmüştür. Bu şeklin tatbikından vazgeçilmiş, diğer bir 
çare bulunmuştur. O da taksileri otomobil içinde bulunan müşte· 
rinin görebıleceği bir irtifaa çıkarmaktır. Tak.silerin bu surette 
yükseltilmesi için seyrüsefer merkezi .bli~li~ şof~rlere ~eş ay mühlet 
verinijtir. Bu müddet zarhnda taksılerım yukseltmıyen şoförler 

cezalandırılacaklar. 
Ücretler artauık mı? 

Şoför' erin taksi ücretlerini tezyit için E~anete ~ür~ccat ettik
ı~rini yazmıştık. Bu müracaat Emanet heyeb fennıyesı tarafından 
tetkik edi l miş, bu husustaki rapor makamı Emanete Yerilmiştir. 

Maanfvekili 
Bugiin fJreventaryunnı 

ziyaret edec~k .. 
Maarif v .. kili Cemal Husnu B. 

dün bazı mektepleri teftiş etmiş 
ve öğled t n sonra Darülfünu~a 
ge miş ve burada bazı. ~ualtıın 
ve talebenin ziyarctlerını kabul 

ctmiştit. 
Vekil Beyin bugün Çamlıcada 

11 Pr ·ventaryum ,, müess~sini 

ziyaret etmesi ınuhtemeld:r. 
Cenıal Hüsnü B. pazartesi günii 
akşamı Aokaraya gidecektir. 

::x:=:---
Borsa.da.: 

lster:lin 
İngiliz lirası dün borsada 1031 

kruşta açılmış ve 1032 kuruşa 
kadar yiıkseldıktcn sonra 1031,25 
kuıuşta kapanını-ılır. 

} reni bir karar 
Be1cdiye meclisi azaJarı dün 

öğleden .!onra C. H. fır l<ası bi
nasındn uzun süren bır içt ma 
yapmışlardır. lçtinıaa ffakkı 

Şinası Paşa riyaset etmiştir. 
Üç saat süren bu içtimada 
tehremini nıuavını Hamit bey 
ve heyeti fenniye müdürü Ziya 
beyler de bulunmuşlardır. İçtima 
hakkında Hakkı Şinaıi Pata 
bir muharririmiıe funJarı söy
lemiştir : 

~;:;_;::: ----:-:~,~ .. ~-:: 

Borsada muamelatı tetkik ve 

tcff ş eden nıürakabe heyeti 

istt rlın alım ve satımı için dün 

yeni bir karar ittıhaz ve alaka

darlara tebliğ etmiştir. Bu ka

rar mucibince açık bono ve saire 

gıbı ihtiyaçlar için döviz alacak 

olan ar evvela borsaya bir be
yanname verccektır. Konşimento 
mukabili dövız mübayea edecek 

" Fırka kongresinde baJkın 
belediyeden bir çok dilekleri 
tesbit edilmifti. 

Bunların başlıcaları yol, su, 
•tıktı. Bugünkü toplanmada bu 
kat'i ihtiyaçların süratle vapıl
ması çarelerini konuftuk. Bfttçe-

de tasarruf yapılma ı ve hu pd
raların kat'i ihtiyaçlara sarfı için 
encümenlerdcki raporları müza
kere ettik. Ayrıca heyeti fenni 
ye müdürü Ziya beyden de iza
hat istedik. Bu sene her halde 
halkın dileklerini yapmak için 
elden gelen gayret sarfcdilccek
tir. » 

olan 'ar ise gümrük kağıtlarJoı 

15 gün zarfında mürakipliğe 

ibrazla bir taahhüt mektubu ve
ceklerdir. 
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a kanlarda Yunanistan 
Türkiye ile Yunanistan ara-

smda cereyan eden müza-
keratın kat'i itilafa yaklaştığın
dan bahsedildiği bir sırada Bal
kanlarda Yugoslavya ile Bulga
ristan arasında bir uzlaşma mu
kavelesi imza olundu. Acaba bu 
hadise alelade siyui bir tesadüf 
eseri midir? 

Yoksa Bcılkan an.n şimalinde 
Yunanistana karşı vuku bu an 
bir teşekküiün bir tezahürü ma
hiyetinde midir ? Bunu şüphesiz 
yarınk

0

i tarili gösterecek tir. Yal
nız şimdi diyebiliriz ki göze 
çarpari · manzara Venizelosun 
~~vkii iktidara geldiği zaman 
Belgrada karşı izhar ettiği ilk 

. endı'şenin ~ Seıanik itilafı ile ni
hayet bulmamış olduğunu gös· 
termektedir. 

Filhakıka Venizelos iktidar 
mevki ine avdPt etı:ik ı en sonra 
bir taraftan İtalya, diğer taraf
tan Yugoslavya ile itilaf aktine 
müsaraat gösterince bu tarzı 

hareketin manası tamamen anla-
şılamamıştı. Hatta bir aralık Türk

Yunan m~k~ratının inkıtaında 
Venize osun Balkanlarda Tiirk 
aleyhdarı bir siyaset takip 
etmekte olduğuna hükmedenler 
:>ulunmuştu. 

Şimdi anlaşılıyor ki bu zan 
ve tahmin doğru değildir. Di
ğer taraftan Yugoslavyanm ahi
ren Bulgar arla anlaşmış olması 
Yunanistan · için hakiki tehlike
nin Belgrat tarafından gelebile
ceğine delalet etmektedir. İşte 
bu vaziyet nazara dikkate alı
nınca Venizelosun iş başına tek
rar gelir gelmez niçin gözlerini 
Şimale çevirmiş olduğu kolayca 
anlaşılabilir. 

Yunanistan için tehlike Se
lAnikin şimallerinden gelmek 
ihtimali bir kanaat haline ge
lince bu tehlikeyi her. şeyden 
evel uzaklaştırmak maksadı İle 
biç olmazsa geciktirici tetbirler 
almak lüzumu tabii olarak ken
dini hissettirir. Diğer komşuları 
ile vaziyetin tanzimi artık ikinci 
panda geıir. 

Türkiyeye karşı tarihi ihtiras
larından teccenüt etmiş mazi 
ile hesabını kesmiş bir Yuna
nisbın ile Türklerin iyi gecin
memeleri için hiç bir sebep 
yoktur. 

Bunun ıçın sadece mazıyı 
unutmak kafidir. Her iki mem
leket arasında bundan sonra 
mazi ile meşgul olmak, geçmiş 

büyük felaketlerin tekrarına ça· 

}' arımaJır eı.we/kl : 

VAKiT 
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·····••················································· 
Napolivonun zamanı 

1dare5inde Pariste karna
J!4lın nıhavetir e doğru 

'mtJ.5'1 aralara gündfizün 
caddelerde. gezmeğe mü-

~ 

satJ.de o!un~r idr. HühfJ.-

lışmak demektir. Bövle bir acı 
tecrübeye ise aklı olan hıç bir 
siyaset adamının, bahsus hayatını 
uzun, mücadeleli siyasi sergü
zeştler içinde geçirmiş olan 
Venizelos gibi hır dıplomatın 
ön ayak olmasına kolayca ina
nılamat. 

Öyle görüyoruz ki Yunanis
tanda bir daha Anado 'u mace
rasını düşünen yoktur. Bununa 
beraber arasıra gene açıkt ın 
açığa olmasa bile zımnan İstan
buldan bahsedenleri görüyoruz. 
Fakat biz bu suretle lstanbu dan 
bahsedenlerin hakikaten mak
satlarına kendilerinın de inana
bildikr erine ihtima veremiyoruz . 
Onun için bu tarzdaki neşriyatı 

sırf politika edebiyatına meclup 
bazı müfrit 1erin hayalatı cümle
sinden addedıyoruz. 

Geçen mütareke devrinde Türk 
milletinin elleri ve ayakları bağ
land ı ğı, Yunan orduları tarafın

dan bütün Garbi Anadolu ile 
bütün Trakyanın işgal altına alınr.. 

dı~ı bir zamanda bile Yu'llaolı
ların temas edemedikleri bir ha
ya den miıli bir ideal yapmak 
ve bu hayal uğrunda bir mille
tin hayat ve menfaatlerini teh
likeye koymak siyasi bir cinnet
ten başka ne ile ifade edilebilir? 

Yunanistan için artık hayat 
ile uğrctşacak zaman geçmiştir. 
Elinde bu unan hakiki menfaat
leri, mevcut kaza, çları kaybet
memek için çok çalışmak lazım-

dır. Harbi umumiden sonra had
dinden fazla şişmiye çalıştığı için 
çatlıyan kurbağa efsanesine mev-

zu olacak memleketler çoğal

mıştır. 

Binaenaleyh Yunan·stan için 
en büyük bahtiyarlık öyle bir 
memleket olmak tehlikesinden 
kurtulmaktır. 

Fikrimizce Venizelos Türkiye 
ile iti ıaf politikasını tahakkuk 
ettirdiği gün Balkanlarda takip 

ettiği siyasete sarahat vermiş 

olacaktır ve ancak bu siyasettir 
kı yalnız Yunanistan için değil, 

bütün Balkanlar için sulh ve 
sükün vasıtası teşkil edecektir. 

.AteluHet .A.suH 

Spor 
Bir davt>i 

Çok mühim bir meselenin gö
rüşülmesi için Türkiye güreş ve 
atletizm federasyonlannm müş
ter~ k bir içtima aktetmeleri icap 
etmektedir. Bu iki federasyon 
azasının 10 mart pazartesi günü 
saat beşte merkezde bulunma a
rını rica ederim. 
Güreş ve atıetizm federasyon
ları reis erinden: Burhanettin -

Matbaamıza gelen eı1erler 

Havacılık ve Spor 

Ruhz Beyin defte_· inden: 18 

Namık Kemalin ruhu ile beraber 
Vaktile bir dostum ruh celbine istida· 
dım olduğunu ve hatta müstait kim
seleri uyutabileceğimi söylemişti ... 
Işıklar yanınca her terafta bir 

faaliyettir baş gösterdi. Dante 
Aligyerinin bu son şiirini bir kişi 
notetmişti; şimdi herkes kopya
sını almakla meşguldü; bu eserin 
tamamile büyük şairin üslübuna 
muvafık olduğunu müttefikan 
tasdik ediyorlardı. 

Uzun tetkik ve tenkitlerden 
sonra şiirin altına "Dante A.ig
yeri,, imzası kondu. Ne yazık ki, 
benim de suretini aldığım, o gü
zel şiir, Yunanlılar tarafından 
mahvedilen evrakımın arasında 
bulunuyordu. 

Şimdi, İtalyancası ile Türkçe 
tercemesini neşretmek cidden 
faideli bir şey o lacaktı. 

Maamafih, bunu başka suretle 
telafi etmek mümkündür; bu ma
kaleler arasında Türk şairlerinin 
bilhassa Namık Kemal Beyin 
ahretten göderdikleri yeni şiir
ler görülecektır. 

İstiklal muharebesinde idi. 
Yunanlılar Sakaryayı geçmıye 
uğraşıyorlardı. Biz o zaman ne
kadar meyus idik. Milli ordunun 
nihai zaferinden ümidımizi kes
memi ştik; fakat harbin müzmin
leşmesinden korkanlar, bu halin 
clevamile yoksulluk içinde çalı
şan milli hükümetin 2. ' J düş
mesinden endişe edenler vardı. 

Ayni düşman memleketinde, 
daimi bir tazyik altında, anava-

tana ait mübalağalı, çok defa asılsız 
haberlerle asabı bozulmuş, ma
neviyatı kmlmış Türkleri de bir 
düşünün; vatandan uzak bulu
nanların, vatana &.arşı hissettik
leri muhabbet ve merbutiyeti de 
hesap edin. 

İşte Balkan harbinden sonra 
fU, yahut bu sebeple Yunanis
tanda kalmak mecburiyetinde 
bulunan Türklerin vaziyeti! 

Vatanın selametini milli zafer
den bekledikleri halde her gün, 
Yunan menbalarından sızan en 
kötü haberlerle nasıl meyus 
olmazlar, nasıl dini bir yas 
içinde bulunmazlar? 

İşte böyle bir günün, «Yunan
lılar Sakaryayı geçiyorlar» diye 
haber aldığımız bir günün akşa
mı, birkaç arkadaş bize gelmişti. 
Yeisten ağzımızı bıçak açmıyor
du. 

Bilmem nasıl oldu, bu kadat 
ıenedenberi, kat'iyen cesaret 
edemediğim, bir tecrübeyi yap
mak aklıma geldi. Vaktile M. 
Ka... dan işittiğim sözü de ha
tırladım; bani Noel gecesi yana
ğıma, okşama tarzında, bir tokat 
atarak: 

P ·································• ::: ::::::::::::::: ................................ . .. .. .. 
;: Hem zı·yaret hem :: :s :: 
İi ticaret! g 
:ı :: 

~İ HER TÜRK ~~ 
ı: :: .. .. 
if Yeni ANlfARAyı göTmeli! ii 
" o " :: nun için i! 
ı. •. .. .. .. .. 
H 20 NiSAN 1930 ~~ .. .. n ~ .. .. 
:: Milli Sanayi Nürnune Sergisini :: ii :: .. .. 
J: :: 

~~ Ziyaret et! ~~ 
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- Sizin çok istidadımz var. 
Dememiş midi? Sonra -bunu 

kendisine izah ettirmiştim. me
ğer benim ruh celbine kabili
yetim olduğunu gözlerımden 
anlamış; eğer çalışırsam muvaf
fak olacağımı, batta müstait 
kimseleri uyutabileceğimi iddia 
ediyordu. 

• 
Benim böyle karışık işlere 

karışmak aklımdan bile geçme· 
mişti. 

işte aradan bukadar sene geç
tiği halde, ben yalnız, gördüğüm, 
yahut mevsukiyetine emin o'du
ğum hadise eri kaydetmekle 
merakımı tatmine çalışıyordum. 

Fakat yeiı insana neler yap• 
hrmaz ki ? O akşam, itk defa 
olarak, basit bir tecrilbe yap• 
mak, nasılsa, aklıma geliverdi; 
Fakat ne de oJsa allşmamış oldu
ğum ıçın muvaffak olacağımı 

zannetmiyordum; küçük bir te· 
reddüt devresi geçirdim. 

Muhtelif usuller biliyor -
dum; bunların en amelisini seç
tim, bir eseri cedit kağıdı aldım, 
üzerine, elifbe harflerini daire 

tarzında sıraladım; kAğıdı bir 
sehpaya tatbik ettıkten sonra 
bir bardak alarak, başaşağı 

gelmek üzere, kağıdın ortasına 

koydum. 
Arkadaşlarım, ne yapbğıma, 

dikkatle bakıyorlardı; ben hazır
lığı bitirince dedim ki: 

- Bu akşam biç birimizde 
konuşacak hal yok; hiç olmazsa 
yesimizi tadil edecek bir ıey 
yapalım. 

Ne yapmak istediğimi açıkça 
söylemedim, iki kişiyi daha 
karşıma aldım; ikişer parmağımw 

hafifçe bardağın üzerine temas 
ettirdik, üç dakika kadar bek
ledik; tereddütle sordum. 

- Buraya gelmiş bir ruh 
var mı? 

Bardak hafif temaşamız al
bnda, dalgalanarak bir iki gayri 
muntazam hareket yapb. 

- Pek ala, burada bulu
nan ruhtan rica ediyorum, bar
dağı harf ıere götürerek ismini 

yazsın . 
Bardak seri hareketlerle harf

lere giderek «Süleyman• isnıiPi 
yazdı. 

- Bu Süleyman nerelidir? 
Ayni tarzda cevap verdi: 
- Anadolulu. 
- Ne tarafından? 
- Şarkından. 
- Sen nasıl bir ruhsun ? İyi 

ruhlardan mı ? 
- Pek değil !. 

Yani? 
- Sizin anlıyacağınız, şeytani 
- Şeytan mı, nasıl olur sen 

Müslüman değil midin ? 
- Öyle ama, benim Müslü· 

manlığıma pek aldırma. 
- Neden? 
- Evet, ismim Müslüman, 

bütün zevahirım Müslümandı ;: .. 
fakat ... 

- Fakatı ne? . 
- Şu ki, benim başka bir 

itikadım vardı. 

- Ne gibi? 
- Ben hurufilerdenim. 

meti cümhuriye bunu 
adaba mrıgavır görerek 
bu 5ene menevlediği cı
hetle ehli zevkin miirev
vici e,Jk&rı oıan Figaro 
gazetesi huhumeıi tak
bılı etmeğe başlamıştır. 

Havacılık ve spor mecmuası
nın 18 numaralı nüshası çıkmış
tır. Tayyarecilik, Atletıım, mek
teplerde spor, Futboı ve Avrupa 
mektupları gibi kıymetli yazıları 
ihtiva eden bu mecmuayı tavsiye 
ederiz. a. ·············································-···· ... ..................................................... ( Bılmedi) 

hfanımıı iç n 

Yeni harfı erin kabu ün 
sonra, yeni yeni me 

lerle karşılaştık. Bütün vat 
daşları okutmalr, miicadel 
ilk hedefi ıdi. Halk dersan 
açıldı. Ahali ile dolup taştı· 
manzara, memlekette ilme k 
İçin İçin yaşıyan sevgiyi bO 
susayışile gösteriyordu. 

Büyük şehirlerde hal bS 
idi, fakat gaye büyük mer~ 
Jerin hududuna sığacak kı 
dar değildi. inkılap çağl 
coşkunluğuna yaraşacak 
hatta engin ufukıara mubts 

Bu zengin kaynaktan her l 
içirmek için başka çareler eh 
nülmiye başlandı. İrfana 
ihtiyaçlara herkesten evvel et 
vermek, maarif TekAletine d6 
bir vazife idi. Vekilet bC 
mekteplerini, tekmil hocaJı' 
elindeki vasıtaJann hepsini 
uğurda seferber etti. Ama Y' 
mektep, sade hoca da yetaıe' 
Okunacak kitap, eser liıd 
İfte bunun içindir ki eıer . fı 
dırmak ve anlan basb 
işlerile de uğraıılmıya başlat 
Kendi hiaaplanna kitap bal 
Jara el uzabldı, yardım vaded! 

Fikir güzel, batta azizdi. 
kat ne yazık ki heyecandan 
sermayesi olmadığı da anld 
"Tamimi maarif" ismt aJ 
başlıyan teşekkülün de biaı 
tinden bir netice çıkmadı. E 
bu tarz değiştirilmez, ihtiy• 
tamamile teşhis edilemezse I'_ 
retlerimize ve temiz heyecsJV 
rımıza yazık olacak. 

istiyoruz ki memleketin 
uzak yerlerinde en ıssız ka 
rinde irfan yayılsın. 

Hürmete layık bir istek, fa• 
tiu arzunun hakikat olnı_., i 
yapbğımız ıey nedir? Kendi 
aldatmıya çalışmıyarak rabıtf! 
görmeliyiz. Bir kere tabiler 
bir yilk albnda kımıldaya ~ 
cak kadar ezgindirler. Zarat~ 
güç göğüslenir bir hale git .. J 
için yeni teşebbüslere atıl~: 
yorlar. 

En fenası bashklan kitapl 
paralannı da almıyorlar. B1.1;J 
bütün tabilerin Anadolod'· 
bayilerden binlerce lira al~~ 
ları var. Bu alacaklar giw 
kabaran yekunlerle hemen 
men ödenmez bir hile gehııif. 
Memlekette irfanın yayılnıef 
candan istiyorsak büyük pr' 
)erden hemen vazgeçerek 
rumızda resmi itibarla bayi 
kilatı yapılmalıdır. Böyle 
varlık temin edilc!iği gün ~ 
lekette kitap basılır ve ha· 
kitaplar köylere kadar dt 
manın yolunu bulur. işe bu 
barla bayilerden başlamalıyı1 

.ievvaA 
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Hususi Man;sa muhabirimiz· 
den: Bu sene havaların müsait 
gitmesinden dolayi zeriyat geçen 
~eneye nazaran Manisa ovasında 
:ki rnislini mütecaviz o duğu 
Kat'' 1Yet1e anlaşılmıştır. 

Hububat zeriyahna nazaran 
dyon zeriyatı daha fazladır. 

Son Yağan yağmurlar sarar· 
tnağa başlıyan arpa ve buğday-
lar ·· f' uzerine çok na ı tc• r er 
Yapmış ve sararan hububat 
le~rar YeşilJenmeğe başlamıştır. 
t' !zınirde paezon limitet şirke-
ının idaresinde bulunan Turan 
Yağ fabrikaları geçen se.ne Ay
dııı, İzmir ve Manisa vilayet e· 
'nde ay çiçeği zıraatı yaptırmış 
Ve köylünün yetiştiriiği mahsu
lii değer fiatla almış, çapa mev· 
siminde ise köy üye nakten yar-

dırn ederc:.-k rençberi sev ndır
rni~ti. Geçen seneki vaziyetten 
memnun kalan Manisa rençber
lerı bu sene de ay çiçeği z ra
ati İçın vasi ıstihzaratta bu'un

l!ıu.şlar ise de lzmir be ediyesı
ııin ay çiçeğinden istihsal edilen 
ağlaun beher okkasından 6 
kuruş g bi yüksek bir oktruva 
almakta olması yüıünden fabri
ka bu sene bizrnrur ay çiçeği 
;ıiraatını tahLil ve fiatını tenkis 

~~1çaP-a mevsiminde yardım e
~rn~eceğioı haber vermiş bu 
l~ın hazırlanan yerlerin ekil-

lt:ıesine de imkan ka mamışlır. 

İzrnir beledıyesinin koyduğu 
ktruva resmi doğrudan doğru
a iatihsalatı müteessir ettiğin

den Dahiliye vekaletine müra
~•t edilmiş ziraat mevsimi hu
~I etnıeden bu vaz'iyete niha-
)ct ·ı · · · · d"l ~· verı mesı ıçın rıca e ı -

l\\ir 

'· eb 
0

8ene memleketimiz bağ
e ~da çok tahribat yapan bal-

~ttı ve çürQkJük hastalığına 
d fı mücadele için daha şimdi-
tıı hazırlanmağa başlanılm ş 
t bu hususta vilayetimiz ziraat 
Gd· · t· t urıye 1 arafından da İktısat 
tkaletine lazım gelen raporla 
tojc takdim edilmiştir. 
~anisada zirai kredi koope· 

llıfi meselesile yalnız zıraat 
ltıkası müdürü İsmail Bey 

Cfgul olmuştur. Bir taraftan 
'rdırn görmediği halde Mani
·"da üç kooperatif teşkil etmiş
tr. Bu kooperatitler Manisa 

Ctkezini üç mıntakaya tefrik 
tlıl . 1 b k ınış ve cıvar köy er u mın-
a a kooperatiflerine itha edil-

. 1Ştit. Bu kredi kooperatiflerine 
'Ssedar yazılanlar tamamen 
0~çlarını ödemiş'er ve teşkiline 
d~ısat vekaletince müsaade 

ı rnıştir. 

L Hakkı 

N "" V ıuavbinden yazılıvoı : 
q' atanın :uzak bir köşesinde 
"ndu~ · k ı· ak gumuz ıçın ıymet ı 

I'' ıtı 15,20 günlük gecikme
'<~ alabiliyoruz. Esasen kaza
() haftada bir gün posta ge
t, Bazan hiç münasebeti ol-

-
Türkiı ede ç12lış12n bir ıngillç n mekıııbu ..• 

madığı halde mektup, gazete 
ve saıre başka kazalara da s~
ya hnt la r yaparaK ayl<ırca gecık
tiği oluyor. Bur.ların hepsine 
katlanıyoruz. 

Yalnız " aboneleriniz ,, ta~sİ· 

me uğramasa... Haftada yedi, 
sekiz gazete gc rn ~ s i .ır a;:> eder· 
ken meçhul eller tarafından 

pay cdilıyor, iki veya üçü eli
mize geçiyor. 

Buna sebep olanları sorguya 
çekmek, kontrol etmek, posta· 
uın sür'at ve selamet ni temin 
etmek l azım gelmez mi? 

Umum posta müdürlüğünün 
nazarı dikkatini cclbetmenizi 
rica edi voruz. 

H. 7evfi1{ 

Tiyotroıar: -
Darülbedayi - Fazilet kuklası 

Bar ve Mü7.lkholler ! 

Garden - DuoKleo iris, Elli Lis, 1 
İrena, Nandi Balet 

Maksim - Talmaç ve Siril,Jülyet 

]irarden 
Mulen Ruj - Arizona revüsü 

Dobo revü 
Türkuvaz - Florcl, Mezeyi 

Balen 

.. - · ·. ........ 

Dyli Telgraf gaıetesi, Feyzi· 
ati ve F eyziye liseleri f ngilizce 
muallimi M. Vilyam A. Vernon 
tarafından yazılan bir mektupta 
Türkiyede İngilizce kitapların 
çok pahalı olmasına mebni te
dariki müşkül olduğunu, bunun 

için kendisinin genç!er için bir 
kütüpane vücuda getirmek iste
diğini, bunun için kendi adresi
ne kitaplar gönderilmesini rica 
etmektedir. İngıliıce mualJimi M. 
y crnon, bu maksatla yazılan 
mektubunu şu şekilde ifade 
ediyor: 

"Bahri tahdidi teslihat konf e
ransının içtima etmekte olduğu 
bu .sırada, karilerimıze, Lord 
Brughamın takriben yüz ~e.ne 
evvel irat ettiği nutukların bırın
de söylediği şu sözü hatırlat
mak isterim: «Muaılinıler hariçte 
çalışmaktadırlar . Alfabelerile 

uçul< tonluk 

.Yeni Ford Kamyonu 
' ~ 

Sür'atlı ... Kuvvetli ... Sağlam.:. idareli .. : 
1 

Yeni Ford kamyonunun şasisi kusursuz bir randöman temin · etmek için imal 

edılmiştir. İmalinde 40 muhtelif cins çelik istimal edilmit, ve bunlardan her 

birinın terkibatı, maruz bulunacağı aşınma ihtimallerine azamf ıurette mukave-

met göstermesini teminen amik ve ariz bir surette ~tkik edilmiştir. Üç yataklı 
krank miJi, üç yataklı eksantrik n:'ili, supaplar, angrönajlar ve tranı~iıyon 
milleri hususi surette intihap edilmiş ve yapacaklan işe göre sulanmış çeliktendir. 

Ön dingili kromludövme çelikten mamuldür. Diğer mühim aksamın çelikleri, Ford 

kamyonubun idareli ·ve uzun müddetli . bir randöman vermesini teminen kemali 
İtina ile seçilmiştir. 

mücehhez olan bunlara, bütün 
askeri teçh•zat ile mücehhez 
askerden fazla güvenirim.,, 

Hakikaten muallim çok iş gö
rebilir. Fakat ona kendi mem· 
leketinden de biraz yardım edil
melidir. 

Ben umumi harpten sonra, 
Türkiye hükumeti tarafından 
resmen tayin olunan ilk İngili
zim. SeKiz senedenberi bu mem-
lekette ders vermelde meşgu
lüm. Bu müddet :ı:arfında baş
vekil İsmet paşa haz~etlerine, 
Bahriye mektebi· talebesine, da
ha bir çoklarına ders verdim. 

Almanların bırakhklan ' te.sire 
galebe, Fransızların kendi lisan-
larını ilerl~tmek için vukubulan 
muazzam gayretlerine m'ukave
met için hay)! çalıştini. 

Halihaziraa hükumet, mektep
lerde İngilizceyi mecburi olarak 
kabul etmiıtir. Cenç nesil bu 
lisana büyük bir alaka göster
mektedir. Fakat muvaffak olmak 
için diğer büyük bir müşkülü 
halletmek lüzımdır. Burada İngi
lizce kitaplar çok pahalıdır. 

Halk iıe old~k_ça fakirdir. İn
gilterede bana .bir • . iki kitap 
göndererek ders kitaplarını bi
tiren, fakat okuyacak birşey 
bulamıyan gençler için küçük 
bir kUtüphane teşkil etmeme 
yardım edebilecekler zannede
rim ki çoktur. 

Deyli Telgraf karilerinden her 
hangisi bana kitap göndermek 
isterse onu postaya verebilir, 
yalnız her paket iki kitabı muh-
tevi olmalı ve gümrük idaresile 
her hangi ihtilafa düşmemek 
için paketlerin kenarı açıl< ol
malıdır . ., 

Kadın T erzlsi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galata!aray kor~ısında 
.A~n•' ur Han son kat No. 3 

Yerli mallarla ucuz giyin
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. 

,........ N 1Ç1 N ? •::=ı 

1
5 Reklıim ya~mıyor- il 

sunuz. p 
• Bugün az kazanıyor. yahut JI 

•• kaybediyorsanız sebebi rek- :: 
:.! ? ... · • lam yapmamanızdır. !: •• 
.. j .1 f . Ei :: şte 1 an tari emız : f: 
!i Sonuncu aayıfada Satırı Kuruı 12,5 H 

Motörli nispeten az devir ile 40 beygir kuvvetini ıarfeder. "Cantilever .. ıiıteminde 
olan arka yaylar sayesinde sarsıntılar mükemmel bir ıurett.e amorti edilir. 

Houdaille amortisörleri kamyonun istikrannı arttınr. Ve müsademeleri azaltır. 
Tamamen kapalı altı · fren sistemi uzun müddetle dayanır. Ve gayet tesirlidir. 

Parçalanması gayri mümkün tripleks camından mamul pare--brise şoförün emniye
tini arttırır. Şasinin daha bir çok mühim evsafı Ford kamyonunun azami ıurette 
dayanması ve idareli olmasını L>rnin iÇin sarf olunan gayret ve itinanın en büyOk 
delilir: 

i ! ·~~ :: :: :: ~ il 
fi 2 .. " " 100 i! 
:: 1 u •• ,, . , 200 :: 

- I 

ff Rcamt ilAnlar, sonuncu ııı)ıfada 10 Kr. ı.;:1i P .. : İlin memurumuz size fay-
:ı ~i: dalı bir ilanın şekiı ve üc- if 

. h :: :: reli için izmet etmeğe ha- ı: n c ıı zırdır. •ı 
~ h 
!I :: ı. •. 
c:ı: :ıı r:ı:r::: :: :::: : r.: :: : : : :: : : : :: : : :: : :: :: ::: : :: : : : :. 

1 epcba~ ltyafro5unda bu al?,§Um 5aal 
21,30 da . 

Fazilet ŞEHut;AffE.ı ' 
kuklası ili !il il ı. 
lfomedı' · 1 I' I 
3 peıde j,f 

Nakleden: 1111 
1
1 

Mebrure 
Hur~it H. 11111111 

Pauıctesi ak~amı 

ı• 

Aynaroz Kadısı 
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er~" ıı şeyıeır 1 M:hk::~ başkatibi ve iki ima 
Jln~ılıızler dunyanıın her ta.Q Muhakeme son safhaya geldi.Müd 
rafına güze)Jik mütehassıSll umumi Cemil B., "Vazifeyi suiisti 

16a d kJI 
1 

sabittir,,diyor,hepsine ceza istiyo 
ROfi erece er_. . İstanbul ağır ceza mahkeme- dinci hukukta başkatipken t 
~ sınde dün altıncı hukuk mabke- yize gönderilecek dava evra 

Oeyli Ekspres yazıyor: 
Loodrada yeni bir mektep 

açıldı. Bu yeni mektebi kolay
lıkla keıfedemedik. Çünkn mek
tebin kapısında bOyük bir levha 
yoktur, sonra içerde ne olup 
bittiğini gösteren hiç bir ema
reye de tesadiif edilmiyor. Hiç 
bir kimse bu binanın, yeni bir 
diploması olduğunu anlıyamazdı. 

İçerisi genç ve cazip kızlardan 
müteşekkil diplomatlarla doludur. 
Bunların gayesi, insanlak alemine 
yeni bir şey öğretmektir. O da 
kadın güzelliğinin ne olduğunu 
anlatmak. 

İçerde, mektebin müdürü olan 
hanımla görüştüm. Müdür dedi 
ki : 

" Dünyanın her tarafından 

11 
!!! ı 1l il!~~ 1

1
1111

1 il ıW1'~111 ııı 1 11 ııı~ 
Taksim abidesi tamir 

ediliyor 
Taksim abidesinin tamirine 

devam edilmektedir. Mart ni-
hayetine kadar tamirat bitirile
cek sonra da tetkik olunarak 
abidenin kat'i kabulü yapılacak
tır. 

1 VUKUAT 

Polise silall 
çekmişler 

1 

Büyükdercde Maden mahalle
sinde oturan sabıkalı İsmail ile 
a'ta aylık namile maruf Meh
met sarhoşlukla Hüsı. yin ağanın 
kahvesinin camını kırmışlar ve 
kendilerini kara ... ola çağıran po
lis Hilmi Efendıye silah atmış
\ardır. 

* Kızıltoprakta Merdiven 
köyünde ibiş ağa ile Ziya efen-
dinin diin evleri aranmıı ve iki
.ıinde de bir hayli kaçak tütün 
ve havan bulunmuştur. 

* Kuruçeşme sırtlarında bir 
bağda çalaşan Sivaslı Aziz bağ
daki kuyuya düşerek ölmüştür. 

* Burgaz adasında oturan 
Rus tebeasından Kafkasyalı 29 
yaşlarında Rüstem Burgazda 
Kalpazan Kaya namındaki ma
halde odun keserken kayalardan 
aşağı yuvarlanmış ve vücudu ile 
beyni parçalanarak ölmüştür. 

vuku bulan mllracaatlarda biz
den güzellik hocalan iıtiyorJar. 

Biz burada kızlarımızı, hilsün 
mütehassısı olmak ilzere yetiı-

tiriyoruz. Bunlar her yarde gü
zelliğin ve beden kültürünlln sır-

Venüsün kolları 
niçin kırık? 
Şeksplr sağ ını, 

de~il mi? 
Londuranın en mühim gaze-

telerinden biri şu vak'alan kayde-

diyoı. " Geçenlerde tekiıpi-
rin eserlerin-
den biri filme 
çekilerek A
merikada halka 
göster ilm işti. 
Bu eseri çok 
beğenkn Ame
rikalı milyo
nerlerinden biri 
Şekisperi ha
yatta sanarak 
hemen Londraye bir telgraf 
çekmiş ve Şekisperin bundan 
böyle yazacağı eserleri kendi 
kumpanyasına verine en mUsait 

şeraitle bunları kabul edeceğini 
bildirmiş ... 

İngiliz gazetesi bu münase· 
betle şu vak'ayı anlatıyor: 

Bir müddet mukaddem Ame
rikalı bir zengin Venusun en 

zengin kadın olduğnu duyarak 
bunun bir heykelini, siparit 
etmiı, hekel yapılıp geldikten 

sonra sandıklar açılmış, heykel 

içinden çıkmlf, fakat Amerikalı 

zengin heykelin kollarını kınk 
görür görmez hemen demir yer 

lu idaresi aleyhinde dava aça· 
rak tazminat istemiş, daha ga
ribi istediği tezminab da almış! .• 

İngiliz gazetesi nihayet şu mü
taleayı ilave ediyor : 

'' Şekispiri kendine maletmek 
istiyen Amerikalı muharrir bize 
şunu anlatmıı oluyor ki, Şekispir 
alüler arasında değil, fakat di-

riler arasındadır ! ,. 

lannı ifıa edeceklerdir. "İngiliz 
kızlan kadınlığa mes'udiyet ge
tirecek ve onlann gençliğini ye
niliyecek san'atın icababnı mu
vaffakiyetle tatbik ediyorlar.,, 

Müdürün etrahnda on, on bet 
kız toplanmışb. Hepsi de iyi 
tahsil görmüş , güzel ve tam 
sıhhatli gençlerdi. Bunların çoğu, 
para kazanmak için değil, fakat 
zevklerini tatmin etmek için 
buraya devam ediyorlardı. 

Hali hazırda, Fransa, Almanya, 
İtalya, İspanya lngiltereden güzel

lik mütehassısları istemektedir. 
Bu güzellik elçileri en şayanı 

gıpta ve en hoş vazifelerden 

mesi bqkatibi Kemal B. in muha- csbabından posta ücretlerini 
kemesi son aafhaaına gelmiştir. dığı halde, mükerrer ihtar 

Dnnldl celsede, müddei umu- rağmen vaktile göndermemiş, 
mi Cemil B., mütaleasını söyle- aahiplerinin hukukunun zıy 
miş, ş6yle demiıtir: sebebiyet vermiştir. Vazif 

- Kemal B. in, kanunu me- ıui istimal etmiıtir. 
deninin nqrinden sonra mUra- F abriye H. tarafından 
caat etmit olan imamlara sahte masrafı olarak tevdi edilen 
izinname · verdiği Ye bu sırada iki buçuk lirayı, başkitipli 
rds Kemal B. in imzasını taklit mfikikinde yeni gelen bat 
ettiği ve aynca Oç noktadan tibe devretmediği gibi da 
Ya"%ifesini ıui iıtimal ettiii mev- tarifından vaki talebe ra -
zuu bahistir. iade etmemiştir. Bu da vazif 

Baıkltibin izinnameleri tanzim aui iıtimaldir. 
Ye reiıin imzasını taklit ettiii Nihayet bq katip iken 
hakkında delil yoktur. Ehlivukuf, vakfa mütevelli tayin ed' 
yazıların maznuna ait olmadığını mahke.mesi liğvolunduğu v 
tesbit etmiıtir. Ancak kendisinin bu parayı kanuni ııfab k 
sahte bir surette tanzim edilmiı dığmdan iade etmesi lazım · 
ve mahkeme reisinin imzası tak- u Hukuku adiyedendir ,, 
lit edilerek gönderilmit izınna- iadeden İmtina ve temerrlit, 
meyi, izinname defterinde kaydi tice olarak vazifesini sui isti 
bulunup bulunmadıtına bakma- etmiıtir. 
dan, mahallesinden ilmühaber imam Mustafa ve gıyaben 
•erilip verilmediğini tetkik et- hakeme olunan imamKadri Ef. 
meden " kaydine muvafıktır " re gelince, bunlann da kendi 
diye tasdik ettiii sabittir. hallelerinde kaydı bulunmı 

Buna mllıteniden de akit ••- ve ni"Ahlan taraflanndan 
ki olmuştur. İhmal ve terahiden mıyan dört kişinin 
mücrimiyetini isterim. Gene ye-

o Bulmaca o 
Dtinkti bulmacamızı hallede -

mcdinizae bu~nldl balledilmi9 

iekle bakarak yeni bulm camı · 
zm ıımnı meydana çıkarabilini
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek Uç bq dakika 
mqgu \ olmanız kAfidir : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

kendi mahallelerinde kıyıl 
fibi göstererek ilmühaber 
dikleri anlaşılmıştır. 

Bunların da vazifeyi aui 
maiden mücrimiyetlerini, da 
dan tefrik olunan asıl 
izinnameyi tanzim etmekle 
nun Nurinin de taharrisi 
müzekkere yazı masın 
ederim. 

Martın yirmi ikisinde müd , 
yapılacak, karar verilecktir. 

l!aı ısının amcaz11de5' 
6ld'/Jren 

birini ifa edeceklerdir, çünkü ı iA 1 • • ~~
her yere füsun -ve hüslln gö- 2 U ·z XKlirL Y.'!. F_ E ~! 
türeceklerdir. 3 N fjf i T A A T ~ A ~ 

Akaarayda, zevcesi Ayte N 
zat H. ı amcazadesi Bom 
fabrikası kapı kontrol menı 
Adnan B. den kıskanarak, A 
nan B. i bir gece öldürm 
maznun tüccardan Baıri B. 
muhakemesine dün ağır c 

4 

Sultanaı.met sulh 5 inci hukuk hdk.im- 5 N ili fil'[i] A R P l A İi iJ • 
lfttntlen: 1 tanbulda Cnğaloğlunda Ca- 6 "iJ -B A R B A [il Z E K [ 
ğaloğlu Fırınının arka ındaki sokakta kAin 7 P A =-5_ ll!IJ A N [il A R AI!. 
8numaralı hanenin icar müddeti bianiş ve 8 ~ L A Z C A r-.' M [i; L l{!J 
kiracısı çıkmışttr.MezkOr hane Sait molla 9 B_ A !_ liJ 1 l*! J_ ~ R _F ! i_i 

başlanmıştır. 

kayylmi Sirkecide Kırzadc hanında t4No.b 10 E T E K liJ P A T [WJ A
1
L 

yazlbanede Avukat Süleyman Tevfik Bey 11 Hjij T T R A N fili:fil ri:lK 

Maznun, ölümü mucip 
tabancanın kendi tabancası 
madığını iddia, bir suale 
kansını sevdiğini ilave etmittf tarafından en ziyade bedelle talip olana · -J 

icar ediJeceğinden ta1ip olnnlann 13-8-930 Dünkü bulmacamızın Mahkeme, şahitlerin celbi ~ 
rarile muhakemeyi on beş rd 
sabahına bırakmıştır. 

tarihine müsadif perşembe günü saat baUedilmif ıekli 
on aluya kadar ınumailcyhe müracaatları 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

' illn olunur. ı 

2 t~---;- ll 
A(jır ceuı reisi 

Dört aydan beri ayağın/ 
rahatsız bulunan İstanbul ~ 
ceza mahkemesi reisi H,,. 
Lutfi B. , iyileşmiş, dün J 
mma gelmiştir. 

Edremit a.s/ige mah/eemuinden: Edrc· 
midin Gaziilyaş mahallesinden iııkAn kAtibi 

sabıkı Hüseyin Ef. tarafından Edremidin 

Gazicelft.1 mahaUesinden kondoktör zade 
Sami B. aleyhine ikame olunan alacak 

davasının muhakemesinde ikamet~Abı 
meçhul bulunan mtiddeialeyhe llAnen 
tebligau kanuniye ifa edildiği halde 

muhakeme günü olan 20 • 2 - 930 ta· 
rlhlnde mahkemeye gelmemiş olduğundan 
hakkında gıyaben devamı muhakeme ile 

gıyap karannın ilanen tebliğine mahke. 
memizce karar verilmiş olduğundan 
mahkemenin muallak oldu~ 25 - 3.930 
salı günli aaat 13 te Edremit hukuk 

muhakemesinde hazır bulunması ve aksi 
takdirde gıyaben devamla bir daha mah
kemeye kabul edilmeyeceği , .e gıyap 
karannm mahkeme dil'anhanesine talik 
kılındığı ildn olunur. 

lstanbul ikinci ticaret mah~mesinden: 

Mülga ikinci dcaret mahkemesinde ilAnı 
iflAsına karar verılip ahiren mevcudunun 
olmaması haselıile kapadılmış olan masa 
bu kerre tekrar açılarak masa muamelA· 
ona devam olunacağı ilAn olunur. 

~ L-i!!!iiiı=ıı= • • = 
5 ==t_l:Jl•J =ı~=ı- 1 
6 :i)[i]~~ı- !ri·[i]!j][if!j 

1 --~ı IF-iWl_lil Fı B L __ ı1ı ~lil _ filı-
9 l•ı fil - • 1 

10 =lil--_ill --filw 
11 • liL ~-~LI 

Defterdarlıkta imtih,ı' 
Defterdarlık tarafından g~ 

lerde DarUlfünun konferan• 
lonunda yapılan imtihana 1 
kitinin girdiği anlaşılmıştır. 

Bugünha bulmac1Jmız tihan kağıtlarının tetkiki bfo-' 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: bitmemiştir. Netice bir kaç 
ı - Örülmüş bez (5). papaz [5] kadar ilin edile~ektir. ____..: 
2 - Yapmak (3], oda [3] Sullanahmet ıulh be~inci hukuk 
3 - istifham (2), çık'ın aksi [ .!), nota [2], ltğinden : Terekesi mahkenıemizCC ~~ 
4 - Caka (3), beraher [3J 1 )an müteveffa müba~ir Ömer f~5fıı 
5 - Sahne [ 4), eserler [ 4] SuJtanahmct Cankurtaran rnah~Ue ~ 
6 - Neşeli (3) ve cadesinde k4in 'e '-·cdi vüz ıırı ;; • 111ıJ 

7 - İtalyanın payıtahtı [4], para çekme· metinde üç oda bir taşlık ve bir e 1 
cesi [4] ve bir helddan ibaret 12 No. h harı 

8 - Bayagı [3), beyaz yapur [3] nisan 930 tarihine müsadlf pızf §lo 

9 - Kaba evet ['2], Is [2], beyaz [2J, saat on beşte açik arttırma uretl ~ --
lamba kiri [2] lacagından talip olanların ıoyıneO ı#J' 

ıo- Jı:n iyi [3], çalışan (3] ha.mmineslnin yüzde onu 1115 ,,,~~ .. ra 
ı ı- Hır kAğıt oyunu [5], yüzsüı [~j pey akçesi ile Mahkcme)e ınu 

Yazın : Sahri ilAn olunur 



iO kadJlnlar Yazan : Maksim Gorki 1 
T erceme eden : Ömer Fehmi 

~ Mos~ovada darUlfUnuna gider
~ hır pansiyonda yatar kal
h uı. O kadınlardan, o za~al-
kadınlardan birinin pansıyo

llunda. Polonyalı idi. T erez diye 
~A'ınrlardı. Balta ile yontulmuş
~ Yapılmış gibi bir aurab, dev gibi 
ır VUcudu vardı. Kadm değil 

Pefılivan. Bakışı, yOrüyüşü, kaim 
-..e boğuk sesi bana dehşet ve
lird.i. Ben tavan arasında otu
r'\lyordurn. Onun yatbğı oda da 
~D:J. benimkinin karşısında idi. 
e~ çıkıp girerken onu görme· 

~~YtlQ diye kapıyı daiına kapalı 
""larc:L. d" d rn. Ara ııra ya mer ıven-
dı~ Yahut da avluda karşılaştr
sı . Al'llz arsız, yılışık yılışık 

ııtırdı. Hele sarhoşken... Ya ... 
~hlı birkaç kere kafası dumanlı 
1ken de g6rdüm. Bana: 

- Mektepli Bey, nasıl ıyısın 
Ya! der, sonra kaba kaba, bir 
lra.bacı ~bi gülerdi. Evi çoktan 
değiıtirecektim ya , gözU kör 
~laun pek semtti, pek cadde 
uıeri ibi. Üıtelik ucuzluğu da 
"ard1. 

Bir sabah hiç 
bir saatte kapım 
onu gö d"' r um . 

beklemediğim 
açıldı. Eşikte 

. - Mektepli Bey! nasıl iyi· 
•ın ya? 

- Ne istiyorsun? 
. - Şey... 'Ben mi? hiç. Bir 
ncaın var d Y a. 

amrı }'lıın.ru suratına, mUstek-
th sesine yalvarmak hiç te 
~raşrnıyordu. Benden ne isHye
•ıllrdı. Yôksa... Ha... Evet evet 

>Gz vermemeli. 
- Memlekete bir mektup 
tıdıracaktım. 
Y -... Hele bak... Hay ba~ 

dtlaaı hay... Uzandığım yerden 
O" 

ı. Rrlıldum. Kalktım, masa batına 
~tffi 

ın . 

'AIA! 
...... ... 
...... 

~l Şu tarafa geç, otur ve 
~l kime yazılacak bu mektup? 

'Bolese. 
' Ne yazacağız bakalım. 

-~'" Şey.. Ha... durun. Deyin ki 
fta·tum Boleaim, ciğerimin kö-

1 Boles... Bo'escim... Beni 
'1ttun mu? •enin mini mini 
~tnrunu .. » 

Vay vay vay... Mini ınini kum-
h. ı· s· t · ge ın. ır ye maş beş boy 
k beı kilo ağırlığında yum. 

lar ... Tencere dibi gibi surat 
\ı •• 

ne bu? Kumrucuk. 
....._ Bu Bol es kim? 

'Niıan'ım. 
....._ Ne diyorsun, nişanlın mı? 
....._ Ne var? Benim de nişan-

l'Q olamaz mı? Ben de b r kız 
etil . . N" '- rnıyım? Bir kız ya... ışan-
1 olan bir kız.. Ne dersiniz ? 
....... Ne diyeceğim tabii tabii ... 
~~11!1 edelim. Ha ne vakıt ni· 
tı andanız? 
Ô Alt. ay evvel. 

~l't hö.. öhhhö 1.. Fakat şaka 
-~ araf o kadar ateş i, o ka
i c-candan sever görünüyordu 
'Y:e.r Terez Terez olmamış ol
~ii 1 .•u ~~but Boles'Je yerimi 
t~l'~efll bayağı bayağı 
l' lftl. 

~fekkür ederek gitti. O 
t,n sonra on beş gQn artık 
i'Örnıedim. On beş gün 

sonra yağmurlu, berbat bir ak
şam Ustfi tekrar düştü. 

- Ne var? 
- Bir mektup yazdıracaktım 

7 - VAKiT. 9 Mart 1930 

,.---------------------,~ 8 Mart 930 tr 
Borsalar 

_:;::Aç~ı •;,::_dı~l:-;..l<~"P;"'•-""-' 
K 'l n lh v n 

şurubu tavsiyeoizle vatani va
zifenizi ifa ve hastalannıza 

şifa temin edersiniz efendim. 

il Zampara Kır 
~--ır.:m~------------------------111:111 69~ 
Mama, "Lanson,,u nasıl kandırdı -
"Kız1m! ~eceleri tatlı f ath zevkler edeceks;n ! 
Bu zevkler o kadar tatlıdır ki insanlar bun.ar 

için cennet zevki demişlerdir ! ,, ... 
" Matmazel Lanson ,, u bu işe 

ehil buldum. Monsenyöre ara-
dığı goncayı bulduğunu mek
tupla bıldirdim. Monsenyör gün 
tayin etti. « Bakire » mi erken
den çağırttım; ona oynıyacağı 

rolü öğrettim daha doğrusu 
mazisi ile a lakadar olmadığımı, 
fakat her halde bir şey bilmez 
gibi durması ıcap edeceğini an-

lati m. tfozukluğu belli olmasın diy 
vücudünü sıkıştırıcı bir mayi ile 

lavman yaptırdım. Bu <t koklanılma

mış çiçek• için yüz Lui aldım ve 
kendisini rahibin koJJarı arasına 
verdim. Rahip ondan o derece 
memnun oldu ki, onu kapatmak 
istedi. 

Fakat birdenbire piskopos ol
duğu mmtakaya dönmiye mec
bur oldu. Zaten bu, benim de 
işime gelmezdi. Bu .,bakireyi,, el
den çtkarmadan evvel bir ka~ 
defa daha bakire rolli oynatım 
ya mecburdum. Kın dendim~ 
iyiden bendetmek için kendisine 
glSmlekler Ye bir entari verdim, 
ve dedikodu olmaması için bun
ları piyankoda kazandığını arka
daşlarına söylemesi tavsiyesinde 
bulundum. Maamafih bu derse 
hiç tc ihtiyacı yoktu; çllnkn kız 
benim kadar açık göz bir ıey
di. ». 

Bu "faydalı" mUlakabn ertesi 
günQ güzel modiıtre geçici flt•
kına ıu mektubu yazıyordu: 

Rahip Efendi; 
Dün aize ismimi •e adrelİmi 

söylemeyitim madam " Gur -
dan,, ıo bunu menetmİf olmasın
dandır. Siıin kim olduğunuzu da 
bana söylemek istememişti. Fa
kat cebinizden düıen bir mek
tupta adresinizi öğrendim. Bu 
mektubu size iade vesilesile 
size htirmetlerirrıi takdim eder 
ve Jiitüflerinizden mahrum bı
rakmamanızı rica eylerim. 

Beni kapatma alacağını ve 
iyilik yapacağını söyledin. Sözü
ne itimat ediyorum. Dun akşam 
canamı öyle bir acıthn ki... bu 
gün adeta hastayım, fakat per
ıembe günü Madam «Gurdan» 
da seni görmeme mani oJmıya
cok zannındayım. Bana giizel 
bir saat vereceğini vadetmiştin. 

Pe11embeye getirirsin değiJ mi? 
Allaha ıımarJadık güzel rahibim 
sizi cazibeniz miktarında seviyo
rum ki bu da az demek değildir . 

Scntnnıırc sokağında modacı 
I.11bll nezdlndt 

~ 
Bitmeai 

Salonumuzda 13Mart1930 Perşembe 

a günü akşamı fevkalade olmak üzre bir balo tertip 
edilmiş olup gece sabaha kadar devam ve muhtelif 

• eğlence ve varyete numaraları gösterilerek güzel vakıt 

a geçirileceği ve şimdiye kadar tertip edilen ba.lo-
1 a. rı n fevkinde olacağı şüphesizdir. 

Elbise: Kostüm suvaredir. 
Damla gelmek mecburidir~. 

getirmemelerini rica ederim . 

a•a• Hfidüriyet 



C.uelemlz4~ çıknı J'•U " " ru!r.t'.,rln blitlin h klan rnhfuzdur ı; 

( azeteye ı:<ındcrilcCl\.: rr.üt pi rıa 11crı nc idare içııısc k ıc )azıya 
alt •e Yazı ı~arecı lon ·imalıdır 

r a uh!" 17"a1t Wt,.h·r ' t n t't frttr rr.~ftt 1 ! tı f'tl rı ulucltrr , tz: ll"t l'Lr 'era 1r ~U,rT'Uf panJarın 
~ •s i rılmo.,r dan • • !U rların "'lincluicabrıc!an lc!ar .. ıru'ul cl•l lldl•, 

tii]~W·~ 
Seyrisefain 

Merka acatat: Galata Köpril batında. 
Beyoflu 2362. Şuh. acentesi: Mahmu

diye Ham a1tında lıtanbul 2740 

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

Mart Pazartesi 12 de 
Galata nhbmından hareketle 
İnebolu, Samıun , Gire.son , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
ıile Rize, Sürmene, Trabzon, 
G&rele, Gireıon, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
uinyarak gelecektir. 

Hareket günü ytık kabul 
olunmaz. 

Mersin sürat ~stası 
(KONY A)vapunı 11 Mart Sah 

12 de Galata nhbmmdan hare
ketle Çarıamba ıabahı lzmire 
gidecek ve aktamı lzmirden 

--- n M~~d~k~,d~~' 
D-~ : .. K AA ~ L ı ..•. ~ L ~ R. _ .. T:;:::: la::r, I~Y:,n~!~ "" y 1' talya, Kllfadası, lzmire uğn-

yarak gelecektir. 

ŞERİT MAKiNELERi :ıcıeder, 6:.~t vvee u~':~k şentler - Aytahk sürat postası 
ÇORAP ,, Dtız ve çiçekli el ile ve otomatik. ( M E R S 1 N ) vapuru 11 

Son sistem Kappel marka tekem- 1 Mart Salı 17 de Sirkeci 
KOTON ,, mOl etmiı çorap makineleri, büyük ~ nhbmından hareketle Geli-

miktarda, Avrupa usulU. ~ bolu, Çanakkale, KtıçOkkuyu, 

= ~ ı, '\ ~ 1 tı l: R. YF. R.DE 6 KUR.UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

IST Al'\P.l'l~ Babıali, Ankara cıdde5lode • VAKtT Yt'Rnt ı 

Tel . 1170 ( lt'.4JIE f~LEld ) 1971 ( YAZJ l~URI) T.ıa-f ı VAKiT, .-ıt• ı.uıvt11 ' 

Zonguldak maden kömür h 
\rzası amele birliği R. den: 

Zonguldak maden kömür havzası amele bırliğinin Kilimli ına 

mevkiinde bulunan revirine azami 150 lira maktu ücretle kıs 
eczacılık vazife:1ini de ifa etmek üzere bir tabip tayin edilec 
den talip olanlann diploma ve resmi vesikalarımn musaddak su 
leriyle bir kıt'a fotoğraflannın ilin tarihinden itıbaren 15 
zarfında Zonguldak da amele birliği reisliğine müracaatları 
olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Ankarada inıa edilmekte olan kız enstitüsfi binuı kalo' 

hava tecdidi ve su içme çeşmeleri tesisatı 6 mart 1930 tarihio 
itibaren iki ay müddetle kapalı zarf usulile miinakasaya ko 
ve 6 mayis 1930 salı günti saat 15 te maarif veklleti inşaat 
misyonu tarafından icra edilecektir. Taliplerin, prtname ve 
lan almak üzere ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Maarif V' 
leti inşaat şubesine müracaatlan ilin olunur. 

~~ınE~~~aE· 
Kiralık daireler 

Babıali, .Ankara ~dıle sinde Orhan B. hanı, Ana' 
dolu ajansının terkettiği daireler kiralıktır. 11ük~ıll' 

• mel bir otel de olabılir. Ayr ayrı ve hepsi birde• 
kiralıktır. l~tiyenlerin (VAKiT yurdu)na müracaatları 

Kastamonu Evkaf müdurl 
ğünden: 

Kastamonuda ıaraçlar çarıııında yeniden yapılacak yedi • 
diikkinın intası kapalı zarf usulile mfinakaaaya vazedilerek 
on sekizinci ıalı günü ihaleıi icra edileceğinden talip olanl , 
ıartnameyi görmek üzere her glln lıtanbul Evkaf levazım idar 
ve projeleri görmek üzere de Kastamonu Evkaf idareıine 111 

caatları. 

Şeh1emantttndm: Eyipte Camiikebir mahallesinde Bahriye 
desinde 82 numaralı diikkin kiraya verilmek için açık mllza 
deye konmuştur. Talip olanlann şartnameyi görmek için her 
mllzayedeye girmek için ihale günü olan 30· mart 930 
güntı levazım mndnrlüjiine ~elmeleri. 

* lf. Şehre..,,anetlnden: Cihangir yangın yerinde Defterdar Ebtı 
mahallesinin tulumbası ıokağmda Halide, Cemil, Pakize hanı 
larla Süleyman, Talat efendilerin mutasarrıf olduklan 16 eıısl 
204 harita numaralı arsaya taksimat mucibince teaadilf 
15 metre murabbamdaki kuyunun bedeli olan otuz 
Emanet veznesine teslimi hususunun tebliji makamma 
olmak ~izere illn olunur. 

Son tekemmülltla mücehhez. Edremit, Burhanive, Ayvalığa 
Enli tamamile otomatik brode iıler. gidecek ve diSniişte mezko.r Karton fabrı· kası ı· nşaatı 
Trikotaj, kfirk, Overlok ve saire. iskelelerle birlikte ~bnoluğa 

~uval Bayrak ve sair her cins mal u,.__arak gelecektir. T ·· İ ·· · h · A •• d ·· J 

RAŞEL ,, 
- . BRODE ,, 

DiKiŞ ,. 

TEZGAHLAR kur l t - ·ı üt h ·k 5aa,. u un ın ısarı umu mı rrı u ur o e ve mo or ı e m e am . Azimette Gelibolu için 

BASMA MAKİNELERİ İpekli. ve .yfinlü kumaşlar üzerine ~ yal ... •• yolcu alınır. g'\J l.1. TI de Il • 
her cıns çıçekler basılır. ~ ._,;;-....... -~--:---~---- ~ • 

..• ve sair ıanayie ait her cins makineler. Türkiye umumi 1 9 Mart Pazar Karabiga İdaremiz için bir Karton fabrikaaı tesis edilecektir. Ttli~ 
acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 postası yapılmıyacakbr. her gün gelip Galatada mubayaat komiıyonunda prtnal 

il Tel İıt. 2256 D • 4 almaları. 

a Temin~ ve büyük suhulet ı~BAmN~~~~~~ı-s-~_n_b_u_l~g-u·-·m~ru·-.k-l-e~r-ı·_b_a_ş_m~~ 
~-~~WIJ~~-}~~~~1 Bu kerre tamir ve telvınab ik-
~5~~ı; &M~~~~~ ~~ ~~'!/4'Jı~~~~~ 1 1 14 ·ı tı ' • d 1 

Oksürenlere Katra,u rtakkı Ekre'!!, ma ounan mı 1 
rate malı~ Ür ÜğÜnden: 

-..-...-..-...----'- ·- AYDIN 10'K1: Pazartesı ,pt 
Gilmrilk levazım anbarının pazarlıkla tamiri mukarrerdir. 1 

Devlet Oemiryolları ve Li
manları umuffii idaresinden: 

Kütahya - Balıkesir hattının Tavşanlı - Değirmisaz kısmı 11 
mart 929 tarihinden itibaren yolcu ve eşya münakallbna açılacak-
br. Elyevm Kütahya ile Tavıanh arasında cuma, pazar ve nh 
günleri işliyen muhtelit katarlan ayni gün Değirmisaza azimet ve 
avdet edecektir. 

Tavşanlı Hareket 10, 10 
Değirmisaz Muvasalat 11,48 
Değirmis~z Hareket 13,07 
Tavşanla Muvasalat 14,45 dir. 

fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem 
halktan rica olunur. 

Sirkeciden hareketle Ereğli , 
Zonguldak, Barbn, Amasra, Ku
rucqile ve Cfdeye azimet 

ve avdet edecektir. 

Tafsillt için: lstanbulda Yağ 
iskeleıi Kantar ocak sokağı No. 
16 Bartın anbanna milracaat. 
Telefon: Iıtanbul 2115 

lRotıbal ae'/ır.lrlnd icra Jafre3fnt/m : 

Mahcuz ve satılması kararlaşan parça 
manifatura eşyasınin 15 • 3 • 930 cu
martesi günli saat 14 te Sandal bedes
teninde Satılacağından talip olanlann 
mahalli mczkftrda hazır lJulunacak icr.1 
memuruna müracaatlan il4n olunur. 

ier keşif ve şartnameleri görüp münakasanın yapılacağı 15 • 3-
cumarteıi günü saat 14 le teminat evrakını müstashiben b•f 
dürliikteki komisyona mfiracaatlan. 

8İNCİB0YÜK 

Tayyare piyarikosu 
2 indi keşide: .11 Marttadır 

BÜYÜK IKHA~llYE 3 5, O O O LiRADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMİYELER Vf. 

.10,000 LlRALIK BiR MÜKAFAT 
kazanan numaralar tekrar dolaha konulm•ı7. 

'el 
Mes'ul müdür. Refik>-""' 


