
1 ~yıJ • Sa)I 4350 
Pazartesi 

ımı 
2 tncı ay } 
l. ş;at 1930 

.1 
• • .. 

Bu numaranın kur' 
ası 21 şubatta çekile~ 

g 005726 

cek , ertesi 22 şubat 
nüsham1zda ilan edilecel<tir. 

• • • e ır a ı ın e otomo aza an m ım mı iŞ 
----= 

en Ruhi Beyin defte • n 

Bir güzel şikayet ediyor 

" Güzellik başıma bela oldu 1 ,, 
Sakallı, bı
yıklı çocuk 

meselesi 
Doktorlar birbir
lerı1e barısmı-

bir lngiliz gazetesine göre giizellik bir f aciadzr 

' yorlar ! 

Çocuk sayıf ası 
[Bu ün j 

? inci sayzfada 
Okuyunuz! 

Bundan onbeş sene evvel dün
yanın en güzel kadını olarak in
tihap . olunan Mis İvi Kloz, bir 

vak' ay:ıkıskançlık 
sebep oldu 

mı· 

Ağzr ceza mahkemesi, dün pek kalabalzktz. 
Maznun Zati Ef. ve şahitler isticvap edildiler 

Geçende Di
vanyolunda Ner
min barda ma
ı angoz Ahmet 
Ef. isminde bir F\'D~r..:; 
genci ö dürmek
le maznun :s
mail Zati Ef. n:u 
mu hake me si ne 
dün İstanbul a -
ğır cez :ı mahke-
mesinde başlan
mıştır. 

Zati Ef. bar- l 

da bazı kızların 
Ahmet Ef. nin• 
masası başında 
oturmasından iğ- Nermin '6ar dnavetl it.atili malılt.emede 
birar duyarak, fazla sarhoş bir Muhakeme salonu tamam 
halde bahçeye çıkan Ahmet Ef. dolmuştu . Zati Ef · , isticvap 
yı bıçakla öldürmekle maznun- edildi. " Öleni tanımam. Hiç 
r'· bir kavgam yoktur. Yaralı 

•• 
Obürgün tefr!kaya başlıyacağımız 
bu esrarengiz defterJerde ne me

raklı şeyler var! 

) 
lstanbulun uzakça bir mahallesinde oturduğunu söyliyen bir 

zat, bundan bir hafta kadar evci, elinde bir kaç defter doiusu 
yazı ile bizim matbaaya geldi ve kendisini takdim etti: 

" - Ruhi bendeniz. Mübadillerdenim. Eskiden bir müessese 
müdüriüğü, muallim ik ettim. Şimdi biraı: emlakim var, onunJa 
geç'nirim. Kitaplarım var, onları okurum. Kendimce bazı parça
lar yazarım . 

Biraz duraklı yan bu ziyaretçiye: 
_ Buyurun Ruhi Bey, oturun f dedik. O oturdu. bir cıgara 

yakh ve gene sözüne devam etti: 
_ Ef end m, bunların fevkinde bir merakım daha var. 
- Nedir Efendim ? 
_ İspritizme meraklısıyım. Bu işle uğraşanların bir çoğu 

fazlaca mübalağalar yapar ar. Bendeniz o fikirde değihm. Bazı 
tecrübelerde bu undum. Bu defterde onlar yazdı. Hepsi acizane 
müşahedelerime istinat eder! ,. 

Ruhi Bey, o gün bize birçok şeyler anlattı. Konuşmasından 
Rumelili olduğu anlaşı ıyoı du. Gayet hoş sohpet bir zattı. . ,.. .. 

o mnddetten beri defterler bizde duruyor. Okuduk. İçinde 
cidden çok meraklı ispritizme müşahedeleri var .. 

Bir iki gündür bu vakalardan bazı satırlar çıkarıp· yazıyor
duk. Yarın değil, öbür gün Ruhi Beyin defterini tefrikaya 
başlıyacağız ·· 

Bunları bü ük bi alaka v~ mera ki oku ~cağmıza eminiz .• 

e eyı ız • 
olduğunu gorunce, polise haber 
vermek üzere şapkamı alıp 
bardan çıktım. Fakat, zaten 
polislerin ge miş olduğunu 

6ğrenince, vakit de geç oldu
j'Undan, bu hususta zabıtaya 
malümat vermeyi ertesi sabaha 
bıraktım.» dedi, onu vurduğunu 
inkar etti. 

Milddei umumi Burhanettin B., 
teşribatta bulundu. Maznunun 
gömleğinin iç tarafında, kanlı 

bıçağın sokulmasından hasıl 

olma kan tekeleri görüldüğünü 

delillerin vaziyeti kat'iyetle ay

dınlattığını, bu arada maznunuıt 

tevkıfancden İstiklal lisesinde 
Kadri B.e İ S.N. iırzasile gön-
derdiği mektupta ıtiraf mahiye
t inde sözlerine tesadüf olundu
ğunu anlattı. 

Şahit kunduracı Agop Ef . . 
kendisi Nermi nbarın karşısındaki 

Dıyarıbekır lmaatanesinde otu
rurken Zati Ef. nin içeriye gire-
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dönüp yan masadaki AvniEf.nin VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 
yanma oturup ona « ben şimdi 

birini vurdum. Ne yapayım ? ~ 
dediğini söyledi. 

Maznun, itiraz etti: «Ben Avni 
Ef. ye adam vurulduğunu ve 
benim de berayı insaniyet gidip 
ihbar edeceğimi söyledim~ dedi. 

Hukuk fakültesinden Avni 
Ef. , istiklal lisesinden mezun 
olduğunu, Zati Ef. ile orada 
tanıştığını kaydetti. 

Reis Asım B., •ordu: 
- Maznun, gelip kulağınıza 

ejilerek bir cinayet işlediğinden 
bahsetti mi? 

- Hayır, hiç bir şey s6yle-
medi. 

Müddei umumi, müddei ve 
maznun vekilleri ayn ayrı sual
ler sordular. Avni Ef., kendisi
nin bir ıey işitmediğinde israr 
etti. 

Diyarıbekir kıraatancsinde gar-
son Yaşar Ef., şahitliğinde Zati 
Ef. nin bıcağı yıkadığını gördll
ğünn, bıçakla mendili sonradan 
~e~me tahtasında bulduklarını 
söyliyerek devam etti: 

- Zati Ef ., köşedeki bir E
fendiye doğru eğilmiıti, ben yan 
masadaki müşteri ile hesap 
görürken, "Ben birini vurdum. 
Nereye kaçayım?" dedi, iıittim. 

- Zati Ef. bıçakla çok oy
a ar mı idi? 

- Şakadan çıkanp arkadaş
larına doğru uzatmak itiyadında 
"d• ı ı. 

Zati Ef ., garsonun kendisine 
dü.tman olduğunu iddia etti. 
Ncrminbar sahiplerinden Garin 
8., kadın meselesinden bir mll
aakqaya pbit olmadığını, vak
ayı da görmediğini, yalnız gar
diropcu lsmailin, Zati Ef. nin 
tellşla çıkıp gittiğini a6ylemesi 

· Jftienne kendisinden şüphe hasıl 

olduğunu anlattı. Maznunun 
hemen her gece bara geldiği, 
saka tarzında bıçağını çıkarıp 
göstermek itiyadında olduğu 

için, bir kaç defa her ihtimale 
"arşı bıçağını alıp sakladığım 
ilave etti. · 

Vak'anın sebebi ne olabilece-
ği de araştınldJ. Fakat, bu an
Jaşılamadı. Bardaki garsonlar
dan Nişan Ef. ile Faik B. is
minde bir şahit dinlendikten 
sonra, muhakeme barın sahip-
lerinden olup şimdi Anadoluda 
bulunan Sadi B. le gardiropçu 
ismail Ef. nin şahitlikleri için 
23 şubat sabahına kaldı. 

O/dürdükten sonra 
intihar etti 

Çine, 16 ( Vakıt) - Saraçlar 
köyünden Ahmet isminde birisi 
bir köylü tarafından öldürülmüş 
katil intıhar etmiştir. 

Da(Ja kaçzrmzşlar 
Kalecik, 16 ( Vakıt) - Ay

dınşeyh köyünden iki delikanlı 
köylerinde gilı.etliği ile meşhur 
Nazife isminde bir kw dağa 
kaçırmışlar, bunu haber alan 
kwn babası çiftesini alarak 
dağa çıkmış, delikanhlan öldür· 
milş, kızını alarak köye dlSnmüş 
jandarmaya teslim olmuttur. 

Kocasını öldürmüş 
M. Kemal Paşa, 16 (Yakıt) -

lnkaya köyünden Halim, kansı 
Fatma tarafından öldürülmüş, 
katil kadın yakalanmıştır. 

Bir taşla iki kuş 
Ziraatte, sanayide. btilAsa bir kelime 

ile dcarette maliyet fiatı rekabete 
karşı komak Sçln rol oynayabilecek Amil
lerin başlıcalanndan biridir. Bir çiftçinin, 
bir tüccarın muvaffakiyed kendi mahsula
tını veya mahna r:esblt edeceği maliyet 
fiatma bağlıdır. 

Maliyet fintının tesbitlnde nakliye 
masrafının çok bUyUk bir ehemmiyeti 
ol.dulu kabili lnklr değildir. Masarifi 
naklive meselesi hiç bir çlftÇinln, hiç bir 
san'a~ sahibinin, hiç bir dlccarın • ken
dini rakiplerine karşı muhakkak bir mağ
ltlbiyctıı mıhknm etmeksl:ıln • lhm:ıl 
edemiycceği bir Amildir. 

Nakliye masrafının tenkisi uncak ucuz, 
kolay ve sağlam nakliye vesnitl tedariki 
ile knbildlr. r.u nakliye vesaiti : 

l - Fiat itibarile ucuz, 
2 - Her tUr\U mtişkU\lt ve avarıza 

tahammü1 edecek kadar sağlam, 
,....4- 3~- yedek "liksn.ıtıı me'bzul olmııt dır. 

Bu noktadan temin edilebilir ki .. FORD,, 
k:ımyonu vesaiti naklıye meselesinde 
ciddi ve hakikt bir inkilAp yapmağa 

muvaffak olmuş ve balada zikrolunan 
üç şartı şayanı hayret bir tarzda tahak
kuk ettirmiştir. 

"FORD,, kamyonunda bir dördüncü 
sıfat daha vardır ki o da Türk işçiliğinin 
faaliyetine geniş bir sahne teşkil 

eden Topanedcki Ford fabrikasında 

kurulmuı olmasıdır ve bu ı:ıfat 

ona "Milli,, hassa vermektedir. Bu kam
yonu tedarik eden Türk tüccarı hem 
kendinin, hem de diğer Türk vatandaş

lann menfaatini düşünmüş olur. Bir 
taşla iki kuş vurmalt buna derler. Türk 
milletinin bütün kabiliyetlerile giriştiği 

tasarruf mücadelesinde bu, emsalsiz bir 
fırsattır. 

V AKIT ın tefrikası: 93 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Avnüsselib - Haydi oğlum cllretten ve hatta şarlatanlıktan 
haydi. Tababette şöhret temin gelir. Çiddiler, alayişe, farfara
eden ilim değil kaprisine hay- lağa ağız kalabalıklığına meclup 
ret edilen bir şanstır.. Bugün halk nazarında hiç bir mevki 
hekimlikte meıhurlara döne dö- tutamazlar .. Bunların hepsi ali 
ne ders okutacak fakat hiç ta- fakat şimdi istikbalin büyük 
ummamış köşede bucakta kalmış ümidinden halin fecaatine gele
bp ilimlen vardır. Bu hakıkati lim.. Geğirdikçe nefesim işkem
meşhurlar kendileri de itiraf be kokuyor .. Haftalar var ki ko
mecburiyetin dedirler. yunlann bu pislik mahfazalan-

Suduri - Hocam Diplomayı mn corba namı verilen kayna
vcrdin bu dersleri de kulağıma mış suyule geçiniyorum. Şimdi 
okumak lutfünde bulunuyorsun tuzağa düşen bu akılsız müşte
teşekkür ederim. Benim: gibi riden üç yüz kuruş muayene 
bir tekmeyle tıbbiyenin arka hakkı alırsak derhal aramızda 
kapisından çıkmıı sahte diplo- birer lira taksim edeceğiz değil 
malı bir doktorun bu nasıhatlere mi .. Dahili nizamnamemizin müş
ihtiyacı derkardır. Çünkü şöhretin terilerden ziyade bize yani mü
daima ilimden değil çok de- tedavilere ait bu kısmı gayet 
fa şanstan geldiğini söylüyorsun. mühimdir. 
Bu teşebbüsümüzden pek ümit- Safder - Bu para evveli va-

uslar 
Dahili işlerine müda

hale edilmesıni 
istemıyorlar 

Moskova, 16 ( A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor : 

Pravda gazetesi bir çok kili
se şeflerinin Sovyet Rusya 
aleyhine açtıkları mficadele ile 
birçok ricali sivasiye ve parla
mentoların Sovyet Rusyanın da
hili işlerine müdahale teşebbüs
l~rinin manevi bir müdahale 
hazırlamıya matuf olduğunu 
yazarak herhagği bir müdahalenin 
şiddetle reddedileceğini bildiri· 
yor. 

İzvestiya gazetesi de Sovyet 
Rusyayı siyasi sahada tahrik 
etmek teşebbüslerinin akim kala
cağını kaydederek « Sovyetler 
yeni bir harbin kundakçılarına 
karşı mukavemet etmesini bile
ceklerdir. ,, diyor. 

-ôO 

ispanyada temizlik 
Madrit, 15 ( A. A) - Sabık 

başvekil Primode Riveranın ida
resi zamanında neşredilmiş olan 
ve askeri terfi usulüne müteal
lik bulunan kararnamelerin mül
ga olduğu hakkındaki emirna
me imza edilmiştir . 

Etfaive askerleri meb'usan 
meclisi binasının cephesine 
yazılmış olan milli meclis iba
resini kapatmış ve yerine eski 
yazıyı koymuşlardır. 

Madrit t 16 A. - İpizlcr'!-,_ 

den mürekkep bir gurup bu sa
bah darülfünun önünde bazı 

hadiseler çıkarmışlar ve talebeyi 
nümayiş yapmıya sevketmek 
istemişlerdir. Fakat talebe dik
tatörlük idaresi zamanında da
rülfünunluların yaptıkları greve 
işçilerin yardım etmediğini ha
brlatarak nümayiş teklıfini red
detmiştir. 

Flavada yeni bir rekor 
lstr, 15 (A.A) - Tayyareci 

Kost ile Kodos 1000 kiloluk 
yük ile cihan sUrat, mesafe ve 
müddet rekorlannı kırmıya 
çalışmak üzere saat 17, 7 de 
havalanmışlardır · 

tenzil edilir. Ne kalırsa her ke
sin istıhkabına göre paylaşılır. 

Suduri - Bugünlük bu şari
tadan beni istisna ediniz. Birkaç 
liraya şiddetle ihtıyacım var .. 

Saf der - Daha erken ağa 
başka avlar da düşebilir. 

Bu esnada dairenin zili çınlar. 
Avnüsselih oda kapısını aralık
lıyarak dışarı bakar. 

Suduri - Kim o? 
Avnüsselab yavaşça: 
- İki kadın daha .• 
- Müşteri?. 
- Evet .. 
- Aman yarabbi.. Bugün iş-

kembe çorbasını filetoya tahvil 
edebileceğim ... 

- Benim batırım için üzerine 
iki de lira yuvarla .. 

- Bu işte bize şans vuracak 
gibi görünüyor .. 

- ~u kadar hürmetle sırtımı-
ona verdikten sonra niçin vur
masın .. 

Sabriye Hanım müşterileri 
bekleme odasına alır .• Takdim
de kusur vaki olmasın.. Sab
riye Hanım bu dolandırıcı evinin 
mühim dişi eşhasın~andır. Su~u-

Yunan is tanda 
komünizm 

Her ~ün 
bir kur'a 

On hediye 
Atina, 15 ( A.A) - Dün ele 

geçirilen komünistliğe ait bazı 
evrak ve vesaikin tetkiki ne
ticesinde komünist propaganda 
teşkilatının Yunanistanda 1929 
senesi içinde bir buçuk milyon 
sarf etmiş olduğu anlaşılmıştır . 
Muddei umumi dün tevkif edi· 
len komünistleri vatana ı. iyanet 
cürmü ile itham etmiştir. 

ı Her gan bır lutriinıizt' 

11,, beş liıa, dokuz hariimiıe 
ı ] muhtelif hediveıer verı· 

voruz I 
l 1 Gazetemizi almak için her 

Sofya sefirimizin 
ziyafeti 

1 gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
1 size 5 lira kazandırabılecek 

bir kur'a numarası aldığı· 
nızı unutmayınız. Bu nunıa" 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa· 
sımn yukariki sağ köşesin" 
dedir. 
Her gün ayni yerde ve 

h .. h . . 1 i l • er nus a •çın ayrı ayrı o -Sofya, 15 ( A. A) - Türkiye 
sefiri Husrev Bey ile refikaıarı 
Hanım ikinci diplomatik ziyalet
lerini vermişler ve bu ziyafeti 
parlak bir resmi kabul takip 
etmiştir. 

Ciritte zelzele 
ı : 

Atina, 16 (A.A)- Giritte ' 
vukua gelen zelzele çok ehem- J 

miyetli tahribat yapmıştır. On 
köydeki evlerin ekserisi yıkıl
mıştır. lskalanide olan hareketi 
arz Cuves köyünü tamamile 
harap bir hale koymuştur. Aha
liden birkaç kişi yaralanmışbr. 
Büyük bir korku içinde kalan 
halk kırlara çekilmiştir. 

mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak· 
!ayınız ve gene her gün ga· 11 

zetemizde kazandıkları iJao 
1 

ı : olunan numaralan tetkık e" 1 

derek kendi numaramza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

Bird heyeti nerede? 
Nevyork, 15 (A.A) - Cenu- , 

bi kutba giden Bird heyetinin 
telsiz telgraf memuru Birdin 
yola çıkmak ümidinde olduğunu 
gösterir gibi olan şu telgrafı 
göndermiştir: Little Amerikadan 
son aefa oTaralC balisediyoruz. 

Bir kaza 
Sent Etiyen, 15 (A.A) - Bir 

maden kuyusunda toprak çökün
tüsü neticesinde iki Leh işçi telef 
olmuştur. 

mıştır. Otuz beşlik bir kadın .. 
güze liğini çok kullandırarak 

sui istimal etmış.. Mide ve cin
siyet yorgunluğile çizgileri vak
tinden evvel derinleşmiş yorgun 
bir sima falcat henüz fıkı fıkır .• 
Kadının yüzünden ziyade erkek
çiliğine itibar edenler için pek 
ala .. 

Bir çocuk düşürme münasıbe
tile Suduri ile tanışmış. Her çe
kiye gelir zeki bir nazenin 
eskisi. .. 
Göğsüne önlüğünü, başına 

hasta bakıcı bonesini geçirince 
oynıyacağı rolün san'atkirhk kı
yafetini _kendine o kadar yaraş
tırmış ki .• 

A vnüselih bile: 
- Komedyamızın en göz al

datıcı artisti sen oldun .. 
Demekten kendini alamamıştı. 
Kadınları bekleme yerine al

dıktan sonra ötekilerin kapısını 
açarak Suduriye: 

- Doktor rolün geldi: haydi 
sahneye çık bakalım .. 

Avnüsselah - Hastaya ciddi 
bir doktor gibi görün. Zirzoplu
ğa kaçma sakın. Telefon afisine 

* Dün 12 Şubat günfi 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi; 

2361 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye" 

ı ler kazanan numaralar şun· 
lardır: 

576 975 1570 
1389 2457 3480 
6095 3560 5756 

* Yarın da 13 Şubat günil 
tevzi edilen numaralar 

neticesi öbür günkü nüsha
mızda ilan olunacaktır. 

Suduri - Unuttum. Teı;fo' 
afisi nedir? 

Avnüsselah - Sen böyle ' 
ğmda söylenen sözü soluna o 
nünce unutursan senınle işi 
var.. 1; 

Suduri - Ha aklıma gelo 
Avnüsselah - Belki ge 

unutursun. Bir daha söyliyeyid 
Şimdi sen hastayı muayene ede', 
ken telefon çalacak ahizeyi S.~ 
caksın. Safder başka bir ınab , 
lin telefonile seninle bir ıııub' 
vere açacak. Sen soracaksııı. 
"- Neresi?,, 
() cevap verecek: 
"- Osmanlı bankası.. .~! 
"- Ne istiyorsunuz efeod• JJ 
"- Canım doktor beyefe~it 

iki bin beş yüz lıra paraoı:ıb·~' 
• 1 

haftadır sizi bekliyor niç&D 
1 

8" 
ni gönderip aldırmıyorsun~ı $ 
ihmaliniz muamelemizi teşvıf e 
yor.. . tJe( 

"- Afedersiniz EfendııJJ· lJıl 
guliyetimizin kesretinde~pııJİfo 
ehemmiyetsiz parayı düşll tfıtl~ 
vaktimız olmadı. Tek~a~ .8 g'OI 
rica ederim· Şimdi bırıP 1 

rip aldırırız.. , n ..... ~J) 
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Dahniye vekiileti şehir c 
bilinde otomobillerin sa· 

, atte 20 kilometre slir-
~·tıı. fazl gitmemelerini Emanete 
f ildirmifti. Emanet bu emri şo
b~rlere tebliğ etmit ve otomo-
ıllerin aliratini kontrola ba la

llUftır. 
Otomobillerin sürati şu su-

Pe~e kontrol edilmektedir: 
~yrilsefer memurları ~ehrin 

ı:..ulıtelif caddelerine dağılıyor
, ellerindeki kilometre saati-

ile h sarak otomobillerin muay
~n bir mesafeyi kaç saniyede 

tcttiklerini hesaplıyorlar, ya
~ut otomobillerin arkalarından 

lonıetre saati takılmış moto-
aiklctlerle takip ediyorlar. Bu 
ltıı'ctle takip edilen otomobilin 
•aatte kaç kilometre silratle 
littiği meydana çıkanlıyor. 

Dur! 
20 kilometreden 
fazla sürat yasak! 

birkaç giln içinde yiiz· 
Zerce şoför cezalan .. 

dmldı 

Otomobil kazalan şa
yanı hayret derecede 

azalmışbr 

yUz tof6r hakkında zabıt 'ftlnl

kası tanzim ederek nakti ceza 
ile tecziyelerine karar vermiştir. 
Cezaya çarpılan otomobillerin 
saatte 30-35 kilometre aüratle 
gitmekte oldukları anlaşılmışbr. 

Dahiliye vekaletinin emri 
tatbik edilmeden evvel otomo
biller asgari 50-60 kilometre ile 
yol alıyorlardı. Halbuki ıimdikl 
holde hiç bir otomobil nihayet 
35 kilometreyi tecavüz etme
mektedir. 20 kilometreden faıla 
ıilrat memnu olduğu için bu gibi 
otomobillere ceza verilmektedir. 

Maahaza tayin edilen ıüratten faıla 
giden otomobiller günden güne 
azalmaktadır. Pek yakın bir 
zamanda tekmil otomobillerin 20 
kilometreden fazla aürati teca
vüz etmiyeceği temin edilmek
tedir. 

Otomobil silratlerinin tahdidi 
pek faydalı olmuştur. Kararın 
tabikinden sonra hemen hiç bir 
otomobil kazaaı olmamlfbr. 

Bu suretle yflzlerce vatandaşı 
maHil bırakan, yahut öldüren 
otomobil faciaları nihayet bul

· s; ;;: VAltlT. 17 Şubat 1930 ~ 

a a alık .. Kalabalık_ Kalabalık 
mi er kalabalık, meyhaneler kala-

balık, sinemalar kalabalık 

Yazan.: 
Sadri 
FJ:em 

Bütün bu insanlar, bu ihtiyarlar, bu 
sarhoşlar, bu gençler hep ayni üınidi 

besliyor, ayni ~eyi istiyorlar 
- Yer kalmadı... elmaak ~ fırlamıt kim. 
- Daha bir hafta syni film selercflıı. Ya"m"daki me..da 

g6sterilecek._ birilll fOJt. ilp.••qor·ı 
- D6rt defadır rfiyor hep - ip... 111tıt..arek . mahm .., 

kapıdan döntiyorum. lana İf 1 
-Ah Emil Yanings ... Ah. bu - İçd)etim da ne ~ 

adama hayranım... lıtm ? o.dini ...d. bnya _. 
- Budala Amerikalılar 1an'at atamar-

0 
• Çocuk bata. eCi 

kin anhyamadılar. raca dert ·anfanww, haap pana 
- Bir Emil YaninP btltftn '-ter. Baldulm &ıhden artılı 

Hollivut stıkkinına bedeldir... ıeçmi,.onım. doetlar havai dert. 
Efendim yanık adam, içli adam ten anl•mnlar. Herkea kendi 
dertJi adam! denilnde... B.nlm dotbım da 

Bu sözler ta tramvay cadde- ben... Kadehçiğiml karpma ahr 
sine kadar bka basa insanla onunla konUfW'Wll. Odur benim 
dolmuı bir sinema pasajında _ Hafız Rııa )'amandır... dert oztatsm. Hiç olmam o 
konuşuluyordu. beni teselli ediyor .•. 

S - Nur oı.wı... Be . taraftan hım hı inemanın önti yığın yığın - Y anıli adam, denmunda n m bir 
insanla dolu idi. Bir başkaıına gramofon takır takır 6tmiye 

b k ı ateı Yar... atq... b-..l d 
yan a tım, ayni şey... ğne atsan Jf. ...,.a ı: 

Yapıl n kontrol neticesinde 
tehir dahilinde işliyen otomo
billerden bir çoğunun tayin edi
len 20 kilometre sUratten fazla 
Rittiklerl anlaşılmış ve Uç dört 
giln içinde seyrüsefer merkezi, 
1~'da ıllratten dolayı, birkaç mut olmaktadır. 

yere dlltmiyecek. Sinema önlln- KftçOk, minik bir dilkklL.. - Mihnet medar olan feleğe 
-~~-ıı__:=;de birikenler enioçe bir şerit dört kiti yanyana dmamaı. intjaabı nr." 

halinde caddeye taŞJyorlar. Tram- Fakat hiçde b«Syle değil, bqtaıı Konaoanlar su•tu ve aeai dha-

Etfaiyedeki eksiklik 
ihsan B. operatörden sonra Hay-

dar beye de cevap verıyor 
~tfaJye tqkilAbnın bozukluğu düşmez. Bizim cevabımız ftimiz
t kında Haydar ve operatör dir. AIAkadar makamlar her hal
tık1lıı beylerin ı6zlerini yazmıı- de etfaiyenin batında bulunan 
!ltt Dnnkn nOshamııda da Ema- şahsın zeki, faal, enerjik ve mü
b fen heyeti müdürü Ziya tehassıs olup olmadığını bilir. 
~ eYhı v Etfaiye mUdüril Ihsan Etfaiyecllikte ehliyet Ye iktidar 
~Yiıı . oper tör Emin beye ver- · hep bir nevi sebepler tahbnda 

E trı cevaplar çıkb. tek tnk vukua gelen yangınlarla 
ttf ~alye mildilrll İhsan be~in değil, yllzlerce slSndürOlmüş ve 
U •ıye hakkındaki Uk sözil soy- her gün aöndilrülmekte oJan ah
~e~ Haydar beye cevap ver- §ap ve kargir binaları tetkik 
l;tı erp de Emin beye daha eYvel etmekle ölçülür. Etfaiyenin bir 
d·~ •helede bulunması nazarı intizamı tam dahilinde ifayı va
d 1 katımizi celbetti. İhsan bey- zife etmekte olup olmadığı ve 
b tıı. Haydar beyin etfaiyenin efradın nasıl yetiştirildiği her 
~Ula mfitehassıs, faal bir ada- gün talimlerde ve vukua gelen 
~etirilmesl yollu beyanab yangınlarda gelip görerek anla-

ct! d' da neden bir şey söyle- şılır. 
,
6
c ıği.ni sorduk. Bize şunlan • Bizim dedikodularla meıgul 
~ledı: olacak boş vaktimiz yoktur. » 

he - Haydar beyin gazetelerdeki Dün aynca vali vekili Fazlı 
l'anatına cevap vermek bana beyi gördük. Fazlı bey de 

ıvay duruyor, otomobiller yavaı af8ğı dolu, mualar, iakemleler lemlye batladılar. 
yava9 kös kös bu kalabalığın rakı kadehleri, mezeler, dra
nihayetinden dolaııyor. biler oldujıı halde dOkkiııda 

Bu da olmadı.. Haydi bir baş- yirmiden fazla adam var. Çeki
kaaında, belki onda yer vardır? yorlar, ilerden bir ıet 1ıe>kağa 

Ne gezer? Ne mümkün efen- doğru akıyor anason kokuau 
dim, ne mnmkUn?... Vakıa bu gibi keakin bir ıea: 
ıinema daha başlamamış; baş- " Dost bipe"a, felek bfrahm 
lamamaş ama öbDr ınatineyi sey- devran bi .Okdn,, . 
redenler dııarı çıkıyorlar renk 
renk insan başlarından bir şelli
le merdivenlerden taııyor... Bol 

bir su incecik bir borunun içindeki 
çatlaktan nasıl fışkıtırsa insan
lar da kapıdan 5yle fışkınyor. 

Muhakkak ki Sinemaya vak
tinden birkaç saat eve) gidiline 
belki yer bulmak mlhnkün olur. 
Hele fHmlerin başladığı ilk gün-
lerde ... 

~ 

Soğuk ... Yer ıslak..Gök nemli .• 
Mermerler buz ınu buz... Koca 
Fatih camiıinde ••Juda tqlar 
fistilnde teravi namazı k]lıyorlar. 

Cami bkhm tıklım dodu. 
imamın ardından papuçluğa 

kadar cins cins insan nr. 
Bunların içinde kız var. 8&J1 

takkeli insan kasketini terme ' . 
giymİf adam, yeldırmeli kadın 
çarşaflı peçeli kadın doda.klan 
boyalı, sırtı mantolu kadın, es
naf, asker, polis, doktor, ankat 
yanyana el bağlıyorlar. Namaza 
geç kalanlar koli~ sıvalı ap
tes almak için nobet bekle
tiyorlar ve ağır ağır yllrllyerek 
söyleniyorlar ... 

Yanında bir meyhane daha ... 
Ayni ldlçDklilkte... Ayni kala
balıkta.. Onun da içinde ka
lender, sakallan uzamlf, elbise
lerinin renkleri atmlf adamlar 
var. Bu adamlar 10hık bmıizJi, 

Yan belinden qağıaı kesik 
bir adam ellerindeki takunya
lara bua basa içeri girdi. Sa
kallı ihtiyann 6n0nde durdu. 
butılan kartı karııya g&iiııc• 
zannettim ki, ihtiyar ayakıız ada
ma sadaka verıyor .. arkadqlar 
da ellerini ceplerine ...tdılar. 
Fakat bir aaniye geçmeden ild
ai de yQkaek aesle kODUŞmıya 
bafladaJar. 

- Hey pyh EfendL •. 
Benim km kandmp da ne ya

_. LAt:faa uhtteyl prvirtnU .... 

• ıunlan söyledi: 
- Her iki tarahn aazlerini 

okuyorum. Bir noksan varsa 
yapılacak tetkikat neticesinde 
anlaşılacak ve bu noksanlar ilc
mal edilecektir. 

Tramvay tamponrarma ~cak.rarm binmemeleri için prlret bl:r 
müddet eYVel buralara pvlli tenekeler koydurmUfhl. Bunlar tehli
keli . glSrüldOğD için ıon zamanlarda kaldınllDlf, yerlerine, resimde 
görülen kabank tenekeler konmuttur• 
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pacaksm . Şunun şurasında 
benim rızkıma mani olma 1 

Muharebede bacaklarımızı 
kaybettik... Şimdi şurada bir 
meyhane açtık. Sen de nzkımı 
elimden almak istiyorsun kız 
yüzünden gelen müşterileri kendi 
meyhanene çekmek istiyorsun. 

- Haıa .•.•• 
Bacaksız kadına döndn: 
- Haydi kız bizim dllkklna, 

dedi, dükkana 1 
- Gidemez! 
- Gider .• 
- Eıekter gibi gider. 
- Gidemez, kız ıuradan 

şuraya adımını atamaz. 
- Kan çıkar gibi sözler ıöy· 

tendi. Ayaksızın eli takunyadan 
cıkb beline gitti.. derhal kalkbk: 

- Allaha ısmarladık 1 
Susmuştuk. 

• Ramazan bu üç kalabalığı tek-
sif etti. 

Kurunu vustai ihtiyar, cOppeli, 
şalvarlı cami, daha elli yatına 
oasmıyan genç, golf pantolonlu, 
"alın bastonlu, Amerikan kwı
duralı ve kasketli sinema, her 
devirde derbeder ve harabati 
kılıklı meyhane, ifade ettikleri 
mana itibarile hiç de birbirlerine 
yabancı değitler. 

Üçü de ayni ıeyi yapıyor •• 
Üçii de bir şeyi, temin için 
çalışıyor. 

Büyük ıstıraplardan, büyOk 
muharebelerden, ihtilillerden 
sonra, hele bu ihtililler aınıflar 

arnsında büyük değiıiklikler ya

parsa ferdi irade haricinde bir 
yaşama kuvveti, bir iatinatglh 

aramak çok tabiiletiyr. Tarihte 
buna çok misal vardır. 

Şarkta tekke ve tasavvuf, in
ziva aıkı nereden geliyor ? Bu 
hadise şundan kuvvet alıyor : 
halk sınıflan refahlarını · ka,ybe
dince kendilerini bir « ideal »e 
bağlıyarak yaııyorlar. Fakirleriıı 
idealist olması tabiidir. Çünkü 
ideal Alemi ona gündelik haya
hnı, dertlerini, elemlerini unut-

turuyor. Ona imanın sarhoşluğunu 
veriyor. 

Anadolunun Selçuk saltanatı
nın Mogol istilasına uğraması 
ve memleketin tahammül edil-
mez ıekilde tahribi Anadoluyu 
en aşağı 300 sene tasavvuf eki
len, tekke ve derviş biçilen bir 
tarla haline koydu. 

Meyhane, kadeh.. içki de ay
ni ıeydir... içki, idealin ıarabı 
yerine ispirto buharının çizdiği 
resimleri aeyretmektir. Camiye 
kiliseye gidemiyenler meyhane
ye gidiyorlar. 

Harpten ıonra dnnyada içki 
sarfiyab artb. Bizde ise mllfte
risi en çok artan dllkkin mey
hanedir. Kapanan dnkklnlarm 
pek çoğunun yerini meyhane it· 
gal ediyor, bakkala olmıyan ma
halleler var. Fakat meyhanesi 
olmıyanı gösterene qkolaun. 

Zannetmeyiniz ki sinema, cami 
ve meyhaneden farklıdır. 

Karagümrükteki delikanlıyı 
Edimekapıdaki kızı sinemaya 
çeken şey .. bir ideale tahaasür
den başka bir şey değildir. 

Sinemaların müdavimleri genç-

1 

ara spe ü asyonu M ., · Sıhhat e]sımlZ rans verildi Htıktmet para mncadelesini • f 
muvaffakiyetle yürütmek G - Dün Haydarpaıada Tıp • 

için borsa spekülasyonlarını Ankarada hara.. eçen seneki mü· kOltesi konferans aalonuod 

kat'i surette bertaraf etmek, retle karşılandı cadeJenin neticesi Tilrkiye Tıp encümeni tarafı. 
piyasadan ihtiyaç haricinde İn- dan bir içtima yapılmıttır. lç 

Ankara, 16 (Vakıt) - Meclis Ankara, 16 (Vakıt) - Veri- d b k d k gı·liz lirası alınmasına mani olmak ma a irço o torlınmız 
reisimiz sabah postasile geldi. len malfimata nazaran Sıhhat mecburiyetinde idi. Onun için l bulunmuttur. MOderria Haoı ı l d R · · ilmhur Hz. ve çtimai mua•enet Yekile-İstanbul borsasında aynca bir s asyon a eısıc " Saat B. ( Lenfagranlllomat~J 
namına katibi umumi Tevfik tinin 929 aenai mOcadele mua- oJ", 

kambiyo kontrol heyeti teşkil M h fı b k d l isi be"eçhi atidir.. menulan hakkında bir ko 
edildi. • u a z ta uru uman anı s- . . 

rana vermlfbr. &syle bir heyetin teşkilinde mail Hakkı, Başvekil namına Sıtma - 18 villyete tamil 11tma 
ne kadar isabet edilmiı olduğu yaver Fikret beylerle Dahiliye, mficadele mıntakalannda 825,580 Cezalanan banka 
daha ilk hatvede tesadnf olu- Maarif vekilleri, meb'uslar, Rus kişi muayene Ye 202428 kiti te- İ } Ş k b 
nan bazı hadiselerle sabit ol- sefiri, hlikiimet erkanı tarafın- davi edilmiştir. 278,978 kitinin ta yan ar ankaS1 

dan samimi bir surette karıa- ı tur 15 · l muttur. Evci emirde birkaç mn- kanı muayene o UDIDUf • gün muame e 
bim bankanın hakiki ihtiyaçlan landı. Bir polis müfrezesi resmi 2422112561 gram da kinin sar• 

ı aelimı ifa etti. yapamıyacak yok iken ngiliz liraıı satın al- fedilmiştir. , 
dıldan anlaşdmıtbr. Bu bankalar Kadıköy Su şirkeb- Sari hutaWdar - geçen ae- Bonada ihtiyaçtan fazla d6fİI 
hakkında ta bit takibat yapıla• fl}• n davası ne bazı mfinferit Yak' adan bqka alan Şark İtalyan bankası b .. 
cakbr. Bununla beraber biltün belli bqb sari hutaJık ztlhur kmda bir rapor yapılarak bort' 
hedefi her mnlihazanın fevkinde Ankara, 16(Vakıt)- Üsküdar- etmemittir. Bu mlbıuebetle Kon- meclisine Yerilmifti.r. Evvelki ~ 
ancak menfaatten ibaret olan Kadıköy Su Şirketi tarafından ya, Kastamonu, Kırtehir, Barsa fam toplanan meclis bu b~ 
bir ecneb1 bankasının spekUlas- bede(İ altın frank üzerinden tedi- ve Anka.rada kml aı111 tatbik nm, ihtiyaç liateıi haricind~ 1~ 

ak ı b·1· yesi taahhfidile harpten evvel J. _:,.. 
yon yapmasına ı ere ı ır; olunarak binlerce dik yapılmış- terlin fazla aldığını tesbit etDJ11J

1
ı 

fakat hllkümetçe paramızın istik- ıhraç edilen istikraz tahvillerinin h tir. Verilen karara göre 
ran gibi millt bir meselede ken- halen şirket tarafından evrakı 'Çiçek: Sariyede bnklim ıDren banka bonada 15 gt1n mua 
dilerinden alaka beklenen va-. nakdiye ile satın alınmakta çiçek hastalığı bnttln tedbirlere leden menolunmuştur. 
tandatlarla milli mlleaseselerin olması fizerine tirketle tahvil sa- rağmen Mardin, Cebelibereket Bona komiaeri AbdOlkadir J 

k 1• d dı · ·tiı· bipleri arasındaki davada tahvil bl ub · i · d• • ·h . .,, ape lllhyon A9ın e a ııı ırse ve Ayintap Yillyetlerine sirayet r m arrır mıze, u'YIZ ı tir 
· l sahipleri haklı görfilmOştU.Bu ka- t t · d·ıd·:rlıı. elbette mnteeuır o uruz. etmİf, derhal tedbir alınarak bu canın tamamen a mın e ı ı5-. 

S ekül .. _ d ilen ıeyin rarı Temyiz mahkemesi 3 ilncil bu- Ye uıulsOz İf yapanlann biJf P -yon en mıntakaya 12 ııhhiye memuru 
ahi ti b. tetkik edilirse kuk dairesi nakz, ticaret dairesi latiana cezalandırılacaklannı s&f 

m ye ıraz gönderilmi•, 29538 1·=·iye aşı derhal tudik olunur ki bu had- ıse tasdik etmişti. Tevhidi ...,. &19 lemiftir. 
di zatında bir hırsızlıktan baş- ıçtihnt için toplanan Temyiz tatbik edilmiştir. ---------

d · • Ankilutimi.z - Rıze mınta• Veni neşriyat ka bir ıey değildir. Hem de heyeti umuıniyesi ticaret aıresı 
herkeaüı bitdiii adı hırsızlık- karanm tasvip etmiştir. kaamda garnıen bu hastalık için DarüJbedayı mecmuai 
lardan bin kat zararlı bir hır- Fuhuşla nasıl müca- derhal doktor ve aıbhat memur- DarlUbedayi tarafından b' 
.Wık l Çnnkn bir hırsız yalnız lan gönderilmit ve mllcadeleye mecmua nepine baılanılmıştJf 
hırsızlık ettiği yere çaldığı para . dele edilecek bqlanmıttır. iyi kliıt llzerine temiz bir 

d b. Difteri - Bu aene Koayada b ıl D b d veya mal niabetin e ır zarar Ankara, 16 (Vakıt) - Fuhuş• rette u an arilJ e ayf m 
verir; spekUllsyoncu İse mem· la mücadele için Dahiliye ve- oldukça vahim bir eliften salgını mn••ını" ;n, •-,..·-·-..ı• n .... :~ıı...1 t 

lekete borsa oyunu ile kazandığı- '- JüiJeti tarafindan ir talimalna- baflangıcı tes6ı edilmiı, muca- dayiin ıon Uç senelik bay 
• b. · ı· b" r..L b. dele ile hemen 6ntlne ı~- bakkmd M K l ş ks · paranın yuz ın mıı ı UfUK ır me hazırlanmış, bazı tedbirler a • ema' e pır 

zarir getirir. ahnmışbr. Umumhaneler tedrici tir. Şiller hakkında Ertuğrul Mu 
Bu itibar ile alelide hırsızlar- surette kapablacaktır. Şimdilik Frenfi - Eaki iç frenai mn, Darlllbedayide perşembe 

dan çok tehlikeli bir mahlfik tahdit esasbr. Kapatılanların ve mıntakuile yeni tqkil edilen oynanal•cak "Onlardan biri" 
olan apekUlisyonculara meydan kapananların tekrar açılmalarına Çarpmba, Faba, Dhce mmta· JMİ baklanda 1. Galip, " 
vermeme sa ece param ca e- müsaade olunmıyacaktır. Kadın, p" pıyeaı Ye mu amr k d n d kalannda mllcadele faaliyeti kita • . h . s~ 

hararetle denm etmektedir. o· · b-'-'--da L ..... tn A B 1 lemİIİn muvaffakiyeti için zaruri erkek arzu eden çiftler hiç bir ıtri a&JUD Ouu y ey 
b. t db. d ;:..:ıd· yni za Sivas mıntakumda 929 da 79814 nn· makalelen· vardır. ErcOme ır e ır egu ır i • · sorguya ve mfidahaleye maruz 
manda memleketin iktısadi kalmayarak arzu ettikleri otelde kiti muayene edilmit 3510 kiti· Belısat Beyin komedya isi 
ve mali istikli.line sui kasteden kalabileceklerdir. nin frengili oluduju 16rtılmOftGr. ıtlzel manzumesi, Emin Belli 
dnımanların şeriki cürümlerini Frengililer her yerde mtltema· Beyin niçin doktor oloıl 
ce:ıalandırmak demektir. Mısır tahvilatından diyen takip Ye tedavi olunmak- yıp ta akt6r olduğu hakkındJ 

Alehnıet As1nı kazananlar tadır. yum, profea6r ( Artbur S~~~ 
Trahom - Eaki tqldJlta 1- beim ) in tenkit ve mllneP' !erdir. Bu gençler dertsiz midir? Kahire, 16 ( A.A) -.:. Yfizde G · B · ·d ·ı 

liveten azıaytntap, eıını • hakkında Berlin telsizile verd• Bet on kiti karanlıkta birkaç üç faiz i Mısır kredi F onıiye ak u oi 
kadın aıı,..-.rmak, birkaç saat k.. k d de dispanserler açılar m ca- konferana, Amerika tiyatr 

•19u tahvillerinin diin u eşidesin e: deleye giriıilmiı, aynca merke- hakkında ( Paul Morand ) ın rıl ho• b,.• etmek için gı· diyor diye 86 · d k 1 bir A -'' 

Y _.,. 18 senesın e çı anmış zi Ayintapta olmak Gzere kaleai, Darülbedayi san'atkar,.. gençlerin topunu da böyle addet- h ll d 201220 'l. b. ti 
ta vi er en eı ı ın de Trahom mOcadele riyaseti nna ait resim ve karikatnr 

mek doğru olmaz ... Şimdi bana frank, 1903 senesinde çıkarılmış teıkil olunmuştur. bu sayının mündericatı araJI 
diyecek.siniz ki bu delikanlıların tahvillerden 619348 numara elli dadır. Tiyatro mevsimlerill 
derdi ne? Onlann derdi çoktur. bin frank, 1911 ·~nesinde çıka- Kommersiyale ban- çakacak olan bu güzel mecuı 

Ben ytiz dertten doksan do- rılmış tahvillerden 272618 nu- yı tebrik ve uzun ömürlil olOI 
kuzuncuaunu aByliyeceğim: mara elli bin frank ikramiye kasile temaslar amı temenni ederiz. 

Hayatlarile kafalarında yaıı- kazanıqışlardır. Ankara, ı6 ( Vakıt) - Kom-
~yan llem aruındaki farktır. Ku- f d· k merıiyale baııkuınm 20 Hilede 

lnbede oturup (Nia) ve (Monte- Ort ıyor İ... ödenmek tızere btlkCllnete 5 
karlo) (Hollivut) aıkı ve lllks iı- Londra, 16 (A.A.) - Nev- milyon lnailiz iluu edeceji, 
tiyakile yanan imanlar beyaz yorktan DeyJi Mey~e bildiriliyor: temasların buna dair oldujıı 
perdede akseden hayalleri dida- Milyarder Hann Fort beya- söyleniyor. 
ra vasıl olan bir velinin vecdi natında harp gemilerini yok et-
Ue seyrediyorlar. mekle harbin kalkacağına kani Ankara postası 

Musa 6mrftnde bir defa Tura olsaydım bütün harp gemi- Ankara, 16 (Vakıt) - Bun-
_,_.__ fak t b · · 1 k b ı dan sonra posta buradan yirml-çıuı, a urjuvaxıye ıusamıı }erini satın a ara un an 

olan gençler, her sinemaya elektrik cereyanı ile biribirine ye beş kala kalkacaktır. 
gidifte Tura çıklDJf gibi duyar- saldırır ve hepsini denizin dibi
lar. İtin en doğru tarafı budur. ne gönderirdim, demif ve deniz 

Anlqılıyor ki ainema bir tesel-
lidir. 

Cami bir tesellidir. 
Meyhane bir teaellidir. 
Sinemaya, camiye, meyhaneye 

giden bu Uç cins adam ayni 
ümit kıblesine dönen insanlardır. 

. iadri Etem 

konferansının bir talikat mecli
sinden başka bir şey olmadığı
m söylemiştir. 

Almanyada komünistler 
Berlin, 16 ( A.A ) - Komil

niıtler tarafından çıkanlan bazı 
kargaşalıklar zabıta kuvvetile 
teskin ve ~enkil edilmiştir. Bir 
cok kimseler tevkif olunmuştur. 

Ta} yare cemiyetinde 
içtima 

Tayyare cemiyetinden: Sada
kai fitrin ne suretle toplanıcatı 
ve hesababmn ne tekilde tutu
lacağı hakkında kaza Ye nahiye 
reislerinin işttrakile bugtln ıaat 
on beşte Cataloğlunda Cllmhu-

' riyet Halk Fırkası merkezinde 
bir içtima yapılacaktır. 

·v AKIT ,,INTAKVi 

Pazartesi 

on 
Şubat 

1930 R;ıwtA~ 
ıUll 

Aloç tlı/tmt %amanı -1J 
Goncıln ckıluıu: 6.53 - batı11 : 11, ;J 
AJ1ın doluıu : 22,43 - balı#' : 9, 

lttar; 1Z~45 imşak: 51.!!-
Namaz vakitleri 

~ Otı. lkbıd. Akıam 
1,33 11,Jt 15,M 17,45 

BugünkO hava ~ 
R~ Poyraz • /ıQ1)0 

ol.ocaktır. 
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[ (VAK iT) iN ŞEHlR HABERLERi ] 
~ n-ı a. n et.t.e 

Beledıye Meclisi 
d Cemiyeti belediye dtın ağle
en sonra toplanmıştır. 
Eski zabıt hülisası okunduk

i:'o ıonra muhasebe için üç dak
tilo alınması kabul edilmiş ve 
D·~•· . . - "'llceze masraf bOtçesının 
llllizakereıine geçilmiştir · 
lci Ceçen senenin hesababnı tet-

k eden encümen raporunda 
talimatname harici itler yapıldı
iından, muayyen miktardan faz
~ ~rfiyat yapıldığından, bahset
~11 .. için içtimaa Darülic~ze. mü-

Gru Cemil B. davet edılmış ve 
~endisınden izahat alınmıştır • 

Bunun üzerine münakaşalar 
~111~ fazla maarafl8:nn tazmi?i 

rı serdedilmiş, netıcede sarfi
Yatın hüsnOniyet dahilinde ya
Pılaılf olmasından dolayı tazmin 
llleseıeainin mevıuu bahsolmıya
tağı ve bir daha usulsilz sarfi
Yatın tekerrür etmemesi karar
laıın11tır. Azadan Sezai bey bilt
~'nin daha eaulı bir bale ifrağı 
için Emanetin avans vermesini 
:e bu suretle Darülicezenin hi-
enıab umumiyesini hllsnil ifa 

etnıeıini teklif etti. Bir hayli 
Ellnakaşalardan sonra teklifin 

lbanet bütçesinin tanzimi esna
llııda nazan dikkate alınması 
~~uı ediJdi. Çartambaya tekrar 
ıçtırna edilecektir. 

Narh komisyonız 
Enıanette narh komisyonu 

Vilayette: 

Hacı Mehmet B. 
İskan· işleri hakkında 

ne diyor 
Şehrimize geldiğini yazdığımız 

iskan umum müdürü Hacı Meh
met Bey, dün seyahati hakkın
da şu izahatı vermiştir: 

" - lstanbula iskan işlerile 
meıgul olmak ilzere geldim, 
lskin işlerinin hazirana kadar 
bitirilmesi için iskan mülkiye 
müfettişleri çalışıyorlar. Nuamele 
bittikten sonra banka haline mi 
veya emlaki milliyeye mi dev
redileceğini bi miyorum. 

Memlekette timdiye kadar 
27000 teffiz muamelesi yapıl
mış, 400 bine yakın borçlanma 
suretile mubacırlara mat veril
miştir. 

Muhacırların hepsi mUstahsil 
vaziyetıne geçmişlerdir. Henüz 
em ak almamıt olanlara Anado
Juda, hatta bulan ara İstanbul
da mal veriliyor. 

Her tarafta teffiz muamelesi 
bitmiş gibidir. Yalnız İstanbulda, 
İzm · r ve Samsunda daha halle
dilememiş bazı muameleler var
dır. Bunlann da ikmaline çalı-
lışıyor.• 

Nasıl oldu? 
don toplanmış, ekmek ve fran- E d d k 
caıa fiyatlarını tesbit etmiştir. mniyet san ığın a i 
Francala fiyat' an 22,5 kuruşta sui istimal İÇlil alaka
·Pka edilmiş, ekmek on be~ l.u-

Adliyede 

Birinci kaptan 1 
Evipli Halit, kend sini Hm. 
Saıenike bu sıfatla takdim 

efmi~ / 
Eyipli Halidın üç kadını do-

landırmakla maznun olarak 
muhakemesine dün lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Dün davacılardan terzi Mm. 
Satenik, Halidin kendisini 
" lngıl z v3purunun birınci kap
tam Lütfi B. >> naını altında 
pre~ante ettığini, iş bulacağı 
vadınde bulunduğunu, Tokat
lıyan salonunda oturduklarını 
söylemiş, devam etmiştir: 

- Yok markasına bakayım, 
yok biçimini göreyim, diye 
saat mi , yüzüğümü aldı. Ses çı· 
karmadım. Çünkü lüks yerlerde 
oturuyor idik. Karşımdaki zat da 
cent lmene benziyor idi. Halbuki 
dışarıda yanımdan kaçıverdi 1 

Bundan sonra muhakeme 
k~yıkçı Ordulu Hüseynin şahıt 
sıfatı e celbi için kaldı. ----------
• 
1. Ratip B. 

~t~ l'i kUJ11f .:>U paraya L .:.- ··---.ı~~ r. e dıy ) 
tilmı~r. Yapılan tetkiltat:ı g&re, DOnkO nOBbamazdil,.......,.~E·t.ım~n'"""iy._,e.,...t--t"'~ ........ --.. 
teçen sene ayni gtınler zarfında aandığmda bir sui istimal ya
elcmeğin 17 kuruş 10 para ol- pıldığını yazmıtbk. 
duğu anlaşılmıştır. Bu sene ek- Diln Emniyet sandığı müdürü 
lll~ğin iki kuruş düşmesine Ana- Tevfik Beye müracaat ettik. 
doludan fazla bu~day gelmesi Mumaileyh şunları söyledi : 
•e cihan buğday piyasasının düş- " Müessesede böyle bir hadi
ltlıı olmasanm aebep olduğu ae olmuştur. Fakat söylenildigv i 
'lllqılmıştır. ·b· b gı ı inlerce lira alınmamıştır. 

1t A f V k f Alınan para 4040 liradır. Şu-
1 V laari e A eti ve batın onuncu günü bir müşteri 

tasarruf müesseseden para alırken se-'-.r netten ıOpbelenilmiş, mesele 
'ae et Pı. Hz. nrn 12 k6nun- meydana çıkmıı, senetteki 6060 

nı nutku mekteplerde lira bittabi tediye edilmemiştir. 
tttlebeve ders halinde Senette tevziat memurlarından 

anlahl11cak Muhittin Efendinin imzası bulun-
'4aarif veklleti tarafından ilk, duğu içın kendisinin malumatı

::.: ıaehteplere ve liselere bir ta- na müracaat edıldi. 
gönderilmiftir. Bu tamimde Kefalete rapten serbest bıra-

~llimlerc bazı vazifeler tahmil kılan Muhittin efendi kendisinin 
l' ~e~tedir. bu işle alakası olmadığını , ken-

llı Jet mıme nazaran muallimler di imzasının taklit edildiğini 
"-t ep haricinde halla tasarru- söylemektedir. Tahkikata devam 
•· davet etmek için hiçbir fır- d. .. tı .__ e ıyoruz . " 
ltJi. aaybetmiyecekler ve istib- Diğer taraftan sui istimalle 

rttırmak için çalıtacaklardır. alakası olduğundan bahsedilen 
tt~ hususta konferanslar vere- Muhittin efendi de şunlan söyle
!-rdler ve irıadatta bulunacak- mektedir: 
~ ır. Mektep içinde de İsmet « Milesseseden sui istimal 'lia. nin 12 kinunusani ta-· yapılarak para çekilmiştir. Fakat 
" de B. M. M. inde irat ettiği benim bu sui istimalle alakam 
"~ talebeye izah edilecek olduğu doğru deği ldir. Bonoya 
~ birer dera halinde tahrir ben imzamı atmadım . Benim 
~•caktır. imzam taklit edilmiştir. 

~I adın ve erkek muallimler Polis meseleye vazıyet etti. 
k.ııebenin tasarrufa allfmasf için Hakikat meydana çıkacakbr. 
"il k ~e kıyafetleri itibarile hüs- Bonodaki yazılar silinmiı, 
ti .1111sal tetkil edecek surette rakam ve yazılar yeniden dol-
Yiııeceklerdir. durulmuıtur. ,, 
P.f 1~lebe hıv11Jetleri Eğlenc-;-y~lerlnde 

ta ;arı~.. vekil eti mekteplere 
~ er~ıgi bir tamim ile yekne- Konser 
Ut iinıforma meselesi dolay111 22 ıubat cumartesi günü ak-
~ t.l~b~ni? tazyik edilmeme- tam saat tam 21 buçukta Fran
~ bıldırmıştir. Bu tamim milli sız tiyatrosunda Milnir Nurettin 

1 
__ ruf hususunda alınan ted- Bey tarafından bir konser veri-
qden biridir. lecektir. 

fon ıeıeceK mi 
Kat'i bir haber yok 

fakat muhtemel -Fordun maden i~lerile 
alc!kadarlığı ası l.,ız! 

Akşam refiklerimizden birinde 
gördüğfimilz bir haberde M. 
F ordun lstanbula geleceği ve 
maden işleri hakkmda görüşmek 
için buradan da Ankaraya gide· 
ceği yazılı idi. Bunun fizerine 
F ort kumpanyası nezdinde tah
kikat yaptık ve fU malUınatı 

aldık. 
M. F ordun Tür~iyeye gelece

ğine dair kat'i bıç bir haber 
yoktur. Fakat kendisinin Tilrki
yeye gelmesi kavi surette tah
min edilmektedir. Eğer gelecek 
oluna üç dört ay sonra gelmesi 
muhtemeldir. 

Madenler meselesine gelince 
F ort kumpanyasmın kat'iyen 
böyle bir fikri yoktur. Bu tayia 
hakkında malfıınatına müracaat 
ettiğimiz Fort kumpanyası ka
tibi umumisi Muhittın Bey bir 
muharririmize şunları söyleıniştir: 

«M. F ordun şehrimize gelerek 
Ankaraya gideceğine daır biç 
bir mevsuk malumatımız yoktur. 
Fakat kendısioın buraya gelmesi 

5. - VAKiT 17 Şubat 1930 -

~~~~~~~~~~~~ 
Bu akşam 

ELHAMRA SİNEMASINDA 

. NUHUN. GEMİSİ . 
filmi yeni tadilatla SESLi, SÖZLÜ ve ŞARKILI olarak 
ırae edilecektir. Şimdiye kadar misli görülmemiı heyecanlı • 
bir temaşadır. Seans saatleri berveçhi alidir: 

Matineler saat 2,15, 4,30, 6,45 
Sesli FOKS dünya havadisleri ve ezcümle İtalya veliahdı

• nın izdivaç merasiminden yeni intibaat. 

oBulmacao l 

Dünkü bulmacamızın 

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

r ~ 

Bugünka bulmacamı% v 

Soldan sağa ve yukardan qagı: 
ı - Rahnnnı seven [9] . 
2 - Dest [2], nota [2], manzum söz (4] 
3 - En bil) ügümilZ [ 4], tasdik edan [2] 
4 - Hevaz [ ], çocuk gıdalı [ 4] 

5 
_ Er~ (3), gelin aksi [3] 

6 
_ En bilvilk makam (11] 

7 - Sıcak baskı [3], dahi [2] 

8 
_ Ac;lan [ 4], topJann [6] 

9 - Eski papyc bü\ ar [3], oh [2], 

nota [2] 
ıO - L t çalan (3], renk (2] 

11 
_ Erkek [2], oturulan ve bulunan 

yer [5]. nota • .:;..~-] __ 

TeıekkO.r 

Z cemin duçar olduğu sınır 
ev H k' . 

ve beyin hast~lığını ase ı nıs~ 
hastanesinde ıhtımamla tedavı 
eden Dr. Şiikr~ Hazım ve 
. eden amehyatı muvaff a
ıcap 

k. etle yapan, refikama hayat 
ıy . d d t-sıbbatinin ıa e e en opera or 

Kemal Beyefendilere şiikranlanmı 
alenen arzederim. 

Polh 1111ldOrllltD ıantral mesnurlarmdan 
Mahir 

kavıyyen muhteme dir. 
Saniyen, fabrikanın An;tdolu 

madenleri hakkında biç bir fikri 
yoktur. Yalnız ben geçenlerde 
IMisat v+aıetine hususi işlerim 
için gittiğimde madenlerin ne 
vaziyette olduklarını, ne kada
nnın işletilmekte olduğunu sor
muştum. Bu ıayia da bundan 
çıkmışbr. Halbuki bu sualım 
tamamile hususi mahiyette olup 
fabrikanın bununla hiçbir alikası 
yoktur. 

Si nemaları 

Majik - Vatansızlar cehennemi 
Etuval - Kelepçe 
Al kazar - T ııhtclbahir 44 
Lüksenburg - Esrarengiz hane 
Ekler - Buhranlı geceler 
Melek - Çılgın Dansöz 
Opera - Yeni Bakireler 
Şık - Kalp hınw 
Elhamra - Nuhun gcınbd 
Milli - Çıplak ışıklar 

Ferah - Kadın kurnazl~ 

Asri - °Kalp esirleri 
Alemdar - Atqten kalp 

Tiyatroları -
Darülbedayi - Aynaroz Kadısı 

Fransız - Sesil Sorel 

Bar ve Müzikholler ı 

Gard en - Mezeyi ba:~ti , Y arnato 

Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 
Jirarden 

Mulen Ruj- Karris trio, maymun
lar revfüü Dobo 

revüsü 
TOrkuvaz -Florel, Vera Bor& 

Samıdof düeti 

FERAI i Si.NEMASINDA 
Bu akşam yeni program: Mezaya 

Balesi, Komcnya Komedisi. h.1arton may
mun canbazlar. Aynca Kozarof heyetinin 
akrobat numaralan. Sinemada : Kız mı, 

erkek mi? 

T epeba#l llJlalrosunda bu ak,am aaal 

21,J()Ja. 

Aynaroz ŞEHREMANET 

Kadısı m ~ 
6 Tablo ........... . 

Yazan : 

Müsahip zade 
Celil B. 

1111 

llllllll 
Cuma maline ıaal 14.J)Ja. 
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Bilmecemiz 
Geçen haftaki bilmecemizi 

halledenler arasında birinciliği 
İstanbul kız orta mektebi teJe
besinden 393 numaralı Yıldız 
Asım H. kazanmışbr. Bilmece
mizin halledilmiı ıeklini aşağıya 
dercedecediyoruz: 

D 

Resimde görüldüğll üzere Uç 
hissedar arasında taksim edile
cek olan tarla bir murabbadır. 

Bu murabbaı daha ufak parçala
ra ayırmak için yapılacak şey 

tarlayı daha küçük kısımlara 
ayırmaktır. Büyük murabbaı 25 
küçük murabba-ı ayırınca her üç 
hissedar aynı zamanda göle de 
müştereken tasarruf ederler. 

Müsabakanın neticesi 
300 kelimelik hikaye 
müsabakasında birinci 

gelen eser 
300 kelimelık hikaye müsaba

~amız mektepli ve genç karile
rimiz arasında fazla alaka uyan
dırdıi 
A ldığımız yazıların adedi 58 

dir. 
Bu yazıları tetkik ettik bilhas

ıa bu işle alakadar olan okuyu
culanmızın ekseriyetini orta mek
tep ve lise talebesi teşkil et
mektedir. Karilerimizden aldığı
mız yazılar hayata hazırlanmak
ta olan neslin istikbali için bize 
1.imitler verdi: 

Aldığımız yazılarda bize bu 
ümidi veren şey bilhassa genç-

Daimi okuyucu· 
larına 2 Kuponu 
lerin hayatı olduğu gibi görmiye 
başlamış olmalarıdır. 

Gelen yazılar arasında hayali 
ve romantik düşünceler pek az
dır. Ah of yazıları hiç yoktur. 
Lisan şayanı hayret şekilde gü
zel ve halis Türkçedir. 

Gelen yazılardan birinciliği 
ibraz edenin hikayesini aynen 
dercediyoru?:. 

Birinciden sonra güzel yazıl
mış yazı Kadıköy erkek orta 
mektebi üçüncü sınıf birinci şube 
talebesinden 173 Hikmet Faik 
Beye aittir. Yazı güzeldir. Fakat 
hikaye olmaktan ziyade bir ma
kaledir. Tebrik ederiz. 

Neslihan Recai H. «Çıkar oğ
lum paraları» hikayesi de yazı

lış itibarile İyidir. Fakat mevzu 
pek malum olduğu için neşre 
lüzum görmedik. 

Birinci f elen 
hikiye 

Hayattan hikaye 
- Sende de hiç para yok mu? 
- Ne gezer ... 
Hamdi me'yus me'yus mırıl

dandı: 
- Hapı yuttuk. Ah şu ba

bam, ah. 
- Ne oldu gene kızdırdın mı 

adamcağızı ? 
- Bırak a canım dün akşam 

bir hesap mes' elesi verdi, yapa
madım. Kızdı « iki hafta sonra 
para yok » diye kesti atb. Ah 
ne yapsam şimdi bilmem. 

Salih gülümsedi: 
- A kardeşim, dedi, böyle on 

sekiz yaşındaki kazık kadar he
rif de mektepten kız arkadaşlarile 
bir sinema locasına kaça kaç 
oynar mı ? kabahat senin. Ne 

yaz görülen yer
ler yollardır. 
Siz şimdi ( A ) 
noktasından ha
reket edecek
siniz. Ve gitti
ğiniz yollardan 
bir daha geç
memek ıartile 
(B) noktasından 
dışarı çıkacak- _:-n, 
sınız. Geçtiği
niz yollan kır
mızı bir kalem· 

~~---..,.ı~:...:::4...-ı~ 

le çizerek gösteriniz. 

yapalım yarın göze gözükmezsin. 
- lmkinı yok. Ölürüm gene 

kaçamam. Ah yarabbi sen yetiş. 
Salih biraz düşündü, küçük 
siyah göz erini yumdu, açtı. Son
ra yavaşça fısıldadı: 

- Bir çare var .. 
Yeni bir ümitle doğrulan 

Hamdinin söz söylemesine mey
dan vermeden anlattı. 

- Sizin evde sekiz, on yatak 
olduğunu tahmin ediyorum. 

Hatırına bir şey gelmiş gibi 
durdu. kendisine merakla bakan 
Hamdiye sordu: 

- Şimdi sizde kim var? 
- Küçük odada mahpus te-

kir kedi. Annem Hisarda .. 
- Ala. doğru size gideriz 

yatakları dikiş yerlerinden söker, 

içlerinden birer okka kadar 
pamuk çıkarır bir çuvala dol
dururu1. Sonra yatakları tekrar 
dikeriz. Kimse anlamaz. 

Hamdi hayretle mırıldandı~ 

- Eee. sonra!? 
- Okuturuz .. 
- Para eder mi bunlar? 
- Söz mü bu söylediğin'? 
Öyle yaptılar .... 
Ertesi gün ceplerine iki buçuk 

papel yerleştiren iki mektep 
arkadaşı gene iki kıi mektep 
arkadaşlarını vakti muayyende 

beklemeğe başladılar. 

Randevu zamanı yirmi dakika 

geçti. Gelen giden yok. Yarım 
saati geçti gene giden yok. 

Biraz daha beklediler artık 

ge'miyeceklerine tamamile kani 

o!unca yürüdüler. Şehzadebaşın
da her gün devam ettikleri bir 
kahveye girdi ler. Arkadaş arı 
poker oynıyordu. Hamdı y e: 

- Sen de dahil olur musun 
dediler. 

Para var ya 

- Hayhay. 

Diyerek masaya çöktü; vaölr. 
Rest. Bir iki rest daha. Ham-

di tertemiz olarak: 

- Şansım yok.. diye söylene 
söylene masadan kalktı. Sokağa 
çıktılar. Aman yarabbi. Bedia 
ve Pervin karşılarında değ 1 mi. 

lledia - Hah diye bağırdı. 
Sonra mahcubane: 

- Affeder sin Hamdi, dedi 
geç kaldık kusura bakma. 

Hamdi şaşkın, bitgin kekeledi: 
- Şey sınema ... 
Pervin atıldı: 
- Biz sorduk.. dedi ikinci 

matinenin başlamasına daha ya
rım saat varmış ... 

Erıuğrul Şevket 

r:sır natıra 
Rüdvaı d Kıı; lingın baıı 

dan geçen bir h1Jdıse 
J..>ak•t geçen hafta bir s 

sordu. 300 kelime ile bir hiki 
yazılmasını genç karilerimİ 
teklif etti. Doğrusu böyle 
teklif karşısında şimdiye kacl 
kalmadım. Belki kalmaıı ols• 
dım biraz fazla terlerdi 
Maamafih tam 300 kelime i 
hikaye yazmıya muvaffak ol 
gençlerimiıin kimler olduğtı 
aniamak için gelen cevapl 
bir kısmını gözden geçirdim . ..J 

Hayretler içinde kaldım. Hey, 
tayin olunan haddi bulmuf~ 
aşmağa da muvaffak olmuş. P 

bır Hanım kızın yazdığı hi 
yeye bayıldım. Hıkayeyi t•. 
üç yüz kelimede bitirdr 
ispat için her ke ıimeyi nuıı>_.ı 
ralamış, sonuna da şu sabrl" 
yazmış: 

«Hıkayeye isim koymadı.-: 
çünkü dört kelime daha ili\'/. 
lazım gelecektt. Bu hikaye 
isımsiz koyunuz .. » . 

Bu safiyane talep hatırıma ~ 
vak'a getirdi. Meşhur edip «it 
yard Kıpling » bir mecmu•1 
yazı yazmış. Yazdığı yaıı df 
ücreti kelime başına hesap e .1 
lecekmiş. Mecmua mubasebe''ı 
sehven iki kelıme noksan saY.,, 
rak b rkaç dolar eksik bir b0 

( 

kes .niş. Rüdyard iKFling bu l'.ıl' 
rayı talep etmiş. Mesele uıaJt 
bir münakaşayı mucip ol,"'p.t,' 
nıhayet mecmua müdürü: ' ,r 
ka lanizden iki kelime çıka~•"ıı' 
niz .. deyinc.e "Kipling ,, bır ~· 
lem istemiş ve dogrudan d01'"ıe' 
ya ısmıni silmiş. Tabii ınak~ıJ' 
nin asıl kıyrııeti imzasınoa 0 Ji' 
ğundan mecmua müdüriyeti e 
bin ısrarına boyun eğmiş. ...~ 

·ıe ,,. 
Her halde 300 kelime 1 i"ı 

kaye yazan küçük hanım i511' ~ 
saymış olsaydı hıkayesinde~ 
karacak iki kelıme bu urdu 
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Peter Higinsin talisizliOi Bellenecek sözler 
Eğlenceli 
fıkralar 

& 
CEVAPLARIMIZ 

fCocuk.ları hu sayı/ a haftada bir gan 
~ lahaıı edılmişllr. it'/e arzunuz, dı'/eğıniz, 
rnaı~alonoz oluraa "'V AKIT. gazeie&i 
'°cu~ &ayıfa!t muharririne yazmız. izi 
'»ıemnıın edecek. cevaplar vermiyıe çalı
~tz.J 
h Suzan Adil H. ma: Hiç. bir .. it-

am mevzuu bahis ckğildır Soz 
Je..;ll'I. · 1 1 r" • • ızın yanlış an aş mamasını 

\ıea ederiz Bu sefer kazandığ n ız 
arcıa beraber t:ıkdir varakanızı dd 

takdıın edeceği1_ 
Üsküdar O. M. Ihsan Beye: 

'l' tşekkür ederiz. Mümısıbi yapıla
Caktır . 
. Selçuk mektebinde P. Hamma: 

Şıırınizi aldık; :\lümı::ııp hir zamanda 
neşredeceğız. 

Botuda Ş. F. Beye: Arzunuz 
\reçhl!e hikAvder koymajta çalışa· 
Ca~ Ç >cuk sayfasına ikı sayfa 
tahsisi bunu ise yenlerin çoğalma
ıana bap;lı bir iştir. 

Biiyük adada Ali Necati Beye: 
liaftada iki defa çocuk sayıfası 
Yapmasını biz de dü~ünuyoruz 

hmirde A. Z Hanıma: Bay
ramdan evvelki nüshamızda dııhn 
Çok :ve daha kıymt.:tlı hediyeler 
~akdim ~~~ 
R swwwı,,_, ,_, - ,_, ~~--
~ -=-s=s: c ~ESiMLi HiKAYE ) 

Nacinin marifetleri 

~aci yaramaz ve muziptir. Her
bir feY icadeder. Bu gün de 
etçi Ayıe hanımı korkut

~ aklına geldi. Arkadaşı Na· 
"'?e dedi ki: 
., ~ının önftnde kemik bek· 
..,,,_ ~ \:oman görilyormusun? O· 
.._,_ ı~eri alalım da bak ne ya
~aım» 

~lllar kendine uzat.lan bir 
~Çt tekeri görilnce hemen 
~ lirdi. Naci Çomarı Nami
~ OllıUZUna oturttu ve «Dıkkat 
~Çomar! eğer kımııdarsan 
~ teker vermemi» dedi. Zeki 
.. h~n bu &azü aanki an!.a~ıştı. 
'illi bGyiik bir paltoya burundü. 

'-~akit Naci seslendi : '' Ay
~ 81hm 1 çayımı çabuk gebr !,, 

----::------------- 'D6Jerando" dan 

Londra sokaklarında o gün aldı. Şampiyonun üzerine saldır- Gayesiz yaııyao, mt>yus bir .. 
bfiyük bir kalabalık görü- dı. Fakat daha ikinci hamlede hayat geçirir. Manevi haya

lfiyordu. Her kes«Madizon Skuar» aç kamının verdiği dermansızlık bmazda zevk bulabilmemiz için 
daki ringte iki meşhur boksör gözüktü.O vakıt fampiyon yum- bir gaye tasavvur ederek onu 

k k d elde etmemiz Jizımdır. arasında olaca maça oşuyor u. ruklan yağdırmağa başladı. Bir.. lf. 
N çin ağlanır 1 

Peter Higins bu kalabalık ara· bir daha.. bir daha... zavallı 
sına karışmış aç midesi fizerine "Peter ,, giriştiği bu kavganın 
yumruğunu basbrarak halkı sey- acısını fazlasile çekti. 

"La•alor" dan 
Her ıeyi eyi yahut her şeyi 

fena gören kimseden sakınımı; 
fakat her şeye likayt o· andan, 
daha ziyade içtinap ediniz. 

Küçük Sedat fazlaca tenbel
dır. Geçen glln mektepten 

eve döndüğü zaman hilngllr hün· 
giir ağlamağa başladı. Annesi 
sordu: rediyordu: Burnu, gözü, ağzı birbirin~ 

- Ah! şu ha k ne garip... kanşt Ö ı b b ı idi kı - Neye ağlıyorsun oğlum? 
ı... Ye ir a e ge 

Her kes l l k maçına koşuyor.. kendisinin '' Peter ,, olduğuna 
Eğer palyaçoluğa rağbet olsa ınanmak için sekiz tane tahit 
epi para kaıamrdım ... Halbuki · d' N h k 

.. 
''franlrlen., dea 

insan yediği ile değil hazm
ettiği ile yaşar. Bunu habrda 
bulundurmak hem dimağa hem 
de vucuda nafidir. 

- Nasıl ağlamıyayım... hasta 
olan hocamız ... 

boksa bu aç kanola yanaşmak 
ne mümkün! hem ben nerede, 
boks nerede .• 

ıster ı. i ayet son bir yumru 
biçareyi boylu boyunca yere 
serdi. " Peter Higios,, nakaut 
olmuştu. 

• 

- Ne oldu vefat mı etti? 
-Hayır ... İyiletmif .• yann mek• 

tebe gelecek 1 

"Foa ... rl•" den R Şekerli parça 
Kolera hastalığından her keı adinin annesipiyanoya otur-

korkar. Neye düşüoülmiyor ki muştu. Evdekilerin babn için 
ispirtolu içki koleradan milthiş musiki parçalannı çalıyordu. Bir 

" Peter ,, aklı biraz başına bir afettir. 
müddet sonra Radiye : 

gelince hemen müessesenin ka- 1#- - Radi... Sen nasıl bir parça 
k t K d k lı "Vılrtor Kaaen,.den 

sasına oş u. aıa o ası apa Hak ve vazife kardeıtirler. istersin? dedi. 
idi; önünde iki polis duruyordu. Analan hürriyettir. Bu iki kar· Radi cevap verdi : 
Peter bunların yanına geldi ve deş aynı günde doğarlar .ve _ Bir.. ıeker parçası ... 
yanık yanak : beraberce büyüyüp inkişaf ettık· Soı ma~ı /azla 

- Kasadan göreceğim .• itim leri gibi ikisi birden ölürler. Manılyahlar milbalağalı saz 

var. söylemekle meşhur adamlardır. 
~ Dedi 1 Polisin biri seslendi: Günün birinde bir Parisli, bir 

Boks maçmm verileceği binaya - Kasada kirııse yok... Tulonlu ve bir Marsilyalı bir lo-
halk koşuşur ken içerde e._ek .... ~~-'-' Pe\er ,, lıi~ejırdr: kantada bulUf1DutlU' y....kten 
'l'MıfP 1tt~ il .... ~- BOlala - ~edemek ben ..nz liramı sonra sohbet ediyorlardı. Parie-
girecek pehlivanın karşısma ,.. Ji dedi ki: 
kimse çıkmak istemiyordu. Asıl isterim... - Zanneder•em yaıamak re-
rakip hastalanmış gelememişti. - Açıl oradan bakaLm ••• bq· koru bizim ailede •. Amcam yüz 
Şampiyonun karşısına çıkması ka tarafa git.. on yaşında vefat etti. 

P 1 dan d TulonJu ab.dı: teklifedilen herkes: "Bile bile - aramı ama ıura an Artı~ yola ~ca~ _ Yüz 
00 

yaşında mı? Buda 
mağlup olmam!" diye reddedi- şuraya gitmem... &gaz ıaçlı lcrı dede bir ıey mi? Benim balam yüt: 
yordu. Manacer ne yapacağını Polisler bu zorba adamı biran A~ ufal( ufalt yirmi yaıında 6Jdü ..• 
ıaşırmıfb. Meyus bir halde bi- pataklayacak oldular. Sonra Tomurcu/clar ha/ıçetle Ve Marsilyalıya dönerek sordu: 

k Ö - k O haline acıdılar bir tanesi dedi kı ~ _ Ya sw· ·n aı'lem·z? .• nanın apısı nune çı b. sı-

rada Peter Hegins kapının önü- - Oğlum ifine git... mileue- Terzi bu ""Ja Jilt.er Marsilyalı şu cevabı verdi: 
ne kadar varmıştı. Maoacer Pe- se kasadan kasada De kadar Fidanlara JJRıe - Benim mi? •• Sormuı fazla.. 
terin iri yapılı vücudunu görilnce para varsa alıp gitmiı. Eğer bir ~~';',:::; :::::;,.!' Daha ailemden hiç bir 6len 
seslendi: alacağın vana sen de diğerleri yok!.. 

- Arkadaş bana bak ••• Para Jg~i~b~i 1Y~a~n~m~ıfS1~n~d~e~m~e~k~ti~r·:...:_ __ _JJb~~!!!!!~~~~~~~~~:...;..:.:.:~--~;-------

kazanmak ister misin? - Yenı- bı-ımeceıııı111z Peter içini çekti: 
- Para kazanmak kim iste

mez! 
- Öyle ise içeri gel.. 
"Peter,, ne olacağmı bilmeden 

içeri girdi. Mana< er Peteri bir 
locaya götürerek dedi ki: 

- Bana bak arkadaş.. Sen 
bugün lngiliz şampiyonu ile bol<ı 
edeceksın ... Mağlüp olacağın ta
bii... Fakat sonunda yüz Jira 
alacaksın •• 

- Ben bokstan anlamam ki. 
- Ne olur.. Hem bir İngiliz 

her halde birkaç yumruk atma
sını bilir... Senden istediğimiz 
cesurcasına dayak yemek... So
nunda da yüz tane sarı lira. •• 

- iyi ama kamım aç •• 
- Ziyam yok.. Yüz lirayı a-

lınca bol bol yemek yersin.. 
Para bu •• Zavallı Peter yüz 

lira aşkına bir kaç yumruk ye· 
meği göze aldıracak halde idi; 
içeri girdi. ve lngiliz şampiyonu 
ile karşılaşmak için hazarlanmağa 
başladı. 

• Ah 1 o nasıl bir maçb g6rse-

Re . deki saatin her rakamına bir harf ko-
sım · b 1 b·ı· · · · ? yarak aradığınız ismı u a ı ır mısınız • 

Ge en haftaki bilmecemiz, halleden ve mükafat 
ç la . . l . 

Geçen haflalıi bilmecemiz 
b6vle halledilecekti 

Şu saati g6rll)'onunuz. Birden 1 
"k' kadar rakanalan var. 

OD 1 ıye d . eli.. . . 
Tamam timdi ıiz en ıste ıımız 

kazanan rzn ısım erı 

harfler okununca . ~!risi~e Tnrk
IOğlbl takdiı ettıgı bır bnynk 
phtiyetin ismi meydana çıka-

caktır· 
Size kol~ylak olmak Ozere fU• 

nu da .ayliyelim ki aynı zaman• 
da ı, tl, 12 ve 1?, 11, 12 ra
kamlan hizasındaki harfler "sa
hip olunan", 2, 3, 4, 5 rakam
Jan hizumdakl harfler "San'a
bnda yetifmİf bir adam" 5, 6, 
7, 8 rakamlan hizuındaki harf· 
ler "ufuklar" , 7, 8 rakamlan 
biularındaki harfler "beyaz" ve 
8, 9, 10 rakamlan hizasındaki 

v A K 1 T 

Yeni bilmecemiz 
harfler "fena" manasın l gelen 
birer kelime olacakbr. 

Bilenler arasında kur'a çeki
lerek birinciye güzel bir album, 

a;:_ hanım elinde tepsi odaya 
~ ~ah at içeri girip te odada· 
~ tlrip mahluku görünce o ~a: 
~ korktu ki elibdeki tepsıyı 
~ •bverdi. Tabii bu fena şa· 

lleticesi olarak Naci ba
daa adam akıllı bir dayak 

niz.. Sıska vücutlu " Higins ,, 
sahneye çıkmca damarlarınrlaki 
kan kaynad1. Rolünil b•kik•te-

fU : Birden baflamak ozeı:e OD 

ikiye kadar her bır rakam hizası
na bir buf koyacak11•Zr Bu 

Çocuk aay,taıı ikinciden beşinciye kadar birer 
MiJMbaluJ huponu yaldızlı habra defteri, albncıdan 

.._ ___ ı_1 .. Şıiıııııu .. b .. atiıliiıııiıt9.3,..0 __ _.., ._.-Liitlen Myıİayı çeviriniı 
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Yeni bilmecemiz 
onuncuy:ı kadar birer kitap, on 
birinciden yirminciye kadar birer 
kart postal ve diğer bilenlere de 
birer takdir varakaaı veriıecek· 
tir. Aynı isme 10 takdir vara
kası toplıyana bir kitap hediye 
edilecektir. 

Dikkat ediniz ! 
Ga.zetedeki saat resmini kesmeniz 

!Azım değildir. ismi bulıırak bildirmeniz de 
k&fidir Ancak kupon gönderilmesi unu· 
tulmıımalıdır. Kuponsuz hal suretleri 

muteber değildir. 

Geçen hafaki 
bilmecemiz 

Geçen haftaki hendesi şekil
lerden ( H ) yapma bilmecemiz 
küçük okuyucularımızı bir parçe 
şaşırttı. Parçaların ne suretle 
papıştırılacağını basdığımız ( H ) 
ıekli gösteriyor. Maamafih dört 
"-öşe dahilinde (H) yı yapmağa 
muvaffak olan karilerimiıin ce
vaplarmı da, bizim tarzımıza 
muvafık olmamakla beraber, 
kur'aya koyduk neticede hediye 
ve takdir varakası alan karileri
ınizin isimlerini dere ediyoruz. 

Hediyelerimiz 
Bir şi~e kolonya kazanan: 

İstanbul kız orta mektebi 
sınıf 1, şube 4 ten 210 Nermin 
Arif H. 
Blı er kitap kazananlar : 

l - Heybeliada M. i. sınıf 5 ten 8 
l\Iünir B. 

2 - Sen Bönua kolleji sınıf 3 ten 

:t\ahit Necati B. 
3 - Şişane karakolu Yaşmak sıyıran 

sokak NO. 1 Haydar Vedat B. 
i - Aksaray Babaha.san llmi mahallesi 

Kmktulumba caddesi No. 20 
Eikret Ah.met B. 

5 - Ankara orta tedrisat mümeyyizi 
Hamdi Bey oğlu Tuğrul Hamdi B. 

6 - Ankara Gazi ilk mektep sınıf 4 
şube 1 den 125 Dündar B. 

1 · - Unkapanı Ilacıkadın mahallesi Orta 
eokak No. 12 Nüzhet I-L 

S - İstanbul kız orta mektep ikinci 
stnıftan 1ffet Nuri H 

9 - Galatasaray erkek lisesinden 496 
Süreyya Tevfik B. • 

Kartpostal kazananlar: 
i - Aksaray Babahasan llmi mahallesi 

Kınktulumba caddesi No. 20 
Hacer R 

2 - Göztepe Merdivenköy ilk mekte
binden 1 l O Nusrat Muzaffer H: 

8 - Kadıköy Acıbadem yolu No. 87 
Şaziye Refik H 

4 - Kızıltodrak Zühtüpaşa mahallesi 
Şefik Bey sokağı No. 13 LcylA 

Sait H. 
S - Gedikpaşa caddesi No. 71 - 73 

Madam Nobar 
6 - 21 inci ilk mektepten 70 Muazzez 

llhıın Asım R 
"! - Beyoğlu 35 inci ilk mektepten 11 O 

Behiye Sait H 

S - Kadıköy doktor Hikmet Bey 
mahdumu Sen Lui kollejinden 
Nejat Hikmet B. 

9 - Üsküdar orta mektebinden 168 
Ihsan B. 

10- Feriyöy Kurtuluş caddesi İnşirah 
apartınıı.nı No. 22 Suzan Adil fi 

Birer t11kdfr varakası 
kazananlar, 

l - Amavutköyilnden Hayriye Emin H. 
2 - Eskişehir tömendöfcr alle yatı 

mektebi sınıf 4 ten ı 69 Sungur B. 
3 - Ankara erkek lisesi 6ınıf 3 şube 

2 den l 37 Şükrü B. 
4 - Kadıköy Senjozef mektebinden 

Orhan lsmail B. 
5 - Bakırköy, Yeni mahalle Fırın sokak 

No. 26 Necil il 
6 - Gcdikpaşa Amerikan mektebi tale

besinden Tabir Sami B. 
"l - Gcdikpaşa caddesi No. 71 - 73 

Nobar B. 
S - Kumkapı Çiftegelin caddesi No. 40 

Anastasyadis apartmanında Yera

nuhl R 
9 - Asmıaltı Kurbanzade han Aımi 

bey mahdumı Nejat B. 

1 1 ci sınıfından 4J0 Ertuğrul B. 
11- Çamlıcada Selma N. I-1 
12- Naci B. 
l 3 - Salınatumruk 17 incl ilk mektep 

sınıf 2 den 406 Zeki B. 
14- Üsküdar orta mektep ikır.ci sınıftan 

165 Cihat B. 
IS- Üsktidar orta mektep yedinci sınıf

tan Mehmet ismet B. 
16- Mollıınihari sokağında No. 24 

Bülent Rıza B. 
17- Pangaltı hamam Dolapderebaşı 

No. 16 Haldun Hüsrev B. 
18- Fındıklı Sıılıpazar yokuşu No. 8 de 

l\J. Oğuş B. 
19- Hayriye orta mektebi sekizinci 

sınıftan TürHn Rıza H. 
20- Ankara kız lisesi sınıf 3 şube 1 den 

Belkis H. 
21- Ankara vilAyet muhasebe mümey

yizi Rasim B. mahdumu Ferit 
Güneri B. 

22- 46;' Arif hikmet B. · 
23- Kadıköy kız orta mektebinden 

193 i\luhterem IL 
24- Ankara gazi erkek mektebi beşinci 

sınıftan 274 Adnan B. 
25- Ankara Cebeci Dört yol ağzı kız 

lisesinden 47 Saime Sabit IL 
26- Ankara ~Jusevi ilk m•ktep sınıf 

1 den 278 Turhan B. 
27- Ankara Gazi ilk erkek mektebinden 

467 Arif Hikmet B. 
28- Topkapı mahfili azasından !\labir B, 
29- Konya Ereylisi İsmetpaşa mektebi 

smıf 2 den 337 Orhan B. 
30- Ankara hususi bizim mektep talebe

sinden 81 Daniş Macit B. 
31- İstanbul muallim mektebinden 674 

Bekir B. 
32- Üsküdar orta mektebinden 161 

Rıza B. 
33- lstanbul Kız lisesinden Neriman 

Cevat H 
34- Fındıklı 13 üncü mektep talebeıin

den 234 Ruhi B. 

35- Erenköy kız lisesinden 531 Saime 
Sait H. 

36- Bostancı Vükell caddesinde No. 48 
Ali B. 

37- Aksaray - Muratpaşa No. 31 de 
izzet Klztm B. 

Geçen n·ibhalarımızdaki 
bılmecelerden takdir vara

kası alanlar : 
1 - Erzurum Vani Efendi mahallesi 

lmamblkAr sokağı No. 38 Perihan 
Emin R 

2 - Diyanbekir Ziya Gök Alp ilk mek
tebi dördüncü sınıfından 106 
Seniye R 

3 - Çanakkale Jstikltl mektebi sınıf 
4 ten 460 Muammer Davut B. 

4 - Urla vatan mektebi son sınıfından 
121 l\1e!Ah:ıt 11. 

5 - Mudanya Altıntaş köyü kahvecisi 
Cemil B. 

6 - Afyonkarahisıır gedikli küçük zabit 
mektebi müdürü Hayri B. mahdum u 
Hilmi B. 

1 - Kadıköy Salkımsöğüt No. 1 de 
Talat Ferit B. 

8 - Ankara 1smetpaıa kız enstitüsü 
talebesinden Naciye Perihan H. 

9 - Elaziz orta mektep birinci sınıf 

!kinci şubeden 699 KAmiran 
Müjg~ H 

Tokyodan Parise 

İtalyan müelliflerinden " Enri
ko • Tütti ,, yeni bir eser yazmış. 
"Tllth,, 3000 senesinde medeni-

yetin ne derece terakki edeceği 
hakkında mukayeseler yap1yor. 
Taıavvurunca Tokyodan arzda 
açılacak bir delikle doğrudan 
doğruya Parise giden bir tünel 
yapılacak. Arzın içinde ki mayii 
nariyi geçebilmek için 12000 
derecci hararette erimiyen bir 
madde keşfolunacak. 

Merkezi arzın harareti elektri
ğe tahvil edilerek bu elektrik
ten btitün Japonya ve Fransa 
i~t~f~de edecektir. İtalyan muhar
rmnın bu tasavvur ettiği şeyler 
a~la . sığmıyor; fakat düşünelim 
kı yüz sene evvel Amerikadan 
Avrupaya havadan 36 saatte 
uçu!~çağını ıöyleselerdi kim ina-

Istanbulun hangi semtle
r.inde en fazla hangi 

ilaçlar satılıyor? · 

.--
~üzeı gözler 

C vaplarınızı 
gönderiniz 

l
stanbul da her semtin ken

dine göre bir manzarası 
vardır Mesela Maçka, Şişli 

Beyoğlu taraflarında muazzam 
apartımanlarla karşılaştığınız hal
de bu binalar, İstanbula doğru 
ilerledikçe, ufalır ve nihayet 
Karagümrükte, Edirnekapıda, 
daha başka fakir semtlerde 
birer tahta harap kulübe halini 
alır. 

Hayat ve maişet tarzı da 
böyledir. Zengin semtler en mü
keJlef sofralarda yemek yerken. 
fakir halk peynirle ekmeği en 
büyük nimet bilir. 

Bu misalleri elbise, müaşeret, 
eğlence ve saire gibi mütenevvi 
ihtiyaçlara da tatbik edersek 
ayni farklı neticeyi alınz. 

Fakat aceba her semtin has
talıkları da ayrı mıdır? 

Evet,. Ve bu itibarla halkın 
kullandığı ilaçlar da her semtte 
deıişir. Şehrin ötesine berisine 
serpi en eczaneler, semtine göre, 
en ziyade bir veya bir kaç nevi 
ilaç satarlar. 

Eczane eczane dolaşarak 
mesele etrafında tetkikat yapan
ları dinledık ve bir kaç tablo 
tesbit ettik. 

Okuyucularımız bu enteresan 
lavhaları aşağıda okuyacaklar
dır. 

Şişlide bir eczane 
Cadde üstünde bir eczane .• 

İki genç ve şık hanım konuşu
yorlar: 

-- ······ 
- Benim de bu günlerde 

sinirlerim müthiş bozuldu. İkide 
bir isteri nöbetleri, şark diye 
düşiip bayılmalar .. Ev halkında 
bir telaş, bir telaş ki. .. 

Eczacı birinci hanıma, bir kü
çiik §İşe ikincisine bir tüp 
tablet bromüral verir. 

· Hanımlarj konuşa konuşa uzak
laşırlar. 

Bevoğlunda ••. 
Arka sokaklarda bir Rum ec

zanesi.. Eczacı kalfası müşteriye 
çıkardığı kutulan yerine yer
leştirmekle meşgul.. 

Kapıda iki adam belirir. Biri 
40 Jık, öbürü 55-60 lık .. Genci 
kıs kıs gülüp ihtiyarı, göstere
rek: 

- Altı tane hap ..• 
Gişede paralar sayıldıktan 

sonra, bu iki adam gülüşe 
şakalaşa arka sokaklara dalarlar. 
Genci ihtiyarı dürterek mırıl
danır: 

-Hiç korkma ..• Yirmi yaşında 

A.o1"1ATİZ.MA 

e~ ~OLFATO 

Karakövde •.. 

Bu müddet 20 Şubata ka• 
dar uzatılmıştır. Sonra kur'• 
çekeceğiz! 

Hediyelerimiı 

arasında 

1-Y azı makines ·. 
2-Zenit gramofonu. 
3-Bilek ve cep saatleri. 
4-Gramofon plaktan. 

5-Muson müstahzaratındaP 
podra, lavanta, tıraş ta· 
kımı, kolonya, losyon, sa• 
bun ... V. S. 

6-Altı tane fotograf çek· 
tirmek hakkı ... 

Aradan iki gün geçer. Kırk- 1 
1 

lıkla altmışlık zamparalar, surat- 1 

lan asık, bir eczaneye girer
ler: 

7-Sinema duhuliye karne• 
leri. .. 

8-V AKIT ismini taşıyatı 

bir halı seççade. 

- Adı neydı onun.. Şey, 
itte nezle için.. Şey nezlesi 
içi of.. 

Arife tarif ne hacet.. Eczacı 
bir şişe permanganat mahHilü 
yapıp verir. 

iki kahraman ıiinnet olmuş 
çocuklar gibi yUrüyüp uzaklaşır
lar. 

Sirkeci de •.• 
Lokantalar civannda bir ecza

ne ... Müşteriler birer birer gelip 
giderler. 

- Bir şişe M>da gaaterin .• 
- Bikarbonat .. 
- Müshil.. 
Karın sancıları, geğirmeler, 

kusmak arzular1.. ilah.. ilah .. 
Sultanahmette 

Burada eczane yoksa da has
talar Divanyolundan iliçlarmı 
temin ederler. 

Düşünceli. gözleri ağlamaktan 
şişmiş bir genç kız: 

- Evet efendim, tentilrdiyot 
istiyorum, fakat bu kadarı az. 
Sırtım ağınyor da süreceğim. 

Ertesi gün gaze~elerde şu ha
ber okunur: 

« Sultanahmette Akbıyikta 
mukim 18 yaşında Necmiye H. 
sevgilisinin kendisinden yüz çe
virmesinden müteessir olarak 
intihar kastile tenUirdiyot içmişse 
de yetişilerek kurtarılmıştır .Mün
tehir Necmiye H. hastaneye kal
dırılmıştır.» 

Beyazıtia .•. 
- Oğlum eczaeı efendi. Mide

de sinir olur mu hiç? 
- Olur valde hanım olur. 
- Bu da yeni bir hastalık mı-

dır ne .. Bızim zamanımızda böy e 
bir hastalık yoktu .. 

Zavallı eveladım Necdet oka
dar zayıfladı ki .. 
Başk bira eczane: 
içeriye genç bir hanım girer, 

i iç falan almak için değil, tele
fon etmek içini. 

Arada bir iki muhavere cere
yan eder. Sonra eczacı çırağı 
telefonu açıp bir numara ister, 
der ki: 

- Muallim Adile H. hastalan· 
mış. Bu gün mektebe gelemi
yecek! .. 

Hasta muallim hanım, sıçnya 
zıphya, pürneşe uzaklaşır. 
Kakragümrt'Jk, Şehremini, 

fatih Edirne Juı,,ı eczane,eri 

V . S. V. S. vardır. 
-Okuyucularımız eksik nüs· 

halan idarehanemizden her 

zaman tedarik edebilirler -

Küçük ilan~ar 
- Bir ay parasız -

Bır çok ihtiyaç arı 
nız vardır . Bunları 
istedığ1niz yere vey3 
k imseye duyuramaz' 
sınız. undan dola~ 
mevus olmayınız. 

VAKiT ın kü't-ü~ 
Hanları her türlü müf 
kü.ünüze çare ola· 
caktır. 

Bu küçük ilanları 
paras1z bac;aca~ız ' 

san çehreli, gözleri fersiz, bİ 
kin çocuk ar, anneler, babal 

kardeşler... Ve yürüyen si)' 
çarşaflı iki ihtiyar kadın: 

- A kardeş, ilaç alsak 1'~ 
mür alamı yacağız, köJ11 

alsak da ilaç... Ha sanım iyi 
sun diye eczac1ya avuç dol 

para veriyoruz. 
-Bizim Zebranın 

öksürüğü kesilmiyor. 
Ayni kadınlar, bir çeyrek s 

ra, ellerinde öksürük hapl 

kodenJi ilaç paketlerile evler 

dönerler. 

Kadı kovde
Kurbağalı dere civarında ot' 

ran bir aile babası, daire döP 
eczaneye uğrar. 

- Geçen gün a l dığımız soıft 
tonun cinsi iyi çıktı, gene of 

dan versenize .. 

Jfı~ın Bogaziçinde . 
Sisle kapanan eczanenin iç•~ 

bir hayli aksırmalar, öksilrO'e 
hapşırmalar.. ·tJ' 

Bir mütekait kendi keııd• 
söylenir: eııe' 

Ah, of.. romat zmal arııP 'J />' 
harekete geldi. DızleriıD·· 

aman!.. 

* h',e' işte bunlar ve şehrin e ,jil" 
zanesinde katil ve cerh b• ı-' 
teri için bolca paınuk, 
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Borsalar Samsunda yapılan işler Adanada bahar! 
Ac:ıld• 

Pasanın fıskiyesi -Boya merakı .. Park, 
su, telefon, elektrik- Bir günde dola- ı 
şılan vilayet-Samsun mu, Merıin mi? 

Samsun valisi Klom Pata 
kibar ve çalııkan bir zat. Glvel 
Zalim hakkında kaside netret
miıti; Ben metbini kıaa keseyim. 
gördUm ki, Samaunlular onu çok 
ıeviyorlar. Bunu kendisine &ay
ledim: 

- Benim onlan aevdiğlm 
kadar sevmezler ,, dedi. Bu, 
muvaffakıyet için çok bOytık bir 
amil. 
Samıunda onu iamile çağln

yorlar. Sadece paıa; bizim pata, 
..'iam1Unun pqaaı diyorlar. İki 
ıeyile meıburdur : Renkli fııki
ye·si ve kurtuni boya merakı. 

Hani eabak Şehremini Haydar 
Bey "Sabrı Haydar,, m faıkiye
leriııden rengirenk sular fıtkı~ 
tacaktı da, rahmetlik Emin Bey 
eelefinin yaptığı iıler görünme
ain diye onun lflklarım aöndO~ 
müştü; iıte Kizlm pqa Sam
sunda bunu yapmıı. 

Hük~et konağımn &nfindelô 
parkta bir fıakiye, bir ( aem 
aimin ) geceleri kavıi kuzab 
renkleri• ı hoyanır Yeni gelen 

bir yolcu içiı. Samsunun en cici, 
en görOlecek ıeyi budur. Buna 
" bizim paşanın fıskıyeıi " 
diyorlar. 

Boya merakma gelince; KAzim 
paıa kurşuni rengi çok sever 
ve bOtOn devlet daire ve mü-

esseselerini çimento boyaaile 
boyatmııbr. «Sen bu şe~in 
hemıerisi değiltin ne karışıyor
sun» diyecekler ama, ben zen .. 
ilıı, genç. ve nqeli bu tehir 
olan Samsun için bir üniformayı 
beğenmedim doğrusu. 

Kizım Pqadan son · seneler 
zarfında yaptığı imar işleri hak
kında malumat istedim. O bun
lardan ba!1setmek istemedi • 
Daha ziyade yapılacak işlerden 

bahsetti. Fakat Samsunda ıar
fedilen imar faa iyeli, :ı:ikretoıe

den geçilemiyecek eıcrler mey
dana getirmiştir. 
· Samsun uzun harpler esna
sında yanıp yıkılmadıysada, için 

'için büyük tahnbat g6rmUşt0r. 

Zaferi müteakip tehrin bırdeo

b1re boşalması umumi bayatı 

durduıurcasma sarstı. Fakat tüc
tnri vaııyeli ve mühim miktarda 
muhaclr iskanı sayesinde Samsun 
en evvel toplanan, gürbüz eşen ı 
~ı>hırlerimizdcn biri o.du. İktisadi 
hr.\·atın halı t.abiiye yaklaşması 
irnnra ve yeni teşebbüslerin in
kişafına imkAn verd. Hükumet 
binası, poıis ve jandarma daıre
lerı tecdıt ve tamir edııdi. 

Ası i teiisatile bir hapisane 
yapı dı. Memleket hastanesınin 
tesisatı ikmal edildı paviyonlar 
Sahilde uzun b r sahada tanzım 
edilen Gazı parkı şehrin hayli 
gilzel bir kötesini teşkıl ediyor. 

Samsun, ecnebt sermayeılne 
muhtaç olmaksızın kendisine 
lazım olan medeni tesisata ya
pabiımiş ve yapıyor. Belediyenin 
yaptırdığı elektrik fabrikası 
ıehri aydınlatıyor ve gcee ha· 
yatının gftnden gftne inkipfım 
temin ediyor. Cereyan inkıtalan 
bizim utanbuldaldnden dalta aıK 

değildir . Samsunda telefonla 
istediğiniz adamı .bula biliyor
sunuz. 

Bu ıelırin malıdır. Yeni ve 
mükemmel ıu tesisatı yapbnl
mıftır. Su ıehre gelmiıtir. Bele
diye ile teaiaab yapan ıirket 
arasındaki ibtillf paşanm milda
baleaile balledilmit olduğundan 
bir kaç ay zarfında evlere ıu 
Yerilecektir. 

fn.şallaJı )Azım asma köprü gi
bi tasanur da ka mazsa bele
diyenin mfthim teıebbOsJeri var. 
Aut btıytık bir hal ve bir mez 
baha yapmak istiyorlar. Kanali 
zHyon iti de teıebbiis haline 
geçmiştir. Kanalizasyonun ikma
linden sonra ıehrin bOtün cad
delerini aıfalt d&femek müte
NVYer. 

Vi lvet nafia işlerinde de 
bot durulmıyor. Vali paşaya : 

- Viliyet yollannız nasal ? 
diye sordum. 

- Sabah otomobille çıkarsa
nız, al~ kazamızı dolatıp akşam 
danebilirsini.t. dedı. Biz bu 
seyahati İstanbul vilAvetinde ya
pamayız galiba. 

Bafra ve Çarfambanın mllnhat 
mıntakalarında evvelce şoseler 
vakit vakit ıu albııda kalır ve 
bu tehirlere saaıdallarla gidilir
mlJ. Yapılan iptidaf kanallar 
sayesinde hem şöseler sudan 
kurtarılmış hem de köyJüye vasi 
arazf kHandmlmışhr. 

Samsunun daha bliyük i~leri 
Yardır; liman ve demiryolları. 
Aynca bahsedeceğim; bunlar 
aynı zamanda bütün memleketin 
itleri. Müstakbel S11 cnıun da 
bunlardan doğacak. Kazım paşa: 

- DeY1et şimalde ve cenupta 
iki liman yaphrmıya karıır ver· 
miştir. Bütnn şarkt ve merkeıi 

Anadolu mahsulO bu liman ara 
akacak. Fakat bakalım ticaret 
hangisini tercih edecek? Merke· 
zi siklet biıe teveccüh ederse, 
o zaman .. 

- O zaman İzmiri gölgede 
bırakacaksınız. 

&ngu nğlu TtJh~m - -
Şirin Cide 

Tiirkiyf-n:n bir 
İsviçr esidir 

Huıust Cide muha' irimfz yazıvor: 

Size ılk mektubumda Cidenin 
tabii güzelliklerinden bahsede
ceğım. Kara denizin sert ve 
hırçın ıu larma gögüs geren yal· 
çın bir buruoun arkasında dUı 
ve münhat bir sııbiıi yüksek 
aie.çJar ve yeıil daj·larla süsle· 
yiniz Deniz kenanndım ileriye 
doAru uzayan iki kilombtrelık 
hir fOHnın iki tarafında ve her 
DİJ'İ hağçeler ortasında dizil
nııt temiz:, beyaz veler tasa•· 
wr ediniz. O vakit Türkiyenin 
lsviçre.tı olan Şirin Cide g6zli· 
ntlıcle canlanmıı olur. 

Eeki de.irde ehemmiyet at .. 
fedilmiyen tMI tirin kazaya Kara 
denir.in en yoleuz ve köhne 
yapurlan taluia ecliUrdL Kaıamn 

İnşaat faaliyeti devam etmekte ve 
şehrin merkezi sıkleti istasyona 

yaklaşmaktadır 

Klkmt> yo 

1 lnaiUz lirası K.r. 
- T .L •atablll Oolı 

l''rank 
Liret .. • Bııy . • .. • 

. • 
• ... 

.. . ... ... 

Dratiml 
la. Frank 

Lna 
P'lort• 
~aroo 

ŞtHar 
Peıetı 

Man 
Zloti 
Ptıırö 

to Ley ltanaş 
ı Ttn Jtr.,. Dtaar 

Çervoaeç Kanq 

N1.1lcut 

ı lnertıa (taıtlu) 
ı Dolar (Amertb) 
rrut [Frauuı 
Uret [fu.Jya 

O Frank Belçika) 
Drabml {YaDU) 
Frut ı inıçrıl 

Ac/ananm Seyhan Ozuinde~ mqlıur ra, ~sa 1 
ııo Leva l ı alrar] 

ı Florin t Fılenınt 1 
• anunsaninin sonu geldi; A

uanada havalar bir bahar ilıkla

ğil e devam ediyor. 4 kinunsa .. 
nidenberi Adana bir damla yağ
mur görmemiştir. Sabahtan ak
şama kadar gUneşin ılık harare
ti, akşamdan sabaha kadar da 
bir bahar gecesi var. 

Geçen sene bugilnlerde Ada
nada dondurucu soğuklar içinde 
büzü'müş tıtriyorken bu Sf'ne 
bazı odalara daha mangal ve 
soba girmiyecek derecede hava· 
lar letafet göstermektedir. 

Eger şt bat ta böyle mutedil 
ve hatta sıcak geçerse bu ıene 
Adanada kış namına hiç bir şey· 
1 aydedi.ıniycccktir. 

Sab\lhla ı ak saçlı Toros1ann 
gönderd gi'-ha f üzgftr nn te
masmı bıraz sonrtl ufuklardan· 
yükseleo günef ahyor. 

Havaların bu derece Sf\kin ve 

ılık geçmesi bizim ıçin iyi ise 
de çiftçılerimiz için memnuniye
ti mucıp oımnmnktudır. 

Henilz bır karış bo'.'a vurma
dnn ) em eşil buğdnylarm yag~ 
mursuz havalar do:ayısi c hdif
çe so.guıı a~mıya başladığı söy 

lennıe. tedır. 

Eğeı· bır h::ıftaya kad ,r yağ
mur yağmazsa çiftçimizin neşe
sinın biraz an'aşılmaktad:r. 

}{lektrik şirketi 
Ad~nrıva tenvira ı ağları geril-

ismı bı!e bir çokları tarafın 

bilincmezdı. 

Hatta ekseriyete Arabistanın 
(Cılles·le) karıştırır, bu hata 
posta idareleri ~arafından da 
yapılırdı. Bu ihmale tahammül 
edemtyen Cıdeliler memleket-; 

lerin ı artık tamtmağa, gelen 
gidene kolı:ıylık o~mak ıçin va
sıtalar aramnğa baş adılar. İş-

lıyen vapurlara belediye pek 
kiiçük olan varidatile f ennt şe-

kilde beton giiı;E> I b r iskele ile 

limanla yaptırdı. Esa1 n poyraz 

ve yıldız rüzgar arıııda büyük 
vapurları bile barındıracak bir 
şekilde denize doğru uzanan 

di. 1S tubattan itibaren bazı 
mOeueaelere hU1ual olarak ce
reyan kaçacaj1 Yerilecektır. 

Eltktrik fabrikuı binaıının 

bitmesi pek yakındır. Mneaaue· 
ler ve evlerde teiiaata hummali 
bir ıurette devam ~dilmekt.dir. 

Müsamereler 

Karon {Çetoslovu 
ı Şlhag Avusturya] 
ı Peıetı flspıayı] 
ı Rıyşmır• IAlmuya 
ı Zloti ~.chlstıa 
ı Peuıo Macaristan 

Ley [Romanya) 
o Dinar Yugoslovyal 
ı <;evoneç l)evvet 

Altın 

Meddh·• 
Haataoı 

f!ona 
hıncı tae 

ltıu 

lac Geçen ve bu hafta Adana 
loz muaUim mektebınde iki mü· 

samere verilmiftir. GOnden gü· 
ne irfan hayatında ciddi bir 

gayret ve sav ile ilerliyen kız 

l'ahvlıteı 

l1tlkraı dahili •\ladelı . 
Oüyunu mu\"ahade 
lı.ramt~elt demtryohı 

bı.rıtıuı ırımvıy ştr~eu 
f\ıhıını Doı. \'e Antrepo 
l'tanbul ınon!m 5U ~r 

14~~~ fiy 
'P' lıJc 

Çalı 

''" tdi muaJ!im mektebi le 'ebesi bu müsa

mcreleril)de btıyilk bir muvaf- ıı ı aı hs• ı 4 ı \tg 
c ~"I ,. • tank" ' ı~ 1arı 

rı ı~aı;1< ••ne et ır ı 

' fakıyet göstermitlerdlr. 

inşaat 
Adan1tda İn~aat ta pek faal

dir. Şehrin merlırez aıkieti istaı· 

yon caddes·ne doğru yaklafmak
tadu. 

Bunlardan başka belediye ye
ni yo lar da yaptırmak• adar. 

~enelerdenberi halile kalan, 

nefeıleri dar1atan "Kapalı çarşı 
nm üzeri k;ıldırılmıştar. 

Ziraat bankaimın binaıı da 
bitmek üzeredir. Bu geniş bina 

şehrin en iılek cacideai olan 
Ab:dinpaşa caddesi l\zerindedir. 
Yakın bir ıanıanda banka yeni 
binaya naklolunacakbr. 

Taha Av 

1;=~:::::::::::•::•~:~:=::n~-~·~·;~~~~ 
l ıcaret v(; ı.anır t. 

l'lall•ı l ltıreı 11'>r e ll•lblvn•um·I 
t arl\ltnd an Yr.rfln lıur 

---------------------Uı. k a • 
A..~ıuuı .. ., .... 
1.. fi. K ı 

Uu~ıy 
Vamu>ık 12 1 Jfı 

ı\ır.ıl~.a 
~erı 1:1 ,\5 

- /ahır~ler -
(,ıvıJ.ıı 9 3> ') 31 
Arpa tı 1) 

\tl.)11 ı-. ıo 

• il•Ul\I 20 .~n 

(~efterdarlık .. :ıanat 
SMa köy l\ıaım d•ıııuğtıNırn. 

Mardiros Sariyan n~ensu 
tirketinden metruk kırk beş 
det mensucat el tezgAhı ile 
adet çöz.gU alata 30 kanunns 
930 tarıhinden 19 ıubat 9 

N I• Ç N ? tarihine kadar 20 iÜD müdd•. 

H J Jcrin Sarayköy Malmüdürlüğ 
~:mmt• 1 • •·:ı müıayedeye çıkarılmıştır. f ;Jİ 

:ı Reklam vapmıyor- müracaatları. il sunuz ? . --,.-,a-nb_u_l _4_ü_nc_«l_icr_a_m_e_m_ur_l __ • 

·! Mukaddema Beşiktaşta Mura d 

11
.:::.· Bugün az kazanıyor. yahut mahallcsıode NUzhetiye cad 

kaybediyorsanız ıebebi rek- sinde 27 numarala hanede ıo 
lam yapmamanızdır. kim iken bu kerre mahalli ilı 

meli meçhul mOteveffa V ta.._ 

al lşte ilAn tarifemiz: Bey veresesinden Hacer F" i~·. 
~ H ;"le 
U Sonuncu sayıfada Satın Kuruı 12,5 aMnım~ .. · V f B • a ~~ 
y 5 inci .. •• 25 unsınız e a eyın aı~ ~· 
;ı '4 .. .. .. .. -4<> aah nddıimdakn 9 ıu1 bdat . 334batit· w) 
~ ı .. " " 100 in e isti ra:ı: ey e it me~ ~ 
~f ı .. .. .. .. 200 mukabil M vef~n me b~-cl' ~. 
3i R"•mt ılanlar, ıonuncu uyıfadı 10 Kr. taıta ura ye ma fpl'_ ""' ·• NDzhetiye caddesinde 27 nu~ \ 
~ f An memurumuz alze fay- rala laane borcu verllmemdill H~P'tl... 

bir burun da mevcut olduğundan 
bu iskelenin mevkii de köyün • 

en sakın yerinde intıhap· edil· 
mittir. 

~ dalı bir illıun tekit Ye Oc- bilmftzayede 4325 liraya ,,,ı'_ 
reti için hizmet etmete ba- ubteainde olup ·ı;u ~ d 
zırdar. ri tarihinden itibareD bit~ 

mOddet ıarfuada daireye 111 id-._.__11111_1 _______ .,1. caatla deyniııizi tuviye ve~~ 
razım dermıyua eyle~~4 
takdirde rıza ve ~ 
balulmaknzm mGfteriıi ubt fi 
muamelei teaçiliyenin ~ 
talibe lt'ar edileceji mala ~ 
olmak il.ive 10n ibb__.,. 
kamma kaim olmak ~ 

Cide istikbal için memleket 
iktiaadiyatına büyük ümitler 
yaratıyor. Burada muhtelif ec· 
nebi ve yerli tirketlere ait 
hey'etler mevcut madenlerin 
mıktarım teıbitle metguldurlar. 

/t'J. Fethi 

Profe•Or Doktor 

M. Lutfl 
Dahlll •• lataat Mllelanaı C- " P
du ............. __ Ot...,. 
Ş.kerct Sokak N. 7 4" ıs-.. .._,._ •. 

........ 
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Ingiltere imperatorluğunda 
bir mücadele 

• 
lınperatorluk şiındiye kadar beyaz-
lara istinat ediyor ve her hakkı ya -
nız onlara tanıyordu. Artık "renkli,9• 

lerin de bu hakları tanınacaktır 

lngiltere imperatorluğu içinde kendi bayraklarını kullanır ve 
~eni ve mllhim bir cidal başladı. Cenubi Afrika ve İrlanda da 

U cidalin iki tarafı, beyazlar olduğu gibi lngilterenin armala-
'e nm tanımazlar. 

renklilerdir. Bunun asıl mahi· 
)'ef · Fakat bütün bu imtiyazlar 
t ını anhyabilmek için impera- beyazlara munbasırdır. Renklile-
b~rluğıın bugünkll vaziyetine re bu hak ve imtiyazların biri de 
ır hazar atfetmek icap eder. verilmez. Halbuki İngiltere im-

A istatistikler ıunu gösteriyor : paratorluğu dahilindeki bütün 
rzın nıesahası 52,500.000 mu· beyazlarin sayısı 66,300,000 dir. 

rabba nıildir. Bunun 12,000,000 Beyazların renklilere nisbeti 
~urabba mili İngiltere impera· yedide birden fazla değildir. 

1°rluğuna aittir. Arzın sekenesi Buna mukabil Cenubi Asyada 
A~880,ooo,ooo dur. Bunlann 325,000,000 ıarklı, Afrikada 
~s 000 000 ln ·1· b v 50,000,000 siyah, Avusturalya 
ı ' ' »u gı ız ayragı ve Garbi Hint adalarında 2 mil-
~ ~nda yaşıyor. Mısır, lrak, Fi- yon yerli vardır. Bunların aki
~tı.n gibi şu veya bu şekilde beti ne olacak ? •• 
gılterenin nilfuzuna tabi olan Bu renkliler bütün ömürlerini 

~ernleketler bu hesabın haricin- beyazların hükmü altında mı 
edir. geçirecekler?.. Bunun böyle 

Bu koca imperatorluk nasıl olmıyacağı şimdiden anlaşılmak
~cut buldu.. İngiltere impera· tadır. Muhtariyet istiklal derece
orluğu bütün lngiliz milletinin sine varan muhtariyeti yalnız 

eseridir 1 ·1· v b. beyazlara hasrederek renkli!eri . ngı ıı yagmacı an ır 

~Ubite dehşet salıyorken İngiliz bunlardan mahrum etmeğe im· 
~cirleri başka bir yerde yerle- kan bulunmadığını son haftalar 
1Yor 1 l zarfında cereyan eden hadisat 
k 

, ngı iz misyonerleri karan· h b k 
1 bır ülkeyi hiristiyanlaştırmağa son derece sari ir şe ilde 
al I göstermiştir. Bunun en bahir 
ışıyorken eli silahlı ngiliz misalini bilhassa Hindıslanda 

şkiyası bir memleketi esir gördük. 
diyor. İngiliz askerleri bir yeri Birkaç sene evvel Hindistanın 
gal ediyorken İngiliz diplomat- en müfrit milliyetperverlerı bile 

arı başka yerleri memleketlerine muhtariyet ibrazını gaye tanıdık-
.alediyorlard•. Elhasıl İngilizler lan halde bugün bunlar lngilte
ır elde aililı bir elde incll, bir reden temamile a rılmağı i tiy r 
tafta ihtiras, bir tarafta mu~ ve burlun için çalışıyorlar. Hin-
&ddes kıtap, istismar, keşif ve iistana Kanada ve Avusturnlya 
kla gelebilecek iyi, fena her derecesinde bir muhtariyet bile 
ilik ile hareket ederek bu koca verilmesi lngilterenin imperator-

luk tarihinde bir döniim noktası 
llıperatorluğu vücude getirmiş- teşkil ettiği halde Hindıstan 
trdir. miJliyetperverlerinin bununla 

• Uk hamlede Şimali Amerika iktifa et memeleri lngilterenin 
~· Hindistan teshir edilmiş, yalnız beyaz ara istinat ederek 
'tu ttlci hamlede, yani on doku- saltanat sürmesi zamanının çok
" rıc.u asırda Avusturalya ve tan geçtiğini meydana çıkarıyor. 
ı ttıi Fakat bu inkilap kolaylıkla 
~ Zelanda ikinci bir Amerika vukubuluyor. Bu taraftan İngilte-
~ liııe getirilmiş ve Afrika diğer renin içinde ve İngiliz fırkaları 
~.liindistan sayılacak derecede arasında renklHere beyaz ar 
~ lfafa mazhar edılmiştir. muamelesi yapmak üzerinde 
.ı '-ıurnı harbi takibeden Ciçüncü derin bir ihtilaf hükümran oldu
~t ğuna ve renklilere beyazlar mu-
'~ ~ede Afrikada Almanlara amelesi yapmaktan bir ıstırap 
~Yerler de Ingiliz imperatorlu- infial duyduğunu gördüğümüz 
~ı:;' iıhak olunduktan başka halde dığer taraftan uzun bir 
"1 ~lizler Orta Şarka da sokul- mahkumiyet devri yaşıyan renk-
~l la.rdır. !ilerin de esaretten halis bulmak 
n ı için canla başla cabaladıklarını 

ı... ıt tere imperatorluğunu bağ-
:ıcy,11 görüyoruz. 
' rabıtaları din, milliyet, Bu iki taraflı mücadelenin 
\b gibi amillerde aramak neticesi, ergeç mazlumların hak
tla tatir. İngiltere imperatorluğu- kını tanımak olacaktır. 
ıcb lılesnet teşkil eden kuvvet Bu itibar ile lngiltere impera
ttı?~:darın,, kudreti ve bunlann torluğu yeni bir inkilap arifesin-

lı ,lı . deniten diğer insanlara dedir. Bu inkılabın meseleleri 
ı · '<ırıı bilhassa Hindistan ile Afrika 
~til' ıyetleridir. Bunun içindir ki üzerinde toplanıyor. Bu iki me-
dttk1 ızler beyazların hakim ol- . selenin alacağı şekil lngiıterenin 
li)ttarı müstemlekelere muhta- mukadderatı Uzerinde derin 
b1ı&k' Vermtkten kork~amışlar, bir tesir icra e~e~ektir. 
~~ ıa bunlarm mUstekıl sayıla- Onıer R za 
~~ derecede serbest olmalanna r:m:::mm'!!'r.11mn11nmm::m::::::::::::::::~~ 

tGnbeyne~milel hayatta s.erbes~ li SELANiK BANKASI ii 
&cltıelerıne müsa~de etmışlerdır. H 1888 dt lesıs edıluıi~tir H 
~ Yazların bakım oldukları :: " :: 
t'111•da, Cenubi Afrika, Avustu· !!SERMAYESi 30 000,000 FRANKis 
!' )\, y . z 1 d Ak :: Merkezi umumi. lıtenbul si 
"t enı e an a, vam .. TU ki .. 
't illiyetin hh ö derir ii r ye şu bele rrn 
ı}d, reyle ':°~rak ads' gb 

0

1 a' ~ Galata, lstanbu~ İzmir, Samsun, ii 
~ erını en ı aş ann :a . :: 
~ ~al d . ff Adana, mersın. :: 
,~d· • e er. muhtelif devlet'erm :. Yunanstan şubeleri Ei 

ltıe elçi izam eder, kendi SeHl.nik, Atinn, Kavala. ij 
tdeJ . . U k :. 

t., l erını aynca m za ere Her türli.ı banka muameliltı :: 
, nglltere tarafından akto- itibar mekcuplan her nevi akç n 

b' h . d'k • •• ~ ır mua edeyı tas ı üzerinden hesabatı cariye, çek P. 
en mer'i saymaz, kendi n rnuamelôtı. u .. .......... 

İstanbul dorauncü icra da rt~rnden: 
Server Beyin Fatma Makbule 
Hanımdaki alacağ ndan dolayı 
mahcuz Kadıköyünde Osmanağa 
mabatJesinin Söğütlü çeşme cad
desinde 78· 76 maklup cedit 96 
numaralı tahtında dü1<kanı müş
temil nimkagir hanenin nısıf his· 
sesi bedeli vefa fazlasına şamil 
?ima~ üzre o.tuz gün müddetle 
ıhaleı evvelıye müzayedesine 
vazo lunmuştur. Hududu Sela
hattin Bey veresesi ve Süleyman 
Bey ve Mazhar ve Hacı Bilal 
Beyler ve Saniye Hanım ve ha· 
zen Maşuk Bey ve tarafı rabii 
tarik ile mahduttur. 

Mezkur dükkanın zemin katı 
beton olup derunünde müsteci
ren hissedar Şevki efendi sakin 
olup bütün müştemilat, Şevki 
efendı tarafından inşa edilmiştir. 
Mezkur dükkandan ayrıca bir 
kapı ile bağçeye çıkılır, bağ
çeden bir kapı ile haneye giril
dikte ufak bir methal üzerinde 
bir hala bir mutfak yerli ocaklı 
~erdivenli yukarıya çıkıldıkta 
bır aralık ~zerinde mutfağın n
zerine tesadüf eden bir oda 
mezkur aralı ,<lan yükarıya çıkıl
dıkta 1 medhal üzerinde 1 hala 
ve m~dhalden sofaya geçildikte 
mezkur sofa üzerinde 2 oda 1 
merdiven altı üst kat tavan 
arasıdır. 

Mahiye on beş lira bedelle 
derunünde medyun sıakind . r. 
Elektrik ve terkos suyu techizatı 
mevcuttur. Bahçede üç adet bir 
odayı kulfıbe olup altı buçuk 
lira bedeli icara mütahammil 
olup boştur. Mesahesi tahminen 
dükkanın bir katlı mahalli yirmi 
yedi arşın üç katlı mahal dok
san beş arşın, ikı katlı matbah 
ve oda altmış bir arşın bahçe
deki kulübe biri kırk iki yirmi 
a tı ve yirmi bir arşın olup dört 
yüz otuz iki arşın bahçedir. 
Tamamının kiynıeti muham· 

menesı sekiz· b n altı yüz kırk 
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g Bu bayram için dahi ğ 
o o 
O Beyoğlunda IstiklAl caddesinde merkez postnne karşısında 148 numaralı O 
o o 

g Bazar Çekoslovak g 
o o 
o o 
o Ticarethanesi; muhterem halkın menfaatini gözetmek emelile 0 
O en mükemmel kumaşlardan ve ısmarlamadan farksız olarak O 
o o 
o Kostlim, Palto, Pardesü, ve Paııtalonların o 
g en mllntahap çeşitlerini üzerindeki fiatlardan g 
o % 20 gibi nıüstesna bir tenzilatla o 
o o 
O mevkii fnrubta vazedildiğini tebşir eyler. O 

g 0 0 0 0 0 0 0 Bu fırsatı kaçırmayınız! 0 0 0 0 0 0 0 g 
Posta ve Telgraf ali mekte

binde makinist kursu: 
1 - idareye makinist yetiştirileceğinden aşağıdaki ş:ırtlarla 

talebe alınacaktır. 
2 - Bir mektep olmayıp 7-10 ay müddetle mesleği makinist-

liğe muktazi malumab ve tecarübü iktisap için devam olunur bir 

kurstur. 
3 - Kursa kabul edilecekler kabullerini müteakip Noterlikten 

musaddak bir taahhütname . vereceklerdir. T eahhlltname sureti 

idareden verilir. 
4 - Kabul edilenler idareye laakal üç stne hizmet etmeğe 

mecbur kalacaklardır. 
5 - Muayyen olan müddet nihayetinde tekrar imtihan açılır, 

imtihanda muvaffak olmıyanların hiç bir şey istemeye haklan bu
lunamaz. idare isterse ikinci kursa kabul edebilir. 

6 - Taliplerin vaziyeti askeriyeleri askere davet olunmadan 
evvel idareye laakal iki sene hizmete müsait bulunmak; bu müddete 
7 ili 10 ay sürecek olan tedrisat müddeti de dahildir. 

7 - Taliplerin tesviyeci olmaları ve müsabakaya girmeleri 
lazımdır. Müsabaka Hesap, Hendese, Fizik, Tesviyecilik ve resim-

den ibarettir. 
8 - Üç adet fotoğraf ve evrakı lazimeyi hamilen yeni Posta-

nenin üst katındaki kurs heyetine martın üçüncü pazartesi gününe 
kadar müracaat olunmalıdır. Martın dördünde imtihanlar yapıla-

ör up ;.,, nlar is-·r caktır. 
-seye .musip ınıktarın yüzde 
onu nıspetinde pey akçelerini K d k •• • k J •• • d k• 
alarak 929-5561 dosya numara- ~~..... a 1 oy ıs e e uzerın e 1 ~!;~ 

:i~~ö,?t:~-:~~tıyt:r~:i~:ista:~:~ lO"!iDf!i 11!1Zl.00 UH hg··yu .. k ff if e dBOS SHfOOU 1 
dördüncü icra memurluğuna nu u uu u 
bizzat ve ya bilvel<fıle müracaat 20 Şubat 1930 Perşembe günü akşamı Buvük kırmızı 
eylemeleı i ilan o unur. maskeli aile balosu saat 9 dan gece sabaha kadar devam 

•••••••••• ••••••••••••••••• : f e1emenk Bahrisefit i edecektir. 

1
) 1 • Bu defa yapılacak balo y~pılan bütün balol~nn . fevkind.e i >H il ( a ~ 1 : t muhteşem ve eğlencelı olacaktır. Balo hıç hır duhulı-

' · • gaye b 1 · ki P · t · ·· : Merkez Amısterdam : tabi degwildir. Yalnız a oya gırece er azar ır esı gu-
yeye · d · l · "d" · tt ·· ti • Fi • nu"nden ı'tı'baren hususı avetiye erı mu urıye e muraca a 

: Mezun se·mayesi: • 5,000 000 : 
: Tediye ed m ş serınaycsı f',000,000 : almalıdırlar. . . 
: lhtiya akçca : 3,0u0,000 ~ Davetsiz ve maskesiz olanlar katıyen gıremezler. Cazbant • f [ b • M Nesi crı riyaseti altında fevkalade olarak devam 
i Stanbu ŞU esi : 'w d • v• • muhterem müşterilerimize tebşir ederiz. Balo için 
• Galata Karaköy Palas • rıM e ecegını · : 3 : nM elbise: Kostüm suvaredır. 
5 Tel Beyoğlu 711115 ! W\.,~-=s--;:::;:;E#§;E~) Hüdürivei C:§§§SB§~ 
: ~~nbııl ~lişubesi: '~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
• • 
: lstanbul Alalemci Han : 
: Tel: İstanbul 569170 : 
: Her nevi Banka muamelatı : • k • 
: ve kıralık asalar ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

işte 
J{enıerle· 

rin Şaheseri 

.Melin ve hıınul bır trikodan mo· 
mu! gayet ~ık Houssrl kcıııcrı halı 
hıuıı modas ı mtıcıbıncr silt' mal· 
lup tcnnsubfı .kalçonızo Jctnfct ve 
zarafet, vOcudunuıa yumuşaklık 
ve ccvvallycl \'trdıtı gıbi do~ru 
durmanızı da trnıın eder. Mağaza· 
lanmızı ıiynrcl ve musavver kn· 

laloğumuıu taltPı edıntı 
Yegane sntış mahalli: 

l'arj:~ 
hıanbul ıubtlcrr. 
Ocy"cıunda ı 

TOntl mcydaııındn No " 
ve 1sıik141 caddcsındc No ~1)5 

Fınlı 6 !ıradan ılıb!lrcn 

' B4' aflrılan 
Aspirin 

komprimderi 
ile tedavi olunabilir. 

Yolnd kırmızı bandırollu bakfld ,.<&ı,A.,, 
embal6Jına dikkat "e bu mork4)1 mwUTCD 
tolcp ediniz. 

K'ralık daireler 
Babı~\li, Ankara cad<le

sinde Orhan B. ham, Ana
dolu ajansının terketliği 

daireler l\iralıktır. 

~lükemmel bir otel de 
olal>ılir. ayrı Ayrı ' 'e hepsi 
birden kiralıktır. lstiyenle-
rin (VAKiT yurdu) na ınü
racaalları . 
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Gazeteye goodcrilccek mekrnpların üzerine idare içiose ( ldare ) ywya 
ait se ( Yazı ) işareti kon·ılmalıdır. 

&.ılnnyan mokb.plann iade.inden. lo,meU mukaddereo.ı:. mektuplan ı. nulmuf pualann 
kılybolmuıodan Ye U&ıılanıı mliuderlçabndan ldue meı'ul deiildJr. 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
Kilo Marka No. Cinsi eşya 

250 Sandık 12300 c c Konserve balak J s 
1 ,, 227 LMDF 4451 Pamr k mensucat 
ı ,, 115 CK 228 Mantarlı gece kandili 
4 

" 
315 FB Mürekkep 

2 
" 176 HK 4.5 Akim il otur 

1 
" 

42 " 
6 Tel 

1 
" 

42 " 3 Porselen eşya 
1 

" 
160 IMFF 1 Pamuk mensucat 

5 Torba 35 Kahve 
1 Sandık 227 RW 4700 Alab züraiyye 
l ,, 59 MY 3816 Pamuk mensucat 

25 Parça 945 Piyilc dökme dem; 
2 Sandık 127 EL • Boya 
3 ,, 161 LS • Otomobil aksamı 

1 " 
20 B B · • Mamul şeker 

l Çuval 30 • Kabak çekirdeği 
2 " 70 • • Amerikan fıstığı 
1 " 50 • • Ceviz 
1 Sandık 60 Kakao 

Balada muharrer 19 kalem eşya 22 • 2-930 tarihinden itibaren 
f stanbu( ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 

ilan olunur. 

Kitap tabı münakasası 
Mektebimizce tabettirilecek olan silviktiltür ve nebatat fizyolo

jisi ve amenajman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usuJıJe müna
saya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 26-2-930 Çarşamba 

glinii saat on dörtte defterdarhk binasında müessesatı ziraiye 
mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

-0- • 
Yakesek Orman mektebi rel,tı'Jrl.at<Jnden: 

frzok ue leuozınıı soire nıünokosı 
Mektebimizce erzak ve levazımı saire münakasası kapalı zarf 

usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 26-2-930 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlık binasında müessesab 
l'.iraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Devlet demiryolla.-ı ve hman
ları umumi idaresınden: 

Elli ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 6-3-930 perşembe günü saat 15 te Ankarada devlet 

demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
katibine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, 
Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

tf = SAVISI HER. Y ER.O.::. 5 K U :tUŞ === 
MATBAA VE İDAREHAi'\E: 

tSTANRUL, Babıali, Ankara caddesinde "V .\KIT \TRDU • 

Tel • 1970 ( IDAAE iŞLERi ) 1971 ( YAZI İŞLERi ) Tet.raf: V AKIT. ııoıta kutusu~ 
~ 

Belediye reisleri çifçi ve 
bahçe sahiplerine 

Giriştiğimiz ikbsadi seferbrr ikte muvaffak o mak için tasarrufa 
riayet ediyor, kendi yağımız'a kavru'mağa çalışıyoruz. O halde 
niçin birçok servet ı erin mahvolmasına tahammül ediyoruz? Hergün 

attığımız süpri.:ntüler artık l ardan büyük istifadeler temi etmek kabildir. 

K b 1 l 
kitabı size bunun yolunu ay Q an Servet ergösterecektir, Satış yer~: 
lstanbul, Ankara Ca tdesı, 

Muallim er kütüpanesidir. Fıatı 25 posta ücretile beraber 35 kuruştur. 
• 

ihmal etmeyiniz! 

BİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKHA~llYE 3 5, 0 0 O LlHADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 

10,000 LLRALIK BİR MÜKAFAT 
Bu tertipte kazanan numaralar tekrar dolab;ı konulmaz 

Devlet Demıryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Beş ton Banka marka kalay kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Münakasa 11 mart 1930 salı günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürlük 

Seyrisef ain 
ııı-----------·-----------.:c• ~lerlteı ııceotetı. C....alata Kopnl ba,ı0 

Beyoaııı llol. !;>ubo acente•~- MahlflL" 
dıye Hanı altında htanbul 2740 

1. udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşarı>' 

ha günler~ idare rıhtımında~ 
9 da kalkar. 

ızmır - t. ersin süraı posta~ 
( MAHMUTŞEVKETP AŞA 

vapuru 18 Şubat Sala 12 de 
Galata rıhtımından hareket· 
le Çarşamba sabahı İzmire gi· 
decek ve akşamı İzmirdeO 
hareketle Antalya , Alaiye ' 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor, Alaiye, AO' 
talya, Kuşadası, lzmire uğrı' 
yarak gelecektir. 

Ayvalık sürat postası ~ 
( M E R S İ N ) vapunı 1 

Şubat Salı 17 de Sirke' 
rıhtımından hareketle Geli' 
bolu, Çanakkale, KüçükkuY"' 
Edremit, Burhaniye, Ayvahg' 
gidecek ve dönüşte mezkfı1 

iskelelerle birlikte Altınoluğ'1 

uğnyarak gelecektir. 
Azimette Gelibolw içi~ 

yük alınmaz. 

kalemine vermeleri Jizımdır. ::::::::::::::::::::::::::::::::::~:.:::::::::::=::::: 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada U YelkenCİ \APURLAR .. 
Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik ii Kar..adeniz postası 
edebilirler. il Anadolu 
~eeee~eseee~eeeeeeeeeeee~e~ ~i vapuru 19 

@ Yenı ıcra ve ıflas kannnu serhı ~ n Şubat ÇarşambB 
@> Hakim oğlu Ahmet Refik se'y @ ii günü akşamı Sirkeci nhtamıll' 
Q) Mahkcmei Temyiz Hukuk ve lcra azasından ~ ii dan hareketle doğru ( Zongol· 

1 3 ÜnCÜ Cİit neŞrOIUndU eg ii dak, lnebolu, Samsun, Ordıı e i~ Giresun, Trabzon, Sürmene "' 
Bütnn nümunelerilt ameli ve nazari mühim bir şerhtir. @ :: Rize) ye gidecektir. 

~ Her cildi 150 kuruştur. Satış merkezleri: İstanbul Ankara cad- rn !i T f 'l"t · · s· k "d y .. I· 
~ 1 w :. a sı a ıçm ır ecı e ., 
Q) desinde V AKIT, CİHAN ve KBAL kütüpaneleri. @ ii kenci hanında kain acentasıJl' 
~~eeeseeeeeSS~~SSIS@SSSS@eS~@ g müracaat. Tel. İstanbul: 1s1S 

O ev ı et d em i rv o ıran ve 1 i m an 1 an ia::i~:;~~~~===:=:;~;~:==~~~::~::::,ı1 
dan : Mukaddema Beşiktaşta ~ 

Um U m"ı ,. d·a re s ı· n den ~ radiye . mahalJesinde Nüzne1 
. .. caddesınde 27 numarala hant 

Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 cumartesi günü saat 14 buçukta 
Ankarada Devlet demiryoJlari idaresinde yapı acaktır. Münakasaya 
jştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14 de kadar münakasa komisypnuna vermeleri 
lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 2 1i ra mukabilinde 
Ankarada Malzem_e dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazan
dan tedarik edebilirler. 

aa~~RC&ggg•~~~~~~a OSMANLI BANKASI ~ 
1 Sermayesi: 10,000,000 lngıliz /ırası ~ 

mukim iken bu kere mab 
ikameti meçhul müteveffa V, 
Bey veresesinden Ahmet Ne 

Beye 
Murisiniz Vefa Beyin agafl 

sandığından 9 şubat 334 t ·' 
hinde istikraz eylediği mebalı 

ii 1 l ~ 1 ~ ~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Slaıı Jlıl ~CPlll~I ~ 'felPloıı ~ı~ııl•lll l ~4~ ~ 
Stanbu[ Vİlaveti defterdarlığından.• ~ Beyoğlu daıreıı - Te eton Beyoğlu 1303 ~ ~ 

mukabil vefaen mefruğ Beşiktaf 
Muradiye mahalJesinde Nnıb 
tiye caddesinde 27 nuuıa.1'1 

hane borcun veriJmemesind. 
b ımüzayede 4325 lirada tab 
uhdesinde olup işbu ilanın n~f0. 
tarıhınden itibaren üç gün JJJiltl 

det zarfında daireye müraca8 

deyninizi tesviye veya itirazı~~ 
dermeyan eylemediğiniz tak 

1~ 
de rizaen takririnize bak1lJJJ9 

8 
sızıu müşterısi uhdesine ~~b 
melei tescilıyenin ifa ve ta 

1

8 
iş'ar edileceğı malumunuz ol~JI 
üzere son ihhaı name makaJJl t 
kaim olmak üzere ilan oluıııJ ' 

336 senesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet ~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadelı veya he- ~ 
bütçelerinden matlubu olanlarla gerek mitli hükfımet ve gerek IJl saı ~-ari. sure~.ile avans~ar, poliçcı ve ıskon~osu. ~ 
sakıt hükftmetin adi emanat ve milli hükumetin bütçe emanatı M'i\ Turkıye cumhurıyetının haşlıc:ı ~ehırlcrınt- ve memalikl ecne 11ffi~ 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar m biyeyt senedat. çek,icibbar mektuplan ve celp;ral miernameleri ~~ 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde ili ırsa.Jatı ~~· 

~~~~~~~~~~~~?~~~l'lR'S'~~ :rı9-, ~ bütçe emanatına alınmış olanlarla eytam sandıklan tasfıye komis 11~~ı~~ıM~~~~M~~~M1$!AAı~~~~ 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 de 

senesinde ait olduğu malsandıklarına naklolunan mebaliğ tasfiyeye Devlet demıryo ları ve 11-_ 
tabi bulunduğundan. bu gibi alacağı. bulunanlar şubat 930 nihaye-
tine kadar arzuhal ıle bulunduklan mahallin en büyük malmemu- u d 
runa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek manları mum i aresınden: 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
ıarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri 136 adet 3,50 X 0,26 X 0,26 

148 (( 4,65 x 0,26 x 0,26 

il - - ~a1 ,_,;; 
1 j Doğum ve Kadın hast ııs> 
1 mütehassısı 

1 Doktor •t 
ı Hüseyin Naş~ ıı9' 

alacak 1 513 No lı kanun mucibince katıyen hazine lehine sakıt 
otacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın
dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur • 

Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı meşe travers1er 23 şubat 930 
pazar giinü pazarhkla alınacaktır. Vermeğe talip olanlar ynı gün 

saat 15 te 400 liralık muvakat teminatJarı ile Ankarada malzeme ı 
dairesine muracaatlan. 

Türbe, eski Hilaliah.mer :~ 
No 10 Telefon: Ist. '1 ~ 

~ et 
Me:, 'ul mü..ıür. Refik AbıJl 


