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2 !:s ay } 1930 
Şubat 

Buradaki nurnarayz 

saklayınız cumartesi 
kur' asına girersiniz $ Şubat 19Jo 1 .. -(Vakıt)ın ilk k uır'a.sın ı kıimler kazandı "l 

Büyük Himidin 
doğduğu gün 

Dahi şairin sekseninci yaşını bu
gün Edebiyat birligi tes'it ediyor 

Ebediyetle yıl, bir 6lç6 mil· 
dtır? ve Hlmitle yafm ne 

altkua yar? ... Dilnkll 0Vakıt,, ta 
Gnzel AD'atlar 
birliji tarafın· 
du uyandınl· 

11111 Jallrmet ve / 
.evgi çerağı ile 
aydınl•nan btl• 
ytık bqı ıörilce 
kendi kendime 
böyle alSyledim. 

liğin dizegeldiği bOyük adam da 
itte bu bahtiyar yarebcılardan-
dır. Eıperin, Fintenin, T ezerin 

açıp başlar üs
tünde dalgalan
dırdıklan bay
raklar arkasında 
keskin aaflı bir 
kul kervanı ebe
dilik yolunda 
yürilyor. 

Ku'ra 
çekildi 
2888 numara ka· 

zandı 
ilk kur' amız dlla çekildi, 

2888 numaraya isabet etti. 
Bu numarayı muhteYİ gaze
tenin sahibi kariimİZ. iste
diği zaman 0 -bamızı 
idarehanemize getirerek na
çiz hediyesini aJabilir. 

Bundan bqka p numara .. 
lar da muhtelif hediyeler 
kazanmıtlardar: 647, 5011, 
6602, 4994, 3751, 2312, 
6727, 4707, 5226. 

Bu karilerbnize de 3 glhı 
aonra bu numarah gazete
mizle matbaamız. 111Dracaat 
ettikleri takdirde hediyeleri 
kendilerine takdiJa oluna· 
caktır. 

Piyankoda kazanan 

Yeni zenginler 
Nasıl kazandılar ve ne yaptılar?! 

Beyazıttan Kadıköyüne! 
Hüseyin Cahit bey tali kuşu ile 
ahbaphğı hayli ilerletmiştir 

Seneler var ki her ayın 11 ve ı geçip gidiyor. 
12 ıi biltlin memleket için sayılı Fakat acaba bu nadir kuşun 
heyecaa günle • getirdiği servet ne 
rini tqkil edi • oluyor, kapılan 
yor ve genç, ib - çalınan talililer 
tiyar, fakir ve o saadet dakika-
batta zengin yllz- r sından sonra ne 
binlerce kiti tali yapıyorlar, ha .. 
kutunun kapıla· yatlan deiifiyor 
nm çalmuım mu, mes'ut olu· 
bekliyorlar. Bu yorlar mı? 
eararh kut bit • Bunu hiç me-
tabi akıllı, zeki rak etmez mi 

ainiz? ve ifini bilen 

lnaan ftrd ... 
ki doğduğundan 
yalnız aD&ll, ba• 
b• haberdar 
olur ve 6ld6ift 
,na arkumdan 
acle badi ya 
kmlan a;ıar. 
YapcLfma da 
uc•k pek ldl
lkc bir bJaba-

Takdirden 
hoılanan ıan'at 
adamlan, hep 
orta derecedeki 
kalem ve fırça 
aahipleridir. "A
hnlannda bi!ik
liğin akla sığmaz 
lrudretile doğan
lar methedilmek .. 
ten ıevkılmaz .. 
lar, yalnız anJa. 

bir kutcağız ol· itte "Vakrt,. bir 
~llll!lll'!l-~•--1111!11!'!'-I duğu için her • çok cepheden 
ten bqka bİl'fey yapmadıldan kae kolay ko • tabkika değea 

bk bitir. Gene 
...... ftrehr, 

ıılmamaktan can 
llkınbsma uğ· 

---~..-Lllliı.._ ............... ..-.+... ....... ııııi-----........ ~ 
yeni evre airlldlilnl ...ı... Ne çare, hamlan doidu1dan 
mu, fakat un 'at ufkunda ilk gOu.lerde gOÇIDİfİ tekrar etmek· 

halde, Hlmit ıibi fikir gnnqleri lay iltifat etmi • Haaevtn Cahtt B. bu itle mqgul 
istikbali bina ederler. yor. l,ine akıl ermez bir ıb- olmuı ve tali kutunu görenlerle 

Ebadiyette yıl bir 6lçl mi· resi var, o hangi kapıyı göste- birer birer konutmUfbır. Bu me-

d rine oraya konuyor ve tekrar [ Alt tarah 6 inci sayıfamııdadır J 
~- ::Z1 ~!:::CW::u: z • • • • • • 
- ~ ~ ... 1 Venizelos Kondilisle eğlenmışl 

fecri yanc:lığı ve ilk doğum ile 
g6nlll g6ğleri tuluftuğu dem, bu 
aabab, tabiat kanunlanm çiğni .. 
1erek dbanm her ufkunda bir
den gar0anr. 

Bir polis bir kadını öldürdü Başvekil on sene müddetle harp 
v • 

olmıyacagına emın .. 
Bu çapta iDunl•r, tekvinde 

Rabbm ortalı .. yıı.. yeridir. 
OnJu. da yarabflar ve yarattık
lan bizler, yani allahın mablak· 
lanndan d.ba uzun amnrlndnrler. 
Hatta bazen bu uzun ömilrlerin 
80D aefea .-i, kıyamet glinlerinin 
ugm gtlaıb'1rt6Jerine bile kanşır. 

Sebep sevda ve ret cevabıdır 

Bug&n huzanında biitOn genç-

Nişanlanma 
Bir R?m!lnya pren
sesı nııanlandı 

Evvelgi gece 
cinayet olmuş, 
mOştOr. 

Cinavetin lılendiği ver 
Pangaltıda bir Bacağından yarala~an Fa~ 
bir kadın öl- H., fazla kan d6kdli&'llnden, bll' 

müddet sonra 611Dlifttir. 
lık tahkikata glSre, Pangalb 

poliı merkezi memurlanndan 
Huliisi Efendi, merkezde hade
melik eden Fatma H. isminde 
ortayaşh bir kadınla tan1Şı-

yormuş. Kadım kendisine yOz 
vermemesinden muğber olarak 

lcı Sabık · - evvelki akşam Pangaıtıda tenha 
Romanya kıralicesinin k k k 

zı ve bugü k.. k 1 bir so a ta ya alamış, sevgi-
'--• n u ç<>cuk ıra ın b h . 
~. Prens IJ Al r sinden a setmış, ret cevabı 
~ es ena Kont et..· 
ile .;;..J' redrik fo~ Hohberg alınca taba.-ıcasına el atm1Ş, bir 

8Dmlftır. . kaç kurşun slkınıj. · 

Vak• ayı mOteakıP ortadan 
kaybolan Hulf1Jİ Ef., . dlln y~
kalanmlf, adliyeye. tealım ~dıl-

. t• Vak, a yerınde tahkıkab 
mıı ır. . Ce . 8 liddel. umumı mil • yapan m . 
tahkikatını bitir~lf, . evrak be
tinci istintak daıreame g6nde-
rilmiştir. 

Hula.i Ef ., cOrmfl inkAr et· 
mektedir. DOn geç vakte. kadar 
istiçvap ve neticede tevkıf ohlll• 

tur Tahkikat, devam e 
mut • . ili 
cek, phitler dinlenilea 1 

" TiJ.rkiye ile ihtilaflar yalnız 
iktısadi sahadadır.,, 

Atlna 4 ( Anek ) - DOn mec-1 edileceği harbı yapabileceğini 
liai meb'uaanda hOkOmetin tea- bütün fırka reisleri bu meselede 
lihab askeriye ve bahriye siya.. hlik6r.aetia izahatım tasvip ettik· 
seti baklanda dujunu, fakat 
vuku bulan isti- pyet ıulh ihJtl 
zablar müzakere edilse bile Yu-
edilmiftlr. nanistanm :icbar 

Evveli cene- Jeri halde Zavi-
ral Kondilia 16z çanos Tilrkiyenin 
alar•k bOkOme- Yunanistan için 
tin dabill ıiyaae· bir tehdit teıkil 
tini tenkit ettik· eden tealihatına 
ten ıonra Y uoaD biltçesioin nısfını 
ordusunun muıı- aarfettiğini fa-
taıam oldujuDU. kat buna mukabil 
fakat ayni bal zabitanın ihtiya· 
teslihab m6te- catına tasvip için 
madiyen azaltı- bir ıey yapma• 
lan donanma 

1 dıgıw m söylemi-
•• rin de varit o - ır 

T ~ir. 
madığını a6yle-
miftır. 

V-eniıelos bu 
tenkidata alaylı 
bir lisanla ce-

Venizelos ha-
1ibe cevap ve
rerek Türkiyenin 
istihzaratı aske

vap verek birer rıyesı 

birer cerhetmit n1slan aleyhine 

Yuna-

ve harbiye na- matuf olmadı· 

11rile beraber fını, Türk- Yun-
mitletin Yunan an münaseba-
ordusuna itimat bnda bir gayri 
edebi lece ği ni, tabiilik bulunma-
zaptu raptı ve techizatı mükem- ı dığını mevcut ihtilafatın i ktısadi 
mel olduğunu sulhün hiç olmazsa sahaya inhisar ettiğini ilave 

·~• ftP: ~ müemmen bulun- etın f .ir. 
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T oros Diyar1bekirde 500 p~ça gizli emlaki 
metrukeden haber ! ekspresi 

Bu emlAkln taharrisi için 4 flncfl şubede 1 O gün sonra Haydar-
Feyizli faaliyetler 

Geçenlerde açılan yerli mallar sergi
si çok müsmir neticeler vermiı ve32 
bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir 

içtim• Pi• yapılnuş ? paşadan Halebe 40 
. k saate gidecek Vali maaoint ve Emvalı metra e 1 Haber aldıj,- gare De.le! 

• k • d • l · emiryollan icl.resi tarafından Hususi Diyanbl'kir muhabirimiz yazıyor: nıiJJiJriJ ba /aaberı fe Zıp e ıyor ar / ihd dilen"To- Mazili, abideleri, 1111'ane n lıayab Ue valanm çok mUhim olan 

roe .• spreai " bu kısmında inkdibımızın feyizleri, ,On geçtikçe eserlerini veiryor. 
ss polll cllr-1 Emltlri metrakeclea olduta fubatın lS ?t- Tabiatin bin bir güzellijinin sardıjı bu mDıteına vatan parçasında ..._~ Wr ..ı...ı...::..., ..... ıa1- lııı..Jdmlr ed• ~ . bir in- d .. itibaren lf"" timdi en ileri d~Sacl~ tlll .. ı.dılıdm ma muhacirlere verilmiftir. Yal- lemete başlıya- allka ve dik-

ur ~u-, nar teniz komiqoalan bu em!A- cakbr. katJerin, ilk saf-

.,,.,,.,, metrlllıe ndldliıii 
Ali Ru.a B. 

Ttlrk delege.ı Cemal " l.tda 
mldtlrl TÜiin be,l.m bir iç-
tima J8puak m•ıwww em••ld 
•etrakeDİD tahanW ip. bam 
bNrlar ittllaal ecltlm.ııte, h 
..... kala _,.,, .. , ... 
,.. .. luttal-. ,.... .,.... 
..... 100 pull'JI .-.cam ................ ., ..... ,. ... ..._,, .. _.......,... 
... • tı Nıl•·· .... ~ ......... 

Din ha mesele hıkkmda ..U 
..mm Pub & elemi 

... ..,... ........ W.:"6=· 
llktedlhnlf cletndlr. !ıuea t.
lrb mldlrltlftbaln emllld met
ftlb tehanilile alAbm 1oktur. 

· Y erb ıanayiin 
himayesi 

kin tehlz maamellbm yaparken Bu ekspres !:ınnda içtimai 
• • tı ~ ve ikbsadi iş-kaydlanmn mllepJJlp mı, m - haftada Uç o n ler geliyor. Bu 

badil -.h11a ait mi olmatwıa ifliyecek Ye Hay· mühim nokta; 
dair tetkikat yapmaktaclar. Hll- darpıpdan Ha- yurdun bu Jm-
k6metçe tefviz maamelltmm lebe bu suretle manda, sabık ve 
lwlrana kadar İlltacı matlip 40 saatte gide- sakıt idarelerin 
oldatandan lakin mllcltlrll bu bilecektir. ne derece ib· 

_.__L · 'f mal Ye IAkay· lfle bimt mlfl'll UAll"ll& drat- Bu katardan en siyade ısti a- diainde bırakıl· 
le lntaema plı.,...ktacLr. Tüain de edebilecek otolar Halep llUf iM; timdi 
B. bmnm için polia cllrcllbadl tarilci ile lraka gidenler olacak- de 

0 
derece e· 

ftlbefe ıftmlt. •lflUI olmaftm. br. hemmiyet ve 
y oba balar pb ...... ta- dikkati celbet-

laanlll ,.... edjlldlr. Pragda :ır~un·~~ 
Bun ldın..._ W.. sizli emil- De"Ylet n&fmu- Dlyarlbeldrden amamf bir manzara 

ki metrakeaba buladupu nu tellllll edm blltOn makamlar B - Kaylllytl her sahada 
haber Yenlller. Bü .. k b b lk tarafmdan ytlbek bir itiaa ile irtat: 

Hepllnl mahden tahkik ettik. YU ir a an takip edilmektedir. Ocaklar, k8yll De tema fnı.. 
Fakat neticede Pli cleallas em- gazetesi çıka- Burada içtimai faallyetlw, aatlannı kaÇll'llllyor " bam 
lülD ftldlle telbft edllenk ma- J cak Tlrkocaklarmda nemaluchnh- ihzar ediyor. Bilfarz ba MDe 

....... ftllWlllal ..ıaclak. Ba- n a yor Ye halkın llzerinde içtimai Diyanbekir Tarkocafı Karaca-

.... berabe ejw Pli em!Ak hamleler, telkin YUıtuile fUUI'- dapda bir tetkik •ıahatl ....,.._ ıııı..ı. - ,.ııp Tanınmış bazı muahar- luclırıluak Jllrllllllllyor. ~ yaptı •• ba içtimai tepkJııılleriıı 
llaber ........ tahkik edelim... rirlermiz szı/Bnnz içindir ki; Ocaklar, bu haftli~e lıepıinln mllmeuWerinin iftirakw 

MI.iki llelrab .ııdlrtı Ali Y çok lıuml bir ehemmiyeti haiz lerile oldu. Hallı: ı. ba ııeyalıat-
Raa B. de demiftlr ki: gönderecekler bulunuyor. Binaenaleyh; Ttırk ten çok mllltefit oldu. Her 

- GlzU emllki meb11kmin -- yurdunun bu sahumda Tnrko- cemiyet, kendi faaliyetinin hu-
tebanl edllıııeei için bir içtima H.her aldı~ gl!re bu ay calılan, ifa ~ttikleri 'fllZİfe D:°"" dutlanııda ldlylüyU takviye etti. 

llODWlıla Pragdn i>fttlln Balkan .....ı.a fcll•ol lııir lu1i,et ...,_ ...... ...,......_..,.. 
r••lllleriıim aeneler ipa- mvaua ....... tetldk ...... _ _.__ n_ı -· 

Ayvalıkta 

d -a~! .... Yllnlll'e utmaar, am ..... e •~il iakdAp •e teceddtlt- • eder hazır 
dl itaret Ye bul._ eden blytlk ıca:U ha.d Tarlroc:aklan; meaa- içtimalarda, ziyafetlerde 
bir <&ikan lılk6metlen pzetem) ilİDİ iç hedefe teYcih etmek balmmrlar Ye baabaya indikleri 
-'--• ..,.ttle ytlrOyor: zaman Ocaja utrarlar, ihtiyaç ~caktır. Tlrldye, Balp- 1-Fikrt, 2-lkbsadi, 3-0.- ye arzuJan berinde, OcağJ 
l'İabln, Romanya Ye Y unanidaaa bili mamullbn halk arumda kendilerinin en kuvvetli meaaedi 
ait yazı ve rem.leri ibtiv_.. eden •evacını ve halkın kullanma11nı bilirler. 
bu mec:muamn 200oo() nO.haıı 

Bunu temin için birlikte Sıhhi bir .müeuese 
içtima yapıldı açıldı 

meccanen dOnya tehirlerıne da
jablacaktır. Bu esere •ttirakimiz 
için hilldimetiJllize mllracaat 
edilmif ve bunu& &zerine Tnr
kİJemize ait sahifeler iç n tanınmlf 
muharrirlerimiz tarafından yaz1-

~ birHiinde dla ikinci .. .__ ,..,.......,. 
• '-•da ,..& aanayiin 

.._,_. etrafmc1a huarlanaa 
,..... .._ak.,.. edilmipü-. 
......... dert macld.,t ilatift .......... : 
1-T.arı...._ 
2 - ...... ili. 
3 - Yllraek --~eli eaaebi 

m8eu11elerine lraqa ~ ml-
eueaelerinin lıimaJeli. 

4 - Kredi temhal. 
Neticede bu PfO&t• •JDea 

kabul edilerek lımat ...,....,_ 
ierian bildYilme1i leaaip edil-

t.. üzerine reİI IClıaa 
Ziya Bey dOn akfam Ankara,. 
aitmiftir. 

Haber aldığımıza .aua~ Sa: 
•ayl b;rliji, birlijin himayem 
Ye ibtiyaçlan hakkında B •. M .. M. 
1 ie' Kbam Papdan bazı ~c:a
Jard. bulunmaya karar verm~. 

8-un için pazarteai ~il bır 
lıeyet telırimizde bulunan Papyı 
tiyaret ederek bu temennilerüd 
~tir. 

Veni tefrikamız 
Montekarlo 

rezaletleri 
9lc Jalcuacia <Valat) llltualanada 

lan nuıkaleler Pnia pnderiJ
miftir. 

-----------
Adalar elektri(Ji 

Adalann elektrikle tenviri 
iPla Emanetle eJektrik ,;rketi 
aramda yapalal kta olan mll
akerat intaç editmiş ve ıtilAfna
me tasdik edibDek Ozre Nah~ 
veklletine g6nderiJmiştir. 

y apdan itilAfılameye gire, 
elektrik fabrikll' kartalda tesis 
edilecek, oradall kablolarla ada

Dl}'arıb~lclr 1tlr1tOC11iı maMlıt end!menı 

lara cereyan verilecektir. 
ain edecek tqvilderde bulun- 2 - iktisadi faaliyet: 

mak. Her Ocağın lcendi muhitinde 
lılırf /11ijllJ1et inkitafa m6sait esaslar lizerinde 

Kflç(lk HAn lar A - Ocaldann bu esaı'a en çahfmak. Mesainin bu kısmında 
_ p a ,-eas ı z - ytlksek dikkatini, yeni harf erin her Ocak muJııtinin zaruret Ye bt • tecln.i meselesi tetkil ediyor. 

Bir çok ' ıyaç arı Ocakl81; açbldan kurslarda ted- icaplanna göre hareket etmek-
Malıablrim1z1a bildlrdijine ıra- DiZ vardır. Bunlan ri .. b muntazam bir .. kilde idare tedir. Diyanbekir ve Manl'a 

re Ayvaalakta, fimdiye kadar. iıtediffnlz y r re veya veya açılan halk denanelerinde Türk Ocaklarında liaan kunlan 
ekailditl 1«tk apcla mahaua kimseye duyu, amaz· azası ile faal bir vazıyette bu'u· vardır. 
olon 87lılal bir mleue• ... -..-.... ıınız. Bundan do ayı nuyor. 3 - Mamallh dahiliyen;n kul-_.,uıı l Menular, muhiti allkadar MOaıueyi apn operatar Nazım meyus O ınayınız k ed~cek esaslar üzerinde konfe· Be•clir v·-& vrr ın kü _ü 

J • Aft.l I ~ ranslır tertip etmek. Geçen "Ayvalık 11
hhat yordu,, iımini ilanları her türJü müt- sene, her oak, bu esasta mDı 

tıı11Jaa ba mi- Edremit, kü üniize çare ola ıefit edecek mevmlan intihap 
Bergama, Ayvabk ve dvannın cakbr. etmekle hem balkı fikri bayabn 
llhbl ihtiyaçlanna Ceftp ver- Bu küçük ' anla• 1 lerıetlerine ahıbrmıı hem 

Yeni tefrikamız 

Montekarlo 
rezaletleri 

mekte ve Helyoyan m.l:emi b 1tr ' de kendisı·nı· 1'11at etmek auraiJe O . .._ nı__ araıaz acara"" z 
roatken, ıtra YIJO-, anutenal JLe!~:=::...;-.-----~ faideli bir vaz.fe glrmllftllr. ~---------__, bulunmaktadır. 

Pe\ yakında (Vakıt) ıfitunlarında 
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[ ( V AKIT) ın T elgrar HAB~R._L_E_R_i ] s p o 
fiüzel gözler 

Cevaplarınızı 
gönderiniz 

Müsabaka kuponlarını 10 
gün müddetle kabul edece
ğiz. Bu 10 gün içinde mat
baamıza müsabaka kupon
larile birlikte gelecek cevap
lan tetkik edeceğiz ve doğru 
cevap veren karilerimiz ara
sında kur'a çekerek kendi
lerine çok cazip hediyeler 
takdim edeceğiz. 

Hediyelerimiz 
arasında 

1-Muaon mlistahzarabndan 
podra, lavanta, braı ta
kımı, kolonya, losyon, sa
bon ... v. ı. 

2-Zenit gramofonu. 

3-Bilek ve cep saatleri. 
4-Gramofan pliklan. 

5-Yazı makinesi. 

6-Alb tane fotograf çek
tirmek hakkı ... 

7-Sinema duhuliye karne-
lari ... 

8-V AKIT ismini taşıyan 
bir halı seceade. 

v. s. v. s. vardır. 

-Okuyucularımız eksik nüs
haları fdarehanemizden her. 
zaman tedarik edebilirler -

)anılmasını temin: 

Bu mevzu, Ocaklann çok 

hassas dikkatini celbediyor. Bir 
müddet evvel Diyarbekirde açı-

lan yerli mallar sergisinin tertibi 
çok mükemmel ve sarfedilen 

emekler çok yüksek idi. Halk 
serginin ehemmiyetini takdir et· 
ti. Hatta civar vilayetler ye 
kazalar halkı bile ziyaret etmek 
ve görmek üzre geldi. 

On beş gün devam eden sergi 

otuz iki bin ziyaretçi tarafından 

gezildi ki; nüfusa nispet edilirse 
bu rakam memnuniyeti celbe
decek bir yekfın ifade eder. 

Hülisa, bu havalı Türkocak

ları milli harsı n tamiminde, halkı 

alakadar eden içtimai ve iktı

sadi mevzularda ifa ettiği irşat 
itibarile çok yüksek bir vazife 

görmekted r. Hususile muhterem 

birinci umumi müfettiş lbrahim 

Tali Beyin yüksek müzahereti; 

Ocakları vazifelerinde teshil et
tiği gib·, teftiş seyahtlerinde 
mevcutsa mutlaka Türkocakla-

rmda ikamet ve orada halk ile 

temas etmesi, ocakları Müfettiş
lik faa iyetine merkez yapması, 
Ocaldarm mevkiini halk naza· 
rında tamami e göstermiş bulu 
nuyor. 

ikinci mektubumda pek ziya
de ı ağbet gören bu sergi hak
kında tafsilat vereceğim. 

Ulvi 

\' eııl tef rlkdmız 

Montekar.u 
rezaletleri 

Pek yakında ıValut) sütunlarında 

Neden şikayet 
ediliyor? 

Rusyanm Baltık denizi filo
sundan birkaç harp ge-

misinin son günlerde Karade
nizde ki Rus tezgahlannda ta
mir vesilesıle BoAazlardan geç-. 
miş olması beynelmilel siyaset 
aleminde adeta bıç beklenmiyen 
bir hadise tesirini yaptı. Bilhassa 
Balkan memleketlerinde garip 
bir telaş uyandırdı. 

Bazıları Rus gemilerinin bu 
hareketini Londrada aktedilen 
bahri tahdidi tesıihat konferan
sına, diğer bazılan Balkan dev
letlerine karşı bir nfimayiş telakki 
etti. Hatta Rus gemilermin bu 
hareketine atfedilmek istenilen 
maksada Tliı kiyeyi de teşrik 
edenler oldu. 

Boğazlardan İngiliz gemileri 
geçiyor; herkes bunu pek tabii 
g~rü~or. Fransız ve ltalyan ge
mılen geçiyor, hiç bir kimse 
telif etmiyor. Hatta Yunan ge
mileri serbest serbest girip çıkı
yor; gene hiç bir taraftan birşey 
söylenmiyor. Fakat şayet bir gün 
Rus gemileri geçerse mühim bir 
hadise oluyor! Bu hadiseye türlü 
türlü manalar veriliyor! 

Halbuki Boğazlardan serbest 
serbest gelip geçmekte olan ve 
bunu kendileri için pek tabii bir 
hak telakki eden memleketlerin 
hiçbiri Karadenize sahil değil
dir; gemilerinin Boğazlardan ge
çişi hoş görülmiyen Rusya ise 
Karadenizin hemen yansına ma
liktir. · 

Acaba K~radeniz ile uzaktan 
ve yakından bir alakası olmıyan 
memleketlere ait gemilerin Bo
ğazlardan geçişini hoş görenler 
netlen dolayı Rus gemiteri için • 

böyle bir .hak tanımak istemi
yorlar? · 

Henüz pek iyi habrlardadır ki 
Lozanda Türk murahhasları Bo
ğazların tamamen Türk bekçi
liği altında bir geçit olarak 
kalması te-zini müdafaa ettikleri 
zaman herkesten evvel bugün 
Rus gemılerinin Boğazlardan 

geçişine karşı sinirlenen memle
ketlerin murahhasları itiraz edi
yorlardı. Uzun mücadelelerden 
sonra nihayet Boğazların ser
bestisi esası kabul edildi. Bo-
ğazlar mukavelesi namı ile 
beynelmilel bir karar imzaladı. 
Bugün Boğazlar bu mükavele 
mucebince serbest bir geçit 
değil midir? Öyle ise Rus ge
milerinin Boğazlardan geç:şı 
neden dolayı gayri tabii bir 
hadise gibi telakl i edilmektedir? 

Hakikat şudur ki Boğazların 
kapısı açıldıktan ve Türk mille
tinin asır ardan beri elinde tut
tuğu anahtar alındıktan sonra 
bugünkü beynelmi el şeraite gö
re her memleket gibi Rusya da 
Boğazlardan serbestçe geçebilir 
ve yarın kimin geçeceği de belli 
değildir. Binaenaley eğer ortada 
şikayeti mucip olmak lazımgelen 
bir hal varsa bu da ancak Bo
ğazlar mukavelesile kabul edi
len serbesti usulünden ibarettir. 
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Rad~.köy tramvayı 
Bugün Uskildar tramvayı idare 

meclisi toplanacaktır Tramvayın 
Haydarpaşadan Kadıköye tem
didi için Necmettin Sabir B. 
bir proje ha:ıırlamıştır. 

Bugünkü içt mada bu proje 
tetkik edilecek, sonra Haydar
paşa-Kadıköy hattının f e ndidi 
münakasaya konacaktır. 

Bu hat içın 8 tane de motris 
alınacaktır. 

lngilterede bolşeviklik B 1 .. 1 
Paris, 3 (A.A)- M. Tardieu, ittihazı lazımgelen tedabiri beyne mı 

öğleden sonra Sovyct sefirini kararlaştırmak hakkının hükfı- 0 k S maç 
kabul etmiştir. Cereyan eden mete ait olduğunu ili ve et
mükalemelerin Fransada bazı miştir • 

Müteakıben şu sualler sorul-
Bolşevik tetekkülleri faa'iyeti muştur : cc İzvestiya gazetesinin 
hakkında olduğu zannedilmek- İngiliz - Rus itilafını müteakıp 
tedir • merkezi icra komites:nin faaliye-

Paris, 3 (A.A) - Sovyet sefi- tinde bir tebeddül olmıyacağını 
rinin hariciye nezareti nezdinde yazdığını ve itilafın imzası fer
vuku bulan teşebbüsü üzerine dasında Sovyetler tarafından ulu 
Sovyet sefareti etrafında gayet orta nakzedildiğini inkar edeb 1-
sıkı inzibat tertibatı alınmıştır. mişsiniz.» Mtster Henderson, buna 

Echode Paris gazetesine ne- karşı «bir şey inkar etmedim ve 
zaran; M. Dovgalevski M. Tar- etmiyorum» cev abını vermekle 
dieu den matbuatta Sovyetler iktıfa etmiştir. 

M. Çemberlain M. Henderso
aleybine yapılmakta olan müca- nun üçüncü enternasyonahn pro-
deleyi tevkif etmesini talep pagandası hakkmda Sovyt:t se
etmişse de Fransız başvekili firine yaptığı şikayetamiz tebli
Fransada matbuat hürriyetinin gata bir cevap alınıp a'ınmadı
mevcut olduğunu, bu hususta ğını sormuştur. M. Henderson 
müdahalede bu)unamıyacağmı, menafıi umumi yenin bazi ahval
matbuat cürümlerile mahkeme- de ihtiyarı sükutu istilzam etti
lerin meşgul olacağını ve bu ğini söylemiştir. 
bapta yaloız olanların hüküm 
verebileceklerini beyan etmiştir, 

paris, 4 (A.A) - Maten gaze
si yazıyor: Ceneral Miller Paris
teki Sovyet sefarethanesini bas
mak için tertibat almak niye
tinde bulunduğuna dair olarak 
Moskovadan tereşşuh eden ha
berleri kal'i surette tekzip 
etmektedir. 

Londra, 4 (A.A) - Resmi 
lngiliz telsizi : 

lngilterede bolşevikler ·tara
fından yapılmakta olan komünist 
propagandası hakkında Aavam 
kamarasında hariciye nazırına 
birtakım süaller aorulmuşlur. 
Mis er ff ~ıideii6tr cevaben : 
" HükilmMhl bu mes'clede te
enni ile hareket etmek ve tah
kikatı 18.zimede bulunmadan 
evvel müstacel bir karar ver
memek azminde bulunduğunu 
söylemiş ve ciddi şikayetlere 
sebebiyet verecek ahvalin zuhu
runda parlamento ile birlikte 
bunlann iza esi çaresi aranaca
ğını ve fakat memleketin emni
yet ve menafini sıyanet için 

Büyü.k Hamidin 
doğduğu gün 
Üst ıaralı bırıncı aayılamı :ıdadır J 

Evet iş, Hamit gibi zamanla 
devi rlerle h.uşatılması kabil ol
mıyanlara taallük ettikçe böyle 
düşünmek yanlış sayılmaz. Ama 
unutmamalı ld "Putları yıkalım!,, 
narası kulaklarımızı tırmalamıştı. 
Gerçi, halden anhyanlar, bu ba
ğırışın Hamidin ·keskin ışığından ı 
gözleri yanan yarasa sesleri 
~lduğunu bilip gülümsemişlerdi. 
işte bugünkü hürmet coşkunlu
ğu, Hamide alkış olmaktan çok 
gençti in kendi kendini üstüne 
sıçradılan nankörlük kirinden 
kurtarmaktır. Yoksa bi ıriz ki 
Hamıt, ne alkışla ne kabarıp yük
selir. ne nangörlükle düşürüle
bilir. 

Hamit, edebiliğin sağlam ka
idesi üstünde yükselmiş çetin 
hamurlu bir heykeldir. Ona sav· 
rulan inkar baltalan o baltaları 
kullananların kafalarını düşür
mekten başka bir şey yapmaz. 
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Maznun 
Kaçtılar m,, 

kaptanlar 
kaçmadılar mı '? 

~~---------~~---------~ 

Hırisis suvarileri aranıyor 
Dün akşam çıkan bir refiki

miz, Marmara da V arna vapuru
nun batmasına sebep olan Hıri
sis vapuru k_aptanlarının kaç· 
tıklarına dair bir haber kaydedi-
yordu. 

Bu hususta tahkikat yaptık. 
Adliyede bunların kaçtıklarına 
dair malümat yoktu. Mahke
mede hazır bulunmadıkların
dan, dokuz ıubat sabahı ağır 
cezaya zor a getırilmelerine dair 
verilen karar mucibince iki kap
tan hakkında ihzar müzekkere
leri yazılmış ve zabıtaya gönde-
rilmiştir. 

Kaçtıkları resmen tahakkuk 
ederse, usulen kendisine mühlet 
verilecek, gene gelmezlerse du
ruşma yapılamayacağından, maz 
nunlar ele geçinciye kadar 
muhakeme kalacaktır. 

Birinci ticaret mahkemesinde 
tahkikatı yapılan tazminat dava
sının tahkikatı esnasında da şa-
h" tJer gelmiş, kaptanlar gelme
mişlerdir. 

Müddei umumiJik, zabıtaya 
bu iki maznuna pasaport veril
memesini bildirmiştır. 

Dün bu hususta kendisi ile 
görüşen bir muharritim ı ze polis 
yolcu müdürlüğü erkanından bir 
zat, bu adamlara kat'iyen pasa
port verilmediğini söylemiştir. 

Yunan sefaretancsine telefon 
ettik. 

Oradan da bu hususta birşey 
söylüyebilecek salahiyettar kim 
se bulunmadığı cevabını aldık . 

Nuhakkak olan, maznun kap· 
tanların bir müddettenberi or
tada görünmedikleridir. Bu te· 
gayyübün l arice fırar mahiye· 
tinde olup olmadığı, henüz res
men, belli değildir. 

Şerit B. dıyor ki ... 
Dün gece geç vakit Polis mü

dürü Şerif B.i telefonla arayıp 
evinde bulduk . Bu husustaki 
şayialar hdkkında kendisinden 
malumat istedık. Şerif B. bize 
şu cevabı verdi: 

-Böyle bir firar hadisesinden 
ma um attar değilim. Pasaport· 
suz olduklarına nazaran kaça
mazlar. 

Küçük Kemalin 
mühim maçı 

Bu cuma pek mühim bir b 
maçı seyredeceğiz. Galatasar 
küçük Kemal şehrimize g 
Roman ıa şampiyonu KarpeD 
karşılaşacak. Galatasaraylılar, 
gün Kırmızı-Sarı ceketi ile 
him bir jmtihana çıkacak 
pıyonlarının Romanyalı karş 
da ademi muvaffakiyete uğ 
maktan korkuyorlar. Boksu 
venler de boks sahasındaki 
ilk beynelmilel imtihandan si 
leniyorlar. Her halde muhakk 
o an bir şey var ki o gün ç 
asabi çıkacağımızdır. 

Çünkü memleketimizde sıkl 
tinin en iyisi olan kıymetli 
amatörümüz, komşu bir mille 
kendi sıkletinde en iyisi o 
boksörile çarpışıyor. 

Bu maça her şey karışmış 
Boksta beynelmilel mevkiı 
ve Avrupa şampiyonasında el 
edebileceğimiz derecenin aş 
yukarı tahmini ... 

Küçük Kemal Cuma gün 
maçile 45 inci müsabakas 
yapmış olacaktır. 44 müsaba 
bir amatör için kafi bir tec 
bedir. Yumruklarin kuvveti 
gelince, kilosuna göre, vasat b 
profesyonel kadar hayırlı vur 
küçük Kemal, Romanyalıya 
cihetten aşağı değildir. Antre 
manlarla 1 O devrelik nefes 
temin etmiştir. 

Şu halde bizim için meçhul ol 
bile, cuma günü Küçük Kemal' 
karşısına çıkacak olan rakip 
olursa olsun yukarda yazdığıdl 
esaslarla bizimkine tabamdl 
edilemiyecek derecede faik 
maması lazımdır. Her hatd• 
Küçük Kemal Balkan şampiyo~ 
farını yenmek için bütün mest 
yetlere maliktir. 

Netice; burada bir çok ferJ 
hesaplara karilerimi2i sıkmad1' 
söylıyelim ki ilk altı ravutu sJ 
ve tehlikeli bir yumruk üzerİ" 
düşmeden geçirirsek maçın lebİ' 
mizde bitmesi çok muhtemeldi' 

Bir ltalyan vapuru bad 
Paris, 3 (A.A) - Briolj ol 

mında bir İtalyan vapuru Ruoilr 
be bir kayaya çarparak batııl~ 
tır. iki k"şi kaybolmuş, üç k 
yaralanmışb. Mütebaki tayfal,t 
başka bir gemi tarafından kıJf' 
tarılmıştır. 

Çarşamba 

m 
Şubat 

1930 
17.'' Gune~in doluşu: 7,07 - balı#' : 'tf 

Ayın doğuşu : 10,05 - batışt : J, 

iltar . 1:Z,31 ims1Jk ı 5)I 

-------~~~-------Namaz vakitleri 
Sabah Üfl• lktndı 

5.45 12.28 15,13 
4kt•"' 
11,3ı 
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Vilayette: Adliyede 

80 ner lira 
MuaJlim m.ektebi me-
2unJarına elbise parası 

verilecek 
Muallim mektebinden bu sene 

1. el mewn olanlara seksener ıra -
b. ·ı · ı~ ım gel-ıse parası verı mesı az . 
mektedir. Umumi vilayet rneclı
ıinden müsaade alındıktan sonra 
bu para verilecektir. 

o& 

Muhasebei hususiye 

Maaşlar bareme göre 
tesbit edildi 

VilAyet rnuhasebei hususiye 
mfidürü Cemal B. Barem kanu-

go"re Vi ayet memurlarının nuna , . 
maaş derece erini tesbit etmış-

t . Yalnız maarif müdürlüğü 
ır. . 

n cmurlarile muallimlerin listesı 
rüz gelmediğinden bu liste 

cni!mektedir. Maarif maaş· 

da tesbit edildikten sonra 
· , umumi vilayet meclisine 
.. cektir. Baremin tatbiki 
.,ısi e bu sene vilayet büt-

c • ~in masraf kısmı azacık ka-
. rmnktadır. Mnahaza bütçe-

n n t evzini için tetkikat yı- pıl
maktadır. Vilayet meclisine mü
tevazin b ir bütçe verilecektir. 

Kaçtılar 1 
Fakat yakalan•p Bey
koz . Kan!ıca yoluna 
tt:krar gönderilecek er 
bfıari~ berleJi naktisini vermi

ye~nt- birlc99 le.fite weçe• gtm 

Kanlıca - Beykoz yoluna sevk 
olunmuşlardı. Bunlardan bir kıs
ınmın oradan kaçlığı anlaşılmış
tır. Vi ayet po is müdürlüğüne 

enıir vererek bu kaçakl arın t:V· 

ltrine gidılerek tutulmalarını 
ve derhal kaçtıkları yere iade 
edilmelerini, orada sıkı bir kon
trola tabi tutulmalarını bi dir
miştir. Şimdi polis bu adamları 
arıyarak bu:makta ve işe sevk
etmcktedir. 

Post.ada: 

Çalışma saatleri 

Neşriyat dolandırıcılığı 
Tahkikat bitti, müddei umumiliğin 
mütalaası alındı , karar verilmek 

üzeredir 

1300 lirasını aldılar 
Dolapderede 3 fırını olan Is

mail Hakkı B. Beyoğlunda Çu
kur sokaktan geçeaken iki meç
hul adam önüne çıkarak ustura 
çekmişler, . Ismail Hakkı Beyi 
soymak istemişler. Mümanaati 
ustura ile yaralıyarak 1300 lira
yı alıp kaçmışlardır. Po is bu 
iki meçhul adamı şiddetle aran
maktadır. 

Emetullah H.ın 
başına ge•en 

Şehzade başında Reşit paşa 

BAT-
T entijrdiyot içti 
Kadıköyde İbrahim ağa soka

ğında otur an tornacı Reşit Ef. 

zaruretten dolayı tentürdiyot 

içerek intihar etmek istemiş, 
kurtarılarak tedavi edi 'mek üzre 

Tıp fakültesine kaldırılmıştır. 

sokağında oturan Emetullah H. 

gece evine dönerken meçhul 

bir abam tarafwdan 30 lirası 
çalınmışbr. 

~----ıu ...... ._..~ ............... __ ~------
Emanette: 

Belediye meclisi 
Seyrisefainde: 

Raka beti izale 

Makarna. fabrıikası 
- '8a1Ckallai' 'll8bj>ertıttff iUH 1i~i'' 

cağı makarna fabrikası için Ci
balide Karpi değirmeninde yerli 

Undan mamul bir tip üzerine 

1 

· Uu nkşnm l\ lcze~ n bale i \' ollcr ak· 
rob:ıt numcrc san 'atkAr komcıı) a. Filim; 
('.,azhant kıraliçesi 

i 

- -
chzadcbaşı 

tecrübeler yapılmış ve nümune- TÜRK JNEMA TİYATRO CNDA 

ler alınmıştır. Her akşam komik Cevdet Bey tcm-
F akat kooperatifle Şehrema- sıllcrl sinema thntro 

Duhuliye 20 kuru, tur 
neti arasında olan ihtilaf dola- 1-------------111 
yısı ile bu formülün nümuneye 
muvafık olmadıgı kooperatife 

bildirilmiştir, 

Diğer tara tan haber aldığımı~a 
nazaran değirmen sahibı de cemı-
etten fazla kira istediğinden 

y h". 
bakkallar bu teşebbüsün te ırıne 

karar vermişlerdir • 

'l ~pdxı~ liyalrosunda hu akşam saat 
21,30 da. 

Fazilet 
Kuklasz 
3 Perde 

Nakili : 

ŞEHREMANETf 

m ~ ,. 

l ıııı 1 
Bütün posta dairelerinde bir 

aydan beri heyeti vekilenin 
karan i'e mesai saatleri 9,5-1,5 
ve 1,5-16,5 olarak ~ a~ ul edilmiş 
ve gece üceretleri de kaldırılmış
tır. 

Haber aldığımıza nazaran bu 
yüzden pakaet postahanesi mü
düriyeti ile lstanbul baş müdü
riyeti arasında bir ihtilaf çık
ın ştır. 

Bııgiin asri tiyatro inşa
sını 111iizakere edecek 

Mi li vapur kumpanyalan ile 
Seyrisefain arasındaki rekabetin 
izalesini temin için dün ticaret 
odasında bir içti~a yapılmışbr. 
Burada Seyrisefa~n ve. tüc~r 
vapurlarının ücreti tetkık edıl
miş ve neticede rekabet içm 
Seyrisefain navlun ilçretJerinin 
diğer milli vapur tarifelerinden 
% 20 aşağı oldı ğu görül~üş~ür. 
Komisyon bunun tamıkı ıçın 
haftaya gene toplanacakbr. 

7urkocağında konferan~ 

Şubatın 6ıncı perşembe günü 

k aat yirmi birde doktor 
8 şamı s 
Osman Şevki B. tarafından (Tıp 

Mebrure 
Hurşit 1111111/ 

Cuma matine saat 14,30da. 

Paket pastahanesi memurları 
bu sistem hilafında her gün 
9 dan akşam 18 e kadar çalış
bnldıklarından şikayet ederek 
haksız muame'eye duçar. olduk
larını iddia etmişlerdir · 

I1ava jıırnalz 
. Haber aldığımaza nazara~ şeh-

rırnizde b l havai seyrusefer • u unan d . 
fırketıeri deniz ticaret mü ürı 
~etine müracaat ederek seyir 
Jurnallaaının her gün idarece 
~asdikini istemiş lerdir. Eskiden 
fı onsolos ve sefarethaneler tara-

ndan Yapılan bu muameleyi ti· 
~reti bahriye müdüriveti sa!a
•• 'Yketi har ı cindc görtı"~k iktısat 
•e il r · k 
ttaıit:U:nı eyfiyetten haberdar 

Cemiyetı belediye bugün saat 

2,5 ta toplanacaktır. Bugünkü 

müzakerat arasında bir A lman 

inşaat şirketinin teklifi de vardır. 
Bu şirket şehrimizde asri tiyatro, 

han ve hamam inşası için Ema

nete müracaat etmiş,' Emanet de 

müracaatı Cemiyeti belediyeye 
havale etmişti. Cemiyeti bele

diye kavanin encümeni teklifi 

tetkik etmiş ve müzakere 
edilmek üzre heyeti umumiyeye 

sevketmiştir. Emanet bugün ce

miyeti belediyeden asri bir 

tiyatro binası inşası için Alman 

şirketile müzakereye girişilmek 
üzere müsaade istiyecektir. Bu 

müsaadenin verileceği söylenil
mektedir. Ş rketle anlaşı1dığı 
takdirde Emanet asri tiyatro 
binasını Taksimde yaptıracaktır. 

Borsada: 

d etimizin tarihteki mev-me eny 
kii) mevzulu bir konferans veri-

lecektir. 
Bu konferansı müteakip kıy-

metli san'atkirların yüksek eser

leri çalınacaktır. Bu konferans 

ve konserden herkes istıfade 

ede bitir. 

Y"ni neşru•at 

İik mektep muallimlenne 
Şama defleri 

Muallim Ahmet Halit kütüp
hant si ilkme;ktek muallimler'.i 
için izahlı bir şema defteri ter
tip etmiştir. Her muallimi ehem
miyetle a lakadar eden bu eseri 
tavsiye ederiz. J ngi/iz lirasz 

İngiliz lırası dOn borsada l0
3
S ~9 iLA 5 MART 1930 DA DEVAM EDECEK, kruşta açılmış ve 1033,75 kruı- ~~ 

ta kapanmıştır. Borsada dün de 1 Vıyana beynelmıJel sergisini : 
mele hararetli cereyan etmiş ~ 

mua t fazla oırnuştur. Bu gün- Ziyaret ediniz. Avrupanın en mühim a! ı m merkezıdir. Avus- • ve sa ış k . h b ı ı 
lerde manifatura ve şe er ıt a· turyanın ütün sanayj merkezleri ve Avrupanın en müh m (il 
latı fazla olacağından s.atışıo da ~· devletleri çok faydalı ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. Jyi ~ 
tezayi~dü beklenınektedır. ve ucuz mal tedarik için kaçnılmıyacak bia fırsattır. Ziyaret- ili 

Altın nızıamelesi .. çileıe teshilah lazıme gösterecektir. Tafsilat Avusturya sefa- lMJ 
S günlerde borsada Attm ·• retinden alınabilir. İstanbul - Viyana ( Sofya tarikle) seyahat ~ 

.. ~n de muamele yükselmeğe için tenzılatlı fiatla bilet verilmektedir. Huviyet varakaları ~· 
l .z !rıne b ft l 887 k 
başlamışlar. Bir 

8 
a evve fahri mümcssileri ve Galatasarayda ve Pera Pa as arşısında • 

kuruş olan Altan dün 
915 kuruş- •• ( NA TI A) seyahat acentasından tedarık edilebilir. 

ta açılarak 917,5 kuruıta ka- Vi}~IBB]fllffi?J ~~~~ 
t.; fiiH~~~~~ panmıştır. 

ı 
" 
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Zampara Kır al ---------------45 -~ 
Bedbaht,! sana bunu kim öğretti ? 
Zevcesine ihanet etmekle beraber ıerefini 
vikaye eden lq.ral gü~el gözdesinin yüzüne 

bu sözlet i bağırdı 

Hiitha 
Kıral on b~nci Lui kırk dokuz ya

şında olmasına rağmen on iiç ynşmdalti 
"O Morfi. yi zlfnf hücresine almıştı. Kı-
1.ın resmini ilk getiren ressama elli Ura 
ihsan edildi; kızın ablasına bir şey TC· 

rilmedi. 
Yalnız adresini atDTak yalunda 

taltif edileceğini söyledi. Filha
kika kadına ertesi gilnll bin 
altın gönderdiler. Almana ge
lince resmim için bana yirmi 
beş altın verdiği gibi "Pattı,, nün 
j'anındaki resmin bir kopyasmı 

beqim için çıkarmağı vadetti. 
Buadan başka özliyeceğim bü
tün kız resimlerini meccanen 
yapmak vaadinde bulundu. 

Rum aktirisin eline beş yftz 

.çift altını getirdikleri zaman se
vinci görülmeğe seza idi. Bu
kadar zengin olması benim him
metimle kabil olmuş olduğundan 
minnettarlığını bana ne suretle 
ifade edeceğini bilemiyordu. 

Genç güzel 11 O Morfi " ye 
gelince - kiral ona daima bu ismi 
vermiştir saflığı güzel ve nazik 
hareketleri dolayısile kıralın 
gönlüne girdi. Letafetine gelin
ce emsalini görmediğini söyle
mek kafidir. Kıral onu • Parko
ser,, de kimsenin uğnyamıyacağı 
harem gibi bir apartımana 

naklettirdi; yanma yalmz mai
yetinde1d kadınlar girerlerdi. Bir 
sene sonra ktiçük kızın bir 
erkek çocuğu oldu. Bu çocuğun 
ne olduğunu Allah bilir. ÇUnkü 
kıraliçe Mari Lehçinkanın sağlığı 
müddetince on beşinci Luinin 
piçlerinin ne olduğunu kimse 
bilememiştir. 

« O Morfi • üç sene ll'Om'a 
nekbete uğradı. Fakat kıral onu 
kapı dışarı ederken kendisine 
400,000 fırank drahoma verdi, 
ve Brıtanyah bir zabitle evlen
dirdi. 1783 te Fontenbloda bu
' mduğum sırada bu izdivacın 

ahsulü olan ve anasına tama· 
men benziyen yirmi beı yatında 
nazik bir delikanlı ile göriiştilm. 
Bu delikanlı anasının mazisini 
bilmiyordu; ona bunu öğretmiye 
lüzum görmed"m. İsmimi defte
rine kaydederek validesine ta
rafımdan arzı hUrmet etme.ini 
söylemekle iktifa ettim. 

Monako prensinin baldızı ma
dam dö « Valantinua » mn ha· 
inliği güzel " O Morfi " nin sa
raydan çıkanlmasına sebep ol
muştur. Pariste çok tanılmış 
olan bu kadın günün birinde 
alay olsun diye iUzel " O Mor
fi ,, ye: 

" Kırala sorunuz cadı karı

sına nasıl muamele ediyor t ,, 
demişti. Tuzağı keşfedemiyecek 
kadar safdil olan genç kadın 
bu edepsiı suali kırala irat etti. 
On beşinci « Lui » fevkalade 
gazebe gelerek, hiddetle sordu: 
« Bedbahtl bana bu suali sor
mamzı size kim öğretti ? » Z • 
vallı " O Morfi ,, kıralın ayak
larına kapanarak hakikab ifşa 
etti. 

Kıral onu terketti ve bir daha · 
yanma gitmedi. Konteı dö 

" V alintinua ,, i1tf sene mOd· 
detJe ııarayda g6zftkmedi. Zevç 
ııfatile kansına karşı olan ku
surlanm mükemmelen bilen bu 
hilklimdar kll'al sıfatile ona 
lraJ'Jl lmlarla kalmak istemezdi. 
Kıraliça aleyhinde söz s~yliyen 
mutlaka lriıarane uğrardı. 

işin böyle olduğunu " Morfi ,, 
bizzat . madam dö " Baray ,, a 
ıöylerDif; 1757 de Madam dö "Ba
ray ,, la g6riifttiğüm bir aırada 
madam bunu bana anlattı. 

Kazanova mn verdiği bu taf
ailit karalın knçük metresinden 
biri hakkında en hakiki malu
matı •ermektedir. Omorfi "Oros
pu anne,, nin yaziyetini en zi
yade mlitklllleştir en kızlardan 
biri ollDUfhır. Şurasını taadika 
mecburuz ki Venediklinin yaı:
dıkları mabz hakikattir. Maa
mafih bazı noktaların bir miktar 
taabih Yeya itmamı lizımdır . 
Evveli Kuanova ve Patü niln 
Sen Loran panayırında g&rmftş 
oldukları "Morfi,, nin hemşiresi 
Opera Komik aktiriılerinden 
Viktor Morfi idi. Kendisi ordu 
FJandıda iken ordu ile giderek 
tant6ı:ltık yapmıf olduiu için 
Felemenldl diye 9&ğnhrc:lı. Sen 
Lor~n panaym 30 haziran ile 
25 ağustos arasında kuruldu
ğuna g6re 1752 temmuzunda gö
rütmtiı olmaları muhtemeldir. 

Zaten Kazanovanın bize haber 
verditine g6re · Morfi Ailesi o 
sırada Silviya Baletinin evinin 
karş1&ında ikamet ediyordu. Po
lia raporları da bu malCimab 
teytt tıdiym. Kazanova Baleti 
ailesi ile gayet samimi idi. Şu 

halde ahllkça pekte pyanı tav
tiye olmıyan küçük Morfileri 
tanıması g6ç olmamııbr. Bunlar 
Margarit, Brijit, Madlen, Viktuar 
ve Luizon isminde beş kardeşten 
Kazanovanın Elen ismini verdiği 
bunların en knçllg6 idi. Peder
leri Danyet Morfiya Yunanlı 
Ye yahut lrlandalı idi. Her halde 

lngtlterede bulunmut İngiliz 
tahtına taftp otan Şarl Edvarm 
kitipliğinl yapmlf, ıonra da efen

diılnin evrakım kantbrdığı için 
Fransada tevkif edilerek bir 
mOddet bap.edilmiştir. Validele-
rine gelince ıui ahllkla töhret 
kazanımı bir kadındı. 

Asıl bizi alikadar eden Luiı; 
Morfi 21 teşrinievvel 1737 de 
Ruanda dotdu. Bu bapta ntifus 
sicillerinde keyıt mevcuttur. Şu 
halde on beşinci Luinin metresi 
olduğu zaman · on üç yqında 

olmayıp on bet yaımda idi. Po
lis müfettiti Möniye on iki ma-
yıı 1753 tarihli raporunda ıu 
tafsılltı veriyar: "Morfi gUz:el 
yapılı, narin ıimalı eımer fakat 
gayet cazip bir kızdır. Yatına 
göre vaktinden evvel yetifmiştir. 
Henilı on dGrt yqmdadır. Hem
tireleri onu bulaıık yıkamak ve 
ayakkabı temizlemek iİbi hiz
metlerde kullanırlardı . Nihayet 
milfterileriae ara aıra im tetla-

'l_ _ ~ 
IKüçiik ilanlar 

Piyankoda kazananlar 
Satılık hane aranıvor 
[frenkoy, Oöıtcpe, KıııltoprakJ 

ta ıümendüfer istasyontanna 
yakın dört, bet oda iki d6rıfim 

bahçeyi, suyu muhtevi aatılt1c 
hanui olanlar Vakıt ıaıctcll 
fdarehaneıinde M. Ş. S. adrt:Aae 
bildirmeleri. 

Kiralık hane 
Beyglunda klgir bir hanenin 

birinci katında iki oda bir mutfak 
12,50 Ura &yoğlunda bava sokak 
No. 1 tapıcı Ali ağaya müracaat 

Bir fO/Ör lbım 
Kuşadası. Dağ mahıflesinde 

mukim Sabahat H. la mtıhıbere 
edilebilir. 

Satılık ve kiralık konak 
Çarşıkapıda on alo odalı bahçe

li kağir konak kiralık ve saabkttr. 
Tel: Beyoğlu 1814: 

JUralıh oda 
iyi bir aile nezdinde, havadar, 

!ıhht Ankara caddesi 52 Ne. müra· 
caat 

Memur aranıyor 
Hu!ust elekttrik aletleri satacak 

memur isteniyor, ayda 100 iJt 15o 
lira kazanabilir. 

Tünel meydanında,Metro hanın

da, birinci kıttı (SATlE.) ye mit· 
racaat. 

c öLOM i 
Tramvay ~irketi müfettişlerinden Se

zai e.ın ze' ccsi A vronoszade Kerim B.in 
kızı Scmint Hanımın mupttll oldop 
hastalıktan kurtulamıyarak Yenik<Syde 
vefat ettiği teessürle haber alınmıftu. 
Beyanı tati!et ederiz. 

[Üst tarafı 1 ınci !ayıfamızdadır] 

rallı mlltlkatları bu gftnden 
itibaren karilerin• takdim ede
Midir. 

• - E•et ltw _.. ptyaulto 
Jld defa iaa&et etti. Hayrete 
dejmez efendim tali bu.. biri
ainde bet bin, ikincisinde 1500 
lira aldı. Banan için Koıkada 
iılettlği pastacı dOkklnını Kadi
k3yOne nakletti 1 lreadiıini orada 
bulununn. 

Tuhaf lletil mi, lıta tafwitlh 
nırerek muhatabına hayret et
memeaını tavsiye eden ı:abn 
Maat kendisi hayret içindeydi 1 

Bu mal6 .. b abnca derhal 
kadıkaylbih yohmtt tuttum ve 
HOeyin C.htt beyi bir pastacı 
dtıkklnnmı değil KadıköyO iı
keleıinin herindeki dans salo
nunun lahihi buldum 1 

Muhatabım. ıenç sayılabilecek 
bir yafta, bknaz bir zattı. Sa
lonan, dUYulan artiıt reaimlerile 
9ftal11 mndnrtnk odasında otur
duk. Mabatl .. ı derlıal kavradı 
•• Mtlattı: 

- Eakid~ m .. ardam beyim. 
Poliı m6d0riyetinde ~alışıyor
dum. Bir arahk komaer muavi
ni de olmUfbım. F abt aonra 
ticaretle hayahmı kazanmayı 

tercih ettim. Beyazıtta bir dilk
kln tuttum, m6ıkirat ıatmağa 
batladım ft elhamdtllillAh hayli 
para ka1anıyordum. Bir aralık 
herkes gibi bilet almata batla
.lım. Her lıetfde de 30 bilet 

rik eden bir dikitçi kadının ahyordum. · 
yanına girdi. Derkea Ef eecffm iftnh birinde 

Bu kadının yatHBCla bahmclup biletime 50 bin, arlcaıınclan da 
sırada kıralın hem oda hizmet- 15 bin lira cltııtü. tkısinelen 
çisi hem de zevkini tatmine me- his.eme dllten 6500 lirayı aldım. 
mur olan L&bel knçnk Morfiyi - Ümit ediyor mıydınız:? 
görmllt, ve kendi hesabına satın - Eh... Şöyle b&yle. Hafif 
almıJhr. Fakat temizleyip giydir- bir Omldim vardı. Fakat büyük 
dikten sonra kırala llyık oldu- hir aeYiııce kapılarak akılsızca 
ğuna htıkmetınlştir. İf görmedim. Paramı bir iki ay 

Eğer Möniyenin dediği doira ıonra gidip piyanko müdUrlil-
ise Kazanovanın Luiıonun resmi günden aldım· . . 
hakkındaki ifadabna ne demeli? - Ne yaphnK? 
Halbuki bu resmin hentız mev- - Efendim, 0 eneda bir alıçı 
cut olması Kazanovanın a6zleri- ı · bana mUAllat oldu, Kadıköyü 
nin daha doğnı olduğunu kabul iskele gazinotu bot. Orayı tuta-: 

hm, bir aile mutfağı yapalım, 
ettirir. Bu tabloyu reAam Butara e"V'lere aboneli yemek ıöndere-
atfederler. Yapısı gayet gllnl Um, dedi, ailem etti, kallem etti, 
ve caziptir. Mavi ipekle 6tti116 o aırada da gazino münakasaya 
bir yatak üzerinde yan çıplak bir konmuftu, tuttuk . 
kadın aat tarafı üzerine mamalf Bu arada Beyotlunda da iki 
yatmıfb. •• •bn aldım. 
Bqmı kaldırm1', kollunu. hir iyi bir niyetle ite baılamıthk. 
yubğa dayamJfbr. Hafif podnJı Gazetelere ilin illıı Ostfuıe ve
olan saçlan pembe bir kurdele riyorduk. Kaç kiti müracaat etti 
iie milzeyyendir. VOeuduna sar- zannedeniniı? 
mıt olduğu bir pz mqlalı q
kllinin letafetini daha ailıel 
göstermektedir. 

Renkler o ka<hır fhel yaprl
mlfb ld reuamın e nadir .ftcocht 
fırçasile okşadığı zannedilir . 

lıte 1913 mayısında 900,000 
franga satılmış olan bu tablo 
hakkında möıyö Şarl Samaranan 
söyledikleri .. Müneekit illve edi
yor: " Bu tablonun bir çok su
retleri mevcuttur. ,, Fllhakika 
16 haziran 1929 de Fransuva 
Buş"ye atfedilen ft Matmazel 
Morfiyi bir kanape ftzerinde 
uıanmıt gösteren bir tablo 
satıldı. 

Bu tabloda kızın saçlan ara
sına kırmızı bir tfiy sokulmuıtur. 
Kız dağınık yamklar arasında 
yan cıplak yatar ve gerdanlığı
nın incilerile dalgın dalgın 
oynuyor. 

Bt1nteJt 

- ..... 
- Hiç ktm.e t.. 
Nihayet baıladılar etraftan: 
- Buraya bir cazbant getiri· 

niz t diye tavsiyelere .. Böyle 
yapbk n fimdt nlon bu tekli 
aldı. • 
· Fakat hw arada hayli mötkillt 
,ektim. lık ıne i:nıraamı ıerikim 
idare ediyordu. 

Bir ıerik ki kt11diai masrafa 
iftirak etmemif kira ortak ol
muftu. Buna raimen mlltema
diyen itlerin fena gittiğinden 
bahsecfıyerdu. Sonra farkına 
vardım ki beni atlatmakla meı
gulmuı t idareyi kendi elime 
aldım, itler dllzelmeğe baıladı. 

- Şerikiniz: ne olJu? 
- Hiç... Şimdi araııra mah-

kemede kıtılaııyoruzl 
- lıleriniı: iyi gidiyor mu? 

- Elı. Allaha tllkfir. Ben haddi-
zatiatle ,ah9kan ve kanaatklr 

bir adamım. Kendim çalıtıY:;; 
itleri baıkasımn eline bır ~ 
yorum. Refikam da bir tara 
yardım ediyor geçinUp gidi~ 
Aybaflan müşterilerim ç dtl 
Bu hal ayın on beşine k~ 
devam eder. Fakat ayın yiı-
ainden sonra kimse araıD•,-. 
iktisadi ıartlar fena, herke• ~ 
qa bakıyor. Bunun için az 
lenebiliyor. 

- Şimdi gene bilet alıyor.-r 
ıunuz? 

- Evet, muntanman .• 
- Bir ıey çıkıyor mu·? -"' 
Tali kutu ile ahbaplığı htP' 

ilerletmiı g&rfuıen bu mftteşebbl' 
hayat adamı : 
-Evet, diyor, az çok çıkıyor Jf 

lira, 40 lira 1 
Ve bundan sonra anlabyor ti 

bu suretle aldığı paralar da 1 
bin lirayı bulmuştur. Hatta ~ 
nunla kalmamış ve Samsun O 
bulunan kayınbiraderine de 1 
bin lira çıkmıştır. Fakat kayı~ 
raderi bu parayı kazanınca öU' 

biletle oynamağa kalkmış, k•f 
betmit ve bir bakıma bu p-
tekrar1geJdiği yere avdet etmif~ 

Merakb 

iLAN 
lstanbul Küçük İstikrazat Sandığı -rrJ 

Anonim şirketinin hissedaran sene~ • 
timaı umumisinin 9 mart 1930 tarlbl1 

müsabif pazar günU saat J (i de şirte' 
Merkezinde, Galatada, Sen Piyer hanıı 
da 12 numarada aktedileceğinden ~ 
zamnamei dahilinin 24 üncü maddd 

mucibince gerek asaleten ve gere~ 
vek4leten lAakal elli hisseye malik ol 
hi~sedarların yevmi içtimadan 10 ıf. 
mukaddem usulü dairesinde hisse s-" 
daunıJDerkezi şir ·e e ev r e]:leın~W 
ilan olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 - Meclisi idare rnporu. 
2 - Murakıp raporu. 

· 3 - l 929 senesi pilAnçosunun rJI. 
diki ve meclisi idarenin teberiye(i. 

4 - Mecli5i idareye 4 tayini. 
l leyed umum iyede gerek asaleten ~ 

guekse vek4leten bulunacak her 
hissedarın elli hisse için bir reyi ol•t 
ve ~u kadar ki bir hissedarın on 
1:iyadt- reyi olamıyacaktır. 

Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFİS olan 

TÜRK eseri 
sana'atı mamula
tım muhterem a
haliye takdim 
eder. 
KREM 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte• 
PUDRALARI 

~~.., TERZi 4 

Osman Nuri ,.ıı~ 
1;n ucuz, en şık, en tcınlı. e: ı9ı"; 

elbi~. diktirmek f(tersen\z; csıcild:.t ,öl 
lttlsalindekl ten:I O. Nurtye nıfırAC 
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Meçhul 
asker Yazan 
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Avrupa balkan harbini nasıl seyretti 
t 

Avrupa akan kan sellerini galadyotörlerin kanlar j 
içinde boğazlaımasını seyreden Romalılar 

soğuk kanlılıkla gibi tamaıa etti 
Krezival 

Gazinoya girdiği~iz zam.an 
TalAt beyi kUçük hır konyak 
kadebile karşı kartıya bulduk. 

Hoı sobpet ve tatlı. bir .g~~ç. 
GörUıeceğimiz ıeylen görliştuk
ten sonra, ( Bulgaristana doğru 
huhıç ) fikrimiz açıldı. Talit 
bey de bu fikre derhal iftirak 

etti: 
- Çok boş.. fakat çok mec-

nunane bir hareket... diyordu. 
- E•et nixim; dedim. Çok 

mecnunane.. ve hatta neticesiz 
bir hareket •.. fakat; aylardanberi 
Edimede her felAkete, her ma.h
nımiyete göğü~ geren Edime 
mlldafileri, Balkan harbinin 
ldtabci huninini ancak bu cesu
rane hareketle yaldıtlıyacaklar
dır. Hiç olmazsa bir karı~ olsun 
Bulgar toprağı çiğnemek. . Türk 
atlanna bir avvuç olsun Tuna 
auyu içirmek.. otuz milyon hal
kın aylardanberi israf edilen 
Abur ve heyecanını, kin ve gay
ıını velev bir Jibzacık olsun 
dindirmek.. fena mi azizim ? .. • 
Avrupa, Balkanlarde akan kan 

ellerini, Kolizeomda glityatör-
.._.._.._iiiliiii' ;.;....ı ........... . 
ıeyreden Romalılar gıbi tema-

ıa etti. 
Bu hissiz ve kirli Avrupanm 

ldifür ve ilbat ile dolu vicdanın
da bize kartı neler beslediğini 
hepimiz biliyoruz. BOtUn Rume
liyi de kaybettiğimizin esbabını 
tahlil ederlerken en evvel diye
cekler ki: ( Arbk Tilrklerde, ec
datlanndan en bfiyük miras olan 

ıecaat hisleri temamen almilf
tur. Kant karış müdafaa edil
mek llzım gelen Rumeli top

raklannı okadar çabuk terket
tiler ki ··· ) itte biz bu mecnu
aane dediğiniz hareketimizle bu
aan akaini ispat ed•.. ği -e z. 

y apacaiJmız bu akml k" rk, aesı 
• n.r an ~na ve ihtitamını diril
terek.. bıze, 6lmtıı na .1 b 
1_ I . d zarı e a-
111.an ann vıc an ve kal 1 • • 

1___ b. p ennı 
•,.JUH ıkur ~)Ud~et İç.in olsun -

ilrk kor sı e ntretecetiı ..• 
Karaağaç caddesine çıktığı

mız Kemal Cenap beyin ehibba
ıından bir doktor beye rast 

geldik. Bu zabn rivayetine na
zaran (Bulgarlann milfkül va

ziyetinden bilistifade bizim hü
kümet bir nota vermiş ve bu 
aktam saat ikide harp hıtaaı 
buluyor) muf. 

Ne sıfilfinç bir nikbinlik.. ta· 
bit biz de güldük ve geçdik. 

. Fakat biraz sonra, biıim Sab
rı beyin akrabasından hacı Hils
ııu efenrliye tesadüf ettik. Hacı 
h!e~d el , Manamr ve UskUbiln 

~~~1rn_ .. ~sker tarafından muhasara 
~~ildıgıni tcbıir etti. 1,te buna 
•11 eaıcdik. Ç .. kn ül" un" ecek 
de· ·ı v un " g 
ku gıb, aglanacak b ir haldi. Çün-
v1... u,. artık kaledekilerin mu-

c.eneı diaı v d 
»'ec agıyelerinin ne e· 
lcııde sarsıldığına ve muhakeme 

ret •• kabiliyetinin ne dere-

ce azaldıj'ına en bariz bir mi
saldi. 

* Ve ıonra.. yarah kalbimizi 
bütOn biltün yaralayan bir sah-
ne ... 

Kemal Cenap Beyden ayrılıp 
ta toaaya çıkacağımız zaman 
Halil Ç&VUfumuzla karıılaımıştık. 
O, siperlerden çadırlara gel ı
yordu. Yedeğinde bir hayvan 
vardı. Zavallı çavuıum, o kadar 
zayıflamış, o kadar değişmiıti 
ki... Altın telleri gibi parlıyan 
sakalının çerçevesi içinde donuk 
ve sarı siması.. hayatınm son 
kudret cevheri gibi parlıyan 
aözlerile, (Nasıralı Mesih) in re
simlerine benziyordu. Yilrüyecek 
takatı kalmamııtı. Yedeğindeki 

) 

{ 

4 

hayvan da canı bir iskelet g ibi Bu g ü nlni. bu macamız 
zaif ve bitaptı. Hemen koştuk. Sold an sağa ve yukardan aşağı : 
EUerine ıanldık. Halini, hatırını 
ıorduk . Galiba kulakları da ı . C\ gılı, 5 , ) ıl 4). 

~ 1 S 1 2 - İrat (4 , l'ran ızca hınır (2) 
agır &fmııtı. ö:r; erimizi gilç an-
lıyor ve güç cevap veriyordu. J Balk 3 l c kı crpıış (3) hnuct 

Ah yarabbi. .. çocuk yaşından- nida 1 
( 2), 

heri atef htk1ran demirci oca- 4 - Ha)a ( 1
). bir rnuharrır n j)k i ıni 

ğının kar91sında ağır cekiçleri :1), Zıırnan '2 . 
saJamaktan... Ke ndini bildiği 5 -:- ;\loca (2 • a m:ık 4). 

Kullanmaaı koliiy ve tesiri 
0

kat'iyen şaşmaz. Pek mQz'iç 

olan öksürü!ü keser ~ 

HRVB boruhı.nnda biriken 

balgam lari söktürür 

Dikkat' -~oı-" fabrfkasi 

müstahzaratı, •• ~~" • salibiııı 

havirur 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

icmal ve hülasalar münakasaya konmuştur. Yevmi ihale o lan 
25 şubat 930 uncu salı günü saat on beşe kadar teklif zarfları 
mübayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon 
kitabeline müracaatları. 

Aydın demiryolu müdüriyeti umu
miyesinden: 

lzmir-Aydın demiryolu hisseda ran a 'elade altı ayda 144 Uncü 

içt imaı umumiyesinin martın 2 5 ine müsadif salı günü tam vakti 

zevalde Londra da Ola Broacl Streette 100 numarad a kain Vinc-~ v.\Qtte apteet 6 Fnleritı mcştıur ıl kıralı (4) 
alıp namaz kılmakla pulatJa•mış hester House te in ıkat edeceği iJan oJunur. 
1 Y mahkeme kJrnrı (4 

o an ve bir ~elik heykele ben- Ruznamei müzakerat berveçhi atidir: 
· dO gü l 7 - Fcne in O\Uncul tnndan birı (4 2 929 k zıyen o z n ve event vii- 1- Heyeti idare raporu, - l senesi anunuevvel gayesine 

cut ne olmuıtu? .. En ıedit harp- Kırmızı 2 • kadar olan hesabatm tetkiki, 3 - Şirket nizamnamesi mucibince 

l d L 8 - Beyazın ak ı (~, En h i J :\ota h 1 l"kl · · d er e, en ouna bcı ateşler altın- · istifa edip tekrar inti aparı için namzet ı erını vaze en hey'et i 
da koca cephane sandıklarını (

2 
' idare azasından L. E. Smith ve Lord Hovard of Glossop un inti-

. b L 9 - lln) ı r (~ met. .~ hac k .J • • kk ıçi Of oirer karpuz gibi kav- habı , 5 - Şirket muamelatı umumiyesınm t eze ürü. 
V b it d b .1 10 IIn\rct nıd:ı-ı 21 l:bcdı deri! (4) · k d h " d h nyan... e a a ar eıı e par- işbu içtimaa iştirak etme arzu e en ısse aran tari i içtima-

çaltyan o kadır, o zende Halil 11 - Yu-. a (4) Pnra!ııı pul ll7. 
5 · dan laakal ondört gün aktem hisse senedatmı Londra da O ld 

ravu• bu mı'dı"? Bu bulmaca o'·ı ıyııcıılamnızdan 7
-'-; Bey ()() d y· h t H ı . 

T Y ••• ıc L;CI'( Broad Ştreette te 1 numara a .mc es er ousete rıiitibi umu-
Maddi ve maneYi mahrumi- larafmdarı 11apılnıı~tır. miliğe, İzmir de şirket idaresine, lstanbul da Osmanlı Baknasına 

yetlerle bu hale gelen ÇBVUfU- ~ J tevdi etmelidirler. Tevdi edilecek hisse senedatı için a lmacek mak-
mun ka-ısında,· benim de, Na~. ı z Ayı• · E r::::::ıı. d ı k 

•
7 

----- ......, .... , puzlar hini içtimada ıbraz e i ece ti. 
zımın da kirpiklerimize kadar -- ı k b" Heyeti idare emri e ati ı umumi : 
gelen birer damla Y•fı, gtıç 3· Şubat Ccce-ı ~a3t :'-9 ıra ınd:ı 
zapttetdik. Sar11ılan metaneti- e\ imc gıren lıir hı ' l ırı ok ':ılanmln ~~ ~i5e/E!'Ji!ii5'.D .. 4"mi~..ı~"::!!'-" 
mizi ona hisaettirmedik. Onun birlikte h:ıara dcflerlt'rimi 'c bu mc- ~ Q S M AN l 1 
sırtını ve sakahnı.. ve daha zi- yanda iş banka~ındarı rıall'uıı ı alınmı ',~ 

d k lb. · k d k Ali h on lırahk bir ad t hi•-c encdilc c~kı ~ / 
ya e a iDi o ,. 

1 
• a ın ~ Ser111a_yes1·.· 10,ooo,ooo 11g1'lz'z 11·ras1 ve kuranın vaıtlanna ecdadı- donanma cemi\ etme ıt t• rıip 90 :\. :-o - - '-' 

mızın kahramanlık ve azemetine tertip 1 ~2 · 81 ık• adncdc phnnko il l!"t a rıhul ;.H•eıılt)l ığ Tclt• l oıı İ~ı~ t ı ıhııl 1 ~)4 8 
ait söylediğimiz bir kaç ıöz, biletleri çalınmış htırılsr hakkın da IAıım- Beyoğlu da ireaı - T elcton Bevoğlu 1303 
onun ruh ve maneviyyatına bir gelen maknmntn rnurıccat cdıldig-ınden ~ enedat \ t: poli\' mukabı llnde mtııt) yen ve \'ndelı \ } a he 

h d 
hükümleri yoktur. ~ ı ande yeni bir ayat ver i. O • sm cıırı ıırc: tıle •\ 1111~ :ı r, pollçs \ 'C J!';konrosu. 

l d k k 
Fatihte IHıl .. ı:rr.ndc ııı ıhnlle ndc kurük ~ k h rı \'t'tt"r1 ın l) 1 1 1 f k zaman memnuniyet C gör il İ.· " ' a.a l'ur 1\ l! Cll lll ll ıı ICa ŞC lir Crıne \ e mt'm.-1 1 i erne meydan sokak :\o 14 tc • l:in 'J ucun lnhl an 

Onun daima Allah korkusu ve Clhali rabrtkıı•ı ~uhı: Anılrlerındcn ~ bi) e} c ~enedııc, çck,ıclhbar mckıuplıı ı ı 'e ıcl rnt nıiern ımelerı 
rabbani bir ıık ile ıarpmıf olan !\lo tara ıııtınct ~ ı rstl l atı. · 

kalbi, eski teslimiyet ve imanın- 1 ,--------h----'1mmn~B D ~ ~ ~ g, & ~ ~ ~ 
daa bir zerre bile kaybetmemiş.. Tıcaret ve .ta ırt. , •••••••••••••• t. ·-·····~······.·ı lsıanbuı uçunca cra murtu;;unda" b latw Tıcareı boc'••'' kltlbtu"'ıımll t · \ !\.' ili' 

ozulan, kaditleten maddiyeti tar .. tınd~ıo ~rr1ımı,ı1r : 2 3 N S . ı' : Hır 1 orcuıı temım ı t f ı zımnı d 1 

içinde, zinde ve kadır bir ruh Okka.ı : ,, cocrl\ u .\ FT.\SI .ııııı : m:ıh \e fun htu nı k e cd t 

ve maneviyyet Yar. Daha bili "aaını Aeıruı • l • ı ı. 
" P K 1 : ılk günüdür. : tın"otaı ın.ıı..ıı 1 lst nbt d ı \ e-ı dır k-

onun lisanı, Allabına karcı, cük- • • k • 
nı 'Y 

7 Bu~da> • •••••••••• ••••• • ••• •••• t rılMll hnıııı da lıırıncı kau 12 u· 
ran z Alinin saf bir men'baı... k ıı ıı.. ı tı •• ····ı···ıı····· .. •· .. ·····:·· .. ı······· ·· 

Onun yüriimesine razı olma- ~~:ı~:· ·~ 2.5 14 05 :.=r=s:::E::s::LANiK ·sAN.KAsi"i __ ·i.= m 1 da 11 ) 930 :ılı unu o~led n c~ 
?ık· Nanm, hayvanının batlı· Sen : 'el a:ıt onda açık rııı mıı ~urcu le ~:ı-
gından tuttu. Ben de Uzeng~ı·sı'ne Donme :ı. l 8 8b d t lt' :ıoı ~ Pdıl ıı İ~ ( İI' İ tıhc:ıkıır Talıplcrırı memuruna mura 

_ Zahirelıor - 't 
Y•Pıttım. Onu, en candan, en h is ERMA YESI 30 000,000 FRANK! .. : ca ti ıl:ln olunur " kt c;avdar 6 2 • 
yure en hürmetlerle hayvanına Am.• :: Merk~z• umumı lıtanbu ı i .. ••••••············· .. ···· .. ············•···················• • r~·" • • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••·~··•••••••••••••••••• 

bikrn~irdik. Bizden gördUğil bu Fa~!;~·: "iTü rkiye şubeleriii fi Cılt, saç, ~ngl haıtalıklan fj 
te ım, onu pek çok mütehas- "i G ıltıtıt, lscnnbut lzmlr. ınııun :: H mutahauıaı :: 
· 'd" E -. .. -'" "'-"'-'..,,.. • : ' ·i :: DOK TOR :: ııs ı ıyor... sasen mahçup ta- ~,..,..,.., , :ı Adamı. merc;ın. :J g g 

biatlı olan ve en kUçük bir ! Fransı~ca 'i Yunanstan ş~belerı f: ~~ Ahmet Hamit H 
ıeyden genç bır kız gibi hicap # Ciddi ve tecr übe ı bir mu- J 1 Sclt\nık. Annıı. K:n ııh a !i Gaıata, Voyvoda caddesı g 
ile kızaran muhterem çavuşu- ' allim hususi Fransızc dersleri ~ Her turlu b.ınka muamelfttı IS ff Atina bankası yanında her gün H 
muzun kalbindeki son kan dam- 1 vermektedir. I m bar mektupları. her nev ı ukç _ i! üçten sonra. :: 

laları, onun yüzüne solann bir İ Ankara caddesi muallimler J =i uzerinJcn hesab tı cari) c çek F.IH ........................ :........ ............. ~ 
·- ' • :. ı: l•···········-··········· ......................... ::::::.: 

P
embelik veriyordu. k"t panesine müracaat. ' n rn ııımdı\tı g i_ ...!...!... .-. -.. -. ~....,'"'"'"..., 11. • ..ua::ı:mı:-=a•11u1:111:ıa11 111m:aur:::::::J (bitmeai) ._..._.-._..._. ._.__... -



( Caa.etembde eokaa ,..., n rulml...ıa blltGa baklan mahfuzdv ')) 

Gazeteye göoderllecek mektupların üzerine idare içinse ( İdare ) yazıya 
alt se ( Yazı ) işareti konalmalıdır. 

a...m:ran melıtaplana lad...,.d_, ıu,.....u mukadderella mektuplara lıonıılmat puÜann 
bFl>olmumdan n d1nlarm mllnclerlcabadan idare m.,•..ı delildlr. 

= SAVISI HER. VER.DE ~ KUR.UŞ = 
MATBAA VE. iDAREHANE: 

fST .ANRUL, Ilabıall, Ankara caddesinde • V AKIT YURDU• 

Tel . Jll70 ( iDARE fŞu:Ri) 1971 ( YAZJ işLERI) TelaTafı VAKiT, poata ..,.._.. , -

Dan tos Hasan; 
• Dantos diş macunu dişleri 100 sene yaşatır. Çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kananı~ 

meneder ve diş erin arasında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağı 1 rına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlık .• 
rayiha bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıklarm sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birin 

diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ibraz eder. Altın madalya ve nişanlar almıştır. 20 kuruşa Hasan Ecza deposunda. DaL tos J)İf 
macunu yerine başka bir marka \'eriılerse almayını1. Çünl<iı Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müshhzarıdır. 

verır. 

-~-·--·---·---···---------------------------------------------------------· Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

5000 m 3 oksijen itası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

münakasa 23 şubat 930 pazar günü saat 15 Anbarada devlet 
demir yollan idaresinde yapılacaktır: 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, l.stanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilır er. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

il Şubat 1930 
Keş deler; Vihiyeı, Şelıremaueti , Oefteı·darlık, iŞ, 

Ziraat ve Osmaulı haukaları mur<ı~1pleı·i "e lıal" 

lıuzurunda yapılır. 

B l Y l" h 11\ HA ~11 YE 
Her kesidede cıkan 

30,000 LiRA 1 )f B 
numaralar tekrar dolaba . .. 

Revlet DemiQ~Qllan ve Li
manları umumi idaresinden: 

225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla 
münakaıaya konmuştur. 

Münakasa 22 - 2 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva" kat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürl:.ik 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa :as ndan 
tedarik edebi.irler. 

lstanbul vilayeti deflerdarlzğzndan: 
336 senesinden 9'i7 mali senesi nihayetine kadar mil i Lükümet 

bütçelerinden matlubu oJanlarla gerek milJi hükumet ve gerek 
sakıt hükfimetin idi cmanat ve milli hükumetin bütçe emanatı 
hesaplarındı mukayyet olanlar Vô! gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanahna alınmış o.an'arla eytam sandıkları tasfıyc komicı 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip haz nece 9l .; de 
senesinde ait olduğu malsandıklarma naklolunan mebaliğ tasfıyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 930 nHnye
ti 1e kadar arzuhal ile bulundukları mahallin en büyük m ılın .:mo
runa müraca t eyleyip yetlerindekı matlubat vesikalarını vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaları laı:ımd r . Bu müddet 
zarfında müracaat etmemiş ve vesika alma:nış olan1arın iddia ett;kleri 
alacak 1513 No lı kanun mucıbince kat yen hazine lehine sakıt 
o acaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra biç bir mazeret cabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında l olunanların 930 senesi martı 1 · 

dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemuıuoa mürac.:ı ı: 

etmeleri ilan olunur . 

• Seyrisef ain 
Merkez ııccnıeıl: Galata Kopriı ba,ında. 
l~eyot'u l%l . Şube acenteıl. Mahmu· 

dlya Hanı elıında Ptırnbu 2740 

Tr obzon İKı nci postası 
( A N K A R A ) vapuru 6 

Şubat Perşembe akşamı 
Galata nhtırnından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve dönfişte Of, Trabzon, 
Po'athane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, İneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 7 

Şubat Cuma 14,30 da 
Galata nhhmından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da İzmir
den hareketle Pazartesi saba
hı gelecektir. Vapurda mü· 
kemmel bir orkestra ve caz
bant mevcuttur. 

i•s~A~n•ı K:.. 'h·~ .•\ lJ•EIJi, llliiA tt·~·· L .. A ~ 
KAPTAN YAPUHLAlU 

lzmir - l\1lersiıı 
Sürat postası 

Muntazam ve liiks kamara'arı 
havi elektrikle mücehhez 

K(Mff l VAPURU p h 
6 Şubat l rıenıue 

kşamıl8de S ı rkeci rıhtımından 

hareketıe Çanakka · e, İzmir, 
Fethiye, Güııük.Antalya,Mersi· 
ne azimet ve a ~det edecektir. 
Mahalli müracaat: Sirkeci Yalı 
köşk cadde5ı A aıye Han 

: ...,. : HOIK~J i8K(l( ~Z(ftiUO[Ki ~ 

lokonto üozino ve Hile Dons 8olonu 
• 6 Şubat 1930 Perşembe günü akşamı mevsimin en gilze~ 

bir müsameresi olmak üzere salonumuzda bir Maskelı 
balo verilecektir. 

Balo için: 
1 - Duhuliye yoktur. 
2 - Davetiye er meccanidir. 
3 - Maskeli o\ mı yan giremez. T anınmıyan maskeler ka· 

pıda açılacaktır. 
4 - Davetiyeler şahsa mahsus ve hususidir. 
5 - Dühuliye varakaları hergün müdüriyet tarafından tevzi 

olunur. 
Aslen zengin olan müzik bu akşam için bir kat daha 

takviye edilmiştir. Ayrıca varyete numaralan sair eğlenceler. 
Balomuz sabaha kadar neşe içinde geçecektir. Gelmeıuzi 
tavsiye ederı z. 

Balo icin elbise: Kostüm suvaredir. • 

İstanbul Verem mücadele cem yt-·tıııdeıı: 
7 şubat cuma günü saat 10 da Türk ocağında 

aktedileceğinden bil'umum azanın lfıtfen teşrifleri rıca olunur. 

ı Istanbu Emvali eytam 
1 

idaresinden: 
birinci kat Sadık zade Nazım Hıfkı BPyırı i~l l,ı·:l'l t'll ğ ıı t•haliğ ıı ı l. .. lıiliıu.Je ida' 
vapur acentehanes ue müra- ı ft'tı ı iz ulıclt·~iııdt• ypf;wn lllt'frı .... ,ir l.HJhllltlll Yeşilkö.ydB 

caat. Telefo ı: Is. 2134 .-, 
~t-,· krti~· ·· ruahallt•siııd ı • Papaıye ~okağ111da 12 numaralı 

,.rayyare balosu ıııaa thılwt> hir h lp lıaııt• !'\atılıktır. "ezktir hane 7 odi'' 
Önümuzdeki perşembe akşamı 1 ~of.ı l~ llllllf.ık, 1 kuyu, 1 sahrarıç, l kargir ahır, ~ 

(Maksım) de verilecek tayyare b :ılk.ou 2 apl<'~haıu•, 1 lı ~ ıwmı ve geni~ bir bahçe!' 
balosu biletleii tayyare cemiyeti havı olup ('l'ııtı lt•s l 15 ! Zİl\l iizerined.ir, Kıymeti ıutJ_. 
şubeleri ile piyanko kişelerinde 
ve maksim kişesinde satılmak- haııınwıu•s : 34U6 l i ı·adır. 
tadır. Hir. rıt•i . lıalt•s i 13011 l i ı·n l ıetle le talibine 3-2-930 

r===~:::=;==;:~:~~ı~:=.=ı:~:=!=~:!i!~1:~:::m:!i wrilıirıde i ra t•dildı. Kat'ı ıhalP!\İ de 18-2-93 ) ç.•rşalll"' 
!! DR· F. (Y 
i! H liseyi n Naşı t !i ba ~iiııii icra kıh ııat ·~ğıııd.a u yiizdc heş zam ile talip 
si ı>ogum ve kadın hastalıkları muıehassısı F. lanlarrn o gliu saat 011 he!'.".·e kadar pev akc,,elerile idr' 
Sj Turbr, Eskı HilAllahmer hl nası i\o 11 ES . - J 

:ı ·••r fÜD aııede •0 n·· .•• '""ı " *j rr.mıze miiracaat laı·ı iltuı olunur·. / 
:: Tnıeren ise 2622 :: ---ili' 

--D--e-v_l_e_t_D--e-m--ı._r_y_o_l_l_a_r_ı_v_e __ L_i __ -~=~~=ı- ıı~N ~~=~~. 1=1~ 
Arif :ııı.a\·a ildm Borçlu Gudüllü i\lus- ı't'ıl)aren bı'r mah zarfında mczkOr eş) d' 

l>al>ıa' lı, Aııkara Ct't(ldc- 6 
J • • 

1~ > • tafa efendinin borruna mukabil i\Iukad· Adapazarı icra dairesine tesJimı ,.ektıfd! 

inanları Umum"ı ı· daresı·nden ·. . ,ı o 1 B 1 l dematının hac7.e alırıp yedi emin suretile huc bedelinin tedİ)CSİ ııksi ts\·esSjjl SJlluC f' lafl • lil JH, .""1 lla- hakkında muamele! kanuni\'eye te ıııtıı' 

k 
Adapazarınrla berkofı;:ılı ;\1u::cafa ve edileceği ihbarname keyfiyeti ırıak•1ıJrıf}I· 60 takım makas ile on bir gün kapalı zarfla münakasaya kon

muştur. Münakasa 8 mart 930 cumartesi günü saat on beşte 
Ankarada Devlet demir yolJarı idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat on dört buçuğa kadar komisyona vermeleri 
Jizımdır. Ta ipler münakasa şartnamelerini 25 yirmi bet lira muka
bilinde Ankara malzeme daıresinden ve lstanbulda Haydarpaşa 
mağazasmdan tedarik edilebilir. 

dolu aJ·aıısı 11111 ter · Ctlİğİ Lefkeli Atı Hıta cfcndııcre teslim cdııcn kaim olmak üzere ilılnı keyfiyet o 
-2500· lira kıymetindeki ı'şyayı tücca-

daireler Kiralıktır· riyenin dairei icraya teslimi hak.kında 
Miik~ııırnel bir otel de yedi eminler namına imld kılınan ih· 

barnameden ;\lustafa efendi hakkındaki 

olab1lir. ayrı Ayrı ve hepsi ihbarname mumailcyhin Adapnzannda 

birden kiralıktır. lstiyenle- dört malı muknddem taşraya gidip halen 
· (VA KIT U ) IUÜ- avdet etmediği ve nerede olduğunu bil· 

rı n .. yur u na mediğimden tebligat ifa edilmediği der-
racaatlaıı. kenariyle 1\luba~iri mahsus tarafından 
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Dahlll ,,. latan! hutalarıın Caaua .. .,.,.,, 

dan mada her ,Un lkldeo .-r• 1)1 .dl'· 
Şekucl Sokak N. 7 de kabul eblt•ır.t 
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