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Jş hayatında kadın 
Kız muallim mektebi usulü tedris 
muallimi Hüviyet Bekir Hf. ın 

la.. ... -~~~ri ikinci ~~~~2!....._ 

Dil heyeti Başvekllimizin riyasetinde yeniden toplanacak 
ln~ln~on ~u~rnn Münür B. gömüldü :~~~=~~~= · ~~~! 

Dün et fiatlarındaki pa- Cenaze matbuat cemiyeti J r-
halılığa karşı ne yapmak Fridriiıshafen, 2 (A.A)- Oraf 
lazım geldiğinden bahse- farafındaan kaldırıldı Zeplin balonu Avusturya üze-
dcrkcn bir taraf tan da ---- d rinde kısa bir ceJ.·clan yaptıktan 
gelecek ağustostan sonra Emanet ve Seyrisefain i aresi merasıme sonra üssül!rnrekc~e avdet 

tatbik edilm~k üzere hazır- iştirak ettiler etmiştir. 
lannıakta olen yeni gümrük ..... Ber:in, 2 - Oeçen hafta 
tarife kanununun muhtemel Bahri~cfidin g~bında bir cc-
tcsirlerini düşünüyorduk. \el:n yapan Oraf zeplln balonu 

Şi.:phesiz bugün umumi bu sabah saat beşte yeni bir 
bir hayat pahalılığı var; seyeh:ıte çıkmıştır. Balon ta-
heınen herkes az çok bu marn öğle vaktı Vjyananın üze-
Jlahalılıktan şikavetçidir. Fa- rine gelmiş hal~ tarafından bü-

J Sıhhat itleri vekili Sirkeci 
kat öyle görünüyor ki şim- yük bir sevinçle. selamlanmıştır. 
di hepimizin şikayet et- } Balon rn:-ıra Graç istikametinde 
ınckte olduğumuz pahalı- yoluna devam et,ı;iıtir. 

lığa bir çare ararken önü- ı 
ınüzdc yeni bir paha1ı1ık ltalyan hava müste-
tehlikesi yaklaşmaktadır. şan Atinada 
Yaklaşan bu tehlike bu j Atina, 2 (FQS) - Jcalya 
günkü ikhsadi btıhrana ·ka- hava rnüste~ M. Ealbo 
nşırıca tabii hayat sıkıntı- Atinaya gelmi~r. l\I. Balbo 
ları bir kat daha artacakbr; Lo~ra- Hindistan h:ı\'ai hat-
ve şikayetler de o nisbette tına dair bazı husus:ıtı hnllc-

iıtaıyonunda 

Refik bey 
Sıhhat l~lerl vekili difn 
Amerika.ya mutevecci

hen hareket etti 
Aınerik:ıya tetkikat icrasına 

gitmekte olan Sıhhiye vekili 

Refik bey dünkü Avrupa eks-
Çoğalacaktır. deccktır. presile şehrimizden ayrılmıştır. 

Bahsettiğimiz yeni hayat Mezar baıında Londra - l Jindi tan hattı Refik beyi idasronda J filali 

pahalılığı yeni gümrük ta- Muharrirlerirr.:zden Türk habbet halesile sarılı olduğu için lralya ve Yunanistanda Ahmer reisi Ali paşa, lstanbul 
rif esinin ilk neticesi ola- ha ,.a btusyonları tesis oluna-

gazetecilig" ine 35 sene emek haldeve Etye mezdeki evin- ı . ı 
caktır; çünkü bu tarife de ca" ır. 

vermiş olan Münür beyin den kaldırılmış, namazı Ye- - ----------
rnemleketimizde himayesi d Fransada yakalanan 
iltizam edilen birçok mad- ölümünü ün teessürle yaz- dikule camiinde kılınmiş ClUu.slar 
delerin ithalat vergileri mıştık. Gazetecilerin en ve Yedikulede sur haricin- Strasburg, 3 (A.A) _ 
artınlrnışfır. kıdemlilerinden olan Münür de aile kabristanında top- D l 

· ev et atöliyesinden yeni 
lthalaA t 'vergı"!crı"nı"n bu B. dün tabutu kendisini rağa tevdi edilmiştir. 

çıkmış olan Fransız sila-
tarzda artırılışı milli iktı- sevenlerin ihtiram ve mu- [ Alttar.:ıfı 3 unciı ~ayıfamııdat.lır ] hmın tsslağını veya bazı 

sacliyatımızın müstakbel in- D 
0
,. ti nku,. (J fıutb ol kısımlarını ele geçirmeğe 

kişafı için zaruri bir tctbir teşebbüs ~den ~ birisi 
olmakla beraber bilhassa .AıhiMait pi_, iki talils tevkif 
ilk zamanlarda hayat pa- 1 ı :ı B k l edilmiştir. Mevlcuflar itira-
halılığını arbracaktır. Aca- Oa.la.f asa.ra.yıa vefa, ey oz a fatta bulunmuşlardır. 
ba bir taraftan milli san'at- Beşı-k'"~ş berabere kaldı/ar,, 
larımızın himayesini temin l U 

edecek gümrük sistemi tat- Fener Suleyma.niyeyi mühim 
bik ederken dahilde yeni 

bir hayat pahalılığı meyda- bir farkla yendi 
na çıkmaşına mani olmak 
mümkün değil midir? 

Şüphe yok ki mutlak 
surette böyle bir imkan 
düşünülemez; ancak yeni 
tarife kanunu ile hükumete 
verilen salahiyetlerin şu, 
yahut bu yolda kullanılma
sı ile pahalılığın mümkün 
olduğu kadar daha az his
sedilmesi gibi bir netice 
elde edilebilir. 

Binaenaleyh bizim hüku
metten istiyeceğimiz ilk 
tetbir yeni tarife kanunu 
tadbik sahasına vazedilir-
1 e :ı bu ciheti nazarı dik
kate alarak hareket etmek
tir. Hali hazırda tatbik 
edilmekte bulunan tarifenin 
vasati nisbeti (0 

0 14) de
recesindedir; yeni tarifede 
bu nisbetin yüzde (40), (50) 
derecesine kadar yükseldi
ği anlaşılıyor. Bu itibar 
ile yeni tarife esasen ağır 
bir gümrük sistemi demek
tir. Aynen tatbiki halinde 
ticari ve iktısadi hayatımız 
Üzerindeki tesiri de ağır 
olur. 

Şu kadar var ki yeni ta· 
rife kanunumuz aynen tat· 
bik edilmek için yapılmı
yor; bu tarifeye herhangi 
bir madde hakkında kon
ınuş olan resim nisbeti 
azami haddi gösterir; hü
kumet o maddeden azami 
nisbetteki resmi alabileceği 
gibi lüzum görürse daha az 

k
bir resim de alabilir; f tı-
at hiç bir sebep ile 

~~rhangi bir memleket 
llıuvaredetından tarifede mu-
abyyen miktarlardan fazla 

l
ir resim alınamaz. 
Alt taralı 3 ilac:U aayıfamızdadar] 

Güreıçilere madalya verilirken 
bir hadise oldu 

İkinci devre lik maçları
nın dün üçüncü haftasıydı. 

Taksim stadyr ·~rn gene 

raretli fut
bol faaliye
tine • sehne 
oldu. Dün 
de Galata4 

saray Vefa 
ile, Fener
bahçe Süley
maniye il~, 
Beşiktaş da 
Beykoz ile 
karşılaştılar • 
Galatasaray -

Vefa 
Tam öğle 

-

lia-

111 blr tacir, naınuıklr adamdır 

Yolcu - Alfah, Allah f 
Şu küçük mezar: taşının 
altına ayn ayrı üç adam 
gömmüşler ha 1 .. 

Almanyada idam cezası 
Berlin, 2 ( A. A ) - Yeni 

ceza kanununun tesvidine 
memur olan Rayiştag ko
misyonu idam cezasının il
gası teklifini bir reye karşı 
14 rey ile reddetmiştir. Ko
münistler de bu cezanın 
ipkası leh!nde rey vermış
lerdir. 

na mile maruf 
şehrinin en bü

yük mücs:scsc
lerindcn birin-

meb'usu Hüseyin, Emanet sıh

hiye müdürü Neşet Osman, 

sıhhiye müdürü Ali Rıza beylerle 
tıp talebesi ve tanıdıkları teşyi 

etmişlerdir. İstzsyonda bir polis 

müfrezesi resmi seltımı ifa et-

miş, Refik bey kendisini teşyie 
gelenlerin ayrı ayrı ellerini sık

mış, tıp tajebelerine çalışmalarını 
tavsiye etmiştir 

Vekil bey kendisi ile görüşen 
bir muh:ırririm ize şunları söy

lemiştir. 

Üç ay sürecek olan Amerika 
scy:ıhatine bugün b:ışlıyorum 

cana refakat eden veldilet f-f ıf-
:zıssıh! ; a müdürü Asım beyle 
birlikte doğruca Btrline gidi-

yorum. Berlinde iki gün kaldık-
tan sonrn l Janıburga oradan 

vaporla Aınerikara gideceğim. 

ve 
neler yapıyor ? 

" rriirk dilinin 
söz k:i tabı~, 
HükOmet merkezinde dil heyetinin türkçenin IOgatint hazır

lamak için nasıl çalııtığma dair vaktile Yakıt karileri uzun malo

mat almışlardı. 
Son ald~mız haberler bu hazırlığın gittikçe inki§a( ettiğini gös

teriyor. Heyet sözleri, ıstılahları toplamak için hatıra gelen bütün 

tedbirlerden istifade gayretindedir. 

Bir ziyaret : 1000 kelime r 
Bir dilin kelimeleri en büyük kültür müessseesini teşlül eder • 

Heyet bu sebeple esnafl!Qa ait Türk tabirlerini doğrudan dowuya 

esnaflardan toplamak kararını vermif, bu maksatla çalışan azadan 

Hamit Zübeyr B. yalnız bir lstanbul ziyaretinden dönüşte 1000 

kelime getirmiıtir • 

lshlahlcarda esaslar 
Dil heyeti, ıstılahları tespit etmezden evvel DarüUünunun heı 

ıubesinden gelen salAlıiyetli profesörleri Ankaraya çağırmışlU. 
konuımuılar, bir takım caaalarda anlaşmışlardır • 
özerinde birlqilen esaslar ıunlardır: 

1 - Bir «ıstılah> ayni zamanda bir «söz» ise, yani luymeU 

yalnız bir zümrenin mali olmaktan ibaret değılse arapça, acemce 

gibi asıllardan gelme ıstılah olarak kullanılanları yerine türkçeleri 

konulacaktır «kadem> yerine «Ayak» gibi .• 

2 - Eğer yerine türkçe asıldan bir yenisi konulmak laı.ım 

gelen ıstılah pek yerleşmiş, munisleşmiş arapça vey<ı ba,'ka bir 

dilden bir kelime ise onlar olduğu gibi bırakılacaktır. 

3- Yuhnki şekillerde teshil mümlcün olmıyan ıstılahlar T cr!c 

lihıkalarını kabul edebilecek sure~e latin esa~ından alınaacaklır. 

Darülfünundan Qelen cevaplar 
Dil heyeti bu esaslar üzerine,Fransızca ıki clltlık Lirus IO

gatini rehber edinerek her ilim şubesine kendi 1 tılahlanna o.t 
fişleri dağıtmış.müderrisler, profesörler, çalışmıya başlnrnışlard:r 

Parça parça Darülfünuna gönderilen ıstılahların bir çoğu böyleoe 

işlenerek heyete geri gönderilmiştir. 

Ancak geri .gönderilen fişler, anladığımıza göre, maksadı temin 

etmekten uzak dü~müıtür. Bir iki müderris 1·e profesörün hazır

ladıkları istisna edilirse hiç biri olgun bir halde çıkmamıştır. 

Öyle zannolunuyor ki müderris ve muallimlfi birleşerek aralannda 

bir prensip etrafında münakaıa ile mutabık kalmadıkları gibi ayni 

zat hazan kendi kendisile de mutabık görülmemiştir. 

Dün Türk~ında yeril 
mallarımızı korumak için cemiyet 

teşkili etrafında bir içtima akte

dilml§tir • içtima TOrkOCA#mın 
daveti üzerine olmuş ve birçok 

fabrika sahipleri, Darülfünun 

iktisat müderrisleri iştirak etmit

lerdir. 

içtimaı ocak ı<lare heyetin

den Arif Rüştü B. açmıı ve 

birkaç sözle maksadı izah e:t-~· 

)Ahtaraft 2 incl .. ydamıxdadır l 



Sıcaklar başladı 
• 1 . 

.Son mrt;aç gün içınde dcrecci hraret birdenbire ylikst. 
<• r. 1 e d:ıdar çıktı. llt!rkes sıcaklard.ın şikayete başladı . 
Ş<;rbetçilcr, <londurmacılar sok.ıklara dökülmüş 31 derece 
hara ret bu mevsim için gayri midir? 

l ü tala:ı-ını sorduğumuz Rasatane bize şunları söylemiştir: 

- Tc l:ıit etti l';i miz hareket dereceleri geçen senenin bu 
ayına nazaran fazla değildir. Ancak hararetin se)'rindc l:ıu 

,;~n " gürli icn gayri tabiiliktir ki bize bu h' i Tcriyor. 
1 la\'ala r tabi idir. 

Dünkü futbol 
{ Üst t :ıralı bbnci ıayifamızdadır ] 

Fener · Süleymaniye 
İkinci maçı F enerbahçe 

esaslı bir hakimiyetle ve 
ikiye karşı altı sayı ile 
kazandı. Ahenk, konbine
zon, dürüst vuruşlar mü
kemmeldi. Takımda esaslı 
bir değişiklik yoktu. Sü
leymaniye ile A. Hüsnü 
beyle takviye edilmişti. 
Hüsnü ll. dün çok göze! 
oynamış ve futholde tec
rübenin de muvaffakiyet 
hissesi olduğunu irşat et· 
miştir. Rakibinin kahir foi· 
iciyetine rağmen yılmadan 
oynıyan genç Süleymaniye· 
liler kaleleri önüne yığıl
mıyarak açık oynamı,şlar 
ve bu sayede iki sayı ka
zanmışlardır. 

ediyordu. Beykozda eaas 
kadrosuna nazaran noksan
dı. Birinci devrede iki ta
rafında çalışması neticesiz 

kaldı. ikinci devrenin ilk 
10 dakıkasında hemen san· 
fre çizgisi hizasından Bey· 
koz aleyhine verilen bir 

firikik cezası dözgiin bir 
şut halinde ve Beşiktaşlı 
Eşref Beyle birlikte Beykoz 
kalesine giriverdi. 

Maçın bitmesine ı 5 da
kika kalmıştı Beykoz güzel 

bir hücum ile beraberlik 
sayısını yaptı. Maç asıl bu 

dakikadan sanra canlanmış, 
heyecanlanmıştı. Fakat maç 
ayni netice ile bitti. Beşik
taş rakibine mahsus dere· 
cede faik oynamasına rağ· 

nba kız 
Neden öldüler ~caba'! 
Uznnçarşı başında saatçi 

45 yaşında Evangilos ile kızı 
15 yaşında Foçika yatmakta 
olduk.farı odada ölıi olarak 
bulunmuşlardır. Kızla baba
sının ayni zamanda ölmeleri 
şiipbcli görlilmüş, cesetler 
morga naklcdilmfştir. 

Görünmu kaza 
Aksarayda oıu can arabacı 

Sadığın karısı Hı.irmüz Ha
nım dün Samatyada tram
vaydan inerkc düşmüş, başın
dan yaralnmrştır. l\lccruh ka
dın hastaneye kaldırılmıştır. 

Hava da hayli sıcaktı .• 
Kayiseri tüccarlarından 

Ichmct Refik, Ahmet Hu· 
l:hi ve :.\lchmet efendilerin 
bindikleri sandala Balat önün
de bir motor çatpmı.,<;, dcni
zı: dü1müşlerse de kurtanl
mışlan.lır. 

Dil heyetinde 
Meslea, havaya taallok eden 

bir ıstılahı bir müderris hava 
kelimesile Türkçe yaptığı halde 
aynı ıstılahların müştaklarını 

F ransıczal. ri · e teılcil Ye tertip 
e:mişllr. 

Bir takımında ise LlrU9Un fran
sızca tniflerine göre çok mühim 

farklar bırakılml§tır. Bunların han· 
gi maksatla iltizam olunduğunu 
kestirmek mümltüıı olmamışbr. 

Yeni bir içtima 
Istılah meselesi bütün logat 

i~nin rulıu olduğu için heyetin 
bu ıon vaziyet kıl'Jlsında yeni 
bir umumi içtima yapması ve 
ismet paşa hazretlerinin, ilk 
içtimada olduAu gibi itHrak 
etmeleri pek muhtemel olan bu 
içtimad-. vaziyeti münal.aşa ve 
tetl.ilc. etmesi bekleniyor. 

Bu içtimada Darülfünunıın 

ıstılahları nasıl tespit edece~! 
hrar laştınlacak, ihtimal ki 
mesuliyet içlerinden biclcaç 
profesöre bırakılarak onlann 
ilıtısulan haricinde lcalan !ası
mlar içinde kendilerine hariç
ten ehliyetli kimseler terlik e· 
dılmesine müsande edilecektir. 
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Aile, meslek, san'at 
kadınlan ... 

Meslek kadınlarının evlenmemeleri 
daha iyidir ! 

Aile kadınlan yetiştirmek için başlıca 
· şart ve usul .. 

-1-

v Kir 
Sapfa 2 __, 

( 1Jaftilık: 
1 
\ Dünkü futbul maçında Berllnde 1 mayıs dola· 
l Galatasaray • Vefa, Bey· yısile devam eden müsa· 
j kozla Beşiktaş berabere demede 9 kişi ölmüş ve ( 
= kalmışlar, Fener • Süley· 300 kişi yaralanmıştır. J 
~ maniyeyi (2) iye karşı (6) • Tahdidi teslihat ko· ~ 
f sayı ile yenmiştir. misyonu kollanılmakta olan f 
~ + Sıhhiye Vekili Refik harpsilahlarile stoklannın ~ 
{ bey vekalet Hıfzıssıhha ne suretle tefrik edilecğİ § 
~ müdürü Asım beyle bir- hakkında müzakereye ~ 
~ likte dünkü ekspresle Ser· " 
- 1 . . O d başlamıştır. § 
E ine gitmıştır. ra an ::::====:-·:=::::::::::-.:-.::::::::::::~ 
~ Hamburg tarikile Ameri· çavuşbaşı çifliğinde fun· ğ 
~ kaya hareket edecektir. dalıklardan çıkan yangın ~ 
~ tOo Yerli mallar için dün dün sönmüştir. ~. 

Hüviyet Be·, ~ 
kir Hf. genç 

~ Türk ocağında mühim bir • Gazeteci merhum ~ 
1 i içtima aktedilmiştir. Münür B. dün ebedi isti- ~ 
: \ • Üsküdar sırtlarında ratgahına tevdi edilmiştir. ~ 

nesil içinde 
yetişen ~ıy_- 1 
metli simalar· 
dan birisidir. I 
lstanbulda oıt 
tahsilini yap· 
mış, Alman 
mektebinde 
Almanca öğ~ 
renmiş ve N [ 
manyaya gide. [ 
rek mualliı'n 1 

mektebindr 1 

tahsilini bitirJ . 
miş, kıym~tli • 
bir irfan ha 
mulesile vata~ 

na dönere~ 
vazifesine baş. 
lamıştır. Kız 
muallim mek- Kız muallim mektebi usulü te.!, .. muallin. 

tebinde usulü Hüviyet Bekir Hf. 
tedris ve tatbikatı dersiye 
muallim mu.avinliği ile çok 
sevdiği talim hayatına atı· 
lan Hüviyet H. buradan 
tatbikat mektebi müdürlü
ğüne geçmiş ve bilahare 
usulü tedris muallimfiğine 
e&aleten tayin edilmiştir. 

Kendilerile lconuşmaın 
hayli enteresan oldu. An· 
ketin mevzuu hakkında 
daha fayJah İzahat vermiş 
olmak için yanımda bir kaç 
mülakat nüshası götürmüş
tüm. 

Gibi cümleleri sıksık 
işitiyordum. 

Zarif hareketlerle ifade 
edilen bu okumayı mütea· 
kip Hüviyet H. bariz bir 
hararetle: 

- Bunların ekserisine 
muarızım. Eğer bu hanım
larla karşılaşırsam hayli 
münakaşa edeceiiz, galiba 
diyor. 

Hüviyet Hl. kendisinden 
hiç bahsetmemeyi tercih 
ediyordu. Bunun içindir ki 
du hususta malfimat kısa 
oldu, dedi iti: 

ıfıı11ıııtunıııııııı111111 11111 ııııııı 11111 uııııı 11111 ııınıı 1111 ıııı11ıı111ıııı1111ı; 11 ı 1 ıııııı11111ııuuı1111ıııı•ıı11ıııııı ı 11111 ı 

tuplar almak insana öyle Bunun içindir. ki ~uırüıı 
bir manevi haz veriyor ki kızlarımızın teşkıl ettığı a· 
tarif edemem. Müessesemi· ileler kuvvetli aile, huzurlu 
zin mevcudiyetile iftihar aile olamıyo~, mu.htelif bu.h· 
ediyoruz. Bir genç kız için ranlar başgosterıyor . Aıle 
böyle ailesini bırakıp mes· erkeğinin kazancı va• 
!eki ideal uğrunda hücra satsa kadın bu kazançla 
köylere kadar gitmek, bü· ~vini idare edemiyo~, faz!~ 
tün Türk kızlığını yüksel- ısc kadın bu sefer ıdareyı 
tecek bir kıymettir değil mi? yabancı ellere bırak~yor: ne 

Bundan sonra bahsimiz ev~e .n~ mektepte aıle ı~a· 
anketin en esaslı kısmına resı ıçı~ • . esa~lı. şeyler oğ· 
girmiş oluyor: renmedıgı .. ıçın . b~ndan 

,, hayatında, ailede ve iz- çocuk ta muteessır o.uyor, 
divaçta kadın... sıhhatsiz ve sıhhi bakımsız 

Hüviyet H.. se~i~ kat'i yetişiyor. Bittabi bunun 
konuşuyor, fıkırlerını anla- müstesnaları da vardır. 
tıyor ve bilhassa, bu bahis Halbuki Cumhuriyet l:iü· 
etrafında çok şayanı dik- kı1mctimizin istinat edece· 
kat bir tasnife istinat ede· ği esaslardan birisi de sağ· 
rek meseleyi ilmi bir usule lam ailelerdir. Kuvvetli aile 
bağlıyor ki bunları kı~arak sağlam nesil, ~ u vvetli va· 
kıymetinden kaybetlırme· tandaş yetiştirir. Diğer ta· 
mek için mülaka~ı. ikiye raftan artık Türk kızı aileye 
ayırmak ve mabadı~ı yarı· rücu edemez. 
na bırakma~ ~rureti . ha.sı~ Pratik ev işi tahsil ede· 
o!acaktır. Huvıyet H. fıkrını mez. O halde ne yapmak 
şoyle a?latıyor: .. . lazımdır diyeceksiniz. Ben· 
• . - Bidayette. soylıy~~e- ce bunun çaresi şudur: 
gı"? şey . ekserıyetm fıkı_r· Lise ve orta mektepleri· 
lerı~e ıştıra~, olac;ak, fıl- mizde ve hiç olmazsa vi· 
hakıka bu gun icadın çalış- !ayet merkezinde idarei 
!11~ya . ~ec~urdur, ~unun beytiye mektepleri açmak 
ıçın ıçtımaı mecburıyetler lazımdır. Bu mektepler or-
vardır. Fakat bunları muh- ta tah T ··t k' b' 
telif sınıflara aynarak mü- .k. sı 1 mud ea ıp :r ,~-
talea etmeliyiz. Kadınları ya 1 !

1 
senhe bevam tel mekı 

.1 ! k , k d ve aı e aya na a ı .ace 
aı e, m~.s e • san .a~ . a mı kızlar bu mekteplerde bu-
olarak uçe ayırabılırız. • h 1 1 d 

Evvela aile kadınından na
8 

azır aktnma1 ı ır. 

bah d r . u me ep er en mo· 

B
se e ımf. k d 1 deren vesaitle techiz e::!ilme 

Beykoz • Beıiktaı 

Beykoz · Beşiktaş . maçına 
gelince, birer sayı ile ve 
berabere biten bu maç ela 
ilk maç gibi ahenksiz ve 
cazibesiz bir maç olmuştur. 

men maçtan müsavatla 
çıktı. ır-----:.olliz~.-a-r---.ı 

Halıcıoğlu ·Kuleli cSkapafwvda Alman do. 

Bunlar, Safiye Sami, Re-· 
fet Süreyya, Suat Derviş 
Hanımefendilere ait müfa. 
katlardı. 

- iş hayatına kendi ar· 
zumla girdim. Muayyen bir 
fikrim vardı, muallim olmak 
istiyordum. Almanyada altı 
sene kadar bulundum . 
Vatana döndüm, derin bir 
zevkle vazifeme başladım. 
Şimdi istesem de atıl bir 
hayat yaşıyamam. Çünkü 
çalışmak ihtiyacı, faaliyet 
bütün uzviyeti me hakim ol
muştur diyebilirim. Bugün· 
kü mesaimden de çok mem
nunum bittabi. 

u sını a ın arın ma- ı· b d ·d · ·d • • · · "ail ı ve ura a ev ı aresı 
zı ke. 1yegd~ne gaHy~sınb~ e. yemek pişirmek, hatta sÖ· 
teş ı e ıyor. ıç ır anne k"k d ·k k ü b"k 

Bunun bir «ebebi iki ta· 
rafın da teknikten ziyade 
bir kuvvet, koşu, lüııımsuz 
gayretler sarfını mucip 
bir oyun sistemini takip 
ediş!erindedir. Biitün oyu· 
nu saha 0rtasmda ve yan· 
!arda cereyanı bu şeklin 
bariz bir ispatı olabilir. 

EeşiktaşZeki, Nafi ve Sa
lahattin Beyler hariç olmak 
üzere geçen haftaya naza· 
ran sahaya değişik bir ta· 
kım!a çıkmıştı. Mudaf'aada 
Hüsnü, Rıdvan Beyler oy· 
nuyor ve Saliihattin Beyi de 
genç bir oyuncu istihlaf 

Öğleden eve! yapılan nanması nasıl batırıldı > , 

Halıcı oglu, Kuleli askeri • Çıkrıklar durunca " ve 
takımlarımız birer sayı ile • Süleyman paşa ve 
berabere kalmışlardır. akibeti " isimli tefrikaları-
Giirefdfere madalya tevzii mız bugün drecedilmemiş-

esnaıında tir . itizar ederiz. 

Güreş birinciliklerinde 
kırıanan güreşcilerirniz dün 
madalyaları tevzi edilecekti. 
Bu tevzi esnasında bazı 

nahoı hadiseler ceryan et· 
tiğiui öğrendik. Bazı spor· 

cular arasında çıkan bu ha
dise üzerinde çok durmak · 
istemiyoruz. Böyle hareket· 
!er ( 11por) un nezaheti le, 
sporculukla kabili telif de
ğildir. Müsepbiplerinin tec
ziyesi federasyonun muhik 
işlerinden birisi olacaktır. 
·---- ·· 

İrtihal 
lstanbul liman şirketi müdıı

rli Hamdi beyin pederi ula. 
mad.aıı Mehmet F <M;i efendı 

dün gece irtihalidaribeka etmiş
tir. Cenazesi bugün kuzAun
cukta Naklcaı caddesindeki 
yalısınd.aıı ka!dınI.,.ak Beyler
beyi camiinde namazı ba 'del
eda medfeni ebedisirre terk 
edilecektir. 

Bugün saat iki buçukda Sir
keci nhtımından hususi bir 
motor Kuzguncuga liareket ede
cektir. 
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entirikaları le irile ol
n1anıt~ ın:di't fakat bu 
l.adın lıılkatcıı mahir 
bir anıaiör aktrisidi. 
Kovu rek bir elbise us 

!lfulıa1Tıri: Hüseyin Ralınıi 

:[\;izaıııi nev sinıdi bu . . 
ilıri~· arı 11asıl teselli 
cdt•eeğiııi bilmiyordu. 
Coksiikiir öldü de kıır-, . 
t:dduıı mu desin? yoksa 
allnlı ecir sabır mı 
YPı~iıı temenni ' İnde mı 
bıılıınsıııı .• 

'.\' ı• i e o aralıl; 
-- A ffcdersiniz ... 

İtizarilc salona Şeh
naz ilanım girdi. O, 
Perrmnn ölümüne ve 
bilhusus Ilurren1 Lüt
fünün bir gözii: kör 
oluşuna yürekten, kal
ınerli bir scvincle se-• 
vinmişti. Zaten mace-
raııın böyle bir netice 
alışı bir aı da onun 

• 
· ' 'e mateuıi bir cehre ·le 

• 
ic;eriyc girdi. 

M'eyus koca)·a do"'ru • o 
yürüdü, llaf if lıir re
Yeraıısla boynunu eğip 
durarak: 

- Y esinize i tirak 
taziyet beyanına gel
din1. Perran Hanım

efendi gibi bir e' ka
dınının bu suretle 
zıyaına çok müteessir 
oldum. Ölün1ön ken-

• 
dinden ziyade bana 
şekli dokandı .. 

Hüviyet H. hepsini büyük 
bir dikkatle okudu. Bu 
okuyuş ta hayli entere· 
sandı. Bunlı).nn ekseri cümle 
ve fikirlerine okurken itiraz 
ediyor, bazen derin bir 
hayretle gülüyor, taaccüp 
nidaları çıkarıyordu. 

Mesela: 
- Çok yanlış düşünce .. 
- A. Hiç doğru değil, 

ne tuhaf. 
Kadın niçin çalı1makla 

gururunu ve güzelliğini 
kaybetsin?! 

- Burası pek şairane 
olmuş cidden! 

- Bu Hanım sigara da 
mı içiyor?! 

- Kadın çaTışırsa eskisi 
gibi seveme:a.' diyor, sevgiyi 
ne telakki ediyorlar? 1 

- Kadın fantastik im~. 
Ya erkek o değil midir?! 

Bu bir t'aziyet değil 
kızgın çivile ıuatenue
denin kalbini cızırdat
maktı .. • 

azlun1 Ulvi Bey 
n1ehil nıeh'ıl önüne 
baktı. CeYap bulamadı. 
Şehnaz deYaın etti .. 
- ı kıllr, fikirli 'e 

bediiyatla mütehassis 
bir adan1 o güzel vücu
da kıyamazdı. Nihayet 
bir kokain delisi bu işi 
gördü. 

Evet lazltın1 Bey 
karısını öldürmeğe uzun 
n1üddettenberi niyet
lenmiş fakat bu katle 

bir türlü eli varmamıştı. 
Bunda bediiyatla ih-

Hüviyet H. bu bahiste 
derin bir vect içindedir 
ve burada bahsetmeden 
geçemiyeceği düşünceleri 
var. Diyor ki: 

- Y eti~tirdiğim talebe· 
den çok memnunum. Bun
lar öyle bir şevkle çalışı· 
yorlar ki.. Memleketin her 
tarafına gidiyorlar ve mes· 
!eğin verdiği manevi zevk
lerle iktifa ediyorlar. Bun
lardan neşeli, ümitli mek-

tisasrndan degH mu
habbetinin siddeliııden 

• 
büsbüliin zayıflamış 
olan irat.le kuvvetsiz
ileri gelmişti. Şehnaz 

sureti hak tan görü rıe
rek karşısındaki dertli 
adamla eğleniyordu •. 

Husrev ... "izami Uey 
söz değiştirmek için 
ze\ eesi ne: 
-ilanım senin de nen 

var. Bu gün benzin 
cok solak .. Dedi. • 
Şehnaz mahzun bir 

süzülüşle: 
- Ncın olduğunu 

sornıağa luzunı var ını't 
Perran llanınıa k.eder
i eı:dirn. 

ve baba kızının bir mes- u k ,_' dme b' dÇ?._CUh·:a1 ~de. 
ma Ka ar e ıı ıs ere 

!eğe atılmasını tecviz et- ı k' yer verilmeli, İsar., musi ı 
miyordu. Maahıua aile ha- de tahsil ettirilmelidir. 
aytına hazırlanış da bir sis-
tem dahilinde değildi. An- Bu yapılmalıdır ki tam 
ne öğretirdi, pratikti. Bu mamısile aile hayatın:ı ha-
gün bu vaziyet değişti. zırlanan genç kız yuvasııım 
Aile kadını tahsil hayatına bilakaydüşart reisi olsun, 
atıldı. Herkes hiç olmazsa aile kuvvet!i, mes'ut bir te· 
orta tahsili almak istedi. şekkül ve yuva o!sun. 
Bunun için aileden ayrıldı. Bu yuvada erkeğin vazi· 
Şimdi bu sınıfa mensup fesi maddi ihtiyacı temin 
olan kızlar ev işite eskisi ve buna mukabil her türlü 
gibi meşgul ekmuyor, pra· manevi zevkleri atmaktır. 
tik öğrenişi elcisik kalıyor Diğer taraftan aile tcşki!ine 

ve diğel'. taraftan mektep- hazırlanan kızlara bu ha· 
telci haftata bir saatlik 

b yata dair kuvvetli telkinat 
idarei beytye dersi de u ta yapmak lazımdır. Kızla· 
malumatı vermiye kafi ge· 

b rını aileye hazırlamak isti· lemiyor, innetice malumatı ı 
yen anne ve baba o yo .u 

noksan kalan ve aile teş- tutmalıdır. Genç kızın mu-
kilin hazırlanan genç kız hakeme kudreti artarsa ve 
aile hayatına dahayarım bir istem~zse bunn deği, , irebilir. 
hazırlıkla girmiş bı.lumuyor. _ _ .. _ _ ı ıııı-n ııı 

l\lazlıı m 'l\i Bey mii
telıayyir hir lıak.ı~la; 

- Mcrlııııneve haki-• 
kalen hu kadar acıt.lr-

nız mı? 
- Nicin vahln söy:... 

• J • 

liycyim efendim.. Y ii-
reğim yaııdı .. 

- Ilayatıııda hiribi-
• 

rinizle koııuşıııazdıııız 

da .. 
Ah nasıl sövleve-. . 

yin1 efendim. Bu hu-
susta kabahat bende 
değildi. Siirıgii deprcş
n1esin .. Şimdi doğruyu 
söylesem ölüyü çekiş
tirmiş gibi olacağım. 

Ilusrev Nizami Bey 
karısını coşmak i.izere 

- - -
old uğıı zl'rııiııderı di\tı-, 
diirııa•I... i~·ıı oııa İ~l r
lıaıııli.:\r rı:iizlrr!ı• haldı. 

:t>lıııaz hıı !' . .kit \ ':ti· . . 
Yttı'ışııı kuı·~ıııt.la b:r 
ıııiiddet dutl .. 1-..l; : r;ı : ı 

ısırarak ~cı. t.lukt:.ııı ~oı:-
rtl: 

- Perr:uı llaıa:ııııı 
,· efatı lıaııa il,i soı ,.,ıı· 

tf'~ir etti. 
Muzhıııı l'lYi · D<>v -• 

Negibi'l 
, •lınaz - .\r;~ı·<le,iıı 1 . . 

birir.c:si Ö\!c hi ı· ;.;t'ı.~ 
• • 

cin ziyaıııa a<':ı:.: k aıı 
gelen İRe~!li'ır, il. ı:e:s:ılt' 
oncn ölüıı:iiı:deıı J,I' ·" 
dinı ıcm cıli.arılıg;ı 1 

• • Blımedf 
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1 günlük hapis 1 buse!~ 
ri~Plii:i-1 c:: DAHİLDE ] Amerikada kansını 

Orman yaneını B ı ) tokatlıyan zevç Maymun zadeler! .. 

Kulübede doğmadım 
bir çerge çadırında 
da gözlerimi dünyaya 

açmış değilim. Fakat öm

rümün hiç bir dakikasında 
da asaletin ınsan oğluna 

imtyaz verdiğine inanma
dım. Taçtan, armadan en 

basit asillik alametlerine 
kadar her damgayı adem 

(\l.:tidar :-.ırtlarında bu- u ~~.:__şey. j mahkUm oldu .. 
ıunan ç.a\ u~tl<ı,ı çifli~i ci· Tramvay telleri pamuk - - - - • 
vaıındaki fundalıklardan e,c1- ipliğine döndü Ya (6) ay hapis yatacak, yahut da htt 
ki gece yangın çıkmı~tır. ~abah kansını bir defa öpecek dit eÖi/ecek ? Müsademe, gece ve 

oğlunun kirli bir kibir 
yükü halinde seyrettim. 

Bununla beraber insan 
denilen canlı yığın içjnde 

asil bir tabakanın var rol
d uğuna da iman etmişimdir 

imtiyazlı doğmuş insan
lar vardır; fakat onlar, bu 
imtiyazı ne analarının kar
nında, ne babalarının nut
fesinden almışlardır. Onlar, 
kendilerini ötekilerden ayı-

ran yüksekliği, kendileri 
getirmişlerdir. Hulasa aile, 
şecere ve et asilliği yok, 

ruh ve gönül asaleti var. 

Dünyaya bu adesenin 
arkasından baktığım için, 

dün okuduğum bır habere 
zihnim takıldı kaldı. 

Portekiz düklerinden bi-
risi, yedi sene evvel güzel 

bir kızla tanışır, sevişir ve 

~vlenir. Aradan yıllar geçer 

ve bir tesadüfle kont zade 
zannedilen kadının bir çin-

gene kızı olduğu anlaşılır. 

Yedi sene ıcn yakm ar· 
kadaşlıklarla biribirine kay

nıyan bu iki vücut arasın
da hemen -geniş, tlerin bir 

uçurum açılması için bu 

Yangın dun oğleye kadar Düu üç yerde kopan teller ••. 
Yüzünden münakalat .aaatJercc 

de\ am ccmiş, Polonez kU· 
inkıtaa uğramıflır 

y1indL'll 'c eh ar çiflikkrdcn Dün şehrin üç muhtelif yerin-
·~dcn kö~ ILiler t:mıfınd:ın de tr:ııııvay telleri kopmuş ,.t 

ondiıriılınu:-uir. Yanan fun· bu yüzden müııakalftt saatlarce 1 
l.tlıkl:ır 'ı\..;j lıir sahııyı i.-gal sekteye uğramıştır. 
cmckccdir. Balıçekapıda 4 iiııcil valaf : 

Bir müsamere ııaııı ününde s:ıtı.t bırdc kopaıı . 
Diın l\·mdillİ 1.ız .orm tel sr}TÜ seferi yarım sa_atteıı 

mcltchiııdc ;ikinci ınıf bi- fazla durdurmuştur. 
nnci şube cıılcbe"i, tarafind:.m Şehzade h:'lşıııda 'kopan telin 
On ınıf t:ıkhc.-i ~ercfinc faımri 'de bir saatten faza 

bir miısamcrc , erilmiş, talebe devam tm:Ştir. Bu ,}Üz.dn 
Hiksck bir mm affakiyctle 'ramv:ırlar işliyrmunişler, Sult:rn ı 
;nu~mnercyc mi.ıstc~na bir Ahmetle ki kopan yer "{lrasıııda 
:kıymet ko7.andırn11:;-nr. tramvay araöafın yığılıp ka!- , 

iki piyes cem il olunmuş. mıştır. j 
(in, l\:ııfk:ı · ,·e Zeybek dan;;- Ü\üncu va'ka da l<arakö~'<'I : 
lcırilc mii..,amcrcyc hit:ıın ve- saat ~.30 da olmuş ve '()rn~:a 

rilıni.-tir. 'tramva}lar 15 dakikadan fnıfa 

Kimsesizler yurdu beklemişlr-r, hareketlerine de, .. m 
Emanetin açacağı fümsc- tdemetllişlerdfr. 

:-izler yurdu İçın hazırlanan Son gilııJcr.de tranıvarJar,da 
nizamname Emanet endimc- te1 kopma hadJseleri sık sık 
nine Yerif mfştir. \'C hatta her giiıı tekerrür et-

Yurda, imdilik, yalnız mekte, bu yüzden ~ıa k sıkmtı~·a 
kendi kazıınçl:ırı ile gc~·in- duçar olmakta ve ıtchHkc de 
mek mecburiyetinde ola!) geçinnr.ktedir. 

kimsesiz çocuklar bir harca Alakadarlar bunu ehemmi-
m{ıddı:tle kahul edilecektir. yeUc nazarı dikkate almalıdırlar 
Bu çocuklar~ akşamlan :-:aat 
• 22• de yurda girecekler Ye 
ertesi gi.in nihayet • 10• da 
dı,an çıkacaklardır. 

içki içtikleri göriilen1er, 
iizerlerf ndc bıçak ve saire 
çıkacak olanlar~ ?trda kabul 

edil mi ycccklcrdir. 

Caddelerin su1anmUl 

--Sahaflar çarşısı 
neyazıt camiinin arka~ına 

diişcn dar bir ~okak ''ardır 
ki buraya ~ahaflar, yahut l lak
k<lkl:ır çar~sı derler. Bir Jns
mı E\'kııfa ait olan bu çar~ı 

Emanet \'C ı•:yk:tf tarufından 

mli,tt:rck bir urecte i.tim\.ik 
edilecektir. 

Köprü mütehassısı 
geldi 

Nc:ı:yorkun Adam ... trecccki m:ıhkcmcsi 27 nisan ı,rumt 
bir kan koc;a k:n·~J ile mc.;gul olmuştur. 1 fadbc pek chı:ın
miyct İ7., fakat 'erilen hiikiim çok .-ayanı dikkattir. f:, 'ela 
hadi eyi nakledelim. 

:34 ya-.mda bir ~cnç .olan f. ı l:ı.kkap bir {..rtin ıevce:.1le 

)rn,·ga etmi~ "ka\'ga kızı,ınca, erkek karısına bir iki tok:ıt 
atm!~· ·adın bu ıtokatları yedikten sonr:ı hemen ma~1kemcyc 
müractıat cnni~. 'c koca:; m şiktıycc eöerck ceza giyme:.ini 

i temirnr. 
Mahkeme me:-clcyi uzun uz:ıdiyc tahkik etmiş ve zcYcc

nin karı ma tcca\ iiı fikrjni bcslcmcdi~ni, - kuru 'memlekctcc 
olma .. ın:ı ragmc.n • kafn ının bir az tiit,ıilü olma:sma mebni 
-Ona el u.zattıgıııı icir.nf ecmi~tir. 1 fakım .M. ı:lpcrin, erkeğin 

bu kabahatini lrnnunn tatbik cttiktı.!n :sonra ,u hukıniı 

\'ermi, tir: 

Refikasına tokat .ıtan 1. l\lakkap her • ahah uyamhl-."tan 
sonra zeyce~ini önecek 'VC bu hareket tam altt ay her gun 
tckcrrl.ir edecektir. :\1. :.\lal,kap bu ~ckildc hareketi kabul 
etmediği takdirde altı ay hap. edilecektir. Şayet !\li:,ccr . l:ık
kapın bu hareketi tikcrriir edecek olur:.a kcndbi lıap~c 

ma~klim edilecek ,.c kansını öpcr~k giinliinii tat~ ip etmesine 
miiwıdc rcrilmiyf!cektir. 

\ . - • - f ertesi gün de devam 
i Ko~ısyon bunu gö - etmiştir. 

ruşmeğe başladı (9) kişinin öldüğü, (!JOO) 
Cenevre, 2 (A.A)- Tahdidi kif;.inin yaralandığı 

1 t ı · ı )" 1 . es.ı ı:ıt konıü.yonıı berri teslı- anlaşılıyor 

nat meselesinin müzakeresine Berfin, 3 (AA) Seriinin 

~ haşlamıştır. Alman ve Sov}Ct cenubu garbi mahallesinde bari~aı 
i heyeti muralıhasaları kullanıl- muharebeleri gece de devam 
. ıııa kta olan harp Jcv.azınıı ile etmiştir . NümayiKiler but un 

J stoklarırı <fo~rudaıı . doğ.rU}l\ hava gazı lenerlerini yıkmış!ar 
. lısteler \'asıfası!e talıdıt edılıne- ve Mayenstrasede kain polı 
l sini teklıi etmışltrdir. fraııs1z merker.ine hücum etmişlerdır. 

Jıe eti ıııuralıhasası harp Jeva- Zırhlı bir otomobil barikatlıını. 
zııııının bütçeler \'asıtaşile tal:- karıı ateş açmıştır. Komünistler 
dit, edilmesini teklif etmiştir. damlardan fişe. taş kiremıt Vt! 

Japon ke~·e-ti b;ızı ilıtırazi ka- saire atmak sur.etilc mukabelede 

yıllar ileri sürmüştür. Ameri· bulunmuşlardır. Şimdiye bdar 

kan heyeti harp levazımı stok- 3 telef ve yaraları son derece 
lan meselesinde eıı ziyade ala· vahim olmak ilzre 10,_,......,..~ 
kadar olan devletler ekseriye- sayılabilmiftir . Mücacele mu _ 
tinin reyine tabi olaca,ğmı be-
yan etmiştir. Müuı.kcrala yarın 

devam oluııacalnır. 

Berliıı. 2 (A.)- Mos· ov:ıdan 
t bildiriliyor: Leh tıcyetiı.iıı Ce

nevre ihzari tahdidi teslilıat 

komisyonundaki hattı hareke
tinin resmi malıfellerde yapnııt 
otduğu nahoş intibaları kayde
den gazeteler Svitalski 1ıükfı· 

metinin 'Rusyaya diişııı:ııı bir 

harici siyaset takip etmek su
retile nıevkıini talılrnn etmeğ'e 

çalışmakta olduğuı:u ynzmalda 
ve müst:ıkbel Rus Leh ınünase
batı hakkında bedbin bulun
maktadır. 

Cenevre, 3 (A.Al- Trihfüdı 

teslilıat itılar1 konf t"ran ı reisi 
M. uao-n ilç gfinden beri 
şiddetli bir grirten mııztarıp 
bulıınnıakt11d1r. 

valckaten durmuı fakat cuma 

sabahı yeniden ve erkenden 

batlamııtır. 

Bcr1in, 2 (A.A.) - Bugün 
öğleden onra fdırin fimalindc 
hin bir mahallede yeniden 
kargaşahklar otmuştur. BiD1erce 

şahsın mütecaVizane hareketi 
kllIJısında poliı sillh kullanma

~a mecbur kalmı§hr. Birçok 
kimııeler vahim surrette yara

lanmıştır. Yeni lkanflkh\:lar 

ihtimaline binaen kuvvetli poli"' 
mUfraıeleri ~üpheli okalclan 

tulmulfUT. 

sebep kafi gelir, kadın ko
vulur ve sade Portekiz 

muhiti değil, bütün Avru

pa kibar alemi buna "re

zalet,. yaftasını yapıştırmış 

Yedi yıl temiz, namuslu 

bir zevce olan kadının bü-

tün meziyetleri nankör tek

melerle çif telenmiş. 

-{;cçcn . ene biıctin bir pt7,, 
cadde v;C okakfar • ul· nma
ôığı açiıı l canbul oz., duman 
içinde kıalmı,tı. l;:ınanct hu 
~ene hiç o1maz_a ~ alnız ana 
caddeleri sufamağa k:ırar 'cr

mi~tir. 

Sulama amdiye::.inc .ancak 
Iayı :-ın 15 inde ba::lanncak-

cır. 

Verem hastanesi 
CcrrahJhı::a hastanc~inin 

yanına in~a edilecek 'crem 
bastane..;i içln bu sene hir 
arsa htiml<lk edilecektir. 

C.ııi küpribiı projc,;ini iiıe

rine :alan Paris "Pon zc , "C.,, 

mcktı:hi müdlir mu:n ini • 1. 
Pijo par .. trt~iyc gelecektir. 

Tetkik · çin gelen bu zat, an
CHk ondan sonr.ı pmje.sini 
) apacaktır. 

Tıp talebesi 

!.\1. • 1akkap J,arısını öpmeğl1ıltı ay mtı cfct c her s:ıh:ıh 
bu hareketle tckr:ır ctmği .klthuJ cemi~ bunun wı:crine h:lkiın 
una kıırısım C\ \'ela hcyeci h:H,imc kar~ı .. ınclı üpnıcği cmret
mi~ o da bu emri yerine getirmi~ \ 'C karJsını alıp C\ ine 

1MünÜr B. 
gömüldü 

Ynklo~nn ~u~ron , o .. ".ı. , b1d •A}'ianuzd.m,, 

göclirmii~nır. 

Yerilen hul,mün infoıt için zcn.-tn eline hir defter YC· 

iki t.ırnfın hcrgfın tipiışcukrcn sonra bu dcfccri im7.a crmete
ri kcndilcı:lnc ihtıtr olunmu~nır. 

Memleketlerindeki 
Sovyet heyetini 

kovuyorlar 

Berlin, 2 (A.A) - Gaze

telere göre 1 mayH nümayişleri 
esnasında telef olan\arın miktarı 
9 ve yaralı1ann adedi 300dür. 
Bunlardan yüzünün yarası ağır
dır. Bin kişi kadar tevkif edil-
mlştir. 

- Gaze!el,.r , komünistlerirı 

münakalAtı sekteye uğramak 
husu undaki te§ebbüslerinin akim 

kaldığını bildirmekte ve 
dünkü hadiselerin bütün me u· 
liyeti komünistlere raci olduğuııu 
beyan ey\emektedir . 

Niçin böyle oldu?.. Siz 

gelin de akla yakın bir 

sebep bulun. 

Şu insanhğınne gülünç, ne 
iğrenç zaaflan var! Aşkı 

yala!\, imanı yalan, merha
meti yalan! Doğru olan yal
nız birşeyi var: aptal guru-

ru. Aptal diyorum, çünkü 
şu zade, bu zade diye ge

çinenler, nasıl oluyor da 
hep birden maymun zade 
olduklarını düşünemiyorlar?. 

~· · 

Etfaiye teftiş ediliyor 
Şehremini t\luhHtin Ema

net hıışmiıfettişi TcYfik B. 
Jer1e miif eui lcrden bazıları 

Fatihe giderek Etfaiyc lıirinci 
gurupunu ccf ti~ ctmi.~lerdir. 

Diğer gunıplar da tef ti~ 
edilmek bir için pomgram 
yapılmıştır. 

Bu programa nazaran ma
yı ;m 4 tincü cumarte i giinü 
Csküdar, inci çar~amba p;ü
nü Kadıköy, 11 inci cumar-

1 Rarı Mektupları 1 tc::ıi giinii istin ye, f .l pnzar-
• te ... i günii Bnkırk(.iy, 15 çar

şamba glinii de Adalar gurup
ları teftiş edilecektir. • 'ef tiş 
!lletiocsi bir raporla tc bit e

dllecdk ve bu neticeye göre 
etfaiye cc,kiUltında tadilit .'n
pılm:ısı icap edip etmediği 

anla~ılncal...-rır. 

Ankara postası ne za
man gösterilecek 

~AııJcara postasıll filmi rama
.:zana yetişecekti. 

Halbuki kurban bayramı get. 
~ HAia ortada bir şey yok. 
Acaba filim ne oldu! 

Beflktat: Ş. Nun 
Cevap : Mevzuu balıs filimin .. w ç_ok mühim cwsamı bitiriJ.. 

~!iŞtır~ Dafülbedayi san'atkat-

larıhL'l Anadolu turnesinden 
avdetinde ikmal edileck ve ô-
nıiizdeki kış sinema sezonunun 

ilk haftalarında, irae edilecektir. 

Para sui istimali 
DliyunC1 umumiycdckl pa

ra muhadele sui istimaltni 
tahkik ile meşgul olan ,;\Ja. 
tiye müfettişleri tahkikatı 

ikmal {ettiklerinden Diiyunu 
umumiycden ayrılmışlardır. 

J leycti teftişi yeye riyaset 
eden .. edim B. C\ rakı cah

Jtlkiyei. hamilen Ankarnya 
gicmiştir. Tahkikat neticesi 
:mc"tum tutulmakla beraber 
müf uislcrin raporlanl}tla sui 
is•imali .kat'l sutttte tcsbic 

~sMc'er.i anlaşılınaktadn. 

·rıp talche~i Tıbbiyclilcr

ba} rnmı olan I 2 mnyıs gn

nli Tıp fnkliltc~indc bir mu
s:ımcrc vcrı:ccklcrdir. 

Evkaf yeni binalar 
yaptırıyor 

E,·ka(ın tahu tasarrnfunda 
bulunan perakende bir çok 

mcbani Yar ki, i~gnl ettikleri 

arsanın kı. mctile mutt.'lla~ir 
olmıyacak derecede harap 
ye köhne bir haldedirler. 

Bunlar hugLinkii 'aziycc
ce mcnfmıt temin edecek 
bir kira da gctir:mcmckccdir. 

I lalbuki C\' bf ın ,·aridat 
mcnba1arını dah ederek bu
~iinku nıridact:ın bir mbli 
fazla ı:cmin ccmek miimkiin 

göriılmekccdir. 

EYkaf idaresi ,chrin en ziya
de rağbet ye rc\'acı celbe

den semtlerindeki bu kabil 
köhne binaları yıknrac,ık 

ve yerine a~ri 'c mi.ıkcrn
mel yeni binalar ) ııptmln-

caktır. 

Bu suretle hem r:, k:ıf 
'arjdan çoğalmış hem de 
şehrin imarına 

olacaktır. 

ça1ı~ılmış 

Bu ~·~ni binalar, ar:.alarınm 

bulundukları scmckrc p;öre 
aparuman, han, mağa7.:ı, ar

diye ve ev olm.ık tizcrc in

şa ecfilcckdr. 

Sis kazası 
Geçen cunta guni..i J:ır-

marada bük um suren sb ~ti 
zundcn da apunı Kıl\ ak 

isk lesi ön~ karaya otur-

l.ondra, f -.... :\ 1 ı . ır h iıkiı
mcti. p:ımuk miıba~ aıı ctınck 

mrtk~adile t\lı ırdn blıhınan 

~O\ yet ticaret heyetini ko

miınist propaganda:-ı ~~ptw 

için tcb'ıdc karar YC'rmiştir. 

Dahiliye. nezareti de !\tı ırda 

komiini. c propa!-r:ıncln-.ı ) :ıpan 
ecnebileri cel)it için rnlı:ırri . 

yat y:ıpmaktnd . ı ............................................. _ 
mu~tu. K:ızay:ı ııit tahkik,ıt 

nihayet bulmuşnır. idare kap
tan .\ 1 umir • Be) i hat.ılı 

bulm~ ye idnrc ile al:\ka. m 

kcsmi~tir. 

Kadri Bey 
Scyriscfoin makine mLi· 

diirü ::\liihendi Kadri Bey 

dunkü trenle lnr~il)'ayn git· 
mi~tir. l\adri Bey vapur mu
ba~·tt.ı ı için el)C\m 1\larsil
yada bulunan yri cfain 
heyetine iltihak edecektir. 

Bulgar misafirlerimiz 
Jfolgar misafirlerimiz dün 

öğleden sonra Boğaziçindc 

bir deniz tcncz7.uhu yapmı • 
lar YC Km aklanı kadar git~ 

nıi:-Icrdir. • 
Bul~ar mu«llimlcri :n dccte 

Rumeli hi arına çık:mık R -
bert Kolkji zıy:ırct etnıi~I r 

, e nk\-am ~cç 'u'kit clonmii -

terdir. 
.'.\lisarir]cr hugıiede Aclal:ıra 

gideockkr "c pn7.artcsi gu 
Pııi Bur:ı.ıya ha ·ckt cdecek
lc dir. 

J Bat ınakalcmiu:lcn mabat 1 

Yeni tarifenin bu şekilde 
yapılması şunun içindir : 

hükümet {Lozan) da mün'a
kit ticaret mukavelesinin 

müddeti bittikten sonra 

devletlerle yeni ticaret mu

kaveleleri aktedecektir. Bu 
mukaveleler aktedilirken 
olabilir ki devletlerden bi

ri bizim gümrük tarifesinde 

herhangi bir madde hak
kında muayyen olan resim 

miktarının kendine karşı 

tenzil edilmesi şartile Türk 
mahsullerinden biri ıçın 

şimdikinden fazla kolaylık
lar gösterebileceğini teklif 
eder; böyle bir teklif de 
bizim için faidefi telakld 
edilebilir. 

işte bu gibi ahvalde 
hükUmete elastiki bir sala

hiyet verilmesi muvafık gö
rülmüştür. Bu maksatla ta
rifemiz azami hallerden 
mürekkep olarak ttesbit 
edilmektedir. 

Zannediyôrum ki yeni ta
rifemizin elastiki bir şekil 

ve mahiyette olması hayat 
pahalılığı üzerine yapacaği 

tesirlerin tanzimi noktasın
dan da faidelidir ve eğer 
hükümet bu noletayı nazarı 

dikkate alırsa tarifenin tat
biki esnasında vukuu muh
temel buhranı pekçok tah
fif edebilir. 

-Af eh11ı t As un 

Bu eski matbuat hadi

minin ölümü dün sabahki 

gazetelerde intişar edince 

gerek matbuat arkadaşları 

gerek kendisini tanıyıp se

ven kimseler arasında bü
yük bir teessür uyandır

mıştır. Matbuat cemiyeti, 

merhumun telfin masraf mı 

verdiği gibi Matbuat cemi

yeti namına da reis Gire

son mebusu Halckı Tarık 

B. cenaze rasimesinde ha
zır bulunmuştur. 

lstanbul şehremaneti, ce
naze oto~obili göndermiş, 
ayrıca zabıtayı belediye 
memurlarının da lüzumu 

halinde cenazenin hizme

tinde bulunacağıuı bildir

miştir. Seyrisefain idaresi 

cenazenin deniz aşm bir 

yere nakledilmesi ihtimali

ne binaen bir istimbot 

göndermiş, matbuatın tah

rir ve tertip arlcadaşlarm

dan maada Seyrisefain ida

resine mensup bi.,.çok ze

vat cenaze merasimınde 

hazır bulunmuşlar, a}'rıca 

seyrisefain tarafından bir 
çelehk gönderilmiştir. 

Bir arkadaşımıza karşı 
gerek emanet, gerek S.·y
risefain idaresi tarafından 
gösterilen alakadan dolayı 
teşekkür ve merhumtın Ai
lesine de tekrar wiyet 
bqaa ederiz. 

Son haberlere göre dünkü 
müsademelcrde 9 kişi telef olmuş 
180 kişi yaralanmıştır. Mecruh. 

lardan otuzu polis memurudur. 

T cvkif edilenlerden 1 7 5 kişi 
memleketin dahili asayişini ve 

ı;ukrınunu ihlal cürmü ile mah
kemeye se\•kedileccktir. 

Rayhştağ meclisinin bu güakn 
içtimaında lcomünlst meb 'uslar 

polisin hareketini takbih ~c 

proteşto makamında içtimaın 

tatil edilmesini istemışlerdir . 

Bu ıtalrrir reddedılmiıtir. Bu 
münasebetle sosyalistlerle ~ortlü· 
nist meb' uslar arasında şiddetli 

münakaşalar olmuştur. Bu müna

kaşa ve gürültüler oderecc tiddet

!enmiştir ki reis içtimaı tatili 
etmeğe mecbur olmuştur. 

• 
Berlin,2 Dünkü hadiseler 

hakkında alınan maiomnta gör, 
tehlr dahilinde sükOıı buzulma
makla beraber kenar mahalleler

de çok şiddetli miı ad meler ol

muştur. Vedinı cihetinde ko

munistler siperler vücuda getir

dıklerlnden bunların tahribi k "n 
çok uğrıışılmışbr. . 

Geceleyin '1lktt hulan IT!Ü: • 

demder rr:fü.:ı elctile kuv\'"'li 
projektörlli otomobiller celb--

dilerek mii•adz:m,. , .rku bula"l 

mnhnU 0 r tenv · .. d l:ıı ştır. 
P o :am ~olat:') ta, içinde' tt>l-

i ırraf d~azı hulu:ıan Komu-
n .ıtl &Jt bir t~ 
laLmılJhr. l-..omuaısJcr Jehrı:ı 
ııçıadc d.· ~er \'llcud· 

.-X .. tc:nıfl r, Fakat burıa 

veri\rnc•nişlir. 



:\ 1 urctcclıatın azaltılması 

emri efrat arasında miısait 

<urctce k.ır~ılandı. Yalnız hir 
hu\'lık kru,·azünin mtirettha
tehatı dijl;cr gemiler~ gün
dcnliklerı bir tamimde .+000 

adıımııı lir amiral tarafından 

emir almasına kar~ı ~iddetle 

prntc<to erci. :\cticedc veri 
kn emre iakıyat ederek Al
ll'am·'ı}a donmcğe ri;r,a gös
terdi. 

\ Iaamafih murcttcbann arzu 
ctti~iın dereceye tenzili 
mt.mkün olmadı; çıinkü ku
mandanlara henüz, gemileri 
batırmak fikrinde olduğumu 
bildirmemiştim. 

Sefine kumandanlarının 

muknhil teklifleri bazı istis
naat bertııra[ edilince tahmi
nimi çok aşmadı. 

1 lerkc:; sdinclerdc hayatın 
ne kadarlık bir akalliyetle 
temin olunalıilccegini kendi 
mı..talaasınca takdir ediyordu. 

Erkamın çok fazla gözük
tuğu noktalarda şayanı kabul 
lıir miktarda tenzilılt icra 
olundu. 

~:kajerak,, bahri zaferinin 
;enti dnriycsi olan J 1 ma
yıs ;:eldi. fakanı harbiyem 
o ~un filomuzun lngilizler 
tnrafından i~gal edileceğine 

dair bir haber almışa. lngiliz 
muhafaza gemilerinin mLiret
tcb:ın Sbpa Flondaki lngi
ır~ ı;cmilerinin Alman mliret
tchııtı ıılmak üzere tedııbir 

ittihıız ettiklerini bile rivayet 
eyliyorlardı. 

Filo crk,\nı harbiyesi bu 
riYayctkri nazarı itibara al
madı. l haziran lngiliz zafe
rinin scııci devriyesi gemileri 
zaptctmck için kafi bir vesi
le tc~kil edemezdi. 

.\ Taamafih alman ınlirette

batının o ı;un ittihaz ede
bilecckkri yaziyeti nazarı 

dikkııtc aldık. \'aziyct olduk
ça gcrp;iııtli. ln!,>ilizlerin gemi
kri zaptctmcsinc \"esile ola
cak lıir hadi'c zuhur edebi
lirdi. llinaeııalc; h kumandan
ları dii;nıan tarafından işgal 

tcşelıh(isümle bulunulacak 
olursa g~mikrini lıatırmağa 

hazır bulunmaları için tali
mat verildi. .\lurettebat bu 
tcdalıirden asla h:ılıerdar 

edilmiycccklcrdi. Onlara kar
,ı umııml bir emirname is
dar olundu. Bugtmü araların
da tc,;it Ye a<la nümayişte 

bulunmamaları tav5iye olu
nuyordıı. 

' Bu emir efrat lizcrinde 
hiç bir tesir göstermedi. 3 l 

mayısla yapılan şenlikte elle
rinden gcldijı;i kadar niimayi~ 
yaptılar. (;iind(iziiıı flamalar 
çekildi, yazılar asıldı; gece 
tem irat yapıldı Tarassut ge
mileri bir çok defa mtidahale 
etmekle beraber gün hiçbir 
.\iman p,crnisi işgal olunma
dan geçti. 

l laziranın ilk gıinlcrindc 

torpito miirettebatının gemi
lerini batırmıya hazırlandık

larını haber aklım. Eğer bu 
haber filoda intişar ederse, 
gemilerin umumen batırıl

ması imkı\nsız kalacakn. 
"ı·:ınden~ kruvazürünü tor
pitolar umum kumandanını 

çajtırttını \ c ona niyetlerimle 
cndi~ckrinıi bl'dirdim. Be
~imle taınamcı . lıcmfikir 

ıılduğuııu lıildirdi. f,tih7ara
'ını \1em lngilizknlcıı hem 

de filonun lıakıye>indcn sak
lama~a murn[fak oldu. ,·lip
lıcsiz hu da kolaylıkla ya
pılmadı. 

Takip eden haftalar çı:ık 

endi~eli v;cçti. Blitün mektup 
ve gazetclcrimi;r, evvela Lon
drada sansürden geçtiği cihet
le sulh m(izakeraa hakkında 

lngiliz matbuatının yazdığı 
ile iktifaya mecbur kalıyor

duk. Fakat bu lngili7. gaze
teleri de bize dürt gün tc
ehhürlc geliyordu: verdikle
ri haberler biri birine uy
mıyordu. Bu haberler heye
can amiz olmakla beraber 
itimada şayan değil Ye ze
hirli idi. 

Bunlardan müzakeratın ne 
derece ilerlediği hakkında 

tam bir fikir peyda eylemesi 
imkanzızdı. Bahusus Alman 

hllkiımetinin ve ahalinin aldık
ları vaziyet anla~ılmıyordu. 

Postayı veya erzakı getiren 
Alman nakliyelerinde müte
madiyen gazete istedik fakat 
onlarda da ekseriya hareket 
günlerinin gezetesinden ba~ka 
gazete bulunmazdı. Alman 
bahriye na;mreti bana hiçbir 
i~'arda bulunmuyordu. Belki 
de cereyan edenlerden ma
liımatı olmadığından bana 
malumat vermiyordu. 

Nihayet talep ettiğim Al
man sulh teklifatı metnını 

alabildim. Bu metinden öğ

rendiğime g()rc sulhun imza
sında Alman harp sclineleri 
müttefiklere teslim olunacaktı. 

Bu teslim ameliyesinin 
mukaddematı sıılhiycnin im· 
za ·ımla mı yoksa sulhün 
ta>dikinde mi vukua gcleccıti 

tasrih edilmemişti. Diğer ci
hetten ltil;l[ hükumetleri, 
muahedei sulhiyenin akali üç 
devlet tarafından ta>dik ~dil
dikten <onra muteber olaca
j\ını bildirdikleri cihetle, be
nim de aynı şeraitten btifade 
edcbileceV;imi yani Alman 
hükumetinden talimatı sariha 
almadan gemileri lngilizlere 
teslim etmemek hakkına ma
lik bulunduğumu dii~linüyor
dum. 

l~ğcr itil<\[ bu vadide bir 
teşcbbü~c giri~ccck olursa bu
nıı bir taarruz addeyli yerek 
mukabilinde gemilerini batıra 
bilecektim. Gemilerin batınl

dığı gii.ıe kadar Alman hü

kumeti, >ıılh şernitinin mukad
dcmatı .-ulhiy-:nin imzasında 
mı yok><ı ,;ulhün kabullindcn 
sonra mı mcYkii meriyete gi
receği hakkında bir i~'arda 
bulunmadı. 

:\laamafilı muhtemeldir ki 
gemiler batırıldıktan az sonra 
Skapa 11orn v;den nakliye 
bu bapta bana talimat geti
riyordu. 

Keza ~u da mümkiind(ir ki , 
bu talimat Londrada smı.<ür 

dairesinde kalmı~ ol<un. ln
gföı snhil muhafız p;crnilcri 
miırettcbatı ile adamlarımız 

arnsı.ndaki m tikı\lcmattaıı ln
giliz anıiralının sulhun im
ıası günü gemilerimizi zap
tctmek niyetinde okluğunu 

istidJ,l] edebilirdim. 

Sonraları faraziyenin sıhhati 
meydana çıktı. lngili;r, -:ımi
ralının ıı;cmilcrin batırılma.-ına 

dair yazdığı 22 tarihli rapor 
buna delildir. \miralın noktai 
nazannca bize ~eraiti sııllıi
)"eyi bildirecek mektuplar 
hazırlanmı~tL 

dinin eytam Ye eraınil para
sından ve dipozit ve saire
deıı :ıooo lira kadar bir pa-
rayı zimmetine gC"çirdi~i an
la~ılarak hakkında gayri mu
vakkat tevkif m[izekkeresi 
ke,;ilıniŞ, fakat muhtelis baş
katip bütün taharriyata rağ-

• 
men bulunamamıştır. 

T rabzonda umran 
Cesim köpriilcr için Tr:ıp

zon idarei hususiyesi -afia Yc

kalı'tindcn 70 hin lira mua-
ven et talep etmiştir. 

Zonguldakta cinayet 
Zonguldakta sarhoşluk ne-

ticesinde feci bir cinayet 
olmuştur. 

:.\lııstafa, :\Tahmut, :\Iuhit
tin, Nuri, Civani ala ki~i 
bir meyhanede sabaha kadar 
içmişler, badehu Civaninin 
evine gitmişler, orada ;\lus
tafa tabanca~ına sarılmış., 
ateş etmeye ba~lamı:j, çıkan 

kur~unlardan biri Ciyaniyi 
öldürmiiştür. 

Adanada hasat 
Adana, 2 - Üç gündür 

şiddetli sıcaklar başladı. 1 la
raret gölğcdc 37 dereceye 
kadar çıka .. c\rpalar biçilme
ğe başlandı. Sunc haşere;i 

arpalar üzerinde tahribat ya
pamamıştır. 

On güne kadar 
hasat ba~layacaknr. 

umumi 
Bu sene 

mahsul umumiyet itibarile 
kna dcp;ildir. 

Konya 2 - Konyanın bazı 

cihetlcrdc ya~mura ihtiyaç 
vardır, be~ on glin zarfında 

yal!;mur ya~acak olıır>a mah
sul pek bereketli olacatır. 

Seyrisef ain 
Merkez acentC>i: Galata Köprü 
baıında. Bey~lu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı alanda 

İstanbul 2 7 40 

Bozcada - Ayvalık postası 
(ANTALYA) vapuru 4 Ma

yıs Cumartesi 18 de İdare nh
nırundan hareketle Gehbolu, 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, Boz
cada, Edremıt. Burhaniye, Ay
valıga gidectk ve Ayvabktan 
Salı günü hareketle Burhaniye 
Edremit, Çanakkale, Lapseki, 
Celıboluya uğrayarak gelecelclir. 

Trabzon ikinci postası 
(REŞİTPAŞA) vapuru 6 Mayıı 
Pazarte•i 12 de Galata nhnırun
dan hareketle İnebolu, Sanuun, 
Cire.!un , Trabzon, Rize, Hop aya 
gidecek ve dönüşte Pazar, Pize, 
Sürmene, Trabzon, Gürele, Gire· 

ıun, Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zonguldağa uğrayarak 
gelecektir. Hareket günü yük 
kabul olunmaz. 

Bozcaada postası 
(ANTALYA) vapuru 4 Mayıs 
cumartesi 17 de idare nhtıırun

dan hareketle Gelıbolu, Lapscki, 
Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 
gidecek ;e Çanakkale, Lapseki, 
Gelıboluya ugrayarak gelecektir. 

Antalya Posta31 
(l'\EBOLU) vapuru 5 Marn 

pazar 10 da Galata rıhtıırundan 
hart ketle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Ra<!os, Fethiye, Finike, Anıalyaya 
gidecek ve dönüıte mezkılr ıske
lclerle birlıkte Andıflı, Kalkan, 
Saloz, Çanakkale, Gelıboluya 
uğrayarak gelecektir. 

~---

lzın;r -rıersin sürat postası 
( KONYA ) vapuru 1 mayiı 

•alı 12 de Galata nhtıırundan 
hareketi< İzmir, Antalya_ Alaiye. 
Mer•ine gidecek \IC T ••ucu , 
hnamur , Alaıyc , Antaly• 

uğr.ıı.larok gelec~ktir . 

VAKiT 4 :\fayı• 
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Sipahi Ocağından: 
Koşu mahalli çayırının otu mayısın 8 inci çarşamba günü 

saat on dörtten on yediye kadar müzayede ile satılacaktır. Para
sını iki taksitte vermek şartile almak istiyenleriıı Panga!tıda mek
tebi harbiye bitişiğindeki Sipahi Ocağına gelmeleri ilftn olunur. 

:············ .. •••••••••• 
: no~onıi Bff HCf - ~İRff Hff ftf ue Rf 8JORHnının : 
t KÜŞADI • 
• Halefi Frank T ryhorn ve türclcisı ı 
• Hergün ıaat 18 den itibaren; Profösör V. Sıemadın tahb tda- • 
~ rcıinde nam konser. + 
• Cuma günlen saat 12 den 15 e kadar: matine konser, : 
• 15 Mayıstan ıtibarcn; Tabldot. Bahçede taam cdılebileccktir. 
• Şark ve Avrupa taaınlan. • 
• Birasının ncfasetile meşhur yegane mahaldir. • 
• Nefis meırubat Mükemmel ıervid • 

••••••••••••••••••••••••• 
Mektep münakasası 

Maarif vek:Uetiııdcıı: 
Ankarada yeni Türk ocağı civarında inşa edilecek olan 

ticaret mektebi kapalı zarf ıısulilc 6 mayis 1928 tarihine kadar 
münaksaya vaz'olunmuştur. 

Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pilan proje, müna
kasa ve fenni şartnameleri almak üzere eyyamı tatailiyeden mada 
lıergüıı Maarif vekaleti inşaat da_iresine müracaatlari il~n olunur. 

~,~ ........................... . 
lstanbul Şehremaneti ilanları 

z=: ""='='"~ 

ira otomobillerinde tenzila 
Şehr'emanelinden: llk açılı<ta 60 kuruş ya;r,an 

1 ' • 
kırmızı taksiler 30 kıırıısıı, 4Q kuruş yazan siyah taksı-
ler 20 kuruşa indirilmiştir. 

Tak;imetrc saatleri tashih edilinciye kadar muhterem 
ahalimizin saatim gösterdip;i mikdarnan 30 veya 20 kuru~ 
indirilerek ara vermeleri rica olunur . 

Ruzuhızırda Kagıtane seferleri 
Haliç vapurları şirketinden : 
Ruzuğızıra müsadif 6 mayıs pazartesi ve müteakıp 

cuma günü Kağıtane seferleri yapılacak ve her 
cuma günleri işbu seferlere devam olunacaktır. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
KEŞiDE: ı ı MAVISTADIR 

İKH.\~liYE: 45,000 LiRAOIH 
' 1 

Elhamrada: 
floransalı kemana 

Operada: 
Serseri şair 

Ferahta 
Ct ,J.ir sefahctanelcrl, 

Fü.,unkı\r ada 

Melekte: 
Güzel Heleno 
Majikte: 

Asfalt 

Asride: 

4 

idare riyasetinden: 
12 mayıs 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ve 16 da 

lçtimaa davet edilen bankamız hissedaran alcl&de ve fevkalade 

heyli umumiyesi ruznameleri bervcçhi alidir : 

alclAde içtima ruznamesi 

1 - meclisi idare ve mürakıp raporlarının lr.ıraalı 

2 - 928 senesi pilinçosunun tetkik ve tasdiki 

3 - mürakiplerin tayini ve ücretle<inin tesbiti 

fevlcal&de içtima ruznamesi 
1 - yüz bin adet beheri on lira luymeli itibariyesindc hamiline 

ait hisse senedi ihracı sureüle sermayenin beş milyon 
liraya ibl~ı 

2 - keyfiyeliıı tahaklr.uku için l!zımgelen mumamelenin ifası 
ve ezcümle: 

A - hakkı rüçhanın ıureti istimalinin tayini 

B • nizamnamede bu bapta lizımgelen tadilatın icrası için meclisi 
idareye selAiyet itası 

mahalli içtima Himayei etfal çocuk sarayı salonu 

Ertuğrul mağazasında 
Ucuz eşya 

inşaat münakasası 
Kütahya vilayeti da imi encümeninden: 
Uşakıa inşası mukarrer 7 596 lira 8 kuruı bedeli keşifli kay

makam konağı inşası yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların ihale kanunu ahkamına 
tevfikan tanzim edecekleri yüzde 7 ,5 depozito ve ya teminat mek· 
tubunu muhtevi teklif zarllarile 8/5/929 çarşamba günü saat 15e 
kadar encümeni daimiye müacaaıları. 

Tesisatı sınaiye müessesesi 

·neenieur J. HERQ 
İstanbul, ikinci vakıf han No. 15 - 17 

Mensucat makineleri 
Ekmek makineleri 

Demir inşaat 

Demir çatılar 

Ve biliımum sanayi 

Su turbineleri 
Motorlar 

Kadı çeşmesinde Muit Ahmet dindi medresesi 
Kasım paşada Abdülkadir cavuş mektebi 
Divan yolunda darüssüade ağası mektebi 

> » » » medresesi 
Balada muharrer eml:ik icara verilmek üzere 19 mayıs 929 

pazar günü saat on bire kadar eucümene müracaatları 

Vilayet daimi encümeninden 
YRIC \: 2:J0)), l~.OJ), 12,0J)' 10,033 1 .İ IC\ Ll il.. 

İi\R \.\IİYEIER \E 10,000 J.IR.\LIK UİR .\IÜl\AFAT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 
Mevcut numunesine tevfikan ilk mekteplere mübayaa olunacak 

bir kanape iki kol\uktan ibaret yirmi takımın · imal ve itası 15 
mayıs 929 çarşamba günü saat on bire kadar mıiııakasaya ko

illlıııiiıiıiiiiiılleıiıiıi ........ ııııiiiiiiııiiiiıiıiii 
nulmuştur talirılerin encümeni vilayete müracaatları. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Malıallesı 

Kabı köy Caferaga 

Sokağı • 

Atik Bahriye 
cedit Nisbiye 

No 

12 

Nev'i tamamının k11metl muhanımeneıl 

icarı lira 
tahtında 14, 16, 20,000 sekiz taksitte 
19 numaralı üç 
dükkiini ıııüştenıil 

Kondorıolu Apartmanı 

Mıı~teınilatı: üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büyük diğerleri küçük olmak üzere 
yedişer oda bırer ınutbak ve birer hala çamaşırlıgı iki oda ve üzerinde taraçası vardır. 
Kumpanya su}·u ve hava gazı tertibatı mevcuttur. 

Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 20,000 lira 
bedeli mulıaınmen ile vee kapalı zarf u~ulile 27-5-929 tarihine nıüsadif pazartesi günü saat 15 
de ınuzaycdesi mHkarrerdir. Taliplerin bedeli ınıılıammeniıı yüzde yedi buçuk lıesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna muracaatlari. 

Dr. İhsan Sami 

Baltcryolojlhane aşı1ar şubesi 
sabık rnutaha!lsısı dok[or İhsan 
Sanıl B, tararıodan istihzar olun
muş ve hükUnıct tara.lından da 
kontrol edilmiştir • Betsoğukluğu 
lhtl!Auna k.ırşı te~irli ve taze a • 
şıdır. Depo!lu Oi\·a.nyolunda Sul .. 
tan :\.lahmut ti.irbe~l karş1111ında 

:\n. 189 

Avukat 

Ebul'ula 
Avukat 

Necati 
Beyler yazıhanelerinini, OalaÔ 

tada •Sigorta Hanı~ nda 4 üc 
katta 1-2 numaraya nakletmiştir. 
Telefon: Beyoğlu 1810 



Kuru bi·r fırça üzerine konulacak 
KOLINOS diş aralarinda kalan 

yemek artıklarıni ~ıkanr. 
. Tehlikeli mikroplan imha eder, 

dış ağrilarına, dişlerin çurumesine 
diş etl!!rinin hastalanmasına mani 
olur. lstimalinden sonra saatlerce 
ağızoa leziı ve fatif bir rayiha bıra
kıp agzın serin olmasını temin eder. 
Koljnosu tecrübe ediniz, bu tecrübe 
neticesi olarak• apımın ne kadar re
miz olduğunu hıssediyorumıı deye
ceksiniz. 

KO~ 05 
DENTAL CREAM 

.Tor~.lye için depozllerl: MIURICE FAIA881 
Be7o§larYene~ Sok.ıığı, fbraııım Pıp apıırtımeın 

....................... 
~cele satılık mat- i 

baa mkineleri 1 
Birisi çift battal ve çift kazanlı diğ:ri ~ift !~.ta~· : 

l ve çiıt kazanlı iki matbaa makınesı mwıaıt • 
'aitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat : 
lre müdiriyetine müracaatları. ....................... 
~rezival 
anması kolı<y ve tesiri 

lyen şaşmıı.z. Pek müz'iç 

öksürüiü keser. 

fll\va borulı<rında biriken 

gamlari söktürür. 

f)ikkaı ! .. ~· .rıı.brikasi 
ıtahzaı-au, .. ıao,., • · ealibini. 
41" .' 

• 

~anakkale Nafıa başmü-
~ndisliğinden: . 
J:ine - Bayramiç tariki üzerinde tahminen 12 kılometre ve 
~ • Ayvacık tariki üzerinde 15 kilometro tullinde olan aksamı 
ıstikşaf ameliyatı mlinakasaya çıkarılmıştır. 
ı _ Beher kilometrosunun fiyatı 100 liradır. 
2_ Arui sarp değildir ve kısmı küllisi oavdır. • 

. 3 - .Evrakı ke~fiyesi Nafıa VeUletinin bu baptaki talim:ı!ı 
11tesinde tanzim olunacaktır. 

"' 1 - Evrakı keşfiye 4 ay zarfında kamilen ikmal ve teslim 
"''llıiş olacaktır. • 

5 - işbu ameliyat 25 nisandan itibaren 20 gün müddetle mu
ıakasaya çıkarılmıştır. 

1'aiiplerin müzayede ve münakasa kanununa tevfikan hareketle 
'l'ıııi ihale olan 14 mayıs 1929 salı günü saat 16 ya kadar ~n7ü
~~ni vi!Ayete ve fazla tafsila istiyenlerin Nafıa baş mülıendıslığıne 
~caatları il.!.n olunur. 

1*n/Jal 6Mnd tkaret ~ 

sinden: Beyoğlunda Elhamra 

karşısında İtalyan Kilise · it

tisalindcki dükkAnda m nib

tur:ıcılıkla m~tegil iken 1 
kanun ani 929 tı'-İhinde ifiA· 

sına karar verilmiş olan Yor

gi Colis Efendi tarahndan 

teklif olunacak kongurı:ato 

mı.izakercsinde bulunmak Ü· 

zere- katiycn kayt ve kabul 

olunan c habı matlubun 8 
mayıs 929 tarihine müsadif 

çaqamba günü saat on üç 

buçukta mahkeme i!las oda

sında hazır bulunmaları ilan 

ol unut. 

Binn<I lica~I moh/ı.emesintkn: 

(stanbul da .Malıımıt paşa da 
Sabrusefa hanında icrayı ticaret 
etmente iken 3 n:saıı 29 da 
ifl~ı11a hükmolunmuş ol~n Os
man Murtaza Selim ve Suha 
Beylerin Iıususatı in5siyesiııin 
ruyet ve tesviyesi zımnında 
Avukat Şinasi ve Sall'ator 
Beylerin asaleten sindik tayin 
!alınmış olduklanııdmı müflisi 
merkum zimmetinde alacrrğı 
olanların kanı;nnanıei ticaretin 
199 ve 200 üncü maddeleri 
müc,b:nce tahiki diyun için 
tarih iiandan itibaren 15 gün 
z:ııiıoda scneJatını mahkeme 
katibiııe teslim eylemeleri ve 
müddeti mezkure lıitamındaıı 

sonra üç gür.de yani 18 nıayL~ 

929 cumaretsi 19 mayıs 929 
pazar ve 25 mayıs 929 cumar
tesi ııünlerinde saat o:ı dörtte 
ikinci mahkemei ticaretin iflas 
maamel!tına mahsus odasına 

gelerek sinl!ik Efendiler müva
celıesinde alacaklarını ispat ve 
kayt ve lastik ettirmeleri ve 
müddeti mezkurcde ispatı 

vücut edemeyen alacaklılar 

hakkında kanunn mezkCırun 210 
uncu maddesine tevfikan mua
mele olııııacağı il&n olunur. 

/.ıanbu/ icra dairesinden: Ayşe 
Huriye hanımın Nasıra hanını

daıı borç aldığı iki bin liraya 
mukabil birinci derece ve sıra 
numarasıyla ipotek irae eyledi
ği Sultanbayazıt Emin b. m~
h ilesi liasanpaşa karakol so:rnk 
24, 26 matlup maa ada bir 
bap dükkan borcun verilme
mesinden dolayı ihale! evveli
sinin yapılmasiyçün otuz ıı ün 
müddetle müzayedeı·e konul
muitiJt. Hududu: Cephesi ti
ramvay caddesi sağ taralı ve 
arkası Kfrmil ef. zevcesi sol 
tarafı Yani zevcesi emlaklarıyla 
mahdut on dört metro kırk 

santımetro terbiind~ l:odurum
lu fcvkıııde odası bulunan ca· 
mckdnlı demir yaprak kepenğ
li iki bin lira kiymcti muham
mineli aktar dükkanında [kağirj 
lsmail ef. kiracidır. lştirasına 
talip olanlar ve daha ziyade 
nıalfımat :ılmak isteyenler kıy
meti multamminesinin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini ve 

929 _ 1212 dosya numnrasım 

fistahsiben müzayede şubesine 
:uracaat etmeleri ve 3 - 6 -

929 tarihinde saat. ı.4.len 16 ya 
kadar i!ıalei evvc.hsı . yapılaca· 
• dan müş!erilerın bılzat veya 
gın b ' 1 bilveklle hazır u.unma an 
ilftn olunur. 

Mayıs 

11 

Zilkade 24 Burç : Sevir 
IA1 A)'ın bauşı 

Ayın J."1Jşu ~ 13,22 

· Cumartesi 
' Namaz vakıtları 
!s.hlıi 0... bd.ıft ~ Yaı. f..ak 

: 4,$4 ı:ı.ı ı Jt',')4 19,08 :20,53 2,58 

Buırün doğanlara isim: 

Pazarlıkla yatak münakasası ;:.;. .......... ~~ 
Nafia Fen mektebi mübayaat komisyu- Meyveyi ye de ağacını sorma 

nundan: Buıtünkil hava 
ı·e ~lcktep için pazarlıkla (25) takım. ~atak yaptır!lacaktır._Nümune RüzgAr hali! poyraz hava ekse-
... ş;.raıtı görmek ve aıılaıııak ıçın her gun ve munawya li(;~me;_oç~'ii"'a•i.iiit>ıılvtiiii"'ii·iii!iiiiiiiii!i 
:~ıraı: içimle mayısın (5) ııci pazar günü saııt (14) te güm!lş ıı M~'--' _,, .. ,._ : Refik Ahmet 

illııı.Ja mektebe ınur.ıcat olun=. -- ..,.._ 

YAKIT 

Büyü 
KEŞİDE TARİHi Eşy 

30 flAt AN 929 ngos 
Tür ocakları · merkez heyetinin tertip ettiği 

Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 
Cins 

Kapalı 929 modeli 27 katalog No. lu 
Beş kişilik Buik. otomobili 
Kapalı 929 ııwdeli Şevrole otomobili 
Pıl'lanta Paıı lanlfi 
« Küpe 

Büyük alon halısı 
Yüzük . 

(( 

Pırmntn Pantantif 
Pilalin ~ift kapaklı erkek saatı 
cc Kadın kol saatı 
Salon takımı 
f pek seccade 
Halı seccade 
Ilereke battaniyesi 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

\ (( 

(( 

Herekeııin fantazi ipekli yastığı 

• 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( (( 

Hereke kumaşından ya. tik 
(( (( (ı( 

HerekeniR ipekli ıııeııdili 

(( 

« 
« 

Beykoz f: brikası mamul<\tından ba\'ul 
« (( (( (( 

Adet Fiat 

1 5000 
1 2500 
1 2200 
2 1850 
2 600 
1 . 900 
2 500 
1 400 

10 250 
10 200 
2 1000 

20 250 
80 100 
50 10 
50 15 
30 20 
20 25 
10 30 
10 10 
10 20 

25 
5 30 
5 25 
5 20 

200 3 
20 50 
20 30 

l 
« 
(( 

(( 

(( 

« 
« 
« 
« 

« ektep Caııtas ı 
cc e"cı· takımı ;:, 

50 5 
5 100 

« arrak çantası 5 50 
« « (( 50 2U 
(( (( (/. « (( 20 10 

Esirgenıe;Dernigile Hilaliahn1er 
San'at evinin Şömen dötabl, ipekh 
llluz, yastık , çay takınu, masa örtüsü 
İpekli kombinezon, eşrap, çan1aşır 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zari( lıir oya 
El işi biF almjor 
IIurdebin 
iki parça ceviz sigara kutusu, dokuz 
Parça i~lcıııeli fil dişi hanını sigara 
Tabaka::-ile on bir adet günıiiş nıineli 
erkek Ye kadın sigara tabakaları 
içerisi Tiirk tipi nıinyatürlerle 
İşlemeli büyük paravana 
İk.i küçük paravana 
Gayet nuısanna çeı·çeveli nıinyatür 
Hattat Nuri Efendi tarafından bronzla 
Yazılmış levha 

« 
(( 

« 

cıı: 

« 
« 

« 
(( 

« 
fl (( (( 

Kütahya çinisi 50 santin1 tulünde vazo 
« « << kavanoz 
« 40 « arzında tabak 
c 60 « tulünde yazo 

Pı~ ~a rim: Ta· 
bettirilecek olan (4i0,000) adet 
evlenme evrakıoın 4-5-929 tarih 
cumartesi saat on beşte ve 
(76,000) adet evlenme cüZdanı 
ve defterleri de 6-5-929 tarih 
patartea günü saat on beşte 
münakasaları icra olunacağın
dan talip olacaklarıı1 pey akçe
leri ile birlikte me~kur gün ve 

saatlerde piyanı..-o ımidürlüğündc 
mliteşcklcil- mübaynt komisyo
nuna mürrıcaat eyleııleıerl ilAıı 
olunur. 1 

J 

1llaliye Vekaletinden: 
Gfimüşane merkezinin Surda 

mevkiinde ve şcısa üzerindeki 
anbarlarda mevcut kamyoa 
-otomobil alit ve edcvatile sair 

,malzime .11-4-929 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazar
lıkla satılmak üzre müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin şarait, 
müfredatı anlamak için Maliye 

c Vtk.!.letine Ankara, lstaobul ve 
· Oümilfaııe defterdarlıklanna 
müracaatlan. 
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~ler miıbayaat /f:omiyonun

dan: Cskiidar n'atlar mek
tebinde yapılacak tamirat ve 

inşaat münakas:ıya konulmu~-
tur. llii!csi mayısın on dördün

cü salı günü saat on aluda ka
palı zarf usıı!ile icr:ı kılınacaktır. 

Taliplerin kc~if veşartnamclcri 

görmek üzere her gün komis
yon kitııbetine miiracaadan 

ilan olunur. 
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Liseler mübayaat komls]J
undan: 
ili kıl'.a keşifname mucibince 

lstantul saıı'atlar nıektebinJe 
yapılacak iıışnat ve ta:ııicat 
mayısı.'! 14 üncü salı ı;fı~ü ıaat 

16 da bp~lı zarf usulile ihale 
cdilmelc iizre nıünakasaya } o
ııulmuştur. Tatiplcriııin ınüıı.·; 
kasaya işti k etm~k üzre v_a ti 
muayyeninde koınısyona ınııra
caat eylemeleri ve ke~1f ve 
şarttıaınefrrı gürlne1c istı,eııle
rin ~ k<imJsyon k tıne mü
racaatları ilan olunur. 



OTOMOBİL LASTİKLERİ 
rağbetini atideki evsafı sayesinde kazanmıştır 

( FAYRSTON) 
Bütün d ü n ya n ı n ş ö h r e t ve 

IliiküJmiiş pamuk Bükülmüş Di.ikülmi.iş 

iplik iplik katları 

Beyoğlu ciheti bayileri: 
Taksim: Amerikan garajı, Levis, Hek ve şeriki 

Taksim: Otomobilciler kooperatifi 
Galata : Kürekçilerde Artin Donikyan Efendi 
Galata : Tophane Hacı Molla zade Mehmet Bey 

Üsküdar: Şevrole acentası Sabri Bey 
İstanbul ciheti ve umum Trakya acentanı 

Sirkeci: Nur Han altında Şevrole acentası 
M. Faik, A. Remzi ve şeriki Beyler. 

• ., r 

Mersin: Tarsus, Adana, Ceyhan 
Niğde, Ulukışla, Ereyli, Karaman 
ve Se\efke umum acentası 

~ 
.,, "···· .. 

;!,;•>:· - •• • 11 • • • • • , .... ~ .. . ' 

Biikiilmüş iplik 
katlarının 
tcsekkülü 

' 

Bezin lastik ınah
h'ıli.iııe batırılmadan 

evvelki hali 

Gum-dippet 
denilen 

hususiyeti 

Bezin lastik malılu
Iiine batırıdıktaıı 

so ıll'aki hali 

işte bu ameliye ile ipliğin 
her ince noktahm laıtiğe 

karııarak, bezin li.ftik ha· 

line ge)meıini temin eder. 

Fayrston fabrikası tarafından nıcydana 

getirilmiş olan baloıı ve kamyon h\stikleriııin 
diğer lastiklere teYl'ffuku, sırf Fayrston· fabri
kasının ie1tgerdesi olan ve Gunı - dippet denilen 
imtiyazlı bir sistem dahilinde bezlerin yukardaki 
res ·nıl. rJe gösterilen şekilde kauçuk ıııahhlliine 

hatırılnıış ornnsıdır. Bu ameliye bezleri histik 
haline getirir ve bezlcri:ı lıar,uetten bozulma· 
ıııasıııı temin eder. 

her bez tabakası 
bulundu-

Aynca 
dahilinde kauçuk 
gundan hararet kat'iyen 1dd· 
hile geçemez. Bu da binnetice 
lastiğe uzun bir hayat bah~e
der .. 

İıte, dünyanın her tarafında imtiyazlı bulunan 
Gum • dippet sistemi sayeslnd,edir ki ; arızalı yollarda 
FA YRSTON lastiği kadar hiç bir lastik tahammül 
edemez. 

• Yine bu sayededir ki; Dünyada FA YRSTON 
lastiği kadar kuvvetli, dayanıklı ve ınükenınıel 
hiç bir lt\sLik yoktur. 

Taşra acentelikleri: 
Ankara: F ord acentası Koç zade Vehkıi ve şeriki Beyler 
Ankara: Şevrole acentası A. Avni Bey 
Ankara: Bankalar caddesinde Mehmet Reşit Bey 
Konya : Güzel zade Rifat Bey 
Eskiıehir: Alil.iyeli zade Hasan Bey 
Balıkesir : Diyunu umumiye Hanında Hoşgör Hüseyin Efendi 
Bursa: Posta müteahhidi Hacı Recep zade Mehmet Feyzi Bey 
Edremit : Benzinci Hasan Bey 

İzmir: Büyük Salepçi oğlu hanında M. Bedreddin A. Ethem Beyler 
Aydın: Muharrem Çavuş 
Muğla: lstanbul Pazarı sahibi Ahmet Hamdi Bey 
Bandınna: Kont Ahmet Bey 
Kastamoni: Şevrole acentası kasap zade İsmail Efendi 
Samsun : j. J. Hohştaser ve şürekası 
Gireson : " " " u 

Trabzon:" " " - " 
Erzurum: " " .. 

~ F ord acentası Sait Arif l ve Sait Ömer Beyler 1 
G. Ayıntap, Maraş, Mardin 
Diyarıbekir, Malatya 1 Şevrole acentası Müftü 

Zade Mehmet Hayrı Ali Veli 
Mehmet Ali Beyler Urfa umum acentası 


