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Mi Si*'Y 

~Paşam, bereketi de b rabe getiriyorsun 
. Büyük Gazi 

lf ükôınet ınerkezinıize avdet ı 
buyurdular 

1 

Fener Bahçe • • 3 

Galata 

yı 

• • 

Galatasaray bozuk bir oyun oynamış ve maç 
umumiyetle Fenerin hakimiyeti altında geçmiştir 

Vefa ile Beşiktaş da (3) er sayile berabere kaldılar 

Gazi Hz. Ankara lstawonunda 
Ankara, 14 (Vakıt) - Reisi-

üınbur Hazretleri, refakatlerinde 
DabiJiye vekili, SeryaverJeri ve 
diğer zevat bulunduğu halde 
dün gece yansı seyahatlerinden 
lehrimize avdet buyurmuşlardır. 

~e~ is. r~isimı~: . Ba~~ekilimi~ 
"~k'll ' 1 er, rneb'uslar ve kesif bır 
halk kütlesi tarafından karşılanw 
nıı1şlar, bir polis müfrezesi resmi 
se aını 'f . . ı a etmıştır. 

bakınız, bereketi de beraber ge
tiriyorsunw: ,, demit ve Gazimiz 
tazimkir tezahürat arasında 
köşklerine hareket buyurmuı
lardır. 

l\Aa.hyo -rnüfottiçleri 
Ankara 14 - Maliye millet

tişleri kongresine 26 mQf ettiı 
iştirak etti. Kongrede kazanç verw 
gisi kanununu, harcırah 18.yihasını 
ve musakkafat, arazi kanununu 
tetkik için üç komisyon tetekkül 
etti. 

Dlln, Istsnhul 
futboliinftn sayılı 
günlerinden biri 
idi. Çünkü ŞHt 
maçlan ıehrimi
zin ön safı işgal 
eden kıymetli 
dört takımı: Ga
latasaray, Fener
bahçe, Vefa ve 
Beşiktaşı karşı 

kartıya getirdi. 
Hem de Galata
ıaray, Fenerle, 
Betiktaş da Vefa 
ile karıılatmak 
suretile •• 

Neticeyi hemen 
~6yÜyeli11.1: . 
Bqiktqla Vefa 

berabere kaldı
Jar. F enerbabçe 
3-1 Galatasarayı 
yendi. 

.. i iU4 ~--

. . 
Gakıtasaray -F nerhah~ maÇtntlan l(ale 6ntmtle heyecanlı hir an d' Reisicümhur Hazretleri, ken

il~~erini karşılayanlara ayn ayn 
bkfatta bulunmuşlardır. Bu ara
\lı ~aşlıyan şiddetli bir yağmur 
~ Meclis reisimiz : "Paşam, 

Bu komisyonlardan biri 11 
biri sekiz ve diğeri de 3 kişiden 
ibarettir. 

Fener bahçe , Galatasaraya 
karşı buikinci galebeyi kazanırken 
cidden güzel bir oyun oynamıı
br. Fakat alınan neticenin de
ğifmemesindc en esaslı anıil 

~~ITMA ı• LE M OCADELE Galatasarayın ıuurıuz bir müsa· 

gelifi güzel bir mllsabaka yap- devre 2-1 Betiktaşın lehine bitti 
mış ve karşısında oyunun bir İkin~i ~evrede Vef~ m~
saatini dokuz kişi ile oynıyan vaffakiyetli harekibna ıahit olu
F ener takımı ilzcrinde bir türli1 yonız. 
müessir olamamışbr. Maçların Tevali eden alanlar kaleye her 
tafsilatına gelince: defasında bir sayı tehlikesilo 

baka yapması olmuştur. 
İlk golü oyunun üçüncn da

k; .. d 
1 

k kikasında kendi kendine yapan 

4YJuca e e mJnta aların- takım .bund~n s?nra ~ç bir 
oyun aıstemı takıp etmıyerek 

da vak' alar azalmaktadır Ali Cenani B. 
Ankara, 13 ( A.A ) - Her sene 

~. ., ... \* :sıı:•, 
1 

içti~ai mutat olan sıtma müca?et.e GaziAyıntap b'-
1 .... komısyonu bu sene de Sıhhat ve ıçti- me 

mai muavenet vekilinin riyaseti albnda usu gazeteleri 
Sıhhat vekileti binasında toplanmışb. d • 
lçtimaa, müsteşar ve bıfztsıhha iıleri ava ettı 
umum müdürll ve 11 sıtma mücadele 
mıntakası reisi iıtirak etmiştir. 3 gün 
devam eden bu içtimalarda, mücadele 
reislerinden izahat alınmış ve badehu 
muhalif teklifler münakata edilerek 
ıimdiye dadar tatbik ve her tarafta 
iyi se~ereleri müşahede edilen eserler 
dahilinde mücadeleye devam edilme•i 
ve yalnız tedavi müddetinin biraz daha 
kısaltılması ve Aydın, Manisa, Samsun 
gibi çok bü~ilk amele kitlelerinin mu
ayyen mevsımlerde geldiği mıntaka
larda gerek bu ameleyi ve gerek asli 
ahaliyi 11tınadan korumağa matuf bazı 
tedbirlerin ittihazı takarrür etmiştir. 

Bu sene memleketimizin her tara
fında görülen vasi bir sıtma salğınımn 
mücadele mmtakalanndaki inkiıafımn 

sıhh hafif olduğu ve mücadele mıntakaları 
\>~ .~~e Yekılı Rehk Bey haricinde kalan yerlerdeki vak'alar adet 
ttı~llln e.tıle mukayesesinde umumiyetle mücadele tedbirlerinin çok 
l'>ltınr.ı \Jnıyete şayan bir muvaffakiyet göstermiş olduğu müşahede 

Uştur. 

Ali Cenanl B. 
Ankara, 14 (Akşam) - Gazi 

Ayıntap meb'usu A1i Cenani B., 
kendi hakkında yaptıkları neş
riyattan dolayı bütün İstanbul 
gazeteleri aleyhine dava açmış
tır. Cenani Beyin vekili avukat 
Cemal Hazim Beydir. Yakmda 
davanın rüy' etine baılanacaktır. 

Bu dört takıman yapbğı şaya- iniyor. Vefanın sol içi Seyfi 
nı dikkat müsabakalar w öğleden bu hücumlardan birinde aağdaı 
sonra hava da açtığı için - Is- gelen bir pası sıkı bir ıutla ol.ı 
tanbulun heman bütün futbol 
meraklılarını Stadyoma toplamıf
b. Tribünleri ve sahanın etrafı
nı lebalep dolduran seyirci ad7 
dini dört bin rakamiJe tesbıt 
etmek hakikate yakın bir tah· 
min olur. 

İlk maçı Bqiktaşla Vefa oy
nadı. Hakem Kemal Halim yan 
hakemleri Hasan ve Nevzat. 

Takımlar şu tertiple oyııadıJar: 
Nabk (Vefa) 

HayriRagıp Saim . 
Refik Sami Emin 

Muhtetem, Osman, Gazi, Seyfi Naci 
Oıman (Betiktat) 

K dri .Adnan 
8 

Tahir Mahmut Hibnü 

M K al Feyzi Nazım Şükrü Nuri 
· em b' b 1 Müsabaka güzel ır aş an-

gıçla çok ahenkdar bir cereyaw 

na girdi. 
Ve böylece mütekabil hücum 

ve müdafaalarla pek zevkli bir 
bal aldı. Bu aralık Beşiktaş ilk 
golu yaptı, biraz sonra buna 
Vefa mukabele etti. 

Bu birbire vaziyet karşısında 
sayı yapabilmek için sarfedilen 
gayret güzel oyunu bozdu. Yer 
tutmıyan oyuncuların gelişi güzel 
vuruşları maçın zevkini kaçırdı. 
Beş' ktaş bir fırsab kovaJJyarak 
ikinci sayısını kaydetti. Birinci 

Fenerli Niyazi $alt.atlanaralt. Jıl'J11 

çıkarıbrken 

duğu gibi kaleye atarak takı
mına beraberlik sayısmı kazan
dırdı. Bundan sonra Vefa beş 

( Alt tarafı 7 inci ~ayıfamızdadır ) 

Süvart binıcllik mektebınde ya
pılan rnüsabakalarm tafsi/dtı Spor 
.'iavıı amızdaaır. 



1930 ~ 2 - VAKiT. 15 Mart 

Fransız kabinesi 
M. Tardiyö istifa mı 

edecek? 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

Pariı 13 ( Hususi ) - BOtçe 
mllzakeresi esnasında T ardieu 
kabinesi mecliste bir çok defa· 
lar akalliyette kalmış, fakat iti
mat meselesini ileri sürmediğin
den sukut etmemiştir. 

M. Tardieu verilen reyleri na
zan dikkate alarak bütçenin ka
bulfinli milteakip vazifesini hitam 
bulmUf sayarak istifa etmeğe 
karar vermiıtir. 

Şömendöf er memurla
rznzn maaşları 

Ankara, 14 (Vakıt) - Devlet 
Demiryollannda maaıların barem 
uıulllne g6re verilmesi için bir 
talimatname yapılmlfbr. Buna 
göre, kllçük memurlar nispeten 
terfih edilmektedir. 

Tehlike bertaraf oluyor 
Montaban, 14 ( A.A) - Ga

ronne, T arn ve Aveyron nehir
lerinin ıuları alçalmaktadu. Pau
da bir sel bir köprüyü götür-
müıtür. Ve fakat, nehirlerin 
suları alçalmakta olduğundan 
ber türlü cıddi tehlike bertaraf 
edilmiıtir. 

Vilayet meclisleri 
Ankara, 13 (A.A) - Umumi 

vilayet meclisi 930 senesine ait 
vilayet bütçesini 3 milyon Jira 
olarak kabul etmiş, daimi 
vilayet meclisi azaları intihabına 
müteakip jçtimalarına nihayet 
vcrmiştır. 

Tahdit mi? 
tecdit mi? 

Londra, 15 - (A.A) Fransız 
heyeti, tefsir hatalarına mani 
olmak maksadile Fransamn hali 
hazırdaki tonajı mıktarının 670 
bin 861 tona baliğ bulunduğunu 
tasrih etmektedir. Şayet, Fran
·aanın 13 şubac tarihli beyanna
mesi mucibince bir itilaf basıl 
olacak olursa, Fransanın · tonajı 
mıktan 1936 senesinde de 670 
bin 861 tondan ibaret buluna
caktır. 1931 tarihinden 1933 
tarihine kadar Fransa kadro 
harici bırakılacak gemiler yerine 
120 bin ton hacmi istiabisinde 
yeni gemiler inşa edecektir. 

B. M. Meclisinde 
Feyezan münasebetile Fransaya te

essür - Merhum Avni Paşanın 
hatırası - Himayei etf al pulu 

Ankara~ 13 (A.A) - Büyük millet meclisi bugUn reis vekili 
Hasan Beyın riyasetinde toplanmıştır. Celsenin küıadını müteakip 
Fransadaki feyezan dolayııiıe millet meclisi namma riyaset divanı 
tarafından Franıız parlamentosuna beyanı teesslir edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Cebeli bereket mebuıu Avni paşanın vefatı riyaset tarafından 
meclise tebliğ edilmit •c merhumun hatırasına hürmeten bir daki· 
ka müzakereye fasıla verilmiştir. 

Elaziz mebusluğuna intihap olunan Ahmet beyin mazbatası 
kabul edilmiş ve Kırklareli mebusu Dr. Fuat Beyin Himayei etfal 
pulu inhisanna, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idaresi hakkı
nın himayei etfal cemiyetine verilmesine ve veraset intikal vergisi 
hakkmdaki kanunun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair ka-
nun tekliflerinin iadesi hakkındaki takriri kabul olunmuftur. Meclis 
cumartesi günn toplanacaktır· 

Nafianın bir tebliği 
Ankara, 13 (A.A) - Nafia vekaletinden teblig olunmuştur: 
1 - Devlet demiryolları idaresinin lstanbula nakledileceği ha

beri doğru değildir. 

2 - Yol vergisine Maarif hissesi olarak yeniden 3 lira zam
molunacağı hakkındaki havadis bu bapta mevcut eski kanunun 
temdidınden galattır. Yeni bir zam yoktur. 

"Lahey,, Hukuku düvel kont eransı 
Evelki gün ilk içtimaını akdetmiştir. 

Lahey, 13 (A.A) - Hukuku düvelin kanun haline getirilmesi 
hususile iıtigal edecek olan konferana 1aat 11 de açılmtfbr. Kon
ferans, cemiyeti Akvam nizamnamesinin esaslanna istinaden ihzari 
komite tarafından vücude getirilmiş olan nizamnameyi müzakere 
etmiştir. Konferans kendi mesaisini neşretmek kararının muhtelif 
komısyonıar tarafından ittihaz edilmesini tabb karara almıştır. M. 
Politiı, konferansın ekseriyet kararile itillflar vücude getirmesi ve 
bu suretle ekalliyetin konfernns mesaisini işgal edememesi lüzumun-
da ısrar etmiftir. İsveçli M. Kratz , ıalihiyetlerin tetkiki komisyo
nuna reiı tav~ olunmustur. 

Af et devam mı edecek? 
Fransada nehir suları yeniden yükseliyor 
Paris, 13 (A.A) - Fransamn cenubundaki bütün nehirlerin ve 

bilhassa Garone ve Tarn nehirlerinin sulannın yeniden yükse'meğe 
başlamış oldukları bi diriliyor. Ajanda Garon nehri nhbmları ve 
kanalı istila etmiştir. Hükumet memurları nehir kenarında oturan 
ahaliye meskenlerini tahliye etmelerini bildirmişlerdir. Bayooda 
nbtımlar ve bir çok binalar su altında kalmıtbr. 

Gandi seyahate çıktı 

Ahaliyi gavri müsellah isyana teşvik edivor 
Ahmet Abat, 14 (A. A) - Gandi ile taraftarlara ahaliyi gayri 

milsellah itaatsizliğe teşvik suretindeki propaganda yürllyüşlerine 
devam etmektedir. Gandinin bu hareketi üzerine mumaileyin yolu 
üzerinde bulunan bazı kasabalann eşrafı vazifelerinden istifa et-
miş er ve aha1i de bunlann yerine başkalarını getirmiyeceklerini 
beyan etmişlerdir. 

UTAM..-AZ-: 
dan onun bana olan nefretın
den yüz bin kat fazla mütenef· 
firim ... 

ADAM 
\' AK.-ı ın tetrikasa: 119 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Süduri - Nasır( 
Ali Safder - Hastanın nefes 

almaktan gayri bütün hayati 
jestleri zcvaitten ıayı ı arak ücre
te tabi tutulmaktadır .. 

GUJUıtüler. 

- 49 -
Nasıh Bey davası için zevce

nin şikayeti, çocuğun ifadesi, 
valdesinin talebi bir.cştirilerek 
bir dosye ihzar edildi. Ruhi has
talığın ifşası tehdidile Beyfendi
ye şantaz yapılacaktı. 

iş bu raddedeyken yaralı 
gönüller teselli ıdarehanesine 
evvelkinden daha müellim bir 
dava geldi. Biri birinden tid
detle müteneffir genç karı 
koca ... 

Bu hayat mütahassısı , tıp 

doktoru, hukuk mü~aviri kon· 
stiltasyon kabineainde birleıerek 

huzurlarına 
ettiler. 

davacıları kabul 

Güzel fakat üzüntüden sol
muş, meyüs simalı, asabi genç 
bir kaclm.. Ondan bir iki yaş 
farklı yakışıklı kocası kadına 
ruhunun bütün haşmetile arası

ra yan yan bakan bir feveran 
halinde ... 

Avnüsselah - Yurdumuza 
tes · ili aramak için geldiniz zan
nederim. 

Kadın - Evet Efendım. Al
lahm divanına, ku larm mah
kemeleri huzuruna çıkmazdan 

evvel istişare için size geldik." 
Avnüsselih - Buyurunuz E

fendim dinliyoruz .. 
Kadin - Bu adam kocam

dır. Fakat ondan şiddetle nef
ret ediyorum. 

Erkek - Ben de bu kadın-

Ali Safder - Aranız da ki 
bu teneffüriln iıalesi kabil de
ğil midir? 
Kadın - Kat'yen ... 
Erkek - Asla .. 
A vnüssellh - İmtizaç kabil 

olmayınca iftiraka karar verdi
ğiniz anlaşılıyor. 

Kadın - Evel. 
Erkek - Evet .. Evet .. Evet .. 
Avnil11elih - Aynlmanız pek 

gilç bir ıey değildir. Kanuni 
esbap sert edersiniz. İt olur 
biter. 

Genç kadın mendilini gözle· 
rine götürüp hıçkırara~: 

- Bukağı ile biri birine 
kenet enmiş caniler gibi biz de 
bir cinayetle biri birimize bağ

lıyız ... 
Avnüsselih kelim~lerin heca

ı armı kt'skin çıkararak: 
- Bir cinayetle biri birinize 

bağhmısmız.? 
Kadın - Evet.. 
- Erkek - İddia bu tekil

de lakin.. Hakikat başka türlü. 

Avam Kamarasznda 
Tevbih takriri mi 

veriliyor? 
Londra, 15 ( A.A) - Avam 

Kamaruında M. Snovden, hii
kOmetin serbcstii mübadele 
prensiplerini kabul etmek niye· 
tinde bulunduğunu kat'i bir ifa
de ile beyan etmiştir. Muma
ileyh ıözilne devamla demiıtir 
ki: Mademki himaye usulü bir 
dava telikki ediliyor, şu halde 
ne sebt>be mebni Amerikada 
bet milyon Almanyada üç mil· 
yon işsiz bulunuyor Elli tane 
tevbih takriri verilıe de bütçe 
hakkında tqribatta bulunmadan 
evvel gilmrllkler hakkındaki 
nokf-ai nazulanmı ifade etmek
ten reri durmıyacaaım. 

Sir Herbert Samtıel, Liberal· 
lerin kat'iyen tereddüt etmeksi
zin hükumete muzaheret ede· 
ceklerini ve tevbih takririni 
reddedeceklerini beyan ettiiinden 
bu nevi takrirlerin reddi mu· 
hakkak bulunmaktadır. 

Londıra kon( eranszna 
teessüf I 

Paria, 14 (A.A) - Paris ga· 
zeteleri F ramız İtalyan mesele· 
sinin bundan sonra Londra kon
feransının mihverini tctkil ede
ceğini ve ltalya önllmüzdeki 
alb sene için bilinçolannm ha
kiki rakkamlannı bildirdiği tak· 
dirde bntnn dllnyayı mtltkllllt· 
tan kurtaracağı mütalaasında 

bulunmaktadır. Gazetelerin çoğu 
KODteranaı lCrtıp ıcuc:ı.ucı ua uu 

İfe bilyllk bir gürllltil ile ve ha· 
fifmeşr:ebane bir surette giriı
miş olmalanna teessUf etmek· 
tedir. 

M. Tardiyö 
Paris, 15 {A.A) - M. Tardi· 

yö cumartesi gün6 Londraya 
gidecek ve pazartesi günü av
det edecektir. 

Gemiciler grevi 
Havr, 15 (A.A) - Dündenbcri 

grev yapmakta olan Pariı ge
misi müstahdimini vazifeleri 
batına avdet etmediklerinden 
kumpanya gemiyi teçhiz etme· 
meğe karar vermittir. 

Avnilsselih - Demek ikiniz 
de miifterek bir cinayetin fail
erisiniz .. 
Kadın bir hiçkankla cevap 

verdi ... 
Erkek Hayır cinayetten 

hisse kabul etmem.. Yegane 
cani bu kadındır. 

Kadın asabi bir raşe ile ağ
lamadan gülmiye geçerek: 

- Tabii değil mi Efendim? 
her cani böyle söyler.. Fakat 
biç bir caninin nefsi lehinde ki 
hüsnü şahadetine nazaran hüküm 
veri mez.. Davamızı dinlerse
niz cani kimmiş tayin edersiniz. 

Erkek nefretle kadına baka 
baka: 

- Cinayeti kendi lehine ta
bire uğratan cant bu kadının 
kendisidir. 

Kadm - Anlayıfa göre fet
va verirler. O ıusıun ben söy
liyeceğim ... 

AvnUsselAh - İkiniıi de din
liyeceğiz .. 
Kadın - Evveli ben söyli

yeceğim ... 
Erkek - Söylesin Efendim 

ilklik, ikincilikle hakikat değiş-

M. V enizelos 
Ankara seyahatini 

zaman yapacak ? 
Atina, 13 (Hususi) - M. 

nizeJoa yeniden gazetecilere v 
diği beyanatta nisanda Aıık 
yı ziyaret etmek arzusunu t 
rar etmi-1tir. O zamana ka 
biltün meselelerin halledil 
bulunacağı ümit edilmektedir· 

Bartznda fzrtzna 
Bartın, 14 (Yakıt) - Dlln 

şam on dokuz buçukta ıidd 
bir fırtına çıktı, ~·anm saat • 
dür. Bir ev yıkıldı, ağa 

devrildi. Köylerdeki hasarat 
nüz meçhuldür. 

Bir tevkif 
Kalkllta, 14 (A.A) - Bel 

reiıi milliyetperverlerden M. 
gupta teTkif edilmittir. 

M. Prestes 
Riyo de Janeyro, 14 (A. A 

M.Preatesin reisicnmburluia i 
babı M. V argasın kazanmıt 
duğu 659, 873 reye k 
1 milyon 91 bin 297 reyle 

min edilmiıtir. 

Yemek yemiyor 
Pariı, 14 (A.A)-Mm. H 

yemek yemekten imtina etme 
devam ediyor. Sıhhi vaıiY 
vahimdir. 

Küçük ilanlar içi 

Tarifemiz 
Rir iş, bir ~ennayc, bir ort~ 

hizmet~i, 
0

hir ahçı, bir çocuk ha~· 
cı!lı mı istiyor unuz ? Kiralık tJİf 
yeriniz mi ,-:ır, yokııa ~ir kiralJ 
yer mi hulacakııınız ? Bır fCY d' 
satmak veya bir şey mi almak arsd 
sundasmız? Hemen ( Valcıt ) a ~ 
satırlık bir ilAn vnioır;. letediğinı1' 
muhakkak daha kolay bolacakeın•" 

( V AKIT ) ın küçük ilin tari(e,İP 
değiştirdik : 

Bu kabtl ilAnlann bir defa111nd•' 
30, iki defasından 50, üç defaııınd•' 
65, 4 defasından 7.5 ihtiyaç kal111 
yıncaya kadar ( azamt 10 defa ) il 
için maktuan 100 kuruş verecek!ıiıt 

(VA KIT ) nlıunelerinin hu il 
lan her üç aylık için hir defa 
meccanen konulur. 

idare gelecek cevaplara ve 
han~i hir muhabereve tnvae ut 
bilir. • 

mez ... 
Kadın - Efendim metbil 

işittik. Burası asri bir konsü~~ 
yon yurduymuş .. Yarala göntılf. 
tesselli mecmuasının f dareh~ 
si.. Acaba yarası benimki~ 
daha ağar hicranlı bir ~ 
nerde bulunur?.. Burada ti J 

ruhi, edebi, hukuki ıuall"' 
cevabları veriliyormuf. 

Böyle her derdin devaııoı ~ 
bir müesseseyi açmağa jJ~ .J 
muvaffak olmuş bulundı1~.,t 
için samimi tebrikimin kab~ 
rica ederim.. Her sır b ,,İ 
dört duvar arasında k•~ 
üzre vereceğiniz adiline bO ti 
hukuki ve şif aklr büyük ·~ 
rini kendi davamda g&r' 
isterim... tı -~ . ~ 
Kadın maziye ait .h•>'c:l

0
.,( 

ince izleri Uzerinde zibıo 1;~~ 
tırdığım anlatır bir dalJ•" li"I . . e 
ve besbelli ağlamak ıçırı , : 
mendilini hazırhyarak başı• o'~ 

- Efendim hayatı facı•'°e~~I 
%ati vak'aya gelmeıderı ,17.,,... 
biraz maziye dönmek l!lebtl~ 
yetindeyim. Dınlemek 5

"6 ) 
( /j/trrlt 
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Ticaret borsnsı bu seneki 
mahsul hakkmda Anadoluldan 
malumat almıştır. Gelen haber
ler umumiyet itibarile iyidir. 
Eskiıehirden alınan bir habere 
göre bu sene afyon mahsulü ge-

Si!le i Osman ,a_ğa 
1 

\'eni bir dokuma makinesi yaptı - Konrada 
mitli tasarruf 

çen seneye nazaran daha çoktur. 

I ~illt ıervetin çoğalması, mem
lk· et refahının korunması.. İşte 
C~ nılUıim ve, hayati umde ki, 
Urııhuriyetimizin yaratbğı ha
~~ar işlerin en mühimlerinden 
t ısı.. Konyamızın uyamk ve 
t~ebbnaın halkının bu mühim 
tiı ale candan ve, blltUn kudre-
.Ylt atılmak istiyeceği suphe

lttdir. 

Melb]ekette yerli mallarının 
tt\'acuıan temini ve yalnız yerli , 
~la kullanmak andıyla daha 
1 1 Yıl evvel Konyamızda yerli 
bıalltrı koruma ve kullanma 
Cenı· d 1Ytti teşekkül etmiş ve fay-
llı ttfebbüılerde bulunmuştu. 

J Menıleketimizde istihsal yer
'rilli, ve müesseseleri bulmak, 

•e onlan tanıtmak lizımdı. Da
ha o zamanlarda bu birlik bir 
~ok malt\mat ile cibazlandı. Bu 
~ilgileri halka neşir ve tamim 
•çin de - San' at- adlı bir gazete 
ç.ıktı. Cemiyet faaliyetsiz kal
ltıadı. Propaıanda yapıldı; umum 
\eıekknllerde, sinemalarda yerli 
~alı kullanmak h kkında tabe-
ılen matbualar gayeye ulaımak 

:relerini temine çalışb ve ba-
ladı. 

~ Daha çok evvelden, ıapka 
._aııununun çıkmasını mtiteakip 
'it !ilanın icaplarını kabuleden 
\ Qnyamızda ilk iş mevlevi ıik-
~leri yapan Amillerin şapka 
~r:a~an1.old'!· Rn iotidai sao
\ı öy ü lçın çok muvafıktı. 
~ ıtln Konya kay1illcrindc bu

~ ~ l•Pkalann hemen kaffesi 
er 1 malıdır · a· . 

b ıraz kaba olmasına rağmen 
ııa tapkalar kış için çok iyidir. 
jtği\Jnlar yalnız köylU tarafından 
'• 1 şehirde de kullanılıyor, 
~d~I yava9 inceleşmekte ve 

.;ıce~ tekemmül etmektedir. 
dilt.t't ıhtiyacı kıımen temin edil
'l,\tı sonra ıkinci ihtiyaç ta, 
l\11 ~· Silleli Süleyman Efendi 
~~· ı~ zat, çorap, fanile ve tri
'-

2
J tçin bir imalAtane meyda-a tttrdi. 

~tıl! ~ tat kuvvetli bir teşebbüsün 
"Cta• ~ ınde münferit ça.llfmakta 

lt b lılakineleri koopere etmek
"' Ctaber yeniden yirmi maki
~bl~erek imalata bqlandı. 
~ tten yeni bir mlleısese olma
So nr:•hıen bq ayda piyasaya 
&.ı

1

.:VU çift çorap verdi. İpek, 
tiıı?tıın iplik Adana ve İzmi-

lt. 
'Qıııu 

'ltı.ı· il bu at6lyede çalııanlar 
'-.rıı~' '\'e hariçte bu nama çalı
b,~ llllktarı ise dart yüze 
c~ ~l~aktadır. 

' tiitUyor ki, kuvvetli dimağ
'ebbn '\'elev ki küçük olsun, te
~dııı:len yüzlerce genç kız ve 
~hı hir yaıama vaııtası te
~~,ki~iyor, onları milsteblik 
~t: d nden mllstabaılhğa çıkan-
l' c.nıektir. 

~f~~ki sanayi ve maafiyetten 
, , .. ~ eden bu mUesseıe, eğer 
hı .. :"Yt · t ~nı ııraat bankalanndan 
~~f lf6recek olursa meaaisini 
~o"•p ~~c~eği ve Yiliyetin bütün 
\h-· htiyacnıı temin edeceği 

Ilı. - 1a:dir. 
' • lbücsses • d 'hıi enın mey ana gel-

lhu nınteakıp bqka bir 
~~:d~~ 

1
ta kuvvetle kendini 

'-" ı· l'k \C)ll • p ı .. 

Y•r:nı:ıuı tabii servetlerin· 

den biri de koyun ve keçidir. 
Koyun ve keçi ise yftn verir; 
Konya bam mevat ihraç eder, 
buna ıiıuhabil mamul maddeler 
alır, ikisinin arasında iıe biraz 
farklar "f'ardır. 

Bunu en'elden dfttOnenler 340 
ıenesinde - İplik "f'e mensucat 
anonim ıirketi adiyle ve-yflz bin 
lira - lak akıiyonla bir tirket te
aiı etmiıler ve daha o zamanlar 
69 bin liralık hisse aenedab sa
tılmlfb. 

Şirket bu ıumaye ile teessüs 
etmit ve iataıyon caddesinde 
kendi malı oJarak fabrıkasım 
kurmqtu. Fakat, fabnkanın bu
rada kurulutu daha işe bqla
madan aanılmuına sebep oldu, 
O zamanın belediyesi burasının 
iatasyon caddeıi olduğundan do
layı cephenin bir ev halinde bu· 
lunmaaını istemiş ve bu fikrinde 
muıir kalmıt, bunun tlzerine de 
bina için 22 bin lira aarfına 
mecburiyet basıl olmuıtur. 

Binanın inp.aına ve fabrika· 
nm kurulmuına kadar geçen 
zamanda mevkuf paranın akim 
kalmamuı için mütebaki para 
ile bugday ticareti yapılmıt, fa
kat, bahtsız tqekkül bu itten de 
23 bin lira zararla çıkmııtır. 

Şirketin elinde kalan 42 bin 
lira ile de asıl faaliyet muvelli· 
di olan makinalar getirilmittir. 
r -L..:I,....... :rlik i.cin •••a•ll• .. 
rile beraber d&rt makinuı var-. ' 
dır, bu makinalar yeniden mu-
bayaa edilmiı olduklanndan ye
ni fransız makinalan sayılabilir. 

Fabrika faaliyet zamanıa
nnda saatte on iki kilo iplik 
verir. On altı metre iplik 8 
gramdır. Numera itibarile 20/30 
çıkanr, bu makinalara bir var· 
gel daha ilave edildiği takdirde 
bu miktar yirmi kilo olabilir, 
bundan maada bir atma ve bir de 
kemik makilJl'SI vardır. Bugüne 
kadar murakabe heyeti teıkill, 
fabrinanın Ttttün bankaıına ipo
tek olmaıı meaaisini tamamen 
mefluç ve fabrikayı muattal 
bırakmıtbr. Halbuki bu gfi~ün 
emir ve icabı böyle tam teşek
küllil bir fabrikanın muattaliyeti 
iktısat ve memleketçilik ruhile 

Gireson, Trabzon havalisinde 
fındık mahsulünün bereketli o
lacağı anlaşılmaktadır. 

'f 10 gün zarfında şehrimizin 
muhtelif yerlerinde 190 polis 
vakası olmuştur. Dörtte üçü 
ufak tefek yankesecilikler ol
mak üzere 91 ıürkat vardır. 

Bundan maada alelade kav
galar yüzünden 32 cerh vakası 
olmuştur, yaralılar arasında yal
nız 9 kişi ölmüştür. 

Otomobil ve tramvay kaza
ları neticesinde 20 kişi yara
lanmııtır. 

Bu kazalar neticesi hastaha
nelere yabrılan yaralılardan 8 
kişi ölmüştür. Gene 10 gün 
zarfında 7 intihar, 4 sarhoşluk, 
2 kız kaçırma, 14 yangın vakası 
olmuttur. 

• Maliye vekaleti 1930 ıa
yım vergisi hakkında bütün def
terdarlıklara bir tamim gönder
miştir: 

Bu tamimde sayım tadat def
terlerinin fevkalada dikkatle 
tanzimi bildirilmektedir. 

Yeni defterler kontrol edilmek 
üzere sene sonunCln maliye ve
kAletine gönderilecektir. 

lf Erenköy ve Göztepe civa
n ile Adaların bu sene elek
trikle tenvirine çalışıldığını yaz
mııtık. Adaların tenviri için 
elektrik tirketi ile Nafıa veka
leti ve Şehremaneti arasında 
bazı ihtilaflar .çıkm~u. Bu bti
laf halledilmiştir. 

lf Maarifçe açılan halk kıra
athaneleri altı yüz elliye baliğ 
olmyştur. Maarif vekaleti halk 
terbiyesi ne riyatı için bir tali
matname hazırlamaktadır. 

'f Gazi köprüsü projesinin 
posta idarehanesine teslim edi
lip edilmediği vilayetten posta 
idaresine sorulmuştur. Postaha
nenin yaphğı tahkikat netice-
ıind e paket ve mektup halinde 
böyle bir şeyin teslim edilmedi
ği anlaşılmıştır . 

"I Maryoseranın Yıldızdaki 
mahcuz eşyasının bir kısmı da 
bu sabah müzayede ile satılarak 
tasfiye edilecektir. Bina dahi
linde bulunan Emanete ait eşya 
ayn bir mahalle nakledilecektir. 

telif edilmedifinden her halde lar bir hale gelmiş olacaktır. 
faaliyete geçmesi için tetebblls- Bu dokuma makinesi otoma-
ler •ard1r. tiktir. El ile yahut motörle ça-

Ancak, buradan faydalı bir it lıtabilecektir. Adi dokuma ma
alınmak dilenillyona, mileueıenin ' kineleri gibi değildir;. dört :'gü
bqına itten ular yorulmaz ve cü., sil vardır; 90 sanhm enınde 
mtis~akil bir müdür tayin edil.. ~umaş yapabilece~ir. Binlerce 
meıı icabeder. hraya alınan makıneler karşı-

Böyle it verecek milli müesse- sında bu işi verebilecek olan 
ıelerin naıariyyelere feda edil- makine 150: 200 liraya mal 
memesi fikrindeyim. Bu fabrika olacaktır bir çorap makinesi 
daha on ıene böyle kalsa bir fiatına olan bu tez:gah mü-
it vermez ve ipotekten kurtula- kemmel kumaş yapabil&cektir. 
maz; Türk bankasanın bu işte Ufacık bir yerde, souk-tan 
fedakar olmuı memleket ikbsa- korunmak ıçm arkasında bır 
diyah namına temenniye şayandır. yorgan eskisi olan bu adamın, 

Size vereceğim mObim haber- makinasmın tef.errUatı hakkında 
lerden biri de daha evvel gaze- verdiği izahat okadar ince, 
temiz:de bir makinesinin icadmı okadar zeka doludur ki bu . ' 
haber vermıt oluduğum ıilleli çalışkan, bu yaratıcı insan için 
Osman ağanın bugilnkil çalışma kalbim iftiharla kabarırken çek-
eaeridir. Bu da bir - Dokuma - tigi ıstırabı, sefaleti, hatta ac-
makineıidir. lığı düşünerek gözlerim yaşardı. 

Çok fakir, çok talisiz, fakat Makine çalışmağa başladığı 
ibdakir bir kafaya malik olan zaman resimlerini gönderirim. 
bu ihtiyar, Ommi zahn bngün Ufak tefek, sakallı, kanaat-
çalııtığı İf yirmi gün sonra te· kir ve çok mütevazı olan bu 
kem:n\11 etmiş "e çahşmıya bas- ıavalh san'atkarın bu .satırları 
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g AL voı.:_soN un temsili D 
o CAZ M'QGANNISt g 
O Chanteur de Jau. 

filmi bugiınkü 15 mart cumam~ııi gtlnll matinelerden ıUbarcııJır. O g, _ELHAMRA SiNEMASINDA O 

0 ıraesıne başlanacaktır. Bütün dünyada ibraz ettiği aı:im muzaf- O 
o feriy~tl~rle sine~a aleminde bilyllk bir inkilap vficuda getiren g 
O bu ~ıl~ı~ de.bakar A~ JC!LSON ~ev~orktaki heyeti muganni- 0 o yem~ ıştırakal~ çok mu~.ss~r muhtelıf dıni. ~uaları taganni ede- O 
o cektir. Yarmkı pazar gunil saat 13 den ıtibaren matine. 0 
000000000000000000000000000000 
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·ı ALEMDAR d ı:: 11 Majik - Kamerde kadın !: za e ~ 
il V A p O R L A R ı ~i 1 Etuval - Bir yetimin zafer 
ı! •• 
ii Seri ve liiks Karadeniz postası ~ Lnkscnburg - Volga. 

!I Mİ ief vapMuarurt 16 İi Ekler - Talebe pre ns 
İi f; Melek - Hortlak 
!j }) günü akşam saat ;: 1 Alkazar - Tan.anın intikamı 
fi azar 18 de Sirkeci e! Opera - Kraliçenin gerdanı.,.,ı 
n nhtımmdan hareketle ( Zongul- ~l , Şık - Casus kadtn •qç 

fS dak, Inebolu, Samsun, Ordu, :: Elhamra - Seni se•;dirr •• • 5~ Gireson, Trabzon, Rize, Mapav 1~ Milli - Altın 
i; ri, Pazar, Arde~en, Viçe ve li Asri - Uırli kadın 
ia Hopa) ya az:imd ve ayni iskele- 1: 1 Fransız: - Şarlatan 
ii lerle (Görele, Vakfıkebir, Ünye lıj 

1 
, Alemdar - Nuhun gcmic;i 

H ve Sinop) a uğrıyarak avdet I ' HilAl - Nuhun gemisi 

F. edecektir. 1 Beşiktaş Hilal - Mel'un tlli 
~ Müracaat mahalli: Istanbul J Tl:'atrolar_: 

f: Meymenet Hanı altındaki ya- ~ 

1 

Darülbedayı - Gölgelerin Y Ulf' 
E zıhane. Telefon lstanbul 1154 5 Bar ve M üzlkholler ı 
••,~ ... www ewww wwww ... ......_... 

:: ::=ar: r=~ ......... -.................... Garden - Elli Lis. frena, Nandi 

Balet 
1 ı Maksim - T almaç ve Siril,Jülyet Seyrisefain l J Jırarden Duo Kleo iris, 

Merlcea 1~ntf!tl: Galata Köpru ua.ında. Lukas Trio i 
Be1o~lu 236l. Şube acenteai Mahmu 1

1 
Mulen Ruj - Arizona rev&O 

u--<ii··-ye-H .. tnm:ı =e:rltııaın.da-lı.ıl\ ... nb•u•\ •2•74•ü--;: I Dobo revil 

1 

Türkuvaı - Florel, Meıeyt kmalya posta ı 
(İ N E B O L U) vapuru 16 

Mart Pazar 10 da Galata 
nhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönllşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli, Kal -
kan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

N udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba günleri idare nhbmından 
9 da kalkar. 

Felek Mustata 
Sabıknlı meşhur Felek Mus

tafa don gece Sirkcide Osma
niye otelinde oturan Ahmet 
Efendinin 20 Jirasile bir beşlira
lık a:tınını dolandırmışsa da 
biraz ıonra yakalanmıtbr. 

eo-
" Akdeniz .. otel oluyor 
Evelki kış Zonguldakta ka~a

ya oturduktan sonra tekrar yuz:
dürülen, fakat makinelerinin 
gayri kabili istimal bir ha!e 
gelmes nden dolayı Haliçte ba~lı 
duran Akdeniz vnpurunun Yalo
vaya gölüriilerek ~ o~a~a otel h~-
l. d istimali duşunulmektedı r. 
ın e k' l . 

Esasen hamamlarda ı ote gayrı 
k·fi olduğundan bu suretle ha
r:ket faydalı olacaktır. " Akde-

. vapuru bit haylı yolcu ala
nız,, 

bilecek kabiliyettedir. 

yazarken bile hemen söner giui 
yavaş sesi kulaklarımda : 

- Bu gördüğünüz üstüvane
nin kutru biraz daha ufak olsay
dı, işlemiş kumaşı sardıktan son
ra alacağı kalınlık iplik veren 
kısımla müvazene bulamıyacak, 

sarsıntı olacak ve o zaman me· 
kik duracaktı .• 

Kim bilir, Osman Ağamn 

l Baleti 
[___:_ - · ... ~--

1~pebap HyatrrnunJa ha a~,am "241 

21,30 da. 

Gölgele.- ŞEHREMANETi 

rin Yarışı m~~ . 
3 perde mm .. 

1 

1 1111 

Matmazel Juli 
1 perde 

Tercume eden: · 

Pıraye Faai 
H. tt mımt 

Bu ak~am fialltı~da ~nrildl yapılmııtır 

Nişanlanma 
Muallim Osm:ın Be~in kızı Mehlika 

hanımla fst:ınbul E.rkek tlsesi ~dıut 
terbiyesi muallıroi c mfidUr moavinJ 
Jhsnn Beyin nişanları evclii gece mual
limler birliği binasında yapılmıştır. 

Yeni nişanlılara saadet temenni ederi%. 

&iremll eni;~ moh~meılndcn : Edre
mitte Kbylükr puan sahibi lsmall I Iakkı 
Efendiye ~ tira 13 kunıf börçlu Edre
midln Gazi~lftl mahallesinde salin ik• 
el'an miılegayyip ve ikametg'Ahı meçhul 
kondoktor r.ade Mustafa Sami B. yevmi 
muhakemeden haberdar edildiği halds 
d:ıvete icah~t ermediğinden baklandaki 
ımlıkcmcnin gıyaben icrasına ve gıyap 
knrarile yt>min ilıhamameslnin ilAnen 
tı:bliğa ve mahkemenin 22 - 3 930 
cumartesi günü saat JO na talilona karar 
verild '•ııdcn olbııptaki gıyap kararile 
yemin ihbarnamesinin mahkeme divanha· 
nesine talik edıldiğinden ilAnen reblil 
olunur. 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 
Gülhıne ve C'..unbpaş• butaııelcrl 

Maru.ı tşerlh maalllml 
Dalılll .... intani laaatalıvmı Cmna Ye P-r
dan mada her gQn 9ddaa _. Dt .. n,.olu 

Şekerci Sokak " · 7 de kabul .emektedir. 
Telefon ı lst. 2236 

sesi, Kurupun sesi kadar kalın 

0J8aydı, her halde Konyada mü
kemmel bir baca ormanı olurdu .. 

Ziya Çalık 



BilyUk Gazi Ankaraya dön
dü. Kışın tam ortasında 

yapılan bu seyahattan bugünkll 

ve yarınki neslin alacajı den

ler , toplıyacajı mllpbedeler 

vardır. ŞOpbesiz iri bu alellde 

bir tenezzüh değildi. Bir hare· 

ketle bir vatanın hem mazisini, 

hem de tarihini kendi s6derile 
tetkike koşan bir Reise gene 
tarihin hangi sayıfalannda rast 

gelinir bilmiyoruz. 
Gazfnin Türk tarihini kendi 

yüksek dtışlincesi lie tetkik et

mesi TOrk irfanına yapılacak 

en büyllk hizmetlerden birisidir. 

Dünkü nesil, rüşvetle yazılmıt, 

vak'alann beligati ve eserlerin 
delaleti farkedilmekıizin vücu

da getirilmiş kitaplardan taribt 

terbiyesini almıştı. HAibuki geç
tiil ve yerlettiği her yerde bl
kim olan, medeniyet ve umran 

kuran büytlk bir millete kısır ve 

eksik bir tarih terbiyeai vermek 

bir fecaatti. Birçok faciaları va

tan ıemasından söküp atan Gazi, 

bu fecaate de bir nihayet ver

mek emelini takip ederek son 

ıeyahatini yapmıştir; ayle kana

at ediyoruz. 

Hali görmek ve maziye dair 
yanlıt bilinen noktaları dU:ı:elt

mek ... 

Gazinin ıon seyahatinde biz 
bu ifadeyi huluyonı"r.. 86yUk 

rehberi bu yüksek mesaiye seıv

keden mukaddes muharrik ha

kiki "Yatan sevgisini tarif eder .. 

)f. Jf-

Bahri teadiil 
Pariı, 14 (A.A) - Petit Pa

riıien gaıeteıine nazaran, lngil· 

tere ile Amerika arasındaki 

bahri teadül Fransayı Abayı 
Şarkta F elem engin bahri kuv· 

vetlerinin yansı kadar bir kuY

vet bulundurmıya mecbur ede· 
cektir. Japonlarla ~merikalıJar 

arasındaki mUzakeratta pek az 
terakki vardır. 

Hindenburg 
beyannamesi 

Berlin, 15 (A.A) - Young 
pillnının imxasından sonra, Ma· 

reşal Hindenburg bir beyanname 
neşrederek tasdik aleyhtan 
olanların müteaddit itiraz.lanna 
cevap vermittir. MOıariinileyh 

bu beyannamesinde, Alman 
milletini vatana kartı olan ve
zaifini idrak ve ifaya davet 
eylemektedir. 

Yanmaıır ~~ : 

VAKiT 
15 MART 7880 

----·--·-·····--········-·····-............... ... 
BosniJdan iJlıniJn husu$f 

bir mektuptiJ yazıldığına 
göre, elli be~ 5ene mu
kaddemini idcak eden 
ihtiyarlar sall haldeki 
kadar Bo~na kıt'a~ında 
~ifil vukuuna bilmedikle
rini bev11n etme1:te lml~ler. 

Can çıkmadıkça! .. 
Bir Tnrk vecizeıi : " Can 

çıkmadıkça huy çıkma:ı:! ,, 
b6km6n8 verir. Bu tqhisin doğ-

ruluğunu tasdik i " ıslah ,, m 
6nilne aıdma11 imklnıız bir 

granit duyar çıkbğı i~in, kabul 
etmek bize güç gelir. Fakat ne 
çare ki hakikatin yalçın, sert ıil
leıi, kafamıza wra vura bu fik

ri çivi aibi beynimiıe geçirir. 

Dtın okudupmuz. bir Atina 
telırafı, bu imanımı bir kere daha 
tazeledi. " Hftrriyet Ye itillfan,, 

kirli bayrağa " Mustafa Sabri ,, 

kendi ı!bi birkaç alçak vicdan
ıızla, Yunan merkezine koşmuı. 

GttmfilcUne mllfttisfinlln azlile 
yerine kendisinin tayinini yalvar
mıf. Bu hareket, aç köpeklerin 

ayıız gecelerde ıııklı pencerele
re kartı ulumasına benzetilebi
lirdi. Eğer teklif ve recelan sa
de kendilerinin ikdannı ister 
mahiyyette teyler olsaydı, belki 

hareketleri bu kadar iğrenç ol

mıyacaktı. Kfiıtahlığın derecesi· 
ne bakın ki bunlar, ana vatan· 
dan kara idarelerinin zulmile 

ayrı kalmıı eaki topraklanmızda 
nüfuz Ye mevki dilenirken, bir 
cinayet daha ifliyorlar. 

lntihap haklannı kaldınn, ora· 
daki Tilrklerin haklannı çiğne· 

yin, mllftOlttiümilı iallm cema· 

atinin reyile dejil, Yunan hU· 

kftmetinin emrile olsun. Diyor

larmıf. Atina hllkumeti onlara 
ne ceYap Yerdi, bilmiyorum. 
T elgraflAJ' hu noldAd• aıtmns"''"' 

lar, amma, cihanın hiç bir ye· 

rinde b6yle tekliflerin alkııla 

kabul edilecetlne aklımız. ermi· 

yor. Mustafa Sabri, Türk ve 

islim dünyasında alnındaki hain 

Ye alçak damga ile ınrUnmiye 

mahldim bir sefildir. 
Bunu kendiıi de bildiği için, 

intihap denilen fazilet, temizlik 

ve liyakat meydanına çıkmıyor. 

Zaten onun biSyle bir meydana 
deiil, iki kitinin huzuruna çıka
cak lekesiz tarafı yoktur. Onu, 

beyaz ,eyhüliılim kisvesile se
daret basamaklan Ostilnde gör-

mliıttim. Gururda Firavunları 

geçmiş, kır sakalı hindi kuyru
ğu gibi kabannıfb. lıgal kuv
vetlerinin zorbalığına ıığına11 

bu namert kabine "Sen»de ka

zılan mezara tarihimizi gömmek 

için if bqma ıetirilmiıti. Mustafa 

Sabri, o blly8k alnmnn hem 

yıkayıcaaı, hem nebbaıı olmak 
18tiyordu. 

Milletin iradeai bu ıefilleri 
topraldanmızdan fırlatıp attı. 

Milletlere fenalık edenlerin aki

beti budur. Kuvvet, insana şaıır
tabilir, doğru yoldan çıkarabilir; 

fakat hiç bir :ı:aman milletin · 

gayzından kurtaramaz. Mustafa 

Sabri tam bir ıskatçı hayas1%lığı 

ile, GftmlllcOneli kardeşlerimize 
musallat olmUf, onların haklarını 

Yunanlılara çifnelerek külah 
kapmak ıevdaıına dtişmüş. On
dan zaten başka ne beklenir ? 
Satacak vatan bulamayınca, ıof
ralanna sığındığı müslümanlann 
haklarını satıyor. Bu alçak tica
ret onun eski :ı:anaabdır. 

, . ... , l f. 

Ruhi Beyin defte:rinden: 24 

Namık Kemalin ruhu diyordu ki : 
Padişah sülalesinin ahlaksızlığı malumdur. 
Hatta güvendiğimiz beşinci Murat bile vazi

fenin yükü altında tahammül edemedi ... 

- Galiba bir ıcyler yarıyor 

zabtedelim. 
Harfleri topladık, fU cUmle 

çıkb: 
- Sizinle aörllşmek istiyen 

bir ruh Yar. 
- Kim? 
- Kendisi sayliyecek. 
- Buyursun. 
ibre durdu; yeniden harfleri 

glSstermiye batladı: 
- Namık Kemal. 
Hayretle birbirimize baktık: 
- Bllyftk vatanperver şair 

aramızda demek: lakin hakika
ten o mu? 

Benim bu düşüncemi bildiği 
için cevap verdi: 

- Evet, efendim, •izle görüı
mek için gelen Namık Kemalin 
ruhudur; ıiıi pek meyus gör
düm. Ben hakiki Yatanperver
lerin ıamimi dostuyum, beni 
ölmnt değil, belki hayatı mad
diyedeo ınufarakat etmiı bir 
meYcudiyet olarak babul etme
lisiniz; maddi hayat fena bu
lur, amma ruh ebediyen baki
dir. 

- Muhterem Oıtat, mademki 
yeaimizi görerek tenezzGlen 
teırif buyurdunuz, her halde 
bize bir tebıiriniz olmalıdır. 

- Y ea Türklüğün şıarı dejil· 
df r; biz azım Ye metanet için 
halk edilmiş t;ir milletiz; demin 
1..-.'"nıa ı.,u,:..l-•ID Ukuyoraunu:ıt, 

orada ıöyle bir beyit o'duğu da 
malflmunu:ı: olmalıdır: 

Biz ol ili himem erbabı 

ciddU içtihadıı kim 
Cihangirane bir millet çıkar• 

dık bir atiretten 
- Ey tııtadı Azam, siz z.a· 

manımııda Abdülaziz ve Ab
dtılhamit gibi htıniyet dnoman
larile ugrqtinız; halbuki bizim 
batımı:ı:da vatanın düşmanlara 
hediye eden, canla baıla çalqan 
vatanın 6z çocuklanna en sefil 
bir düşmanı saldıran vatanıı:ı 
bir padiıah ile uiraımai'a mec· 
bur oluyoruz. 

- Ah çocuklar, Hanedanı 
iliosmanın zaten rehini indiras 
olduğunu biı çoktan anlamıftık, 
içlerinden a:ı: çok kendiıinde 
kabiliyet var zannettiğimi:ı: Mu· 
radı hamisin de k6çUk bir darbel 
havadise mukavemet edemiye
rek tecennOo ettiğini glSrdttk. 

Abdlllhamidi •ani, menafii ph· 
ıiyesini vatanının menfatlerinden 
daha aziz giSrmeseydi, hamiyet
mendanı milleti kan atlatan 
Rus harbi 6yle mi neticepezir 
olacaktı? Rumelii ıarkt Bulgar
lara, ıeasiz. ıedasıı mı terkedi-

lecekti? 
Bunlar hep Böyledir; ıimdikl 

padişahın nefsi nefisi için en 
ıeni fenalıklar irtikip etmesi 
btiğrap olunmaz; fakat bizim 
devleti ebet miiddeti Osmaniye 
demekten maksadımız, hane
danı Osmant değildir; belki 
muaz.:ı:am ve mübeccel milleti
mi:ı:dir. 

- Üstat, siz vatan mer11ye-
ıinde: 
Tepelcttin bİ1.l yarap şu Karadtğlılara 

demiştiniı, timdi bizi Yunanlar 
tepelemek istiyorlar. 

- Ne yazık ki allJ'lardan beri 

hunu paki milletle irva edilmiı 
olan mubarek vatanımız ıefil 
bir milletin mlilenes kemiklerine 
mezar olacaktır. 

Yani düşmanı bidin, gir
dabı hun içinde mahri nabut 
olacaktır. 

Heyecanla sorduk: 
- Aman. Kemal Beyfendl 

ciddi mi ıöyliyorsumu? 

- Emin olunuz ki Tlirk askeri 
mağlup olma:ı:, ya lnı:ı: baıında 
kumandan iıter. 

BüyOk vatanpe"erin bu ıon 
ıözleri nıbant bir intirah huıl 
etti. Bu sebeple olacak, arka
datlardan biri: 

- Bize bir ıiir lütfetme:ı: 
misinlr? 

Diye batırdı. 
Namık Kemalin ruha cevap 

verdi: 
- Yaıınıı:. 
Bftyük bir feYk ile kaleme ıa

nldık ; ibrenin teri hareketleri 
bize. bu fiiri Yerdi : 

Her zamanki iktfdan milletfn 
himmetreai 

( Namıkın) feryadını duymaz 
Yatandan çıkmayan 

Milletin davasını saymaz 
karini cahilin 

Kaydı makhunın nema bulma:ı: 
1ariri hameai 

- T etekk6r ederiı, Dstat, bir 
t _ .... _ ... _ , _ .. ., .. '- - ;J --:-r- • 

- Yazınız : 
Gelmeden glmı visal rubu 

nevayı germine 
Kaddi yarin defteri fermanına 

ramolmadım 

Keffi yet etmem cihandan 
meorebi merdimle ben 

Manii bOrriyet olmandan da 
ırafil kalmadım 

- Bu tiirlere imzanm koya-
bilir miainb. 

- Tabii. • 
Muallim arkadq sordu : 

-4J Kemal Beyfendi, TOrk 
askeri başında kumandan ister 
buyurdunuz, tlmdi askerin b&yle 
bir kumandanı varmı? 

- Oilum, Kemalin astıfasın
dan llmidini:ı:i keımemelisiniz. 
Daha ziyade duramıyacaaım, 
Allaha ısmarladık. 

BOyllk vatanperver ıairin ruhu 
çekilip gitti; fakat son cevabı 

müphem yahut pek fairane idi; 
bunu birden anlıyamadık; mual
lim muammayı halletti; 

- Şairane bir ıu'at ubfayı 
lemi meral yapmıı; ıeçilmiı bir 
Kemal bolacakıınız ki bnttın 
nmidimiz ondadır. 

Ben buraJla gelmiş mivlm l 
lapirit badiaeler arasına hakiki 

rüyalan kanıtarmamak doiru 
olmaz ; bele bu mevzu etrafında 
pek çok kimtelerin - inanıın, 
inanmasın - ,ehadet edeceklerin
den eminim. Ôyle ya, bazı rü
yalannm ayni hakikat çıktajını 
görenlerin miktan ne kadar çok
tur. 

Likin evelce rüyalar hakkında, 
ilpiritlerden öirendilderimi an
latayım: 

RDyalar iki tilrlüdür; hakiki 
olanlarla olmıyanlar. 

(Bilmedi) 

Gene yaş mes 
Madam Sesil Sorel, 

bir tiyatrosunda bi 
sil verirken, kurunu vusta 
fetine girmiş iki genç darül 
lu sahneye atlamış. Bunl 
genç kıyafetli olanı m• 
llzerine httcum eder bir t 
mıı. ihtiyar kıyafetlisi i 
damla gencin araıına gi 

- Y oool demiş, beni 
meden onu öldilremezsin; 
o benim bUyllk annemdir. 

Son posta ile gelen A 
gazeteleri bir Amerikan 
kodusundan bahsediyorlar 

Sinema yıldızlanndan 

son çevirdiği filimlerden 
sinde reımi gayet çirkin 
için ılnema kumpanyaimı 
kemeye venniı, bizim par 
tam llç buçuk milyon iira 
minat lıtfyormUf. 

Bu davaya karıı kunı 
mOdftrOnOn MSyJediği ıa. 

hoş. Demit ki : 
- Ne yapalım J Bizim o 

40 yatındaki bir kadını 16 y 
bir kız gibi göstermekten 

Anlatılıyor ki, bugfinlln 
artık aahne ve perde üz 
bile yqlılann genç rolO 
ıına müsaade etmiyor. 

~j, 

VUKUAT 

Alacak kavgası 
Bebekte Recep Aziz E 

ile çoban Mustafa bir 
· ytb:ünden ha•ga etmişler, 

tafa bıçakla Recep Aziz 
diyi muhtelif yerlerinden ............... 
Mangalı devirdi! 
Dolapderede Sazlıdere 

ğında Nikoli hanı altandaki 
romda oturan çingene k&O' 
Galibin kansı diln bodl"' 
ortasında mangal yakmıt• 
cuklannı mangalın baıınd• 
karak ıokağa çıkmıtbr. Ç 
lar oynarlarken mangalı 
mifler, kısmen yanmıtl 
Bunlardan Sıdıkanın y 
ağır olduğundan hastaneye 
dınlmııtır. 

Tencereyi döşürüıı 
Samatyada Gazlıçeımed• 

aan Efen dinin kızı 

odada oynarken ka:ı:aen I 
da kaynıyan tencere d 
savalh çocuğun yarı bJ. 
at•iuı yanmıtbr. 

Cinayet 
Evvelki gece yan11 Sili 

oturan Halit Efendi evine 
ken anüne çıkan bahçı 
refle kavgaya tutuşm 

neticede Eşref bir bıçakll 
efendiyi kamından ya 

Cumartesi 

Dil 
Mart 

1930 

Namaz 
Sabah Otl• lktndl 
4,11 11.22 ı5,'4 



Şakir B. 
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İktısat Vekili, ban
kanın umum mü
dürlüğüne getiri

lecek 

Layihanzn 15 güne ka
dar kanun olması 

bekleniyor 
.ı\nkar~ 14 ( Vakıt) 

l"\evlet bankuına ait esasların en mühimleri tesbit olunmuştur. 
UBanka umum mbdürltığilne lktasat vekili Şakir Beyin tayin 

edıleceği a6ylenilmektedir. 

Banka hakkında hazırlanan layiha kat'i şeklini aldıktan sonra 
lbGtelıusıalar tarahndan son olarak tetkik edılecek ve müteakiben 
Cbecliae •eritecektir. Layihanın on beş güne kadar kanun şeklini 
•lacatı tahmin olunmaktadır. 

Evlenenler 
Geçen teşr inevel, teşrinisani 

'' kinunevvel aylarmda bele
diye dairelerinde 1 158 çift:n 
11·1c ' 
1

1 ih'arı kıyılmıştı . Bu adetten 

••• 

Kayboldu 
Sandalla denize açı ' dı 

fakat geri dönmedi. 

Gene bir iddia 
Bu vaz hr.r ~enekinc!en fazla 

sıcak mı olacak ? 
Bu sen~ kışın aı olmasından 

tefe'ül eden bazı kimseler 
yazın çok ve hararetin yakıcı 
olacağını iddia etmektedirler. 

Bu iddiaya Fatin Bey diyor 
ki: 

- Bu gibi iddialar ortaya 
atılır. Fakat hiç bir eaasa istinat 
etmez. Yazın şu veya bu vazi
yette geçeceği hakkında şimdi
den birşey söylenemez. Kimbilir, 
belki normal geçer.,, 

Macar hariciye na·11rı 
24 martta geliyor 

Ankaradan verilen haberlere 
göre Macar hariciye nazın M. 
Valko ayın yirmi dördüncü gti
nfi gelecektir. Macar hariciye 
nazın Ankarada iki gün kala
caktır. 

Tavuk bolluğu 
Son zamanlarda komşu mem

leketlerden şehrimize fazlaca ta
vuk getirilmektedir. Bu hal ta
vuk yetiştiricilerini ürkütmekte
dir. 

Canlı tavuk fazla gümrük res
mine tabi olduğu için ithal edi
len tavuklar hep kesilmiş ve 
yolunmuştur. -

1930 -
Hayvan hastanes· 

mektebindeki müessese 
kadar neler yaptı ? 

Baytar 
şimdiye 

Hayvan hananesi 

Haydarpqada Baytar melde: 
binde bir hayvan hastane11 

olduğunu ve burada büyük, kil· 
çfik bfitün hayvanabn meccanen 
tedavi edilmekte bulunduğunu 

biliyor musunuz ? 
Şehirde böyle bir müessesenin 

mevcudiyetinden pek az khnse 

haberdardır. 

Hastane dört daireden mOrek-
keptir. Biri hastane, diğeri poli
klinik, üçUncüsfi operasyon salo
nu, dördüncüsü tatbikab cerra
hiye dairesidir. 

~ ç~ft Beyaııt , 276 çift F "t h, 
la çıft . Beyotlu, . 50 Y eniköy, 
)( A ... Hısarı , 65 Üsküdar, 112 

8 
•dıkoy, 17 Adalar, 34 çift te 
•kırköyünde evlenmiştir. 

Terko5 su 'tuı kc~i.d 
Edirnekapı cihcfndeki büyük 

~tkos havuzunda bozu~luk 
h -...... ':i' .. ~ • 1 ern:os ~ırkctı bu 

Çubua!uda Rıfat Paşa mahal
lesinde 18 numara : ı evde otu
ran 60 yaşında Adana ı Ali 
oğ'u Kamil, çarşamba gününden 
beri kayıptır. İhtiyar adam çar
şamba sabahı numarasız bir 
sandalla topl:ldığı midye1eri 
Yemişe götürmek üzere Çubuk
ludan ayrılmış, bir daha avdet 
etmemiftir. lhtıyar •damın çar

tamba günü olan kasırgada 
sandalının devrilerek battığı tah
mın edilmektedir. 

Mahpuslar 
Adliye vakaletinin 
yeni layihasında 

neler var? 

Hastalı nan, bir yeri kınlan 

büyük ve bilhassa küçük hay
vanlar Beyoğlu cihetindeki hay

van hastanelerine götürülmekte, 

bazen bir insanın tedavi ücre

tinden fazla para verilerek 

baktırılmaktadır. 

Halbuki yazdığımız gibi şehir

de meccani bir hayvan hastane

ci vardır. Bu haatanenin başmda 

bulunanlar baytar mektebi ilisi
nin kıymetli müderris ve mual
limleridir. 

Hastaneye getirilen hayvanlar 
tamamen iyilqinciye kadar ba

kılmakta, ilaçları ücret alınma .. 

dan verilmektedir. Evlerde te

daTi edilmek istenilen basta 

hayvanlann da gene ilaçlan 
meccanen verilmektedir. Son 
bq ay zarfında hastanede 687 
muhtelif cinste bnynk ve küçük 
hayvan tedavi edilmi~tir. Bu 
miktar hasta hayvanı tedaviye 

getirenleri Üsküdar ve Kadı
köy halkı ile baı:ı müessesat 

teşkil etmektedir. Müessese 

tehrin her tarafından getirile
cek hasta hayvanlan tedavi 
için her zaman açık bulunmak
tadır. 

d~"'U'l.tda tamirat yapaçaj'ındao 
un stanbul semtindt: terkos 

"'•vu k · esı miştir. 

Casusluk 
~llsım-Te1fik hak

lldaki mahkômi
tet kat'ileşti 

---
Köy kanunu 

Ankara, 14 - Köy kanunu
nun tatbikine dair olan talimat
name bitmiş gibidir. 

Talimatnameye köylerin ve 
köylülerin hıfzıssıhhasına dair 
mühim maddeler konulmuştur. 

~ ICa~m Tevtlk 
· de ~tt bazı earan para muka
~b ıfta etmekle maznun olarak 
' 111 ~l ağır ceza mahkemesin

~ •keme edilen Kasım Tev
~G11ı eş •ene ağır hapse mah
l' ol11ıuştu. 
e~Yi 

~t· z mahkemesi, Kasım 
a_ 

111 
mahkOmiyet kararını 

&I( ct11ı · · ~tt'"· •tbr. Hükmnn kat'iyet 
h1t6 

1
81 mtlddei umumi ıiğe ve 

... lb• hild" ·ı . . 11\'-ı an mııtır. kil,: dl evfik, ıimdiye kadar 
~illiyet e e .. bulunuy :n du. Mah
ı,._•llı h ın.uddetinin mütebaki 

•Pısanede geçirecektir. 

3 aylıklar 
Zat işleri muhasibi mes'ulliiğil 

yetittirebildiği takdirde bugün 
itam ve eramilin 3 aylıklannın 
tediyesine başlıyacaktır. 

Kızıl ve difteri fazla 
Haber verildiğine göre son 

gilnlerde şehrimizdeki çocuklar 
arasında kızıl hastalığı gene 
başlamıştır. K1Z1l vukuatı veffi
yat vermekle beraber müsaplar 
çoktur. Hastalık en ziyade Bo
ğaz içinin bazı yerleri ile Hali
cin bir kısmında görülmektedir. 

Çocuklar arasında difteri vu
kuatı da çoktur. 

Konserler 
Güzel san'atlar birligi musiki 

·şubesinin konserleri 18 mart 
sah gilnü saat 18 buçukta T e
pebaşı tiyat! osunda verilecektir. 

Konsere lstanbulun en maruf 
58 sanatkarı iştirak edecektır. 

Bir hamam çöktü! 
Eyıpte Eskiyeni hamamının ka-

dınlar kısmında kadınlar yıkanırken 
birdenbire hamamın döşemesi 
göçmiye başlamış. Bunu gören 
kadınlardan peştemalını kapan 
dışanya fırlamaya başlamlf. 

Kaçamıyanlardan Refik 8. in 
kerimesi Nermin Hanım' qağı 
kayarak yaralanmıstır. Belediye 
hamamı kapatmıttır. 

Ankaradatt gelen ' malümata 
göre Adliye ve ~ aletince hazır
lanan hapisaneler layihası Şu
rayı Devlet 1 arafından tetkik 
olunmaktadır. 

Layiha 100 maddeliktir. Bu 
layihada mahpusların giyinme
leri, iaşesi, okumaları ve telkin 
sureti ile ıslahı hal etmelerine 
dair bjr çok maddeler vardır. 

İ!tanbul hap~an~!I 

Llyihada hapisaneler komis
yonlarının vazifeleri iyice tesbit 
edilmiş •e mahpusların çalışma 
tarz]an, mesai dairelerinin açıl
ması ve hapislerin mecburi ted
risata tabi olmaları meselesi va
zıh bir surette tcsbit olunmut
tur. 

Bundan başka layihada Eski
şehirde 6000 kişilik asri bir 
hapisane yapılması da taİrih 
edilmektedir. Adliye vekili bey 
IAyiba ile bizzat meşgul olmak
tadır. 

Yapı•an tahkikat neticesinde 
1929 senesinde bütün Türkiye 
hapisanelerinde 9335 mahkum 
ve 8649 mevkuf olmak üzere 
17 984 kiti bulunduğu anlaşıl
mıttır. 

Yeni yol 
Şehrimizden geçt>n Londra 

Hlndf5fan hattı ra~bet 

g6ruvor 
Yataklı vagonlar Türkiye şu

besi müdürü Hiisnü Sadık Bey 
bundan bir ay evel Londra, 
Hidiıtan yolunun küşat mera
siminde bulunmak fizre Bağdada 
gitmitti. Sadık Bey avdet 
etmiş ve yeni hat hakkında f11 
malumata vermiıtir: 

« - Yeni açılan Londra-Hin· 

distan yolu deniz yollanna naza
ran daha kısadır. Diğer başlıca yol 

Brendizi-SüveYf-Bom ha Y yoludur· 
Bu yolu ihtiyar eden Ayrupa 

1 1 17 günde Hindiıtana yo cu arı 
gidebiliyorlar. . 

Halbuki Londra - Istanbul -
Niiseybin - Basra - Bombay yolu 

12 gündür. Bu aradaki ıa~~n 
farkın1n Hindistan yolunu degış
tirmesi pek tabiidir. Londra -
f tanbul _ Bombay yolu daha 

ks 8 bir yol olduğu gibi diğer 
ıs . 

yollara nazaran daha caziptır. 
Bir yolcu bu yol üzerinde da

ha çok memleketler görecektir. 
15 şubatta açılan bu yoldan 
timdiye kadar şehrimize gelen 
yolcuların ekserisini lngiliz1er 
teıkil ediyor. Birkaç haftadan 
beri Hindistandaki müstemleke 
memurları da bu yoldan gidi-
yorlar. 

Yakında yeni yol daha ziyada 
inkişaf edecektir. Nüseybin-Ker
kük arasındaki otomobil sem.

leri pek iyidir. KerkOkten Bas-

Taksim abidesi 
Temel ve taşların tamir 

edildiği anlaşılıyor 

DarOlfünun Fen fakültesi mU

derriılerinden Malik Bey bundan 
epey mOddet evvel Taksim mey
danındaki Gazi abidesinin taı
larımn çatlamakta olduğunu 
iddia etmiş ve bu hususta Hey
keltraf MlSsyö Kanonika ile ara
larında münakaşa zuhur etmişti. 
Haber verildiğine göre Malik 
Beyin iddiası, evvelce de tahmin 
edildiği gibi, tamamen doğru 
çıkmaktadır. 

Elyevm Abidenin hem temeli 
hem de taşları tamir edilmekte 
ve taşların üstüne bir nevi cila 
sürülmekte, çatlamalarına mani 
olacak tedabir ittihaz edilmek
tedir. 

Tiftik mahsulümüz 
Anadoludan gelen haberlere 

göre bu sene tiftik istihsa latı
mız geçen seneye nazaran daha 
çok o acaktır. G eçen sene tif· 
tik az yetiştiği halde satı lama
mış, elde 25 bin balya mal 
kalmıştır. 

Tiftik tacirleri Türkiye tiftik
leri için yeni mahreçler aramıye 
başlamışlardır. 

1hsan Bey lstanbulda 
Sabık bahriye vekili ihsan 

bev lstanbula gelmiştir. 

raya kadar gene trenle seyaha
te devam ediliyor. Basradan 

Bombaya vapurla gidiliyor.,, 
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Taın 500 kelZTne zle § • _ ~ ~=-s b i l111ecemiz 
~,. ~m·~ ~ v Ah.l ı hA.R·rı ~ i vve rz ıa ta ' l ~~ 

bir hikave vazznzz \(Vak.tın daıımı ~ku.-ı Geçen haftakı bilmecemizin 

------------ J yucwarına hır ~ halledilmiş suıeti resimde gö-
Mevzu seıbesttır. Bu hatta ~ yardımı t rülmektedir. c:ı 

g G · ~ Halleden'er a-
genç ve mektepli karilerimize ~ enç ve mekteplı okuyucu- ~ 

- J - rasında kur'a 
yeniden bir hi1<aye müsabakası ff barlımıza k f~i~eli yardımlarda ~ çekilmiş Bii- ~,~ ~ ) 

rtl % u unma ıstıyoruz, Bu yardı- ffi '/~.' r~ 
açıyoruz. Müsabakanın şa arı - - lent Rıza, Dak \. 

__ § mm hedefi genç ve mektepli ~- J~""" 
şunlardır: ti!o kursundan ../ ı:::==' 

~ karilerimize ala~akları şe~ier- ~ İhsan, Kızıitop- '=-
1- Mevzuunuzu 500 kelimeye ~ de ucuzluk temın etmektır. ~ .._..... 

sığacak bir ıekiıde intihap edi- ~ Daimi okuyucu şartını ka· E rakta Şemset-
zanmak için gençlik sayıfasın- tin Safa beyler ve Yeşil köyde 

nız. 

2 - Mevzuu 'lUZUD 

izini tayin ediniz. 

hududunu 

Emine Nail, Üsküdarda Bagv -
da neşretmekte olduğumuz 
uDaimi okuyucu kuponu" larbaşmda Mukadder Z ya hanım-

3 - H kayenizin başı ve · ni-

hayeti mantıki surette birbirile 

alakadar olsun. 

4 - Fazla teferrüata kabılıp 

mevzuu dağıtmayımz. 

5 - Mevzuunu~u mümkün 

olduğu halde hayattan alınız. 

ndan 10 tanesini gazetemize 
göndermelidir. 

Bize 10 tane gençlik daimi 
ohuyucu kuponu gönderen 
okuyucumuza, kariimizin resmi 
yapıştırılmış "Yakıt kartı,, nı 
vereceğiz. Bu karcla is rn!erinı 
gazete ile ilan edeceğ miz ma 

~ ğazalardan tenzilatlı ahş veriş 
~ yapacak ardır. 
~ • Daimi okuyucu kuponla· l 

6 - Yaıılarınızı kağıtların ~ rından 10 tanesı ni gönderen 
~ kariimizin resmini gaıetemizde 

1 
... 

bir tarafına yazınız. 

7 - Yazılarınızı V akıt Genç

lik adresine gönderiniz. 

§ neşredeceğiz. 
~ lf Kuponların " Gençlik 
ff V AKlT,. adresıle gönderilme

si rica o'unur. 
8 - Y azılaı ınız okunaklı ol- 5)ııı11111111 111ıııı111ııııu1111ıııı1111111ıııııı11111ııı111111111ıı111111ıı 11 11ııı11Fr; 

sun. Ve yazı arınıza bir de fotoğ-

raf leffediniz. Birinci ge'irsen z 

resminizi de neşretmek istiyoruz. 

Daimi okuyucu
lara: Kupon: 6 

1 Hikaye müsabakamız 1 

500 kelimelik hikaye n1iisabakasında 
haft8;nın birincisi 

Geçen ha(taki 500 kelimelik hiknye mü.,ahakasınrla. güzel s:ı n'at ln r Aka ılf'
mİ!Iİ talebe~inden Bedi Rahmi B. birinciliği ka7.anmışıır. 

Yazıııını Ye reemıni dercediyoruz : u mitsiz yük bir korkunun izleri vardı .• 
Onun küçük kalbinde pek 

kocaman bir korkusu vardı .. Bu 
korku şüphesız ihtiyar kapt.mın 
korkusundan pek büyüktü. işte 
şu karşıda feci b r ıavha var
dı ki onu seyrede ede yüreceği 
tükenmişti. İki küçük yavruya 
sım sıkı sarı.an şu kadın anne
sidir. Korkudan annelerinin 

Ümit var mı kaptan? Allah 
aşkına kurtulacakmıyız ? 

Korkudan 
hem beyaz ke

silen dudaklar
dan dökülen bu 

tükenmez sual
ler kaptanı ür-

pertiyordu. Ge
misinin kemik- G üzel oan'lll•r akade· 

ml•I ta cbeelndl"ft 

!erini çatırda· Bedi Rahmi B. 

tırcasına sarılan dalgalardan 
değil gön üne soğuk bir alev 
gibi uzanan bu bitip tükenme 
bilmiyen sua Ierden korkuyordu. 

Onlara ne diyebilir, onlan 
ııaaıl temin edebilirdi ? .. ... 
İhtiyar kaptana uzanan istifham 

çengelleri havada asılı kaldı ve 
sessizce kamarasına çekilen bu 
ihtiyar denizcinin gözleıinde 
belıren iki damla yaşı vapurun 
küçük bir yolcusundan başka 
kimself'r görmedi ... 

lf 

Bütün dikkatile kaptana ba· 
kıyor o bir parça ümit, bir par
ça teselli dilenmiye çalışıyordu .. 
Fakat.. nerde !.. Bir parça ümit 
beklediği gözlerden bütün ce
saretini parça parça eden iki 
iri damla yuvarlanmıştı .. .. 

Şimdi bily~k bir bitginlikle 
bir köşeye çöken bu yavru on 
üç on dört yaşlarında vardı .• 
Gözlerinde nihayetsiz bir acı 
titriyen so!uk dudaklarmd• bü· 

kolları altına s;nen ıki küçük 
onun sevgili kardeşcikleridi .. 

~ 

Annesi durmadan yavrularının 
sarı bukleli saç1anna öpüyor, 
onlara " korkmayı ı yav
rularım ,, derken o kadar kor
kuyor ki .. titreyen kardeşleri 
annelerinin titred ığini anlamıyor 
fakat o bunu görüyor duyuyor • - , 
Olüm haykıran dalgalar bu yav-
ruyu ürkütmüyor fakat şu feci 
manzara onu bitiriyordu. 

~ 

Sabahdanberi denizin içersin
de binlerce girdap korkunç 
ağızlarına yo!cu vapurunu çek· 
mek için uğraşıp duruyorlar .. 
Amansız pençeler vapurun ta 

güvertesine kadar uzanıyor, tır· 
malıyor, tırmalıyordu. 

Dalgalar yeşil alevler gibi 
gemınin etrafını yalıyor. . demir 
cendereler gibi kemiklerini çatır
datıyor .. 

)#. 

Artık ümit yokmuş. Bu haber 
bir ölüm rüıgarı gibi bütun gö
nüllerden esti. . 

Vapur eu almaya başlamış .• 
Tahl siyelerin bu denizde ceviz 

lar birer kitap kazanmıŞlardır . 

kabuğu kadar hl.kmu }Okmuş .. .. 
Hiç bir bir n i tanımıyan yol

cuları ö' üm koı kusu ayni ıincırle 

bir birine bağlamıştı . Her göıde 
avm fırçadan dam'ıyan bir akis 
vardı .... 

Ümitsiz yavru çömc'diği yer
den doğruldu. Annesinin yanma 
gelmişti .. Anne bu bıtgin yav
ruyu süzdü : 

- Gel.. gel sen de kardeş
lerinin yanına . 

Çocuk gözlerini annesine 
dıkmıştı .. Bu uzun sürdü .. Y :>ı 1'-
laştı .. Kardeşlerini öptü .. P nne· 
sine sarıldı.. Annenın göz.eıu1 -
den yuvarlanan ik damla yaşı 
sildi .. Onu öptü öptü ... 

Perişan anne küçük ere dah.:ı 
-ı:oıhı sarııu h'-'11 t.:m tsız çoculi 
sendeliye sende iye uzaklaşıyor .. 
ve bi r birine çarpan ön dişleri 
arasında ~u cümleyi çiğeyordu ; 

cc Havır .. Onların ö ümünü gör
ınck ıstemem. » 

)f. 

Cam gibi s ~ vdiği bu mahluk
ların dalgaların siyah kucağına 
gömülect ğini düşündükçe asabı 
fena halde bozulan yavru adeta 
çıldırmıştı .. 

Küçük yavrularını kanatları 
altına alan perışan anne bu ço
cuğun gözlerinde tutuşan çı gın 
parı tıyı görmemişti .. 

"" Kaptanın dediğine göre bu 
mucıze kabilinden bir şeydi. Ak
şama doğru ufukta bulut ar 
tutuşurken ... Kuduran dalgalara 
bir sükunet gelmiş .. ve nıhayet 
beklenilmiyen halas güneşi doğ
muştu .. 

Kaptan yeniden dünyaya gel
miş bir insandı.. Yolcular kor
ku. u bir rüyadan uyanmışlardı. 

Yüzlerindeki sevinç iz'eri dün
kü ö,dürücü heyecanm henüz 
gayıp o mıyan kırışıklarına ka
rışmışb .. 

Tayfalar perişan vapuru temiz-
lemiye çalışırken yolcularda 
eski neşeyi bulmağa gayret 
ediyorlardı .. Bu aralık tiz bir 
feryat yeni doğan neşe ve sü
kunet bebeğini gene ürküttü : 

- Yavrum 1 !. • neredesin !.. 
yavrum!.. 

Her tarafı aramışlar fakat 
zavallı kadının betbaht yavru
sunu bir yerierde bulamamış· 
lardı .. Anne bayılmıştı. 

Biricik annesinin sevgili kar-
deşciklerinin feci ölümünü sey
retmiye gönlü razı olmıyan ümit· 
siz yavru ümidini gömdüğü denize 
kendisini de çoktan fırlatmıştı .• 

Kuduran deniz :ıaif vücudu 
kucağına almış ve ancak o zaman 
sükunet bulmıya başlamışta .. 

Bedi - 1930 
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t rnecemız .. 

u ft b ~ ,. aııanıu eş gur. zır: ıın zs mlt: r .n i. 5ÖJ-lc".~ccn} -
Bu mümkündür hallediniz ve bize biJdırıniz. 

Geçen haftaki bilmecen1iz 
B:lmecemizin 

haJ!edilmiş şek i 

resimde göste
ri mıştir. 

H .ılıedenler: 
1 - Kadıkö

yi.inde Zamba 

oğ:u caddes n

de 25 numaralı 
haned e Münife 
Hamdi. H . 

2 - Ankara 

mmar 
sın den 
Suat B. 

Kemal mektebi talebe-
264 numarala Hüient 

3 -·· Acı b1dem yolunda 27 nu
maralı evde Şaziye Refık H. 

4 - Galatasaray lisesi tale
besınden 1076 Nejat B. 

5 - Dcırüşşafaka talebe; inden 
922 numaralı Yusuf Kenan B. 

6 - lımitte yeni Turan mek
tebi dördüncü sınıf ta ebesinden 
284 Fikret B. 

7- Üsküdar orta mektebi ta 'e
besinden 168 Aptullah İhsan 8. 

8 - İstanbu l erkek muallim 
meltebi talebes.nden 718 meh
met H asan B. 

numarada Suzan Adil H. 

1 O - 23 üncü mektep t 
besinden 185 numaralı F eyy 

11 - Konya Gazi paşa 

tebı beşinci sınıf talebesin 
Hicret B. 

12 - Yeşilköyde Ferit 
yin kerimesi Necla Ferit H. 

13 - Konya erkek lisesi 
lebesinden 400 Cıhat B. 

14 - Kadıköy yedinci 

mektep taiebes'n:len 98 Seni 

15 - Nesli han Recai H. 
16 - İngiliz mektebi tale 

sinden Nah t Cavat B.lerdir. 

H -.lleden'erden (1-5) numa 
9 - Fcriköy kurtu 'us c:ı.rl- l• nk n n,r.H l_ıor•m•, 

Gesı ln •r a.ti apartımanmaa ZtS caz i:l nmışıaraır. C Gençlik ankeU 

(ieııçli/l: SLz.e sortıyoı~ıız : 
Gcnçl~r ) arın lı:ıv.H ı siz hılki nı olncak~ınız s zin düşünceleriniz, sizİP 

~ldınız.ı gelen şcyl ·r sızin yeni mantığı.ıız ynrını görmek isı i}enlcrin kıymet 

vcrcce~ı ycg:lne esa~tır. !~ski ne ·ıl sozlerini söyledi. Fakat siz ki yeni bl1 
ruh ) en ı bir fiki r kuv,·e ı ile dün raya bakıyorsunuz bize söyleyiniz: 

Zam:ın zaman Cine\·redc toplanan " Cemiyeti Akvam ,, diye hir teşekkiı 
v:ır. Bu teşekkü l dünya için faydalı ınıdı r, değilmidir ve faydalı olabilmek içit 
nasıl ol rn :ılıdır. Bu hususta ne düşünüyorsunuz 1' .• 

Dtişiincclcrin izi bb:e gazete yazısile 30 satırdan fazla olmamak üzere 

bildiriniz. 
1 Icr hafta size bövlc sual soracağı z. 
Verercginiz ce,•apl arı CVakıt) gençlik adresine gönderini?_ 

Geçen hafta "Umumi sulh müm- söyliyemez. Yalnız ister ki i~ 
künmüdür?., anketimize gelen den biri çıksın fikirlerini teı' 
cevaplardan ba21larını dercedi- nüm etsin. Bunun içindir ki Y 

yoruz. bir peygambere ihtiyaç va'r' 
Belki " Garp cephesinde sük1' 

var ,, muharriri yeni peyg' 
J{abatoş liseji 

~ınıl taıebı·sinden 
Selım 11. aıvur kı: 

onuncu 'I 
Nuriıtın berin istinat edeceği kit~~J 

Umumi sulh mümkündür 
fakat bunun için insanların mil
liyet mefhum unu unutmaları ve 

Aıl~h ticareti din ere ehemmiyet 
vermemeleri lazımdır. Ve aynı 
zamanda cihangirlere fatihlere 
ehemmiyet vermemeleri lazım

dır. 

Bence binlerce " Napolyon ,, 
bir dane " Pastör ,, etmez. 
Hulasa insan cemiyetinin kıymet 
verdiği mefhumların yıkılması 

l azımdır ve buniarm boşluğunu 
" insaniyet ,, mefhumu do!dur
mıya kafidir zannındayım. Bu 
birdenbire olurmu? insanların 

tahakküm hırsları yıkıhrmı? Bü
tün insaniyete harbı severmisi
niz diye sorsalar eminim ki hiç 
bir kimse bu manasız şeyi seve
rim demez ve aynı zamanda 
gene bu beliye için hazırlanır. 
İnsan kitleleri düşünür fakat 

dan birini yazmıştır... Bek'l 
lim. 

Olamaz! ., 
ltalvan Ticaret mele~ 

talebesinden Zevyat 8111' 
Bey dıvo tırki: 1 

Bütün milletler arasında si, 
olabilir mi? Ben bu sual kaı1' ;t 
da çok düşündüm ve nib' i~ 
bu iş milletlerin haleti ruhiye* il 
kalmış bir şey olduğunu .. '~it" 
dım. Fakat her halde bütUJI 0ıı 
Jetler arasında bir solb o'I' 
maz ve olamayacaktır. ~ ..ııl' 

b
. ,,,eır-t 

bile her halde gene ır .,,~ıe . 
çıkar ve, mesele çıkınca, dilJet' 
ler birbirlerini çe~e~dLliOJ'n 
için bir birlerinin kuçiil ~,,fll 
istiyerek kuvvetli olan ı..aıJI"" 

,;e " ~· birleşip onu tepelerler, 
1 

1ı•t. 
için milletlerin kavuş11195 c1e'1t 
yen ve katibeten müDJkUO 
dir. 1J(Jıdıd 

( Alt tarafı 8 inci ıa}ıf aDl 



Süvari binicilik mek
tebindeki müsabakalar 
Genç zabitlerimiz şayanı takdir bit9 

muvaffakiyet gösferdiler 

-Genç &Ooari zabit/erimiz &ırafindan yapılan mOsabal(:alarJan bir intiba 

SOvari binicilik mektebi tara- Küçük konkura yüzbu 
fandan tertip olunan binicilik Aslan, Feridun, Hamit, Demir, 
lll_tiaabakaları dün Harbiyede Aptüllitif, Mikiil · mülazim Sa
Sıpabi ocağının yanındaki saha- va, Gül Ahmet, İrfan, Cevat, 
da yapılmıştır. Ali, Baykar, İbrahim, Ali Saim, 
Mtısabakada Ali Sait, Şükrü İsmail, Ahmet Şaban, Ali Te

~Ji, Sami Sabit, Akif Raşalarla kin, Bebçet Ziyaettin, Nazmi 
birçok erkim askeriye, be, bini Bey er / gırnıişlerdir. Mülizim 
nıütecavjz halk hazır bulunmuş- Saim Bey 14 manii devirmeden 
tur. 
b' Miisabakalann icrası esnasında 
ır askeri mızıka güzel havalar 

atlıyarak birinci gelmiştir. Bir 

müddet istirahatten sonra ma

niler yükseltilmiş, ikinci büyük 
konkur başlamıştır. Bu müsa-

ÇaJınlftır. 
Stadyomda senenin en mühim 

'Par müsabakasının yapılmasına 
~lllen beş bini mütecaviz seyir
~ll bulunması, balkın milli bir 
tb.."' olan biniciliğe lazım ge en 
~nıiyeti verdiğıni göstermiş
'-' Yalnız sahanın yaş olması 
... ~bakaları biraz güçleştir
"'lft· it. 
L lfnaabaka proğramının birinci 
t~~ı binicilik talimleri teşkil 
d,~lftir. Birinci talim at üstün
~ lbeçıe mübareze idi. Buna Mü-

~i Qı Saim, lsmail, irfan, lbra
b.~ Cevat, Ali Tekin, Baykar, 
dit Çet beyler iştirak etmişler
bi : ~Unda mülizim lsmail bey 
~ediği kazanmıştır. 

b,..~1nci talim kı lıçla kesme ta-
"ll 'd "1ik •1 i. Buna yüzbaşı Aslan, 

d-. lil, Aptüllatif, Hamit, Feri
l't~ llıiilizim Saim, lsmail, Ali 
-..ı 1

111 Baykar beyler iştirak et
._;,::dir. Yüzbatı Aslan b~y 
ileti Yı yere dütürmeden deg-

S kesmiş birinci gelmiştir. 
'-Pt~lldan sonra süvari oyunları 
dcsrt «htştır. Su dolu bardakla 
~b nala nıülizim Ali Tekin, 
~y~n, Ali Ceylan, Baykar 
kty e~ gİrnıişler. Ali Tekin 
~k11ı~rd~ğ~ndaki suyu en az 

)(. ı • ~ı.nnci olmuştur. 
~ 4 k ıçınde yumurta ile dört 
~hç:llliziın Ruhi Ahmet, İsmail, 
--tll&ı· Beyler ittirak etmişler. 
)~ ~ın Abınet Bey yumurtayı 
'İttir. :ınrnıiyerek birinci gel
b,ı_ Undan sonra mania mü-

"•ları b atlamıştır. 

bakada mülizim Feyzullah Bey 
birinci gelmiştir. 

Müsabaka arın hitamında Ali 
Sait Paşa tarafmdan birincı ge-
lenlere muhtelif hediyeler ve
rilmiştir. 

Güzel bir havada İstanbullu-
!ara güzel bir spor günü yaşa
tan müsabakanın mürettiplerile 
müsabakaya iştirak ederek mu-

vaffakiyet gösteren zabitlerimizi 
takdir ederiz. 

Sparta takımı şehrimize 
gelmek istiyor 

Pragın meşhur Sparta takımı 
tehrimize gelmek için Galata
saray klubüne teklifatta bulun
muştur. 

Sparta ilk maçını 20 nisanda 
yapabileceğini bildirmittir. 

p:::=======--=======z===-1 

.rı Hem ziyaret hem 
ticaret! 

il HER TÜRK 
il Yen ANlfARAyı g6rmelil : 

l 20 N~~~n 1930 :I 
ti Milli Sanayi Niimune Sergisini ! 

1 Ziyaret et! 
il. -----·····-·--·· .. - ... =---=-== -=-----·--·---·... -

7 - , .,. • •• -~ ~ 'i .... - • .. r,,....., .-.-.-.-

Fener Bahçe 3 -- Gala a --· Galatasaray boznk bır oyun oyııaw nıs 
umumiyetle Fenerin hakimiyeti aitın 

Vefa ile Beşiktaş da (3) er sayile berabere kaldılar 
(Üst tarafı birinci sayıfamızddır) 

dakika kadar çok güzel bir 
oyün gösterdi. Buna Beşiktaş 
da mukabele edince i k dakika
lardaki muvaffakiyetli oyun 
yeniden canlandı. 

Fakat birkaç dakika sonra 
Beşiktaşm hakirniyetine şahit 
oluyoruz. Ve takıının genç oyun
cusu Nazım nefis bir vuruŞla 
3 üncü sayıyı yavıyor. 

Oyunun bitmesine iki dakika 
kala Vefa sağaçığı güzel bir 
darbe ile topu kale Lireğine 
çarptırıp takımına üçüncü ve 
beraberlik sayısmı kazandırdı. 
Oyun bu netıce ile, yani bera· 
berlikle bitti. 
Galatasaray - F enerbahçe maçı, 

malum o.an gürültülü hava içinde 
oynandı. Takımlar sürekli alkış
lar arasında sahaya çıktı. 

Hakem Futbol heyeti reisi 
Hamdi Emin B. , yan hakemleri 
Saim Turgut ve Ragıp Beyler. 

Rıza (F. B.) 
Füruzan Kadri 

Re at Sadı et:vat 
Fikret Muzaffer. Z~lci AlAettin Niyazi 

Avni (G. S.) 
· V aai Burhan 
Mitat Nihat Sııphi 

Rebii Utif ;\ luslıh Kemal Şcfilc Mehmet 

Müsabaka on altıyı on bir· ge
çe baş adı. lık hücumu Galata
saray yaptı. Buna Fener muka
bele ettı ve top karşılıklı akın 
da'gaları içinde kaleden kaleye 
koşmıya bat adı. 

Devrenin üçüncü dakikasında 
maçın ilk golü Galatasarctya o-
luyor. Galatasaray müdafaası 
pek sıkışık bir vaziyette iken 
Suphi kaleciye pas verıyor. Ka
leci yetiı~miyor, top içeriye 
gidiyor ••. 

Bu, Galatasaray hesabına fena 
bir başlangıçtır. Durup durur-
ken kendi ayağile gol yemek •• 

Bundan sonra çok sıkı 
bir maç seyretmiye başladık. 
Top ortalarda hiç kalmadan bir 
kaleden diğ-er kalenin önüne 
geçiyor, her zıplayışmda, her 
hareketinde sayı tehlikesi taşı
yan bir hal var. Bir kalede 
birşey yapamayınca öbürüne 
koşuyor. 

Takımlar şu tertiple sıralan
llllfbr: 

Ve böylece 23 tıncil dakikayi 
bulduk. Ama bu geçen daki
kalar içinde fenerbahçe vaziye
te daima hakimdir. En çok o 
hücum ediyor. Oyunun ü~erinde 
daha fazla sarı - lacivertliler mü
easır .. 

İtte bir de gol kazanıyorlar : 
23 üncü dakikada Muzaffer topu 
kapıyor, sürüvor, müdaf.leri ge
çiyor aıkı bir şut. Kaleci boşu
na yatmıştır. 

Top ağlara takıldı. 
Fener bu suretle ikinci sayı

sını da kaydedince vaziyete 
büsbütün hikim oldu. Beri ta
rafta Galatasaray her itibarla 

bozuktur. Ahenksiz oynuyor. 
Gayrı muntazam oynuyor. 
Bütün bunları bir tarafa bırakın. 

tinded 'r. P.unu düşünerek ve 
dokuı k şi ıle oynarlığını nazarı 
itibara alarnk sıkı bir mü. , i t a 

Düşüncesiz oynuyor. sistemilc t opu ~o::ca savuran bir 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Fe- oyun oynam ıya ' baş:adı. 

ner bu defa galibiyete layıktır. Bu suretle oyunun zevki k:tç· 
Fakat takımın bir saat gibi iş- b. Fenerbahçe dokuz k şi ol
l eyişi bozu du. Niyazi bir çarpış- masına rağmen Ga!atasaraya 

k tl d D hakimdi. ma ndicesinde sa a an ı. ı-

şarı çıkarıldı. Takım on kişi iki muhacim'e oynarken bile top 
kaldı. kaleyi tehıikeli vaziyetlere soka 

İki dakika sonra, hakem, maçı biliyordu. 
durdurmasma · rağmen oyuna Çünkü son - kırm ızılı!ar mane
devam eden Fikretice dışarı çı- vi kuvvetini gaip e~miş ve biç 
kardı. Bu suretle F enerbahçe bir oyun ve tabiye esası dü
dokuz kişi kaldı. şünmiyen bir takım manzarası 

Oyunun bitmesine de daha arzediyordu . 
bir saat olduğu için sarı- lacivert- Fenerbahçe bu dokuz oyuncu· 
!ilerin bu vaziyeti muhafaza ede- sile böyle topu taca atarak, ya· 
miyecekleri hatıra gelirdi. Filha- kışık almıyan bir oyun oynıya
kika Galatasaray bunu düşüne- cağına tazyiki idamede devam 
rek akıllıca oynasa idi netice etse idi oyundan daha fazla sayı 
çok değişebilirdi. ile çıkması pek mümkündü. 

Halbuki iki dakika sonra Oyun bu zevksiz cereyanile 
F enerbahçe üçüncü sayısını kay- beş dakika kalıncıya kadar 
dediyor: Alaeddin topla beraber sayısız geçti. Bu sırada Galata
kaleye koşarken Burhaq t~Pt saray bir irikik ayş espasmda 
eHle dokundu. Penaltı. Zekinin muhacim hattına geçen Wibadl!l 
şutu ve gol ; devre böylece bitti. gayretile yegane sayısını yapb 

2 inci devreye başlanırken ve oyun bu suretle 3 - 1 F e-
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Spor ve sıhhat 
«San'at san'at içindir» haki

kati gibi «Spor da spor içindir». 

Sporun kendine mahsus bir 
hıfzıssıhhası olması o kadar tabii 
ve elzemdir ki : bunun aksini 

düşünmek bile hatadır. O halde 
nasıl spor ilme ve teknike ihtiyaç 
gösteriyorsa; ayni zamanda taba
bet ve sıhhat kaidelerine, esas
larında istinat eder. Diyebilırim 
ki sporu iki ayaklı veya iki köklü 
farzedersek bu ayak ve köklerden 
birini de «sporun hıfzıssıhhası» 
teıkil eder. 

Bunun ne kadar doğru ve ta
bii olduğunu ufak bir mülahaza 
meydana koyar. Asrımızın fen 

ld ~ nu ve ve medeniyet asrı 0 u~u . 
spor gibi çok mühi?1 .b!r şeyın 
değil her nevi işlerın ılım, fen 

hb t hıfzıssıhha dilsturb-ve sı a , . b. k 
rile yapıldığını şuphesız ır ço -

larımız bilir. . . 
O halde iman edehm kı: spo: 

n De ~aman bir medenı rumuzu 
olmasını istersek o zaman 

spor b · " T bb' . . 'çı·nde taba et yanı ı ı 
ışın 1 • • 
s orıt girecektır. Bu keyfıyet 
g~yri kabili _ictinaptır. Mem eket 
münevveranı, alakadar maka
mat artık işe layik olduğu 
cidd.iyet v~ ehemmiyeti verme
lidirler. 

Bu hususta söylenecek, yapıl
ması jsteniJecek ve temenni edile
cek şeyler pek çoktur. sporcu
ları tehdit eden bir takım has
talıklar vardır ki, ihmal ve te
rahi yüzünden ehemmiyet veril
mez; o zaman işte böyle bir spor-

cunun faaliyette bulunması id
man yapması, oyunlara iştirak 

etmesi ve batt~ «futbol» topuna 
ayağını bir kaç defa vurması bi
le bir hata bir cinayettir. Nasıl 
zehir hazan şifa veriyor, hazan 
da sem olarak insanı öldilrüyor 
sa; işte o vaziyet te bir katilden 
başka bir şey değildir. Ona bu 
sıfatı veren tedbirsizlik ihmal, 
lakaydi ve «hıfzıssıhasız,, spor, 
gelişi güzel meşgul olunan spor
dur. Artik yetişir efendileri 
«spor yapıyorum», «kuvvetli ola
cağım,, diyerek çelimsiz, zaif, 
kansız, boysuz ve nihayet bu 
yüzden " teverrüm etmiş ,, ne 
kadar misal, ne kadar çok genç 
vardır. Yine bu "gelişi güzel 
spor,, aşkına da memleket ne 

kadar fert kaybetmiştir. Yazık 
ve günah değil mi bunlara. 

Buna mani olmak ıçin neler 
yapmalı? Bu sualin cevaplan 
çoktur. Fakat her şeyden evvel 

sporun ne demek olduğunu bilen 
ve sporu sevmiye başlıyan 

ufak bir çocuktan en yüksek 
spor makamını işgal eden zate 
kadar herkeste bu zihniyetin 
yer tutması lazımdır. 

Sırasile spor kulüplerini sıhhi 
ve tıbbi teftiş ve mürakabe altın
da bulundurmak, müntesibini 
muayyen zamanlarda muayeneı 

sıhhiyeden geçirmek.. ilah .. gibi 
esaslar gelir. mütaakip yazıları-
mızda da bunlardan bahse
deceğiz. Dr. Nusret Hüsnü 
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Ana 
Yazan : Sadn Etem 

Dünkn kısmın hO)hası 

[ Seksen yaşında seksen çocuklu 

yatalak bir Ferhat Paşa vardır. Bu paşa· 

nın eli tutmaz. gözü görmez fakat dört 

ıane nilı:Alılı karısı ve on dört tane 

odalığı vardır. Konağın kadın kadrosu 

her 7..aman on ıekizden aşağı düşmez. 

Konakta lıir hayli de erkek vardır. Kona

ğın huıu<.İ hülleciııi vardır. Huıuıt nik4h 

kıyan aylıklı imamı vardır. Konak fstib· 

dal edilen kadınlar, boşanan hanımlarla 

dolup dolup ho, alır.. Bu konaktaki 

çocukların hepsi de hikmeti büda Mustafa 

Ferhat Paşanın evladı diye kayıtlıdır. 

Bu seksen çocuk paşaya değil ama ko· 

na~taki aşçıya, seyise, ayvaza, hamlacıya 
benzerler. iri yan Ye yakışıklı hamlaoya 
benziyen bir kız vardır ... ] 

Şinaver Beyin karısı Şemsa 
Hanımefendi de, bu seksen ço
cuktan biri idi. Annesi Düzceli 
bir Çerkes halayıkb . Ferhat 
Paşa çocuk doğar dofmaz ha· 
layığı nikahladı, kadın bir sene 
kadar konakta kaldı sonra Düz-

ceye akrabalarının yanına gön
derdi. Bu ıuretle Ferhat Pqa 
bir ·kadın daha istibdal etmit 
oluyordu • " Şemsa ,. Dnzcede 
kamlf çatılı, kulübelerde mısır 
unuyle yapılmış kaçamak yiye
rek büyüdil. İnce belli ve kıv· 
rak bedenli delikanlılarla bir
likte ata bindi, dağ tepe do
laşb. 

Daha on yaşında iken at hır
ıızlığını öğrenmek için can atan 
erkek çocuklara sokulur, koca
man, kocaman keçe parçaları 

bulur getirir; çocuklara: 
" - Bunlan derdi, atın ayak

lanna sardıkmı kimsecikler bir 
ıeyler duymaz... Atı kaçırırız.,, 
Şemsa bCSyle afacan, böyle ya
ramaz bir kızdı. 

On iki yaşına geldiği zaman 
Ferhat Paşanın nerdense aklına 
bir evlat muhabbeti geldi. 

Şemsacığı isterim de isterim 
niye tutturdu. 

Anasile birlikte yalının gür-
-

büz hamlacısma benziyen bu 
ıanıın yaramaz konağa getirildi. 
Şemsa konakta Patanın erkek 

çocuklannı bile ıuıta durdurdu. 
Konaim bahçesindeki koca

man, kocaman ağaçların ilatOn· 
den hiç inmezdi. 
Ağaç dalından at yapmak 

ona mahsustu, konaktaki hama
mın kubbesi yanında fırdolayı, 
koşa, koşa dolaşmak ondan baş
ka kimsenin haddi değildi ... 

Ona kaç defa nasihat ettiler: 
•- Hanım hanımcık ol ... Uslu 

edepli otur ıen kııaın... Bu ne 
hal » dediler. Bütün bu nasihat
ler ona vız geldi... Abür kar-
deşleri beş yaşında endam ay
nası karıııına geçip dudaklanna 
ruj ıllrmeğe , ba9Janna kırep 
bağlamağa çabalarken o toz 
toprak içinde ağız iğri, göz tat• 
rast geldiğile itiıir kakıtırdı. 
Ferhat Pata Şem1adan hi~ mem
nun değildi. Anneıi keza... Bn
ttln konak balkı hakeza. •• 
Şem1a Hanım böylece bllytı-

dil •• onbeş yaıına geldiği ıa 
ne uçuk benizli bir genç 
ne incecik baldırb bir Ha 
oldu. iri dalyanlar gibi bir 
O yanık yiizlü, kolu budu 1' 
rinde, iri yarı bir kadın da 
Şemsa yllzOnlln hallan, 
niln ıert ve dik görllnllftl, 
nin altında birdenbire kalı 
kalçaları ile bir kısraktı .•• R 
glrlan koklıyan aygu ko 
anyan bir kurak. ...• 

On albsma girmeden 
Yenin dediler ve bizim 1nı111.-... 

Şinaver beyle evlendi •.. 
Kısrak zan ediyordu ki 

lenmek çocukluktaki haylazla 
yaramazlığın, gilriiltllnlbı pa 
dınm uzayıp fitmesidir ye 
gilrllltu içinde koca denen 
tepifilecek bir .. aygır" dır. 

..Şem1a" "Şinaver" BeJi 
16rd6iU zaman pek pıamk 1" 
du. d 

Bt~ 

Is tan bul Zat ınaaşları ınuhasebeciliğinden: 

Kadınlara pazar 

Erkeklere pazartesi 

Kadınlara 181ı 

Erkeklere çarıamba 

Kadınlara perşembe 

Erkeklere cumartesi 

Kadınlara pazar 

Erkeklere pa:r:artesı 

Kadınlara pazar 

Erkeklere pazartesi 

Kadınlara salı 

Erkeklere çar~amba 

Kadinlara perşembe 

Eekekler cumarteıi 

Kadınlara pazar 

Erkeklere pazartesi 

16 • 3 • 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

17 3 - 930 Mülkiye ailesi 
ilmiye tekaüdü ve eytam 
Hizmeti vataniye 

18 - 3 - 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

19 • 3 - 930 Mülkiye ailesi 

20 . 3 - 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye teltaüclü 

Asker ailesi 
22 • 3 - 930 Mülkiye ailesi 

23 . 3 - 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Azker ailesi 

24 - 3 - 930 Mülkiye ailesi 

16 - 3 - 930 Aıkert tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

17 • 3 - 930 Mülkiye ailesi 
ilmiye tekaüdü ve eytam 
Hizmeti vataniye 

18 - 3 - 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

19 - 3 -930 Mülkiye ailesi 

20 - 3 - 930 Askeri tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

22 • 3 · 930 Mülkiye ailesi 

• 
23 - 3 -930 Askeri tekaüdü 

Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

24 . 3 - 930 Mülkiye ailesi 

1 - Tekaütlerin, yetimlerin, 
dulların mart 930 ili mayıs 930 
maaıları balada gösterilen ta
rihlerde bilümum şuabatça te
diyesine başlanacakbr. 

yere maaı alırım llmidile gelme
meleri. 

3 - Maaı almağa müracaat 
eden utan içtimai mevkii ne 
olursa olsun numara almağa ve 
sırasını beklemeğe mecburdur. 2 - Maaşlar geçen sefer de 

olduğu gibi balada gösterilen 
numara sırasi!e tediye edilece
ğinden günü haricinde beyhude 

4 - Maaı tevziabnda bulu
nan polia ve jandarma ve sair 
hiç kimıenin maaımı ve numa-

Sultanahmet Eyüp S.matya Kaıımpaf& Haydarpf& 

Den. Ye. K. Den Ye. K. Den. Ye. K. Den. 
100ol 10450 38001 38150 40001 40300 21501 
~501 6650 32501 32575 280)1 28150 19001 
jQOl 8350 36001 36200 42501 42900 20;)()] 

5001 5200 32001 32100 29001 29200 29501 
501 610 4501 4525 4001 4080 2501 

10451 10750 38151 38300 40301 40500 21751 
6551 6670 32576 32650 28151 28300 19351 
8351 8650 36201 3640~ 42901 43200 20251 
5201 5350 32101 3220) 29201 29350 19561 

10751 10900 38301 38400 40501 40700 21951 
6751 - =6900 ~830, 

8601 880~ 36401 36525 43201 20501 
5351 5500 29351 

• 38401 38520 40701 40830 22101 

8801 8900 36526 36650 43501 43~50 20651 
5501 5650 29501 29550 • 

Oıknclar Betlktaf Beyoflu 

Dtn 
33001 
22501 
300:-ll 
~1001 

3001 

33401 
22651 
30501 
21251 

33801 
22701 
31001 
21451 

34051 
22801 
31401 
27576 

Ye. K. 
33400 
2265) 
3050 ) 
21250 
3040 

Den. 
48001 
250)1 
45001 
250)1 

3501 

33800 48301 
22700 26101 
31000 45401 
21450 25151 

34050 48551 
2280) 26201 
El400 45751 
2J975 26251 

34230 48820 
22950 26350 
31850 46051 
27730 25351 

Ye. K 
48300 
2610) 
45800 
25250 
3550 

Den 
52001 
14001 
50001 
13001 
2500 

48550 52201 
2620'.l 14150 
45750 50251 
26250 13151 

48700 52351 
26260 14251 
46')50 50501 
25350 13301 

48)50 
26320 
46390 
25475 

52451 
14326 
5')651 
13401 

Ye. K. 
52200 
14150 
50250 
10150 
1550 

- 52350 
- . 14250 

50500 
- 13300 

52450 
14325 
50650 
13400 

52570 
14420 
5(J150 
13470 

Den. 
17001 
10001 
14001 
8001 
1001 

17301 
10151 
14401 
8201 

17501 
10251 
14751 
8351 

17701 
10301 
15001 
8501 

rasını almağa tavassut edemez 
ve bunlara maaş verilmez. 

5 - Mütekaidinden umumi, 
mülhak ve hususi bütçelerden 
maaı alanların maaıları tamam 
ve ücret alanların yalnız tahsi
satları katedilmiı olduğu gibi 
bir kısmımn alb ayhk fazla 
mehuzlan dahi istirdat edilece-

ğinden bunlara ait muamele 
tediyenin hitamından sonra 
merkezce icra edileceğinden 

şubelere müracaat eylememeleri. 
6 - Elde llçten fada maat 

cüzdanı olanlar fazla cllzdan 
için mllracaat ettikleri günün 
en son numarasını almak mec
buriyetindedirler. 

Ye. K. 
21750 
19050 
20250 
29560 

2510 

21950 
20090 
20500 
19620 

22100 

20650 

22280 

20800 
• 

Fatih 

Ye. K. 
17300 
10150 
14400 
8200 
1140 

1750'.) 
10250 
14750 
8350 

1770'J 
10300 
15000 
8500 

17900 
10350 
15220 
86'.)() 

Den. Ye. K. 
28001 283!50 
18001 18150 
26001 26460 ' 
16001 16300 
2001 2060 

28351 28650 
18151 18300 
26451 26900 
16301 16550 

28651 
1~301 

26901 
16551 

28901 
18401 
27251 
16701 

Merkez 

Den. 
3001 
2001 

1 
1 
1 
1 

3301 
2151 

351 
251 

3501 
2251 

601 
451 

3651 
2351 
851 
651 

YP. K.-
3300 
2150 

~ 
1~ 

7 - Maat tevzii meaıurl• b/ 
yeddi kuvvetinde olmadıl' ~ 
de bazı qhaıan giiDO f

8 ~ 
gelmeden maat talebiad• 1~ 
ve intizalDI ihlal etmekte :~ 
larmdan bu gibi billt• .-,~dfl' 
verilmemesini rica ve •~ ~~ 
de haklannda zabıt • 
tutulacaktır. 



Mera k 

..., ~~un yemek ı · 
llgiliz g]daiyat mütehas-1--=-----·~ 
&ısı mükemmel buluyor! 
b8 Yaşında bir Fransız doktoru buna 
Una şarabı ilave ediyor, Mazhar 
Osman Beyin kulakları çınlasın 

Bir ~·~ ll'1 gUn evel meıhur mll-
llt tr. Ford'un 100 ıene yqa· 
d 

1 
içın kendisine tertip ettiği 

' lrdan bahsetmiıtik. Bu ıı· 
:~ti "_bllblan mey•e, 6A'lelerl 

nlıı akşamlan niıastalı mad-
eler İdi. Bu mllnasebetle lngil
.rebjn en meıhur gıdaiyat ili· 

Sır Arbuznot Len kısa bir 

Yazmıfbr. İngiliz Alimi 
r ki : 

:r. F ord'un teklif ettiği liste, 

mtıkemmeldir. Vncudun ••· 
. tlerinin iyi bir ıurette ifası 

bu yemekler kafidir. yal
atteleri hep protinli, akşam-

lan hep nif&atalı yemekler ye
mek, baulanDa pek yeknaaak 
g6r1Uebilir. Halbuki protinli ft 
nifutah yemekler çok lezzetti 
olur. 

Hali hazırda 98 yaıında olan 
Fransız Uıtadı Doktor " Gu~ 
nyot" • rare inıan tabit bir 
surette 3lmez, belki insan ted

ricen kendini zehirler ve niha
yet 6ldnrtır. Fakat Dôktor 
Guenyot, prabın da lhım n 
muka'f'Vf oldup kanaatindedir. 
Onun için btıttın hayabnda yap
tığı gibi hAJA prap içmektectir. 

F ordun liate8İne bunu da ill
• Ye edebUirD. 

8 lik doktorun tavsiyeleri 
Uzun yaşamak istiyenler 

dikkatle okusun! 
tt'81anm en ihtiyar adamı, 
• ~I\ tnaruf doktorlanndan 

olan hu doktor Alekaandr 
llenyot urun yqıyabilmek için 

eser yamıaktadır. Eserde 

ana takip edecekleri bq-
~hııat kaideleri izah edile· 
· 98 y~da olmaaıaa 

tll diri, canlı -.e .&zleri 

' JGzn lantık11z Ye dalma 
:tasim olan doktor Gaenyot 

'-t,'t\ gazetelerine şu beya-

-~ ~nmuı~r: 
ld\ hu taHlye edecetlm ka· 
l 1 fUnlardır : 

' l!n mfthlm bedenf tem .. 
t~fftlsfttr. Her lnıan 

iKi KAZA 

L:e dini derinden teaeff&.e .ı.,. 
hrmahdır. 

2 - Her ,On alb yedi uat 

uylm kafidir. GihıdO:dhı uyku 
uyumak iıtiym.ler, bir koltuk 
llı:erinde uyamalıdırlar. 

3 - Yemek m•elalnde, afa.. 
JAde bir rejim klfldir. Pula .t 
yemekte bir faJde f&'mlJOnmL 
Fakat hemen ber gla )umwta 
yiyorum. Tere yatı n eelne 
çok mttftttfr. Meftim m.,wele 
rlne deftm etmek ~ ma+.,._ 
br. Y abm fasla yemelrtea letl
nap edllmellcllr. 

4 - .__ telmmalJlallD fw.. 

Uluşan petrol kuyusu 
bama düşen tayyare 

]ardır. 

kinde biç bir ter Japmamalı. 
Bllham Jllfl Derledikten 80llJ'a 
gençlithıde yaptığı şeyleri yap
map kalkmamalıdırı.. Kudret 
a,le bir Hrma)'edlr ld onu lbtl
yst De idare ebnek IAzımd.ır. 

Prannz doktorurtnn daima 
JllPblı fe1, dağlarda. ormanlar
da, kırlarda dolaımakbr. 

Dandan bir mOddet enel Los Anjeloı civa

rmda Sanata Fedeki Petrol kuyularında milthit 
bir ,.... çıkmlfb. 

Her yangın feci ol:ur. Fakat namfitenahi pet
ı 
1 rollarm bıhıfmuuu bir tasavvur edidiz. T asav-

wra da hacet yok. Şu koyduğumuz resim, size bu 
dehptli aalıneyi, r:iim pek .&il gösteriyor .. 

1 

H nımlar, hangisini daha 
güzel buluyorsunuz ? 

Gfizel yalnız kadınlar arasından mı 
seçlliq erkek aOzel olmaz mı ? 

Bttton dtinyanm gilrellik bançeleri aeçmiye ağraftığı fU sıralarda 

gOzellik kıralı intihabı ile de ağrafaniar yok değildir. S ::>l ta

rafta g6rdnğün0z delikanlı Amcrikada Koney adasında yapı l an ada

le gOelliti mOaabakuıoda biri»dlllf k•amm Swoodur. Kendi· 

sh>e kadın jOri heyeti tarafından ftrilen kupaJl almaktadır. 

&atcfald l9e bir kadm jnrtai taralmdan Kaliforniyada Veniıte 

ıGr.elHk lmalhlma intihap edilen (F.,..) tir. 
Sis bagf:dnl beienf1onanm? 

~ 

MayMuray 
. Bir kumpanya aleyhiıie 

dava açb ! 
Kumpanya direktör .. ü ~~yor ki : 

"Ne yapalım, operatorum~z40yaşın, 
da bir kadını 16 yaşında hır genç kız 
halin~ sokmağa muktedir değildir 
Beyaz perde ftzerinde çılıınca J buçuk milyon liralık bir ta• 

dans)arile bir zamanlar byll minat daYaaı açmıftır. Ma1 
ıGbret bulan Muraybu pa• 

ılnema yıldızı ~~- ranın kumpan-
May Muray, / yadan derhal 
çoktanberi film· ( alınarak kendi-
lerde gözOkmez ıine verilmesini 
olmuıtu. DOnkO istemekte ve 
Avrupa posta11 davaya ıebep 
bize bu oynak olarak da fil-
yıldızdan yeni min ban par-
bir haber ge- çasının fena ve 
tirdi. May Mu- bozuk olduğu-
ray ıon uman· nu. ileri sUr • 

tarda Loı An· mektedir. 
jelosta Tifaol Buna muka· 
ismindeki film bil kumpanya 
kumpanyası ı- mildftrll kumpan-
tndyolannda ye- yanın biç kaba-
nı bir film çevırmiıtir. Fakat bati olmadığını , operatörfin 40 
film çevrilip bittikten sonra May yafındaki May Murarı . 16 !aıın· 
Muray derhal mahkemeye gitmiş da bir genç kız gıbı goıter· 
ve Tifani kumpanyası aleyhine, miyc mukedir olamıyaca~nı söy• 
bizim paramızla tamam Uç lemİ$tİr 

1 
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Yeğitin lakabile anılması 
Zabıta raporunda deniliyor ki : • Dü Barri 
Matmazel Lansonu okadar güzel idare edi

yor ki kendiıine bili tereddüt Parisin en 
mahir pezevengi denilebilir .. ,, 

f stediğim ile ya11yacak •azi· 
yette olduğumu ıiz de b lyor
sunuz, ancak en çok aizi ıeT
miıi mdir, bu muhabbetimden 
istifade ediniz. ikimiz de bayle 
bir karardan mnstefit oluruz. 
Siz oldukça cazip bir metreıi 
kendinize tahsis etmiş olummuı 
ben de canavar herifin tuyi· 
kinden yakamı sıyınrım. Allaha 
ısmarladık 1 Çabuk karannızı 
verınız ve bildiriniz • Eğer 
gönlünüz çekerse tamamen izin 
olacak olan.» 

"Lan}. 
Şurası ıayanı hayrettir ki 

matmazel dö « Vobemiye,. ken .. 
dine meftun ettiği kimselerin 
hiç birini muhafaz etmedı. Ge· 
çıcı müna ebetlerine rağmen 

kont do « Barri » ye merbut 
kaldı. 

Bu hali ancak dü "Barri., nfn 
maharetine hamletmek mlim· 
kündUr. Çünkli kızın bu aııkla 
memnun olmadığını her kes bil· 
yordu. Komşular bazen pek 
çirkin hadiselere ı,ahit olurl rdı. 
Bedbaht k dını bir çok defalar 
arkasında peyuarı olduğu halde 
ağlayıp çırpınırken ve pencere
den kendi ini atmak iıterken 
göreni r oldu. 

Bu sözde ailenin intrikalan 
ve hadiseleri zabıtanın nazarı 
dikkatıni celbetti. Zabıtai ahla· 
kıye işe müdahale etti ve on 
beşinci Luinin mü takbel göz· 
desinin ismini umumane kadın
ları sicilline kaydetti. 

1765 senesi martının 17 sinde 
zapıta raporunun kaydettiğine 
göre Bahriye yUksek · menıurıa

rından M. dö "Ge,, M. dü 
"Barri,. nin metre11i matmazel 
« Voberniye,.ye sıkı bir kur yap
maktadır. M. dil Barri metresı
nin eve müşteri ceibettiği için 
kendisini serbest bırakm ktadır. 
Matmazel çok güzel olduğundan 
bütün gOzellik dü kilnleri etra· 
fmı sarmaktadırlar. "Vobemiye,. 
yi işletilen bir malik ne gibi 
addeden dU Barri kendini ba
zen dUk dö "Riş&lyö,.ye bazen 
Marki dö '1Villörua,1 ya kiralıya
rak bir çok kazanmaktadır. 

1765 senesi nisaninın 12 sinde 
polis hafiyesi Mnre daha vazih 
be) an atta bulunuyor diyor dı: 

Matmazel Bovarniye ve sinyor 
dü Barri beraberce uzlaşıyorlar. 
Daha doğrusu dü (( Barri ,, bu 
kadını arsa gibi ra t gele kira· 
lıyor ve yalnız akşamları onun a 
yatıyor. Gl\ndüzleri kadın tama· 

mile serbesttir. Yalnıı dÜ Barrinin 
nasihatlarını dinlemek ve fazlaca 
kazanmak mecburiyt!l ndedır. Şu 
halde dü " Barri ,, yı P risin 
en diğerli bir pezevengi adde
de biliriz. Bu matmazel gündUz
leri olmak şartile bir gün duk 
dö RişlSlyöye diğer bir gün 
marki dö " Villörua ,, ya mal 
ediliyor. Dük dö « Rişölyö » 

evine getirtti ifadesınce bu 
piliç Dükün dinçliğini ihyaya 
sebep oluyormuş. Marki bilakis 

dü « Barri ,. nin evine öğleden 
' 

ıonraları rfdiyor. o saatlerde 
dil " Barri ,, evde bulunmayı 
veriyor •e gDzel kızla marki bir 
kaç aaat beraber kalıyorlar. 

Mamaafih marki d6 "Villörua,, 
benft:z matmazel " Montale ,, yi 
bırakmainıttır. Matmazel, uBan
yole,, yi idare eder. Ancak 
vaktHe matmazel Banyolenın 
ib net ettiğine •akıf ol n marki 
ona kartı buğuz besliyor. Bun
dan haberdar olan dü u Barri ,, 
metresini takdim etti. Bu kadı
nın güzel çehresine, tatlı haline 
ve namuskir tavnna mukave· 
met etmek imkan ızdır. Marki 
oltaya tutuldu; kadın hergUn 
hem M rkiden hem Dükten 
hediyeler koparmaktadır. Hali 
h :ıırda birçok .elması v rdır. 
Elbisesi mükemmeldir. Arabası 
gayet şıktır. " Dü Barri 11 ye 
geıince sofrası gayet munt zam 
olup müdepdcp bir hay t sürer. 

Bir kaç ay sonra yani 27 ey· 
161 l 765 le poliı hafiyesi adeta 
köpürüyor. Onun mütaleasmca 
kont dü uBnrri,, ile matmazel 
dö ı.BoYarniye,, nin geçirdikleri 
hayat rezilanedir. Matmazel kon
tun adeta sağmal ineğidir. Kont 
para ve himaye kazanmak için 
kadını raat. gelene kiralıyor. Ye-

gane ıurdüğü şart kiralıyanın 
para ve mevkl aahibi olmasıdtr. 
Kadın sabahlan sık ık M. dö 
''Riş61yö,, nün paviyonuna gidi
yor, M. dö "F ronsak,, ise dil 
"Barri,, nin evine sık sık uğrı· 

yormuş. "Fronsak,, m geldiği 
aatlerde dü "Barri.,nezaketlicel 
sokağa çıkıyormu . Son defa 
o.arak vikont dö usanter,, ol
dukça mühim bir para vermiş ; 
dü "Barri,, kadını bütün bir 
gün kiralamış. Bu ne rezaletmiş. 

Böyle bır rabıta bozulmazda1a 
devam edemezdi. " Mare ,, da
ha sonraki bir raporunda sağ

mal inekle dü " Bar ri ., nin ay
rıldıklarını işaret ediyor. Kadm 
dü '' Barri,, nin kumaranesine 
miknatıs gibi adam cezbetmek· 
ten bıkmıştı. Dük dö "Rişö !yô,, 

ile bir iki gün kalarak elli lira 
kopardıktan onra bu parayı 

bir mobılyeciye vererek " Mon
marlr ,, da sinyör 11 Dölaplanş,,· 
ın evinde kendine bir apartıman 
döşetti. 

Bundan sonra her şey haur 
olunca dü "Barri,, nin haberi 
olmadan eşyasını toplıyarak çı
kıp gitti. Dü '1Barri,, bundan 
ııs fi miiteessir olmadı. Kadın 
artık eskimiye başlamıştı. Bu 
bapta dii 11Barri11 nın göıterdiği 

iakayıtlığın km fazlaca içcrlet
tiği ıanno!undu. Dü Barri nin 
bu aldırmnmazlığına kartı sin
yor Lestoryer i e gönül eglen
dirmeğe çalıştı ve aynı zamanda 
"Verniye,, isminde biri ile de 
keyfetti. Bu iki adam ona sadlk 
aşık idiler fakat kesesine bir 
şey girmiyordu. «Briso» ismin· 
deki mamaya müracaat mecbu
riyetinde kalacak dereceye dllş
tü. «Mare» bu malümah verdik
ten sonra fU sözleri ilave edi-

macao 

Buglinkii bulmac:amı7. 
Soldan sağa ve yukardan ağı: 

l - Yi.ık (3], dün ı;ıhah yn~n [3]. 
futbolda topu ırkndıışına vermek [3] 

2 - ipe çek ! (2), bir ya7. yemişi [:i]. 
sinemıı muharrirlmiıin fmusı [ >] 

8 - Güıellik mnnasına olan bir icadın 
i-:ml [71 

4 - Ked; ~4]. gelir f4] 
5 - Kapılarda bulunan 15), hir kA~t 

oyunu 5) 
6 - Orta • 6erahcr (3] 
7 - Papaz [5), ramazan ayına yakın 

bir ay [.'i] 
8 - Eıı ihtiyar fldam [4], arkfldaş [4] 
9 - Ta~il,ıt l7] 
J O- Bağtşlnyış [2], acele ediş 1 !'iJ, 

beygir [2) 
11 Kulp [3). l\rıın~A Alma arı ında 

bir nehır (3J, istikbal [3~ 
Tertip l'drrı: ' abrf ............................. : .............................. ~ ········· ·················· ...... _.................... ·u r • :! Cılt, saç. trnngı haatalıklan 

( Oıı taralı ı; ıncı ••yıfamızda ) bunun için ı at'i bir şey 

Hayır! 
D4ı '/işşataha talebeJin

den 950 Feıl Barbaro~ B. 
divor kı; 
Yaşamak bir mubareıedir. 

Hakiki aulhperver bir kavım 
mahvolmaga mahkumdur. Hiç 
kimıe keııdi mahvmı isteyemez. 
Daimi ıulh tahdidi tealihatla 

olmaz. Çünkü daimi bir sulhun 
mümkün olmaıı ıillhlan azalt· 
makta degil; mütecavizi korku
tacak kadar silahlann fazlalaş· 
maaile olur. Daimi ıuJhun olması 
milletlerin menfaatlarının müı
terek olmasıle mümkündür ki, bir 
milletin muarrab olacağından 

daimi sulh mümkün değildir. 

Mümkiin de(}il 

nemez sanırım. 
Belki, devletler ntalarınd 

te bhüde girişirler ve 
kaldırmıya öz verirle 
olabilir, ve zannedersem Y 
da b3yle bir şeyi haber 
ğız. 

Fakat, bu teahhütler 
mana kadar tutulacak. 
veya lSbür gfln gene de 
arasında bir münazaa 
çıkmıyacak mı? 

Ben bunun olacağına c 
Bana insanlann tabiatı, t 
onlara verdiii hisler 6yl 
tıyor. İnsanlar, ilk yara 
lanndan beri, aralannda 
zaa çıkaracak mevzular 
bulmuşlardır. Bu da deği 
cek bir tabit hisdir. 

Erkek ameli havai •on Şimdı, sakin zamanda 
~ınıf talebesinden Nuri B. bir aulh kararı; yann ki 
diyor ki : en manasız bir sebepten 

Daimi ıulh eminim ki biliiı- reri ahnacak ve uyuşma .. 
tisna httr şahım istiyeceği bir tilnen insan kitleleri na 
ıeydir. Fakat bunun ne dere· bil erinin boğa:rlarına ata 
cey«! kadar imkanı var; işte larl... 

ll'~~r~~'~l~lijlll!lllm! ııııııı~~ı~ı~~!~f ı~ı~ııı~~ıı:ııııııı~ı~1llOOl!~ll 1 rı11mruıı~~ ~~~Jl 1mmıı 'll ı~n·ıı~ff!J r. 
VAKIT11n 

Küçük ilanları 
Her sü11 n~erolunur 

Tarife 
kuruş 

1 Defal.k 30 
l • 50 
3 • 6~ 

4 
" 

:15 

ihtivaç kalmavın· 1• cayo .ho r ( a.-:amr 1.00 
1 O defa) i:dn edil- \ 
mek azere maktu J 

Abonf'lf'rimlzİıı h,.r üç ııylıAı için 
hır def uı mecCAnen 1 . 

4 satırı ~eçtn flbların fır.la Faarı 
için .'ı er kıırıı~ ummolıınur. 

İş anvanlar: 
Orta tahsilimi - hltirdim. He!ap 

nezdinde veya bir tİcaretanedc i 
rum. Vakıtta ( ft) nımuıunA mU 

Lisan dersleri : 
Az ıamaıırla mukemmel suret 

sı7.ca öğrt'nmek istiycnlerle 

ettirecek ) a11!1 olanlar "Va kıt .. ,. 
Gayur Re\ e müracaat etsinler; 
mııtedil<f ir. 

Aı ıamanda - Yeni harfi 

retiynrıım. ~:vıw~ giderim. Ank• 

desi i5 No. muallim rumuzü. 

Cldcli ,.,. i.-ü-'--·'-'-·~'"'1 
lim hususl Fransızça dersleri 
latanbul Ankara caddesi 55 J1 

Muallimler kltapane$1. ...__ ____ -ı 

Aranan e ya: 
Alman markalı iyi bir pl\'ano' 

Piyano~u olanlar Vakıttıı S. C 
na müracaat et.~lnlcr. 

A~ ılc muh bere : 
MatbBllmı7.da M. nımunınu .: üt h 1 •• m a aası•ı i1 :s DO KTO !! hlll\·orıım. J lct türlil l~l yapıırını. Vııkıt olarak göstermiş olıın MclAhııt 

n H =ı 1. o. mın nnmınll gelen bir mektubu 
ii A met amit - 0n d' d hancmızden aldırmacı. 
:: ye 1 yaşın ayım - Avıık:ıt 

H Gaıata., Voyvoda caddeın. Ü ını~ ITfl!ıııı rı·ıınınmııımııımr.mı·ı 'llll!'lllnıııı:ıııınmı"l'"!'ll"'llı !llmııı ıııııım·ıılillr 'rı 1 !: Atina bank il y nında h gün R ili !ll!il ~ 1 1 1 uıııua~ ı!Bli •• l!liJ iti .1 llllı lıı ıllil ıil 111 llllU .ı: 1 

H .. ~:~~~: .. ~~-~-~~.:::::::::::·.r ... "' ......... " •••••• P. Kış mkev1 ırmı esna ında k 
••··••••· •·•··•·•·••• .............. ·······• dldiniıin baharda i eta etini muhafaza edebilme 
yor:"Hakıkaten güzel bir kadın-

dır. Maa:esef kendini çok yük
sek tutmak istiyor ve haddin· 
den fazla kırıtıyor ... ,, 

ilci ay •onra matmazel "Bo 
varniye,, tekrar nıösyö dü Barri 
ile uzlaştı. Şart olarak dU 11Bar· 

ri,,nin kadın tarafından gösteri
lecek her arıuya mümaşat et· 

mesi karar aştı. Yalnız kadın 
gece dişarıda kalmayacaktı. Bir 

de müşterek mUesseıeye bol bol 

para yetiştirmenin çaresini bula

caktı. Mnnon Lanson mnhnretini 

"Dü Bnrri,, ye göstermek için 

M. 41Brison,, ve M. "Kramayel,, 
isimli iki kişiyi ayni zamanda 

idare ediyordu. Markı d6 11Lin
yörak,, ta kadma para yetiştiri
yordu. Fakat "Mare,. nin rapo-

runca:"Bu matmazel fa1la faaliyet 
y ptığmdan sıhhati tchhkeye dü-

şiiyoı. Cöı.lerinin etrafı kızarmı

ya başlamıştır. Çok geçmeden 
tamamen harap olacaktır. ,, 

Bir kaç ay sonra dfi "Barri,, 
nın sağmal ineii kıralın yatağı· 
na yerleşmişti. 

i ihmal 

verdiği 

olacağı 

KREM p __ v 
etmeyiniz. Krem Pertev cildinize kadife yumuşaJ 
gibi fena havaların tesirile her naz.ik cildin ddİ 
kırmızılığın ve çatlaklıklann tahasslilllne mftni oll 

Hanımefendiler 

Sinci 

Tayyare Piyankosıt 

tertip 3 üncü keş· de 

o 11 • 
nısan 

K~tideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, fş, 
Ziraat ve Osmanlı bankaları miirnkıplan v~ hallı 

huzurunda yapılır 
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1 artırma ııa ,, . ~ Yeni icra ve ıflas kann. u serhı ~ Kiralık daire er .. /,ıan!ul dö•dün<Ü '"" m<mu,/uğund•'·' lR t R. fi k B , (g 

\ A k t ·ı a çev- <tU Hakim oğlu Ahme e ey @ Babıali, Ankara cadrle sinde Orhan B. ham, .. : rıa- :;.ı çı ar ırma 1 e paray ı e l\lohLcrncl Tenıylr. lluı.uı.: IC İcrJ na<ından ~ 
~ riJecek gayri menku!ün ne 0 - (?,: • • • • • ıt 1 d w dol il ajaıısıııı ıı terkettiği da irelur fi. iralı ktı 1' • :\l u lıını- duğu : ~eyoğlun~a F eriköyünde • 3 U 0 C U C 1 . 0 0Ş ~0 .. ':I 0 . U . ~ 

ıııel bir otel de olalıilir. .\yr ayrı ve lıepsi lıirdeıı : Davutoglu sokagında 37 numa· Bütün nümunelerik amelı ve nazarı muhım bır şerhtır. (~ 
kiralıktır. lstıyenlerin (VAKiT yurdu)ııa ıııiıracaaılaıı. rada maa bahçe bir bap h•n~ Her cildi 150 kuruştur. Satış merkezleri: lıtanbul Ankara cad· @ 

• • • • • gayri me?kulün bulunduğu mevkı desinde y AKIT, CİHAN ve İKBAL kütüpaneJeri. @ 
JJ.ıa...-... 1 l l"anbul Jr.rduncü icra memurlulunJan: maha.llesı, sokağı, numarası: ~~seeeeee@~ ~u-rnıza ge en eser er: .., T kd ı d k ~ 

- Hüseyin Efendinin Mineciyan a ır 0 unan kıymet 0 uz /Jtanbul dördıincu icra memurluğundan: Amelya ve saire dükkanı arkası 
it terbiyesi Efendiden borç aldığı ceman bin lira. Vasil Efendinin Yorgi ve Loka deniz ve Arabyan efendi dük-

lelıkten hurtulu~un devamı iki bin liraya mukabil birinci Arbrmanın yapılacağı, yer, ve Dimo efendiler zimmetinde kinile Dimitri maraş oğlu ve 
lıı Methur Zinci Pedagoku ( B. T. Vaş: derecede ipotek irae eylediği gQn, uat: İıtanbul dördüncü ic- alacağından mahcuz olan Gala- Vasilaki ve saireye ait dükkan 

lton) ın bu meşhur eserinin ikincı Galatada Alaca mescit mahalle- ra dairesinde 17 · 4-930 Perşembe ta yeni cami mahallesinde Fer- ve fermeneciler caddesi ile mah-
batıı da Muallim mektebi müdür muı- ıi eski yaprak çıkmaz cedit U- günU saat 14-16. meneciler caddesınde Hacı Foti duttur 21,25-120hisse için 1-1-928 
~ liıfzırrahman Raşit bey wafından den sokağında klin 13, 15, 17 1 - İtbu gayri menkulün ar- sokağında eski 90 ve 18 yeni den 31-12-929 kadar borclular
:;aıe edilmiş ve intişar saha5ına çı- numaralarla murakkam, nııfı bill brma ıartnameaı 7-4-930 tari- 90 ve 20 numaralı nizamlı bakkal dan Loka ve Dimo hisselerinde 

l!lıttır. teni nısfı diieri tevsii intikalli üç hinden itibaren No. ile dördün- gediğinden münkalip mağazanın dahil olmak üzre senevi 212 
8u kıynıettar eser Kanaat kitaphane- bap hane kırk bet gilıı müddet- cU icra dairesinin muayyen nu- 120 aehim itibarile tevsii intikalli buçuk lira ile ve diğer hisse~ (Sil) kuruşa sanlmakıadı•. Tavsiye le mllzayecleye vaz eclilmif iae- maraımda berkesin göre bilmesi 

29 
ıehim tamam ve 1 sebminin darlardan ayrıca akli olmak su· 

de haddi llyikinde g5ri1lemedi- için açıkbr. İllnda yazılı olanlar- nıbu sehmile diğer bir sehimin retile Çelebi Bahar Salamon 
"}{ayat. risalesi tinden bir ay mllddetle tecdi- dan fazla mal6mat almak iste- l6 pul itibarile gene tevsi inli· Efendi sakin olup Yorgi ile 

~ll Nuri Beyin neşrine b•tladığı den mllzayedeye vaz olunmuş- yenler, itbu tartnameye 29.196 kalli Uç knçnk hiuenin tekrar aktı yoktur. Tamamının kıyme
ıı.,... ikinci ••l"' emsali göriilmemlş tur. Hududu umumisi iki tarafı dosya numaraaile memuriyeti- yedişer hisse itibarile ikifer ti muhammencai 20000 liradır. 
~dt, zengin vazıJırlı çıka. Her bir mı- sokak diğer taraftan Ahmet ağa mize mOracaat etmelidir. bi leri ile gene Galatada Yeni Talip olanlann kıymeti muham-
•le liPlriş üzerine yazdırilmış mükem- vereselcri ve Cezayerli Mehmet 2 - Arttınnıya ittirak için ss7 maballeainin Hacı Foti menenin hisseye musip mıktan-

"'•! bir ••illik. Bu mecmua bir ıaraltu ağa vercaeleri menzillerile mah- yukarda yazdı kıymetin yüzde =ğında klin 6,10,12,~4. n?- nın ~d~ onu niıbetinde pey 
ttr'Y•nı yakından ukip etmekte, diğer yedisi teminat gCSsterilecektir. k 1.. ıki yüz ak,.elennı alarak M 928-868 nu 

dut tahminen ıekaen üç arflD maralı gayri men u un .,. · -
ltraftan m~mlekedmizin irfan ve temed- tcrbiinde arazi dahilinde yekdi- 3 - Haklan tapu sicillile sa- ıeksen hisse itibarile otuz d6r- maruile saat 14 den 16ya ka-
ılıııın. mUıeattık mos"eloleri deşmekt•dir. bit olmıyan ipoteldi alacakldarla der sehmi 30 gOn mllddetle ihale dar l.tanb~I icra daiıesi mllza-
'«iyük1bir ihtimam ile çıkan bu yüksek ğcrinin ittisalinde bulunan iki diğer alAkadarlann ve irtifak ile mllzayede konmuftur. yede ıubesıne 17-4-30da bizzat 
"baka mecnıuasıoın devamını ve intişa- katlı ahpp llç bap haneden 13 hakkı aabiplerini bu haklannı Mezk6r mahallin meaalıuı veya bilvekile miiracat eyleme-
11nda yarıda kalmamasını dileri7.. Gazete- numaralı hanede zemini çini dö- ve hususile faiz ve masrafa da- tahminen 166 &rfUl terbiinde leri ilin olunur. 
ctll.k buhranına dair olan fıkra çok su teli taşlık üzerinde kuyulu kur- ir olan iddialannı ifbu ilin ta- olup ı'ki yanında bulunup Abe- -------------
lötür ocak h' d • 'b Btşl/ttaı Sulh #c1a memurlulundanı iirL bağa frenk tulumbuı ve ri m en ıti aren yirmi gilıı için- re aı't mahallerin kargı.. 'r duva- d 

d kı b Deyninden olayı mahcuz ve Roben~n KrlJzoe mahalli merdiven alb bir k&milr- e evra mOı itelerile birlikte nna 1·stı"nat suretile ön Ye arkuı 
\. l>onyanm her tarafında bllytlk lnk bir aralık llzerinde musluk memurıyetimize bildirmeleri icap -L-ap olarak bina edilmif .eb- k d' b d • · funıhtu mukarrer olan bir adet 

d aksi hald ..... kllçllk omo ın ve ir a et ır allka uyandıran bu gilzel mahalli ve bir hali ve bir sofa e er e baklan tapu niyede işbu mesahayı handir. aarı lamıana ve bir adet ıan 
a.-. llzerinde trabzon mahallinde bir ıicilltle ubit olmıyanlann aatıt Arkasında t 70 artın . terbünde ~guzeşt romanı Kemalettin b d-•=-=- payl d h . ll arcf ıardirop ve bir adet yazılı 
yqL- Be dolap ""'klil ve dolaplı iki oda e CW1111 •tmasm 8 anç -L-ap iskele maba ı v ır. 

1\111 Y tarafından U.anımıza r.. kal 1ar 4&19 llvba 23 mart 930 pazar günO teUııa· d'l k d 1 • Ye aydınlık mahallini muhtevi ır . Binanm zemin kab iki kısımdan saat 14 te e .. _. •. ktaş Bayatp· .. ·-e ı ere nakle imiştir. 4 Gö t ·ı d • · -y .._ 

olup mahiye on iki lira icarla - s erı en gün e artbr- ibaret olup bir kısmının zemını nnda bilmüzayede ıablacağın-Na~rettln hoca Mehmet Efendi kiracıdır; 15 nu- maya iftirak edenler arbrma tahta ve diğeri ,.imentodur. 
IC ... 

1 ş k B N ku ml .,. dan talip olanlann hazır bu-em1Uettin il rii ey aıret- marab hanede keza zemini kır- şartnamesini o aıuı Ye lOzu u iskelede ahıap sal-. hail var-
"- H b ...,. lunacak memuruna müracaat oca.aan bayatını roman tek- mızı ,.ini d6teli taşlık üzerinde mal6matı almıt uıılan tamamen dır. Üst katta bir sofa üıerinde 
IJ., ~~ ,. kabul · d · 'b l etmeleri İ]iıı olunur. ~ bu kitabile anlatmaktad r. {renk ilqrhaia \ulumhah ir im- 11 ve ıti ar 0 u· dört oda bir merdiven alb, daha 
oe-uı ç0cuklutu ve mekteıf yu bir ocali mahalli ve bir k&- nurlar. Oıtlinde bırakıian gayn ust katta yekpare çab arası ve 

-Jib, ıençliği ve medrese ha· mllrlük merdiven alb bir aralık menkliin bedeli Dlllanmda ve- terkoı ve elektrik ve terkos 
)ttı, ihtiyarlığı ve kadılık haya- odunluk olup mezkfir tqlığm rilmezse gayn menkul ikinci bir suyu tertibahnı baridir. Bina 
'-a ilıtiVa eylemek llzre fiç in - sağ tarafuıdaki tahta yerden 17 arthrma ile satılır k ve bedel far- pyanı ehemmiyet değildir. 
"-cLr. numaralı haneye methali vardır. kı ve mahrum alınan ytızde Derununda Dimo efendi aa-

.Eba Ali Sina Mephua 15 numaralı hanenin bq faiz ve diğer zararlar aynca kindir. Hududu bir tarafı Kir-
b_ Qst kabnda bir sofa llzerinde hllkme kalmamaksızın memuri- yakonun ve bazen V uiliyadis 

'

qq lllilll halk efsanesi Kema- d taL-n 
b 1 b. d yetimizce abcı an ııa' olunur. maöazalarile bir tarafı Aleksan-ŞOkrG Bey tarafından ye- derununda ytıkO u unan ır o a .L • 

'l lı Bet numaralı fırkaY«ki prt ta- dra Ralli maöazuı arkası "111' ualup ile naklD hiklye bir hali bir dolap zemini çini d • 
"1IL - hakkuk etmek kay ile Gç defa deniz önll yol ile mahdut olup ~ektedir tabtapc>t daha llat katta bir ıo-

• bağrıldıktan sonra gayri menkul tamamı 8300 liradır. 90, 18 tt 11Alenceli klt~n fa üzerı·nde bir oda bir h-1• ve · llat d 
_,, ._,.,, IWI en çok arttıranın On e hıra- 90, 20 numaralı mahallin umumi t1t Cemal Bey tarafından IA- merdiven llatD trabzon mahallin- kılır Şa -•-•-·'-

"ıı.... · rt taba&&'"' etmezse meaahuı 282 •-m 30 untim L. .. ..nıtın,. fıkralar bu kitap- d b' d la d el ktrik kıl -T 

,. ..., ... .,. e ır o p var ır ve e artbrma geri bıra ıp alıcı ta- terbiinde olup bundan 162 met-
lanmlfhr. tczyinatile mllcehbcz meclymı ahblltlcrinden kurtulur ..., temi· re 30 santimi llç kat klrJir 

ve Kadın hutalıklan 
mtltehaum 

lı Doktor 

b..~tiseyin Naıit 
-~ eaki Hillliahmer binası 

No. 10 Telefon: lat. 2622 

t?~Yyare piyanko nıudüri-
lınden: 

'-t ~ ferlerde liate tevzi eden
'-----.ınıdan ikramiye liıtele
~ Para mukabilinde utıl -
~ olduğu ititilmektedir. 
~ ikramiye listelerimiz 
~e de yazıldığı gibi her 
aa.._~ecc.nen verilmektedir. 
~ -,:ıtereaı halkımızın liıteler 
~ er ne nam altında olursa 
'ti~ Para vermemelerini rica 

aakindir. 17 numaralı hanede aat ta kalkar. denınu ahfap ye 120 metresi 
bir tqlık llzerinde bir ball ve S - Artbrmanm birinci veya bir kat galvaniz aaiat ebnfye 
kömürlilk yllklü bir oda olup ikinci olmasına ve gayri menkule olup deniz mahalli de yardır. 
fevkanisi 1S numaralı hane tq- teall6k eden kanuni hakka ve Klrglr kumının deniz kabnda 
kil etmektedir, mftıtakil sokak aabım tarzına ı&re diğer tatlar. birinin ilatllnde ıayvan ve mer
kapısı bulunan mezkdr oda ve V · t · • · • tahta 

ergı ve icare, envınye ve diven alb bulunan zemmı 
tefernıabm yedi lira icarla Sa- tenzifiye milıteriye aittir. Birinci bir yazıhane bir uma oda ze-
adet Hanım iıgal etmektedir. arttırmaya konulmuştur. Yazılan mini malta kıamı cilsİIİ parke 
Mezk6r ıayri menkullb ubn hane yukanda g&ıterilen 17-4- kaldınm avlu aalaf kııımd.a 
almak ve daha ziyade &ğrenmek 930 tarihinde latanbul 4 &nen zemini parake kaldınm kon
için kıymeti mubammeneai olan icra memurluğu odasında itbu d il k nlı zemini çimento 
iki bin bet yilz liranın yflzde onu or ç aza b • · erdi 

liin ve g&ıterilen artırma tart- rakı imalltbaneai ve . ır m -
nisbetinde pey akçeai ve 929-348 alb tahta perde ıle b&lnn-
dosya numaruile İstanbul dar- namesi dairesinde satılacağı ilin 1en . . t • 

Olunur. mllş depo zeminı çımen o tlfe d&ncn icra memurluönn• mllra- alli h len m•• 
e- . 1 mah ve a ~-caat etmeleri ve 19-4-930 tari- ••• ••••••••••••••••••••••••• temız eme rc1· b. . • 

: Felemenk Bahriaefit :. n.t kat me ıven ınncı binde saat 14 ten 16 ya kadar • tut k v daki ah 
·: Bankası .: katta bacı Foti 10 agın -ihalei kat'iyesi yapılacağı ilin l kılır 

olunur. • • 9ap merdiven e çı • 

aa.aDDDmm 
OSMANLI BANKASI 

: Merkez Amiıterdam : ı bu asma katta bir sofa o-
5 Mezun termayeai: Fi. 25,000,000 5 zer~de yedi oda ~ir hail ve ıofa
: Tediye edilmit eermayeıl: 5,000,000 : da ocak mahallı üçllncil kat 
: Jhuyat akçeıi: 3,000,000 : min çimento etrafı duvar kor-

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
fstanbul acenteliğı _ Telefon: lstanbul 1948 

Beyoilu daireıi - Tele ton Beyotlu 1303 . 
"'1 Scncdtt ve poliça mukabilinde muayyen . ve vadclı nya he-

y C&rlsuretile avanslar, pollça ve iskontosu. 
bt Türkiye cUmhuriyctlnin başlıca şehirlerine ve memallkl ecne-
~tı scncdat, çek.itlhbar mektuplan ve telgraf emirnameleri 

! lstanbul şubesi 1 :ıuklu tarasa ve elektrik ve 
5 Galata Karaköy Palu : terkoa suyu tertibabnı bari olup 
• ı 3711115 • alt kat camekin Ye kazan ve • Tel: Beyoğ u : • 1 b • aaire ile elktrik ve terkos ter-İ stanqul tali şu esi i tibatinın kiracıya aittir. Alt kat 

ii i İatanbul Alalemci Han 1 yağlı boyadır. Hududu bacı 
: Tel: l.tanbul 569nO ! F oti sokağı ve İstefan ve Pro-

, : Her nevi Banka muamelib : dormos Rali magazalan ve Arap-
: ve kiralık kasalar : yan efendi dükkinı Hiristo ve 

1 : ••••••••••••••••••••••••••••• 

Sullana~ı /,qlnd "'Ilı lıu~~ ltolttm
JilinJm: Mllteyeffa Pireveze meb'-
118\l Hamdi Beyin mutasaanf 
olduğu Huköyde Kiremitçi Ah
met çelebi mahallesinde Hasköy 
caddeainde 200 ve 212 numara
larla murakkam iki katlı kigir 
bir bap hane ile haneye mutta-
111 sinema binası ve ana 7600 
ve Kemer burgaza tabi petnahor 
karyeainde vaki ve f&yian muta
samf olduğu arazi çayır; mer'a 
bin lira kıymeti mubammeneai 
ile birinci arttırmada talibi 
.zuhur etmediğinden ikinci art
brmaya çıkanlmııbr. Nisanın 
12 inci cumartesi ıönD uat onda 
en çok arttıranm ilzerinde 
bırakılacağından istiyenlerin yev
mü mezktrda yüzde on pey 
akçelerini hamilen mahkemede 
hazır bulunmalan lilzumu ilin 
olunur. 

Sultan ahmet Sulh Beşinci 
Hukuk hlkimliğinden: Mütevef
fa Pireveze meb'usu Hamdi Be
yin mutasamf olduğu Peykhane 

civannda Dizdariye mahallesinde 
Dizdariye çeşmesi caddesinde 
33 numara ile murakkam iki 
kattan ibaret maa milştemilit 
hane ve arsa 8600 ve keza Sul
tan Ah mette F enız ağa mahal
lesinde babı hllmayun caddesin
de atik 54-56 cedit 62 - 64 nu
maralarla murakkam dört oda
dan ibaret natamam bir bap 
hane 4000 lira kıymeti muham
mene ile birinci arthrmada geri 
bırakılarak ikinciye arttırmıya 

çıkanlmıtbr. TaJi~ ?)anların yü~
de 00 pey akçesınm alarak nı
aanın sekizinci salı günü saat 
14 de Sultan Ahmet sulh beşin
ci hukuk mahkemesinde bulun
malara lüzumu ilin olunur. 



C..nt em.lzdo çıkan Fa•• ..., re.imlerin blltlln haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mckt •ı plnrın üzerine idare içinse <. ldare) yazıya 
alt ! e ( Yazı ) l~a retl ton imalıdır. 

ro .. ln-17•n ... ırtvıııenn ı.c:' .. ı..cfnı. 111 .... u 1rde.ı.ı .... 1 • .,.~ ıuplenı " r ulm11t p ............ t ~.,t of,.,umc!an ... llJnla,,.. n:linderlcatıııdan ıcı.,,. m .. • .. ı .ı .. ııı.ı ır. _J] 

çıkarm11tır. 
Her yerde satılır. 

TÜTÜN INH1SAR iDARESi ISTA.NBUL BAŞMÜDÜRLÜÔÜNDEN : 
l Haziran 930 tarihinde IAgvedilecek olan Yeşildirekte kAin bir numaralı idare 

anharında malı bı. lunan muhterem tüccarlann tütünlerini 15 mayıs 930 tarihine 
kadar kaldı rmalannı ilAn \'e rica ederiz. 

Mezkôr tarihe kadar kaldınimayan tütünler Fındıklıdaki idare anbanna nakil 
edilerek masarifi kendilerinden alınacak ve bu naldl keyfiyetinden blttabl idare hiç 
bir mesuliyet kabul eylemiyecektir. 

Maarif eminliğinden: 
Maarif vekAleti devairinde istihdam edilecek 17-50 lira maaşlı 

ve 70 lira ücretli daktilolar için 17 mart 1930 tarihinde İstanbul 
Maarif emanetinde _imtihan yapılacaktır. Kazananlardan orta mek

tep veya lise mezunları tercih edilecektir. 

Nakliyat münakasası 
İn h ısarı Un1un1 ınüdtirlii-

ğünden.: 
l~aremizin Trakya ıçın o'an mamulat, yaprak tütün ve lcvazı -

matına ait nakliyata pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin bin 

liral k teminat mektuplarile birlikte 17/3/930 Pazartesi günü saat 

10,30 da G.ılatada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve faz a 

tafsilat için Cibalide Levazım ve sevkiyat müdürlüğüne müracaat arı. 

Ta p11 \ Tt' kadasl ro J\11 licl li rl liğli11dP n: 
Tapu muavinlik dairesinde 1500 tec it ve 500 adet tamir edi

lecek defterin tarihi ilanClan itibar~n 20 gü~ müddetle münakasaya 
konmuştur. Tali pi erin pey akçası olarak teclit için 275 ve tamirat 
içinde 75 lirayı defterdarlık veznesine yatırılması ve o .baptaki 
şartnameyi ve teclit ve tamir edilecek defter eri görmelC üzere 
Tapu dairesine ve münakasaya iştirak için 5 - 4 - 930 Cumartesi 
günü saat .1. 5 te mezkur dairedeki mübayaat komisyonuna mUra-
caat eylemeleri. ' 

Zonguldak madep .kömür ha
\rzası amele birlig·j R. den: 

Zcnguldak maden kömür havzası amele bırliğin ın Kilimli . maden 

mevkıinôe bulunan revirine i:ıami 150 lira maktu ücretle kısmen 

eczacılık . vazifec1ini de ifa etmek üzere bir tabip tayin edileceğin-

de~ talip o!anlann diploma ve resmi vesikalarının musaddak suret
leriyle .bi~ kıt'~ f~toğraflannın ilin ta~ihindcn it haren 15 gün 

~arfında Zonguldak' da amele birliği reisliğine müracaatları ilan 
olunur. 1 ' 

Devlet Demirvolları ve 
Linlanları umumi ida
resinden: 
. Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya konm~ş
tur. Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15 ae Anka rada 
Uevlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaye iştirak edeceklerin tek if mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kitipliğine 
vermeleri lizımClır. . . 

Talipler rnün~kasa . şartnamelerini on Jira mukabilinde Ankarada 
Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, İstanbulda 
Haydarpaıa veznes nden tedarik edebilirler. 

· Devıet DemiryolJarı ve 
limanları muumi idare
sinden: · 

15 şer metre. serbest açıklığmda dört köprü kapalı zarfla mü
nakuaya konmuştur. Münakasa 12 nisan 30 cumartesi günü saat 
16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekleriu t~klif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipli~ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakıısa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesi?Jden, İstanbulda Haydarpaşa m.lğazasından tedarik 
edebilirler. 

= Sl\VI S I H E R, Y ERD E 6 KUR,UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

1STANBCI., Babıa l, Ankara cac'dc~lııdc • V n:rr Yl~Dl' • 

et şuru 

• 

İstanbul mıntakası 111aadin mü
hendisliğin den: 

Katah11a vild!Jt!li datmt encümeni tJ: 
mfnden : 8570 lira 20 kuruş bedeli ~ 
Uşak·Clvril yolunun ... kilometresile 
kilo .. tr~uınruı no nı•o OkV~ 
9 adet ve beher gözü birer meue •V 

Çatalca kazasının Podima karyesinde Mebrure hanım Musa lığında iki adet menfez ki cem'aıı I 
Kazım bey ve Emin Usat nam arına verilen ve 9 teşrinevvel 928 adet çimento betonundan ve betoıı-~ 

tabiyeli menfezler ve 7 adet kilo~ 
tarihinde meriyeti tasdik kılınmış olan 24 te mmuz 928 tarih ve · 1 müşire eri ve 2734 lira 95 kuruş ~ 

74-38 numaralı ruhsatnamenin 9 teşrinevvel 929 tarihınde müddeti keşifli Uşak·Gediz yolunun ... X · 
hitam bulduğu halde müddeti meriyeti zarfında ne temdit ve ne de 80 X · ara5ında ve 80 metre nıl i 
ihale için müracaat vuku bulmadığı kayden tahakkuk eylediğinden ve 2 metro irtifnında harçlı istinat ~ı 

kapalı zarf, 2080 lira bedeli keşifli f 
maadin nizamnamesinin 21 inci maddesi hükmüne tevfikıı n mezkür şanlı istasyon yolunun 300 X. ııı' 
ruhsatnamcsinin iptal o'unduğu itan olunur. suna müsadif mecra üzerine çiı1ll_ 

betonundan ve betonarme kapaklı ~I 
w~~~~r~~~fi~Q~Q~~Q~~~~~~-~~- -~§J.' 9ıi1 ·-~'~ ;~, rwı I 8 metro tulün de ve bir buçuk 

~----W! ..,,~- ~, --t.~ -~~ .. !.'! ~" ~. ~~~'!t6~~ -~t=,g31 
JI - ~ . , açıklı~ında köprü inşası 1 - 2 :J 
~ K A R L ı ı ' L E R ~ 'O<I tarihinden itibaren 20 gün m~ ~ · V ~ alenen münakas:ıya konulmuştur. ~ 
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w;\1 ŞERİT MAKiNELERİ ercıns ıpe . ve astı" şerıt er w o J , 

·~ · . mal eder, bas ıt ve ucuz. fi' 20 mart perşembe günü saat 15 te 
[(..!a ÇORAP ief men daimiye müracaııtları. 
~ ,, Düz ve çiçekli el ite ve otomatik. ~ .. ---------"" 
~1 Son sistem Kappel marka tekem- \~ Kadın T erzisl 
~ KOTON ,, mül etmiş çorap makineleri, büyük W 
~ miktarda, Avnıpa usulü. ~~ H . Margrit AtanasopulO 

i l RAŞEL 11 Son tekemmülatla mücehhez. ~ Galatasaray karşı&nda 
~ E k b ı5~, Azııavur Han son kat No. 3 ~ 
~\ BROD ,, Enli tamamile otomatı rode işler. W y ı· lJ 1 di~ 

~ ~ Dl'KIŞ T 'k · k k O J k 15 1, er ı ma ara ucuz 6 -~ ,, rı otaJ, ür ' ver 0 ve saire. ~ mek istiyen hanımlar de 
~ TEZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her cins mal ~I müracaat etsinl~r. '1· dokur el ve motör ile müteharrik. ~ •••••••••••~y 
~ BASMA MAKiNELERi İpekli. ve _Yünlü kumaş lar üzerine W Kütah!Ja vilayeti daimi enca~etıfo~· 
~ her cıns çıçekler basılır. ~ fmnden: 22500 lira bedeli keşfıle ..,ııır 
~ ... ve sajr sanayie ait her cins makineler. Türkiye umumi P .. huriyeı,, oteli mobile~ile beraber ıdb~ 
·~ acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- 33 W cağından 25 - 2 9JJ tarihinden jjd~ 
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günü saat ıs te Kütahya encilrnerı 

Devlet demiryolları ve liman- m;s•·· müram•l•n. 

Satılık ankaz. 1',r 
ları u· ffi Uffii idaresinden.• Kaıtaı mal mııdürlülunacrrd ".,, 

tald Büyükbakkal köyiln :ediıs' 
Irmak - filyos hattının 25 - 133 Km. arası ferşiyat ve balastaj 

ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 5-4-30 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

demiryoİları idaresinde yapılacaktır. 
· Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatların ayni günde saat 14,5 e kadar Umumi müdürlük kale
mine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 
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tarilı'"e 
Müzayede 15 mart 93 il ıı1a•t 011 

müsadif cumartesi ~n ek"il fıO" 
üçte maha .. linde rnuteŞ / 
misyonca ıatı•acaktar. e/: 
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Mes'ul müdür ReJı 


