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Gençlik, Spor ve meraklı 
şeyler sayıfaları 
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Ankarada umran 

\reni Türk ocağı binası 

8Jr san'at mabedidir ! 
Kıymetini ölçmek için ona bir sarraf 

gözile değil, bir idealci gözile 
bakmak lazım 

An~ Tılr~alcları 

A narada yapdmakJa oıan 
Tlrlcocajı merkez binası 

merleezl umumıJi 

ve Hüseyin usta gibi biJis Türk 
evlatlannın san'atlerinden bir 
nümunedir . Bu san' atkirlann 
kıymetlerini anlamak için bina
nın batta dahiline bile girmek 
)Azım değildir. Sadece büyük 
methalin önünde bir dakika 
tevakkuf ederek oradaki mer
*'er l&Pklarla mermer kıfu
Jeri g6rmek kifi gelir. 

'rtık bitmek llzeredir. Şehrin iıtas
Vonaaa Uk defa ayak atan her
lceain Ulaktan en ziyade gaznnn 
•e g6nlthatl kendine çeken bu 
biıuayı birkerre dahilinden gör
'-1&: illiyordum. Ocatın idealist 
~ ıı..-arwpm 1'6) atan. 
bu faraau .,.ek 16tftlnde bu
IQaıdu. 

Yeni binum un' atkirane kıy
lneti hakkında daha enel tak-
clirler İfİbDİllİm. Fakat itiraf 
edebilirim ki bu ıtıze1 TDrk 
11liİnan elel'İllİ ,ez&m1e g6rdnk
~ *<)nra ifittilderimden çok 
~ buldum. Uzaktan bakınca 
'-tı g6klere kanfmlf ve iki 
~aftan Ankara ufuklarına ka
llat &Çllllf bir btıynk eaatiri ide-
.ı kutunu andıran bu eaer yal
lllı Tlrkçlllk idealinin değil, 
.,._manda TGrk aan'at ve 
........._. la,metli bir timaali 

oleak telıldd ohmabilir. 
... ~lbıktl bu ıtızel eaer, mimar 
"lllCIDet Bey, Kayaerili Haklo 

insana 6yle rebyor ki bu kud-
. retli Türk san'atkirlan ite bq
larken evvel emirde beyaz mer
merleri hamur haline getirmitler, 
ondan sonra mermer kafeslere 
.Ucut vermişleri Hakikaten bu-
radaki inceıik, dikkat, sabır ve 
aan'at kal'fWllda hayret ve tak
dir ile mntehusis olmamak im
klıwzdır. 

Büyük methalden içeriye gi
rince gene mermerden geniş 

bir koridora giriliyor ve hariç
teki beyaz mermer merdiven
lerden çıkarak büyük kapıdan 
içeriye girerken lnaanm nıhunda 
peyda olan ilk tebaasU. hakika
ten bir han ve san' at mabedi 

[ Alt tarafı 4 ilncil sayıfamızda 1 

J.lacar san' atkirın konseri : 
Dün Ocakta takdirle dinlenildi 
Dtba -t 16 da T&rkocatmcla saba Bodapqte konser -

vatuvan profe-

Kendlslden telstraf 
aldık1 

lstanbulda çıkan gazetelerden 
biri Nafia Vekili Recep Beyin 
istifa ettiğine dair bir haber 
neıretmif, bu haber dlin Ana
dolu ajansı tarafından tekzip 
edilmifti. 

Bu haberi •eren gazete, bu 
tekzibe rağmen her nedense 
bu isttfa haberud teyit etmekt~ 
asrar etmiıtir. 

Biz bu haber nzerine Recep 
Bey Efendiye telrrafla mllracaat 
ettik ve üzerinde ısrar edilen 

: bu ıayıa baklanda kendisinden 
: cevap rica ettik. 
' Vekil Bey, ıu cevabı g6nderdi: 

' "H d avadia doğru e-
ğildir. hürm~t. R,,cPp,, 

Yeni tefrikamız 

CENNET 
Fedayileri 

1 Yar,an:ÖmerRıza 
~ ve Garp liaanlanncla 

dcnn wkufu ve memleketimi· 
ma matbuat lleminde bOyak 
kudreti ile taıunmlf olan (Ômer 
Rıza ) beyin uzun zamandan 
beri letkik•t ye lel~obual 
y.aparak bazırJadıiı bu milhim 
tarihi roman tefrikaaım eek 
Ja1macla •etre bafbyacagız 
Bu eaer prkta tqelddil etmif 
n yer yllzlnde btiylk inkı
llplara meydan Yermif olan 
Ye her tarafta 6mek ittihaz 
edilen her tnrlll gizli Ye kanlı 
b.ft aemiyetlerin ıimdiye ka· 
dar •nlqılamallllf, ekaik kal· 
llllf mranaı feYkallde meraklı 
bir hikaye ıeldinde nakil ve 
isala etmektedir. 

Mtdıtelif deTirlerde muhtelif 
umlar Ye an•anlar altındı 
wh6r ed• bu aizli ve yıkıcı 
ıemiyetler ile en çok mücadele 
edenler, onlann hncumlerine 
daima maruz kalarak onlarla 
man uzadıya harbedeDler Ye 
:!!ktet onlan mawltp ve 

ur edealer Türkler ol-
mutlardır. Bu itibar ile Tnrk
lerin tarihte ıfa ettikleri mli-

Anketimiz 

ilk cevap: 
· ı Kadın erkeğin 

tereddi etmişidir.,, 
Bu nali bir tek cdmle içinde 1 kalanların çoğu : 

ve va11b olarak tertip etmek - Bayle sual mi mrulur, ben 

için bir hayli ml1fkü1'tla karfl· evli adamım •• 
lqbm. Fakat Bir kısmı: 
buna rajmen - Aman, b .. 
kendilerine an- pmızı beliya 
ket içiıa mllra- ıokma... diye 
caat ettiğim itiraz ettiler. 
taJıatyetlerdea fakat 6nceden 
ldlçnk bir kıamı bu zorluklara 
suali ilk baklfla dlifllnmeseydim, 
pek renif bul· anketin ehem-
clalar. miyet ve zevk' 

Banan için kalır mı idi ? 
anket c:enpla· Y almz, F ua 
nm Dttf1'9tme- Bey, sualime: 
den evvel ima· - Ben, dedi, 
ca mali tepib Wyle ıeylerden 
delim: çekinmem, itte 

ltıid.i _..., açıkça 8krim. 
mat, 81,..r •asi- Fuat Bey, ae 
Jeti. ıı..ı... JlıuJt & ki M. M. ko-
kaideler ve an'anelerle te1bit 
eclalmiftir. Hatta, yeni belediye 
ır.--. bup kadına iatibap 
balda bile YermİftİI'. Y abaacı 
memleketlerde kacLa namlar 
u delildir. Bu taraf ••ll•tzin 
chfanamda kabr. 

Anl&:etin m•bach bu umumi 
ve içtim.t kaclm mefbamwnm 
dıpnda kalan ferdi ve tabal 
kacLa tal•kkilerini atrenmektir. 
Baaaa icin keaclileriDe mlracaat 
etti;im zevata mail flyle IOl'

dam: 
Sla nacnn ... ,...., 

misyona m&pvirlerinden ve 
u V AKIT ,. te n~ea "De
dikodula Seyahat,, muharriridir. 
Kendilini ltaJyaacadan yeni ter
clme ettfli Pirandelo' nun bir 
eaoriDi bllhlb ederken wısrdllm. 

Fuat Bey pnlan söyledi: 
- V mktile, OD bm, ytlz bin, 

iç ,as bba sene evvl, bqer 
erkek olarak dllnyaya gelmiftir. 
Sonra sft ride bmılann tereddi 
ecl• )aama kaclm OJmUf. 

Beace kaclm erkeji11 tereddi 
etmlfldir. 

* 
Sil •• deniaiz Hanımefendiler. 

Fa. mm ve çok bflyllk bir vazife, 
en canlı s11rette tenfh edile
cektir. 

itiraf edeyim ki m•Hme marm 

·---------------------------------------------8 ursa ya gid~~ gazeteciler Vaktinde ( Cennet ) ve ( Ce
hennem ) ıahibi miithiı bir 
adam olarak t6hret bulan ve 
( C.anetine) koydup fedlyi
Jeri ile dl1fmanlannı mahve
derek umanmdaki en kavi 
Jı&ktımdarlan bile titreten 
( Hasan Sabbab ) m korkunç 
re esrarengiz ıergiizqtleri bu 
biklyenin yalmz bir kısmım 
tqkil etmektedir. 

Gazetelerin mea'ul müdflrleri Burıada 
Muhtelif .-'elelerd• dolayı aleyhlerine dava açılan gazeteler 

aklerinden M. 
Andre Ungha
vori tarafından 

ıtlzel bir kon
aer verilmiftir. 
Dinli yenlerin 

derin bir vect 
içinde kaldıkla
n bu konaer 
iki aaat devam 
etmİf ve bil
haua Bethofen 

Mendelaon, Şa
penden profe
aöriln çaldığı 

parçalar çok 

••'ul mldlr
leri " avalrat
lan dtlll aabah 
Marmara vaP'f9 
rileBanaJ&lla-

""' ___ ... ._ __ _.,, reket emlflerdir rı 
DDn ..... ,. 

ta N tidenl• raze-
• .... temİI me1'al ı 

('D S:: mlldlrl Refik 
~ •.... Ahmet, Milliyet ...... ..-·aı m&dlrll 
~ ~ Barbanettin, 
\.,. G.) Alqam me1'ul 
~ ._... mldDrtl Enis tah

~ sin, ikdam mea'ul , ..... 
eli) mldllrtl Sabri, 

...,.. Eaat Mahmut, Sanogo ,,j. ıaz•cikr ıemtJe 
WW ı ve Ali Naci B. 

lerdir. Ayni vapurla aabık mDataDtik Hikmet Bey de hareket eı. 

..... 
N 
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M. Valko 
Macar Hariciye na
zırı yarın geliyor 

r·===V=A=_K-_ı-T=-•-n=_t-e=lg=r=a=f=v~=e=t=e=le=f=o=n=h=a=b=e=r=le=r=i ~llElll-... J 
"Kahrolsun emperyalistler!,, 

Hariciye vekilimize iadei zi
yaret için Ankaraya gelecek o
lan Macar Hariciye nanrı M. 
Valko dUn Peşteden hareket 
etmiştir. 

Avam kamarasında şimdiye kadar 
görülmemiş bir hadise ! 

M. Valko yann tehrimize mu
vasalat edecek ve Perapalas o
telinde misafir edilecektir. Mi
safirimiz iki gün aonra Ankara
ya hareket edecektir. 

Londra, 20 (A.A.) - Avam kamarasında• kömür madenleri 
kanun liyıhaıınm müzakeresi esnasında halka mahsus tribünde 
bulunmakta olan bir adam kamaranın orta yerme bir paket r isale 
atarak kahrolsun emperyalistler kahro lsun amele hükumeti diye 
bağırmıştır. Bu esnada, bir kadın da keza bir takım risaleler at
mış ve mevkuf Hintli'leri serbest bırakınız diye bağırmıştır. Mü
zakerah ihlil eden bu iki şahıs hemen d·şarı çıkarılmıştır. Risale-

Beden terbiyesi 
lerde bir senedenberi Merut'ta mevkuf bulunmakta olan amele 
aınıfana menıup 31 liderin tahlisi talep edilmekte idi. 

. . . ,,.'ı. 1 • ; 
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Şehrimizde gençler kıy
metli bir teıkilat vücu-

de getiriyorlar 
Haber aldığımıza göre tale

beyi vlicudünlin inkişafına ve tah-
siline mani olan sigara, içki gibi 

muzir adetlerden mesun etmek 
ve muntazam beden hareket
lerine alıştırmak maksadile seh
rimisde yeni bir teşkilat vlicüde 

Dün geceki facia 
Bir otomobil iki otomo

bile birden çarptı 
2 ölü, ikisi kadın 9 yaralı! 

getirilmiştir. ( Beden terbiyesi 

teşkilatı) namı verilen bu teşek
kül bir ay evvel mektepliler 

arasında doğmuı ve şimdiye 

kadar bini mütecaviz aza kay

dedilerek maarif cemiyeti yeşil 
hi lil azaları ve eski muallimlerle 
bazı meb'uslar fahriyen iştirak 
etmiılerdir. 

Cemiyete her Türk mektebinde 
tahsilde bulunan ve 13 yatını 
doldurmuş o an müılimler faal 
aza sıfatile iştirak edebilecek ve 
bunlardan senede S kurut ücret 
ahnacaktır. 

Talebenin çok faideli olacağını 
zannettiğimiz bu teşkilatı için 

maarif vekaletine resmen müra
caat edilmiştir. 

Tasdik emri geldikten sonra 
bu ayan 31 inci günü 17 de 

Galatasaray lisesinde terbiyei 
bedeniye umum müfettiıi Selim 
Sırrı Bey tarafından bir konfe
rans verilerek cemiyetin teşek
kül ve gayesi halka bildirile
cektir. 

miştir. Gazetecilerin muhakemesi 
Bugün Bursa ceza mahkemesinde 
cereyan edecektir. 

Dün gece yarısı Beşiktaşta 
Kılıcalipaşa camisi ile Ortaköy 
arasında pek müthiş bir otomobil 
çarpışması olmuştur. 

Hadiıe Karaköy tarafından 
gelen beyaz bir otomobilin bir 
buık otomobilile çarpmasından 
çıkmıştır.Birinin mehmet adındaki 
şoförü olduğu anlaşılan iki kişi 

ölü bulunmuş , iki ağır yaralı 
ile 6 hafif yaralı Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmııtır. 

Ölenlerle birbirine geçip ta
rumar olan otomobıl ankazı saat 

ikiye doğru mtlddei umuminin 
srelmesine intizaren sokakta idi. 

Otomobillerden biri açık 1649, 
öbürü kapalı, birinin numara 1955 
rengi sandır. Bunlardan biri de 
Beşiktaılı Tahsin efendinin ma-

lıdır. Çarpıtma o kadar tiddetli 
olmuştur ki ta Ortaköyden ge .. 
len şoförlere bir bina yıkılmaaını 
andıran bir gürültil ile aksetmiştir. 

Çarpan otomobilin toförü tar
la başında peşgirci sokağında 

7 numarada oturan İsmai l Hakkı 
ağır yaralı bir halde koşarken 

5,6 yüz metre mesafede bekçi
er tarefından yakalanmıştır. 

V AKrr ın tefrikası: 126 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Benim bu sükut ve nezaketi- kalmış bir kuş gibi çırpına çır
mi o sui istimal etmiye başladı. pına gezinirken karnımda ki ağır
Asıl vazifesinin haricinde başka lığı hissettikçe bayğınhklar ge
iş ler de der'uhle ettiğini haber çiriyordum. Vücudümde böyle 
aldım.. Bu g zli hizmetlerden hayırsız babadan günden güne 
kazandığı paraları benden sak- büyüyen bir yumurcak taşımak .. 
lıyordu. Saffet Bey - Tabire dikkat 

Saffet Bey kih morarır kih buyurunuz yumurcak ... 
sararır bir çehreyle söze atıla- Avnüsselih - Hanım devam 
rak: ediniz. 

- Hepsi kadin iftiraları .. Hep Sahire Hanım - Erkeğın bu 
bunlar isteri hayalatından doğma kayıtsızlığı karşısında hamil ka
asılsız, isnat lardır. dın karnında ki çocuk için ne 

Avnüsselah - Rica ederim iyilik dütünebilir? Hamil zaten 
Beyfendi, Hanım bitirsin sonra tabiatin kadına reva gördüğü 
sı z.. . b ır gaddarlığıdır. Bu müddet 

Sahire Hanım - İftira mı? is- zarfında erkegin kadına rahim, 
nat mı? Hayalat mı ? şimdi an- şefik bir muzahir olması ve onu 
laşılır.. Beyi bekliyordum. Or- taziz etmesi lazım gelir. Böyle 
talık karanyor daha gelen ol- bedbinlik içinde doğurdum . Üç 
mıyordu . Küçiik apa rtömanımızın beş g ün süren lohusalığım za
dar odalarında kafeste yalmz manmda bana bakması için 

Çarpışan otomobillerde bulu
nanlar arasında Zeki, İbrahim 
Siret isminde, Panga ltıda l ser

ciyan apartımanında İzmi'ı 1 ilç 
fabrikatör , altın bakkal· a ~ 

numarada Turan, Sıra serv erde 
104 numarada Suzan adlı ikl ae 

hanım vardır. 

Zeki, lbrahim , Siret beyler 
ağır yaralıdır. Turan hanımın 

ayağı kırılmıştır. Suzan hanım 
elinden, dişinden • hafifce yara-

lıdır ; hastaneden tekrar mer
keze gönderilmiştir. 

Yaralılardan üçll de ıoför mu
avinidir . Kedikpaşada oturan 

Mıgırın yarası hafiftir • Beşiktaş 
merkezinde alıkonulmuştur; Pavli 

ile lıyanın yaraları agırdır . 
Ölenlerin ikincisinin kim ol

duğu !aat dörde kadar anlaşıla
mamıştır. 

Otomobillerden biri fenerini 

yakmamış imiı. Polis bütün gece 
facıanın mes'ullerini, içinde bu
lunanların hüviyetlerini tetkik 

ile meşgul oluyordu. Çıkacak 
netice ne ? muhakkak sarhoş-

luk ve kaç kişinin ömrü pahasına! 

muvakkat bir hizmetçi kadın 
bulduk. Fakat onun bogaz ve 
aylık mesarifine bütçemizin ta
hammfilü olmadığı için bir 
müddet sonra savmak mecburi· 
yetinde kaldık. Dünyaya getir-

diğim güzel bir kızdı, lıarnımdan 
çıktı. Koynuma girdi. Memeye 
sarıldı. Yüıünü görünce ona 
kanım kaynadı. Analık hiasile 
yüreğim yumuşadı. Analık hissi
ni, bu rikkatli sevgiyi duydum. 

Fakat bunun yanı sıra bir de 
analık vazifesi vardı. Şimdi vü
cuduma zembil gibi asılan bu 
küçük mahlüku taşımıya, emzir
miye, yatı •mıya, kaldırmıya, te
mizlemi ye mecburdum. 

Bu analık vazifelerini yapmak
tan yüksünmiyordum. Lakin bun
ları tamamile ifaya hal ve za
man müsait mi idi? 

Biz geçinmek için iki kafa 
dört kol çalışıyorduk. Şimdi bu 
maişet makinesinin bir tarafı 
iktısadi ben işime gidemiyor
dum. Zevcimin kazandığı yaşa 
mamıza k ifayet etmiyordu. Onun 
eline bakmak zilleti bana her 
şeyden ağır geldi. Ben işimden 

Reddettiler! 
Amele hükumeti mıı
vaffakiyetini liberalle

re medyun 
Londr, 21 (A.A) - Kömür 

madenleri kanununun bazı kısım
larının çıkarılmasına ve bazı ahk- , 
cimının tadiline dair muhafaza
karlarca avamda ileri sürülen iki 
teklifde 45 ve 54 reylik ekseri
yetle reddedilmiştir. Hükümet 
muvaffakiyetini liberallere med
yundur. 

Fransadaki 
feyezan 

Meclisimiz beyanı 
teessür etti 

Paris, 19 (A.A) - Meclisi 
meb'usanda reis Türkiye Büyük 
Niı let Meclisinin Cenubi Fran
sadaki feyezan mlinasebetilc 
gönderdiği teessür telgrafname
ıını ve buna verilen cevabı 

okumuıtur. 

Bahri konferansta 

En büyük müşkül ne 
imiş? 

Londra, 25 ( A.A ) - Bahri 
konferansın maruz bulundugu 
en büyük müşkül, İtalyanın to
naj miktarına ait erkamı sarih 
surette . bildirmekten istiok4f et
mesidir. 

80 milyon lira! 
Yarım saatte temin 

edilen bir istikraz 
Londra, 21 ( A.A) - Ruvay

ya Doyç namındaki Felemenk 
petroi ıirketi, Nevyork banka
larından ikisile yanm saat ik bir ı 

telsiz telefon mUkalemesinden 
ıonra 40 milyon dolarlık bir 
istikraz tem n etmiıtir. 

Franszz - Yunanıstan 
Atina, 21 ( A.A ) - Fransız

Yunan muvakkat sureti tesviye
sinin imzasından sonra kat'i bir 
itilaf akdi zımnında başkaca 
müzakerat cerayan dedecektir. 

muvakkaten ayrılmıştım. Para 
vermiyorlar. Fakat yerimi açık 
tutarak başkasını almıyorlardı. 
İhtiyar patronum vefat etti. Ye
rine varislerinden ~iri geldi. 

Şimdi iş değişti. Bir haftaya 
kadar devam etmediğim takdir
de vazifeme hitam verıleceği 
haberini aldım. O akşam fe ıiketi 
zevcime anlattım. O bu haberde 
zannolunduğu derecede bir ve
hamet görmiyerek: 

- Şimdi bir çocuğa malikiz. 
Sen analık vazifesini gör. Ben 
de düşen babalığı başarmıya 
çalişırım. 

- Ben hayakırdım: 
- Ben hayatımı kazanmaktan 

çekilerek çocuk dadılığı edece
ğim ... 

Akşam ıen ne getirirsen ona 
kanaat göstereceğim.. Hayır yüz 
kere hayır.. Erkek boyunduru · 
ğundan kurtulmıya uğraşan ka
dınlığa karşı böyle fena bir mi
sal göstererek büyük analarımı
zın asrına dönmek istemem .. 
Hayır.. Hayır bu irticaı benden 
bekleme ... 

O - Ey nasıl edecei iz? 

işaretler 
Kadın ara ntihap 

ıa<.k 
B. M. Mecl;sinde müzakere" 

sine baş anan yenı be ed ye 
kanunu layihası kadınlarımıza 

beledıye intihabatında r,eY 
vermek hakk nı kabu etmiş tır; 
Bu suretle Turk kadın ıarı 
s iysi hayata karışmak nokta· 
sından ilk adımı atmış o.uyor· 
lar. 

İhtimal ki bazı arının halı" 
• ana şöyle bir sual varit 
olacaktır : 

- Acaba yeni layıhayı tan" 
zim edenler neden dolayı 
kadın ara be edıye azası ıntı· 
babı hakkını verdiler de 
beled iye mechs ne aza inthap 
o,unmak hakkını vermedi er? 

Fikrimizce bu sua ıe karJI 
en makul cevap şudur : 

Türk kadın arını hem siyasi 
hayat için yetiştırmek, hem de 
bir tecrübe yapmak ! 

Vakıa kadın ar birliği azası 
kadınlar nam ve hesabına 
be ediye intihabatı için değil, 
hatta M. Meclisı intihabı için 
bile hakkı rey istiyorıar. Ba· 
kaıım bütün Turk kadınları 

bu hanım efendilerin fıkrinde 
midır? 

Bu suale en doğru cevabı 
yeni kanunun kabulünden 
sonra yapılacak belediye inti· 
babına iştirak için kadanlar 
tarafından gösterilecek a laka
nın derecesi verecektir. Eğer 
bu intihaplara memleketin 
her tarafındaki Türk kadınları 
alaka ile iştirak edecek olur· 
larsa artık Türk Hanımlarının 
içtimai hayat gibi aiyasi ha-
yata da filen iştirak etmeleri 

1 

zamanının ge miş olduğu an" 
!aşılacaktır. 

Ondan sonra kadınlar be
lediye meclislerinde, daha 
sonra vilayet meclisi umumi-
lerinde, nihayet Millet Meclis
lerinde erkeklerle beraber mev· 
ki alabileceklerdir. Yok eğer 
kadınlar belediye intıhabatında 
kendilerine verilen intihap 
etmek hakkını istimal etmez· 
ler, yahut istimal edemezlerse 
teşrii haklarını almaları için 
daha bir zaman beklemek icap 
ettiği anlaşılacaktır. Görülü
yor ki yeni belediye kanuo 
layıhasını yapanlar bu mese
lede çok ustalıklı bir şekilde 
_hareket etmişlerdir. ~ 

Ben - Bazı kuşlar vardır Jıİ 
yuvayı erkek dişi beraber ya' 
parlar. Yavruları beraber beslİ' 
yerek büyütürler. 

O - Tabiatta türlü analık .. 
lar, babalıklar vardır. 

Ben - Bu türllileri tetkike 
dalacak değilim. Bu çocugu" 
ben anası isem sen de babası' 
sın.. Her işine münavebe ile ba' 
karak büyüteceğiz .. 

O - Nasıl? 

Ben - Çocuğa bir gün seıı 
bakacaksın bir gün ben bak•" 
cağım .. 

O - Ben işimi nasıl ıerebİ .. 
lirim .. 

Ben - Orasını bilmem .. 
O - Sonra beni hizmetidl 

den kovarlar. 
Ben - Aynı felakete ben de 

maruzum.. Tatil zamanlarındat1 
gayri hır gün evde ka amalll" 
Çalıştığım tıcaretaneye bir ts' 
lıncak kurarak çocuğu götüre' 
mem ya!! 

O - Üzerinde gene nöbet 
var galiba tuhaf söylüyorsurı s~; . 
h. Ç • b .. n b• 

ıre.. ocugu ır gun s .e 
811111 
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Yeni Arsen Lüpen 

128 defa hırsızlık yapan 
bir sabıkalı 

Dolapderenin maruf Barba Y orgisi 
yakayı e!e verdi 

-

Barba Yorgi 

G Dolıpdere merkezi, zabıtanın 
~ •ydanberi tiddetle aramak
ı. Olduğu azıh bir hırsızı yaka-

llııt, muvaffak olmuıtur. 
Bu azılı hırsız Dolapdereli 

8-rbı Y orgidir. 42-43 yaıların· 
d, olan bu adam pek ufakken 

~~aıını ve babasını kaybettiği 
•çın sokakta kalmış, yedi yaşın
dı hırsızlığa başlamıştır. Y orgi 
on bet Yatına kadar dükkan!ar
d~n gündüz hırsızlığı yapmış, 
ı.ır aralık lzmire de giderek 
Grıda daha vasi bir tekilde 
Çtlııınak iıtemi~tir. Fakat Yor
Iİ İzınirde cürmü meıhut halin

de yakalanmış, hapse girmiş, 
Çalcınca doğruca İstanbula gel
blittir. Y orgi lstanbulda meşhur 
~"••darla birlikte çalışmıı, Bar
b, Yorgi ünvanım kazanmış (!) 
•on •eneler zarfında ise ele ba
~ yapmııtır. 

Geçen kıt Pangaltı ve Tak
li11ı merkezi dahilinde pek çok 
t\tlere giren ve külliyetli mik
~da eıya çalan Barba Y orgi 
ttı.. bir takip neticesinde Nışan-

taaında devriye polisleri tarafın
dan yakalanmııtır Y orgi sabıka
sının tesbiti için Dolapdere 
merkezine gönderilmiı, tekrar 
Pangaltı merkezine getirilirken 
yolda polislerin elinden kaçmış
tır. O zamandanberi Y orginin 
izine tesadüf edilememittir. Ni
hayet evvelki gece Y orginin 
Dolapderede Niko isminde bir 
Rum doıtunun evinde dulundu
ğu haber alınmıf, ev polisler 
tarafından aanlmıtbr. 

Y orgi derhal firara ve ıonra 
ıilib istimaline teşebbüs etmiı-

se de meydan verilmemiş, ya
kalanmıştır. 

Y orgiden başka evde Herant 
isminde bir sabıkalı daha yaka
lanmıştır. Üç aydanberi yaptığı 
sirkatlerden maada 128 ıabıkası 
bulunan Barba Y orgi ile arka
daşı Herant dün poliş miidUri
yetine gönderilmiılerdir. 

Karşıdan karşıya 

N akliyatz Haliç şirketi 
motörlerile yapacak 

Haliç tirketi köprüde karııdan 
karşıya nakliyatı hususi olarak 
yaptınlacak matörlerle yapmağa 
karar vermiştir.Şirket şimdi kayık
çılar tarafından yapılan nakliyabn 
kendi imtiyazı ve hakkı dahilind 
olduğunu işaret etmektedir. Bu 
şekil varidatı tezyit edecek ve 
bu suretle yeni vapur almak 
kabil olacaktır. 

Diğer taraftan ıirket mevcut 
vapurlarının çürük değil eaki 
olduğunu,sık sık muayene ve ta
mir edildiğini,Halicin dolu olması, 
vapurlann hazan çamura silrtü
nerek yürümeleri dolayısile va
purların sık ıık muayenelerinin 
bundan tevellüt ettiğini ıöyle
mektedir. 

Artık kış bitti demektir 
Oan ılık ve güneşli ilk baharın 

miJ.jdecisi olan (Nevruz)du 

lran at/arel konalıntla Jan yqpılan mu'"imtkn bir intiba 

~ Dun bahann ilk müjdesi olan Nevruz idi. Bir kısım halkın :ar bayramı telikki ettiği bugün şerefine daha sabahtan Kih
t~' lhlamur, Çırpıcı gibi şehrin bağlık bahçelik yerleri bahara 

e olan halkın akınına uğramıştır. 

1 İ·tanbulun havatı 1 Sayfiye mevsimi 

Cocuk bahçesine!• Ev kiraları bu sene hangi 

Havalann ısınması ile Gülha 
ne parkındaki çocuk bahçesi 

' yeniden açılmıştır. işte minimi
nilerin dünkü eğlencelerinden 
bir intiba. 

Mimar Sinan 

Genç ve muktedir heykel
traılarımızdan Muhittin Sebati 
bey Mimar Sinan'ın heykelini 
yapmak tCJebbiiıündedir. Resim
de aan'atklrın vücuda getirdiği 
taslağı görilyonunuz • 

Saatçi kız 

lı hayatında kadın gtin geç
tikçe daha fazla mevki alıyor 
Resmini gördüğünUz Hadiye Sait 
Hanım tanınmıı bir saat tamir
cisidir. 

Kırlarda ;Jk cuma 

:->Un İstanbulluların kırlarcl 
geçirdikleri ilk auma idi. Res
mimiz akın akın mesire yerle
rine gidenlerden bir i'rupu gös-

semtlerde ucuz ? 
------ ----

Anadolu hattı boyunda oturmıya 
kalkışmayın da isterseniz 

Adalarda ev tutun 

[$f1Jnbulun belli b1Jşlı sa.yfiye yerlerinden manzaral1Jr 

Bahar, bu sene takvimdeki Bundan bilyük zararlara uğra
kayıtlara aldmş etmeden, ma1ak bile fazla kir d .. ·-

k ld. d" b"l" · N e ecegı er en ge ı, ıye ı ırız. a~~r mizi de pek ummuyoruz. Çilnkll 
değmesin, havalar o kadar ıyı, sayfiye yerlerinin en çok rağbet 
güzel gidiyorki, paltoyu, hatta gördüğü yazlar, tekaddUm eden 
pardösüyü timdiden atanlar, tek- kışlann fevkalide şiddetli oldu v 

tük değil, pek çok! yazlardır. Bir ümidimiz ya!: 
Zaten bütün kıı pek bozuk fevkalidc sıcak olması ' "ht" • . . h d ı ıma gıtmıyen avaların böyle üze- lindedir!,, 

livermesi itibarile, saytiyelere işte, açık sözlü ve... hesapsız 
akın başlamak üzere olduğunu konutan ev sahiplerine göre, 
söyliyebiliriz. Fakat, şüphesiz sayfiye yerlerinde şimdiki vazı-
gene gidenler olacaksa da, yet, budur. 
acaba geçen seneye ve senelere Acaba bu tereddüt, ev kira
nisbetle bu sene sayfiye yerle- ]arının her zamankinden daha 
rine rağbet ne derecededir ? makul bir miktara indirilmesi gibi 

Bununla alakadar olduk. la - bir bal temin etmiş midir? Sakın 
tanbulun muhtelif sayfiye yer- bunu bekleyemeyiniz. Daha evvelki 
lerinde tetkikat yaptık ve neti- senelerde vaziyet ne idise bu 
cede öğrendik ki henüz herhan· sene de öyledir: 
gi bir yere karıı bariz bir rağ-
bet eseri görülmemiştir. Ev Hat boyunda 
sahipleri, bunun anlaşılması için Meseli Hatboyunda, Kıııltop· 
mekteplerin tatil zamanının bu- rak, F eneryolu gibi yerlerde, 
lôlünü beklemek lazım geldiği batta daha yukarılara doğru iki, 
fikrindedirler. Umumiyet itiba- Uç odalı evler için kapıyı 25() • 
rile, bu fikir ileri sürülmekle 300 liradan açıyorlar. Eğer ıan· 
beraber, maddi menfaatlerine dık odası kabilinden evin kaza
halel gelir endişesile «Rağbet ra bir dördüncü odası daha 
yok, olacağında da pek fazla varsa, fiat 350 liraya kadar 
ümidimiz yok!,, demekten çe- çıkıyor ve iliveten ihtar ediyor
kinenlerin yanında, bazı açık lar: « Mevsimlik, yani eylUl ni· 
sözlülerine de tesadüf olunuyor. hayetine kadar f » Bunun daha 
Bunlar şöyle diyorlar... Yahut açık manası, "Bir gün daha 
daha doğrusu şunu ağızlarından oturamazsınız. O zaman külih-
kaçırıyorlar: ları değişiriz, ha ! ,, dır. Fakat 

"Bu sene kış hemen hiç ol- biz de i1ave etmeyi unutmıya~ 
madı gibi bir ıey. Sayfiye v y~r: hm: Böyle yüksekten atanla· 
lerine hatta meseli Bogazıçı rın evleri, daha bomboş duru
gibi ;erin ve soğuk hav~lı sayfiye yor. 
Yerleri.ne gör edenler bıle,_ geçen Tek tük tut l 1 

T u an ar, nasılsa 
sene havaların iyi gitmesıne ba- daha insaflı, yahut daha akıllı 
karak, şehre çok geç indile~. ve ihtiyatlı davranıp 150 170 
Sayfiye mevsimine resmen dahıJ 180 200 1. ' ' 

ve ıraya razı olanların 
aylar gedikten sonra, fazla ola- l ·d· B I d 

T ev erı ır . un ar a mevsim 
rak az bir para vererek, yazlık b' . b 

ıtınce, ir müddet daha misa-
geldikleri yerlerde kış ~~vsi- fir gibi oturulabileceğini kabul 
minin ilk aylarını da geçırıver-

ttmişlerdir. Ayni zamanda kira 
diler. Buna nazaran şehre inip bedelinin ödenmesi hususunda 
yerleştikten üç, dört ay sonra kolaylık göstermiıler, bir kısmı 
tekrar sayfiye yerlerine göç et- dört taksite, bir kısmı aylık he-
mek külfetine katlanacakların b 1 ı sa ına an aşmaya yanaşmış ar· 
pek çok olacağını zannetmiyo· 
ruz. Bundan başka, kışın her dır. 

Adalarda 
Adalara rağbet, geçen ~ene 

azdı. Onun için, geçen sene 
buralardaki evlerden çoğunun 

bot kaldığım ve bir kısmının 
~ Nevruz münasehetila İran sefarethanesinde bu münasebetle bir 
tea~i kabul yapılmışbr. Resmimiz bu merasimden bir intibaı 

ıt etmektedir. ı . 
terıyor. 

zaman en şiddetli olan aylarının 
bile mutedil geçmesine göre, 
havadan çok sarsılanlar, hırpa
lananlar, bıkkınlık getirenler ve 
buna karşı hava tebdili ihtiya
cım kuvvetle duyanlar yoktur. _. Lüf en sayıfayı çeviriniz 
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Sayfiye mevsimi 1 Il1r Ruhi Beyin deftec;'İnden: 30 
1111 1 ' mevslm yarı landıktan sonra yok u f K Ik k JJ1 

pahasına tutuiduğunu düşünen : yuma . a yanaca s ' 
ev sahiplerinden mühım bir kıs- =:.-=-...;:-~-=====================~---
mı, pek müşkülpesent davran- Yenı· Tu··rk ocag-1 bı·nası mamakta, evleri ağaçsız Hat-
boyunda değil, çamlarla muaht 
Adalarda olduğu halde dört 
odalı bir ev için 200 den yu
karı çıkmamaktadırlar. 

Bununla beraber, buradaki 
ev sahipleri arasında da burun· 
ları Kafdağında olanlar va!dır. 

Bakırköy ve civanndakı ~:'
lerin kiraları, çok yüksek degıl
dir. 120 ile 180 arasında rah8:t?
oturulabilecek evler bulunabılır. 
y eşilköyde fiatlar Bakırköyden 
farklı, nisbeten daha yüksek-
çedir. 

Boğaziçine_ gelince . 
Boğaziçine gehnce, Rumelı 

&ahili, bilhassa Bebek, T arabya, 
'BUyükdere, bir dereceye kadar 
Yenimahalle pahalıca, Anadolu 
sahili boydan buya ucuzdur. 
Rumeli sahilinin saydığımız yer
lerinde üç dört odalı evlere 200 
250, 260, 280 lira istenilmekte
dir. Anadolu sahilinde böyle 
evleri, iki oda fazla olsa 80, 
100, 120 liraya elde etmek 
mlimkUndür. 

En ucuz yer 
Şu vaziyete göre, ucuzca yaz 

havası almak istiyenler, Boğaz
içinin Anadolu sahilini, sertçe 
hava itlerine gelmezse, Bakırköy 
taraflarını tercih etmelidirler. 
ÜçüncU olarak Adalan bir do
laşmalı, gene elverişli bir yer 
tedarik edemezlerse, en son 
olarak, mUşktilit çıkaran ev sa
hiplerine, en çok raıtgelinen 
Hatboyuna ayak basmalıdırlar. 

Bir de müsait zemin bulun
ması imkanı olan Çamlıca ve 
civarı varsa da buralarda da, 
tramvay işlediği için, liatlar 
eskisi kadar ehven değldir. Fa
kat, ne de · olsa Hatboyu ile 
kıyas kabul etmez. 150, 160 
lira vermeyi göze alırsanız, iyice 
bir ev bulursunuz. 

Kalamıı ve Fener bahçe ta
raflarına gelince, buradaki ev
lerin, köşklerin çoğu büyUkçedir, 
Fiatları da 500, 600, 700, 800 
liradır. Tabii ba mikyas, diğer 
taraflardaki bllylik binalar için 
de varittir. Ve bu gibi yerleri 
de ekseriya beş altı aile bir 
olup tutmaktadırlar. 

Netice olarak, fazla masrafa 
girilmemesi için edilecek tavsi
ye şudur: 

"Acele etmeyin, yelkenlenlc
rin suya inmesini bekleyin! ,, 
Ama bir an evvel fitmeyi aklı
nııa koydunuzsa, o başka. Bir 
az daha fazla masraf edersiniz 
ve.... . 

Parasına güvenenin ne batı 
olduğu, herkesin malümudur. 
Meşhur meselt tekrara ne haceti 

Yarıma.ur eooefkı : 

VAKiT 
22 MART 1880 _ ........ -...................................... . 

Eseri terakki 
Hüslüman lu:Jdınları 

dahi ah vali umumiyei 
memlekete dair gazete
lere varaka vermeğe baş
ladılar. Ezcümle matbaa .. 
mıza bichanım tarafından 

bir varaka getirilmiştir. 
Hünderecatı varaka 

maaş tenzilli.tına dair bir 
nisbet ihf arından ibaret 
olup bilhassa calibi na
Z4rı dikkat değilse de 
sair Hanımları teşvıkan 
ve hatta lmltfsı dahi mu
haf azaten dercedildi. 

[ Uat tarafı 1 iııci ıayı(amızdadır l 
içinde bulunmak duygusunu 
veriyor. Koridorun sağ münte
haİını teıkiı eden mermer du
var üzerine gene mermerden 
yapılmış bilyük bir kitabede 
Büyük Türk Halisklnnın tarihi 
nutkundaki gençliğe hitabesi 
altın harflerle hakkedilmiştir, 
ve bu hitabe ile bu güzel 
ideal mabedine sanki ruh ve
rilmiştir. Denilebilir ki Türk 
gençliğinin kalbine ebedi surette 
hakkedilmesi icap eden bu gü
zel hitabe için bundan daha iyi 
yer bulmak mümkün olamazdı. 
Hamdullah Suphi Bey bana bu 
kıtabeyi ğösterdikten sonra kar 
şııını iıaret etti:« Bu tarafa da 
Namık kemal gibi büyOk Türk 
vatanperverlerinin hatıralannı 
takdis için isimleri ve tarihi 
tevellütleri ve vefatları yazıla

cak.,. ,. dedi. 
Büylik methalden girince kori

dorun ta karıısında tiyatro ve 
sinemanın kapısı vardır. Bu 
kapının jki tarafından da bina
nın ikinci katına birer merdiven 
çıkmaktadır. Sol taraftaki mer
divenin duvarında asılmıt olan 
büyük bir tablo bilhassa dik
katle seyredilecek çok kıymetli 
bir san'at eseridir. Geçenlerde 
Rus Hariciye komiseri Karaha
nın Ankarayı ziyaretinde Gazi 
hazretlerine hediye etmit olduğu 
bu güzel tablo Semerkandın 

istiJisından sonra oradaki Türk
lerin Timurun mezanna ilticala· 
nnı gösteriyor ki bu mevzuu 
bundan daha manalı daha canlı 
bir şekilde tasvir etmek kabil 
değildir. 

Binanın birinci katında en 
ıayanı dikkat yeri tiyatro Ye 
sinema kısmıdır. Tiyatronun bil
hassa sahne tertibatı son derece 
mükemmeldir. (Simens) mtiesse· 
sesi tarafından sekiz ay müte· 
madiyen çalışılarak yapılmıı olan 
bu tertibat sayesinde yağmur 
ve kar yağışı, fırtına mehtap, 
gurup gibi tabiatın her türlü 
tecelliyatı tamamen sahne llze
rinde gasterilcbilecektir. Tiyat
ronun gerek sahne, gerek salon 
kısmı sealerin akislerini temin 
etmek itibarile dOnya yüzilnde 
ikinciliği ihrazedecek derecede 
muvaffak olmuştur. 

Tiyatronun bütün tesisatı 
elektrik ile yapılmıı olduğundan 
her ihtimale karıı yangın terti
batı alınmııtır. Yani her hangi 
bir suretle yanğın tehlikesi vu
kuunda ateşi olduğu yerde 
bastırmak ve tiyatroda bulunan 
kalabalık halkın hayatını kur-

tarmak için bu tertibattan derhal 
istifade olunacaktır. Tiyatro ve 
sinema gibi yerlerde halkın 
sıhhatini muhafaza için havanın 
mütemadiyen - cereyan yapmak· 
sızın - değiştirilmesi şarttır. 
Türkocağı tiyatrosu yapılırken 

bu cihet de nazan dikkate alın
mış ve binanın içinden geniı 
hava kanaliıasyonları açılmıştır. 
BüyUk vantilatörler vasıtasile 
bu tiyatro salonunun havası 
daima değiıecektir. Sahnenin 
tam karşısında Gazi Hauetleri
ne mahsus hnsusi bir loca var
dır. Gerek bu loca, gerek ti
yatro salonunun diğer aksamı 

son derecede san'atkarane iş
lenmiştir. EJektirik ve makine 
mühendisleri Raıit ve Hami 
Beylerle tahta işlerine nezaret 
eden Salihettin Refik Beylerin 
eserlerini takdir etmemek müm· 
kün değildir. 

Binanın ikinci katını tef errii· 
atı ile yazmak uzun süreceği 

için yalnız heyeti umumiyesi 
hakkında bir kaç söz söyliyece
ğim. Ocak merkezinin müzakere 
ve çay aalonu, ilim ve san'at 
heyetinin büroları, ki.tipler ve 
muhasip ile daktiloların odala
rını ihtiva eden bu katta en zi
yade şayanı dikkat olan yer 
Türk salonu olacaktır. Eski Türk 
üslubundaki sedirlerile hususi 
bir san'at ve ideal ruhu yaşa
tacak olan bu güıel kabul sa
lonunun ortasında bir ocak ya· 
pılmııtir ki bu ocağın içinde 
elektrik tertibatı ile daimi su
rette yanacak bir ııik buluna
caktır. 

Hamdullah Suphi bey Avru· 
padan ve diğer memleketlerden 
ıureti mahsusada davet edile
cek zevatın misafir edilebilmesi 
ve kendilerinin her tfirlil esbabı 
istirahatleri temin olunabilmesi 
için gene bina dahilinde ayrıca 
yedi odalı bir apartman vücude 
getirmiştir. 

Binanın birinci ve ikinci katın
dan baıka birde en alt katı ve 
en U.st katı vardır. En alt katta 
ocağın mllkemmel bir matbaası 
ile beraber mUstahdimlerinin ya-
tak odaları, depolan ve saire 
vardır. En Ust katta da daimi 
memurların yatak odaları ile eş
yaya mahsus bir depo memle
ket Abidatının fotograflarını top-

lıyacak ve kitabelerini yazacak 
olan zevatın çalıtmalarına mah
suı bir atelye bulunmaktadır. 

Tilrk Ocağı binasının çok pa· 
halıya mal olduğunu aöyliyenler 
vardır. San'at ve ideal ihtiyacını 
bir tarafa bırakarak binaya 

yalnız bir sarraf ıözü ile ba
kanlar için belki bliyledir. Bun
dan baıka ıon zamanlarda mem· 
leketimizi büyllk bir malt buh
ran içine sokan esbap ve ava
mil arasında Ankara, lzmir, Ma-

nisa gibi yerlerde şu birkaç se
ne zarfında yilz milyondan faz
la bir menkul servetin bina ha
line getirilerek gayrı menkul 
ıeklinde toprağa tesbit edilmiı 
bulunması mühim bir mevki tut-

maktadır. Bu vaziyet de TOrk 
Ocağı binasına sarfedilen him
metlerin hakkiyle takdir edilme
mesine 'ruhi bir istidat hazırla
yan bir noktadır. 

Acaba Türk ocağı bınası dik
katli bir gözle görftldOkten 
bu hars ve san'at mabedinin 
ruhu anlatıldıktan sonra eserin 
kıymetini para ile ölçmek doğru 

olmadığı derhal tasdik edilmez mi? 
Filhahika bu binaya, veri.en para· 
dan çok ziyade bu günkü Türk 
evlatlarının san'at aıkı, ideal 
ıayreti sarfeditmiştir. Diğer 
taraftan binanın içinde toplanan 
bir çok eşya beş on misli ucuza 
mal edilmiş kıymetlerden terek
kUp etmektedir. Bu itibar ile 
eserin kıymeti her halde aarfe-

Bu sert ihtar ite uykudan uyandım. Filhakik3 

yanımdaki kağıtlar yanıyordu fakat odada 
bana seslenecek kimse yoktu ... 

arkası gelmez. iyi ruhlann ge
lip te konuştukları pek nadirdir; 
bunlar kendileri lnzum gör
dükleri zaman bizimle konuşur· 
lar. Dur, sana bir yazı vereyim 
de oku. 

Kütüpaneıinden bir takım 
defterler çıkardı, bunlann ıçın· 
den birini intihap ederek bana 
verdi. 

- Nedir bu? 
- Benim mahut roman, iıpiri

tizme hakkında ıoracağın sual
lerin cevabını, burada bulursun, 

Defteri açtım, bir iki satır 
okudum, bizi ıeven bazı ruhların 
etrafımııda dolaıtıklarını, tehlike 
ve kazalardan bizi muhafaza 
ettiklerini okuyordum; arkada
ııma ıordum. 

- Bizi nasıl muhafaza eder
lcrmit? 

- Bunu uzun uzadıya anlat
maktan sa, ba11ımdan geçen iki 
hadiseyi söylesem, daha iyi 
olur: 

Bir akşam geç Yakıt tramvayla 
geliyordum; gençlik hali, tram· 
vay yürurken atlamak benim 
için bulunmaz bir zevkti; araba 
bütün sUratile gidiyordu, ıu kö· 
ıeye gelince hemen atladım. 

Fakat Anı vahitte mukabil 
cihetten gelen bir tramvay ile 
karşılaıtım; o da sllratle gel
mişti. 

Artık ne oldu, bilmiyorum l 
Kendimi bir.im k6ıenin kartı· 
ıında, duvar yanında buldum; 
ayakta duruyordum, vUcudnmde 
hiç bir ağn, sızı yoktu; Oıtüme 

başıma da bir fey olmamıştı. 
Şimdi bunu nasıl izah eder

sin? Bir aaniye içinde iki tram
vay arasındayım, bir tarafa kaç· 
mak imklnı yok; araba bana 
çarpmıf, farzedelim, beni yere 
atacak, en azı bir tarafımı aakat
lıyacak değil mi? 

Halbuki böyle olmadı, itte 
ayakta duruyorum , dOftllğüme 
delalet etmek liue toz toprak 
yok. 

Demek olur ki etrafımda do· 
laıan ve beni seven ruhlann 
himayeıile kurtulmut oluyorum. 

Bu da bqkası~ 
Bir gece kitap okumak ve 

not- almakla meşguldüm; yatmak 
zamanı ıelince, o vakitler, yeni 
çıkan enli idare mumlanndan 
birini yaktım; muanın yanına 
kadar uzanan yatatıma yatbm, 
derin bir uykuya dalmııtım; bir
den bire kolumdan çekildi
ğini ve: 

- Kalk yanacaksın 1 
Diye bağnldıpı iıittim; ya

taktan fırladım, bir de bakayım 
ki, bitmek &ue olan mumun 
alevi maaa lberinde olan klğıt-

dilen paralardan çok fazladır. 

Binaenaleyh yeni TUrkocağı 
binasının kıymetini ölçerken 
bir sarraf, bir banger gözU ite 
değil, bir mimar, bir artiıt, bir 
idealcı göztı ile bakmak lizım 
gelir. Bu noktai nazardan Türk 
ocaklannın idealist reisi Ham
dullah Suphi Beyi tebrik etmek 
vicdani bir yazifedir. 

.JtduHet A.suH 

ları tutuşturmuş ; söndürdli111 ı 
oda duman içinde ..• 

Kapıyı açayım, dedim, içer· 
den sürgülü idi ; o zaman dü• 
tilndüm: 

- Kapı ıilrgillU olduğu hald1 

kim beni uyandırdı? 
Bunun cevabını veremeyince 

korktum, kendimi dışanya attıD' 
Artık odaya girmeye cesaret 
edemiyordum; sabaha kadıJ 
bahçede dolqtım. GUn ağar· 
mağa baılayınca geldim, yannı•f 
kiğıtlan toplayıp kaldırdım. 

Buna da ne dersin? Kolunıuıı 
çekildiğini peklll biliyorurl1 ' 
sedayı da kulağımla itittim. O 
halde bunlan kim yaptı, beni 
kim uyandırdı, yanmaktan kidl 
kurtardı? Bizi muhafaza ede' 
ruhlar değil mi ? 

Bunlar biraz kanıık, birde' 

inanılmıyacak ıeyler; lakin b~ 
yatta daha basitlerine tesad 
edilmiyor mu? Meseli bir sok~' 
tan geçerken gayri ihtiyari ol•' 
rak yolunu değittirlnin, başk• 
taraftan gidenin; sonra ha&et 
alının ki geçeceğin yerde, seli 

yolunu değif tirdikten sonra, bit 
duvar yıkılm11. 

- Verilmiı sadakam Yardı· 
Dersin halbuki ıana yoJuıı11 

tebdil ettiren var, bunu bibnf 
den yapıyorsun. 

Geçende bir gazetede ok11' 

dum, bilmem nerede adaıı>111 

·ı.e biri bir kazaya uğramıı mucı 

nevinden, hiç bir ıeycik olmaııı~ 
sağ ve ıalim kurtulmuş. O b 
mucize değil dn~en kimıe,L 
ıeven rublann korumasıdır. 

Arkadaşımın sözlerini pek 111~ 
kul buldum; hakikaten teblik~ 
geçirditimiz: ne kadar kaıal 
vardır kı hepıi için de " veril' 

mit aadakamız varmıt ,, diyo~ 
Kitabı biraz daha kanşbrdı~ 
- Aaa 1 Senin doktor rll1; 

lardan da bahsediyor ! 
- Tabii değil mi ? Onlar d' 

ruh1ann telkinidir; bu itibar j}lı 
kakiki rilyalan bu ilmin çerçi' 
vesi içine koymak icap edet· 

B ftmtdf 

Iskonto fiatı ti'. 
Londra, 20 (A.A) - lngilt 4 

bankası iskonto fiyatını ynıde 
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Vasati 
OmMi-müz 
kaç sene? 

~hkemenin bir kararı 
~ta?but birinci hukuk mah
" tsı bir dava hakkında 
~ dikkat bir karar yermittir. 
~tiÇe hanım isminde bir 
~ bi~ .kaza neticesinde ö len 
Iİrk 1~ ıçın çalıştı;. bava gazı 
diı- ttiııden tazminat iatemekte
'-i EYTelki ıün iki taraf Tekil
'ece lcarwılaımıı, keyfiyet mah
~ lllllzakere edilmiı ve 
ile t~· eaıirde 11bbiye mlldllrlllğti
~ ır tezkere yazılarak bir 
a..., uı vasati nekadar mtiddeti 
llııa t lllalik olduğunun sorulma

di~Jc 1'arar •eri ı mııtir. Şayana 
d& •t olan bu karar hakkında 
...: ~orlanmızdan bir kaçı-

.. V aorduk. 
70 •aati 6mür Avrupada 60-
tutu• '"••uıdadır. Fakat bize 

• llıtıa b' o' d., ır iıtatstik mevcut 
1ma ıa'" •• 

lin 1 ıçın mahkemenin sua-
e cevap ·· k .. l o• Vermek biraz lkıUf u 

'l'caktır" dediler. 

Niçin değişmiyor? 
~ ·-
erkos borularındıın 
bin mütemadiyen 
. patlıyor! 

tib~~ ~aç . (_ilnden beri İstanbul 
dtn : e~ı T erkoa muslukların
h.ııc .a~ ,a su akmamakta ve 
._.. ihtıyacını çeşmelerden ve 
t)~klilitıa tedarik etmektedir . 
~il bunun sebebini öfrenmek 
dilt lft.hkikat yaptık ve öğren
' 

1 T erkos suyunun akmama
"- b:bep Edimekapı cihetinde 
~runun patlamasıdır. 
~ Ya auyu daha kuYvetli 
~tınek için yeni bir motör 
~ bu esnada ana boru 
~ lfbr. itin ıarip ciheti 
•, "1 nı'lteakip gene patıayııı 

~ halin iki defa daha te-
' etmesidir. 
~ di llçüncü tamiri müteakip S Patlayan borunun tamirine 
~Ilı olunmaktadır. Eğer insaf 
~de boru tekrar patlamazsa 
~erde sular tekrar akacak 
~rt 
.... -----

~ltliiÜ~iSını~ı 
\l ıene faaliyetini 
~ . aı tuacak! 

~~irat inhisar idaresi bu 
'lt e •çiaı failiyetini tezyide ka-

~"'ınittir. İdare bu ~y.l~rda 
' 11Qtap ve Konya Ereglismde S fabrika ve T ekirdağında 
lOlcl fabrikuı inp edecektir. 
~t t 1-cirleri de idareye müra
~ ederek Tokatta bir rakı '· ti:; yapılmasına istemitler
''P e bu müracaata henüz 
~ h.~eraıemiıtir. Diğer taraf
~ er aldıiımıza ıöre mü
~'-' kadrosunun da tevsii ve 

~·eti 14 ~ile idare. edileıa 
;, L:_ .• teftitiyeye yemden bir 

':"" alnunaaa dilfllnülmek-

/;ı_rrıan şirketi M. 
' •tada bulunan liman 1ir
~"11a "-Gdn~ . Hamdi B. dün 

hbrıaııze dönmüıtür. 

Gazetelere verilecek ''Pıiriı,, 
Gümırük resıninin biır kısmına 

kar~ılıktan ibarettir 

Ve üç sene devam edecektir 
Dünkü gazeteler, BOytik mil

let meclisinde gazetelere "prim,, 
verilmesine dair bir kanun layi
hasının müzakeresine başlandı
ğını yazıyorlardı. 

Cümhuriyet refikimizin buna 
dair olan Ankara telgrafı - şup
beıiz yanhşhkla - birer sıfır fazla 
olarak gösterdiği için bu nok
tayı tashih ederken bu primin 
mahiyetini de arzetmek istiyoruz. 

Gazeteler, öteden beri tatbik 
ediJmekte oJan bir kanun ile 
getirtdikleri kağıtlar için ıüm
rük resmi vermiyorJardı. üç sene 
evvel, icra vekiHeri heyetinin bu 
yoJda yerdiği müsaadelerin bazı 
yerlerde bütün bütün yeya kıs
men gaıeteler için kullanılmıya
rak kağıt tüccarlarına satıldığı 
anlaşılmış, bu sebeple aynen 
kağıt müsaadesi yerine gazete
Jere " prim ,, verilmesi karar
laştırı1 mıştı. 

Üç dört senedir ilga olunan 
bu muafiyete kartı verilmesi 
düşünülen bu prim verilmedi. 
Bütçe müzayakaları buna tatbi
ka imkan ve meydan bırakmadı. 
Buna mukabil harf inkılabı gel
di ve gazeteler tahammüllerinin 
fevkinde fedakirhklara katlan
mak mecburiyetinde kaldı. 

HaJ bllyle iken yeni yapılan 
gümrük tarifesi prim vermek, 
gümrük resmini eksiltmek fÖyle 
dursun onu bir misil daha artı
yordu. 

Gazeteciler bu ıartlar altında 
müracaatta bulundular. Hükumet 
talepleri varit gördü ve bu içti
ma senesinin baılanna doğru 
meclise bir layiha gönderdi. İş 
bütçe encümeninde aylardır tet
kik ediliyordu. Dün alınan ma
lumata göre encümen de eskiden 
olduğu gibi umumi bir prim 
esası kabul etmiyor, yalnız, harf 
inkılibile hasıl olan vaziyetin 

Dünkü hava 
Halk eğlence yerle

rini doldurdu 
Yazın eğlenceli cuma günle

ri denden itibaren başlamıt 

addolunabilir. Dün haıkın bir 
çoğu erken gelen bahardan is
tifade için mesirelere dolmuılar, 

parklarda eğlenmiılerdir. Hava
nın sıcaklığı ve açıklığı bugün 
de devam edecektir. Dün en 
fazla hararet derecesi 20 idi. 

){umların intihabatı 
İki senede bir yapılan Rum 

Bal klı hastaneleri mütevelli in
tihabatı dün 12 de Galatada 

ı 

Millet hanında icra edilmiştir. 

Tehir edilen kongre 
Dün Türkocağında yapılacagı 

bildirilen Tıp talebe cemiyeti 
kongresi bazı sebeplerden akt

tedilememiıtir. 

Bir şirkette içtima 
Bugün ıehrimiz emvali gayri 

menkule ikrazat şirketi umumi 
bir kongre aktedecektir. 

çerçevesi dahilinde kalacak ve 
gene o inkılabın tesiri zail ol
muttur denilecek kadar kısa bir 
müddetle mukayyet olmak üzre 
bir yardım esası koydu. 

İşte, mecliste evelki gün mü
zakere olunan bu esastır ve 
yardım , siyasi bir gazetenin harf 
inkılibmda ve bili muntazamen 
çıkıp çıkmadığına, basıldığı ma
kineye, kağıdının büyüklüğüne 
göre derecelere aynlmışbr ve 
yalnız üç sene içindir. 

İkinci senede birincinin üçde 
biri, ikinci senede gene ilk 
senenin llçte ikiıi kadar yardım 
eksilmektedir. 

Diğer bir arkadqımızm yazdı
ğı gibi ilk yıl en kuvvetli dere
cede bir gaıetenin alacağı 7500 
en az miktar da 2000 liradır. 
Bununla beraber bu cümleleri 
«dır»la bitirmektense "idi" siga
sına nakletmek daha doğru o-

lur. zira iş bir kere daha encü

mene gitmiıtir. Meclis heyeti 
umumiyesi liyıhanın yalnız gün-

delik gazeteler için olmasını kl
fi bulmamıı, bunu encümene 
yollamıştır. prim miktarının ne 

kadar ve hangi gazetelere ait 
olacağı sonra .anlaşı lacaktır. 

Bu izahata, meseli yılda 7500 
lira prim tahsis olunacak bir 
gazenetinin bir yılda hükumete, 

kendisini koruyuncaya kadar gü· 
mrük resmi olarak günde en az 
30, yılda 11000 lira verdiğini 
ilive dersek bir zaman biç bir 
resim vermiyen gazetelerin 
gümrük resmi zammına karşı harf 

inkılibındaki fedakarhkları pa
hasına ne alacakları tahakkuk 
eder. 

Fakat bunun da mllteıekkiri 
olduğumuzu s6ylemeye lüzum 
yoktur sanını. 

Fener kilisesi 
Menkul servetin; 

satıyor 

Rum başpapas'ığı, varidatı 
masrafına yetiımediğinden, borç-

larını ·ödemek için Fener kilise· 
si Atina bankalannda ve ec-

nebi memleketlerde mevcut bü
tün menkul servetini satmağa 
karar vermiştir. 

Başpapashğın borcu 200 bin 
lirayı geçiyormuı. 

SOGUGUN 
RÜTUBETIN 
VE TOZUN 
rıbata&Jıklannd1n 

ktadhılzl wtb7e ld• 

VALDA 
PASTİLt.ER; 
tıtlmaı ediniz 

Biıaa ecz--;;;; •• ecza 
depolanadr 

aatıhr. 

VALDA 
l .. lm tlflJH kata .... 
dera•iU. tlllp MJ• 
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CAZ MUGANNİSİ 
CHANTEUR DU JAZZ: AL. JONSON 

Mazhar olduğu fevkalada rağbet hasebiJe 

u ELHAMRA da İraesi ~aba _bi~ hafta 
'' temdıt edtlmıştır. 

• .. ,_, - ~ ,.,.., ~ ,_,,_., =-.-. ~ ~ ... . :' = = ,_ ,_ .-.-~= ._., .-. ...... . 
r:rıııımıııı .,.. 17 mayıs 1 bazıran · 1930 a kedar devam edecek """ 11111111111 
~ıııtnıııı .,. ... 11,11111111 
f) Paris panayırına iıtirak edeceklere ~ J 
1\ Nakliyat hususunda tenzilat yapılacaktır. ~ı 
~~ Büyük Fransız ıömendöferleri heyeti idaresi tarafından ; 
(~ alınan bir karar mucibince Paris p~oayarında mal~a~nı teşhir ~ 
;; edecek olanlar 17 mayıstan 1 hazıran 1930 tarıbıne kadar ~ .. 
~~ tenzilatlı nakliyat tarifelerinden istifade edeceklerdir. ~ I! 
l} Şeraiti lizimeyi hai~ olup ~~ mallarının Pariı p~n.ayı~na ~\ 'i/ gönderildifine dair Pans sergısınden talebedeceklen ır~alıye j( 
I~ makbuzunu ibraz edecek olanlar Fraııaaya ıeyabat bedehnden ~ -
~ yüzde elli teozilittan istifade edeceklerdir. g 
(j İıbu tenzillt ıabsi olup b~r ~carethaneden yalnız bir şahsa ~ 
'1) mahsustur. Paris panayırına ıttırak edecek olan milessesab ~ 
H tücc~riye ve ıınaiye memurin ve amelesine dahi baza seyahat J 
( ) tenzıllb yapılacaktır· E 
~ Her tnrlO ta&illt için Beyoğlunda Kabriataıı sokağında 41 ~I 
(~ numarada "Şambr d6 kommera Fransez "e mllracaat olunur. ~. 
u ıımıı ııuııı1111ı••"''"'ll"""""'"''"'11''W"""'::W::"""'' ' 'ıt1ıııı1111ııııııııı1111ı• ••:uu:nıııı11111ıı ıııı 1 11ııı ıı111111111ırıııııı1ıır.;. ı 
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111 Bu akşam 
VAK 1 T ID I Stnemaıar, 

k • ı A 1 
1 

Majik - Kamerde kadın Küçü 1 an arı Etuval - Paris kokotlan a--... Her s6Js aeırohanw G--· 
•••••••••Tarife .......... . 
• • • ı Defalık tunış JO • • • • " 50 • . .. " " . 
: J ,, 65 : • • • 
• 4 • 75 : • • • 
: ihtivaç kalmavın- ' • 
: caya kadar ( azamf ~ 100 : 
: 7 O defa) il.in edil- \ : 
: mek iJzere m1Jkiu ) : 
• • • Abonelerimizin h<'r Uç ayhQı için • • • • bir ddaaı meccanen 1 • • • 
: 4 satırı geçen ilinların fazla ı:au rı : 
• için 5 er kuruş ummolunur. • 
~ ·····- •• ............... ı 

Kiralık - Satılık 
Acele satılık kagir hane -

Mercanda Uzunçırşı başında Kilit hanı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş oda, teraça. mutpak, terkoıı, kuyu, 
elcktiri~ hal'i ilç katlı kAgir hane, acele 
ııaulıktır. 

Talip olanların Sirkecide lhsıniye ın· 

barına müracaatları . 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

İ ı arı yanlar : 

Orta tahsilimi - bitirdim. Resap 
biliyorum. Her türlü işi yıpanm. Vakıt 
M. D. 

On yedi yqındayam - Avukat 
nezdinde \'eya bir ticaretanede iş anyo· 
rum. Vıı kıtta (l ı ) rumuzunA müracaat. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Lisan dersleri : 
Az zamanda mükemmel surette .Fran

sızca öğrenmek isti renlcrle tercemc 
1 1 " Vıkıt vasıtasilc ettirecek yazısı o sn ar " 

Gayur Beye müracaat etılnler; şerait 

mutedildir. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Aranan eşya: 
Alman markalı iyi bir piyano aranıyor. 

l>· u olanlar Vıkııta S. C. rumuzu-
ıyanos 

na mUracaıt etsinler. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Liseliler orta mek
tepliler: 

imtihanlara hazırlanmak ıstı \·orsanız 
Vakit sazetesindc M. Gayur ·adresine 
müracaat ediniz. Şerait mutedildir. .............................. 

Müteferrika iJanlar 

LOksenburg - Spor ve gençlik 

Ekler - Olana 

Melek - Bir an için 

Alkazar - Odesa casusu 
Opera - Uçurum 
Şık - Anaforcu 

Elbamra - Caz mugannlsi 
1 

Millt - Altın 
1 Asri - Zehirli kadın 

Alemdar - Günah sokağı 

HilAI - Nuhun gemisi 
8efiktaı Hilll - Mel' un tlli 

Konser Fransız - Stgetti 

Tiyatroları 

DarüJbedayi -Evdeki puar ... 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Elli Lis, İrena, Nandi 
Balet T almaç ve Slril 

Makaim - Jülyet Jırarden, Duo 

Kleo İris, Lukas Trio 

Mulen Ruj - Arizona 
Dobo revü 

Tlrkuvu - Duo Sar.neli 

1'epeba,ı iiga/r03unda hu a~m saat 
21,30 da . 

Evdeki ŞEHREMANETi 
pazar ... 
Komedi 
4 perde 

Nakleden
ler: Bedia 
Muvahhit, 
Vasfi Rıza. 

~~ ~ 
l ı ııı I 
11111111 

Bu a~şam içi" liatlarda lenzfldt 
yapılmışltr . 

rum. Nümune sörmck ve sipariş vermek 

için Ankara caddesi Muallimler kitapa-
nesine müracaat 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Açık ınuh4bere : 

Adresleri matbaamızda M. - S. C. 
olarak göstermiş olan karilerimizden 
namlarına gelen mektuplan aldırmala-

nnı rica ederiz. 

Bir liraya - !10 / 40 ~b'adında 
kratpo~taldan ~ııra kal cm portre ) apıyo- i 

• 
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Ge çfik. cınked 

= d = Bu harflerle bir darbı mesel Mevzu set besttı r. Hu hatta ~ yar ımı ~ 
~ Genç ve mektepli okuyucu- ~ ifade edilmiştir. Cümleyi halle-r,cnç ve mektepli kari'erimize 

yeniden bir hi .. aye müsa'>akası 
açıyoruz. Müsabakanın şartları 

~unlardır: 

1- Mevzuunuzu 500 kelimeye 
sığacak bir şekiıde intihap edi-

nız. 

- - diniz ve bize bildirinjz, 
~ Jarımıza faideli yardımlarda i 
- - Geçen kaftaki bilmecem!z: % bulunmak istiyoruz, Bu yardı- ff 
j mın hedefi genç ve mektepli ~ Haftanın beş gününün isimlerini 
~ karilerimize alacakları şeyler- ~ saymadan söyleyiniz idi. Hal e-
F de ucuzluk temin etmektir. ~ eli miş şek i şudur: 
~ Daimi okuyucu şartını ka- ~ 1 Evvelki gün 

2 - Mevzuunuzun 

AZİni tayin ediniz. 

i zanmak için gençlik say~fasın- ı'° 2 Dün 
hududunu E da neşretmekte oldugumuz 

~ "Daimi okuyucu kuponu,, 3 - Bugün 

3 - Hıkayenizin başı ve nı-

1ayeti mantıki surette birbirile 

alakadar olsun. 

F n?,an 10 ~a~esini gazetemize 

1 
4 

_ varzn 
~ gondermehdır. .1. ı 

g Bize 10 tane gençlik daimi 5 - Obiir giin 
~ ohuyucu kuponu gönderen 
~ okuyucumuza, kariimizın resmi ( Hal eden er 

4 F 1 =-_E yapı•tırılıııış "Va kıt ka~tı,. m 1 - Üsküdar yirmi birinci - aza teferrüata kabılıp "" 
~ vereceğiz. Bu kartla is mlerinı ilk mektep beşinci sınıf talebe-

mevzuu dağıtmayınız. 

5 - Mevzuunuzu 
olduğu halde hayattan 

§ gazete ile ilan edeceğ miz ma· ' sınden 16:.l numaraiı lsmaiı Hak
mümkün ~ ğazalardan tenzilatlı a . ış ver;ş 1 hı B. 

E yapacaklardır. ; 2 _ Üsküdar orta mektep 
alınız. g Jf. Daimi okuyucu kuponla ta ebesinden 168 numaralı Ap-

6 - Yazılarınızı kağıtların ~ rmdan 10 tanes ni gönderen . ıuhan insan B 
~ kariimizin v~esmini ga1etem·zde l 

bir tarafn:ıa yazınız. 

7 - Yazılarınızı Vakıt Genç
lik adresine gönderiniz. 

8 - Yazılarımz okunaklı ol-
rnn. Ve yazı arınıza bir de fotoğ

raf leffediniz. Birinci ge'irsenız 

resmıniıi de neşretmek istiyoruz. 

E neşredecegız. 3 - Bursa e kek lisesi tale-
~ lf Kuponların '' Gençlik besinden 132 numaralı Fehmi B. 
'~ VAKlT,. adres le gönderilme- 4 - Erkek mua ım mektebi 
~ si rica o'unur. _ ta.ebes.nden Adnan B, 
~ıımıı111 111ıııııı11ııııııı11••"'''''111ıııı1111ıııııııııı111111ırıııııı 111ıııııı1~. 5 - Darüşşafaka lisesi tale-

Daimi okuyucu· 
lara : Kupon: 7 

besıoden l'e"fık Beyıer birer 
kıtap kazanmışıardır. 

Hikaye müsabakamız 
f Meş ur insantar 1 
h J uıes Mıl heıet ,, ·•Jüı

mışöle,, "t- r ansız ta· 

500 kelimelik hikaye miisabakasında 
haftanzn birincisi 1 zzet Beydir 

Hikaye müsabakamızda birin· 
ci gelen Erkek muallim mektebi 
üçüncü sınıf talebesinden 709 
numaralı izzet beyin hikayesini 
dercediyoruz: 

Baharda solan çiçekler 
Sabahleyin yedi vapurundan 

çıkbm .• 
Sisli bir ha-

va... hafif bir 
yağmur ... Bir ta
raftan Emınönü-

ne, diğer taraftan 
Karaköye gi
den ebali Köp
rünün üzerinde 
bir nehir gibi 
akıyor ... Ben de 
bunlarım ara-
sındayın. Bir &~ek muallim me/r;-
gazete müvezzii ıebt talehesfnden 
bağrıyor ... Ye- lzzrt B. 
ni bir cinayet : 

"Zühtü paşa ilk mektep mu
allimlerinden Necdet B. nişanlısı 
Mualla hanımı bir Tıbbıyeli 
gençle görmUı. Bundan muğber 
olan Necdet B. hamil bulundu
ğc tabancayı çekerek ateş et
miş.. çıkan mermiler her iki 
genci de öldürmüştür.. Katil 
derdest edilmiştir .. ,, 

Zavallı Necdet, muallim mek
tebini bitirmeden ailenin yega
ne erkeği olmuştu. Semtlerinde 
oturan ve aynı meslek mektebi
ne devam eden MuaJJa ile se
viştiler... Ve nihayet Necdet 
mektepden mezun olduğu sene 
nişanlandılar... Çok mesuttular .. 
Seadet aralarında adeta el ele 
tutuluyordu. Bu iki gencin ku
racağı yuva asırların ezici kuv-

vetine mukavemet edebilecek 
derecede ... 

Muhakeme gününü beklemek
ten başka çare yoktu .. 

• 
Salonda oturacak yer yok ... 

Sükut ... ha ,im.er gir yor ... Yıne 
süküt ... hakim tarafından verilen 
emirler ... 

Maznun gelhor ... ne zayıfJaı
mış, ne bitkin ... 
Ağlamaktan gözleri şişmış. 

lstıcvap baş.adı: 
- Ne gıbi b r sebebe mebni 

bu işi yapdınız ? .. 
Diye hakimin sorduğu suale 

cevap vermek ıstedi. Yutkundu .. 
gözleri do uyor .. diz1eri bükulü
yor ... nefes kesiliyor.. düşüp 
bayıldı .. 

* Necdet e karşı karşıya .. 
- Nıçjn yaptın kardeşim? 
Dudaklarını ısırdı.. susmak 

istedi... muvaffak olamadı.. bir 
nehir gibi taştı. Ağladı ... ağladı: 

" - Mualla ile nişanlanmışhk .. 
bir iki sene sonra da evJene
cektik.. mesut idim, mesut et
meğe \.alışıyordum.. Bir aralık 
MuaJJinın halinde bir durgunluk 
sezmeğe başladım .. 

Bir odaya çekilir düşünür ... 
düşünürdü.. Bir gün mektepten 
erkence çıktım. Doğru Mualli
ların evin.! gittim. Odasında 

biraz oturduktan sonra yazıha
nesini karıştırmaktan kendimi 
alamadım ..• Elime bir zarf i ı işti .. 
açtım... Bir Tıbbiye l i gencin 
fotağrafı... bir mektup ... 

Bir nıezar taıı gibi donuk 
kaldım ... 

O gün Bebek bahçesinde bu-

dhçısi , 
JSH • 175Q 

"Jül Mişöle,, Pariste doğ
du aılesi fakirdi. \ocuk ıu~u 
fakir ik ve zaruret içinde geçti. 

Mişöı e alıcenap bir adam 
ve ateşli b r mefküreci idi. Ta· 
rib muallimıiğı etti, sonra hazi
ne evrak muhafız'ığına tayin 
ediJdı. Fakat 185Gde bütün me
muriyetlerınden azleditdı. 

• 1Mişöıe,,nin meşhur tarih eser
leri: 

11 Histoire Romaine,, 11 Histoire 
de F r ance,, "Histoire de la revo
ıution,, dür. 

"Mişöle,, bun ardan başka 
"Du penple,, "L oiseau,. " La 
mer,, "La montagne,, eserlerini 
yazdı. 

" Mişöle ,, tarih vakalarını 
sebepler:ni toplar, içtimai se
beblere irca eder. Mişöle bil
hassa Kurunu vusta tarihinde 
çok derindir. «Mişö'e,, nin üs
lubu çok hassas ve derindir. 
Biıhassa şairanedir. Ve roman
tiktir. 

"Mişöle,, tarihçi olduğu ka
dar da ediptir. Üslubu itibarile 
Fransız romantik edebiyabnm 
mühim bir unsurudur .• 

luşacaklardı.. Tıbbiyeli ağaç'ık 
bir yerde bekliyor... yanm 
saat sonra Mualli ağaçlann 
arasından bir yılan gibi aüzüle
rek geliyor.. Kendime iri göv
deli bir ağacı aiper ediyorum .• 
Bir aralık mel'un diti kendini 
saadet hırsızı doktorun kolları 
arasına bıraktı... yalnız taban
camdan bir ses ve bir duman 
çıktı iıte okadar ..... 

Zavallı Necdet... Zavallı ba
harda aolan çiçekler ..• 

- Son-

Geı1cler Size soruyoruz 
büyük afet nedft' 

' 
f\e~~rlvet için en 
Gençler yann hayata aiz 

hakim olacaksınız sizin düşün
ce1er.niz, sızın aklınıza gelen 
~eyler sizin yeni mantığınızı 

görmek istiyen erin kıymet 

vereceği yegane esastır. Eski 
nesil söz!erini söy edi. Fakat 
siz ki yeni bir ruh yeni bir fikir 
kuvvetıle dünyaya bakıyorsunuz 

bize söyleyiniz 

Beşeriyet için en büyük\ 
afet nedir? 

Düsünce erinizi bize gazete 
yazısiıe 30 satırdan fazla olma
mak üzere bildiriniz. 

Her hafta sıze böyle sual 
soracağız. 

Vereceğiniz cevaplan ( Vakıt) 
genç ık adresine gönderinız. 

Geçen haftaki anketimize 
gelen cevap ardan bazılarım 

aşağıy:ı dercediyoruz: 

Kavilerin silahı 
Ka ecıkıe M. Atiıc! B~1 

d.ı•or ki : 
Cemiyeti akvam?! ne şümullU 

bir isım ne güzel bir kılişe, 
emperyalıst devıetlerın siyaset
lerıne a et olan bu teşekküle 

büyük gayeler atfetmek ne 
gülünç! Ben zan ediyon m ki 
bu günkü " Akvam cemiyeti ,, 
yalnız harp edecek halde bu
lunmıyan mazlum millet'ere em-

peryalistlerin ihtiraslarını bir 
ada.et bır hak oıarak kabul 
etlıren bir kukladır. 

Ayni zamanda hizmeti de 
yok değıl; mazlum milletler 

küçük hükümetler burada haysi
yetlerini korurlar. Acizlerine 
güzel bir etiket vururlar. İstik
balde insanlar makul oldukları 
zaman yapacakları Dünya müt-

tehit milletlerinm idare meclisi 
cemiyeti akvam ismine liyakat 
kespeder şimdiki halde vücudu 
gülünçtür. Ademi beynelmilel 
bir komedinin nihayeti olduğu 
için gilzeldir. 

Beynelmilel komedi 
Cemiyeti akvam 

Kabataş lhesi 10uncu sınıf 
ta,ebesınden Nureddin 

Se. im B. dıyor ki : 
Cemiyeti akvamın bütün dünya 

için faydalı olup olmadığı genç
lerden soruluyor. 

~~~~~~~~~~ 

Gençlik neşrivatı 

Hep gençlik 
Ankarada edebiyatla uğraşan 

gençler tarafından (Hep genç
lik) ismi altında aylık bir mec· 
mua çıkarılmıya başlanmıştır. 

ilk sayısında Solon f ö Konstrük
tör adlı bir musahabe, Nurullah 
Ata Beyle yapılan edebi bir 
mülakat, gençlerin ıiirleri, muh
telif yazılar vardır. Gençlerin 
eseri olan bu güzel mecmuayı 

tavsiye eder ve muharrirlerini 
tebrik ederiz. 

Uzun ıenelerdenberi d• 
millilerini bu cemiyetten 
mağa o:uvaffak olamamıf bir 
aciz ve küçük milleler bu 
umumileştirilmesi daha nıu 
onların yani neticeyi · 
başka çareleri olmıyan 
zavalhlann verecekleri c 
daha açık ve canlı olurdu. 

" Medeniyet ve mede 
tirme ., maskeai albnda 
lerin kavilere ka"'ı esat 
ses çıkarmıyan ve ona kah 
riyakarane hak Yeren bu 
yet bir zamanlar Türlciyeyi 
ve ateşler içinde, aükftt ed 
belki de zevk ve neı'e ile " 
rak seyrediyodu. 

Gerçi Türkler minnetle 
ummaz ve onu kabul etnıel 
edemezdi .. 

Yalnız milli milcahi 
cihanı alakadar eded proter 
suna kartı kulaklarını bk 
malıydı. 

Türkiyenin tamamiyeti 
kiyesini aldırmasın ne ebeıJI 
yeti var, fakat bir mil etin, • 
koca Türk kavminin hoğdıl 
mas nı çalışan~ara lcartıda b 
ve insani düşünceyı meY 
atmazmiydi? .. 

Aciz, ve zaifleri aldata 
mek için kurulan ve ılt 
arzın aallanan tek dişi hükOJl)ı 
bulunan bu hayalet varaın 1e> 

de kalsın! .. 
Onun mevcudiyetini al 

mak ihtiyacında olanlar 
kabul eder!er aldatmak i 
ler de vasıtai melanet o 
arzu ve tasdik edenlerdir • 
gençliği bundan nefsini 
eder. 

iL Al' 
Zavallı bir etiketti' 
lf.ız Ameli havat mt1' 
son sınıf taıebesinden 

Şamive H. diyor ld 
Cemiyeti akvamın faideli 

olmadığını söylemeden 
onu tesb:t etmek isterim. 
miyeti akvam,, ismi albncla 
lanan bu heyetin hedefi 
kavımlara yardım etmek, U 

bir menfaati lemin etaıei' 
çok iyi. Bu takdirde bu t 
nış fevkaJAde faideli ve ıoı"~ 
olur. 

Fakat, hayatta ekseriy•1 • 

ka mevzularda olduğu gi~ıİ 
cemiyet de bazı kuvvetli 
kükmü, tesiri albnda ~ 

· ondan hiç bir menfaat ,f 
nemez. Bu heyetin bit•:,,, 
ması mevcudiyetinden ao 
Jizım şeydir. Baıka kU~ 
tesiri albnda hareket ed 
mevcudiyetten hiç bir I 
beklenemez. Batlı batı~i 1 
her mevcudiyet, yalnız k 
rafından idare olunmatıdat·c" 

Temenni ederim ki b~ ~ 
yet, kavımlann, milletl~_.,l, 
tiyaçlarile, menfaatleri~• ..,,ı 
ıeylerle oğraıır. Hiç bit, 
arasında uygunsuzluk•ar 
sına vesile olmasın. ' 

r Alttarafı 9 uncusayıfaın1 ıd' 



Viyana-Istanbut maçı 18 nısanda yapılacaktır' Fut bol lik maçlarında 

Takımımızın ihzarına derhal başlanmalıdır 

lstanoul Muhteliti Nasıl Teşkil Edilebilir ? 
Viyana muhte itinin lstanbula 

ltlnıcsine artık bir emri vaki 
lltıarile bakılabilir. Son gelen 
;~..,a~a göre takım i k maçını 

nısan cuma günü oynayacak 
"' Pazar günü bir müsabaka 
~ yapacaktır. Yazık ki Viya
lltnın bu tarihi intihap etmesi 
~hte'itimizin bu maçtan evvel 
lal fyaya giderek Bulgarla:-la kar
d' lfnıası imkanını refetmekte
~· Bu kabil olsa Viyananın 
'diıbol Ustatlarına karşı tecrübe 

llıiş ve ledelhace tadil olun· 
~ bir takım çıkarmak fırsa
nı bahşederdi. 

I Viyana ılarm gelecekleri böy
;cc günıle. saatile taayyün et
kten sonra bizler için yapıla

tak fey derhal faaliyete geç
€'ktir. Fakat fikstür ne olacak? 

Cnebi takımları için bir tek 
ttarni müsabakayı bile tehire 
ta · 

lt olmıyan Futbol heyeti bu 
l-;: fe~ bir ay müddetle bütün 
lııaç an geri mi atacak ? Bu bir 
llıese ledir ki ne suretle halledil, y. • 

. cegını merakla bekliyoruz. Fık-
rırn' k ııce ısmen pazarlardan is-
tifade suretile Jik maçlarından 
ancak bir ikisini tehir temini 
~aka.da kifayet edebilir. Gün· 
tr Uzamııtır, pazar idmanlarına 
0Yutıculann kısmı azamını topla
~ kabil olabilir. 

~· 8u ciheti heyete bırakarak 
~ biraz takımla meşfUl ola
\1riz. Bir daha tekrar edelim : 

liiıı elde ne milli takım, ne 
~ İstanbul muhteliti diye bir 
~ dro mevcut değildir. Eski 
~llerbahçe - Galatasaray kom
~ezonu tam'lmen maziye inti
lıt~- etmittir. Şu halde Viyana
)~ kaJ'fı çıkanlacak muhteliti 
'>trıı esaaat dairesinde yeni 
111ıculardaıi teıkil etmek icap 

~t~e.ktir. Bu oyuncular kimler 
t..l ~~lir? Futbol heyeti bunlann 
;;ııc Ye intihabile resmen meş
~ olurken bizim de bir gaze-

ribi ayni tedkikab yapma
~ bittabi biç bir mani yok-

• 8u fıkre istinaden İstanbul 
~telitinin ne suretle teşkiJi 
:l.._~lll aeldiği hakkındaki muta
~zı karilerimize arzedeceğiz. 
-.: .. eli kaleciden başlıyoruz. 
~'. llleYcut oyunculardan hiç 
'af li bir muhtelit için aranan 
ld '-tı cami değildir. Hatta alet
~ llıaçlar için bile kendi takı· 
~ lam bir emniyet bahşeden 
'i.._

1
te)( kalecimiz yoktur. Ra

ltae e Oımanı, kusurlarına rağ
ti~ 11

• d~ğerlerine tercih edebiti
~ti liılalin kalecisi Şevket te 
Y!r~t olarak bir kere tecrübe 
:'4lleo·ı· 
~ 1 ır. Şahsen daka ziyade 
~e. taraftarız. 

--•l cı zayıf, pek zayıf nokta
~ ~lidafilerimizdir. Bu husus
''kt ç bir emin oyuncumuz 

Ur. Mevcutlar arasında F e-

._. , _____________ _ 
nerden, Fürüzan, Galatasaraydan 
Bürhan, Vefadan Hayri Rağıp 
tefrik olunabilir. Sol taraf için 
son oyunları cidden mükemmel 
olan Fürüzan, biraz ağır olma
sına rağmen, adeta rakipsizdir. 
Sağ bek olarak en iyi namzet 
ismini zikrettiklerimizden ziyade 
Beşiktaş santrhafı Hüsnüdür. 
Biz Hüsnü - Fürüzan hattının 
Istanbulda çıkarılabilecek en iyi 
bir müdafaa hatta olduğuna ka
i liz. Şayet Hüsnü muavin oy
natılırsa o vakit bu kombinezo
nun yerine Burhan - Füruzan 
hattı ikame olunabilir. 
Sağ muavin mevkii için bu 

günkü vaziyette Cevattan başka 
oyuncu iraesi kabil değildir. 

Sol için Beşiktaştan Hüsnü, 
Fenerden Reşat ve Ziya Galat:ı
saraydan Mitat arasından gene 
Hüsnüyü tercih edeceğiz. Fakat 
kendisi bek olarak seçiJecek 
olursa oyunu gittikçe yükselt
mekte olan Reşadı son zaman
larda fena oynamağa başlamış 

olan Mitata mqraccah buluruz . 
En mühim ıpü;külat merkeıE 

muavini intihabmdadır. Bu yerin 
senelerden beri lazımı gayri mil
farıkı olarak tanınmış olan Nihat 
maalesef eski formunda değildır. 
Bir ayhk bir gayretle parlak 
vakitlerindeki halini tekrar ikti
sap edebilir mi? Bundan pek 
şüpheliyiz. Bu sebeple şim
diye kadar muvaffakıyet eri
mizin başlıca amılJerinden biri 
olan bu kıymettar oyuncuyu bu 
seferlik intihap etmemeği bir 
mevcudiyet addediyoruz. 

Geri kalanlar arasında Sadi 
ve Sami den daha atletik olmak 
hasebile birincisini tercih ediyo
ruz. Sadi, Zekinin mütemadiyen 
uğraşması neticesi olarak, oyu-
nunu değiştirmiş, ince .tmiş ve 
teknik bir santrhaf haline gel
miştir. Fener mühacim hatbnın 
parlak akınlarında Sadinin pek 

mfihim rolu vardır. Şu halde 
ideal muavin battı bizce Hüsnü
Sadi - Cevat şeklinde teşekkül 
etmek icap eder. 

Akıncı hattında fazla yorulma
mağa ihtiyaç yoktur:F enerin beş 
oyuncusundan terekküp eden 
mühacim hattı aynen alınabiJir. 

. Maamafih biz bunda bir tek ta
dil y teklif edeceğiz, 0 ia sağ 
açıga oyununu pep çok sevdi
miz Niyazinin yerine Leblebiyi 
ikame etmektir. 

Bu izahattan muhtelitin şu şe
kilde teşekkül etmesi lazım gel
diğini anlıyoruz: 

Rasim 
Burhan f üru zan 

Cevat Sadi Hüsnü 
Leblebi Alı\ Zeki Muzaffer Fikret 

Bu takım, nazari olarak, çı
karabileceğimiz en yüksek ta
kımdır . Fakat tatbikatta da 
böyle olup olmadığını arılamak 

için idmanlar arasında rötuşlar 
yaparak kaltde Osman, bek 
olara~ Hayri Ragıp ve Hilsnüyil, 
muavm hattına Sami ve Reşadı, 
San~!haf olarak gent- Hüsnüyll 
t:crube etmek ic ~ p eder. ye
gane dokunulmamasını istedi
ğimiz hat akıncı hatbdır. Vakıa 
~aşka k'!.lüplerde de Kemal Şe
fık, Rebıı, Eşref Nazım Gazi 
gibi ay~i ~ıymette oyu~cu'ann 
mevcud y 1tınden bihaber deği
liz. Fal at Fener hattının tesa
nüt ve ahengi ve bundan milte
vellit gol yapma kabiliyeti o 
kadar büyüktür ki araya gire
cek daha yüksek bir oyuncu 
bi 'e bunu takviyeye değil, iblAJe 
sebebiyet verir. Bundan dolayı 
hattı halile muhafazada menfa
at vardır. 

Bu suretle teşkil edilen takım 
ekseriyeti azimesi itibarile bir~ 
birine alışmış oyunculardan 
terekküp edeceği için, nisbeten 
kolaylıkla hazırlanabilir. Mamafih 
biz akalli beş altı sıkı ekzeraize 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 
Bu idmanlardan bir ikisini B 
muhtelitile ve diğerlerini Gala-
t~s~ra.y, BeşilCtaş, Vefa gibi 
bırmcı sınıf kulüplerle yapmak 
muvafık olur. Ledelhace bu 
sonunculan, verdikleri oyuncu
lara mukabil, hariçten takviye 
etmek te kabildir. 

Bu mutalaatın tamamile "ob
jektif ,, bir mahiyette telekki 
olunmasını karilerimizden rica 
ederiz. Maksadımız İstanbulu 
en iyi bir surette temsil edebi-
lecek bir takım irae etmektir. 
Futbol hey'etindeki arkadat'a· 
rımızın fikrini öğrendikten son
ra onların tertibi daha muva
fıksa derhal kendilerine iltihak 
edeceğimizi katiyetle temin 
ederiz. 

Buna intizaren yapılacak ilk 
şey derhal işe başlamakbr. İd
manlar taakup ettıkce bu mtı
him bahse yeniden avdet ede
ceğiz. 

Menemenli - Zade 
Hava/fak 

Avrupada 

Güzel Elenin 
izdivacı 

Amerıka " Tenis ,, kırahçası 
güzel ( Elen ) in izdivacı de bde
besiı, daratsız vukua gelmiştir. 
Mis " Elen ,, Kaliforniyade kü
çük bir kilisede evlenmiştir. 
Zevci M. "Frederik Modi,, dir. 
Mıs " Elen ,, oyun oynarken asla 
gülmez bir kız olduğu halde 
izdivaç günü alınan resimlerin
den anlaşıldığına g<ire gayet 
şendi. 

Mis " Elen ,, in evlenmesi te
niste rakibesi olan mis "Lilide 
Alvarez ,, in şampiyon olmak 
ümidini kuvvetlendirmiıtir. Şim
di mis "Elen ,, misteris " Modi ,, 
olarak bal ayını geçirirken mis 
" Alvareı ,, ayaklarında " ski ,, 
olduğu halde " Şenmoriç ,, civa
rında mümareseler yapmaktadır. 

Galatasaray Vefayı, Be
şiktas Ist .. Sporu yend0 

f 

' 

Don'/r.iJ Galatasaray - Vefa maçından giJzel bir enJlanlane 

Likmaçlan ikinci devresinin 
ikinci haf tası, dün oynanandı. 
Beııkta,ta lstanbulspor, Vefa 

ile de Galatasaray karşılaştılar 

Netice ilk devreClekinin ayni: 
GaJatasayla Beşiktaş rakiplerini 
mağlup ettiler. 

Lik maçı Beıiktaşla İstanbul 
spor oynadı. Hakem Vefalı Sa-
im Turgut B. İstanbulspor takı
mı sahaya bildiğimiz kadrosile 
çıktı. 

Betiktaşta ufak tefek deği
tiklikler nazan dikkati celbet
diyordu, Meseli geçen maçta 
for hattında oynıyan Feyzi sol 
muavin mevkine geçirilmiı, hü
cum hattına Hayati, Nafi, Nazım 
Şükrü, Eşref' le yeni bir şekil 
verilmi9ti. 

Müsabaka heyeti umumiyesile 
fena olmadı. tarafeynin müte
kabil gayretlerile vakit vakit 
pek heyecanlı cereyanlar gös
terdiği de oluyordu. 

Her iki taraf ta bir çok fır
aatlar kaçırdı. Daha doğru bir 
tabirle fırsatlardan istifade 
edemedi. Neticede Betiktaş fiç 

sayile galip geldi. 
Fakat buna rağmen Beşiktq 

iyi bir oyun gösterememiştir. 
Takım galibiyet sayılarının 

ilk ikisini birinci haftayimde 
Şilkrfi ve Hayati'nin gayretile 
kaydetmiıti. İkinci devredeki 
ilçDncU golü Nafi yaptı. Sayılara 
rağmen Sükll ve pek bozuk 
bir oyun oynamışlardır. 
Bu maçtan sonra Galatasaray-

Vefa maçı yapıldı. Hakem 
' Şerafettin Beydi. Vafa takımı 

eski kadrosunu ve tertibi mu
hafaza ediyordu. Galatasaraya 
gelince fayanı dikkat bir deği
tiklik herkesin nazarı dikkatini 
celbediyordu. Nihat sağ iç 

mevk:iine geçmiıti. Onun ye-

rinde Mitat oynuyordu. Diğer 
cenah hafları da Şükrü ile Mu
ammer. 

Muhacim hattmm sağ açığın
da L. Mehmet, sol açıkta Ke
mal Şefik oynuyordu. Ortada 
Necdet ve onun sağında, solun· 
da da Nihatle Bekir. 

· Galetasarayın bu yeni tertibi 
diln Vefanın karşısında müsmir 
bir oyun gösterdi. Nihat mu· 
hacim hatbna enerji ve canlı-
lık getirmişti. ' 

Galatasarayın bu muyaffak 
oyununu asıl ikinci devrede 
gördük. İJk haftaymı Vefa çok 
güzel oynuyordu. Bunun karşı
sında Galatasaray henüz yen; 
ıeklini layıkile işletemiyordu . 
Fakat gene ilk golü yapma~ 
Sankırmızılılara mUyesser oldu 
ve ikinci dene umumiyetle Ga
latasaraym faikiyeti altında geçti. 

Galatasaraym itk golüne Ve
fa mukabele etmekte gecikme-
yince oyun pek meraklı bir ce
reyana girmiş oluyordu. Lakin 
ikinci derecede faikiyeti mahsUs 
bir hal alan Sarıkırmızı bu 
bera~~rliği. çabucak bertaraf etti, 

Sagıç Nıhat şahsi gayretle i
kinci sayıyı yaparak takımım 
galip mevkiine çıkardı. Bir az 
sonra arkadaşlara kendisini takip 
ederek iki gol daha yaptılar, 
musabaka 4-1 Galatasarayın le
hine bitti. 

/kinci takzınlar 
arasında .. 

Öğleden sonra yapılau birinci 
takım maçlarından evvel i.ldnci 
takımlar da likmaçlarına devam 
etmişlerdir. 

İlk önce Beşiktaşla İstanbul
spor oynamış, dört sayile galip 
gelmiştir. 

Bundan sonra Galatasaray 
Vefayı 1-0 yenmiştir. 



San' at uğruna 
Kocasını boıayan 

kadın 
Avrupamn me,hur filim aan'

atklrlan aruında ,ahret uhibi 
olan Marya F orda ıeçenlerde 
koca•ı M. Kordadan aynlm'f, 
bu aynllf oldukça merak uyan
clırmqtı, Maryanın Londrayı zi
yaretinden istifade eden lnıiliz 

pzetecilerl oaaala mlUAbt et
miıler ve kocumı niçin b01&dı
jını ıormuılardır. Maryanın ver
diği cevap ıadur: 

. «Bir aktria, hiç bir vakit iz
divaç noktai nazarmdan bir ka
dın •ayılmaz.Kocamı botamamm 
•ebebi de budur. Yolma kocamı 
seviyordum. ikimiz de aan'abmız
da devam edebilmek için ay
nlmağa karar verdik. Bundan 
sonra evlenecek deiilim. Tekrar 
evlenecek olursam, lCocamı bo
ıamamla katlandıj1m fedakArJıj1 
kaybetmif olurum. 

" Kadınlar o kadar •llr' atle w
tiklil ihraz ediyorlar ki bu yOz
den bazılan evlenmeği Ye bir 
erkekle arkadqhk etmeği ter
cih ediyorlar. 

"Gerçi ben hlli docamla be· 
raber yqıyorum, fakat ikimiz 
de serbeat ve mOıtakiliz." 

Ceklerin milli iairi 
öldü 

Çekoalovakyanın methar milli 
piri Alow Yira•ek birkaç sin 
enel vefat etmiftir. Aloia ~k 
fakir bir aileDİD otla ol 1851 
ıerıeainde klçllk bir k61'Z dot
muftar. 

Çelrler tarafuada milb bir 
blıraman olank takcH. olunan 

Meraklı Şeyler 

Bir kaya üzerinde 
Bir milletin tarihi 

1 

Amerikada sarp bir kaya üzerine 
Amerika tarihi yazılacak 

Ve meıhur adamlarının heykelleri oyulacaktır ! 
Enelcede yumıttık. 

Amerika mtlttehit hn-
k6metlerinin tarihinin bir 
daj kayuınm berine 
hakkı tekarrllr etmifti. 
Kayanın &zerine evvel& 
V llfİDıton, yeffenon , 
Liakola ve Ro:neltin 
heykelleri laakedilecek 
ve Amerika tarihi bu 
heykellerin yuma J•
alacaktır. Banu ,.pma
JI dlflbaen at, •bık 
dlmbur reisi Kaliçtir. 
Kaliç, cenubi Dakota 
Yillyetinde ..,abat 
ederken Blak Hila te 
bunun için çok mOna
aip bir yer babnat
tur. y azalacak ,..., bet 
yllz kelimeden ibarettir. 
Kelimeler, pyet 
derin hlkedile
cek Ye bu mret 
le bunlann mil
yonlarca HDe 
..,_..obam.
da temin ohi-
aacaktır. · 
Heykellerle ya

zanın klkeclile
ceği kaya 1000 
kadem irtifam
da olacak, hey-

kadem olacaktır. DDn
yada ban lardan btıyilk 
heykel yoktur ve ıim
diye kadar yapalma
mlfbr. Rodoa heykeli 
119, Mwr ebnlhevli 
66 kadem irtifamdadır. 
GDnet daima heykel
lerin laerine dopcak 
ve bu mretle manzara 
18 mil meaafeden ı&
rtılecek tir. 

Amerik&DID 50() 
kelimelik tarihi, Kuliç 
tarafından yazılm'fbr, 
henii& banlann hlkkine 
baılaDJlmamakla bera
ber blltlba bu &bide
nin reİ•İ cllmhar Ha
verin devrinde ldışat 
oluamua pek muhte-

meldir. 
Bumnazum e

Hri Tlcude ıe
tirmiye çahtan 
heykeltrq •
,...·~ Borı
lumdar. Ame
rika hllkbıeti 
bu İfe 250000 
dolar tahü et
mİf, bwıa mn
muil bir meb
lli da ahali 

kellerin her birinin çenesinden bluma kadar bo,u601 tuafmcla teberrll edilllÜftlr. 

bu pir, daha renç ,atta tiir uatı intihap eclDmiftir. Ôldtıp Kolombya hukuk 
yumıya batla .... •aralan din ıDn blttthl Çekoala..Jqada milli profesörleri 
muharebelerine ait eaerler ka- matem ,.pabmfbr. At k 
~ ~b: .. :::..ı: lran san'abnın eş püs ürüyor 
vak'alan tuvir ederek ,ahret Ajau telıraflan pçenlerde 
al........ h 1 . ..1_ı...1 

Aloia, yanm uardan ziyade 18 eser erı Nevyork poliainln, orawuu ml-

denm eden edebi faaliyeti - :e:1rd'.'!.7ı~::. ~~ 
eanuuıda 50 den fula eaer Geçenlerde la,Utere htıkAme-

bmalan:I k dijiai ve bu buaata bir kan 
JUlllll ve u pe çop tile ltalya h6k6meti arumda vu- liate yapddıjam blldirmiflerdi. 
elit• liuaMra aaklohuamuftur. ku bulu mlbakere ve itillf 
Aloİ8 1920 1e1a-= .. de 81... I Ne~ poJiılain bu kararı, 

l -
lSansörce ka 
olunmuştu 

Fransız sansörünün 
bQI ettiği deniz elb 

Deniz 1utwı..... 
eden ve Tlcutlarmm ıt1Mf 
tından da istifade etmeainl 
yenler oturdukları otelden 
yerlerine kadar deniz ma 
rile ıitmeyi tercih etmekt 
Yalnız bazen bu elbiHler 
açık saçık oluyor ve bir t 
tenkitleri davet ediyordu. 

Bunun herine bu gibi el 
leriD amBr edilmesi te 
etmiı Te resimde g6riilen 
Frama Polia mOdnrl&ğtl 
fmdan ta•vip edilmiftir. 

Kolombiya darolfnııunu b 
profea6rleri tarafından ıid 
protesto edilmif ve bu h 
pzetelerle muhtelif teb 
nepolanmuttur. 

Amerikalı mnderr:.ıer, bo 
rarm Amerikan hllrriyetine 
kmtabça bir tecavtlz old 
ilin etmektedirler. 

- - neticeainde talyadaki en kıy- ------~-4...,..,. _____ _ 
--M-llllm-.n--t-h-M-.-.,--pllllolarda-----kad-e-hl-e-lçki--.. -bl-mum--ı -.. -e-

11
-e- metli aan'at eserleri Londraya 

decek. -Gaz•teler - g6nderilmiı ve bunlar azim bir Bemard Şovun heyke 
rajbetle halk tarafmclan tama .. 

edlhnifti. 
Son posta ile relen lngilizce 

ıazetelerin verdiii mallmata 

1

. g&re lngiltere bnklmeti buna 
mtlmuil bir meseleyi İran hO

I ktmeti ile mlizakere etmekte-
' dir. Bu mllzakere de mavaffa
; kiyetle neticelenine lramn bir 
1 çok un'at defineleri Londraya 

nakledilecek ve bunlar da bir 
mnddet te,hir edildikten ıonra 
iade olunacaktır. 

Bu aan'at defineleri aruanda 
talılarm •raylannda mahfuz 
olanan •• ıimdiye kadar bir kim
ae tarafından g6riilmiyen nadide 

Bundan bir iki w enel Nobelin edebiyat mtlklfabDI 

- &t1Hılık1 flmdlden .sonr• lutdelıle rala J'oA / lulbe
rin o""1a I 

eserler de vardır. lrandan g6n
derilecek eMl'ler aruuıda halı
lar, YUOlar, mlhehhep yazılar, 
mlcevherlt aillhlar, muıiki llet
lsi. İflemeli kumatlar buluna

.ııf, fakat buna almam11 olu methur lrlanda edibi 8ernaıd 
tamnmıı. Ba resimde methar edibi, Davidıon ismindeki A~ 
heykeltrqma poz verirken g6rtlyonunuz. Heykeltraı Davi 
ba.tl Londradald atelyeaiDde yapmlf Ye cidden muvaffak ol - Bis fiıe11i dikip lpneslnl de bUıria be flllW / caktır. 



Zampara Kır al 
~------------------------·------ ~1----~ Madam dü "Bari,, nin nişanı 

lki tarafına birer erik iliştirilmiş bir salatalık!.. 
lıte madam dü "Barri,, nin ehil olanlara 

verdiği nişan bu idi .. 

I Bundan başka bir çok kimse
er on beşinci Luinin memleke
~in en sağlam zamparası oldu
IUnu ve bir "bari,, doldurmağa 
Çalıştığını söylüyorlardı. Fransız 
Çt "bari,, fıçı demek olduğun
dtn bu cınas çok hoşa gitmişti. 

Parlömentonun 1 O kanunev
•el 1770 tarihli bir kararınca 
P&rlörnento azası mamelikleri
tai, hürriyetlerini, başlarını kı
ttlın uğruna fedaya hazır ol
duklarını bildiriyorlardı. 

Bunun üzerine bir karikatür 
Jtpıldı. Bu karikatürde kıralın 
'lrafında başvekil, tahsilat u
lllu111 müdürü ve kontes dü"Barri,, 
~rnıuşlardı. Parlömento reısı 

ılın önüne baş dolu bir kü
Mlc ıepet, kiseler ve s .•. .ler 
f'tirip koyuyordu. Başvekil ka
~lltr, tahsilat umum müdürü 
'&eler ve gözde ise s ... ler il

lerine hücum ediyolardı. 
Sokaklarda kaba kaba şarkılar 

lelcrar ediliyordu. En meşhurla
llladan birisi ıu idi. 

Fransa kaderin bu ımi.f 
Kadınlara oyuncahın 
3alcire lcurtarmıı idi 
.Jroıpudan batacaksın 1 

Hiciv her taraftan yağıyordu. 
~kan küçük ı isalelerde en ka

en akla gelmez rezaletler 
~Ydediliyordu. Kontesin mazi
hl &ayıp dökülüyor, günü gününe 
~eketleri teşrih olunuyor. Ki
~ınJe göruşülse hakkında dedi-
0du çıkarılıyor, en ziyade hüs

llli niyetle yaptığı hareket fe
"-Ya çekiliyordu. 

\t 8ir tarafta " Şuazöl ,, aleyh
~ rları tarafından takviye edilen 
\la etekli cizvitlerin gizli gizli 
t:la~dıkları rivayeti yıyılıyordu. 
~l~t cemiyetinin avdet etmesi 
\ lıkesi ileri sürülüyordu. Ma
~ dn " Barri ,, cezvit taraf
"- olduğunda bazı ları cezvit
M.. arasında aşıkları olduğunu 
-..1Jernekten çekinmiyorlardı. 
l.~l>iğer cihetten Paris orospu
;:"lllın mlitemadiyen madam dü 
'a a.rri ,, ye istida vererek polis 
~ '-ltırnnden tikayet ettikleri 
~~\lnun neticesi olarak mil
--~ artık hiç bir umumaneye 
'd.11a atmadığı rivayet ediliyordu. 

~ledik~erine göre bu kızlar
Çoğu kontesin mahremiye

e yaşamış olduğundan, o da, 
· e kendi için talep ettiği 

l«itüfleri onlara k!lzandır-
J:'· İçin ne mümkünse yapmış. 
•llıakıka Paris polis müdürü 
lakası dahilindeki umumi 
•i bütün karhanelerin hasta

trin nezareti ile mükellefti. 
tia• Ve kontes dü " Barri ,, nin 

1 hakkında kaleme aldığı 
~·rlardan bir nebze bahsettik. 

lVlyet edildiğine göre, po-

cllllldllrü M. "Dö Sartin,, defi 
et · · h Çt le •çın er köte başına bir 
b·o~durmuştu. Bunu gören er 
• •rıbirlerine:"Görüyor musun, 
~e işe yararmış!,, diyerek 

d eyı telmih ederlerdi. " Mu
~llla işaret ettiğiniz veçhile 
'' F'aransızca fıçı demektir. 

-
Madam "Dü Barri,, yeni bir 

nışan ihdas etmiş. Bu nişana 
"Sent Nikol,, nişanı deniliyor
muş. Çünkü o sırada pariste 
Nikol isminde bir şarlatan firen
gi tedavi edermiı. Madam Dü 
Barri nin nişanına mazhar ol
mak kolay değilmiş. Nifanı ala
cak kadınlar on muhtelif kişi 
ile yattıklarını ve üç defa kadın 
hastalığına tututdnklarını isbata 
mecbur imişler. Erkeklere gelince, 

bunların nişana layık olup olmadık
larını bizzat madam "Dü Barri., 
tecrübe edermif. Alameti fari
kası göğse takılan ve takıldığı 
tarafta iki küçük erik yerleşti
rilen uzun bir salatalık imiş. 

"Dü Barri,, bu nişanı ancak 
kendısini memnun edebilenlere 
':erirmiş. Fakat böyleleri o ka
dar çokmuş ki nişan alanların 
hesabını tutmak zormuş. 

Gine dediklerine göre genç 
Vikont Dü Barri kontese bazı 
gayrı sıhhi hediyeler vermiş ve 
kontes te bunlan kırala mal etmif •.• 

Bundan sonra sultan hanımın 
mazisindeki hali sayılıp dökülü
yordu. Kontes Anj Pikpüs is
minde bir papasla köylü bir 
kadından bir manastırda doğ

muş ve on yaşına kadar orada 
büyümüı. O yafta açık gaz bir 
pezevenk kadm bu mübarek 
nesneyi alıp F ransada gezdir
meğe başlamış. 

Kız on beş sene müddetle 
dolaşmadığı yer bırakmamış. 
Pc:riste her türlü adamla yat
mış. Nihayet aşiklarında biri 
ona acıyarak bazı nasihatlarda 
bulunmuş; o da kont dü Barri 
ile birleşerek bir kumarhane iş
letmeğe başlamıf. Sonralan yüz
bin frank borç ve bir araba 
sahibi olmuı. Kendi.ıinden hoş
lanan bir sevici kadin kıralın 
baş mabeyincisi "Lö Bel,,e tak
dim etmiş ve onun dellletile 
saraya yerleşen kaşarlanmış 
orospu orada bir prenses, iki 
nazır ve birçok namuskir adamı 
kovdurmağa muvaffak olmuş. 
Ya o küçük apartmanlardaki 
akşam yemekleri için söylenilen
ler ... 

Kontes dü " Barri ,, bu ye
meklerde eıki zarafet yerine 
kerhane aleminin kabalıklarını 
ikame etmiş. Kontcain sevdalısı 
olan madam dö " Mirpua 
"P k "' ar oser ,, deki güzel kızlar-
dan bir başkasına fazla rağbet 

_gösterdiğinden gözdenin hışmına 
uğramış ve gözde onun ye. rine 
meşhur ahlaksızlardan olan mar
ki dö " Şabriyak ,, ı dost edin
mış. 

Hatta marki bile bunu ikrar 
etmiştir. 11 Montelimar,, da sür
gün iken kontes dü " Barri ,, 
nin gözdeliğe yükseldiğini işit
mi şti. Alayına mensup yirmi kadar 
zabitin yananda " Amma yaman 

adammışım!,,diye bağırdı ve neden 
diye soranlara : " Müptela oldu
ğum belsoğukluğunu ondan ka
zandım. Elbet şimdi mükafatını 
verir demiştir. 

( bltm~Jt) 

Gençlik 
anm~eti 

( n .. ı ı :ınıfı <.rııı.Jık ~.ı}ıf.ııııızıla 

l\lliislenılikeler varken 
ola11uız 

Erkek muallim mektebi 
talebesinden Adnan Epup 
B. dıyor kı: 

Cemiyeti akvamın teesssüsü 
ıçın her şeyden evvel bütün 

milletlerin hür ve serbest olma
sı lazımdır. Haıbuki dünyanın 

yarıdan fazla insanı esirdir. Ar
zın en geniş kısmı müstemlike
dir. Esirler kurtulmadan, müs
temlikeler istiklale kavuşmadan 

Cemiyeti akvam teşkilatı: Esir
ler siz boyuna esir kalın, müs-
temlikeler siz hürriyete ve istik
lale veda edin demektir. 

Cemiyeti Akvam bir 
muharebe cemiyetidir 

İtalyan ticaret mektebi birin
ci sınıf talebesinden Alaeddin 
Sami B. diyorki : 

1918 senesindenben İngilizle
rin kurdukları bir meclis vardır, 
buna «Cemiyeti akvam» derler. 

Cemiyeti akvam bir şekilde 
doğru olabilir; eğer bütün dün
ya milletleri hür ve müsavi o-

lursa, ve o zaman bunlar müsavi 
şartlarla bir anlaşma temin e-

derlerse, o zaman "Cemiyeti 

akvam,, ın manası vardır. Hal
buki timdi dünya bir takım 
emperyalistlerin arasında taksim 
edılmiştir; meseli 45 milyon İn
giliz 365 milyon uk bir insan 
kütlesine hükmediyor. 

Ve böylece bir tarafta esir
ler, bir tarafta hakimler varken 
bu Cemiyeti akvam değil, ga
liplerin cemiyetidir; tabii bu 

dünya sulhuna değil; dünya mu
harebelerine hizmet eder. 

Laftzr ! 
Kızıltorakf a Kadıköv Ali 

tic4ret mektebinden H. Su
at B. d(yorki: 

Bugün umumi bir sulh gibi; 
Cemiyeti akvam da mümkün 
değildir. Mümkün olsaydı çok 

iyi olurdu. Olamaması milletler 
arasında fikir ve kanaat fark-

ları ve menfaat aynlıklarının 
pek çok olmasındandır. Milletle-

rin menf aatları ne zaman telif 
edilirse, ne zaman bütün mil-

letler ayni şekilde terbiye edi

lir ve araiarında fikir farkları 

kaldırılırsa o zaman dünyada 
milletleri temsil eden bir mil-

letler cemiyeti teşki ı edilebilir. 

Fakat bugün için buna imkan 
yoktur. 

Bugün Cemiyeti akvam da ya
landır. Size bir misal göstereyim: 

Büyük karpte İngiliz silah 
fabrikalarının sahipleri top, tü
fek, cephane satmak için b=ta-

raf olan F elemenge gönderip 
Almanlara satıyorlardı . Bunu 
yapanlar İngiliz milletini sev
diklerini söyliyen ve İngilizleri 
harbe sevkeden adamlardı. 

Kendi çocuklarını kendi 
ıattıkları silahlarla öldürten 
böyle insanlar varken sulh sözü 
ve bunların teşkil ett ı kleri ve 
İngilterenin damgasını taşıyan 
Cemiyeıi akvam laftan başka 
birıey değildir. 
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DÜŞKÜNLED :2 
Ana 

Yazan : Sadrı Etem 
Dünkü kısmın hülasası 

{ Şcrn•a ddik.ınlm 'akaladıkr.ın ~onra 
01111 elındcn kaçırııı:ık ıstPml\or ı,r.ııla 
delikanlı' ı ı.ıhrık cdi\ ordu. Bunun için 
dcl.ik:ınlı) a kah alnını. k ih lıile~ini gos· 
tcrı\or, ıç ~ıl-ıntı ınJaıı h:ıh,edn oıdu. 
Nıh:ı) et dclıkanlı kadının bileğini 'aka
l:ıd ı 'e kadınııı başı ddıkanlınııı ba~ı 
gu~sü ustlinc duştu ... 

Gün ler bo) lece geçerken kadın bırgtin 
k:ıdın kocasın:ı: 

~ Cebeyim, dcdL ,'inıı-;er huna 
i ı!anmak İ:ıtcmedi. Fakat kadının gebeliği 
bı r hakikat idi. Bu hakikat hem karıyı, 
hem koca)ı "arsu. ikisi de dü~ünmeğe 
başladılar. lki,inde de para, pul namına 
hir şeyler ) oktu. Kntl ın gebelik işini 
delikan lı ya aı;ncakt ı, fakat del ikanlı Vı)a
na) a tah:silc gitmişti. 

Delikanlı (HendJs) akademiye 
ticaret ve iktısat tahsili ıçın 
gönderildi.. yani kadının bel 
bağladığı kahraman kafesten 
uçan bir kuş gibi pırlayıp gitti. 
Bir daha ele avuca sığmadı. 

Kadının son ümidi de mah-
volmuştu. 

Karnındaki 

oldu. Şinaver 
lince: 

çocuk üç aylık 
her gün eve ge-

- Hanım, bu işin çaresi ne-
dir? Diye söyleniyor ... 
Kadın: 

- Bilmem •.. Diye cevap 
verıyor ... 

Bir gün başabaş verdiler ve 
hesap ettiler.. beı, kundak, ço
cuğa elbiselik, ebe ücreti lohsa 
şerbeti, beşik parası olarak 
anha, minha en aşağı altmış 

lira lazımdı... Bu altmış lirayı 
nereden bulacaklardı, düşündü
ler, taşındılar geceleri uykuları 

kaçtı gündüzleri rahat durma
dılar... Kadın bir gece: 

- Buldum , buldum diye 
uyandı ... Meşhur Siragüzalı 
alim gibi. 

Erkek sordu: 
- Nereden buldun ... 
- B.zim Pirinçpalasın Hanı-

mından altmış lira ödünç isterim 
nasıl olsa kızlarına piyano öğre
tiyorum. Borcumu böyle öderim. 

Bu fikir onlara dahiyane 
geldi. 

"" Ertesi sabah Şemsa erkenden 
Pirinçpalasa damladı. Kıza daha 
ders vermeden: 

- Hanımefendiye söyleseniz 
biraz kendisile görüşmek isti-
yorum. . 

Dedi; kız annesine haber verdı. 
Annesi piyano ustasını iki saat 
sonra müsafir odasında kabul 
etti ve onu pek ıoğuk bir ta-
vurla karşıladı: _ 

- Hanım ne istiyorsun dıye 
söze. başladı. 

Şemsa ezildi, büzüldü, kızar-
dı, bozardı: 

,, _ Bir rica bir istirham ... 
" _ Çabuk söyleyin ... 
" - Sizden miihim bir iş için 

altmıt lira istiyorum. Küçük 
hanıma zaten piyano dersi veri
yorum, borcumu bununla öderim. 
Pirinç Palasın sultan hanımı can
landı, zaten ne zamandır. ona 
içerliyordu , oğlunu Viyana
ya gönderdikten sonra her ak
şam şuna karar veriyordu. 

" - Şu piyano hocası olRcak 
kahpeyi karşıma alayım, bir te
miz haşlayım. yüzüne tüküreyim 
sonra da kovayım ... 
Hanımefendi, bunu epi zaman 

evel düşündü, düşündü ama bu 
güne kadar bir türlü kararını 
tatbik edemedi. Çürıkü piyano 
ustası sabahleyin geliyor ders 
veriyor, gidiyordu, halbuki ha
nımefendi öğleden evel uyana
mıyordu, ve çok unutkandı o· 
nun için Şeİnsa ile karşılaşamı
yordu ... 

Bu gün bu vesile ile kartılaş-
tı. 

Ve yekt,.n harekete bafladı: 
«- Ocospu .... Oğlumu ayart

tın ... Kafi değil mi'! 
Şimdı bir de bizi mi sayacak-

sın ... 
Artık senden derı alacak kı

zım da yok. Biz ona Berlinden 
usta getirttik... usta... def ol ka
dın seni bir daha gödim görme• 
sin Konağın önünden geçeyim 
deme... Alimallah uşaklara se
nin vücudunu lime, lime ettiri
rim kahbe... rezil... 

Şemsa, sümsük, silmsük ney~ 
oğradığını anlıya madı. 

Eve döndil Kocasını bekledi. 
Hoş koca11nın bir şey getire· 
v • kt 1 cegı yo uya .... 
Belki kumarda bir parti 

filan vuruverir. dünya bu •. 
Ümidile akşam oldu.. Kapı ça
lındı. Şinaver içeri girdi ve ya
nık yanık seslendi: 

- Yahu.. Bana bak.. iki lirao 

ver .. 
- Yok!.. 
Şinaver kapıya d6ndü.. Yavaş 

yavaş bir ıeyler söyledi. 
Sert ve kalın sesler cevap 

verdi: 
- Paşazadeliğini söylemek 

kolay ama paraları çık ta asa
letini o zaman anlıyalım.. Oyu
nu oyna iyi ... Kazandığın zaman 
al. O da iyi. Kaybettiğin vakit 
kaç olur mu, efendim olur mu 
biç .• 

- Yok canım param yok •• 
- Vereceksin .• 
- Borcum olsun .• 
- Kumarda borç olmaz 
- Paltomu vereyim., 
- Metelik etmez •. 
- Ceketimi de vereyiır. . 
- Lif mı bu da ... 
- Allah aşkına, paltomu ce-

keti saati alda beni bırak. 

- Ne ise senin hatırın için 
bunu aldım. Bu sana ders olsun 
Bir daha oyunda kaybedince ka
çayım deme .. 

Şinaverle çekişen, karakuru, 
siyah redingotlu, lastik yakalı, 
tıraşı uzamış bir mütekaitti .. 
Şinaver evine saatsiz paltosu~ 

ceketsiz girdi. 
Kansı aşağıda geçen şeyleri 

dinlemişti, fazla bir şey sormadı. 
Şinaver de ondan bir şey öğren
mek istemedi.. Karşı karşıya 

somurttular. 
Kara gö2lü, aşık ruhlu baldız 

hanım eniştesini paltosuz ve ce
ketsiz bir halde görünce: 

- Üşürsün enişte bey diye 
boy hırkasını Şinaverin omuzu· 
na koydu. 

( Bilmedi) 
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MEMLEKETTE VAKiT 
\ 

_ _J 

· ıimini şömendöfer 
arşamba hattı tıpış tıpış işliyor
rsiz rekabetler-Milli sermaye 

heder olmasın 
t 

Samsun ~ah il ~6mendlJf eri 
Samsun muhabtrımfz.den: hattı kendisini idare edebiliyor-
Karadenizin yeşil sahillerin- sa da kazanmıyor . 

de ilk lokomotif düdüğünü Bunun sebeplerini ararken 
öttüren Samsun sahil demiryol- memleketin umumi bir derdine 
ları idi. İstiklal harbınden çıktı- karşı çıktım: Yersiz rekabet; esasen 
ğımız ilk senelerde bazı müte- çok mahdut olan milli sermaye· 
şebbis Türk sermayedarlan nın dar sahalarda birbirile bo
feyyaz Çarşamba ovasını limana ğuıması. Vapurcularımızm kabo
bağlıyan bu küçük hattı yaptı- taj iılcrinde rekabet yüzünden 
lar ve yalnız Türk devletinin maruz kaldıkları zararlar iktisa-
değil hatta hususi Türk serma- diyatımızın atisini düşünen her 

vesininde demiryolu yapabileceğini vatandaş kalbinde iç ağrısı oldu. 
ispat ettiler. Bunu tetkik ettim: Halbuki ithalat ve ihracalı
Bu minimini hat çalışıyor mu'/ mızı taşıyan İtalyan vapurlarının 
kazanıyor mu? tespit edilen yer- İstanbul limanındaki muamelesi
lere kadar u:ıatılabilecek mi? nin hala Türk vapurlannın to-

Samıunun iki tarafında, vata- najını tecavüz ettiği işaret edi· 
nın en feyizli parçaları teşkil 1iyor. Çarfamba hattı gibi Sam· 
eden Kızılırmak ve Y eşilırmak sun-Sıvaa hattıııın da kazanma· 
deltalarını limana bağlamak dığı, Bursa ve Kasaba demir 
gayesile başla'nan hattm ancak yollarmın kamyon rekabeti yü-
bir cenahı, Samsun·Çarşamba zünden zarar ettiği ıöyJeniyor. 
kısmı yapılabildi. Buna mukabil memleket içerile-

Halbuki 37 kilometrelik bu rinde hali kağnı nakliyatı cari. 
kol daha 20 kilometre ileride Gemicilerimiz açık denizlere 
Termeye ulaşacak, diğer u~u da açılamıyorlar, otomobilcilerimiz 
50 kilometre mesafede Safraya, memleket içerlerine uzanamıyor-
hatta Alçam iskelesine gidecf'kti. lar. Niçin? Bunun sebebini im-

İlk senelerde bu demiryolunun kinsıı.lıkta iktısadi zaruretten 
:r:arar ettiğinden bahsedilmişti. ziyade sermayedarlaran cesaret-
Sonra devletin de iştirakile bir sizlitinde ve fıkri icattan mah· 
anonim şirket haline kalbedildi, rumiyetinde buluruz. 
ve bu hat hükumetin umumi Bir misal: Çarıamba hattında 
demiryolu prensipleri meyanına tirenin zararına çalışan 50 ka-
girdi. Fakat temdit işine başla- dar kamyondan mlihim bir kıs-
mak için henUz bir karar veril- mı tirketin tarifelerde yaptığı 

mühim tenzilat üzerine Samsunmiş değildir. 
Malatya seferleri tertip etmiş

Çarşamba hattı bu bereketli 
lerdir. Şimdi şirkete hayır dua 

ovanın istihsalatı üzerinde çok 
ediyorlar. Fakat diğerleri hala 

feyizli bir tesir yapmıştır. Hattın 
tesisinden beri bu saha istihsali- yeni bir çalııma sahası keşfede

memişler hala yok pahasına şir
tının üçte bir nispetinde çoğaldığı 

ket ve kendileri zararına işliyor
istatistiklerle sabittir. Vak tile ı ar. 
araba ve kayıklarla bataklıklar- Çarşamba hattının senevi nak· 
dan geçerek sekiz saatta Samsu- liyatı 15 bin tona yaklaşıyor 
na gelen köylüler, şimdi tennez- yolcu mikdarı 250 bin kadar-
züh ıçın, yahut üç beş okka dır. Fakat bu mıktar umumi 
şelc.er, tuz ekmek için öğleden nakliyatın nısfmı çok tecavüz 
şehre inip dönüyorlar. Her gün etmiyor. Hattın inkişafı ve tcm-
küçücük vagonlarile dört beş didi bu yersiı rekabetin berta
küçük katar şehrin kumlu sahili raf edilmesine bağlıdır. İşsiz ka
üzerinden tıkır tıkır hareket ede- lan vapurlarımız gibi zararına 
rek Y eşihrmağın bir tabak kadar işli yen kamyon ve otomobilleri
düz ovasına açılıyor ve tıpış tı- mızın memleket iktısadiyatına 
pış dönüyor. nafi olacak sahalara ıevkedil~ 

Bu ovanın nüfusu 70 bini bu-
lur; senevi istihsaliitı 100 bin 
tona yaklaşır. Giden gelen ka
tarlal' boş değildir. Alış verişçi 
köylüleri taşır ve her türiü it
halat malı götlirür; ovanın be
reketli mahsulü mısır ve fasulya 
getırir. Buna rağmen Çarşamba 

mesi bir zarurettir. Yapısı, ve 
istihlak ettiği benzin ve lastik 
yUzünden memleketin ak akçası
nı harice çtkaran bu vasıtalar 
bari memlekete faydalı oJsunlar. 
Milli sermaye ve milli say he· 
der olmasın. 

iku«Jn oqbı :l.aMi.u, 

o Bulmaca o 
1 

Dün kil hallede-

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş iekli 

2 3 4 .'.) b 7 ~ 9 10 11 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa: 
1 - .\lahkemcdc umumun hakkını 

g<lzctcn [ 1 l ]. ~ Ronın ep,iş [ .1]. ~ -
Göze çekilen ı 5], uçma kolu [5]. 4 -
Lokantıt hizmetçisi (tı] , ~en [2]. 5 -
Kibnr [4~. 6 - Üst degil [3], ~u [ı]. 
7 - J larbi umumide hariçce bir cephe
miz [7], maden kA e [3]. 8 - Payitaht 
(6]. 9 - Oervlş e' i 151, saç düzelten 
alet [5). JO - Elle yapılan kı•rnaş [4]. 
11 - r:ğlencc [4], )'emin [31 

Yukardan aşağı : 
l - Parisin en meşhur arti~ti [9]. 

2 - Sıcıık demir [3J. 3 - iki <lo(ta 
yııkışmıyan hal [9J. 4 - Kiiçük şah 
oyunu [ 4], lcüçuk kasabıı [3]. 5 - ~:ter 
[4], doymamış (2J, erkek [2}. 6 - A~
dalı tiiküruk [5~. 'ota [2]. 7 - Yunıı· 
niı:ranın ~on kırıılı [O. 8 - l\lanalar [."i. 
famcnice rıidn [2. Q ı\rk:ıda ta~ınan 

gramofon [7]. 1 O - Zaman 4], herke
sin l(ıedıJtl ~e~· {41. 1 l - J~n hafif ~ey 
[RJ, alil [:iJ. 

Küçük haberler 

A. Yavuzun tecrubelerinr~ do,ıun 

edil mrktedir. Ye~ilkov Bandırma ııra(ın

da yapılan tecnıhede maıfop Fiirmin 
temin edildi~i göriılmuttiir. 

Bu tecrübe cvelki gurı tt'krar erHI. 
mi~ıir. \.eminin ıki yU7. atcşçl~İ vardır. 

Trcrübelerin ikrııalinrien ~oııra .;efine 
Gölcükte demirli) ccck, boyanacak ,.c 
tefrişatt yapılııcakm. l\ısa hir müddet 
de"nm edecek olan ameli~ evi müteakip 
Anupadan celbcdileıı ınlitemmiın h11.ı 

slpanşlcrin yerlerine konması için sefine 
tekrar hıı\•uza alınacnkıır. 

Ya,uıun iki ay sonra i\laltaya _ı:i• · 

mesi muhtemeldir. Sürat tecrübelerine 
hahrıyeden hir ~uhe reisi İştirak etmiş, 
kumıında me"kiındc donanma kumııındıuıı 
Fahri Bey le ecnebi m u.,a,·irler hazır hu
lunmu~tur. 

Tecrlihede lııılıınmıık ü.7.crc Cölcu~c 
gelmit olan Sen Nazer umum müduriı 
;\I. l.e\'i ile Golcük inşaat rei i \1. Denis 
Ankaraya gelmi~lcrdir. Bu ze\•ııt tamira
tın ikmali ıııüna chetile hukOmet erkAnını 
zıyaret etmişlerdir. 

A. Dahiliye VckAlcıi tarafından be
ledi "tıı:lara ',. esn:ıfn tıırhedill·ı:ek ceu
nın şekline dair muhim bir kanun layiha 1 

hazırlanmaktadır. LAyiha emafı haksı?. 

rnuamcle\'e oğrııtmaktan korıı) an yeni 
ahkamı ihtiva etmektedir. Bu IAyihaya 
gorc belediye suçlarına ait zabıtlar her 
halde mahnllcrinde ıanzım olunacaklardır. 

A. Şehrimize ~elen rran:;ıı maliyi' 
müfettişleri Piycrloti \'apurlle Beruta 
gitmişlercllr. 

& lnhı~ar idare(indc maaşlıt mti<tah, 
dem mtitckaıılerden ·r kı ınının tc&.auı 

Belediye kanun 
Türk kadınları ve teşrii mec isi 
Dahiliye vekilimizin mecliste söyledi 

mühim nutkun metni 
Muhterem Efendiler: 
Şehrimizin ıslah ve imar ih

tiyaçlarına cevap verecek nizam 
ve idare prensiplerini ihtiva et-
tığine kani olduğumuz bu la
yiha hiç ıüphe yok ki mükem
mel ve mütekamil şeklini Büyük 
Mecliste alacaktır. 

Bugün belediye denilince hatı
rımıza halle muhtaç ve muntazır 
bir çok ihtiyaçlarile saıahiyet 
ve vasıta yoksulluğundan mliı
teki ve muvoffakiyetsizhkten 
mustarıp heyetlerile bakımsız 
ve tutumsuz kasabalara geliyor. 

Bundan milli vicdan mutema· 
diyen mustarip oluyor. Bu ma
lum, fakat acı hakikati tekrar
dan duyulan ıstırap ta dertle
rini anlamış, davasını bulmuı 

olanların ümit ve beycanları da 
vardır. Milli mes'elelerde alaka 
ve endiıenin umumileşmesi ya
kın muvaffakiyetlerin muharriki 
hem de mübetşiridir. Demokra
ıtde her tülü icraat ve faaliyetin 
mesnedi halkın reyi, duygusu, 
arzuıudur. • 

Milli hakimiyet teessüs ettiği 
iündenberi Türkiye demokrasisi 
de amme vicdanının ıehirlerimiz 
hakkındaki temayülüne ittibala 
şehirlerimizln imar ve ıslihile 
meşgul olmuştur. Fakat şehir
lerimizin her memleketin eski 
şehirleri gibi kuruluşlarma ait 
büyük ve ıslahı müşkül kursları 
vardır. Bunlar eski zamanların 
şehir ve tehircilik telakkisinin 
mimari tekniğinin mahsulleridir. 

Her eski şehir, bu kusurlarla 
ve bu müşkilllerle mahm . ..ldilr. 
Bu noksanları ve güçlükleri mu
ayyen bir plan ve müsbet prog
ram dahilinde zamanla hallet· 
mekten başka ameli çare bulu-
hamamıştır. Bundan başka, E
fendiler medeniyet cihanında 
ıehircilik ilmi ve san'atı doğ
duğu ve şehirler hususi itinalara 
mazhar olduğu zaman bizim 
şehirlerimiz milli hayat ve faa
liyetin her sahası gibi sultanlar 
istibdat ve anarıisinin ihmaline 
uğradı. 

Sonra da bir çokları yakın 

maaşlarını aldıkları ve bunun kendılerını 
inhl<ar irfarcsinde maıışla çalışnklarının 

hıliıı memeııınden neşet tttlği anlaşılmı, tır. 
'l'titı.in İnhisarında çalışanlarda alıiıklan 
paranın mu ha sa~at di~ c p,ô~terildijtini. 

hinacnalcyh kendilerinin de licrı-tli olduk
lıırın ı tekaüt maa1lnrını~ ke~ilmenıcsi icap 
rdcte~ini hcyaıı etmişler, keyfiyet Vckıl· 
Jete bildirilmiştir. 

.A. 'isten gelen haberlere göre teıfa
, ı için lıir miiddeuenberi orada bulunan 
.,'ehremıni Muhittin Bey ha)ret edilecek 
dcm:ede 7.ıtyıflamıştır. Takip edilen teda\ l 
ıısulli s11yesındc şeker hııHalığının hemen 
hemen tamamen ~cçmiş olduğunu ~ôyli· 
,·en ;\ lııhiıtin Hey hası nlığın geçmesin· 
den çok memnundur. 

A Köstcnce halık tacirleri 1ehrlmlı
d~n halıkçı istemişlerdir. I\cfalcue 'ere· 
ceklerdir. 

A Bir fen heyeti i\lüreftede prtrol 
taharri"ile mr~gırl olmaktadır. 

.A. l'oli" mudurü Şerif Hey bir hafta 
mcwniyrtlc I layraholuya gitmiştir. Orada 
ka,•ınperlerinc mlsdir olacak \'C gelct·ck 
hafta donecektir. 

A Yolda kaybolan, Gazi köprüsli 
proje inin ikinci ~ıırı•ti emanete gelmiş 

\C trtkık edilme~e başlıı.nınıştı r. l'rojedc 
kcipruye ait en ince tefeırüat mevcuttur. 

A Anadolu sahilinde geçen sene 
~apılan !Iİvrisinck mücadelesine bu 5cne 
de dc,·aın edilecektir. 

A. 928 senesinde kömür havza<ında 
J .200.000 ton 9~'J dıı İ:ıe 1 ,400,000 

t on l.omur istıhsal olıınmu~tur. 

zamanlarda haia hatıranm yak 
istilanın seneler süren ateş 

demir kasırgalarına tutuldu. 
İstiladan kurtulanlar işgal fel 

ketine uğrıyanları kurtarmak İ 
bizzarur ihmal edildi. 

Eğer bugün şehirlerimizde 
evlerimizin bir kısmı ahşapt 

ve kerpiçten ise, sokaklanııuıı 
bir çoğu kaldırımsız ve ışı 
değilse ıehir hizmetleri tamaınil 

görülmiyorsa, medeni, içtimai, sı 
teşkilat ve müesseselerimiz yok 
sa veyahut tasavvur ve temen 
ettiğimiz miktar ve seviyesi 
bulamamışlarsa emin olmalıY1 

ki bunlann büyük bir kı• 
istibdat ve istilanın milli ser"e 
ve refaha açtığı rahnelerdendit 

Netekim Efendiler istibdat 'lf 
istili refedilip te millet ınll 
kadderatına hakim olur olrn 
Türkün yaradıhımdaki medell 
ve içtimai yüksek kabiliyet der 
hal inkitaf etti. Bu kabiliyel 
milli her sahada olduğu gibi .S 
zamanda şehirlerimizc!e de eser 
lerini göstermeğe başladı. 

Efendiler layihada bilha~ 
vazife ve salahiyetlerin tayin ~e 
tesbitine ehemmiyet verilmiştıt 
İlgasını teklif ettiğimiz kanurıd• 
kararla icra, icra ile mürakab' 
birbirine mütedahildir. Sail \'~ 
mesu'J belli değildir. Halbllkl 
cümhuriyette amme mUesselt' 
rinde mes'uliyet deruhte ed~ 
her vatandaşın mes'ul olma~~ 
hareket ve hesabının niha1"' 
burada millet vekillerinin huı!l" 
runda hesap vermeğe mecbd 
bir makama bağlı olması esaıtır· 

O kanunda blitçe ve heslP 
itleri de sağlam esaslara bağlaır' 
mış değildir. Demokrasi herşef 
den evvel hespların muntazııtl 
ve dürüst olmasını amirdir. ~: 
nun da en emin yolu dürüst o 
mak, varidat ve sarfiyatı muııt•' 
zam bir bUtçeye bağlıyarak ta~ 
silit ve safiyatı kanun ve rrı• 
kaidelere göre yapmaktır. 

Muhterem efendiler: Beledif' 
lerimi:ıin teşkilatı esasiyesi -~ 
?1ek olan bu ~na kanun bllr~ 
ınkılibım11.1n hır cliıil ve eserıd, 

Muhterem efendiler, bu lif 
hanm açık vasıfıarından ve İr1~ 
lipçı hükümlerinden biri de T ~ 
kadınının Türk erkeğile zat e' 
müsavi olan şerefli hakkını ~1' 
lediye işlerinde de tamaJ111 

tayin etmesidir. dl 
Türk tarihinin her sahasıl1 

ve her safhasında erkeğile yata' 
yana her fedakarlığı yapô'j 
millet ve vatan işlerinde bUY r 
feragatle her mahrumiyete, h~~ 
cefa}a ve her acıya katlanan,:~
letin, vatanm felaket ve saa de 11 
lerine ayni hisle iştirak e ei• 
büyük kalpli ve yüksek f~!~ 
letli Türk kadım müşte tt' 
eaerı olan bu cümhuriye..;; 

d. e•· 
elbette ve elbette ken 1 11' 
mn iılerinde olduğu gi i1 
b l d. · l · d d tefi' e e ıye ış enn c e ktıf• 

ve ciddi mevkiinı a)ac~bd't 
( Bravo sesleri, alkışlar) istı tt• 
ve cehalet devirlerinden t riı' 
kalan kötü ve sakat zihniyetle rıP 
sakil ve sakim mülahaı~ ',ı 
cümhuriyet ve inkılabın terıı•~ıır· 
faziletli muhitinde yeri yo "" 
( Alkıılar ) kadınlarımızın Y' ~· 
senelerde teşrii meclislerd:dç
faziletkar mevkilerini ibraı 

11
,t) 

ceklerine şüphe yoktu. (A·k• 



~~~~--~~~=-~=~~~~---~-.--~~~~~'.'""""""'----.------------------- 11 - VAKiT 22 Mart 191rı -

[ Sön'dt höya~ 
Senfonik konser 

E\r\relki günü Muhiddin Bey 
lebrimizin altmışa yakın güzide 
k•n'at~~le beraber ilk senfonik 
Gonıennı verdi • (Program): 
( l~k: t~figeni in Aulis ) , Mozart 
(EırrıaJor senfoni) Beethoven 
f illlont) UYertnril. Biru kısa 
tka.t çok makul. Bu seneki sen-
Onik konserler serisine göre 

:ok . llı•nalı; en çok bu serinin 
&:~bıyevt bir mahiyette olaca
•111& &6re de romantiklerden 
t'fvel Bach, Hayden, Hendel 

~ klaaik Beethovenden ikinci 
b tta UcOncQ konserde belli 
lflı numuneler dinlemeği te

-tbni ederdik. 

Bu konsere ait müsbet veya 
Clltbfi h • k"d'" L:L• } • .,._. er nevı ten ı ı ııK:ır en 
"lll • cı dereceye bırakarak ev-
•tli 
Oilb muvaffakıyetlerinden ve 
İtd aıaa teşebbüs ettikleri ulvi 

en dolayı bütün konseristleri 
re M h"d 

lem olan muvaffakıyetlerinden 
dolayi tekrar tebrik ~deriz. 

Orkestrayı idare eden kıy
metli dostum ve meslekdaşım 
M. Sadık evelki gün bize mü
kemmel bir (sürprız) yaptı. Ha· 
kiki bir aan'atkar ve viyolonse· 
list olarak kendisini müıterek 
meslek hayabmızda tanıdığım ve 
büyük muhabbetlerimle merbut 
olduğum dostum, dün gördüm ki, 
yeni bir ihtisas sahasında da on
dan imanla beklediğimiz şayanı 

hayret muvaffakiyeti gösterdi, 
derin anlayışına inzimam eden 
aade, yumuıak, zarif, müessir ve 
sürükleyici ( jest ) !erile yirmi se· 

ne bageti kullanmış bir ıefin 
karıısmda dağılan rahatlık ve 
emniyet hissini nasıl telkin etti-

ğine inanmak için onu ancak 
görmek ve işitmek lazımdır. 

Hesut Cemil 
tt 11 ı din Sadik Beyi tebrik 

111 -~~ lizımdır. Bir tanecik filar- Doğum ve Kadın hastalıkları 
0 111" k mütehassısı 

01 d ~ or eıtraya bile malik ol· Doktor oJ:r: halde gllzellikler ıeh~ 1 Hüseyin N •t 
• b .ınanıt lstanbul böyle b~r . . .. . aş~ 
..!' ın ~cahından -Omidedelim kı- ~I Türbe, eakı Hılal.ıahmer bınası 
lrtık nıhayet kurtulsun ve evelki J No. 10 Telefon: İst. 2622 ~ 
tun ilk ff k t1 · • b- '"k ~ir nıuva a ıyye erını uyu Matbaamıza gelen e~erler ı 

•eYinçle alkışladığımız san' at- -

~lar hiç dağılmıyan, bozul- Ayzn Tarihi 
) Ya.n, bilikiı daima büyü- Matbuat umum müdürlüğü tarafından 
u~b bir (lıtanbul filarmonisi) DİD her ay müntazamen neşredilmekte olan 
• llllleaıiıleri olıunlar. Bu hu- "Ayın Tarihi,, mecmuasının 71 numaralı 

l
llata allkadar resmi makam- sayı sı intişar etmiştir. A\.Tupa vahdeti, 
•tın Çin harici ezmemleket muahedeleri red -
I} bilbaaaa Konaervatuar Ye dediyor. Beynelmilel tamirat bankası, 

•riilbedayi gibi iki ıan'at mü- yeni Mıs ır muthedesinin İngiltereyi ma
~eaeaini himaye eden Şehrema- ruz bıraktığı ıtehlikeleri, ispanya buhranı 
"eti · ""l nın yardımı çok faydalı gibi pek mühim milnderlcatı ihtiva etmek-
" lCaktir. tedir. Fiau 25 kuruştur. Müracaat adresi : 

(İ Ankara matbuat umum müdürlüğü neş-
~i . fireni in Aulia) uvertilrllnün, riyat şubesi. 
i
ti Mozart'in diğeri Vağner'in r.::::::s::w.:rL-n::wwwwa.amce-unun:::::ı:: 
~ ~k iki (arrangement) ı Yardır. ı; SELANiK BANKASI H 
,~ •dık ikinci.ini tercih etmiıti ~ 1888 dt tesıs edilmi~tir 
taı on albncı uır klaıisizminin flsERMA YESt 30,000,~ FRANK 
(l~Yilk bbesteklrlanndan olan ii Merkezi umumi. lıtanbul 
~~ _n • u meşhur eserini EITU rkiye şubelerf 
!\ kı bır anlayıtla ve, uvertii- H Galata. lsranbul, lzmlr, Samsun, ~ 
'baıından sonuna kadar ayni n Adana, mersin. H 
~ tket içinde devam eden sey-ı ı:· Yunanstan şubeleri fi 
\.Çok maharetle ilave ettiği SelAnik, Atina, Kavala i" 
~~ de nlianalar]a tam edayı Her türlü banka muame!An i 
~tek, icra etti. itibar mektuplan, her nevi akç : 

I~. ~ı.rt: Maruf mimajör ıen- i: ilzerlnden hesabatı cariye~ çek !E 
~):~•~in Uılup itibarile, muvaffa- "il muam~~:·: ............... 1 ın ... - ... li 
\.~ "'-'e icrasında amil olabilecek .:::ı:::::; .... _ ..................... u. .. ....... . 
"" lkınct .•uıh hukut mahktme~trıden: 
~:.ey.Yapılmış olmakla beraber, Kosti Lukidis tarafından Mat-
,~ .. ıcabettiği kadar çalışıl- mazel ZUnbül Ruso ve Albert 
tt.~f'll için Mozarbn bfiyUk bir Çukran aleyhlerine ikame edi-
~) et içinde gizlenmeden glSril- len alacak davasından dolayı 
~en derinliğinden aı hiı1Sedardı; müddei aleyhlerden Albert 
~t~lfilı Uslupça en muvaffa- Efendinin Parise gittiği anlaşıl-
0,. i taaarruflan olan (andante 

... ltl masana binaen tebliğat icra 
tt~ oto) ve (menUetto) yi zik- kılmamadığından yirmi gün müd-
~ih erııek haksızlık olur. detle ilanen tebliğine karar ve-
t k:Ytt Beethoven: İlk mözür- rildi. Yevmi muhakeme 19 nisan 
et. 0

ntönn derecede büyük 930 tarihine talik kılınmıt oldu-
~~ll • muazzam kalp vuruş- ğundan mumaileyh Albert Efen-

İ)t ınıanlann ruhlarını ebe- ainin yevmi mezkürda saat on 
): bıtacak nefesleri duyul- Uç buçukta Mahkemede hazır 
dl} &fladı. (Egmont)u nasıl bulunmadığı veya tarafından 
- ~r diye düşilnmiyelim; in· musaddak bir vekil gönderme-

tr "~; geliyor ki Beethovenin diği taktirde muhakemenin gıya-
1"rı.. ıt, hangi §artlar içinde ben rüyet olunacağı teb ıiğ ma-
tli y ~lıun fena olmak ibti- kamına kaim olmak üzere itan 
taı.ı 0 

tur. Belki biraz (tem· olunur . 

t bi~t) noksanından bahse- Profesör Doktor 

ttıi t . Orkestre çok kuv- M. L U tfi 
'°t muvazeneli unsurlar-

)at:;1Urekkepti • (Konsert 
ti, kl :opofu, birinci flut Le
"t:tp ~net Refik Beyi piıton 

(),Ilı ey kontr basist Mazhar 
an Beyleri zatten müsel-

Gülhanc ve Cemıhpaşa hastaneleri 
Marazı tşcrlh maalllml 

DahUI .,. intani h .. telarını Cuma Ye Pu:ır

dao aıada her slln lkldcn aonra DJ.,.nyolu 
Şekrrd Sokak N. 7 de kabul ctm!!ktedlr. 

Telefon· ı ~c. 223fı 

Seyrisef ain 
Merku ııcenteıl : G alata Köpnl batııı dn 

Heyoğlu 2"l62. Şubo ec~ntraı Mahmu 
diye Ham altında latıırıbuı l74U 

An: aıya ~03İHI 
( ANAF ARTA) vapuru 23 

Mart Pazar 10 da Galata 
nhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüıte nıezkiir iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar -
maris, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrıyarak gelecekt;r. 

Bozcaada postası 

Yeni kita r 
l'ran ızcadaıı Türkçe) e klıçı.ik IOı:,at 
Ruhi) ıı t nlfabesi 

it IMkı 
rıa~ıın Aıı 

~amanlar: 
Yaprak dökümü .. . .... , ..... . 
.\ şk poliıil-ası ........... . .. . 
1 lald, ( lsıiklı\ l harhı romanı) .. . . . . 
\şk güneşi .... . .... . .. .. . . . 

Abdülhamit 'c Afrorl i ı .. . .... . . . 
Bizansın ~on günleri . . . . . .... . . 

Reşat 1"urı 

Burhan ('ahi 
M~hmc ı Rauf 
Etem lzzeı 
İskcndcr l 'ahrctcin 

lsranlmlu na~ıl aldık ~ . • • • . . • . . . ., 

( Aka Gündüz ) ün basılmakta olan kitapları: 
Çapkın k ı z. .. Malca çcıc.:-i... Bır ahl:lk mc:;elesi ... lnkil:lp hik:1) clcrL 

Şiirler: 

12:> 
100 

100 
ou 

( 511 
15 
1 :>U 

75 
75 

835 sarır .i':a7.tm 1 likrnct 40 

1 

Gayya ŞiikıHc :\'ihal 50 
Jokond ,, .. .ıo 
\"aran 3 ,, 50 

Çocuk ve halk 
Küçük kors;ı n 25 
Bir farenin seyahati 2: 
Şarlok Holme:;in mari foılcri 2! 
Tilki kardeş Avrupada 5( 

Üç elma lıeyin hik~ycsi 20 

'alkımlar Celı\lettin Tc\ fık 50 
Knhramanlıı r Yaşar Nalıi 50 

hikayeleri: 
Tilki kardeşin muhnkemecıj 20 
Jümbo Krüzoe 
Uzun, Geni .. Kestingbz 
Müneccim başı 

Namuslu hırsı1. 

211 
15 
10 
IO 

( G E L İ B O L U ) vapuru 
23 Mart Pazar 17 de idare 
nhtımından hareketle Gelibolu, Muallim Ahmet Halit kitaphanesi r!I 
Lapseki , Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşt S~eeee'9e®ee®Seeeeee®e®ta 

Çanakkale, Lapseki, Gelıboluya ~ Yeni icra ve iflas kannnu şerhi ~ 
_u_ğ_r_ıy_a_ra_k_g_e_ıe_c_e_k_ti_r. ____ @ Hakim oğlu Ahmet Refik Bey ~ 

e l\lahlı:cmel Temyiz Hukuk ve icra ızasıııdaıı @ Trabzon bir inci ~ostası 
( A N K A R A ) vapuru 24 

Mart Pazaıtesi 12 de 
Galata rıhbmından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa ya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Sürmene, Trabzon,Görele, 
Gireson Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

1 Büt~ n~m~n?ıe~lc ~!!! ~~!!~~~mn~rUşerhtir. 1 
~ Her cildi 150 kuruştur. Satış m~rkezleri: İstanbul Ankara cad- ?g 
SJ desinde V AKIT, CİHAN ve iKBAL kütüpaneleri. @ 

Hareket gUnU yük kabul 
olunmaz. 

İzmir -Mersin sürat postası 
(KONY A)vapuru 25 Mart Salı 

12 de Galata nhtnnından hare
ketle Çarşamba sabahı lzmire 
gidecek ve akıaını İzmirden 
hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönütte 
Taşucu, Anamor, Aliiye, An
talya, Kuşadası, lzmire uğn
yarak gelecektir. 

1 ZAViLE~ 
Nüfus teskerem!, 3249 numaralı maaş 

cüzdanımı ve maaş beratımı zayi eyledim. 
Yenisini ıılacağımdan hükmü olmadığı • 
illn olunur. 

MalO!ini askeriyeden Hüseyin oğlu 

Burhaneddin 3 l 3 

.A I 66070 • 7 1 numaralı İtibarı millt 
bankası hisse ıenetlerimi zayi ettim. 
Bulunursa hükmü yoktur. 

Ahmet Balen• 

A Tatbik miıhürlcrimiıi zayi ettik. 
Yen isini alacağımızdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Topancde Kadirler yokuşunda H z
nedar çıkmazında 1 - 10 No. 1ı hanede 

Sad~qe - Hamdiye - Az/iye- Nnkşiye 

Emlak ve Ey
tam Bankası 

iernı~~~si l~,~~~,~~~ lürt lirosı 
İhtiyat Akçesi 754,000 ,, 

" 

inşaat ve Emlak 
üzerine müsait teraitle 

Para ikraz eder 

Bıluınunı Ban~o ınuaınelôtı 

eeeeeaes@@~~eeeeeesee~ 

Karton fabrikası teklifleri 
Tiitün inhisarı un1um müdürlüğünden: 
Tesisi mutasavver karton fabrikasına ait tekliflerin tevdii için 

gösterilen 1 nisan 930 tarihi görülen lüzum üzerine 1 mayıs 930 
tarihine temdit edilmiştir. 

Babıali, Ankara cadde siude OJ'han B. hanı, Arıa- · 
dolu ajansının terkettiği daireler kiralıktır. ~Jiikr.m

. mel bir otel de olabilir. Ayr ayrı ve hepsi birden · 
· kiralıktır. isti yenlerin (VA KIT yurdu)na müracaatları. · . . . . . . . ~ • • • • •4 • ~ 

/Jtonbul d6rdunc0 iaa memurl~undan: merdiven alb iki hela bir sofa 
Ltıtfiye hanımın Mehmet Beye dört pda bir şehnişin diğer iki 

izafeten varisleri Behire -ve AH- kısımda iki oda iki hala iki sofa 

ye hanımdan alacağı olan meba- bir salon ve harem kısmında 
liğa mukabil mahcuz tophanede zemin kat mermer taşlık ve 
İlyasçelebi mahallesinde ve cad- biri küçük Uç oda iki hala ze-

desinde eski ve yeni 22 ili 28 mini malta sahrı ç odası birinci 

No. maa bahçe hane~in .7.84 katta bir sofa üzerinde dört oda 

hisse itibarile 15 hissesı bınn- bir hala ikinci kat birinci katm 
. "h l · yapılmak üze-

cı ı a esı dd tl .. d aynı olup divarlar kalemkar ve 
30 ·· ü e e muzaye e- "k" 

'e gun m H d d Abd ı ı çıkma vardır; harem kısmı 
e konulmuştur. u u u: ur- d h" 

Y . 1 · Al" a ıl ve harici yağlı boyadır 
rahman bey varıı erı ve ı hah d b. k 2 ' 
Efendi ve hacı Sadık efendi ve dçe e ır uyu O kadar ağaç 

var ır· 'il · N ' · A ·r iki tarafı yol ile mahduttur. ' fagı en ıyazı ve rı 

Miktarı : mecmuu mesahası ~eyler ve. Nurettin paşa ve T ~v-
1980 harem 203 kıble 13 bir fık beydır; tamamı 9000 lıra 
kat kapu önü beş selamlık 112 kiymetindedir tal ıp olanlar his

kargir mutbah harabesi 46 buçuk seye isabet eden kıymetin yüzde 
su haznesi dokuz buçuk mahzen onu nisbetinde pey akçesi ve 

İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul: 3972 

ve hamam harabesi 150 arşm ter· ~9-1612 evra~ numarasile d~-
biinde selamlığın bir katı kirgir ve ıreye gelmelen ve 26-4-30 tarı-
mütebaki aksam ahşap ve ga- hinde sa.~t 14 t~n. 15 buçuğa 
yet haraptır ; selamlık kısmında kadar muzayedesının yapılacağı 
bır toprak avıu bir aralık bir ilan olunur. 



C.aetenılule cıkan Ja&I •~ r•ıllftlerfn bGtiln tıoldan mabfıud.., 

1 

Gazeteye [Öadcrllccck mckt•ıpların uzcrlnc idare içinse ( idare ) yazıya ~ 
alı se ( Yazı ) l~ucti kon ·ılmalıdır ~ 

8.....,,,... m•ı.t..rla"n ııı,.·rd•n, ı 171rrtl ınıko<'c' .. r#ıla .... ~turlara lr nul"'"' paralann [ 
~ hyl chra.,rc!an n l!hlann a llrclulcatı~daa lclarf' "'"'"I drftldlr. 

• =-! 

.s..-.vısı HER. VER.DE & KUR.\""' = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

fSTAl\1H"L, Babıali, Ankara eİddcslnde •VA~ YutmtT • 

L Trl • 1970 { ID.ARE f~LERI) 1971 ( H;J l~l.Dd) T•lsnf • VAICJT • .,.... .....,., 

Haşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşaratı yu 
murtalarile ka~'iyen imha eden yalnız FlidaHasandır. ?;.:;::=;~! 
-~------------------------··-··-······----------------------------···----· ~ , 8andırma lalıkı/tal ho~imlilinden : 

lstanbul sıtma mücadele rıya- ~==d~~:uııJ:n:;i: ;:~:~: 
, Zevceniz Hüseyin kızı Mürüv-

s et 1 n den • vet hamm tarafın.dan beı sene-
• denberi terk edilmek sebebine 

lstanbul Vilayeti celiles:nin emri ile 6· 3-930 tarih ve 2188 nu- binaen boşanma davası ikame 
marala Vilayet gazetesile de iJan kılındığı üzere: edilmiştir. Bugünkü ikametgah 

Geçen sene olduğu gibi İstanbul sıtma mücadele mıntakasının ve meskeniniz meçhul bulundu-
ğundan usul bukukiyenin 141 inci 

hududu dahilindeki Pendik Haydarpaşa arası ile Adalarda mev- maddesine tevfıkan ilanen teb-
cut havuz, kuyu, sahr•nç, su küpü, yerli çamaşır kazanlarında lıgata karar verilmiştir. 
t17un müddet su bir il<ilmemesine dikkat edilmesi. Tahkikat 8- 4 · 930 Salı gfinU 

Ve haftada bir temız enerek 24 saat kuru bırakılması. saat 10 da yapılacağından vakti 
1 - Aptesane kubur.arma sıfon ve ya subap konulması. mezkurda mahkemenin tahkikat 
2 - Bu aşık yalaklarmm deliklerine ince delikli süzgeç hakimliği huzurun'da isbati vücut 

etmeniz ltızumu aksi takdirde 
tahkikat ve muhakemabn gıya

bınızda yapılacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilinen beyan 
olunur. 

\<onulması. 

3 - Lağım ve bu aşık çukurlarının üstler.nin iyice örtülmesi. 
4 - FıÇlların ağız arı tamamile kapablarak su konulması için 

küçük bir mahalline delikli süzgeç ve su alınmak üzere altlanna 
mus uk takılması. 

Bu maddelerin 15-4-930 tarihine kadar ikma i ve yaptırmayan
ların mücadele kanunu sıtma ve gerekse sıhhati umumiyeye teal
uku hasebi e talimatı belediy mucibince tecziye kılınacaklarından 

Lu gibi müessif ahvale meydan ka•mamak üzere temamile tatbiki 
muiı lf'rem aha iden rica o unur. 

-········--·····-··::::::=-·---.·......- ·······--·· .. ···-·--··-·-..... ··-
ii 

i Hem ziyaret hem 
ticaret! -

HER TÜRK 

Aydın Nafia Baş mü- q Yen AN~~,;l{ç~!6rmelt/H 

hend · slig~ inden: · l 20 NiSAN 1930 1 
K i: 11 1 _ ı 089 -1 lira 30 kuruş bedeli knşifli olan ve Kuyucak - a· ı • Milli Sanayi Nümune Sergisini Iİ. 

t acasu yolunun S + 320-9+044 üncü kilometreleri arasında ima- •1 
ıata !tnaıyye inşaatı y.rmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile Ziyaret et! li 
münakasaya vazed\ miştir. Ji 

2 - Taliplerin 661 numara ı kanun mucibince ihzarına mec- • aı.:.:n1111::mımnillm1111waar..ıılll 
bur o!dukları vesaiki lazime ile % 7,5 teminat akçes ni havi tek- Dr. A. KUT 1 EL 
lifnaımelerini yevmi ihale olan 7 hİsan 930 pazartesi gnnn saat Cizli ve cilt hastalıkları müteha11111 

d · ·· tl Karsköy börekçi .f'ınm 1'ınu11nd11 'o 34 on beşe kadar vılayet aimi encümenıne muracaa arı. • ••••••••••••••••••••••••••••• 
3 - Fazla izahat almak istiyenlerin Aydın Nafia baş mühen- i f elemenk Bahrisefit ! 

disliğinc müracaat arı. . . : Ban kası : 
~ ":- .,,~~M ~ ·~~~~fj~f;l~~~~~~~~~· : 
l'~~~~~-~~~~l~~~~M.i~~.,,~~,~~~M i Merkez Amisterdam: 
~ QSM • NLI BANKASI ~!Mezun sermayesi: Fl ~S.000000 ! 
~ m; : Tediye edilm f sermayeai: 5,000,000 : 
~. -. Sermayesi: 10,000,000 lngihz Lzrası ~ : ıhtiy•· akc;e•1

: 3,ooo,ooo i 
~ -~ l!'ıaı ı h , t••·rııt~ı f! Tt~lt'loıı 1:--ıaııhul ı ~)4... ~ j lstanbııl şubesi ! 
~ Bcvueıu daıruı - Te eıon Beyoğlu 1303 ~ : Galata Karaköy Pal~s : 
~ .'t~m·da ı H · poliç·ı nıuknbılınde muayyen Vt' vadelı veya he- ~ : Tel. Beyoğlu 3711115 ~ 
~ t'"~ı .y cııı ... t rl'rılc cı\'ıınslar. polıçıt w ıı;konıo~u. ;~ : / l [" b • : 
~ ~ l\ir'-ı' t cumhunvctının bu~lıaı ::chırlcrınt" \'t' memalikı ecne ~ : stanqu ta l Şll esı : 

5000 kilo gaz mübayaası 
Tütün inhisarı umum müdürlü(Jünden : 
On beş santigratta 630-840 derecede olmak ve dökme b 

vriller derununda Cı hali levazım anbarma teslim tartile 5,000 
gaz pazarlık l a mübayya edileceğinden taliplerin 26-3-930 ça 
günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatel 
Galatada mubayaat komisyonunda bulunmaları. 

~~~DBDLV•&~mn~~~ 

1 KARLI İSLER 
~ ŞERİT MAKiNELERi Hercins ipe~ ve listik ıeritlet 
~ mal edu, basıt ve ucuz. 
ı ÇORAp " Düz ve çiçekli el ile ve otomatik. 
\d Son sistem Kappel marka tekeoı-
Ç: KOTON ,, mül etmiş çorap makineleri, büyDlı 

RAŞEL 
BRODE 
DiKiŞ 

" 
" 
" 

TEZGAHLAR 

miktarda, Avnıpa uıu'.ü. 
Son tekemmUIAtla milcebhez. 
Enli tamamile otomatik brode işlet· 
Trikotaj, kürk, Overlok ve Mire. 
Çuval Bayrak ve sair her cina 111al 
dokur el ve motör ile miltebarrik. 

~ BASMA MAKiNELERi İpekli. ve .ynnJO kumqlar üzerin• 

1 
her cıns çıçekler basılır • 

.. • ve ıafr sanayie ait her cins makineler. Türkiye umuoıl 
acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 

1 Tel lst. 2256 

Tenıinat ve büyük suhulet 
ı~l1Rl!~GDb'!!~ 

.lstanbııl Tapu müdürlüğün,de 
Mnhtacı tamir 800 küsur adet Defterin tamir ve tecdidi t 

ilandan itibaren 20 gün müddetle alen; mtiDakaıaya lıfonul111 

Ta1iplerin pey akçesi olan 7S lirayı Defterdarlık veznesine Y' 
ması ve olbaptaki ~artname ve tamir edilecek . defteri ıa 
üzere Tapu dairesine ve münakasaya iştirak için 31-3-930 
tesi günü saat on beşe kadar Defterdarlıkta müteı~kkiJ milb• 
komisyonuna müracaat eylemeleri. · 

-1111-
• Büyük 
r-=-= 
~ s· . r= ıncı 

11 

Tayyare Piyankosu 
1 

tertip 3üncü keşide 

1930 • 
nısan ~ hın· ... t' nl· dcıt. 1,:ck.ııihhar mektupları ve td~rnl emirnamelt"ri ~~ : lstanbul Alalemci Han 5 

f~ ır.:.ıılı\cı ~ : Tel· lstanbul 569nO : Kt>şideler; 
~~~~1.~~t1~WJ~~~~D~~}İ~~~ri~Jl E. Her n~vi Ba

1
nkkak m1uamelatı : %'-= 

VilAyet, Şehremaneti, Deft~rdarlık, q, 
Osmanlı bankalan mürakiplan ve halı. 

huzurunda yapılır 

Ziraat ve 
• ve kıra ı asa ar • e=--=~ 

D ı t d e Jl e a E 4 V ••••••w•••••••••••••••••••••~~ ~ 
~~ v e emı ryo arı e ........ n·····-:ı:·············· .. ···r······ ............. -

Li~anlan. umumi ida- r-·c;i;: ... :i~;~:~·::•H•~·ı ~ l~~~:id:::a;::~u!!.:.?!1° liradır. 
resinden: ı~ - ~~.!11e!yv!!a~~~. ~ -~ ~ım·ı~ ·~~ı~~~uı ~ı~•~ 

soo ton Y···;i çimento kapa.. zarfla münahsaya konmuştur. E~:;; .. ;~;;,~:,.:~:.~:::.::..::.=; o ev ı et dem i r y o 11 arı um um ı i da 
Münakasa 14 nisan 930 pa2artesi günü saat 14,30 da Ankara- ....................... · 

da Devlet demiryo!ları idarPsinde yapı acakti. fi=: •• :::::::am• v AKIT •::m::::m'ı res ı' n den·. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- il li 

icat teminatıarım ayni günde saat 14 de kadar komisyon kat=p'iği- il Abone şartları ı n Kayst"ri-Sivas hattının 457 +000-603 +ooo kilometreleri .,~ 
ae verme erı lazımdır. : Memlekette ecnebiye it d k. K " " İh l Ş k 1 B d. 1. S" v "tlü . 0ııJ' T ı · 1 •· k 

1 
. . 

2 1. k b'I' d A k d : 1 K 1 SO U a ı araozu, san ı, ar ış a, e ır ı ve ogu ıstasy . ti 
a ıp er mu na asa şartname erını ıra mu a ı m e n ara a :1 1 ayı~ uruo - • baJI' 

umumı ioare maliye ve muhasebe işleri da resinden fstanbu da !I 3 .. .. 400 80 ı ki ometre 145 deki asgari makasta yapılacak olan me ~ 
Haydarpaşa veznesinden tedarık edebi irler. E 6 .. " 750 ı450 tesisatı sabite inşaatı 31-3-30 tarihine müsadif pazartesi ıı' 

~~~c---:::::,2=:.---:=~r:::~~C:::--:=C:::: .... ~t:..-::=C::~:::t~ ~I 12 " 
1400 2700 

saat on beşe kadar münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlarıl' ~ 
~ K A p p E ~ İl V AKlT ı 5 kuruştan fazlaya !! baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve dl~ 
~ L ~ i a'mamak, kendi evinize kadar : sebe .. daireııin~en tedarik ed~r~k tekliflerini mezku~ taribt: te; 
r.: J k • ,-;~ =ı getirtmek istiyorsanız on dort huçuga kadar Umumı ıdare münakasa komısyon~un 
~· 'amamı e ıe emmül etmı~ , ~ ı t 1 i · - ı 

~ 
)' A z J M A 111 NA s ' ~ i Abone olunuz l e me er ı an o unur. . 

F h-k. t . ın dahı takdi 'h j k l d' Darülfünun Hukuk fakültesi müderrislerinden -:.... I 
ranıız u ume ın . ' ve tercı : Daha ucuz ve o ay e ın- • V t E f V 

• ettiAı maki na KA~PELdıı Hafıi, metin ve za.ril (•; 1 miş, gazetemizin abonelerine M 1 şo n en ura en 8 

~
~ Her ciheti teahhut olunw. ve taksitle ıablır. ~ 1 l h d' l · · d k Yazıhanesini Galata Karaköy Palasta ilçüncil katta 7, 

Türkiye yegane umumi acenteai 1 1 o an e ıye erım e azan- . . . 88 
y Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiye. han ]!.:U Tol. 5 2256 jl mış olursunuz 1 numaralı odalara nakletmıştır. Tel B.0.44 

1 
t9JC:--~r::--::1~c::::--::1c:::--::1ssc--:::::::1c~==~c::--::::::ac--==~ HllltlıHAiiUA~ll•::rım::r::::rı:::::mmm:: Mes'ul müdür: Refik Ahnıe 


