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Bugün 12 sayıta 
Ya11nki $aJ1ımızda Lul(ü Simavi 
Beyin dost Hacar mille t cnin tarihın ı:: 

d1t1r mühim bır •'azısı bulunau1kiır 

--------------------ıı...~~ 

Macar Hariciye nazın karada 
Aziz misafirimiz 

M. V alko cenapları geldi 
A1acar hariciye nazın dün sabah şehrimize 
gelmiş, akşam Ankaraya hareket etmiştir 

Şerefine bir ziyafet verildi 

·-~ _,fU/A,,_,_,_ -·- __ ,,,____ r:.J.oel g••ında 
ltaear h 'Wt• ... M. _=-=ı. _____ ıiıııımı_ı;:::;m~---..... --ıı:ııı:.iı--Uiliiiı ............ 

~..ıco cenaplan d11a sabah Buraadaki dava 
el~ lmk bette konvansiyonel 

ili.le tehrim.ze gelmiı ve H• k t 8 b t • 
hrlak aurette istikbal edilmiftir. ı me . erae etti 
._ Daha aabahtan kesif bir ka
._'-ı.k Sirkeci Pf!D1 doldur

ve iatuyon Tllrk, Macar 
---·-•arile lllalenmifti. Muh
ltteaa misafirimiz, rarda hlik(i
~ namına vali vekili Fazla B. 

\'illyet ve Macar ıefareti 
lnı tarahndan iatikbal edil

bir polis kıt' ası ve zabıtai 
ediye milfettiıleri tarahndan 

i aellm ifa olunmUJtur. 
l ~yonda milli kıyatetlerile 
~an mini mini Macar tale
~ M. Valkoya bir buket 
' İfler Şehremaneti namına 
' aynca bir buket takdim 

._llllqtur. 
-._ tA. V alko cenaplarma refika
~· •e Macar matbuat mildtırn 
ır_:-taıi mabıus mildilrile M. 
~~ Çaki ve Baron Alpor 

t etmektedirler. 
~IZlr cenap'an istasyondan 

doğruca Perapalasa git
ve ufak bir istirahatten 

• Villyet makamına gelerek 
't1t Beyin ziyaretini iade et

Dezaketini p.termiılerdir. 
[.\Jt tarafı l. inci sayıfamızda 

Buna, 23 ( Vakıt) - Saat 
15 te Hikmet Beyin karan tef- · 
him edileceğinden ap ceza pek 
kalabalıktı. He-

mahrem vazifelerin UAm mretirt
de teltklri eclileaüyeceji ve 
bunda İfpyı ur mevcut olamı

yacajı, Pebinin 
yet aalona gir- borcu ve teh-
dikten aonra didi meaelesi 
karar okunan- iae mtlderriı 
ya batlandı. Hik· Yuauf Ziya be-
met Beyle ve- JİD merkumdan 
killeri adaletin naklen vaki tfa-
tecelli edet'eği- dei mllcerrede-
ne mutmain liDe mflpteni 
bir vaziyette bul1111mam bil-
ayakta kararı ...... ifadeler-
d i n 1 i yor lar dı. de llleflnat m8-
1amiin rikkatle bayenet bue-
Hikmet Bey bile banua ela 
mlisterib bir pJri ftl'it p 
heyecanla ka- rtlld&jll, toflr 
ran dinliyordu. L8tf8 meule-
Kararda Kadri- tinde Hikmet 
ye ':I, meselesi Beyin haberi 
Din limire nak- Hikmet B. ol111.1lmzm bq-
line · mtıtedaır ka11 tarafmdan 
Hikmet Beyin Riyueti C&mhar 1 nam•na bir dolanchnc:ahk tertip 
ıeryaverlijine çektiji telrrafın edilmesinden kendiaİDİD mes'ul 

· mahiyeti kendiaine teyeli edilen ( Alt tarafı 2 inci eayılamızda ) 

TD.rk-- Yunan münasebatı 

Yunan istiklili şenlıklerin 
de sefirimiz de bulunacak! 
•Bu necibane hareket, iki hükômetin 
münasebl'tındaki inkiıafa bir.tlelildir!. 

Atina,23 (Apo.) hariciye nazırı 
-Harici ye na- f onan iatiklili-
zın M. MihaJA- 1&in yıl dönümll 

kopulo. Patruta münasebetile ya• 
irat etti;i na- pdacak ayine 

tuktaTllrk·Ywwı Tiirkiy~ sefirini 
ititAfmm pek ya- resmen davet 

kında imzalana• etmiıtir. 
ca;ı kanaatini Etnos gaze • 
i /. bar ede rek tesi Tnrkiye se-
Tllrkiye ıefirini firinin bu ayine 
Y wıan iatiklA- iıtiraki mllnaıe-
linin ylldhıdl yıl betile yazdığı 
d6nllmll mera- teveccObkirane 
IİmiDe iftirak et- makalede Tür-
meai Tllrkiyenin Yunan ütilcMllnl tes•tt me. kiyenin bu ne-
hDanfl niyetine rlUimlnde luuır bulunacak cibane hareke
bir delil tefkil ollln Atine aeflrlmiz Bnis B. ti iki bük\imetin 
ettijini 81ylemİftİr. M. Mihall- mllnaaebatında bud olan terak
kopal• aatlama daYamla, M. ki ve inkitafa bir delil tqkil 
Vmizeloma aian aonlannda ve ettiğini ve zaman eçtikçe iki 
yahut m~yıı ni~~yetlerind~ ~n- milletin eski kinleri~ unuttuk· 
karaya 11decejini ve kendısı de ı b. ı ._.._ .. 
daYet eclilditi halde başvekile an ıa ıt 0 ~aua . bulundugunu 
pybubeti eaaaında vekilet yazıyor ve dıyor kı: 
ed~ cihetle M. Venizelosa « İki hllkumet için yeni bir 
Ankara Myahatinde refakat ede- devir, mOfterek menfaatlerine 
miyecejinden m8teeuir olduğu- ve mOtekabiJ takdir ve meved· 
nu illYe etmiftir. dete milstenit yeni bir devir 

Atina, 25 (Apo) - Yunan açıbyor. » 

ANKETİMİZ 
Her erkeğe nazaran kadın nedir? 

/ 

IJtem bzet B. 

Boyu ile makiiaen miltenasip 
üciimJelerle, cnmlelerile ma• 

khen miitenaıip romanlar yazan 
Etem İzzet Bey, «labrap çocu
iu• edaaile mınldandı: 
-Kadm? Hiç bir ıey, her fey .•• 

difi, ana, hayat, hareket, hamle ... 
Filin ve falan! 

y aJnız bir noktaya iyice dik
kat: Kadın cemiyetin gİdİfine 
tire Himalaya ziıvesine yük- , 
JeJ.e, ve biz onun eteklerinde 
aOrllnen karıncalar gibi uyuşup 
kalsak, yine çelimsiz bacaklan
mıza en ağır yllk o olacakbr. 

Demek ki bir cihetten de 
kadın = erkek sırtına yük! 

* Genç filozofa teşekknr edip 
ayrılırken odaya Ali Naci Bey 
girdi. 

.. Fenerbahçe,, kulObünün lider-

----Bil!~ 

Niaan iptidumda tefrikasına başbyacağımız bu tarihi roman tarih kitaplannda ihmal ohman •e ancak uzun tetkiklerle mahiyeti anlaşılabilen en mühim gizli 
tetelddllleri derinden derine tahlil etmektedir . 

.in~ .tahlil ile ~rkta ~eşe~kül eden gizli cemiyetlerin i~ ytlztı, bunlann bitin mleaıea'1~ kup Yl.'°CJ bir vaziye~ almalarının sebepleri, bunlann dine göster
~en huaumetin ıaıklerı, bunların ıç bayab ve tqkilitı, bunlarm kanlı H1'8'beftlerİ n •llthit mubarebelen, nihayet akibetleri, cazip, kuvvetli ve en 
llle98ak tekilde anlablmaktadır. 
~et F edayileri, bu milhim metzuu muvaffakiyetle tahlil ettikten baıka ba clevirl.n. silmiyetlerini ihtiraalanm, qklanm ve mefkarelerini, bilhassa Tür~ l 
lllilletmia o zam•nki tarihi rollerini son derece meraklı bir ıurette tepila etmtldedir. A 

•~~~m~~m~~~~ 
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Hoc:a h~ va n.da 

Sa la v ·e~ .. ' Radyo VAKiT ın tejgrai· ve telefon haberleri 
l 

' Reısicümhur Hz. i 
İstanbulda iyi kötü bir rad

yo merkezi yapmıştık. Bununla 
hem hdkın meden bir ihtiyacı 
temin ediliyordu; hem de bu va
sıta ile yer yüzünde Türkiye de
nilen bir memleketin mevcudi
yeti medeni aleme gösteril
miş o ~uyordu. Maalesef bazı 
ıahsi idaresizJikler yüzünden 
bu faideli tesisatı yaşatama
dık, kapattık. Ne kadar yazık!.. 
Acaba senede nihayet elli, 
altmış bin liraya mal olan bu 
mileaseıyie diriltmek ve ida
reıine yeni bir şekil vererek 
Jradı ile masrafını kurtaracak 
hile getirmek kabil değil mi
dir? 

Hikmet B. bera· 
et etti 

( Ost tarafı l inci sayztfamızda) 
edilemiyeceği, Pol Potikyanın 
isticvabı usul ve kanuna muvafık 
yapıldığı, jandarma ve polis 
raporlar.andan anlaşıldığı gibi 
esasen lstanbul mahkemelerinin 
fazla olan işleri dolayısile merku
mun tevkif edilmeksizin beş defa 
ıstjcvabı zarureti hasıl olduğu 
cihetle tahdidi hürriyeti muta
ıammın bir hal görülmiyeceğin
den Hikmet Beyin zan altında 
bulunduğu suçlardan mes'ul edi
lemiyeceğine heyetçe kanaati 
\ icdaniye hasıl olduğundan mu
mailevhin beraetine karar ve
ri diğ;ni b ı ldiriyordu. Hıkmet B. 
salondan çıkar çıkmu kesif bir 
ha!k küt esi tarafmdan samimi
yet ve hararetle tebrik edildi. ... 

Raul r~ren n mazbatası 
Paris, 22 (A.A) - M. Raul 

Pcre adlıye ncıareiine geçmeden 
evvel maliye biitçeıi hakkında 
ayan mecl sine vermiş o duğu 
mnbatada düyunu umumıyenin 

hazmede mevcut ihtiyat para 
ile hemen itfası lazım olduğunu 
beyan etmiştir. 

:erinden Alı Naci Bey. 
Kendisine de sualimi sordum: 
- Sen, dedi, maça geldin 

ıni? 

- Hayır; yalnız sizin de ka
dın hakkındaki fikrinizi almak 
\stiyorum. Sizce kadın nedir? 

Ali Naci Bey "neşvei zaferi,, 
tatmıştı. "Mestü medam,. idi. 
Sualimi işitti mi, bilmem? Fakat: 
-Monşer, dedi, Fenerbabçe ... 

Fa. 

Yung planı 
. -

F·ransaya sağlam menfaatıer temın 
ediyor muş 

Paris, 22 ( A.A) - M. Tardiyö, hükumetin Yung planının 
tasdikma mütaallik noktai nazarı hakkında meb'usan hariciye ve 
maliye encümenlerine izahat vermiştir. Bundan sonra maliye nazırı 
M'. Reyno Yung plinında zikredilen mali muameleler hakkında 
bazı beyanatta bulunmuı ve bu plamn Fransaya bir takım sağlam 
menfaatlar temin ettiğini söylemiştir. 

Radikal sosyaiistler planın tasdikma muanz bir muhit vücuda 
getirmeğe çalışmaktadır. Bu hareket, birçok kalem münakaşalarına 
sebep olmektadır. Çünkü radikal sosyalistler Şotans kab:nesi 
beyannamesini okuduğu zaman bu mesele hakkında hiç bir itirazda 
bulunmamışlardı. 

Paris, 22 (A.A) - Mebusan meclisi maliye encümeninde M. 
Mandel Yung planının tasdiki a eyhinde bulunmuştur. M. Grüm
bah Ren arazisinin tahJiyesi meselesinin Yung planının tatbikı 
hakkında A•manya tarafından verilecek teminat ile alakadar oldu
ğunu söylemiş ve tabliye işinin ne vakit biteceğini sormuştur. M. 
Tardiyö cevapta Fransanın Yunğ planı ile elde ettiği menfaatler
den istifade edebilmek için tahliyenin süratle nihayet bulmasını 
faydalı gördüğünü söylemiştir. M. Mora1's, Lahey divanı müsbet 
mahiyette bir netice verdiği takdirde Fransanın Ren arazisini ileride 
yeniden işgal hususunda serbestii hareketini temamile muhafaza etti
ğini temin etmiştir. 

Irak ve Filistine ne harcıyorlar ? 
Londra, 22 (A.A.) - Bütçe muhammenabna nazaran Iraktaki 

İngiliz mandasının 1930-1931 senesi zarfında İngiltereye 516 bin, 
Fı istm ve Maverai şeria mandalarmın 261 bin İngiliz lirasına ma
lolacağı anlaşılmaktadır. Geçenlerde Filistiode çıkan kargaşalıklar 
y~zünden 122 bin lngiliz lirası sarfedilmiştir. 

Borusu patladığından 
Lönburje, 22 (A.A) - Kadın

lara mahsus müddet rekorunu 
kırmak için saat 8,25 te hava
lanmış olan tayyareci Lena Ber
nstein, esans borusunun birden
bire sakatlanmasından dolayı 
saat 17,5 ta yere ınmeğe mec
bur o muştur . 

Madam Hanonun 
itirazı 

Paris, 22 ( A.A) - Temiz 
mahkemesi Madam Hanounun 
heyeti ittihamiye tarafından mar
tın yedisinde verilen karara 
itiraz etmek üzere göndermiş 

olduğu istidayı raptetmiştir • 
Heyeti ittihamiye bu kararda 
Madam Hanonun ceza mahke
mesine sevkı hakkında istintak 
hakimi tarafmndan verilen karara 
vaki olan itirazının kabulü müm
kün olmadığını beyan etmiştir. 

Bir muhalife karşı 
Paris, 22 (A.A) - Meb'usan 

meclisi maliye encümeni Yung 
planının tasdikına müteallik 
kanun layhasını bir muhalif ve 
bir kaç müstenkif reye karşı 
bOyük bir ekseriyetle kabul 
etmiştir. 

Ren arazisi 
Paris, 22 (A.A) - Meb'usan 

meclisi hariciye encümeni M. 
Paul Bonkurun riyasetinde top-
lanmıştır . M. Bonkour gayri · 
askeri bale konmuş olan Ren 
arazisinin tahliyesi meselesini 
tetkik eden tali komisyonun 
mesaisi hakkında izahat ver
miştir . 

Petrol kıralı kurtuldu 
Nev- York, 22 ( A.A) - Bir 

petrol imtiyazı almak için da
hiliye nazırına 100 bin dolar 
vermiş olmakla maznun meşhur 

petrol kıralı Doheny beraat 
kazanmıştr . 

v AKrr ın tefrikası: 128 

rin karşısında son derecede is
yankar bir kadınım.. Ben öyle 
rol mol biJmiyonım. Bu alem 
bütün imtiyazları erkeklere ve
ren bir tiyatro sahnesi değildir .• 
Bir çocuğumuz oldu. Onu müş
tereken dünyaya getirdik. Ona 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
O - Bu makine ile yavrula- Ben - Emzikle büyütülen 

ma usulünün, bir gün ins11.nlara bir çocugun her bir hususuna 
da tatbik oluna bileceğine kani- bir kadın kadar bir erkek te 
misin? baka bilir mi? 

Ben - Kimbilir? Derhal evet O - Yine evet amma .• 
diyemiyeceğimiz bu sua)i hayır Ben - Artık amması yok, 
in kari le de katiyen reddedeme- aramızda mesele kalmadı. 
yiz... Fakat mesele bunda de- " O - Bu pek ağrep bir a -
ğııd ır .. , hir zaman karı kocalığı .. 

Hemen izdivacımızdan evvel " Ben - Belki fakat muka-
;u a mızda tanzim etmiş olduğu- velenamemizdeki şu: 
muz mukavele nameyi çıkararak Şimdiye kadar kafalanmızda 
bahse taalluk eden şu cümleyi yer etmiş eski karı kocalığa 
<:>kudum: ait adet ve teamüllürden hiç 
"Çocuğumuz olursa büyütme birine tabi olmamalL 

meşakkat ve mesarifini müteıa- "O - Gene peki ama bu 
viyen ~ekmek " eski adetlerden tecerrüt yeniliği, 

Ve sonra sordum: kadınla erkeğin tabiattaki rol-
«-Bu cümle aramızda miln'a· lerini değiştirmek taşk·nlığına 

iut mukavelename şartlarından kadar varmaz. 
biri değil m"dir? «Ben - Ben erkeğin iat•bdat 

O - Evet.. damarından kopan hotbinHkle-

aynı dikkat aynı rikkatle baka
cağız. Bu iş birgün sana düşü
yor. Birgün bana.. Çalıştığın 
bankadaki mesai saatlerini ona 
göre tanzim et ... 

" O - Bu' mümkün mü? Ben 
bankaya sekizde gidip akıam 
dokuzda çıkıyorum. Yeni doğ
muş bir çocuk dokuz saat aç 
ve bakımsız bir odada yalnız 
bırakılabilir mi ? Buna imkan 
tasavvur edebilir misin? 

Ben- Ayni imkansızlik benim 
için de varit değil mi? Devam
uzlık yüzünden elimdeki hizmeti 
kaybetmek tehlikesi benim için de 
mevcut değıl mi? Sen ne kaza
nıyorsan ben de onu kazanıyo
rum.. Çocuğa bakmak sebebile 
ikimizden birimiz yerimizi kay
betmek iztirannda kalacak 
isek kendinin çekindiğin bu za-. 
rureti benim üzerime yığınağa 

ne hakkın var? 

Türk ocağı sinemaszhz
1 

ieşrif ettiler ı 
Ankara, (Telefon) - Gazimiz \1 

refakatlerinde Meclis reisimiz ve 
Dahi ıye vekilimiz olduğu halde 
bu gece Türk ocağı sinemasını 
teşrıf buyurarak Nuhun gemisi 
filmin: seyretmişlerdir. 

Geçen sene erde kadı 
lar.nda kısalık moda i 
kiden uzun saçlı o an 
kadın ar birer birer sa 
kestirdiler, kısa ttalar 
şayanı dikkatbr ki ay 
neler zarfında saçlar gibi 
fer de kısaldı; eskiden t 
lara kadar inen kadm et 
dizlere, hatta baldmara 
çeki di ve kısal dı. 

Şimdi saç ve etek 
smın aksü ameli başla 

Saçlar yeniden uzayor, e 
de beraber uzayor. Sa 
etekler arasındaki bu 

Vt\kiJlcr heyetinde 

1 
Türk-Yunan itilafı vazin moda hareketi ha 

ten tühaf değil mi? 
görüşülüyor --------oıı 

Ankara, 23 \Te efon) - Ve- AziZ misafiri 
killer heyeti bugün Türk - Yu
nan itilafının mübadele mesele
si üzerindeki noktai nazar ihti
IAfım tetkik etmiştir. 

Maliye vekilinin cevabı 
Ankara, 23 (Telefon) - Her

man Spirerrin miras vergisi hak
kındaki takrire Maliye vekilinin 
yarın cevep vermesi muhtemeldir. 

M. Kanonika lzmirde 
İzmir, 23 (Vakıt) - M. Ka

nonika geldi ve Gazi heykelinin 
küçnk modelini getirdi. Kendi
sine belediye tarahndan bir zi
yafet verildi. 

Kümes hayvanları 
cemiyeti çalışıyor 

Ankara, 23 (Telefon) - An 
ve kümes hayvanlan yetiştirme 

( Üst tarafı 1 inci sayıfamızda 

M. Valko avrıca saat 
ko orduya giderek Şiikrü 
Paşaya bir ziyaret kartı 
mışlardır. 

Bundan sonra 13,5 ta 
Madam Valko ve maiyeti 
nı terefine Vali muavini 
B. tarafından Perapalas ote 
23 kiJilik muhteşem bir 
ziyafeti verilmiş ve bu zi 
te Macar sefareti erkan 
Fazlı B. polis müdürü Şe 
C.H.F. müfettişi Hakkı 
Pş. ve refikaları Şllkrü Naı 
ve yaverleri, Matbuat ce 
reisi ve Giresun meb'usu 
kı Tank bey, Maarif emini 
zaffer, Emanet katibı hus 
Ekrem B. ve refikaları 

bu unmuşlardır. Bu aralık 
cenapları kendilerine beyan 

\.:cmıycu wun:u.ıqı~rı uu:~uu 1.vp- ---·--'• - .:a ~--'---!' 

!anarak nizamnamede bazı tadi- söylemiştir: 
lat yapmıştır. Cemiyet burada -Tevfik Rüştü B. cenapla 
bugün bir bina kiraladı. Bu bi- ziyaretini iade ettiğimden v 

raya geldiğimden dolayı bah 
nada Avrupadan getirilecek çil 

ram. Bu akşam Ankaraya 
huruzlar, tavuk ve tavşanlar ceğim. Avdette konuşuruz.,, 
memleketin her tarafına tevzi yemek iki saat sürmüş 
olunacaktır. akşam M. ve Madam V 

Tarife itilafnamesi viıayet otomobmıe şehri doı 
rak Tarabyaya gitmişlerdir. 

Paris, 22 (A • A) - Gümrük Gece hususi motörlerle 
tarifeleri konferansı aktettiği 

rabyad~n Haydarpaşaya 
umumi içtimada tarife itilafna- mişler 

1 
yine hususi bir vag 

mesini kabul etmiştir. Almanya, Ankaraya hareket etmişle 
Belçika, İııgiltere, Fransa, Lük- Nazır cenapları Haydarpaş 
senburg, İsviçre, İtalya, Fele- yine ayni merasimle teıyi 
menk ve Romanya murahhas- miştir. M. Valkonun Ankara 
lannın bu mukavelenameyi pazar- ziyaretleri proğramı tesbit o 
teıi gUnll imza edecekleri söy- muştur. Avdetlerinde şehrimi 
!eniyor. iki gün kalmaları muhte'clir. 

" O - . Şimdiye kadar kadınla 
erkek karşı karşıya aile işlerinin 
bariçi ve dahili kısımlarile vazi
fedar idiler. Kadın para kaza
nıp eve getirmezdi. Erkek ço
cuk emzirip bc=z yıkamazdı. Zaif 
cinsin kaviye karşı hukukan 
böyle her cihetle müsavat iddi
asına kalkması felaketinden 
doğacak neticeyi sonra görecek
siniz. 
· " - Ben - Bu müsavattan 
doğacak şey felaket değil adalet
tir •. Artık cemiyet içinde erkeğin 
Efendiliğine kadının halayıklığına 
hitam verilecek. Anlıyor musun? 

Ve b,u inkılaba da kadınlar 
için de en evvel ben ön ayak 
olacağım. isyan bayrağını açarak 
erkeği istibdat tahtından devir
mek içın bütün hemşirelcrime 

haykıracağım: « Erkek gayet 
hoyrat bir mahluktur. Aciz kar
şısında daima kabarır. Onun 
yumruğuna karşı tekmeyle mu
kabele edemezsek de istirham 
saatlerinde yenilmez bir istiğna 
iJe bu derebeğini ayaklanmızın 
altında süründürebiliriz ya. Onun 
adaıi kuvvetine kartı bizde ru
hi cazibe · · 

O ezildikçe meclup olur .. 
dan sonra kadın erkek yolı 
Her işte müsavat, adalet vat 
Lakırdı uzadı. Şözden file g 
yorum.•> 

- 51-
Kondağı zevcimin 

koyarak devamettim: 
- Al çocuğunu.. işte ' 

emziği bez bohçası hepsi b 
da emzir değiştir, temizle " 
kaldır bak.. Babalık bir bo. 
luktan ibaret değildir. Ben if 
gidiyorum; vazife saatim nib• 
bulunca nöbet değiştirıı>e 
geleceğim.. Haksızlık &cı 
etmem. 

Düştüğü şaşkmlıktan keJJ~ 
toplamasına meydan verıııe 
rüzgar gibi hemen evden sa 
tum. Şimdi ötesini sorunuz 1' 

dis~a~:!at~=~ - Zevcenı b 

söz hakkını tam nokta5•
0 

verdi. Çünkü tahamınül ııı 
1 . . B .. bır yeye ge mıştı. ana soı · 

mıyacak tafsilatla o kendi keJJ 
tasvır etti. Şeytan şaşı d 
Hakikatler ağzından taştı, 
küldü .. 
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Bari hükômet a
radan çekilsin 
Son günlerde gene gazete

lerde Rıhtım şirketinin 

... G E "' ~ .. S . · "'+-. .... - . 1 · L.!J;, "· l.r:ı~'._~,ı.~· 
{/ı• '- ·"'c • ~ ., ... • t_J.1,: ı ' '.ı. · o·o·z EL,~ ...... . .~· .::&":\, 

Doktor tabelaları 
5uıtan Mahmut türbesi kar-

Ruhi B.eyin defte .. ~ .. inden: 31 
------~----------------------------..... 

Rüyam doğru çıkınca ! .. 
Bizi111 1niidiir Bey hayli şaşalaınzş, 

hayret e_tınişti ... 

İç düşmanlar! 
Gçen gün tehrimiıde bütün 

kalemleri uğraştıracak bir 

ismi görlinmiye başladı. Şirket 
hali hazırda aldıgı reıimlerin 
miktarım arttırmak istiyormuı. 
Rıhtım tirketinden şikayetçi 
olanlar bu müesaesenin rıhtım 
olmayan yerlerden resim almak 
usulüne nihayet verıneıini bek
lerken bilakis haklı veya haksız 
olarak almakta bulunduğu her 
türlü resimleri yeniden arttırmıya 
kalkmaaı hayret edilecek bir 
feydir 

ıısına diiıen eski Hilali
ahmer binasında her gün bir, 
iki doktor tabeJisının daha yer 
tuttuğunu görmüş, bunun 
üzerine: 

- Doktorluk da hastalık gibi 
aari midir? yollu bir fıkra yaz
IJl•§tım. 

- Biliyorum öyle rüyalara 
daır bende epeyce notlar var; 
bildiiim ispritizme hadiıeleri 
kadar değilse de ona yakın 
miktarda. 

- Bugün maaş var, timdi 
mektebe gidisıce, mutefl'.'edi mq· 
ha3ibi meı'ullüğe gönderiniz. 

- Ne biliyorıunyz? 

hadise oJdu. Ne yazık ki bu 
elim hadiseden sade bir gazete 
bahsetti. O da yalnız olanı bi
terıi kaydetmiye münhasır kal
ır.ak şartile. 

Hadise şu: 

Acaba hükumet bu ıirkete 
kırwı ne vakit mUeuir bir su
rette hareket kararını verecektir? 
İşin hakikati ıudur ki bugünkü 
vaziyette maalesef hükumet Rıh
tım 9irketinin zulümlerine ad~ta 
yardım etmektedir. Rıhtım şir
keti halkı, haksız yere haraca 
keserken hftkumetten na1ıl yar
dım görüyor ? 

Bu noktayı kısaca izah edelim. 
Malümdur ki hariçten mal geti
ren tüccar efYHIDl gümrlikteıı 
geçirmek için tarife ile muayyen 
'liinırük resminden fazla olarak 
% 20 nisbetinde bir dipozito 
bırakır. Bu dipozito herhangi 
bir ihtimal neticesi . olarak 
gümrOğe verilen paranın noksan 
olduğu bilahare a1nlaş1l rsa mah
sup edilmek içindir. Tabii güm· 
rük muamelesinin hitamında hiç 
brr i!işiğ ı kalmıyanlar yüzde yir
mi nisbctinde olarak verdikleri 
fazla parayı geri alırlar. 

Mantıkan ve kanunen düşünü
lürse gümrük resmini vermiş ve 
g •ne gümrüğe ait diğer mua
mt:litı ikmRI etmiş olan kimse
nin dıpozito parasını geri alması 
lizımgelir. Bu parayı herhangi 
~ir tebeple tutmak doğru de
gildir. 

Fakat işlerin fili cereyanı baş· 
(adır. Gümrüğe ait her türlü 
muamelAtmı bitirmiş bulunan 
pir tüccar dipoz:to parasını geri 
ıtcyince şöyle bir suale maruz 
alır: 

- Rıhtım resmini verdiniz 
mi? Eğer bu suale (evet) ceva
bı verilmez ve Rıhtım şirketinin 
makbuzu gösterilmeue derhal 
ret cevabını a'ır. 

Hillisa Rıhtım ıirketinden bir 
fara vesikası almadıkça güm
rük idaresindeki dipozito para
ıını istirdat etmek kabil değildir. 
Eğer Rıhtım ıirketinin halktan 

aldığı resimler herhangi bir hiz· 
mete tekaöill eden haklı ve ka
nuni birer Ucret olsaydı Rüsumat 
idaresinin müdahalesine gene 
bir şey ıöylenmezdi. Halbuki 
f!Vvel ve ahir iddia ettiğimiz 
gibi bu şirketin halktan aldığı 
resimlerin bir takımı tamamen 
keyfidir. Bilfarz rıhtım oJmıyan 
yerlere çıkarılan eşyadan rahtım 
resmi alınması bu cümledendir. 

' urıma11r tVL'tlk.i : 
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Don geçerken rene ayni 
binaya dikkat ettim. 

Mqallah tabelalar biraz daha 
artmıf. Yalnız bu Javhalarda.bir 
ajız birliği yok. Meseli aziz 
arkadaşım Dr. Şükrü Hbun 
kendine " Sinir hekimi ,, dediği 
halde bir başka doktor «ÜrologA> 
demiş. O da " Sinir hekimi ,, 
nevinden Türkçe bir terkip 
yaparak ihtisasım anlatamaz 
midi? 

• Tramvayda 
Tramvaydaydım . Oldukça 

ukaıi ve bir o kadar da 
ters bir biıetçi bilet kesiyordu. 

Ona bir ihtarda, berikine bir 
tembihte bulunduktan ve para· 
Jannı yarım saat evvelinden ha
zırlayıp eUerinde tutmadıkları 
için iki küçük hanıma çattıktan 
sonr• borçlu kaldığı bir Efen
dive töyle hitap etti: 

- O on parayı şu Efendiye 
ver! Gözüme iki saattir dik dik 
bakıyor! 

İneceği istasyona kadar ala
cağı olan meteliği geri alabil
mek için gözünü biletçiden ayır· 
mıyan bu mücrim! yolcuya acı
dım. 

Yolcuların on paralarını geri 
vermemek ayıp değil de yolcu
nun" onu bakıılarile istemeıi mi 
günah? 

Her halde şirket tramvayın 
içe11ini ıüsliyen bir çok ilanla
rın yanına föyle bir IAvha da 
aısa fena etmiyecek: 

"Biletçıler para bozma;a mec
bur olmadıkları gibi ağız boz
mağa da meıun değildirlerf 11 

1,IJ/Jbı J4u, 
Bu itibar ile gümrük idaresi 
halkın dipezito paralarını iade 
etmek için Rıhbm tirketinden 
verilmiı bir ibra vesikası itte
meklc mezkiir tirketin haksız 
ve kanunsuz reıimlerini de tah
sile tavassut etmektedir. 

V •kıa Rüsumat idaresinin di
poıito parasını iade me1eleıinde 
ittihaz ettiği usul mantıksızdır. 
Bu tarzda bir muameleye maruz 
kalan bir tUccar isterse mahke
meye gidebilir ve hiç şüphesiz 
idareyi mahkum ettirebilir. 

- Dur öyle iıe bir tane de 
hen ilAve edeyim ? İki sene 
oluyor galiba, hani müvazenei 
umumiyeden maaş alan memur
lara pefin aylak vereceklerdi ya. 
Ha İ§le o haziran iptidasında 
memurlar mayıı maa,ıann• al
mıtlardı, haziran maqları da 
birkaç gün ıonra verilecekti. 

Memurlar buna istinat ederek 
aldıkları parayı tamamen borç· 
)arına verdiler; eh, bir iki gün 
ıonra yeni maaf alacak değil· 

ler mi, na1ıl olu idare olurlar; 
halbuki kazm ayağı öyle olma
dı, yeni maaş teehhllre uğradı; 
ha bugün, ha yarın ... 

Memurlar sıkantaya düştüler; 
biJiyonuu ki ben de o zaman 
bir mektepte muallimdim; birin
ci ay ığı okuttuktan sonra ikin
cisi için günleri çekiyordum; 
miidiirümüz de ayni halde idi, 
birer birer söylemiye ne lüzum 
var, memur değil mi hepsi bir 
mübareklerin. 

Bir sabah müdürle beraber 
mektebe gidiyorduk, ıöz arasın
da: 

- Acaba bugün maaı ala-
cak mıyız? 

Diye ıordu. 
- Zannetmiyorum. 
Dedim. Ertcai gQn de, daha 

ertesi giln de hep böyle. Niha
yet müdür uebileşti: 

- Peki ne gilnü alacağız ? 
Diye hiddetli hiddetli ıöylen

di. 
- Onu bilmem , maamafih 

size haber veririm. 

Cevabmı verdim. Daha dört 
giln geçti, gene bir sabah bera· 

berdik, benim o gtın iJk dersim 
başka bir mektepte idi, müdür 
beye dedim ki: 

Jeri vardır. Bunların her biri 
hidemab umumiye nevinden bi
rer vazife ifa etmektedir ve 
lıepai de hizmetlerine mukabil 
bir ücret almaktad1r. Bu ilcret· 

lerin tahıili vasıtası ise bizzat 
hizmettir. Eğer hizmet mukabi
linde müstefit olan kimse ücre· 
tini vermezae şirketin e linde 
teyit kuvveti vardır; bu da o , 
hizmet için Ucret 'fermiyenlerin 
istifadesine ıet çekmektir. Fakat biç bir kimse on bet, 

yirmi, yahut yüz, yüz elli liralık 
bir para meselesi için aylarca 
mahkemelerde uğraımaz ve beri 
taraftaki binlerce liralık itlerini 
bırakamaz. 

Rıhbm ıirketi de nhtımlardan 
istifade eden tahmil ve tahliye 
işlerinden resim alabinr ve bu
nun tahsili de kendisi için çok 
kolay bir şeydir. Fakat hiç bir 
hizmet mukabili olmıyan ve 
adına resim namı verilen cizye 
usulüne artık bir nihayet vermek 
zamanı ıelmiştir. 

- Sade onu değil, daha pafka Devlet matbaasında tenkihat 
bir şey de biJiyım.ım, ama timdi 
ıölemem .. 

- Nedir Allah aşkuı11? 
- Hi~ isrır etmeyiniı, ıonra 

mektebe gidince şöyJerim. 
Bunu nasıl anlqdığımt biliyQr

ıun değil mi? O gece rüyada 
g6rmijştüm ve tabir etmiştim ki 
bu para benim elimle ;ılmacak 
müdüre söylemek istemediğim 
şey de bu idi. 

Diğer meJ<tepte Hk dersimi 
yaphktan sonra öteye gittim; 
daha içeriye girerken kapıçı: 

- ft,jijdür Bey sizi iıtiyor. 
Dedi glildüm ve mildUrlin 

odasma gittim; beni a-örünc.e 
yerınden kaktı: 

- Aman azizim bu it Nna 
kaldı. 

- Ne iti? 
- Telefonla muhasibi mes· 

ullükten sordum, para hazırmtt; 
fakat bizim mutemet basta, gel
medi; mutemetliii muallimlerden 
hiç biri kabul etmiyor, bUton 
ümitler sende kaldı, git ıu pa
raları al. 

Dedi , kendimi tuta1J1adırn 

kahkahalarla giilmeğe baıladım: 
Ben zaten bunun böyle 

olacağım biliyordum, hani iti
matnameyi yazdınız mı? 

Onu çoktan hazırlamışlar, 
hemen alıp gittim; uutmıyalam 
para ile avdet ederek bir mu
hasip gibi tevzi ettim. G6rdUn 
mu rayayı? 

Bu vak'adan ıonra, mOdOr 
bey her aym iptidasında sorardı: 

- Nasıl yarın maq var mı? 
Benim ruhlara dair soracak 

birçok suallerım vardı; fakat 
vakit geçiyordu, muallimin yeni 
hadiseler anlatmasına meydaıa 
bırakmadan dedim ki : 

- Bir ıey daha ıorayım. 
ruhlar nasıl görilr ve iıitirler? 

- Bunu ben de merak etmiı· 
tim; benim huddamdan aordum, 
anlattıklarını aynen ı6yleyim: 
Ruhlar da si.ıin gördilgOnüz gibi, 
gayet vazıh görüyor, her 1e· 

dayı ititiyor; buna hayret et· 
memelisiniz, çünkü meseli siz 
rüyada her feyi a-özleriniıle 
imiş gibi görmiyor mu.aunuz? 

Halbuki gözleriniz kapalıdır; 
gördüğünüz f eyleri hafızanız da 
kaydediyor, demek ki hakiki 
bir rüyet vardır. Peki bu na· 
sıl o!uyor, ne ile görüyorsunuz? 
Anlaşılıyor ki görmek için g6z 
dediiiniz ıeye ihtiyaç yokmuf. 

yapılmak llı:ım gelmiş. Her 
darlık karıunnda bu yola sapıhr. 
Yolun dojru ve ya iğri oluşun· 
dan bahıe mahal yok. Çünkü 
kararı verdiren aebepleri bilmi
yoruz. Her neyse, zaten mevm· 
umuı karann kendisi değ'ilJ 
o karardan ıonra huıl olan 
vaziyetin acı neticeaidir. 

Bir bOtçe ile bağlı olan dev· 
ld matbaası mlidUrii, rakamların 
hakikati önftnde mUrettipler; 
azaltmanın Z•rurf olduğunu gör-
mtlf, aayıaını bulnıtıı. İt cetvel
lerine baklJ'ak çıkanlacak olan
ları ayırmlf. Fakat bu buhranlı 
ıam•nda aokata atılacak zaval
hJan bekliyen korkun' sefaletin 
hayali g6~leri önüne dikıldiği 
için olacak, usta ba~ılanru çağı· 
rarak faciayı anlatmıı ve asağı 
yukan ıöyle demiı: 

- Görüyorsunuz ki acı bir 
karar vermek mecburiyetindeyiz 
Fakat siz isterseniz bu kararın 

· acıJığmı giderebilirsiniz. Yirmi 
otuz arkadaıınızın bu fena za· 
manda ıokağa ablmasmdaki kor· 
kunçlup tabii takdir ederslniı. 
Şu halde birer küç.Ok miktar 

fedakirhia katlanınız. Onlar 
yerle.rinde kalsınlar, sizin de iş· 
leriniz hafiflesin. 

Uıtabaıılar çekilmi§'er ve an· 
!aşılan arkadaşlarile konuşmuş· 
lar, itittiklerini bir bir anlat
m1flar. Ama verdikleri cevap 
gene ıu olmuş: 

- Biı fedıkirhğa katlana· 
mayiz. Çıkanlacaklar talihlerine 
kOuOnler. 

"' Amelede bir ruh Ye vicdan 
blrliji olmadığım en keskin biı 
manbkla ıspat eden bu cevap, 
memleketimizdeki ışç.ı bet· 
bahtlajının ıerlavhaaı olsa ye-

ridir. 
Ben cemiyette 1W1ıfJar garmek 

iatiyen ye bu aynhklann çar
pqmuından insanlığa yeni fe ... 
clrlel' doiacağ'ına inanan bir 
adam delilim. . 

Fakat ameledeki bu nankör 
ferdiyetçiliji • vatanımda bet
bahtlan çogaltacağma inandıiJm 
için - nefretle kaydediyorum. 

Ayni müessesede sırf bir te• 
sadüfle işlerinde kalabilenler, 
yarın gene en sade bir ıebeple 
bugün çıkarılanlar gibi aç kal
mak tehlikesine maruz kalacak
larını dtıı6nm6yorlar mı? 

S:ı~A 
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Onun için zavalh tüccar im
peratorluk devrinden kalan bu 
manasız usule boyun eğmekten 
başka yapacak bir iş göremez. 
Hükumet tarafından herhangi 
bir mukaveleye n:ıllstenit biç bır 
teahhüt mevcut değılken Rüsu
mat idaresince tatbik edile ge
len bu usulün sebep ve hikmeti 
nedir ? Osmanlı imperatorluğu 
devrinden kalan bu haksız ve 
muzır usulün Cümhuriyet ida
resi devrinde devam edip git~ 
mesi caiz midir? 

Hükumet hiç bir hizmet mu
kabili olmıyan bir takım haksız 
resim'erin tahsilinde bir ecnebi 
şirketi hesabına halkı ta:ıyik 
ederse bunu herhangi bir au· 
retle mazur gö!itermev mümkün 
değildir. Bu hal zabırd memur
larının halkı birer birer tutarak 
bir ecnebi kumpanya hesabına 
cebren ellerinden para alması 
gibi bir şey değıl midir? 

işitmek te böyle; gene rüyada 
neler işitirsiniz; eğer aiz uyur
ken yanmı:ıda uyanık bir adam 
olsa ayni 'eyleri işitecek mi? 
Hayır tabii! O halde nasıl işi
tiyorsunuz? Ruhlar da röze ve 
kulağa muhtaç olmadan görür 
ve ititir diye hayret etmemeliıi~ 
nh,; ruhlann kendilerine mahıua 
hassaları vardır, maddi ilemle 
teması o suretle muhafaza 
ederler. 

G(Jne~in doR111u: J,51 - txıh'ı : 18,25 
Aym dotu~u: 4,07 - l:>ah~ : 13,06 Rum pafriki l'ilibetlti 

Efendi Hevbelladad1J bu
lunan Rum mekteplerinin 
tetkiki ahvalt içın orada 
üç giJn ikamet ederek 
da111ta gün gene F~nere 
aı,det etmiştır. lstanbulda Rıhtım şirketinden 

batka bu kadar ecnebi sirket- .At.eltUic/. kuı 

Arkadaş,m daha bir çok 
şeyler söy üyordu, ben artık 
dinliyeme:r. olmuştum; g6:ı kapak
larım gittikçe ağırlaşıyordu. 

Namu vakitlerf 
'iabah Ôll• İkindi Alqam Yat.ı hmak 
4.3• ıı.zo 15,48 ıs.ıs 19,57 4,ıs 

Bugünkü hava 
Bugıln Ruz1:dr mutehawll • lım•a 

açıl(lır . 
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Musiki bayramı 

Viyana kongresine biz 
de iştirak ediyoruz 

Kongrede bizim musikimiz için de 
lconferanslar verilecek 

Kongreye tıttra~ edece~lerden 

Se'Yf ettin Asaf B. 

H ziran bidayetinde Viyan ada 
cihan musiki federasyo-

nunun ilk umumi kongresi top

lanacak ve bu münasebetle bir 
,enlik haftası tertip olunacaktır. 

Bu kongreye Şehremaneti ve 

federasyonun İstanbul "mftmeasili 
Seyfettin Asaf Bey çağırılmıt
lardır. 

Dün bir muharririmize Seyfet
tin Asaf Bey şu malumab 
yermittir: 

" Bütün dünyada 2000 ıubeıi 
bulunan cıban musiki federas
yonu 1 haziranda ilk cihan 
musikişinaslar kongreıini yapa
caktır. Bu kongreye iki bin 
şubenin murahbaslan iştirak e
decektir. Kongreye ben, ağa
beğim Sezai Asaf, Cemal Re
şit ve Şehremaneti namına da 
Ekrem Besim Beyler iştirak e
deceklerdir. Kongreyi federas
yonun birinci reisi asrın en bü
yük bestekarı "Rıhart Ştravs,, 
açacak, her millet murahhası 
kendi musikisi hakkında kon-
ferans verecektir. Ben de Türk 
halk musikisi hahkında bir kon-
ferans vereceğim. Kongre do
layısile bir ıenlik haftası tertip 
olunmuştur. Sekiz gün öğleden 

ıonra ve gece büyük orkestra
lar tarafımdan musiki ziyafetleri 
verilecektir. Konserler radyo 
vasıtasile bütün dünyaya veri-
lecektir.,, 

Liman şirketinde 

Dün vapılan kongrede neler 
görüşüldü 

i ~tanbulun havat• 

En k sa boy~u 
adam 

Simon efendi lstanbulun eıı 

kısa boylu adamıdır. Eskiden 
bir kunduracı olan Simon Ef. 

şimdi bir gramofon mağazasm· 

da çalışmaktadır. Haberi olma

dan alınan bu resmi ile boyu 
ve kıyafeti hakhında tam bir 

fikir edinmiı oluyorsunuz 

Sokaklarda ahenk 

Sokaklarda ahenk... Bir gro 
mofon ki hiç durmadan çalıyor .. 

çalıyor ... çalıyor. Köşe başında 

bir zabıtai belediye memuru 
görllnciye kadar mütemadiyen 
itlemekte. Bu musiki meraklısı 

adam kimdir, diyeceksiniz : 
Eski plaklar satan bir aeyyar 

ıatıcı. 

Öğle uykusu 
Liman ıirketinin senelik kongresi dUn yapılmııbr. Bu içtimada 

tirketin en fazla hisse senetlerine ıahip olan Maliye vel<ileti na
nuna defterdar Ş~fik ve İktısat vekildti namına Müfit Necdet Bey- ' 
lerle hemen bütün hissedarlar hazır bulunmuılardır. Evveli dünkü 
ıayımızda yazdığımız meclisi idare ve murakip raporları okunarak 
aynen kabul edilmiş ve şirketin yeni ıenede azami tasarrufta bu
lunması kararlaştırılmıştır. 

Bandırmada yakalanan Dainlervekilleri 
şerirler - • -

Bandırma ile Gönen arasında Dün tekrar Ankaraya 
ltliyen yolcu k~~yo~~~a silah gittiler 
istimal ederek ıkı kişıyı yaralı-

Evvelki gtin tehrimize gelen 
yan üç soyguncu . kaymakam Fransız ve ecnebi dainler vekil
Haıan ve jandarma kumandanı 

Ziya Beylerin tiddetli ve mües
ıir takipleri neticesinde ve yir-

mi dört saat kadar az bir za
manda yakalanmışlardır. 

Yakayı ihdas ettikten sonra 
Jliç bir iz bır<tkmadan kaçan 

bu şerirlerin mavzerlerile bera
ber ve vak'anın akabinde dene-

leri, hükumetle temas ve müza-
kerelere devam etmek için dün tek
rar Ankaraya gitmi~lerdir. Ayni 
trenle Zekai Bey de Ankaraya 
hareket etmiştir. 

cek kadar az bir zamanda ya
kalanmaları pek %İyade mucibi 
memnuniyet ve emniyet ol
muştur. 

Bir öğle vakti Y enican 
duvarları dibinde uyukılyan 

işsizler. Vaziyet kendi hesapla
rına ne kadar iyi ise bizim göz

lerimiz için o kadaa fena ve çir
kin! Pek seyrek rast gelinmekle 

beraber gene bu kabil man2ara
ların husulüne mani olmalıyız. 

20 Nisan sergisi 

Sergiye gösterilen alaka 
ümidin fevkindedir 

!Posta idaresi mektuplara sergi
nin pullarını yapıştırıyor 

Ankarada 20 nisanda açılacak 
olan büyük sanayi kongre ve 
sergisi için memleketin her ta
rafından büyük bir alaka göste
rılmekte ve sergi eşyası Ankara
ya gönderilmekted r. Bunun için 
Şark ve Anadolu hatl arındaki 
tenzilatlı tarifenin tatbı kine baş
lanmıştır. Gönderilen mallar 
ayrı ayrı paviyonlara tefrik edi
lecektir. 

Bir karara göre sergide satış 
yapılmıyacakb. Halbuki Ticaret 
odasına gelen bir emre göre 
mal satışı yapılabilecektir. 

Sergide filmler alınacak, bun
lar memleketimizde ve Avrupa
da gösterilecektir. 

Diğer taraf tan 15 günden beri 
posta idaresi de ıerginin rek
lamlarına başlamıftır. Ankara 

&rıf pullan 

kişelerinden g&nderilen mektup
lara sergiye davet için küçük 
ve renkli pullar yapııtınlmakta· 
dır. 

Fil~Sllt81t.rli#"d 
Muhtelit takımın ilk ekzersizi 

Çok muvaffakıyetli ve çok 
fay dalı oldu 

Üç hafta sonra Viyananın a
matör muhteliti ile karşılaşacak 
olan istanbul mahtelitini te~kil 
için diin Taksim Stadyomunda 
ilk ekzersiz maçı yapıldı. Mli
sabaka cok güzel ve istifadeli 
oldu. Hem çalışan oyuncular 
için hem de takımı teşkil ede· 
cek olanlara fikir vermesi hase
bile.. Dünkü takım bir ikisi 
müstesna olmak üzere, tanın

mı~ futbolcularımızdan mürek
hep ve şu tertiple çıkmıştı: 

Raolm ( F.B.• 

Burhan ( G.S.) Furw:an ( F.B.) 

Hüınil ( B.) Milat G.S.ı Reı•t (F B. 

Sali hatttn l.S. All F.B. Zeki F.B. Muzaffer F B. 
Fikret F.8, 

işte bu kıymetli oyunculardan 
mürekkep Muhtelitin karşısına 
Rum muhteliti çıkarılmıştı. Muh
teJitimiz çok hakim ve çok mu-

1 vaffakiyetli bir oyun oynadı • 

Birinci devre de yedi sayı yaptı, 
ikinci devrede ayni muvaffaki· 
yetlerle ve sayılarla bitti. 

Ka~ın ~ele~iyeciliii 
Dün kadın birliği bu 

meseleyi görüştü 
Kadınbirliği idare heyeti dün 

bir içtima yaparak kadınların 

belediye azalığı seçmek ve se
çilmek meselesini görüşmüştür. 
Bu aradda Efzayiş Suat Hanım 
tarafından 3 nisanda kadın be
lediyeciliğı hakkında bir kon
ferans vermesi ve nisan sonla
rında da bütün münevver ka
yınların huzurile umumi bir 
kongre tertibi kararlaıtınlmışbr. 



( V AK 1 T ) iN Ş EH t 

ermin bar,, daki cinaye· 
tin dünkü muhakemesi 

hararetli oldu 
ttkuk talebesinden Av
ni El. isticvap edildi 

ildiQini saklamadıgını, Zati Ef.nin aQzından 
yeti ~qledigine dair bir söz işitmedigini 

söyledi, tahliyesini istedi. Mahkeme, 
talebini reddetti 

lir lraç ay evel bir gece anlatb . Diier tahitlerin eaua 
~handa .. Nerminbar" da dair mObim rra'ümatlan yoktu. 
..... dnayetin muhakeme- Y.ımz Malik Et., Zati Ef. nİD 
'h dtn ltleden .onra latanbul J ahvali 10rul~nca " Bok16rliijil 
ole. ceaa •ahkemesinde devam vardır » dedı • Mutafa Ef. de 

•tur. atak, gtırliltücü tabiatli oldu-
flatatba ~ ocalar tamamiJe dol- junu illve etti. 
~ Ciıaayet davasının rtı'yetine Avni Ef. ~in vekili mlidenis 
L ·;•ed.aa evve bu mesele bak- Cevdet F erat B., mliekkilinin 
......_ bılditini s~klamakla maz· saylenen bir scSzfi iıitmemesi 
::Ilı olatak evelce BJuhakeme varit olabileceğini kaydederek 

OlllJ!da tevkif edılen şahıt «Muhatap saz s8ylemİf, ben 
AYlıi Ef tirilmltt"r ku ak vermcmitsem, o ı&z han-

A-· ·E~e h ~ : d da kalmış, demektir• dedi. Sonra 
"Ui ı., f8 ıtııgı esnasın a Za . cf . k b" d til .. . : tı ı::. • nın ı ranaı tea it e ea 
. curm ı e maınuu Zatı bir mektubu teYkifaneclea bir 
~ vak'adan iDDrci kendisine ~kadq&Da randermit olmuı 
Y•rıbeıw- lu raatanesincle ~ .. f · · t tk"'- ecl -'- • . . ." •v .yetinı e '"' e..-sa, m-

bU" . .,lll vurdum, ıamdi • nname d~ğifBlem;pe babulM 
. Japa)un?" ded.ğini mkir ı. mabiyebnde olan b6yJe 
lf, nı"düeı '"munıi Buılıa- bir mektubun tevkifane

~ İll B. Aiop vo yaşar Ef. den h•rice çıkamı,acatını, Zati 
~~~-!abilliame '\ie d .&er bazı E~. ni.n de bunun ke~~!•!ne ~i
!ı .. _ •-.. ··-~ ... J ........... , i6\ .ıı..1 rlıvetıqı_ kabul ettnednnm zık-

e11dıye +au tpf. DU9 bayl bir ıettı. Neticede müekkili Avni 
Ilı aöylecbji • a.&fllcbi1D& •ileri Ef. ain ':°~~af . olDDyarak ma-
'6rnıo b. d - . . ki dı w hakemeaını ıatedı. 
ı.JciL f, 1 •ııoı sa a gı için Mfiddei umumi Burhuettln 

l L qat yapı'masmı istemiş, ta- B ht ı·f ktal •--tui kab . · , mu e ı no ara muaa-dtir ul o.unmuştu. istintak bele etti ve pbitlerin dinlenil-
11.L·~ ·Dden ~ 86 ıncı maddenin meıi bitinciye kadar AYDi 
~. f.kraaına göre muhakeme Ef. nin tabliyesi mllmldbı olma
~le mahkemeye gBnderilen dığmı 16yledi. 

11 
Ondan ıonra 

...... Ef vi reiı Hasan Lft&ba. 8 icap ederH, ben de tahliye 
~ • • '. . ~ • isterim. Fakat timcliki YUiyet, 
~ .~cvap etmıf, A Yrıı. ~· buna mo.ait dejilclir ,, dedi. 

ılo y&flllda Hukukun bınn- Mahkeme heyeti m&zakere
f ta ebeainden olduğunu den sonra tahliye talebinin red
if, reis, iıtizab etmiştir: dine, meklubun Zati Ef. ye ait 

Ba•le h d t ·b· b" olup olmadıfı anlqdmak Gzere 
~- ı fe 8 e gı 1 ır yU111 ile muka•eae • • ..A.ZIJ._ ~ei mulsadd . . . . . ı e ••1.uuap 
~ eaeı ıçtımaıyeyı icruına, .-bitlerin celbine karar 

... sibi mesleki bu- verdi. 
~ ..._ver bir efendi Muhakeme niaamn on liçGncll 

·;:.:_'!' ela ...... ifa etmez, pazar günO aj'leden sonraya 
..... dolclop., açıkça 16y kaldı. 

ez. Haklnmaclaln iddiaya 
ne diyecebimz ? 

L.. "-:"' Ben Zati Efendinin bana 
~ bir feY 16ylediiini İfitme
~ babrlamıyorum. Mqgul

tazete okuyordu111. 

~dit istizahlarda buıa
AYai El ifadeainde-.... 

30 Posta memuru 
AçıOa mı çıkarılacak? 

Huaaal surette haber aldıiJ
ama gire blltçecle tuarruf için 
bu ay Dibayetinde felırimiz pom
ta ve telıraf mlldtlriyeti kadro-

da baza tensikat yapalacak
b · Bu cllmleden olarak latan-
al telgrafaneainden 30 memu-

run YUİfeaine nihayet v~rilmeai 
tekarrer etmiftir. Bunlar mDnbal 
wkuunda tekrar alınacaktır. 

Konsorsiyom 
Ba~~lar kouoniyomu bup

den ıtibaren resmen faaliyete 
baılıyacaktır. 

lngiliz lirası 
İngiliz lirası diba bonada 

1033,S kurufta açılmıt, 1030 
kuruşta kapanmlfbr. 

1 

Tahkikat 
Ortaköy faciası
nın sebebi araş

tırılıyor 

Ôlen ıo/iJr Meltmd FJ. 
iki gece enet 8efildat De 

Ortak&y aruında vukua ıelen 
Ye iki kitinin altıml, dokuz 
kitinin Jaralan11aa.Ue netice
lenen feci otomobil kazuı
mn tabkikatmadGn devam e
dtlmiftir. Tahkikat adliye, 
polis, aeyrllaefer merkezi ta
r.fmdan J•Pabnaktaclar. Ad~ 
liye cepbemini aaDddei umumi 
muavinlerinden F"akret bey de
lllhte etmiatir. 

Y ...._ fllflr htnod Halt}(r E/. 
Fikret bey dtla •ak'a mahal-

linde bir ketif yapmlfbr. 
Dnn ayni u•anda ae)'l'68e
fer merkezi tarafuıdaa da ne 
•uretle vukua ıeldiii hakkm
da aynca vak'a mahallinde ke
tif yapdnuttır. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikatta 90f&rlerin 
ikisinin de ıarboş olduktan Ye 

kartalatbkJan zaman limbalan
nı 86ndllrmedilderı &Dlaıılmıfbr. 
D&n butanede yatan mecruh
lann tekrar ifadeleri almDlJfbr. 

Komünlıtfer 
P. M. Serif Bey 

ne divor? 
Perıembe ~il Hayraboluya 

giden Polis mlldllrtı Şerif Bey 
dBn tehrimize avdet etmittir . 

Şerif Bey ıebrimizde kom&. 
a·a~lik tehriklb yapan ecnebiler 
ltakkancla ıunlan ,6ylemittir • 

Emane -Cemiyeti belediyenin diinkü içtiT11a1nd 
Kav anin encümeni Maryosera ile yapı!an 

sulhnameyl tetkik etm~dı 
Cemiyeti belediye dOn toplan- tahmin edilen kıymeti 7301158 

mıı, riyaset divanile encilmenler liraya baiiğ o'maktadır. Bunlar 
intihabına yapm11br. Birinci reis haricinde, Kadıköy ra htım:nda 
vekillijine Sadettin Ferit, ikinci 94 parçadan mürekkep o~up kıy-
. killi ... ~•- meta 594900 iirayı bulan arsa 'ar 

reıa" tine ıenm Beyler, bOtçe fimdıhk muhafaza edilecekt r. 
eacllmenine Necati, Sezai, Amca Etfaiye için 930 senesine ko
Temk, Necip, Celil, Apturrab· nalan 100,000 Jiramn kifayet 
mu Naci B.ler, HGamettin Pı. etmiyeceii hakkmdaki heyet i 
Emin Ali, Azmi Beyler, idare fenniye raporunu tetkik eden 
enctlmenine Tevfik, Aptllkadir btltçe encümeni, bu raporun 
Ziya, Mehmet Ali, Teftik Amir, celbedilecek etfaiye mütehauıaı
Tallaa, Mehmet Sadi, Ahmet Bi- nın tanzim edeceii proğram da
can 8.ler, Huam Pt- Vehbi, idare bilinde aarfuu, ·garaj ihtiyacına 
heyetine Sadettin Ferit, Ahmet ıelince, Kadlkay halinin garaj 
Teftik, Hlllamettin Pı. Emin olarak iatimalini muvaf.k görü
AJi, Apturralaman Naci, Celil yor ve 25 itfa makinesinin 4 

senede ne mretle eakimif oldu
Aluaet Bican, Rept, Mehmet ~ tahkikini teklif ediyordu. 
Ali Beyi• 88Çilmifl..dir. Bu teklif kabul edilmiftir. 

intihaptan 80Dl'a, ..-.ulana M. Maryoaera ile Emanet ara• 
mOzakeraine baıtlamn ...... Yan- mula ya palan sulbnamenin tasdiki 
p yerlerinde Jeni tabimat için ıeçen celaelerde kavanin 
dolayaalle, yalaat iatimllbt ba· eadimenine havale edilen müzek
kayeli olarak Emanet ahteainde kere hakkında endimen biltçe 
kalan analarm tekiz tabltle hal- eadlmeaine ait olduğunu ileri 
ka sablma11 telrarrlr etmf.ttir. lllrmGf ve kabul edilerek b&tçe 
Sablacak analar 143 parça olup enctlmenine g6nclerilmiftir. 

• TORKCE OLARAK TAMAMEN SÔZLO ve ŞARKILI ilk • 
film 26 Mart 1930 Çarpmba alqamı proırama ill-.eten 

· MELEK SiNEMASINDA 
takdim edilecektir 

DENlz KIZI EFTAUA HANIM Ye refikleri kemani SADl 
keaien'çe ALEKO, udi YORGI Efendiler. 
Son derece heyecu ...., bir yeailiktir. 

-- Hm 

7..,,. llı/tıbWuttlltı Solı ,,,., ...,., 
ıaat21,JO Ja. Y-. ....,,,,,,. oe ,,,w.,,e. 

Şahin 
Komedi 
4 perde 

ŞEHREMANETi 

Naldedenı .......... . 

4- MııhlM 11111111 

Majik - Siyam kaptam 
Etaval - Katil güneş 
Laksenburg - Spor ve gençlik 
Ekler - Dıaaa 
Melek - Bir an için 

Alkauır - Kan gemili 

Opera - Uçurum 
Şık - Anafon:u 

« Birkaç kiti yakalanllllfbr. 
Yazıldığı gibi yakalanan ecnebi IL..n--.• .. •lbe-... --·,-.. -n~ ... ~,k~.t~r· .... 
komllniatler otuz kiti filin de- IJG•" _, 

Elh•mra - Caz mugann1a1 

Milli - Albn 

Alri - Zehirb kadın 
Alemdar - Günah sokata 
Hilil - Nuhun gemili ğildir. Tahkikata devam edil- "'"""""' 

mektedir . ,. Kaçakçılar filim mlmeuilleri 

M R Sait•ymlaam.-
• iv a 1 24 man puaı18li günu akşamı Şch-

Muhtelit mObadele azasından zade bafında Millet tiyatrosunda lnkiltp 
M. Rivu kıZJnı tedavi ettirmek tiyatrosu tarafından san'ıtkArlan tcbcilcn 
tlzere don Ankaradan ıehrimize tertip cdilmlştir. Dariilbedıyf sın'atk!r
gelmiftir. iki gOn sonra gene An- Jırındın J Jaıım Bey taragözilc - lnkilAp 
karaya gidecektir . tlyacrosu • Küçük İsmail ve Ali Beylerin 

Bqiktq Hilil - Vatansızlar ce
hennemL 

Tiyatroları -
Dariilbedayi - Şahin 

Bar ve MO.zlkholler r 

orca oyunu heyeti. 

ARTİST Hakkı Şinasi Pş. 

Garden - FJb U., lrena, Naneli 
Balet T aJm.ç ~e Siril 

Makaim - Jil~ Jinrden, Duo 
Kleo idi, Lukaa Trio 

BagOn çakan onuncu uyı11nda: 
Bokı federuyonu reisi Darlllbedayi reji.arGne kart•·-
Sinema, Bar, Mllzik, Yeni edebıyat, Hiklye, Muamma, Kari-

katlir, Hatırat. 

Fırka mlfettifi Dr. Hakin Şi
nası Pı. buglln Ankaraya aide
cek ve kısa bir mllddet soma 
avdet edecektir. 

Malen Ruj - Arlzona revOsO 
Dobo rml 

Tlrkunz - Duo Sanandi 



DÜŞKü·NLER: 3 
Oğul 
Yazan ı Sadrı Etem 

1907 ... Bu seneyi halırladınız 
değil mi?.. Meşrutiyetin ilanın
dan bir yıl evvel. Beni (R. T) 
atlı hususi bir mektebe verdıler. 
Mektebe verdiler diyince .bunu 
ilihili, aminli bir mektebe baş
layış zannetmeyin .. Akrıbamdan 
yaşlı bir zat benim ko'.umdan 
tuttu mektebe götürdü, müdüre 
tevkifhaneye mamun bırakır gi
bi teslim etti. Beni ihtiyat bire 
kaydetti.er.. O zaman sarıklı 
cübbeli ama cingöz bir mu
bassır vardı. [ Şımdi bu zat 
gayet şık sakal bıyık ve mon
den bir beyefendidir; sakın ken· 
disinden bahsettiğim duymasın!) 

Cingöz Hafızın önünde ben 
tin, tın ihtiyat sınıfını buldum .. 
Kürsüde kavuğunu önüne koy
muş, abdestliğini sıralardan bi
rine bırakmış arkasında hayderi 
re başı beyaz takkeli bir zat 
vardı. Sınıf hep . bır ağızdan 
(rabbiy !Sİr okuyurdu) ben içe
riye girınce hoca h,tifini hiç 
bozmadı sakalının ucunu oynattı. 
Hoca sakalının ucu ile bana 
arka sırada boş yer olduğunu 

oraya oturmamı ihtar ediyormuş; 
benim aptallığıma vermeyın siz 
de o saydınız ne yapardınız. Ben 
de onu ys.ptım, afal, afal boca· 
nın yüzüne . baktim. 

O zaman sınıflann 
vardı, hoca enfiye 
sümkürdükten sonra 

çavuşlan 

a&endıline 

elindeki 
ıopa ile çavuşun omuzunu 
dürttü. 

. " - Şu alığı arkaya oturt! 
dedi. 

Arka sıraya geçtim... Bir 
çocuk biraz daha sağ.1! çekildi 
ve bana yer verdi... O turdum. 
Çantamı çıkardım.. Çocuklar 
gene güldür, güldür okuyorlar
dı. 

Ben zannediyordum ki hoca 
beni önüne alacak ve bir şeyler 
okutucak, ne gezer, arka sıra
ların kalabalıği içinde kaybol
dum. 

Yanımdaki arkadaş ta çıkartm'a 
defteri e meşgul... ne güzel çı · 
kartmaları vardı.. Kıpkırmızı 
güller, karanfiller, sankı henüz 
bahçeden kopanlmış, kağıda 
yapıştırıimıştı, hele bir çıkartma 
tekir kedisi vardı öyle güzel, 
öyle maskaraşeydi ki.. gözlerim 
çıkartma arına kaydı. 
Daldım kaldım ... 
Sıralan siper alarak, ona 

hafıfçe: 

« - Çıkartmalarımı ne güzel 
efendim, dedim ... 

O zaman bana her cümlenin 
sonunda bir efendim ilave etme
mı kaç defa tcnbih et
miş1er, bu (efendim) yüzün
den anamdan, babamdan, tey
zemden ne kadar tokat yemiş
tim. Onun için ( efendim) i 
bastırmayı unutmadım. 
Yanımdaki çocuk bana: 
«- Bende daha ne cici şey

(er var ? Bak dedi.. Elime ka· 
lınca bir defter gibi bir şey 
tutuıturdu. 

«- Bunları çabuk çevir, de
di, bak ne göreceksin.. defteri 

hızlı hızlı çevirdim... Yapraklar 
hızla dönünce eciş, bücüş resım
ler kımıldanıyor, oynuyor canla
nıyordu. 

«- Güzel, çok güzel, dedim. 
«- Tabii güzel o!ur... Onu 

bana paşa amcam Paristen ge
tirdi. 

Ben o zaman Paris, filan 
nedir bilmiyordum: 

«- Bu Paris• nedir dedim ... 
«- İstanbul gibi bir yermiş .. 

ben yakında oraya gideceğim 

seni de yanıma alırım .. 

Paşa amcam beni oraya iste
tedi süt ninemin oğ!unu götüre
ceğime seni götürürüm. Orada 
bunların a asını görürsün. 

Bu konuşma benim tuhafıma 
gitti: 

« - Bu resimler fena ben 
bundan daha iyi ve ne cici Ka

ragözler var ... siz geliniz de bizim 
evde ben sıze göstereyim 
efendim .. 

Biz böyle konuşurken ensem
de bir kızılcık sopası ( şap ) 
etti... · 

ki.mış... Yüzümü ateş baslı, 

ürktüm, korktum ... 

Hapşuuuu.. hapşu .. hapşu di
ye bir kaç defa aksırdıktan 

sonra sopayı bir kaç defa daha 

şaklattı ve beni adam akıllı baş
ladı: 

''- Ten bel, haylaz, daha ilk 
günde sınıfı berbat ettin ... 

Bir l<azan süte bir damla 
mürekkep damlasa, koca kazan 
süt bulanır ... 

Sonra yanımdaki henüz adını 
bilmediğim çocuğa döndü. 

" - Sen de, dedi, sayeı n

salette şurayı devlet azasından 
Şinaver Beyefendinin Necli ne

cibi o asın da böy e .bir hayla

zın sözüne kanıp d~rsten fera· 
gat edesin. 

Bu kocaman aözUn manasını 

pek çıkaramadım ... 

Ben çıkaramadım ama yanım
daki anladı : 

' ' - Hoca efendi ben ona 
ders çalıştırıyorum. 

11 
- Aaaaferin ... öyle ise ..• 

Sonra bana döndü . 

Demindenberi .söylediklerini 
unutmuş gibi: 

•· - Sen tembel bir çocuğa 
benziyorsun. . ( Çünkü ben, ho
ca etendinin tanıdığı şöhretli 

ve zengin adamlardan birinin 
oğlu değildim ) 98 Sacit efendi
nin yanında otur da sana zeki 
ve f etanet gelsin 1 Meşhur söz
dür yasemin n yanına düşen 
ısırgan bir zaman sonra güzel, 
güzel kokmaya başlarmış... Bu 
sözümden hikmet al külhani, 
dedi, enseme bir şaplak indirdi ••• 

(Bitmedi) 

seyahatnamesi 1 Memlekc-;-;,abcrıo<I 

lstanbul gazet cilerl mahkeme-'8 üyükkikram
1
i
1 ·Ye. nasıl gittiler ne gördü~er? n ~~. 1 azanı 

. ' _ lzmırae Eşref p ışada nı 

Bursa 

·seıbaşında içilen kahven•n lezzeti - Uludllqdan ınen goz!uk yapan Rıza isminde 
akşam-Operet h~ı·etınae oe/ı tıvanlık- Barve sınema arnavut kurnazça bir sahtek 

Bu ·sa burnumuzun dibi .. ~u
racıkta ... Oraya gidıp ge

lip te oturup seyahat intibaı 

yazmak bana gülünç geliyor. 
Fakat ne yapmalı? Yazıyorlar; 

İşte gazeteci arkadaşlar Asya 
vapurunun orta salonunda yer 
yer oturmuşlar, cayır cayır ya
zıyorlar! 

Ne yazmalı ? Ali Nacinin 
Marmara vapuru Topane rıhtı
mından kalktık tan sonra ge ip 
arkadan sandalla yetiştiğini m:? 
Marmara vapurunun hatıra def
terim cemiyetle okuyup latan· 
buldan Mudanyaya kadar gül
düğümüzü mü ? Bir kısım gaze
telerin davacısı olan Şehrema

neti . avukatı Rahmi Beyin temiz, 
saf, tatlı tuhaflıklarını mı? Bor
sada bizim e ayni günde muha· 
kemesi olan meşhur müstantik 
Hikmetin vekillerinden Ali Şev 
ketin vapur defterine yazmak 
için söylediği: 

B6y/e maznu olara/f. ur"1ga grtmek 
ne acı} 

Hepimiz muhameü mahkemenin muh
tacı. 

Ankarfp ne~ verir cOmkmiu ltıtf ü 

Felelt_, 
LAyerelt_ t1azdı bu 

kıt'asını mı ? 

~ilri Hemedam 
Naci I 

Ali Nacinin avukat Şevkete 

karşı bir nevi menfi dostluğu 
buradan başladı ; bu kıt'ayı bu
raya :ri,.•ytm ~- ı.:ı •• ~............ 6 ... 

·zebine mi uğrayayım ? Bunu 
asla yapmam 1 

Bursadan Mudanyaya giden 
otomobil yolu hariku ade güzel. 
Çekirgede Adapalas oteline in
dik; çantalarımızı bırakıp çık
tık. On iki. kişilik kafile oır 
otobüsü doldurmıya kafi idi. 

Çekirge ile Bursa arasındaki 
yol da başk'.a bir şaheser. Bir 
tarafta çiçek enmiş hafif meyilli 
sırt, öte tarafta yapraksız kül 
renkli ağaçlarile uzanan ova ..• 
Bu ikisinin arasında tabiat in· 
sana yeşil ve canlı bir tebeısüm
le gülüyor. 

Bursayı bir baştan bir başa 
dolaştık. Setbaşında çardak al
tında bir kahve içtim. Arkam-

. da Yeşil cami göğe doğru bü
yük bir beyaz kanat gibi açılıp 
yükseliyor, önümde bir uçuru
mun içinde sık, girift, basık 
şehir açılıyor. Karşıda karlı ve 
keskin çizgili Keıiş genç bir 
baştaki beyaz saçları habrla· 
tıyor. 

İnsana hayranlık veren Yeşil 
camiyi Amerikalı bir seyyah 
gibi dolaştım ve gözlerimde 
çiniden, renkten, ziya i ıtimala
rından gelme sihirli bir lezzetle 
buradan çıktım. 

Set başı Bursaoın bir ucu. 
Aksi istikamette yürüyerek ya
yan Hisara, Topaneye kadar 
gittik. Saat ku1esinin yanından 
demir parmakhğa dayanıp aşa· 
gidaki Borsanın panoramasını, 

solda şebrin dıtında alabildiğine 
uzanan ovayı, sağda başı du
manlı dağı, Ulu dağı seyretmek 
garip ve buruk bir zevk veriyor. 
Altı yüz cami ve mescidi olan 

bu şehrin üstüne akşam Ulu 
dağdan kasvet gibi iniyor. 

Yan karanlıkta iğri büğrü 

sokakları geçip şehre ge~dik. 
Türkocağının bahçesinde havıuo 
karşısında bir nargile ve yanı 
başından şehrin içinden akıp 
giden Gökdererenin şarıltısını 
dinledim. 

Birçok Anadolu kasabalarında 
olduğu gibi Bursada da gece, 
yabancı1ar içın, evsiz ve kimse
siz olanlar ıçin bir faciadır. 

Yarı aydınlatı lmış dar ve do
lambaç sokaklar yer.erde sürü
nen zevahife benziyor ve insan 
bu ıoş sokaklarda dolaşırken 
şehrin elemini vuzuh ile duyu-
yor. 

On iki kişilik gazeteci ve-avu· 
kat kafilesi bu e emden kaçtı. 
Şehrin en iyi loka i denilen servisi 
~ ötü, yenilecek yemeği sayılı bir 
lokantada ziftlendik, meddah 
Süruri hasta olduğu için onu 
dinliyemedik, operet denilen 
bır salaşa gidip atların bağlan
masına mahsus bö melere benzi
yen localardan kanto söyliyen 
bozuk sesli kadınları dinledik. 

Göğüsl ~rini titrete titrete 
hoplıyan cılız kadmcağız1ar çe
kilip gittikten sonra alabildiğine 
şişman çıplak bir adam, Pehli
van Aziz efendi sahneye geldi, 
karnının üstüne yalın kılıçlar 
çekitaşlan koyarak, üstüne a
damlar çıkararak kuvvet oyun
ları gösterdi. 
~eu.ıGaaeoa~ı ucıu::stnuu, ecuıvc 

çay fındık fıstık !.. " sesleri ve 
sigara dumanlan arasında " ha
in evlat ,, dramı temsile başla
nılınca dııarıya çıktık. 

Karanlık ve karışık sokakla
rın eleminden kaçaıılar uykunun 
göz kapakları üstüne çeki taşı 
gibi ineceği rehakir dakikaya 
kadar kendilerini oyalamak mec• 
buriyetinde idiler. Bara gittik. 

Calgısı incesaz, içkisi rakı 

olan ve saz heyeti arasındaki 
üç hanendeden başka kadını 
olmıyan Bursa barından çıkınca 
da güç beli bulduğumuz kilçük 
bir otomobile dokuz kişi birden 
binerek Çekirgeye otele gittik, 
uyuduk. 

Ertesi gün muhakeme. Alqa
mı yemek. Sonra herkes dağıl
dı. 

Bu seyahatin bana daha ya
kından tanıttığı iki kıy
metli dost akıamın san'atkir 
karikatüristi Cemal Nadirle bizim 
Bursa muhabirimiz Rıza Ruşen
dir. Kamil, kibar, sıcak ve tatlı 
bir adam olan Rıza Ruşenle 
Süreyya sinemasına gittik. 

Burası Bursamn pekali otu
rabi.ecek temiz bir müessesesidir. 

Bursada oturalabilecek fırka 
binası, Türkocağı salonu ve şehir 
kulüpleri var; sonra adım başu • 
da kahve ... 

Bursaya gidip te yerli mallar 
pazarını görmemek de olamazdı. 
Onu da gezdik. 

Giderken Marmara, gelirken 
Asya vapurlarında İstanbul ga
zetecilerine gösterilen nezaket, 
vapurların temizliği, intizamı tak
dirle kaydediımeli. Vapurda ilk 
bakışta bu görülüyor, ben vak
timi salonda ve güvertede ge
çirdim, ~amaraya inmedim. Orası 
nasıldır, bilmiyorum. 
Güneşli, güzel bir havada git-

ysparak tayyare cemiyetini 
!andırmak istemişse de yı 
ele verm ştir. Rizanın yaptığı 
elinde bulunan 47174 nu 
biletın baştaki 4 rakkamını 

• haret'e yok etmek olrn 

Çünkü 7134 numara 15 bin 
kazanmıştı. Riza yok ettiği 
mara yerine mutat o an t 

koymayı unutmuı ve sahtek 
evveli bu noktadan di 
ce betmiştir. 

Balıkesir hattinda 
kaza daha 

Balıkesir - Kütahya hat 
çalışan amelelerden dörd 
yattığı koğuf yıkıJmıt ameJ~ 
biri olmuı, üç6 yaralanmıttlf: 

Vak'a bir Almanın mOtea~ 
bulunduğu kısımda olmuf' 

Yıkılan koğuşun gayrı fenol 1 

duğu söyleniyor. Adliye ite~ 
zıyet etmiıtir. 

Aç gözlü bir imaJ1J 
Manisada Derek6yiinde Pili 

tafa isminde bir imam ile 
deşi Şerif miras kalan bir 
rak için uyuşamamışlar i 
kardqi Şerifi öldllrmeğe k 
vermış, muhtar Süleyman 
bekçi Aziz mani olmak ist 
1er fakat imam kızarak 111 

tarla bekçiye atct etmıı ve 61 
müştür. Yobaz bununla da 

lıyo; ;~-.;;ukabel~ g~riin~e f 
dilrmediğine canı aıkılarak, -' 
kur şunu da kendi beynine ,il 
yor. 

Karısını öldürdü 
Alaşehirde, Ak.ar k& . 

iki kansı olan San Mehmet ' 
minde bir kır bekçisi, zevcleı' 
den birisini meşhut cürum 1 
nasında bularak aşıkı ile 

her vurmuttur. Kadın &im~ 
70 yaşında bahtiyar ~ 

baba 
Değirmenderede lamail i.J 

de 70 yaşında bir ibti~ 
zevcesi bir batında tamnJ 
3 çocuk doğurmuıtur. 

Bir tevkif · 
Adanada Namık Kemal 1 

tebi muallimi Ahmet Hamdi 
bir cinayetten alikuı ol . 
şüphesi üzerine tevkif edilnıİ 

miştik, gelirken yarı yola ıı-İ 
kalın bir sis içinden ytııeı' 
geçtik. Bozdağ önünde - haoİ 
meşhur Marmara Sevinç 111~ 
demesini~ olduğu yerde - ı:) 
zil iÖrmüyordu. Tam / 
kesif sis dalgalan içinden 
bir düdük sesi itidilmez mi~ 

- Seyrisefainin Çanak 
vapuru geliyor J i 

Dediler. Birbirini görmiyeJI ~ 
birbirine karıı gelen iki ... fi. 
düdük seslerile mevkilerİJll ~ 
edebilmek, kazasız belisıs I~ 
gidebilmek için oldukları 1 
bir saatten fazla uğraıtılat~,ı· 

İçimizde heyecana dilf t " 
üzülenler yok değddi: ~ ~~,J' 
yapmalı ki saat on ıkıyı ff'f' 
yordu. Felekle karıılıklı -~-' P 
oturduk. Öteki arkadar 
mecbur oldular. Jl, 11 

• • ~t ı ) ,.... • \ • • f ' t ' ' 
'ı ı • 4 / j 
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rilerinıizle • G 11 Hasımlar düello etmek üzcı .ir 
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Eğlenceli 
fıkralar 

~ 
Bilmecelere dair 

81lınece cevaplarında adresler 
ltıli bazı kereler noksan veya 
olu Phern, yahut da pek kalabalık 
Y Yor. Her bal varakası altına 
,~.11.e~tep veya ikametgah ad
kif~d•.ıı isminizi yazmaklığınız 
bi ır. Fakat bu adresi tam ve 
rıey gönderdiğimi? takdirde 

~(:ta1ca bulunabilecek surette 
<&ja ıdır 

di Şinıdi;e kadar bu suretle tak
k:ı "araka ve hediyesi bizde 
c~d~nların isimlerini aşağıya der
Per 

1~0tllı." Bu okuyucula~~~~z~~n 
l d ş ınbe veya cuma gunu og-b: en sonra Vakıt i~aresin~ 
al heoıha ı uğrayarak hedıyelennı 
ınaıarını rıca ederız : 

Ilı ~akı~kciyiınde Nihal H Yefa orta 

0 e tebındt·n Reşat B., Kadıköy kız 
s,~ ıtı~ktebinden Muhterem H, O. Adil 
}c acı B. %7 Arif Hikmet B. Muradi
tın~ahallesi söğiitlü sokağında Orh:ın B. 
dan1

] 1f· Çandarlı ilk mektep sınıflnnn· 
on·· Ct ~igılr il. Keramet B. Hnm:ım 
d ~ askc~lık sıhhiye komisyonunda göz 
Ş~rto(~ 1'azıt B. mahdumu Şahabettin B~ 
tar 1

1 sman Bevde abri B. Seher Mu~
ı\lf 11

1 .. ~t.alyan kız mektebinden lkhire 
H B ·: .• evo~lu po tanesinde Hahtiyar 
ç;rnlıe~ıdktaştan Tuli B., Jetin Ahmet B, 

ca a Selman ı-ı.. ~·ank ~. 
§ Aıaşebir Himayeietfal kar-

••sında bakkal Ali Lfıtfi B. ve 
~ırakyada pehlivan köyünde hacı 
l Usuf Mehmet B. takdir varaka
-.:'rıoı almak için muvazzab ad-
ts gönderme idir. 
ta§ Şimdiye kadar kazanılan 
"1 ICdır varakaları ve kartları ta
l' •nıcn eshabına göderilmiştir. 
,1'kdir varakasmı veya hediyesini 
~~arnış olanlar bir hafta zar
--~. il Vakıt idaresinde Çocuk 
~ •feıi muharrirliğine müracaat 
it illtdikleri takdirde hiç bir ta-

~ hulunamaz!,r. _ ___ 

Canbulat B. tuhaflığı ile ta
nınmış bir adarndı. Misafirliğe 
gitt ği zaman daha misafir ola
cağı evın kapısından girerken bir 
tuhaflık yapar; bu tuhaflığı di
gerleri takip eder, böylece her
kesi kahkalarla güldürmiye mu-

KJŞ 
Omuzunda ak kürkü, 
Ka,·alında bir türkü, 
!Köye gene kış geldi. 
Başka bır bakış geldi. 
Onu gören gözlere. 
Baksanıza bir kere, 
Bı.iyü mü ) apu nedir; 
Urtalığı inletir 
Doralar fırtınalar! 

Ne gecenin ayı var, 

'e gündür.Un güneşı .. 
(jostedi ııdık ateşi, 
Sobıımızda, ocakta .• 
Fazla oğuk d ıyınm dı 

Kışa f enn diyemem; 
Çok oynamam, cerlemerru 

"Soğuk vardır,, dendi mi, 
Koruyarum kendimi! 

Kışı. bir şen ihtiyar 
Tanıyorum ne zarar? 
Zt>' ki, büyüktür yazdan!_ 
.L\leselıl, ben birazdan, 
Altımda buz kızağım, 
Gidip ıe uçacağım 
lrmağın üzerinde .• 
Bahçenin bir yerinde 
Kardan heykel olmaz mıt 
Ona top atılmaz mı? 
Keçiler bakışırken, }f Tavuklar kaçışırken? ... a Dikilecek heykelin, 

• filf ltiif:., :~;e~~b~~~~:: :~:!~~ 
Bellenecek sözler . Diyorlar ki: yok tadı 

1 "~ülıer.,den Kışın, bahar, güz gıbi... 
~ ll&an irade ve hürrıyetle her Fakat, kıt, bir yüz gibi 

ltıe-lı"ne naı·l olur. B h ··ı·· . 
04 

ana, ep gu umsıyor, 
Jf "Çocuk, beni ıev,, diyorL 

1 •TOrk darbı meeelı Ühhh, güzel kış, beyaz kış 
tleyen demir ışıldar. • 

Beni dinle biraz, kış! 

~ ~Arap darbı meıell. Senin h:ılin hoş amı 
"-Cl k d · Dokunma baharıma! a rga kılavuz.lu e erse ınsa-

.t azan : H. Gavur 
vaff cık olurdu. Canbulat Beyin bu 
halinden dolayı herkes ondan 
hoşlanır ve davet ederdi. O da 

en mükemmel sofralarda en se· 
çilmiş yemekleri yer, yaradılışın
daki boğaz düşkünlüğünü gide
rirdi. 

Cünkü Canbulat Bey meşhur 
boğaz düşkünlerindendi. Onun 

içın güzel etli Yemekler, blSrek· 
ler, tatlılar en cazip ıeylerdi. 

Günün birinde Şiılide Zerafet 

apartımanmm UçUncü .katında 

oturan Rıza Bey hoş meşrep 
Canbulat Beyi yeıneğe davet 
etmişti. 

Canbulat Bey, Rıza Beyin q
çısıoıu gayet mahir olduğunu bil· 
diğinden bu ziyafete pek çok 

sevin.ii, ve davet edildiği ev hal

kını daha kapıdan girerken gül
dürmek için bir çare düşündU. 

[ Alttarafı 8 inci sayıfamızda ] 

köylü şahitlerder 

birine yaklaşıp so · 
rar: 

Baksanıza 1 
düello kılıçla mı 

olacak, tabanca ile 
mi ? 
Şahıt merak eder: 
- Neden sor -

dun? 
- Köylü başını 

kaşıyarak c e v a p 
verir : 

- Şey ... yani 
tabanca He düello Neılıhıut Recai H. 
edeceklerse ineklerimi ahıra çekeceğim de .. 

Bomonti Bahan zade 
Neslihan Recai 

•• Uç nasihat! 
Gümrük memurlar~ndan. bl~ bir gün 

dolaşırken bir ); ahudi tacır hamalı 
çağırmış, demiş ki, 
benim şuraokta içi 
çini tabakla dolu 
bir sandığım var. 
Hanın üçüncü ka· 
tına çıkaracaksın 

fak at sana üç lira
mı vereyim yokııa 

üç tane iyi nasi
hat mı? 

Hamal düşünmüş 
demiş ki : " ben 
para istemem 1 • 
ve sandığı yüklen -
miş hanın merdi-
\'enlerini çıkmağn irfan Mastafa Ef. 
başlamış. 

Birinci kata gelınışler. Yahlldi birinci 
nasihan ı;öylemiş : .. Zenginlik züürtlükten 
iyi derlerse inanma ha., demiş. 

Hamal bunu beğenmemiş fakat öte
kiler İyidir diye çıkmağa devam etmiş. 

İkinci katta Yahudi yine demiş ki : 
"Atlı giden yaya gidenden iyidir der

lerse inanma ha., demiş hamalın bir 
parça daha canını sıkmış, merdivenleri 
çıkmağa devam etmiş. 

En son kata gelmişler Yahudi demiş 
ki .. doğruluk fenalıktan iyi derlerse 
inanma ha!., 

Fakat hamal da adam akıllı kızmış, 

Adımı 8Öyleyiniz 
Sadiye bir papağanı okşamak 

istiyor. Papağanın sahibi Hanım 
diyor ki: 

- Kızım papağana dokun· 
mayınız, sonra ısınr. 

- Niçin? 

- Sizi tanımıyor da ondan .• 
- Adımın Sadiye olduğunu 

kendisine söyleyiniz olmaz mı? 

• Ticaret usulü 
Bir müşteri braş oluyordu. 

Berber çırağı dikkatsizlikle ada
mın ayağına bastı. Müşteri hid
detle söylendi. 

- Dikkat etsene evlat •• Aya
ğimda nasır var •. 

Çırak şu cevabı verdi: 
- Efendim!.. Benim bilmek 

ıstediğimde bu idi.. Mağazamız
da gayet ucuz ve tesirli bir na· 
sır ilacı sabyoruz. 

. ,,, .. · . 
. ···-

Halbuki bilse .. 
Tav~an - Aman ~u küçük çocuk ne 

lwrkakl Ben arkasından ko~uyorum diye 
var kuvveti bacaklarına \"ermiş, kaçıyor 1 

tıngır mıngır yuvarlanmaya başlayınca 

bu sefer hamal Yahudiye demiş ki .. bu 
ıandığın içinde sağlam bir şey kaldı 
derlerse inanma ha 1 ,, 

KaragOmrüi(. 27 inci i/k mektep sınıf j 

sandığı bıraktığı gibi ,. ':oskoca altmet 
===-=--=----=-~~~--~~~~-

yeni bilmecemiz 
irfan Hust4fa 

l"urabbalar içinde yerleri 
boş bırakılan harfleri bula

bilir misiniz ? 

Geçen haftaki bilmecemiz, hal eden 
ve mükafat kazananlar 

t Yı'- 1 -t·• ·· Çiçekler, kelebekler, l(lnh ar arasına go urur. 
Senin gitmeni bekler! yeni bilrnecerniz biraz zor 

'f İstiyorsan sevmemi· l l"d' 
~ •şeb s.dı.den K·· d • K •• k t ğ olmakla beraber eğ ence_ı . IJ'. (\. oy c, pek kalma e mi? ope man J 1 

L
1
• Urt yavrusu ne kadar ter· G d ü ü rnurabbalar ıçıne 

il e - Namık Edip Köpek - Hay terbiyesiz hayl Çekin- ör Uğ n Z • 

~~e~k~u~rt~o~lu~r.5555~KK~l~S~a~lhh:iikkia~y~e~:~m~•A~en~ajk~te•~;~il:ilı•ı:r. 1krliGr~p~iil:5ö5yl5e 5h~arfl5=5er~z=ko:y:ac~a~ks~m~ız~kı~s~o~ı-

2 - nur bakayım aklıma bir ~ey g•ldl. 3 - Kirpi düşündü~ü gibi yaptı ve güzel 

Bayırdan yukarı çıkar, top olup yuvarlanırım. elmalarla } uvasının yolunu tuttu. 
4 - Yanuların bugilnkü gıdaları da temin 

olnnmuştur. Küçük arsıl.l&r babanız sızı ~e\·lyor • 

dan sağa ve yukarıdan aşagı 

diğer harflerle birlikte okundult
Jarı yakıt bizim istediği~iı ma-

_.. Lütfen sayıfayı çeviriniz 

• 1 1 . . . 
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il 

en ı bilmecemiz 1 ._ ___ _ 
nalarda bir takım kelimeler 
meydana çıkacaktır. Bu manızı 

istedığımiz kelimelerin mukabil
leri şunlardır: 
1 - Yukarıdan aş::ğı) 1\ lemleketimizin 

cenubunda bulunan hır kıt'a 

2 (Soldan ~ağa) Almak filinden emir 
3 - ( Yukarıdan aşnğı)'.\1eşbur bir şeh· 

rimiz , 
4 -- ( oldan sağa)F: kiden arka va alınan 

bir rop do şambr ,(yukardan aşağı) 
hukOmet merkezımiz 

:! - ( oldan sağa) Acemce iyi 
6 (Yukarıdan a,<ığ ı) Sbz dinlememek 

manasına kelime 
7 - (Sağdan sola) Giyinmek manasına 

kelime 
8 - (Yukarıdan aşnğt) Kulp manasına 

kelme,Coldan aşağn) büyük konak. 
9 - (Yukarıdan aşıığı) Rabıt edatı 

(. oldan a~a in at 
19- ( oldan şıığa) ip 

Geçen haftaki bilme-. 
cemız 

Geçen haftaki bilmecemizi 
doğru hallederek mükafat kaza
nan okuyucularımız şunlardır : 

B r yazi takımı 
ka1anan 

F oriköy kurtuluş caddesi İnşirah 
apartımanı No. 28 de Suzan 

Adil H. 

Birer tayyare bileti 
kazananlar 

1 - Beyoğlu Doğru yol doktor 
Hikmet Bey mahdumu 
Metin B. 

2 - Kız Selçuk San'at mekte• 
binden 101 Perihan H. 

Birer sinema bileti 
kazananlar 

1 - Galatasaray lisesinden 1016 
Enver Faik B. 

2 - lstanbul erkek lisesinden 
159 Sait Bekir B. 

3 - Ağa hamamında Hatuniye 
camii sokağında No. 81 de 
Fethi B. 

4 - Üsküdar orta mektebinden 
168 Abdullah İhsan B. 

5 - Erkek Ameli hayat mek
tebinden Süha Vecdi B. 

6 - Bayezit Cümhuriyet cadde
si No. 2 de Rıza B .. 

7 - Babıalide 87 numarada 
Cem Salahattin B. 

Birer kurşun kalemi 
kazananlar 

1 - Erkek muallim mektebi 
tatbıkat sınıfından Nermin 
Zeki H. 

ı - Beıinci ilk mektepten Mu
zaffer Cihat B. 

3 - Ankara Dahiliye yaverı 
Arif Bey kerimesi Leman 
Arif H. 

4 - lskoç mektebinden Nahid 
Cevat B. 

5 - Sent pülşeri Fransız mek
tebi sınıf 8 den Turan 
Abdullah B. 

6 - Kız Ameli hayat mektebin
den 164 Sam"ve H. 

7 - Şişli terak i. lisesinden 
460 Lutfi Ahmet B. 

8 - Şişli teru ki lisesinden 341 
Kaya A p B. 

9 - Erkek muallim mektebin -
den 768 Mehmet Hüseyin B. 

10-- Ur. ıpanı Hacıkadm ma. 
1 ahallesi orta sokak No. 
12 de Nazmiye Cemil H. 

Birer takdir varakası 
kazananlar 
Liseler 

- lstanbul erkek lisesinden 751 Ra • 
uf B. 

2 - Şişli terakki lisesinden 110 Ah
met B. 

Orta mektep ler 
3 - Kız melı ha)at mektcbınden 187 

Samiye fl 

4 - Kız Ameli hayat mektebinden l 77 
Müşerref H. 

5 - Gazio.;manpaşa orta mektebi sınıf 
l şube 5 ten 401 Hasan Ba~ri B. 

Ecnebi mektepler 
6 - Sen Lul mektebinden Nejat Refik B. 
7 - en Jorj talebesinden 66 Hamit 

Ahm· t 8. 
istanbul 

8 - Samacya civ:ın Demiryolu caddesi 
No. 26 da A~if B. 

9 - Te1graf muhabere kursunda Ömer 
oğlu Abdullah B. 

1 O- Sirkecide Salkım söğütte merkez 
otelinde Bolulu Ahmet B. 
Beyoğlu 

l I - Pangaltı hamam Dolapdere No. 16 da 
Haldun Husrev R. 

12- Şişli Selimzade apartömanında. No. 

11 de Ertuğrul Davut B. 
Beşiktaş 

13- Beşiktaş Yenimahalle fınn sokak 
No. 7 de ~ecdet B. 
Bakırköy 

14- Balıklı hastane'i hasta bakıcıların· 
dan Madmazel t\larika Stefanidis 

I 5- Bakırköy Cümhuriyet caddesi No. 
27 de uha ~adir 11 

16- Balıklı hastanesi hastabakıcılarından 

Matm:ızel Kornelya 1nopolo 
Yeşil köy 

17- lstas) on cadde~i l\o. 23 te Necli 
Ferit 11. 
Haydarpaşa 

18- Rasim paşa mahallesi düz sokak 
i\o. 66 da Mahmut bey kerimesi 
Tı fliye H. 

kadı köy 
19- Çilek sokak ~o. 67 de Hilmi 

lbrahim B. 
20- Doktor Hikmet bey oğlu Nejat 

Hikmet B. 
21- Zamba oğlu caddesi No. 25 te 

Münife Namdi H. 
22- Zamba oğlu caddesi 25 te Nimet H. 
23-- Kuşdili Mıs sokağı No. 47 de M«'· 

lek Hüsnü H. 
24- Yeldeğlrmeni kah\'e sokak doktor 

uphl bey hanesinde Mücclll R 
25- Acıbadem yolu No. 27 d~ Şaziye 

Refik H. 
26- Kemalpaşa mektebi son sınıfından 

3 I 5 Hatice II. 

Eren köy 
l.7- istasyon gazino sahibi lsrnail Ef. 

vasıtasile Mehmet Nuri B. 

Boğaziçi 

28- Sarıyerde : 1 >oktor Secdet hey 
kerimesi Selma ~nzıme H. 

29- Rüyükderede Fııtık suyunda Llltfi 
Ali B. 

Adalar 
30- Heybeliııda ilk mektep sınıf 5 ten 

8 numaralı ~lünur R. 
Ankara 

3 t - Gazi ilk erkek mektebi 5 inci 
sınıfında 467 Arif Hikmet B. 

Bursa. 
32- Erkek lise ~i nden 132 Fehmi B. 
33- Bırinci erkek lisesinde 158 ı~maıl 

Durgut B. 

iz.mir 
34- Kar~ıyakar.ia Barbaros sokağında 

Xo 9 da Bulı:n t t\lehmet B. 
35- Karşıyakada i\lüradiye ııokağında 

No. 8 de Fran5ız mektebinden Hü
seyin Namık U. 

Vilayetler 
36- Konyada eczacı HulOsi Bey keri

mesi Zühal H. 
37 - Konya iiaesinde 177 H. Faik a 
38- Konya beşinci fırka kumandanı 

kerimesi Rana Sabit H. 
39- Konya kız muallim mektebinden 

25 J i\ lelahat Rıza H. 
40- Konya muhtelit ilk mektebinden 

263 Mu zaffer B. 
41 - Konya erkek lisesinden Faik B. 
42- Ispartada Mehmet Emin Bey ec· 

znne~inde Cavit R. 
43 - Zile istik!~ ilk mektep sınıf 2 den 

233 1 Iüınü Ziya B. 
44- Zile lstiklAI ilk mektep sınıf 2 den 

232 Kemal Ziya B. 
45- Trabzon lisesinde sınıf 2, A şu

besinden 178 Reşat B. 
46- Diyanbekir ilk yan mektebi üçüncü 

ıını f talebesinden 90 numQralı 
Tuğrul B. 

47- Edime : Erkek lisesi ikinci sınıfın
dan 4-05 Ismail B. 

48- Giresun : Hacı şeyh oğlu Ahmet 

işte geldim .. 
gidiyorum .. 

[ Üıt tarafı 7 inci sayıf amızdadır ] 
Akşam üzeri kendine bir az 

şenlik vermek için iki kadeh 
çakışbrdıktan soııra, Zerafet apar
tımanmın yolunu tutan Canbulat 
Beyin yolda hep düşündOğii bu 
idi: "Acaba evden nasıl gire
yim de her kesi güldürmiye mu
vaffak olayım!.» 

Nihayet tam apartımanın önü
ne geldiği zaman aklına bir şey 
geldi. Sevinçle: «işte bu mükem
mel» dedikten sonra apartıma
nın merdivenlerini çıkmıya baş
ladı. 

Fakat evvelden söyledik ya! 
Canbulat Bey iştıhasını açmak 
için bir iki kadeh içm"şti: Bu 
sebepten dolayı merdivenleri çı
karken kaçıncı kata vardığını 
şasırdı. Maamafih üçüncü kata 
vardığını tahmin edince apartı
ma nın kapısını çaldı. içeride ka· 
labalık bir halkın konuşarak ye
mek yediği duyuluyordu. Canbu
lat Bey içinden: 

- Hah tam burası.. Her kes 
sofraya oturmuş.. Latifeyi yap
manın sırası .. 

Dedi ve kapı açılır açılmaz 
içeriye girdi. Kapıyı açan hiz
metçiye bakmadı bile.. Şapkası· 
nı çıkarmadı. Uzun bastonunu 
iki bacağı arasına «at» ·Oyunu 
oynıyan bir çocuk gibi soktu. Son
ra kapısı açık olan yemek odası· 
na koşarak içeri daldı. Sofrada 
oturanları gözden geçirmeden 
baston bacakları arasında oldu
ğu halde koşa koşa sofrayı dev
retmiye koyuldu. Bir taraftan 
bağmyorôu: 

- İşte geldim.. İşte geldim .. 
İşte geldim ... 

Fakat ooe!.. Sofradan bir kah
kaha sesi yükseleceğine hayret 
ve hatta korku sesleri duyuldu. 
Canbulat Bey sofradakilere şöy· 
le bir göz attı.. Aman yarabbi ! 
Hepsi tanımadıği kimseler.. Ara
larında bir de zabit var. Sesler 
yükseldi : 

- Bu ne bu .. Acaba ddi mi? 
Oh! Ya bir şey yaparsa ... 

Zabit masanın ettafında koşan 
adamı tutarak, bir şey yapması
nı menetmek için kımıldanmıya 
hazırlanıyordu. Yanındaki bir 
genç kız koluna yapışarak: 

- Aman enişte Bey .. yapma .. 
Ya sana sa tarsa .. 

Dıyordu. Canbulat Bey vazi
yetin fenalığını anladı. Fakat 
itidali demini bozmadı. masanın 
etrafında bır devir bitirdikten 
sonra bir daha dönmiye başladı.. 
Bu sefer bağırıyordu: 

- işte gidiyorum.. lıte gidi
yorum.. İşte gidiyorum •.. 

ikinci devri de bitirince sofra
dakilerin hayreti ve dehşeti ara
sında kapıya ko~tu ve hemen 
daireden dışarı fırladı .. Bu vak'a 
Canbulat Beye ibret dersi oldu. 
Ondan sonra bir daha çakır 
keyif olarak davet olunduğu 

yere gitmedi. 

Ziya B. 
49- Çanakkale : Ihsan Bey oğlu Rifat B. 
50- ,, Müskirat deposunda 

Nuri B. 
5 ı - Zile lsiklAl ilk mektebi ikinci 

sınıfındau 233 Hüsnü Ziya B. 
52- Kütahya Gazikemalpaşa ilk mek

tep ikinci sınıf talebesinden 109 
Selman B. 

Muhtelif 
53- Ankara Gazi ilk nümune kız mek

tebi sınıf 4 ten !\Iuhterem B. 
,-,4- Üskü jar orta mektebinden 161 

Rıza B. 

Mazhar Usman Beyin Listesi 

Geçen defa gaflet etmişiz 

Poğaçayı paça yazmışıı 
Mazhar Osman Bey Uıtadı

mız, Avrupa ve Amerikada ye
mek listeleri tertip etmenin 
moda olduğunu görerek bundan 
bir müddet evvel tertip etmiş 
olduğu liste kakkında Sıhhi bil
giler mecmuasında yeni neşriyat 
yapıyor. 

Bundan evvel muhterem dok
torun listesine nazan dikkati 
celbettiğimiz için du defaki ya
zıyı da naklediyoruz: 

«Yemek listemi7. bu ay da epey 
alaka uyandırdı. Vakıa bu alaka 
bbbi bir milnakaşa tarzında 
değil, daha ziyade mizahi. .• 
Fakat bir çok kariden de teıek
kür mektubu alıyoruz, listeleri
miz pek çok aile sofralannı 
güldilrmfiş, etle havyarla, üç 
beş kapsız beslenmeyeceğini 
zanneden ve bunu tedarik ede
mediği ıçın Uzü!en bir çok 
aileler Allahın verdiğine hamdU 
şükrederek neşe ve iştiha ile 
vakit geçiriyorlarınıf. Geçell 
listemizde pogaça yazmışbk, 

yevmi gazeteler bunu paça diye 
anlamış'ar, paçanın eskinden 
beri gıda kuvveti çok z.annedil· 
diği için itiraza uğramadı, paça· 
yı havi olduğu jeli.tin için tav-
siye ettiğimiz bazı hastalıklar 

vardır, lakin gıda kuvveti zan· 
nolunduğu gibi kuvvetli değildir. 

Bizim tarhana çorbasını tavsiye 
cditimiz garip . gornnfiY,or. 'Bu 
milli çorbayı ne kadar met
etsem azdır. İçinde hem yogurt 
hem ekmek mayası gibi mide 
ve bağırsaklara nafi iki maya 
olan bu çorba kış için enfes bir 
yemektir. içine bir az kıyma 
veya peynir de ksnulabilirse ve 
üzerine biraz tereyağı dökülürse 
en mükkemmel bir çorba olur. 

Bütün harp müddetince birkaç 
ceviz ve mısır ekmeği ile öğleyin 
kifafı nefse mecbur olmuş ne 
kadar tok gözlü gün görmş 

cidden kibar ve afif adamlar 
tanırız. Bugiln bile yemekleri 
sade peynir ekmekten ibaret 
kim bilir ne kadar cüzi ücretli 
namuslu memurlanmız var. 

Biz bütçesi mahdut olan zat· 
!arın, bilhassa memurların öğle 

yemeklerini lokantalarda yeme
lerini ieari ve ııhhi görmüyoruz. 
Bazı adamlar kazançlarının yan
sını öğle yemeğinde lokantacıya 
verecek kadar, botperest demiye
yim de idaresiz oluyorlar. 

Öğleyin aç mı katsın? evden 
bir kağıda sanlı olarak getirilen 

bir az söğüt etle ekmek, ve 
peynir ekmek hem maksadı 
temin eder, hem de daha sıhhi 
ve idareli olur. 

Hele gıda babsında meyvaya 
pek kıymet vermelidir. Azotu, 
nişastası şekeri ve vitamini ve 
her şeye faik lezzeti sebebile 
meyva en mükemmel gıdadır. 
Sabah öğle, yatarken her zaman 
yenir. Piımiş te, çiğ de makbul
dur. Çiğ ve kabuklusu en mak
buldur. Üzüm, incir, elma, fındık 
da mükemmel gıdadır. Kaysı, 
şeftali, badem, ceviz armut, 
portakal da onlardan aşağı 
kalmaz. 

Yaptığımız listelerde o ay en 
ııcU?: , faknt vücude laz ım kalo-

riyi temin edecek yem" 
arıyoruz Evvelce dediği; 
gibi çocuklar daha ziyade 
ve fosfor almaya mecbu 
Yaşlılar çok ve rahat yaşa 
isterse proteinli gıdalardan 
yiyeceklerdir. 

Sabah: Süt. 
Öğle: iki hazırlop yum 

taze soğan bir kaç elma. 
Akşam: Kıymalı ıspanak, 

tin yağlı havuç, elma. 
Sabah: SütJü salep. . 
Öğle: İşkembe çorbası 

zeytin. 
Akıam! Kıymalı pırasa, bul 

pilavı üzüm hoşafı. 
Sabah: Elma, veya üznm. 
Öğle: Peynirli pide, limo 

(veya portakal) 
Akşam: Pirinç çorbası, çJıd 

( yoğurt, yumurta ve sarmJIV 
yeşil salatalık ve kırmızı turt 

Sabah: sfitJU salep. 
Öğle? Omlet veya yoğurt· 
Akşam: Bulgur pilavı, paO 

turşusu. 

Sah: Ihlamur. 
Öğle: Yumurta salatası, tabi 

helvası. 

Akşam: Kuskus pilavı, port•l;I 
suyu, veya zeytin yağlı pır,,. 
un helvası. 

Temenniler, şikaye~ 

Haklı bir şika 
Ortadaki zarar t30 
bin lira ya varacak 

1 

Evvelki gün matbaamıza b' 
zat müracaat etti. 

Bir deri fabrikası sahibi :.. 
bu zat, Hacı Emin zade ııı 
tafa Beydir. Bize çok haklı. 
şikayetini nakletmeğe gel~ 
Şikayetini şöyle anlattı: . ~ 

- 929 senesi kanunusanı 
şubat aylannda bükün>~' 
müsaadei mahsusasile Od~ 
130 bin liralık mal sevke ~ 
Bu mallardan mamul olan 
kısmını Ruslar, Türk malı,; 
rupa malı diye altı ay sa 
ladılar. Altı ay sonra bir kıs ~ 

Avrupa mah diye iadesin~' ..J 
kısmının da gümrükten çıl"" 

sına müsaade ettiler. /. 
Bundan sonra Rus 1111 

memurları mallarımızı, Türk J 
carının kazanç vergisinden bD'j 
vardır diye alıkoydular, altı~ 
da böyle geçti. Nihayet~ 
kısmı iade edildi, bir kıs~ 
da satılmasına müsaade ol~ 

Fakat Rus hükumeti ne ,.ı 
mızı alıyor, ne de satıloı• 
müsaade ediyor. ~ 

Buraya iade edilen ııı~ ti 
da halis Türk malı oldui" 
hakkuk etti. ı# 

Bu vaziyette nasıl ortaY;,etil' 
yük bir para koymak 1 fi~ 
ticaret mukavelemize ıııu 

111
,1' 

bir surette ticaret yaP 
teşebbüs edilebilir. .

111 
; 

Bugün hiç bir kabahati ~ 
madığı halde şimdi bö~le 
görmem muvafık değildır·:tiJ'~' 

Bu okuyucumuz şikAY tJIJ' 
haklı idi. Hükfımetirniıterın•,.,-· 
duriyetine mahal bıra 1 

sını rica ederiz . 



--~~- - ,~~~~ 

Gerek "Bari,, gerek "Tons,, kelinıelerinin fzçz 
manasına geldiğinden istifade eden halk bu 

suretle de gözdeyi tehzil ediyordu 
.~unların hepsi yetişmemiş 

rı i, zamanın en ahlaksız ro
lrlanını yazan serseriye müra
c~at ediliyor ve Kontes Dü Bari 
lııtı h k i' . ayatını kaleme alması en-
ısınden talep ediliyor. 

D·~u ~Üsüsta Şuvazölün Madam 
ubarıye verdiği bir cevap ta 

11.~ sık tekrar ediliyordu. Sözde 
~Olde nikahlı bir aileden doğ
G Uf olmakla beraber asıl babası 
b'0rtıar isminde bir papasmış, 
ır gün papaslar hakkında bir 

~~hakaşa o.uyordu. Madam 
tu ubarrı papsslar hakkında atıp 
d tuyor, Şuvaıel ise onları mü-

afaa ediyordu. Gayet zeki ve 
t~vap "Vermekte mahir bir adam 
0.:n Şuvazöl, karşısındakinin 
~ı ~etle çıkışmasına mukabil 
tdı ki· 
((Madam hiç olmazsa şurasını 

tasrk ' 1 buyurursunuz ki papaslar 
~ok güzel çocuklar peyda et
ttıeshıi biliyorlar!» 

.. saray kadınları da gözdeyi 
tul.ünç hale sokmak ve lüzumu 
alınde terzıl etmek için her 

~esileden istifade ediliyordu. 
Ba.şomon ,, un gizli hatıratında 

a?lattığına göre 1769 da "Kom
~ıyen ". c yapılan bir seyahat 
ctolayısıle bir karikatür tersim 
"diJrn· ı· ~ ış ı. Gene nnkıolunduğuna 
R?re zata şahane bu seyahata 
bır sene evve\ ıştirak edenlerin 
~stesini istemiş ve bu listeden 

0 ntes dö « Bri\,an » düşes dö 
''G ı 

rammo:l,, , kontes "Dcgmon,, 
Un isimlerini çıkartmıştı. Bunlar 
~ayet yakı~ıklı ve güzel kimse
erd;, Madam dü " Earri ,, nin 
•ataya yerleşmesine içerlemişler 
Ve kendisine takdim edildikleri 
t\ \l~an nezaketle muamele etme-
""erdi. 
~ IJ ... vctlilcrin listeden çıkarıl
kaa!.~rının s'!bcbi bu idi. Kari-

lurde bunlar üç gi!1e.lik perisi 
Jcklinde gösteri'iyorlardı. Üç 
~eri sanki k 1 arşılarma çı can 
•~ytani güzclhkt.. b' h' - kt k ... ır ma u an 
0rkmuş bir hal ibraz ediyor

ltrdı. Karikatürün altında: 
cc Bir garstan korkan üç crras 

'1> . G 6 ,, 
lresı vardı. cc rnr, » letafet 

Perisi, « gars » ise kaltak demek 
~lduğuııa göre hart mahalli 
d~ğiştirilerek gözdeye nasıl tariz 

tdiJdıği kolayca anlaşılır. Bu 
karikatürün b r çok nüshası 
çıkarıldı elden ele gizlice dolaş
tıtıldı. 

~üphesiz gene kontesin rakibe
d~~ınin tesiri ile olacak ki kont 

0 <(lorage» gözde ıle hiç alıp. 
Vtrec - • d G d egı olmadığı hal e, « ur-

an» mamanın evinden bir oros
~u aldı, ve muhteşem bir kona
~~ Yerleştirdikten sonra kontes 
d~ ''Tono,, ismile ihvanına tak
d'trıe batladı. 11Tono,, kelimesi 

e f<B . 'b' f !"tald' arı» gı ı ıçı manasına 
~" ı~· d 
~nı gın en kastedilen hakaret 

aşılır. Kontes dü 0 T ono nun 
•akdirni m-th' kil"k ı· " · J)d u ış u a ı mucıp 

u. Dük d.. 0 R' .. .. b b 
'öt k o ışoyo,, u ap-
A.ia ~1 

an dedikoduyu duyunca 
aarn d" B 'liclek· u « arri» ye hemen 

ı nıektubu yazdı: 

-----
Sevgili kontes ! / ·' 
" Kont dö Loragenin rezale

tini kcmen durdurmanız icap 
eder. Keraneden bir kız alarak 

möble bir eve yerleştirmiş ve 
utanmadan ona Kontes dü 
" T ono ,, sıfatını vermiş. Böylece 

nasıl kaba bir cinas yapıldığını 
anlarsınız ya 1 Eğer bu birkaç 
gün devam ederse bütün Paris 
duyacaktır. Vaktinde tedabir al-

manız icap eder. Kont dö "Lo
rage ,, , dük dö " Şuaıöl ,, ün 

samimi dostudur ; darbenin ne
reden geldiğini anlıyorsunuz ya! 

Azizem Kontes, sizin fevkalade 
hürmetkarınız olduğumu bu ve
sile ile de arzeylerim. 

" Dü~ do Ri~ölyö ,. 

Madam dü ' 1 Barri,, iptida
sında kont dö "Lorage,, nın 

icadı iJe alay e!ti. Fakat dostla

rının teşvilderi b~ halini çabuk 
değiştirdi. Bereket versi kont 
dö "Lorage,, ihtiyatlı davranarak 

"Londra,, ya kaçtı. Bedbaht 

kontes dü .. Tono., ya gelince 

Salpetriyer hapisanesine atıldı. 
Bitmedi 

Davetler ( 
Istanbu! barosu riyasetinden: • ~ - 0 - ~'00 tarihli heyeti 

umumi ye ictinıaımn <leva mı 
24-3- ~i.30 tarihirıe nıiisadif 
salı gt'ıııiiıı<\ · mukarrer hu
hıırnrn~ oldu~urıdaıı yevmi . . ., 
ıı :eı.klınla saat 15tle avukat 
llaııı ııı ve B~vler·iu Baı·ovu . .. 
lC~l'İfl(\t•i ric•a ohıın11·. . 
Ruznnmei müzakerat J 
)1 ('t'lll tıa t ı . t\St' lt'~İ 
Taa Yti rı ~.tııd ı frı i~leri. 

tJ • 

Mıiaeiumumilikten: 
Yangın 7.L!huruna ~ebcbiyct verdijti 

iddia ulunan e\ velcc u~küdarda Dabağ· 
!ar malıalbiııde i\a:,liçli 1 las:ın soka· 

~ında 7.9 N. lı han.!de mukim iken 
halen ikaınetg~hı meçhul bulunan Uzun

köpdilii Emine lıinti Ahını·<lin ınuhake· 

mc~iııin muallak lıul un<luj!;u 31-3-930 
Pazartesi !'ant l:l buçukta 0-küdar asliye 
mıı.hke:;intle ha;m hulunm:ı~ı. 

~ Tahkir madJc~inden maznun Ka· 
ğızmancla Su,·ari al:ı\· 41 inci bölük 2 
ikinci ınülı'lzımı Tır:ı.hzoıılu Ahmet Sem
si !~fendinin İkaıııcı gıihı hazırı m;chul 
olması h:ı-ebile muhakemesinin muallak 
bulunduğu " ' 4 "30 z .. u· k" 
1 - • ·:ı uncu gun ::. ·u· 

ı ar ,1· . 
•) c ceza ınalıkcmesin de hazır bu· 

lunına'ı. 

Küta~IJO lı.u~ıık_ lıdk_imlıgmden : Küt:ıh-
yanın Ctuhukıçı karyc~indcn Bayram 
cığul!u~ından Rıfat kerimesi 1 lanife 
ile kıırıyedcrı hayrım o~!u Hasim he\'İn· 
}erinde müteken·in lıo~anm·ı da, .. ,: 

" · '!'-Jnın 
cereyan eden muhakeme~inde boşanma. 
Jarıııa \'C mıısarifin merkum Ho <ime tah
miline knhili remyiz olmak üzere \'crılcn 
q • ı ı . 929 tarihli karar merkumun 

halen mahalli ikameti meçhul olduğu 
cihetle tebliğ edilememiş Ye ilıinen teb
ligat icra ı muknrrcr bulu~~uş olduğun· 
d:ın bir itirazı ,·ıırs:ı l\utah) a hukuk 
mahkemesine müracaat eylemesi lüzumu 
tchliı'!; nıRkamııın kaim olmak tizere ilfin 

o'ııııur. 

i , · : . 11, 11'· '. ı 1 \ ! 
o Bulmaca o lf'~_..-._ , ı,--z-,4\-Y_İ_L_E_~-ı 

V J\ K B T llfl 1 Geçen Sl·nc .U ara' 2.3 unc.ı 1111 k -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1 '.l 3 4 5 o 7 8 9 10 11 

Bugünkü buJmacamız 
Soldan sağa: 
l - En büyük istasyonumu?: [15). 

2 - Ayak [2]. 3 - Tahta [4]. müs· 
tccir (6:. 4 - Dik kafalı olmak (9:. 
5 - Büyük ka) ık [~]. (ı - Yüz suyu 
dökmek [6]. 7 - Dönüş [5], ölçii [S]. 
8 - l-lonlerin reisi [5]. 9 - Eyvallah 
[2]. 10 - Daima [8]. ı ı - Cet (3 1, 

el ele sel~m [ 4 J. 
Yukardan aşağı : 
1 - Son .glinlerde taarruza uğnyan 

bir şair (10]. 2 - \'ıılde [.1]. nota [2]. 
2 - Yorgam icap ettiren [:i], buyur. 
etmek [5]. 4 - Tenbellik [6~, nota [2]. 
5 - • ll [2], iplik ~ 4]. 6 - r\1illi içki 
(4). '? - Parlayış 16]. lahım [2). 8 -
Eski r harfı [~]. i~tifhaııı [2], otomobil 
Js:. 9 - Cereyan [6]. J O Erkek [2]. 
11 :_ Bıcnk kılıfı r3l. a' ak f5} 

Tıcaret ve 1.ahirc 
rla\lar Ticaret boroatı k&tıblumumllll 

tarAfından •rrilınlthr 

lfo~day 
Yumu~ak 
Siıntcr 
:ıcrt 

- Zahireler -
(a\•dar 
Arp.ı 

l\ lısır 
J l!SUl)"I 

Okkuı 
A.tami A..1..,.ı 
K. P. 1\.. P 

ı ı ı o ıs t!'i 

12 20 13 &5 

8 
5 30 
,, 6 20 

22 

l:.dr~mıJ aslıye malıkeml'sınden: Edre

midin Zeytinli Tatar Bekir keri
mesi Emine tarafından zevci 
Ahmet çavuş aleyhine ikame 
olunan boşanma davasının icra 
olunan muhakemesinde müddei 
aleyhin ikametgahının meçhul 
bulunması hasebile 13-2-930 
tarihli Vakıt gazetesile mahke
meye gelmesi hakkında i anen 
tebligatı kanuniye ifa edildi
ği halde mahkemeye gelmemiş 
olduğundan hakkında gıyaben 
devamla mlidcleiye tarafından 
geçimsizlik hakkındaki şahitle
rinin ikamesine ve gıyap kararı-
nın mahkeme divanhanesine ta
likına karar verilmiş olduğundan 
muhakemenin muallak olduğu 
10-4-930 perşembe günü saat 
13 te Edremit hukuk mahke
mesinde hazır bulunması ve 
aksi halde bir daha mah
kemeye kabul edilmiyeceğj 
gibi gıyaben karar verilece -
ği ve iş bu gıyap karanna 
karşı tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraza hak
kı bulunduğu iıanen tebliğ 
olunur. 

cebinden aldıj!:ınl mil et mcJ..tchi 

Izu• • çu· • k ı· ı al\. n 1 art ~.ıh:ıdcco:ımemi ;ra\' İ ettim. '1uknıü \OJ..tur . 
. ~ :t!7 ı \ cJHıılu •• \li C;Jip o,.,lıı f,,ın ııl 

araııımr ~ llcr ıı n n~tıolullur • .wtıl 
>•••••••Tarife ~". · • 

• 1 Defalık ~urıış 30 • 
• 

2 ,, " 50 : 
3 • " 65 : 

• 
4 ,, ,, :ıs : 

ihtlvaç kalmavın- : 
caya kadar (azami 

100 
! 

10 defa) itan edil- • 
• mek üzere maktu : 
• • • Abonelerimizin her üç nylığı için • • • • bır def ası meccanen 1 • • • 
: 4 saurı geçen llAnların fazla ~aurı : 
• için 5 er kuruş r.aınmolunur. • • • ----- ................. . 

Kılıç:ı~ip:ı~:ı ~ubc·ııı<lcri :ıldı~ını ;ı.; ~ 
kcı ı ınua) ene k.lğıdını'a ııufu · 

tezkeremi 1uyi ettim. 1 luknıu vok ur . 
__:24 tc\ clllıtlu ~adull:ıh · •ğlu ,\J uı:c:ıf a 

7005 numarn!ılş han:..:ı~ ıa-arruf 
::-ıınclıi;ı cuzdonınıı ka,·b ettim. 

Yeni ini çıkaracağımdan c kiı;i~in lıLikmiı 
yoktur. 

;\ Jchmet .;'\üzhct 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Müteterrika ijanlar 
Bir liraya - 30 X 40 eb'adında 

kratpostaldan l.:ııra kalem portre yapıyo· 

rum. l\'üınunc slirmck \"e sipariş \'ermek 
için Ankara caddesi ,,1uallimler kitapa· 
ne~inc müracaat 

Çcnbcrlitaşta l\1ollafenari mahallesinde Boyacı soka~ndı 3. ~ No 
hane. 

2 Kadirgada Şehsüvarbey mahalleslnde Bostan sokal!;ındı 55 No 
mcşruıahane. 

3 Kadirgada 13ostanılli mahallesinde Mchmctpa~a yokuşunda 2 ı vt 

2.3 ve 25 No haneler. 
4 Beyazıtta Sekbanbaşı Yakup ağa mahallesinde Simitçi sokağındı 

7-9 No dükkan elyevm mesken. 
5 - Uzun çarşıda Yavaşcaşahln mahallesinde l\Iektep soka~ında 18 

No hane. 
6 _ Bayazıtea Eminbey mahallesinde tramvay caddesinde 118 ~o 

odalar, 

Kiralık dükkanlar 
7 Gedikpa~ada Divanı Ali mahallesinde Cami sokağında 62 • 63 ve 

l lamam sokağında 76 No dükkAnlar. 
8 Ih yuzıtta Emin bey mahallesinde Dibekli mektebi tahtında 13, ı ~ 

No iki dükkan. 
9 - Bayazıtta Emin bey mahallesinde tramvay caddesinde 120 No 

dükkan'. 
I O - Ha yazıtta Sekban başı Yakup ağa mahallesinde Simitçi sokajtında 3 

ve simkeşhane cahcında tram,•ıy caddesinde 93 - 89 ve ı O ı - 95 
No dükkanlar. 

ı ı - Kocamustafapaşada Alifakıh mahallesinde Ağaçkakan sokağındl 
24, 26 No bahçe ve dükkln. 

12 - Kocamuscafa'paşa mahalle ve caddesinda 45 I .393 No ~ilkkln 
ı 3 - Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde tramvay caddesınde 37 ve 

41 No dükkanlar. 
r 4 - Şehremininde Denizaptal mahallesinde Topkapı caddesinde 338 

No dükkAn. · 
J 5 - LAielide i\llmar Kemalettin mahallesinde tramvay caddesinde 

95 No dükkAn. 
ı 6 - Kocamustafnpa"a mahalle vı caddesinde imarette bahçe derunun. 

de 4 No oda. 

Kiralık arsalar 
17 - Kocamustafapaşada i\1ektep sokağında 5 No. arsL 

Alcımcrmerdc Hacıtlmi.ir mahallesinde Camı sokağında 12, 14, 18 

16 ~o arsu. 
19 Kumkapıda Kiirkçübaşı Suleymıınağa mahallesinde Taşcılar soka. 

~ında I 4 No arsa. . . . 
1\umkapıda i\Juhsinehatun mahallesınde Şakırefendı çeşmesi ~oka 20 
ğında 244 zira arsa. 
Kum kapıda Ka7.ganı,adl mahııllesinde patrikanc sokağında ıs ~o 21 

iki arsu. 

Kiralık kahvehane 
11 ıc" mcrdıına kar~ı l 09, 1 ı l No maa oda kahve dükkılnı. 22 - }ayazı " . . . 

i\lüddeci müzayede: 24 mart 930. dan .16 nı.;;an 930 çarşamba günü. 
naladn muharrt:'r emlak kiraya verıleceJ:tınden müzayedeye vHzolun· 

1. lı'nlerln ı.·cvmi ihale olan son günün saat on dört buçu!!:tına mu.-tur a t' ı , 
kııd.ar şartnıımeyi okumak ve ~teminat .. m.~v~k~ace ita ederek müzayedeye 
jc;urak eımtk iizcı e lstanhul Evkaf mudurlu~tmde Vakıf akarlar müdlir

l~ıP;linc nıiinıı:mıtlıırı i~tln olunur, 
Evsııf ve nıtiştemılatı hakk nda malumat 11.lmak lstiyenlcr bu miJd

dct zarfında mii:r.ayede oda~ın;ı miiracaat ederek ecri misil raporlarını 
giirl'bllirkr 

Kıitalıya lıu{'Uk lıakimlftimlcn: Kütah

yanın Mecidiye M. Kel İzzet 
zevcesi Havva ile zevci Kel İz
zet arasında mütekevvin boşan-

ma davasının cereyan eden mu
hakemesinde boşanmalarına ve 

masarifi muhakemenin merkum 
İzzete tahmiline dair verilen 17 

şubat 930 tarihli karar merku· 
mun mahalli ikameti meçhul ol
duğu cihetle tebliğ edilememit 
ve ilanen tebliğat icrası mukar-
rer bulunmuş olduğundan bir 
itirazı varsa Kütahya hukuk 
mahkemesine müracaat eyleme
si lüzumu tebliğ makamına kaım 
olmak üzere ilin olunur. 
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fmniYei ~an~ıiı enılBK nıüınye ·esi 
kaı·ı karar il<iııı 

'1 
409 

8fi 

LS8 

1230 

I~ r~r. ·,, 
'1 ı a 'Tlru 

• • IJ'IC'll 

1 HA 

1004 17236 

54tl 17386 

2111 17839 

$47 11214 

~86S 18754 

5'l'6 10500 19179 

515~ 10030 19183 

609 19360 

430 1802 19440 

Merhunatın cins ve npv'i ile Borçhınurı is,-ni 
mevki ··e miiştemili\tı 

Y cnib hçede Pcfterdar Ahmet çe· 
J~bi mahalleıtinde Kazazker camii 
sokağımJfl eski 5 ve yel)i 7-9 nu
maralı do~san ar~m arı.- üz~rinde 
kar~ır pir katta ilç oda bir ufak 
antr~ bır mutfak ve üç yüz kırk 
liekiz nrşın bahçeyi havi natamam 
bir hanenin t<ımamı 
Be} ojfonda I\amerhatun mahal e· 

s nde M Jıkasıır bQ.lftan ıolutiııı'1a 
eşki 3 ~·ı:; y~ni 5 numarah kırk ar· 
ım Rrfil\ üzerinde önden iki buçulıt 

ve :tfkad;ın kariir ijç pµ~yk kttt'I 
beş oda bir ufak antre bir mutfak 
bir kuvuru havi pir hanenin yirnıi 
dört hine itibarile on beş hissesi 

Hacer H. 

Fatma Vahido H. 
V eı1i b11hçecJe Ördekke11rn matıAlle • 
l .nde Y enibahçe caddesinde epıki 

1P ve y~ni pt 1 63-1 numaralı 90 
.arşın arsa üzerinde kirgir 1 katta 
2 oda 1 tas antre 1 mutfak 1 ha
nam ve bahçede 55 arşın iizerinde 
ıh~ap 1 k~tta harap 1 oda 1 sofa 
ve rubu masura tatlı suyu ve 1205 
arşın bahçeyi müfrez 1 hane Mehmet Halit 

Ef. ve Münime ve Ay~e Muazzer. H.Jar 

Anadoluhlsarında Göksu maha ıle 
ve sokağında ~ski 7 mükerrer ve 
yenı 51 No.lı 156 arşın arsa lizerin-
de ahşap 2 katta 7 oda 2 sofa 1 
mutfak 1 kuyu ve 58 arşın arsa 
üzerinde 1 ahır ve 1386 4iı tın bah-
çeyi hıvi 1 hanenin tarnaını. Ahntet ve 

Emin Efendiler. Zehra, 
Hacer, Ihsan ve Sabiha H. lar 

Edirnekapısında Çakırağa mahalle~ 
sinde Hançer · ldıi•e Mkajında eaki 
22 ve yeni 28 numaralı altmış altı 

ırşın arsa üzerinde mukaddema 
kargir iki buçuk katta dört odayı 
havi iken üst katı yıkılrnıı yalnız 
2 oda 1 bodrum ve harap 1 mut· 
fağı havi 1 hanenin tamamı NeıSım Ef. 

Süleymaniyede Taıodalar sokağında 
uki 11-11 mükerrer ve yeni 19-21 
23 numaralı üç yfiı arıın arsa 

liıerinde ahşap olmak fizere iki 
katta biri 3 oda 1 sofa l mutfak, 
ikinciıi d8rt oda, bir sofa, bir mutfak 
ve üçüncüsü 3 katta 5 oda 1 sofa 
1 mutfak ve yUz on arıın bahçeyi 
havi Uç hanenin tamamı Hal l irfan Ef. 

Fatihte Oülrerıade mahallesinde 
büyük Karaman ve Aralan hanı ve 
yeni büyük karaman caddesi ve ça• 
maşırcı sokağında eski 19 21-21 
mükerrer 2 .. 23 ve yımi 25-27-22-24 
numaralı yüz yetmiş bq artın arıa 
üzerinde lciair beı katt• on bet 
oda üç ıofa dört mutfak ilci ha· 
mam ve altında Uç dUkkAnı h•vi 
bir otelin tamama Muharrem B. 
Beyoilunda Alacctnu:sçit mahal-
leıinde buğuzluca sokağındcl eski 12 
ve yeni 8 numaralı iki yDz altmış 
arşın arsa ilıerinde istihmam ma-
halllni ve iki yüz elli arıın arsa 
üzerinde ıoğukıuk kısım (camekan) 
ntahallini ve yüz yetmiş arşın i..ıze-
"İnde külhan mahallinı ve yüz on 
'>et artın üzerinde odunluk mahal· 
lini havi buğluca hamam namile 

.. 

maruf bir hamamın tamamı. Vasfiye Hanım , 
Drağmanda Tercüman Yunus ma· 
halleıinde Dr•ğman caddeıinde eaki 
ve yeni 25 nqmar•h ıekıen beş 
arım araa Uzerinde ahf ap iki katta 
Uç oda bir ıofa bir t•ıhk bir kuyu 
ve on sekiz arıın 1rıa Uıerinde bir 
mutfak ve yüz altnuş üç •rım bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Mustafa aia 
Paşabahçesinde Sultaniye ıokağın-

d ı .. 8 °8 ;ı a 210 968 ~ul ~4 I:rcn 1 0 ,\' 111 
1
, c ·A '- S ı .. V<! yr.m .t. , ~ ı num • hJ 

ralı i:ç yAı otuz ar§ın aria üı~rin· Erenköy 111a 

de jihşan il<i katta fl/l ü~ oda bir lesinde Ce1t11 ~ 
rnf<1 b:r kuyu ve y~~i yüı e! .i arııp r ıf sp ~ ~ j 111 ~ 
b;ıl r;cyi hayi harap h ı r hanenin ta- eski 4 va Y 
m;ımı, Zihni B. 1 3 numara ı ) 

320 1212 l 9615 Çeqgelköyijnge Kqpt ijlij §<}kfl~ında 
eski 5 ve yeni 3 numaralı yüı 

yetmif se~iı arşan arpa U~erjnde 
ahnp i~i ijatta ıkisi ~iiçiik Plmilk 
fiı re altı qda 1 mutfak 1 ta,lık ve 
i~i yUı; el i dokuz arşın baqçe i 
hflvİ bjr lı..:neııjn tamamı. Müzenrn H. 

629 30~7 19776 Fatihte Diilgerı.ade mahrllesinde 
ada 29 ve h.ıtrİlfl 764 mevkiinde 
eski 151 15 mükerrer ve yeni 12, 14 
nurnarıh c!oksım !'ekiı ıırşın üzerin
fl~ k4rıir nıaa daraca 1ç buçuk katta 
3 ocJa l rputfak ve altında 1 dük
kinı havi bir hanenin nısıf hiHesi. 

Muhartelft B. 
907 '3%3 19777 Fatihte Diilgerzade mahalJeai11de 

33~ 

Nalbant sol<a~ında eski 18 "e yeni 
8 numaralı doksan arıın arı• ijır;e .. 
rinde ıç.awr bir kattın ibaret mUf· 
rez bir diikkin. Muharrem 8ey 

669 197'78 Fatihte Oülgc;r ıi\d~ rnah~lıeeinde 
ç,maşırcı sokahında eski 4 ve ye· 
ni 23 numarah otuz üç arşın arH 
üzerind~ kirgir bir kattan ibaret 
1 dükklnın tamamı. Muharrem Bey 

930 1904 19779 Fatihte DüJgerıade mah• lesinde 
Nalbant sokağında eski 20 ve yeni 
15 numaralı doks~n be' arşm arsa 
üzerinde kirgir bir katta müfrez 
b ir dükkan. Muharrem B. 

8659 18885 19791 Fatihte Dülgerıade mahalluinde 

227 

297 

Nalbant sokağında eaki 23, 2S, 27, 
29 ve yeni ıs, 15. 1, 15, 2, 17, 
19, numaralı üç yüz arıın arsa üze
rinde kirgir iki katta beşerden on 
oda birer sofa birer mutfak birer 
sarnıç birer taşhk altında iki dük
kan mukaddema yüz yirmi arıın 
arsa iiıerinde sahilhane ve odalar 
ve elyevm iki yüz elli arıın araa 
Oı.erinde lcirgir Uç katta altı oda 
altı ıofa dört yiiz aekiz a"an bah· 
çeyi havi iki hanenin tarnansı • 

Muharrem Bey ve Fatma Ha111m 
735 19825 Topkapıda Merkez efendi mahal-

leainde eski Bahkh mevkii ve yeni 
Çırpıcı caddesinde uki 16, 16 
mükerrer lo mükerrer ve yeni 
16, 17, 18 numaralı doksan artın 
arsa üzerinde klrgir bir katta iki 
oda bir ıofa ve elli arıın ar:sa Uze· 
rinde bir mutfak ve yüı kırk artın 
arsa üzerinde ahıap bır katta üç oda 
bir &ofa bir mutfak ve elli artın araa 
üzerinde bir katta bir oda ve do· 
kuz dönüm üç evlek yetmit arıın 
araziyi havi iki köşkün tamamı. 

Mehmet Maıhat Bey 
767 19845 Çubukluda Cabir sokaımda eski 

31 ve yeni 36, 36 .. 2 numarala elli 
iki arım arsa üzersnde ahtap Oç 
katta yalnız iki odası ikmal edilmit 
mütebaki iki odası natamam olmak 
O zere dört oda bir mutfak diğeri 
elJi bot artın ar.. ü~orinde ahttp 
iki katta iki oda bir ıof a bir mut• 
fak ve otuz arşın kadar bahçeyi 
h•vi iki hapenin tamamı. Mehmet Nedp Bey 

880 1823 20013 Fatihte Dülgerzade mahallesinde 
Nalbant •okağında eski 16 ve yeni 
6 numaralı doksan arıın arsa Uıe· 
rinde kArgir bir kattan ıbarel 
müfreı bir dükkan. Nazım Bey 

1 710 3563 20014 Fatihte Dülgerzade mahallesinde 
Nalbant ve Çamafırcı sokağında 
eski 14, 22, 5 ve yeni 4, 4-1 nu .. 
marala doksan beş artın arsa üze
rinde kArgır bir buçuk kattan iba· 
r«!!t katreyi havi bir dükkanın ta-
mamı. Nazım Bey 

182S 6351 20116 Sultanahmette Üçler mahallesinde 
Üçler sokatında eski 4,4 mükerrer 
ve yeni 4 11umaralı yüz dokaan ar· 
tın arsa üzerinde kirgir üç katt. 
on iki oda Uç ıofa bir mutfak ve 
1'ırk arşın :ırsa üzerinde bir mutfak 

ve yüz seksen iki arım b~hçeyi havi 
bir hanepin tamamı. Sündüs Hanım 

on y di '" 
arsa iiıerinde 1 

fan ıki ~eU'~ 
ctrf n iki sofa 
mutfak ve l 

yetmif Qf ı 
bah~eyi havi 
hanenin tam• 

Saime Hao•
~928 7800 20129 Galatada ~ 

mank~ JI111 
'~sıqd~ eşki 
lınç alipaıa 
yeni r,.,. c• 
desinde e$ki 
9, 11 ve 1 
7, 9, 11, 13 
maralı ylb: d .. 
artın arsa 
rinde kArgir d 
kat ta üs tOn 
taraçayı ve d 
kuz oda altı11 

biri ufak olrO, 
üzere üç dükk91 
havi bir haıııf 
tamamı. 

Madam Aga',; 
7710 23449 20145 Bn yük ad•d• 

eski Nizam ff 

yeni Ziyapaf 
sokağmda ye~ 
7, 7-'2, 3,5 rıd' 
maralı büyii~ 
k6tk ahıap dfJf 

"S 
katta dört 'f'J 
yetmit altı art'~ 
arsa üzeriPde 
•• ••l&i• ed'~ 
ıofa bir mutit . 
bir ıu hazineli"1 
iki yOz ye~ 
aıwın üıeri~ 
kirgir sandı 
odasını ve yet 
mit beş artJ 
arsa 6ze riııdl 
aandık od~ 
ve yirmi arı' 
arsa üze riod' 
bekçi oda-' 
\ld yOz on ar~ 
arsa Ozerior 
selimlık dait" 
ıini otuz b'f 
arşın arsa fi~ 
rinde mllıtalV 

lir oda ve o~ 
ki arftn a,.. 

zerinde kez•~ 
oda veyOz; 
aen dört arfl. 
llzerinde kU~ 
ka,kO ve Dç,_...J 
alb yil ı yırı:". 
beş artın ~ 
çeyi havi e
likin tamalll" 
Ayıe Hanııl' 

170 2023 20195 Sulta nah ID~ 
Firuzağa ınab', 
lesinde Babld' 
hümayun ca. 
desinde ~ 
143, 145 "e ye•' 
149 151 nulll" 

' •" ralı doiu•ll o•" tın aar• ı.r 

rinde abt•~b" 
rer katbn 

1 
" 

ret bili b• t•' 
iki dUkkinın 

rnamı. f'I· 
Mevhibe Zelih• ..... 

- dl\•- ı 1 inci u v1f amızd• 
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e tnıı niye scmdığı Devlet demiryolları ve liman~ ~a KHDIK~l. 18Kf lf ~. Zf Hin Of Ki 
...,rn &k müzayedesi Wı11 425 134

i 2034/i ÜskndardaMu- lan umumi idaresinden: lo~onto, ÜHZIDO ve Hıle Oons s onu 
rat reis mahal-
lesinde Köprülü İdare namına Mersin limanına gelecek eşyanın tahmil ve talı- a 
konak sokağın- liyesi kapah zarfla milnakasaya konmuştur. 

Müzik muhtelif eğlence ve numaralarla her gün saat 
18 den 24 de ve Cuma günleri de 13 ten 24 de kadar 
muhteşem bir surette dansla beraber devam eder. 

da eski 10,10,10 Milnakasa 7 nisan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada • 
mükerrer ve Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. Sabahtan akşama kadar sayin husule getirdiği yor

gunluğu izale etmek ve neşeli vakit ( iyi hava ve man
zarası çok güzel) geçirmek istiyen her zevki selim sahibi 
müşterilerimize aalona her ı:aman uğramaları tavsiye 
olunur. 

yeni 22, 24, 26 Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat a 
numaralı 132 teminatlannı ayni gilnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu
artın arsa üze- na vermeleri llzımdır. 
rinde ahşap bir Talipler milnakaıa şartnamelerini beş Jira mukabilinde Anka
katta biri kllçilk rada, maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, lstanbulda Haydar
olmak üzere üç paşa veznesinden, Konyada, Konya veznes•nden tedarik edebilirler. 
oda bir ofa bir 
mutfak diğeri 

yilz dört artın 
arsa llzerinde 
ahıap iki katta 
Uç oda bir sofa 
bir mutfak ve 
altında bir dük
kan ve sekiz yüz 
kırk dört arıın 
bah çeyi havi 
iki hanenin ta
mamı. 

Emine, Bedriye 
ve Necmiye H.lar 
Beyler beyin de 
Burhaniye ma-
hallesinde Rasim 
ağa so~ağında 
eski 12 ve mn
kerrer ve yeni 
16-1 16-2 numa· , 
ralı elli aiti arşın 
arsa ilzerinde 
ahşap bir buçuk 
katta iki oda 
ve doksan alb 
.arşın arsa üze-
!'inde bir buçuk 
katta duvar ta
ıından bir fınnı 

havi bir hane
nin tamamı. 

.\bdOI Kadir Ağa 

k· Yutrında cins ve nevile mev
~ \'e milştemiUib yazılı eml4k 
la~1lrında gösterilen bedellerle 
9~Pleri üzerinde olup 7 nisan 
~ leribine mfisadif pazartesi 
l'lıll 11 saat on buçuktan itibaren 
~ ttı ~}'edeye mübaşeret olunarak 
~ 11~tnmen kiymetlerini geçtiği 
ltı.ea~tde) kat'i kararlarının çekil
~· 1 mukarrer bulunduğundan 

ip olanların - k .. d ~ •&0C:t Qr gun e saat 
altıya kadar d . . nr san ık ıdaresıne 

1 acaat eylemeleri ve aaat on 
lıdan k n sonra vu u bu acak 
~ ttcaatların kabul edilnıiyeceği 

llıezkür emlake evvelce talip 
tılaruı kat' ikarar esnasında haıır 
il hırı k h tnadıklan ve baş a talip 
. Ut eylediği takdirde evvelki 

d'Plerin müzayededen çekilmiş 
1 dolunacaklan lüzumu ilan 
'tllur. 

v EMiiKTiDAR 
~ e hel gevşekliğine 

'tıdn nıUessir deva Seroin hap· 
'd 

11· Deposu İstanbul Sirke-

.Kocaeli oilayetiııden: 
İmık - Karamürsel yolu İDf8ab mevcut 21318 liralık tahsisatı 

daireainde olbaptaki prtnamesi ve vahidi kiyasi fiat cetveli muci
bince 2-4-930 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere ka
palı zarf usuliJe münakasaya vazedildiğinden talip olanların yüzde 
yedi buçuk niabetinde teminat makbuzile teklif mektuplarım meı-

kUr tarihe kadar viliyet daimi encümenine vermeleri ve tafsılat 
almak ve ıartnamesini görmek iıtiyenlerin Kocaeli başmühendiı
Jiğine milracaatlan. 

• • • 
Kocaeli oilayetinden: 
Adapazı kazasına merbut Akyan - Dokurcun yolu inşaah ve 

imalitı sinaiyesi mevcut otuzbin liralık twısab dairesinde olbap· 
taki ıartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cedveli üzerinden 2-4-930 
çarşanba günü saat 15 te ihale edilmek Ozere kapalı zarf uaulile 
münakasaya vaz edildiğinden talip olanların 2250 liralık teminat 
makbuzile teklif mektuplannı mezkür tarihe kadar Kocaeli villyeti 
daimi encümenine vermeleri ve tafsilat almak ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Kocaeli başmDhendisliğine mUracaatlan. 

~!mi· 1 1 
5 Büyük Tayyare . ~ 

Pıyankosu -
Sinci tertip 3 üncü keşide 

1930 • 
nısan 

Keıideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan murakıpları ve halk 

ı- -~ huzurunda yapılır 

~ Büyük ikramiye 40 ,000 liradır. 
i__ ~ ·:., Her kcşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konınaz. 

'~Wlıl1ıı .. , ıi 11811 
• 

lstanbul sıtma mücadele riya-
setinden: 

İstanbul Viliyeti celileainin emri ile 6-3-930 tarih •e 2188 nu
maralı VilAyet gazeteaile de ilin kılındığı ilzere: 

Geçen sene olduğu gibi latanbul sıtma mOcadele mıntakasının 
hududu dahilindeki Pendik Haydarpaşa arası ile Adalarda mev
cut havuz, kuyu, ıahrınç, su küpü, yerli çamaşır kazanlannda 
uzun müddet au birikilmemesine dikkat edilmeıi. 

Ve haftada bir temizlenerek 24 saat kuru bırakılması. 
1 - Apteaane kuburlarına ıifon ve ya aubap konulması . 
2 - Bulaşık yalaklannın deliklerine ince delikli ıüzgeç 

konulması. 
3 - Lağım ve bulatık çukurlannın üstlerinin iyice örtülmesi. 

.. 4 - Fıçılann ağızlan tamamile kapatılarak su konulması için 
kuçUk bir mahalline delikli ıfizgeç ve su alınmak fizere altlanna 
musluk takılması. 

1 
Bu maddelerin 15-4-930 tarihine kadar ikmali ve yaptırmayan-

1. t skenderiye oteli ittisalinde 

s~ ~ıza eczanesidir. Taşraya 
1 Uruş posta ile gönderilir. 
lnıird 

ann :ncadele kanunu sıtma ve gerekse 11hhati umumiyeye teaJ
toku 'b ~sebile talimah belediy mucibince tecziye kıbnacaklanndan 
bu gı 1 mfiessi! ah.-ale meydan kalmamak üzere temamile tatbiki 
muhterem ahalıden rica olunur. 
·=-------;-:--:-----:-----==--------~~~~~ 

Pazarlıkla deri ve gübre müzayedesi 
e ceza depolannda ve at 

lıtıu Paıarındki eczaanede bu-

~ 
l.sta_n_b_u_I _B_a_n_k_a_s_ı -
Mab.ın Tarihi lcsisl : 1911 

fclld' h Utpaşado Tarakçılıırda Abut 
il: 11111ndadır. 

uıııuııı ba k V,d . n ·a muamclAtı yapar 
J' "•deesıı tevdiata scncv1 yüıde 6. ala 
tfbıc~t!~~ 8, bir ene vadeliye 9 faiz 

Pendik 5erom dar61istıhuırından: 
Gübre 200 araba 
Öküz derisi 25 adet 
Dana derisi adet 
Koyun derisi adet 
Pendik Serom darüliıtihzarı ile bakteriyo1oji hanei baytarisine 

ait müfredatı yukarda muharrer gübre ve deriler 27-3-930 tarihine 
müsadif perşembe gUnü saat 13 te müessesei mezkur de pazarlıkla 
aatılacaktır. Taliplerin pey akçelerile müessesede satış heyetine 
müracaatları • 

F'iatları m ız zannedildiiinden daha fazla 
ucuz ve ehvendir. 

a•a Muduriyet 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
İdaremiz milstahdimini için 225 ili 250 çift potin imali kapalı 

zarf usulile münakuaya konulmuttur. 9 nisan 1930 çarıamba günü 
saat tam 14 te zarflar açılıp ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
bu baptaki ıartnameyi görmek üzere yevmi mezküra kadar her 
gün Galatada Rıhbm caddesindeki idarei merkeziyeye müracaat
lan ilAn olunur. 

Balıkesir Vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Ballkeıirde meceddeten idarei Husuıiyeye ait bir sinema binas 
yaptınlacaktır. Bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 

vazedilen işbu binayı İDJBY• talip olanlann .teklif mektuplannı 
ihale tarih ve saati olan 13 nisan 930 tarihinde mUsadif pazar gü· 
nllne kadar Balıkesir villyetine tevdi ve irsal eylemeleri icabeder. 
lnıaata it dosya 20 lira mukabilinde Balıkesir nafıa dairesinder 
ve yahut istanbulda Galatada Hüdavendigar hanında 61 numarada 
murahhas mimanmız imar yurdundan tarihi hitam ilandan beş 
gün evveline kadar tedarik edebilirler. Münakasanın yirmi beıinci 
gOnllnden sonra proje almak için vaki olacak müracaatlar kabul 
edilmez. Maamafih bundan ıonra da Balıkesir Nafıa dairesinde 
mevcut projeler ı ~eden, barice çıkanlmamak ıartile her zaman 
tetkıkata made olduğu illn olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
- Ankarada İnf• edilmekte olan Ticaret Mektebinin Kalörifer, 
bava tecdidi ve su içme çeımeleri teıfsatı 6 Mart 1930 tarihinden 
itibaren 20 glbı müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuş 
ve 26 mart 1930 Çarşamba giinü saat 15 te Maarif Vekaleti inşa· 
at komisyonu tarafından icra edilecektir. 

Taliplerin, ıartname ve pilinları almak için ehliyeti fenniye ve
aikalarile beraber Maarif Veklleti .iDJ••t ıubesine müracaatlan ilan 
olunur. 

Hilaliahmer lstanbul m,eı·ke

zinden .-
Hilaliabmer lıtanbul TflAyet merkezi kongresi martın 28 inci 

cuma g(inU Darülfünun konferaı~ ıalonunda inikat edeceğinden 
uayı muhteremenin aidat makbuzlannı hamilen lütfü teşrifleri rica 

olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

3430 adet mefe traven kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi ,n.nü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif metuplannı muvakkat 
teminatlarını ayni gUnde saat 15 e kadar münaka1a komisyonuna 
ve rıneleri lazımdır: 

Talipler münakaaa t•rtnamelerini (Beş) lira mukabilinde 
Ankarada, Maliye ve muhuebe işleri reisliğinden, İstanbulda 
Haydarpaıa vemeainden tedarik ebebilirler. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Edirnede SUleymaniye camii tamiratı için mubayaa edi.lecek 

kereste için verilen fiatf ar gali görülmiif olmakla yeniden tanzim 
kılınan şartname mucibince 26-3-930 tarihine mUsadif çarşamba 

günü pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden taliplerin her gün öyle
den ıonra evkaf heyeti fenniyesine müracaatları. 



Gueteye gönderilecek mekt plıırın iızerı ne idare içinse idare J razıya 
alt se ( Yazı ) f<:ıret ı kon ı lmalıdır. 

L 
Faııhl-~•• rf'lr.,rl•,."' 11/rtfrr'•"· 1 ,,-ırrof'ti rı '~ •llrr~ılz ...- .. l •tr*ıtr11. ... rv'ft"a• ıt•f'•f•,.," ) 

~.,.oıor.,•Bian n 11/nlann ll'~ndcrlealmc!an lc!arf' lrH'ul c'rtlld r. 

• 
inşaat müna-

kasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye ıiraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağal
oğlunda kain olup eıyem emniyet sandığının tahti itgalinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar afağıda yazılı 
veaaiki ibraz edeceklerdir. , 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış ' olan işlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 

Tali pi er Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür· 
1üğüne İstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne. müracaatla bu 
baptaki pilin, mükavele ve şartnameyi onar lıra mukabilinde 

alabilirler. 
Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 

olunur; teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umu:n Müdürlüğüne ve İstanbuld~ Cağa oğlunda emniyet 
sandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

işi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 

teminat gösterecektir. 
Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 

tercih hakkını muhafaza eder. 

Tahlisiye umnm müdürlü
ğünden: 

Kumaşı mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan idarenin irae 
edeceği fabrikadan alınmak üzere idare müstahdemini için 225 ili 250 
takım 'Jfti:nk e biae imali aleni surette münakuaya koqu qıuftur. 13 
1 ~D' 930 pazar günü saat 14 teı- ihaleei ' 4ıra kıhnaeağmcleo talip 

IE>rin şartnameleri görmek tlzere yevmi mezkiira kadar her gün 
Gala' 1',.ı .. Rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye m~racaat arı. 

ı -,T.\i\'Bll, ŞEllHEJJANETİ iL.ANATl 

Bebek bahçesi 
Şthremantt.naen: Bebek bahçesinin şartna 'llesinde tadilat yapı

larak yeniden müzayedeye konmuştur. Talip olan 'arın şartnameyi 
görmek üzere her gün levazım müdüriyetine gelmeleri ve teklif 
mektuplarını da 14 Nişan pazartesi günü saat oıı beşe kadar 

1 yine levazım müdüriyetine vermeleri. 

Katahya huku~ "dktmliğinden: Kütah
ya tütün inhısarı idaresile idarei 
mezkiire sabık mUd rü Kazım 
bey ve rüfek asından Mokopo, 
Latori, Aristufani Ef. ve saire 
beyinlerincfe mütekevvin alacak 
dav'aiının cereyan eden · muha
kemesinde ibraz edilen vesaik 
hakkında bir diyeceğı olup ol· 
madığının istifsarı zımnında hu
kuk usul muhakemeleri kanunu
nun 398 ve 401 inci maddeleri 
mucibince müddei aleyhlerden 
mahal.ti ikameti meçhul bulunan 
~ski müdür Kazım ve Aristufani 
efendilere ilanen tebligat icrası 
mukarrer olduğundan muhake
menin muallak bulunduğU 29 
mart 930 pazartesi . günü sıat 
onda Kütahya hukuk muhake
meJine ğelmeai ve yahut bir 
vekili resmi gandermesi tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

,45/iye mah}cemai lftfnct hrı~u~undarı: 
Sancazade ŞaklI' ve Cemal ve Tevhide 
H. •a5ısi Hasan Tosun ,.e Abit B. ze\·· 
ce'i \e vereseden kızı Nimet l lanımın 
vekili ve Mehmet 'le JaJe çocuklann 
vasisi Suat Hanım ve Fethiye Şevki Ha
nımlar , ekili Sadi Riza Bey tarafından 
Beyoğlunda Alyon sollağ:ında 17 .numa
rada ~kin Umurca çifliA"i müstecıri Şı
Jlyher Koyza Efendi aleyhine ikame ey
lediği aktın feshi ile mecurun tahliyesi 
ve bedeli icarın tahsili hakkındaki dava
dan dolayı müHcciri mumaileyh namına 
1töndenlen dava ar7lıhalı ve merbutu 

"e:saikin mumai eyhin elyevm ı\lacari~· 
tınıda bulunduğu ve l\Jacaristanın nere
sinde ıkarnet clti~i meçhuliyctindt.n do· 
layı bil4 ıebli~ iade kılınmış ve rpüdde· 
iler vekilinin il:lnen teblıgaı icrası hak
kınd:ıki talebi muvafıkı kaoun görülmüş 
olduğundan 11. U. !\I. kanun mucibince 
tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
cevap \'<!rmek üzere me7.kur dava arzu
hali \ ' C vesaik mahkeme divantıanesine 

talik kılınmış olduğundan telıl~g maka
mına kaim ofmak üzere gazete ile ildn 
olunur. 

lsfanbul i~mci ıcra daire5fnden: 

İstanbulda Bal kapanında J 6 
No ı mağazada icrai ticaret eden 

lsrael Ef. mezkur ticarethaneden 
infikik edip elyevm ıkametgihı 

meçhul 

Küçük istikrazat sandığı şir
ketine medyun bulunan lsrael 

~ehar ef. deyninı tesviye etme
diğinden bermucibi karar eşya-

yı mahcuzenin bilmüzayede fü
ruht edileceğine dair ihbarname 

tebliğ edilemediğinde'n bir hafta 
müddetle ilanen tebligat icrasın~ 
karar verılmiş o!makla tarihi 
ilandan bilitibar bir hafta zar 
fanda deyinin tesviye edllmesi 
aksi takdirde bılmüzayede fOruht . 
edileceğı ve ibbarname maka
mına kaim Oımak üzere ilin 
olunur. 

Seyrisef ain 
t\' crlı:u tcenteıl: Galata Kopru ba,ıoda ... 
t eyoQlu noı. !;iube act:!llUI Mahnıu· 

diye Hını altında lflanbul 1740 

lzmır · r~ ersin sfiraı postası 
(KONY A)vapuru 25 Mart Salı 

12 de Gaıata rıhtımından hare
ketle Çarşamba sabahı İzmire 
gidecek ve akşamı İzmırden 
hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor, Alaiye, An
talya, Ku~adası, İzmire uğn· 
yarak gelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 25 

Mart Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Edremit 

· Burhanive, Ayvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkiir iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 

gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
a'ınma2l. ................... 
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İi~ ünü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-Ü 
D dan hareketle doğru ( Zongul· !! 
!! dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Ü 
U Giresun, Trabzon, Sürmene ve fi 
il Rize ) ye gidecektir. ı'i il Tafsilat için Sirkecide Yel- J 
iJ kenci hanında ~ain acentasına iİ 
:. müracaat. Tel. lstanbul: 1515 :! 
:: ..... _............. ········ ...... ... . ..... :: ::a ..................... 11 •••••••• : •••••• :1 •• :111:.: ...... . 

Edremit Q5/iye malı~emesmden; Ed • 

remidin Şekvereren kariyesinden 

muhtar av an dğlu İbrahim Ef. 
tarafından Edremit hazınei ma-

liyesi aleyhine ikame olunan tes· 

çil davasının ıcra kılınmakta 

olan muhakemesinde müddei 

tarafından Şekverenden Balyalı 

İsmail kerimesi Ayşe namına 
tesçili talep olunan ve mezbu 

renin bili niza 30 senedenberı 
bi ri niza tasarrufunda olduğu 

iddia olunan Şekveren civarında 
yarı kuyuda ayıtlı mezarlık ci

varında şarkan emvali metruke 

garben Uzun oğlu Hacı Meh

met garben Hacı Veli oğlu ve· 

resesinden Mehmet cenuben yol

la mahdut 30 sak zeytin eşça· 
rını muhtevi 3 dönüm ve Ören· 

ler mevkiinde şarkan Al Ahmet 

amcanın Halil garben Uzun oğ· 
lu Hacı Mehmet şimalen Çorok-

lu Mehmet B. oğlu Hasan cenu
ben yolla mahdut 17 sakı havi 

AYISI HE~ VF.RDE 5 KU~UŞ --
MATBAA VE iDAREHANE : 

l~TA:'\l l'f,. flahıaıı. Anıara C3dde~inde ·v,\KlT nııwu. 
Trl . lfiO C 1r IFE 

lstanbu/ Malıkcnıeı asliye üçüncü lıukuk 
dairesınden : Beyoğ unda Kuloğlu 

sokağında 7 No.lı hanede mukim 
Atanaş Kukuli Ef. tarafından 
müddeıalcyh zevcesi mahalii 
ınczkürda sakine Niko a Kava.a 
kızı Madam Anm:. aleyhine ika
me eylediği boşanma davası 
hakkındaki arzuhal nüshai sani
yesi berayı tebliğ mezbureye 
irsaJ edılmiş ise de mumaiıeyha 
madam Annanm mahalli mezku

ru terkederek bir semti meçhule 
gitm ş ve ikametgahı ahire de 
meçhuJ bulunmuş olduğu meşru

hati' e bili tebliğ iade kılınmış 
ve sebkeden talep üzerine liukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
141 •ncı maddesine tevfikan c 

tebligatın ilanen icrasına karar 
veri lmiş ve tahkikat 17 nisan 
930 perşembe saat on dörde 
talik edilmiş olduğundan yevmı 

ve saati meikiirde müddeia'eyha 
Madam Annanın bizzat hazır 

bulunması veya tarafından mu
saddak bir vekil göndermesi lü-

. zumu ilanen tebliğ olunur. 

htanbul icra dairtıinden: Mustafa 

efendınin Murtaza efendideki 
alacağı için haciz olunan Rami
de kışla arkasında 2 No. kay
den bağ ve halen maa eşçar 
tarlanın yüz altmışta yirmi his

sesi birinci ihalesi yapılmak ü

zere otuz gün müddetle müza· 
yedeye konarak yüz lira bedel ile 
talibi uhdesinde olup ibalei ka· 

tiyesi yapılmak üzere yüzde bet 

FLID A HAS-~ 

Sinek, sivr'sinek, tahta ku 
pire, güve, örümcek ve bl 

haşaratı . kat'iyen he ak '[e . 
eder. Kokusu batif ve '1 
o up i~sanıara ve hayva 
zaran olma~. Yerli malıdır. f 
sermayesi, Türk akıl ve id 
Türk dimağı, Türk ameletİ' 
imal edilmiştir. Avrupa ve A 
ril..a mamulitına karşı aıO 
bir rakip o up yarı yarıya 
ucuzdur. Ticaret ve san'at 
sında kazandığı muvaffaki 
hasebile rakiplerini şa,ırtaı# 
Pompası gayet sağlam ve a.' 
yarı yarıya ucuzdur. Şişefl' 
teneke ve pompası 75 ku~J 
Hasan Ecza deposudur. T opv 
cılara tenzilAt. 

s.amla on bg- sıün .. müddetle , . !i~u~n<:.1..-uJJ. J...1t-.J.,.1. .. ~ 
müzayedeye konmuştur. MezkUr ebifta hanımın Nazım tcvte ~~ 
mahal, tahminen yirmi dönüm ve müştereken mutakamf old~klart ~ 
mesahasinda o up bir kuyu ve de Bomonti cı\·arında Furun ııok J 

f 
klin olup mahkeme dosyasında ~ J 

bir taş mekan yeri ve muhteli · 1 e'. ifraz hartat1ıpda işaret o unduğu " I 
neviletde yemiş ağaçlarını havi- 78,223 metre murahbaında bagçe '' 
dir. Huduc.iu üç tarafı' tarik bir rununda mebni üç oda, bir mutb~ 1 
tarafı Hüssyin ağa ve sair~ br· halayi ve arzan 5,40 tulen 6,90 '"r/ 

hd t • d k" bi'an 37,26 metre murabbaı 'inikrt 11 lası ile ma uttur. çın e ıracı r 
ve 13 numarayı havi bir bap ahş1p J 

yoktur; kıymeti muhammenesi ne ma bahçe ve keza mahalli me~ 
tamamı iki bin liradır. İşbu his· Mandıra sokağında ktin olup m~ 
seye talip o!anların hisseye mu- dosyasındaki ifraz haritasında işar~ 
sip kıymetin yüzde on nisbetin- duğu vecihle 116,62 metre murı ~ 

8828 928 N bağ\e ve derununda melini iki ~ 
de pey akçesi ve • o.lı mürekkep beş oda, bir medhal. ikİ 

5 
~ 

dosya numarasını alarak ta ic- ve bir aralığı ve cephe idbuile 7) ' 
raya gelmeleri ve 10·4-930 tari· derinlik itibarile 8,5 ve terbian ~ 
hinde saat on dörtten on altıya metre murabbaı mıkdapnda ve 2 tJ 

rayı havi bir bap ktglr hane m•' • 
kadar müzayedeye devam olu- çc hükmen izalel şuyuu :r:ımmındl ~ 
narak, ihalei katiyesi yapılacağı ayn açık arnnna suredle paraya ~ 
ilan olunur. cektir. ..JJ 

= - 1 • I 3 numaralı hanenin kJY .. 
Profesör Doktor b li d 

M . L U tfi muhammcncsi iki in ra ır. i 
2 - 2 numara.lı hannln k'ıyı:Ded 

Gülhanc ve Cerrahpaşa hastaneleri hammenesi ikibln beş,1lz' llriıdıt. "':.! 
Marazı ıserlh muallimi J ~,ı 

Oahlll .... intani haat•larcnı Cuma .... Pasar- I ler iki hanenin arurma. ve ~ 
dan mada her .Un Udden •onra oı ... n1olu şartnameleri her kesin görebilecel'"l 
Şek erci Sokak N. 7 de kabul ebnektadlr. te mahkemenin 928-4742 nu°"~ 

Telefon ı tsı. 2236 ·• -'i 
••••••••••• mukayyet ve açıktır. Fazla mal~J 

Kütahya hukuk hdk_,mliAinden: Kütah- mak istiyenler mahkemeye 111 ~ 
yanın Büyüksaka Karyesinden edebilirler. Artırmaya iıtirak için -r!l 

on teminat göstermek lazımdır. ~ 
Ali Osman kerimesi Şerife ile müseccel ve gayn müseccel bak l 
Mecidiye muhalleainden muhacir leri tarihi ilandan itibaren yirosl 'I 
Mehmet oğlu Hüseyin beyinle- içinde evrakı müsbitelerile müra/:Af' f 
rinde mütekevvin boşanma da- melerl lazımdır. Aksi takdirde sı~ 

delinin paylaşmasrndan hariç nı 
vasının gıyaben cereyan eden ,,,,1; 

. nr. '!"'~ 
muhakemesinde davayı mezkur Gayri menkuller artırma n :er ' 
tekemmül ederek Hukuk usulü muhammcneleri üzerinden satılır. ytı 1 zeytinlik ile keza boz Halilik 

mevkiinde şark şimal cenup ta

rafları yol ve garbı Hidayet Ef. 
oğlu Yusuf bey ile mahdut işbu 

muhakemekri kanununun meva- gayrı menkulün tamamı ayrı • rcetl 
dı mabsusasına tevfıkan tebligat işbu ilan ve şartnamelerde IDuh• ~o~ 

1 vut ve şerait dairesinde t 93'> ifasına karar verilmiş ise de J zıt , 
f Nisan ayının yirmi yedinci p• ı .. ci ~ 

zeytinlik erle alakası olanların 

ve mülkiyet iddiasında bulunan

lann muhakeme günü olan 
10-4-930 pertembe gününden 
mukaddem Edremit hukuk mah
kemesine müracaat eylemesi 
ilin olunur. 

1 
mahalli ikameti meçhul oJduguw n· b bet"' !il' saat on beşte Beyoğlu sul t# 

r dan ilan edilmesine lüzum gö- kuk mahkemesinde stn)aca~~l&J~ 
/rülmüttür. Merkum Hüseyinin bir olanlann müracaat etmeleri~ 
diyeceği varsa 5-4-930 da KU- · UT 1 cı 

Dr. A. K P,·~ ~J tabya hukuk mahkemesine gel· ~ ,_ 
mesi ve yahut resmi bir vekil Gizli ve cilt haetalıklan sıı:, rJo 
göndermesi tebliğ makamına Karaköy börekçi Fırını rnrafltl~ 
kaim olmak üzere illıi olunur. Mes'ul müdür: Refilı 


