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M. V alko cenapları 2itti _____________ ,.-. 

''Ben vatandaşlarımın, kan ve t~rih rabıtaları itibarile 
bize en yakın milletlerden biri olan Türk milletini 

esaslı surette tetkik edebilmeleri için elimden 
geleni yapacağım . ,, 
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LJ • ı " ı· • h k • d § Gazi Mustafa Kemal Hz. §: 
cıı ·a . ıa mer ongresın e ~ nin yüksek f&hıiyetle- ~ 

ff rinin üzerirnde yaptı§ı kuv- ~ 

G t ı . b ramda ~ vetli tesiri bir kere daha ~ aze e erın ay ! ehe.mmiyetle kaydetmek iı- ~ 

çıkması tenkit olundu ~~.::.: .... m ... '""''"''"""'- ----·· ~ 
•çocuklarımıza egoistlik nümuııesi 
.. ~erirsek yarın cemiyet inh .,: eder!,, 

· Hilali ah mer 
..__miyetinin Is
tanbul merkezi 
dün senelik 
kongresini yap
mıştır. Darül-

fünun konferans 
salonunda ya
pı an bu içtima 
muhtelif cep
helerden hara
retli olmuş, bu 
kıymetli hayır 

ve şefkat mü
essesemizin va
ridat menbala
rını arttırmak 
çare erı dÜ§·İ-

PtfnldJ i~tftnadan bir intiba nülmüştür. 
~elee Oçe . doğru açılmış,. vali vekili F azh B. kongre reisliğine, 

GaJıp ve sıhhıye müdürü Alı Rıza BeyJer de katipliklere seçilmiştir. 
~ Altta rafı 5 inci sa~ ıfamızda ] 

. · Galatasaray - F enerbahce 
' 

Dünkü maçta 1 1 
1 1 berabere kaldılar 
Sahanın çamurlu ve havanın yağış'

olnıası iyi oyuna mani olmuştur 

M Vofko Cenoplan 

Istanbul, 28 f A. A) - Macar 
hariciye nazırı M. Valko cenap
lan ve refikaları ile maiyetler; n
de bu.unan zevat bu akşamki 
konvansiyonel trenile Peşteye 
hareket etmişlerdir. Nazır cenap
larını istasiyonda Vali vekili 

( Alt tarafı 2 inci sayıfamızda ) 

Anketimiz 
Her erkeğe göre 

kadzn nedir? , 
Sadri Etem Bevin cevtJbını 1 

4üncü savıf amızda okuvunu.z 

~ının::!~:ı-..~!Sm::~ı::::::=:~ ~rcmııı:c::::::ı::ı:ıa:ı::::ı::aıı:~ 

Bugün 12 sayıfa 
- --

<iençl k, spo r ve m e . al •. ı şevler sarzfal~rı 

Ocakta taganni konse i 
M. Talerikonun talebeleri muvaffaki

yetli bir konser verdiler 
Dün saat on altıda Türkocağında Konservatuvar muallimlerin

den M. Taleri-
konun talebele
ri tarafmdan 
güzel bir tagan
ni müsameresi 
verilmiştir. 

Müsamerede 
şehrimizin san'
at ha) atile ali 
kadar birçok 
aileler, ocak ve 
matbuat men
supları ha21r 
bulunmuştur. 

Müsamerede 
Süreyya, Sezan 
Necdet, Macide, 
Jülide Hamm- . Dün Ocakta Konser verenler grup helinde 

}arla. Madam Taleriko, Meli. Veziryan. Haçaduryan, Tamukçıyao, 
Avnı Bey, M. Herant Saruhan, Vasilyadis Grik, Puçini, Mozar, 
Verdi, Martini, ~-a~ene, R?sini gibi dünyanın en meşhur san'at
kirlarmın eserlermı tagannı etmiş ıerdir. 

Sezan Hanım asri Türk romanslanndan birkaç parça, Macide 
Hanımla Avni Bey birlikte Zavallı Aşık, efenin bayramı isimli iki 

. Anadolu Türküsünü söylemişler, çok alkıt lanmışlardır. 

Markoni keşfi hakkında izahat verivor 

Sidneyde bombalar ne 
suretle yandı .? 

Bunun için fazla kudretli mevce 
lere hacet yok ; orada kuvvetli 
açık bir devreyi mevcelerle 

kapamak kafi 

. , i~ •' .· ..... . . . . - ... - . Dünkü sayımızda meşhur mu- · 
cıt markoninin Ceneve sabı lle
rinde bulunan Elettra yalından 
gönderdiği mevcelerJe AvustraJ
yamn Sidney şehrindeki elektrik 
lambalarını yakmağa muvaffak 
olduğunu yazmıştık. Fenerbahça $ahava çıktJrken 

hirG~latasarayla F encrbahçe dün Jar biribirine tekabül ettiği için 
•t ~re daka karıılaştılar. Bu, ortada kaybedilen, kazanılan bir 
nç:enı~ ara annda cereyan eden şey yoktur. Biz tarafeynin ne 

S llcU. ~üsabakasıdır. düşündüklerini bilmiyoruz. Fakat 
b,h on ıkı maçın galibi Fener- her iki tarafı da sevenler için 
tdt: d~u defa galibiyeti elde doğrusu bu iyi bir netice. 
tıaın ~ 1

• Galatasaray da kaza- Oyunun bu şekilde nihayet
btrab ı. Aynı yaziyetteler, yani Jenmesinde bilhassa şu nokta-

rı.. ere kaldılar · d 'd k ç··k- ·· 
oır h9ç k ·. an memnun o u • u u mu-

•1tıda b· u saatlık oyun esna- sabaka gayri tabii şerait altında 
'-h da ı~ sayı Fener~ahçe, bir cereyan etmiştir. 

alataaara~ ·J#P.ti. Sayı- [ Alt tarafı spor sayıfamızdadır] 

Cennet Fedaylilerli 
Son posta ile aldığımız İngiliz 

gazetelerinde bu mesele hakkın
da bıraz malumat vardır. 

Yattan gönderilen kudretli 
mevcelerin katettiği mesafe 
10,000 mildir. Markoninin irsal 
merkezi olan yat ancak 800 ton
luk bir gemidir ve antenlerinin 
kapasitesi de fazla değildir. 
Çünkü irtifaları ancak 50 ka
demdir. 
Şu halde anlaşılmaktadır ki 
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Anknrada 1naçlar 
Ankara, 28 (Telefon) -Tay

·arc cemiyetinin koydu~u Gazi 
LüstU futbol maçları batladı. 

Gc. çler b r iği İmalatı Harbiyeyi 
> ' brş ı ı ki ile yendi 

L.u t . n tıarıkasmı meydana ge
lirt·n mevceleri iraal eden anten 
uzun direkli anten olmayıp da
ire ~eklinde küçük tulü mevceli 
antenlerdir. Markoni son sene-
ler zarfında bu tekilde irsalita 
muvaffak olabilmek için tecrn
beler yapmakta idi. 

Nihayet bu tecrübe ile bu 
mütemadi mesai nihayete er
miştir. 

Ayni zamanda Markoni Sid
ney ıehrıJe konuımaia muvaffak 
olmuıtur ki bu da tet.iz tekniii 
aleminde mUhim bir hadiaedir. 

Demek bundan sonra içeri
sinde telsiz: telefon cıhaz:ı bulu
nan her vapur karada bulunan 
merkezlerle konutabilecek de
mektir. 

Markoni bu tecrübesinden 
üç, dört ıün evvel Loadra ve 
Nevyork ile de konuımağa mu
vaffak olmuştur. 

Uzun mesafelerden konuşmak 
için lizım gelen cihaz da ufak
tır, büyük olmasına lüzum 
yoktur. 

Bu suretle Markoninin büyük 
rüyalarından birisi tahakkuk 
etmiş demektir. Büyük mucit, 
geçen sene vaki olan bir beya
natında demiştir ki : « Ben Me-
rih yıldızı ile muhabere temin 
etmek için hiç bir fikir beıle
miyorum. Benim tasavvur etti
ğim şey, çok ucuz, çok basit 
ve daha ucuz cihazlar vücuda 
get:rip bunlarla uzun muhabe
reler temin edebilmektir. » 

Bu tasavvur • bugün husul 
bu muştur. 

Markoninin tasavvur cttıği 

icat' ardan birisi de mevceleri 
doğrudan doğruya sevkedecek 
bir cihaz vücuda getirmektir. 

Markoni son muvaffakiyeti 
hakkında kendi fikrini soran 
bır zata şu ızahatı vermiştir : 

« Bu irseı:l merkezinin yaptığı 
iş, her hangi bir yerde telgraf
çılık ıstılahında « Röle » denilen 
bir devreyi kapamaktır. Bu su
retle buradan yapılan irsalatta 
büyük takatli elektrik gönder· 
meğe hacet yoktur. M~vcele

rimiz ancak Sidneydeki röle 
devres ni kapatacak ve lamba
ları yakacaktır. ,. 

1930 
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Yun~· ~-:~-k:~e;~~s An- Cünı~uriyet ~HD~HSI ft~~eniz nıiSH~I 
k4r1ıda i~tikbal programı 

hazırl4nıyor 
- ~-

Halbuki Atina telgrafları iti-
16fın ge9ikeceğini bildiriyorlar 

-
Serınayeye ınalf nıiics--

seselerimiz de işti
rak edecek 

Ankara, 28 (Telefon) - Cüm
huriyet merkez bankası layihası
nı tetkik eden komisyonun ni-
san ortalarında mesaisini bitire
ceği tahmin olunmaktadır. Milli 
maJi müesseselerin bankaya ser
mayeleri nisbetinde iştirak et· 
meleri için yeni bir esaı tesbit 

Ankara, 28 - Bir ay sonra 
buraya gelecek olan M. Vini
zeloı, burada fevkalade mera
ıimle karşılanacakbr. Yunan baı
Yekili, İsmet paşa hazretlerinin 
misafiri olacaktır. M. V enizeloı, 
burada üç gün kalacaktır. 
Protokol müdüriyeti timdiden 
istikbal proğramı hazırlamağa 
baılamıtbr • -

Atina, 27 - Bat Yekil M. T erkos şirketi 

olunmuştur. -
Venizeloa ile hariciye nazırı M. Ankara 27 - Terkos şirketi 
Mihalakopuloı bugün içtima hakkında İstanbulda tetkikat 
ederek Türkiyeye verilecek yapan şirketler umumi müdürü 
cevap hakkında mtizakeratta Ankaraya avdetinden sonra 
bulunmu,lardır . raporunu verecektir. Bunu mü-

Bundan aonra gazetecileri teakıp şirket hakkında bir ka-

kabul eden M. Venizeloı Yu- ı=r=a=r=v=e=r=il=e=c=e=k=ti=r=. =======I 
nan cevabının bir parça gecike
ceiını , Türk notasının esaslı 
surette tetkiki lazım geldiğini 

beyan etmiştir . --
Graf Zeplin 

Berlin , 27 ( A.A ) - Graf 
zeplinin cenubi Amerikaya ya
pacağı seyahat münasebetile 
hazırlıklara devam ediliyor. 

Bir vapurla cenubi Amerika
ya büyük bir direk ve yedek 
levazımı gönderilmiştir. Balon 
Pernarobuk cıvarında karaya 
inince bu direğe bağlanacaktır. 

Beledıye intihabı 
Ankara 28 - 3 ay aon•·a ye

ni belediye intihabına başiana
nacaktır. 

Ankara belediyesinde şimdi 

mcvcüt 241 aza yerine 36 eıa 
intihap edilecektir. 

Bu meyanda 5 hanım da be
lediye meclisine iştirak edecek
tir. Muallim Afet hanımın nam
zetler arasında bulunacağı söy
leniyor. 

Hapi$1Jnefrr için 

Hint şairi 
Rabindranat T agor 

Avrupada 

:\1arsiJya, 27 (A.A.)- M~şl.. 
nt şairi Rabindranat Tagor 

buraya gelmiştir . Mumaileyh, 
cenubi Fransada, Romada, Pa
riste İngilterede bir müddet 
ikamet etmek niyetindedir. --Gençler mahfili 

İngiliz kabinesinede 
mevzuubahs olmuş 

değildir 
Londra, 27 (A.A.)- Bazı is

tihbarat hilafına olarak, Akde
niz misakı meselesi kabinede 
müzakere mevzuu olmamıştır. 
M. Stimson, M. Makdonaldı .zi
yaret etmiştir. 

M. Makdonaldın Amerikan ha
riciye nazırına İngilterenin Fran
sa ile bir emnil selamet misa
kı akli için müzakereye girişmiye 
amade olduğunu söylemiş olduğu 
rivayet edilmektedir. 

M. Valko gitti 
[ O~ttaran l inci sayıfamızdadır ] 

F azh Bey teşyi eylemiıtir. T et
rifat müdiri umumi muavını 
Basri Bey, hariciye vekaleti ka-
lemi mahsus müdür muavmı 
Kadri Bey, hükumeti CümhuM 
riye ve Hariciye vekaleti namı
na nazır cenaplarını hududa 
kadar teıyi eedceklerdir. 

M. Valko cenapları, hareketM 
)erinden evvel Anadolu ajanaının 
bir muharririni kabul ederek 
Türkiyede hayret ve takdirle 
görülen faal ve yaratıcı mesai 
karşısında son derece (mütehas
sis olduklarını beyan ve Tnrki
yenin her tarafında mazhar ol
dukları biraderane hüsnü kabul
den hJl.ssaten hararetli kelime
lerle bahs eylemifleraır. Mlfşa-

riinileyh, memleketimizin devlet 
ricalile vukubulan şahsi temas
larının iki millet arasındaki 

münasebetlerin müstakbel inki
şafı üzerinde mes'ut bir teıir 

yapacağı ümidindedir. 
Nazır cenapları demiştir ki: 

"Esaıen bu noktai nazardan her 
şey yolundadır. Türk kardeşli

ğine istinat eden bir bitarafhk 
uzlaıma ve hakem muahedesile 
lahtim edilmiş olan siyasi mü
nasebetlerimiz her iki devletin 
hali hazırdaki ihtiyaçlarına tama
men tevafuk etmektedir . Harsi 
münasebetlerimize gelince, bun
lar daha ziyade tarsin ve tak-

Ankara, 27 - Adliye vekale
tince şurayı devlete sevkedilen 
hapisaneler nizamnamesine esas 
teşkil edece c 12 maddelik yeni 
bir layıha ha-:ırlandı. Bu ıayiha 

şurayı devlete sevkinden sonra 
nizamname ile bir ikte müzakere 
edi 'ecektir. 

Dün sabah Beyazıtta Topkapı 
gençler mahfilinin yeni idare 
heyetinin ntihabı yapılmış ve 
bir miisamere verilmiıtir. ı viyc edilmelidir. Ben vatandaı-

komşular gelip onu götürmüş 
olduğumuz zannına düşmüşler .. 

* 
Vak'a müellimdi . Konsültasi-

V AKi 1 ın teırdid~ı: 132 

yon heyeti düşündülf!r. Bu işte 
mühim bir para yoktu. Fakat 
yaralı gönüllere teselli yurdunun 
insaniyetkar bir şöhretini yük
seltecek güzel bir vesile vardı. 
Ufak bir müzakereden sonra, 

vazifeten Bursaya gidiyor. Azi
metinden sonra evde olan facia
dan haberdar değil.. Hanım bir 
isteri buhranile ievcinizi hare
ketinden pişman etmek ıçin 
çocuğu apartımana kılitleyip 

sokağa fırlıyorsunuz. Üç dört 
gün şuurunuzu kaybediyorsunuz. 

Bu marazi hale uğramamış 
olaydınız büyük bir nedametle 
elbette eve döner Hilkatçiği 
bir kaç saatten fazla yalnız 
bırakmazdınız. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Ne zamandanbcri? alıkoymağa uğraşıyordu. 
Üç 6Ün o'uyor. 
Hi kat ne oldu ? 

- Nasıl Hi kat kızım ? 
- İş tm'yor musunuz .. Buğuk 

boğuk ağ ıyor. 

As stan arın şefi olacak yaşlı 
bir kadın : 

- işte gene sayıklıyor. 
Bu ~ava lının semtini, ailesini 

bilmiyoruz kı haber verelim .. 
Ben döşeğin içinde davran

mağa uğraşarak : 
- Ai lemi mi soruyorsunuz ? 

Ben hissiz, insaniyetsiz kaba bir 
herifin karısı ve Hilkatin ana
sıyım. Duymıyor musunuz beni 
çağırıyor. Koşayım .. 
D6şekten aşağı atıldım.. Ya

nımda bir gardiyan peyda oldu. 
MüliyimetJe beni hareketimden 

Ben isyanımı artırarak 

- Bırakınız efendim .. Üç 
gündür anasız, babasız, sütsüz 
kilit a ltında yap yalnız bir ço
cuk nasıl yaşar? Böyle bikeslere 
melekler bakar değilm i ? (kulak 
kabartarak) işte onun körpecik 
masum sesini duyuyorum .. Öl
medi.. Ölmez değil mi? Ya beni 
de öldürünüz .. Ya onun sağ 
olduğuuna beni temin ediniz .. 

Etrafımda telaılar. Bir nöbet 
daha kendimi kaybetmişim .. 
Tekrar kenJimc ge ip te hüvi
yetlm tahkik edilerek beni evi
me götürdükleri zaman Hilkat 
gömülmüştü. Çünkü Beyefendi
nin Bursa seyahati üç gün sür
müş •. Kapalı apartımanda ço-

cuğun ağlaması kesildikten sonra 

Avnüsselah sordu : 
- Macerayı dinledik. Zavallı 

Hilkati diriltmek kudretine ma
lık değiliz. Facianın tamiri ka
bil ciheUerini düşüne biliriz . 
Siz ne istiyorsunuz ? 

Sahire Hanım - Ayrılmak .. 
Avnüsselah- Beyefendi siz? 
Saffet Bey - Keza .. 
Konsültasyon heyeti fısıl 

fısıl konuştuktan sonra Avnüs
selah: 

Biz o fikirde değiliz. İki 
taraf biribirinizin günahı üzerine 
göz yumarak barışmalısınız. 

Sahire Hanım - Aramızda 
o masum mezar \'arken ben bu 
adamla yaşayamam. 

Avnüsselah - Hanğiniz daha 
mücrüm bunu tayin müşkül .. Bey 

Maamafih ikinizinde de hiç 
kabahatiniz yoktur diyemeyiz; 
fakat vak'ada iradeleriniz 
haricinde bir şeamet peyda 
olmuş bulunduğu da görülüyür. 
Biri birinizden ayrı l makla ara
nızdaki küçük mezarın fecaatini 
silmiş olmazsınız. Bu hususi 
dramın yegane tamir çaresi 
şudur: 

Barışınız. Sevişiniz. Dünyaya 
gelecek ikinci çocuğunuza gös
tereceğinız şefakat ve ihtimam
la birinci hatanızın günahını 

günahını hafifletmiş o1ursunuz .. 
Beyfendi siz de gayet asabi bir 

F ranszz nazırlanna 
kredi 

Paris, 27 ( A.A ) - Ayarı 
meclisi, yeni nazırlar için açıl· 
ması istenilen krediler hakkındı 
müzakeratta bulunmaktadır. Maı· 
bata muharriri , parlamentonun 
bidayeten muvaffakatini alma· 
dan evvel böyle bir şey ihdası· 
nın gayri kanuni olduğunu ispa
ta çalıımaktadır. M. Tarc'!lieu, bU 
kredilerin zaruri olduğundall 
uzun uzadıya bahsetmiştir. Ni· 
hayet, hükumet itimat meselesi• 
ni mevzuu bahsetmiı, ayan mec· 
tisi de 124 reye karıı 145 reyle 
projenin maddelerini müzakere 
etmeğe karar vermiştir. . 

Projenin heyeti umumiyeS• 
119 reye kartı 148 reyle kabul 
edilmiştir. 

Jarımm kan ve tarih rabıtaları 
itibarile bize en yakın millet" 
lerden biri olan Türk milletiol 
esaslı surette tetkik edebil111• 
lerini temin için elimden geleııİ 
yapacağım • 

f ktısadi münasebetlerimiz git" 
gide daha ziyade rasanet kel" 
betmek yolundadır. Türkiye il~ 
Macaristan arasındaki son iki 
senelik ticari muamelelerde 
şayanı dikkat bir faaliyet görill" 
müştür. F eshedilmiı olan eaki 
ticaret muahedesi yerine bugilO 
elimizde en ziyade mazharı 

mUsaade millet esasına müste
nit muvakkat bir mukavelena111• 
bulunmaktadır. Kat'i bir ticaret 
muahedesi akti için bugfinlerd• 
müzakerata başlanılacaktır. İkb" 
sadi münasebetlerimizin dab• 
ziyade tarsin ve teksif edilebi-
lecehi mütalea Te intibaınd• 
olduğumu söylemeliyim. 

:a:>vu "'"- vır. .... _,_ - ----- T...ı•-• 

Reiscümhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin yüksek şah-
siyetlerinin üzerimde icra etnıif 
olduğu kuvvetli tesiri bir kere 
daha ehemmiyetle kaydetmelı 
isterim. 

Müşarünileyh Hazretleri benior' 
le mülakat lütfunda bulunduk" 
ları sırada kendilerinin gerelı 
siyasi ve gerek iktısadi sah•' 
dııki noktai nazarının vüs'at .,e 
derinliğini hayranlıkla takdit 
etmek imkanını elde ettim. 

Bu ayarda bir reis yetiıtireı' 
ve onun refakatinde si~ 
devlet adamlannız gibi ri~ 
bulunan bir millet parlak bit 

' istikbale malik olacağından kat' 
iyen emin olabilir. ,, 

kadının zevci olduğunuzu bilmeli' 
siniz. Hanımefendi siz: de baıtl 
lığınızın heyecanlarından doğİ 
anı şiddetlerin hükümleriJt' 
tabaiyetle yaşamak kabil 01'' 
mıyacağını anlamağa çahını,ır 
sımz. 

Zevcinizden ayrılıp ta nere1~ 
gitseniz insanlarla yaşayacak•~ 
Daima biribirimizin kabab• .. 
görmemelifİz. Her yerde, her •~ .. 
man herkesi keyfinize tabi i<• .. 
mak mümkün değildir. BeYe) 

fendi vazifelerinizden ( ko~j:el 
alarak Hanımı bir kaç a~ 1ıj~ 
havalı köylerde gezdirinız. rıJ" 
hekim istemez. Haydi buyı.J 

11 
.. 

nuz. T esetli yurdunun size b&J 11 .. 

dan başka yapabileceği bir ~ ... 
amde yoktur. Biz böyle v• ~ 
!arda hasbetenlillah çahf l)Ç 

Tesiri meşkük üç lakırdıy• ,, .. 
lira alarak hazakati kırııtl• ıte' 
tan t ıp tacirleri gibi ücret 

1 

meyız. ,,.dılı" 

Bu dertli karı kocayı 58 

tan sonra Ali Safder : d' Ji)',ıs 
B l 

. . ııı 
u söz erını dl 

B "''e 
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Dirilen ölü -·-kaıırfa Qünü · 
kaybolanlar 

Çenakkalede mi? 
Garip bir dolandıncılık 

vak' ası 
Şehrin mand dolandırıcılan 

faaliyetlerini hergtln ye· 
bf Yeni sahalarda tatbik etmekte, 
~ tekiller bulmaktadırlar. Bu
nun dtin öğrendiğimiz bir misa
lini yazıyoruz: 

Y eşilköydek iskele ıokağmda 
lhltnarasız bir e't'de oturan Şark 
fİlllendiferlcri kondüktörlerinden 
Manastırlı 43 yaşında Sım Ef. 
De balıkçı Nazmi Ef. 20 gün 
t~ı vukubulan kasırga eına-

( Istanbulun hayatı J 

Y enicami minareler;. 

lttıda sandalla balık tutmak n- y enicami minareleri tan: 
!ete denize açılmışlar, bir daha edilmektedir. Şerefeler kıımen 
teri dönmemişlerdi. •eya tamamen yenilenmekte, 

ba parçalar henth kararmadıklan 
Ertesi gün sandal Çekmece için diğerlerinin araımda göze 

•çıklannda parçalanmış bir halde çarpmaktadırlar. 
l>ulunmuştu. Bunun ilzerine kaza- Emanette aıansör 
tedelerin aileleri miiellim Tak'a- , 
dan haberdar edilmişlerdi. Şimdi 
~eyi anlatahm : Bu haber 
2•ıete!erde intişar ettı"ktea sonra 
•ratfan bir hafta geçmiş geç:me
~ş. bir öğle üzeri biraz temizce 
l'İyinmiş iki kişi S1Trı Efendinin 
t\'in:n kapısını çalmışlar., kapıya 
çıkan Sım efendinin -..alidesi 
ihtiyar kadıncağıza şu masalı 
an' atmışlaTdır: 

«-Hanım. Biı Sırn Efendinin 
iş arkada,ıyız. Kendisi sıhhatte
dir ve Çanakkalede hastanede 
Y-.tmaktadır. Kendisinden bir 
telgraf aldık. Kasırga günü 
sandal devrilmiş, Sırn Efendi 
denizde çırpmırken o esnada 
bır t liz gemisi tarafindan 
kurtanlmışhr. Bize çektiği telgraf 
iıte elimizde ... Müjdesini isteriz.,. 

Bu masala ihtiyar kadın inan
llıış, gözünden akan sevinç yaı-

ları içinde elinde olan beş, on 
lirasını müjdecilere vermiştir. 
Akşam üstü Sım Efen dinin 

kain biraderi hemen telgraf ane
)'e koşmuş, hastane sertabab~ 
tine ve diğer bazı yerlere tel
~af çekmiş, birkaç gün sonra 
'ae gelen cevaplardan Çanak
kale hastanesinde Sırrı Efendi 
is . d k nıın e imse bulunmadığı an-
laşılmıştır. Şimdiye kadar Sırrı 
Efendinin 
t l fı ortaya çıkmaması 
e gra n sahte ve iki adamın 
dolandırıcı olduklarını anlatmıı
tır, ama iş işten geçtikten sonra 
Zabıta bu iki dolandırıcıyı ara~ 
tlıaktadır. 

Doktor1arın 
kongresi 

Dünkü içtimada 
azaya tebligat . 

yapıldı 
E l:>ün sabah Türk ocağında 
ttıbba muhadenet cemiyetinin 

~lık rntıtat içtimaının yapılması 
ukarrerdi. 

N Fakat azalann ekserisi reiı 
t'feşet Osman Beyin biraderi ih-
1 alci z· 

sim· ıya Beyin cenaze mera-
le '~e gittikleri için ekseriyet 
bi lllın edilmemiştir. Yalnız kiti
ttılf urrıurni F cthi Bey celseyi aç
tteı-k gelecek ay nihayetinde se
hil~. ~ongrenin aktolunacağını 

ırrnış, celseyi tatil etmiştir. 

Emanet binasında yapılan 
asanaör teıi.atı ikmal edilmiıtir. 
Aıansör birkaç gOne kadar iı-
1 emiye baılıyacalC, erkinı me
murin dört katlı muazzam bina
ya ( 1 ) yorulmadan çıkıp inebi· 
leceklerdir, 

Asarı atika ne 
halde 1 

Şehri sUsliyen asArı atikaya 
b.akılmadığından zaman zaman 
tıkiyet eder, dururuz. Maahaza 
. u, bermutat kuru gUrültUden 
h~ark~ kalır, ~tle alAkadar olmayı, 
ıçk ınıse, hıç bir daire, hir bir 

ma am U • .. . . .. ~erıne almaz. Resimde 
gö~~üğ~nuz bir reklam tahtası 
deg!l .Süleymaniye camiinin çeı
mesıdır. 

c ÖLÜM i 
Istanbul defterdarı Şefik Beyin 

annesi dUn sabah vefat etmiştir. 
Cenazeıi Bugün öğle vakti Be
şiktqta Akaretlerdeki evinden 
kaldmlarak Maçkadaki aile mak
berine defnedilecektir. 

Merhumeye rahmet temenni 
ve arkadaşımızı taziye ederiz. 

Beled"ye evveli bir • 
ı a 

a r! ş e • ope 
ı-·-·-·····-····-··············. ·········-·; il 

1 Avukat Şükufe 

H. m fikirleri 1 

adı 
ların 

arı meb' s olup olamıyaca -
mı soruyorsunuz;.bu, artık bir 

gün mese1 '>idir ! ,, 
--····--·--···-··········· ........... : .. 

Kadınlanmn:ın belediye işle-
rinde söz sahibi olmaları, 

bikimlik ve meb'uslukları hak· 
kında düşüncelerini tesbit için 
müracaat ettiğimiz avukat Şüku
fe H. ın Galatada Billur handa 
kUçilk, sade ve zarif döşenmiş 
bir yazıhanesi var. Bir müekkili 
ile davasına dair görüşdükten 
sonra, suaUerimizi dinledi ve 
birer birer cevap verdi. 

- Kadınlar belediye işlerinde 
söz sahibi olunca ne yapmalıdır
lar? 

- Kendi fikrimi ıöyliyeyim. 
Belediyecilik, tamamile teknik 
bir meseledir. Eldeki bütçeye 
göre her sene yapılacak icraab 
tesbit etmek, muaYYen bir prog
ram dahilinde şehrin en mübrem 
ihtiyaçlarına tekabül edecek iş
lerini sıraya koymak, şehre bü
tün medeni yenilikleri getirirken 
şehrin güzelliğini de ihmal et
memek, vikayei sıhhat ve içti
mai mu~venet müesseselerinden 
mevcut olanları takviye ve yeni
lerini ihdas etmek, şehrin tema
ıa bayatını düşünmek lazımdır. 
Opera tesisi lazımdır 

- Temaşa hayatını düşün
mek... Bilhassa enteresan bir 
mevzua temas ettininiz, Hf. Bu 
bahisteki fikrinizi biraz daha 
izah edermiainiz? 

- Fikir ve ruh ihtiyaçlarmı 
layıkıle tatmin etmek, zaruridir. 
Şehir tiyatrosu, şehir operası .. 

- Opera?. 
- Evet, garp memleketlerin-

de çok ehemmiyeti haizdir. Biz
de de ehemmiyet verilmeli, 
büy!ik musiki eserleri, herkese 
tanıtılmalıdır. Böyle şeyleri gör
memek, dinliyememek bedii 
zeYk itibarile bir mahrumiyettir. 

Şükufe H. la bu mevzu etra
fında çok konuştuk. Hassasiyet 
ve isabetle dokunduğu bu mev
zu etrafındaki bütün diişüncele
rini 6ğrenip tesbit etmek arzusu 
karşısında mahviyet gösterdi, 
nezaketle itizar etti: 

- Opera tesisi, lazımdır. Musiki 
bilyük ve derin bir ihtiyaçtır. 
Bedii zevk, tatmin edilmeli, 
sesin, bestenin şaheserlerini her
kes tanımalıdır. bu esasın temi
ni zaruretini söylüyorum. Fakat 
operayı nasıl tesis etmeli? Bu, 
ayn bir it, bir ihtisas işidir. 
Bunu aynca tetkik etmek icap 
eder, telakkisindeyim. 

- Ya şehir tiyatrosu ? Bunu 
naaıl tahayyül ediyorsunuz ? 

Şükufe H. , gUlümsc;tii : 
- Mükemmel bir tiyatro o

larak. Fakat, gene ihtisas bah
sine girdiniz f 

- Bahiı enterasan da ! Me
sela, bir " Darlilbedayı ,, var. 
Bu ........ . 

- iyi bir esas. İslihı, takvi· 
yeıi suretile. daha .... 

Çok hesaplı ve muntazam söz 
söyliyen Şükufe H. , opera ve 
tiyatro bahsını yarım kalan bu 
cümle ile keserek, bütün say
dıklarını şu neticeye bağladı: 

AvukiJt Şükufe H. 
ları göz önünde bulunduracak
larına qüphem yoktur. 
Ihtiyaçları tasnif 

Yalnız ihtiyaçları, derecelerine 
göre tasnif ederek bütçe ile 
telif etmek noktasından mesele 
mülahaza edilecek olursa, İstan
bulun bugünkü vaziyetine göre 
en evvel düşünülmesi lanmgelen 
sıhhat ve içtimai muavenet mil
esseseleridir. Sıhhat müessese
ler· Jen maksadım, İstanbulun 
nüfusile mütenasip hastahaneler, 
dispanserler gibi yerlerdir. Şeh
rin umumi hayatile alakadar 
olan suların ve gıdaların müra
kabnsı, şehrin layıkile temizlen
mesi de bu arada sayılmalıdır. 

İçtimai muavenet müesseseleri 
ise, kreşler, kolay şartlarla fakir 
halka para ikraz edecek san
dıklar ve bunlara benzer halkın 

ihtiyacatını temin edecek muhtelif 
şekilde müesseselerdir. 

Yolların düzeltilmesi, inşaatın 
umumi projeler dahilinde idaresi, 
şehirde meydanlar ve bahçeler 
viicude getirilmesi, hep birbirini 

Genç hnkukçu, bu aralık 
fstanbulda Emanetle vilayetin 
tevhidi ve mevcut vilayet ve 
belediye meclislerinin şehir umu
mi meclisi şeklinde birleşmesi 
neticesinde, yalnız lstanbulda 
kadınlann yeni belediye kanu-
nunun bahşettiği haktan istifade 
edemiyecekleri mütalaası karşı

sında, kanun maddelerine vuku
funu gösteren bir sühuletle 
vaziyeti hemen tetkik ve tahlil 
etti: 
103 iincü madde 

- filvaki, ldareiumumiyei vi
layet kanununun 103 findl mad
desi, yalnız erkeklerin fnb1ıaba
ta iştirak edebileceklerini ve ge
ne onların intihap edilebilecek
lerini tasrih etmiştir. Bu aar.ahat 
karşısında kadınlann yeni mecliı 
intihababna iştirakleri mfinaka .. 
şaya değer. Y alru:ı, lstanbulda 
şehremaneti ile vılayetin birles-
mesi neticesinde kadınlann bu 
haktan istifade edip etmiyecek· 
leri hakkında, tevhit keyfiyetini 
tesbit eden kanunun kati met
nini görmediğim için şimdiden 
bir şey söylemeğe imkan yoktur. 
Herhalde bu kanun istisnai bir 
şekilde teşekkül edecek vilayet 
meclisi için intihabat tarzını tça
bit ederken, bu meseleyi de hal
ledecektir, tahmin ediyorum. 

Şnküfe H.. annndeki kağıtları 
düzelterek, ilave etti: 

- Maamafih, te~lab esasiye 
kanununun intihabat faslında 
tadilfit icrasına karar -..erildiğini 
gazetelerde okudum. Bu müş
külab esaslı ve nihai surette 
halledecektir. Kadınlara meb'us 
intihap etmek ve edilmek hakkı 
verilince, bu mesele de kendili
ğinden halledilmiş olacakbr. Bir 
ker~ siyasi haklar, verildi mi, 
bu şehir medisine intihap me-

.... Lntfcn sayJf2'}'l ~niz. tamamlıyacak gayelerdir. 

-=--------....-~~-------
Almanyada tahsil gören gençler 

dün cemiyetlerinin senelik 
lcongresini yaptılar 

Dünkü içtimada bulunanlar 
Du~ s~a~ üçte J~ry~ğl~nda Totonya kulübiinde Almanyada cahsil görmu~ g"cnç· 

Jer cemıyetının senelık ıçtımaı yapılmıştır. Celseyi Arif :Bey açmış , e cemiyetin 
başın?a. lı~lu.nnnla~ !stanbuldan aynldıklan cihetle• bu içtimaın bilhassa yeni idare 
he\ ennın ntıhabı ıçın yapıldığını söylemiştir. Bundan sonra birçok genç 'e veni 
az.al~r söz ~lmışlar, cemiyetin maksat ve gayesinden inhiraf ettiğini, eski nizamna· 
menın tadılı ldzım geldiı?,'ini ileri Sürmüşlerdir. Neticei mtizakerede cemiyetin ilmi 
ve harsi miıe eı:elerlc tesisi münasebac etmesi. AJmnnyaya tahsile gidecek Turk 
gençlerine relıpcrlik edılme.;i Alman nesrİ\atından bir kütüpane tesis edilme i ' ' . karariaşmı ur. Bund,ın sonra hafi reyle ) eni idare heyeti intihabatı } apılmış, 

- Bunlardan hiç birisini ih
mal etmek, mümkün değildir. 
Belediye azalığına intihap edile
cek Hanımların da bütün bun-

rİ\nc:etc \Juhlis I:tem, aıahklnra Arıf Cemil, Hıkmet Sadık, Burhanectin, Adnan 
Halit, N•,rnmcttin, Nevzat Be)lcrle Sunı Derviş, Hü,·iyet Bekir Hanımlar scçilmış-

lcrdir 
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W~~TI1fil3 
lür~ ue sum 

Bjr Kaç gün evvel Atinadan 
gelen bir telgraf haberi 

Türk sefirinin Yunan istiklilinin 
yüzüncü yıl dönümü müoasebe
tile yapılacak merasimde hazır 
bulunacağını haber veriyor, bu 
hadise münasebetile Yunan 
hariciye nazırının beyanatını, 
bazı Yunan gazetelerinin neşri
yatını bildiriyordu . Daha sonra 
bir refikimizde çıkan ve Yunan 
başvekiline ait olan beyanat 
Türle - Yunan dostluğanun çok 
zaruri ve şayam arın olduğunu 
söylüyordu. 

Bu iki haberi okuyan ve bu
giinkli Türkiyede yaftyan te
likkı ve zihniyeti iyi bilen bir 
insan için, hayret edecek şaıa
cak hiç bir nokta yoktur. 

Türkiye, kendi top,ralcJarını 
halisız bir işgal altında bulduğu 
için bir müdafaa harbına ~rmİf 
ve bütün dünyanın zannı, tah-
mini nilifına büf.jjk bir ıaf er 
kar.anara~ osmanb saltanatıma 
yarım bir istiklal ile hüküm 
ıUrdüğü bu vatana tam bir ha
kimiyet vermişti .. Bu zaferden 
sonra bütün dünya hükmetti ki 
Türk, en asgari vasıtalarla giriş
ti~i ha~pte 'bile galip gelmesini 
};den hır millettir ... 
. . YulC'~nda işaret ettiğimiz bu 
ıkı vak a gtne cihana btttftn ye
ni bir hakikat ablatat:ak kadar 
hetiğdir; T.ürk mllletl en aırt ve 
en hakiki mauaıiJe bir sulh nliJ
letidir. 

AvruP.8nan birçok milletlerbai, 
birçok milletlerinin batında bu-
lunanları bile, his ve sinir hare
kete getirirken Tür1'iye dün ken
disile harbettigi bir milletle eaas
lı bit dostluk yaratmak arife
sindedir. 

Bu hadise, bu zihniyet Osman
la ile T.ürkü, ıinirile hareket eden 
tarklı ile akh selimle: ha.rekete 
gelen garplıyı birib1rınclen ayın
yor: Harp kahramanı olaa nır , 
ayni zamanda sttlh kıhraıMmd r. 

>f ~ 

selesi de, mesieıe olmaktan çı- ' 
lı!ar. . 
Meb·u~iukttJn .sonnr h'6.Nlttrllk 

- HakimHıc, Hl.? 
- Hakimlik de ıimdiy,e kadar 

atyast haklar zttmrnin<fe'll ad
~di ıiyor, l<ad.n at hAICiln ola
mıyoniu. Teşkilatı esasiyenin 
intihaü-at fli9hnd&ki tadilit1 do
layısile bu hakkı da verecektir. 

Üzerinde tevalCl<uf ediıecek 
~esele, yoktur. Me~le yakın 
hır gün meselesidir. 

- T;a1fü memn11naunuz? 
- Tabii! 
- Sitt yomuk, Hf. 
- Blti\cis siz zahmet ctHniL 
- S&~mni~ t:>idm için kty-

metUo•. 
Rh:a ederiml 

..... Şü~ ıt tevawla gUlllm•edi: 
mülil<at bitti. 

18MART7'8lil 

....... i~i;~·i·····~·;;;;;~d;;····9;·i;~ .. 
mektuplara nazaran, buse
ne Bahrisefıt adalarının k6f
fesinde of duğµ gibl onact. 
dehi k•f şiddetli olarra~ mü-
l'Ur. etmi' olduğundan yirm1 
beş bin kader tğnam te1e'f 
olmuş ve şimdiye kadar 
tiddeti bürudet ile.. y.anmıt 
olen otu yeniden bitmemi! 
oltfutundan bal<J ~an Kay--
v1tnabn defü telefinden ttavf 
numliya-rrdır. 

Anketimiz 
Iier erkeğe nazaran kadzn nedir ? 

Rhhi Be:yin defter nr:en: 3 

Acaba ne· o .du ? 
Bugün Sadri Etem Beyin 

vahım koyuyoru7:: 
ce- J renler mütemadiyen muvaffak 

oluyorlar. 

~~~~~~.A~~-----~~<-

" bizilnkinin nutkıı tııtulnıuş_tzı. l~'v.eledi, gere, 
Sadri Etem 

Bey için ce
miyet fertten 
asıldır. 

Biz ise ferdi 
cevaplardan bir 
içtimai netice 
almak için su

ali "Her erke· 
ğe nazaran ••• ,, 
teklinde tertip 
etmittik. Maa
mafib Sadri 
Etem Bey is- Sadri Ettm 11. 
teğimiıin önüne gitmek suretile 
ve veeaike mUıtenit bir cevapla 
bizi tenvir ediyor: 
"Kadın insandır. İnsan=mes

lck adamı + siyaset adamı+ his 
adamı + eştir. 

Bug(inün kadını bu sıfatların 
hepsini atmııtır. Her meslekte 
muvaffak olan Kadınların sayısı 

bir hayli yekfuı teşlCil eder. 
Kadın ilim, kadın san'atkar 

11içde erkekten geri kalmamıştır. 
Madam ( Küri ) alim, < Jorjsant ) 
san'atkir. kıralıçe V:iktorya ve 
Katerina siyaset adamı olarak 
devirlerindeki insanlara pek ali 
Ufevvuk etmitlerdir. Kadının 
içtimat ve siyasi insan telakkisi 
v-e onun hürriyete müstallak ol
duğu d&tüncesi pek delikanlı 
bir fıkirdir. Bundan evvel kadın 
l:Jir nevi insaniyet hariti süs te
llkki edilirdi. 

Erkeğin uzun tecrübelerine , 
i~i•a1 terbiyesine mukabil ka
dm ~ HnNlnw el~ kas~ 

teklenmiştir. Ona insan diye 
değil bir et lokması, ve ılık bir 
nefes diye bakılıyordu. Halbul<i 
l>ugöıı vaziyet tamamile değiş
mittlr. Demokrasi asri ICadının 
hürriyeti il~ bat başa yürtimelC
tedir. 

0nlın için bugünkü kadın 
diinlcllne onaran çon daha iler· 
dedir. Asnmız kadına dipiosmasi 
ve politika yoUannı da açtı. 
Şimdi meslekt~ ve siyaset ha
yabnda kadın erkek gibi çalı· 
ııyor. Siyaset ve hayatın verdiği 
tecrübe1erle erkeğe da:lia sami
mi, daha iyi arlfadaş olabiliyor. 
B~n kadının erkeğe nazaran 

ekıil< İf göreceğine kani olan
lardan değilim, mesela F enlan
diyadan 17 meb'us, ve bir na
zır ve. belediye vilayet mecli
sinde 102, lngilte.rede 9 tanesi 
am~ e, bir tanesi Uberai, 3 ta
nm muHafazakir olmak üzere 
14 m-eb~us, belediye ve viliyet 
mecliıtmnde 80'42 aza kadın
dır. A:tmanyada 2 tanesi muha
fazakir Alman milli halk fırka
sı, X tanesi lil:ieral Alman halk 
fırl<a51 1 tanesi Ba~era kato
lil< fırka51, 3 tanesi merkez ka
tolik firkası, 6 tanesi demokrat 
Alman fırk;.ı.ı, 20 tanesi Alman 
sosyaliıt fırkası 3 tanesi Alman 
komüniıt fırkasında olmak üzere 
33 kadın meb'ustur. 
Hoıandada 4 kadın na1.1rdır. 

Rusyada 61 kadın meb'us, bir. 
kadın se.fi~ 3H 78 kadın muhte
lif şuraliırda fırkayı temsil eder
l~r. lha komıfelerine girmişler
dır. M. Amerika cümhuriy.etinde 
hükumet P.arlimentolar.ında 174 
kadın meb'us, v.c 3 kadın da 
sefir, 5 kadın da müsteşardır ı 
t2nesi de vati. GUndtn güne 
kadının siyasi hakkını ileri sü-

Kadmlar erkeklerle müşterek 
terbiye almaR"a başladılar, bina
enaleyh artık bizim için yalnız 

ledi, fakat bir şey söyliye111edi ! ,, 

ıiyaaet değil pek ala filiir arka- Bur... 111C ağaçh bir yedi. 
daşıdırlar da. Netekim her sene Genç. oraya gidince, bir, iki 
darülfünudan, liselerden yüzlerce faniye durdu, sonra ağaçların 
kadın fik~ yolct.daşı çıkıyor. V.e. al'asmda döadfiJ ve binaya avde.t 
bin bir cephede biribirlerini ehneğe l:Jatkdi. Bix hiç bir şey 
tamamlıyorlar. söylemeden ~enmsini takip edi .. 

Bunları söylemekle memleke- yorduk. 
timizdeki bugünkü kadın hayatı• Sa1ona girdiğimiz zaman tek· 
nın pek tabii ve tasav~ur ettiğim rar önüne g~tim ve oturmasmı 
şekli bulduğunu söylemek is- emrettim.; oturdu~ dedim ICh 
temiyorum. Bizdeki kadm vaıi- - Bahçede itim var dedin, 
yeti şudur: halbuki ağaçlar arıwnda dolaf-

Kadın bazı yüksek kabiliyet- maktan ba,ka birse}'. yaP.madın. 
leri meydan.a çıkardı. Ve hatta - İşim o idi. 
kadın hayata atıldı, kadın amele - Bundan ne çıkar? 
kadın avukat, kadın doktor, ka· - Kilçök ziyaret: 
dın hoca, kadin daktilo, kadın - Ne gibi ? A'.nfamadım. 
muhasip, kadın tezkihtar, kadm Uyuyan ve yftrftyiip lfonuşan 
dişçi, kadın eczacı, kadm dük- g:encin aizı Sllltu, cevap 'Ver
kancı, kadın memur var ve medi; tekrar ettim: 
bunların miktarı gün geçtikçe - Nasıl bir ziyaret? 
de bir hayli artıyor. - Yirmi ilCi sene evvele ait 

Hayatın bir taraftan kolların- bir hatıranın ziyareti. 
dan tutup it hayatına atmasına - Sen ka~ Yatındaaan ? 

- Ben, kimim? 
rağmen müesaese idare edenler· 
den pek çoğunu tanıyorum 

- Yani l:Ju genç vücut. 

müstahdemlerinden pek de mem- ı· 
- Atdanıyorsun; ben o değj-

ım. 

nun değildirler. Niçin? Şunun Yanımda duran ve muhavere-
için: dUne kadar memleket pek mizi lla)'J'et ve neyecania dinli-
kurunu vustai idi, bunun yanında yen, gencin birisi : 
kadın ise birkaç. defa dana kurunu - Ne.. o değilmi imif. 
vustai bir vaziyette idi; çünkü Diye ba~racü oldu; ıusma-
k'urunu vusta erkeği hiç olmazsa sını ~ret ettim ve ötel<ine sor· 

l>ir cemiyet içinde idi. Muhare.- dum: 
beler ve toplu hayat onlara bir - Ya kimsin "l 
takım bilgiler veriyor, hav.At - Yanındakine ıor bakalım, 

••l\-"'\8 lllD• "~·· J-r.7 - '>~~--~--
fiaJCJ<ır.da bir ıuur saliiBi oluyor- Arkadaşımın yüzüne bakhm, 
lardı; halbuki kadın haremde zavalh adam lieyecandan sapsarı 
her şayden uzaktı. Kadınla ICesilmişti. 
erkek arasında binlerce yıllık _ Cevap ver. 
mesafe vardı. Dedim. 

Kadın, henüz iptidai bir aile _ Ne cevabı? Refikam bu~ 
Hayatı ve onun l<ültürü ile yaşar .. dan beş sene evvel vefat etmİf• 
Uen erkek geni~ birimperatorfuk ti; kendi8İni çok severdim, bir 
harsı yaşıyordu. Erkekle Kadın daha evlenmemeğe ahdettim. 
arasındaki bu fark erl<eğin leni· Gencin ağzı şimdi pek iyi 
ne, kadının aleyhine idi. Erkek- farkedilen bir kadın seaile söy-
lerin cemiyeti ~urunu vustadan lüyordu: 
asrımıza geçti, Kadının liayatı da _ Benim ller gece ziyaret 
muasır zaruretlerle asrıleşti. İşte ettiğim 0 apçjıllta merhumeye 
bunun için bugünliü lfadın mes- ait Hiç Hatıra :fok mudur? 
leğe girdiği halde meslek man- o::_ dı.c N B · uu ma ••. eyın sararmlf, 
tığını iyice kavramış bir halde l===-====:::::ıı:====-======-== 
bulunmuyor, {müstesnalardan hah- da.fanım~ lialettayin her Hangi 
setmi}·c-um) zira girdiği l:iayala bir ICadından ziyade liizi hi•len-
henüz E:ski harem daireleri man- dirir. Bizde ....uz tedai ttı-
tığı i e bakıyor. famamu oo.-urm ... 

Mesela bu mantığa göre l<a- Bir; çiçelC, liir Hatlar siıe na-
dın acizdir, zayıftır, bir erke- sıl gençfijinizi hattrlatirsa, ihtiyar 
ğin muavenetine muhtaçlir. Ve ahl bir ~yi bir bonılia par-
yegane kuvveti erlfoğe karw çaaa daha raı az ıaraarO sizden 
cinsi nüfuzundan istifade etme.k- daha mı Hiilizdir. RuHunuru 
tir. Harem ve selamlık devri oyan, ruhunuzda bilyük izler bı-
için bu mantık pek taöii idi. rakan hadiselerin geçtiği yerleri 

Fakat bugün hayat ve iş .ka- mcıeli çocukluğunuzun geçtiği 
dından da erkekten de aynı naraR eve ç~ktiğmiz taliassür 
iş mantığını istiyor. Bu mantık ha.U atJctan daha mı ~iP.dır? 
şudur : Hayatını işine uydurmal< Himi rahıtalar.ımızı insanlara 
ve dünyayı böyle görmek ... Ha- hayv&nlara, tqlara topral<lara 
yata giren l<adın, ne. zaman tii'e teşmil edebiliriz. 
meslel< hayatında, eski l<adınlıl< ~adının en or~jinal sıfatı bü-
telakkilerine değil, iş l<uvvctine tün dünyaya nazaran (erKeje eş) 
ve maharetine istinat ederse o olabilme&tdir. Eş, his ve fikirden 
zaman muvaffal< olacal<tır. ziyade talfü olan faaliyetin t.laöii 

Kadınlarla bizim rabıtaları- neticesini almak için yapılan fi. 
mmn en Uuvvetlisini müştereı< ziyolojiU Hir tirleettir. Bu şirketin 
hislerde. aramak bence füraz tartları kadının va er.keğin bir-
fazla ~aföı11ık olur. birinden ho~anmau adelelerinin 

Rislerimızi yalnız kadınlara b"-'L! • • "di ırıuınm SeYJDeBI r •.• 
hasretmek mümkün değılCiir. Me- ~nce iöeal it.adın ıudur= ile. 
sela yalnız His ve hülya sa Hasın- lek arkada'1 + şıyase~arkadh,şı + 
da l<alan sevgılerimiz anamız, fil<ir ar.l<adatı + Hıs arl<ada~ +eş. 
babamız, kardeşlerimiz ve arka- ı:. rlJ. 

çef res kıztrdı, başını önüne 
eğdi. 

- Evet, dedi, ilk evliJik se .. 
nelerimiz.. en aziz hatıraları. 

- Ya öyle mi 7 Karısını se
ven ve bir daha ev!enmemek 
ahdinde bulunan sadık bir zevç 
nasıl onıarı unutur da bir iki 
dakika için olsun onlan ihya 
ctmel< istemez. 

Bizimkinin nutku tutulmuştu, 
bir9ey söyJiyemedİ; ben sözt 
karıttım. 

- Reki ama sen kimsin ve 
bunları ne salahiyetle soruyorsun? 

- Her gece ziyaret etmeniıı 
bana verdiğj salahiyetle. 

- Kimsin öyle ise ? 
- Yanındaki müsaade ederse 

söylerim. 
N... Beye baktım, eli ayağ1 

titriyordu; zavallı adam nerede 
ise hemen yıkılıverecek. 

- Yahu ne oluyorsun ? 
Diye bağırdım. 
- Bırak azizim, müthiş bir 

azap "çindeyim;hakikaten karıcığı· 
mı o kadar sevdiğim halde bu ci• 
beti hiç düşünemedim; 'cidden 
hata etmifim. 

Kadın sesi mukabelede bu· 
Iundu: 

- Evet N ... Bey, size ayni 
hisle merbut olan karınız da bu 
hatanın azabını çekiyor. 

Arkadaşımın söz söylemesine 
meydan bırakmadım: 

- Nasıl azap ? 
- Nasıl olacak o hatayı biz· 

zat amır elmeKie. 
- Yani? 
- Yani... Bunu N ... Bey 

Bilmedı sormalıdır. 
----------- -~~~~~-----
· ... · G.EL{-~· ..... :·,,: .·. 
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Sucunun felaketi 
Mahmutpaşa yokuşun darı 

aşağı iniyordum. O aralık 
oradan geçen iki gezginci esnaf 
birbirlerine söz atlılar. Birisi 
sucu idi. Birisi şeker, kurabiye 
gibi şey er satıyordu. Sucu, ku
rabiyeciye diyordu ki: 

- Allah versin, bugün senio 
günün! Hava senin keyfince gi
diyor ... 

Zavallı sucu ! biraz havanın 
soğumasını en büyük fclaketlflt"' 
den biri addediyordu, 

Halbuki düşündüm, bu soğu1' 
karşısında kömürcüler ve üstat 
Aptülfeyyaz TevfikBey kim bilir 
nekadar sevinmişlerdir. 
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lii a e 
L,ttıraı 1 ınci l\1fımı1.dndır 

Bundan sonra lstanbul Hıla i
~h~er reisı Dr. Ali paşa mer
ı· ezın bir senelik icraatım, i aa
'Yetini, işaret eden bir nutuk 
80Ylcrniş, rapor ve hesabat cet
~e.IJ~rinin okunmasma geçilmeden 

azı Hz. ile büyüklerimize kon-

kongresi 
<!':. f. ' ' ... ,', ,• 

ıa iahmer gazetes ni alm.:ısı çok 
muhteme dir. 

Re s Fazh B. Hi a .iahmer 
gazetes:nin umumi merkez ta
rafmdan neşrolunması münase· 
betiJe bu arzunun temenni şek
linde umumi merkeze havale 
cdi mesini teklıf etti, kabul edil-
di. lirenin tazimatmı bildirmek 

ek "f" 1 ı alkışlarla kabul olunmuştur. 
Merkez heyetinin raporu 16 

~ayı~alık güzel bir risale şeklin-

Bundan sonra tekliflere ge-

e labedılmişt ı r. 
Bu seneki varidatın tahmin 

ed ·ı . 1 en miktara her senekınden 
~ 

Yade yakın olmakla beraber 
~asrafın da 'varidatın muayyen 
rıısb ı· . ld - . e ını aşmamış o U!;unu ışa-

l"etJe başlıyan rapor sırasile kaza 
... ~ ... h" . ·1 . d ••a ıye şube er nın mesaı enn· 
_erı bahsediyor ve bi.tçelere ge

i1Y0rdu. Şubelerin pek azı müs
d~na çok müfit işler görmüş er
b ır. Henüz inkişaf devresinde 
i ~lunan şubeler gelecek sene 
Çıq çok ümitler vermektedirler. 
~ 929 bütçesi 89,544 lira 38 
\Jt\Jş olarak tahakkuk ettiril

ltıiıt· k' f " ır. Merkezin geçen sene ı 
l llaliyetine gelince ilk mektep
. etdeki muhtaç 3000 talebenin 
~~Şesine devam olunmuştur. Eyıp 

18
Panser· ile has'ane!ere ba'ıl\ 

Ycii-ı ., . 165 . 
, .. 6 verı mış, ver .... m .ye 
~l.nde yüz dirhem ~ ik" yurr.urt ı 
emin edi'm'şt"r. Bu'.ldan nıandu 

Ya ı 
la Pııan ruuhte:ıf ve acıl yardım-

t Pek ço'<tur. 
930 bü•çefiİnc- gc ince, l;u gc

Çen seneki tahaldcukattan yüz..Je 
on fazlasile ve 98525 lira olarak 
t~~~it ediln·ektedir. 
at apl r o rnnmasını mütenHp 
kışlarla kabul edi!miş, geçen 

~crı~ içinde vefat eden Haydar 
k~Yın ruhuna hürmeten :ki da-
ıka sükiit edilmiş, bundan son

~a ~e~apların tetkikine geçilmiş
.. t. 930 bütçesinde muhammen 
ya "d 
1 tı at arasında muayyen gün-
Ctd k 4 ( 1 e ~ı artılacak gazete hasılatı 
li) lıra olarak gösteriliyordu. 
'İ albu_ki bu geçen sene bütçe
\~e lstanbul merkezi bütçesine 
t~ h) l~ra temin etmişti. Bu nok-
0/d aylı h~raretli sözleri mucip 
l6~ \J. 

1 
Dr. Ihsan Arif B. evvela 

a arak: 

~c;-. <?azetele:r Hilfiliahmer ga
csının neşrine 1 • k 4 

4ı. k m an verme-
e le Hilaliahmerc d b d l ar e vur-

.u ar. 500 lira Hilaliahmer büt e-
111rıd k ı· b' ç h e ıymet ı ır Yekundur. 
\t:~tam günlerinde hadis olan 

21Yet malum, gazetelerin bir 
~.~zete yüzünden intişar ettikleri 
0Ylend· 8 1. 

Una mani olan her hangi 
~llzctcci ise kendilerine söylüyo 
t Utn, bu meseleyi kendilerine 
t~aa'"f . ~. B u etmeden geçemıyecegız. 

lirn Undan sonra Dr. T evf~k Sa-
Paşa söz aldı dedt kı: 

~ah İstanbnl ma~buatmm Hila
.1 illere 10 para fazla kazan-
1.1ıtın . 
bu ası lazur.gelirken bu sefer 
be tıu Yapmadılar. Kendilerine 
de~anı teessürü bir vazife adde-

a!11· 
~-t~t senelik yani 365 günlük 
Ctir.-,. ıararları arasında 3 günü 

ı:.Crtıek "dd .. >'llll<f cı en teessure şa-
ibat ıtt. Zararımız 500 liradan 
b e d ~ "ld" i~c . egı ır. 500 lira bu işin 
~i tn aıt kısmıdır, asıl umu
bu erkez kaybediyor Bu sene 
n ...... YanJı~ ha k t" . t h.h. . 
~•t :r re e ın as ı mı 

'>rılar \'e ternenni ediyoruz. Eğer 
1crıc gene neşirde israr eder
\>'taa b-e eğer teknik imkan 

~Ilı. liai~ı de gazetemizi çıkara-
n bayramda sade Hi-

çildi. Müsamere ve balolardan 
v rgi ahnmama!n bir tekhf ola
rak serdedildi. Fazlı B. belediye 
rüsumu için belediyelerden te-
menni yapılacağını, bunların ka
bul edecek erı bir muavene~ 
fas'.ı ile aldıkları resim erı gerı 

verebi~ecekler_ini, f~kat h~zine 
ıçın böyle bu teklıf yaphması 
muvafık olmıyacağım. en birinci 
hayır cem yetinin hükumet ve 
hazine olduğunu söyledi. Kabul 
edildi. 

Üçüncü teklıf varidahn attı
rılması için esaslı madde er 
vazediyordu. Teklif Şemeon E~. 
nındi. İJk başta Hililiabmer nı· 
zamnamesindeki «Ticaretle itti· 

gal etmez» madde~ini~ t~~ilini 
istiyor, Hililiahmerın tıcarı ıtler 
yapmasını, maden sularına, Av
rupadan geıect k ilaçlara, dok
tor reçeıelerine, Eyipte sıhhat 
üzerine iyı bir tesir bırakan bir 
suva pu ve inh sar vaz'mı isti
yor u. Fazlı B. bunun bir ka· 
nun meseıesi olduğunu söyledi. 

Tevfık Salim paşa teklife 
aleyhtardı, dedi ki : 

Hi.aliahmerın ticaretle 
işfo~al etmemesi hususu umumi 
kongrede çok görüşülmüt ve 
a'eyhir.de karar ver lmitti. Umu
•ı.• l.cıı ple ti"" ı et ış erıne biz
zarur girilrmş ve bu hal •efkin 
umumiye üzerinde iyi tesir bı
rakmamıştı. Hilal ve Salibi ah

mer markalarının ticari işlerde 
kullanılması doğru değildir. Bu 

sakat bir it olur. Hissettirmeden 
alınan vergilere lüzum yoktur. 
Halk verdiğini bilerek verme
lid ır. Mesela ıstırap çeken bir 
ali tin reçetesine yapıştırılacak 
pul bundan evvel daha müna
sip yerlere yapıştırılabilir. 

Takririn içinde ticari mahiyet
te olmıyanlar da bulunduğu zik
redıldikten sonra muallim Ka
zım Nami B. söz aldı, dedi ki: 

- Hilaliahmer cemiyeti tica
ret yapmaz, belediyeden para 
istemez. Eğer onlar bu cemiye
ti umumi menfaate hadim bili
yorJarsa onlar yardım ederler. 
Bendenizce yardım meselesi her 
şeyden evvel terbiye meselesidir. 
Herkes düşünmüyor ki kendi 
keses ne dokunmasm nerede pa
ra varsa oradan alınsın. .A.,ıl 

mesele şahsın alakasıdır. Bu ol
mazsa «el kesesinden sultanım, 
d~veler olsun kurbanım,, gibi 
hır hal alır. Halk alakadar ol
ınuyorlsa kabahat bizimdir. 

Halk istenildiği zaman veriyor. 
Fakat kendılığinden vermiyor. 

Bunu. ken~iliğınden verecek, 
bunu bır vazıfe bilecek h 1 tirmek lazımdır. a e ge-

Bu da bir terbiye ıneselesı"d" 
ır. 

Mekteplerde temin edilir. 
Eskiden çok yazınıthm. Bir 

an evvel gençlik hilaliahmeri 
teşkilatını vücude getirmek la
zımdır Halkın terbiyei hayriyesi 
nakıstır. Bakınız bu bayram bir 
gazete Hilaliahmer gazetesine 
mani oldu. Yani efkarı umumi
yeye bir terbiye istikameti .vere· 
cek olan bu gazete kendi men· 
faatini bundan yüksek tuttu. 

Ben işi menfaat noktasından 
değil, işte bu noktadan düşünü· 
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Küçük haberler =ı Vul<uat 

o maca _ı 
• Yapurcular ara •ndal.i nı\.::ıhetiıı 

rcrini temine m:ıı ur ld\ ih·ı \ cı..aletçe 
meclise 'crilrııı~tır. I .~, ih:ı ı 2 ın:ıddcdcn 
ibarettir. 

bulmacamızı hal'edc- . iki kadın 
• E\'k:ıf l:h ih:ı,ınırı ınccli<tc kııhu· 

lünü müceakıp l•canhul ı ·:\'\.::ıf ınudıirlu
"'iiııdc 'eni bir tc·kil;iı \'aı11lacak, miıl-.., . . " 
hakııc \'C kıı~ tıdtı \'llkfi~ c mudfırluklcri 

tc,·hit C'dilecc\.:tir. 

halledılm · '? 

1 hristh·an e\·kııfı da Yeni k:ınuıııı 

göre r;,·k~f idarc•ince 'id;re eılileceği 1 
ve mü~lümaıı mut ·\ elliler gihi hırbtiyaıı 
mütevellilerin el inılt!n de .. alılhi) i)'ctlcri 2 
'e 'akıfların idareleri alınacağı için hu 3 
teşkilAt biraz daha teni edilecektir. !:;tan- 4 
bul Eü:af müdüriyetince şimdiden hıri:-· 5 
ti yan c\ kafının lla te.;bitinl' başlanmıştır. 6 
F.kalliyet mütevellilerinin de miıslüman 7 
mütc\ elliler gibi hakları mahfuzdur. 

8 • Son günlerde konserve ~ebzeler 
ucuzlamıştır. Bunun sebebi. bu sene 
taıe sebzelerin piyaMya erken çıkmasıdır. 
Bu yüzden konsf!rve f iatları düşmüştür. 

Birkaç günden beri Balıkpazannda 
?o kuruşa bir kutu kon.cn·e satılıyor. 
zeytinynğlı bakla konserveleri 15 knruşa 
kadar \'eritmektedir. l laJbuki geçen sene 
bir kutu lcon. crve 40 kuruşa idi. 

• Şehremaneti seçende .;:r.yyah ter
cümanlarını imtihan etmiş, mtı\'affak olan
lara birer ehliyPtnamc vermişti .• on za
manlarda imtihan vermemiş bazı lisan 
bilenlerin de tercümanlık yaptıkhrı J?;ii -

rüldüğünden buna mü aade edilmemc:-i 
bildirimiştir. 

.& l"\lacar hükt)metilc aramızdaki 
mu\'akkat ticaret İtilılfnamı•sinin müddeti 
bitmi~tır. r>ünd~n itibaren \Jacar malları· 
na ııamf tarife ratbik edilmektedir. 

.A Tiıtün inhisarı idaresinin Cemlikte 
in ,a ~ttirrceği karton fabrikasının inş:ısı · 
na mayı~uı başlanacaktır. 

• Tosya köylüleri n, ,\1. .\1. tarafın
dan koy kanununun kahııl edildiğı J 8 
mart gününü köylü ha\ ramı olarak 
kabul etmi~tir. • 

• Sür'ati gii ceren bir alet ,·apan 
.N"üzhet efendi ıhtatını lktısac VekMetine 
gönderecek ve hir berat ısıl\ ecektır. 

A. Gayri mübadillere )apılcııı tc\<lıat 
ı 31 000 llrar:ı ·ya la;-nn~lır. 

Abdülhamidin serveti
ne yeni talipler ç•ktı 

Abdülhamit veresesinin bir çok 
memleketlerde emlak ve arazisi 
vardır. Bunların en mühimleri 
Tarabulusta, Yunanistanda, Irak. 
ta, Suriyede, Arna"utlukta ve 
diğer bazı memleketlerdedir. 

Verese burada, vekiller tuta
rak muhtelit hakem mahkeme
sinde o memJeketJeri idare eden 
hükumetler aleyhine dava ika
me etmiş erdir. 

Bundan başka Amerikada mü
teşekkil bir ıirketin 3 murabba
sından m "rekkep bir heyet bir 
iki gün mukaddem şehrimize gel
miş ve alakadarlara müracaatla 
bu davanın takıbine yalnız ken
dilerinin salahiyettar ol foklarım, 
zira Abdülhamit veresesile ara
Jannda aktedilen bir itilafnameye 
nazaran bu milyonlarca kıymet
teki emvaii veresenin bu şirkete 
aatmıı, hatta mahsuben para da
hi almış olduklannı söylemişlerdir. 

yorum. 
Bu egoistlik devam etmeme

lidi~. Ben hocayım efendiler ; 
çocuklarım1Za yalmz egoistlik 
nümuneıi verirsek yarın cemiyet 
inhilal eder. 

Bunu müteakip 
Hüıeyin H. Kazım 
teıekkür etti. 

Dr. Safiye 
Namı Beye 

Gençlik hilaliahmeri için çok 
uğraşhğmdan, lüzumunddan , 
diğer memleketlerde verdiği 
iyi neticeden, bizimde böyle teş
kilat için Amerikadaki gençlik 
aalibiahmerinden 500 dolar te
min edildiiinden,bu paranın gelmiş 
olduğundan fakat henüz ortada 
bir hareket gösterilmediğinden 
bahsetti. 

Neticede Şemeon Efendinin 
teklıfinin mümkün olan kısımları-

1 
2 
~ 

4 
5 
6 
7 

Bugünkü buJmacamız 

Yukardan aşağı ve soldan sağa: 
1 - Cephe L8). bir Karadeniz vılft

' eti (21. 2 - A \'rupa ile ı\s~·ayı ayıran 

dağ ~ 4). 3 - Zirnet [3], karanlık tiyatro 
(6]. 4 - Yunan llyada ını yapan [ 4], 
hir paşa riıtbesi [4J. 5 - Ağıına kadar 
dolu r7l (ı - Çift çocuk [4J. dünyanın 
en biı~·iık cdeht. ilmt, İ\h .. mükMatı [.~]. 
"? h·i söz oyliycn :s]. 8 - Süt 
veren bir lıny,·an 14]. 9 - Hasat alcci .4) 
10 - Tat (6]. \'ermek (3]. 11 - ~ota 
[2. ba~ı,laınak 12]. 

J - ltalya clikcatorü '8]. 2 - Ha\·· 
lam:ık [6], hap an pabucu f3]. 3 -
Dolayısllc [8. dest [2]. 4 - Fran,ızça 
ad:ı [2~. yol [3], kıısct olmıran hadise (4]. 
5 - • 6 - l'fki \"e amudi olmıyarak 

geçen [6], yes [4]. 7 - Japon [5]. 8 -
1 iane ~2), a\"Ukat Cemı yetİ [ 4:. 9 - Eski 
fakirhıın,,ler [6, mücahit Ahdülkerimin 
memleketi [3]. 10 - Kelime kitabı [5]. 
11 - :\ota [2], arkanın aksi [2J, ne 
kadar? [:lJ. 

İstanbul yolları 
İstanbul villyeti dahilinde 

yapılan yolları teftit etmekte 
olan Nafia müfettişi Şefik Bey 
teftişlerini bitirmiş ve Ankaraya 
avdet etmiştir . 

Şefik Bey Ankaraya dönerken 
şu izahatı vermiştir: _ 

"Üsküdar-Şile - Kadıköy- Sela
mi çeşme - Maltepe ve Bey~oz
Kan ıca yollarını tetkik ettım: 
Yapılmakta olan işleri beyetı 
umumiyesi itıbarile muvafık 
buldum. Bu hususta icap eden 
raporları vilayet makamına 
verdim. 

Nafia vekaletine de bu hususta 
mufassal bir rapor verec~ğim. 
Tabıi icap eden cihetler lstan
bul vilayetine bildirilir. ,, 

nın yapılması ve gençlik teşkilatı 
için umumi merkeze ~üracaat 
edilmesi kabul olundu. lstanbul 
merkez heyetinden 5 zat kura 
ile azalıktan çıkarıldı ve tekrar 
ayni zevat seçildi. 

Umumi mecliste İstanbul 
merkezini temsil edecek murah

hasların geçen seneki murahhas
lar olması, Kurban bayrammda 
Hilaliah~er gazetesinin neşrjne 
imkan vermek için yapılacak 
teşebbüsün tesrii kabul edilerek 
kongreye hitam verildi. 

<r 
meie 

" ~rinl ö d ""r
ka u. tı a 

1 hı ı ıki intihır-ı ı c~clıbü~ hadı:.ıe i 
cblııı olrıııı., ur. Bt nlanhn hiri•i ~eh.ı:adc
ha"ınd:ı l~'J rıumıırJlı lı.ıııedc olıııu~ıur. 
lklı.ıl İ•nıin.:!e hir lı znıct~·i dıı.:t.:r bir hiz
lllCC\inln k ndi-ırri dm mc inden çok 
ıııuıee--ır olmu" \e kc J 'tıi ol lu~m .. Jte 
k.arar, \ crcrd. bir ırııl.t:ı• tı:ntu dı) m irmı.,. 
ıır. ~imdı lı:ı t;ıneclı· 1 r. 

Jkind lı:ıdi'e l\.ıırııµ;um ukcedır. l latice 
Sultan nıahallc,indc :".5 nıırnaralı c\ d.: 
oturan ınim:ıı llıfac l~f. niıı 1. ""' z, hı.ı 
li. \mi.aç gün c\\ el ıçtıği ~o t ~ınrn 
ıc:sirılc hıı.talanmı,. kc\ fi, et :ıııl.ı~ılarak 
kadın ha tane\ e 1..ıldı l't)nıı;-tır. 

Namu~a tecavüz 
Hııkırko~ undc 16 \ , • ıd ı :'C'hure 

11. nımı lıclcdl\c .ınıl'!c' rıdcn .\khnıc 
din ızdh aç \ıtdilc kaııdırdıj!ı anlac;•lmış 
'<' hu namıı• hırcızı ) .ık:ılJ111nıştrr. 

Slncınaıar: 

Majik - Siyam kaplam 
Etuval - Katil güneş 
Lüksenburg - Yolga mahkcmları 
Ekler - Çarın yaveri 

Me!ek - Saadet yolu 
Alkazar - Kan gemisi 

Opera - Don kazakları 
Şık - Dugla Kral 
EJhamra - Babadan evlada 
Milli - Altın 
Asri - İmparatoriçanın yüzüğü 
Alemdar - Günah so~ağl 
Hilal - Nuhun gemisi 

Beşiktaı Hilal - Vatansızlar cc· 
hen nemi. 

Tiyatroları 

Darülbedayi - Mürai 
1 Bar ve M üzlkholler ! 

1 
f Garden - Elli Lis, İrena, Nandı 

Balet T almaç ve Siril 
Maksim - Julyet Jirarden, Duo 

Kleo lns, Lukas Trio 

1 

Mulen Ruj - Arizona revüsü 

1 

Dobo revü 
Türkuvaz - Duo Sarandi 

1 tpt.}xııı tiyatrosunda bugıJn maline 
saat 15,30da ı!e a~,>am saut21,30 da. 

~EHREMANt. I 

Şahin 

Komedi 
3 peıde 

~m ~ ~ 
Nakleden 
R. Huhtlır 

1111 

11111111 
Darülbedayide 31 mart 

pazartesi akş2mı saat : 
21,30 da 

Üstat Fehim 
gecesi 

Nışit 8. ve 
ve Darülbedayi 
tarı tarafından 
delik komedi. 

arkadaşları 
San'atkAr

birer per-
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Gençlik Anketi Bılmecerniz 

Gençler size soruyoruz : 
Beşeriyete refah ve seadet vermek için 

ne gibi çareler düşünüyorsunuz ? 

Resimde gördüğümüz yıldızın 
içinde bır takım harf er vardır. 
Bu harf .eri bir araya getirirse
niz bir kelime bulacaksınız.Bu 

kel me sızin için hiç yabancı 

değildir. 

Genç'er, ya11n 1-:ayata siz hakim otacaksm11. Sızin düşünce'erini1, 
ıizin aklınıza gelen şeyler sizin yeni yeni mantığınız yarını görmek 
iıtiyen 'erin yegane kıymet vereceği esastır. Eski nesil sözlerini 
ıöyledi. Fakat siz yeni bir ruh, yeni bir fikir kuvvetile dünyaya 
bakıyorsunuz bize söyleyiniz: 

Şüphesiz Boğaziçi iskelelerini 
bilırsiniz. Haydi size yaranmak 
için Anadolu sahilıni de geçiniz. 
Rumeli sahilinde bir ıskele ısmi 
bulunuz. 

Beşeriyete refah ve seadet vermek için 
neler düşiinüyoruz?. 

Düşüncelerinizi (30) satırdan fnla olmamak üzre (Vakıt gençlik) 
adres ne gönderiniz. 

Yıldızın içindeki harfler sıze 
bu iskeleyi hatarlatır. 

1 Hikaye müsabakamız 1 

Bu haftaki hikaye müsabakamzzda Fethi 
Barbaros bey kazanmıştır. 

Yirminci asrın mecnunu 
Mavı sema; çanak gibi sarı 

ç61lerio üstüne kapandığı zaman
danberi çöl sakınleri atlarını 
aam yel eri gibi hür ve korkunç 
ıürmüş erdır. Güneşin kavurdu
ğu çöller; en ihtiyar tarihlerin 
bi e kaydedemedikl.!rİ zaman
lardan evvel hür doğan, hür 
ölen, bedevilerin mülkiydi. 

En yırtıcı kuş ar bile bu çöl 
çanağında çalkanmaz:ken şimdi 
medenilerin bütün hırslarını ccm 

eden tayyareler; insaniyet per
desinin gizlediği vahşilerin me
deniyetini çöHere götürmek için 
uğraşıyorlar. (!) 

* Çölün verdiği iki tiç hurma 
eiacı altında hır adam istirahat
ediyordu. Ufuklardan gelen 40 
atlı bir rüzgar hızıyla menzile 
vardılar. Ve kırk bir a Jı çö le
rin içine bir kasırga gibi dal
dılar. 

t "'V"Ai<iT""KARTi1 
("aktın. daimi ~ku·\ 
! yucularına bır ~ 
\ yardımı 1 

Şeh d ıyordu: 

- Ya Adıl niçin bu kum 
deryasına geldin? 

Muhatabı: 

- Y"rmınci asrın mecnunu 
olmak için. Diyordu, Geçen haftaki Bilmecemizin 

* hal edilmiş şekli : 

Şehle Adıl pek eski arkadaş· "Atz alan D sküdarı 
tılar. Tahsillerini lstanbul ve Pa-
riste beraberce ikmal etmişlerdi. geçti. ,, dir. 
İbni Gani babasının yanına dön- Doğru halledenler : 
dü. lhtiyann vefalanda yerine 1- A.nkaracl.:. A.l.\.'6lıay ~h. 

geçti. Mehmet Tuğrul B. 
Adil lstanbula döndü. Lakin 2 - Üsküdar Ayaz mada 

mütareke gelip çatmıştı. İngi- 2 inci ilk mektep ta ebesinden 
lizler babasını Mallaya sürmüş- 162 İsmai Hakkı B. 
lerdi. Pek az sonra vefatı ha· 3-Beyazıtta Vecihi Münür B. 
beri geldi. Gene babasının ölü- 4 - İstanbul erkek lisesi ta-

lebesinden 751 Rauf Cemil B. müne samimi göz yaşları döktü. 
Annesı ve çok sevdiği nişanlısı 5 - İtalyan Ticaret mektebi 

talebesinden Alaettin Sami B. 
Serap saraya mensubiyetlerinden 

6 - F eriköy : Kurtuluş cad-
sarayda kaldılar. İ 

desinde nşi rah apartmanında 
Adil annesiyle bir lngilizin No. 28 Suzan Adil H. 

münasibetsizliklerine ses çıkar- 7 _ Sirkecı, Hocapaşa ibni 
nıadı. Çünkü çıkaramazdı. Fa· Kemal caddesinde (47) 
kat bir zabitin Serabı İngil- 8 _ Vilayet muhasebe mü· 
tereye kaçıracağım duyduğu meyyizi Rasim B. oğlu Ferit 
zaman annesinin hanedanına ve Güneri B. 
medeniyete günahının affı için 9 - Borsada Kırca Atili Ab-
hatim indiren bir zahit gibi sö- dürrahman beydir . 
vüp aaydı. İlk fırsatta Anadolu Doğru halledenler arasında 

Birincıden beşinciye kadar o lan 
mücahitlerine kanştı . En şuur- karilcrimiz birer kıtap kazan-

Gençlil~ diyor ki 
Gençlik "Beşeriyet için en büyük af et 

cehalet, hastalık, harp, istipdat, 
izzeti nefissizliktir,, diyor 

Geçl'n hafı•kl anlcet m ze ıe e:ı cet'ap"ar· 
c:hm bir kH n ını dorcec lyor n:: 

Beşeriyet için en biiyiik 
af et "cehalet,, tir 

İtalyan Ticaret mektebi tale
besinden Mahmut Nedım Ef. 
diyor ki: 

Cahil bir cemiyetin zeng:n 
olması belki mümkündür, ceha· 
Jetten kurtu muş başka bir ce
cemiyetin de fakir; fakat fak ir 
olan cemiyet az zamanda, fen, 
ilim, fikır sayesinde zengın ola
bilir. Cahil zenginin fakir düş
mesi ise tabii bir şeydir. 

Mesela Şark millet eril Onlar 
fennin son derece terakki ettiği 
asırlarda « İ 1 me, Edebiyata,. e
hemmiyet vermeden şahsi kuv
vetleri ve hilelerile zenginleı

mişler, lakin diğer taraftan da 
memleketlerini küçü tmiye se
bep olmuşlardır. Şimdi onların 

yetışecek evlatlara hiç şüphe 

yok ki cehaletin ve fena bir 
"sara illeti,, olduğunu anlıya

caklardar, yurtlarını zapteden
lerl' {lÖrünce : 

şte " cclialct ,, ın beşerıyete 

yaptığı, budur. 

Af et, harptzr 
Kabataş lisesinden Nurettin 

Selim Et. diyor ki : 
Dünyada en büyük beliye 

nedir? Harp bu bir kelime bü
tün maksadı ifadeye kafidir. 

man bir kımyager olduğu ka
dar da müthiş bir kumandan. 
Askere de kurşun iılemiyor. Mas
keler kumun içindede dışındada 
çıkmıyor. Gizli fabrikalardan da 
kimsenin haberi yok Mükemmel 
intikam peşinden koşabiliriz. 

Alacağınız olsun Yarasa beyleri!. 

* Adil esirleri teftiş ediyor. İşe 
ya.rayacakları aymyordu. Bir si· 
ma ona Serabı hatırladı. 

Çünkü dünyada harp 
sanı telef eden bir 
yo ;(tur. 

Dünyada harp 
servetı mahveden 
bir yangın, bir tufan tasa 

edilemez. Hem bunun tabri 
Uç taraftandır. Birincisi: Bu 
liyeye hazırlanmak için aıillt· 
lerin sarfettiği milyonlar. fki 
ıi : Bu hazırlığın neticesi ola11 

çıkan harp esnasında yıkıl' 
binalar, yanan şehirler, fabrilı'I 
lar. Üçünci:sll: Harpte tel' 
olan insanlar ve uzun harp / 
senelerince milyonlarca iosı' 
istihsalden uzaklaşması; öleol' 
rin içınde ihtimal ki beşeriye· 

bfiyük hizmetler edecek in 
lann bulunması. Bundan bil)f 
bir bela, bir afet tasavvur edt 

bilir mis"niz? Harbı ı umuıniO 
yaraları uzun asırlarda acl 
tamir edilebilecek mi? .. 

Esaret en büyük afeti 
1. Ticaret mektebi talebel ~ 

1 "' AAI • •• 0 .J~..J:t ..:J.~-- ~ 

Esaret beşeriyet için gı.'f 
feci bir itkencedir. Aynı zaı"f 
da esir millet için bir z ilet ~ 
Esir olan millet vicdan aı' 
ve zillet içinde eriyıp gidetlel 

Bu beşeriyet için bir afettıf 
( 

~.~:~: :e·5~n~~:~~e:1~~ 
te badim olmadan sön6p gı~ 
ler, bu aönüt beşeriyeti O' ~ 

zarrır eder ve beşeriyet içiO 
afet olur. 

Szhhatsızlzk 
Ali Muhlis Ef. diyor ki: 
Bence beşeriyet için ell ~ 

yük afet sıhhatsızlıkbr. Sı1"'1 
yerinde olmayan insanlar ~ 
riyet için bir afettirler. Çıt· 
onlar insanlığa hizmet edeJJJ 

f Genç ve mektepli okuyucu· ~ 
~ Jarımı2 a fa ideli yardımlarda ~ 
{ bulunmak istiyoruz, Bu yardı- ~ 
g mın hedefi genç ve mektepli ~ 
\ ~arilerimiıe alacakları şeyler- ~ 
~ de ucuzluk temin etmektir. ~ 

suzları bi e hayrette bırakan mıı •ardır. 
cür'etkarlığı ayrı bir mevzu ve 1===========:=======1 

distan yolunun kapandığını yabüyük bir roman teşkil eder. 

- Serap ne halde monşer? 
Muhatabı bir İngiliz zabitiydi. 
Hayret ve teaccüple sordu: 

Geçimsizlik 1 

~ Daimi okuyucu ıartını ka- ~ 1 
ı zanmak için gençlik sayıfasın- = 
j da neşretmekte . olduğumuz 
= "D . · k k '5 aımı o uyucu uponu,, 
~ n~an 10 ~anesin~ gazetemize 
~ gondermelıdir. 

~ Biz~ 10 tane gençlik daimi 
~ ohuyucu kuponu gönderen 
€ okuyucumuza, kariimizin resmi 
~ yapıştırılmış "Vakıt kartı nı 
ğ vereceğiz. Bu kartla isıml~rini 
~ gazete ile ilan cdcccğımiz ma
~ ğazalardan tenzilatlı alı~ veriş 
~ yapacaklardır. 
~ • Daimi okuyucu kuponla· 
~ rından 10 tanesini gönderen 
~ kariimizio resmini gazetemizde 
~ neşredeceğiz. 
~ 1ıf Kuponlann " Gençlik 
~ VAKiT,, adresile gönderilme-
E • • J -, ~ ıı rıca o unur. ~ 

ijıınnı1111 111ııı111111111111lllllll111111ıı111ıı111t1llllllU11111llllı111111llllll1 ;:: 

Daimi okuyucu
.. . ıara: Ku on: 8 

Zaferden sonra çöllerın derin· zıyorlar. 
* lıklerine kan~tı. 

* Kim bu?... Binlerce arabın 

ortasında bir hecin üzerinde çöl 
çocuklarına kurtuluş ilan eden 
adam.. Kim bu?.. "Saf sahra 
çocukları damarlarınızı lstik al 
için boşaltınız.,, Diyen adam? •. 
Kim bu(.. Çöllüleri elele veren 
adam? 

Kim? ... 

* Yırtıcı gece kuş ıarı nasıl avı-
na gürültüsüzçe giderse İbni 
Adil kabilesi de medenilerin 
üzerine öyle g idiyor. Yıldızlı 

çöl geceleri her zaman yeni ma
ceralara ,ahit oluyor. 

* Gündüzleri beyhude yere tay-
yareler çöl kumlarını bomba
hyorlar. 

Atını göklere sürmek istiyen 
bir suvari şehrin çadırı önünde 
gem kasıyor. 

- ~eıam ya şeyhi Adil soru
yor: 

- Ne haber? 
- Ço her taraftan sanlmıf 

Londra Hindistan yoluna büyük 
bir kuvvet sevk edilmiştir. 

* B,r Fransız şairi haykınyor: 

ÇöJler Fransız, İngiliz asker
lerile doldu. Sahralar daha ne 
vakte kadar Fransız kanı eme
cekler? 

* Bütün dünyada derin bir hay-
ret hüküm sürüyor. Çöllerde 
her türlü vesaitle mücehhez 
ordular mahvoluyor da bir arabın 
neden bumu kanamıyor?! 

* • Adilin en büyük yardımcısı 
İng lis gazeteleri Londra Hin· , seh Gani düşünüyor: Adil ya-

- Hangi Seraptan bahsedi
yorsunuz emir hazretleri? 

Adilin nişanlısı o'. an Se
raptan, Diğerlerinden değil. İn
giliz zabiti düşündü. Adil soru
yordu: 

- Söylesene, Serap nerede? 
Zabit korkuyla: 
-Serap Pariste dansöz .•• diye 

bildi. 
Adili çölün cehen-

nemi sıcaklığına atan Serap, 
emek ki şimdi bir bar kadı
nıydı, bir bar kadını .•. 

Her gece bir erkek değişti
ren bir orospuydu, bir orospu .. 

Cıhanı korkutan adamın sev
gilisi Paris batakanesinde bir 
sermayeydi ha. Adil delirmit 
gibi esirlerin suratına haykırdı. 

- Hey medeniler sizın se
faleHer saçan medeniye -
tinizede size de çölleri mezar 
yapacağım. Mezar ( ! ) 

Darüttafaka lleetl 950 Feıbl Sarban. 

İtalyan Ticaret mekteb~~ 
İbrahim Faruk Ef. diyor 1'1 'jt 

Beşeriyet için en bnyulı { 
milletler arasında çıka<:a~ ~ 
çimsizlik neticesinde olabilif'~ıı~ 
afet ki tarafeyn arasında b"ı,e( 
menfaat gibi bir takım ıe '.; 
lerden doğar ve o zamal' ;ıı' 
!etler arasında seferberli1' ~ 
olunur, birkaç, menfaati' elİ~ 
için bizim gibi milletler d•p 
vaziyete düşerler, misal orl• çı~'~ 
Harbı umumide mağhıP .,oı< 
milletler galiplere elye\'OJ . 
larını ödeyemiyorlar. ıts1 ~~ 

Ben beıeriyet için uo>0 it ,te 
harpten daha büyilk b 

tah~~~tü!ar:ıe9m:n:~ s&)'lfafl1'ıd• 'n 
- - ıı 
- MüsabakaıJI ·[e 

1 
Tam sOO kelime 

1
1
t 

bir hikaye yazıT1 
Iİİll-



ISTANBUL MUHTELİTİNİN 
HAZIRLIKLARI 

ikinci müsabakanın Fenerbahçe ile 
yapılma.sı muhtemeldir 

\'iyanalılara karşı hazırlan
lllağa başlıyan lstanbul Muhte
Ji_ti geçen pazar gürü i k ekzer
Iİlbıi Rum mubtelitine karşı 
t'~tı . Bu takım birinci sınıf 
~tiplerimiz.den ıaif o'.makla 
~ber kiymetsiz değildir . 
k.ıeciai, bir, belki, iki akıncısı 
lllliatesna oyunculardır. Buna 
"'İaaen lstanbul muhteliti pek 
~ bir oyundan sonra müsa
~kayı 9-0 gibi büyük bir farkla 
~me muvaffak o!du . 
ŞGpbe vok ki bu ilk netice 

fati"bal içi.n ümit ver~cek mah~
Yettedir. Takım bıraz tadıl 
~ir , oyuncular yekdiğerine 
~ daha alışırsa Viyanalıların 
biı&rtıaına, galebe ümidile olmasa 

e, iyi bir oyun göstermek 
le.adile çıkabilecek bir hlle 
lelmit o1 acağız • 

Davet ediımit olan oyuncu-::dan bir kısmanın, mazeretleri 
llebile. gelememiş olmaları 

'~cr&benin noksan bir şekilde 
aa1111 icap ettirmiıtir. -Niha

d11a santrhaf, Meb•et 'Salimin 
lliaçık ve Hilsnilniln mDdafi 
llıevkiıerinde nasıl bir netice 
•ereceklerini görmek, mulitelitin 
la111 kuvvetile teşekkülü noktai 
~ndan, pek ziyade haizi 
~mmiyettir. Bu cihetin yann 
ı.~ ... -~ birinci takımile yapı
~ ikinci ekzersiste temin 
~leceğini Gmit ediyoruz. 

Birinci sınıf bir kaç oyuncu
~ bu suretle gelmemesi neti
~ olarak muhtelit şu şekilde 
"haya çıkmqb: 

llba 
..... Fllruza11 

1. C...e .... .._ R t 
, • ..,.. All ı.t.ı Mua9!;,er Fikret 

Oyun baılamadan evvel daha 
iyi bır tecrübe Yeri oldu~ için, 
lcaleci Riza karşı tarafın kalesine 
r.çiri_1ere~ yerine ~u~lann gol
~n ıkame edıldı. İkinci 

ftaymda buna lüzum görmiye-
::_ıc. Şevket doğrudan doğruya 

' owıuııtelit ka eıini bekledi. 
._ OYllnun tarzı cereyanı bak
~llda tafıilit itasına lüzum 
l6f11aiyonız. Maksadımız takımın 
~ti teıekkGlü i e oyuncular 
~da tetkikatta bulunm~~ 

chıkt;gu için mutalaabmızı bu ıki lao • w . 

ı nazardan yOrütecegız. 
Takım bu şeklile bile iyi bir 

~'telcknı addedilebilir. Hücum 
~ttı m6kemmeldir . Hafbek 
hatta nıükemmeldir . Hafbek 

tb, bilbasa M thadın da pek 
~l bir oyUn}a iltihakile, mütar:: . ve hilcum vazifelerinde 
'l mıle muvaffak olmuştur • 
lte''lllı bu noktayı teabit eder
~i: ~~ muvaffakıyetin nisbeten 
Ilı' il' takıma karşı elde edil-

't old v 

~ ugunu nazardan dun tut-
ltı f lca icap eder. Defans zarar
'trf 8 t ağırdır. Bu hattın pek 
&arı.. ve seyyal olan Viyana akın-
'det>~ı ne v ~ereceye kadar tevkif 
~ili d ~ cayı ıllaldir. Kaleci 
~:ecede atik ve atılgan 

Takım hakkında bu umumi 
mutalaadan sonra oyunculara 
geçebiliriz: 

Kaleciler - ikinci haftaymda 
oymyan Şevket, Rum muhteliti
nin ancak bir iki hücumuna 
maruz kaldığı için, tamamile 
tecrübe edi miş addolunmaz. 
Kendisini diger bir maçta tekrar 
görmek Jizımdır. Rıza birinci 
devrede muhtelit akın hattının 
bitmek tükenmek bilmiyen şot 

yağmuru altında kalmış ve bun
lardan yedi tanesini kalesine 
kabule mecbur olmuştur. 

Bu gollerin bazıların da kusu
ru vardır; Biraz daha iyi yer tut
makla ve biraz fazla atılganlıkla 
bunlardan hiç olmazsa ikisini 
tevkif kabil olabilirdi. Mamaafih 
Rıza henüz yetişmekte oran pek 
genç bir kaleci olduğu için bu 
kusurlarım mazur görmek icap 
eder. Aynı Rızanın, bazı oyun
larda, ezcümle Beşiktaşa karşı 

fevkalade muvaffakıyetl~r gös
terdiği de unutulmamahdır. Za
ten bu ve buna milşabih bir çok 
kusurliır kalecilerimizin bilaistis
na hepsinde mevcut olduğu için 
Vıyanalılara karşı herhangi bir 
kalecimizin ıyi oynaması iktida
rından ziyade taliine kalmış bir 
k~yfiyettir. 

Müdafiler, Burhanla FOruzan, 
Galatasaray ve Fenerbabçenin 
elyevm en ziyade anform olan 
oyuncularıdır. Vuruı ve yer tu
tuşları güzel ve bilhassa Füı uza
nın topa girişleri mükemmeldir. 
İkisinin de müşterek kusuru ağır
lıktır. Bir akıncı tarafından, uzak-
ta bile olsa, çalımla geçildikten 
sonra dönerek tekrar yer tuta-
bilmeleri ekser ya geç kalmakta 
ve o akm üzerinde müessiriyeti
ni kaybt:tmektedir. Buna rağmen 
bu çifti en iyi müdafaa hatların
dan biri addetmek zaruretinde- • 
yiz. Maamafih önümüzdeki tec
rübelerde Burhan - Hüsnü ve 
Hüsnü - Füruzan şekitJerini de 
birer kerre gözden geçirmek 
lizım gelir. 

Bir de mfidafaa hususunda 
büsbütün yeni bir fikir vardır 
• • • t 

k11 ~ır . netice vermesine bihak-
ın ıntızar olunabilir: Nıhadın 

f~kü.dabfi .. mevkiınde oynatılması ! 
~ ır ızım değildır. Fakat pek 
zıyad~ _şayanı dikkat bulduğu
muz ıçın efkarı umumiyeye ar
zetmekten kendimızi menedemi
yoruz. Uzun vurutlarile atııgan
hğı le, sürat ve çalakisile Nihat 
oyuncularımız arasında bir tane
d:r. Bize de öyle geliyor ki ya
nma iyi bir arkadaş verilırse 
Istanbulun en mükemmel müda
faa hattını teşkil eder. Belki 
yanılıyoruz, fakat her halde bu 
fikir tecrübeye şayan değil mi
dir? 

Muavinler - Cevat - Mithat -
Reşattan mürekkep olan mua
vin hattı o gün vazifesini mil-

kemmelen ifa ermiştir. Cevatla 
Reşadı zaten biliyorduk, fakat 
bilhassa Vefaya karşı olan fena 
oyunundan sonra Mithadın or-
tada ne yapabileceği cayı me
raktı. Derhal söyliyelim ki Mit
hat bütün tahminlerin fevkinde 
çok yüksek bir oyun oynamış 
ve bu yerde tamamen muvaffak 
olmuştur. Ne yazık ki o glln 
yaralanması neticesi olarak bu 
kıymettar oyuncuyu u:ı.un müd
det aramızda görmememiz ihti

mal dahilindedir. Sağ ve sol 
haflar çok terniz ve müessir bir 

oyun oynadılar. Maamafih bu 

hatta daha bazı tecrübelere lü
zum görüyoruz. Evclce de de
diğimiz gibi HUsnil solda, Sadi 
ve Nihat merkezde gözden ge
çirilmelic~ır. 

Akıncılar -Bu bat bili ,opbe 
bütün Türkiyenin en müessir ve 

en teknık. hücu~ hattıdır. Sol
dan aağ i .... )jacJw.. g1'1en 
dört oyuncu yekdiğerine o kadar 
alışmış ve o kadar canla bir 
akıncı kolu vücuda getirmittir ki 
daha iyisini aramak zafa dilfilr-

mekten başka bir netice ver
mez. Zekinin ilstadane idaresi 

bu hat için en büyük sım 
miıvaffakıyettir. Yalnız sağ açık 
yerini daha bir iki defa tecrü-
beden geçirmek icap eder. 
O gün oldukca cesur bir oyun 

oynayan Salihattin f ilphesiz her 
keste pek milsait intibalar bırak-
mıştır. Buna rağmen pek eski 
ve son derece ince bir oyuncu 

olan Leblebi Mebmedi, pek 
atılgan ve seri bir sağ açık 
olan Niyaziyi de tecrübe etmek 
muhtelitin mllstakbel muvaffa

kıyeti için fayda ıı bir emniyet 
tertibi olur. 

Yarın Beşiktaşla yapılacak 
olan ekzersiı daha mühim 
olduğu için takım hakkında bize 

daha mfisbet fikirler telkin ede
bilecektir. Mesai 15 nisana ka. 

dar devam edecek ve asıl muh
telit o vakte kadar elde edilen 
neticelere nazaran tesbit edile

cek olduğu cihetle kat'i muta
liamızı biz de o tarihe terk 

ediyoruz. Her halde daha şim
diden ümitvar olduğumuzu ket
metmiyeceğiz. 

lkinci müsabakanın, Ankara 
ve İzmir muhtelitlerinin ge me
sinde milşkülita tesadllf edilir
se, F enerbahçe takımile yapıl
ması hakkında kuvvetli bir ce
reyan vardır. San laciverdin ha
kiki kiymetini ölçmeğe hizmet 
edecek olan bu fikir tahakkuk 
ederse lstanbul halkı tatlı bir 
maç daha seyredecek demektir. 

Menemenli-Zade 
Muvaffak 

r • • 

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 
[ Üıt tarafı 1 irıcl aayıfamızdadır ] 

Evvelki gündenberi mütema
diyen yağan, hele dün öğleden 
sonra geç vakte kadar hiç dur· 
mamacasına yağan yağmur Tak
sim sitadyomunu bir bataklık 
yapmıştı . Sabahleyin yapılan 
ikinci takımlar ve onu takip eden 
Beykoz - Beşiktaş maçları, bu 
yağan yağmurla toprak sabayı 
birbirine karışbrmış ve oyun 
yerini baştan aşağı bir çamur 
deryası haline getirmişti. Öyle 
bir çamur deryası ki burada 
topu yGriltmek çok güçtür. Ha
rekita sahip olmak imkansızdır. 
Su biıikintileri ve çamur içinde 
ve mütemadiyen yağan yağmur 
altında, değil futbol oynamak, 
hatta doğru dürüst yilrilmek bi
l~ kabil değildir. 

- .... . 

···-:~ 

bahçe .. F eneı bahçe bu ik nci 
devrenin bitmesine on beş daki
ka kala ilk golünü yaptı. Zeki, Ni
yaziden aldığı güzel bir pası 
içeri attı. Sekiz dakika sonra 
buna Galatasaray mukabe!e etti. 
Rebii, Vedattan aldığı pası 
kenardan içeri gönderdi. lıte, 
çamur futbolunun dün bir buçuk 
saatlik oyunda bize gösterdiği 
iki neticeli enstantane 

F enerbahçe maça bildiğimiz 
tertibile çıkmıfb: 

Rıza 

Füruzan Kadri 
Reşat Sadi Cevat 

Fikret Muzaffer Zeki All Niyazi 
Galatasarayda değişiklik var: 

Avni 
Vahi Burhan 

Muammer Nihat Suphl 
Kemal Şefik Rebii Kemal'Faruki Vedat L 

Galaf aMrav sahaya 'ıluırken 
Bu gayri tabii vaziyet karşı- Kemal Faruki ile Vedadan 
d b · b • k üm muhacim hatbnda oynablmalan, 

sın a ıç ır şey yapma m - Galataaaray takımım geçen de-
kiln değildir. Fakat F enerbabçe fak' f 'd 

1
• • .. • . . ı, aı es z ve gayn muessır 

ıl~ Galatasaray senenın en mtl- vaziyetten kurtarmışbr. Bilhassa 
him maçını oyndılar • Vedat dün bqlı baıma takımın 

Çllnkn stadyom bu .maçı g6r- oyununda milesıir olan bir kud
mek llzere gelen üç bınden faz- ret izhar etti. Neticede dün 
la seyirci ile dolodur ve. çfuıkil San kırmızılılarda, muvaffakiyet 
futbol heyeti elindeki fikstnr_il günlerini hatırlatan galip takı
hiç bir maçı tehir etmeden bı· mın manzarası vardı. 
tirmek azmindedir. Çamur mani olmasaydı güzel 

Bu iki sebebi mücbir diln bir maç görecektik. T. M. 
mevsimin en zevkli en heyecanlı Galatasaray, Fener bahçe ma-

h tt. ' Ve çamur çandan evvel Beıiktaı ve Bey-
maçını ma ve ı. k b' · · t k 1 · . . sız bir oz ınncı a ım an oynamışlar 
deryası ıçınde mana ve bataklık içinde cereyan eden 
boğuşma şekline soktu. . müsabakayı bir tek sayile Be-

Onun için bu fena ve gayrı şiktq kazanmışbr. 
tabii ıeraıt albnda yapılan Sabahleyin yapılan ikinci ta
maçın böyle beraberlik!~, . yanı kımla~ maçında Galatasaray O a 
bili netice bitmesi aynı ısa bet 3 sayıle Fener bahçeyi, Beykoz 
olmuştur diyoruz. Çünkü bir da 2. Y~ karşı 4 le Beşiktaşı 
tarafın galibiyetini ip.ret eden yenmıştır. 
bir netice oyunculardan ziyade _A _____ .., _____ _ 
çamurun verdiği veya aldığı bir t yarışları 
netice olacakb. 

Vaziyete talc:ımlann oyunun- İzm i rd e i 1 khaha r 
dan ziyade çamur ve yağmur 

hakim oJduğu için maçın anla- koşuları basladı 
blacak tarafı yoktur. Bu müsa- İ "I 

d zmir, 28 (Vakıt) - tkbahar 
bakada güzel bir şut, iripling, at yarışlarının birincisine bugiln 
ahenktar hücum aramayınız. Bucadaki yarış yerinde başlanc'ı 
Topu ayağına alan güç be.a 3 yaşındaki yerli ve Arap er~k 
çamurdan kurtarıp rakip kale- taylara mahsus ılk koşuya 3 at 
nin istikametine vuruyor . girdi, Ali Beyin Hadidi 1 inci 
Top tesadüfen ayağına gelen oldu, 500 lira kazandı. 2 inci 
oyuncunun yegane yapacağı ha- koşu bal ıs kan lngiliz atlarına 

d b mahsustu ve 6 at arasında Fuat reket e udur. Çamurdan güç 
beli kurtarıp ileri atmak. Beyin Rejanı 1 inci oldu. 

Kotu kazanmamış yerli ve 
Oyunun birinci devresi bu Arap atlan arasında yapılan 

suretle müsavat arzeden bir ce- 3 üncü koşuya 4 at girdi, Tevfik 
reyanla bitti. ikinci devrenin ilk B.in Sedası 1 inci geldi. 4 ürıcü 
nısfmda Galatasaray daha çok lngiliz atlan koşusunda da Akif 
çalıftı. ikinci nısfıada da Fener- Beyin Andronu 1 inci oldn. 
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1 M eır 
h,.nd"sfandan İnğiltcrcye uçan Hintli 

tayyareci 

Hintli tayyareci Çavla 
Hindistandan hareket ederek lngiltereye kadar uçan ve Lu 

havai seferi tam bir muvaffakiyetle yapan ilk Hintli tayyareci 
Çavladır. Çavla İngilterenin tayyare karargahı oJan Kroydonda fev
kalade merasimle Ye Kroydon beJediye reisi tarafından karşılanmışlar. 

Bir Hintli tarafından ilk olarak muvaffakıyetle yapılan bu uzun 
Ye mühim sefer ıarklıların da a1nn bütün techizatını en mükemmel 
ıurette idareye muktedir oldukJarını isbat etmittir. 

Çavla, resimde sağda duran zattır. 

Kadın mı, erkek mi? 
----------------~·-~-------------------

29 sene kadın gibi yaşamış, halbuki 
erkekmiş! 

İngilterenin hastanelerinin birinde basta bakıcılığı ile mefgul 
olan 29 yaşında bir ~kadının, son günlerde erkek olduğu anlatıl-

mı.ıtır. Bunun anlaşılması, bir ameliyat neticesinde erkeklik uzvi
yetinin meydana çıkmasile değildir. Bilakis bu erkek kendi arzu
sile kadın kıyafetine ıirmiş ve tahsilini ikmal ettikten sonra kadın 
kıyafetinde hastanelerde çalışmış, hiç bir kimse onun halin
den zerre kadın ıüphe etmemittir. 

Matild namını olan bu erkek, kadınlar ve erkekler arasında 
çalışıyor, hiç bir kimse onun kadın olduğundan şüphe etmiyordu. 
Fakat Mis Matild ıon zamanlarda evlenmek istediğinden erkekliğini 
ifşa mecburiyetinde kahnıştir. Onu en aon olarak evinde mürebbiye 
diye istihdam eden kimse, gazetelere vuku bulan beyanatında şu 
sözleri söylemiıtir : 

«Mis Matild bir senedenberi evimde çalışıyordu. Onun kadın ol
madığını gösterecek hiç bir hali yoktu. Onun her hal ve her 
hareketinde kadınlık göze çarpıyordu. Kendisi evlenme memuruna 
müracaat ederek erkek olduğunu ve ev]enmek istediğini tesbit 
ettij-i halde bili kadın elbiıeıile evinde çalışıyor. Kendisi hakika
ten mükemmel bir mürebbiyedir. 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yazan : Sadrı Etem 

Dnnkn kısmın hülisaaı : 
[ ' acidin acaip arzusuna ram olmak 

isccmiycn hlzmctçı kız köyden t tanbula 
kad:ır bir ha\ lı elden alı ş 'eri, e hı-def 
nlınuştu. ( ;ddıği ) er l suı ıılıula 25 glinlük 
bir me:ıafc ıJi. < )nun için çarnaçar ~aci
din ıırztMınu kabul etti. Ben Sacidi 
sinirli ' .: l:ıfanl:ım .ı ı bir halde gordüğum 
için :ı, .ığı)U indim. Biraz sonrada Saciı 

• geldi. Onunla lıeraber inemaya gitmek 
için uşağın oda. ına girdik. Sacidi okağa 
ancak u~ak refa!-.atinde gôndcrirlcrdi. ine· 
ına n kti ) ak laşı) ordu: halbuki Rü tem 

odad:ı nanıaila me~guldu. ~ 

Sacıt biraz daha ilerledi, öbür 
odanın kapısını açtı ... Anladım ki 
uıak odasına aşçı başının oda
sından geçiliyormuş ! 

Bu kapı açılınca içerde dim 

dik ve arkası bize dönük bir 
adam gözüktü ... 

Bu adam Güzel armonik ça
lan Çerkesin ta kendisi idi na
maz kılıyordu.. Bizim girdiğimi

zin farkında olmadı. Sacit hızlı, 
hızlı seslendi: 

«- Rüstem ağa... Biz sine
maya gideceğiz ... 

RUstem ağa hızlıca: 
«- Allahüekber dedi ... Fakat 

dönüp kimseye bakmadı... Rüs
tem, fosur,fosur söyleniyordu. 
Sacit hemen geri döndü ve aş
çıların odasına girdi ve çabuk
ça çıktı geldi . 

Elinde bir tepsi vardı. Tepsi-

Jk\ Il 1l 

ramlann içind 
Kurular mem- İlk defa olarak bu dehlizjt 

leketinde 
lçki memnuiyetinin 
onuncız yzl döniimü .. 
İçki yasağının kaldırılıp kaldı

rılmaması mes'elesi Amerikada 
zaman zaman münakaşa edilir. 

Bügün « Kurular memleketi R 

denilen şarapsız, birasız ve şam
panyasız Amerikada geçenlerde 
içki yasağının onuncu senesı 

idrak olundu. Bu münasebetle 
bir Amerika mecmuası müttehit 
hükumetlerden yirmi tanesinde 
bir anket açıryştır. Neticede bu
nlardan yalnız bir tanesinin halkı 
yasağın devam etmesini şiddetle 
ileri sürmüşler, diğer hükumet
lerin ahalisi de kısmen bu ka
nunun tamamen kaldırı lmasını, 

kısmen de değiştirilmesini iste
miş l erdır. Fakat ekseriyet yasa
ğın tamamen kaldırılmasını iste
mektedir. 

Bir teleskop 
Uç milyon lira sarfile 

yapılıyor 

İnsanlar ta eski zamanlardan 
beri ıemayı tetkikten zevk alır-

nin içinde de sıcak, sıcak kes
taneler ... Tepsiyi uıul usul yürü
yerek Rüstcmin ayaklanmn di
bine bıraktı. 

Rüstem namazını kılmakta de
vam ediyordu, derken ettehiya
tiyi okumak için yere oturdu, 
oturması ile kalkması bir oldu .. 
Eli arkasına gitti. Derhal iki ta
rafa selam verdi, yüzüne dikkat 
ettim atef kesilmişti, gözleri kan 
çanağı gibi idi, sarı bıyıkları 
dimdık olmuştu. Hiddetle başı
nı çevirdi, tesadüfen beni gör
dü.. Onun gözlerinden Ye bakı
tından korktum .. 

Büzüldüm tabii rengim men
gim atmıştı . . . Onun yallah 
Edip bana bir tokat aşk etmesi 
pek mümkündü. 

Hemen küçük aklımla bir 
ıeyler düşündüm. 

" - Sacit Bey dedim.. Geç 
kaldık galiba!.. 

Rüstem (Sacit) sesini duyunca 
derhal yumuıadı ve ona döndü. 

u Yavrum ... ne yaptın. Yandım. 

dedi. 
Fakat bilseniz bu ses ne kadar 

tatlı ne kadar munis ve ne 

güzel bir resmi alındı 

Btl,,-lllc ehramın i~inde bir dehliz 

Maziden kalımı eserler içinde insanı hayretlere düşürenler v 
dır. Bunların en başında, biç ıüphesiz Mısırdaki büyük Ehraınl 
ge ir. Malum olduğu veçbile bir rivayete göre en büyük 6 
ramlar takriben bundan 5000 sene evvel yapılmış ve Fıraurı 
ebedi ikametine tahsis olunmuttur. 

Dercettiğimiz resim, bu ehramın içersinde Firaunun 
odasına müntehi olan yolu göstermektedir. 

Bu resim ilk defa olarak bir Amerika alimi tarafından 
ve bir İngiliz mecmuasında intişar etmiştir. 

lar. İçinde yer yer yıldızlar pa- Dercettiğimiz resım 
rıldıyan namütenahi gök kubbe dolar sarfedilerek 
beşeriyete esrarengiz görünmüş- yapılacak bir teleskopun mo 

tür. lidir. Bu teleskop şimdiye kad' 
Fen ilemi hala semayı tetkik 

için bir çok aletler, vasıtalar 
vücuda getirmekten hali kalmı-

yorlar. 

kadar içten gelen bir 
ses ancak bir babanın 
sinden bir babanın 

böyle çıkardı.. Ses 
yürekten, o kadar 
gelmişti. 

sesti.. Bu 
hançere
ağzından 

o kadar 
derinden 

" - Hey.. Bana bak.. Uşa
kmısın, nesin ... Ben senin yavrun 
değilim... Ağzını topla pis çer
kes. Babama söylersem senin 
haddini bildirir .. Hadi önümüze 
düş te sinemaya gidelim. 

Adam cevap vermedi, yüzün
deki hatlar hiddetten başka 
çizgilerdi. 

Yarabbi bu adamın hakaret 
önünde yüzüne • 

Mesihin sevimli ve affeden bir 
yüzü vardı. Eski seyisin yüıü-

nün yanında, o bir ifrit gibi ka
lırdı. Uşak o kadar tatlı, okadar 

sevgi ile baktı ki, insan bu 
manzara karşısında şaşırır, kalır. 

Halbuki Sacit, boyuna söy
leniyor, asabileşiyor, hiddetleni-
yor : 

" - Sen görürsün.. ben sana 

yavruyu gösteririm diye seyıse, 
yumrukları indiriyordu. 

yapılmış olan en büyük dürt 

nün kutur itibarile iki s• 
itibarile dört misli büyilktUr. 

Yumrukla vurduğu kafi /. 
medi. Rüstemin baldırlarını t 
meledi durdu. Ben Rüste 
yüzüne dıkkat ediyordum. 

O merhametle ve sevgı 
parlıyan gözler birden yaşa 
Bir an gırtlağı lif ıöyleın 

hazırlanır gibi hareket etti 
ağzından bir şey kaçırma 
olmak için yutkundu, dişle 
sıktı. 

Dişleri gırç diye 
kenetlendi. Ben bu sımsıkı 
panan ağızm, gırç diye birbiri 
çarpan dişlerin arkasında b• 
sedilen korkunç bir şey hiıe . 
gibi oldum. Zannederim ad• 
içini, kendi hissini, kendi rU~ 
nun hamlelerini zaptetmek ıÇ 
böyle bir yalçın kale yaptı ·~ 

Ben bJokhavz gördüm, le 
0 ler gördüm, hapisaneler görd 

Hiç biri , hiç biri Rüs~ J 
ruhunu hapsettiği hislerin•, J 
şüncelerini hapsettiği yer l<~f 
kuvvetli değildi. Tahmin ed• 
rum Rüstem bütün hayabnd• 
sırrı kimseye söylemedi, ııı•b JY 
sunu kimseye teslim etrııe 

Htın1't11 
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Küçül\: ilanları 

Bir asil prensin dalkavukluğu ... L M... Her ırün rıcırolunur ~Cliil~ 
•••••••••Tarife••••••••• • • • 1 Def alık kuruş 30 • 

~!t zaved<ı.\t' ,·azolunan . 
1 rıralık Jıaneleı· 

Madam dit 1' B~rri,, h;retlerinin ı;akir nıay-
rnunız kendilerini eğlendirmek ii111idile geldi, 
Fakat bııln1ak bahtiyarlığına mazhar olan1adı 

• • 
: 2 n " 50 : 
: 3 , " 65 : • • 
: 4 " " 75 : 
: ihtiyaç kalmayın- : 
! c4ya kar:Iar (azami 1100 : 

1 - Sülcymaniyede elma ruf mahallesinde medrese sokaf ında 
11-13 ve 15 No. hane. 

2 - Sü'eymrniyede elmaruf mahallesinde medrese sokağında 
11 No. nev,uz hatun mektep mahalli. 

3 - Vefada mo11a hüsrev maha lesinde evliya efendi medre
sesinden miifrez mahalde elyevm hane ve ahır. Madam dö 0 Rozen,, in ba.şına 

~tlen garip hadise de dillerde 
.'•tan idi. Bu madam, dü "Bar-
~". Ye fevkalade muhabbet gös
b~tırdi. Günün birinde birden 
he selamı kesti. Neden oldu-

nu kimse anlıyamadı. Esasen 
;danı dö "Rozen,, kontes dö 
d ro\'ens,, ın refikası idi; ma-
aın dü "Barri,, ile olan müna-

h~~.lltından dolayı prensesin tev
oJd •ne uğradığı kanaati hasıl 
d u. Madam dü «Barri» ma-
t aın dö «Rozen» in bu hara
l(tt' . b ~Ilı kırata haber verdi. On 
tıınci "Lui,, dedi ki: 

41Madam dö «Rozen» henüz 
~Oc~ktur kırbaç ile cezalandırıl
t>i aga layıktır.» Madam dü "Bar
g" bu sözü hakiki addetti veya 
~ addetmek istedi. İki gün 
d a rnadam dö «Rozen» göz-
d:Yi ziyarete gelmişti. Madam 
•I 41Barri» genç kadını yemeğe 
d •koydu. iki kadın konuştular, 
t t~Ieştilcr, samimi iki dost gibi t': '~ .. geçirdiler. Yemekten son
ti uçuk bir halvet odasına 
f l'~iler. Oraya geldikleri zaman 
·~~:t birdenbire değişti. 

d 0 rt oda hizmetçisi kız mae:k dö « Rozen » i yakalıyarak 
e lerini kaldırdılar ve kaba 

ttle · • le rını kamçıladılar. Kontesin 
t~bkahaları b ör kız ce a· 
k Veriyordu. Dayak yiyen genç 
}' •dın hemen koşup kırala şiki-
tt etti. Kıral kontesi azarla-
~ak istedi; fakat kontes ceva
ıtİn dedi ki : « Beni neden mes' 
il tutuyorsunuz? Ben zatı şaha
h~llin emirlerini ifadan başka 

fey yapmadım. » 

~ 't Ne elemek madam J Ben 
~ dö " Rozen ,, i kırbaçla 

( Üst tarafı Cı ıncı sa\ ıfamııdadır ) 

Umunıi kıtlzk 
a,küd «f 4 r 0 rt4 mektebin-

en A. Ihsan Et. dıporki: 
Beşeriyet için en büyük afet 

ile d' ? o· 
b. ır ıye gençliğe yani 
il~ f· re suruyorsunuz. Benim 

bkrinıe göre hiç şüphe yoktur ki 
'teriyet için feci bir felaketi 

f ttirecek olan afet umumi 
•tlıktır. 

f llüyük zelzeleler, umumi se
ttberlikler emsali görülmemiş 

Y~nbınJ V S .. h' ~f 6 ar, feyezanlar, . .. mu ım 
b·~ler teşkil ederlerse de acı 
kır felaketi getiren umumi 
, •thk kadar bliylik bir afetten. 
'Yılnıazlar. 

d' Dikkat ederseniz umumi kıtlık 
,;:0runı. Çünkü; bir memlekete 

b, olan bir kıtlık felaketi de 
t,,tn,· Yet için umumi bir afet 

1 etrnez /\ . 
"1ekYn~ zamanda şunu da kaydet-
Çok •st~ri~ ki muhakkak bir 

htıld rrıUthış hakikatler vuku 
~ltlı~racak olan böyle umumi 
hit- ar olmamışsa da pek acı 
Çok surette zikrolunabilir ki bir 
1-t-, nıernleketler böyle kıtlık-

lrıaruz kalmamış değildirler. 

döğıünler diye emir vermedim 
ki ... ,, '' Afbuyurunuz efendimiz; 
sizin gibi hakimi mutlak bir zat 
ağzından çıkan emri unutmaz. 
Siz bana madam dö «Rozen» in 
kırbaçla dayak atılacak. ~ir ç~
cuk olduğunu söylemedınız mı? 
İradenizi yerine getirmek için 
kendisini tutturarak kamçılattım. 
Kıral bu sözler üzerine gülmiye 
başladı, ve iki kadın arasında 
tavassut ederek onları barıştırdı. 

Müdaheneciler kıratın gönlünü 
almak için gözdenin her arzusu
nu icra ediyorlar ve onun hima
yesinde yaşıyorlardı. Bir gün 
aşağı tıynette dalkavuklardan 
olan dük dö «Trem» gözdeyi 
odasında bulamayince kapıslnın 
üstüne şu sözleri yazmıştı." "Ma-
dam Ja kontes dü " Barri " nin 
maymunu kendisine arzı hulus 
etmek ve onu eğlendirmek için 
gelmişti. Maalesef asil kontesi 
bulamadı." " Kontes dü Barri ,, 
dükün kamburu ile eğlenirdi. 
Dük ise böyle bir kadının eğlen
cesi olmağı cana minnet bulu
yordu. 

Rivayet edilen şeylerin haddi 
hesabı yoktu ki.. 

"Kompiyen" den yazılan bir 
mektupta adliye nazırı "Mopu" 
nun gözdeyi eğlendirmekten baş-
ka bir şey düşünmediği haber 
veriliyor ve deniyordu ki: 

«Siz adliye nazırının, hil9mler 
arasındaki feverandan muztarip 
olduğunu mu zannediyorsunuz? 
Parlömentolar istedikleri kadar 
aleyhinde bulunsunlar, o asla 
aldırmıyor; bilakis bunların kö
pürmesine bir çocuk gibi alay 
etmekle mukabelede bulunuyor. 

(Bitmedi 

istibdat en büyiik 
afettir 

Alaattin Sami Efendi 
divo,.ki: 

Bence beşeriyetin en bü-
yük afeti şudur: ( istibdat ) 
bir hükumet ki başka milletlerin 
hükmü altında yaııyor o diyar
larda medeniyet, ilim, ıan'at 
ölmüt gibidir ve aynı zamanda 
rafah yoktur. 

Bit· milletin istibdat altında 

• 7 O defa) ı/8.n edil- ( • 
: mek üzere maktu } : • 
: Abonelerimiziu her üç aylığı için : 
: bir ddası meccanen 1 • 
• • • 4 satırı geçen llAnl.ırın f:ızlıı •atın : 
: için 5 er lı:uruş zamnıolunur. • .......... ............... : 

Kiralık - Satılık 
Satılık Muşamba Tenle - 1e · 

tre 8 9 " 72 metre murabbaı bir 
parça. adres Beyoğlunda J tikl:ll ca<lde~i 
l\. 195 Şirin gazinosunda müsteciri i\li
ço Erendi) c ual oluna 

~----~~~~~ 

Kiralık hane - Fındıklıda .,lolb 
bayırında tramvay ıııe, kifinc pek , akın 
fe\ kalıklc nezaretli terkos 'e clekrrik 
~c~i~atile .on hir. ocl:ı ve miiştemilAn ~a· 
ıre) ı Jı~,·ı on. bır nuınaralı hane kiralık
tır. l::tıyenlerın derunundakılerc miıra
cautları. 

Kiralık hane - .\k~amda So. 
fularda Ortaçe~ıııe sokaıı-ında ·on odalı 

b 

b}r hane kiralıktır. Talip olanların bekçi 
) u~ur ag·a}n ıniıracaat C) lcıneleri. 

Acele ~atılık kagir hane _ 
:\ lercanda L zuııçnr~ı lınşıııda Kilit hanı 
kar~ı-ında çıkmaz sokakta cadde, e nazır 
beş c:l~a: tera~, mııtpak, tcrko;, kuyu, 
elekıırığı ha' ı ur; katlı k:lgir hane, acele 
~atılı kur. 

Talıp olanların Sirkecide lhsaniyc an
ba rına müracaatları. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Müteferrik ilanlar 

. Gaip ar~nıro.r - ( Heşikııış. inan 
atık mnhallc-.ı alıh l:fendi •o af,'lnda 
2 numaralı hane sahibi Zehra I L Sl\·as 
kazasında çamurcu karvesindc l\lehmet 
Ağa zndelerden ],mail ·Efendi kerimesi 
Ay Cül Hanımı ıırn or. fnsani\·et namına 
haber \erilmesi. · · 

rııııııııııııımmım~ıımıımıı~ıımmıııı~~ııı,'ııı 1ıııi1ııı 1~l 'll.1m ııı 1ı 1m ı, ~ 

~·Ur~ 

Seyrisefain 
Merkeı ıcaıteıl: Galata Köprü baımda 
Beyotlu 2362. Şub• ıccnteıl. Mahmu· 

dtye Ham alhnda lıtaııbu\ 2740 

4 - Vefada mo la hüsrev •mahallesinde 1 No ataullah efendi 
mektebi. 

5 - F atihde kumrulu mescit mahallesinde bakkal zade soka
ğında 44 No. hane. 

6 - Balatta tahta minare mahallesinde yeni sokakta 67 - 103 
No. hane. 

7 - Edimekapıda derviş ali mahallesinde nurettin tekkesi 
sokağında 25 No. canfeda hatun mektebi. 

8 - Babıalide liila hayrettin mahallesinde köşe başında 7 No. 
şah sultan mektebi. 

9 - Mahmut paşada cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. 
10 - Aksarayda katip maslahaddin mahallesinde cerıahpaşa 

caddesinde mektep sokağında 2 No. arakıyeci ahmedağa meğteb}. 
11 - Şehremininde molla gürani mahallesinde hekimbaşı 

Ömer efendi mektebi 

, .. iralık dü]{] aı1lar 
12 - Fatihde kirmastı mahallesinde emirber sokağında mektep 

tahtında 11,13 No. iki dükkan. 
13 - Balatta karabaş mahallesinde vapur iskelesinde şücarettin 

camii tahtında 15 No. dükkan. 
14 - Ayasofyai kebirde cami avlusunda mektep tahtında 

3 No. dükkan hissesi. 
15 - Bahçekapıda şeyh mehmet geylani mahallesinde hidayet 

camii havlısında 2-1 ve 3 No. odalar. 
16 _ Aynsofyai sagirde mehmet paşa medresesi tahtında 13 

No. bodrum ve oda. 
17 - Çenberli taşta atikali paşa mahallesinde yağlıkçı han 

üst katta 7,8 ve 10 No. odalar. 
18 - Çakmakçılarda valdc hanı alt kat 28 No. oda • 
19 - Çakmakçılarda kalcılar hanında 36 No. oda. 
20 - Mahmutpaşada sultan odalan sokağında 3 No. oda. 
21 - Kara gümrükte karabaş mahallesinde mehmet paıa 

camii ittisalinde odÇllar. 

13ara){a 're arsa1ar 
22 - Çenberlitaş dibinde baraka ve arsa. 
23 - Uzun çarşıda ibrahim paşayı atik mahalleıinde nusuh 

ağa sokağında 29 No. baraka. 
24 - Kesme kayada tercumani yunus mahallesinde tramvay 

caddesinde 13 No. baraka ve bahçe. 
25 - Fenerde yazıcıali mahallesinde mescit sokağında arsa 

ve baraka. 
16 _ Yusuf paşada hacı bayram haftani mahallesinde çeşme 

ittisalinde 115 No. baraka. 
27 _ Ayasofyai sagir mahallesinde çatladı kapı caddesinde 

Antalya postası kasap başı camii arsası. 
( İ N E B O L U) vapuru 30 28 - Zeyrekte hoca attar mahallesinde zeyrek caddesinde 

Mart Pazar 10 da Galata arsa. h il · d d d 
rıhtımından hareketle İzmir, 29 - Şehremanetinde ereyli ma a esın e saray mey anın a 

Küllük, Bodrum, Rados, F et- İsmail çeJcbi mektebi arsasının bir kısmı .• 
biye, Finike, Antalyaya gide- Kiralı]{ ardı)re 
cek ve dönüşte mezkur iske- 30 _ Eyüpte camii kebir mahallesinde haffaflar sokağında 
lelerle birlikte Andifli, Kal- k d k' d' ve arsa kahvane ar asın a ı ar ıye 

93
·0 d 2 

kan, Sakız, Çanakkale, Geli- . Müddeti müzayede: 28 mart an 1 nisan 930 pazartesi 
boluya uğrıyarak gelecektir. .. .. 

k d f gun~.alada muharrer emlak ~i~aye verileceğin~c~ müzayedeye 
ıı U anya POS 3SI l tu T lı'plcrin yevmı ıhale olan son gunün saat on dört 

C P S l Ç vazo unmuş r. a . . 
uma, azar, a ı, arşam- b v ,_ d şartnameyı okumak ve temınatı muvakkate ita 

Yaşaması ölümden daha fecidir. ba günleri idare rıhtımından uçuguna Ka ar k k .. t t b ı E k f 
d k .. deye iştira etme uzre s an u v a müdürlü-Mu. 'sle [ 'k [ ktz 9 da kalkar. e ere muza ye d . ı·· v.. .. ti . ·ı A 1 n1 l e o ma r v.. de vakıf akarlar mü iır ugune muracaa arı 1 an o unur. 

Zrv.v4 t H1Jşim Ef. divorki; 31 Mart pazartesi Trabzon gun Evsaf ve müştemifatı hakkında mali'ı.~at almak isteyenler bu 
nsaniyctin en büyük afeti postası yapılmıyacakbr. müddet zarfında müzayede odasına muracaat ederek ecri misil 

!>aşka bir miHet tarafından • b T 1 
ıb~are ed~ilmesidi~ Bu çok fena ·----··-···-----··--·-··-~--·--- r~a~p;o;r;Ia;r;•";ı~g~o;"r=e~ı~ır~e=r~.~~~~~~~~L~~~~~~~~~~ 
ır şey ır, çünkü hikim ] ·-····-·-···································· .. •·•··•··•· -: 1 /jeş'l(laş icra aaires nd~n: Bir 

milletin hakareti ka 
0 

dan ~il Yelkenci \ APuHLARI ji 1 _D:_e_f~te~r-:d:-a-r;:".lı:'.':ki::7i-la-:"' :n:ıa::t:ı:-:'I deyinden dolayı mahcuz ve sa-. l . . . rşısın a 1 ı 1- tıl k 
esır erın ızzetı nefsi de ol ·I . ! ( 62160) lira bede!i muham- ması mu arrer ayna konsol 

Sonra bir de insanlarınm~~eti !i AJ\aradenidz post)ası ıi meneli Manyas gölünün 19 mart masa gramofon kumaş ve sai-
nefsi mevzuu bahs olunur, izzeti ıı· na o u li 930 tarihinden 1334 senesi ağus- re 31-3-930 pazartesi saat 
nefis olmıyan bir millet bence ! 31 J) . :: tos gayesine kadar hasılatı ikide Y eniköy çarşısında bil-

. · f" h · d v · 1 vapuru a' (} "t r. t · 'l mu" d t 1 kt T ı· ol n hıç bır şere ı aız egıldir. i Mart . Zu 1 CS 1 ı~ saydiye ve mas aı:ıyesı e ~az ve zaye e sa ı aca ır. a ıp a • 
r:m::m::::=:-.:ı... ™·======~= : .. .. I: kamış rusumu eskı ve yem ka- larm yevmi mezkürda hazır bulu-n TAVİLZADE vapurları 111 lfgunu akşamı 6da S!rkeci rıhtımın·!f zalardaki v Tuzla binaları da nan memura müracaatları ilan 
!'i ~, l t vapuru Pazar l '1 dan hareketle dogru ( Zongul- 1

: dahıl o dugu ha de 10 nisan 930 olunur. 
fi oaac e günü akıamı 1 1 <lak, İnebolu, Samsun, Ordu, I! perşembe günü badezzeval saat TlCARET KİTAPLARI 
~ Sirkeci rıhtımından hareketle • J G.ircsun, Trabzon, Sürmene ve l!i 13 de ihale . ~dilmek üzere J 9 Müderris ( Kömürciyan) B. 
•• !i. Gelı'bolu ve Çanakkaleye ugv __ :: .n.s RızTe )f Y.1~ gidecektir. 

11
! madrt 930 tarıhıdn'dlde._ ~ledni müz

1
a. - Ameli '" t ılhıki k:ımbi)O !'iO 

- 5 y ı eye vaz - t Ticari m:ı!L)ınat 'c bankncılıl4 l :iO :: k dogv ru Mersine gide- :: != a sı at için irkccide e - f! ye e 1 ıgın en a ıp ) eni ınııha ebe u'ıılu 175 
g rıyara . k ı ı si ı·I kenci hanında kain acentasına fi olanların Maliyede müteşekkil meli usulu defteri 4 kı ını ıso •. cek avdette mutat ıs e e ere •• : . :• k · .. l ı · 
:: ' :: .: ·· t T ı ı • b ı. 1515 .: omısyona muracaat ey eme erı \melı 1ı1.~:ıhı ticari I'll\ •• - kt r .. 1• muracaa . c . ~ u . .. 1 •v 
:· ugrıyaca ı ·· · ·· ·ıA ı · J•·b ı d k ı d .: • ... ......... - .......... ~~..:.:....-.. -····-····-.................... _ ........ ·:· 1 an o unur. ... a \ e ıger ıtaoane er e •m::ın•:a:111r.111111:::u:ı: •• --. ................. ~ ............................................. . 



- 10 - VAKiT. 29 Mart 1930 ~~~~-~~----......,~~----~~~--~~"'""!'!'!!'~!!""!'!"~~~~-~---------
H_.atbaamıza. gelen e~erler: -Tüccari Malumat ve- Bankacılk 

!'enelcrden heri muutazaman ilmt 
c~cr neşreden riyaziyat müdderrisleri
mizden Kırkor kömtircüvan Bev kırka 
yakın kitabına birini daha ilAve ~ttLTüc
cari malOtnat ve Bankaçılık ismini taşı

yan bu kitap orta, Yüksek Ticaret ve 
Ameli Hayat mektepleri talebesinin ve 
tüccarlarla esnafın ih tiyaçlarına hitap 
edilor. 

Kirkor Kömürcüyan Beyin bu eseri 
bu günkü ticue.r: Aleminin belli başlı 
müe.sselerile muamelelerinin nevilerin\ 
etraflıca to~aması itibarile çpk kıymet· 
lidir Kitabın muhteviyatı şunlardır: 

" T icaret, nevileri - Tüccar \'e muta· 

vas ıllar - L'mumt pazarlar ve sergiler.· 
Mübade!At ve vesaiki - MübadelAtın tes
lİyesi u u\led . posta ' 'e telgıaflu -
G ümrukler, doklar. antrepo ve umumt 
nıa~azalar • Ticaret ş' ekederi ve;.ne,·ilerh 
Başlıca banka muamelAtı • Bankadaki 
itibar - f ,konto borduro_su - Emtia ve 
Esham borsalan • Sigorta ve ne,·Hcri· 
Sendika Tröst Kartel ·Ticaret Müzeleri· 
Ticaret Odaları • Ticuet Dl4bke~leri • 
Vesikaların tasnifi.,, 
Okıı>·uculaao:uza bu kıynıcıli kitebı 

tu·siye ederken Kirkor Köuıürcüyan beyi 
de tebriki blr borç blüriz. 

Muliit 
Bu aylık aile mecmuasının onsekizln

ci sayısı güzel bir renkli kap1-k lçidc 
çıktı. Ahmet Cevat B. in iknsıt haya 
una • .Selim Sırrı H in spp r. Refik Ahmet 
B.tn tiyatto tıırihimizc :\1ebrure Hurşit 
Hanımın n:ıusıkişinas 1 landelse, Kemal et• 
tin Şükrü Berin Lltin cdebi~atına ait 
makaleleri, Ruşen Eşraf R.i~ Rumeli 
kıyısında sabah i~imlf yazı ı. Reeat Turi, 
Mahmut Y csarı Reylerin hikAyeleri, 
miı:nariye, sinemaya; çocuk bakınma. ev 
haya tını, elişlerine ait yazı ' e resimler 
lııı sayının mündericatı arasındadır. T av
Sİ) e ederiz. 

Halkçılık ve cümhuriyet -
Darülfunun müderrislerinden Ha-

~!l~\\I ~ ~ Hllll 

liıleburgaz. asliı;e mahk_eme~mden: 
Lüleburgazın Karamusul köyün
den Mehmet oğlu Mustafa Atık 
taıh köyünden Arif kızı Ayşe 
ile müteebhil olduğu halde iki 
sene mukaddem zevcesini ve 
hanei zevciyeU evliliğin kendisi
ne tahmil eylediği vazifeyi ifa 
etmemelt maksadile terk ederek 
gittiği ve ely,evm mahalli ika
meti meçhul bulunduğu ve bir 
BJ' zarfında hanei zevciyete av
det etmesinin ilanen ihtan ve 

evine dönmediği takdirde boşanma 
davası ikame eyleyeceği müddei-
ye Ayşe tarafından iddia edil
nlel<le müddeialeyh Mustafanın 
K. M 132 inci maddesi mucibin
ce tarihi ı ilandan itibaren bir ay 
zarfında hanei zevciycte avdet 
etmesi lüzumunun ihtanna LUle
burgaz asliye mahkemesince ka
rar verilmiş oldu~ndan keefiyet 
ilin olunur. 

lil Nimetullah Beyin kıymetli 

tetkikidır. Eser 2 kısım öirincide 
halkçılık ve cilmhuriye~ il<incide 
Tı(jtk haJkçıhğı ve Türk cümhu-
riyeti içtimai sahada halkçılık, 
aiyui sahada cümhuriyet dedi
ğimiz yeni rejimin nasıl asri bir. 
mahiyeti oldu~nu, Türk ruhun
da y~ni hayatın nasıl asırlardan
l>eri yaşamal<ta Bulunduğunu 
bu küçük kitaEta ap açık gö
rüyoruz. 

BugünKü dı llmiz - Bu da 
Halil Nimetullah Beyin yeni 
bastırdığı Oir kital<tır. Dilimizin 
inkişaf. ve tel<amillfinde tutul
ması lazım gelen ilmi usul hak
l<ındadır. Evvelce ( Yakıt ) da 
çıkan makaleler burada mazliut 
öir hale gelmiştir. 

~~1~~ ı ~~~!~ıl~~I ~l l~n~. 
• Büyük 'Day~are Pi;yanhosu 
~ 8 inci tertip 3 üncü keşide 

11 nisan 1930 
K~ideler; Viliye.t, Şehrtmaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mürakıpları ve hali< 

huzurunda yapılır 

/Jiiyiik i/(ranıiye 46,000 liradır. 
çıkan numaralar tekrar 

0rt makteplerde Ttikçe Tarih - Coğrafya, Tıaöiiye- ( Fizik 
kimya dahil ) Riyaziye, Framaz~ Almanca, İngilizce, . muallimi 
olmak isteyenler için 3 mayJS 930 tarihinde İstanbulda darülfü
nunda bir imtihan y:apılacal<br. Bu imtilian• girmek istiyenlerin: 

1 - Türle olmalan, 
2 - Y a9ları yirmiden aıai! ve 45 den yulean olmaması, 
3 - Bir cinayet Ye ya cünha ile muhlrum olmamıı l>ulunmalan, 
4 - Muallimlik etmiye mani unri ve ruhi arizalarla malul 

olnıamalan, 

S - Tam devreli resmi ve hususi lise, yedi senelik idadi, 
dört ve ya bet senelik muallim mektebi ıehadetnamesini haiz 
olmaları lizımdır. 

Muallim mektebi mezunlarının en az iki sene ilk mektep 
mualliınliği etmiş olmuı 9arttır. 

Bu suretle talip olanların, bir istida ile 25 Mao 930 tarihine. 
kadar maarif vekaletine müracaat etmeleri ve istidal.ırına aşağıda 
vazılan vesikaların aaıl ve ya tasdikli suretlerinin raptı la.zımdır. 

A ) Nufus teskereleri 
1 

B ) Muallimlik için sahhi bir ruanii olmadığtna dair Maarif idare
lerinden al.ı~~ak nümuneye göre tanzim edilmiş bir sıllhat raporu, 

C ) Hüsnuhal şehadetnamesi, ( halen memur ve muallim olan-
lar b,undan müstesnadır ) 

O ) ~aiz olduğu mektep şehadetnameleri ve ya tudikli suretleri, 
E ) Uç adet 4,5, 6 ebadında k.artonsus fotoğrafi, 
f ) Mahalli Maarif idaresinden taadikli fotoğraflı fit, 
6 _ imtihanı kazananlar her hangi bir dereceli mekteplerde 

muallimlik etmemişlerse bir sene müddetle herhangi bir orta 
dereceli mektepte muallim muavini olarak 20 lira maa,la istihdam 

edilecekler ve o ders senesi nihayetinde. talimatıaa nazaran 
muvaffa1'ı oldukları teay)iin edenler muallim ·olacaklardır. 

Mühimdir 
Belediye reislerine, 
çitçilere ve bahçe 

sahiplerine 
lkbsadi muvazenemizi temin 

etmek, paramızın barice git
mesine mani olmak için bir
çok ıeylerden tasarruf ediyor, 
elimizdekinden azami semere 
almayı gözcdiyoruz. 

Acaba bilgisizlik yüzünden 
hergün kaybolan servetlerin 

miktarını hiç düşünilyor. mu
yuz? Atmakta olduğumuz mü
zahrefat ve birçok şeylerin 
içinde büyük servetler saklıdır. 
Bunlardan istifade, bunları 

para haline getirmek ancak 
uşulünü, şeraitini bilmekle 
kabildir. 

İşte bu maksatla vücude 
getirilen Kaybolan servetler 

kitabı, bu ihtiyaca' salahiyetle 
cevap vereceR mükemmeliyet
tedir. 

Bu kitabı alan, içinde yazılı 
olanlardan yalnız. bir tanesini 
yapmakla parasının 10 mislini 
çıkartır. 

Fiatı 25, posta parasile 35 
kuruştur. İstanbul, Ankara 
caddesi Muallimler kitaphanesi. 

ihmal etmeyiniz 

l~zinc icraMndan . 

EJ;ined~ Derviş eaıa çiftliği 
K:emalettin Beyin Bergos kar
yesinden Berber Hüseyin Ağa 
zimmetinde çiftlik bedel ıcra· 
sandan borçlu bulundtığu 1.58'ıl 

Jira ile faiz ve mesarifin temini 
için teminat irae kılınmış olan 
o karyede camii kebir sokağın
da yemini Hacı Mehmet oğlu 
f.lüseyin Yesari ve arkaaı ve 
cephesı yol ile mahdut iki ta
rafı camakan ve iki tarafı ta
mik dıvarlı iki yüz lira irat ge
tirmekle müsait beş yüz lira 
kıymetli bir bap .Kalivehane ve 
o karye de Tokatlı mevl<iinde 
Şarkan Edremitli Hüseyin ve 
hali Garben Hacı Ethem Ağa
dan geçin Kamil Ağanın Meh
met Efendi şimalen Haydar 
Efendi cenuben saran İbraliim 
veresesinden geçen Edremitli 
Hüseyin Efendi ile mahdut dok-
san üç büyük ağacı pmil bin 
beş yüz seksen dört lira kıy
metli takriben on iki dönümlük 
bir kı'a zeytinlilC ve gene o 
köyde Söğütlü mevkiinde şarkan 
ve şiinalen Hoca İamailin Ah
met veresesi garben yol cenu
ben Hacı Ali Ağa ile ma!Jdut 
takriben yirmi bet dönümlük 
iki yüz elli lira kıymetli. hır k't
a palamutluk tarlanın 16-3-930 
tarihinde saat on beşte icra 
kılman oirinci artırmada kimse 
talip zuhur etmediğinden ikinci 
artırmada 27-4- 930 pazar gl.inü 
saat on beıtc Ezine icrasında 
icra kılınacaktır. Bu baptaki 
şartname 22- 3 • 930 den itiba
ren herkes tarafından görülebi· 
lereğind.en talip olanların müra
caat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. 

P.rofesö~ Doktor 

M. Lutfıi 
Gülhane ve Cerr.ıhpaşa h:ırnneleri 

Marazı tşerlh muallimi 
Dahllt •• intani hutalarını Cuma •• Puar
dan m...la hft"' ılln llddc11 eanra Dlnnyl'lu 
Şekerd Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

Telelon · l ~t. 223G 

a KROIK~f l~Kf lf ~l[~inDf Ki 

lotanta, fiazino ue Hile Dons sclo u 
Müzik muhtelif eğlence ve numaralarla her gün saat 

18 den 24 de Ye Cuma günleri de 13 ten 24 de kadar 
muhteşem bir surette dansla beraber devam eder. 

Sabahtan akşama kadar sayin husule getirdiği yor· 

a gunluğu izale etmek . ve ne~el~ vakit ( iyi ~ava. ve m~n: 
zarası çok gttzel ) geçınnek: ıltıyen her zevkı seJım sahıbı 
müıterilerimize ıalona her zaman uiramaları tavsiye 
olunur. 

Fi atlarımız. zannedildiğinden daha fazla 
ucuz ve ehvendir. 

Madariyet 

Emniyet Sandığı Emlak 
müzayedesi 

Kat'i f<arar ilanı 
MUzayede ikraz Merhunatın cins ve nev'i ile 

bedeli No. mevki ve müıtemilitı Borçlunun · 
l:.ira 
70 6222 Silivrikapıda Hancıkaragöz mahallesinde 

Hisardibi Silivril<apı sokağında eski 2, 
2 ve yeni 2. 4, 6 numaralı yilz seksen 
dokuz arşın arsa üzerinde iki dükkanı 
havi bir mağazanın tamamı. Fatma ve Ati ve H.1' 

105 8998 Y enikapıda Kitipkasım mahallesinde 
Sandıkbumu sokağında eski 38 ve 
yeni 40 numaralı altmış sekiz arşından 
ibaret yıkılmıı yalnız temelleri mevcut 
bir dUkkiiı mahallinin tamamı. Firdevs Han111' 

78 9963 Üskildarda Icadiye mahallasinde eski 
Yazmacı Avadis ve yeni Salkım soka· 
ğında eski 14 ve yeni 18 numaralı 
seneden bet yüz doksan yedi 
ar~ndan ibaret muhterik hane ar-
aaamın tamamı. Mm. Aleksaııdı' 

13(} 10029 E.renk6ytlnde İçerenköy mahallesinde 
mam sak«fırtda 6 ve y fit 27 

numaralı yUz on a11ın arsa üzerinde 

ahıap 2 kattan ibaret 4 oda 1 sofa 1 
mutfağı havi harap liir hanenin tama
mı (yalnız l>ir oda ikamete salih olup 
diğ~rleri harap ve mutfak münbedimdir ) Besim ,. 

48 10241 Huköy;de Şütlüce mahallesinde Demin
cioHanes sokağında eski 4, 6 ve yeni 
41, 43 numaralı 180 •l'fJndan ibaret 
yalnız temelleri mevcut ga:ıino ve hane 
arsasının tamamı. Mm. Serpuhi, Dikt-' 

ve Herant EfendıJel' 
214 10341 Gakiidarda Bulgurluda ~lemdağı cadae

Iİİlde 4&1, 46-2, 46-3 numaralı seksen 
81'f}D arsa Uzerinde 2 katta 3 odayı ve 
dört yüz otuz a11ın arsa Ozerinde kir .. 
gir 2 ahır ile 1 odayı havi bir fırının 
tamamı. lımail JJ 

118 11458 Yenikapı'da Çakırağa mahallesinde 
Cinga caddesinde eıki 40 ve yeni 62 
numaralı kırk altı arşın arsa üzerinde 
kirgir bir kattan ibaret üıtilnde anarin 
malı bir odayı ve bir kuyuyu havi bili 
hava bir dilkKinın tamamı. Hacı Şlikrll 8-

Yukarıda cins ve nev'ile meYki ve müıtemilitı yaulı etJJI~ 
hizalannda gösterilen Öedeller ile talipleri Ozerinde olup 9 rıiJ 
930 tarihine mtisadif çartaml>a günü saat on lfoçoktan itib•~ 
ruüıaY,edeye mUÖqeret olunarak saat on altıda kat'i kararlatl~ 
çek.itmesi mukarrer bulunduğµndan talip olanların mezkfır gilfl J 
saat on alhY,a kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 5J 
on altıdan ıonra vuku bulaeak müracaatların kabul edilmiyecJJ 
ve mezkur emllke enrelce talip olanların kat'i karar esna'Ji 
haıır bulUİlmadıltları ve başka talip zuhur eylediği takdirde e~,) ,. 
taliplerin müzayededen çcl<ilmiş addolunacak ları lüzumu ilin ~ 

Eııı a]j nıetruke miidiir1üğiinclc11: 

Satılık hane hissesi ~ 
Eminömmde Şeh Menmet Geylani mahallesinde Arpsc!it 

caddesinde kAin zemin katile beş kattan iöaret dokuz oda fili 
hill ve tahtında iki dükkanı müştemil Niiğde namile mafllf h• 1ıi1'. 
1200000 hisse itibarile Hazineye ait 113285 hissesinin bedeli ~e;;t_ 
taksitte ödcnrnelC üzere 3780 lira bedeli muhammen ile 16~4- ;fi' 
tarilii~ mUsadif çarşamba günü saat lii te müzayedei alenıY"e ,;ı 
satalacaktır taliplerin ° n7,SO hesabile teminat makbuzlarile fstaıı 
Emvali metruke satış komisyonana müracaat eylemelerı. 
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rnniyet sandıi?ı em- ~:.::~''"havi bir hanenin taMuatafa Ef. 
305 1575 260 ::~~~m~: 

160 384 20238 0.kDdarda Tenbel Hacımehmet b a 11 e 8 inde 

ıaA k mu'' zayedesı· mahallesinde eski Nalçacıçıkmaz ve caMadbdmeus:Ddidyee yeni Sarmaıık ıokajında eski 2 ve 
yeni 21 numaralı yetmif U'flD ana 

kat'i karar ilanı &zerinde abıap iki katta dart oda. ;;;, ;~4Y::: tki aofa bir mutfak bir kuyu ve 
ftru No. 

M11hımmen 
bedeli 
r.ıra 

Merbunatm cins ve nev'i ile Borçlunun lımi 
mevki ve müttemilib 

97 Atika2 Rumeli Kavakhiaan mahallesinde 
Hamam sokaj'ında eski 4 ve yeni 
2 numaralı yOz altmıt üç al'flndan 
ibaret mlinhedim hane arsauıun ta-

ıso 4214 ı6856 
mamı Hatiçe Makbule H. 

Pendikte Catra sokağında 15 nu· 
marah iki yflz yirmi d6rt aqm ana 
Ozerinde ikt buçuk katta 10 oda 2 
110fa 1 mutfak 1 kuyu ve 1ebea 
artında mllştemilib ve bin iki ylz 
yetmiş altı artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Ali V alfi B. 

IOQ 2395 16895 Betiktqta eski Rumali ve yeni Tllrkali 
maballesinde eski 6 ve yeni 10,12 
numaralı iki yfiz Uf1D ara üzerin
de abpp iki buçuk katta 1 blllljtl 
4 oda 1 sofa 1 mutfak, dijer bl-
lllğü keza 4 oda 1 sofa 1 mutfak 
ve yGz dokun arım bahçeyi havi 
1 çab albnda 2 b61ftkltı 1 hanenin 

ıes ı414 ı11ı1 
tamamı. Mustafa Ef. Hana H. 

Kumkapıda Tavaıi SOleymanağa 
mahallesinde Çeşme aokağında eski 
22 ve yeni 28 numaralı yüz alb 
artın arsa üzerinde klrtir 
Oç katta yedi oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu bir tq koridor 
Ye OD dokuz UflD bahçeyi haYi bir 

l'7Q 

192 

717 1825S 

hanenin tamamı. Rifat Ye Mehmet Efendiler 

Ü•ktldarda Muratreis mahallesinde 
Me.çiditerif aokapda e.ıö 21 mO-
kerrer ve yeni 23 numaralı albmf 

-..__..___,_,.........,.,~~Oç ar§lf:\ arsa üzerinde ahıap iki 
~ katta dart oda Wr mola ve 
otuz alb aqm arsa &zerinde bir 

988 18782 

827 19907 

~24 1~ 

mutfağı ve yilz on 1ekiz arpn bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Hatice H. 

Veli Riza Ef. 

İstinyede MabmutçaVUf aokajmcla 
eaki 99 ve yeni 100, 105 numaralı 
yGz on d6rt arşm ana llzerinde abfap 
üç katta alb oda iki sofayı Ye lrarp
aında beş yGz alb Uflll bahçeyi 
havi bir sahilbanenin tamamı, Ali Nuri B. 

ÜskOdarda Validei atik mahalle-
•inde Abacıdede sokatında eski 
17 Ye yeni 29 numaralı 1ebea 
beş IU'flD arsa üzerinde abtap bir 
bucuk katta Qç oda bir aofa bir 
mutfak bir kuyu ve iki ytlz yetmif 
bet artın bahçeyi havi natamam 
bir hanenin tamamı. Mehmet izzet Aja 

ı>a':'babçesinde eski Papbabçeai Ye 
yen~ s.ıtaniye sokağında eski 7 Ye 
yen~2 numaralı yetmif iki arpn ana 
ft~ennde ahşap bir kattan ibaret 

865 
1350 t 9365 

bır dOldrlıun tamamı. Zekiye ve Ratibe H.Jar 
Beyoglunda HO.eyinata maballe-

l50 
1638 19&s1 

sinde eski Bwblllder-· . 
• v -.ı ve yem 

V ışne sokağmda eski 6 mtlk 
ve yeni 24, 26 . numaralı ytlz ~~ 
arım arsa ilzennde klrııir bir 
katta üç oda ve altanda bir dllk
kanı havi · harap bir hanenin ta-
mamı. Mehmet Ye V e,ael Afalar 
Fenerde T evkiicafer maballeainde 
Frengoğlu sokağında eski 3 Ye 
yeni 5 numaralı doksan d6rt a'lın 
arsa üzerinde kirgir üç katta biri 
çatı odası olamak Dzere beş oda 
biri ufak olmak üzere iki aofa bir 
mutfak ve yedi artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

Eyüpaultanda Camiilkebir maballe
ainde eski Eyüp iskeleti ve yeni 
Camiikebir sokağında eski 13, 13 
mftkerrer ve yeni 13, 13-1 numa· 
ralı otuz beş Ufm arsa üzerinde 
kirgir üç katta iki oda ve altında . ......... .. . .., . .... . . 

• 

ytız kırk al'flll bahçeyi haYi harap maralı yirmi 
bir hanenin tamamL bir arıın ar-

Halil Hikmet Ef. Emine, Fatma, Aliye H. lar. u üzerinde 

60'2 1299 20306 OskOdarda Kazasker Abmetefendi Ostlerınde o-
mahallesinde Salı sokajında eski d ayı havi 
19-21, 19-21-1, 19-21·2 numaralı klrfir iki 
yaz· altaııt artm arsa üzerinde ah· dOkklnın bet 
f&P iki buçuk katta alb oda iki yGz yetmiı 
aofa bir mutfak bir kuyu ve yet· alb hisse iti-
mit &l'flD aru üzerinde diikkln ve 
oda ve yirmi bet artın ara üze- barile di>rt 
rinde bir mutfajı ve Oç yOz on Yüz s e k se n 
1ekiz artın bahçeyi havi bir hane- hiueai. Zebra, Sa-
nia tamamı. Fatma Sadiye H. ime, Seniha ve Se-

340 644 20378 Kuımpata K&çllkpiyale mahalle-
sinde Zincirlikuyu •ddeminde eski 
182 mtlkerrer 182 mlkerrer v.-; 
yeni 268, 270 namarab yetmif bet. 
arpn ana üzerinde ahpp llç katta 
bet oda iki sofa bir mutfak bir · 
kayaya Ye iki ytlz yetmİf bet al'flll 
bahçeyi havi bir hanenin ta•amı. F"ırden H. 

1725 5550 20389 Kabatqta Ômeravni elye.m Fat
mabatua mahallesinde Karaabalı 
aokajmda eski 32, 34, 36 mllkerrer; 
Ye yeni 32 numaralı iki yllz elli 
UfDI ana berinde ldrrir llç kat-: 
ta onild oda bir mutfak Ye albmf 
Uflll ana GzeriDde h•mam ft çam· 
qarlık ve iki Jllz dobu alflll 
bahçeyi havi bir hanenin tamanu. 

Mustafa, AB Beylerle Atiye H. 
'JIJ7 441 20412 Davutpapda Beyazıdı cedit mahal

le.iade Etyemez tekkesi sokajmda 8 
mak...-er ye yeni 12 numaralı yetmif , 
alb Uflll arsa Ozerinde alıpp bir 
buçuk katta üç oda bir ufak sofa bir 
IDUtfak ve yirmi ıekis arpn bibCe- • • 
Yİ haYi bir hanenin tamamı Necibe H. GallpEf. 

318 1138 20418 Kuımpqada Yeldeğirmeni mabal
leainde yeniçetme caddesinde eaki 
3 Ye yeııi 9 namarah tlç ytlz U'flll 
ana tlzerinde abfap iki baçuk kat· 
ta on oda iki aofa bir tatlık ikl 
ınatfak dört ylz elli IU'flll bahPJİ 
baYi bir benenin tamamı Sabire, Zelara Ye 

Zineti, Kıymet Hanımlarla HDaeyin Mazl6m B. 
306 60! 2003 Unkapanmda Hoca Halilaktar ma· 

lıalleainde Atlamatqa caddulnde, 
eski 3, 3 mOkerrer ve yeni 9, 9.J · 
numaralı doksan Uf1D ana llzeriıld~ 
abpp llç katta llç oda bir aofa bir 
mutfak bir kaya altında bir dik· 
klnı ve alb llJ1m aralıjı haYi bir 
hanenin tamamı 

Leman ve Rukiye Stınbale fümm•mr 
550 1800 20447 Kadık6ytinde Osmanağa maballe-

ıinde Kiğıtçıbqı sokajıada yeal 
22 numaralı doksan beş Uflll ara 

! Ozerinde abfap üç katta bet oda 
~ Uç 10fa bir mutfak bir daraca bir 
· bodnım ve otuz UflD bahçeyi haYi 

bir hanenin tamamı Ahmet Ef. 

1077 2535 20492 ÜıkDdarda Bu•gurlu Ümraniye ma· 
b..üeainde Yalnızservi aokatmda 

ı eaki 10 ve yeni 6, 8 numaralı yliı 
1ekaen &l'fJD ana Ozeriade bir katı 

. klrsir bir kah abpp olmak Bzere 
· ıki katta sekiz oda iki alon bir 
· mutfak ve iki yilz yetmif Oç artın 
ana Dzerinde ayn ayn birer katta 
duYU tqmdan mutf•k abın yirmi 
bin d6n0m bin yOz kırk yedi artın 
araziyi haYi bir k6fk0n tamamı. 

Mehmet Hakkı B. Hatice Fitnat H. 
100 3098 20506 Beyotluncla Ferik6y0nde Çifteceviz- · 

ter caddeainde eski 32 mükerrer 
ııumualı ,Oz artan arsa llzerinde kAgir 
maa bodrum dart buçuk katta 
dokuz oda biri ufak oJmak üzere 
2 .,fa t kiler 1 taşlak biri üat 
katta olmak üzere 2 mutfak ve 
albnda 1 diikkinı ve beş &l'flll 
arahiı havi 1 hanenin tamamı. Rffat B. 

mahat H.larla Hay• 
rettin B. 

620 ım 279 Kuım pata· 
da Bedrettin 
mahallesinde 
Yqmabıyı-
raa aokağm-
da eaki 24 
Ye yeni 42, 
44 numaralı 

1eben U'flll 

ana tberiD-
de ....., iç 

ltapık katta 
alb oda iki 
IOfa iç afak 
mutfak b i r 
tq antre ve 

iki UfDI ka-
dar aralatı 
havi bir ha-
aealll ..._ 
uu. Rahel H. 

120 588 297 Galatada Şe-
ldt Mehmet-
pqa mabal-ı 
........ u .. 
blppalar IO• 

kaimd• eski 
.. yeni 17 
Damarab elli 
altı arpa ar-

- laıriDcle klrp bir 
katta bir dtlk
ldma _, 
..... Bekir El. 

Yakanda ciu ve aevııe mefti 
" mOftemillb yazılı emllk 
............. ghterilen bedellerle 
talipleri &zerinde olup 9 nfaa 
930 tarihine mOaadif çarpmı,, 
pil saat on buçuktan itibaren 
mlzayedeye m6bqeret olanarak 
( muhammen kıymetlerlni geçtijl 
takdirde ) kat'i kararlannın çe
kilmesi mukarrer bulunduğundan 
talip olanlarm mezk6r ıtmde 
uat on altıya kadar sandık 
idaresine mOracaat eylemeleri 
Ye saat on altıdan ıonra vuku 
bula.cak mDracaatların kabul 
edilmiyeceği ve mezk6r emlike 
evvelce talip olanlann kat'ı karar 
esnasında hazır bulunmadıkları 
ve baıka talip zuhur eylediği 
takdirde evvelki taliplerin mllza· 
yededen çekilmit addolunacak· 
ları lüzumu illn olunur. 
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Galata. Voyvoda cadde& 
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Ma~~::;:ğ::r::: ;:~~;1nı2 HASAN ZEYTUN Yağı safı okkası ıoo:kurUşt-J 
Artık yemeklerde, sa'atalarda, tatlılarda, pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çıinkü pek saf ve halıstir. Şerbet gibi tat 

Hamıziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. MahlUt yağlardan tevekki etmek lazımdır. Te•eyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek lian ak 
Bilhassa içmek suretile Hasan :; eytin yağını doktor ar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bi ·hassa · karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bo' bol J-1 ı# 
zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve b ş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. Toptancı ara tenzilat. d == ~ -· 

Tahlisiye 
ğünden.: 

umum müdürlü- /stanbul Lima n,ı sahil sı~hiye merkezi 
sertebabetinden : 

Kumaşı mahfuz . ve membur · nümunesine tevfikan idarenin irae 
edeceği fabrikadan alınmak üzere idare müstahdemini için 225 ili 250 

takım yazlık e 'bise imali aleni surette münakasaya konulmuştur. 13 
nisan 930 pazar günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından talip· 
lerin şartnameleri görmek üzere yevmi mezkfıra kadar her gün 
Galatada Rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. 

500 teneke benzin münakasai aleniye soretife mübayaa edilecektir. Taliplerin · Şartnamesini al 
üzere her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağmda kiin merkezimiz levazım şube .. ine ve 111 

kasaya iştirak etmek için de yevmi münakasa olarak tesbit edilen 6 nisan 930 tarihine müs• 
pazar günü saat 14 te merkezi mezkiirda müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur· 

Devlet demiryolları. ve limanları 
Emniyet sandığı mü- umumi idaresinden: 
dürlüğünden : 3430 adet neşe "ı.avers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

.; • Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Ent n 1 v et san d 1 crı il ela nı ii n hal m e- D evlet demiryollara idaresinde yapılacakbr. . '.. .. ~ 

• • • • 

1 

• • ı · k l l 1 · ı Münakasaya iştirak . edeceklerin teklif metuplannı muvakkat 
rn u rı y (:l t,. sta J 1 \' p r 1 7" \ ' e 0( a c 1 l { gı ) 1 teminatlarını ayni günde aaat 15 e kadar münakasa komisyonuna 

11 j * r11 ~ r ı e"r o h11ad1ğı11 da il hey hu d ( ~ vermeleri lazımdı:-. 
•• · f · Talipler münakasa şartnamelerini ( Beş ) lira mukabilinde 

il l U fa 'C<i at O U rt Ol 3111 a "'1 İl et 11 O 1 ll 1 l ll r. Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, lstanbulda 

DeVJet: Demiryo :l arı ve lımanları 
um·umı iöaresinden:. ·. . . 

.... .. ... . 
F.ilyos · . Irmak hattı 120 -142,5 Km. ilerı a rası demir yol m· 

şaata kapQİ ı zarfıa münakasaya konmuştur. 
Münakasa: 14 Nısan pazartt\k~ü ~t\Pt '(> ~ Ankit.r1t,~a .Dev· 

let Dem!ryo{lan ida.resinde yapılfı<;tt.ktır. 

- · ' Münakasava iştirak edeceklerin teklif mektupl arını ve muvak
. kat t em.natJa,ruu ayni günde saat ' 15,30 a ' kadar münakas:ı komıs

yonuna verme eri laıımdır. 
Talipl e~ münakasa şartname1 erini 40 lira mukabilinde An karada 

Ma iye ve ~nı~hasebe işleri reis iğ i nden tedarik edebilırler.' 
----

D~Vlet demiryolJ.arı ve limari-
, l • 

Haydarpaşa veznesinden tedarik ebebi'irler. 

Evkaf umum müdür
lüğünden: 
Pazarlıkla kirave vt~rilP-ct~k emlak 

.ı 

1 - Çelebi allcttın maha1ı e8inde çiçek pazannda 16 No. mağa%a. 
2 - Bahçekapıda abacılarda münhedim halilar arsası. 
3 - Bayazıtta kaşıkçılarda 9 No. dükkan. 
4 - Mahmutpaşada sultan odaları. s. 22-24 No. dükkin. 
5 - Çarşıda kazazlarda 49 No. dükkan. 

·6 - Galatada yolcuzada mahallesinde iskender caddesinde 
1 No. garaj. • 

7 - Üsküc!arda bedestende 1 ve 6 No. dükkanlar. 
8 - İstinyede pazar kayığı iskele mahalli. 
Müddet: 9 nisan 930 çarşamba günü saat on dört buçuğa 

kadar. 
Yirmi gün müddetle i in edilen balada muharrer em ikin 

pazarlıkla kiraya verilmesine encü neni idar.ece karar verilmiştir. 
31:-3·9'.:iO tarihinde münakasası yapılacak olan Kayseri • Sivas hat· 

Talipler 1artnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ta .ep· 

ları uinum· idaresınden: 
... • J • • • 

tındaki mebani . inıaatı münakasasının 14 nisan 930 pazartesi gUnü !er ni dermeyan eylemek için İstanbu l Evkaf müdüriyetinde vakıf 
sa: t-16;30· a tehir edildiği ilin o.unur. akarlar müdürlüğüne müraraatları ilan olunur. 

n::::::::ll:rsrı:::H:ı:s::•::nıı:ın":ım::::::::n::e:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; E k f. ·· t · ı · t h kk d ı - t 1 k · ti ' ·· ı:::::::::n::::n::::: •• :!:::?.!::::::::::!i::=!::::::::!!::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x::::::: v a ve muş emı a ı a ın a ma uma a ma ıs yen er mu-
HH · ' ' m: zayede odasındaki ecri misil raporunu okuy~bılirler. 
~ ft· • ·:~Likör Fabrikası ~~ ~-K-~-~-a-w-.d-~-,~~-~-,-M-CÜ-~-n~~-~~SA_T_I_Ll_K~M-A_A_B_A_H_Ç_E __ A~H-Ş-AP 
ftll .. ·~. ' . . .• ıJ.nşa.at mu·n· akasa.St :~: ... :·:.~ .. ~.:··.·.~:··.: minden; İda rei lıususiye\'e :ıit 22soo lira GAZtNOVE KUYU im bedeli keşifli cümhuriye"t oteline müddeti 
••• 1 { . .... ihaı e~inde talip zuhur etmedi~i cihccıc Kartal malmüdürlü-
ı•= f ' .. .... ihale kanununa tevfikan bir ay zarfında 
ti!j Spİ 1. l0 \'e lSp.rlOlll JÇkilet' l llfı , SCll'l llnllf()} Jl l1J iiii pazarlıkla SJ tıf ması kararlaştınldığından 
H düdiiğüu<len: im taliplerin. 19 __ "!.san 930 ta rihine müsa~.if · ~ ş· · · · · . :::: J cumartesı gunu sa:ıt 1 S e kadar encu-

::: .. ışbde ınşa ,olunacak L1kör fabrıkası münakasaya konul- :m men ı· dai~ui ,. mürııc.ıatlan. 
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·T ahlısiye U. müdürlüğünden: 
idaremiz rııüstahdimini için ~25 ili 250 çift potın imali kapalı 

: z~rf usulile müQAkaaaya konulmuıtur. 9 nisan 1930 çarşamba günü 
saat tam 14 te zarfıar açılıp ihalesi icra kılınacağından taliplerın 

'. bu baptaki şartnameyi görmek üzere yevmi mezkura kadar her 
. gün Gatatada • Rıhtım caddesindeki ıdarei merkezi yeye müracaat
Jan ilin olunur. 

.Afyonkarahisar vilayetinden: 
Afyon·Şuhuf yolunun 0+000-2+000 kilometreleri arası tami

ratı 9-4-930 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin nafıa baş 
mühendisliğine ve talip olanların encümeni vilayete müracaatl~n 
ilin o.u nur. 

Emlak ve Ey
tam Bankası 

. ermHYr si l~,~~~,~~~ lürt liro8ı 
İhtiyat Akçesi 754,000 " ,, 

inşaat ve Emlak 
üzerine müsait feraitle 

Para ikraz eder 

Bılumum Bon~a muametôtı 
İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul: 3972 

ğiinden: · 
Kartalda istasyon cadde ve 

karşısında 32/16 No. lu tahmin 
edilen bedeli 1500 liradır. Be
deli muhammeninin % 715 pey 

1 akçesi, pazarlık sureti le 8 nısan 
930 sah günü saat 14 te kartal 
ına lmüdürJüğünde yapı acakbr • 

Satıhk hane 
Binbirdirek maha llesinde Diz

dariyede medrese sokağında bü-
yük dört oda ve nezareti kimi· 
leyi havi boş ve kirgir hane 
satıltktır. Talip olanlar Çemberli 

' taşta şeyih Şerafettin efendinin 
çayhanesinde Dizdariye muhtarı 
sabıkı Ali Rıza f>f e ldiye müra
caat eylemeleri i t n olunur. 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon : İst. 2622 

P yanko muuürlüğı1nd~n : 
milyon kağıt rozet tabı ite ' 
mikdarda toplu iğne mub•. 
edileceğinden taba ve i 
talip olacakların pey akç 
ile birlikte 29 • 3 - 930 cu 
tesi günü saat on dörtte p:} 
ko müdürlüğünde mütet 
mubayaat komisyonuna mür 
atları • 

Harita umum madürlüğDnden: 
Ankarada: Harita umulll 

dürlüğü Kartoğrafya ıubefİ ~ 
münhal olan ayda (70) iJa ( 
lira üçretı i harita yazıcılığına 
pı l acak müsabaka ile birisi 
nacaktır. 12 nisan-930 cudl 
günü saat (15) te müsa 
yapılacağından taliplerin o 
mezkur şube müdürlüğüne 1 
mu mfiracaat arı . ilan . olunur 

E11ip .•ulh matıkeme!ınden: M'' 
AgQp efendin n müddei• 
A!ekaandros efendi ale 
İkame eylediği alac,ak dav 
dan dolayı mUddeiateyhin 
metgahına gönderilen cc'p 
zahnna mahallesi muhtarı j 
mübaşiri tarafından ikameti'. 
meçhul olduğu şerh verilnJİf 
mahkemece tebıigabn ilinel' 
rasına karar verilmiş old 
dan yevmı muhakeme 
29-4-930 salı günü saat 11 
mahkemede isbatı vücut e 
ve yahut tarafından mus• 
bir vekil göndermesi aksi 1 
dird~ muameleyi kanuniye 
o unacağı ilin olunur· ~ 

lst ınbul d tSrdançü icra daire3i;JI 

Ta ia hanımın Mehmet I 
beyden borç aldığı para~~ f 
kahı ı vefaen fera eyledigı :ı 
dıklıda Yahya çelebi mab'!J 
nin sandıkçı ve tatar sokatı 
yeni 12 No lu muhterik ba01 f. 
sası 45 gün müddetle 111~ 
deye konarak 200 lira b .; 
talibi uhdesinde o!up bedt~1J 
zavedc haddi layıkında g6~~ 
diğinden müzaye denin bil/ 
müddetle temdidine kar•' r/, 
lerek müzayedeye koodlf / 
Hududu: Küıat edi ecek Y0

9 
ııf 

920, 897, 922, 126, 3, 88 1 
rita numaralı muhterik· bı0e 'I. 
safarile mahdut 139 metref.~1/ 
rip 4 16 lira 61 kuruş ııı1~~ 
muhammeneli olup yuıd~, I 
zamla talip olanlar ve d• ~ 
yade malumat almak istı1 P~ 

• • • 0flaJ .fJI 
kıymetı muhammenesının trZ' J 
betinde pey akçasını ve 9 4 of" 
dosya numarasi le İstanbul ,t ~ 
icra memurluğuna mUra~• ,-~ 
meleri ve 1-5-30 tiribiP .e ~,ti' 

· le• 14 ten 16 ya kadar ıh• 
yesi yapı acağı ilin olunur· ,1 

Mes'ul müdür: Refih JJll" 


