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Tayyare piyankosu dün çekildi 
Okuvucularımız kazanıp kıu.anma
dıklarını iç savıf amızda numara 
sıraıile dizilmiş muntazam cetvelde 

bulabilirler 
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Birşeyçı ünkü nıiting 
Bahri konferans sizlere ömür ! Kad~nlar haklarını tes'it etti er 

Erkekler, kadına verilen siyasi hakkı tes'itten 
geri durmadı; mitingde kadından fazla erkek 

bulunması bunu gösteriyordu 
E\'velki gece dağılmağa karar verdiler, salı 
günü son ve umumi bir içtima yapacaklar 

'-. 

~iliz murahha~1arı tahditli nasip olnuvan Pran~ız murahluular1' 
deniz kuvvetlerinden 

Saime H. nutuk 5Öylerken 
Cuma günü kadınların bir miting yapacağını ============= 

ve Kadın birli~inin bütün hanımları bu mitinge M. Sta V b 
iştirake davet ettiğini yazmıştık. ~=a=v=u=tl=u=k=

ta teceddüt 
~•tal Zogopeçeleri 
11d tarikatleri orta

an kaldırmağa 
\{arar verdi 

~. J<1ra 1 Zo<YO 
) \llltcı h 

•11 il\ &o Trıbon gazetesinin Ti-
~at, l.l~abirinden aldığı malii
."'"'to gore Arnavutluk Kıralı 
hı~ t 80tı zamanlarda bazı mü
la tctdd .. l • , ttlıştı ut erı başarmağa baş-
0ları br. Arnavutluk dahilinde 

~\ış liyük arazi taksim olun
" ' Otıd I 'ı>at1 an sonra kadınların 
tt aı. Rezrnelcrine kartı tedbir

'y nrnıştır. 
kı ak•nd • k taıi .1 a sadır olacak bir emri 
Cldını 1 

e bü~ün Arnavutlukta "1 ar .. 1 ~tıed·ı Yuz erini örtmekten 
dını~ ec~.ktir. Şimdiden birçok 

r()tllr, ~ YUılerini açmış bulunu· 
tıı ~ili( aıkında bu adet kami-
1\ır o acaktır. 

~I al, hoc l 
llrıa a arın da beyaz sa-:t lekk doJ~şmalarına muarız 

1111lt elerın k 
lr \'errn· apatılmasına 

~Yakın ış bulunmaktadır. 
L ~o na 

2
amana kadar Ahmet 

Q-ı· lllıle f 
~- 1 baıırda nıaru ol.an kıral, 
doıu11 Yalnı;ı; Zog namile 
[ llıaktad B l\Jt ır. unun sebebi 

tarafı 2 · 
ıncı ~ayıfamızdadır ] 

bir parça 
Londra, 10 (A.A) - Fransız ve İngiliz mu

rahhasları, Amerikan, Japon ve İtalyan murah
haslarile itilaf ederek müzakeratı hitama erdir
meyi bu gece kararlaştırmışlardır. Heyeti umu
miye içtimaı pazartesi veyahut salı günü aktedi
lecektir. O gün, konferans beş devletin mutabık 
kaldıkları noktalarla Uç devletin mutabık kaldık
ları noktaları ve iti.af hasal olmamıt olan nokta
ları kaydedecektir. Bu son nokta hakkmda Fran
sa, İngiltere ve İtalya diplomasi tarikile veyahut 
cemiyeti akvam vasıtasile yeni müzakerat icrasmı 
taahhüt etmektedırler. 

Dün içtima mahalli olarak intihap edilen An karad !l'I 
Sultanahmet meydanına sabah saat 9 dan iti- U 
baren kadınlar gelmeğe baş amış ve bir mürldet 
sonra meydan kesif bir erkek kalabaiığile dol
muştur. Tam saat 10 da orada hazır bulunan 
şehir bandosu tarafında İstiklal marşı çalınmış ve 
bunu müteakip Kadınlar birliği reisi Latife Bekir 
Hanım şu nutku söylemiştir: 

İçinden yeni bir it.i.UI m• .;-ıtoyur? 
Londra, 10 (A.A.) - Avam kamarasında M. 

Macdonald, Fransız, İtalyan ve İngiliz murahhas
ları arasında bütün heyetlerin Londrada bulun
durulmasının faydasız olduğunun karargir olmuş 
olduğunu beyan etmiş ve binnefce önümüzdeki 
hafta zarfında aktedilecek heyeti umumiye içti
maında şimdıye kadar hasıl olmuş o!an itilaflarıu 
imza edilmesi ve konferansın tehir o'unması hu
susunun teklif edileceğini söy:emiştir. Çünkü, 
Fransa, İtalya ve İngiltere, Amerika, Japonya ve 
lngiJtere arasında husule ge:en itilaf ile ahenk
tar bir iti'af elde etmek hususundaki mesailerine 
devam edecekl\!rdir. 

Ava n1 kamarası ne fikirde? 
M. Macdonald, imza edilmek üzere bulunan 

İngiliz - Amerikan - Japon iti ifı ahkamınan geçen 
eyliil ve T. evvel ayları zarfında icra edilmiş 
o an müzakeratta zikrolunan rakamlan pek ya
kından takip etmekte olduğunu tasrih etmiştir . 
Konff'ransın küşadındanberi, noktai nazar itilAfı 
mevcut bulunan ve müzakerabn tahdidi teslibata 
doğru terakkisine mani te9kil eden muhtelif me
seleler halledilmiştir. Bu meselelerin. tek bir 
yesika haline getiril~rek beş devlet tarafından 
ımza edilmesi ümidi vardır. ,, 

Muhafazakar ve liberal fırkaların nakili ke
lamları, M. Macdonald'i tebrik etmişler ve amele 
fırkası azası da hararetle alkışlimışlirdır. 

Çok mühim ve 
ihtiva 

«Aziz kardeşler; 
Pek yakın mazide kabuslar altmda inliyen 

milletimizin İstanbuldaki kardeşleri bu meydanda 

Mitigten di~er bir intiba 
toplanmıştı. Bu tarihi meydan bugün de o büyük 
milletin analarını ağuşuna alıyor. Fakat bu sefer 
vatani, içtimai vazifelerini yapmış, terakki yoluna 
girmiş bir milletin mesut anaları sıfatıle işte bu
giin şu meydanda bizler toplanıyoruz . '!"ür~ 
kadını kendine verilen bu hakkı, bu vazıfeyı 
vekarh bir surette temiz ellerle idare ede~ek 

esaslı 
ediyor 

( Alt tarafı 9 uncu sayıf ada ] 

ramı 

maddeleri 

Ankara, 11 (Baımuharririmiz
den) - Yeni iktısadı program 
meydana çıkmak üzeredir. ismet 
Pş. Hz lktısat vekili Beyin va
zıyeti hazıraya göre memleketin 
en küçüğünden en büyüğüne ka-

dar her tilrlll ikbsadi ihtiyaçla
nnı tetkik etmek ib:re hazırlamış 
olduğu 500 aayıfalık rapor üze
rinde bizzat çahımakta ve pro
gram eıaalannı tesbit etmekte
dir. Bu programan hedefi Tür-

kiye devletini ve devlete mer
but her türlü vasıtarı ve teşki
litlan, fertlerin refahını temin 
edecek bir bUyük makanizme 
haline getirmek olacaktır. 

[ Ah tarafı 2 inci sayıfaınızda J 

Robert kolej mü 
tevelli heyeti U. 
katibi hükumet 

merkezinde 
Robert kolej mektebinin Ame-
lcadaki mütevelli beyetirıı 

M. Stavb. 
katibi umumisi M. Stııvb ahiren 
Suriyedeki Amerikan mektebini 

teftiş ettikten sonra memleketi
mize gelmiş ve Ankaraya gide
rek hükumetle temas etmiştir 

M. Stayb'ın An'kara seyaha
tine Robert kolej mektebinin 

Türkçe kısmına riyeaset eden 
Hüseyin B. refakat etmiştir. 

M. Stavb Başvekil İsmet Pş. 
Hz. ni ziyaret ederak İstanbul ile 
izmirdeki Robert kolej mekteple-

rinin irfan hayatına bu günden 
dana faideli bir hale gelebilmesi 
için hükumetin noktai nazarını 
ve arzularını öğrenmek istemiştir. 

İsmet Paşa Hazretleri M. 
Stavb'ı hüsnü kabul ederek 

Maarif vekaleti ile temas etme
sini tavsiye etmiştir. 

Müteakiben M. Stavb Maarif 
vakili Cemal Hüsnü Beyle görüş-

müştür; ona da maksadını izah 
etmiştir. Cemal Hiisnü Bey de 
bu Uç Amerikan mektebinin 
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iktısat programı 
( Üstarafı 1 inci sayıf a ızdadır 

Bu program fırka ve mecliı 
tarafından kabul ve tasdik edil
dikten soara hem Halk fırkaıı-

nm hem de CÜmhuriyet deYle\i
nİn iktaaadi sahada reımi rapo
ru olarak ilin edilecektir. Va-

kıa programım tamamen tatbiki 
ıçın 500 milyon lira kadar 
bir paranın ıarfı lizım geleceği 

tahmin ediliyor, bunan için pro-
2f&mın bir ıe11e zarfında ikmali 
me•zuu bahsolamaz:. Hiç olmaz-

ıa oa oa bet ıene muntazaman 
ayai eaaıların tatbikatı yolunda 
çalıımak lizımdır • 

Bununla beraber program mu
cibince daha ilk ıeneler zarfın
da yapılması mümkün olan öyle 

itler vardır ki yalnız bualarm fl
liyat sahasında tahakkuku mem-

leketin iktısadi vaziyetinde bü
yUk bir salih temin edecektir. 

Bilfarz Ziraat bankasının ser
mayesinin 70 milyon lira arttı
nlarak ve ikra:ıat usul!erini ba
sitleştirerek doğrudan doğruya 
kilçllık zürraa yardım edebilecek 

hale kalbedilmesi bu cümleden
dir. Soı ra devletin elinde bulu
n11n 4imendiferlerin nakliyat ta
rifelerini ucuzlatarak memleket 
istihsalitmdan herkes için aza-

mi istifade yolu açmak müm
kündür. Kezalik mevcut vergi er 
içinde iklısadi hayatımızı tazyik 
edenlerin bu sene mümkün ol
masa bile gelecek sene mutlaka 
ıslahına çare bulunabilecektir. 

Yalnız burada kaydettiğim bu 
misaller yeni programın tE-sbiti 

ve kabu~ü ile Türkiye devletinin 
iktısadi noktai nazarından tama

mile yeni bir ıekil ve manzara 
alacağını göstermeğe kafi gelir. 
Bu program tesb t ve ilan edil-

diği zaman birçok kimseler 
iktısadi sahada şimdiye kadar 
ıılahına imkan görmedikleri 
mlitkülatların muhakkak surette 
bertaraf edileceğini anlıyacak
lardır. 

VAKiT ın telgraf ve telefon ha re 
I"""'ahorda atefıin bir nutuk 

~--~-·-----~--
Halk ecnehi n1ensucatına karşı hoykot yapacak 

Lahor,, 11 ( A.A) - Dün akıam binlerce kimse Pundi, Mohan 
Malabiyasın irat ettiği nutku dinlemiştir. Mumaileyhin nutkunda 
balkı ecnebi menıucatma karşı boykot yapmağa teşvik etmiş ve 
milletin lngilizleri tuz resmini kUutıU içkilerin satışını ve ecnebi 
mensucatının ithalini ilga ctmeğe icbar eylemek suretile Gandiyi 
tebcil etmeleri lizımgeldiğini ve bu takdirde ecnebi mensucatı 
ithal eden tacirlerin Hint iplikhanelcrine siparişlerde buunmak 
mecburiyetinde kalacaklanoı ıöylemiştir. 

]Pneral Kut)1 epof 
Hakkında verilen istizah 

takriri 
Pariı, 10 (A.A) - Mebu,ılar

Jan birisinin, Jeneral Kutyepofun 
kaçınlmasına ait istizah takriri· 
nin ne zaman müzakere edile-. 
ceğini sorması Uıerine M. Tar
diyö, meclisin meıguliycti dola
yııile bu suale katiyetle cevap 
veremiyeceğini ve icap ettiği 

takdirde polis müdürüniln son de
fa vermit olduğu malumatı tek
rar ile iktifa edeceğini ıöyle

rn' ttir. 

İ 1) g· İ 1 t (l f' p J~ ll S )Ta 

Aralarındaki n1üzakere 
iler1ivor nıuş 

Londra, 10· ( A.A) - Sovyet 
sefareti, Evening niyuz gaze
tesine, İııgilitcre ile Rusya ara
smda bir ticaret muahadesi akdi 
zımnında cereyan etmekte olan 
mUzakeratm memnuniyetbahş 
bir surette devam etmekte 
olduğunu ve pek yakında · bir 
itillf basıl olacağını bildirmiştir. 

Hindistan da tevkifler 
Bonbay, 10 ( A.A) - Polis, 

milli kongre binasında taharriyat 
icra etmiş ve kongre kitibi ile 
milli milis kumandanını tevkif 
etmiıtir. 

• 

lk:tısat vekili 
Adana seyahatin

den döndü ·-

Büyük ikr.tnıiye 
çık:ıc,ık -- Bir ihtiy:t 
fış dolahı başında dıı 

Tayyare piyankosupun OÇ 

keş1 desine dün öğleden 
saat birde darülfünun konf 
salonunda başlanmıştır. 

Vekil B. f evz ve bereket- olması dolayısile salon erk 
tamamen dolmuştur. ten çok ınenu"?undur 

Keşideden e\ vel salona 
Ankara, 11 (Telefon) - lktı- ihtiyar bir adam, fişlerin 

sat vekili ve berabeı-indeki h~- duğu dolapların başında 
yet bugün Adanadan döndü. rini açarak büyük ikraıPİ 
Kendisi c göriiştüm. Şunları kendis"ne isabet etmesi içio 
söyledi : etmiş, ihtiyarın bu hali sal 

"Bu sahayı görmemiz lazımdı. bu unanları bir hayli güld 
Ben de en ehemmiyetli bir sa- tür. Duadan sonra ihtiyarı 
ha olan bu yerleri tetkik ettim. laplara yakm bir yere otu 
Neticeden memnunum . İcap tali kuşunun kendisine k 
eden tetbirleri alacağız.,. sını beklemiştir. Fakat kof 

Vekil B. müsteşar Ihsan Abi- türlü başına konmamııbr. 
din Beye, içerisinde, başakları · 

Keşideye saat birde 
mış 800 numara çekil 

yemekle meşgul Sune ha- Dün yalnız iki büyük ik·__.., ....... 
şereleri bulunan bir kutu verdi çıkmııtır . 
ve vekalet erkanına bu sene On bin lira 
feyz ve bereketin çok cömert lira 39013 numaraya 
olduğunu söyledi. mıtbr . On bin lira kaP"j 

Şakir B. , akşam Başvekilf-1 biletin bir parçası iş ba'-J 
mizi ziyaret ederek tetkikabnın tüccar Hüseyin bey dedir· 
neticesini bildirdi. bilet malftl Gazi Naz:mi Niste bir hadise 

ital\ra konsolosa- Kız lisesinde müsamere 
kişesinden satılmıştır • 

Keıideye bu sabah saat 
kuzda devam edilecektir . 

[ Duo kazanan num . 
nesini taslad1lar 
Nis, 1 O (A.A) - Dün akıam 

20 kadar şahıs ltalya konıoloıa· 
nesini taşa tutmuılar ve camla
rını kırmışlardır. iki polis, vak'a 
mahalline koşarak mütecavizler· 
den ikisini yakalamıtlar ise de 
bunlar her türln beyanatta bu
lunmaktan is inkaf etmişler ve 
hüviyetleri meçhul bulunmakta· 
dır. ---

Treni durdurn1uşlar 
Malpur, 11 (A.A) - Demir

yolu amelesinden 24 grevci 
yolu keserek Hapri iıtaayonu 

yakınında Kalkilta, Bombay poıtn' 
trenini durdurmuı' ardır. Polis 
gelir gelmez irevciler ıavuşmuş
lardır. 

.ı.anbul Kız lisesi 10 nuncu sınıf talebelsi dün öğleden sonra 
meKtepte bir müsamere vermişlerdir. Mnsamere dolgun bir 
protramla yapılmıı ve çok güzel olmuıtur. 

listesi " 9 " uncu sabi 
dedir. 

Hrnouutlu~ıo lece~ 
[ Üsttararı 1 inci say1famızdadı1 

malum değilse de onun 
etmek istediği hanedanın 
hanedanı unvanue tanın 

istediği atikArdır. ~ 
Vakıt - Amerika gaıe~ 

nin verdiği mal6mat eğer 
ise bu habere oldukça eh "~ 
vermek lizımdır. Zıra mot~ 
Arnavutlar araıında kadı'J 
peçesiz gezmeıini temin ep•f 
küldür. 

Diğer taraftan Aro• 
baştan başa Bektaşi tekk 
doludur. -------

Kapa uçan düşes 
timdi olduğu gibi liyik kalmasını Oran, 11 (A.A) - Tayyare 
ve daha ziyade pratik Ameri11:an ile Kap'a iitme te o'an düıeı 
tarzı t.erbiyesinin bu mekteplerde dö Betfort saat 6,50 de Tunusa 

· Kız liaeıi talebesi dünkü müsamerelerine istiklal tablosile 
baılamlflar ve hararetle alkışlanouşlardır. Bundan sonra talebeden 
bir hanım ( Gurbetteki kuş ) ismindeki şiiri muvaffakiyetle okumuş, 
müteakiben ( Meçhul ) isimli bir perdelik piyesle ( Asri hülyalar ) 
komedisi temsil edilmiş, takdirlerle seyredilmiştir. Bu arada 
zeybek raksı oynanmış, piyanoda bazı parçalar ça mmıştır. 

İzmir liıer gittilet 
HUkQmetten bazı teme 

bulunan İzmir ticaret b• 
Ankara dan ıebrimize .~~ J 
yazmıştık. Heyet dnn GO~ 
vapurile l•mire avdet e~ ~tatbiki arzusunu izhnr ctm"ştir. müteveccihen hareket etmittir. 

~=-==~ 

büyütsek olmaz mı ? Yavrunuza 
niçin kıyacaksınız? Masumun ne 
kabahati var.. Niçin kendi gü
nahkarınıım cezasını ona çek
tireceksiniz ? 

ren uezih kalanlar bu fena an
ların tesadüf şeametlcrinden 
kurtulabilmiş olanlardır. 

V AKı 1 ııı tetı 'kasu 146 
Salih Şekur ilk itirafın 

ağırlığını yırttıktan sonra bu 
tektirli nasıh ... tlerin önünde si
nirlenmekten kendini alamıyarak: 

Avnüsselah - Evet saadet, 
lmet, tesadüt denilen böyle 

bır şeyler vardır. Fakat çok de
fa da iyilikleri, fenalıkları uğuı-
ları, uğutt:ıuz ukl.:m kendi fiille· 
rımizle yaratırız .. 

Avnüsselah - Emin ·~ ~ 
biz burada arzi, semavi b~ 
kanunla mukayyet olrııj% 
yalnız vicdanlarımızın se~ 
giden serbest bir jüri be1. ~ ~ 
Yalnız bir doktora frent,~ 
bir hastalık nasıl açılırsa,~~ 
öylece bütün pıhtıları, 1~ L, 

kangrenlerile önümüze lı0 Q 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Salih Şe,cfırun titriyen dudak

larından nihayet şu sözler dö
küldü: 

- Hanım hamildir düşürmek 
istıyoruı. 

Avnü11elih bir az taaccüble: 
- Niçin dütürmek istiyor

sunuz amcanız bu ıskata razimi? 
- Amcam on bir aydır İs· 

tanbulda yoktur.. Zevcesi dört 
aylık ıebedir .• 

Hı macera aydınlanıyor. 
AvnUsaellh bir az kaı çata

rak: 
- Demek Vebbiye Ömer H. 

zevcinin gaybubetinden yedi ay 
sonra gebe kalmııtır. 

Salih Şekur - Evet. .• 
Avnliuefih - Kimden ? 
Bu kıHcık istifham aalonun 

içinde iri bir kilise çanı gibi 
' r çalkantı yaptı. Gene sanki 

her şey çıkacak cevabı bekli
yordu .. 

Salih Şekur terlerini ıilerek 
yarı anlaşılır bir sesle: 

- Benden ... 
Dedi. Şimdi mesele-nin üzerine 

bütün şafak a\mıştı .. 
Avnü11elih yüıüaün tevbihkir 

çatkınlığmı arttırarak: 

- Ay efendim dlinyada gebe 
koyacak kadın mı kalmadı da ... 
Amcanızın haremine niçin bu 
tecavüzü reva ıördünüz?. Ken
di kendinize ihdas ettiğiniı; bu 
vaıiyet ağırdır. Çocuğu dütilrl
mekle maceranın vehameti ber
taraf edilmif olama&. 

Bir kadını gayri mqru ıurette 
gebe koymak bir cürüm, ıuab 
ceninıe bir cinayettir.. Hamil 
vaktini bekleyip çocuiu burada 
gizlice doğurtsak ve gene ~izlice 

- İnsan irade sahibi midır? 
Değil midir? Bu münakaşayı fi
lozoflara bırakarak bu noktada 1 

kısaca kendi kanaatimi söylemek 
lizım ıetirse diyeceğim ki her 
insan her zaman iradesine malik 
bir aıataJuk değildir. Madem ki 
biz insar.lür hepimiz etten, si
nirden yapılmıt kimıeleriz.. En 
metin zannettiklerimizin bir zaaf 
dakikaları olduğuna inanmalı ve 
bulutlar arasmda uçanlann bir

denbire çamurlara dtııtOklerine 
taşmamalıdır. Yer yüzOnde sti
rllaen insan ne kadar afifleı
miye uğra9aa gökte mevcudi
yetleri farzedileo meleklere ben
ziyemez. 

Hayatta insanı uçurumlara 
çeken fellket anları, meş'um 

teaadüfler vardır. Cismen, fik . 

Sahh Şekur - Efendim me.ce
raayı arzedeyim. Vıcdanıuızdnn 
doğacak bitaraf hükmün önünde 
baş eğeceğimi göreceks·niz .. La
kin gökte değil yerdeyiz. Me
lek deği. insamı. Adaletinizin 
semavi değil ~rı\ o acağma in
tizardayım. 

Avnüsselah Ne demek? 
Semavi ile arzi adaleti biribirin
den ayırır mısınız? 

Salih Şekür - Semavi ada
let bir fiilin doğduğu sebepleri 
araştırmaksızın faili cezalandı

nr. Arzi adalet insanlarm hılki 
zaaflarını, birçok cürümlerin sa
iklerini tetkik ede ede gördüğü 
hakikatler önünde mes'uliyet 
meselesine git gide fevkalade 
ehemmiyet vererek günden gü
ne tiddetini kaybetmektedir. 

dır. . ef/ 
Snlih Şekfır - Pekı 

., tJJ•' JI 
hiç birşey saklamıyacal' .0 ,. 

İki günahkar genç d~ 
rin biri birinin yüzüne b• z;-1~ 
Erkeğin bu istif hamlı g ~ 'JI. 
de sanki hepsini sör:;_,f 1 
gibi bır mana vardı. lı' I 
dm bu sualin önünd~? O 
gibi hemen başını eğ ı. . ti' 

k• I; 11 san ı: ıııe~ 

- Nasıl istersen de . ..r 
"b"d" _,.ı,,· yor gı ı ı .. ·rıe tC? ~ 

Salih Şekür men<h 1 .p 
ni bir daha silerek ."'1 
sesle söze girişti: J-1~· 

- Vehbiye ~aıe~. IJO>:""'ıt' 
bir mahallede do~durkell ~1"'1 
Daha mektebe gıde biribit"" · 
li birer incizapla [B ff('' 
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arice ecnebi parası ve tahvilat kaçıran bir şebeke yakaland 
anıbiyo murakabe heyetinin 

tutturduğu 1<:açakçılar 

e\1ere vapurunda 

. Rum tevkif edildi 

lkatın bugan ikmal 

ite "14sına ve diğer şebe
etr adının meydana 

{ı karılma la rına 
intizar ediliyor 

.l\amoıyo muralf_abe heytti reisi 

" Nurullah E~at B. 
r'hli& beşinci şube müdüriyeti dün kambiyo murakabe 
, eyeu reisi Nurullah Esat beyin ihbarı üzerine tehrl-

·~," ~arice para, çek, tahvil6t ve kıymetli evrak ka91rmak 
•" bır şebekeyi meydana 91karmıştır. Şebekenin uzuvla
~ ~lan Alekssndros ve Aleko dün Yunanistana hareket S Uzere olan Tevere vapuruna binerlerken kendilerini 
~ 8den polisler tarafından tutulmutlar ve polis müdüri-

Ql getirilmişlerdir. 
~e~ıerinde Yunan tahvilAtı, hir miktar ecnebi parası ve 
'' ~.tıı esham çıkmıştır. Bunların teriklerinden olan diOer 

•t~•kçı da tesbit olunmuştur. Polis ve borsa murakabe 
a.,' tahkikata ehemmiyetle devam etmektedir. 
ı, rtıeseıe hakkında Nurullah Esat bey bir muharririmize 
,, "' •öylemiştir : 
~ "'1enıleketimizden tahvil At ve para kaçıran bazı kimse
'~k.k~nda tahkikata başladık. Yarın daha fazla malOmat 
it\ lırını. Tahkikatı süratle ikmal edecek ve bunları k6mi-

8Ydana çıkaracaöız 1 ,, 

Bir gün içinde .• 
'tanbuldan Parise gif•. 
llıek mümkün olabilecek 

Yeni bir hava hattı ihdas ediliyor 
için de Sofyadan lstanbula ka
dar olan mesafede her 5o ki· 
lometreye bir fener koymak li
zımdır ki, pilot gece yolunu ta
yin edebilsin. Bu tuavvunımuz 
husul bulursa asıl gayemize 
yaklaşmıı oluyoruz. O da Paria
Hindiatan hattının tesisidir. Bu 
bat yapılabilirse Paris - latanbul 
1 günde, İstanbul - Bağdad ta 

~ C, l b 1 günde yapılabilecek ki 2 giin-
~ ... f.t; · N. A. tayyare şirketi de Paristen Bağdata gidilebile.
~ ~ . ~bul arasında yeni bir cektir. Bilhassa postacılık ve 
k' ·~ h~n hazırlıklara baılamiş- ticaret noktai nazanndan bu 
~ttiıı ~ ~rojesi yakında htı- çok mühimdir. 
~~ k asvı~ine arzedilecektir. mı? Şirketinizde Ttırk pilot var 

~ lb~ ... tndısile görüşen bir 
~ ı:oa)a ~trı0 iı.e, Şirket miidürü - Evet iki Türk pilot var 
f". ·~ı.ı r ti ki çok iyi ve eski tayyareciler-' ıtut :n er şu izahatta bu- dir. İsimleri ihya ve Ba.ri bey-

\dtb· •tis 1 }erdir. BUtün pilotlanmız eski 
~i~ •liıaek stanbul hattını tesis ve ıyı pilotlardır. Şuraya dikka-
~ ty i'a hnvacılak için mühim tinizi celbederim ki 6 senedir 
\ '~i'Ya~rnış olacağız. Çünkü şirketimizde biç bir tek kaza 

1 \~t~tir at bir günde yapıla- olmamııtır. 
~ tdir. le rnesafe 3000 kilo- Esasen seyyahlar Ye bir defa 

· 8'~'bııı 3 30ıahedeyim. Paristen vesaitimizle seyahat etmiı olan-
.~~b • u d lar tayyare seyahatini tercih e-

Urg n a kalkılacak diyorlar. 
'I \ 'dıkta' Bükreş, Sofyaya Çilnkü zamandan çok kazanı-
l Y tşil~ .. sonra akşam saat 11 lıyor ve katiyen bir tehlike de 
1 htı hık oye gelinecektir ki yok. Sonra t~.A b-L.·-ı m ....... a-

~-QJı.ı arı 20 , AUi AA'f ...._. 
' lıkab saat dE:mektir. lar, bilhassa lstanbulun ki hari-

j,tı' ~ bir ele fstanbuldan kal- kulide güzeldir. 
t' ~l So Yolcu aksam U - - -------" .ııı ' .. 22 d . b ';it ~dt'-Ptrıak a ~ Parıse, Prağ- Hamursuz ayramı 

llerı· 1 rtilc ayni ak•aın Y &rın Musevilerin hamursuz •ne p y 

\'~Par k' ve 2"ister. aktar- bayır..mıd•.1 Museviler 8 giin de-
~b·ı· a n,, t 
~ 1 •r. " • e Londraya vameden ve kl!'ndHeri için pek 
atili" ki b b 't Uyor ki k• mükaddes Hydı aPJ u ayramda 
hbat . ısa l.r Z&IJ\4'n- eski bir an'·•ne)e tevfikn!! ek-

hQkrallıet~:ılebilecektir. Yal- mek yerine yalnız hamunu:ı 
de et _g~ce s...f~rler::ıe yerler vak'anıu adı ıadur: 

nıesı ıA d 

< • ·~'\fjlfr 

Anketi111iz·. .. 

Her erkeğe naza
ran kadın nedir? 

Genç ec.zacılanmızdan Niza
mettin Bey ilaç gibi müessir 
söz ıöyUiyor. Muhakkak ki re
çetesi kendindendir. Bakınız: 

- Benim için kadın fizyolojik 
bir ihtiyaçtır. Ve benim için 
kadında fikirden ziyade his galip 
olduğu için hepsi aşağı yukarı 
aynıdır. Bir kadın icin fikir sa
hibi olmak ihtimalini kendimde 
giirmüyorum. 

His ile fikir söylenemez. 

* 
Elhamra sineması miidUrU Os-

man B., bir iş adamı olduğunu 
-kadın için bile-ıu sözlerle anlat
mıyor mu? 

- Benim için, diyor, kadın, 
hissi filimlerin en dayanılmaz 
propağaoda vasıtasıdır.,, 

Hayatta kadın filimde kadın. 
Biraz doğru değil mi 7 Çok. • 

Fa. 

Profesör Bove 
Pazartesi günü ge]iyor 

lsviçrede, Jan Jak Ruso ens
titüsü müdürü Pr. Bovenin lz
mirde bulunduğunu, tetkikat 
yapbğını ve mühim mevzular 
O.zerinde bet konferans verdiğini 
yazmııbk . Haber aldığımıza 
göre Profesör Bove yann İzmir
deıt ,.kimi7A hareket;. edecek 
Ye pazartesi gUnft gelecektir. 
Profesör ayni gtınde ilk konfe
ransını Darülfünwı konferans 
salonunda verecektir. 

f Istanbulun ha vatı 
Bu nasıl Türkçe 

Tatlı au Ttırkçeai son za
manlarda hayli aldı yürüdü. 
Türkçe terkip kaidelerinden bi
haber olan bir takım düzme ka
lemlerden çıkan Frenk taklidi 
tabir Ye ifadeler şehrin bir çok 
yerlerinde zaman zaman göz· 
!erimize arpa çöpü gibi batmak
tadır. İşte bunlardan birisini de 
reaimde görüyorsunuz. 

bir bayat süren Yahudi kavmi
ni bir sabah Mısırdan Nilin 
öbür sahiline atıran Musa ya
nındaki firarilerle beraber o 
sabah acele ile ekmeğine (ek
tim it maya) koyamamıf. Maa
mafih günden gllne bu an•aneye 
riayet azalmakta ve ekser mu
aeviler hamursuzda da ekmek 
yemektedirler. 

" Voyvo ! ,, kelimesinde 
çıkan ilk dava 

Ebe Zoiçe H. iki kadın ile iki erkeğ· 
mahkemeye verdi 

Hakimler "Voyvo ! ,, demenin hakaret ol r 

olmadığını kararlaştıracaklar 

Zoiçe H. Adlive bl11asından ~ken 
Zoiçe H. isminde bir ebe , madiği anlqılaaakhr. Bu itibarla 

müddei umumiliğe bir istida dava, dikkate layıkbr. 
vererek Elisayi, Aniça H.larla loiçe H. tarafından açılan 
Dimitri ve Sarafiı:ıı Ef.ler aleJ· dava, aon zamanlarda bir ç1>k 
hine bir hakaret dava11 açmıı- kitinin afzmdan dltmiyen bu 

br • kelimeden dolayı latanbulda ilk 
Davanın mevzuu, merak uyan- açılan dav'adır. Bakalım mahke-

dıracak mahiyettedir. Zoiçe H., me De karar Yerecek 1 
aralanndakt bir muhakemeden 
çıktıktan sonra, bu dört kişini-

nin arkasından "Voyvo, voyvo!" 
diye bağırmak auretile kendisile 
alay ettiklerini, bu suretle ba
kuete uğradığını iddia ediyor. 

Müddei umumilik , istidayı 

Sultanahrnet birinci sulh ceza 
crahkemeıine gönderrniı, dava
nın karışıklı bazı davalarla bir· 
likte rü•yetine başlanmqbr. 

Hakim Sait B. , mahkemede 
hazır bulunan ebe Zoiçe H.a 
davasını anlatmasını bildirmiş, 

Zoriçe H. , yanayakıla şunları 

söylemiştir : 
- Peıim sıra koı idorlarda 

"Voyvo, voyvo 1 ,, diye bağır-

dılar, beni kepaze ettiler. Bun
dan büyük hakaret olur mu ? 
Ben ebelikle meşgul olur, na
muslu bir kadınım. Şerefim var, 
haysiyetim var . Bu hakarete 
karşı size müracaat ediyorum. 
Ne ceza vermek ]azımsa veriniz, 
Efendim ! 

Dava edilenler, «Voyvo»lafmı 
iki defa değil, bir defa bi le 
ağızlarına almadık la ram söyle-
mişler, hakim, Zoiçe H.m gös
terdıği tahitleri çağırmağa karar 
vermiştir. Muhakemeye mayısın 
birinci günü saat on dörtte de
vam olunacaktır. 

Dava edilenlerin Zoiçe H.a 
" Voyvo ,, dedikleri şahitlerin 
ıfadelerile sabit olursa, verilecek 

kararla " Voyvo u nun kanunen 
ceza verilmesini icap ettiren 
hakaret kelimelerinden olup ol-

Yeşil gün 
-·-Hilali Ahdar 18 ni

sana hazırlanıyor 
Dün program yapıldı 

HilAli Ahdar cemiyeti 
idare heyeti dün top!anmış, 
18 nisan cuma günü Y e~il Giin 
olması do layısile bir program 
hazırlamıştır perşembe gunu 
mekteplerde içki aleyhinde 
k~nferaoslar; verilecek, cuma 
günü ıinemalarda içki aleyhinde 
filmler gösterilec~k öğleden 
sonra bir vapur gezintisi yapıla
cakbr. Geç v3.kte kadar süre
cek olan bu gezinti esnasında 

ayran ve limonata içilecektir. L------~a_zı_nı_ır.:..;:·...:B=.=un~u~n~-!.F~ir~a:.:_•~'1n~u~n~t=e~t:ı~işt1e tahammülse,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 



Güzel bir misal 
Robert kolej mekteplerinin 

Amerikadaki mütevelli he
yeti İstanbul ve İzmir de bulu
nan irfan ve te~biye müessese
lerinin tanzimi noktasından çok 
eri ~ir karar vermiştir. Esasen 
şımdıye kadar ecnebi mektep
lerinde terbiye sistemlerinin mil
lileştirilmesi maksadı ile hüku
metçe alınan kararlara tevfiki 
hareket ederek tedrisat prog
ramlannı tamamen değiştirmiş 
olan bu idare, memleketimizin 
milli ve mahalli ihtiyaçlannı 
tatmin edebilmek için daha ne 
ıslahata lilzum gördüğümüzü 
tahkik etmeğe ve bu tahkikabn 
neticesine göre Robert kolej 
mektebinin progarmlannı ve 
teşkilabnı ikmal eylemeğe az
metmiştir. 

İşte sırf bu maksatla mUte
velli heyetinin umumi katibi M. 
Stav~ son günlerde Suriye 
tarıkıle Türkiyeye gelerek 
lstanbul ve lzmirdeki mektep
lerden refakatine aldığı bir 
h~ye~le beraber Ankaraya 
gıtmış ve hükumetimizin fikir 
ve arzulannı tetkik etmiştir. 
. ~obert kolej heyeti idare

sı.nın bu teşebbüsünü büyük 
bır takdir ile kaydederiz. Yeni 
Türkiyenin istihlastan sonra 
siyttsi, içtimai sahalarda yaptığı 
inkıliiplar yllksek ve medeni 
memleketlerin ve milletlerin 
ilimlerinden, irfanlanndan her 
suretle istifade etmek azim ve 
karannda bulunduğunu göster
miştir. Binaenaleyh Amerika gibi 
terakkiyatı biltün garp milJetle-
rinin bile hayret ve takdirlerini 
celbeden bir memleketten ya
nnki Türk neslini yetiştirmek 

., için gelecek yardımı memnuni
yetle karşılamak tabiidir. 
Şu kadar var ki l,ıu ta,rzd.aki 

yardımların hakikaten memleke
timiz için faideli olabilmesi milli 
ve mahalli ihtiyaçlara tevafuk 
etmesi ile mümkün olabilir. Bu 
noktai nazardan Rebet kolej ida
re heyetinin hükiimete müracaat 
ederek: 
"Türkiyedeki mekteplerimizi Türk 
çocuklarının terbiyelerine şimdi
kinden fazla hizmet edebilecek 
bir hale getirmek için çalışıyo
ruz. Memleketin manevi ihtiyaç-
larına ecnebilerden ziyade vakıf 
olan hUkümet ne gibi şeyler ya
pılmasına lüzum görüyorsa bun
lan bize bildirme ini rica ederiz.,, 
demeleri memleketimizde bulu
nan diğer ecnebi mektepleri ta
rafından imtisale şayan güzel bir 
misaldir. 
Osmanlı imperatorlugu devrin-

Yarım aıır eı-'Otlkt : 

VAKiT 
12 NiSAN 1880 ·-... ·---·--·-.. ·-·········-················ 

MalClm olduğu üzere çent 
mah ekdem hazinei devlete 
elli bin liralık bir avans ve
rilmek şartile plyenko ih
dasiçün bir IAyiha verilmiş 
ve bazı şareitince ittifakı 
efkAr hasıl olamamaktan 
naşi henüz neticepezir ol
mamıştır. 

Bu kerre dehi hazineye 
iki yüz bin liralık bir avans 
verilmek üzere böyle bir 
teklif vukubulduğu ve tetkiki 
keyfiyet ticaret nezareti 
celilesinde münakit bir ko
misyona havale buyurulduAu 
ve komisyonun tetkikatı muk
taziyeyi bilicra reportosunu 
Babıaliye göndermek üzere 
olduğu rehini s miai ittila
ımız olmuştur. 

L'lnsoumise, 4 perde 
Quitte pour la Peur, 

1 perde 
•Pierre Frondaie,, kadfn ve aşkı eser

lerinin yeg~ne mevzuu yapmış bir mu· 
harrirdir. "L'Eau de N'il., isimli romanı· 
na ba7Iarken blle "yalnız aşka dair yaz· 
mak ıstlyorum,, diye başlar. 

L'Insoumise,, in mevzuu da aşk 'e 
kadındır. Yalnız bu eserde müellif, Fazıl 
(Charles Boyer) isimli şarklı bir şahsiye
tin kadın \'e nşk noktai nazannı, A \'ru· 
palının görüşlerile çarp1ştınr. 

Avrupada tahsilini bitirmiş ve tama
men A ı.TUpnlılann Adetlerini, hususi) et
lerini benim emiş olan Fazıl, bir gün bu 
yapma terbiyenin altında asıl ruhunu 
kt',Şfediyor. 

Ve, Avrupalılar için bir hiç addedi
lebilecek bir sebepten dolayı, memleke
tine dönUp ecdadının hayat tal'7.ını, ana
nelerini yaşıyor. Fakat kansı l"nbicnne 
[Marthe Alycia] kl'ndini gelip buluyor 
ve haremine girmlye ra?.ı oluyor. Yalnız 
Fazıl bir daha evlenmek üzeredir. rabi
enne buna tahammül edemeyip isyan 
ediyor, ı,•e dostlarının yardımı ile kaçı

yor. Fazıl onu tekrar bulup öldürüyor. 
Şarklı, iptidnt erkeğin, garplı medent 

erkeğe kadın hakkındaki noktni nazarını, 

sade, hakikt olarak anlatışı, bir ~ok av
rupalının bile erkek hislerini heyecana 
getirdi. Kadın hiç bir zaman erkekle 
müsavi olmadı. l Iakiknti niçin değiştiri

yoruz? 
Kadın, erkeğin müsadesi nispetinde 

serbesttir. l liirriyctln kanunla tahdit edi
lişi gibi. c:Charlcs Boyer» kendisinin ilk 
şöhretini temin eden bu piyesi muvaf-
fakiyetle oynadı.Maunazel Marie Bell
blllnrneı neden - bu piyeste O)namadı. 
Marthe Alyda onun yerini almıştı. 1 lita· 
beti zaif olan bu artist " sunberette ,, 
rollerini daha iyi oynuyor. Yük, zaif 
omuzlan için ağırdı. Buna mukabil l\1y
ren rolünde Mııtmezel Martelet teninin 
cazibesile hayret ve takdir kazandı. 

)f 
Şarkta şark hayatına ait eser oynan· 

ması; piyesin bazı hntnlnrını mcyd:ın:ı 

koydu, Meseld ezıın, namaz, isim telM
filzlıın gibi. Mamafih, bu, muharririn \'c 

artistlerin milliyet, naznn itibare alınırsa 
bir eksiklik"tcn ziyade, bir hüsnüniyet 
olarıık kabul edilmelidir. 

Bu eserden evveL Marie Bell, AlfTed 
de Vigny'nln "Quitte ro:ır la Pcur,, i imli 
bir perdelik komediynsını oynadı. Son 
gecesi için kendisini halktan bu kadar 
esirgemesine hayret ettik. 

Oyundan sora da Musset'den okudu
ğu iki şiirden sonuncusunun son iki 
mısraı da olmasaydı, bu İki mısra bütün 
bir piyes laymetind~ ağzından dökülme
seydl mazur görülmiye hak kazanarnıya
caktı. 

fa. 
de Türkiyede teessüs eden bir 
çok ecnbi mektepleri bu mem
lekete sırf insani gayelerle 
yardım etmekten ziyade bura
daki gayri Türk anasır arasında 
iftirak ve milliyet hislerini uyan
dırmak maksadını takip eder
lerdi. lmperatorluğun tasfiyesin-
den sonra meydana çıkan 
cumhuriyet idaresi artık mem
leket hudutları dahilinde bu 
gibi hususi maksatlarla müteşek
kil ve Türklüğe düşman mües
seselerin devamına müsaade 
edemezdi. Onun için Türkiye
deki ecnebi mekteplerinin ida
releri hakkında bazı kontroller 
ve usuller vazedilmiştir. 

Şimdiye kadar Robert kolej 
idaresinin hükümetçe vazedilen 
takyidata riayet ettiği malum
dur. Bu defa ise diğer ecnebi 
mekteplerinden fazla olarak 
memleketimizin irfan hayatına 
hizmet edebilmek için hükume
tin daha ne gibi noksanlar 
gördüğünü soruyor. Büyük Türk 
inkılabının Amerikada uyandır
dığı teveccühün bir nevi teza
hllrah olarak telakki ettiğimiz 
bu tarzı harekete karşı teşekkfir 
etmeği bir vazife biliriz. 

.Aldunet .A.sun 

ı..'" 't 
~ 
.~ 

Miting 
anımlann yeni ka vuştukl arı 

siyasi haklar dolayıs ile 

şti. miting yapacakları ilan edilmi 
Her yeni hareket, insanı alak 

dar eder. Ben birkaç sebe 
bu mitingin neticesini bekliy 

a-

ple 
or-

dum: 

1 - Acaba diyordum, kad 
Iar ne söyliyecekler, hatipl 

ın-

eri 

b-hangi mücadele ta\'ihinden ha 
sedecekler ve nihayet han 

. 
gı 

meydan muharebesi neticesin 

bu zafer madalyasını göğüsleri 
taktıklarını anlatacaklar? .. 

de 

ne 

2 - Acaba bütUn bu mitin 

patırdısının hasılası bir teşe 
kürden mi ibaret olacak? 

g 

k-

nı 3 - Yoksa inkar silAblan 
adam akıllı biliycrek muhayyil e-
!erini mi işletecekler? 

Bunların hepsine onlar ın 
hatip1cri cevap verecekti. Ak si 

n 
u. 

g'bi hava bozmuştu. Günlerde 
beri yağmur devamediyord 

Eski bir hükme göre kadın ca 
tatlı olduğu için, kendilerine: 

nı 

- Adam siz de şeker de -
v ·ı . . ' gı sımz ya .••• 

Demek ve şemşek parıltılar 
gök gür1emeleri içinde, sağa 
naklar alhnda içtimalara çağır 
mak doğru bir şey olmazd 

Hava bulutlarla kapalı oldukça 
ve cuma yaklaştıkça alnımd 

endişe sabanının izleri derinle 

ı, 

-
-
ı. 

a 

-
şiyordu. 

Dün akşam gökleri duru bi 
ay ışığıyle pırıl pınl görünce 
adeta sevinmi ' hele sabahleyin 
parlak, ılık güneşin bulutsu 

r 

z 

ufuktan yükselişi karşısında 
ellerimi çırptım ve : 

- Hanıınlar, hava da sizinle 
beraber! .• 

Diye haykırdım. Haftada bir 
tek tatil günümün sabahın ı 

fedaya razı olmadığım için ev
den çıl{madım. Zaten akşam 

gazeteleri bize buna dair bo 
bol haberler verecekler, resim 

ı 

klişeleri takdim edecekleri için 
çok bir şey de kaybetmiş olmı
yacaktım. 

Öğleden sonra matbaada 
akşam gazetelerini görünce 
derin bir inkisara uğradım. 

Klişelerde bir tarafı erkeklerle 
dolu boş bir meydan ve minber 
yerine hayli zavallı bir tahta 

iskele görünüyordu. Yazıları 
okudum. 

Hayrete düşmüş bir kalemin 

ne söylemesi kabilse hepsini 
yazmışlardı • Birliğin telefonla 

verdiği cevap karşısında ise gü
lümsemekten kendimi alamadım. 

Kendilerine mitingin saat on bir 

olduğu halde niçin başlamadığı

nı soran gazeteye, birlik ne ce

vap vermiştir, biliyor musunuz ? 
Bakınız ne diyorlar : 

- Darülaceze bandosunu ge
tirmek için adam ve kamyon 
yollamıştık gelmediler • Bando 
gelsiq, meydanda çalmıya baş
lasın sonra miting başlar. 

Bu cevabın içindeki zeka 
parıltısı elbette benim gibi sizin 

de gözlerinizi kamaşbrmt~br. Bir
lik meydana kadınları toplamak 
icin en iyi usulü elhak keşfetmiş. 
Bu liyakat, siyasi rüşt için kafi 
bir vesika sayılmaz mı? 

~g'J(llt 

Muharriri ö m er 

an sahibi ka 
biliyor u 

Yolcular yıkanıyor ve elbisel 
değiştiriyorken onların sandı 

karıştırılmış, sırları anlaş 
-10-

Cennet Fedailerinin hillasası: Zeydun cevap verm 
~ Saldhattlnin yeğeni I lurremi kaçıran şardan Mesrurenin sesi 

Bedıl, memleketi Endülüse giderek orada - Yüksek sesle 
hir kızla evlendi. Saldhattin, )'eıı-enini d h · d 6 ssanız a n iyi olur, r 
ıstir at etmek için çalışıyordu. Fakat 1 ,,. 
1 lürrem bir sene sonra ölmüş ve bir kız arın kapıları kafeslidir. 
çocuğu bırakmıştı. Sa!Ahattin bu kızı Bu ihtardan sonra 
istirdada çalışıyor ve muvaffak olamıyor- hep yavaş konuştular. 
du. Nihayet yirmi 5ene sonra Saldhattin, Eşya odaya geldi"'· 
I:ndulüse bir heyce gönderdi. Bu heyet dıklar açılmış, temiz 

lurremin kızını kaçırdı \'e bir gemiye k 1 
bindirerek götürdü. Buna karşı Bedii, iki çı an mış, yolcular yı 
biraderıadesini Beruta gönderdi. Bunlar sonra giyinmiş, daha 
Şt'vhülceb<'le müracaat ederek amcalarının mek yemiş ve Mesrure 

I 

kızını istirdat için Yardım istiycccklerdi. bir sohbete koyulm 
ı ki genç Beruta gı·niler ve orada bir ka d · f • h r eş mısa ır anenin 
hana indiler. r lun, esrareng-İ7. lıir kadın · b sıne irer at satın al 
t nrnfındıın id:ıre olunuyordu. ] d 

Kadın, zehrini akıtmağa hazır- iklerini söylemişler 
1 anan bir yılan gibi dikleşmişti: tan Şama kndar k~ 

- Hangi Şeyhin? Şu adamlar rek oradan Hicaza • 
öldürdüğü söylenen şeyh mi? diklerini bin bir ihtiya 

Hamal kadının sert ve korkunç mişlerdi. Şimdilik h 
. 

bakışlan karşısında titremiş ve: nanda bir doıaşmaktı. 
- Affet, ben kusur ettim, Fakat Mesrureye g 

demişti. Çünkü senin verdiğin dağları çok tehlikelidi. 
para çok az, sen gene ne ister- dağlar hem vahşi b 
s en ver de gideyim. hem eşkiyalarla dolu 

Kadın hamala bir kaç para dan başka bu sıralardt 
u zatmış, ona: Şeyhinin milslümanlarla 

- Bir daha böyle sözler sar- değildi. Onun bu sıra 
edersen sen bilirsin!. demiştı. f 

o 
h 

Hamal o kadar yumuşamış, 

kadar boynunu bükmüştükü 
ayret etmemek mümkün değil
i. Demek bu kadında erkekleri 
u hale koyacak bir kuvvet 

d 
b 
v ardi. 

t 

Han sahibesi hamalı savdık
an sonra iki kardeşe dönmüş, 

o nlara: 

B 

- Burada hamallar böyledir. 
ilhassa gariplere karşı sert 
avranırlar ve onlardan fazla 
ara koparmak isterler. Bu ha

d 
p 
mal da sizi birer yolcu değil, 

irer Emir sanarak paranızı kob 
p armak istedi, dedi. 

ci 

Han sahibesi daha sonra zen
uşağı çağırarak eşyayı ona 

t 
bi 

aşıtmış, sonra misafirleri temiz 
r odaya götürmüştü. Oda pek 
a idi. İki kardeş te memnun 
duklarını söylediler. İkisinin de 

Al 
ol 
e şyaları buraya getirilecek ve 
erleşecekti. Han sahibesi mi
firlerinin isimlerini öğrenmek 

y 
sa 
ıs tedi ve sordu: 

- isimleriniz? .. 
- Halit. 
- Zeyt. 
- Ne güzel isimler!. 
- Ya sizin isminiz? ... 
- Mesrure .. 
- Teşekkür ederiz. 
Mesrure gençleri bırakarak 
ların eşyalannı göndermiye on 

ve odanın eksiklerini tamam

la mağa gitti. Haldun kardeşine 

ndü: dö 

ac 

- Bu ne acayip yer ve ne 
ayip kadın!.. Fakat kadın bo
ma gidiyor, bizi ne ustalıkla 
kaladı ve buraya getirdi. Zan 
derim ki o da bizden hoşlanı-

şu 

ya 
ne 

r. Fakat dikkat edelim belki 
kadın tehlikelidir. Hamal 

a Şeyhül Cebelin casusu de
mışti. Kim bilir belki öyledir ... 

yo 
bu 
on . 

oluyorlardı. 
Haldun birdenbire 
- Bu eyhin adı n 

Mesrure etrafına 
sonra cevap verdi: 

- Adı Sinan ..• 
- Biz onu yalnız 

bel diye tanıyorduk. 

- Ona öyle de d 
cebelin dehşetini bil 
adını anmazdınız. 

- Bizim blitilo 
Şeyhin Masyasta bul 
ibarettir. Biz de ora 
istiyoruz. 

Mesrure gUldü: 

- Deli misiniz sis? .. 
Sonra ban sahiiJdl 

çırptı ve gelen zenciye 
kaldırmasını emretti. 

Zeydun ile kardefİ 
çıkmak istiyorlardı. M 
lara kölesini tefrik 
söyledi. Onsuz gid 
yolu şaşırırlardı. Bu 
şehrin her yerini 

Cumartesi 

om 
N;san 
1930 

Gon<'ıln dotu~u: 5,21 
Ayın <foRuıu: ıs.ıı 



ı f '' C ç ü k ı Hl be r ı e r _ı 
A \ ır J ' purunt. ' u a 1 ·f - -

1 
' p• r nt.n ı.ır•erı \ n • ce" -ı~ 

.. 
( Meh~lekette Vakn _j 

Millet yatı mektepleri 4_, :'10 'e e 1 rl'l a h'c1•ıı he bı 

1 
rinedc IOOO lurk lıra-ı rnzmınat 'erme 

- - d b \ ı kabul etmişti•. :tefa Kastamonu a açılan l.B . & Ali iktıı.ııt ınedı-i aıalarının bu ill 
h fca seçilme ine ha~lnnııcaktır 

mektepler çok faydah neti- . .6: amsundan a~·dcc .edcıı şeheri~ 
ınız tıcaret oda ı reı~ı \lıchat B o ha 

Celer Veriyor \ ali tütun \'azıyetinın çok r.nrlak cldu· 
ğunu \'e bu ~ene 125000 lıralık ttitiııı 

Kastamonu valisinin beyanatı .. aoıdığını söyıemektedır. . . 
.& Şehir içınde cınıı\ et kaza gıbı 

Kastamonu 
"·fosuıi Kutamonu 

Mllkt }'atı mektebi vavruları 
muhabi- gören köylüler de yah mektc 

bine çocuk göndermek arzusunun 
mühim miktarda tezayüt ettiğini 
gördüm, her halde yetişen bu 
köy yavruları vilayetimiz için 
birer faydalı uzuv olacaklardır. 

, n.z yanyor: 
Kastamonumuzda bet aydan 

beri irfan müesseseleri arasına 
sokularak ve mütevazi bir halde 
çalışan bir mllessesemiz var: 

Yatı mektebi ... 
Geçen sene millet mektepleri 

talimatnamesi tanzim edilirken 
faydası düşünülerek bir madde 
1 a linde tespit edilerek yatı 
mektebi teşki lAtma villyetimi
zin hususi vaziyeti itibarile bü
yük bir ehemmıyet atfedilmiş 
ve derhal biri Tosya diğeri 
Kastamonu merkezinde olmak 
üzere iki clcrsane açıJDU5lır. 

Ben geçen gün bu yavrular
dan bir kaçı ile görüştum. 

Mektebi ikmalden sonra 
ne yapmak istediklerini sor
dum. Bana hemen hepsi köy
lerinde köy ka tiplıği yapacak-

uk'alıırdan ) aralananlara yardım için tc~
kilAt fapılması tekarrur eunı~tir. 

.& Himayei etfnl cemiveu sokaklarda 
bulduğu snhiksiz ı,.,) metlı kopeklt-ri top· 
lamaga başlamış cır. l{opcgı ka) bol an· 
lar oraya müracaat edip kopeklermı nl· 
maktadırlar. 

.& Bu sene mekteplerde umumi im· 
tihanlarıı haziranın 1 O undan itibaren 
başl anacaktır. Ecnebi ,.,. akalliyeı mek
teplerinde O) ni zamanda :muhanlannı 

yapacaktır. 

.& Yeni cami meydanının !!i.ızelle~tirıl
mesi için parkı çı>rçive\C"\"en diıkk:lnların 

Evkaf carafından i~tım14kine ba~lanmı~ · 
or. 

.& Polis müdüriyetı diın bütün mer· 
kezlere gonderdiğı bir tamimle polısle· 
rin birinci mevki tram\•avlara binme· 
JTIC!;İn i bildinniştır 

4 Şimali A' rupa ticarel mi.ımes~i
limzi şehrimiz ticaret oda ıııa göndcrdi~i 
bir raporda sesli filimden ticari husu~

Jnrda bilhass:ı rck l dın noktası ndan istifade 
edilmcğe haşlandığı nı bildirmekte ve na· 
zarı dikknti <'.elbetmektedir. 

6. Anknradan gelen haberlere göre 
hazırlanmakta bulunan yeni ve mühim 
iktısat programında şimendiferler gibi 
butün nakil ,·nsıtaları tarifelerinde ve 
liman ücretlerinde de tenzilat icrası der
piş edilmekte. bel~diyc ve şehremanet
lerinın şikAyetleri celbeden oktruva 
\ergılcrı de mütıılea olunmaktadır. 

Cümhuriyet merkez bankasının teşki· 
li. ı:an3vi işlerine \'asi bir şek il vermek 
hunun için sanayi ve maadin bankm 
sermayesinin l 0-15 milyon lira artorıl· 

\lAJ(iT 12 N·~::ın 1Q10 -

1 

j 

Uuouroo yaK 
Dun 1 lırhto o~lu Yani i· nindC" bir 

arna' u: 'apurla ecnen· memlc\cı!ere 
kaçmu ı:ıtemış fakat 'akulanmışcır Bıı 
adam memurlar..ı .") lira niş,·et teklil eı· 
mck rur et ııd• de hulun muştur. 

Otoınobil çaldılar! 
Duıı baHam 'okağınd ı 447 num ı

ralı otomobilin ~oforu 'emek için "' ıne 
girmiş \ e .ırabıı,ını ~:ıpıd:ı tııra:..mışcır. 

Sofor \eme ını bııirdi~ı ~ıraJa bir motor 
gurultu-u ı'e 'erındcn •ıı.;rıımış , e Ol<l· 

mobilırıin gociıruruıdu tunu . gormu~tll 
Yapılan· t:ıhkıkat n(·tice ınde otomıı1'ıl 

hırsızı araba' ı Arııp camıı mc\ kıı onundc 
bırakaral.. ~.ıçmı, cır . 

Yanan tiitiinler 
Galatacıa Be)aııı ~okağında Ermeni 

kili-e•i nkaretlerınden ıtkı Beyin tutun 
depo:ıu tutuşmu, cuıunlerle odııların bir 
kt!ımı )anmı•cır 

H zr81zlıklar 
Ta,·uk pauınııda me) haneci r .Amiyc 

11. ııe kardeşı polıse muracaac ederek 
evlerınde bulunan Rukire 11, ile koca
sının 'iız lira lan ıle birçok şeylerini aşır· 
dıklanııı bildirmişlerdir. 

.& Dlin lıundan mada be~. alo hır
sızlık ''nk'ası daha olmuştur. 

Bir intihar teşebbiisü 
Evelki gece fethi isminde bir mek

tep talebeşi köprü üzerinden kendini 
denize atmış a da kurtanlmışur. 

Hakaret 
Hayli zamandır polis tarafından ara

nılan f<:nver i minde bir ~abıkalı dün 
kendi ine rıstgelerek karakola dl\·et eden 
memur l\1ueuıfa Ef. ) e hakaret ettiğin· 
den hakJ.,nda tahkikata haşlınmı;or. 

Elektirik çarptz 
Bakır köyünde sütçü ~Ianolun oğlu 

Yergi dükkanda elindr.ki elektrik teli 
gererken bir yeri açık bulunan celin eli
ne teması netice i olmllştur. 

Türkiyemizde ilk olarak vi!i-

larını gurur ve iftiharla söyle
diler. Hakikaten vHayetimiz
de tasavvur ve tahayyülün fev· 
kinde b ir kudret ve azimle 
tatl)ıR edilme te olan kö y ka-
nunu mucibince köylerde bu: 
lunması icap eden katiplikler 
için bu gençlerin vücudundan 
azami surette istifad e edilebi
lecektır. Bu teşki latın bir iki 
sene daha devamı bilhassa 
viliyetimiz ıçın çok kiymetli 
semereler verecektir. 

ma ·ı. umumivctle inhis:ırlıır idarelerinin 
halkı tazyik ederek her ne\'İ faaliyet si::.· 
temlerinden kaçınarak. çahştıgı mevzu 
dahilinde istıh alı tezyit etmeJ!;i gaye 
bilmeleri, belediyelerin ancak İktisat ve· -yet imizde açılan bu mekteplere 

he r köyden ez cümle resmi 
mektepleri bu'.unmuyan köyler
den b irer ta!ebe alınarak gece
li gündüzlü tedrisata · devam 
edilmiştir. Talebenin bütün iaşe 

ilbas, ibatesi mHhalli idarelerce 
temin olunmuştur. Şimdiye ka
dar yapılan tecrübelere nazaran 
bu usul çok faydalı gÖrnlmtiş 
ve önümüzdeki sene için villyet 
bütçesine daha fazla tahsisat 
konularak mektep adedinin 
dörde ç ıkarılması kararlaşmış

tır . 
Vilayeti rııizdc maarifperverane 

hzrck,..tlerile bütün v ıliyet da
h:rnae lanınan ve sevilen muh
terem v:ı imiz Murat Beyle ko· 
nu1htm. Murat beyin bu mck
tc pler n n çı'mr.smda yegane 
amil o"ması hasebite fikirlerin
cl .... n istifade etmek istedim. 

Bana sunları söylediler: 
- Y ah mekt~binde diğer 

miılct mcktt:pierine nazaran 
daha fayC:a' ı İf görülmek. edir. 
Lır t u. ftan müddet fazladır. 
diğer ta raft an tedr ısata geceli 
gi'nc.iizlü devam olunmaktadır. 

Me~ tebe d evam edenler gündüz 
mektebinden daha neıe i ve daha 
içtiy.ıkla öğrenmeğe devam edi 
yorlar. Çıkacakları zaman da 
lis nı nz çok öğrenerek çıkmış 

bt• u:ıuyor a r Bu tetki titın bir 
taydası c1aha var: Bu çocuklar 
esbabı muhte ıfeden dolayı mek
tep nçamadığ'ımı ı. köylere E: İt 
olduğu ıçın bu suretle o köyde 
t ahsil meselesi de halledilmek 
oluyor. Mekteplerde yaptığım 
tetkika tta çocuklann az uman 
ıarfmda okuyup yazmayı olduk
ça iyi öğrendiklerini ve bwıu 

Tal.4t Mümtaz 

kllletinin tasvip ' 'e tasdik edeceği vergi· 
le-ri olabilmeleri noktaları üzerinde de 
meşgul olunmaktadır. 

A Şehrimizde bulunan maruf Alman 
doktoru M. None hastalanmış ve dün 
Pera palastaki dairesinden dışarıya çıka
mamıştır. 

Kendi(İni dün bazı doktorlarımız zi· 
yaret etmişcir. 

.Uşakta Hilaliahmer 

18 nisan cuma akı;;amı ıaat 21.30 
da FRANSIZ TiYATROSUNDA 

l\1ARfl! BF.LL ve ŞARL BOYER ile 
heyeti tarafından Bomarşenin en meş· 
hur eseri olan LP: BARBlER DE SE· 
VlLLE piyesi temsil edilecektir. Bu 
auvare bütün trupun iştirakile Bir 
KISIMLJI\ MONOLOG- VE ŞAR-
KILA RLA hitam bulacakor. 

Bu akıam 
sınernaıar 1 

: Alkazar - Devler vadtsl 
Alemdar - Kartiye Uten 

Aart-Hımz 
Ekler - Kadın 
Elhamra - T emqa gemisi 

Etunl - Kamçılı medeniyet 
LOkıenburg - Spaventa 

Majik - Karanlık mazi 
ı! Melek - Hollıvut revüsü 

' 

1 
ıı 

· Opera - Pembe köşkün esrarı 
Sık - Atef gibı 
Beşiktaş Hila l - Kan gemisi 

1 
i 

Bar ve Müzikholler! i 1,1 

' Garden - Elli Lis, lrena, Naneli 

" c Uşak ,. ta HilAliahmer faaliyeti çok ileridedir. Memıekete ç ' 
.ı etıi ve mllfit olan bu hayır teıekkü lünün ıon gOn erde az, • 

hay i artmıt ve bu niabette de faaliyeti ve yardımı çoğalmıştır. 
Resmimiz bu teıekkülün idare ve faaliyetlerini bir arada gösteriyor. 

· 1 Balet, T almaç ve Siril, 
Bekefi, Yantura 

Türkuvaı - Ariıona baleti 

• 

1 ~ 
VAKiT a 

Abone on1lllnUZ• 

Önümüzdeki f 2 Nisan paza~tt;si aktımından itlbıren 

E LJHIAM RA SiNEMASININ 
Göıterece~i 

Leyl©\kl~~ Açark~n. 
mııc:a n ı>r muhce<:cm c ı 'o lu \ c şarkılı filmini cemsıl r.cıneklc en hlh uk şahe~crını \ u 

• 

.... 



Anketı 
• 

enç~etf Gıze ~oırtınyoruz: 

Kızlarla nıiişterek tedrisat hakkında ne 
düşiiniiyorsunıız 

Gençler yarın hayata siz hakim olacaksınız. Sizin düşünceleri
niz, sizin aklınıza gelen şeyler sizın yeni yeni mantığınız yarını 
görmek istiyenlerin yegane kıymet vereceği esastır. Eski nesil 
sözlerini söyledi. Fakat siz yeni bir ruh, yeni bir fıkir kuvvetile 
dünyaya bakıyorsunuz bize söyleyiniz. 

lki senedir mektep erde kızlarla beraber okuyorsunuz. Bunu 
f .ıyda ı bu!uyormusunuz? gördüğünüz faydalar nedir ? 

Düşüncelerinizi 30 satırdan fazla olmamak üzre (V&kıt gençlik) 
adresine gönderiniz. 

llaftanın Soo kelimelik hikaye birincisi 
Belkis Mazhar J:ı. 

St<3detin fel6ketı 
Bir yaz sabahı uyançlığım za 

man dadlmın telaşla odama gel
d ğini görünce yatağımdan fır-
ls dım. Dadım 

"Vedat müjde 
sana çok sevi
neceğin bir şey 
söyliyeceğim bir 
kardeşin oldu.,, 
dedi. Bilseniz ne 
kadar sevindim. 
Nihayet bekle
c1 ;ğim saadete 
kavuştum. He· 
men ninemin 
odasına koştum Bel'·is Maz/ıor if. 
boynuna san'ıp 
so gun so'gun yanakJarından 
öperek: 

- Bize saadet getiren sana 
teşekkürler ederim dedim. 

Benim bu sözüm üzerirıe kar
deşimin ismini Saadet koydular. 

Yaşına girdiği sene ben de 
diplomamı aldım. Küçük, pek 
küçük bir doktordum. Karde· 
timin sıhhatine o kadar itina ile 
bakıyordum ki beş yaşına kadar 
butahk nedir bilmedi. Yapma 
bebek gibi; adada Margirit diye 
severlerdi. Her gün istanbula 
inerken dadıma : - Çocuğa iyi 
bakınız diye tenbih ederken 
ninem gülerdi. Vapura girdiğim 
zaman çocuğa bir felaket gel
mese diye içime bir korku ge
lirdi. Akşamlan dadımla iskelede 
beklerler ona lstanbu dan aldı
ğım hediyeleri verdiğim zaman 
nasıl teşekkür eder ne diller 
dökerdi. Konuşarak Nizam cad
desinden geçerken ona aşınalık 
etmiyen kalmazdı. Köşke girdi
ğimiz zaman nineme : - Müjde 
Vedadımı getirdim demesi beni 
varkuvvetile kardeşime raptet
mişti. Bir gün kalbimde büyük 
bir sıkıntı ile vapura bindım. 
Vapur kalktı ah ne yaptım kü
çüğüme bir ıey almaınışbm . 
Kalbim fazla üzülmiye başladı. 
Saatler geçiyor vapur sankid 
duruyordu. Of çı ldıracak gibi 
bir hal. Büyük bir sabır sazlıkla 
beklediğim bir : irada vapur a
daya yanaştı. İskdeye çıktığım 
ıaman ne dadım ne: de benim 
cicı bebeğun oradaydi. 

Aman yarabbi yoksa bir fe
laketmi? dıt:lerim büküldü, bey
nim ateşler içerisinde yanmağa 
başladı. Zerre kadar yürümive 
halim kalmadı. Hemen bır ara
baya atladım. Köşkün yolu bir 
türl , tükenmiyordu. Ay bu ne 
bitmez yol. Köşke geldiğim za-

l\1üsa baka ız 

Tan1 sOO kelime ile 
bir hikave vazznzz 

rnan gene dadım karşıma çıktı. 
Lakin dadımı.ı yüzü b r feıaket 
haberini bı ıdiriyordu . Gözleri 
şişmiş, harap bir ha.de idı. 

Dadı hani Saadetim? dedim. 
Alık alık yüüzme bakıyordu. 

Tekrar Saadetım diye ınledim. 
Gözümü açtığım zaman ninem 
dadım baş ucumda ağlıyorlardı. 
Meğer beş gündür doktorlar 
başımda ayıltamıyorlarmış. Hıç 

bir şey hatırımda yoktu. Ninem 
çocuk gibi sevinerek yüzümü 
okşayordu. Kederle beyin hum
masına tutulmuşum. Zavallı ba-
bam mektebe haber gönderm:ş 
doktor arkadaşlarım hocaıarımla 
birlikte beş gündür baş ucumda 
bulunuyor armış. 

Ninem müjde djye doktorlara 
koştuğu zaman felaketı hatırlar 
gı bi oldum. Tekrar kendimden 
geçmişim. Knk gün arkadaşla
rım nöbetci kalmak şartile ya
mında bu unmuşlar. İyi o duğum 
zaman meseleyi anladım kı za
valli küçüğüm benim arkamdan 
uyanmış dadısile bahçeye çık
mış kuşlarla oynayormuş. Üşü
memesı için dadısı ceketini al
mak üzere ıçeriye girdiği zaman 
havuz başında bir kuşun arka· 
smdan koşarken havu7.a düşmüş 
dadısı dönüşte onu göremedi
ğinden tekrar içerısini aramağa 
başlamış nihayet bahçeye gel
dikleri zaman küçüğümün cese
di havuzde görülmüş. 

işte Saadet yerine felaket ge
len bir hanede benim yaşamam 
kabil olmadığı ıçın kendimi 
uzak diyarlara atmağa mecbur 
o!dum. Beni kim görse elimde 
bir papatya çiçeğıle bulur. Kü
çüğüm.ı adada Margrit diye 
sevdıkleri için dünyada benim 
sevdiğim, eğlencem, hatta akıl 
hocam papatyadu. Ona damşır 
iş görürüm. 

En nıhayet güzel papatyamın 
hayırlı falı beni yeniden canlan-
dırdı. Bir hayat arkadaşile bir
leştim. İşte or.dao sonra bir 
ı:ıaadet doğdu ki onun ismini bu 
sefer Saadet koymadım. Seha
vet. Ztra iyice kanaat getirdim
kı saadetin karşısında te ıaket 
var. Bir ::ıt:ııe &oııcu pederime 
vaıdt:me Sebaveti İstanbula gö
türdüğüm zamdn adada iık işim 
havuzu doldurmak oldu. Dadıma 
Sebaveti iskeleye getirme dedim. 

Zamanlar geçt kçe Sehavet de 
Saadetin yerini tuttu. Lakin Sa
adetin felaketi hiç bir zaman 
unutulmadı. Ne zaman aklıma 
gelse kalbim burkulur gözlerim
den acı acı yaşlar akmağa 
başlar. 

Ankara : Kız lisesi birinci sınıf 
3üncü şubeden 

Belkıs Mazhar 
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!_ V AKIT KARTI 1 
IVahtın daimi oku-\ 
il yucularına bir f 
l\ yardımı 1 
I~ Genç ve mektepli okuyucu- ~ 
1 ~ larımıza faideli yardımlarda ~ 
J~ bulunmak istiyoruz. Bu yardı- ~ 
~ mm hedefi genç ve mektepli ~ 
~ karilerimize alacakları şeyler- ~ 
~ de ucuzluk temin etmektir. ~ 
~ Daimi okuyucu şartını ka· l 
{ zanmak için gençlik sayıfasm- J 
~ da ne~retmekte olduğumuz 1 

~ "Daimi okuyucu kuponu,, 
~ odan 1 O tanesini gazetemize 
~ göndermelidir. 
~ Bize 1 O tane gençlik daimi 
~ okuyucu kuponu gönderen 
~ okuyucumuza, kariimizin resmi 
§ yapıştırılmış "Vakıt kartı,, nı 
~ vereceğiz. Bu kartla isımlerinı 
§ gazete ile ilan edeceğ miz ma· 
g ğaıalardan tenzilatlı alış veriş 
~ yapacaklardır. 
~ lf- Daimi okuyucu kuponla· 
§ rından 10 tanesıni gönderen 
~ kariimizin resm.i.ni gazetemizde 
§ neşredeceğiz. 
~ Jf Kuponların " Gençlik = 
~ V AKIT,, adresıne gönderilme-==_--~== 

si r ica olunur. 
-
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IYe i b" mecemizl 
Öyle bir Tür•kiye şehri ismi 

bulunuz ki iki hecesinde bi
rincisi bir emir ikincisi bir 
nida edatı olsun ve o şehrin 
i mi sonuna ı k herfi getiri
tirse bir içki husule gelsin. 

Geçen haftaki bilmecemizin 
halJedi miş şekli: 

"Deveye hendek at
latılmaz,, dır 
Birer kitap hediye kazananlar 

1 - Vefa Orta mektebinden 
469 Kemal Bey. 

2 - İstanbul kız orta mek
tebinden 97 Melahat Hanım. 

3 - İstanbu l Erkek lisesin
den 751 Rauf Cemil bey. 

4 - Üsküdar Orta mekte
binden 361 ismet bey. 

5 - Çarşıkapıda tuhafiyeci 
Rıza bey. 

6- Beyoğlu Camcı sokak nu
mara 12 de Mıgır Tampaıyan B. 

7 - İtalyan mektebi talebe
sinden Alaattin Sami bey. 

8 - Sarıyerli Mahmut Nedim 
bey. 

9 - Sent Pulşeri talebesin
den Turan Abdullah hanım. 

10 - Hayat mektebinden H. 
Nuri bey. 

Diğer halledenler 
11 - ltalyan Ticaret Mekte

binden Salahattin B. 
12 - Ali Muhlis bey. 
13 - İtalyan Ticaret mekte

binden Tank Mehmet bey. 
14 - Kütahya Gazi Kemal 

mektebi muallimi Hayriye hanım 
15 - Nahit Mehmet bey. 
16 - Konya Güllük zade 

Ömer bey. 
17 - Feri köy Kurtuluş cad

desi inşirah apartömanı numa
ra 28 de Suzan Adil hamm. 

18 - Taksim Gümüş suyun
da Belur bey. 

19 - Üsküdar Orta mekte
binden 401 Doğan bey. 

20 - Üsküdar Orta mek-

Genç ıi dıiyorki 
Gençler umıznıiyetle kadznlarzn siyasi I 

sahibi oln1alarınz istiyorlar 
S · ... h k h 'b • dı ve ev işleri ile daha 
ıyası a /' sa l l meşgul olurlardı; fakat t 
olmamalıdır ise kadınlar heryerde çalış 

] 

E. Ameli Hayat i\I. son sınıfından Xurl 
Kubilay Be~ eh or ki 

Kadın arın &İyasi hayata karış
maları hakkındaki fıkrim pek bu 
günkü cereyana uymıyor. 

muvaffak olmuşlardır. Siyasi ille 
lardan tam bir vatandaş sı ola 
rey sahibi olmalan için 

• Ben buna taraftar değilim. 

Zıra bir memle1<etin siyasi ha· 
yatına karışabilmeleri içm fıkren 
ve ruhen pek çok yükselmiş 
olmaları laz.ımdır. Bu sözümden 
kadınlarımızm cahil olduklarmı 
demek istemiyorum. Fikren yük
selmekten maksadım tam, mana
sile okumuş ve okuduğundan 

ıstifade etmit olmakbr. Bu ta
mamile mümkündür. 

Ruh yüksekliğinden kastım 
her hangi bir yerde kullandığı 

mız mana değildir. Bununla ben 
bir kımsenin buıunacagı mahale 
göre kendis ni idare etmes\r.i 
bılmesini kastediyorum. 

Ben eminim ki bugü~ü ka
dın arım11. karışacakla rı ciddi 
1 a atta kendilerini pek mev
kııerinde tutamıyacaklardır. 

Pek çabuk gözleri kararacak 
ve şuursuz bir surett~ harekete 
başlıyacaklardır. 

Bu gün, bu sözlere bütün 
kadıntlh" Kııal"ıar, uu yazııarı 

beğenmezler. Çünkü onlar daha 
cemiyetteki mevki ve vazifeleri
ni iyice tanımadan, tabiatın bü
tün insanlara v-erdiği, yükselmiş 
görünmek, glpte edilecek bir 
mevkide bu.unmak hırsına mu
kavemet edemiyerek bu hisse 
kapılmışlardır. 

isterim ki miistesna olarak te-
kemmül etmiş bulunan hanımla
rımız her şeyden evvel geri 
kalmış olan diğer hemşirelerini 
tenvir ile uğraşsınlar ve bu 
suretle kadınlık umumi olarak 
yükselsin ve Türk kadınlığı bir 
kaç tanınmış kadın ile iktifa 
v<lziyetinden kurtulsun. 

Belediye işlerinde rnu .. 
vaffak olurlar 

ltalvan ticaret mektebınden Beşiktaşlı 
Aldeddl~ Sami B. diyorkl; 

Beş on sene evvel kadınları-
mız ev erinden dışarı çıkmazlar· 

tebinden 168 Ihsan Abdullah 
bey. 

21 - Sirkeci hocapaşa ibni 
Kemal caddt- s inde 4 ı numarada 
Fevziye hanım. 

22 - Istanbul Dıvan yolu 
Cebecıler sokağı numara 11 de 
Nasip Şevki hamm. 

23 - Neriman Tevfik H. 
24 - Beyazıt Tevfik bey. 
25 - Unkapanında Hacı ka

dın mahallesi Orta sokak nu
mara 12 de Nazmiye Cemil 
banım. 

26 - Ankara Kız lisesinden 
Ct:miye Osman hanım. 

27 - Vefa Orta mektebin
den 234 Zühat Şevket bey. 

28 - Vefa Orta mektebin
den 233 Zeyyat Şevket bey. 

29 - lstanbnl Erkel< lisesin
den 159 Sait Bekir bey. 

30 - Konya Muhtelit Orta 
mektep ikinci sınıfından 263 
Muzaffer bey. 

fazla çalışmaları lazımdır. 
Kadınların siyasi yeri 

çalışın ıları çok hayırhdır ııı 
beledıyede çalışmaları; bir ~ 
temizliği sever ve şehrin sı 
ve tanzifatı ile daha yakı 
meşgul o.ur zannmdayıın· 
bii bu söylediklerim kadı 
gösterdikleri iş kabiJiyetİ 

r.nde malum o 'ur. Ma tıl 

~e~ kadınların siyasi ha . .J b· 
ıştırak etmeleri daha ıır 0 
iyi olur diyorum. Vj 

Oda bizim gibi! 
Oskudar O. M. t68 Ihsan fi. diyor~.~ 
Kadınların siyasi hukuk 51'. 

olması gayet tabıidir. Ayni 
manda bugün içinde bulıı ~ 
ğumuz idarede kadm- ve e 
müsavidir. 

Bize kadınların erkekten dJ 
ziyade fedakarlıklarını ıstı 
harbi göstermemiş midir? 

Öyle kadınlar yetişmiştirlt 
erkeklere taş çıkartmışlardı' 

Bir kadın benim nazar' 
L .---. ... ; • . - .. : L -- ı -!1- l 

olmahdır. Tekrar ediyorıı~ 
demokrasi ıdarede kadııl 
erkek her cihetçe müsavid~ 
ikisi de aynı hakka uııal111 
Bundan dolayıdır ki kadıO.i6' 

·t;~;da sad~; ;;~"J::ıJ 
Oguz Turgut B. dlyorki I 
Kadınların siyasi hukuk 

bi olmalarmı nasıl telakkı ed 
sunuz? çok tuhaf bir suali I 

Doktor Semiramis J.fstl 
ayak kaplarını boyıyan b:/. 
avukat Nigar Hammm 'f f 
nesine eşya taşıyan banıalıJ 
harrir Sabiha Hanımı ııı -
Kalamışa götüren sandalcı•. 
aılim Afet Hanımin berbe~ 1 kuku siyasisine sahip olsj;./ 
neye bu Hanımlar bu 
malik olmasınlar? f 

İşte cevabım: bu işte de 
kaldık. 

Sulh .. Kadzn ~ ' 
l\:ııleelkte dava veklli Hamdi 

dlyorkı, 11~ Kadınların siyasi hukok ~ ~ 
b k ·b' be~, olma arını er es gı 1 'Jı 

pek tabii hatta çok g:,~ 
buluyorum. Şu kadarki " ~ 
rilmez, alınır .. »dı. J<e~I~ 

Son zamanlarda erf ıl' ıır 
kadınlığa karşı zaafları ' F 

1 .,,.ı 
mış olmasına kadın arı 

retsinler! 1tt1 
Harbm meyd~~a cf e ~"d f 

ruhi keşiflerden bırı l'l',d~ 
ekseriya aklen erkegi0b81'i~1~ 
addo!unan kadın, f ik ~
erkege müsavı: batta 

8 I 
lıyetlere maliktir. ette t~ııf 

Kadın her memlek 8ı;k / 
mile siyasi hukukuna aı ,rı>b 

ıh .. k- de\' sa su u su unun 
bileceğine kaniim. tJ' 

Daimi okuY'~'ıO 
) lara: Ku oıı· 

~ 



Viyana ıa İstanbul 
Muhtelit takım nasıl çalıştı ~ 

,._Viyana tehrini mildafaa et
~ iizere İstanbula gelecek 
e.- nıuhtelitle ilk oyunumuz 
~llıüzdeki cuma günüdür. Ta
İiaıi lllıızın nasıl teşekkül edece-
Ca hafta içinde öğreneceğiz. 
leti tilı1Uşe nazaran kadroda ka
~lc' sol bek, sol haf ve sağa
~erlerinden maadası kat'iyet 

etnıiştir. Bunların da dünkü ;::an sonra seçilmiş olmaları 
-. k~ak olduğu için. t_akımın 
~~•kıkada nıhai şeklını almış 
~ Klınu farzediyoruz. Yarın 
~Zersiz, salı günü mümkün 
~· biraz idman ve sonra 
~•nahlarla karşı karşıya.. Al-

Yardırncıları olsun. 

J.ır J:)~lli.lebilir ki bütün bu hazır
~ didınmelerinin yegane fai
~ o!dukça iyi bir takım seç
~ e ınhisar etmiştir. Vakıa bu 
tdij bir şey değildir. Fena tertip 
t6 lbif, bazılarının, gazete erde 

ft~t;fı, kıüpçülük telkinatına 
"- il olunmuş bir ekiple Viya-
tdiı~tın karşısına çıkılsa elde 'tek netice kahkari bir he
~-..~~ ibaret oıurdu. Fakat 
-·~ adımım bu awetle iyi 

~ olan heyet ikincisinde 
~'ICltledi . Erkanından kısmı 

~Ilı nıuvaffakiyetle seçtiği 
'al-~ınu kabiliyetini tezyit, 
~arını itmam edecek bir 
~ çalıtbrmadı. Fikrimizi 

Cer edelim: 
-....,~e~ milli ve gerek temsili 
~ memleketin veya 
\b renklerini müdafaa mev
~~olduğu için böyle bir 
'--. akaya tekaddüm eden haf
'~ diğer bütün spor hare
~ ~kinci safa indirilmek 
S ~feri temin zımnında 
' biç ~ı_l~cek tedabire bunlar· 
~"-elt ~ın engel teşkil ede
~ b ıcap eder. Şimdiye 
' 'k '1 _Yolda bir müsabaka
lta~çı •Ilı üç hafta evvel Jik 
~'~tehir olunur, ve pazar
~..._ ~raber biltnn cumalar 
li.-di. Ç~dmanlarına tahsis edi· 
t~)e ta Unkii o sırada yegiııe 
~~ ol kırnın galebe etmesi ve 
l)i bit lllazsa hasmı karşısında 
!tat~ 0 Yun göstermesi idi. Lik 
taL"""'llllı •. Ü d b' . k ... ~ . gun n e ıtırere 

t~ ı)'i hazırlıyamamak ve 
i 1 laıelt 0~ncuları iyi çalıştıra
httt ed •çın her türlü vesaiti 
~~~•·- erek. buna mukabil lik 
.... -ı'lllı "k• tlclllak 1 ı Uç hafta geriye 
' b ııldannda zimamda-
~ "ıGne l llıt.llaa ilaıı . . .g~ inceye kadar 
~ ...___ cısın, ıbtiyarda tered--.. IQenı· 1 
fiı.!_'1tb lf erdir. 
lt~n~ heyeti bu sefer 
~la IGı.ı e bu yolda tadi
,_~ "1ı ot~-garmedi. İkisi cuma 
")' •-ale · ı..:~ etij... n . Yapılmak tizere 
ı.~ i ~ •ekız ekzenizi hazır
~ d çın klfi dd tti O ~ e• a e . yun-
.._ e~erj~~nı temin iç~n. de gel-
~'lc.cla eıınutat, ıki resmi 

il Dıenedeceğini her-

kese bildirdi. Tutulan bu yolun 
doğru olmadığı bugün tamamile 
meydana çıkmış ve maalesef ta
kım kabil olduğu derecede ih
ıar edilememittir. 

Filhakika şu bir ay zarfında 
muhtelit takımımız, dünkü de 
dahil olmak ilzere, yalnız Uç 
ekzersiz yapabilmit ve bunların 
üçünde de noksan kadrolarla 
oynamıştır. Ferdi idmanlara tah
sis edilmit olan giinlerde ise 
oyunculardan ancak beş altı ki
şi bulunmuş, ekseriya heyet 
azasından hiç biri ispatı vücude 
bile lüzum hıssetmemiştır. İtiraf 
etmek icap eder ki bu kadarcık 
bır hanrhk bu derece mühim 
bir müsabaka için pek azdı. 

Gelmiyenlere karşı ileri sürü
len tehdidin kabiliyeti tatbiki
yesi olmadığı da bu vesile ile 
bir kere daha sabit otmu, tur. 
Bunu teessüfle kaydediyoruz. 
Çünkü oyuncularımızda vazife 
hissi bu derece laubali bir ıe
kil aldıktan sonra takım çahş-

tırmak cidden bir emri asird
0

ir. 
Takımın çalıştırılma tarzını da 

beğenmediiimizi ketmetmiyece
ğiz. Bu ekzersizlerde yapılacak 
şey takımın oyununu seyretme~ 
değil, ıs ah etmektir. Mükemmel 
bir oyuncu olan sağaçık, muha
cim hattile arzu edildiğj dere
cede tevhidi harekat edilmiyorsa 

bunun e~babı kendisine izah 
edilmek ve aksadığı hususat 
hakkında nazarı dikkati celbe
di!mek icap eder. Muavin hattı
nın pasları akıncılara müfit ola
cak bir tanda İfİemiyona bunu 
yalnız görmekle iktifa doğru 

değildir. Esbabı tahlil edilerek 
oyunculara anlatılırsa bundan 
bütün takım müstefit olur. Hal
buki futbol heyetinin erklnı 

ashyesi kenarda, bizler gibi, 
epkem birer seyirci vaziyetinde 
kalmaktan başka birşey yapma
mışlardır. 

Gönül isterdi ki Hamdi Beye
fendi gibi Londrada bulunmuf, 
İngiliz futbolünli pek yakından 
görmüt olan bir zat ekzeniz
leri bilfiil idare ederek göreceği 
her taktik hatasını yerinde izah 
ve tashih etsin. Takım yanlıt 
yere ortadan hücumlara devam 
edıyorsa · keskin düdüğile akın· 
lan cenahlardan if letain. Y anlıı 
yer tutan oyuncuları ikaz, 
müdafaada bocalıyan bekleri 
tenvir ve takviye etsin. Ferdi 
idman günleri nasıl çahtılacağı• 
dair Hamdi Beyin bir ipreti 
teknik bir faaliyete bir mebde 
teşkil edebilirdi. Efaua ki bun
lann hiç birisini g6rmedik. 
Takım kendi halinde bir iki 
oyun oynadı, oyuncular pazar 
ve sah gtınleri kaleye be,er, 
onar defa tut çektiler. Biz buna 
fenni bir hazırlanma diyemiye
ceğiz. 

Takım buna ratmen beliti 

At yarışı 
lzmirde 3 üncü koşıı 

dün yapıldı 
lzmir, 11 (A.A) - Encilme

nin ilk bahar üçüncü hafta ko
şusu bu gün icra edilmiştir. 

Binnci koşu, dört ve daha 
yukarı ve 1930 senesi zarfında 
hiç koşu kazanmamış yerli ve 
Arap at ve kısraklara mahsus 
o up ikramiyesi 300 lira, mesa
fesi 1,800 metredir. 6 at iştırak 
etmiştir. 

Şükrü ağanın Kaderi birinci, 
Recep efendinin Şahini .ikinci, 
yüzbaşı Hilmi Beyin Reyhanı 
üçüncü gelmişt:r. İkinci koşu, 
tay deneme koşusu olup bu ko
şuya 7 at iştırak etmiştir. 

İkramiyesi 1,000 lira, mesafe
si 1,200 metre ve üç yaşındaki 
yerli ve Arap erkek ve dişi 
taylara mahsustur. M. Bensin 
Son iyti birinci, Kemal Ef. nin 
Dervişi ikinci, Ali Beyin Hadidi 
Uçüncü gelmiştir. 

Üçüncü koıu güzel hmir ko
ıusudur; üç ve daha yukarı yaş
taki halis kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiye 1,500 
lira, mesafe 2,200 metredir, 4 at 
iştirak etmiştir. 

Maraş meb'usu Milat Beyin 
Varyusu birinci, Akif Beyin An
drinikasu ıkincı, Bakanzade Fuat 
Beyin Rejanı üçüncn ge miştir. 

Dördüncü tütün inhisarı koşusu
na 6 at iştirak etmiştir. Dört ve 

daha yukarı yer.i ve Arap at 
ve kısraklara mahsus, ıkramiye 

1,000, mesafe 2,800 dür. Mehmet 
efendinin Ubeyanı birinci, T ev

fik Beyin Sadası ikinci, Etem 
Beyin Merzuku Uçüncü gelmiştir. 

Beşinci koşu dört ve daha 
yukarı yaşta ve 1930 senesi 
Zarfında hiç koşu kazanmamış 
halis kan lngiliz at ve kısraklara 
mahsustur. İkraoıiye'si 500, me
safe 2000 metredir. 3 at iştirak 

etmiıtir. Evliya zade Refik B. in 
Siberyanı birinci, Şakir Beyin 
F elezofu iki~ci, F redav üçüncü 
gel mittir. 

muvaffak olacakbr . Çünkü lik 
maçlannın bu civcivJi zamanında 
oyun~ulardan hemen hepai an
formdur. 

Fakat bu idmanlı oyuncular 
daha iyi çahfbnlarak arala
nnda vahdet ve tesanüt daha 
iyi bir tarzda temin edilse idi 
o vakit cuma günkü müsabakaya 
tam bir emniyetle bakmak kabil 
olabilirdi • Çünkil nihayet unut
mıyahm ki kartımıza çıkacak 

takım profesyonellerle kıyas 
edilebilecek derecede kuvvetli 
değildir • Biz kendi toprağımız
da Slavyayı yendikten, Sparta 
ile bir defasında 3-2 kaldıktan 
ıonra ditimize daha uygun gelen 
bu amat6rlerle daha müsait 
farait albnda çarpıtacak bir va
ziyette bulunuyoruz. Bu tamıkla, 
daha zarif bir buma karfı, 
aynı neticeleri alabilecek miyiz? 

Bunu zaman gösterecektir. 
Menemenli· Zade 

· Muvaffak 

Dünkü spor faaliyet er· 
Bisikletli krosla bnşlıyan ve boksla 
biten pek cnnlıbir spor günü yaşadı 

Diln İstanbul muhtelif mOsaba
kalarla çok canlı bir ıpor günii 
yaşadı: 

Güneşlı bir ilkbahar sabahının 
saat dokuzunda Türk Sporun 
bisik'etli kuros kontrisi ile baş
layan ve akşamın alaca karanlık-

larına kadar pürheyecan devam 
eden bisikletli, fudbollu, boks
lu bir spor bayramı ... 

Günün ilk hareketi Türk Spo
run müsabakası idi. Bisikletli 
kros kontri. Memleketimizde 
ilk defa o arak yapılan yepyeni 
bir bisik et yarışı ... 

Yarış henüz a~ışıl mamış bir 
spor müsabakası olmasına rağ

men çok muntazam ve muvaffa-

kıyetli oldu. Koşucular Şişli ve 
Kağıthane sırtlarında 14 kilomet
relik arızalı bir saha üzerinde mu
vaffakıyetle koştuiar. Yarışın asıl 
ıddialı kısmı tecrübeli bisikletçi 
Saridıs ile genç amatörlerden 
Ziya ve Hayri arasında geçti. 
Bu üç kıymetli koşucu son da· 
kikaya kadar bir arada koştu
lar fakak son üç yüz metre 
üzerinde Saridis ileri atlıdı ve 
yarışı Ziyadan bir tekerlek bo
yu ilerde gelerek kazandı. ikinci 
Ziya, üçüncü Hayri. . . 

Müsabakadan sonra bısıklet 
federasyonu reisi Muvaffak bey, 
derece alan beş koıucuya Türk 
Spor tarafından hazırlanan ma
dalyaları verdi. Ve müsabaka 
alkışlar arasında nihayet buldu. 

Saat on birde Tür Sporun 
müsabakası netıcelenirken stad
yomda futbol maç arma başlan
mıştı. Evveli küçük takımlar 
arasındaki müsabakalara devam 
edildi ve şu neticeler alındı : 

Beşiktaşı, Altınordu ·Hilali sı
fıra karşı beş sayı ile, ~asım
pata. Eyip, Fenerbahçeyı sıfıra 
kal'fl ilç sayı ile yendiler. Vefa
da Süleymaniye ile iki ikiye 
berabere kaldılar. 
Öğleden sonra günün en mü-

him karşılaşması olan Vefa·-Be
şiktaş tilt müsabakası yapıldı . 
Bu iki takım bundan evvel gü
zel bir maç neticesinde üç fiçe 
berabere kalmışlardı. Bu itibarla 
dünkü maç heyecanla takip edi
lecek bir ehemmiyeti haizdi. 

Filhakika müsabaka battan 
aşağı heyecanlı geçti. Beıkitaş 

hep Oç orta ile bllcum etmesine 
rağmen topu Vefa kalesinin 
önOade daha fazla bulunduru
yordu. Sayısız geçen dakikalar
dan sonra ilk golü Şükrli sıkı 
bir şutle# Beşiktaşa kazandırdı. 
İkinci devrede Beşiktaş 23 üncü 
dakikada ikinci sayısını Nafiin 
ayağile kaydettikten sonra siyah 
beyazlıların faikiyeti daha bariz 
bir şekil aldı. 

Oyun bu netice ile bitti. Şu 
halde şilt müsabaka arının nihai 
maçı rakiplerini mağlup e~~~ek 
en sona kalan Fenerbahçe ve 
Beıiktaf arasında mayıaın son
larında yapılacak. 

Bundan sonra İstanbul muh-
telit takımı Galatasarayla bir 
hazırlık maçı yapb Galatasarayın 
en kıymetli elemanlan muhelitte, 
oynuyordu. F aideli bir eksersiz
den sonra muhtelit oyunu sıfır 
bır galip vaziyette bitirdi. 

Futbol maçln biterken Gala-' 
tasaray kulübünde, ringin etra
fında kesif bir kalaba ık ya
pılacak boks karşılatmalarını 
bekliyordu, saat 7 buçukta boks 
seY.retmeye başladık. 

hk karşılaşmada Maks,Kegami 
ikinci ravuntta müsabakayı ter
ke mecbur ederek galip gPldi. 
Bundan sonra günün en heycan· 
la müsabakası Necmi-Ziya ma
çı oldu Necmi güzel bir maç 
yapb ve üçüncü ravuntta raki
bini nakavut ederek galip geldi. 

Arayerde Monaşetin Nusrata 
gale beıindon sonra Andre Rebi 
Sıtkı He ikinci maçını yaptı. 
Fransız boksörünün Saranga ma
çından daha faik döğüştüğü gö
rülüyordu. Müsaba hakimıyeti 
altında geçerken Sıtkı aşağı bir 
yumruk aldı . 

Bu çok aşağı, maça devam 
imkanını vermıyecek kadar mü
essir bir darbe mi idi ? .. 

İşte bu tayin editemed ı . Uzun 
münakaşa ve intizarlardan sonra 
maç bila netice bırakıldı. 

Andre Rebi son maçını mayı
sın ikisinde f('. Kemalle yapa
caktır. 

Ankara spor mıntaka-
sınzn kararı 

Ankara, 11 (Telefon) - ls
tanbul mıntakası biltün masraf
ları vermediği takdirde Ankara 
muhteliti Viyanalılarla futbol 
maçı yapmakdan vazgeçecektır. 
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Meraklı Şeyler 
ıstikbalin muharebelef ifffJe 

Zehirli gaz 
Bu korkunç vasıtaya nasıl 

karşı kovnıak 1azıın 1 
Bllylik muhare -

beden aonra laer 
,., dejifli , ber 
.. ,ele laarikallcle -
lik tize prpayor. 
lkb1at, .. 11,., fi
aik, ki•ya, laatt• 
d"lacelu ~•rılln 
yeai, ,_ı teldJler 
alıyw. Bu tletif
meleria laedefi işi 
.............. lti-
tinlek, •k1ada cla
laa kela,llkla elde 
etmektedir. Kim-
, ... , •ekultin 
-•WaiaeekllYe 
blyilk laarpte 1•
pılu tecrlMlcr 
•lltefeımbller Ye 
kltlfler için pek 
çok e-.mlyetli 
neticeler t..Ht et
ti. llillıa.. ....,, 
...aiti ...... .. 
de .... femal 
teklmlltl takip et-

/11,UUre tdri~lndl ~"' lflZ lllMMsi -., ........,. ltu 
YUiyetin Detİce8i olarak ceauet ft kalaramulaldaa ziyade llhora
tu•ar ifi baliai almlfbr. 

Taarruz hareketleri bir taraftaa nud feDI hlr tekil ahJoraa 
cllier tarafta da ..adafaa 9IUltilan aJlll .. Mide fr=llıflGilftlr. 
Gaz muharebeleri kimyevi harplerin bir neticesidir. Reaimlerimizde 
prdiliQnk llç mamara yeni ukerlijin bir cephaini ıa.termek
teclir. Yeni aakerlik bilh... ıulere karp talaaffmla ket1dlal p 
ı..ektedir. Oaaa için pz taarnızlanndan kartalmak içla •elliz 
n kara kıtalanada muke kulla•mak aaullerl laer ,aa ,..ı bir 
teld•ll pıtermektedir. 

Raimlerimlzıcle ,..ı. maakeler ı..mz erda Ye dMe-•
• .Ha blndetlllea 80ll al.tem maskelerdir. 

/"lllJz t#Çll ltdaJı ilin w.ı Milin ı.,uu .,.,.,,. ,,,.,, 1tıı.ı.,, ı,;n 
,_,,; mdalu Wlll dllltı .._. 

•••••• 
Yıldızlar 

()yun aralannda 
nasıl eilerider? 

1Jlr lmrM ~lemi 
.... Jddalan, tabii, .... 

Spor pulu 
Klba lal

ke.eti, mer
kezi A..i-

l Spork .. 

P'MİDİD Kl
bada wUu 
IMalacatıu 
melnü ba i~ 
tlmu hatır-
latmak Oze KOb• .,... pulu 
re bir pul ı... .. :ı.mııtır. Ba palan 
.....ıni dercedizorm. 

wfebnulw. H.,.-.. Mt'ı• 
~:--· aporlar, etı-cel• 

Ba rem.de -.... ,.W..la
nndan Anita Paı• De 11arJ 
LaYloru Kalifoniyacla '-hmu 
St. Moribte karlar ......._ 
kızak kayarken gideriyor. 

Yedi aylık bir 
aktris 

lopterede, buıtınlercle .. Bu
~ Hl' Jon .. auu albnda 
bir film çewilmekteclir. Filmde 
yedi aylık bir çocujun bulaa
mı11 Ye bu çocupn ajlamuı 
llzamıeldijinden, T ehaa Ham 
namında bir çocuk bu Yuifeyi 
ifa etmif ve iateailditl ıibl ai
lıyarak roltbaO mgyaffakiyetle 
yapllllfbr. 

:ee 

İsveç güzeli 
aC'M: 

Yeni flençllltn 
timsali sayılar 

lıHç "611J Mla Mcrta v.,.,..,. 
1930 skeli olarak lneçten 

iatibap ol1111a11 Mil Marta V aı
aer ıe~en hafta zarfında Lon
draya ziyaret etmif, Londra p
zetecileri onunla mllllkat ede
rek umn yazalar yazmıılardar. 
Mia Marta, laveçia ui1 ailele
rladen birine menauptur. 

Deyll Ebprea muharrirlae ti
re, bagtblldl laYeÇin en methar 
fÜ8İyetleri Gtlatav Adof Ue 
Greta GarJ,o idi. Mil Marta 
banlara, bir pbaiyet clUa lllYe 
etti. 

t..eç ıGzeli tam ltir ..... im-
dar. SiMmaya clenm eder, plf 
OJDU, dua ecler, ytlzer, ata 
biller, radyo ile allkadar olar. 

Fallat a. ka, dutlaklanm 
...,._ ... .., çlaki, lneçte ba 
llareket • bOyllk ıtmaJılarclao 
.,......... Keadisi Paria •• Lon
.... kaclmlann aolraldarda 

,Weriai " daclaldanm boya
dlldanm ıördlil zaman MJret 
et.iı Daha tuhafa, ineç ılzeli 
llip_ra da ~zmit. . 

llia Martaauı beyanatından 
........ nakledebiliriz: 

.. IPeçte kular tabailleriai 
f laep •ektep içiade bitinaezler. 

Bilalria memleketlerillia iPade 
ve laariCİllCle ..,abat ederek 
ecnebi liualan 6gna•ek ikmal 
........ Mektep tabaili. bu 
iklMi tamilin mukaddimeai 
olar." 

l.,w. mulaarrirleri Mil llarta 
ile malllıatlanna fU llzlerle 
allaa:ret •-'Jorlar: 

"Biz bu kazdan temiz Ye 

Greta Garbo ve vahşil 
Afrikadan Holivuda gelen iki v 
meıhur yıldızı beğenmemitle 

.. Trader 
Hora ,, ia
miadeki ftl .. 
mi çevir -
mek içia 10 
ay müddet
le Afrikada 
kalan eiae
ma mildür
leriadeo Mr. 
Van Dik 
Amerikaya 
iki A&ika 
vahtili ile 
beraber dön
mllfttlr. 
GardOğii

nOz resim, 
NeYyork iı
tasyo nun da 
almmqtırve 
mldDrle be
raber Hutia 
ve Rlano is
mindeki vah· 
tileri gh
termektedir 

BanlarHo
livuda re· 
Hace blytlk 
ltir hayret iÇmde kalllllflardar. Kendllerlne Gnta ~ 
rip fikirlerini llO!maflar. Banan berine baalar •eP• 
cadmau yoldamlflar Ye 1emb olmadıtı için betemnemlflAPdl ... 

Umumi harpte ölenlerin hab 
Almanlar harp kurbanlar1D1n babr 

Geçen 
martın 

16 llDCla 
Alman
yanma
• a mi 
harpte 
maktal 

dlfen iki 
milyon 
a ık er l . 
namıaa 

matem 
tutulmuş• 
tur. R&
ylflaıda 
da bir 
matem 
ayiniya

nasıl kutluladdar ? 

Merasimden bir intiba 

pdmaf Ye Almanya reiaicllmburu Hmdenbars da ba .,... 
ebaifti. Hiaıdenburg umumi harpte ölenlerin, yqayan 
bir çok vazifeler tahmil ettiklerini Ye bu vazifelerin 
IDUJUUD tekrar yükaeleceğİDİ IÖylemiftir. 

Sulh perisi 
Bir Alman profesö

rüne S)Öre nasıl 
yaşıyabilir ? 

Avrupa sulbü, hatta dlinya 
..ııao llUll temin edilebilir? 

Gerar Melhiyor isminde bir 
Alman profeaCSrU, ıulb periline 
ebedi bir hayat bahfedebilmek 
için bayii uğraımıı, neticede "n 
muYafık olarak fU U9ulll bul
maftur: Memleketler araamda 

talebe mObadelesi... Alman pro
falrl bilbaua orta tahsil tale-

berrak gözlerin tabii güzelli;in, 

laarbi takip eden yeni gençliğin 
llzllntl ve dilini dinledik.,, rakitlerild nema · ~· ------------------------------
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Tayyare piyankosunun dünkü keşidesinde kazanan numaralar 
Üst tarafı 1 inci sayıfada ] 

k bOyük haklann verilmesine 
t 1d olduğunu ispat edecektir. 
~ . ınhğın hamisi olan Büyilk 

. n' muhterem millet vekil
i stanbul kadınları şükranla 

111 ar. Ey Türk kadını, bu 
kenindir. Türk kadınları 
~ hayatına atıldılar. Mu
\1°l.dular. Bu sabada gös

erı liyakat hükumete iti
d~erdi. Ve bugiln kanunen 

'1 1Yedc intihap haklnnı aldı. 
b nıeınlekette erkek kadın 
ket Çalışmış, tarladan sper

. •dar memleketi müdafaa 
•
1 

toprağın her karışını 
-._ arının kanile yuğurmuştur. 

b1111 Türk kadını, yaşasın 
8 Uriyet, yaşasın Gazi 1 » 

· Undan sonra Birlik muhasibi 
i. et' li. şöyle bir nutuk söy
~ ır: 

"Aziz hemşireler, Türk kadın 
1~ kazandığı büyük şeref ve 
ıı tes'it için bugün buraya 
I dık. Avrupanın bir çok 
erinde bile nail o\unmıyan 

\ ref e Türk kadınının maz-
~ olması Büyük Gazimizin 
\, e açtığı nur:u yolun ışığı-

' 1~dan evvel her türlü te-
d en mahrum tahsili bile 

l' .u"ar arasında mahsur ka· 
)~dlırk kadını Ciimhuriyet sa-

' b· e erkeklerle yan vana 
~ b •r llles:eke sülük ettiği gi-

~.uiiin de belediye azalığı 
h. '%1 b. 
·~ et . ı~ vatandaş sıfatile ih-
~nıt§hr. Bundan böyle ara-
~) kadınlık ve erkeklik far
tı !Qilrnıştır. Elele verip va

't~elameti için çalışacak 
t Urk kadını giriştiği her 

'~~~ derecelerde muvaffak 
\ıt t:lfll cihana gösterecektir. 
"1 ne Türk kadını harpte 
~. ''" 'l' ~ltl İae gı ı Gazinin ardı sıra 
"""t b-ıı.~ferde de gene o Bü
' ti ının göstereceği doğru 
~ lnıek sureti le kendisine 
~ 'le verilecek olan büyük 
\\\' liyık olduğunu bildire-

~'-lilr b .. .. b '"ti b' ' u gunu ve u 
' 'hı' ızl.~re yaşatanları her 
S 'Yi b~ &unde tes' ıt ve tazim 

~-;~, ~ Vecibe b;le :m. 

ltııı~ ~allı ilnım~an :onra Aliye 

11 11tıt. nı aşagıdakı nutku söy-

l'o.,k 
ı1 ~Ril kadını 
'lttı, s n bu .. , 
' enet ~uk hakkırıı kazan-

5D 

~~ 
125 
50 so 
50 

1251 
5Q 
50 

.... # il -= 

1 •.. ı· ·ı·urk 
~ ur... N 0 • lirası o. lira ı 

\

2.7759 
8fil 

28130 
237 
2öl 
302 
351 
j 6] 
455 
878 
884 
9ı9 
Y70 

29107 
1J8 
29ıj 
420 
429 
569 
583 
680 
749 
8001 

30039 
257 
297 
332 
514 

.6241 
662 
659 

7681 
808 
858 

31008 
72 

1241 
277 
433 
481 
524 
553 
594 
597 
612 
674 
782 
881 
987 

32 )39 
168 
232 
389 
391 
408 
436 
469 
505 
607 
630 
718 
875 

330341 
248 
85 

306 
449 
8g 

754 
900 
938 

61 
34118 

83 
)42 
44fı 

125 3445 ı 50 OJ82 
1000 82 125 107 
400 984 125 158 
50 85 50 493 
50350121 70 549 
50 51 12· 68S 
50 ıoıl 50 103 
~o 103 1a iI3 

125 142 127~1 776 
70 212 lJ. 823 
50 324 50 8~)7 

1251 3J 5J ı 147 
' 0 4_5 125 174 
50 559 70 191 
50 631 50 IY5

1 
50 33 70 277 
so 63 50 434 
70 765 50 498 
sa 73 10 530 
501 922 400 654 
5~ 40 ı 2s1 108 
1 54 1a 745 

125 6048 1d. 834 
70 73 70 884 
50 213 50 912 
50 44 6 982 

125 324 
50 39 10001 72 
70 56 s 85 
50 481 5 1511 
70 620 400 163 
70 40 5 165 
70 733 125 283 

125 75 5 468 
125 825 50 491 

50 85 100 537 
5a31123 1 43066 

125 2641 50. 137 
10 69 50 ısı 

50 3211 5~ 183 
70 484 7 279 
50 5381 50 294 
50 520

1
1 5 348 

70 91 125 461 
70 721 50 669 
70 48 125 704 
70 911 ~50 837 

40 29 4022 
50 60 5 53 
~o 3sıos 10

1 
54 

125 238 50 85 
403 253 70 130 

50 336 60 186 
50 428 50 424 

123,, 501 50 611 
50" 563 50 631 
70 582 5Q 647 

125t 844 70 655 
~o 987 lOOO 946 

125, 9013 4000 997 

l7 70r 5014 
40 125 53 

125 125 76 
241 70 81 
297 50 363 
391 50 g:; 
432 1000 431 
520 50 88 
599 50 539 
631 5 666 
642 70r6003

1 

692 70 186 
746 70 399 
807 50 444 
35q 125 509 

ı · !°> n 6 400 98 

~ ij' ~tı Ray etı~ mefkuresinde top
\ıtt"tıe ~utr~~den be ki en bü
\tk •tiı, t &un kavuşuyorsun. 
~ltı '''tıda '~azulu bir mücadele 

h larihın · azamtan bu hak ka- nın hakkıdır. vaki olan teklifı üzerine, kala- Türk kadını büyi.ık ve cihan-
/ t ~İiYGk 111 1 afer yoludur. Aliye Esat hanım, burada ka- balık, en önde Kadın birliginin şümul bir dehaya malik olan 
1 ~be.ı Gazi t ki dm belediyecilim hakkında ı'za- bayragy ı ve ~ehir bandosu oldu- muhtere~ Gaz sine nişanci şük-

t l'" ~e11 d:- opra arımızı e· T • k 
litk 0 ~ uşnıanı büyük dehası hat vermiş ve nutkunu şu sözler- ğu halde caddeyi takiben Şeh- ran olmak iizere bu çelengı ta·-

/. .._ t kahr gullartnan harıka kuvve- le tamamlamıştır. remaneti önüne geldi ve yaşasan dim ediyor. Ey şanlı abide ey 
~ "ıak hettı. Na ı b" Kadın erkegy e muarız bir kuv- ıehremaneti diye üç defa bagw - Türl.lügy ün kuvvetli timsali kah-

~lld ilkkın .sı ıze hür ya-

~ e ı ka... d d" b vet değildir. Belki onu tamam- rıldı. Oradan yürünerek s1rasiyle raman askerlerinle, sırtında ço-o b" .. . .. an ır ıyse u-
t- ().. uyuk h ı A k A h lıyan bir uzviyettir. Kadınbirligi, Halkfırkası, Türk cugy ile cephane taşıyan fedakar 
'lll . ~<>t-gü Ü a as ar, ce a-
\ ~atikJaJj:i ılküğün elinden ka- Kadın birliği kadınlık erkek- ocağı ve Vilayet alkışlandı. Po- kadınlarile memleketine hayat 
~l ıtad111 h azanmanın yolla- lik arasmda hiç bir ayrılık gör- liılerin refakati ile yürüyen Ha- ve salah getirdin. Süngülerle 

I ~lllıştır. ayatının zaferini ha- mez. Türk kadını bu gayede namlar köprüden geçerek Tak- açılan bu yolun milntehasmda 
~,, 'd111 muvaffak oldun, bu davanı ka- sime geldiler ve ay şeklinde ilim ve ictimai hayatımıza me-
~ı~ birli~. k . l"kl . b ~ eden gı adın hakkını zandın. büyük çelenk muhasip Saime deniyetin bütün ınce ı erıni ah-

,1 'kt11 bu .bu kanunu tes'it Fakat unutma ki yaran alaca- Hanım tarafından abideye vaz şettin. Kadın bugün sayende 
~.b ~ l\,t kalbiJ~ük A hamisini min- ğın hak daha bUyllk, daha ıe- edildi. benliğine sahip oldu. Ey rnu-
~ ·~~ c:lııı birli~ ~~:rnlar. refli olacak. » Abide de Mediha Vasfi H. kaddes abide bugün huzurunda 
1 \ İd \'~ ltıernf'~ ı nıefhum tanır. Nutuklardan sonra muhtelif tarafından şu nutuk okundu. toplanan kadınlık seni iftiharla 
;' , ilteai d e et.. Şehir idaresi makamlardan alınan tebrik tel- " Aziz Türk kadını; tebcil ederek selamlar. 

"-" 'l\ırk . '() 

lır "' 
ı.t5'538ıo 1 ~5 
50 836 50 
7( 8J!) ::o 
50 913 50 

125 )4070 50 
7\ 109 50 
50 123 t 25 
12~, 145 70 
SU! 207 50 
50 255 50 
5 30 J 125 
50 314 70 
5 391 50 
50 430 50 
50 641 50 
50 731 70 
70 768 125 
50 855 400 
5~155470 125 
5(jl 700 50 
50 785 125 
70 691 70 

125<YJ 843 so 
12Şf 933 50 
5055081 125 
50 151 70 
5;J 157 125 

12~~ 158 70 
125 177 50 

336 400 
125 4891 125 
5" 524 125 

602 125 
623 70 
643 50 
790 50 
829 50 
857 70 
898 70 
948 125 
981 4on 

5 999 50 
50f57 ı 221 70 
125~ 457 50 
50 479 50 
70 5471 70 

125 550 50 
5 577 70 
5 623 70 
7< 747 50 
50. 850 70 
70 853 400 
7 898 125 

12r8256 50 400 263 50 
5 309 50 
70 491 70 
7~tt 571 50 
5U! 607 5) 
125~ 608 50 
s~I 704 10 
so 734 70 

125 898 125 
50 959 125 
70591071 50 
sg 113 400 
70 116 70 
50. 237 50 
70 300 50 

125 3831 70 
50 563 70 

125 591 50 
7( 651 70 
50 691 70 
50\ 832 125 
50 853 1?5 

beri hasretle özlediği bu gaye
ye vasıl olmuştur. 

Türk kadınlığı bu saadete 
vesile olan beledıye intihap 

hakkı dolayisile Şehiremanetini 
selamlar. yaşasın Şehremaneti, 
yaşasın belediyecilik! ,, 

Bundan sonra kalabalık da
ğılmıştır. 

Kadın! arın siyasi haklara 

lara sahip olmasını erkek va

tandaşları çok iyi karşılamış

lardır. 
Dünkü mitinğde kadından 

fazla erl<ek bu:unması bunu 

gösteriyordu. 

ttıt\d ernekt· E . A k d ~d •t. A ır. v ıdnresi grafları okundu ve avukat Nigar Hakkınızı tanıyan size bu şe- r a aşlar: 
,. 

VAKiT 
' \> ""Sırlar k d ernı· . a ına bu Şevki Hanımın "Hanımlar hep refli günü idrak ettiren büyük Kadınlığın en terefli gunu 

ıştır. Sehir Tabı işlerinizi yapar ... 
-------~!!.Wı.u:....K&a..ı.:......LbeJ:.a.bcCL-Y.YÜ•J"ÜY.eliml • teklinde Gazidir. bu gündür. Cünkü senelerden 
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Dünkü kısmın hülasası: 
[ l\ladıım :'\eri h n 1 k:ıç ' ı~ındayım 

dt\ r ~oru,·ordı.;. Ben onıı · 
:i7· )ll,ı dıı tnıl di\nrd ım Fakat 

g'1,derim karşıd kı tel.. ~ 1 idu kadında 
ıd . Mad m crı kıır~ım... d likanlı ile 1 
d .ı k .. '.,,cı. lk'l de \.,:ı ktt n. tek ı;o:ılü~- ! 
lu kadır.d:ın bır dlm rica eltim. ikimız 1 
hırlıktc dan~n ~ıaşlaJık. kadınla konuştuk 1 
\t' h:ıh l lıkmcth.: l\hamet mcsrlcsine 
dokuldt. 11 ıknıet n arkad ını olduğunu 1 
~o· ledim. Oda bııi haarlndı. 

Kendı~inı plıijd ~ormüştiik, o giın 
o ornmobıline lımip pl~idıın ~itmişti. ] 

Kadmm anlattığı şeylerden 
çıldıracağım geliyordu. Hani 
bazı şeyleri umarız fakat onla
rın b rdenbire olacağını asla 
tahmin etmeyiz yalnız iç çeke
riz, fakat birde ummadığımız bu 
şey oluverirse ne bale gel riz. 
Başınıza gelmiştir bi irsiniz. İşte 
ben de öyle oluyorcfom ... 

Kendi kendime : 
" - Ya zeka, dedim, gel im

dada yetiş ve bu akşam şu avı 
kaçırma!... 

Kadına yavaşça fısıldadım: 
" - Arkadaşım, dedım, çok 

iyi danseder, sizin için -: )k mü
kemmel bır kavalya olur ... 
Kadın: 
" - Pek a'a dedi ... 
Ben bu pek iLa sözünü aldım 

ya, arbk aşağısı kolaydı, bu işin 

halli için bir defa Madam Ncriyi 
atlatmak lazımdı,ikincisi Fehamet, 
çünkü o nasıl olsa eldedir. İşimin 
olması için Hıkmet lazımdı •. 

Dans biter bitmez, ben der
hal Hikmetin yanma yaklaştım .. 

" - Haydi dedim , derhal 

kalk, ve dans başlar başlamaz 
tek gözlükiü kadına dans tek
lif et ... 

Kulağıma hafifçe : 
" - Ya F ahnmet görürse be

ni öldürilr ... 
" - Sen dedim, derhal emri

vaki yap, F ahnmeti de ben kal-
dınrım. Sen, şimdi hemen dışarı 
çıkar gibi yap, ben F aham eti 
lafa tutarım... Biraz gecikirsin, 
ben ona muhakkak dans ettiri
rim, sen kendı işini becerirsin. 

Dans tekrar başladı. Fahamete: 
" - Dans edelim, dedim. 
" - Evvela Hikmet yok, gel

sin hele, dedi, dedi ama onun 
sö.Unü kim dinler : 

- Bi akis o gelmeden başlı
yal ım, balta o kadar ki, öbür 

tarafa gidelim, gelince o bir şey 
görmes nl.. 

- Şonra danlmaz mı? 
- Darılsın, biraz da o seni 

kıskansın; yalnız sen mi onu 
kıskanacaksın.. Biraz da o kıs
kansın da sevginin tadını daha 
iyi tatnn 
Kadın bu söze ne diyecekti: 
- Peki. dedi .. 
Onu ta öteki köşeye kadar 

sfirükledim.. Hem dans ettik 
hem de ona dans hikayeleri 
anlattım ... 

« Blakbatımın » Afrikanın özlü 
çamurlarmdan geçen zencının 

güç halle ayak atışından nasıl 
çıktığını ballandıra, ballandıra 

·3 
: ar E e 

anlattım... Hülasa onu alakadar 
edecek şeylerden bahsettim ... 

Maamafih, bu dans pek de benim 
lehime olmadı çünkü kadın iyi 
dans bilmediği için, bütün dans 
esnasında iskarpinlerimin üstünde 
dolaştı, öyle tahmm ediyorum ki, 
kadıncağız dans edilen yerin 
üstüne hiç ayak basmadı... Ne 
ise ... 

Dans bitti, biz yerlerimize ge

lirken... çıngar koptu. Çünkü 
Hıkmet tek gözlükıii :cadının 

önünde reverans yaparken 
gördü ... 

Benden öğrendiklerini ona 
sattı: 

- Biz de bir kenarda idik. .. 

Biz de dans ettik... Ben atıl

dım: 

- Müsaade edersen ••• 
Kadın cevap verdi: 
- Ondan neye müsaade isti

yorsun ... 
Tekrar dnns baş'adı ... 
Ben Fahametle, Hikmet tek 

gözlüklü kadınla... Bir iki tur 
yaptık. F ahamet kızardı, bozar

dı... Hiddetli, hiddetli Hikmetle 
kadını göstererek: 

- Şunlar dedi adeta birbir
lerine sarılıyorla, ... Kadını tes-

kin için dedim ki : 
Yanılıyorsunuz , bu gün 

artık dans spor demektir. 
Ne erkekler, ne de kadınlar 

güsel eş arıyorlar, yalnız iyi 

oynıyacak arkadaş arıyorlar ... 
Bu sözüme kanmış gibi gö

ründü, yahutta o bu sözüme 
hakıkaten inanmak istiyordu. 

Bir iki daha döndük, baktım 
başı omuzumun üstünde idi ve 
yaşlar vardı. Onun yaşlı gözünü 
görilnce kendi kendime: 

-Bu da saf harici oldu dedim. 
Durduk kenara çekildik.. Ka-

dın: 
11 - Ben dedi gideceğim ... 
0 

- Nereye dedim. 
-Yüzüm gözüm bozuldu ... Ar-

tık burada duramam. Hakikaten 

gözlerinin kuyruklarından bir 

şeyler aşağıya doğru sızıyordu. 
11 

- Peki o halde, dedim, 
sizi evinize kadar götüreyim ... 

Bardan çıktık, bir otomobile 

atladık Fahameti kapısına bı

raktım ... 
'' - Siz dedim, bozgunculuk 

ettiniz, hani onu kıskandıra
caktık... Bu oldumu ya : 

utanır gıbi oldu. Maamafih 
saffetle: 

« - Hikmet sahiden beni 
seviyor mu? diye sordu. 8eıı 

ona: 
- Hiç şüphe etmeyiniz sevı

yor... derhal kapı kapandı, 

l apı kapanırken kadının göz
lerinin parılbsı gözlerine çarptı. 
Kadının parhyan gözlerinde 
inanan, inanmak istiyen bir 
bakış vardı. 

(Bitmedi) 

VAKITıın 

Küçük ilaniarı 
!lbtlm!U!!• Her ııtln neırolunur •ııaımll!l!l!I; 

••••••••• Tarife••••o•••• • • : 1 Def alık turuş 30 • • : 2 .. ,, 50 : 
: !J 65 : • 9 .. 

• 4 • • o 

75 

ihtivaç kalmavın-) 
: caya kadar (azami 100 

1 O defa) ıllin edil- ( 
mek üzere maktu ) 
Abonelerırniıın her üç aylığı için 

btr d<'fası meccanen 1 • • 
4 ( tır çen lldnl ırın fa7.la ~:ıtırı : 

I~ ~ er 7. n llunur • • .......... ················ 
K·ralak ve satılık 

Kiralık Hane - Kadıkô\ kışlık. 
tı)atro el\ nndn kadife soka~ 7 numa· 
ı lı ha H. tan am kLr lıktır. 7 odulıdır. 
"u ııt şcı aıtlc k rayı \erilir. ldaremizde 
A.'.'\ . ııdre~:nc murııcnat 

Karalık Oda - ı:cnch1 bir aile 
'iunında kir. ıt.. odalar \'C 2 odalı, hnva 
ı.wzı. t rk ı u ol:ın dnkmr, dişcılcrin i,ine 
gclcbi r hır z min k tı. 

Bu !.lk Parm k Kapı 32. 

Kuzguncukta- 'l:ırko paşa kö ku
ııc bıtlş k ı. ıo. 12 boğaza nezareti 
k mıl ı h \İ geni~ -.e ha\adar ağaçlnrlll 
muh t tıır 1 ahçl' ıçinde dt1rt oda, mut 
f .. k 'e lı ıı .ım lcumpan' .ı ı:ti\ u ı~kelcye 
dort dakika , ç:ırşam Ja ve cuma 
içlndekı ahi! ıne miımcaat 

Kiralı 1c ve satı ık kö-şk=------ı·:-re-n--
1.m undc Su dh c Jat boyund ı yedi 
odalı den nundıı kuvu ve 'aı;j bahçeri 
h ı\ i kırk heş nurr:ırolı köc:k kira ık ve 

ulıktır ar u edenler it~alındckı köşke 
mur c C C lcMe}erı. 

Satılık elektirik kontrol saati 
ve vantilatör - l luc:u~i ~arfüacı 
, \ırnı:ık uı..ere pek az kullanılmış bir 
koncurol ~anlı ve \Cp\enı bir \antilatör 
anlık ır ld r ml· zdc '-... N Adresine 
munıcao. 

Yazı makinesi - Kullanılmış 
Rcmıngtnn mnrkalı Turkçe, lngili;ı:ce 

kl:h\clı. idarede 1 J numara\a miıracaltt 

Ders 
lngil'zce ve Fransızca En 

'eni u~ullerle hu u i der~ler Tepebıışı 
51 :'\o. 1 lncopulo aparum:ını ikinci kat 

İş aranıyor 
Ziraat makınisti - l·zun müddet 

çiftliklerde ç:ıhştım 'c 'eı;:ıiklm mevcut
tur. 1 ter nevi motorle müteharrik traktör 
\ ' C dep;trmen \'e al:\n zlraivcyi kullanır, 
tnmiraunı deruhte ederim, taşrada çiftlik
lcnn bırlsinde çnlışmnk istiyorum. 

\ nktt :\1. () 

aaire indell : 
Edremitte ispırto içkiler inhi

sar idaresi vekili avukat Hayati 
B. tarafından Edremit sabık 
inhi ar idaresi memuru Behcet 
B. aleyhine ikame olunan alacak 
dnvasınm muhakemesinde müd
dei aleyhin ikanietgahmıo meç
hul bulunduğunun tahakkukuna. 

mebni i anen tebliğat ifasına 
karar v rilmiş olduğundan mu
mai eyhin muhakemesinin muallak 
bulunduğu 24-4-930 tarihine mii
sadif perşembe günü saat 13 te 
Edremit hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması ve aksi halde 
gıyaben devamı muhakeme otu
nacagı i an olunur. 

:::::: :: 1 :::: :::: :::::::::::: ::::: ::ıı:ı:::::::::::::::::::: 

:E Cılt, 11oç, frengı hastalıkları fi 
il D~~;.~R !~ 
EE hme amit i~ 
H Galata, Voyvoda caddesı H 
~~ Atına bankası yanında her gün .~ .. ~. 
:: üçten sonra. 
~ ~ 
=~== :::: ::::::: :::::-::::: :: : : ::::::: :: :: : : :ı:::: ::: ::::::~ 

Para istikra 
iktisadi net· 

Krizler, iktasadi muvazenesiz
liğin tabii netayicidirler. Cihan 
harbinden evvel dünyanın tanı
dığı krizlerin karakterleri taayyün 
etmiş ve çok defa fazlai istih
salattan tevellüt ettiği anlaşıl
mıştır. 

Mamul eşya, sanayiin terak
kisile tezayüt ediyor ve bir gün 
bu· tezayüt istihsal at derecesini 
tecavüz ediyor ve bir kısım eş
ya imal edenin elinde kalıyordu. 

Bu va~iyet karşısında bir liki
dasyon yapmaktan başka çare 
yoktu. Fakat fabrikatörler ziya
nına satmayı kabul etmezden 
evvel vadesi hulul eden borçla
rına karşı para bulmıya çalışı

yorlardı. Bunun ıçın iskonto 
muamelesine baş vuruyorlar; bu, 
tabiatile faiz miktarının hemen 
yükselmesini mucip oluyordu. 
Bir müddet sonra, eJlerindeki 
kıyemi menkuleyi satmak mec
buriyetinde kalıyorlar; bu ise, 
esham borsasında fiat sukutla
rım krizleri tevlit ediyordu. Ve 
birçok ahvalde iflaslar vukua 
geliyordu. 

Ortalık durulup hali tabii av
det edince işler yeniden başlı
yor, istihsal ve istihlak tevazün 
ediyor ve normal şeklini alıyor
du. Bu, o kadar muayyen fası
lalarla tekerrUr ediyordu ki ma
halli ve hatta mondiyal krizlerin 
kaç senede bir vukua gelebile
ceğini tayin etmek kabildir di
ye iddia bile ediliyordu. 

Cihan harbinden sonra Dün
yayı yeni bir hastalık istila etii; 
ve yeni bir kriz kendini tanıttı. 
( Paranın düşmesi ) : 

Harpten sonra 1914 ten ev
vel olduğu gibi paraları altın 
esasına istinat ettirmek birçok 
ekonomik sebepler dolayısile 
muhal olmuştur. 

Her memleket •tedavülll mec
buri - Cours force» olarak kağıt 
parayı vasıtai mübadele yapmış
tır. Fakat bu o kadar hassas 
bir tera%idir ki yalnız milli bün
yede hasıl olan iktisadi gayri 
tabiiliklerden müteessir olmak 
ve kriz husule gelmek değil 
fazla olarak hasta paralar üze
rinde yapılan ispekülasyon mon
diyal ile de bu krizler şiddetini 
artırıyor ve hakiki felaket şek-
lini alıyor. • 

Kağıt para kıymeti temevvil
catmın, nasıl eşya fiatı tereffü
ünü ve dolayısile hayat pahalı
lığını ve krizleri husule getirdi
ğini muhtasaren anlatalım : 

Türk lirasının her düşmesi 
eşya fiatının tabii olarak yük
selmesıni ve aksi olarak Türk 
lirasmın her yükseimesi eşy<.: 
f!atmın duşmesini husu1e getinr. 
Tabiatile eşya fıatının yükseJ
mesı veya düşmesi müsteh ik ü
zerinde hemen tesirini gösterir. 
Mesela: 

Ben ne vakit eşya fiatınm 
yükseleceğini hissedersem ihti
yacım olan eşyayı almakta isti
cal ederim. Ve bu suretle ayni 
eşyaya daha fazla para vermekten 
kurtulmak islerim. Bunun aksi 
o'arak hissedersem ki eşya fiat
ları düşecek ve bu suretle ayni 
eşyayı bir müddet sonra daha 
ucuza almak imkanı hasıl ola-

caktır, bu tekdirde i 
olan eşyayı almayı tehır 
Bu pek tabii düşünüş ve 
milyonlarca Türk tckr 
ve neticeten tenezzül ' 
reffua göre krizıer birb 
kip eder. 

Fabrikatör ve tücc r 
mevvücatmm müstehlik 
yapacağı tesirab bilirler· 
rm elinde daima bır k• 
ve hatta bir kaç ayın ih 
temin edecek stok mal 
Onların vaziyeti müste 
atını düşmesi veya çık 
manmdaki vaziyetine mO 

Eğer fiatlar yükselirse 
evvelce tedarik ediJmis 
h daha pahalıya sataca" 
naenaleyh ümidinden f 
zanmış olacakbr. 

Eğer aksi olarak 
nezıül ederse evvelce 
edilen eşya gelir fiatııııl' 
sik satılmış ve dolayısilt 
edilmiş olur. işte bu 
fiatm yükseJeceğini 
tüccar stok malı fazlal 
için acele siparişlerde . 
ve fabrikatör ayni hatetı 
ile fazla istihsal etmek 

lışır ve bu halin de~ 
yasayı fazla eşya ile d0 

( Surproduction: Fazlai 
krizini husule getirir. A~ 
rak eşya fiatının teneJ 
ceğini hisseden tüccar 
stok malı çıkarmak ve 

retle daha az ziyanla iİ 
mak için fabrikalara ~i~MI 
bulunmazlar ve ayni şeW'"'. 

rikatörler de istihsali 
dip elindeki stok malı 
için uğraşırlar. 

Bu ikinci vaziyette de 
( Chomage ) ve bun~ el 
ettiği sosyal bütün krı~ 
dini gösterir. 

Ecnebi sermayedar rJ 
nın tezelzüle ugradı~ 
seder etmez kapitalini el•, 
dövizlere tepdil eder · 
tesirlere kritik devirlercl 
husule getiren psikolojı~ 
ri de ilave etmek ' 
Kağıt paranin tüccar f• 
ecnebi sermayedar, ve 
lik üzerinde nıhayetsiSb 
icra edip piyasayı baŞ Ş, 
idare eden bir kuvvet P 
gı bir devirde paran1"bı' 
tini ( stable) stabl ) 
getirmekten başka çare b 
Gelecek yazımızda st' ıe' 
yeti teminedecek . ç:, ft 
( inflation, revalor·sal1°egı• 
sation ) dan bahs ede', 

Pan.; m ıı,e 
en ~titU J!ld ']+JıJ'' 
Saıtfl 

Şeb il ·arah sar!. rlkllk /r ııı 
Müftü mahallesindel1 'fı 

Ö k rıS1 

mer efendi 8 bB ıe 
kazasının çarşu pı:J blJI 
mahalli ikameti ıııeÇ Jib' 

rfle ı 
oğlu emanet kııı d vııs• 
hinde boşanma \, ıS 
tt. - . d bureoı ,,,tll 

e ıgın en mez Ş biııs- ~ 
930 pazar günü er b~ ~~ 

hk . d baıı Jdll 
ma emesın e ııs'o ~ 
veya tarafından . 11l9~5 t j9 
vekil gönderınes i1 

ııcC:e1' 
gıyap kararı ver 

nur. 
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.Istanbul Emvali Eytam 
ldaresinden . 

Mehmet Cemil ve Abdurrahmnn Nail Beylerle t(Hf.ye 
ILuıınun istikraz eyledikleri mebaliğ mukabilinde dare
~~z uhdesinde vefaerı mefruğ bulunan Siileymaniyede 
Uleymaniye n1alıallesinde Taşodaları sokağında eski ı O 

;.eni 10, 12, 14 numaralı ve 981 arşın murahbm iizfl
.1nde maa bahce bir konakla ayni konak hahcesinderı 
I~ • • • 
e~az edilen arsa üzerinde iuşa edilen gene hahçeli bir 

satılıktır. 

Mezktir konağa 12 numaralı kapıdan girildikte bir 
~ıa1ta döşeli taşlığın ~ağ tarafrndan duvara ııılihlşık nıer
d~~r aynalı Halkalı suyu cari bir çeşme, orta kapıdan 
kıger bir matta taşlığa geçildikte ~ağ tnrnftan gid lerek 

b~ıa nıalta taşı mefruş bir mutfak ve llalk:ıh suyu cari 
1
" Çeşme ve biri bahccde Amerikan tulumbalı iki kuvu 

~ . . 
b~ Seııe mezkur taşlıkta ahır mahiyetinde kömürlük ve 
~",heJA ve ayrıca sekiz basamak nıerdiverıle çıkılır hah-

)e nazır hir oda, ve hinamn sol tarafında hal'cmden 

~ilir ve sokakt~n ayrıca k~pı ile istimale salilı .•~h\ııı
~ kısmmııı zemm katında lıır malta taşlık ve bırı ayrı 
~ rdıvenle çıkılır iki oda, bir heh\ ve vasi odunluk Ye 

e ,: Çeşme, harem tarafından ikinci kata çıkmak için 
~p merdiverıin dokuz basamağı çıkıldıkta camlı bir 
il· ~.e kapısı ve bir oda ve gene mezklir merdivenin oıı 

. fqı basamakla ikmalinde ikinci kata çıkıldıkta bir sofa 
lılel'inde ikisi yüklü dolaplı iiç oda ve bir helfı ve selam
hi kısmının ikinci katına ayrı bir merdivenle çıkıldıkta 
1._" Salon ve bir sofa ile bir oda, bir hel3, iicüncii kata t..... . 
hi enı katından on basamak ahşap merdivenle çıkılrlıkta 
b,. Sofa üzerinde biri yüklü dolaplı keza iiç oda, bir 
bel~ ve elumlık kısmında b·r ofa iizeriıule bir oda ve 

d~hçenin sağ tarafından hamama gidilecek kapıdau giı~l
lQ Pte tahta döşeli b ır hamam odası ve üç basamak Laş 
,~tdivenle haman1a inildikte ikişer musluklu ikı kurnah 

"~k lı~lvette bir soğuk halvet ,.e bir helası olup külhauh 
ra_ \ızerı kurşun kubhcli hamam ki cem'ml 12 odn, 4 so
tl\" 1 salon, ı mutfak, 6 hel3, 2 kuvu. 2 odunluk ve kö
\ı .. urıuk ile a~ tar:•file ark ası \' iik~ek taş duvarlı e~carı -q,,. c • .. 

\..Vasi bahçesi vardır. Hin:rnın zemin katı k~ir~iı·. 
~ 1 ahşap, içi dışı yağlı boyalı ve elektirik tesisat Yt~ 
~""~Yanını haiz olup harıtai resmiyesi mucibince 981 
. ~\t~ 

~al' n1urabbaı arsasının 280 arşın murabbaı mıktarına 
ltiilerıı. selamlık konak binası ve 1(} 9 arş ıı müı abbaı 
lQ "-rında k~\rg r hamam Ye nıuth •k b inası isabet eder 
al' .. ,'e 14 numara lı hahce k a puları vardır. ~liitebaki 592 

H\d • 
~\' ~ an 148 arşım ıJraz erlılmiş ve 90 arşınına k~)rgir hir 
Ufak aJ).•lnuştır. Mezklir eve kapıdan ğirildikte çini döşeli 
lepe ~ır taşlık, yan tarafla bir odn, bir lıehi, bir mutfak ve 

"ind:' . ~nılı aydınlık mahallı, ikinci katta bir sofa üze
da l tkı oda, bir hela ve aydınlık mahalli olup, arkasırı-, •a . 
lonak "1ta mu~ihince 58 arşı~ı terhiind~ bahçesi varsa da 
~hÇe hahçesınden ayrılacagı duvar ınşa edilmemiştir. 

){ kapısı da yoktur. 
~e h:llakıa . yarım masura tatlı su caridir. Kiiçük eve 
ttın~ .. r~~an su gelmekte ise de Şelıremaneti sular idaresi 

•ıttu"' .. 
~tı~\l gunden alınan kaydı ı·esmiye nazarau mezktir 
ıııab·~ Olütesarrıflarmın mnvafakatilf' evlerle birlikte s,ı-
.1. ı ece~i .. f k . l d "ll'de k ~' nnnesarrıflarınuı muva a · alı oma ığı ta~-

tı,., ~İe ~lldilerinin suyu ahara satabilecekleri anlaşılmış
a~· t·ı az llı· konakla küçük bina her ikisi birde11 ve ,.a 

~e Şarti' 1 sa1ılabilccektir. Talip olanlar ' 'e miizaye
\dliy6 ~~ını aulamak istiyenler her gün saat 15 e kadar 
iiı·~eaa ınası dahilinde lstaııbul Emvali Eytam idaresine 

\ et8iuler 

11 
- VAKiT 7 Nisan 193G -

Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve, örümcek ve 
0

bütün haşaratı kat'iyen helik ve ifna eder. 
Kokusu hafif ve sıhhi olup insanlara ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli mabdır. Türk sermayesi, Türk 
akıl ve irfanı, Türk dimağı, Türk amelesi ile imal edilmiştir. Avrupa ve Amerika mamulibna 
kartı müthiş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. Ticaret ve san'at sahasında kazandığı 
muvaffakiyet hasebile rakiplerini şaşırtmıştır. Pompası gayet sağlam ve aynen yan yanya ucuzdur. 
Şişesi 50, teneke ve pompası 75 kuruştur. · 

Biitiin devair, tlevleı, nıiiessesatı milliye ve hususiye, Devlet demiryolları, Evkaf, 
Se \ r:~efam, il ilahahmer, yatı mektep eri. hastaneler, Sevahili sıhhiye ecnebi 
miiessesat, hliyiik oteller, lıiiyiik lokantalar heps ı FLIUA yı istimal eylemekle, 
müstahzırı bul nnan eczacı Hamuı Beyi tehri k etmektedirler. "'-

Deposu: Hasan Ecza Deposudur. Toptancılara tenzilit. 

:mtliJs~~- ~·!!u!!pp~~~ı ~S-at-ıl-ık_e_v_le_r_v_e_a_r-sa-1-ar .. 
Seyrisefain 

Merkes ıc•nteal: Galatı KöprU baıında. 
BeyoAJu 2362. Şube ıceıııeıt. Mahmu

diye Henı altında lıtanbul 2740 

Bozcaada postas ı 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

12 Nisan cumartesi 17de idare 
nhtımından hareketle Gelibolu, 
Lapseki , Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Anlalya postası 
{ l N E B O L U ) vapuru 13 

Nisan Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrıyarak gelecektir. 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden : 

1 - Emine Seher ve ı\ yşe Naciye hanımların 
istikraz eyledikleri n1ebaliğ mukabilinde idaremiz 
uhdesinde vef aen mef ruQ- bulunan Beşiktaş Cihan
nüma mahallesinde 1\.tazharpaşa sokağında yeni 
~2, 3 ada, 27 harita numaralı ve Beşiktaş tramva) 
caddesinden beş on dakika mesafede 109 zira muh
terik hane arsası ve dahilinde bir kuyu. 

2 - Ayşe hanımın Beşiktaş Sinanpaşayıcedit 
n1ahaJlesinde Yıldız posta caddesinde 19 mükerrer 
numaralı ve bir tarafı Emine hanım hissesine av
rılan vor bir tarafı Ali efendi veresesile HamlacJ _, . 
l\1enıiş ağa bahçesi, bir tarafı Adalet hanımın his-
sesine ayrılan yer ve bir tarafı yol olan eski meb'
u an ıneclisinin karşısındaki yokuşta 11,5 arşın 
cepheli 314 zira bir kıt'a arsa . 

3 - Selinı Sırrı Paşa kerimesi Bahriye hanımın 
ı , udanya postası Boğaziçi Mirgün nıahallesin_de birinci s~kakta, 

Cuma, Pazar, Salı, Çarıam- l\1irgfın iskelesinde n1erdivenlı Y_?kuşta ye~ı 5 No. 
ba günleri idare rıhtımından nıuhterik hanenin zeıuin katı, dort duvarı ıle orta 
9 da kalkar. · d "k" · "f d 11!!!!~~~!"!!!.ml!l!!!!EI bölnıeli tuğla inşaatı, z~nıın. en ı ı a~ın . ırtı .. a a 
l)')"\?(~i:-ı ı~ \' \ "'I, ı · "I ve merdivenle inilir vası setlı bahçeyı havı murte-

'- ~"'""' "' '-' : ., ...ıınye 
Hamborg. Brem. Am·ers, lstanbol ve 'ı fİ Ve nezareti kamiJeyİ haVİ bir kıt'a arsa. 
R:ıhrisiyah ar:ısında azimet \C avdet 4 - Hal<l<ı Pasa kerin1eleri Hacer ve Belkıs ha-

muntazam posqıl:ırı • 
llamburj!. fi rem. Stetl n, .Anvers ve Roterdıım- nınıların Bog" aziçinde. l\lirg.ün _ca_ ddes_inde 72,10-1 
dan limanı mı:ı:a muvaslııtı beklenen vapurlar, , 
NOPLlYA ,·apuru ı s nisasana doğru numaralı Boyacı köy ıskelesıne ıkı dakıka mesafe-

i\11LOS vapuru 27 nisana doğru de 23 arşın cepheli ve arkasında kayıkhane ma-
AKAYA vapuru 29 nisana doıtru halli ve üç setli bahçesi, mutfak hara besile harap 

Burgaz Varna. Göstcnce. Kalas ve Jbraı : için 
limanımızdan hareket edecek \'apurlar; 

NOPL1YA vapuru I 8 · 20 nisan 
da tehmllde 

AKAYA vapuru 29 - 30 nisanda 

bir ahırı nıüştenıil, dahilinde nısıf nıasura suyun 
1 üçte iki ... hi~sesi ~>ulun~n bir kıt'a ars~. . 

f> - Salahattın beyın Fındıklıda Suheyıl hey ma-
hallesinde Dolnıabahçe ve Kaptançıknıazı soka-

Hamburı:. Rrcm, Am·ers. Roterdam ve ğında J 1 ,9,9-1 11Ul1laralt 1 48~> zira Üzerinde 8 oda, 2S0f a 
Dançl~ için )'akında limanımızdan ... 2 hala, j(e altında t0110Z kemerli genis.· 2 bap flla-

tahmildc 

hareket edecek \'apurlar; 
l:\IROS vapuru 13 - 14 nisanda ğazayı havi duvarları k:irgir dahili ahşap ve setli 

tahmildc bir bahçeyi havi bir kıt'a evin 12 hissede 4 hissesi. 
GALATA vapuru 27 - 28 ni - d 

sanda tnhmıl cle ·Yukarı a borçluları ve mevkileri yazdan arsa 
NOPLlA vapuru 7 . 8 mııyı srn ve binalar müzayede ile satılı~a çıkar"'ılnııştır. Ta-

tnhmilde Jip olanlar ve fazla ınahinıat aln1ak istiyenler her 
Fazla tafsilAt için Galacnda 

Ovakimyan hanında umumi a- giin saat 15 e kadar lstanhul Adliye binası dahi-
centahp;ına müracnn c. linde lsta nbul Fıuvali Eytan1 idaresine nıüracaa t 

._ ___ Te.ı.ef.on.: .B.eylıııiolliiil!;ııııiılu•6•>4•1 •-6•7•4 llİİ I etsi 11 Jer . 
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MATBAA VE İDAREHANE · • 

Gaz-e ~emiz-:I ~ (ikan ,-azı .,... ,,..,,,,.tf'lırh l-Ctün f-~kfarı mahfuz.dur = SAVISI HER, V E R:,DE 5 H.UR,UŞ 

p • .,ıı.,,,... ., .. ı.t...pla"" tr.! .. tıhıden, l ırınetl rrulradd .. ,...ılz rr .. l<tuplara f. ,,olmat p•r•l•n" 

Gueıcyc göod.,llmk m•kt.,p!um timi.ne idare içinse (İdare) yazıya ~ 
alt se (Yazı) işareti kon imalıdır. 

L lıı:rl c!D"Hmdan ,. .. llınlann rrijnderlcıluıdan idare lr'es'ul <ldl!dlr. _j/ l
~ fST ANRUL, Babı a l i, Ankara caddesinde •VA KIT YURDt1 • 

I~ ( f[' AJ!E f~LERI ) 1971 ( YAZJ İ~LERi ) Telp~AKIT. poata ...,_.,, • 4 

Mah~::;:ğ~:r;;~ ;:;~:10'7 HASAN ZEYTUN Y agı saf okkası 100 kuruşt 
Artık yemekJerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi t~ ..ı 

Ham>ziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlut yağlardan tevek.ki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kan aP 

Biıhassa içmek suretiJe Hasan 7eytin yağını doktor.ar tavsiye etmektedirJer. Kum, taş, böbrek ve bi hassa karaciğer, safra, sanhk hastalıklarında bol bol 11 
zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve b ş ve daha büyük ten~kelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. 

-----; · KnôıKff isKfü-üifHinôf Ki-~ -~ ----~:w;~ ViiıiE~ıim:J;t~;..~ -· e · ----------------~:----·· 

• 

lo~onto gazino ue ~Uyüt Hile ~HS solonu Şekip Habip 1 şa muna-
Cumartesi, pazartesi, çarşam-

Salonumuz tezyinat, mefruşa.t, mevki itibarile İstanbulda 
bulunan sa. onların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur Hüseyin Kaymof B e y riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Sa'onda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

ba, perşembe Ayasofya Yere- k 
batan caddesi Hacı Süleyman asası 
apartmanı Tele ~on: İst. 3035 

•••••••••••••••••••••••••••••• ! F eiemenk Bahr isefit i 
: tJankcısı i 
il • 

: Merkez Amisterdam: Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan- a • 
lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya : Mezun sermayesi: FL 5,000 OOJ : 

b'l d : Tediye edilm ş sermayesi.: 5,000,000 : 
verile .• ir, mü üriyete müracaat oıunması. . " ! lhtiyat ~çeıı: 3,000,000 : 

Müdüriyeı fflMU • J • 

MüSTAFA~--=~ ........ ŞAMLi~ ~ ~;~~;t~~1ı~ ~ı 
M A G A z A S ı · 5 lstanqul tali şubesi i 

M A .~ L A R I N I N T ASF1YES1 . i ıs;:~bi!ta~L~en;~9~~ ~ 
M U N A S E 8 E T İ L E D : Her nevi Banka muamelatı : U- , il): ve kiralık kasalar : 

Emniyet sandığı müdürlüğünde 
Türkiye ziraat bankası umum müdürlüğü, lıtanbuJda 

oğlunda kain olup e yem emniyet sandığının tahti işgalinde 
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar afağıda 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi 
fenni kabiJiyetini gösterecek sair vesa1k. I 

Talipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani ııs8 ~ 
lüğüne lstanbuJda emniyet sandığı müdürJüğüne müracaa~ıJİ 
baptaki pilan, mükavele ve şartnameyi onar Ura mukab• 
alabilirler. ~ 1 

.1. ı.at i satışa ~ ~-·v;;d;·;;;·;;~d~ğ~··= 
• &=> BA~LAMl~TIR J Ba~~aıcKa!:7.'i:::;\.:~i~;: 

~ ~ Telefon lstanbul 4262. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifuame ~ ~ 
olunur; teklif mektupları kapalı .zarfla Ankarada Türkiye ~ 
bankası umum Müdürlüğüne ve lstanbulda CağaJoğlunda eııJ 
sandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. ; 

İşi deruhte edecek zat ihale bedeJinin yüzde 10 nu nisbe 
teminat gösterecektir. i 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir 
tercih hakkını muhafaza eder. 

Istanbul mintalcasi nıaadin 
muheııdisliğin~den: 

Balikesir Vilayetinin Su Sığırbk kazasının demir kapı karyesin
~e kAin antimon madeninin yüzde 80 hissesinin 88 sehim itibarilyle 
hükumete ait olan 42 sehim hissesi en ) üksek bedel veren talibine 
ihale edileceğ·nden taliplerin hini ihalede onbeş gün zarfında % 15 
on beşe iblağ· edilmek üzere tekliflerinin % 7,5 yedi buçuk nisbe
tinde milli Bankalardan birinin teminat mektubile ve kapalı zarfla 
1-5-930 ·perşembe günü saat üçe kadar maadin umum müdürlü
ğüne mUracat eylemeleri . 

Biiyiikada'ya gideceklere: 

SELEKT 
Lokanta ve Birahanesini 

Tavsiye edertz. 

eeeeeeeeeeeee@eaeeeeeeeeee 
~ Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 
@ Hakim oğlu A.hmet Refik Bey 
(.9 Mahkeme! Temyiz Hukuk ve 1crı azasında o 

~ 3 üncü cilt neşrolundu . 
iıılll!o!l!l!ll•r·.-AllllJ!!ll-.~Kl!!!!lu_t_i ·e-ı ... ~ Bütiln nümunelerile ameli ve nazarj mühim bİ.r ' şerbtı;: 

® Her cildi 150 kuruşt.ur. Satış m~rkezled: İstanbul Ankara c• 
Gizli ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Karaköy börekçi Fırını sırasında !\o 34 

Emlak ve Ey
tam bankası 

;ermo~~si l~,~~~,~~~ l~r~ liru~ı 
İhtiyat Akçesi 754,000 ,, 

" 

İnşaat ve Emlak 
üzerine müsait şeraitle 

Para ikraz eder 

8ılumum Ran~H mu~nıelôtı 

SJ desinde V AKIT, CiHAN ve iKBAL killüpaneleri. 

eeeeeese~eeesse~~eeaec~ 

Devlet Demiryolları ~, 
P . .Mağazasından: / Mağazamızda muhtelif miktarda muhtelifüccins boya, kale I 
ves .. ir fırça mevcut o up bunlar 17-4-30 tarihine müsadif ped/ 
be günü saat on dörtte a leni müzayede ile satılacağından t 
rin müracaatları ilan olunur. __../I 

P.T.T.levazım müdürlüğünd~ 
Mübayaa edilecek olan 1,000 adet büyük ve 1,000 adet ,sf 

·boyda yerli mamu latı Pamuk bezı Posta çuvalı aleni mün•((:j 
vaıedilmıştır . 22 nisan 930 tarihine müsadif salı günü ınlln3 '# 
icra kıhnacağmdan talıp)erin şartname almak için şimdiden ~el 
kasaya iştirak için de mezkur tarihte ve saat on dörtte YefJJ 

li~rmDXf!QV&~D am&:alimlirim:& lstanbul Şubesi Bahçekapı 1 tanede mübayaat komstyonuna müracaatlara . ~ 
~ QSMANLI BANKASI 1 Telefon fstaobul: 3972 ~~~===-:::~:;~~~@Ccsa:::;::-:::::ı~.ı 

q l8~~:~~~,7ı~/~·~r~~o ,f ne::~~"~:r~~: - 1 ~~""'"= V J\KIT ==="m·r, ı~ 1~~e ~k~m';e!;~ :- i 
~ Senedaı :«•~;~ad%':~~bill~~eı~nu~~;:~'"v:3~!delı vey" he- ~ !! Abone şMa.ırtl kltat ırı :b. I~ ~ Fra.n•yız Ahu··Zku'lmetı' n~n Ada~ ~~'~ ~el te;cı·h , il 
~· tsa,y carısure.tıle avanslm, polıça ve ı skonıosu. ~ H eme e e ecne ıye ~ .. 
~J?b fti rkiyt" ci.ımhurıretinın ba~lı cıı ~ehır lerıne ve memaliki ecne ;f.ı~ il 1 ayhğı Kuru~ 150 _ •

1 
~ ettiği makina KAPPE.Ldır Hafif, metin ve zari 

~~-, biye ~entdat, 1;ek,icihbar mektupla rı ve relı.,rral emirnameleri l~ •• 3 400 BQrı 1 ~ Her ciheti teahhüı olunur ve taksıtle satılır 
~~ ıı;,alalı (~ ~ 6 ~ :: 7SO 1450 ·ı· ,~, ~ürkiye yegane umumı ace~tesi ~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~'JM',~~~W~~~lt",,>-~ :5 \2 ,. .. 14\)0 2700 Y Şınorkyan. lstanbul. Sadıkıye han 31-33. Tel~~ 
ll!>Ji~.l!'<!~·ı;r<I'~ 'Mı-~SllJJ~ ~~~MM~ •• ~~~ ff v AKIT ı 5 kuruştan fazlaya ~ ~c-0c==~~~1· c::: .... ==d::-.::=s~:--====---::1~1~1 Fi• 
Vardım yurdu DAKTiLOLAR li al~amak, ~e?di evinize kadar P.

1 ev et emıryol ar 
• EmlAk ve mücevheraı üzeıinc 20 d erste yazabilirsiniz fi getirtmek ıstiyorsamz if 

,.. k Piyanoda parmaklar tuşlara bakma- f H d 
Para verilir, emla a- dan nasıl yürürse; yazı makinesinde ele ı·-.! Abone olunuzl P .. P. mag~z~sın An,· t"", 

Ve Satıılr. bakmadan vazmak kabildir. A merikan 1 U U U 
ıınu · ! Daha ucuz ve kolay edin- 1' p 

Galatııda Ada Han l'\o 1 2 telefon 

Beyoğl u 3837 

usulü ile 20 ders kafidir. ~! . bUçıı ~ 
Osman l\usret daktilo salonu Gala - u miş, gazetemizin abonelerine Mağazamızda mevcut 40 beygir kuvvetinde yedı ;bitle fe~ 

tada Yüksek kaldırım ba~langı cı Xo. 66 r olan hediyelerini de kazan- sıkletinde müstamel bir adet Dizel motörü 19,4,930 t~r)etiı' 
roes'ul Müdür Refik Ahme li mış olursunuz! 1 sadif cumartesi günü saat on dörtte satılacağından tahP 

•G ..... 1 .......... 1.;;•··-·· .. ·········-···~·-···· .. .,'~ mi :nezkiırda mag- azamıza müracaatları ilin olunur • ı:::.:.... .............................................. .. 


