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Bugün 12 sayıfa 

Lort Loyd Ankaraya gitti 
BEY Viyanalılara(2-l)yenildik YENİ TİYATRO 

Dün şehrimize geldi 
Sehreminimizin bütün 
ıhhat ve neı' esi yerine 

gelmiştir 
1-çak aydanberi -Av~pad'l bir tedavi ıe

. yapmakta olan Vali vekili ve Şehremini 
... "n bey dnnkO ekispresle şehrimize gelmiştir. 
-auhittin beyi istasyonda vali vekili Fazlı bey, 

et muavini Hlmit, polis müdürü Şerif bey-
lerle bütün Ema· 

, net erkanı kar
şılamışlardır. 

Muhittin ber 
istasyonda ken
disini karşılayan
ların ayn, ayn 
ellerini sıkmış, 

bahrlannı sor -
muıtur. İstan -
buldan pek yor
gun bir çehre 
ile giden Şebre
minimizin yOdn
de eski yorgun· 
luk eıerleri kai
m mı ... tlr. 

M . ntı :ı bey, 
dlln istasyonda 
kendisini lcarp
hyan bir muhar
ririmize şunlan 

. söylemişt:r : 
Muhittin Bey " Avru~ya 

__ ._ Ye teclaYi edılmek Ozere gitmiştim. iki 
-, zarfında hem dinlendim ve hem tedavi 
• Paria, Lozan, Niı ve Berlinde birer milel
.dam. Sıbhabat ve neı'em tamamen yerine ,....._ .. _ 

~li Şehreminimizin nq' e ft 11bhatinin 
dileriz. 

• 

KSIMDAYAGI 

'dlttte . ~ bir dayq fa•lı pren TtVt.slm merlt.tzi 
.......... llatld:~hamızda baıka villyetlerden birinde 
~--

8 
o~an. bir zatın Taksim merkezinde 

.. ~ llmıade bir akt6re dayak atmıt 
bu aa kaydetmıt ve bunu pek garip 

I\';,. ~11 ~ mllmktm olduğu hakkında S" .. .,_ceaaa tenyirini iıtemittik. 
~le. ~uaun için valı muavini Fazla beyi 
~ fo' heaele hakkında fikir ve mlltalea-

llyJ ar Bk. aefriyabmwn nazan dikkate 
~Yere !>ize ,fd ce~abı verdi: 
1..:~• talıkl:ynı tıklyetı llıerine T akıim 
~r 

8 
• ta bqlanmııtar. Bunun bir iki 

~ •~ . :ı:et~~ceğiai Omit ediyorum. Eğer 
• a •11UU1k ederse tabii icap eden 

Muhtclitimiz, kuvvetli olmıyan rakibi Tekrar sahneye dönecek 
kartııında bir buçuk saat devamlı olan Raıit Rıza Bey 

' 

bir taşkınlık içinde bocalamıt.. ne anlatıyor ? 
y en,ne aayııını da penalbdan yapabilmi•tir 
-~---

Don muhtelit talt•unız Viya
na ıebrini tema\ eden takımla 
karşılattı ve maalesef 2-1 yenildi. 
Son zamanlarda eskiyen, eleman
lanaaa , .... ı:eaileriDi. k., ..... 
dıtı için bir latibal clevreai 
geçiren vebu sebeple zaif bulunan 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı 
haftasının ilk 

giinüdür. 

futbolumuzun Viyan .tbl mer· 
kezi Amıpanın bellibaıli bir futbol 
kuvyetini temsil eden bir t.kıma 
katfl başka ttirlil bır netice al

zateıı beklenemezdi. 
itibar.. aıdiceyi ( maılnef) 

bydtte yumak yebuarcta 
dotru Mr hareket ,aralaaiye
bilir. Fakat hadiseyi bir parça 
teşrih edeneJc bu ( maalea~~ 
çok yerinde ve pek itim 
kullındiğumz bu telehblf& daha 
kunetli bir kelime ile, ifade 
etmemizin daha clap. olala
catı fGpbeaizclir • 
Takım Viyanalılıra yenildi. 

Maaleaef çtlnldl maj'l6p edebi-
leceji bir takıma yenilmiı ve 
bir gelebeyi ,az pe ılre kur-
ban etmiftir. 

Bu Viyana takımının tehrimize 
gelmeaine delilet eden merkezi 

Şadi 8. de t1elecek, E. Blneme
ctyan Hanim çaiırılacak ••• 

Feriha Tevfik Hanıma 
teklif yapddı. 

Tllrk sabneainin bllyOk f6bretlerinden biriai 
olan kıymetli ıan 'atklr Rqit Rıza, bir infiali 
takip eden uzun 
bir aynhfı mil· 
teakip tekrar 
aahneye ve ıan-
• atına aYdet e
diyor .... 

Son baltanın 
tiyatro ve batta 
biraz da edebi -
yat hayatında ıli
rekli bir ba,.eket, 
İ3 an m a m ak 1 a 
beklemek ara -
ıında canlı bir 
merak yaratan 
bu dopıa habe
rin, ber f'.1den 
eVYel san'at he
sabma kayclelti
ji :resine keli
me fU olabilir 
tahmin ec:liJo -
nua: Zafer •• 

Kıymetli san- R.,ıl Rıa B. 
'ıtkln din ,ardtım. BafllDID içinde bu hahe.rle 
beraber dojuyeren uJllll bir llW yafmuru var• 

eh. Bunu kendirp 

Avrupanm mqbpr futbol clik
tatlrll Her HiıgomaJSel, lataa
bula Viyanaya temailea zayıf bir 
tqekkill ı&ıclermekte bir beis 
ılrmemifti. 

:------------~· [ Altaralı 7 ind saydamızda ] 

kadar hatta çok 
daha ziyade ıan
'at için, kariler 
i~ anlamak is
tiyordum. Kendi· 
aile, evinin re
ıimler ve biblo
larla alalll bir 
odaamda konut
tuk; eVYeli: 

Lord Loyd gitti 
Ankarada Gazi Hz.leri tarafından 

kabul olunac,ak 

Hindistana gideceği doğru değil 
Birkaç gün evvel thrimize 1 rimize avdet edecektir. 

geldikten ıonra Bazı pzete-
lngiliz mezar- lerclo, icraab iti-
lıldanm ziyaret barile pek ıe-
maksadile Ça- dit bir ut olan 
nakkaleye gi· Lordan buradan 
den lngi)terenin Hiadiataaa ıi-
ubık Mı11r ko- .cleceji yaalmıt· 
miseri Lor d b. DOn kendi· 
Loyd dOn avdet sini ılren bir 
etmit ve akıam mulaarrerimi zin 
trenile Ankara- bu huauataki 
ya gitmiftir. lllÜDe cevaben 

Lord Loyd Mbak komiser: 
Anlcarada bir - Hayır, de-
kaç ,On kala· Lord LOJd mittir, Gazi Hz. 
cak ve Gazi Hı. tarafından lerile glrlftOkten sonra tekrar 
kabul edılecek, sonra Roman• buraya plip Romanya ya gidecejim. 

- Uzun bir 
•Jnhttan ıonra 
sahneye d6nllf8-
nilz bir bGynk 
hadise tetkil edi· 
yor, ded:m. 

- En büyOk 
lmil, arkadq

lann ısrarıdır. Bu 
şüphesiz.. dedi 
ve sonra düılhı-
dli, gilldil, ilive 

Ftrilıa. Tevfik H. etti: 
- Sonra kim bilir belki kurtlar yeniden kar 

namatı bq}adL. kim bilir f 
( Alttrırafı 8 inti saJıf amız1a ) 

Müzayede ve Mijnakasa 

Maliye müfettiıleri kongresinin 
hazırladıtı kanun liyihaıında 

neler \tar? 

( LAylhanın metni 2 ınoi ııyıfrmız<!ıcfır. ) 
··-··"' ~tmek Oıere tekrar teh· Bu vol. Hindiatan yolu detllclir, ,._ _______________ __. 
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Müzayede ve münakasa 
Maliye müfettişleri kongresinin hazır
ladığı kanun layihasında ııeler var? 

c-.---=:mm:.:~Dlllı:lıı---------1 

---~V_A~K~I T_ı_n~te_I g_r-:-aı:ı-f~v~e~t-e_I e_f_o-=:ı:n_h~aqmb_e_r_ie_r_i _
1

j 
Layihanın metnini neşrediyoruz 

Amerika ihracatı M. Brivan Yunanıstanda 
Ankara, 18 [VAKlT~ - Maliye mü

fettişleri kongre inin hazırladığı müza· 
'ede 'c münakasa kanun IAviha~ı esasla-
rı şunlardır: • 

Devlet ve devlete merbut müessese
lerle idarei husu:ıiyeler, şehremanetleri 
ve belediyeler namına saun almak, ki
ralamalc, .satmak.kiraya vermek veya mu
ma il bir işi görmek. yahut gördürmek 
inşaat, tamirat, lstikş:ıfat, nakliyat işlerini 
yaptırmak bu kanunda gösterilen usulle
re tAbidir. 1 lile, desise, vad, tehdit, para 
ve saire vasıtalarla talipleri müzayede 
ve miinakasndan çevirmeğe, komisyon 
azacına nüfuz icrasına haş vuranlar ya
hut taahütlerini mukaveleye göre yap
mayanlar ecza kanunile tecziye olun-

j uldan gibi akraba ve şeriklerile beraber .> 
sene müddetle müzayede ve miinakasa
lara iştirak edemezler. Trkerrüründc 
hiç bir zaman giremczler.Akrahalar ana, 
baba evlAt zevce \ e karkaşlardır. 

Müzay .. de \'e münakasaları, komis
yon azalar,, mahallin en büyiik mülki~ e 
mf'muru, komisyon evrak 'e muamela
tilc meşgul memurlar ve komis\'on n

zalannın akrabalan hilAvarna vey:ı bil
uo:ıca iştirak edemezler. müza) ede ve 
münaka:;alar, pa;:aflıklar icra gününden 
en aşağı 15 gün evci fasılalarla en a~ 
4 dafa il:\n olunur Bu il:l.nlar bu iş er
babının, al:ikad:ırlarının kesafette bulun
duğu mahallerde dahi yapılır. 15 bin 
liradan faıla işler l\1alh·e \ekaletinin 
go~tercceği iki gazetede de ilı\na t:\hi 
tutulur. 

Teminat esasları 
T eminat ec;asları de~ştirilmiştir. Te

minatı mu' ak kate şöyledir: 
\ 50 bin hin liradan az işlerde talı-

min \e\ a keşif bedelinin \ üıdc 'cdi 
buı;u~; · • 

B 50-250 hin lir~lık i.,.lerde ilk 
elit öın firası için } üzde yedi buçuk, faz
la ına ·iızde lıeş: 

C 250 binden milyon lirııya 
kadar işlerde B fıkra ı mucibince \'e 
üst tarafı için yüzde 4: 

D - Hundan fazla liralık işlerde C: 
fıkra"ı üzerinden hesap edilecek teminatı 
ll'l"J\'akkatenin iki mislidil'. 

eder: Merke?.de ait olduwu vekAlet veyıı 
müstal..il umum müdürlük ve,•a mües· 
sc~ede alakadar daire müdürü: muhasebe 
müdürü \ieya tevkil edecekleri memur· 
Jar, veya mezktır idareler memurların
dan intih:ıp edilecek bir zat ve inşaata 
Nafia fen işlerine taalluk eden hususata 
ayrıca bir fen memuru vilil.yet ve kaza
larda işin ait olduğu idare şube ininin 
en büyük memuru ile vilay,.t veya kaza
nın en büyük mal memuru veya tev
kil edecekleri memurlar, beledh·e mec
füince münteh ıp bir aza. inşaa~a 'e fen 
işlerine taallOk eden hususatta miitehıs
sıs bir fen memuru malivcvc taallt'ık 
eden işlerde işbu komisyo~a- mal me
murlarından maada idare heyetinin diğer 
azac;ından hevete inlihan olunacak bir 
ar.a. 

~!illi em!Ak sarış \'e ıcarlarında 'ilt 
yet ve kazalarda en büyük mal memu
runun rivasetinde tapu miidür \'eya 
memuru \ e hcl"diye meclislerince mün
tahip bir aza. 

A kcı·i mıızayede ve münaka~:ı ko
mi yonlan adedi 'c te~ekkül tarzı milli 
mfül:ıfaa \ c mali) e \ ektletlerince müş
tereken tanzim edilecek bir talimatname 
ile tayin olunur. 

Komi:.) onlar:ı işin tabı olduğu <lairc 
Amin riya. er eder. AlelOmum kapalı zarf 
usulu e~a ur. 

Alent müzayedeler 
A~ağıdnki mernda aleıı i ınıiza\ ede 

usulü tatbik olunur. • 
.\ \liiza~edc ,-e ihalesi husu -i 

ni?.amlar:ı güre yapılacak rii um. 
B Scn"lik ımıh;Jmıncn icar hedefi 

5 h:n liraya kadar olan gayri ıncııkulle· 
rin icarı. 

C - \Juhammen bedeli 5 bin lira) ı 
geçmc~en mübayaat \ e nak l İ)at. 

)) J\cşH \ e) a tahıniıı lırdclı IO 
bin füayı geçmc)en i tikşafaL in~aat ,.e 
tamirat ile ga) ri roenkul :;atı şla rı. 

Bir de muhdur müııaka~a esa:-ı ka
bul edilmiştir. rennİ liyakat \ "C İknılar
lıırı ıııüccrrip firmal;.ıra ihalesi lüzumlu 
gcırülen miıhim nafia ve su İ~le rinin 

mahdut firmaları arasında mLinaka ·an 
vaz'ı cai;ı;dir. Buna icra vekilleri hev~ti 
k:ır:ır ,·crır. ihalesi de İcra vek i İlcri 
ikrarilc yapılır. 

Emanet usulü 

Bu ser ı e geçen seneden 
az ını ? 

Vaşington. 17 ( \. \ . ) - Ticaret 
nazareti, mart a\ ıııdaki ihracat mik<arınııı 

79 milyon dol~rı tccıı' li1. "tın iş oldu{tu
nu \ ' C geçen ~cncki miktarın 100 mil) on 

dolar olduğunu bildirmektedir. Tarife 
konferaıı.:.ı, müme :ıillcr ıııecli ı t:ırafııı 
dan deri eldi, enler, ayakkaplıcr 'e mc~in 
üzerine 'azedilmi~ olan 'cr""ilı·riıı tez\ i
di ~urctinde 'ukubulan teklifi kabul 
etrni~ 'c dantı•lier hakkındaki kararını 
trhir etıni"tir. -

Beynelmilel ~an~~ . 
Alüdürünc Aln1anlar iti-

raz ediyorJar 
Rerlin. 17 ( A. \ .) Cazetcler Rayhiş

hank 'müdürünün Fransız .\1. l\esne\'in 
beynelmilel banka umumi müdürlüğÜne 
intihap edilmesine karşı serdetmiş oJ. 

duğu itirazlarda ısrar eylemekte hu un
duğunu ) azmaktadır. Herlincr Tagcblat 
~azete~i. hu haptat..i muhalefetin beynel
milel banka idare meclisi ikinci reisliği
ne bir Almanın ta) in edilme i sa) c inde 
hitam bulacağını yazmaktadır. 

İspirto fabrikasında yan§ın 
Toledo. 18 ( \ .A) - Ocanadan lıil

diri ldi,:tinc giJrc, hir \'anjtın bir kiiul 
fahr ika~ını tahrip etmiştir. JO.~!X) libre 
miktanndaki btokun muhafaza~ına ınıı

vaffak olunmuş 'c bu suretle hiffiık Lı i r 

felaketin önüne geçilmiştir. 

İle mcmııu mıntııkıılar dah ı lindeki ıır .i 
iizcrimk müsmir e~çar ha~ılatının cop· 
lattınlma ı . 

O . ~lclıdak "kan tuzu ıhracııtı. 

11: Münaka·a ve pazarlık öUretk.-
rilc ihalc~i mümkün olmayan inşaat, 
tamirat ve imnlat hunların kc .. if bedel
leri IO bin lira) ı geçmediği takdirde 
1 Teycti vekilden karar lazımdır. 

Kabulü kat'iden sonra 

Ha rici ye nazırl:ğında 
besinci senesi 

Paıi , 18 CA.A) Gazetelere naza-
ran, M. Bri}nn, harici \e nazırlığının 
~eşinci senccini di.ın ikmal c ımi.,.tir. 
h:ını1anın haricl Sİ) nsetini beş cencdcn 
fazla idare <:tmiş ol:ın ,·alnız iiç devlet 
adamı 'ardıı . · 

Talleyı·an. Giz 'c I>elkasc. -Muhakeme başhyer 
Havdar R if a t Beye ve di
ğer ik i zata Arıkaradan 
celpnamelc.~ı gönderildi 
Adliye vekili Mahmut Esat 

B. tarafından avukat Haydar 
Rifat B. aleyhine açılan iftira 
davasının rüyetine Ankarada 
ayın 24 ünde başlanacaktır. Bu 
münasebetle Haydar Rifat Beye 
celpname gönderilmiştir. 

Aldığımız malumata göre 
:C aydar Rifat Beyin davaya 
mevzu teşkil eden mektupla-
rında ismi geçen Büyükadada 
muhim bir zat ile bir avukata 
da şahit sıfable celpnameler 
isdar edilmiştir. 

Haydar Rifat B. bugünlerde 
Ankaraya gidecektir. 

l~onıen talebe şerefine 
Şehrimizde bulunan Romen 

darülfünun talebeleri şerefine 
dün gece Türkocağı tarafından 
bir müsamere veri lmiştir. 

Romenler müsamereden sonra 
kendi milli oyunlarını oynamışlar 
ve çok alkışlanmışlardır. 

bedeli 5 bin lirayı geçmeyen ,.c bir 
talipte hulunması miımkün olan mcvat 
müst~ na('ı le f miı"Zal ede ::.-.~
'.ka 'a ve pazarlık ıçin kan unda mııa)) en 

adlerden i tifadc mak.:.cclile müzayede 
ve mlinaka~a mevzuunu te,.kil eden 
me\'at kısımlara tefrik edilemez. Ancak 
ıalip zuhlır etmediği takdırde bu 
yapılabilir. 

Tedavülde olan Tiirk p:ırac;ı, hükti
mctçe tayin edilecek bankaların teminat 
mektuplan, hiikOmetçe tayin edilecek 
e~lıam ve uıhvilAt, istikrazı dahili tah,·i
IAtı tf'minat olarak kabul edilir. Birinci 
derece ve sırada ipotek edilmiş geyri 
menkuller valnız kat'i teminat olarak 
kabul ediliı. • 1 

Emanet ıı ulü: .ı\ şağıdaki işler bir 
mütı>ahhidin ta,·essutu olmak"ı ;ı;ın de, air 

inşaat 'e tamiratta kabulii kat'ı tari· 
hinden itibaren bir cenede malzemenin 
hileli olma~ındarı in~aat ,.c tamlraundan 
f enııe muvafık yapılmaınasınclan \'ukua 
gelecek hasarlar müteahhide ikmal 'cya 
tazmin ettirilir. .4. yni zanda kabulü 
muvakkat ve kat'i~ i \ apan fen memurları 
hakkında da kanuni takibat )apılır. 

llıalr.rıin icra~ınd:ın ~oııra takarriir 
eden bedele zam \eya tenzil )llpı lamıız. 
ı\nc:ık ihalc~i merkezden mczuniveti 
müstelzim işlerde merkezden ce\ ap a

lınıncıya kadar mııkarcr bedelin 'u:ı:dc 
on hesinden aşağı olmamak uzcrc tek
lif olunacak zam \eya tenzıller kabul e

dilir. Bu takdirde teklif eden zatlc uh
te-inc ihale'i takotrrür eden ilk talip :ıra

~ı nda aleni ıniizn) ede, 'c m unaka::.a 
yspılnrak en mu ait bedel teklif edene 
) apılır. Bundan başka z:ım 'c tenzıl tek
lifleri kabul edilemc1~ 

ihale yapılan kimse iha leden 10 gün
de mll\ akkat teminatı kat'i teminata 
iblA!ta mecburdur. Edemcmczse ihale 
fe:-ih. teminatı irat kaydolunur. 

Komisyon azaları kimler 
olacak ? 

ı; omisyonlar şu 

l 
tarafından ,·ey:ı mes'ul he) etler marifetilc 
emanelen ) :ıptırıl abll ir. 

A - Keşif lıedeli ~500 den dun 

1 
resmi de' air binaları, yollar, köprüler, 
inşaat ,.e tam!ratı. 

R - Keşif bedeli 5 bin lirayı geç
memek üzere harp gemileri tamiratı, 

C 1 tihkamar. inşaat \ e tamiratı 

,\ liizayede veya münakac:alar kati 
z:ıruret olmadıkça i in mahiyrtinc naza
ran en mfüair fiatla temini mümkün 
mcv imlerde yapılır. 

Raşka başka talipler tarafından veril 
me.;i mümkün mu htelif mc,·at bir müna
kasada cemedilemez. Ancak mecmuu 

A\nüsaeJab - Bugün işi bi
tireceğiz:. Vehbiye Hanıma artık 
tam hisseyle malik olacaksınız .• 
Fakat, o evden pılıyı pırtıyı 
toplayıp başka bir yere saTiış-

kiraya verilecek menkul ve 
gayrımenkuller 

mekul 

- Çok şükür. Bın şükür rah
manıma.. siz de melek haslet 
insanlarsınız. Beni şeytandan 
rahmana doğru çektiniz . Fakat 
bununla felaketim hitam buldu 
mu? V AKll. 10 telrikasu 153 mah biri birinizle evlenmelisiniz .. 

Şimdi haydi koşunuz .. Buldu Efendim buldu .. 
yazan : Hüseyin Rahmi Salih Şekur kuş gibi uçar.. Ben hala o rezilcnin zevci 

tavriyle : Vehbiyeyi Sabriycnin ihtima- değil miyim. Ben hala o kir ile kurtarır. Fakat abtestim yok .. 
- Abtestin yoksa bizde su 

çok ... 
Selaha yüz tutan bu zavallı 

kocanın onunc hemen leğen 
ibrik koıtururlar . Arkasından 
paltosunu, ceketini ahrlar. Kol
larını sıvarlar .. Abdullah Ömer 
Efendi huşula bir abtes ahr. 
ÖnUne kıble istikametine açılan 
ıeççadede namaza durur. 

İbadete oturttukları Efendinin 
yanma hizmetçinin birini bekçi 
bırakarak şimdi öteki odadaki
lerin yanına koşarlar. Nim bay
gın kadına bir Posyon cordiyal 
verirler. . Salih Şekur sevgilisinin 
uğulmaktan hoşlanan yerlerini 
bir doktordan daha iyi bildi 
ğinden ağır ağır masaj yaparak 
Vehbiyeyi kendine getirir. 

mına bırakarak öteki odaya mülevves bulunmuyor mıyım? - Günlerden beri korkudan 
d f J k koşarlar .. Talakla her şey biter ... 

titre iğiniz e a etten artık bir Abdullah o" mer Efendı' hala- El' . k b l ·1 ınızi sıca ve sa un u su ı e anda kurtulacaksınız . 
namazda .. Secdelerde yanar yıkamış gibi tertemiz olmuşa Hayretten ağzı açık kalan 

Salih Şekur : yürekle iri iri okuyarak geciki- dönersiniz ... 
Nasıl ? yor •. Avnüsselah mükrim bir beşa-

- Şimdi beş yüz lira getirir- Namaz: bitince, bileklerini, şetle hizmetçilere emirler verir : 
seniz Abdullah Ömer Efendiye kollarını, boynunun şah damar- - Çabuk Efendi hazretlerine 
Vehbiye hanımı bıraktıracağım. larını uğuşturarak Efendiye kahvet cıgara, nargile emir bu-

Salih Şekur kapıya doğru kordıyaller içirirler .. yurulursa o da var .. 
koşarak : Adamcağız bel bel etrafına Abdullah Ömer Efendi bir 

- Ben gelinciye kadar Veh- bakınırken Avnüsseli.h : az müteaccip bakı~ larla : 
biye size emanet .. Hemen para- -Efendi hazretleri nas ılsınız? - Efendim kulunuzu mahçup 
ları tedarike gidiyorum. - Namaz bütün göğnümün ediyorsunuz. Bu kadar izzet ve 

Avnüsselih - Dur acele et- ufunetini aldı .• Kanımın ateşini ikram.. Bu kötü dünyada ne 
me. Ben bu kadar az para ile söndilrdü ... iyi insanlar da varmış ... 
bu iyiliği sizden başka kimıeye - Çok şükür şeytanı alleyhil- - Bir şey değil Efendim in-
yapmam ··· ianeyi nefsinizden kovdunuz. sani vazifemiz.. Ben zatıalinizi 

Salih Şekur - Çok teıekktir İğvasından kortuldunuz. Az kal- memnun belki de bahtiyar ede-
ederiz Efendim . Bizi ilelebet dı elinizden bir cinayet çıkıyor- bilmek için başka şeyler jüşü-

) 'er Yer zelze leler olu' ( 
Atin;, 18 {.\.. ) - Atinada, \1~ 

bıııı adalarda. Pirede ,-c J\orcnttc c 
leler hic:scdilmi,lir. Bazı ) erlerde P' 
zuhur ermiştir; bir takım C\ Lcr , ıkıf[fl: .... 

İz mirde 
Dün ilkbahar at k 

şıılarz yapzldı 
İzmir, 18 (Yakıt) - fJkb• 

4 üncü hafta at koşuları bu 
yapıldı. İlk koşu (satış) kofıı; 
idi. İzmirli Hasan ağanın Ser' 
birinci gelerek 300 lira ikraııı1 

aldı. 2 inci koşu (Hendikap) İ 
Bunda Mehmet Efendinin (Vl 
yan) ı birinci gelerek 500 iV 

mükafat aldı. 3 üncü koıu ge!, 
(Satış) koşusu idi. Yaymanuf' 
atı birinci gelerek 500 4 O 
koşuda Akif B. inki 100,' Sioeİ~ 
Mustafa Ef.ininki 500 lira •I•~ 
birinci geldiler. 

Londra qoşalzyot 
Londra, 18 (A.A) - Pask•~ 

yortularını kırlarda geçirmek İ~ 
dün bir buçuk milyon kişi ( 
hirden ayrılmıştır. Bugün ~ 
milyon kişinin daha harele' 
muhtemeldir. Bu suretle f~ 
nüfusu 24 saat zarfında 9,51 

7 milyona inecektir. ~ 
===4'· meııkullerin icar müddeti bir a,·dln 

'e 25 encden fazla ola maz. bil 
(4gl4<ı1n1nP ı•noutn l,\7ımtfıJ: 

Üç ·eneJen fazla yapılacak id1 
amelelerinde ha?.ineden mewniyc:t ' 
ması şarttır. 

l\lcnkul ,.e ~ani menkullerin d 

icıırlnnııdan mahalli komis,·onlatı11 

miktara kadar ihalc ~ e c;aJ~hi;•ettar cı 
!arı bir talinıııtnamc ile tavin olu!' 
Funılcn işgal edilen 'en 111ı:ı~ 

hitamında tııhliye \'e teslim cd I~ 
dedct cınlfıki idareten \ e bill" 
tahlh c cttırillr. 

1. h' 'd 1 · · "te0' n ısar ı are erının mu 1. 
sermayelerile ticari ve ~ı 
mahiyette olarak yapacl / 
işler ticaret kanununda yaıılı I 
ve kava ide tabidir. sair bl 
satta bu kanun ahkamı tJtJ! 
yesi tatbık olunur. 

Kanun neşrinden altı af 
,1 

ra muteber olacaktır. 

Taaccübü artan pirinç 
- Ne gibi Efendim? / 
- Bu talak sizi bir •" 

zun edecek... ,1 
Tacir derin bir ah çekt 
- Nasıl inkar edeyinı·· "( 
Mahzun olmamak kabil ? f 
Karı boşaması kolay Jfl' .J 

husus bu şekilde.. blV:J 
- Efendim bu talik d 

değmez. Bu na yerinme" r 
sevinmek lazımdır.. . ,Jlı' 

- Hakkın ız var. Bi[eııt1~ 
ten de şevınıyorum e rt1'~ 
Çok seni bir beladan kt.J ~f 
ğumu anlıyorum. . ,,,ı 

- Müsaade buyuru.rs9 ,e~~ 
sizin hüznünüzü giderıP j 
nizi arttıracağım. b b'1) 

- Rica ederim. İıa 1 
nuz. Ne suretle.. . . i bil' ~e 

Avnüsselah misafır111 k aıı bi' 
dert 

sanın yanına davet .e dol" ,JJ 
kadın fotoğrafilerıle 1c•t1' .. ı 

a11a ber 
albom açar .. O zam ile 
k h 0 arg .ıd a ve, cıgara, ~V' 

gelir. d' 1Jb",.e~ 
Hacı Ömer efen 

1 ıdite J 

ilk sahifelerine goı ~~,cıt" 
h orsunuz •• du. Maazallah... nüyorum ..• 

~---~~~------~~==------~----------
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Çocuk vefiyatı artıynr 

"Kadından beklenen vazife yal
nız çocukları ile uğraşmaktır ! ,, 
Besim Ömer Pş. Kadri Raıit Paıanın 
konferansı münasebetile düıün

düklerini anlatıyor 
Mnderris doktor Kadri Rqit 

.,... evvf'Jfii akşam TOrk oca· 
lıacla Eı l'onferans vermiş ; ' 
•eadeketimiz -
de çocuk ve-
11,abnın ıene
den ıeneye 
iartbjını s6y
liJerek istik-
1>.Hn korkunç 
l»ir tehlikesi 
olan bu hale 
-.U olmak 
ilzam ıeldiği
lli, İf bayabna 
'blaa kad11un &sim ÔtMr fJtl§ll , 

~A:-a ihmal ettijini, timdi 
........._ llİyui bak verilmesi 
lr.rarlqtınldıtma 16re ba ih
-.ım ziyadelqecejini anlatmlfb. 

~ IMa buauata llz aiyliye-
illm adamlanmmn en 

~Jettan olu Besim Ômer 
'fıı f. ile flrllfttlk. Besim Ömer 
f. diyor ki: 
-.. Memleketimizde çok ço
~ olmua yalnız çok dojma
~ detil belki doğanlardan 
"h.1111 hayatta bulunmama 
~. Fılh•kika etra
~ .... aezdirdiğimlz zaman 

_ L;-~Ç bir tehlike kartwnda 
~utuaauzu prliyoruz. Çok 
---.umu. 61Uyor. 

~-iz doğan bir çocuk 610me 
~.~ olduğundan yalnız 
•~etimizde değil, uhbat iş-
~ pek fazla ileri gittiği 
~e bile ilk yqlarda ba 't korkunç bir rakam al
~: Framada her sene bir 
r ~ 7 yqına kadar 100,000 

çocuk ilmektedir. Çocak keacli
liğinden ölmeden öldllrlltlJor ••• 
Bakılmyor ..• Sahbatine, JiJeceli
ne itina edilmiyerek ehemmiyet 
verilmiyor. Hatta mqhur J,ir ln-
riJiz filoıofu bu umumi laali pek 
flİZel taHİr etmİf ve: .. Bir aahİJe 
merkezinin laanlannda, miufir 
oduında veya k6y blıYelinde 

politikadan aonra en allka ile 
konUfQlan llf hayYanlara dairdir. 
Uzun zamandan beri dikkati 
celbetmiftir ki çocuk yetiftinaek 
iuaalan bayftD yetiftirmektea 
dalae az itpl edİJOI'• demiftir. 

Evet ba,.. yeni t1oju Wr 
çocuk bir bayYan kadar lai .. -
yeye mazhar olm11yer denek 
mnballia etmemİf olurm. 

Bizde çocuk öllmlala • lt&
yllk aebebi çocuk b•ln•ınm bi
linmemaidir. Fakriace s1rb1z 
çocuk yetiftirmek ve -- 111-
mile allcadele etmek ...eleie
rini bir memleket, ltir .met İfİ 
yapmalıdır. 

Çocuk lunmına kup yalnız 
balamı temin için aaaelerin 
dikkatlerini celbetmek elvermez. 
Bunda aııl it kadınındır. 

. Ve iyle lmit edi1onm ki 
nail fedaklr TGrk b.t-ua 
aevfili TDrk kızandan aile- oca
;mm hariciade bir it, YUife 
beklemiyor. O.do bekleaea 
vazife yalnız keDCli •bbatini b· 
rumak, lmracafı aile ocaimm 
varbjuu yqatmak, Jamdarile 
ajrqmakt1r. Ailenin, ll'km im.. 
veti kadımn blJldeceji eocaia 
eyi yetiftirmeaiae baibdar. » 

ildi kendini zehirliyen doktor 
'eli arkadaşı Olinopos Ef. nin ha
.lıQtını kurtardılar; doktor yafıyor 

lıe .,., .,. 
•''en 1. 't uzmetri doktoru ... 

~;nda Bayram ıoka
tfe:d~ran doktor O -

~İt llıadıııuı vücuduna ze
İlatilı de tınnga etmek 

ta. ~ ettiği ve öldüğii 
'-z. il Y•pbğımız tah
~an Abçotfu namile 

' ~bL doktor 6lmemit , 

ran gelmit, eline secirdill 
tınnıaya morfin dolclmmat , 
kollanna ve bacaklanna mlrm..
tır. Bir mOddet aoma hizmetçi 
i~eri girince doktoru bayım 
bır halde yatarken ıörmiiftür. 

Hizmetçinin feryadı llzerin 
vak'adan haberdar olduk, tele
fonla yedi doktor arkadqlDI 
çağırdık. Yapılan tedavi netice
ıinde bayab lautanldı. intiha
rında ıinirden bqka lıiç bir 
fey amil olmamlfbr. Bu b6)1e 
bilinmelidir.• 

~e 

M.Duka 
Sabık Romen nazırı şeh
ri nıize gezn1eğe geJn1iş 

Kır•li9• ile konuıtutu h•rını 
tekzip ediyor 

1 latanbulun hayatı 1 
Hamunuz bayramı 

~ 

Mı 1 [ , ..... 1919 ,..... pü 
.,....,.. laa.uımz bayramı de
... etaeldeclir. 8a m1auebetle 
tdriD M...Uerle n fazla m.
kta olan Şifhane yolmfa taraf
lanacla bir bayram yeri bral
mlfbu'. -=---------Sa b c ı körler 

Emanetin cfıleacileri toplamıya 
bqlam• bu kabil kimselerden 
bir. çoldanm İf .alübi etmiftir. 
Remmde fotiaba;ı .. taa iki a.a,. ılrlJonanuz. 

Seyyar çalgıcılar 

' y Ulll ,aldaplul, im kaJaye-
lerİDİ, W6 açık pzinolan dola
pn ae11ar çalgıcılan tekrar 
meydana pkarllllfbr. 

Ortaköy diıpanıeri 
DiJn Nbah mera&imle 

1ı1J111ı edildi 

Clmburiyet Halle Fırkua 
Bqiktaı nahiyesi tarafın

dan Ortakayde yapbnlan dis
puaeriD ldlpt resmi dlln icra 
edilmiştir. Bu mltnuebetle yapı
lan merasimde Fırka nahiye reiai 
Nuri, nahiye erkinmdan ZOhtü, 
Cemal, Sami, Oaman Nuri ve 
Etem Akif beylerle sair zevat 
hazır bulunmutlar, Z&htü Bey 
tarafından bir nutuk irat edil
miftir. Zilhtil B. nutkunda dis
panseri teaiıe muvaffak olan 
.fırka reiıine ve meccanen vazife 
alaa doktor Necmettin beyle 
diğer doktorlara tqekkür edil
dikten ıonra dispanserin kurde
lesi kelilmif ve ilk hastanın 
tedavtıi yapılmıfbr. 

Ceıaı Muhtar B. 
"'la halinde kal -

Sabık Romanya hariciye na
zın M. Dukanın ıehrimizde bu
lunmuı Kıraliçe Mari H.z. ile 
bazı mllhim meseleler ve bil- kıymetli doktoru,;.uz yet•kh 
baua Prens karol hakkında vıgonl• seyahate 9dctl 
konuımak ilzere latan bula ıel- T anın•ı mukteaitçilemiıden 
eliği yazılmlfb. CeW M btar Be d Dtın Sabık DUll' k•diaile u Y Onkü ekia-
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Şehrin buz ihtiyacı 

Bu sene sıkıntı çekilmesı 
mevzuu bahis değil 

Fabrikanın tevsii meselesi halledildi 
faaliyete :r,eçiliyor 

Bir baftadanberi Ankarada -

bulunmakta olan Emanet maa
Yialerinden Hamit B. ıehrimize 
avdet etmiftir. 

Hamit B. dünkendisi ile g6rtlfen 
bir muhanirimize tunlan ıöyle
miftir: 

- Emanetin kambiyo ihtiya
cı meseleıini hal için gitmiı

tf m. Bu mesele halledilmiftir. 
Kambiyo meselesi ile ali· 
kadar olan işlerden birisi buz 
fabrikasının tevsii meselesi idi. 
İıtanbulu bu ıeae buzsus bırak
mamak için derhal fabrika teni 
olu.-acak ve yeni makineler 
getirilecektir. Bu sene fabrika 
yevmiye elli ton daha fazla bm 
imal edebilecektir. 

Yeni kanunlar 
Hıf•ı$5ıh1Ja luınunanıın 
mdzakere5ine /Hqlandı 

Muallim dereceleri 
B. M. meclisinde hıfzıssıhha 

kanununun müzakeresine bq· 
lanmıtbr. Sıhhiye vekilin izaha
bnı müteakıp Dr. Refik B. (Bursa) 
kanunu takdir etmiş, Akçura 
ojlu Y muf B. söz almıı ve d~ 
mittir ki: 

- Zamanımız devlet ıistemine 
g6re memleket hayat ve ı•bba
tini korumak devletin vazifesidir. 
Geçenlerde icra heyetinden bir 
zat iktıaadi faaliyetin artmuı 
için ııtma mücadelesinin tqdi
dinden bahsetti. Bu ince bir f6-
r6ftllr. 

Y asuf B. iı kanununun da en 
1ma bir zamanda meclise iade
ıini temenni etmiştir. Kanunun 
4 maddesi mllzakere olunmuttur. 
Meclisin bugOnkü celsesinde •l
zakereye devam edilecektir. 

Mıutllimler luınan 
Uk Ye orta mektepler maal

limleri hakkında hazırlanau llyi
ha da Mecliae gelmittir. Mual
limler daimi ve serbest olmak 
üzere ikiye aynlllllfbr. Orta 
tedrisat muallimlerinia dereceleri 
12 den baıbyarak dörde kadar 
çıkmaktadır. Muallimler bir de-

Şehremini ..... 
Hnt 8. 

Taksim meydamma hnzim 
ameliyeıine de yakında bqla. 
nacakbr. 

Vapurda yangın 
Lotüs vapurundaki pa· 

muklar tutuştu 
Enelki ,an lzmirdea ldllli

yetli miktarda pamuk ylldeyed 
Franıız bandırah Lotns npanı 
lzmir limanından kalkmak ilzere 
iken gilvertedede bulunan pa
muklar bacadan çıkan bir kı
mCJmla tuhıfmut ve itfası kabil 
olam&mlfbr. Pamuklar güçliikle 
nbbma abldıktan eoara tehir 
etfaiyesi taraf ındaa .andOr61-
mtııtor. 

receden 6tekine geçmk ıçin 3• 
aene çalıf8caklardır. Serbest 
muallimler içia maddeler ayrıdır. 

Yüksek tahsil görenler tab
siliai ecnebi memleketlerde bi
tirenler 10 anca dereceye alı
nabilirler. Mektep müdOrii ve 
muavinleri aynca mtldllrlilk ve 
muYinlik yaifelerine mukabil 
35 ile 90 lira arumda •aq 
.ı.w. Bitin daimi ve Hrbut 
....... er haftada 18 aaat den 
+ermekle a&kellftirl•. Midir 
ye _.mler de haftada azamı 
12 uat ._. verirler. ilk teclri
al a••IHalerinia dereceleri 19 
dllll INlflar, 25 HDe IOlll'a ..Jd. 
• bclar Çlbr. Llyilaada ceza
lar da turila eclihaekteclir. 

Hilc\li Ahmere tebeı ı·ü edilen han 

konuafAn bir muharririmiıe 1e- pereale Pariae gitmiftir • 
yabatinin tamamile buauai oldu- Yataklı vagonda seyahat Merotrndekl ş.,rif Pet• flanı, ııhiplerl mOteveffe Hıltm Prta 
tami ve pukalyaclu istifade eden mumaileyh bazı kimseler zevceıi Terandil hanımla kerlrneıl Prenıeı Rukiye H. 
ederek mtıteaddit defalar 16r- ıibi Avrupaya para yemeğe terafından HilAli At:mere teberrü olunmuıtaır. 150,000 lira 
dBrO l.tanbulu bir daha pmek dejil, kuMldannı tedavi ettir- kıymetinde olan hen1n bir resmini koyarken bu ıhcenıbane 

-~-------•-ı_u11_·ı_e-=1:...el_cli-=·jiai:...
0 

_·_"11emiftir._:__·..::.._· ~· __ m_ete~-=":_'tti_.=-iim_· _so_:"y_le_llllf_.:'._tir_· ..:..· ________ ___.:h:.::ar:...=ek•tl takdir ederiz 
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İktııadi program 
ve 

Vereiler 
Yeni iktısadi program mem

leketimizde şimdiye ka-
dar tatbik edilegelen vergi ıis
temleri üzerinde de ehemmiyetli 
surette tesir icra edecektir ; 
çünkü bu program bilhassa it
halat ve ihracat ile allkadar 
olan vergileri hllkumet için bir 
varidat menbaı olmaktan ziyade 
memleketin milli istihsalibnı 
artıracak bir vasıta olarak te
lakki ediyor ; binaenaleyh milli 
sanayi ve ticaretin harice karşı 
rekabetine müşkülat veren 
yahut dahilde inkişafına mani 
olan umumi veya mahalli ver
gilerin tadilini, batta icap eder
se bnttın bütUn ilgasını istihdaf 
ediyor. 

Bu cnmleden olarak maliyenin 
muamele verğisi ile belediyelerin 
oktnıva resmi gösterilebilir. Zira 
iktısat vekaletince yapılan en 
son tetkikat bu vergi ve bu res
min hali hazırdaki ıekli millt ik-
bsadıyabmız için zararlı olduğunu 
isbat etmiıtir. 

Esasen muamele vergısının 

milli sanayiin inkişafına engel 
olmaması için hükumetçe prim 
usulü kabul edilmifti. Anlaşılı
yor ki bu usul de meı.kü.r ver
ginin zararlı tesirlerini bertaraf 
edememektedir. Bu itibar ile 
daha esaslı bir tedbir alması 
icap etmektedir. 

Memleketin gerek her tarafın
da, gerek muayyen bazı nokta
lannda herhangi bir vergi veya 
r~ ıtrl' vat.edilirken bunların ne 
kar • r varidat temin edebileceği
l' İ ~lüşünmek kafi değildir; aynı 
zamanda yeni alınacak vergi 
veya resmin ikhsadi sabada ne 
gibi tesiratı olacağım da hesap 
etmek lazımgelir. 

.Halbuki umumiyetle belediye
ler maarafına kartılık olmak 
üzre bir v«!rgİ veya resim ihdas 
ederlerken kat'iyen iktisadi bir 
endişeye tabi olmazlar; olsalar 
bile bu hususta doğru bir hesap 
yapacak malumat ve vesaite 
malik olmazlar. Onun için yeni 
iktisadi program belediyelerin 
İktiıat vekiletinin tastikini temin 
etmedikçe yeni bir vergi ve 
resim ihdas edememelerini bir 
prensip olarak tesbit etmiftir. 

Yeni bir mali mükellefiyet 
ihdası noktasından belediyeler 
hakkında serdettiğimiz bu mü
talaalara tamamen hususi idare
ler hakkında da tekrar edebiliriz. 
Bundan dolayı iktisadi progra
mın belediyeler hakkındaki aall
biyet takyidatını hu usi ibarelere 
de teşmil etmeb. ı edecektir. 

Hülisa iktisac. oır devlet na-

} arım aaır f!~/ki : 

VAKiT 
19 NiSAN 1880 -· ... ······--·· .. ·----.... ___ , 

Dersaadet kir• ~-;~·b·~~· .. 
tarının umumunun koyu 
sarıya boyendırılao•Aı 
gibi arabacılara dehi lrae 
olunacak nümune vechlle 
bir siyekta elbiıei mah
susa lktisa etmeleri ten
bih edileceAI mesmudur. 
Yeni demir köprünün 
üzerinden tramvay ara
baları dehi a"l9ddü tüt 
edeceGinden rey vazına 
mübaderet kılınacektır. 

Muharriri : Ömer ~ıza 

Melikenin gemisi üç ayda 
Kıbrısa varmıştı 

Seyahat muvaffakıyetle bitmek üzere 
idi. Fakat geminim tayfalarından 

biri kaybolmuştu!. .. 
-17-
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EndeUbfen dönenler 

Kartacenada Bedilin evinden 
Melikeyi kaçıranlar gemilerine 
binerek kOreklerle ilerledikten 
sonra yelkenlerini açmışlar, ve 
yol almişlardı. 

Hayder Melikenin istirahatile 
aı.ami surette mukayyet olu
yordu. Melike asabi buhranlar 
geçirmiı, babasından ve yiğen
lerinden ayrı\dığı için ağlamış 
fakat Hayder çok teselli verici 
sözlerile onu teskin etmişti; öyle
ya onun babası neden gelmi

yordu? .•• Salihattin söz verdi mi 
mutlaka tutardı. Onu affettiği 
muhakkaktı. Hiç tüP,he yok ki 
Bedii, onun hareketinden ıonra 
inadından vaz. geçer ve Şama 

gelir, hepsi Şainda ve ya Kahi
rede yerleıerek bir arada yaıar
lardı. Bunun böyle olması pek 
mUmkOndü ve ümit kapısı açıktı. 
Bahusus sultan Salibattin Meli
keyi gördUkten sonra, babası 
inat etse de,belki onu daha başka 

bir şekilde davet eder ve onun 
hislerini tatmin edecek başka 
bir teklifte bulabilirdi. 

Bu dOşOnceler Ye teselliler 
Melikeye kuvvet veriyor, o da 
biltün gençlik hatıralarının, Zey
dun ile Haldune, bilhassa Zey
duna olan merbutiyetinin yıkıl
mış sayılmıyacağma inanıyordu. 

· Haydar, Salihattinin en yakın 
adamlanndan olduğu için Me
likeye adeta babalık ve annelik 
ediyor, onun her hizmetini gö
nıyor, onu gemide dolaıtırarak 
hava almasına ve açılmasına 

dikkat ediyor, onun yemeğile 
Ye her tilrlti istirahatile mukay
yet oluyordu, onun hfiznü ka
dere dalarak bedbin olmasına 

imkan vermiyordu. Onun gay
reti ve telkinatı sayesinde Me
like ailesinden ayrılmasının mu
vakkat olduğuna kani olmuş ve 
bu seyahatin zevkini sürmiye 
de baılamıftı. 

Gemi takriben Uç ay zarfında 
Kıbrııe varabilmişti. Bu üç ay 
zarfında muhtelif yerlere uğra-

. nılmıf, bir çok tehlikeler atlatıl
mış, bir çok fırtınalar, bir çok 
kasırgalarla mücadele edilmiş 
fakat nihayet Suriyeye çok ya
kın olan Kıbnsa muvasalet edıl-

sıl bir ıimendifer, bir liman, 
bir yol yaparken bu vasıtalarla 
memleketin iktisadi refah ve 
inkifafını temin etmek isterse 
yeni bir ve"rgi, yeni bir resim 
tarhederken de umumi hidemat
ifası gayesinden haıka olarak 
mlikelleflerin haricen rekabetine 
karşı himayesini de dDşünmek 
mecburiyetindedir; iıte yeni ik
tisadi program bu prensipi ilk 
defa olarak memleketimizde bir 
kanun halinde tesbit edecektir. 

.AtJu,ıeı .A.suH 

mişti. Gemi Umasol limanında 
demirledi. Buradan erzak ve su 
alınacak. ondan sonra Selahat
tinin tayin ettiğ kizli bir limana 
gidilerek oraya çıkılacak, bu 
sayede Frenklerin işgili altında 
olan bir yere uğramadan Şama 
gidilecekti. Plan aynen tatbik 
ediliyordu. Fakat havanın 
mfisaadesizliği Limazolda bir 
kaç giln kalmağı icap et
mişti . Kaptanlar ve taifeler her 
gUn şehre çıkıyor ve tedarik 
olunacak eıyayı alarak geliyor
lardı. 
Havvanın ilk müsait fırsatından 

istifade edilerek gemi hareket 
ett\ . Yalnız tayfalardan bınri
nın Limaı.ola çıkarak geri dön· 
mediği nazari dikkata çarp· 
mıştı. 

Aceba bu tayfaya ne olmuş
tu.. neden kalmıştı.. başmdan 
bir şeymi geçmişti?!.. Havanın 
müsait fırsabnı kaçırmak uzun 
bir zaman daha intiı.an icap 
edebileceğinden tayfanın Lima
zolda bırakılması ve bilahere 
tebarri edilmesi tekarrür etti. 
Yalnız Hayder bu tayfanın kay
bolmasından aon derece ıinir-
lenmiı ve şllpbelenmifti. Ken· 
disi herkeıin gemide bulunmaıı 
ve vazifesi batından ayrılma-
ması için kati emirler vermitti. 
Tayfaların hepsi Melikeyi gemi
de dolaşırken gördlikleri için 
ihtimal ki bu scf erin mahza 
onu Şama gaturmek için yapıl-
dığını anlamışlar, belki içlerinde 
onun kim olduğunu öğrenenler 
de olmuştu. 

Bu sırnn sızması bir çok düş. 
manların harekete gelmelerini 
intaç ederdi. Melike her hangi 
düşam için mUkemmel bir rehine 
idi. Bu rehine Salahattin aley
hinde, çok pahalı bir surette 
kollanılabilirdi. Seyahatin bOtiln 
tehlikeleri atlatılmak lizere iken 
yeni biı· hadise çok fena neti
celer verebilirdi. 

Haydar bunları düıüniiyor , 
bir tayfanın Limazola çıkıp dön
memesinden manalar çıkarıyor 
ve gemide casuslar bulunmasın
dan endişe ediyordu. Gerçi kap
tan emin bir adamdı, fakat o
nun maiyetinde bir sürü mua
vinler ve tayfalar bulunuyordu. 
Bunların hepsine itimat etmek 
caiz değildi. Onun için Haydar 
son derece müteyakkız davran
mağa karar Yermiş, Melikeyi 
gece gündüz muhafaza altına 
almıştı. 

Gemi Kıbristan hareketinden 
bir iki gün sonra, fırtınaya tu
tulmuş, fırtına sekiz gUn devam 
etmiş, bu müddet zarfında pek 
yol almıyan gemi sekizinci gün
den sonra esen müsait rüzgardan 
istifade ederek ilcrlemiı, uzaktan 
bir takım dağlar görünmüştü. 

Acaba bu dağlar Antakya 
dağları mıdı ? .. 

Hayır, bunlar Ladik ile cebele 
arasındaki da~lardı •.. 

Bitmetlı 

SÜTUNLARDA· 
·.· SEYAHAT.·-~~ 

On dört yaşında! 
5inoptan bir muallim arka-

daşm yazdığı bir mektup 
aldım. Acı bir hadiseden bahse
diyor ve fazla tafsilatı leffettiği 
gazeteye bırakıyordu. Onu da 
okudum. Şimdi zihnim iki nokta 
arasında sekip duruyor. 

Yazılan vak'a kanla bir inti
hardır ve şimdiye kadar işittik
lerimin hepsinden acıklıdır. Dü
~Untınüz ki bu kendine kıyan 
insan, henüz on dart yaşında 
bir rUttiye talebesidir. Bu yaf
ta onu elem mezbahasına atan 
sebebi de öğrenince hayretim 
büsbütün arttı. 

HenDz on dört yaşında olan 
bu yavrucuk aşk yüzünden intihar 
etmiımiş. Karyolasının altından 
çıkan yüz kırk altı mektup, bu
nun pbididir. 

Mektuplardaki imzalar tetkik 
edilmif Ye ayn ayrı dört mek
tepli kız tarafından yazıldığı 
aolqılmlf. 

On dört yatında dört ıevgili ve 
atqli sitemlerle dolu yüı: kırk 
alb qk namesi... İfte akıllara 
zarar denilen ıey bu olsa gerek. 

Huduttan bqka yerde ve 
•ata?dan ıayri sevgilinin uğrunda 
akan Türk kam için benim 
söliyecek ıöıüm yoktur. DökUlen 
•e her C:lamluında bir Alem 
gizli bulunduğu gönOlden çık
mıyan Tnrk kanının boşu boşuna 
alablmuı, benim bildiğime, 
benim inanclıjıma ıöre günab
lann en bllyiiğtıdlir. 

Sonra unutmamalı ki. bu taze 
meı.ar, ancak on dört bahar 
görmUş bir fidanı örtfiyor. Bu 
yafta atkın manası nedir ? İnti
har gibi bir maneviyet bozgunu
nu, o bir damlacık çocuk göğ
sOnde enginler gtbl dalgatan<fıfan 
heyecanlar, nasıl yer bulabilmiı
tir? Hadiseye sade hayret ade
sesi arkasından bakmakla bir 
neticeye vanlabileceğine inan
mıyorum. Daha ziyade ilmin, 
fennin, aotukkanlı tahlillerine 
muhtaç olan bu karanlık mua
dele hakkında elbette benden 
hnknm istemeıainiz. Y almz bir 
nokta Ustiinde biraz. duracağım: 

Bu çocuk hocalarla ·muhat 
bir talebedir. Hocalık, bir nevi 
nıh hekimli(i ıayıldığ'ı bir za
mandayız. Şu halde yilzlerce 
aşk mektubu alan ve onlann 
ce•aplannı yat.an bir çocuiun 
geçirdiği bOytık buhran, nasıl 
hissedilmemq , nasıl bukadar 
yüksek alevler farkolunmamııtar? 
Yoku bu çocuk, bllttın deruni 
kıymetlerinin ıanıntılannı, zel
zelelerini, iradesinin demir ke-
penkleri altında ıezdirmiyecek 
bir harika midi? ikisine de he
men inanmak gOç. Fakat alına
cak ibret ve çıkanlacak netice 
birdir. Hocalar, her, zamandan 
çok ağır yUkleri omuzlarına 
aldıklarını bilmeli ve çocuklann 
kafaları kadar ruhlan ile de 
uğraımalıdırlar. 
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ı,eretler 

Dağın doğurduğu 
fa re 

Aylardan beri fngiltere, Ja
ponya gibi büyük bahri dev
letler murahhasları arasında 

·cereyan eden Londra konfe
ransı müzakeratından çıkan 

netice o kadar ehemmiyctsiz
dir ki meşhur bir Fransız mu
harriri bu netice karşısında : 
" Koca dağ bir küçük fare 
doğurdu l ,, demekten kendini 
alamıyor. Bununla beraber 
bu muharrir gene bu ehemmi
yetsiz netke müvacehesinde 
memnun olacak bir nolda bu · 
luyor, memnuniyet noktası 
olmak Ozere devletlerin biri
birlerine tamamen dargın bir 
hale gelmemiş olmalarını gös
teriyor. Bunun için : " Dağın 
bir fare doğurması her halde 
volkan olmasından hayırlıdır!,, 
diyerek sözünü tashihe lüzum 
görüyor. 

Ôyle ya 1 Londra konferan
sına iştirak eden devletler 
herkesin arzu ettiği şekilde 
bir tahdidi teslihat itilafı ak
tedemedilerse açıktan açığa 

teslihatın tezyidi için her mem
leketin serbest bulunduğuna 
da karar vermediler : Bu ka
dar bir netice gene teselliye 
medar olmak llzım değil mi
dir ? Binaenaleyh koca bir 
dağın küçük bir fare doğur
mumı gülünç bulanlar bir de 
bu dağın yanardağ haline in
kılap ederek bütün dünyaya 
ölüm ve dehşet saçması ihti
malini diltünmeli ve böyle bir 
tablike.de.n kurtulduğumuzdan 
dolayı müteselli o a ıdır. 

6öıi1ş ve düşfinfl~ 

İbrani hakimleri 
Bir ceza tarihi kaydediyor: 
İbrani hakimleri de tıpkı ti 

di yapıldığı gibi, bir ma:ınUJI 
muhakemesini bitirince il 
milcrim olup olmadığına 

rey verirlermiş. Netice b 
olmaz da maznun mücrim 
Hirse - iıte bu noktada f 
hakimleri bizim zamanımı~ 
aullerinden ayrılıyorlar - o 
hemencecik hüküm verip 
mazlarmıı: 

Hakimler evlerine gid 
eski tabirile etıme-i- ne~ 
miyerek ve bir katre tat" J 
miyerek tam bir ·gün, "'l 
düıllnUrler, düşünürlern:ı~ 
o hilkllm verecekleri da ~ 
şünürlermiı. Ertesi gü;~ ~ 
meye ve mahakemeye gel"Lı 
zaman yalnız evvelce ;(.J 
diyenler reylerini d# f.. 
lirler. ~ 

Verilen ceza ölüm c if' 
o zaman bunda da ço~ l 
adalet sahnesi geçiyo ~J 

Mahkum zahir dar•i';;ofj 
ce karnlıklarında götürP~t." 

ki, bir tellal, vakıt "~i. 
karşı bağırır, "ey atı ,-et / 
giden bir betbahtı . b~ "' 
rebilecek içinizde }cıfll 
dır?,, dermiş. Jı'1d* 
Eğer bir kişi çı ı.te J_ J 

bir müdafaa derU .,;Jrll lf .l .. 

bunun delilleri di?:ıeriı' b Q j 
mahkum gene haki bil ~ ı l1 
run.n çıkarılırmış "~1d8' ~:;t•f 
lenın beş defayıt tp~-
na vaktin kanu11~r 

Hey gidi gilll e ~ (• 

V A.~)f!l 
Tabı işler ıı 
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L Memlekette Vakıt ' 
manda tenhalık 
an şirketi müdürü 
n1di Bey ne diyor? 

günlerde ithallt ve ih
itlerinin azlığından İatan
manı pek tenhalatmlf ve 

ti rıhtımı haftalarca sefer 
dan duran tüccar vapurla
lınuftu. Bunların arasında 

f~•n beri posta yapama-
ıcta vardır. 
Jan tirketi mlidftrU Hamdi 
ldiyat buhranının ve li

l ki tenhalığın yalniz lstan
IQnhasir olmadığını söyle
ıu izahatı vermektedir. 

Cı•anmızda bulunan diğer 
lr bilhasaa Pire, İtalya, 
~ya, Rusya limanları Is-
fibi işsizdir. Dünya nak

•iyaaasındaki bu buhranın 
• ıebebi her memleketin 
ta olan mahsulatını kendi 
·İ'llliye gayrt t etmesidir. 
''- maada bizim limammı
ltıaba olması Karadenizdeki 
ltletlerin vaziyetlerile ali
tdır. 

Bir Sırp nazırı 
°toslavyanın maden ve 
il nazırı Dr. M. Koroşet 
•~hrimize gelmittir . 

Seyyehl"r 
fehrimiıc pas1{alya tatilin

iıfifade ederek Romen çek 
ktt, muallim ve talebelerinden 
ftıekkep 86 kişilik bir seyyah 

eai gelmiştir . 

VUKUAT 

Eve ateş! 
-·-1 •şlcertitfi hızdan yüz 

bıılrnıvan mektepli 
~ ~l • .thını ~ekince •. 

~'11.:i ~ece aşk vüzündcn bir cinaye 
J.ı n~ tamak kalmıştır: 

'ldistnin kahrama111 heııüz l :
~~ bir gençtir. f-lalıcı oğlu füe~İ 
'- ltnlrtdtn olan Ahmet ! filmi i<mindc 
~lııdı Ç. Küçükpaıarda oturan :'\edim 
Sf ~in kızı Muzaffer hanıma iki ar 

lıt ıltnı aşk etmiştir. O zaman~\ luzaf· 
~~1"1 . hu ilanı aşkı tamamen kabul S lf. hır müddet ~onra fikrini -ıii\ li· 

h.._. " 1 '"ld' . . d 'k· lı(ltıi vı ırmı~tır. \ra an ı ı <t) 

~ \, hu müddet zarfında \ hmt't 
" o:..ftnd· k . b. r.\'\' ı ati ır cevap al mamı~tı r. 

Ctıı tlkı ·· ~ 4ş k ~un mektepten çıkar çılıııaz 
"ıı' 1 l\uçukpa7.ar:ı gitmi~. kapının 

~ordüğu \lıı/.aflcr hanıma: 
8'ı 1 

3 son SO/.unu • O\ le dcmbtir. 
UaJ " ' ,, 'S c :\lu/.affcr hanım: 

' tn· 'nı ın a,kını kabul etmİ)Oruın. 
~ k<ıttu'crmiştir. lki aydanb<'ri peşin
dı ~'-ltt 1 ı·~u. ıtenı; kızdan aldığı ce' ap 
• ""ıı1 L 

1 rrıı eftndİ\ i fena halde :kıı-
~l!!ı· • 11eın • 
~Şiir. M en ~abancasını çekmiş, aıeş 
'Sa Ilı gıı . lı7.aflcr hanım sil:\hın çckil
,1 htt ttlilncc. kaçmış. kurşun l-cndi(ir'lc 
~ lıtı <l llıernı~til'. '.\liıtche\ \'İr ,:?;cndn 
lrıtıış, ·

011 kıırşı ndan il,ir.ci~i pencere 
'N IÇeıj . 

" '"lhı~t ~ırerek k:ın ola taht:ı,ın:ı 
ı, l>larıl!ıı;t:r· ·onuncu kur~ıın s.u;:ı~:ı 

11 llııftır r. Ahnıet l lilmi clı-:ıdi ~Jk:ı· 

. ı~ ~_çhul bir ceset 
"'•si 1 op·ha . ta 'Ptt ane1 _nede Kılıç .\li paşa ca· 
1 n ~ ·••rıda t ~rırıdc pejmürde kıvafeıli 
t1ı lbtıftur. ,.a rrıi.n "dilen bir cesc; bu-

r. li·· '-'"Sedın .. . d 
... ı. li\·h et· uıerın e yara 'ok-
" ııı;ıl · 1 ıııe h 1 b "' dırılrtıı ç u ulunan cesec mor-
~ Ştır. 

~uı:şlar arasznda 
btr Dun s~ahn ceset kin1dir? 
, ttk,k 1 sılacıkt 1 t'""' nı'şı b 1 a taş ar arasında 
~•lı~'· bnıu lı unmuştur. Na'şın üzeri 
llttırın ~ 1-'erh·:~n h\estkalardan bunun 

a JuSt,i "ç anında 2 numarada 
~. 01dtıtu a~kaleli 36 yaşında Ben· 

tttiti n şılınıttır. Ru adamın 
i ~•ldını ... anlaşılmıktadır . Cesedi 

···•Hır. 

--~--------J 
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Çocuk nayramı Limanda kaçakçzlzk 
İnebolulu Mustaf anın Inegölde tasarruf 

Hazırlıklar tamamlandı 
Reis Fuıt bey tehrimiz• geldi 
burıdın Vlyanay• gldeoek 
Himayei etfal cemiyetinin 23 

nisan çocuk bayramı hazırlıklan 
ikmal edilmiş Ye bayram teza
hürabnı idare edecek olan ko
mite tarafından her mektepten 
iki zeki efendinin isimleri cemi
yete bildirilmittir. O gün muh
telif ıenlikler yapılacak ve cuma 
günil de Türkocağında bir çocuk 
balosu verilecektir. 

mavnasın<lan çıkan 

kumaşlar 
Rüsumat idaresi tarafından 

evvelki ıfin limanda bir kaçak· 
çılık vak'ası meydana çıkarıl
mıttır: 

Köylülere düğün masraflarının makul 
bir hadde indirilmesi tavsiye edilecek 

Bu münasebetle hazırlanan 
proiramı tetkik etmek nzere hi
mayei etfal cemiyeti reiıi Fuat 
B. dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiştir. Mumaileyh kendiaile 
goruıen gazetecilere ıeyahati 
ve 23 nisan bayramı hakkıdda 
şu izahatı vermittir: 

- Burada biraz kaldıktan 
sonra tedavi için Viyanaya gi
deceğim. Cemiyetimiz merkezi 
umumisine gelen haberlere na
zaran bütün viliyetlerde cemi
yetin ve cemiy~t menauplannın 
çocuk bayramına ait hazırlıklan 
ikmal edilmit ve billiıtiana her 
taraftan bu seneki bayramın ve 
yapılacak ıenliklerin en yOkıek 
tezahllratla tes'it edilmesi ka
rarla~tıralmu~hr. 

Çocuk balosuna d•••t 
Tilrkocağından: Çocuk haftası 

milnasebetile 25 nisan cuma 
gOnü TOrkocağında çocuklar 
için bir eğlenti tertip edilmiştir. 
Hu eglen\iyc: 6 12 yaşlarındaki 
çocukla.:, ittir.ak • edebilece~ ve 
yanlannda ailelerinden yalnız 

bir kiti bulunabilecektir: Bu 

eğlentinin davetiyleri gayet az 
olduğundan iştirak edeceklerin 
nihayet 22 nisan sala gtlnünc 
kadar Türkocağı kitabetine mü
racat ederek isimlerini kay
dettirmeleri rica olunur. 

Küçük haberler 1 
A 1 )ahili) e \'ckı\leti helcdiya \ergi 

,.e rr::imlcri hakLıııdıı kıymakamlard:ın 

mütalca istemiştir. 

A .\1aliye \~ ek!kti clcf tcrdarlığa 
yeni in .. aat :.ahiplerini .ıl:ikad.ır u.lcn 
ıııühim bir tamim göndermiştir. Buna 
n:ı;:ar:ın ~ cnidcn e' 'aptıraı:ıl:ır uhuı 
C\ lrrinin ii:r.crin~ ilıh'cten İnşııaıt.ı hıılu 
nan la r iki .rne ın üc;al, k:ı f at urgic;i \'er
mekten muaf ıııtıılmuştıır. 

& ,\ladcncilcr birlıği ma~ ı~ İplıda· 
:-ınd.ı :;.ehrinıi7.dc hiı · kongre yapacak 
'e hıına .\ nadolud:ı lıulıınnn hüLiin m:ı
dcncilcr da,·et edilecekıir. 

İki numaralı ambar önünde 
efy• botaltan lnebolulu Mustafa
nın mavunası bir şllphc üzerine 
tabani edilmiş ve bat altında 
gOmrükten kaçınlmıı 53 top 
yOnlü, pamuklu mensucat mey
dana çıkanlrnıttır. Mustafa bu 

kaçak 9yaya yı .. Piyeı loti,, vapurun
dan bir yazmacının kaçırdığını 
iddia etmiştir. 

1 Memleket haberleri 

Sinemada 

Bir manda! 

Hususi İnegöl muhabirimizden: 
MiJli tasarruf cemiyeti birkaç 

gün evvel halka bir beyanname 
netrederek son buhranlardan 
doğan tasarruf cereyanlannı izah 
etmiş ve bu cereyana girmele
rini tavsiye etmiştir Beyanna
meler bütUn köylere kadar gan
derilerek herkesin okuması te
min edilmiştir. Cuma günü de 
Türkocağı salonunda bir kısım 
memurin ve halkla bir musahabe 
yapılmıf, cemiyetin maksat ve 
gayeleri izah olunmuıtur. 

Vaziyetin ehemmiyeti kartısın
da cemiyette gayet vasi bir faa
liyet sahası görünmektedir. Dn
şilnülüyorki, giriıilen mücadelede 
muzaffer çıkma!C, cmr:lleri tahak-

En·eJki salıah lzmirde İki çeşme- k 
Jikte hem komik, hem korkunç bir ha· uk ettirmek için her türlü ted-
dise olmu;-tnr: ~a·ılşa sııhihinin elinden bire mDracaat edilmek lizımdır. 
kurtulan azgın hir manda sokakları alt Cemiyete kaydedilen azalann 
üst etmiş. ~inema alonuna girmiş. ora· imzaladıkları teahhüt • varakala
dan yanındaki tuhaFiyeci diikkı\nına gi· rının her hangi bir teahhüt se-
rerek halkı 'c dUkkincıları he,_·can için- d l d b ne i o ma ığmı, u kiaıda im-
de bırakmıştır. ~ilıııvct berber lhikk~nın- • 
d h.h. r f • za atmakla yapılan teahhüdiin a sıı ı ı tara ını an \akalanan bu man-
danın bilhassa ı-incnıa·,.a girişi korku hit· bir milli haysiyet meselesi oldu-
tikıcn ~nııra ci' arındn h:n lı JAtifclcrr ğunu bilmesi lizımdır. Senede 
de '"cı;ile .:ılmuştur. bir lira aidat vermemek için aza 

Feci bir ölüm olmaktan çekinen inaanıarada 
ffizmrt refikimb;in \'erdiği bir hııbc· çok tesadüf edilmektedir. Maa-

re göre üç gün enet lzmlrdc \lğmurla mafih bu da bir meseledir, aza-
karışık bir fırtına e~na ında ~1ısırlı cad- lığa davet edilirken derhal ai-
de5inde ~ıkı\ıın hir dU\·ar 208 numaralı dattan bahsetmek aza adedi-
e,•in lıir odasını d:ı lıl"raher ) ıkını~, nin çoğalmasına mani olabilir. 
ddada bulunan 18 '"ıı.-•tıda Otllixar i~min· 

Tasarruf cemiyetlcrjpin bu h.,de bir g••nç kııdııı cııla7. alunda parça 
pıırç.ı ıılmıı_,tıır. 7.l':ıllı kaılınırı koca.;ı susu nazarı itibare almalan li-
poli -' lu:otafa !:fendi idi '"" ~ece , azifc zımdır. lnegöl tasarruf cemiyeti 
ha~ında bıılunll\·ordu. Yıkılan du,·ar bu ciheti nazara dikkate aldığı 
1 fa.;an Lmimle bir ~ apıcıııın c\'inc aiı gibi daha başka şeyler yapma-
hulunu~ or 'c iki e'i lıirhiriııdt'n a\ırı· ğa da karar vcrmiıtir. Bu cüm-
yordu. 1 )ıı\'ar J.!.cçcnlcrde l~leclh eden l k k eden olara öy ihtiyar heyet· ruhsatname 3lnıı<lıın ııımir t'tt:rilmiş. hu 
tamir fcnnl şerait dahilind·· ,apılınamışu. lerini Türkocağına davet ederek 
Hundan dola~ ı J Ja .. 1111 ıığa lı:ıkkındıı ih· onlara köylülerin dfiğünlerde 
mal yüzünden 'e'aırı . clıehiYct , ermek yaptıkları füzuli israfın, vaziye-
maddc~indeıı t:ıkihat ~ apılmaktadır tin icap ettirdiği tutumlukla gay-

Ka "nanasını ö.düren ! ri mütenasip olduğunu izah ede-
1 1.ınirde l\ar~l\·ak:ıda lh•tıınlı J.:ö\"ünde cek, dilğiln masratlarının makul '. . 

ı.:a, nana-ını ııldürcn. kaıısını da altı ~ e· bir hadde olması tavsiye edile-
rinden lııç:ıklı~ ıırak kaçan s~ryit Ali cektir. Filhakika köylülerin dDğiln-
hir mlıddet 'onr:ı ~ :ıkalnnmı, ur. lerde yaptıkları masraf çok 

Bu adam kim? fazladır. 
Ad·ııı:ı rdikimi/.dc okuduğumuw ~fü·· Bu cihet çok mühimdir, k6y-

lhrahim l lılıl l:fcndi i~mindc :ı•leıı ~u- lüyii bolluk zamanlarına ait olan 
ri, clı nıiicrkait lıir ~ üılı:ı 1 ~mivede bazı it yatlardan •az geçirmek 
ııturdu.!ıı hıldı ,,,ı.Jııını /.:t•n:rnları \da. 

neye mütevakkıf ise yapılmabna'a ~elıncktc \c h~r hanJ.!.İ bir ~urcıle 
bir ıııahı\lk ilmi.ıh ılıeri ııl:ıral.; m.ıaşlarını dar. İhtiyar heyetlerini tetkil 
almakta \e ~uriH_1 c tlonmcktcdır. Refi. edenler bir köyün yegine mea'- 1

' 

kimi7. ~urİ\ ede ıllur,luA"ıı h.ıklc . \d:ırı:ıda ul v~ sözü geçen insanlandır. 
A \'i)ana ıic:ıret oda~ı 1\nadolud:ı İkameıı?;:ih ı:o•ccııH:ııin 1 •unıı hir m:thal- Bu heyetlere rehberlik ediline '' 

kaç mii~ldrat imal:ithanesl olduğunu ~eh · leye de t~~dik ctt rmcı•iıı 3 \'tk hir ı:uii'li- köylerinde faydalı işler görebi· 
rimiz ticaret oda ın:ı ~ormuş, huna l>~ mal oldu~ıınu i~aretle dikkati cdlıetmek- lirler. İşte tasarruf cemiyeti bu 

ınii•kirat fabrikası olduğu cevabı \eril· -~~el~!i.,r._iiii!i~~ ~!!ı!-.-.~~·-,;..-·-.~~~~ cihetleri düşünülor, ve teeasü•On-
miştir. .-l- -- -· "' ' C H f 

A ~ehrimıı poli tasarruf sanuıtının I! Bu akşam den itibaren batlayan • • ır-
serma~ c'i 145000 lira~ı bulmuştur. ı sı nemalAr: 

A Karakö, köprü,Linlin kaldınları~ i 
feribotlarla naklh at ~ apılınaqı için orıa- Al kazar - Çelik kasanın esrarı ' 
) a atıl~n. teklifler ~c~1c tazelenmişıi. ; Alemdar - Kartlye Llten 
Hunun ıçın çar~amh.ı gıınü ticaret oda Asri - Casus Marklta 
~ında lıir içıima yapılııcıktır. Ekler - Talıli Tot 

, 
ın 

kasının devamı. miizaheretine i•
tinat ederek bu itlere girişmek 
istiyor. 

Kasabamız gençliği sporla o 
kadar metgul almıyorsa da di
ğer bazı içtimai hareketler gös
termektedir. Tilrkocağı idman 
gilcOnün geçen aktam verdiği 
müsamere bunlardan birisidir. 
Müsamere •inema binasında ve
rilmif ve 80nunda sinema da 
gösterilmiftir. Gençlerin verdik
leri temsil "Baykllf,, tu Piyeain 
manzum ve yüksek olmasına rağ
men gençlerin muvaffak olma
dıklarmı iddia etmek habızlık 
olur. Bir iki iünlük çahfmadan 
sonra kasabamıza iki üç Nat
bk tiyatro hayatı yqatan 
idman gilcDnOn vuıtalann nok
sanlıjı içinde bu kadar bir ha
reket ra.termelİ takdire k&l'fı
lanacak bir nrlıktır. Bu gençle
rin bu uhadaki faaliyetleri 
fasılaaız deYam edene ara 
sıra kasaba kasaba dolqan 
tultlatçılardan çok daha munta
zam bir temsil heyeti meydau 
retirebilmeleri kabildir. 

işte bu mllaamerede bu isti
dadı g6atermiılerdir. 23 nisanda 
temsil edecekleri "İstanbul efen
disi" nde daha parlak bir mu
vaffakiyet g6sterecekleri Dmit 
ediliyor. 

Y almz ıurumı kaydetmek 
icap eder ki tem.Ui yerenler pi
yesin mahiyetine tamamen vakıf 
olmalan Ye onun yereceji ter
biyevi neticeyi bilmeleri lAzım
dır. Bu m&Nmereye kıymet ve
ren feylerden birisi de idman 
yurdunun band•u idi. idman 
yurdu aynca ye mDstakil bir 
mOeuesedir Kasabamızın id
mancı gençlerinin kurduğu bu 
yurtta bqka t8rl8 bir canlılık 
g6ze çarpıyor, 5.6 aJ içinde Ye 
tayin ettikleri bir muallimin ne
zaretinde bir bando takımı teı
kil ettiler ki bu •uretle kuaba
mızm mDbim ibtiyaçlanndan bi
rini temin etmit oldular. Bu iki 
genç kardq yurdun elele ve fe
ntatle çalıtmalan TDrk gençli
jine pref Yeren bir harekettir. 

H. 

Doj'um Ye Kadın hastalıklan 
mlltebau .. ı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eaki Hililiahmer binası 

No. 1 O Telefon : lst. 2622 

A :-;ehılınizdc ii7.üm \'C incir fiarla- Elhamra - Leylaklar rçarken 
nnd:ı dc,·am eden b.r ıenez7.ül hıışla. EtuYal - ihtiras : • • ::ım::::::::ımı::) TAGANNI EDEN GENÇ ARTiSTLER C>C*B 
mı~~ Tapu işlerinin ı lahı için memur LUksenburg - Casus kadın ' il ~j Seslerini hayretle dinlediğimiz RAMON NOVARO Ye il 
adedinin çoğalulma ı düşünülmektedir. Majik - Renkli Fener 1 !~ . KONRAD NAGEL dell sonra timdi /~ 

A lstanhukian haşka bütün linıan. Melek - Hollivut revüsü ' ~.i R 1 Ş A R BARTELMES }( 
!arda yeni ,·aı:urlardın oktruva Opera - Elinizden ö~rim,Madaml ii ı 
resmi alınmadığından vapur sahipleri ': Şık - Sılik çehreler iI BETTY KOMPSON un refakatile önümOzdeki 21 nisan :.İ 
Aapurlarını Samsun, lzmir ıt"ihi limanlara ; Betiktaş Hilal - Çarın yaveri 1 

• ~~ pazartesi akşamından itibaren !~ 
kaydcttirm~ğc ba~lamışlardır. 

1 

Bar ve Müzikholler! 1 ~~ELHAM~A sinemasında~~ 
.._ 20 niı1anda Ankarada açılacak G d Eli Li f N d = = dil k - --. ar en - i ·s, rena, an i ~g irae e ·ece ~i 

olan sana.' i sergisine gidecek sana.\ i Bal T 1 S rtl == &.ı ş k :i 
murahhasl:ırıııdan bir kı mı dün akşam Be~fi. v~:;ur:e i • , () .ı.-~AHPUSUN ar ısı o 
Ank:ır:ıyn harcl..eı etmişlerdir. 22 nf:,~n j TUrkuvaz - Artzona baleti Tize, = fil d k = 
kongre~inc i~tirak edecek olan muhtelif ~= Son derece mUeuir sesli, aizlü ve prluh · min e onutacak ve ~~ 
..:uı·at müme.-~illeri de ,arın J?idcccklerdir. ~ ve LdinaTarasov _ .- - ''l'l""111 •ıııı•"1 11••ıııı"'") ŞARKI SOYLÜYECEKTIR (''"""'"111ı111ıı111111 •ııııı 11.-- 11 ı ı11 1 R1 ııl tıııııııı ıııı 11ıı1ılr1ı1111ııı ttıımııııııııı 



~ 6 - VAKTl 1g N:s!n 1930 

Gençlik Anketi J""'VAKiT"'KARTı-Gençler diyorlar 
Vaktıa daimi oku- . . 

Geaçler aize soruyruz : 1 yuculanaa bir Kızlarla erkeklerın bırı ; kte 

Avrupa alimleri mekteplerdeki ft}nni ted- 1 

tedrisatzn azaltzlmasz ve bazzsznzn tamamen ! 
kaldırılmasa bile daha pratik bir hale konul
ması taraf tandırlar. Siz ne dersiniz? Ders
lerden bir ktsmının bu suretle kaldznlması 1 

veya pratik hale konması lazım mz? Vebu , 
dersler hangileridir ? 

Geaçler yana hayata ıiz hlkim olıcakıınız. Sizin doınnceleriniz, 
IİsİD aklmıza relen ıeyler sizin yeni yeni mantığınız yarını g6rmek 
iltiyenlerin yeglne kıymet vereceği euıbr. Eıki nesil 16yledi. Fa
kat IİZ reni bir ruls, yeni bir fikir kunetile dDnyaya bakıyol'IU• 

Dil& bile 16yleyiniz. 
Dtitlinceleriniai 30 ubrdan fazla olmamak Oaere (Vakit gençlik) 

adreaine ı~nderiniz. 

j HlkAye mfisabakamız J 

500 kelimelik hikaye müsabakasında 
Fethi Barbaros B. birinci otmuıtur 

"Doatlarn 
Şair genif muhayyele sinde 

kıııın aık ubralannm aon maa
raını bitirirken, reaam. da kar
ıwn4• g616mıiyen genç kız 
tabloauna Jokondun telbeuümUnü 
vermifli. Bu iki genç binlerce 
ıene enel selen bir Rafail, bir 
Fuzu iydi aanki •. 

Onlar, aaıı'atta bir çift yıldız; 
16z kamqbran birer yıldııdalar. 

• Rivayet eder.erdi ki : Bir 
anneden bir zamanda doimut· 
)ar , beraber bUyümütler , b~ 
raber okumutlardı. Daima bera· 
bereliler. Ve derlerdi l.i ; Bunları 
bir birinden 6ltlm bile ayıramı· 
yacaktar. 

Heyhat l .. Dünyada ne ebedi 
kalmat ki bu arkadaf 1evgiai de 
kalaan .. .. 

Birbir'ttine Şehir Yatı mek· 
tebinde tesadüf etmiılerdi . Bır
birlerini ıevmitler, mektebi be· 
raber bitiımit er, ley!I bir Liıede 
meccani okumUflardı . Liseyi 
bitirince kimseleri olmadığından 
birbirleı inden aynlmamlflar, be
raber bir oda tutup oturmu,lar
dı .• Şair Dar&lftıauna,Reuıım da 
Sanayii Nefiıeye devam ediyor
du. Reuam mecmualann ı e1i111· 

lerini 111p1yor.Şair de edebi mec• 
mualarm daima aranan bir uı:· 
vlhlll tqldl ediyordu • .. 

Bazı akfaa latleri Saraybur
nuna giderler • Dalıın dalım 
Altın boynuzun Boefora. Bmfo
run Marmaraya kUlflt)arnu .. ,.. 
rederlerdi. Gene sittiler. Konu
fUyorlardı. SanflD ,aıel bir kaz 
dedi ki : 

- Naaal ; imtihana lauarau-
llDIZ ? •. 

Yana lize ıeleceğim •• Beniz· 
lerinin limon Hnll kızın 1Ua· 

line cevap veriyordu. Nazik bir 
reverevanala aynldılar. Oclalanna 
d&aclDler. ş.ir lmım qk uh· 

ra11na bir kaç vaha kondurdu. 
Renam tab!oda kendisine gll· 
len genç kııı hayran hayran 
ıeyretti •• 

iUr feftHk geceı"ydi ; Ay, 
gilnq gibi ortalığı aydınlatıyor· 
du. lki arkadat Saray bumunda 
bir masayı iıgal etmitler Ayın, 
Boaforun ıtı dıyan ıu'arındaki 
akaıni ıeyrediyor.ardı . Şair kl· 
ğıt ka'.em ç•karbp .. Ayın Bos-
fordaki hayali"ni yazarken, Rea· 
sam da boya takımının yanında 
bulunmamasına esef.er ediyordu. 

Zaman ıki arkadaşın bliyUk 
bir takdırle Tabia•ın tiirini oku· 
malarrnı luakanmıı olacak ki ; 
onlan rahatuz edecek bir le· 
sadOf dop,du . 

• .... • ıazeteai müdllrG ~b'
uı • •••. • kızıyle onJarı rahatııı 
etti. Genç kız ıakrak kahkaha· 
lar atarak gençleri takdir edi· 
yordu. 

- Demek çok aevditim,Reı· 
aam, Şair aizlerııniz. Ne iyi t~ 
aad&f ne iyi dıyordu. Yeni ya· 
zalan parçayı istedi. Çok pek 
çok beiendi. Güzel kız o gece 
kollanna iki gencı takarak meh· 
tapta dolqb. 5 .... ışın g&zel kız 

onlara bir çok ıeylerdea bah· 
aetti. Ve iki ıenci de aevdiiini 
itiraf etti. Bir kalp iki kalbi 
sevmiıti. iki kalp te bir kalbi 
aeviyordu.. Genç güzel kız iki· 
aini de ajar bir imtihana tabi 

tutmuflu. Şair en gllzel ıiirini 
verecek, Reaum ela en gllzel 
reamiai yapacaktı. Hanıiıi daha 
ziyade muvaffak olursa ... Aman 
J•rabbi ae ağır imtihandı bu 
beyle ? •• 

Jf. 
Gece zifiri perdelerini ıyıce 

aerdi. Her tarafa karanlik kap· 
tadı. Topraklar, mlar matem 
elbiıeleriai siycliler. Zevilbayat 
ve cemadat her feY uykuda •. 
Y almz iki çift 161 ka,.nm&•lfo 

Genç ,~!~~~~cularımıza ( okumaları faydalıdır 
1aidcli yardımlarda bulunmak istiyo· f 
ruz. Ru ~·ardıman hedefi r;cnç ve j 
mektepli karilerimizc alacakları •tY· • 
!erde ucuzluk temin etmektir. ; 

Daimi okuyucu şarnnı kazanmak 
için gençlik sayıfaaında neşretmekle J 
nldugumuz .. Daimi okuyucu kuponu., 
ndan 1 O tanesini gazetemize gönder· 
mt'Jidir. 

B ze 10 tane gençlik daimi oku· ~ 
~ ucu kuponu gönderen okuyucumuu, 
kariimizin resmi yapışttnlmış " Valm 
karrı.,nı ,·ereceliz. Bu kanla iııimlerini = 
ıı;u:ete i}c ilin edecetimiz mağaza- i 

~ !ardan tenzilıltlı a lı ş veriş ~·apaçaklar. J 
1 A Daimi okuyucu kuponlanndan = 
i 10 tanesini gönderen lı:ari imizin re5mini \ 
) gazetemizde neşrede~egiz. ( 
ğ AKuponlann .. Müsabaka VAKiT,. : 
\ adresine ıtönderilmr,si rica olunur. 1 
:iılllffffıııııııııı••llllffllllllllllıı111ılllflll11"ııı111111111ııııııı,,,,ıı11111 ,_ 

Yeai bilmecemiz 
Şu resimler ve yr zdarı 

blrle,tlrinlz, okuyunuz. Bun
lırın heyeil urnumiyesl bir 
darbı meseldir. 

Pek iyi olur 
lıtınbL·I Tierret mektebi 

talebelrrlnden Sırıytrll Mıh· 
mut Necim P( y <'lycr ki: 

Şimdiye kadar erkeklerle kız· 
ların bir arada tedrisatı nadir 
g8rlil0yordu, fakat timdi uumız 
bunu birlettirmeyi daha mu· 
vlfık bulmuıtur. Ha yatta bir
likte çahıanlann tahsillerinde de 
bir arada, aynı terbiye ıle ye· 
titmeleri daha iyi olur fikrinde
yim. ÇOnkU: 

Çahıamıyan kız, yahut erkek 
diğer arkadqlarından mahcup 
kalmamak için çalışacak ve bu 
suretle tabailin(e de muvaffak 
olacakbr. Tabiidir ki iki erkekle, 
bir erkek ve bir kadın aruında 
cereyan eden muhabbet veya 
muhabere daha nazik olur ; 
binaenaleyh tedrisatlan içinde 
daima yekdiğerile mUnaıebette 
bulunacak erkek ve kızların 

ıaha1 terbiyeleri de ayni dere
cede yllkaelece, bu yüzden 

bayatta beraber çalııırken 
fazla muvaffak olacaklardır• 

• ltalyan Ticaret mektebi 
Betiktıth Al6eddin Sami 
diyor ki: · 
Yakın zamanlara kadar 

ile er'~eklerin bir arada 
satına kat'iyen mlimanaat 
mitti, çDnkn ahali oldukça 
idi, fakat ~imdi iıe T 
cümhuriyeti kızlar ile e 
rin bir arada tedrisabnı m 
bulmuttur. 

Ben kızlar ile erkeklerbl 
arada teclriaatını daha 
buluyorum. Çünkü de 
atide bir arkadaı gibi ça 
ğız, kliçükken. bir biıl · 
ahliklarını öğrendiğimiz 
bir birlerimize faidelerimiS 
vardır ve incelmeden, çalı 
birçok yollarını ötreniriı. 
Şimdi naııl ki Tllrkiye 

huriyetinin kadınlara 

ıiyaıi yerlerde çallfma 
[Alt taafı 9 uncu sayıfamı 

Geçen hattaki 'bilmecemizin 
hallAdilmif. •~kli 

17 K von 24 - Galata ....... ,. ı:.-1 

Daimi okuyucu
lara.: Ku_pon: 11 

n.On)7a • on-ya - .n.ı .. beainden 125 Aziz bey. 

ı yak t ır 25 - Üsküdar orta m 
Birer kltıp kazananlır talebeainden 370 Turhan 

~ ... -2~ ~ 

Belki bir liçilncüsil de var .. Bel· 
ki oda uykuda .. 

Renklerin doıtu yatağından 

ka.ktı .. Şair g6zlerini hafifçe 
yumdu. Acaba arkadatı ne ya
pacaktı ? Reaaam yarattıiı genç 
kız tablosunu ay ıtıfıında uzun 
uzun tetkik etti.Alnına bir buıe 
kondurdu. Sonra maaa &zerinde 
arkadaıanın tiirini aldı . insanla· 
nn gece hırslarına ezelden beri 
phit olan Ayın huzurunda tiiri 
okudu. Bir daha, bir daha oku· 
du. Belki onuncu bir defa daha 
okudu. ltir .. f etti ki : 

Tabiat bile b6yle bir ,iir yaı· 
mamıştır. Reame bakb genç kıı 
gülümıOyordu. Arkadaf&Dıl ~akta. 

Göz kapakları yumuktu. Ay 
yeni bir badiıenin YUkuundan 
korkar gibi titriyen beyaz 
pamuk bulutlarla beyhude yU· 
zünü örtmiye uğraflyordu. Res-
sam klğıdı yırtmaia b*f adı. 
Şür feryat ediyordu. Ne ilAhi 
bir feryat ... Lakin bütlln iatim· 
dallarının neticesi olarik soka
ia abldı. Mllcrim rahat bir ııe• 
fu alıp yatağına yatta. Şair, 
arkadaşı uyurken yatağından 
kalktı. Gecenin koyu g6l1ele· 
rine karıfb. Karanlıkta yalnız 
dudakh nnın çaldıiı matem ıah· 
iJyle ıidiyordu ••• 

Darütt•fakıdın 
Peıhı Barb•ıoı 

-Müsabakamız~ 1 Tam sQO kelime ile 
bir hikaye yazınız 

1 - Ticaret lisesinden Sall· 26 - Üsküdar Birinci 
hattin Ab bey. tep talebesinden 152 

2 - Beyazit Vecihi Münür Hakkı bey. 
bey. 27 _ Oıklidar orta m 

3 - Ali Muhlis bey. talebesinden Ali Osman 
4 - Kadıköy de Keçeci piri 28 - lıtanbul orta 

mahallesinde Galatasaray liıeıi 97 Melihat hanım. 
talebeainden 1016 Enver Faik 29 _ Üsküdar orta 

be~. - Üsküdar orta mektebi 168301t:'no~.::ı';!1,ah =~ 
talebeıinden 161 Rıza bey. mektebi M. Fazıl bey. 

6 - Sen Jozef mektebinden 31 _ F erikay Kurtul 
Necdet Refik bey. 
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8 - Akaarayda Sinekli bak· 32 - Unkapanı Ha 
kalda Lütfi Ali be~. mahallesi orta aokak 

9 - Nafia fen mektebinden Nazime Cemil hanım. 
101 Sait bey. 33 - Sent pülteri 8 

ıO - T1caret mndllriyeti mü· nıf talebesinden Turan 
hanım. 

meyyizlerinden Nuri beyin kızı 34 _ Kütahya orta 
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Mühim boks Viyanalılara ( 2-1) yenildik 
maçiarına doğru 

Küçük Kemal, Andre Rebi için 
nasıl hazırlanıyor ? 

S ktnditıden sekiz kilo faıla Bilseniz boksta kazanmak ne 
. d '"•nga 'yı bir el ile döğen on- tatlı şeydir, diyordu. 
' b~ft sonra da Sıtkı Beye iyi Eldivenleri geçiriyorlar. Üçer 

~., boks dersi veren Andre dakikadan iki ravund kendi a
l\ ~biye karşı son olarnk Küçiik ğırhğında biri ile Kemal şiddetli 

~'-'ıtl'i çıkaracağ1z. y~mruklarına dayanamıyan id-
t u rnaç Küçük Kemal'in ha- mancısmı pek zorlamıyor. Çünkü 
.,•tı"firt bir dönüm noktasıdır. bu genç kendisine yarın için de 
1c1ır~"' bok!ii)rümüzün en müş- lciıımdır. Bununla sür' ati için 
dt 1tntih"-"'~11·. Maç için alaka- çalışıyor. 
ı. tltrd" helecan şimdiden baş- Ter, genç boksörlerin alnından 
'O "•ıtır. Galatasaraylılar bok- sicim gibi iniyor. Sırtındaki fa. 
le tij"1üzün en iyi şekilde hazır- nilası ıslanmış, omuz başı adale-
"tııaaı için ehemmiyetli terli- lerinin her yumruk çıkarışta bir 
~l111ı,lardır. Kemale müteaddit piston gibi işlediğini daha sarih 

~·'nörlerle çalıştırıyorlar. Ke- görüyoruz. 
111 antrenmanlarının havadis-

..,_.t'U'li-i ağızdan ağıza işidiyorduk. ldmancısı nefes nefese ikinci 
eçe ravundu bitirdi. 

ıı.~ -
1 
n akşam Eşref Şet ikle id-

.~ ar · Sıra seksen beş kiloluk bir O ı görmeğe gıttik. 
~akşam Kemalin hazırlan- Rusa geldi. Rus eldivenleri giy-
' 1 • görenlerle ben, kani ol- miş, Kemalın karşısında. 

tfl~ı bu gencin de maçta Döğüş başlıyor. Bu bir idman 
~ 1 bir galebe elde etmesi değil daha ziyde kahbe bir 

" •dır. O ne gayretle çalışış, maç. Rus seksen beş kilosiyle 
~ç, ne yorucu bir idman!... olanca şütıle saldırıyor, Kemal 

l\~•tasaray ringi etrafındayız. yumrukları ya geri sıçrayarak 
' Kemal ayağında lacivert ve yahut vücudunun hafif bir 
~ Yiln donu, sırtında koyu meylile savu~turuvererek mukabil 
~ Çürüğü mayosile geldi. yumruklarla döğUfOyor. 
~~ize mütebessim bir selim İkinci devre bitmeden Rus ta 
~ le hemen işine başladı. yoruldu. Bugün devam ed~mi
~ dakika kültür fizik. Ondan yecegım dedi ve çekildi. 
S bandajlarını sardı. :\ltı Kamalde' ufak bir gurur ma· $: tiddetli punçingbol, bir nası yok. o bu gibi işleri tabii 
~ istirahatten sonra altı görmeğe alışmış muntazam, ha-
' S kum torbasını yumruk- kiki kıymetli bir sporcumuz. 
k~-0nra altı dakika ip atlama. 
~uııızda bir saattan fazla Bitti zannile kalkıyorduk, da-
.._ t lde bir şiddetle çalışan ha var dediler. 
~~llç atletin küçük bir yor- On beş dakika daha kültür S k hissetmediğine şaşıyoruz. fizik ... 
~ :· hevesi her dakika arta- Ve hemen duşa koşuyor .• 
~lala,ıyor. Şimdi inandım ki 2 mayıs cuma 

"- ~ f Şefik bu müthiş idma- günü sitadyomda Andre Rehinin 
d ' ~ret ettiğimizi farkederek: karşısına çıkacak olan küçük 
~~ :1 daha hazırlık devresi, Kemal tam timni ile çıkacaktır. 
-~~'llldi eldiven giyecekler Bu kadar iyi hazırlanmış bir 
't Yorulmuş olacak idman- boksörün da hasmı nekadar 

lı •ıe l l k k ~· ql~ o ması şc1rt.. fevkalade olursa o sun azanma it-. ;tt ediyoruz doğrusu ben ilmidı fazladır. 
~ ~k·~ içimden acıyordum ve Böyle hazırlanan üzerine titre-
tkttrı' lllez bir idmandır bu de- diği ı iz küçük Kemali bizi sevin
~ l{,llı 1'fbe~'i nefaedemiyordum. dirmek ıçın olan şu mühim 
~ '-'" ' gUlerek: «Kazandığımız gayretinden dolayı şimdiden teb 
~~di b:;alınin alkışı, sevinci, rik edriz. 

11•1111111111 ün bunları unutturuyor. T. !1. 
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[ Osr t:trafı 1 inci sayıfada j 
Dün saheye çıkan ve bize 

bir buçuk saatlik oyunnda 
mevcut iktıdar ve kabiliyetinin 
fevkına çıkacak kadar çalıttığı 
zamanlar bile mütevassıt bir 
Avrupa takımı manzarasını gös
teren Viyana takımının bıraktığı 
intiba bubur. 

Halbuki yalnız iki üçü mlis
tesna olarak baştan aşağı eski 
oyunculardan mürekkep olan 
lstanbul muhteliti bu zayıf te
şekkül karıısında şayanı esef 
bir şaşkınlık içinde bir buçuk 
saat bocaladıktan sonra (1-2) 
mağlup oluyor. 

Yaptığı bir sayıyı da top ka
zara rakip müdafilerinden biri
nin eline çarptığı için penalbdan 
atmak suretile. 

Bu müteşekkir kalınacak hüs
nü tesadüftür ki eğer top rakip 
müdafiin eline çarpmamış olsa 
idi muhakkak hemen her defa-
sında olduğu gibi ya vaktinde 
verilmiyen bir pastan, yahut ta 
iğri bir yuruştan dolayı israf 
edilmiş olacaktı 1 

işte muhtelitin ıu bildiğimiz 
şekli: 

O sman 
l\litat Rurham 

Hüsnü Nihat Cevat 
Fikret .:\luzaffer Zeki 1Aeuin ;\Jehmet 

Viyanalffara gelince, dört ta
nesi polis, diğerleri de Kriket 
ve otakrivye gibi gayri meşhur 
amatör teşekküllerine mensup 
olan takım şu ,ekilde idi : 

Varga 
Gefing Bohm 

Şinatalk " aberk \·ağncr 
Kohler Palhamncr ~mit Spchtl ~üller 
Takımlart dör buçukta sahaya 

çıktılar. Statta bUyük bir kala
balık farkolunuyor. Altı yedi bin 
seyirci var. Avusturya sefareti 
erkanı da sabanın kenarında 
davetliler için konan sıralarda 
ahzi mevki etmişler. 

Bu arada şunu da kaydede
lim: Dün sahanın kenarına kon
muş olan bu sıralar, davetlilere 
maçı yakından ve rahat seyret
tirmek imkanını v~rirken hem 
yer kazandırmış hem de mun-
tazam bir hat teşkil etmişti. 

Takımlar sabaya çıkar çıkmaz 
Bahriye muzikası Avusturya ve 
istiklal marşlarını terennüm etti. 
Müteakiben bayre:tk merasımı 

yapıldı ve takımlar sıralandı. 
l\façı ltalya hakem encümeni 

azasından M. Mavro idare edi
yor. Yan hakemi bizden Kemal 
Halim B. , Viyanalılardan biri. 

Oyun 4, 42 de başladı. lık 
hücumlar bizde. Muzafferin sıkı 
bir şütü direğe çarptı. Bunu 
Alanın sert bir vuruşla takip 

tt~ticteplerde yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek yeticeu 
Y~cak 11:•il, · ~irkaç sene sonra me~_tep , kitap_ları hı:a tıcınd t.: Jku
ilıılıi k··ek bır es~r bulaınıyacak. Vucucıc getırılm ~sı ~ızem_ oıau 
b-.11111 Utüpanemizde hangi eserler bulunmuu ? Arap lacı rtlerile 
~lk · ış kitaplardan Türk harflerıne çevrilip yenıden basıl-
1''-nı~~p ede~ eserler var mıdır ·ı Nihayet ga.rp . ~illerinden 
~· Ea.s1ı a. çevrılmesi lüzumlu olan eserler ha.~gıl~rıdır?.. . 
~~tltrinı· bır memleket meselesi o'an bu mevzu uzerınde mutetek
~kkllt tıle, ilim ve san'at adamlarımızla görüştük ; bize 

: etmesi de bir şey kazandırmadı. g 

::

=_-_--= Dört beş dakika sonra onlar 

Ylltı~ fayan ıeylcr söylediler. Bu çok mühim anket fikir 
•ıın belli başlı bir ihtiyacına cevap verecektir. 

Pazar " .. gunu başlıyoruz 
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çalışmaya başladılar. Fakat mil· 
tevazin hücumlar, birbirini karşı
larken görünen şudur: Her iki ta-
rafta da bir müvazenesizlik, adeta 
bir ayarsızlık var. Atılan topu 
yerine düşüremiyorlar. Bir tu
tan yok. Haydi onlar sabaya 
yabancıdırlar, ya bizimkilere ne 
oluyor ? bi>yle mütemadiyen fır
sat kaçmyorlar. 

Hk on beş yirmi dakikada 
hücum hattımızın sade pas yap
ması ve uzaktan şüt çekmesi 
yüzünden birçok fırsatlar heder 
oldu. Bir ikisini de onların hiç 
tüphesiz en iyi uyuncusu olan 
kalecileri tuttu. Bu ara Osman 
da yakın mesafeden atılan bir 
şütü geri çevirdi. Tarafeynin bu 
gayretsiz ve gayri muntazam ve 
bili netice çalışması oyuna zavk-
aiz bir cereyan vermişti. Niha
yet . 35 inci dakikada sağ içleri 
ilk golU yaptı. Bundan sonra 
adeta bizim beceriksizliğimizden 
cesaret alarak kalemizi sıkııbr
dılar. Bu faikiyet doğrudan doğ-
ruya silratlerinin ve yer tutma
larının eseridir. Birinci devre 
böylece bitti. 

ikinci devrede oyuna bir aayı 
ile baıladılar. İlk bllcumlannda 
daha bizim müdafaa oyunun 
başladığı kabul etmesi gibi bir 
durgunluk anı geçirirken ikinci 
sayıyı kolaylıkla yaptılar. İtte 
bundan sonra bizim takım biraz 
çalıımaya başladı . Haf hatb 
çok gayret aarfediyor ve mu
vaffak da oluyordu. Fakat mu-
he cimler bir ıaşkmlık içinde 
bi11ey yapabilecek bir kabili
yet gösteremiyorlardı. Her hü-
cum bir fqkınlıkla neticesiz 
kalıyordu. Bereket versin bu 
aralık rakip müdafilerinden biri 
kazara topa elini çarpb da 

bir penaltı aldık. Bir P-u rh"mn 
sıkı vuruşile bir gol kaz:ndık. 

Bu 28 inci dakihada oldu. 
Burdan sonra gene birçok a:" 1 

yaptık. Muhtelit böyle gay. et le 
çalışınca Viyana takımı da der
akap oyunumuzun hükmü altına 

geçiyor. ve kuvvetinin dere('esi ça
bucak farkolunuyordu, Fakat kabi
liyetsizliğimizin görünüvermesı 
ve yüksekten pas vermek husu
sundaki taannüdümüz elimizde
ki hakimiyetimizi de onlara he
diye etmekte geçikmiyordu. O
yun böylece bitti. Pazar gtinü 
maç tekrar edilecektir. Futbol 
heyeti bu muhteliti teşkil eder
ken dünkü oyundaki kusurlan-
mızı nazan itibara almalı Ye 
ortaya bu yenebileceğimiz Vi
yanalılan yenecek bir takım çı
karmalıdır. 

Hkem M. Mavro maçı çok 
b&ynk bir liyakat Ye dürüstü ile 
idare etmiıtir. 

Beynelmilel bir Avrupalı ha· 
kemin oyun llzerindeki tesiri 
maçın devamı müddetince hiı· 
ıediliyordur. 

• Kulllp mensuplanna tahsis 
edilen bir liralık biletlerin pazar 
giinil öğleye kadar evvelce ya
zılan mahallerde arzu edenlere 
amade bulundurulacağı mıntaka 
riyaseti tarafından bildirilmek· 
tedir. 

Meraklı şeyleI:J .... 

Küçük yaşta nikah 
Hindistan da bu fena adetin 

geçmiye uğraşıyorlar 
•• •• onune 

Hindistanda mtıılDman olmıyan Hintliler arasında fena bir idet 
vardır. Kız ve ~rkek, çocuklan pek küçük yaşta evlendirirler. 

Hllkiimet bu fena idetin 6nüne geçmek için çok çalışmışsa da 
muvaffak olamamıtbr. Son zamanlarda evlenme yaşım tayin ve 
tahdit edecek bir kanun nqredilmek üzeredir. 

Gördüğünüz reaim Madru ıehrinde böyle bir çocuk nikabı 
merasiminde alınllllflır. 
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Hukuki bir bahis 

Son 
...................... 

açılan davalar 

Reisicümhur "mecbur,,mu dur? 

1. ftira suçunun bir ihbarname 
verilmesilc tekevvün ettiğini 

görmüştük. 
Bir cürümden bahseden her 

ve bu isnadı da "suçsuz oldu
ğunu bildiği halde yaptığı,, nı 
isbat etmek mevkiinde olduğu 
gibi, maznun da bunun aksine, 
müştekinin, "hem suçlu oldu
ğunu bildiği,, ni, hem de "suçsuz 

hangi bir varakanın ihbarname olduğunu bilmediği,, ni isbata 
olabilmesi bunun takibatı tahrik çalışmak mevkiindedir. 
maksadile yazılmış olduğunun bizim misalimizde ise maznun 
sübutuna bağlı olacağını yazmak iftira sayılan isnattan rücu 
ıaittir sanırız;zira ben, mesela dos- etmiyor. Hemen hemen görüyoruz 

tum müddeiumumi Kenan Beye bile ki _ilkdtahkikat ve muhakeme celse-
. b · d l d sın c: fılan adamın em o an ırmış M d k. b kt ·ft• "kA d . - a em ı u me up ı ıra 
olduğunu hı aye e en hır mek- dd . d f b. 

l b · ı· . . . ma esın e vas ı geçen ır 
tup yazmış o a ı ırını ; takıbı "hb d" k b l d"l' . b ı arname ıyc a u e ı ıyor; 
tahrık kaslı ulunmamak hunu b 'hb · ı dl. u ı arnameyı a an a ıye ma-
" ihbarname,, olmaktan çıkarır. kamının bu kadar zamandır, bu 
Netckim böyle bir kağıt üze- ihbardaki isnada göre takibatı 
rine de Kenan Bey de dava nerde? 
açmaz . Bundan başka Kanun Böyle bir ihbarname o maka-
diyor ki ihbarname adliyeye ma yazan aleyhinde iftira davası 
veya adliyeye verimeğe mec- açınız diye mi sevkedimiş olur, 

l>ur olan bir memura verilmiş ol- yoksa muteber bir ihbarname 
malıdır. Usul kanununda da bu- iizerine kanunun lizım, zaruri 
na işaret vardır: Zabıta memur- göreceği adli veya idari takip 

J 

l 

ları, vali, kaymakam, nahiye yapılsın diye mi? 
müdürü bu sıradadır . Tarihce iftira davasından önce 

Ceza işlerinde ise kıyasa cevaz olan bu takip yapılmıyorsa,bu ya-
olamaz. pılamamak vaziyeti o kiiıdın 

O halde reisicümbur olan bir ihbarname olmak kıymet ve 
zata yazılan her mektup, şahsa kuvvetini kaldırır mı, kaldırmaz 
hitap etmesine rağmen, içinde mı? 
suçtan haber verse kanunun de-
diği ihbarname mahiyetini alır Uemeye hazırlanıyorlar. 
mı? Belli bir feydir ki iftiranın, 

öu mektup ihbarnamedcn karakteri «madde tayini suretile 
baıka birşcy sayılmasabile reisi- bir kimsenin haysiyetini kıracak is
cümhura yazılmis olması «ihbar- nattcı. bulunmak» olan «hakaret»ten 
name» telakkisine mani olmaz mı? farkı, iftirada "adliyeyi iğfal,, hali 

İhbarnameyi alan bir memur, bulunmasındandır. Resmi adliye-
kanun ifadesile, onu adliyeye nin bu ihbar üzerine ceza usulü 
vermiye mecbur olmalıdır. dairesinde yaptığı kalem mua

Rcisicümhur « mecbur ,. bir melesi yoksa, denebilir ki bu 
4Cmcmur» mudur? küçük nokta, müdahale isnadın 

Devlet teşkilatında ve kanun da bile bir delil olarak kullanı
karşısında, maaş alsın, almasın 
herkes, ve aldıkları tahsisatın ma- lacak bir ehemmiyet peyda 
hiyetine göre hatta her bir meb 'us edebilir. 
ne kadar "memur., ise, o kadar : 
evet !.. Teşkilatı esasiyenin me
suliyeti yalnız " hiyancti vata
niye ,, ye hasrettiğine ve bütün 
mukarreratın mesuliyeti daima 
başvekil tarafından kabul ve 
imza edildiğine göre de: hayır! 

Zira böyle bir kağıt alıp da 
adliyeye vermiycn bir rcisicüm
hur " memur 11 ve " mecbur ,, 
aayılınca, onu mcsul bulmak da la
zım gelir ; buna kanun müsaade 
edemez. 

Acaba icra vekilleri heyetine 
icabında riyaset etmesi bir "me
murluk,, vasfı değil midir? 

Millet meclisinin icra salcihi
yetini temsil eden bu riyaset al
tındaki kararlardan dolayı da 
reisicümhurlara hir mes'uliyet 
düşmüyor! 

işte biz, bu dava vesilesile bu 
naıik noktada bir tatbik hadisesi 
görmüş olacağız. 

isnatta .israr olunursa ... 

Reisicümhura verilen bir mek
tup onu adliyeye vermeye mec
bur bir memura verilmiş olarak 
kabul olundu farzedelim: Budcfa 
da ibbarnamedeki cürmün isna
dının "cürUrn,, olabilmesi isnadın 
"suçsuz olduğu bilinen bir kim
ae,, ye yapılmasile mukayyet 
görülecekdir ki bizce en dikkate 
değer yer de buradadır. 

Bir iftıra davasına esas olan 
ihbarnamedeki isnattan maznun 
ya rücu etmiştir, ya etmemiştir. 

Geri alınmış bir isnattan dolayı 
kanun iftira edene daha hafif 
bir. ceza vermekle iktifa ediyor, 
lakin isnat geri alınmamışsa, 
kanunun "suçsuı olduğunu bile
rek,, tabiri böyle bir iftira 
davasında nasıl tatbik olunacak? 

Demek ki bir iftira davasında 
•lifteki, müddei umumi, mah
keme, rr.aznununun 11suçsuz bir ı 
kimse,, ye isnatta bulunduğunu 

isnadı isbat 
isnadı isbat... Bu davanın en 

canlı tarafı bu olacaktır. 
İşaret ettiğimiz gibi bu isna

da göre resmi bir takip geç-
miş veya böyle bir takibe 
başlamış olsa bunun bcraet 
veya ademi mes'uliyet kararı 
halindeki neticesi, şüphesiz, suç
suz olup olmamak noktasında 
hakimin kanaatine senet olabi
lirdi ; fakat mevcut misalde ih
barnamenin muameleye kon
madığını ve müddei umuminin 
bunu iftira davası zımnında ile
riye sürülebilir bir müdafaaya bı
raktığını, adeta maznunu hakkında 
isnatta bulunduğu kimsenin suç· 
lu olduğunu v~ya onun suçsuz 
olduğunu bilmediğini isbata da
vet ettiğini görüyoruz. 

Hakaret bahsınde isbatı tas
rih eden kanun iftira babainde 
bunu zikre bile lüıum giSrme
miştir; bu da maddenin tabiatı 
iktızası iftiranın mutlaka adli 
bir takip nct!cesinde sabit ola
cağı caasından ileri geliyor. 

ŞikAyet9i maznun olacak 

Şu halde yazılan mektubun 
ihbarname telikkisile beraber 
zihinlere iki vaziyet tasavvuru 
gelir:ya iftira müttekisi aleyhinde 
takibat, ya iftira davası zımnında 
isnadın maznun tarafından iıbab. 

Her iki takdirde de iftira maz
nununu bu safhada şahsan davacı 
ve şikayetçi sıfatı aldığında ve 
muhakeme bu safhaya gelince ifti
ra muhakemesi neticesinin buna 
talikında bütün kaideler mütte
fiktir. Demek ki, iftira maznunu 
isnatta ısrar ile şahai davacı 
mevkiine geçince iftirada şikl
yetçi olan da maznun sıfatını 
alacaktır. 

Bunun başka türlü olması, yani 
iftira davasının muhakemesini ya-

Yenı 
' -----~ [ Oıt tarnfı birinci s•yıfam11da J mıı yok. Tamaınile efkarı umu-

. ~ . . ~ ' . . :~·.' '.. . ~ 

- Memleketimizdeki tiyatro miyeye . borçlu olaca~ımız ı çin 
hayatını nasıl buluyorsunuz? halkın arzusunu tntmine çalı -

- Hangisini kasdediyorsunuz? şacağız. 
- Evvela bittabi Darülbe- - Muayyen bir istikamet tes-

bit ettiniz mi ? dayii. 
- Darülbcdayii 3 senedir hiç - Ne gibi? 

takip etmedim. Bunun içindir ki - Evvela eserleri, bunların 
intihabı şeklini düşünelim? 

bir ş~y söylemekliğim doğru - Berıim ıçın eser int ihabı 
olmıyacak. Kararlama söylemiş basit bir şey teşkil eder. Reşat 
olacağım. Yalnız bazı, yapılan Nuri, Mahmut Y csrıri , lbnürrcfik 
tenkitleri okuyordum. Ahmet Nuri Beyler gibi eski 

- Şımdi sızın tiyatronuza tanınmış, yük5ek kıymetlerin 
gelelim o halde.. gayeniz ne müzaheretini temın ettim. Esa-
olacak ? sen onların teşviki bana, bu 

San'atkar biraz düşündü, sonra hareketi amil oluyor . Onlar 
dedi ki: 

h eser intihabım benden ziyade 
- Hıç bir yerden ta sisatı- takdir ederler bittabi .. . 

pan bir mahkemenin suçu isbat- - Sualimi daha ziyade hariç-
ta olsun iftira davacısını maznun ten gelecek eserleri düşünerek 
sıfatile tanımaması mümkün de- sormuştum? 
ğildir. - Bunları ben okurum. Hem 

Buna imkan tasavvurundan kendim tiyatro eserleri ile meş-
çıkacak neticenin vahameti, iftira gul olmadığım için herkesten 
maznunun bu isabet iddiasmda daha çoh bitaraf kalırım değil mi? 
muvaffak oluvermesile meydana Dudaklarında ince bir tebes
çıkar: iftira maznununa karşı süm çizgisi ile ılave etti : 
şikayetçisi hazır olmasa bile ve- - Eğer anlamadıklarım olursa 
killeri ne sıfatla söz söylüyecek- onlara havale ederim .. 
lcrdir ? Şunu da söyliyeyim antreparan-
Mahkcme hakkında isnat olan tez olarak.. Biz de eser oku

kimscyi bu ispat iddiasile dinleme maktan maksat henüz anlaşıl· 
ye lüzum görürse, o zat. nasıl gc- mamıştır. Bır eser niçin okunur? 
lccek ve dinlenecektir? isnat sabit Kıymeti var mıdır, yok mudur, 
olmuştur derler ve iftira davacısı diye mi? Eserlerin mühim bir 
maznun sıfatını almamış bulu- kısmını Avrupadan aldı~ımıza 
nursa bunu islah için bütün ka- göre her halde kıymeti vardır. 
nun yollarını artık kendine ka-

Bu da s2ğhm bir üsliip ve kuv-
pamış bulmaz kaziyye -i- muhke- vetli bir kalemle sahnemize 
me halinialacak hu vesika mey- intikal ederse her halde kıyme-
dan almaz mı ? tinden kaybedemez. Bununla 

Yukrıda maznun bu davada beraber her kıymetlı eseri behe-
bcm davacının suçlu olduğunu mehaJ oynamıya mecburiyet 
isbat edecek, hem onun suçsuz var mıdır. Bunu behemehal ka-
olduğunu bilmediğini, demiştim. bul etmeli midir? Asıl mesele 

iftira davasında mahkeme buradadır. Bence bir eser kabul 
davacının suçsuz olduğunu bil- edilmeden evvel mevcut eleman-
mediği hakkındaki bir müdafa- ları düşünmek, bunu bizim he
ayı tetkik edebilir ve buna yet oynıyabilir mi, • kald1rabilir 
dair bir karar verebilir. Ancak mi ? sualine müsbet bir cevap 
davacının suçlu olduğu isnat ve vermek lazımdır. 
iddiası muhakkak ayrı bir mu- Bunu laalettayin bir heyeti 
hakeme mevzuudur ve rnuhak- edebiye tayin edemez. En yük-
kak iftira hükmüne takaddüm sek kıymetlerden terekküp et-
eder. Müddei umumi onu ayrı se bile ... heyeti edebiye azala-
bir dava, yani kendi davası o- rının san'atkarları çok, amma pek 
larak işlemiye mecburdur. çok yakından tanıması lazımdır. 

Böyle olmazsa bundan sonra Eski temaşa muharrirlerinin 
bir ıuç ihbar edenin değil, bir en büyük kıymetleri san'atkar-
hak dava, bir şikayet arzedenin lan göz önünde tutarak eser 
yazdığı kağıt ertesi gün kendi yazmaları idi. En büyük muvaf-
aleyhinde yazılmıı bir iftira ar- fakıyet sırları buydu. Sahnemiz-

zubal olarak kullanılacktır. Ve sev- de çok yazık edilmi~ çok cihan
ki talile bu ikinci dava birinciden şumul eserler vardır. Bunun 
enci bitebilecek, isnadı isbat yegane sebebi de tahamm~lün 
noktasında müddei umuminin bü- kabiliyetin fevkine çıkmak ıste
tiln yardımlarından mahrum ka- nilmesidir. 
larak mahkum olacaktır. - Mesela hangi eserler? 

Ya kendisinin verdiği ihbar- - İsim saymıya lüzum yok .. 
name, açtığı dava ne olacak ? Darülbedayidekilerin bir kısmı 
Bu hüküm o ihban ortadan kat: bu isimler arasında sayılabilir. 
dıracak mı ? Nasıl kaldıra bilir ? O eserler ki münekkitlerin hep-

Bir gün kendi davacısının bir si yekavaz. olarak ayni şeyi söy-
lemişlerdi. mahkeme kartt.rilc ayni isnattan 

mahkum olduğu görülürse bu - Ecnebi eserler iizerinde 
defa da iftira mahkumuna: bir tasnif yapıyor musunuz ? 

- Git, davacın aleyhinde da- - Vallahi efendim ; bir tas-
va aç! mı denecek? Ya bu y.eni nif yapmak aklıma gelmiyor. 
davada suçauzluk nasıl isbıtt Benim en ziyad~ zevkimi ol<şa
olunacak? Yeni maznun, bana yan Fransız eserleridir. . Öyle 
ne? Mahkeme suçu göremdi, görüyorum ki Eransız edebiyatı, 
ben kendim suçluyum diyecek esprisi, harsı itibarile bize daha 
değildim yal Derse nedenir? yakındır. 

Bununla beraber, misalimizde - Fransız eserlerinin kuru 
olduğu gibi iki taraftan biri me- olduğunu iddia edenler de var? 
bus ve vekil olmasaydı ve isnat - Evet amma birer iddia .. 
da bu vekilin memurluk vazife- Yalnız ben kat'i bir tercih 
sine dokunmasaydi, bu meselede yapmış olmıyorum. Diğer millct-
belki böyle ikinci bir muhake- lerde de tabii şaheserler, Fran-
meyle, basitce, hal oluna bilirdi, sızlarınkil~rden güzel eserler var. 
l"'-0 Benim iddiam şudur: Oynıya-aKln ••• 

Bu "likin,, in alttarafını da, bileceklerimizi oynıyalım. 
arzu ederseniz, yarın ukuyacak- "-- Adapteyi mi, tercümeyi mi 
sınız ve, mebus - vekil davacı tercih ediyorsunuz? 
oluuca davanın cereyanı kolay - Vallahi efendim, adapte 
olmıyacagına inanacaksınız. memleketimiz için çok kolay ve 

lf- 1l Jf muvafıktır. Temsili de kolaylaş-

tırır. für san'atkar kendine Y' 
bir şahsiy eti daha kolay te 
eder. Mesela, bugün bir Ah 
efendiyi M. Jaktan daha 
ve daha siihuletle oynıyabil 
değı l mi? 

Bununla beraber öyle ese 
vardır l<i, şahıslarının ibda 
mesi imkan haricinde değil 
Cihanşümul bazı eserler tere 
olarak ta oynan:ıbilir. E 
son adaptasyonlar isimleri d 
tirilm ış bir tercümedir. Bıı 
tabii doğru birşey değil. 

- Faaliyete ne va kıt başlı 
sunuz? 

- İstanbul için faaliye~ 
gelecek mevsim başhyacak. 
di bir Karadeniz turneneti 
zırlıyorum. Y cilnız gitmeden e 
Fransız tiyatrosunda bir t 
vermek ihtimali var. Belki 
sari beyin yeni bir cscrioİ 
nıyacağız. 

- Kadronuz? 
- Şimdilik 17 kişilik bir 

romuz var. Bu kadroya Nu 
Şefkati, Yaşar Beyler dahiJ. 
kaç tane de Türk kızı yat· 

- Şadi Bey? 
- Şadi B. de kış sezonu 

iştiraki vadetti. Bu suretle 
büyük bit kuvvet kazanıy 

- Kınar H.? 
- Hayır dahil değil. 
- Geçen senenin g 

kıraliçesi Feriha hanımdıll 
bahsediliyor? 

-Evet.. öyle bir ihtimal 
Türk hanımlarını, bunlarda• 
has :;a böyle güzellik müı• 
larında kazanmış olanları 
nede görmeyi çok arzu e 

- Sizi sahnede görmek, 
Binemeciyan hanımı tekrar 

latacak. .. O bir zafer arkada 
Saıı'atkar mahsus de 

heyecanlıdır. Gözleri sig• 
mavi helezonlarında... uı 
hayali göriiyor gibi düıüo. 

- Eliza H. memleketit11İI 
büyük bir ziyadır. Bir E · 
yetiştirmek için 1 O sene 
mek lizım. Hem şu ş 

onun yüksek kabiliyetini t 
Her halde onunla oynama 
arzu ederim. Kendisini 
etmek idealimdir. 

Eger o fırsatı temin ed 
en büyük mesele hail 
olur. . 

- Eski piyesleri tenı•a 
cek misiniz? 

- Tem sil edebilecek! 
evet.. Eskiler yeni nesil iç111 

sayılır. Mahaza öyle 
vardır ki şimdi oynama!< 
kiin değil. Eleman 111 

Mesela Rakibeyi, kuk1•1' 
di nasıl oynıyabilirim. Eiel' 
H, olsa o vakit repertu"-' 
bütün değişir. ' 

- Halkın daha, ço~ ,1' 
lerden hoşlandığı iddıa 
dersiniz? . · 

- Doğru değil. Halk ~J 
den hoşlanır ve en bUY ~ 
nekkit halktır, bilhas5',oJI) 
halkımız. Bir halk ki mele ~ 
mizde garbın en yük9e tfi 
tının da görüyor, onlatl 

1 
~ 

etmek pek kolay bir şe ~ . ce 
Bu memlekette en '"fr•~ 

Jer oynanmıştır. Hatta 1~ 
bile hazmedilmiyenlet·" J~~J 
dikkatle dinlenilmiş h"j~' •'( 
nııştır. Binaenaleyh a J-lıllı 
yor, hükmü yanlış~ıt· / 
iyi anlıyor ve dinlıY0'·r,oi 

San'atkara son su• 
1 

. ,.J 

yorum: b"1~ 
- Mari Beli nasıl / 

. ' tkitı -1':~ 
. - iyi bir sana k•t ,.. fir.J 
iyi bir istida~. Fde~·Z 
Piyera derecesı~d~·tUll d ~ 
zannediyorum kı bu dsf•. 'Al 

hı d•" ,,,teklerden, Alla ar ). 
sandr da öyle ... 
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DÜŞKÜNLER: 3 
Oğui 

Yazan : Sadrı Etem 
Sonra ikisine birden hitap etti: 

Utanmayın.. Utanmayın hep 
meslektaşız. Ben birbirinizi bili· 
yorsunuzda dertleşmeğe geldi
niz sandım . 

Sacide döndti, Madam Tarab
yeden dt\n akıam geldi... Diye 

· izahatta verdi .. 
Aç. tavuk kendini arpa anba

rında sanırmış .. Sacit te bu ka
dını kavalyesiz görünce, yoluna· 
bilerek kaz zannetti. Kadına 
kit11 bilir nası çaresini bulup hu
lul etti. Kadm da bu avare de-
lilmhyı fazla masraf ettirilecek 
b toy zampara veya ıniras 
,di zannetti. 
. Bunların birbirlerine yapbkları 
ıyunu yegane fark eden adam 
muhakkak ki bar sahibi idi. Bir 
iki de garson bu işe vakıftı. 
Bunlar için antrenörler ve konso
masyoncuları birbirine tanıtmak 
caiz değildi. 

Konsomasyoncu kadın ne k'l· 
dar büyükten atarsa okadar 
muvaffak o~ur: onun ıçın bu 
itlerde bar mensuptan ağızlarını 
sıkı, tutarlar ... Garson baklayı 
ağzından çıkarmasaydı kim bilir 
kontesle paşazadem ne kadar 
ıaman daha kibar, kibar konu
~ acaklardı. 

Tekrar daıis başlamadan, iki 
talih avcısı ne maksadla bir 
masada birleştilerse, gene o 
maksatla birbirlerinden aynldı
lar. Onlar ayrılır aynlmaz ben 
Sacidi yakaladım. 

- Canım, dedim, sizin bu 
kibar misafirleriniz, dostlarınız 
bitmiyor ki biraz da eski dostu
nuzla konuşunuz ... 

Ne olursa olsun, insanın sene
lerce göremediği bir çocukluk 
arkadaşı ile konuşmakta ayrı 

bir zevk vardır. Bunu ne şam
panya, ne de viski verir. 

Biz hoş beş ederken Madam 
Neri dan dönüşü Sacidin önün
den geçti.. Zaten ne zamandan
beri ona göz koymuştu. Fakat 
bir fırsat bulup Sacidi yalnız 
kıstıramamış. 

Yalmz bana: 
- Ne güzel çocuk demişti ... 

Tekrar dik, dik yüzüne baktı. 

canla cin arasında diploma
dan profesörlükten akademiden 
bahsetti. Oğlanın çalımı yerinde. 
Asılzadelik başka vesselam .. 
insan asil olunca dans antre· 
nörünün adı bile başka ~luyor. 
Dans biter bitmez madam Nerı: 

- Bizim masaya buyurun da 
suple edelim dedi. 

Madam Nerinin masasına 

l 
geçtik.. Madam Neri zannederim 
dünyanın en doğru sözü ve 

J 
ömründe yaptığı en makbul 
hareketi bu: 

« - Bizim 111asaya buyurun » 
lafı idi. Supe teklifi hakikaten 
yerinde idi. Hani karnım zil 
çalmıya başlamıttı. İman rakı 
filan içse ne ise. Meze yer 
bağdadı tamir eder. Fakat vjski 
öyle değil! İnsanın kamı acı
layor .. 

Sacidin kardeşinin de açlıktan 
gözleri kararmış olacak ki kar
deşini bir masada yemek başın· 
da görünce dayanamadı yan, yan 
yengeç vari yürüyerek sofraya 
yaklaştı. Kız yaklaşınca Madam 
Neriye: 

Profesör 
Sacit Beyin kız 
seslendim ... 

Kadın: 

akademisyen 
kardeşi.. diye 

Bu sevimli, cici hoppa tavurlu 
kızı görünce: 

«- Geliniz efendim.. geliniz 
diye yer gösterdi. 

Hemşire hanimef~ndi de sof
raya çöktü. 

Madam Neri ortada, Sacit 
sofrad~, Sacidin kardeşi sağmda 
yer almışlardı .. 

Şaşkoloz dudu iki güzel ve 
sevimli mahlukun arasında keyfi 
arttı, keyfi arttığını şununla 

anladım ki, gece bir hayli ilerle
miş olmasına rağmen onu neş'e 

ve bilhassa iştahası ye.tinde idi. 
Kah delikanlıya, kah kıza dö
nüyor.. Nükteler savuruyor ve 
bacaklarını ayırarak, iki tara
fındakilere sürtüyor. 

[Bıtmedil 

Hem ziyaret hem ticaret! 

'" Tekrar caz başlad ı çifleii ya- Her Türk yeni ANKARA yı 
görme i! onun için tr, rıp yerine geçmek epeyi müş-

tt kUldü. Ayakta kaldı .. 
l lil, - Madam, dedim, dans bi-
baı. tinciye kadar oturmaz mısınız ... 

20 NİSAN 1 930 
MilJi S~nayi Nümune sergisini 

ZiYARET ET r 
tUtn, Kadının canına minnetti. Otur-

i:~".'ı du, derhal Sacidi takdim ettim. •::::::::::: · IJJı. v l\ K ı-r ~ ............. . 
-r-. 11 Sacit kendini: "Berlin ve Vi- :: I'\ ....... ~·····-· .. 

. r aı. '· y 
.. ,c,, yana musiki akademisinde aza ll Abone şartları: ! 

Memlekette ecnebiye 
diplomalı dans doktoru profesör ı: .. 

1 

~ı Sacit.. diye takdim etti bu tak- P. ı aylığı 
.. 

Kuruş 150 _ 

.. 400 80f ) 

.. 750 1450 
.. 1400 2700 

.. 
" 

dime benim de ağzım sulandı. 

1
.j 3 

Aman efendim.. o ne edalı, 6 

1 
o~kalı, çeki taşı gibi sözlerdi. 12 

dıplomalı doktor profesör ~ 
lstıkaderni ve so:unda kısaca VAKlT ı 5 kuruştan fa:zlaya 

mı'nı· · · k almamak, kendi evinize kadaı· mını mi roskopik, bir laf : 
Se1aııs. :i getirtmek istiyorsamz 

tsaıy ... Mamafih Sacidin akıllandığına ~ Abone olunuz'· 
b 

Tu,ukrnettim H 
. 
l"· t ... •. 

ıı ır;'" ~imden: H 
~"ı::,~- Zeki oğlan vesselam dedim ij 
~I nıdeki d · I ı - · Ü 

•u bir k b 1 

Daha ucuz ve kolay edin
miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mış olursunuz 1 

. .... ıp oma aruna :ragmen I' 
ere unların adını l li 

ınıadı. Halbuki kafir cnr.uk lJ _ _ ___ _ 
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o Bulmaca o 
1Geınçleır diyorlarkıi -........ 

Dünkü bulmacamızı hallede
medinizse bugünkü halledilmiş 

şekle bakarak yeni bulmacamı-

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

l 

Bugün it fi bulmacamız 
Soldan sağa: 
- \eş'cli ıı;ün (6).yama 2 - Sara

ya mensup (7'} 3 Romen paraşı (~_), 
h ıı ber Vermek ( 4), uygun (2) 4 - U
zcrine su dökülm ek (8) 5 - Kemer 

hizmetini ğörcn ŞC) ( 4) müvakkit ( 4) 
6 Nota (2) 7 - 10 t2), ' efat (4) 

8 - Büyük kız kardeş (4) 9 - Sak 
(J), tir (2) at çiffiğ·i (4J 10 - J\l crt 
(2), müsaade (4), eski N (3) l 1 - Ki
lise ezanı (3) 

Yukardan aşağı: 
l - Satır (5), çoşgun su (3) 2 - · 

Tilkinın küçüıtü (0) 3 - San dal (5) 

4 - Sırma (5). dahil (2) ;; Kibar 
( 4 ) , ekmek içinden yapılan içki ( 4) 
6 - Kesen (.5). önce (5) :" - I\lü:.
te~na (4' 8 - Kazma (.5) 9 - r.esur 
(7) 10 - Satıh tarak (4), gün (3)11 -
Şita (3 \ denir. (.'i) 

Zayi ihtisas vesikası 
73 numara ıle 31 kanunusani 

927 tarihinde 
Tıp Fakültesi 
seririyatı cil
diye ve efren
ciye müderris
liğinden almış 
olduğum ihtisas 
vesikamı zayi 
ettim. Bunun 
nüshayi sani
yesini alaca-
ğımdan eskisinin hükmü kalma
mıı olduğunu ilan ederim. 

Or. \ı;ıım Kcrm <> nli 
Bcyoğl u İs1 iklclJ cadrlesi 

ÜIİ\'O pn"ajı '\ o 1.3 . 

lstanbul 4 üncü icra memur/ul'J;:ndan: 
Beyojtlun da 1 füseyin ap;a mahallesinin 
Dunrcı ~oka.e;ında Taksim ci,·arında 
k:iin olup Pandelinin tahtı ta~arnıfunda 
bulunan atik 12 cedit 16 numaralı ha
nenin cama ını dtıık ~an altı hi""C itibarile 
d okc:an üç hi ~scsi Jozef Efendiye olan 
horcundan dolay ı ıhalei e' 'eli,·csinin 
icra sı için otuz ~ün mUddetlc mliza, e· 
dc\'c vazolıın:ırak al tı \'Üz Ji r:.chı tııiihi 
uhdesinde olup bu · defa 'üzdc hcş 
zamla ve on l ıcş ~Cn müddet le ih :ı l ei 
kııt'iye mUzıı ,·cdcsinc vazoluıımıış tıır . 
l lududu ccplıc~i tariki am ~elim Efcncli 
7.evcesi Cemile 1 [anım dükk <ln \ 'e hanc'i 

matmn:1.el Sultana Aleksh'acfüin h:ınc~i 
arkası Karahet :ıjta hancsile mahdut maa 

aydınlık kırk sekiz arşın tcrbiiııdc olup 
müştcmihltı hodrum ,.e zemin katınd:ın 

maada iki karlı olup ikisi ufak vüklii 
\'c dolaplı üç oda biri ho7.uk üç hal:\ 
bir sarnıç mutfakta mü~trrek kuyu alt 
kat dem~· parmaklık lı merdi\'cn b:ışlann
da aHlın lık mahall erini mtıhlc\'i 14'.:?8 
lira kı~ meti muhammen eli elektrik tcsi· 
satı k ı sm en muhtacı tamir nim karrir 

:., 

C •tarafı b ıncı :-:n ıfıımı7.dadır 

kızlar ile erkeklerin bir arada 
tedrisatı üzerinde mühim bir 
tesir: vardır. 
Bı:n öyle ümit ediyorum ki 

erkekler ile kızların bir ar ada 
tedrisatı ati için bır büyük 
muvaffakıyettir. 

)f 

Hayır olan1az 
Derüşşefakadan Fethi Bar

bat'os Bey diyor ki : 
Gençlik anketinin suallerine 

dikkat ediyorum; erkeklere mü
teveccih... Hiç bir Hanımda bu 
ankete iştirak etmiyor ... 

Sualinize gelelim; kızlarla 
müşterek tedrisat halinde ne 
düşüyorsunuz? Diyorsunuı .• 

Evvela: Zamanı ve muhiti 
nazarı dikkate aldım.. Bir okun 
hedefe gitmesi iç ın yayın 

gerilmesi lazımdır . ileri 
atılmak için de bu böyledir. 
Her inkılapta görüldüğü gibi 
bizim inkılaplanmızda da bu 
hal görülüyor. Bız de ilerlemek 
için geriledik. Bu gerilik her 
cephededir.. Ahlak, iktısat ve 
saire... Yeni ahlak; iktısat V .. 
S.. buhran halindedir. Binaen
aleyh şimdiki zaman için pek 
doğru olamaz zannındayım. 

Saniyen: Ağır başlı bir arka
daşa sordum; 

• u Herkes benim gibi irade
sıne hak.m olursa buçok iyidir. 
Lakin bir kütlenın içinde bin 
bir seciyede ı nsanlar vardır. » 
cevabını verdi. Salisen : Perşem
be, cuma günlerini kız arka~aş
larile vakıt geçiren bir arka
daşa sordum .. 

« İnsan mahcup olmamak için 
çalışır. Sonra, ilk günlerde bazı 
hadiseler olursa da; yavaş yavaş 
azalır. Biz de onlar da bir birle
rımıze alışırız. Ahlak daha 
ziyade kuvvetleşir; fakat sıkı 
bir inzibatta ister ,, dedi. 

Bunları nazarı dikkata alarak 
düşündüm: Herkes az çok kuv
vetli bir seciyede olmak şartile 
kızlarla müşterek tedrisabn is
tikbal için pek müfit olacağı 
kanaatma vardım. Hiç bir erkek, 
çocuk; kızların yanında bece
riksiz, lenbel, kaba olmak 
istemez. 

Tabii kızlar da erkeklerin ya-
nında ayni mertebeye d üşmek 
istemezler. Hele çalışmak mese
lesi mühimleşir ve en tenbeller 
bile mahcup olmamak için çalış
mağa başlarlar. Rekabet başlar, 
Yetişen nesil nazik, çalışkan, 
atılgan yetişir ... 

* M ızlıtelit tedrisat 
lazımdır 

İsmet H. diyor ki: 
Erkeklerle kızların bir arada 

okumasının taraftarıyım çünkü 
birinci iyiliği şudur. Erkek tale
be kızlar m çalışmasını görünce 
onlar daha çok çalışıyorlar ve 
bir birlerine rekabet ediyorlar. 
İ kincisi ise eı-kck talebe üstüne 
başlarına daha itina e~iyo.rl.ar. 
Eskiden ise erkek kız hır bırıne 
yabancı bir vaziyette idi. zan-
nederlerdi ki erkeklerle kız ayni 
mektepte ayni sınıfta beraber 
okuyamazlardı. Fakat bir arada 
okumak gayet iyi neticeler ver
di. Temenni ederim ki bütün 
Türkiyedeki mektepler muhtelit 
olsun. 

dir. ~\ lczkllr hi""cnh iştirasın•ı talip 
olanlar 'c daha zirnde ma!umat almak 

btiyenler kı~meti ınuhamınenc.;inin , Liz
dc onıı ni-bctinde pey :ıkçc::.ini ,.e 92;-. 

910.J. do ya numara-mı mtısta,hibcn 
lsranhul dordüncu icrn dain.~si ımiz:ı' ede 
şııbcs-inc miir:ıc:ıat etmeleri 'e ."i-5-.iO 
tarihinde :-ant 1 ı. ren 16 y:ı kadar ih:ılci 

katİ\ eı:i •~ra kılırıac:ıjt'ınd :ı n miiştcrilcı in 

c·ııihi mı zkuıd;ı ha.zı r bulunmaJ;ırı ilan 

Çok istifadeli olıır ! 
Üsküdar Orta mektebi mü

davimlerinden 168 numaralı 
Aptullah İhsan Bey diyor ki : 

Kızlarla müşterek tedrisat 
hakkında n d·· ·· .. ? e uşunuyorsunuz 

Bunun cevabını kendi fıkrimce 
şöylece izah edebilirim : 

Kızlarla müşterek tedrisat 
bence çok istifadeli olur. Çünkü: 

l - Bu suretle erkek talebe-
1:.r h evvedl"l emikr .de buna _ hiç 
şup e e 1 mez 1 - hemşirelerine 
k~ndileri .için bir kıymet ver
dırmek gaye ve maksadile mü
temadiyen - ayni zamanda mah
çup kalmamak dolayısile - ders
lerine son bir gayretle çalışa
caklar, her sene ali hatta aliyül
ala terfii sınıf edeceklerdir. 

2 - Açık bir lisanla bazı 
talebeler kalenderliği bıraka
caklar ve mümkün mertebe te-
miz giyinmeğe başlıyacaklardır. 
Göreceğimiz manzara cidden 
takdire Jayik olacak ve hep 
talebe intizama girecektir. 

3 - Bazı gürültücü talebe 
Efendiler uslanacaklar bu su
retle mürebbiler menun kala
cak bahusus bu münasebetle 
talebe ceza görmiyecektir. 

Bu maddeleri zikrettikten 
sonra zaten halihazırda bulunan 
hususi ve umumi gerek resmi 
muhtelit bazı mekteplere bakar
sak bunu pek güzel ispat ettir
miş olabilirim zannediyorum!.. 

Mamaafih böyle işlerde cid
di - gerek kız talebenin gerek 
erkek talebenin - olması içap 
eden en birinci şartlardan bi
ridir. 

Ciddiyen hasıl olduğu takdir
de - ki bu muhakkak - kızlarJa 
!'1~şterek tahsil çok faideli ve 
ıstıfadeli elurl... 

• Kadın siyasi hak sahi· 
bi olur hakkını ararsa 

ltalyan t icaret mektebi talebe inden Sarı· 
yerli :\lahnıut Nedim n. diyorl..i; 

Evvelce kadıolar kapalı, siya
setten, san'attan bihaber olarak 
yaşıyorlardı. Şimdi ise asrımız 
kadınlara bütün bu yolla11 aç
mıştır. Kadın, mademki insandır. 
hak f a'1ibi olmak ta çalışması 
sayesinde kendi elinde demek
tir. Netekim bugün kadınların 
siyasi, san'at, edebiyat saha
sında ilerlemeleri yakın :zaman-
da erkeklere hakiki bir arkadaş 
olacaklarına delildir. 

Erkekler: çahşmaları sayesinde 
haklarını aramışlar ve şu suretle 
bu yoldaki hakimiyyeti ellerine 
almışlardır. 

~i ıozofl~r: "Kadın erkeğe 
daıma maglup olması için yara
tı~mıştır» diyor. Halbuki bu fi
k~r b~.nce doğru bir şey değil
dır; çunkü: 

Madam Küri gibi bir çok 
kadınlar da nasıl haklarınını ara-
mışlar ve bu sayede gösterdik
ı~.ri mabaretlerile a leyhlerine 
soylenen felsefeleri çiğnemişler· 
dir; hiç şüphe yokki diğerlerinin 
de bir hakka sahip oJmaJarı an· 
cak kendi gayretleri sayesinde 
olabilir . 

Matbna11uza Relen es!'rler : 

Klinik dersleri 
( ;uıhanc talıabeti askeriye tacbikat 

ıııeJ,tt'bİ dahiliye klini~i muallimi Dr. 
\ puilk:ıdır f.ı)tfi Be~ tarafından Klinik 

da,,leri arlı lıir c:-.er neşredilmiştir. J:ser 
hilha,~a lıizim .;ıhhi edebi) acımız için 
pek faydalı 'e muhim bir boşlıı~u 
dolduı maktadır. Tababet ~ibi her g-ün 
, eni ·eni haınlcler, ~ö~tercn \'e meıı.;;up
ları ic;in mlitcm:ıdi hir tetl-ik 'c tetebbu 
mcchuriyl'ti tahmil eden bir rnc::.lck 
ıncn:-u )laı i ·in elzem olan bir ki ta 
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Seyrisefain 
er u L«Dleıl: Galata Koprll baıındıı. 

' r-yo lu 2'162. Şube accntcal: Mıhmu· 

diye Hını altında lıtanbut 2740 

Yalova postası 
Her gün bir vapur 8,45 de 

Köprüden hareketle Bliyllkada 
ve Y alovaya gider ve aynı 

günün akşamı 17 de kalkarak 
Büyükada ve Köprüye gelir. 

Trabzon birinci postası 
( İZMIR ) vapuru 21 Nisan 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson , Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nlişte Pazar iskelesile Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Ünye, S msun, 
İnebolu, Zonguldağa uğrıyar k 
gelecektir. 

Hareket gUnü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
(ANAFARTA) vapuru 20 

Nisan Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide-

. cek ve dönüşte mezkUr iıke

lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çan kkale, Geli- · 
boluya uğrıyarak gelecektir. 

ızm r · i e ı sin süraı postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 22 Nisan Salı 12 de 
G alata rıhtımından hare-

ketle Çarşamba abahı lzmire 

g idecek ve akşamı İımirden 
hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönOıte 

Taşucu, Anamor, Alaiye, An
talya, Kuşadası, lzmire uğrı
ynrak gelecektir. 

! tidanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Çartam

ba günleri idare rıhbmından 
9 da kalkar. 

Kiralık 
Yalova kaplıcalarında ber

ber, tuhafiye, boyacı, tütnncü 
ve gazeteci dükkanları birer 
sene müddetle ayrı ayn icarı 
müzayedeye konmuştur. Mü
zayede nisanın 26 ıncı cumar
tesi günü saat 14 te icra kı
lınacağından talip olanlann 
mnktuan ellişer lira teminat 
akçelerini alarak Levazım mü
düriyetine müracaatları . 

. . ' . -:- . . ·- . ··-
i)O \"ÇE LE\'.\l\T Linye 
Hamburıı. Brem, An\·ers. fstanbal ve 
B:ıhrist)ah arasında azimet ve avdet 

muntazam postaları 

Hamburg. Rrem. Stetln, Anvers ve Roterdım· 
dan llmnnımıza muvıısalAı ı beklenen vapurlar 

~OPLIYA vapuru limanımızda 
~llLO vapuru 27 nisana doğru 
AKA YA vapuru 29 nisana doJtru 
YOLOS vapuru 4 mayıc:a doğru 

nurıı;u \'arnıı. Köstence, Kalas ve lbrııtl için 
ı manı tzdan hırclı:ct edece\: vapurlar; 

~OPLIYA \'apuru Jtmanım ızda 
AK.\. YA vapuru 29 - 30 nisanda 

tahmlldc 
JJ.-ımburı:. Brem. Am•ers. Roterdam ve 

Dançl~ ıçln yakında limanımızdan 
hareket edecek vapurlar ı 

l~IR.OS v apuru limanımızda 

GALATA vapuru 27 - 28 ni
sanda tahmilde 

VOLO vapuru 4 - 8 mayısta 

tahmlJde 
NOPL1A vapuru 9 • 1 O mayısta 

tahmllde 
Fazla tnfsildt f çfn GaJatada 

'Ovakimyan hanında umuml n
centahğma müracaat 

Telefon: Be ·oj:!:Ju 641 -674 

VA Kaplıcaları 
Bu sular 19 l t Beynelmilel Roma Serp;isinde takdire mu:har ol arıı.k 

madalya almıştır. 

Her türlü Sıhhi Tesisat 
Her sınıf O tel ve Lokantalar 

Gazinolar - Salonlar - Eğlenceler 

1 MAYIS 
Satılık ev er ve arsalar 
Istanbu emvali eytam 

idaresinden : 
1 - Halit efendi ile Fatma hanımın istil<razey

ledikleri mebalil! mukabilinde idaremiz uhdesinde 
vefaen mef ruğ bulunan J{asıınpaşada Camiikebir 
mahallesinde y· emeniciler sokağında eski 2, 4 ve 
yeni 2 numaralı 14 zira üzerinde zemini çimento 
döşeli, stor kepenkli, köşede ve cami karşısında 
üstünde 1 odayı havi k:}rgir bir bap dükk:in, 

2 - adberk hanımın Usküdarda Tavaşi Hasan 
ağa mahallesinde Selim paşa taşı soka~ında eski 
38, yeni 54 numaralı ve 182 zira üzerinde 7 oda, 4 

sofa, 1 sandık odası, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 sahranç, 
4 hala ile 548 arşın bahçeyi havi dışı boyalı ahşap 
binanin nısıf hissesi, 

3 - Nurettin Efendi ilf! Şerife hanımın, Cerrah
paşa Kürkçü başi Ahmet Şemsettin mahallesinde 
~eni 28 28-1 numaralı ve biri 4 5, diğeri 70 zira üze

rinde biri 2 oda, 1 sofa, 1 mut.fak, 1 kuyu, 1 hala, 
diğeri 3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 halayı 
havi Z'/5 er arşın bahçeyi müştemil ahşap 2 bap ev, 

4 - Davut oğlu Hasan efendinin, Feriköyde 
eski Büyük yeni, cedit Ok meydanı sokağında 19 

mükerrer eski, 18, 1 - 2 yeni numaralı ve 108 zira 
üzerinde 4 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 2 hala ile 72 arşın 
bahçeyi havi birinci kat duvarı kargir, üzeri ah
şap bir ev, 

6 - Ömer Fevzi efendinin, Sultanahmette Ka
ba sakal mahalJesinde eski Kemeraltı yeni 15 met
relik caddede eski 5, yeni 9, 11 ve 398 harita, 29ada 
numaralı, tevkif ane binası yakınında 8,80 metre . 
cepheli 268, 75 metre murabbaı bir kıt'a arsa. 

Yukarıda borçluları Ye mevkileri yazılan arsa 
ve binalar müzayede ile satılı~a çıkarılmıştır. Ta
lip olanlar ve fazla ~ahimat almak istiyenler her 
gün saat t5 e kadar lstanbul Adliye binası dahi
linde lstanbul Emvali Eytam idaresine müracaat 
etsinler. 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden : 

Tahir efendi zevcesi Huhiyf~ hanımın i~tikrai eylediği 
mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ 
bulunan Kartalda Kasaba nıahallesinde Saraylıahçe so
kağında, ista yon karşı mdaki hükıimet konağı bahçe
sine bitişik 220-16 numaralı 2258 zira dahilinde 9 arşın 
kutrunda duyarlı bir bostan kuyusu ile bir kat nıetin ve 
300 arşın terbiindc natamam k:\rgir hane inşaatı bulu
nan muhterik köşk arsası satılıktlr. Kıymeti muhamnıe
nesi 1580 liradır. 

Birinci ihalesi 550 lira bedelle talibine 16-4-30 tari
hinde iera edildi. liat'i ihale i de 3 - 5 - 930 cumartesi 
günü yapılacaktır. Fazla ına talip olanlar o gün saat 
15 e kadar Adl ye binası dahil inde Istanbul Emvali Ey
tanı idaresine ınüracaat etsinler. 

lstaubul 4 ündi icra dainsinden : 
Gayri menkul mall arın açık artırma il~nı 

Açık artırma ile paraya çevrilecek .ı:;ayri 
menkuHın nC' oldu~u: bir bııphanenin 
n.-ıf hi!:<esi, Gayri menkulün hulunduıı;u 

mevki mahallc~i sokağı numaracı " um· 
kapı Nlşancac:ı çeşmeci 23 numaralı han,., 
Takdir olunan lm•mct : Tamamına 2 19ti 
lira. rtırmanın yapıl acağı yer, gün ,.~ 

s.aa ı : lsıanbul dordüncü icra dairesi 
22 • 5 • 930 perşembe saat 14 İIA. 16yı 
kadar. 

1 - işbu gayri menkulün artırma 
şarfnımcs i 6 • 5 • 9?.o tarihinden itibaren 
930 u 146 numara ilı> 1stanhul dördüncü 
icra dairc<inin muan-en numara ında 
herkesin ı;orcbilmesi için açs\ı:tır: ilAnda 
yazı l ı olanlardan fhla nıa!Omat almak 
i~teyenlcr ithu şartnameve ve 930 - 146 
numarasllc 1 tanbul dördUncü icra me
muriyetine müracut etmeleri. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda 
yazılı kı •metin yuzde yedi teminat gös· 
terccelıa ir. 

3 - Hakları ııpu sicilılc sabit olmı · 
yan ipotekli alacaklılarla diğer ıl4kadar-
1ann ve i rı i fak hakkı ~hiplerinin ve 
hu 11site faiz ve murafa dair olan iddl· 
alırının işbu ilin T. itibaren 20 ı;iın 

içinde evrakı müsbitclerile birlikte ıııe· 
muriyetimize bilılirmclcri icııp eder; aksi 
halde hakları tapu ~icilile sabit olmıyıın
lar saoş bedelinin paylaşmasından hariç 
kalır. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş· 

tirak edenler artırma oırtnamcsini oku
muş ' 'e füıumlu malOmatı almış hunlırt 
tamamen kabul etmiş ad \ ' C İtibar QlU• 

nurlar. üstünde bırakılan gayri menkul· 
!erin bedeli 7.amanınds \'erilmezsc gayri 
menkul ikinci bir artırma ile satılır \'C 

bedeli f arb \'C mahrum kalının yüzde 
be faiı ve diğer zararlı a ·rıca hukmc 
hacet kılmaksızın mcmuriyetimizçe acilen 
tahcil olunur. ne~ numaralı flnadaki 
tart tahakkuk etmek kaydilc üç defa ba· 
ğtnldıktan sonra ıı;ayri menkul en çok 
artıranın ti~tündc bırıtıhr. Şart tahakkuk 
etmezse arıırma geri bırakılıp alıcı taah 
hütlerinden kurtulur ,.e teminat ta 
ka11'ar. 

1Db21111'l'. • H•r ıün n1ıırol n Jr ~1:3::l'!m;lı:J 

•••••••••Tarife•• •••••• • : 1 Def alık ı.. ro ş 30 

: 2 " .. 50 
: 3 6 5 . . " 
: "' " " 75 ! ihtivaç kalmavın- ) 
• caya kada r ( c::ami 

100 10 defa) ilan edil- ( 
mek 6.zere maltlu } 
Abonelerfmu:in her üç D)1ığı lçfn 

bir d,.fası meccanen 1 • 
' satırı ıteçen ILtnların f.nla Murt • . . . 

• ıçıo S er kuruş zammol !lUr. • ........................ : 
Kiralık satılık yer 
Acele satılık hane - Üsküdar 

Toptaıı A tik valid~ mııhallesl l\opriılü 
konak soka~nda :\o~B altı odalı hane 
acele sanhkor. Tııliplerin Valide c.amisi 
mue.ızini fos ta fa ~:fen dl re nıüracruı tlan 

KiraJık ve satılık kö k - Ercn
köyündç . Suadi~ e H:ıt boyun<h yedi 
oda!• derununda kuyu \'e vasl bthfeyi 
hnvı kırk be.ş numaralı köşk kiralı· ve 
sa~lıkur arzu edenler itsnlindeki ·öşke 
muracaat eylemeleri. 

Sabhk hane: . ehzade baŞ,da 
Çukurçcşme yanında Taş harı arka51da 
.Marmaraya nezaretli 9 numaralı be~ ia 
ve müştcınilAdı müceddet kftrgir hac 
8atılıktır. içindekilere müracaat. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılm1ş 

Remington markalı Türkçe, lngilizce 
kld\·yell . idarede 11 numaraya milracaat. 

lüks gramofon - Hem çanta 
hem salon için fevkalAde şık yüksek 
sc•ll maroken J 13 A Kolombiya 50 lira 
noksanına Sirkeci gümrük kimyııhanesind( 
Şerife H. 

Alım 
İyi cinsten - Bir seyahat veya 

tiyatro dürbünü ııaun almak istlyorum. 
Va1ot idarehanesinde ( Durbun) adresine 
müracaat. 

5 - Artırmanın birinci veya ikinci 
olmasına ve gayri menkule. tca11Qk eden 
kanuni hakka \'e satı~ın tarzını göre di er 
şartlar vergi. be1edfye, tan lif iye, tenviriye, ı:;:;;ı==:;===. ====::====== 
vakıf karesi ve bilcümle rusum müşteriye ı, aranıyor 
aittir. Fransızca, İtalyanca ve Türk-
y ar.ılın hane yukarda ~ostcrilen22·5·930 

tarihinde İstanbul dördüncü İcra. memur- çe - bilen daktilograf bir Tiırk hanı· 
Juğu odasında işbu ilin ve . gösterilen mı hususi şirketlerde veya müesseselerde 
arnrma şartnamesi dairesinde saulacığı iş aramaktadır. lsriyenlerin Vnkıt : Dak-
il A.n olunur. tiloğraf adresine müracaııtlan. 

Emniyet sandığı 
müdiirliiğünden: 

Mehmet Sabri B. Fatma Kl
niye ve Enıile ve Nazire Hanım

ların 67 49 ikraz numaralı deyn 

ıenedi mucibince Emniyet san

dıjuıdan iıtikraz eyledikleri 

mebllğ mukabilinde ıandık na· 

mına merhun bulunan Beyierbe

yinde elyevm Camii ıerif so
kağnıda eski 8 milkerrer yeni 

2, . 4 numaralı ve biri yüz yirmi 
dCSrt diğeri yetmiı iki arşın arşa 
Oı:erine mebni biri bir diğeri iki 
kattan ibaret biri Uç diğeri dört 
oda, birer sofa, birer mutfak, 
dört bin dart yüz dört arım 
bahçe ve mflttemelitı sai-

reyi ha•i iki hanenin tamamı 
vadeai hitamında borcun verilme
meıinden dolayı satılığa çıkarı .. 

larak ıekiı: yOz elli lira bedel 
ile mUıteriıi namına kat'i ka. 

ran çekilmiı iken bu kere yüzde 
on zam ile baıka bir müıteri 

çıkarak müzayede bedelin 935 

liraya iblağ eylemiı olması cihetile 
mezkür iki hanenin 21-4-930 

tarihine mUsadif önUmüzdeki 
pazartesi günn tekrar son mü
zayedesinin icrası ve muamele· 

sinin ikmali mukarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkur 

günde nihayet eaat on beşe ka· 

dar Sandık idaresinde hazır 
bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

Ders 
İngilizce ve f ransızca - En 

yeni usullerle husus1 dersler. Tepcbaşı 
51 l'\'n. Hacopulo aparttmanı ikinci kat. 

~ ~ 
Dr. A . Kutiel 
Gizli ve cilt ha11talık lan m üteha""lftl 

Karaköy börekçi Fınnı ' o 34 

Profe ör Doktor 

M. Lutfi 
Cülhaue ve Cerrahpa.şa hastaneleri 

Marazı tşcrlh mualllmf 
Dahili •• intani hattalannı Cama •e Paıal"' 

daa "'ada her rQn ikiden ıonra Dlnnyola 
Şekerci Sokak N. 7 de kabul etmektedir· 

Telefon : lst. 2236 

Osmancık Asliye mahkemesi HuJuı.k 
dairesindtn: 

o~mnncı~n Dodurka karİ\"Cc;inde 
Kara oğlan o~lu Hasan mahdumu M h· 
met mahkemcl asliye hukuk kı~mın• 
hilmuracaa amca zade i Kara o~lan oğ· 
lu Osman umumt ı::efer~rlikıe askere 
sed :olunarak fi yat \ 'C mematı mcçtıul 
bıılunduıı;undan merkum ( )smanın gaıplı· 
itine hüküm iın~ını talep \e icrıı kılın•~ 
muhakemede merkum Ocmnn bida, c 
şefer berlilae a~kere sevk nhınarak "sfP 
oldu~u ·npılan tahkikat neııccc;frıdcn "~~ 
laşı l mış oldu~undan k:ınunu mcdcrıll'ce 
(37) \'e (32) ınci maddderı macltıııı,1_ 
merkum O<manın ıı:aıplı~ıne \C nufıı: na 
cilline olmuş ka,dı ılc ışaret olunma ol-
12· 1 O-Q29 tan hinde karar \ crıl~1~ze· 
makta tebliğ makamına kaım olmak 
re keyfivct il:ln olunur, ( •. 184 
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W~aıta oızino ue ~DYDl Hile ~ons sulunu 
b\l.I Salonumuz tezyinat, mefruıat, mevki itibarile İstanbulda 
cib ~an salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
Ilı t~le de programımız gayet eğlenceli ve neıelidir. Müzik 
fel u~ Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde .._t alade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
d, 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 

111 ınubtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

ı.ll Salon; Cumadan m:ıada günlerde müsait şeraitle, 
•e ~a, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 

11 tbilir, müdüriyete müracaat olunması. 
Müdüriyeı 

lürkiye ziraat bankası 
Umum müdürlüğünden: 
~t:~t~ye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kain idare 
~İt h~tı hinas1na ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
lbtlt ın.a Yaptıracakhr. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 

l tdeceklerdir: 
2 ....... Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

ı,i'k T~~ip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liıtesi ve 
~k •bılıyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 
\k'sı levazım ve mebani miidUrlüğüne İstanbulda Galatada 
~k Utt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plan 

• & '"ele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 
la iı .. 

~tıllt ıçın 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

l~1ti·f 
~ııı11111 

1 .~cktuplara kap~lı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 
ıaındarl ~u.dürlüğüne ve lstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 

lı· ligüne tevdi olunmalıdır. 
1 d . 

~•t i trubte edecek zat ihale bedelinin •ı. 10 nu nisbetinde temi-
ti b~ sterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han· 

ır talibi tercih hakkmı muhafaza eder. 

~~aaaa:aa__aa~ 

KARLI İ.SLE_R D 
ŞERiT MAKiNELERi Hercins ipek ve lô.stik şeritler ~ 

mal eder, basıt ve ucuz. • • 
ÇORAP ,, Düz ve çiçekli el iJe ve otomatik. IJ 
ICoroN 

llAŞEL 
Q~ODE 
[)t1<1ş 

" 

Son siılem Kappel marka tekem
mül etmiş çorap makineleri, büyük 
miktRrda, Avrupa usulü. 

,, Son tekemmülatla mücehhez. 
,, Enli tamamile otomatik brode işler. 
,, Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 

l'EZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her cins mal 
doku~ el ve .. m~tör ile müteh~rri~. a 

'ASMA MAKİNELERİ İpeklı. ve .yunlu kumaşlar lizerıne (CI 
her cıns çıçekler basılır. ~ 

"· Ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye umumi llJ 
lcentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 
"lı Tel İst . 2256 g 
ı enıinat ve hü yiik suhulet g 
--~~~~~~~~~~~~~~~· 

b~~~k:::~;iia.;~~i;;it=:. 
~Ştnühendisliğinden: 

'r'•ın~kırı. Ankara yolunun 16 t OOO ile 28+ ooo kilometreleri 
~ttr~li~ tnü~eddeden yapılacak 1 O adet (0,60) lık ve 1 adet üç 
\ıa t~ !tl~n~abhyeleri beton arme diğer aksamı kamilen beton 11 

1!ıl~ mu ez ınşR.atı (10595) lira bedeli keşfiyle ve kapalı urf 
t tı.al~ 8 nakasaya konulmuştur. 
t tıcuhlen· rt_ı~yıs 930 tarihine müsadif perşembe günü saat on bette 
t~ı'tına' 

1
"11ayette icra kılınacağından teminat akçesi teklif mek· 

•ltııit h (ffedilerek vaktı muayyeninde makamı vilayete tevdi 
~. F'atle. u unacaktır. 

Ut-ac,1t ~~11umat . a!mak isteyenlerin Nafia baş mühendisliğine 
~ftı Y enıeJerı ı 'in olunur. 

.~.~~aı~1\~T<:'t~rı•ı 
ls~ermayesi: I0,000,000 lngiliz lirası 1 

11 - VAKiT. 19 Nisan 193G -

Kazanılmış vakit, "nakittir. 
Yeni FORDSON traktörü, çiftçile

rin vakit ve nakitten tasarruf etme

leri için imal olunmuştur . Senelerce 

devam eden tecrubelerin mahsulü O• 

lup muntazam ve müessır bir servis 

tahtinda her türlü rekabetten ari bir 

fiatla mevkii fruhta vaz'edilmiştir. 

Topraklarınıza henüz motör kuv· 

vetini tatbik etmemiş iseniz, bu onun 
temin ettiği fevait ve muhassenattan 

haberdar bulunmadığınızdandır. Veni 

FORDSON traktörünün fevaidi gayri 

mahduttur. İşte fevaidinden bir kaçı~ 

30 beygırıik bir kuvvet inkışaf 

ettirir ve tarzı istimali gayet basittir. 

Kim otursa olsun bir kaç saatlik tee· 

rübe ve talimden sorra onu sevk ve 

idare edebilir. tŞtiali manyeto ile ol· 

up otomatiktir. Bu sayede baha fazla 
intizam ve sühulet ve en dun bir 
dereceyi hararetle daha ~olay bir 
demaraj temin edilir. .. 

O, çift sürecek, biçE!cek, tırmık 
geçirecek, çizgi üzerine ekecek, era· 

ziyi işleyecek, demet bağlayacak, yı· 

ğın yapacak ve buğdayı döğecek ... Bü
tün bu ameliyatı dört çift hayvandan 

daha iyi ve daha çabuk yapacak ..• 

Üç pulluklu sapana çekecek, 10 pus· 

luk bir tulumbayı harekete getirecek. 

Masrafı size ait olmamak üzre 

toprak larmızda yapacağenız bir tec· 

rübe size traktörün bu fevait ve mu .. 

hassenatı hakkında kanaat verir. Bu 

bapta en yakm Fordson acentasına 

müracaat ediniz. 

Fordsol\_ 
fORD MOTOR COMPANY EXPOR TS INC. 

' aıalıuı ci Ct•rıte l ığ Telelorı İ~lanlml l 94:-- D-~ ~ 
Sened Beyotlu daireaı - Teıeton Beyoğlu 1303 ~ --- ---- ------- ----------

esaıy ~ t Ye pol i çcı mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- ~ Çatalca lwkak. ha · inılilfinden : k ı lınamadığı \'e ikametgıilıının meı;hul mil ap;anııı ~ e\'mi mezkurda mahhc
ınedc hiaac veya bih-ck:l.le bul un ması 
:ıbi takdirde muamclei ~ıyabire icra kı

lıııııcağı hukuk u~ ıı li.i muhakemeleri 
kanunun un me\'addı müteallikıısına tev-

Türktrısur~~le avanslar, polıçcı ve ıskontosu. g Çetal canın Kalaiçi mahallesinden .Na· idü~ü da' etyl'.;i zahnndaki heyetii ihtiya-
~lyc ye cumhuriyeti nin ba~lı t:a şehi rl erine ve memaliki ecne- ~ Iia hanımın müddeaaleyh Sili"Tinin Ak- riyenin meşruhatından anla~ılmakla ila-

ı~~ttı__ .. scnedıu, çek,itibbar mektupları ve telgraf emirnameleri ~ \'ir:ın karyesin den muhtar K:lmil ve Ra· nen tehliğat icrasına karar Hrilmiş \'e 
n--~ ~~ him ağalar aleyhine ikame eylediği ala- bu sebepten emri muhakemenin 28-4·930 

·-·-D~~~'t~~!!!~!!/~~~~~ cak davacının cari muhakemc.,ind~ rnüd- paı:ırte~i p;linLı !iaat on di)rde ca.liki ka-
v_~~~~<>~~~~~~~~&lft~ dealeyhlerden KAmil ağaya tcbliğat ifa rarp;ir bulunmuş olmakla mumaileyh l\a-

fikan crbli~at makamına kaim olmak 
tizcrc iJ;iıı olunur. 
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alt se ( Yuı) l~areti kon . imalıdır. 
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Devlet Demiryolları ilanatı 

Devlet demiryolları .H. P. 
mağazasından: 

29·3-30 tarihinde mOzayedeıi yapılıp verilen fiatlar haddi 

liyıkında g6r6lmediği cihetle satılmıyan muhtelif miktarda mevcut 
olan abıap ve maden fıçıların 20-4-30 tarihine müaadif paıar 

günil saat on d&rtte müzayedei aleniye ile ıatılacaği ilin olunur. 

pevlet Demiryolları Haydar
paşa mağazasından: 

Mağazamızda mevcut palanga, palanga makarası, 17 ton l<a· 

dar kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile 
~imd ye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çıkarıldığı halde 

satılantıyan malzeme ve eşyanın 26-4-30 tarihine müsadif cumar

te"3İ günü aleni müzayede . He satılacağı ilan olunur. 

il 'ili' l'I', l~~\\j~! ~ ~'ıli'lj . L. ~ ~ ılaıı .:. l • ıv, ı ~ ıılmı· 1 

Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 4 üncü keşide 

11 Mciyis 1930 
KeşideJer; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

· Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpıarı ve halk 

. huzurunda yapalar 

l~iiyük ikramiye 45,000 liradır. 
k~idede numaralar tekrar do!aba 

Maarif vck alt tinden: 
Muharrir ve tabilerin 

Ticerette muvaffakiyet yal
nız i' bilmiye deo:ı, müeı

ıeıe yerinin 
MERKEZ 

_bulunmasına d t bağhaır. 

ORHRn RfY unnı 
TEKMİL 
veya.: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor . 
ANKARA CADDESİN
DE\' AKIT YURDUNA 
~'IÜRACAAT EDİNİZ. 

liste- m~a.zı \1 Ell E i\ l mütehassısı 
dahıhye · ~ doktor 

nazarı dikkatine 
Gelecek ders senesi başında neşredilecek mektep kitapları 

sine konulmak Uzere muharrir ve tabi:er tarafından yeniden gön

d~rilecek kitapların tetkik zamımları, şekilleri ve şart ları şunladır: 

1 - 15 haziran 1 'j30 tar hine kadar vekalete teslim edi:miyen 

kitaplar 1930 - 31 dera senesine ait kitap liste!ine konu!mıyacaktır. 

2 - Tetkike gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik etti

rilecektir. 
3 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yull 

makinesi ile kağıdın yalnız bir tarafına yazılmış olmasa ve harita 

rtı;m ve şekil gıbi kitaba ilive olunacak şeylerin de beraber bu

lunması Jizımdar. Bu evsafı haiz o mıyan müsvedde'.er kabul edı!-
< 

miyccektiı·. 

4 - Tetkik için muayyen müddet zarfında ikmal olunncak ve 

temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapılarak kabu! edi

len khaplar 15 agusto~ta neşredilecek hsteye ithal olunacaktır. 

5 - Bu suretle tetkike verilecek kitapların Maar f veki1eti neı

riyat müdürlüğüne teahhüt ü olarak gönderılmesi veya elden tedzii 
ıbımc~ır. 

Çanakkale vilciyeUnden:, 
Çanakkale v.layeti dahılinde Balya- Çanakkale yolunun Çandan 

ıtibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir küsur kilometre 

tuln üzerind('kı imalatı sınaiye ile tesviyei turabiye arr.el'yatı vahidı 

kıyası fiat üzerinder, kapalı zarf usulilc münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 14 mayıa 930 çarşanba günü saat on beşte Çanakkal~ 
v layetınde yapılacaktır. Münakasaya ittirak edecekler tekl.f mek· 

tuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde aaat on beşe kadar 

Çanakkale valiliğint vermeleri lizımdır. Münakasaya konan İfbu 

inşaatın muhammen 1 edeli 200000 liradır. Talipler münakasa 

tartnamclerJnİ Çanakı le, ti Jlıkesir, İzmir, İstanbul baş müben

diılıklerinden ve Ankaı d yollar umum müdürlU~ünden tedarik 
edebilirler ve münakasa evrakı dosyasını mUtalea edebilirler. 

Daha fazla malümat istihsaliyle mahalli tetkikat icrası için Ça
nakkale baş mühendisliğine müracaat edilmesi lazımdır. 

Şekip Habip 
Cumartesi, puarte"i, çarşam· 

ha, perşembe Ayasofya Yere
batan caddesi Hacı 5üleyman 
apartmanı Tele on: İst. 3035 

Emlak ve Ey
tam bankası 

·ermny~si l~,~~~,~~~ l~rt lirası 
ihtiyat Akçesi 754,000 " " 

İnşaat ve Emlak 
üzerine müsait ıeraitle 

Para ikraz eder 

Btlumum Ranta muamelltı 
İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

Kuıahya sulh huku~un .an : l\iHah · 
'anııı Sa ren· mahallesinden dulgl!r zade 
nHÜe\ efla ! lü niı ~:t~ndi kerimeleri \'Ckiİİ 
Sülevman Efendi ile müddei aleyh f\ ıır 
,.e Refik ~:fendi \'e saire rne)'anında 
miite' ckkın iz:ılei şuyu da,acının icrıı 

·ı.:ıhnıtn muh~~emei gıyaöfye neııce,.indc 
şuyuun izalesine 2.'l mart 9.10 tarihinde 
karar "erildiğinden hukuk usulü muh-= 
kemeleri kanununun 407 inci maddesi 
mucibince seklz. ıı;ün zarfında müracaacla 
tem\İ7. eı me.likleri takdirde htikmün 
kesbi katıyet edeceği ilAn olunur. 

MA TAAA VE İDARE.HA 'E 
l~TA''•.:Rı-1.. Rabıall. Anı:ara cadde• nde • \' AKIT Yt"ROtl• 

Fatihte Haydar medresesi 
Şehzadebaşmda Darüllıadis medresesi 
Beşiktaşta Kılıncali mahallesinde garaj 
Arnavutköyünde 12-24 No hane 

Vilayet daimi encümenind 
Balada muharrer emlaki hususiye icare verilmek üzere 1 

930 çarıamba günü saat on bire kadar müzayedeye konul 
taliplerin encümene müracaatları. 

eJeee~~~eeae'9Sseeeeeeeı~>ee1 

Yeni icra ve iflas kannnu şer 
Hakim oğlu Ahmet Refik Bey 

:\latıl.:cmci Temyiz Hulı.-u\c \'C icra uasıadan 

Q> 3 üncü cilt neşrolundu 
~ Bütiin nümunelerilc ameli ve nazari mühim bir ıerb 

1

0) Her cildi 150 kuruşt.ur. Satış m~rkezleri: fstanbul Ankara 
O) deıinde VAKiT, CiHAN ve iKBAL kütüpaneleri. 

~e~~eeeeeeee~~ 
lstanbul dördüncü ıcra riairesindtıt: fstanbul dör.liincii. icra f(t 

Şı~lıde Bomontı caddrsındt> Bul~ır ~undan: 
çarşısında l locaibrahim mahüllesin- i\'argileciyan Maksut Efendi 
de 5 numaralı hanede sökin iken cesi l\Jariçanın ı\gop ~argileci.Yat 

diden 341 senesinde 3007 mua~ 
halen ikametgAhlım meçhul ve ka- marasile ic:tikraz eylediği on biII 

nuni mümessilleri bulunıımıyan Enıin mukabil birinci derece teminat i1' 
pa~a zade Ekrem l3c\' zevcesi i\1e- len l3eyoglunda Fcrlköyünde sa 
fek Gülşen hanım ve mahtumu re caddesinde eski 137 mükerrt' 
Kemalett!n Bey ve kerime::-i Fatma 228-38 numaralı te\'Sİİ intikalli 
Leman ve Ay~e Lebibe hanımlar çe dükkan ' 'e fevkanl sükııayı 'it'* 
Alacaklı Todori ~fendıden 8 gir: bina otuz gün müddetle ihıJil 

liye il4nına konmuştur. McıkOr 
nu- umum mesah:ısı 234 arşın terbiiJ1de 

maralı ikı kıta Kartal t:ıpu ıasarruf bundan yüz altmış iki arşın )e~ 
ağ'ustos 337 rarıh ve 2 I,22 

senedile bilihale ye bılhesabe borç santim olup birincı kan kArg\r 
aldığınız. 2200 Jf raya mukabil uhteniı- kaa ahşap bina yüz elli alb mıJI 

sekiz buçuk santim ahşap aksııll 
<le bulunup 'Vcfacn fcra~ t'ylcdiğinız zemin katı tamamen çimento il• 
Kartal kaza,ınm Tu.t.la kariye- olup üç bölme ile, peruk4r dul:~ 
sinde köşk bayrı sok({ğındıı. vaki kolacı ''e kolacı ya icar olunan merıııd 

\'e hclAyı havi mutbah ve atelf 
yırmi üç dönüm üç yliz on iki müstamel kısım .fle kolacıya afi 
zürralı bir kıta zeytin lik yerile milki bolme'i asma oda,, m\•htevidir. 

Ve otuz bir dönüm iki e\"lek iki di.ıkkAnında Mustafa Efendi rııllS 
Kolacı dükkAnı ve oda \'e altı 

yUz otuz üç zıra · \·üı;atlndekl ara- bodrum olan kolacıva icar olunaıt 
7.in;zin sııtılmasım alacaklı vekıli da Panayol efendi Kiracıdır. 
talep etmiştir 

~laıt resiilmal ve rc,mi ıah~il ola
rak yüzde beş he:-abilc cernan 23 I O 
lira ile beraber tedl)"t'Sl hakkında 

tebliği rnuktazi ödeme emri ikamet
g~hınızın meçhuliyeti hesahile teb· 
liğ edilmemi~ oldu~undım tanhi 

Arkadaki Davutoğlu sokağıo• 
imtidat eden bahçenin kısmı ciiJ 
zulmuş çini ile döşeli olup diğel' 
ile aralarında beton merdiven \'e 
arkasında du\'ar vardır. Babçed 
kau çıkılacak merdh·cn ile liıt ~ 
kıldıkta bır koridor üzerinde 
ittisali bulunan iç içe iki oda ~ 
tarafından zeminı asfalt mutpale 

llAndan iribaren on iiç gün içinde istimal olunan aralık üstü buzlu 
930-1 O dosya numarası ile lstanbul mestur bir sofa kezalik üstü caısıl' 
ciördimcü icra dairesine müracaatla yana iki oda bir hclA sokak 
borcunun tamamına veya bir kısmı- ' 'e işhu odaların önlerinde zeıııll'l1 

to demir parmaklıklı korkuluklO 
na veya alacaklının takıbi icrası 

ve bahçede merdiven altında 
hakkına itırazınız var :ı ı bildirmt niz olup mecmuu~da elcktirik ve re~ 
v~ tarıhl ilAndan itibaren dnksan tibao vardır. Üst katta sukna 1:1"'1 

~ün zarfında borcu vermenız Cemil Bey sakindir. Alt kann ~ 
Rk,j takdirde mefrul\-11n satılacap;ı var \'e tavanı tam kArgir olup 

b~ kısmı ahşaptır. Hududu: Bir tarafı 
ödeme emri makamına kaim olmak yan hanesi diğer tarafı Bedros 
üzere ılAn olunur. (930· I O) yan arkası Davudoğlu sokağı 61 

O rrson huk.ılt. lıd :·imlijf nde .• : Hüyükdere tramvay caddesi jfe 
tıır. Tamamı yedi bin sekiz yiit 

ı\luddel Bayraktar oğlu Te\'fik Fikret "" ~ lira kıvmeti muhammenelidir. ltllf. 
be\'İn Keşııhin Hisar mti karivcsinden 
f'aptan oğlu feyzi aleyhine ika~e eyle-

diği ba senet iki yiıı. doksıın lira alacak 
da,·acından dolayı müddei ale\·h fe,·ıi
ııın ikametgAhı meçhul olduğu . ' e d;,·e-

tıve makamına kaim olmak üzPre ilAnen 
tebli~at \·apıldı~ halde müracaatta hu -

ların ·kıymeti muhammenesinifl 
onu nisbetinde pey akçesini ıniİ 
19 · 5 · 930 tarihinde saat oıı 

....................... 1 

on beş buçu~a kadar ve 9cfi 
dosya numarasile ve fazla malıl,; 
ya~ından ita cdi]!!ceğinden biı~S1 
hih·ck~le müracaat c\'lemelcri Ul~ \ 

ıunmadı~ından ~ıyabında icra kılınan : Felemenk Bahri t 
muhakemede müddei tıırafından ihraz 
olunan senet hakkında ıtirazı bulundu- i lla il kas 1 ' 
p;u takdirde be~ ~i.ın ıarfında itiraz hak- •• • Merkez Amisterdl 
kı mahfuz bulundu~u ve rtıra 1. etmed ııti -rffJ.1 
tıkdırde hukuk u ~ulü mııhııkemclcri kıı- : Mezun ıermııyeıi: Fi. ' ~JI 
nununıın 40~ inci rnacHe~i ııhkamına : Tediye edı lm' ıermaycti: ~'oıı""! 
tevfiken \'akıaları ikrar addilc kanır \'e· : lhtiya akçea•: 3i , 

rilece~inden gıyap makamına kaim ol- : lstanbul .c::ubest 
mak Ü?.ere ilAn olunur. [ 9-4-<l.l1 ] : Y 1" \ 
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