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Bugün 12 sayıfa 
ilk 'l'ürk Kadınından Hdkim Tavin Ediildi 

Yunanlılar neyi 
reddediyor, anlı yamadık 1 

l'evlik Kamil B. beya
natta bulunuyor 

ti ~~elki gün M. Venizelos ha-
1t7y~ nazın ile Türk Yunan me
k eıı hakkında uzun bir müza
k ttede bulunduğu ve bu müza
t~re hakkmda hiç bir şey teb
.._ı edilmiş olmamasına rağmen 
~1~kerenin mübadil emlak me
tct·'•ı etrafında olduğu tahmin 

ildıği yazılmıştı. 
\tıi nnn bu mesele hakkında muh
~ mübadele Türk heyeti mu
\ asası reisi Tevfik Kamil B. 
l., rtıuharririmize şu beyanatta 
~uştur: 

"Mahsup ve takas teklifi ka
bul edilmzse diye mübadele iti
lafnamesinin beşinci madde~i?~e 
mübadil emlakinin tasfiyesı ıçın 
bitaraf azanın istişari reylerine 
müracaat şekli yazılı idi . 

Yunanlılar bunu mu reddedi 
yorlar? 

Anlıyamadık. Eğer bunu red
dediyorlarsa yeni dir formol 
için bu madde üzerinde yeniden 
düşünmek icap eder. 

Eğer bütün itilifnameyi red-
dediyorlarsa itilifnamelerin hük
mü cari kalır. 

Çoccuk bayramı 
l' epe başında bir müsamere, 
Ocakta bir konferans verildi 

btı Tepebaşında m·(bamere veren pavrular 

, 6 ~ Çocuk bayramının altıncı Bundan başka Ocak tarafın
, , •di. Bu münasebetle Türk dan Tepebaşında bir müsamere 
tıık tlaıb da Dr. İhsan Hilmi B. ço- hazırlanmıştı. Bu müsamerede 

•k F eyzia ti ve Şişli Terakki lisele-
t'-'a •mı hakkında bir konfe- ri talebelerinden seçilen çocuk· 

~k~~:Ui!;_~~~feranstan sonra lar Meraki ve misafü lik komedi-
~ gösterilmiştir. lerini temsil etmişlerdir. 

ıti Yahim! 
~ ı .r~dıst anda vaziyet 

ll)d re 9 "' ( .\ ) s· . h t'l ll<1 ''ta11d • ~. "·/\ - ı~n ı mn e ı 
l;ı ~ ~1 ııı a vazl\ctin \ahım bir şrkıl 
ıt-ıı aı c1ddt.e ;im eder gıhi ~on.inmekte 
~tı' q ıı;ı 1 11~ endişel ere mahal olmadı~ı 
l d ~bt-r uma hu l unmakta dır. Bununla 
1tı 1~ 'alı urnl\·etıc j!a?.ereleı· hukl1 metin 
~, l'tıakta~l't \.e tnHa kar~ı pıoıecıoda 
tı,a,~a, .ıJ 1 1~d De, il Meyi gazetesi Pc~a· 
ı t 

1 
t <:diden gelen ba;ı:ı haherlcrin 

1 t 1ttıakta 
1 11'.t•nc gorc. sansüre ıabi 

lı rııı l\1e, ef°101asına itiraz ctmckıedir. 
' ııq •~tarıdak· ~1

37.l'te i, 1'ugun ku "·, a~eıın 
lt lrırtn ~Ork~ ngıliz ticarerıni mahretme
rı,ltl' 1 t'Şrıı akıadır. Ohscn·cr gazetc•i, 
l'lı ~\'.ırnr ı~ıı r:1eclisinin reisi olan 1\ 1, 
ttı.. a1•• • n ı uzl · · · l "ıtkı 11.ıyetsizı · . asına 'ıya'etı nın 
tı t e, hüko ·~~ suretinde telakki 
~.~ •r~ı iı t ihaınetı daha mctın bir hare· 

~ 7. etmcğe davet eylemek· 
~tııııaraşi, (8 ( 
a~ bkeıı('rden t\.t\ ) - Ecnchl mcm-
~tbık·n\ kot ~a ~den dokuma ' 'e kumaş-

lıl1k111' h r>ı ınası hakJ..ındaki karann 
t clııkbir aı~';u~ . başlanmışer. 8 bin 
~~·~ı Urtıalarife 1~ ecnebi k• ma;larile 
L 'r arında d 1 olu 3 araba ile şehir 
""d •batarı ,_ 0 a~nıışlar ve ak~am u'zerı 

' ' KUnıa) ' . ş arla beraber ' ıı kmı " -. ' 

Çocuk sayıfası 
Bugün 7 inci sayı -

fada 
Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki biJmeceyi kaza

nanların isimleri 
Hıkayeler, şen fılcralar 
Karıkatiirler, Bellene

cek sözler 
Yeni müsabaka 

6 ıncı sahifemizde 

Genelik , 

Kemalin torunu 
Bir Amerika mecmua

sı_nda hatıratını yazıyor . 

Ankarada müthiş ve tüyle 
ürpertici bir cinayet oldu 

Ortada bir katil, iki maktul, bir me 
ruh ve talilerinin hazin cereyanlar,ın 
terkedilmiş iki bedbaht yavru var 

Katil bir şoför, maktulün birisi bir gazeteciJ 
diğeri ( Tabarin) barının gülü diye tanına 

bir bar kadınıdır 

Hadice Selma Ekrem H. 
Amerikanın Şark ile en çok 

alikadar mecmualarından As
ya, Türk Hanımlanndan Ha
dke Selma Ekrem Hanucın ha
tıratını neşre başlıyacağmı, ilin 
etmektedir. Selma Hanım yazı
larında, çocukluğunun hatıratını 
nakledecek, babasının kltiplik-
le metgul old~ğu Yıldız sarayı
nı, babasının Kudae nefyini, A
dalar denizinde geçen bayatını, 
da~a. -.on"• lst~bula d6nilf0n0 
anlatacaktır. 

Mevzuubahı Selnıa hanımın, 
Ali Ekrem Beyin kerimesi ve 
Namık Kemalin torunu olduğu 
anlaşılıyor. 

Ankara telefonu dün sabah 
fstanbul gazeteleri idrehanele
rine acı bir haber getirdi: Hik
met Şevki öldürüldü. 

Uzun bir müddetenberi bir 
çok gazete ve mecmualarda 
imzası görülen ve yazıları alaka 
ile okunan muharririn feci aki
beti biitiln arkadaşlarını, ken
disini tanıyan herkesi derin bir 
teessür içinde bıratı. 

Zavallı Hikmet Şevki, zekin,, 
irfanın, çalışkanlığın, buluşla
nn, vefakirlığın, doğruluğun, 
feragatin, memlekete ali.kan, 
nihayetsiz neş'en, hasılı Türk 
gençlerine iyi misal olabilecek 
bu kadar kıymetli vasıflann 

varken, onlara bu ölümünle 
ibret misali olwıak~kısmet 
olmamalı, bu met 'um tesadüf 
seni bulmamalı idi ! 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
. 

Okuma vaziyetimiz berbattır, 
bunu düzeltmek için ... 

lliiv'ü ve işçi çocukları ıçin tptidaiden Dard,jiinu
na 1'adtJr batan mekte1Jler parasız olmalıdır 

Şair Nazım Hikmek Beyin fikirleri 
Yeni neslin en atqli ve en Şair bu cümlesinden sonra 

okunan tairi Nazım Hikmet B. oturuyor. Sesi kat'iyetinden kay-

ankete, suallerin söylenmesini betmemiı, fakat mahsus dere-
takip eden ayni cede mutedil 
dakikada cevap bir ton almıştır. 
veriyor. Hem de Mavi gözleri ek-
kat'i bir lisanla ıeriyetle kağıt

ve inceden ince

ye dlişilnmeden. 

Bu münase

betle bunu bir 
rekor olarak i
şaret edebilirim. 

larımın üzerin-

de, nadiren 
pencerelerde ve 

diğer eşyanın 

hareketlerinde .. 

Şunlan anla-
tıyor: 

- Ben okut-
Genç pir ilk 

sualimi aldığı 
vakit avaktadır, ma meselesi de-
ıesinde hayran nince, bunu halk 
edici bir canlı- ço cuk la rı nm , 
lık, bir keskin- köylü ve esnaf 
lik var. çocuğunun oku-

lşte ayakta ma meselesi o-
söylediği sözle17 Nldım Hikmet B. larak anlarım . 

- Bugiinkll okuma vaziyeti- ı Bunun için <..c yalnız mektep 
mizi mi ıoruyonunuz; berbat.. kitapları kafi değildir. Klasik 
Ne yapmak mı lazım? Düzelt· okutma şekillerinden memleke-
mek için, anlatayım. [ .Alt tarafı 3 üncü sayıfamızdal 

Hikmet Şevki B. 
Ankara muhabirimizin dü 

gece telefonla verdiği maluma 
..-dur: 

Ankara, 28 {Telefan) - An 
kara, bngiln elim bir faciay 
sahne oldu. Kıskanç bir koc 
karısını ve onunla münasebett 
bulunan (Hakimiyeti milliye 
gazetesi mes'ul müdür ve tahri 
müdür muavini Hikmet Şevki 
ayni yatakta tabanca ve kama 
larla öldürdü, kasaplık eder gi 
bi parçaladı. 

Hadise nasıl oldu ? 
Sabah... Ortalık aydınlanma 

ya batlıyor. Saat 6 yı 10 geç 
mektedir. Bent deresinde köp 
rUnlin yanında dereye nazır da 
so~aklı evlerin birisinden boğu 
buguk feryatlar gecenin süku 
netini yırtıyor. Burada Tabarin 
bannm sabık gülü diye tanına 
Saimf! Hanım, annesi, kız, kar
defi, hizmetçisi ve çocukları 
oturmaktadırlar. 

Bekçi bu saatte yoktur. İki 
el silah.. Karakola koşuluyor. 

Komiser muavini tabancasmı 
kaparak fırlıyor. Eve gelince 
kapıdan: 

( C~mal teslim ol! ) diye bağn
yor. ~ır az sonra bir sarhoş gibi 
merdıvenleri aşağı inen bir adam 
" teslimim! diyor.. Namusumu 
temizled im ... 11 Bu katil şoför 
Cemal Efendidir. 

E~deki oJalardan birisinde 
(S)ve(3) yaşl r nda biri erkek bi: i 
kız iki yavru ağlıyorlar. Bunlar 
Saime Hanımın çocuklarıdır. 
Bir yatakta ihtiyar bir kadın 
inliyor. Bu Saime Hanınıın 
omuzundan yaralı olan annesidir. 

Soldaki odanm kapısı aralık 
durmaktc1dır. Açılıyor, manzara 
§U: 

Karşıda demir bir haryolaıı 
bulunan basit bir oda. Duvarda 
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rcsımle?", bir ta rafla aynalı ma· 
sa, yerde bir seççade, ve seç
çadenin üzerinde parçalanmış , 
eHatul'l renkli gömlekler, bal
dırl<m '">ğranmış, çml çıplak 
kanlar ç.nde yatan genç bır 
\,ad ın ölüsü. ( Tabarin) in gülü 

Sa!me. 

1930 
dur. Şoföriükle takside ·çahşarak 
maişetini temine çalıııyordu. 
Evvelce bir kadınla evlcnmiı, 
mütemadiyen igfal edildiğinden 
buşanmış sonra Saimeyi severek 
onu 14 yaşında kızken almıfhr. 

Saiınc kimdi? 
Saime börekçi Ali ile Yahudilik

ten mühtediye Makbule Hammın 
izdivaçları mahsulüdür. 21 yaf-

Karyolada üzerinde krem fa
nilasile bağırsakları dışanya 
çıkmış, kolu kırılmış, her tarafı 
delik deşik ağzından burnundan 
kanlar gelmiş vaziyetile yü~ü 
traşlı bir genç. Artık hayatla ala
kası kalmıyan açık gözleri, te
kallüs etmiş adelelerile kanlar 
içinde yatıyor. Bu da Hikmet 

Şevkidir. 

. larmda gayet güzel, İstanbullu 
bir kadındır. Babası son sene
lerde kötürüm olmuş geçenlerde 
ölmüştür. Annesinin pek serbest 
hareketlerine şahittir. Saime Böy
le bir terbiye altında ve ihtiyaç 
içerisinde evlenmiştir. 

Yetişen polislerle tertibat alı
vorlar. Adliye hadiseye vaziyet 
~diyor. Bir taraftan katil kara
kola, yaralı kaynana Makbule 
H.hastaneye, maktüller morga 
naklediliyor. 

J\1aktüllerin yaziyet1eri 
Hikmet Şevki, çok feci vazi

yettedir. Vücudunun muhtelif 
yerlarinde 16 biçak 3 kurşun 
yarası bulunmuttur. 

Mevti imtaç eden kalbin üze
rine vurulan kama darbesidir, 
vücudunun diğer mahallerindeki 
bıçak yaraları tasavvurun fev
kinde fecidir. Sol kolu bileğinden 

dirseğine kol kemiği görülecek 
şekilde yarılmış, darbenin şidde

tinden kemiği kırılmış kamından 
. aldığı darbelerle bağırsakları 

dışarı çıkmıştır. 

Saimenin vücudunda üç kurşun 
vardır. Katilin karısını yere yatı
rarak buğ3Zma ateş ettiği an
laşılıyor. Bu kurşun kadının 

kafa tsmdan çıkmıştır . Diğer 
kurşunlardan birisi kalbine, 
diğ eri karnına tesadüf etmiştir. 
Sel baldın i ~ i büyük darbe il,. 
,.a ıi nıştı. Bir kama zarbesi de 
~Öucğ inin biraz altında bulunmak- 1 
tadır. 

Katil kimdir? 

İki evlilerin hayatı 
İki evlinin hayatı hır gür 

içinde geçiyor. Saime kocasını 
savmemektedir. Rabıtayı ida
meye iki çocuğun mevcudiyeti 
de kafi değildir. Kadın kocası
na ihanete başlıyor. Kavgalar 
oluyor, nihayet büyük bir kav
gadan !onra Cemal İstanbula 
gidiyor, bir sene buraya gelmi
yor. Bu vaziyet, heveslerine 
mağlup olan Saimeyi her kesin 
bilhassa paranın . kadını yapıyor. 

Tabarinin gülü 
Saime Tabarin bara giriyor. 

Az zamanda barın gülü unvana· 
nı kazanıyor. 

Artık Saime değişmiştir. Bu 
sırada yani iki ay eVYcl barla 

alakasinı kestiğini görenler ko· 
casının İstanbuldan döndüğünü 
anlıyorlar. 

Barışalın1 ! 
Filhakika Cemal Etendi ls

tanbuldan dönmüştür. Sajmeyi 
sevmektedir. 

G"l bartşalun cl;y• y•lva .. vt'lr 

Kadın bilakis ayrılalım diye mah
kemeye talak davası açıyor. 

Birgün rededilmekten muğber 
olan Cemal nasılsa girebildiği 
evde kaynanasına, karısma deh
şetli bir sopa atıyor, müteakip 
günde kansı kendi aleyhine, bir 
hakaret ve işkence davası açar
ken o da kaynanası aleyhine 
karısını fuhuşa teşvik davası a-

Saime,Hikpıet Şevki ile tam;.ıyorlar 
Evvelce Cümhuriyet tiyatrQıuna 
loca komşuluğu ile baılayan 

alaka bir gece Saimeyi Hikme
tin Lozan palastaki odasına gö· 
türüyor. Münasebetler tekerrür 
ediyor. 

Dün gece 
Hikmet dün gece saat 21 de 

arkadaşlarile' gülüşerek matbaa
dan ayrılıyor, yemeğini Karpiçte 
yiyerek ıaat 22 de Saimenin 
evinin kapısından giriyor. 

Evde telaş 
Hkimet yukarda manasız bul

duğu bir telişa şahittir. 
Kendiıine dün gece Cemalin 

evin daraç.asına çıkmak için çivi 
çaktığını bekçinin gördüğünü 
söyliyerek evde çok durmaması 
rica ediliyor. 

Hikmet cevap veriyor: 

- Ben ölürsem zaten sizin 
evde öleceğim. 

Derhal Saimenin odasına gi
rerek soyunmağa başlayor. Sai
ma ile yatıyor. 

Sabah 
Evin halkı uykuda. Saat 6 ya 

yaklaşıyor. Bir cam şangırtısı 
sakak kapısmda bir takırtı ve 

bir atlayıf. Cayriye aman diye 

bağmyor. Sofada tehditkar bir 

ses. Bu Hemaldir. Bir elinde 

tabanca ile kaynanasının odaamı 
açarak: al ulan kahpr, bu ka-

dını sen bu hale getirdin diyor 

ve iki el silah atıyor. Öldüğünü 
zaneettiii kaynanası yaralanı
yor. 

Saim enin odasmda hareketler, 
kofuşmalar vardır. Cemal Sai-
ım;ulu b"l-.n..tni \1 kılıtJi odayı 

tekmelemiye başlıyor. Kapı kı
rılıyor, kadın karyoladan fırlı-

yor, Cemal çığlıklar ve feryat-
1ar arasında tabanca ve kama

sını kullanarak her ikisini kat
lediyor, sonra odadaki çocukla· 

nnı okşıyarak erkek çocuğuna 
ıöylüyor: 

-Sen de baban gibi namuslu 

Cemal Efendi Saimenin yedi 
senel·k nikahlı kocasıdır. İstan
bullu 35 yaşındadır. Kendisini 

çıyor ve harekatını takip ediyor. ol e mi ••. 
muhitine uysal ve namuslu Hikn1et Sevki _Saime Badehu kapıdaduran komisere 
tanıtmıştır İstanbulda İma- ~ 1 
!a~ tı h" r bı· v'e m"'.<t t binden mezun- İşte bu s._ayıh ·g···ün~n birinde _!eslim o::,y,wo::, 
' ... ' - -- -·-- -111 ııı111ıtnııı1111ııııtıı111 
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M .6. 9_~ <:--..: - Sait Efendi birader ••• 

~- ' O biraz teaccüple : 

1 
..A.. ~ - Adımı biliyorsunuz? 
~.. - Nasıl bilnıem.. Ben sizin 

'i AKrı ın tetrikası: 162 
Ya.zan : Hüseyin Rahmi 

Şoför Sait.. İşte mutlaka o 
olacak.. Yan gözle bana baka
rak güldü. Bu tebe.§sümile, ara
basında müşteri bulunduğundan 
heni alamıyaeağını anlatmak is
tiyordu. Beni otoya binmek isti
yen bir müşteri zannetmişti. 

Otomobil önümden süratle 

Ben - İşte ona yetiıec~ksin. 
O nerede durursa ıen de ora
da eğleneceksin ... 

Şoför benden bu talimatı a
lırken vakit kaybetmemek için 
öndeki hedefe doğru arabasını 
koıturuyordu. 

Çok sürmedi 1673 numaraya 
yetiştim. Iri bir nefes alarak 

kaçıyor. Ben arkasından var otomobilin yumuşak döşemeleri 
kuvvetimle saldırıyorum. Fakat üzerine kendini bir bayğ•nlik 
bacaklar makine kuvvetile yarı- gevşekliğile sahverdim. Yayıl-

? dım kaldım.. Bir biri arkasına şabÜir mi Aramız açıldıkça 
açılıyor. Hemen hemen gözleri- bir kaç oh çektim· Takip ışi 

arbk benim bacaklarımdan 
min önünden 1637 numarayı diğer bir pıakineye tevdi edil· 
kaybedeceğim. Bu saniyede ona mişti. Kilyoıa kadar gitsek 
yetişemezsem yine _bir t~~adüfün ben artık yorğunluk çekmiye-
lutfüne intiıaren kım bılır daha cektim. 
kaç gün bekliyeceğim... . . Önümüzdeki arabayı gözden 

Ben bu birkaç sanıyenm kaybetmek tehlikesi de kalma-
ıçıne sığdırılan kcşmekeıte mıştı . 
iken o esnada caddeden boş Çok şüktir yolu~uz Kilyosa 
g eçen bir otomobili durdurarak kadar uzamadı . Önümllzdeki 
içine atladıD.J. araba Şişlide büyük bir binanın 

Şoför - Nereye ? önünde durdu. İçinden iki müı-
Ben - Önden giden şu ye- teri indirdi. Ben hemen asabımı 

--~---------.:...._ _ _...._ ___ ı_ ____ ..,. t6' 

eski doıtlarmııdanım.. O, dik
katli dikkatli yüzüme bakarak : 

- Hatırlıyamıyorum .•• 

- Beis yok... . 
- Beni nereden tanıyorsunuz ? 
- Şoförler balkın ~ir kı~mın-

ca maruf kimselerdır. Sızden 
bir şey soracağım. 

- Buyurunuz ..• 
- Siz üç gün evvel araba-

nızda geniş mantolu şişman, 
ihtiyar bir kadın taşıdmız mı ? 

Şoför Sait biraz düşünerek : 
- Evet ••• 
- Onu nereden aldınız? Ne-

reye indirdiniz ? 
- - Emin öniinden aldım ••... 

Beşiktaıta Ihlamurda bir kona
ğın önüne indirdim .. 

- Kendimden başka kimse· 
ye taallUk etmiyen bir sebeple 
ben o ihtiyar Hanımı arıyorum •• 

- Olabilir ... 
- Beni buradan alacaksın. 

O Hanımı indirdiğin konağın 
önünde indireceksin .. 

- Peki fakat Maçka tarikile 
gideceğiz. Bir eve teslim edile
cek bir paket var da .•• 

- Beni o konağın önünde 
indir de hangi tarikle gidersen 

Katilin ifadesi 
Katı l büyük bir teessür içinde 

şunları ıöylemiştir: 

1 -~rı umumla 

- Ne yapayım . Karımı sevi· 
yordum. Bonun böyle oruspu 
olduğundan haberdar değildim. 

Söylediler. Yakaladım. Ne yap · ·ı 
tığımı bilmedim. ı 

Tıbbıadli yapllğı muayenede 1 

mücamaanın vukuunu tesbit 
etmiştir. 

Cenaze merasimi 
Hikmet Şevki Beye mütevazi 

bir cenaze merasimi yapıldı. 
Dahiliye vekili yolda cenazeyi 
selamladı. Muhtelif vekaletler 
kalemi mahsus müdürlerini 
göndererek canaze merasimimine 
iştirak etti. Kabre çelenkler 
vazolundu. 

* Hikmet Şevki Bey, otuz fiç 
otuz dört yaşlarında bir gençti. 
İstanbulda doğmuş, Aptülhamıt 
devrinde Çanakkale muhafız
lığında bulunmuş olan topçu 
Şevki Paşanm oğludur. 

Galatasaray lisesinde tahsil 
etmişti; buradan ayrıldıktan son
ra talim ve tahrir hayatına 

girmiştir. 

Hikmet Şevki Bey Adananın 

milli hükumet tarafından işga
linden sonra Adana lisesi F ran
sızca muallimliğine tayin edil
miştir. Hikmet Şevki Bey Ada
nada bulunduğu zaman orada 
Türk sözü gazetesinin yazı mü
dürlüğünü de yapmıştı . 

Hikmet Şevki t1ey, ciğerleri 
zayıf olduğu için tedavi edilmek 
üzere lstanbula gelmek mecbu
riyetinde kalmış ve Adanadaki 
vazifesinden istifa etmişti • 

• ...... fts.. •• ı.. cır-ı.J:l . a.--

muhtelif gazete ve mecmualarda 
makale, htkiye ve roman tef
rikası neşretmiştir. İzmirde 9 
eylul aergisinin ilk açıldığı sene 
bir arkadaşile birlikte 9 eylul 
sergisi gazetesini neşretmişti. 

Uzun bir zamandanberi de An· 
karada Hakimiyeti milliye ga
zetesinde yazı işleri müdür mu
avinliğini yapıyordu. Son gün
lerde lzmirde Yeni uır refikımız 
«Dikenden dikene» isimli bir 
romanının tefrikasına başlamak 
üzere idi, İstanbulda da " Ke
sik saçlar ,, isimli bir romana 
kitap halinde basılmakta idi. 

Hikmet Şevki Bey halük, iyi 
kalpli, çalışkan bir arkadaştı. 
Dostlarını Ye dostlarile latifeyi 
severdi. 

Bundan bir kaç sene evvel, 
lstanbulda bulunduğu sıralarda bir 
gün öldüğü ve gömüldüğü ha
berini etrafa yaymış, arkadaş· 
larınm yüreğini oynatmıştl. Bu 
haberle çok müteessir olan dost
larından birkaçı annesine ve 
kız kardeşine taziyetlerini bildir
mek üzere Yakacıkta oturmakta 
oldukları eve gitmişlerdi . Bu 
ziyaretçiler arasında bulunan 
Darülbedayi san' atkarlarından 
l.. Galip Bey hazin ve müteessir 
bir hitabe irat etmiş, bu nutku 
gizlice dinliyen Hikmet Şevki 
Bey gülmekten kırılmıştı. 

M. Meclisinde 
Ankara, 2ö ( A.A ) - Büyük 

Millet Meclisı bugün Reis vekili 
Nurettin Ali Beyin riyase· 
tinde toplanmış ve ruznamede 
müzakere edilececek mevat 
bulunmadığından perşembe günü 
içtima etmek üzere dağılmıştır. 

M. Ford 

Mahmut Esat s. 
Adliye vekili Mahmut Esat 

Haydar Rifal B. aleyhine a~· 
tığı davasını, muhakernen~rı 
ilk celsesinde uzun bir nut tJ 

ile kendisi teşrih etti. 
Gazetemizin en az dört 51• 

d u· yıfasım dolduracak ka ar 
ıı· zun olan bu nutku, bu uıu 

luğu olmasaydı aynen iktib~5 

ederek yalnıı bitaraflık bi~~ı; 
yatını tamamile tatmin deg~ 
tarihi bir muhakemenin eJB 
bir vesikasını da testbit etoı~ 
olurduk. 

Şimdi biz bu sabrlarla Y'rı 
nutku hülasa etmiş olacağıı· 

Filvaki, nutkun yansı f'faf 
dar Rıfat Beyin Kadriye h•· 
nım muhakemesine telınib e' 

den sözleri içindir ve, teJllİ
edebiliriz, efkarı umumiye ıı•' 
zarında nafile bir üzüntudfJI 
ibarettir. t 

" Görülüyor ki cfimhuri1e 
kanunlarının Adliye Vekili il' 
fatile bana tanıdığı salahiyet· 
lerin hepsi, Kadriye Haoıll' 
ve arkadaşlarını baraet ettit' 
mek için değil, onlan son ket° 
teye kadar takip için kullanı~ 
tır.,, Demek ve buna inandırJll~ 
için Mahmut Eaat beyin dl t 
dafaaya girişmesi fazla kii~e 
değil mi idi? 

Kadriye Hadım hakkıud,lıl 
beraet kararım ilk defa bOf 
duran kendisidir; nakııd~ 
sonra beraet reyi gösterme~,, 
hakimlerin takibe memur eOJ' 
diğini de biliyoruz. eğer Pff,lı' 
mut Esadı suikasıtcalarla be' 

;~i<la-bu~fuılr~nı~;:-;;~; !'~ 
söyleniyorsa, o 0şüphe,,yı ~~ 
sözler ve deliller de, 10 ·~oj 
arkadaşlık mazisi de sil111 ~' 

" Şüphe ,, bir kere kıfY 
lık bir kalbin eseri olu~ 
bütün bu müdafaalar k 
şısında da susmazlar: •• ~ 
setir hareketleri! İşte hep ~ 
velden hazırlanmış tertibl'1' 
diye fıslıyabilirler! 

lf- i 
Hakikatte Mahmu Esat J'. 

böyle korkunç bir şüpeye ! ti. 
edilemez. Bu isim bir a~~ 
kipte zannı bükme çevı ~ 
için çalışmış, zannın beri~ 
neticelenmesi, hatta zan 
rinde kuvvetle yürünülilrk~ 
le, istenilmiş olabilir; btJ , 
usulede uygun olmayabilir.~ 
kat "en büyük Türk,.Un h•~ 
Türk dünyasının en kıyJll; 
bir emaneti olduğunu b 1 
bir Türküm!. Demek için rJ J' 

mut Esat Bey delil gösterJll 
mecbur eeğildir. . ~,t' 

O kadar ki aksi kanaat!"ııil'e 
ta Haydar Rıfat beyin ııb ~,il 
uğramış olmasma bile J70' 
olamıyoruz; bunu o kadı~ ,1 
yük, o kadar hayale ııl 
günah savıyoruz. 

Kadın hakı& 
e 

İki Hanım ma~ııet 
aza m ülaz i mı ol ı~t' 
Ankara, 28 (A.A.) - .. , ~ . ,. .. 

bul asliye mabkemesı .,.,ıı 

lazimliğine hukuk t11~5111e 
dan Beyhan H., Ankara ı<tı1' 
mülazimliğine gene !1; t•ri" 
z:unlarından Nezahet · 
muşlardır. . 9$ı ııl 
- -~-=-:ı-- t:'=nabrıl< "~ 
şehrimizaeki ı- ora 1 b"' 
dürlüğünün henüz 1~t~•r· M. F ordun Viyanadan sonra » .. 

--1- - ·-'"---"""-ftl.L.O...bi tı o 
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ediyorlar İzmirliler Seyri~ef ain 
~•beraldığımıza göre e~e~ lunca şaşırm~lar ~~~'vapur ne- ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

idaresini dava 
hi ki gün Sayrisefain idaresi rede?" sualine: uç saat ev- Istanbul murahhasları Ankara sanayı· 

y ne İzmirli bazı tüccar ve vel gitti, cevabıııı almışlardır. 
, tarafından bir dava açılmış SenelerdeJJ beri °!er'i olan 

t~~~;~tarda zarar ve ziyan tarifeye riayet etmemezlik yüz- kongresinin neticelerini anlatıyorlar 
a, lerce ,~lcunun ve kıymetli ihra-

'Çen hafta Mersin sür'at 
eı yapan lnebolu vapuru 

telif iskelelere yolcu çıkar· 
ıonra Küllük' e gelmiş ve 

~ 10 da buradan hareketi 
p ederken iskelede duran 
~ . ınahnı bile almadan sr' 

~ 7 de kalkıp u:ıak:kŞ-

lo Cı.,ar viliyetlerdeP v·vurun 
da kalkacağ'ıo• hjJ-tek ona 
~ Relen kalabalıJ, bir yolcu 

eti •e tüc(Clr malı getiren 
"-lı,tıla.. ıuJ<~~yi bom boş bu-

~Uammer B. 
• 
•ddiasınde 

cat .mtiasının zarannı mucip 
olrDŞ, gerek yolcular, gerek 
tıccar eşyası bir hafta sonraki 
postayı beklemek gibi iyi neti-
celer vermeyecek bir mecburi

yete düımüştü. Bu vaziyet 
karşısında tüccar ve yolcu grup
lan Seyrisefain idaresine bir 
protesto telgrafı çekmişler, diğer 
taraftan da muhakemeye mllra

caat ederek, zararlarının iade· 

sini istemişlerdir. 

dayak atıldıOı 
ısrar ediyor 

'-. ~'j;ar Muam_m_e_r_ B_._ m_e_s_e_· - -B-e-yle tek-ra_r_ görtiıtük. Şunları L' tai okuyucularımızın ma- söyledi: 
~ '-~ Muammer B. Izmir po- _ Benim dövüldüğüm o kadar 
~~ Ömer Bey tarafından kat'idir ki bunu müddei umumis ~olis merkezinde dövül- lik isterse hadisenin en canlı şa

~ilc.t'd~ia etmiş, bu hususta hidi olan Şükrandan sorabilir. 
""~ ıcrasına başlanmıştı. Hatta bundan maada şunu da 
~ltadarların bu tahkikat teessürle söyleyeyim ki Ömer B. 
' ~ t dair verdikleri mallı- karşısındakinin aciz bir genç kız 
')'detmiştik. olduğunu düşünmek nezaketini 

~"'! lla.zaran dayak tahakkuk 
....,, V ı bile göstermiyerek Şükranı da 

' 'f' i ayetçe Muammer 
~&desine tekrar müracaat dövmeğe teşebbüs etmiş, ona da 
~ 1b kararlaştırılmıftı. iki tokat atmıştır. Ben iddiamı 

U hususta Muammer her an için isbata hazırım .. , 

Y~ni ~nk~tim.i2 
t Ost 
eıı· tarafı 1 inci sayıfada l 
ok 'Yetine uyabilecek, oriji-

1tttrrıa tetbirleri ve propa-
'e atı Yapmak lazımdır. Me
.~a.r kütüpaneler teşkil 
~ l onra efendim, mektep-

}' erle b v l k . h 
tı..•• b' ag ama yanı er 
·~ 't~r rnektebin himayesi al
~. h.rnek.. Mektepliler bu su
~tr tatilde himayelerine 

~'-~köyde günlerini geçi
'~ tslar açarlar, halkı o
~ S!,onra mekteplere ası
' til,ı da kalem, kağıt, ki
"-..~' . ~k~ma yazma vasıta
\' 1tirılir, bunlar da bu 

· Gylere kadar gitmiş 
~~ •tt 
~•i ;İr cepheden . okuma 
l~d· ernokrasinin inkitafı 

~ d ır B · k t• ~"1 ' enam anaa ıme 
ltltjld 0krasi bugün başka 
~ lcitl e İnkişaf etmelidir ki 
) e~. 
~ tt Ole rı okuyabilsin. En 

ll dn llllla işi iktısadi va
~•t, h lelrnesile de alaka-

• QUt d 
~~ ki 8 a şunu da işaret 
~ . . fakir işçi ve esnaf 

•çın . t'd . .... , k 1P ı aılerden Da-
~'-''-ıı •dar bütün mektep
Lı biıd olnıalıdır. Yüksek 
~tırı•e ~enıür ve burjuva 

·}>f>r •nhisar tehlikesini 
lian '. 
~t~ eserleri yeni harf-
~ eliyiz? 
~el& b 
~ttha ~nce ilk hamlede 

• & 1'1'1'irle · · ı_ '1tılard rını çevirmek 
tdarı tan bilhassa Ame
\l ~lon Sikleri, Cek 
•~ Çe'1rnıeli b" . . . b ,..trleri 1 ~ ' ırıncının 

~~lllrırı aıımdır. lkinci
~"lalltd 1 alnıak kifayet e

l an Gor:k' b' 4ı11lld · 1 ızim için 
ır. Çünkü R o, us 

edebiyabnda zamanına nazpran 
ilerinin mümessılidir. Dostevi
yeskinin Asyailiğin mümessili 
olması gibi ... 

Bundan sonra filozofları, bü
tün 18 inci asır materealistlerini 
çevirmek lazım. Diyalektik ma
teryalistleri de keza çevirmek 
lazımdır. 

- Ya biztten ? 
- Bizden Fikreti çevirmek 

lazimdır. 

- Hangi noktai nazardan? 
- Çünkü bence Fikret ede-

biyatı cedidenin en ileri giden 
şairdir. Bunu müteakip halk şi
irlerini de mutlaka çevirmek 
lazım. 

Pek e.;kilerden çevirilme lü-
zumuna kani değilim. 

- Yeniler? 
- Onlara gelince ... 
Nazım Hikmet B. ilk defa 

düşünüyor ve diyor ki: 
- Esasen yeni harflerle on

ların hepsi yazıyor. Diğer ta
raftan çevrilmezse büyük birşey 
kaybedilecek harikulade eserler 
de yoktur ki ... 

A. Sırrı 
----~-

ihracatımız 

Ticaret corsası bir rapor 
hazırladı 

Ticaret ve zahire borsası ta
rafından ihracatımızın tanzimi 
için alınacak tedbirleri tesbit 
eden bir rapor hazırlanmış ve 
dün toplanan ticaret odası mec
lisinde de müzakere edilerek 
kabul olunmuştur. 

Borsa bu raporda mahsulatın 
tiplere ayrılmasını ve temizliğe 
itina edilmesini zikr etmekte 
ve bütün Anadolu ticaret bor
salarında bunun teminini iste-

A nkara büyük sanayi kon
gresine şehrimiz sanayi bir-

liği murahhası azası olarcık işti
rak eden birlik reisi Nazmi 
Muri bey .dün sabah Ankaradan 
şehrimize dönmüştür .. 

Mumaileyh dün kendiaile gö
rüşen bir muharririmize kongrede 
konuşulan başlıca maddelerle 
alman neticeler hakkında şu be
yanatta bulunmuştur: 

Kongre ne vaptı? 
- Muhtelif sanayi merkezle

rinden gönderilen 96 murahhasııı 
if tirakile aktedilen kongre bil
ümum s!nayiimızin inkikişaf yol
larını müzakere ve tesbit etti 
ve çok meşkur neticeler alındı. 
Bunlardan mühimlerini hulisa
tan arzetmek isterim: 

1 - Bütün sanayi müessele
rimize bahşedilen muafiyet, mu
amele vergisinin ağır ve tahrip
kir tesiri altında hiç mertebe
sinde kalmakta idi. Kongre hey
eti umumiyesi bunun için mua
mele vergisinin ilgasını kabul 
etmiştir. 

2 - Bundan maada makine 
maafiyet muamelesinin basit bir 
şekle ifrağı. 

3 - Cetvel haricinde kalan 
maddelerin talep tarihinden iti
baren bir ay zarfında ilgası. 

4 - Bulgaristan, Romanya 
ve Yunanistanda olduğu gibi 
--L ... b .. ı::..:.:n.oıayiin himayesi esas
larının ıslahı. 

5 - İstanbul şehremanetinin 
kanunun 9 uncu maddesi hilafı
na kurunu vustai olarak fabrika
lardan almakta olduğu okturuvamn 
kaldırılması meseleleri de görü
şülmüş ve aynen kabul edilmiş
tir. 

6l rapor okundu 
Kongreye muhtelif san'at mü-

Tayyare postas 

Berlinle lstanbul arasında 
işliyecek 

Bir mayıstan itibaren Berlin 
ile İstanbul arasında haftada 3 
kere olmak üzere tayyare potaları 
başlıyacaktır. 

İstanbul Berlin havai hattı 
yolcu, mektup ve paket nakli
yatı hususunda azami istifade 
temin ettirecektir , 

Bu hattın bir müddet sonra 
Ankaraya kadar temdidi düşü
nülmektedir. 

Berlin - İstanbul arasında işle
yecek olan « Sutp Hanza » şir
ketinin tayyarelerinden biri ev
velki giln Almanyadan şehrimize 
gelmiş ve dün Berline dönmüş 
tür. 

Kadınlar ve fırka 
Fırka vilayet heyeti yarın 

toplanacak ve kadınların ua
lıkları hakkında kazalardan ge
len evrakı tetkik ve fırkaya 
girmek istiyen kadınlar hak
kında karar verecektir. 

mektedir. 
Rapor hakkında İktisat veka

letine izahat vermek üzere 
meclisi idare azasından Ahmet 
Nuri B. bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

( 

lstonbul sanayi blrlltl reisi 
Naz.mi Nuri B. 

messilleri tarafından kendi sa
nayilerinin himayesi için cem'an 
62 tali rapor verilmiş ve bun
ların her biri ayn ayn dikkatle 
müzakere edilerek esaslan tes
bit olunmuştur. 

Sanavicllerin z.afe'ti 
Diğer taraftan kongrede ıeh

rimiz erbabı sanayiini çok mem
nun edecek yep yeni bir tarz 
kabul edilmiş ve bu suretle 
ticaret odasında sanayide mil· 
him bir mevki almışbr: 

Ötedenberi malüm olduğu 
üzere oda meclisini teşkil eden 
30 kişiden ancak 5 inin sanayi· 
cilercten' se~Hıtıe•t 'ti 
ile fabrikatörler arasında ezeli 

bir mesele idi. Kongrenin son 
heyeti umumiye içtimaında iki 
saatlik bir münakaşa neticesinde 
bu da halledilmiş ve bir muhalif 
reye karşı 95 murahhasın ittifa
kile İstanbul ticaret odası mec
lisinde azanın nısfı olan on be
şinin bilfiil müessesei smaiye 
sahibi fabrikatörlerden intihab 
kararlaştırılmıştır. 

MiJ.stakil Sanayi odan 
lhzım mı? 

Bazı taraflardan müstakil sa· 
nayi odaları teşkili hakkında 
vuku bulan temenniyata lstanbul 
sanayi birliği iştirak etmemiştir. 

Umumi bir içtima yapılıvot 
Kongreden aldığımız intibalan 

birlik azalarına tebliğ etmek için 
pazar güuü bütün erbabı sana
yün iştirakile büyük bir içtima 
aketdilecek, bütün raporlar ayn 
ayrı okunacaktır.» 
Krepdllıin fabrikatörleri 

bug6.n toplanıyorlar 
Okturuva yüzürden Şehrema

netince haciz vaz'ı isteten Krep
döşin fabrikası sahipleri bu sa
bah dokuz buçukta birlikte bir 
içtima yapacaklar, ~u muame
lenin haksız olduğundan bahse
derek makamat iliyeye şikayet 
telgrafları çekeceklerdir. 

RomC!_nyalı ayan 
Bir hafta evel lstanbula ge

len Romanya ayan azasından 
M. Soyneık ve meb'us M. Va
ıueıko bup Romanya vapuru 
ile Köstenceye gideceklerdir. 

Fuhuşla yeni bir şekilde 
cadeleye balanıyor 

mü-

Bevoğlunun mahut 5okalclarındaki mahut evlerden biri 

Hükumet merkezimizden ge- hane kalmıyacaktır. 
len telgraflardan öğren- Badema umumhanelerde içikili 

diğmize göre, Ankarada fuhuşl.a eğlenceler de yapılmıyacaktır. 
mücadele talimatna~esinin_ tat.~ı- Y ~p~ığımız tetkikata göre 
kine başlanmış ve bır tanesı mus. şehrımızde b. .... .ıdma müsaade 
tesna olmak üzere bütün umum- edilmiş 90 umumhane vardır. 
haneler kapatılmıştır. Sermaye Bunlardan altısmm sahibi 
kadınlar memleketlerine gönde- Tür~ diğerleri gayri müslimdir. 
rilmişlerdir. . ~ . Galatada bir kaç sokağa ve 

Talimatnam~ hen?z. vılayetı- Beyoğlunda Bayram, Abanoz ve 
mize tebliğ cdılmemıştır. F eridiye sokaklarına taksim 

Ankarada olduğu gibi şehri- edilmiş olan bu evlerde 800 
mizdeki umumhanelerde set edi- kadar vesikalı fahişe bulunmak
lecek değildir. Yalnız bundan tadır. 
sonra umumhane açılmasına ve Bunlardaki kadınlar gün geç
evlere yeni sermaye alınmasına tikçe azalmaktadır. Alikadar
müsaade edilmiyecektir. Sermaye lara [nazaran bu tenakusun 
kadınların buralardan çekilme- sebebi ziyaretçilerin azalması 
leri ve yeni ev açılmaması dola- ve yeni fuhuş talimatnamesınin 
yısile bir kaç sene sonra umum· tatbiki keyfiyetidir. 
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W2A\~JJ1! 
Köprü mürôriye

sinin ilğası 
Dahiliye Vekili ŞUkrll kaya 

Beyin teklifi ile B. M. 
Meclisinden tastik ve kabul 
edilen kanun mucibince İstan
bulun köprü müruriye resmi 
kalkmıştır. Nihayet bu hafta 
içinde İstanbul halkı boyunla
rında teneke kutular asılı tah
sildarı köprfi başından kalkmıt 
göreceklerdir. Telaş ile buradan 
gelip geçerken Emanet hesabına 
kendilerinden her geçişte kır
kar para almak için yollarını 
kesen bu adamların verdikleri 
rahatsızlıktan kurtulacaklardır. 
Bundan sonra ecnebi ziyaretçi
ler de İstanbul köprüsünü gelip 
geçerlerken dUnyanın biç bir 
tarafında tesadüf etmedikleri 
guip manzaralar ve müamele 
karşısında mütehayyir olmiya
caktır. 

Hakikati halde köprü Beyoğlu 
ile lstanbul araıında halkın mU
rürunu teshil eden bir vasıta
dır. Fakat bu vasıtanın mahiyet 
itibari ile alelade bir büyük cad
deden farkı nedir? Um•-niyetle 
caddeden serbest, serbest gelip 
geçen halkın köprüye . gelince 
önUne bir sıra tahsildar dikil
meıi mantıksız bir işkence de
ğilmidir? Bununla beraber Oı
manlı imparatorluğu devrinde 
her nasılsa teessüs eden bu 
sakim usul uzun seneler zavallı 
lstanbul halkım her gün bizar 
etmiştir. Her tUrlU şikiyetlere 
rağmen o devirde bütlln dün
yanın gözleri önünde güzel 
İstanbul tehrine kurunu •ustai 
bir manzara .. eren bu hal devam 
edip giderek bugfine kadar 
gelmiştir. Cümhuriyet hükume
tinin memleket hesabına mucibi 
hacalet olan bu garabeti ber
taraf etmesini büyük memnu
niyet ve takdir ile kaydederiz. 
Köprüden geçenlerden kırkar 
para almak iç.in yollarının ke
silmesi yalınız ıekil ve manzara 
noktasından çirkin bir usül ol
makla kalmıyordu. Bu tarzda 
kırkar para almak için hazan 
köprüden geçmek istiyen bir 
kimsenin vapur kaçırmasına 

sebebiyet verebiliyor, Boğaziçine 
yahut Kadıköyüne gidecek olan 
bir kısım halk mesela akıamın 
geç vakıtlarında va yahut kışın 
soğukları arasında köprü üze
rindeki iskelelerde beklemek 
mecburiyetiu_de kalıyordu. 

lstanbulun 87 senelik hayatını 
bu suretle rahatsız eden bu usul 
artık tarihe karışacaktır. 

Köprü mllruriyesinde halkı 
muz.tarip eden şey şüphesiz ve
rilen paranın miktarı değildir. 
Herkes köprüden gelip geçer-

} orıma11r n•t•e/k.ı : 

VAKiT 
29 NiSAN um 

Muharrırı : Ömer Rıza 

Müfrit şiilik bir perde 
olarak ·kullanılacaktı 

Bu perde arkasında vasi bir teşkilat 
vücude getirilecek ve her din 

aleyhinde çalışılacaktı 
-25-

lbni Meymunun babası, bir için çalışmaları belki akla sığabilir. 
rivayete göre, medresede yetiş- Halbuki Meymunun dinsizliği 
miş, o zamanın ilmu irfanmı tah- böyle halis ve menfaattan azade 
sil etmiş bir fakih, yani bir şe- bir ictihat değildi. Onun dinsiz
riat ilimi idi. Fakat bu din ali- liği daha fazla dünyevi bir 
minin ilmi ve sarığı onun zahiri takım menfaatları istihdaf edi
kisvesinden ibaretti . Onun iç yordu. Bu dünyevi menfaatları 
yüzü dıı yüzünden bambaşka kendisi değil, daha fuJa onun 
idi. Çünkü Meymun, hakikati oğlu ifade etmişti. 
halde, dinsizdi. O zamanın ta- Bu menfaatları ifade etmek, 
birile, bu adam zındıktı. Onun sonra bunları tahakkuk ettir
işi gücü dini nasları ve dini hü- mek kolay değildi. Meymun 
kümleri tezyif idi. Onun gibi bunları sarih ve maddi bir 
düşünenler, onun evinde topla- şekilde görmüyor, bunları 
nırlar ve onunla sohbet ederler- hayal mey al seziyor ve sezişle
di. Bu din kaydinden · sıyrılan rini müritlerine anlabyordu. Müf
adamlar Meymunun evini ken- rit bir İran milliyetperveri olan 
dileri için bir mahfil tanırlardı. ve Mecusiliğin bütün aksiilamel-
F akat bu adamlar yalnız fslıimi- lerini yaşıyan Meymun, İslamiyete, 
yetin düşmanı değildiler. Bunlar Hiristiyanlığa ve her dini siste-
her dinin hasmı idiler. me isyan etmekle franın eski 

Her türlü dini iman onlara şanü şerefini ihya, İranın halis 
göre ancak tezyif ve ancak teh- ve ıstiklalini temin edeceğini 
zile şayandı. Fakat bu adamlar anlıyordu. Bu istiklal ve bu ba-
İslimiyet muhiti içinde yaşadık- las ile birlikte Mecusılikte yeni-
larmdan bilhassa İslamiyetin den dirilebilirdi. Meymun için 

bunda bir beis yoktu. düşmanı idiler. Onlan en çok · 1 Asıl mesele hariçten gelen mecı.gul eden mevzu slimiyetti 
Y dinleri eı:mekte ve bunlardan ve İslamiyetin akideleri idı. He-

kın:tulmaktl . "'.Bı' ..... --L: ...ı:-'-:
defleri ba,__,_,-k:..ı.JeJ'i ?ı'•l,..nua\,h.. aen kurtulm1ik için en müess_ır 

Meymun ile arkadaşları her çare dinsizliğin neşri ve her 
gece toplanarak dini akidelere tarafta tamimi idi. Meymun bu 
karşı ne şekilde propaganda ya- tem eli atmak için çalışıyor ve 
pacaklarını ve bunları nasıl sarsa- işin gerisini kendisinden sonra 
caklarını müzakere ederler ve ona gelecek olanlara bırakıyordu. 
göre kararlar verirlerdi. Muhit Netekim onun oğlu işi daha iyi 
İslamiyete ısınmış ve onu ka- anlamış, babasının maksat ve 
bul ederek her türlü taziz ve ih- ve gayesini tesbit etmiş, baba
tirama liyık görmUştu. Böyle sının topladığı adamları bu yolda 
bir muhitta açıktan açığa dinsiz kullanmışb. 
görünmek çok tehlikeli olurdu. Fakat Meymun yalnız temeli 
Halkın asabiyeti böyle bir ha- kurmakla kalmadı, dinsizlik pro-
reketi hemen bastırırdı. O hal- pagandasını terviç için bir takım 
de başka bir tedbir bulmak yollaı·da bulmuş , ve bunları 
gerekti. Meymun ile aa kadaşları adamlarile birlikte kararlaştır-
düşünmüşler ve kendilerini mıştı . 
tehlikeden koruyacak tedbiri Bu kararlara göre onun adam
bulmuşlardı. Öteden beri lran ları ve taraftarları her muhitin 
Şiiliğin karargihi idi. O halde mizacına uygun bir vaziyet alacak
bu mezhebi perde olarak kullan- lardı. Serbest muhitlerde bun
makta bir zarar yoktu. Bu perde lardRn daha serbest, dalıa hür
arkaıında din düşmanlığı pro- endiş bir kimse hulunmıyacak, 
dagandasını türlü türlü şekılle- bu açıklık ve hürendişlikle ta-

raftar kazanılacaktı. Kapalı mu-
le neşretmek kolaydı. hitlerde iş başkalaşacak, burada 

Meymun ile arkadaşları uzun propagandacılar evveli herkesin 
dü~ünçelerden sonra buna ka- emniyet ve itimadını kazanmak 
rar vermitler ve zahirde müfrit için son derece zühdü takva 
şii görünerek kendi mezheple- gösterecekler, bunun sayesinde 
rini neşre başlamışlardı. itimat kazandıktan sonra ele 

Fakat dinşiz olmaktan ve geçirebilecekleri ve kendilerin
rastgele dinsizliği neşretmekten den istifade edecekleri şahsiyet
ne çıkardı'! .. Elbetta bu işin de leri tayin ederek onları fırkala
bir gayesi ve bir neticesi olmak rına alacaklardı. Fırkaya alman 

.... _... .••••• ·-········· ... ···········-·············· b d I her şahsın bir menbaı varidat 
M tb t 'd · b h · · icap ederdi. Şayet u a am ar ki a ua ı areı e ıye11 teşkil etmesi ve sır ta ar adam 

t f dan el ·ı.a. için dinsizlik bir hidayet ve 
ara ın g en ı 11nı res- dindarlık zalalet ise bunların olması naıarı dikkate alınacaktı. 

midir : mahza insanlıgw ı yola getirmek Meymun bu şekilde işe bat-
Muahazei edebiye nımile l b' müddet bu işle 

ve mahza bir hayır işlemek amış ve ır 
bir müddettenberi Vaktt Ye meşgul olduktan sonra her şeyi 
Tercümanı Hakikat gazete- ken verdiği bir kaç kuruşu me- oğluna miras bırakarak dünya-
leri beyninde cereyan eden sell vesaiti nakliye Ucretlerine dan çekilmişti. 
mübahısat haddi marufu zam edilirse memnuniyetle vere- Tedbirli ve zeki bir adam 
tecaYÜZ etmİf olmasma cektir. Bu noktai nazardan köp- için, bu pek mühim bir mirastı. 
mebni mübahasei mezkQre- rü mUruriyesinin kalkmış olması Meymunun oğlu ise babasından 
ye hitam verilmesi zikrolu- ıehrin belediyesi için herhangi çok ilerde, babasından çok zeki 
nan gazetelerin •eJıliplerine müşkülatı mucip olacak değildir. ve kudretli bir adamdı. 
tenbih olunur. .Alelımct .Asım Bitmedi 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Bir dert daha 
''Aziz bir cemiyet" bathklı 

yazım talihli imiı. Ben 
onunla sade kendi duyduğum 
acıyı anlatmak istemiıbın. Me
ğer ıeaimin haaaa pnU. kub
belerinden akisler toplanuaıı 
mukaddermif. Heyecan karle
ıim Fahri Can, hem derdi daı. 
ha kuvvetle teşrih hem ilacı 
ikmal etti. Ufla peynir gemisi
nin yUrOmediğini, yOrOyemiyece• 
ğini ı6yledi. Arkamızda bırak· 
tığımız senelerin ağır ve paalı 
zinciri tam bir kııırhkla yığıl

mıı duruyor. 
Bu kadar yıldanberi altında 

inlediğimiz "verem,. e karşı ta
kındığımız silAblar hanı? Bu 
hastalığa tutulanlann yllzde ka
çını kurtarabiliyoruz? Dert niçin 
devam ediyor? 

F abri Canın b.aklı olduğuna 
hadiselerden daha beliğ pbit 
olur mu? Ben, tek batına yU
rOyecek kuvvetli bir fikri tut
mak niyetile bu satırları yaı• 
mı yorum. 

Anlatmak istediiim baıka bir 
dert var. Bir dert ki zaman za
man bu cemiyetin nabızlarını 
koşturur, aletini ytikseltir ve 
beceriksizlik yatağında bir uyku 
hastası betbahlığı ile yabnr. 
Bu yeni dert, batta bulunanlann 
kendi kafalannın doiuramadığı 
fikirlere ebmmiyet vermemele· 
ridir. 

Meseli, itle doktor Fahri Can 
çok ameli ve pek faydalı bir 
kaynak gösterdi. Senede on iki 
milyon okka rakı içiliyor. Okka 
başına on kurut alabm. Verem 
'-'"' .... ' ' ,...,. 1nua .a..ı.vvvvo U.•• .,._ 
zanır.» Dedi. 

Zehir, zıkkım... Her neyse 
mademki bu nesneden on ilci 
milyon okka içiliyor, ıu halde 
Ali pqa nasıl oluyor da: "Biz 
daha metru yardımlarla iıimizi 
görmek isteriz. Falan filan• diye
yebiliyor. Verem bu memleketi 
bir taraftan kınp geçirirken bir 
taraftan da bu garip zihniyetlere 
mi kurban olacağız. 

Paıa, paşa, hissinizdeki güıel
liği duyuyoruz, fakat bu hissin 
güzelliğinden çok zararı var. 
Keşke insanlar rakı içmeseler 
ve ona verdiklerinin onda birini 
zehirden kurtuluşlarının kefareti 
olarak verseler! Bunlar gUzel 
duygular, ama zararlı fikirlerdir. 
İçiyorlar... Hem ok~asını dört 
yüze alarak içiyorlar. Hakikat 
budur ve yaııyacak fikirler, 
yaııyan hakikatlar üstüne ku
rulur. Bir hayır cemiyetinin 
başında çalııan paıa bu noktayı 
herkestea daha evvel sezip gör· 
melıydi. Onu yaradıcılık yolunda 
bu kadar geri görmek ne acı 
bir şeydir! Memlekette bu dü
şünce de ayrı bir dert, başka 
bir yürek sızıdır. 

Zavallı Hiknıet ! 
zavallı Hikmet Şe~ld~ I 

bir kurıun Ankat ,,ı 
lııan bu şirin arkadaflıDlll 
mızdan kapb, ebediyete 

Hikmet bundan birk•~lt 1 
evvel öldüğünü ipa edeJP 
kadqlannın nasıl nztıl~~ 
glSrmllş, bıyık altından ~ ~ 

Ke,ke bu seferki baba' 
6yle bir litife olsaydı 1 

.. * 
Uçüncü kule _,J 

s-kırköyUnde de bir Y"") 
kulesi yapılıyorındf · ı 

da tallhtalau°"\ca lstan.,..J ' 
kuleli olacJc. Bu meaelefİ ~ 
sine sorduk : 

- Ne haJf.tt4 """:,,~ 
dedi, şehir eakid~ y_. 
idi. Diye cevap .. erdi. 

Bir bqkuı: f 
- Galata kulesi yu..I. 

atacak da onun için -1 
kuleye ihtiyaç. oldu. Deci> 

Nibay"t Bakırk&ylü ı,r 
dığımıı da dedi ki : 

- Bizim klSylülerin 
kuleden hoşlanırlar, o,; 
yapılıyor. Yeni yapılaıı 
ismine Beyaz kule d 
düıünülmektedir. 

* Alay ••• 
K ÖP.rft paruı kaldırıl 

latanbul balkı t 
yapacaklarmıf. 

Her halde l:>u alay. ~·1' 
ne eder, bir defa k&prUP"' 
çer ... 

Ôyleya, arayan, ıorallı 
lara asılıp para iıteyen o 
tan sonra niye .f eçmesiP' 

Beğenmedidl• 

Çocuk bayramının ~ 
poliı müdilril o..,a 

bir biçimine getirip 
Taksim merkezine tayİO 

Türk ocaği reisi O~JI 
cak da bir ihtilaf yoır
tif ayı bastırıvermif. 

İki hareketi de bei 
Çocuklar, bu hususlardl 
evvelki nesillere 

• 
Matbuat kon 
İstanbul Matbuat c j 

den: İstanbul Matbua~ 
heyeti umumiyesi 30 ı'I. 
Çarşamba günil saat . 
cemiyet merkezinde iç 
cektir. Muhterem aıattl 
rica olunur. 

lerdenevvel bize imd~ 
imdat. Hastane, displ".' 1 

gıda temin edecek p;, 
Müzakereler, projeler ti 
yeter. 

Nrsan 
1930 

,,,,., 
Gane~ın J~u~u: 5,03 - IJdff 

Ayın doAuıu : 5,15 

Verem, bizi 6ldUrUyorken ona 
karşı tutaca;ımız kalkanın hangı 
demirden d&ğOldOğftnü düşüne
meyiz. Ölüm karıısında katil 
bile din, ahllk ve kanun gibi en 
derin köklü Oç mahkemenin hu
zurunda vazife sayıhrken rakıdan 
resim almamak davayı medrese
ye dnıOrmek olur. 

Bıçağın keskin soğukluiunu 
boynumuzda duyarken, uzun dü
şOnceye, zOhdi titizliklere vakit 
kalmaz. Yokaa tayyare iane.inde 
olduğu ifibi bunun için de mi fetva 
çıkartacağıı.? 
Merkeıle~en, umumlme~e~ 

Namaz • .ıııtl~,ı". 
•"'-" Ôtl• lkııad• Alıt9: _, 
3,25 lZ.11 11.02 1•

0 

... ~
Bugünld' ~"' 

Hava bugün /Ja/ut/ıı '!!!.' 
UJÜ~'1'0SS t ~iddtlff. ""-' 
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~manette: 

lşten el çektirilenler 
l(~~anetin Bakırköy veznedarı 
aınıl ve tahsildarı Osman Rem

ıi efendilere Emanet teftiş he
~tince itten el çektirilmiştir. 
;ınlar zimmetlerine para ge
Çırıniflerdir. Haklarında lüzumu 
llnılıakeme kararı verilmiştir. 

Su şişelerini teftiş 
Menba sulannın şişelere dol

dtırulurken sıkı bir teftişe tabi 
t\ıtuıınaıı, şitelerin ağızlarında 
bulunan bandı olların tarihlenme
ai, tİfelerin ayni miktarda su 
tltbilnıelerini temin hakkındaki 
C.11aiyeti belediye temenni kara
rı üzerine emanet muavinliği 
lttldkata başlamıştır. 

8u meselelerle beraber suya 
llarh konmak ta tetkik oluna
ttlctır. 

Körü parast 
kılkıcaoı hakkındaki emir 

henüz gelm"di 
köprü müruriyesinin kaldml

~aı hakkındaki kanun henüz 
~nete tebliğ edil~emişt.~r. 
~uriyenin kaldırıldıgı gun 
e-._net tarafından b •r tezahü 
~ Y•pılmıyacaktır. Bu hu~u.staki 

ber dün emanet r.rnhafılınce 
ttıc .. · d l . . c.ıp e ı mıştır. 

Vesaiti nakliyeden alınacak 
01-n otuz para biletlerin üzcri
tlt Sfirtarj vurularak alınacaktır. 

Taksin1 abidesi 
l'akıim abidesinin tamıratı 

~)ll1n or:tasına doğru ikmal 
tclUec '- b' .. -... . t"tir. Tamiratın ıtmesını 
~··;-\c.ı" bir heveti fenniye 
~ Uıdan abide tetkık t~dllecek, . 
b .~nikamn dokuz bin liraya 
n:lıg olan alacağı, tamiratın 

trinden bir kış geçtikten son-
1'~ "erilecektir. Meydanın tan
a&11ıi Muhiddin Beyin Ankaradan 
'•d r e ınden sonra başlanacaktır. 

~yakkabı boyacıları 
dt ihanet boyacıların kahveler
bı ve Cadde üzerlerinde ayakka
~ boy~nıalannı menetmek için 
\'r ıttihaz edeceği yazılmıştı. 
. ~karar ittihaz edilmiş ve dün
' itibaren hakvelen: tebligata 
~nmıştır. Boyacılar bundan 
ıc_~ a ya dUkkinlarda veya so
)'b· aralarında ayakkabı boya-

ıleteklerdir. 
t) --
~terdarl ı kta: 

1( 4 misil zam 
ı lıanç beyanname
e...: 
8.·• nasıl verilecek? 

l •ri11 • k ~t . cı ısım kazanç mükel-
ltıU1~h nıUessesat, şubelerinin 
bl& l> demin beyannamelerini 
~'1t~k elerin mensup olduğu ta
'-tcbıı d dairelerine vermiye 
""' r urlar. Bu beyanname
•l~erlceıi idarelerinin mensup 
~tlc İttit.hak~uk da!resine ~er
tillirı ~enlerın Malıye vekale-
~lirllı~•aade ve mezuniyetini 

8.ıaı, •n. evvel almaları lAzımdır. 
'-tı.t rıayet etmiyen müesse
qrt -~~tahdemin vergilerine 
~ta zanı yapılacaktır. Bu 
~ti alikadarların nazarı 

celbedilm · ti lf r. 
Yenı~ 

~.\ııad 
1 

brit fabrikası 
• o uda · · 

~--rıt E b . yenı ınşa edilecek 
.""'ı j.., .. alı rıkaaile inhısara ait 
ltl).: _ - •t 9 k 't ~r 'd erme üzere kibrit 

'

'bir ., 
1 

•resi umum mUdüril 
l\.evkep B d 

•ya . · iln akşam 
ııtmiştir. 

Adliyede: 

Casuslukla maznunlar 
Ivan Zilezol ve Osman · 

Nuri mahkUm oldular 
Türkiyenin harbe yarar me

vadına, kale ve istihkimlarına 
ait esrarı ifta cürnünden maz
nun olarak İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edi
len lvan Zilezof, lvan Ştekaf, 
Osman Nuri ve Mustafanın mu· 
hakemeleri bitmiştir. 

Muhakeme neticesinde !van 
Zilezof, ceza kanununun 134 
üncü maddesi deliletile 13 ~ 
üncü maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince dört sene iki ay hap
se, 345 lira para cezasına, Os
man Nuri ayni maddenin 
birinci fıkrasına göre bir sene 
hapse 300 lira para cezası ver
meğe mahkum olmutlardır. 

Maznunlardan İvan Stekofla 
Mustafa beraet etmitlerdir. Be
raet eden iki maznun, serbest 
bırakılmJşlardır. 

Nesım Mazilyah Ef. 
Adlive vekilinin hendisine 
mrdeallik siJzlerine cevap 

veriyor 
İrtişa n.es~lesi dolayısile hak

kında tahkikat yapılanlardan 
eski meb'us Nesim Mazilyak Ef. 
Haydar Rifat B. davaaı rüyet 
edilirken Adliye Vekili Mahmut 
Esat B. in s6ylediği s6zlerden 
kendisine taaluk eden bazı kı
sımları hakkında bir refikimize 
~onaeraıgı mektupla teşkUau 

eaaaiye kanununun v uudileri de 
Türk diye tanıdığı halde Mah-
mut Esat B. in 11Y edi Yahudi 
ve bir Türk,, demesine itiraz 
etmekte, irtişa maınunlarından 
hiç birisini tanımadığını ıöyliyen 
Mahmut E at B. in kendisini 
tanıdığını, Adliye Vekilinin İs
tanbul tevkifanesini ziyaretinde 
kendisine bir tahliye istidası 
ile bera her tevkifin haksız ol
duğunu gösterir on altı veıika 
verdiğini kaydetmekte, ıunlan 
yazmaktadır: 

" Maksadım, kanunun ken
disine verdiği aalihiyetleri ve 
vazifeleri hatırlatmak ve bu 
vesile ile haksız ve kanunsuz 
olarak müstantik Nizım B. ta
rafından verilen tevkif kararının 
yazılı emirle mabkemei Temyiz
den tetkikini istemek idi. Mah
mut Esa t B. bana tam bir bu
çuk ay sonra kendimin mahke
mei Temyize müracaat edebile
ceğimi bildirdi. Bu cevap, beni 
gayri kanuni bir yola sevketmek 
ve kanunen kendisine verilen 
salahiyeti istimal etmemek de
mek jdi. » 

İşkence davası 
Rğ•r cez.ada ılç polısln 
muhakemeşine başlandı 
Ce~rahpaşada hakim Mustafa 

Halit B. in evinde tamirat yapb
gı sırada bir mutambanın kayb
olmasından hasıl olan tüphe 
üzerine hakkında tahkikat icra 
edilirken, karakolda döğtUdüift 
kaydile suyolcu Mehmet Aia 
şikayette bulunmuı, tikiyette 
bulundugu polis Ahmet, Muhar
rem, Mahir Ef. ler mahkemeye 
verilmiılerdi • Davayı tetkik 
eden İstanbul ikinci ceza mah
kemesi, polisler hakkındaki tah
kikat evrakını, tiklyetçinin dö-

ğüliidüğnü teabit eden raporu 
tetkik etmiı, neticede hadisede 
işkence mahiyeti görmüş, maz
nunları ağır cezaya ıevketmişti. 

Ağır ceza mahkemesi, muha· 
kemeye başlamış, polisleri isti
cvap etmif tir. Polisler cUrum-

' lerinı inkar ediyorlar. 
Mahkeme, yedi ~idin çagml

ması için muhakemeyi mayısın 
yirrnibe,inci pazar günü sabahı
na bırakmıştır. 

ihti16ıtan mahkumiyet 
Tütün inhisar idaresi Cibali 

merkez fabrikası başveznedarı 
Rag1p B. in 4474 Ura ihtilas 
etmekle maznun olarak lstan
bul a;ır ceza mahkemesinde 
muhakemesi cereyan etmiştir. 

Mahkeme, Ragıp B. in beı 
sene hapsine, ihtilas ettiği pa
rayı bir misli cezasile birlikte 
ödemesine karar vermiştir. 

Milrakabade ihmal gösterdik
leri iddia olunan mürakıp Murat, 
muavini Kadri B. ler beraet et
miıJerdir. 

Slhvlrldeki hır11zhk 
Siliviride Siileyman Ağanın 

evine girerek sandıktan eıya 
çalmak ve üzerine gelen birisine 
ilç el ıilih atrnakla maznun Sait 
oğlu Halim, dlin atar ceza mab
kemeıinde altı sene dört ay 
bap:te mQ.h\cum cdıl~ittir . 
• Y •r ın ,, d11ı1•~1111 n tahki

luıtı son Mfhatbt 
" Y rın • gazetesi aleyhinde 

açılan muhtelif davaların tahki
katı, son safhasındadır. Müddei 
umumiliğln mütaleasını alan 
ikinci müstantiklik, karannı 
yazmakla meşguldür . 

Müddei umumilik, muharrir 
ve mes'ul mfidOr Arif Oruç B. in 
ceza kanunun 158,159,161,480 
inci maddelrine, mubarrirlerden 
Şemsettin B. in 158 ve 159uncu 
maddelerine göre muhakeme
ıini istemittir. Tal ebe nazaran 

' davaların ağır cezaya intikal 
etmesi lazım geliyor . Kararna
namenin bu hafta içinde tanzi
mi muhtemeldir . 

" Yarın ,, ın lstanbul üçüncü 
ceza mahkemesindeki yeni bazı 
davaları, C.:iln eski davalarının 
ril'yet edildiği ıkinci ceza mah
kemesine gönderilmiştir. . 
Gül hane Seririva tınde ,, 

Gülbane seririyatı on birind 
milsameresi muallim Dr. Burha
nettin beyin riyasetile aktedi
lerek atideki konferanslar ve 
vakalar mevzuubahis edilmıştir. 

1 - Lehistanda hıfzısıhha teş
kilatı. Muallim Zeki Faik B. 

2 - Tayyare hizmeti ııhhiye
sininin beynelmilel şekili hazırı. 
Mualim Haıan Kadri B. 

3 - Bir tetani vakaaı. Asis
tan Amil B. 

4 - Bir Malta humması va
kaıı. Asistan Hasan B. 

S _:_ Tetramethyl ile safra 
kesesi radiografisi. Muall. Şük
ril B. taraflanndan göslerilmiJ 
olup münakapya muallim Ab
dnlkadir, Zeki, Murat,Burhanet
tin, Süreyya Beyefendilere T ev
f ık Salim pata ittir ak etmiıler
dir. 

s - VAKiT 29 Nisan ıcnn - • 
Vilayette: 

Bir tıhsildır ihre9 edildi 
Dün vilayet inııbat komis

yonu toplanarak zimmetine para 
geçirdiği için, bir iclarei husu
siye tahsildarının ihracına karar 
vermiştir. Bu tahsildar ayni za
manda mahkemeye verilmiştir. 
Tütün inhisarında: 

inhisar mecelisi dün toplana
rak idareye ait muhtelif mesele
leri tetkik etmiş ve bu meyanda 
Haziranda başlayacak olan yenı 
sene faaliyeti hakkında bazı 
eserler tesbit olunmuştur. 

Ka9ek cigara kAOıdı 
TütOn inhisar idaresi tarafın

dan geçen sene 218000000 ka
çak cıgara kağıdı yakaJanmıı 
ve yine ayni sene zarfında 57 
bin 805 kilo kaçak tütün tutul
muştur. Kaçak vak'alarında 
halen yüzede 25 bir tenakus 
görülmektedir. 

------- - - -
Gayri mübadillere 
Dün de 5 bin liradan faz

la dağıtıldı 
Dün Garbi Trakyalı gayri mü

badillere ikinci avans beşinci 
parti tevziatı yapılmıt ve 241 
inci numaradan 300 üncü numa
raya kadar 5,000 liradan fazla 
dağıtılmııtır. 

Diln prim alan zeTatın isim
leri: 

Ha1an Tahsin B. ve kerime
leri, İsmail B., Fuat B, Remziye 
Rebia ve Rukiye H. lar, Bahri
ye ve kerimeleri Yaşar H. lar, 
Yüzbaşı Hasan Şevki B. ve kar
deşi Zehra H., Hadiye H., Sa
dat B. Ahmet Faik 8. Mestçi 
zade Hasan B. ve mahdumu 
Emin B. Şükrü paşa veresesi, 
Çam zade Şemsettin B., Şerife 
H. ve biraderi, Saime H. askeri 
eczacı Kadri Ef. veresesi, Aziz 
Ef. bin müteveffa Ahmet Ef. 
LUtfiye H. bin HDii!ylii "'D., Nacf 
Ahmet B. kerimesi Suat H. Sa
miye H. bin İzzet Ef. Rıza, Tev
fik ve Yusuf Ef. ler, Süleyman 
Sami B. bin Hacı Cemal, Meh
met Emin Ef ., Hamdiye H., 
Halit lbrahim B., Sıddık ve 
Halide H. lar, Kulaksız zade 
Musb.f a Pş. veresesi, Halil Ef. 
bin lbrahim Ef., Zeynel Abidin, 
Emin ve Ferit Ef. ler., Servet 
H. binti Dılaver B., Mehmet 
B. binti Hacı Hafız 8., Ömer B. 

rf. Kc\n1il B. 
Muhtelif mübadele Tilrk hey

eti murahhasası reisi Tevfik 
Kamil Bey yakında mübad~l~ 
komisyonunun 1930 biltçesını 
tetkik ve izah etmek üzere 
Ankaraya gidecektir. 

Terfi vadi 
İkinci ceza mahkemesi 

reisi Haydar Rifat Beyi 
tekzip ediyor 

Aldığımız mektuptur : Mu.te: 
her gazetenizin 26-4-930 tarıblı 
nushasında münteşir Avukat 
Haydar Rifat B~yi!' birinci l~
yihasında heye~ımıze ı;n~tealh~ 
istifa ve mUddeı umumının terfı 
vldi keyfiyetinin nakil kararının 
esbal>ı kanuniyeye müstenit ol
ması itibarile istifanı gerek he
yetimizce ve gerek münferiden 
mevzuu bahis ve varidi hatır ol
madığı gibi terfi vldinin de bi 
esas olduğunu beyan ile işbu 
tekzipnamenin ilk çıkacak nuı
hanızda netrini rica ederim 
Efendim. 

lstanbul asli)'e ikinci uza 
heyeti namına reis 

Hamit 

Rusya dan 
Hillet HecliJinin vıl dônll

mü mtln111ebetlle gelen 
telgratıar 

Ankara, 27 (A.A) - Türki\'e Büvük 
i\ l~llec i\ lcclisinin onuncu yıt" donu mü 
muna~ebeule SovYet so.·yalist cumhuri
yetleri :İttihadı m~rkcz icra komitesi re· 
isi Katinin, halk komiserler meclisi reisi 
Rikof, hariciye komiser muavini Kara· 
ban cenaptan ile Reisicumhur Gazi Mus· 
taf:ı. Kemal, Başvekil ismet paşalar haza· 
ratt ve I f ariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
arısında atideki telgraflar taati olunmuş· 
tur: 
Tar/clve ReülcOm1ıuru Gazi Mustafa Kanal Pa10 Hz.nc: 

On seneden beri Türkiye Büyük 
Millet i\Jeclisinin mu,·affakıyetle cetewüç 
eden faaliyeti Türk milletinin milli istik
IA!i çinin Muzaffer mücadelesi TürkiYenin 
laik \"C cümhuriyetçi yeni bir e!as üzeri· 
ne teşkili, milli iktısadiyaon takviyesi, 
memleketin maddi ve fikrt terekkisl bu
tün bunlar meclisin ilk reisi şanlı şefin 
nnmına 'c faalh etine tecr.zzl kabul etmel 
bir surette bağlıdır. Dost Türkiyenin 
istlk!Ali için Ankarada riyasetiniz alanda 
başlıvnn knhrama'lC& mUcadele\·i idare 
eden' Büyük Millet Meclisinin faaliyetinin 
şanlı mebde tarıhi olan 23 nisan 1920 
senesinin onuncu ''ıl dönümü münase
betilc en hır 'c dostane tebriklerimin 
kıbuluniJ zatı riyaserpenahilerinden rica 
ed~rim. 

Kelinin 
Sociydlsl 603Jlalbl crlmlıurlgdlu lltilıtulı mcr~ 

icra ftemllul nl$l Kolinin anaplanna: 

Hakimiyeti Milliyenln timsali O· 

lan al\1. i\leclisinin onuncu yıldönümü 
mlinısebetile yolladığınız ve istikldl har· 
binın hidayetinden beri başarılan işlerin 
kıymetini ta,·sif eden tclgrafnarnenin ha
vı olduğu samimi sözlerden mütehassis 
olarak derin teşekkürlerimin ve ittihat 
milletlerinin refahı hakkında beslediğim 
hararetli temennilerin kabulünü rica e
derim . .Memlcketlerimizi biı birine bağlı · 
yan sağlam 'c samimi dostluğun umumt 
sulhun ku' vctlcnmesi için mühim bir 
a~i~. olduğunu bir defa daha görmekle 
buyuk bir memnuniyet duymaktayım. 

Gazi Mustafa Kemal 
Ankarado Ba~il fsmd P<llO lıoı:rdlcrlne 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
içtimaınm onuncu yıl dönümü gününde 
Türk hükumetine saınimi tebriklerimi arz 
ile ke.sbi~eref ederim" Sovyet hükOmeti 
Türk milletinin istikl!ıl ve milli inki
şafı için mücadelecinin mütemmimi olan 
BU' Ukk Mıllet Meclisinin mesaisini daima 
canlı bir alAka \'c samimf bir te\•ecclıh 
ilc takip etmiştir. Son on 5ene zarfında 
Büyü Mı ilet 1\ leclısi dahili tcşkilAt saha
sında olduğu kııdar Ttirkh·e cümhuriyc
tinln hevnelmilel \ azi yetini tnkviye sa
hasında da pek büyüle bir eser vücude 
getirmiştir. Bu esere geriye dönerek na
zar atfı kabil olan bugünde .. O\jeti t 
Sosyalist cumhuriyetler ittihadı hükômct~ 
sahsınızda Türk hiıkOmctini selAmlamak
la mes'uttur. Bu mi.inasebetle gerek 
Türk. milletinin itsikl!li için müca
d~lesınl. gerek ~nun mevcudiyeti
nın sulhpen•er teşkılıttının vüksek reis
lerinden biri sıfatile zatı de\ letlcıini şah· 
san selAmlamağı da ze' kli bir nzifc 
addederim. 

Rikof 

Küçük haberler ı 
8 a~rköyündeki yangın kulesjnin 

ınşaao tamamlanmışcır. Bu kule 
üzerine bir kırmı1.ı IAmba konulacak ve 
bu lılmba yandığı zaman yangın oldu
ğu anlaşılacakur. l ı:ta.nbulda bulunan iş idarehaneleri· 

nın çok ·sıkı bir koncorola t!hl 
rntulması hakkında polis merkezlerin 

· ı c emir verı miştir. 

Hindiscana çıkmak üzere yola çı-
. kan bir ltalyan tayyaresi bu 

gunl;rdc şehrimize gelecektir. 

Jdarci hu~usiyenin yapurmakta oldu-
ğu yenı mektep binalan bitmek 

üzeredir. . Bu mekteplerin bulunduğu 
yerlerdckı caddeler geçilmh·ecck kadar 
bozuktur. ehremnııeti bütçesinde bu 
~ ~lları ta.mir ettirecek para bulunmadığı 
ıçın, tamırııtın idarei hususiye tarafından 
yapılma ı kararlaştırılmıştır. 

Istanhul limanına bir ay zarfında 
618 \apur gelmiştir. 

Ticaret borsasında huğdya fiatlan 
1 O kuruşa kadar düşmüştür, 

Dolma lı\ stik tekerlekli kamyonlar 
caddelerden geçerlerken fazla 

sarsınu ~ aptıkları için bundan sonra 
IAstiklerin hava ile dolmuş IAstiklerdcn 
olması tebliğ olunmuştur. 

Emanet hu iş için bir ay mühlet 
vermiştir. 

KANSIZLIK~:: 
~ • • ı . ı.k tcııı yetine de•• ~ ihya ~tir SIROP DESCHIENS p ARiS 
!.U muntahlp ctibba tarafından tutip edelmil • f 



Gençlik 
__....;:;....__~~----------~~~~ 

Anketi 
~ 

jYeni bilmecemizi Gencçleır diyoırlaırld 
Şu oumleyl okuyunuz: Bu ı b't Gençler size soruyoruz ı 

Okumak için naszl kitaplar istiyorsunuz ? 
Mevcut kitaplar size kafi geliyor mu? 
Gençler yarın hayata siz kakim olacaksanız. Sizin düşOnce

leriniz, sizin aklınıza gelen şeyler sizin yeni yeni mantığınız yannı 
görmek istiyanlerin yegane kıymet vereceği esastır. Eski nesil söy
ledi . Fakat siz yeni bir ruh, ~·eni bir fikir kuvvetile dtinyaya 
bakıyorsunuz biı;e ı;öyleyiniz • 

Düşüncelerinizi 30 satırdan fazla olmamak üzere ( Vakıt 
gençlik ) adresine gönderiniz • 

1 
Hikaye musabakasında Süleyman 

Fahri B. birinci olmuştur 

Mualliml 
Ferit Ef. alnında beliren 

teri mendili ile sildikten 
sonra derse devametti. 

- Evet efendiler.. Biz istik· 
lali böyle kazandık. İytiyarlıktan 
belleri bükülmüş dedelerimiz 
cephe ardmda sedye taşıdılar ... 
Kız kardeşlerimiz, ablalanmız 

yara sardılar. Ninelerimiz kar, 
bora, tipi fırtana bilmeden cep
hane, tüfenk taşıdılar •. 

lıeride.. Ateş ve ölüm yağmu
ru karşısında yedisinden yetmi
tine kadar binlerce vatandaş 
öldüler, öldürdüler .. Kırdılar, kı
rıldılar.. Fakat hiçbiri cidalden 
yılmadılar. 

Mustafa Kemal parmağı ile 
engin ufuklan göstererek: 

•Askeri. Hedefimiz Akdeniz!•• 
diye haykırırken onlar vahşi 
medenilere ölüm yağdırarak bay
ram yaptılar. 

. Muallimin gözleri doldu.. Bir 
nur deresini andıran yaşlar bu-

~ı11111ıııııı111111ııı ııı ııı111111ııııı111111ı•"ıı1111ııı•ıı•ıı1111ıı••~ 

l V AKIT KARTI ) 
Yaktın. daimi oku-\ 
yucularına bir i 

yardımı f 
Genç ve mektepli okuyuculanmıza 7ğ 

faideli yardımlarda bulunmak istiyo- f 
ruz. Bu yardımın hedefi genç ve ~ 
mektepli karilerimize alacaktan ,ey- ~ 
!erde ucuzluk temin etmektir. § 

ruşuk yanaklarından süzülerek 
çenesinde toplandı. Fakat o bıç
kırıklannı göğsünde zaptederek 
sözüne devam etti: 

- İşte o zamandı.. Ben de 
kızımla oğlu nu kurban verdim; 
vatanm istiklali, bayrağının, bayır 
bayrağımızın terefi için kurban 
verdim. 

Lakin unutmıyalım ki bir is
tiklil için bir varlık feda edılir. 
Şimdi sizlerle bqbqa bulun
dukça memnunum. 

Sizleri gördükce onlarla bera· 
ber geçirdiğım mes'ut günler 
önilmde bir resmi geçit yapıyor 
yalnız babrla)'!n ki ~-ıc;. ..... .,. 
hidin kaniyle yoğrulan bu top
rakları bir daha dütman çizmeai 

altında ezdirmemek için çalıı
mak... Yalnız ve daima çahı
mak lazımdır .• 

Uzun ve keskin bir z:l sesi 
mektebin loş koridorlannda net· 

eli akisler yaparak dağıldı ••• 

Sanki vatan için ölenleri alkıı· 
lıyordu ... 

lf-

Aradan Uç ay geçti. Bir gün 
ona Ankara tireninde rastladım •• 

- Nereye böyle hocam?. 
- Dumlu Pınara ... 

- Bir işiniz mi var?. 
- Hayır... Bir vazife.. Meç-

hul askeri selamlamıya gidiyo-
rum .•. 

J )aiml okuyucu şanını kazanmak ~ Sonra gözleri gene Anadolu-
ıçin ~cnçlik sııyıfuında neşretmckte ~ nun bin bir şehit kanile sulanan 
oldugumuz " Daimi oku) ucu kuponu" ~ dik yamaçlarına daldı.. Tiren 
ndan J O tanesini gazetemize gönder- ~ 
melidir. ~ ilerliyordu.. Lokomotifin hıtıltı-

Bıze 10 tane gençlik daimi oku- ~ lan arasında haykıran bir ses 
'ucu kuponu f!:Öndf!rcn okuyucumuza, ~ kulağımda akisler yaptı: 
kariimizin resmi yapıştınlmış " Vakıt ~ _ Meçhul asker .•• 
kanı,.nı vereceğiz. Bu kartla isimlerini G 
ıtnetc ile ildn edccc~imiz mağaza- ~ Meçhul asker •.• 

: !ardan tenzildtlı alış vf!riŞ yapaçııklar. § Sülevman Fahri 
§ .& Daimi okuyucu kuponlanndan g ----------~-----.... 
~ ıo tanesini gbnderen kariimizin resmini ~ Daı·m"ı 0 uyucu-
§ gazetemizde neşredeceğiz. ~ 

§ .&Kuponlann "i\lüsabaka VAKiT,, === , )ara: Kunon: 1? 
§ adresine göııderilm~si rica olunur. lı' _ _ __ _.t::, _____ _ 
5}111111111111 11111ııı 111 ıı11111ııı141111111ıııııı11111ıııııı11111ııııııııu111ııııııı,, 

Daimi okuyucn kartı alan karilerimizden · 
' 

Ferdane H. Zaltlt l!tfi 8. .Vesi/han Recai "· 

oomıe bır darbı meseldir. 
1
Dersler daha ameli daha fay dalı 1 

{J j şekilde okutulmalıdır 
1 Dersler pratikleş- hdır bukısımlar hayatta pek '.' 

Y O L U N DA GERE K lazım olur bunlann yerine içtr 
melidir mai ziraı dersler konsa d•"' 

Geçen haftaki 
bilmecemiz 

Ge9en h•ftakl bilmeoeml
zln halledimit sureti: 

"Gemisini kurtaran 
kaptandır,, 

Birer kitap kazananlar 
l - lstanbul Erkek muallim mek· 

tehi 768 Mehmet Ha5an B. 
2 - lstanbul Ticaret lise~i ikinci 

sınıf talebesinden Orhan Rahmi B. 
3 - Vefa orta mektebinden 107 

Sa1ih B. 
4 - '5tanbu1 Ticaret müdürlüğü 

mümeyizi Nuri Be)in kızı Hikmet H. 
5 - Üsküdar : Yırmi birinci ilk 

meztepten ı 62 İsmail Hakkı R. 
6 - Üsküdar Orta mektebinden 

168 Abdullah Ihsan B. 
7 - Sariyer : 806 Polis Nedim B. 
8 - Selçuk kız san'ıt mektebi 

ı - 2 inci sınıftan ıoı Perihan H. 
9 - 28 inci ilk mektep talebesinden 

M. Lötfullah B: 

İstanbul Ticaret mektebi tale- iyi olur zannındayım bele rar 
besinden Sarıyerli Mahmut kiye cümhuriyeti girdiği iktİ~ 
Nedim Bey dıyor ki: di mücadelede muvaffak oldl 

Musiki, kimya, fizik, bedeni için mekteplerde zirai deJ' 
terbiye derslerinin pratik hale çok ehemmiyet vermelidir. 
konması açıkca söylemek iste
rim ki Avrupa milletlerinin ba· Ezberle kafaları 
zıları bize nazaren cc fen, ede- şişirmiyelim 
biyab sahasında ilerlemişlerdir. lıtanbul llıeılnden A. G. pt 
Bunun sebebi de ihtimal ilim diyor ki: 
lerinin mekteplerde gösterdik- . ...tıl 
l Sualiniz beni uzunca dur 
eri kolay, kısa yolları takip _JI 

neticesidir. dürdü. Hakikaten tedrisat fi·:. 
H lb k ramlannda kafalanmızm lÔJll' a u i en lizımh riyazıyat, ıat 

b d b suz yere yorulmasını mucip (11", tari , coğrafiya, e ebiyatsa i- 01 
zim mekteplerde maalesef bun- bir çok fazlalıklar yok değil ' 
ların tedrisat haftada iki Bunu bir tarafa bırakalım ; ~ 

ni zamanda esasen müfit olOS~ bır saati geçmediği gibi diğer: mu- ~. 
icap eden bazı fenler de t OJQn 

ıiki, bedeni terbiye, kimya, ' e 
fi k tedri henüz pek medret'l l 

11~1 . 'zi saatlerinin diğerlerine nis- ıJ' :tn"' 
beten fazlalığını görüyorum. s~lün~e. olduğun~an dolayı ~ ~dı 

İşte bu fazla bazı derslerin kıle ıstıfade edilemiyccek ( 
pratik bir hale getirilmesi daha surette takip edilmektedir. d' ~~t 

Uzun teşrihlere girifnıe rııı ıa 
ıo _ Kadıköv_ ce,ialik hasırcıbacı döğrudur zanıodayım. Eğer bun- . "d l 1 .... • • .ı " ıpb at ve ta t tahsilde V '\lec 

sokak No. 48 Kadriye H. larmda fazla luzumu görülüyor- ~ 
gördüğilm değişmeleri kısl 

Son f tat b i d ı c ı 1 ,,A_ TT 11 • 1 •• 1 - ·- sayacarrım. . • dd• 
sını e es n en cLI ıı .. -~ "' -·- ----- ........... ,_ ....... -~-- .L --~ıyazıye tednsatı ıdrrsıfp 

12 - U5'.udar orca mektepten l 61 k" k l d k ı· l 

l 1 - Kadıköy Gazipaşa ilk mektebi sa o derse mahsus açılan kurs- J (, 

Rıza B. ımya urs arı urur en ıse er· kısımda daha cazip tali k 
DIOer dotru halledenler fazla ehmmiyet vermek döğru da daha ciddi olmalıdır. JJ 

ı - Vefa orta mektf!bi 234 Zühat değildir· 2 - Coğrafiya tedrisatıoP' • 
Şevket B. Ayni zamanda liselerimizde k l .,ıf 

manasız er am ve celvc ~:;=~ 
2 - halyan Ticaret mektebinden Be- notayla musikiye çalışanların is- Jeri tayyedilmeli, tedrisat bİP' ~ 

şiktaşh Alletttin Sami B. tikbalde fen adamı olsa acaba ki' d 1 ı d 
ıe ın e yazı ma ı ır. . .J 

3 - İstanbul lisesi 7~1 Rauf Cemil ustasından istifade edebilecek- iP'. 
Bey midir? Binaenaleyh Avrupalıla- 3 - Tarih dersleri de ~ 

4 - Galatasaray Uııesi 1317 Necdet ezber halinden çıkanlnuıb ıııll 
Memduh B. nn bu yolda düşünceleri bence fır 

1 Çok doarndur. Bt:n de seçebildi- vukuattan iti için mUfit ol• 
5 - Feriköy Kurtuluş cadde nşi· o· - nakil halinde belletmelidir~. 

rah apartöman t\o. 28 Suzan Adil H. ğim şu bazı fazla derslerin da-
6 - lskoç mektebi talebesinden ha pratik bir hale getirilmesi 4 - Liselerin son sını ;,t', 

Nahit Cevat B. taraftanyım. daki felsefe derslerinden . ,,, 
7 - Galatasaray lisesi 496 Süreyya fi ·k al l · 'k b b" 1 rı 1 

Tefik B. Gramer lüzumu yok zı , mor 1 OJI a ıs e . 
8 - Kütahya orta mektep sınıf 2 tay ve yahut ihtisar edillll~ 

~o. 128 lzzet Bekir B, Dard~~afakodan Fethı Bar- 5 - Hendese, resmi biti 
9 - Kabataş lisesi 628 Ahmet Gül- baro5 B. dı voı ki: ve objektif bir tedrise 

Tekin B. Avrupalı alimler çok doğru tutulmalı. 
ıo - Beyoğlu ltalyan ticaret mekte- söylüyorlar. Gramere lüzum yok. 6 - Diğer derslerin k~J 

bi talebesinden Ali Muhlis B. ÇU k" b d s bayatta karnımı n u u er de nazari değil pratik 
ı ı - Üslır:üdar 20 inci ilk mektep doyurmaz. Bunun yerine Stenog- olmalı. ,J 

270 Bedrünnisa H. fi k • l t lebeler d h '-· 
E l F · z· h H ra " aım 0 sa; a a a Bu kısacık mUtaliab ·.:6 12-Göztepede: n se ent ti tü • Ji' 

13 - Üsküdar orta metebi . talebe· kolaylıkla not tutarlar. Hemde tutarak mevzuu iılemek bil 
~inden 361 Mehmet J5met B. bayatta karın doyurmıya k" "h . l 1 1 l ,P ~1 

14 --= Beyazıt Tevfik B. yarar.Sonra tarih, coğrafiya gibi es 1 zı nıyet e ma fı 0 mıY ~ 
15 - Nafia fen mektebinden Bekir B. derslerin mümkün olabilen kı- heyet temin etmek IAzı~dJ ~ 
16 - Hasköyde Keçeci piri mahalle- sımları sinama ile gösterilse; bunu maalesef pek güç a ~i 

si Nöbetçi sokak No. ı Galatasaray li- derı talebenin daha ziyade ak- yorum. __./.;t 1 b 
sesi taleb,.sfnden Enver Faik B. • dfJ 

17 - Buru blriJlci ~rkelc lisesi 7 İn· lında kalır. Kimya Fizik gibi T ebabette teced ~ ~ .. i 
el sınıf 2 inci subeden Bandırmalı Hü· derslerde mümkün olduğu kadar Berlin, 26 nisan _ 'f.. ~ \ 
seyin Cavit 13; (laboratuvar) larda olursa tale· ile iıı:liyen bir sinema fıf '.' 

18 - Bursa muhtelit orta mektebi b d h · · l ve anlatır :r 1 ... e a a ıyı an ar • matbuatı ve birçok tanı ~ .,.:ı 
6 ıno sınıf 3 üncü şube r\o. 363 Tekir Zamanla her şey değiştiği ·1111 ~ 
dıglı Yaşar Salim ~y E k tıhbayi bir filim tanı• iP 

19 - İstanbul Erkek füesi talebe· gibi dersler de değitmeli. s i davet etmiştir. Bu filioı ıı:~i d' ~ 
sinden 159 No. Sait Bekir B. nazari derslerin yerine hayatta ak ciğerler gibi bazı ~· ~ ~ 

20 - Darüffafaka 950 Fethi Bar- para get recek yeni ameli dersler zuvlerin tarzı faaliyetin• I ;el~ ~ 
b&roe B. kaim olmaktadır. mektedir. Bu yeni sinedl~ 'Pi. 

21 - Dırüşşafakadan (948] Enver Ziraat dersleri gös- J hem t.eşrihi maraz nokt•• tel 
22 - Darüffefakadan 964 Abbas terflmefi rından büyük faydalat kiiltel" ı 

Ekrem B. ı edecek hem de Tıp fa ~,.vt 
23 _ ~nğelköy t.tlimhıne c:.ıddesi Üsküdar orta metebi talebesin- rinde tedrisatı kolaylaıtır• 

No. 25 Turan H, den Mehmet İsmet B. diyor ki: ı 
24 - Vefa orta Mektebinden 469 Açbğınız ankete cevabımı - Müsabakafll' ae 

K~l B. Unkapanı Hacı kadtn mıha}. veriyorum. d 1 Tam sOO kelime .fi. 
lesi Ona sokak No. 12 de Nazime Ben mekteplerde erslerin ztt1"' 
Cemil s. azaltılmasına taraftarım meseli bir hikaye ya 

26 - Beyant Tevfik B. riyaziyenin bir kışmı kaldırılma- · 

B. 
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Her Gün 

1~0 
MEKTUP 

( Vıkıt ) ın Çocuk sayı -
1••ı yeni bir rekor tesis 

'-........ ediyor. 
Qundan 16 hafta C\ eldi; mirimiııi 

tun . Okuyucularımız için haftada bır 
t•rırıı hır sayıla tııhsisini duşunduk 'c ka· 
ıl. 1 ~zı tatbik ettik. ilk ) edi gun zarfın
'1dı1c. mektup , c ı 7 bilmece kuponu 
tıı 1'eşebhti umüz minimini okuyu-
~tııız ara~ında \"a\'aŞ yavaş alaka u
llı~ 1tıvordu bundan sonraki haf tnlarda 
dıı. ~adedi sırasıle şu rakkamları bul
takk , 145, ıs:-. 191, 165. ısı. 189. 
~c~,,. 4llllar her gün· bir parça daha yük· 
~alic~r ~ e bir çocuk sa~ ıfaşı yapmaktaki 

8 l.ll'ıızı teyit ediyordu. 
hır ~gün ( \"akıt çocuk sayıfalan) için 
Soıı S nd: gelen mektup adedi 100 dür. 
~rıı gun zarfında 500 mektup aldık. 
~:nn 30o iı bılmcce halli, geri ka· 
le;dir fen fıkralar, teşekkürler ve tebrik-

(\' 
llıııha/.ktt) ın çocuk sa~ ıfasını yapan 
t'isttr~ır!er. mini mini okuyucularımızın 
rınlara hklerı alAkaya teşekkür ederlerken 
tdece1t ~ halde kendilerini memnun 

ı haberler de bıl-istediler: 

Çocuk sayıf alannı 

23 nisanda olduğu 
gibi bir i!Ave şeklinde 

çıkarma) ı düşünüyoruz. 

iki 
Bilmecrlerimizin mü
kAfatlannı çoğaltacak 
ve daha cazip şekil
er bulmıva çalışacağız. 

Oç 
Okuyucularımız icin 
kıymetli hediyelerle 
dolu büvük bir mü
sabaka ·hazırlıyoruz. 

Dört 
En kıymetli muharrir· 
)erin "en güzel yazıla-
rını temine uğraş-

maktayız. 

Beş 
Bu suretle sa),falan
nız Türkiyenin en 
güzel çocuk mecmu-

~ ası halini alacakttr. 

~k7'•ya orta mektebinden 110 · 
~bill.i b~Ye: Bu kadar merakınızın se
l Oı.Ju ıraz izah ederseniz belki çaresi-

t ,.e b"I 
~ille ı diririz. 
~f li~ra Gazi mektebinden 
~ ha 11 dunet Beye: Fıkranız sırasın
t~ nı:~·~~1 ~· On takdir varakası aldı
.'.'~k s 1 ırımiz kitabınızı size verir. 
\ 1 \ıfas · · lir, • 1• ıçın arzunuz yerine gele-

~ ~•ıltara k . . 
''\ti li ıı hıesmden Saadet 
~L anınıa· \' k 
l'~'•da · a ıun hedivelerini 
~ tevzi d · 
" Şıtı:lız t'\ e en Vakıt muhabiri ar-
~>ttj l\1i1Ji .:~ık Beydir. Kendisi 1 T!ki-
6..)tn zıırn ~ karşısındaki dairesinde mu-
.'<1il\· anlarda b ı . ~. iz ho 

1 
u unur. Rılmece gön-

"!\ · ş o ur(a d d gond 
1 

~ erce er \'C tarafınız-
A erı d · · · "d•n ıgını yazarız, 
~du •da berber İbrahim Ef 

lllu Al' t . ~•!arın 1 hsan Beye: Takdir 
!)lttu ız~ gonderdık, ho,·Je bir kim-

r dıv · d • ~- • e ıa e ettiler. Adresinizi 
,.. Ve' 

nrsenız tekrar göndeririz. 

Cepler 

Ne rlerseniz deyiniz, Erkek kadın· 
dan üstündür. Hım! .. Halinizden 

anlıyorum; içinizden diyorsunuz ki "Aak 

şuna: Bacak kadar boyu ile böyle 
şeylere karışacağından derslerini 
bilirsen daha iyi ! .. Öyle ama 
Efendim, ne kadar küçük olsam 
benim de bir kafam, bir beynim 
var. Ren de düşünmek kuvvetine 
malikim. Eğer bu kuvveti kul· 
!anmazsam papağandan ne farkım 
kalır? 

lşte hen bu küçük kafamla 
erkejtin, kadına hatta erkek elbi· 
sesi giymiş bir erkek çocuğun kız elbi
sesi giymiş bir kız çocuğa tefen•uk 
ettiğini ondan üstün olduğunu anlapım. 
"eden? Bü) ük yapılı olduğumdan mı ? 

1 )ayır ?.. Daha kuvvetli 
olduğundan mı ? Hayır L •. 
Sarf kitaplarında müzekkeri 
ev,·el müennes sonra söy
lediklerinden dolayı mı ? 
Hayır ... J la yır! I la yır! An· 
]adım bulacağınız yok, ben 
size şu keşfimi söyliyeyim : 
Erkr.k kadından üstündür. 
Çünkü: 

Çünkü cepleri vardır. 

Evet ne zannediyorsunuz ya ben· 
ce büyüklüğün birinci alAmeti cebi 
olmaktır. Çocukken entari giyirirlerdi : 
Cebim yoktu, kollarım böyle iki yanım
da sallanırdı.. Şimdi ise pantalonum 
var, cebim var. Şöylece ellerimi cebime 
ıokmn mu, insan çabucak erkek halini 
alıyor. 

......... "' .......... . 
:vazın: M. uayur: ..................... 

Hemde kendinden memnun bir ad:ım 
haleti. Elleri cehinde ıı;ezen adam ne 
kadar rah3ttır farkettinizmi? E,·,·e!A hiç 

bir iş göremez.. Sonra düşünce
si yok demektir.. Hiç düşünceli 
adam elini cebinde tutar mı? Ya 
çenesini tutar; ya alnını yahutta 
ba,ını kaşır ... 

Benim çok cebim var, fakat 
ağabeyimin cepleri kadar değil. 
Onun kaç cebi var bilir misiniz? .. 
Tam yirmi iki tane.. Oh! yirmi 
iki cep; muazzam rakkam. 

Hanımlar cebsizlikten vanla· 
rında bir çanta taşırlar. İçine podra, 
allık, silrmt>, çanta, mendil, ayna. saat 
daha nelerde neler korlar. Bunların 
hangisi lüzumlu şeylerdlrkl. Ah!. şu kadınlar! 

Ben ceblerime hiç man
sız şeyler doldurmadım. Ba· 
kınız ~u dakikada cepleıimde 
bileler, sicim parçalan, bir 
düdük, bir az çukulata. re· 
simler valha.sıl hep !Azım 
şeyler mevcut. 

işin Hu!Asası cep çok AIA 
şeydir. Yalnız dikkat edile
cek bir nokta var. Cepleri 
zlyaretcilerden sakınmalı. 
Bir de cebinize koyduğunuz şeyleri unut
mayınız~ Hele postaya gideck bir mektup 
olurda cebinizde günlerce kalırsa.~ 

Cebin faydası bu kadarla kalmıyor ya!.. 
insan cebinin içinde neler olduğunu bilirse 

her şey yolunda gider. Tevekkeli. değil filAnı 
cebim gibi bilirim,. derler. Ben zamanın her 
şeyini ve herkesı cebim gibi bileceğim. 

Mahir bir lngiliz mllhendisi ıu mini mini lokomotifi imal etmiıtir. 
Gördüğünüz makine dünyanın en küçilk lokomotifi olmakla beraber 

en seri katarlann lokomotifi kadar mükemmeldir. 

& • 
Y~., . . 

Şu Tilki merdivene tırmanarak üzümleri yiyor. Halbuki bahçıvan 

onu bir köıeden gözetlemektedir. 
(Bu bllmec .. ın •1rıca mliklfatı ,Ntar ) 

c Başka memleketlerde 

Kaybolan çocuklar 

Londrada paskalye mUnasebetile yapılan eglencelerde bir çok çocuklar annelerini 
kaybetmişlerdir. Polisler bunlarla mcşğul olmuşlar ve anlan eglendirerek ağlatma
mağa çalışmışlardır. Resimde bunlann biri polisin elinde görülüyor. Polis, bu 
yaramazın göz yaşlarını dindirmek için ona sahildeki kumlardan bir ev yapmıştır. 

Fıkra musabakası 

Marifet 

Tuğrul B. kansına: 
- Yahu dedi, benim 

saatim bu gUnlerde iyi gitmemeğe 

başladı. Makine
sini bir iyi te
mizlemek lizım 
galiba. 

Mini mini Dojan 
s6ze kanıtı: 
- Hayır bey

baba yıkatmağa 
temizlemeğe hiç 
lüzum yok. Beo Lisanı Ümit EJ. 

onu geçen gün sabunlu sularla 
temizledim. 

..... 
Aydın muhtelit orta mektebi 

2 inci sınıf tan 

Lisanı Ümit 

Yeni 

Oda dursa idi 
Bir çocuk bet kurut kaybet-

mit. Biraz sonra ağlamağa 
başlamıf. Ağlarken, bir adama 
ras gelmiı, adam 
ıormuı: 

- Oğlum niçin 
ağlıyorsun? 

Çocuk demit ki: 
- Bet kuru-

ıum kayboldu lııııııı.. ~ 
da ondan 1 ~ A~ 

Adam çıkar- ll/Jsnfl Ziya Ef. 
mış çocuğa bir lir~ vermiş: 

Çocuk bu sefer daha fazla 
ağlamağa baılamıı. Adam sor
muti 

- Niye ağlıyorsun ya ? 
- Bet kuruşta dursa idi 

timdi bir lira bq kuruşum 
olurdu! 

Zile lstiklAl ilk mektebi 2 nici sınıf 
talebesinden 233 Hüsnü Ziya 

bilm • 
cemız 

Murabbalar içine bizim 
istediğimiz harfleri koya

bilir misiniz ? 
Geçen haftaki bilmecemiz, halleden 

ve mükafat kazananlar 

Veni bilmecemiz gördilğü~~z Yeni bilınecemizin 
ıekildedir. Murabbalar ıçı- halledilecek ~ekli 

ne 6yle hafler koyacaksınız ~i 1 
soldan sağa ve yukarıdan aşagı -ı 
okunduklan vakit bizim aşağıda 2 3 
istediğimiz kelimeler meydana 

2 
- --, 

çı~~ 2 
Soldan sağa ve yukandan 

aıağı: 
ı - Pamuk yetiıen bir vila-

yetimiz. 
2 - Deniz ortasanda kara. 
3 - Yemin. 
Bilenler arasında kur'a çeki· 

}erek, Birinciye bir kitap çantası, 

v A K 1 T 
Çocuk sayıtast 

Hü$11baka huponu 
29 Nisan 1930 

11 ---ıı 
--------

3 3 

2 3 

1 
ikinci ve ilçUncUye birer tayyart 
biletı, dördüncüden onuncuya 
kadar birer album, on birinciden 
yirmindye kadar birer sinema 
bıleti, yirmi birinciden otuzun
cuya kadar birer kurşun kalemi, 
L:/Jif en Yyıf ayı çeviriniz 
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[ YENi BiLMECEMiZ ] 
otuı birinciden ellinciye kadar 

birer zarif kartpoıtal ve diğer
lerine birer taktir varakası he

diye edilecektir. 

Geçen bilmecemiz 
Geçen haftaki bilmecemize 

cevap veren 300 kllsur okuyu

cumuz arasında çekilen kur' anın 
neticesi şudur: 

Bir kol saatı kazanan: 
Eyipte Eski yenide Saadet H.j 

Birer kitap kaUJnanlar: 
1 - Feyzi ati lisesi sınıf 6 

tube lden 310 Talat Hakkı B. 
2 - Bursa birinci lisesinde 

546 Hayn 8. 
3 - Galatasaray lisesinden 

1076 Nejat B. 
4 - lzmir Karşi yaka Bar

baros 80kaiı numaro 1 de Bil· 

lent Mehmet B. 
Bire sınama bil.ttı kazanlar: 

1 - latanbul erkek lisesinde 

AdnanB. 
2 - F eyziati lisesinden 129 

Abdürahman Tevfik B. 
3 - lıtanbul kız lisesinden 

291 Neriman Cevat H. 
4 - İstanbul erkek muallim 

mektebinde 52 Saim seza B. 
5 - Erenköy kız lisesinden 

Saime Sait H. 
6 - Üsküdar orta mektebin

den 142 Ruuf B. 
7 - Eyip orta mektebinden 

50 Tevfik B. 
8 - Erkek hayat mektebin

den 124 Nejat B. 
9 - Eyip 36 ıncı ılk mektep 

sınaf 3 den 395 İhsan B. 
10 -Vefa orta mektebin 29 

Hayrettin B. 
Birer lii6at kitabı 

k11Z1Jnanlar: 
1 - Kabataş lisesi ikinci ıınıf 

birici şubeden 137 Muzaffer B. 
2 - Gılatasaray lisesinden 

675 Aydın Haydar B. 
3 - lmalib harbiye sanayi 

mektebinden 119 Mustafa Nu

rettin 8. 
4 - lstanbul kız orta mekte

binden 365 SeTim H. 
5 - Sent bolşeri mektebın

den Mualla Nazım H. 

6 - Beyoğlu 12 nci mektep· 

ten Hayati Sabri B. 

7 - Gazi Pı. kıı ıehir yata 
mektebin<len 149 Hale Salim H. 

- 8 Fatih 13 llncü ilk mek-

tepten 229 MGftak B. 
9 - Galata kule dibi iskoç 

heyeti mektebinden Murat Ha· 

aan B. 
10 - Çubuklu 37 inci mektep 

sınıf S den Ömer Salim 8. 
11 - Ankara siraat bankasın

dan Naci B. mahdumu Necati B. 
12 - Ankara: Erkek lisesin

den Necati B. 
13 - Bursa: Erkek lisesinden 

547 Hayri B. 
14- Konya: Erkek lisesinden 

31 O A. Muzaffer B. 
15 - latanbul: Cambaz han 

No. 16 da A. Reıat B. 

Birer takdir varak••• 
kazananl•r 
Liseler 

1 - İstanbul erkek lisesinden 951 
Bekir H. 

2 - lstanbul erkek lisesinden 159 
Sait B. 

3 - İstanbul erkek lise inden 751 
Rı uf C-emil B. 

4 - lstınbul erkek lisesinden 807 
Tevfik B. 

5 - lstınbul erkek lisesinden 1 1 l I 
Nusrıt B. 

6 - Kıbıtaş lisesi sınıf 3 ten 
Yıhyı Uğuz B. 

7 - Kahataf lisesinden 628 Sıit 
Gültekin B. 

8 - Feyzlatl 
Şevki H. 

lisesinden Nasip 

9 - Galatasaray lisesin 6-l den 
188 Şıhıp Yavuz Er B. 

10 - Galatasaray lisesinden l 016 
Enver Faik B. 

1 1 - GalatuaraY liseııinden 496 
Süreyya Tevfik: 8 .. 

12 - İstanbul Erkek muallim mek· 
tehinden 729 Fethi B. 

13 - Jstanbul Erkek muallim mek
tebinden 768 1 lasın B. 

J 4 - lstanbul Erkek Muallim mek· 
tebinden 63 Cemal B. 

15 - Maltepe Askeri lisesinden 2209 
Sıtkt Mu7aff er B. 

16 - Selçuk Sınat mektebi sınıf 

birden 101 Perihan H. 
17 - IStanbul Sanatlar mektebinden 

270 Bedri 8. 
18 - Jstanbul Ticaret mektebinden 

627 Adnan 8. 
19- Feyziati lisesinden 2Muammer B. 
20- .. • 10 Mualla H. 
21- .. .. 11 Güzin H. 
22- ,, .. 31 Kerim B. 
23- .. 
24- .. 
25- .. 
26- .. 
27-

" 28- .. 
29- .. 
30- .. 
31- .. 
32- .. 
33- .. 
34- .. 
35-

.. 
• 
• .. 
"' ., 
.. 
.. 
" .. 
.. .. 
• 

22 Nevit B . 
45 Yavuz B . 
SO Güzide H. 

42 Yıldız 1-1· 
52 Semra H. 
56 f,ebip H, 
57 Müfide 1 1. 
76 Emin H, 
80 Hasan H. 
96 Nuriye l 1. 
134f ahrettin 8 . 
414 Esat B. 

155Zahit Lütfü R. 
Orta mektepler 

36 - İmRl~tı harbiye askeri sanayi 
mektebı sınıf J şube 3 ten Hadır 8. 

37 Eyip Orta mektebi !Jnıf 2 
şube l den J 35 Cemal B. 

38 - Üskdüdar Orta mektehten 168 
~\pıullah Ihsan B. 

39 - Usküdkr orta mektepten 165 
Cihat B. 

40 - Usk:Udar orta mektepten 161 
A. R1Z& B. 

41- Usktidar orta mektpten 40 I 
Dogan 8. 

42 - Jstanbul kız orta mektebinden 
MelAhat Z. H. 

43 - İstanbul kız orta mektebinden 
İffet Nuri 11. 

44 - Vefa orta mektebinden 262 
Naci Esat 8. 

45 - Vefa orta mektebinden 224 
Zühat Şevket B. 

46 - Vefa orta mektebinden 469 
Kemal 8. 

47 - Y da ona mektebinden J 83 
. Mehmet B. 

48 - Vefa orta mektebinden 107 
Galip B. 

49 - Vefa ona mektebinden 82 
Hl!r~an,nln fJ, 

50 - Eyip orta mektebi ikiaci ılnıf 
şube 1 de Fuat Rıza B. 

Si - Eylp orta mektebinden 167 
Nihat 8. 

52 - Eyip orta mektebi ikinci sı

nıfından Ahmet Hayri B. 
53 - Gelenbevi ona mektebi 144 

Kadri Esat B. 
54 - Erkek amelf hayat mektebin

den 206 Akif 8. 
55 - Erkek ameli havat mektebin

binden 183 Mehmet Ali a: 
56 - Erkek ameli hayat mektebin

den 18 Cemal B. 
57 - Erkek: Jmeli hayat mektebin

den 9 Nuri 8. 
58 - Erkek ameli bayat mektebin

den 32 Sabit B. 
49 - Erkek ameli hayat mektebin-

den 106 Nüzhet B. 
60 - Kız ameli hayat mektebinden 

187 Şamiye H. 
61 - Kız ameli hayat mektebinden 

177 Müşerref H. 
62 - Kız ameli hayat aıektebindan 

164 Saniye H. 
63 - Kız Amelt hayat mektebi 

son sınıftan iffet R 
64 - Kız Amell hayat mektebi ton 

•nıftan Sahire H. 
55 - Eyüp orta mektebinden Ihsan 

Rasim B. 
66 - Eyüp ona mektebinden 335 

Cemalettin B. 
h~ mektepler 

67 - Usküdar 28incl ilk mektepten 
Necdet Mes'ut B. 

68 - Kadıköy Gazi Kemal paşa 

mektebi son sınıf tılebesidden 
Hatice H. 

315 

69 -Kıragümrük 27inci ilk mektep 
sınıf 5den İrfan Mustafa B. 

70 - lstanbul üçüncü ilk mektepten 
2 l 7 Hısın B. 

7 l - İstanbul yirmi üçüncü ilk 
mektepten M, Lutfullah B, 

72 - 23 üncü ilk mektepten 185 
Feyyaz B. 

73 - Beşiktaş 88 inci ilk mektep 
sınıf 3 ten 75 Tulvi R. 

7'4 1 Üsküdar 28 inci ilk mektep 
sınıf 3 ten 192 lhsan Hakkı R. 

75 - lstanbul 40 ıncı ilk mektep 
son sınıf ıntan Nüzhet Mecit H. 

76 - Usküdar 21 inci ilk mektep 
birinci sınıf tan 162 lsmail Hakkı B. 

77 - Erkek Muallim mektebi tat· 
bikat kısmından 307 irfan B. 

78 - Erkek Muallim mektebi tat· 
bikat kısmından Şermin Zeki H. 

79 - Beyoğlu 35 inci ilk mektep· 
ten l 10 Behiye Sıit H. 

80 - J<:yip 37 inci ilk mektep be
şinci sınıftan 181 Selma Acıf H. 

81 - Bebek 26 ıncı ilk mf'ktep 
sınıf 3 den 109 ~eriman H. 

82 - Üsküdar yirminci ilk mektep
ten 270 Bedrünnlsa H. 

83 - Üsküdar 14 üncü ilk mektep 
sınıf 5 ten Fikret l lidayet R; 

84 - 47 inci iık mektepten 104 
1 lalit Sadun B. 

85 - Beyoğlu 12 inci ilk mektep
ten 2!~ Süleyman Fikret B. 

86 Beyoğlu 12 inci ilk mektep 
269 Narima Fikriye H. 

87 - Ayazpaşa tayyareci fethi bey 
mektektebindcn 33 Şnduman Fikriye H. 

88 ..- 24 üncü ilk mektep sınıf 4 ten 
Ahsen Zeki H. 

89 - Beyazıt beşinci ilk mektepten 
252 17.ıet l\Juammer B. 

90 - Erenk:öy 35 inci ilk mektep
ten 16 Neylüfer Rlfat H. 

91 - Erenköy 38 inci ilk mektep
ten 100 Eşrd Rifat B. 

Ecnebi mektepler 
92 - Jtalyan ticaret mektebi ikinci 

sınıf tan Urhan Rahmi B. 
93 - Senjozcf mektebinden Nejat 

Refik B. 
93 - Scnt Pülşer.i PIUtcbi sınaf..:.;..8 

den Turan Aptmtalf 1I 
95 - Gcdikpaşa Tatlıkuyu sokak 

Amerikan mekteb,nden Ali Ruhi A. 
96 - Galata Kule dibinde A vu.stur

ya SenJorj lisesinde 4 Süle\'man Ali B. 
97 - Kadıköyilnde kız. ltalyan mek

tebi talebesinden Hıyrfinnisa Talat H. 
98 - Notordam Dölyon mektebin

den Rikkat Hikmet H. 

99 - Üsküdar Amerikan kız lise
sinden Neyyiir İbrahim H. 

100 - lngiliz kız mektebinden Ni· 
hal Hamit H 

101 - Bebek RobertkoJlejden Meh
met Reşit B. 

102 - Gedik pqa Amerikan orta 
mektebinden Necdet Kenan B., 

103 - Sent Pulferi mektebinden 
Vtdia H. 

104 - Scnt 
Niyllüfer H. 

Pülşeri mektebinden 

numara 26 da Akif B, 
108 - CclAI B. han numara 43 de 

lbrahim Mustafa B. 
109 - lstanbul ticaret müdürlüğü 

mümeyizi ~uri B. oğlu Ihsan B. 
110 - Sili\'rikapu türbe sokak No. 

3 de lsmail 8. 
l 1 1 - i\letanet hurufat dökümha

nesinde ~1ehmet Saim B. 
1l2 - Unkapanı I lacı kadın ma

hallesi orta sokak numara ı 2 de . Tazi
me Cemil 11. 

1
1

13 - Düyunn umumiye karşısında 
20 No. da 1 Talil R. 

114 - Düyunu umumiye karşı,ında 
31 numarada Arif B. 

115 - Sultan hamamda Molla taşda 
29 numarada Kaymakçı oglu Yakup B. 

Beyoallu 
130 - Şişli Ahmet bey sokak No. 

69 da T. C. D. D. Y. umum müdürü 
Haşim bey kerimesi Fatma H. 

131 - Caiatada P. K. 3~6 l'\ikogos B. 
132 - Şişli Osmınbeyde Davutoğlu 

sokak Alibuçuk apartımanında No. 6 da 
Zcyat Şevket B. 

1 ~3 - Kasımpaşada Dutdİhi soka
ğında 26 No. da Halli Recep 8. 

134 Pangaltı hamam Dolapdere batı 
J 6 No. da Bcnar. 1 Ju,rev H. 

135 ~ />angalcı kamam Dolapdcre 
başı 16 No. da J lnldun J lusrev B. 

139 - C:alatada Yük:,ck kaldırımda 
kule dibi Fridman han 4 numarada b:ak 
Raruh B. 

137 - Reyoğlu imam sokak imam 
apartımanında No. 10-8 de l•:d\'Rr 
Artaryan B. 

138 - Kurtuluş inşirah apartım:ını 
numara 28 de Suzan Adil 11. 

l 39 - Aynspaşa Mezarlık sokak 
numara 9 Cemil Alaaddin B. 

140 · Camcı sokak numara 12 de 
l\Jıgır Kamparyan B. 

141 - Bomonti<le 
Neslihan Rical 11. 

bahan 

Üsküdar 

1.adc 

142 - lhsanh-e Yalı bo,·u numara 
19 da Mehmet N~ri B. • 

Beşiktaş 

J.43 - Topanede Boğazkesen No 5 
de Üftade H. 

144 - Akaretlerde No 78 de Fer
han Hilmi H. 

14:5 Fındıklı Sah pazın yokuşu 

i\o 8 de Uguz B. 
146 - Fındıklı • alı pazan yokuşu 

No 8 de E. 1. 
147 - Türkali mahcllesi '<:uvulu so· 

kak 'o 25 de Ihsan H. • 
148 - Şenlikdade mahallesi Söğüt· 

lü akmaz No 5 de Saime H. 

İsimlerin arkası 
yarınkı nüsha

mızda 

Spor 
Lik maçları 

Viyana - lstanbul maçlan mil-
ı o5 - Galata Senjorj mektebi ihza- naaebetile tehir edilen 18 nisan 

ri sın.ıfından ismet Şükrü R. 
106 - Galata Şenjor'j mektebi biri lik maçlan bu hafta yapılacakbr. 

et sınıfından M. Salih B. n- Dlln futbol heyetinden bu bu-

l 16 - Haliç Fethiye kapısı sokak susta fU tebliti aldık: 
No. 12 Zahide Hüseyin H. · Fllibol heyeı inden: 

l ı 7 - Haliç Fethiye kapısı 50• 2 mayıs 930 cuma gilnU yapı-
kık No ı 2 Sabiha Hüseyin H. lacak lik maçlan aıağıda yazı-

118 - Halıç Fethiye kapısı 10• ladır: 
kak No 12 Hayati HU11yln 8. F ene .. bıh9e Stıdyumundı 

119 - Aksaray Nalıncı sokak No 2 Milliyet kupıll mıtlırı 
lbrıhim B. 

120 - Şark demir yollan müdtırive- Kumkapı·Altınordu Hilihaat 12 
ti koncrol kalemi meuıurlanndan Sabri Süleymaniye-Kasunpaşa ,, 13,15 
B. oııu Muhittin Fikret B. Hakem Necmi B. 

121 - Cibali Hardır caddesi No Takılm Stadyumunda 
124 Şaziye Ztkl H. · Milliyet kup111 ikinci takımlar 
Oı~:: 1-~ Divan yolu ~0 I09 Saynur İstanbulıpor-Galatasaray saat 10,30 

12 
Hakem Baıri B. 

3 - Aksar•y kadınları çalıştırma 
yurdundan Sadiye H. İıtanbulspor-Galataıaray satt 12 

124 - Aksaray kadınlan çılıştınna Hakem Saim Tuğrul 8. 
yurdundan Neriman il. Vefa - Beykoz saat 13,15 

125 - Telgraf muhabere kursunda Hakem Sedat Rıza B. 
Ömer 0 ilu Aptullıh B. Birinoi tıkımlar 

126 - Eyip Kurukavıklardı Mediha 

127 - Kafkas lokantası sahihi lhsan 
B. 

128 - Eyipte 
Vecibe H, 

129 - Dh·anyolv Cebeciler sokak 
No l 1 Gönül Şe\'ki H. 

107 - Samıtya demiryolu caddesi 

lstanbulspor-Galatasaray saat 14,45 
Hakem Sabri 8. 

Vefa - Beykoz saat 16,30 
Hakem Şeref B. 

VAKiT 
Tabı iılerinizi yapar.~ 

<idndn slvaşetl 

Asya uyanırk 
Mahatrama Gandfnia ....... . 

tanda ortaya attıtı .... ~ 
lal hükmünü henliı ~· 
İki yüz milyonluk bir llfl kit
lesinin, yeni Budayı takiP Jt: 
rek sakin fakat azimklt ~ 
adım ile İngiliz emperJaJisllll' 

ne göğils germesi bütün ~ 
o derece alakadar etti ki,,_~ 
Asya kıt'asmın daha ~ ... 
olan ve kıymet itibarile ol~ 
ça mfthim bulunan diğet lıl 
hadise telgraf malumab 

tekrar edilmekle kaldı. Bo 
dise "Tonkin,. de zuhur 
isyandır. 

Kırk küsür senedenberi 

di Çininin şark kısmı Fr 

ların doladığı esaret zencitİ 
tında inlemektedir. Annalll 

istiklal gayreti 1887de ta 
kırılalıdan beri Uzak Şat'lil'l"I•_...., 
bedbaht milletleri Paris 

metinin keyfemayep gön 
umumi vahlerle o valıleri 

ye eden kuvvetlerin gad,,... 
yun bükmektedirler. O be 

lamı neler çektiğini anlıya 
için "Han oy ,, ve ya .c Sa..-•11 

kadar gitmeğe hacet yok.· 

sız meclisi meb 'usam u 
gözden geçirerek o mın 
hakkında yapılan istizablatl 1 
mak kafidir. .J 

Fransız emperyalizmioio 1:. 
dar tazyiki altında inliyen 

diğer milletler gibi "Ann•.., 
lar da harbı umumide f' 
toprağını Almanyaya kart' 

hafaza için fevç fevç 

alındılar. Bu zavallı hattı 
çocuklvı, "Arden" lerin 

arasınd• yığınlarla topra 
mOldOler. Taliıi liu cel>rı 
kirhğa mukabil hiç ol--

ha semibane bir bareket 

yorlar ; boyunlanndaki 

bukaJısı.-ın, biraz ha~~llt' 
ümidani besliyorlardı. 

İşler akis oldu. F ramiı 
mayedarlarınan açtıldan 
Çini bankası, türlü t 
yerlilerin mevcudunu 

almalctaa başka bir ıeJ 
medi. T onkine göuderilell-: 

sız zabitan ve efradı 
ları bir hayvan 

farklı görmedi. Ve 

güaün birinde Fransız sa 
lerinin hakaretlerine ta 
edemiyen bir böltık efratla 
etti. 

Bu isyan zavallı Alll1191_,.. 

pahalıya pıal oldu. 

terbip siyaseti tatbik 

binden fazla bedbaht 

edildi. Resmen on beı kif 
o\undu. ~ 

O uzak iklimde neler o 

tamamen anlamak im~ .J. 
Yalnız emperyalizm med~ 
olanca vahşeti le faaliyet• r 
muhakkaktır. • 

Fransızlar yaptıkları f!':,_;I 
haklı göstermek için >"l 
isyanını bolşevik tahrik~ 
fediyor ve burjuvalanJI • 

örperten komünizm !';!.r 
tehdidi ile hakikati 6 
lıtıyorlar. 

Maamafib Fra~ 
çinide lngilterenin ~ 
tatbik ettikleri siy.,. dfl' 
günlerini yaıadıj'ı fİIDdi ff 
lenebilir. Asya uyaoıyot• I 
ispata hazırlanıyor~~_.,..,. 
akvamlar, Kelloi ~ ... 
aair sulhperverane ~ ~ 
yalnız Avrupa barja ;.t 
dıkça dünya yüzttad• 
lih yer tutamıyaca-::· 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan ı Sadrı Etem 
Ct't: 

. I<okteyl gelirtirse madam 

a· b· .•r de şampanya diyor •. 
•lınce: 

~ Viski... Diye emir veri-
. Anlaşılan madamın niyeti 
o"la g nı derhal sarhoş edip 
geçnıeden apartımana 

:. c~afı kolaçan etmek 
trı çiktım. Fahametle 
~~na geldim. 

' U: 
liikrnet nerede, demek 

~, i . 
. ~~-de aynı cevap. BeraS duk, ilerledik F ahamet 

t~k gözlüklü kadınla bir 
~til ltünce kıp kırmız.ı oldu, 
t, ~ sarı kesildi : 
b,

11 
eıı bunu biliyordum za

dİı!ı 0na mahut beylik cevabı 
~ ..... 

&e11 Siıi kıskandırmak istiyor .. 

11 °~ hır iş yapacağım .. O 
Rore k s·· 1 . 

0 b ce .. , oy eyın ona 

0 
ana yalvarsın .. Ben altı 

"ol;u düşünmekten bittim 
İQı um. Artık ben aptal 
·~Attık ben de zalim ola-

• ocn d 
iôrsun c gattarlık edece-

o... Allah ... 
....... l>ck· d' P k" b ı... de ım... e ı ... 

· \tetlirnle konuşurken Faha
"1 UaUa gördü, selamlaştı
.. •dam Neri Nezaheti gös-
" . 
' ~~rkadaşınız, dedi, yal-

s: edebilirsiniz cicim. 
Yanından kalktı Fa

', Yaklaştı: 

ve çok derinden gelen bir ses : 
«- Teşekkür ederim Sacit 

Bey, dedi. 
ihmal edilen kadının teşekkü· 

rü pek samimi idi. Hikmetin 
son zamanlarda aldığı vaziyet 
hele o tek gözlüklll kadını biti· 
riyordu. F ahametin gittiği yol 
nihayet ya bir komsiyoncu, yahut 
birinin metresi olmıya götürü· 
yordu. Cinsiyetin ve aşkın hen
deseleştiği ve dirhem, dirhem 
satıldığı bu meslekte henüz pek 
acemi idi. Ne olursa olsun kal
binin heyecanlarını her şeyin 
üstünde tutuyordu. 

Sevmek, sevilmiş olmak onun 
için tarifedile bilen şeylerden 
değildi. 

Sormadan ve tahlil etmeden 
içinden gelen seslerle ilerliyordu. 
bir arı nasil bal yaparsa, Fa
hamette öylece aşk ve kıskanç
lık peteklerile ruhunu örüyordu. 
F ahamet bu hemen ilk değilsede 

profesyonelleşmemiş sporculardan 
biri idi. 

İhmale, asla tahammül ede· 
miyordu. Onun bu sevgisi gerçi 
bir acemi işi idi fakat bu hisler 
okadar karma karışık yollardan 
geçerek nihayet acayip bir izzeti 
nefis sızısı halinde meydana 

çıkıyordu. Hikmetin birdenbire 
ogünkü ihmali Hikmetin tek 
gözlüklü kadınla sıkı fıkı ola
maması onda yüksek bir 

yerden, bir uçurum kenarından 
uçuruma bakmak gibi tesirler 
yapıyordu. 

F abam et küçükken hiç te güzel 
bir kız değildi... üstelik zenğin 
bir ailenin de çocuğu değildi. 
Büyüdükçe güzelleşti. Fakat öyle hl liaydi bizim masaya ... 

'~ , birdenbire gözii, gönlü çeken bir >,, tarafı yoktu. Zamane gençleri 
~d,,"'4rı Lı. n gözleri yaman 
.'lttJ~bıkrnete kayıyor.. Ona ya çok ama pek çok bir bakışta 

· akıyor, 0 gölezrini Fa- göz kamaştıran kadınlar, yahut 
iÖı.lerine yaklaştırdığı ta zengin, elinin yüzün düzgün-

• 'yQt' F aha met gözlerini lüğü yerine parası çok olan ka-
S ~ d' ~Uz.ünü buruşturuyor. dınlar tercih ediyorlardı. 
'tit ~gınını demek istiyordu. F ahamet böyle medar kuşlarının 
~tjl~ ~~arnetin bütün hare- renkleri gibi birden göze çarp-
11 \l a aka dar. F aham et gö- mazdı, 

~, cu ile b ~ k (Bilmedi) ni ardaga ha sa ... 
: bi., try mi arzu buyuruldu 
~a.!Yas eketlcme yapıştırıyor. 

1: ından biraz kımıldansa 

'. ~ahat 
· ls~ernı sı.z. mı oldunuz efen-

Cdiy eyı değiştirelim diye 
da b~.. derhal canla cin 
ftsıl~r garson kulağına 

~ bir k ı1Yor. Fahamet altına 
~ o tuk l" "illet· ge ıyor. ln h .. 1 

.tıd80 6?~ eri meyve ta-
~1tı •• S _bırınc: şöyle bir 

a. acıt ı· 
'''Uı h· e ıne uzatıyor: 

'~dersen~ç fena değil... elma 
tıdin ıı taktım edeyim .. : 

ısrarı .. 
uz.erine bir muz 

NOVOTNİ 
Birahane bahçe ve lokantası 

Beyoğlunun merkezinde 

Maestro STERNAD 
ın idaresi tahtında klasik mu

siki ve cazband 
Öğle ve akşam tabldot 

birinci sınıf servisi 
Her Cuma günü saat 12,30 dan 

14,30 a kadar 

kONSER 
.\ce} d · t 3 Liraya , .. e e 1 nız . })va ınlı bilet ~ 

ııil.~~jn~~Dnde tö~ede aAZi Ki~esinde 
~ lnı~e ıkramiye çıkarsa altıncı keşide için da.hi 

1 raya Diğer bir bilet takdim ederım. 
Malul Gazi: CEMAL 

Mera.k11l şeyleır 

Beş sultan idaresinde Türkiye 

Partenon 
--- __ ......._ 

Amerikalılar bu güzide Yunan eseri
nin bir aynını yaptılar 

Eski Yunanlılann en güzide mimari eserlerinden olan Partenonnnn Amerikada 
tam bir eşi yapılmışcır. Eski mabet, mermerden, yenisi çelikten yapılmıştır. Hu çe1ik 
bina, Amerikanın Tcnnesc vilAyetinin Naşvil şehrindeki parkta inşa edilmiştir. 
Amerikalılar bu gibi binalarla memleketlerine asalet vermek isterler. 

is~en~erin mezarı 
İskenderiyede mi 

imiş? 

B'/Iyük l.skender 
Büyük iskenderin kabrini bul

mak için yeni teharriler baş
lamıştır. Milattan 323 sene evci 
Babilde ölen İskenderin bir altın 
tabuta konarak İskenderiyede 
defnolunduğu tahmin olunmak
tadır. 

Tutankamenin mezarını keş· 
feden M. Karter bu işle meşgul 
olacaktır. 

Yapılacak bütün tahrrirlerin 
esası Plutarkın bir ibaresidir. 
Plutark, İskendereden bahse
derken onun iskenderiyede gö
müldüğünü söylnyor. 

lngiliz askerleri 
Bir cenerala kızdılar 

Umumi harp
te İngiliz as
kerlerine ku
mandalık eden 
Ceneral Krozi
yerin ahiren neş
rettiği hatırat, 

İngilterede de· 
rin bir infial u
yan dır m ı ş t ır . 
Ceneral bilhas
sa lngiliz as· 
kerlerinin kor- Ce11cral Kroziyer 
kak ve içkiye 

Servantesin 
Hatırası 

Donkişot Panza 
için birer heykel 

dikildi 

~ervantesin ve Don Kişotun heyekelleri 

Son posta ile Londradan ge· 

len gaıetelerin verdiği maluma
ta göre Madritte layemut Don 

Kişotu ibda eden Sevantesin 
hatırasını tebcil için Don Kişot 

ile Sanşo Panzanın heyekelleri 
yapılmıştır. 

" Ecnebi diplon1atlar -
Türklerdeki derin n1illi 

hissi anlıvan1adılar 
., '' 

1871 senesinde Ezrumdaki 
Amerikan mektebine bir mallim 
olarak tayin edilip bilahara 
bir Amerikan kız kolejinin esas
larını hazırlamak üzre İstanbula 
gelen ve burada uzun müddet 
Kız Amerikan koleji müdürlü
ğünü yapan Miı Patrik, 1929 
senesi sonlarında «Bet sultan 
idaresinde,, isimli bir eser yaz· 
mış ve bundan eski Türkiyedeki 
hayattan bahsetmiftir. 

Mis Patrik bu kitabında eski 
Türk hayabnı şu suretle bahse
diyor: 

«Yeni rejim tesis edilinceye 
kadar Türkiyede bir tek ve mll-
him .usul vardı: 

- Yavaş, Yavaıl 
Bir insan bu kaideyi yakın 

Şarkın hemen her tarafında gö
rllrdü. Araplar: 

- Şuvay, ıuvay! diyerek, Rum
lar: 

- Siga siga! diyerek ayni 
manayı ifade etmektedirler.,, 

Mis Patrik Türk hayabnm 
umumi hatlarım çizmeğe uğ
raıtığı bu kitapta, Türkiyede 
biri birile çarpıtan iki tipi tetkiL 
etmek istcmiıtir: terakkiye ha-
zır bulunanlar ve her türlü de
ği~meden korkanlar. 

Amerikalı kadın bu münase
betle Osmanlı tarihinin bir 
hulasasını da yazmıştır. 
Osmanlı tarihinde Mis Patrik, 

Hıristiyanlara kartı müsamaha 
gösterdiğinden dolayı Fatih Sul
tan Mehmedi, ıslahata taraftar 
olduğu için ikinci Mamudu pek 
beğeniyor. 
Osmanlı tarihinin ıon devir

lerine ait olan kısımlarda mü
ellif, Di:r:araeli siyasetini tenkit 
ve Türk meırutiyetinin babaıı 
Unvanını verdiği Mitat Paıayı 
parlak bir surette tasvir ediyor. 
Abdülizi.zin ölümü meselesine 
dair olan ihtilaflı meselede Mis, 
sultanın intihar ettiği hakkındaki 
rivayeti teyit ediyor. 

Miı Patrik, Sultan Hamit dev
rini, kitabında, "Hafiyeler devri,, 
diye anmakta ve o zamanki ec· 
nebi diplomatları ıöyle tavsif 
etm~ktedir: 

"Bunların yegane düşünce ve 
maksatlan şu idi : Türk memle· 
ketinden kendi memleketim için 
ne koparabilirim?» 

Bunlar Türklerdeki milli his
lerin derinliğini anlıyamamıı
lardı.,, 

1908 inkılabından sonraki za
man bu kitapta «Arz üzerinde 
Cenneh> ve «Bir rüyadan oyanışl» 
iki fasılda kemali dikkatle ya· 
zılmıştır, Kitapta genç Türkler 
devri de kemali ehemmiytle 
yazılmıştır. 

::::::::::::::::::::=:::11:::::::::1111::::::::::::::::::g 
:: 1 ki :ı :: Cilt, saç, frengi hasta ı an i! 
:: mütahasıııı i! 
:: DOKTOR g .. .. 
U Ahmet Hamit ~ 

müptela olduklarını söylediği 

için İngiliz matbuatı ona şid
detli hücumlarda bulunmuşlar

dır. 

g Galata, Voyvoda caddesi § 
,..~V~A~~~--........ .. .. K 1 T a ~i Atina bankası yanında her gün·~~ 

.4. tı....0 ft 11 $! üçten sonra. i! 
~ıw ~ 011U uz. .. -
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lOKHUI 
Salonumuz tezyinat, mefrUJat, mevki itibarile İstanbulda 

bulunan sa'onların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cibetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Muzik 
meşhur Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 12 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan
Janma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 
~erilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

r 29 Nisan 930 

Borsalar 
K mt> y<> 

J lnriJız lirası Kr. 
• Tr. mulahlll rııııar 

, .. 

• • ... - . - . .... 

f.ıan\ 

J.ilret 

Belga 
Tlrahml 

la. Frank 
l cva 
Flnrln 
tt 11ron 
Sl!lng 
Pezetı 

!\:.ırk 
Zloti 
Pe.nı • 

2n Lev Kunış 

1 Türk lirası Dinar 
· ('-ervOtJeç Kurus 

Nukut 

ı 1$urlln (lnrfll7l 
ı noıu ( Amtnka) 

~o Frank [Fran(ı7. 
!O 1 ret 'it 1

\'3 

O Frank Pr ,ıı.a] 
Dratıı l \'cnan~ 
Frank {1S\'lçre) 

-oı .. en RuJıar1 
~ F1orln (Felemenk) 
ınKuron [Çekoslovak 

ı SUınıı Avusnırya 

ı Peıeta ti pany• 
ı Raysmar~ !Almanya 
ı Zloti Lehıstan 

ı Pengö Macaristan 
20 Ley fRomıoyı] 

Olnar Yuıoslovyaj 
ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
füınlı:no 

l!orsa 
lıartcı 

Acılr'ı 

T1caret ve zahırt. 
l'llıllar Ticaret ~ı Uttblamuallttı 

tuahndan •crllml 

Bufday 
Y•maşak 
Sun ter 
Sert 
- Zahireler -

Ç.ndar 
Arpa 
Mısır 
Fuulvı 

Ollkuı 
AaamJ A•prt 
K. P. K. f' 

lo 12 20 
12 "20 
ıı s Jl 20 

7 7 10 
5 30 6 :s 

'1 7 ı~ 

ANKARADA SA TiM 
Ankarada Bentderesinde, ve 

ismet Pata mahallesinde ucuz, 
mftsait şeraitle satılık evler , 
arsalar vardır. 

Ankarada Hakimiyet mabaası 
kakşısındaki evde Namık Edip 
Beye mftracaat . 

. 

·=- VAKiT -===·· I! 

Abone şartları ı 
Memlekette ecnebiye 

1 aylı~ Kuruı 150 
3 .. 

" 400 80> 
6 " .. 750 1450 

12 " " 140() 2700 

V AKIT ı 5 kuruıtan fazlaya U 
almamak, kendi evinize kadar il 
getirtmek istiyorsanız n 

Abone olunuz? 
Daha ucuz ve kolay edin

mif, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan-

mış olursunuz 1 J 
•-·-·"--·•amn:::::::::msmnc:aw j 

l1"'111ni; •·t ~andı~·ı 
ı ı ı ii d ti rl ii p:ii n d t • ı ı: 

Aı:iz Salihi Ef .nin 19880 ik

raz numaralı deyn seı eci mu

cibince Emniyet sandı!,mdan 
istikraz eylediği meblağ muka

bilinde sandık namı!la merhun 

bulunan Koca Mustafa paşada 
Çırağı Hasan mahallesinde Ali 

fakih caddes"nde sokağında eski 
14-14 mükerrer ve yeni 14-16-18 
numarala ve 210, 88, 79 arsın 

arsa üzerine mebni biri üç, bir 
Ye iki ka1tan ibaret 6, iki, iki 
oda bir, bir sofa birer mutfak, 

1454 arşın bahçe ve müştemi
latı saireyi havi üç hanenin 
tamamı vadesi hitamında borcun 

verilmemesinden dolayı satılığa 

çılıanlarak rı 30 lira bedel ile 
müşterisi namına kat'i kararı 

çe ilmiş iken bu kere yüzde on 
zam ile müşteri çıl.arnk müza-

yede bedelini 1903 liraya iblağ 
eylemiş olması cihetile mezl<ür 

üç hanenin 3-5-930 tarihine 
müsadif annmnuJel<i çumarlesı 

günü tekrar son müzayedesinin 
icraıı ve muamelesinin ikmali 

mukarrer bulunduğundan talip 

olalanlann mezkür günde niba

yet aaat on beşe kadar sandık 

idaresinde hazır bulunmaları 

lüzumu ilin olunur. 

Emni,ret saı1d1o·ı . t! 

müdürlüğiindcn : 
Mehmet Ali Ef. nin 1454 ikraz 

numaralı deyin senedi mucibince 

Emniyet Sandığından istikraz 

eylediği meblağ mukabilinde 

Sandık namına merhun bul~nan 
Erenköyüode ko1yatağı Suadiye 

mahallesinde Tunusluhalimefeni 
sokağında eski 18, 18, 18 mü
kener ve yeni 16, 20 numaralı 
ve 133 arşın arsa üzerine mebni 
iki kattan ibaret yedi oclfl iki 
sofa bir mutfak bir dönüm bin 

iki yüz yirmi üç arşın bahçe ve 
müştemilitı saireyi havi maa 

dükkan bir hanenin tamamı va

desi hitamında borcun verilme
mesinden dolayı satılığa çıkarı

larak 1150 lira bedel ile müş

terisi namına kat'i karar çekilmiş 

iken bukere yüzde on zam ile 
müşteri ~ıkarak müzayede bede
lini 1265 liraya iblağ etmiş 

olması cihetile mezkür maa dük
kan hanenin 5-5-930 tarihine 
müsadif önümüzdeki pazartesi 
gUnti tekrar son müzayedesinin 
icrası ve muamelesinin ikmali 
mukarrer bulunduğundan talip 
-olanlanlann mezkür günde niha-

yet saat on bete kadar Sandık 
idaresinde hazır bulunmaları 
ı·1'lumu ilin olunur. 

1 tem ııl 2 inci sullz lıu"n ·• lıô.kinı
ltff n 'en: 

Jl rah 'm J:fendi ile [lüc;c~in Halit 
Şa\ ian muta~arnf oldu~u 

K:ıııı ll'ılar caddc,indc Hallaç sokagı 

l' ışında { 24 ) atik numaralı bila ha' a 
ar :ının i;~alcı şuyuu zımında ibilmüza
' rd furuhtuna karar 'eritip 10 1iıa?.iran 
'930 calı ~unu saat on 'heşe ihalesi icra 
kılınoce~odım talip olanların kl\·mcti 
muhanımcııc i olan ı::ckı::cn ·cdi huçuk 
~ ranın ) ü .... de onu nic:hetinde 'J>CY akçeıı:ini 

u ta hihcn 'e\ mu me\ addı mezkürda 
'l,IO-u8 numarac:ilc Sultanahmet !-ulh 
2 ·nri hukuk mahkemesi icra ına miıra· 
ca t ctmclcrı ılan olunur, 

iL \t'\ 
M. lf. malıkemclrn Tur/rt;•c umumi 

Ajan ılf 11dan. 
'f rk ln~ılız \C Turk - ltahan M 

11. \! hkcmclcri 5 temmuz 1930 tari
hin en .JI a ıı~to<: 1 q:m taııhiııc ıkadar 

' z tat lın 1. rar 'crmi tir. 

Kadı~öy sulh icr,ası1Ulan. Pakize ha
nımın Ali ._,ırn beye borcunu ödeme· 
d ~nden dolayı hari7. edilen hazı eşvım 

brytivesinin para\ a çc,-rtlmcsi talc&rrur 
etmekle 3-5 930 tarihinde Kadıkn\· pa· 
zar mahallinde satılactlt ilAn olunur. 

ista11bul ilf/nci lwlculr. mahlr,rmes nden: 
Ra~ıp paşa zade sarıca Şakir ve C~

mal beylerle Te\'hide H. \'asisi To"un 
R. ve Abıt R. zevcesi veresesinden kı7.'1 
Nimet hanımın \'ekili ,.c Mchm~t ve 
Jale çoc-uklann vasic:i Suat lb e !Fethiye 
Şe' kı 11. ''el..,1i Sadi Rtza R taraTından 
Bcvottlunda Alynn ıınkaıtında 17 numa
nıda saJdn Umon:a çifli!i muc:tcciri Şia· 
) her (~İ7A cFendi. ale) hine akamc eyle· 
dikleri aktiıı fcshı hakkındaki da\·adıın 

dolayı ikıımetgAhının meçhu1ıyeti hasebi· 
le illnen ıcrı kılınan tcbliğaıa rağmen 

lsüınbul '/Jr ,uTZCÜ er• 
Fatma Muh ine Hanııwtfl J36 
:\'n a?.t Re~ den :- ıe,şrinıunı 

dr 89,11 numaralı ile ı•tıkr&~I' 
bın kuruş mukabılı ıpotek ~ttl ~ 
Çoban Çavu~ mahıllesınde e 
c:oka~n~a 9 n m htenk ·~~ 
sekiz hısse iııharıle 'cdı ~ 
gun mcddctle il:lna knnara ol' 
lbedellc talihi uhdesinde ol 

11 lkat'iye i için vüzde beş ıalll 
J?;Lİn müddetle mu7.a\·ede:e ~ 
J lududu bir tarafı 446 ~o . ....1 

tarafı 701 ·o. arsa ,.e hır rr':ı 
malı ıır~a C"bhe•i tarik ılc 
mcsahhıi ı:athİ\ csı uhmı eıı 
murabbaı olup c: he\ m boştuf. 
muhammcnesi beher metrf 
dort a radır. "falıp o an lann 9 
a'k~elerile birlikte ma,,.;ın ı 
~i.ıniı ~aat nn dortten ·on allll 
1Stanhu1 dorduncu icra da 
c.-.aatlan ıiJAn ıo1unur. 

Bu m ıdcl t ıarfmda cuala u. uli~ c· 
niıı ıedıinc muteallik muddctlcrin c.-ere· 
'an ~mi\ cccltiı. '.\1cıı:kôr mahkemeler 
rİ\ et den ,:arı uzcrine ilıin o1unur. 

müddeti muıyyenesi r..aritnda e~sıda,-;ı 
hakkında ceva,p ita etınedit ndcn hukuk 
usulü muhakemeleri 'kanununun maddei 
mahsuı;a!:I mucibince hakkındıı gıyap ka· i 
rarı ıttihutna ,.e taran ınıeT.kOmn da ıll· f 
nen teblitine brar verilmiş oldugandan ~~A-1\-c:a-ra-~-. -a·s·k-e_rl_ik_· -~-u-be~Jıi 
yc,·mi tahkik olarak tayin kılınan 2fl 

olduğum vesikamı :zayi e 
mı) 1 930 tarihine mli&adif pcr~embe 
günü saat 18,30 da tahlcitcıt halrimlil\ ~ini çıkaracağımdan eskisini' 
huıurundı ishatı \'Ücut etmt"sf lü7.Umu madıJ!ı beyan olunur. 
ilı\n olunur. f:ı,·cmez otuz altı numaıt11 

mukım Cemil. 

Terekeden 
Satılık haneler 

Kadıkoy sulh h6kimlltinc!en: 
1 - Kadıköyünde İsmet paıa 

Kıradeni7. postı!t 

Anadolu 
vN'= 30 Çarşam ha 

günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-
1 dan hareketle doğru ( Zongul
• dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize) ye fidecektir. 

sokağında kain 44 numare1lı 7 Tafsilat için Sirkecide Yel-
odalı 4000 lira kıymeti muham- kenci hanında ltiin acentasına 
meneli bir bap kirp &.ne. 1 

müdeMt. Tel. latanbul: ısıs 
2 - "'Beyoğlunda, imam so- ı~==t:ı •:=:•:11::=;.=:::;:::::::;1 

kağında kiin 26 numaralı 8 p 
Seyrisefain odalı ve bir banyo odasını muh

tevi tamamı 10,000 lira kıymeti 

muhammeneli bir bap kirgir 

hanenin nısıf hissesi, ihale gilnü 

6 mayıs salı saat 15 l'e, müraca

at mahalli Kadık6y ikinci ıulh 
hukuk mahkemesidir . 

1 Defterdarlık llAnatı l 
SA TIL1K TARLA : N. 1 -

Fen erli Hristo sokc.l.c, Amavut 
köy, Boğaziçi, bir tarafı Kosti 
Başalo tarlası bir tarafı Nikola 

Matos tarlası bir tarafı Hacı 
Dim\trinin bağı ve dördOnctt 
tarafı yol ile çevrilmiı 15 dö
nüm tarla satılıktır. Bedeli def' 
aten verilmek ıartiyle tahmin 
edilen kıymeti 750 li~adır. 

Satış muamelesi pazarlık sure
tile 20 mayıs 930 salı günü saat 

14,30 da defterdarlıkta yapıla-
cakhr. ( H 41 ) 
KAHTANE SEViR MAHALLİ 

KİRAYA VERiLiYOR 

İmralıor kfi~kiinden iti
bar~n Ca~lıv:ııı kasrı öııün-

~ . . 
deki kiiprii~·e kadar dere-
nın s:ıj( tarafı mayıs 930 
tarihinden lt1 ~f'İni evvel 930 
nihayet.ine kadar kiraya 
,rerilecektir. Redeli peşin 
olmak üzere talımin edilt1 n 
kil'a~ı 900 liradır. Kirala
mak muamelesi pazarhk 
su1'(1.tilc 4 ~layıs 930 Pa
zar giinii s: at 14,;)1 da 
l)(•fterdaı·lıkta ynpılacakıır. 

( ~l-121 ) 

Merkez acentesi: Gı1ıta Köprü bqındı 
Beyotf u 2362. ~ube acente~: Mıh· 

mudiye Hını altındı lstınbnl 2740 

lJYa" slrat postası 
(MERSiN) vapuru 29 

Niun Sah 17 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle Gelibolu, 
anakkale, KOçtlkkuyu, Edremit. 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
•e d&nilfte mezktlr iskelelerle 
birlikte Albnoluğa utnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. yilk alınmaz. 

Trabmn ikinci pastası 
( COMHURIYET) vapuru 1 

Mayaa Pertembe alqamı 
Galata nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rize, 
Hopaya ıidece:C ve Pazar 
iskeleeile Rize , SOrmene , 
Of, Trabzon, Polatbane, 
Gire.on, Ordu, F atıa, Sam· 

sun, Sinop, lneboluya ağrıya
rak gelecektir. 

1 Ma,.atan itibaren Yalova 
ve Adalar tarifeli detifmittir. 
Yalova postuı K6pr0den 
8,20 de Yalovadan 17 ,50 de 
kalkacakbr. 

Doğum Ye Kadm hutalıklan 
mlteheemı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Tlirbe, eıki Hillliahmer binası 

No. 10 T elefaa: lat. 2622 

~ Galata ıılıalAt gumro ,..._. 
I0.898 'o. \"C 2.5...S-929 t•IP'ıll 
nıme\C .aıı J8JI !ıra 4 k. tl'J 
nedi 7.a}İ olduğundan huk-' 

AzD' 
~ iki hafta mukaddem 1* 

hıılunmoŞttrT. ~ahıhinin Rabtl 
Ahmet 13. hanında Börclcçt 

Emine Hacer, 
Piraye H. lar ile M 
Beyin 15284 ikraz 
deyn senedi mucibine' 
sandıj'mdan istikraz 
mebllğ mukabilinde 
mma merhun bul~ 
Nevbahar maball • 
oğlu Alipafa sokağı~ 
yeni 6 numaralı ve ~ 
arım ana llzerine 
artın bahçe ve ~-"' 
saireyi havi Çiftha~ · 
mı vadesi hit~
verilmemeainden ~ ı 
çıkanl~r~k 2200 ı~, 
mtiıtensı namına 

çekilınif iken buk~ 
zam ile mllfteri 9 Jjt,f 
yede bedelini 24~ ti}• 
eylemif olmaaı cı~,O 
Çiftbamamın S-S- lıi 
müsadif önllmüıde ... 
Gllnli tekrar son ~it' 
icrası ve muaınel~~ 
mukarrer bul~ '· 
olanlann mesk6r? 
aaat onbqe kadar ..;.ı.ı' 
ıinde hazır bul ... 
ilin olunur. 

6 
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Emniyet sandıi!ı em
lak müzayedesi 

115 1800 

'2S7t 

Kat'i karar ilanı 
ftuı No. 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun iımi 
mevki ve müıtemilatı 

.ı:: Çengelköyllnde Havuzbaşı Çakaldağı 
sokağında eıki 1-2 milkerrer ve yeni 
27,27-1 numarala beş yüz yetmiş ar
ım üzerinde ahıap üç katta on beş 
oda dört sofa ve yüz yetmiş arşın arsa 
tlzerinde ahır ve mutfak ve yirmi 
sekiz dönüm beş yüz seksen arşın 
bahçeyi havi bir köşkün tamamile 

muhdes bahçe mahallinin zemin ve 
eşçannın üç hisse itibarile iki 
hissesi Nevser ve Mecbure H.lar 

418 Galatada Arapcamii mahallesinde 
doğru ve nafe sokağında eski 1-1 
mükerrer, 3, 8, 10 ve yeni 1, 3, 3-1, 
3-2,8,lOnumaralı iki yüz arşın arsa üze
rinde kagir bir katta iki depo binasını 
ve altmıt dört arşın arsa üzerinde 
ahşap bir katta üç depoyu ki sene
den beş dükkan elyevm bet depo-
nun tamamı Hasan Vasfi Ef. 

5Q5 Büyilkadada Kostantinidi berberoğlu 
11okağında eski 34, 28 ve yeni 36, 24 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta dört oda bir küç_ük 
sofa bir taşlık bir avlu bir mutfak bir 
daraça 16 numaralı hane dükkan 
iken odaya kalp olunmuş üstünde de 
bir odayı ve on arşın bahçeyi havi 

664 

iki kısımdan ibaret bir hanenin ta
mamı. 

Çakmakçılarda Dayehatun mahalle
sinde Valdehanı ikinici kapı alt kab 
mevkiinde eski ve yeni 39 numaralı 
yüz yirmi s<.kiz arşın arsa üzerinde 
kirgi bir katta üstünde hana ait 

Davit Ef. 

di(er eıhasın odalannı havi bili hava 
........ ,~,.~·~·"""1>ir oelanın tamamı. Hacı Kazım Aja 

768 

769 

Kumkapı·da Çadırcı Ahmetçelebi ma- . 
hallesinde eski Arayıcı ve yeni Ara-
yıcı ve Tiyatro sokağında eski 5 - 5 
mükerrer ve yeni 23, 89 numaralı 
yetmiş üç arşın arsa üzerinde kirgir 
dört buçuk katta biri beş oda mer
mer antre odun ve kömürlük bod
rumda çini mutfak üıtünda çini dö
şeli cihannüma diğeri üç oda bir ufak 
sofa bir mutfak kömürlük cihannüma 
ve taraçayı havi iki hanenin tamamı. 

Yovakim Ef. 
Kumkapı'da Çadırcı AhmetçeJebi 
mahallesinde Kumkapı caddesinde 
eski 13 ve yeni 13, 15, 17 numaralı 
iki yüz kırk arşın arsa üzerinde kir
gir bir buçuk katta Usijinde iki oda 
bir salon ve bahçede oluklu galve
nezle inşa edilmif kazan dairesinin 
kepenkleri demir kanat olup ve üç 
,Uz on arşın bahçeyi havi seneden 
ki dükkan maa oda bir dükkin el
yevm rakı fabrikasının yüz yirmi 
hisse itibarile otuz dokuz hiasesile 
ittban mezkiıreden sekiz hissesinin 
elli altı sehim tertibile yirmi bir aeh· 

940 1396 
mi. Y ova kim Ef. 
Gedikpaıada Bostanali mahallesinde 
TUlbetçihanı sokağında eski 2 ve yeni 
6 numaralı yüz seksen dart arıın arsa 
üzerinde yarım kirgir üç buçuk katta 
hane olarak müstamel kısımda bodrum 
katında bir mutfak bir methal bir 
antre bir oda ikinci katta iki oda bir 
koridor üçüncii katı diğer kısmından 
kullanılır diğer apartıman tarzında 
olan kısım ise bodrumda bir harap 
mutfak bir kuyu birinci katında iki 
oda bir mermer taşlık bir sarnaç ikinci 
katta ftç oda bir mutfak bir daire nıt 
katta bir asma oda üç oda bir kori· 
dor aynca kapılan kapanınca oda 
halinde kullanılır bir koridor zemini 
çini sobalı bir hamam bir mutfak bir 
daire ••lu çini döıeli elektrik ter· 
kos tertibatını ve yüz artında ibaret 
arkadaki damlalığı ve öndeki aYluyu 

Elbise nıünakasası 
Emni)'et sanaığı ıniidiirlüğiinden: 
Emniyet sandığı odaciları için yalnız kumaı Sandıktan verilmek üzere 34 takım elbiıe imal ettiri

leceğinden talip olanların 5-S-930 akıamına kadar her gUn sandık levazım memurluğuna müracaat 
eylemeleri Hin olunur. 

ur ıye ~ır~a ,,,, v ~n ası Küçük ilanları T,, k. . f b k @:AK1Tı3 

umum mudurlugunden: = ...... ::.::.;;;-.;;·:: ...... . 
Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kain idare 

merkezi binaama iliveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracakbr. Bu işe talip olanlar aıağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafindan evvelce yapılmıı olan itlerin bir liıteıi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek aair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 

bankası levazım ve mebani müdilrlüğüne İstanbulda Galatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve tartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

Bu it için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 

umum mlldürlüğüne ve İstanbulda Ziraat bankası lıtanbul ıubesi 
mildürltlğüne tevdi olunmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin ° o 10 nu nisbetinde temi-

nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han

gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

Akhisar belediyesinden 
Akhiaarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrikası vardır. 

Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni tekimü
lib tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide verilecektir. 
Deruhte edecek olanlann mevcut tesisatı görmek ve teklifabm 
vermek üzere Akhisar belediyesine müraccatları ilin olunur. 

Gönen belediye riyase
tinden: 
Gönen Belediy bipliği miinhaldir. Maa ı teaddül talimatnamesi 

mucibince 108 liradır. Talip olanlann diploma, ihtisas ve sair veaaik 
a!.11 veya ıuretlerini dairemize göndermeleri ilan olunur. 

havi bir hanenin tamamı. Mm. MünUrva 
1555 15138 1628 Heybeliadada Dağ mahallesinde 

YUksek sokakta eski Ye yeni 27 
,umarala yilz yetmiş bir a11m arsa 
tizerindc ikisi tat oda ve ikiıi küçük 
oda olmak üzere on oda bir sofa bir 
aralık ve elli dört arıın arsa üzerinde 
kargir bir katta bir mutfak ve altmıı 
beı arşın arsa üzerinde elektrik 
makine dairesini ve kırk iki a11ın arsa 
&zerinde odunluk ve kömürlüğü üç yilz 

. otuz iki arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı . Mehmet Asaf B. 

430 2067 18295 Davutpaıada Davutpaşa mahallesin
de Tarhanc mektebi sokağında eski7-7 
ve yeni 7,7-1 numaralı iki yüz yirmi 
altı a11ın arsa üzerinde kirgir bir 
katta ahır ve iki yüz yedi arım arıa 
Ozerinde •amanlık ve arabalıiı ve ıekiz 
yüz kırk yedi artın bahçeyi havi ahır 
Ye arabalığın tamamı • Hüseyin Kimi Ef. 

8155 28800 18711 Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde es
ki Aiabamamı ve yeni Terazi soka
ğında eski 42-42-44 numaralı iki yüz 
doksan arım arsa üzerinde yıkanma 
mahallini Ye iki yüz arım arsa üze· 
rinde soyunma mahallini ve yirmi ar
tın araa üzerinde kulübeyi seneden 
dört dükkan ve bir apartımanı ve 
hatap mahalli ile dolap mahallini ve 
bir maıura tatlı suyu ve 42 numaralı 
dükkan ve yüz kırk sekiz arşın bah
çeyi havi Ağahamamı namile maruf 
hir hamamın tamamı. Salim Nuri B. ve Emine H. 

Yukanda cini ve ..aevile mevkii ve müştemilatı yazıla emlik hi
zalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 mayıs 1930 
tarihine mOsadif cumartesi ır9nil saat on buçuktan itibaren müza. 
yedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetl{;rini geçtiği tak
dirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur gtinde saat on altıya kadar Sandık idaresine mü
racaat eylemeleri Ye aaat on altıdan sonra vuku bulacak müracaat
lann kabul edilmiyeceği ve mezktlr emlake evvelce talip olanlann 
kat'i 1'arar esnasında hazır bulunmadıklan ve batka talip 
zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı 
addolunacaklan ilin olunur. 

: 1 Def alık tunış so : . ~ . 
• ""' • • 50 • • s • 
: • • 65 : 
: 4 • • 25 : 
• • 
: ihtlvaç kalmavın-ı : 
• caya kadar ( azamt : 
: 10 defa) il&ı edil- 100 : 
: mek dzere mah.lu : 
: Abonelerimizin her üç ayh~ için : 
: bir defaıı meccanen! : 
• • • 4 satırı geçen U!nlarııı fula ~atırı : 
: lçlıı :5 er kuruş zammolunur. • ·······-· ............... : 
Kiralık Satılık 

Tebdili haya için - Çengelkö· 
.Yünde Kulelide 4 odalı mutpak, bahçe 
ve terkos suyunu havi küçük bir yalı 
kiralıktır. Görmek için Kulelide b akkal 
Dilbeste Hanıma müracaatları. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe. İngilizce 

klh1·eli . idarede ı 1 numaraya müracaat. 

Luka gramofon - Hem çanta 
hem salon için f evkaltde şık yüksek 
sesli maroken l 13 A Kolombiya 50 lira 
noksanına Sirkeci gümrük kimyahanesinde 
Şerife H. 

İş aranıyor 
F ranıızca, İtalyanca ve Tllrk

çe- bilen daktilograf bir Trük hanı
mı husust şirketlerde veya müesseselerde 
iş aramaktadır. lstiyenlerin Vakıt: Dak· 
tilopaf adresine müracaatları. 

İdare amirliği - 1'ecrübektr ve 
her ~na teminatlı İstanbulda idare amir· 
liği isteniyor, Merkez pos. kutu. 10 . J 97 
Ferit Beye. 

Ders 
lngilizce ve Fransızca - En 

yeni usullerle husust dersler. Tepebaşı 
51 No. Hacopulo apartımanı ikinci kat. 

Framızca dersler - Münasip 
görecekleri saatlerde evlerinde ders ala· 
rak cidden seri bir surette ve pek mu
tedil şeraidc Fransızca öğrenmek istiyen
lerin derhal adreslerini [ Galata · post 
restant F. K. D.] adreslerinebildir meler!. 

flllllll~l 111 ~
D r .A. Kutiel 
F.:frend ve cilt hastalıklan m üteha!!llM 

Karaköy börekçi Fınnı sıra!llnda No 34 

Genç mekteplilere 
İmtihanlar yaklaııyor .. F ran

ıızcanın ruhu olan gayri kı
yasi fijlleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız· 
imtihanınızı kolaylıkla verm~ 
olursunuz. Satış yeri: Ankara 

1 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiatı 50 posta parasile 65 
kuruş. 

ı::::ın:::: Ki m y age r mmllllll!! 

~ M. Vahyi 
:: K. h 1 :: ımya anes 

H Her nevi tablilitı kimyeviye 
H yapılır 
fi Eminönü İzzetbey ban 
!i Telefon ls. 4200 u ... ~·=-·am-•mıaaıım 

Profesör Dokt:or 

M. Lut.fi 
Gülhınc ve Cemıbpaşı hastaneleri 

Marazı tşcrlh muallimi 
PahUI Y• intani h .. ı.ıannı Cuma H Pazar. 
~. lııer s\lft lldden ıoera Dlnerolıa 

Ş.kel'C1 Sokak N. 7 de kabul etmektadlr. 
Telefon: lst. 2216 



WH!e1Bb:de cıka.n F&O • e reai171 ferl ıt biit«n ~aldan •alth.ılıu 

Gazeteye cöndcrtlccek mcktnpların üzerine idare içinse ( tdarc ) yazıya 

~ ılt se (Yazı ) l~ıreti konulmalıdır. 

il r .... ,,.. ...... p,.... ftoc!HIJıden, . 1'11'.f'tl .. ~ .. c!cfn•lfıı: ır~ı.-tı.ıılara .. """"'"' .... ı.nn 
( ••ıl olırH1t1dan •e lfl,,l•na • Ünderlca.tmdan k!ar• W'f't'ul doflldlr. 

==- =- - =-™==11 

Karamürselde anbar tamiratı 
Tütün inhisarı umum müdür-

1 liğünden: 
Karamürselde kain idare anbarında bermucibi keıif bazı 

tmirat ve tadilat yaptaralacağından taliplerın her ~ün gelüp şart
nameyi almaları ve pazarlığı için 5-5-930 pazartesi günü saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda yiizde yedi buçuk 
teminata muvakk;ıteleriyle bulunmaları 

Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 4 üncü keşide 

11 Mayıs 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osmanh bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyiik ikramiye 45, 000 liradır. 
keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

~ ıllli lllllllllijl~llllllll 111111 

1

llll 

Sinop C. Müddei umu-
miliğinden: 

Sjnop hapisanesinin 1 haziran 930 tarihinden itibaren 30 
teşrini sani 930 gayesine kadar altı aylık E K M E K ihtiyacı 
şeraiti atıye dairesinde 1 mayıs 930 tarihinden itibaren otuz gün 
müddetle ve kapalı zarf usu ile münakasaya konmuştur . 

Yevmi alınacak ekmeğin adedi asgari 420 ve bundan fazlasını 
· talebe hapisane müdürü mezun bulunmak ve noksan talep eylediği 
takdirde müteahhit tarafından bir gfına ıtiraz varit olmamak ve 
ekme§.'in Samsun veya Bo;abat düz kırmasından mamul ve her 
danesi 300 dirhem olması lazımdır . 

Taliplerin 715 liralık teminatı muvakkatalar teklifnamelerile 
birlikte 31 mayıs 930 cumartesi günü saat on beşe kadar ihale 
komisyonuna tevdi etmeleri şarttır. Bu saattan sonra vukubulacak 
tevdiat kabul ed ılmiyecektir. 

İhale Adliye vekaleti celilesinden badelistizan icra edilecek ve 
cevap vuruduna değin müteahhidin teahhüdü bakı kalacakhr. 

Daha fazla malumat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
dairei hi.i.kümette müteşekkıl hapisane komisyonuna muracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

reeeseeeeesem~eese~ 
:) Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 

H a kim oğlu Ahmet Refik Bey 
'.\lahkcmei Temyiz Hukuk \ e icra aza~ınd.ı n 

3 üncü cilt neşrolundu 
Q) Butün nümunelerifr nmeli ve nazari mühim bir şerhtir. 
~ Her cildi 150 kuruş~ur. Satış m~rkezleri: İstanbul Ankara cad-
0 d~sinde V AKIT, CiHAN ve iKBAL kütüpaneleri. 

~eeese~~~eeeees~se:~mrn 

En ı vali r net ru k e m Lİ d Ü r 1 Ü ğli n d t • ı ı : 

Satılık matbaa makinası 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde İstiklal caddesinde 80-54 

numaralı hanenin bodrumunda bulunan matbaa makinasının 300 
lıra nakit ve peşin bedelJe 5/5/930 tarihine mtisadif pazartesi günü 
saat 10 da mahallen pazarlık suretile bilmüzayede satılacaktır. 
Taliplerin mahalli satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

murnmm Tarihin asırlardanberi 11m1m m DJ Tanıdığı en büyük Şifa ve Sıhhat kaynağı 1 
G Zümrüt Yalova kaplıcaları 1 
~ Her türl? sahhı t~sisatı ( Muhtelif usullerde Banyolar, Du,Iar, B 
tın MasaJ, İnhalataon, İçme, Elektrik, Ziya, ila ... Tedaviler ) B 

~ Her türlü Eglenc~ leri ! ı~ 1 Her aımf Otel, Lokanta, Gazinoları... ile : 

~ 1 MAYIS i = Fiatlar: Odalar 1-6 Liraya kadar. il R Yemek ( Sabah, Öğle, Akşam dahil ) Tabldot 225 • 500 il 

1 
kurut. Her tilrlü malumat için Seyrise.fain umumi müdilrlük ka·I 
lemine müracaat. Telefon, Beyoğlu 1745. 11 
mmam&maamaa~~aaammaammmaamaaa 

Emniyet sandığı · 
müdürlüğünden : 

Emine Hanmın 16702 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz 
eylediği meblağ mukabilinde 
ıandık namına merhun bulunan 
Galatada Kemankeşkaramustafa 
Pat• mahallesinde ve caddesinde 
sokağında eski 73, 73 mükerrer 
ve y•ni 85 ila 97, 99 numa
ralı ve 220 arşın ·arsa üze
rine mebni Uç kattan ibaret on 
iki oda, elli arşın geçit mahali· 
ni havi iki dükkanın tamamı 

vadesi hitamın<la borcun veril
memesinden dolayı sablığa çı
karılar ak 5200 lira bedel ile 
müşterisi namına kat'i kararı 
çekilmiş iken bukerre yüzde on 
zamla milşteri çıkarak müzayede 
bedelini 5720 liraya iblağ eyle
miş olması cihetile mezkür iki 
dükkanın 3-5-930 tarihine mu
Hdif önümüzdeki cumartesi gü
nü tekrar son müzayedesinin 
ıcrası ve muamelesinin ikmali 
mukarrer bulunduğundan talip 
olanlann mezkür günde nihayet 
saat on beşe kadar Sandık · 
idaresinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. 

Emniyet sandığı 
müdiirliiğünden: 
Hacı Ştikrti Beyin 11458 ikraz 

numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz 
eylediji ~hlü muk&billndl! 
Sandık namına merhun bulunan 
Y enikapıda Çakirağa mahalle
sinde Langa cadde sokağında 
eski 40 ve yeni 62 numaralı ve 
46 arşın arsa üzerine mebni bir 
kattan ibaret bir oda bili hava 
bir dükkanın tamamı vadesi hi
tamda borcun verilmemesinden 
dolayı satılığa çıkarılarak 118 
lira bedel ile müşterisi namına 

kat'i kararı çeki miş iken bu 
kere yüzde on zam ile müşteri 
çıkarak müzayede bedeli01i 130 

liraya ibliğ eylemiş olması cibetile 
mezkur diikkinın 3-5-930 tari
hine' milsadif önümüzdeki cumar· 
tesi günü tekrar son müzayede
sının icrası ve muamelesimn 
ikmali mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkllr günde 
nihayet saat on beşe kadar 
Sandık idaresinde hazır bulun
maları lüzumu ilin olunur. 

Mükemmel bir 
kasık ba~ı . 

J. ROUSSEL Kasık 
bağı büHln tıp ilr 
minct azim takdır· 

''" mazhar olmu~ 
tur. Zira ancak bu 

bat fit emniycı vr 
rahatı t.ımmt tldt 
edilir. 

Bağın ku!.ursuı olar<ılc toıııbilc i nl 
temin için 

Vatnız Parl•teıd 

tsıınt>ul şubeleri r 
leyoD!~da Tllııel 11teldanı11dı No •. 12 

we lstiklll caddesinde No. 385 

Mı~aulırımııı ıfyaret veyahut kut· 
runuzu bildirmek suretile siparltlnlzl 

posla vasıtısile icra ediniz. 

Flatl•: ~ ht: T,L I ·Çiftli .. T.L~ 1 
LDbhn.ıllht: • IO • • • IJ 
LGb **- '"nttU • it • . • • ti 
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= SAVISJ HE~ VE~DE 5 KU~UŞ ::::1 

MATBAA VE İDAREHANE: 

L ISTA:'\BllL, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT Yt"RDU. 

T"1 • 1!170 C iDAJIE f~LER~ ~l ( YAZI - ~LERI) Te'-nfı VA.ıar • ...,_ :;:;.:;J 

PERTEY 
KOLONYA 

SULARI __. 

Devlet Demiryolları ilanatı 
_..,j 

Ik~!üz ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya ~ oıımuştur. 
Munal<asa 19 mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankara De 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Mün~kasaya iştirak edeceklerin te~lif mektuplarım ve rnu"İ 

kat temınatlanrı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa W 
tipliğine vermeleri 1izımd1r. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde At1~ 
rada, Muhasebat daires!nden, lstanbulda Haydarpaşa veznesiııdi 
tedarik edebilirler. 

Satılık evler ve arsalar 
L :..... r .. t .., 

Istanbul emvali eytaJ11 
idaresinden : 

~lıınevver ve Clker lıanımların ist.ikraz eyledikle~ 
mebaliğ muk:1 bilrnde idaremiz uhdt~sinde vefJen nwfr11 

bulurnuı Beyoğlu, Kamerlwtun mahc11lesiude e~ki çile} 
ye ı. i Zerrin sokağında 2 ı, 1, 3 numar:dı 2 diikkB 
1 apar tıman satılıktır. 21 numaralısı 96 arsın üzcriı 
iı ı şa edilm :ş olup küşededir. Birinci katta ı ~da, ı ııal 
bodrum katında çini döşeli 1 mutfak, ı kuyu, ı sahra~ 
ikinci katta 1 koridor·, 1 od . ı, 1 camakanh oda, ı h8~ 
üçiiucü katta l koridor, 2 odn. L hala J°rd "iııeİİ ' 
heş : nci kaıla ı·mda <la keza 2 şer oda ı rer hala "ardl 
Bina ~argird i r. Bu : ı partımaua bitişik ı ve 3 nunıafıl 
ve 48zer Z!ra iizeri11e inşa edilmi~ yekdiğerinin aynı 'J~ 
simath yani bi r ; ııci katta 1 çini döşeli taş ı ık ve 1 od' 
bodrum katın<la 1 nıuıf.t k 1 kuvu 1 sahranc. ik1 

• ' • .lf 
kaıta 1 sofa, 1 oda, 1 hah\, üd.iıı cii ve dö:-düucü k:J~ 

• 
rında da 1 kori doı· ve 2 şer odası vardır. Bunfaf 
ıtıet ıı k:irg·r binal a rdır. ller üçünün birden kıy11 

ı ı . ulıauaneı ıt'Sİ 71 5 ~ t: r( ı <l : r. 

Talip olaı ı lar ve fazla rnahlmat alnıak istivenler ~ 
gl"m saat 15 e kadaı· Aut;ye lJ : rıası dahilind~ lstaO~ 
Emvali Eytam i darf'~ i ıw ıı ı i'ır. <'aat etsinler. 

i~T.ANBlL ~ElıHJ 1\L\J.\1:. Ti 1LANATI • 
Şehreman;tinden: Bedel keşfi 397 lira 84 kuruş olan A 

sofy.ada levazlm anb~~ ittihaz olunan hamamın kubbesi nı1 
dekı kurş~nların t~mm açık münakasaya konmuştur. TaJipl .. jt 
şartnameyı ve keşıf evrakına görmek için her gün münak~ 
girmek için ihale glinü olan 20 Mayıs 930 Sala günü lefl" 
müdürlüğüne gelmeleri. _A 

Şehremanetinden : Aksaray yangın yerinde 233 b~ 
numarala arsa arkasmda 35,20 metre murabbaı arsanın d!uti 
murabbaı 150 kuruş bedelle talibi üzerinde olup ihale mil~ 
7 Mayıs 930 tarihine temdit edilmiş oldugundan fazlasiJe 
olanların mezkur tarihte levazım müdürlüğüne gelmeleri. 'tp 

Şehremanetinden: Fatih yangm yerinde 30 adada 923,~ 
962 harita numaralı arsalar arasanda 11,44 metre nıur' ~ 
arsanın metre murabbaına üç lira kıymet takdir olunarak *'J 
mak için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şarto,ıll ~ 
görmek için her gün müzayedeye girmek için ihale gUoO ~ 
21 Mayış 930 Çarşamba günü levazım müdUrlUğüne gelrııel 

Kadıköy dairesinden : itfaiye garajı karşısında SüğiltlOÇ 
caddesinden itibaren Selami çeşmesine kadar derdeıti \l 
bulunan parke kaldmm için lüzumu olan yüz metre . ~~ 
kumun mahalli ameliyatı teslimi 28-4-930 tarihinden ıtJ J~ 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münalrasaya ~·~., 6' 
miş olduğundan talip olanların münakasa talimatnaoıesın•.Jıİ,,e 
altıncı maddesine tevfikan yevmi ihale olan 17-5-930 t,ı'~ııiıt' 
müsadif Cumartesi günü saat on dörtte daire enclldl 
müracaatları. ~ 

Mes'ut müdür: Refi1' Jl 


