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Gençlikı $por. meraklı şevler $dfıf aları 

Yolunıuzu Baş makalemizi 
okuyunuz şaşırnııyalını ! 

Halk bilgisi derneği bir 
kütüpane tesis edecek 

Dernek kongresi dün konservatuvar 
' binasında yapıldı 

Kongrede bulunanlardan bir grup 

k lialk bilgisi derneğinin senelik çıkmış, yedi kitiden mllrekkep 
"~eıi diln konservatuvar bi- dan ilim encümeni sekiz kita-
-.uda toplanmıştır. hın tetkikini bitirmiş ve bu ki· 

fCtlaeyı İstanbul mümessiJi Yu- taplar basılmıştır. Bunlar halk 
&Q z· k . bilgisi mecmuasının birinci cildi, 
"• •ya bey açmış, ongre rı- memleket ve halk •iirleri' Tür-
tiL~••itoı.,. taT:a '1o " /\ L--a. l.- •. :-1.: Y y 
•
qp edılmıştir. Derneğin bir Kıscan san aucarıarı loncası, u-
tııet·k . nus emre, ı'ilrkçe «Dop lahika-

1! ı •t raporu okunmuıtur. sı, bilmecelerdir. Ziya Gök ·AI-
fq]~ rapora nazaran bir senelik pın dserlerini tophyan komis-

ıyeti şudur: yon da işini bitirmek üzeredir. 
~O:neğin a.za adedi 324 e [ Alt tarafı 2 inci sayıfamızdadır ] 

EVVELKİ GECE 

lürk ocağındaki suvare 

~ lık rnektep muallimleri Tarık Bey 
tefine neş'eli bir toplanma yaptılar 

t ty vl 
tıı og u b · 
u~u mı . eşınci iJk mektep 

~<>k crın · n teşebh'' .. b' 
1 ttıua \t · usu ve ır 
'li .... ı ırn erin . t ' k'l ~· .. ı er : ış ı ra ı e mu-
b 1teıu11 ce.rnıyetinin eski reisi 
"'t · rne~1 

t~11l Re . d usu Hakkı l arık 
' 'I likcs· çır •ğ! ıiıüessif kazadan 
"t 11 kurt ı ~. cv\'elk' u ması münasebe-
t-~~. b· 1 gece Istanbul Türk 
f tttip •~asında bır müsamere 
~i '-dılm · 

~crı ı · 1~ ve bir çay ziya
rnıştır. 

Bu eğlence, neş'eli bir surette 
saba ~ a kadar devam etmiş ve 
bu toplanmada Bolu meb'usu 
Cevat Abbas, İstanbul Maarif 
emini Muzaffer, muavini Fakir 
Darülfünun müderrislerinden Şe
~ip, Akba ha sahibi Yusuf Ziya, 
Koragöz baş muharriri Orh~m 
Seyfi beylerle bir çok maarif 
müfettiş eri, muallimler ve aile
leri hazır bulunmuşlardır. 

Her erkeğe nazaran 
kadın 

DarDlftınun edebiyat fakGJteıi 
baıkitibi tair Çubukçu r.ade 
Sıtkı bey anketimize f'I cevabı 
verdi: .. 
•-Kadın· 

' düne kadar 
• tatlı bir ya
lan» diye yad
olunurdu ••• 

Onun kalbe 
damhyan göz 
yatlarından ka
dehler doldu
ran ve bıçkı· 

nklanndan ga
zeller beste-
Jiyen nesiller Sıtlu e. 
tarafından takılmış olan bu ad: 
- hazan - hakikate yan bakan 
tarihin yapraklarında bile yer 
bulduğunu gördük ... 

Hakikati güden « ilim ,. de 
bu eıki yalana inanır gibi ol
mUflur •• 

Eski zihniyet:ere göre kadm 
mefhumu zaaf ve aczi iıaret 
eden bir ( tai te'nis) ile ifade 
ediJirdi •.• 

-Ne yazık ki o zamanlar, kadın; 
ya fıtne ve günah ortağı, yahut 
zev1c ve fchvet ı •• ,.nağı zann
edilmiıti ..• 

Eski devrin barem ve kafes
lerinden kurtulan kadının, yeni 
nesillerin gönü !erinde hapı
olunduğunu zannedenler bilme
lidirler ki : son neılin kadın 
te'ikkisi, insanlığa aşk ve fazilet 
ifaza eden bir rümüzdür. 

[ Altarafı 2 inci 5ayıfamızdadır] 
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İ VAKiT ın 'tali İ 

t ~~~;:=::~ 1 t . i 
rıcanıız • 

' Evelki günkO nüshamızda J 
{ neşrettiğimiz numaralan iyi } 
~ muhafaza ediniz ve bu numa- i 
~ raları gene ayni nüshamızda ~ 
i bulunan kupona yazarak ~ 
~ isim ve adresinizle birlikte ~ 
~ matbaamıza gönderiniz. Önü ~ 
~ müzdeki Çarşamba günü $ 

=:-=_=-:~:_= ::ı~:::,.~•!:ıe:e~ su::ı~: _:_=-_;_::_=-~ 
numaralar üzerine kur'a çe-
kilecek ve kendilerine he-

~ diye isabet eden numara i 
= sahiplerinin isim ve adres- = 
~ leri gelecek pertembe nüs- İ ı 
~_-_; hamızla ilin olunacakbr. =-)_ ı 

Ancak kur'ada kazanmıı 
~ olan karilerin hediyelerini ~ 

~=~E- alabilmeleri ıçın buraya -=' 
dercettiğimiz kuponları da 

~ muhafaza etmeleri lizımdır. ~ 
: E = = 
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AKIT 
Tali kur· ası kuponu 

5 Nisan 1930 

Beşiktaş Mu~telit takımla . 
( 2-2) berabere kaldı · 

ikinci küme muhtelit te Süleyma
niyeyi ( 3-1 ) mağlup etti 

Dün Taksim stadyomunda 
muhtelif futbol müsabakalan 
yapıldı. Bunların içinde bilhassa 
Viyana takımına karşı oynaya
cak muhtelit takımın Beşiktaşla 
yaptığı maç şayanı dikkatti. 

On iki on üç gün sonra Viya- . 
na muhtelitinin karşısında İstan
bulu temsil edecek takımı mey
dana koymak ve çatıştırmak 
için yapılan müsabaka netice 

. 

ffl· 

... 

-, -
itabarile Beşiktaı hesabına bir 
muvaffakiyet oldu. 

. Siyah beyazlılar dün eğer 
bıraz daha gayret else idı ı er 
iki ikiye güç balJe berabere ka~ 
lan muhtelit takımı mağlfıp tc 
edeceklerdi • Bu beraberliğe 
rağmen Be,ikta$ oyun· itibanJe ' 
daha muvaffaktı. 

Takımlar sahaya fU tertiple 
çıktı lar: ... 

[ Alc tarafı Spbr sayılamı7.dadır ] 

Cemiyeti tedrisiye kongresi 

Dün Darüşşefekada · toplandı 

Heyet , yeni ·hQ.tçeyi tetkik etmiş, 
yeni idare heyetini seçmiştir 

Dün saat 14 te cemiyeti ted
risiyei islimiyenin 64 üncü ; e
nelik kongresi Darüşşafaka sa
lonlarında yapılmıştır. 

Cemiyetin bütün azasının işti-
rak etti.ği bu içtimada evve'a 
Besim Ömer paşa riyasete ~eçi
rilmiş ve katipliklere de mektep 
ml~~ür~ Ali Kami v..: Kemal B. 
ler mtihap edi lmiştir. . 

Bundan sonra kongre hürmet 

ve t azim h issiyatının u::ıgrafla 

Büyük Gazile Başvekil ve meclis 
reis eri hazretlerine iblağı alkış

larla kabul ed iicı ek cemiyetin 
hımaye ve t esis ettiği Darüşşa

fekanın senelık h esap ve tedri
sat raporları okunmuştur. Bu 

rapordan anlaşı&dığına nazaran 

mektebin · t esrs olunduV.u ) 289 
I 

ıenesin~en . berı 800 talebe mc-
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zun olmuş ve mOhim mevkilere 
geçmişlerdir. 

Yalnız bu sene zarfında mek-
tepteki 335 talebeden 283 ü ter
fi etmiş ve 42 i ipka edilerek 
ıon sınıftan 11 kişi hayata atıl
mışbr. Mektepte bu sene Fran
sızca ve ticaret derslerine ehem-
miyet verilecektir. Mektebin bu 
seneki bütçesi 108205 lira olup 
bu, hükumetin, bankaların ve 
erbabı hamiyyetle İstanbul idarei 
hususiyesinin muavenetiie temin 
edilmiştir. Mektep idaresi tara
fından bu sene muhasebei hu
ıusiyeden 20000 lira verilmesi rica 
edilmiş, fakat mahasebei hususi
ye mildilriyeti 25000 lira yardım 
etmekle büyük bir kadirşinaslık 
göstermiştir. 

Raporun bu kısmı okunurken 
aza tarafından şiddetle alkışlan
mış Te idarei hususiyeye teşekkür 
edilmesine karar verilmiştir. 

Bunden sonra masarifin müte
ferrik kunmlanna geçilmiş ve 
geçen sene vefat eden mektebin 
sabık muhasebecisi merhum Mem-
duh B. ailesine verilen 300 lira 
ile merhum muallim Macit Beyin 
tetfinine sarfedilen 50 lira mü
nakaşaları mucip olmuş ve aza
dan Ibrahim B. : 

"- Darüşşafaka kimseye yar
dım edemez. Bu paraları heyeti 
idareye tazmin ettirelim,, demiş 
ve bir çok müzakereferden 
sonra neticede azanın bu parayı 
teberrü şeklinde ödemesi kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra içtimaa 10 da
ki~alık bir fasıla veri miştir. 

ikinci celsede geçen sene ö-
len Darüşşafakanın eslci mezun
larından 8 zatın ruhuna hürme
ten bir dakika süküt edildikten 
sonra yenı idare heyeti jntıha-

bma geçilmiş ve müddetleri bi
ten azadan Besim Ömer paşa, 
Esat Fuat, Salim ve Osman 
Beyler tekrat yeni heyete se
çilerek içtimaa nihayet veril -
mişt r 

Küçü .. ani 

iş verenler için 
· meccanen! 

1, vermek iç"n kadın veya 
erkek bir kimse mi isti
yorsunuz? 

... Vakıt,, a kısa bir mektup 
gönderiniz! 

VAkll ı an e 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 
• 

Şimali vece ubiAmerika irtişa meselesi 
--R isicü mhurla r arasında te siz Tahkikat dosyası J\/la-

telefonla konuşmalar liye inzzbat komisyo~ 
nunda 

Yalnız arjantin reisi bu mükalemelere 
iştirak etm di 

V qington, 3 (A.A) - Reis climhur M. Hoover dün iki Ame
rika arasında tesis edilmiş olan telsiz telefon servisinin küşat resi
mini icra etmiı ve cenubi Amerikanın bütlin reiscumhurlarile 
göüşmüştfir. Yalnız Arjantin reiscümhuru M. lrigoyen, boğazından 
murlarip olduğunu ve konuşabilecek bir halde bulunmadığını 

telgrafla bildirmiştir. Arjantin reisi cumhurunun bn hareketi,Arjan
tin mahsulatı hakkındaki gümrük tarifeleri projesine karşı bir 
protesto mahiyetinde telakki edilmektedir. Malüm olduğu veçhile 
1928 T. sanisinden beri Arjantinin Vaşigtonda yalnız bir masla
batgfız.an bulunmaktadır. 

Yar altında biri fila 
On işi öldü, bir çok yaralı var! 
Nevyork , 3 (A.Aı - Lovver Broadvaya vukua gelen tahtel

firz infi aklar bir çok binaları sarsmış on kişinin ölUmüne ve bir 
çok kimsenin yaralanmasına sebep olmuştur. 

Alevler çıkmakta olduğundan ve bir çok menfezlerden 
gaz taşmağa başladığından civardaki beş bin kişinin baıka tarafa 
nakli mecburiyeti hasıl olmuştur. İnfılaklar o kadar şiddetli idi ki 
civardaki sokaklardan geçen otomobiller ıosenin haricine fırlamıştır. 

ecaat! IEfgan~ Rus münasebatz 
1 Moskova, 3 ( A • A ) - Şark 

• • ticaret odasında Rus-Efgan iktı-
B1 r st~ h 1 r l1a l kı pPt- 1adi münasebatı meselesinin mü

zakeresi esnasında Efgan sefiri 
rola 1 nıla11arak oda reislerin dostane beyana-

k 1 d 
bna cevaben aradaki muahedeyi 

V H 1 1 imzafamakla bahtiyar olacağını 

Şanghay, 4 (AA) - Yunnan söylemiştir. 
vilayetinden alınan bir habere Tardiyö hasta 
göre, mezkur: vllô.yet_ el.sahilin~.. P""ris, 3 (A.A) -...M. T",..lh .... , 

ka•n bir .şehir sekenesinden bir öğleden sonra meb'usan meclisi 
takımı eşkiyanın t.al.ep ettiği kanunu medeni encümeninde 
parayı vermek istmediklerinden bulunduğu sırada birden bire 
veya veremediklerinden dolayı üzerine bir fenalık gelmiş ve 
şakiler tarafından elleri kafala- hemen evine nakledilmiştır. Mu
rına bağlanmış ve parafine bula- ayene eden doktor bu fenalığın 
tılarak yakılmı9tır. Şakiler, Şan- hazımsızlıktan ileri geldiğini 
ghay civaında bile görünmüşler söyfemiş, bir kaç saat ıstirahat 
ve çiftliktf"re hücum etmitler ve tavsiye eylemiştir. Bu muvakkat 
çiftçilerden aldıkları parayı kafi rahatsızlık ehemmiyetli bir şey 
bulmadıkları için çiftçilere işkence değildir . 
etmişlerdir. Pekinden bildiril- Paris, 4 (A.A) - M. Tardieu
diğine göre, Tientsindeki İngiliz- nün dünkü rahatsızlığı fazla 
Çin kollejinin veznedarı Scarlett çalışmasından münbaistir. Dok
a minde bir İngiliz deniz kena- toru, mutlak istirahat tavsiye 
rında kain Peiteihoda şakiler etmif ve ziyaretleri kabul et-
tarafından öldilrülmüştiir. mesini menetmiştir . 

kuş kursağile değil lira ile ya
pılıyor. 

Ankara, 4 - Maliye vekili 
Saracoğlu Şükrü Bey irtişa me
selesi hakkında dedi ki : 

- Tahkikat dosyası bana ve
rildi. Vekaletin kat'i kanaatini 
tesbit etmek için dosya üzerinde 
inzıbat komisyonunun da tetkıkat 
yapmasını faydalı gördüm. Bu 
tetkikat birkaç gün zarfında 
ikmal edilecektir. -
Bursa civarında 

Bir meşe ormanı 
tutuştu 

Orhangazi, 4 (Vakıt) - Re
şadiye köyünün Sazlıdere mev-

kiinde 500 dönümlük bir saha 
tutan bir meşe ormanında yangın 
çıkmıştır . 200 dönümlük bir 
kısmı yakan ateşin büyüdüğü 
söylenmektedir. 

Ateşi söndürmek ıçın lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. 

-----
Bereketli yağnııırlar 
Ankara, 4 nisan (Vakıt) -

Dört gönden berii devam eden 
yağmurlar sürekli kuraklıktan 

müteessir olan halkı sevindir
miştir. 

Sivasta bir nıiisanıere 
:Sıvas, 'l nısan \-V aKn.J - ıvıu

siki ·mektebi dÜn gece çok 
güzel bir müsamere vermiştir. Ha
zır bnlunanlaı a çay ve pastalar 
ikram ediımiştır. 

Top ağzında idam 
Londra, 4 ( A. A ) - Röyter 

ajansın Peşaverden istibbarına 

gere Baha sakinin taraftarların
dan Kfıbistanlı 11 kişi top ağ
zına bağlanmak ve toplara ateş 
verilmek suretile idam edilmiş

lerdır. 

Bir istifa 
Bükreş, 4 ( A.A) - Harbiye 

nazırı istifa etmiştir. 

vermek için gelip bizden sahte 
bekaret satın almak istiyen sen
sin. Kendi sözlerinle kendi da
vanı çilrütüyorsun. 

Yazan: ah mi .. . 
useyın 

Burası yalnız ırz eczancal de
ğil aynı zamanda cinsiyet ve 
sevda mektebidir. Böyle kaza'a
ra uğrıyan kızlar tehlikeye dü~ 
mezden evvel gelip benden ders 
almış olaydıler senelerce istedik
lerile sevişirler ve kızoğlankız 

kalırlardı. 

Ali Safder-Yapma bekaretle 
zengin bir adam aldatılıyor. Bu
mes' elede ırz ciddiyeti yok. Ti
caret işi var. 

Binlik - Uydurup uydurup, 
benzetip benzetip söyleyiniz ar
tık.. Ben size geldim. Şartlanmı 
söyledim. Peşin ticareti önünüze 
koydum. Kızı öldürmeden çocuğu 
düşürtüp bekaretini tazelemeğe 
taahhüt ediyor musunuz? Kesi
niz sözü gideceğim ... 

A vnusselah - Beşyüz lira bu 
Mestinaz Hanımın itirafı .. Bu pa· 
ranın itiraf olunmıyan kısmı da 
bulunacağı şüphesizdir. 

Binlik başını yumnıkhyarak: 
- Ah ben de ne mankafa 

karıyım. Beş yüz lirayı olduğu 
gibi haber verip te bu saffet ve 
samimiyetime mukabil böyle şüp
he altında kalırım .. 

Suduri Anneciğim söylenme, 
Uyuşuruz.. Demek ki sahte be
karetle Hanımın bozuk tarafı 
tamir olunacak.. Bu, çok nazik 
bir ameliyedir.. Bu gebe kızı 
alacak zat evvelce evlenmiş mi? 

Binlık - Bilmiyorum ... 
Suduri - Bu vadide tecrübe 

siz bir adamsa aldatması kolay 
olur demek istiyorum... Şimdi 
biz sahte bekareti Paristen ge
tirteceğiz. Buna da vakit yok .•. 

Suduri başını kaşıyıp bir az 
düşünür gibi yaparak: 

- Bunun da kolayı var. Pos
ta geç kalır. Tayyareyle getir
tiriz.. Ücret yükselir.. sen fU 
cebinde ki beı yüz liraya beş 
yüz daha ilave et bakalım ... 

Binlik müstehzi bir süzğün
lükle: 

- Oğlum Suduri bu kadar 
uçurma... Tayyareyle Paristen 
luzlık getirtmek.. karşındakini 
enayimi sanıyorsun? 

Bunlar evveli kuş kursağından 
filim olur şeylerdi. Hini hacette 
kullanmak için yurdunuzda ne
den birkaç kutu bekaret zarı 
bulundurmıyorsunuz.. Burası ırz 
eczahanesidir. Elinizi atınca şıp 
di ·e böyle matahlar sizde hazır 
l u .. nmalıdır .. 

Suduri - Şimdiki kızlıklar 

Binlik - Biliyorum.. Biliyo-
rum yarım bakireler. Onların üze

rine romanlar tiyatrolar yazıldı. 
Kızoğlankızmış değilmiş böyle 
şeylere eskiden ehemmiyet ve
rirlerdi. Şimdi pek aldıran yok .. 
Kadınlar çoktan bu istibdatlara 
karşı isyan bayrağını açblar .. 
Bir erkek alacağı kızda bekaret 
arıyor. Kadmı:ı da aynı şeyi 
varacağı erkekten istemeğe 
hakkı yok mu? Dişi erkek iki 
bakirin ilk savletlerinde ruhi 
lezzet ve amimiyet olur .. Yoksa 
erkeklik hissini orada burada 
atındırmış bir Çapkının alacağı 
kızdan bekaret talebine ne yüzü 
olabilir? 

Avnüsselah - Ne bilelim biz. 
Bir erkeğe bu merakında itminan 

Suduri derin düşünceli bir 
tavır olarak Ninen:n önüne 
dikilip: 

- Peki kadını öidürmeden 
bu işi görmeyi üzerime alıyo

rum.. Sen de beş yüz daha ila
ve etmeğe söz veriyor musun 

Biulik - Kuru laf istemem. 
Söylediklerinin tamamile ifasına 
beni temin et.. 

it sahiplerinden beş yü:r.lira 
daha koparmağa da ben söz 
veriyorum .. 

Suduri - A1a... Ben de seni 

[ Üsttararı 1 inci sarıfamızdadır 

Bir sene zarfında 500 masJ 
toplanmıştır. Anadoluda hal• 

.şarkılarını toplamak ve ını 1 

oyunhm filrn •mak için bir 

seyahat yapı mıştır. Geçen sent' 

nin varidatı 2900 liraya bali 
olmuş, bunun 2333 lirası sarf 
dilmiştir. 

Rapor müttefikan 
geçen sene derneğe 

veren Emanete teşekkür ediJınt 
si kabul edilmiştir. Bundan so 

ra yeni senenin bütçesi ok 
muştur. 

Varidat yekunu 2703 ve ın• 1 
sarıfat yekunun da 2703 lıra ol• 
rak kabul edilmiştir. 

Butçe 'sarfiyatını tanzim içİ' 
yapılan ta'imatnamede mnttsfr 
kan kabul edilmiştir. Yeni seıı' 
faaliyetinin tesbitine geçitınit 
bir kütlipane tesisi, cenubi Arı'' 
doluya bir tetkik seyahab >" 
pılması, halk musiki mecmu•~ 
neşri, Avrupa ve Ameriksd• 
bulunan Etnografya teşekkOlfr 

rile daha sıkı bir temasa gelinP1~ 
Avrupadaki Folklor eserleritılf 
tercümesi tasvip edilmiştir. tJr 
sabatın daimi surette kontrol 
için üç kişilik bir ı.omisr~ 
seçildikten sonra kongreye ıır 
hayet verilmiştir. -

1 inci sayıfamızdadır) 

Bir zamanlar: kadın karınııdJ 
taşıdığı ve göğsünden kevse~tf 
.... -...! .. ;... ...Qnkör Ç.OCl\klar}d 
bin bir bühtanı altında ~1 

randı .. 
Önünde çöken 

1 
olmu;.. saçlarını okşıyan eli, 
yumruk anmış ve dudaklanrıd', 
buseler dilenen ağız 1 ar zehir Jcıl' 
muştu... J 

Sonra ayni ağızlar önil"ı 
kasideler okudu, eller veciıe 
inşat ve dizler rüku eder~t 
kadm gafur bir ilah gibi rııb 
nun inceliklerini hırpalıyan '" 
lığının zarafetini örseliyen bOf, 
elleri sıktı... Ve nıhayet k• 
ağ ıyan şairin ruhuna ilhaıtl 

yalvaran ressamın 

renk verdi. 

~ ikna edecek kuvvette şim 1 

minat vereceğim ... 
A vvnüsselah Avni 

çırparak: I 
- İki tarafa da bravo .. btlJ 

Suduri mağrur bir eds ~r 
gözlerini karşısındakilerin f'l 
rinde gezdirerek: c'~ 

- Sizi hayrette bral<' 
bir şey daha söyliyeceğit11 •'6tl' 

Meraklı bakışlarla g 
doktora dikiıir. -~ 

Suduri - Ben yalnız •
0 

tJ'•" 
değil çocuğu da kurtaracak• f' S 

Binlik ı-Joktor a yaP 
bakarak: . z;rtif 

Oğlum ben ciddı g 
yorum. Masal istemem··· (llıı' 

Suduri - Ciddi söyliY
0 ço(f 

Binlık - Zaten mesele td•( 
v •• d t d n f{S bl gun vucu unu or a a tJ , 

mak hakkındadır. Sen °"8şıJt1, 
izdivacm ortasında nasıl tir f~ 
caksın?. Senden böyle ·rı gr 

/ istenilmedi. Sen ineseleP• (t 
. h il soı ~f.~ 

edılen kısmını a e 1ş·ıı I>' 

Başkasını karıştırma .. ktll~·· 1 
tılmağa mUsaadesi ~0. arlı~ tfıf 

Sudun - Hamile ıkı bet<' 
- ha Uç aylık mı? Sen onu 11,ıffı 
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Yangınlar azalıyor 
Etfaiye kumandanı bunda ha
'laların tesirini görmektedir 

1 lstanbulun hava~' 
Garip bir tabe c 

Etfaiye gruplarında bu hafta 
tecrübeler yapılacak 

Soh. gOnler zarfında şehri
Ja. . rnızde yangın vukuatı bir 

1lı aza 'mııtır. 
tİta '&tı IUalma keyfiyeti
'( Deden ileri geldiği
ltf ~renmek istedik. 
lt.Q liye kumandanı lh
..._1 bey bize şunları 
_, edi· 

-..:~•~ikaten son za
~a yangın Yak'a
llt Pek çok azalmış
e.L..._ Sebebi de yangın 
~ına sebep olan 
isi.; ~n havalar ısındığı 

8i; kmasıdır. 
~ az da halkın dik
~ •e ihtimamının te
~ :tdutu muhakkak
~ ~tekim yangın vu-
~ sebep olan ba-
~ •ık sık temizlenmektedir. 
~ daha fazla dikkati yan-

aagart derecesine indirir. 

Q Et/alvt: talimleri 
~ ~ aydanberi devam eden et

e efradına mahsus talimler 

Millet mekteplerinde -
Daha 5 milyon vatan-

Bi~ muharrirler birçok a _

falar spordan bahsederken bu
nun bizde kavga ve mücadele 
manuma alınmasından şikayet 

etmitlerdir. Resimdeki dnkkin 
levhasmı gördtlkten sonra bu 
fiklyete ittirak etmemek mftm
kftn değil, sporla tabancanın 
mtlnaaebeti ne? 

Çiçek pazarları 

l.tanbul ıokaldannda hoşa 
giden yeglne g&zel manzara 
hiç tOphesiz ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde semt semt kuru

lan çiçek sergileridir. İtte bun
lardan birisi. 

ee 

Güneı banvosu 

daş okumak ö(Jrenecek _ Diinka tatil flnliniin ıehir 
Bu sene millet mekteplerinin içinde. t_eabit e~ilmif intibalann

son devresinde yarım milyona dan bın. Ilık bır gtlnCf albnda, 
yakın vatandq okuma yazma çimenler arasmda çekilen bir 
6ğrenmittir. Daha okumakla öile uykusu ne tatlı ıeydir, 
mftkellef olaalana miktarı S mil- delil mi? 
yon tahmin ediliyor. Şimdiye 
kadar okuma ağreaenlerin oku
ma ihtiyacım temin için ( 800 ) 
halk okuma odua açalmlfbr. 

Sivil Xayyarecilik 
Sivil tayyarecilik için bava 

kulftpleri teaiıine karar Yerildiii 
malimdur. Haber aldıtımıza 
glSre lstanbul bava kulob&nlba 
yerini tayin ve tesbit için vakm
da Ankaradan bir heyet gele
cektir. 

Bu gtızel baYa sporunun genç
lerimiz tarafından bGyllk bir 
raibetle karplanacaj'ı muhak
kak f&rOlmekteclir. 

Vali vekilinin 
teftiıleri 

Vali •ekili Fazlı bey dftn sa
bah Y akacığa ıitmiş, ' yeniden 
tamir edilmekte olan yollan 
teftit etmif tir. 

Sönen Işık 
Mebrure Hurşit 

Yakında çıkıyor 

Fiab: 125, ciltliıi ıso lq. 

Kumarla mücadele 
Kumarbazlar 

Hapisten çıkanlar 

yeniden f cıaliyette 

Zabıta ~ehrin muhtelif ~emt

lerınde açılan gizli ev ve 

~alonları şiddetle taharri 

ediyol' 

S on gilnlerde şehrin muhtelif 
yerlerinde, bilhassa kahveler-

de kumann arttığı polis mlldiri
yetinin nazarı dikkatini celbetmit 
Ye bu sahadaki mücadeleye 
ehemmiyet verilmiştir. Ezclimle 
eskiden kumar oynamak yllzihı

den hapse ıirmiı ve çıkmıı .,.•ı 
kimselerin gizliden ıizliye faali
yete geçtikleri ve Beyoğhmda 
her akpm muhtelif e•lerde ku
mar oynattıklan tesbit ohm
muftur. 

Bu kumarbazlardan bir lra91 
cllrmO methut halinde y.&mlan
mıştır. Diğerleri taldp edilmek-

Doğlas Ferbanks 
Maruf artist dün ti.ren

den çıkmadı. yarın 
gelmesine ihtimal 

veriliyor 
Maruf sinema artisti Duğlaı 

F erbanksın dün tehrimize mu

vasalatı bekleniyordu . Fakat 
san'atkar dOnkO trenden çıkma
mqbr. Tahkıkatımıza glSre bir 
kaç gftn evvel Halepte bulu
nan san' atklr filim çevirerek 
seyahat etmektedir. 

Son zamanlarda Y ağmurlann 
birden bire basbrması yüzün
den işinde mfişkilita teaadnf 
eden artistin şehrimize ancak 
yann gelebileceği anlaşılmakta

dır. 

Don kendisini bekliyenler ara
S1nda bir çok san'atkirlar da 
vardır. 

QQ 

Bursa kadınlan 
Gazimize minnet ve 
şükranlarını bildirdiler 

Kadınlara belediye intihabına 
ittirak hakkını vermelerinin ha
nımlarımız tarafından bü}'lik bir 
memnuniyetle karşılandığmı yaz
mqtık. 

Burıa kadınlığı Gazi Hz. ne 
bir telgraf çekerek memnuniyet 
ve tükranlarını bildirmişlerdir. 

Buasa kadınlığı namına Sabiha 
Nasıh, Aliye Süleyman, Cemile 
Tayyar imzalarını taşıyan bu 
telgraf ıudur : 

Reişicdmhur Gazi M. 
Kemal Hazretlerine 

Türk kadmlığma intihap hakkı 
veren kanun yüksek ilham ve 
dehllarından doğmuş ve biz14"ri 
inkitaf a götürecek yeni bir 
inkilipbr. Muasır milletler ara
sında Türk kadınlığı medeni 
haklar itibarile ön safa geçmiş
tir. Bu yeniliklerin Türk milletini 
yObek bir istikbale götüreceğini 
ıOpbesiz bulan Bursa kadınlık 
Alemi zevalsiz hürmet ve min
netlerini bu vesile ile de teyide 
titap. eyler efendim Hz." 

Poll~ mlfdilrfi Şerif B . 
tedir. lstanbul ve diğer semt er 
kumar oynatbğı haber alınan 

yerler Ye bibuaa kahveler daimi 
bir kontrol altına alınmıştır. 

p.,.,.,a1c izi 
Dahiliye veklletinden gelen 

yeni bir emir Dzerine, bundan 
IODra her bugi bir t&ilm sahibi 
poliı merllederi tarafından ıa

bdma)'& g&ıderilerek parmak id 
alma,aealllır. Ancak mOddei 
ummniHie 99.ltedflen mftcrim-
lerdm mlcldei wmiliğin Unum 
,a.tercfilderi bu ameliyeye maruz 
kalac:taldardlr. 

Madenciler 
ı.11.n.- toplanıp hasbı· 

~alde butundular 

Madenciler içtima halilıde 

Şehrimiz aenayii madeniye 
fabrikatörleri dtln ticaret oda
smda toplanarak mesleklerine 
ait bazı hubıhallerdc bulunmDf
lardır. Bu içtimada fabrikatiirler 
bilba... liman ıirketinden ıikl
yet etmifler ve Avrupaya ısmar
lanan mevadı iptidaiyenin limana 
gelinciye kadar ancak yüzde on 
masraf gördüğü halde lstanbul 
limanından fabrikaya kadar 
bunun yüzde otuz beşe baliğ 
olduğunu ve buna tirketin sebe
biyet verdiğini söylemişlerdir. 

Kezalik şirketin Avrupadan 
getirttiği motörlerin burada ya· 
p.ılmas~nı~ pek mümkün olduğu 
zıkredılmış ve bunun için nazan 
dıkkatin celbedilmesine karar 
verilmiştir. 

Bundan sonra hükumetten 
muamele vergisinin kaldınlması 
ve bir senayi kredisi açılması 
hakkında ricada bulunulması 
teklifi kabul edilerek içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Bir ltalyan vapuru 
karaya oturdu 

Peniyana isminde bir ltalyan 
gaz gemisi dün akşam Çanak
kalede karaya oturmuştur. Va
purun kurtanlması için bir tah
li•iye vapuru gönderilmiştir. 
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Yolumuzu şaşırmıyahm 
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Birkaç günden heri ıurada 
buraaa bir dedikodu ha-

vası esiyor. ismet P,. liOtfftmcti 
istifa etmiş, yahut edecekmiş, 
yok filin vekil çekilmiş, yalıut 
çeki ecekmiş gibi s&zler sıll sık 
duyuluyor. 

İş bu kadarla da kalmıyor. 
Dünyanın her tarafında olduğu 
gibi memleketimizi sarsan il<ti
aadi buhran müvacehesinde b6y
le bir tetbirin lüzumlu olduğunu 
iddia edenler görtılliyor. Aynı 
umanda bu istikamf't üzerinde 
birtakım neşriyat oluyor. 

Hükumet vaziyeti etrafında 
ağızdan ağıza dolaşan veya bazı 
gazetelere akseden rivayetler 
bir kısım halkta öyle bir hassa
siyet tevlit etmiıtlr ki Dahiliye 
Vekili Şnkrü Kaya Beyin Gazi 
Hazretleri tarafından bir saat 
kadar kabul edildiğine dair An
karadan bir arkadaşımıza çeki
len bir telgraf bazı mabafilde 
muhtemel bir ltal;ine tebeddiilü
niln bariz bir alameti gibi telikki 
etlilmiıtir. Bu afatla reni ltal;i
nenin listesini tanzim edenler 
l>ile görfilmUıtur. 

Ben dana iki ınn enel An
l<aradan geldiğim için ôitada ka
bitie mes'el@si i6du edeliilecek 
liiç bir Şey l;uluiimatlıjını l>lliyo· 
ru . Onun içi lief taraftan va
ziyetin mahıy~tini ıoraHlira bu 
yolda ce•ap \iefiYöftilll. Ôülltinll 
beraber l:iB:ııla ı tiu nevi cevap-
larla da kanaat etmemit g8rü
n0yorlar. Ôrtaila l>u lla<lar dedi 
koilu ve l>aliuiuı aç.ıli nqfiyat 
varlien en kOçOlt lia<Üseleri bfi
ylllterell yaıan diğer gaıetelerin 
bu liususla slkit lial alannı 
a<leta manalı tiuluyorlaf. 

Pek iyi l>iliyoruı lti lım~t Pı. 
liüliftmeti l>ugOn çok mühim bir 
kaç meı'ele Ozerin8e faaliyetini 
tel<sif etmiş İ>ulunuyor: Harici 
mesail<len TUrlt-Yunan mtızake
rah ve Düyunu Umumiye mes'e· 
lesi, dahih mesailden para mll
cadeleıi , tasanuf ve istihsal 
programı ... 

ll<tisat veltili Şakir bey jOp-
heıiz iıtihsli progiamüiı aiilia· 
dar etlen l>aıı tetltiltatta bulun
mali Ozere daha Evellil gfin 
Aaanaya git:miştit. Demel< ki 
h01l6met iktı5a8i programinı 
harırlamalOa meıguldOr. Zanne-
8iyoruz IH yalnız bu meşguliyet 
tarıı ortada bir kaliine meselesi 
bulunmamasını g&s~fiii~ge kifi 
bir Selil<iir. 

Bb.im bugün g5rdüğümUz fili 
vaziyet bundan ibarettir. Şim-

}'arım aJ1r evce/ki : 

VAKiT 
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BelqlWada insan kıfihırıne 

8air tahkikat 'le tetKHt•l 
icra olunuyor. Ertt~liter ile 
kadınlar1n klfaca yekdiQer
lerlntten faf'kları hazarı C!ik
kati davet eyhyor. Rusyalı 
bir tabip bu tetttittetta bu
lunmak i9ln mahslliefi Bruk
sele gltmi,tir.ZükOr ve nlı
van ltafaUırının fırttlirtnı 
901taanberi mumelleyti nti
zarı ehemmiyete elmı' lmlt 

diki vaziyette en makul hattı 
hareket de liükümetin henüz 
kaneva halinde hazırlamakta 
olduğu yeni tedbir erin bütün 
teferrliatı ile meydana çıkmasını 
beltlemek ve kat'i sözü ondan 
sonra söylemektir. 

Filin veya filan gazete şu 

veya bu tarzda netriyatta bu
lunabilir. Bir temenni kabilinden 
olarak hatta hiç bir madde ve 
delil göstermeksizin İsmet Paşa 
hükOmetinin çekilmesini istiye
bilir. Bu kanaatte olmayan ga
zeteler de aksini iddia edebilir, 
yahut tamamen sük\ıt eyliyebiıir. 
Matbuatın bu vaziyeti nihayet 
memleketimizde bir çoklarının 

zan ve tahminleri hilafında ser· 
best bir matbuat bulunduğunun 
açık bir delilidir. 

Bununla beraber hürriyetin 
her nevi için olduğu gibi mat
buat hürriyetinin de bir hududu 
vardır; bu hudut mevcut kanun
lahn kayıtları ile çerçevelidir. 

Ôu tarıda neşriyatta bulu
nanların tal>it ve kanuni hudut· 
lata aımamaia l>ilhassa nazik 
zamanlarda çok dikkat etmeleri 
llumgelir. 

İtiraf etmek icap ederki mem
leketizdeki mali ve iktısadi 
buhran hariçte hakiki derece-
sinden çok fazla bir şekilde 
aksetmittir. 

Milli m\lcadel.do :T~\ıı.i101i 

mahvedemiyen bazı memleket· 
ler mevcut mali ve iktısadi 
mUşltfiliUan istifade etmek 
çarelerini dnşünmeye başlamış
lirdır. Bunların illi hedefleri hiç 
şüphesiz memlekette Kuvvetli 
lifiliOmet otoritesini kuvvetli 
propagancla vasıtaları ile yık
itialetır. Sonra l>ulandınlacal< su 
içinde l:>alıle avlamağa çalışmaktır. 

Açıkça l>ir Clalia tekrar edelim 
ki hükumet her türlü dahili ve 
liirİcl tiahlifitlerini tamamen vak
hritİa acieyecek ltuvvet ve kabi
liyettedir. Memurlarının ttıaaşları 
muntazamen verilecektir. Mem
leltetin millt müdafaa vesaiti her 
val6tltin8en aaha milkemmeldir. 
Dahili ve harici her türlü sui 
kastleri ezecek kuvvettedir. Hü
ltOmel için bugünkü vaziyette 
afır relen ıey, saaece Düyunu 
umumiye l>orçlarını te<liyeaen 
ibarettir. Btı da hiç şüpliesiz hem 
<layinlerin, hem hOltftmetin men
faatlerini telif edecek bir surette 
hal •e fasledilecektir. 
Maamafıh iyice biliyoruz ki 

umumi vaziyeti tasvir için yaz
<iığımız bu s6zler bir tal<ım kim
selerin zihinlerindeki şüpheleri 
bertiraf etmiş olmıyacaktır. Hü· 
kumete isnat olunan kusurlar 
neilir ? doğru mudur ? Hakika
ten Hnkümetin kusuru var mı
dır, yok muöur? Nihayet ismet 
pafa Hükumetinin bugün çekil
tne&İntlen bir faide beklemek 
doğru mudur ? Bu tatıöa bir 
takıffi suiller zihinleri gene işgal 
etmekte aevam edecektir. 

Onun için bu cihetleti ayrı 

mlkaleletle iıah etmiye Çallşa
tağı~. 

VAKiT 
Tabı 1şlerinir;i vapar. 

inanalım mı? 
Muhsrriri : Ömer Rı~t' Diyorlar ve yazıyorlar ki 

Türk-Yunan itılafrnın im· 
zası arifesindeyiz. Bir kaç gün 
içinde iki milldin arasındaki 

dostluk siperleri kafkacak, iy~ 
komşu uğun tatlı hayala başlı• 
yacak. 

Şa mdanEndülüse seyah 

Eğer hafızam beni aldatmı" 
yorsa hundan tam beş, belki 

de altı sebe evvel de gene 
böyle bir imza arifesinden bah· 
sedilmiş ve tıpkı bugünkü gibi 
sevinilmişti. Aradan yıllar geçti, 
hadiseler koskoca dosyalar ha· 
Jinde masalar üst-Unde birikti. 
Bu kagıtlar artık birer ehram 
büyüklügü ile iki taraf arasına 
yığılmıştır. Okadar ki artık iki 
tarafın bu kagtt ehtamlardart 
birbirlerini görebilmesine imkan 
kalmamıştı. 

Türk-Yunan mUzakeresi harap 
sinema kordeleleri şeklinde sık 
sık koparak iki memleketi şüp
lieh karanlıklar içinde bırakı
yordu. Bu çül'üklük akla sığmı-
yacak kadar uzadı ve müzakere 
silsilesi kağıt kordonlarla hağ· 
lanmış küfJU l>ir ı;ncire döndü. 

Hadisenin tarihi bu; vak'anın 
bünyesi budur. Mana ve sebep• 
)erine gelince.. lıte meselenin 
acıklı isyan ettirici n6ktaları 
liuratlan sonra IJaşlıyor. 

Bu İf Anadolu zaferinden 
Cloğdu. Mübadelenin menşel 
Dumlupınar hezimetile bera -
her l>aşlar. Tarilii zaferle 

bir millet için ikide birde. "'"" 
vesııeı1t b anllığı şanı t>rtaya 
koymak hafitlıktir. Bu, gUneşl 
g6rmUş, onun ışıklan altında 
ısınmış insanların yıldız parıltı
ları karşısanda göz kamaşmala
rına uğramasına benzer. 

Biz kazandığımız şanın yüksek 
alevlerini tevazuumuzla külledik 
onların gözune sokmadık. Dun· 
yanın en masum kuzusu halile 
zarar vermekten çekindik. 

Fakat müzakere zinciri bir 
düziye koptu, komisyon azaları 
değişti, mukaveleler taltlalt attı 
ve işin bir türlü sonu gelmeai. 

Yunanlılar, bi!im hüsnll niye
timizi k:en8i maksatlafina süt 
nine yaplılar. Allali için i6yle
mek lAı:ım gelirse, l>u falan 

dolan cambazlığın<la onlar liizi 
hayrete 8UşürdUler. Belki bu 
sıska muvaffakıyetle öğünmek 
hafifliğinden ele çekinmezler. 
Burası kendilerinin bileceği iştir. 

Yalnız şurasını hiç hatırdan çı
karmasınlar ki artık aldanmağa 
tahammülümüz kalmadı. 

Bizi temsil e<lenler, l<encliie
rinaen evvel bu vazifeyi yapan
ların gösterdikleri hüsnü hiyetin 
nasıl düşkünce istifadeleri bes· 
lediğini öğrenmişlerdir. Şim
diye kadar bu müıakerelerden 
çıkan biricik netice, Yunan mü
messillerinin en sarih haklar en 
açık halH&caHar Karşısında liiç 
sıl<ılmatlan dönmeleri8ir. 

Mademki bunu aramızda bil
miyen kalmamışhr. Artıl< uzlaşma 
arifesinde yalnız kentli hilsnU 
niyetimizin meseleyi halle yel
miyeceğini düşünmeli VQ Yunan
lıların samimiyetinden her za
mandan daha çok şüphe etme
liyiz. Onlara karşı mertlikten 
ziyade sağlam kazığa bağlanmı• 
davalarla çıkmalıyız. 

Salahattinin gönderdiği gemi akd 
nizi geçerek Kartacenaya varmış, 
onun adamları iıe başlamışlardı 

rı =::t 

Endiiliiste kıırulan aile sakin yaşzyordzı 
-3-

Dt.inkü kısmın hü ıasası ı 

[ Saldfiııfrin ile beraber harplere RJren 
BeJil büyük bir itimat kıifanmı fi. Jlıkat 
hir gün bu ııdam hükümdarın güzel 
tcğeni l hırrem ~ahla tlerahcr kaçtı. ~~n= 
Clül!i e gitti. Orada evlfüiôiler. Bft sene 
ı:onra hir lth~IArı oldü. l•'alı:at flurrı-m$ li 
uldu. 

t\ radın 2ıı sene geçmiş "e hu ltıi 

hiiviımüştiır. Sal!hattin hu kızı ~ütellik 

\ e yahut ıorla getirmek için bir uöitle 
bir kapfanı Endülüse yolladı. l laher 

toplanmışlar, onu izaz ettıJİ 
ve ona : <•Biz müslUmanlığf 
iıhar edemiyoruz. Çünkü İ 
edersek tehlikeye düşeriz. 
icat ibadetlerimizi· ve dini 
felerimizi ilimal etmiyoruz. 
bite dua ediniz Ye akibelİ 
hayır olmasını temenni ed 
demişlerdi. 

Mesine de ve Palermodl 
manzaralarla karşılafan ve 

_ 9 _ yali lbni Cübeyr gibi b 

H .... k gören kafile buradan b 

bek1ıyof. ] 

are et ederek EndlllUs yolunu 
Emir Haydar ile adamları Sardunya adasını geçmiş, 

tlkcar kılığına girerek Şamdan buradan gayri müıait rD 
hareket etmişlerdi. Gemileri t · ·ı Aftik hTıtt 
Akka~ da beklı'yordu. Gerçı· Ak- rın eaırJ e a ıa ı ı dl larak birkaç ıün hali bir • 
ka Frenkler:n elinde idı. Fakat ilticadan sonra tekrar Sar 
ik: taraf arasında ticaret devam yoliyle F' orma.ntera adasın• 
ediyordu. Kalile Şamdan Ban- dıktan sonra Kartacenay•-' 
yasa ve buradan Akkiya var- mış ve limanda lenger atll"' ı 
mı,ti. O zaman Akka lstanbul Gemi tim bir ticaret 
ile kıyas olunan bir limandı. olduğundan ve içinde 
Şehir, Avrupanın tftrlO Uitlü liepı1 tüccar kıyafetinde 
memleketlerinden gelei\ Ehlisa- lannclan, sonra gemide bit 
lip ile mahtetden nümune ol- tıcaret mallan bulundu"" 
muştu. Nazarı dikkati ctlbeden etrafta zerre kadar ştiphe , 
noKta ıenrın \llWlllUllC ueg19un• .ı. ___ .. _ .U ..... ,{,...;.. .r; 
si idi. Camiler, meıçitler kimi· malları sabi e çıkarmıfl 
len kiliseye Çt!Ytilmiş, cimi ııa- alq veritle meşgul old ~ 
mına Haırt!ti . Sallliin yinıödll gil:Ji etrafı teraBSut etnıt 

ihmal etmemiılerdi. 
kilrllk bit zaviyeden l>ıııta bir K ah'ld ·ti .,. iflacena ı ı en ı 

tey kalMaMıfb. bir oya Ye uzaktan d 
Kafile but•dan ft!mlsine bi- muhit iftzel bir yerdi. 

nerek hemen liareket elmiı, yirmi e1 i ıa~lin bir ltoyu .. ~ 
beş gün sonra şiddetli bit fır- idi. Şimdan gelen kafile 
tına yUzUnden Giride ilticaya jnn zarfiiiela jehri iyice 
mecbur kalmış, ikinci hamlede etmit ve menfi bir 
de Mesina limanına varrtılfh. O atandığı takdirde ne Y' 
zaman burası birçok müslüman- larını liararlaıbrmışlardı. 
larla mesktındu. Hatta mlislü- Bedii zevceıi Htlrt' 
manlar buranın en iengin ve 610mlıtiden sonra onuö 'Y' 
riıüreffeb kolonisini teşkıl edi- ölan ltıfi Melikeyi yetil • 
yordu. Sicilya ad.sının o zaman- meşpl olmuş, oııuttla tJI 
ki merkezi olan Palermoda Frenklerle vuku bulaö 
mnsınman.ların bir tok ~amll@ri liarebede telilt düıen ~1'i d. 
ve çarıılan vatdı. Atlanın l\ü- derzadeaini yetittirmiftii,;ıi 
kümdanna hizmet eden ricalin başlıca emellerinden 

d .... ;. k Melikenin bu iki gençte' 
ekserisi mOSIOmaiilar anaı. 'l'On ü 

k intihap edip onunla e~ 
kıral tebeası içınde en ço on- Bunların ikisi de iyı 
lari itimat ediyor, ve yqayı- faziletli, irfanlı, J;iret tl 
şmda müslUmanları taklit edi- olcluktan başka 0 ıaınall1 

yordu. Seyyah lbni Cubeyrih asilzadeleri gibi biter ~ 
anlahşına göre Gilyom namın- ltılıç ilahil>i idiler. Mel~lil 
dalti bu liiikümdar Aripça tio- kıymetli arkadaşlan bu 1~) 
nuıur ve (Elhai:iitlft lllllh) cnm- ( 81 

lesini kendisine şiar ittihaz e- l .ı••lllllllllM••*""'.: 
derdi. Bununla li!raber Bu lii
ristiyin btıluımdanfi sarayı 6te
den \;entlen kaçtnlaft, yahut 
Ehli$alip tatafından eeir alına ak 
her tıtaft• sah an lilliii liathn
ları le dolu l<U. 

lbhi Gnbeyr sarayın sırfnacısı 
ile konuıarak ondan bütün bu 
İslim kadınlarımn dinlerini giz
lemekle beraber, dinlerine son 
derece sadık olduklarını, batta 
saraya giren Hirıstiyan kadınla
nnın da onlara uyarak müsHl· 
man olduklarını anlatmıştı. Er
kekler içinde de dinlerini gizli
yerek "Abdül Mesih,. gibi isim
ler takanlar vardı. Bunlar lbni 
Cübcyrin Hicazdan geldiğini 
haber alır almaz onun etrafında 

~b 
4,12 

BıilDtı 
arık olacaktır. 



( \1 AK l ·r ) 1 N Ş~HlR 

Amerikalı bir 111ilyoner 
G. S. Birli(Ji balosu sehrimizde 

Dün ;ehrimize Amerikalı bir 
rtıilyoner gelmiştir. 

Milyoner bir lastik ticaret 
k''rnpanyası müdürüdür. 

Telsiz istasyonları 
l<ısa tulü meviçli olarak Edir

~ede inşası kararlaşlarılan telsiz 
18li:.syonu levazımı gelmeğe baş
larnışttr. İstasyon yaz ortas1pda 

~ete geçmi o açahtı_r'~--..~ 
[Küçük haberler -, 

4. Hevrti \'ekiledc müzakere \'C 

kabul edilen ) cııi ıekııiit kanunu bilhassa 
fU CSasları ıhıiva ecmektedır 

·r ekailt ve isıif aya htihkak miıddeti 
~rbiye mektebinden çıkanlar için Hır
~Yc mektebine duhul tarihinden \'e 

1bbiyeden çıkanların şrıhadctname al
ltıaıdan dön sene. eczacılarla baytarlar 
6~r sene, diş hekimleri ıçin iki.-er ~ene 
t\'clki tarihten, kıt'ııdn.n veya San "at mek
tcbındcn yetişmiş olan zabitlerin duhul 
~hlerin~en, sabık ikinci sınıf ilıt~~ at 
bitanı ıle ııonradan yetiştirilen lhuyat 

~•bitanının askerlik haricinde geçirdikleri 
~ltlan zarfında hizmeti aıkeri) e) c ilk 
titdıkleri tarihten ve meınurini mülkiye 
~c askeriyenin dahi maaşa geçtikleri 
tihten hecnp olunacaktır. 

Evvelki akşam, G. S. b"rliği 

senelik balosunu verdi. Maksim
de, baloyu tertip eden komite 

ğöriinüyor idiki bu işi bir an
garya olarak kabul etmiş ve 

dünyanın her tarafında büyük 

bir rağbeti celbeden artistler 

balosuna icap eden alakayı 
uyandıramamıştı. 

Halbuki, pcr,eı:ııbe akfamı, 

baloya Matmazel Marie Beli ve 
arkadaşlarmın gelmesi de temin 
ed imişti. 

Bu, başh başına oraya, Fran· 
sız tiyatrosunu oyundan sonra 

celbedecek bir hadise idi. İsti
fade edilemedi. Maamafih Marie 
Beli, baloda iyi bir surette kar-

şılandı ve bir hayh tanımadığı 
kimselerin bile dans teklifle
rini reddetmemek nezaketinde 
bulunarak Türk artistlerin balo· 

suna alakasını gösterdi ve kü
çüklerden müteşekkil şehir ban
dosunu beğendiğini söyledi. 

Sanatkarlar birliğinin gele· 
ce'..c seneye daha muvaffak bir 

balo vermesini temenni ederiı:. Bu kanunun nec;ıinden itıh:ıren heş 
len , k . -

c zarfında tekımt edilenler yu andakı 1 
Cetvelin birinci suıununda yazılan mık- ~1em le ket haberleri 

ltrtar k · ·h· d b • ·e ~----------------anunuıı ncşn t:ın ın en e_, :s -
ile.ık nıiıddetln hit mmdln sonra da cel
"'1lrı ıkınci sütununda 'azılJn mlkt:ırdan 
~ <:enf'nin Ht:ımınd" tek:ıUt cdileccldere 
il cetvelin üçiincu cfüununda vanlı 

llUktartar tckaiit maaşı olarak verilecek
tir. 

Yirrni dort sene hizmet lekaütte 
esastır. 

.... ~ lktı sat \'ekili Şakir Be· ı\da
tıı 'aıı... '" • t: ır er ımıı ar,ııan-

hJtı · Şakır Bey ikusadı progr:ımın iki 
~ ~\·a kadar mecliste müzakere edilece
t?ı~~· Ad:ına 1..irai. sınat ha\ııtiİe nlı\kadar 
be ıın nıaddclcr oldu~unu ve bilhassa 
j~t hangi bir sebeple duran fııbrikalann 
v crı:ıe~ı . . 
tir. nı temin edeceğini beyan ctmış-

ltak~ir Rey Aıianadaki tetkiklerini mü
lid ıp Mersine, • ilifl:eye, Dörtyola da 

Ctcktir. 

~Ca 4 Ticaret nd8sına son giınlerde 107 
~l\rttane müracaat ederek tenzildtlı saoş 
~lb llıüsaade i temişlerdir. Buna en mü-

ııınn ınev im ııonudur. 
P~ 4 E'.ski lr.vazım rl'i~i lsmail 1-Jakkı 
~:;ırı in·a , e iska işi erile al Akad.ar 
'tı ~ Ve bir Alman gurupıı ile anlaş-

4 Ylenmektcdir. 
'llı1ı Bankalardan bir kısmı tarırından 
~r tlara yol verilmektedir Şimdiye 
ll'ı1ır Olanlardan maada vcniden 26 me
~hc:karıırnıştır. Uunlan~ 18 zi Türktür. 
llıcııı11~z 'e ta?.minacsız çıkarılan bu 
~tek ar ticaret müdürlüğüne milracaat 

t Şlkdvette bulunmuşlardır. 
l ( ~l l<endı ini teşhir ettiren 270 kilo
Qt D,~tn ınatmnzelinden temaşa resmi 

4 :eze_ hisse~i alınacaknr. 
~'rak ~nıı.yetle~ kanun ~4yi.h~sı hızır-

4 e~etı \ekılcye \"erılmıştır. 
'1ıı ,~ lanbul ticaret borsasında rnemu
~ıkı rı do tenkihat vanılaca"'ı hakkında 
tır ~ri • ,,- b 

8orıaJ:'1n doğru olmadığı anlaşılmış-
~ ,,, ne malı vazn•et bozuk, ne de 

Ilı. 1 ..,Uarnc] • 
ı c .i.t a e durgundur. BilAkis mua-

~ ~ ~•ktadır. 
~.,itıi" • - -

l' fillkn arı ~t~ar mektebinde 
~fylr met konağı kurbünde 1 

.ı t-k t e . cemiyeti karşısında 
14t -.. e:ıyıni , 
. '':ıh· san atlar mektebin-
~i \re ?' Türk Uslobunda cilt, 
"Uh,88a .,.alı nakışları, Şark ve 
ıtıt• ı ürk t . . h . 
il\ 1 l'Grk e:ıymab, er nevı 
r. kt~d· yazdan talim edil-
"Ct- ır. D 1 
il) et Yokt ers er serbestir. 
~ ~lara k ~r. Başka meşguliyeti 
~ ~ları ta~ aylık için, ders za
" t1tilın1·şt· tıt vakitlerine tesadüf 
'-~ ır M·· 
t~ ll:ıilttesi, · p uraca~t zamanları: 

flleri azartesı, Perşembe 
saat 12 d 14 en de kadar. 

Urlada lekeli humma 
Urlada çalışan yol amelesi 

arasında altı kişi lekeli humma

ya yakala~mış, lazım gelen sıhhi 
tedbirler alınmıştır. 

Bir intıhar 
İzmirde san'atlar mektebi tı:l

lcbesinden Uşakh Şcrafettin Ef. 

tabanca ile kendisini başından 
ve kalbinin ilzerinden yarala-

mışbr. Yarası ağırdır. İntihann 
sebebi meçhuldür. 

Sıtma mücadelesi 
İzmirde Karşıyakada Sıtma ve 

sivrisinek mficadeleıine başlan
mıştır. 

Firar teşebbüsü 
Üç mahkum lzmir bapisane

sinClen kaçmağa teşebbns etmiı
lerse de tutulmuşlardır. 

--~-
Hil.tliahmer mecli$i umu-

mi5tnln içtlmaı 
Hilaliabmer merkezi umumi

sindcn: 
1930 senesi Hilaliahmer mec

lisi umumisinin öniimüzdeki Ni-

sanın yirminci pazar günü An
karada toplanacağı ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - Reis ve reiıisanilerle 

katiplerin intihabı. 
2 - Meclisi umumi tetkik 

komisyonu ve merkezi umumi 
icraat raporlarının tetkiki. 

3- 1930 bütçesinin tasdiki . 
4- Kur'a ile çıkanlacak mer

kezi umumi azası yerine diğer
lerinin intıhabı. 

5 - Tetkik komisyonu aza
sının intihabı. 

6- Merkezi umumi teklifab. 

TEŞEKKÜR 
Muvaffakİ) etli ameliyan neticc:sinde 

h:ı) atımı kurtaran \'<' emri tedavimde 

fevkalade fed.ıkftrhb:ta bulunan Hasaki nisa 
bast ını.::.i doktor ve operatörü muhterem 

Eyup Beyi<' refiki Hasan Beye \'e hasta 
bakıcı Zeynep, Fahriye.. Mahmure, Lôt

fiye, iffet Hanımlara bey.anı teşekkür 

ederim. 
.\k:ıaray l\üfus memuru Usman Bey 

zevcesi Nir. 

'Telefon işleri 
Posta ve tc graf ıdaresı .tel

graf işleri müdürii İhsan Cemal 
B. telefon şirketinin İstanbu da 
tatbik etmek istt>diği rotari sıs 
temını tetkik edecktir. 

-~~ 
Bir şoföriin marifeti 

Dun Emınönünde dikkate değer bir 
otomobıl kaz.ısı dah:ı olmuştur. 1801 nu
maralı olan bu otomobil e\·velA bir dma
caya çarpmış, ondan sonra bir kasap 
dükkAnına ç:ırparak camlannı vf're indir· 
mi~tir. Ahmet ismindeki şofönln ehliyet
name:;iz olduğu an !aşılmış ur. 

Bilet ahrken ! 
Matmazel Mari Hel temsilini ,seyret

mek üzere Fransız tirntrosu kişe~inden 
bilet alan .\1illl Oco şirketı direkröriı M. 
Lobegosto bir yankesiciye 100 lirasını 
çaldırmıştır. 

Bundan maada biri Tak-:imde diğeri 
Emlnönünde o1rnak üzere iki hırsızlık 
vak'ası daha olmuştur. 

1'aksirrıde, Hüseyin, Adnan Beyin 
yınkrsicilik suretile 50 lirası aşırılmış, 
Yenlcamide kasup Ahmet Efendinin dülc
kAnındaıı ~ okka et çalınmıştır. 

3 cerh vak' ası ! 
Dün ~ehrimiıde 3 cerh vak·a:.ı olmuş

tur: Sirkecide Ihsan ev\·elce tanıd~ı Sa
niye ismind~ bir kadını .bıçakla kaba 
etinden yııralamışur. 

l\ııhveci Hasanla Tatar Mehmet rakı 
içerlerken kavga ~emişler, Haı:an Meh
medi gözünden yumrukla cerhctmİştir. 

Şehremininde ·iğdeli Hasanın e'ine 
kapısını kırmak suretile 3 kişi girmiş, 
Hasanı l ) erinden bıçakla yarala)'lp 
kaçmışlardJr. Sad.Jk. 1 )asan re diğer bir 
şahıetan ibaret olan mütecavizler aran· 
maktadır. fladise Sadığın kızı Cemil~ 
yilzünden çıkmışnr. 

o 

1 
2 

Bugünhii bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 ~ Ay [!i], zehir [3]. 2 - Sinir
ler [4 J, dört ayaklı sehpa [ 4 j. ~ - Geç
miş znman (4], siir vezni [4]. 4 - Das
tant (41, Eylp ch•arındn bir köy (5 •. 5-
y~ (3J, akıl (2]. 6 - Şehrimizde bu
lunan bir Fransız artisti [9] 7 - Nota 
[2], büyük kutu [5). 8 - <;öl yeli [3], 
rezill"r (6]. 9 • · Geçici [4]. kurşun 
geçmez [4]. 10 - KaJde [4]. geri geri 
getirmek '4]. 11 Bana ne ~3j, Şaire 
laı.ım olan şey (5]. 

• • 

YaLan: 
Evveki günkü kısmın hnlasası : 

[ J 92 > senesi oldu. Hen artık fsun· 
bula dönmü~tı.im. Bir ı;iın matbaada 
oturuyordum, telefon çaldı. Madam N··ri 
heni b3ra davet edi~ordı•. .\ladaın .\c.-ri 
pek çir~in r. kat kendisini pek genç 5.1-

nan bir ·nsandır. l\oca-ı 90 yaşında ih· 
ti yar bir mühendistir 'e bir şirketin 

röprezantanıdır, Kadın şışkılo.1. ve fa~sııl 
bir k:ıdındır. 1 )erdı gunü ı~tanbullı An· 
kara arasında dedi kodu yapmaktır, ve 
sözde de Ya\ uıun tamirini ıc~ndi ~irkcti 

n:ımına kapatmak. ] 

Geçen genç ve nüfuzlu adam
larla ahbabllğı olan bir memuru 
derhal çağırır. Çok defa da Ma
dam eli yüzü düzgün delikan
lıları : 

" - Sizi tanıyorum lstanbul
da akrabanızı gördüm. Diye 
viski ikram eder, havyarlı, jan
bonlu yemekler yedirirdi. 

Mühendis efendi karısım it için 
bir olta zannediyordu. Ankara
mn hatun cihetinden kıtlıkta 
kaldığı senelerde 90 hk pırı 
fani için madam Neri pek aıa 
bir yemdi. Galiba madam Ne
ri de kocasının ışını olta gibi 
kullanıyordu. Madam Neri Ya
vuzun tamiri dolayısile genç 
zabiti yakalıyor, genç memura 
viski ıımarhyor, genç gazeteci-
ye ziyafet çekiyordu. 

Kadın tapondu, bir işe yara
mıyordu, tirketin sermayesi iflaı 
halinde id:, onun birşey becere
ceği yoktu.. Maamafih bu iki 
akıllı bir hayli zamanlar Ankara 
ile İstanbul arasında sürtüp dur-
dular. 

Bu akşamki davet de böyle 
bir şey.. Kim bilir, rakip şir
ketlerin aleyhinde bir şey mi 
söyliyecek, dalaverelere dair 
bir duyduğu mu var? 

Şurasını itiraf edeyim ki ıaı
koloz karı dedikodu yapmasını 
çok, ama pek çok iyi bilir. De
dikoduyu onun kadar maharetle 
yapanı pek aı gördüm. 

Madam Neriye derhal cevap 
verdim: 

" - Gelirim madam •.• 
Bardayım. Lavanta kokusu, 

ter kokusu, ten kokusu, podra 
kokusu ve cins, cins içkilerin 
kokusu.. Nihayet ta uzaktan gö-
1üme çarpan madam (Neri) nin 
kokusu. 

Bir köşede pehlivan gibi hey
betli fakat gülümsıycn bir vekil, 
etrafında irili ufaklı, insanlar .. 
Belli ki bunların bir kısmı İf is· 
tiyen eski dostlar, ahbaplar hep
si de hoşula iskemlelerinde diz 
çolcmü~ gibi vekil güldükçe gü
lüyorlar, sustukça susuyorlar .. 
Vekil söylüyor, ötekiler dinliyor, 
karşısında oturan biri eli taka
ğında mütemadiyen başını sallı
yor... Başı kafi gelmiyor gövde
sini sallıyor, gövdesi defkifi gel
miyor. Oturduğu hasır koltuğu 
sallıyor .. 

Her t5allamştan sonra: 
bir ses işidiliyor. 

- Evet efendim.. tabii efen
dim .. 

Vekil içtikçe, içiliyor, vekil 
kadehini kaldırınca, hepsi birden 
nişan alan bir manga gibi ka
dehleri dikiyorlar. Vekil kadehı 

bitirınce eHerindek c rı masa ara 
bırakıyorlar. Göriinüşe göre ve
kil bardaki bu re!'miyeUen, 
etrafındaki adam!arc'an mem
nun değildir. Bitişıgınde oturan 

sarışın eski mektep arkadaş•na 
ığiliyor, elini omuzuna koyuyor, 
sırtını okşuyor. 

- İç be birader . .. diye bu 
acaıp ciddiyeti bozmağa çalışı

yor... iri ıişman göbek i münte
hibi sani olduklarını zannettiğim 
adanılar bu sözü yarı emir farz 
ediyorlar, bari ahbaplığa vesile 
telakki ediyorlar... Biri vekilin 

kulağma iğiliyor .. 

Muhakkak dediği şudur: 

«- Efendim Be-:lri bey ıyı 
bir gençtir.. Münasip mahale ta
yinıni rica edecektim ... 

«- Olur be birader .. kalem 

mahsus müdürünü ıörsün .. 

Beri taraftan vekilinkinden 
üç masa aşırı bir kö~~de üç 
dört kişilik bir grup daha var
dır. Bu masada en çok ciddiyet
le oturan esmer delikanlı kalem 
mahsus müdürüdür. Şoför, sivil 
ve resmi polisler de ayn bir 
kafile halinde bar kalabalığına 
karışıyor. Şişman adam derhal 
müdürün yanına geliyor. Kalemi 
mabıuı müdürü batıra deherine 
bir şeyler kaydediyor. Müntehi
bi sani ıükunetle vekilin masa
sına dönüyor.. Uzaklarda maha
retlerinin derecesine göre dola
f&D aTculan birer birer giSril
rum. 

Bunlar gazetecilerdir. 
Kimi sağda, 
İşte Münir Müeyyet ilerliyor 

vekilin muaımda yer tutuyor. 
Beri tarafta, daha etiketli ha
reket eden genç bir gazeteci, 
kalem mahsus miidürüne : 

" _ Rica ederim, Vekil be
yefendi bize birkaç aabrlık be
yanatta bulunmaı:lar mı acaba ? 

[B•tmedi} 

~akşam 
l &.1'-& ' Si nemaları 

1 
Majik - Bahar çapkını 
Etuval - İsmini unutan adam 

1

' LOksenburg - Gelin duv~ı 
EkJer - Çann yaveri 

ı! Melek - Genç mektepl~er 
Alkazar - Londra gN:eleri 
Opera - Cennet budur 
Şık - Aıık rüyası 
Elhamra - Gece bizimdir 
Asri - Talili T ot 
Alemdar - Hortlak 
Beşikta~ Hilal - T ahtılbahir 44 

i 1 Tiyatrolar 

1 F ramu~ tiyatrosu - Marie Beli. 
1 Jeunes illes de Palace 

· 1 Bar ve Müzikholler ı 
! j Garden - Elli Lis, lrena, Nandi 
ı l Balet, T almaç ve Siril, 
1 l Bekcfı, Vantura 

1 Tilrkuvaı - Arizona baleti , j 

~ANGAL'fJ ~JNEMA TJYATROSUNDA 
BU AKSAM Komik Şevki Bey temsil

leri iki l."llmpanya birlikte arzuyi umumi 
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Gençlik Anketi ~ ""VAKiT'"K'ARii1 Bilmecemiz 

Gençler size soruyoruz: 
Kadınların siyasi hukuk sahibini olması naszl 

teliikkı ediyorsıınuz 

lVaktın daimi oku-1 
~ yucuların.a bir ~ 
i = 
~ yardımı ~ 
{ Genç ve mektepli okuyucu· ~ 

"' -- ·u.de gJ r 
düğünüz yazı -
arı ve res mleri 
okuyunuz. Bu 
resım !er ve bu 

D.V.Y.~ 
LATILMAZ 

harfler bir darbı mese dir. Gençler, yann b~yata sız hakim olacaksınız. Sizin dütünce~ eri
niz, sizin r k mıra g~ fn {fyl«>r sizin yeni yeni manhğınız yarını 
görmek istiyen er n yegane kıymet vereceği esastır. Eski ncsiı 
söz:erini söyledi. Fakat s z yeni bir ruh, yeni bir fı k!r kuvvetile 
dilnyaya bakıyorsunuz bıze söyJeyi.niz: 

i farımua faideli yardınılarda ~ 
~ bulunmak istiyoruz. Bu yardı- ~ 
~ mm hedefi genç ve mektepli ~ 
~ karilerimize alacakları şey1er- ~ 
f de ucuzluk temin etmektir. ~ 
! Daimi okuyucu tarbnı ka- ~ 

~ençll{i diyor ki 
• 

Kadınların siyası bak sah:bi o .malarını nasıl telikkı ediyorsunuz? = = 
Gençlik Beşeriyet için saadet çaresini arzY 

l>üşOnceleriniz (30) aatll'dan fazla olmamak üzre (Yakıt gen91ik) 
adresine gönderiniz. 

ve yeni yeni ~kirler söylüyor ~ zanmak için gençlik sayıfasın- = 
~ da neşretmekte olduğumuz 

~,~~ =~=H==,.=k=aA=y=e===m=u=s=a=b=a==k.=a=m==l=Z===;ı-\'~a•~ ~u~~ bpoou,. ~~:.~~,~==~-n«~~~ l ndan 10 tanesini gazetemize ltalvan t•careı mekteb• 
~ göndermelidir. ıalebe~ınden SanJ1era Hah· 
f Bize 10 tane gençlik daimi muı Nedım Bev dıvor" ı: 

Le~n haftaki soo kelime hikaye mıısabaka- ~ okuyucu kuponu gönderen Refah- ilim trf andır 
Slnda Nesll'han Rec~ı· Lanzm kazanmıştır i okuyucumuza, kariimizin resmi B fr _ Ll. ~ yapıştır1lmış "Vakıt kaıtı,, 01 ir cemiyet e adı ilmü irfin 

- B k sahibi, san'ahir olur; aynı za· 
Kinunusaru ayının tiddetli so· - Şiikrıye bu abliksızlıO-. 1 Yereceğiz. u artla ia1mlerinı d k e· il · A d · man a mem e et.:n zenginleri de 

ğuk bir günl\ odamda oturmut bırak hepimizin kalbini kırıyor- .i gazete e ilin e eceğJmız ma- paralamı• ortaya dökerek fab-
günUn gazetelerini gÖzden geçi- sun dediğim zaman sizin gıbi l ğazalardau tenzilatlı aiı.t veriş rikaJar, ticaretaneler açtınp iş-
riyordum. Hizmetçi kız içeriye fak ir insanlar kıskanç olurlar l yapacaklardır. letırlerse hiç şüphe yok ki o 
airerek: cevabını alırdım. i • Daimi okuyucu kuponla· l k . f k. d • _! nndan 10 tanesini gönderen meme etın a ıri e maqetini 

- Hanım efendi bir fakır Mektepten o_kumıyarak çık· k ·· · . temin eder; o zaman ne ısyan ~ anımızın resminj guetemizde 
kadın geld kendisine ekmek mıştı. Şükriye ismi bütün arka- } netredeceğiz. ve ne de geçims zlik olmaz. 
verdim fakat gitmiyor. Burada daş!ar arasında unutuJmuştu. ( Jıl. Kupoolann " Gençlik Çiinkü itim sahibi, ayni zaman-
alakoymanız için ağlıyaraK. yal- ~eni çokk çahhşkandım daima bi- j V AKlT,, adresinle g6nderilme- . da iktidarınca ça ı~ıyor. 
varıyor bir haftadır sokaklaı;da nnc çı ar ocalarımın teveccnh- f si rica olunur. = Lakin memleketın zenginleri 
aç tabir dolllflyormuı allah Jerini kazanırdım, Şahadetname- ı i paralanm saklayıp esirgerler, 

mi alarak 111.-.kt pte kb fııııı"'""'"'"'"""ııııı•"'""•ııı••"11"""''"""'"''""'""""""' ·-·"' ahAlı it bulmaz, san'atklrlar nı.aaı icin atef yüzii göreyı· m ~ e n çı m. 
D'k' b·tdi.;c..: d D . A k ilimler sokak ka dınm:annı 

sıcak bir rorba ireyim diyor ı lf 1 gım için erbal bir mı T T 'b aı o UYUCU· sayarlarsa bu yüzde .ı o zaman 
içeriye alalım mı dedi. terzı ane açbm. Kendi sa- k . , k ı ara . Ku on· 9 geçimsizli , hastalık, başkasının 

Ben kimsesiz olduğum için yım e e meğimi kazanmak isti- • • mahna göz koymak, harp gibi 
lumseaiı.lere her ne olursa olsun yordum. Ay.ar geçtikçe kazan· Müsab k bütün fenalıklar baş gösterir 
çok acınm. Onun için derhal cım fazlalaşıyordu. Atetyemi - a am12 :ı ve refahn saadet olmaz. 
almalanm ne isterse yapmalannı büyilttilm on beş yiımi kız çal1Jı- ı Tam 5()() kelime ile Ben beteriyetin refah Ye aaa-
l&yledim. Hizmetçi gitti. Llkin , ~ordu işlenm çok yoiunda gidi- , , .. ?et i~inde yaşaması için ilmll 
ne dense bu fakir kadın benim yorclu. ~ 'öttıria\i \9"~uı, r bık~ve \J.Q!ıJnrr; ~b"--d .... ı..~ .... t. ... ~in ~n'atıı.&.lann · Jd Of urmamasıle oıur diyorum; 
merakımı mucl·p oldu, hizmet· azmettım, o um. k d f k çfln ü onJann sayesin e a ir-

çiyi çağırarak yanıma get rme- Şükriye mektepten okumaya- Geçen haftakı bhmecemızm ıer de çahıacak ve bu auretle 
sini s6yledim. rak çıkmış biraz sonra da babası halledilmiş ıekli şudur: saadet baş gösterecektir. 

Pejmt'arde kıyafetli uçuk be- ölmüı - Şükriytmin şımarıklığı bir Rumelihisarz lf ürriyettir 
nizli kırk bet y••lannda zanne· kat daha artmış her gün oto-..,. Doğru halledenler: Kaledkte avukat Hamdi 
di.en bir kadıncağız içeriye mobillerde, barlarda, eğlence 1 - 23 Rıza Tabsın B. Aııl.t B. divorkı: 
girdi. ·Beni görünce -A ...• diye- mahallerinde, etrafında dalka- 11...--n·y·te r•,fahü .... •det ve-. ki d l) l 2 - Ankara lisinde 486 Ce- ~ " "' -
rek sendeledi- tuhaf niçın a... vu arla, olaşıyor u suret e rebilmek için diifilnnlen çare· 
demifti acaba beni birine mi bir k-.ç sene zarfm<ta babadan miye Osman H. lerin en birincisi ilmO irfanı 
benze~mifti... kalan serveti tamamile mabvo- 3 - Alaaddin Sami Ef · yükıeltmektir. Çiinkü hayab 

Likin bu kadıncağız ' bana luyor, fakirleşiyor etrafındakiler 4 - İtalyan ticaret mekte- içtimaiyenin teklmiilll ancak 

hl·ç te yabancı gelmiyordu, pek dağılıyor. Bütün tanıdıkları on- binden Ali Muhsin Ef. Be desi Hakim Hi mi y oğlu 
, tamdığım g6ıler mektep arka· dan yüz çeviriyorlar. Tabııli ol- 5 - Dariifşafaka lisesinden Ceıil 8. 
daşım Şiikriyeninki; fakat ne mü- madığı için tabiı bir işe de gir- 968 Tursun Ef. 21 - Ha.köyde C alataaaray 
nasebet. O .zenginsgüzel Ye genç miyor bır lokma ekmek için 6 - Darüwıfaka lisesi tale- lisesi talesinden 1516 No. Enver 
bu iae yqb bir fakir, insan sokak arda dolaımağa bqhyor. besinden 922 Kenan Ef. Faik Ef. 

. iDAM bemiyebilir ya. Zihnen Güze.iliğin babadan kalma zen- 7 - Konya orta mektebi ta- 22 - Kasım pqada Zmdan 
b6yle dftflinilrken o da ağlıyarak ginuğin hiç bir kıymeti olmadı· lebeainden Muzaffer Ef. arkasında Halil Recep Ef. 

b kı b k 
ğına tal.cdir edıyordu. 8- o-..n. ..... fakadan 964 Ab- 23 - Kabaıaş liae.t 2 inci 

bana a yor ve eni tanıma Heyhat.... cu un- sınıf talebesinden 628 G&ltekin 
istediğini anlatmak istiyordu. İşte 0 soğuk havada bir lok- ba

9
s Ef. D . fad 894 F b Ef. 

Birdenbire kalktı yanıma ko- ma ekmek diye gelen fakir o - arüffa an a - 24 - Sen benpva erkek lise· 
tarak boynuma sarıldı: Şükriye idi. . rittin Ef. si: Ahmet Salibattin Ef. 

_ Süheyla, benim büyük Şükriyeyı yanımda alakoy· 10 - Sirkeci merkez otelinde 25 - ltaıyan ticaret mektebi 
kalpli' kardqim beni bu vaziyet- mut idim. Çok sevi tirdik. top· Bolulu Ahmet Ef. talebesinden Bedri Ef. 

Ö 
v• • n .t tm d' lanmı, gençliğı , güzel!iği yerine ll _ t.tanbuı kız lı seai ta~ 26 - Konpakulluk zade Ö-

te 1 recegını mı e ez ın geımi,ti. Bir sene beraber kal- mer Ef · 
d~ '? Belk. L!!.li d ta lebesinden Ferdane H . .-15.. mı ı 118 a nıma• dık, dayızadem Reşatla Şilkri· 27 - lstanbul Erkek lisesi 
dm ben. · 1 k t 12 - Nafia fen mektebi ta- 751 R f C Ef , ·• yeyı ev endırere zmit cıvann· ııu emıl . 
Hi~ar konutmaama mani da bulunan çiftliğime gönder- le besinden Bekir Ef • 28 - Bursa Gazi 

oluyordu · ben de ağlıyorcium dim, orada ziraatle meşgul 13 - Unkapanı bacı kadın esı o S 
eft't karşımda tanımak ıatediğim olarak hayatlarım kazansınlar. mahallesi orta sokak N. 12 Na· 29 ... _ Anıt ait~ 

· Ş6kriye idı. İki ay evvel beni davet et- zime Cemil K. M. Turgut Ef. 
Mektepte amıhmda bütün mişler gittim. Şüknyeyi koyun 14 - Göztepede Enise Fe- 30 - Bômonti Karakeçili so-
k d 1 mi l . . . d.k sürülerinin arasında ıfit sağmakla rit Zühtü H. kak No 30 Baban zade Neslihan 

ar a aıb8!'1 a ça ıtır seY1fır 1 • me,gul butdum. Benı görünce 
yalnız ır. tane Ahmet paşanın ko.-rak boynuma sarıldı. Bu ıe- 15 - Aksaray Cerabpaşa cad- Recai H. 
kızı Şnkrıye vardı, itte bunu • fer elemli değildi· mescret saadet desinde 35 N. Hatice H. 31 - Bakırköyde Yeni ma· 
hiç birimi~ sevmez ondan kaçar- göz yqları dÖkiiyordu.' Aman 16 - İstanbul Şişli Osman liall d ~ Halit Sa bur Ef. 
dık, kat ıyen çalışmaz haylaz, yarabbi bu tımank kadın nasıl Bey Ahmet Bey sokağı Muzaf- 32 - i\dana: osta ve tel-
babasımn pek faz•a zenginliğine, değitmit her iti kendi elile fer apartömanında Perihan H. graf muhasebesinde H·lmi B. 
kendi güzelliğine mağrur, bir yapan çabtmasını seven tam 17 - Haydarpaıa Rasimpqa 33 - Kadıköy Cevizlik Ha-
kııdı. Bilmiyordu ki ne ıüzeUik bir (Türk ı kadını olmuştu. Re- mahallesi 66 N. Lüttiye. sırcı başı sokagı ı:Jo 48 de K"Mi:-
ne de zenginlik bakidir. Bütün tat da çok memnun; ben de mem· 18 - Balıklı hastanesi huta riye H. 
arkadaılannın kalbini kırar, ki- nun olarak bir hafta kalıp çift- bakıcılarından Harikliye H. 34 - Kadıköy Kemalpap 
mimiae çirkinsin, kimisine fakir- liğı büsbütün kendilerıne terk 19 ·- Beşinci kol~rdu leva• melttebi SOD ILIDtf taJebesiftmn 
sin, diye tahkir eder. Ben va- ederek latanbula avdet ettim. :ıim reisi Halit 8. kerimem 315 Hatice -

1 

kit ı.Jdukr• kendisine nasıbat lJ,alNJ,,JWtde Neşlılıan Feriha H. Bllmecemiıl dogru hılledenlerden ( 1-1) 
.,_ numaralı kırilerilerlmiz birer \itap kauıırnıı· 

~erdi"'· Recai 20 - Fatih Fevzi pqa 'cad· !ardır 

onunla kaimdir. Hilrmet, 
habbet, teavün, sadakat, 

kimsenin namus ve vekarı ha 
yetine, mal ve canına teca 
etmemek, gaynn buku 
tanımak, kendi hürriyetini b'f 
k:ı!armm hürriyeti bududıİ 
kadar tayin etmek gibi bir ;, 
faziletleri hiç şöpheaiki ku 
ilmil irfana malik olanlar, sa 
mefkiarele, kavi imanlı o 
takdir edebilirler. Ve bu a 
mefhumlar ise ancak ilmü ~ 
oJao kimsece m,Jumdu. 

( Alt tarafı 9 uncu aayıfamuıd' 

Gen9llk h•berleri 

Urfa muhtelit O 
M. konf eranslaf 
İki aydanberi muhtelif ,,f 

zular üzerinde ve pazarteıi ~ bi 

leri talebeden ikişer ef. ~F.: 
·~~ - söylüy;;;.j~;J,~..:iiu';;;;·· ._ 1. 
alan Yali Etem bey ef. m~~ I · 
ile birlikte mektebi tetrif ..I 
mitlerdir. Urfa ve Milli ~ 
m6diirlerile bazı muallimler ~ 

nuyorlardı. Son •~ 111 
hamm, kanunu medeni ile kt""I 
lığa bahfedilen hlirrifcwı' , 
miz ve pilrfl:ıallz bir ifadl ~ 
bahsetti. Keza son amaft9' ,/. 
ef. iktiaat menuu Ozerind• ,/ 
lı misallerle samiini d~ 
ikinci sınıftan bir ef. «Ç• ~ 
hakkında bizzat yaı:dıi' 1 
zum ve memur bitaıse.iDİ 
canla anlatb, her Oçli • 
detle alkışlandalar. Tnrkç~ ;l, 
a llimi hazıruna talebe ve, , 
heyeti namına tqekkllr ettl-1._ 
llh&ra vali bey iktisat -~ 
üzerinde tevekkuf ederelı~ 
kiye mektebindekif ıntib•• f 
babsetti ve konfer~ ~ 
muvaffakıyetli görerek tf'.IJ 
lerini beyan ettiler, fotoi"'-
alındı. 

O 'i ovucu/arımızla "'" 
• Cibat Beye: 1.., 

16 yatanda olduğU•.,,. ~ 
tayyare mektebıne ~~ ~ 
Tayyare mektebine~~ 
orta mektep mezuıaU ~ 
zamdır. Şümendtifer ~ 
gelınce ıömendufet .-- ~ 
mektebi yoktur. M• ~I" I 
mektep istasyon ve ~ "
muru yetittirir· BuoUO k _. .:J 
askerliğini bitirmit oı.;:.. ~ 
mir yol idare tarafın ol , 
memur olarak Jıab 

,. oıiılakt.Aizımdır. . ' ~..fili' 
M. İ•me\' Bere: d_,. 
Dediiiniz nokt•Y' 

rm. 



.. 
~" • - ......... ı."' 

' ; . . ·~ ~... !.·~ ( 

Galatasaravın tabiyesi 
Sadece defansi tak~i;e· ;t~k, çamursuz kuru bir 
sahada yapılacak maçta ayni neticeyi verebilir mi? 

~ıl~alatasaray, geçen cuma ya
''btı n son 'maçında Fenere karşı 
d,

11 
tiin teferrüatına kadar evel

~lll h~zırlanmış, oyunculara ta
tıktı edılmiş., yeni bir tabiye ile 
~atı · Uerhal söyliye.im ki ha
llı" 111 bozakluğu, sahanın süriil
h,:ş . bir tarlaya benzeyişi her 
tek gı bir usu ün -netice vere
lbt d surette- tatbikine kat yen 
\eky. an vermemiş, beraberi ği 
llıiı~ık değil, tabiat temin eyle
kıt •r. Bunu ileri sürmekle sarı 
~:1tıların o g n fena oyun oy
dtn ıkl~rını ıddia etmeği aklımız
~d bıle geçirmiyoruz. Hakikati 
takJ t o çamur yığmlarına karşı 
faıı Şampiyonlar yenilerinden 
~~ muvaffak oldu ar. Son 
'ty kalarda yaptıkları müsavat 
~1 gayretlerinin mahsulü, 
illa ~dır. Fakat zemin ve zaman 
tllı kıt . Oımadığı için bu kadar 
~b~ lenn mahsulü olan yeni 
~tb~k 0 gün esaslı bir surette 
~1 Ve tecrübe edilememiştir. 
Yalntt etmek istediğimiz nokta 

B 12 huC:lur. 
fetı~ ~ebeple Yususf Ziya Bey
def nın tertip gerdesı olan bu 
ea·lns s?stemınden neler çıka
bi~ı~ anlayabilmek için kuru 
~- avada yapılacak yeni bir 
~~- ~adar intiı.ar etmek!iğimiz 
flfl e ecektir. O da şayet Ga-
b,~ara_y yeni maç ıçın heŞ 
•iatt c oynamak gibi bir yeni 

l' ın daha kabul etmezse ... 
~-b •tbik edilmemiş olmakla be
'-y:r bu tabiye herhalde tetkıka 
dtli~t~· Evvela şurasını kaydc
~ b 1 Galatasarayı, müdafaa
ltıttı U tarza dökmekte, tama· 
'oa ·C!lldı buluyoruz. Filhakika 
R'at 1 1 • maç sarih bir surette 
~'ttıtrnııttir ki Fener mühacim 
l:ıtltl llın mütemadi tazyikine sarı 
\ •a:.ıların geçen senelere na-
': kıymetini kaybetmiş olan 
eqtb·~I müdafaasile mukabele 
~i~ llıek müşkül bir hale gel-

. Eskiden iki kişiyi tutmakla 

kolayhkla zararsız bir hale geti· 
rilen bu hat bugün baştan başa 
teblikelidır. İşte bu tehlıkeyi 
«nötralize)) etmek içindir ki Ga
latasaray, hücum kabiliyetinden 
fedakarlık ederek, defansım 
takviyeye mecbur o 1muş ve yeni 
taktiğini bu esasa göre ihzar 
eylemiştir. 

Bu tabiye dört haf ve dört 
forvertle oynamak ve oyuncu-
larından her birine karş• tarafın 
bir oyuncusunu sıkı sıkıya mar
ke ettirmekten ibarettir. işbu 
suretle oyun tamamen tedafii bir 
tarza dökütdüğu için beklerden 
birisine de hiç bir bahane ile 
lfalenin yamdan ayrılmamak 
emri verilmiş ve bununla her 
hangi bir çalımla yapılabilecek 
eşapelerin de son anda bastırıl· 
ması sigorta altına alınmak 
istenilmiştır . 

Kendine emin olmıyan bir 
takımın sırf hasmına az gol 
yapbrmak için böyle sistemi 
kabul etmesi pekala anlaşıla
bilir. Fakat küçük bir tedkik 
ile de sabit olur ki bu taeiye 
galebeyi istihdaf eden bir mü· 
cadele tabiyesi olmaz . Bunun 
esbabı meydandadır: 

1 - Mübacim hattı dörde 
itıdirilmekfe azami müessirliğ! 
temin eden normal şeklinden 
çıkmış, kuvvetinden, süratindetı, 
oyunu inkişaf ettirmek kabiliye
tınden mühim bir miktarını 
kaybetmiştir. 

2 - Dört akıncıyı tevkif et
mek ~arşı tarafın noımal de
fansı için aynı nisbette sühulet 
kesbetmiştir. 

3 - Vakıa dördüncn haf 
olarak oynıyan inıaydin akınlar 
esnasında mühacim hattına ilti
hak edebileceği varidi hatır 
olabilirse de ani bir degajmanla 
topun tekrar muhasım akıncı
ların ayağına geçmesi ve o vakit 
bittabi geride kalacak olan in. 

. . ,/f . 1 ·...-t:·: \ ; ,' l 

lijjiYA'TR:tıl 
, l'ENNEMIE 

~littı.lradın Düşmanı ,, 
~~ 

0 
11 artistler sinirli idi. Çün

~IU11Ynanan kuvvetli ve Mari 
~itil b ter~ih ettiklerinden biri 

daı-l'l ... u Pıyes, ihtiva ettiği tab-
... s" , 

ı, tilttir·ı Ur atle ve muntazaman 
1 t ltair~ ınenıesi yüzünden, mana 
~ de kden kaybediyor, artist
~btp)t dendi ellerinde olmıyan 
ili •aıi r en dolayı hadis olan 
~,~rlar~cte haklı olarak sinirle· 
'Yl ı. 

ti '•ınaf h ~ ~ltJ.08u 1 seyirciler, Fransız 
l~~i ev~~ ı~b~e~inin vazi~etini 
~ •çin r nın ıçı kadar bıldık-
d~~knıa:ahne değişiklik erindeki 
il, ~- Biı ve sıkıntıya göz yum
'-b ıktifa de. sadece bunu kayt 
l, ~t ihr edıyoruz. Y almz 3, 4 
~ t"tıbat ·~~ eden bu piyesteki 
~. -tır, 14 muşküıatını gördükten 
~ıı sabn · ı , ~~Ynanaca y esı o an Melo nun !at 1Yeai bu gına merak ediyorum. 
f~Otunı Bada hulasa etmek 

il t bir
0 

• ~· adetim değildir, 
bi l• Enn ıst~sna yapabilirim, 
~~t ka~nııe - Kadın düşmanı,, 
~d\'a:.u ikisi ınuk ~" kendisidir. 
~ 111 hakk ed e. olan 6 kişinin 

""ttıi b.1° akı nazariyelerini 
ır şekilde müdafaa 

ediyor. 
Perde kalkınca kendimizi öte

ki dünyada zannediyoruz. İki dip
diri ölü konuşurlar, hayat•arını 
bir birine anlatırlarken bir üçün
cü ölü onlara iltihak eder. Bu 
üç kişi ayni kadın yüzündec öl
müşlerdir. 

Birincisi ona aıık olmuş, red
dedılmiş, intihar etmiştir, -- ro-
mant k -- ikincisi onunla evlen
miş, on sene yaşamış, boynuz 
takmışbr -- tam koca tipi ve 
materyalist -- üçüncüsü de ka
dın tarafmdan sevilmiş ve if
rattan ölmüştür. -- zevk adamı-. 
~~ıli~~ ~adı~ .!~k!ni 18.kaydısile, 
ıkıncısıaıı evlılıgı ıle, sonuncuyu 
da aşkı ile öldürmüştür. Ezeli 
kaide. Eserin sonunda bütün 
eşhasın hakla olduğunu görüyo
ruz. Mükalemeler ,çok iyi. 

Mösyö Charles Boyer ile Ge
rozes Bertiç çok iyi idiler. 

Mari Bell ikinci gözüktü. Çün
kü bunda sahne azdı ve devam-
lıca seyredebildik. 

Bu piyes darülbedayiin sah
nesinde oynansa idi daha çok 
kuvvetli olurdu. 

Zira Fransız tiyatrosunun sah
ne adamları ancak hamallık 
yapabilirler, sahneden ve terti
batından bihaberditler. 

Fa. 

saydin müdafaaya yardım ede
memesi korkusu, sıkı bir defans 
sisteminde, bu ıleri ve geri oy
namanın suplesle icrasına mani 
teşki eder. 

4 - Bu tarzdaki bir müdafaa 
sisteminde oyun, istensin isten
mesın yavaş yavaş bunu tatbik 
eden takımın yarım sabası da
hiline sıkışır. Bu vaziyet daima 
tehlikelidir. ÇünkU birçok kor
nerlere sebebiyet verir, penaiti 
ihtımallerini artırır, ve nihayet 
daima kale önünde dolaşan 
hasım muhacirnlerine birkaç 
fırsat da tehiye eder. 

5 - Beş forverde karşı yedi 
kişilik dt:fansın karşı tarafta yal
nız dört akıncıya mukabele ile 
mükellef olan altı kitilik müda
faadan daha kuvvetli oJduğu 
muhtacı ispattır. 

Bu ve buna ınü~abih mülaha
zalar da gösterir ki böyle bir 
sistemle oyun kazanmak ihtimali t 
nazari olarak, tezyit deği ı bila-
kis tenkis edilmektedir: Azami 
kuvveti defansa vermekle karşı 
tarafın. aayı çıkarma kabiliyeti, 
açık bır oyuna nazaran, ıüpbesiz 
azaltılmış olur. Fakat kendi mu
hacim liattı da B)ııı suretle za• 
fftıtde-m~ 10tir.l 
bundan ne faide ~akar? 
Maamafıh yokarda da söyledi

ğimiz gibi bu tabiycnin bir 
kere de kuru havada tatbikına 
intizar etmeliyiz. Nazariyatla 
ameliyat arasında devama fark 
vardır. 

* Bu münasebetle Fenerin gol-
den sonra ve oyunun bitmesine 
yarım saat varken, tatbika baş
ladığı defans sistemini de tenkit 
etmeden geçemiyeceğiı:. Bu 
yanlış hareket kazandıkları 
bir oyunu elden kaçırmalarile 
neticclenmiıtir. Seyirciler üze-
rinde güzel bir tesir bırakmıyan 
ve apor telikkiyatına uygun daş
miyen bir usule kat'i bir mec
buriyet olmadıkça müracaat 
edilmemesini en halisane bir 
surette temenni ederiz. 

.Menemenli zade 

Huvaffak ------• 

iz mirde 
llk bahar at koşuları 

başladı 
İzmir, 5 ( A . A ) 

Y arıt encümeninin ilk bahar 
ikinci hafta at koşuları bugün 
kalabalık bir halk kütlesi huzu
runda icra edilmittir. Birinci 
koıu üç yaıındaki yerli ve arap 
diti taylara mahıuıtu. Bu koıu
ya 4 at iştirak etmiştir. İkra
miyesi 500 lira, mesafesi 1000 
metro idi. Mazlüm efeodınin 

Leylasa birinci, İhsan beyin Mal
tası ikinci, M. Binsin Sanlayb 
üçüncü gelmiıtir. 

İkinci koşu üç ve daba yukarı 
yaştaki halis kan lngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. buna 6 at 
iıtirak etnrlıtir. ikramiye 800 lira, 
mesafe 1600 metro dür. Maraı 
meb'usu Mitat Beyin Strati Var-

Beşiktaş e 
(2-2) befab. 

ikinci küme muhte it te 
niyeyi mağlup etti 

eym-ı1 

Rıza (Muhtelit) 
Burhan Furuz.an 

Hayri Ragıp ~ihat Re.şat 
Saltıhattin Ali Zeki ~luzaffcr fikret 

Osman ( Beşiktaş ) 
Adnan Kadri 

Tahir Hüsnü Nuri 
Hayati Şükrü N:\zım Eşref . Boynof 

Müsabakayı Kemal Halim Bey 
idare etti. İşlek . lhırka.ç.; .. hücuın ı 
yapan Beşiktaş ilk dakikalarda 
kolaylıkla birınci sayıyı kaydetti. 
Buna biraz sonra muhtelit mu-

kabele etti. Bu sayıdan sonra 
daha güzel oynamağa başlıyan 
Beşiktaş ikinci golü da yaptı ve 
devreyi (1-2) galip vaziyette bi
tirdi. 

·cular getirmesi icap ettiğini gös
termiştir. 

Bundan evvel ikinci küme!lİn 
takımlan muhteliti Sü ıeymaniye 

ile bir maç yapmış ve neticede 
muhtelit 3-1 galip ge1miş.tir. 

Müsabaka umumiyetle muhte
lltin .tazyiki altına geç,ijğuJı~e 
Süleymaniyenin -vakit vakit:.yap
bğı hücumlar oyuna heyecan 
vermiştir. 

· Sab~hl~yin° küçükler müsaba- . 
kasına devam cdil~iş Fener bahçe 
Altanordu sıfır sıfıra kalm1şlar, 

ÇiaJatasarcıy s~fıra kar~ı 2 sayile 
Kum kapıyı; 

Beşiktaş bire karşı dört eayı 
i!e Süleymaniyeyi yenmiştir. 

İkinci devrede muhtelit hemen 
umumiyet e Beşiktaşın oyununa Bur'sada spor faaliyeti 
tabi olarak çahştıştğt halde kar- · Bursa, 4 ( Vakıt ) - Halk 
şı tarafın sayı fırsatı kaçırması- fırkasının teşviki ile şehrimiz 
na mukabil, bir fırsatı kovalıya- sp~r. teşkilatının bugün yaptığı 
rak ikinci sayısını yapb ve oyun idman bayramı pek kalabalık 
bu netice ile bitti. ve eğlenceli oldu. Atletik mü-

Birinciye Nuhtelit takımın bu s;baka lard~n sonra Bursa 
kadro ile bir şey yapmasının şampiyonu san'atkar ve idman 
kabil olmadığını, · hücum )atbna' yurdu takıuıları . futbol !!Jaçı 
girgin, müdafaaya sağlam oyun- · yaptılar. 

------ --:-= =, 

-;u~~-birincı, Evliya zade Refik Bis .. klei 
Beyin Mis pik~li ikinci:· .. b~ba~ Dün 16 ki 'oknetre .üzerin-
zade Fuat Beyın Rezanı uçuncu d .. 1 b" l • . l 
ge:miştir. e ~u.ze ır, ~~şu yapı dı 

Ü Ü 
.. k d"rt ve daha Turl<spor refıkımız tarafından 

ç ncu oşu o l k r . d 'lk 1 yukarı yaştaki yalnız halis kan ~em e. e ımı~ ~ ı . o ~rak ter-
t kı ki mahsustu lıP. edılen «Bısıkletlı kroskontri» 

arap a ve sra. ~ra 
1
.k s··, nin ilk hazırlık gunÜ dün yapıl-

8 at iıtirak etmıctır. ramıye t · ' O .. d. nıış ır. 
300 lira, mesa~e.1,40 m~t~? .1 ı. ' Gelecek lıafta yapılacak asıl 
Mehmet Efendınır Ub~~nı .~r:ın~·· · yarışiiı güzergahmi tanımak üze
Suphi Paşanm a cey anı .1 .~ne~; · re yapılan bu ilk temasta yirmi-
Etem Beyin Merzuku üçuncu deıi fazlcı bisikletçi hazır bulun-
gelmiştir. muştur. 

Dördüncü ko~u üç . ve . ~aha • Bisıklletçiler:e. 'gelecek hafta 
yukarı yaşta halıs kan İngılız al koşacakları yol gösterilirken 16 
ve kısraklark mahsustu. İkrami- kilometrelik düz yol · üzerinde 

yesi 950 lira, mesafe 2000 ~etro ıdi. de bir · müsabaka yapıl-
2 at iştirak etmiştir. M. ':'+{ ante- · · mıştır. Müsabakaya bısiklet ~e
ıin Jön Türkü birinci. Akif be- .dertlsyonumuzun reisi nezaret 
yin Andrinıkosu ikinci gelmiş- etmiştir. · Yarışçılar Şişli - Mas-
tir. lak yolunun birinci kilometre-

Beşinci koşu dört · ve daha sinden Maslağa k,adar gi~iP. 
yukan yaşta yerli ve arap at v gelme koşuşmuşla.rdır. . 

k 
ki 1 e Yarışa muhtehf kategorıye 

ısra . ara mensustu. kramiyesı mensup koşucular iştirak ettıği 
500 ~ır~ mesafe. 2~00 me~ro idi.. için Muvaffak B. bir hendıkap 
6 at ıştir~k etınıştır, Tevfık beyı ~ertip etmiş, Saridisle Fahri en 
Sedaa~ ~ırı~ci, Etem beyin Mer- 'geride bırakımak üzere Ziyaya 
zuku ıkıncı, Kasabalı Mustafa 10, Mihala 15, diğer 'Mihalla 
ağamn Seyyadt üçüncü gelmiştir. ..- Lütfen sayıfayı çevirlniı. 
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1 Meraklı Şeyler 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pek çora P la r Zavallı kızcağız! 
Nasıl kurutulur~ Nasıl iitiilenir? Şişmanlarsa sahneden çıkarılacak di 

ince ipek ç~ 
raplann yıkan
maıı ve yıkan
dıktan 90nra 
ıekli bozulma
dan lrurutulmaıı 
ve Mtllemneai 
Hanımlar Ye eY-
li erkekler için 
mlhim bir me
seledir. 

Bunun IÇJn 
lbım gelen ter· 
übab havi ka
lıplar yapdlDlf
br. Baalar muh
telif boylarda
dır. Gkelce yı
kaaan çorap bu 
kahplarm he
rine konarak 

kurutulur Ye lttllenir. Dercettiğimiz re.im, lagüterecle aplan yeni 
hir llltlflaerde bu cihazlarm tqbirini glatermektedir. Biz ele tatbiki 
,_. elmıyacak. •• 

Çekirgelere ilinı harp ! 
Bu haşereleri alev saçan makinelerle 

nasıl mahvediyorlar 7 

Mııar aruiıinia ugriya geldiği en mlbim tw:'llml•de• biri, 
tekirıe lltilAllchr. Geıen ıubat ayında da bana mlmuil bir hadile 
ftku balmUf, falıat buna kaJ'fı ilmin temin ettlti YeAİt ile tidetli 
hir laarp ilin olunmuştur. 

Siaada bqbyaa bu harp alta ay kadar deYam edecektir. Geçen 
fUbatuı 21 iade Sinanm Filistin hududuna mtlcaYİr vakalanndan 
Ayal) Cedaratta çekirgeye kartı hareketlere bqlamlmlf, bir gece 
nrfmda S ton çekirge itlAf edilmiftir. 

Resimde görüldüğü veçbile bu mOcadele e..aamcla aleY aaçaa 
tlfekler kullanılmaktadır. 

Çekirpler yumurtalanm ustuvanevi bir tekilde yere lnrakmak
tadırlar. Çekirgeler bunlan kuyruklarile yere ıllrerler. Bmalarm 
imhası için arazi aüriilmakte ve bu aaretle yumurtalar gine,. ma· 
ruz bırakılmaktadır. 

Kegama !5 er la:nail ve Hizıma 
40 ar ılih, avans verilmittir. 
Milsabaka çok güzel olmuttur. 
Pek parlak bir formada olan 
Ziya hepsini geride bırakarak 
2 d4kikadan fazla bir avansla 
25,44 dakikada birinci gelmiıtir. 

Bundan iki dakika sonra hep 
birlikte gelen koşucular arasında 
Saridil ikinci, Mibal üçOncO, 
lamail de diSrdOncü gelmişlerdir. 
Ziyanm timdiye kadar hiç maÖ'-

m 
16p olmıyan Saridiai geride bı-
rakmaaı bu genç kotucu içia 
bOyllk bir muvaffakiyettir. 

MOaabakadan aonra Muvaffak 
B. birinci Ye ikinciye Ttlrk Spor 
namma birer madalya hediye 
etaıiftir. 

Gelec:ek hafta yapdacak olan 
ud mllubakada Ziya ba mu
muvaffakiyeti anzah yolda da 
gösterirse Sariclis sene birinci .. 
liktl'"n 1ı.,~ 'k dil-:f"<"~k df"mP1ct · .. 

altı sene perhize devam etti 
Ve nihayet sinir buhranına utrıvarak beşin 

kattan kendini kaldırdıAı gibi •• 

MI~ Valin lCing 
Amerika sahnesinin genç ak

trislerinden Mis Alin King ken· 
disini bqinci katta bulunan bir 
apart&manın penceresinden atmak 
suretile intibare tqebbüs etmiı
tir. 

Bu delice harekete Mis Kingin 
fazla zayıflamak arzusile müfrit 
surette perhiz yapmak yüzünden 
gelen bir ıinir zafı sebep olmut
tur. Bu mtitemadi açlık aıhhaüni 
boı:m...-.-.ve aihayet 4fıa fftl11ya 
sebep olmuttur. 

Vakayı haber alıp bahçeye 
kot:!lnlar biçare kadını orada 
kolları ve ayaklan kırılmış bibut 
bir halde bulmutlar, ve derhal 
baıtahaneye kaldanlm11br. Sukut 
esna11nda parmaklıklardan biri-
sine çarpbjı için sukut tiddetini 
kaybetmiştir. Bu sebeple kız 
6lmemiftir. Bu itibar ile doktor
lar &lmemesi ve iadei afiyet et-
mesine ufak bir ihtimal olduğu
nu söylemitlerdir . 
Miı Ring, Brodvay tiyatrosunun 

1&yıb ıtızellerinden ve muvaffa· 
kiyetli •n'atkirlanndan birisi 
idi. Bu genç kız ilk defa 1910 
ıenuinde Gipld isminde bir 
tiyatro mOdllril tarafından bir 
lokantada keıfolunmUfbar. O za
manlar 16 yqında olan Mis King 
haftada 20 lngiliz liruı llcretle 
Gigfild tiyatrosuna alınmıftı. 
Üç sene sonra en ba, varyete 
artiıti 11fatile bu kmn haftada 
kazanmğl para (140) lngiliz lira
ıına çıkllllfbr. 

Bu suretle 1921 1enesine ka· 
dar devam etmif, fakat kadın 
Ylcutlarmda aramlan zerafet de
iifince o da zayiflamak ve ait· 
manlamamak için izami aurette 
perhiz yapmıya bqlamlfbr. 

Bu ıayede filvaki epice zayif
lamıya muvaffak olmuttu. 

Gayet az yiyor, az uyuyordu. 
Yedili ,eyleri de hafif meyveler 
Yeaaire tqkil ediyordu. Tiyatro 
kumpanyuile yapmlf olduju 
mukavelede bulunan bir madde, 
bu kadmı apğı, yukan, b&yle 
harekete mecbur da ediyordu. 
Zira orada ağırlı;. 16 libre faz
Jal&fllU yahut bir parça tİfman
lamjı takdirde kontratmımı fubi 
ilzam plcliii JuW idi. 

Bu IUl'etle pek karpe bir kaz 
~ .. 1; _ "'1 1 

- "" vijru ... '1'1U 6 ilene 

GD:zellik ilmi 

Derileri ve saçları dai 
yumuşak tutmak 

Nasıl mümkün olur 1 

Fra11Sız /flze/i 

Alman gllzeli A11usturya güzelı 

Bahar mevsiminde deri, ıaç ve brnaklar biraz sertleşir. 
izale için vilcudu bergece kremli yahut cllz'I miktarda ze 
ile oğmak icap eder. 

Yoz derili de kremle oğularak yumuptılabilir. Zeytin .e 
cevizi yağlannm birçok faideleri vardır. Bunlar kanşbnh .... 
iyi olur. Saçtan da ayni tekilde biraz yağladıktan Hnra bir 
gayet iyi oğmah, ondan Hnra pmpuvan yapılırsa saç i 
faydalı olur. Daha aonra bir miktar petrol istimalile botla 
ÇJkanhr. ikinci bir pmpuvan ile saçta yağdan eser kalmas. 

müddetle bu perhiz aayeainde 
idame edebilmifti. 

Fakat bu hale tahammül 
etmek imkim olmadığı aşikir
dı. Nihayet yatağa düşecek ba-
le geldi ve sahneyi terke mec
bur kalarak bir aaoatoryoma 
girdi ve orada iki sene kaıdı. 

Son zamanlarda Mnatoryom
dan çıkarak haluımn yanına 

gelmişti. Arbk vllcudu yerine 
geliyor, aahbab dtizeliyordu. Hat
ta o dereceye kadar ki artık 

sahne hayabna avdet edebile
ceğini de sık ıık söylllyordu. 
Fakat ani bir surette gelen linir 
bubram kızcağıza bu karan ver
dirmiftir. 

• 
Şiımanlamamak ıçın yemek 

yemiyen ve yemek yememeği 
adeta bir itiyat haline getiren 
genç bammlar bizde de mevcut
tur. Bu hadise bu İfİn ifrabndan 
ae gibi zararlar zuhur edebile
ceiini ~htermektedir 

Çinli san'a 
---~ 

Senede 140, 
terling kazani. 

Çin san'atkirlannın eD 
olan Mei Lon F ang llOD 
larda Nevyorka ge mitti': 
gın hali banrda senelilr 
140,000 lngiliz lirasıdır· 
lerde japonyaya kadar 
seyahata çıkan san'atk" 
isterlin kazanarak d6D , 

Fakat bu erkek ... 
bntnn rolleri kadıD _.,,. 
Şimdiye kadar 400 e 
siline i•tirak eden f.., 
nzerinde şarkı s6ylet;.ı-t 
eser temsil eder, 
kadın rolllnde. 

F angın Amerika~Ld 
m&bim bir badiM t~;
Amerika mOnekkitlefl ~ 
fmda toplanm11lar. ~· 
abnım tetkik ebllifl ~ 

Bu mnnuebetl• . 
hakkında Çin genç~ 
dan yanlan lngil~ ...... , 
bir ntbet kazaBDPr" • 



Zampara Kır al 
Gençlik 
diyor ki 

1 SABIRSIZLIKLA BEKLENiLEN 

~~--.................................... 91--~ 

nt .. Jan dü Barri,, nin bir mektubu 
• 
r ~akitler Paris orospularının ıöhretini yay-

) '~a muvaffak olmuttum. Kerhane mahal-
eıınde benim heykelimi yapmalıdırlar ... ,, 
~ betinci Lul 10 mayıs bm onlara lütfen bakınız. Araıı

te vefat etmiıti. Kont ra size bazı hediyeler takdim 
. d& BarrJ ,, kıralın ölUmü edeceğim; çllnkü faaJiyehizlik 
~e İsviçre yolunu tuttu. beni harap ediyor. Zavallı baldı
~ glln aonra kontun dostu zıma acıyorum. Şimdiye kadar 
a da "Sen ,, e sözde lıviç- bu derece sıkıya dnımemifti. Fa

d Yazdığı bir mektup elden · kat ne yapayım inatçının biridir. 
0J-.11ıağa baıladı. Bu mek- Servetini de bir türHl bana em

'tdurma idi; maamafih tam niyet etmedi. 
do " Barri ,, nin ağzma Biraderim benden hayırlı 

Clk •e geçen hadisata muamele görmüyor. Fakat abda
b.te11ıe tctkil eyliyecek Iın birisidir. Baıkalannın tarla
taıni edilmiıti. Mektubu sından bir kaç kınnb kaparsa 
dercediyoruz: onu da kir sayar. Nikbete uğra

~llin k.ain biraderi lt.ont dü dık, herkes nzerimize çullanıyor. 
30 mayıs 1'n4 te Lozandan Şimdi esaletimi bile kabul 

~Y8 d8 Sene yazdı/ı mektup: etmemeğe kalkacaklardır. Tür-
iiim tatlı rllya nihayet 

llizim. Fransada uyuyup kiyeye giderek esir tacirliği etmek 
ıyı gördlikten sonra İs- aklıma geldi. Fakat temin ettik

lerine göre paditah giden esir 
uyaıuşıma son derece 

tacirlerinin sattıkları malları bizlll. Hali hazırda " Vo ,, 
deyim. " Lozan ,, da, ih-

'tt Peyda etmiş olduğum 
Pek geçmiyor. Burada 

er Pek sade, kadınlar uslu, 
er doğru ıözlü, kızlar 

et albnda, kanunlar ise 
~ ır. 

( Üst tarafı 6 ınc1 sayıfamızdadır ) 

Makine adamın hür
riyetile olur 

Dara~~fakadan Fethi Bar
baros Ef. divorki: 

Beıeriyete refa ve saadet ve
rende verecek olanda makine, 
makine adamlardır. 

Veyil; o insanlara ki makineler
den mahrumdurlar. 

Veyil; o insanlara ki makine a
damlannı esir mertebesinden 
yukan çıkarmamak isterler ... 

Siz; genç dimağlara: 
Beşeriyete refah ve saadet 

verecek ne gibi çaareler diitlln
düğlimll soruyorsunuz? 

Yukardaki cevabımı tekrar
lıyorum: 

Dünkü, bu gllnkti ye yann
ki medeniyetin mucidi ma
kine adamlannın hakiki su
rette hllr olmaları; beıeriyeti 
refah ve saadete kavuşturacak 
en bllyllk çaredir. Bir Ford 
binlerce insanın hayatlarına ka
nımak iktidarını kendinde bul
duktan sonra beşeriyeti refah 
ve saadete götUrecek fikirler, 
çareler boş sözdl\r. Ve bu saç
malarla karşısındakini iknaa 
kalkmak en bl\yük budalalıktır. 

Pahalılığı kaldırmalı 
ismet Ef. divorki: 
Açdığınız: ankete cevabımı . burada ne olabilirim? 

La Yllfıyabileceğim muhit 
"-.... Ne kumara ne de 

zat deniyememeleri için kendilerini 
hadım ettirirmiı arbk ne yapa
cağımı ıaıırdım. Bir karar 
verirsem ıize bildiririm. Burada 
ismimi değiştirdim. Mösyö Vo
demon adını takındım. Bana 
mektup yazarsanız Balık paza
rında kerhaneler mahallesine 
yazınız. Ah, fazilet o'sun, meha
ret olsun insanı bazı ylikseltir- Yeriyorum. 

lwta allka gösterilmiyor. 
'çreli kızları itletmeğe 
onlan oka ile satmalı. 

ll•/e istidatları yok, zevk-
~ llladdi.. Etrafımdakilerin 

balla yabancı geliyor. 
sadelik, doğruluk, ka

llluhabbet, haya 'ar. 
faziletler bana İsviçre 

e hitap ediyor. Ben öyle 
~ aıılamam. 
'e Parlak bir gönüllll be

. da idim; kızlar, nufuz
tiyadelettirmekte, göater-

tt.._ ~ ~Yeti biç bir zaman u
~..._. 'e lardır. Mevsim maba

~landırmak için pek 
~ ~- Eğer adam olaalar 

· d Yalı. ın blltiln randevu 
, ~bir heykelimi bulundu

leııin içine letafet Ye 
-... ... ~ellbaını akıtmıtbm. 

f ~ latmaıile malikAne
~eniyordu. lbtiyarlığuı 

~'Ilı e tanin ettiği böyle 

ler, bazende böyle azap çekti- Dünyada refah ve saadet ol
rir. Eski dostunuza acımanw mak için birinci şart hayabn 
rica ederek mektubumu bitiri- ucuzlamasıdır ondan sonra tıb-
yorum, azizim.» 

* 
16 ıncı Luinin ıiddeti uzun 

sürmedi. Gözde Pontodam Ma
nastınndan çıkmak müsaadesini 
aldı. Y almz Paris ve civanndan 
on fersah mesafede bulunacak
tı. · O vakıt Arpajon civannda 
bir çiftlik satın aldı ve orada 
vaktini geçirmeye çalıştı. 

Daha 24 haziran 1779 tarihin-
de oraya yerleşmiş ve civannda
ki asılzadelere mektuplar yaza-
rak yeni mevkiini bildirmişti. 
Aynı zamanda her gftn 25 kişi
lik bir sofra takımmın ltıtfen 
teşrif edeceklere hazır bulundu-
ğunu haber veriyordu. Saraya 
merbut olanlar bu daveti aldır
madılar. Fakat kabul edenler de 
çok oldu. 

. bın ilerlemesi harplerin kalk
ması gibi ikinci derecede şeyler 
vardır hayat ucuzlayınca fakirlik 
azalacak en büyük refah o za
man olacaktır. 

Para lazımdır 
ltalvan ticaret mektebi 

talebe~inden AlaAddin Ef. 
diyor ki: 

Beıeriyete refah ve saadet 
bahşetmek için başlıca gaye 
bence paradır. 

Buglln bir çok kimseler has
talığına çare bulmadan ölüp 
gidiyorlar, itte buna sebep pa
rasızlıktır. Bunun gibi bir mil-

let de parasız kaldımı hastala
nan tek fertten biç farkı yok 
gibidir; tllphesiz onunda atisi 
ölllmle neticelenir. 

Ben buna çare beşeriyetin 
Darjansonun naklettiğine gö- her kümesinin fabrikalarının 

1 

"'i? l,ı l~ll?iğin yıkıvermest 
L. eriıııın ancak pek azı

~-. Qilcli-
~d· ı.. ..... l . 

re güzel Kontese meftun olan tütmesile olur diyorum. 
Dük Degiyyon saraydan uzak- l=============i 
lattırılacağı tehdidine rağmen bile vardı. Nihayet gözdeye sa-
onun yanına gitti. ray halkının Lüsyende bulunma-•1 •Çrede Fransa saray 

1 tif IJ'r.;ı~. tG..nıe •~anndan mahrum, 
ltçi ~ıye ve hayal ile 
Jet l'llııye mahkumum. En 

t Y11ı11ı mesleğim nema-
~t A' . 

ı,· ~Panın bntnn koda
'& ...... 1rilli gözlemektedir. 
6

"' 1•tid - . ..,.. ..... k ~dım yok, zevk 
. biı&a hızmemetime de 
e e"İ e... lıittiğime göre 

'd, ı, 111

1 
e kabul ettiğim hi-.. _._,.n~' U Und .. ' 

l. "'" , eıı ~gum, borç para 
~ t'edd az.ız dostlarım ıim
~le e~ıyorlarmış; aley

llıedıkl · . k Oll} erımı oymıyor-
..._h arın nankörlliğünden 

"'1.r h:P. oluyorum. Ne 
b nı nefretle yadedi

en de mukab"I' . ta! p . ı ını ya-
arıate iki aile brak-

G.d d' .. · 
1 

ki dıg" ı zaman oraya gitmesi mUsa-
ı eme ıgı zaman ar ca · 

adesi verildi. Senenin bir kısmını 
gözdeyi davet eder ve g6zde bu 

orada geçirirdi. Günün birinde 
vesile ile mutantan tenezzilbler 

payıtahta avdet ederek eski dep
yapardı. 

debeyi sürmek ümidini kalbinden Dli Barri bu çiftlikte de pek 
k ld K b çıkarmıyordu. 

çabuk sı ı ı. ay etmeği g6ze Lüsyende kontes Dü Barri mü-
aldırarak çiftliği satmak teıeb-
bUsünde bulundu. Sarayın itiraz depdep bir hayat geçiriyor ve 

bol keseden sarfediyordu. etmemesi için bir manastırda 
Orada Paris komandam ve 

Yaşıyacağını bildiriyordu. 
kıralın muhafız alayı miralayı 

Dük Degiyyonun sözlerine Dük Döbrisak ile rabıta ve mü-
kapılan Kont Dömoröpa bu bap- nasebet peyda etti. Bu müna
te müzakeratı idare ediyor iaede 

sebet sebebile ihtilalın ilk gün-
yine fevkalida çekiniyordu. Çiln- terinde eski gözdeden şüphe 
kü vaktile gözdenin hakaretine edildi; ve tevkif edilerek uzun 
uğramlf olan kı!aliçe bu hakareti bir müddet sonra giyotin ma
hir türlü unutamıyordu. kinesinin kanlı satı _·ı altında 

Kırala gelince, onun gözde başı kesildi. 
hakkında aynca bir husumeti S 
yoktu. Belki şahsan teveccühü OD 

BUGÜN 
SATIŞA ÇIKMIŞTIR 

HER YERDE ARAYINIZ 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
ı - ~litat beyin istikraz eylediği !nebaliğ mu~abili~ı

de id·ırenıiz uhdesiııde vefaen mefrug bulunan Kadıköy 
lbrahinı ağa mahallesinde eski ayrılık çeJn~esi, !eni. Sa
raçlar ceşmesi sokağında 37 No. ve 7.., zıra uzerınde 
3 oda, ·2 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 halA ve 238 zi~a 
bahçeyi havi ibrahiıu ağa çayırma karşı dışı boyalı hır 
ahşap hane. . . 1 d" . b 1. 2 - Firari Emin Paşanın ıst1kraz ey e ığ~ n1e a ığ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaeıı mefrug hult~nan 
Kadıkfiy IJasanpaşa mahallesinde Kızlarağası çeşmesmde 
21-1, 21-3 No. ve 204 arşın ü~erinde, 4 .oda, l mutfak, 
ı k:lrgir ahır, ı samanlık ve hır hala ıle 5293 zıra 
ağaçlıklı bahçeyi havi b_ir Jıa~e. . . r ..... 

3 _ Gflne firari Emm Paşanın ı_stıkraz e) ledıgı me-
baliğ mukabilinde idaremiz uhdesınd~ vefaerı. mefruğ 
bulunun Kadıköv Osmaııağa mahallesmde eskı Çavuş
başı, yeııi Değir~nen .. sok~ğmda 9-1 No. ve 142 zira 
iizeriııde bir oda 3 duk.kau. 

4 _ Faika Jı~mmm istikraz eyledi~i mehaliğ muka-
bilinde idaremiz nlıdesind~ ''efa_,,e.~ı ... !!l~~ruğ bulunan KTa
dık(h· Osnınuağ:ı ınahallesınde Sogntlu ç~şınede 282 ~o. 
ve 107 zira üzerinde 4 oda, 2 sofa, 1 kıler, 1 mutfak, 
ı tulumbalı kuyu, 2 hala ve 100 zira bahçe ile ev da
hilinde kumpanya snynnu havi ahşap bir ev. 

5 _ Cemil beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabi
linde idar(•ıuiz uhdesiııde vafaen uwfruğ bulunan Kadı
köy Osmanağa mahallesinde Hasırcıhaşı sokağrnda 6 :No. 
,.e 26ı zira üzerinde 9 oda, 2 sofa, ayrı bir mutfak, 3 
Jıahi, 1 kuyu ile dahilinde havagazi ve· kumpanya suyu 
bulunan, bahçesinin yan cihetleri tahta parmakhklı 2138 
zira halwc' i havi bir lıane. 

Y ukai·ı.İa borchıları ,.e me,·kilerj yazılan arsa ve hi
rınlar miizayede iıe sa1ılığa çıkarılmıştır:. Talip olaıılar 
ve füzla mah'ımat almak istiyenler her ~·~11 saat on hPse 
kadar İ~taııhulda Adhye binası dalıiliu<le lstaubul Emvali 
Eytaııı idaresine ınüracaaL etsiuleı·. 
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( 
L Çocuk şayıfası ~ 

~~- -~~~~-_J 
Son bilm cede takd r varak ası 

ka~C\nanların isimleri 
Son çcouk seyıfası bllmıoeılnde takdir vı,,ık•11 kazanan 

kerilerimizin lslmlerıni dün kı•fl'l•n neıretmittik. Bugü'n ma· 
badine devam ediyor-uz. lıimlerlni bugün bulamıyanlar yarınki 
nüahaya bakmalıdırlar. 

Erenkl:Sy Bursa 
7-: ~ fııas)·on gaıinrı sahihi lsmall F.f. 102 r= Rirlnci liseden 158 1 mail Kurul 

\ asıtaıile 1ehmet ~uri Rey B. 
BostQncı VükelA C!ldde inde ,o, 103 - Bursa lisesi ınıf 7 den 134 Şndi 

). B. 
4-B il Hey I0-4 - Bura lisesinden ı. 2 Fehmi B. 

78 

G62;-tege 105 Gazi Pata caddesi N. 54 de Tarık 
79 - flk mekıep civannda Kitlp lfils- Sabri R. 

y b iz mir 
nü hey köşkünde ahya ey JOi - Kar,ntinedc Cerrah 1ehmet F.f. 
Bakırköy hanesi ~. JSdcHldıyet CemalH. 

80 - Beıaıyan li e ınıf 8 den 
mine hanım 

l Iır- 1 Q7 - Karııyaka Barbaros ~okağı No. 
9 Bülent Mehmet 

8J - l'cnlmahalle Fırın sokak 
NeclA H. 

No. 26 108 - .Karıntlya üçüncil Kasım Ef. So. 
kagı No. 5 Hekimoğlu Gündüz 
!Rey 

82 -

Veşilk8y 

Ltasyon cadde i No. 97 de MU. 
Armine Rafaelyan 

Boğaziçi 
83 - ICüçlik Bebek No.28 de Şerife H. 
84 - Çenkeliöy Havuzbatı No, 7 de 

Şevket Turban B. 

85 - Anadeluk..,.ıgı -42 l.nc.I fit mek
tep bqinci sınıfından Sadi 8. 

Ani< ara 
86 - Mftdlful mlHiye vektleti bava 

müstrtarhll muhasebe müdürlü

tünde Kemal bt)' kerimesi Ay
ten Kemal H. 

87 - Ottay oflu Mehmet TUÇul B. 
88 - Maarif \ektleti orta tedrisatta 

Durmuş B. 
89 - Vasfi B. kerimeıj Mcllhıt R 
90 - Ankara kız lisesinden Saime Sa

bit H. 

Vilayetler 
109 - Eski tehir şömendöfcr aile mek· 

tehi sınıf 4 ten ı 69 Sungur B. 
ı JO - Konya orta mektebinden 241 No. 

AbtUrahman Faik B. 
1 J J - Konya Lüle mahallesı devle so

tagı No, 14 de Feyzi B. 
l t ~ - Konya Erkek lisesi ikinci sınıf a 

tübeeinden 177 H. Faik B. 
J 13 - Konya ince minare camii arka

&nda Zehll Berin H. 
114 - Konyada Gülluk zade Ômcr B, . 
ı 15 - Konyada Eczacı hulisi B. kerimcsı 

Zuhal Hulusi H. 
116 - Çorlu mal müdürü Toruni Han

dan H. 
l 17 - Edime Şahabettin pafa mahallesi 

No. 19 da Adalet H. 
ı J8 - EdJrne lise!i sınıf 2-1 No. 34 

G~ B. 
ı 19 - Soma altın taş ilk mektebinden 

220 Nezahat Faik H. 
I 20 - Çanakale Ihsan B. mahdumu Rı

fat B. 
Muhtelif 

91 - Erlı:ek orta mektep ikinci 11nıftan 121 - lstanbuJ lcız orta mektebinden 
256 Fasih B. 210 Nermin Arif H. 

ı 12 - Kız muallim melı."tebi sınıf 2 den 
92 - Sıhhiye vekAJeti mütahassısların· 525 Dürdane Faik H. 

dan Seyfi ~. kertmesi Sacide H ı 23 _ Kız muallim mektebi sınıf 2 den 
Q3 - Gazi ilk erkek mektebi 5 inci 526 MclAhat Hamcli H. 

'ınıf tan 86 Cıhat KAmil B. I 24 - lstanbul kız lisesinden 447 Feride 
94 - A,ğır ceza reisi Ali Ri:ı.a Beybl J lUapj R 

'mahdumu Kaya Bekir lt 125 - Edirne Şahabettin Pş. mahallesi 
65 - Fişenk fabrikası kovan şubesinde No· I9 da Adalet Jr. 

lrnntrol 1. Reşat B. 126 - Buvükderede Fıstık surn 2 nu-
96 - Erkek lisesinden 69 A. Necati 8. ma~ada Aşki H. ailesi (Iüsniyc H. 

127 - Sarı Yerde ruıüncü Osman Ef. 
97 - Ulucanlar Anafarta mahallesi To. kerimesi Bedia H. 

de Şukrü B. 128 - Hendek kaymakamı Reyin mah-
98 - Erkek lisesi .sınıf 3 den 137 dumu Çevil• B. 

Şükrü H. 129 - Ankara Ahı zafer mahalle!i rıy-
99 - Tabakhane No. 29 Kaya B. yare okağı 12 mımarAda 1\rif 

100 - Gazi ilk erkek mektebi 467 Arif Hikmet H. 
Hıkmet B. ııao - Ankara nafıa vekAleti merkez mü-

101 - Erkek orta mektebi sınıf 2 den 253 fettişi Beyin mahdumu l\Hıfit B. 
• · Mehmet Orhan B. 131 - Gözrepede Eni~e Ferit Zühdü H. 

Devlet demiryolları ve 
Limanları umumi ida
resinden: 

· 500 ton yerli çimento kapalı zarfla miinakauya konmuştur. 
Mftnakasa 14 nisan 930 pazartesi ,Unü saat 14,30 da Ankara

da Devlet dem;ryolları idar~sinde yapalacakti. 
Mlinalcaıaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak

kat teminatlarmı ayni günde saat 14 de kadar komisyon katipliii
ne •ermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada 
umumi idare maliye ve muhuebe işleri dairesinden İslanbu 'da 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebi irler. 

P.T.T. 
ğünden: 

Levazım müdürlü-

1 - Post vesaiti nakliyesinde kullanı'mak üzere mübayaa 
edilecek olan 6000-10,000 kilo benzinle 300 i i 600 kilo makıne 
yağı kapalı 2.arf usuli e münakasaya konulmuştur. 

2 - 20 Nia:ın 930 tarihine müıadif pazar günü ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname almak fizere şimdiden teminat 
ve tek ifname er ni muhtevi zarfları tevdi için de metkür tarihte ve 
saa~ 14 te yeni pastahanede mübayaat komiıyoı una müracaatları. ---
Devlet demiryollan ve liman

ları urrıumi idaresinden: 
31-3·930 tarihindr. münakasaıı yapılacak olan Kayseri • Sivas hat

t:ndaki mebani inıaatı münakasaaımn 14 nisan 930 pazartesi günü 

saat 16,30 a tehir edildiği ilin olunur. 

•••••••••Tarife••••••••• • • • ':l Def alrk kuruş !JO • • • 
• '7 50 • 
•"" it " • 

: J • " 65 : • • • 4 25 • . ,, . . 
: ihtlvaç kalmavın·) : 
: caya hadar (azamı lOO : 
: 1 O defa) i18n edil- ( : 
: mek üıere maktu } : • • 
: Abonelerimiz.İn h('r ijç aylığı için : 
: bir df'fası meccanen 1 : 
: 4 satırı geçen llAnların fazlı ~atm : 
: için S er kuruş :ıammolunur . : .......................... 

Kiralık .. Sattlık 
Sahlık Muşamba Tente - Mc · 

tre 8 X 9 = 72 metre murabbaı bir 
parça, adres Beyoğlunda lstikldl caddesi 
N. 195 Şirin gazinosunda mfistedri Mi
ço Efendiye sual oluna. 

Acele satılık kigir hane -
Mercanda Uzunçarşı başında Kilit hanı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş oda, teraça, murpak. terkoe, kuyu, 
elektiriği havi üç katlı kAgir hane, acele 
ıatılıktır. 

Talip olanlann Sirkecide İhsaniye an
banna müracaarlan. 

Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 
tiyatro civarında kadife sokağı 7 numa
ralı hane tamamen kiralıknr. 7 odahdır. 
l\Iüsnit şcraitle kiraya verilir. İdaremizde 
A.N. adresine müracaat 

Kıralık Oda - Ecnebt bir aile 
yanında kiralık odalar ve 2 odalı, hava 
gazı. terkosu olan doktor, dişdlerin işine 
gelebilir bir zemin katı. 

Büyük Parmak Kapı 32. 

iş aranıyor 
Fransızçadan Türkçeye ve mukabilen 

tercilmeye bihakkin vakıf genç bir mü
tercim akşamları çalışmak üzere bir tica
rethane ve yahut gazetede iş anyor. Arzu 
edenlerin VAKlT gazetesinde 1\1. Gayur 
Beye mnracaatlan. 

Ziraat makinisti - U1.un mfidder 
çi.ltlü:.lerde-Qbtt1m :v~ vuaikim mevcut· 
tur. l Ier nevi morörle müteharrik traktör 
ve değirmen \"e al4tı ziraiyeyi kullanır, 

tamiratını deruhte ederim, taşrada çiftlik
lerin hiri<inde çahşmak istiyorum. M. D. 

ADRES:- lstanbu~ Fart fabrikası 

1l9 ~o. lı makinist Osman Hilmi Bey. 

Dişçi kalfası - Atelye işlerine vAkıf 
İş nnvor. Tııh in, Ankara caddesi ~o.95 

~atın ahcalar 
Dürbün almak - lsti)orum. LA

akal beş defa büyütmesi ve iyi cinsten 
olması şarttır. (VAKlT Dürbün) adresine 
müracaat 

Satılık elekt ırik kontrol saati 
ve vantiretör - Husucı sarfiyatı 
ayınnıık üzere pek az kullanılmış bir 
konturol saatı ve yepyeni bir vamilatôr 
satılıktır. idaremizde A . ... .Adresine mti
racaat. 

Süt anne isti yen 
Çocuklanna süt nine anyanlar müsait 

şeraitte atideki adrese müracaat edebillr
ler. 
Beyoğlu Fıruzağada Sakary11baş1 mahal

lesinde 80 No. lı merhum dava vekili 
1 ln~an Tah şin Bey hane.:.İ. 

Müteterrik 
Ga · p aranıyor - ( Bcşıkraş ' inan 

ııuk m '1allc,i 'alih Efendi okattnda 
2 nu ıı nı >1 ı , ıne sahibi 7.chrn J 1. ) Sh·as 
ka za-rnd ı , ıı nurcu kan·e~indc Mehmet 
ı\ğa zııdelerden l~ma il Efendi kerimesi 
ı\ ~ ( ; u ı l l:ı rı ı ın ı arıyor. insaniyet namına 
hııher h rılnıe i. 

l~cfterdarhk ilanatı ı 
KİRALIK ODA-No 46, Meh

metali paşa hanının üst katı, 
Karakôy, senelik kirası 720 lira, 
kıralamak muamelesi aleni mü
zayede ile 13 nisan 930 pazar 
gün:i saat 15 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (H. 50 ) 

KiRALIK ODA-No 53, Meh
metali paşa hammn üst kah, 
Karat<öy, senelik kirası 600 lira 
kiralamak muamelesi aleni müza
yede ile 13 nisarı 930 pazar 
günü saat 15 te Defterdariıkta 
yapı acaktır. (H. 49) 

Yeni kitaplar 
Fransızcadan Türkçe)c küçük lnıı;at 
Ruhiyııt alfabesi 

R. Hıfkı 

Hasan Aıı 

Romanlar: 
Yaprık dökümü • , , .. , , , . • . . . . Re,at Nuri 
Aşk pollrilca ı . . •• . .. , . . . . • . . Burhan C.hi 
llalAs ( lstiklAI harhi romanı ) ...••. 
Aşk güneşi .. . .... . ..•...••. 
Abdülhamit ve Afrodit •.••••••.. 
Biıansın son günleri . • • • • • • . • • . 
lstanbulu nasıl aldık ? ......... . 

Mehmet Rauf 
Etem İzzet 
lıkender Fahrettin 

.. 

( Aka Gündüz ) Un basılmakta olan kitaplan: 
Çapkın kız ... ~lalra çetesi... Bir ahlAk meselesi ... İnkilAp hikA)·e)eri.~ 

Şiirler: 
835 5atır 
jokond 
Varan 8 

30 Salkımlar CelAlettin Te\'f~ 
l\azım Hikmet 40 1 Ca,·ya ŞükQfe Nihal 

• ~O Kahramanlar Yaşar Nabı 
Çocuk ve halk 

Küçük korsan 21 
fiir farenin seyahati 25 
Şarlok Holmesin marifetleri 25 
Tilki kardeş Avrupada 50 
Üç elma beyin hİklyesi 20 

hikayeleri: 
Tilki kardeşin muhakeme-'1 
jümbo Krüzoe 
Uzun. Geni~. Keskingöz 
Müneccim başı 

Namuslu hırsı7. 

Muallim Ahmet Halit kitaphaneıi 

Zonguldak Vilayetinden 
Zonguldak vilAyeti dahilinde Barbn boğazı ve deretİ 

atiyede tathir ve tanzim edilmek ftzere mftnakasaya konuflll 
1 ) Yapılacak it dört kısımdır : 
1 - Fenni ıartnameai veçhile Boğazda denizin 

derinliiinden Hacıdavut iakeleaine kadar ameliyat. 
2 - Hacıdavut iskelesinden Gftrgen pınanna kadat 

ameliyat. 

3 - Gürgen pınarından Bartın iskelesine kadar olan ı 
4 - Ameliyatı icra edilen kJsımlarda açılacak olan uı:O 

haritası mucibince on sene müddetle muhafazası. 
2 ) Birinci kısım ameliyat mukavele tarihinden itibareO : 

İkinci " ,, ,, ,, 
" 

çuk ay zarfında ikmal edilecektir. 
Üçüncü kwam ameliyat esbabı maliyeden dolayı 

senesine taıik edilmediği takdirde mukavele tarihinden.~ 
(180) giln zarfında ikmal edilecektir. Talik tebliğ ediIJJ' 
amel&~ 31. aeneaind. (100) sU• -r1mc1. repmağ 
mecb~r olacakhr. 

3 ) Her kısım ameliyat için talipler ayn ayn 
edecekleri gibi dördüncil kısım ameliyat için de ıen~ 
bir ücret teklif ederler. _. 

4 ) Münakasa 29 - 3 - 930 tarihinden itibaren 28-4-9"' 
hine mü.adif pazartesi günü saat (15) te ihale edilmek tızere 
zarf usulile (31) gündür. 

5 ) Talipler ehliyeti fenniye vesaikiJe 
olarak ( 3375 ) liralık nakit veya Banka 
mezkur günde ZONGULDAK vilayeti daimi 
vücut etmelidir. 

teminatı nıtJ 

mektubunu ) 
enetim eninde 

6 ) Şartnameyi görmek istiyenler Ankarada Nafia .~ 
İstanbulda vilayet daimi encümen kalemine ve Zonguldak 
daimi encümenine müracaat etmelidir. hını keyfiyet olunuf· 

Balıkekesir nafıa b 

27 kurufla vücuda geleceğinden ve münakasa tarihinden 'ıYI 
bir buçuk ay zarfında ikmal edilmek ve 14 niaan 93() ·ıe IJ 
ve ıaat 15 te ihaleıi icra edilmek üzere kapalı zarf -~fi 
kasaya vazeditmiftir. Müuakaaaya iştirak etmek isteyeni 1'afİ' J 
mezkurde yüzde yedi buçuk dipoıitolannı alara~ .e.ı~et,,,, 
yetinde müteıekkil komiayona ve şeraiti anlamak ıstıye 
Baılkeair Nafıa dairesine müracaatları ilin olunur. ~ 

Devlet demiryolları ve lirnanl 

() 

t 

umumi idaresinden: 
tu rnıı.,_ıı•;JI 

Borçlar kanununun ( 14) ve (15) ve hukuk usu ~ ill' 
kanununun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazıla ..bi ~ 
behemehal el yazısile yazılmış olması şarttır. h t ııJll'.~ 

Binaenaleyh, Devlet demiryollara ve Limanlarında ke i..,,,,..-~ 
muameleye ait olursa olsun bütün kagıtlara yaıılacll jcll',1,_ır~ 
alakadar kimselerin bizzat kendi el yazısıle yaıılma~,.ıı ~j f'~ 
Ancak imzasını yazma_ia muktedir olmıyan veya 1111ş ' f fi 
her şahsın, heyeti ihtiyariye ve ya mahallince tanın .f ıt''~o~ 
veyahut Notere tastik ettirmek şartlle el He Y.apıl~ı 'le'f' e ıe '1J 
mühürleri kabul edilebilecektir. Bu taktırde bu ışa~darell'f~~ 
!erin musaddak bir nushasının lufzedilmek üzere.; fllobtf 
kap eder. Bunun haricinde yazı bi en tahıılara aı 

' bir suretle kabul edilmiveceti iıin olunur. 



~~~~--~~~~~----------------~~~~~~~~:-"'!!~ 

SamsOn. Sivas ve Çoruriı nakliyati 
11 - VAKJT 5 N"s.:n 193Ci -

l~vla~/ wnwn m/idı'irl/ij:/i J "ak~/ 
Tütün inhisarı urrıum müdürlü -..... 

gunden: 
)l Sanıaon - Sivas Ye Samson Çorum arasında Ye Sivaıtan dahile 
t6 Pılacak mamul tütün ve levazımatı saire nakliyata 3 mayıs 930 

1
;-neai günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin her gün 

te ~ ıartnameyi görmeleri ve yevmi mezkiirda yüzde yedi buçuk 
~llıab muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunda 

ak arlar mı/ d/i.rb1-if ı '.inden : 
Seyrisefain M 

.. ~-1e-rka_ı_c~n-tesl:-· C-al.-tı-Kö-prU-ba-,ın-da•ft üzayedeye vaz olunan emlak 
Beyotlu 2362. Şube acaoteıı. Mahmu Kiralık har:.eJer 

diye Hanı alnnda ıatınbuı l7 4U •"' 

~~ umum müdürlüğü vakıf 
akarlar müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
~ : Mıhmutpışıda Kürkçü hını derununda cam~ tabnn.?a 9 No. it mağaza ; 
>.!·· ., " .• ,, . 1 1 No. it dukk!n. 

Uddetl müzayt de : 31 mart 930 dan 21 nısan 930 pazartesi günü. 
l'~~l~da muharrer eml!k kirııya 'erilcccğinden müzayedeye \'azolunmuştur. 
~ erin yevmi ihale olan son günün ;,,aat on dört buçu~na kadar şartnameyi 
t"~k ~c teminan muvakkate ita cder~k müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul 

E lllüdQrlüğünde vakıf akarlar müdürl üğüne müracaatlan ilAn olunur. 
~ ~saf Ye müştemUAo hakkında malOmat almak isteyenler bu müddet 1..arfında 
~odasına müracaat ederek ecri misil raporlannı görebilirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
urnumı idaresinden: 
~ilyoa - Irmak hattı 120 -142,S Km. ileri arası demir yol in
~ kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~ "1Gnakasa 14 Nisan pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev-

l:>enıiryolları idaresinde yapılacaktır . . 

Anialya postası 
( ANAF ARTA) vapunı 6 

Nisan Pazar 1 O da Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
Küllilk, Bodrum , Radoa , F et
biye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüıte mezkur iske-

lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğnyarak gelecektir. 

Trabzon birinci costası 
( İZMIR ) vapuru 7 Nisan 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesıJc Rize, 
Sürmene, Trabzon, Görele, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu, Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

~ '1iinakaaaya iştira~ edeceklerin teklif mektuplarım ve muva.k-
~ le11ıinatlarmı aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komıa- lzmir - W.ersin sürat postası 
. '""'~ verme.eri li:ıımdır. (KONY A)vapuru 8 Nisan Salı 
~ alipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 12 de Galata rıhtımından hare-
~e muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. ketle Çarşamba sabahı lzmire 

1 

3 

4 

5-

Çenherlitaştıı i\tollafenari mahellesindt! Boyacı c.okal!ında , ~ :\ 1 
hane. 
Kadirgada Şch~üvıtrbe-..· mahallesinde Boscan k · , . -.o at,ı;uıaa 55 ., o 
meşru•ahane 

KaJırgada Bosra n ıAlı mahallesinde Mehmecpa~a yokuşunda ~ ı ve 
23 ve 25 No haneler. 
13eyazıtta Sekbanba':'ı Yakur a 1t·ı mahallesinde Simicçi ,okap;mda 
7-9 !\o dükk:ln elycvm me:;t.: en. 
Uzun çarşıda Yavaşcaşahin mahalle~inde Mektep .oka~ında ı 
No hane. 

6 - Bayazma F:minhey mahallesın de trnmvay cadde~ınde 11 8 ~o 
odalar, 

Kiralık dükkanlar 
7 Gedikpa~ıı da Divanı Ali mahallesinde Cami ~oka~nda 62 · 6~ \ c 

1 lamn m soknğında 76 No diikkAnlar. 
8 Bayazıtta Emin bev m:ı ha llesinde Dıbekli meklebi tahıınd a 13, 15 

No iki dükkfo . 
9 - Bayawta f:min bey mahalle~inde tramvay caddesinde J 20 No 

dükkAn. 
1 O - Raya7.tlta Sekbımba~ı Yakup ağa mahalleslnde Simitçi soka~ında 3 

ve sımk~hane tahtında tramvay eııddesinde 93 - 89 ve ıo 1 - 95 
No dükkAnlar. 

fi - Kocamustafapa~ada Alifakıh mahallesinde Ağaçkakan sokağında 
24, 26 No hahçe ve dükkln. 

12 Kocamustafapa~a mahalle ve caddesinda 451-393 No dükkln. 
f 3 - Topkaıııda Rııyazıtağa mahallesinde tramvay caddesinde 37 ve 

4 f No diikkAnlar 
14 - Şehremininde Denizaptal mahallesinde Topkapı caddesinde 338 

No dükkAn. 
15 - L:\lelide Mimar Kemalettin mahallesinde tramvay caddesinde 

95 No dükkAn. 
I 6 - Kocamustafapa~a mahalle ve caddesinde imarette bahçe de ı unun

de 4 No oda. Devlet Demlr Yolları Ve LI.,,,. gidecek ve akşamı İzmirden 
hareketle Antalya , AJiiye , 

tllanları umumi idaresinden: ~;:.: t:-.::~. ~;i::.0:.~ Kiralık arsalar 
talya, Ku~adası, lzmire uğn- 17 Kocamusca ftıpHşada ;\Jekcep rnkağında 5 ~o arsa 

... .\ita tane on metrelik demir köprü malzemesile bet adet keza k l k 18 Altımermerde Hacıtlmi.lr mahallesinde Camı soka"'ında t 2 , y 4_ '"'On yara ge ece tir. "' -
~ ~ik demir köprü malzemesinin kapalı zarfıa ayrı ayrı mü- ı 6 No ;ı rsa. 
ltt İflJ~~ 5 mayıs 30 pazartes· günü saat 16 da Ankaraca Dev- 5 Nisan Cumartesi Bozca· 19 !\.um kapıda Kürkçübaş ı Suleymanağa mahalles!ndc. Taşcılar soka 

t,ı~nııryollan idaresinde yakılacaktır. da postası yapılmayacaktır. gındn 14 No arsa. 
~nakasaya iştirak edenlerden ayn ayrı ihzar edecekleri teklif 20 Kumkapıda Muhsineharun mahallesinde Şılcırdendi çeşmesi soka-
~ plarını ve muvakkat teminatlannı ayni günde aaatlS,30 a (1500) Kılo katranlı elincesi ğında z4 4 zira arsa. 

l' ~oınisyon katipliğine vermeleri lazımdır. (300) kilo katranlı gırcale 'l I Kum kapıda Kazganısadt mahallesinde patrikane sokagında ı 5 No 
'~lıpler beş ve altı köprllye ait münakasa prtnamelerinin be· (800) kilo sancak savuleıi ikt arsa. 
"' ~ on beşer lira mukabilinde Ankarada, umumt idare Maliye (100) kilo beyaz kumando(500) K h h 
11.._~ubasebe itleri reisliğinden fstanbulda H. P. vemesind en - İralık ka ve &De 
~ edebilirler. adet fayrap küreği (400) adet 

...,...._liliiiiiiiiİlll _____ l1' :::m::::::::::r::::::::: .. m-.:ı=a::;:::=::::g:: mangcniz macunu (350) adet 22 Bayazıtta meydana karşı ı 09, ı ı ı No maa oda kahve dükklnı. 
~ .... : ........................ -....... m•·-·m::"" •• saplı borda fırçası (250) adet 6 . 930 b . 

tnlak ve Ey- ll~~!~~~;!=~~l:ıl :;;0~. 1 ~~!:: fı;:;,~· <250
> m•ı~~:~:~:~;~~~~;:::~~:İE;;;~ı:~~::::~~~·~~~~·~:mb:~:~~; 

'a~ b k nn ve Bahrislyah arasında azimet ve ıu İdare ihtiyacı olan miktar kadar şartnameyi okumak ve teminat muvakkate ita ederek müzayedeye 
1 11 an aSI fil! avdet muntazıtm postaları: İ !! ıştirak ermek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf akarlar müdür-e·• . .:: ve ecnası yukarda yazılı (9) .. 

• ') :r:i 1 Jamburg, Brem, Stetin, Anvers :::: kalem malzeme tartnamele- üğune müracaatları ilAn olunur, 
11 l~,~~~ ~~~ {Ort lirft~I ~ ve Roterdamdan limanımı1.a mu İ~~ rinde yazılı evsaf mucibince ~:,·saf ve müştemillu hıkk ndı malbmat ahuak istlyenler bu müd 

M • ' 1 vasa!Acı beklenen vapurlar: 
1
!1
1

.::.· dec zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
~ Ak 754 ()()() bilmlinakasa mübayaa oluna-

1. ç~ • " ,, •••• VflEU~D~pınulimı.i.H1;.i: ~~~ö~re~b~ll~tr~le~r---~--------~~---~----
m! caktır. Kat'i ihaleleri 19 nisan - b k 

llşaat E l"k im nımızda l~i 930 tarihinde icra kılınacaktır. T1
" k. ·raat an ası Ve m a ilfi NOPLlYA vapuru J 8 nisa lif~ ur ıye zı 

ilte . f.İ d ll: Talipler şartnameyi görmek 

pcttirne .mküsait şerdaitle Iİ!H MILOS vapunı ~;ani~!: ım içi? hker günd ve mkünakaaaya umum muıı duıı rlu" ğul" nden·. 
. a 1 raz e er . doğru Hi İftira için e mez ur tarihte 

Ilı.. · ···ı saat 15 te levazım müdür-
111181 R~n~ıı mu'meııtı AKAYA vapuru 29 ndi~= 1 ••• l.üğ·ü··n·e·g·e·lm-el.er·i.··---.. Türkiye Ziraat banka•• umum ~üdür!üj'ü, Ankarada k~ idar~ U IU U U ,... .. merkezi binı.ısana iliveten bahçenın tayın olunan mahalhne yenı 

ııl Ş b k B V K bı"r bı"na yaptıracakbr. Bu ite talip olanlar qağıda yazılı veaaiki 

l' u esi Bahçe apı 1 urgaz, ama, östence, Kalas :::m:::::::::::m:::::::::s:-.:u:::m:::::::::::::::=: 
tl~f Is 1 ve 1brail tçın limanımızdan ha- U ~ d n d l •ı ibraz edeceklerdir: 

on tanbul: 3972 iİfi rekec edecek vapurlar: 8 1 l3 e tra er ıe· ~~DUr arı ! 1 _ Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
-- .... -.. il NO lY K a r ad en 1 z ı·ı 2 - Talip tarafından evvele~ yapılı;nlf ol~ itlerin bir listesi ve 
t)~ _

1 
! . PL A vapuru I8 - 20 · fenni kabiliyetini g6sterecek aaır veeaık. Talıpler Ankarada Ziraat 

Ilı v K nisanda tahmiJde Muntazam ve Liiks postası 1 bankası levazım ye mebani müdOrlliğüne lstanbulda Galatada 
e adan hastalıkları AKA YA vapuru 29 - 30 ni· 

li 
nı6tebassısı Sadıkzade vapuru 6i1

1 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye milracaatla bu baptaki plin 

~ Do.ktor ı· sanda cahmilde Nı"san 1... • b ı· \i ! mukavele ve ıartnameyi yirmı Cf ıra mukabilinde alabilirler. 
~ SeYİn Na•İt Hamburg, Brem, Anvers, Ro- PAZAR günü akşamı :İ Bu it için t mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

~. esk· H v '......4 Sirkeci rıh· 1:: 
~o. 

10 
1 ililiahmer binası I· terdsm ve Dançiğ için yakında 

1
: olunur. 

Telefon: fst. 2622 .I=.·. limanımızdan hareket edecek tamından hareketle Zonguldak, I Teklif mektupları kap~h zarfta Ankarada Türkiye Ziraat bankası 

1 
ı lncbolu • Samsun, Ordu, Ün- umum müdu .. rlüg·une ve lstanbulda Ziraat bank ... •ı l.t .. nbul ıubesi 

F:"rot .H::·i. vapur ar: ye, Girf!sun, Trabzon ve i - a f\..Aı esör Doktor Hl YALTA vapuru limanımızda 1 müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 
t111 .. 

1
'
11
c ""I • Lutfl LAND Rize iskelelerine azimet ve av-~ •-= deruhte edecek zat ihale bedelinin •1

0 
10 nu niıbetiade temi-

q Hft VATER vapuru ltma- det edecektir. 191 
~ Mı~~. c~~~~paşa hastaneleri HİI nımızda •• Tafsı"la"t nat g6sterecektir. Türkiye Ziraat bankaıı, mutlak surette her han-
_.._ ~. '-t.ı.ı b muanımı 

1 
·· ıçın Sirkecide b. t rb· t ·h h kk h f d ı.L ~ "'- -~laruu CaD'la Ye P--··· IMROS vapuru 12 - f 3 ni ı.· •• : M gi ır _a 1 .• ercı a ını mu a eıa e er. 

'!L.L~ ..... tldd -- es'adet hanı altında acenta· 
-...... N.7d. en •onra DIY•nyola ı;anda tahmilde H ı ğ .. t ! Emlak ve E\ .. .'l.tm Baukcısı l.ı:•anbul auhesinden: 

.lrüıuı •tınektecllr. 

1 
·ı ı ına muracaa . 1 "" " 

reıeron , tst. 2236 Fazla tafsillt için GaJatada I!•. Telefon: İstanbul 2134 ; SATILIK ARAZİ VE BOSTANLAR 
Ovakimyan hanında umumt a- nli ım:::::::::m::uıu::::-.t::=:ı:::::::::m::::::-.::r: . Çırpıcı çayın asgari 10 azami 30 dantımJOk parçalara bilifraz 

centahğma mürıcaac. illi D A KUT 1 EL peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ve 10-4-93t 
n r"" r · · T l" l · · .. :: Telefon· Reyoı.Ju 64 I 674 .::: c· li · ı h 1 ki 1 tarihı"nde ı"halelerı· mukarrer bulunmuıtur. a ıp erm yevmı me. illi · l'.ı • :::: 7ız Ye cı t asta ı a rı ınüı~ ın~sısı 

._..__...;;;.:.:::.:_:~.:_.) iiüiiiiüiii=#;ifü ij Knrakôy börekçi Fırını ıra!ında No 34 kurda saat on altıda ıubemize müracaatları. 



Gueuye ıonderi!e c:ek me ·t ıpla•ın uterlne idare lçl n~e ( İdare ) yazıya 
alt 'e (Yazı ) lş.aretl kon ·ılma!ıdır. 

p.nı.ı,,... .~ı·- 'rlnlT>i•"· ı.,,. •• ıı ..... t!d.-..111 •~\.lapla,. lr ""1-rat .. ,., • ..,. 
~•rl cılw.,n: c'*" • • O.ala"" aıı..ı .. tcab..ı.. fc!au• .. n 'ul dotlldir. 

---- SAVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ 

MATBAA VE iDAREHANE: .3 
tSTA~BUL. BıbıalL Ankara caddesinde •VAK.iT YURDU• 

Tel • 1170 ( lr'AJt!. f:LERI ) lt71 ( YAZI ~LEJtl) T..._,ı VAXJT, ...... .....-

Hasan kolonyası: Limon çiçeklerinden e':e~t::~:ro~~p 90 derece 
Dünyada mevcut bütün mütcmeddio memleketlerin ıtriyat mütahassııları, esans fabrikaları Ha1an kolonyasının enfes Ye ruhnevaz kokusu kartııında lil ve hayr" 

mıılar ve bu nefiı Şark müstab:ıarından külliyetli sjpariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyaaı iıtinıal etmekte olup daima 
ima sahibini tebrik etmektedirler. HastaJara hayat ve tifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, bat ağrısı çarpmh zamanlannda bir hayat arkadatıdır. Fiatlarda mOthit t 
yapılmııtır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudur. 

·····Et~bıi~~~-~-·o···r··o··-z··d···.··:·e···ak·i~t~~b~i·····:!~!~ff!ffff.F. 
mukarrer on balya billur 

BÜTÜN ŞARKIN EN UCUZ MAL SAT AN TiCARETHANESiDiR 
litrelik ıu tifesi 15-4-9 
günü öğleden evvel saat 
dan ona kadar açak artt . 
retile Karaköyde Mehoİİ' 
paşa hamnda Menba ıula" 
keti depoaunda aablacaktl'' 
l ı plerintn orada bulunacak 
muruna muracaatlan ilAD 

ipekli, 
menif etura, 
kadın el REKLAM SATIŞI Tuhafiye, 

dantela - kurdele, 
kadın ve 9oouk 

9entası, kadın 
ı•pkaları. 5 nisan 1930 tarihinden itibaren çamatırı. 

elbise ve 

ÜZER1NDEK1 FıATLARDAN YÜZDE 10 TENZiLAT 

• ; =--,_ = ,,_,- -- ..... = -:::, .... 2--== = =~:=======cwa=-= ::; 
·· Gazi Antep Nafia 
mühendisliğinden: 

Baş 

· H~r üçünü bir talibe veya her kısmını ayrı ayn taliplere ihale etmek üzere Gaziantep - Nizip yo• 
lunun imalatı sınaiyesi sılsllei fiat ve bedeii mubammeneleri üzerinde berveçhi zir 20 mart 930 dan 
10 nisan 930 tarıb ıne kadar kapalı zarf usu!ile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların müzayede 
münakasa \'e ihaliit kanur.u mucibince teminat ve teklıf zarfının Encümeni yiliyetc itası ve ehliyeti 
fenniye nsıkaJarırun bir hafta evvel Baş müheadısiiğe ı brazı ve şeraıti anlamak üzere Nafıa dairesine 
müracaat eyleme.eri i.an oıunur. 

-----
Nev'ı ameıiyat 

Ay-int p - Arıl - - Ar 1 - Tur.u -ıurJu - Nizip 
Kuruş Kuru' Kuruş 

3 
l; M Temel hafriyatı 63.00 - --·-------------
1. M Mo!oz kar~ir inşaat 1020.00 

1 

l 2376.00 ! 

' l- J il 3 ı . -- - - - .. 
, ı 1. M K ba yonma kargir inşaat 

3 - ------·-- -
1. M Ince vonma kargi mşaat 2626.00 ----l 2 --

tl 1. M Kapak taşı ve mahalline vaz'ı 474.00 
il ? - ~-~~----

, __ 
... 

125.00 L..!i_!!-'Ç~ento harcile derz 
ı--:-2 . ------- -
• 1. M Şap 400.00 

2 
311 .00 ---1. M Kuru perre 

~~~-r-----~~~~-

Bedeli muha:nmeneleri 
.:__ ' 

lstanbul as.'iye m:ru/f.emesi ıkinct 
lru/?ulr dairesin -:en: 

Beşiktaşta Yeni mahallede 
Bostan sokağında 4 numaralı 
matazada sakin Hatice Fatma 
H. tarafından Adanın kapalı bağ 
mahallesinde sakin Hacı lbrahim 
efendi zade Hasan Basri Ef. a-
leyhine ciheti karzdan 800 liranın 

maa faiz ve muarifi muhakeme ve 
ücretı veki et tahsili hakkında 
ikame ulunan davanın icra kılı
Dan tahkikatında müddeialeyhin 
ikmetgihının meçhuliyeti base· 
bile müdde.nin talebaJe ilinen 
yapılan tebligat üzerine gelme· 
mit olduğundan gıyabında tah
kikata devam edilmit ve müddei 
davasının isbattan izhara aczile · 
talibi tahlif olduğunu beyan 
etmeaioe mebni bundan bahis e 
verilen muameleli kararı gıyabi 
i Anen tebliğ kıhnmış ve keyfi
yet mahkemeye tevdi kı ınarak 
esnayı muhakemede dahi müddei 
vekiıi müddeialeyhin yemine 
daveti i~in •tebliğat ifasını taleb
etmit olduğundan hukuk usulü 

nuhakemeleri kanununun 337 inci 
maddesine tevfikan müddeialeyh 
tarihi ilAndan itibaren 20 gün 
zarfında ba arzuhal yemin ede
ceğini usulen beyan ve mahkeme 
gnnn tayin olunan 14-5·9j0 
çarfamba saat 14 te mahkemede 
iıpatıvücut etmediği takdirde 
davaya sakıt nazarile bakılıp 

hiiküm verıleceği iJin olunur. 

7000 Ura 
' ·- - -

Is anbul ( 4 ) ürıc,i icra memnrlu· 
/::n .an; 
Evvelce Anamorda Urlu Bey 
mahallesi.ıde tlceıı bugün . .:amet
gahları meçhu ı olan Anamorlu 
AJi Rıza Bey kızı Adviye hanım 
varis lerinden Sıdıka, Şerife, 
Saıme han mlarla Hnsau "e 

Ml1shfa Sadık Bey ere 
Ihsan Beyin Anamorlu Ali 

Rıza Bey kızı Adviye hanım 
varis'.eri z mmetindeki alacağmın 
temini ist fası için mahcuz bu-
lunan Hocapaşada Hocapaşa 
hamamı adile maruf hamamın 
maa müştemilat ve kahvehane 
ve kagir dükkanların lJirhkte 
fayi hisseleri müzayede ile 
dokuz bin altı yüz lira mukabiı io
de talıbi ubdesıne kat'i ihalesi 
takarrür etmışt. r. 

İkametgabmızın meçhul bulun
duğu maha.Jesi ve mübaşı ri 
tarafından ferh veri ldiğinden 
işbu ilanın tarihı neşrinden iti-
baren üç gün içinde borcunuzu 
defaten tesviye veya kanunen 
icrayı tehir edebilecek itirazınız 
olduğu tak dır de şu müddette 
dermeyan ve yahut rızanız. a 
takrır ita etmediğiniz halde 
itırazınızın dinlenmi} eceği nza ve 
takririnize bakılmaksızın ferağ 
muamelesinin müşterısi uhdesin
de ıcra kılınacağı malumunuz 
ve son Uç günlük ihbarname 
makamına kaim olmak üzere 
ilin kılındı. ( 926-3087 ) 
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Me titıbi dliy-: mübayat /(.om s .onu 

riy. set 'n:Jen: 
Yerıi malından o mak ve mek· 

tepte mevcut oümunesıne muva
fık buiunmak i.ızere Mülkiye 
mektebı ıçin mübayaa edilecek 
olan 100-125 adet battanıye 
aleni münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin nümuneyı görmek ve 
şeraıli anlamak üzere Yıldızda 
Mü ıkiye mektebi müdürlüğüne 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin ihale günü olan 26-4 ... 30 
tarihindl! Fındıklıda güzel aan'
atlar akademisinde yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde müba
yaat komisyonuna müracaattan 
ve münakasıtnın ıaat 15 ten 
17 ye kadar · devam edeceği 
luzumu ilan olunur. 

~~~~~--~~ 

lstarıb11l ı'Otıme'lf.uplui mübayaat 
/romisyonu re :s/.i/inden: 

lstanbul yatı mekteplerlnin 
930 senesi mayısı sonuna kadar 
ihtiyacı olan ( ekmek, kaşar 
peynırı, mercimek, tere yağ ) 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştuı. 

İhale 21-4-930 pazartesi günü 
saat 16 da Ortaköyde Ga.ıipaşa 
yatı mektebinde müteşekkil 
komisyonca yapı l acaktır. Talip
Jer muvakkat teminatlannı Fın
dıklıda yüksek mektepler mes'ul 
muhasipliğine yatırarak muka-
bilinde alacaklan makbuzları 
teklif mektupları içine koymalı
dırlar. Şartnameler he. ın öy· 
leden sonra komisyon .. "itipli
ğinde görülebilir. 

--- =--==-= l s. anbul yeamci if'ra memur.'u/undan: 

Galatada Adalet hanında 12 
numarada mukim iken ikamet
gAhı meçhul Mustafa Nermi 

efendi 
Yani ve Y orgi el'.endilere 

medyun olduğunuz dört yilz on 
küsur liranın temini istifası zım· 
nında tamım ve tebıiği muKte
zi ödeme emri ikametgihınızın 
meçbuliyeti hasebile tebliğ olu
namamasına ve i inen tebliğine 
karar verilmesine binaen tarihi 
ilandan itibaren o tuz sekız gün 
zarfında 930-22 katibi adil sulh 
dosya numaraSI ile daireye bil· 
müracaa şayanı kabul bir itiraz 
dermeyan edilmediği takdirde gı-
yabınızda icraya devam olunacaJ! 
malOm olmak tre~deme emri 
maleamına kaim olmalC nıere 
ilanen tebliğ o unur. 

~~~~~~~---

Fatih icrastn ia11: 

Bir deynin temini zımnında 
mahcuz konsol ve büro ve kö
şe minderi sandalya sofra masa
sı stor perde cigara sahpası 
lamba ve konsol saati mabi ha
lin 8-4-930 salı günü saat 14 te 
Sandal bedesteninde satı lacağı 
ilan olunur. 930-636 

· l stanbul 7 inci icra. 111emur/.ujufl i an: 

rlır deyni mahkumu bihten 
do l ayı mahcuz ve furuhtu mu
karrer y rmi a ltı ka em hane 
eşya sı ışbu nısamn 9 uncu çar
şamba günü saat on üç buçuk
tan itıbaren Sandal bedestenin
de bilmüzayede furubt edileceği 
ilin olunur. 

Be olflu 5 inci icra me nurluj11ndan: 
Mahcuz v~ satı ıması mukarrer 

muhtelif ve müstamel ev eşyası 
9 4-930 günü saat 12 deıı iti· 
baren Tarlabaşmda Yağhane 
sokak ."\2 44 de bilmüzayede 
satı acağından talip olan ların 
mezkur gün ve saatte hazır bu
lunmaları ilan olunur. 928-5214 

Eyüp icra me:nur.'utundarı : 
Şuyuu izalesi içi~ bilmüzaye

de satılmasına karar verılen 
Balatta Karabaı mahallesinin 
Köprübaşı sokağında 52 ili 60 
No. lı bir kıt'a arsanın evvelce 
birinci ihalesi icra kılınmış ve 
20-4-930 pazar günü saat 15 te 
ikinci ve son müzayedesi icra 
kılınacağından talip olan l arın 
yüzde onu nisbetınde teminat 
akçesile Eyüp icra memur uğu
na müracaatları ilan olunur. 

0 1zıp şa· yatı mekt bi müdiirlll
liJnde11: 

Elektrik tesisab yapacak, 
Mus uk tamiri, boru lehimi gibi 
işler elinden gelebilecek ustaya 
ihtiyaç vardır. Talip olanlar 
izahat almak üzere her vakit 
idaresine müracaat edebilirler. 

lstanbul mahk,emei asliye 6 
kuk dairestuden : 

Aliye Hanımm kocuı 
ıerifte Debağzade mah 
Yeniçeşme caddesinde ıtS 
lı hanede sakin Ahmet 
Bey meyanelerinde mtlt 
boıanma davumıa 

nın meçhuliyetine binaen 
kında gıyaben ceryan ed 
hakeme neticesinde kan 
deninin 132 inci madddİ 
hince bOf&JllDanıza dait 
olan 20 mart 928 tarihli 
havi ilamm ikametglhı 
buliyeti hasebile hukuk 
nununun maddei mab 
tevfikan ilamın bir nüsbatl 
hanesine talik edilmit olu. 

dan tarihi ilandan itibaren b 
fında ilamı mezkOre tem 
diği takdirde htlkmO iJ 
pi kat'ıyet etmiş add 
iDiilamaauz~l11İ1dri--t~~ 

yet illn · olunur. 

Beşikt04 sulh bil'incl hu' u ~ 
Müddei Osman e 

müddei aleyhler Vahraas' 
on efendilerle Madam 
ve Andon efendi ve 1 
leyhlerine ikame eylediii

11 
köyde Yalı sokağında -~ 
marala hanenin i:ıalei fUY". 
vasının cari mubak 1 
müddei aleyhlerden Vabt 
Leon efendilerle Madalll ~ 
nanın ikametgihlarım ı~ 
ne evvel terk ile A'fl~ 
semtı meçhu.une gittiği ~ 
tesı heyeti ihtiyariye .,e 
şır ı tarafından verilen dl~ 
tan anlaşılmıı ve mab~ 
bir ay müddetle iliııeD 1 
ifasına karar verilmiı ~; 
kemenin icralı 7-5-930 ',f' 
ba günü saat 14 de t • 
olbapta im a kılınan dafl 
mahkeme divanhan~ /. 
kılınmıt olduğundan . S.,; 
saatte Beşiktaı birincı 
kuk mahkemesinde baJI' ~ 
ma11 tebliğ makamı~ ııD'.J 
~ak üzere ilin olun~ . 

P.yanko müdür!iJtilnlk~ e ' 
Bazı noter evrakı ta 

1 ceğınden tab'a tali~ 0 • 7.i 
pey akçalan ite bırlUıte 

. t oO pazar ertesı aaa ..,ot 
piyanko müdürlüğiillde lı · 
kil tayyare milbayaat 


