
-
1 ~~yıı • sayı 4348 

Cumartesi 

15 
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' i~R 004 6 
Bu numaranın kur' 

ası 19 şubatta çekile
cek. ertesi 20 şubat L nüshamızda ilin edilecektir. 

itfaiyemiz çoluk çocuk 
elinde mi kalmıştır ? 

liaydar Beyin dediklerini teyit eden 
Operatör Emin Bey, böyle söylüyor 

ihsan Bey, isnadatın şahsi kısmını 
cevapsız bırakmıyacak 1 

Dnn akşam refiklerimizde eıbak Şehremini Haydar beyin 
atfaıye teşkilib h~kkmda uzun bir bevanab çıkb. 

liaydar bey 
~ ıözlerinde 
tlldiıinin vllcu-

de t" d"w • t f . ge ır ıgı ı -
••ye teşkilib-

lanı kendi zama
~'da gösterdi
~ faaliyetten 

hıettikten son
~ tunlan s8y
llıektedir: 

'' - Ben ta
..... en asri bir 
~aiye teşkilitı 
lrakarak ema

b:tten aynldım. 
ndan sonra 

~Q teıkilAbn ih
tiyaç nisbetinde 
ile dereceye ka• 
dar tevsi ediJdl-ti bilmiyorum •• 

n zamanlarda 
çıltaıı yangınla
.,. da basbnl
'1s-.c1aki mu• 
'-.ffilil • taaıa.: 
16rüJmektedir. 

Bu meselede 
;litnn mes'uJiyeti 

erJCosun sırtına yilklemek doğ
t-. dejildir. Borularda su bula
~-.nak itfaiyenin kollannı bağ
-. •rak yangına seyirci kalması-

aebep teıkil etmez. 
ta F' ~yziati lisesi, yangın ı6nd6-
b lııııye feYkalAde müsait oldu
,i~ laalde yandı. Cadde genif, 
~~. kupblmıya çok elveritli. 
b~cieki Yesait ile fevkallde 
f>~'t hadise olmazsa bir evin iki 
=~•ndan fazla11 yanamaz. 
'llQ bulmamak bir mazeret de-

ıt1d· /Juan &g 
~ •r~ izah edeyim : lstanbul Ye 
't:ogJu itfaiyesinin emrinde 10 
ta11 Oör vardır. ArozCSrler tam 40 
bi.,. 811 alır. 40 ton su, yangım 

' &it &aat nıqgul etmiye kafidir. 
İ)t &aat içinde de zeki bir itfa

i .. 
"ıt\' rnırı için su bulamamak 

"fi ıuu bahsolamaz. ,, 

t, .•Ydar bey bu s(;zlerden son-
t 1 ıtfa . 
'.,. h Yenıa bugün acınacak 

tle geldiğini, kendiıinden 

Meclis reisimiz 
Bugün Ankaraya 

hareket ediyor 
Ga~eteci ( balıkçıva) - yarın rflsgb ne fara/ilin 

esecek. kar mı yağacak. yağmur mu 1 
Bir miiddettenberi ıehrimizde 

bulunmakta olan B. M. meclisi 
reisi Kazım Pı. Hı. bugibı 
poıta trenile Ankaraya hareket 
buyuracaklardır. Erkek ve kadın masonlar 

M. Ve_ni_zelosun beya- lngilterede aralarında ihtilaf çıktı 
natı ıyı tesir }' aptı 

. Ankara, 14 (Vakıt)-M. Ve- Erkekler kadınların masonluğunu 
nızelosun son beyanatı Ankarada • • 
iyi kartılanmışbr. Bu beyanat ıstemıyorlar 
Türk - Yunan itilaflanmn çok 
yum olehıtuna bir delil eibi 
g6rfll0yor. ltiJaftan sonra M. Ve-

Deyli Ekıpres gazetesi lııril-1 vuku bulan beyanabnda ıu IÖz
terede erkek Ye kadm masolilar leri •öylemİftir: 
arasmda kopan ihtiJAflan izah « Bizim, bu memlekette rea
etmektedir. in-~~ men tanılan ma• 

r!liz .gazetesi Kadınlar diyorlar ki: sonlardan hic bir 

~ Emın Bey nizelos Ankaraya gelirse bOyllk 

aoma itfaiyeye lıiç bakılmadı- bir hüantı kabul görecektir. 

ğını sa~ıe~ekte ve .t~ıkilatın ısla- Vilayet adedi azaltıhyor 
hı da ıhtısas sahıbı , çalışkan 

dıyor kı: farkumz yoktur. 
«İngiltere Far- Bizim bu memlekette Sayımız hergün bir kumandanın teşkilat başına An~ara, 14 .(Va~ı~) - Tasar-

geti~ilmesile kabil olabileceğini ~f. munasebeble vılayetler ade: 
ıehrın muhtelif yerlerine su ha- dının azalblması hakkındakı 
vuzları İDfa edilmesini, yeni ma- proje ikmal olunmuş, Dahitiye 
kineler . getirilmesini tavsiye et- vekiline verilmiştir. Vekil Beyin 
mektedır. tetkikinden sonra Heyeti veki-

[ Ah tarafı 4 ilncü ıayıfamızdadır] leye gönderilecektir. 

__ Bıir kıitap l 
iki doktor arasında mühim bir 

Etıbba odası 
ihtilaf çıkardı 

bir nıilddet son-
hayıiyet divam ra da ölmllttil. 
yarın ilk defa Çocuğun cese -
olarak toplana- dinde de doktor 
cak ve iki dok- l(izını İsmail 
tor arasında çı- bey otopsi yap-
kan bir ihtilih nııfb. Bundan 
müzakere ede- sanra iki doktor 
cektir. arasında ibtiıAf 

İhtilif tudur ı çıkmııtır : 
Bundan bir Otopsiyi ya-

mOddet evvel pan Kazım lsma-
Karadeniz aahi- il bey bu garip 
linden bir ıelıir- çocuk hakkında 
den iki yquıda bir kitap netret-
aakalh ve bıyık- aıiştir. Bunun 
lı ve bftlO.ğa er- berine çocuğu 
miş bir çocuk tedavi eden dok-
getirilmiı, bu tor Ihsan Hilmi 
garip çocuk Sa- bey kitap net· 
rayburnunda retmek hakkına 
halka ücretle ancak kendisinin 
glSsterilmifti. Fa- aıalik olduğunu 
kat bir müddet fJr.t Jo'Jr.tonm OTtUmm açılmasına jleri sürmüf, Ki-
sonra çocuk has- sek/J olan zaıJaılı Mehrn~t zım lamail beyin 
talanmıf, Glllbane hastanesine 1 hareketini protesto etmittir· 
kaJdınlmış, doktor İhsan Hilmi Etıbba odası baysiy~t divanının 
bey tarafından tedavi edilmif, halledeceği mesele lfte budur. 

masonluğu, ka- resmen tanılan ma- ~ıyor, aramızda 
dınlann vücude • bırçok erkekler 
getirdikleri teı- sonlardan hıç bir de vardır. Buna 

kilit. taraf!ndan farkımız yoktur. i.~!~d~ b. alby· 
miihım bır ıa- ~~ ır e-
demeye uğra- ~ yanname neşro-
mışhr. Erkek farmasonlar, kadıo lunmuştur. » 

k t ,. de Erkeklerin ma•on t••1.na..: farmasonları suretı a ıye - ._.,.........., 
tammak istemiyorlar. Bu yüzden mason işaretleri yapanlara iadar 
hasd olan ibtilif bit bir devreye ettiği bir emirde, kadın localan 

girmiftir. 
Erkek masonlar, kadın ma-

sonlann localanna iştirak eden
lerin masonluktan tardedilecek
lerini ilin etmiflerdir. 

Hali hazırda İngilterede ara
Jannda ihtilif çıkan kadmlara 
mahsus Uç teşkilat vard11. Birin
cisi Oaiversal kadm teıkilitı; 
ikincisi Kadm ve makbuı ma-

nluk teıkilAtı, üçüncüsü Eski 
:asonluk kardeılik teşkilitı. 

Bütiln bu tqkilitta kadınlar, 
yüzde 80, erkekler yüzde 20 
kadardır. 

Üniversal teşkilatı, Madam 
Anni Bezant tarafından tesis 
olunmu.ştur. Bu teşkilatın lngi1· 
terede 62 locası vardır. 

Kadm ve makbul kadın ma
ıonluğunun miiessisı Mis Botvel 
Gostur. Bu teşkiJat İngıltere 
meşriki azamına müracat ederek 
tanmmasım istemiş fakat talebi 
kabul olunmamıştır. Bu teşkili
bD erkekler arasmda kabul 
ettiği ımıf, ruhani sınıfa mensup 
olanlardır. Bu kadınlar, resmen 
tamnmak üzerinde iarar etmek
tedirler. 

Bu kadın teıkilabmn katibi 

için işaret yapmamalanm ihtar 
etmiştir. 

Borçlarımız 

Moratoryom ihtimalleri 
eski borçİara aittir 
Ankara, 14 (Vakıt)-Dilyun• 

umumiye meclisinin cevabı bu
rada iyi bir tesir yapmııbr. ~ 

vap mali vaziyetteki ciddiyet ve 

ehemmiyetin kupon hamilleri ta

rafmdan takdir edildiğini gCSs
termektedir. Düyunu umumiye 
hakkındaki son neşriyatın hariçte 

biraz fazla te aş husule getirdiği 
hissedıliyor. Bunun sebebi Tnr
kiyenin bütün harici borçlar 

hakkında moratoryom iJin ede
ceğinin zannedılmesidir. 

Hükumetin gerek dahil gerek 
hariçteki efrat ve müesaesat ile 
aktettiği bütün mukavelelere ri 
ayette devam edilecektir. Mora· 

toryom ihtimali yalnız Oımanl 

imperatorJuğundan Türkiyeye mi
ras kalan borçlara aittir • 



Her ~ün 
bir kur'a 

On hediye 
Her gtfn bir luıriimize 

1

, beı llr1t, dokuz k1triimize 
muhtelif hediyeler veri

l voruz / 
Gazetemizi almak için her 

gün verdiğiniz ~ kurut ile 
ıize $ lira kazandırabilecek 
bir kur'a numarası aldığı
nuı unutmayuuz. Bu numa
ralar V AKIT m ilk ıayıfa-
1mm yukariki aai k6teain
declir. 

Her ,nn ayni yerde ve 
her ..O.ha jçin ayn ayrı ol
mak lbere nqrolunacak 
olan bu numarayı iyi ıak-
layınız Ye gene her gOn ga
zetemisde kazandildarı ilin 
olunan numaralan tetkık ~
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye in bet edene VA
KIT idareaiııe müracaat 
ediniz. 

* 
Dün 1 O Şubat günfl 

teni edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekildi; 

4050 
numaraya beş lira isabet 
etti; dığer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun
lardır: 

619 
5701 
4516 

580 
3675 
2018 

* 

395 
1460 

775 

Y ann da 11 Şubat glinfi 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek. 
neticeai öbür günkü nllsha· 
mızda ilin olunacaktır. 

lçki şişeleri 
Küçük titeferle içki 

ıatt.rılmı yacak! 
MOıkirat inhiaar idaresi 1 

marttan itibaren piyasadaki rakı 
sabfını muayyen 6lçtılere tııkıim 
etmiıtir. Buna rağmen bir mart~ 
tan sonra içkiler 250, 500, 750 
ve 1000 gramlık ıişelerde satı
lacak 140, 166, 222 gramlık 
kftçO.k şişelerle içki ıatılması 
menedilecektfr. 

Bu karar Yeşil bili! cemiye· 
tini çok memnun etmit olup 
artık fakir ayyaşlann büyUk ft· 
ıelere para bulamıyarak rakıyı 
bırakacaklan söylenmektedir. 

GÖRÜLEN KÖY 
KILAVUZ lsTEMEZ 

ı - istihsal masrafını mümkün 
mertebe azaltmak, 

2 - Temettü miktarını mümkün 
mencbe çoğaltmak. 

lşte Ticaret ve Sanayide muvaffakı
yetin iki esaslı gayesi. bunun neticesi 
olarak servet \ıe binaenaleyh refah dahi 
tıtzayüt eder. 

Türkiye gibi hem serveti hem de 
Jnsan kolunun mahdudiyeti itibarile 
masraf ve emek hususunda tasarrufa 
mecbur olan memleketler için bu, bir 
bayal1 meıeledlr. 

'(<"ort aıüesscscainin Topancdeld vücuda 
getirdiği ve Türk işçilerinin meharet ve 
kabiliyetine terkettiği fabrikanın Turk 
piyasasına çıkardığı Fon kamyonu balAda 
beyan ettiğimiz meseleyi esaslı ıurette 

halletmiştir. 

Ne evsafı fenniyesinde mükemmeliyet 
ne de fiatındaki itidal itibarile hiç bir 
rekabetten kork:mıyan bu Türk eseri 
san'altını Türk ticaret ve ziraat Alc~ 
en kuvvetli \'C en emniyetli yardımeı 
olarak tavsiye edebllirir~ Türkçede: 
( Görülen köy kılavuz isteme?. ) diye 
bir &öz vardır. Topane f ıhtikası mamu· 
lAtını hir kere görmek onların kıymetle
rini anlatmağa Ufıdir. 

[.. VA~~T ;~~.:j;~f ::_e telefon haberleri ü\e Jzl r 
Sardunya adası suLır altında Ra{lJ ecdet B. 

SpeküJAsyon yapıığı 1 I 
Faşist milisi bu a ete kar-

C, vap aruıızı 
göndariniz 

şı sefer her olmuştur 
---------

Burada cllz't bir kar ve hafif ri birdenbire taşarak bUtün köp-
rüzgirla iktifa eden kı, İtalyamn riileri alıp götiırmüş mahsuıitı 
Sardunya adasında bir facia ha- tahrip etmiş, ev eri yıkmış ve 

R d b' birçok kasabaların etraf ile sli-

için borsadan çıkarıldı 
Ankara, 14 ( Vakıt ) - Ali 

İktısat meclisi azasından ve İs
tanbul borsası idare heyetinden 
Raif Necdet Beyin lngiliz liraıı 
üzerinde spekOJAsyon yaptığı 
anlaşılmış ve borsada muamele
den menedilmiştir. 

1ini almııtır. oma an gelen ır kasını kesmıştir. Sular, Artabakı 
telgraf bu facianın tafsılatmı şu ve Lansu kasaba arını tabrıp et
ıekilde anlabyor. m.ş ve bırkaç metre kesafetin-

M. Müdafaa müsteşar• , 

Roma, 13 (A.A) - Bir fırbna de lahkıyat bırakmış ır. Yo lar 
ve bir kısım met dalgası dola- sey.abe haline ge niştiı. Faşıst 
yısile Sardenyanın her tarafında milisı seferber edilmiş olup set· 
feyezanlar vukua gelmiştir. Rto ler vücuda getirmekte ahalinin 
Mogaro nehri Terralba şehrinin tahliyesine çalışmakta, demiryol
bOttın aşağı mahallelerini istıla larını(l is ikametıni tebdıl etmek-
etmittir. Birçok evler yıkılmııtır. tcdir. Kasarat ıon derefe mü· 
Rioa BatOlle ve Mannu nehirle- himdfr. 

Bahri sanayi ümitsiz bir halde! 
. ·--~~~-

Am erik adan dönen bazz vapurlar yiik bulamıyor 
Londra, 13 (A.A) Deyli Telgraf gazetesi bahri sanayiin ümits•z 

vaziyetine uzun bir makale tahsis etmektedir. Mezkür gazete: 
Amerikan hububat müstabsilleriJe Avrupa un fabrika arı arasındakı 
milcadcle dolayısile Amerikadan avdetlcrınde nakledecek mal bu
lamıyın birçok gemilerin itsiı kalmakta olduğun~ ya~makta.dır. 

Gümrük tarifeleri lehinde umumi surette tahkıkat ıcra edı.mekte 
olduğu ve bu tabrikitın halk üzerinde icrni tesir ey emekte ve onu 
mübayaatta bulunmaktan m n t nekte bu'unduğu l:aydt!dilmekte:dir. 

Bahri konf e1·ans 
Japon murahhaslörı beyanatta 

bulundular 
Londra,13(A.A)--japon heyeti murahbasası hattı hareketi hakkın

da gazetelere beyanatta bulunmuştur. Japonya, 19.33 tarihine kadar 
Hiç bir bOyiik harp gemisi ioıa etmemiy~ amad~di~ .. Japonya, büyük 
harp ıemileri hacminin 35bin tondan 25 bm tona ındırılmes.ne ve bu 
gemilerin 11 pusluk toplarla techiz edilmesine ve bunların kulla
nılması müddetinin temdit olunmasına taraftardır. Japonya, tahtel
bahirlerin istimah hususunda sıkı bir nizamname vilcude getirilmesi 
içıo teşriki mesaiye hazırdır. Hacimler hakkında Japonya bugünkü 
miktarm ipkası taraftarıdır. 

Diktatörün kirli çamaşırları •.• 
Madrit, 13 ( A.A) - Belediye meclisi azasından b~ri.si m~zkfır 

mechıin maliye encümeni muvacehesinde vaktile kendısıne bır ev 
iştirası için toplanmış olan 3 milyon 900 bin peçetaya ait ~~zanç 
vergisini vermemiş olduğundan dolayı M. Primo de Riverayı ıttiham 
etmiftir. 

Young planı 

şehrimjzde 
Ankara, 14 ( Vakıt) - Milli 

müdafaa müsteşarı Naci paşa 
latanbula hareket etti. 

Rüşvetle maznun 
Askeri memurlar hak 
kında ki f ayihanın met

nini neerediyoruz 
Riltvet ve ıaire i'e maznun 

aıkert memurların yeni usuln 
muhakemesi hakkında B. M. 
M. aine verilmek llıere bir ka· 
nun llyihuı hazırlandığını yaı
mışbk. Meclisin bugüİıkU içti
maında mUzakere edilecek olan 
bu 1'yihayı aynen netrediyoruı: 

Madde 1 - lrtiklptan, rüıvet 
alıp vermekten, ihtiliatan, zim· 
mete para geçirmekten kaçak
çılıktan, memuriyet vazifesini 
sui iatimalden, resmen yapılan 

mllzayede ve mUnakaaalara ve 
alım aabma fesat kanştırmaktan 
ve devletin h4riciyeıine nit mah
rem evrakı veya şifrelerı fş 
etmekten Yeya ifşaya aebe'biyet 
vermekten ve bu cürümlere işti
rakten mamun olan askeri fa· 
hıllar hakkında mllf ettişler t'e 
muhakkikler tahkikat yaparlar. 

Neticede kATI dcliıl- .ıclo .ı-

Almanyada komü
nistler tahrikat 

tikleri takdirde ;şi kolordu ku
mandanlarına ve daha yükaek 
makamlara ihbar ve evrakını 

tevdi ederler. Kolordu kuman• 
dan!arı ve daha yüksek makamlar 
maznunu sorguya çağırmaksızın 

hazırlık tahkikatı yapar ar. Bu 
tahkikat hukuku amme davası
nın açılmasının haklı göstcrmiye 
kafi ise ilk tahkikatın açılması-

Berlin, 13 ( A.A) - Rayiştag m salahiyet bUküm!erine tevfi-
Yung planı hakkındaki kanun- kan amir veya salahiyetli imrri 

yapıyor lann i:k kırraatini bitirmiş ve Adliye havale ederler. 
Bertin, 13 ( A. A) - Alman- bunları hariciye ve bütçe encü Madde 2 - Birinci maddede 

yadaki komünist tahrikatı de- menlerine sevkettikten sonr~ yazılı olan cürÜmlerden dolayı 
vam etmektedir . Otomobil ere önfimüzdeki çarşamba gününe baklannda son tahkıkatın açıl-
binmiı oldukları halde Darmı- kadar ıçtimaını tak.ıp etmiıtir. masına karar verılenlerın muha-

tadt civanna gelen 200 kadar Asılsız bir haber keme eri herhalde mevkufea 
mftfrit komünist RuseJsheim icra olunur. 
fabrikasını istili etmiş'er Ye Paria, 13 (A.A) - SalAhiyet- Mcıdde 3 _ İrtikip veya riif-
ameleyi greve teşvik eylmişler- tar mahafil Sovyet sefaretaoesi vct maznunlarile şeriklerine 
dl·r. 100 kadar amele bu ha- k" · k ·b· · t k f d · 

i IDCI ati IDID CV 1 IOC aır gerek kendilerinin ve gerek ka-
rekete ittirok ve yerlerinde ka- haberin külliyen asılsız olduğunu rı'annm bütün ıervet erini ve 
lan diğer ameleyi tethiş etmiş- beyan etmektedir. yaşayıı tarzlarını m nbalari e 
tır . Zabıta, fabrikayı sarmıt gösterir bir beyanname vermeleri 
ara

1

anndan iki meb,us olan Yahııdilere boykotaj &miri adlice emroiunur. Maz-
tahrikatçı!an tevkif emiş ve Kudr.•, l3 ( A.A ) _ Yahudt- b b 

... nunlar u emre inaen verecek-fabrikayı muvakkaten kapat-
lere harşı yapılmakta olan leri beyannamede yazılı olan 

mışlardır · boykotaj mticadelcsı Filiıtinin ıervete hakla bir surette malik 

Fransız polisi tekzip her tarafında zaiflemittir. ÇünkU olduklanm ispata mecburdurlar. 

ediyor biz7at Araplar bundan mlltecs- f Sol tahkikatın açılması bu be-

l d ki ani 1 
yannameye müstenit tahkikatın Paris, 13 (A.A) _ Polis mü- sir olmağa baş a ı arını a- b 

1 
ikmaline ağhdır. dOriyeti Sovyet sefarethanesi mışlardır . O 

--=============' Madde 4 - "fincü madde civannda bir Sovyet memurunun -:..: " =•°"-~ 1 "' 
tevkif edilmit ve bir takım Rua İtizar 
tebaaımn ikametgihlarında t&• 

harriyat icra kılınmlf olduğu 

haberini kat'i surette tekzip 

elmetedir. 

.. Utanmaz adam ., tefrikamız 

mündericatımmn çokluğuna meb

ni bugün dcr.cediletı1edi. Karile
rimizden özür dder~z. 

mucibince maznunların vermek 

mecburiyetinde bu unduklara be
yannamenin IUJ&fı anlaşılırsa 

mahkemece irtikap ve rüıvctin 
takdirj delillerinden sayılmaya 
kafi görülmese bile maznun 

1 

1 

\ 

BugUn mllsabakamıza ce
vap vermek için tayin etti
ğimiz müddet nihayet bul
du. Fakat okuyucularnnıı 

hali mektup göndermekte 
devam ettikleri f çin bu 
milhleti 5 gUn daha uzab• 
yoruz. Binaenaley 20 şuba
ta kadar gelecek cevapları 
da kabul edeceğiz. 

Hediyelerimiz 
arasında 

1-Yazı makines. 
2-Zenit gramofonu. 

3-Bilek ve cep saatleri. 
4-Gramofon plaktan. 

5-Muson müstahzaratından 
podra, lavanta, tırat ta
kımı, kolonya, losyon, sa
bun •.. V. S. 

6-Altı tane fotograf çek· 
t irmek hakkı ... 

7:-.Sinema duhuliye karne
leri ... 

8-V AKIT ismini taşıyan 
bir hah seççade. 

V. S. V. S. vardır. 

-Okuyucularımız eksik nüs
halan idarehanemizden her 
zaman tedarik edebilirler -

hakkında rUtvet ve irtıklp d 
vasını gören mahkeme_ tarafıli' 
dan verilecek karar neticesind• 
Türk cez~ kanununun 343 ün 
maddesinin ikinci fıkrası tatbi 

olunur. 
Maaae 5 - Bu kanunda 

zılı olan cürümlerin tahkikat 
muhakemeleri her davaya t 
dimen icra edilir ve nıhayet iJıl 
ayda bitirilir. Mücbir sebep{' 

altında dava uzarsa keyfiyet et 
babı mucibeli bir kararla tes!J 

edHir. Amiri adliler bu kar.ı' 
derhal mllteselsilen askeri tell" 
yız mahkemesi reisliğine bildif 
mekle mükel.eftır. 

Riyaset makamı bu evr~ 
askeri temyız miiddei umumi~ 
ğine verjr. Askeri temyiz mod' 
dei umumisi de sebepsiz gördt 
ğll teehhürleri Milli Müda 
vekiline bildirir. 

Madde 6 - Askeri şa 
hususi varidatlan karşılık olıO 
üzere edecekleri istikrazlar 
mıHi bankalardan kredi üze~ 
alacnktat ı meblağ müstesna il' 
mak üzere bir senelik maaf/ 
rınm yarıs ndan fazla borca 

remiyecekleri gibi vazıfe v~ ~ 
murıy~tlerile aıfikası ~lan ış·.#. 
hip.ermden ve ma1yet er• J 
bulunanlardan istikrazda d 

bulunamazıar . .,ı,t 
Aksi hareketleri aabit ola 

kakkında vaziyetin ağırla~ 
göre inzıbet amırleri tarafııı ,, 
takdir o.uu.acak inzıbat ceıs !1" 

rından herhangi biri tatbik 0' 

nur. el 
Madde 7 - Bu kanun rı 

tarihinden ~uteberdır. JıO' 

Madde ( ._ Bu kanunuP ftı' 

kümler :ıi icraya M Hi 1-1ada 
vekili memurdur. 
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ıçin öldürdüler ?! Bazı çirkin kadınlar 
Bozöyük cineyetı halkı heyecan Şapkaları sayesinde birer (nefise)mi oluyorlar?! 

1 · d b kt Tiyatrolarda kadınların şapkalarını çıkarıp çıkarmamalan 
Ve meraK ıçın e ıra 1 etrafında hoı bir anket .. 

~~~tuılar birliği bir samanlar 
'~ aruı polia olabilmeleri için 
"~•r üıata airif miı, risaleler 

T ttın• • '-tti ifti. Bu teşebbüıün ne 
J ~t ce verdiiini bilmiyoruz. Fa

lıı~c~001 posta ile gelen İngiliz 

~
:. Ua aranda .. d .. ~.. uz·· e urtı gor ugum 

~O' - trk Rua kadınlan bu sabada 
fi •~ h eklerle beraber çalışmıya 

\\"ıi;tta polis teşkilatını idare 
e başlamışlardır. 

Kadın pollJ 
müdlJrlJ I~ 
baıında 

~uaya~m ko\.'llv villyetinde 
polıs müdürlüğü bir kadın tara-
fından ifa olunmaktadır. 28 ya
şında bir genç olan madam 
Kamanovanın maiyetinde (3000) 
polis bulunmaktadır. Madam Ka
manovanın idaresi, A vrupanın 
en iyi polis idaresi olarak tanın
maktadır. Resmimiz kadın polis 
müdürünll it başında göster-
mektedir. 

Kadznlar eski vaziyete taraftar, erkekler değil 
Sinema ve tiyatrolarda erkek

lerin al.sine kadınların şapkalarını 
çıkarmadıkları ve çıkarmakla da 

mükellef tutulmadıkları malümdur. 
Halbuki erkeklerin şapkalarına 
nisbetle kadınlann şapkaları daha 
nazarı dikkati calip ve daima mo
daya tabi olduğu için ekseriyet-
le bir yelpaze gibi büyilk, uzun 
ve geniştir. Bunun içindir ki 
böyle bir ıapkanın arkasına dil
ıen biçare başların bazen aah· 
neyi görmekle değil, sadece din
lemekle iktifa ettikleri çoktur. 

Bu mesele ıon ıaıııanlarda 
A vrupada alakadar lan ehemmi
yetle meşgul etmiye başlamıştır. 

Bu mesele Uzerinde meşgul 

Pale Ruvayyal artistlerinden 
Matmazel ( Blallf Bilbao ) da 
demiştir ki: 

« Büyük ıapkalarm tiyatroda-

olan Fransız dram muharrirle- kilen rahatsız edeceğini kabul 
rinden M. Rene F aşuna, şayanı ediyorum. Fakat, herhalde, bu 
dikkat bir anket yapmış ve bazı küçük ve zarif başlıklar değil. 
maruf aktris ve şantözlerin Bundan ıonra anketi yapan 
fikirlerini sormuştur. Rene Foşuva da fikrini ıu ıe-
Hoş değil mi ? Kadınlarla er- kilde işaret etmiştir : 

kekler bu hususta da anlaşama- «Kadınların çoğunun ıapka ile 
mışlar ve kadınlar şapkanın kal- yemek yediklerini bilirim. Bu, 
ması, erkekler çıkarılması ancak kendilerine hizmet eden 
lilzumunu göstermişlerdir l adamları taciz edebilir. Şapka-

Verilen cevaplar hof ve dik· tarını isterlerse bütün giln ve 
kate şayan olduğu için aynen her fırsatta muhafaza edebilir
naklediyoruz: ler, fakat akşam tiyatroda 

Matmazel Rejina Kamie fU açık başla otursalar, zannede-
cevabı vermiştir: · rim ki iyi ederler. 

"GUzel kadınlan, bilhassa Aksi takdirde, başlıbaşma bir 
gtızel olmıyablan, küçük ve za- loca kiralar , ya devasa cüsseli 
iif faplealarmaan ayn ınıyaa mec- ve yahutta iki gözdea mahrum 
bur etmek fikrimce çok feci bir olan seyircilerin önüne oturmıya 
ıey olacaktır. Eski kocaman gayret ederleri ,, 

Madrit ve Sevilde, hiç gibel 
olmıyan birçok lspanyol kadın
larının o zarif başlıklan ve fap
kalan ile birer nefise olduklan
rı gördllm r 

Dram muharrirlerinden Şarl 
Mere ise şiddetli aleyhtardır. 
Ve fU cevabı veriyor : 

"Ne istiyorsunuz? Ne istiyor
sunuz ? Mealekdaılanmız, dram 
muharrirleri ne istiyorlar ? İsti
yorlar ki, seyirciler piyesi rahat 
ça, anıasıı g6rebilsinler. 

Benim fikrimce hanımlaru 
şapkaları, ne kadar zarif olurı 
olsun vestiyere terkedilmelidir 

1~azılarının hiç yer itgal etmı· 
yecek kadar knçilk oldukların 
teılim etmekle beraber ka 
dınlar, tıpkı erkekler gibi 
tiyatroya girerken ıapkalanm 
vestiyere bırakmak kaydile mn
kellef olmalıdırlar. 

Türk ocağı 
Dün toplanacak kongr

toplanamadı 
Türk ocağının Kurultay nizam 

namesi mucibince iki senede 
bir yapılan kongresi diln ocak 
salonunda akdedilecekti. Fakat 
nizamname mucibince azanın 
onda tlçünü teşkil eden 175 kişi 
bulunmadığından kongre açılma
mıı ve ek•eriyet o!sun oJmasıo 
hafaya kat'i surette toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiştir 

şapkalar gibi etrafı taciz etmek !============= 
§Öyle dursun perde aralarında E ı d • kt J 
bu ı:arif ve küçük şeylerin man- v en 1 en sonra . 
zarası sevircileri mahzu.z edece-

ğini tahmin ediyorum!· Zevceniz erkek çıkarsa 
Sülınet ne yaparsınız ? 

f acia}arı Biri kadın, biri erkek olarak birleştiler, 
Doktorlar arasın- ikisi de erkek olarak ayrıldılar! 

da hararetle Kadınların erkek olmaları de-
anlatmıı ve Emine H. memle
ket hastanesine sevkedilmiş ve 
burada yapılan bir ameliyat l 

vam etmekte ve bazen garip 
konuşu du hadiselere sebebiyet vermektedir! 
~ 

Hltan:n aleyhinde içe! vilaye-
bul unaıdar da tinde, Silifke-

nin Tosmurlu 
vacdır köyünde dese-

Enelkı akıaııı Beyoğlunda 
Etibba cemiyetinde doktorlar 
bir içtima aktederek m~sleğe 
ait hasbiballerde bulunml!~'ardır. 

Bu içtimada bilhassa Sünnet 
ve memleketimizdeki Sünnet 
facialan görUşulınüş bazı dok
torlar bilhassa Ann 'o'uda bu 
yUzden birçok facialar olduğunu 
ileri sürerek bu usu~ün kaldırı!
masını istemişler ve büyük bir 
ekseriyette lfizumunu iddia ey
lemişlerdir. Neticede bu mesele
nin münakaıası haftaya bırakıl
mıştır. İçtimadan sonra kendisi 
ile görilıen bir muharririmize 
methur bir doktor şunları söy-

lemiştir: 
- Ben sureti kat'iyede Sünnet° 

taraftarıyım. Çünkü ( gılaf e ) nin 
kesilmesi birçok hastalıkları me
neder. Bu usulün tatbik edilme
diği Hıristiyanlarda ise firenginin 
uzun zaman devam ettiği ve 
cerahatlendiği görülmüştür. 

nelerce uzun 
saçı, dallı en
tarisile yaşıyan 
bir kız:n erkek 
olduğu anlaşıl
mışbr . 4in tu
haf ve garip 
ciheti erkek.i
ğin evlendikten 
sonra meydana 
çıkmasıdır! 

Bu entere -
san hadise hak
kında aldığımız tafsılita göre 
hadisenin kahramanı Emine H. 
(şimdi bittabi efendi! ) dir. Bu 
kızcağızı ayni köyden birisile 
evlendirmişler, aradan günler 
geçmiş ve bir gün kocasının 
gördüğü lüzum üzerine Emine 
H. Sıhhiye müdürlüğünde mu
ayene edilmiştir. 

Kabile muayene neticesinde 
Emine H. ın vücudunda •ezdiği 
qayri tabiiliği Sıhhiye müdürüne 

Emine Hanımı 
Emin Ef. yap
mJtbr. 

Emine Ham
mın sağ tara
fında bir fıhk , 
ıol kasığında 
bir yumurta 
safen n llst kıı 
manda da ipti 
dai bir vaziyet
te erkeklik u
ıuvlan, yarık 

olan safenin alt 
kısmında da 
gene cildi bir 
safiha bulumuı 

ve ameliyat vücuda tabit vazi. 
veti:ıi vermiştir. 

Neticede kadın olarak köylln
den gelen Emine, köyüne ceke
ti, pantolonu ve elinde basto
nile dönmüştür • 

Şimdi bir aylık koca, dfiğOn 
için yaptığı masrafa acır ve 
başını iki eli arasına alarak 
dUşUnUrken Emin Ef. bu işe kıa
kıs gülmekte imif l 
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Türkiyede Türkçe buhran geçiriyor 

1. stanbuı sokaklarında ecnebi M akdonJ:tlt 250 milyon liralık bir istikraz ile 
d ıJlerile savrulan küfürlerin d k i k · ti 

.:Ltiyar ameleyi tekaü e sev eme ıs yor çınladığı günler geride ve uzak- U l 
la kaldı. 

O met'um devre iJe bugünü 
biribirine bağhyan seneler zar
fında lstanbulun mütareke günle
rinde şımaran ha1kı umumi yer· 
lerde bu vatanın öz dilini konuş
mak için, ufak mikyasta bile 
olsa bir gayret gösterdiler· 

Bu hareket o taşkınlık günle
rinin bir kefareti gibi idi ve 
,ok gerilmiş Türk sinirinin kar
ıısında böyle bir saygıya lüzum 
vardı. 

Lakin artık görüyoruz ki, bu 
•aygı ortadan kalkmak arazları
nı gösteriyor. 

Rum lokantasına giren bir 
vat.andaş birdenbire kendisini 
Atina ve yahut Pirede zannede
biliyor. 

Bir m;\ğazada bir Ermeni pat
ron, Rum müstahdeme tercihan 
bozuk Rumcasıle hitap ediyor; 
daha iyi bildiği Türkçeyi kul
lanmamayı bir şeref ve fazilet 
'Sayıyor. 

Biz medeni bir milletiz ve 
pek ali biliriz ki medeniyetin 
en kuvvetli vasıflarmdan biri de 
toleranstır. Müsamahaya taraf
~arız. Herkesin ana dilile konuş
masını bir hak sayabiliriz. Fakat 
ou müsamahaya hudut çizmek 
~e lazım değil mi ? 

Türk memleketinde Türk mü
es3esesi olduğunu iddia eden 
bir yerin bir Atina, bir Pire ol· 

·IDası doğru değil. 

Osmanlı iınperatorluğu •• te
baai sadıka " sından beklediği 
suri ve yaldız nev'inden bir sa 
dakat olabilirdi. Tiirk cümhuri
yeti bununla iktifa edemez. 

Müesseselerde nası l Türkçe 
\le defter tutulacak, bütün mu
amelat onunla yapılacaksa, ko
nuşma dili de Türkçe olacaktır. 

·Bu, şahsm hürriyeti fevkınde 
tutulacak bir noktadır. 

Buna riayet etmemek, bir 
Türle şehrinin kulaklara akse
decek rengini değiştirmek de
mektır. 

Buna müsaade etmemek la
zım. Onun için : 

- Türkiyede 
dili Türkçe ! 

her müessese 

Bir zorba 
Koca Mustafapaşada seyyar 

kahveci Halit ayni mahallede 
ıakin · 23 yaşında Fatma Hanı· 
ını evinin önünden geçerken 
q-örmüş ve Fatma Hanıma evine 
girmesini teklif etmiş, muvaffak 
olamayınca kızcağızı zorla eve 
almak istemişse de yetifenler 
Halidi yakalamıştır. 

T epe~t t/yalr03unda bu ~§am ,aal . 

21,30da. Ş'EH h.t:..l' lf\aL 

RokotTıır ~ ~m ~ ~ · · 
Mektebi 
3 Perde 1111 

Terclime eden: f lllJlf I 
Kemal Emin B. 

İngilterede amele fırkası, ış
sizlik meselesinin balledileme
mesı yüzünden mühimce bir 
buhran geçirmektedir. Bu buhran 
amele fırkasının ıaflan içinde 
de hissolunuyor. Son posta ile 
gelen Londra gazetelerinin ver
diği malumata göre amele 
fırkasının içindeki genç unsurlar, 
eskiler aleyhinde isyan etmek 
üzeredirler . Bu gençler 
Lort Kürzonun damadı, ve 
amele kabinesinde Lankaster 
dukası Ser Osvolt Mosleyin 
etrafında toplan maktadırlar .Bun
ların hedefi, amele fırkasının 
liderliğini ele alarak sosyalist
liğin en asri fikirlerini tatbik 
etmektir. 

M. Makdonalt bu buhrana 
karşı gelmek için İfsizlere yar

dım için 250 milyon liralık bir 
istikraz aktini ve bununla 60 

yatına varan her amelenin teka
üde sevkini teklif e~miştir. 

Bu teklif bir kabine encümeni 
tarafından tetkik edilmiş isede 

üzerinde ittifak hasıl olmamışbr. 
Bilhassa Snovden grubu buna 
muhalefet etmişlerdir. 

Bunun Uzerine teklif Tomasın 
riyaseti altında olan işsizlik ko
misyonuna havale edilmiştir. 

işsizlik komisyonu, bu teklifi 
reddederse o zaman mes'ele 
daha buhranlı bir safhaya gire
cektir. 

ingilterede din ve . devlet meselesi 
Papasların yeni bir kararile 

tekrar can ~.andı 
Son posta ile gelen Londra 

gazeteleri ingilterede din ve 
devlet meselesinin yeniden can
landığını göstermektedir. logil
tere kilise cemiyeti aktettiği bir 
ictimada devlet ile dinin müna-

seb~lerini tetkik için bir ltomis
yun tayinini kararlaşbrmıştır. 
Verilen kararda kilisenin dini 
akidelerini tertip ve tanzime 
salahiyettar olduğu, ibadetleri 
takarrür ettirmekte son mercı 
bulunduğunu söyledikten sonra 
bu esasm tam bir şekilde tat-

biki noktai nazarından din ile 
devlet münasebabm tetkik et
mek ve vaziyet bu esaslara mü-

nafi ise alınacak tedbirleri tav
siye etmek üzere bir komısyon 

teşkilini talep etmektedir. İcti-

Yarım asır evvelk.i : 

VAKiT 
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Şarki Rumeli ahalisının tah 
riri nüfusu hitam bulup al
b yüz bin kadar Bulgar ve 
yüz yetmiş bin kadar İslam 
ve otuz bin Rum bulundu
ğu anJaş1lmış ise de ahalü 
Islamiye bir taraftan emlak
lerini füruht ile lııcret et
mekte olduklarmdan bunla
rın nüfusu azalmakta ve 
bilakis Anadolu ve Selinik 
ve Edirne ve saır vilayet
lerde sakin Bulgarlar dahi 
şarki Rumeline azimet et· 
mekte ve binaenaleyh Bul
garlann miktarı tekessür 
eylemekte olduğu Filbeden 
yazılmıştır. 

Şarki Rumelide Rumlar 
ile Bulgarlar beyninde mü
nafereti şedide berdevam 
olduğundan münazaa zuhu
ru muhtemel olduğu Filbe
den yazılmışbr. 
Şarki Rumeli maliye mü

dürli Mösyö lsmitin Aleko 
Paşa taraf mdan vuku bulan 
ibram iherine istifasını geri 
almıı olduğu Filbeden ya
zılmıştır. 

maa iştirak edenlerden 382 rey 
karar lehinde, 150 rey karar 
aleyhinde verilmiş, içtimaa işti-
rak eden 34 piskopostan 33 u 
karar lehinde rey vermişlerdir. 

İngilterenin ruhani reisi · sayı
lan Kenterbüri başpiskoposu 
lngilterede kilisa ile dev et mü
nasebatının hiçte iyi bir halde 
olmadığını söyledikten sonra, 
bu münasebatın inkıta tehlikesi 

f~eçirdiğini Y ork başpiskoposu 
ngilterede kiJisenin istiklalini 

temin için din ile devleti tef
rıkten başka çare olmadığım 
Vinçester başpiskoposu, refor-
masyondan beri dın ile devlet 
arasında en büyük nıübarezenin 
vuku bulduğunu söylemişlerdir. 

ItfaivemiZ 
L"""'3"' g@lllmlB 
(Üst tarafı ı ınc.:ı :ıay ıfamızqa) 

Haydar beyden sonra gelen 
Şehremini operatör Emin bey 
olduğuna göre bu sözler hak
kında Emin beyin ne düşündüğü
nü merak ettik. Telefonla Emin 
beyi evinde aradık. Mumaileyh 
şunları söyledi: 

« Haydar bey bir itfaiye teş
kilatı yaptı. Ben bu teşkilah 
itmam ettim. 

Haydar Beyin yaphğı işleri 
ihmal etmiş değilim . İtfaiye 
bugün, Haydar .beyin dediği , 
gibi acınacak vazıyettedir. Be-
nim zamammda itfaiye çok iyi 
işler görüyordu. O .zaman itfa
iyenin başında Şükrü Bey gibi 
muktedir bir kumandan vardı. 
Bugün ise itfaiye çoluk çocuk 
elinde kalmışbr. itfaiyenin bu
günkü hale düşmesinin sebeple
rini araşhrmak bana düşmez. 
Onu başta olanlar düşünmelidir
ler. Benim söyliyeceklerim bun
dan ibarettir.,, 

Bundan sonra itfaiye teşkili-
bnın merbut bulunduğu Ema
net fen heyeti müdürü Ziya 
Beyi aradık bulamadık. itfaiye 
müdürü İhs~n Beyi bulduk. 

İhsan Bey bize kısaca şunları 
söyJ~di: . " 

" itfaiye teşkilatı hakkında 
gazetelerde çıkan Haydu Beyin 
beyanatında şahsiyata taalluk 
eden kısım cevapsız kalmıya
caktır. » 

Üsküdarda Paşa lımamnda 
dün gece bir korsanlık vak'ası 
olmuştur. 

Paşa Jimamnda M. Bahar 
Prese ait tütün ardiyesine den1z 
tarafından hırsızlar girerek M. 
markalı ve bir kısmı da etiketli 
olmak fizere henüz miktarı tes
pit edilememekle beraber 25-30 
balye tahmin edilen Dilz.ce malı 
tütünleri çalmışlardır. 

Şüphe üzerme depo bekçileri, 
ameleden bazıları ve deponun 
motorcllsü Aziz kaptan hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

Tabanca sa pile 
Dün gece Beşiktaşta Yıldız 

sokağmda 24 numaralı evde 
oturan Meliba Hanım misafir
likten dönerken kocası Abdül
kadir Efendile karşılaşmış, Ab
dülkadir Efendi: 

- Böyle gece vakti nerden 
geliyorsun, diye sorduktan sonra 
hırsını alamıyarak karısının ka
fasına bir tabanca sapı vurup 
yere sermiştir. Hı~lı koca bun
dan sonra kaçmıştır. Hadm 
tedavi altına alınmıştır. 

Kilim hırsızı 
Küçükpazarda Kepenkçisinan 

camiine hırs.z girmiş, büyük 
bir kilim çalmıştır. Yapılan tah
kıkatta hırsızm Kürt Mahmut 
olduğu anlaşılmış ve yaka an
mışbr. 

Çalgı yüzünden 
Galatada Arapcamiinde Yaşar 

Hasan, Mustafa, Mehmet, Nuri 
isminde beş kömür amelesi kah
vede çalgı çaldırmak yüzünden 
kavga etmişler bıçakla biribirle
rini muhtelif yerlerinden yarala
mışlardır. Bunlardan yarası ağır 

olan Yaşar ve Nuri hastaneye 
yatınlmış, diğerleri yakalanmış

tır. 

7 yanqın 
Son yirmi dört saat zarfında 

şehrimizde yedi yangın olmuş, 
sirayet etmeden söndürülmüştür: 

1 - Samatyada azane cad
desmde Ramız babanm bostanı 
içindeki kulübeden yangın çık
mış, kulübe yıkılmak sureti_le 
ateşin sirayetine meydan veril-
memiştir. 

2 - Taksimde Altınbakkal 
sokağında 32 numaralı madam 
İstefanın evinden yangın çıkmış-

tır. B w zk 3 _ Beyoğlunda oga e-
sende börekçi AptuJlahm dük
kanı ~stündeki odada mangal
dan sıçrıyan kıvılcım yüzünden 
yangın . çıkmışbr. Bir minder, 
bir yatak ve bir yorgan yan-
mıştır. 

4 - Langada Taşçılar cadde
sinde kebapçı Ahmedin dük
kanından yağ eritirken yangın 
çıkmıştır • 

5 - Taksimde Şehit Muhtar 
bey caddesinde Ferit bey apar
tıman1nın bacasındaki kurumlar 
tutuşmuştur . 

6 - Gedikpaşada Çorlu med
resesinde kunduracı Rızanın oda
sındaki baca tutuşmuştur. 

7 - Ortaköyde Zekiye sul
tanın köşkiinde Alman doktor
larından F orforusun oturduğu 
daireden yangın çıkmış derhal 
söndürülmüştür • 

-
FERAH SlNEMASINDA 

Bu ~am yeni proğram : Mezaya 
Balesi, Komenya KomedisL Klarton may
mun canbazlar. Aynca Kozarof heyetinin 
akrobat numaralan. Sinemada : Kız mı, 

erkek mi? 

Hangisi? 
• Fantezi" 

Dışarda rüzgar u'uyor, kışıo 
beyaz ordusu, keskin bO' 

nı.larını öttürerek şehre baskı0 
veriyordu. Biz, sıcak bir sa olJ' 

• 

ıı da idik ve çok çetin bir müo3' 

kaşaya dalmıştık. Mevzuu, ıneıJI'. 
ı ekt.tfn şöhretli ve " şeref,, U İk·ı 
doktor.arından bir zat ortaY8 

atmıştı : Eski kadınla yeni kil' h Ç 
dıo arasında ne fark vardır 'fl B 
hangisi daha güzel, daha banııJlı lik 
daha cicidir ? 

Beş kadm, iki erkekfk 1e tld( 
hemen hepimiz babarlarıoııtl ille) 

arkamızda bırakmış talisizlerdeJI ltıe, 
sayılacak yaşlarda kımselerdi"' hak 

k ı • .ı leriı Doktor, yeni kadım teş il ec.17 
ikin vasıflan ararken hep ruh üstno: 

de duruyor, onun tezahllrleriDI teçi 
kaydediyordu. Divan üzerind~ E 
kuş tüyü yastıklara gömülü, eSkı Um: 
mısır melikeleriui andıran bil bab: 
hanım, asri kadının bavailiğiJll lldd, 

cömert hır müsamaha ile örtüyol1 §ar 
duo. doktor sayıp döktükçe 3 c. 

- Ne çıkar ! lltZlJ 
D 1yordu. Divanda uzun

1 
saçalc llııy; 

lı küpeleri ürpererek konuşa' ):aif 
bu hanımm hakikaten orijinııl kik,8 

fikir leri vardL Yeni kadmin riii' etnı, 
gar gibi bir bava mahsulün~ bir 
döndüğilnfi inkar etmiyor, yaJoıl SebE 
bütün bu şeylerin kusur ve gii' 

<>bjE 
nah ismi altında toplanmasırı' olurı 
razi o lm1yordu. 

- Mubayye esile maziye bağ'~ hlet 
yaşıyorlar, istikbali muhakeoıt lern4 
edemezler. Başı arkada, gönlüyl' ~e i 
Kurunu vüstada teneffüs edeıı t ica 
ler hal için nasıl hüküm ve Şi 
rebilirler. Saçma iJe uğraşıyor tıat; 
sunuz. ıd~ liib( 

Diyordu . l'ıııd 
Ne yazık ki MJsır melilte~ Ok 

bu noktada yalmzdı. Hiç biti' tn 8 

miz, onun haklı davasını luti d ~ 
cak derecede feragat sahihi .c:I~ l a ı 
ğil~~ ~ 

S<7nra görünüşün •enE 
menşuru da ona hıyanet ediyo~ ttıUş 
eski kadının iyi anne, tefkaV hata 
zevce, mükemmel ev sahibi o:ıı· bot 
şundaki mazhariyetlerini ilet '>Ytıı 
sürüyordu. Solda Aristodau da' ı 

JS ll:<ıtş ha manbkçı başka bir hanım 
keskin, amansız müdahaleletl1 addı 
ikide bir tarizıerini savuruyordtl' ~al, 
Nihayet eski kadınm bugünkDJI~ t', 

nispetle çok daha mükeqıoı S1 

olduğuna karar verdiler. 
41 

~tı 
Çünkü yem kadın, evlenme1, ~~tı 

her istediğini yapmıya mabs~· qk 
bir beraetı hüccet gibi kullaoıf ~e~ 
mış. En birinci vazifesi olan ~' ~tttı 
nelikten vebadan kaçar gı tlıe• 

K yf. . ilı1 l il kaçarmış. e mı, yuvasmın ~ Uılı 
tiyacından üst tutarmış. Haıbıı q~b. 
yuvayı yapan dişi kuşmuşl 

Sözün burasında dayanama~ ~ 
«kusur bulmak kolaydedim. n f 

uı <la.l tekim eski kadın da baba soJJ. 
~ l"iz. 

sından kurtulmak için evlell r, 
V arna tavuğu gibi doğurur fi 1J 

kat çocukıannı yabancı eli~ ll~ • 
teslim eder dadılar, kalfa10~ t~şe 
hatta uşaklar arasında hüyüUir e~ d~ıl 

Bu yanlış, yanış ta ne deııı ~ f'tti 
zebirlı terbiye tarzımn ne f~ı ll.tt 
kurbanlarile karşılaştığımızı or beş 
bette lıenüz unutmamışızdır:. tô' ~l:li 
tak kabul eden ve ortak us 

01
, .~tb 

ne gelen er de eski kadı~ls.t Jiı ~t;ıı 
Eski kadının seciyesi tahlıl e"t~ 'il : 
lirken birçok ehemmiyetli .,.., ~et 
ihmal edilmemelidir» dedi~· b~' bit 

Mahkeme, meşhur beyti 010ı11 ~~tl 
tırlatan bir heyet halinde ., o:ıeV ~li~ı 
ğu için aşikar. ~aksızhğ_a ra\srf t~ı:iiı 
yeni kadmı ıkı muhalife. b~;>i 
ehemmiyetle mahkiim etti· /lı ı,itti 

Serra 



• 

ikinci küme ne vazıyettedir? 
ikinci kümenin muhtelit takım maçlar>ndan da 
h ç bir netice hasıl olmadığı açıkca görülmektedir 

Olf 
1
. Bundan birkaç hafta evvel ittihaz ettiği ciddi tedabiri gör

memek büyük bir haksızlık olur. 

Fransada futbol 
Setin kupayı k~zanma~ 

sz çok muhtemeldir 
Fransa Kupası maçlarına mun

tazaman devam edildiği için 
bidayette 400 den fazla kulübün 

Dünkü futbol maçları 
Şilt müsabakalarında 

Beşiktaş ve Vefa galip .. 
ık rn d t · · açtarmın i k evre ne ayıcı 

ft tide edildiği vakit, birinci kü
~ llıeye dahil kulüplerin tasnifini 
eO :evzuu bahsederek her takım 
ij l a~kında düşündüklerimizi kari
el 'k~1rnize arzetmiştik. Bugün de 

1 ıncj kümeyi nazarı tetkikten 
ieçirec ~. 

egız. 

~ Evvela bir noktayı tesbit ede
b rn: Yazılarımızda bu kümeden 
ahsederken hazan acı ve sert 

•ddolunabilecek tenkitler de inti· 
~ar ediyor. Bunda hakikatı o -
Uğu gibi görmek ve göstermek •t . zusundan başka bir gaye ara-

ltııya imkan yoktur. Kümenin 
>: 'f k~ı olduğunu söylememiz filha-
t~ka kuvvetli olmamasından ne.şet 
b'ttıektedir. Aksini iddiada zaten 

1 

1~ fayda melhuz değildir. Bu 
e eple yazılarımızın tamamile 

Ekseriyetle genç oyunculardan 
mürekkep olan takım seyyal, sa-

ri ve teknik bir oyuna maliktir. 
Çalışmakta devam ederse gele
cek sene kendisinden büyük 
şeylere bekli ye biliriz. 

Altınordu kulübü, Hilalle bir
leşmiş olarak, tasnifte üçüncü 
mevkii işgal ediyor. 

Mazinin parlak ve namdar 
bir tampiyonu olan bu kulüp 
F enerbahçcden ayrılan 9 oyuncu 

ile teşekkül ettıkten sonra üç 
dört sene Türk futbolu üzerinde 

fermanferma olmuş, en mühim 
müsabakalarda en büyük gale
beler temin etm •ş ve sonra ya-

vaş yavaş sönerek mevkiini 
tamamen kaybetmiştir. Son za
manlarda daha ziyade denizcilikle 
meşgul olan Altınordunun bu 

sene ciddi bir futbol faaliyetine 

iştirak ettiği bu muazzam müsa· 
baka, tasfiye edile edile, nihayet 

8 kulübün eline kalmıştır. Bun
lardan C. A. P ile Rasing l(lub 

dö Frans Paris mıntakasından, 
Amyens şimalden ve F. C. de 
Sette, Olempik , Monpeyer 
Set Rafaelua cenuptandır . 

Şimal mıntakasından Dönkerk 
ile cenuptan Kan berabere 
kalmışlardır. 

Son maçlar iki büyilk namze
din tasfiyesile neticelenmiştir ki 
bunlardan biri meşhur Alzas 

şampyonu olan ve bütün hasım
larını 6 - 7 gibi muazzam fark
larla yenen F. K. dö Mülhavz, 

diğeri R. K. de Rubeks' dir. 
Alzaslılar Pariste 25.000 ktşi 
huzurunda F. K. de Set karşı 

Kadıköyünde F enerbahçe Perayı 
tekrar mağlôp etti: (6-1) 

B~ı~ta~ - Beykoz masabaka5ında muhacim oynryan Hasna gol yapıyor t ıııl O~jektif bir mahiyette telakki 
0 Unmasını ve kimseye karşı hür

~ retten bıışka hiç bir fikir bes· 
enıediğimize, besliyemiyeceğimi-

yl• ıe ·r 
girişmesi nazarı dikkati celbediyor. 

fevkalade bir oyun oynamamış
lar ve fakat hasımlarının daha 
büyük sür' ati karşısında 2 - 3 

Dün Taksim stadyomunda 
ikisi Şilt ve biri hususi olmak 
ilzere üç maç yapılmıştır. Hava 
soğuk, fakat açık, saha çamur!u 
seyirci pek az. 

Mart 14 te Galatasarayı F~ 
nerle, Beşiktaşı da Vefa ile 
karşı karşıya göreceğiz. 

Kadıköyündeki maçlar . ı ıınat buyurulmasını hassatan 
~ tıca ederiz. 

v Şimdiye kadar alınan neticeye 
~~ıarao fiç eski ve meşhur ku· 
uburnildin tasnifin ilk safhala
~d~ görUyo~~· 13 puanla ve 

iti' skudarla muştereken bırinci 

Jı tbevkii işgal eden Süleymaniye 
daha düne kadar büyük kulüp
! 
tr arasında yaşamış, ve son iki 
•~ne zarfında uğradığı azim 

~\lşkülata rağmen vaziyetini mu-
ır b •fazaya muvaffak olmuştu; Fut-

1J C) al hayatımızda mühim bir rol 
(1( k Ynıyarak en kuvvetli ekipler 
~ iltfısında bile daima tehlikeli 
ti'! 'dd C 0 unmuı ve lik maçlarında 
d~ ti illatasaraya bile galebe etmiş-

t', 

1 So Soıeymaniye bu sene çalışıyor. 
~ il oyunları - meseli Üsküdara 

):'~ - oldukça. muvaffakıyetlidir. 
~ t birinci kümeye tekrar ge
t~e ayni talisizliklerin tekerrür 
~ ~nıesi için takımını islah et
lu ek Ve bilhassa mu hacimlerini 
d ~ltısuz paslardan vazgeçirerek 
tll' a nıüessir bir hale getirmek 

tlttcburiyetindedir. Batta bulu
f~ ~ kıymetli arkadaıların azmü 

0~ t'i-ı,~ l}'etferinden ümitvar olabili-

~ tle Uskiidar kulübü, sekiz on se-
1,, t, eV\rel lstanbulun en mühim 
dt d tekküllerinden biri olan Ana-
it. Olu il b' I • w er ~ittik e ır eşmesıne ragmen, 

fJ b~lt ç~ kuvvetten düşmüş ve 
el' b a hk maçlarının bidayetinde 

'O( ~::. altı oyuncuyu bir araya 
tO' lttb:e':11i!eceğini söyliyerek Bey
°" ~ Y• ile muhteliten çıkmakta 
di' btat bile t . . T . . 'd lı e mıştı. eşrınısanı en 
1ıt' "1,t Riine kadar gösterdiği him· 

bi 0 kadar büyüktür ki dün 
bl' ' lak . . . oct' ~l.ırk ını _teşkılınden acız bulu-
" ~Uka e~ ~ımdi iki takımile en 
rf ~dire bır mevkii işgal etmek

b,}'İ · Bu neticede Salahettin 
~İtıi il Yorulmak bilmiyen mesa•e yeni idare hey' etinin 

Elde ettiği neticeler henüz şa

yanı kayt olmamakla beraber bu 
mesai ati için limitler verecek 

bir mahiyettedir. Y almz bütün 
İstanbul sportuluğunun anlıya
madığı bir nokta var: Hamdi 

Emin Bey niçin kendi kulübile 
bilfiiJ meşgul olm1Vor? Yüksek 
ihtisasından bir kısmını olsun 

bu müfit sahaya hasretse şüphe 

yok ki kulübünün terakkisi için 
şimdi yaptıklarından daha çok 
kuvvetli bir yardımda bulunmus 
olur. Çiinkü her hangi bir kulü
bün yükselmesi mütahassıs ef
radmın, sözle, temennile değil 

bfitün mevcudiyetile çalışmasile 
kabil olabilir. 

Daha aşağılarda sırasile Eyilp

Kasımpaşa, Topkapı - Kumkapı 
gibi ıki genç teşekkülle Beyler· 

beyini görüyoruz. Genç kulü~
lerimiz için bir şey söyliyecek 

değiıiz. Onların ilerilemesi bit
tabi daha uzun müddet çalıı

malarına vabestedir. Fakat düne 

kadar birinci kümede seyretti
ğimiz Beylerbeyinin bu fena 
derecesine hayret etmemek, mü-

teessir olmamak kabil olmıyor. 
Anadolu sahilinin bu emektar 
kulübünden önümüzdeki devre 

için biraz faaliyet ve gayrete 
· intizar ediyoruz. 

ikinci küme vaziyetini tedkik 
ederken muhtelit takım çıkarma 

usulünden hiç bir netice hasıl 
olmadığını da kaydetmek mec
buriyetındeyiz. Bir kerre manen 
bundan memnun görünen bir 
klübe tesadüf edemedik. Sonra 
elde edilen neticeler de bu fikre 

hak verdirecek bir mahiyet ar
zetmedi. Bilakis, aldığımız malu
mat yanlış değilse, kulüpler ara-

sında da, oyuncular arasında da 
geçımsizlik baş gösterdi ve ta-

kımlarda vahdet ve tesanüt kal
madL Bu sene için vaziyetin 

mağliip o'muşlardır. Bunun neti
cesi olarak Setnin kupayı 

kazannıası ihtimali pek ziyade 
artmı.ştır. 

AvruP.ada kupa maçtanna 
verilen eliemıniyeti anlatmak 
için kaydedelim ki kendı mınta
kası şampiyonunda birinci 

mevkii tutmakta olan F. K. dö 

Set bütün kuvvetini MüJhavza 
saklamak için bu oyundan bir 

hafta evvel yapılan lik maçında 
isbatı vücut etaıemit ve bu su
retle birden 3 puvan kaybede-

rek mevkiini tehlikeye diifür
müştür. 

Belçika milli takımı 
Beiçika federasyor.u milli ta

kı=nın ihzarı için ecnebi bir ta-
kımla maç yapılmasına karar 
vererek bu iş için futbol Klub 
de Soşoyu intihap etmiştir. 

Bu kulübün hususiyeti sırf Pöjo 
otomobil ve bisiklet fabrikası 
müstahdimininden teşekkül et
mesidir. Buna rağmen Soşo son 
derece kuvvetli bir ekiptir. Yap
tığı hususi maçlarda Amyen gi-

bi, Olempik Lilua gibi, Olempik 
de Marsey gibi F ransanın en 

meşhur kulfiplerine galip gel
miştir. 

Motosiklet rekoru 
İki tekerlek üzerinde en bü

yük siir'ab B. M. V. isimli bir 
Alman motosikJetile Henne is
minde bir AJmaD elde etmiştir. 
Ahiren beynelmilelcc tasdik edi
len bu rekor bir kilometre üze· 
rinde saatte 216 kilometredir ! 

tashihine bittabi imkan yoktur. 
Fakat gelecek maçlar için olsun 
şimdiden düşünerek daha musip 

bir karar ittihaz etmek muvafık 
olacaktır. 

Menemenli . Zade 
Nu111J/fak 

İlk maçı öğleden evel Beşiktaş 
ikinci ve Altınordu birinci ta
kıınları oynadı. Husus! maç bu
dur. Neticede Beşiktaı ( 5 - 2 ) 
galip geldi. · 
Öğleden sonra Şilt maçları 

yapıldı. Saat 13 ü çeyrek geçe 
Vefa, Kumkapı;- Topkapı mubte
litile kaışılaştı. 

Oyunun verdiği netice şudur: 
Vefa sıfıra karşı ( 18 ) aayiıe 

galip. 
Artık oyunun tafsilatı, geçir-

diği safahat haklOnda birşey 
yazmıya lüzum görmüyoruz. 

Şayet merak eden karilerimiz 
olursa kısaca şunu söyliyelim: 

Bir takım boyuna gol yaptı, 
öteki takım boyuna yedi .. 

İki~ci Şilt müsabakası Beşik
taşla Beykoz arasında oynandı. 

Hakem Kemal Halim B. Be
şiktaş takımında dört beş oyun
cu eksik .oynuyor. Hüsnü muha-

cim oynuyor. 
Beykoz da lik maçında çıkan 

takıma nazaran zayıf. 
Oyun hep Beşiktaşın tazyikine 

tabi olarak cereyan etti. İlk. da
kikada ilk golü yapan B~şıktaş 
müsabakanın altıncı dakikası 
geldiği zaman galibiyet çantası
na üç gol atmış bulunuyordu. 

Bundan sonra Beykoz bir gol 
yapıyor. Beşiktaş mukabele edi
yor. Beykoz bir gol daha muka
bele ediyor. Ve devre bittiği 
zaman va1iyet ıudur: Beşiktaş:S 
Beykoz: 2 

İkinci devrede Beşiktaş büs-
bütün hakim ve gol yapıyor. Bir 
bir daha, bir b .. ha .. 

Oyun bittiği zaman 8- 2 Be
şiktaş galiptir. 

Şimdi bu neticelerden ıonra 
Şii~ maçlarının mart 14 te yapı
lacak olan dömifinali için ortada 
likımizin en kuvvetli dört takımı 
kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş, Vefa. 

Dün Kadıköyilnde F enerbabçe 
stadında F enerbahçe birinci ve 
ikinci takımları Pera birinci ve 
ikinci takımları ile karşılaştı. 
Neticede 1-0 ve 6 - 1 F enetJiler 
gaJip. 

Galatasarayda bir 
JD ıhap 

Galatasaray kulübünün ahiren 
inhilal eden umumi kaptanlığına 
kulübün eski futbolcularından 

Mösyö Oberle intihap edilmiştir. 

VALDA 
PASTILllRJ 

serinfik rerlr. 
TeneffOsD rakr1ye 

eder. 
8Ütüo eczane o eeu 

depolartoda 
.aulır. 

VALOA 

"V AKIT "lNTAKViMi 
--=== =-==c =====--=ı=r:a::• 

Cıınıartesi 

om 
Şubat 

193C 
Cııneşfn doğuşu: 6,56 - batıp : 17,42 

Ayın dolu~ : 20,04 - balt#I : 8,52 

ıttar . 17,42 imsak ı 5,17 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôtl• lktnd 

5.34 ı2.2s ıs 22 
Alqaırı Yat11 

ı7.42 19,14 

Bugünkü ha va 
Razgdr Poyraz , 

olacaktır. 
lıava hu/utlu 
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Meçhul 
a.sker Yazan 

Ziya 
Şakir 

Yoksa ihanet edilmek mi isteniyor .. " 

Seyrisei~ain 
Merlı:n tee11tf'aı. C alatd t--opriı ba,ıııda. 

i l!'ToP,lu L 'it>L ~ube eceııteıı ~ahmu· 
dıye Hanı ~ .ıında l•U• nbuı l/411 

ızmır . f sr ~ ın sürai postast 

[ Zampara ~ırat~ 
Namusunu muhafaza ile beraber 
Güzel kız italyan zenperestine bekareti baki 

• Bt 
1 

~h 
llıark 

Mt.th 

kalmak şa1 tile ne h1tufta bulunmak mÜIU" Al 

Sözde mevkii mÜ!\tahkem Bulgar baş ku
mandanı ife mülakereye gJ rişmiş; teslim 

olmak usulünü tetkik ediyormuş ! ... 

( MAHMUTŞEVKETP AŞA) 
vapuru 18 Şubat Salı 12 de 
Galata nhhmmdan hareket
le Çarşamba sabahı l~mire gi· 
decek ve akşamı lzmirdeo 
har~ketle Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor, Alaiye, An
talya, Ku~adası, İzmire uğn
yarak gelecektir. 

künse vapıyoJdu s 
Venedikli giizel vücudü elde Fakat bunun için on sel<U b l\J • 

etmek j.-in izdivaç halka- yaşını bulmadan kıralı görınel •şın 
r- al- latıq sını boynuna geçirmek icap l lzımdı. Bu takdirde kır \ Zi 1 

Düşman Edirneye . her v halde 
şark cepheı.inden gumege ça-
lışacaktır. Şayet bizden evvel 
bu cephe ve diğer cepheler 
sükut ederse, bütün bizim ah
dimize iştirak eden arkadaşlar, 
kurtarabildik\eri kıt'alaria bizim 
cephemize koşacak ve bir ta
raftan (Meriç) diğer taraftan 
(Arda) i e muhat olarak tam 
bir adaya benz'İyen cephemiz 
en son v'azifei askeriyesini ta
mamen jfa edecek ve.. bir nok
tadan düşmanı yararak bizim 
huruç plinını tatbik edecek. 
Gizli irtibat kuvvetimizle, cep· 
hemizin bütün bölük kuman· 
danlarından bu iş için söz ve 
ahit aldık. 
Düşman daha derin bir sükut 

muhafaza ediyor. Yassı tepeden 
mlitcmadiyen atılan toplarımıza 

bile mükabele etmiyor. Bu derin 
ve ağır sükut bize ilıaas ediyor 
ld, bcklLnilen o müdhif fırtana, 
t:zak değil. 

9 mart 329 

Bugün, Behaeddin Şakir Beyle 
Azız Beyden kat'ı teminat aldık. 
Erzakımlz, marhn yirmi beşi-
ne kadu idare edebilecekmiş. 
Demek ki: Biz de mükavemeti 
0 küne kadar temdide mec-
bur uz. 

Oiişman, sükütte devam edi-
yor. 

Bu akşam, Y ass1tepe istika-

metinden gelen bir düşman 

tayyaresi şedit topcu ateş;mizle 

lcar9ı1andı. Fakat tayyare, bütün 
bu ateşlere rağmen bütün cep
heler üzerinde bir devir yapbk
tan ıonra Mustafapaşa istika
metine avdet etti. 

11 mart 329 

Bugün yeni bir felaket haberi 
ile karşı aştık. Y anya kalesı, 
sukut etmiş. 
Öğleden sonra, Zeki Beyle 

Kahraman Bey bize geldiler. 
Her ikisi de büyük bir heyecan 
içinde idi. Diğer arkadaşlann 
Karaaçta bizi bekled1klerini 
ve görüşülecek mühim birşey 
olduğunu söylediler. 

(Rozulato) da yerleştik. Mes'
ele anlabldı. Güya, mevki mUs
tahkem tarafından Bulgar baş 
kumandanına gizlı bir parlöman
ter gönderilmiş ve denilmiş ki : 
( Artık kalenin mukavemet im
kanı kalmamıştır. Biz kaleyi 
lüzumsuz kan dökmeden teslim 
edeceğiz. Fakat bir kısım zabi
tan buna muhaliftir. Muayyen 
bir saatte biz teslim emrini 
verelim ve bu emri verir vermez 
de ( Hızırhk ) istikametinden 
otomobillerle size gelelim. Evveli 
bizi teslim alınız. Kalede mec
buren teslim olur.) 

( Bıtmedı) 

An; alya post ası 
( ANAFRTA) vapuru 16 

Şubat Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketie İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske-
1 elerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Ge
liboluya uğrıyarak gelecektir. 

Trabzon bir inci ~ostası 
(CÜMHURİYE1j vapuru 17 

Şubat Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele-

sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu , Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Hareket gtlnü yük kabul 
olunmaz. 

edeceğini anlamıştı. Belki cüz'i dan <<Fransayı mes'ut edecv Ya 
müddet tereddüt etti. olan» bir erkek evlat doğur'' l\ 

Fakat istiklalini muhafaza he- cakb. Bu zayçanın ne tesir ysY ıiın 1; 
vesi, sergüzeştçuluğa olan meyli, tığı ve kmn ailesini ne kad.r Yor 
nihayetsiz ihtirasları, galebe çal- tehyiç eitiği kolayca anlaşıl' \ır~ 

1 dılar. Bu teşvikten kabil olduğu Genç kız bile şaşırmış kalmış~ p 
kadar çabuk yakasını sıyırmak- Fakat nasıl Parise gitmeli idi 1 ç 
tan başka bir şey düşünmedi. "Kazanova,, bu kıymettar mücefi rınd 
Maamafih son bir hareketle genç heri paytahta götürmeğe ın( tak 
kız ve ailesi üzerinde bir tesir mur olacağını zannediyord• etve 
bırakmak istiyordu. Daha sade bir çare bulundOı ~tye: 

"Kazanova" gayet miltecessis Genç kızın bir halası RişölY 
ve dimağı gayet münevver ol- sokağında Fua kahvesi civarınd P 
duğundan birçok defalar ulumu ikamet ediyormuş. «İyi bir panll ISeyt 
felekiye dedıkleri müneccimlikle b k bz ı 

yonu vardır ve er esi tanır· a 
alikadar olmmıtu; hatta sihir <eşe 

-r Güzel «Romans» m hemen ora ' 
ile bile meşgul olmuş ve bu sa-
yede Madam Dürfenin himaye• gitmesi kararlaştı. 
sini elde etmitti. Genç kızın te- Y cgine tereddüdll olan kinı•' 
tevellüdü hakkında verdiği ma- Matmazel dö "Romena,. i& d·rF 

· · d • O " Ka ·1 • d' er Hl.mata ıstına en zayçasını ara,..· , zanova ,, ı e ız ıvaç ktın· 
brdı. Nihayet servetin kendini meyi kafi görüyordu. Bir ~ lbsa 
Pariste beklediğini ve oraya Venedikliye dedi ki: "Madem~ St!a 
gidene kırahn gözdesi olacağım beni seviyorsunuz, niçin Fra~ e.,ya 
söyledi. kıralım ileri sürüyorsunuz ? Baha 

o Bulmaca o -·-t. udanya postası Dliakn bulmacanuzı hallede-

l 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam- medinizse bugünkil halledilmiş 

Böyle olmakla beraber Kazan/ 12 7 
vanm muhabbetle hareketleriııl •t kk 
ancak onunla evlendikten sont! 
mukabele edebileceğini söylUyo 

h h li .. llıt du; atta er eme nı yerıne 

d şekle bakarak yeni bulmacamı -
ha günleri idare rıhtımın an zın sırnnı meydana çıkarabilirsi-
9 da kalkar. niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

~·· ••• ı ............... ... ···········::::::::::::::::::::::::::::::::: yi tatbik ederek nç beş dakika 

du. Sergüzeştçunun aşıkane tı t\lll, 

arruzlanna mukabele ederkl ~st 
tatlılığına asla halel getirmiy~ ~hm 

tiremediğine müteessir bile ol 

Rasatanenin fikri 

Havaya ·dair tahminler 

··························:.................................. kafid' ················ ······.··.:: ...... - ............... -........... l olmanız ır • :ı············........ . 11:: meıgu . · 
iiH OOYÇE LEVA '\T Lınye idi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo ~1 
u!f Ham burg, Brem, A nvers, İstanbul :5;: l B A -D E M fif K, A ı T 

1 
A ~ 

mi ve Bahrislyah : • nda azimet ve l·ii 2 'Af.s ;E [ !ij M ilÇ 'E ı·R-, i 
:ul avdet muntazam P?staları: ·Ei 3 o·: E M li M A 1 L ;!il R : A y 
li;I Hamburg, Brem, Stetin, Anvers P:ii 4 'E:)::-·:ı s ı·A:rL'.A 1 K l!iJ~!_A 

3 
~lf yordu. 

Bir akşam" Kaıanova,, 

kızı araba ile evine götürürkt 

onu dizleri üzerine aldı ve faı B 
israr ederek bu vaziyette .J. ~~r 

İki günden beri hafif fasıla
larla Sl:rpılen kar dün hiç görün
medi ve Is anbul karsız ve rüz
g2rsız. bir gün geçirdi.. Akşam 
ı;·eç vakt~ kadar Şebzadebaşı, 
Beyazıt gibi yerler bu glizel 
hava, Ramazan ve cuma müna
r.ebetile yüzlerce ınsanla doldu .. 
taştı .. 

Kandilli rasataoesi bugün için 
de kar tahmin etmezken diğer 
taraftan kış hakkında başhyan 
ve balıkçıların bile kanşbğı 
tahminler hali devam et-
mektedir. Öteden beri kışın 
şiddetli geçeceğini iddia eden 
Aplülfeyyaz Tevfik B. dün de 

Cam kıranlar 
Feyziati talebe~i 
d2fiıdd.iır btın ionat 

weddedn!iiyor 
Dilnkü nüsha:-nızda Terkos 

şirketinin Beyoğlundaki binasmm 
taşlandığını yazmış ve şırkebn 

sorduQ'umuı bir suale cevaben 
bun:arm Feyziali talcbes.nden 

0 ması muhtemel bulunduğunu 
söy ' ediğini ilave etmiştik. Feyzi· 
ati lisesi müdür~li~ü gazetemize 
gö ,.derdiği bir varakada diyor 
ki. 

Dünkü gazetelerde mektebi
miz talebesinden bir grupun 
su şirketi binasımn camlarını 

~m ve Rottrdamdan limanımıza mu- Hıı 5 M" re} M :-Aı~ 'K'[ijı A : G ·li]I (1 
~ij vusalatı beklenen vapurlar: ~:i 6 ~.IM ·~ J~~~~ ;K:JJJR:T j[il 
H:ı TROYA vapuru 17 şubata ~! 7 K~l-L ı A 1(i] K ,[i] MıJJliı U 

bu havalara aldanılmamasını r:;: dop;ru h== 
8 

A Ç rmli ' K ;·j(iT 1 M iE lliJI E 1 R 
tecrübelere istinaden 28 şubata :;:i SAMOS vapuru 19 şubata Hff 

9 
t 
1

. -E- ~liil -:-·R !T ifii ö !ırl ü 
kadar her gen ani bir fırtınanın !:;ı· doğru P.== ' 1 l ~ ~'-'-1~ --,-
bastırabileceğini söylemiştir. s!: ıi! 10 ı Ai.R IA P ~} T ;!i]ı E_ı.!~J!_·!d 

m P01\1l\1E.Rı~ ~apuru 23 şubata ı::ı - -· -·.-· y- . A. - ·L--ıliiil -n R- ü M: E 
Ankara rasat istasyonu mü· ::: doğru u:! 11 R J ı , ı _ -~ı~ı_ı ~· • 1 

dürü Sadık Ali Bey de bunu mı DERlNCE vapuru 26 şuba- iiii -Dünkü bulmacamızın 
teyit etmış ve : ~!iii: ta doğru Üij halledilmi:t şekli 

" Beklediğimiz tiddetli kışın .. H •• 
ortasındayız. Bu fena havalar i:2·İi Burgaz Varna, Kösrence, Kalas ~·İi ı 2 3 4 5 - ô 7 8 9 10 11 • •• , •r 
kışm başlangıcına alamettir" mı ve lbrail için }Lmanımız.dan ha- Ji 1 ~ 1 
demiştir. Hji reker edecek "vapurlar: m 

2 
~ - - - llll - lil-__ ,_ -

Dün bütün bu ısrarlı iddİalara ~iİ TROYA vapuru 17 - 20 şu- İ" 1 fil - - li]--
Kandilli rasatanesinin ne diyece- ii!i bııtta rahmllde Hi 4 - -liJ- _ _ -_ U_ıi' -__ 
ğini anlamak istedik. Bize şu i.!.i.i DERİNCE vapuru 26 - 28 i.1.!.s. s (il liJ li1 ~ 
cevabı verdiler : mi şubatta tehmllde ım 6 i - - - --= = =:~ 

k .. k" b c ırıe yapma mum unse yap • ~ 
halde matmazel dö Romans s 
guv k ve hissiz bir kız değil . t s 

~il 
Fakat korku ve fazilet, mülaab Dıı 
de ileri gitmesine mani oluyor dıy~ 
du. " Kazanova ,, fu la bir f) 
elde edemiyeceğine kanaat f'.. 
tirince ertesi günii kurduğu lı 
hirbazca intirikanın netices 
beklemeden" Avinyon,, a ha 

. d " ı·t l c ket etti ve ora an a ya ".~ ~ 
geçti. Bir kaç ay sonra " Şa J Sa~~ 
beri ,, ye uğramıştı. Güzel kı &ı1.I! 1 

zayçasına kapıldığını, · ve "Gr( Pt 

nobl ,, da sihirbazın isminin şöt lirııı 
ret kazandığını haber aldı. 

- Dünyanın hiç bir tarafında mı :::: 
7 

- rii1 - ~ :sf [il 
hava 24 saatten evvel kat'i su- .... B A R u.. -

:Ui Hamburg, rem, nvers, O· ifü ~ --
1
!.11----,--fj] - ~mma::=::m:ı~IDlllll:ll:im __ .., 

rette betli olamıyacağından m~ terdam ve Dançhiğ içkin yadkında ım 9 --,-~ L=ıllil ==_J iT ıdjl Şatrnnç ~ 
(Biımedl) 

=b=u=n=l=ar=h=e=p=ta=h=m=i=n=d=ir7. ===:==:===ıfül limanımızdan are et e ecek :fü 
10 

- - - - • .l_ iliP 1 ı ~' ~ 
kırdığına dair mezklir şirket !fü vapurlar: uu 11 ı-~t----"ii_, __ _.,ı . eelencemiz: l.7 
idaresine aıt bir takım ıözler ifü r.ılLOS vapuru 14 - 15 şu - ij:: "şıız,,üntertıbı 
görülmüştür. mı batta tahmilde =:ii Buglinhii bulmacamız =="='iccfi'.I 

k ==si im d .. Mektebimiz feci bir aza ne- fü: SA:\10S vapuru f 9 · 22 şu- U:i Soldan sağa ve yukar an aşagı: 
d d Y d :::i ı::. (5) . (5) ticesin e yan ı. angının evam m: batca tahmilde i::: ı - Namus , yemın 

ve tevessüünde su şirketinin füi ANDROS vapuru 24_25 şu- !İ!i 2 - Vakıt (4), eski istihkılm (4) 
sun'u 'taksirini tetkik etmek bize mj b h 'ld p:: 3 _ Mal (3), saklamak (3), balanın 
aı.t bı'r mes'ele degVı'l dı'r. Bı'z ::h a{ta ta mı e im (3) 

:::; ::: aksi -
mektebimizin bir an evvel açıl· fü: Fa ;ı:Ja taf~ila.t içln Galatada ihl 4 _ Mühim bir gıda (2), uçma azası (5), 
ması i,.in hükumetimizin göster- ~=:! OvJ.ldmt·an hanında umumi a- ifü Nota (2) 

,.. .. ... J J •••• 

diği kıymetli müzaherete güve- füa cenculı~ına müracaat. im 5 - Nota (2), renk (2) 
nerek çalışıyoruz. Talebemiz ifü Telefon: Beyoı;lu 641 -674 ;m 6 - Vücuduna itina eden1er (9) 
kat'i bir inzibat alhndadır. Şir- ~S;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::~i~ 7 - Nota (2), vazife (2) 

:::::::::::::::::::ı:::::::::::: .......... -................ 8 - Renk ( ), borç (5), ayak (2) 
ket binasının camlannı kırmak •••••• "•••••e,••••oo~••••••• kl (S) 

1 
(
3

) k 
'b' ı. Ü ··kı·· v t l d k ~ '• ".O C lr I\~ il ·' v T ·' S 1 •• !~ 9 - Alaturka muzi . , apta , ış gı ı r\ çu uge enez zil e ece • , J . ·" r "'" "" 

hiçbir talebemiz yoktur. Şirketin ° ~ c alameti (3) 
bu isnadım nefretle ret ve ~ 23 nisanda başlıyacaktu. ~ ıO- Acı (4), askerl son rütbeler (4) 

•• • •• •• •••••• •• •• •••••••• •••• •• 11- Bir seyyare (5), b.r içki (5) tekzip eyleriz. 

Hamle beyazlarda: 
4 hamlede be,ycı zlar 
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( a) 1010, 1012 ve 1057 numaralı katarlar boş kurs katarlandır. Bu katarlara bilet verilmez. 

~ 6 >CO u .o - ~ .,..._ o!d l>o ..,, 

W') ~>ı:: ~ .ııo&:C.c 
fi? ~ ~ o O ~ ·~ E ·= ~ =2 

\

b) 14, 49 ve 55 numaralı katarların vapuru yoktur. 
c) 11, 52., 54, 55, 1010, 1057 numaralı kölarlnr 1 Nisandan 31 T eşrfoievve' e kadar seyrüsefer ederler. 
d) 56 numaralı katar cuma, cumarlesi, pazartesi ve 57 nr maralı katar perşembe, cuma, pazar günleri seyrüsefer ederJer. 
e) 1024 ve 1031 numaralı katarlar 1 Nisandan 31 Teşrinievvele kadar ve yalnız cuma gfınlcıi seyrüsefer ederler. 
- Haydarpaşa·Pendik kısmı arasında gidip ve gelecek yolcular için kafi miktarda şehır şebekesi katarlan seyrüsefo~ etmekte olduğundan bu kısımda seyahat edecek yolcular münhasıran 

seyahat edeceklerdir. 
2 - Şehir şebekesi katarları için verilmiş olan gidiş ve gidiş geliş biletleri ve abonman kartlara ana hat katarlarında ~ mer'i ve muteber olamıyacağından bu gibi bilet ve vesika ile veya 

ana hat katarlarına rakip olan yolculardan azami tarife mucibince licret ve nizami cezayı nakli tahsil olunacaktır. 
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ı.v'l'"'IE .C .ı.:u..O ~ 

t;: a~- .. sauo .,, 
~ ·- ı:: :J - u .., u .c /(..., .c u .., ,,, ;..ı.. 'O ~ ·ı::: ~ > 

o.s:ı:: ı:: --u~ ~ 
::ı u c: ,bo"'O.o :- 8 

V ) bO :::ı "" as ~ ":": .,,. 

c: ...:. '-' ' v,. :ül ~ _!. .~ ..... ,a, o. ~ cu ~ ..!ııd t:: .- ~ c: a ·c cf ~ ~ cJ 
ı...... .., ... ~ ...... ..,a:ı .., .... v ....... >.. ... a:ı:ı.ı ,;;; -~..,- - (")::ı .... .,._m """ S...t.1 - ..... . ~- ~ ._.,.~ ·-ti) 

r= 5 E ~ e ;:; E ... B. ~ ~ ' :JE ~ 8 Ü ~ 1l ~ ,Jı_ a ~ ~ .... -= "'ı:: g Q;' O\ ::ı c 
- ·~ - a:ı :;ı ~ .a '11) c cı: ' ·- - """""'! ı:2 "' • "' ~ v g .; < u ... - < ~ ::s ~ ·- = 4' ..; a:ıe. a:ı c:ı e - E a:ı "::l -~ ı::: 1!!!!I '!" ::: C':l :::ı !::"! ~ s ... ... "' N - "'"! - .o c:: c E o. - ö .- ~ 

· .. .w c ı:: E " •-. E .u ·- u ::l ·- !""' ev E cı.ı c a.. c;ı ::ı ·- - ...... -~.ti3 '"'"-= ~~i§ı"'-'c:s'"O .o~e .:c>~-8 cı.ıQJa:; ~ ı:s::..-.~~.c o."-::ı 
.. '" .!! C ...r:: aı Q) ;:s a. ~ E ~ ·- u . = > 4.1 t E c c - -"" 5'. = .. 00 .tl "tQ V>;;; •-O ı:: :>ıo.:C :l,. ..,.:... , ... ~..., ~ C1.I a:ı cı.ı::ı:: ....... C1.I ~=§- - .... ':: !:::<N C1.I ... 

' ... cııı N ._ GJ W) ' " . . t: "" - - .,._. !> VJ C:: ..C,.: > - lCll- N .,.. - :.... ..= 
"' J:J .. " D .- = ::ı < E ~ .ı:: > = ~ .o vı ' ~ ::ı ~ c:s ·c ..:: ::: ~ .., ·:::ı !:! ... 111 -o ~ u ·- E - - ..,...,ca.- ~ "-' -N :::ı<IS=.> .,.. ~ ..c::::ı- .. ..,_t:111-'::lu .... -;::,0 

ı==ı !ja. ~ lll ~.,,-~ C ..., ..ı ._, U-:J ~::ı&s.. 4' - 8 :=o .. ~'-'- O;t;'o>< ..ı:::-o 
·~ = a a.. ~ o ~ ,,. ?. ~ E ::ı :: .;: cıı:ıö=-- "' ~ ~ -o -.::: ..:: ~ -o ~ 'N E .o e e QJ E > c. o · ~ .= c: .~ t::ı 
~ 

- ii"c:;..."""'"' ıu· , • .._ ı::..,rn=ı ~..., QJ ~ 0 u ,..ev .. nNru .......... 
~-;; 'O 111 c:ı c:s,..E-ca_:~~ ~~ E ~ - ~ u -8-'E,cı.ı.~ , ">-=;? • ::ı~EO< ~ ~~.E ~ N'Q 
~ N ~ >.. Ü _lol d .C:: 0 - 0. ·::ı ~ c:J ... - > > ..., 4,ı ::::J 'b{) ·- 1::: N S:: t> C C:C IU al - al Q~ .. ij c a:ı Ç.. ":: ~ ;;.-. "O ..=: :5 ~ > t:.. :ı:ı .::: :;..... aı : ~ ;;, ..:! ~ .. ı:: c:ı ~ ~ CQ .ı:: "° > ll- °Mı :; ıı: = ._, .g ":: ..., :;; t ,co '""' • :;; ·qs ıC> O ..., o :::ı .f: ~ ;.. ~ ~ :.-.. ~ O QJ ::S Ol Cij .,. 

'-J'ı ~ a. ~ - ~ ~ - u .;;; ~ - 2 ('""' u :t; ~ ~ .; f4') ...!ıııl . ...r:: :D .: ·~ E .c:: ? . s - ı:ı -w "">. c E - E :0 
. cı .. - .... - e it: "O iJ ..... ,_ >. 1.1 ;:l C C1.I N - ".::S .:.S ,..... . .::ı ., ·-.., <CU QJ v,. U " .., 

119'!!!f ~ ~ ~ i! .::: c:s ~ ::ı .:; B c:ı !i ~ 1' !!ı < ~ JJ ~ :5 -g ·s vı c ..5 :5 :a ~ ~ a ı:a IE § .s ~ :.::ı 
J!ll/ "'"' "'iıı-cıı:ıc:s D 40._'"0_ ,a::ı _. ...r::: - t:::!'h ·-cı.ı .!>ı!C. >. 'rosı... c:s~.., ... 
~ ı3 ..,. E ..:ıı: ..a - "" ."' t: -:! • ..E ...c o. ,.u cı: ı;;; ;:; "' 75 'ti ..... ..:.: u t.c- 13 ı= ...c :g ::; O') 3 

/l!!iliı L • ..-.:;~ < .c;;;,-;;,..., ~s...:12 o-g..:-4!1:>-. c..,,...,l3jf ez..._ .... Of:::!:;......c:"-.:.: 
B2 ..:!t1f:1 ·.:::J!3.:;;:; c:e-;;;:.::5 ~::E... -ö.C-=:d5c-a1f!::tıt. 

... , .. ...-.'-"'-~C-- ~~ ~ -- .....__ ~- ·-:....-;;.· ~ -=--~=~~ a: - .. '!il:: c: -u::: se::: -- -=, -~~ s -s "' ..:-........,, 

biletsiz olarak ._, ·- bO 'O C: ..... C: VJ -
·;;:: ~ ::ı ı:: o u u .!:: .;.; o; 
t.l - .c ;;, ..!.: "O "O .c .... Uo 

.., ,,, a, ~ cU °' ~ -!.. ~ c c; \t') !. ~ ..ö ...; ~ -~ ....... .!. - 1 1 ·~ Q.:> ._. • 1 
,.!ıo:l ~ ~ ;::ı > • o· -g -; N U .,.. ~ '"1' 0 :> :oj ? ~ ~ § ..!.( ~ , ı. ~ :o;:: ::P '°'O ~ Q) : =' ... - ._, = ..... CL> ....... 4') """ • ~ ı.- ...., ..... .- - - Vl - .. , ..... ,.... ....... - ...... 

.5 ~ :;; :'tf ~ ~ % ~ rn ı:: ~ ~ o. ~ o ~ Z2 ·s E ği E tı.1 N w -0 _;;: ~ - ~ = : 
ı::: .,, ::.ı:: 'E o ıo» A• .o ~ • . . c:ı • .... a: ... J.t. c..- - -..... Q) Q) - Q;) - ..... , - ...... ...:.: ..., ~ - .... co:: ~ .... ı- ..,. aı ı::: E ı: ~ ... .~ __,. ~ -

~ - V'I" - - > ...... .... - ~ ..... '- · - .... ,....,. .....- .. -.w 
"'O • ~ :::ı - .o- C'3 r:: o la d = ~ ::: -;;'- ·- ~ vı c;; ~ .::'.., ı!:! ;..ı - :... o Q) ·- ,_ 
ı::: r ,,. a ~ ... .!ı!. """C ..ı::: .... ... ...:.: ::i u .o ... - Cl.J • ... .:.:::: --- • . - ~... .. - -u · == -- ""Cl.J- o vı .... _ :>.. "'c-o -..; "' - : - ıi'" ,'IJ-

;-- 2 o E "'O ~ v • .c:: c:; -:: ~ .2 .c u '::;, c:.J > = '"O ~ ~ ~ .. ~ -:-: • .,, - • """""'! ~ 
~ 8 E t:.O = c:ı ... ~ .... A• ::> ?-:; t::ı - .... ~ c: ~ .... al ;,! ~ ... d - .. :... ..:: • - - -

G) .... Vl C'tS .., - c ,_. - ::::: - ... ::::: cu ~ u l.J = .... ~ . - :c.. ,. ..,,., 
ı::a ... c:J"" ... c.ıe.ı:: ·-v' -o::ı f!c:s ~-:;..."'..ı::: .,..c - ~ ~ --..c~r...r... 
c:ı8 • " ~ >- c :a :a v,. qs c.ı .:c ~ >. t -= a; s - :::; : ::ı co ;:ı.. ;;; ·- :; ~ ı::s ~ . = ~ ~ :a ==' :t"'-~:ı..-o cı,;.,, _ ........ ::ı.o .... vı0 -.cı:::cd .,.u9 ........ .s -CQ,... · ..__ > , =t:JJ:;:., , ....... , ;:l(,,)o C1.J,., - vı- . ...,. ı.,).O. _cıı .... ""c-:::~ .... - --=- .:6:~ &J ~ :: "'> ._. U 1: - "O c..ı .;::: .., cu ~ ı.. O. .... ':> ~ d ·:;; ~ GJ CD .!!! O ] < - - """':: Q,) - -=- .:: ~ c:; q:s :::ı ~ _ .... . ı::: ~ ...; .... ~ ıs .o ...: ..... ~ ş ..r ~ o ı:: ~ ~ ın '"Ö c: :;...~ ~ - ~ :.. .:: ~ -a E-
._. C: N .._. Cll ..., .,. ..._ .::ı <il 'V .., a:ı il) ..C ~ ~ ..., .D - C: O'I - al <::ı :lllllf ~ - ' • • - 1'"11 r.., 
V) ~ lJ i> E Cl)o] o.-s :~' g B f4') E 'i: ..:! ~ . c c . ~ ~ .5 ~ 1:: ~ a. °" a:ı ?-. :.::ı .: - -=-- -:= .~ ~ = "= ,·- g := 
Ü- ı -g 8 .c - v, t = -; -= .2 E -; ~ ~ ::: " 2. ~ ;:ı' ' o :.G iil u> s ~ c E .E ~ -::: '=" o- c-; :.. <ı; • ..:6: .,. ;; ~ t;; CG > ..C ~ .._ U ;;:: :::ı C :::J .... ;.' - ı=t:I) QJ ;:J !:ıı::: ,;2 ı ~ • ...., 5:: 'V _5 ~ ~ .!:: :; •-._. ::: - " .... r... - ' cc ..c c:: r.: v ı:: e .... ....... ~ .. ... ..... 00 ...... - - L.~ - • ... - ""' t:s c ... ıı.ı ....., :;... ı:o ..., ,,. .,, t: -o o .a t:o- - - ,,, ev """ !f .... !;!. ,..., ~ <V c; · - - ::... _. ~ 

-;;; ~ CJ ..c I~ > o tı ::; > Jı::t(J :::: tı1 N = N ""O" (JV :; O"> E ...... -:- ·- ....:.. _..., = - ~ ...= "'C1 g 
~ ... c:: - - ,..... 4> ·- - - ~ ,.... ..D ,., ::3 !!:::! - .# - r:: ~- ~ - ...., - - ,...~ . - -.,,.,. .B .!4 ı;;; ...:::: ~·,,, _, ... &: -· -:;;; a » '"- ·= ._.. t:= ~ .:;' • E - ,;;.. ·- ..., ı:: O .,... .... - ::: 

~..c-:i.< .Ji .E.F .et -a E .z'SY.;;C::.= .§·§~ -~_g c-~.c=-~-::r 
-. 4 C S «: .t 5'\: "ti S::-G {C C C::: 'E C %t C ti" kL:: C aıc: , ..... _ 



Cau:teye gonderilecek mektupların üzetlnc idare içinse ( ldare ) yazıya 
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Devlet Demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

225 adet masa, dolap ve yazıhane kapa lı zarfta 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 22 - 2 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muval<kat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: . 

Beş ton Banka marka kaJay kapatı iaifta mDna'.lfasaya lionul
muştur. Münakasa 11 mart 1930 salı günü saat 15 te Ankarada 
Devlet D~miryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatla~ı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürlük 
kalemine vermeleri liıımdır. 

To ipler m!inakasa şa~amelerini 2 lira mukabilinde Ankarada 
Malzeme dairesinden, istanbuJda Haydarpaşa mağazasından tedariı, 
edebilirler. 

BİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKRAMİY.E 3 5 9 0 O O LiRADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VF 

10,000 LtRALIK BiR MÜKAFAT 
Bu tertipte kazanan numaralar tekıar dolaba konulm ıı z 

lstanbul vilayeti defterdarlığından.· 
336 senesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin idi emanat ve milli hükumetin bütçe emanatı 
hesap!armda mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanahna alınmış olanlarla eytam sandıklan tasfıye komis· 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 de 
senesinde ait olduğu malsandıklarına naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 930 nihaye
tine kadar arzuhal ile bulundukları mahallin en büyük malmemu
nıoa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
2arfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri 
alacak 1 513 No lı kanun mucibince katiyen hazine lehine sakıt 
olacakbr. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın
dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemunına müracaat 
etmeleri ilin olunur • 

~ 

STANDART 

İNGlLlZ ~ ... ~ 

KAHYOLALARI 
Gayet sağlam ve rahattırlar 

Beyaz 15, siyah 14 lira 
Beyoğlunda 370 numaralı 

BAKER Mağazalarıııda 

l~efterdarllk llanatı 1 
SATILIK ARSA - No 1 eski 

kurbalı dere yeni birinci Mura· 
diye sokağı, Hasanpaşa mahal
lesi, Kadıköy, bir tarafı 3 harita 

numaralı mahal bir tarafı 26 
numaralı arsa bir tarafı Mura
diye sokağı ve bir tarafı Kurba-

ğalıdere caddesiyle mahdut 1600 
arşın arsa satılıktır. Bedeli def
aten verılmek şartiyle tahmin 

edilen kıymeti 600 liradır. Satıı 
muamelesi aleni müzayede ile 

11 mart 930 salı günü saat 
14 te defterdarlıkta yapıla-
caktır ( H. 53) 

* SATILIK HAN ODASl
No 45, büyük yeni han 3 üncü 

kat, Çakmakçılar, tahmin edilen 
kıymeti bedeli def'.aten alınmak 

ıuretile 600 lira. Satış muame
lesi aleni müzayede usulile 11 
mart 930 salı günü saat 14,30 da 
defterdarlıkta yapılacaktır. (R.59) 

"-* SATILIK DEPO - Büyük 
yeni han orta katw.da, Daye· 
hatun mahilf esi, çakmakçıJ~da, 
tahmin edilen kıymeti bedeli 
def'aten verilmek şartiyle 500 
liradır. Satış muamelesi aleni 
müzayede usulile 11 mart 930 
sah günü saat 14,30 da, defter
darlıkta yapılacaktır. ( R. 64 ) 

iznıir~e " Yeni Hsır .. 
Garbi Ana<lo unun en çok 

oKunan gazet esidır. İ lan arınızı 
« Hofer ilanat acentası » vasıta
sile gönderebiJirsiniz. 

Dinsiz adam 
Rebia Arit hanımın en güzel 

eserridir. 
«Yeni Asır» sütunlarında ta: 

kip ediniz. 

1 IJ .A N 
ltız ve Erkek ·Ameli Hayat 

= SAYISI HER. YER.DE & KUR.UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

lSTAKRUL. Babıall, Ankara caddesinde •VA KIT YURDO • 

~' ... _. ·-o ( lrARı: iŞLERi) 1971 ( YAZJ lşLERi) T•lsraf : VAJC.IT, ..-.. ı.:.mua • 46 

~ ~- #' 

KAPPEL 

.J,000 adet süpürge mü" 
bayaası: 

Tütün inh isarı umum müdürlil1 

ğünden: 
İdare için· mevcut nümunesi veçhile 3,000 adet süpfirge miiba~ 

edilece .. tir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi görmeleri ve 19·2-9~ 
çarşamba günü pazarlığı için saat 10,30 da Galatada mübayJ 

komisyonunda bulunmaları. 

Köhne malzeme 
tılması: 

sa 

Tütün inhisarı umum müdürli1' 
ğünden: 

Toptaşı, Çapa ve Bahriye anbarlarında mevcut 9676 kilo Kana~~ 
2626 kilo çul, 8532 kilo ip ile 1600 kiJo kınnap ve 19 adet teneke 11'. 

Azapkapı anbarmda mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık -' 
retile ıatılacakbr. 

Taliplerin her gün mezkur malzemeyı gidip görmeleri ~ 
17/2/930 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mubayaat kom~ 
yonunda bulunmalan. 

leeeeeeseeeeeeeseseseeeeee 
Yeni icra ve iflas kan·nnu şerhi 

Hakim oğlu Ahmet R.efik Bey 

1 3 ü ~~'il" ~Yit ";:;~Ş'~~ı·~ n d u 

1 Bütün nümunelerile ameli ve nazari mühim bir · ıerhtir. 
Her cildi 150 kuruşt_1ır. Satış m~rkezleri: İstanbul Ankara cad· 
desinde VAKiT, CiHAN ve iKBAL kütüpaneleri. 

~ s~e~s@~eeseesesesseess~ 

Beledive reisleri çifçi ve 
bahçe sahiplerine 

Giriştitimiz iktısadi seferb r ikte muvaffak olmak için tasarrtJ~ 
riayet ediyor, kendi yağımıza kavru mağa çalışıyoruz. O hal~ 
niçin birçok servet•erin mahvolmasına tahammül ediyonıı:? Hert;l 

attı~ımız süprüntüler artık ardan bil) ük istifadeler temi etmek kabildi' 

K b l ı 
kitabı size bunun yol ay Ü afi Servet ergösterecektir, Satq 
Istanbul, Ankara Cadd 

Muallim er kütüpanesidir. Fıatı 25 posta ücretile beraber 35 kunııt 
• 

mepteplerinde ihtiyaçtan fazla ihmal etmey1' nı·z.J 
olan muhtelif markalı Türkçe 
19 adet yazı makinesi kapalı 

Zarf usuli ile sat lacagy ından talip ~~~~~ı~~~~~~~ı~~~'rp~ 
~,~~~ı:~~-6(,~~~~~~~V.»~~~~ 

olanların şubatın 26ıncıçaışam- ~. OSMANLI BANKASI 
ha gününe kadar Saraçane ha- ~ ~ 

ıında Kız Ameli Hayat mekte- lmı Sermayesi: 10,000,000 Jngiliz lirası 
bine müracaatları . 
------------ lstaııbııl a<·e11H1 I ji Teh•lorı btaııbul 1948 

• Anneler • t:Jift Beyoı}lu dam~•· - Te eton Beyoğlu 1303 
•-• •-- ~~ Senedat ve poliç:ı mukabili nde muayyen ve vadeli veya he· ı 

Her banyoyu müteakip yav- fj saı ~-ari. sure~ile :ıı v :ms~ar , poliçıı ve 1skonıosu. . 
runuzu mutlaka PERTEV ~ Turkıye cumhurı yecımn ha~lıca şehırlerım· ve memalik! ccne 

ÇOCUK PUDRASI ile pud- ~ blyeye senedat. çck,itibbar mekcupları ve telg-ral miemamelerl 
ralayınız. Bu sayede sivilce Q irsala tı f/J 

~~ ' '1' "~~~~~~~~~~ww~~~ pişik, kızartı ve saireden çocu- ~~~~~~~\~~~~~~~\$!~~~ 
ğunuzu kurtarmış olacaksınız. 

Mes'ul müatir. Refik Abme~ 

l 6:rip, nezle, öksürük Go·· guv •• 
ve bronşitleri 

TEDAVi EDEN 
Şurubu HER ECZANED6 

. BULUNUR 
TaksimECZANESl Ubor•~ 


