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Kazım Pş. Viyana parlamentosunda Her ün " Üstadı· Ekrem " ihtifali 
M. Reisimiz parlamento- Bııı kg , 
nun bir celsesinde bulundu ıır ur a 

Şehrimize yarın geliyor 

Vivanll parl.SmPnf o~u ve KAzım Pı. Hz. 
Bir müddetten beri Viyanada tedavi . edilmekte olan B. M. 

meclisi ıeisi Kazım Pş. Hz. inin dün ıehrimize muvasalatı bek
lenmekte idi. Pı. Hz. dün~ü ekspresle gelmemişlerdir. Yarın 
teşrifleri kuvvetle mubteme~d~r. . .. . . . 

Anadolu ajansının verdıği hır telgrafa gore M. M. reısımız 
Viyana parlamentosunu da ziyaret etmiş, müzakeratı dinlemiştir. 
T clgraf şudur: 

Viyana, 31 (A.A) - Türkiye Büyük Mil1et meclisi reisi Kazım 
Paşa Hazretleri, refakatinde Türk sefiri olduğu halde parllmentoyu 
ziyaretle bir milddet celsede hazır bulunmUftur. . 

Çekilen diktatör 
Primo dö Rivera, vatan kendisini 

davet edince gelecek ! 
Neşredilecek beyaµname meşrutiyetin tekrar 

tesisinden bahsediyor 

lşpunya dik!at6rün0 otlalmyıa muoa/f ak 
olan Jcıral 

lüğün tarihini yazmıyacak, yalnız 
vukuatın kendisini vatani vazi
felerini itaya davet edeceği 
zamana siikun içinde intizar 
edecektir. 

Madrit, 31 (A.A) - Yakında 
neşredilecek olan hükumet be
yannamesinde meşruti usulü 
idarenin yeniden tesisi hakkın· 
daki siyasete dair izahat verile· 
cektir. Jeneral Berenger, harici· 
ye nazırlığının yeniden ihdası 
hakkında henüz bir karar ittihaz 
edilmemiş olduğunu beyan et
miştir. 

Milli meclis reisi M. Yanguas, 

istifa etmiştir. 
· Milli meclisin feshine ait emir
name pek yakında okunacaktır. 

Deveran eden bir şayiaya 
nazaran, jcneral Primo dö Rive· 
ra yakında Balear adalarına 
askeri vali tayin edilecektir. 

Dün Galatasaray salonunda 17 nci 
yıl dön~mü niü~asebetile genelik 

bir toplanma yaptı 
Bil.yük. Hamidin huzuru bu içtimaa 

. şeref vermiştir. 
• 1 

Galatasaray . 
lisesi son sınıf 
tale\iesı fatafın· 
dan dOn, Türk 
edebıyatını ilk 
defa garp usulü 
iJe tedris etmit 
ve bu suretle 
memlekete as
ri edebiyat mef
humu getirmif 
olan Recai za· 
de Ekrem ı;ıe
yin ölüınünün 

17 ncı yıl dönü
mü mUnaaebe
tile mektebin 
konferans ıalo· 
nunda bir mU-

rv;·~ııı=;::a;;;;.=;;·"ı~ ::~:~ ~:~: 
H • .-- ı: merede büyük 
H Montekarlo ~ 1air Aptuthak 
·: 1 ti • I: Himit beyle bir 

Ekr~m 

G. S.' lisesf ıalebesı• merhumun' b r pıyes 'nf lem •f( ede k"fl 
edebiyat meraklıları,, Recai• zadenin talebeleri ~! reza e }' erı f. çok edipler, 

~I P 1' tJkındll I~ ve daha bir çok · davetliler haz!r buİunmuşlardır. Müsame-
;•!: ·~··~··~~~~~~-~---~ .. ~·~·---~11111~~--~··~···~~~;;;;:~~===:=~~====== 5 ~ ...... _ .. A4ian11:ın-...---·- ........ reye saat 1 te başlanılmış, 

Eczacılar topıandlı
.ar eyveıa Hayri Aziz B. Recai ' za-

de Ek.-em Beyin '· hayatı halckın-. . . 
da bir. konferans vermiş, sonra 

E C Zan e Sah 1• b •. o 1m1yan1 ar ne_ -. konservatuvar muallimleri tara-
fından, bazı şarkılan çalınmış, 

den asl"I aza olamıyorlar. ? Hayri Emin B. de eserlerinden 

Dün Beyoğıu 
Halk Firkası 

binasında Ana· 
dolunun her 

nümunelet ·okumuştur. 
Müsamere nin sonunda Ekrem 

çu uaınlalf 
- Parasız -

Madrit, 31 . (A.A.) - .M. dö 
Rivera L siyon gazetesıne K. 
cvve ayı:~ nıhayetinde ~em
lckctin itimadını kaybetmış cl-

Biten müsabaka tarafından ge· 
Bır çok ihtiyaç'arı 

nız . vardır . Bunları 
. isted ığ. niz yere veya 

~uğunu hissettiğini beya~. e~m)t 
tır. Mumaileyh, pazar gunu . ı
ralı, kendi notasının neşrıne 
muhalif görünce istifa etmiştir. 
Sabık başvekil kırala Don Kar
losun azlini teklif etmiş oldu· 
ğuna ve kıral tarafından müma· 
naatin vllkeli buhranına sebe-
biyet verdiğ ne dair olan haber· 
leri tekıip etmittir. M. dö Ri-
vcra, birkaç ay sayfiyede isti
rahat edecek ııe de diktatör-

Güzel gözler müsa- ıen eczacıların 
bakası bitti. iştirakile, Tür

kiye Eczacılar 
On dö, t gün sonra cemiyetinin ıe-

kur'a çekilip müka.. nelik kongresi 

tatlar Vt!rileceği için yapılmıştır. 
Kongre reit-

oku yu cula r a mızın k u- tiğine Hilseyin 

ponları ve bulduklan Hüsnü B. inti

isimleri göndermele- hap olunm11f •e • 
müzakereye ~ 

rin ı rica ederi~. b lamlmıtbr. ictimlJda bulunan'ar 
L-_ _... ___ _... _ _.. ..... _._.. Get1t E~ B. Gazi Hz. ne, _aıbhiye / Altıaıqfı 4 cirtÇii ıı.yı/amızdacıır J 

... 
k imseye duyuramaz- · 
~ınız. Bun d 'n dô'a'yı · 
mevus olmayınız. 

VAKiT ın . kü~ük 
; lan4ar• her turlü müı
kü ünüze çare ola- . 
caktır. 

Bu küçük iJanları 
parasız baı;acaR•Z ! 
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Bir dedikodu 
Amerikada Reisicümhu ... 
run da dahil olduğu bir 
klüpte jçki içiliyormuş! 

Vatington, 31 (A. A) - Ayan 
azasından M. Brukhartın ayan 
meclisinde okumDf olduğu bir 
mektup heyecan tevlit etmittir. 
Mumaileyhin okumuş olduğu bu 
bu mektupta Nevyorkun en eski 
ve en hususi kulüplerinden olan 
Ye azası arasında M. Huver de 
bulunan Senturi kuJUbiln aylık 
içtimalarında hakiki cinli koktel 
ve yılbaşında da punç veyahut 
rom ikram edilmekte olduğu 
beyan edilmektedir • M. Bruk
hart bu mektubu mcı:kür kulü
bün ikinci reisi olan ve memnuiyet 
kanununun tatbiki hakkındaki son 
tahkikah idare etmiş bulunan 
M. Vikershamın bu hususta 
harekete gelmesi için okuduğunu 
beyan etmiştir • 

Yunan komünistleri. 
Atina, 31 (A.A) - Elli ko~ 

monist Leninin vefatının yıldö
nilmü münasebetile Yugoslivya 
sefareti önünde bir nümayİf ic
rasına teşebbüs etmişlerdir. Ko
münistler, Yunan bankası direk
törilnün evini taşa tutarak cam .. 
larını kırmışlardır. Polis, nlima
yişçileri dağıtmış ve içlerinden 
8 kişiyi tevkif etmiştir. 

Arabistanda muharebe 
Basra, 30 ( A.A ) - Küveyt

ten bildirildiğine göre Hicaz 
kıralı tarafından mağlubiyete 
uğrablan Faysal Daviş ile diier 
asi reisleri Hicaz memurlanna 
te lim ecülmitl..Oir. 

/ngilterede işsizlik 
Lc..ndra, 30 (A.A) - Avam 

kamarası lortlar kamarasının iş• 
sizliğe karşı sigorta layihasında 

yapmış olduğu tadilib 133 reye 
kartı 284 reyle reddetmittir. 

Bey merhumun " Çok bilen çok 
yanılır. ,, "isimli komedisinin bi
rinci ve ikinci perdeleri Vefik 
Feyzi B, tarafından hülisa edil
miş, 3 üncn v :! 4 Uncü perdeleri 
de sahnede talebe tarafından 
ten sil edilmiş ir. 

K. dirş na Galatasaray gençle
rinin csh ı 1ıocalannın hatırasını 
taziz iç.u yaptıkları bu müsame
re pek güzel olmuıtur. 

" VAKiT,, m telgraf ve telefon haberleri Şüpheli 
Bahri konferansta 

1927 konferansını akamete uğratan 
sebep, gene baş gösteriyor 

Londra, 30 (A.A) - Bahri konferansın bu sab~hki heyeti u
mumiye celsesinde Amerikan murahhası M. Jibıon, lngiltere, Ame· 
rika ve Japonya tarafından görüşülmekte olan sınıf usulünün her 
nevi gemiler için her filoya hususi bir tonaj tayini lehinde oldu· 
ğunu, halbuki Fransa tarafından teklif olunan hacmi istiabi yekunu 
sisteminin her filoya bir tonaj miktarı tahsis etmekte ve fakat 
bu tonajın istenildiği veçhile muhtelif gemi sınıfları arasında tev
ziine müsaade bahşeylemekte oJduğunu beyan eylemiştir. 

Bu noktai nazar ihtilafı 1927 konferansınıa bir çıkmaza girme
sini mucip olmuştur. Halbuki Fransıılann ıimiki teklifleri o vakitki 
tekliflerinden daha şümullüdür. Çünkü Fransızlar bu defa yalnız 
tonaj usulilnU teklif etmekle iktifa etmekte, altı ay evvel haber 
vermek şartile bu tonaj miktarının bir gemi ımıfından diğer bir 
gemi sımfına nakledilebilmesini istemektedirler. M. Alezade, lngil
tere hükumetenin sulh ve emnil selameti yalnız smıf usulünün 
temin edilebileceği mütaleasında olduitJnu ve fakat, büyük harp 
kruvazörlerinden başka gemilere tatbik edilmek şartile tonaj 
miktannın her hangi bir ıınıftan diğer bir sınıfa nakledilmesine 
dair yapılacak ıu ve ya bu teklifi tetkike amade bulunduğunu 
beyan etmiştir • 

U şlaşına teklifi 
Londra, 30 (A.A) - Salihiyettar bir menbadan istihbar edildi

ğine göre, hususi bir komisyon tarafından tetkik edilecek olan 
Fransızların uzlaşma teklifi her milletin muht if harp gemileri sı
nıfları için tesbit edilen miktardan ayrılabileceğini fakat, ham hac
mi Jstiabi yekununu tecaviiz edemiyeceğini ve keyfiyetten diğer 
devletlere evvelden haber vereceğini natık bulunmaktadır. 

Umumi harbe sebep olan adama abide ! 
Belgrad, 30 (A.A.)- Arşidük Ferdinandın katili Prençip na

mına rekzedilecek bir abidenin resmen küşat edileceğine dair 
olan haber dolayııile Avala ajansı şunu tebliğ ediyor: 

İki şubatta Prençip'in akrabasından ve arkadaılanndan mürek
kep mahdut bir zümre kendisinin Saraybosnadaki hanesine bir 
levha koyacaklardır. Hükumet memurlarıııdan hiç kimse haıır bu
lunmıyacağı gibi hiçbir cemiyet te iştirak etmiyecek, hiçbir nutuk 
ııi&)'l•·wy--1.a ~-.. n11 .... ~pılm1.yaesı.lc.hr_ 

Dev~t ad~ 
d . I . Ankarada bıt 
aıre erı Bulgar yaka/atı 

Bazılarının lağvı Bu ada~;; kıyaf 
düşüniiliiyor karma kanşıktır 

Tasarruf planında mü-
him esaslar var 

Ankara, 31 ( Vakıt) - Hüku
met istihsal ve tasarruf hakkm
daki tetkikatıoı bitirmek üzeredir. 
Tasarruf işinde evveli lüzumsuz 
görülen bazı daire ve teşkilatın 
lağvedileceği söylenmektedir. 

Yeni Mali sene başında iskan 
umum müdürlüğtınün Dahiliye
ye merbut bir mildürlfik haline 
kalbi, teşkilatının liivJ., veki
letlerdeki istatistik ıubelerinin 
llğvı, istatistik işlerinin umumi
yetle iıtatiıtlk umam mOdllrln
ğftnde teksifi, neşriyat ıubeleri
nin ve neşriyat işlerinin her ve
kilette tevhidi bu rivayetler 
meyanındadır. 

icarlı binalarda ohıran devlet 
daireleri diier dairelerin işgalin
de bulunan devlet binalarına 
sıkıştırılarak kira bedelleri de 
tas&rruf edilecektir. Yalnız lstan· 
bulda devlet daireleri için veri
len senelik bina kiralan 400 bin 
lira tutmaktadır. İstihsal işine 

Ankara, 31 ( Vakıt ) -
mes'utta saçı sakalına karıf 
üstü batı yağ içinde, gömle" · 
yakası tasma gibi tenek .. 
yapılmış, cebinde Bulgar oldu 
nu gösteren, fakat meınl 
timiziıı hiç bir ıehrinde 
ettirilmemit bir Bulgar pasa 
tu bulunan şüpheli bir ad 
yakalanmış, buraya getirilnıi 
Bu adam yaya olarak Kucl 
giden bir seyyah oldu" 
Edirne, İstanbul, Eskişehir 
rikile geldiğini söylemekt 
Tahkikat yapdmakatadır. 

gelince, 15 güne kadar ın 
gelecek jstihsal programı bir 
nunlarserisi teşkil edecektit 

Ziraatin, 1anayiin inkişafı İ 
çıkarılacak olan bu muht 
kanunlann 200 sahife ka 
olacağı tahmin olunuyor. P 
ramm tatbikine bu sen blit 
sinde tahsis olunacak para 
milyona çıkarılmışbr. 

Bu para yapılacak tas 
larla temin edilecektir. 

~ıııııııııını., (Vakıt )ın yeni tefrikaları ~uıı 
= 

Şikagoda boınbalar 
Şikago, 30 (A.A.) - Yeni bir 

takım cinayetler daha kaydedil
miştir. Bir bakkaliye mağazasına 
atılan bir bomba sekiz kişiyi 
yaralamı~ ve 100 metre kutur 
dahilinde bulunan binaları tah· 
rip ederek 100,000 dolir hasara 
sebebiyet vermittir. Haydutlar 
çetesi efradından biri Çin ma
hallesinde bir pusuya düşmüş
tür. Pusuya yatmış olanlar mel'-' 
kumu kurtunla delik detik et
mişlef ve ölüm halinde olduğu 
yerde bırakmışlardır. Bir taksi 
kumpanyası veznedarı ile bir 
şoför, bu şoförün idare etmekte 

( Montekarlo rezaletle~i 
Yeni fspanya kabinesi I Yakında okuyucularımıza fevkalade 

Madrit, 31 (A.A) - JeneraJ ~ ki b f ik kd d 
Branger kabineyi teıkil etmiş, ~ mera ı yeni ir te r · a ta im e eceğiı· 
harbiye ve hariciye nezaretlerini ~ Bu yeni tefrika "Montekarlo,, ya kumarbaz kıyafetinde gidell 
deruhte eylemiştir. ~ bir muharririn uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat" 

Buxday .r.z•atlarz 5ğ leri tasvir etmektedir. Bu muharrir 'j Montekarlo ,, da intihıı! 
~ I ı ettikten sonra kurtanlmıı olan bir adamın yardımı ile bU 

Şikago, 30 (A.A) - Ruayanın \ yüksek Avrupa sefalethanesinin en gizli rezaletler· ortaY' 
buğday ihracab hakkındaki ıon g çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu gibi de 
haberlerin tesirile buğday piya- ~ yazınışhr. . 
sası son derece tenezzuı ederek ~ (Montekcırlo) nun ne de,, 
mevsimin en aıağı rekorunu g k Jd "' 1 k 111 

kırmıştır. Tenezzül miktarı dnne \ ıne O llSIUDU a.n dllld IS" 
~::ıc:ı.r:ki iJa 

2
•
7
'
8 

çent mik- I tiyenler ınutlaka bu tefıri" 
olduğu bir otomobil içinde ta- % kaınızı okuına.lıdır· 

1 i! 
banca ile öldilrU nıuı bir halde ~ıııuııııııRıııuııııııııııııııııııııııııııııuınııııııııııııınnıııııııııııııı111111ıııııııuuıııııııııııııııuıııı11111ıııııııı1111111111ıııııııııı ııuııııııı 
bulunmuflardır • 

iştimeğe kulaklar tahammül nisbetinde eser okuyucu bulur; AH Safder ciddi matbaatıırd 
getiremezler. ahlik namına onu tenkit eden- tüydürüldükten sonra revaÇS 

Pomoğrafi de en mahir mu· ler ahlik..ızlardan daha ziyade baş vurmıya üşenmedi. 
harrirlerin bile yüzlerini kızarbr.. okurlar.. Biz yazı tüccarıyız. Matbuatın kesatlık pa 

Bu ıah eseri doğuran iki edip Ne çeşit mal para ediyorsa yeni çıkmış düşe kalka enı 
yazılarını karşı karşıya bir kaç piyasaya onu çıkarırız. yerek bir türlü belini düzelte 

\r AKIT 10 tefrikasıı 79 defa okuyarak maharetlerini - Ben mataımızı sütunlarına yen bir gazete vardı. Yeııi D 
yazan: Hüseyin Rahmi kah tenkit t/e klh takdiren kabul edecek bir gazete düşü- ya .. oraya uğradı. Hilifı pıe 

şöyle konuşurlar.. nüyorum... hüsnü kabul gördü. 
için hemen locadan fırlar. So- yarak seslenirler: Avnü selih - Hey babam - Haydi oğlum matbaa mat- Hikaye yüksek sesle okufJ. 
kakta ilk raatgeldiği otomobile - Zahit Beyfendi uzak mı hey, j te edebiyatı iliye buna baa dolaı. Hangisi parayı çok Oradaki gençlerin siniri ' 
atlar.. Ver elini Samatya, der gittiniz? d I r OkuY.anlar tasvir edilen verirse bu cici mamayı oraya sarsb. Kıraat esnasında ., 
çe~::~ defolduktan sonra Sine- - Samatyaya kadar... Çünkü fiilin gıcırtısını, kokusunu duya- yama... tatlı tath geriniyor. Kiıni ~ 

ilaç ba111ka eczanede bulunmaz. kl d Ali Safd il d B" "'k 1 1 ·1· ~· ma perdesinde şeytani gölgeler ., ca ar ır. er yo an ı. uyu nın sa ya arım sı ıyor. 

sıçrar, piyano gümler, keman- - Hanım Efendi ziyade rahat- Ali Safder tüpheli bir sıntış- gazetelerden bir kaçının matba- kulunç kırıyordu. 
lar inim inim inlerken Süheyla sız galiba siz yokken çok inledi la arkadaşını süzerek: alanna girdi çıkb. Hep bir ağızdan: ~ 
Hanım Küheylan Beyin kollan ıztırabım buradan duyduk... - İyi söyliiyorsun amma Para değil yüz bile vermedi· _ Şedövr, şedövr, t~k ı1'Jf' 

b d h • En sanatkArane romanların bunu neşredebilmek için sahife· ler. Birinin tahrir müdüründen b b'" "k ' t inı ' ar.ısına aygın üşer. lKİsi gö- cı u, uyu sana eser g6'. 
ğiis göğüse bir nöbet teri geçi- piyeslerin neticesi bu değil mi? lerini bize açacak bir gueteyi şu cevabı aldı : ladılar.. Hikayenin efıunile dÔt' 
rirler; bu nevi basta kadınJarın iş oldu hikaye bitti. Tabiatta nerede bulacağız 1 - Birader sen bunu plajlara leri mahmurlaşan tahrir 1111.l 
yanında kendilerini terletecek bundan daha zevkli, mühim ve - Beni çok kızdırırlarsa yev· götnr. Banyo zamanı mukavvi tam bir vecdile haykırdı. ı'1 
bir delikanlı olduktan sonra ıh- ulvine hadise vardır.. Bütün mi gazetelerden bazılannın hah- gibi okunur. Gazeteye basıla- - Ne dersiniz arkadaşlar ~--
lamura, aspir'ne ne lüzum var. kainat bu (mihverin etrafında namemsi cilmlelerini ıeçer seçer maz... yı vilayet mertebesinde bır~ 
Stnema komşusu tamdık bir iki dönmüyor mu ? aleme okurum.. Ondan daha az nazik olan bu yüksek eseri neşredece1~ 
·genç bitişik locanın çiftaneye Burada okunan satırlar hika- - Bu açık saçık, donsuz söz· diğer bir mildür de şu tavsiye- Bazı sünnetsiz kafir kal~~~ 
döndügv ünün farkına varır gibi yenin , hulasatülhiilasa, yedi lerin sab.şa çok yardımı oluyor- de bulundu : yarım yamalek kepazelı 

k . . t• 
olurlar . erre zemzemle yıkanmış sure- muş.. - Kiralık kadınlar bulunan rezcilet arzuları pek ıyt 

Zabit Beyin Samctyadan tidir. Bunun Utanmaz adamın - İşte sen söylüyorsun... her evlerden birinin kapısı önünde edilemiyen bir kısım karıter 
dönüpte yorğun bir sesle ka- haşarı ve hayasız kaleminden hangi bir eserin arkasından çok dur. İçeri gireceklere bunu prog- tamam bir edepsizlik ğörl 

~--- · ------..L.-.:::__ __ _._ __ ....:...... __ __,..._~----....J.--.....::..-________________ _:_ __ ..ı_ __ ___.::...__,:::..,_ __________ ..:_....:...-L.------------''--~-------
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kullanacakl ~-yerli ildç 
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Etıbba muhadenet cemiyeti- Ne deniyor? a~ıu··ıh~nıı·ı ueresesı· il iehir dahili telgraf 

Doktorlar 

• Doktorlar Mazhar Osman 
il Hu rn ulıalJere i k~a)d ı-

nin içtımaı Beyin vemek J15fe5fnl Yunanistan aleyhine rllı vor llltl? 
beğenmedıler [ [ k b · 

Tür1K mu·· stahzaratı tıbbiyesini tetkik Dr. Mazhar Osrnan Beyin 300 111i von l1 , ır 
d 

ucuz bir yemek listesi yaptığını d tz I 
İÇİD bir komisyon teşkil edil İ yazmış, listeyi neşretmiştik. Bu 8V8 DÇ ' 

Tar~ mdsla1ı"1'0.lt fıbbigcattı<kn &uıları 

Ebbba muhadenet ve taaviln cemiyeti aylık umumi içtimaını 
dlln TOrk ocağında ıaat 1 O da Dr. Niyaıi ismet Beyin ri
yaıetinde yapmııbr. 

Ewell cemiyete girmek iıtiyen GOlhane hastanesi doktorların· 
dan Suphi, Ahmet, Orhan, Hamdi, Kadri B. lerin talepleri kabul 
edilmiş, cemiyet azasından vefat eden Mehmet Ye Arnaviılköy ta
bibi Nurettin Siileyman Beylerin hatıralarını taziz iç.in hır dakika 
susulmuf ve ay ğa kaJkılmııtır. Bu iki doktorun sigorta sandığına 
dahil oldukları anlaşılmıf, kaıa mevcutlan ailelerine verilmiştir. 

Yerli tlAçlar için komi~yon: 
Cemiyetin geçen defaki içtimaında yerli müstahzarat hakkında 

tetkikatta bulunmak üzre bir komisyon teşkili tekarrür etmişti. 
Fakat bu komsiyonun, mesaisi tamamen tesbit edilmemit olduğu 
zannedildiğinden bu huaust tekrar mti:ıakere yapılmıştır. Komis· 
yon ebbba cemiyetinden, eczacılar cemiyetinden. alit ve edevatı 
bbbiye tacirlerinden, lstanbul mllesaesab aıhhiyeainden ıı-elecek 
murahhaslardan teıekkUJ edecektir. Komiayona ctibba muhadenet 
cemiyetinden Te\-fik Salim Paşa, Süreyya Hidayet, Mustafa Talit, 
alat ve edevab bbbiye tacirlerinden Evliya zade Nurettin, müesse
sab sıhhiyeden Dr. Hasan Vasıf Beyler iştirak edecektir. 

Komisyon neler yapacak l 
Bu komisyon doktorlarla eczacılar arasında iştiraki temin, yerli 

mUstahzaratı tetkik edecek ve neticeyi Ebbba cemiyeti heyeti 
umumiye içtimaına bildirecektir. 

Esasen Etıbba cemiyetinin yeglne gayesi memlekette yerli 
müstabzarabn sllrtımünü temin etmektir. Fakat bazı Avrupa iliçla
nnı büsblltün terketmenin imklnı yoktur, ancak burada yapılıp da 
A vnıpa ilAçlanna muadil olan illçlan kullanmak her doktorun 
vicdani bir vazifeıidir ve bu vazifeyi ifa edecektir, denilmektedir. 

Memle1c.etimizde bulunmıvan ilAçlar 

liste Mazhar O - Londra, 30 (A.A ) - Deyli 
man beyin mes- Meyi gazetesine göre, AptUl-
lekda lan tar - bamit ver sesi Yunanistan hü-
hndan beğenil- kumeti aleyhine 300 milyonluk 
memiştir. tazminat davası açmıştır. Yu-

Neşet Osman nanistan şimdiden 10 milyon 
B. diyor ki : vermiye amadedir. 

- Bunun için 
birden bire bir 
şey söylemek 
güçtür. Bir çok .. 
müteb a s s ıs 1 a r 
böyle yemek lis- 1\e et Ömer B. 

teleri tanzim etmişlerdir. Bu her 
şeyden cvel bir gıda hıfzıssıhha· 
ıdır. -MeseJa Maıbar Osman 

beyin listesinde kapuska var. 
Kapuska ala şey fakat hazmı 
pek güçtUr. ' 

Zayıf mideler bunu nasıl haz
mederler ? Bu liste herkese, her 
aileye göre değildir. Ben dok
tor olmak ihbarilt evimdeki 
yemeği aile efradunın vaziyetine 
göre tanzim, miitemadiyen takip 
ederim. Me ela birkaç giln sıra 
ile et yeniyorsa ve bunun ailem 
efradı üzerinde iyi bir tesıri gö-
rülmezse ozarnan vücudun albo
mine olan iht iyacını tatmin için 
derhal yumurta ycP1elerini tav· 
ıiye ederim. 

Halbuki hekim ahnıyan aile 
reisleri bunu tanıiın edemezler. 
Onun için ucuz. olsun diye her
kese umumiyeti ayni şeyleri 
tavsiye edemeyiz. Öteden beri 
müdafaa ettiğırn bir fikrim var: 
Bizde mutlaka aile hekimleri 
bulunın lıdır. 

Her ailenin bir aile tabibi 
olmalı, 0 aile o hekımle her 
şeyi istişare etmelidir. Bu da 
külfetli bir şeY değildir. Bir 
hekim 100 ai ıenin aile tabibi 
olsa aile başına iki lira alsn ayda 
200 lira eder ki iyi bir paradır. 
Yahut sıhhi konferanlctr tertip 
edilmeli. Ondan sonra mektep· 
lerde gıda hıfzıssıhhasma dair olan 
derslere fazla ehemmiyet ver
meli. Çocuk istikbalde ne olursa 
olsun mutlaka yiyecğini bilmelidir. 

HiJaliahmer reisi doktor Ali 
Paşa da u 6öı.leri söylemiştir : 

Cürüm 
Sabit obnadıkca • 
Kumarhaneler 
kapatıfmlyacak 

Kumar ve esrarhanelerin po
lisçe seddediıip edilmiyeceği 
hakkında tereddüt edilerek ve
kaletten sorulmuştur. Yapılan 
tetkikat neticesinde vekalet bu 
husuıtaki cevabını bildirmiştir. 

Memnu bir fiil ancak işlen· 
dikten sonra ceza kanununun 
mevzuubahs olabileceğine göre 
cürüm işlenirken ve iflendikten 
sonra alakadarlar tecziye edile· 
bilecek ve set muamelesi yapı
lacaktır. Cürüm iılenmeden ev
vel set muamelesi yopılmıyacak
tır. 

Cinayet mi ? 
Bir kadın cesedi 

bulundu 
Dün sabah ÜskUdarda Sala

cık iskelesi önlerinde, arkasında 
yalnız bir gömlek bulunan 50 
yaşında bir kadın cesedi bulun
muıtur. Hüviyeti meçhul olan 
bu cesedin üzerinde yara ve 
bere asan görülmediii için 
morga nakledilmittir. 

Bir nasihat 
Bedelini 12 ayda ödemek tar

tile bir buz dolabı almak f ırsa
tını kaçırmayınız. 

SATIE 
MERO HAN BEYOGLU 
ELEKTRiK EVi fST ANBUL 

Yeni Postane 

Po ta ve telgraf müdiiriyeti 
umumiyesi işletme müdUrU 

İhsan Cemal Beyin teklifi üzeri
ne önümüzdeki hazirandan itiba
ren ıehir dahilinde telgraf ıııer
viıinin lağvine karar verildiği 
ve şimdiden cuma günleri bazı 
şubelerce şehir telgr fı kabul 
edilmediği yazılmıştır. 

Verilen malumata nazaran bu 
kararın esbabı mucibesi de şudur: 

Halktan alman az bir para •a 
mukabil birçok memur manşı 
ve bina kirası verilmektedir. 

Halbuki şehir içindeki telefon 
tesisatı telgrafların işini tama
men görmek iktidarındadır. 

Dün keyfiyeti posta baş mil· 
dürü Hüsnü Beyden sorduk. Şu 
cev hı verdi: 

" Böyle bir karardan haberim 
yok. Bize henliz emir verilmedi. 
Şehir dahilinde cuma giinleri 
şubelerde telgraf kabul edilme
diği doğru değildir. Bundan 
iki ay ewel bazı şubelerin 
açılıp k panmn saatlerini tahdit 
etmiştik. Muayyen saatler da
hilinde her şubede telgraf ka
bul edilmektedir. 

Diğer taraftan Ankaradan 
verilen malumata nazaran mek
tup ücretlerinin 7,5 kuruşa çı
kanlmn ı ve telgraflarda keJime 
başına 20 para zam yapılması 
için müdüriyeti umumiyece tet· 
kikat icra olunmaktadır. 

Söylendiğine göre, tababette mUbim roller oynıyan bazı müs
tahzarat vardır ki memleketimize ithal edilmemiştir. Bu müstabu
rah çıkaran fabrikalar reprezanün kullanmak veya hükümetimiz
den müsaade istemek lüzumunu hissetmemi§ler, memleketimize 
ibrrc at yapmaktan müstağni kalmıtlardır.Halbuki bu ilaçlar kaçak 
uretıle memleketimize ietirilmekte ve fahiş fiatlarla aablmaktadır. 

Buna mani olmak için Sıhhiye vekileli Ebbba cemiyetinin lüzum 
g&stereceği herhangi faydalı bir ilicm Ankarada tetkikinden 
sonra memlekete ithaline mlisaade edileceğini bildirmiıtir • 

- Böyle listeler ucuz o ur ve 
umumiyetle gıdayı temin eder. 
Ancak az çalı anla çok çalışan 
ayrıayrı yemelde~e muhtaçbr. 
Mesela benimle bır hamalın yi
yecek ihtiyacı bir değildir. ,, 

Istanbulda geçen sene 
ne işler yapıldı ? 

Bu vait üzerine Etıbba cemiyeti, azalanna birer sirküler gönde
rerek kendi branşlan dahilinde lüzumlu müstahzarların isimlerini 
bildirmelerini istemiftir. Bu tamimde doktorlara reçetelerine paten
teli ilaçlar yerine sinonin, yani kimyevi ilaçlar yazmalan tavsiye 

edilmiştır. 
Doktorlara yapılan tlıvşiyeler 

Ş. d' den sonra doktorlara gönderilecek tamimlere, ( Muhterem 
ım 1 '}Açl }' Ü h rneslektaş, sinonim ıka arlı vel yer ı m sta zaratını kullanınız ) 

cUınlesininl yazılması arar •tlın mıştır. . 
DUnku içtimada, bu sene balo venlmemiş olması tenkit 

edilrniı ve gelecek ıene behemehal balo tertip edilmesi 

c:tekarrür etmiştir. ' = lnhı arıarda.: 

Asım B. 
Dün lzmire gitti 

Ankara, 31 Vakıt -Müıki~at 
umum mtldürii Asım Bey dUn 
GUlcemnl vapurile lzmire git· 
miştir. 

Asım Bey İzmır ve civarında 
nıüskirat idarelerini tefti§ 
edecektir. 

Yeni romanımız 

Montekarlo 

rezaletleri 

- ---- -
Bozu1' saat 

Karaköy meyd?~•ndaki büyük 
saat bundan bir ıkı hnfta lkadar 
evvel bozulmııŞ• üz rine bir 

kağıt parçası 
kaplanını ştı • 

Son günlerde 
bu kağıt, bu-
lunduğu yerden 
çıkarıldı. Fakat 
saat yapıldı mı 

de· siniz, ne 
g zer 1 Öğle, 
ikindi vakti, 
akşam üzeri, 

yatsıda, gece 
y.uısı daimn biri östermekte, 
bilhassa öğle ü .Heri i!e gece 
yarıları birçok kımselerı şaşırt· 
maktadır. Saat niçin bozul~~ 
demiyoruz. fakat onu bala 
yerinde bırakarak çocukların 
bileklerine takhklan ten ke 
oyuncaklara döndürmekte mana 
var mı? 

' Vl/dyet meclı f azaları 

Umumi vilAyet meclisi bu
gün saat 14 de Fazlı 
Beyin riy setinde top-

lanacaktır. Bugünkü içtimada 
bir senelik faaliyet raporu oku-
nacaktır. Bu rapora göre vilaye
tin 1928 bUtçe inde varidat 
4,315,058, mn raf 4,953,661 lira 
olmu , 978,349 lir 929 bütçe
sine borç olarak dcvredilmiıtir. 

Geçen sene vilayet dahilinde 
ilk mektep adedi 344 ü bulmuş, 
bu mekteplerde 21351 i erkek 

Vilayet mechsi 
bugün toplanıyor 

Vilayetin 928 ma
arif, nafıa, ziraat 
faaliyetini tetkik 

edecek 

19194 U kız olmak lizre 40545 
talebe okumuş, 4309 talebe ilk 
mektep şebadetnnmesi almıştır. 

Millet mekteplerinde (120) hin 
kişiye şehadetname verilmi tir. 

Rnpordn Maarif işlerinden 
başka Nnfın, Sıhhat, Zira t, 
Baytar işleri hakkında da izah t 
verilmektedir. 

Raporun kıraatinden sonr 
divanı riyaset ve encümen intihabı 
yapılacaktır. ' 
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·. GO'ZEL w~~Il11' Eczacılar toplandı ~-.ı~ ı_vu_K_UA_T_ -
Z b b k 

---ın__ Oton1obil altında a ıta ve e çi •• ~~~ı:~:\~~ng~e:i~rnt:~:!1;~nın Tasarruf mu, Dün Kule meydanından geçen İdareli yemek babli, 
Bir okuyucum Ali Kadri ımzaliİ 

mckıubu gönderdı: 8' 
? Davit isminde bir şahsa 2045 

atından bir müddet evvel arzını teklıf etmiş ve kabul perhiz mi . numarah otomobil çarpmış, Da-
l u sütunda yaıdığımız bir olunmuştur. · · ] · d "h 

. . Kıymetını eser erın en, şo - vit ayağından ehemmiyetli su-
makale c medenı şehırlerde Bundan sonra idare heyeti ve t'nı· t d · · net'ıce-. · t · k fh re ı e avıs nın rette yaralandığından Balat has- Pek muhterem Efendinı~ 

günkü "Vakıt,, te se 
asayışı emın etme me umunun hesap miifettisleri raporu oku- l · d J b' d kt 
gün geç tikçe daha şümullendi . 'l: • • • erm . en a mış ır o orumuz tanesine yatınlmışbr. 
ğini işaret etmiş ve zabıta mes- nara~ tas~•p edı~mıştır. . . var. ıstanbuı şöyle durşun fakat B · z · · · 

doktorumuz Mazhar Osman Be' 
yefendinin çok meraklı bir .~ 
mek listesini okudum. Muhtel"'~ 
doktorumuza bakılırsa , hepilllİI 
lüzumsuz bir çok şeyler yi!_~ 
muşuz, meğer en büyük I': 
lihna, pırasa, zeytin ve ~ 
helvası imiş !! Fakat bu lill' 
esasen İstanbul halkının ynıd' 
doksan dokuzunun yemek lil~ 
sidir ve garip bir keyfiyet 
mak üzere hepimizin yanağuıdaO 
kan damlıyacağı yerde, vert,. 
en fazla bizim memleketiaıİJd• 
tahribat yapıyor. 

!eğinin b:r ihtisas haline geldiği . Mute~~ıben ıdare heyetın n bütün Türkiyede onun adını bil- .. zr zra zçzn 
şu sıralarda mahalle bekçisi bır takrırı okunmuştur. Bu tak- miyen yok g bidir. Usküdarda Çavuş deresinde 
denilen ümmi adama artık zabıta rirde cemiyet nizamnamaının Şeriki yoktur, ve tıp tarihi- bakkal Kadri Efendinin, Valdei
safında mevki vermenin zait 3 üncü maddesinin « A » fıkra- mizde naziri gelmemiştir. Hadi atik mahallesinde Çınarlı tekke 

d 'k D k t d"l' · l"'b t sokagv ından tütün amelesi Mus-o' uğunu söylemiştı . ün Ü sının a ı 1 1 e a ora uvar sa- artık bu mes'ut daktorun adını 
Vakıtın .~eşre~t~ği ilavede N~v hiplerinin ve müstahzırların da söyliyelim: Mazhar Osman bey... tafadan bir lira alacağı varmış. 
York po ıs ko.e11 hakkında bır asli aza arasına geçirilmesi, bun- Ondan niçin bahsettiğime ge- Bu parayı bir türlü a'amıyan 
miktar malümat vardı. Bunu Jarın da ıdare heretine int hap r Kadri Efendi rastgeldiği Musta-
görenler z:ıbıta mesleğinin kes- o!unabilmeleri tekıi f edilıyordu. 111 ~'! .. : k" " V k t . .. t d . fa Efend ıyi sol dizinden yarala-
bettıği mü!ı!m manayı bir kere B f k ki . u~ u . a ı " .. usa ın yem mıştır. 
daha hatırlamışlardır. u tekıif muva 1 görülme e bır hımmetınden sutunlar na~-

beraber eczacı mektebi mezun- · B k d Birkaç gün evvelki gazeteler- letmıştı. en oiı 1arı o u um ve 
de Y cşilkoy bekçisinin bir hırsız larının heps:nin de intihap et- gece rüyamda üstadı ziyaret 
çetesine baş olduğunu yazıyor- mek ve cdılmek hakkına sahip ettim. Pek az rüya gören ve 
tardı . Ben eminim ki, bu bekçi olmaları istenilmiş . bu mesele sabah olur o 'ınaz hepsini unutan 
e ıne düdük ve sopayı alıp da bir hayli münakaşaları mucıp 1) r adamım. Ama bilmem niçin 
ışıne başladığı zaman fena ni- olmuştur. Mazhar Osman Bey e konuştuk-
y:1ı.~ bir adam değildi . Lakin Şimdiki haJde vaziyet şudur: 1 r ı : mızın hepsini birer birer ve 
butun fenalıkların heps.nden Eczane sahibi o an cczac lar k" ··k t f ·· t k d 
daha fena bir kusurla malüldü: aslAı azasındandırlar bent J uçu e errua ına a ar 
C h 'Jd t h ·ı b 'lh . . cemiyetin a ır ıyoruın. 
t 

a .1 
• 

1
' a 5

11
1 

' • ! a~~a a~ayışbın ve bu ihbarla idare heyetine Doktor, son tasarruf heyeca-
emını usu erını gosterır ır d h'l I d 1 E d d Ih l k b' 
tahs· ı .. . t ' 0 a ı o makta ır ar. czane er e nın an ı arn a ara yem ır 

ı gormemış ı. nun ıçın 

111:erı' r ı'nsanl ı · d b' müstahdem eczacı'aı la asker ve besi usulü keşfetmiş. Aylık sof-
y arın e ın e ır oyun-
cak oldu. memur eczacılar, eczacı mekte- ra adı altında bunlan sıralıyor. 

1 epeba~ı lıyairosunda bu a~~am ıaal 
21,30 da. 

Tersine ŞEHREMANE. 

akan nehir ~~ ~ ~ 
3Perde Jll 

Yerli mallar 

1 Perde ı 
Yazan: Cevdet 

Kudret 

1111 

""'"' Ramazanda her gece temsil 
vardır. 

Harbi umumide açlık abluk.-
yüzünden muhterem dokto'f; 
muzun yemek listesini tatb 
etmek mecburiyetinde kalaO 
Almanyada 1914 ıenesinde Ea};! 
60,000 kisi ölmüıken, ol~ 
miktarı 191 3 de, yani JisteoiO 
tatbikinden 4 sene sonra tanıt: 
294,000 e baliğ olmuştu. Aca 
insanlar tam bu listeye al~ 
larken ömürleri mi vefa etaııY 
Her ne hal ise, beni en ziyad; 
düşündüren keyfiyet fU old 

Bu misal üzerine bir daha hinden mezun olup da mualıimlik Tarhana çorbası, bir elma ve 
teyit ve israr edebiliriz: İnzibat ve saire gibi başka iş ' erle meş bir bardak su.. İşte nefis ve 
işi bir ihtisas işid i r. Muayyen gul olanlar ise eczacılar cemi- kuvvetli bir yemek diyor. Rüya-
bir tahsile .ve kabiliyete tevak- yetine ancak fahri aza olabil- da meşhur mideperverlerden v. y AKIT" iN TAK ViMi 
kuf eder. Bınaenaleyh her yerde mekte, yani idare heyetine da- Musa Süreyya Bey ve bizim 

Muhterem doktorumuzu tanıY,,.. 
)ar bilirler ki, kendisi -~ 
nazardan saklasın! - keli 

hu mes'eğe bu kadar fazla hil olmamakhdırlar. kapıyo ' d,.. .. ı Toplu iğne de be-
ehemmıyet veriıirken bizim B . l 1 b '"' b d. M s·· 
be çi namı altında .. A u vazıyet genç eczacı arın n m e era er ır. usa ureyya 

ummı ve h h k B . . 
)(urunu vustai bir adama zabıta emen epsini müteessir etme - ey hır tevıye: 
safları arasınd:ı mevki verme- iedir. Cemiyetin ismi mademkı - Nasıl olur efendim, bizi 
m:z doğru değildir. * * Türkiye Eczacıları cemiyetidır. acımızdan mı öldüreceksiniz? 

Zonguıd-akta fecı· Bundan dolayı eczacı mektebin- Dıye yutkunarak itiraz edi-
den diploma almış olanların yor, Toplu iğne: 

bir kaza hepsı a:Y'Pi 'halitan• saaii> otarak ~ Azizim bu senin saydJda-• 
c-e.miyete. aza o:.Pı.aları icap eder.. rın yemek değıl -~~m~3ln u o u" 

• 'Zonguldaktan bildirildiğine gö
re, çarşamba akşamı geç vakit 
Siileymas Sırrı Bey maden oca
ğında grizu patlamış ve bu · sı-
rada ocakta bulunan amelenin 
b ir . kısmı ölmüştür. 

OJenlerin miktarı on bir ola
rak tahmin ediliyor. 

Grizunun pat adığı yere yo:kın 
bu'unan altı ameleden dördü 

. ağır, ikisi hafıf surette yaralan
mıştır. 

Hadiseden sonra arkadaşları
na bakmak üzere içeriye giren 
iki amele de derhal ölmüıtür. 
Maden idaresi mühendisleri kur-
tarma ameliyesine başlamışlardır. 
Şimdi içenle kaza neticesinde 
çöken yerler temizlenmektedir. 

Yarım ımr evı:e/ki : 

VAKiT 

Halbuki bugünkü cemiyet ec- Diyor ve yeşil hilalin bayrak· 
zane sahipleri cemiyetidir. tarinı en hisli yerinden iğneli-

Laboratuvar sahiplerı için ni- yordu. Sıra bana gelince: 
zamnamenin 3 iincü maddesi - Aziz üstat, dıye başladım. 

Görüyorsunuz ki tevazu göstl!r
tadil edilirk~p diğer eczacıların miş, baştan gövdeye yanı 
da mağduriyetlerine nihayet ve- akıldan mideye inmişsiniz. 
rilmelidir. 

aç ığın felsefesini yaptıktan 
Bu mesele hakkında bir çok Komalı 'arın zengin sofra arında 

genç eczacı ar hararetli müda- iştahımızı biledikten sonra tutu
faalarda bulunmuşlar, eczane yor biz ıere zeytin taoesile elma 
sahiplerinden Nizamettin B. fah- kabuklarından ziyafet çekiyor
ri aza olan bu eczacıların ni- sunuz. Bu söyledikleriniz e bi
zamnamenin tadil müzakereleri- zim gibi kocaınan insanlar değil, 
ne iştirak edem:yecekltrini söy-, kedı yavruları bile doyamaz. 
liyerek bu gibılerin saionu ter- Siz besi çaresi düşünmemişs niz, 
ketmelerini teklıf etmiş, bu sert bir perhizle insan ıktan 
teklif hakaret te akki edilerek açlık denilen korkunç ihtiyacı 
Nizamettin Beye şiddetle ' muka- kaldırmak sevdasına düşmüşsü
bele edilmiş, bu ara!ık gürültü- nüz · 
ler olmuş , kongreye iştirak Başlarken kurduğunuz felsefe 
edenlerin bir kısmı jçtimaı ter- sistemine göre böyle bir netice 

.... - ......................... ~ ... :.~~~ .. !.~... ketmiıler, bir kısmı müzakereye ye varmak zaten lazım görünü-
hararetle devam etmişlerdir. yordu. Bu noktada atışınız tam Tüccar yazıcılar ve kabz 

mallara hademei sairenin he
yete sokularak bunlara bir 
kethüda ve bir meclis ile üç 
aza nasbolunup cümlesinin 
kefaleti kaviyeye rabtoluna -
cağına dair şehremaneti alıye
sinden alman bir ilanı resmiyi 
neşretmiştik. 

Bunun üzerine matbaaya 
vürut eden bir kaç varakada 
bu teşebbüse izharı teşekkürle 
beraber kadın hizmetçiler ile 
esbabı hayır tarafından ahret
lik namile terbıyesi der'uhte 
edilecek bikes çocuklar hak
kında dahi böyle hır tt!şeb
büste bulunulsa da şu sokak
larda dilencilikle sürünen ço uk 
çocuk ı adınlar biraz azalsa 
insaniyete pek b liyük hizmet 
ve hizmetci arayanlara bır 
va ıtai sühulet olm·.Jş dacağı 
be an o1unuyor. 

Labor?.tuvar sahiplerinin asli aza 
arasma gırmesı kabul edilmiş 
diğer et::zacı lar için aynca bir 
takrir verilmesi kabul edilerek 
mesele kapatılmıştır. 

Bundan sonra idare heyeti 
intihabı yapılarak reisliğe Tokat 
meb'usu Hüseyin Hüsnü, ikinci 
reisliğe Enver, umumi katipliğe 
Ihsan Müeyyet. muhasebeciliğe 

Hüsey ın Hüsnü, veznedarlığa 

Ferit, aza.ığa Nizam ettin, Celal 
Niyaz , Z ya Nuri beyler intihap 
edi miştir. 

B nle;ce Ispanyol ~. 
Londra, 30 (A.A.) - Deyli 

Meylin istihbarına göre sabık 
hükumet zamanında İspanyadan 
çıkmış .veya çıkarılmış o!an bin
lerce l~paııyol büyük kafıleler 
ha1inde memleketlerıne dönmek
tedir. 

isaabetlidir. fakat körpe kuzu 
etleri camekanlarda sıralanan 
ve iftar hazırlıkları görülürken 
korkarım ki bu eski perhiz suya 
düşecekt• r) Sadri pirincinden 
yapılmış nefis bir pilav karşısın
da sütun sütun nasihatlern daha 
tesirlidir. 

Her ne ise doktarcuğum siz 
bu lafları, sayısız cepheli beşer 
cinnetinin kirnbilır hangi fas
hna ait hezeyan sayacaksınız. 
Burası sizin bi ıeceğiniz şey. Yal
mz sakın bize gücenmeyıniz. 

Rüyaya dargınlık, malumya her
kesi akıldan gayrı müsellah bı
rakır. Karilerden de bu acayip 
saçma hakkında af dilemiye ha
cet yok. Onlar Mazhar Osman 
Beyin huzurunda o duğumuza el
bette dikkat etmişlerdir. Üsta
dın huzuruna çıkanların makul 
konuşmadıkları ıse en büyük 
hakikattır. 

Cumartesi 
'"''"' gc.,;Ukl 1.)-

kulaklı, çifte gerdanlı, pebli~~ 
vücutlu bir zab ınuhtereaıclit• 
Ben doğrusu o çift gerdanın ~ 
çorbası ve tahin helvası . 

D 
Şubat 

1930 
teşekkül edemiyeceği kana•~ 
deyım. Evim Erenköyünde olu 
ğundan yazın her gün muhter
doktorun F eneryolunda~i 0.,k~ 
~ünlin • önünden geçerdim. J-11• 

defasında köşkün bahçesinO:-

iftar . 11',25 imsak. 5,31 
mükemmel bir sofra kurulu i~ 
Hem de üzerindeki yemekl 

Namaz vakitleri 
Sabah ·Üil• lklnd 

6.49 12.28 15 08 
4'ktam 

ı7.25 

Bugünkü ha va 

Yatoı 

18.59 

kıymetli Jahna ite tarhana çot' 
basına hiç benzemiyordu il 

Acaba yegane deli müteh,r 
sısımız « halka verir ta~ 
kendi yutar saıkımı » kaideJI 

Ha•• ekaerlyetle bulut hı haf f v•imur muh· 
temel ruıa•• cenup •ot kametinde mGteha•vi 

ne mi riayet ediyor? 
1.i 

W.ıı1111111ııııııııı11111111ııllllllll11111111ıııııınııı1111111ıııııııı111111111ııııııııııı11111111ııtlllllllt11111ıııııııııı111111111ıııt1lll11l11111111ıııt1.ıııııı1ııı 

j 

1 
I 
\ 
§ 
= 
) 
= ;g 

j 
! 
E 

i 
~ 

Müsabakamız 
Güzel gözler resimleri. 

tamamlandı 

Müsabaka kuponlarını 14 gün müddetle kabul 
edeceğiz. Bu 14 gün içinde matbaamıza müsabaka 
kuponlarile birlikte gelecek cevapları tetkik ede .. 
ceğiz ve doğru cevap veren kariJerimiz arasında 
kur'a çekerek kendilerıne çok cazip hediyeler 
takdim edeceğiz. 

Hediyelerimiz arasında 

1 - Muson müstahzaratından podra, lavanta, 
tıraş takımı, kolonya, losyon, sabon ... v. s. 

2 - Zenit gramofonu. 
3 - Bilek ve cep saatleri, 
4 - Gramofan plakları. 
5 - Yazı makines . 
6 - Altı tane fotograf çektirmek hakkı •.• 
7 - Sinema duhuliye karnelari ... 
8 - V AKIT ismini taşıyan bir hah seccade • 

v. s. v. s. 
vardır. 

-Okuyucu'arımız eksik nüshaları idarehanemizdeft 
her zaman tedarik edebilirler -
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Birinci devre sonunda 
takımlara bir nazar 

Futbol lik maçlarının birinci 
devresi dünkü Vefa-İstanbul Spor 
müsabakasile hitam bulmuş o!u
yor. Her şeyden e~vel . tabi~~ın 
şu müstesna müliyımetıne şuk-
redelim ki hiç bir oyunun. teeh
hürüne meydan vermemış ve 
Futbol heyetile beraber hepi
mizin yüzünü güldürmüştür. ~u-
bat ve mart zarfında da ay~i 
liitfil talie mazhar olursak bahtı-
yarlığımız bihakkın tam o!acak. 

Bu devre netayici bize müs-
takbel şampiyona tasnifi hakkın
da kat'i bir mana ifade edemez. 
Futbol sürprizlere en ziyade 
müsait olan bir oyundur. Çok 
defa en kuvvetli bir takımın 
zayıf bir rakip karşısında muvaf
f akiyetsizliğe uğradığı, çok defa 
birinci kısımda en sonlara kalan 
bir ekipin yüksek oyunlarla 
ikinci partide mevkıini ıslah ve 
tarsin ettiği görülmüştür. Fakat 
ne kadar olmasa gene bu neta
yiç, ati hakkında tahminatta 
bulunmıya ve bilhassa her takı
mın şimdıki vaziyetini tetkık 
ve tenkit etmiye müsaıt kuvvetli 
birer delildir. Biz bunlara isti
naden düşüncelerimizi karilerı
m ze arzedeceğiz. 

I- enerbahçe bu devre tasni
fınin en batında geliyor. San 
Jacivertl ler bu sene oynıyacak-
lal'ı rolün ehemmiyetini takdir 
eci~~elC ta ağustostan itibaren 
sıkı ve muntazam bir idman 
takıbine başlamışlar ve lik maç
ları başlarken tam formlarını 
iktisap eylemişlerdi. Hassatan 
Zeki pek ziyade çalışıyor ve 
takımını galibı. ete erıştirmek 
için bütün işlerini bırakarak ek
zersizlerden hiç birini feda et
miyordu. Bu sayin neticesi, mü-
kAfatı meydandadır: Fener bi-· 
rinci takımı bütün maçları kaza
narak 1 S puvanla, Fener ıkınci 
takımı da, noksan takımla çık
tığı bir müsabaka müstesna ola-
rak, 13 puvanla biriocilık mev
kılni işgal ctnıişlerdir. 

Birinci takım, heyeti umumi
y~si ~t~b~~ile, sen<:nin en iyi te
ıekkuludur. Muhacim hattı seri, 
seyyal ve fı~satçu oyunculardan 
terekküp edıyor. Hepsinin şutu 

uvvetli ve bir dereceye kadar 
Jiyazi müstesna olarak top kon
trolu mükemmeldir. Buna mu-
kabil bir ok gibi kaleye inen 
bu sağaçığın gol çıkarma kabi-
liyeti 0 kadar büyüktür ki bu 
hafif noksanı kolaylıkla affolu
nabilir. Zekin n tam formunda 
olarak ortada oynaması bu hatta 
azami kabi ıyetini ver~e~te~i~. 

Beşiktaş ve Vefa gıbı bınn-
ci sınıf takımların 5 golle 
mağlüp olması, Şııt maçın~a 
lstanbul Sporun ayni akıbete ug
ranıas1 ve hususi müsabakalarda 
karşılaşan her t min 8-10 sar 
f~rkla Yeni ,. ,..qi bunun en barız 
bırer delıli 
Buna haflJl. r 'de ilave edebiliriı 

F'lh - ... rı ı akika Cevat Sadi Ziya hattı 
Eevcudun en i;ilerinden biridir. 
f n sıkı oyunlartia bu üç genç 
orvetlerini muntazaman beslemiş 

ve hanm akınlarını sühuletle 
tevkif etmiştır. Gol adedınin 
fazla olmasında muhacimler ka
dar muavinler'n de hissesi vardır. 
h )' ~lnız müdafaayı Kadri eski 

a ını buluncıya kadar bir .ız 
:ıayıif addetmek zaruretindeyiz. 

Kaleciler tamamen muvaffak 
olmuşlardır. 

Elyevm bu halde bulunan 
Fener birinci takımı, müddetleri 
bitmek üzere bulunan bazı oyun-
cuların da iltihakile, ikinci dev
re&e daha ziyade ıktisabı kuv
vet etmiş olaca~tır. İdmanlara 
bir hafta bile fasıla verilmeden 
devam edilmekte olması Fener
bahçenin 3 puan tefevvukunu 
ko!ay kolay elden kaçırmak ni-
yetinde olmadığına sarih bir 
işarettir. 

Galatasaray bu sene kendini 
bir türlü toplıyamamıştır. F ene
re karşı idmansız çıktığı söyle-
nen bu takımın iki buçuk ay 
sonra Beşiktaşa karşı daha çok 
fena bir oyun oynadığına şahit 
olduk. Bunun en esaslı sebebini 
takımın fena teşkil edilmesinde 
aramak icap eder. 

Fikrimizce Kemal, Latif, Nec
det, Rebii, Muslih hattı arala
rında tesanüt tesisine imkan 
olmıyan ve sayı çıkarmaktan 
daima izharı acze mahkiim 
bulunan bir hattır. lt~inci takım
da mükemmel oyunlar oynıyan 
Leblebinin neden dclayı el'an 
birinciye alınmadığma hayret 
ediyoruz. Necdetle Latif şüphe 
yok kı biraz müddet istirahate 
muhtaçdırlar. Buna mukabil 
muhacim hattı, diğer bir gaze-
tede de yazdığımız gibi, Kemal, 
Rebii, Leblebi, Kemal Faruki, 
Mua ih tekline kalbedi.erek en 
müsmir bir hale getirilebilir. 

Galatasaray müdafaası da eski 
ve meşhur kuvvetini bugün 
haiz değildir. r~ :hat bir türlü 
formunu bulamıyor, sol haf mü-
k~mmel ~ru~larına rağmen 
agırdır, serı hır açığı müşk ü-
latla tevkif edebilir. Müdafiler
~~n M tat fazla ç~lım seydiği 
ıçın o mevkıde tebhke i addolu-
nabilir. Ulvi gıttikten sonra 
onun yerını dolduracak bir 
kalecı bulmak kabil olmamış
tır. 

Maamafih asıl gördüğümüz 
kusur heyeti umumiyede - haydi 
bir ecnebi tabirini kullanalım-
bir rüzgar noksanıdır. Mısır 
tampiyonuna karşı o müstesna 
oyunu göstermiş olan san-kır-

mızılılarda bu sene bir azim 
fıkdanı, bir halsiı.Jik, adeta bir 
tevekkül nazan dikkati celbe-
diyor. Zannedersiniz ki takım 
bütün oyunlarını « mağlup » 
oynamaktadır. 

Sahaya her çıkışında celade
tini takdir ile karşıladığımız İs
tanbul şampiyonunda bu ruhsuz
luğu gidermek, bu neşesi:ıliği 
silmek kulüp müdiranının en 
müstacel vazıf el erinden biridir. 
Kulüp münazaaları, parti müca
deleleri futbol takımından uzak 
kalmalıdır. Buna muvaffak olu
nur ve timde lizımgelen ıslahat 
yapılırsa, Mitatın müfarakatıne 
rağmen, gelecek devrede çok 
iyi neticeler istihsali kabildir. 

Beşi~taş h.er sene lik maçlar
rının bıdayetınde Fener için de 
Galatasaray için de tehlikeli 
bir rakip olarak görünüyor. Ta· 
kım, bir antrenörün nezareti u • 
tında muntazam bir idmana ta-
bidir. Oyuncuları gençtir, dinç· 
tir, bilhassa canlı, lüzumundan 
fazla canlıdır. Çok ça ıştıkları, 
kendilerini tu'' etli bu.duklara 

Yunanlılarla 
Yunanistan futbolu hakkında 

neşrettiğimiz makalenin iki 
memleket arasındadi ıpor mü
nasebatına taal ük eden kısmı , 
gazete muhabir eri tarafından 
telgrafı~ Atinaya bıldiril~i~ 
ve Pötns, Elefteron Vima gıbı 
büyük gazetelerce hararetli 
neşryata zemin ittıbaz olun
muştur. Yunan matbuatı spor 
temaslannın bir an evvel bala
masım pek ziyade şayanı arzu 
bulmaktadır . 

Yunanlı ların ecnebi takımlara 
tcmaslan munta:ıama.D <1 1"ıam 
t di vor. Bizden malum ı ~ ait 
a.tında ret cevabı aıao L .... ..,0 ra
dski ku.übü Mısırdan avdet 
ederken Atinaya u;ramıt ve 
Apollonu 2-1, şampiyon Panati
na kos takımını da 3-2 mağlup 
etmiştir. Bu neticeler Atina 
kulüpleri iç n çok güıe.dir • 

• 
Bu sene Yunanistanda ıpora 

pek büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Neşrolunan bir 
kanun belediyeleri ber kaza 
merkeıinde bas t fakat i~e yarar 
bir saha ınşasına mecbur tut-
maktad>r. Hükumetçe bu işe 
pek büyük bir meb ağ tahsis 
edılmiştir. 

için galebeye pek kolaylıkla ve 
bütün ruhlarile itirnat ediyorlar. 

Fakat küçük bir aksilik, bek
lemedıkleri sırada yenen bir gol 
bu ruhu derhal kırıyor, söndü
rüyor. Fenere karşı 5-0 mağlu
öiyet böyl~ bir PJJnliin tesirile 
vuku bu muştur. i.' 
Takımın muhacim hattında iyi 

oyuncular bulunmakla beraber 
gol çıkarma kabiliyeti kafi de
recede inkişaf etmemiştir. Bu 
no~san, pek tabii olarak, 1ı uvvetli 
ekıpler karşısında kendisıni da
ha ziyade bısscttiriyor. Santrhaf 
Hüsnü birinci derecede bir 
oyuncu olmakla beraber çok 
asabi ve favle faıla tneyaldir. 

Sinirlendiği vakit ise takımı 
için bir kuvvet olacak yerde 
bir sebebi izmihlil o uyor. Ayni 
tenkidat sağ haf hakkında da 
söylenilebilir. Miidafaada oynı
yan iki oyuncu iyidirler, fakat 
henüz genç ve tecriibeıizdirler. 
Osman bazen iyi bazen fena, 
bilhassa yerden ıutJarda biraz 
zayıf ... 

Maamafih heyeti umumiyesile 
Beşiktaı takımı ııı~mleketimizio 
en yüksek ckiplerınden biridir. 
Fenere kartı yeoildikten sonra 
Galatasaraya k•rtı oynadığı 
gilzel oyun bunuO en bariz bir 
delilidir. 

Vefa ve İstanbul Spor.. En 
kuvvetli hasımlar& ' en gilzel 
oyunlara mukabele ettikleri hal-
de bu ilCi kulüp birinci devrede 
iyi neticeler istihtal edemedi er. 
Şampiyonanın ,on_ kısmında 
mevkilerini daha zıyade ıslah 
etmelerine intııar olunabilir. 

Beykozun halirıe bakarak mil-
teessir o'mamak kabil değildir. 
Ne oldu? Hangi kara. k~di geç~ 
ti de yazın Fener bırıncı takı.m· 
ile maç nül yapaa bu tım, 
ayni idare altında, ayni oyuncu
larla oynıyarak bu kadar fena 
neticelerle karşılattı? Bu bir 
sırdır ki ikinci devreden evvel 
halline ve takırnın Beylfoı: gibi 
eski bir klübümüzün şerefile 
mütenasip bir bale getiri'mesine 
blltün spor meraklılarile bera
ber şiddetle intizar ediyoruz. 

Menemeni Zade 

/1.uvaf/ak 

Dü~kü futbol maçları 
Birinci kiimede Vefalst. Sporu (1 - 3), ikinci 
kümede UsküdarSüleyınaniyeyi (1-0)yendilec 

Vefa - • /sfanbul Spor maçıncla heyecanlı bır an 

Dün lstanbulun . iki futbol 
sahasınd ada ali\ca ile karşılanan 
müteaddit futbol maçları yapıl: 
mışbr. Kadıköyündeki Fenerbahçe 
stadında ikinci küme lik maçla-
nna devam edilmiş ve bazı hu
susi karşılaşmalar o!rnuştur: 
Sabahleyin Fenerbahçe üçüncü 
takımı Şişli Terakki l ı sesile oy
namış ve 4 - 2 galip gelmiştir. 
Bundan başka gene Fen erin 
dördüncü takımı da Atlas takı
mını 3 - 1 yenmiştir • • 

İkinci kUmenin·lik maclMı bay .. 
lı heyecanlı .Qluıuş Ü~üdaılA 
Süleymaniye oynamış, Usküdar 
ikinci takımlarda 5-1 birinci ta
kım oyununda da 0-1 galip gel
miştir. Bu maçtan sonra sıra 

Fenerbahçe ve Beşiktaş , takım
ları arasındaki dostane maça 
gelmiştır. Fakat her iki · takım • 
oyunculan da tam olmadığı 
için müsabaka karışık takım
Jarla yapılmış ve karş~lı~lı Y.apı
lan altıtar sayile bitmışbr. 

Günün asıl mühim futbol ma-
çın3 Stadyum sahne ~J!°uşt~r. 
Dün de yazdığımız gıbı lstan
bul Spor ve Vefa takı.m a~.ı a.~a
larmda birinci devrenın dordun
cü ve ,beşincisini tayin edecek 
olan mühım maçı oyu~mışl~rdır. 
Sabahleyin yapılan ıkıncı ta
kımJar karşılaşmasında tarafeyn 
iki ikiye berabere ~a.lm~şlardır. 
Öğleden sonra bırıncı takım-

lar arasında yapılan müsabaka 
çok heyecanla ?}muştur .. Maçı 
Sedat Rıza B. ıdare etmış, ta-

kunlar şu tertiple oynamışlardır. 
Natık l Vefa ] 
Halil HaJTı 

Refık Sami Eaılo 
Seyit Muhıeıeın Gut Se,.El elm 

Eaıln [ lat. Spor ) 
Alt Sami 

Yuauf Haaan Abıret 

Ncnat fahrl Orhan Sefa Sallhattln 

Oyun alaka ile takip edilecek 
bir şekilde cereyan etmiştir. 

ilk dakikalarda İstanbul Spor 
bir korne ataşını hüsnü istimal 
ederek ilk sayıyı kaydetmiş ve 
müsabaka mütekabil gayretlerle 
bu netice bozulmadan birinci 
devrenin nihayet ni bulmuştur. 

İkinci devrede Vefa ağır has
mı ya başlamış ve üç sayı yapa
rak' maçı 1-3 galebesile bitir
miş\ir. ·Bu suretle ikinci devre 
maçları nihayet bulmuştur. 

Takımlann puvanlarına nazaran 
vaziyetleri budur: 

Fener bahçe (15) puvanla bi
rinci. Galatasaray ve Beşiktaş 
(12) şer puvanla ikinci. Vefa 
(9) puvanla dötdüncü. Istanbul 
Spor (7) puvanla beşinci. Beykoz 
(5) puvanla altıncı. 

Ankarada fütbol 
Mıntakamız, Hk maçları mü· 

nasebetile bir kupa koymuştu. 
Bugün yapılan final maçında 
çok güzel bir oyunla lmalib 
Harbiye takımı Gençler birli
ğinı ikiye harşı dörtle yenerek 
kupayı kazanmıştır. 

Galatasarayın senelik kongresi 
Eski idare . heyeti yeniden seçildi 

Galatasaray 
kulübü dün 
mektebin kon
ferans salonun
da senelik u
murni kongrc
aini aktetmiş • 
tir. Saat 10 
buçukta baştı
yan içtima 12de 
bitmiş ve neti
cede eski idare 
heyeti aynen 
ipka edilmiştir. 
Yalnız muha
sip Adil Giray 
B. iş le ri nin 
çokluğu hase
bile istifa ettiği 

için muhasipliğe 

Galatasara11ın clünkD kongr~Inden bir içlıma 

Suat B. intihap edilmiştir. 

• 1 
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Zampara Kırat 
IBu aktam 
1 - aınemaıar ~ 

k - KalyOltro 
Etuval - Konfettt 

MEMLEKET HABE~LERI 

İzmir ticaret mektebinde 

~::::::::::::::::::::::::::=:n--~ Alkazar - Ceben ..... firar Bir talebe vuruldu Gözde millete kaça mal olmuştu Ln nburg - Ölüm perisi 
E r- Aı;. ~ 
l\: !ek -Ntıhun gemlsl lmir ticaret mektebinde feci 

bir hadise olmut ve bir talebe 
kazaen tabanca ile YUnılmutfur. 
Carih talebe Bumanede mukim 
Konyalı koym tilccan ve celep 
firketi mlldllril Hacı Mehmet 
beyin otlu lı.an efendi, mecruh 
ile Karııyakada Halim beyin 
oğlu SGleyman efendidir. Taban
ca YUrUlamndır. 

mi.şti. Hoca dene ge 
yanındaki arkadaşına göst 
arkadqı muayene için alaPfi 
kalaşımşlar ve Süleyman 
caya geri alırken tabanca 

mışbr. KWJun zayallı 
kamım Ye bağınaklarılll 

On beşinci Luinin keyfi uğruna gözdenin, 
millet kaıasindan senevi aldığı para 
50,000,000 Türk Jiraıını buluyordu · 

Opera - KorAD 
k - Bahriye talebeled 

Elhamra - Çılgınlıklar ....a.o 
Milli - Son çarlar 

O senenin martında Vanduyer 
laraJdan "Grönel,, Kumandanh;ı 
ile o memuriy~te ait olan ytız 
bin frank maktu bedeli aldı. 
Vanduyer Madam dö Pompadu
run adamı idi. 

1749 da Madam dö "Pompa
dur" " F ontenblo ,, da bir otel 
iıtedi. Kıral bunun için markize 
yüz bin ekn verdi. Ayni 1e11e 
kıraldan " One • f8toıunu talep 
etti. Burasını " Kreai ,, ye ilive 
etmek istiyordu. On bqinci Lui 
dört yi1z bin frank daha ihsan 
etti. 

1750 de "Beld ,, ciYanndaki 
"Bremboryon " ıözdenin have
aini celbetti. IKu'al burasım da 
satın aldırdı. Şatonun bedeli ve 
tezyini millet kasumıi. iki yOz 
bin franga daha mal oldu. 

1751 marbnda madam da 
"Pompadur,, kendini gaııimete 
garkettikten sonra babam " Pu
ason ,, u dOfftnmiye bafladı. 
" Marinyi ,, ma ikinesine göz 
dikti. "La Perone ,, bu malika
neyi " Senkom ,, a miras brak
mııb. Kıral malikineyi aabn 
aldı. " Senkom ,, a ıenevl on 
bia "livr,, lik bir irat bajlatb. 
Malikine " Puason ,, efendinin 
malı oldu. 

DQJW-ei•.I., 1752.ı.. u Lıe 
si ,, civarındaki " Sen Remi ,, 
çiftliğini istedi. Bu yeni arazi 
gözdenin servetine yalnız on 
iki bin frank irat temin ediyor
du. Fakat ayni senenin 24 tem
muzunda kırat, "Kompiyen., de 
bir otel sabn alabilmesi için 
Oç yllz bin &ank verdi. [ Otel 
kıralhk devri ricalinin oturduk
ları konaklara denirdi.] 

1753 te kont "Dewa,, nllD 
Par iste Sentonore caddesindeki 
mubtqem konağı Madam dö 
"Pompadur,, un hofUD& Kitti· 
Madam bunu imala aö1leyince 
imal l nisanda konajuı aabn 
alınması İfİn 500,000 livr verdi. 
Madam d& "Pompadur,, konağı 
kendine layık g6rmeditinden 
tamirat ve tesisat yapbrdı; bu
Da da 500,000 Jivr gitti. O vak
te kadar sabreden Parisliler 
artık buna dayanamadılar ve 
gece esnaııncla otelin dıvarla-
nna tarttı ttırlO yuılar yazdılar. 
"Orospu kan,, mn hanım do
yurmak için aç bülaç ku ter 
içinde çalışan millet erteai ~il 
fazlaya vardı. Otelin bahçesinin 
büyütülmesi için timdi Şamelize 
tesmiye olunan "Saray meyda
nı,, adan bir miktar kesildi
lin• g6rthıce toplandı Ye çahtan 
ameleye temiz bir dayak çekti. 

G&zdenbı Pariate, F ontenblo 
da Veraayda Belvtı de alllllf 
olduju otellerin kaça mal oldu
ğunu uzunca tahil etmek milf
ldll olur. Bu otellerin bu mali-
klnelerin bir ta11ai bir pren.ı 
itma edebilirdi. Madam d& "Pom
padur,, un aeneti bu aaretle 
hesap edilemiyecek bir dere
ceye gelmişti. 

Markizin kltiplerinden biri 
Madam dö ., Pompadur ,. UD 

meaarifini göaterir bir defter 
tutmuştu. Ablifın eline geçen 
bu defterin 6zerinde fU aabrlar 
yazılı dar: 

., Madam Jamarlriz da Pom-
padunm 9 E,111 1145 w. ıs 

nisan 1764 de devam eden 
zamanı saltanabnda yapılan 

meaarifin listeaidir.» 
Kitip « mebani » la•mda 

Atideki muraflan kaydediror: 
Kreai - Hali hazırda Orelu

var da bulunan bir f&tO 1748 de 
650,000 livre mal olmuştur. 

Fer ah - Çareviç 
Hilil - Manolesb 
Asri - C.nbaı.ane km 
Alemdar- T ahtelbahlr 44 
Fransız - Macar '"dası 

Ttyatrolara 

Dartllbedayi -T enlıı; akan nehir 
Bar ve MO.zlkholler ı 

O sabah evden çıkarken ta
mir ettirmek için babuınm ta
baacuam almıt, mektebe setir-

miftir. Süleyman efendi 
duldan sonra fedaklr 
mlf ve vurulduğunu 

istemifsede bittabi 
olamamııbr. 

Oney - Kresi civanndadır. Garden - Mezeyi baleti. medgi-
A)'IU ıene 14000 ime aabn Yeli dnetl. Teni Turrey Konyada havalar lzmirde tütün has 
almmıfbr. Markiz burumm ima- Makaim - Mıya Pol. Reka Bati 
n için yedi senede 3,288,483 dnetlerl, Marrey trio Belediye sokakla.rı ile mücadele 
livre aarletmiftir. Jt1 et Jtrarden l / 

Luael - Venay kapıauıda Mulen Ruj- Karrts trto, Kalada Memlek:! u.re?~ ol- lmıir havaliıinde tn 
malikine 1749 da 260,000 line Ttlrkuvaz ~~ym= '&':' dutu gibi Konyada da baYalar anz olan hastalıkla m 
aabn almmqtır; iki 11e11ede Samıdof dOetl iyi gitmektedir. Belecliıe ıokak-
bu malikAnenin ihyuma 68,114 l~!!!!!!!!!!!i!iii!!li!!!!!i!!ii!ii!!i!~!!!!!!ii!illılll lan mlamaktadır. Bu halin 
lira sarfedilmiftir. 1e11elerdenberi görillmediği kay- neticeler vermlekt-. 

Ermitaj - Venay parkuıuı RADYO decllliyor. Yıolmz bir kasım zürra mO 
bir koçtık parçaaa iizerinde İDfa Afyonkövlüleri avda.. için yapılan masrafın ken . 
olUDmUftur. Burunu lural 1748 BOmytlk, ~ (Valat) - Kaza den alınmasına razi olma 
de vermiftir. Ermitajın illfUI Bugünkü proğram merkezine tabi 12 kay halkı, nnı villyete bildirmiıler, 
288013 livre mal olm............ 'llW'.anlh kay bllflDll darcler domuz 

...,..... .ı·Jıu ----•- rtile bıu&- k• 1.11.1 te meıeleyi ait olduğu 
BelvD - Sen kenannda ve Saat vunua& 11 u""" uJıwer 

I.S0-14.5S ÔğJe konseri dren amıa çıkblu. letlere bildirmiftir. 
Sevr Ue M&don arasında inıa ŞttJtgarl 
edilmiş bir 1&todur.. Karaim 13•15 Rich&rd Tavber ıagannl 
markize verdiği arazi tlzerinde ediyor. 
mimar "Marinyi,, tarafından illf8 Madnt 
edilmiftir: 2,529,927 line mal 45. Çan sesleri. Opereanusiki. 
olmufhır. Praf 

Madam da "Pompadur,, , 0 Ver- M l!.l 5 Ulikl. 
aay" da kıralm Yerdiği arazi ı 7.30 Kon1er. 
Oıerinde d. hir kan,lc iaı• at- v_.,.,.,a 
Mf~k21.0,844 it.re *rfetmişti. ıs. ıtu ani tytn 

11 Kompiyen ,, deki konağına 24. Danı musikisL 
1750 den 1758 ze kadar 39,242 Viyana 
livr aarfettl, 1753 te 11fonten- 16.50 Kadın lenfoni ortestreslnln 
blo,, da 216,382 livre mal konseri Bacb, Boccherinl, 

Haydth F. Şuben 
olan bir Ermitaj,, İDfa ettirdi. 18.45 jyüklere, kilçlitlere masal. 
Pariate 730,000 livre Evrö ko- !9.15 t ıran ve Alman halk 

natuu aldı ve bu konağm tadili "'kılan. 
için 1754 te 95,169 livr aarf- !'::~~ ~=·konseri. Fnnz Se-
etti. harın "Tebessüm diyarı. 

Ayni defterde Madam da ıaaıindeki romantik opere-
Pompadururun dini müesseseler- retiJldcn tango : • Kalbim 
le alakadar olarak onlara olduk- senindir.. ve başka beste-
ça mlllıim mebaliğ tahaia eyledi- tArlıınn nıuhtellf eserleri. 

ği g6rGlmektedir. 
Defterin diğer bir kıammcla 

Madam dl Pompadurun 9 eyl81 
1745 ten, 1764 mart gayesine 
kadar her ay aldığı kaydedilmlf
tir. iptidasında markizin ayhfı 
2400 livr idi. 1746 dan 1749 a 
kadar ayda 30,000 livre kadar 
aidatı olmUfbır. Sonra kıralm 
muhabbeti azalDllf ve aylık 3000 
livre dOfm'iftllr. Ayni suretle ir
tibatlarımn ilk HDelerinde Ma
dam dö Pompadur kıraıdan he-
diyeler ahyordu. 1747 de 50,000 
lin, 1749 da 24,000 livr almıt 
daha sonra ise birtey almUIUfbr. 
Hoppa markiz biltçeaini tevzin 
için kumar oynar Ye bazen de 
mllceYherat aatardL .. Marli,, de 
15 mayıs 1152 de kumarda 9120 
livr Ye ayni ayın 31 inde 28000 
lin kazandı. 1760 ta inci bile
ziklerini 12960 livre aatb: 1761 
de aattatı mllcevherat 9000 Hn
lik tdi. 1762 de kumardan ve 
mllcevher satmadan 20,489 liw 
kazandı. 

Defterde madam dl Pompa-
dunm emvali menlmleaile meba
niden pyri meaarif te turih 
eclilmlftir; bunlar: 
Gümüş yemek tabmı 
Al un ,, ,, 
Küçük eğlenceler masrafı 
Kilct masrafı 
Kırat'tn seyahaderi ve 
pqcalcr 

SS7,000 Un 
150.000 • 

J,.388,8Ö7 • 
3,604,800 • 
4.005.900 • 

Hlzmetci ücretleri 
Hibeler 

1,168.886 • 
~4,000 • 
i94,000 • Doksan setiz tutu itin 

akçe ihtiyati 
f:lnıas dolu bir oıabfaza ~1683,000 • 
işlemeli taŞ koleksiyonu 400,000 • 
Eski lake parçalar 11 J,945 • 
Antika porsölenter 150,000 • 
inci mttbayusı 60,000 • 
Sofra takımı çamıın Kresiye600.000 • 

• • ,, diterlere 400,32S • 
Elbiseler 350,585 ,, 
Matpak edevatı 66.J7i • 
Kütüpane 13,500 • 
Yanındakilere hediY• Olarak 760,000 • 
Fılwaya 150,000 • 
Kapıcılara J 00,000 • 
Pedednln borçlaflll& 400AOO • 
Tablo mübayaası 60,000 • 
Mum masrafı (J 9 senede) 660,000 ., 
Mahrubt ı 20.ooo • 
Kısrak, araba, sedYe, binek 
hayvanı J,800,000 • 
Ahır masrafı 1"°°9000 ,. 
Ev halkına forma i~ ., 

Defterin 110ounda madam d6 
pompadarun 19 .-elik maarifi 
hesap edilmiftir. Bu masarif 
36,294 ,140 livre balii olmak
tacllr. Yani ~zde hazineye .... 
nede 2,000,000 livre mal olu
yordu ki, bu miktar 6,000,000 
&ank veya frangın bugtınkl pi
yasasile 50,000,000 Tilrk liruı 
eder. Bir milletin hazlneainden 
her s ne muntazaman SO milyoa 
lira çekebilmek depıe Jf ğidin 
kin olmadıjı gibi ba 10yjuna 

a deifDI• mWet dayanamaz! 
(&ı.cı) 

yl tatbik ederek ~ bet dakika 
mqgul olmanız kafidir: 

1 
2 
3 
4 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

D6nkl bulmacamızm 
halledilmif teki 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

s lt:.=:!1--·ı=:.ı-t-ı 
6 
7 
8 
9 
10 

ıı._-.lii&i 
Buganklf bulmaU1mız 

Soldan at• ve yukardan qaja: 
1 - Tereciye aatılmıyan fey [4] 
i - Bir nevi balık [6] 
3 - Teneffüs ettilimlz fCY • [4], 

ceriha [4] 
4 - Nokta [2], talak [5} 
3 - Bir cins kumaş [5] 
6 - Mesleğimiz [l 1] 
7 - Bit sesli &eki sessiz iki kelime [ 4], 

hazin [2] 
8 - Nev [4], sevimli [4] 
g - Utanç [2], inanış [4] 
10 - Cıezvenln arkadaşı 1(6] 
il - ibadete davet [4], klin [4] 

.............................. 
1 23 N ISA N i 
1 " ÇOCtK HAFTASI ,,nın 1 
1 ilk gllnUdr. İ .............................. 

Hamle siyahlarda: 
4 hamlede siyahlar mated 

Geçen nftshamızdaki p 
min hamlesi siyahlarda idi. 
hih o1unur. 

OLÜM 
Meclisi umumi beldi --

mOtaahhit Fmin b4Jyin m 
genç mimarlanmızdan Mu 
bey dftn Suadiyedeki ha11 
Oç senedir devam eden 
hastalıktan kurtulamayarak 
etmiştir. Cenazesi bugtbl 
den sonra Uç.te kaldınlarak 
raya cedit mezarlağı 

lecektir. 

Davetler 

ihtiyat zabıtle 

Şubemizde mukayyet • 
ihtiyat zabitan, memurid 
mensubini askeriyenin 
930 yoklamalanna bati . d 
Binaenaleyh ıubatın 1 111 

nünden nihayetine ~ada 
bulda bulunup şubeye 
bulunanlar bizzat, 
bulunanlar mahalli 
ıubelerine ve ecnebi 111 

bulunanlar dahi mahalll 
derliklerine ikişer 
mtiracaatle kayıtların• 
lan, keyfiyeti birer 
mektupla şubeye 
illa olunur. 
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Meçhul 
asker 

tiiJti~•0t;l4]fl Erzurum oyunları nasıldır 

Tefrika 

102 

Yazan 
Ziya 
Şakir 

Seyrisefain 

Sabri Beyin köşkünde son taam .. 
Mtrkn accnıcıl: Galatı KöprU bıııodL 
S.yoalu 2362. Şuha awııest: Mabmu· 

dıye Hanı •ltındı lııanbu\ 2740 

Antalya postası 
( ANAF ARTA) vapuru 2 

Şubat Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum Rados, F et
hiye, Fini.~e, A~talyaya ş-ide
cek ve donüşte meıkur ıske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
~ariı, Sakız, Çanakkale, Ge
liboluya uğrayarak gelecektir. 

Bey boynunu bükerek : • Ne yapayım bir 
çok aradıktan sonra çuval dibinde bulduğum 

son tarhana •••• dedi 
Doktorla karşılaıbğımız zaman 

ıana iki şeyden bahsettik. Birin· 
cisi· lstanbulda yeni kanşıklık 

' olmuı ve kabine tekrar tebed· 
dlll etmlı. Bu; yalan.. ve tama
men yalaumıf. ikincisi; Edirne 
matbaalannın birinde ( Ttlrk 
Ocağı) namı altında küçilk bir 
risale tabettirilerek ehallye ve 
ukerlere tevzi edilmiı. Henfiz 
görmediğimiz bu risalenin miin· 
dericab, (faydasız yere Türk ev
lltlannın kanını dökmek ve 
ocaklarını söndürmekten se, ar
bk bu müdafaa hayabna niha
yet vererek Bulgarlara teslimi 
silah etmek) tavsiyesinden iba
retmiş. Fak at asıl mühim nok
ta; bu risalenin bir zabit imzası 
taşımakta olmasıdır. Bizi çıldır
tan bu havadisi doktor da iıit-
111iş, Fakat buna ımkin vereme
miş. Maalesef, bir hakikat olan 
bu mesele, doktoru da bizim 
kadar endişenok etti. 

Artık anlıyoruz ki onlar; o, 
,ntsüs ve kansızlar, son koı
Jannı da oynamak istiyorlar. 
Şimdiye kadar perde albnda 
oynaıpak istedikleri oyunu, per
deden bir parmak yukan çıka
nyorlar. Şu halde... Bunlara. 
anhyacaklan gibi bir dera ver
mek lüzumu icap ediyor. Bina
enaleyh; bu ders, verilmelidir .. 

* Akıam ezanı okunurken köı-
ke a't'det edebiklim. içeri girer 
girmez, ılık bir sıcaklıkla bera
ber tatlı bir tarhana kolauile 
kar,ıJiıbm. Bu koku bana, bir 
sevgilinin muattar sinesinden ta
pn kokudan daha cazip geldi. 

. - Ne o Sabri bey.. bu ak

. pm ziyafet var galiba .•• 
Sabri bey, mahzun mahzun 

içini çektikten sonra cevap ver
di: 

- Bugün eve gittim eYlldım. 
Kileri falan araşbrdım. Torbanın 
dibinde kalan bir avuç tarhana
yı aldım getirdim.. kilerin son 
artığı ..• 

- yani bizim de ıon çorba
mız ... 

Sabri beğle uzun uzun gö-
riiştiikten ıonra, poıtumuzua 

tizerine uzandık. Gece, zifiri ka
ranlıktı. Sobanın ıon odunlan, 
hafif bir çıbrb ile yanıyordu. 
Akşama doğru bizim batarya
lann dütmana açtığı gürllltülQ 
bir ateşe, timdi dilfm&D da. mil. 
'kabele ediyorau. Bazan, sıper
le~ ve bataryalan aşan mer
~ıler, ıehrin üzerine doinı 
ı rükleniyor .• 

de(. Mevkii nıUatabkem) in U.tün· 

ıar~p~~~ 1. •• ) diye patlıyan 
ıslıkların erın sadası, rüzginn 

a kanıarak ıönüyordu. 
Sabahl . 19 ıubat 

kar ı:.hıneyın erkenden itfaiye 
argu a gitt"L G" ... . • n . b t iL ıttigım1Ze 

e ısa e etrn. . ( T ) 
ile hi b. ışız. llrk ocaj'ı 
hald ç ır rnlbıasebeti olmadığı 

e o mukaddes bili 
perva ve bill namı 
ittih . ar ve baya malke 

u etmıı olan bu mefsedet ve 

ihanet mecmuuı hakkında ala· 
ca;ımız malfımab aldıktan •e 1 
ıöriifeceğimiz ıeyleri görllıtük
ten sonra mühim bir hadise ile 

k&J'fılqtık. Bunlan sırasile yua
yım: 

E ffell : ( Tftrk ocağı ) realet
nameıi... Bunun muharriri, ağır 
topçu :zabitlerinden mülazımı 
evvel lsmail Hakkı Efendi ismin· 

de bir.. bir.. bir - bilmem ne 
nam vereyim ? bir mahluk imiş. 

Ve bu mahluk ta i ( haliıkiranı 
Yatan ) gurubu mensuplanndan 

imif. H•lbuki ... 

Halb~ki bu adam, kendi ya
zısını bıle dUza-ün okuyacak ka-

dar gözden ve itittiğini anlıya
cak kadar bile kulakdan nasi

bedar değilmiş. Ve binaenaleyh ..• 

lsmail Hakkı efendinin ismi de 
mecmuanın ismi gibi bir maske
den ibaretmiı. Risalenin muhar
riri ve hakiki naşiri büsbütün 

bqka imiı. Risalenin mündere
catına gelince: Harbı hazınn mü
ıebbipleri, İttihat ve Terakki 

erkim imiı. Lüzumsuz yere aç
tıklan bu harp ile türk evlit
lanm beyhude yere kırdımıak 
ve ttlrk ocaldaruu 86ndOrmek 
gayesine hizmet ediyorlarmış. 

Edime kalesi, ne kadar müda· 
faa edilirse edilsin, nihayet bir 
gün olup tealime mecbur ola

Trabzon bir inci postası 
( CÜMHURİYET) vapuru 3 
Şubat Pazaıtesi 12 de 
Galata rıhbmından hareketle 
İnebolu, Samıun , Gircson , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Paıar iskeJe
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu ' Zonguldağa .. ' 
ugrıyarak gelecektir. 

Hareket gUnn yOk kabul 
plunmaz. 

İzmir - Uersln sürat postası 
( MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 4 Şubat Sah 12 de 
Galata nbtınıından hareket
le Çarşamba sabahı İzmire gi
decek ve akşamı lzmirden 
ha"re~etle . Antalya , Aliiye , 
Mersıne gıdec~k ve dönüıte 
Taşucu, Anamor, }.laiye, An
talya, Ku~adası, lırnire uğn
yarak gelecektir. 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

~ad günleri idare rıhtımından 
a kalkar. 

cakmış. Fakat o teslim gun.. u, 1 "'=r-.:-.... ::-.::---.. :~··· .... ı·::::::·················-ın· =····-·==······===·········= =······==·················. :: 
Bulgarlar inaafıızca hareket ede- f

1
1 DÖ·\;·ç···~=(~lr\::~·~"f tj;~:;:~:: .. u1ı :_i1i 

cek ve büUln kaledeki Türkleri f -kılıçtan ıreçireceklermlı. Böyle Hamburg, Brem, ftOVcrs, l-,ıanbul un 
f 

· b ve Bahrish·ah aracında azınıet ve m: 
ecı ir akıbete maruz kalmak- J n:: ~-- k d f 1111 avdet muntııııtm postalan: :.!.:.:. 
uauıa, artı mil a aaya nihayet 
vermek ve Türk ocaklarını bü "ii Hamburg, Brem, Stetin, Anyers i!~S 
tn bil ü d 

0 i! \'e Roterdamdan l!mnn:mızu mu llii 
n t n aön ürtmemek icap ···ı 

ediyormUf. vasalfirı beklenen 'npurlar: m: 
Ben bu mllnderecatı, Bulgar 

tayyareleriinin attığı beyanname
lerin bir tefsir ve şerhinden 
ibaret buldum. 

Bu meseleye güzelce bir bal
mumu yapııtırdıktan sonra; ge
lelim diğer badiaeye ••. 

Sadık bey: 
- DUn ıece ( Malkara ) ta

buruna iltica eden bir Bulgar 

MARMARA ,apuru ı şu HH 
bata dop;ru ı=m 

GERNIS vapuru 3 ~ubata :m 
don-ru =::: 

, b h~ 
ANDROS , :ıpt1ru 4 su bata m: 

::~ .. . .. . ... . .. . 
i=· dottnı ~i:~ 

1 
TROY A , ııpuru 15 subata ifü 

~ p:: 
dot:tru :Hl 

1 Burga:1 .. \'uma,1wıt;ce, Kııhıs im 
ve lbrail için ıımunımızdan ha- im 

reket edecek vapurlar: Hii 
A!'\DRO ,apuru 4 - s cu. im 

tıanu tahmılde im 
GERNIS vopııru 3 - 1 o !;\}· im 

( islim ) askerini bu sabah bize 
tealim ettiler, görüşmek ister mi- • 
siniz? ' .... 

Dedi. hiç bCSyle bir fırsat fevt 
olunurmu ? ... 

(Bıtmec11) 

· IOGAZ içhı 
llFE8 BORUURI İÇİN 

cfa!RLER İÇİN 

YALDA 
,. PıslfDelt MüktJDmeldlr 

ı. t r·· 11 ta tahmllde :m 
____..--- :i!C 

HamburA", Brct11. Anvers, Ro İiff 
terdom ve Dançi~ için ycıkınd:ı HH 

H limanımızdan ııarckct ı.:dccek g 
Uı il°" 0.ff vapurlar : İ;; 
:i OSTSI~ ,·npuru 6 · 7 , ub:ıı ta ::g a:·· 
~ tabmi de r:=i 
1 ::;: 
:i MILOS vapuru l O • ı ı ,u ii:~ il h ıtıa tahmilde ;:g 
1 TROYA 'opt ru l 5 - 17 şu· mi r battu cahnıilde m . ·a 
• SAMOS vapuru 19 - 22 şu ;; 
un batı,ı tohmilde ,g 
İİff Fazln taf.ıJAt için Galatnclıı 
Hu Ovaklmyan hanındu umumi a· •• 

::H centaJılhnn mur cnııt. ·ı· ... J ,.;• ::;I Telefon: Be)oğlu 641-674 
1 ·n:m;;;·::::::::::::r.::=:::::::::::: 

: =-·==::.-=:::::-.:::.::::::::·ı-···::ca:ı:::::ı::::: 

Konservatuvarın yaptır .. 
dı~ı film 

Erzurumlu bir kariimiz memleket 
ı-akıslarının iyi tesbit edilememiş 

olduğunu söylüyor 
Erzurumlu bir }(ar/imiz yarıJJar ı 

Evvelki gün Melek sinema
sında Konservatuvar heyeti ta
rafından filme alınarak göste· 
rilen Karadeniz sahili, Trab· 
zon, Riıe, Erzurum manzarala
nnı ve mahalli oyunlannı 
gördUm. 

Gerek Halk bilgisi derneğinin 
ve gerekıe Konservatuvann bu 
hususta gösterdiği mesai tebrik 
ve teşekkUre değer. 

Yalnız yeni teıebblls edilen 
herhangi bir işin mebdeinde mu
hakkak olan bir takım noksan
lar ve kusurların bulunacağı be
d ihidiı·. Bu gibi kusurlar sırf bu 
İf için çahıan şahıslara değil, 
belki kısmen de çalııtıkları itin, 
mahiyet ve muhitine de aittir. 

lıte Konıenatuvar heyeti de 
her halde ayni mevanile karıı
laşmış olmalı ki göıterdikleri 
filmde aldıklan mahalli oyunla
rın çok mühim ve affedilmiye-
cek noksanlan var. 

Erzurumlu olduğum ve ayni 
zamanda oyunlannı bir dadq 
gözile görecek kadar bildiğim 
için l<endi memleketimin hisse
sine dUıen noksan\an iıah ede
cek ve hakikati tenvire çalışa
cağım: 

1 - Erıurum barlarını filmde 
temsil edenler en iyi oynıyan 
delikanlılardan intihap edileme
mişlerdir. Filmde oyunları görD-

len oyunculardan Enurum barlan
nı temsile daha ziyade 181ihi
yettar oyuncular vardır. 

Halbukt bunlar, yani filmde 
oyunları görülen delikanlılar 
dadaşlığa henüz başlamış bir 
takım çıraklardır. Asla birinci 
smıf oyuncu ve dadaş mertebe-
sine çıkmıt değillerdir. Esasen 
elbiselerinin periıanisi ve oyna
dıklan oyunun battan nihayete 
kadar bir curcuna halinde de
vamı ve intizamsızhğı orada 
oynıyan oyuncuların mahiyetini 
gösteriyor. 

Esasen Konsenatuvar heveti 
Erı.uruma giderken müdür Ziya 
Beyefendi ve Mahmut Ragıp 
beyle Trabzon Millet bahçesinde 
görüşmüş, Erıurumda barlann 
kimlere -oynatılması lbımgele· 
ceğini söyliyerek bu oyunu tem
ıile salihiyettar b!r~aç dada~ın 
isimlerini de kendısıne vermış
tim. Her halde bir mani çıkmıt 
olacak ki Ziya Beyefendi hun
lan bulup oynatamamıf. 

rın kendi adetlerine göre aldık
lan bir takım vaziyetler, şekil
ler vardır ki bunlar muhitlerinin 
karakterini şahsıyetlerde göster
mek itibarile çok şayanı dikkat 
tir. Bunlar ilim ad l ve 
yahut ilmi uıullerle h rekct eden 

tahıiyetlerin gözlerinden kaçamaz. 
Bunları • göstermek her halde 
lAzımdır. Fakat maalesef oyun
lar tamam gösterilmedikleri ci
hetle bu gibi lasımlar, büsbütün 
meskut bırakılmlflır. 

4 - Filimde alınabilen bar· 
lann isimleri yanlıt tertip edil
miştir. ( Daldalar ) diye göste
rilen bar ( Bitlis koçansı ), 
( Hoş bilezik ) diye işaret edi
len bar ( Heynare ) ( Sekme ), 
diye gösterilen bar ( Tamzara ) 
dır. 

Ben bu filimlerln ufak bir 
provasında bulunmuş mümkün 
mertebe bunları sırasına koy
muştum. Her halde kabahat 
filmin mürettiblnde olsa gerektir. 

5 - Filme refakat ettirilen 
davul ve zurnada maaleıef 
oyunların isimleri gibi sırasiJe 
değil gelifi güzel çalınmışbr. 
Filmde ( Hoş bilezik ) gösteri
lirken mllıik ( Daldalan ) çal
mı' ( Heynare ) gösterillrken 
( Hoşbi'ezik ) çalınmıı (Sarhoş) 
ban oynanırken ( Sekme ) tem
posu tutulmuştur. Fokstrot ça
lınırken tangoyu oynamak vals 
çalarken çarliston yapmaa< ne
kadar gOIUnç ve garip ise bu 
da o kadar gülUnç ve gariptir. 

6 - Umumhane sermay fe
rinden seçilerek çıkarılan bir 
çenginin oyunu bilmem ki nasıl 
umum bir memleketin kadınla-
rına teımil edilir, bir filimde 
Erzurum ~adın oyunlan diye 
gösterilir. ilmi tetkikte bulundu-

fıunu iddia eden heyet şüphe
siz ki gittikleri memleketin içti
mai hayatım ve umumi kibar 
eğlence ve namuskar aile ka
dınlannm kendilerine mahsus 
oyunlanm tetkik etmiılerdir. Bu 
aile kRdmlarının nasıl dilğiln 
yaptıklarını ve eğlencelerde ne
ler oynadıklarını da bilirler. 

Böyle bir isnadı her halde 
film mürettibi bilmiyerek yap
ını~ olacaktır. Yoksa bir çengi 
oyununu bUyUk Tilrk memlckeli
nfn kadınlarının oyunu diye gös-
termek ve böyle bir ittihamda 
bulunmak hiç bir Türkün hab
rından geçmez. Her hangi bir 
memlekette mesela lstanbulun 
Şehzade batındaki sinemalarının 
birinde rast gele gösterilen bir 
varyeteyi l21tanbulun kadın oyu
nu diye göstermek mümkül'1' 
olabilir mi? 

- ihtimal filmin kifayetsiz
liği olacak ki 18 adet oyun 
ve bardan ancak bet altı tane 
alınabilmiş ve bunlar da kat'iyen 
tamam olarak gösterilememiş 
ve biribirine karışhnlmıştır. O 
kadar ki barları iyi bilen bir 
adam bile filımde gördllğü 
oyunların figürlerini biribirinden 
gUç tefrik eder. Filme muhte- !' -•11111111 .. -=u-.aı:w:w:an:::::m:::: ..... .-

1..ozaa Tıp faküttt•lnden diplomalı 

lif figUrleri havi her barın ilk DR.. 
veya son birkaç figUrU alınarak H liseyi n Naşit 
birbiri arkasma diıilmiıtir. Yanı" Dofum ve kadın ha5talıklatı mütehassısı 

ffirbe. Esti f:lllAllabmer binası No. ı ı 

birinin başını diğerinin ortasına Uer rGn ıı41edeo .onra ... , 14-tB 

t k b
. · · Tolcfcnı lst. 262~ 

ve e rar arının ıonuna birlcş-
tinn;~k suretile husule gelmiştir. m:mTE=R Zımm::n::nu 
Kat ı olarak hiç bir oyunu ıu 
oyundur diye göstermek imkan ÜS111811 Nuri 

F.n ucuz, en şık, en temiz. en sa lam 
elbise diktirmek lstcrscmiı O kudar iskelesi 
itti allndckl terzi O Nuri) c mlırncıat cdlnlt. 

halinde değildir. 
3 Her oyunun aralığı var-

dır, ve bu arahklarda dadasla-



A ~ unc ~artları 

1 Ortr1y,.d,. ~ 

Kuru) Ku ru: 

ı Aylığı 150 l)()( , 

4()(1 800 
750. 1450 

1 i l 40<ı 2700 

Gazetemızde çıkan vazı ve reıım· 
ferin bütün haklan mahfuzdur 

Ga7.eteyc ı:onde rilecek ıııekcupların üzerine 
idare içinse ! idare 1. , an ya aitse ( yazı ) 

lşarerl konulmalıdır 

tta~ ı lmı v.ın rn e l.:ı upların ıadcsı nde n kıvmetl 

moli:addere iz ır.:ktı:plara ~rınulmuş raralarıo 

~avıırılrna< ından 'c ılAn lann nııınderecatından 
tdare rnesul ue~ildlı 

l -.· ı ANBL'L, Babııb Ankara caddeaınd,. • V AKll YURDU • 
re ıı:ıı IPARF: l, LF.RI. ıo:ı YA 7.I l~I.ER I • telıı rıf. \AKff ııosıa Ku .ı • 

f ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlannde vüzde 20 tenzilıiı vardır 

Büyük ı·era bir kaç dafa içi n verilen llln larla 
hususi mahiyetteki ilanların ücreti 

ıdare ıle kararlaştırılır 

C.aıcıemlze hususi ılan kabnl eden yer 
ı 1. " 11 ılanaı ıce ı:ııe~ı 

r' llAn şartUt 
f'O 

Satın l• 
6-8 inci ıayıf a 25ı 

5 • • 40 
4 • • ıoO 
2 • • 'IJ'fJ 
1 • • o 

1-8inci sayıfad• 1 
reımi ilanlar 

Dantos Hasan; dişlere ebedi hayal 
ti 

cır. 
Dantcs diş macunu dişleri 100 sene yaşabr. Çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanam~~ 
meneder ve diş erin arasmda ka lan tefessühab ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir seriolık .. 
rayiha bırakır. Mıkropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği ahr ve birinCI 

diplomalarla musaddakbr. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almışbr. 20 kuruşa Hasan Ecza deposunda. Da ... tos 

macunu yerme başka bir marka verirlerse almayınız. Çünki.t Da~tos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müst:1bzarıdır. . - o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaydıkabul ilanı 
1 :\ tmuu·alı lsraııhul ı"afia fou uırktehi Jfiıdürlüğ'iiudt\n: ·-
,,ayıt muamelesi 15 Kanunusani 930 da başhyarak 10 Şubat 

930 tarihine kadar devam eder. Lise mezunları imtihansız leyli 
birinci devreye ve orta mektep mezunları Riyaziyeden yoklamak 
şartıl e imtihansız nihari ihzari devreye alınır. 

Son mektep vesikası, hüviyet cüzdanı, hüsnühal kağıdı, mukav
vasız 4 fotoğraf, bir istidaya rapten mektebe müracaat olunur. 
Yaş : 17-25 dir. Mektep Taksimde Gümüşsuyundadır. 

~n~~~~~o~~~=~~~~~~ .. arıg 
i: Semrayesı: /0,000,?0<J lngiliz lirası ~ 
~ ı~1a1ı bı,I , ıc·t>ıılt'I f! 'I ~lc•lorı ı~ıaııhul l ~4ö t'f. 
~ Beyoaıu da ır~•· T e el on Beyoğlu l303 ~ 
~ SeneJat ve poliç-ı mukabilıııde ınuııyycn ve .vadeli veya he· ~ 
~ c;aı cari surecilc anın:-laı, poliça ve ıskonro:-u. ~ 
~~· Turkiye cumhurı )etının hıı~l ıca ~chıı lcrınc ve memaliki ecne· :o.: 
~ bıve\ t' eneda l. çek,it ihbıı r mekrupları ve relgrar miernameJert ~ 

~ ı -.:ııırı ="~~~~~~~~~'><.'A\'~~~~~+! 
~ "· ~-· .~~~~~~~~ok,~~~~~.~~~~ 

. Makamı vilay.eiten: 
İdire mecmuasının şubat 930 dclh"'" mayıs• 9'()ı '"' tarthtbe kadar 

4 aylık tabiyesi münakasadadır. 
Şartname viJayettedir. Taliplerin nihayet 10 şubat 930 tarihine 

kadar teklif varakalarını Dahiliye vekaletine göndermeleri. 

~~~C:~::J~;:--:::.~c::~::=~r:::--::JC~:::tr:::~::ıc~:::t~ 

~). KAPPEL , .·.~ ~ 
t~1 tam(lmilt> tekemmül etnı~ ~.~ ~ 

~ f.an•~ ~~Ltin;: :.~ t~~ _! 1ıercih • • ~ 
~ .. ett.ğı makına KAPPELdir Hafif, me~ın ve zarit . ~ 
~ H~r cihet ı teahhut olunur, ve tak•ıtle tablır. ~ 

~ Türkiye yegane umumi acentesi 1 w Y Şinorkyan. latanbul. Sadıkiye · han 31-33 T~I. S 2259 

~~~~GlG-.Jr:;..-.:::=~~c:-..:=r::: .. .;;:ı~c~:::=~~t-) 
ök- li renlt r t.· V a tra ·~r r akıu E'<rem 

;;: -·· .. ..--.. ~,., ...._, -. .. - ---· ........ ...,. .......... 
----===- ..= ~----- ====::.::==--:::...=:=--===:.:..=:.....:.:: 

1\1. Gazi kahvesi -.. 
Emsalinin imperatorudur. Aksini ispat edene 1000 lira. Yiiz elJi 

kuruşluk eşya mübayaa edene tecrübesi hediyetcn verilir. · Karaköy 
Borsa Han. 

"1930 NA5H .. 
Otomobilleri 
Pek yakında 

• 
pıyasamıza 

arzedilecektir 

Bir otoma bil 
.. 1930 

PARJS ve LONDRA 

Salonlarında olduğu 

gibi burada dahi anla .. 

yan ve kıymetini takdir 
• edenlerin memnunı• 

yetini mucip 
olacaktır 

intil ıap karar n1 V"rr•ezJen evvel 

N A ~ H ,, Ülomobi ni 
Tecrübe edin:z. Türkiye u umi acanta!an: 

KOSTAf\TJN DASSlRA ve JORJ DASSİRA 
Gı:ıl ;:ıtada Banka ar cad<.a. s ı No 66 - 70 Te. BLyoğfo 2328 

Malıye vekalet1nden: 
31-5-930 tarihine kadar tabı 

ettirilecek evrakı ınatbua kapah 
zarf . ile münakasaya konulmuş-
tur. 

ST.\:\B.\HT 

Münakasa 3 - 2 - 930 tarihine 

Bu .. yu·· k Tayyare pı· yankosu mÜ!adif pazartesi saat on beşte 
Levazım dairesinde müteşekkil 
mübayaat komisyonunda yapıla-

L'°(;IL1Z 
K.\HYOLAL.\Pl 

C a\'et sağlam 'e rahattırlar. 

Beyaz 15, siyah 14 lira 
Hcyoğlunda :rrn numaralı 

sinde Orhan B. hanı, Arı 

dolu ajansımı:ı terke,dJİ 
<.Jaireler k iralıktır. 

Mlikenımel b:r 
S ekİZİil Cİ tertip 1 inci keşide caktır. 

Münakasaya iştirak edecek-
1 l Şubat 1~30 !erin tekJ ıf ınekt~plarını ve 

Keş deler; \'ilctyeı, ~t>l.rt'nıaıaet i , Bt'flt'rdarlık, İ ~ , muvakkat terııinatlarını aynı 
BAK EH ~lağaıalarııula 

olahılir. ayrı Ayrı ,,e he 

b. rdPn kfrahktır. tsı:ycn1 . "' 
riu (VAKiT yur<lu)na oı Z. t () · ı l k 1 ı 1 · 1 1 günde saat on dörde kadar lstanbul B k .... ır·aa , .• ~ snıarı ı >aıı ·a arı uıural\ıı• eı·ı ve ta*' an ası 

levazım n.üdürı yetine vermeıeri l 
htıZlll'\llHla ~ t\ )Hl11•. Tarihi tc~bi 1911 racaat art. 

lazımdır. Mahmutpaşada T arakçılarda 
BI Yl'i-. lh iL \ \~iYE 30,000 LİB .\IHH Münakasa şart~amesi levazım Abut efendi Hanmdadır. ~ 

lleı· kP~i<ledt• ı:ıkarı ııuuıaralar tPkr·ar dola ha 1 mmüdaüriybeathinçdedene vee~s::~ıbul::~:ı~ Rıırımum banka mııamcı.ıu yapar __ ı __ ,:,_f !1 : __ 11J~i!4t 
Vadesiz tevdiat u senevi yüzde o, altı ay - - - - ~ -------- _, 

anbarı mümeyiz,ıginden her gün vad~ylc 8, :.- ır eene vaJ•lıye 9 faiz Yer-
i alınabilir. mekıedir. Mes'ul mü11ür : Refik Abı:Oe ~ , 

.•• - • - • - - - - • - - • - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - •ı•. - • - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - •• 'ı . \ . 

Hızır yangın .. söndürme makinele~ı 
rnütcca,·jzJıt• Tanıanıeu meml•'ket ~·apısıdır. Hesmfl11 kabul Pd i lıni~tir. Memlt'ketimiz<le geçen sene kurt.artlığı servet iki milyon lırayı 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin T elefon.8. O. 1446 


