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Bu numaraya28 şu· 

0 OCG4 20 
batta kur'a çekilecek, 
ertesi 29 şubat nüsha-
mızda ilan edileı ek hedi veleri 

.. verilecektir . 

f>aramızın kıymetini korumak için verilecek kararlar tesbit ediliyor 
Sabık Efgaıı lcıralı 

. 
Amanullah Han şehrimi-

ze gelmektedir 
Sabık kıral doğru Ankaraya gidecek 
bir hafta sonra J--- .. ıraya dönecektir 

Amanullah Han 

li " 1 Egan kıralı Amanullah 
an fehrimize gelmektedir. A

l?lanullah Hanı f talyadan limanı
ltıı2 a getirmekte olan (Semira-

, mis) vapuru dun sabah bekleni
yordu. Fakat vapur yolda ge
ciktiğinden dün gece ge eceği 
bildirilmişti. Buna rağmen vapur 
.dün gece ikiye kadar limanımı· 
za gelmemiştir. Bu sabah Jıma
nımızda bulunması kuvvetle muh
temeldir. Bu münasebetle Efga
nistanın Ankara sefiri Gulam Cey
lani Han da şehrimize gelmiştir. 

Haber verildığine göre, sabık 
Efgan kıralı sefir Gulam Ceylini 

Han ile birlikte doğruca Anka
raya gıdecek, Çankayada Maraş 
meb'usu Mithat Beyin köşkünde 
misafır olacak ve beş gün kadar 
kalacaktır. Amanullah Han 
müteakiben şehrimize dönecek 
ve burada bir müddet ikamet 
edecektir. 

Ankara, 23 ( Vakıt ) - Sabık 
Efgan kıralı Amanullah Hanın 
buraya gelerek beş altı gün 
kadar kalacağı anlqılmaktadır. 

yanında zevcesinin de bulunması 
muhtemeldir. 

Beynelmilel boks maçı 
l{iiçük Kemal Romanya şampiyonu 
l{arpeni altıncı ravntta nakavt etti 

Kaçak Kemal ve Rome~ şampiyonu Karpm 

Resim gece ma~neeyumla alındı~ı için Karpcn götlerini kapamıştır. 

t ~alatasaray kulübü tarafından Romanyalının dövüş tarzını, 
ttttıp edilen boks maçları dün hangi yumruklarına daha 
,~ce .. Yapılmış ve en kıymetli çok güvendiğini ve hangi vazi
lll ııtorümüz küçük Kemal Ro- yetlerinin zayıf olduğunu anla
\ı~llya şampiyonu Karpenle yap- mış ve müteakip devrelerde 
~~1 nıaçı rakibini nakaut etmek vaziyete yavaş yavaş hakim ol-
~~~le kazanmıştır. . muştur: Müsa~~kanın dördüncü 

b Usabaka çok sert ve o nıs- devresınden ıtıbaren boksörü-
ttte h l - ·· f ·k· · k b · · ~()} eyecanlı olmuş, sa onu muzun aı ıyetı pe arız bır 

b~ duran seyirciler her iti- şekil almış ve Kemal altıncı , 
bıttla ınüstesna addedilebilecek ravntta ciğerin üst8ne indirdiği 

l\ boks maçı seyretmişlerdir. bir sağ yumrukla Karpeni ba-
\ tnıaı ilk ravntta daha ziya- yıltmıştır. 
~ l'•kibinin hücumlarını bekli- Kıymetli amatörümüzü tebrik 

tk mlidafaa, vaziyetlerile ederiz. 

Gazi Hz. • 
iskan işleri hazirana ka-

ızıııirde lıazzr- dar bitirilecek 
!ıklar yapılıyor Bu suretle tarihte ilk defa olarak 
. Cümhur Reisimiz 
Izmirde tetkikatta 

bulunacaklar 
Ankara, 23 ( Vakıt )- Buraya 

gelen haberlerde Gazi Hazret
lerinin İzmiri teşrifleri münase
betile orada hazırlıklar yapıldığı 
bildirilmektedir. 

Reisicümbur Hazretleri bu 
seyahatleri münasebetile İzmir· 
de bazı tetkikat icra buyura
cakları ve bu tetkikatın Kuş 
adasmı alakadar edeceği beyan 
edilmektedir. 

Muhafız taburunu lzmire gö
türecek tren hazırlanmıtbr ve 
yarın hareketi ınubtemeldir. 

İzmir, 23 (Vakıt) - Gazi Hz. 
nin lzmiri teşrifleri haberleri ü
zerine Naimpalas otelinde terti
bat alınmakta ve hazırlıklar ya
pılmaktadır. 
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hukuki bir affı umumi ilan 
edilmiş olacak 

Lozan sulbünden sonra başlı- tasfiye edilmiş bulunacaktır. 
yan mübadele ve iskan işlerini Dahiliye vekaleti teftiş h~yeti 
artık kat'i bir bal neticesine reisi Mustafa Arif ve iskan 
bağlamak zama- .... ,... • ..------------...... umum müdürü 
nı geliyor. Hü- İskAn \'e teffiz işlerini önumuzdcki Hacı Mehmet 
k.. t b .. t d Hazirana kadar mutlaka bitirmek beyler lstanbulda 

ume u çe e IAzımdır. Yalnız miışkül olıın cihet · 
d bu maksatla ça-muhtaç ol uğu bir tarafta alınmış. diğer tarafta hiç 

15 milyon lira- alınmamış haklar var. Fazla hşmaktadır. 
ilk tasarrufu ya- alınmış ha~lardan ~eragat. milletin Mübadele mu-

b.1 k hakkıdır. l· akat verılmern ış hak la.rı 1 kavelesinin tat-
pa ı me ıçm . ı · h' ı . . d ıı.·ı 'k mes u ı vet Ea ıp erme au e0 ı ı ·en 
iskin teşkilatım iskat etmek doğru mudur ? bikına başlanalı 
da bu sene ilga'---------~---'!-' altı yedi sene 
etmek tasavvurundadır. Bu tak- oluyor. Bu kadar zaman zarfında 
dirde önümüzdeki haziran ipti- bir türlü mübadillere emlak ve 
dasında iskan teşkilatı kalkmış arazi teffizi meselesi bitirilemedi. 
olacak, iskan ve teffiz iş l eri de ( Alı tarafı 10 uııcu ıa)ıfamızdadır) 

Aka Gündüze cevap 

B 
2 

.. 1 

gun : ı 
Cami B. telaş etmiyorum, diyor 

Yunus Nadi Bey irkaç se :.e e vel 
bir isnatta bulunmuş, fakat 

ertesi gün tekzip etmişti 
vıfa ı 

11 Çocuk sayıfası 
! Gençlik sayıfası 
:. 

Rilıneceler, hikaye· 
ler, çocuk şiirleri. 
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"Ne tuhaf! Faraziye üzerine yazz!,, 

Aka Gündüz B. yazılarından 
birinde, B. M. Meclisinin Malta 
sürgünlerine gönderdiği ~ara~ı 
eski Roma milmessili Camı B.ın 
zimmetine geçirdiğini yazmış, 

C . B de eg· er sui istimal 
amı ey , Tv • 

varsa bun11 müddei umumı ıgın 
takip etmesi lazımgeldiğini, v~ 
adalet mefhumuna olan hürmetı 
dolayısile İstanbul müddei um~-

·ı· -. açık bir mektupla mu-
mı ıgıne 'b 

t ederek hakkında takı at racaa 1 • . 
apılmasını istediğini söy emıştı. 

y d .. 
Aka Gündüz Bey, un ver-

diği cevapta, Cami B.in parayı 
bir gayri Türke kaptırdım, de
diğini kaydederek şunları yazı-

yor: . 
" Yunus Nadi Beyın neşret-

tiği hatıratta kendisine ~it acı 
kısım ara cevap verm~y~~ te 

benim iki satırım yuzunden neye . 
t lişa düıüyor... Camı B. para 
e mıt Cami B. ihtilas etmiş, 

aşır , 
Cami B. cinayet yapmış. Bana 
ne ? Bu jş olduğu zaman Lond
ra sefiri muhteremi Ferit Bf. 
Maliye Vekıli idi. Kendilerine 
bır mektuk yazıp sormalı. ,, 

Aka Gündüz B. ilk yazısında 
Cami B. in kaçak olduğunu 
yazmıtb. Çami B. de kaçak ol
mayıp lstanbulda bulunduğunu 
söylemitti • 

Aka Gündüz B. dünkü ceva
pında «Ben onu eskisi gibi Tür
kiyeye girmiye hala sıkılır bir 
nziyette zannettiğim için bura
da bulunmadığını farzettim. » 

diyor.Dlin bir muharririmiz Ca-

mi beyle görüşerek Aka Gün
düz beyin cevabı hakkında ne 
düşündüğünü sormuş ~ur. 

Cami B. demiştir ki: 
- Aka Gündüz Beye göre 

ortada bir para sui istimali var
dır. Bunu tesbit ettirmek Jazım
dı. Ben bana düşen vazifeyi ya
parak hukuku umumiye mücrim
lerini takip eden makama mü
racaat ettim. icap ederdi ki A
ka Cündüz B. de cürmün deliili 
cürmiyesini ayni makama veya
hut vazifedar diğer makama 
bildirerek adaletin tahakkukunu 
temin etsin. 

Aka Gündüz B. telaş ettiğimi 
de söylüyorlar. Halbuki telaş 

eden adam memlekette mücrim
leri takip eden en salahiyettar 
makama müracaat eder mi? 

Filhakika Yunus Nadi B. 4-5 
sene evvel neşrettiği hatıratında 
böyle bir para meselesinden 
bahsetmişlerdi. Fakat Yunus 
Nadi B. ertesi gün bu ifadeyi 
tekzip etmek hakperestliğinde 
bu.un muştu. 

Artık bundan sonra müddei 
umumiliğe müracaat etmiye lü
zum görmemiştim. 

Bu tekzipten sonra vaki olan 
neşriyat ise siyasi bir takdir 
meselesidir • Binaenaleyh ona 
verilecek cevabım yoktur. 

Aka Gündüz B. benim burada 
olduğumu farzettiklerini yazıyor
lar. Gayet tuhaf şey .. 

Faraziye üzerine yazı yazılmaz 

zannederdim. ,, 
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z VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri J enr 
Yunan başvekılini 

zivaret etti 
Atina, 23 (Anek) - Türkiye 

sefıri Enis B. bugün Y \lnan 
başvekılini ziyaret ederek lesıi

hah bahrıye mese'esi hakkında 
Yunan meb'usanında vuku bulan 
münakaşa ar esnasında Türkiyc
nin sulhperverane siyaseti hık
kında vuku bulan beyanatından 
dolayı İsmet Paşa ile -Tevfik 
Rü~tü B. in teşekkürlerini ve 
iki hükümetin münasebah müs

takbelei sulhperverane~i ve sa
mimi do!tluğu hakkındaki nok
tai nazaranın Türkiyenin efkar 
ve mütaleatına tevafuk ettiğini 

tebliğ etmiş ve ismet paşa · 
hakkındaki cemilekarane sö~le
rı~den do aya hassatan teşekkür
de bulunmuştur. 
.Enıs B. M. Venizolosu bugün 

de ziyaret ederek ıtilafm imzası 
için Yunanistan tarafından ileri 
sürülen şarait hakkında Türki
yenin noktaı nazarını ağlcbi 
ihtimal bildirecektir. Bugüne 
l<adar mevcut de a 1 ve emdrat
tan hasıl olan netice şudur : 

Türkiye mübadil emlak me
selesinin bitaraf mübadele azası 
tatafandan tasfiycs"ni kabul ede
cek gibi gorunuyor. Fakat 
b taraf aza mübadil emlak me
selesi hakkında kararım verme
den ve emiak meselesi ımreti 

kat'ıyede hal'edilmeden evvel 
itilafı imza•amıya razı olmaya
caktır. Bu takdirde mlibadele 
itilafı ve diğer itilafnameler 
mübadil emlak meselesini tasfiye 
için bitaraf azaya yerilecek olan 
altı ayJık mühletin ınkızasmdan 

sonra imza'anacaktır. 

Gerçi Türkiyeye atfedilen bu 
n1Jktai nazar Türkiye sefirinin 
teb igatından değil, fakah adi 
bazı emarattan tereşşüt et-

mekle burada mahafil tar:afından 
gayri mGsa t bir tat zda telAkki 
edilmemektedir. Bilakis orada 
geçecek altı aylık mühlet iti a
fm mihverini teşkıl eden emlak 
meselesinin daha ziyade tamiki
ne hizmet edecektir. 

Atina 23 (Anek) - Muhacir 
Rumlar teşkilata bugUn Olembiya 
tiyatrosunda bir içtima aktede-
cekler ve Yunan hü iımetince ı 

ti 

Fransız kabinesi 
Salıya beyannamesini 

okuyacak 
Paris, 22 (A.A)-Y eni kabine 

beyannamesini mecliı'erde aa · ı 
günü okuyacaktır. 

Semplon ekspresi 
Atina, 23 ( A.A ) - Atinaya 

doğru ge mekte olan Semplon 
eksperesi Divliya civarında yo'un 
bozulmut olmasmdan do ayı 
Lamoada kalmağa mecbur 
olmuştur. Münakalat bügün ye
nid n tesis edilmiştir. 

Siirgünler dönüyor 
Madrıt ' 22 ( A.A ) - Direk

tuvar idaresi zamanında Majorka 
adasına sürülmfi§ oJari darül
fünun talebesinden Sabert Mad
ride dönmüştür. Kendisini istas
yonda karşılıyan bir çok talebe 
« Y aşasm c;jmhuriyet• diye ba
ğırarak sokaklarda dolaşmışlardır. 

lşçi mubadele 
edecekler 

Bnkreş, 22 (A. A) - Ayan 
meclisi Fransa He Romanya ara-
sında işçi mubadelesine dair 
olan mukaveleyi tastik etmi~tir. 

P'ransada bir facia 
Roma , 22 (A.A) - Bolonya 

köylerinden biri çığ altında 
kalmıştır. Bir çok kimselerin 
öımüş olmasından korkulmak
tadır . Yıkılan dıvarlardan biri
nin altında ka an 3 küçük kız 
ölmüştür. 

Katanyaro da kuvvetli bir 
met dalgası evJeri basmış, eha
liyi büyük bir korku ve telişa 
uğratmıştır. Yakındaki köylerde 
de ehmmıyetli hasarat olduğu 
bildirılmektedir. 

Roma, 22 (A.A 1 - Bolonya 
köylerinden birine düşen çiğ 
sebebile yıkı 1an evlerin enkazı 

altından 9 ceset ve 5 yaralı 
çıkarılmı~tır. 12 kişi de ortadan 
kaybolmuştur. 

kabul edilen mübadele itilafını 
protesto edeceklerdir. 

Siyasi mahafil bu defa naza
n itibara almıyacaklan bu pro
testolara ehemmiyet vermiyor
lar. 

V AKfr ın tetrikasa: ltJO 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

8ir gün Sabriye muayene he
yetinin odasına girerek serzeniş
li bir iıtihza ile: 

- Suduri Beyfendi müjdemi 
isterim .. 

Suduri biraz şaşırarak: 
- Ne müjdesi? .. 
- Mahut kızğın kan geldi... 

Doktor geniş bir tebessüm e: 

- Arkadaşlar konsültasyona 
hazır olunuz ... 

Üçü de beyaz birer muayene 
gömleği giydiler .. 

Sabriye - Ben de icabeden 
ameliyat levazımını tedarik e
deyim .. 

Suduri - Nasıl ameliyat le
vazımı? 

Sabriye - Bi iki kova buz. 
Derin bır iskandil aleti e sonda
ları, pensleri, makasları hazırla-

yayım .•. 
Avnüsselah - Ne eğleniyor

sun Sabriye Hanım beş on ıene 
sonra sen de bu hanım gibi ola
C4lksın ... 

Sabriye nefı etle boğuk bir 
ses çıkararak: 

- Allah göstermesin .. 

Suduri - Korkma. Korkma, 
Sabriye bızim aramızda yafadık
ça sen hiç bir vakitte bu ıztıra
ra düşmezsin .. 

Sabriye yüzUnli ekşiterek: 

- Haydi zevzek ... 
AvnUsselAh - Cilveleşmenin 

sırası değil.. Vazife zamanı gel
di .. Hastayı btkletmiyelim ..• 

Üçü de muayene odasına gir
diler. Hanımı içeriye aldılar. 

Hasta kendisini muhtelif tip
te üç delikanlının karşısında 

Tedbirl~r 
Komisyon larafından 

tesbit olunuyor 
Ankara, 23 (Vakıt) - para

mızı koruma kanunu yüksek 
tasdikten çıktı. Resmi gazeteoin 
salı nüshasında neşri muhtemel
dif'. Maliye vekaleti alınacak 

tetbirleti tesbit etmekted r. Umum 
muhasebe müdürü Faik Beyın 
riyasetindeki komiıyon tetkikat 
yapmktadır . -
İktı~at cemiyetinde 
Ankara, 23 (A.A.) - Milli 

İktısat ve Tasarruf cemiyeti ida. 
re e ' ti bugün BüyükM. Meclisi 
Reisı Kazım Paşa Hazretlerinin 
riyasetinde toplanmıştır. Pa~a 
Hazretleri İstanbulda bu!unduk
ları esnada tetkik ve müşahe
delerini izah etmek Ye yerli 
malı kullanmak t ikrinin tamim 
ve telkini ile birlikte iıtihsaJitı

mızın çoğaltılması ve ihracat 
emtiamızın kıymetınin ylikseltil· 
mesi ve hariçte itimat kazanması 
hususlanna ehemmiyetle nazan 
dikkati celbetmiştir. İçtimada 
cemiyetin iktısat encümeninin 
bazı mühim esaslar üzerinde 
çalıtarak raporu hazırJaması 
surctile yapılacak teşebbüslere 
zemin hazırlanmıştır. 

Mahkum olduktan 
sonra kaçan katil 
İzmir, 23 (Vakıt) - 20 sene

ye mahkum olan şoför kat li 
jandarma İbrahim mcıkez lrn
maadanhğmdan kaçtı ve takip 

edilerek İkiçeşmelikte yakalaııdı. 

İzmir de bir vefat 
İzmir, 23 ( Vakıt ) - Bliyük 

tacirlerimizden Rinda zade Ömer 
Bey vefat etmiş, cenazesi mera· 
simle kaldırılmıştır. 

lzmirde lik n1açlarz 
İzmir, 22 (A.A) - Bu hafta 

yapılan Jik d'açlarından Altay 
ve Yıldız takımları birer sayı 
ile berabere ve Altınay bire 
karşı iki sayı ile Altmorduyu, 
Sakarya bire karşı üç ~ayı ile 
Karşıyakayı mağlup etmişlerdır. 

görünce acayıp acayıp kırıtma

lar, süzjlünlükler göstermeğe 

başladı. Şezlonga mı, : oksa 
genç tabiblerden birin n kuca· 

ğına mr, nereye oturacağını bil
mez bir şaşkınlıkla etrafına göz 
gezdiriyordu. 

Suduri onu bu kararsızlıktan 
kurtarmak için şezlonğu işarete
derek: 

- Şuraya buyurunuz Hanıme
fendi... 

Kadın oturmazdan evvel, ken
disine hiç bir teklif vuku bul
madan soyunmağa koyuldu. Üç 

erkek de yüzlerinde beliren tebes
sümü örtmeğe uğraşarak bakı
yorlardı. 

Suduri hastaya yaklaşarak gü
ya muayeneye girişti. Observa

syon venneğe başladı. Ötekiler 
de önlerine birer defter açarak 
Doktorun söyledıklerini büyük 
dikkatle kaydeder gibi görünü
yorlardı. 

Doktor muayeneyi kadının 
şakaklarmdan tutturup arapça, 
Türkce, Fransızca kelime ve ter· 
kipleri biribirine karı hrarak; 

Kar ve yağmur 
Ankara, 23 ( Vakıt) - Kar 

serpintileri devam ediyor. 
Yozgat. 23 (A.A) - Diin 

akşam baılıyan kar devam et
mektedir. 

Gazimizin heykeli için 
Ankara, 23 (Vakıt) - ( azi

mizin lzmirde dikilecek heykeli 
için Dahiliye vekAleti beynelmi
lel beykcltraşlar arasındd bir 

müsabaka açacaktır. Mnıbakya 
Pariste takdir er kazanmış Hadi 
iıminde bir heykeltraşımız da 
iştirak edecektir. 

Etfaiyede 
Son yapılan dedikodular üze

rine emanet heyeti teftişiyesi 
etfaiye teıkilitmı teftiıe başla
mrıbr. Bu teftiş neticesi bir 
rapor halinde makamı emanete 
verilecek ve nokssan görüldüğü 
takdirde bunların ikmaline ça
lışılacakbr. 

Tosyada Jıençler 
btrııaı 

T011yada gençleria tetebbüsfi 
ile bir "gençler birlıği,, tc9kil 

ediJmittir. Birliğin merkezi as
keri deppoyunda'dır. Binanın 
üst katında bir de güzel bir 
sahna vücude getirmişlerdir. 
Halka temsiller ve konferanslar 
vermektedirJer. Gençleri tebrık 
ederiz. 

1 

bir r'a 
On hedye 

Hec gün bır karıimıı 
beş lica, doj uz karii1ni 
muhtelif hediveler vet 
voruz I 

Gazetemizi a\mak için het · 
gün verdiğiniz 5 kuruş· al • 
size 5 lira kazandırabılec 
bir kur'a numrnrası aldığı 
nızı unutmayınız. Bu numa" 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa• 

sının yukariki sağ köşesin· 
dedir. ~ 

Her gün ayni yerde ..,e 
her nüsha için ayrı ayrı ol• 
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak-raı 
!ayınız ve gene her gün ga· e 
zetemizde kazaudıkları iJaO O 
olunan numaraları tetkık e"~ 
derek kendi numaranıza bit 
ikramiye isabet ederse VA· 
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dün 19 Şubat günil . liJ 
tevzi edilen numaralar di 

tizerinde kur'a çekildi; 

492 
numaraya beş lira isabet b 
etti; diğer muhtelif hediye· 
ler kazanan numaralar şun- e 
)ardır: kt• 

3560 1391 5150 ·~ 
2453 895 4135 ~ 
1830 912 675 ıaı 
Yarın da 20 Şub t günO 

tevzi edilen numarala t 

üzerinde kur'a çekilecek, di" 
neticesi öbür günkü nüsha• ha 
mızda ilan olunacaktır. 

1 
b nmm= ~ N 1 Ç i N ? ~·==:u.-,. 

İ Reklam ·yapmıyor- l"'~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;.~~ttt 
n sunuz? 
~ Bugün az kazanıyor, yahut İi Muhtelit mübadele başmur 
~l! kaybediyorsanız sebebi rek- P hası M. F okas Pireden şehri 
:ı H hareket etmiştir. 
i' lam yapmamanızdır. ii Ayni vapurda düyunu umu 
~ . ~ 
:: işte ilan tarifemiz;: ff ye İngiliz dainler vekili de 
ı: Sonuncu .ayıl.da Sat.arı Kuruı 12.5 ii lunmaktadır. Fakat vapur 

•• 
5 inci .. .. 25 f: gece geç vakte kadar limanı 
4 " .. " " 40 il za gelmemiştir. Bu sabah gel 
2 .. .. .. .. 100 •• si muhtemeldir. 

: 1 .. •• ti ,, 200 li 
.: Reamt ilanlar, aonuncu 1ayıfada 10 Kr. q Ekmek -ve-- hrancal .tıı 
H lıAn memurumuz size fay- H f ıatları ._ 
ft dKlı bir illnm şekiı ve Uc- !

1
1. . 11 

reti için hizmet etmeie a- H 

1 
h $chremancllnclen: Şubatın 25 1 

zırdır. H salı güniinden itibaren ek 
n 14 kuruş 30 parada ipka e 

ı: : miştir. Fırancala 22 kuruştur ~ın:mmmıa11111r.::ır.mm:mm:mm:m::: • 

Apofizm zigomatik te
sirile Arter tamporal üç bu-

çuk atıyor. Şiryanı sübatii asli 
kih munkabiz kih munbasıt 

tiryam sUbatii zahiri kah var 
klb yok .•. 

AvnUsselAb bu bezyanlan kay-
dederek: 

- Acayıp şeyi.. 

Safder gayet ciddi. 

- İşidilmedik mizaç inhiraf
ları. 

Hasta inliyerek: 

Bende bin bir rahatsızlık 

olduğunu biliyorum .. Doktor 

beyler nasıl güzel keşfettiniz iş 
tıpkı dediğiniz gibi ben kah 

varım kAh yoğum.. Hakikatten 

rüyaya, rüyadan hakikate geçe

rek yaşarım.. Bu benim için bü
yük bir ihtiyaçtır. Çünkü Yu-

sufu en çok rüyada görüyorum ... 

Kocam arkamdan gözetlese de 
sevği imle beni bir arada yaka
layamaz ... 

Suduri devamederek: 

- Adabi müdbikei eymcn çat
lamak üz.re hemen hemen .•• 

ister ... 

Avnüsseleb - Adelei 

İ'e ndelei müdhike arasında 

babı haruriye mevcut mu? 

Suduri - Yüzde altmış d/ 
ccsinde ... 

Avnüsselah - Vahimce ... 

Safder Hidro alktı 

pastoral ve 

hastalığın önü a ınabilir .. 

Suduri - Fakat m,,attee 

adalci sadriyei k\;bire ile sıı0 
yei sağire arasında ıhti at t18'' .,,.,,., 

Avnüsselah - Z nnettı"' 
0 kadar tehıikeli bır ka dcğıl 

Şimdiye kadar çoğunu te~~ 
ttim... Uzun müddet ve 1 

ile uğraşın k ister. Bu 1ııst ' 

bol bol Bo'l'!l trankil l't 
meli ki rahat ets n... . cJe t. 

Ali Safder - ŞefeteY111tef ~ 
aşağı matriker akıt r.akla 1 

fiye kabildir.. . ıı( 
Suduri - Şimdi Merkeı• 

yat olan ka.bc gehyoruırı .. 
( J 
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ne stanbulu kurtarma.k için 
=:::===================================--==-~---~---~-- -=---=-~~---==~--== 

Karaköy köprüsünü Bir "ak 1 koruma,, cemiyeti k r yız ! 
kaldırmak ilk iş Günden güne çoğalan ve genç-

Ticaret odası 
komisyonu 

liği tehdit eden intiharlara karşı 
en salim çare budur 

fP'tnt /n-ıbota terl(ttmtal lstmtn 
Kara~öy Jtcjprüaü 

Dün hazırladığı raporu 
gözden geçirdi 

Son bir içtimadRn son
ra mesai bitecek 

Liman ve köprU meselelerini tetkik etmek üzere teşkil olunan 
komisyon dlln sabah Liman tirketi mlldürU Hamdi Beyin 

l8eti albnda toplanmlf, bu hususta hazırlanmıt olan raporu tet
e bqlamııtır • 
Oda heyeti umumfyeaine verilecek olan bu rapor çok ince te-

ab ve esaslı birçok meseleleri ihtiva etmekte, mütebassıslann 
tk'k son :ramanlarda bir kısım 

ea ve te ı abna istinat etmektedir. gençlerin tüyler ürpertici 

Raporda neler var? dalaletlere dUştüklerine 
şahit oluyoruz, kısınen gazete 

porda iıtanbulun modem Bu mOtalealara g<Sre lstanbu- .. ı d k ıutun ann a a aeden bu içtimai 
Uınana olan ihtiyacı teslim lun atisi ıarkta birinci sınıf bir ve ruht cfaialar 0 kadar çoğal-

Doktorlar, muallimler, ga
zeteciler,bütün münevver
ler için harekete geçmek 
zamanı ğelmiş, hatta 

Yazan 

dikten sonra bilhaasa iıtan- liman olacak derecede açıktır. dı ki her vatandatı derin derin 
ne dereceye kadar inki- Rap~rda latanbulun transit nok- dilşllndürıniye başladı. Giln geç- geçmiştir 

edecek bir şehir olduğu da tasından ehemmiyeti de istatis- · ki bilf tılmakt d mıyo~ arz 18 yaşında bir başlıyan tedbirler alınmalıdır. 
undan birk~ç giln evvel bir tiklere istinaden izah edilmiş ye gencın komşusu hanımı severek Prof Beers bu maksadı güde

refikimizde çıkan maka- bütün vaziyeti kurtaracak tedbir- hem onu, hem kendini öldürdü- rek ilk evve 8 Amerikada 1909 
t6yle bir mlltalea yürfitül- lerin lstanbulda liman ve ıerbeıt ğünü, 16 yaşında bir gencin ha- da milli Amerikan akıl hıfzıa
e idi "İstanbul arbk inkifaf nuııtaka meselelerinin modern l~ını ve k~ndisini vurd~ğunu, sıhhası kongre.sini toplamıya 

•rile tevakkuf etmiı, bily6meıi bir tekilde hallinde bulunmuıtur. hır genç aıle kızının kendisini muvaffak oldu, bir de mecmua 
hatta kOçillmeai mukadder Raporun ikinci kıımı, latan- denize attığını, bir genç polisin çıkardı ve btitün Amerikada 

ıa.rurt bir ıebirde .•• ,. Komiı- bulda en mtiaait liman sahası- metresini tabancasile vurduğu- büyük bir hOsnU kabule maz-
raporunda bu iddianın biç nm neresi olacağı tesbite nu duymuı olmıyalun ı bar oldu . öyle ki o teşebbüs 
eıbabı mucibeye istinat et- tahıis edilmiı, bu hususta Bu felaketler serisi cemiyeti timdi bol ~asıtalara !°alik, kuv
iğinl, bilakis lstanbulun is- yapılan tetkikata ve mlltehas- glln geçtikçe salgın afetler gibi vetli ve faydalı hır tetekkül 
ali parlak ve inkiıafa mUs- sarmaktadır. Heıncn ekserisi halindedir ; gayesi akıl hıfzıs.sıh-
bir ıehir olduğunu, tarihi ve ııslann raporlarına iıtinaden en biz Tababeti ruhiye mütehassıs- hasını herkese öğretmek, pııko-
ea~slara istinaden beyan et- tabii liman sahumm Haliç lak d d d pat, miicrim çocu~lar, ruhen 

._~dır. Raporda deniliyor ki: olduğunda ittifak husule gelc:fiti an~ a a ar e en bu üşgUn gayri tabii gençlerı korumalr, 
~bulun mllıtakbel lnkişa- anlablmıttır. gençliğe karşı mücadele yolJarı sinir ve ruh hastalarına yardım 

aramak lazımdır. B · · h ~ 
U ,!ehrin teıekkül sebebine Netice, bu ıekilde izah edil- etmektir. unun ıçın usuıı 
Çoat yakın ve en çok tabii dikten sonra Haliçten fıtifadeyl Bu hadıseleri iyice araştıracak mektepler, irfan müesseseleri, 

Ilı• b d k t l t · · · kö ....n.ı ri · olursak görlirüı ki böyle su içer gazetelerle beraber bir silrll 
b 

... n a an uvve a mıya emın ıçm prwe n ne vazıyete k d ı 
Urd j bul b' kul aJ ) ld gibi öldüren ve lSlen gençlerde akıl hekimleri çalışma ta ır ar. 

'd ur. atan ır liman so m an hımge iği izah d'kk 1920 denberi böyle teııekkül-
~ ir ve ancak bir liman edilmi•, Karaköy köprü.sünün tayanı ı at hususiyetler var- y d 

old kt d ki Y dır. Bilfarz kendini ve kom•u- )er diğer memleketlerde e 
h u an sonra ır ıa- Unkapanma nakli hakkındaki - d ş· •yret bir yenilik göstere- k ıunu öldUren mektep çocuğunu meydana gelmiye başla 1

• l ı~-
•e bugün çökmiye ytiz no tai nazar muvahk görillmllı- küçükken kedileri keskin taf- diki halde Fransa, Ruıya, ngıl-

'1f zannedilen bu koskoca tnr. · larla kestiğini ve onların ölümü- tere, Belçika, Kan1ada, HNlinda, 
• genç bir gayeye doğ- Asma klSpr6 meaeleslnin bu- nll seyrederken büyük zevkler Ostralya, İsviçre, sveç, orveç, 

b.. af etmesi imkAııı hasıl giin için tatbik kabiliyeti olma- aldığını öğreniyoruz. Banyoya Macaristan İtalya, Bul~aristan, 
,, olacakbr. dığında ittfak edea komiıyon, girer gı·bi kendini denize fırlatan Yugoslavy~, Almanya, Brezilyda, 
•·-b il d l' hl f k 1 d Romanya, Polonya, L.etonya 8 

'4lll ul halkı, iıııısizli'kten er e ıman ve ıe r ev a l e genç kızın kUçUklOgy ünde köpek k l .,. Akıl koruma cemiyetlerı teıe.k U 
tnak, dilşmllf olan emlak inkişaf eder de bu meseleyi hal- yavrularını asmaktan hoşlandığını etmiştir. Hepsinin gazetelen ve 

ttlefini yükseltmek ve mem- letmek liıımgelirıe asma köpril duyuyoruz. Gazeteye resıni geç- muntazam çalışma tarzları var
e ~fah ve saadet getirmek meselesinin o zaman dllşünUle- sin, sevgilisi, anası, babası oku- dır. Avrupada en vasi teşkil~t 
~hirlerinin bir liman ıehri bilecek bir İf olduğuna, yoksa yup (Ahi ... ) etsinler diye inti- Fransa ve Rusyadadır. N~~re~ı

ııu dütllnmeli ve ona bugllkü ıeraft altında asma hara kalkışanlan çok biliriz. Bu len istatistikler bu teşek~ullenn 
:1;fınalıdır. » köprü inşasının teklifine imkln delilikle akıllılık arasında bulu- ne büyük ve faydalı . netıcelere 
b r a bu bahisten sonra 1 d w d k . tir nan yarım akıllı psikopat1ar ce- yardıklarını isbat edıyor.G "d -
~ Ulllll niçin bir liman ıehri 0 ma ıgına a arar vermıt • Mescia Rusya da Rof · 11 0 

;,ıq cogrw afi, iktısadi ve Komisyon çarpmba günU tekrar miyeti korkunç bir şekilde ı·edov un servisinde 4.-16 yaıla-
.. leh 1 k d tehdit ediyorlar. p k t o 

Dr. OaNn 
Ştlkrlf B

senede 5000 çocuk gelmekte -
dir, bunlardan maada mektep-
lerde de 50,000 çocuk ruhi 
muayene ve kontrole tibi tutul-
makta ve bunlardan % 54 il 
zaif fikirli, % 6,9 u alkol yü
zünden tereddiye uğramıf, % 2 ai 
psikopat ; °!o 3,5 i bakımsız ; 
o/o 10,5 i mücrim çocuklar; % 0,5 i 
hakiki mecnunlar bulunmakta
dır. Ayrıca Leningrad da 2500 
talebeli ruhen geri kalmış ço
cuklara mahsus bir mektep 
mevcuttur. 

Bu gibi teıekknller her yerde 
evveli halktan bilhassa mllnev
verlerden doğar. Bizde de artık 
bir ( Akıl koruma ) cemiyeti 
yapmanın zamanı geJmiş ve hatta 
geçmiştir; memleketimizde mev
cut Emrazı akliye ve asabiye 
cemiyeti, Matbuat cemiyeti, Mu
allimler birliğj, Milli Tilrk tale
be birliği, Türk ocağı, Felsefe 
cemiyeti , DarUlfünun Ruhiyat 
ve içtimaiyat kürsüleri böyle 
bir teşekki•le pek ala ön ayak 
olabilirler. Bu meyanda gazete
lere mühim vazifeler düşer • 
Bilfarz ilk hamlede akla gelen 
intihar vak'alarında hadiseyi 
tamamile basit bir zabıtat vak'a
sı halinde aksettirmeleri ve kat· 
iyyen resim koymamalan lizım
dır. Bir müntehirin ölüsünden ce
miyet koleradan kaçar gibi 
uzaklaşmalı, iğrenmelidir. 

Bu hususta birçok milcadele 
tarzları vardır ki ancak böyle 
bir Akıl koruma cemiyetinde 
tcsbit edilebilir. d

. eplere atfen uzun boylu top anarak mliza ereye evam Böyle zaif ve cılız ruhlu genç- nnda JOO aptal, 5
' opa ~ -

t ılnıektedir. edecektir. ı k cuk vardır. Ayak muayenesme 
lc:!:le~r~e~k~a:r~ş~ı~d~a~~ç~o~cu~k~u~l~ar~ı~n~d!an~~~~~~~~~~T:r=====~===ıil=:Jlf=t~l:~:=f====-

.......:ı::llıııı. =(~=a=k=ı=t)=ın=y=e=n=i t=e=frikaı=:::ıı=la-==r=ı =~rnı=ıuıu,=ı~~ Rıhtım şirketi c.;.:;,~~~~in•=ç~!~:.ıi ı;- Ha~_~gİSİ 
k • a . dokuz gün kadar süren 

4Vlontekarlo rezaletleri ) Yüzde20 zam istiyor! ::\::,devresinden sonra Sa-= başında Münir paşa ko-
" k k ~ Rıhbm şirketi, her şirketin raçane d · t b ( a ında o uyuculanmıza fevkalade ~ ı . nağında yeniden te rısa a aş-
e k - şimdiye kadar tarif~ ~rı.ne zam 
ra lı yeni bir tefrika takdim edece~iz. l yapıldıg" ı halde kendısınm bun- lannştır. rt . .. .. d 6 Mektep cuma esı gunun en 

it Ytııi tefrika "Montekarlo" ya kumarbaz kıyafetinde giden -=s __ =s dan mliıtefit olmadığını ileri u · · d h ı 
tnubarririn uzun tetkikler ile elde edebildigı" · feci hakikat- beri açıktır. 1"'üessesenm er 

3 

"- h sürerek hu"kümetten zam iste- s· ı'çin Maarif 
· '*•vir etmektedir. Bu mu arrir. "Montekarlo" da intihar ~ faaliyete geçme 

1 

n ıonra kurtanlmıt olan hır adamın yardımı ile bu 'E mittir· Şirket bunun için şim· vekaleti mühim miktarda yar-
k Avrupa sefaletbanesinin en gizli rezaletlerini ortaya ~ diki tarifesinin yUzde 20 i nis- dımda bulunduğu gibi muallim

' ıya muvaffak olmut ve bunlan olduğu gibi de ~ betinde bir zama kanaatkar ler de yeni aene başına kadar 

(i~ J ) 't olduğunu ıöyliyerek Nafıa, İkb- maaılannm ıUlsünü mfiessese-
h..... J.•tODtekal" 0 DUO De de• ( sat, Maliye vekiletl~rine m~- nin tekamülü için terketmişlerdir. 
['~•ek ld X nu anlaınak - - racaatJa buna mukabıl fU vaıt-0 U~U IS• ~ lerde bulunmuştur: taşa kadar temdidile Sirkeci 

~(fnJer ntUtJakd bu tefri• ( t-Her hanği ihtiyaçlan temin nhbmmm büyütülmesi. 
t\llllZI okuına)tdllr• =~ edebilecek iki bUyllk Antrepo Bu talep hakkında şifahi izahat 

vermek llzere ıirket müdürü bu = intası. 
ııııııııııu1111uıııııııııu111111nınııııı11111111ıttıııııııını111ırdllllh1uıuıuuıuııııııuıwııoımıı11111111nıırıuıuııı11111ıııııınıı1'ffa 2 - Galata rıhtımının Kaba- hafta Ankaraya gidecektir. 

Derneğın ıım11mi kongresi 
ne vakii topıanacak 

Halk Bilgisi derneği İstanbul 
te~l<il~tınm senelik kongresi mart 

ortalarında konservatuvar bina
sında toplanacaktıı . Kongrede 
bir senelik faaliyet raporu, ge
lecek se11e yap 1 \cak işler hak
kında teklifler okunacaktır. 

Bundan başka nisanda Anka
rada toplanacak olan umumi 
kongreye İstanbul namına iıtirak 
edecek olan murahhaslar intihap 
edilecekti. 

Halk Bilgiıi derneği, folklorun 
ne demek olduğu hakkında li
selerde konferanslar vermeyi 
kararlaştırmıştır. 
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Bazı itiraz
lara karşı 
H UkOmetin mil i paramııı ko

rumak için almakta bulun
duğu sıkı ve ıiddetli tetbirleri 
faidesiz görenler var. Bu tarzda 
düşünenlerin noktai nazarlarını 
ispat için ileriye sürdükleri mü
talea şudur: 

"Memlekete girecek ve çıka
cak ecnebi kambiyoıunu kat'i 
surette kontrol altına almak 

zordur. Ne kadar aıkı tedbir 
alınsa daima para kaçakçılığı 
olacaktır. Bilfarz elinde (8000) 
liralık çek olan bir adam Atinaya 

gider, orada TUrk lirasına ih· 
tiyacı olan bir tüccardan bu ka
dar paraya tekabul edecek 
miktarda drahmi alır. Bunu 
hükiimetin borsa kontrolü ile 
tutması nasıl mümkün olur?" 

Biz bu kabil mütaleaları doğ
ru bulmuyoruz. Çünkü milli pa
ramızı korumak maksadı ile hü-
kümetin alacağı tedbirler sadece 
borsada ve bankalarda cereyan 

edecek muamelelerin kontrolüne 
inhisar edecek değildir. Gayeyi 
temin için icap edn her tedbire 

müracaat olunacaktır. Bu hususta 
bin tane tedbir almak lizım ge
lirse birisi ihmal edilmiyecektir. 

Kaldı ki hUkümet tarafından 
ittihaz olunacak herhangi bir 
karara muhalif bazı hadiseler 

vuku bulması ihtimali bu karar
ların lilzumsuzluğuna delalet 
edemez. Memlekette ne kadar 

' kuvvetli bir zabıta olursa olsun 

gene arasıra kanuna muhalif 
bazı suçlar vukuu tabiidir. Zabıta 

teşkilabnın mevcudiyetine rağ
men fenalıklar olursa mevcut 
zabıtayı takviye mi etmek lazım
dır; yoksa ilga mı? 
Eğer hükümetçe alına.n ve a

lınacak olan kararlar ortadaki 
para dalaverelerini yüzde altmış 
yetmiş nisbctinde izale edebilir
se gene büyük hır kardır. Bu 

kar az bir kir da sayılmamalı
dır. 

Diğer cihetten nazan dikkate 
· alınacak mesele Türkiye gibi 
büyük bir memleketten ufak 
tefek bazı kambiyo kaçakcıhğı 
olması milli paramwn kıymeti 
üyerine müessir bir amil teşkil 
edemez. Asıl amil büyük mali 

mfiesseselerin ve bunlara men-

Yarım tuır toodkl : 

A T 
23 Şubat 1/W) 

---------····-···------.... --
Prens Bismarkın fivru

pada erbabı ıhtillil aley
hinde umumi bir itiif akı 
davel akdıne dair bir 
pl.§n tanzim ve teklif et
tiği ve ıttitakı mez.kôrda 
ingiltere ve düveli saire 
dahil olup yalnız Fransa
nın açıkta bırakılmış 
olduğu Golva gazete5in
den mervidır. 

Prens Bismarkın ahi
ren imperator ile mül.§ 
kaıındo verdıği izahat 
uz.erine ar1Jlarındaki ma
boveneti efkarın zaıl ol
du~u Hağ eburg gaze
tesinde J'azıımışfır. 

sup oyuncuların borsa kıymet

leri ile meşgul olmalarıdır. HilkQ
metçe alınacak tedbirler ise 
bu cihetten kuvvetli bir emniyet 
vaaıtaııdır. 

Lozanda Avrupa devletleri 
Türkiyenin ıiyasi istiklaline razı 
oldular: fakat öyle görtilüyor ki 
TOrkiyedeki bazı ecnebt banka
lan, Türkiye ile evvelce it yap
mıt bulunan bazı Avrupa aer
mayedarlan bir türln ikbsadi ve 
mali iıtiklilimize razı olamıyorlar! 

Borsada birkaç bin lira ile İf 
yapan kimıelerin bir kısım mu
amelelerini aaklamıya yol bulma
Jan belki mümkDndilr. Fakat yüz 

, binlerle, bazen milyonlarla İf 
yapan mDe11eıelerin gayri meı
ru hareketleri mutlaka meydana 
çıkacaktır. Bahusus ki hükumet 
herhangi bir gizli kuvvete kar
tı muvaffakiyetle mllcadele edebil
mek için idari kararlar almak 
aalihiyetini tamamen elinde tut· 
maktadır. 

Af ehmet Asım 

Laf ve iş! 

Memleketimizde çalışan, bu 
milletin kesesinden kasa· 

lannı patlabrcaaına dolduran 
tirketler, kumpanyalar var. Milli 
zafere kadar bu yabancı milca
seıeler, 'Cİmtiya.ı• atlı hisarlar 
arasmda yan gelirler bin bir 
dolap çevirirlerdi. 
Osmanlı tarihinde kumpanya

Jann ayrı bir faaıl olarak teteb
bnn lazım geldiğine inananlar
danım. Bu devirde Tnrkiyenin 
hakiki hakimi, asıl tacidan 
saray ve hnnklr değil bu şirket
lerdi. 

Ecnebi sermayesi, memlekete 
bir kundak gibi giriyor, dumanı 
görOnmez yangınlar yer yer be
liriyordu. İstibdat devrinin rica
lini berbat eden amillerden biri 
de iıte bu frenk sermayesi idi. 
Makamlar, vicdanlar, iktidarlar 
ıatın alınır, verilen her beşe 
bedel1 vatanın ciğerlerinden beş
binler sökülürdü. 

Hürriyetin tadım tatmamış 
isanlar zincirin ağırlığını kolay 
kolay duyamazlar. Onun için
dir ki o devrin zilletinde, taham
mülünde fazla durmuyoruz. 

Fakat bir gün bu paslı ve 
yaslı ufuklarda milli zaferin 
pneşi doğdu. Bu güneş, yur
dumuzdan çürümüı, kokmuç 
bUtün fena şeyleri kovdu. 
Doğumun ilk itleri içinde kum

panyaların kalın ve tunç kaplı 
hisarlarını görtip yıkbk. Ortada 
ıurların perdesi kalmayınca, 
çöreklenen yılanların da farkına 
vardık. Ditlerini söktük. Y almz 
bu dişlerin zaman ile tekrar 
büyndUğUnli hesaba katmadık. 
Birinci hamlenin temizliğinden 

sonra artık tekrar rahata daldık. 
Lozanda en bOyük devletlerin 
imtiyazlannı tekmeyle yıkan bir 
kudret, şiketlerin imtiyazlannı 
nasıl tanırdı ? 

Kumpanyalara "Türk memur
larla it göreceksiniz!.. Emrini 
verdik ve bir nispet bulundu. 
Ne yazık ki bir sene sonra, on
lar gene kendi bildiklerini oku
maya bqladılar. 

Bir maltil yüzbaşının acı mek
tubu hükmnmnn şahididir. Hu
dut boylannda kanını akıta 
akıta yarım aakat kalan bu zat, 
Singer fabrikasına it iatemiı. 
Pramber isimli direktör kabul 
etmiş ve on lira haftalıkla sta-

Fakat bu garip ! 
Doktor Bey, benim buraya gclece· 

ğimi kim bilir ? 
iki sene evvel İstanbul kaza

larından birinin en mühim me
muru olan T ... Beyin hemşiresi 
M... Hanım biraz rahatsızdı. lki 
yahut üç ay evvel, bir cumar
teıi gUnil H ... hastanesinde tanı
dığı bir doktora müracaat et
mek için evinden çıktı • 

Bu karannı evde kimseye ıöy
lememişti. Esasen kendisi de 
hAli gidip gitmemekte müte-
redditti. Hem gidiyor, hem dü
tünüyordu; yarı yolda fikrini 

değiştirdi. C... hastanesine git
meyi tercih etti. Orada da tanı
dığı bir doktor vardı. 

Artık tereddilt etmeden gi
diyordu; hastaneye ğeldi, dok
toru buldu • Lakin ne kadar 
tuhaf 1 Doktoru kendisini gö
rlince: 

- Sizi bekliyordum. 
Dedi. 
- Neden beni bekliyordunuz? 
- Demin telefon ettiler de l 
- Kim telefon etti? 
- ·tamini söylemedi, yalnız 

T ... Beyin ailesi ıizi görmeğe 
gelecek dedi. Ben hayret ettim, 
çilnkü kardeşinizin refikasının 
burada olmadığını biliyordum; 
gene kim bilir diyordum. Meğer 
ıiz imişsiniz? 

- Fakat, doktor Bey, bu 
pek garip, benim buraya gele
ceğimi kim filıiyor? 

- Elbet birine söylemi§sinb:
dir; belki anneniz? 

Folklor bahsi 
Halk Bilgisi derneği umumi 

kitibi Mehmet Halit bey evvelki 
gece fırka binasmda halk ~il~
sine ait bir konferans vermııtir. 
Konferansta halk bilgisinin ta
rihçesinden bahsetmiş, mahiye
tini, şumulUnü, memleketimizdeki 
hareket ve faaliyetlerini usulle· 
rini anlatmıştır. Konferanstan 
sonra konservatuvar tarafından 
Anadoluda plağa alınan mılli 
şarkılar ve oyun havalan çalın
mıştır. 

~~---------~~-

Darülfünun bütçesi 
Darültünun bütçesi hakkında 

Ankaradan henüz kat'i malumat 
gelmemiştır. Söylendiğine göre 
ıimdiki halde Darülfünunda ka
lacak müderrislerin maaşl arı 
tesbit edilmektedir. Tıp fakülte
sinde 3, Hukuk, Edebiyat, Fen 
faklllteleriode birer müderrisin 
beşeryüz lira maaş alacağı, di
ğer müderrislere 200·400 lira 
maaş verileceği şayi olmuştur. 

jiyer liğe alınmış. Adamcağız 
bir hafta çalıştıktan sonra, 
satıı amirlerinden cıcMento» atlı 
bir Yahudi, müdiiriin fikrini çe
lerek zavallıyı çıkartıyor. Hatta 
çahşbğı günlerin hakkını bile 
vermiyorlar. 

Şimdi insaf ile düşünelim 
gazada sakat kalan bir Türkiin 
mukadderatında bir Yahudı eli-
nin bu uğursuz kuvveti, ki
min canını yakmaz? Kusur ehli-
yetsizlik gibi sebeplere karşı 
elbette kimse isyan etmez, fakat 
aade Türklllğ1in kusur ve kaba
hat gibi görfilmesine ne vakte 
kadar tahammül edeceğiz? ... 

Seyyah 

- Hayır, hayır kim1eye söy
lemedim; annem de bihııiyor. 

Daha doğruıu ben de bilmiyor
dum. Buraya gelmek karannı 
ıokakta verdim •e doğruca 
geldim. 

- Bu nasıl olur? 

- Bilir miyim ben? Bari te-
iefon edenin iımini ıoraydmız. 

- Sordum, söylemedi, hemen 
telefonu kapatbm. 

M... Hanım merak ve hayret 
içinde! Bizim muallimle çok iyi 

tanıııyorlar; hatta onun, batma 

telefon havadisini biliyor. Daha 
gelen o gün mumaileyhi daYet 
ederek bu yeni marifeti anlatb. 

Arkadaşım bu vak'a hakkında 
diyor ki: 

- Mühim bir fey değil; M •• 
Hanımefendi bir iki defa benim 

tecrübelerimde bulundu, hatta 
ruhla latifeleştiler bile. Geçen
lerde benim telefOD itini anlat
mıştım; Hanımefendi: 

- işte buna dünyada inan
mam! 

Demişti; muhakkak bizim ruh 
onu inandırmak için bunu yap
m11 olacak. 

- Beri inandı mı timdi? 
- Sorar mwn? kendi.tinin bile 

hentız karar vermediği bir ıeyi 
kim tutar da telefon eder?Artak 
bu hakikat kar11S1Dda ne dene 
bilir? 

(Bltm.dı) 

Makdonalt ve 
Amele fırkası 

lngi ltere baıvekili A
mele fır kasının han
gi teşkilatından is

tifa etti?! 
Dnnkfı telgraftar, İngiltere 

başvekili M. Makdonalbn müa
takil amele firkasından iltifa 
ettiğini haber veriyordu. Bu ha
berin mana ve ehemmiyetini 
anlayabilmek için lngiliz amele 
fırkasının teıkilib hakkında bir 
fikir sahibi olmak icap eder. 

lngiltere amele fırkaSlDID bq
lıca iki teşkilAb vardır. 

Bunların biri, Milli amele fır
kası diğeri müatakil amele fır
kası teşkilibdır. 

Makdonald, Snovden gibi a• 
mele fırkasının birçok methur 
reisleri müstakil amele fırkasına 
mensuptular. Esasen amele fır
kasının vücut ve teeısslls et
mesi de bu teşkilat sayesinde 
mümkün olmUf, 1900 ıeneaine 
kadar, propaganda ile meşgul 
olmakla iktifa eden mlistakil 
amele teşkilab sıyasi bir fırka 
tesis etmek istemiş ve amele 
fırkası ıiyaıt bir teıekkOJ olarak 
vücut bulmuıtur. 

Siyasi amele fırkasının teşek
külünden ıonra da eeki mtıstakil 
amele teşkilab muhafaza olun
muş ve bu teşkilat fırka dahi
linde sol tarafı temail eder 
olmuştur. Umumi intihaplarda 

Paris yadigarı 

Mübeccel Hanım geldi ... 
tanbula muvasaleti 

lzlnli idim. Binaenaleyh " 
geldin J " demekte bir gilD 
kaldım. 

Bizim hanımlar arasında 
ram bile kırk gün tebrik e 
Bu bir Avrupa dönlişDnO bir 
ıonra tebrik etmi§im çok IJlll 

Baklavadan çok daha 
olan kıraliçemizin birkaç 
tede ÇJ.kan resimlerine 

ettim, ve anladım ki Mü J 
Hanım ıen ve şuh Pari! 
rinden çok kıymetli bir ya 
ile dönmnıttır : 

Tatlı blr ıGinı 1 Blitthı 
lerinde o hail garmek m 
oluyordu. 

Ne diyeyim, Allah bu t , 
ınmn yllztlnden eksik etm 

Toplu J, 
iki teşkilat birlqt:rek harj 
ettiği halde, her iki 
fın meb 'ulan mensup old 
tqkilAtm programı da · 
hareket etmektedirler. Hali 
mda mtıstakil amele tet · 
mn avam kamarasmda 
kadar meb'usu vardır, b 
daha fada fırka pro 
tatbiki lehindedirler. _ _ _ j 

Makdonaldm. muhafazakJ'. 
ıayılacak derecede tedrici ~ 
keti, fırkanın ba laammı t'! 
etmemektedir. 

Amele fırkasının progra 
baılıca maddeler erazi ve ' 

ıal vasıtalarını eosyalistleıtiril 
unayüıı demoltiatik bir 
murakabeal, beynelmilel su 

mtısalemetin tesisi, test 
tahdidi, milletlerden blr 
raayon tqklllle hakem 
kabultı, lnptereye tabi 
lere terakkiperver bir muh 

itası, çalıf anlann içtimai 
iktisadi ıeviyyesini yllkael 
için beynelmilel bir amele 
meclisinin tesisidir. 

Mliıtakil amele teş · 
hedefi bu proğramın temiJJ 
ceği faidelerle memlek 
nufumnu kuvvetlendirme 

Makdonaldın, asıl mil 
rinden olduğu mlistakil • 
tqkilibndan istifa etmesi 
milli amele fırka.sına 

ederek kendi ıiyasetinde 
edeceğini göstermektedir. 

Bu hareketin amele fır1' l 
zafa uğrabp uğratmıyacağı 
de aşikar olacakbr. 

Pazartesi 

mm 
Şubat 

1930 
. 1t 

Gonqfn J~~u: 6,44 - batıl' •• ıJ 
Ayın doAu~u : 2,20 - ~ "J ,, 
iltar, 17ı$J tm~ 

Namaz .,aldtlert 1,ı', 
Sabah oıı. lldnd• .utad' ,,.ı' 
us 12,27 15,29 11•53 

BugibıkO ba•• 
ht#' 

RüZjdr Poyraz , 
olacaktır. 



V AKI IN ŞEHİR HABERLERİ 
1'd ı iyede. VUAyet te: 

liakkındaki neşr iı-'attan do
la51ı dört ge.zeie alephine 

dava açtı 
Müstantik Hikmet B. tarafın

dan "'Politika,, "Mılliyet,, "ja
lllanak,, "Astarar,. gazeteleri 
aleyhine hakaret davaları açıl
lllıştır. 

Dava, Hıkrr.et B. in muhake
rnesine sebep a larak gösterilen 
rnadde!erden dolayıdır. Davacı . , 
rnuhakcmesıne esas olarak gös-
terilen hususabn bu yazılanlar 
olmadığını, ağır isnatlarda bulu
nulmak suretile şeref ve haysi
yetinin kesrediıdiğini ileri sUre
~ek, bu neşriyattan dolayı dava 
ıkame etmiştir. Hıkmet B onar 
bin lira da manevi zara;' iste
mektedir. 

Çenberlitaş 
Hadise sin;;;-maznl1nları 
adliveve verildı Dört 
mecruh ha~tanededir 

ÇernberJi taşta bir kahveha
nede kadın meselesinden kavga 
ederek döğüşen ve birbirini 
Yaralıyan!arm evrakı, adııye ve 
Veri.m ,şt r . Bunlardan İsmail 
maktul, İbrah m, HaJiJ, Abbas 
nı~cruhlur . r ıaslancde tedavi 
edı m~ktc:!ir. 

Difrer lbrah:m•c Ne~::ıi, ır.üs
tantilclikc~ is~ CV?p ve tevldf 
o'unmuş ardır. T hkikat, dc.vam 
etmebtedir. 
Bedi B. in l?"rhal-:eme;i 

Gazetemizin müdiirü Gireson 
İuc. 'u:su Hakkı f .tınk B. i y01u
~Ya~ Bedi B. in muhakemesıne 

ugun saat onüç buçukta İstan-
bul v b agır ceza mahkemesinde 
aşlanac2ktar. 

Açık 5000 lira 
-

Fakat 3 500 lirası 
yatı.rılmzştzr 

Muhasebei hususiyede kız 
Ameli Hayat mektebi hesaplan 
hakkında yapılan tetkikat bitmiş 
ve 5000 lira açık olduğu anlaşıl
mıştır. Bu paranın 3500 lirasını 
eski müdür Muzaffer Beyle 
muhasebeci Aliye H. yatırmışlar, 
geriye kalan 1500 liranın ma· 
halli sarfı meçhul kalmışbr. 

Muzaffer Beyle Aliye H. hak
kında bu 1500 lirayı verseler 
bile tahkikat yapılacaktır. 

Muhtarla nn imzası 
Muhassesatı zatıye idaresi 

vilayete müracaat ederek yeni
den intihap edilen muhtarlann 
icabında tatbik edilmek üzere 
imzalarını istemiştir. 

Bir kadın dondu 
Silivride kar tiPisi 

müthişi 
60-70 yaşlarında Kıpti bir 

kadın Silivrjnin Akviran köyünden 
Kabakça ya giderken kar 
tipinin teairile donmuştur. 

Borsada: 

lngiliz lirası 
İngiliz lirası dün borsada 1039 

kuruşta açılmış ve 1041 kuruşa 
kadar ylikseldikten sonra 1040 
kuruşta kapanmıştır. Altın 932 
kuruştur. 

Borsa komiseri 
Yeni borsa talımatnamesi hak

kında izahat ve ba.a tebJigat 
almak üzere borsa komiseri Ap
tillkadir B. Ankaraya gitmiftir. 

Bir teşekkür 
Cemiyeti belediye, gösterdiği 

faaliyet ve mesaiden dolayı Da
ril!lceze mOdtırline teşekküre 
karar vermiftir. 

Bu kar ar don milesseae mildü
rilnc bildirilmittir. 

Bu akşam 
Sinemaları !im-•• ALEMVAR ~--mııa 

1 
Sinemasında 
Vatansı2lar cehennemi 

. Goriılmiyc dt'ğer bir süper film 

bara a lZ 

100 Lira 
,. 

MUKAFAT 
1 Marta kadar kumbara alanlann 

numaraları üzerinden 1 Nisanda birinci 
kur'a çekilecek kazananlara şu milkfi
fat ar verilecektir: 

t Kişiye 500 Lira 
ı " zoo " 
ı " 100 " 
2 il 75 şer" 
ı 

il 50 66 

ACELE EDlNlZ 
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bır hıkaye yazını; 1 [Vaktın daımı ~ku ffi 

---------• ~ yucularına bır ~ 
Mevzu serbesttir. Bu hafta ~ yardımı ! 

genç ve mektepli karilerimize ~ Genç ve mektepli okuyucu- ~ 
yeniden biz hikaye müsabakası ~ Jarımıza faideli yardımlarda ~ 

~ bulunmak istiyoruz, Bu yardı- ~ 
açıyoruz. Müsabakanın 

şunlardır: 

şartları - -
~ mm hedefi genç ve mektepli ~ 

- Mevzuunuzu 400 kelimeye 

sığacak bir tekilde intihap edi-

niz. 

~ karilerimize alacakları şeyler- g 
J de ucuzluk temin etmektir. ~ 
~ Daimi okuyucu şartım ka- ~ 
~ zanmak için gençlik sayıfasm- } 

-§ da neşretmekte olduğumuz ~ 
2 - Mevzuunuzun hududunu l ~ UDaimi okuyucu kuponu,, 

. izini tayin ediniz. = d 10 t · · t · ! n an anesını gaze emıze J 
3 - Hikayenizin başı ve ni- ~ göndermelidir. ~ 

~ Bize 10 tane gençli~ daimi J 
a ohuyucu kuponu gonderen ' 
~ okuyucumuza, kariimizin resmi 

hayeli manbki surette biribirine 
alakadar olsun. 

4 - Fazla teferruata kapılıp ~ yapıştı~ı.lmış "V akıt ~~rtı,, . n~ l 
mevzuu dağıtmayınız. ~ verecegız. Bu kartla ısımlennı 1 

5 - Mevzuunuzu mümkün ol

duğu halde hayattan alınız. 

'§ gazete ile ilan edeceğimiz ma- I 
~ ğazalardan tenzilatlı alış veriş E 

~ yapacaklardır. i 
g 'f Daimi okuyucu kuponla- ' 

6 - Yazılarmızı kağıtların ~ nndan 10 tanesini gönderen _ 
~ kariimiziıı resmini gazetemizde ) 
~ neşredeceğiz. . l 
~ lf. Kuponlann " Gençhk 1 
~ V AKIT,. adresile gönderilme- 1 
~ si rica olunur. =
;il1ıı1111111111oııı111111111111ııııııı11ırır11ııı11111ııııın11111ı•ııııı11111ıııı111iF, 

bir tarafına yazınız. 

7 - Y azılannızı Va kıt Genç-

lik adresine gönderiniz. 

8 - Y azllannız okunaklı ol-

sun. Ve yazılarınıza bir de fo

toğraf leffediniz. Birinci gelir

seniz resminizi de neşretmek is-

tiyoruz. 

Daimi okuyucu
lara: Kupon : 3 

Geçen haftaki bilmecemiz 
Geçen haftaki bilmecemizi doğru hal edenler ( A ) dan başlı-

yarak ( C) noktasından ve (D) 
dan dişan çık
blar. 

Geçen haftaki 
bilmece mizin 
halledilmiş sure
ti resimde gös
teri mektedir : 

Birinciliği İs
tanbul Erkek 
muallim mekte
bi talebesinden 
168 numaralı 
Hasan B. ka
zanmıştır. Bi
rinciden sonra 
halledenler ara
sında Darüşşe
faka talebesin
den Turgut 
Demir B. , Ka
dıköyünde mü
hürdarda Recai 
B., Üsküdarda 
Yeni mahallede 
Artin Mitrani 
Ef. doğru hal
ledenler arasın

noktasından geçerek ( B ) noktasın-

da sırasile ikinci, uçuncü, dördüncü olmuşlardır. Geç~n haftaki 
bilmecemizi doğru olarak halleden karilerimiz 93 tür. 

T ekemmüle doğru 
lstanbul ticaret aleminde beş 

sendenberi kıymettar ve münev

ver bir muhasip kafilesi yetiştir

miş olan Erkek ve kız hayat 

mekteplerinin lisan ve ticaret 

tedrisatına kuvvet verilerek ve 

lise dersleri ilave olunarak 

" Pijye ,, ali mekteplerine mua

dil birer müesse haline getiril

mesi için bazı tasavvurlar bes

lendiği sıhhatle haber alınmak-
tadır. • 

" Pijye ,, mektepleri bfitün 
cihan ticaret alemine kıymettar 
unsurlar yetiştirmektedirler. Ha
yat lisan ve ticaret mektepleri-

nin " Pijye ,, sıstemine tebdih 
memleketimiz için pek büyük 
bir istifade temin edeceğinden, 
bu mektepler mümessilleri
nin böyle bir teşebbüsüne gerek 
hükumeti merkeziyemizce, gerekse 
vilayet meclisi umumisince 
mümkün muavenetin reddedil
memesi şayanı temennidir. 

1 Faydalı bilgiler 
Hem gece kandıl hem saat 

A 8 

Hem .~aat hem gece kandil 
Bu aletin imali kayet kolay

dır. Evvela temel vazifesini 
görecek bir tahta hazırlanı.r. Bu 
tahta üzerine O resmi mucibince 
sola lamba ve sağ tarata arka
ya cep saatini yer eştirecek çer
çeve ve bu çerçevenin önüne 
pertavsız koyaeak çerçive yer
leştirilir. B şeklide pertavsuz 
kadaosunu A şeklinde ki mon
tajı ile görüyüruz. Üç tahta par
çasından mamuldur. Oradaki 
tahta pertavsuz camının çerç~

vesini saracak genişliktedir. Üç 
tahta paaçası iki vida i e yek
diğerine raptolunur ortadaki 
parça esas vazifesini gören tah
ile vidalanır. Saat çerçevesi de 
vidalar alttan konulmak üzere 
tahtaya vidalanır. Kancalı bir 
çivi ile saat asılır. 

İdare veya elektrik kandıli 
saab güzelce tenvir etmelidir. 
Saatın rakamları pertavsızla bü· 
yüyerek tecessüm eder. Pertav
suz B şeklinde görülaüğü veç
hile iki çiviye istinat eder. Bu 
gece kanii ve saat yataktan 
rahatça görüle bilecek bir nok
taya konmalıdır. 

l M.üsabakamıi] 
Birinci gelen ya
zıyı dercediyoruz 

Geçen hafta genç karilerimize 
"Demokrasi,, nedir diye bir sual 
sormuş ve bunu 150 kelimelik 
bir makale içinde anlatmalarını 

bildirmiştik. 
Demokrasi hakkında gençler-

. den aldığımız cevaplar çok şu
urlu olup gençliğin hayata hazırlan
makta o•duğunu göstermektedir. 

Gençler demokrasiyi anlıyor
lar ve anladıklarını vüzuhle an
latabiliyorlar. 

Gelen yazalar içinde Sultan 
Ahmet ikinci sulh hakimliği 
katiplerinden Cemil Melih ve 
Darüşşafaka lisesi yedinci sınıf 
talebesinden Fethi Barbııı.ros Bey
lerin mütalealan en ziyade na
zarı dikkati celbetmektedir. Fet
hi Barbaros B. daha ziyade şah-
si müta 'aa serdetmekte Cemil 
Melih B. ise daha çok bilgiyi 
teksif etmektedir. Cemil B. bu 
noktadan birinciliği kazanmiştır. 

Makalesinı aşağıya aynen der
cediyoruz: 

Demokrasi 
Demokrasi, halkın hakimiyeti

dir. Halkın hakimiyeti teşrii, ic
rai ve kazai kuvvetlerin doğru
dan doğruya devlet teşkil eden 
efradın ~asarrufu altında bulun
ması demektir; efradın bu kuv
vetleri münferiden, ameli suret
te, bila vaııta tasarrufu imkan-

Y enı bUmecenıiz 

Bu noktaların arasın1 çiziniz bir kedi 
br.şı bulacaksınız 

Şu resimde • gördüğünüz kimi • toplu, kimi ayrı 
, 

ayrı bırakılmış • • olan noktalar • size ifade • ne • •• ·eder ? hiç diye- • ·-• ceksiniz ama • • • hiç te böyle de- • •• •• • 
ğildir. • • • Resmi önünü- • • • 
ze alınız. Eliniz- • • • de bir kalemle • • • • • Noktaların • • • • ara- • • • • sını çizin. Bıyığı • • • • • • • ile, ku aklarile • • 

• 
• 

sevim:i bir kedi • • • • • başı çızmiş olacaksınız. 
• 

Cevaplarınızı Yakıt - gençlik adresine gönderiniz. 

Gençlik haberleri 

Bir ınantık oy:un.u 
Kadim Yunan filosoflarından 

GiritJi Lizidas bir mantık oyunu 
yapmış demiştirki: 

" Ben Giritliyim .. 
Giritliler yalan söyler .• 
Bende Giritli olduğum 

yalan söylerim. 

.. 
ıçın 

Madamki bu suretle benim 
yalancı olduğum an1aşıhyor. 

Öyle ise " Giritliler yalan 
söyler ,, diye söylediğim söz 
yalandır. 

« Giritliler yalan söyler )) diye 
söylediğim söz yalan olunca 
Giritlilerin doğru söylediği teza
hür eder. 

Madamki Giritliler doğru söy
lüyor.Ben de Giritliyim. Öyle ise 
benim sözlerim doğrudur. Ma
demki benim sözlerim doğrudur. 

Öyle ise benim " Giritliler 
yalan söyler» diye söylediğim 
söz doğrudur ... İlah ... -» 

Lizidasın bu sözleri bir mantık 
oyunudur. Ve düpe düz muga
latadır. Bu mugalatanın mantık 
batası nerededir? 

sızdır. Onun içindirkı halk bu 
hakimiyet hakkını ikinci münte
hiplere, 01ılar da müntahaplara 
meb'uslara verir;Müntahaplardan 
teşekkül eden bir mecl1s o mil
letin vekil ve mümessilidir. Mec
lisin kararı milletin iradesidir. 
Ancak bu tam manasile bir ira
dei milliye olamaz, hakikatta 
adetleri mahdut meb'uslann me
sela iki yüz kişinin iradesidir. 
Halbuki Demokrasinin asıl ma
nası hakimiyet için ha ık ile kuv
vavi devlet arasındaki vasıtaları 
ka.ldırmaktır: Fakat bunun aynen 
tatbiki kabil değildir. Bununla 
beraber bazı milletler hedefe doğ
ru yürüyorlar; Mesela, lsviçrenin 
(Referandom)u, bir dereceli in
tihabat usulleri hakimiyeti balka 
daha ziyade yaklaştırmıştır. Bu 
usullerin bizde de tatbiki şaya
nı temennidir.Ancak mucizelerle 
dolu inkılabımızın henüz dümanı 
üstünde iken mukadderatı mil
leti elinde tutanların harici ve 
dahili vaziyetler karşısında tam 
müttehit bir cephe f:eşkil etmesi 
mevcudiyeti milliyyemiz için bir 
emri zaruridir. Halkın nüfusça 

S. Pulşeride Gilyom1 

tel temsil edildi 
Geçen hafta cuma günü Tat 

simde çukur çeşmede bulun~ 
Sentpülşeri Fransız kız mektl 
binde bir talebe temsili veril' e 
miştir. 

Temsile öğleden sonra saj. 
on dört buçukta Türk istikl~ 

marşı çalınarak b_Mlanmıstır. ~ 
İstik lal marşından soma «Gi 

yomtel» piyesinin temsitine baş! 
mıştır. 1 

Birjnci perdede genç çobl c 
kızlarını temsil eden genç kızl~ 
çok muvaffak oldular. 

Bilhassa bayram tesidi çol 
mükemmeldi. 

birinci perde oynandıkt 
sonra talebe tarafından mü~t 
reken şarkılar teganni edilaıi 
tir. 

Bundan sonra piyesin ikinci p 
desi daha heyecanlı oJdu.GiJyo 

telin tevkifi bu perdenin en es 
unsuru idi. Gilyomteli kurtarınJ 
için genç çoban kızlarının yalvl 
malarınave prensesin istirhamıo' 
rağmen Avusturya valisi "Gef 
ler ,, tevkif kararından ~'1 
geçmez. 

ikinci perdeden sonra talebe' 
den Nermin H. taraıından ~~ 
manJa ve piyano ile parçall" 
çalındı. 

Ondan " L·· t ili sonra use ,, il 
masalı muvaffakıyetle teJIJ~Iİ 
edildı. Bu bır kişilik teIJIS1• 

müteakip pyesin üçüncü percfes' 
temsil edildi. O 

Gilyomtel piyesının üçUJJ';t 
perdesi Geslerin fırtınalı ~ 
kayıkla göJden geçerken batdl pı' 
ve Gilyomtclin kurtuluşu iJe 
ha yet bult r. , 

Piyes seyirciler tarafından b• 
raretle alkış ıanmıştır. 0 

Gesler rolünde ]ermen ~a~$ 
H. Gilyomtel rolünde Mari 1d er 
H. pek muvaffak olmuşlar ır·0ı, 

Temsil umumiyetle güzel ei' 
muştur.Dekorlar ve kiyafetler P 
mükemmeldi. ~ 
ekseriyetinin irfan seviyesi ı0;,., 
lup derecei kemali bulırı' ııı•ı 
bunu tatbik etmek doğru 01' 
maahaza o gün yakmd~r. ulb ti. ~-

Sultan Ahmet ikincı 5 lit 
Katiplerinden 
Cemıl Melih 
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euk AyıfAJI 
--

1 HİKAYE J 
-

lt4rilerimizle 
ba,bafa 

Cevaplarımız 
[Ç«.u'/t.lar hu $0!Jıf a haftada hır gan 

alze lalıat. eJdmt~tir. Ne arzunuz, dikfinlz, 
mafltolonaz olur$0 • VAKJT., gautest 
çocuk Ml!Jı/CISl muharririne yazrnız. Sizi 
memnun eıkcek cevaplar oermlge ça/ı. 
ıacalız.] 

lzmirde Hilseyin Namık Beye: 
Hediyeleriniz gönderilmişcir. 

Urfada Melahat Hanıma: Kur-
anın on beş günde bir çekilmesi 
ınünasip olmaz. Maıımafih mesafe
nın uzaklıp;ını nazarı ıtibare alarak 
geç gelen cevaplara da takdir va
rakası vermekteyiz; bu sureıle on 
\raraa toplıyarak bir kitAp alma
nız temin edılmlş oluyor. 

Ankara Erkek lisesinden 137 
ŞOkrü Beye: Çocuk sayıfasının 
haftada ikiye iblAğını biz de düşün
rnekteyiz. Yakında sizi ve arkadaş
larınızı memnun edeceğimizi ümJt 
ederiz 

Aydın orta mektebinden 107 
Ünıit Beye: Medeniyet bütün 
dünyaz.a yayılarak ilim tekemmül 
ettıi,çe barbın -bütün biıtüoe kalk
llıası bıle - azalması muhtemeldir 
Maamafih sorduğunuz sualin tam 
cevabını dııha insanlar kec::fedeme-

' 
~e~ır. 
~ ========s=a -=-·············· .. ······· • • • Eaıencell oyunlar • • • 

ıi~·;~·d~.d~~·~~·k~;; 

H l:>oz bir satıh Ozerine resimde 
r11lduğn tarzda bir saplı sn

f!:ieyi korsanız ıilpllrğe tara-
il ağır geleceği ve yere dü

~ii tabiidir. Fakat eğer sn
~ ~enin sapma bir ağır yük 
~il bir su dulo kova asarsa
'1 llılivazene basıl olur ve kova 
~Akta kalır. 

Güzel bir seyahat 
Gribudan amca altmışlığı bul

mut bir çiftçi idi. Köyünün en 
zenginlerinden olan bu adam 
milddeti ömrilnde seyahat etme
mif, evlenmemiş, kimseye hayn 
dokunmamış, yalnız metelik üs
tflne metelik biriktirmekte haya
tın zevkini tasavvur etmiş bir 
mabJuktu. En yakın aknbası 
bile hasis adamın ne bir yardı-
rı==r-TT"""::ıl!I!~-. mına ne de en 
5~~~~tJ küçük bir hedi

yesine mazhar 
olma mış lardı . 
Halbuki Gribu-
dan evlenmemit 
olmakla beraber 
bir çok aknbası 

vardı. Biraderi servetini idare 
edemiyerek babrmıı beş yetim 
bırakarak genç yaıında ölmüştü. 
Nekes amca bu çocuklara asli 
bakmadı. Dördü diğer çiftçilerin 

ve san'atkirJano yanında çalışarak 
ekmeğini kazanmanın yolunu 
buldu. Bir tanesi çok zeki idi. 
Sınıfında birinci oldu ; bir mü
sabakada kazandL Parise gitti 
ve hükümet hesabına doktorluk 

tahai1 etti. Mekte,Pten çıktıktan 
sonra Paris civarındakı " Şaran
ton ,, ıifahanesine doktor oldu. 

Altmışına varan «Gribudan» 
amcanın içine günün birinde bir 
kurt düıtn. Hazır yeğeni Paris 
denilen bilyük şehrin civannda 
doktormuş. Bır gidip onu 

«Gribudan» bu karara bağla
nınca yanına bir kat çamaşır 

aldı ve-ucuz olsun diye- üçibıcll 
ıınıf vagonla P aris yolunu tut
tu. 

Doktor "Sülpis sabahın bi· 
rinde hastalarını .=uayeneye ha
zırlanıyordu. Şifahane hademe· 
!erinden biri yanına gelerek 
dedi ki: 

-Doktor E- r------:::::; 

fendi.Bir ihtiyar • 
köylü geldi sizi 
görmek iıtiyor •• 
Adi Gribudan 
imiş ve amcanız-
mış. r-----N 

Doktor hay
retle bağırdı. 

- Amcam mı ? amcam gel
mış ha... Yol göster de buraya 
buyursun. 

Doktor ihtiyar amcasını sevinçle 
karşıladı. Oturtup bir cıgara 
takdim ettikten ıonra dekiki: 

- Hayrola amcacığım.. Nual 
oldu da beni hatırladınız ? 

"Gribudan" •insi ainsı gtildü: 
- Senin d_oktor olup bu gü

zel binaya yerleıti~ni duymuş-
tum._ Himmetiıile "J>ariı"i. 
gezmek için seni bulmıya gel
dim. 

Doktor bu s6zlere kartı içini 
çekti: 

« O~! amca... zannettiğiniz 
kadar mes'ut değilinı.. Vazifem 
pek yorucudur.. Bundan başka 
burada emir kuluyum ••• Maamafih bulsa... Y eğeoi "'< J~ 

ona masraf ettir- ·( . \ 
mez ya .. Amca 
bir seyahat pa
rasına Parisi bir 
gezer, dolaşır, 
gözugönlü açılır. 
« Gribudan » 

ı gelmeniz bana taze hayat verdi. 

bunu yapmağa karar verine:.! he
men yeğeninin adresini öğren-

di: «Paris civannda «Şaranton» 
tifahanesinde doktor Sülpis». Ha
sis herif düşündü: 

- Şifahane dedikleri yer ne· 
dir acaba? •• Olsa olsa büyük bir 
hastane yahut doktorlara mah· 
sus muhteşem bir konak ola· 
cak., Bizim yeğen orada doktor-
muş elbet bana rahat bir oda, 
iyi bir yemek tedarik eder .•• 
Hele bir oraya varayım da ... 

Bir parça himmet edeneniz 
kendi bqıma bir müsesse açar 
ve ••. 

" Gribudan ,, yeğeninin sözilnü 
hemen kesti: 

- Yok ... yeğen efendi.. kese
ye yanaşma... mal6mya.. bizim 
vanmız ancak kendimize yeter .. 
Eğer buraya kadar geldimse 
bu da ancak ıenin bana masraf 
ettirmiyeceğine giivenmiş oldu
ğumdandır. 

"Siilpis" amcasmı bir kaç lahza 
ıilzdü. Çocuklukta kardatlan 
ile sürtındllğii sıralarda, bu 
adamın en kilçük muaveneti 
reddettiği, bir anda gözünün 
önüne geldi. Şimdi bile, değil 

Alt tarafı 11 inci uyıfamızda 

Resimli kısa hikaye : Görülmemiş 

2 - Şunu bir sulıyayım 1 •• 
Aman yarabbi f KımıJdamyorl,, 

3 - Meger saksıdan çıkan 
fidan değilmif... Horozun biri 
uyumak için sakiunın içine sak· 
lanlDlf 1 ••• 

Bellenecek sözler 
.. Buanah,, tan 

. Saadet, savuşturulan felaket
lerden terekkilp eder. 

* .. Kontea Diyen.. dan 

Vazifeyi sevmeli, vazifeden 
zevk çıkarmalıdır. 

• Tllrk darb• mrı•ll 

Dostunla ye, iç fakat alış ve
rit itme. 

.. La Brilyer., den 

istihza etmek, ~arşındakini 
kilçük görmek ve aynı zamanda 
bizimle istihza eden bizi hakir 
gören kimselere karşı hiddet
lenmeğe kalkışmak, insan oğlu
nun en Adi ve çirkin kusurla

rından biridir. 

. 

Aylar: 4 
Nisan 

Dal. ova, ınıı. ~ 
&zen/gar çiçelt_le ; 
&lıçedr/f.I küçük kuı 
()gn"f"' /eelebekle. 

Bir g(ımııı m~rapadan 
Ddltolar elm03 galmur ; 
Daha ben uyanmadan 
balboller Fk• okur. 
Kırlarda papatyalar, 
Cocultlara ouna Jer. 

Eğlencel! 
fıkralar 

Mademki bavülti1J1or 

Nami henüz beş yaşında ol
makla beraber mentaati 

peşinde koşar. Geçen gün sof
rada, gözünde gözlüğü olduğu 
halde kendisine reçel koyan 
hanimnesine sordu: 

- Haminne... Gözlüklerin her 
şeyi büyük mü gösterir? 

- Evet yavrum. 
- Ne olur bana reçel korken 

onları çıkarsana! 
Gazel sebep 

N amini~ ayağına duvardan 
bir taş düştü. Hafifçe ya

ralandı; Annesi yarasını sarıyor
du. Nami birdenbire bağırdı. 

- Oh! ne iyi oldu da taı 
sol ayağıma düştü .. 

Annesi gülerek sordu: 
- Bundan ne çıkar .• Elin ol

sa anlarım .. Fakat ayağın? 
Çocuk hemen cevap verdi: 
- Ne diyorsun anne.. Kar

deşime tekme atarken sağ aya· 
ğımla vuruyorum. 

11endine giivenmivor ·-

sivrikoz Ahmet bir kavga
dan dolayı mahkewe hu-

-411runa çıkmıştı. Hikiın mesele
nin kıymetsizliğinden dolayı 
maznunun beraetine karar ve
rirken ciddi bir tavurla dedi ki: 

- Bu seferlik mahkeme seni 
affediyor fakat t ir daha karşı
ma gelme ha !.. 

Sivrikoz başmı kaşıyarak ce· 

J 

vap verdi : 
- Baş üstüne hakim efendi •• 

Fakat bunu asıl polis efendılere 
tenbih ediniz ... 

Yeni bilmecemiz 
-------

Şu gördüğünüz parçaları 
birleştirerek bize bir atlet 
resmi yapabilir misiniz ? 
Geçen haftaki bilmecemiz, halle· 

den ve mükafat kazananlar. 
Bu hafta size beş pa.rçadan 

Ü kkep bir ıekil venyoruz ; m re . .. . 
b b parçayı kesıp ınunasıp 

:rzd~ yapııtıribız ve bir atlet 
resmi yapınız. 

Dikkat ed niz 
Bu hafta çocuk sayıfası bay

an .birinci - J>&Z" .günü çıka-
A• k ' ğından mükafatların ur ası 
:ma ~O çekılecektir. Binaen· 
aleyh cevaplann kabil o duğu 
kadar silratle gönderilmesinı 
rica ederiz. 

Hediyelerimiz 
Birinciye: Bir perger takımı. 
ikinciden onuncuya kadar : 

VAK 1 T 
Çocuk sayıtası 

MIJubaka huponu 
24 Şubat 1930 

' 

Birer sinema biJeti yahut birer 
kitap ( hangisini isterseniz) 

On birinciden yirminciye ka
daı : birer kurşun kalemi. 

Diğerler ine: birer takdir va· 
rakası. 

Bundan ba~ka bilmeceyi 
halleden her ktJriimize 
Vaktın bavram hediyesi 
o'arak birer kaıtpo-

5tal verilecektir. 
... Lötfe sahifc)İ çe\iriniı ~ 
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Geçen hattaki 
b1ın1ecemiz 

~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~-----___.-/ 

Geçen hüfta '<i bilmecemiz : 
" Mustafa Kemal,, ( Mal · usta -
afak - kem - al ) ıdi. 

Bi en kari erimiz arasında 
çckılen kur'a neticesinde kendi
lerine şu hedıye er isabet etmiştir: 

Bir ko'onya şişesi 
kazanan 

fatanbul kız lisesinden 447 
Feride Hilmi Hanım 

Bin· r a bom kazananları 
J - Vefa orta mektebinden 29 l lay

reddin B. 
2 - lstanbul erkek lisesinden 151 

Rauf B. 
3 - Taksimde Firuzağada Nazire H. 
4 - Erkek hayat mektebinden Süha 

Vecdi B. 
Bir er kitao lcauırıalar: 

- Galatnsaıay erkek lisesinden 1076 

Nejnt B. 
2 - Derü~şef akadan 948 Enver B. 
3 - Bakırköy ikinci mektep sınıf 5 teD 

ı 83 Nihal Fehmi H. 
4 - Sıınyerde Doktor Mehmet (\ecdet 

Bey kerimesi Seloıa Nazime H. 
5 - Ankara kız iisesi sınıf 2 şube 2 den 

539 Neriman Rıza H. 

Birer k11rıvostal kazananlar: 
l - Erzurumda Çağlıyan mektebi sınıf 

J den t 44 Mehcure Hayri H. 
2 - Ankara lnönü mektebi sınıf 3 ten 

J 25 Naciye Osman H. 
3 - Aksarar, .\Jurntpaşa No. 31 de 

izzet KAzım B. 
4 - Ankara Kız li:se i ~ınıf ı şube 3 ten 

Relkis H. 
S - Ankara Gazi l"rkek mektebi ~ınıf 4 

şube 1 den Dündar B. 
6 - 1 tanbul erkek muallim mektebin

den 65 Süleyman B. 
7 - Kabataş lise i sınıf 2 şube 1 den 

628 Ahmet Gültekin B. 
8 - lstıınbul kı:ı lıseslnden 1 ' eriman 

Cevat H. 
9 - Gaziosmanpaşa orta mektebi sınıf 

1 şube 2 den 403 f etbi B. 
10- Şch?.adcbaşı Toprak sokak No. 16 

Pikret A. 

Takdır 11a1ahası kaza
nan karıleıımizin ısım

lt! rini varın ılAn edece
ğiz ! 

Bılmece halleden 
karilerimize 

Şimdiye · kadar bil-
ınece halleden karilerimizden 
taşrada olanlar ile Göztepe, 
Bostancı, Adalar gibi yerlerde 
bulunanların hediye ve takdir 
varakaları tamamen gönderilmiş-

tir. latanbul, Beyoğlu, Boğazıçı, 
ve Kadıköyde bulunup da henüz 

taktlir varakalarını veya hediye
lerini almamış olanların öniimilz-

deki per~embe ve cuma giinleri 
6ğleden sonra idarehanemizden 
almaları rica olunur. 

Bu haftaki bilmecemizi halle
denlerden lstanbulda bulunanla
nn hediye ve takdir varakaları 
da perıembe ve cuma gilnü öğ
leden sonra verilecektir. Anka-

radaki karilerimizden kitap 
ve saire gibi hediye alanların 
hediyeleri doğrudan doğ-
ruya adreslerine gönde-
rilmektedir. Kartpostal ve tak
dir varakalan cuma günü öğle
ye kadar muhabirimjz Namık 
Beyin Hakimiyeti Milliye karfı
aındaki dairesinde tevzi oluna
caktır. Şehrin dahilinde Göıte
pe, Bostancı, Adalarda oturan
lann hediyeleri posta ile gön
derilecektir. 

17 tubat 1930 nüshamızdaki 
cetvel dahil olarak, mükafat ve 
takdir varakası kazananlardan 
hediyesini almamış o lanlar varsa 
birkaç kelime ile ~ocuk ııayıfası 
muharrirliğine malumat verme
leri rica olunur. 

Seyahate ya ı 
Fuat eyin " Ded· u seya
hat,, isimli kitabı münasebe ile .. 
Faıih Rıfkı, Ahmet Haşim, l\1ehmet Nu

rettin Bey erin seyahat atıraları 
üzerinde bir tetkik 

Y azall\\ ~ eknr Sıtkı 
Turizm harpten sonra dehşetli 

aldı, yüı üdü, tabii bizde değil, 
başka memleketlerde, Avrupa
da, Amerikada... Biz, mese i, 
bir İzmite, bir Adapazarına, bir 
Buniaya gidemezken Okyanus
ları aşan transatlantik dolusu 
Amerikalı, Avrupanın bir çok 
büyük şehirlerine olduğu gibi 
şu bir türlü seyyah şehri haline 
getirilemiyen İstanbula bile akın 
ediyor. 

Turizm, henüz bizim tadını 
almadığımız yeni bir zevktir. Bir 
memleket ve bir iklim değiştir
menin o harikulade heyecanını 

düşününü~ Sanki sade bir mem
leket ve iklim değil de bir dün
ya değiştirmit ve yahut dünyaya 
ikinci defa başka bir alemde 
gelmiş gibisiniz: Yeni insanlar, 
yeni ufuklar, yeni şekiller, 

yeni renkler ve gölgeler.. alış
tıklarımızdan büsbütün ayrı 

lezzette içkiler ve meyvalar!.. 
Turizm her ne kadar giinden 

gilne artıyorsa da hiç bir zaman 
her canı ısteyenin turist olma
sına imkan yektur. Bunun için 
evvela para ister, sonra vakit, 
daha sonra da sıhhat... Tabii 
her odamda da bu Uç şartın fi
çü de,·bele birinciıi,-bulunamaz. 
Bundan dolayıdır ki, birçok kim
seler memleket memleket, iklim 
iklim do 'aşacok1arına, turistlerin 
hatıralarını okurlar. Bu suretli 
mesela doğduğu şehirden bır 
karış ötesine çıkroıyan kari, 
turıst muharririn koluna takıla
rak, bir giln Afaikada yamyam
larla dost olup, bir başka gün 
Okyanus adalarında rakseden 
vahşilere karışarak, Hintten Çi
ne, Çinden Japonyaya geçerek 
ali bir devri alem seyybatı ya
pabilir. 

BRAZfL YA SEYAHATNAME
Sİ, Ahmet Haşim Beyin BİR 
SEY AHA TIN NOTLARI, Meh
met Nurettin Beyin KARACA
AHMETTEN TUT ANKAME
NIN MEZARINA KADAR .. Ve 
sonuncusu: Fuat Beyin DEDI
KUDULU SEY AHA Ti. 

Brezi ya seyahatnamesi, kud
retli bir kalemin verebıleceği 

en güzel eserlerdendir. Fakat 
seyahatname, bilhassa son1arına 

doğru, bir hesap kitabı gibi 
kuru rakamlara boğulmuştur. 

Niçin? Buna ne lüzum vardı?. 
Muharrir devairi devleti birer 
birer dolaşıp bu ithalat, ihracat 
varidat ve masarifat cetvelleri 
sureti mabsusada çıkartmadı ya. 
O seneye mahsus olan matbu 
bir istatistikten almış olacak .. 
Halbuki ben de siz de bu ma

lftmata, gene o istatistiklere 
müracaat ederek her zaman 
kolayca bulabiliriz. 

Ahmet Haşim Beyin seyahat 
notları vaktile İkdamda neşre
dilmi~, sonra BİZE GÖRE !erde 
ayn bir fası l halinde basılmıştlr. 
Bu notlar hakiki turist bir mu
harririn görüşe müstenit eserin
den büsbütün farklıdır, ve bii
yük bir edibin duyuşlannı tesbit 
etmektedir. Meseli Haşim Bey 
Parısli kadından bahsediyor, 
Parisli kadını göremiyoruz, fakat 
teninin o nefis kokusunu koklu
yoruz. 

Parisin Jfıklarını, gene ayni 
suretle, gözlerimizde değil, di
mağlarımızda yanıyor. 

Mehmet Nurettin Beyin seya
hat hetıraları, hakiki seyahat 
eserlerinin en güzel bir nümune
sidir. Muharrir Karacaahmetten 
Tutankamenin mezarına kadar 
olan o genİf mesafeyi, bütün 
hudutlarile ne güzel aynlatıyor. 
Torosun çamlarını, LUbnanın 

burma ve portakal ağaçlannı, 
Tihin kum çöllerini ve Mısınn 
kadim ehramlarını sanki beraber 
görüyor, beraber dolaşıyoruz. 

Bu heyecanlı seyahat eserlei son 
zamanlarda müthiş rağbet gör
miye başlamış, birçok büyük 
Avrupalı ve Amerikalı muharrir
ler, dünyayı karış karış dolaşıp 
gördüklerini, duyduklarını yaz
mışlardır. Hatta yalnız şöhr etlı 
muharrirler değil, meslekleri Şimdi asıl beni bu makaleyi 
muharrirlik olmıyan turistler bile yazmıya sevkeden esere gelelim: 
güzel seyahatnameler vücude DEDİKODOLU SEYAHAT f 
getirmiş ' erdir. İnsan bu kitabın üsfönde, 

Markopolonun maşhur sayahat "Muhtelit mubndele komisyo-
kitabmdan sonra meçhulün ve nunda sabık Türk mU~aviri,, 
uzağın zevkini duyan medeni titrini ve "Mehmet Fuat,, ismini 
adam, harbin ve bilhassa harp görmese, Ali Ccnani B. tarafan
sonu terakkiyatının tevlit ettiği dan yazıldığına hükmedecek !. 
nevrözden dolayı yerinde dura- Bununla beraber, Fuat Beyin 
mıyor, iklimden iklime atlıyor. seyahati de, Ali Cenani Beyin
Bunu yapamadığı gün oturup ki kadar değilse de, dedikodulu 
turistlerin eserlerini okuyarak olmuştur. Kendisinin dostlan o
içini avutmıya çalışıyor. lan Vakıt muharrirleri bile, 

Bugün bUtün garp lisanlarında Muhtelit mubadeleden çekiıdik
turistlerin eserleri birer kütUpa- ten sonra Fuat Beyin başmı 
ne dolduracak kadar çoktur. alıp gittiğini zannetmişlerdi. Fa-

F akat bizde? U kat, hayır.. Fuat B., Bahrıah-
Bizde « turist » nevadirden bir merde, Yemen de, Adende, bir 

mahluktur; tabii türizm eserleri müddet dolaştıktan sonaa döndü, 
de o nisbette az.. ve Yakıt sütunlarında eğlenceli, 

Türkistan ve Hayve seyahat- güzel hatıraları nakle başladı, 
namesi, Çinmaçinde bir Türk, Bu yazılar daha sonra toplandı, 
falan gibi eserleri bir tarafa ve birkaç gün evvel temiz bir 
bırakalım. Yeni tarzda yazılmış dit halinde neşredıldi. 
seyahat eserlerinden işte aklıma) Güzel ve canlı konuşan, ko
g~ltnler: Falih Pıfkı Beyin nuştuğu gibi yazan Fuat B., 

----------~-----------------------'"-------------------~------'----~ 

Hayat mek ~pleri la 
ve tevsr ed·ıece ? • 

Hayat mektepler;nin ıs ah ve 
tevsi edilmesi birkaç gün-

den beri mevzuu bahsoluyor. Bu 
mekteplerle doğrudan doğruya 

alakadar olan salahiyettar kim
selere müracaat ederek neler 
düşünüldüğünü, neler yapılacağı
nı sorduk. Bize şunları söyledi
ler: 

"- Hayat mekteplerinin pro
gramanın ıslahı ve tevsii birkaç. 
senedenberi mevzuu bahistir. 
1926-27 senesinde Türkiyeye 
gelen Bdçika meslek ınektepleri 

umumi müfettişi M. Omer Buis 
sabık Maarif vekaleti müsteşarı 
Kemal Zaim Beyle bu mektep
leri lise derecesine yükseltmekle 
beraber, beynelmilel «Pijye» ti
caret mekteplerinin temin ettiği 
menafii temin edebilecek bir prog
ram tanzim etmişti. Bu program 
henüz tatbik edilmemiş oımakla 
beraber Hayat mektepleri sene
lerdenberi muvaffakiyetle tedri
satta bulunmuştur. 

dedikodulu seyahatinde bize 
neler anlatmıyor. neler?... Hidi
viye kumpanyasının Raşit vapu
rundaki garip, tuhaf, güHlnç yol 
arkadaşlanm mı, Mısıra inerken 
kontrol için vapura gelen zabıta 
heyetinin başında benzi snt ren
ginde, yüzü çilli, kulakJannın üs
tünde de iki veya fiç çil bulunan 
ölü dudaklı, sırtlan yüztn, peltek, 
ne oldum delisi olmuş, teşekkü
IAtı itıbarile pek zaif olması 
lizım gelirken sağa sola biper
va hareket edebildiğinden do
layı :zorla semizlemişt müstekreh 
bir adamı mı, daha neler, ne • • 
tipler .. 

Fuat B. , Mısır gümrüğünde 
kendisine gösterilen müıkülatı 
anlatmak için diyor ki : 

«Yedi sene evvel keşfedilen 
Mısır hükümdarlanndan Tutan
kamcnin otuz asırlık mezarında, 
çoğu daha dün kuyumcu, oy-

macı, bakkik, dükkanından çı
kıyormuş gibi terütaze bulunan 

o pek kUlliyeth, pek mütenevvi 
ve tutarsız eşyayı, örme boncuk 

patiklerine ve güderi eldiven
lerine varıncaya kadar çalmak 
için bavulu nev'icat maymuncuk-

lar ve yeni mekşuf ınayilerle dolu 
olarak Mısıra girdiğı haber alı
nan bir kimse bile benim Port
saittte maruz ka 'dığım gümrük 
taharrisine uğramazdı. ,, 

Bu kitapta, daha düne kadar 
kanımızla suladığımız yerlerin, 
Hicazın, Yemenin, Ad enin, Mısır 

sahillerile Suriye ve Filistinin 

bizden ayrıldıktan ıonraki, bu 

günkü manzlarını seyrediyoruz, 
ve inkillbımız hakkındaki 

düşüncelerini öğreniyoruz:. 

Kitabın 80 nind ıayıf asında 
deniliyor ki: 

11Vahabiler Hıcazda Osmanlı 

imparatorlu~na ait bazı teşki
lab ve bir çok idari tabirleri ip-

ka etmişler. Esasen çürük çarık 
olan bu teşkilatın, imparator
luktan Şerif htikfımetine ve Şe
rif hükumetinden de Vehabilere 
intikal edince aldığı hali, siz ta
hayyül ediniz . ,, 

66 ncı aayıfada, Kobra şeyhi 
Yahya Alinin bir sözü: 

«Sizdeki Ere selA.m götür.» 
Dedikodulu ıeyahatte "Cidde 

ve Piza kulesi,, isimli bir yazı 

da var. Bu iki ismin neden yan 
eldi~ ini merak ediyorsa-

1925-26 Senesindenbcri erke~ 
Hayat mektebinden 91 Ef. neŞ • 
et etmiştir. Bunlar muhtelif ınU· 
e.ssesatta ve hususi ticarethane· 
leı·de 50 - 160 lira ile istihdattl 
edi~mektedir:lcr. 

H~\li hazırda bu mektepler 
mezuuları orta mektep mezun~ 
salahiyetini haizdirler. Progra~ 
genişletilip tedris senesi teı 
zyit edildiği takdirde bu nıe~ 
teplerin diğer memleketlerdek 
lisan ve ticaret mektepleri~ 
tamamen rakabet edeceklet1 

ve aym zamanda İstanbuld 
ecnebi müesseselerin lisan '1 

ticaret kısmına devam ede" 
talebeleri oralara gitmektef. 
kurtaracağı aşikardır. Neş'~ 
eden talebe iş bulmakta nılW 
külat çekiyor mu, diye soruyof! 
ıunuz. Hayır! Esasen me.kte 
idaresi talebenin daha son sını~ 
iken muhtelif müesseselere yefı 
!eşmeleri için lazım gelen teşeb'; 
büsatı deruhte etmektedir." 

nız, kitabı okuyunuz! 

Nihayet, kitabın en hazin pııf 
çası: Yemendeki Türkler: 

«İnsan en kolay kendini aldf 
br. Bu vatantandaşlanmın çol', 
da Yemene alıştıkları, artık D' 

ralı oldukları tarzında dtişünct' 

lere kapılarak kendilerini aldat 

maşlar, orada kalmışlar. Ve or•' 

ya alışmadıklan ve oralı 01111• 
dıkları halde gene orada kal• 
caklar, ve orada ölecekler.» t 

Fuat B. in eseri Türkçedelc'. 
seyahat kitaplarınm, hiç şüpb 

siz, en güzelidir, ve edebiyatı 

mız « Dedikodulu seyahat » 1 
bir kitap kazanmıştır. 

Bekir Sıtkı 

Teıekkür 

Posta müdürü umumisi, 
fon müdürü umumii esbakı 

sabık Devlet demiryollan telgr 

fen müfettişi umumisi Fahri S 
yin cenazesine iştirak lfıtffın 
bulunan zevatı kirama, bilhas 
Darüşşefekamn küşadında İ 
talebe ve mektebin ılk mezuıl 

olan merhuma karşı bu mektt 

tarafından gösterilen mevcdd 
asarına, telgrafla, mektupla 
bizzat cenazede hazır bulunD 

dost, ehbap ve taallükatınıı 
derin ve candan teşekkürle! 
ederiz. 

Ycgenl· Cemal, yeğeni: '\1ukrıme Te,.fiı;.. 
yeğeni: Mutcne!flıe KAmll, kızı: l.\[u)(dl 

Soırap Fahri, ze~·ccsı Fıtnat Fu.hrl 

Yeni neşriya:t 

AYI~ T.\HİHİ 
Matbuat umum müdürlüğü tar:ıfıod• 

1 
her 8\ muntazaman neşrcdilmekCC O 

"An~ uııihi,, son nfiı;hal:ırile ca(llafl' 
• c 

A vrupal bir mecmua halini aJı:rı•· 
Bilhassa tabaat Sln'atının enfe bir fi 

munesi olarak ıntiş:ır eden bu rnecrtl 
bııcıl' 

nın son çıkan 70 numaralı nu::ı , 
. d cs\w çok miıhım milnoerecat ur ır. 

ederiz. 

Tıcaret ve zahırt-
11
,. 

l''lBllıu Tlcarel bouau kAıtblun·nılfl1 

ıuııftndan verllmlotlr __..,.,,.,. 

Bu~day 
Yumuşak 

l\.ı~tlCI 

Sert 
- Zahireler -

<;avdaı 

Arpıı 

:\1 ısır 
1 asulya 

Ok.katı rl 
Azami A•••p 
K. P. !{. 

"" 13 :5 15 , 

•' 'fo 13 10 

9 10 
6 20 
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MeçhuP 
asker Ya'lan 

Ziya 
Şakir 

''Yapılacak bir şey kalmamıştır I" 
Düşman süvarisi şehre girmişti; o anda her 

tarafı sarsan top sesleri arasında •..• 

Bu mukaddes ipek yığını, 
tUınize dokundukça hllrmet ve 
eyecanla titriyorduk. Sanki 
nu acıtmaktan ve incitmekten 
orkar gibi yavq yavq ıancağı 

tan çıkardık. 
Ve ıonra çuvalı, bpkı ıancak 

'bi ıırığa sardık ve kınnapla 
lğladık. Üzerine de kılıfı geçi
erek tekrar yerine sapladık. 
Pek uzun ıllrmiyen bu İ.f, çok 
it bir ıey olmakla beraber 

llnun verdiği heyecan bizi 
kadar yormuştu ki: adeta ayakta 
1lracak halimiz kalmaD11fb. 
ilriyorduk. 
Nazım, gitti, baıka bir nefer 

•itrdı. Nöbeti ona teslim ettim. 
•dırda yalnızdık. Nazım, ıan
iı, iki parçeye ayırarak ayn 

nt muhafaza etmemizi teklif 
'· Ben buna, bu mukaddes 
cağı elimizle (parçalamağa 

ir tlirln razi olamadım. 
~azım, aancağı taşımak ıere

~deıı bir tllrlO vaz geçmiyordu. 
ihayet, kur•a çekmeğe karar 
tdik. 

Cebimden bir kurut çıkardım. 
lZuna ıordum: 
- Yazı mı .. Tura mı? ••• 
Naıım, bir an düıündü. 
;:--: Yazı •.• 
tıdıniz de yere eğildik. 
._ Kayip ettin çocuğum. .• 
Sancak bana kalmışb. Hemen 
Ylındum.. Arbk, lime lime 

gömleğime vanncıya kadar 
hıııdum. Sancağı uzunlamuına 

kat devşirdim. Uzun bir 
•k gibi oldu. Sırma ıerit ve 
küllerini dışarda bırakarak 
lilcudnme aarmak için ucunu 

\tı tlnılln fiıtllne koyar koymaz 
::, hıçkınklarıa ll:ıerlme 

' Son defa ağabey.. Son 
'-· bırak onu bir daha 
t 'firtt •.• 
•et. Son defa olarak onu .. 

1 dlbıyanın en kıymettar var-
b· 6ptllk.. Hıçkıra hıçkıra .. 
llııiıden ve gözlerimizden 
kanlı yaılan onun ilstibıe 
akıta Gptnk ... 

Jf 
~ar asabiyiz ki. Az kalsın 

a kavga ediyorduk. O, 
cebbeıindekl arkadaıluı 

lr~ağa gitmek istiyor. Ben de 
~ık vaziyette bırakmak 

ş'ttllYorum. 
.~k cephesindeki ateıln şid
'1da hayret verecek dere

~ buldu. Sesler gittikce yak
cır. Cephe; her halde yerin-
~aıldı. Kafkas tabya, ateş 

Yor. 

~bet • · 'fl · n · Çının ses enmesı zerıne 

~ Çıktım. İki zabit ile iki 
~ '1evkii muatahkem kuman

tıııı emrile sancağı teslim 
lı lrını söylediler. 
. uY\lrunuz. 

> Ilı. Neferler, aancak ıın
trden çıkardılar ve omuz-

lanna vurdular. Belki muayene 
ederler diye çekdiğim endiıe 
boşa çıkh. .. 

Nihayet, o en çok korktuğu
muz en bnyGk fellketle kartı 
kaJ'lıyayız. 

(Ayvaz baba) ıukut etmiş .• 
Ayvaz babanın bntnn iatihkim
ları kanlarla yoğrulduktan sonra 
dfitmanın eline geçmit.. Bqta 
batarya kumandanı olmak ll:ıere 
btitilıı topçu ve piyade efradı 
ıehit olmuı. Dnıman iJerilemif. 
Kalkanlarla mllcehhez olan Bul
gar piyadeleri tel örgilleri kea
mit ve hatb uliden içeri glmıif. 

Hiç limit etmediğimiz bu ha
Yadiı, bizi ıuunuz hale getirdi. 

Arkadqlardan hiç bir haber 
yok. Ayvaz babanın ıukutu, şark 
cephesinin ıukutu demektir. 

Böyle bir fellket anında, ora
daki arkadqlar, kurtarabildiği 
yeni kuvvetlerle gelecek ve bi
zim cephede birleıecekti. 
Şu halde daha hill ümit var. 

Belki daha • bA.Ji mevzilerinde 
ıebat ediyorlar. Belki de adım 
adım geri çekiliyorlar. Baıka 
biç bir 9ey llahnma getirmek 
istemiyorum. 
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Sabah.. Henn:ı gllneş doğma
dı. Fakat bntnn ıema hazin bir 
güzellikle kızanyor. Bfittin ufuk
lar, bOtün ufuklan tqkil eden 
tepeler, daha hAll alevler ve 
dumanlarla kanıyor. Daha hllA 
o medit, mOseI.el uğultu, b0t6ıı 
kudurmutluğu ile devam edi
yor •• 

Arbk prk cepheıinln ıimal 
kısmı ıuatu. Y almı: Kafkas tab
ye ve Kıyık fasılasız atetler 
pllsknrllyor. 

• On Oç, on dört yqında bir 
çocuk, nefea nefese karargaha 
geldi. Soruyor. 

- Kaya Bey kimdir? 
- Ne yapacaksın oğlum? 
Elindeki mektubu uzattı. Zar

fı açmadan yazıyı tanıdım. Ge
çirdiğim bir an, bir ıene kadar 
geldi. 

Zarfı açmadan iade ettim. 
- Oğlum, bu mektup maal

esef cevapsız kalacakbr. Çfinkn .. 
Kaya ölmOfttlr. 

Çocuk, boynunu bnkerek, mah· 
zun mahzun avdet ederken, ken
di kendime Uive ettim: 

- Evet Luiz.. Arbk Kaya .• 
ölmftştür. Sen kal'fında daima 
mağrur ve muzaffer bir Kaya 
görüyordun Ye buna alııtın. O
nun için ıu dakikadan itibaren 
sukutun darbesi aıtında ezilen 
mağlüp ve hacil kayayı göremi-
yecekain. O arbk tamamen 61-
müştnr. .. 

Birdenbire müthiı bir panik 
başladı. Bir insan akını, Şehir
den Karaağaca doğru kaçıyor. 
NAzımla beraber, silihlanmız 

o Bulmaca o 

bulmacamızın 
halledilmiı ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• 

Bugünka bulrnacamız 
Soldan sağa ve yukardan afağı: 
ı - Yeri gilç (4), budalalık (4) 
~ - Avrupa sucuğu (5; , çayırlık yer (S) 
S - Bir renk (2), malOI (5) 
4 - Biletsiz seyahat vesikası (4), 

flkir (4) 
5 - Fakat (3), en güzel mesircmiz (3), 

Orta (3) 
6 - lstanbulun karşısı ('l) 
7 - Dcrvtş sopası (8), bugünlerde ismi 

çok geçen bir mohanfr (8) 
8 - Uzat (2), çift (4) 
9 - Yama (2), 8nnd&l (5) 
10- Her yere yetişen ( 5), nota(2) 
1 ı - Nota (2), ikram (5) 

Bayram 
Pazar günüdür' 
lıtanbul maftalülünden : Ramazanı 

şerifin yirmi yedinci gecesine müsadif 

26 tnbyt 1930 salı günü akşamı ( Çar
tamba gecesi ) Leylei kadir 2 nıan 930 

pazar günü de Bayram oldğu U~ olunur. 

Fitre 
Alt Orta Edna ---Kş. Kf. Kş . 

Buğdaydan 29 23 20 
Arpadan 82 26 21 
Hunnadan 260 J 30 78 
Kuru tiztimdcn J 80 180 78 

Doğum ve Kadın ha~a..;-l J 

mütehassısı . i 
Doktor 1 

Hüseyin Naşit · 
Tnrbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: lst. 2622 

ellerimizde karakolun önüne koş
tuk. Koşanların en önündeki 
jandarmayı silahımızın tehdidile 
durdurduk. 

- Nereye?. 
O, boğuk bir sesle cevap 

verdi: 
- Yapılacak birıey kalm~dı:. 

Dilımanın siivarisi şehre gırdı. 
Bu anda; yeri gökfi 1ars~ 

bir tarraka; bu aciz ve zelil 
cevabı teyit etti. Başımızı kışla 
tarafına çevirdiğioıiz zaman, 
ıemaya kadar kalkan ka~ ve 
sincabi bir dumanın tepesı, ya
yılıyor.. ve mağlup E~i~enin 
n:ıerine ölüm kanatları gıbı açı-
lıyordu .. 

'SON 

Zampara Kr 
~============su 56 llC?!SldY. 

"Lui eme dö Burbon,, nasıl tanıldı? 
Rıral bu piç evladını tamanıe,1 kabul etme .. 

mekle beraber Burbon ailesinin ismini 
taşımasına razı olmuştu 

Biribirimizden aynlırken her iki
miz ağlıyorduk. Beni öptn ve 
en iyi dostu olduğumu tekrar 
ederek benden evvel çıkıp gitti. 
Biru kendimi toplamak için 
Madam uVarnye,, ile kaldım, 

ve hemıiresinin zayçasmı çıka

racağıma onunla evlenseydim 
daha iyi yapmıı olacağımı söy
ledim. Madam uvamye,, dedi 

1762 tarihinde doğdu ve erteıi 
giln Sayyoda vaftis edildi. Ba
ron cfö Meyyi KUlanj yani mat-
mazel dö Romansa gayet merbut 
olan "Şayyo., rahibi "Tiso,, 
bütün meı 'eleye vakıftı. Kıratın 
verdiği salahiyet daire.sinde 
hareket etti ve sicil varakasımn 
iki muıaddak kopyuını çıkara
rak genç kadına verdi. 

Matmazel dö uRomans,, oğlun
dan ayrılmak istemedi; onu em
ziriyor ve ona bir veliaht gibi 
muamele ediyordu. «Sofi Amu» 
nakleder ki: 

ki: 
- Belki daha mes•ut olurdu. 

Onun ne kadar mahcup ve ali
yiıten çekingen olduğuna dikkat 
etmemipiniz. 

- Madam ılze temin ede
rim ki onun ne ihtirasına ne 

de cesaretine güvenmedim. Ben 
kendi saadetimi nazan itibara 

almıyarak sırf onun 1aadetini 

dnınndilm. Olan bir defa ol
mUf... Eğer onu tama.mile mes' -
ut görilnem teselli bulurum. 
Eğer bir erkek çocuğu olurıa 
aaadete mazhar olacağım kaviyen 
ümit ederim. 

Gözde " Kazanova ,, nın zay
çasına tamamen giiveniyordu. 
Kıralın oğlunu tanıyacağına emin 
idi. Zaten kıral bunu vaadetme-

miş mi idi. Filhakika on beıinci 
Lui oğlunu tammadı iıe de bir 
çok terecl<lüt Ye :ihtiyattan son
ra " ·Bur bon,, iımini tqıması
na mU1&ade etti. ,. Gonkur ,, la-

nn hususi koJleksiyonlarda bu

larak nqrettikleri ıu iki mek
tup ta buna delildir. 
Pa•tsıe Matmazel dö "Romarıı,, a 
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Tombulum! Buradan aynldığı
ruı sırada bir ıey dfiftbıdllğflnil
zü anlamııbm. Fakat ne oldu
ğunu bir tiirln keşf edememittim. 

•ciJı oıım al-Çocuğumuzun sı e na 
bnda kaydolma5ını isteoıem. 
Maamafih bir kaç sene sonra 
canım isterse kendisini resm~ 
tanıyabilmeliyim. Binaenaley~ sı
cille • Kıral Lui veya Luı dö 
Burbonun oğlu Lui Eme olarak 
kaydedilıin. Tarafınızd~ ayn~a 

lmamak şartile ne ıstersenız 
•••• 

0 
• • · f · baba ve yazdırabilırıınız. sım . . 

anasının fakirler veya . hi~metçı
ler olmasını da aynca ıstiyoru~. 
Si.U muhabbetle derağuf edenm 
güzel tonbulum. 

Jf 
Vcrsay 13 kAonnasanJ 176:1 

Buraya gelince kurtulduğunu

h ber aldım. Daha vakit Yar 
zu a V ft" · b ıannediyordum. a ısı ya u 
k m geç vakit yahut yarın 

a ~=b yaptırmalıdır. Rahibe, 
sa k .1 • 

hrem kalma şartı e çocugun 
ma • .. 1 ti. • • 
kimin oldugunu soy e rsmız. 

«Havanın iyi ve uTnil6ri. bah
çesinin kalabalık olduğu bir gün
de, Matmazel dö «Romanıı. ya• 
nında oğlu ve. oğlunun hl:ıme~ 

çileri olduğu halde ormanda 
ilerliyordu . Atk ve şen:finin 
mahsulO olan evlidını herkese 
teıhir etmekle keyifleniyordu. 

Emsali nadir görülmO, dere
cede gllzel olan bu çocuğu gö
renler etrafına toplandıklarından 

mini mini mahlftk bir kuaya 
uğramak tehlikesine maruzdu. 
Matmazel d6 " Romans ,, he
men bağırdı: "Ah 1 madamlar, 
mösyöler, rica ederim kıralm 
oğlunu ezmeyiniz ve rahat ne
fes almasına imkan veriniz 1 ,, 

Madmazel dö " Romans ,, 
mini mini yavruya monsenyör 
diye hitap ederdi. Onun araba-
mn arkasına oturtur kendisi 
kAhya kadın gibi ön tarafa 
geçerdi. Blitün hizmetçilerin ve 
aile halkının ve hatta eve gelen 
yabancıların bile ayni hOrmeti 
göstermelerini talep ederdi. Oğ
luna dantelalarla bezenmiı bir 
elbi.e giydirir, Bulonya orma
nında bir arabada dolaşhnr ve 
herkese çocuğun glSzlerinin kı
rala benzediğini tekrar ederdi. 

[ Bıtmıdt[ 

[ KöçOk habeMer 1 
Avans 

Poliı teavUn sandığı heyeti 
bir içtima akdetmiş ve bayram 
milna1ebctile zabıta memurlarına 
birer miktar avans verilmesini 
kararlaıbrmıştır. 

lf Petrola kolza karıştırmak 
umumileşmeğe başladığından e-
1&slı tedbir alınacaktır. 

lf Yalova kaplıcasına git
mek istiyen ecnebi ve gayri 
miislimlere hiçbir. muamele ya
pılmaksızın müsaade edilmesi 
ıçın polis mfidürlüğüne bir 
tamim gönderilmiştir. 

'f Üsküdar Hilaliahmer mer
kezi senelik kogresini akdetmıt 
ve yeni idare heyetini seçmittir. 

lf Demir yollarında kullam
lan demir traversler hariçten 
getirilmektedir. Paramızın dahil
de kalması için memleket içinde 
ahşap travers inşasına fazla 
ehemmiyet verilmektedir. Bet 
ay içinde 200,000 tane travers 
yapılacak br. 

,,. Hariciye müsteşarı Numan 

Bunu biç kimseye söylemesın, 
ve ben istemedikçe sicillin nü
munesini kimseye vermesin. İsim 
babası ve anası emin olacağınız 
iki hizmetkar olsun. Çocuğu Lui 
dö Burlbon ve madam dö Mayyl 
Kulanjın oğlu uLui Eme,, tes
miye etsinler. 

Lui 
"Lüi Eme,,filhakika 13 K.sani 

Rıfat Bey şehrimize gelmiştir • 
Bir müddet istirahat edecektir. 



Müttahit imperatorluk fırkası 
Lort Bive o u arafından tesis olu
nan fırkan n hedef ve maksadı nedir 

lngilterenin meşhur gazetele
rinden Deyli Ekspresin sahibi 
Lort Biverbrok tarafından yeni 
bir fırka teşkil edi1mekte oldu .. 
ğunu telgraflar haber vermişti. 
Lort Biverbrokun, neşrettiği be
yannamede, on hafta evvel İn
giltere imperatorluğu dahilinde 
hür tıcaret için baıladağı müca
delenin bu müddet zarfında 
timdiden 200,000 taraftar ka
zandığını söy edikten ıonta bu 
esasat etrafında canlı bir ıiya
ıet tesis etmek ve bu esas 
etrafınd• bir fırka teşkil etmek 

icap ettiğini ilave etmektedir. 
Yeni fırkanın adı '' MUttabit 

imperatorluk fırkası ,, olacaktır. 

Fırkanın umdesi makul ve 
saalaın bir sanayi siyaseti ile 
imperatorluğun menabiini lnıriliz 
kafasile ve lngiliz sermayesile 
inkişaf ettirerek lngiliz ticaretini 
ve lngiliz iş sahasını tevsi et
mektir. 

Lort Biverbroka göre, maksat 
eski mali ananelere boyun iyen 
fırkalar tarafmdan temin olu
namaz. 

Bir şahit tevkıf edildi 
Nerminbar cinayetinin muhakemesinde müd
deı umumi Burhanettin B., şahıt Avni Ef. nin 
maznunun ikrarını ketmettiğini söyledi. T ev

kift alebi, mahkemece kabul edildi 
İstanbul ağır ceıa mahkeme

sinde dün sabah, Divanyolunda 
Nerminbarda marangoz Ahmet 
Ef. İsminde bir genci öldürmekle 
maznun lsmail Zati Ef. nin mu
hakemesine devam olunmuştur. 

Dünkli celsede müddei umu
miliğin hukuku Amme ıahidi 
olarak gösterdiğı iki şahitten 
evveli Nikogos Ef. dinJenilmiş, 

bir matbaada çalışan Nikogoı 
Ef., " Diyanbekir kıraatanesin
de iskambil oynuyordum. Zati 
Ef. yi gördüm. Bir arkadaşına 

bir şeyler söylüyordu. Ne söyle
diğini ben duymadım. Arkada
şım Agop Ef. belki duymuş

tur,, dedi. 
Şahit, garsonların ıefi Arif Ef., 

o gece barda vazife başında 
bulunduğunu, bir aralık . ortalığın 
kalabalıklaştığını, süpilrgeci Bay
ramm «Zati kaçb,, dediğini an
\attı, devam etti: 

- Zati, her akşam oa bir 

Doyçe bar k müdürü 
Doyçe Oriyent bank şebirimiz 

fubesi müdür üM. Post Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir. Dün, ayni 
zamanda, Doyçe Oriyent bank 

umum müdürü Mösyö Şvarta de 
şehrimize gelmiştir. 

Mösyö Şvarts burada birkaç 
gün kaldıktan sonra Atinaya 
gıdecektir. Fakat Mösyö Şvartsin 

Mösyö Postun Ankaradan av
.detinde ıehrimiz:e gelmiş olmaaı 
mali mahafilde tayanı dikkat 
görülmüştür. 

raddelerinde bardan çıkardı. Et
rafıma baktım, gitmiş olduğunu 
anJadım. Ben bir ıey görmedim. 
Gardrop lımail Ef. de dinlenil
dikten aonra müddei umumi 
Burhaneltin B., ilk celsede din
lenilen şahit Hukuk fakülteai ta
lebesinden Avni Ef. den tekrar 
bazı istizahlarda bulunulmasını 
istedi. Avni Ef., eski ifadeaini 
tekrarla Zati Ef. nin kendisine 
"Ben birisini vurdum. Şimdi ne 
yapayım?,, dediğini inkir etti. 

Müddei umumt Burbanettin B. 
ilk celsede dinlenilen ve Nikogas 
Ef. ile iskambil oymyan Agop 
Ef. nin ıehadetini ve diğ_er de
lilleri zikrederek Avni Ef. nin 
bildiğini sakladığı noktasından 
tevkifini istedi. 

Mahkeme, bu talebi muvafık 
gördü, Avni Ef. ıehadetini ket
metmek maddesinden . tevkif 
o undu. Bundan ıonra muhake
me tahkikatın tamiki için 23 
mart öğleden sonraya bırakıldı. 

S. birliginde içtima 
Dün birçok sanayi erbabı ve 

fabrikacılar milli sanayi birliğin
de büyük bir içtima yapmışlar-

. dır. Bu içtimada, her san' at 
mensubininden üçer kişinin işti
rakile birer encümen teşkil 
edilmiıtir. Bu encümenler milli 
sanayi müesseselerinin inkişafian 
için lizımgelen hususatı, kredi 
teşviki sanayiden istifade şekil-
leri hakkında ayrı ayn raporlar 
bazırhyacaklardır. Bu raporlar 
bilihare biTleştirilecek ve bir 
rapor halinde Ankarada 23 ni
sanda toplanacak olan iktısat 
kongresinde mlizakere edilecek-

20 Nisan kongresi tir. 
20 ••••••••• en••••••••••••••••• 

Nisanda Ankarada top- ! Felemenk Bahrisefit i 
lanacak olan umum sanayi kon- }) k 
gresi hakkındaki teblig· Milli 5 )a O 381 5 w • 
Tasarruf cemiyeti tarafından dün : Merkez Amisterdam: 
Ticaret odasına gönderilmiştir. 5 Mezun aermayeıi: FL 5,000 000 i 

Bu tamim mucibince oda : Tediye edılm ı sermayesi; 5,000,000 : 
ıenayi erbabını davet etmiye : İhtiya akçe11: 3,0C0,000 : 

başlamıştır· ·.: /st:anbul şubesi ! 
Odada bunun için hususi bir • • 

encümen teşkil edıleren bütün : Galata Karaköy Palas ! 
fabrikalara bir davet mektubu : Tel: Beyoğlu 3711/15 • 

gönderilmiştir. ! 1stanqul tali şubesi E 
---------mm---mıı • • fi : lstanbul Alalemci Han • 

ZEKAT VE FİTREYİ TAY- : Tel: İatanbul 569170 i 
YARE CEMiYETİNE : Her nevi Banka muamelatı : 

VERiNİZ • ve kiralık kasalar : 
~ n 

ı... ........................... •••••••••••••••••••••••••••••• 

Kü çükiilanlar 
[ Btı sUtund glrcctk llAnlat Şubat sohuoa 

kadar parasız alınıp basılacaktır. ] 

Lisana aşina bir Hanım iş arıyor 

Türkçe, lngllizce., Arapça lisan 
lar na vıı k1t 17 yaşlarında bir 'l'ürk 
hanımı gerek hcanhul ve gerek 
taşrııda bit iş arayor Talıp olanlar 
Vııkıtte M. rumuzuna müracaatları. 

Hizmetçi aranıyor 

İki çocuğ ı bakabilecek bir hiz-
metçi kadın arıyorum. Sıhhati 
yerinde olmosı şa ttır 

Et.tutum Tapo mUdürU 
Hayri 

Sabık ana 
Haydarpıışadn Nemllzade sokağı 

AJ men mektl bine müttasıl arsa 
satılıktır. Bekçl .Mustafa EL den 
so rul.ttı ıısı. 

iş arıyorum 
l 7 ynşındııyım Orta mektebinde 

okudum. Avukat nezdinde veya 
bir ticarethanedı: çal ışırım 

Anadoluhlaarı Çıkmu sokak 83 numarada 

Muıla/a Demir 
Satılık trikotaj makinesi 

80 santim tulünde otrayyötlü 
•oubict,, marka bir tırkote.j maki
ne:;! satılıktır 

Beşiktaş: Hasfırın arkasında No. 10 
Nebahat H. 

Satılık ve kiralık 
Çengelköyilnde BeUr deresinde 

doktor irfan Beyin köşklerl 
l 1,50 dönUm auı. 4 köşk 2 

bostan kuyusu ve 500 zil müte
caviz muhtelıf meyva ıığaçlarını 
havi bahçe, 9 od!ilı, 6 odalı, 3 
odalı, 2 tane 2 odalı ve bir mut 
faklı olup coptan ve perakende 
olarak satılık ve klralıktr. içinde
kilere mür ııcaat 

iş arıyorum 
Dört ltsan bilirim 24 yaşındayım, 

her türlü iş yaparım 
Sirkeci Mudanya oteli Hacı Emin oğlu Abbas 

Zayi cüzdan 
Bu cuma günü akşam üzeri 

Bayezit • Sirkeci tramvayında 815 lirayı , 
ve bazı ehemmiyetsiz evrakı muhtevi 
siyah renkli cüzdanımı düşürdüm. Bir 
vicdan sahibi uırafmdan bulunur da Sir
keci Osmaniye oteline kad:ır getirilir 
veya haber gönderilir, aynen tcslım 

edilirse halalinden iki yüz lirası bulana 
hediye edilecekdr. 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
23 numarada misdflr lzmlr 

Maoısa pazarı b:ıklı:alı 
Berber zade 

Hafız Alı 

Su/Jımahmt!I d1Jrdüncl1 sulh l.ukuk mahke· 
m~fnden : Müddei Mustafa Sabri Efen· 
dinin müddeialeyh Divanyolunda Flruır.a 
mahallesinde 141 numaralı dükkdnda 
Andon oğlu Mihal vrledı l Ierelaın 
aleyhine ikame eylediği fekki haciz da\'a· 
sından dolayı müddeialeyh namına )aıı· 
lan celpnamede mumaileyhin Yunnnis
tana gittiği ,.e oradaki ikametgı1hının 
meçhul bulunduğu '1!Übaşi:- ve hereti 
ihti~·ari,·esi tarafından \'erilen mc~rııhat-

ı . • 
tan anlaşılına~ına mebni bir buçuk ay 
müddetle ıldnen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve ye,•mi muhakeme 21Jnlsan 
930 pazanesi günü saat on Uç buçuğa 
talik kılınmış olduğundan yevmi mezkllr 
ve saatta bi1.2.aC veya tarafından musad
dak vekil göndermesi aksi takdirde 
baklanda gıyabt muamele icra olunacağı 
mal Omu olrnnk üzere keyfiyet ilftn olunur. 

-
Edremit aslıye mahkemesinden : 

Edremidin Tuzcumurat mahal
lesindenOsman kızı Hatiçe Ha
nımı Uç buçuk sene nıukaddem 
bili sebep terk ve tagayyilple 
firar ve elyevm ikametgahı meç-
hul bulunan Susurluk kazası 
Sultanç.ayırı kariyesinden Hacı 
Mafoğlu YahyH aleyhine boşan
ma davası ikame etmek için 
evvel emirde kendisine ilinen 
ihtaratı la:zimenin icrası talep 
edilmiş olduğundan mumailey
hin kanunu medeninin 132 inci 
maddesine tevfikan tarihi ilin· 
dan bilitibar bir ay zarfında 
zevcesi hanesine dönmesi llizu
mu ve aksi halde hakkında mu· 
amelei kanuniyeni.n icra kılına-
cağı ilan olunur. 

• 
iskan işleri hazirana ka.1 

dar bitirilecek 
Oet tarafı linci ıayilamıida 

Bltuil rnek 9öyle durıun itlerin 
onda biri bile ptltUuds ôlarak 
halledilemedi. lıte bu kadar za .. 
manda yapılamıyan hu kanıık 
mdamtleltri timdi birkaç •Y 
içinde bitirmek mecburiyeti Yar. 
Acaba böyle hlr ınecburlyet lle 
bütün bu işlerdeki p&Ozler te
mi:denebilecekmi dir? 

Bu suale ( eveti ) diye ceYap 
verebilmek için hakikaten ima
nın çok aafdil olması lazımdır. 
Hiç altı yedi aene içinde ba
ıanlamıyan bir meaeleyi alb, 
yedi haftada bitirmek mUmkUn 
olur mu ? O halde olacak ıey 
iyi Yeya kötil bütiln emri va-
kileri oldup tekilde kabul Te 

tasdik etmekten ibarettir. Bu 
emri vakiler iae çok aca haki· 
katlerdir • Vakaa mObadiller 
içinde Y ~ıatanda bırakbUf 
olduğu mallarını TDrkiyede az 
çok bir fark ile alanlar yok 
değildir. Fakat hakkı.adan çok 

faıla almıf, hatta hiç bir hakkı 
yok iken yüz binleri · elleriııe 
geçirmJf kimseler oldujıa gibi 
binlerce liralık emlak almıya 

baklan vareken d, rtlerfni an
latamamıı vatandaşlar da vardır. 

Demek ki emri vakiler olduğu 
gibi kabul ve tasdik edilince 
hakkı olmadığı, yahut niabeten 
aı bir hakkı bulqnduğu halde 
fazla mal almış olanlara karşı 
«hukuki bir affı umumi» ilAn 
edilmiş olacaktır. 

Zaruri va~iyetlerde cezai affı 
umumiler kabul edildiği gibi 
Türk milleti raıı olunca müba
dit aıfatile vatan toprağına iltica 
edenler hakkında da hukuki bir 
aftı umumi i:an olunabilir. Bu 
noktai nazardan bir ıey ıöyle
mek doğru değildir. 

Y alnıı bizi dnınndtıren Y 
Riatanda bırakmıt oldukları 
Yale b&zaran belki binlere• f, 
lık emlak ve arazi iste 
haklan varken timdiye k• 
hiç. blr ıey almklDlf ki 
buluamaaıdır. 

Bu vaziyette olanlara k 
.. Mademki bu kadaır zamand• 

· fey alamamıısınız ve buna 
men memlekette ıöyle 
yaıamışsımz, artık siz de 
lannızdan Yal geçiniz . ., d 
bilmeyiz ki inaaf ve adalet 
desi ve duygusu ile 
telif midir? 

Maamafih itiraf edelim ki 
cut ahval ve şarait daireaind• 
asır daha iskin işlerine de 
edilse gene bunları tam bit 
ve adalet mefhumuna te 
bitirmiye imkin yoktur. 

Bu tarzda uzayıp gi 
aadece mnbaclillere tahıi. 
mek nzere mevcut bul 
emval ve emlakin senel 
aahipsiz ve bakımsız kal 
sahıpsizlikten ve bakımsııl 
dolayı hepsinin harap o1~ 
mucip olacaktır. Bu ise ha 
sahiplerini ararken hem h 
yerlerine verememek, hedJ 
mevcut haklan heder etme' 
başka bir şey değildir. 

Diğer taraftan timdiye 1'' 
iakin için sarfedilen masraf! 
ehemmiyetini unutmamak ~lf 
gelir. Eğer mevcut iskan t 
Iab ve masrafları olduğu 

de devam ederse hakiki saa· 
rini bulamamaktan dolayı 
olan emval ve emlakin kıY 
leri kadar da bütçeden 
paralar gidecek demektir. 

Bu itibar ile artık bir 
evvel iıkAn ve teffiz işlerine 
nihayet vermek icap etnıe 

dir. 

c MEMLEKETTE V AKIT J 
Kış ortasında Niğdede 
ovaıarda yemyeşil başakl8 
tatlı rüzgarlarla dalgalanıyo 
Hususi N1tde muhabirımfz yuzıyor: 

Niğde de bugünlerde intihap 
faaliyetlerile uiraşıyor. Belediye 
intihabı için hazırlık yapıldığı 
gibi umumi mecliı intihabı da 
yapılmak üzeredir. 

Niğdede de çok iUzel ve as
ri bir vali konağile cidden bü
tün teşkilatı sıhhiyeyi havi bir 
de memleket hastaneıi yapıldığı 
gibi üç yilz yataklık bir leyli 
erkek muallim mektebiııin de 
ikmali yakmlamışbr. 

Bütün vilayetimiz bu sene çok 
feyizli bir yıl karşılamaktadır. 

Her tarafta mezruat emsali gö
rülmedik derecede bereketlidir. 

Yol inşası huauıunda da bu 
sene vilayetimiz zannolunur ki 
birinciliği almıttır. 

Ulukışla - Niğde, Niğde - Bor
Aksaray, Nevşehir .. Aksaray, 

Hevıebir - Ürgüp ıoaalan ikmal 
edilerek iıbu kasabalar la mer· 
kez vilayetin muvasalası tama
mile temin edilmiştir. 

Niğde tam kıı ortasında, bu 
sene güzel bir bahar havası 
y ı §&maktadır. 

Etraftaki yüksek tepe! 
kar serpintisi varsa da te 
Niğde ovasını ye.şerten ıil 
gibi buğday filizleri nıe 
zaman zaman yağan yağoıtl 
dan mütehassıl inci parlaklı 
damlalar güneşin nurlu ışJ~ 
tında cümbüşlü tayiflerle şı 
den bahar şenlikleri y•P'· 
Cümhuriyetin feyizkar ınu . 
kıyetlerinden biri ve beli<' 
rinciıi olan şömendöfer yol1'~ 
şaatı da faaliyetle ilerleıJle 
dir. Ümit ederiz ki gül pıe\' 
nin 11 koncah bir seheriPd' 

lokomotif sedasının ufukl'" 
leten sevinçli haykırışları: 
kışhyarak uyanmış olacsk1 Jİ~ 

bel• C. Şaha ..!' 
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H :: 
:1 .. .. 
5 :: .. .. 
Ü .. 

mütahaısısı 

DOKTO~ ·t 
Ahmet Ha~~# 
Galata, Voyvoda ~,, f 

Atina bankası yanında fı 
!! üçten sonra. .. 
l!::::::n=an=·----..... 



A ye 
[ Üst tarafı 7 inci sayıfuınızdadır ] 

muavenet etmek yeğeninden 
~ar~ koparmaktan başka bir şey 
üşunrnüyordu. Bu acı düşünce 

~~sında. hatırına bir şey geldi. 
Ustehzıyane gülerek cevap 

\'erdi: 

- Nedemek amca .. Seni gez
d' •rrnek borcum... Evvela şifa-
hane nedir bilir misin? 

- Hayır .. Fakat eğer şifa
hane binası böyle ise çok güzel 
bir yer. 

- Şimdi vızıta saatimdir .. 
Reliniz de size binayı gezdire
Yiın. 

Edremit aslı11e mahkemesımkn : 
Edremidin Hamidiye mahalle

sinden Selim ağa kerimesi ve 
Mustafa oğ1u Ahmet zevcesi 
Bedriye Hanımı bundan bir se
ne mukaddem bili terk ve ta
gayyüple firar ve elyevm ika
metgahı meçhul bulunan BaJıke
sir vilayetinin Susgurluk kaza
sının Süleymaniye mahallesinde 
219 numaralı hanede mukim 
Mustafa oğlu Ahmedin kanunu 
medeninin 132 inci maddesine 
tevfikan bir ay zarfında zevce
sinin hanesine avdetmesi lüzu
mu ve aksi takdirde hakkında 
muamelei kanuniye icra kılına
cağı hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 148 inci maddesine 
tevfıkan ilanen tcblig olunur. Para lafının kapandığını ğören 

''Gribudan,, m yüzü gülmüştü: 
- Haydi gezelim yeğen... Edr mit asliye mahkemesinden: 

"Sülpıs,, amcasını evvela de- Edremidin Havran nahiyesinin 
lileri soydukları büyük salona Camii kebir mahallesinden 
götürdü ve dedi ki: molla Hasan kerimesi Ayişe 

- Amca siz beni burada Hanım zevci Edremidin gazi 

Seyrisef ain 
Mf'rku ~crıııcı': lııılııı ıı K öprtl bııtındli 
Heyoğlu l3bl. Şuba ıcenıesl Mahmu 

diye Hanı cltırıda htanbu Z74 

f cdanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 25 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, ~nakkale, Küçükkuyu, 
E.dremıt, Burhanive, Ayvalığa 
gıdecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yük alınmaz. 

biraz bekleyiniz .. Şimdi gelirim. İlyas mahallesiden adalı Hasa-
Ve doğrudan doğruya deliJe- nın hukuk zevciyyete riayet Trabzon ikınci postası 

rin kapatıldığı daireye geçti.. etmemek kastile dört sene mu- (REŞİT p AŞA) vapuru 27 
)f kaddem tagayyfiple halen ika- Şubat Perşembe akşamı 

"Grıbudan,, on dakika kadar metgihı meçhul bulundugu" ndan GaJ t h b a a rı tırnından hareketle 
ekledi. Bir iskemlesi bile olmı- aleyhine ikame olanacak boıan- z ld k ongu a .' lnebolu, Sinop, 

Yan bu koca salonda şaşırmış ma davasına esas olmak üzere s O k l amsun, nye, Fatsa, Ordu, 
a rnıştı. Nihayet iki kişi gözük ihtaratı lazimenin icrası talep G" T 

tü İhtı"ya - . . k . . ıreson, rabzon Rize ve 

b 
· r yegenını sorma ırın edilmiş olduğundan tarihi ilin- H "d ' l ~ opaya gı ecek ve döniişte 

un ara dogr-u y' ürilrken biri: dan itibaren. bir ay urfında hanei p · k ı azar ıs e esi e Rize, Of, 
$ - Bir tane daha getirmişler... zevce avdet etmesi ve aksi hal- Sürmene, Trabzon Polathane, 

oyup içeri alalım... de aleyhine ikame olunacak G ı G" ' D d" ı öre e, ıreson, Ordu, Fatsa, 
._ e ı. ıki adam "Gribudan,,nın boşanma davasının rtiyet olunaca- S S 
l{Ollanna yapıştılar. Ne dedi ise ğı ilan olunur. amsun' inop' f neboluya 
Para et d" u·· uğrıyarak gelecektir. 

l 
.. me ı. stepazarlık çaba- • 

<ındıgı için iki üç duş yedi ve Bursa birinci lıukule mahkemesir:den: ---------ms~=1J 
lorlu d l"l . k ld Bursa hazinei maliye vekili Kemal Ziva .. --···-............... . 
b" e ı erın apatı ığı tenha Bey ile Abulyont gölü saydl mahi rli- ·ı--··v·-· e-.... lk··· .. a-··n···~c.:::l;:::,~A::p::-U •• R.:L::~R::,m:~=::::. 
ır hücreye konuldu. sumu mültezimi Sarraf zade Jbsan Akif w H 

-tt Bey ve Suhure Hanım beyninde mütc- • i' 
. Üç saat sonra doktor " Sül- k~_vvin bedeli .iltizamdan yirmi yedi bin İ Karadeniz lüka ve ıUrat postası d 

bpısb,, amcasının kapatıldıgv ını yenı" yuz on beş lıra kırk beş kuruş alacak 1 V Af An :: 
a er alı "b' b davasında mumaileyh Ihsan Akif Reve İ · u u U 

l
. yormuş gı ı ir tavurla J 1 26ç c· ge ıp u G "b d k tebliği IAzımgelen kararı gıyabi ikamet- vapuru .. J : 

D· rı u an it 1 urtatdı. gAhının meçhul olduğu meşruhatile iade ı ~ubat a 1 şa Ill )3 li 
1Yordu ki: •. 

11 .- V AKIT. 24 Şubat 1930 -

adıköy iske e 0 ze i eki ~ 

lo ont ~azino ue ryük a· e s salonu 
Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile İstanbulda 

bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
dhetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur M. Nesim riyasetinde fevkalade numara arla 
devam etmektedir. Salonda her gün saat 18 den 24 de ve 
Cuma günleri de 1 den 24 de kadar Dans muhtelif eğlence
lerle devam etmektedir . 

Bayram için; 

Muhtelif eğle~celi program bir kat daha tezyin ve gü
zelleştirilmiştir. Üç gün bayramda salon 1 den 24 de kadar 
açıktır. Fiatlarımıı fevkaldade ucuzdur. Salonumuza gelerek 
neşeli vakitler geçirmenizi temenni ve tavsiye ederiz. 

Müdüriyet '..-;~ 

Yaksek Orman mektebi rek,ldr/Dğanclen: 

Kitap tabı münakasası 
Mektebimizce tabettirilecek olan siJvikültür ve nebatat fizyolo

jisi ve amenajman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usulile müna
saya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek Ozere her gün 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 26-2-930 Çarşamba 
günü saat on dörtte defterdarlık binasında müessesab ziraiye 
mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

-0- • 
Yak,esek Orman mektehf rekldrlülünden: · 

frzak ue ıeuazınıı saire nıünaKasr 
Mektebimizce erzak ve levazımı saire münakasası kapalı zarf 

usulile münakasaya konmuıtur. Taliplerin şartnameJerini görmek 
üzere her gün mfinakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 26-2-930 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlık binasında müesseaab 
Ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Satılık müretf p ane 
levazımı ve hurufat 
Babıali, Reşit Efendi hanında (Yeni matbaa) nın hurulatile 

mürettiphanesi 23 şubat pazar günü sabahı saat onda müza
yede ile satılacaktır. fsteJ<lderin hazır bulunması. 

A kılınmış \'e bittalep ilAnen tebliği mah- ı·! günü akşamı Sirkeci rıhtımın- n 
Ilı. - h amcacığım tam ben kemece tekarrü ederek 31/3/930 tarihine dan h.areketle doğru ( Zongul- H 

Uayenede iken sizi şifahaneye müsadif pazartesi muhakeme gu .. nü tayin d k 1 b S Bayramlık 
gell b _ a • ne olu, amsun, Ordu, ii ŞAPKA KUNDURA taben ir deli sanmıslar .. Şimdi edilmiş olduğundan muayyen günde G" ı· ve 
Q I b' ıı- ı wıı-ı .ı. n ıresun, Trabzon, Sürmene ve :·.: 

d
.. er a dım ve o kadar üzül- ızzat rıe me " ve yiWut tarafından 1 larınızı 
Utn ki N . b k b musaddak bir vekil göndermediği surette Rize) ye gidecektir. ~i 

tab ··· e ıse u a şam e- mahkemeye gıyaben devam ve intaç olu- Tafsilat için Sirkecide Yel- f~ • J · LJ ·· · H ·· ·· Ş · k .. ·~ g~··"· ve acısını... ""'ı' hukuk usulü muh•k•meleri kanu- kenci hanında ı:ain acentasın• ii Lı1s tı < çı r us c yın usn u ve er 1 1 

ri udan ,, homurdandı : nunun 141 • 144. - 401 1·nc·1 maddele- ·· T 1 1 b • Mag·azasmdan alınız. - Lü 5i muracaat. e . stan ul: 1515 :i 
tto'- zumu yok... '' Paris ,,i rinc tevfikan illn olunur. s:ı::::::::a:::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii k Tü b sokak 
tS rec v • k - Yeni postane arşısı r e 

V ~gım adar gördüm .... •tr e ılk trenle köyHne avdet Kad•~g ,.,ıh l<ra.•ından : Ali ı::::::m:r.m:ı:::mm:ı::::::m:::::mm:::::::::: 36 7-9 14 
•. Sım Beye borcundan dolayı ~i ALEMDAR zade ii ~.eıeı.a.eeee®®SS®S®SS®®e®ees 

'---. haciz olunan ( pcjo ) markalı is V A P U R L A R J ~~ ~®®®®~\Oil~ (Ö ~riincü icra m•mur utundan: bisiklet ve ayaksız bir adet sin- !i Seri ve lüks Karadeniz postas n m ,_ ., ... , .. _.. - Brlom um yerli mallannı@ 
da ~ borcun temin için Beyoğlun- ger makinesinin Mart 930 tari- j~ Mi 11 et vapuru 24 H @ HASAi HUS~~ B u R 5 A @ 
110k .. sınalı Mescitte kabristan hine müsadif 813/930 cumartesi •1 Şubat :: @ ~ $' @ 
lid agında birahaneci Yani Pav- günü saat 14 te Kadıköy pazar if p~z~rtesı· günü akşam saat U @ llrsaPaı __ !_~, ... ..:...~~.,',I m 
~hEfendiye ait mahcuz ve mahallinde satılacağı ilan olunur. ii u u 18 de Sirkecı u @ Pazarından @ 
4 tuna karar verilen 3tencere ii rıhtımından hareketle ( Zongul- !! @> @ 
\ısurn)a}sa 7 iskemle açik arttırma Sulıanahmet iiçD,ncD mllı lıukulr. lıfikim· ::. dak, İnebolu, Samsun, Ordu, I~ @ ARA YJNIZ. @. 

1 l lijindm: Müddei Muammer Avni Bey 11 G · T b R' ı: @ m\.9 
9 d e ·3 ·930 tarihinde saat tarafından aleyhinize ikame olunan ba- ii ıreson,. ra zon, .12.e ve Ho· H @ 1 • JJeyoğlü lstiklfil caddesi No. 376 
aı\ı an itibaren mahaılinde furuht senet iki yüz lira alacak davasından İi pa) .~a azım et ve a~nı ı~kelelerle ~i @ ŞU b 0 0 r • Istanbul Sultan Hamamı No. 24 
lll~ llacağından hazır bulunacak dolayı ikametgAhınııın meçhuliyeti hase- ii ( Gorele, Vakfıkebır, Ünye) ye İ~ @ Fabrikası: Bursa İrganhda Lale krepdöşin No. 35 ~ 
il&rıltıuruuna muracaat olunması hile ilAnen tebligat ifasına karar verilmiş h uğrıyarak avdet edecektir f~ @ Merkezi: Mahmutpaşa Çarşıkapı No. 9-11 Tel fst. 2017 @ 
~ur. ve yevmi muayyende tekrar hazır bulun- ~-= Müracaat mahalli : lsta_nbul :!;.·, ~ooo~@e@SSS@@~eseeeeeesese~~ 

l~ı~ madığınızdan hakkınızda hukuk usulü mu- M 1 av110V1GVllOV~~ 9~ 
h, ~bul yedıncf 'cra memurl ,,,. _, h k 

1 
ı.:. eymenet Hanı a tındakı ya· •• • .. • . J .. d •• • . Oıt b '' u6unaan: a ·eme eri kanununun 405 inci m:ıdde· 1 İ İ d 

Ve fıt orcun temini için mahcuz sine tevfikan muamelei gıyap karan ~:...:12.~~ı.:...:.:~~~~~~.:ı.~~-~4-.. U Enı va ı n·ı e ru {e nıu urıye ın eıı: 
t'fııd ruhtu mukarrer Eyip civa- verilerek müddei Muammer Bey bir '-··········-· .. -·-··-·· .. ··-····-······ .. ·····- ı k 
lql' a defterdarda hbbi pamuk- kıt'a senet ibraz etmiş \'e medarı istik- Kadın Ruhu ... Satı 1 mag....,aza ı· ssesı· 
t \'e m t h b k" · ~ap bir vesika bulamadığı caltdirde size BU G ÜN Ç 1 K T l {qb "k us a zara ımyevıye .~· H h t ti ası d 'k" yemin teklif edeceğinden işbu vakıalara Yazan : SaJıVf> ıf 8 Babı caferide Hacı Mustafa mahallesinde Çobançeşmesi sokagı-ı:ıda 
"'e ık n a mevcut 1 1 motör karşı bir itirazınız 'ursa tarihi ilAndan Kendisini seven herkes bu 
lh_ ı pamuk tarama makinesi · · ı h ka·1•0 atik 2 cedit 4 numaralı fevkani odaları müştemil kagir mag· a-
'Gltt ıtı )aren on eş gün zarfında mahkemeve içtimai eseri okuyarak haya-'ııııt ın 1 inci cumartesi günü karşı dermeyan etmeniz aksi takdirde tını tanzim etmelidir. Hayati zanın 48 hisse itibarile hazineye ait 31 hisseli tam ve üç rubu his-
~h~ 10 dan 12 ye kadar bilmü- vakıaıan kubul ve ıkrar eylemiş addolu- ve faydalı mevzular üzerine sesinin b~deli sekiz taksi~t~ öde~me~ üzere 3970 lira bedeli mu-
,q~l de zuhur edecek bedel ile narak bi~ .daha mahkemeye kabul edile- olmas•na rağmen tanesi 25 haIPmen ıle 15-3-930 tarıhıne musadıf cumartesi günü saat 14 de 
"'e <tcağından talip olanların"yevm meyeccğınız ve re,•mi muhakemenin k t Muallim Halit müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin °o 7,50 hesabile teminat mak-

~"akt 12 .;\lart 930 çarşamba ~aat o b" d uruş ur. · d ·ı 1 t b l M'tt· E l k · ı mezkurda mahaJJinde ld ın. k ~ n ır e ' Kitaplıanesın e buzları e s an u ı ı m a müdürıycti satış komisyonuna müra• 
\ it b O Uou an unu mezktlrun I ~ 1 inci mad- - l · 
', ulunmaları ilan olunur. desi mucibince ilanen tebJiıt olunur 1 1 caat eyleme erı. ·-------------------- ~ . ----······--·-···--------------·------- -------------·- •• ..... ~uce 

Sadıkiye Han 

........ ~tbaamız ''Hızı ,, 
1'aınaıııc11 memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lcmlt·ketinıizde geçen srne kurtardığı servet iki ruil.' ou l ı·a) ı nıutccaviztlir 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sehl at in Telefon. B.0. 1447 

• 
1 



Oaı:etnnizde cıkan ya:ıı:J •e reohnlerin blitlln halılan malıhızdur = SJ'\VISI HE~ VERC'E !"> KU~UŞ = 
Gazeteye gönderilecek rnektaplann üzerine idare içinse (idare ) yazıya 

alt se (Yazı ) işareti .konulmalıdır. MATBAA VE İDAREHANE: 
lSTANBUL, Babıali, Ankara cadde~l nde • VAKIT Y "RDt'. 

Tel . 1970 ( iDARE l~L.ERJ) 1971 ( YA7J l~LERI) T.ı..al ı VAXJT, poota ın.tu,.ı 4f 

l!:::::=====o-:-=-========-=======:=;;;:=;;;:=;;;=====:"~=====-~~ 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait fabrikalar 

V ~ T ANDAŞ 1 Vatan borcundur: Pll ucuz, en iyi, C'n gÜzPl, f'n sağlam iskarpi 
nını , ayak~kabını )7 t.uılii ve ipel{liyi, tuhafiye eşyasını, bavulları, çaı1taları, millet ve 

nıcn1lel(ct fal)rikalarıı1ın ma111ulatını Balıçekapıda (YERLİ MALLAR PAZARI) 
odan al.. i\1( .. mlek:ctinin ve şahsının meı1faati bundadır. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 cumartesi günü saat 14 buçukta 
Ankarada Devlet demiryollari idaresinde yapıtacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını 

aynı günde saat 14 de kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 2 li ıra mukabilinde 
Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazan
dan tedarik edebilirler. 

BİNCİ B Y 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKHAMIYE 3 5 ~ O O O LİIL\DIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK lKRAMİYELER VE 

10,000 LlRALIK BİR MÜKAFAT 
Bu ter tip te ka1 . .-ınnn numaralar tekıa r dolnha konulmnz Is.anbul Ey-Emvali 

Devlet demiryolları ve Liman- tam .i4aresinden: 
Rıfkı Beyın ıstıkraz ettiği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhte-

larl Umumi idaresinden. sinde vefaen wmefruğ bulunan Yeşilköyde Şevk.etiye mahallesinde 
• Papatya sokagında 12 numaralı maa bahçe bır bap hane satılık-

1300 M8 çaın tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuştur. tır. Mezkur hane 7 · oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 sahrenç, ı 
Münakasa 10 mart 930 pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet kargir ahır, 1 balkon, 2 aptesane, 1 hamam ve geniş hir bahçeyi 

1 

Akhisar Tütüncüler baı1 
kasrnılaıı: 

Bankamızın h:ssedarım heyi 
umumiyeai 18 Mart 1930 J 
günü sureti adiyede olar' 
Akhisarda toplanacaktır. 

Esas Nizamnamemizin 24 ün~ 
maddesi mucibince esaleten ve 
vekaleten laakal on hiuef 
malik olan hissedarlar içtııP,ı 
iştirak edecektir. 

26 ıncı maddeye tevfikan bif 
sedarlarımızm 8 Mart 1930 t,tl 
hine kadar bankamıza müracl 
atla duhuliye varakası almaları 
içtımaa teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve mura~ 

raporlarının okunması ve kah 
'2 - Bilançonun tastiki 

hissei temettüün sureti tevzii. 
3 - Meclisi idarenin ibr.,., 
4 - Münhal bulunan ve i · 

]erine kur'a düşen meclisi id 
azasının yeniden intihap 'fi 

teb ıilleri. 
5 - Sermayenin 

vele mucibince bir 
dine karar itası. 

6 - Murakıp intihabı ve 
retinin tayini. 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. havi olup cümlesi 1152 zira üzerindedir. Kıymeh muhammenesi 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 3496 liradır. ı 

teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi Müdürlük 1300 lira bedelle talibine kat'i ihalesi 18-2-930 tarihinde icra 

Çifçilere 
Atmakta olduğumuz birço~ 

şey : erin içinde servetler salı' 
lıdır. Bunlardan istifade et' 
mek isterseniz Kaybolan sdved~ 
kitabını alınız. Ankara ca~d~ 
si Muallim ~er l<itaphanesı S 
25 posta ücretile beraber 3 

kalemine vermeleri lazımdır. edilecekti. Fakat mezkür mıktar haddi layıkmda görülmediğinden 
Talipler münakasa şartna~elerini Beş lira mukabilinde Ankara- müzayede, tarihi ilandan itibaren 15 gün daha temdit edilmiştir. 

da, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından Fazlasına talip olanların 11-3-930 salı günü saat 15 e kadar ida-
Konyada Konya mağazasından tedarik edebilirler. remize müracaatları. 

Devlet Demir yolları ve Li- ESulkahmf' Adliye bina" dahilinde Emvali Eytam idamı. 

ı U d d 
v a umum müdürlügvünden: man arı mumi i aresin en: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 M' çam, meşe, gürgen ve dişbudak 
kereste kapalı zarfla mUnakasaya konmuttur. 

Münakasa 12 mart 930 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

lstanbul Evkaf veznesinden maaş alan mütekaidin ve eytam 

ve eramilin senei haliye mart yoklamalarının icrasına 2-1 şubat 930 
pazartesi günü başlanacak ve martın onuncu gününe kadar devam 

edecektir . Her sahibi maaş üçer adet fotuğraf çekdirecek ve 
bunlardan bir tanesi nıaballat hey•eti ihtiyariyelerine imla ve tastik 

ettirecekleri yoklama ilmühaberlerine yapıştılıp zirleri muhtaran 
mühürlerile tastik ve tahtim edilecektir . Mütebaki ikişer fotoğrafı 

ilmühaber ve maaş senedi resmisi ve cüzdan ve nüfus tezkerelerile 
beraber yoklama muamelelerini icra ettirmek üzere her gün 

İstanbul Evkaf muhasebe kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

kuruş. 
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