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Bu numaraya 7 mart· 
ta kur'a çekilecek, 

ertesi 8 mart nüsha 

2 ~ay } 1930 
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mızda ilan edileı ek hediyele~ J 
veril ece kt r 

.. .-11a1;ma11m111111:11-=mma11:m:r.c::;ıcz:ı::ccz::=ı:ı::::s=ıırsıD11ıs 

• 
Gazimiz ur ardığı lzmi e 

8 Martta 
Duyunu umumiye mü-
messilleri Ankarada 

içtima edecekler 
· Ankara 27 (Yakıt)- Osmanlı 
dllyuau umumiyesi mümessilleri
lc burada 8 mnrrtta temaslara 
~aşlanması takarrür etmıştir. İlk 
ıçt~aa Başvekilimizin riyaset et. 
mesı muhtemeldir. 

Paramızı koruma -Alınan tedbirler hakkın-
da M. Vekilinin mu 
harririmize beyanatı 
Ankara, 27 (Vakıt) - Para

mızı koruma tedbirleri hakkmda 
Maliye vekili B. ite görüştüm. 
Şunları söyledı: 

Şimdi ik aldığımız tedbir
leri kafi görüyoruz, hatta bun
ların fazla bile oldu17u kanaatin-o 

deyiz. Elde edeceğimiz neticele-
re göre bunların bir kısmı
nı kaldıracağımız. ümidindeyim. 
Bayramın üçüncü, yahut dördün· 
rii oilnii g< .. rotel@ .. P.. kısa bir 
dek,erasyon verecegirn - -----

Osmanlı bankası 
Hükumete sadece bir 
nıütahass1s tavsiye et

miştir 
Ankara, (A.A.) - Türkiye hü

kumetinin Osmanlı Bankası mü
dürü tarafından dövizin derhal 
i~tikrarma müteaWk yapılan tek
lıfleri reddettiği, banka müdü-
~Ünün şimdıJik devlet bankası 
ıhdasmın ıüıumsuz olduğu kana-
atini izhar ettiği hakkında inti
şar eden haberler salahiyettar 
hıahafıf tarafından tekzip olun- t d:ıo sureti mahçu~ada alınmış 

k [Aüyi!k Gazinin bu reçml F0to Fr.ın~e tara ıo ~ f c"ode imal edilmistlr.] '!1a tadır. Banka böyle bir tek- re hoy.ınmış, klışc,i hlaobulda Alaettin çinlrn;,.ra an ,. , 
lıfte bulunmadığı gibi devlet 16 h " 
bankasının lüzumsuz oduğu da Izmil' derin bir Se"1incc ve şe rayın 
t:S:~~~;;;f~;~~~;~~r
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1:..:~=~ ıiçıinde ıikıi bayıramı bıiır drada yapcak 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İ . 27(Vk) G ·H ~rhbde ~kın~~ re ııı zmır, a ıt - azı z. . k B" .. k 

bu ün saat 18 de Salihliden ( Yaşa ! ) seslerme ar~t uyu 

Bugün 12 sayıfa 
beşinci sayıfamızda 

Eski Fransız reisicümhuru M. Puanka. 
renin bir makalesi 

Fransadaki son parla
mento buhranının se .. 

bebi nedir? 
Çocuk sayıfamızın geçen bilmecesinde takdir varakası 

~azananlann isimleri 12 inci sazıfamızda 

1 7 inci sayda: Meraklı sayafo 1 

g ' . M·· · katarını çıkararak mu-geçti. Uşakta yarım saat, Salıh- uncı şap 
tide bir çeyrek kaldı. Halk is- kabele buyurdular. . 
tasiyonlarda tezahürat yapmak- Rükuplarma tahsıs oludan 

d · · b b d b' · · otomobile Gazi Ha1 ret-ta ır. Şehrınuz aştan aşa o- ırıncı . . . . _ .. 
nat;ıldı. Müessa elektiriklerle pı- teri, Dahıliye Vekilı ŞUkru Kaya, 
rılpınldır. Şehir hol ziyalar için- Seryaver R~suhi B~~lerJe Vali~iz 
de çalkanmaktadır. bindi. Mebuslar dıger otomobıl· 

Izmir 27 (Yakıt) - Saat ona lerle niüşarünileyhi takip ettiter. 
beş kala Gazi Hz. nin treni geldi. Gazi Hazretleri (Naim pa as) a 
Teşriflerinin cuma günü bekle~ı:ne- nazil olmuşlardır. Şehir sevınç, 
sine ve vaktin geç olmasına rag~en neş'e ve şataret içindedir. 
şimendifer garı önünde on bm- İ . 27 ( A A ) - R .. 

h ı ~ k~ a zmır, . . eısı-
erce vatandaş büyük a as ar .. h H b kş 

d w t h .. "n teski- cum ur z. u a am saat 
karşı duy ugum a assuru 21 55 h . . . 'f b 
ni için beklemekte idi. ' 1 e şe rımızı teşrı uyur-

Vali, kumandan, belediye re- muşlardır. 
isi Gazi Hazretlerini (Menemen) 
de'n istikbal ett-ler (Karşı ~ a
ka)da Buketler takdim edıldı. 

lf 

Gar içerisinde, fırka m~t~me
di ticaret odası, borsa, hılalah-

' -h mer reisleri, gazete baş mu ar-
rirleri, şehrimizdeki meb'uslar 
müşarünıleyhi istikbal ederek 
arzr tazimat ettiler. 

Gazi Hz. lerinin tasarrufa ri-
ayet etmek hususundaki emirleri 
üzerine lzmirde müteaddıt takı-

zaferler yapmaktan sarfınazar 

edılmiştir. Yalnız bazı hususi 
müesseselerin yaptırdığı muhte
şem bir takın ikmal edıJdiğini 
İzmir refikimiz yazmaktadır. 

M. Tardıyö 
Tekrar Franszz kabi
nesini te$kile memur 

edildi 
Bu sefer bıc cümhurivetçl 
ıemerl<üz kabinesi geliyor 

Paris, 26 (A.A)- M. Tardieu 
yeni kabinenin teşkilini kabul 
etmiştir. 

Paris, 26 (A.A)- M. Tardiev 
bir cümhuriyetçi temerküz ka· 
binesi teşkil etmek niyetindedir. 
Mumaileyh, radikal sosyalistlerin 
kendisile teşriki mesai etmelerini 
talep edecektir. Diğer taraftan 
M. Poincare radikal sosyalistleri 
yeni kabine ile teşriki mesai et• 
meleri lazım geldiğini iknaa ça• 
hşacaktır. Ademi muvaffakiyet 
takdirinde M. Tardieu evvelco 
riyaseti altında bulunan kabine
ye muadil bir kabine teşkil 
edecektir. Gerek ayan ve gerek 
meb 1usan meclisleri radikal 
gurupları Tardieu kabinasile 
teşriki mesaiden istinkaf etmiş
lerdir. 

M. Tardieu, akşama doğru 
M. Franklin - Bouillon, M. Ma
gı not ve diğer bir takım ricali 
siyasiyeyi kabul etmiştir. Sol ce· 
nah radikal grupu bir temerküz 
kabinesi teşekkül ettiğini gör-
mek arzusunda bulunduğunu M. 
T ardiyöye bildirmek üzere mu-
maileyhin nezdinc bir heyet gön
dermiye karar vermiştir. 

M. Tardiyö matbuat mümes
sillerine vuku bulan beyanatın• 
da istişarelerine yann başlıya• 
cağını ve bu istişarelerin bir 
müddet devam edeceğini, çün· 
kü devamlı ve efkarı umumiye 
için vazıh feraiti havi bir netice 
elde etmek icap ettiğini söyle
miştir. Mumaileyh, hiç kimseyi 
hariç bırakmaksızın geniş bir 
cümhüriyetçi birliği getirmek 
arzusundadır. 

M. Tardiyö mesaisini hafta 
nihayetinden evvel ikmal ede .. 
ceği ümidındedır. 

Sol cenah radikalleri heyetini 
kabul eden M. T ardieu bir 
temerküz kabinesi vücuda getir
meği fevkalade arzu eyleiğini ve 
bunun için çalışacağını söyle
miştir. 

Meclis koridorlarındaki umumi 
intibaa nazaran meb'uslann 
ekserisi ancak vasi mikyasta 
bir temerküz kababinesinin 
ekseriyet elde edebileceği fik
rındedir. Bir~ ok radikaller fırka· 
lannın hükumetin riyasetine 
başka bir şahsiyet geçtJği tak
dırde M. Tardıeu ile teşriki 
mesaiyi kabuJ edeceğini beyan 
etmiş!erdfr. 

Hadikal fırkası M. Tardieu'ye 
mühim bir nezaret veriJmesini 
ve fakat dahiliye nazırlığının 
tevdi cdiımemesmi isteyecektir. 
M. Tardiyö, öğleden sonra gö
rüşmüş olduğu M. Chautemps 
j e takrar tekrar görşecektir. 
MunıaiJcyh, gece M. Harriot yuı 
görecek ve yarın ayan ve meb'
usa meclislerindeki muhtelif 
gruplara mensup zevat ile gö· 
rüşecektir. M. Tardieu, M. Bri-
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~~~18i0~J~~~nr~~- ~:ı::;;~:;~in yüzde kaçı l Son Te. grafıar J • _H_e_r gün 
miçokgüzeloldu 1 tahs·ı d·J · ? Maliye Vekilimizi bıiır kuır'a 

Gazimizt: ve onun yük-1 ı e 1 mış • ziyaret On hedıye 
sek deha'-ına ait bilui A d b • d.. b ~ • d. Ankara, 27 ( Vaktt) - Hari · 

~ ZQ an lT zat Orffe lTl, ıyor ciye Vekili Bey ve Alman se-
Jer günün en cazip -- firi Maliye Vekilini makamın-

me vzuu idi Muhasebei hususiye müdürü cevap da ayrı ayrı ziyaret ettiler. 

zı::~susi Lahey muhabirimiz ya- veriyor: yüzde ~0 1. Jzm1r eczacz[arz 
iki ay evvel Laheye tayin edi- Vilayet meclisi dün yali vekil Cemal B. tahsilatın yüzde dok- İzmir, 27 {Vakit) - Eczacılar 

len Ernt Cemal B. tarafından ve muavinı Fazlı B.in riyaset n- sam bulduğunu, ikinci taksitler cemiyeti umumi heyeti dün fırka 
sefaretanemizde güzel bir kabul <le toplanmııtır. alınırken ma<1ş cüzdanlarındaki salonunda içtima ederek yeni 
ıesmi yapıldı. Cava lştrazenin Paşabahçede Reşadiye mahal· kayde bakmakla iktifa edileceği idare heyetini intihap etmiştir. 
temiz köşelerini otumobiller dol- les nin yalnız,PaşabaHÇe tesmiye öylemiştir. Fırka namzetleri ekıeriyeti ka-
durmuştu. Bu güzel caddenin edi mesi kabul edilmiştir. - zanmıılardır. 
en i~i yerini işgal eden Türk Muhasebei hususiye mimarı Yeni ihtiyaç listesi e· k 
sefareti binası Laheyin kibar lr D UtU 

Her c;ün bır kariimize 
beş lira, dohuz l<ariimize 

ı muhtelif hedive,et veri
yoruz I 

Gazetemizi aJmak için her 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 Jira kazandırabilecek 
bir kur'a numarası aldığı
nızı unutmayınız. Bu numa· 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa-

sının yukariki sağ köşesin
dedir. 

B Şemsettin Beye 120 lira maaı, Memlekete ithal olunan mal 
aileleri ~ dolmuştu· erlinden 100 ıira Ucret verHmesi hakkm- / h J". 1 

buraya gelişimin ikinci günü bu bedelleri 1567 numaralı kanuna ngiliz mu aıazakarlarz .. 1 

kabul resminde bulunabiimemi daki tekhf encfimeni deimiJe tevfikan tanzım ve neşredilen r 

Her gün ayni yerde ve 
her nüsha jçin ayn ayrı ol
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak- · 
Jaymız ve gene her gün ga• 
zetemizde kazandıkları ilan bahtiyarlık addediyorum. kabul edilnıişt · Burada da tet- 1 numaralı kararnamenin 4 ün- fll hayrete düşürdü 

d H · kik edilmek üzere mEıarif ve dd h b Merasim e arıciye nanrı cil ma esine tevfikan es a ı Londra, 27 (A.A) - Muhafa-
( Von Balard ) ın refikası ile bütçe encümenlerine havale olun- tarafından banka veya bankala- zakirlann baılıca rO.eıasmdan 

Şal ve f k muştur. ra tevdi olunacak muame e ver· gran mar re 1 ası, umuru Sir Robert Vorme yeni fırkanın 
siyas:ye miidürü ve Laheyde bu- Mua Hm maaşlannm Bareme gisine ait gümrük makbuzları iktıaadt vahadeti hakkındaki 
lnnan sef r!er ve erkanın büyük göre tanzim\ için Dahiliye veki· Uzerındeki kayit ve tasdiklere 
khmı hazır bu '.unuyor.ardı. Alı- !etinden gelen tebliğ bütçe en- göre ecnebi dövizi olarak temin 
nan tertibat mükemmeldi. cümcnine hava e edilmiştir. edileceğine, şu kadar ki vadeli 

Esat B. ve refikası Nazlı Hf. San'at mekteplerine ağaç iti tediyatta bu dövizlerin vadelerin 
misafirlere ikraoı ediyorlar, ve resim muallimliği ili.vesi için hululüne tekaddüm eden hafta 
Türldyem.z bakkmda sorular yapılan teklif maarif encümeni· içinde temin olunabileceğine, 
suallere cevap ve izahat verı- ne havale edılmiştir. bu takdirde birinci döviz müb.~-
yor ardı. Bunrlan sonra İktisat vekile· yaasınm dahil olduğu bordruya 

Nazlı Hf. nin Fransızca, İngi- tinden gelen bir te~graf okun- merbut makbuz bakiyesi için 
lizce ve Almanceyı ana lisanı muştur. Bu telgrafta memleket- vadelere göre komiserlik veya 
gıbi konuşuşu ve zekası züvvara teki hayvanat neslinin ısJahı murakıplikçe vesikalar verile-
okadar güzel tesirler yaptı ki için teşebbüslerde bulunulması cegıne, muamele vergisinden 
bu gizlenemiyen bir hayretle bildiriliyordu. lktısat encümenı- müstesna olan ithalattan müte-
biJe karşı aştı. ne havale edilmiştir. vellit döviz ihtiyacının murakıp-

Gazimiz ve onun yüksek Bundan sonra, Dabiliyenin likçe temin olunacağına, Türki-
dehasına ait biJgiler günün en bir telgrafı okunmuştur. Tel- yede mukim Türk ve ecnebilerin 
cazip mevzuu idi. Gazimizin grafta vıliyet bütçesinin 1 mart- esbabı sıhhiye. dolayısile hariçte 
salondaki resimlerini merak ve h t 'k t t 1 · d 
hürmetle 
çoktur. 

ta postaya verilmesi bildiriliyor- aeya a ve ı ame e me erın en 
tetkik edenler pek du. Ha buki blitçe henliz endi- mütevellit kambiyo ihtiyacına. 

menlerde tetkik ediımektedir. ve saireye dair bır ihtiya,Ç ı istesi 
Onun kudret ve dehasına ait 

kerkes bütün biıdiğini. anlatı~ 
yordu. 

Bu güzel kabul resmi Laheyde 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Burada da havalar emsali 
görülmemiş derecede güzel git
mt:k tedir. Gök güneşli, etraf 
zümrüt gibidir. KanaUar üzerin
de ve şehir içinde insanlar a 
şakalaşırcasına gelıp elJerinden 
ekmek parçalarını alan beyaz 
marti kuşlarmı seyretm~k tatlı 
bir eğlence oluyor. 

~==========================! 
and'ın teş:-ikı mesaisini şimdiden 
temin etmiştir. 

Paris, 27 (A.A) - M. Tar
dieu saat 9 da müşaverelerine 
yeniden başlamış, sabık müste-
şarlardan M. Francois Poncet 
ile M. Laval'i kabul etmiştir. 

Bunlar mükalemelerin oldukça 
uzun süreceğini söylemişlerdir. 
M. Tardieu 11,4u ta Elizeye 
gitmiştir. 

Vekilete biltçcnin mümkün mer- neşredilmiştir. Bu liste 19 mufas
tebe ıüratle ikmal edilerek sal maddeden mürekkeptir. Bu 
gönderileceği hakkında cevap listeyi yarınki nüshamızda beıtaf 
verilmesi kabul edilmiştır. sil neşredeceğiz. 

- ~-Azadan birinin takriri okun-
muştur. Bu takrirde deniliyor ki: Dayinler Vekilimiz 

gelivor 
Ankara, 27 (Va kıt) - Dayin

Jer Vekili Sezai, Borsa komiser 
vekili Abdülkadır B. ler lstanbula 

Yol vergisi evvelce memur 
ların maaşlarından kes lirdi. 
Şimdi her semtte tahsH şubele
rince alınıyor. Ben mütekaıdim, 
ilk taksiti muhassesatı zatiyeden 
kesmitlerdi. Fakat bana n1akbuz hare-ket ettiler. 
-verilmemişti. ikinci taksiti ver ___ _... __ _ 

mek için şubeme gittiğim za- Yunan koınünistl~ri 
man benden birinci taksitin 
smakbuzunu ıstediler, iÖstereme 
dim. Bu defa birinci taksiti de 
veriniz dediler. Bu nasıl iştir ? 
Her halde vergi kesildiği zaman 
bir makbuz verilsin. Sonra tarik 
bedelinden şimdiye kadar ancak 
dörtte biri tahsil edilmiş. Bu da 
nasıl oluyor ? 

Atina, 27 (A.A) - Komünist
lerın her türlü nümayiş teşebbüs
lerinin önünü aJmak için memle
ketin her tarafında gayet şiddet
li tedbirler alınmıştır. 

Gelenler - Hariciye müste
şara Numan Rıfat_ ve muharrir 
Aka Gündüz Beyler İstanbula 

Mu~aseb_e~~ususiye müdürü gelmişlerdir. 

İftira ... 
- Sen bir akşam eve sarhoş 

gelmişsin .. 
- Evet sarhoş geldim .. Ben 

yaşta çocuklar içmiyorlar mı? 
- Anneni dövmüşsün .. 

VAK 1 an tefrikası: 104 - Hayır dövmedım, o bana 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Avnüsselah - Hakkın var 

arkadaş fakat bu ültimatomun 
şekli çocuğun buraya çağırılıp 
muayene ve isticvabından sonra 
tesbit edılecektir. 

Çok süı mez. Bır gün Letafet
le Nesimenın arasında Tahir 
üçü bir ik te tedavi yurdunda 
boy gösterirler. Yine o üç şa~ ıs
lan müteşekkil ruhani, cismani 
konsültasyon heyetinin sehpası 

kurulur. 
Oğlanı isticvaba başlarlar .. F a· 

kat anasının yanmda çocuğun 

serbest cevap vermeğ e sıkıld•ğı 
antaşılmca kadınları dışarı çı

karırlar .. 
Avnüsselah ağır bir müstantik 

tavrı takınarak : 
- Söyle bakalım oğlum semn 

ırzına kim tasallut etti? 

- Kimse tasallut etmedi ... 
- Fakat bu tasallutu ispat 

eden ortada bir çok şeyler 

var ... 
- Hiç bir şey yok efendim ... 

hücum etti ben de onu tartakla
dım. 

- Nerede içtin? 
Tahir biraz şaşalıyarak. 
- Meyhanede ... 
- Hangi meyhanede? 
- Ga atada .. 
- Galata da meyhane çok 

hangisinde? 
Çocuk kaçam~k : olu arıyan 

bir maznun şaşkınlığile biraz 
düşunerek: 

- İşte oradaki meyhanelerin 
birinde ... 

- Yanında kim vardı? 

meaaisini bUtiln kuvvetile ilti
zam edeceği hakkında irat ey

Jediği nutuk, muhafazakir ri.iesa 
arasında hayret "Ye beyecam mu
cip olmUftur. 

Bir hastalık 
Rana dada • 

ınsan ve 
hayvanları kırıp geçiyor 

Londra, 27 ( A. A) - Kana
danın Toronto eyaletinde insan

lar ve davarlar aramnda ada 
tavşanlarından reçen mühlik 

bir hutabk hOkümrandır. Yev· 
miye binleree mevaıi 6lmekted1r. 

400 kiti tedavidedir. 

Buz aecyasındıi 
Londra, 27 ( A. A. ) - Byrt 

ketif heyetini kurtaran buzkıran 

gemi cenubi buz deryu nı ya
rarak ıerbest denize dahil ol-
muştur. 

Tevkif edilen 
nümayişçiler 

Chicago, 27 (A. A.) - işsiz
ler tprafından tertip edilen bii
yilk bir mitinı esnasında kadın 

ve erkek olarak 135 kiti tevkif 
edilmiştir. 
Amerikanın birçok şehirlerinde 

de bu tarzda yapılan nümayiş
lerin mürettepler - zabıta tara
fından tevkif edilmişlerdir. 

Gümrük gambotlarz 
Ankara, 27 (Vakıt) - Güm· 

rükler için ısmarlanan gambotlar 
şubat onbeşte Bremende tesel-
lüm edi 1mişti!. ____ _ 

Tahir, yine miiz'iç bir sü
kut vakf~sı geçirdıkten sonra : 

- Yanımda kimse yoktu ... 

- Sen yaşta bir çocuk yal-
nız başına meyhaneye girip te 
içer mi? 

- İşte ıçtim g. ttı ... 
- Annenin ifades:ne göre 

bu senın ilk içişinmiş .. 

- ilk değil başka defalar da 
içtimdi amma belh etmedimdı .. 

- Bu sefer •azla kaçırdın 

demek ... 
- Evet ... 
Konsiıltasyon heyeti küçük 

bir taaccüble biribirinin yüzüne 
bakıştılar. Safder Frans zca 
dedi ki: 

- Bu küçük çapkın içine 
sığınmak için kendine mükem
mel bir inkar kalesi yapmış .. 

olunan numaralan tetkik e
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KiT idaresine müracaat 
ediniz. 

* 
Dün 23 Şubat günü 

tevzi edilen numaralar 
nzerinde kur'a çekildi; 

1119 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun
Jardır: 

3922 3825 1389 
1026 6051 8094 
4098 9187 6524 

Yann da 24 Şubat günil 
tevzi edilen numaralar 
Uzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha-
mızda ilin olunacaktır. 

Ankara, 27 (Vakıt)- Bayranı 

münasebetile trenler çok kala
balık olmakta, birçok kimseler 
ayakta seyahat etmektedirler. 

Rızsyadaki hahamlar 
Moskova, 26 (A. A.)- Minsk 

Y orko hahamlarının gazetelere 

beyanatında yahudilere karŞJ 
sovyet hükfımetinde hiç bir mu-

dahale yapılmağını söylemiş .. 

lerdir. 

Fokas bueün 
gidiyor 

Muhtelit mübadele Yunaıt bat 
mürahhası M. Fokos dün bita-

rat aıaları ziyaret ederek görüş' 
müştür. 

MumaBeyh bugünkü trenle An 

karaya g~decektır. 

Avniısselah ayni Hsandan ce 
vap verdi: 

- Bu, büsbütün çocuğun me' 
hareti değil.. bu inkar ~uretinİ 
ona öteki herıf talim etm•ştİI'·· 

Sakın merak etmeyiniz. Ben kül' 
haniyi şimdi çıtır çıtır söy et: 
rım ... 

Çocuk kendinin anlamadığ1 

bir dılden söylenilen bu iakırdı' 
'ardan aleyhine bir kmnaılı~ 
sezert'k huylanır g:bi o~du. 

Avoü.,s : lah bırdeı. bire sordıı: 
Meyhaneye kaç para vrr' 

din? 
Akımda yok.. On b"4 

yirmı kuruş .. 
- Yaıan .. 
- Ni't i ıı ya 'au Efe dim? 011' 

beş yırm1 kurui ışte öy e ııit 
şey .. 



' l\apalı kutu! Fakir çocuklar 

Abide 
r atnir mi ediliyorf 
cilalamyor mu? 

.~l 

Kadın birliği dün 
bayramlık elbise 

dağıttı 
DOa Kadın blrllfi tarafmdan 

bayram mihıuebetile 100 çocu

ta elbl.e dajıblllllfbr. Bu elbüe
ler lldYert renkte, trikoclandır. 

Elblaeler blrHk blnumda dağt
blmıt Ye ~ara birh"k idare 
heyeti ualan tarafından siJdiril
miftir. Elblnler F ofo fabrikuı 
wıe Baratcu sade Mmtafa Ha,.; 
B. tarafmdu temin edilmiftir. 

37 çocaia da aynca iskarpin 

. datmlnnfbr. 

Sadullah Bey 
Y aJnda IOD imar iflerine ne

zaret etmek esere Seyrisefaln 

umum m8dllrl1 Sadullah B. bu 

gtln YalYaya gidecektir. 
Sadullah B. bayram tatilini 

orada geçirdikten ıonra doğru 

Ankaraya fidecektir. 

Ahmet Raa hegln ccnaae ....,_,mhıtl• ~ lnlt6o 

, Ahmet Riza bey 
a.bik Ayan reisi dün merasimle 

defnolundu 
~ •bş!~. ~an reüıi Ahmet Ri.ıa Beyin cenuui d&n aa~t 14,5 ta 
ij ~lı Etfal lıutane.tiııden blclınllDlfbr. Cenaze meruiminde 
t •"tldıi Fulı, piri uam Abdnlhak HAmit Beyler, Hakkı Şinui 

' daha bir çok merhumu tanıyan Te ıeTen ıent hazır bu
~lardır. Cenaze Bqiktaşa n.akledilerek oradan •apurla Kan

t g6tlbillmüı ve aile kabristanma defnediJmiıtir. 
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Kadın birli~inde tllJn bilvram m1Jn4$t:betıle gWdlrilenfakir fOCDklttrdttn birkaç ıan _ .,i 

Şişmanlar Mazhar Osman Be· 
yin yemek listesine ne diyorlar? 

Otomobı l!:~j 
kontrol 

135 kilo gelen Akif B. mütalea ve 
fikirlerini anlatıyor 

ima kilomdan k.,.t>ederim.Şimdi 
13S kilo geliyorum. Fakat bir 
aralık hiç kımıldanmadan man 
başında çahoıyordum, emin olu
nuz, 75 kiloya dtlfttbn. 

Yoksa gQnde on okka yağ, 
ıekiı okka et, yemişsin, bu in
ıanı canlandırmaz, hayat hare-

kettedir. 
Mazhar Oıman Beyin listesi, 

Çok ylvenler 'l.avıflar mı. günde vuatf olarak 8 uat ?" 
şl~manlar nudır l ıııan bir adama klfi derecede 

Mazhar Osman Bey, son 
günlerde işi ahçı başılığa 

döktn. Ucuzca yqamak için 
bir kaç yemek listesi neşretti. 
Sabahleyin ihlamur veya tarha
na çorba•ı, lSğleye kuru fasulye, 
iki incir, akşama lapa falan gibi ... 
Fakat bu liste pek sudan bulun
du, üstnnde bir çok dedikodular 
yapıldı. 

- Mazhar Osman Beyin ye
mek li.t:eleri pyet muvafıkbr. 
Benim ıiımanlıkta birçok tecril
belerim vardır. Sıhhat ve hayat 

için çok yemek pek Eena bir 
,eydlr. H~le kuvYe~i, etli, ba
muriu ıeyler yeoıek bösbntün 
mmır •. Adeta ~ehir. Eğer dikkat 
edeneniz glSrtıraünUz ki , çok 
fomek yiyenlerin hepsi de .za
yıftırlar. 

Mazhar Oaman Befln Hıte
ıinde yalnız birkaç yemeği mu
yafık bulmadım.MeıelA simit, bul
pr pUa .. , börek, paca gibi ye
mekler iyi değil .• 

imanlar için eti zehir adde
diyorum. Az yemek, mutlaka et 
yemek lbımıa aı ımktarda be
yaz etlerle iktifa etmek, en çok 
meyYa ile tegaddi etmek hayat· 
ta en höyük saaedeti tevlit e-

der. 
Sıhhat ye tabit ıitmanlık için 

yemek ikind derecededir. Birin· 
ci derecede faaliyettir. Ben faa· 
liyetten çekildiğim zamanlar da· 

gıda temin eder. 
Ben bir liste yapıam listeye 

hangi yemekleri koyacağımı ıo· 
ruyoraunuz. Ucuzluk bertaraf, 
listeyi ıöyle tanzim ederdim : 
Sebzeli çorbalar, et yenecekse 
beyaı: et, meseli tavuğun yalım 
g6ğs0, balıklardan kılıç, izmarit, 
mUmkUn olduğu kadar süt, yo
ğurt çok az miktarda yumurta, 
Yaf 've kuru Ozflm, biJhuaa el
ma... Elma hayat için panze-
hirdir. ' 

Herkes elma ile arkadaı ol
malıdır. Benim dolabımda et 
ve ıllt bulunmıyabilir. Fakat el
ma daima meYcuttur. Ben bazı 
buı yemeklerde bir parça ~k
mekle bir okka elma yerım. 
MeyYalardan portakal ikinci de
recededir. 

Su ve yağ meıeleai de mD· 
himdir. Her sıhhatte yaşamak 
iıtiyen suyunu kendi elile mo~: 
bamdan almalıdır. Ve yiyecegı 
yağı, mllmkünse, aağdığı iaejin 
siltünden çıkarmalıdır. Süt ya-
ğmdan başka ~ağ . kullanan
lar daiına r:arar gorOJ'ıer ve üre 
albOmin, mide hastahklarından 
kurtulmazlar. 

Aleyhinde bulunduğum ye
meklere gelince aığır ve koyun 
etleri, pastırma, ıucnk bunlar 
zehirden farksızdır. 

Sonra, 5;mit, paça, börek, ıi-
yah etli balıklar ... 

Çayın m~thiş dilım~nıyım, ~~ç 
içmedim. Sutil saf. balın de degıl! 
kahve ile, kakao ıle, mulıallebı 
ve sütlaç halinde alırım. Sabah· 
}arı nlebi tavsiye ederim. Son
ra adaçayı, kaynamış nane, ıh
lamur da iyidir. Fakat ıhlamuru 
ben her kesin bildiği ıekilde 
içmem. Ihlamuru dört beş saat 
kayuahrım, içine karanfil, tar
çın, turunç kabuğu, 6ksOriik 
fazla ise bir parça da ayva ka
buğu •e çekirdeği koyanın. Bu 
ıuretle ıayet nefis, kokulu, ha
zım bir içki vücuda gelir. 

Şişmanlığ'm lll'l'ı çok yemek 
deiil, az yemektir. 

Yeni bir sür' at aleti 
icat eden Tiırk genci 

neler anlatıyor ? 

NOab~ Sabri Cemn ·e. ialm
li bir Tfirk gencinin sitr' atli 

giden otomobilleri kontrol itini 
çok buitJC!fliren bir .w icat 
ettiğini ve bu 
buauta Ema -
nete müracaat-
ta buhmduğu 

1azıllDlfb. Niiz
het Sabri Ce
mil 8. ihtira 
baklanda fU 1za:. 
hab vermekte· 
dire 

- Her gOn 
otomo bitlerin 
dr'atini kon -

troltl ile mefgU- Ntlz~ :Ja&rl Cemil B. 

Htm. Bu kontroltın oldukça gfiç 
ve pek çok memura ihtiyaç 
göıterecek bir ,ekilde olmaaı 
beni harekete ıetfrdi. Bu •ui-
feyi layıklle " çok kolay bir 
tanda ifa edeoek bif otomatik 

.. sftr'at kontroltl aleti " yapmayı 
dilföndGm. 

Fakat buna mevkıl tatbike 
koyabilmekllğlm için bir mnu

HSeDln bıw husualarda yardımına 
muhtaçtım. Bunu diifilnerek Şeh-
remaneti heyeti femıiyesine mfl· 
racaatla pilimmı g3sterdim • Bu 
hueuıtald fikirlerini ve ne dere
ceye kadar bana maddi şekilde 
yardım edebileceklerini sordum. 

Müteaddit ıayanı teşekkür tebrik
lerle kartdanan pilamm çok beğe-

nildi. Bilhaua makinenin makaniz-

me ve tertibab aynca takdir 
edildi. Fakat makine ve sanayi 

şubesi müdürü Şefik Bey bu hu
susta maddi bir yardımın sall· 
hiyetleri dahilinde maalesef ol
madığını söyledi. Bu aletin tec
rübeleri için her zaman iftahar
la hazır olduklarım ilave etti: 

Bir taksi şeklinde olan bu 
sür' at kontrol aleti dört otomatik 
levha ile mücehhezdiı. ilk iki 
"iyi11 ve ''ihtar,, levhalannı ihti

va eden kısım şoförierin vazife
lerini layikıle yapmak için na· 
ııl hareket etmeleri lhım ge
leceğini gösterecek ıekildedir. 
diğer iki ceza ve "tiddetli ceza" 
levhalan de Şehremanetini ala
kadar edecek vaziyetler ibdaı 
olunduğu .zaman harekete geçe
cek tarzda tertip edilmiştir. 

(Alt tarafı 8 inci Hyıfamııda) 
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Bir düşünce 

Musikinin ruh ilzerindeki te
sirlerinden, onun da tıp-

kı maddi gıdalar gibi mutlak 
bir ihtiyaç olduğundan bahse
diyorduk. Görünmez timweklerile 
kıt'adan kıt'aya nağme kervan
ları taşıyan radyo da ıuatuktan 
sonra memleketin bu ihtiyacı 
pek artb. 

Meclisimizin ·blitfin an11 bu 
noktada birleşmitti. Nihayet 
içimizden biri sordu: 

- Böy)e diyoruz ama, itte 
kaç senedir koca latanbulda 
bir tek konserin yerildiği bile 
yok. Madem ki bu bir ihtiyaçtır. 
ona cevap veren, yahut Yermiyo 
çalışan teşebbüslerin belirınesi 
lmmdır. Halbuki bu teıbiaimizi 
kuvvetlendirecek emmarelere 
biç raslamıyoruL 

Dostumuzun itirazı, mftcerrel 
olarak alınırsa, birdenbire haklı 
gibi görünür. Fakat ne hak, ne 
hakikat onunla beraber değildir. 
Bakınız niçin : 

Konser verilmiyor, çilnkii kon
serlerden icrakirlara bir ıey 
ayırmamn imkanı kalmıyor. 
Hatta pir aşkına uğraşmak isti
yenler bulunsa bile, teşebbila
lerin önüne yığılan mllşkOIAt, en 
cesurlan da bu yoldan çevire
cek kadar zorlu ve yıprabcıdır •. 

Bir konser vermek için evvela 
dairelerde masadan masaya koşa
rak izin almak. terlemek lA.zım· 
dır. Sonra hasılabn ytızde onu 
DarUlacezeye. hemen yansı da 
kazanç vergisine bölfintir. Me•eli 
bin liralık huılat veren bir kon
seri ele alalım: 

Yüz lira darnlaceze bioesl, 
Uç yllz lira kazanç vergisi, elli 
liraya yakın pul parası, ayrıl
dıktan soma yekiin, yan yanya 
iner. 

Tevekkeli rakamları belAga
tin en aon basamağına çıkar
mamışlar. Onlar llstünde ne ko
lay konuşuluyor, ne kestirme yol
lardan hedefe yihiinüyorl .. Ge
riye kalan beı yüz liradan en 
aşağı üç yiizü tiyatro, sinema 
binaıının kirasına gider. Kqıe 
memurlanna, bilet toplayıcılara 
bütün bunlar yeti9mezmit gibi 
hasılatı kontrola gelen mnfettit
lere de ücret ayırmak lizımdır. 

Bedava loca ve koltukların 
bedelleri de bu yekillıa U!ve 
edilirse bin liradan ancak yDz 
lira kalar. Konserin yirmi kiıilik 
bir heyet tarafından verildiğini 
kesaba katarsanız o su ve aea 
baıına bet lira kalır ki bu bir 
gümrük hamalmm gündeliğinden 
farksızdır. 

Hangi san'atkAra bu sefil 
miktar teklif edilebilir ? Soma 
unutmayımz ki konserler on, on 
beş provayla meydana çıkan 
ıeylerdir ve hep•i de ayn ayn 
masraf kapısıdır. Yini bol ke .. 
aeden dağıttığımız o yliz lira
dan da neticede beş para kalmaz. 

Eh, rica ederim bu ıartlar 
içinde na11l ve niçin konser 
verilir. 

Halk terbiyeainde kuvvetli 
bir amil olduğu bir hakikat gibi 
kabul edilen musikiyi kendi eli
mizle öldOrüyoruz. Her gUn ki-

ıeleri arı kovanı kadar kalaba
lık bir hücumla sarsılan sinema. 
larla konserler neden bir tutu
luyor ve hangi mantıkla aynı 
vergiye tabi bulunduruluyor ? 
Burası gliç anlaşılır ıeylerden
dir. Belediye kanunlan mecliıten 
geçirilen bari bu nokta göz 
6nlinden uzak tutulmıyarak tas
hihine çalışılsa. 

Seyyah 

Ruhi Beyin defterinden : 9 

Fikrime " bir defa gidip 
göreyim ! " mefhumunu 

ilka eden kimdı ? 
işte bunlara hiç inanmam 9 

- Ben bu vtıcudun içine gir
mİf bir ruhum; bu aktam ben
den fazla izahat isteme; seninle 
bq baıa kaldığımız zaman her 
istediğini sorarsın. 

- Ne zaman? 
- Ben sana haber Teririm. 
- Naad haber verirsin? 
- yakında görllraün. 
Ötekiler konuımıyd bqladı

Iar. Ben artık orada dunnıya 

lD.zum görmemiştim. Gencin her 
halini uzaktan takip ediyor, ye
ni hadiseler hakkında malilmat 
alıyordum. İhtilAçlann git gide 
daha hafiflediğini ve pek az de
vam ettiğini haber aldım; evvel
ki gibi kollanın tutmak icap et· 
miyorm.UJ. 

Hıer ne iae, aradan· epi bir 
zaıqn geçti; hiç bir davet gel· 
medi. Bir gece, birdenbire içi
me doğdu: 

_:_ Bir defa gidip g&reyim. 
Dedim. O gece eniftemde 

misafirdim. niyetimi s6yledim. 
- Ben de gideceğim. 
Dedi. 

- Miih.im bir fey gCSreceğiııi 
zannetmiyorum; bir gideyim, 
yeni ve iatifadeli bir hadise 
olursa gelir sizi alının; bet da
kikalık bir it-

- Gelmezsin. 
- Muhakkak gelirim. 
Enifteml temin ettim. 

Oraya gittiğim zaman, bot 
yere zahmet ettiğimi anladım. 
Genç yatağı O.Zerinde oturmuı, 
cığ'ua içiyordu. Beni görünce: 

- Oooo buyurun efendim, 
hangi rlizgar sizi buraya attı ? 

Diyerek yatağından kalktı • 
Galiba başından geçen hadise
den pek haberi yoktu i oJıaydı, 
benim o gece geldiğimi ve ko
nuştuğumu babrlardı, tabii. Ben 
de bir ıey 118ylemedim. 

- Rahataız olma, rica ede
rim; haata oldutunu itittim de .•. 

- Alı, sormayın , efendim l 
Ne ıztıraplar çekiyordum; bir 
haftadanberi , hamdoJsun daha 
iyiyim. 

- Hastalığın ne imit? 
- Bilmiyorum; sabah uyan-

dım mı, vücudumda müthit bir 
yorgunluk hissediyordum; kal
kacak, hatta kımıldanacak halim 
yoktu. Sanki b11tiiıı kemiklerim 
kınlmıı, etlerim kopanJmlf gibi 
idim. 

-Rahat uyuyor muydun bari? 
-Bilmem, akşam yemekten 

sonra baygınlık gibi bir hal his
seder bir daha, ancak ıabahli
yin kendime geliyordum. Uyu
dum mu, bayddım mı farkında 
değilim. 

-Ya timdi? 
- Bir haftadanberi gene 

kendimi kaybediyorum; ama 
evvelki yorgunluklan duyımyo
rum. Yalnız iki gecedir, geç 
vakta kadar oturuyor, sonra 
yabyorum; baygınlık falan ..• 

Derken sözllnll kesti; elinde
ki cigara üzerine düştn, kendisi 
de sır tüstii yıkılıverdi. Derhal 
cigarayı kaldırdım; yanma otur
dum: 

- Ne oldun? 
Deye kekeledim; ilk defa 

gördüğüm gibi, sağ eli göğsll 
llzerine dayandı: 

- Merhaba! 
- işte, azizim, seni bu gece 

için nasıl davet ettiğimi gördfin 
mü? 

- Ne mllnasebet? Sen ne 
zaman davet ettin. 

- Bu gece yemciini yedikten 
sonra. 

- Kimı gelip, beni davet 
etmedi. 

- Ya, bir ruhun, sana sureti 
mabsuıada bir davctçimi gan
dereceğini zannediyordun? fik
rine « Bir defa gidip göreyim ~ 
mefhumunu ilka eden kimdi? 

- Sen midin? 
- Tabii; hatta iki gece evvele 

kadar buraya millazemet eden
leri savmak ve sana müsait bir 
zemin hazırlamak için, bu çocu .. 
ğun iki gece rahat edeceğini, 
ruhi hiç bir hadise olmıyacağım 
söyledim. 

- Buna neden lümm g8ıdün? 
- ilk geldiğin gece « Seninle 

baıbaşa kaldığımız zaman her 
istediğini sorarsın » dememit 
midim? İşte onun için böyle 
söylemek icap etti. 

- Peki öyle ise bana beş 
dakika müsaade et; ıimdi gene 
gelirim, ozaman konuıuruz. 

- Evet biliyorum, haklan 
nr! Enittene saz verdin, gidip 
alacaksın. 

- Şllphesiz? 
- Pek Ala, •en otur, ben ha-

ber veririm. 

- Nasıl vereceksin? 
Bir dakika geçti; yabancı ıeı, 

yeniden konuımağa baıladı: 
- Şimdi gelecek. 
- Nasd söyledin? 

- Tabii manevi bir tarzda. 
- Anlamadım. 
- Yani onun fikrine şunu 

koydum ki sen burada benimle 
meşgulsun; bırakıp gidemiyecek
sin,kendısinin gelmesi daha mu
vafık ola~aktır. Ona bunları dil· 
şündftrdilğüm zaman kahve içi-

ı.-------------ı yordu. 
- işte bunlara hiç inanmam. 

Yarımcuır ~l : 
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umumun en:uırı dikkatine 
ki.ifade edilmek '11zere ma .. 
arif nezareti celilesince 
tedabirt l.!zime ıttihaz 
olunmakta bulunduğunu 
gazeteler rivavet edivor. 

- Gelince sor da anlatsın. 
Geçen on dakika için de mü· 

him bir ,ey konuşmadık. Yaban
cı birdenbire: 

- Dinle, dedi, şimdi kapı 
çahnacak, eniştem geldi. 

Hakikaten: 
- Dan •.. dan ..• danl.. 
Kapıya Uç defa -vuruldu İki 

dakika sonra eniştem oda kapi
ıı önünde göründU. 

(Bitmedi) 

Günün .siyaseti: 

"'Şotan,, ın sükutu 
Mösyö "Şotammn teş ıdl ettiği 

sol cenah kabinesi meclisi meb,
usanda beyannamesini okuduk
tan sonra on beı reylik bir fayk
Ja sukut etti. Bu hadise Fransız 
siyaseti hazırasmı takip edenler
ce gayet tabii görtllmnştnr. 

« Tardyö ,, kabinesi, maliye 
nazın M. "Şeron"un albnıı mil
yon fıraoklık bir fazlayı kabul 
etmemesi üzerine, ati.küt ettiği 
zaman reisiciimbur M. Dumerg 
bir sene içinde, ikinci defa o
larak meclisin grupları arasında 
en kalabalığı olan radikal sos
yalist gurubu reisi M. •Şotan,,ı 
çağırmıı ve kabine tetkilini 
ona teklifetmişti. M. " Şotan ,, 
daha pekaz zaman evvel 
M. " Daladye » Din muvffak 
olamadığı bu işi kabulde tered
düt etmedi. Gerek sosyalistle
rin mflzaharet vaadi gerekse 
kendi şahsi nnfuzunun tesiri ile 
bir sol cenah ekseriyeti vicuda 
getire bileceği O.midi, M. "Şo
tan» a bu cesareti vermişti. 

Halbuki Fransız meclisi meb'
usanı bu gtiııkD. giinde mihver 
ve merkezden mahrum n sırf 
bir çok gruplann şahst ve kol
leklif meofaatlan ile hareket 
eylediğinden glinftne gfire renk 
değiıtirmeğe mahküm gayri mil
tecanis bir kitledir. 

Bu mecliste " merkezi " teı
kll eden Ye, mGstakıl ctimhuri
yetçit ıol cenah cilm);ıuriyetçi 
ııfatmı taşıyan gruplar, sol 
cenahta 99 kişilik sosyalist ve 
11 kifilik komilnist gnıplannın 
vtlcude getirdikleri oldukça 
mtıbim bir yeldma karp koya
bilmek için IDzumu halinde 
prensiplerinden fedakirlık ederek 
sağ ceöaha y~tn.aiiı tercih 
ediyorlar. Bu iki grupun lideri 

Franklen Buyonun kabineye ademi 
itimat vermesindeki esbabı izah 
ederken s6ylediği s6zlerde sol 
cenah korkusunun meclia mer-
kezinde ne kadar tesir ettiği 
açıkça görülmektedir. 

Son karar ile Fransız meclisi 
mubafaz:akirlık ve ıovınrıme 
doğru bir adım daha abnış bu-
lunuyor. Yeni kabineyi ister 
M. Tardiyö, ister M. Puankare 
veya «Majino», «Penlöve» gibi 
ikinci derece bir ıahsiyet teı
kil etsin bu kabine sol cenahı tef· 
kil eden iki ytlz otuz bet meb'u 
sun hiç bir suretle muavenetine 
mazhar olamıyacağından aksa 
aağ cenaba dayanmıya ve ~lda
ren• gurupu etrafında toplan
mağa mecbur olacakbr. 

Vaktile "Puvankare,, nin ba .. 
prabilmiı olduğiı bu siyaseti 
ondan başka biri baıarabilir 
mi? Burası çok fftpheli idi. 

Kadın ruhu 
Kütüphane sahibi Ahtı!c 
Haııt Bey geçen gün b3 

yeni bir kitap gönderdi. Bu ~ 
tap, Safiye Mitat Hanımefendi!!~ 
di ve Kadın ruhu ismini .4 
yordu. Eınio bir ismine, bit \ 
enine, boyuna ve kalınlığına ba 
bm; dedim ki : 

- Kadın ruhu vakıa iocedt 
fakat ne bu kadar ensiz, oe d 
bu kadar boysuzdur. Bunu &Öl 

)erken bu mühim mevzuun b 
ufacık esere sığdırabilın~ 
hayret ettim. Eserin müelJifi o 

ayni hayreti duymuş olacak 1 

kitabın en son sayıfasma yaıM 
bir mukaddimede işm acele1 
geldiğini kaydediyor. 

Acele... bu da kadın ~ 
icabatmdan değil midir 1 

~ 

Seyyah celbi 
Epi zamandan beri ferf 

edip duruyoruz: lstanb~ 
bir tfirln bir seyyah tehri ba!İf 
getiremiyoruz l Birçok fery&~ 
nmız vardır ki « veraki mil1 
vefa ,, kabilinden ne okuolll 

ne de dinlenilmiştir. Ukin 
feryadımız öyle olmamışb~. 

Bundan dolayı Şehremaıı 
ile Tütün inhısar idaresine ~ 
ıekldil' ebneliyiz. Birisi Gal• 
kulesine asansar kurdurıı~ 

öteki de seyyahlara cıgara 8' 
brmak için sureti mahsussd 
bir motar yapbrmıı. Bu şays 

-hayret tedbirlerden sonra ba~ 
hm, seyyah akınının önilne oSi 
geçebileceğiz •.. 

o. 
Bir Jon Tnrk 

Beşiktaıtaki Şe.n konak 
bibi Şükrü Bey, «Ben, ft 

dnihamitle mücadele etmiş 

jön TDrktim!» demiş. Biz 
ona diyebiliriz ki "Biz de P 
Türkleriz ve artık Abdillh~ 
mevcut olmadığı için onun h,J'ı 
ablAksızlıkla mücadele ediyo&ı 

~ 

Gramofon çalmışlat 

Bu hafta içinde bir iki Jf. 
hırsızların gramofon ~ 

dıklan hakkında haberler J 
dum. Herkes gramofon çsV_ 
kimse sesini çıkarmaz. Haşı# 
çalınca kıyamet kopuyor. olı 
Allahm kulu değil mi? 

Toplu l u:np, 

ZEKAT VE FİTREYİ TAY 
YARE CEMiYETİNE 

VERINlz 

"Puvankare,, bizzat resikAra 111 __________ ..,.., 

gelse 926 dan 928ze kadar yapbğı 
veçhile meclisi elinde oynatabi
lecek mi? Bu nokta da meı-
kuktur. · 

Şn halde «Briyan» m riyaseti 
albnda bir temerkllz kabinesi 
teşkil olunsa daha iyi mi olur? 
Bu takdirde de radikal sosya
listlerin iştirakleri pek muhtemel 
değildir. 

Bu vaziyet karşısında, daha 
intihabı sıralarında da söyledi .. 
ğimiz veçhile, · büyiik bir cesaret 
göstererek meclisi dağıtmak ve 
yeni intihabat ile mütecanis bir 
meclis vücude getirmjye çalıt
maktan iyisi yoktur. Halbuki 
hali hazırda Fransada bu mes'u
liyeti yüklenebilecek siyaset re· 
cülü de yoktur. 

M. Gayur 

"V AKIT ,,INTAKVi 

Cuma 
I]: 
Şubat 

1930 
uyle'lt_l~rln gelme5I ~ 

Ganqin dotuıu: 6,38 - halı~ : tf. 
Ayın dotu1u : 7,04 - batı11 : f /, 

5 o~ iltar • ı:r,59 imsak' / 
~~~~-~~~~~-----

Namaz vakitleri 
S•bah Otl• bdndı Alqllll> Y•"' 

il 12 ıe·'° ,17 ,27 15,33 ı7,59 

Bug(inkft haya ~ 
Razgdr hafif Poyraz: • /ıat'<1 

olacaktır. 



~ 

l"ransadaki parla.manto 
buhranının sebebi ? 

Yazan : .Reymon Pızankare 
Siyasi rahatsızlıktan bahsedil- olduklarını zannettirmiven bir 

diğıni işittiğime ve matbuatta "prestij., sahibi idi. Şimdi ise 
Parlamento usullerinin ıslahı en tecrübesizler kendilerine 
hakkında anketler okuduğum bir nazarete layık görüyorlar 
ta!nan, fikrim ma~mum bir teeı- ve bir kabinede bulunmalarınm 
•flr ile kırk senll!den fazla evve- o kabinenin değer ve nüfuzunun 
Usine rücu edivor ve bu devre ziyadeleştiri\eceği kanaatini bes-
ıçinde bugün . yeni addedilen Iiyorlarlar. Bu zamana kadar, 
tnesailin ayni kat'iyetle mezuu hiç bir vakitte mevkii iktıdann 
be.hsed imiş olduğunu hatırlıyo- bu kadar mühimsenmediği görill-
ruın. Fakat bu uzak zamanlar- memit ve hiç bir vakitte ikb-
danberi gerek Fransız ajanında dar mevkiine geçmek hevesi 
gerekse meb'usanında örfler bu kadar şedit olmamıştır. 
ınüh'm tadHata uğramıştır ve Ba:ıan biraz mütaarız bir hal 
mazinin hatıralarına daldığım alan ve bir çok meb'uslar tara-
zaman o kadar uzun müddetten fmdan nazırlara karşı gösterilen 
beri müdavimi olduğum b ik' bu miiballtsızlak, sırf yeni iti
mti~sseseyi tanıyamaz bir ~al~ yatlardan, ve an'anadan ayrıl-
gehyorum. mı ya hahişger bir beşeriyetin 

Gözümün önünde bir . f tekevvünfinden neş' et etmiyor. 
lalonu tecessüm ediyor bıç ıma Ayni zamanda kuvvei icraiye 
lo d ' u sa- ile kuvvei teşriiye arasındaki 
" 0 a henüz pek genç olan bir gittikçe mütezayit karışıklık ta 
b· Jores " , bir (( Lui Bartu » , bunda amildir. Meclis:er artık 
." (( Jorj Leyig >) , bır « Gab- kanun yapmakla ıktifa etmiyor· 

rıyel Ha t B mo o » bulunmaktadır. lar. Hatta bu işi tali bir vazife 

1
. u genç nesil henüz inkişaf ha addediyorlar. Zaman geçtikçe 
ı~de olup nazaı larını at.ye icrayı ele almağa heves göste-
~ etmiştir. Juı i intihap o:unan riyorlar. Onların nazarında bir 
b~ mcb'uslar h. ıabet l ... üısüs:.lııc kabıne artık, meclisler önünde 

Oır nevi havf i:e bakıyoı ~r. mes'ul fakat teşebbüsatında hür 
raya ,.., ı w k d 1 bir karar ve fiil teşkilatı de-

ll'6Kma,&a o ·a ar aı .;e-Vesl • k g~ J&dır. Kabıneyi mütemadı'yen 
en var i ~ ç.er;uden bir t ek 

S.,. z 
6

·• ı paraamentonun emrine tabi ve 

d 
uy cmiye CLsaret ec!eme-
b 

o:ıun tarafından sevku idare 
en ü~ün rueb'u:,.uk dcvresmi 

ieçirecektir. edilir bir icra bürosu telakki 
E cdiyor!ar. V aktile şaz olarak 

1 .. n. fa. z .• a yapabıldikleri şey ki ıt-.nd l teşc \ül eden ve harpten beri 
b 

1 
ı er!nı her komisyona b.a-

\l ettıren.k gölgede çalış teşkilleri adeta kaide haline ge-
llıak çrn büyül< komısyonlar meiKezi 
... ve yavaş yavaş mazbata fu .. ,Uha · l - · · nU zun nihilatında mühim aAmı"l-
h
. rnr igını e!de edecek tr 1· Jer olmuşlardır. 

ıyakat elde etmektir. Bir 
~~zbata muharriri müşterek h ı r Bu Maliye, harice, bahriye ve 
" ' e ordu, ticaret, maarif, adliye gibi 

ltb· namına söz söylemek sa- şubata ait olan büyük komis-
1tııı~et ve. cesaı etine malik olan 1 1 'lQllJl b h d yon ar par amentonun kınlmış 

() ., şa siyet eğil mi? parçalarını andırıyorlar. 1924 de 
'hı" aba yarım asır geçmedi; k d ~ ı. meclis odası, ayni kürsü ta a dümden «kablettufan » za-

t •ır t d h manlarıoda böyle daimi komite-
'r 8 ar a, er yafta insanlar 1 ~.~•ııda eskisi kadar zeki ve er mevcut değildi. Bir kabine-
~tn k nın ~eklif ettiği kannun liyihala· 

taru pe parlak bir gençlik rı, bır ve ya bir kaç meb'usun 
l.Jcı Yorum. Bu gençlik sabırsız· kaı~m~ aldığı tekıifJer her ay 
l~r~ titriyor, k~silniln kademe- kura ıle ayrılan komisyonlara 
le.· ' heyete hıtap etmek vesi-
'"kı her zuhftr ettı'kçe tevdi olunurdu. Kısa bir Müna-
l'-1 pervasızca k 

'Yar. aşa olurdu. Reyi hafi He komi-

ku~ziye bakalım. Kabine teş- ser itihap edilirdi. Böylece te-
~e il~ memur olan bir "Fresi- şekkül eden komisyon teklif o-
•ı'f:llnı bir "Goble,,nin bir lunan metni ret eder, bir maz-
~:::lr,,ın bir «Şarl Düpili,,nin bata muharriri intihap eyler, tek-
~- -_llleai · .. ö ü t' b 1 lif hakkındaki umumi müzake ~ki nı goz n ne ge ıre j r: 
~ rnesai olmak üzre yan· ratı takipten sonra dğılırdı. 
~ almak fikrinde bulunduk- Bu gün vaziyet bam başka-
~ dostları davet ederler; çağ- dır. Büyük komisyonlar, biç bir 
~ llııyanlar kendi evlerinde Ii- yeni kanun layihası mevzuu bahs-
~thk ve rıza ile beklerler. olmadan teşekül ediyarlar. Mu-
~ ırk sene sonra teşekkül ayyen veya hususi bir mevzu 
'fntrı bir hükfımeti de dü1Jünelim. için vücuda getirilmiyorlar. 
~llbz, yüz elli meb'us nazır Kendilerine tahsia olunan sa-
diy •it saatinin geldiğini zanne- · haya müteallik muhtelif tekli-
~·~r, ve batta bundan şüphe fatı kabul ile mükelleftirler . 
t,ı~ ~~sine bile nza göstermiyor. Arayı umumiyenin mahrum bı-)e; ısın koridorlarında asabi- rakıldığı nesli temsil burada 
~°t e konuşuyorlar, telefona mühim bir rol icra eder. Parla-
k, '1Yorlar, guruplar arasına mento gruplan her komisyonda 
\ı~~?~Yorlar, müstakbel hat· grupu teşkil edenlerin miktarı 
'-'k 1 ın mahremleri addedilen derecesinde temsil olunmak hak· 
d~daılaını isticvap ediyorlar,, k~na malik~ir. Her bir grupken-
·~t e ~avet edilmediklerine hay- dı namzedıni seçer. Bu intiha 

J.t dıyorlar. Hepsi de: meclisçe bili itiraz kabul oı! 
ltkıi:)e ~ana. bir milstetarlık nur, ve böylece vücuda gelen 
~İ~or. eddmesm: Yaşın geçti!,. komiteler meclisi gayri müteca-

/ I nia teıkititınm kUçültUlmüt fa-
' ,n aş 1 k' ·t~e . 1 ıyor ı, vaktile kabine kat tamamen ifade edilmit bir 
'~tıı:': 0 heyete ittirak etmi- timsali olur. 

rın Mızaıında, o kiapta Bayle olmakla beraber bu 
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s Bayram hediy 
Ku111.bara alınız 

komisyanl arın µınurni müza
keratın tesriine hizmet ettikleri 
zannolunmamalıdır. 

Bir başvekil nizamnameye ri
ayet için dörder saatlik beş cel
se müddetince maliye ve harici
ye komisyonlara önünde söyle
mişti. Mesele meclise intikal e
dince bu uzun teşrihatı tekrarla
mamak istedi. Fakat kendisine, 

meb'uslann sözlerini dinleme
diklerini, binaenaleyh ikinci de· 
rece vazii kanunlar vaziyetinde 

kalmıyacakları sertçe söylenildi. 
ve ucu bucağı gelmiyen nutkunu 

bazı tadilat ile mecliste tekrara 
mecbur kaldı. Büyük komisyon-

ların bir tek sebebi vücudu ola
bHirdi. Umumi müza~ ereleri kı
saltmak, halbuki bu faide de 
elde edilememektedir. 

Her ne kadar uzun münaka
şalardan sakınınak için liderler 
usulü kabul edilmiş ise de ba
zen ayni fırkrıdan iki Jider çı
kıyor ve yekdiğerini nakız be
yanatta bulunuyorlar. 

Nutuk iradındaki sui istimal 
mühim müzakerata nihayetsiz 
üzattığından buna karşı bazı 
tedbirler ahnmışsada bunlara 

Lira 1000 
MÜKAFAT 
1 Marta kadar kumbara alanların 

numaraları üzerinden 1 Nisanda birinci 
kur'a çekilecek kazananlara fU müka
fatlar verilecektir: 

1 Kitiyc 
ı 

ı 

2 
ı 

" 
a 

" 

500 
200 
100 

Lira 
" 

15 ter• 
50 ,, 

ACELE EDiNiZ 

nadiren müracaat ediliyor. 
Parlamento hlirriyetinin aleyh

tarı değilim. Ancak yeni teşki
evvelkisi tatbık olu-lat yerine 

nursa daha iyi olur kanaatin-

deyim. İngiltere an'analarmı 
muhafaza ile beraber parlamen

to usulünün tatbikinde bizden 

ileride bulunmak i.e müftehir
dir. Bu iftıharı haklıdır. O rada 

büyük komisyonlar yoktur. İngi
liz hükümet reciilleri bu komıs
yonlann bizdeki faa liyetini gör

dükçe hayret etmekte nazır ları
mızın, tatbik;ni mecbur kaldığı 
çalışma tarzına nasıl tahammül 

ettiklerini bir türlü anlıyama

maktadırJar. Manşın öte tarafın

da anlıyamadıklan bir nokta 
vardır oda şudur: Nazırl ar sene-

nin kısmı: azamında hali inikat
te olan iki meclise h~sap vere-

bılir. Fakat birde bu meclisler 

arasında intihap edilmiş büçük 
meclislerde aynca hesap vermeye 
mecbur olmakta ne mana var· 
dır? 

.'.'abk Fransa Rcisicümhuru 
Remon Puvankare 

1 Bugün •""'"" .... "" .... ""'"'" """'""" $ 
# Cumanızdan istifade ederek 

1 . MELEK ~ I SiNEMASINA gidiniz 
I ve EMiL Y ANİNGSI 
~ GÜ NAH SO KAGI # 

filminde ve 1 
~ B E BE DANİELSI ~ 

il A H 1 KALBİM I 
; omedisinde görünüz. # 
1 M tineler: 1, 3, 45; 6,5 1 
1 suvare 9,5 ta 1 . " " ""'""" , ,.. """" ............. """"""""'. 
•••••• •• ~o r~oo••••~ Ge o•••• 
: Bugün : 
" ELHAMRA SiNEMASINDA • • • ::,esli ve Şarkılı : 

: HAYAL ve HAKİKAT : 
~ ~ fılnı r.Je NANSI KAROLi orunuı : • • • 
o ilaveten: TITO SKlP A pren- : 
0 "t M · f) sesı a, arta ve saıre • 
: l{,\~l:L :\IEl.l.I il· 1 Jr ClR DF.L J\IAf, : 
• qrl.. 1..ırınJ:ı ıe ~ıh .\\ Rl l' :\lN halka • 
~ hlt ıbı : 
o 1 !er Cıırı.ı 'e P n eri saat 10.45te • 
cı 11.'\Zll l FıATI IA l F.U.R. : 
o \ J·~akıp n:ı ne ~ ıı..s 2.15 4,30 'c : 
• 6,45 ~U\ are ıam ı,4{) • 

••&~·~ooo••••••••••••••O ••~• 

•"'""".ŞEK E RC İ "'""'"""! ' NA fi' : azım ~ 
1 lstanbul Yeni p ostahane # 
1 ca dde:;i 1 
1 Bugünkü cuma günü mağaza- 1 
•'-~'""' mız açıktır. '4'r • 
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"Resimli Jly,, ın muhakemesi dün bitti 
Sabiha Zekeriya H.la Behçet B. ikişer ay, Emin Türk B. yirmi gün hapse mahkOm edildile 

1Vliiddei umumilik, Reisicümhuru ve Türklü(Jü tahkir, halkz tahrikten ceza istemiş, mahkeme, asılsız ve miiheyyiQ 

İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde, " Resimli ay ,, mecmuası 
aleyhindeki davaların rüyetine 
dün sabah on buçukta devam 
olunmuştur. 

Çünkü muhakemede evvela 
Darülfünun ruhiyat müderrisi 
Mustafa Şekip B., müdafaa şa
hidi sıfatile dinlenilmiş, Sabiha 
H. ın ictimai meselelerle alaka
dar olan ilk kadın muharrir ol
buğunu, okuduğu yazılarında 
cümhuriyet ve vatan ideali aley
hinde bir fikir görmediğini s<Sy
lemiştir. 

Müdafaa şahitlerinden gaze. 
temizin müdürü Hakkı Tank B., 
ifadesini tahriren bildirmişti. 
Sabiha H. la Behçet B. in dü
rüst, memleketi sever kimseler 
oldukları s<Syleniyordu. 

"Cilmhuriyet,, refikımizin baş
muharriri Yunus Nandi B. gel
memişti. Dava edilenlerin vekil
leri, dinlenilen müdafaa şahit
lerinin kafi olduğunu söylediler. 

iddianame 

Bunun ilzerine milddei nmu
mi Cemil B., esas hakkmda 
iddianamesini serdetti. "Savulun 
geliyorum,, yazısında Reisicüm
hur Hz. lerile Tilrkltiğe hakaret 
mahiyeti bulunmadığını kayde
derek, yazının muhteviyatını tah
lil etti. Yazıda ilmi noktai na
zardan herhangi bir liderin ru
hiyatı mevzuu bahsedildiği mü
dafaası üzerinde tevekkufla söy
ledi: 

- Biı, Türkiyede lider ola
rak yalnız Reisicümhur Hz.lerini 
tanıyoruz. Bu tabir, lisanımıza 
yeni girmiş ve yalnız Reisiclim· 
bur Hz. hakkında kullanılmışhr. 
isnadın üstü kapalı geçmiş olsa 
bile kimin şahsiyetine matuf 
olduğu anlaşılıyor. Yazının heyeti 
mecmuası tetkik edilirse, Reisi
c6 mhur Hz. terinin ima edildiği 
tezahür eder. 

'K67ümde ne gördUm?,, Ya
zısında da muhtelif sınıflardaki 

halk, umumun emniyeti aleyhine 
yekdigerine karşı kin ve ada
vete tahrik edilmiştir. «Köyde 
hastalığın mevcudiyetini isbat 
ederiz» dediler. Biz hilafı ha
kikat ve müheyyiç neşriyat da
vası ikame etmedik. İtirazımız, 
şekıi tahriredir. 

Müddei umumi Cemil B., ne
ticede Sabiha H. le Behçet 
B. in Matbuat kanununun ] 1 inci 
maddesi delaletile ceza kanununun 
158inci maddesinin birinci fıkrası 
ve 158inci maddesi mucibince 
Reisiscümhur ve Türklüğü tah
lurden, Emin Türk B. in 312 inci 
madde mucibince halkı birbiri 
aleyhine tahrikten, Behçet B. in 
ayrıca mes'ul müdür sıfatile bu 
maddeden 70 inci madde nazan 
dikkate alınarak tecziyelerini, 
bu yazıların çıktığı mecmua 
nüshalarmın müsaderesini iste
miştir. 

Sabiha Hanımın m-fldafaası: 

Müddei umumi Beyin iddia
sına göre bu yazı muayyen bir 
şahsiyeti ve milleti kastederek 
ima tarikile yazılmış hakaret• 
amiz bir yazıdır. 

İlim, bir memlekete göre ne 
ise, tercilme edildiği diğer 

neşriyat maddesinden ceza vermiştir 

Re$fmllavın $ahibi, mes'ul müdürd, muharriri muhak' m •n;n k1ırarın1 dlnlivorlar 
memlekete göre de ayni şeydir. yazdığımı alın diyor. Çünkü ayyen lideri kastetmediğini ka
İlmi hakikatler, dilsturlar, ka- his yeni bir ürperiş duymuyor, bul etmek zaruridir. 
nunlar, ıahsi hakikatler değil- fazlasında bir kımıldayış olmı- Liderin evsafını gösteren 
dir ki memleketini değiştirince yor. Sinirlerimizi kışır kapladı!,, cümleler, muayyen bir lidere 
hakikat ve mahiyetini de degiş- Bu yazı, Türkiyede, Ankarada ait olmadığı gibi, lider karak-
tirsin. Türk ocağının vasıtaı neşriyatı terini kaybederse şöyle olur, 

Liderin psikolojisini gösteren olan «Türk yurdu,, mecmuasın- denıldiği zaman gene muayyen 
« Savulun geliyorum » makalesi da çıkmıştır. Mevzuubahs olan da bir 1 der kastedilmemiştir. Nete
Hotantoların lısanına dahi ter- Türk milletidir. İmza sahibi de l<im ben « Hakim, adil olma
cüme edilse, oraya ait bir şahsa Bolu meb'usu Falih Rıfkı B. dir. hdır, rüşvet almamalı, tesir al-
ve millete ait değildir. Bu yazı, Türk miıletine bir tında kalmamalı, bitaraf olma-

Türk miletrne hakaret hakaret teşkil eder mi? c imhu- lıdır, eğer olmazsa hakimlik 
Müddei umumi Bey, Türk riyetin ideolojisi hamdır, Türk seciyesini kaybetmiştir, dersem, 

milletine hakaret ettiğimi iddia milleti cümhuriyet bayramından bu cümle muayyen bir hakime 
ettikleri zaman « Neme lazım » heyecan duymıyor, demek bu mi aittir? O zaman umumi ve 
diyen kitle sözüne istinat edi- günkü rejime bir tecavüzmüdür? şamil her hangi bir ilim düstu
yorlar. DoğTudan doğruya Türk mil- ruadan bin bir ~aa hakuPt 

Tarihin başladığı günden bu Jetine hitap eden bu yazı bir manası çıkarılabilir. Eğer lider 
güne kadar dünyanın her tara- hakaret teşkil etmiyorsa, «savu- hakkında yazılacak her fikir 
fında kitle içinde bir mütevassıt lun ge iyorum » makalesi muay- muayyen bir şahsiyete ait ise, 
sınıf, halden memnun olan, yen hiç bir kitleye hitap etme- bunu resmen ilan etmek la
yeniden korkan sınıf, bir de diği için böyle bir h._karet zımdır. 
fevkelbeşer bir irade ile bun- şüphesinden temamile müuez- Demokrasi bahsi 
lann önüne geçen ve bunlan zebtir. 
yeni bir yola sevkeden liderler Terakki bahsi 
vardır. 

Mekalcde «Bizi halimize bırak, 
biz halimizden memnunuz, biz 
bulduğumuz yolda yürüyeceğiz» 
cümlesi, yeni yola girmek iıte
m yen, terakkiden kaçan, muha
fazakar sınıfın feryadıdır, de
mektir. 

Muhafazakar olmak bir cürlim 
olmadığı gibi bir adama muha
fazakarsın demek te bir hakaret 
değildir. 

Her memlekette muhafazakar 
bir kitle vardır. Hatta İngiltere
dc, daha birçok yerlerde muha
fazakar fırkalar vardır. Liberal 
olmak, radikal olmak, muhafa
zakar olmak birer prensip ve 
içtihat meselesidir ki her yerde 
hürmet edilir. 
Falih Rıfkı bPvin makalesi: 

Türkıyede bir mecmuanın son 
çıkan nüshasında şu cümleler 
var: " Şeker ve kurban bayra
mını artık yapmıyoruz Kendimi
zi nekadar zorlasak da içimiz 
donuk kalıyor. Cümhuriyet bay
ramı beylık bir gün gibi. Fırak 
ve sırma içinde, fakat keyifsiz 
geçiyor. Senelik neş'emizi firenk 
yortularında arıyoruz, çünkü 
san'at asırlardanberi bu günleri 
işlemiştir. Cümhuriyet ideoloji 
tarafmLan hamdır. Cümhuriyetin 
yıldönümü n ıbzı gittikce düşü
yor. 

Muharrirden bir şey yazması 
istendiği zaman, evvelki sene 

Makalede mevzuubahsolan, es· 
ki yoldan çıkıp yeni yola, terak
ki yoluna girmek meselesidir. 
Bunun siyasi hayatla ve cidalle 
hiç bir alakası yoktur. 

Gençlere kanaat ve tevekkül 
göstermeyiniz, tarakki ediniz, 
daima gözlerimiz ileri ufuklara 
baksın demek günah mıdır ? 

Terakki şehrahında durak yok
tur. Ufuklar, ufuklara açılır; ga
ye bitmez, uzanır, y!irünür de
mek siyasi halinizden memnun 
olmayınız, isyan ~diniz demek 
midir? 

Lider meselesi 

Lider meselesine gelince, lider 
k!tleye yalnız siyasi cephede 
ışık tutan adam demek değildir. 

Siyasi olduğu gibi fen 
aleminde, edebiyat ve san'at, 
hatta ticaret aleminde yeni bir 
çığır açan, etrafına taraftar top
lıyan, kitleyi eski yoldan çıkarıp 
yeni yola sokan her adam lider 
olabilir. 

Hatta gençlere liderliği öğ
retmek, maarifimizin dahi kabul 
ettiği ve mekteplere tamim 
ettiği bir keyfiyettir. Bu yazı
dan hakaret manası çıkarıp ten
vir manası çıkarmamak şayanı 
hayret bir vehme alamettir. 

Liderin şamil manasını anla
dıktan sonra liderin evsafını 
gösteren cümleler tamamen ilmi 
bir mahiyette olup biç bir mu-

Bu yazı, zemin ve zamana 
münasip değildir de denilemez. 
Zemin, demokrasi ve cümhuri
yetle idare edilen bir memleket, 
zaman terakkıye dört nala ko

şan bir zamandır. Biz de bu 
zamana dahiliz. Amerikada 
neşredilen ilmi bir makale nasıl 

her memlekette okunan, istifade 
edilen bir yazı ise, bizim mem
leket için de istifadeli bir ya
zıdır. Biz, terakki kervanından 
geri kalamayız. 

Biz. T eşkila~ı esasiye kanu
nunun bize verdiği en basit 
hakkımıza istinat ederek bıı 

memleketin kapılan ilme açık 

olduğuna inanıyoruz. Memleke
tin etrafına Seddiçin çevrilme
miştir. İlim, İrfan, terakki, her 
şey buraya girebilir. Bunu ev
ham ıle durdurmak günah olur. 

Bu makalenin sahibini mah
kum etmek dolayısile ilmi mah
kum etmektir. Hürriyeti kelam 
ve hürriyeti fikir hudutlarını 
daraltmak demektir. 

Eğer her kullandığımız keli
meden her kafaya göre ne ma
na çıkar, diye düşüneceksek ve 
bilhassa bunu i.im sahasında 
yapacaksak, o vakit yazı yaz
mağa hiç hacet yok..... O za
man geniş geniş kendimizi ka
naat ve tevekküle emanet ede
biliriz. Bugün karşınızda maz
nun mekiinde oturan Sabiha 
Zekeriya Emin Türk değildir. 
Maznunlardan biri ilim, öteki 

~~ köylUdDr. Muharrirler. ~ 
ıkı kuvvete tercliman olmuşlar~ 

Bugün makkemenizin bir 
rafında memleketin ilmi. ka~ 
öteki tarafında ruhu, köy n otf 
ruyor. Ve vereceğiniz kllk1' 
memleketin ilmi ve köylilO~ 
hakkı namma bekJiyor. 

Emin Türk B. 

Sabiha Zekeriya H. dan •"' 
ra Emin Türk B. , müdafaatı' 

yapmış, kendisinin yazısında det' 
beyi zihniyetli fertlere bUcd 
ettiğini, yazısının yanmış bir f 
reğin samimi feveranı oldu~ 
söylemiş, müdafaasını " zano' 
mem ki beni bundan doli 
mahkum edesiniz,, diye bi~ 
miştir. 

Mes'ul müdür Behçet S. 
müdafaasını vekillere bırakoı' 
evvela Sami B. , müteakıb' 
İrfan Emin B. , kanun hükO 
terini teşrih ederek hukuki citJf 
ler etrafında teşrihatta buJıl 
muşlardır 

Saat on üçte müdafaa ve tJJ 
hakeme bitmış, reis Nusret S. 
on beş buçukta karann tefJıil 
o unacağını bildirmiştir. 

Karar 

· On beş buçukta Nusrat, ft 
sım ve Tahir B. ler tarafınd' 
ittifakla veriJen karar tef~ 
edilmiştir. 

Kararda davaların mevzu 
teskil -...lo- :r--·1-- --t...-A•' 
leri hakkında müdafaa şa hitl 
nin şehadetleri mevzuu balı 

dilmiş, tetkikata göre, yazıl 
makalelerin hakaret kasdile a 
de olmadıkları kanaatinin 
hassül ettiği tesbit olunmuştu'· 

Netice olarak bunlar efk 
umumiyeyi tehyiç eder mahiye 
asılsız neşriyat olarak ka 
edilmiş, Sabih H.la Behcet S. 
tahsil derecesi ve matbuat • j 
minde mümtaz bir mevki işr; 

etmeleri esbabı müşedd 
kaydolunarak matbuat kanuıl 
nur. 11 inci maddesi delalet 

ceza kanunun 161 inci madd 
sinin birinci fıkrası muciblll~ 
ikişer ay hapislerine, ot~ 
lira para cezası vermeleri~ 
Bebcet Beyin mahkumiyet p1~ 
delini mevkufen ikmal ett": 
anlaşıldığından hemen tabii~ 
sine, üç gün ınahkfımiyet p1 , 

detinden fazla mevkuf kaldl 
için, mahsup suretiJe para ceı' 
sının 27 liraya tenziline t:ııı6 
Türk B. in gene 161 inci ııı•11 1 
deye göre, gazetecilikle ötede#İ 
beri meluf olmaması esb' 
muhaffefe mahiyetinde görüler' 
bir ay hapsine, 25 lira P' 
cezası vermesine, ve takdire . 
esbabı muhaffefe dolayısile 

1 
ayın yirmi güne, 25 Jirao~\,il 
liraya indirilmesine, kend•51 r 
bu müddeti mevkuf bulundaJ J( 

d . d'- . . 1 di 
sıra a geçır ıgının nazar 1ı kate alınmasına, 36 ıncı ınadde 1 
tevfikan de «Resimli aymo d::
mevzuunu teşkil eden nO• ~ 
larının müsaderesine karar 
rilmişcir. 

Mevkuf 
t 6-ı 

bulunan Behce ~ 
karar mucibince serbest 

}111'" 

kılmıştır. 



Mabet ~ndekl bronz imle Mabet kapısında oturup yabancıları 

lngilterenin maruf muharrir
lerinden M. A. E Dilius Pekin 
tehrinde gördüğU bir mabedi 
•e mabedin içindeki harikulide 
lbanzaralan tasvir etmiştir. 

Pekinin bu mabedinde görll
len en müthit manzara ölü bir 
teaedin her sene muayyen bir 
Zamanda dirilmesi, kısa bir 
lllllddet yqadıktan sonra tekrar 
fılnıesidir? lngiliz muharriri bu 
llıanzarayı nasıl gördüğünü şu 
tekilde tasvir ediyor: 

''Ben mabedin içinde her sene 
Lir kere dirilen bir ölü bulun· 
duduğunu duymuş, fakat buna 
~mamııbm. Bununla beraber 

11 6lnyn görmek istedim. 
Mabedin reisi olan Lamaya 

l>.ınu rica ettim. Ricamı kabul 
'baıedi. Son derece musırrane 
tica ettikten başka mabede mü
lıb.ıce bir teberruda bulunmayı 
'-dettim. Büyük Uma bundan 
loııra ricamı kabul etti. Evveli 
~lardan müteşekkil bir kala-
1>,lık içinden geçtik. Kartımıza 
lcorkunç üç siyah buda heykelini 
ı..ıyan knçnk bir bina çıktı. 
C.ıaıı diri burada bulunuyordu. 
8-tınıın eğerek ve son derece 
lıli11netkirane bir eda alarak 
içeriye girdik. ilk evvel ihtiyar 
laına yere eğildi ve onu iki 
l&nıa takip etti. 

Bu hareket yedi kere teker-
11lr etti. Ben de yere eğildim 
•e aecde ettim. Acele yüzünden 
baıınıı tqa çarptım. Bu hari
lcıaİlde temqa uğrunda başımm 
t•ıa çarpması bir şey değildi. 
~ll~G~ m~~edin kapısı açıldı ve 
~Pımız ıçı karanlık bir odaya 

lirdik. Ancak bir dakika sonra 

. içeri şolunıvan kız ( yu~rıda Buda) 
g&zllm karanlığa alıştı. Odanm dirilecekti. Hemen kalktım ve 
ortasında açık bir tabut duru- Çin elbiseleri giyindim. Birkaç 
yordu. Tabutun kenarları Çin saat sonra mabette idim. Ma
yazılarile ve ejderha resim- bedin büyük odası lamalarla 
lerile süslenmiıti. Daha ötede dolmuştu. Hepsi sıra stra yer
bir mihrap duruyor ve üzerinde lerde oturuyorlardı. Odada yilz
beı mukaddes vazu bulunuyordu. lerce mum yanıyor, tütsiiler 
Limalardan biri şamdanları ortalığı dumanlandmyordu. 0-
yakb, ben de tabuta doğru yak- danın bir kenarında beyazlar 
Jaıbm. Tabutun içinde ölil bir giyinmiş yüzlerce Çinli duruyor, 
adam vardı. karıı tarafta kadınlar bulunu-

ÖJnniln yüzü yeşil - sar idi. Sa- yordu. 
kalı uzun ve ince idi. Gözleri Lamalar duaya başladılar. 
yarı: açık gibi idi. Öyle o du- Büyük lama sarı elbiseler giy
ğunda şüphe yoktu. Ölünün el- mişti. Onun içeri girmesile da
lerini tutarak bunların soğuk olup vullar çalındı ve ilahiler okundu. 
olmadıklarmı anlamak istedim. Bunu bir sükut irkip etti. Bir 
Tabuta en yakın duran lama kimse yerinde kımıldanmaba 
beni menetti. Fakat ben fırsat cesaret edemiyordu. Mumlar 
kaçırmayarak <Slünün elini tuttum pmldıyor, ve tütsü dumanları 
ve elin buz gibi soğuk olduğunu havayı boğuyordu. Dışardan 
hissettim. on onbeşkişinin omuzlannda 

Ôlilyil gördükten sonra bütün tabut buraya getirilerek Budanın 
!Amalar 7 kere secde ettiler. heykeli önüne konultJu. Tabutun 
Bunu milteakip bepımiz çıkbk içinde yatan adam benim evvelce 
ve kapı kapandı. gördüğüm ölünün ayni idi. Ta-

Bu adam kimdi ? Bunu bü- but yere konulduktan sonra 
yük Lamadan sordum. Aldığım davullar tekrar çalmağa başladı. 
cevap ıundan ibaretti: Bu ölü Tekrar ilahiler okundu. Fakat 
senenin bir gününde ve muay- ölü kımıldanmamıştı. Bunun 
yen bir saatinde dirilir ve ara- üzerine büyük lama kalktı ve 
mızda dolaşır. mabedin nihayetinde duran tah-

Bunu görmek mümkün de - tına çıktı. Oradan verdiği bir 
ğil mi? Büyük lima vadetti. işaretle bütün davullar birden 
Bunun zamanı hulül eder etmez harekete geldi ve ölünün göz
beni çağırtacak, ben de o mü- leri kımıldanır gibi old~. ~~! 
nasebetle icra edilecek merasi- belki bir oyundu veya mıbanı ~ 
me ittirak edecektim. bir hareketti. Fakat ~Uyil. 

Beklediğim davet geçen se- limanın okumağa başladıgı bı~ 
nenin eylülünde ve eylülün ikin- dua üzerine ölünün bütün ~e~e:• 
ci haftasında ve akşam saat kımıldadı ve ~abut~ ıçın e 
sekizde vuku buldu. Mabedin oturmağa teşebbus ettı. b il 
bllyük laması hemen gelmekli- Davullar çalıyor ve ilt. n 
ğimi emretmişti. O akşam ölü lamalar ölüye bakıyorlardı. Bır-
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Alma'Z yan meselesi 
Bu esrarengiz ci
nayet ne safhada? 

Dilnyada Almazyan kadar ga
rip ve talisiz adam nadiren ga-
rillür. Bedbaht Kafkasyalı beş 
aydır matbuab işgal ediyor. 

Bu adam beş ay evvel yapılan 

bir cinayetin faili olmakla itti
bam edilmişti. O zamandanberi 
miltemadiyen tahkikat yapılıyor. 
Fakat Almazyanm mücrim oldu
ğunu ispat edecek kat't deliller 
bulunamıyor. 

Halbuki bu hadise ile meşgul 

olan müstantik Matifas Almaz
etmektedir ve iki yanı itham 

şoförün onu tamr gibi olmasmı, 
cinayetin icra olunduğu tahmin 

olunan yerin duvarında bulunan 

kan lekcıinin insan kanı olma
aım, 0 gilnil nasıl geçirmiş ol

Anffa Loos 

Abid el 

duğunu söylememesini ve ayni İgilizler Snveyş kanah müda
zamanda maktulü soymakla da faası habrası olmak üzere lsma
itbam ile mahkemeye verece- iliyede bir abide diktiler. Mısır-

lılar kendi topraklannda dikil-
ğini a6ylemektedir. mit olan bu abideyi tamamile 

Almazyan buna mukabil ka- yabancı bir eser addetmekte ve 
nsmm basta olup, burnundan yadırgamaktadırlar. 
kan geldiğine dair bir rapor Kllçilk bir Tnrk müfrezesini 
vermiştir. Avukat da milsbet pOsknrttnkJeri için diktikleri bu 
ve klfi esbap bulunmadığından abidenin kilıat glhıli çekilen bir 
tahliyesini talep etmiştir. fotoğrafı dercediyoruz. 

•••••• 
Dünyanın en eski topu 

Dti yanun en eski topu Stokholmde keşfolunmuştur. Meşe tahd nda zahiri bir yatak içinde bulunan bu top Stokholm 
ta~ın srnin tahminine nazaran on dördüncü miladi asırda yapılmıştır. 
Ga;:t iyi muhafaza edilmiştir. Bu top müzeye naklolunacaktar. 

denbire ölü kalktı ve oturdu. lamanın önüne kadar giderek 
G8zleri açıkb ve kendisi kımıl- eğildi, sonra adım adım gerı
danıyordu. liyerek istirahatgihma kendi 

Bunu milteakip ölü kalktı ve kendine girdi. 
- Davul ar zurnalar çalıyor ve 

mihraba dogru adımlar attı. Ve 1• 1 . •h'I k 1 d Bo ama ar 11a ı er o uyor ar ı. 

Budanan ö?ünde secde etti. Bu canlı ölü kimdi? Ben bu müşa-
bareket bır kaç kere tekerrür hedemi Amerika ve Avrupada 
etti birçok alimlerle müzakere et-

Merasimde bulunan, kadm er- tim. Biri de buna inanmak iste
kek herkes ağhyordu. Manzara medi. Halbuki esbak Çin impe
insanlann sinirlerini botaltacak ratoriçesinin emrile diğer bir 
derecede müteheyyiçti. seyyah ta ayni manzara ve ha-

Ôlü mabette dolaıtı ve büyük diseyi temaşa etmiştir. 
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[ V AKIT iN ŞEHİR HABERLER! j akşam 
Sinemalar: 

Majik - Şark 

Etuval - Perestiş 
Emanette 

Köprü projesi 

Meydanda yok 1 
M. Pijudan bir 

mektup geldi 
Gazi köprüsü projesinin Mü

hendis Piju tarafından gönderil
diği halde henüz gelmediği ci
hetle kaybolmasına ihtimal veril
diği ve keyfiyetin M. Pijudan 
sorulduğu malümdur. Mühendis 
M. Pijudan ahiren Emanete bir 
mektup gelmiştir. M. Piju bu 
mektupta projeyi bundan bir 
buçuk ay evvel en emin yol 
olduğu için Marsilyaya kadar 
tren, oradan deniz tarikile ve 
iki nüsha olarak gönderdiğini, 
fakat bir cevap almadığı cibetle 
merak ettiğini ve projelerin Ema
net tarafından alınmadığını an
ladığını bildirmekte ve: 

" Eğer kaybolduğu tahakkuk 
ederse, zor olmakla beraber, ü
çüncü nüshayı çıkarmak kabil
dir. Her halde zavallı projeleri
min akibeti hakkında malumat 
vermenizi rica ederim" demek
tedir. 

Projelerin ne olduğu malum 
değildir. Bazı rakip müessesele
rin projeyi çalmalan ıhtimali 

zayıf görülmekte ve esasen ilan 
edilecek projenin çalınmasına 
ıebep olamıyacağı düşünülmek

tedir. M. Pijuya verilecek cevap, 
diğer nüshanın çıkartılmasını 
rica olacaktır. 

Kömür depoları 
-·-Emanet kat'i ka

rarını verdi . 
Şehramaneti tarafından kömür 

depoları hakkında kat'i karar 
veri miş ve alakadarlara bildi
nlmiştir. 

Malum olduğu üzere şehirde 
üç smıf depo vardır. Bunlar va
por1ara kömür satan maden kö
mürü depoları, transit muamele
si yapan depolar, mahalle aTa· 
lannda iki üz tonluk kömür sa
tan depolardır. 

Verilen karara göre bir müd
det evvel depolar hakkında ve
rilen emirden evvel açılmış de
polar kalacak, sonra açılmlf 
olanlar derhal seddedilecektir. 
Bundan maada mahalle aralann
daki depolarda azami 20 ton 
kömür bulunacak, fazlasına mü
saade edilmiyecektir. Kok kö. 
mllrleri toz bırakılmadığı için 
bunlar hakkında bbdit yoktur. 

Havagazı iicretleri 
hakkında 

Havagazı şirketinin Emanete 
havagazı ücretinin te'lyidi hak
kında müracaatta bulunduğu ya
·wmıştır. Emanet nezdinde yap
~ığımız tahkikata göre böyle bir 
q,iracaat vaki olmamışbr. 

~O< 

On beş bin lira 
dağztzldı 

Gayri mübadillere tevziat ko
misyon tarafından dün arazi sa
hiplerine 15000 lira dağıt
mıştır. Tevziata pazar günü de 
devam edilerek liste ikmal edi-

Borsa.da. ------
lsterlin 

İngiliz lirası dun borsada 1041 
kuruşta açılmış ve 1042 kuruşa 
kadar yükseldikten sonra yine 
1041 de kapanmıştır. 

Alim 930 kuruştur. Dün bil
hassa öğleden sonra borsada 
muamele hararetli olmuş ve 
muhtelif bankalar 27000 İsterlin 
satmışlardır. 

1 Lüksenburg - Esrarengiz hane 

Ekler - Kızıl saçlar 
Melek - Günah sokağı.Ahi kalbim 
Opera - Kartiye laten 

Şık - Yaşıyan ölü 
Elhamra - Hayal ve hakikat 
Milli - Kadın ve kumar 
Asri - Deniz kurtlan 

Otomobilleri ı 
kontrol 

Fransız - Verdun,tarihi hayaller 
Alemdar- Vatansızlar cehennemi 
Beşiktaş Hilil - Garsonlar 

prensesi 
Tiyatrolar: ------

Darülbedayi - Yumurcak -[ Üıt tarafı 3 üncü aayıfamızdadır ] 
Aletlerinin basitliği sayesinde 

bu ihtira memleket dahilinde imal 
edilebileceği tahmin etmekteyim. 
Oldukça az bir masrafla her şo
förün tedarik edebileceği bu kü
çük aletin faidesi tahminin fev
kindedir. Bu sayede otomobil 
l< azalannın haddi asgariye ine
ceği gibi, pek çok noktalara 
memurlar konulmak suretile za
man ve mesafeler hesap edile
rek yapılan kontrollara, moto
sikletlerin otomobilleri takip et
mesine mahal kalmıyacaktır. 

Bunun faidesi yalnız şehrema
netine inhisar etmeyip şoförle
rin de nasıl hareket etmeJeri la-
zım geleceğini göstermek sure
tile cezalanmamalarını temin ey
liyecektir. 

Hulasa olarak diyebilirim ki: 
'!Otomatik sürat kontrol aleti,, 
taksi otomobillerinde bulunması 
mecburi olan bir alettir.,, 

İki doktor 
- .• :..-.ı:: 

Haysiyet divanının 
kararını ayrı ayrı 

izah t:- diyorlar 
Ebbba odası haysiyet divanı 

sakallı çocuk hakkında bir eser 
yazmak yüz.ünden arası açılan 
iki doktorun vaziyetlerini tetkik 
etmiş ve kararım vermişti. Bu ka-
rar münasebetile dün Dr. ihsan 
Hilmi Beyin bir mektubunu 
dercetmiştik. Bugün de Dr. Ka
zım İsmail beyden aldığımız 
mektubu yazıyoruz: 

Muhterem Efendim, 

Etıbba odası haysiyet diva
nında tetkik edilen ıhtilahn ne
ticesinde yaptığım otopsi ve 
etütten dolayı (ademi tahtieme) 
karar verilmiş olduğunu tavzihen 
arzederim efendim. 

Dr. Jf.azım umaU 

Yeni neşrivai: 

Pol ve Virjini 
Bernardin de Saint Pierre in 

bu maruf ve kıymetli eseri 
Ahmet Hidayet Bey tarafından 
lisanımıza nakledilmiş, Kanaat 
kütüphanesinde resimli olarak 
basılmışbr. Bu güzel kitabı ka
rilcrimize tavsiye ederiz. 

Evlenme 
Darülfünun hukuk fakilltesi 

müderislerinden Yusuf Ziya B.in 
kızı Kamuran H. la eski gazeteci 
arkadaşlarımızdan Necdet lsmail 
B. in evlenmeleri, dün güzide 
zevatm huzur ile icra olunmuştur. 
Genç evlilere kurduk arı yuvad 
mes'ut yaşamalarını temenni 
ederiz. 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Mezeyi ba:~tt , Yamato 
Maksim - Talmaç ve Siril, Jülyet 

Jirıı.rden 

l ı Mulen Ruj- Maymunlar 
Dobo 

revüsü 

1 1 Türkuvaz -
revüsü 
Florel, Mezeyi 

L Baleti 

T epeba11 liyair"olunda bu gtln matine 
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i;,= Abone o1unuzl 

Daha ucuz ve kolay edin-

1 
miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan-
mış olursunuz! 

•:ı:ınnn:::::=::;::::ı::::::::::::::::::::::::::..:::.::: 

Süt ilinı 
Halkalı ziraat mektebi çiftli

ğinde mevcut 350 koyundan ha
sıl olacak sütlerin müzayede ve 
ihalei kat'iyesi alb mart 930 
perşenbe günü icra · kı lınacağın
dan taliplerin beş yüz lira de
pozito akçesile Y eşilköy civarın
da mektebe müracaatlan. 

Mühendis aranıyor 
Bir Türk müessesesi her nevi 

yol, köprü şömendöfer bina ve 
saire inşa ve tamiri işlerini 
müştereken deruhte ve icra e~
mek üzre diplomalı ve genç hır 
Türk mühendisi arıyor. Vesaiki 
lazıme ile Galata'da Kemankeş 
sokağında Meymenetli handa 
ikinci katta Cafer beye müra-
caat olunması. 
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lnmkasından -. ii Ahmet Hamit ii - . " 
Türkiye iş 
Bayram münasebetile 2, 3, 4 !~ Galata, Voyvoda caddesi. ~ 

mart 930 tarihine müsadif pazar § Atina bankası yanında her gün § 
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Efsane mi , hakikat mı 7 
Alakadarlar yakılan çocuk hikayesi-

nin sunturlu bir yalan olduğunu 
söylijyorlar 

Bundan bir mtludet evvel ef
saneye benziyen bir vak'adan 
bahsedilmişti; Eyipte oturan bir 
ebenin bir gece kapısı çalınmıt, 
Johosa olduğundan bahsedilmiı 
ve ebe H. otomobille meçhul 
bir ıemte g&türillmtiıtnr. Yolda 
efenin gözleri bağlanmıı, ve ne
reye gidildiği gösterilmemiftir. 

Nihayet bir eve varılmıı loho
sa doğurtulmuş, fakat doğan 
çocuk meçhul fahlSlar tarafın-

bunun tizerine kaçmışlar, fakat 
birkaç el silih atmışlardır. 

Şen konak meselesi 
DUnkn nüıhamızda tafsilen yat" 

zılan .. ,en konak,, meıeleai hak
kında polisçe biç bir muamele 
ıepkat etmiı değildir. Polisten 
aldığımız mal6mata göre ortada 
polise teall4k eden bir hadise 
de yoktur. 

dan ebe hanıma cebir suretile ı-.. ----------... t-' 
yanan bir sobaya attınlmııbrl 

Bu tüyler &rpertici facia o za
man da yazılıp ç.izilmif, sonra 

aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

Dün akşamki refiklerimizden 
birisinde gördük ki bu bahıe 

tekrar avdet edilmiı, vak'anın 

efsane değil, hakikat olduğu, 
o vakit korkarak bir ıey söyle-

miyen ebenin timdi batına ge

l~nleri itiraf ettiği kaydediliyor, 
Ebenin söyledikleri naklediliyor

du. Bu habere göre bu facianın 

cereyan ettiği ev de teabit edil
miş gibidir. 

Diln tekrar tahkikatta bulun-

duk ve tekrar hadisenin aslı 

olmadığı c:eva,bmı aldık. 
Alakadar ·polis teşkilatı de 

bu hususta şunları söyledi : 
· - Bu hususta tekrar ne ya

zıldığandan haberimiz yok. Fa
kat söylediğiniz gibi ise o da 
yalandır. Hem de sunturlu ya
tandır. Böyle bir badiıe olma

dığı gibi itiraf eden de yoktur. 

Doğrusu bu iş hayrete değer. 

Üldürmeğe 
gelmişler 

Fak at bayıltıncıya ka
dar döğmekle iktifa 

etmişler .. 
Lalelide Taıhan odabatııı 

Erzincanlı Mehmet polise müra
caat ederek gece odasında otu
rurken birkaç meçhul şahsın 

odaya girdiklerini ve kendisini 

bayılbncıya kadar döğdüklerini 
iddia etmiştir. Mehmedin anlat
bğına göre bu adamlar: 

Bize !'eni öldürmek için düş

manJarm iki yüz lira verdıler. 

Fakat biz seni öldürmiyeceğizt 
demişler, fakat bir iskemleye 
bağlıyarak bayğın bir hale ge
linciye kadar döverek kaçmış

lardır. 
Zabıta işi tahkik etmektedir. 

Koyun hırsızları 
Evvelki gece Karaağaçta Faik 

beye ait koyun sürüsünden iki 
meçhul şahıs koyun çalmak 
istemişler, çoban görmüş ve 
istimdada ba lamıştır. Hırsızlar 

Halkın dileği 

Merhum bir zabit ailesi 
Ma114 muameleleri bir t1Jrl6 

intaç edilmıvormlJI 
Zevcim yüzbaşı Abdurrahmao 

bey 926 senesinde vefat etti; 

vefatindan bu gtine kadar dört sen' 
geçdiği halde zevcimden kalan 
bir kız çocuğumla bana verilme-

si lamn gelen eytam ve eramil 
maaşı muamelesi hitam bulmadı; 

evrakımız dört senedir Ayvalık 
mal mlldiirlfiğn ile Balıkesir 
defterdarlığı arasanda gider ge-
lir ve daha ne kadar devanı 
edeceği belli değildir. Muteaa
dit milracaatJarımız semere ver~ 
medi; sesimizi belki vastanızlıı 
işittire bilirsek size minnettar 
olmut oluruz . 
Ayvalık tobaflyeci Cc\'at Bey vasıtasilt 

Merhum ytizbaşı Abdurrahma n he\' zevce 
Şaziye, lı.:crlmcııl Perlha·n 

DAVETNAME 
Bakırköy Çimento Türk Anonim 

Şirketi Umumiyesi 
1 Nisan J 930 tarihine müsadif 

salı günü saat 1 .'i te şirketin Galatııda 
Bahtiyar hanında kAin merkezi idıı.reı-indc 
adiyen aktı içtima eyleyeceğinden teşrif 
buyuracak hissedaranm nizamnamei dahi· 
linin 24 ve 26 ıncı maddeleri mucihinrt 
hisse senetlerini şirket merkezine tc\ dı 
eylemeleri rica olunur. 

RUZ:\A:\TF.I i\1ÜZAI\'ER.\T 
1 - 1929 senei faaliyeti hakkında mcc 

lisi idare ve mürakip rııporlarııııf" 

kıraat ve tasdiki, 
2 - J 929 senesine ait bilanço ve kit 

ve zarar hcsabatının tetkik ve ta~· 

dıkile meclisi idarenin ıbrası. 
3 - Nizamnamei dahilinin 12 inC1 

maddesi mucibince mecli si idııft! 

intihabı. 

4 - 1930 devrei h•sabiyesi için :mürs· 
kip !ntıhabile tahsisatının teshiti. 

Hey'eii İdar" 

····························'' : Felemenk Bahrisefit ! 
5 Bankası i 
' ' 5 Merkez Amisterdaııı ! 
: Mezun ıermayeıi: FL i 5,000 OOo = 
: Tediye edılm ı sermayeıi: 5,000,000 S 
• lbtiyat akçesi~ 3,ooo,OOo s 

lstanbul şubesi i 
Galata Karaköy Palas ! 
Tel: Beyoğlu 3711115 S 

• lstanqul tali şubesi ! . , 
• lıtanbul Alalemci Han ı . . , 
: Tel: latanbul 569nO : 
: Her nevi Banka muaınelitl i 
: ve kiralık kasalar ,,, 

=·····~···················' 
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o Bulmaca o Fut bolun sönmemesi için 
Zampara Kırat J 

Fransız polisinin mühim! v~zif esi 
~ betincl Luinin özlediği civanı bulmağa za
lanın en büyük memurları memur ediliyordu 

lf-.. OD L.-:-1 «Lal»DİD ol '-diM 11e9ı..- maaı kaYiyen memuldtlr. AR-
•• tafaillt dairesinde tahar- cak fenç Jm baklanda mDYer

ılritildi. Çocuğun, hali, rihler bir takım taJıaniyatta 
tekli, elblaesi, yanındaki bal daJ 1ID • bu taharriyat her 

-..1111w..- lohM, kıyafeti teabit 110 •-1.-d eli. •• aua a elde olan maltmata 
Polia mlldnrtl kalem amir- tevaffuk etmiyor. Meaell mab

ea Wrini ba ip memm etti. leni 
nd f 

evrakta bulanan imzuıı 

e meaail bakin a aaliyet •e haziran 1777 tarihli bir ftli· 
ermek itiyat obnUfbı. Polisin kaya sare Matmazel Tiyen61en 

•lbim •uifelerinden birinide lotta F onten judarma efradm
İf tetldl ediyordu. G•--• dan ,. l..qapel ,. lıminde bir 

. -... çocup bulmıya memur da ~ kalem amiri birçok hafi- • mm la:a lmit ; bu adam M. 
-..1· b~ itle tanif etti; bunlar •1iyen61en Sam,,8n piç e"Yllch 
auuilenne •eril · · _ L lmif. Zata "Bato111111 ,, laabra· 

• en lflD ~emmi- tmcla '-- L 

Dtbıkn bahnacamızın 
halledilmft tekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Futboldan evvel beden 
terbiyesi ve atletiz ya

parak vücudu hazır
lamalıyız 

Son ıfbderde bazı pat• ft 

mecmualarda bazı ya1.1lar iDtifar 
etti. biz de bu dqilen yaralan 
tamlsliyip kapatma preleriDI 
aramak mabadile ite bnfmak 
IOmmanu hiaettik. 

Kanaatimin g6re futbol sin· 
meı Ye ı6nmlyecektir. 

Filhakika ortada l&aen biqey 
nr, fakat bu arkaamdu hakiki 

göneti doprtmak için .Gaen (Fecri 
khip) ten bqka bİrfeJ değildir 

çalafma tavsiye eden hakikr" 
mOnekkitler vardı. 

.N'ıhatlara, Zekilere yetişmek, 
bememek isteyenlerin, onlann 
mazilerini tetkik etmemeleri, 

apor tabelerine karşı ne kadar 
llkayt olclaklarmı g.Werecek en 
belli bir keyfiyettir. Acaba 

Nibadm, um•mnm en miikem
mel bir • Attle komple,, li, Zeki
nin iyi bir •stıretç:i,. li olduAıınu 
bilen kaç kiti ftl'dır? Şairin : 

"8&yie pcenhı hayr olar mu 

lleherinden?. 

tini ~adıldan_ndan ortahfı ...... "ulytlk bir aileye 
W111taat ettiler. «Ttlilöriıııde çoeuk IDeDIUp bir ad•mm p6P olan bJr 1 

. ~ dadılara mllracaat edil- jandarma neferiain km idi ; •• 2 
Bir kaç hediye •adi, bu ka- bu im 

0 
blylk aileaia iamiDI S ·--

Dlhıyamn apor, futbol hara
keti gez 6nlne retirillne yeni 
cereyanın, fatboha1D11ZUn haki~ 
kat• bir [Fecri khip] dereke
aine dOftGğtl anlaplD'. 

19'l4 Olimpiyadına kadar bm
de apla JUkarı awapacla iııld
taf etmlt bir uul dahilinde 
çalqıyardwk, fatbolam111 de u 
çok bir me•cadiyet ifade edi
yordu, fakat, o ollmpyattan bir 
•u...p.ay" takımı meydana 
çıktı Ye dllnyamn blldiji ..nlle

reri altl\st etti •e belki de e .. 
ki dftnyanm futbol ..-riyabm 

Dedlii slbl bu tanda çalışan 
,.m, bi~ rphpnedan ,abel
mek İate)'ell bagGnlln htbo · u 
ft fatbok:alan hep tabDclir ki 
l&nec:ektlr ft bamm yerine gG
Dlhı fatbolamm icap ettiji atletik 

kıymet " . meziyetleri cami fut
bolcular yetifecekttr. 

um çenelerini açb. tqıyorda.., tefaillb •erilm•mif 4 
Kac:lmlar aramda sabırla a· midir. Da iki maltlmat yekdiie- S ıı--ı--ı 

rine tenlak ediyor yaba baba- 6 
. arqbra «Ubel•in kaa- nm diier ilmi "La ŞapeJ,, ftf& 7 
~ ~çtık kızın dadısı bulun· 0Llı Kollet6ri,, olmumda ihtiW 8 •ı--~ 
0~ mtldllriyeti bu muvaf- TUdır. 9 ~~· 

r-.nMti hemen ub fa)ıanenin f.ier bu ewaka bakıhna ıo·--
GlnGD futbohmn nelere IO

nm pterdijilıl makta .e ya
landa ,ardak, ifittlk ve anladık. 
Alellde bir kulllp takımmdan 

~enk bqıaına haber Yerdi. MatmauJ Tiyen6lea 1748 de 11 rı-~-rn~l--L--1-~~bd 
.eli dadıyı kandırmak l&:am dotmUfbu'· Kınl ile olu mllna-
Jordu. Bu kwn kandınlmuı aebeti ola olsa 1762 dedir. Ba 

fıu. l'Aı; deiildi. Biru tazyik. muqakum Matmuel «Romana• 
Y&ad ile hakkından gelin- muqakumı takip ettitf kaYiyu 

~· Dadı kan, oldukça mnhim memuldur. Filhakıka Matmazel 
~ mukabilind~ çocuğun .. Tlyen61en,,la nekbete ujradık-
'-İ etti. uma g&z yummayı ka- tan ıonra kıralm mGta'Yiri huı 
!j «Sen Floranten»e yudıiı birkaç 

)Ot er çocuğun aileıl fazla tu- mektup ele •~miftlr.Burada te· 
11, edecek olurıa "yllkaek ıah- vellnt tarihi lniaaa ili 16temmuz 
~" in araya gireceği ken- 1766cLr. Eğer bu intirika •Tom
"-t ftdedildi. Zaten ilk hid- bul gizde,, nm mtirik•egjıclan 
~.,. byret zamanı ıeçttktea enet olsaydı, bet altı HDe " 

~adi burjuvalann inat ve batta daha fazla ıOrmlt olmuı 
~ deYam etmesi akla gele- lizun sellrdi ki, bu noktada 
~ lclı"? Kıralın ağufu Yisa- kabul edilemez. 
"- lllulıar olmayı memleketin Her ıeyden mukaddem Franaa '1'bek ailelerinin kızlan bile laralımn sarayı mtttemadiyu 

C lllbmet bilmiyorlar. midi? tecea6ale tetkik edilmekte idi; 
~ enç kız bu IUl'etle kaçınla- JUkarıda uzunca tafaU eyledJtf .. 
'-ı kirala tulim edildi. İhtiyar miz ftk'alann ..ıa nuarı elik
'" ha mini mini •e uf ya•- kab celbetmem•l lmkanatzch. 
'ttı keyfi içİD yetiftirmekten Her biri en ldlçlk bacliseyi kay-
~ '- ~ir se'Yk duyuyordu. Ço- detmeğe tepe olu aedimleı 
~ bırçok odalar tahsiı etti. dalkavuklar, oa iki yqmda b~ 
,_ it. llluallimlik, hizmetçilik, klh- çoeafmı, uraya kapablm11 olup 

1 "'-1 dmhk ediyordu. Yemekle- kıralm keyfini ptirdiiini pek 'il ile g6ttırllr, anulanm çabuk haber alarak defterleriıae 
" retirmek için ne mllmkOn- ipret ederlerdL 
~pudı. Ze•lderini tetkik Halbuki aym 1a111anda, " yekS !dm.eyi onun yanma 80k· cUferiadea habardar olmadan 
~-~ oldupu çocufa Takuab t•çil eden ba adamlar, 

__,.... m...ı& Dik da Llba.Marld Dar-
._.11.t.ueı Tiyen&len kendi- Jamon, ankat Barbiye, matma
~cıbk eden bu lbti,.... •el Folr, oda lıismetçlol dl H
~ kızar bağırırdı: «Bunak polla m~ loralm bayatı 
\it • lenden nefret ediyorum; h111Ulye9ı " mflMll Matmuel 
t..L~JVan kadar çirkinsin,, Fil- Morfi "J& Matmuel dl Ro
~ kıral !eh•et hiuiyabna mam ile olan maceralan hak
M., __ "'_fi çalamıyor ve çocufun kmda bir çok malOmat ftl'dilderi 
~ halde Matmazel Tiyenalenden 
~ tlttıne bakmıyarak ona ula balıaetmiyorlar. Ve walmz 
1ııı...;-- olmak içlıı tecavtızlerde b · · L ı · 

1 

-....._~ Jordu. on quıcı ui 6ldnkten bq 
' :L_ lelle sonra L.._11_ oen,. im 

t 
L.ıı. - ·aua1et bir çok ibtimamlar, auaua • T ~tl arumdald mllnuebet menuu-
~ameleler saye.sinde ima babsoluyor • eter b 11 

1 
~ Hvdirmeğe ve bftcrei ~bet unn' mllddet d;.m met: 
~ almağa muvaffak oldu. Dllf. olaydı mutlaka nazarı dik-
~ e senede otuz bin frank kati celbecler •• r.am•nmda bir 
!'ht bağladı Ye genç kadın çok killlkali mucip olurdu. 
il ~ oldqğundan yapb· Bundan batka OD betincf La
" muntazaman tuYiye iınlD Matmazel dl RomaM& kar-

tı ne bll:ytlk •e kakild bir ma
babbet bealediti btltlhı mauır
Jarmca malam bir keyfiyetti. 

( Bttın.dt) 

• tı.ı... ltadlfenln yukarıda anlat-
~ •eçhile wkua Pmit 

Bug'/lnk'/I bulnıacamız 

Soldan uğa ve -'--......1 M .7...:uuan qa6 .: 

1 - En beyaz millet (4). deva [4] 

: - Bl~ fthrimlz [5), nıermba [S] 
- Jlüfvwt alan [ 4), Yuaı skmek [ •J 

4 - Birdenbire [3], ftl'tf (8), ID1f [S] 
S - Ayak [2], fan [Ş], nota [2] 

6 - Hıyt [i). _ııora [i) 
7 - Umba gölge9i [i), neti [5], nota [~] 
1 - Dudak (3). hornınılu dev [S]. teme-

lin wl [S] 
9 - BIJ..ı,. [4] • ••• • şacranç dnsınden 

oyun [4] 

10- · Bezden ev 15], ot [I] 
11 - En sen adım [4], inıuııt ['4] 

Tertip eden : Sahrt 

Bayram 

k61dlnden 16ktlp attı. Tabii, 
Anupa derhal bu usulde plJt

mıya bqladı. .. 
Bize gelince... Yeni uauln ka.

rayamadık, •ki anide de ça· 
bpnadık. Bir ıpor muharririnin 

dediji fibi bir üay dalka.uk 
meydana çıkta •e bilmiyerek, 
blllp pyretketliti ile futbol· 
culanml.ZID pllflD& kabiliyet 

btr ve ihtiyaçlaruu baltaladılar ı 
pnçllk kendi8inl denJDUIDda 
j6rmey• bqladı ; o derecede ki 
bap bbdea fOk ytık-k, çok 
n.tat fatbul yıldıdarmı bilet_. 
kit edecek kadar hakiki kudret 
ve kıymetimizi mattak i fakat 
maalesef tabiat ve balrilrat bize 
uymadı, prar " enaiyetimlzİll 

Pazar günüdür cez••m çok aa olarak vermek-
1.lanhuı md/llJJatonthn : Ramasanı te pcikmedi... Ba darbenin 

tertftn yirmi yedinci peegiae müudtf aiırhtı altmda birden bire Hr-

16 fUbyt ı 930 nlı cttnü a~1 ( Çar- semledik, PfU'clık kaldık. 
f&Dlbt ıec..t ) Leylei kadir i mart 930 itte, btaıt'n ı6nen bu çok 
pazar günö de Bayram okilu nan ohanur. saralı ve panuz futboldur 1 

Jlttre Şllphesiz ki, bu tan " uul ile 

BDfdaydan 
Arpadan 
Hama.dan 
Kanı ttstimden 

Alt Orta Edna yeni Nibatlarm, Zeldlerin, ft 

- - - sair yılclıa1arm dotmuma lmk•m 
: · kf. Kf. tabii yok kH ; çllnktl o yıldızlarm 
at : ~ doj'dup samanlar dalkavuklar 

t6<> 180 7
8 

detll, dalma n.urıanm, n~ 
ıso ıso 1

6 
aaıılanm garllp mOtemadiyen 

~ (Vakıt )ın yeni tefrikaları ~".......,, 
ii 

Montekarlo rezaletleri ( 

ibaret olup, yum tehrimbi ziya· 
ret eden Mıaar takımmın, kendi
Iİne yabanca bir memleket ve 
muhit olu bmada aldığı netice-

ler pzllmlzWı ooünde duruyor. 

Enell çok seri kop, · mnkem
mel atlaJJt, cesurane hficum, 
ber noktada huımlardan evvel 
topa yetipıek ve almak, bUtnn 
oywa mtlddetince yonılmıyacak 
kadar .. tlam idman, aaniyen 
teknik 

Filbakilca bu Mısır takımının 
" Futbol telmiki " noktai na
J1&r1Ddan kudreti bizimkilerden 
hayli nokaan idi. Llkin, yalnıs 
biJPıia kat'lyea k&fi olmadığım, 
bildijini yapabilecek, tatbik 
edebilecek bOyllk bir kudrete 

de ..-eldi ibtiyaf baluadatuna 
artık anlamıya bqladıiJmu.a 
1Damyon1m. 

Bugllnh gençleri eneli be
den tıerblyMi, sonra atletizm Ue 
vttcMtlarile beraber dimat, 11'.-

de Ye &11111 bdretlerini ytlbel'9 
tiktea IODl'a futbola bqladıklan 
ve bana denm ettikleri mnd
detçe de muotasaman, kotmak 
Ye atlamaktan ibaret olan atletill 
meziyet Ye kabiliyetlerini arttır
dıkları takdirde muhakkak ve 
çok yakın bir latikbalde futbo-

lumuz yllkıelecek ve bu suretle 
de aönen "Fecri kizip.e muka
bil hakiki futbol gtıneıi doğa
caktır. 

Ahmet Fetgerl Yakında okuyuculanmıza fevka!ide ~ 
meraklı yeni bir tefrika takdim edeceğiz. ~ 
Bu yeni tefrika .. Montekarlo" ya kumarbaz. ~!~feti~de ~den ~ Kiralık daireler 
bir muharririn uzun tetkikler ile elde edebildırı fecı hakikat- 1 
leri tamr etmektedir. Bu muharrir "Montekarlo" da intihar ~ Babı~li, Ankara cadrle-
ettikten sonra kurtanlmıı olan bir adamm yardımı ile bu g ytlkıek Avrupa ıefalethaaeainia en gisll renletleriai ortaya f!ffi sinde Orhan B. ha nı, Aııa-
çıkarmıya muvaffak olmut ve bunlan oldu(u gibi deE" \ dolu ajansımn terkettiği 
YUDU(fbr. I ) daireler liraJıktır. 

Montekar o nun ne d .. e- ( Mükemmel bir otel de 
ınek olduğunu anlaınak ıs- ~ olabilir. ayrı .\yrı ve hepsi 

yetlnler mutlaka bu tefrl- ( birden kiralıktır. lstiyeııle-
kamızı okumalıdır• İ rin (VAKiT yurdu)na mü-

Gtı1111uııuıuuınıM111quı1J111ıHHııı111u1"'111ıılllıeilıtllJlfl'""'11ınpJllllilttı.......-.1111~_...\ racaatları. 



Çocuk sayıfası bilmecemizde 
kazanan karilerimiz 

(Devam) 

Birer f akdir vaı ak ası 98- Bukırköy Baruta ne caddesi No. 30 
l<auınanlar da Nezahet Vehbi H. 

50- Beyoğlu posta ve teleğraf rnemuresi 99- &kırtöy Sakı.zataç Taşhan caddesi 
Bahtiyar H. No. 8 de Pola H. 

51 - Üsküdar orta mektebinden 165 100 - Aydın ona mektep 11nıf 2 den 
Cihat B. 107 Ümit B. 

52- Üsküdar orta mektebinden 161 JOI - F.rentöy Suadiyede Halim A~ 
Rıza B. sobğ! No. 2 de A. Ayfer B. 

SS- Ankara Nafia Vek!leti yollar t02 - Soma Aluntq ilk mektebinden 
t20 Nezahet Fıit R umum müdürü vasıtuile Hii6cyin 

Suha B. JOS - Somı belediye relli Fehmi bey 

54- MuallJm mektebinden 674 Bekir 8. kertmai Nunıen R 
55- Göztepe beşinci ilk mektebinden I04 - imam mektebi 11nıf 5 ten 14.5 

414 • · · B. J 05 - ~:O:!· mektebi talebesinden S6- Ankara lsmetpqa mektebi sınıf 
S ten Vefik Mesut B. 469 Kemal B. 

57- Erkek muallim mektebinden 71 l06 - Ameli hayat mektebinden Suha 
Şefik 8. Vecdi 8. 

S8- Ertek mualltm mektebinden 1!9 ıo7 - Akaany C',emhı>-fi No. 102 
Fethi B. Numiye Efref R 

59- Üsküdar Sultantepe Susuz ba&da 108 - Nlf&Jltlfl Muradiye Bayır sokak 
ıı numarada 24 üncü ilk mektep. No. Si Süheyla Salih R 
ten Belkis Zişan H. J09 - Berotlo on beftnci ilk mektep 

60- Erkek Amel\ bayat mektebinden öçUDcU sılllfından 6J 2 Htltnti B. 
124 Nejat B. 110 - lzmır ICarantinı Hammefendi 

~ 1 - Bakırköy Yenimahalle Fınn 50kak tobtJ No. 3 ce Hekim oflu 
~NdH ~·B. 

62- lngiliz inas mektebinden Nihal ı 1 ı - Ankara un'adar mektebi birinci 
Hlmit H. sınıf talebesinden lt4 Mehmet 

P- btanbul muallim mektebinden 31 laet B. 
Nazmi B. 1 it - Kaampqa Kanf 10kak No. 24 ce 

64- Sen Benua kollejinden Zühtü Ne- Nıci Safa B. 
cıti B. 1 13 - Erenköy lisesinden Saime Salt R 

65- Bayazıt Parmak tapuda No, lilde 114 - Haydarpqa Sent Ofemi mekte-
Astı1c: Şişikyan B. binden Neriman Necip H. 

66- Bolu binbaşı Cevat B. kerimf'Si 115 - Tarsm Duarepe mektebi bqinci 
Gülten H. sınıfından 70 Sıcit B. 

67- Topane merkez kumandanlıl't şa· 116 - Konya Aıkert hastanesi baş ce-
be müdürü Avni be)' kerimC5i zaası kaymakam Mehmet Nuri 

in bey mlhdumu Halak Nuri B. 
d H. L_ __ _ 

68- Bostancı VükelA caddesi No. 45 re 117 - Harbiye Pmgalo naıu&111 arasın-
A.li B. da No. ~ ce Meliha Ali H 

118 - Sent Ofemi mektepi talebesin
69- Eyip 34 inci ilk mektep sınıf S ten 

181 Selma Auf H 
7~- Heğbeliada ilk mektep ıınıf 5 ten 

Münür 8. 

den F erlzer Cemal H 
119 - Şişane tarakola Y qmak ayıran 

tobk No. 1 de Haydar Vedat B. 
1 iO - Edime Şababettin P9f& mahallesi 

No. 19 da Adalet R 

27 Şubat930 

Borsalar 
Açıldı 

K mbyo 

J lngiliz llraıı Kr. 041 
" TL. matablll Dola 

h • 

.. . 
Frank 
Liret 
Belgı 

Dralıml .. . 
ts. Frank ... 

.. . .. .. . . . . . 
.. . ... 

Leva 
Florta 
ltaron 
Slllnı 
Pezcta 
Mart 
Zloti 
Pear'J 

to Ley ltums 
1 Tflr\ llrut Dinar 

Çenoa9' l:anaş 

Nukut 

1 laterBa (tıKtlb) 
ı Dolar (Amertta) 
Fraat (FraDSJa 
IJret [halya 

o '1aııt 8eJçftaJ 
Drahmi (Ymıan] 

O Franlı: [lsvtçrel 
Leva Balıar 1 

1 P'lorlı [Felement l 
Kuron [Çekoslovak 

1 ŞIJlııı 1 A vustıarya J 
ı Pezeta (ispanya] 
ı Rayşmark ( Almaııya 
ı ZlotJ Lehistan 
ı Peaıo Macaristan 

Ley [Romanya] 
Dinar YugoslovyaJ 

1 Çevoaeç Seryet 

Altın 
Mecidiye 
Baııtnot 

Rona 
barfd 

l'ahvlller 

lstftru dahili •vadeli. 
Dtlyuu muvahade 
ikramiyeli demlryol• 
lstanbal tramvay şirketi 
kıbum Dok n Antrcp 
lstaııb11l anonim ıu Sr. 

Hl- e•neetırt 

I ~ baııkuı 
Osmınlı hınt1'1 

1~ 2,.50 

1 

4,5<> 
1 5 .50 

15 
6,7~ 

s 

11 5 ıı 

7 l - Moda Notrdam dösyon talebesin
den Nejade Fethi H. 

72- lstanbul erkek lisesi yedind IUUf 
şube 1 den 159 Salt Bekir B.. 

78- Trakya Pehlivan köyünden IW.'1 

121 - Ankara lnönU mektebi tıçUncll Tıcaret ve zahirf. 
aruftu 171 Sadiye AbtDllab H ,. 1 atıar ncaret 1ııonae1 1ıattbtwıw11tl1 

ın - Aatara Gui meheb&Dden G3 ıı.ru.ac1au _.. ..... 
Savni Aam B. 11---------.;;.okba--1---11 

Kadıköy iskele üzerindeki 

lo~antn gnziı ue HYDk aile ~nns saıonı 
Salonumuz tezyinat, mefrutat. mevki itibarile latanbuld• 

bulunan salonlann fe•kinde olduğu gibi mtizik ve sair eğleııcf 
cihetile de programımız ıayet eğlenceli ve neıelidir. Mnsik 
meşhur M. Nesim riyasetinde fevkalade numaralarla 

devam etmektedir. Salonda her gthı saat 18 den 24 de ft 

Cuma gtinleri de 1 den 24 de kadar Dana muhtelif eileJICO" 

.lerle de•am etmektedir. 

Bayram için; 

Muhtelif eğlencelerle program bir kat daha tezyin ve ,,,., 

zellqtirilmiftir. Oç gt1n bayramda uloD 1 den 24 de kad., 
açwktır. Fiatlan.auz feYkaldade ucuzdur. Salonumuza ıelerek 
aeteli •akitler geçirmenizi temenni Te tavsiye ederiz • 

Maddriyet 

aaaa BflYRflM MonB8f8flilf 00 

HACI BEKiR ZADE 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o ALI MtJllİDDİN 
O 1icarethaneleri; B&gftnkn Cuma gDnO açık olduğunu mu 
O terem miişterilerine illn eyler. 
oaaaaaaaaaaaaocacaaaaaaaaaaa 
KIR.ALIK KAGiR HANE VE "'°""'11 Malı#temel tabyc l>eJlnd 

DOKK.AN clairainclen: Madam Evdokaiya 

Betf ktqta Akaretlerde 5 - 9, kili ankat irfan beyin m 
(m&kerrer 14) 41, n numuah kiline izafeten Beyotlunda 

hanelerle 1-3, 20, 29, 32 numa- rik6ylnde Zeytun •okağuıd• 
ralı dtikklnlar bilmtlzayede icar numaralı M. Kotonun han · 
edileceğinden martın birinci cu- oturan Matmezel Luı Kli 
marteai gUntlnden itibaren Jirml aleyhine ikame eylediği ala 

gt1n mtkldetle aleni mn:rayedeye dan•nd•n dolayı iliaen te 
vazedifmiftir. TaHp olanlarm ft ic:ruma rağmen 18 ıubat 
daha ziyade maltmat almak i8- tarihli celsei muhakemede 

tiyenlepn marbn yirmi ikind cu- Yllcut etmediğinden 
marteai ,nntı uat on içe bdar gıyap karan verilmİf Te 
mahalli mezkOrda 54 numarada muhakemenin 5 niaaıa 930 
müteYelli kaymakamlıjma yev
mi mezkiirun saat on Gçlhıde11 

hine mOaadif cumarteal 

-t 14 de tayin kılmDUf 
jundan yevm ve vaktı me 

mahkemede hazır bul 
müdllriyetinde idare enc8me- beyan ve aksi takdirde h 
nine mliracaat etmeleri. mali muhakemeleri kuu 

on bqine kadar latanbul Evkaf 

123 - Urfa Vatan mektebinden 121 AaamJ Aeıut ' bul ı.,_,__~ __ ı.ı. __ __._.ı_. 
74- Erenköy Enverpışa mektebinden Mellhat R K. P. re. p illan PITJ1IQ lkarel JJKUUf.Cffl_,_.: 

Yusuf Mehmef B. 400 Ye 401 inci maddeleri 

mine tevfikan hakkında gıy 
muamele icra olunacağı t 

mekamına kaim olmak 

Semih Naci B. BuQday Almanyanm Lauter ıehrinde 
124 - Kadıköy Babartye caddeaJ Kalfa Yumuşat 12 a 14 32 kain Gate fabrikası mamulltm-75- Göztepe Merdivenköy ilk mekte

blndenn 1 ıo Nusrat Mustafa B. 
76- Ticarer mektebi talebesinden 736 

Saf der B. 
77- Konya Ereyliai lsmetpqa mekte· 

bi sınıf 2 den 337 Orhan B. 
78- Konyada kolordu yı\t:ri blnbqı 

"'ecatl bey kerimesi Emine Rezan R 
79- Galaıuaray sınıf 4 ten 1425 Kıbnç 

Naci B. 
80- Üıtüdar orta mektebinden l 68 

İhsan B. 
81 - Beşiktaş 36 ıncı ilk mektep sınıf 

3 ten 7 5 Tulyu B. 
M- Adana l.dklaJ Jlk mektep unıf 4 

fUbe t den 215 lhsan bey. 
83- Salmatomruk I 7 inci ilk mektep 

11nıf 2 den 406 Zeki izzet B. 
84- Buna Gutpqa caddesi No. 55 ce 

Tank Cevat B. 
85- Bursa birinci liseden 132 Fehmi B. 
86- Haydarpaşade Yeldeğirmenlnde 

Sen Lui mektebi talebesinden 
Utarit Bahaeddin .B. 

17- Ankara erkek lisesi sınıf 3 fobe 
2 den 637 Şükrü B. 

88- İzmir Y enika vaktar çarşısı No. SS re 
M Ômer B. 

89- Ankara Sımanpa2a rı 1stıklAI mek
tebi Mehmet Efendi hanı arka IO· 

kat No. 3 Nezahat ~ureddin H 
90- Ankara Gazi ilk l rkek mektebin

den 467 Arif Hikrnct 8. 
9I- Aksaray Baha H~an ilmi mahallesi 

Kırık tulumba cadde i No. iO de 
Hacer H. 

92- Ankara Cebeci dom ol ağzı No. 47 
kız lisesinden Saime Sabit H. 

93- Ama\ utköyUnden Hayriye Emtn H. 
94- Afyonkarahisar gedikli küçült zabtt 

mektebi müdürü yüzbaşı Hayrt 
beyin mahdumu Hilmi B. 

95- Ankara lm: lisesi sınıf l şube ı den 
486 Cem"ıye Osman H 

96- Kadıköy doktor Hikmet bey mah-
dumu "en benua tollejinden 
Nejat Hikmet B. 

9'1- lnıir brfıyaka Muradiye sokak 
No. 8 Fransız mektebi talebesinden 
Hüseyin Namık B. 

otla t0k:lk No. 9 Necat Nuri B. Kwlca 
125 - Adana Yanıt orotdibak dvann- Sen ıa 14 ao daD demircileria kuJiandıldan 

da perukar usca İbrahim m&hdu· - Zabtreler alittan Xpr mo4elinde 600 lira 
mu Ali İhsan 8, Çudar 

Arp• r aif kıymeti muhammeneli bir 
126 - lstanbul kız ona mektebi talebe- Mısır a ~ adet Ek tr1k EF b 

sinden iffet .Nuri R Fasulya 17 20HD pres ve • 

1!7 - bmtr Karandna Cerrah Mehmet !';~~;;;;;;;~~;;~~~~ modelinde 200 lira •İf maham-
Efendl aoklk No. s ce Hidayet ı~ men kıymetli oyma makinelerinin 

Cemal H. T k s bilmüzayede ublmuma mahke-
198 - Fındıklı OD tlç6ncü mektep ür por mece karar verilmİf olduğundan 

talebesinden 284 Nidar Ruhi B. 
129 - lmıir Kotvyalı Aluntq eczanesi a2 nci nfbhası ne/ıs resim talip olaalann Eknnbik p ... 

vuıtaslle Enis Httseyin B. ve yazılarla çıktı için 5 mart 930 çaqamba glnll 
130 - 1zmır Kotaryalı Alontq eczanesi Miındereatı aruında •:Şref Şefik Reyiıı •aat onda Emin6nl1Dc:le gllmrllk 

vUltUile Necil Hüseyin H. Klçut Kemal · 1',arpea maçı haU:ıadatJ yuı· _u_ 
181 - Boluda binbaşı Cevat bey kert- ıı. Fuat Hiısuö Beyin hıtbol, Mecdi Hüaamet· antreposunda ve oyma m11&111eai 

mui Gühen H. tin Be:>in dentzcllerin lı:ış ldmanlan hakkında· için de ayni günde aaat OD bir 
ki makaleleri. DarUşşalakada •J:ıPr, soa htbol 

132 -- Adapuar istaqon Jmıit caddesi maçları Ye Roberkolejdetl troıtoatrialn tal- buçukta Kuru çeşme gtlmr6k 
No. 55 te Meliha R 1111tt". HIUye ... Pol Pons mamaası. deposunda hazır buhuımalan 

133 - Kadıtöyiinde Çanakkale sokatın· l~ij;i;;ij;j;i;;;ii;i=== lllzumu ilin olunur. 
da No. 18 de erkek ona met- I• --------------
ıebinden 275 Kadri o. SA TIUK MAA BAHÇE AHŞAP l.ıanbul .-ızind tcrw memurlufunJan: 

184 - Oatüdar orta mektebinden us GAZiNO VE KUYU Bir deyni mahkam bihin temini 
Cihat Şevki B. Karlal mabnador[iJIOnckn: istifuı zımmında mahcuz bulunan 

135 - Beyotlu posta ve telgraf memur- Kartalda istasyon cadde Te bir metro otuz santim boyunda 

Ianndan &htiyar lL karpamda 32-16 numaralı tahmin yilan ıeklinde bir adet deri •e 
136 - Çanakkale orta mektep sınıf idea 

269 Haşim B. edilen bedeli (1500) liradır. kaplumbaga teklinde bir adet 

137 - Aııtarada Cümhuriyet mektebi Temdiden müzayede 6 mart 930 deri 5 mart 1930 çarpmba gtball 
talebealnden N•t Yılmaz H. pertembe gtınii saat (14)te Kar- saat 13 te anda! bedeatamnda 

138 - Çanakkalede Avukat Murat bey tal malmildürlüğünde yapıla- bilmDzayede furuht edileceji ilin 
m&hdomu M1111D1Der B. caktır. olunur. 

llSELAN7K BANKA5ı1 
· 188~ .ı.. tesıs edılmi:J~tir 
SERMA YESI 30 000,000 FR 

M•kesı amumı. lttanbuJ 
TUrkiye •ubelerfıi 

Galata, İstanbul. lzmir, Samıun !! 
·~ :a 

Adana.. menin. İ 
l'ananstan pbelerl 1 
Sellnik. Adnı. Kavala 
Her tUrlü banu muamelArı 

ldbar mektuplan. her ne•i akç 
üzerinden heubatı cariye, çek 
muamelltı. . 

illa olunur. 

• D'EAt 
KOISERVALARIDI 

~ Yeni terzileri 
# TDrkçe muhabere ile 

erkek biçki dersleri 

Ea emin Ye ulim uauller 

edilir. Şeraiti 6ğrenmek 
adresime mllracaat ediniz.. 

1 Graf lgnatiyef No. 64 V 
1 Grekkof Filbe ( Plovdiv ) . """"""""'""""'"'" 
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Mücevherat satış ilanı 
Enıniyet sandığı müdürlüğünden: 
~ No. Merhunabn cim Ye :W.evi Borçlunun ismi 
1620sı 1 pırlanta iğne Zehra H. 
171141 1 albn saat 1 albn bilezik saati Faika " 
172630 1 çift roza küpe 1 roza tarak iğne 1 roza bi-

lezik 1 çift roza küpe (altları zümrüt) Seniye ve Nöber " 
179158 
179311 
181422 
181727 
182427 
186294 

186886 
186927 
187191 
188728 

189014 
189052 
189089 
189258 
189488 
189794 

4085 

5961 

7005 

7206 

7384 
7457 
7671 
7852 
7930 
7980 
8284 
8383 
8482 

8486 
9172 
927ı 
9479 
9595 
9866 

10196 
\0468 

1048o 
l704o 

10875 
113(,o 
11382 

11339 
11668 
11794 
ltg33 

11977 
11998 

12435 
ı2s14 
12559 

13126 
13130 

13442 
13567 
138so 
13935 
13989 
14013 

14116 
14174 
14294 

1448() 

1 roza marka yilzUk 1 gümüş tabaka Vahan Ef. 
1 albn saat Hiristo Ef · 
1 altın saat Saide H. 
1 albn saat iki albn bilezik bir altın kordun Lutfiye " 
1 çift pırlanta gül kilpe Mebruke " 

1 pırlantalı ipe 1 incili iğne (1 taş nokaan 1 
elmalı A&t Nimet " 
Bir roza ay iğne. lbrahim B. 
Bir albn k6atek. Nimet H. 
Bir albıi çalar saat. Melek » 

Bir çift roza küpe bir çift roza yUzük bir 
albn saat hurda bir altın kordon 27 dirhem Hayriye » 

Bir albn kordon bir altın ıaat. Mediha » 

Bir roza tektaş yüzük. Ayşe Cemile » 
Bir roza. hurda dal iğne. Nadire » 
Aaarı atikadrtn 560 adet altın sikke. Vehibe » 
~ •tikadan sikke koleksiyonu. Vehibe » 
B.ır ~oza • dal ipe bir çift roza ldlpe bir roza 
bılezık hır pırlantalı yüzük bir roza yllzUk bir 
elmaslı saat. Kamile » 

Bir pırlanta tektaş ytizük bir altın çanta 82 
dirhem. Şaziye » 

Bir altın kordon 11 dirhem, 285 dirhem gümüş 
Hatice Radiye » 

Bir roza tektq yüzük bir altm hurda ıaat iki 
albn yOzilk bir albn hurda pcllen. Hatice Faika » 
Bir roza madalyon iki roza yüzük ( üç taş 
noksan ) beı mıskal inci. Fatma Zehra » 

1 ç ft roza kiipe 1 roza yOdk Hayriye H. 
1 çift ztlmrtlt delikli küpe Y asef Yak o Ef. 
1 çift roza küpe (iki taş noktan~ Fatma H. 
1 çift roza kiipe Leman ,, 
1 albn saat Zehra ,, 
1 roza ylizGk Mustafa Avni B. 
1 roza mqalllh bir albn ipe Zehra H. 

22 adet pırlanta çıplak tat 4,40 Y akop Abr-ham Ef. 
1 pırlutalı gerdanlık alb parça bir pırlantalı 
ldlpe alb Şerife H. 
1 çift roza klipe (bir taı nokaan) HGaniye » 

On sekiz miskal inci bir ztımrüt yilztık Mehmet B. 
1 pırlantalı gerdanlık bir pırlantalı bilezik Safer n 

1 pırlanta gerdanlık bir taşı sırça 9 miskal inci Hilmi B. 
l çift roza küpe bir roza yOriik bir roza iğne Mahir ,, 
1 zümriit yüztik kolu elmaslı Fatma H. 
1 roza pandantif F abrettin B. 
1 roza yOzlik bir pırlanta kıravat iğnesi bir 
albn aaat mal pirlltinli köstek bir altın bile-

zik ıaati Fatma Zahide H. 
1 çift roza tektq küpe "Hasan B. 
1 iki buçukluk ziynet altını maa altın 
kolye Halime Hatiçe H. 
lkt altın aaat Munise H. 
1 roza tektq ytlzük. Hatice Mediha H. 
1 roza yüzilk 1 altm saat 1 k61tek maa ma
dalyon maa kalem bir giimliş tabaka. 
1 elmaslı bilezik saati. 

Ali B. 
Münire H. 

Hanife H. 1 çift roza ldıpe. 
(10,900) dirhem glimtiş. 
3 roza iğne (9 taıı noksan) 
1 roza marka yiizftk. 

Fatma Semiha H. 
1 çift roza kllpe 

Faika H. 
1 pırlantalı pandantif. Sıdıka H. 
2 roza yiizllk 1 albn hurda g6zllik 1 albn 

halka 1 altın hurda bilezık 4,SO dirhem. Saniye H. 
(750) dirhem gümüş. Emine Bühter H. 
1 çift roza glil küpe. Abdullah Rasim B. 

1 çift roza kiipe 1 çift· roza menekşe madal-
yon 2 roza yQzt1k 1 albn kordon 1 altın kolye. Naciye H. 
1 roza yilznk ortası sırça. Mehmet Tevfik B. 
1 çift roza küpe 1 roza gül yüzük 1 altın 
kordon (25) dirhem. Fatma H. 

1 çift pırlanta küpe. Hayriye H. 
Yedi dirhem inci. Hızır Ef. 
1 roza yüzOk. Nesim Balıar Ef. 
lki roza yiizUk. Mm. Ester 
1 albn mineli saat (minesi kınk ). Abdullah Mahir B. 
1 pırlantalı pandantif 1 albn bilezik ortası 
elmaslı (69) dirhem. Miinire H. 
(2200) dirhem gilmüf. A11e Mediha H. 
1 bir liralık zinet albm (85) dirhem gümtlş. Saniha H. 
1 roza mqalWı 1 roza brot ( 380 ) dirhem 
,Omilı. Fatma Bedia H. 
1 roza madalyon 1 roza marka yüzük 1 gilmüı 
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Osmaniye ott>linde Omer Lutfi 
Efendi ve sağir Mazhar Bey va
t'İsi inayet H. aleyhine istıhsal 
edilmiş olan itam mucibince bil

Devlet Demir yolları ve 
manian Umumi idaresinden: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 M3 çam, meşe, gürgen ve dişbudak 
müzayede furuht suretile izalei şu-

16 da Ankarada yuu mukarrer Çemberli taşta Peyi • 
kereste kapalı zarfla mUnakasaya konmuftur. 

MOnakasa 12 mart 930 çarşamba günü saat 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

hane sokağmda uzun Şi"caattin ma
hallesinde 8 numarada mukayyet, 
dört katlı ~c iıst katta üç oda 
bir sofa bir aptesane bir hamam 
bir camekan; yukarıdan ikinci 
katta üç oda iki sofa bir 
aptesane bir dolap bir yüklük; 
yukarıdan üçüncü katta ikı oda 
bir taşlık iki sofa bir aptesane 
zemin katı bir mutfak bir taşlık 
bir aptesane iki kiler bir sarnıç 
bir kuyu; ön taraf bir taşlık bir 
oda bir bodrum bir aptesane ve 
bahçede kömürlük ufak harici 
bir avlu ve aralık ve mecmu 
katlarda 4 merdiven ve merdi
venlerde yıpranmış muşamba ve 
alttan ikfoci katta bir sofa ile 
bahçe östünde bir odada mu
şamba, elektrik, terkosu, kuyuyu 
havi dahili yağlı boya ve duvar· 
ları kalemkari üç tarafı açık 

tahminen yirmi beş senelik bir 
bap hanenin 8 nisan 930 salı 

giinü saat on beşte ihalesi icra 
olunacağından talip olanların 

kıymeti muhammenesi olan 7500 
liranın % 10 nisbetinde pey ak
çelerini hamilen 30-8 dosya nu
marasile Sultan Ahmet sulh 
mahkemesine müracaatları ilan 
olunur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
· . · d t 15 30 a kadar Umumi müdürlük temınatJarını aynı gün e saa , 

kalemine vermeleri l azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira muka~ilinde Ankarad~, 
malzeme dairesinden istanbulda Haydarpaşa magazasından tedarık 

1 

edebilirler. 

Haydarpaşa Demiıyollar ma-

ğaza müdürlüğünden: . . 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sabn alınacağından talıpJerın 

5/111/ 930 çarşamba günü saat 9 dan 12 ye kadar isbab vücut 
etmeleri ve fiat vermeleri itan olunur. 

11 adet Lastik damga 
700 " Çalı süpürgesi Yerli 

3 ,, Para çantası (küçük) 
5 11 Fitillik pamuk 

350 ,, Bant izole 10 m/m 
170 k.g Yiin fitil ( yerli) 

10.92 3m Çanı dilme 4-6X0.08X0.08 
300 kg. Çelik kaynak için 8 köşe 26 mim 

50 ,, Yassı çelik (iskarfala için 10> 15 m/m) 
300 teneke Benzin 
200 ,, Gaz Yağı 

3 adet Mikro telefon anahtarlı 
50 ton Çimento (yerli) 
80 kg. Telgraf kablosu 

100 ,, Yuvarlak demir 32mlm 
250 11 Lama demiri 30X90 
150 11 ,, ,, 15X30 
100 ,, ,, ,, 20X 40 

25 adet Varyoz 10 kg. 
650 kg. Yuvarlak demir 10 mim 
550 ,, ,, 

11 
16 mim 

3800 ,, ,, ,, 25 mim 
800 ,, Freze başlı karfiçe çivisi 60 m/m 

800 " " " " " 80 " 
750 " " il " " 100 " 

15 11 Camcı çiviıi 30 mim 
20 il " " 40 il 

30 11 ,, ,, 50 " . hat almak istiyen-
Saat 12 den sonra fiat kabul edi lem~ı ıza t tmelidirler. 

ler cumartesi giinil ınübayaa kıımma milracaa ke ·çı·n iştirak r J cak a samı 1 Pazarlığa arzolunan malzeme yer ı 0 a . 1 i numunesiz vuku 
edecek taiiplerin numunelerini beraber getırmeb er ' . tle ilan olu
bulan teklifahn nazan dikkate abnmıyacağı e emmıye 
nur. 

Server H. 

14502 r:~:n saat 1 pırlanta tektaş kıravat iğnesi l Ayşe H. 
elmaslı koldüğmesi takımı (6) Parça. Mustafa Nihat B. 

14511 1 altın saat. .. .. k ( bir taşı 
15696 Yedi miskal inci iki roza yuzu Münire H. 

kağıtta ) . . Öf ve mücevherat mub abilin-
Yukarda isimlen yazılı zevat güml · oldukları mebaligı" · vade-

d ., d . f k z ey emış 
de Emniyet San ıgın a~ ıs 1 rab . kendilerine alelusul ihbarname 
· d t d" tmemelerme me nı d k sın e e ıye e d . t d" eı· deyn eylememiş ol u larmdan 
hl . ., d"ld ' ., · hal e yıne e ıy 

te ıg e ı ıgı .• . rhunattan deyne ldfayet edecek mik-
ecnası yukarıda gosterılen ıne h 'l 26 t 930 . . il · cra memuru uzurı e mar 
t S dk sabf amırı e ı 29 arı an 1 

• •• 1 k 27 inci perşembe ve uncu cumartesi 
çarşamba günu ~çı a;~ kadar ve 30 uncu pazar günü saat 1 O 
günlerı saat lOd ;n Sand~~ satış amirliğindeki camekanda teşhir 
dan ı: ye k~ 8 

31 inci pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti 
ve şehn mdezkturunnda bilmüzayede satılacağından talip olanların 
Sandal be es anı . h ır .. d d" 
teşhir günleri Sandığa ve satış ~n~ ma a dı mu

1
zaye h~yt e ve t: ı-

. d . temdidi muamele ıstıyen me yun arın ı amı muza-
yeı eyın veya .. 1 1 . 1.. ·ı~ 

d d ı Sandık idaresine muracaat ey eme erı uzumu ı an ye e en evve 
olunur. 

Fatıh suluh ikınci huku~ hakfml~den: 

Müddei mesut efendi ve Zeh
ra hanım tarafından müddei a
leyhima İstanbul tapu müdüriye
ti ve Temel efendi aleyhine i
kame olumCp mevrusları Hasan 
Ramiz Efendiden intika eden 
kara gümrükte muhtesep İsken
der bey mahallesinde a tik Ali
pqa caddesinde 21, 23 ve 25 
numaralı bir kıt'a arsa üzerine 
mevzu haczin fekki davasının 
yevmi muayyeninde ilanen vuku
bulan teblığata rağmem gelme
diğinizden hakkınızda ğıyap ka
rarı ittihaz olunarak müddeiler 
bir kıta tapu kaydı ibrazla hü
kilm itasını talebetmiş ve mu
hakemesi 29 mart 930 cumar
tesi saat onbire talik kılınmış 
olmakla hukuk usul muhake-

meleri kanununun 402 ve mevadı 
miiteakibesi mucibince usulen 
itiraz ederek ğıyap masrafını 
vermeniz ve yevmi muayyenin-

de ispab vftcut etmeniz lazımdır. 

' 

Akıi halde 405 ve 408 jnci mad-
delerine tefikan muhakemeye 
kabul olunmıyağınız gibi va"kayı 
ikrar ve kabuletmiş adolunaca-
ğınız ilin olunur. 

ZAVİLE~ 

ZA Yl - Beşiktaş maliye şu
besinde muhassas 46276 numa
ralı maaş cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan evvelkisinin 
hükmü yoktur. 
Beşiktaş binbaşı Halit Remzi 
beyin oğulları Salahattin ve 

Kemal 
ZA Yl - Sırbistan hükume

tinden aldığım pasaport ile ika
metgah tezkeremi zayi ettim 
yenilerini alacağımdan evvelki· 
lerin hükmü yoktur. 

Sirkeci: Trakya otelinde 
ocakçı: Aziz 

iLAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

yeni cami ve Beyoğlu da1releri, 
bayram münasebetıle Martı~ 
2 inci pazar, 3 üncü pazartesı 
ve 4 iincü sah gün eri kapalı 

bulunacaktır. 



Caatembde cıkaa :raza n reolmlerln bGtüa laaldan mebfuzdur 

Gazeteye gtndcrtlccek mcktuplıırıo üzerine idare içinse ( idare ) yazıya 
ait sc (Yazı) işareti .kon !llmalıdır. 

e .. ıhıuyan D>~lmıplann laclralnden, lı:tymett ıııu•aclclere.b meJ.tuplua le nulmut panlar1n 
\.aylolmU1Dclan •e lllnlanıı mlln derlcabnclan idare meo'ul ddlldlr. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait fabrikalar 

VATANDAŞ! Vatan borcudur, en ucuz, en iyı, en guzel, en sağlam iskarpi
ninı, ayakkabını, yii'nlii \ re ipekliyi, tuhafiye eş)rasını, bavull.arı., çantaları, millet ve 
memleket fabril{alarının mamulatını Balıçekapıda (YERLı MALLAR PAZARI) 

ndan al.. lVIemleketinin ve şahsının menfaati bundadır. 

Devlet Demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

15 şer metre serbest açıklığında dört köprü kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Münakasa 12 nisan 30 cumartesi günü saat 
16 da Ankarada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekleriu teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesioden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

• c--;:1sı::--:Jsc:--::,~c--::1~C---:JC:--::c--:::1c::--:a~ 

ICAPPEL ~~~ 

Bayram münasebetile şimendife 
ücretlerinde tenzilat 

Devlet demİr)rolları ve limanları umumi idaresinde 
Ramazan bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa - Ankara - Kayseri - Eskişehir - K 

Adana - Mersin - Arifiye - Adapazarı - Alayl;lnt - Kütahya - Tavşanlı kısımlannda ( Banliyö hariç ) 
katarlarla seyahat edecek yolculara 26/'l7 şubat gecesinden başlıyarak 819 mart gece yans 
hitam bulmak üzere on gün müddetle tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik · olunacağı ilin olunur. F 
tafsilit almak için istasyonlara talik edilen ilanlara müracaat buyurulması muhterem yolculardan • 
olunur. 

Doğum ve Kadın hastalık! 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naeit 
Türbe, eski HiJiliabmer biıı 

No. 10 Telefon: İst. 2622 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

.Azoavur Han son kat No. 3 

Yerli mallarla ucuz 
mek istiyen hanımlar 
müracaat etsinler. 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 


