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Temyiz mahkenıesi reisleri Ankaraya ğittileır 
Kcizım Pş. Hz. şehrimizde Gülünç! Aynaroz boşalıyor 
M M reisimiz birkaç gün sonraıHrl•iskapta~ muhakeme Ortodoksluk inhilal.arifesinde! 

• • etmemelıvmı~iz/ 

Ankaraya dönecektir vapAutrina,k
2 

t(Alnek.) - ~uti~an Bu takdirde Ortodokslar Anglikan 
ap an arı akti ıç ma 

ederek Varna Bulgar vapurunu yahut Katolik kili~esine tabi olacak! 
batıran Hrisis vapuru süvarisinin 
Türk ağır ceza ınahkeınesinde 
muhakeme edilmesini ve Hrisis 
vapuru acentasının Bulgarlara 
tazminat vermesi talebini pro· 
testo elmiye karar vermişlerdir. 
Bundan ·başka Yunan kaptanları 

Hrisis kaptanının Türkiyede muha
keme edilmemesini tenıin için 
Yunan hUkümetini siyasi teşeb
büslerde bulunmıya davet ede
cektir. 

l\!evyork Taymis gazetesi Ay
naroz papazları hakkında yazdı
ğı bir makalede, Aynarozun 
gün geçtikçe boşaldığını kayde· 
den bir yazı 1neşretmektedir. 
1914 senesinde Aynarozda 13000 
papaz bulunduğu halde, bugün 
2400 papaz kalmıştır. 

Bunların da gün geçtikçe· 
azalacakları ve bir müddet son
ra bu 15 asırlık manastırların 
bomboş kalacağı anlaşılmak-

1 d hd~ 
Zffiİf e bir cinayet Şimdiye kadar Aynaroz kütUp· 
İzmir, 2 (Vakıt) _ Amerikan hanesinde , çok lrıymetli kitaplar 

tütün kumpanyasında amele bulunduğu tahmin olunuyordu. 
Rıza, 1•stabaşı Avramı öldürdü. Halbuki bunun da aslı olmadığı 
ı=========~~~====================== 

Kdzım Pş. Hz. islas1Jonda Güzeller Parise geliyor 
Belçika gfue°li 3500, Lehistan güzeli 

5,000 güzel arasından seçilmiştir 
Paristekf muhacir Ruslar da bir 

güzel seçtiler 

Bir müddet evvel tedavi edil
mek üzere Viyanaya giden B. 
M. Meclisi reisi Kazım Pş. Hz. 
dün saat üçte ekspresle şeh
rimi%e gelmiştir. 

Pş. Hz. ni istasyonda Şükrü 
Naili Pş, Vali muavini Fazlı B. 
!azı 1 r, bazı meb'uslar1 
..-oH. -a.ır_:· ç .....:.z.. ~'----
muavini Hamit, Seyrisefain mü-
düril SadulJah Beyler ve bir 

Her~ün 
bir kur'a 
Numaıra arı 
sak aynı:zl 

Galetemizin sağ kö
şesinde bayrama ka
dar birer mumara 
bu acaksınız. Bu nu-
maraJar her rı aze
tede ay. ı ayııd ır. 

Her gün bir kur'a 
çekerek kazanöın nu
maı ~ ann sahıpleri
ne bırer hediye t~k-
dim ed~ceğiz. 

Karilerimizin, hedi-
yelerimizden istifade 
etmeleri için bu nu
tnaraları saklamala 
rını r-ica ederiz. 

Kur'amız 
Aldığımız mektuplarda kari

ltrinıiz , isabet ihtimallerinin 
fazlalaşması için müvezzilerde 
kalan nüshaların anlaşılmasını 
ve ku ' b 
1 

r aya ondan sonra aş-

~nılmasını işaret etme~te
dırler. Bunun i in ilk kur'a 
salı Ü .. •v ç . 
sırasilg nu, _ dıgerleri de tarıh 
çeki e;ek rnuteakip günlerde 
lerin takdi~~zananlara hedıye-

Nu •ne başlanacakbr. 
nuıraı- k .... rı esrp 

.sa #davınız 

çok zevat istasyonda karşı'amış
Jardır. 

Meclis reisimiz trenden inince 
kendılerini karşılıyanlann ayrı 
ayrı ellerini sıkmışlardır. Resmi 
selamı ifa eden polis ve zabıtai 
belediye memurları müfrezesinin 
hatırlarını sormuşlar, istasyonun 

fotiza.r. ~~·wı1a.. -Ji!ı: miSlerd~ 
H'UriCfa a ü ah seyre Yalova' 
h~kkında biraz görüşmüşlerdir. 
Bılahara otomobile binerek Dol
mabahçedeki da.relerine git
miş erdir. 

Kendilerini istasyonda karşı
lıyan bir muharririmize Pş. Hz. 
şunları söylemiştir. 

··-
"Tedavi ve istirahat ıçın 

gitm ştim. Şimdı daha iyiyim. 
lstanbulda birkaç gün kaldıktan 
sonra Ankara ya gidece~ im.,, Belçika, Romanya, Cuair, Yunan gazelleri 

M k d k 1 
Avrupanınmuhtelif memleket-

~ os ova akı· mu .. za erf Jerınde intihap o unan gü~eller Parise muvasalat etmektedırler. 
ı Birkaç gün sonra bu yirm~ güzel 

R ~cjirimiz Ocscfaret müslqarımız: mDzal?_ercde 
. usya hariciye komiseri M. böyle samimi bir muhitte imza 
~arabanın memleketine avdetin- edildiği işaret edıJmiıtir. An-

en ~onra Moskova sefaretimiz kara rotokolü par ste imza edi
erka.nıle •. Ru~ hariciye ve ticaret len ı ~25 muhadenet muahede
komıser~ıklerı tarafından tefrik sinin te~didini teınhit eylemek
edılen rıcnl arasında bir ticaret tedir 
mu~~e~esi ah~amının tet~ik ve M~skova biiyük elçimiz Ragıp 
ta~ıh ... ıçm. ~~za~erata ıptidar Beyefendi cevabi nu~kunda iki 
edıldıgi bıldırılmıştl. memleket arasındakı samimi 
Konferans Rusya hariciye komi- münasebetlerin günden gUne 
serliğ nde top anmıştır. Konfe- resanet peyda ettiğini beyandan 

1
ansm küşadında M.Karaban tara- sonra konferansıo mesaisi neti
fından irat .. oluna? bir nutukta cesind~ ~us~a ve Türkiye .ar'!
'k' komşu cumhunyet arasınd~ki smdakı ticarı münasebatın mkı-
ı 1 'd" . . h 
samimi münasebat gösterilmiş şaf bulması Umı mı ız ar eyJe-
ve son Ankara protokolünün miştir. Resmimiz konferansın 

arasından Mis Avrupa ıntıhap 
olunacaktır. Belçikada vuku bulan 
güzeJlik müsabakasına 3,500 ; 
Lehistanda vuku bulan müsa
bakaya S.000 güzel iştirak et: 
mittir. Bilhassa Alm~nyadakı 
intihap çok şayanı dıkkat ol
ınuştur. Almanyanın en mümtaz 
profesör ve artistlerinden . elli 
k;şi hakemliği deruhte etmışler, 
güzellerden tefrik olunan 15 
kızdan Almanya güzeli intihap 
olunmuştur. 

Son derece müşkülpesent dav-
ranan hakemler karşısında bü
tün güzeller, deniz gömleklerile 
duruyorlardı. 

Pariste bulunan Rus menfile· 
ri de, bir Rus güzeli intihap 
etmişlerdir. Müsabakaya 130 
Rus güzeli iştirak etmiş ve Rus 
güze i son derece dikkat ve 
itina ile intihap olunmuştur. 

ilk içtimaını göstermcktedır. 

Resimde sağdan sola doğru gö
rülen zevat: Moskova sefaı eti 
başkatibimiz Numan T ahır Bey 
sefirimiz .~üseyin Ragıp Bey, 
sefaret musteşarı, Rus hariciye 
komiserliği siyasi ticaret şube
sinden M. Rozenblun, Şarkı ka· 
rip şubesi müdürü M. Postuhof, 
protokol şefi M. Sokolin, Hari
ciye komiser vekili M. Kn;ahan 
ve ticaret komiserliği mümessili 
M. Kavfman görülmektedir. 

. 
• 
4 

;.11htldltnden bahsedikn Orlodok,s 
kiliselerinden biri 

anlatılmıştır. Orada el yazısı 
bütün kitaplar, Bizans dini mu
harrirleri tarafından yazılan ki
tapların kopyesinden başka bir 
şey değildir. Bnnların tarihi kıy-
metl pek mUhim değildir. Ayna
roz papa%lan edebiyat ve san'at. 
ile alAkadar değildirler. 
' Aynaroz mDessesesinin bu şe-
kilde boşalmasının asıl sebebi 
Ortodoksluğun uğradığı buhran-
dır. Rusyada Bolşevikliğin tees
süsile Ortodoks kılisesi orasını 
kaybetmiş, onun Balkanlara in
tişar eden nüfuzu 13 milyon a
dama kalmıştır. Neticede Orto
doksluk 200 milyon insan kay· 
betmiştir. 

Bilhassa, Ortodoksluğun Rus-
yayı kaybetmesi, onu kökünden 
sarsmıştır. Bu sarsıntının netice-
si. olarak, Ortodoksluğun, An
glıkan kilisesi ile birleşmesi ya· 
hut Katolik kilisesine iltihak et
mesidir. 

Böylece 1000 seneden fazla 
bir zamandanberi devam eden 
Ortodoks kilisesi ortadan kalk
mış olacaktır. 

Çocuk sayıf ası 
Bugiin ?inci say1f ada 

Veni bllıncceı·niz, ge
çen haftaki bilmece

yi halledenler 

Hikayeler, resımlcr, faydalı 
bilgiler, güzel şiirler 

Gençlik sayıf ası 
13ıığiin 6111cı say1fada 
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Medeni beyazlar Elaziz meb'uslu~ 

" VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri et IJir zenci;' dôvdı ler,ôldür
düler,cesFdıni yaktılar ı1e •• 

Osilla, 1 (A.A) - 14 yaşların
da genç bir beyaz kızı öldür
mekle maznun genç bir :zenci 
yüzlerce kimselerden mürekkep 
kafile tar fmdan fena bir halde 
dövülmüş ve öldürülmüştür . 
Bundan sonra halk zencinin 
cesedini benzine buladıktan ve 
bıçakla parça parça ettikten 
sonra yakmış ve zabıta tarafın
dan hiç bir mümanaata maruz 
kalmaksızın sakin ve müsterih 
bir tavır ile çekilip gitmiştir. --R oınünistler 

Berlin 1 ;A.A.)- Ôğle vak
tinden akşama kadar komünist
ler tarafından nümayiş maksadi
le toplams ar yapıldığına dair 
hiç bir haber alınmamıştır. Bu
nunla beraber zabıta sükun ve 
intiıamm muhafazası için tedbir 
almakta devam etmektedir. 
Hamburgt yeni arbedeler çık
masından korkulmaktadır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Komünist
lerin dünkü gfin için hazırJadık-
lan büyük nümayiş tamamUe 
akim kalmıştır. Zabıta pek aı 
müdahale etmiştir. Hambur2"fa 
sükun hüküm sürmektedir. 

ispanyada icraaı 
Madrit, 2 (A.A) - Dün akşam 

toplanan nazırlar meclisi mali 
işlere ve muhasebe usulüne ait 
kanunların yenide mer'ıyet mev
kiine konulmasına karar vermiş
tir. İhracat tacirlerinin ihraç 
ettikleri eşyaya mukabil aldık
ları ecnebi parasını yüzde sek
sen nisbetinde peçetaya tebdil 
etme1eri mecburiyeti kaldırılmış
tır. Yüksek mektepler talebe 
birlığinin esasi nizamnamesi 
tasvip edilmiştir. Hükiimet 
protesörlerin eski vaz.ifelcrine 
ve memuriyetlerine kıdem sıra
sile iadelerine karar vermiştir. 

Bi en müsabaka 
Güzel gözler müsa

bakası bitti. 
On ·ki gün sonra 

kur'a· çekilip mül<a· 
fatlar verileceği için 
okuyucularımızın ku
ponları ve buldukları 
isimleri göndermele
rini rica ederiz. 

l~nıirde Gazi heykeli 
Izmir, 1 ( A . A ) - Viliyet 

meclisi umumisi içtimama de
vamla Gazi haıretlerinin şehrimize 
rekzedilecek heykeli için hey
kelbrat Kanonikanın bu hafta 
.şehrimize geleceğini nazarı iti
bara almış ve geçen sene büt
çeye koyduğu 100 bin liranın 

belediy~ye itaaına karar ver
miştir. 

Meclisi 11mumii vilayet veka
letlerle temas etmek üzere iıa
dan Sabri, İsmail Hakkı beylerle, 
sıbhıye müdürü Lütfü beyden 
müteşekkil bir heyeti An.karaya 
izama karar vermiştir. Heyet 
salı günü hareket edecektir. 

.lzn1ir hanımları 
İzrmr, 1 ( A.A ) - İzmir ha

nımları dün ticaret Ye 1anayi 
odasında içtima ederek millt 
iktısat ve tasarruf için ne tarzda 
çalışacaklarını müzakere ve tes
bit etmişlerdir. Hanımlar bu iç
timada lzmirın muhtelif yerlerin-
de Buca ve bilhassa Karşıyaka
da bu sahada çalıfmak üzere 
birer faal komite teşkilini mü
nasip görml!ş ve cemiyetin mer
kez faal komitesini intihap et
miştir. 

Fa&I komite azası 6 ıubatta 
toplanacak ve derhal tetkilita 
başlanacaktır. Komite yerli mal
larının ailrümüne, ailede iktısat 
ve tasarruf ve aile bütç.esi fik
rinin inkişafına, tasarruf itiyadı
nın tesisine, iktısat ve tasarruf 
misakı günü için ha.r.ırhklar ya
pılmasma çalışacaktır. 

Haber aldığımıza nazaran Yerli 
malları Koruma cemiyetinin ka
dınlar lqkilitma dahil hanımla
rın ctımlesi İkbsat ve Tasarruf 
cemiyetine dahil of muşlardır. 

lz111irde kooperatif 
lzmir, 1 ( A • A ) - Bornova 

kredi kooperatifi bugün mera
simle açılmıştır. l<redi koopera
tiflerinin sermayesi yekünu son 
hafta zarfında 800 bin liraya 
balii olmuştur . 

8000 grevci! 
BrUksel, 2 (A.A) - Reneks 

iplik fabrikannda çalışan 8000 
itçi pazartesi günü gerev ilinına 
karar vermiılerdir. Bu aınele al
dıkları ücretlerin yüzde beı 
nisbetinde artbrılmasmı istemek
te -lir. 

V AKIT n tefrikası: 81 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Zehn'ime girmedi. Bir kağıdın U- Mahalle kahvelerini saran de
zerine yazdırt suya koy yedi dikodular yüksek muhitlere doğ
gün bir bir arkasına kefareti ru yayıldı. Lebtarlar aleyhtarlar 
budur de iç dediler .. Bunu da eserin münakaşası yüzünden her 
ihmal etmedim.. Gene kafama gün boğaz boğaza geliyorlardı. 
bir şey dank demedi. Bu Adem Bu hikayenin haneye girme
Havva meselesini sevabına biri ıini kat'iyen meneden bir bü
okusa da d nlesem... yUk baba onu torununun şiltesi 

Genç, ihtiyar, ahlaklı ahlak- altında buldu. Merakını yenemi
sız, çapkın, durmuş, okuma bi- ycrek okudu- O tasvirden aldı
len bilmiyen karanlıkta neler ğı heyecanla kağşamış vücudun
olduğunu merak etmiyen kaJ- da bir hareket duydu. Hizmetçi 
madı. kıza sataıtı. Kız vak'ayi han,ma, 

Çar çabuk meşhurlanan, bu hamm da komşuya anlattı. İhti
donu sıyırmış hikaye dul kadı- yarın çapkınlığı mahalleye bir 
nın baş yastığı altına, bekann parmak bal oldu .. 
yan cebine, mekteblinin gizli - Kırkından ıonra ki a:z.ğın-
dolabına genç kızın koynuna lık mezara sUrer mit·· Yetmişin-
girdi. den sonra azana ne demeli? .. 

Şehvet ticareti yapan evlerin İstifhamı evden eve dolqı-
mucibince harekettetikleri bir yordu .. 
kanunname hükmünü aldı.. Mahalle kabveainde hacı İa-

• 
Ihsan B. ha-
pisten çıktı 
Sabık vekil ş1 şmanla
mış, saçlar1 ağarmıştır 

Ankara, 2 (Yakıt) - Sabık 
Bahriye vekili Ihsan Bey aabah 
saat 9 buçukta tahliye olundu. 
Kendisini refikası, ahçısı, hiz
metçisi beraberlerine alıp ya-
ya olarak Samanpazarı torikile 
evine götürdüler. İhsan Bey 9iş
manlamış, Vilhelmkiri bıyık ıa
hvcrmiş~r. İki senelik hapisane 
hayabmn yeknesaklığile olacak 
etrafını, binaları, sokaklan l zun 
uzun tetkik etmekte idi. Hapi
saneden aynhrken kendisini ka-
pıya kadar tctyi eden mahkOm
larla vedalaşan İhsan Beyde es
ki cevvaliyeti yerine bir atalet 
görünüyör, yüzü yeni çizgiler, 
başı ak saçlarla mahkümiyet 
senelerinin tabii izlerini yaşatı

yordu. İsviçreye gideceğine ih
timal verilmiyor. Cebelibereket
teki çiftliğinin de bazı ıahsi se-
beplerle münazaalı bir vaziyette 
bulunduğu ve bir dava mevzuu 
kabiliyetini taşıdığı söylenmek
tedir. 

Şüpheli Bulgar 
Hudut harici ediİecek 

Ankara, 2 (Vakıt) - Şüpheli 
görülen Bulgann hudut haricine 
çıkarılması tekerrür etmiştir. 
Merkum ifadesinde, mazeretler 
göstermekte ve: "Hangi köye 
uğradım, hangi köyde kaldımsa 
karnımı doyurdular. Altıma ya
tak, üstüme yorgan verdiler. 
İsrarlarıma rağmen para al
madılar. Bu milletin varhğma 
muhabbetten başka hiç bir duy
gum, aleyhinde biç bir emelim 
yoktur.,, Denı':._ktedir. 

lspanyadn., fırtına 
Madrit, 2 (AA) - Sahillerde 

tiddetli bir fırtına hüküm sür
düğü her taraftan gelen haber
lerden anlaşdrnaktadır. Malaga-
da bir yelkenli gemi fırtınanın 
şiddetinden batmlftır. Tayfasının 
mahvolmuı olmasından korkul-
maktadır. 

mail Efendile elektrikcf MUnnr 
Bey arasında kabaran mlicadele: 

Hacı İsmail Efendi - Ne 
günlere kaldık; kadınla erkek 
beyninde karanlık ta geçen cin
siyet muameleSine lamba hıtup 
ta: Buynınuz Efendim seyri beş 
kuruıa dayetile çoluğa çocuğa 
böyle manzara gösterirler mi? 

Elektrikci Münir Bey kııtdı
ncı bir tebe15ümle: 

- Bunda sinirlenecek ne var? 
Muharrir vuslatın Pşikolojiaini 
yapmış.. Haritasını çizmif .. Bu da 
bir terakkidir ... 

lsmail Efendi - Terakkinin 
bütün kubbesini tamamladık ta 
yalnız bu künbeti kalmııtı de
ğilmi? 

Öte taraftan kahvane edible
rinden Gülten Bey: 

- Söyle hamem ı rnihab aıkı 
pünhan kalmasın. 

Diyen şairin ruhu şad olsun ..• 
Hacı fsmail Efendi - Şad ol

sun benden de bir amin fakat 
ıairin mısraı nezihtir. Mabadı 
bu kepazelik değildir .. 

Münir Bey - Aşk kelimeıini 
kazıyınca altından bu fiil çıkar. 

Ahmet B. naınt 

B 1 · gösterilecek~ 
orç arJIDJZ 1 Ankara, 2 (Vakıt)- M~ 

1 

Mustafa Beyden münha~ 

D meb 'us 1uğuna sabık 
Üyunu Umumiye mec.- erkam harbiye reisi Ahınet 

11. rı· tavzı·h edıyor fırkaca namzetliği tekarril'~ 
~ mektedir. Ahmet B. Çart-.:J 

Peria, 1 (A.A) - Düyunu u- lede Golyatı batırmış, kı~ 
mumiye idare medisi, Türkiye bir bahriyecimizdir. Sabık 
hükümet.inin mayısta tesviyesi vektli Ihsan Beyin • k 

zamanında tekaüde se'I 
Jhım gelen kupon bedellerinin mişti. 
karşılığını tamamen ihzar ve - • - - ti 
Düyunu umumiye meclisine te- Temyiz reisle 
diye etmiş olduğunu, ortaya çı- Dün Ankarada 
karılan bazı şayialara cevaben 
beyan eylemektedir. toplandıJar 

e8 Ankara, 2 (Vakıt) - 1 

I.rtı"şa tahkı' katı ne mahkemesi birinci reisi .. ı 
başmüddei umumisi Yusuf l" 

safhada? ticaret reisi Halil Beyler 
şehirden şehrimize geldiler· 

Ankara, 2 (Vakıt) - Barut kalette bazı kanuni ve 
inhisarmdaki irtişa tabkikab dola- mevzuların görüşüleceği t 
yısile ifadelerinin alınmasına lü- o.unmaktadır. - - -
zum göriilen memurlar hakkındaki Cem'i B. 
raporlar yakında vekilete verile

Ankara, 2 (Vakıt) - E cektir. Kararın ay nihayetine d C 1 umum mü ür muavini eOI 
kadar. alqalacaiı tahmin olunuyor. lstanbula hareket etti. 

Yırtık paralar Rusyada bir kar 
Ankara, 2 l Vakıt ) - Nakit Moskova, 2 (A.A) -

işleri müdürG Sırn B. geldi. iktisadın temsili için lazım 
İstanbuldaki tetkikab hakkında en müsait ıeraiti temin eyi 
Maliye vekiline ir:ahat verdi. üue hükumet, gündelikle a 

kullanmak, ferdi köylü işle 
Yırtık paraların tebdHi muame- lerini ve toprağın icar ve iı' 
lesine ne zaman başlanacağı bu rım caiz gören kanunu ko 
günlerde anlaıılacakbr. tifleştirme sahalarmda keeP. 

yekun addetmiye karar ver 
Malıye m üsteşan Fuhrı~ mücadelesi 

Ankara, 2 (V akıt) - Maliye İzmir, 2 (Va kıt) - Z• 
müıt.-•an, lzmire hareket etti. fuhuş mücadelesini şidde 

-... dirdi. Birçok randevu e 
orada yeni borsa talimatnamesi- kapandı. 
nin tatbiki ve kambiyo mesdeei- ı-~~~Ü~~-tr-u.,..··-<--a--~ 
le alikadar olacakbr. "" - Para.sız -

Arap Süleyman Bir çok ihtiyaçla 
İıtmir, 2 (Vakıt) - Aydında nız vardır . Bunl 

metresine sarhoş ettirildikten istediğiniz yere ve 
sonra tutturulan Arap Süleyman kimseye duyuram 
haraya getirildi. sınız. Bundan do1a 

Apltta kalLJcakların meyus olmayınız. 
nuıaı/arı V AKIT ın kü "il 

Anlcaca, 2 (Vakıt) - Bütçede ilan,arı her türlü m 
tasarrufu temiıı için hazirandan külünüze çare ol 
itibaren llğvedilecek devlet 
dairelerinin açıkta katacak me- ca ktır. 
murlanna memuria kanununun Bu küçük ilanl~ 
85 inci maddesine ıöre açık parasız basaca 
mUfl Yerilecektir. 

Buna kepazelik diyorsunuz.? 
İsmail Efendi - Diyorsunuz 

ne demek? Bundan eına kepa
zelik daha nasıl olur? 

Gtıltm Bey - Hacı Efendi 
apteain bonlur sen b~ylc lifla
ra karışma bu hususta rey Yer
mek ıellbiyeti rençlere, huvar
dalara aittir ... 

lamail Efendi - Böyle edep
ıidikleri ablak namına tqoie bu 
memlekette çoluk çocuk bealiyen 
her fert ıelAhiyettardır ... 

MllnOr Bey - Sen bu İfe ke
pazelik diyorsun ..• · 

İsmail Efendi hiddetten kısıl
mıf bir sesle: 

- Derim.. Hemde mührümü 
baaarım .. 

Gillşen Bey - Mührünü ba
sarsan kendi kepazeliğini tastik 
etmit olursun.. Zira hepimiz bu 
kepazeliğin mahsulü yüz... Anam 
babanı hicvetme .. 

lamail -Efendi - Allah allah 
yediği naneye bak. Anamı ba
babamı bu mübarek ölüleri bah
se ne karıştınyorsun? 

Gülten Bey - Kanştınyorum 
çibıldl olllann ıfledilderi kepa-

zeliğin sen canlı bir şahidi 
Münür Bey - Mezar k 

maymız canım, meseleyi t• 
kıvamında halledelim ... 

Biraz öteden mütekait 
Sabri Efendi: 

-Gillşen Beyi mazür glS JI 
Rakılar ba~ a ıa çıkalı iyiıiııi f. 
miyor da iki kadehten soot' ~ 
zeyanı mürteişe tutuluyor... ~ 
vücudu olduğu için anasııı• ,,. 
basma küfreden evlada ı~,;. 

Gülşen Bey buruk ağıı 

tehzi bakışlı bir tartışla: ,j~ 
- Babalık tekaüdiyeD J,' 

maişetine kifayet etmiyor~ 
ra yoğa sinirleniyorsun-· ~ 
içtiğim fena rakıyı bulsaJI ~.,i~ 
çekersin... Sizi hizıne:,., 1 
affettikleri gibi lakırdı ~ 
mene bir çare bulunsa lı ,..., 
münasebetsiz söz dinleO'oJI'-· 
kurtulurdu .. AltoıışındaJJ ~ I 
her kafanın lifı akla uy ~ 
zaca bot gelmiyor... JJl!I' 

İzzet Sabri Bey _.. l"J. 
sana benziyen bir kısı~ ,-J 
ğin izam o kadar giid t11fd 

d tir 
ve mantıkı o ka ar (8' 
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Darülfünun 13 ay 
erbest olmalı mı, 
olmamalı mı ? 

· Fatin B.Ame-rika
lıların fikirlerini 

beyenmiyor 

eşet Omer B. ileri sü
rülen iddiaya ne diyor 

Dün Amerikanın Denever da
rlllfün~nu ruhirat müderrisi Pr. 
Danyel Filipsiıı ) üksek tahsilin 

ıslahı hakkın -
daki mütaleası
nı neıretmiştik. 
Prof e.sör Dan
yel, darülfünu -
na girmek için 
muayyen bir 
tahsil ıe-.iyesi
ne JUzum olma
dığını, her isti
yenin dartllfü -
.ıuna girerek iı-

lçtntle hulunduJumuz gazel ııe güne§li giJnlerden ıonra korkunç bir ~ı~ ı/e mi ~rştfa;aaztız ? 

• 
Istanbul korkunç ve devamlı kar 

fırtınaları altında ını kalacak ? 

Nqet Omer Bey tediği tubede 
malfımabnı tevsi edebilme.ini, Da
rülfilnunda okuyanlara diploma 
yerilmesine lüzu~ olmadığını 
müdafaa etmektedır. 

Kandilli rasatanesi böyle bir haber vermediğini söyler
ken Y eşilköy rasatanesi güneşli havaların daha bir 

hafta devam edeceğini bildiriyor 
Q~ 

Bir muharririmi.ı Darülfünun 
emini Netet Ömer Beyi ziyaret 
ederek bu mesele hakkındaki 
fikir ve miltaleasını öğrenmek is
temiftir. Neıet Ömer B. demif· 

M aahııza havalarzn iyi gitmesi çiftçi hesab1na fena olmuş, lstanbul 
vilayeti dahilindeki mahsul tehlikeye girmiştir 

tir ki: 
- Bu bir Amerikalının fikri 

olabilir. Anlatılan Amerikalı 
profesöriln maksadı yüksek tah
ıilin serbest olmasıdır. 

Ynk tahsil zaten bizde de 
-.ı-•br-•&•: ... IJ4w :-..:•·- '' L• 

diği ıubeye ve istediki 
1 

derse 
devam edebilir Ye Amerikalı 

profcsörlln arzu ettiği gibi ne 
imtihan edilir, ne de diploma 
alır. Darülfünundan imtihan ve 
diploma usulünü kaldırmak 
mümkün değildir. 

Fakat iatiyene aami aıfatile 
Dariilfiinun dersleri ıerbeattir. 

D
iın bir arkadatımız. Kan

dilli ra atanesi müdürü 
. Fatin Beye atfen hır 

beyanat neşrederek mayıs ve 
haziranı andıran bu güzel günleri 
şiddetli bir k\Şın, yağmurlu, kar
lı günlerin takip edeceğini 

yazmııtı. 

Fatin B. diyor ki: 
R .. l.•= l.lll!••i. taLL..:L i ' 

F .B ı V9Mr~ 
atin eye müracaat ettik. Kan-

dilli rasatanesi müdürü dedi ki: 
- Ben böyle bir ıey söyle

medim. 
Şiddetli kış başlıyacak, kar 

yağacak demedim. Bana, hava 
vaziyeti hakkında malümat 
almak üzere milracaat etmişler
di. Ben de dedim ki: "Bu, birkaç 
gttndür devam eden havaların 

Vapurcuıar 
giizelliği 15 aenedenberi görül-
memiştir. Maahaza havalar bun
dan ıonra lodostan poyraza çe-

H .. k.. virecektir. Yağmur yağması ve 
u umete müracaat hararet derecesinin dii§mesi 

edecekler ı muhtemeldir.» Yoksa «kar ya-
Millf vapur kumpa al . ğacakh~ falan demedim. Sözle-

. . ny an yenı . 1 1 't'e mühim bır maddenin halli nm yanlıı an aşı mıt olacak. 
ıçm alikadar daireler ve hü- Yalnız azacık kar yağmasını te
kdmet nez.dinde tqebbiis menni edelim. Çünkü havalann 
bulunmağı kararlqtınnıtl :a böyle hep iyi gitmesi ziraat için 

Diln. ~e~disi il.e rara,e': b~; muzırdır. Fakat nihayet bu, te
muharrırımız.e mılli Yapurcuları- menni mahiyetindedır. Kar ya
mızdan bir ~! bu huauıta şu iıp yağmıyacağım tahmin 
izahatı ~ermıştır: etmek mümkün değildir, ve da 
_yeni gümrük tarifesi hariçten ha birkaç gün, yani Jodoı de

lnemleketimiıe getirilecek vapur- vam ettiği müddetçe iyi gide
ı.r. ağır bir resim tahmil etmiı- cektir. 
tir. Vapurlardan eskiden biç alın- Veşilk8y rasata-
maıken şimdi yaş itibarile güm- nesine göre 
rflk tahsil edilmekte ve 20 y eıilköy rasat istasyonu da 

Y
a l d b havalar hakkında ıııu izahab 
tnıdan sonraki vapur ar a u ,.. 

Para 15-20 000 li.İ-a kadar ağır l~v~e~rm~i=17tir~:~:===:=:====== 
bir reaiaı t~tmaktadır. Bunun için timiz için bu maddelerin tadilı· 
Av d d' il d .. ':'1Padan vapur celbe eme ı· zım ır. ,, 
glaıızden nakliyat mecburen hep Diğer taraftan haber aldığı-
~ldtki gemilerle yapıhvor. Bunda mıza nazaran ticaret odası de-
~rn halkın menfaati hem ticareti- niz. şubesine dün bu hususta 

~ırln allr'ati kayboluyor. Diğer milli vapurculanmı:ı:dan Mustafa 
::aftan bu maddenin bir fıkratı Faik B. tarafından bir takrir 

çok gariptir. verilmiştir. 
d' ~ll~ümetimizi~ resmi müben· Bunun üzerine dün 16 da 
.. ~:ken muayene memurlan du· odada ticareti bahriye müdürü 

en gtlmrnk ·d 1 Zeki beyin iştirakile 10 ki•ilik 
l'ıb n ı aresi vapur a- ..... 
teler1 f~n.ı tayinde hllkfimet dai· bir komisyon toplanmış ve bu 
"'•ttp 111:111 Yerdiği rapora bak- komiıyon gümrük resminin vapur-
"ehı b' uhaklcak (Loit) 'b' lardankaldınlmasına karar vermiş-

ır •apur ı--ıı hgı 1 ec- tı'r. Bu karar yarın Ankaraya bil-
:l!'Plth.-..... • • - t anesinin 

lltiyor. · · · · cektir· 

"- Biı.im tetkikatımııa göre 
bir haftaya kadar havalar bo
rulmıyacaktır. Bazen 8çık, ba
:ıen kapalı, bazı da hafif yağ
murlu olacaktır. Fakat kar yağ
mıyacaktır. Bir hafta sonra ha
vaların bozulup boıulouyacağını 
kestiremeyiz. Çünku elimizdeki 
Tesait ancak bir ha~ık hava 
•ad.yetini gösteriyor. Bir hafta 
:~nra da havaların şimdiki gibi 

olduğumuz cihetle ha•alarm 
soğuyup karlamasından korkulur. 
Bu takdirde boy veren hububa
bn son derece müteeaıir olaca· 

ğı tllphesizdir. Maamafih bu, 
erken yapılan zeriyat içindir, 
geç yapılanlar kendilerini kur

tarabilirler. 

Ne yapmalı? 
yı gitmesi muhtemel olmakla 
beraber bozınası da muhtemel· 4iXii' • k• 
dir. Şimdilik kat'i bir ıey söyle- Sanayiimizin ın ı-
mek bizim için kabil değildir. fı • • J 
~at'i olarak söyliyebileceğimiz şa ıçın çare er 
bır şey varsa 0 da bir haftaya 
kadar karın yağaııyacağıdır. ,, Sanayi Birli(Jinde dün 
Ziraat mOClürü 

ne diyor bunlar görüşüldü 
Havaların iyi gitınesi dolayı- Dün Sanayi Birliğinde muhte· 

•ile Ziraat baınıtidürü Reşat lif san' at ve fabrika mümessillerinin 
B. de ıu sözleri slSylemiştir : iştiraki ile büyOk bir içtima ya-
-Havaların adeta bahan andırır- l 1 · öw ı d onra pı mııtır. çtama g e en a 

casına güzel gitmesi neticesinde d · k i geceye kadar evam etınıı ve 
gere vilayet, gerekse ıstanbul bUtiln mümessiller ayn ayn söz 
mıntakası ziraat bafınüdürlüğüne 
t b· alarak muamele vergisinin fabri-
a ı yerlerden alınaJl raporlarda 

birçok mahsulatın, bilhassa hu- kalan yıkbğmdan şikiyet etmiı-
bubabn, adamakıllı bUyUdUğünü ler, behemehal bunuD kaldınl
ve hatta başaklanclığını bildir- masını istemişlerdir. 
mektedir. Bu gayrı tabii bal hiç Bundan sonra bir çok aza da 
c;üpheıiz ıayam meınnuniyet de- ıehrimiz.deki milli bankaların 

dir. Zira henllı kış içinde sanayie lAzımgeldiği kadar mu-
---------------~:__:_:_ ______ .;_ ____________ ~~-

~ lçllmatlan bır tnUbtı 

DllnkU sayımızda meşhur 
muhteri Edisonun İftirakile 
teşekkül eden bir cemiyetin 
seneyi 13 aya taksim için tetki
katta bulunduğunu, bu suretle 
aylann her ıene hep ayni giin
lerde bqhyacağım yaz.mııbk. 

Don bu mesele hakkında iz.a
bat almak tiz.ere Kandilli rasa
taneai mOdllrll Fatin Beye müra
caat ettik. Fatin B. bize fU 
ı6z.lerl ı6yledi: 

- Atırlardanberl tatbik et
mekte olduğumuz ıimdiki takvimi 
değiıtirmek ve daha milkemmelJ 
bir hale getirmek için şimdi7e 
kadar 200 e yakın tetkik yapd
mıfbr. Şimdiki takvim hatah 
değilse de kullanılmuı gl1ç.tb. 

Fatin B. 
Bir ıenenfn 13 aya ayrılmasına 

taraftar değilim. Bundan bir çok 
mahzurlar tevellüt edebilir. 
Eğer maksat takvimi daha 
kullanıth bir bale getirmek ve 
aylan her sene ayni günde 
batlatmakaa adi ıenelerde bir 
kebiıede iki gl1nU batka b~ 
isimle tevsim etmek ve daha 
batka ufak tefek tadilitla ayları 
hep ayni glinden başlatmak 
kabildir. 

Avrupada yapılan tetkikabn 
bir çoğu da bu neticeyi vermiı
t!r· .Yeni takvimin Avıupada 
ıımdıye kadar tatbik edileme
mesinin sebebi kiliselerdir. Yortu 
günlerini değiıtiriyormuş diye 
razı olmuyorlarmış!. 

Geçen sene yeni takvim için 
tetkikat yapan bir Alman Alimi 
b~k~met~m!ze müracaat etmiı, 
hukumetımız de rasatanemizid 
fikrini sormuştu. 

Benim fikrime glSre 12 ayı 
muhafaza etmek, fakat takvimi 
daha kullanışlı bir hale getir
mek için lazımgelen tadiJib 
yapmak muvafıkbr. 

avenet etmediklerini kredi aç
madıklannı yana yakıla anJat
mıtlardır. Bu aralık Sanayi ve 
Maadin Bankasmamı ile bir ban
ka mevcut ise de bunun da sa na· 
yie yardımı dokunmıyarak 
hep kendi müesseselerine yardım 
ettiği mevzuu bahsolmuştur. 

Çok gürültillii geçen bu mU· 
nakaıalan müteakip yeni tqek
ktU edecek devlet bankası nizam
nameıine senayii himaye edecek 
maddeler konması ve mevaddı 
iptidaiyenin,Bulgariatanda olduğu 
gibi karne usu!ü ile tevzii husu· 
aunda bir rapor hazırlanarak An
karaya g6nderilmesine karar 
verilmiş, içtima nihayet bulmuı .. 
tur. 



eni mektebi 
tanıda ım 

Elli, elli beş yaflannda, 
memlekette maarifın her 
tahsil dereceıini geçirmiş 

olan Uç zat konuşuyorlardı : 

- Bizim zamanımızda tahsil 
daha iyi idi. Mükemmel sarf 
öğrenirdik. Hele hesap. lptidaide 

bile milyonları, trilyonlan bi
lirdik. 

Gazteciliğin mesleki 
sırları faşedilir mi? 

Biri Amerikada, digeı ı cenubj Rfr,ltada ııuku bulan iki 
· hadbe; gaz.eteciler mealelcf ~ır,arı fa~etme~ıklerınden 

mahkum o aultır 

Son haftalar zarfında herkes
ten fazla gazetecileri ve gaze
cilik mesleiüıl allkadar eden 

iki mObim hadiae vuku buldu. 
Bunların birinci.si, Vaıingtonda, 

ikinciai cenukt Ahikanın Johan
esburg ıehrinde mku bulmuş 

meye aksettiği zaman bAkim 
tahkikatın tamikına lüzum göre· 

rek sui istimali teşbiı eden 
gazetecileri isticvap esnasında 

onlanıı sui istmaJi nasıl ve nere
den istihbar ettiklerini sormuş, 
fakat gazeteciler istihbar men-

4. - VAKiT 3 Şuha~ 

--Aleni teşekkür 
M uhvkkat bir sektei kalp 

neticesi ol•rak yelkovan 
ve akrebimin saat 1 (berinde 
durduğu mllddet zarfında mü-

teaddit defalar beni liyaret 
etmek ve fotoğrafımı alıp Yazi
yetimden babaeder yaular yaz

mak suretile hasta ı&nlGme 
neş'e babşeyliyen gazetecilere 
teıekkilre sizin ıntununuzu tavsit 
ederim efendim • 

K.uaköyde köprlibqında mukim 
Sut 

EvliJik şartla~ 

Hangi gazetede o kit 
mu unuttum, fa~ 
haberin bUtiln b-,J. 

evlenmiye tövbe ettir ' 
imanım var. Hem yerdeO 

kadar. ,.._J 
Okuduğum haber, . ~ 

mahkemelerinde geçen b~"' 
koca davası idi. Aile fa~ 

aık Sik rutladığımu; içiD ~ 
ma davalan zihnimizi o .'J Yine bir gün, bir muhavereye 

şahit oldum. Mektepler hakkın

da mütalaa yürüden bir zat di
yordu ki: 

- Eski zaman mektepleri ne 
iyi idi. İ ptidaide bi e her dersi 
mutahassısı okuturdu. Hesaba, 

ve gazetecilik m~ıleğile alAkaaı 
olan her muhitte merak ve dik
katJe takip olunmUftur. 

Birinci hadise: Vaşington Tay
mis gazetesi, Amerikada tatbik 
edilmekte olan içki yasağı ka
nununa muhalif bazı suiistimal
leri keşf ve bunları sütunlannda 

balannı mektum tutmakta ısrar 
etmişler, Amerikalı hikim gaze-

tecilerin bu ketumiyetine kartı 
onları 45 er gün hapse mahküm 
etmiştir. 

* Medeniyetten kaçanlar 

kurtetle sarsmıyor. Üstat f>I' 

•Bil-~ ol.o ti,,. yerde HITlald '4 
Mısraı ile anlattığ'ı uil d~ 

ra, artık adamakıllı yab"" 
Y abancılqbk, çlbıktı kadıılt 

kavuıtuğu haklannı iki ~i 
rer kıbç gibi kullandık,., ~ bir topcu zabıti gel rdi. imlayı 

da mektupçu mümeyyizi göste· 
rirdı. Bence, muallım mektepleri 
lüzum uzdur. 

Bu neviden mutalealara rast 
gelmedim dersem bir hakikati 
snklamış olurum. 

Ha1buki diğer taraftan mem-
1eketimız maarifini bir mutahas

sıs mUdekkik göziyle gören bir 

pedagog, Adolphe F eryer, 
Türldyede maarifin yeni ve milJi 

bir istikamette ilerlemekte ol
duğunu söyıüyor; ve memlekette 

maarif iş erinde ihtisa. ve vuku
fu olan arın kanaatlerjni teyit 

ediyor. Elbette bu terakki ufki 

olduğu kadar şakuli, yani kemi
yet kadar keyfiyette de devam 
edecek. Muayyen ve açık bir 
zemın üzeı inde bu iki zıt mllta· 
hede ve hü fÜm neden ileri ge
liyor? HatalJ göi~lin ıebebi ne? 

Mektebin mütecerrit bir mev
cud.yet o duğu devirlerden çok 
uznğız. Ana ve baba, muhit, ce-

miyet mektep denilen mües9ese 
ile nlakadardır. Artık çocuğu
nu "Eti . senin, kemiği benim,, 

diyerek muallime tevdi eden 
ana ve babaya pek az tesadüf 
ediyoruz. Binaenaleyh, mektep 

mevzuu Uzerinde her alakadann 
mutalôasını tahlile mecburuz. 

Eski mektebi beğenenler, ben• 

ce, yeni mektebi bilmeyenlerdir. 

20-30 sene evvelki mektep nasıl 
hemzamanı olan garp mektepleri 

yanında pek geri iıe, o mektep 

zihniyeti de bu günkü mektep 
mefhumu yanında pek geridir. 

DünUn uyuşuk ve tenbel mu
hitine uyan eski mektebi bugün 

Yarım a3rr evı•e/ki : 

A iT 
3 Şubaı 18lİJ 

...._ ............................................... . 
.flmt~ı ıkada MlJ$yÖ Edl

zon nam zat elehtrik şu
lesıni lambaliıı da isi ıma
le çare bulmuş ut.Huma
fleııhln imal ettığı ıam ... 
balar at nalı şeklınde ve 
vanm metro ırlif aında 
imi~. 

Gene Amerikada elek
ırık ile dikış mtıkJneleri 
işledilmck çareleı ı bulun
muş ve it crubelt>ri ke
mali muvatf ak vetle icra 
olunızp k.adJn vakahkla
rının ış'emeleri dalu elek
trik lcwıvetı e tahrık edi
len mBh.inelec vcMıietıne 
teı,di olunn1uşiu1. 

te§hir etmiıtir. Amerika adliyesi 

gazetenin neşriyatı üzerine hare
kete geçerek tahkikat ile meş-

gul olmuş, neticede it mahke-

için de düşünmek son asırlann 
bilgide ve teknikte vücuda ge

tirmiş olduğu çok derin inkiıaf
lari bilmemektir. Yaşamak isti
yen uzviyet gibi mektep mOesse
sesi de musırlaşmağa mecburdur. 

Eski mekteple yeni mektep 
araaındaki yeni meUep lehine 
olan bilyilk ve derin farkları bir 

cetvel halinde vüzuhla görmek 
· istiyenler Terbiye mecmuasının 

T cşrinevvel 1927 ıayısmda Ihsan 
Beyin yazıımı okumalıdırlar. 
Yeni mektebin temayOlleri ile 
eaki mektebin faaliyetlerini gös

teren bu cetveHer, e lbette yeni 
mektebin tamamile lehinedir, Ye 

bunu takdir etmiyecek bir it 
adamı ve münevver de düşün ı
lemez. 

Şu halde, veley ki pek mah· 
dut ta olsa, eski mektep med
dahlığı nereden geliyor? 

Bunun belki diğer bazı sebep
leri vardır. Fakat ıunu da ehem 
miye!li bir sebep olarak bulu-

yorum. Yeni mektep terbiye ve 
tedrisimiz etrafında edebiyatı
mız p~k azdır. 

Bir terbiye ve bir tedris 
usulUnOn semereleri uzun zaman
lar sonra vUzuhla g8riilebilir. 

Halbuki, bunu takdir için her 
kesin bu intizara tahammülü 
yöktur, Onları ancak kuvvetli, 
her cepheden yürüyen zeııgın 

neşriyat ve edebiyat iledir k1 ik
na etmek mümkilndur. fJk tah
sil, Mesleki tahsil vadis;nde ya-

pılmakta olan tahavvüller eha
fmda sık neşriyat, etraflı muka
yeseler ancak bu günlin bır çok 

münevverlerini yeni temayüller
den ve yeni mektep zihnıyetin
den haberdar edebilecektir. 

Mektep, otoritesinin bir kı.s
mını dn tanınmasından ve tak
dır eilmesinden alır. a'ka 

ençok temas noktaları olan bu 
müesseseyi kendi kendine tcınm
mıya bırakmıyarak tanıtmak ta 
lazımdır. 

Eski oıcktebin pek çok vasıf
lanm ve karakterlerini hafi ta
şıyan Papas mekteplerinin r11ğ
bet bulabilmesinde, /erdin geoit 
cemiyet ve tabiat içinde inki
şafını iıtihdatf eden yeni ha
yat mektebinin tanınmamıt ol· 
masmın da bir hissesı yok mu 
acaba? 

N11.z'm Alı 

İkinci hadise; Johaneıburgta 
intişar eden "Rand DeyJi Meyi,, 
gazetesinin muharrirleri gayri 
meşru bir piyanko faaliyeti keşfe

derek bunu gazetede teşhir 
ettiklerinden mahkeme bunlardan 
tafsilat vermelerini ve ialihbar 

Bilyllk Okyanosta tetldkatta 
bulunan bir Amerika hey

eti ıssı1: bir adada ~plak bir 

erkekle bir kadına rasgelmişler. 
Bunlar medeniyetten kaçıp 
tabiate sığınan iki Alman genci 

imiıler Orada kalıyor 'f'e mede
niyete dönmüyorlarmıı 1 

menbalannı göstermelerini istemiş, 
gazeteciler bunu kabul etmiyerek 
hapse mahküm olmayı tercih 

Bana öyle geliyor ki yerleri 
belli olduktan ıonra medeniyet 
onlara gelecektir. Evveli Ame
rika aınemacılan, sonra meraklı 
seyyahlar, daha sonraya İngiliz, 
yahut Amerika bayrağı. v.a. 

etmişlerdir. . 

Birbırinden çok uzak memle
ketlerde vuku bulan bu hadise
ler ortaya mühim bir mesele 
çıkarmışbr. Gazetecilerin meslek
lerine ait olan esran mahkeme-

ler huzurunda me tfim tutmaları 
icap eder nıi, etmez mi?. 

Amerıka kanunlannın ~a:ıete
ciler namına böy e bir imtıyaz 
tanımadığı anlaşılıyor. Amerika 
hükumetleri içinde yalnız Mari
lant lii.ıkümetınin kanunlan 
gazetedlerı himaye ederek, hiç 

bir gazetecinin istihbar menbamı 
ifşaya me.;bur tutulmıyacağını 

takdir e er. 

Cenubi Afrikada kanun gaze· 
teciıere böyle bir himaye baht· 

etmediği için oradaki gazeteciler 
cemiyeti, gazetec;Iık mes eğinin 
ıırlaı mı faşetmemenin bir pren
sıp olduğunu kuvvetle mfü.lctfaa 
etmiştir. 

Bunun tizerine, meseJe uzun 
uzadiye mfüıakaşn o!mu , Cenubi 

Afrika ad iye na. an b yan tt 

bulun rnk bnfka bir nokt i 
nazar ileri silrrnu , bu husu ta 
me ru meselci r ile gayri meşru 
me ele\er tırıısında bir f rk gö~et
m le. icap etf ğ'ni, meşru iş1 rde 
mesl k e rsnm mektum tutma· 
nın ·caiz old~ ğunu, fakat gayri 
meşru işlerde gnzctccilerin de 
kanunu ve iııtiznını temin vnzife· 
sile mükelıef oldukJarmı iıah 
etmiştir. 

Fak8t bir çol me!e.lcJerde 
me n1 ve gnyn meşru i )eri 
tefrik etmek ol< car mU klildur 
ki, bunu anlam k için mektum 
tutulması istenı en tar3ffarı 
ifç etmek bir z.aturd olm·. 

Londr nın Tayrn's ga2:eteai 
bu mesele hakkında ki neşrıyata 
esnasında İngiltcrede bu gazete. 
cilerin vaziyetini izah ederek 
diyorki: 

'
1 İngilterede, hekimler, gaze

teciler ·ve rahip.er tçin meslekt 
bir imtiyaz anmmaz isede bun
lar bir çınayetin takibine yardım 
için soru an her suale cevap 
vermiye mecbur tutuluyorlar.,, 

Taymis, lngilterede takip olu
nan bu hattı hareketi hulba 
ettikten sonra diyor kı: 

" Gazetecilerin haberleri elde 

O zaman nereye sığınacaklar? 

Toplu löm 

ederek neşretmeleri, umumun 
istifade1ine badim olduğundan 
onlara bir imtiyaz tanınmuı 
doğnı olur. Çünkü, ekseriyetle 
görüldüğü vechile bir gazetenin 
bir meseleyi te>hir etmeai yll
zUnden bir ~ok hakikatler teaaı. 
hnr etmekte ve bundan me1ul 
oJanlar cezaya çarpmaktadırlar. 
Gazeteciler mesleklerine alt 
esran ifşaya mebur tutulurlar sa, 
umumu müstefit eden bu hayır-

kir faaliyet, büyük bir l&l'Smbya 
uğrar. 

Bundan maksal bir gazetici
oin, şahitJik ifasi için davet 
olunduiu zaman, hususi bir 
imtiyazı haiz olması değildir. 

Şahitl ,k eden, bir gazeteci, 
diğer herhangi bir fertten ayrı 
değildir. Makaat, bir gazetecinin, 

eşfcttiği bir badiıenin, metle· 
gin taalluk ed .. n ıım fqet· 
mege mecbur tutulmamaııdır. 

Bu sayede matbuat latibbar 
serbcstis0 ni haiı olacafı gibi 
cinat muhakemelerde de lazım 

olan şauadeti ifaya mukte
dir o?ur." 

Amerikada üç, cenubt Afrikada 
iki gazetecinin, i•t~hbar menba· 
balorma ve gazetecilik mealeğine 
ait sırları ifışa etmiyerek mab· 

ku olmayı tercih etmeleri, 
umumiyet itibtri!e onların lehin
de, cereyan uyandırmıştır. Ame-

rikalı bakimin hnkmil kat'ı oldu
ğundan oradaki gazeteciler 
mahkümiyet müddetlerini bapt-

sanede geçırmek.tedirler. Cenubi 
Afrikada ise mesele temyiz 
edilecektir. Bu hadiseleriıt netice 
itibarile verdiği ders ıudur: 
Gazeteciliğin mesleki esrannı 
ta~etmemek1 umumun faideıine 
hadim olduğundan gazeteciler 
bunlan ifta etmek mecburiye• 
tine tabi olmamalı, fakat meılekt 

s rlan saklamak onlann mahke
meJer huzurunda hakkile ifayi 
şehadet etmelerine ve hakjkat
f erin te:r.ahllril için her yardı~· 
da bulunmalarına mani olma-
malıdır. Ô.R 

ttırıo hareketimize lmkb 1j 
Her ne ise btıtibı yollat 

maya çıkma.ua da tekmil ~ 
denize aktığı gibi izdiva9"~ 
mahkemelere dökn.lilyor. Y~ 
dikkat ediyorum, . boşanıD• r 
düııyanm en ağır itlerinde bit 
en manaaız bir alnir b mlcİ 
kuvvetli bir aebep oluyor. 

Eğer bu g6rilnllf buhrall 

çiren bir kadının isteri J 
olsaydı o kadar ıqmıyacakı 
ha doiruu endiıeye d~ 
cektik. Fakat ıu aon zam~ 
kanun da bpla o sinirli k•ctJ 
fibl olur olmaz feyleri ".J 
huzurunda mllnakqaya ' 
meseleler haline getiriyor. 
luken balı.ettiğim dava 

bu. türlil bir bat beliaıdır· 

genç gelin mahkemeye_~ 
bof&Dm& daYuı açıyor. 1# 

fllnah ile alm damgalanJ 

zavallı koca celp h z ceresi.Pi 

fqıyor. Hakim zevceye: 
- Kocam.ı aizi dövüyor İ 
Diye tonıyor. Aldığı cefl 
- Hayır! 
- Htyanet mi ediyor? 
Dır. SuaUe.r aıralamyor; 
- Hayır! 
- Aç mı bırakıyor? 
- Hayır! 

- Eve mi gelmiyor? 
- Hayır! ot' 
- Size işkence mi edi)' 

- Hayır! İ 
it bu raddeye gelince ~ 

hAkim Ulyıilz çenesml 1' 
ve fqkm ıaşkın sormuf: 

- Ya ne yapıyor? b' 
Hammm cevabı ne oJsıJ 11" 

yenirain:Z? Beyhude düşutı ,ıl 
niı, hiç kimsenin aklına g 
çllokU gelin hanım: 

- Kitap okuyor! 

Demiş. ~ 
Anhyonunuz ya, karı?ılc 

lık meceilC$lnde yeni ı,ıt 
• (<ı1l 

hın adı da kıtap okucrjıı 1: 

Şüphe yok ki kedııı ~~ ç 
bifedir, hatta istersen ı 
pek güzel bir şiir )' tıU r 
bifedir diyelim. Ac ıı 

ömrn hep bu şıiri okuınıı 
çecek değil ya. Hele et 

dikten sonra hafızıı . ,I' 
Jıf• 

kapamak mı lazım ge 

değil ama, bari kanuP ;;: 

biraz daha ciddi oJ,a r 
Sef 
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Emanette: Adliyede 

Üç polis mahkemede 
Ahmet Mahir, Muharrem Ef.ler aleyhindeki 
dövm~k davası, cürüm işkence mahiyetinde 

görülerek, ceza mahkemesinden ağır 
ceza va verildi 

fstanbul ikinci ceza mahke
.nesınde dün Uç zabıta memuru 
dövmek cürmile maznun olarak 

muhakeme edilmiıtir. . . 

A •-- yda Mehmet Ef. 11mın-KB8rA b. 
minde biri hakkında ır m.u-

banan kaybolmaıı dolayıııle 
ıanı · hk.k t vakı ıikayet ilıerıne ta ı a 
yapılmış, kendiıini1n bunu çal1ı.p çalnıadığı araştırı mış ve po ıs 
Ahmet, Mahir, Muharrem Ef.ler 
tarafandan nıutambayı ne yap
bğını. nereye koyduğunu söyl~
mesi için Mehmet Ef. tazyık 
edilmif . Hastalanacak derecede 

dövülmüş. 

Mehmet Ef. , işte bu iddia ile 
müddei umumiltğe istida vermiş 
bunları anlatınış, polisler hak
kında usulii dairesinde yapılan 
tahkikat muhakeme kararile 
neticelenmiş. 

Dün mahkemede Mehmet Ef., 
davasını bu şekilde ıöyledi, 
"Davacıyım. Beni çok dövdnler, 
eza, cefa ettiler. Raporum da 
var. Zaten muıambayı benim 
çalmadığım, ıuçlu olmadığım da 
•n aşıldı,, dedi. 

Rapor okundu. Şiklyeti üze
rine muayene edilen Mehmet 

Efendinin ayaklarında yara, bere 
dm· zeri görOlmila... Bu JuJA..:
i:>n il<ı gOn ııındeilkalmaaım mu-
cip olduğu tesbit edilmiş. 

Reis Hamit B., davacıya sordu: 
- Şimdi senin istediğin nedir? 
- Kanun ne emrederse onun 

yapılmasını istiyorum. 

Reis, maznunları isticvap etti: 
- Ne diyeceksiniz? Üçii de 

bur un iftira olduğunu ıöyledi. 
Reis, istizah etti : 

- Bu adamla evvelce tanıtır 
mı idiniz, size husumet mi 
beslerdi? 

- İşte baklanda tahkikat 
yaptık,~a. Ondan iftira ediyor. 

Şıklyeti sırf bu sebepten 
demek? 

- Öyle! 

- Ya rapora ne diyecekıiniı? 
Ayaklannda görtılen izler ... 

- Efendim, ayaklarım b. 
şişirmedik. Karakola geldi~ 
,aman şişmiş bulunuyordu! 

Müddei umumi Suphi beyden 
mütaleası soru'du. Suphi B., 
vaziyete göre bu da•anın 
ceza mahkemesinin salahiyeti 
'haricinde olduğuna, ağır cezada 
·U'yeij icap ettiğine iıaret etti, 
bu t 1 te bulundu. Polialer, 

a ep . . 1 d 
bunun ağır cezalık hır ıt o ma ı-
ğı c·· .. . 1 ·edikleri teklinde • urum ış em 
kcn~il~ini mildaf~a ettiler. 

0 8 Hamıt, Hayrettın, Osoıa · 

Dava, gazete aleyhine müd
dei umumilikçe ceza usulı:nün 

tatbikab etrafındaki neşriyattan 

dolayı açılan bir davamn istic
vap safhasında, Selim B. tara
hndan CeYdct Ferit B. den 
bahsedilirken sarf olunan bir 
cümleden dolayı açılmıt bulu
nuyordu. 

Dün mahkemede Selim B. 
hazır bulunmuş, davacı mahke
meye gclmemiı ve heyetçe da
vanın sukutuna karar verilmiştir. 

G1Jrk d1Jvıuı bu $1Jb1Jh 
Geçenlerde Marmarada "Var

na,, vapurunun batmasi e netice
lenen müsademeden dolayı "Hri
sis,, vapuru kaptanı Ksantis Ef. 
aleyhinde açılan gark suretile 
ölüme aebcp olmak davasımn 
rU'yetine bu sabah saat on bu-

çukta lstanbul ağır ceza mahke
mesinde baılanacaktır. 

Vlll!lyet te : 

Tetkik ediliyor 
Eski kız anıe i hayat mek
tebi mıidilrüniln he$apları 
nıuıl b:r netice verecek? 
Ameli Hayat mektepleri heyeti 

hamiyesile muhasebci hususiy 
mdcHlrli Cemal B. aon "\oplana
rak eski kız Ameli Hayat mekte-

bi müdilrü Muzaffer B. in hesa
babnı tetkik etmişlerdir. Hesap
lar tetkik edildikten sonra umu

mi villyct meclisine bu hususta 
bir rapor verilecektir. -Asma fidanı 
Şimdiye kadar 66 bin 

tane duaztıldz 
Ziraat müdilrlliğii bu sene 

66,000 asma fidanı tem etmiş
tir. Bu fidanlar Erenköy ve 
Halkala fideliklerinde yetittiril
mlftir. 

Silivride baicıbk pek :ziyade 
inkipfa başlamııbr. Yalnız bu
radan 120 bin fidan istenmekte
dir. 

--------------~-
Ertuğrul süvarisi 

Dünkü sabah refiklerimizden 
biri Seyrisefain kaptanlarandan 
buılarının rOtbeleri tenzil cdil
diji veya tekande sevkolunduk
lan için idarenin işletme mildilrO 
Burhanettin Bey aleyhine dava 
açbklannı yazarken bu arada 
birinci aınıf ıll•arilerden Sait 
Beyin de ismini zikretmekte idi. 

Ertuğrul •apuru süvarisi olan 
Sait Bey dün, işletme müdürü 
aleyhine kava açmadığını, kendi
sini bazı nıealcki sebeplerin isti
faya ıevketttğini, fakat iatifasının 
kabul olunmadığını söylemiştir. 

lcr, nıüzakereden sonra, davanın 
nıevıuu işkence mahiyetinde ol
duğu kaydile, evrakın ağır ceza 
nıahkem,..sine gönderilnıesine ka· 
rar verdiler. 1,...------------

Y eni romanımız 
ukut eden bir dava 

. ı.tanbuı ikinci ccz• oıahkeme· Montekarlo 
;~;d~ dun nılidcrris Ce•det F e· rezalet) eri 
ın , · tarafından « Son Saat ,. 
.ı:;~ı mnduru Selim R•iIP B. Pek yakında (Vakıt) ıiltunlannda 
•ıaı •ne açılan bir hakaret da· IL------------ıı 

rGy'et edilnıittir. 

bozuk taksiler 
Şiddetli kontrola ra(l .. 
men hala eksilnıiyor 

Seyrüsefer merkezinin sık, sık 
kontrolu, gece teftişleri son za

manlarda arttırıldığı halde şehirde 
gene taksisi bozuk, şoförü eh

liyetsiz, bir çok noksanları bu
lunan otomobillere hali tesadüf 
ebilmektedir. 

Seyrüsefer merkezi otomobilleri 
kontrol etmek için eıı .son çare 

olarak nihayet şunu bulınuştur: 

Taksim, Topane, Su tan Ah

mctte üç kontrol mevkii ihtas edil

miştir. Buralarda gayri ınuayycn 
zamanlarda duracak memurlar 

şüphelendikleri ve kontrol edil

memiş otomobilleri çe~iı ecekler, 
şoförün ehliyetnamesine baka

caklar, dikiz aynasını kaldıra
caklar, lambaları ve frenleri mu
ayene edeceklerdir. 

Bundan sonra memurlar taksi 

saatinin bozuk olup olnıadığını 

ve doğru yazıp yazrnadığmı öğ
ı enmek için Sultan Abınetten oto

mobile binecekler, f atibe gide
rek Fatih tramvay istasyonundan 

Meşhur sesli ve şarkıh fHmi gösterecektir. 
Mümessilleri: Ekranın üç büyük yıldm 

JOAN CRA WFORD - ANİTA PAGE -
NILS ASTER 

,~~~~~~~o·~~~~w~~~v·~· 

• •• 
NOVARO nun cazibesi Ye zarafeti 

RENE ADORE nin sihirkar güzelliği 
Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

SiNEMASININ MAJİK 
irae edeceği 

MEMNU SAADET 
dramında sizi sermest edeceklerdir. 

!!!!111--------·~ ·=~····::::: ~ 7~ebaşı tiyafr<Muncla bu akF" 1Dal İ- MULEN RUJ (MÜZİK HOL) 
21,30 da. 1 Her akşam ve Cuma Pazar • 

~EHREMANt. matinelerde ailelere mahsus 

Süt kar.. ""' ~ 6 5 lubiyat. Meşhur Arjantin 
11111 il 0 şarkıcıları 

d [ U LOS SARANDISLER 
eş er ti YILDIZLAR REVÜSÜ ( B0-

3 JJerde ;j BO GIRLS) Bül .. k revü 
1111 S kumpanya ı 

5 CANBAZ MAYMUNLAR -

=a ik Kozak ailesi kom· v -
Nakili : 

t. Galip B. 11111111 

dönecekler gene Sultan Ahmette C 
CANBAZLAR 

ı:n:nıan•-mu1111 -•ır:=:::=::ı· :mı:ıının uma matine saat 14,30da. 
ayni yere geleceklerdir. • ••••••••••-••••••••••••••••• : Bu akşam : 

Bu mesafe dahilinde antre I•----------- :. ELHAMRA SİNEMASINDA .• 
d h 'k t k · Ticaret hayatı ücreti a il, bütün kUçiı a .sı- : Büyük gala suvaresi ol rak : 

ler 94 kuruş yazacaktır. Bun- Ka 1 ka ca k mı? :Komedi Fransez sosyeterlerinden: 
dan fazla yazan taksiler bozuk _ i MADAM M AR l E BEL Ll N 5 
olacağı cihetle hfpleri tecziye S . .. e[erı·n • temsili H nry istemsekersin : 

anayı nıuC_S.$.eS. ... • me,hur piyesinden muktebes • 
edilecektir. • • • 

D d d de 1nuamele vergzsz E As K G E c E L E R ı : 
iğer mevkiler e Taksim en d b . b' k • La nult est a nous • 

kalkacak otomobil Şişliye gidip Uzun zamanlar an erı dço : Battan nihayete k dar Fransızca öz- • 
sanayi müesseseleri ticaret 0 asına : la filim gösterilecelttir. : 

ge•ecek, Topaneden kalkacak müracaat ederek muamele ver- : Jl!leten ıözlli Foh bün)a ha,ııdulen : 

otomobiller Beşiktaşta Akaret- gi!inden şikayet ediyo.rlardı. 5 iT ALYA VELi AHDiNiN : 
lere gidip geleceklerdir. Bu şikayetleri naıan. dik}'ate • IZDIV AÇ MERASiMi : 

alan oda teşviki sanayı encume- :••••••••••••1. •••••••• •••••••: 
]\Tarh kon1isyo1n1 . dün toplanmış ve bütün ıa· 

nı d . 
Emanette narh k0nıisyonu dün nayiin muamele vergis!n. en J&-

labah toplanm•"• fiatlar tetkik tisna edilmesinin temınm~ ka
~ . . s··t- aanayı er-k k f lı rar vermıştır. u un 

edilmiş, neticede e me ıa babını çok memnun edecek olan 
aynen ipka, francala fiatına yir- bu nokta bu günkü oda kongra-
mi para zam yapılmıştır. sına bildirildikten sonra Anka· 

Ramazan pideleri raya arzedılecektir. 

Emanet taraf•pdan yapılan bir Ankara ı'stanbul 
teftişte bazı seJPtlerdc fırınlar -

tarafından çıkarı1an ramazan lkinci telefon bobini 
pidelerinin noksan ve hamur l 
olduğu anlaşılmıştır. Bu gibi konu uyor 

. B .. Ankara - İstanbul te-
pideler derhal aıiısadere edil- lefo~rırkinci hattının tecrübeleri 
mit, satanlar t,.czıye olunmuş- 1 aktır Evvela yanan bobin 
lardır. yapı ac · d . konacak, on an sonı·a 

k l yerme 1 b h td 
E, t kaça Çl arz müsbet netice a mırsa u a a 

- nıuhaberata açılacaktır. 
Şehrin dahiıinde ve sur bari- J1,.,.ııın:111nıımı 

cinde son günlerde kaçak et 

kesilip satıldığı Eınanetçe haber 

alınmıı, bu gıbi et kesip satan

lardan birkaçı ele geç rı miştir. 
Fakat bunların daimi surette 

bu işle uğraşoındık .. rı, yalnız 
birer ikişer koyun kestikleri 
teıhit edilmiştir. 

Herke in mec 
3 iiueii ~ ') ı 1 güzel l'tl ·ııu

lel'lr. daha iyi <'lklı 
• • 

Ilafuının fıliınlerı - Ti) ntro - Karikatilr • 
l\lu lk ' ni edebiyat • Kikinin k:ıtıratı • 
Yilmn B:ırıklnln ha)atı • ._,inema nrti tle-
rlnin aşklıırı Hikı\~ e - ~ hıkafatb mu 

abaka \'. S. 

lnen'lalor: 

Majik - Kalyostro 
Etuval - Konfetti 
Alkaı.ar - Cehennemden firar 

Lükaenburg - Esrarenglı hane 
Ekler - A~k zambağı 
Melek -Nuhun gemlsl 

Opera - Korsan 
Şık - Bahriye talebeleri 
Elhamra - Çılgınlıklar revüar. 
Milli - Son çarlar 
Ferah - Çercvlç 
Hilal - Manolesku 
Asri - Canbaıane kı7J 
Alemdar- T aht~lbahlr 44 
Fransız - Macu sevda,ı 

Tlyotroıar: -----Darülbedayi - Süt karde ler 
Bar ve M üzlkholler ı 

Garden - Mezcyl b leti, med -
\ esı düeti, T erri Turre) 

Maksim - Mıya Pol R b B stJ 
düetleri, Milrre trio 
Jul) et Jırnrdeıı 

Mulen Ruj- Karr trio, K loıi 
duetı, maymunlar re\0.U 

Türkuvaz - Florel, Ver Borıs 
S ımıdof duetl 

Şehremini ınuav'~i .Hamit Bey 
diln şunları söylemıştır : J 

1 k · Davotıcr 

"Biz daima böy e et esenlerı ı--------------. 1-------------
yakalar ve tecziye ederiz.. Ara 
sıra da et kaçakçıları yakala-

maktayız. 

Fakat böyle gizli zephiyat 
yapanlar bu işi vasi mikyasta 
yapamamaktadırl~.r. .. Maamafih 
bu kaçakçılığın onune geçmek 
için yeniden enıirler verilmiştir.,, 

Veni romanımız 

Montekarco 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlarında 

Vilayet azası çağrılıyor 
C. H. F. Müfettişliğınden: Vi

layet umumi meclisi nzayı muh
teremesinin 3- 2 1930 pnznrtesı 

günü (bugün ) saat on dörtle 
fırka merkezinde hazır bulun
malarını rica ederim. 



Kadıköy kız orta M. 
7 alebe taratından mükem
mel bir musamere verildi 
Kadıköy kız orta mektebi ye

diııci sınıf ikinci şube talebesi 
tarafından cuma günü bir mü~ 

~ 

ıamere verilm :ştir. 
Müsamer~ pek samimi olmuş 

ve muvaffakiyetle hitam bulmuş
tur. Talebenin verdiği müsame
renin programı epey zengindi. 

Müsamere İstiklal marşı ile 
başlamlf, müteakiben talebe 
tarafından gençlik m11rfı söylen
miştir. Marşlardan sonra edebi
yat muallimi pir Kesriyeli M. 
Sıtkı Beyin yazdığı Türk kızı 
atlı 3 perdelik piyes temsil edil-

~ miştir. Talebeden Müşerref Kemal 
Suzan, Müzehher, Muhterem H. 
lar piyesin temsilinde çok mu
vaffakiyet göstermiştir. Piyesten 
ıonra beden terbiyesi muallimi 
Seniha H. ve talebeleri tarafın

dan bedii 't'e nezih gül raksı 
yapılmııtır. 

Yeni Türkiyeyi temsil eden 
talebe hanımlar çok muvaffak 
idiler. lstanbul, Adana, Eskişe-

hir, İzmir ve Kayseri vilayetleri 
pek güzel bjr şekilde temsil 
edildi. Yedinci ıınıf talebesinden 
Nihal H. hakiki bir musiki isti
dadını g6ıteren parçalar teganni 

etti. Müsamerenin ıon numara

sını teşkil eden kalkan zeybe
ğinde talebemizin muvaffakiyeti 
takdire layık idi. 

Müsamere umumiyetle çok iyi 
oldu. 

Spor 

f zmir lik maçları 
İzmir, 1 (A.A.) - Bu hafta 

yapılan lik maçlarında Albnordu 
ikinci takımı milaabakaya gel
miyen Altınay ikinci takımına 
hükmen galip addolunmuştur. 

Birinci takımlar arasında Ana
dolu sıfıra ka11ı dört sayı ile 
Yıldız takımına, Güzelizmir aıfı
ra karşı dörtle Bayraklı takımı
na, Göztepe bire kartı iki sayı 
ile Albnaya galip gelmitlerdir. 

B k ı k 1 d '! venı keşif~ ''Monteskir6 
aş a mem e et er e Sun'i bir surette - ·-: t1 

u ,,, ,,. - Fransız muiefeiJtl 

I•t 1 d ı·k t kilA guneşzıyası vu..., 11ss-1689 a ya a genç İ eş atı CUde get5rildi •Charles~e Secandat.~ 

Sekiz yaşından on sekiz yaşına kadar her ço
cuk asi:eri nizama t.abi tutuluyo11 

ltalyada karagömlekli, kara ıapkalı, koyu yeşil kısa pantalonlu 
geneler gittikce arbyorlar. Bu gençler kimlerdir? Bu gençler yarın-
ki faşistlerdir. C enç faşıstler liç sene içinde bir milyona baliğ 
olmuşlardır.Gençfatistlerin teşkilatı 1926 sene.inde kıratın emri ile 

bir teşkilat halıni almıştır.Faşistler gençlik teşkilatındaki çocuklar"8" 
yaşından itibaren "18,, yaşına kadar himayelerine alırlar. 

Bu teşekküller gençlere siyasi faşist terbiyesi verir. Ve onların 
beden terbiyesi, futbol, eskirim, kürek ve atletik sporlarile alaka
dar olur. Aynı zamanda bu teşekküller ordu ile alakadardır. Ço
cuklar askeri talim' er görürler. Bu teılc illt için İtalya hükumeti her 
sene 1 milyon liretlik tahsisat vermektedir. ltalyada gençleri 
himaye eden teşekküller 8-14 yaşındakilerle "Balilla,, namındaki 
teşkilit,14-18 yatında o:anlarla"Anan Gardisti,, namındaki teşkilat 
meşgul olur. 

Gençlık teşekkülleri pek sıkı bir zapb rapta maliktir. 
Gençlik teıkilatının en gilçiik cilzütamı 11 çocuktan mürekkep 

olan "Sguadra" dır. 

Balilla ve avan gardisti için hükfunet hususi binalar tahsis 
etmiştir. 

Biliniz bakalıııı l . 
Yangın. çıkan. bir ormanda 

kendini nasıl kurtardı 
Uı 

Avcı 

Resmimizi gördünüz, görür görmez anlamışsınızdır ki resmimlzde 
bir yanmada vardır. Bu yanmada baştanbaşa çam ormanıdır. 

Yarımadada .. ------------------. berzahtan iti-
baren bir yan
gın başlamıştır. 

Rilzginn is
tikameti ok işa
retile gösteril
diği üzere çam 
ormanındaki-~---.. ,~ 
yangın Avcı - a ı..ı.JJ.~~:J1111'7ıo 
nın olduğu ye
re kadar iler- ---liyecektir. Yani l..&iiiiiiaiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii;;;;;-;;;m 
adada yangına maruz kalmıyan hiç bir yer kalmıyacakbr. 

Şimdi gelelim bilmecemize : 
Her tarafı ateş içinde ka'ail avcı denize girmeden, sandala 

filin binmeden kendini yangından kurtardı. 
Acaba avcı ne yaptı ? Yarımadadan ayağını suya basmadan 

ve yanmadan kurtuldu. Bunu bize bildiriniz. 

. '?- de Monteskıeu » Bordoda 1 
Nevyorktan Deylı telgrafa ve- k · ı·~ · d b luoddt a · l.. .. eme reıs ıgm e u , 

rılen ma umata gore Doktor Lu- - " F · "k F" ıoji , 
kayiş terkibi güneş ziyası vücude once ızı ve ızyo ~ 
getirerek her karanlık yeri sıhhi meşgul oldu. İtalyaya, Al J 
b~r ocak ~aline. ~etirme~i~ müm- ya ve lngiltereye seyahat fi 
kun oldugunu ılan etmıştir. Hayatının mühim bir kıs~ ..M 

Bu keşif, adeta yeni bir devir riste salonlarda yahut "La~ 
açacaktır. . "' 

Doktor Lükayiş, elektrik mü- şat_o~una~a geç_tı. Meşhur a:J 
hendisleri cemiyetinde irat ettiği lenm mahkanesı olan «La '::.i.I 
bir nutukta vücude getirdiği şatosunda yazdı. Monteski1' 
" güneş ışığı,, lambasını göster- ilk eseri 1721 de «Lettre• 
miş, bu lambanın istimali takdi- sanes» dır. Bu eser Acelll 
rinde bununla "souk almaların, 
ve asabi hastalıkların tedavi edi
leceğini, bundan başka insanların 
daha fazla yaşamalarının temin 
olunacağını,, söylemiştir. 

Doktor Ltlkayişe göre bu lam
banın istimali ile insanların bir 
çok itiyatları da değişecek iş, 
oyun, içtimai adetler başka bir 
şekil alacak, insanlar bu lamba-
lann ışıklarından istifade edebil
mek için çok hafif elbiseler giy
meğe mecbur olacaklardır. 

Terkibi ziya ile onun şifai has
salarından istifade etmek, Dokktor 
Lnkayişe göre, insanın tabiata 
karşı istiklalini ilan etmesı de
mektir. 

İnaanların güneş ziyaşından en 
çok istifade ettikleri zamanlarda 
ölüm nısbeti en çok az olduğuna 
göre bu terkibi ziyadan istifade 

sayesinde insanın hayatı uzıyacak, 
daha fazla ve sıhhi şerait içinde 
yaşamak mümkün olacakbr. 

Faydalı bilgiler: 

Heligolant çöküyor 
Şimal denizinde Almanların bir 

adası vardir. Bu ada büyük 
harpten evel pek meşhurdu. 
Alamanlar Heligolandı İngiltere
den satın aldıktan sonra ora
sını tahkim etmişlerdi. Harpten 
sonre o kadar ehemmiyeti kal
madı. Fakat son zamanlarda 
başka bir hadise nazarı dikkati 
celbe başlamıştır. Bu hadise 
şudur. Heligolant arazisi çök
mektedir. Alimlerin yaptıklan 
hesaplara göre 100 sene sonra 
Şimal denizinde Heligolant na
mında ki bir kara parcası mey
danda kalmayacaktır. 

zadesi arasında cereyan 
muhaverelerden mürekkep~· 

" Lettres Persanes ,, dl 
seki2inci asrın ruhu ga 
Sui istimallere hücum edilİ' 
k.eskin keskin tenkitler y~apti! 

"Consideration sur leı 
de la grandeur des Rom ~l 
de leur decadence " « R~,... 
Jarın itila ve inhitatı sebepl 
dair mülahazalar » es . ~ 
" Monteskiyö ,, içtimai ha~ 
lerin de tabii kanuna tabi 011J 

~ 

ğunu ileri sürer. 
« L'esprit des lois » iA 

kitabında ise kanunların f~ 
sini yazmaktadır. Ayni zaadl' 
Montesklyö devletin i4 
teşri ve adliye kuvvetlerine 
riki fikrini de bu eserinde 
silrer. 11 L' esprit des loia ,, 
hangi fikirlerinden ziyade 
si mütalealar itibarile az z 
da Avrupayı baştan başa I 
Monteskiyö geçen asırlar lf _. 
pasına düşünmeyi öğreten #': 

şitJerden biridir. ~ 

rınııımıınınımııınımınınınııııııııınııınıomııııııııuı 

~ Rönesans n.edit 
İ Genç okuyuculanmıza . ~ t 
1 hassa Lise ve Orta mel"ı 
!iğ talebesine soruyoruz : 
1 " Rönesans nedir ? 

1 başladı, ve neticeleri il 

oldu.,,Bu suale azami bir 
1 tutacak şekilde cevap y 
1 En iyi yazmış olan oku 

1 
muzun yazısını dercede 
Yazılar cuma gününe k• 

_ " Gençlik ,, kaydile nı• 

1 mıza gönderilmelidir. 
dııııımııııııııuıııınıınııınımıınııınınıııımıımıınıımumnnııım ~ 

İspanyada diktatörlük 
izah imkanını -verecektir. 

İspanyada son diktatörü ye
rinde tutan şey hatta bir dik
tatörü yoktan halkeden şey 
şahsi arzulardan daha derin 
daha mutedil meselelerdir. İs-

yayı bir birinden ayrı mantıka
lara ayırmıştır. 

4 - ispanyada yol ve nakli
ye vasıtaları muhtelif kısımlar 
arasında kültür münasebetini 
temin edecek bir haldedir. Y ot
lar az, mevcut olanlar berbat 
şömendöferler pek azdır. 

muhafaza edebilmek ve ttJI 
feh yaşaya bilmek için. 

bır ülkeye mubtaçtir. / 

Devletin bütçesine baJb ,, 

essislerin hayatı tehlikeYe °' 
tüğü zaman yapacağı eJI t1J t 

İspanyaPrimo dök Riveranın sukutuna 
rağmen hürriyete kavuşacak mı? 
İspanyol diktatörü nihayet 

istifa etti yeni kabineyi ceneral 
Berenger teşkiı etti. 

Yeni kabinenin gene bir ce
neralın riyaseti altında teşekkül 
etmesine rağmen yeni kabinenin 
sivil bir hükumet olacağı bil
diriliyor. 

Bu haber İspanya için çok 
mühimdir. Berenger hükume
tinin parlamento hükumetini ia
de edeceği söyleniyor. Bu hadise 
lspanyol diktatörüne ve dikta
törlüğe kartı senelerden beri 
biriken kinlerin tabii bir neti
cesi olduguna göre yeni kabine-

nin bir parlamento hüktlmeti 
olmayi istemesi akla en yakın 
~elen şeylerdir. 
ispanyadan pek az· haber alın
masına rağmen gelen haberler 
İspanyada yeni bir devrin baş
lamak üzere olduğunu anlat
maktadır. ispanyada Primo da 
Rivera ya karşı duyulan kin 
İspanyada parlamento hükumet
lerini esaslı surette tutunmasına 
sebep olabilecek midir? Bundan 
ne kadar şüphelensek hakkımız 
vardır. Meseleyi şahıs ve his 
meselelerinden ayırarak yapıla

cak bir tetkik vaziyeti daha iyi 

panyol diktatörüne İspanyada 
nefes almak hakkını veren se
bepler başlıca şunlardır: 

1 - İspanya birliğini istiyen 
hükiimetçiler ve orduya karşı 
müteaddit İspanyo'lann düşünen 
ve muhtariyet isteyecek kadar 
ilerlemış olan mahallilik hisleri. 

- ispanyada arazi sahipleri
nin henüz pek geri bir kültüre 
sahip olmalan ve modem bir 
burjuva tetekkülüne aleyhtar 
olmaları. 

3 - İspanyada coğrafi vazi
yetin, tek bir hükumetin teşek
külüne mani olacak şekilde bu
lunmasıdır. 

Geçit vermiyen dağlar lspan-

Bunlann tabii neticesi olarak 
İspanyada muhafazakar ve ma
halli vatancılığı takviye eden bir 
edebiyat ve ahlak telakkisi ha
kim olmuştur. 

İ~panyol· edebiyatındaki oriji
nal karakter ona muasır ede
biyat hayatında orijinal bir 
şahsiyet kazandırmışsa da siyasi 
hayatta pek geride kalmasına 
sebep olmuştur. 

Şimdi artık niçin bir diktatör 
meydana çıkıyor? Daha ıyı 
anlaya biliriz, çünkü taazzuv 
ve teşekkül etmiş olan devlet 
ve ordu şevketini, kudretini 

hareket kanunu bir tar;~ 
rakmak olur. Hayab t ~ 
girenler örfi bir şekilde • ·ti 
hakim olurlar. Primo diS fj""'-
ya o müthiş nüfuzu telJJİI' ~ 
amiller bunlardan dah• 

6
, I' 

bir şey değildi. Eski diktat ,~ 
politikacıların ve kıral•0 _gaı f~ 
oğradı. Yerini ~~r~ett';,., '-· 
ispanyada diktatorluk, ~ 
vaziyetler devanı ederk~ 

k IJ)I d( 
katen ortadan kal ar .,~t 

Şimdiki halde bun• 

menin imkanı yoktut· j. J 



Çocuklar 

" Vnkıt ,, ın bu sayıfası si
zindir. Bu sayıfa •ın muhar
rirlerine düşen vazife elle
rinden geldiği kadar sual
Jerinize cevap vermek, müş
küılermizi halletmek, arzu-
larınızı yerine .g~br~~kti~. 
Binaenaleyh mını mını dı-
mağlarınıza bir düşünce. 
küçük kalplerinize bir en-
dişe ve arzu geldi mi he
m .::n "Yakıt çocuk sayfası 
muharrirliğine ,, yazınız. Bir 
hafta sonra cevabınızı bu 

sütunlarda okursum &. 

Na 

1 - Nadi Efendi geç vakit 
tenha bir sokaktan evine döner
ken bir ses işitti. "Beyfendi .• 
"'.aat kaç, lütfen söyler misiniz?,, 

3 _ Saati soran Nadi efen

dinin arkasından koşmağa baş

ladı hem koşuyor, hem taban

' 'Dur yoksa casını çıkarmış 

ynkanm!,, diye bağırıyordu. 

5
- Hırsız: "Ver keseni!,, de

diği sı d 
d r a koca direk başına 
ll lü. N . 

kc c 
1 

adı efendi: .. Al sana 
,, cevab1nı verdi. 

e A 

IKAYE 
alp 

eyla o gün, doğduğunun 
yıl dönümü olduğu için 

arkada1larmı bir öğle ziyafetine 
davet etmişti. P erran, Ayten, 
Nevin, Resan çok sevdikleri 
Leylanın bu davetini kaçırma· 
dıla r. Erkenden Göztepede 
Leylanın ebeveyni ile oturduğu 
köşke vardılar . O gün hava çok 
güzeldi; latif bir n isan rüzgarı 
çayırlan okşıyor , bahçede 
kurulmuş olan küçük masanın 
etrafın..- toplanmış bulunan genç 
kızların saçlarını dalgalandırı
yordu . 

Etrafına hezaren sandalyele
rin serpilmiş o lduğu masa üze
rinde, büyük çiçek demetleri 
arasında, pasta, bısküit, yemiş 
doldurulmuş tabaklar, midesi
ne en az düşkün olanların bile 
a~zın•n ı::11 • ll"" ., ' · •., cak bir 
manzara ibraz ediyordu. 

't am ı-..aı.vaıtıyd ı..<ışlanacağı 
sırada Laylanın ogözlerı köşkün 
içinde dolaşan bir gölğeye ilişti. 

şına. 

2 - Bu saatte seslenen a
damdan hayır gelmiyeceğini an
lıyan Nadi efendi var kuvveti 
bacağa verdi. 

4 - Nadi efendi nefes nefese 
üzerinde bir direk asılı bir in
şaat iskelesinin yanına vardı. 

O vakit aklına bir şey geldi. 
Haydu~un kendine yaklaşmasını 
bekledı. Ve tam yanına vardığı 
sırada kılıçlı bastonunun kınını 
çekerek ipi kesti. 

6 - Kafası yanlan hırsız in
liyordu: "Efendi ben senden 

kasa değil kese istedim!,, Nadi 
efendi rahat rahat evinin yolunu 

tuttu. 

1. ;;-:: 

... ~ "'··-~~~b«!~~~ ~ 
~!!'~ ...... ,~~~\ 

Genç kız bagırdı: 
- Oh! az katsın unutuyor

dum. Sütninemi çağırayım ... o da 
bizimle kahvaltı etsin. 

Leyla köşke doğru koşarken 
misafirleri arasında bir fiskos
tur başladı: 

- Bu kocakarıyı buraya da
vet etmekte ne mana var? 

- Ne biçimsiz suratlı şey .. 
Ya o elindeki sakatlk ... 

- Yüzün baktıkça insanın mi
desi bulanıyor!.. 

Genç kızlar böylece dedi ko
duya devam ederken Leyla, ya
nında süt ninesi peorin olduhu 
halde masanın bulunduğu ka
meriyeye geldi. Lepla kadınca
ğızı sofraya oturtmak istiyi~ce 
kimse bu çiçek ozu~ yüzlü 
sakat elli kadımn yanına yanaş
mak istemedi. Dört rnisafir ma
sanın bir tarafına sıkıştılar; 
Leyla ise Pervinle diğer tarafta 
yalnız kaldılar. · 

Artık pastalar yernişler yeni
yordu. Ancak bir birine sıkışmış 
olan dört kız bern yemişleri 
minimini dışleri ile çıtırdatıyor
lar, henı de Pervioİ işaret ederek 
onun tavurlarile istihza ediyor
lardı. Leyla bu halden çok 
muztaripti. Nihayet dayanamadı. 
Pervinin elini göstererek hep· 
sinden ziyade alaY eden Resana 
dedi ki: 

- Resan, ... sOtninemin elin
den tiksindiğin anlaşılıyor ... Bu 
elin neye bu hale geldiğini an
latsın, hem sen beın dığer ar
kadaşlarım istifade ederler .. An
lat kuzum süt nineciğim .. 

" Pervin ,, mabçup bir tavurla 
dedi ki : 

- Ne lüzumu vardı yavrum ... 
fakat arzun yerioe gelsin diye 
anlatayım . Bundan yirmi sene 
evve di. Senin ı:,üyük babanın 
evinde hizmet ederdim... Annen
le kardeş gibi sevişirdik.. Böyle 
bir günde annen bu bahçeye 
gen.ç arkadaşları~ı Çağırdı. Bu
gün yediğiniz gib~ tatlı tatlı ye
mek yiyorlardı. Bır sıra uzaktan 
kudurmuş bir köpek gözüktü. 
Koşarak kameriye~e .Yakıaştı. 

"Resan ın annesı ayakta idi. 
Köpek o~~ saldırdı. ~unu gö
r ince gözüme ,her şeyı aldırdım. 
Köpeğin önüne atıldım. ~· eli· 
mi parçaladı. Köşkten yetışerek 
köpeği öldürdüler. ~eni de has· 
taneye kaldırdılar. Fılhakika kur-
tuldum, ancak elim böyle sakat 
kaldı. .. d 

«Resan» utancın ~n kıp kır· 
mızı kesilmişti. Aya_ga lcalktı ve 
Pervinin sakat elını ynkalıyarak 
öptü. Gözleri yaşardığı halde. 

- Pervin Hanım; büyük pek 
büyük kalpli imişsiniz... beni af
tediniz dedi: 

Diğer üç kız da kadıncağızın 
boynuna sarılarak bağnşblar: 

- Bizi de •.• 
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Elektrlkll kumaşlar 

Kış elbiseleri ne kadar kalın 
olsa şoför, tayyareci gibi çabuk 
yol alan kimseleri sıcak tutama-
dığından, buna bir çare aranıl
mıştır. Uzun müddet yerinde kı
mıldamadan duran ve soğuğa 
maruz olanlar '«Termofil» dedık· 
leri kumaşlardan elbise g iyiyor-
lar. Termofil kumaş l arın doku· 
ması içinde elektrikli teller var· 
dır. Bu teller hararet hasıl edi
yor ve telılikesizce vücudu ıs~
byorlar. 

«Termofil,. le yapılan başlıca 
melbusat eldivenler, dizlıkler, 

' önlükler, başlıklar, kemerlerdir. 
Bunların her birisinde birer düğ-
me vardır; düğmeye basınca 
cereyan basıl olmakta içi, elektrik 
geçmez bir madde ile astarlan
mış olan elbise ısınmaktadır. 
istenildiği zaman düğümler çö
zülerek bir ande cereyan kesile
bilmektedir. 

Cevaplarımız 
KUçük ''Ümit,, e: ı•:ğer küçük 

Ümi4 beybabasının gazetelerini 
keserek bilmece halledecek kadar 

Ay ar: 1 
Kanunusani 

Dedem gibi saç/an 

Ba~tan ba~a ağarmıı 
Yaprakları sap san 

Lak.in adı kara~ı~ 
lf. 

Dalları duman alı11 
Ooayı tipi sarar 
Kuşlar yuoosız kalır, 

Serçe yiyecek arar. 

lf
Ôğrend@im ilk sayı 
Yılın birinci oyı 

zeki ise, bu satırlara okur ve bir 
giin öğleden sonra babasile Vnkıtn 

gelerek çocuk snyıfnsı muharririne 
mini mıni derdini unlntır; o vnkic 
belki çaresi bulunur. 

Melih Naci ve M. Faruk B. 
lere - Geçen hal varakalarınız 

elimize gelmemiştir 

Selman H. ma: Sizin gibi mini 
minileri memnun edecek mevzu 
ve bilmeceler bulmıya çalışacağı?. 

eni bi ınece 
(l)den (9)a kadar olan ra
kamlarla şu haneleri dol

duracaksınız, yalnız ... 

Geçen haftaki biJmecemizi hal
leden ve mükafat kazananlar 

15 ıs 15 IS Bu ~nkü bilmecemiz g?~ 15 
olmamakla beraber ~ızı r.. 

biraz yoracaktır. Şu dokuz gdz
Jü şekli görüyorsunuz. (1) en 
(9) a kadar olan dokuz ra~kı;tı 
bu özlere o suretele tevzı e e· 

g . k" d" ya raprazlama 
ceksinız ı, uz ve "' d"I 

t ft ceme ı se, 
olarak ne ara an • 15 ola-
her üç rakkamm yekunu 

caktır. b" d f 
Her rakkamın yalnız ır e a 

azılacağını unutmayınız. 
y B'J cemizi bilenler arasında 

ı me . . k k 
kur'a çekilerek · bırıncıye er e 

1 b·r yazı takımı kız o ursa 
o ursa ı d d"' d" .. 

b. k 1 ya ikinci en or uncuye 
ır o on • b . .d 
k d birer kitap eşıncı en 

8 ar uya kadar birer çokolata, 
onunc . . . k d 
on b•rinciden y rmınd~~e b~I ar 
birer kartpostal v~ ıger ı en
lere de birer takdır ~arakası ve-
rilecektir. On takdır ~arakası 
biriktirene bir kıtap hcdıye olu-

nacaktır. 
Geçen haftaj<I 

bilmecemiz 
Geçen haftaki bilmecemiz 

• .. . . . .. .. .. . 
• , 
• , 
• , 
• , ;;. , .. 

,• ' , .. 
, , , , . , , , , 

. , , , 

. .. 
• • • 

, . . 

• 
" .. 

. . 

'~ 

15 

15 

15 
15 

" Missisipi,, idi. Bu bilmeceyi 
bilen küçük karilerimiz arasında 
kur'a çektik. Yirmisi muhtelif 
hed iyeler kazandı lar. Diğerleri
ne de birer takdir varakası ha· 
zırlandı . 

Karılerlmizden lstanbuldıı olanlann 
önümüzdeki per~embe ve cuma günleri 
ö~lcden sonra \ akıt idaresinde çocuk 
aayıf ıısı muharrırltgine müraııcnt ederek 
hediye ve takdır 'arnkalıınnı almaları ricıı 
olunur. Hedıyeyi nlmaga gelirken ) anınızda 
bir hU\ıyet Yaraknsı gettrmc)İ unutmnpnıı.. 
Taşra knrılerımizin hrdıyc Ye takdir ~ araka

--V---A----:K-:--:1--,::l:-,- ,I )arı posta ıle göndcrılecekıir. 

BHmeceyi hal 'edenler 
Bır mürehkepli kalem Çocuk sayı tas' 

NÜ$abaka huponu 
3 Şubat 1930 

AIJıp;ımı:: hılmece lıal t'11rukalarırıın hır ka· 
çında kupon y t rine ba.~ılan resmin g6nde· 

rllmi~ olduAunu g6rdük,. Bu stJer/;k. masa· 
moha edere~ Te!ml g6nderen kartlerimfzidı: 
müsabakadan mahrum bırakmadık. Ancak 
bir dahasında içinde kupon ::ahur elmlyerı 
zarfın nazarı iübarc almmıyacağını haber 
Oerlriz:. 

kazanan 
İstanbul Erkek lisesinden 20 

numaralı Emin Şükrü B. 
Dırer kı ıap kazananlar 
Eyip muhtelit orta mektebin

den 83 numaralı Beşire H. ; 
Galatasaray lisesi dördüncü 

isimlerin devamını takip için 
{ıayıf ayı çeviriniz 1 
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85- Adana lsdkl!l ilk mektep dördüncü sınıf ilçfincü şubeden 1425 nu

maralı Malik Naci B.; İstanbul 
kız orta mektep ikinci sınıftan 

iffet Nuri H. ; Kıı Hayat mekte
bi son sınıfından Müşerref H. 

31- Bakırköy 84 ündi llk mektep 
dördilncil sınıftan 440 I·L NaciB.; 

32- Ômit B.; 
sınıf birinci şubeden 215 Ali ıınınııuıını ~ 
JhHn B.; 

(Vakıt )ın yeni tefrikaları 

Birer kurşun kalemi 
kazananlar 

Aksaray Yusufpaşa Mektep 
sokak No. 13 İuet; O küdar 
erkek orta mektebinden 165 
Cihat ; Finızada N. F. ; İstan
bul Erkek muallim mektebi 
birinci sınıftan 774 Nuri; SUley
maniye sekizinci ilk kız mekteb: 
dördüncü sınıf talebesinden 
F eyzaver Bey ve Hanımlar 

Birer kartpostal kazananla 
Ankara Cebeci lltekin mektebi döl" 

duncu !;ınıftan IJ2 Orhan; Adap:ızırr 
Karaosman mektebinden 210 Muzaffer 
Ha)rı; I ey iati uçuncu sınıf b1rinci 
şubeden Keramet; Ankara san' adar 
mektebi birinci ~ırıf talebesinden J 24 
Mehmet ; Ankara lnönü mektebi beşind 
sınıfından 129 Necdet Mustafa; Çortti 
mal miıduru torunu Handan ; Tekirdağ 
mühendıs Supbi B. hanesinde Güli;ııar ı 
Balıke;;ir Yıldırım karakolunda 25 numa
ralı polı Emin Ef. 'ac;ıtasile kerimCJ1 
Sani} e ; lzmir Karşıyakadıı. Mlimdiye 
sokıığındn 8 numarr.lı hanede Fransız 
mektebi tıılebesinden l luse)in Namık ; 
Ankara kız lisesibırinci sınıf dtirdiincü 
fUbe 162.'.\:ermin hmııil Bey \e Hanımlar. 

Birer takdir varakıuı 
kazananlar 

l - Bostancıda Vükeld caddesinde 
48 No. da 122 No. Alı B.; 

2 - İstanbul ticaret müdiirlüğündc 
mümeyviz • ·uri B. in mahdumu 
Thcan B.; 

8 - Kadıko tit'lde Zamba oğlunda Sö· 
ğütlu çeşme caddesinde 25 No. 
Sadullah Beyin hanesinde Münlfe 
Hamdi Hanım; 

4 - Göztepede merdiven k6y6 ilk 
mektep talebe inden 110 No Nus
rat Muzaffer B. 

5 - Fındıkhda Salıpazarı yokuşunda 
• O. 5 1ehmet C'ğtız B. ; 

ô - l leyheliadndıı 1. M. sınıf 5 ten o. 
88 Munır B.; 

7 - Ankıırııdn Cebeci caddesinde İlte
kin mektebi sınıf S ten 340 No. 
Vedia Hayri fi. ; 

B - Be} o~lunda Senmişel lise i talebe
sinden Necat B.; 

9 - Galııtıı anıy lisesinden 905 No. 
Osman Nızami B.; 

IO- Takşimde Nihal H~mit H. ; 
J 1- Jsrıınbul kız lisesinden 243 Neri

man C.Cvat H. ; 
12- Uarbi} ede Pııngaltı hamamı ma

sında No. 53 :\1eliha Ali H. ; 

t 3 - Kalıımış caddesinde 1 No. da Şişli 
Terakki lisesinde f89 Mehmet 
l'aruk B.; 

Be~iktıştıı Valde çeşmesinde Acı
okakta ı 10. 5 te yüzbaşı Milfit 

Be\in mahdumu Sedat B.; 
15 istıınbul erkek muallim mektebi 

birınci sınıfından 31 Nazmi B.; 
16- Moda sekizinci ilk mektep 259 

Hale Hüsniı H. ; 

17- Moda 8 inci ilk mektep 258 fikrer 
Hüsnü B.; 

18- Oığaloğlu Mektep sokağımda No. 7 
Güzin Ahmet H.; 

19- Kıısımpaşada Ka,nk sokak No. 24 
Naci Sefa B. ; 

20- Kadıköy Rızııpaşa Çeşme cadde
sinde 6J No. Scnjozef mektebinden 
izzet e 'et B ; 

21 Ü kudar orta mektep 7 inci sınıf
tan :\lehmet Jsmet B. ; 

22 Kadıkoy Y eldeğirmeni Sentôfc.-ml 
mekt 'lı tal he ınden Feriser 
Cemal fT ; 

23 Ank ra lnönil mektebi 8 öneli 
ınıftan '\1 mnnne İbrahim H ; 

24- Ankarııdn lnoniı mektebi 8 üncü 
sınıf tan 15 Beria Fazıl H. ; 

25 l\ndık >} Bahri>e cadde i Kalfaoğlu 
oknll"ı No. 9 !\lezahet Nuri H.; 

26- Karagu'llt J 2i' inci ilk mektep 
sınıf !" J f ın Mustafıı B. ; 

27- Bursa etbaşı Karııağaç mahallesi 
Çulrnraralık okağı No. 4 te 
Cahldc iL; 

28- Cemlık hukOmct tabibi Ihsan B. in 
kızı B 1 ıs H ; 

f?9 Be}kOz 41 inci ilk mektepten as 
Feyzi A.". B.; 

80- l tanbul kız li esi 7 inci sınıf um 
L------·~ 

33- Kadıköy Acıhadem cadde!I No. 27 
Şaziye Refik H.; 

84- Vef:ı orta mektebi sınıf J den 855 
Cemalettin B.; 

35- Davurpaşa orta mektebi fıı - l 
sınıftan 188 Osman B. ; 

36 Nışantaş kır. orta mektebi l lnd 
sınıf ı 67 Gülsüm H. ; 

37- Arnavut'köy Ayazma No. 7 Hay· 
rlye Emin H. ; 

88- Pangaltt hamam Eşref Ef. sok:ığt 
No. 18 Hakkı LQtfi B. : 

39- Haydarpaşa Yeldeğirmenl Cel41 
Bey apartmanı Muhtar B. ; 

40- Ç.ot1u lstiklAI oteli vasıtasUe Jlk 
mektep talebesinden Mehmet B. ; 

41- Ankara erkek li5esi sınıf 3 şube 
2 de 187 Silkrli B. 

42- Hayrebolu zıraat bankası m~avinl 
Ômcr B.; 

43- Sen Bcnua kolfeJi ifçüncü husu!! 
eınıf talcbesınden Nahit Necad B.ı 

+4- - Eskişehir orta mektebi sınıfı l · I 
den l 1..0 numaralı Remıl B. ; 

45- Edime Şababcttmpaşa mahallesin· 
den nomara 19 da Adalet H. ; 

46- On dokuzuncu ilk mektep talebe
sinden Nebahat H.; 

47- Ankara Gui erkek mektebi beşlnd 
6lnıf talebesinden 430 Ernığrul B. ı 

48- lstanbul Erkek lisesi talebesinden 
1536 Rifat Hamdi B. ; 

49- On beşinci ilk mektep öçiincll 
sınıf talebesinden 612 Hüseyin B,; 

50- Kadıköy erkek orta mektep altıncı 
sınıftan 275 Kadri B.; 

51- Göztepc Cemal Pışa köşkünde 
Semahat Nuri R ; 

:52- Edremit Gazi Paşa mektebi beşinci 
sınıf talebesinden 78 Ümit AvnlB.; 

58- Konya Slllede eczacı SelAml Beyin 
kızı Mübeccel H. ; 

54- Eskişehır İhsaniye mektebi ıınıf 
4 ten 231 Ferdi B. ; 

55- Unkapanı Hacıkadın mahallesi 
Orta sokak numara I 2 Meliha H. ; 

56- Üsküdar orta mektepten 161 
Rı~a B.; 

57- Anlrıra Gazi nıc mektebi 93 
Avni 8. ; 

58..,-r Kadıköy Yeldeğirmeni .kahve sokak 
14 numarada miralay Suphi Beyin 
hanesinde Mücell! R ; 

:59~ Kfitahya Gazipaşa ilk mektep tale
besinden 109 Selma H. ; 

60- Moda sekizinci ilk mektep talebe· 
sinden Az!ze Rif at H. ; 

&t - Haydarpaşa Çayırboyu Karakol 
sokak No. 100 Utarit Bahaeddin B.; 

62- Kızıltoprak Zilhtüpaşa mahallesi 
No. 1 S LeylA Sait H. ; 

63- Romellhisar mektebi beşinci sınıf 
tnlebeslnden 138 Sait B. ; 

64- Ortaköy l<abatq lisesinde Ahmet 
GUltekin B. ; 

65 Kadıköy Sen Lui kolleJl Nejat 
Hikmet B.; 

66- Göztcpe Erkek Amerikan lisesi 
ıınıf l Tank Ziya B, ; 

67- Muradiye malıallesl söğütlü sokak 
Numara 19 Orhan B. ; 

68- AJaşehirln Akçalı kazwndan 
Aziz B.; 

69- Soma Altıntaş L M. den 220 Ne
Wıat Faik H. 

86- Kadıköy Notrdam dö Slyon 
mektebinden 77 Sevim Nured
din Hı 

87- Erenköy lisesinden Saime Salt R i 

88- Bakırköy vapur iskelesi caddesi 
No. 26 Cemal İzzet 8. 

Ayni isme yazrlmt6 10 lakc/ir varakası 

toplıyaral{ • Vakıl. ltlarehanuintle çoctı~ 

3ayt/<Uı muharrtrlilfne ~en oe g6ncle

renlere birer kitap verilecelitıl unulma11ınıx. 

İlk bilmecemize dair 
lıimleri apğıda g8sterilen B. 

ve Hanımlar " çimen ,, ve 11 a

caip blScek " bllmeceıerimizin 
hallini geç g~adermişlerdir. Geçen 

kur'a çekildikten ıonra bunlar 
elimize ıeldi. Bir defaya mabaua 

olarak bu knçnk karilerimizede 
birer takdir varakası veriyoruz: 

Takdir varakası alanlar fOn
lardır : Haydarpaşa Y eldeiir
meninde Celil Bey aparbmam 

N. 16 Muhtu ; Soma inhiau 
memuru Faik Bey km ve Al

bntq mektebi sınıf 3 ten 220 

Nezahat ; Ankara lnann mek
tebi 3 ilncll sınıftan 181 Mediha 

lımaiJ ; Göztepe Kayııdağl cad· 

desinde 137 Selma KAzım ; Be

tiktq V alde Çeşmesi Ekmekçi 

haıı mahallesi Kireçane ıokatı 

9 Gillsllm Bey ve Hanımlar. 

üçük ilanlcı 
.Kiralık hane 

Fındıklıda Albnbakkal kar
f1Bında tr~vay yolu Uzerin• 
de Oç odalı bir ve beş oda 
He banyolu iki yeni aparb· 
man kiralıktır. Su elektirik 
bava gazi teıisab vardır. 

Daktılo Hanım Ankara 
için aranıvor 

Türkolması Almanca liıa
nına mükemmelen vakıf bu
lunması sür'atle yazm•a 
,arttır. 

Tekliflerin, Vakıt idare
hanesine gönderilmesi. 

istikbali pttrlak arozi 
almak ıştfvenlere 

Akbıyık polia karakoluna 
muttasıldır. Hanenin babçeıi 
2094 zirai mimaridir. içinde 
Pertev Beye müracaat. 

70- fzmir Karantina cerrah Mehmet Ef. ı-•----------.. !--
sokak, No. S Hidayet B. Halkın dileği 

71- Notcrdam dösyon talebesinden ı-•------------~ Berrin Cemal H. ; 
72- lzmir erkek lisesi yedinci sınıf 

S Kemal B. ; 
73- lzmla Kokaryalıda NeclA Hüseyin H.; 
74- Çanakalede a\'kıt Davut B. mah

dumu Muammer B. ; 
75- !amir Karşıyıkada Türk Birliği 

M. üçüncü sınıf Bülent B. ; 
76- lzmir pazar yerinde Haşim sokağı 

8 n marada Müjgft.n H.; 
77- Ankara ismet Paşa mektebi beşinci 

sınıf 462 Vefik B.; 
78- Cerrahpaşa hastanesi ikinci koğu

şunda Muzaffer Nafiz B. ; 
79- Kadıköy Kuşdili Dere sokak No. 3 

Mebrure Nafiz H.; 
80- Ankara Gazi M. b6şinci sınıf, 86 

Cihat B.; 
81- Kızıltoprak Hat boyu No. 18 

Necdet B.; 
82- lstanbul Yirmi birinci ilk mektep· 

ten 70 Muazzez ilhan H. ; 
83- Eskişehir Sakarya mektebi, sınıf 5, 

187 izzet B. ; 
84- Sirkeci Hocapaşada 1bni Kemal 

caddesin.de 47 nu•aracla Fey?Jye 

Biraz nezaket 
Bir okuyucuınuz gönderdii) bir 

mektupta diyor ki : 
11 Geçen giln bir yere telefon 

ediyordum. Dört beı defa telefonu 
açbm, hep şu cevabı aldım : 

- Bu numara meşguU Nihayet 
sinirlendim ve : 

- lstanbul 1 numarayi lıtedim; 
ıikiyet edecektim, verdi. Müfet
tişe, tikiyet Uzerüıe bana da 
duyurarak o matmazeli çağırdı, 

meıeleyi sordu. Kız bana verdiği 
cevabı ona da verdi. Müfettifin 

biltün tahkikab bu idi. Bundan 
sonra bana döndil ve bozuk bir 
Yahudi şivesite bana çıkışb; söy
lendi. 

Telefon ıirketinden soranm, 
müfettişlerini ukalalık etsinler 

' Montekarlo rezaletleri 
rde Yakında okuyucularımıza f evka a . 

meraklı yeni bir tefrika takdim edecee 
Bu yeni tefrika "Montekarlo" ya kumarbaz kıyafetinde ~ıs; 
bii'...jnuharririn uzun tetkikler ile elde edebildiği feci b~ki tib" 
lerf' tasvir etmektedir. Bu muharrir " Montekarlo " da 1~ il' 
ettikten 10nra kurtarılm19 olan bir adamın yardım~ 1 • 1' 
yükaek Avrupa sefaletbaneainin en gizli rezaletlerim . o~Clf 
çıkarmrya muvaffak olmut ve bunlan olduğu gıbı 
yazmıfbr. 

(Montekarlo) nun ne de" 
ınek olduAunu dolamak IS" 
yetinler ınutlaka. bu teftl1 

\ kaınızı okuınalıdır· J 
l-nımıııı1ıııııınıı11ın1111ııınıı111mııınıtmıın1111111ıuıım111nnnfflllllUU1nınırııınııııı111nrrntınıuııı111rııııı11tunnmı, 

ıımuııır 1111111111nın11 11111ıııımııııı11111111ııııııııı1111111nınııııııı111 111 ııııınıııııı 111111ııııııııııııııııııııııı ııııııııııııuııııı-' 

Güzel gözler 
Cevaplarınızı gönderiniz 

Mnsabaka kuponlarını 12 gün müddetle kabul 
edeceğiz. Bu 13 giln içinde matbaamıza müsabakR 
kuponlarile birlikte gelecek cevaplan tetkik ede
ceğiz ve dojnı ceYap veren karilerimiz arasında 
kur'a çekerek kendilerine çok cazip hediyeler 
takdim edece{riı. 

Hediyelerimiz arasında 

1 - Muaon mOstahuratından podra, lannta, 
braı takımı, kolonya, losyon, sabon ... v. a. 

2 - Zenlt gramofonu. 
3 - BU.k ,... cep aaatleri • 

4 - Gramofan pllklan. 
S - Yazı makinesi. 

6 - Alb tane fotograf çektirmek hakkı .•• 
7 - Sinema duhuliye kamelari ... 

8 - V AKIT ismini taııyan bir halı ıeccade • 

v. •. v .•• 
vardır. 

-Okuyuculanmız eksik nnsbalan idarehanemizden 

ı her zaman tedarik edebilirler - J 

ın1111ınn 11 ııııınrıııuı 111ıuıırıımınıııuııııınııırııııııııııuııııııırıııııııtıııııııııııııııııııııııııırırııuıııııımırııu1111ııııııııııııııııA 

Ticaret odası itiraz ediyot 
Mahsulitımıza standardizasyon 1J,I, 

lünün tatbiki zamanı geldi mi ? 
d"fi' Haber akhğımıza nazaran An- re edecektir. Dün keıı ~ 

karada ihzar edilmekte olan lk- görlişen bir muharririmiz~ 
but programımır.a lhracabmııın Nezihi 8. şu izahab ver ~ 
tat-1.•esi ve isb"lııalAtımmn tez- - Bu mesele bu ..... nnUrı 1 ...... ~ ~.. dit 
yidi için ~k yeni ve mUhlm bir ancak yarının mesele9İ ~ 
madde DIYe edflmittir. Bu karar yanna ait bir hedef ve 1'11, 
mucibince memleketimizde yetiıen ÇOnkO birçok araşbrınal•' ;J. 
bOtthı mahsuller tablilt enafı, h cat w ccsinde bugün için j ra . ,. 
cinsi, itibarile aynlacakbr. delerimizin hemen bepsioi"I~ 

lstandudizasyon denilen bu ~ 
tandardize edilmelerine usul sayeainde Anupa piyaaala- .,e w 

nna her mahaulden bir kere veya imkan olmadığı eli " 
ntlmune ganderilecek •e her bu imkanın faidesi şOpb 
tnccar bu markalı tipler saye- cağı anlaşılmııtır. ~ 

ıinde memleketimizden her mal Ekmek ve francala //. JI. 
abttnda ntımune istemekten B a'f"': -..J 

Şehrtmantltndtn: U ;ti~ 
kurtulacaktır. dilncn salı gününden lı JıO'~ 
Şehrimiz Ticaret oduı ise bu u- francala yirmi iki bufıu1~· sulun halen memleketimizde tatbi- b ddw 

tur. Ekmekte te e kine imkAn olmadığını bftkümete 
bildirecektir. Oda raportörft ~~~ T E R Z 1 , 
Hakkı Nezihi 8. tarafından fenni 1\Tıttl 
•e esaslı tetkiklere istinat eden Osman fe:ıı. ,~ 

b• h 1 b En ucuz. l'D şık. en C 1'e6' uzun ır rapor azır &DDllf r. elbise diktirmek lstersenlt r 
Bu sabah 6 kifilik bir encU· ııtısallndckl mzı o. Nurl>re 



Tefrik• 

ıos 

Meçhul 
.asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

... 

Ayın sonuna kadar herşey bitecek! 
"Ne ala arkadaşlar! düşman şurada burnumu
"ıun dib•nde kanımıza susamış bir cana var 
gibi dursun!Biz ıse biri birimizi yiyelim! •..• 
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Herkeste yavaş yavaş yerleşen 
bir hiı var : ( _ Ayın sonuna ka
dar her şey bitecek ... ) 

Güzel .• ali .. fakat ne suretle?. 
Zaferle mi, zilletle mi ? ... 

Dişarı çıkmağa hazırlanıy~r
d k Ve ınubacır Mehmet aga 
·ıu ~yakta konuşuyorduk. Köş-
ı e b' . ti' kiln yakınından acı acı ır ıs m-
dat sedası yllkseldi. Nazımla 
derhal palaskalanmız.ı kaparak 
kapıdan fırladık. Arkamızdan 
Mehmet ağa da koştu. yanımız
daki büyük dut bağçesinin or
taıında birkaç aıker, gırtlak 
gırtlağa gelmitlerdi, üz.erlerine 
koşduk. Ve, çavuşca bır nara 

tarak bu boğuşmayı durdurduk. 
a isticvap başladı. Hırpalandığı 
aşıkar olan nefer söze başladı. 

- Efendim.. bu bağçe, leva
zım reiıi Mestan beyindir. Ben de 
onun emirber nef erlerindenim. 
Dutlan kesmesinler diye bağçeyi 
bekliyorum. Bu dört nefer geldi. 
(Emir var. Dutlan keseceğiz) 
dediler. Bende kestirmedim. 
.Oza.-:ime hllcunı ettiler .•. 

- Ala... Sen söyle bakalım 

arkada~.·· 
Daha bili asabiyeti üzerinde 

olan onbaşı, koynundan çıkar
dığı bir kiadı uzatarak: 

- ÇaYUŞum... Malumya aske
.iz.. Emir kuluyuz. Biz, topçu 
onuncu alaydt:. nız. Zabitim ize 
ıöğllt odunu götOrilyoruz. Fakat 
•öğllt odunu iyi yanmadığı için 
dut odunu istedi. (Nerede bulur
aanız kesiniz. Kestirmezlerse 
dövilnllz) dedi. Nah, işte.. eli
mize de fu kiadı verdi. Buraya 
geldik. Bu arkadaş mani oldu. 
Bizde boğuıtuk ..• 

- Ne ala arkadaşlar! Düş
uıan şurada burnumu.zun dibin
de, kanımıza suaamıı bir canavar 
gibi dursun.. Biz o dilımanla bo
ğuşacağımız yere, onu bir ta
rafa bırakalım.. Ve birbirimizle 
boğuşalırn., Öyle mi? .. 

Onbaşının kabahati yoktu. 
Çünkü elinde, iddiasını tevsik eden 

bir emir vardı. (Balat höyügün
den) yaıılm.ış olan bu emirde 
balnıı dut ağacı kesilecektir.) 
deniliyordu. Müphem ve ustalıklı 
bir emir.. . 

Şu hadise basit ve ebmmıyet-
bir IIleaeledi

1

r. Fakat; U.zerinde 
durulacak çok mühim noktalarda 

Yok değildir: 
1 - Levazım reisi ' Mestan 

Bey-ki çok beceriklı bir ıat 
olduğu dillere destan olrnuştur.
a~eba hanği •icdani ıelahiyete 
~~naen, eli kolı sagv arslan gibi 
oır f ' le. ne eri cepheden ayırıyorda 
ıionı~u yapıyor. Bugün, fU va-
Yebnde cepb . b. k 'l,.h· ı.n 1 eyı ır te sı a 

d·ı o sun mabıum etmek affe
ı rnez b" 'h 
2 ır ı a:ıet d - ·ı ·7 - s· egı mı 

t-.;nd h ıperlerde, nöbet yer-
d e er gü onarak . n yUzlerce asker 
•"~-'- sessıı d -. ... "en b . ıe asız can 

angı taı yürekli zabit-

tir ki söğüt odununu beğenmiyor
da dut odununu arıyor ve bu
nun için de dütmamn her dakika 
büyük bir baskın yapmak ihti
mali olan şu zamanda bir onbaıı 
ile dört neferi vazifesınden 
ayınyor. ellerine bir de emir 
vererek ( önünüze geleni dövü
nüz) kapup koyuveriyor?. 

Hatb müdafaamız; aç, takatsiz 
bimecal askerlerin ölfimile her 
gün bir gediğini boş bıraktığı 
ve bölükl~rin mevcudu, dörtte 
birine inecek derecede azaldığı 
halde, güçlü kuvvetli efradı 
~dun~u!uk, koruculuk, hizmetçi
lik gıbı sefil hizmetlerde kullan
mak.. Onlan asker.iğin şeref, 
izzetinefis Ye vekanndan mah
rum bırakmak.. ne acı, ne çirkin 
bir ıey .. 

• Öğleden sonra, onuncu fırka-
ya m"enıup bazı arkadaşları gör
~ek uzere Yanık kışlaya gitmiı
tik. ~üşmenin dlin aktam attığı 
mermilerden kışla epice ziyan 

görmüş. Çoktanberi görüşece• 
medı_iimiz arlca.l--J .. - b' • ~--. ızı mu-
habbetle karııladılar ve epice de 
havadis verdiler. Donanmamwn 
himayeainde Tekirdağma ve 
Dedeağace mühim kuvvetler 
çıkmış. Selanik şömendöfer hat
b kuvvetlerimiz taraf mdan ele 
geçirilmiş, Düşman, bugün yann 
terki silah edecekmiş. 

Bizim fabrikanın munuabndan 
olan bu havadisleri, lüzumu ka
dar ehemmiyetle dinledikten 
sonra, dün gece bizim çekirge 
aburuna iltica eden ve berayi 

muhafaza kışlaya gönderilen 
(Radinko) ismindeki Sırp neferi 
ile görüştük. Bir boşnak neferi
mitin tercilmanlığile görüştüğü
müz Radinko, çok meyus bir 
halde idi. Sırp bir az daha de
vam ederse bütün bütün arka
daşlarının da terki silah edeceği
ni söylüyordu. 

Kışlanın koridorJan dumanlar 
içinde idi. Askerler, şurada 

burada ateş yakıyor ve karava
naların içinde karlan eritip su 
yaparak kaynabyorlardı. Geııç 
ve münıevver zabitlerin bu efradı 
~~te_:nadiyen kontrol ettiğini 
gorduk; sebebini sorduk ve al
dığ~mız cevaptan pek çok müte
essır olduk. Meğer, askerlerden 
ba~ılan! !urada burada tesadüf 
ettıklerı oJmıı.. hayv 1 J 

~ an enn eş-

lerinden parçalar keserek . 1. . . gız ıce 

getırıyor ve bunları suda pışı-
rerek yiyorlar mış .•• 

Daha neler işideceğiz yarabbi! .. 

• 
Akıam, avdet ederken tabur-

dan malumat almak için çadır
lara uğramıştık. Ne kadar mü
teessir olduk. Üçüncü böHikten 
izıet çavuş, istirahat için ka
rargaha gelmiı, Yarabbi; o, ko
ca dağ gibi adam nasıl erimiş! 
Yüzli sim siyah.. gözleri ve 
avurtları tamamen çokmiif .• Beli 

Bir Fransız 
muhabiri 

Türhlvenin lnkıl&ptan jonra~ 
kt vaziyeti hakkında tof sılAflı 

mekiuolar vazıyor 
Liyonda milnteıir 58 1üpOblik 

gazetesi M. LUsyen Misye is
mindeki muhabirinin Türkiye
ye dair yazdığı mektuplan neş
retmektedir. Muhabir lstanbulun 
hali hazırdaki terakk· ·nden bab-'kt ısı 
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Luizon Morti kim idi ? 
"Kzzz çzrçıplak soyarak keyfimce seyrettikten 

sonra yzkanmak için kendisine altı frank verdim,, 

« Jak Kazanova ,. 1752 de 
Pariııte bulunuyordu. Orada 
« Baletti ,. ailesi ile olan müna
sebeti sayesinde bir çok meclis
lere girmeğe muvaffak oldu. 
« Klod Peyier Patu » ismindeki 
avukatla dostolmuttu· Bu avu
kat sonralan Komedi Fransez 
için bir kaç eser ya"Zmışbr. 

Maamafih eıı bllynk mahareti 
Parisin en hücra k6ıeleriııe 
kadar her tarafını tanımaktı. 
En büyilk salonlardan en men
fur köıelere kadar her yere 
girerdi. « Kaı:anova • bu adamın 
refakatinde bir çok kimselerle 
temas etti. Bqıoa gelen badiae
lerden birini babrabnda ıöyle 

kaydeder. 

Dördiincii bap 
Cüzel Rum kızı 

set~ en sonra TUrkiyeniıı zirai 
ve ıktısadi vaziyetini tetkik et- • 
mekte ve demekted" ki: 

"Y ır 

olduğu halde görmek hevesine 
kapıldım . Tepeden tımğa yıka
mak için benden altı frank iste
di. Eğer ismi «Elen» olan bu 
gfizel kız esatir tarihindeki mq
hur " Elen ,, e benzeseydi üç 
altın bile koparabilirdi. Çünkü 
damarlanmdaki kan kaynamağa 
baılamııtı. 

unanlı, Ermeni ve Suriyeli 
anasınn memleketten ihracı bir 
hata addedilebilirdi F~kat 
Türkler bu hatayı · yapmaya 
mecbur idiler, çünkü vahdeti 
milliye temin edilmeden Gazinin 
tece~~ü~ ve ihya programının 
tatbıkı ımkansızdı. . 

Türkiye harpten nıukaddem 
ecnebi sermayesinin nüfuzu al
bnda idi. Şimdi ise bir Devlet 
bankası teıisine teşebblls edili
yor. 1928 de ilk defa olarak 
b~tçe tevzin edilmiıtir. Artık 
T urk parasının kıymetini tesbit 
sırası geldiği hissoıunnıaktadır.,, 

adeta bükülmüı. Elinde kaim 
bir sopa. Dayanarak bile güç 
yUrüyor. Halbuki bir ıamanlar 
o davuıJu zurnalı alenılerimizde 
bu adamın o kadar canlı bir 
neşesi, o kadar çevik ve pür 
ahenk bir raksetmesi vardı ki. .. 
Beni görünce ağlaınağa başladı. 
Sarıldım. Onun ynznnden ve 
gözünden öptüm. AUabın emir
lerini ve vaatlerini.. Çekilen 
bu kadar meıakkatlerin ıeref 
ve kutsiyetini hatırlattım. Ben 
bunları söylerken, onun feri 
sönmüş gözlerinden silzUlen ya§· 
lar çökmüş yanaklarından süzü
lüyor.. kırçıllaşmış sakalları ara
sında kayıboluyordu. 

20 Şubat • perşembe 

Hık bir güneŞ·· Ovalardan 
hafif ve beyaz siıler kalkıyor; 
içimizde, menbaı meçhul bir 
neş'e var. fhtinıal ki havanın 
düzelmesinden ... 

Tam köşkten çıkacağımız za
man Nuri geldi. Telsiz telgraf
taki Ahmet Efendi gelmif, 
Karaağaçta bizi bekliyormuş. 

Nazımı, Edimeye gönderdim. 
Onun orada görece~İ işler vardı. 
Ben Kareağaca gittım. 

Daha illt sözlerinden Ahmet 
Efendinin çok ciddi, temiz ve 
hamiyetli bir genÇ olduğunu 
anladım meğer, onlar da dertti, 
onlarda işlerin fena yollarda 
sürüklendiğini his ediyorlarmış. 

Ahmet Efendi bana, telsizin 
vaziyetini anlattı. Mevkilerinden 
pek emin oJamıyan mevkii mUs
tahkem erkanı, ikinci defa harbe 
başladığımız gündenberi telsizi 
müthiş bir kontrol albna almış
lar. Mülazim Cevat Efendi ile 
diğer bir zabiti ve en emin 
olduklan üç n"feri oraye yerleş 
tirmişler. Bu Efendiler nöbetle, 
her dakika makine başında bu
lunuyorlarmış. Bunlann orada 
olmadıkları zaman katiyen mo
tör işlemiyormuş. Hatta, bu 
tedbir de kafi gelmemiş. Telsiz 
civanna, ihtizaıab havaiyeyi 
mevkii mUstahkemdeki odalarına 
nakletmek için gayet hassas bir 
açık telefon koydurmuşlar. Ve 
bu telefonun önüne de sünğülü 
bir nöbetçi koymuşlar. Bu suretle 
telsiz telgraftaki en küçük bir 
hareketten bite haberdar oluyor-

larmış. 
(Bitmedi) 

.. Dostum Patu,, ile 11Sen Lo
ran,, panayınnda bulunuyordum. 
Dostum 11Morfi,, iım.inde bir 
aktriıin yanında akpm taamı 
etmek hevesini gösterdi. Ve bu 
arzusuna iştirak etmesini ben
den rica etti. Bu aktris bende 
heves uyandırmıyordu. Fakat 
dostunun arzusunu nasıl redde
billrdim? Ona refakat ettim. 
Kızla yemek yedik, sonradan 
"Patu,, onunJa geceyi geçirmek 
istedi. Ben arkadaıımdan aynJ
mak istemediğim için geceyi 
sakitane geçirebileceğim bir ka
nepe İstedim. 

11 Morfi ,, nin bir kız kardeıi 
vardı. On üç yatında bir piç 
kurusu... Eğer ona bir '

1 
Ekil " 

verirsem bana yatağım bıraka
cağını söyledi. Bunu kabul etti~. 
Odasına gittik; küçücük bır 
kamara idi. Bir tarafa bir ot 
minder uzablmışb. Sordum: 

- Çocuğum, senin yatak 

dediğin bu mu ? 
_ Başka yerim yok ki möıyö .. 
- Böyle yerde yat~~am. 

ıı Ekü ,, yü de vermiyecegım. 
_ Soyunmak mı istiyordunuz? 
- Tnbıi değil mi? 
_ Ne fikir bu 1 Bizim çarşjfı-

mız yorganımız yok ki •·· 
- Sen elbisenle mi yatarsın? 
_ Hayır soyunurum ... 
_ Pekala ; her vakitki yattı-

ğJD gibi yat.. sonra " ekil ,, yü 

verırim. 
_ Niçin böyle söylüyorsunuz? 
_ Seni 0 halde görmek isti-

yorum da ... 
- Bana bir şey yapmıyacak 

mısınız? 
- Hiçbir şey yapmıyacağım. 
Ot minderin üzerine uzandı. 

ve üstüne bir kapı perdesi es
kisi çekti. Bu halinde etrafında
ki paçavralar gözümün önünden 
si indi ; yalnız vücudunun güzel
liğini ıeyrediyordum. Fakat mak
sadun onu tamamen görmekti. 

Her ne vaziyette durmasını 
arzu ettimse o vaziyeti aldı • 
Bu genç fakat vaktinden evvel 
olmuş güzel vücudu hayretle ta
maşa ediyordum. Kar gibi be
yaz teni, iri mavi gözleri, cazip 
siması, altın gibi aan ve tüle 
lüle saç.lan can yakıcı ıeyJerdi. 
Bu vücudun güzelliklerini temiz 

Aziz kari, sizde zahmetsizce 
anlar•ınız ki, kapJDllf olduğum 
vecit tuahOr etmek ihti.,act ile 

tev' em idi. Bereket venin kn
çftk «Morfi» bntnn armlanın1 
tatmine hazırdı. Y alnı.ı bir §eye 

ruı değildi ki, onu yapmak 

emelim yoktu. Buna razı olmı .. 
yacağım evvetden babCI' verdi. 
Ablaıınm ka'flince o it için yh
ml bet albn Yermek lhımmıı. 

Bu nokta hakkında ileride 
pazarlık edeceğimizi ıoe imdilik 
yanqmıyacağımızı söyledim. Bu 
bapta emin olunca, kendini ta
mamen teslim etti. Piç kurusu 
dedimyal Yqının küçnklüğünc 
rağmen neler bilmiyordu neler .. 

Küçük «Elen» altı frangı hem
firesine götürdü ve ne suretle 
kazandığını anlattı. Ben gitme-

den evvel yamma gelerek, para
ya muhtaç olduğunu, ve esas 
meaeJenia olması için istediği 
parayı ten.zil edebileceğini söy-

ledi. Ertesi günü kendini göre
ceğimi gülerek söyledim. İşi 
"Patu,, ya anlattım. «Patu» be-

nim mubalağa ettiğimi zannedi
yordu. Güzellikten anlar takım
dan olduğunu ispat için onun d• 
«Elen» i ç.ınlçıplak görmesini 
istedim. «Palu», "PraksiteJis,, in 
elinden bile bundan güzel ve 
nefis bir eser çıkmamış olduğu
nu ikrara mecbur kaldı. «Elen» 
bir zambak gibi beyazdı. Tabi
atin yaratabileceği btitün güıel
Jikleri kendinde mezcetmişti. 
Hututu veçhiyel!linin intizamı o 
derecede idi ki manzarası kalbe 

tarif edilmez bir his, tez.iz bir 
süldin bahşediyordu. Kumraldı 
fakat mavi gözleri en güzel ka
ra göı.lcrin :revnakına malikti. 

Ertesi nkşnm onu görmeğe 
gittim. Bedelde uyuşamadık. O 
vakit hcmşiresilc bir mukaveleye 

giriştik. Altı yüz frank verecek 
kadar hevesim uyanıncıya kadar, 
istediğim akşam yanına gidip 
geceyi odasında geçirerek on 
iki tamk verecektim. Faiz biraz 
bahalı idi. Fak at u Morfi ,, aslan 
Yunanlı olduğundan her tür ü 
haya hissinden mahrumdu. Altı 
yüz frangı vermek niyetinde 
değildim; çünkü onun bana 
bahşedeceği şeyi elde etmeğe 

hevesim yoktu. On iki frangı 
saymakla bütün keyfımi temin 
edebiliyordum. Büyük hemşire 
benı kazıkladığını samyorc;uJ 
çünkü iki nydn üç yüz frank 
sarfettiğim halde henüz o mes
eleye yı:ınaşnıamıştım. Benim bu 
hareketimi hissete verı\ o du. Bil-• 
miyordu ki ben ıevkımi o i 
olmaksızın daha gUzel tatmın 
ediyordum. 

( B;tr,...Jt, 
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avaı musahabe oBulmacao lstanbul vilayeti defterdarlzQındaız : . . 
336 ıenesinden 927 malt •cneai nihayetine kadar mıl ı h 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet " 
sakıt hükumetin adi emanat ve mi lli hükfımern bütçe. 
hesap larında mukayyet olanlar ve gerek 927 sen{'Sİ g"ycs ıı 

1 
ifa edilen hidemattan mütevellit aJacakla"r 928;929 sene~ 
bütçe emanatına alınmıı olanlarla eytam sandıkları tnsfıye ~ 
yonundan 927 senesinde hazineye dcwedilip baıınece sfi 

kimlere düşer ? 
Tasarruf mahrumiyet de!]ildir - Zenginlerin 
ihtiyaçları - şampanyadan kazançlar - Zey

tinden tasarruf- hafız efendinin hikayesi 

ıen~sınde ait olduğu malaandıklarma naklolunan mebaliğ U !-' 
~bı bulunduğundan bu &ibi alacağı bu.unanlar şubat 930 :.
tıne kıdar arzubaJ ile bulundukları mahallin en büyük ma eı', 
ruoa ~~racaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikaların ı " ~ 
mukabilınde müracaat vesikası almaları IAzımdır. f:hı 111~ 
zarfında müracaat etmemit ve vesika almamış o.anların iddia et J 
alacak 1513 No lı kanun mucibince katıyen hazine jehiııe.; 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir maıeret.,,I 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi arı' 
dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemuruna 111 

Istanbulun mühim tacirlerin
den bir zat, iktisat ve tasarruf 
anketine cevaben mlitalealannı 
ıöylediği sırada: 

- Tasarruf mahrumiyet de· 
mek d.-ğildir ... İhtiyaçlar şahıs
lara göre değışir. Bazısı haftada 
bir eğlenmeği bir fadaklrhk 
sayar. HaJduki bir baıkası için 
her gün eğlenmek bir ihtiyaç
tır. Tasarruf edelim derken ih
tiyaçlarımızı azaltamayız. lhti
yaçlanrn,z eıasen diğer medeni 
miUctlerin ihtiyaçtan dereceıinde 
bile değildır ... 

Demiı. Bu mutaleanın gayet 
doğru olduğunda, ıiz de benim 
gibı elbette tereddüt etmeuiniz. 

Her gUn eğlenmeğe ihtiyaç 
hisseden ve hususi btitçeıi bu
na müsait olan - bir zattan, İn
gi iz lira'ı kambiyosunu düşüre
crğiz diye, fedakArhk istemek, 
eğlencesini azaltmasını beklemek 
haksızlık olur. Zaten böyle her 
gün eğicnebilen .ıatlann bu uğur
da döktükleri paranın bir kısmı 
lng liz lirasma tahvil edilmezden 
evvel Türk parası olarak birçok 
kimselerin ekmeğini temim eder. 

Meseli bir barda yirmi bet 
liraya içilen bir şişe tampanya
nın asıl bedeli şDphesiz o kadar 
değil d ir. Bu yirmi beş liranın 
içinde ban itleten adamın karı 
var, bina sahibinin alacağı kira 
var, şampanyayı getirten, ıatan 
tacirlerin kirlan Yar, inhi.lar 
idaresınin aldığı reıim var; daha 
benim .bilmediğim masraflar ve 
hisseler var.. O zata, ıampanya 
içme, demek yirmi beş liradan 
kazanç bekliyen bu kadar adamı 
mahrum bırakmak demektir. 

Bunun gibi, Uikı otomobil ile 
geı.meğe ihtiyacı olan bir zattan 
fedakarlık bekliyerek bu sevda
.fan vazgeçmesini istemek te, 
belki lngiliz liruı ile alınan oto
mobilden ve benzinden tasarrufa 
vesile olur ve neticede kambiyo 
\\zerine tesir eder; fakat arada 
ıoförler kaıançlanndan mahrum 
kabri ar. 

Onun lçia zenginlerden yani 
husuıi bütçeleri israf, eğlenceye 
müsat olanlardan taıarruf bek
lemek doğru değildir. Onlann 
taaanuf etmeleri kendileri için 
klrlı olaa bıle israf ettikleri 
parayı kazanacaklar için bir 
mahrumiyet olur. 

Şu halde taıarrufu kimlerden 
beklemeli? 

Bu suretle verilecek cevap 
bence pek basittir: F nkirlerden. 

Mesela, o mühim tacit in söy
lediği gibi, bazısı haftada hır 
gfin eğlenmeyi bir fedakArlık 
sayar. İşte tasarruf edebilecek 
olan ar böyle fakirlerdir. Onlar 
için zaten bir f edaklirlık olan 
haftada bir gün eğlenmeği feda 
etmek pek kolay olur. Haftada 
bir gün. çoluk çocek, yağmur 
altında, çamur listünde, bilfarz 
sinemaya giderek bir lira sarfe
decekleri yerde, o lirayı dört 
tane yirmibeş kuruşluğa tahvil 
ettirirler ; bankadan bir kumba· 

ra alırlar ve ıinema seyredecek
leri yerde kumbaranın içinde1<i 
paraların tıkırtısı ile eğlenirler. 

Bunun gibi, yilz dirhem ek
~ek ve yirm.ibeı dirhem zeytin 
ıle yemek yıyen bir adamdan 
da tasarruf beklemek hakkımız
dır. ekmeğıni azaltması belki 
kabil değildir; fakat zeytin 
tanelerinin herbirini bir lokma 
edeceği yerde, iki hatta- eaki 
usul üzere - üç lokma ederek 
zeytinden, hiç olmazsa yarısı~ 

etmeleri ilan olunur . A 
1 

l ~'f AN BUL ŞEllHEMANETi ILANATI 

tasarruf etmesi milmkündür. Sa- 1 
bah Ye aktam tasarruf edeceği 2 

fatıh tefnııye mıidıır ·~ı ·ndtn : Yedikulede mrabor mahallefl 
Hacı Manol sokağında müteveffiye madam Elen ye ait "' 
numaralı hanenin son derece harap ve maili inhidam buluJ. 
hasebile 15 gün zarfında izalei ınabzuru için adresleri P1-:J 
bulunan mezkilr kane sahibi Madam El~ni varislerine tebilı 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

yirmibeı dirhem zeytinin bedeli '3 
de günde bet kuruş eder. Bu 4 
adam da bet gtınde bir defa 5 
yirmibet kuruşu kumbaraya 6 
atarak onun bkırlım ile teıelli 
bulur .. 

lf • • 
Şehıtmanelinden: Fatih yangın yerinde Haraççı MubittiA 

hallesinde 55 Adada 245, 243, 244 harita m m:ıralı -
arasında 485 metre murabbaı arsanın metre ı ur.ıbbauı• 
kurut kıymet takdir olun rak sablmak için kapalı zarfla 
zayedeyc konmuıtur. Tahplerin ıartname almak için her 
levazım mUdürlüiüne gelmeleri. Teklif mektuplarını da 
günü olan 23 Şubat 930 Paıar gilnii saat on befe kadar 
kiir müdllrlüğ e vermeleri. 

Bu tasarruf aözleri bana Hafız 
efendiyi hatırlatb: 

Vaktile, altın ve giimüt para 
devrinde, bir Hafız efendi var
dı. Y aıısı aiizel oldup için, res
mi bir dairede katiplik eder, 
ayda iki ytlz kurut maq alırdı. 
~afız efendi bir kul'Uf aylık alan 
mUmeyyizlerden daha mes'ut gö-
rtınfir, ay ıonlannda onlara hem 
de faiz almadan birer ikişer 
mecidiye &dllnç para verirdi. 

Hafız efendinin ayda iki ytız 
kunı§la naaıJ geçindiğini merak 
ederdim. Bir gOn kendisinden 
ıordum. Bütçesini anlatb; etini, 
ekmeğini, sebzeaini nerelerden 
ve kaça aldığını tafsillb ile söy
ledi. Hu tafsilabn hepsi babnma 
gelmiyor, Fakat a)qam yemeğin· 
den aonra kahYeaini Sultanaelim 
camiıinin avlusunda bet paraya 
içtiiini, bq senede değiftirdiği 
abayı da bir liraya aldığını 
hatırhyorum. Hafız efendi btıt
çesioi ve muıaflarını aıılatbk
tan sonra: 

- Bir lira ile ayın sonuna 
rahat rahat •arınm. Aylığıpun 
Q.st tarafını da biriktiririm, ar 
lıldar tedahlllde kaldığı vakit 
sıkınb çekmem... demitti. 

Hafu: Efen dinin biriktirdiği 
o paralar sonradan kendisinin 
başına dert oldu. Çünkü, aİbn 
ve · gümüt paralar çekilip te, 
kağıt para dünyaya kikim ol· 
duğu zaman, Hafız Efendi ka
tiplikten çekildi; elindeki para 
ile, bir çoklan gibi, ticarete gi
rifti. Galata da idarehane kira
ıadı, otomobil aldı, Şiılid eapar
bmana tqındı, abasını çıkardı, 
kilrklil palto giydi, akıamlan 
cami avlusuna gideceği yerde 
geceleri ıabahlara kadar klOp
lerde kaldı. 

Lakin, zenginlik onun tavazu
unu kaybettirmemifti. Eski ah 
baplanna tesadüf ettiği vakit 
on lan otomobiline alır ve iltifat 
ederdi. 

Bir glin gene sordum: 
- Hafız efendi, dedim, timdi 

ayda kaç lira ile geçiniyorsun.? 
Şimdi de para artıra biliyor mu
sun? 

- Birader, dedi, ihtfyaçlanm 
pek çoğaldı. Ayda iki bin lira 
masrafıma kifayet etmiyor. Para 
artırmak nerede? Uçan kup 
borcum var ••• 

M. F. 

Bugiinkd bulmacamız 
Soldan saa-a ve yukardan aşağı: 
1 - Olmamış (3), ap (2) 
2 - Memnu (5), kap (3) 
3 - Hatırlanan şeyler (7), orta (3) 

ti - Yüz ıcne (4-), ölüyü mezardan 
çıkaran, kefen soyucu (6) 

S - Yılan (3), kale (3), inccUlcle an-

.. .. . 
A. bar Beltdiye dairesindoı : Bedeli ke~fi 732 Jlra 36 ku 

ibaret olan A. H sarında vapur iskelesi karşısında yapıl 
hala kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş ise de 
zuhur etmemit ve 5-2·930 Çartamba günll saat 1 ı te paza 
ıhaleıi mukarrer bulunmuı olmakla tal1plerin yevmi mezk 
daire encümenine müracaattan iliu 0

1unuur. 

latmak (3) Yt1~~ Orman ~tel;t ~~ 

6 - Senenln Jlk ayı (9) K• t t b ıı k 
7 - Gemi tamir edilen yer (7) ı ap a ı muna asa 
: = ~::~~ar(3~~~: ~:;, gözün Ustü Mektebimizce tabettirilecek olan sil.tknltilr ve nebatat fizi~ 

(3) ve amenajman kitaplannın tebiyesi kapalı zari usu ile müna""-
ıo - Hırsız (6), ölmiyc mahkOm (4) iştirak içinde yevmi ihale olan 2612/930 çarpmba gOnQ sal 
11 - .ltn büyük askert rütpclcrin hepsi dörtte defterdarlık blnuında milesscaab ziraiye mubayaat ';,/ 

(4), St"rt (5J yonuna gelmeleri. 
......... ... ~k················· • .. 
: F elemen Bahr isefit : Yo~.e~ Orman mekteht r.JttdrrotanJoı: 
: ı_ıankası : E k I · .. k 5~ 
i !!:~:Y!ıni::~~=: i ~~cbi~~ cr~~~~~v~!. ~~!~~.~~ı~a~lı ~ad~ 
: '!ediye edılın·ı ternıayeal: 5,000,000 : lile munakasaya konmuştur. Taliplerin prtnamelerini görnıeJı 
• ihtiyat akçul: 3,000,000 • h .. k . . k . . d .. h l l 26 2/9"11 : : er gun müna aaaya iftira ıçın e yevmı ı a e o an / "';J 
! fstanbul şubesi ! ıamba gOnü ıaat 15 te Defterdarlık binasında ınüeuesatı 
: Galata Karaköy Palu : mübayaat konıiayonuna gelnıeleri. '_,/ 
: Tel, Beyoğlu 3711115 : • • 5 lstanbul tali şubesi 5 
• . A • : lıtanbul laJemci Han : 
: Tel: İstanbul 569no : 
: ·Her nevi Banka muamelib : 
: ve kiralık kasalar : • • ······~······················· 

ZAVILER 

ZA Yl - lıtanbul Scyriseferin
den aldığım 1851 No. ıoför ve-

s kamı zayi ettinı yenisini alaca· 
ğımdan es isinin hükmü yoktur. 

tlac:ı Oınıao otlu Alı Reı t 

lf 

ZA Yl - Nüfus tezkeremi za· 
yettim. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Sultaııatunet, Uzun Şec:aıııtıa nıahel· 
IHI, Tc:nlh• • ~kak 15 No. hanede 

A.v~e Sıdr~a 

. ' atılık uıaa l.JalıçP ahşap 
. 'k Httzııao H~ 1 uyu 

Kartalda istasyon cadde ve 
karşısında kiin 32· 16 numaralı 
tahmin edilen bedeli 1500 lira
d ır. Hedeli mubammenin yilzde 
yedi buçuğu pey akçesi, mllza
yede 22 tubat 930 cumartesi 
günü saat 14 te Karta MaJmU
dürlüğünde yapılacaktır. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 
Satılık r11aa bal1çe ahır ve ars~ 
Fındıklıda atik Molla Çelebi c:cdit Selime hatun maball• ~ 

atik Molla bayın cedit Saray arkası sokağında 11/8 numaral;ıd 
bahçe ahır ile arsanın bedeli ıekiz taksitte ödenmek üzero ~ 
lira bedeli mukaddero ile ve kapalı ıarf uıulile 22/2/9~ tflr 
milaadif cumartesi ıUnil saat 14 de icrayı müıayedesı &Pul< rt"' f. 
Taliplerin % 7,50 heaabile teminatını baYi teklif mektupıarıJll ı. / 
mi mezkUrda saati muayyenlnden ewel lstanbul Mılli Ern ~ 
dilriyeti satış komisyonuna tevdi eylemeleri. 

lsıanhul Verem ıuiicodele cemiyf1lindt\u: 
7 tuhat cuma gUnQ aaat 10 da Türk ocağında ut· 

aktedileceğinden bil'umum izanın l6tfcn teşrifleri rica o 0 " 

Devlet demiryolları ve limanla 
umumi idaresinden: i 

5000 m 3 okıijen ituı kapalı zarflıt münnkesnya ~~rııtt;;ı' 
münakasa 23 tubat 930 pazar günü saat 15 Anliar.a J. 
demir yollan idaresinde yapılacaktır. ve ıtı"! 

Münakasaya iştirak edecekler in teklif mektuplarını • pı ıoU 
kat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar uıllucnı 
kalemine vermeleri lhımdır. . . ele }. 

Talipler münakasa tartnamelerini iki lira mukıı.bılın d 

malzeme daıresinden, l.tanbulda Haydarpqa ma~r1ıt1510 

edebilirler. 



11. - VAKiT. 3 Şubat 1930 -

) B J J"'?4 l ~'13l 5fi ~~ ~~ 
( ŞEHiR HABERLE~• unaan ,. sene evve ıq~'ôSMANLI BANKASI 
G. S. musiki şubesın· Benjamen F ran.den Amerikalı-p Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 

de intihap ~ı İstanbul acenteliği - Telefon: 1 •anbul ı 948 
Gn~el San'a~ar Birliği musik! ları nasıl tasarrufa çagv ırmıştı ? E Beyoflu dairc•i - Telefon Beyoğlu 1303 

tubesı kongresı toplanarak ~e'!' fj Senednt ve poliça mukabtllndc muayyen ve vndeli veya he-
idare heyetini intihap etmııö. ., • • • • • fd saı cari suretile avanslar, poBçn ve f~konrosu. 
Musikişmaslann yenl idare he- Hatırlayınız kı elbısen1zdekı yama ve cebı- ~ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne-

aktet • d k. rt ··kı b e d lrı"tlbbar mektuplan vo telgraf mlernnmelerl 1ett ahiren ilk içtim~ın_ı M : nız e ı para, sı ınıza yu enen orç sen .. ~ı blyeye sene at, çe~ 
miftir. Bu içtimada reıslij'e 0 

d• d k d h . "d• ı ~ irsAiao. ~~~~~~~".1d~~~ı~l!f; 
hitti S dk 'kind reiıliğe Ce- ın en ço a a ıyı ır . ,, ~ ~ ~ı,tıJ~~~~~~M~~~~~~~ n a ı , ı . ux. ~~~ 
mil Cevdet, umumi katip 6 e Milletimiz eaulı bir tasarruf etmek hatta lazım gelirse yamı-
Recep, muba1lpliie COneytLes:ı- mncadeleaine giriımit bulunuyor. yarak bir sene daha idare etmek 
ler veznedarlığa Morla 1 Bu b ti n - • F k lb • zaı klan a milnue e e acnJamen ran • kabil olur. Hatırlayınız ki e ise-
Efendi, idare heyeti 8 1 

• n lenin 16zlerini habrladık. 
Ekrem Besim, Hasan ve Hıkmet nizdeki yama ve cebinizdeki pa-
Be ler aynlmı§Jardı!· . A • Bu meıhur adam 1756 sene- ra, sırtınıza yüklenen bir borç 

By h yet •nbenın ıdarı ıtle- • d tti;11,· F kir R'ı ann 
u e • r M iki sın e nqre •ı « a 1 senedile, onu ba§ınıı:dan defet-

rile meıgul olocaktır. us takviminden,, itimli e1erinde ık 
b ·nde bir de konser ve kon- miye mani olacak kararsız ı tan 

fıu esı heyeti te§kil edilmiıtir. diyor ki: daha iyi, daha emindir. 
erana . d M Geçen loş, Jeraeyde, eski 

Bu heyetin riyasetin e uaa 2. Çini eşya, İran kumaşı, akt d H doıtlanmı ziyaretle geçirdiğim 
Süreyya Bey bulunm 8 ır. e· Hint ipeği, bu meınlcketlerin 
Y
et HU.eyin Sadettin, Ekrem birkaç hafta zarfında parasızlığa f 

Besim, Mahmut Rağıp, Abdili- ve yeniden katıt para çıkarını- ve asız ve hafif rnaUannı almı-
kadir Ziya, Ali Se~ai Beylerden ya mllaaade edilmediğine dair ya kalkbğınız zaman tamamile 
t rekkOP etmektedır. tflcayetler işittim. Arkadqlar, onun aleyhinde karar vermeniz 
e G. S. B. Musiki şubesi mem- vatandatlarl Bu hususta, vere - için ısrar edecek kadar küstah 

leketimizde bu .kı.ı c~lı ve ceğim naıihatla ıiıi masrafa olmak istemiyorum· bütfin tavsi- -®SS®ee®®e 
heyecanlı bir muıiki hayat~ ya- ' rı k h . 
ptmak iç.in esaslı faalıyette aokacak deiilim, eğer bu yUz- yem bu masraflarla beraber De- Yeni icra ve iT 1 as annnu şer ı 
bulunacakbr. Birlik merkerindeki den bana darılmauanız vadedi- dametinizi başka bir seneye Hflklm oğlu Ahmet Refik Bey 
milsamerelere devam edileceği yorum ki bu naaihab kabul etmez· tehir etmektir. Böylece pişman Mahkeme! Temyiz Hukuk 'c lcra azasından 

"bi ayda iki defa da Tepebııı ıeniz de ıize gücenmiyece~m. olmaktan kurtulmuş olursunuz.. 3 ÜnCÜ Cİit neşrOIUnd 
ti~yatrosunda ıenfonik konserler Denildiğine g6re six, Avrupa r , h b. hti 

• Bütfin nümunelerile ameli ve nazari ınü im ır er r. 
yerilecektir. ve Hindistan mallan için en 2 Şubat 930 H 'ldı' 150 kuruştur. Sabf merkezleri: İstanbul Ankara cad-Muaiki ıubui memleketimiz- qaj-a, yılda iki yOz bin lira B er cı . 

1 
. 

ki b. artistlerin rekabe or lar des'ınde VAKiT, CiHAN ve iKBAL kütiipane en. de ecne ı - harcıyormupunuz. Haydi bu sa @ @® ~ 
tine karfl aıatım himaye yolun.. masrafın yarısını mutlaka liıım ~~~Se@~Stae6'ee 
da da Ciddi teıebbllalerde bu- ır----------:-~~'."1 il k Bursa icra datrutndcn · 

IUDmaktadır. olan ıeylere ait farzedelim, ya- Gavri menkul ma arm açı· 
8 

d R .t 
8 

· .
1 

ç k' 
d fil uli ah t fak t .. Kamb ya J J • , ursa a eşı ey ı e e ır-

nıma a ı Y u u u· artırma ılam gede Raif agv a ve Evkaf idaresi 1. kA · le · h kk d 1 lngtUz liro.aı Kr. 
5 an ış rı a ın a fek masraflar diyebiliriz ki ıiz .. T.L. ınukablll Oola ı~tanbul 4 ılnca icra nıenıurluğun~an: ve Behiye ve Adviye ve Safiye 

b bir cik ı b 1 d .. .. 1 ara' a ç vrılecek el · d · ı·r tamim ıene o sun un ar an l!rank Açıl< nı tırma ı e P• ' Hanımlar meyan erın e miişte-
M • Liret . 1 i o\Juğu: 0Jkkftnın . . Hakkı iıklnlarma mhtenldea mahrum yaııyabilirıiniz ve bu .. • Bctga gayrı menım u ne rek ve furuhtiyle n:&leı uyuu 

tevıü arazi talimatnamesine na- sizi fula Uzmeı. Masrafın yarı- .. • Drahmi ı ısfı. • b 1 du~u mı v~I mahkOm Çekirgede bir tarafı 
• .. • F t Oavrı me. kulun u un .. L 1 k ...... tt.adllerlae p)'l'I •ealrtit tah- ... ~onnaak için fQ bir kaç ran ' k ğı numarası: iıta bul cadde iki taran mezar ı ve 

• d'l • h cir nb d'l .. • Leva mahallesı so a d k ııs e ı mıı mu a Ye m a ı • taniyey1 g6z &nOnde tutunuz : Florta M hmutpaşada ve rnahallesııı e ~ es 1 Hacı Sabri Efendi arsasiyle 
lerin teffiz muamelelerinde, teabit 1. Elbisenizi yeniliyecek oldu- .: 7 Koroa Çi~ csaraylar ye ıı MeJrcse sokagm .. a mahdut bir avlu bir çeşme bir 
edilen istihkaklan adlyen veril- gun" uı vakıt] evvela eskileri ılSyle .. • sıııng es 1 6 }eı ı 14 No. h" b ş yOz hayat ve harnpç.a iki odayı havi 

. b al' -L- b k•tJ • • Peıetı kJ 1 an kıymet ı sc mıı u emv ın mauau una illi bir gözden geçirin, bakın, belki • • Mark Ta ır 0 .u bir bap hane beş yüz otuz altı 
gelmezse istirdat olunmıyarak zıott b"r b"c;uk lıradtr. ü saat· 

onlan silip temidemek, tamir " • Pen•o 1 Art rm n n yapıl~c:ığı yer r? " • lira ve gene Çekirgede lrnplıca borçlandırılmak auretile ubtele- to Ley Ko~ş • . 6 mart 930 per- . 
rinde ipkuı tamim olunmuttur. ı Tart lirası Dinar Jstanbul ~ uncG :~~ t n 16 ya kadar. önünde şarkan Canıp Efendi 

flplolhım'ıt ueresesı• . Çervoneç Koru, r•ıS<ı şe~İŞ g~ f~tıs;;İ nıenk~ludn 1~~~:;~~ hane ve bahçesi garben ve Şİ-Celal Bey 
it banka1ı umum m6dllrG 

Celil 8, bugtın Ankaradan ha
reket edecek, yann ıehrimiı:de 
bulunacaktır. 

[ VUKUAT 1 
/ki k!şi .~enize düştü 

Seyısefaının Pendik vapuru 
yolculanndan lS Yatında Enver 
mllvazeneaini kaybederek denize 
düımOJ, kurtanlnı!fbr. 

Gene Pendik vapuru dJier bir 
ıeferinde köpr&ye Yanqırken 
30 yaşında Süleyman bminde 
birisi denize dOşmUf boğulurken 
kurtanhnııbr. 

Esrar 
P ibda Dolapdere cadde-

anga k h . 
liı.de Vahramın a vesmde 
Ocak içinde kömllrler arasında 
120 gram esrar· bulunmu" kab
Vccl yakalanmııt~. 

Denizde ceset . 
Beykoz önünde dün sabah hır 

erkek cesedi bulunmuş, yap~is 
tahkikatta bu cesedin 
tcvellnt1n Mehmet oğlu Cafer 
isminde birisi olduğu anlaşılmış· 
hr. Cesedin üzerinde yara ve 
bere. görUlmediği için morga 
naklınc lOıunı hasıl olmu tur. 

Veni romanıınız 
Montekarlo 

P rezaletleri 
- '•lcında (Vakıt) sütunlannda 

llu Nukut tnames 24 2-930 tarılıı'l en • . malen Haydar Pqa vereses. 
şar 1 t bul 4 Qrcu ıcra b h . b "k ·ı 

300milyon liralzk bir 
dava peşindeler 

Deyli Meyi gazetesi ikinci 
Aptnllıamit •ereaeaının pe
ıinde kofhlklan miras hakkın-
da malOmat vermektedir. Bu ma
ltlmata göre iatenilen miras 300 
milyon İngiliz liruı kıymetinde
dir. Mirasın peşinde koıanlar 

Selim, Ahmet, Zeliha. ve anneleri 
Bedrifelek, Abdülkadir, Naime, 
Naile, Nurettin, Ayşe, Halit, Re
fiye, Şadiye, Abdurrahim, Fatma 

Behice, Mlitfika, Naciye, Saııyar 
Emaalinur, Peyveıte, Burhanittin 
ve valdeai. 

Aranılan miras, Teıalyadaki 
erazi, Sellnik viliyetinin yansı, 
Makedonyanın bir kıımı, Suriye, 
Irak, Filistin ve Kıbnata emlik 

' Tqos aduı, Mutul petrollan. 
Varisler, beı sene kadar ça· 

Jıımıtlar, neticede, haber veril-
diğine göre Yunan hfikfımeti 
vereseye 1 O milyon İngiliz lirası 

vermeğe karar vermiıtir. lı Yu-

ı lıterUn (lnı;lllı) g29 84 No. ile s an asında her a çesı ve cenu en tarı ı e 
D 1 (A . . muayyen nunıar 1 
o ar ıncrlka) daıresının . . açıktır il§nda mahdut ve eşçarı miismireyi Frank [f<'ransıt · 2örebılmesı ıçın t ahnal· 

20 Llret (ltalya ~::~;~ olanlardan fazla ııınlOı~~ 929. 8~ havi bir bahçe 325 lira ve gene 
° Frant ,Belçika] ist venler işbu şarlııamme~nuriYt timize Çekirgede krun sağı ve arka ı 
O Drahmi (Yonanj nıaraı;ıyk 
o Frant [lsvıçreJ do;ya nu tn'ıeıcri. yol solu Balatlı oğlu Halil zev· 

20Leva ıBulgarJ muracaat c . tırak kin )Ul,arda 
ı Florin [rcıemcn.tj 2 - Artırmaya ış edısi teminat 
OK [ Yazılı ~lvmetın yüzde y uron (,.,'.ckoslovak ,, 
1 Şllıng l.AvusıuryaJ österılc:cektır. . llile sabit ol-

cesi hanesi ile mahdut ve kaf>ı· 
dan duhul olundukta bir taşlık 
bir mutbab birinci katta bir 1 Peıeta !ispanya] 3 - Hakları topu sıcıl diğen ala· 

ı R .. • t kit alııcakhlar a · f ü d b. bt V"" ayşmartf.nlman>• mayan ıpo c rt"fak hakkı sahıplerı- &o a ç o a ır a esane ... 
ı 7..tott .Lehistan d ıarın ve ı ı 

ka ar , lıususile faiz ve orta katta bir sofa iki oda biJ' ı Pengö 1Macarutaa Si 37 ı ktarını 11 e ıı• 
2 95 ı-ı.so nin bu ıa . lan f ddialarmı işbu an 

O Ley [Romanya] 
9

· 
1 

.so masrafa daır o ı·rmi gün ırinde abtesane üst katta üç odayı Dinar IYugoslovraJ ·c 'fbaren Y , 
ıçevoneç Se\yet tarihinden0•~it !erile b:rlıkte memu: havi ve derununa soğuk su carı 

QtJ evra~ı . m s. . nıeleri lcnp. eder ak~ı b b h 2000 l" Altıa 6., rlyetımıze bıldır1 tapu skıllıle sabıt ir ap ene ıra ve gene 
Mecidiye i Borsıı d lıaklar L!" kA d x.. k 
Bankaoı l harıcı 24 >o t:ıkdir e t bedelinin paylaşma· mevıuı mez ur a saes• ve ar ası 

J olmdıy~:~ı:i~ :: ı
1

rlar. ve önü yol ile solu Balatlı Halil 
1 ohvlllcr sın a o- terilen günde artırmaya 

._ 4 - os t i · zevcesi hanesiyle mahdut tah-"tlkraz dahili •\&de d nler artırma şar naml"s nı 
Dnyuau muvahadc ıg 0 iştirak e e lüzumlu malumatı almış tani bir taşlık bir matbah bi-
Jı.:raml)ell dcmlryolo oımmu' ~~nıameıt k_abfıl etmiş ad rinci katta bir sofa üç oda f.." 
İstanbul tramvay şlrtct bun lan • d b k 1 
Rıhtım Dok ve Antrepo: · r olunurlar. Ustun e mı 1 an bodrum ve sıcak sulu bir kurna 
lstllllbul anon!m su ~r \'e it~ba nkulün bedeli zamanı da 

Htasc •cnco:uı • 

iş bankası 
Osmanlı banka ı 

114 

Tıcaret ve, zahırt. 
...,_ ı.or•••' klltıbtumumlllıl rlatlu ,..,.,.., 
tarafınd•P ~rrllmtıtır 

Okkaoı 
Au.mı 
K. I' 

A•sarl 
K. 1 

gayrı m< na}rl menkul fkiı ci bir ve orta katta bir sofa iki oda 
•erilmezse b f 

\ le satılır ve bedel arkı ve bir abtesane üst katta bir sofa 
artırnıa 1 kalınan yüzde beş numaralı 
mahrduıknı· şart tahakkuk etmek kaydile 
fıkra a 
fıç defa bağrıldıktan sonrn Jıayrl ınen-

k 1 en çok artıranın Ostunde bırakılır. 
ti • 
Ş ırt tahakkuk ı tnıezsc. artırma gerı 
bırakılıp alıcı taahhutlerınden kurtulur 
ve teminat tıı kalkaı. 

nan hükumeti ile tesviye edildik- BuR<fay 
ten ıonra Irak petrollan, Filistin Yumuşak 

12 15 15 ll5 

5 _ Artırmanın biri' ci veya ı ıııcı 

olmasına ve gayri menkule taalluk eden 
kanunt hakkn ve satışın tarzına göre 
diğer şutlar işlemiş vergı ve r sumu 
belediye ve evkaf mQ~t eriye aittir. 

iki oda bir abtesaneyi havi biı 
bap hane 2670 lira ve işbı 
hane derunundaki hamama cari 
sıcak su 1000 lira bedellerle 
müşterisi Rcepit Bey uhtesine 
muvakkaten ihalesi ıcra edilmiş· 
tir. lhalei kat'ıyesi icra edilmek 
fizere tarihi ilandan itibaren 15 
glln müddetle tekrar mevkii 
mUzayedcye konulan mezkfır 
emvali gayri menkuleye talip 
olanlann dipozitolarını hamilen 
dnirei icraya müracaatları ilfuı 

ı ki Kızılca 
ve Suriye em i ' ile ittigal edi- Sert 14 05 14 ss 

lecektir. Yalnız Iraktaki servet Dönme 
200 milyon İngiliz liruı tah- - Zahıreler -

ktad Çavdar 
ınin olunma ır. Arp• 

Var'ısler namına çalışmak.ta Mmr 
5 11~ra:s:uı~ya~ .................. .. ola• Ecyen Trüstü yllıde 3 tır. ,. 

10 

8 20 

Yazılan dükklinııı hissesı }·ukarda 
g sterılerı 6-3-930 tarıhınde istaııb~I 
4 üncü icra memurluğu odasında ış 
bu ılfuı "e r.< st ııleıı artırma ~ırt na-
mcsı d:urcs.nJe 5.1tılncaA:ı ıla ı olunur. o unur. 



r CuetemJme çtk•n J'Hl 99 reılmJerln blitGD baklan mahfuadV 

Gazeteye gönderilecek mektııplınn uzerlne idare içinse ( ldare) yazıya 
alt se (Yazı) işareti konulmalıdır 

MATBAA VE İDAREHANE: 
.,,TTDnt1. 

lST .ANBUL, Babıall, .Ankara caddesinde • VAKiT ı u~ 
S...Jm.,.aa -lıtvplan• Jade.ı..d.... ı.ırmetı muı.adder.... m•ı.tuplara ı.-ulm9f panlana 

b,,bolmumdua •• ll&alarm ..a.derlcabadua idare -·.ı delildir. Tel. 1970 ( iDARE lşLERI) lt71 (YAZI Işı.ERi) Telsrafı VAKiT ....... 

k 1 d t • ı A t 50 kuruşluk şişe 35 Kuruıa 

basan o onyasın a enzı a ~o§~~~Lli~L~~!h~Ü~l!l. 
·rıcaretve·sanayı·a·dası-köngresri~~~!~lif-·-·;KnôiKôj.·isKllf.iZf-Riiôlıi·· 

Ticaret ve Sanayi Odasından: lo~onto fiozıno ve flıle Dons Soloıı 
) 

Seyrisef ain 
K:~!~~=< Muamele vergisi M .. ı .. oce•t~, c.ı ... Kı.,.ıı ba,•od• 

Bey~lu 2'362. Şube acentul Mahmu· 
diye Hanı altında lıtanbul l7 40 

oakkındaki raporu ikmal etmiştir. 

6 Şubat 1930 Perşembe gilnü akşamı mevsimin en 
bir müsameresi olmak üzere salonumuzda bir Mask 
balo verilecektir. 

Kongre bu günkü 3 şubat pazartesi aaat 
edecektir. 

14,30 da in'ikat Balo için: 
1 - Duhuliye yoktur. 

Bil'umum ~rbabı ticaret ve sanayiin teşrifleri. 
Pi. udanya postası 

Cuma, Pazar, Salı, Çarşam
ba günler~ idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

2 - Davetiyeler meccanidir. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

3 - Maskeli olmıyan giremez. Tanınmıyan maskeler 
pıda açılacaktır. 

Ayralık sürat post 1sı 4 - Davetiyeler şahsa mahsus ve hususidir. 

11 Şubat 1930 

( M E R S İ N ) vapuru 4 
Şu bat Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçük kuyu, 
Edremit, Burhanive, Ayvahğa 
gidecek ve dönüşte mezkôr 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Aslen zengin olan müzik bu akşam için bir kat 
takviye edilmiştir. Ayrıca varyete numaralan sair eğlene 
Balomuz sabaha kadar neşe içinde geçecektir. Gelm 
tavsiye ederiz. 

Keş deler; Vilayet, ~t>lıremaneti, Oefter·darlık, iŞ, Balo için elbise: Kostüm suvaredir. 
Ziraat ve Osmmıh baukaları 11mraktpleri ve imik 
huzuruuda yapılır. 

• lstanbul Tramvay şiretinden: 

~lahilirıi Askeriveve ihln Bl"Yrk 11\HA,ffYE 30,000 1.ltL\fHB Azimette Gelibolu için • • 
İstanbul tramvay şirketi, hali 

hazırda Askeri Ma'ullerin Tram
vay arabalaı mda tenzilatla tari· 
feden istifade'erine imkad bahş
olmak maksadile kendilerine 
verilmiş olan gri renkte kaplı 

teozilit pasolarının, 1 Mart 930 
tarihinden itibaren mer'i olmıya
caklarını, Malfılir..i Askeriyenin 
nazan ıttılaına nz ile kespi 
şeref eyler. 

Her k.e~ided~ cıkan ınmmralar tekı·ar dolaba . . yük ahnmaz. 

Yat mrktepleri mı1bogaot komisyonundan: 

lstanbul yatımektepleri ihtiyacatı 
için Arpa, Kaşarpeynirı, Tere
yağı, Mercimek, Ekmek ile bat
taniye ve kundura malzemesi 24 
tubat 1930 pazartesi, gününe 
kadar kapalı zarf usulile müna
iaasaıa konulmuftur. M0°•kaaa-
7a vazedilen mevattan arpa, ka
şarpeyniri, tereyağı 24 ıubat 
930 pazartesi giloil saat 14 te 
ekmek 15 te battaniye 16 da 
kundura malzemesi de 17 de 
ihale edilecektir. İhale Ortaköy
de Gazipaşa yatımektebinde mü
teşekkil komisyon marifetile icra 
edilecektir . 

Bu mevattan her hangi birine 
talip olanların evvelemirde yüzde 
yedi buçuk nişbetinde dipozito 
akçelerini Findıklıda Gilzel san' -
atlar akademesinde yatımek -
tepleri muhasibi mesu'lüğüne 

tevdi ederek alacaklan makpuzu 
kapalizarf derunilne koymalan 
lazımdır. Şartnameleri görmek 
için her gün Ortaköyde Gazipa
fa yatımektebinde mtıbayaat ko
misyonu kitipliğine milracaat et
mek icabeder. 

ızmır · ~ersin süraı postası 
( MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

J,ıanbul hiı•ncı .;ca et mahkrm:- vapuru 4 Şubat Salı 12 de 
s•rıd n: Tü;kiye iş bankasının E - Ga'ata rıhtımından hareket-
kitip ~eşit ve lstanbu.da Aya- Je Çarşamba sabahı lzmire gi-
sofyada Alemdar cadd.esinde 23 decek ve akşamı İzm rden 
numaralı hanede mukim Behçet hareketle Antalya , Alfüye , 
Abut Beyler aleyhıne 929/293 Mersine gidec~k ve dönüşte 
numara ile ikame eylediği alacak Taşucu, Anamor, Alaiye, An-
dav•aınm esnari tahkikabada t~ K~..... lzmire uin-
~e~5et Abut Bey~ teblig~~ yapı,l- yarak ielecektir. 
madığı rve elyevm ikıtmetgihı- ı•-------------11 

Hurda demır ıiicc·arlal'111a nm meçhul olduğu davetiye 
zirine mubaşiri tarafından ve- Seyrısefain fabrikasında mü-
rilen şerhten anlaşılmıştır. terakım takriben 200 ton 

Bittalep Hukuk Usulü muha- hurda maden ızgara bilmü:ıa-
kemeleri kanununun 141 ıncı yede satılacaktır. Kat'i ıhalesi 
maddesi mucibince iliı.en teb- 12 - Şubat - 930 tarihindedir. 
ligat icrıısına ve 142 inci mad- Taliplerin hurdalan görmek 

Hali. baaacd'--~•~'i olan mev
zuu bahsolan .ıenzilat paso)arının 
istirdadı mukabilinde, 1930 ve 
1931 seneleri zarfında muteber 
olmak üzere, yeni san kaplı 
pasolar tevzi olunacakbr. 

Binaenaleyh, Askeri Malul 
Bey ve Efendilerin, yetlerindeki 
pasoları yeni sarı kaplı pasolar 
mukabi inde tecdit ettirmek üı.e-de mucibince de davetiyenin üzere her gün fabrika müdü-

. · .. ti ·· re, salı, çarşamba ve perşembe mahkeme divanhanes:ne talıkine rıyetme muracaa arı ve muza· 
d · t • k iç· ü t günleri, saat 13,30 ile 17 ara-karar verilmiş o'makla muma- ye eye ış ıra ın o 2' n saa 

ileyb Bebcet Abut Bey 0 6 mart 15 te levazım n üdür!ügüne smda, Metro Hanında, şirketin 
930 tarihine müsadif perşembe g ·lmeleri. beş'nci kattaki dairei mahsusa-
günü saat 13,30 da mal krmede :1 sına müracaat etmeleri lüıumu 

h b ' k · k · d ··· kendı'lerı·ne ı'la"n o'unur. azar u unması . a sı ta tır e ::::::::::::::::::::::::::::: ••• ::::::::::::::::ıuı:::::::: 

hakkında gıyap muanelesınin Ü YeU enci \ A~uHLAHI ~~ i~:::::::~:~~::::~~===::~~~=.==~~~~~::~~:~::::::::i~ 
ifa ediıeceğı tebliğ makamına il :: :: :. 
kal·m olmak üzere ı"Ja"n olunur. !! L" d k :,.,· :: mütaha .. ıı• .::. .. "ara enı ;,, ı.i • v,. 8İlraı postase .. •• •• 

- - -~- u'" v f :: :: DOKTOR :: 

tLAN • 0 an 1

1
·1!1•• i=J= Ahmet Hamı"t i= .. =~= Ticarethanemın muamelatında 5 Ç f 

kullandığım musaddak eski kli- vaş:r:at ar~a fll Ja !! i! Galata, Voyvoda caddesı :: 
ıemi bu kerre ıptal ı'e yenisini günü akşamı Sirkeci rıhtımın- Iİ il Atına bankası yananda her gün li 

İııanbuı mli1,1e mah~"me .. ı üçüncıi yapbrdığımı ilin ederim et. d 11 :ı - .: 
dan hareketle oğru ( Zongul- '! :: uçten sonra :: 

j lJianbul mahi(.emd aaliye açanc:' 
dairesinden: Nafaka davasın 
layı M( d= a Hammm kocasa 
köyde Cavit ağa mahall 
23 numaralı hanede mukiıo 
gaybubetle ikametglbı 
bulunan Ahmet Besim ef 
kendisine ilanen yapılan t 
ta rağmen gelmedigmden 
bında icra kılman ta 
müddeialeyhin kan11 M 
hanımı bir senedenberi t 
lediği anlqıldığından inf 
iaşeyi temin ve kocalık 
llİDİ da etmek Gzere bir-. 
fında banei zevciyete •• 
nen ihtar olunur. 

SA TILlk EV No 47. H 
Hamam caddesi, Şeyh 
mahallesi, Kumkapı.Bodru 
tında odunluk, kömilrlOk, 
katta bir oda bir hala bir 
ikinci katta bir oda bir 
bir hali, llçüncO katta bJt 
bir sofa, tehmin edilen 
bedeli defaten verilmek 
2000 Jira, sabf muamelesi 
müzayede ile 17 Şubat 
pazartesi gOnil saat 14 
terdarlıkta yapılacakbr. ( 

*KİRALIK ODA, No Sf 
met Ali pqa Hanının 
Karaköy, senelik kiratl 
lira, kiralamak muamel~ 
müzayede ile S Şubat ':17". 

tamba gilnil saat 14 te 
darlıkta yapılacaktır. (H-.5) huL., L dalı• .~ınden; Müddei Hilseyin Mehmet Suphi Cumali I b I S fr •• ...................................................... :: 

"C ıt dak, ne o u, amsun, Ordu, : ı::: .................................................... _ •• 

~:i;~ini:.~~:~ o~;Dİ~=n~.:.: Kiralık daireler ~;~:;";. ~ ~.~b.e:~~.i;ürn.ıene ve ·ı·~ Moarif ue~~ıeıı·nden _H_A _ _ Y_A_T __ m_e_c_ııı1J 
aleyhine ikame eylediği boşanma Babıalı, Aukara cddcle- Tafsılat ıçın Sırkecıde Yel- ı1 • • U . U Celal Nuri Beyin idaresio~.a 
davasından dolayı mahkemeden k . , d ka. 1 Balıkesırde mşa edılecek olan olan l IA YAT, yepyeni b~ ~--

dir 1 f . b sı'nde Oı·lıaıı B la·,1111 ·\ıaa encı nanm a ın acentasma İ· M ıı· M kt b" l k ,., gn)·ct zengı·n mu-nderecat a~e aa o an ve tara eynın oşan- • ' · - .. T l İ t b 1 1515 
.t ua ım e e ı pazarı usu ı e . 

muracaat. e · s an u : :: O b 930 "h" •. "f fikir ve irfan mecmuası ol 
malanna ve masarifi muhake- dolu ajaıısı llllt rerkettiği lm:::=:ma:::::ın::11:annr.an:uu::nm::mn:ff 1 şu at tara ıne musadı çıkıyor. 
menin mllddeialeybaya tahmiline daireler .1\ ralıktır. ~'""""..,...,.~,,,,,"". pazartesi günü saat 15 te Ve-
da ir bulunan 1-2-930 tarih ve " F 1 kilet inşaat komısyonunda icra 
73 numaralı ilimın mumaileyha !lük~mmel bir otel tle İ ranSIZCa ' edilecektir. Talip olanlar pilin 
Seniha Hanımın ikametgah ve l b 1. I ~ Ciddi ve tecrübeli bir mu- ' ve şartnamei fenniyeleri ile nıü-

k · hul bul o a i ır. a,·rı .\ vrı ve ıeps i ~ k 1 k mes em meç unmasına bi- "' J # allim hususi Fransızca dersleri ~ na asa şartname erini a.ma 
naen illnen tebliğ tevsim edilmiş birden kiralıktır. fsf yenle- # vermektedir. # ilzere ehliyeti fenniye.erini müş'ir 
olduğundan _illmın bir sureti rin (VAKiT yurdu) na nıü- I Ankara caddesi muallimler I musaddak vesikalarile beraber i•-------•. ~ 
mahkeme dıvanhanesine talik 1 kitapanesine mllracaat 1 her gün vekalet inşaat dairesine Mes'ul müaür: Refil' 

1 edildiği ilin olunur. racaatları. """"""'""._. .... ,".'"""''• müracaatları ilan olunur. • , 1 

--Matı;aamiz-,,-HiZir~~-ia·maceiiheZdi! 
Taınanıen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketin1izde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lırayı nıütecaf'• 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon.B. O. 1447 


