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Bu numaran1n kur' 

ası lOşubatta çekile
cek, ertesi 11 şubat l nüshamızda ililn edilece~•r. j 

l:vka.fın tasfiye ve idaresi için bir ldyiha yapıldı 
Aptülhak Hdımit 

80 inci yaşı münasebetile 
Dün gene lstanbulun en gü
zel binalarmdan biri sadece 
susuzluk neticesi alarak kül 
olup gitti. Eğer 15, 20 se
nedenberi şehrimizde yanan 
yerlerin yüzde bir kıymeti 
sarfedilmiş olsaydi bu yan 
gınJarın hepsinin önüne geçi
lebilirdi ve şimdi latanbu
lun birkaç misli bOyDk bir 
şehrin her türUi su ihtiyacı 
temin edilirdi. 

Piyankoda kazanan 

~· Yeni zenginler ~~ 
Dün Güzel San'atlar 

ve tebcil 
Birliğinde tekrim 
edildi 

Nasıl kazandılar ve ne yaptılar ?! 

Yalan! 
Bankalardaki ecnebi 
paraları için çıkarzlan 

fena ş11yial.ar 
Ankara, 5 (A. A.) - Maliye 

Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 

Bir apartıman yaptırdım! 
Ümidin fevkinde bir sürprizden 
sonra üzüntüler ve düşünceler .. 

- Efendim; Kımyahane bura
da değil, geldiğiniz kapıdan çı-

kar, 6teki kapıdan girersiniz, 
oradadır. 

- Efendim 
kimyahane bu 
rada değil, sol 
daki ikinci ka 
pıdan girecek 
siniz 1 

Efendim 

yorgun göri nen bir kapıcı: 
- Burada, dedi. 
Bu kelimenin çok hoşuma git

tiğini şuracıkta 

itiraf edebiıirim. 
Doğru'su ya hayli 
zaman evvel 

biletine 300 bin 
lira isabet eden 
zamanın tabii 
bir adamını eski 

Aptallıak Hdmit Bey harmeil(drları araJıncla 

Hükürnetin, Türkiyedeki ban
kalarda bu 'unan eşhdJD hesap- kimyabane bura- vazifesi başında 

bulacağımı hiç 
tahmin etmiyor
dum. 

En büyllk şairimiz Aptülhak . ren davetliler G. S. Birligıv 'nin l k da değıJ. .•.. arını tet ik edeccgv ·1 ve bu he- H d f d 
Gülhane parkı methalindeki mer- er e asın a Hamit Beyin sekaen yaşına gir

mesi, dnn Güzel San'atlar Birli
ii Edeli at şubesinin tertip et
tiği bir topJaıima ile tes'it olun• 
IDUŞ\lu. ~c; at on yediden itiba· 

saplarda bulacagı.. ecnebi para- t · kezine gelmiye başlamışlardı. Az muıı az.aman mıp 
bir zaman içinde memleketin e- f arını cebren sattıracağı bak~m- çıktığım bir sü -
d b da lstanbulda itaa edilen betha- rü merdivenden 

e iyat, matbuat ve umumiyetle sonra nihayet 
irfan hayatına m b' k hane haberlerin aslı ve esası ensup ır ço gümrük kimyn-

Kimyager Sa
Jabattin B. çok 
mütcvaıı bir 

kadınlar ve erkekler Hirliğin sa- yoktur. Kat'iyetJe tekzip o 'unur. hanesini buldum. 
lonunu do!durmuş'ardı. Gümrüğün büyük Kim!Jager Saldhattirı B. 

Bu arada Sami paıa zade Se- lstan bu} ıneselesi kapısından sonra galıba tam 

genç.. mevzua 
karşı zene ka

dar bir üzüntü eseri gös termdei. 
-. C·= r--i-~üiatF-1k A11- · B.wmallarrtrPliılwM\ıti tetkik yedi kapıya bapunnuı'um. 

H .. b k Namık Kemal zade Ali Ekre~ Ye mtltaleasma yann ı, .. fıyonız. - SalAhattin Bey burada mı? 
er gun İr ur'a --:_E:::- ===[=A=l~t=tu;ah==4~u~·o=cü=ı=•:Y'=~=m~ızd~ad;ır~J~~===:~::::::::::::::::.,.::::::::,==~:!:~~~~~~~!:,~ . imana ıshrap verecek kadar· 

Biltlria dedi ki: 
- Anketiniz taliin bir JQtfile 

ele geçen bir parama israf edi
lip edilmediğini göstermesi iti
barile faydadan bati de.{ildir. 

Gazetemizi nlmak için her ş h 
:: ;~~~~ğ~~:an!.~.~~!c~~ :_:_~:;=-= e rimizin bir irfan ocağı kül oldu Üzeri rengarenk tiıelerle do'u 

demir bir masanm yanında ve 
ayakta konuıuyorduk. 

bir kur'a numarası aldığı- • "" 

ll1ZJ unutmayınız. Bu numa- i F eyziati lisesnnde çıkan 't.-~~gında bina ve, bütün eşya 
ralar Vakıt'ın 1 inci sayıfa- ~ .1 

lllllln yukariki sağ köşesin- i yanmış, fakat nüfus(~ zayiat olmamıştır 
Sordum: 
- Ümit ediyor miydıniz ? 

dedir. ~ 
f 

Bayrama kadar her gün i 

ayni Jerde ve her nüsha -==-=_:_-== 

için &Jn ayrı olmak üzere 
ıDtııfrOluaacalc: olan bu nu
mara vı iyi .. klayınız ve ge- ) 

lf,:~~'.~:giE:~~::: ==-=i 

. ı :umaranıza bir ikramiye 
iM. et e~erae ( V •kıt ) ida- i 
reaıne murac:t ediniz. ı 

Dnn 2 Şubat Cun:ıart . i 
gtl n t . d ·ı esı = n evzkı e , ı en numaralar {_ 
&zerinde ur a çekildi; 1207 = 
numaraya beş lira isabet ~ 
etti; diğer muhtelif hediye- ~==_= 
ler kazanan numaralar ıun- -
lardır: ( 

4947 732 4060 ~ 

~da ~:'.ha~~.: ı 
iOnü tevzi edilen numaralar 
Oıe~inde kur'a çekilecek, 
netıcesi öbür günkü nüsha· 
rnııda ·1, H d· ı n olunacaktır. e-
ıye kazananlar mükafatla-

rını almak .. h .. uzere er gun 
Baat beşt ·d en yediye kadar 1 •rehane · d ınıze mür~caat e- :. 

ebiJirler. g 
lıııııııııııı ::: 

ı1111ııtıııı1111ıııııı1 = 
ı1111111111 ı11 1 ıııııııır1llllllt11lllllllU'i: 

. Beyaz göm leğinin bir düğmesi
nı parmaklarının arasında evirip 
çeviriyordu: 

- Ümit etmiyordum, dedi, ne 
söyliyeyim vallahi epeyce zaman 
oldu. intibalarımı evvelce söy

:::::::::::::::::::::::: :::: .. a:ı:::::ı:::::::::m:=:a:t 
~ " 
İl 3la/uıfıA Va/ar :

1 

g ~ 
ii Yarın Vakıt, olrnyucula- P 
~i rma üçüncü ilavesini takdim H 
H ediyor. Bu ilaveler gelişi ı 
n ·· 1 b 1 · !j guze ası ıvermıı ıey'er • 

i~ değildir. Dikkat ve emekle 1 
H hazırlanmış birer haftalık 1 

Yangın veri kalabauktı ve cı , kot.IJ nıekiebi bu h1Jle kovmuştu d :.=!.: mecmuadır. 1 
E~ve!ki. ge_ce Çemberlitaştaki rildiği gibi Anadolunun birçok mektepte dolaşan bir a am var: .. 

Feyzıatı usesınden yangın çık- şehirlerinden yilılerce talebe ge- Bekçi Ahmet... H Yarın çıkacak " Haftalık • 
maş, mektep binası kamilen yan- lip F eyziatiye kaydolunmuşlardı. Bekçi Ahmet yemekanenin f

1
·1· Va kıt ,, neler ihtiva ediyor• 

m ': etrafa sirayetine meydan Kız kısmı tam devre'i lise te- önOnden geçerken bir yanık ı. ufak bir fikir verelim: 
venlmeden söndürülmüştür. ıekkülüne dahil olmUf, ve ge- kokusu duymuş ve bir dumanın !! 

Y. nl tnttnııv ünll ao .. rmüıı:tür. Kocmuş,bak- ••• = •• = T omas Hardi k imdir ? angındcın evvel... çen sene ilk meJU anru vermiı- o 7 y 

Saat 9,30 da talebe mütalea- ti. Erkek kısmı da ilk mezun· mıı bir de görmüş ki, sobanın ya- Iİ Tolstoyun nefis bir hiki-
d~n.. çıkanlarak yatakanelere !arını bu sene verecekti. nında döıenıe tutuşmuş, yanıyor. ii yesi 
goturülmüş, bunun üzerine mek- Feyziati lisesi bun~~ 8 sene Derhal telaşla mektebin mü- !i 
tepte u~k~ ve sükunet başlamııtu. evvel ittihat ve feyzıa~ niimune diresi Tilrkln H. ı uyandırmış ii Haftanın sinema hareket-

Feyzıatı lisesi erkek ve kız mekteplerinin birletmeaıle, orta ve kendisine mektebin yanmak il! leri, kadınlarda ve erkek-
şubelerini ihtiva etmektedir. mektep olarak Beyazıtta açıl- ta olduğunu söylemiştir. i: lerde dımağ - Tarihın bil-
~·~ . ve .e~ke~ liseleri biribirine mış, sonra Çiftesaraylara nak- TilrkAn H. yatağından kal- iİ yük facialan - Mizahi fıkra-
bıtışık ıkı bınadan ibarettir. Bu ledilmifti. karak yemekaneye koşmuş, fil- q lar, Karikatürler, Meraklı 
binalara ötedenberi Çiftesara _ Çiftesaraylar damat Şerif Pı. vaki döşemenin yandığını gör- i: S S 

d 1 d Y Be · d. F fi n ·ı res!.mler. V. . V. • 
lar eni ı r i, binalar ahşaptı. mn biraderi Lebıp yın ı, ey· m şt r. i• 

Erkek ve kız liaelerinio tale- ziati kira ile oturuyordu. ltfaiveve ha~er / il Bu mec.mua, parlf.MZ 

be adedi 800 e vetmıştı. Bun- Yangın çı"4trken - Türkan H. bu vazıyet karşı- :: ıakdım edılccek : 
}ardan 310 nu leyli idi. Mekte- Saat 2 .. f eyziatinin kız kıam~ ıında telefonla derhal itfaiyeyi f iJ 
be lstanbuldan leyli talebe ve· derın bir uyku içındedir. Y afnıt [ A t tararı 5 inci .. yıfanuzdadır J ::::::::::::n:::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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"Darülfünun hocaları, doktorlar, pedagokla.ır •• dinleyıinl,, 

" Vazife başına ! ,, Halk Bi.gfsll derneği bir kıy af et mü-
Gençliğin bedeni terbiyesine karşı 
lakayt kalmamalı, bu memleket ve 
hayat meselesi ile meşgul olmalıyız 

zesi vücude getiriyor 
Halk Bilgisi ·derneği İstan- daılarma ait elbise, başlık, ve 

bul mer'kezi Anadoluda kuşaklarla Isparta kadınlarına 

Stadyom •yapmak, antrenör getirtmek .. spor 
bu mudur, böyle mi ilerlemelidir ? 

yavaş yavaş ortadan kalk- ait bazı elbise teferruatı elde 
makta olan halk kıyafetini tesbit edilmiştir. Derneğin Anadoluda· 
etmek karannı verıniş ve bu ki teşkilAtı bu gibi elbiseleri 

1erbl)lei bedeniJ'e mtJfettlıi umumisi Sel!m Sırrıbevin 
111vanı dlk.Juıt allzleri 

kıyafetlere ait malzemeyi topla- tedarike çahıacakbr. Halk el-
mıya bqlamıştır. Bu kıyafetler- biseleri arasında en ziyade mu• 

bitin hususiyetlerini ihtiva eden .. 
den bir müze vücude getirile-
cektir. ler ıarki Anadolu ile Kastamo• 

nu, Manisa, Muğla, Aydın, De-
Bu kıyafetlerin toplanması iti, nizli elbiseleridir. 

ayni zamanda bir iJiın iti oldu- Kıyafetler, ayakkabı ve baş· 
ğundan derneğin iliın encümeni lıklar, iç çamaşırı da da' il ol~ 
buna dair bir taliınatname ha- duğu halde tesbit edilecek ve 
zırlamıya ba,laınıştır. mankenler ilstün~"' te~hir edi-

Şimdiye kadar Erzurum da- lecektir. 

Kaptanlar Buda ne? 
A 

Adet olclu 
B6yle deA'f 1 ! böyle ı Karadenizde bilin- Sahte pasaport- Haliç şirketi de Türk 

miyen bir kayalık l . . l memurları ç1karzyor Terbiyei bedeniye mnfettiti umumisi Selim Sım bey DMım
lebtimi2de beden terbiyesine lbımgelen ehemmiyetin 
verilmediğinden ıiklyetçidir. Ona kendiaile g&rtlfen bir 

muharririmize Selim Sam Bey bu husustaki fikirlerini ıöylediği 
gibi bugtınkn 1pe>r cereyanlan hakkında da bazı ıayanı dikkat 

mt Var? . a gı tın JŞ er! Verilen mal6mala gört!, Haliç 
Batumdan gelmekte olan E- tirketi vapurlarda ve iskele et e 

mütalealar ıerdetmitti. 
· - Beden ter-

biyesillin mem .. 
leketimllde te
kimtılii mliııev-

wır zlmrenin 
..... -..:-·~-·- bu if e Btifat 

etmesine -va
bestedir. Onlar 

ve uzun mOddet muammer o'an 
sporculan takdir ederiz. · 

- Beynelmilel ıpor müsaba

blannda bugün.kil ıerait altmda 
bir meni tutmamıza imkan var 
mıdır? 

lempen ismindeki İngiliz vapuru Tahkikat devam ediyoı 13 Türk memurunu clunıp du
Karadenizde Arnasranın 15 mil Bulgar vapurunu batıran Yu rurken işlerinden çı.ta•m ştar. 

açığından ge- nan vapuru kaptanlarının orta

çerken perva- dan tegayyüp ettiklerini yazmış
nesi sert bir tık. Dün haber a ldığımıza naza-

yere çarpmıf ran bu kaptanların Yunanistana 
ve bir kısmı gittikleri anlaıılmışbr • 

llkayt kaldıkça 1 

beden terbiye- ' 

- Bugün.kil veıaitıizlikle ve 
bu tarzda çalıtmakla beynelmilel 
mlisabakaluda yer tutmamıza 
imkan yoktur. 

kınlmııtır. Per- Tahkikabmıza göre bu kap
vane tamamen tanlar Avukat Sadi Rııa Beyi 
kırılmadığı için tevkil ve ayni akıam pmendi
vapur yoluna 

ferle hareket etmişlerdir. Sadi 
devam etmiı, Rıza Bey de mahkemede hazır 

~ 4---

bl,..-ı , ... 
Se/Jna ,.,,. B. yer ..... ,,. 

wkb rokhu· Avnapada old.p 

·C.. ~· =-~.,.: ................. ~ .... 
,. ....... ... - t.ıt.IJ• 
..,, l&Q ,........... ,.b. 
Glaa ldn ıteflD ini ille ,...... 

1 

dan alllrad.r -..ıarma nbt. 
tecllı. 

- e. 6lerlnble lıanıt dm· 
""' kat.ctt,OINDUZ? 

- Btıt..d d~~e Dullfll-
nunuo, IOnra hekimferm da· 

'-'--- ı...:__ ' pe 
ıoıuanu UUllZ beden terbiyeai 
Ue yalandan IDtı.-• 1 al 
k d. ..,.a ... om arm• 
ute ıyoruın; onlardan tetelddU 

edecek herhangi L._ b 
. • uır eye'Jn 

bu ışe drektif vermesi lbma. 
dır.Biliyorsunuz ki beı.. ... " 

- .. wJ zama-
nımızda ilmin mutayab ilt hal-
lediliyor . Hiç bir tube ,_ 

JOa• 
tur ki"Anprizm,, devrinde kalam 
ve tekamül ~tsJn. 

- O halde sporun tekimtUG 

için ne dütünüyonunuz? 

- Burada da bu fikri derme
yan edeceğim. AntreniSrlerle, 

•nıeli ıporcularla, sporun ileri 

gideceğini düşünmek doğru de

ğildir. Şimdi artık Avrupada ve 

Alnıanyada darü fOnun derece .. 

•inde tabıil veren spor mektebi 
il~eri var. Oradan getirilecek 
hlutehasaıslar ancak bu işi ba· 
tarab't· M k kı 1 ır. aksat yalnız re or 
k rınaktaıı ibaret değildir. O re· 

~.,.,. ~ ~ Mba- lliilanım12:a gel-
....... '-- __,_...__ bulunmuf, mDekkillerinin geliiie-

•"WU ~-·---. spor •- ı miştir. Bu vak'· 
loaluma flddeıtl• ambtacu. T1care11 Wrtge mat/Drll ayı , emuıuı dJtfni g&ıence mahkemeye ıfr-

- O halde bir atact,om J•• l:e~ı B,.y snvarisi bir memfftfr. Kendlal bunlann ıJde-
pdn banu temhı etmeı ml? raporla T"ıcareti Bahriye mBdll- ceklerlnden haberdar bahmma-

S.U. S... bey aca acı Jilldll: rlyetlne blJdirmiF. Dün Tica· dıjını .ayiemektedir. 

- St.drc-. ltadyom, dedi. retl Bahriye mlldflril Zeki Bey Bu kaptanlar kefalete n ika· 
S... • *»Dra .ın--11--•- bir ınuhamrimiıe ıu mal4mab metgaha raptedilerek serbest 

,..,..._ -.ı:a ıey... ..-1.U- b--'- J-··1--..J •• 
ltadıomcla rfrml bin ..,ırcı n • .....,uc: ınaaı &UlpU"'"• 
toplamr 

99 
ba yirmi bin "Kuaya bile geminin ailYarisl Duydupm11za f6re bazı K• .. 

iMi ee,ird bir raporla bildirdi. Raporda zetelerin iıaretJne rağmen, mlld-
;;-a•m, he;rec••ıaı •Hn için bir meçhul kayar• çarpbia el- dei umlllllillk ba bptanlara 

« .. ...,oaeı » numaralar arar. betle pervanenha kınldığı zikre- pasaport verilmemesine dair po
HaJJr, ... ,.. .. •por bir temqa dilmekte iae de buralarda kaya lile bir it'arda bulunmut deği.1-
dellldfrı omm ıeylrciıfnden genç- bulunması ihti111al dahilinde de- dir. ihzar mllı:ekkere.leri ağır 
)erin ilham almama ihtiyaç tildfr. Raporda gösterilen yerin cezadan zabıtaya g6uderilmiftir. 
yoktur. Siı:e biraz ~vvel söyledim: derinliği 1000 kulaçtır ve Amas- KaptanJann ortada buJumadı .. 

Seyircisi olmıyan ve sırf va- ranın 15 mil açığındadır. Bu i• aıılqılır anlatılmaz derhal 
cutlarmın, ahllklannm, zekAlan- derin yerde bir kaya olamaz. tahkikata bqlaııı mlf ve bu .kap

nm inkitafı için çalışan gençlerin P.erv~e belki de sey~ar ve sert tanlarm paaaportla gittikleri tes
yetiıeceti oyun meydanları bar cısme, muela ~skı ve pa~- bit edilmittir. Fakat polis tara
J&zımdır. Kanaatim budur. lamıyacak bir tor6ıle veya hır fmdan kaptanlar için pasaport 

- Frauada, AJmanyada stad- ağaca çarpmıştır. eminin takip verilmediği görülünce tahkikat 
ettig" i yol ilk defa geçilen bir K yomlu var. Bunlar muzır mıdır? tamik olunmuftur. uvvetli bir 
yol degv ifdir. Eğer böyJe bir ka-

- Fakat unutuyorsunuı: ki 0 tahmine göre bu kaptanlar baf-
atadyomlarm yan1nda ytızlerce ya olsaydı bu kazaya şimdiye ka isimler fiıerine çıkarılmış iki 
dedifim tanda oyun sabalan kadar baıka yapurlarm da du- pasaportla gitmişlerdir. 

çar olmaları muhakkaktı. " ve spor sabalan vard1r. Evvela Bu dikkate şayan vaziyet icap 
bütOu gençliğin beden faaliyet·. Küçük ilanlar eden ınakamata bildirilecektir. 
lerinden zevk alması ve onu bir _ Bir ay parasız _ Tahkikata ehemmiyetle de-
ibadet haline getirmesi lazım.. Bir çok ıhtiyaç arı vam olunmaktadır. Netice 9 u-
dır ; ftç bet gencin fevkalade d u bat sabahı mahkemede resmen 
m ff k nız var ır . ou n arı l k . d k uva a olmasından birtey çık- belli o aca ve ıcap e en anuni 
~az. Harikalar yetiftirmek dev- istediğiniz f t' te veya muamele yapılacaktır. Maznun
rınden çok uzağıı . Heyeti kimseye duyuramaz· Jar ele geçirilip duruşma yapıJ
umumiyen.in. kudret ve kab;liyeti sınız. Bundan do 'ayı madan muhakemenin rü'yetine, 
yUkıelmeJıd1r. Münhiyattan nef- meyus olınayınız. yani gıyabi muhakemeye kan . • 
sini koruyan, vücudunu itletmek- V AKIT ın kü -...ü k nen imkan yoktur. Bu takdirde 

ten zevk duyan ,e fikri muvaf- ilanları her türlü müş- 1 muhakeme duracaktır. 
fakiyetler temini için bedeni küıünüze çare ola· Dığer taraftan kaptanların 
kabiliyetini yükselten bir genliğe caktır. gelmek üzere g ittiklerine dair 

Çakanlan bu TDrk memurların 
,erine de tlttbı inhisar idare
ldnden ihraç edilen iki Rum ve 
blrj Mu.evi almmqtır. Yapılan 

mtlracaatlar llzerine şirket ta
llUnlf maksadile Türk memur-

lanm çıkardı~ı cevabım vermlıtir. 

Bundan maada firketin Ram.a
zan geceleri seferleri arttırmadı
ğuıdan, taaarnıf makıadile iske· 
lelerdeki limbalann adedini ve 
ziya kuvvetlerini azaltbğından da 
tlkiyet edilmektedir. 

Don til'ket müdürü Emin Bey 
bir muharririmize ıunlan söy
lemİf tir: 

"Memur ihracmı ve yerlerine 
memur alındığını bilmiyorum. 
Bunu tetkik edeceğim. Rama
zanda gece seferleri Şirketi Hay
riye gibi dün geceden itibaren 
başlatmıştır.,, 

Cem fyetlerde: 

Konferans 

Türk Kadın hir/ığınaeı : Kız mu
alıim mektebi içtimaiyat mualli

mi Nebahat Hamit Hamm tara
fından birlik merkezinde Milli 
iktısat ve yerli malJar hakkında 
6 şubat perşembe günli saat 16 
da bir konJ erans veri lecektir. 
Hanım ve BeyfendiJerden teşrıf· 
lerini rica ederiz. 

Yeni tef rlkam12 

Montekario 
rezaletleri 

0
"' elde eden gençlerin maddi 

.,, nı i 
lıı •nev kudreti hayatiyeıi 
" elvzuu bahistir. Biz ancak ha
"' ta · 

ihtiyacımız vardır. O da kana- Bu küçük danlan bir şayia da vardır. Maahaza 
atimce size söylediğim tarzda parasız baı;aca~.z bövle bir ihtimalin tahakkuku 
yetifir.» çok şüpheli iÖrülüyor. 

J Pek yakında (Yakıt) sütunlarında 

ışe yarıy~, muvaffak olan 
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Aptülhak Hamidin 80 inci yaşı münasebetile ·.GELi Si 
;~.' · .. G:O·Z EL-. 

[ Ost tarafı birinci ıayıfamızd:ıdır ] 

Ubeydullah, Piri zade lbrahim, 
Aptullah Cevdet, Matbuat ce
mıyeti reisi ve Giresun meb 'usu 
Hakkı Tank, Ahmet Ihsan, Ap
tülhak Şinasi, izzet Metib, Necıp 
Asım Beyler, Aptüıhak Hamit 
Beyin hemşiresi Aptülhak Mih
r Unnisa, Emine Semiye, Şükufe 
Nihal, Halide Nusrat ve Mebrure 
Hurşit hanımlar Hilaliahmer 
reisi Ali Pş. darülfünun müder
rislerinden Mustafa Şekip, Halil 
Nimetullah Darülbedayi müdürü 
Suphi Beyler, bir çok genç edip, 
ressam, heykeltraş, muallim, 
gazeteci gelmişti. 

Şehremini muavini Hamit ve 
cemiyeti umumıyeı belediye 
reisi Sadettin Ferit Beyler şeh
rin :.!stada hürmetini izhar ve 
temsil etmektP. idiler. 

Aptülhak Hamit Bey, Kontes 
Soranzo, üstadın torun arı otomo
billerle gelmişler, Edebiyat şu
besi reisi Hüseyin Rahmi Bey 

-ve .şuben:n idare· heyeti azası 
tarafından karşılnmışlardır. 
· Hamit Bey Salona girerken 
tiddetle alkışlanmısbr. 

Sa1onda Aptülhak Hamit Bey 
için hususi bir mevki hazırlan
mıştı, üstat buraya otururken 
Sami Paşa zade Sezayi Beyi de 
yanma almıştır. 

Edebiyat şubesi umumi kAtibi 
Halit Fahri Bey şubenin, Ustada 
karşı hi.irmet ve tazimini izhara 

vesile bulduğu için memnun ol
duğunu söyliyerek içtimaı açmış 
müteakiben İsmail Müıtak Bey 

sahneye ge'miş ve şu hitabeyi 
irat etmiştir : 

i~mail Hü1i1Jh Beyin 
hitabesi 

Aptülbak Hamit bugün sek
sen yaşına girdi. 

Eğer IAyemutların . ebet pey
veste mevcudiyetlerini fanilere 

mak mcaliperest ruhlarınıza ye
gane yakışan yoldur. 

Maamafih fani rakamlara da 
behemehal bir mana vermek ve 
bu içtimam medlulünü beheme
hal tesbit etmek )Azım ise di-

yeceğim ki bu ihtifal bundan 
seksen sene evvel bahtiyar u-

fuklanmıza doğmuş büyük yıl
dızın seksen senelik seyri nura

nisindeki merha 'ei itilayı tema
ıa için gelmiş insanların bir 
iyini vecdü istığrakıdır. 

Evet muhterem efendiler, biz 
buraya bir llyemutun yaşım 

saymak veya hayat dönümlerin
dan herhargi birine gelmiş bizim 
gfbi diğer bir faniyi selamla
mak için değil HAmidin Kabei 

edebi huzurunda sekseninci haccı 
tazimi eda edebilmiş olmak bahti
yarhğ·ndan dolayı birbirimizi 

kutJulamak için toplandık. İmanı 
edebin bu, bir rüknüdür ve 
Hamidin Türk vicdanlarında 

yaktığı ateş bir nuru imandan 
başka birşey değildir. 

Fikir ve irfan Alemimizin en 
güzidelerinden terekküp eden 

cemaatiniz huzurunda Aptülhak 
Hamit mevzuuna temas edebiJ-

m~k için nekadar yüksek b r 
ihata bidaaya ihtiyaç olduğunu 

bilmeyenlerden değilım; bu um
manın enginlerine açılmak şöyle 
dursun sahillerinde dolaşırk~n 
bile (Makber) lerin, (Eşber) lerin, 

( Finten ) ferin ( Ölü ve Sahra ) 
ların ilaht uğultulan ?avsalayı 

çatlatmağa kafidir. Ben bu kür
süye hepinizin yüreklerinden ko
pan killbanki tazime zayıf sesim 

•• mütevazı tekelime tebci
limle iştirak için çıktım. BUyfik 

HAmidin ayini edebinde mestü 
•· mUstağrak bir müritten müteka-

mil bir iddiası olması beklene-
meı. 

mahsus ölçülerle hesaplamak . Hlmit kimdir? daha doğrusu 
Adet olsaydı, eğer kartallann 

Hamit nedir? bu ebet zlnde · vorulup bulutların eridiği tabi-
. kalara fani adimlarla tırman- kudret~ seyyale hangi esrarlı 
· mak kabil olsaydı bugün Hi- menbadan çıkıp mille~in idrak 

... ve irfanı üstünde nasıl tesis sal-. midin yüce başı üstünde parla- . 
·- tanat etmıttir? ma'zide bir gün yan se~ seninci senenin giine-

- şinden maddi bir mana çıkarmak I• köhne tarihin köhne reftarJDı dur• 
doğru olurdu. Hayır efendiler ,_ durarak zaman ve imkanın o
havzai hUkümranisi müstakbel )anca kabiliyctlerile nefhi ilham 
asırların vicdani edebini de mu
hit olan bu dehayi zindenin 

~ umkunu ve irtifamı fani ra
kamlarla ölçmeğe kalkışmak 
bir dalaleti fikriyedir; ben ken-

. dimi ve sizleri ve Himidin bü
tün mahlukat edebini bu dali
letten tenzih etmek isterim. Bu
günkü ihtifalin manasını daha 
ziyade onun maneviyetinde ara-

Yarım asır eıJ1.ıelJı:i : 

VAKiT 
6 Şubat 1lWJ 

--···························· .. ············ .. ·· 
Sıva$tOpol kale ve 1$

ıihhAmatını muhaf1Jza ve 
müdafaa etmek üzt•re bu 
kerre Ru•ya devleti f1Jhi
me$ı viı mi :tekiz ~1Jntı
me1relik çelik toplaı dan 
on bataı ya ka.da,. top ile 

mezk'iir tabya ve İ$tih
k li mlara !eıt dökme lev
halaıdan bir takım zırh'ı 
huleler Avrupa canıbine. 
sipari~ eı,lemi1tir. 

· eden bu emsalsiz müceddit ne 
yapmıştır? 

Bir hitabenin çerçevesine ıı(
mak fÖyle dursun cilt erin muhtevi

yahnı bile tatan bu sualler ba
ı - fızamda üç büyük simanın ha-

tırasını canlandırdı. Tevfik Fik· 
ret, Sü eyman Nazif, Cenap Şa
ha bettin... Mezhebi Hamidin bu 
üç büyük havarisi, büyük yıl
dızın bu Uç peyki bakası vicdan-

• 
!arımızı aydınlatan ziyanın siyri 
nuranisini takip ederken bizim 
yegane rehberlerimızdir. Semayi 

edebimizde gök gürültülerile kan
şık bir şimşek gibi çakan Himidi 

idraki umumının seviyesinde 

dolaştırmak vazife ve şerefini 
şimdiye kadar hiç bir edip 

bu üç üstat kadar muvaffakiyet 
ve salahiyetle deruhte etmemış-

tir. Hamidın sesi tabiatin ahengi 

İlbanına karışarak esrar en
giz bir musikinin dalgaları gı bi 

başımızın üstünde gezinirken 

Tevfik Fikret sünuhatı vicdanile, 
Süleyman Naıif salabeti imanile, 
Cenap Şahabettin ciyadeti iza
nile bize bu efsunlu kudretin ma-. . 

nasını takdir ettiler. Rebabı Şi
kestenin ebet iştıhar sahifele
rinden birinde Türk şırınm 
muhaledatı arasına giren bir man
zume, Süleyman Nazif ve Cena
bın beş sene evvel yine böyle 
bir cemaati münevvere önündeki 
hitabeleri Hamit dininin metni 
edebine yazılmış öyle muazzam 
şerhlerdir ki bugün Hamidin 
hediye ettiği lisanla konuşup ya
zan ve yann lisan ve beyanının 
istikrarında yine Himidin celi-

leti saltanatını görecek olan 
bugünün ve yarının nesilleri 
Hamidi bunlarda anlıyacakiardır. 

Efendiler l Hepimizin velinimeti 
edebi olan Himit mazinin örüm
cek bağlı köhne binasını zebe e
lerle yıkarak istikbalin kapısını 
yumruk1ayan (Makber) i bun
dan tam kırk beş sene evvel ibda 
ve irfanı ümmete ibda etmişti. 

Bir ölünün mateminden yeni 
bir nesili, mebnayı inkilibı
nı yükse.ten Makberi yazarken 
Hamit otuz bet yaşında bir 

gençti. Halbuki otuz beı sene
dir yapraklarını çevirdiğimiz bu 
eserin derinliklerine henüz nüfuz 
edemiyoruz. Himidin füshatı de

hasını anlamak için bu, kafi bir 
işarettir. Hamit köhne idarei e
debi devilren darbei inkilibile 

yeni saltanatı ilin ettiği giin o 
kadar yüksek bir abide kur
muştu ki onun peyk ve peyrevleri 
k11k beş senedir bu abidenin 

ulvi güzelliğini sıyanet etmeği 
kendilerine feref bilmiılerdir. 

(Makber) le hududu irfanımızda 
rakipsiz bir saltanab edebiye tesis 
'edıeö Hirn t, dehaeınm Terditi 
payansız bir aalihiyetle ilhamını 
her sahada dolaştırdı. Vatan 

insaniyet, millet, tarih, hüJisa 
bütün mevzu'ara uğradı. Bu 
mevzular içinde güzelliğini kayp 
edenler olduysa da Hlmidin de

hası her dem taze kaldı, çünkü 
Himit: 

Pek çoksa da başlanan · Mebasin 
Yoktur· sanırım ı:ekt i~in sin ... · 

Demiıti. Kırk' beş sene evvel 
( Mıkber) i yazan geçen sene 
( Tezer) e bir perde ill•e eden 

r Merakla şeyler J ._. __ _ 
Çok garip bir dogum 

hadisesi 
Geçenlerde Fransanm Tulon 

ıehrinde çok garip bir doğum 
hadisesi olmuştur. Madam Yüdit 
isminde bir kadın uzun süren 
ağrılardan · sonra ikiz doğur
muştur. Fakat bu ikiz nevzat
lann ka.falan ana karnında bir
birine kaynadığı için arkada 
yalnız bir yüz, yani iki göz bir 
ağız ve bir burun vardır. Hal
buki buna mukabil iki vücut, 
dört kol ve bacak vardır. Bu 
müşterek kafalı çocuklar doğ
duktan biraz sonra ölmüştür. 

• 
Fransanzn en ihtiyar 

kadznz öldii 
Fransanın en ihtiyar kadım 

olan Madam Mari Lüiz geçen 
çarşamba günü Niyar şehrinde 
ölmüştür. Mme Mari 1828 tari
hinde Süren nahiyesinde doğ
muş, 1890 tarihindenberi de 
dul kalmıştır. Madam Lu:z ar
kasında birçok çocuk, torun ve 
torun çocukları bırakmıştır. 

Hamit arasında, Pencap hüküm
darı Eşbere millet eri ayaklan
dıracak kadar ulvi bir neşidei 

hamiyet ve hamase... okutan 
Hamitle Cümhuriyet inkilabının 
zaferini terennüm eden Hamit 

arasında okadar fark yoktur ki 

şahikalardan bir türlü ayrılamıyan 
bu adamın karşısında hayranlık 

duymamak elden gelmez. Hamit 

işte bu yüksekliklerden vicdan
lara hakim oldu. 

Gönüllerde daima müteyakkız 
bir intiba yaşatarak, Türk lisan 
ve kalemine daima kendi istika-

metini göstert rek, fikir eri dai
ma kendi sahasında do aşbrarak 
irfanı mi letin önü sıra yürüdü. 

Himidin inkılabı bence bir 
feryadı eldmle baş amıştır. Ya
rım asır evvel Berut sahillerin
de son nefesini veren aziz bir 
vücudun matemi (Makber)i, Mak-

berden kopan çığlıklar da inkı
labı edebiyi doğurmuştur . 

ibıahım Necmi Bevin 
konfc r4nsı 

İsmail müştak Bey, sözlerinı 
Tevfik F ıkreı in Hamit ıçin yaz
dığı şiiri okuyarak bitirmiştir. 

lbrahim Necmi B. üstadın e
debi şahsiyet ve hayatını tahlil
eden kıymetli bir haşbıhal yap
mıştır. 

lbrahim Necmi B. Hamidin 
edebiyatımızdaki büyük mevkiini 
dikkatli b r edebiyat hocası 

ed"biyat tarihi muharriri sıfat ve 
saJahiyetile izah etmiş ir. 

Bu güzel korferanstan sonrı 
gençler tarafından üstadın şiir
Jcrındcn bazıları ınşat olunmuş 

tur. İhtifalin sonunda İsmaıl Müş 
tak Bey tekrar sahneye gelmiş 

ve -Aptülhak Hamıt Bey tarafın] 
dan yazılmış olan şu satırları 

okumuştur: 

Ü$tadın hiiabeJi 
•Huzzarı kiram takdir ederle 

· ki edebiyatta yalnız edip olmak: 
değıl, biraz da hatıp olmak la-

zımdır. Benim _ kitabete a~ ço~ 
nisbetim. vaı sa da hiç bir vak-

1 

timde hıt abetle münasebet m ola-~ 
mamıştır. Bu güç affolunur bir1 
kusuı dur. Fakat ben huzurların
da bulunduğum . üdeba ve ahib-

badan bu kusuıumun 
ederım 

Benı bu nıüsahabeı edebiycye 

davetle taltite terı ezzül edt n er 
yahut hayatıedebiyt:mı t av,ıfü ta-

1ife tahammül eden!er, h ç şüphe 

etmıyorum ki bu vesıle ile ı e im 
kadrimden ziyade kendi kc:1dırşi-

nas ' ıklarını göstermiş oluyorlar 

ve oen bu suret le onların bu 
memduhiyetlerinden hıssement ol 

muş oluyoru.n. 

Seksen yaşına erm{'k ihtiyar· 
lıktır ve ihtiyarlık hürmete la· 
yıktır fakat bu da mahluktan 

ziyade halika ait oldu~undan bu 
sinni ~ emal,bana bugünkü genç

lerimizin haızi kemalat olmakta 

bulunduk arını idrak eti ırdi ve 
o sayede bugünkü gibi mesut 
günlere yetiştığı için ihtıyarlıktan 

çok memnun bulunuyorum 

Bana bu memnuniyet bahşet
tiklerinden do ayı huzzari kirama 
canü dilden arzı şükran eder 
ve cümlesıne 
mürler ıhsan 
dılerim." 

ayrı ayrı uzun Ö· 

t tmesini Allahtan 

Üstadın yüksek bir tavazuun 

Kayalar 

Bundan bir müddet 
F ransızlann Edgar 

z11hlısı Akdenizde, harıtal 
ismi geçmiyen bir kayaya 

tı ve battı. Haber alıyo 

bir İngil ız gemisi de Karad 

de gene ismi haritada ge 

bir kayaya çarpmıştır. 
Haritaların yazmadığı bir 

ya daha vardır ki o da A 
radadır. Memleket dahilinde 
unu şaşıran veyahut öte 

berikinin yolunu ıaşırtmıya 
şanlar da ona çarparlar ve 

tarlar. 

Toplu ili. 

Borsada~ 

İsterlin 
İngiliz lirası dün sabah horsada 1 

kuruşta açılmış, 1035,5 kuruta ÇI 

akşam 1035 kuruşta kapanmıştır. 

920 kuruşta açılmış, 927 kuruşta kS 

mıştır. 

Altın son günlerde gittikçe yükse 
ğe başlamışur. 

Vilôyet meclisi 
Dün ikinci içtimaı 

yaptı. 
Umumi vilayet meclisi 

ikinci içtimaım yapmıştır. 

mada evvela Gaıi Hz. ıJe 

lis reisliğıne. Başvekil ve D 
liye vekiline çekılen 
gtaftarınm 
okunmuş, 

toryomuna 

allim mek h•pleri mezunlarına 

bise bedeli tczker el eri encürn 
Jere gönder'ilmiştır. ,Sonra huş 
muhasebeden iki hasta mem 

beşer yüz lira verılrnesı 
edıldi. 

Büyük_ Gaziden gelen 
telgrafı yazıyoruz: 

.. Vilayet umumi mecli5İ 

toplanması münasebeı ile ıs 

buyurulan hi~iyata 1eşekkür 
m~sainizde n uvaff akiyet tenıJ. 
ederım .• 

R,.ıstcumhüf I_ 
Gazı Muııaıa !:;I, 

J 
, eseri o '?n bu .sözlcrı şiddet &/ 

hararetle alkış anmış, bull ~ 
wnra bitişik salona geçi miş,~ ' ., tc.t ve davetlilere çay verı 

bır müddeı hu<ıusi ve sal11
1 

hasbıhallerde 
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Üll ıarah rıno aayılamız.dadır 
yangından haberdar etmiş ve 
tekrar yemekaneye dönmüş, 
mektebin itfa vasıtalarife yangını 
söndürtmiye teşebbüs etmiştir. 

yo a, yatak, laboratuvar, 1000 
lira kıymetinde bir sinema ma-
kinesi, kız talebenin elbiseleri, 
tı valet eşyası, kütüpane ve bir 
mektepte ne bulunmak ]azım 

Bu esnada kapıcı Ali, mual-
limlerin yatakanesine giderek 
Yangını haber vermiş, bütün 

geli ı se ~epsi yanmıştır. Esasen 
mektep idaresi talebeyi kurtar
mak için eşyayı feda etmiştir. 

nıuallimleri uyandırmıştır. 
Bu aralık lisenin erkek kısmı 

da yangını görmüştür. 
Mektebin hususi itfa aletlerile 

yangını söndürmek mümkün ola
mamıştır. 

lıt ai11c geliyoı 
İtfaiyeye haber vcrıldikten 

sonra beş dakika geçmiş, itfaiye 
otomobillerinin gürültüsü işitil
miştir. Otomobiller F eyziat nin 
kapısı önünde durmuşlar, kapı
lar açı:mış, yangın mus uk arına 
hortumlar takılmış, itfa ameliye
sine başlanılmıştır. Fakat itfaiye 
işe başlaymcıya kadar, yemeka
nenin döşemesinden sonra, yağ
lıboya kaplamalarla tavan tutuş
muştur. 

Korku, telaş, hevecan 
Bu esnada bütün mektep hal

kı, talebeler ayaklanmış, mek
tepte korku, telaş, heyecan baş

lamıştır. İlk önce akla talebele
rin tutuşan binadan uzaklaştırıl
mllsı düşünülmüştür. 

Lisenin kız kısmındaki tale-beler 
binanın üstünde, erkek talebe
ler bahçe içinde bir paviyonda 

ve Diyarıbekir kıraatanesi arka
sında, mekte,:;ten hariç bir bi
nada yntarlar. Mektebin bir de 

yuva k:smı vardır ki, buraya 7 
yaşından küçük çocuklar kabul 
edi!irle-l'. Yuva çocukları 30 
kadardır .ve kız lisesi kısttıında 
yatar ar. 

İşte bütün bu çocuklann, di
ğer genç kız ve erkek talebenin 
mektep haricindeki yatakaneye 
nakline başlanılmıştır. 

Y ataklanndan kaldırılan ço
cuklar üçer beşer taşınırken 
kız lisesini büsbütük alev sar
mış, ateş erkek kısmını da yak
mıya başlamıştır. 

Talebeler biç bir kaza olma
dan yangından kurtarılmışlardır. 

5 "4~ırıd4 bir çocuk 
Acaba ,. ki . 

kurt ld 7 ocu arın hepsı de 

Fakat her yangında zühur 
eden su müşkülatı, burada da 

kendini gös'ermiştir. Yangın 
musluklarında su bu 'amıyan it
faiye Beyazıt havuzundan ve 
mektepteki su depolarından is-

tifadeye çalışmış, lakin bunlar
dan çok istifade edememiştir. 
Binanın ahşap ve yağhboya ile 
boyanmış olması, bunlardan 
başka susuz'uk yangının söndü-

rülmesini büsbütün imkansız bir 
hale getirmiştir. 

Yangın büı1iimelc uiidadında 

İtfaiye bu vaz;yet karşısında 
yangının civar evlere sirayetine 

mani o!mak için tertibat almıya 
başlamıştır. Fılvaki yangın cıvar 

evlere geçmek istidadını göster
miş, hatta bir ara!ık esbak ma
liye müsteşarı Mtızaffer Beyin 

konağı da tutuşmuş, fakat der
hal söndürü müştür. 

lia/1cın tehacümü 
. Bu aralıl.: yangından bütün 
lstanbul haberdar olmuş, halk 

akın akın F eyziati önüne gelmi
ye baş amıştır. Fakat asıl talebe 
babalarının, velilerinin yangın 
yerine şitapları pek heyecanlı 

b'r manzara teşkil etmiştir. Alel

acele yatak1arından kalktık.lan 

anlaşılan entari i erkekler, en-

dişe ile mektepteki ~ocuklarını 
mıya batlamıtlarc:lır. '" 

Vali muavini gelı}'or · 
Yangının en halecanlı anında 

vali muavini Fazlı ve Polis mü-

dürü Şerif Beyler de Feyziatiye 
glmişlerdir. Yangın yerinin pek 

kalabalık olmasından dolayı bir 
kanşıklık çıkmak ihtimali düşü
nülerek hadise yerine polis ve 
jandarma celbedilmiş, yangın 
yeri inzibat altına alınmıştır. 

ı~vziaii kül oldu 
Yangının neticesinde kız ve 

erkek l seleri binası kamilen 
yanmış, kül olmuştur. Mektep 
binasından başka bütün ders 

Bahçe içindeki paviyon kur
tarılmıştır. 

Yangın sabah saat 5 e kadar 
deva 11 etmiş, ondan sonra da 
bütün gün enkaz tütüp durmuı
t ur. 

Mektep müdDrü ne diJ1or? 
Hıfzı Tevfik B. dün bitkin ve 

müteessir bir ha'de bir muhar
ririmıze demiştir ki: 

" - İtfaiye vaktinde yetişmiş, 
fakat susuzluktan dolayı yangını 
söndürmek mümkün olamamıştır. 
Alat ve edevatı deısiyenin yan· 
masından 60000 lira ıniktannda 
bir _h~sar tahmin ediyorum. Mek
tebımızde tatrisat için her ne 
lazımsa hepsi vardı. 

Daimi leyli talebeyi iaşe ve 
ibate ediyoruz. Ailesi lstanbulda 
bulunan çocukları evlerine iade 
ediyoruz. Mektebimizin ne za
man açılacağı hakkında henüz 
hiç bir karar verilmif değildir. 
Ankaraya gidip Maarif vekile
tiJe görüşerek yardım istiyece
ğim,» 

Dün ta1ebe velileri mektebe 
akın ederek çocuklarını almıya 
başlamışlardır. 

Taşradaki talebe babalarına 
çocuk1arının sıhhati hakkında 
telgraflar çekilmiştir. 

)'angının sebebi ne'! 

[rahmin edildiğini' göre yangın 
yenıekanedeki ı'1badUI ateşi • bo
şaltılırken yere düşen bir ateş 
parçasından çıkmıştır. 

1 alebeve mektep 
Maarif emini Muzaffer B. dün 

F eyziatiyi · ziyaret ederek talebe
ye başka liselerde yer temin 
edeceğini söylemiştir. ,,. 

F eyziati lisesi müdürlüğünden 
aldığımız bir varakada müessif 

tuarlı lı nıı, Yoks~ yataklarında 
unu an ar var ? B 1 ı ı "hti" 1. rnı .. u feci evazımı, sıra ar, masa ar, kar-
ı ma ın mUthiş . . 

yangın dolayısile mektepte ted
risatın tatil edildiği ve pek ya
kında talebenin vaıiyeti hakkında 
hır karar verileceği bildirilmek
tedir. 

il. S b" ıstıfhamlan mua ım a ıre ı.ı 
:ı-ı, IQ d' • 

birer burgu gı'b' ımagmı 
ı oymıya b 1 

mışhr. Sabire H aş a-
. can h J'I 

yuvanın alev ve du av 1 e 
k · k . man saran yata anesıne oşmuş 1 . ' e yorda-

mıle ya' akları araşhrmıı 
b 
.. d ve ya-

takların ırm e mışıl mışıl 
b' uyu-

yan 5 yaşında ır çocuk bulmuş 
çocuğu hemen kucaklıyarak dı
farıya ç karmıştır. 
Mektrp müdürlI vetışivor 

Mektebin müdürü Hıfzı T ev
fik B. Şişlide oturmaktad_ır. Yan
gından telefonla haberdar olmuş 
ve bir otomobile athyarak, yan
gının çıkmasından takriben 25 
dakika sonra mektebe gelmiştir. 

Mektebe ge'diği zaman Hıfzı 
~ <:yfik B. in rengi sapsan ke
sılrnişti. İlk şey olarak: 

Çocuklar ne oldu, diye 
sormak olmuş ve sonra ilave 
Cbniştir : 

ki - Çocuklara bir şey olmasın 

Hadısemn fıkra.$1 -----------------Süruri n in bir 
kıt'ası · 

F eyziati, yenısme işaret, 
yandı; vaktile bir mektep 
yanmamış ama tavam yıkılmış 
o ;amanlar vak'aları bir man
zum tarih ile tesbit modası ... 
Bunu da şair Süruri yapmış. 

Yrk,ıltlı mektebin &akfı uapıldı g6nlü 
Ssıb1Janın/ 

Demiş. Çok geçmemiş, evde 
çocuktan bezen mahalle ibtiyar
J~rı tavanı yaptırmışlar; Süru
n bu defa yeni tarıh düzmek 
zahmetine bile gitme ı iş 
he?1~n, yıkıldı, yapıldı kelime~ 
lerınırı yerini değiştirerek: 

Yapıldı mektebin sakfı, yıkıldı gtn!ü 
sıbyanınl 

deyivermiş ... 

Maarifte 

Rzz hayat mektebi 
müdürlilgü 

Kız Ameli Hayat mektebi 
müdürü Muzaffer Namı Beyin 
istifa etmesi üıerine Erkek Ha
yat mektebi DJüdürü Zeki 
Bey mezkur mektebin muame
Jatmı vekAleten tedvire müessis
ler heyetince memur ediımişti. 
Ahiren mezkur rnektep müdür
lüğüne asaleten ticaret mektebi 
alisi muallimlerinden Atıf Bey 
tayin olunmuştur. 

Zeki Bey kendisile görüşen 
bir muharririmi7e demiştir ki: 

_ Muzaffer beyin istifasından 
sonra fahri olarak bu vıu:ifei 
munzammeyi kabul etmiıtim. 
İki vazifeyi tevhide ahvali sıh
hiyem mani olduğ~ şibi tAdli mdek
tepler nizamnarnesmın tJil ör On 
cü maddesi de buna cevaz ver· 

Asaleten tayın olunan Atıf mez. 
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Bugün 

İNTİKAM 
muazzam sesli ve şarkılı film 

Mümessilesi Meksikalı dehakar artist 

DOLORES DEL RIYO 
Parlak muvatfakiyetler kazanmaktadır. Her akşam meşhur 

mukaHit JİLS P AKIN komik numaraları. 
ilaveten Mctroton dünya havadisleri. İspanyol şarkı ve dansları 

=<"\Al:ılJ\..lllCl..JVtO.Ju:ıcu\..-.JUııııııuuı:ıc~~~:ıUU:ıcı(,~~~~~~ ~ 
~c::--~c::--==~--:: c::--::=~~~~==--==c::--::=c--:;r::--:;~ 

m Vatandaş ! ~ 
~ 7 şubat 1930 cuma giinii saat on dörtte ~ 
c:~ Galatasaray lisesi konferans salonunda ~ 
~ yapzlacak biiyiik içtimaa sen de gel. Bu~ 
~ içtimada klidın, erkek her vatandaş bu- m 
~, lunacaktzr. !1illi ikiısat .ve !aMJrruf ~ 
~ cemrveıı ~·J 
r·,r::--==c--::=r=---::i~::ı;~~~~c--::=c:--:::c~:,c: ... :::1~ 

1 tpeba,ı byatroJunda hu ~çam soal 1 KUŞDİLİ SiNEMA VE 
21,JJ da. TIY A TROSUNDA 

Fazflet 

Kuklıısz 

3 Perde 

ŞEHREMANE, t Bu akşam Kftınil Rıza ve nrkadaşlan 
tarofından ( Yangın Yeri ]facia S perde 
[ Yapışkan J komedi S perde 

Nakili : 

Mebrure 
Hurşit 

m~~ 
1111 

ıırııııı 
Cuma matine saat 14,30da. 

, r• .. f , 

üüzel gözler 
Cevaplarınızı 
gönderiniz 

Mnsabaka kuponlarını 9 
gün müddetle kabuJ edece
ğiz. Bu 9 gün içinde mat
baamıza müsabaka kupon
Jarile birlikte gelecek cevap
ları tetkik edeceğiz ve doğru 
cevap veren karilerimiz ara
sında kur'a çekerek kendi
lerine çok cazip hediyeler 
takdim edeceğiz. 

Hediyelerimiz 
arasında 

1-y aZJ makines . 
2-Zenit gramofonu. 
3-Bilek ve cep saatleri. 
4-Grarnofan plakları. 

5-Muson müstahzaratından 
podra, lavanta, tıraş ta
kımı, kolonya, losyon, sa
bon ... v. ı. 

6-Altı tane fotograf çek
tirmek hakkı ... 

7-Sioema duhuliye karne
lari ... 

8-V AKIT ismini taşıyan 
bir halı seccade. 

v. s. v. s. vardır. 

-Okuyucularımız eksik nüs
haları ıdarehanemizden her 
zaman tedarik edebilirler -

111 Bu akşam 
Si nemalar: 

Majik - Kalyostro 
Etuval - Konfotti 
Alkazar - kovboy 
Lüksenburg - Esrarengiz hane 

Ekler - lsubd,t 
Melek - Meş'um fahi~e 
Opera - lntikam 

Şık - Zifaf mıı.rşı 
Elhamra - Çılgınlıklar revüsü 
Milli - Son çarlar 

ı Ferah - Caıbant kıraliçesi 
Hilal - Manolesku 
Asri - Caııbazıı.ne kızı 
Alemdar- Tahtelbahir 4~ 
Fransız - Macar sevdas\ 

Tlyatroıor: 

Darülbedayi - Fazil; kuklası 
Bar ve Müzikholler! 

Garden - Mezeyi baleti, medgi
\ esi düeti, Y amato 

Maksim - Miya Pof R .. ks Basti 
düetleri, T almaç ve Siril 
jillyet Jirarden 

Mulen Ruj- Knrris trio, Kalori 
düeti, maymunlar revfüü 
Dobo revüsü • 

~~T~ülr~k~u~v~a~z~~fi~o~r~el~·~V~e~r~a~B~orls lıı Samidof düeti 
~ 

Şch1.:ıdebnşı 

TÜR!\ Sl~El\IA TiYATROSUNDA 
1 ler okşaın komik Cevdet Bey tem

silleri sincmn tİ\ atro 
Duhuliye 20 kuruştur 

Kiralık daireler 
Balm11ı, Aukara cadcfc-

jııde Ol'lıau B. ham, Ana
dolu ajansı11111 teı·keui 1;i 
daiı·eler 1\ ralık.tır. 

~liikf•ıunıt~l b:r otPI de 
olahıHr. ayrı .\~' rı \'C Jıep. i 
h11·dPu kıraJık tır. İst vcnJe
riıı (r.ı\J\IT yurdu)ıı~ı mli-
rncaatları. 

:::::::::::::::::::::::::::-.:ı::::::::::::::::::uı:ıa:ııııı 
S Loun Tıp Fakühcutnden diploma r ff 
r: OK. !i 
fi Hüseyin Na.şit H 
:ı ı>ogum ve kadın hıstıılıklıırı muıcha~sısı :: 
U Turbc, f..skl HllAllahmcr binası "'o ı ı :: 
" h aı{~ngının ziyanı yok ... 

k ı 1 Tevfik Beye, çocuklann 
e tep haıicindeki yatakaneye 

Bilmeyiz, F eyziatinin her 
cümlesini manzum söylemek 
melekesine malik olan edip 
ve şair müdürünün, bu acı 
vak'a karşısında dili tutulma
saydı ne söylerdi? .. Beyin büyUk muvaffakiyet gös-

tereceğine eminim. 

fi ••er ıDn liileden .onra •Hl ı4-l!I ;: 
ij Toıcren lst 'l621 ii 

llıım-• •---••••••.I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::Ci . . 
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Adliyede 

o Bulmaca o ------
İki katil davasında karar 

Hürriyet tepesinde Mürüvvet H.ı öl
düT"en kunduracı Necip Ef. beı se
neye mahkum oldu ve mahkemede 

tevkif edildi 

Dünkü bulmacamızı hallede
medinizıe bugünkü hılıledilmiş 
ıekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıımnı meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aıağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç bet dakika 
me,gul olmanız kAfldir: 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Şukrü Ef.nin aç $ene, dokuz av hap$fne urar verildi l 
2 

lstanbul ağır ceza mahkemesinde dün 
iki katil davasına alt karar bildiıilmlştir. 

Sonlardan birinde maznun bulunan 
kunduracı Necip Ef. nin, Hürriyet tepe
sinde bir gazinödıı masa ba~nda yan· 

~~·Ut'.4Jil 
Seyrisefain 

yana oturdukları sırada. sebebi meçhul 1 
bir iğbirar tesirile Mürüvvet isminde bir 4 ıı-r-,

1-=-

H. ı biçakladıtı iddia ediliyordu. 
5 

Müddei umumilik, katil kastı görme· 
miş. cürmün ölüme sebebiyet mahiyetin· 6 .,.......,=:::ıı:ı 
de olduğa noktasından ceza tayinini 7 
fstem{fri. Dün mahkeme. bu talep veç- 8 
hile kararını vermiş, Necip Ef., 4!52 inci 9 ıı-...-·'=I 

maddeye göre Milrüvvet H.ın ölümilne se- 1 O 

bep olduftu abit olduğundan. b~ sene 11 -=~~..:;;;;;;;;;i;;;;;-.:;:=;;;;;;:;;;;...:.iiiiiii:iiiiiiiilliiı;;;;g 
ağır hapse mabktm edilmiştir. Mevkuf 
bulunmı}an maznun, hükmün bildiril· 

Merlcn ıcented: Galatı Köprll bqıtıdı. 
Beyotlu 2362. Şube acenteti: Mahmu· 

dty• Hım ahmda latan bul 27 40 

~--_.;;---------------------.1 

\ mesini müteakıp, mahkemece tevkif e

ı dilmit. jandarmalar tarafından tevkifane· 
ye g5tilrülmüştUr. 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarpm

ba günleri idare rıhbmından 
9 da kalkar. 

Trabzon ikinci postası 
( A N K A R A ) •apuru 6 

Şubat Perşembe akpmı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi
decek ve dönfişte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, lneboluya 
uğnyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 7 

Şubat Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da İzmir
den hareketle Pazartesi saba
hı gelecektir. Vapurda mü
kemmel bir orkestra ve caz
bant mevt:uttur. 

Bozcaada postası 
( G E L 1 B O L U ) vapuru 

8 Şubat cumaı:tesi idare 
nhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça
nakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Antalya postası 
( K O N Y A ) vapuru 9 

Şubat Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Kfillük, Bodrum, Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüftc meıkUr iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Ge
liboluya uğrıyarak gelecektir. 

ı• 

Karan bildirilen ikinci dava, lrundu
racı Şükrü Ef. ale~hindeki davadır. Şa-

diye H. isminde bir kadın Ka!ımp~ada 

karşısına çıkan kasap Ahmet Ef. i~min
de biri~inin tecavüriine u~amı~. Kuap, 

kadına 5ÖT. atmış bir aralık da baş Ör· 
tüsünti nırup çekmiş. Kadın, o sırada 

yoldan geçen kunduracı Şükrü Ef. yi 
imdada çağırmış, o, kasaba kadına ~ataş· 
mamasını ihtar etmiş,Ahmet Ef.bu ihtara 

kızmış, kavga küfür ." 

Ka ap bıçak çekmit, öbürü kollanndan 
yakalamış. Bu boğuşma arasında kasap 

yaralanmış, yere dü~m~. ölm~. 

Dün müdafaa ~apılmış, Şükrü Ef. nin 
kendisini müdaraa va:ıiyetind~ kaldığın· 

dan bahsedilmiş, mahkeme bir saat mü· 

zakcredc:n ıonra Şlıkrü Ef. nin on beş 
sene hap!dni, ancak şiddetli bir elemin 

tesirile tahrik kabul edildiğinden, bu ce
zanın üç sene dokuz aya indirilmesini, 

rnalttuliln U\ ce ve çocu~na üç yüz 

lıra tar.mir.at \'erme ini kararlaştırmıştır. 

Açık resim -·-iktibas suretile neşri de 
cürüm olduğu kaydile 

dava açıldı 
Bir kadın resmini. böyle açık 

resimler neşri muvafık olmadığını 

yazmak suretlle • Yarın • gazetesi 

dava edilmiştir. 

Açık mahiyette görülen resim, 

bir kadın resmidir Böyle resimlerin 

iktibas 5Uretile neşri de efüüm 

olduğu kaydile müddei umumilik

çe dava tahrik olunmu~tur. 

Hikmet B. in mu
hakemesi 

Bazı cihetlerden muhakemesine 

karar verilen mü::ıtantlk Hikmet 
B. hakkındaki dava dosyası, f .;tan
bul ağır ceza mahkemtslne gelmiş-

BuglJnkif bulmacamu. 
Soldan sağa 'Ye yukardan aıağı: 

1 - Çift (2), Çiçeklik (5), yama (2), 
2 - Keyfli (3), Çalışkan (3) isim (3), 
!'i - F:kmek (3), Bir Peygamber (:l). 
4 .:.._ lstifnam (2), Nota (2), 

5 - Sallandır (2), Fakat (8), büyüle 
•ıçan Fransızca (2) 

6 - Yazı yazılan (!5), gü:r.el (5) 
7 - Nota (2). iyi (3) erkek (2), 
8 - hmeJı: [ Emri hazır (!), Duma· 

run bıraktığı (2) 
9 - Değnek (3) Kürek. iı kayık (3) 

JO Gfü; rengi (3), Ciğer (3) Kırm11.1 (3) 
l l - Rabıt edatı (2), Gemi fazla ı (!5) 

Nota (2), 
Bu bulmaca olf_uguculanmızc/an Sıt}eı 

Bey tarafından g6ndcrilmf~lir. 

Salıhlt a•ltye mohmtılnden : Sallh

lide istasyon civarında mukim Ala

şehirli Ecem Bey zade Rifat beyin 
Mehmet Necat namında bir erkek 

evladı dünyaya gelerek kanonu 
mtdeninln 369 uncu madde5i mu
cibince ktiçiiğün umôr hususuna 
hakmak üzere Salihli tayyare şubesi 
reisi Abdullah Salim Bey vast tayın 
kılınmıı olduğundan kanunu mez
burun 37 r inci madde$i mucibin
ce keyfiyet i!An olunur. 

üçükllanla 
( Ru siıtuna (irecek llAnlar !Şubat sonuna 

tadar parasıı. alınıp basılacaktır.) 

lf.ıralık haneler 

r:::m::::... v AK iT <llllWWWllll 

tir. Mnhakemey- on ilet ~ubıt !aba
hı başlanacaktır. 

Ercnköyde Aynalı kavak cadde· 
sinde 62, 64 nümaralı 300 arşın 
arsa üzerine roebnı ve 300 artın 
bahçeyi ha\i dörder odalı iki hane 
utılıktır. Taliplerin içinde oturan 
(A,Tam) efendiye müracaatlan. 

ii . Abone ıeraiti : 
Memlekette ecnebi 

yerlere 
Kuruş Kurut 

1 aylığı 150 -
3 .. 400 800 
6 .. 750 1450 

12 •• 1400 2700 

Valut'ı 5 kuruştan fazlaya 
a1mamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuzl 
Daha ucuz ve 

miş , Yakıtın 
ohın hediyeleri 
mış olursunuz 1 

kolay edin
abonelerine 
de kaıan· 

lill_ım_mm_ıım:ımm:s:nmna::;ıaıııı 

itizar 
•zampara kıral,.tefrihmız miinderieatı

mmn çokluğuna mebni bugün dercedi-

lcmedi. KarilerimiT.den özür dileriz. 

Karagöz müsameresi 
Darülbedayi artistlerinde Ha

zım Bey yakında büyük bir 
karagöz müsameresi verecektir. 
Bu mllsamerede KöprtlUi Zade 
Fuat Bey Karag6x hakkında bir 
konferana verecek, Selim Sırrı 

Beyin kızlan zeybek danaları 

yapacak, bir saz bir de orkestra 
bulunacaktır. Hazım Bey de Ka· 

ragöıün bayabnı gösteren "bi

yoirafik,, bir oyun oyaatacaktır. 

eski kuilerimizdcn 

S«ı~t 

• Fatihte Çırçırda Hacı 1 la

san mahalle ve sokağında 3 numa
ralı altı oda iki sofa elektirik su 
ve bahçesi mevcut hane tamamen 
klrahkur. istiyenler bekciye sora

bilirler. 

Lban .t~ina bir hattp 
Alt tahsil görmüş 'e uzun müd

det ticarethanelerde Fransızca, 
Türkçe ve almanca muhıberatı 
tüccarlye ile iştigal etmiş bir e
fendi daimi veya günde bir kaç 
saatlik bir meşguliyet ırıyor. 

Davut Acıman 119 Aı:lılye 
sok.atı Kıdıtöy 

Şapka kanununa mnhalef et 
eden birkaç kişi yakalandı 

Bazı ltim~elerin ~l'an şapka kanununa 
muhalif hareketlerde bulunduklannı ve 
b~Ianna alelttcayip serpuşlar giydiklerini 
dikkatle takip eden ıahıtamız uıkibata 
bqlamıt ve Mu~tara Ahmet, Mustafa 
Süleyman, Apturrahman Hekir, Serif İs-

mail, lbrahim Ali, KAmil Hacı. Al~ 
san Al~ Ali Rıza. Seyit, l\Iehmet 
yin, Murtaza Mehmet, Bacan Yus 
Bevazır .. Resul Süleyman teminde 
hı;lan tevkif etmiştir. Bunlar A 

verilecektir. • 

9 iı.A lS MART 1930 DA DEVAM EDECEK 
ViYANA BEYNELMiLEL SERGIStNI 

Ziyaret ediniz. ATI"Upanın en milhim alım merkezidir. A . 
turyamn blttOn sanayi merkezleri ve ~ vrupanın en !°übf 
deYletJeri çok faydalı ve ucuz mallar tqbır edeceklerdır • 
ve ucuz mal tedarik için kaçınlmıyacak bia fusatbr. Ziyare 
çilerc teshilib Jlzime gösterecektir. Tafsitat Avusturya se 
retinden alınabilir. İltanbul - Viyana ( Sofya tarikle ) seya 
için teozilltlı fiatla bilet verilmektedir. Huviyet varakal 
fahri mOıneeıileri ve Galatasarayda ve Pera Palas karşısın 
( NA TT A ) ıeyahat acentaaından ted~ik edilebilir . 

İstanbul emvali eytam idaresind 
Kartal sabık imamı Hacı Osman efendinin Kartal eytam i 

resinden istikraz eylediği mebaliğ bulunan mukabilinde vefaen nı 
Kartalda 16mendöf er istasyonu kur bunda tren güzergahında S 
bahçe mevkfiade 2Sl-20 numaralı 178 arşın bir kit'a arsa 
lıkbr. Kiymeti muhammeneai 700 liradır. 136 lira ile tali 
birinci ihalesi 16-1-930 tarihinde icra edildi. Kat'i ihalesi 
1-2-930 cumarteei gönli icra kılınacağı ilin edilmişse de me 
gihıe kadar fazlasına talip zuhur ~tmemiş ve bedeli mezkur 

haddi Jiyıkında görülememit olduğundan on beş gün "daha te 
edilmit olmakla fazlasına talip olanların 17-2-930 paıarteıi 
saat 15 e kadar idaremize müracaattan. 

İSTANRl L ŞEHHE.\fı\NETİ IL.\~ATI ... ____________ _, =======-:~===--1 

Ş.hr•man•ttnden : Emanetin Ayasofyada kain ~eposunda me 
cut mlstamel otomobil iç ve dış lbtiklefi, dökme, sobal 
ceket, •• pantolon pirinç demir ve bakır, yatak, yorgan ve sa' 
150 kalem efya sablmak tlzere niahalli d müzayedeye konm 
olmakla talip olanların 6 ıul>at perıembe, 10 şubat pazart 
12 şubat çarşamba günleri depoda bulunacak heyete müracaat' 
lan ilin olunur. 

hıanbcıl oördüneü lc·a.•fndan: 

Kasap l\'lkoll Galiçl mahdumu 
Yani Efendin in İngiliz dev letl 

teba5mdan Mösy~ Sah·ator Kopo

lodan borç aldığı beş bin liraya 
mukabil vefaen ferıt eyldl~i Pen
dikte Yel değirmenf mcvkiinde 
klln 5g7.4 numaralı maa bahçe 

hane kırk heş gün müddetle müza
yedeye var. olunarak bin beş yü7. 

lira btdelı Ue rıdtbl ühdesindt olup 
kat't ihalesi icra kılınmak üıerc 

bedeli müzayede haddi Jlyıkında 
olmadığından bir ay müddetle 

temdili müzayedeye nzolunmuı

tur . Hududu: Şarkın vakfa ait 

tarla şır:ıaıen tarik vt .kHmen ~ah ı 

ahır• ait tarla gıtrben Yel değir 

m~nl dağt Cenuben Fransız dev

leti tıbauından madam Yennlnin 
köşk bıhçesiylt mahdut kayden 

dört bin dörc yüz yetmiş " altı arşın 

murıbbaında kısmen taş dıvar ve 

kısmen dikenli tel ile mahdut 

bahçe derununda tahminen ikı yüz 

dört arşın terbiinde iki kattan 
ibaret köşktür 

Evsaf ve mü.temilAtt: lki c~beye 
demir kapıları bulunan taş duvarlı 

bahçtnin münasip mevkiinde kAin 

zemin katı ktrglr pencıreleri demir 

parmaklıklı fevk:ınısl ahşap beyaz 

ya~ı boyalı dört ahşap kolonlu 

zemin elvanı çini döşemeli 5aman
lık tahtında sarnıcı bulunan 7.c111ini 
elvani çini d~şeli bir büyük iki 

taşlık bir hal~ bahçeye methali 
bulunan münta.ıam mııtbıh merdi

vtn altı kömürlük balkonlu hüyük 
bir sofa biri bıhçevan odası olmak 

üzere yedi oda çıfte ahşap kapl 
~ıvaları noksan bliylik bir sa 
bahçede firenk tulum balı bii1 

bir kuyu beton havuz ve 

kadar muhtelif eşcarı musmi 
denize nezareti fevkalAdeli alıı 

beş yi.iz lira kıymeti muhamme 
olup derununda Yanya muhacl1_j 

rtdden irfan Bey maa aile lksll" 

etmektedir. l~tirasına talip ola" 
ve daha ziyade mall.)nıat alı1' 

i~ıiyenlrr kıymeti_ muh:ımmenc:si~ 
yii7.de onu nispetinde pey ak~ 

ni ve 929 2820 dosya numar 
miistnshlben lstanbul icra da~ 
mü1.ayede şubesine muracaat e 

!eri ve 10-3-930 taıihlnde sııst ,. 
dörtten on altıya Kader ihale! e'" 
liycsi yapılacağ'i llıln olunur .:A 

r
ınmnı~ v AKIT .... 

S. k' b .. ,, 
ıze sorar ı u gun . . , .. 

kazanıyor, yahut kaybed 
yorsamz 

Niç.in reklam yaP .. 
mıyorsunuz? 
işte ilin tarif em iz: 

Satırı 1( urııtz S 
1 • 

6-8 inci aayıfa 
5 ,, .. 
4 •• •• 
2 H U 

2S· 
,. 4() 

.. 1oO 

., -J(IJ 
,. .. " rol 
1.8 inci ")'lfada IO=ref 

1 

ilAnlar r 
. e f• ilin memurumuz sıı il"' 

dalı bir ilanın şekil ve .. ,, 
~e " reti için hizmet etınel 

zırdır. 

~-----:11111:::: 



Telıtka 

10tl 

Meçhul 
asker Yazan 

Zl,a 
Şakir 

nııı dl~ril lift .. ilııık lfllldlr .. 
Nazımla Hafız ç&VUI bu aClkiı nakarata gel· 
cliklen zamankendimi tutanuyarak hüngür 

htlnlflr atlamafa b.,Jadım.- ....... 
y ... be topçmn.. bir dahL. 

ba fldnl .. ..,.. bir dalıa .•• 
Sabahlar hayır ollllll Ç&YUf afa. .• 
Çlrek klf \'e Sinelrli ltatarya
Jan 1mUUmaz. ata iaatmetlerini 
erlıenden uyandırmak sanı .... 
imda bulundular amma.. kusura 
ialımammı dejll mi efendim? •. 

- Galilta dllfmana •h-" 
lıalwalba ikram ediJorlar .•. 

- Ama De kaJıyaltı... yemi
JeD canlara ne mutlu... yallah. •• 
lteld cepheler de imrendiler. 
Ba abalı erkenden bu toppı 
cilYeai neye iyi acaba ? ... 

- Bak.. dtltman da bqlaclı 
ajabey. Zannederim Kartal te
peden abyor. 

Dinledik. Hakikaten dfltman 
Kartal tepeden abyor ve Kart
afaea da mermiler dtipnele 
b11hyordu. 

- Haydi balca._ Nuun ça
~ l pnldm ıiJ. ipi.mi iyice 
•iL Ben, ·~ IWnma çıkan bu 
..... ,. btyeamiywum. 

- Rabatimi bozuyonwı aja 
bey ... 

-Rahatlerini mi? .. Aman efe•· 
dün af buyurununuz. Şu ha de, 
zehmet olmarıa zile buıveriniz. 

8 ubat930 

Borsalar 
Kamby• 

ı ..... bruı Kr. ı 
• TL aıukabfll Dolar 
~ • Frank 

• • 
• • 
• • 
• • ... 
. . .. ' .. . 
• • 
• • .. . 

Liret 
Bel~ı 
Drabmı 

Fian.k 
Lna 
Flnrtn 
lt11ro11 
Slllaı 
Pızeta 
Mart 
Zloıt 

Peaaö 
2o Ley Kurv, 

f Tflrt 11rası Dhı 11 

Çervoneç Kurus 

Nukut 

' lsterlln (fnL'fllıt 
ı Dolar (Amerika) 

Frank {Fra.ıısız 
Liret (ltalya 

o P'raat Bel~t.J 
Drahmi [Yunan) 
P'rant (lsvlçreJ 

20 Leva Bulıar 
ı Florin [Felemenk 
Kuron [Çekoslovatı 

1 Slltnıı Avusturya 
1 Peıeta !ispanya) 
1 Rayşmarı. ıAtmanvı 
ı Zlotl Lehistan 
1 Penıö Macaristan 

Ley fRomınva 
O Dlaar YuıcMJovyal 
ı Çevoneç Sevytt 

AltJD 
Mecidiye 
8antaot 

Borsa 
hartcı 

'°•hvllleı 
lstftru ttihlll "vadeli 
Otiyuau muvabade 
ltramlyell demil)olu 
lstanbul tramvay $lrk~ett 
Rıhtı8' Dolı ve Antr 
lstanbul anou!m sn Sr. 

Hl••• -n•etırı 

1: bankası 
'Osmanlı hanlcnı 

Ve gelen metrdote'e emir veri- IP------. .... ----r 
-~ Ha.: ..... l»ir tarla llyleJlaiı. Şa 

lmlaldanmmn puı açallla •• 
Oalar, eneli aa aa gtlldaJer. 

tıdra .e,leclijimi laDDettils •• 
-. -.rmclald cidcliyeti ..... ..... ..,....,. ........ . 
GlatUJenleld ....... ...... .... 

kaili .... .. 
RMlm en hazin, en sirJeaak 
~-•.Wyodaıdı Ye 11İba,.t1 

)üçestnde vardır bir poar 
/·'1') &11111Bı dClfmanlar pazarlık boar 
G"'!"W~ld olan 



c.a.tnnlmde çılıaft ~·• •• reıl111l .. rtn bütıı.. haklan mahfuzdur 

Gueteye gönderilecek mektup ların üzerine idare içln5e ( tdare ) yaı:ıya 
alt ~e ( Yaıı ) l~aretl kon imalıdı r. 

Baaı..,ayaa .,.,ı.tuplann laduind.a, luymetl mukadclereaı. m•kluplare lcoftuhD11f panlana 
b,.bolmauftclaa •e düılann mGnderlcatında" idare m .. 'ol delildir. 

basan kuvvet şurubu 
...,,,--- . ! 

J•13-J{W§IA'}•ll (Pf"1JO!NI °"9üriilı-... hatt""tuınde . 

VCRElıfLİLCRE, $1RACALll.AlfA, llrYIE 
V[ KEllll( ZAYIFl.IKl.A/lf//'114, NA/flll.I 

'IE SVT YllfEll 1'14Dllfl.All•. {OCLIJUA
IUN 8iİYiİlfESİNr, ICE/tflK lf/Rtl(LIKI"' 
RiNA . HASTAtllf/JAM KALKANl.AlfA e 

= S A VISI HE~ YE~DE & KU~UŞ -

MATBA A V E İDAREHANE: 
tST A!\Rlı1., Babıali, Ankara CJ'ddeslnde • VA KIT "ıTRDl1 

• 

.. ~ 
T .. ı. 1970 ( lt:'ARE iŞLERi) 1971 ( YAZI İŞLERi) T<'lırafı VAKiT, -t~ kul"' 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zafı udlil;; 
kansızlık, romatizma, sıraca , kemik, damar, göğüs, ad lat 
iktıdar, verem, si_rıir hasta1ık 1arına gayet nafidir. Çocuk ' 
büyükler her mevsimde istimal edebilirler . 

OOl<TORLARA SORUNtJZ • 
aAt 9R: ı t'.AL Ş IN 

11 OMP R İ M EZ, KA~E . TOZ VE G R ANÜLE 

Günde 3 gdef yaho t 3 kiJfİH :ı 
... ocuhlara nı:stf. 

. iLAN A 
lskenderıyc 'de vefat eden Hacı ııJ 

tülfettah Pa~a ZC\'CCSİ Gülf edan ı.Js. 
m:ıhallcfocı hakkında göriışühnek 
hem.-ire:;i Azize I ! anımın veya Ss 
nin Galata'da Mincrva hanında ur• numaralarda Sa!Ahanin beye ın 
etmesi rica olunur. • ............................... fs~i.TN;i"f~7iiiii .. ·;,;in ôı·K] j .isi [Ü. Ü f f ı in ô f Ki·; .. 

i 188~ olr tes ıs ml ılıııi~tir ~ lo~onta fiHZİOO ve Hile Dons Salonu YENi FORDSON TRAKTÖRÜ '~SERMA YESt 30 000,000 FRANK,-

İçin mümessil arıyoruz. 

Bu iEklif srzi alAkadar eder mi . 

Yeni F ordson traktörünün sabı sistemi, zürai 

makinelerinde iyi münasebeti bulunan bayilerle kuvvei 

muharrike tevlit eden zürai makinelerinin inkişafile 

alakadar olanlar için tekemmül etmit yeni Fordson 

traktörlerinin satışını doğrudan doğruya mümessillere 

tevdi edilmediği mıntakalarda çok karl ı bir sabayı 

faaliyet arzetmektedir. 

Fazla tafsilAt içın ı.irdeki adrese yazılmasa : 

FORD FREEPORT IST ANBUL 

i Merkez• umumı. lıt11nbul 

iTürkiye şubeleri~ 
: Galata, t~tanbul, lzmir, S:ımbun, !f 
~ = 

Adana, mersin. 1 
tunansu.ın ~ubelerı :: . -

~ SeH\nik, Atina. Kavala E 
! •fer cürlli banka muamelAtı =-== :1 
~ ıtihar mektuplarL her nevı akç fi 
! üzerinden hesabatı cariye, çek ~ 
!i muıımelAtı . ~ ,. n 
;:mmm::m:c::uı:::ı::::m::ııııımn::::nıı:::::::. 

.............................. 
! Felemenk .Babı isefit : 
i Bankası i 
• • • Merkez Amisterdam: • Mezun ıe• rnayesi: Fi. • S.000 000 : 

6 Şubat 1930 Perşembe günü akşamı mevsimin en gnıel 
bir müsameresi olmak üzere salonumuzda bir Maskeli 
balo verilecektir. 

Balo için.: 
1 - Duhuliye yoktur. 
2 - Davetiye er meccanidir. 
3 - Maskeli olmıyan giremez. Tanınmıyan maskeler ka

pıda açılacaktır. 
4 - Davetiyeler şahsa mahsus ve hususidir. 
5 - Dübuliye varakaları hergün müdüriyet tarafından tevıi 

olunur. 
Aslen zengin olan müzik bu akşam için bir kat daha 

takviye edilmiştir. Ayrıca varyete numaraları sair eğlenceler. 
Balomuz sabaha kadar neşe içinde geçecektir. Gelmenizi 
tavsiye ederiz. 

Balo için elbise: Kostüm suvaredir. 
Tediye edılm ı ıermayesi: 5,000,000 1 • 

lb•·ı;~~buı şub;:;-
000 f ~c::-:1..- 200,000 L i R A Y 1 

G 1 t K k- p 1 : ~ Tayyare biletimi Karaköyde Bursa Hanı kapısındaki 
• a a a ara oy a as • ~ G z t 5 t 
• T l· B v l 3711115 • ( U G U R L U M. A 1 G Ş E N D E N ) i 
1 

e · eyog u ... • 5 _ alarak kazandım. Ve ( M. GAZ l ) kahvesinin tecrübesi hedi-
• stanbul talz şubesz : m:::::~==· yeten verildiğini haber aldım. ZAFER ~ ..-
: • ::A 
• Istanbul Alalemci Han • 
i Tel: lstanbW 569170 i Emvali metrüke müdüriyetinden 
i Her ::'"k;!i:k ... k.:ı~~m.ıatı i Satılık nısıf hane hissesi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··•••••••••••••••••••••••••••• ~yo~unda HUseyinağa mahalle~nde Sa~ağaa ceda Zilia ~ 
kağında atik 55 cedit 69 numaralı maa dilkkin hanenin HHiııfr 
ait nısaf hissesinin bedeli dört taksitte ödenmek üzere bazi;J 
ait nısıf hissesi 680 lira bedeli muhammen ile 20 - 2 - 930 taribil 
m'jsadif perşembe günü saat 14 te müzayedei aleniyesi muk~ 
dir. Taliplerin % 7,50 hesabile teminat makbuzlarile lstanbul 'il' 

Istanbul 
73 Sandık 

2 " 
1 " 1 " 2 " 19 " 1 " 7 Kap 
1 Balya 
1 Sandık 

1 " 
1 ,. 
1 ,, 
1 ,, 
1 " 2 

" 4 ,, 
3 

" 6 
" 3 " 1 
" 1 .. 

Marka No. 

o o 
TYCl.2 
C A 1 
1 K H C 
MB 

FB 
CM 567 
P H C O 
AS 58 
H B 3 
C R 2568 
EH C H3 
Adres 7 
D 332 
8 A 764 
HM 54 

~~~ 213-16 
TM F 2228-30 
L M D 3219 :l4 
J M c 48841 
AFCY 
o 

ithalat gümrüğünden: 
Kilo Vapur 
2958 Çekumuviç MamuJi şeker 
443 Patris Pamuk mensucat 
640 Sardunya Demir kasa 
82 Niıea Adi pencere camı 
46 ,, Demir çivi 

690 Simeramis Ağaç kürek sapı 
140 Albanya Kıl ve ot fırça 
362 ,, Ağaç bilardo ve aksamı 
137 Adırya Müstamel elb se 

1 ;600 Anduluzıa Asbestos mamu atı 
11 ,, Demir ve pırinç mamulatı 

570 ,. Alektirik ampulu 
120 ,, Miistamel marangoz alab 

51 IAmartin Sebze konservesi 
20 Andırya Maden kömiirü 

100 Polak MUstamel çadır 

351 Andırus Pamuk mensucat 
451 Seofolis ,, ,, 

903 " " " 
351 O Suni ipek ip 'iği 

96 O Demir çekiç 
1; 970 O Güm üt tepsi 

O l; 870 O ,, çatal 
3 ,, Adres 65 20 O Fotoğraf camı 

1 ,, T 628 36 O Rugan deri 
1 ,, A S K M 5937 93 O Vidala demir çi• 
1 ,, C F 1973 22 Lavanta Demir çivi 
1 ,, n a O 22 Simıramis ,, ,, • 
1 Çuval A C H F O 69 Teodora Kına 

Ballda muharrer 28 kalem eşya 9 - 2 - 930 tarihinden itibil ren İstanbul ithalat gümr6ğii sattı 
anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

emlak müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Büyük T avvare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

1 l Şubat 1~30 
Keş delt\r; \'il:iycı, ~ ... ı , ı·ernaueti, Defterdarlık, tş, 

Ziraat vt> o~uıa ı ı lı banka ları 111urakipleri ve hal~ 
lmzııruıı<l.a yapılır. 

. Bt'Yl'h lh BA,11 YE 30.000 LIRAlllR 
Her kP~i <le<l t> ~:ık.arı numaralar tekrar dolaba 

Devlet Demir yolları ve Li"' 
manları ~muml idaresinden:~ 

60 takım makas ile on bir gün kapalı zarfla münakasaya ~ 
muttur. Münakasa 8 mart 930 cumartesi gilnü saat on b f 
Ankarada Devlet demir yolJarı idaresinde yapılacaktır. Müııak•~ 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat! eıeı1 
aynı günde saat on dört buçuğa kadar komisyona "eroı aıJı" 
lazımdır. Ta ipler münakasa şartnamelerini 25 yirmi bet lira oırJ"" 
bilinde Ankara malzeme dairesinden ve lstanbulda Hayd• , 
mağazas:ııdan ted~rik edi 1ebilir. et 

M ' Refı' k A. b"'1 1 es ul müaür : r-

--------------------------·--------------------------------------------· •' 

Matbaamız ''Hızır,,la mücehhezdi~ 
Tamanıen memleket yapısıdır. Resmen kabul rcl'lıniştir. ~lemlt·ketimiz<le geçen sene kurtar<lığı servet iki milyon l ı rayı ıuüteca''jzJıt• 

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


