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Cumartesi 

1 
2 ~ ay } 1930 

Şubat 

Bu numaranın kur' 
ası 12 şubatta çekile-

f I~ 00~ 

cek , ertesi 13 şubat 
nüshamızda ilan edilecektir. J 

Yerli Malı Kullanmak Çıkı ık Devrine Avdet Etmek Değıldir 

Feriha Tevfik H. 
ve Avrupa Güzeli 

1929 güzellik kıraliçası Yunan güzeli
nin intihabından dolayı müteessirdir 
Feriha El. kadın gibi süslenen erkeklerden 
hoşlEnmzyor, kadznda fazla tuvalet ve fazla 

makiyajzn aleyhinde söylüyor 

Feriha Tevfik H. 

Modada Erme
ni mektebi kar
şısnda büyükçe 
bir ev.. Kapıyı 
ihtiyar ve şiş

man bir kadın 
açb.. Bir mer
diven .• Bir sofa 
geçtim .•• Bir 
merdiven da -
ha ..• 1929 gü
zellik kıraliça
sile oda kapı
oında karşılaı
bm. 

Birer şezlonga 
oturduk • ~e 
konuşmıya baş
ladık .. 

« - Yunan 
gtlzellik kırah
çasının Avru
pa güzeli inti
bahına ne der
siniz ? 
- Bizim kıra

lıçanın maglii
biyetine çok mü
teessirim. Ma
demki Türki
yeyi temsil et-
mek üzere gitti 

Yunan güzeli 
İstanbulda doğ

muş imiş! 
Haber alıyoruz ki Pariate 

yapılan güzellik milsabaka
sını kazanan Yunan giizeli 
esas itibarile Atinalı filin 
değil, İstanbulludur; sonra
dan gidip Atinada yerleş
miştir. 

Vafyadaki aileti fıtan
bulda evvelce Fenerde otu
ran bir aile imiı ki bu aile
nin bir kısmı da İmıirde 
bul un urlar mış. 
Eğer bu Rum kızı hakı

katen gtlzclse, bu güzelli
ğini bır parça da şehrimi
ze mi medyun, ne dersiniz? 

Gazi Hı. 
Ankarada müzeyi ve 
Türk ocagznı teşrif 

ettiler · 
Rei~ic1mhur Hz. evvelki &k-

§am Ankarada Etnografya mü
zesini zıyaret ve teşhir edilen 
eski ve )'.eni Tllrk eserlerini ve 
muhtelif Clevir1ere ait yadigarları 
ve bilhassa Ali ar haferiyatından 
çıkan binlerce senelik kafa ke· ı 
mikJerini ve -toprak .munuab 
tetkik buyurmuşlardır. 

Gaıi Hz. eşyanın tasnifindeki 
isabet ve wkuftan, tanzim ve 
!eşhir edilen yadiglrlann ilme 
ıfa edeceği hizmetten takdirle 
babıı buyurmuşlardır. 

Bundan sonra TUrk ocakları 
merkezini teşrif ve son günlerde 
döıenmesi ikmal edilen odaları 
ve salonlan gezmiılerdir. 

Dünkü tasarruf top
lantısı hararetli oldu 

Heyecanlı nutukları dinliyen halk 
ahdüpeyman etti 

-rialkımızı asarruf a ve 
mallar kullanmıya tqvik ıçın 
ıehrimiz milli tasarruf cemiyeti 

tarafından tcrtiJ) edilen ic:tima
ların üçüncüsfi dün İ4 t6 Gala
tasaray lisesi konferans salonun-

Kızdtopırak ccıintıyetıi 

Bu eve kimse girmiyecek ! 
Ve .. benden baş- ~ 
kasını sevmiye-

ceksin .. 

Foto Femlna kazanmalıydı. O 
kaunmadı hiç olmazsa Belçika ve ya Avusturya güzeli kazansaydı 
0 

kadar rnUteessir olmazdım • F ransadaki intihapta klasik zevk 
hakim oldu 

Tiyatroda kendilerine sahnerıin 
elektrik tertibatına ait bazı tec
rübeler yapılmıştır. Binanın pek 
yakın bir zamanda balkın istifa
desine açılab • lecek bir hale gel
miş olmasından dolayı ayrıca 
memnuniyetlerini ifade buyur
muşlardır. 

Bunu sövliyen 18 ya
şında bir talebe evli 
bır kadını öldürdü 
sonı a kendisi de 

intihar etti .. 

« - Sizce giizel kadın tipi nasıl olmalıdır ? 
« - k Kadını gösterecek endamdır. Meseli bir kadının diz

~en yu il~~ kısımlan güzel olabilir. Fakat J>acaktaki bir çirkin· 
lık güze ıgı berbat d 

V d e er. 
k d ücugü~ lgüz~ 01rnıyan bir kadının kafası ve yüz kısmı ne 

a ar Kzed 
1
° ursa olsun güzel sayılmaz. 

« - a ın arın ve k kl . . k d 
nüyorsunuz ? er e erın süslenmelerı ha kında ne Üffi-

4C - Kadında fazla t 1 • • • 
1 
~ 

1 k Ut uva etı anlamam . Kadın ıçın azım o an 
•ey çevi ve m enasip b" b d . · F zı ,. ır e en, az makıya1dır . a a tuva-
let hem sıhhate muzır, hern de .. .. .. .. . k' d " 

k ki . gorunuşu çır ın ır. 
" _ Ya er e erın tuvaletı· 1• • d · · ? 

ı:: 

• 

Ingili _ 
A ·i ismin

de bir Hint
~ı genç, meş· 
nur İngilız 
ınUıesini 
berhava e
diyordu, fa
kat gördü
ler. 

Taf silAt 1111 
(6) ıncı sa
Yıfada oku. 
Yunuıl 

çın ne ersınız 

l Alt tc rafı 6 ıncı ıa) ıf emızdadır J 

üzesinde bomba! 

Britiş mifaeum 

Evvelki gece Kızı !toprakta 
yapılan feci cinayetin tafsilatını 
3 üncil sahifemizde bulacaksınız. CfnayeJln beJbalıi faili Rqat Ef. 

~rıııınıııııııııııı111111111ııııınııı 111111ıııınııırıımıııııırıııııııııunıııııııııı ıııuıııııırıııııııuııııuııııııııııu111111ııııııııııı1111111uıııııuhuııııı~ 

Bir inhidam I avra a a 1 
e J ~ § 

Manısada bir camiin 
mahfili kadınların 
izdıhamından çöktü 

Mamsa, 7 ( Vakıt) - Bugün 
öğle namazında Cesniğir cami
sinin mahfili kadınların izdiha
mından çöktü. Kaz• fecidir. İki kiti 
derhal ölmüıtUr. On beş kiti 
ağır mecruhtur. Hastaneye yab
nlmışlır. Bunlar arasında kadın
lar da vardır. 

Kesik Baş --Bozüyükte müthiş bir 
cinayet 

BozilyOk, 7 ( V 11kıt ) - Kasa
b civannda kafası bıçak a 
k:ıilm iı . göğsü delinmif,parmak-

J do«ranmıt meçhul bir ölil 
arı o • 
bulunmuştur. Tabamyat esnasın-
d cesedin baıı bulunmuıtur. 
r:hkikak devam ediıiyor. 

~ Her gün bir kur'a resine müracaat ediniz. ı 
1 11e, 9 an bır kariimize ou··n 

4 
*ş g 

= ul; at Pazar s 
~ be~ liriJ, dohuz lf ariimize günü tevzi edilen numaralar § 
~ muhtelif hediveJer veri- ~ 
iE üzerinde kur'a çekildi; -

~~~' 00 ' ~ Gazetemizi almak için her 20 ~ 
~ gün verdiğiniz 5 lrnruş ile numaraya beş lira isabet J 
§ size 5 lira kuandırabılecek etti; diğer muhtelif hediye- g 
~ bir kur'a numarası aldığı- ler kazanan numaralar şun- ~ 
5 B !ardır: § 
~ nızı unutmayınız. u numa- ) 

704 
fi 

s ralar V AKIT ın ilk sayıfa-
1128 

3750 5219 W: 
~ sının yukariki sağ köşesin- 5501 1784 § J dedir. 6000 1402 3398 f 
§" Bayrama kadar her gün * § 

I
~ ayni yerde ve her nüsha Yarın da 5 Şubat Pazar §_=;:,.g 

için ayrı ayrı olmak üzere günü tevıi edilen numaralar == 
\ neşroiunacak olan bu nu- üzerinde kur'a çekiıecek, B 
ıg marayı iyi saklayınız ve ge- neticesi öbiir günkü nüsha- 3 
€ mızda i:an olunacaktır. He- E. 
~ ne her gün gazetemizde diye kazananlar mükafatla- ~ e kazandıkları ilan olunan nu- E! 
= nnı almak üzere her gün 5 
~ maraları tetkik tıderek ken- saat beşten yediye kadar ~ 
~ di numaranıza bir ikramiye idarehanemize müracaat e- § 
§ isabet ederse V AKIT ida- de bilirler. § =· -i!iıııuııııııuuııııııııııııı111ıııııııııııııı111111111 ıııııııııııı1111111nıııııuı11mııııııuııııııuuııııııııııuııııııııııııııııııııuıııuııııııııu11111111ıııımııi 
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u.ı yapılrııuştır. 

Daha 12 den it 1tareR halk, 
crddeyı dolduran büyuk kitleler 
ha.inde Galntasuıty lisesine akı
}Or, ve polisler ıntizamın teminine 
~al ışıy arlardı . 14 te b iiyük salon 
dolmcş ve kapı ar kapanmıştır. 

I 
ı 

V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri 
ı~a ı eı l ı r : 

·raburcu! 

Salonun önü:ıdc y( rli maııar

dnn mürekkep küç k ltir ke elıı.
siyon yapı l mıştı. 

İçtrmn baş angıcında cvvelfı 
iş bankasının Amerikncla1t ıretirt
t ığ , k üçük bır çocuğun nııusıl 
tasarrufa alıştm ldığırı gösteren 
bir fılim gösterildi. Sonra Dariil
Nnun iktısat mtidcrris Mönir 
Bey ta ra mdan tasarruf hakkın
da güu l bır hasbıhal yııpıldı. 

Münir B. bu has ı hl'ltincie ez 
cümle şu söz!erı abylcti i: 

- Halkımızın ckacrmin fakir 
olduğu bi r hakikattır. Zer.ri• 
olmal< için esas, çahşmak ve ta
sarruftur. Tasarruf h ır fazilettir 
Fakat orta halli ıuufta e'.usa. 
Çünkü o bu la1arruf• çele f eft
karhkla yapacaktır. Mitld•erm 
refahı, halkın zengin o'ması 
ile kabildir. Bu da çahşmak Ye 
tasarrufla olur. Bunun bftyOk 
şartlarından biri de kendi ınal
larımı:ıın kullanılmasıdır. 

Münir Beyin tiddetle ıııHcışla
nan bu nutkundan ıonra C.H.F. 
erkanından Cevdet Kerim Bey 
kürsüye gelerek inknibıa ltir ta
rihçesini yaptı ve: 

- Cümhuriyet hftkfımeti Lo
zan sulbnamesi ile bu memlekti 
badireden kurtardıktan sonra 
bu şekilde feyizli faaliyetlere 
boşlarken bu faalıyette milleti 
manen ve madaeten kendisine 
zahir kılmak istemit Ye ıkhaaai 
bir cıhet açmıştır. lu aef erher
liğin adı da milli tasarruf ve 
iktısatbr.. Cevdet B. taaarT11fta
kı ulvi gaye yi ani tlıkta11 ıoara 

yerli malların ink işafı gayesin
den bahsetmiş, ve en ehemmi
yetsiz birşeyin b ıle ipticai hile 
olsa muhakkak yerli •a•u!ittaa 
tedarikini işaret ederek : 

- Buna mnefi sıfatt.r İ••t 
eden bazı bedbahtlar ltul.mabi
lir. Bu hareket hiç bir zamaft 
ne hariç emtaaya karşı hoykot 
ve ne de b ir arkadatı•mn de
diği gibi, Hindistaıtdalri çıkrık 
senayiine avdettir. Bu mllkaadeı 
bir duygudur . Fakir Türk ye 
dünya pazarlarında iaiP elmuı 
bir müşteri idi. Artık hu lıal 

böyle d evam etmiyeccktir. Yerl i 
- ; ! 

İngiliz ve Amerika gemileri ne 
miktar azaltılacakmıı? 

Londra, 6 (A.A) - M. Stimıon neşretmiş olduğu bir beyanna
mede eiyor ki: "İnriltcre ile bcrahu bütün harp ıemileri sınıfla· 
rıula ltahri hir tearlül tesisi hususunu nazarı itibar• ahlık. 
Zırhlılar mi tarını tenkis etmek suretile İngiliz ve Amerika" file
ları arası11da 1930 sene.si yerine 19.31 senesinde müsavat husule 
rehrmefi aeı piş eyledik. İngilizler için i:ıer biri bin ton hac•ı1ttle 
ve 8 pusluk toplarla mücehbcr; 15 kruvazör ve Amerika i~İft ay1ti 
hacimde ve ayni teslıhata malik 18 kruvaz.ör teklif ediyoruz. Fa
kat, eaRa .klçftk kruvaıörler için İnrilterenin 42 bin ton fazla hakka 
.... ip el111Hıft1 kabul cdıyoruz. Bundan başka İngiltere ile Ame· 
rika aya.i lnciaıntıe ve tamamen yekdiğerine müsavi kruvaılir filo
Jarı bulundurmak hakkına malık olacaklardır. Tayyare ıemilerile 
terpit• muhrip.eri için de Amcrık~ ıle lnıiltere arasında toatiil 
csasuu kal.ul cdiyeruz. 

Ta .. tellıtaair lere ıeti11ce: Bu11tarıll İ!tia'9i hacimleri yekununu• 
•l•kl11 eltiuiu kadar az olmasını arzu ediyoruz. Bahri konfe
n•ıta AHtr lıtahtnall 5 aev!etin kabulü taktirindt tabtelbahirleria 
klttiy.. Kıaaına ıwem11u1tiyetle •uvaf ak at edecejiz. Fak at herhalde 
Uılatei .. •lılİli•rİ• ile.ret ıemileriııte karşı diier harp ıemileri•İa talti 
ehl..ıdarı lııey11elmilel alıklma ta'9i olmalarııtı istiyoruz. Amerika 
tarafın .. a11 Japonyaya yapılan teklif bütiln harp gemileri sınıftan 
için ayni niıhette değildir. Meseleleri biz:m m,selelcrimize doğrudan 
doğruya hajiı elmıyan Fransızlarla İtalyanlara hiç bir tekhfte bulun
macilık. Fakat, enlann meselelerinia halledilmesi vftcud.a ıetirilmeai 
11ta~ ap ola1t ıti1lfın tahakkuk etmesi için esasdır. 

Le11tlra, ' (A.A) - Akıam üstü heşrolunan l>ir teblirde ıöyle 
deniyor: Bahri koııferan ~ıft birinci komitesi bahri teslıhatın tahdidi 
lıakkındalei illi ıtevi sistemİll arasını hulmak imlcinı111 tetkike 

ı.-.la•19•r. 
1 ------------------~_,,.---............ ---------------

Makdonalt ümitvar! 
Lendra' 6 (A.A) - M. Mak

Denalt, kadın sulh teşkilatı n1ü
•eseilleriae ilen z konferasumı 
Sulh yolanea mOhnn bir mer
hale teşkil ettifini ve bunu ta
ki,. etlccek konferanslarııt daha 
iyı atnceler verecejj1tde1t ft•itvar 
oltlupnu ltcyan etmittir. 

Bir ziyaret .. 
Londra, 6 (A.A) - M. Tardyö 

yarın Pariıe avdet etmezden 
evvel M. Makdonaldı ziyaret 
edecektir. 

..... s:wıu .... , t a 

•ali• Ye mtni tasarruf bizim 
içi" eR hay aM ltir şey olsun ..• 
U21aia ıitmej"e haeet yok Ya
hum vatandaşlarınnzın harak!
tmı tetkik ve taklit edelim .. 

Hararette alkıtlanall bu söz
lere• aeıtra hatip herkesin ta
aarruf cemiydiıte aza kaydolun
masını tavsiye etmiş ve hazır 

bu'unaıtlar da huna ve yer ı i mal 
kalta11acaiına ahdüpeyınaft eyle-

Hiyaneti vatani
ye ile ittiham ! 
Petaver, ' ( A.A. ) - Afıa

niıtan kırah hiyaneti Yataniye 
ile ittiham edilmekte olaa mira 
lay Mahmut Sami ile Muha•n•et 
Vali hanı mut.akeae et.11ek llııe
re hu•uıi bir mahkeme letkil 
etmittir. Muhammet Vali haa 
Ema11ullah. :hatull Avrupa ıeya-
1hatı esnasında niyabtti 11Jtaıııat
ta bulunmuştu. 

V akıt - Bu 111iralay Maa•ut 
Samı vaktile Osmanh erdusurıda 
bulunmuş ve sonra Afıuista .. a 
fiderek Harbiye lftekteei mQ

dflrlilğQne tayilt edilmit ltir Bai
clathdır. 

Hareklbıtdaki yohta~11k .,.. 
uyrumsur.luk clolayı•Ue Mtıteatlflit 
tlefalar İfİRt.lea çılr.rılwt" eı.. 
bu adam, ıonrad•• eelci kırala 
hutöl ederek tekrar hmaete 
girmeie mu~affak ol•afta. 

Bu defa da hiya&eti vata1tiye 
ile ittiham eclilecefi a11Jaıılıyor. 

11· ın tefrika§.: Si 

cak üzerinde ytirftyea '9u:-tı11kft 
kadını bir iki asır sonra me_.a 
kol i eksiyonlarında ı~yretlecek 
ahllfımız bu can~az ~ ıyafeti1tia 
önünde aynı kahkahalan kopa
racaklardır.» 

"Ba'dırlaruu ·çok sevdiği11iz bir 
kadmın siıe heyecanlar veren 
bu güzel uzuvl arını kclft nazar
ların içlerini çeke çeke seyret
tiklerine razı mısını7. ? Ah. hayır 
de~i siniz .. Hiç cleğilsin ·z .. Fakat 
kadın ıizin dciil meda111a emir
beridir.11 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
kaldıran cinsi IAtif yahuz bu 
m\ist !bidın çok muti bir esiridir. 
Moda isterse Havva kızlarına 
yazın taş kızgınhğında kürk 
giydırir tabuını zcmlııerid~ 
yalın kat tüller ıçinde ıezdirir. 
Sırık hama arı :g ibi enselerinı tıraş 
ettirt ir . Kaşların ı yoldurtur. 
Ku aklarını dudakl arını ga ibıtr
daya boyatır .. Sokaga dansöz
ler gibi kısa ropla r ı çindc çıkar-
tır. O n iki san timh k ökçe üze
r inde yürütür . loyunlarına 
kedılere yc:ırc;~acak türli hew
cuklar geç'rtir .. ,, 

" Zengin fakir onun bütün 
haraçğüzarları namakul is rafa
tına karşı hemen cüzdan larını 
açmak mecburiyetindedirle r .. 

"Hiç kimse için istisna, insaf 
bı lcıeı .. Beyendiği rcnıe he men 
bo) anmalı, cmre ttı ai şek .e der-

ltal l'irmelidir.. Bazen güzeli 
çfrkin, çirkini gtıdübet yapar.,, 

c< Meda1tı1' biçimsizlik gara
bctlerine yavaf yavaş göz alış

kınlıjıle tehamnıül edebiliyoruz. 
Asırluelan heri bu müstebidin 
medenileri ne gülünç kıyafetlere 
soktugunu moda kolleksiyonla
rını tet\< ikle anlıya bilirsiniz. Bir 
arftPl yerleri slipüreft uzun etek
ler, kadınları balona çeviren 
malakoflar, kıç üstünde hamal 
HMerlcrini a1ttlıran turnürler, 
Uirltl çiçekler, tüylerle kabarmış 
leylek yuvası şapkaıar .. 

"Biz şimdi bunları görünce tu
haflıklarına gülmekten kendimizi 
alamıyoruz. Fakat zamanlarında 
bu şekilleri beyenmiyenler be
dıi histen mahıum sayılırlardı. 
Kuyruklarını sansara kaptırmıı 
tepeli tavuklar iibi iki açık ba-

"Moda kadını bazı bazı özetin
de umumun temaşa hakkı olan 
b ir tablo gibi bir heykel l'İbi 
bedii manzaralar ıırasııta ıeçi
riyor ... Belki bir asır sünnede11. 
elbise külfetindel'l te111a11tile te
cerrütle Parisin LükseM-urı 111ft
zesindeki ( Salsmbo ) lıey1'cli 
gibi tabii ur} ani Ha meydana 
çıkacak ve seyri zevçten başka 
herkes için de bedava olacak, 
lügatlerde hiç Lir ifade kuv
veti kalmıyan hayasızlık kelime
si üzerindeki beyhude şamatalar 
temamile susacaktır .. . ,, 

"Sıkı !mak h ssile ma.iil ka 'an 

Ed&"ar Kinenin . 
yerıne ... 

Tulon, e ( A. A) - Ernest 
RöftaR kruvaıörft mektep gemısı 
haline ifra( edilecek , ve Edıar 
Kinenİll talel,e ve zahitleri bu 
l'emiye yerlettirifeceidir . 

Yıznanistanda zelzele 
Atiaa, 7 ( A.A ) - Psara ve 

A11tipsara . adalarında zelzele ol
muı ahali araaıaaa panik zuhur 
et.iftir. 

Set den yıktlan evleri 
yapmak için ... 

Aakara, ' ( A. A ) - Kayse
ri&ia S.netlall, Akkışı nahiye
lerinİll lna köylerinde seyllp ve 
tlelutiea yılulaa eYleriıt t~krar 

yapılauı i9ita Hffaliahmer tara
fıa.ı.a a.· lta91aa 50 lira kısmen 
yıkıla• ar i~i11. ev 9atına 25 lira 
veriimittir . Bu auretle yapılan 
yardım yek6nu 3,500 hraya 
eatij' olm•ktathr . 

lngiltere ile M zszr 
arasznda 

Kahire, 7 (A.A) - Meb'usan 
meetiıi hO"tımete lngiltere ile ı -ir mualıee.a akdi itin müzake
ratta ltu uamak lzere •ezuniyct 
••naiftir. 

lskonlo [;atları 
Leaera , 9 ( A . A) - lnıiltere 

9aakaaı iıkeato fiahl'lı yuzde 
5 left 4,5 a indirınittir. 

Diiıi matbaamıza bır Ha
nım geldı. Is ninin Meli 1at 
olduğnnu ve Ayasofya polis 
merkezi mürettebatından 
Necmettin Ziya Efendinin 
refikası bu 'unduğunu söyJi · 
yen bu Hanım , b ir müddet· 
tenberi rahats ız olan ve üç 
ıün evvel İstanbul Guraba 
hastanesıne yatırılan koca· 
sının o hastaneden hasta 
hasta taburcu edilmesinden 
şikaye t etmektedir. 

ifadesine göre dün koca· 
sını hastanede ziyaret et· 
miye giden Melahat Hanım 
beraberinde bir de fıran· 
cala götürmüştür. Kapıcı 
bu fırancalanın hastaneye 
sokulmasına müsaade etme· 
miş; fakat Necmettin Efen· 
di, ekmek yemesine müsaa
de edildiği için fırancalaya 
da müsaadede mabr~ı ol
madığını ileri sürmüştü· •. 

Anlaşılan bu talep bir 
münakaşaya yol açmış ve me
sele doktorlara aksetmiştir. 

Neticede doktorlar hiddet· 
lenerek Necmettin Efendiyi 
hastaneden çıkarmışlardır. 

Bu şikAyet üzerine malu
matına müracaat ettiğimiz 
hastane doktorlarından Sait 
Bey, bize bu adamın terbi
yesızlik ettiği için taburcu 
edildiğini söyledi. 

Her hangi bir meseleye 
itiraz ettiği, hatta bir parça 
hu çınlak ettiği için zavallı 
bir hastayı bir Guraba has
tanesinden knpıdışarı etmek 
doğru mudur. sormak isteriz. 

-----=-==:::ıı:::=============~============~ 

1ttttıı"""'~ (Vakıt)ın yeni tefrikaları ~ııııııuıııuı 

Montekarlo rezale 
Yakında okuyucularım•za fevkalade 

m~raklı veni bir tefrika takdim edeceğiz. 
lu yeai tefrika "Mentekarlo,, ya kumarbaz kıyafetinde giden 
ltir •ulııarririR uzuıt tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat
leri tasvir etMektedir. Bu muharrir " Montekarlo ,, da intıhar 
ettikte• ıeua lnırtan mıt olan bir adamın yardımı ile bu 
yltraek Avrupa sef alethaneainin en gizli rezaletlerini ortaya 
tı&t•r•tya •uYaff a'k olmuı ve bunları olduğu gibi de 
Y•-fttr. 

(Moııteka.rlo) 1110111 ne de-
ınek oldu~unu anlaımak is
yetlııler mutlaka bu tefıri.- I 
kanuzı okumahdıı.t.. J 

"'""'''ili HIU""1llı 11111111 1ıııınHt ıı11 Jt~ll~l~ımııııııııııııııı ııı~lllllllllU11111ıııtıııııı11 ııııııııııııııı1111mııııııı ıııııı11ııı~ 

••h~faıaklrtara fU - Hakiki edep ve edebiyatt• 
lecelctir. 11 ... tutunmıyanların edepsizlikte rıı~; 

" Vtkut 'arı•ızea taşıdığımız vaffak o!acnklarından emin tOl; 
iter uz6Y haftc:uı euridir. Bundan sin'? 
11e ıne, Re bize k imseye bir - Hemen he men ... 
ı.ieap tenccölıt chne:ı: . Allah - Bu i ddiayı ne itibari' 
ayıtt fey yaratır mı ? Günaha öne sürüyorsun ? 
giriyorıuwuz lı>u Lı.üfl\ rsür. İst ii- _ Bunu bizden evvel dene' 
far e.liniz .. ,, ret 

yenle r oldu.. Eserlerine ga 
1 

açık atlar koydu lar ve so~'e 
sahifelerini insan çıftchanesıll 
çevirdiler... ? 

- Ey muvaffak o 'dular 111~1 
- Evvela biraz dedı kodu 

İ k Mık.le -iyle gitti. İk ir. 
cidc, ftçüncüee muhurir daha 
açıldı. Ücretler de ona xöre fır
lıyordu. Dii~r gazete•uden faz
la para telrlifatile davetler baş
latlı .. Safelerle herahcr çalışıyor-
JartJı. muvaffak oldu 'a r ... 

- Sonra? 
Cebine tpice para gird iği b·r 

güwee Av11üssellh nefcyle avuç
larnu ıaklatarak haykırdı: 

- Glrdiiıt ınü kardtşim 
Safder. Menfi edebiyatın tali bi 
Re katlar çok.. Evet çokları 

hicaptan soyunmak için i~areti 
bekliyorlar .. 

Spenıerden o:.!rükhayimden 
felsefi, içtimai terbiyevi meka
leler yazıp ta halka okutmağa 

çalışanların l'lkıllarına şa~ayım .. 
- Tuhaf ·öylüyooun .• 
- Netlea? 

- Hiçbirşey... ·~ 
- Bır eseri yaşatmak ' Ji 

yalnız edepsizlik kafi 01'1eıı 
bir uınumhanecinin hatıratıf'f'' 
mühim bir kitap o' urdu ·· ·ıı "sıııı 
bir ed p cinsiyet psi ol0J

5
1 

1 jiı 
d

. e 
bu derecesine eremez ı ·· ih't 
sana kardeşce bir 

085 

ver eceğim ... . 1'•b"1 
- Be da \.'a her şeyı . , 

ederim yalnız nasihat kelı (11 
önünde suratım ekşir.. ; J 

( 8 nıe 
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Pı Tflnkoda kazanan 
• • 1 z n ·nıer ~ 

nasıl sarf ettiler ·, t 

iraya razıy -
Rasim Et.de bir han aldı 

Bir taraftan da ziraatle 111eş9ııl olııyor 
Kara gümrüğe gelmiş~ik, . tra.m- ğı hat•rıma j?'elmczdi. Herkes a ı-

vaydan istemiye ıstemıye ındım. yordu, ben de aldım. 3 bin Jira-

Sıkı bir yağmur yağıyordu ve ya rnzıydım. 12 l>in lira çıkınca 
bu hnva altında tabii çok sevin-

adresi mulum ~ dim. Yalnız ben 
olmıvnn bir ta- 11 değil kardeşim 

r 

lili ~rayıcaktım! 
1
• de onun be.ı 

Kara gümrüğün oğlu da sevindi. 

köprü üstü gibi - Ne vaptı-

Sol f tu af ta ki evde of uran bir çocıık, sağdaki köşkün 
ve kendi l<endinı öldiirau 

ahibe ini ı1ıırdu 

kalabalık çarşı- mz, bir çiçek 
sına daldım. bal.çesi te'sis 

Yerden vıcık ede c eğiniıden 
vıcık su ve ça- bahsedilmişti? 

mur akıyordu. - Yok canım 
Fakat korkum- Çiçek değil, 
da hayli hata meyvacılk yap-

ed i yormuşum ; mağa niyetim 
daha ikinci bir vardı. Fakat son 
soruşumda ad- 7 alılııcrderı kusım Ef. ra bazı müşkü-

resi malum oJmıyan bu taliliden 1 Jatla karşılaştım. lspalyacılık 
haber aldım ve ar.lndım ki pi- 7aten az ticaret bırakır. lstan-
yankoda para kuanmak, kaza- bulda ise meyvaların kıymeti 
nanın bulunduğu semtte meşhur takdir olunmamıştır. Rast gele 
o!ması için birebir geliyormuş.. aatıhr. Bunlardan dolayı sarfma-

Sord1.:ğum dükk~ncı bir tcred- zar ettim. 
dütten sonra : - Ne yaptınız? 

- Ha.. dedi.. asim Ef cn-
diyi mı arıyorsunuz ? Eskiden - Evvela 4000 liraya bir han 
polisti, sonra piyanko vurdu. O aldım. Sonra Erdekle Bandırma 
değil mi? Şimdi burada bazan arasında ziraat yapmağa başla-
beygir üzerinde gezer. Evi şura- dım. BiJahare vakit bulursam 
da yeni yapılan mektebin kar- o arada sulu bir mcyva bahçe-

şısındaki sokakla amma.. bıJ- si de yapmak istiyorum. Orada 
mem d b l b·ı· meyvacılıkta çok kar vardır. ev e u a ı ır misiniz? .. 
Orada bulamazsanız Aloşun Para ile satmayıp köylülerle 

kahvesine de bakınız ! mübadele edilse gene kazanmak 
Denilen yerdelci evin kapısını mümkündür. Eğer çocuğumun 

Çald Al k h mektebı o.masa şimd ye kadar ım ve oşun a vesine 
gitmeden Rasim Efendiyi bu- çoktan orada yerleşirdim. 
~abildım. Rasim Ef. kazanılan paranın 

R em!Ake tahviline pek taraftar 

t h 
8~ hl Ef. 40, 50 yaşında 

a nıın ediJeb·ı· b" . •. t değildir. Çünkü bu •eklin pek 
ı ır ır sıma gus e- -r 

riyor. karlı bir iş olmadığına kani bu-
Biletine 60 b· . lunuyor. · 

b·ı t' b ın Jıra çıkmış ve 
ı e ın eşte biri . Nedense sordum: 

g~ . 1 R . ne sahıp oldu-
u ıç n 8 ım ef B'J t 1 kt d 

12 b' . . endı bu para- - ı e ama a evam edi-
nın ınını almıştır ? 1 yor musunuz 

Söylemek için n d · 
pek taraftar 0~ ense evvela - Evet, dedi. Alıyorum ve 
anlattı: madı. Sonra ekseriyetle de çıkıyor, 30 lira 

Biletime 40 lir~! .. 
Merakı 

T ekirdağında büyük 
bir şarap n1ahzeni 

yapılacak 
Haber aldığıza nazaren müs

kir:t inhisar müdüriyeti Tekir
dagında muazzam bir şarap 
mahzeni inşa ettirmeğe karar 
v~rJ miştir. Bu mahzen bir buçuk 
mı yon kilo h f m"' . şarap mu a azasına 
usaıt butunncaktır . 

= 
tal:bc tarafından bir miisamere 
verı'rnişt· Mü . ır. samereyı mektebin 
kız s"' t 

e ev ı 

• • o e 1 

ütün tafsilat nı neşre • 
ıyortız c· ayet·n 

crşembe ~ünü saat dörttc,beş el silah bo
şan ı, iki dakika geçmeden iki el tabanca 
sesi daha işitildi. 

sını yumruklamıya başladı. Kadmm elleri kanla 
ıslaktı. Bayğm bir lıaJde bağırdl: 

"- Rıza Bey .. Rıza Bey .. Oğlun Reşat kızım 
Feyzaveri öldürdü. Kendisini de vurdu. Mütekait KızılToprakta Kayışdağı caddesinden geçen

1
er 

durdular, Zıver B. yokuşuna yakın evlerde kapılar 
ve pencerelerden helecanlı, helecanlı başlar uzan
dı, herkes biribir ne soruyordu ... 

miralay Ali Rıza Bey o saatte cv
1
min mutfağında 

oğlu Reşat için gülf-.1ç tatlısı hazırlamakta idi. 

OJlunun mektepten gelmesini bekliyordu. ihtiyar 
bu haberi alınca yığıldı kaldı. 

"- Ne oldu acaba? 
Merak uzun sürmedi. Ziver B. yokuşunda 28 

numaralı evden perişan kıyafetli ihtiyar bir kadın 
çıktı. Sa.ç baş karına karışık karşıdaki ev,n kapı

• 

Kadının ağlıyarak anlattığı vak'n üzerine, poli· 
se, hekime müracaat edildi. 

apılan tahkıkata nazaran 
bahriye mıralnyhğından 
mütekait Alı Rıza beym 

oğlu Kabataş l sesi dokuzuncu 
sınıf ta 1ebesınden Reşat perşem
be gunü öğleden sonra kapı 
karşı komşusu olan Feyzaver ha
nımın eviııe gider. 

İçeride yalnız f eyzaver H. ve 
bUyiik annesi Feride H. vardır. 
Feride H. yaşlı bir hanımdır. 
Reşat dvğrudaıı doğruya Fey
zaver H. mm yanına çıkar ve 
ona son defa olarak şunları tek
lifeder: 

" - Benden ba.şka kimseyi 
sevmiyeceksin. Kimseye kapını 
açmıyacaksın.» feyzaver H. bu 

teklife güler ve. 
- Seni se .. ·ıniyorunı ! der. 

ev ik'Ramil • 

1\(Jübadele başnızırah
has11111z şclıri111izdc 
Mübadele komisyonu baş 

murahhasımız Tevfik Kamil Be) 
dünltü trehle 
Ankaradan şeh-
rimize gelmiştir. 

Bir kaç ~-

·~ as • 
Bu söz üzerine Reşat tccavü- müteakip müthiş bir kıskançlık 

ze başlar. kadın e inden kaçar. başlar. . ... 
B"' ·· k 

3 
a irer ve to- Re.şat artık heı·kcsı scvgılısın-

uyu M~me ar Y Fg k t R t 

1 

den kıskarımaHa ve kıskançlığı 
rununa sıper olur. a 8 eşa ' gün geçdi~ çe artmaktadır. Re nt 
kadına b ir tel< me vurur le dm nihayet kardeşini bile kısk!o-
yıkıhr.Bir başka odaya koşar.Reşat' mıya tıaşfamı~tır. 
kapıyı tel·mcler ve alt kıs~m~ Fakat bütün b~nlara mukabil 
parçalar hasıl olan oyuktaıl ıçerı { kadın R~.şada alaka gosterme-
girer... Odada bir boğuşma olur. mekte • yuz vermemektedir. 

Nihayet kadın can havli ile Bırakılan melctup 
kapıyı açar ve dı~arı çıkar. Reşat b~ vak'alar hakkında 
Merdivenden aşağı inmek için babasma bır mektup bırakmış-
koşar. İşte bu esnada Reşat tır. Mektup. R şadm ölümüeden 
t b ker kadma ateş sonra kcndı yatak odasında bu-
n ancasmı çc ' . d lunmuşt ur. Bu n e' tupta : 

eder. Feyzaver H. beş ye~ın en " Babacığım, b r tabanca al-
y.ıralanır meıdivenden aşagı yu- dım, bugiin Feyzavere gidece· 
varlanır ve derhal ~e~at .. eder. ğim. Eğer bana yiiz verirse ne 

İhtiyar kadın gurultuye ko- ala, vermcıse onu öldüreceğim. 
şarsn da Reşat ona da ateş Beni affet bnbacığım demek· 
eder , fakat tutturamaz. tedir. " 

N'hayet Reşat bir kurşun da - = == ~=== 
başına sıkar ve kanlar içinde ena 
merdiven başına yıkı'ır . 

Heşat vak'adan soma tıp 1\ 1 iiddci llll1Ul11l du··n 
faktiltesınc nakledilir. Fakat iki 
saat oııra o da ölür. .A nkaradan geldi 

ıı11/c'~rıın illi ıhçesi : 
d d F 

Ankarad ki m 'iddei umumilcr 
Reşat 18 ) aşın n ır. ayza-

d kursuna İ<-f 
ver H. ~3 ynşın a ve kocalı bir " r 
kadın~'ır. R sat Feyznver H.ı pek müddei umun 
eski z amandaııbcri tanır. De- sı Kenan B. dü 
nelilir ld R şnt Fcyzaver. H. m Ankaradan şeh-
elinde biiyümiiştür. rinıize gelmiştir. 

Reşat, babası ve büyük kar- Kenan B. bir 
dcşi ile bir evde oturmaktndır. 
İki kardeşte Feyziavcr Hanımı 

muh. rrirımize : 

den şehrimiz 

evvel gelen Yu
nan mübadele 
murahhası M. 
Foka sın yeni 
talimat aln1 ık 

1 
sık sık ziyrct ederler. Bu ziya
retler neticesinde doğan netice 

. ome~ eri mezunları terti 
etmışlerdır. Müsamerede temsif. 
ler veri miş ve misafi l . hl r er çay 

ayni zamanda 
son müzakerede 
tarafeynin ihti-

şudur: 

Reşat F eyzavcr Hanıma cara 
gönülden aşık olmuştur. Reşat 
iki buçuk senedir müthiş aşık
tır. Reşnttaki aşk okadar şid
d tlenırki delikanlı kadını nikah
la almıya karar verir. Bu fikrini 

"Sırf ailemi gör
me!< ü er gel
dim. B.r hafta 
kadar knlacn-
ğım, tekrnr An h n n B. 

yerme ı amurla izaz ed'l . 1 · ı mış er-
dır. Talebe tarafından m il 
1 

. d ua m-
erme ve a maksadile verilen 

müsamereler muvaffak vasfı ile 
tavsif edilebilir. 

Resmimiz temsil veren ta· e 
N fıa Fen mektebinde düı. 1 beleri ~östermcktedir. 

laf ettikleri nok· 
talara ait 1 7 J k Ram I B. 
bülasayı göl üzere dün 
Atinaya gideceg• yazı1mıştı. M. 
F o kas dün hareket etmemiştir. 
Gitmek için Atinadan telgraf 

beldemekted;r. 

bir çoklarına anlatır. 
Hatta kadına dn SÖ) ler. bunu 

karaya döneceğim, demiştır. 

Kenan B. firar eden k ptanlar 

hakkındaki suale : 

"Gaıetelerde okudum, Faz.in 

ma ümutım yok,, cevabını ver
miştır. 



4. - V AKIT 8 ~bat 1930 

[ (VAK iT ) iN ŞEHlR HABERLERi ) 
İstanbul meselesi 

-2- Veremle mücadele cemiyeti Feyziati Lisesi . ~~~--~~~~~~ 

1 stanbu ·un geçirmekte olduğu ) k b f f •• d f 
ikbsadi buhranın asıl menbaı insan ığı emiren ir a et e muca e e Maarif yardım 

edecek hariçte ve dahilde vuku bulan eden cemiyet dün kongre aktetti 
siyasi tahavvüllerde bulunmakla Veremle mücadele cemiyeti senelik kongresini dün sabah Türk 
beraber bu günkü liman ahval 

ocağında yapb. 
ve şeraitinin bu husustaki tesir-
lerini inkar etmek de doğru de- Kongreyi ce • 
ğildir. Başta rahbm şirketi, sonra miyet reisi Al~' 
tahmil ve tahliye idaresi olmak Pı. açtı ve kon· 
üzere İstanbul limanındaki ticcari gre riyasetine 

bir azanın inti ·· hareketleri itkal eden bir sürü 
muame'eler bu meyanda birer babını teklif el· 
amil olarak gösterilebilir. Hatta ti. Reyi işari 
Şehremanetinin Anadoludan ge- ile riyasete Be· 
tirilip İstanbul tarikile sevkedilen sim Ömer Pş. 
eşyadan almakta olduğu oktruva intihap olunch:. 
resmi hile liman işlerini sıkan Bundan sonru 
sebepler cüm edndendir, deni e- heyeti idarenin 
bilir. Binaenaleyh 1stanbulun senelik faaliyet 
iktısadi ıstırabım bir dereceye ve hesabat ra · 
kadar hafifletmek için bahsetti- poru okundu. 

Bina bulunduğu tak .. 
dirde on beş yırmı 
güne kadar ders 
ı başlıyacak 

Evelki gün binası ve içerisinde 
bulunan bütün tedris eşyası ya
nan Feyziati Lisesi müdürü Hıfzı 
Tevfik Beyin mektebin müessis
lerinden Kudret Beyle birlikte 
Ankaraya gittikleri ve orada 
Maarif erkanile temas edecekleri 
yazılmıştı. 

Hıfıı Tevfik Bey dün Anka
radan şehrimize dönmüş ve ken
disile görüşen muharririmize şu 
izahatı vermiştir : 

gımız fenabklan ıslah etmek Raporda ce - Ver,.mle mücadele cemrye I ~ongreıi içtima halinde - Mektebimizin bir yangın 
neticesinde kül olması v·e bu se-çaresini aramak ve bulmak la- miyet tarafından neşrolunan şu zevattan terekküp etmiştir. 

ıundır. "yaşamak yolu., isimli mecmua Doktor Kilisli Rıfat, Fazıl 
İstanbul 'limanının kifayetsizli- ile yapılan propagandadan bah- Zeki, Abidin Daver, Agah, Ab

ğine gelince: asma köprüden sedildikten sonra başlıca faali- dülkadir, Kemal Hüseyin Şekip, 
evvel düşünecek ve yapılacak yet şu suretle zikredilmektedir: Habip, Ali Suat, Eıref, Kazım 

bepten sekiz yüze yakın talebe
nin mektepsiz kalması Vekalet 
muhitinde büyük bir teessürle 
karşılanmıştır. Vaki olan temas
larımızda maarif . erkanı ve bil
hassa vekil bey efendi bu tees
sürlerini bize de izhar etmek ve 
azami muavenet vaadetmek lfıt

funda bulundular. 

ıeyler vardır. Meseli şimdiki " Yeni harflerle basılan 500 Nami, Osman Şevki, Ali Paşa, 
Seyriıefain idaresinin önündeki bin rozet dağıttık. Ömer Lfıtfi, Neı'et Osman bey-
nhtımı da Dolma bahçeye ka- Aza adedi 1023 e baliğ ol- lerle Pakize Hanım. 
dar uzatmak, buralarını İstanbul muştur. Bir sene zarfında Eyip Bunlar, aralarından yeni heyeti 

dispanserinde 93 gün konsul- idareyi seçeceklerdir. 
!imanına gelen bdyük gemilerin 
•anaşmalanna ·müsait bir' bale tasyon yapılmış, mükerrer ge- Du·· n gecek1 v 
~ len er dahil olmak üzere 924 yagmur 
\Betirmek, aynı zamanda tahmil 

Maarif vekaleti mektebimizin 
derhal ihyasını ve tedrisata baş

bir bahar gün'/Jnün lamasını istiyor. Bu hususta ve-basta muayane edilmiştir. Bu Enfes 
•e tahliye edikcek etya ıçın gün 385 basta müşahede ve 
depolar inşa etnek hem milm- nezaret altındadır. 405 hastaya 
kün, hem ameli bir tedbirdir. meccanen ilaç verilmiştir. 

Şimdi senede ancak 8 milyon Cemiyet Heyeti vekile kara-
hralık iş yapılan İstanbul lima- rile menafii umumiyeye hadim 
nında umumi harpten evvel 18 cemiyetJer meyanına ithal edil
milyon lıralık iş yapıldığı ista- miştir . .. 
tiatiklerle sabit bir hakikat ol- Bu rapor ve hesap raporunun 
du!:runa göre bu günkü liman okunması... üzerine .. ..mün.a.ka.şaJar .. 
tesisatına munzam olarak mev- başlamıştır. Heyeti idare aza
cut nhbm Dolmababçeye kadar sından Neşet Osman Bey cemi
uzatılırsa liman ihtiyacının uzun yetin varidatının gittikçe azal
ıeneler için fazlası ile temin makta, aza taahhüdabnın tahsil 
edilmiş olacağı tüphesizdir. edilmemekte o duğunu söylemiş, 

Maamafih lstanbula hakikaten - Parasız iş olmıyacağına ka-
niim cemiyet böyle giderse sene 

ınüsteit olduğu inkişafı vermek ortasında infisah eder. Ben bu •c bu beynelmilel Türk lim ıı mnı cemiyet hakkmda bedbinım, de
buhran içinden kurtarmak için miştir. 
bütiln bu tedbirlerden sonra Buna azadan Murat Bey ce
buraaım yeni Türkiyenin ımai vap vermiş, birçok azalar cemi
bir merkezi haline getirmek yetin yqıyacağına kani bulun
llzımdır. du dannı ve cemiyeti yaıatacak• 

İstanbul gerek denizden, ge- lannı söylemişlerdir . Münakaşa· 
rek karadan memieketin hemen Jardan sonra heyeti idare ra
her tarafına en kısa yollarla poru kabul edilmiştir. 
merbut olduğu cihetle istikbalin Bundan sonra bazı takrirler 
en mükemmel bir sanayi mer- "Yerilmiştir. 
kezidir. Bunlarda verem aşısının dis-

Her hangi bir sanat mevzuu pamserde tatbik edilmesine 
bahsoluraa olsun"' İıtanbulda başlanması, senede bir kerre 
kurulacak tesisatı işletmek için mektuplara Verem Mücadele 
ihtiyaç,,. görlllecek Tesait burada Cemiyeti pullarının yapıştırılması 
kolaylıkla dahilden veya hariç- Üsküdarda bir dispanser açıl
ten tedarik olunabilir. ması teklit edılmektedir. Bu 

11k1amında kaletten muavenet göreceğiz. 
Dün sabah enfes bir bahar 

güneşi ve ılık bir hava ile göz- Eğer elde bhe tahsis ediJebiJe-
cek resmi bina bulunsaydı, onlerini açanlar, günün cuma 0

1
-

masından da istifade ederek dan istifade edebilecektik. Fakat 
caddelere dökülmüşlerdi. Palto- buna imkan bulunmadı. Lakin 
lar . erkeklere YC mantolar ""a- Diz bir bina tedarik edebildiği
dınlara ağır geliyordu. Zemheri miz takdirde vekAlet bize biltUn 
fırtınalarının hüküm ıürecegı ders levazımını vermeği vaadet
gönlerde bu bava gayri tabıi miıtir. 
idi. Netekim, şubat içindeki bu • Bu büyük alakaya karşı büyük 
enfes bahar havası, akıam saat bir minnet hissi duymaktayız. 
ona kadar devam etti. Akşam Bir bina bulmağa çalışıyoruz. 
üstüne doğru bulutlanan hava Hatta bu gün avdetimi mütea
gace ona doğru, müthiş bir, yağ- kip birçok yerleri de gittik, 
murla boşandı. gördük. Kuvvetle ümit ediyoruz 

Kandilli rasatanesine telefone ki levazımı maariften alarak on 
ettik: 

- Bu güzel havadan sonra beş, yirmi güne kadar tedrisata 
bu yağmur gayn munta:ıırdı. başlamamız mümkün olacaktır. 

Dediler. Şimdiye kadar tedrisabndaki 
- Y ann hava nasıl olacak ? mükemmeliyet ve idaresindeki 

diye sorduk. ciddiyetle iyi bir nam kazanmış 
- Yarın rüzgar Karayeldir. 

Hava soğuk olacakbr. olan bu irfan ocağına maarif 
Cevabını verdiler. vekilimizin gösterdiği bu alakayı 
- Kar ihtimali var mı? Bu- biz de takdirle karşılıyoruz. 

günkü ilmin z, aletleriniz kaç 
gün ıçın kar yağmıyacağını 
bize garanti edebilir. 

- Beş, altı gün için kar ih
timali yoktur? 

Y eıilköy rasat merkezi nö
betçi memuru da havadaki bu 
değişikliği gayn muntazır bu
lunduğunu ifade etti. 

800 seyyah geldi 
Dün Adriyatik vapuru i!e 

Amerikadan şehrımize 800 
seyyah g~'miştir. Seyyahlar dün 
otomobiller'e şehri dolaşmışlar 
ve gece Ramazan dolayısı ile 
çok kalaba 1ık olan Şehzade 
başını gezmişlerdır. 

Gece seıerleri Kezalik burada istihsal edile- takrirler heyeti merkeziyeye 
havale edilmi•tir. "VAKiT,, iN TAKVı·Mı· cek her türlü mamulat en az ... 

klllfetle her tarafa gönderile- Makamatı iliyeye tazimat l llo::=-=----==-==-""-""'b=u-1ıe-=c-o ... k-, .... -=.=-
Şirketi hayriye ile Haliç 

Şirketi de ramazan münasebe
tile gece seferleri yapmağa 
başlamışlardır. Şirketi hayriye
nin gec 1 vapurları 10,35 ve 
1,15 te, Haliç vapuruda 1,15 te 
Köprüden kalkmaktadır. 

bilir. Hülisa İstanbul bir sanayi telgraflan çekilmesi de kabul Cumartesi 
merkezi için ne gibi evsaf iktıza edi lmiştlr. jf ~' 
ederse hepsine de fazlası ile Nizamname mucibince Ali Pı., : 

Ömer Liitfı , Behçet, Murat, sahiptir. 
Musa Kazım, Neş' et Osman, Binaenaleyh istihsal mücade-

lesine girmek için hazırlanan Şükrü, Server Kamil beyler 
hüküm et şüphesiz İstanbulun bu kur'a ile heyeti merkeziye aza
tabii vaziyet ve istidatların- lığından çıkanlmışlardır. Müte
dıın azami derecede ve imkln baki yedi aza dais tifa ettiklerin
nispetinde istifade edecektir. Bu den heyeti merkeziyenin yeni
suretle İstanbulda mevcut olan den intihabına geçilmiştir. Reyi 

bazı işler genişliyecek, mevcut ı=h=a=fi=il=e=y=e=n=i =h=e=y=' e=ti=m=e=r=k=e=zi=y=e= 
olmıyan bazı işler yeniden yara
tılmış olacaktır. Aynı zamanda 
hususi sermayelerle teşekkülü 
mümkün olan bir takım işler 
teşvik olunacağı için bu noktai 
nazardan da Banayi sahasında 

yeni inkişaflar görülecektir. Ve 
işle ancak bütün bu tedbirlerden 
sonradır ki İstanbul arzu edilen 
refah ve inkişaf aeviyesine va
rabilir. 

A1elınwt Asan 

Şubat 

1930 RAMAZAN 

'™ 
Gune§ln doğu,u: 7,04 - batı~ : 11,35 

Agın dolu,u : 11,48 - baiı'ı : 6,01 

iftar : 1I,35 imsak : 5 ,24 

Namaz vakitleri 
Sabah Otla lklnd• 

s . .-2 ı2.29 ıs,11 

Aqam 

17.35 

Bugünkü ha va 

Vaıeı 

19,08 

Han ekHrfyetle bulutlv haftf Y•lmW' mah· 
temel rD:tırl • can\Jp •ot•kametlnda mütehav~iı 

Hazin biri rtihaı 
Merhum Seyit Mahmut efendi 

hafidesi ve Mahmut B. kerimesi 
doktor Ali Beyin refikası Feyza 
Aver H. kaza kurşunile feci bir 
surette vefat etmiştir. 

Cenazesi Kızıltoprakta Ziver
bey yokuşunda kain hanelerin
den (bugün) saat onbirde kaldı
rılıp otomobille Beylerbeyine 
naklolunacaktır. 

Allah rahmet eylesin 

StJTUNLARDT' 
.-, SEYAHA 
Nazarlık lazıın 
Bütün tahminlere, l::ütlln 

sat haberlerine, lcadiy 
fetvalarına rağmen, güneş u 
muzdan aynlmıyor. Havai 
değiımez sıfatı hali "güzel,, 
Bademlerin daha dün kapk 
va kupkuru görünen iskele 
rinden kıvrak bir gelin • 
fışkırıyor. Çamlıca, yeşil bir 
altında tazelik ve canlılık d 
Küçük tepeler değil, Mantı• 
nın sonunda ufuklara çok k 
burlu, Utun, esatiri bir b 
van gibi yaslanan keşiş 

sırtında bir avuç kar taşımıY 
Halbuki takvimlerin mini 

sayıfalarında şubatın 7 si ya 
Eski adıyla zemherinin, kar 
şın tam içindeyi2. Ayılann ke 
tabanlarmdan baıka yiyecek b 
1amadıklara bir zamanda, ku 
ların oynaşarak sıçraması 
hafif manasile şaşılacak bir 
disedir. 

Dün tramvaylarm kapısı a 
tı. Sokaklarda ceketli gençl 
ve tayörlü kızlar dolaşıyor 

Parkın kapısı süslü bir arıkov 
gibi işliyordu. Hülisa lıtan 
lun neresine baksanız, baha 
yeni bir şahidiyle harıılaşıyo 
nuz. 

Şehrin surlarından azıcık ı 
rılan insan, tarlalarda ılık 
mayıs manzarası görüyor. E · 
ler boy,anmış, hatta başa 
lanmak istidadını göstermiş. G 
çen sene bu vakitler, o topr 
lar üstünde iki metre kar var 
Hele hayvanlar, sıskalık 
küçülmüş , açlıktan kınl 
Jardı. Yer yüzündeki de· 
liklerle yilkıekliklerin tJ. 
bir tenazurla i:levam eftijini si. 
JerJer. Her inlşın bir yok 
vardır, diyen atalar sözü de 1, 
liba bu tabiat kanununun ma~ 
viyat üzerinde de hüküm sürdt 
ğünü anlatan bir ibret livbl' 
sıdır. Buna bakarak veni ~ 
kanun , değilse bile ~ 
«faraziye» ortaya atılabilir, sat/ 
yoruz: Kış ve souk tidde~ 
olunca, ondan sonraki kış, geçti 
yı 'm zararlarını tazmin eder. 

Sağırların gözlerinde, körle~ 
el ve kulaklarında hassaslık f,t 
lalaşırmış. Bu da acaba yaradt 
lışın bir tazmini midir derıi;J 

Bütün bu güzel havalardl 
benim anlıyamadrğım bir ş~f 
varsa o da tekmil gazeteJitİ' 
"kış geliyor!.,, "sert, amaot' 
günler yaklaşıyor!,, diye bağı!f' 
malarıdır. Canım ne ol1111or? 81' 
rakın zavallı halk ıu güzel, fi 
ılık günlerde biraz geniı nefti 
alsınlar, bir parça paltoları~ 
ağırlığından kurtulsunlar. Tabı~ 
tin cömertliğini kıskanır gilıl 
ne diye halkın keyfini kaçırı1"' 
ruz? Bırakın canım güzel ~ 
güzeldir. Her güzel şey gı 

elbet geçicidir. Ama bütlin. ~ 
vasıflar baykuşluAumuza .,.... 
vermez. 

Yarın tipiler, fırtınalar içİ11~ 
uyanmak endişesile, bugilPr 
nefıs havayl lezzetle içemiyo,,ıl' 
Reva mı bu? ..• 

~~r.:::1:1::::-=::111111111:::~1:10111:: 

il ülff K8~ 
H Her türlü mikroP" 

:

:.l.::·! lardan muarra "i 
saf sütle istihzar dedı 

f! miş unsuru gıda ıt· .. 
ıı •···:::::::::-ı·m::::::::::::::as 



k ı Ddnva hab~rlerl: 

Futbol mü~~bine~o.:. agüze~b~ıoyunu, Cen Tüney 
Sadun Galip bey spor hare- .. 

kab hakkında bir müddetten 30 gün kendi haııne bırakarak Gene boks sahası· 
beri yakıt la neşretmekle oldu- uyuşturduktan sonra, bir kere ? 

b. daha bulab lmekliğimiz ançak na atılacak mı. ium mutalaata uzun ır cevap f J tfu 
veriyor. imza sahibinin futbol tesadü ün veya taliin u na Sabık boks cihan pmpiyoau 
erkan· ı"Je nek sıkı b.ir t.e. m .. ası kaflmış bir hadise olur. Cen Tüneyin tekrar •phney~ 

4"". b J ştc muhtelitlerin idman tarz· 
vardır. «Salahiyettar. ı~ goruş e ablacağı baklcında fİIDd•ye ka· 
gibi çok mütevazi bır ~n~an ~~- ı larma yaptığım en mühim itiraz dar bir çok defalar rivayet 
tında arkadaı 'arımn butun du- araya giren bu büyük fasılalar- çıkarılmıştı. Bu rivayetlerin hiç 
şlincelerini, parlak menşurlardan dan inbias etmektedir. Ben bu biri doğru çıkm&llllftL Bu sefer 
geçirerek, efkin umu~iyeye şekilde takım yetiştirilmiyeceğine çıkanlan rivayet daha kaviye 
.ksettl·rnıektedir. Bu seferkı ten- en samimi bir surette kanüm. b · H b la 1 

enzıyor. a eri panyo gaze-
kidatının üslubu da nez ıh ve Siz de lütfen küçük bir tet- tel eri veriyorlar. 
manbkidir. İşte kendisile meş- kikat yapınız : lngittereden Pa- Geçen kinunuaanfnin 24 üncO 
pi olmamız için kuvvetli bir tagonyaya, Paraguaydan Mozam· akşamı İspanyol boks'6rtl Paolino, 
aebep ve tatlı bir vesile.. bike kadar bizim şekilleri, bi- Cen Tüney ile Nefforkun bir 

Ben bu mufassal yazıdan yal- zim usulleri tatbik eden bir tek sokağında kartılA•nu·l•r. Paolino 
nlz J·kı" noktayı arıyorum. Dig~ er- ) ket b l b·ı· · b · d -... ,.-

meme u a ı ırsenız enı e Cen Tüneye Avrupada iken 
)erinin ya bana taalükü yoktur: karilerinizi de ikna edecek en kendi hakkında ne den 
tu mObim maç dedikodusu, k tı· b" d ı·ı k f t · l f uu uvve ı ır e ı eş e mi§ o uı- ena sözler ıöyledinini sormuş, 
bir muhakeme, ve hakem encü- sunuz "T p a-

li k · üney,, aolinoya cevap ver-
meni gibi.. Yahut çok taa ü Ü ikinci itiraz sebebi olarak mek tenezzülUnde bulunmıya· 
-ardır ama aramızda ihtılaflı ı d b .. ··k b" k .. oyuncu ar an uyu ır ısınının cağını söyleıniıtir. 
değildir: Milliyet kupası gibi. Jik maçları arasında salcatlan- Bunun üzerine gaıebe gelen 
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Dünkü müsabakalar 
Fenerbahçe Perayı ( 2-0 ) yendi 

I 

Bu iki noktadan biri muhtelit- maktan ihtiraz ettiklerini kay- Paolino Cen Tüneyin yUzilne bir 
ıer meselesidir. Ben bu hususta dedebı" l "ırı'm Bunu tabı··ı addet- yu ruk · d. · T b mu nn._ Takıı"m stadyumunda 

Dünkü k01CJdan bır ıntjba 

• m in ırmlf Ve nuey U • VUD 
ki fikirlerimi sarahaten yazmış, mek icap eder. Çünkü mühim ameleye tahammül edemiyerek ve Kadıköyndeki Fenerbahç 

re edilen müsabaka, zevkli ol
muştur. Üsküdar genç oyuncu
larile muvaffak bir oyun göster
miş ve muhtelif kulüplerin en 
iyi uzuvlanndan mürekkep ta
kımdan hiç te geri kalmamıştır. 
Muhtelit takım pek çok gayret 
sarfından ı!Onra penaltıdan ilk 
sayısını kaydetmiş ve oyunun 
bitmesine bir kaç da~ ka kala 
da bir ikinci sayı yapmıştır. 

O yun bu netice ile bitmiştir. ~ 1i 

gördüğüm yanlışlan birer b irer bir maç arefesinde mühim bir mütecavize mukabelede bulun· stadında muhtelif futbul maç
göıtermiye de çalışmıştım. Sa- iki oyuncunun yaralar ması men- muştur. iki pehlivan böylece lan yapılmııtır. 
dun beyin arzusuna tabaan bu sup olduğu takım için bi r mağ- tutuştuktan sonra ıokağı adeta Kadıköyunde Fenerbahçe bi
babsi toplu bir surette blilasa lubiyet mübeşşirid . r. boks sahası haline sokmuılar rinci takımı Pera birinci takımile 
edeceğim. . . .. .. Bunun neticesi olarak sahaya mücade eyi ıeyrı',.·ın toplanan oynamış ve neticede O a kartı 

Muhlell·t ekzerııılerıle bulun k k t d k 1 ..- 2 l l gelmı"-tir çı ma ız ırarm a a an oyun- halk o kadar kalabalık bir bal sayı a ga ıp ,. . 
dünyaca takip olunan bir tek cular hakiki iktidarlarını göstere- kespetmiş ki zabıta yetişerek Fenerbabçe takımı bu maçı, 
gaye vardır: Beynett.eşkilat her cek yerde gelişi güzel bir oyun iki mübarizi ayırmak ihtiyacım AIAettiu, Fikret ve Kadriden 
hangi bir müsabakada şehri aza- oynamakta ve beklenilen neti- duymuşlardır. mahrum olarak oynamıştır. 

i k t kudretle temsil Taksı0mde de muhtelit takım m uvve ve ceyi teminden uzak kalmakta- Bu hadise ilzerine Cen Tilne• ~lecek takımı t efrik ve ih- maçları yapılmıttır. 
sar etmek. Bunun üst tarafı dırlar. Birinci ekserizsin her yin tekrar «ring»e çıkarak evvela İlk maç ikinci kümede en 
li..,_cWr, ıfantasidir. t'ıAfuhtetif k~tr; bv~~~ 1\11. mer- Paelilıo .ile liarp..,.,..ğı tahmin fa-._ ~• .. _l.Oııiıı •btifuıiiil fJ;j.Jt• 
ku lllplere mensup oyunculann kezdedir. o unuyor. :ua r-·-~ ..... .., d 

Burı dan ıoora biriacinkümıeya n 
mensup takımlann muhteliti E b k kOdarla ikinci kllmenin iier aratarında dostluk tesisine ene i ta ımlar meselesinde Zannedildiğine göre TOney ile kuJOplerine mensup oyuncuJard.an 

çalışmak , ikinci sınıf fut- Sadun Bey görmeden, okuma- Paolinonun bu suretle kartılaı· milrekkep ikinci küme muhtelı-
JstanbuJsporla karşılaşmıştır. 

Nubtelit takım, gelen oyuncu
larla sahaya şu ıekilde çıkmııtır: bolculann kendilerinden daha dan, h3ssas bir tadyo cihazı malarına sebebiyet veren ma· ti arasında cereyan etmittir. 

yiibeklerile bir arada veya karşı gibi, yanlış işıttıklerini yan · ız nacerler olmuştur· Şimdiden Takımlar sabaya şu tertipte 
karşıya oymyarak istifade ede- tekrardan başka hiş şey yapma- Tüneyin tekrar «ring •e girdiği çıkımtlardır. 
bilmelerini temine uğraşmak» mışbr. Ayni sözlerin futbol ma- takdirde tampiyooluğu kaybedip J!~~~ <üs~~~!t 
gibi hedeflerin, insani oJsalar hafilinde müstehzi bir tavırla etmiyeceği hakkında bahıılllfa Mehmet Sivas Salt 
bile, ilmi noktai nazardan mev- söylendig-ini ic tmi•tim. Fakat gıritilmektedir. Eier Tüney Mesut Haııı RUstü Om)er Şahap 

T "' filhakika tekrar aaeslcie aYd~t Se,·ım ( :\tobtellt 
zu ile zerre kadar münasebet- sözlerinden bir kısmını söyleme- ederse ancak ıe ecek eylüle urrı Bahr~ecderueyy~~ahmut 
leri yoktur. miş addederek üst tarafını bana doğru bazırlanabileceii de hesap Ferit En,•er Ktmll Ne~et Davut 

BuyUb~g~eye ds~ ~~ ku~birdelli~bibUanmakb~~e:d:il~m:c:k~t!e~d~~~-~~~~=~=~f~~S;e~d:a~tiR~~~~B~.~t~ar~a=h~n=d~a~n:i~d~a~-ii!uhtelitleri çahştırmıya şüphesiz yeni bir münazara usulü müdür? ı Jd ki in k ? 'eldi. Teroilmesinden an aşı ı-zuın vardır. Fakat biz ban- Ben 25 kanunusani tarihli Va- bizim haberimiz yo 
m yoll d B B" d ı orum G a.:..e mna göre buraya gelmek için o· . ~r. •n yürüyoruz? unu kıtta iki aydan beri lstanbula ır e an ıyamıy : eu. • •· k t 
te~ın ıçın hangi Usulleri tatbik ı k M ceğimiz takımları badema fııtbol yol masrafı, vagonli, i ame 
d ? 1 ge me üzere muracaat etmiı heyeti "Bu ı"yı'dir, bu fenadır " masrafı ve ıaire olarak talep e ıyoruz fte itin ruhu ve ayni l b. t k l · · • 

d o an ecne ı a ım arın esamıımı dı"ye bı"r taanı·fe tabı" tutmak k d k ldıgı-na zaman a :ıayıf noktası budur. b · · Be edilen miktar a hm a 8 • 
Futbol heyeti her "lk şu suretıe teı it etmııtım. o- niyetinde midir? Değilse bizzat ~re 6,000 lirayı tec~v~z .. edı-

cumasa, birincı· ve ı·k· a!mkM ı gradski, Viktorya Ziskov, Yugoı- Sadun Bey, Kı"neıtll fıibi, Be~- 5" fi . . b ıkı üç 
ınc e ı B h K ' ı V yordu. Sele enmız g~ 1 

1 d ı um avya, o em yan, mezu , a- radski ~ı"bı", Yugoa •. vya m. i - k oyuncu arın an nı"'teıekkı·ı, do··rt k n .-k •. b. li 1 k bı"r açıaa ugramama uht 1 t u ker, Aris, Levis i. Od ınız Sa- takımlar an bı"•iJll edılecek hiç ın ra ı • m e 
1 çarpııtırıyor E 1 - - f d b" cevabı ret 

kUvvetlenmelerini bizi~ d vve a dun Bey cevabında ne diyor: bir istifademiz olmadığına ne ipu bu ıe er e ız 
menni ettiğimiz ve faka~ ıe- "Muvaffak Bey makalesinde suretle hükmedebil!ro~? J-!a~ilcat vermeğe mecbur kb~~~k. . İşte 
günkü hallerile zayıf, pek za ıuf gelmek için müracaat eden dart ıudur ki, Sadun Beyın ıadılıfaf Lehistan maçlarının ı ayesı .. 

d k Y b k ı M · · d B tt"ğ• b kı Jar M k ı Vakıa L--ka bir milli takım olduklannı a etmederniyece- ._ eş u up ısmı sayıyor u. un- e ı ı u ta 111 ' er ez UG9 

miz ikinci küme takım lan!1n lann içinde hatırımızda kaldığına avrupa ile temas ede ede. bize celbi her vakit, batta bugün 
bu·temsili müsabakalarla, yakın- göre Türk futbolunun istifade nazaran pek yOktd bir telmike bile kabildir. fakat ~ad~n- bey 
dan ve uzaktan, nasıl bir alaka- edebileceği tek bir takım yok- sahip olmuılardır. Onlarla mO· de peklll bılir ki eskı Mıllı ta
ları tasavvur olunabilir? Sonra tur. İsmi sayılan takımlar Bul- sabalra yapmak . ea. ~etli lam kadromuz bugün tamamen 
b f 1 b gar, Sırp, Rumen takımlandır!,, kulüplerimiz irm bile bır istifade deniımı"ıtir. Yapılacak her oyun irinci sını oyuncu ara, irer r- •. 
ay fasıla ile, tahmil edilen bu Bu gibi tahrifata fikir müca- zeminidir. • . yeni oyunculardan mürekkep bir 

delelerinde bilmem cevaz var Sadun Bey m '--'eaının sonunda ilk t rUbe · ol kt heş altı ekzersisten ne gibi .__. J takımın ec ıı aca ır. 
nıüsbct neticeler bekliyebiliriz? mıdır? Bunlar Sırp, Rumen, Bul- bize iki bin lira borç u olmu~a Halbuki gene acı bir tecrübe 

gar takımlandır, öyle mi? Aca· ra., en niçin P?~on~a. mılli ki h ·w w ı Takımda vahdet ve tesanüt mü ba daha geçen sene koca Çekos- ta~ım celbet111edıglmızı aoru- ıöıtermittir er mı ı mag u-
artacak? Teknik kabiliyeti mi l~vakya şampyonu olan Viktorya yor. Filhakika .4)ed111ankya s:; biyet spor hayatımızı esasından 
terekki edecek? Klüple uğra: Zıskov mı Bulgardır? Viyananm h t• d avdet er en sanan bir ıademe oluyor. Bun-
tanlar pekaı~ takdır ederler kı 8 ın en afı dan Lemb • d Sad bey arkada•ım z b" d " en temiz bir profesyonel ekipi Federasyon tar takın ~1 an un Y ı gı ı 
ainıa Yanyana oynıyan futbol- olar k f y k R mımızın o- 6n"-e arkasına bakmadan ten ı a maru a er mi umen- te yapılan ve . uu 

cu ar arasında bile bu kabiliyet- dir? Yoksa birinci ıınıf ~ek .
1 

.1 neticelenen mılll ideli bir zevk addedenler hücum 
lerin · k k k k 1 yenı mesı e Leblil d bul ki d b ın İfafı ancak sı . sı u üplerinden addedilen Bo e- müsabakadan dolayı • er en yesilesi aca ann an elki 
tekrar edilen idmanlar sayesınde myan mı Yugoslavya diyanndan- 1 000 

dolar kadar bır ~~j'I- memnun olurlar. Fakat biz bu 
mümkün olabilmektedir. Vakıa dır? ~ız kalmıfbr· Bunu ta~~ ıçfn tehlikeli oyunu daha genç, daha 
;er idman bir fayde temin eder. Ben evvelce zikrettiğim 8 kulO- Polonyalılann 80~~,!ed ırdoyunk ceaur ve daha salAhiyet sahibi 

•kat bizim aradıgı- mız bu fa- be ilaveten söyliyeyim ki 18• mı· caklanndan gUJa e e ere la t d ü b d 
Yd l oyuıya 1927 haziranında o ca ın a f p e etme iğimıze 
d a arın üıt üste gelmek ve her matbaada sehven dilşmiif olmak- ~endilerini tti V kit baleflerimize bırakıyoruz. Bu da 
efaıında k · la beraber o meıbur Sparta bı"le lstanbula da da•et e., m. ~ • • edu no sanları ıtmam 

1 
. • mOsait ofmıdııım bildır- mı yanllfbr? 

~ mek ıuretile vücude getire- müracaat edenler meyanındadır. =~Ertesi ıene po:o~ya Fede· Mt-nemenlı • Zade 
\)~itleri umumi terakkidir. yoksa Biz bunlardan istifade edemiye· undan Lehçe bır mektup !1uv11ff 11k 

ıliıı gördüğümüz ince bir cek bir dereceye mi yükseldikte ruyon 

Rıza 
Hayri Ragıp Burhan 
Suphl Nıahar Reftlc 

Hayati A l4ettin Mehmet Fıkret 

İstanbulsporda şu şekilde 
oynamıştır. 

KAzım 

Samih Ali 
Ahmet Hatan Yusuf 

Sefa Selihattln Orhan Fahri Sel!hattta 

Müsabakayı Kemal Halim B. 
idare etmiştir. Oyun umumiyetle 
Muhlelitin hakimiyeti albnda 
oynanmııtır. Birinci devrenin 
ortalarında Mehmet bekleri ge
çerek bir şutla ilk sayıyı yap
mıştır. Müteakiben Fikretin gü· 
zel bir pasile Ali ikinci sayıyı 
kaydetmiştir. 

Birinci devre bu iki sayı ile 
bitmiş, ikinci devrede Muhtelit 
takım büsbütün hakim bir oyun

la iki sayı daha yapmış ve eeticede 
( O ) a lcarşı ( 4 ) sayı ile galip 
gelmiştir. 

Sokak koşusu 
Akşam refıkimiz tarafından 

tertip edilen sokak koşusu dün 
sabah yapılmıştır. Koşucular 
Galatasaray kulübünden Akşam 
matbaasına kadar koşmuşlar ve 
ellerindeki bayrak orada beldiyen 
arkadaşları tarafından tekrar 
kulUbe getirilmiştir. Neticede 
birinciliği Robert kolej kazan
mıştır. 

Boks maçları 
Galatasaray kulübü tarafından 

tertip edilen boks maçlan, 
Kemalin rakibi Romanya şampi
yonu Karpen'in gelmemesi hase
bile haftaya tehir edilmiştir. 
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r_-~~~~_,E_~_L_-E_K_E--T~_H_A_a_E_R_L_E_R_i~~I O~~ı~acao ~ah ticareti~JZ babyOf ~Ü 
ey değil! 

f :cndı[crine 111 e11ıızr ii i1 V€r'İp aşiretlerden 
para topl1111llşlar 

"Iloıantı nah ye merkezinde 
çok garip bir so g uncu uk ya
kalanmış ve f aıller ndc- n biri iş

ten menedrlmiş,.d ğcrin " lüzumu 
muh"kcmesinc karar \crilmi;t r. 

buolaı dan birisı • Boz nlıcla 
bu unan mel tep başmualhmi 

Nejat, diğeri ise de.rlet memuri
yetmden çıkaı ı mış o\an muha
seoe uı;usıye tahsildarı .Sadık 
cfcndılerd r. 

Eu11 <ırdıın muallim Ncjat Ef. 
kendisine ba,> tar müfett :; ve 
t ahsil memuru s sunij vcrm ı 
diğer Sadık Efendi de muhase
b ei hususı ye m ·dürü i1111i11i ta-
1.ınmı~tır. 

Bunlar bu isimler alt11ub a·r 
a ydanberi gelıp geçen seyyar 
aşiretlerden ağnam ve sayım 

vergisı diyerek para toplamışlar 
isede son giin lerde Bozanh na
h ye müdürlüğü tarafından far
kına varı arak yakalanmıtlardır. 

e99' 

Define? 
lzmirde siyah noktalı 

bir plan bulundu 
İzmir metruk mal ar idare• ae 

satıl an samanla dolu yasbklar-
dan bırisinde yangın yerlerinde 
bir noktaya ait bir pit!n hulun
muştur. Pilanda siyah bir nekta 

ile işaret edifen mahalde bir 
definenin saklanmıt bulundugu 
tahmin eclimektecli. 1 

İdare '9urada laharnyat yap- 2 

tı racalcbr . Pilinda iıarct edi- 3 

lea noktanın Paparökos Han• 4 

yanında o duğu kaydedilmekte- 5 
el r. lzmir gazeteleri bunun da 6 
efğer def ne masalları neticesini 7 . ,.,,,,,,.._ .... 
ver11ıe111eai11i temenni ediyorlar. 8 

lz111irde bir posta nıe-
nıurunun nıarifeti ! 

9 
10 
11 

İzMir refikleı mizde yanJdığ•na 
ıere İzm•rde Basmaaane posta 
fUltHi · me111urJarından biri taah
hftt4ti mektupları açarak içindeki l 
Jtar.aları alırken cürmli meıhut 2 

ltalinee yakalanmıftır; Cemal 3 
Efendi aamuulaki hu memurdan 4 
cvve ce ffiplıelerıen posta mürakip- 5 
leri ıahte hir adresi ihtiva eden b 
bir mektuhu• içine numaraları 

. mukayyet iki lira koymu~larchr. 
Cemal efendi postaya taahhütlü 

7 
A 

Dünkil bulmacamı .. 
nal1ectihniş ıekli 

'2 3 4 5 ~ 7 8 9 10 11 

olarak veriten bu mektubu da 
diğerleri rihi açmtf ve i~indeki 
paraları atmıştır. Bu sırada mü 
rakipler Cemal ef endinın üıerin
ae nvelce numarasını kaydettik
leri iki lirayı bulmuşlardır. Cür
mü meşhudun tesbitinden sonra 
Ccuaal efendiye iıten el çekti
ri1mi9l!ir. 

BugtJnha bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan qağı: 
I - Külhan p,,, (~), .9e) az e ir yapı 

maddesı (5) 
2 - Bİ.l'lel.: hı~ uRı (! ), hata {3), 

nota ( ! ) 
3 - l'urk\) ı-ı\İ" e!'I meşhur harası (~) 
4 - Ufukbr (4), Bol~evik r:olısi (4) 

Umumi harbi ateşliyen el 
Prençip Yugoslavyada 

tebcil edildı 

5 - .\ulal'I (B), fru delil (1) 
6 - Uçu a.taa (,• ) 
7 ttk ) 
1 - E>evalı maticle (4), ~uçak (4) 
9 ~O)unlann batınşı (! ), 91Htıki 

ıietil (4) 
ıe %ahnıet (4), Köturti"' (i ) 
11- Buruk kırk•;ak (S), ki ır (-i) 

Avusturya veli ahtı arşidtık 
F erd inand ile karısını öldürerelıt 
büyük harbın vukuunu teeri 
eden G abriyel Prencip 1ıta111ına 
rekz~dilen kitabe şubabn birinci 
günü açılmıştır. Sırbistaaıa muh
telif cemiyetleri ve maltf ellerinin 
iştiraki mukarrer iken hftkümet 
buna mümanaat • etmif. buna 
rağmen Hersekte yftı l erce ki,i-
nin i ştirakile meraaİM yapılmıf, 

katilin akrabası hitahet knrsa
sünün etrafında oturmuılar, Pren
çipin arkadaşlarından Graclriç 
şu sözleri söylemiştir: " Halk! 
İçimizde en büyük olan adama 
~ükranımızı arzıçin teplanmıt 

bulunuyoruz. Bu şükranı ifadeni• 
en g lhel ve vakur f klı, ı k6t
tur.,, 

Buntt müteakip ehali iki daki-
ka siıküttan sonra G radriç 
" Kahraman Prcnçipe şanü şeref!,, 
dıyc bağırmış, bütün ehali, şid
detli nlkışlar arasında " Şa11 ve 
şeref l ,, diye bağırmıttır. 

Kitabe şu satırlardan mftte
şekkild ir: 

" 28 Haziran 1914 te Gabriel 

7 tpeba~ı fıy lre untlıı t u ·~11•m sHI 

21,30 tla 

/1 azilet 

/(zıklası 

3 [Jerde 
Nakili : 1111 

Mebrure 

mmt Hurşit 

Prençip, },. tan1't ıaha üzerinde 
hftrriyyeti ilin etti. ,, 

Ba hatliae Y ogoslavyahlana 
harp möseebmi hakkındaki 
du~anu ~steren ilk tezahllr 
aeifldtr. Bel~rat şehrinin 
cadaelwiaia hiri komitecilerden 
ltiri elu Ta11kesiç namile yado-
lunma9tar. Geçenlerde de Pren~ip 
namma ltftyftk 9ir teberrn vuku
hal11Hıtt•. 

leJsrat matlsuab, yapılan 
illtif aliıı, vatan uğnında hayatla. 
r 11u tehlikeye koyanlar namına 
ıükraa hiaaiai ifade ettiğini söy
lemektedir. 

VUKUAT 1 
Onlarda başladı 

Haydarpa1ada11 geçmekte 
olan T elrirdağlı Envere bir mo
toıildet çarpmlf, Eaver ltaıuıdea 
yarala1t-..hr. 

11ancrnın dayağ1 
KaatMpqae&a Gaıi Hasanpaf• 

..... neanıie eturan Emine Ha-
aımla ltir hu aahibi Muharrem 
Efeıuli kavra 'etmiıler, hancı 
kadını ıepa ile katı1tda11 •fır 
ıurette yaralamıthr. 

Zavallı kömürcü 
Kömür amelesinden Turbanın 

başına lzmir vapurunun kömür 
kaıanı ~arpmış, Turhan başından 
ehem111iyetfı surette yaralanmıt· 
tır. 

Maksimde bir arbede 
Evelki akıam Maksimde ve

rilen Tayyare balosunda bir ha- ' 
dise olmuş, Ticareti bahriye 
mlimeyyiılerinden Rıdvan Bey 
garson Vangeli döğmüş, polis 
muavini Yakup Efendinin haıına 
ıazeı tiıcıi at•ııtır. 

Feriha Tevfik H. 
[ Ü st tarafı Pıirinci 11yıfaınııtiadır ] 

" - Beace erkeiia tuvaleti 
temiz ~yinmek, ıilıhatli olmak-

tır. Ben sokakta öyle erkekler 
bilhassa ıençlere teaadnf ediye

nım ki hir kac:lın gibi tuvalet 
yapıyorlar. Bu çok çirkin ve 
gülünç bir teydir. Kendini bilen 

erkek &öyle birıeye lö:mm ıer
mez. 

Kuhn olsull erkek elsua 
fazla lükse düşgiln insan. hem 
sevımsıı, hem de muzır bir 

adamdır, ' nele bizi .. memleketi
mizde. 

-Miltitasanuf meselesi 11u~•mu 
J.ahsolurken hem modern, he• 
ee yerli tuvalet temi11 et.ek 
mnmktin müdfir ? 

" - Neden mümkün olmuıa? 
Bunu biuat tecrühem üıerine 

söylüyorum. 1930 güzellik mD
sabakasında aiydijim tuvalet 
600 sene evvele ait bir Avrupa 

tuvaleti idi. Bu tuvalet çek l,e .. 
yenildi ve her şeyin yerli mal
dan olması giizelliğime maai ol
madı billkis ena orijiaalite ver
di. O aktam giydiğim dilıt ya
kalı tuvalet bakınız nasıl temi• 
edildi : 

Kumaııı yerli "Krep satendir,, 
dik yaka ya at kuyruğundan 
tentene yaptırdım. Elbisedeki 
tüyler kozadan yapıldı. işi basit
leştiren maharettir. 

••••• tuvaleti ... i çek ucuz 

Alakadarlara göre gümrük ve muamele 
ıileri yüzünden Z'yan edıyoruz 

G~erde laa 'ı tficcarlarmdan 
\tir lııeyet Ankaraya ıiderek 
ita ılarela11 alıftaR aiır resmin 
lı&al.lınlnııası it a te~ebbüste bu
lunmuş ve Amerika kükümetinin 
Şark hahları•• koyduiu fula 
rft•rftk icreti içia de tavassutta 
1tuıu.ul..ası111 rica etmişti. 

Hey'etia m&epet bir ııetice 
~l .. e edemeden şehrimiıe dön
•eai halı piyasasındaki tenezzü
lft ltüıbilttt11 arttırınıf ve şehri
miz alltrepolarında milyonlarca 
liralık aıtok ilah kalmııtır. 

Halter aldıiınuza nazaran bü
th memıeket nalı ticaretini teh
tfktye daşüren bu vaziyet üı.e

rİlle Retat beyia riyasetinde tek
rar •ir laeyet ltwıh Ankaraya 
pecektir. 

0611 keaclisi iJe r6rftşen bir 
•ulaarririmiı.e lıleyet azasından •ir •t ft1 f&YMI tldıkat izahatı 
TWMİflİr. 

" - A•erika Şark halılarının 
Me•leketiMizdekİ srünırük resmi 
tahıil edildikte• ıonra aldığı 
ytlkeek kıymet &zerinden resim 
tabıil etmektedir. Bir de buna 
-tehrimi~de alınan maamele ver
fisi Ye aiır f6mrllk inzimam 

edince kendi kıymetinden bir 
misli yükselen bu halıları A 
rika almıyor. 

Mesela bir Gürvan balııı 
liraya satılabilir; biz buna bur 
18 lira gümrük ve muamele "' 
gısı veriyoruz. Amerikanın 
18 lira üzerinden % 55 al 
resimle 1 O liralık mal 32 
oluyor. 

Bu vaziyet bizi çok milf. 
hale düşürdü. Her gün Aıne 
şirketlerinin mümessilleri JD 

caat ettiği halde ihracat ya 
mıyoruz. Elde 15 milyonluk 
vardır.Bir yandan Yunanlılar 
vasi propaganda ile Amer" 
lan memleketlerine çağnyo 
Hah alım satım mevsimi şuha 
sonunda biteceğinden vaziyeti 
o zamana kadar halledilme 
gruplar Yunanistandan müba 
aya başlayacaklar ve her s 
bu yüzden Amerikadan a 
9 milyon lira memleket ti 
tinden eksilecektir. Buna en 
çare muamele vergisi ve g 
rugun burada kaldırılmasıdatı 
O zaman Amerika halının 
kalan kıymeti üzerinden re ' 
almağa mecbur olacakbr. 

lngiliz müzesinde bomba! 
Genç bir Hintli Britiş müzeomu 

berhava edecekti 
D.yl T •lst•f ıu•teai nı.il- paketin tetkiki üzerine o 

terenia ve d0ayuı11 en zengin hır bomba olduğu anla~lnlJ! 
ve en kıymetli müzelerinden bomba· Skotland Yarda götüte' 
elaa Britiıı Mnıecmun berhava lerek orada muayene edilmişti' 
etli! mesi it.in vuku bulan bir Bombanın muayenesi neticf' 
t.,eltbftsi halıter Termektedir. sinde onun yüksek derecede İt 

HadiH f11 t.Wltie cereyan filik kudretini haiz olduğu g4' 
•-.ittir: rülmüştür. 

Geçea c....tesi ıtmti Ali Deyli Telgrafın anlatışına g&ı' 
Han 11amında 'hiri, İngdiz Mü- bomba patlamış olsaydı, ga-I 
.zeeine telefon ederek bazı kabili telifi zararlara sebebiyııl 
Hintli talebeaia müzeyi lıterhava Terirdi. 
etleceklerİllİ haber vermq, mlize Mamaafib, İngiliz polisioİ' 
itlare.i tlerhal tedbirler ittihaz tetkikine göre, bombanın HiJ 
etmifti. Y apdaa teharri netice- talebe tarafından konulduı
siede ltir paket bulUBmuf, bu sabit olmamıştır. 
=:m~~;:r==m::=:=:===================-=~ 
!tir ıekifde temİll etlen terzi 
Marırit Hana•dır. Tuvalet hari
katltle •c:aıa •al elchı . 

lizim i,ia taearrufa fazl-a riayet 
llzımdır. Esasea törk kadını . 
cefakir T• •efakirdır. Fakat 
buaa r•i•ea.iaraf edea kadınlar 
epi ltir yekU11 lefkil eder. Bu 
Wrclen lt~re açıl•attın bir neti
ceeidk. Maa•afih tasarruf mese

leıiai yalnız kac:lı11lara değil 
erkeklere ele teşmil etmelidir. 
Meseli ertt laalli bir erkek 
tlıpr tla fuzuli maeraflar yapıp 
aileaiai kasıp kavurursa kadmm 

yaphiı tasarruftan ne çıkar ? 
«- GnzeUik kıraliçe iii hak

kltldaki matbuat aedi kodularına 
ae tiersittiz? 

- "lir ıftrii lif çıkb.. B~nim 
aeı•ı ea işe karııtırdılar. Mese-

li Pelitika pzetesi bir gün bir 
aaher yaay•r. Siz ee benim 

hir avukatım varmıt ta onunla 
konutmuş.. Ne avukatım var, 

ne de bir davadan haberdarım. 
Bir bqkası ise ne yaptığını bil-

miyor. Tekzibe rağmen aklına 
ese11i yazdı ... 

1 Küçük haberler J 
l:l ikmet beyin davası 
Sabık müstantık Hikmet b_! 

yin 12 şubatta ağır cezada P 

yet edilmesi mukarrer muh~ 
mesinin, burada yapılmıya d ... 
ve davasının adJiye vekaletin ~t: 
gelen bir emir üzerine ve ~ 
kemei temyiz kararile Bur~•r 
nakledildiği kaydedilmektech~ 

Liman tahmil ve tahliye 'et! 
keti tarafından ısmarlanan Y~ 
vesait tamamen limanımıza F 
miştir. j 
lf Şirketin yeni vesaitinden Y ~ 

nız Hollandaya ısmarlanan dl 
römorkör kalmıştır ki bunlar, 
mart iptidasında limanılll~ 
gelecektir. Bartın imalatan~t, 
ne sipariş edilen yeni •''·,,P 
100 mavnadan 50 si Jıaıl e( 
iptidasında, müteakiben ele 1..,;t 
lülden sonra· limanımıza ge 
olacaklardır . . . ~ * Sabık Bahriye Vekıh . tJJ' 
Beye masarifi mubakernesİJJ~Ül't 
fiyesi için icra vasıtasile te 
yapılmıştır. ---İtizar ·ıı.-'! 

• Zampara kırat ,, tefrl~~ 
mündericatımızm çolc dı·1'" 
mebni bugün dercedile~e 
rilerimizden özür dilerıı. 
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eçhul 
Yaıan 
Ziya 
Şakir 

Tefrika 

10:Z ask r 

Umitli dakikalar yaşıyorduk 
lstanbuldaki tahavvül tesirini göstermiş,mev· 
kii müstahkem eski hatalarını unutturmak 

için kararlar itti~azına başlamıştı 

Kuvvetli iki elle sağlam bir 
patiska yırtılır gibi bir es ... Na
zım, sanki gelen gülle haşana dü
§Üyormuş gibi gayri ihtiyari ellerini 
başına götürdü. Köşkü; damile, 
camile sarsan bir taraka.. ve 
sonra, bir taş ve toprak yağ
muru. Şangır, şangır,. bir adet 
daha camımız kırıldı. 

- Hay Allah göz~nü kör 
edeydi.. elceğizlerin kırılaydı .. 
olan domuz yavrusu.. şu mer
miyi kafamıza indirdin. Çok ala 
rttin. Fakat kafamızı kırsaydın 

bu havada şu camımıu kır

ııı l'ydm ••• 
0obayı yakmağa çalı§an mu-. 

hacırlar, put gibi donmuşlar .. 
Selfıtü selam getirmeğe başlamış

lardı: 
- Korkmayınız.. bu geçti 

Mehmet ağa.. yenisine bakalım .. 
Keşki söyleme eydim. Nefesin 

cam varmıf derler.. ne doğru. 
İşte, bir fışırtı daha.. Nazım, 
hemen kapıya fırJ dı. 

- Üstü kapah yerde şehit 
olmak istemem •. 

Diye bağırıyor u. 
:Bu meı i de y ı ti. Fa

l lilt, yammızdaki dut b,.ğçcsinin 
) umuşak toprakların saplandı 

ve patlamadı. SiJ hl ruııızı kap
tık ve .. soluğu s"perlerae almak 
karar e besmele çekerek kapı
nın ş'ğini atadık. Dut bahçe
ler nı fraUe geçerek şosaya 

çu ar çıkma?. ark ltıızdnn çnğnl

nı. ga başladık. Aı lrnmıza dön
dL~üınfö: zaman, Kahraman bey
le kar ıla tık. Yanında, genç bir 
Zabit daha v rdı. 

- Ayol, b n sir.e geliyor
dum. 

- Biz ~de siperlere gicliyorduk. 
- Mühim bir işiniz mi vardı? 

. - Görüy~rsunueya.. Top ate
şı ıkı§h. Kım bilir b lk" b" 

l A 
e ı ır şey 

o ur. rkad tlard b 
lunmıyahm. an ayn u-

- yok canım s· ·· ır ı yacağına senet . 'ey o mı-
. vereyıın .. Mad 

k~ yola çıkmışsınız.". Hadi Kem 
agaca gidelim... ara 

Atlarından indiler. He b 
b K 

w d . P era 
er araagaca ogru Y'Ürürkcn 

Kahreman bey anlatmaft.a b 
l d • •ı-a ı. 

. Bugün kıtaata ıki maddelik 
b~r tamim tebliğ edilmiş. -henül,, 
bıze ge'medi. - Birinci madde
sinde, ordumuzun Çatalca cıva
tında vukubu!an taarruzu üzerine 
dUşman Silivri ha ali inde, tah
tninin kat kat fevkinde telefat 

~er~rek mağlup olmuş ve.. şid-

k:tı şitadan son derecede müş
u' At • t. ı~nde buluılUyormu . 

2 
kıncı madde inde: ( er umu-

k. u~ \"urduğu d rbe ve Edirne 

0~·es nin bu :ı mana kadar 
~osterd·~· 1 A.v ıgı mu tavemeti cesurane 
tn tupa efkarı umumiyesini lehi-

ız:e celb t · · le e m·~ Tın•assut etmış· 
r. Mü k 

ıiy 1 er tı sullhiye ve esa-
Ye b . 

( Şer fi O aş 8?1 "'ış. Kariben 
emanı ) ye muvafık bir 

sulhun akdi tebşiratına intizar 
edilmek lazım geliyormuş .. 

Hay babana rahmet.. şöyle 
b r az soluk alalım yahu ... Fakat 
hayret edilecek ey. İstanbulun 
bu tebliğini neşretmeyi mevkii 
müstahkem nasıl akıl edebildı? 

Her halde, baladan gelen emir 
mucibince ol c k? 

* Hatuia geçen o mahut hadi

seden sonra bugün Kahraman 
Beyi ilk defa göıiyordum. Bu 
sevimli Arkadaş hakkındaki 

mutalaa•~• tla hiç yanılmamışım. 
O güne ve hatta eskisine nis
betle bugün Kahramanı daha 

metin ve daha çok cesur t uldum. 
Bu gün, kumanda heyetini daha 
derin bir görüş e tenkit ediyor. 

Fenni harple kabili telif olmayan 
bir çok h reketleri, binlerce 
askerin şehit olmasındnn başka 

hiç bir netice kazanılamıyan 
o lüzumsuz huruçlan sayıp 

döküyordu. 

Vaktimizi uıun müddet Kara 

a ~ açt ve pek nafi bir tarzda 
geçirdik. Ayn ırkcn, onlarda 
memnundu; bi:ı de memnunduk. 

On ardan ayrıldıktan onra, 

buraya kad r gelmişken h sta

ne, e kadar da gidelim dedik. 

Tam köşeyi sapacağamız z.aman 

Nuri ile Niya:ıiye rast geldik. 

Tam m suretini bize getiriyor
ıarmı~. 

Ha tanede :ftahaettin Şakir bey 
yoktu. Kemaı Cenap ve Neşet 

beylerle biraz vakit geçirdik. 
ugün herkeate tuhaf bir haleti 

ruhiye var. 011lar1 da pek şen 

ve memnun bulduk. Her halde 
bugünkü havanın tesiri olacak 

Hem bizim hem düşmanın 
bataryaları, sabahki düellodan 

yorulmuş gibi tam bir sükunet 

içinde ... 
g ,ubıt 

Bugün hava gene güzel, bahar 
bUtün letaf elini zavallı Edirne-

nin ür.erine serpiyor. Artık so 
uldann ıidtlcti kalmadı. Bufiin 

l(araaiaçta ltir kaç mül katımız 

vauh. Yavaş y vaf, adeta bu 

nefis havanın Jetaf tini yııdum 
yudum iç~rek Karaağaca indik. 

Her tarafta başka bır güzellik 

uyanıyor. Şimdi karlar, siyah 
t~p~aklar ü:ıcrinde birer benek 
gıbı. Eriyen karlardan her ta
rafta kü ük d ç erecikler. Fakat 
maalesef g il d . ' ene yo ar a, sıper-
lerden ~elen hasta v b" l e nncca 
askerler... Beyle olmakla bera

ber, havanın bu revnakı d t , a e a 
bu z.avallılar üzer inde bı" t . r esır 

yapmış. Takatsiz vücutlarını zor-

la sürüklemelerine 
lerinde yeni bir 
bir canlı .ık var. 

rağmen göz
kuvvet, yeui 

Kara aiaçta evvela telgrafaneye 

\<!pl rlnr. 
DLLO: , , pt , u ı o 1 ~ şu 

hJtı u [,t m de 
·ı 1> ( ) ''.\ " \ ptıı ll 1:; 1 :- ~ll 

1 · t t 1 c 1 mı\lc 
~'.\ \10 

Chnhım\< n 

S.\l>IK Z.\HE .\HSL \~ 
K .. \~,T.\ .. Y, Pl L:\l\l 

Jzınir - 1<\rsirı 
s··rat postası 

Muntaznm ve lüks kamaraları 
havi elektrikle mücehhez 

Hl Hl ~ A~~ta~ PHZHrtesi 
kşamı18de Sırkeci rıhtımından 
hareketle Çannkkale, İzmir, 
Fethiye, Gülıiik.Antalya,Mersi
ne azimet ve avdet edecektir. 

Mahalli müracaat: Sirkeci Yalı 
köşk caddesı Alfüye Han 
bır:nci kat Şadık zade Nazını 
vapur acentehanesine müra-

caat. Telefon: Is. 4240 

gilt k. Yeni bir şcY yok. Sonra 
görü ecckleri izle görüştük ve 
en oııra hastaneye uğradık. 
Doktor, bizi göriir görmez gül-

mcğe baş adı: 
- Mevkii müstnhkemin be-

yannamesinden haberiniz. var mı? 
- Hangisinden eftndim? 
- (lsmail Hakkı) mese esin-

den ... 
- Hayır . Lutfcn anladırmı-

sınız? .. 
(Türk Ocağı) ismindeki ma· 

hut risalenin ne,şrinden dolayı 
risale sahibi İsr11aıl Hakkı i e 
matbna memur arı divanı barba 
verilmekle beraber (lşbu risale· 
den her kimin ) edin de mevcut 
ise derhal mevkii müstahkem 
kumandanlığına tesliraı edilme
diği takdirde şiddeti~ cezalan
dırılacağı) hakkında bır beyan· 

name neşeredılm•Ş· 
Buda, b zim zaferimiz demck-

f Şu halde, nrtılc mevkii müs
t:hkem de anladı ki bundan 
sonra kale dahilinde ne (grup
culuk) ve ne de (helaskarlık) ; 
ötnıiyecek bir düdük o1muşh r. 

( bi meaı) 

MEMLEKETTE VAKiT _J 

•• 

za 
Zo gu) akta maden ocağında 

infi ak nasıl o muşt ? 

• 
1 

Zo11guldakia Süleyman Srrrı Bey ocağı 

Bundan birkaç giin evvel Zon
guldnkta bir maden ocagında 
bır infilak olduğunu haber ver
miştik. Zonguldak muhabirimiz 
bu mesele hakkında çu tafsılfıtı 
vermektedir: 

1 lnd sc; 30-31 kanunusani ge
cesi, Zo u'dakta Süleyman Sırrı 
Beyin maden ocağınd 01muştur. 
Amele, kömür bacalarında ça
lışırken, birdenbire grizu infilak 
etm ştir. infilak o kadar şedit 
imiş, ki darbesi geride demir 

yolunda bulunan ameleye çar
parak bunların dördünün ağır 
ve ıki!inin haliİ yara\ nmr.lanna 
sebep olmuştur. lnfiliik ile be
raber tavand n kömürler çöküp 

d 
. 1 

yol ~ npanmış, cmır ) o.u, ara-
balar ves .ire darmadağın o up 
parçalanmıştır . Bacada ka an 
amelenin adedi 11 tahmin o u
nuyor. Bittabi bunlar, infilak ile 

beraber telef olmuş ardır. Arka
daş'nrının ne o duklarını anla
nı'!!k üzere, hadi ey~ müteakip, 
iceriye girmiş ola11 ıki amele de 
havaya çarpup derhal ölmüş er-

dir. Yaralılar hastaneye kaldırıl
mış ardır. Vak'a üzerine hüku
met ocağa v~:ı'ıyet etmiş, ma
den idaresi baş mühendisi Nuri, 
Mühendis .Halil Nermi ve mev
ki memuru O man Beyler oca-

ğa gelip fcuni tedbirle~.e ve 
tahlis ameliyesine tevessul ct
mişlerdır. Hadise gccesindenberi 
mühendisler snatlerce içer" de 
ka'ıp çalışmaktc. ve "küç iik,, leri 
temizlemekle meşgul buıuıımak-
tadırlar. Küçükler açılıp hava 
tem zlendiktcn sonr bac larn 
varılıp kazazedeler meydana çı
karılmış o ac ktır. Her halde 
trıhmine göre telef atın ,Yekunu 

__ içeriye girerken ölen iki işçi 
ile beınber -- on üçtür. Şimdiye 
kadar Havzada bu kadar büyük 
kaza vuku bulmuş değildir. Za
rar büyüktür. Siileyman Sırrı 

Beyin ocağı, münferıt madenler 
arasında mükemmel bir ocaktır. 
Asetilen 1 • mbalan, elektrik ve 
sair fenni te.3İ3at ı vardır, son 

) ıl içinde, büyük fcd karlıklarla 
bir kömür yıkama fabrikası vii
cudn getirilmiştir. Ocağın tam 
faalıyctc girip istihsalatım artır-

mağa baş adığı sırada böy e bir 
facianın vükuu, çok teessürü 
mucip olmuştur. Tahlis ameliye- j 
si ve tahkikatın hitamından son-

ra, bittabi ocak tekrar faaliye· 
tine başlıyacaktar. 

Kazaya sebep ne olduğu he· 
nüı meçhuldur. Her halde sıh
hat ve hayatın kadir ve kıyme
tini -bu gibi feci akibetleri sık
sık görme erine rağmen- lfıyikile 
takdir ctmiyen amelenin bu 
cehillc:ri eseri olarak kayıtsızhk
Ja bir ateş yakın. larından mü
tevellit olsa gerektır. 

1 Çoc klu b·r 
erkek 

13 çocu 'lu bir dulla 
e1·lendi 

ı\ev1101k 7 ""mf•ten: 
" Bır müddet mukaddem J. 

Parsiyo namında olup haftada 
18 dolar kazanan bir adam 11 
çocuğu o dugunu nazarı dıkkate 
alnııyarak 13 çocuğu olnn ve 
dul kal~n bir kadınla evlenmişti. 

izdivacı müteakip Madam Par· 
siyo 13 çocuğunu n arak kocası
nm evine taşınmış, fakat 24 ço
cuk bir araya geldıkten sonra 
e\•in bütün huzuru kaybolmuştu. 
Çiinkü erkeğın çocuklarilc kadı
mn çocukları birer cephe teşkil 
ederek kavgaya başlamışlar, 
evde her gün ana ve babanın 
mümaneat edemediği bir mu-

harebe başlamıştır. 
Bu muharebelerde iki taraf· 

tan yaralılrrda düşmeğe başla
dığından Mndam Parsiyo 13 
çocuğunu toplayarak evden 
çekilmege mecbı r olmu ve 
kocasından nafaka a1mnk için 
dava açn ı lir. 

Hiikim dava} i dinlemiş fakat, 
Parsiyo tarafından kazanılan 18 
doların kcndısine bıle zor yeti
şeceği anlaşıldığından hakim 
davayı reddetm tir. 

. PASTİLLERİ İLE 
vlka7e ve kuvHlle"diıi:ı 

BÜtÜ. eczane \'e ceza 
depolarında 

atılır. 

VALDA 
ismini taşıyan kutular 
d nınündc talep ediniz 

• 

... 
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Cazet-tıde çsloaa ,...zı •e resimlerin b lltlb balJan mahllııodm 

Gazeteye ı:önderllecck mcktuplann üzerine idare içinse ( İdare) yazıya 
alt ~e ( Yazı ) işareti kon ılmalıdır. 

Baaılm17an melotaplann ladu !ndftl, L7m"ll •alıac!der.ıh melıtaplara lıon11lm .. paralana 
loa7bolma1mdaa • • llJnlann mGndeıicabndan idare mro'al defddlr. 

t1ER YERDE ır. KUR.UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

lSTANP.l'L, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT Yl.:~Dtf • 1,. 
Tel • 1970 ( lr ARE l~LERI ~1971 ( YAZI l~Lr~ Te)sraf ı VAKiT. ~ 

Mahlôt Zeytin yağlarından sakınını2 
llasaıı ztıyt u ~·ağı safi okkası 100 ve kiloluk nıaa şişe 8u kuruştur. HASA~ ECZA DEPO 'UNDA , 

• ------------------------------------------------------------------------·· Istanbul ithalat 
Marka No. 

gümrüğünde~: ~ Piyangodan zengin 4 
olmak için çare 

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 

" 
" 

" 
,, 

,, 

" ,, 
" ,, 

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

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

ı~~ 213-16 
TM F 2228·30 
L M D 3219· :l4 
j M C 48841 
AFCY 
o 

Kilo 

2958 
443 
640 
82 
46 

690 
140 
362 
137 

1;600 
11 

570 
120 

51 
20 

100 
351 
451 
903 
351 
96 

1;970 
o 1;870 

3 ,, Adres 65 20 
1 ,, T 628 36 
1 ,, A S K M .5937 93 
1 ,, C F 1973 22 

Vapur 

Çekumuviı 

Patris 
Sardunya 
N.sea 

tt 

Simeramis 
Al ban ya 

,, 
Adırya 

Anduluzıa 

,, 
,, 

lamartin 
Andırya 

Polak 

Andırus 

SeofoJis 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Lavanta 

Mamuli şeker 

P dmuk mensucat 
Demir kasa 
Adi pencere camı 
Demir çivi 
Ağaç kürek sapı 
Kıl ve ot fırça 
Ağaç bilardo ve aksamı 
Müstamel elbise 
Asbestos mamulatı 
Demir ve pırinç mamuJab 

Alektirik ampulu 
Müstamel ınarangoz alib 
Sebze konservesi 
Maden kömürü 
Müstamel çadtr 

Pamuk mensucat 

" 
,, 

" " 
Suni ipek ip ' iğf 

Demir çekiç 
Gümüş tepsi 

,, çatal 
Fotoğraf camı 

Rugan deri 
Vidalı demir çivi 
Demir çivi 

• 

Her keşidede tali rekorunu kıran Fatihteki itimadı milli 
ve Esnaf bankası tayyare piyango şubelerinden bir bilet 
aJmak şarttır. Büyük ikramiye kazananlara lütfen sorunuz. 

Dil kat : 

.lldce$ : 
Fatihte trarn,·ay caddesi 14 No. ve 4 No. )ardır. 
Telefon lstanbul 4002 

Sabık müdüriyet bayii lbrahim Naci Beyin bu ıuhelerle 
hiç bir alakası yoktur. 

Miidürlyet \ 'e esnaf bankası ba)• 
Bürhanettin 

Okso re D ı e!~ _ Ka tra ~ ~ --=H~a ... k.-k•••E~k-=-r~e.:.:m:.:. 

eeeeeeeeee-eeeeeaeg 
Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 

ı;-tAkim oğlu Ahmet Refik Bey 
M ahkeme! Temyiz H ukuk ve icra azasından 

3 üncü cilt neşrolundu 
Bütün nümunelerile ameli ve nazari mühim bir ıerbtir. 

Her cildi 150 kuruştur. Satış merkezleri: lstanbul Ankara cad• 
desinde V AKIT, CİHAN ve iKBAL kütüpancleri. 

~~~eeee~eeeeeeaeee6)ec;• 

KÜRK BAHSi 
Edirne asb~ ma'lı/eerMsln 

1 ,, na O 22 Simıramis ,, Beyoğlunda 391 numarada 

Edirnenin Şekvcren K. De 
oğullarından Hafız Mehmet 
zeybek oğlu Rıza ve H 
Efendiler tarafından Edr 

1 Çuval A C H F O 69 T eodora Kına EPREM Balada muharrer 28 kalem e91a 9 - 2 - 930 
anbarında bilruüzaye<ie satılacağı illn olunur. 

tarihinden itibaren İstanbul ithalat gümrüğü satıı 
Kiirk mağazası örıunae 

görülmekte olan izdiham çok 
vakıfane bir surette camekin
larda teşhir edilen son derece 
güzel kürkleri temaşa etmek
tedir. Bu harikulade kürkler 
mevsim sonu münasebetile 
gayet tenzilath fiatlarda satıl-

!iamreı"1111Uyesı ileylfine 

B "r;ollu lcra,ından: Bir borç· 
tan dolayı ma\ıcuz ve f ' ruhtu 
makarrer bir ayaklı müstamel 
Singer saya makinası, 10 şubat 
930 pazartesi günü saat 12 de 
Beyazıtte Çorlu medresesinde 
satılacağından taliplerin memu
runa müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Beyollu icrasından: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve furuhtu mukar
rer bir adet Singer makinası ayak
lı 9 Şubat 930 pazar gUnü saat 
12 de Beyoğlu ıu h icra mahke
mesi önünde satılacağından ta
lihlerin memuruna müracaat ey
lemelerı ilin olunur. 

::m:ı::::ı:a::ı::::::: :::: ::: : ::: :: : :: :: : :: :: : :::: ı: :::u 
(ı l..ozan Tıp Faklllleılnd•n cl ip'o ı:ı a ı f. 
:! DR. !i 
g Hüseyin Naşit 1:: 
!~ noj!um ve ~adın bn,ıahklar ı mutehassıs• 
k Turbe. F.ski Ht141lahmer hlna~ı !'\o ı ı 
H Her rlin at ede . ... , ........ 11'! 
ii Tolcfen lsı 2ô22 
::::::::;:: ::: :::::::::: :::: : ::::: ::: : ::: : : : : ~:: ~:: :: :::ua 

Kiralık daireler 
Babıal i , Ankara catltle

sindc Ol'lıan B. ham, :\ ııa
dolu ajansının tcrkPtliği 
<lniı·eler ı(rahktır. 

~liikr.ıımıcl l>r otel de 
olabılir. ayrı \ yrı vt· lıepsi 
h i rdPrı kırahktır. lst \Cule-. 
rin (r .\l\.IT ~· urdu) mı mü-
racaallan. 

., , ;.; . ·. . . 
Büyük Tayyare piyankosu 

Sekizinci tertip ı inci keşide 
11 Şubat 1930 

Keş deler; Vilayet, •• •·lırcınnneti, Defterdarlık, iŞ, 
Ziraat ve Osnrnrılı bankaları nıurakıpleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

BL:YtK 11\HAftllYE 30,000 1..IHAIHR 
Her ke~idede cıkan numaralar tekrar dolaba 

'J' .. 

-:· - :t· ,. ~, ... ,. ' 

maktadır. 

olunan tescili tapu da•& 
icra kılınan muhakemesinde m 
deiler ŞekYerenin Kavaklı • 
kiinde prkan kiiçnk Hasan 
elyevm san Kadir oğlu Meb 
timalen Ahmet elyevm H 
çavuıun Ahmet garben de~ 
Hacı Ahmet Cenuben Ayan oi 
İbrahim ile mahdut ve 6Ji İl • •• •••••• ......... ••••••••• lı 2 d 

: F eiemenk Babı isefit : incir ağacım avl &nllm 

1 
> I • tarında ve güriiml Şekvere~ 

: )( 11 l { H S 1 i çakır Hiiseyin zevcesi R 
' . : Merkez Amisterdam ~ namına mukayyet ve zem:.-

&kişehir icra cf. ir •sinclen : Akça~lan • gayri mukayyet olan e 
1 : Mezun ıe mayesi: Fi. 5,000 000 ~ mnhallbindcn J )acı brahim efendi d bagw ve halen tarla olan : Tediye e m f ıermayes ı ~.oo 1,000 

mahdıımu 11 ·ı · l\lehmet efendi ile : lhtiya aı çeı : 3,000,000 yerin gerek gtıriimil ve 
Hacı İbrahim efenJi zevcesi Gülsüm • 1 zemini müddeiler kendil 
hanımın mi'f •rcken mutasarnf olup .ka- : stanbul şubesi irsen intikal ile 50 lhedea 
bili kısmet olm 1dığından izalci şürn : Galata Karaköy Palas tasarruf ve temellUlderinde 
kanıınuna tc, fkan bilmüzayede furuhtu i Tel. Beyoğlu 3711/15 i Junduğundan namlanna t 
hüküm ,e ilı\m ıkttzasından bulunan 5 Jstanbızl tali şubesi i talep etmeleri basebile al 
Akçağlan murallesinde kftin yemini yol • • bir kimse vana 11 • 3 • 

: lstanbul Alalemci Han : salıdan mukaddem Edremit 
ycsari yol arkası Hafı z Ahdurrahim : Tel: İstanbul 569170 •u 

ı efendi cephesi yol ile mahdut birinci • • kuk mahkemesine mllr• 
• Her nevi Banka muamelatı • eylemesı' ı'lin olunur katta bir ahır · bir hayat ikinci • k • · 
• ve irahk kasalar • ------------

katta üç odalı bir salon bir helA üçün· la•• ••il•••••••••••••• •••••••ıt: 
cü katta üç odalı bir ~alandan ibaret ı .. --••--~-----_, Yeni tefrikamıı 

Montekarlo hudut ahşap bina ite it .. ; oda bir heU.- Profesör Doktor 

dan ibaret mahiye üç lira bedeli icarla 
Şerife hanımın tahu isticannda bulunan 
ahşap heyeti umumiyesi hin dört yüz 
yctmi~ bir lira kıymetinde bulunan 
bir bap hane tarih ilAnından itibaren 
otu:ı gün sonra ihalci eneliyesi hnd
dı lAyıkında bulunduğu takdirde sekizinci 
gün son sonra ihalei kat'iyesi icra kı

l inmıık üzere müzayedeye vazedilmiş 

olmakla talip olanların yüzde on pey 
nkçesıni pe~inen tediye etmek ve del-
IAliye ile bilcümle ma5arif müşteri-
sine ait olmak ve bedeli ihaleyi 
müteakip nihayet beş gün zarfında 

temamen teslim edilmek \'e csnayi mü
zayede de hazır bul unmıyan müşte

rilerin müstenkif adedilmek şanıyla 

Belediye münadlsine ve daha ziyade caf
lsl4t istlyenlerin icraya müracaat ctme
t .. ri il!n nlunu• 

M. Lutfi 
DablU •• hatanı hut.larmı Cuma H Pazar
dan mada her ,U.. lldde11 •onra Dl .. nyolu 
Şekerd Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

, 
rezaletle,_ 

Pek yakında (Vakıt) sütunl 

Sermayesi: 10,000,000 lnuiltz lirası 
lstaubul Hceu tel ğı - Telefon: lstaubul 1948 

Beyoğlu dairesi - T e lelon Beyoğlu 1303 bt-
Senedal ve poliça mukabillnde muayyen ve vadeli veya 

saı cart suretile avanslar, poliça ve iskontO$U. cf1t" 

1 
Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaUkl eeıert 

blyeye senedat, çek,itibbar mektuplan ve telgraf miernıro 
. ir_sAJao: 11. 

agsmzaae~ ,..,,, 
Mes'ul mücıür : Refik 


