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Iran, ze 

.Ağrıdağı hadisesinde Ira
nın vaziyeti acem kılıcı 

gibidir! 
Mesele adi bir şekavet olmaktan 
çıkmış; siyasi bir renk almıştır 

(Anadolu ajansı) nın Van mu· 
habiri mah.1usundan lllınan ve 
dUnldı V AKIT ta neşrolunan 
telgraf efkarı umumiye üzerinde 
m~himv bir tesir yapmıştır. Çün
\di Agrı dağı hadisesi iptida 
alelade eıkiya çetelerinin soy
gunculuk maksadilc silihsız köy
lere ;_aman zaman vuku bulan 
taarruzları kabilinden addedilmiş 
iken bahsettiğimiz telgraf üzerine 
itin daha başka olduğu meyda
na çıkmıştır. 

Filhakika ajans n tebliğinde 
ıayanı dikkat iki nokta vardır : 
1- Evvelenıirde ş . rk hudut

lanmızdaki bazı köylere tasallut 
eden e~k·ya Halikanlı Halit gibi 

lran aşiretlerine mensup kimse
lerden ibaret olup bunlar İran 
topraklarında hazırlanmakta ve 
silahlanmakta, ondan sonr:: hu
dutlarımıza sevkedilmektedir. Ar· 
kalarından kendılerine lazım olan 
yiyecek ve sair levazım da yine 
lramn srarp hududundaki Maku 
dan tedarik edilmek sureti! gön
derilmektedir, 

2 - Sonra İran topraklannda 
ihzar olunduktan sonra Türkiye 
hududuna sevkedilen silahlı şa
kilerin faaliyetleri buralarda yal
nız çapulculuk yapmağa munhasır 
kalmamaktadır. Hududumuzdaki 
sakin ve kendi işleri ve güçlerile 

[ Alttaraft 2 inci sayıfam·. zdadır ] 

Romen gençleri şehrimizde 

D-/ln ~ehrlmize gelen Romen talebesi 

Gazi Hz· 
Yalovadan henüz şehrimiz./ 

te~ri/ etmediler 
Birkaç. gündenberi Y alovada 

bulunan Gazi Hz. ile Meclis Re
isi Kazım Pı. Hı:. leri diln gece 
geç vakte kadar şehrimizi teşrif 
etmemişlerdir. 

Liman şirketi 
Hüktimet bir homisyonla 
lim.ını ve ~irketln vazlpeilni 

tethik etmektedir 
Ankara, 4 (Telefon) - İstan

bul limanının günden güne dur
gunluğuna sebebiyet verdiği 
hakkında meclis müzakerabnda 
şiddetli tenkitlere manız kalan 

Liman şirketinin· ve lıtanbul 
limanının vaziyetlerini tetkik ve 
ona göre tedbirler alanması He
yeti vekilece tekarrür etmiştir. 

Tetkik itine Nafiadan şirket
ler umum müdürü Fehmi, Mali
yeden Muhasebatı umumiye mü· 
dürü Faik, lktısat vekaletinden 
Ticaret umum müdürü Naki,Ha
riciyeden Hukuk müşaviri Veli 
Beylerden mürekkep bir koinis· 
yon memur edilmiştir. 

Bu ıevatı '&azıfarı lstifilsül-
dadır. Diğerleri de yann !lfPın 
hareket edeceklerdir. 

Tetkikat neticesine miisteni
den hükumet kat'i tedbirler a
lacaktır. 

Fevzi Pş. Hz. 
Dün: İzmiti teşrif 

ettiler 
Yüksek erkanı harbiye reisi 

Fevzi Paşa Hz. evvelki gün 
Ankaradan hareketle lzmit.! 
gelmiştir. 

Müşir Pş. bir müddet sonra 
şehrimize uğrıyarak dahilde bir 
seyahat yapacaklardır •. 

Bu kadın katil delil ! · 

1,500,000 . 
Nüsha basılan roman 

S. S. Van Dine 

Şarlok Holme$ mô.bdiı 
Konan Vovel arlık eser 
va.zmıvor. Onun verini 
Amerlk11lı S. S. Van Dine 

tutmuştur. 

Bnkrq darlilfünunu talebesinden 35 kişilik bir gurup dün şeh- Pek yaksnc!a 
rimize gelmişlerdir. 

Romanyah talebeler ,ehrimizde bir hafta kalacaklar ve bu müd- ''V AKIT.,sütunlannda 
det zarfında Darülfünunlularımızla temas edecekleri gibi şehrimizin 
gfü·ül·~ek yerlerini e-ezeceklerdir. 
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Gençlik ve Çocuk 

Sayıfaları 

Dünkü kayık yarışları 
Dün Beykozda yapılan kayık yarışları 

eskilerine nisbetle sönük geçti 

Dünk/1 yarı~ian bir intiba 
Dün Beykozda kayık yanşları yapıldı. Bazı kulüplerin bu yarı

şa iştirak ettirilmemeleri yüzünden cansız ve heyecansız geçen bu 
yarış hakkındaki tafsilab iç sayıfalerimizdeki spor sütunlarında bu
lacaksınız. 

Perde arkasında oyunlar 
Artık anlaşıl

dı. lşin içinde 
hlç. bir gizli 
nolcfa kalmadı. 
Avrupanın siya
set kihyalığı ro
IUnU illan F m· 
sa ltalyaya bir 
oyun oynamak 
istiyor. Hiç ha
beri yok iken 
onu tutup elle
rinden, ayakla
rından kıskıv
rak bağlamıya 

çalışıyor. Bir ta
raftan Y ogos
lavyayı hazırlı

yor. Diğer ta· 
raftan kendisi ;....._ --=------....,_"--' __ 
tertibat alıyor. . 
İtalyayı böylece iki taraftan yakalayınce dehşetli bir kıskaç arasın-

Çekoslovakya sokollıları 

Çekoslovakvanın sokol ieşkilaiına mensup g ençler 

Çekkslovakyanın So!col teşkilahna mensup erkek ne kadın· 
dan mürekkep 38 kişi dün lstanbula gelmiştir. Sokollar 4 gün 
şehrimizde kaldıktan sonra Atinayan· :'e oradan da memleket lerine 
gid.!cekl,..rdir. / 

o 
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irnn 'ize ~ost mu , ~ttınınnn mı 1 
[ Ustarafi 1 inci sayıfamızda ] 

meşgul köylüleri silAhia tehdit 
edilerek hükumete karıı itaatsız
liğe ve isyana icbar edilmektedir. 
Bu suretle ölüm tehdidi altında 
iayaDA tahrik edilmiş köylüler 
ıakilerden kurtulmak için Türk 
karakollarına iltica etmektedir. 
Vakıa daha evvel şark hudut

lanmıza tecavüz eden eşkıyanın 
İran topraklarında techiz ve tes
lih edildiklerini biliyorduk. Fakat 
bu techiz ve teııılih meselesinde 
11'a.aı hükumetinin doğrudan doğ
ruya mes'ul bir vaziyette bulu
nabileceğini tahmin etmiyorduk. 
İran hiikumetinin garp mıntaka
larmdaki oıiretJer üzerine hikim 
olamadığım, aralarda ıillhlanıp 
hudutlarımızı tecavüz eden eşki
yanm da lnn hllkfımetinin irade 
ve iktidarı haricinde vuku bul
duiunu zannediyorduk. 

Halbuki ( Anadolu Ajansı) nm 
busuai muhabirinden aldığı ma
ltımat bu zannı esa1mdan değiı
tirmiıtir. Şark budutlımmıza te
cavllz eden eşkiyayı açıktan açı· 
ia lranlıların teslih ettikleri ve 
erzak ve cephane gönderdikleri 
tesbit ve tahkik olunmuştur. Ay
ni zamanda timdiye kadar şark 
hudutlarımızda arasıra çapulcu· 
luk yapan eıkiyanın bu defa 
k.öyHUeri isyana icbar etmek gibi 
faaliyet tarzım değiştirdiği de 
anlaıılmışhr. 
Şu halde bu mes •ele alelade 

bir şekavet meselesi olmaktan 
çıkıyor demektir. Meselenin ma• 
biyeli Jran devleti ile Türkiye 
cümhuriyetinin en esaslı münase
batına tealldk etmektedir. Iran 
hUkiimeti Türkiyeye dost mıdır, 
düşman mıdır? Bu cihet her 
ıeyden evvel tayin edilmek la
zımdır. Meselenin bu gtınkU man
zarasına göre lran hUkfımetinin 
tam hareketini dostane tellkkl 
etmek mümkün değildir. 

Hükumetimlzin teşebbüsü 
Ankara, 4 [Telefon) - Ağn 

da ııkacak. Suyunu çıkaracak. 
Fakat aceba bu tertipler tatbik 
edilebilecek mi? Bunu zaman gös
~recek. 

Şimdiki halde bUtiln bu tertip
ler, blltUn bu oyunlar hep perde 
•rkuındadır. Bir gUn perde açı· 
lacak. Cambazlar ortaya çıkacak. 
DUnya ıiyaset sahnesinde misli 
görülmemiş oyunlar oynanacak. 
İtte utl o vakit kimin daha ma
hir oyuncu olduğu meydana çı
kacak! .. 

dağı hadisesi üzerine hükO.meti· 
miz Hariciye Vekaleti vaııtaıiJe 
Iran nezdinde bazı teıebbnaatta 
bulunmaktadır. 

Hükumet bilhassa şarkta se
nelerden beri devam eden hudut 
soygunculuklanna memleketin 
asayişi noktasından kat'i bir ni
hayet verilmesi azmindedir. Mem4 

leketin her tarafında emniyeti 
kaldıracak bir hareket olmadığı 
halde ıark hududumuzun zaman 
zaman böyle hadiselere ıahne 
olması, en fazla hudut vaziyeti 
nin soygunculara mtlaait olma
sından ileri gelmektedir. Bu fibi 
hadiselerde diğer komıu devlet
lerin gösterdikleri bauaıiyetle 
temin edilen ıttkO.na mukabil 
İran hududunda bu vaziyetin 
husule gelmesi esbabi lran hüu
metinin bu ıakileri tenkil edeme· 
diği, veyahut mllsamahalar gös-
terdiği kanaatini teyit etmek· 
tedir. 

Hükumet Iran bükfimetine mil
tekabil tedbirler teklif etmekte 
ve komıuluk mUnuebetlerine 
müsteniden bu buıuıta azami 
hüsnüniyet gösterileceğini limit 
eylemektedir. 

Hududun tanzimi meaeleıi bu 
teklif dahilindedir. Bu, daha 
ziyade hadiselerin tekerrilrU ih
timaline matuf bulunmaktadır. 

Adetleri 600 kadar olan bu 
soyguncular hali hazırda kuv
vetlerimiz tanfından şiddetle 
tenkil olunm•kta, imha edilmek
te ve dağıtılmaktadır, 

İtalya kıralı 
Şehrimize geleceOi 
hakkında resmi mala ... 

mat yok 
Refiklerimizden biriıi dünkü 

niiıhaıında ltalya kıralı Vjktor 
Emanuel Hz. lerinin yeni Ro· 
manya kıralıiun taç giyme me
rasiminde bulunmak üzere Sa
voia yatile Romanyaya gideceği
ni, geçerken lstanbul ıularında 
bir müddet duracağını yazmışb. 
Bu haber etrafında selihlyetb.r 
mahafilde tahkikat yapbk. Bu 
tahkikat neticesinde öğrendiği· 
miıe göre bu ıııeıeleye dair ıeh .. 
rimizdeki İtalyan makamıbna 
hfç bir it'arda bulunulmamıthr. 

lttzır 
Selim Sım B. in beden terbiyesi hak· 

kındaki mühim bir makalesi münderi -
catımızın çokluğuna binaen yarınki sayı
mızda neşredilecektir. 
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WAHALL•~ 
MUHARRİRİ: S~LAHATTIN ENİ~c:::J 

Halk , bu gürUltU Uzerine 
derhal orada bir çember teıkil 
etmiıt. 

Kaptamn bütiln semtte bellh 
bir töhreü vardı. Dönük gözlerile 
kendiıini ihata eden kalabalığa 
dik dik bakmakta idi • 

Ve sonra unf ve hutunetle 
elindeki bayrağı yırtarak tiyatro 
ıahibine heber yolladığı ada .. 
mm ıuratına attı ve : 

-Söyle ustan olacak herife ... 
Diye bağırdı •• Eğer gidip beni 
efendilerine şikayet etmeıse 
dllnyanın en alçak adamıdır • 
Adresimi istiyorsa Mahmedin 
meyhanesine " Kaptan ,, diye 
ıorabilir. 

Ve sonra kendisini ibate eden 
çemberi ağır ağır yardı. Çem-

ber ürkek hareketlerle Kaptana 
yol açıyordu .• 

Bundan ıonra Kaptanın neı'· 
esi kaçmııtı • 

Tekrar meyhaneye utram11, 
bir tek içtikten ve ıiteaini dol· 
durduktan ıonra ıemtin yolunu 
tutmuştu •• Yolda ıiteyi yan
lamıtt .. 

Yolda hem yürüyor , hem 
kendi kendisine yüksek ıeıle 
küfürler savuruyordu . 

Kahveden içeri girdiji zaman 
başım iki tarafa salhyarak 
yanaklarım şişirdi ve mutadı 
olduğu Uzere : 

Buvvvvvvvvv !... Diye 
göğredi •. 

Ve hala ( n ) ları çatlatarak 
kendi kendisine sayleniyordu: 

( Telgraflar ) 

Sı~ı~ mu~nriılere ınıH -Amerika Reiıic'fJmhuru mff,.. 
him bir kanun layihası 

imzaladı 
Vaşington, 4 ( A . .'\. ) - M. Ho\•er, 

büyük harpten beri sivil hayatta bir 
türlü maişetlerini temine muvaffak ola
mamış olan sabık muhariplere 12-40 
dolar tahsisatı şehriye bağlıy~n kanun 
layihasını dün akşam imza etmiştir. Ayan 
meclisi, beyaz sarayın kanun lc\yihasına 

karşı \'eto hakkını istimal etmek tehdidi 
muvacehesinde bu babtaki muhalefet· 
k:lrane hareketinden vazgeçmiştir. 

M. Hover, ka.nunun icrasını temin 
için icap eden vasıta ve tedbirler hak
kında tetkikat icrasına memur komis}Ona 
mesaisinde de~·am edebilmesi için 4 
milyonluk yeni bir kredi bahşeden 
kanun ltyihasınıda imzalamıştır. 

Renin tahliyesi 
RuJlar hararetli bir 

tebrik gönderdıler 
MQskova, 3 (A.A) - ] lariciye komi

seri, .\1. Von Cunius'e bir telgrafoame 
göndererek Alman toprağının ecnebi 
askerleri tarafından tahliyesi münasebetile 
Sov~et şuralar hükO.mcd nnmına rebrikatta 
bulunmuuşmr. 

Bu telgralta deniliyor ki: 13 kAnunu· 
sani 1923 tarihinde Alman toprağının 
işgalini cihan muvaceheslnde protesto 
etıniş olan l\:ovyet hükumeti Ren evale
tinde .'\iman hukuku hü\ürnran isinin 
yeni baştan teesüstini.i büV"ük bir mem
nuni yetle karşılum:ıktadır. • 

---·· 
Fransızlar Cezayjri ne 
zaman işgal ettiler ? 

Cezayirin Fransızlar tarafından 
işgalinin yilzüncii senei devriyesi 
dolayıslle Fransızların fevkaJide 
ıenlikler yaptıkları ve Fransa 
reiıi çümhuru M. Dömergin biz· 
zat Cezayiri ziyaret eylediği tel· 
graf malumatı olarak bildirilmiş· 
ti. Fransızca gazeteler bu vesile 
ne hususi nlishalar çıkarmışlar 
ve Cezayirin sureti zaptı hakkın
da bir çok mütalealar yürütmüş· 
Jerdir. 

Biz bu mütalealardan mukad· 
dem cezayirin tarihi işgali hak· 
kında bir noktaya işaret edece
ğiz. Ahiren intişar eden kıymet· 
tar bir esere göre Cezayirin 
Fransızlar tarafından i~gal tari· 
hinin yıl dönümü bugün yani 
bet temmuzdur, Böyle olduğu 
halde ıenei devriyeyi evvelden 
tea•it ettikten ne gibi bir gaye 
takip eylediği anlaşılamıyor. 

Yürütülen miitalealarm işgal 
tarihi, kadar hatalı olduğunu söyle· 

miyi de ayrıca bir vazife adde
deriz. 

Filhakika Fransızlar Cezayir 
işgalini medeniyet aleminin be
devi in~anlara karşı bir galebt'.si 
gibi göıtermek istiyorlar. Halbu
ki Cezayir, Fransızlaran İfgalinden 
mukaddem onların tasvir etmek 
istedikleri gibi bir korsan yatağı 
değildi. 

Türkler orada sağlam bir 

- Pezevenklerrr, .. , deyyus-
larrrrr ..• keratab.rrrrf. •• 

Kahveci öteden atddı: 
- Hayrola Kaptan Bey gene 

neye kız dm? ... 
Kaptan, yaptığı işi anlatmak 

kendisine biraz tefahür eder 
gibi geldiği için söylemek iste
medi •. Lakin kahveci ısrar etti. 
Zaten Kaptan çoşkundu : 

- Bir Türk tiyatrosunun ka
pısına bir Fransız bayrağı asmıı
lardı aıağıda ..• Bunu bir Petro, 
bir Manol, bir Yako, bir Haça
tor asar. Fakat bir Türk bunu 
asamaz. Cevdet Efendi.. Bir 
Türk bunu asamaz.. Ben henüz 
ölmedim. Cevdet Efendi ; göril· 
yonun ya işte yaşıyorum ... 

Ve elini hızla masanın Ustü
ne vurdu. 

Sonra, biraz evvel lngilizlerin 
memleket işlerini ele aldıkları 
takdirde düzeleceğinden bahs
ettiği karşı tarafta oturan Ni· 
yazi Efendiye sordu : 

Mevsimin ilk deniz yarışı 
Dün büyük bir intizamla fakat sönükyapıldı. 

En h~yecanlı yarıı hanımların iştirak 
ettiği yarııtı 

Dün, mevsimin ilk deniz yarışı 
Beykozda yapıldı. Büyük bir in
tizamla icra edilen müsabakalar 
güzel neticeler verdi. Yarışlara 
6 kulüp - Galatasaray, Altmordu, 
Fenerbahçe, Beykoz, Beylerbeyi 
ve Haliç - iştirak ediyordu. Bey
kozlular, hakem heyetile çıkan 
bir ihtilaf yüzünden yalnız iki 
çifte dirsekli yarışma iştirak et
tiler ve müsabakanın da birinci
liğini aldılar. 

Y arıtlara saat 11 de başlanıldı. 
Y arıt sahasının etrafmı çeviren 
ve muhtelif kulüplere ait olan 
merakip ve sahiller yüzlerce ya .. 
rış merakLs le dolmuştu. İlk ya
rışlar küçükler araıında yapıldı. 
Galatasaraylılar tek, iki ve Uç 
çifte tnüsabakalanm hep birin
cilikle bitirdiler. Bundan sonra 
te~, iki ve Uç cifteden ibaret 
müptediler yarışı yapıldı. Her 
Uç müsabakayı da Galatasaray .. 
lı!ar kazandılar. Gtiniln en güzel 
ve heyecanlı yanşlannı hanımlar 
yaptılar. • 

Seyirciler tarafından bUytik 
bir zevkle takip edilen hanımla· 
ra ait müsabakaların üçüncüsünn 
de Altmordunun epi bir zama.n
dan beri intizamla çalışan spor
cu kızlar kazandılar. Hem de 
rakiplerini uzun mesafelerle ge· 
ride bırakarak ... 

En hararetli mUsabaka üç çif
te kıdemsizlere ait olan yarıştı. ' 
Bu müsabakaya Albnordu, Ga.
latuaray, Fenerbahçe ve Beyler-
beyi girdi. Neticeyi AJtınordu
lular kazandılar. Bütün bu yarış
ları şöylece hulasa edelim: 

Tek çift\! küçükler (1200 yar
da): Galatasaray birinci, Beyler· 
beyi ikinci, Albnordu üçilncü. 

İki çifte küçtikler (2000 yarda): 
Galatasaray birinci, Altınordu 
ikinci. 

Üç çifte küçUkler (Çubuklu • 
Beykoz): Galatasaray birinci, 

- _ :::::3! 

bilkftmet vücuda getirmişlerdi. 
Zaman, Türk harsmın ne kadar 
inkişaflar gösterdiğini ispat 
etmişt;r. Fransızların Cezayiri 
işgali; ozamana nisbetle kuvve
tin, kendini müdafaadan acize 
karşı tatbik ettiği bir gasp 
filinden başka bir tey değildi. 

Acaba Cezayirin Fransızlar 
tarafandan itgaJi, Fransız gaze-

- Öyle değil mi, Niyazi Efen
di, öyle değil mi? .. Sen de henilz 
ölmedin. Sen de herıilı yaşıyor• 
sun değil mi ?.. Kapılarına düş· 
man idaresinin bayrağını takan· 
lara biz bu memlekette yaıamak 
hakkım vermiyeceğiz değil mi? .. 
Söyle azizim.-. Korkma.. Ce
ıur ol •• 

Niyazi Efendi onu itidale 
davet etti: 

- Gene sen bilirsin ama , 
zaman acayip Kaptan Bey .•• 
Dedi •. Yerin kulağı var derler. 
Sana bir fenalık gelmesin için 
söylüyorum •• Biraz sakin ol ••• 

Bu tavsiye Kaptana kızdır
mıştı: 

- Biraz sakin ol •. Biraz sa
kin ol .. Herkea bunu söylilyor. 
Ne sakini?. 

Sesi titriyordu.. Büyük ve 
artan bir heyecan içinde sözüne 
devam etti: 

- Ne sakini Niyazi Efendi.. 
Sen harp müddetince dükki· 

Altmordu ikinci, Beylerbey Ü· 

çüncü, F cnerbahçe dördüncü. 
Tek çifte müptedi (1200 yar

da): Galatasaray birinci, Beyler
beyi ikinci, Altınordu üçüncü, 
Haliç dördllncü. 

iki çifte müptedi (2000 yarda): 
Galatsaray birinci, Haliç ikinci, 
Beylerbeyi üçüncü, Albnordu 
dördüncü. 

Üç çifte müptedi ( Çubuklu
Beykoz.) Galatasaray: Birinci, 
Altın ordu : ikinci, F enerbahçe : 
ÜçüncU, Beylerbeyi: Dördüncü., 
Haliç : Beşinci. 

Tek çifte hanımlar (1200 yar
da): Altınordu birinci, Beylerbe-
yi: !kinci, Galatasaray son 200 
metrede abandone etti. 

lki çifte hanımlar (2000) yar
da; yalnız Altınordu girdi. Re
kor: 12, 43t8. 

Üç çifte hanımlar; (Çubuklu
Beykoz) : Altınordu: Birinci, 
Beylerbeyi: ikioci. 

Bir çıfte kıdemsiz (1200 yar-
da) Altmordu birinci, Beylerbe
yi ikinci. 

lki çifte kıdemsiı(2000 yarda) 
Altmordu birinci, Beylerbeyi 
ikinci. 

Macarlar 
Karşıyakayı ''"ndller 
lzmir 4 (Vakı: - Buglln Ma

carlılarla Karşıyaka .. ı a ara 1 ıda 
yapılan maçta Macorlılar Uçe 
karşı 4 ile galip geldiler. 

Anka rada atletizm 
Ankara, 4 ( Vakit ) - Bugün 

yapılan 50 kilometreiik biıiklet 
yarışmı Çankaya kulilbDnden 
Hasan Bey kazanmlfbr ~ 

lki haftadan beri devam eden 
atletizm müsabakasında 10 bin 
metre mukavemet koşusunda 
Çankayadan Himmet Bey, 1500 
metrelik koşuda muhafız gü
cünden Fazıl, 800 metrelik ko
şuda yine muhafız gilcünden 
Fazıl, cirit atmada muhafızdan 
Mehmet, Gülle atmada Albnordu .. 
dan Faik Beyler birinci gelmiş
lereir. 

-
telerinın iddia ettikleri ıibi 
Cezayir halkının temeddilnUne 
hizmet etmiş midir? Y okıa ıırf 
F rans1z istimlak hırsını tatmin 
ile garp cümburiyetioe Afrikada 
bir işgal sahası açmaktan başka 
bir netice vermemiş midir? Bunu, 
imkanını bulunca tezallümll hal 
eden müstemliklerin bizden iyi 
takdir edeceği ise qikirdll'! 

nında yangeldin, keyfine bak
tın. Burnun kanamadı. Bir gece 
uykusuz kalmadın • Fakat ben 
biliyorsun ki yirmi Uç yaıında 

fidan gibi bir evlAt kaybettim. 
Niyazi Efendi.. Sen neyini kab4 

ettin? Külahını mı, konduranı mı, 
neyini ?.. Çanakalede oğlumun 
kövsOnde •• bir ubus parçalandı; 

kıt'ası cesedini · değil, tırnağının 
ucunu bile bulamadı • lıte o, 
fransız obUsile öldll • Niyazi 

Efendi J.. Sonra ıiz burada ba
na sakin ol diyorsunuz. Daha 
ne kadar sakin olayım,. 

Kaptan son kelimeleri ı6yler
ken mlltekallis dudaklarından 
kelimeler titriyerek çıkıyor ve 
gözlerinin membalarmdan kopan 

yaşlar, mütvali damlalar halinde 
yanaklarından çenesine doğru 
akıyordu .. 

Rüşt, görüyordu ki Kaptanla 
aralarında bir dert ortaklığı, 

( Bitmedı) 



Bir "otuzunu geçmemiş" 
ile mülakat 

Fa anud• edebi neıilJerin en 
genci << otuzunu geçmemitler ,. 
nealidir. Bu nesle dahi olan 
şairlerdir ki "sürrealist" beyan
namesini neş· 

rettiler. Bu şa

irlerin başında 

Andre Berton 

vardı • Fakat 

cıcsUr realizm» bu 

güne kadar de

vam etmekle 

beraber, mUı
pet bir netice 

Fikret adli 

hiddeti, elemi ifade eden bazı 
mmldanmalar vardır ki lisanda 
yoktur, fakat fertler yarı talaf-

fuz ederler. Anri Mişo bu sesleri 

kelime leştirmiş 

ve şiirler yaz

mış, na zarı 

dikkati celbet

miıtir • " Söy -
lemek veya 
ı6y leme mek ,. 

bu tarz için 
Anri Mişo'ya 

düıtur olabilir. 

Kendisi hak
kında daha a

çık bir fikir 

verebilmek için 

buraya bir şi-

almadı. Esasen 

bu beyanname

den maksat, 

kendi le rin d en 
evvel gelip de 
bütün yerleri 

işgal etmiş olan 

nos l!ere kar,1 
M Anr: M ~e ve mulıarrırimiz 

irini 

tercüme 

aynen 

edi-

"b" d ız e varız,, di"·en b' h 
J ır are-

ketti, ve beyanna-ey . k ... c ımza o 
yan sr~nç l c rd en çog" u .. 
. , «surrea· 
hım• ı ~e binc m ld k 

enıup o u -
larından deg-il bu d b. . • nu e e J bır 
hadi" talakki ed k h ere eyecan-
Jarından yaptılar. Bu nesle men-

sup BelçıkaJı, fakat on seneden 
fazla Pariste k l ' M 
A . M' a mıı o.an . 

nrı ı 0 "k· 
• 1 1 gün evvel şehri-

mıze gelm "ştir. 

Güzel bir tesadüf k d. . . b , en ısını 

ana tanıttırdı. Franaanın eski 
nealir.e mensup b' l '•P ır şair o an 

ol Jeraldi,. den sonra en 
genç neıilden ve gene bir şair 
olan '1A · M . nrı ışo,, de bir sohpet 
ettık. Bunu anlatrn d l a an evve 
Anri Miıo hakkında k 

ııaca ma· 
hlmat verelim. EserJ • 1 Ş. . erı şun ar-
dır: imalı Arnerikaya t _ 

h t . "b yap ıgı 
ıe)'1a a ıntı alarını te .t d 

spı e en 
"Ecuador,, ve ••qui je fus "M 
p . t . . l' ,, , es 
roprıe es,, ısım ı iki şiir mec-

muaaı. Bu eıerler "N. R F , .. t .. 
• • u u-

pıneai tarafından basılmıştır. 
Fakat, maaleıef buradaki kUtu
panelerde bulunmıyor. Her halde 
ihracat edebiyatından olmasa 

gerek. Daha doğrusu, tabi, bu 

cinı kitapları bizim memleketi
miz iç fn •ani•§ılmaZıt kaydile 

ya iGndermemİ§tİr, yahut burası 

getirtmemiıtir. Eğer bu kitaplar 
kıymetli birer eserse, 11Marıe) 
Şvob., un dediği gibi "anlatıl
ması anlamıyanlar için mütkül,, 
dUr. 

Şunu da ili ve edelim ki, "Anri 

Mııo,, ıairdir, fakat eserleri hep 

mevzun detildir. Esasen veıin 

bugilnkü ıiir için olsa olsa her

hangi bir ıekilden ibarettir, 
kafiye gibi. 

Anri Miıo ferdiyetçi bir ıair

dir, eserlerinde marazi hem de 
ılfiyane bir heyecan vardır. 
Bundan baıka, ıiirlerinden bazı
ları, franıızca olmakla beraber 

franıııcada olmıyan, fakat her 
franıııca bilenin anlıyacağı yap-

ma kelimelerle yaıılmııtır. Meseli 

1 "VAK,, ıta abo
L ne olunuz 

yorum; 

Feld." et içi rı de i$firahat 
Feldlttf, ben ·m ı iiı• .. k çJcım, 
Fdtf et. otur ~öıl , 
D n!tı!, 

Dm 'C1ı:I im b. r az s~n re bm, 
D.11!e11, 
Ben hı' 1111 tecr "be etti11, ısoat etttn. 
1 en :, •n:n harabe•um. 
l'emm bliı'ük t ya ro n, be11im l man.m, 

bt'litn. oc ılfım, 
1Jem71 a 'tm mal!ara7ı, 
Benim istı~balı111, len m asıl annem, 

benim utku r . 
Çıbamn ı(itıde, jüçlzafl'l ı(.ll ft', ist k· 

C:rralıat glJ ~eıinde, 
Ccr.ılıat ı:~be/in ıe. 

* 

rahını ı çuı .e, 

Anrl Mlfo 

Hava pek sıcak olduğundan 
konuşa bilmek için serince bir 
yer aradık. Fakat bu zahme
timiz boşuna imiş, çilnkü müki
lememiz derhal hararetlendi. 

Bir adamı anlamak için baş
kalarından konuşturmak çok iyi 
bir usul. Ben Anri M:şo ile yeni 
tanışıyordum; bu şairin fıkırJerini 
öğrenmek için başka bir şairder, 
büyük Valeri'den bahsi açtım. 

- O, dedi, biz u otuzunu geç
memi§ler " için Valeri, ccomojen» 
değildir. Bir defa Valeri 50-55 
yaşındadır. O, cc harpten evvel » 

havasını teneffüs etti. Valeri, 
Mallarme'yi duymuştu, ona hay
ran o'muştu. Fakat o zaman 
yazmadı, bekledi, fen tahsilini 
ilerletti. Sonra harp geldi, 
« harpten sonra » nesli yetişti 
yeni bir hava yarattı, umumi 
rahatıızlık sayıklamaları arasın
dan parça parça hakikatler 
fışkırdı. 

O zaman Valeri yazmıya baş
ladı. iki ve üç neslin zamanını 
Y•tamıı olan şair, eski bir mey
v~ye yeni ve merkezileştirilmi;ı 
bır usare vererek bizde büyük 
ve hayran bir rahatsıılık uyan
dırdı.. M~mafi onun halis şiir 
n~zarıyesı eksiktir. Çünkü o halis 
hır harpten evvel h l" b" h , ve a ıs ır 

arpte.n sonra edebiyatı yapmadı. 
Benım için halis od k' h' . b" k" ur ı ıç P.t' 11 ımseye borçlu olmaz. V uleri 

a arme, Bodler, ve Bergson'~ 
çok borçludur. Hatta zannederim 
ki.o,. harpten evvel de yazmak is
mışh ; fakat Mallarme 'nin yanın
da 0 d~. aynı feyi yapacaktı. 
Bunun ıçın bekledi. 30 sene son
ra yaı~ı. ~enim hayran oluşum 
bu harıkulade bekleyiş vaıiyeti
dir. ÇUnkü hakikaten san'at ve 
kıymeti olan bir kimsenin bu 

Fransada 
Şairle! yurdu aç,ldı 
Deyli telgrafm Paris muhabiri 

yazıyor: Fransa şairleri eserle
rinın okunmadığından şikayet 
edebilirler. Fakat kendilerine 
ehemmiyet verilmediğini iddia 
edemezler. Çünkü bundan böyle 
tam manasile bir yurt sahibi ol
muşlardır. 

Bu yeni şairler yurdu henliz 
açılmıştır . Onun açılabilmesi , 
bütün servetini bu maksada has· 
reden M. Emil Blemonun him
metile mümkün olmuştur. Mon
martr civarında olan bu yurt, 
ayni zamanda müeelifler ve pi
yeı muharrirleri cemiyetinin de 
merkezidir. 

Hundan böyle bu muazzam 
binanın ikinci katı, şairlerin il
ticagahı olacaktır. 

Acaba şairler bu yeni yurtta 
ne yapacaklar ve nasıl bir vazi
fe ifa edecekler? Bu henüz an
laşılmamıştır. 
-c ==:::;: - .. --= 

klidar beklemesi hayrete değer. 
Yalnız ben siz şarklılarm ta· 

mamen garplı ve kato'ik bir 
"Kapalı - hermetique11 şair olan 
Valeri'yi sevmenizi anlamıyorum. 

-Kimbilir, belki de böyle oldu
ğu için ... Fransada romanın ka
zanmış olduğu fevkalade rağbet, 
şiir üzerinde tesir yapmış gibi 
görünüyor. 

- Hayar. Yalnız roman, bir 
nevi ticari meta gibi s:?.tıhyor. 
Kitabı satmak için yapılan teş
kilat, reklam, tamamile ticaridir. 
Bu itibarla göze en çok roman 
görilnüyor. Halbuki şiir son 
zamanda olduğu kadar hiç bir 
zaman rağbet görmemişti. V c, 
bir şairle bir roman~ı arasındaki 
fark, bir romancı ile bir tiyatro 
müellifi aras ındaki fark kadardar. 
Hiç biri, öteki olamaz .. 

- Fakat hem şair hem roman
cı olan pek çok ... 

- Evet, böyleleri vardır, ve 
hem şair hem romancı olan en 
bilyük muharrir Knut Hamsun
dur. 

Pol Moranda ... Bir de 11Süpe
rviyel,, . Bence Valeriden sonra 
o gelir. SUperviyelin uzun müd· 
det Amerikada bulunuşu onu 
Fransız tes·r:nden kurtardı, ge
niş bir görüşe sahip etti. Onun 
bu gün Fraıısız edebiyatında 
yükıek ve nadir bir yeri vardır. 
Bence o, halis şiire V aleriden 
daha yakındır, onda daha " tan
nan bir tabıilik,, var .•. 

- Tercih ettiğiniz şairlerden .. 
- Leon Pol Farg, Maks Ja· 

kop, Aragon.. Bir de Kafka (1) 
isminde geçenlerde ölen çok 
kıymetli hırisi.. Bu genç fevka
lade marazi bir haleti ruhiyede 
idi. Kendisini u Karafatma 11 ya 
tahavvill etmiş zannetti. Şüphesiz 
bu bir vehimdi. Kafka annesini 
çok sevdıği için, kendisinin ka
rafatmalaştığını ondan saklamak 
ister, azap duyar, kıvranırdı. Bu 
ıstıraplarını anlattı, vazdı. Çok 
güzel şeyler .. Nihayet iyileımedi, 
öldü. 

- Biz burada bunlardan ha
berdar değiliz. 

- Tabii. Hariçte bulunan bir 
kimse, Paristen iki sene geri 
demektir, Pariste bulunan bir 
kimse, düşünen Paristen bir sene 
geridir, ve düşünen Pariste ya· 
ııyan bir kimse de yaratan Pa
risten 6 ay geridir. Yaratan 
Patis.. bizzat Paristir .. 

Fikret Adil 
1 Kııfka'nın 'c . nı .\ li~n'nun ~on 

gelen "Rif ur., mecmua~ında birer yazıları 
'ardır. 
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Bin bir direği, Yerebatanı, 
Kariye camısıni, T opkapı 
sarayındakı Harem dairesi gibi 
Yuşa tep~sini de görmemiştim. 
Ne zaman Boğazın üst tarafla
rına gecip bu yüksek tepeyi 
görsem içimde kendi kendimi 
ayıplıyan bir tahassür uyanırdı. 
Meğerse, kader bu seyahati 
saçlarıma ak düşmeden nasip 
etmiyecekmiş. 

Bir çadır altında beş, altı 
aakin gece geçirdiğim İstanbul 
Erkek lisesi kampının arkasında
ki dağı tırmani verdiniz ve yer 
yer katır tırnaklarile ıüslenen 
bu yamacı döndünüz mü hemen 
Müderris lsmail Hakki Bey
den sekiz, dokuz misil fazla 
uzun boylu olan muhayyel pey
gamberin mezarına varılıyor. 

Günlerden cuma olduğu için 
bu tepe beyaz sakallı ağa baba
larla, otorduğu müddet zarfında 
peçelerini kapalı tutan kadın
larla dolu idi. Burada bir tek 
eğlence vasıtası, vardır: Sahnçak 
çocuk sallanıyor, genç kız sal
lanıyor, orta yaşlı, hatta ihtiyar 
kadın aallanıyor. Zavallı dallar 
zayıf ve şişman vücutların ağır

lığı üstünde çatırdayarak neler 
çekiyorlardı .. 

Merhum peygamber Yuşam 
mezarı, mustatil bir bahçenin 
içindedir. Girmek istediğimiz 
anlatılınca küçük bir çocuk bu 
bahçenm kapısını açtı, girdik. 
Bu mustatil bahçenin orta ye
rinde boyu on sekiz yirmi met
reye yakın bir mezar vardı. Ba
şında ve ayak tarafında iki üs
tüvane tat dıkili ve Uzerinde 
dallarına renk renk, çeşit çeşit 
paçavralar bağlanmış ağaçlar 
sıralanmış. 

Paçavraları görilnce birden
bire hatırıma dışarıda bağdaş 
kurup bir kase yoğurt yiyen 
ihtiyarla yüzünün peçesini aç
madan temiz hava alan genç 
kadın geldi. 
Yuşanın boyu hakkında bir di

yeceğim yok, fakat eni bu uzun 
kameti tutmıyordu. Bu uzun 
mezarm etrafını dolanırken aklı
ma meşhur hikaye geldi. Hani 
yalancı adam: 

- Ben onun enını boyuna 
uycuracaktm ama, bırakmadılar! 
demiş. Acaba yuşaya bukadar 
uzun bir boy tasavvur edenler 
neden o boyla mütenasip bir en 
uyduramadılar. 

Eminim ki bu muhayyel pey-
gamberin zamanında bir Selim 
Sırra Bey bulunsaydı, mutlaka 
kendisini şişmanlatmağa kalkar 
ve Doktor Osman Şevki Bey de 
bu hareket aleyhinde bir takrir 
verirdi. 

Ha k ne garip şeylere ınanı

yor. Birisi diyordu ki: 
Hazreti Yuşa bu tepede oturur, 

oradan ayaklarını aşağıya uza
bp denizde yıkarmış l 

Halbuki biz bu tepeye bir sa
atte tırmanmıştık. 

Türbe dıvarınm etrafında baş
ka kabirler de var. Bir arkada
şım sordu: 

- Buraya cenazeleri nasıl 
getirmişler? Ben bu su·.!e ce
vap vermek için taşlardan biri
sini okudum : 

Yazan : Toplu iğne 

Bu taşın altmda uhrevi göz
lerini Boğaz sularına ve Rume
li dağlarma dikerek ebedıyet 
uykusuna dalan ölü, bir kadındı: 
Kitabesinden anlaşılıyordu kı 
uHazreti Yuşa,, yi ziyarete ge
lirken tepeye 15 dakika kala 
düşüp ölmü~, buraya gömülmüş
tü. 

Bu tepeden aşağı inerken 
tam yarı yolda bir çinar a_lbn~a 
akıp giden "Ahı hayat,, ısmın-
deki acı suyu da içtik. Bunu 
içmek uzun senelerden beri Yuşa 
:ziyaretinin terkolunmıyan an'an-
larından biri imiş l . 

1.o.pla J4ffe 

Diş tabipleri 
Ekseriyet olnıadırrı için 
kongre akted~me~iile~ 
Dün sabah diş tabıplerı cemı-

yeti alta aylık mutat içtimaını 

yapacaktı. 
Ekseriyet temin edilemediği 

için içtima on beş gün sonraya 
bırakıldı. 

Bu içtima hakkında cemiyet 
reisi Hayri Bey şunları söyledi : 

« Nizamnamenin bir çok 
kısımlarının değişmesi lazım 
geliyor. Heyti idare tadilatı 
yaptı. 

Heyeti umumiyeye arzedecek-
tir. Azamızdan aylık olarak al
dığımız ücreti azaltarak senede 
iki defa tahsil deceğiz. 
Mecmuayı bütiln azaya ücret

ıiz göndereceğiz C:emiyet bina
sını bir kulUp hahne koyarak 
gece ve gUndUz açık bulundu
racağız. Bu suretle azamız bura
da 11k, sık toplanacakları gibi 
ki tüpanemizden de istifade ede
ceklerdir. 

On beş gün sonraki içtimada 
iki mühim mesele görüşülecek
tir . Bunları söylemek zamanı 
daha gelmemiştir . » -Baytari kongre 

Murahhaslaramız 
dün gitti 

Moskovada nçılacak olan zirai 
ve baytari konferansa iştirak 
etmek üzere Aydın meb'usu 
Mazhar Beyin riyasetindeki 
heyet dün vapurla Odesaya 
gitmiştir. 

Mardin meh'usu Ali Rıza, Dr. 
Salahaddin ve Pendik bakteriyo
loj ıhanesi müdürü Şefık Beylerden 
teşekkül eden heyet konferansa 
iştirak ve ayni zamanda Rusyada 
tetkikat yapacak ve bir buçu1 

ay sonra dönecextir. 



Şarktaki propagandalar 
r-_ eçenlerde Ağrı dağı hadi
a aelerinin mahiyetini izah 

için (Anadolu Ajansı) tarafından 
verilen tebliğde şayanı dikkat 
bir nokta vardı. Çünkü Ajansın 
verdiği tel~rafın bir fıkrası (Van) 
viliyeti hududuna tecavüz eden 
eşkıya tarafından şark vilayet·· 
!erimizde bir nevi irticai hareket 
uyandırmak makıadile tertibat 
alınmış olduğuna dair bazı vesi· 
kalar bulunduğundan bahsedi
yordu. 

Bu vesikalar hakkında tafsilat 
yoktur. Bununla beraber bu nevi 
vesikaların meYcudiyeti ıunu 
gösferiyor ki ıark vilayetlerimizin 
asayişini ihlale çalışan çapulcular 
arasına siyasi ifsadat için tah· 
rikçiler kanşmışbr. 

ilk hatıra gelen ihtimal bu 
tahrikçilerin şeyh Sait isyanı 
üzerine tenkil kuvvetlerimizden 
kurtularak lran topraklanna il
tica etmiş mücrimler olmasıdır. 

Fakat acaba tahrik ıebekesini 
teşkil eden adamlar sadece bun· 
lardan mı ibarettir? Yoksa bu 
nev müfsitler bazı ecnebi mem
leketlerden de kuvvet almakta 
mıdır? 

Malum bir hakikattir ki Mu
ıul meselesi hal edildikten 
aonra Türkiye ile lngiltere hü
kumeti arasında hiç bir iti laf 
mevzuu kalmamışhr. Türkiye 
cümhuriyeti lngiltereye karşı 
her fırsatta daima açık ve 
dürUst bir siyaset takip ettiği 

;ibi ngiltere hükumeti de mem-
... ·cetimize karşı fırsat düştükce 

·,ü niyet göstermiştir. lki 
. mleket arasında umumi siya

set böyle iyi bir mecra takip 
etmekle beraber lrakta manda 
almış olan lngilterenin Musulda 
tatbik ettiği Kürdlük siyaseti 
netice itibarile Şark vilayetleri
mizin asayişi için karanlık bir 
nokta teşkil etmektedir. 

lngiltere hükf.ımeti şimali lrak 
mıntıkasında bulunan Kürtlerden 
mUstakıl bir milliyet vücuda 
getirmek yolundaki maksadım 
hiç bir vakıt gizlemediği gidi 
"on zamanlarda bu maksadı 
filiyata getirmek hususunda mü· 
him teşebbüsler almıştır. 

Irak hükumetinin muhalifetine 
rağmen Iraktaki kllrtlerin lisan
larının arapça ile beraber resmi 

Yar1171 Caır n·t·e/Jc.I : 

VAKiT 
5 Temmuz, 1880 
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ltbu pazar gün(i kara göz-

lü, esmer ve k~ıik 119:1 

Dilber nam bir hlzmat9i 
kıza saat iki buçuk radde
lerinde cıetmeye gider iken 
iki kadın raıtgelerek mez
bureyi alıp Lutfi paf3 ma
hallesinde Seydi bey ıoka
Qını doOru g6türdüklerin
den ve o gündenberu her 
ne kadar taharri olunmnt 
iıe de bulunamıciıQındın bu 
isim ve tekilde bir kızın 

nerede olduOunu ve kimin 
nezdinde bulunduQunu bilen 
var ise Yakıt mıtbaa11 mü
rettibi Rlfıt Efendiye haber 
vermeleri. 

linnı sayılması için hususi bir 
kanun kabul ettirmiştir. 

Acaba şimali Irakta müstakil 
bir kiirt milliyeti vücude getir
mek için burada hazırlanmakta 

olan teşkilat ile Ağrıdağı hava
lisinde keşfedilen tahrikat vesi
kaları arasında bir münasebat 
varmıdır? 

İşte bizim zihnimize şüphe ve
ren şey bu cihettir. Eğer Ağn
dağı eşkiyasım siyasi maksatlar 
için kullanmak istiyen adamlar 
müteferrik birtakım siyasi sui 
kastcılardan ibaret ise mes
ele nisbeten basit demektir. 
Yok eğer böyle değilde lngil· 
terenin Şark v:Iayetlerimiz hudu
dunda meydana getirmeğe çalış
dığı Kürtlük teşkilatile alakadar 
ise vaziyeti o noktai nazardan 
tetkik etmek lazımdır. 

Londradan gelen haberlere 
göre lngiltere ile Irak arasında 
yeni bir muahede aktedilmiş ve 
bu muahede mucibince rngiltere 
hükumeti bu memleketi tama
men müstakil bir devlet olarak 
tanımıştır. Bu taktirde acaba 
bundan sonra Musul ve havali
sinde her ne nam alttnda olur
sa olsun cereyan edecek olan 
işlerde doğrudan doğruya Irak 
hükumeti mi mesul olacaktır. 
Öyle zannediyoruz ki gerek 
İngiltere, gerek Irak ile istikbal· 
de her hanki bir sui tefehhüme 
mani olmak için ortada haledi
lecek bir propağanda ve tallri-

, ~ kit meselesi varaır ve ~aziCle 
gördüğümüz tecrübeler bizim bu 
hususta mütekayyiz bulunmamızı 
icap etmektedir. 

.){JuHe,t oASUH 

Ne yazık! 
Nişantaşındaki faci ıyı içimiz 

ürpererek okuduk. Genç 
ve şüphesiz kıym:!tli iki zabiti
mizi ar"' ...,ızdan alan bu kanlı 
vak'a i' !pleri tekrar kanat
mak isl ~ ıdim. 

Fakat dün pencereınden bir 
muhavere dinledim. Bu satırlar 
o kulak misafirliğinin mahsu
lüdür: 

Vakit öğleyi biraz geçıyor. 

Mahallede hazin saatlerin a
ğırhğı var. Sıcaktan kuşlar bile 
yuvalarına çekilmişler. Yalnız 
uzaktan suyu kaçmış bir tulum
banın hırıltısı geliyor. 

Kara sineklerin hortumların
dan ziyade kanat vızıltılarından 
rahatsızım. Onların yüzünden 
elimdeki kitap, yelpazeye dön· 
dü. Bu aralık komşu bahçeden 
ince bir çocuk sesi : 

- Abla !it Abla 111 
Diye çınladı. Kalkan bir pen

cere camı etrafın sessizliğini 

destereledi, bir kadın sesi : 
- Ne var? 
Dedi. Bundan sonra başka 

şeyler düşünmüş olacağım ki 
muhaverenin nasıl bir tedai ile 
o vazife kurbanlarına intikal 
ettiğini bilmiyorum. Ancak şe
hitlerin sözü geçince alakadar 
olup dinledim. 

Çocuk, hadiseyi görenlerden 
dinlemiı, anlabyordu. Yarın za
fer meydanlannda doludizgin 

GE.Li Si ~ :, . . 
. GOZEL . ··" · 

Berut ve dedikodu 

Mersin ve Berut yolile Paris 
seyahatine çıkan Valanın 

Suriyedeki lstanbullu hanımlar 
hakkında Beruttan yazıp gönder
diği bir mektubu okurken hatı
rıma Tevfik Fikret, Süleyman 
Nazif ve "Hemşirem için,, man
zumeleri geldi. 

Ne münasebet? diyeceksiniz. 
Münasebet şu: Merhum Nazif, 
rahmetli Fikretin, hemşiresi için 
yazdığı manzume hakkında: 

- Bu şiir, hemşiresine mersiye 
değil, eniştesine hicviyedirl derdi. 

Vala da bu mektubunda Suri
yedeki lstanbullu hanımları me
tederken kendi kız kardeşini 
metetmiş oluyordu. 

Lakin bu mektupta su götüren 
yerler d~ var. Mesela, gurbet 
yolculuğuna çıkan bu arkadaş 
"diyor ki: 

"Dikkat ettim, Beruttaki Is
tanbullu hanımlar birbirlerini ar
kalarından çekiştirmiyorlar, de
dikodu da yapmıyorlar. 

Hayret değil mi? Halbuki Is
tanbuldayken hiç böyle gıybet 
y:ıpmıyan lstanbullu hanıma te
sadüf etmemiştim ... ,, 

Bu cümlelere ne buyru:ur? 
lstan l:>ul hanımlarının hepsini de
dikoduce göstermek reva mı? 
Buna kadınlar birliği ne der? 
Sonra, hanımlarımızı dedikodu
culuktan kurtarmak için Beruta 
mı yollıyalım? 

Ben şunu anlıyorum ki Istanbul 
kadıolannı dedikoduculuktan kur
taran Berut. lstanbul erkeklerini 
daha fatla dedikoducu ediyor. 

... <l .~ "!!-
Sadeleştirmek için ... 
Bir refikimizde Türkçeyi sa

deleştirmek bahsi üzerinde mü
nakaşalar oluyor. Ben d~ bu 
suali meslekdaşlanmızdan Felek 
beye sordum. Mumaileyh, irtica
len şu cevabı v~rdi: 

- Monşer, Türkçeyi sadeleş
tirmek için ıçıne şeker koyma
malı! 

Sünet dü~ünü 
lOTemmuz perşembe akşamı Saraç. 

hanebaşında l lorhorda Kurtuluş me'.<te· 
binde sünnet düğünü yapılacaktır. Çocuk 
Ycliler:nin müracaattan bildirilmektedir. 

koşacak iki Türk atlısının hazin 
akibeti kaı şısında her vatanda

şın duyacağı derin bir elem ve 
yüksek bir hürmettir. Beygirle
rin nasıl ürktüğü, felaketin ne 
yüzden vuku bulduğu, akılları 

sıra mühim değildi. Cenaze me
rasimini en ince teferrüatına ka
dar eleyip dokudular, tabuta 
sarılan kumaşların renkleri, mu-

zikasınm çaldığı hava, matem 
çelenkleri.ndeki çiçeklerin isim
leri birer birer söylendi. Ve ni-

hayet artık düşmanı olduğum 
o donuk çocuk sesi : 

- O semtte zabitin dostu 
varmış, fiyaka kesmek istemis ! .. 

Bühtaoını savurdu. Yüzüme 
bir tükürük serpintisi vurulmuş 
gibi tiksinerek silkindim. Daha 
kanı kurumamış bir vazife kur
baııı, bir şehit arkasından' bu 
kirli düşünce içime dert oldu. 
En günahkar ölüleri bile hayırla 
anan bu millette, bu kadar düş
kün ruhlu insanlar da mı yarat
tın yarabbi !... O genç şehitlerin 
aziz topraklarından af diliyorum. 

~vva~ 

• • 

FEDA YILERI 5E Yezen:ÖMU~24= 
Baalbek melikesini karşılarken ..• 

MeHkenin etrafındaki kafile ilerilerken iki 
taraftaki asker hürmetle divan duruyorlardı 
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Zeydun; "Orası bir gün yana
caktır l,, dedi. 

O akşam bütün kafile çölde 
kaldı. Etraftan Bedeviler deve
lerle gelmiş ve onlara her tür
lü ikramda bulunmuştu. 

Ertesi sabah yo\a devam edil
miş, akşam üstü Baalebekin ka
dim kalesine varılmış ve orada 
istirahat edilmişti. Baalebek köy- ı 
lüleri, halkı ve Baledck kuvvet
leri Baalebek emiresinin muva
salat edeceğini daha evvelden 
haber aldıkları için bunlar fevç 
fevç gelerek Melikeyi istikbal 
etmişlerdi. 

Melike, gelenleri karşılamak 
izin nahfesinden inmiş, bir ata 
binmiş ve iki amcazadesini ya
nına almıştı. Melike bu şekilde 
şehre ilerliyorken, şehirden ge
len bir heyet, ona Baalt:bekin 
anahtarlannı getirerek teslım 
ettiler. Askerler, onun önünde 
geçit resmi yaptılar. Şehir hal
kı, biner, biner, onun önünden 
geçtiler. 

Melikenin kafilesi, şehrin açtk 
kapılarından harap mabetlerin 
sütunları yanındau, kadim sa
raylardan ve kemerletden ge
çerek, eski zamanlarda impera
torlann a kropolu olan, · etrafı 
bahçeli kaleye muvasalat etti. 

Melike, kalenin methalinde 
atını çevirmiş, halkı selamlamışb. 
Melike beyaz atanın üzerinde 
onu sevinç ve heyecanla alkışlı· 
yan, onun yüzünü görmek için 
tehaHik gösteren halkı selamlar
ken, bir kıraliçadan farksızdı. 

Halk onun önünde dalga dalga 
ilerliyorken arkasında bir ordu 
vaziyet almıştı. Melike, geçit 
resmi hitam bulduktan sonra 
Haydara dönmüş; ona: 

- Emir hz. bütün halka ve 
askerlere teşekkürlerimi bildiri· 
niz ve hepsine istirahat etmele
rini emrediniz l Ben de istirahat 
edeceğim, demişti. 

O gece. tarihi kalenin misafir
hanelerinde muazzam ziyafetler 
verjlmiş, atiyeler dağıtılmış, mu
sikiler çalınmış, elhasıl Baalebek, 
emiresini taziz için elinden ge
len her şeyi yapmıştı, 

Bütün halk emirelerinin gU
zelliği, onun yanındaki iki genç
ten başka bir şeyden bahsetmi
yorlardı. 

Bunların geçirdikleri macera
lar halk arasında şimşek süra
tile yayılmış ve mubalegalı, asa
tiri hikayelerle karıştırılmıştı. 

Ertesi gün sabahleyin, sultan 
Salabattinden alınan e'llir mu
cibince, kafile hareket etmiş, 

Baalebek eşrafı ve ayanı da ka
fileye karı=lmışlardı. 

İkindiye doğru Şama, o zaman 
yer yüzünün cenneti sayılan bel· 
deye hakim tepelere varılmışti. 
Bol suları ve şirin bahçeleri ile 
dünyanın en eski şehri kafileain 
ayakları altında uzanıyordu. 
Kafile tepelerden feyizli ovaya 
inmiş, ortalık kararıyorken bah
çeleri geçerek şehrin kapısına 

varmış, askerin mühim bir kıs
mı şehir haricinde kalmıı, Me-

like ile arkadaşlan muhafız bit 
kıt'a ile şehre girmişti: 

Kafile şehrin dar aokaklann• 
dan geçerek, Sultamn kasrına 
doğru ilerilemiş, Melike muha
fızlarile birlikte kendi dairesine 
girmiş, Zeyduo ile Haldun oda· 
larına götürülmüşlerdi. 

Gençler burada istirahat ederek 
yıkanmışlar elbiselerini değiştir· 
miıler, yemek yemişler, ondan 
sonra Haydarla konuştuktan 
sonra onunla birlikte Salibatti· 
nin huzuruna kabul olunmak 
üzere çıkmışlardı. Bunlar birlik· 
te hareket ederek birkaç kori· 
dordan geçmişler ve birkaç mu· 
hafızın beklediği bir kapıya var
mışlardı. Silahlı misafirler bura· 
da silahlarını bırakırlar, sonra 
içeriye girerlerdi. 

Haldun ile Zeydun ıiliblanm 
çıkararak muhafızlara teılim 
etmek istemiıler, Haydar onları 
menetmişti. Haydar, iki kardeıe 
bakmış: 

- Siz, Sultamn huzuruna 
silihlarımzla da girebilirsiniz » 
demiş, iki kardeş bu muamele-
den ayrıca memnun olmuılardı. 
Demek ki burada kendilerine 
emniyet ediliyor ve en m\lsteına 
hürmet göst~riliyordu. 

Emir Hay<lar iki genci, kub· 
besinde gümllş kandiller sarkan 
zemini mermerle ve kıymetli • 
hahlarla döşeli bir oClaya ıok· 
muş, onlarla birlikte odanın 
ortasına kadar ilerlemiı ve du .... 
muştu. Etrafta bir çıt bile duyul• 
mıyordu. Muhiti vakur ve mllhip 
bir sükunet sarmışb. Bir dakika 
sonra karıı taraftan perdeler 
açı:mış, ortasmda başı sanklı, 
siyah elbiseli bir zat görlln· 
müştü. Bu adam bir lahza boı· 
lukta durmuı, kandiller altında 
duran misafirlerini gözden geçir
miş, sonra adım adım ilerlemişti. 

Gelen adanı, öyle boylu bos
lu bir adam değildi. Natıifti, 
fakat son derece vakur ve muh
teşemdi. Sırtında ki elbiıe en 
basit adamın giydiği elbise 
kadar mütevau idi. Onun veka· 
ru ihtişamının menbaı parlak 
mücevherler, ipekli ve ağır el· 
biseler, altın taçlar ve murassa 
kılıç ve hançerler değildi. 

Bunların menbaı sevimli •e 
ciddi yüzü, mütefekkir ve nafız 
gözleri idi. 

Emir Haydar, bu adama doğ· 
ru koşa koşa ilerlemif, derin 
bir hürmet ve tazim ile ellerini 
öpmüş, iki birader onun bu va· 
ziyetinden Sultan Selihattinin 
karşısında bulunduklannı anlı· 
yarak Haydar gibi haraket 
ederek koşmuşlar ve Sultanın 
ellerini öpmüşlerdi. 

Haydar söze başlıyarak: 
- Efendimiz, dedi, size iki 

kahraman genci takdim ediyo
rum. Bunlar, eski dostunuz Emir 
Bedilio biraderzadeleri, ve Meli-
ke Sultanın amca oğullarıdır. 
Melike Sultanın, esrarkeşler 
elinden halasını bu iki gencin 
gayretine medyunuz. Bunlar , 
harikulade bir kudret ve me· 
tanet göstererek Melike Sultanı 
katiller yuvasından kurtarmıılar, 
bu ·suretle on binlerce askerin 
kanını kurtarmışlardır! 

( Devatm val') 
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Şehir haberleri , _____________________ ,, 
Maarifte 

Her neyt VAKiT 

Yıldız mektep olacak 
Maarif Vekaleti Yıldız sarayın mü
kemmel bir kız koleji haline koyacak 

ELEKTRİK 1 

Vantilatör leri l ı 5 Temmuz Cumartesi 930 

Vekilet ve idarei hususiye 
srasterilen tehacüm karşısında 

latanbulda bu sene yeniden mek
tepler açmak için tetkikat yap-

maktadır. Yalanda idarei husu

.Uye tarafından ıehrin mektebi 
az bulunan bir semtinde yeniden 

iki mektep inıasına başlanacak
br. Aksarayda in.şaab biten Val
de mektebi de bu ders senesi 
batında açılacaktır. 

Bundan maada alınan haber
lere göre Maarif V ekileli hali 

fesholunduktan sonra saray Ma
arif Vekaletine verilecektir. Yaz
dığımız gibi Vekalet Avrupadau 
muallimler getirecek ve burada 
son sistem bir kollej açacakbr. 

Müsabaka 
Avrupaya gidecek ta
lebe yakında imtihan 

olacak 
Bütiln liselerde mezuniyet im-

SATIEde 
UlRl8in 

Satılır. 

Metro Han - Tünel 
meyda111, 13eyoğlu= 
Elektrik evi-Beyazıt· 
lstanbul-Muvakkat· 
hane çaddesi No • 
83 Kadıköy = Ş:r-
keti Hayriye iske
lesi No.10,Üsküdar. 

• . \' ,,, t,. ,,..,..,. •' 't .. : •".!'·; t •• • • ı i ~- . ,~ 1 :l· • ı,· .. ~· ' . , . ~ • 

1
,---~--___,, 

çocuk sayıfa.ları _ 

Takdir varakası kazanan 
oktıyucularımızın isimleri 

... . 
Hariçte 

1 aylığı Kuru1 150 
3 .. .. 
6 .. .. 
12 .. .. 
Safer 

1349 

400 

750 
1400 

Bu geceki Ay 

dahilde 

80) 
1450 
2700 

Gane~in doğu1u: 4,34 - batı,ı : 19,44 

Ayın doAu~u : 15,43 - batııı ı 1,00 

Namaz vakitleri 
!ahah Ötl• lkındı 
2,33 12,18 16,18 

Hava: 

Akf&m Yattı lmn•, 
19.44 21,46 2,15 

As eri rasat um-:m merkezinden 
alınan malumatı göre: 
Havı tazı•iki ve deffi.şmesi : 

l 

hazırda bomboş duran yıldız 
sarayını Maliye Vekaletinden a

larak burada büyllk bir kız kol· 
• leji açacaktır. lstanbulda büyük 

bir kız kollejl açılması vekaletçe 

bir ka~ .seneden beri düşünül
mekte ıdı. 

tibanlarmm tamamlanması, as
keri kamp müddetinin de bit
mesi üzerine Avrupaya gönde
rilecek t<llebenin seçilmesine 
başlanmıştır. Bütün liselerde mu· 
allimler toplanarak müsabaka 
imtihanına g;recek namzetleri 
seçecekbrdir. 

Eskişshlr 
(220) Hendek kaymakamı Alp B. oğ

lu Çevik B., (221) Manifaturacı Abdili· 
kadir zade ilacı Ömer mahdumu Aziz 
B., (222) Şimendifer aile mekiehi sınıf 
5 den 169 Sungur B., (223) Şekerci KA
mil B. mahdumu Sami B.. (224) İstasyon 
caddesinde I Ioşnudiye mahahesi No. 11 O 
Ihsan Ali B., (225) Temyiz azasından 

Taha B. oğlu !Vfokin B., 

(228) Karşıyaka Barbaros sokak :\o. 9 da. 
Uülent Mehmet R, (229) De,tirmend:ığı 
caddesi No. 61 de Adile Kudsi lL 

Konya 

Bütün Anadolu ve Trakya 
cenup düşük tazyiki tarafmdan 

1 kaplanını~ bulunuyor.; 

Fakat bina bulunmaması bu 
tasavvurun icrasına mani olmuş-
tu. Bir aralık Çamlıca kız orta 
~ektebinin böyle bir kollej ha
lıne ifragv ı du"ı" -ı .. f k t unu muş, a a 
sonra bundan sarfı nazar edil
miıti. Şimdi emanetle Maliye 

VekiJeti arasındaki mukavelenin 
feshi için Heyeti V ekilenin ka-

.!_an beklenmektedir. Mukavele 

Mübeccel H· 
Arnerikaya gidebilecek mi? 

'"Gtiı~llik kraliçelerinin Ameri
kaya gitmek iizere 24 temmuzda 
P~istc hulunrnalan mukarrerdir. 
Dığer. kraliçeler gibi Türk:ye 
güzellık kraliçesi Mübeccel H. da 
davet edilrniştir. Buradan Pari..e 
ve Breziliyaya kadar k ı· 1 . b·· ıra ıçe e-
nn .utün masrafları Anait ga-
zetesı tarafından d ht d'J-• t• eru e e ı 
mıı ır. 

---- . D. M Müdh 1- ..... · ur ugu 
• Devlet matbaası m·'d" .. F 'k S b . B . u uru aı 

a n e~n Ankaraya çağınl-
ması Ozerme ınüdürl~'- .f . . 

• • u.u: vazı esım 
makıne mühendisi H d. B ,. • am ı ey 
vekileten ıfa etmekte id· H b 
ald v •• L a er 

ıdgımlilı~a gore Hamdi Bey 
mil ür ge asaleten tay· d· ı • ti. ın e ı-
mmş r. 

Osmanzade Hamdi B 
lzmir mebusu Osman d 

Hamdi B. dün Ankaradan za b~ 
· ' 1 . B · şe nmıze ge mış, nstol otel" 

• l • A . k ıne 
ınm ıtır. . zız • ar adaşımız haf-
taya lzmıre gıdecektir • 

Amerikalı.ları~ .bayramı 
DUn Amenka ıstiklaJinin yal 

Bu sene fizik, kimya, tarih, 
coğrafya, riyaziyat tahsiJi için 
talebe gönderilecektir. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de müsabaka imtihanının !maile
ri vekalet tarafından kapalı zaf
lar içinde gönderilecektir. 

Haber aldığımıza göre hayat 
pahalılığı dolayısile bu sene ln
giltereye talebe gönderilmiye
cektir. 

Küçük haberler 

Kilyos pilajı - Bu sene Kilyosa 
rağbet fazladır ve gittikçe artmaktfdır. 

Emsalsiz olan Kilros plfıjlarln~.ın istifad~ 
edilmek için Şirkt:ti hayriye Büyükdere· 
den otobüs işletmek tasavvurundadır. 

Asırdide bir adam - Konya'dan 
bil :lirildiğine 11:öre Dal yaman köyünde 
yüz yaşını geçkin bir ihtiyar hala çift 
sürmekte, geceleri nadas başında yat
maktadır. 

Güzel Ap;a lakabını tıışıyan bu ihtiyar 
hakikt yaşını bilmemekte isede Sultan 
Mahmut zamanını gayet iyi hatırlamak
tadır. 

Hazirandaki vukuat - Geçen ha-
ziran ayın da şeh r:m izde 302 vak'a ol
muştur. Hunun 125 i hırsızlı ktır. Otomo
bil kazası neticesinde ölenler 20 kişidir. 

Çekirge mücadelesi - son ge
len malQcnata göre cenup vilayetlerimiz. 
deki mü:adele faaliyeti neticelenmiş 
bulunmaktadır. l\lardin ve Urfa vildYet
lerindeki çekirgeler tamamen iinha 
edilmiştir . 

Mezarhklar - Yeni belediye ka-
nununun vazettiği ahkam Ye mecburiyet· 
lere tevfikan Dehiliye vekaleti mezar
lıklar için )·eni bir nizamname hazır
lamıştır. 

Karahana iadei ziyaret -
Alınan haberlere göre Hııriye vekili 
Teyfik Rüştü B. Eylülde i\1oskovaya 
gidecek ve Kerahan yoldaşa ladei ziyaret 
edecektir. 

Nafia ve Maarif vekilleri -

ızmir 

(226) Bucada Hikmet Güı: ~üz B., 
(227) Kokaryalıda N'eclA Hüseyin H, 
-------- --------

u:melnıin nıa~tu~U 
Kayser, Tahsin Pş. ya gon
derdiği mel<tupfa fukara
lığından mı bahsPtmiş ? 

Aptülhamidin başkatibi Tahsin 
P1tta sahip olduğu büyük serveti 
bitirmiş, geçinmesi güçleşmiştir. 
Pa,:ı bu vaziyet üzerine para 
bulmak çarelerine tevessJl etmiş, 
ezcümle Aptülhamit zamanında 
lstanbula gelen ve kendisine 
f t:.vkalade iltifatta bulunan eski 
Alaman imparatoru Vilhelme de 
baş vurmuştur. Vilhelmin o za
manki şu sözü Paşaya cesaret 
vermiştir. "Ne zaman her hangi 
bir hususta muavenet ihtiyacımz 
olursa beni behemehal haberdar 
ediniz. Hiçbir zaman tereddüt 
etmeyiniz.,, 

Akis!eri hali kulağımızda çm-
hlıyan hu vaitkar sözler Paşaya 
ümit vermiş, bir mektup yazarak 
eski impratordan maddi muave
net ricasında bulunmuştur. Halen 
imprator olmamasına rağmen 

bir hayli servete malik bu!unan 
Vilhelm, verdiği c~v:ıpta mali 
müşkülattan do~a;rı Paşamn ala
mına iştirak ettiğ;ni, kentlisinin 
pek sıkı bir tasarruf ve iktisat 
sayesinde geçindiği cihetle yar
dım edemiyeceğini beyan et· 
miştir. 

Irak sefiri 
dönOmO olmak münasebetile N'afia vekili Recep B. salı veya pe·şem
Amerikan sefaretinin Tarabya- be günü Ankaradan hareketle lstanbula 
daki binasında bir kabul resmi gelecek ve Zong;uldağa gidecekfr. Vekil Irak sefiri Rauf B. dün ekis-

1 b' k · af B. buradan başlıyarak bütün demiryol- d 
yapı mış ve ır aç zıy et veril~ lannı teftiş edecektir. presle Ankara an şehrimize gel-
miştir. Meraaimde şehrimiz Ame- Maaaif vekili Cama! Hüsnü B. 14 miştir. 
rikan kolonisi hazır bulunmuştur. temmuzda Ank:ırııda Maarif eminleri Rauf Bey yazı şehrimizde ge-

B f. b kongresini açtı inan sonra lstanbula ge· l 
eru 'ta ve 4 var leeck ve tedavi için Vişiye gidecektir. çirecek, Perapa as otelinde ka-

Hudut ve sahiller sıhhat umum lacaktır. 

müdürlü/i1nrkn : i Memleket haberleri 1 ••••••1111!1••••••111 
Berutta 26 haziran 1930 tari- ı·--~--------.. Hanımefendi, 

hinde tekrar bir veba vak'ası Kastamonuda lstanbulda, Havagazı Elek-
daha görüldüğünden mezkur Mütemadiyen ev taşlanayor T bb S · 
liman muvaredabna evvelce ko- B trik ve eşe üsati ınaıye 

undan bir müddet evvel T k A · ş· k · BEY A 
nulmUf olan muayenei bbbiye Kastamomde sıhhat müdürünün ür nonım 1~ eti, -
tedbirine ilaveten itlafı far ted- evi taşlanmış ve mütecasirler ZITT A ELEKTRiK EV1NDE 
biri de konulmuştur. bulunamamıştı. S TEMMUZ 1930 GÜNÜ, 

(~30) Beşinci fırka kumandanı Sabit 
paşa kerimesi Ra'na Sabit f l., (2311 Reh
beri I Iüriyet mektebi sın ı f 3 den 237 
Nihat B., (232) Muhtcl!t orta mektep st· 
nıf 2 şube 2 den 263 i\Iuzaffer B., (233) 

Çifte mcrdh•en mahallesinden Rehberi 
Hürriyet dörJüncü sını[tan 233 Selahattin 
B., (234) Türkoca~ı karşında tenekeci 
Celil efendi mahclu;nu Ilüseyin Aslan B:, 
(235) Devle mahallesi No. 14 Faik E., 

(236) Kulluk zade Ömer B., (2J7) \Ju
allim mektebinden 251 ~lel:lhat Riza H. 

Vilayetler 
(268) Bandırmada Nejat Hikmet B., 

(239) Denizli muallim mektebi son sım-
fından 87 Galip Tu~rul B., (246) Çorlu 
elektrik f:ıhrik:ısınd;ı "Refik' B., 1

(:24 ı , An
talya •do!,tor Vasfi bey'1 kızl .FTafid:ı.n 
Vasfi II., 242) Edirne san'at mektebin
den 24 llayri li, (243) Tokat ort:ı mek
tebindrn 2:'5 Reşat B., (244) Rındı:ma 

foto Cevdet B., tir:ıderi H. Ferit B., 
(245} Çanakkale Kadı Halil Ef. kerimesi 
Nilüfeı· Ilalil IJ .• (2-to) Çanakkale miis
k i r:ıt şir ke;:inde Ihsan bey mahdumu Ri· 
fac B., (247) Ç:ın:ıkkale orta mektebin-
den Ali Rıza B., (2481 Küt:ıhya: Pulatbey 
ilk mektebinden Il :ıtice Gıyas il , (249) 
Berı;aına . Züb~yde Clanım ilk mekt~t)i 

me;ı:unlarından Fi:ffet Kenan Tl. , (250) 
Afyon kara hisar: Gedikli l,üç:.ik zabit 
mektebi mfüWrü Yüzb:!ş ı Harri hey 
mahdumu Ililmi B. , (25 l) Tokat: Z:raat 
bankasında Tahir l3., (252) Edirne: Sa-
nat mektebinden 14 Rahmi U. , (2531 

Soma: Altınt:ış ilk me!,tebinden 220 
N'e.::ıh::t F:ıik H. , (25-1) Afyo:ıkarah:s:ır : 

Bilal fonıtr.:ıfane:.inJe I\l. Rıza 13. , (255) 
A<lapazar: Akyazı zahireci Ahmet Ililmi 
B. , (256) Afyon'.; ırahi•ar: L\laarif otelinde 
garson .l\Jehmct B. 

(257) Salihlide simsar Sami 13., (258) il 
Zonguld:ı'c Çayhanesinde Kaşif B., (~.59) 
Zongulc!ak: Kır zade lJüseyin B. den 4 
üncü kısım rnüt~:ıhhidi Ziya il oğlu 
Hüsnü B., (260) Kütahya Gazi Kemal 
mektcbind!::n I IO Burhan 13., (~61) !\Ter· 
sin Avukat Kemal B. oğlu Ömer Lütfi 
B., (262) Isparta 6 ncı fırka levazım m:..i
dür muavini Binlıaşı Tedık B. mahdumu 
Fikret R, (263) Ank1r:ıya merbut Zir 
nahiyesi mektebi ikinci sınıft:ın 105 ~ec· 
mett.in 8., (26-1) i\Jersin Ziya paşa gazi. 
nosunda llacı Yusuf m:ılıdumu Tahir B., 
(~65) Ayvalık: B.:ış 1>itip Kemal B. bira
deri Niyazi B., (266) Ka,·scri B:ı.yt:ır bin· 
başısı Servet B. mahdumu Namık Kemal 
B., (267) Tire: Dr. Saip B. oğlu Sabih 
B., (268) Ayd n Yedi eylül mektebi kar· 
şısmda Peşt!m:ılcı z1dc .\Iustafa il vası · 
ta.sile Şehba l B., (~G9) Eleci llamamönü 
:\ luayenei sıhhiye komisyonü göz müt:ı

hassısı Faztl B oglu Şebabettin B., (2:"0) 

Hendek Ka,·mabm Alp B. oğlu Çe\ ik 

f fJva nasrl olt.Jtafı ? 
Hal/a memleketimiıde eks~

riyetle bulutlu ve kısmen ya~
murlu geçecek' ruzgar umumı
yetle şimalden mutedi !kuvvette 
esecektir. 

Hava nasıl geçti ? 

Hava memleketimizde ek
seriyetle bulutlu. Orta Anad~
lunun garbi ve garbi Karade~IZ 
sahilimiz yağmurlu geçmış, 

ruzgar şimalden mutedil ola
rak esmiştir • 
Dün. s ıat 15 te sıcaklık: 

Trakya ve orta Anadolunun 

garbında 32, Akd~niz ve Ada· 
lar denizi sahillerimzde vasati 
29 Orta Anadolu , ve Kara-' . 
dediz sahilinde vasati 24 santı-
grat kaydedilmiştir. 

Radyo: 

Bu a1<1"am J nkarada 
Saat J 9 R. C. orkestrası: 

ı Bl U\•ertur muharbin -- eman, 
ruyası, 

2 _ Belini fantezi Somnanbu~ 
3 - l\.1oskov.·r3 • "~-..:.ı~-· 

-r _ ••• ~.·~ · ··ı.:c fantezi afri!,en, 
5 - Lenfa! vals dolar prenses, 
6 _ Vivoldo tango yu:-tt1 prava. 
7 - Fu'cik mars antre <lop;latiyatur. 

S:ıat ~O • 40 ajans haberleri, 
.• 21 de Caz. 

Sinemalar : 

Alkazar - Hakimei cihan 

Alemdar - Katil dudaklar 

Beıiktaş Hilal - Çann yaveri 

Ekler - Perestiş 

Elhamra - Üç nikah 

Etuval - Silik çehreler 

Fransız - gönül isterse 

Majik - Talili Tot 
Me!ek - seni sevdim 

Opera - Ebedi ınuamma 

Şık - Kazanova 
Süreyya Kadıköy - Kadın 

Eğlence yerleri : 

Garden Mezeyi Balet , Bekefl, 
Vantura 

Türku•a:z - Tize, ve Lidina 
Tarsov 

~ 

1 ~ 

il 

Bir müsamere ":4ç~k söz., refi~imizin verdiği SAAT 15-30 DA verilecek 
Kadıköy orta mektebinde dün yenı hır habere göre üç gece ameli aşçılık dersinde lütfen 

B., (2:' 1) Edirne: :\ lilll garaj kar~ı:~ında 
berber Şerif B. vasıtasile Rahmi B., (27"2) 

Sam~un .l\;ı.fin mühendisi Ethem B. ke· 
rimesi Feride rr., (~7"3) Trabzon poHs 
müdürü Bahri B. k ı zı Selm:ı Bahri l I.. 

Tcpebaıı bahçesi-Varyete,sinema 

müsamere verilmiştir. 

evvel de Kastamoni nafıa mühen- h b ı · ·ı son ımıf talebes·ı t".rafından bı"r a21r u unmamzı rıca ı e - disinin evi taşlanmış camlar 
kınlmışbr. kesb; ~ere- f •eily•le•r•. -••••il SON 

Taksim ,, .. " 
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Emniyet sandı!u em-
lak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

Mllııl1edı lkru 
bedeli r. Xo. 

Merhunatın cins ve nev'i 'ile Borçlunun lımi 
mevki ve mUıtemilib 

5500 

465 

862 Çegelköyünde Havuzbaıı Çakaldağı soka-
ğında eski 1,2 mükerrer 27, 27-1 numa• 
ralı beş yüz yetmiı arşın arsa üzerinde ah
f ap üç katta on beş oda dört sofa ve yüz 
yetmiş artın arsa Uzerinde ahar ve mutfak 
ve yirmi sekiz dönüm beş yüz seksen arşın 
mubaddes bahçe mahallinin zemin ve eş· 
çannın üç hisse itibarile iki hissesi Neveser ve 

Mecbure Hanımlar 
664 Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde 

Valde hanı ikinci kapı alt katı mevkiinde 
eski ve yeni 39 numaralı yüz yirmi ıekiz 
arşın arsa Uzerinde kirgir bir katta Ustiln· 
de hana ait diğer eşhasın odalarını havi 
bill hava bir odanın tamamı. Hacı Klzım ağa 

SO.~ 1 ?19 Eyipte Sofular mahallesinde Sofular yoku
ıu sokağmda eski 9 ve yeni 9-1 numaralı 
yüz on arşın arsa üzerinde birinci katı 

kirgir ikinci kah kısmen kirgir olmak U· 
zere iki katta birinin tavan ve döşemesi 
ve sıvası noksan ve biri natamam olmak 
üzere beş oda bir tavam noksan bir mut
fak ve altmış dokuz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Mehmet Emin Ef. 

4650 1396 Gedikpaşada Bostanaltı mahallesinde tul
centçihanı sokağında eski2ve yeni6numaralı 
yüz seksen dört arşın arsa üzerinde yarım 
kirgir üçbucuk katta hane olarak milsta• 
mel kııımda bodurum karmda bir mut· 
fak, bir methal, bir antre, bir oda, ikinci 
katında iki oda, bir koridor UçüncU katı 
diğer kısımdan kollanılır diğer apartıman 
tarımda olan kısım ise bodrumda bir 
harap mutfak bir kuyuyu birinci katında 
iki o:la bir mermer tatlık bir sarnıç ikinci 
katta üç oda bir mutfak bir daire üst 
katta bir asma oda Uç oda bir koridor 
ayrıca kapılan kapanınca oda halinde 
küllanılır bir koridor çini sobalı bir hamam 
bir mutfak bir daire avlu çini döşeli elek· 
trik, terkos tertibatını V! yüz arşından iba
ret arkadaki aralık ve önündeki avluyu 
havi bir hanenin tamamı. Mm. Münirva. 

~1'05 17S9 r\:oc:a Mu5tafapa1ada Sancaktar hayrettin 
mahallesinde Koca Mustafapaşa caddesin
de eski 142 ila 162 ve yeni 186 ila 196 
numaralı iki yüz on arşın arsa üzerinde 
kargir üç katta ve bir çatı altmda 186 
numaralı bir taşlık bir mutfak ve diğer 
hanenin bir taşlık bir odası arkasında yir· 
mi arşın arsa üzerinde mutfağı ve ikinci 
hanenin kc1tlannda ikiıer oda birer sofa ve 
Ust katlarında ikişer oda birer sofa .;e or
talarında bir dükkana ve bin dört yllz on 
arşm bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 
(MezkO.r iki hanenin ayrı metballeri vardır). Fatma H. 

1010 17059 Galatada Kemankeş Kara Mustafapaşa ma· 
hallesinde Çömlekçi sokağında ve kılınç 
AJipaşa caddesinde eski 11, 13, 15 ve yeni 
15, 17, 19 numaralı yüz yetmiş arşın arsa 
üzerinde beş odayı ve iki dtikkAnı havi 
bir mağazanın üç yüz otuz alb hisae iti· 
barile yUz doksan hissesi. Hasan Mukbil B. ve 
Emine Nurünnisa Hanımlar 

430 18295 Davutpaşa' da Davutpqa mahallesinde 
Tarhana ıokağında eski 7, 7 yeni 7, 7·1 
numaralı iki yüz yirmi altı arşın araa nze· 
rinde kirgir bir katta ahırı ve iki yUz 
yedi arşın arsa üzerinde samanlık ve ara
balığı sekiz yüz kırk yedi artın bahçeyi 
havi ahır ve arabalığın tamamı. Hüseyin Kimi B. 

8155 18711 Beyoğlun'da Kuloğlu mahalleıinde eaki 
Ağahamamı ve yeni teravi sokağında eıki 
42, 42, 44 numaralı iki yUz doksan arşın 
arsa üzerinde yıkanma mahallini ve iki yllz 

arıın arsa üzerinde soyunma mahallini ve yirmi 
arım arsa Uzerinde kulUbeyi seneden dört 
dükkin bir apartıman ve hatap mahalli 
ile dolap mahalli ve 42 numaralı dnkkAn 
bir masurali tatla ıuyu ve yliz k1rk sekiz 
arşın bahçeyi havi ( Ağahamamı namile 
maruf ) bir hamamın tamamı. 

Salim Nuri B. ve Emine H. 
4000 18896 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Er-

[ __ ..... M._..a--.h .... k-.e.-...ı .. -... -ı._e..__ ..... ve __ ıc_r_a. __ ı ı_a_A_n_l_a_r_ı_~_] 
Beş k!aş sallı birtncl lıukıl ~utıda11: lstarıbul 4 iincü: icra memurla.lfulldan: 

Leonida Efendinin Şevki Efen
di zimmetindeki alacağından do
layi mahcuz bulunan Galatada 
Sultan Beyazıt mahallesinin kö
mürcü sokağında kiin, bir tara
fı Kılıç Ali pata caddesi ve bir 
tarafı Kilaridi sol tarafı hazan 
Hacı Milragıp Efendi salanesi 
ve bir tarafı çametırcı dükkAnı 
ve tarik ile mahdut 11,13 nu· 
maralı aalane kapısı .ı 5 ili 19 
numaralı llç bap dükkanın nısıf 
bi11esi otuz gUn mUddetle ihalei 
evveliye ilanına konmuştur. Mez
kur mahalli tahminen yüz on do
kuz arıın terbünde arsa Uzerine 
dört tarafı kirgir olup 19 nu· 
maralı köşe batındaki dükkAnın 
zemin katı malta taıhk Ust kat
ta bir odayı havi olup içinde 
Salih Efendi müstecirdir. 17 nu
marala dükkinın zemini çimento 
olup Uat katta bir odayı havi 
olup içinde Mehmet Efendi müs
tecirdir. 15 numaralı dükkan ze
mini malta üst katta bir odayı 

havi olup içinde Aziz Efendi 
mUstecirdir. 13, numaralı salane 
kapısı olup 11 numaralı salane 
kapısı zemin kah malta taşlık 
iki odayı havi içinde Yani Efen
di müstecirdir. Kıymeti mubam
mene5i tamamı üç bin iki yüz 
lira kıymetindedir. Talip olanla· 
rm kıymeti muhammenesinin his
seye mu,ip yüzde onu nisbetin-
de pey akçesini muvazıhan 26-
7-930 tarihinde 341-1533 dosye 
numarasile saat 14 den 16 ya 
kadar bizzat veya bilvekile mü
racaat olunması ve fazla malu
mat, dosyesinden ita edileceği 
ilin olunur. 279-47 

lst ınbul 4iincii icr:ı mem ·ırlutu.ndan: 

Süleymaniyede Koğacılar cad
desinde 3 numaralı hanede mu
kim Hamide hanıma 

Yusuf izzettin beyin zimmeti· 
nizde Beyoğlu Sinci noterinin 15 
eylül 929 tarih 15070-1058 nu
maralı senetle alacağı olan beş 
yüz liranın maamasarif haciz yo
lile tahsili talep edilmit ve gön
derilen ödeme emrini ikametga
hınızın meçhul olması hasebile 
ilanen tebliğ;ne karar verilm:ştir. 
Tarihi ilandan itibaren on gün 
zarfında 930-339 dosya numara
sile deynin tamamına veya bir 
kısmına veya takip hakkına dair 
bir itirazınız varsa dairemize der
meyan etmeniz veya yine ayni 
tarihten itibaren borcu tediye 
etmeniz aksi takdirde hakkınızda 
cebri icraya tevessül o!unJcağı 
ademe emri makamına kaim ol
mak üzere ilan olum•r. 

Beşiktaş sallı biritıcı lmka~an:.'an: 

Müddei Hüseyin efendınin 
Müddei aleyh Beşiktaşta Dolma
bahçe Gülistan bahçesinde süt
çülerin kahvesinde Rifaiyeli sütçü 
Şahin efendi aleyhine ikame ey-
eylediği ıiit bedelinden matlubu 
olan 58 lira 52 kuruıun tahsili 
davasının usulen cari muhake-
mesinde müddei aleyh namma 
gönderilen davetiye :ıabrına mU
batir ve kahveci tarafından ve
rilen meırubatta mezkur mahalde 
müddei aleyh Şahin efendinin 
ikamet etmediği anlaşılmış ve 
mütteba:r: karara tevfikan icra 
edilen ilanen tebligat üzerine 
mahkemeye gelmemit olduğun-
dan gıyabında cari mahkemede 
mUddei dava zabıt maalini şifa
hen tekrar ve alacağını Eyylip 
ve kahveci Gazi ve izzet efen· 
dilerle ispat edeceğini beyan 
ve küçUk cep defterleri üzerin-
de ve bir sahifesinde yazılı bu 
lunan imzanın müddei aleyh ta
rafından yazıldığı ispat edildiği
ğini ifade ve gıyap kararının 
tebliği zımnında muhakeme 
13-6-930 cumartesi saat 14 de 
talik kılınmış ve olveçhile im
li kılınan gıyap kararı mahke
me divanhasine ilsak edilmit 
olduğundan vakit ve saati mez· 
kurda mahkemede hazır bulu
nulması ve bir itizarda bulundu
ğu takdirde ilin tarihinden iti
baren beş gün içinde beyan ak
si takdirde mahkemeye kabul 
olunmayacağı gibi şahitler isti
ma edileceği ve müddeinin der· 
meyan eylediği vakıaları ikrc.r 
ve kabul etmit addile davaya 
sabit nazarile bakılacağı ihbar 
ve on gün muddetle H-U-M 
kanununun 141 ve 142 inci 
maddelerine tev,fikan teblig ma· 
kamına kaim· olmak Uzere ilan 
o '.unur. 

.sta11hul nı~lr~emeı asliye üçüncü 
lıu~a~ daıresin;.'en: 

Muallim Ahmet Tevfik B. 
tarafından Ragıb ve Şerafettin 
Beyler aleyhine ikame edilen 
şuf'a davasından dolayı Rağip 
Beyin giyabında olarak mahke
meden sadır olan ve Divanyo-
lunda Hoca Rüstem mahalle
sinde Çatalçeşme sokağında 
kain 8 numaralı bir bap hane
nin sülüs hissesinin temamının 
bedeli müsemması olan beş yüz 
elli lira ile talibi şuf'a Ahmet 
Tevfik B. uhtesine kaydü tesçi-
line ve mesarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletin tahsiline müte-
dair bulunan hUklim H. Us. M. 
Kanununun 407 inci maddesine 
tevfikan ikametgahı meçhul 
mumaileyh Rağıp Beye ilanen 
tebliğ ve ihbar olunur. 

menikilisesi sokağında eski 3, 3 mükerrer 
3 mükerrer 3 mU!·errer .3 mükerrer ve 
yeni 7,9,11,13,15 numaralı yUz on arşın 
arsa üzerinde kirgir liç buçuk katta dört 
oda ufak iki sofa bir antre bir çatı odası 
daraça bir mutfak ve albnda kirgir 
dört dükkim havi bir hanenin tama· 
mı. Nazımkar ve Hatiçe Nesibe Hanımlar 

305 20008 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet Be1 
oıahallesinde Fener caddesinde eski 31 
ve yeni 45 numaralı seksen yedi arşır. 
araa Uzerinde bir kattan ibaret bir dük· 
kanın tamamı ( mezk6r dUkklnın UıtUnde 
borçlunun diğer nesetle nııfma müttaıar· 
nf olduğu ban vardır.) Muhterem Edip B. 

Yukanda cioı ve nevile mevki ve mUştemiJAtı yazılı emlak hi
zalarında göıterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 16 temmuz 930 
tarihine mtısadif çar9amba günü ıaat on dörtten itibaren müzaye
deye mUbaıeret olunarak ıaat on altıda kat'i kararlarının çekil
mesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezki\r günde ıaat 
on altaya kadar Sandık idaresine mtiracaat eylemeri ve 1aat on 
altıdan ıonra vuku bulacak müracaatlann kabul edilmiyeceği ve 
mezkar emllke evvelce talip olanların kat'ı karar esnasında hazır 
bulunmadıkları ve baıka talip zuhur eylediği takdirde evvelki ta
liplerin mllzayededen çekilmiş addolunacakları lüzumu ilin olunur. 

Müddei Cemil beyin beşiktaş· 
ta Şenlik dede muballesinir 
Mekt~· sokağında 5 numaralı 
hanede sakin iken elyevm ika
metgahları mechul Saadettin ve 
Seyfullah efendiler aleyhlerine 
ikame eylediği Beşiktafta Mü
radiye mahallesinin Nüzhetiye 
caddesinde 5 numerolu furunun 
tahliyesile derununda vukua gel
di:t anlaşılan tahribatın bılktşif 
delailin tesbiti davasının usulen 
icra muhakemesinde mezkur fu
runun bittahliye müddeiye teılimi 
hakkında 31- 5- 930 tarihi ile 
müddei aleyhlerin gıyaplarında 
VPrilen hüküm neticesini muta
zammın başkatip ihbarnamesi 
mahkeme divanhanesine talik 
edildiği gibi bittefrik icra kılı
nan keşif neticesinde tanzim 
kılınan ehlivukuf rapotunda 
YÜZ YETMiŞ BEŞ lira YET
MiŞ BEŞ kuruşluk tahribat ve 
nevakıs görüldüğünü milbeyyın 
olbapta tanzim kılınan ehli vu· 
kuf raporile zabıtname ıureti 

kezalik mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olmakla ilin tari
kinden itibaren ON gün içinde 
bir itiraz edilmediği taktirde 
tahliye hakkındaki gıyaben veri
len karar kesbi katıyet edeceği 
gibi delillerin tesbiti hakkında
ki tanzim kılınan muamelat dahi 
diğer tarafa tebliğ edilmiı at 
olunacağı ilan olunur. 

'J.19· 48 

o Bulmaca o 

Dlinka bulmacamızın 
halledilmiş ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . m illi ~ ~ı=·=~ı 
4 [jil il !iJılil =--- ----- --s il fi] [il 111 il • 6 - - !i) ___ !i __ _ 
7 ı--- iil - .ı----

8 -= [iJ'fiJ = i1=l11=11 = 
9 [iJ lilı 111 
10 ~ i]'---'11---.,." 
11 1

111 ---,fi.{.-,--- 1 -Buglinka bulmacamız 
Soldan 1ağa : 
1 - Pusu (5), şehik zefir (5) 
2 - Berr (,J), çocuk doğurtan (3) 
3 - Sabah dumanı (3), koyu bir 

renk (3). tüğ (3) 
4 - Büyük sahan (5) 
5 - 2 (3) 
6 - Taneli toprak (~). sut, (S), ay (3) 

7 - Zamanlar ( 4), LAtifc (4) 
8 - ... 
9 - iptidai ev (3), biıylik (3) 

IO - 1\Iacarca su (3\ Ru~ padişahı(3) 
1 ı - Zenci ( 4), küçüctik bir hıy,·an 

(4) 
Yukardan aıağı : 
1 - Para ~andığı (4), müstahkem 

me,·ki (4) 
2 - Berl (3), kan (3) 
3 - Kirli (3). biz (2), düz yer (3) 
4 - Doktor (5) 
5 - Sebep ( 4), kalil (2) 
6 - Türklerin remzi (8) 
7 - ·fazla (4), dış değil (2) 
8 - Üzüm içkbi (5) 
9 - Bir serpuş (3). su (2), bü~·ük(J) 

I O - Ebe (3). hak (~) 
ll - Yıl (4). ha~\an çifliği (4) 



• 
ilin 

1 - Aakerl liselerle orta mekteplere 930-931 ders senesi ,kadro 
llOluuam doldurmak ye y&Juek auııflarm talebeleri tercih edilmek 
bere apiJdaki prtlan haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leylt •e meccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

A) den• amıf için 
1 6 " 16-12 yaşlan içinde olanlar 

7 t 
" 17-13 

" " " 1 8 
" 18-14 

" " " 2 9 
" 19-15 tt " it 

2 10 ., 20-16 ,, it it 
2 11 

" 21-17 
" " it 

1) Enelce 16rdnğil tahsilin derecesini g&sterir ıahadetname 
yeya tadilmameyi haiz bulunmak. 

C) Vacudun teıkilltı ve sıhhati mn.ait ve aağlam ve her tiirln 
emrulardan beri olmak (emril kumandaya mani reklket miıilli irı 
.zalara olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) KU8Urtuı bir ıeciyc ve ahlAk sahibi olmak. 

E ) Ailesi hiçbir ıui hal ve töhret ıahibi olmamak. 

2 - 6 ancı aınıf a yeni birinci devre birinci ıınıf a gireceklerin 
tam deneli ( S muallimli ve S deraaneli ) resmi ilk mektep ıaha· 
cletaameaini haiz bulunmalan ve huauai ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden imtihan 
•ermeleri IAzımdır. Orta mekteplerin 2 inci ye OçOncü ıınaflariyle 
U.e lllUflanmn her hangi birine girmek üzere mllr acaat eden hu· 
ı..t Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan reıml ve hu
•uıt meslek mektepleri müdavim ve mezunları girmek iıteyenleri 
ıınıftın evvelki ımıflann ~lltOn derslerinden imtihan edilirler. Bu 
meyanda asker! tedriıat hakkında 8 inci sınıfa jirecekler 1 inci 
kitaptan 9 uncu ıınıfa girecekler 1,2 inci kitaptan 10 ncu sınıfa 
firecekler 1,2,3 Uncu kitaptan 11 inci ıınıfa firecekler 1,4 kitaptan 
imtihan edilirler. 

3 - Reımt Orta mekteplerden ve Lise sınıflanndan naklen 
plenleri ukri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettiklerine 
dair veıika ibraz ettikleri ve sair tartlan haiz oldukları ve ipka 
ltulunmadıkları takddirde müadil ıınıflara bill imtihan alınırlar • 

4 - Kayt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. 1 inci 
maddedeki tartları bai.ı bulunan talebelerdf'n ikinci devreye talip 
olanlar lıtanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar Halıcoğlu 
As. liıelerine Ye l.tanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 

liıeye Yeya orta mekteplerin müdüriyetlerine ve 
r f İ ve ya orta mektep olmıy•n yerlerde bulunanlar iıinı 
duklan tarihten itibaren bulunduklan yerlerdeki en bllyük 

.. · rt K. . eya amire yeya askerlik şubesi Rs. liklerine iatida ile 
mllracaat ederler. Yeniden kaydı kabul muamelesi liıenin ıon 
ıını!ları için 2S Temmuıda diterlerinin aıoıflar için t0-8-930 hitam 
hulur. Bu taliplerden ıoaraki mtlracaatlar kabul olunmaz. 

Den Hneıi batladıktan ıonra sivil liselerden naklen askeri 
Uieye geçmiye talip olanlar kabul için milfettitliğe mllracaat 
etmelidirler. 

5 - lltidalara rapdedilecek enak veaaik ıunlardır. 
A) Fotoğraflı nutua tezkeresi veya resmen musaddak ıureti 
B) Bir seneyi tecavnz etmemiş aşı şahadetnameai ( Atı .. ha

debaamelİ olmıyaıılara aıkeri liae veya orta mektep hekimleri 
tarafından meccanen aııyapılır ) 

C ) MelWI buluııduklan veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ
raflı ıalaadetname veya keza fotoğraflı ve teferruatlı tasdiknamesi. 

D) AilelİDİD •e kendiainin sui hal ve ıahret ıabibi bulunma
dıkları baklanda maballt hilkdmetinin fotoiraflı ve mu .. ddak bir 
ilmDlıaberi. 

E ) Aakeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu takdirde 
mektebin tab'i olduğu ve ol•cağı kanun talimat emrU eaaılan bili 
kayd ptt tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 
kendiainin birer teahhllt ıenedi. 

F - Saralı uyku halinde aezer ıidikli bayılmak ve marazı. 
çarpmmai• mllpteli olmadığı ( bu aibi haatklıklkrdan biri ile mek-

tebe yermezden evvel malul alduğu bilahara anlatılan talebe mek

lepta çalakınbr. Ve ozamana kadadar o telebe için hükumetçe 
ihtiyar olunan muarif velisinden tazmin ettirilir ), ve veli bulunma
dıiJ Ye her hanıı bir zamanda tahsili terk etmek f sterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep murafını tamamen tediye edeceği 
hakkında noterlikçe musaddak veliainin teahblltnameai. 

G - Peder Ye Yaldeıi bayatta değıl iıe velisinin kim olacağına 
ve tatil ıamamnda meıun gidecek iıe kimin nezdine gideceğıne 
dair muteber bir vesika. 

H - Heyeti ııbhiyeai mllmklln mertebe tam olan ukerl bir 
baataaenin Yeya muayene komiıyonlannın ııbht raporu. ( Kabiliyeti 

bedeniye talfmatnameaiain muaddel (A) ıutunu veçhile.) 

6 - Muhtelif ıınıflara kayt olunan talebe miktan kabul edile
cek milrtardan fazla iıe matlQp ıeraiti haiz olanlar araıında aınıf
lanna ,are TDrkçe yabancı dil, riyaziyat, tarih, cotrafya ve tabi· 
iyat d.nıerinden ta.lıriri mtıaabaka imtihanı yapdır. 

7- Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlarınca kayt ve ıayanı 

VİM MUTFAK 
TAKIMLARINI TEMİZLER 

~er nevi tencere, tan n kaıııı 
VİJI ile pek kolay ~mizlenir. 
Ya• bir paçavra uzerine bir az 
vıx ııerperek temızlenecek eşyayı 
bununla ence 0Yala11ııız. IAılı:eler 
bir aau.l1ede kaybolur ve tence:ı 
•• ka1anlann11 '9rtemlı ~rlar. 
vı:n bıcaklan, ponelen 8fJ'&1l, 
cıni dunr 'fi dötemeleri temial emelı: 
lcin dahi müeısir dir. Vtlıl'ın do
kunduğ'u yerde pislik n leke uta. 
kalmu. 

n::mm::m::ıaa::m::::::m:::::::::::::::::m::::;: j ... 
'! anı~ laoe üıraaer.ar ~~puraı, ~~I Seyrisefain 

'll .. . er.· ~ 

il Karadenız l.~ .. n--- .. ...,_~-
H Merkez acentesi: Gal ll3 1\ pr Ş 1 a 
Pı Muntazam ve Lüks posws ı li 

H •runıatl4 h•f' d u r/ü tım taltlı 

iFin Vim istun11ı ıdııu•, I= 1· Na·· N u·· vapuru 6 ii 
ı! Temmuz :: 

i~ PA ZAI~ günü akşamı ii 
ı.i \, Sirkeci nhh· il 
~ ~ · 

I·: mından hareketle Zonguldak, li 
İ İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- Ü 

1 
sun, Trabzon ve Rize iskele- ıf 
lerine azimet ve avdet ede· 1 
cektir. U ı 

1
. Tafsilat için Sirkecide ıj 1 

Meymenet ham altında acen- İi l 
tahğma müracaat. Ü 

Telefon: Istanbul 2134 § 
! Vapurlarımız her Pazar H 
ı muntazaman hareket edecek- ~ 
a }erdir. !: 
1::1:s-.mca:::::::::::::::::::::au:ıı:c:::::ı:::::: 

a:m1111111 .. 11111m:~c::::::::::::ı::nn:ur.::ı:ır::ı 

H ALEMDAR zade f. 
" ~ li r VAP U R LA RI c 

il ili Seri ve lüks Karaden iz postası 1 
n Mı·ııet . vapuru 1 tı 
ii Temmuz il 

-----· ... v ı•·o2• •-"T _ ___ : PftlftRJt'"I g18ündüeaSkı.şrakmecıı. sroıha~ l'ı:, 
/stanbui 2 " '· t.car.J/. mahkemesinden L D 

lstanbul icra rh :ısetin e müracaatla kon· tımından hareketle (Zonguldak, 
kordato talehi~ de bulunan lstanbulda • I S O d G" 
Rahçekapıda CelAI B. hanı altında r 5 No. • nebolu, amsun, r u, ıre- !

1
1

1 mağazada çuha ticamile mtiştegil ( Jul i son, Trabzon, Rizcye gİ· 
l\ıstro ,.e sürekisının) e.habı matlubile decektir . ~ 
akdeylediği kongordatonun tasdiki ~ım-

nında euak mahkememize te \'di eılılmlş Müracaat mahalli : lstanbul 1. 
ve ta:ıd ik elve\ m muhakeme olarak • 1 d k" ll 
9-7·930 çarşamba saat 14 de ta~ in kılı n- Meymenet Hanı atın a 1 ya- I! 
mış olduğundan kc) fi~ et alakadaranca zıhane. T clcfon lstanbul 1154 ti 
mılOm olmak üzere llıln olunur. 'm===-----r:ı111-11111:mm:::m:n:nı 

----· 

Yerli imal edilmit olmak üzere 617 adet demir efrat karyolası 
kapalı zarf münakasa uıulile satın almacaktar. Münakasa 14 tem
muz 930 pazartesi günü saat 14 te Gedikpaşada Jandarma ima
lithaneainde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. Teklif
namenin tarzı imliıı fartıiamede münderiçtir. 

Alcarllır ve JJtlalılıiller rak~f 
Jl1ıldi1rlii81l.ııcleıı, : 

Kıymeti AN KAZ Müzayede günü -Lira 12-7 -930 
ı7so 

l'sküdarda Tava5'i Hasan ağa mahallesinde lnadiye 
nıeydauında mülga · Band!ı·malı <ler~<\hı elye~m lınkim 
oğlu camii ve oll lar ve mmare ve deı·gahın selamlık yerı 
olan dürt odadır l>alıçe dıvarı temel taşları hariç olarak 
an kaz ( ı 7 50) liraya pazarlı kit~ ih\na vazedilmiştir. Talip 
olanlar Temmuzun on ikinci günü saat 16ya kadar (jcn
berlitaş civarında lstaııbul Evkaf ruiidliriyeli binasında 
~lalıh'ıh\t kalenıiııe gelmeleri. 

ı, 

Reyo~lt1 2362. ~ubc ne nte :\) h-
ı. .?·, 40 mudıyc Hnnı altındı crnnuu 

&WW rm 

İskenderiye s ... rat 
postası 

( ı z M I R ) vapuru 11 Tem
muz Cuma günü saat 13 te 
Galata rı~bmmdan hareketle 
ertesi sabah İzmire va.racak 
ve aynı günün akşamı lzmir
derı kalkarak Pazartesi İsken
deriyeye varacaktır. lskende
riyeden Çarşamba kalka~:k 
Cuma İzmire varacak ve og· 
leden sonra lzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra İs
tanbula gelecektir. 

Istanbul - lskenderiye yol -
cuları için: 

Tek ~ataklı luk 
Lira 

kamnrnlar bir 220 

\'Oku için 
=rek , ataklı itik kamaralar çift 195 
\ olcu. için beheri 
;l'ek ) ataklı birinci kamaralar 
Diğer birinci " 
lkinci • 
ÜçLıncti '· 
G ih ene ) emeksiz 

130 
120 
80 
40 
20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletlerinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi beş, üç veya 
daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yüzde otuz; ve üç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
yalnız azimet biletlerinden 
yUzde on tenzilat yapılır. 

ızmir - W.ersin sürat postası 
(KONYA) vapuru 8 Tem

muz Sah 12 de Galata rıh

tımından kalkar. Çaışam

ba sabahı İzmire varır ve 
akşamı İzmirden kalkarak 

Antalya, Alliiye, Mersine gi· 
der ve dönüıte Taşucu, An•
mor, Aliiye, Antalya, lzmire 
uğnyarak gelir. 

H udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

~1angal kön1iirü mü
nakasası 

Şartnamesinde . ~azılı evsaf 
mucebince 6000 kılo mangal 
kömUrü münakasa ile müba
yaa edilecektir. Kat'i ihalesi 
12 Tem muz 930 tarihinde ic
ra kılınacağından taliplerin o 

kabul görülen talebelerin kabuli kayıtları ile dahili jurnal edilme- gün saat 16 da Levazım mil-
leri müfettişlikten ayrıca verilecek emı r üzerine yapılır. dürlilğüne gelmeler.i. 

8 _ Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak ( GÜLCEMAL) vapuru ta-
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve rafından yapılmakta olan ( IZ-
OçUncil ıınıfa alınacak olanlar lstanbulda ve Bu~sada bu~~na~ ~·- MIR SÜR'AT) postaları 14 
keri liıelerle Erzincan ve Konya orta mekteplerıne ve mufettışhk- Temmuzdan itibaren badema 
ten verilecek tertibat veçhi!c alınacaklardır. Lise ikinci ~evre her hafta İstanbul' dan pazar-
ıınıflanna kabul edilecek o!an talebe temamen lstanbuldakı ve tesi lzm~r'den çarşamba gUn-
Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. . . . leri saat 14,30 da kalkar. 

9 _ Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on bırıncı sınıfın ii L=:...::=-..:.~::-:-=--:--:---W 
mllsabaka imtihanma temmuzun 25 ve diğerlerinin agustosun 11 (MERSiN SÜRAT) postaları 
inde başlanır. da 16 Temmuzd:ın itibaren 

10- Taliplerin kabulU kat'i emrine kadar yapacakları masraf ar her hafta Istanbuldan çarşam-
kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edılmeyen· ' ba günleri saat 11 de kalkar. 
lerin bu yoldaki masraflan hakkında askeri liseler hiç bir taah- 1 7 Temmuz pazartesi Trab-

hUtte bulunmazlar. 1 zon birinci postası yapılmıya-
11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve orta mek- l caktır. 

teplerde açılacak. 1 •------~---• 
ı - Kuleli lisesinden <yalnız ikinci devre talebeler için~ . 
2 - Halıcoğlu liseıinde (yalnız birinci devre. talebeler ı~ı?) 
3 - Bursa liıesinde (yalanız birinci ve ikincı talebeler ıçm) 
4 - Konya liıeainde (yalınız birinci devre talebeler içi.n~ 
5 - Erzincan lisesinde (yalınız birinci devre talebeler ıçın) 

,.... 
VAKiT 

Tabıişlerinizi yapar. 
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Müstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEF.İS olan 
ve T Ü R K eseri 
san' atı mamuta -
tım muhterem a -
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma -
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

\ PUDRALARI 

. ~ 
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Spor meraklılarına 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

Macı 
~ 

~~-~_:-fil 

COLUMBiA 
Plaklarında çıkmıştır 

Devlet Demiryolları ilanları 
H.P.Elektrik santralında yeni yapılan mUbeddile tesisatından dolayı 

idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvvetinde çift inbisatlı ve 
G. Luhter fabrikası 1902 mamulitından bir adet buhar makinesi 
ile dinamosu 19·7-30 tarihine müsadif cumartesi günli saat on 
dörtte aleni müzayede suretile sablacaktır. Talip olanların tarihi 
mezkfıra kadar her gün H. P. de ele!ttrik santralına müracaatla 
makineyi görebilecekleri ve yevmi · mezkürda H. P. mağazasında 
iabatı vücut eylemeleri ilan olunur. 

* * * Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryollan idaresine merbut San-
kamış eczanesi için şehri 120 lira ücretle diplomalı bir eczacı a
ranılmaktadır. Talip olanlann vesaiki resmiyelerile ve 15- 7 -930 
taribine kadar Haydarpaşada işletme mnfettişliğine müracaat lüzu
mu. 

• • • Konya, işletme müfettişliği telgraf atelyesı için telgraf ve telefon 
makina ve santrallarınm gerek elektrik devrelerine ve gerekse 
torna ve tesviye işlerine hakkile aşina bir işçiye ihtiyaç vardır. 

imtihanda muvaffak olan ehliyet ve iktidarına göre şehri maktuan 
75 ile 100 lira arasında ücret verilecektir. Talıp olanlardan lstan
buldakilerin nüfus tezkeresi ve askerlik vesikalarile Haydarpaşada 
işletme müfettişliğine ve Ankaradakilerin de yol ve mebani dairesin 
lüzumu müracaatları. 

Ankarada Gazi Terbiye Enstitü
sü nıüdürJüğünden: 

Gazi Terbiye Enstitllsü arasında inşa edilecek otomobil garajı 
17-6-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konmuştur. 

Talipler ehliyeti fenniye vesikalannı hamil olduklan halde pl!n 
ve şartnameleri tedarik etmek Uzer her gün öğleden sonra maarif 
Vekileti inşaatı dairesine müracaat edebilirler. 

İhale 7-7- 930 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edileceğinden taliplerin 
o günde müzayede münakasa ve ihalat kanununa tevfikan tanzim 
edecekleri teklif mektuplannı mezkUr komisyona tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

( Defterdarlık ilanları ) 

KİBALIK BAG, BAHCE, AHIR VE ODALAR - No. 
• 

11, 51. Arabacı sokağı Boslancıba~ı Aptullah ağa ma-
hallesi, Beylerbeyi üstü, 3 oda 2 ahır, kuyu, havuz, 
çiçek camekanı 2000 kütük b~lğ, 182 meyvalı 417 mey
vasız ağaç geniş bahçe 1 sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik. kirası 0,00 lira. Kiralanması .Pazarhkla 
13 Temmm 930 •pazar i-4,30 defterrlarhkta. ~ H- 1'62) 

Adalar mal müdiirlüğünden: 
SATILIK HÜKUMET DAtRESI - No 58 Çinar caddesi (ma

rul\ur) karanfil mahallesi Büyükada birinci kat, 5 oda 1 taşlık 1 
hali harap bir haldedir. 2 inci kat, 4 oda 1 sofa 1 hala 3 üncü 
kat 3 oda 1 sofa 1 hail işbu kısım ile ayrı sakaf altında 2 oda 
kabili istimaldir. Evin ön tarafı Çinar caddesine nazır ve iki cadde
nin birleştiği köşededir. Ahşap olarak 40 sene evvel yapılmıştır, 
muhtacı tamir olup sağlam kerestesi vardır. Tahmin edilen kıyme
ti sekiz senede ahnmak üzere 3287 liradır. Birinci taksit ihaleyi 
mfiteakip alınır. Satış muamelesi 20-7-930 pazar günü saat 14 de 
Adalar mal müdürlüğünde icra olunacaktır. M. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden : 
SATILIK KAGİR EV - No. 13-41 Emekye:nez mahallesi Şişhane 

sokak Galata, tahmin edilen kıymeti dört taksitte verilmek şartile 
(6810) liradır, satış muamelesi 21-7-930 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat on yedide Beyoğlu malmüdUrlüğünde pazarlıkla yapıla-

caktır. (R) * SATILIK EV - No. 58 - 64 Firuzağa mahallesi Ağahamamı 
sokak Cihangir, tahmin edilen kıymeti dört taksitte verilmek şartile 
(9080) liradır, sabş muamelesi 21-7-930 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat on yedide Beyoğlu malmüdürlüğünde pazarlıkla yapı-
lacakbr. (R) . 

* SATILIK APARTIMAN - No. 151 Bayaıit mahallesi Kıbç 
Alipaşa caddesi Tophane, tahmin edilen kıymeti dört taksitte ve
rilmek şartile (170l5) liradır. Sabş muamelesi 21 - 7 - 930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on yedi buçukta Beyoğlu malmüdür-
lüğilnde pazarlıkla yapılacaktır. (R) 

* SATILIK APARTIMAN - No. 149 Bayazit mahallesi Kılıç 
Ali paşa caddesi T opbane, tahmin edilen kıymeti dört taksitte ve

rilmek şartile (18614) liradır, satıf muamelesi 21 - 7 - 930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on yedi buçukta Beyoğlu malmüdür-
lüğünde pazarlıkla yapılacaktır. (R) 

SATILIK EV - No. 147 Bayazit mahallesi Kılıç Alipaşa caddesi 
Tophane, tahmin edilen kıymeti iki taksitte verilmek ıartile (3815) 
liradır. Satı~ muamelesi 21 7-9'30 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on sekizde pazarlıkla Beyoğlu malmüdürlUğünde yapılacaktır.(R) 

Emvali metruke 
dürlüğünden: 

,, 
mu--

Galatada Küçük Manokyan hanında ikinci katta Yüzyirmi lir°i 
kıymeti muhammeneli bir adet bilyµk demir kasa 22-7-930 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 10 da mahallen furuht olunaca
ğında'n taliplerin yeym ve saah mezkurda mahallinde müteşekkil 
ıabş komisyonuna müracaatlan illn olunur. 

'P*E* 1 

Tahtakurusu, pire, si
nek, sivri sinek, güve, 
örümcek, ham~m bö~ 
ceği ve sair haşaratı 
yun1urtalarile beraber 

kat'iyen 'imha eden 

Fayda 

Daima birinciliği kazanmaktadır 
FAYDA daha müessir, daha 

mükemmel ve yarı yarıya ucuz
dur. Kokusu latif olup kat'i
yen leke yapmaz. İnsanlar, 
hayvanlara ve nebatata zaran 
yoktur. FAYDA ismine dik· 
kat ediniz. Devairi devlet, mil· 
essesatı miJliye ve hususiye, 
Seyrisefain, H!lAliahmer, mek
tepler, hastaneler, sıhhat yurt
ları, oüyük otel ve lokantalar, 
vapur kumpanyalan FAYDA 
istimal ederler. 

Şişesi 50, teneke 75 ıon 

derece sağlam ve 10 seDe 
teminatlı pompası 75 kuıiıŞ: 
Hasan ecza deposu • Toptan
cılara tenzilat. 

r;~ AKITı?_ı 
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•••••••••Tarife••••••••• • • " 1 Defalık kuruş JO • • • • ~ •o • •"" .. ., . 
: .s • • 65 : 
: 4 -~ 2~ : 
• • • • 
: ihtivaç kalmav.ın·) : 
: cava kadar ( aiamr . 100 : 
: 10 defa) ilf!n edil-

1 
: 

: mek 6.zere maklu ı : 
• • • Abone1eri~1n her Uç aylığı için • • • • bir defan meccanen! • • • : 4 satırı geçen lllnlarin fazla ııattn : 
• için 5 er kuru$ r.ammolnnur. • .......................... ı 
Satuık - Kiralık 

Satılık hane - Fatih: tramvay 
tevekkuf mahalline beş dakika mesafede 
1skenderpaşa mahallesi Nuribaba sokağın
da üç odayı muhtevi 21 No. lı hane 
satılıktır. 

İş arıyantar _____ ,_ 
Uzun müddet -satıcılıkta bulan· 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ma· 
ğazalarda iş aramaktadır (VAl\1T R.) 
rümuzuna müracaat. 

Türkçe - Fransızca ve Rumca 
bilen bir matmazel aileler nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıc K.] 
rümuıuna müracaat. 

======================::-==:::' 
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Daktilo aranı yor 
Samsun için seksener lira 

ücreti şehriye ile iki daktilo 
kız aranıyor. İbateleri de temin 
edilecektir. Taliplerin muvazz~h 
adreslerile müstacelen Beyoğlu 
postrestan « d. d. » r ümuzile ı 
mektupla müracaatları. 

Mıe'ul wüdür:Reftk Ahmet 


