
Bugün 

12 sayıfa 
Pazar 15 MART (3 üncü ay) 1931 Tahrir telefonu: 

t t inci .. yıfadaki 

bir kuponla 
•erginin en güzel tablo&unu 

parasız alacaksınız! 

Sayısı ;. Kuruı '4 üncü Yll No. 47n4 /dart: telefonu: z. 4310 

Yarın, kara bir giiniin yıl döniimiidür 
.iuğday mes' el esi 
Bir •eneye yakın bir :ıaman· 

Janberi memleketimizde bir buğ
lay meaeleıi çıkmışbr. Buğday 
iyatlar1nın umumiyetle dDfme· 

sinden mütevellit olan bu mea'ele 
ıaddizatından mDstakil bir ma· 
hiyette olmakla beraber diğer l 
~fya arasında kantıp gitmekte
dir. Babaetmek istediğimiz b~i· 
day mea'eleai ·nedir? Bu mea ele 
karpMDCla nasıl bir vaziyet al· 
mak lwmdır? Bu cihetler bak· 
kında vazih bir fikir verebilmek 
~ biraz mea'elenin naııl zuhur 
eltijiDİ anlatalım: 

Herkesçe malBmdur ki zengin 

şehitleri 
içten gelen merasimle 
yat ve taziz edilecek 

16 Mart 

Iıtanbulun 
hatıralar 

itQali 
aıla 

fününe ait acı 
unutulamaz 1 

memleketlerde olduju gibi bu
fftn Ttırkiyede de zirai mahsulat 
flyatlanoda nazarı dikkate alı
.-cak bir dOtkflnlük vardır. Fa
kat reçen ıene mayıslarında baı
..... olan bu fiyat dDığDnlDğil 
a.-uaat ve her mahsul için mn
••i ~ejildir. Mesela fındık, tü
t~ UzOm, incir mabsuJlerimizin 
s•tıannda ~i Çtişüklnk evel
.r ,enelere nisbetle pek azdır. 
Hatta hiç yoktur bile denilebilir. 
Bu mahsullerin istihsal edilen 
miktarına nisbetle hemen dartte EJfpteld tehitlfkte seçen HDe yaps1;;-_;eİiabiiaeil •lr intiba 

Uçl de barice satılmışlar. Bu iti- . Yarın 16 ~artbr. Bu tarih namma birer hitabe iradedile-
b•r ile memleketim'z için iktisa· bıze mUtarekenın kara glhılerin- cektir. Mttteakibd muzika ma
ch buhrandan bir şikayetimi.: ol· ?en birini. hatırlab!. i~gilizlerin tem haftll ~' Hahcıoğlu 
mamak Jbım gelir. Yalnız pa- ıstanbulu ışgal ettıklerı zaman liseli talebeainddl bir manıa 
..... ~ --L--ı~.-~ .. a.. .~ı,;ı.ı •• i-i yaptıkları zulüm aruında 16 

....... ~ !P'llf]~~~"!!il~ .... ~~M·a~rltt faciası muhakkak kl blltlln . ..-~. ... .. .... 
nUliran jOıde yirmi, . otu, yahut t(llllarc a ' biridir. 16 Mart Jecüi 
,Oacle eUi dOfmütlür. Fakat buğ- ingilizler Şebzad~ batında uyliu! 
.,..nauzm fiyatlarında ki düı- da bulunan askerlerimize ani 
jlallk dlrtte btr, yahut ürte bir bir baskın yapmıtlar ve Oçlhın 
.... __ y tehit etmitlerdi. O zamandan· 
.... ecaine •armıthr ki bu nis· b h 

d 
eri er sene ayni ...n0 bir ibtı• .. 

pet iterlerile kabili kıyas de- f 1 5 
.. 

jildir. a yapılmaL:ta ve bu aziz febit-
ler yadedilmektedir. 

Vakıa buiday Türkiye için Yann bu münasebetle EyOpte 
bir ihracat mah•uJn. sayılamaz. tehitlerin meıarlan baımda b. 
Bu noktadan fiatların dOfmesioin ihti~al yapılacaktır. Bu ibtil~~ 
bDyOk bir ehemmiyeti olamaz. programı Halk fırkası İstanbul 
Fakat dijer taraftan ıu da bir m~r~eıi tarafından tanzim edil
hakikattır ki buğday mahsulü ~ı~r. Bu proğrama nazaran 
memleketimiz dahilinde her ferdi ıbtıfal saat iki buçukta mOftll 
ayn ayn alAkadar eden en mil- ~f · nin ıebitleıe fatiha ittibafı 

ilim bir aıda maddesidir. Fiyatla- ~b· baflıyac::ak, Halk hrka11, 

1111 maliyet fiyatım korumaya· ır meclisi ve Darlllfiinun 

cAlc derecede dOşmesi memleke
tlaalzin bOtiln çiftçi sınıfını büyük 
bir •lantıya dllşürilr. Fiatların 
bu tekilde dUımesi hükumetin 
Ver,i Varidatına fena tesir rder. 

Bu Doktai nazardan buğday 
ftbaul&nnn dij"er zırai mahsul cJ9tlan kıy.. edilemiyecek dere· 

:,:fltme•inin sebplerini aramak 
• d koaae memleketimizin ikti· 
A I Ye mali hayatına bu yilzden 
relebilecek zararlara kartı dur
mak lbmdır. 
d Bizim tahkikabmıza göre buğW: fiyatlarmın bahsettiğimiz ıe· 

e dOf1Deaindeki en mühim 
.. bep hariçten gelmektedir. Ro..:-1•, Bulgaristan ve saire gibi 
d 1erlerde buj"day fiyatları çok 
ltm&tt&r. Bu fiyat aukutunun 

... lek.etimiıe ak•i tesiri görDl
aaektedir. Hatta hariçten Tilrki· 
1• Jimanlannda teslim prtile 
baidaJID oldcuuu iki kuruta 
~erenler Yardır. Bu fiyata bet u:a' gll~rtlk resmi zammedi
...:. hariçten gelen buğdaylar 

· 1 7edi kUl'Uf& limanlarımız-

Saffet B. 
Sefarete tayını muhak

kak, fakat zamanı 
malum değil 

ANkara, .14 (Vakıt: TeJefon) 
- lstanbul ıle telgraf, telefon 
hatları bozulmut ve ağJeden 
evvel muhabere kabil ola
mamıştır. Hatlar 6ğleden sonra 
tamir edilmiftir. 

S•ffef 8. Sıfır oluyor 
Ankara, 14.ı Vakıt: telefonJa)

Sabık Umumı Fırka katibi Saffet 
Beyin bir sefarete tayini muhak
kak ise de zamanı hen6z ma16m 
değildir. _ 

da satılıyor demektir. 
Zannediyoruz ki bu vaziyete 

kartı likayt kalmak dogru de
ğildir. Bu busnsta ilk hatıra ge
Jen tedbir tabii gilmrDklerimız
dir. Fakat eğer bu tedbir klfi 
değilse başka ça!elere de m6ra
caat edilebilir. Bınaenaleyb buğ
day meı'eleıini batlı başına mu
talea ederek bir t~':iye yolu 
bulmak zamanı gelmıttır. 

~...c.ı. 

16 Man 336 ıcccsl fngUJzlcr tarafından 
Şchzadebqında öldürülen ıskcrlerimlzdcn 

ıb;, oğla ApMl'luldlr 

havaya manevra fitengi He Uç 
defa ateı edecek, askeri kıt'alar 
ve mektepler reçit resmi yapa
caklardır. 

Yeni tavinler 
Askeri teıny z divanı 
harp reislikleri taayün 

edildı 
Ankara, 14 (Vakıt: telefonla)

Askeri divani temyiz birinci re
isliğine Ferik Nihat Pqa ikinci 
reisliğe Ferik Galip Paı~ tayin 
edilmişlerdir. 

_....,.~-

8 i r gızeteoı 61dü 
Kastamonu, 14 ( Vakıt ) -

GlizeJ İnebolu gazetesi sahibi 
Musa Kizım Bey memleketi 
olan Oadayda vefat etmiftir. 
Musa Kizım Bey veremden basta 
yatıyordu . 

M. Meclisinde 
Bütçe encumeni f cvkalA

de meşgufdur 
Anka, 14 (Valcıt: Telefonla)-

8. M. Meclisi yanndan sonra mll
terakim ve ruznamedeki itleri 
çıkaracak ve içtimaını bir hafta 
sonraya talik edecektir. Şimdiki 
halde en en meşgul olan blitçe 
eacllmenidir. 

' ( 

intihap faaliyeti 

Defterler 
Yarın mahalleler

de asılacak 
Meb'u• namzetleri hak· 
kında neler denlDyor? ----------------.;.. ____ , 

Ankara, 14 (Telefon: Vakıt) - Da
hiliye vekAletine gelen mahlmata göre 
intihabatın 23 hisana kadar bitmesi 
muhtemeldir. Fırka namzetllrinin 15 
nisandan evel ilan edilmesi beklenili
yor. Şimdiki halde gelen talepler fır
ka umumi kUipliğince tetkik edilmek 
te ve defteri yapılmaktadır. Saffet B. 
fırkada Recep Beye yardım ediyor. 

Bugün 
Dördüncü sayıfada: 

NASIL ADAMSINIZ'! 
ı;ı * 

Altıncıda: 

MiZAH, KADIN SAYI· 

FALARI 

• • 
Yedincide: 
GENÇLiK SAYIFASI 

• * 
Sekizincide : 
MERAKLI ŞEYLER 

• * 
Dokuzuncuda: 
ÇOCUK S4Yl,A81 

• 

Meb'usluk talepleri ta))min olundu· .., 
ğun~an daha çoktur. Serbe~t fırka yeceiine dair yazılan büttln ~ ı. 
meb uslarının H. Fırkasına ıltihak . e- ancak birer tahminden ibaret 1>al 
denleri müstesna, tekrar namzethk- maktadır. • 
leri konmıyacağı muhakkaktır • · ŞEHRlMlZH 

intihap defterleri Çorum, Gazi A· intihap faaliyeti şdırbıdliMııllllal.J 
yıntap, Ankara ve Trabzon villyetlerin hararetilı devam etm~rıtfıllıililt 
de kimilen Konya, İzmir, Kocaeli vili· lelerden gelen defterliırla tif 
yetlerinde kısmen talik edilmit Bile- d'. d b•tiril · L-~ ..c..& 

ik, 
Eski h. .. . un e ı ememıt ın::ı ...... 

c şe ır.. Kutahya, K~yserı, yette çalışanlardan başka tfeftü aek 
Ma~atya, ve Sı?ota da teftış he· tebinde de H daktilo ile o ni.sbette me-
yetine verilmiştır. ı tı ı t mur ça ıı n mış ır. 

KİMLER MEB'US OLACAK'? Bugün ifleye kadar btltUn defter. 
Ankara, 13 - Bütün rivayetlere ler bitirilerek mahalle muhtarlanna 

rağmen yeni intihabatta mevkilerini gönderilecektir. Bu defterler yann ... 
muhafaza edemiyecek meb'usların a- bahtan itibaren bütün mahallelerde 
dedi çok olmıyacağı söyleniyor. Kimle- halkm görebilecefi yerlere asdaeaktır. 
rin meb'us olacağına n bugünkü meb· U.yeti teftişiye reisi Muhittin Be7 
uslardan kimlerin namzet gösterilmi· ( Alt wafı 8 inci sıyıfıdı ) 

Haksızlık yapılmasın ! 
Berberlerle kasapların cuma 

tatilini intaç eden sebep 
Tatilden iatiana için verilen ruhsatiye harcı 

..aeHk vergi miktanadan çok olur mu ? 
Cuma gtınn tıraş olmak için 

berbt!r, et almak için kasap 
dOkklnlanna gidenler biltDn ber
berlerin ve kasaplann ve diğer 
bu takım esnafın kapalı oldu· 
tunu g8m.Oılerdir. Diğer taraf
tan asnaf cemiyetleri ile cemi-
yet efradından· m6rekkep bOytık 
kalabalıklar yer yer rezerek ka· 
patmıyan dUkklnlan kapamağa 

ibret s6zlle 

mecbur etmiflerdir. Bu fibi dik· 
klnlan cuma ,ann kapatmak 
için kanuni bir mecburiyet yok• 
tur. iıtiyen esnaf dnkklmnı apr, 
istiyen kapayaHlir. Onun içla 
herku cuma günil bu ellllfm 
dnkklnlannı kapatma11nda ld ye 
kapatmıyanlarm da kapatmaJa 
mecbur edilmuindeki aebebl 
birden bire anlıyamUUf)anhr. 

Bu hareketin ıebep Ye mıa111 
ıudur: ıimdiye kadar cuma sl
nil dtikklnmı açmak iıtiyea a
naf belediyeden bir ruh.latif• 
alıyordu. Buna mukabil bir lira 
kadar pul murafı ve Wç ftri
yorda. Halbuki bu defa r.t.a. 
tiye resmi esaafın otur4aia 
dGkklnlarm gayri ufi Yuldab 
tl&erlnden alınmHı usul& ittihn 
kılmmıftar. Bu raim e..ıu. ek• 
seriaine çok aiır aelmekteclir. 
Onun için esnal ağır gGrdnlderi 
bu resmi vermemek maksadilt 
cuma gilnil dUkklnlannı kap& 
mağı tercih eylemitlerdir. 

Bu suretle dUkk Anlarını kal*
tan esnaf mOıterilerini kaybetme• 
mek için de açık duran difer 
dOk~lnla!ı kapamağa mecbur 
etmıılerdır. 

Ortada herhangi bir kanuni 
Resmimiz tehrin en kalabalık 

bir ticaret meydanında bir so
kağı g6steriyor. Yaya kaldınm
lanm ve hatta mokağı sandıklar 

' sebep yokken doğrudan doğru
ya cş~~fın veyahut esnaf cemi• 
yetlerının harekete geçerek CU· 

~~ günleri dükkanlarını açmak 
ıshyen esnafı kapamağa mecbur 
!!m~leri doğru bir hareket de
fıldır. Evvelemirde bu noktayı 

kapamlf, geçilmiyecek bir bale 
sokmuştur. Hatırımızda kaldığına 
g6re yaya kaldınmlarmı yalnız 
Atıcıların değil qyanın da İfg 1 
etmeli beldi bir cürümdür. a 

abul etmek lazımdır. Bunun· 
la beraber belediyenin rubaatiı• 

[Laden Si) ıfa) 1 'cvıruaa&.J 



91!!!1!!!! 2 - VAKiT 1S MART 1931 
lstanbu Ankara ... , -~H~a-r_i_c_i __ H_a_b_e_r~ı c: , ..... -----, 

trenferı ~---------------------------- 1 
Ha.va ve Deniz Haberleri 

Bir kariimfz yazıyor~ ( Vakıt) Çiftlik amelesi Makdonalt 
evvelki gün lsf anbuldan her gün 
A11lraraya giden trenlerin öife· 

. ~ 

Hilal vapurundaki yolcularla mu-

dm sonra hareket etmelerinden 
tikAyet etti. Bu Jikayet Eskite
ilin: l&adar istasyonlara yahut 
Aaliantya çıkmak üzere lstan-
LaWsw ,tden yelcolaı i'io haki· 
katen çok haklıdır. Bütün bu 
tremerin harek~t saatlerini ()ile
tlen sonraya toplamaktaki hik-
ınet anlafllw ıey değildir. Bnfarz 
Ankara için akşamları saat yir
mide hattHet eden posta Anka
ıraya erfe&i gönii alfşam üstü 
.anlığına göre ne maksadı temin 
eder? Sabahleyiw saat yeclide, 
reci huçukta hareket etse daha 
;,i olmaz mı? Yolcular, behu-
... çoluklu ,ocaklu ailel~r göz 

gire cği yere ııiderler, varır-
lar. "iz treni olduğu için 

ffatlar da daha birar ehven olur. 
Halk bu suretle de istifade eder. 
lir ıecede Ankaraya varmak 
İltiyen mOfıim İf sahipleri ekis· 
fft8 alırlar. Saat ikide hareket 
.._. poataya gelince, bunu ak-
llllll dlrtte, yahut beşte hareket 
wllls ıll •l•Hkı eluı. Ve bu 
-· hareket eden tren ertesi 
... sut dokuma-, onda Anka-
raya varacafı için maksat basıl 
olur. H. halde fimendifer ida· 
11 ka -.Oakiiı hareket tarife
lllılllh&.fli •atııiın islahı liıım
tlıt.; 

,...ı m.u esnaftan istcdiji 
pka ~ok atar olabilw. Bu ciheti 
aynca tetkik etmek ve gerek 
L•Wmet ıerek belediye DOdin-
c!e. tqebbiatta bulamıak her 
nldt ....,kiediir. 

Dlll mut.nirlerimizden &:.iri 
INlediyenill unaltan istediji 
ama nrmafiyeainin miktarf hak
inada Wr fikir edinmek için ber-
baılerle lconuşmuflur. Berberler 
ef!Web ~-· r1MH.tiyesi olarak 
RDede bir tira Yerdiği halde 
timdi Senede yirmi bef ohı% lira 
._Milini .e,-.iftir. Bauala 
heraber bu berber belediyeye 
senede nnaf takerni harcı, 
muayene ücreti, tabele resmi 
pbi .-lıltelif .... 1ar1a verdiği 
reaim Ye Mı~ana ,ekinu an. li· 
..... fnla olmadıit halde yaJ. 
• ama ruhsatiyesi olarak ken
«llladea yirmi beı otuz Ura ah ... 
•it idmilmesi dojru olmıyaca-
1* ilhe etmiftir. Muharrinmiz 
lııir k..,Ja ela kODUflllUflur. Ka
.... -.ede lelMlilimlen iıte
.. ama rubutiyesiain lekıen 
..,. &aldafana, fakat enaf 
.--da &n.Lmnm rubati7eleri 
J11 elli, ikf JDz lira tutacağını 

~;..ere nazaran Beledi-

YAKIT. m tell'lk• : 109 

Lortlar kamarasma 
...... pmiı? 

Londra, 13 (A.A.}- M. Ver
non . Hartshornun vefa hm haber 
veren Londra gazetelft'i hüku
metin daha geçenleı de basan
dan iki kişi kaybetmiş olduğu
nu yazmaktadır. FiU.akika naıH·
larden M. T reyelyan. vefat elmİJ 
ve Lort Arnond' cfa istifa etmiş
ti. M. Hartshorn 98 yaşrada bu.
Junmallta idi. 

Kral atid~ki tayinleri tasvip 
elmiftir. LaoJ.ast.ı dllkahğı Şan
sölyesi Lort Ponson&ay, fıazine 

nazıılıjuıa tayin edilen. M. Att
teeye hafef o~ma}(facfır. Nardlpt 
nezareti parlamento l<itffii umu
misi M. Con Pariinson, Lert 
Ponsoabaym yerine reçecektir. 
HiMtietan iş!ai aıeureti parJa
naento mütqan M. Hnhry,mil-
teveffa tart Russelle halef ol
caktır. 

M. Snef afellde bir çiflik 
amel~si olarak hayata abl'tp ni
hayet f ngilir Lmtlar kamarası 
izabj'ına kadar yiikselen yeği
ae adamd'u. E&eveyni de kendisi 
gibi Notti111bampyde çift sür
mekle ba,atlarını kaıaaıyodardı. 
Mumaü&yb, e-vvdi. kasabasuıın 

mekteltinde •e l:tilihaıte Londra 
ulinm iktieadiye melatebile Hay· 
delberg darillü.nuncla tahmil 
etmiştir. Mmnailerh- sırasile ~ift
lik amelefiti, seyiılilr, H'ft~alaltk 

posta milvezziliği yapmıf ve ni
hayet amele fırkaaıoın hatiple
rinden biri olmak iine temayüz 
etmi,fir. 

yeDİD yni cuma rullsatiye ra
minde IMr ıriBpetsizlffı buhindattı 
anlatılıyor. Ba nispetsizliği naza
rı dikkate atmak lnmdır. Cuma 
ruliıatiyeal lfe detece 8iJ1 olsa 
yine unahn ~tediyeye verdiği 
diğer nevi resimlerin senelik ye-
kOnundan fazla olamaz. Olsa 
olsa bu rcainderİll yelWrıwnua 
yedide biri derecesinde olması 

aksi ve mantık icabnlır. Bahusus 
Belediyenin ruhsatiye resmi 
koyma ... dn aaaUadı esnafı 

cuma ginleri dlkkw.İrmı kapat· 
mata mttbar etmek deifldir. 
Sadece cuma inoleri dDküa 

açaa cauaf tan bitaz fazla bir mim 
almaktır. Binaenaleyh ruhıatiye-
Dİll ağırhit neticesi olarak timdi 
oklujıı pi bütWı uaaf dükkln
lanm ka~ cuma ruh.ati-• 
yesi olarak Belediye on para 
retİID aı.m.z. Y ui eneJce aldı
ğın• da ehclee ka~ olur. 
Bu suretle Belediye ruhsatiye 
r~mi koymktan maksat da 
tamamile kaybedilmiş olJJr. 

ı-ettebat tamamen kurtarıldılar Meb'ualarınaap şikiyet 
edi lyor 

~----Londra, 13 (A.A) - Bu gece K d JI R b 1.. t 
Northamtonda büyük bir içUma- an i i _aıatanesi ~ııın ittiğini söy uyo 
da bir nutuk söyliyen M. Mak" Cuma sabahı sis yiizöndea Kefken- karaya otara11 \'elfilt TaJUl"~ 
donalt, fırkasınm hıııp zihniyeti- ele karaya oturduğunu haber urdiği- t:mlına ı müşkül giıiilmektecfir. 
ne sahip ol mı yan azasını şiddet- / miz Hilill rnpurunun ) oku \'e müret- purda butnnan l~nzinin baska 
le tevbih etmiştir. Mumaileyh. tebatı dün sahah kilmilen kurtarılmıı:- lara aktarılması icin yapılan teşt 
herkese kendi fikri istiklalini lardır. limanımızda boş benzin vaparu 
muhafaza etmesini tavsiye eyle- Kefken tahlisiye efradı hamda fır- ril etntek üzere Kösteaceye bir 
mekle beraber hmp zihniyetinin tına alıii•i girüldüiin•en yolculaıın göndermiştir. 
mevcudiyetini ispat etmenin fl- biran evel kurtarılmaları için bi.iyik ŞEHRİMİZDE HA l ' ALAlt 
:ıun okları za ı el · bir gayret n fedakarlıkla ~:.ı.lışmışlar. Şehrimizde havalar bir hafta 

ld 
w b mtaa .al'll\t. MI mıı ıt-..et lfftibatı ,·as1tuile lraparla ir- ri güneşH ve güzel ı-esmektedtr. 

o ugunu eyan e mış ır. uma-· ı L.. - •• de __ 1 _ _ı __ • • L: tibat teminine mu\'affak olarak yolcula nasında kocakan seğukli.rı 
1 ~u, sozuae •.-. UC1111fbr .aı: n maya ~akarlllışlardır. J\efken denede bulundaiıuauz lıalde 
.. A :nere fırkası . lza~ndan hrç tahlisiye istasyonuna ayrıca Atn i~· sofuklardan eser kalmamış 

bırı ?e ~adar ~hyetl~ ne katar tasyonundan yardım e4iilmiş, ca• kur- Şehrin. birçok yerlerinde ağaçlar 
ıe•l"1° •ısa sun Yma a· ttra11 sandallan ~ihnlftir. açmış, yeşillenmefe başlamıştır. 
!11~rasında arkadaıları tarafı~~an Gemi yolcuları ,.e mürettebat Kef- Kandilli rasatanesfne göre a 
ıttıhaz oNNR lr.rarler hncıne tende bulunmaktadır. 45& ton hacmin ıeçmiş sayılahilir. Bunda• 11n11,.. 
çıkamaz. " de olan Hilal vapuru kayalıklar üıe- ~e şMtletli soğuk o:m88Dla ihti 

Bilhassa,_ bugiia .AYUI bma- rine diftiitünden vaziyeti tehlikeli gö- tur. Yalaız •afif soğvklar 
rumda guç hal ıle knamlmq rihnekteclir. Talüi8i isin 1 tanb•I· celdir. Diakü hararet derıc 
olan ( 173 - 168 ) ~timcleki ıiaa tahlisiye geaileri citnüştir. ,·a· ile 6 derece arasında tahavvül e 
reye telmih eden M. Makclaealt fU1I sabfhl Kefeli zade Hamdi Bey tir. Bugün rüzsılr mütevassıt şi 
amele fırkası mensaplanwha • aa müalliM sffıaiifür. te ve mUtehavvJI istikametlerden 
çok müdebbir olmalarım ve Dijer taraftan geçen fırtınalarda cek, ha,·a kısmen kapab olacaktır· 
meb'uslann samimiyetine cftial 
etıaeleriai tavsiye ctm51tir. Fev
blide bir yiik .._.. \ 1 ı 
nazarların, gayri ....t a•ı-• 
aleleluer maDaSIZ olma twlıl ı I 
rife taciz edilmemeleriıli illı ·ı 
tir. 

f çk i istiyorlar r 
Boston, (A.A) - ••n = ı 

meclisi uasından &irç·nogo.· -• 
bajün bbuJ ettikleri bir karar 
suretinde koapede içki mellJllD
iyeti kaDU11aaaa ya tadil veya 
feshedilmesi talep edilmektedir. 
Harp teblik6' arby,or 
Moskova. 13 (A.A) - Sovyet 

kongresi. siyasetini tasvip eden 
karar suretinde harp teblikesisµn 
artmakta olduğuna işaret etmif 
Ye lıük&meti SO•yef Rusyanın 
müdafaa kabiliyetini kuvvetlen
dirme~ Sovyet ihracatını 
işkil eden de9letlerde1t yapılan 
ilhiWJ tahdide- davet et.ittir. 

Reisicümhuru tenkit 
V asJainstoa, 13 (A.A) - Her 

iki hrkU111 teraldüpener mi· 
mesai&leriadea miirekkep alap 
mesaisini bitirmif olan mec:liste 
M. Hooveria yapamyacail şey
leri vadctmemesi İ(İll mlşarün· 
ileyh hakkında oldukça vasi mik
Y.asta tenkidatta bulunulmuştur. 
Ayandan K. LafoUet, pek acı 
sizler söylemiş ipizleria ve 
karakhk kslaaolanmıı elemleri
ni tahfif etmek hususunda kon
gre tarafından ıarfedilmiı olan 
mesainin muvaffakıyetsizliğe ur 
ramı' olmasnıdao dolayı M. Ho
overi ıahsan mes'ul addettijini 
beyan etmiştir. Yine iyandan 
M. Morriı, " başka bir Rozvelte 
ihtiyaç var,, demifttr. 

Karadeniz - . muvazenesı 

L6jurnal, Türk- Sovyet deniz ihtilafına ne diy 
S. Bria Ll;.nal. gazetesin

.. J t• Ww ..Ualed~ diyor ki: 
Ym lıfr ..._.. itilif husule 

ph .. , • ı' yor. Bu itiW An· 
bnda Tlrmye ile So.1etler 
• ı da aldedilmiftir. Zaten bu 
iillf ~e ile Y aa•nWtu 
• enda pçea te.,iaievvelin 
otuzunda aktedilen itilifın ikinci 
hir tr•cleşidir. MUlrnelenin mev· 
mu taliı.tı t.bıiyeyi fimdiki 
sni,eda teabit etmektedir. Her 
iki mabvelale ima edenler yal
ın meft&t tefailli Jaubiyeyi ye· 
nilemet ici.11 .Y~ h~ Btnileri 
inıa etmeyi ve satın almayı ta-
ahhOt ediyorlar. Mukabil taraf· 
tan mımazeneyi temin için mü· 
nasip zamanda haberdar edile
ceii de mukarrerdir. T eslibabn tah
didi ve telifi preaaiplerinİll yeni 
bir tezalallrii olan bu itilifı her· 
ı.u allothyacakbr. Gayesi Staı
tnko'nun takviyai gayaine ma
hlf ola bir ulaımağa karp 
kim ea kOıçik bir tira& terdecle-

Fransız bütçesi 
Paria, 13 (A.A) - Meb'uaan 

mediei 120 reye kut• 460 rey 
ile bfttçenin heyeti amumiyaini 
kabul elmiftir. Bu suretle, 50 
milyar 753 milyon 630 bin 435 
franktan ibaret ohm varidat ile 
SO milyar 742 milyon 81 bin 650 
frankla ibaret elan masraf bey
ninde tenızla bntl olmuıtur. 

bilir? Belki yalnız bu Statftko 
kendilerince tayanı menmun 
giirmiyenler. Stattıko Ruı 
Karadeniıde hlkim olma• 
Rus kudreti nazan itibara ah 
ca bu vaziyet ıayet manbkt 
labilir. Fakat Sovyetlerle T 
leria olduğu kadar iyi m 
bat beslemiyen milletler için 
dukça rabatıwık verici bir 
ziyettir. Baurabya cihe • 

müteyakkız bulanmak için 
mWıimmeai olan Rom81lya 
haldedir. Halbuki, bizzat 
a...ı. g,. __ ı.. Q.U.aa • ·• 

ihzar için daha yeni A 
bidepaiılerdt. Orada o u 
danberi... Aruara hirbiıia 
fenk atan ve mali tazmimt 
acli meseleleri bite bın111llllllll 

hakeme te•di içia 
Yunanhlar Ye Balıarlar da 

lngiliz siyuetenin bltlln 
saiaine rağmen bu il" ltB ... 
lahey mahkeme9ine sem 
nffak olamama• itin ol 
ıayam istifrap bir noktamdd• 

Hakem usulD, tahdidi t 
beynelmitel iltahatlarl Bunlar 
giizel formUUerdir ki arkal 
hem Rusya, hem Roman 
merbut TDrldyeain ve Lu 
ve Rapalfo miuklannm 
dokuyan Almanyanın vaziye 
gibi paradok1al 
bulumır. 

Nihayet poıtacımn getirdiği in· diremiyen filo.of liyıklr bir izdi· la ile kızına lralacaitr ... 
sa bir mektup iti tenvir etti: vaçla bu karanru kızında tanzim et Umrani Bey tath bir cffliil 

Caize uzun izahata lüzum gör- mek fikrinde idi. Likin bu emeli seYda çnnaaile kızın ıö 
miyerek firannı k11aca törle anla• ele bota çıldr. Şimdiki çocuklar laca ahorda etti. Fakat cfeH 
byonla: intihabı analanna, babalarma in• fa da tirin göribunek I~ 

::TBabab. ' h 
1
. O rakmıyorla~. GönÜllerinin inciza• bç felsefe dietunı ez 

a ıat er teYe ga ıp.. na L d L--L- bi d'. ·· · k d tm .:& ..... 

k t k b·ı d x.;I z · · uıD aD .._..... r fCY up•nmıyere na a ça aya u15r_,. .... mu aveme a ı e15• • eYCrmın . . . 
nezdindeyim. Beni mazur görü· alacaklarım, varac:aklannı kendıle lah Efendi dmi varbk tM 
nüz ... ,, ri seçiyorlar... pncin malimatmı yokladı· 

Jaahmı kat'iyyeo reddediyon1m. EYIAch ula zaptü rapt albna almalı Fileıof gülerek: Cazibe körpe, güzel bir kızdı. ki karagöz oynatmak itte_. 
Çatlaaan. patlasan ben ıeni bular .i1r. Ha,...&arm Wle malalllç olduk - Kızını büyüt. Kendi boyuna Ona da muebakı çok söz götüren denin ark:umda pe,...... .... 
ela pnonluk etmiş oilana ver• lan terbi)eden imanlar nwl vareı setir. Yabancı bir erkeğe kaçım. avare mqrep bir delikanlı masal· botluJrtan batka bir~~ 
.-.n .. Aslı, neıli, meıleii, maişeti te kalal.ilirler. HayYanı tabiatına ~onr~ izdivacını aa:na böyle üç ke· lat olmuttu. Bir çayda ıöriifürler, Umrani Bey tahsil ve 
n••a)Gm bir "cbevalier d'induı· terkedersen ıem almaz heraele o lıme ıle haber versın.... b' d t • • I v_ b. k cli-L::- olcl-.:ı:... laula --• • - (Bitmedi) ır anı a aevışır er. n..u IJ' er e- . _,....... ,... r 
trıe,, yi evıme damat alama.m... lur .. insanlar c1a öyle.. SerJ.at bü- ,. ,.. ,.. iin kolları araaında sinirlerinin ıcli. Kadınlara sokulm•J't 

Baba kıa hayli çekiftiler. iki ta• yüt bak ıonra söz geçirebilirsen tTlZAR deprettiiini hissedince aaruldı. Vü kalp&erinia clerin, MÜ ••S:-,ılt , 
raf ta mü~ ı~ar etti. Mes'ele •tkolawı... "Dünkii tefrikamızın iptidasıno Di· cudüne temu eden göjülün harare lerinde m~ ~~" ·~.,. 
MlecHlmedı. Fılosof çoculdanna Oç gün ıonra Caize e-.de11 kay- recek olan parça sehı•en konmamış ol· tile ısındı. Otelri çok kadınla oyna· 161 etmek ıstedılderiae MI_~ 
faala yüz vetmi! oldujunun cezaıı(boldu. Kızcafız yei1e kapılarak ca d~ığ~nd~n. bu par~yı dercf!diyorgz. nnf ve hatta yatmış kalkmıı, sev- ilam qk edivermezdi. da tc 
m çekiyordu. Tabii, ıerbest tel"biye nına lu•mıt olm&a1n. Ta-.an arasın~ ıK.a1~:;"ızin bu l~dnıı (klOB)alnumara~ı da damarları ka,6rlenmit bir gene çekingen, korkak ...... ~·-d 

" ' r ıızın t'Vt't' ın e o um arını rı- • _... 
nin IODU böyle pot ıeliyordu. Eski dan kuyuların dibine kadar aradı- ca ,deriz:" ti. Ona deli filoaofun bankalarda Ja gizlemeie utrafbit ~_..,, 
.._lar kocaya verecekleri kula- lar.. Yok.. Bir rece, iki gece geç• Bu mea' ele kapamr ıibi olur ol· binlerce liraları yatan fakat berke aeçiritlerle avını •in' aflr 
rmün rey eorarlar mıydı? Kızı ti kız yok ..• Hiçbir gece baha bu- maz ev halkmı metıul edecek birse yoksul prünmeie uir&f&D cim- düfÜJ'erek bombalamak 
•ıflae lnralml&iS zurnacıya va• cajmdan hafka bir yerde kalma- diieri çıktı. Caizenin kocaya veril· ri bir adam oldafunu söylemitler· de fitili koyduktan ~ 
nr •nlli teYeldceli IÖy)enmemif. mıı hu tor kız nereye ıitfer7 mesi .. Oğlunu istediii sibi nleo· di. Şüphe.b Mitün bu ıervet bir oi anı hul&lüncle aletlerdi• 

.., 

" ta 

le 
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Tröst değil 
!tapcı nnıa l 11111 Halit B JI 

haber tavz h ediyor 
Rirkaç kitapçının birleşerek bir 

riist tekşil ettikleri birkaç müellifin 
serini hasaı ak telir hakkını kazanu

takları ,.e bu eserleri istedikleri fiata 
8atııcakları bir akşam gazetesi tarafın 
dan Yaıılmıstı . 

liitap,•ılar arasında ismi geçen mu
allim Haİit Beyle bu hususta görüştük. 
}f alit B .hi~2 dedi ki: 

- 'feşebbü!liünıüze tröst sıfatının 
\·erihnesine havret ettik. Biz dört ki-

- ş· ke lapçı t ·· t d • ·ı <ıirket yaptık. ır • roıt egı Y 'ld. 
timiz henüz faaliyete geçmiş değı ır. 
Şirketimizin maksadı faaliyete geç~n· 
ce çok iyi anlaşılacaktır. Biz bu 1ft! 
htiyük bir hüsnü niyetle başladık. 
Maksadımız kitapçılığı mahveden a-

Mühim noktalar 
Bu ite ıiz de ıaıın ! 

Bıtpapes asker katık· 
9ıl1Qı mı yıpıyor ? 

12 mart 1931 tarihli rumca 
yazılmış bir mektup aldık. bu 
mektupta deniyor ki: 

"Adadaki Rühpan mektebi: 
ne mektep mUdiirünün kanunı 
itirazına rağmen baspapas 
Fotyos Ef. 20 yaşını geçmiş 
dört papası talebe olarak kay. 
dettirmiştir. Halbuki kanu
nen bu zatların eH·eli• asker· 
lik yapmaları. sonra papa tık 
tahsil etmeleri icap eder. J 32S 
tarihli kanun bövle emreder. 

Bu dört talebe· dokuz a) e· 
,·el Rühpan mektebini ikmal 
etmi lerdir. Fot) os Ef. ken
dilerini a~kerlikten kurtar
mak için bunJardan ikisini 
Sırbistana. bir tanesini de 

, . t dan kaldır· di Ye çirkin rekabet• or a . • . 
ıtlak suretile iyi kağıt üzerine, ıyı kl_ı-

hir hafta evet Yunanistana 
göndermistiı·. Jtfıı1enfn mahdut merdivenlerinden birisi 

ıelerJe Avrupa kitaplarına mua~il kı
tapJar basılmasını temin etmektır. 

Bununla beraber şirketimizin gay: 
lerfnden birini de muhtaç. bulu~duğ ~ 
nıuz iyi ve yüksek eserlerı te~c~me k: 
Yahut telif olarak memleketımıze -

· 1 ri mem
zandrrabilmek için muharrı~ ~ kil et-
nun edecek hir ücret ,·erme eş 

lllektedir. k'ta 1 için 
Cemiyetimizin kapısı h~r 1 •• pç 

açık olacaktır. f!'ıtiyen gırebıhr ... 

A.dllyede 

Gönüf ferman 
dinlemez! 

Romanınd• c r •ı n ünaaebetin 
teavtr edildıQi kaydile r9ılın 

dev•"'" rüyetıne ba,ıar.dı 
lstanbuJ üçüncü ceza mahkemesin

de dün sabah bir a~ık neşriyat darnsı

nın rüyetine başlanmıştır. 
Dava (Akşam) refikimizin me~uı 

müdürü Hikmet Feridun ve gazetede 
intişar eden bir tefrikanın muharriri 
Selimi J:u;et lle) ler aleyhindedir. (Gö 
nUI ferman dinlemez!) romanındaki 

"'ahıslardan Ceh11 ,-e Seherin bulu~· 

~oklan bir kısma ait ta:-' irler. ınüdde· 
ugı,ı hkçe -ınüstchcen Ye cinsi mü-

rir mahiyetinde _ırlrillmUt-

Papaslar 

Bir hakikat 

Londra gazetelerinde~ biri b~r 
anket açmış, lngilterenın .eoıt~ 
vük <ıdamlarına sormuştu. k . . 
· d ıe dücünece sınız 
yatagm a 1 

" ·ı· . 
Verdikleri cevaplar1n hü aaaaı. 

1 

Döröündi) ü de kendi em
rinde kfıtip olarnı, istihdam 
etmektedir. nu efendilerin 
kacar )asında olduğu Rüh· 
pan mektebinin defterlerinde 
kayitlidir. Bu kayitlere ba
kılır a. Potyo Efendinin hii· 
kCımet kımunlarınu ne kadar 
riayet ettiğini öğrenmek müm 
kiin olur? .. 

l<~ğer bize gönderilen bu 
mektup hakikate mu,•afıksa, 
Fotyos Efendinin bu cü r'eti· 
ne siz de asııı .... 

Biz de ,aşalım! 

Mübadele itleri 1 

Nasıl bitirilir ? 

Gözlerimizi hayata yumarken 
düşüneceğimiz ilk ıey: 
DUnyanın hiç olmana bir de

rece daha iyi bir halde oldup· 
nu i[Örmek" 

,- ii .akirlık 

Sahtekalık 
iskambil sahtak:\rlığı kim

ler tarafından ve nasıl 
yapıldı? 
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Kumanvacılar 
Hükumete müracaat 
e_tmeye karar verdiler. 

Limanımıza gelen ecnebi va· 
purların erzak ve mahrukat ih-

tiyaçları, vapur acentelerile an
l aşan ve kumanyacı dr.nen baıı 

nUtaahhitler tarafından temin 

iskambil kiğıtlarının üzerinde 
ki damgayı taklit ederek bunu 
kaçak kağıtlar .. 
basan bir ıebe
kenin meydana 

çıkarıldığı yeni 
yazılmıştı. Zabı

tanın tahkikata· 
na göre bu işi 

yapanlardan bi
ri B e y o ğ l unda 

saksı sokağında 
18 numaralı ev· 
de oturan Artin 

Hariton, diğerı ·1 t u ı anı ar o" 
de Şevki efendı Artın Hariton 

isminde biridir. Zabıta tarafından 
yakalanan bu sahtekarlardan 
Artin Hariton'nun evinde sahte· 
mühürler ve bir hayli iskambil 
kağıdı, Şevki efendinin evinde de 
mUhür kazmağa mahsus bir ka
Jem bulunmuştur. Şevki efendi 
cürmünii inkar etmektedir. Fa
kat Artin sahte mühürleri Şuki 
efendinin yaptığım iddia etmek· 
tedir. Artin Zabıtaca müseccel 
bir kaçakçıdır. Bunların her iki
si de adliyeye veril~ceklerdir. 

Darülfünunda; -
Kitap meselesi divanı 
bugün tetkik edecek 
Tıp fakültesi muallimlerinden 

Rasim Ali bey tarafından yazı· 

Jan Fizyologi kitabı müderris 
Kemal Cenap Bey tarafından 
tenkit edilmiş ve bunun üzerine 
mes' ele fakülteye intikal ederek 
kitap ve lcomiıyon kitabın ame
li kıymeti ve nqir kabiliyeti ol
madığına dair verdiği raporda 
fakülte meclisi tarafından kabul 
olunmuştu. Fakat Rasim Ali Be
yin meclis kararınm muhakkak 
olmadığını ıeklindeki iddiası ha

disenin müellif tarafından bitmiş 
olmadığı işaret ediyordu. Hali
hazırda !;arar darUlfQnün diva· 
nana intikal etmiş bulunmaktadır. 
Divan ağlebi ihtimal bugünkü 
içtimaında bu kararı müzakere 
ve Rasim Ali bey tarafından ya
pıldığı söylenen müracaata tet
kik edecektir. Bu itibarla divan 
içtimaımn bugün hayli hararetli 
olması beklenivor. 

ikinci şey: 
Bizi tanıyanlar tarafından se· 

vildiğimizı ve onların bizi zayi 
etmekten müteessir olduklarını 
duymak 1 

olunmaktadır. 

Türk kumanyacıları aralarında 
bu i,le meşgul olan bir çok 

ecnebi bu lunduğunu halbuki mev
cut kaputaj kanunu mucibince 

deniıle alakadar bütün işlerin 
Türkler tarafından yapılması 

icap ettiğini söy!emektedırler. 

Kumanyacılar bunun men'i i , ' 
hükumete müracaat el.-ıeğe ka· 
rar vermişlerdir. 

Zahire boraa.ınu . 

ihtilaf 
Helledilemedi. gitti 

Ticaret ve zahire borsası idare 
heyetile borsa mubayaacıları 

arasındaki ihtilaf hila devam 
etmektedir. Mubayaacılar ilk 
noktai nazarlarında ısrar etmek .. 
tedirler. Bugün tekrar borsa 

idaresine müracaat ederek me
s' elenin salı gunu toplanacak 

olan idare heyeti içtimaında gö
rüşülmesini istiyeceklerdir. Mu
bayaacılar talepleri kabul edil

mezse borsa dahilinde it gör 
miyecek lerini söylemektedirler. 

Piyaıada . 

Tıftık alım ve satımı 
ne halde? 

Yapılan bir istatistiğe nazaran 
929-930 tiftik mahsulünden şim-

diye kadar 30 bin balya ih~ 
edilmiştir. Memleketimizde -iri 
stok miktarı 30 - 35 bin balya 
araımdadır. Fiyatlar çok diifük 
olduğundan tiftik alım ve satımı 

büyük bir durgunluk geçirmek
tedir. Şimdiki fiyatlar 110 - 70 
kuruş arasındadır. 

Beynelmilel ıe .. aergısı 

Amsterdam ıehrinde 15 - 26 
Nisan arasında beynelmilel bir 
şeker sergisi açılacaktır. Alpullu 
ve Uşşak ıeker fabrikaları ser
giye iştirake davet edilmişlerdir. 

San'at mii•abakamız 

bir kuponla .•. 
serginin en güzel 
tab!osunu bedava 

alacaksınız 
Müstakil ressam ve heylcel

traşların Begoğlunda istik· 
lril caddesinde 310 numarada 
bir sergi açtıkları malümdur. 
Bu aergi münaııeb<'tile san'atı 
teıvik için bir nıüaabaka aç· 
tık, gazetenin sondan ikinci sn 
gıfaııında bir kupon ı·< riyoruz. 
Takdim tıttiğinıiz kuponla ser· 
giye gidecek olan okuyucula
rımız bu kuponu göstererek 
yüzde elli tenzilatla yani 011 

kuruşla girebilecekler ve içer. 
deki beğendikleri bir tabloyu 
parasız almak ilıtinıalirıi de 
kazanmış olacakfordır. Bu da 
şu suretle olacaktır. 

Kupon tıahibi, esasen hep· 
sinin üzerinde numara olan 
tablolardan en beğendiğinin 
numarasını kupona, adretıile 
beraber yazacak rıe sergide 
bulunan ( J'akıt müsabaka) 
kutusuna atacaktır. 

Sergi kapandığı zaman top. 
lana kuponlar tasnif edilecek 
ı ·e en çok beğenilmiş olan 
tabloya rey verenler arasında 
kur'a çekilecektir. Kur'anın 
ısabet ettiği okuyucumuza 
( J' AKIT) o tabloyu hediye 
edecektir. Bu tabloların kıy
metleri 150 ile 300 lira aruın
dadır. 
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grupu 
gün grup reisi Ali Beyin ri-
yaseti altında çok mühim lıir 

karar nrdi: Bursadaki hey' eti mah
susa tarafından de,·let hizmetinde kul-
lanılmamalarına karar verilen insanıa. 
nn avukatlık edcmiyl'cekleıini ittifak
la kabul etti. 

[ Poli• haberleri 1 

intihar arzuları! 
Cibalide Hatip Mushhittin 

mahallesinde Cabir sokağında 
oturan kantar memuru Ahmet 
Ef. nin zevcesi Münevver H. in

tiliar kastile tentürdiyot içmİf 
ve tedavi edilmek üzere hasta

neye kaldırılmıştır. 
Hır11zın kurnazlıQına bakin 

Evvelki gün BeyoğJunda garip 
He) 'eti mah ·usa istiklal harbinde bir hırsızhk vak'aıı olmuştur: 

Türk meml<>ketine hiyanet edenleri it-
tih tt . ç·· k"" ı 0 .. h d · Bostanbaşmda Tomtom mabal-am e ı. un u _, Znn mua e esı . d b R l d 
ancak 'iiz elli hainin vatandan barice lesın e oturan eyaz us ar an 
atılmn~ını isti}or ,.e geı; kalanlar icin Andon Ef. ye, kendisine belediye 
af tnleıı rcliyordu. • memuru süsU veren birisi m1ra-

l\funhedenin metninden, mü- caat ederek belediyenin bir 
~:rndrsi:ıden istifade ederek, Türk va- müddet evvel bir mes'eleden 
tanını ('sh· ı>azıınnda cariye ı:ıatar gi- dolayı kendisine yazdığı cezayı 
lıi kolundan, budundan tutarak zorla, affettireceğini söylemiş ve bir 
müstevlilerin kollarına atan .ıdamlarıni istida yazarak Andon Ef. yi pul 
hepsi eez:ılarınr giirmedi. Halbuki istik 
ifil harhindc nıüstcvliler cephesine ge-! almağa yollamıştır. Andon Ef.de 

cezadan kurtulmak sevincile sahçenler insanın hakkını, insan ahlfıkını 
inkar eden hRydıtt yamaklarından haş te belediye memurunu evinde 
ka hir şey değillerdi. Silfıhlariyle, im· yalnız bırakarak pul almağa git
ll'mleı;) le, fikirleriy)(', propaj!andaları miştir. Fak at avdetinde ne be
.... hür in~ımın, hllr cemiyl.'tin müstem lediye memuruı.u ve ne de palto 
1 'teciler hesabına ram olma- ve saire gibi nakli kabil olan 
... ,ı istiyenlerdi. Onun için bü- eşyasmı yerinde bulamamıştır. 
) uk imtihanda, insanlık imtiha- Zab1ta bu sahtekarı aramak· 
nında bizi arkadan \'Uranla- tadır. 

af(r belki hukuk nokta::1ından kabul 
Pc'ilebilir ,.e zafer hediyesi olarak on· Bir çömlek altın bulundu 
J "'ın canlarım ba~·ışlarclık. Ve nite- Beykozda ilyas beyin yanaş-
' n bağışladık ta ... Sanı) orduk ki, bu masa Mehmet, tarlayı siirerken 
. ı'amlar )aşadıkt:a alınlarındaki kara bir çömlek içinde bir miktar al
d mgayı faşr:rnrak bizi yarının insan- tın ve glimü.ş para bulmuştur. 
1 hatalarından kurtaracak ve her <:a Paraların üzerinde 1115 tarıhi 
nbe hize i tihlfd harbinin ate:-;li \'(' ta- ve Sultan Ahmeclin turası vardır. 
ze in an kaniyh• ulnnan meydanları- Mehmet bu paralardan bir 
nı t.atırlatacaldır. 

Hayır hö) le olmadı .. eiıclel'in elin- kısmını satmış, kalanlara da za
de bu siJ ah damga da ~smerlr~fi. ,.c ni bata vauyet dmiştrr. Zabıta bu
hayet !;İlinir, l,a) holur ~ihi oldu.. lunan paraların antika mahiye
. Gün o1dıı ki, hu kara danıga sahip- tinde olup olmadığını tetkilC et

leri bir mazlum gibi göründüler. -Tün tirmektedir. Paraların antika oJ
dilerinin istiklal harbine ) ardım etti!c dukları anlaşı:ırsa müzeye gön· 
J~rini miisbit ve ikalarla i pat edenler derileccl(, antika olmadıklara 

ıwüstesna. - Gtin oldu ki. Sakaryada anlaşıldığı taktirde de sahibine 
lıe)nine kurşun yiyen zahit. baeağ1111 veril~c~tit. 

ka;> heden nefer unutuldu, ,.e acınacak Kendısinl mekH piı diye tanıtan 
bir levha halinde hiıe hu mazlumlaı•ı 
gösterdiler .. Gazeteler onlardan hah- bir genç h~kk ır.da tekibat 
settf. l\feb'ut:ilar on1uın derdi ite yan- yapıtaoak 
dr. (fünler oldu ki, bu adamların: Be yazıtta Yeni Sefa otelinde 

''- Ali Kemalin kanını isteriz, Fe- oturan F ~ridun isminde bir 
rıt paşaya neden türbe yaptırmıyorı-;u. gencin geçenlerde intihara te
nuz. diye ı:;ürü<::epet a) aklanmalarına şebhfts ettigi yazılmış ve bilahara 
ramak kaldı. İstanbul erlcek Jisesi taiebsinden 

ffo acaip. miskin merhamet nereden oldu;;.unu söylıyen bu gencin bu 
geldi. Hangi me ih kalplere hu kadar 
ilham döktü'? iddiası tekzip edilmişti. 

Biz Sakaryada böyle değildik .. Biz Haber aldığımıza göre, mek-
Domlupınarda böyle düşün"eydik. Böy teple hiç bir alakası olmadığı 
le bozgunru bir merhamet bizi şimdi- halde kendini böyle tanıtmak 

ye kadar tuzla buz ederdi. isti yen Feridun Ef. hakkında 
~ 

. mektep idaresi takibatta bulunul-
Senelerden sonra fırka grupunun k ü •t ld v k 

gö terdiği hamil', şahıslar namına dt!· maü zetrte baı I 0 ugtu ma ama 
· · k l"b . · ,.. m racaa a u unmu, ur. 

ğil. prensıpler, Te ın ı a ın mazıı;;ınc . . . . 
bağlanışı itibarile çok manalıdır. Ya- Te~a_vuz tecavuz us1une 
şamak ve ilerlemek istiyen Türkiye- Selımıyede nturan Emıne H. 
nln ilk desteği istikla~ harhidır. isminde bir kadm, polise müra-

Bn df'steği y'hkmak istiyene karşı caat ederek kocası çoban Mus
htr zaman Sakaryadaki, Dumlupınar- tafanm kendisine hakaret etti
daki insanlarız. Fırka grupunun verdi 
ğf karardan tien bu manayı anlıyorum. 
Ge,·şiyoruz diye bin bir fesat karıştır
mak istiyenlere bu karar kiiçük bir 
fiske ol~ün l 

Sadri Etem 

:; . ~ 
NAL1QZNJiaemaGS. 

Yn7.A'l ıılih \1 1 ·~ı 

ATOM İLE :\10LEJ<CJ, AHARINIJA 
NE l<'AUK \"AR'! 

Cevherlerin hep i bir h'ı im: hımzi
yen "e süratle hhreket eden molekül 
cll'nil~n bir t kım küçük zerre} r 'en 
mürekkeptir. Bunların sürnti ~ıtr.h·cde 
hlr buçuk kilometreye kadar çıkahilir. 
Her molekül ya bir te1{ atom . .rıthut 

ayni cinsten bir tnkım atomlardan ve· 
yahut muhtelif neviden h'rtakım :ıton1 
!ardan mürekkeptir. ~fı:>o:ela eh a 'eya 
helyom molekilllerinde hit·er tek atom 
nrdır: nzot. ok .. ijen. icl ojen gihi ıra1-
lerln molekiillerinde ikiseı· atom var
dır; şe' erin moleküliindr 12 karb'ln 
atomu, 22 idrojen H 11 oksijen afomu 
:ırdıı. l' .ı 1 

ı er dediğimiz ce' he::n ~ıol~\ülünü leş-ı 
kil eder. 

ğini anlatmış ve tikayette bulun
muştur. Bunu habet alan çoban 
Mustafada, karısının tikayetini 
dinlediği için, polis memuruna 

tecavüz ve hakarette bulunmuştur. 
Mustafa hakkında takibat yapı
lacaktır. 

Altırı dı ye m c..dı) e ver mit 
Kendisine Anadolu u bir tüc

car süsü veren Sa t isminde biri, 

Çar~ı içinde kunduracı Haçik 
ustanın dükkanma giderek 55 
liralık ayakkabı almış ve muka
bilinde altın suyuna batmlmış 
bir gUnıiiş mecidiyeyi beşibir 
\erde diye ıürme~e muvaffak 
olmuştur. Bir müddet sonra iıin 
tarkına varan Haçık usta polise 
•n iiracaat etmiştir. 

Kısker 9 ı'< netıoes 

Kumkapıda Nışanca caddesin
de bir mahzende oturan 15 ya· 

şında Rasim isminde bir çocuk 
ı1eraber yaşamakta olduğu 35 
v aşında Firdes ismindeki kadını 

cıskançlık y~izünden bıçakla ya· 
ralamışhr. 

Kadın hastaneye kaldmlmış, 

Raıim de yakalanmıştır. 

. - · ·.~·~~.. .... - t' 

,GUNUN--
SİYASITİ 

" . ~ . . . 

Nasıl adamsınız ? 

İngiltere · Rusya 
arasında iktısadi 

mücadele 

Grafoloji milteh•••••ımız cevap veriyor 

Amerikalı hır profesör 
bunu tef erruatile izah 

ediyor 
Amerikanın Duke darülfünununda ik 

tısat müderrisi profesör C. B. Hoo,·er 
(So\")·et Rusyanın iktısadi hayatı) ser· 
le' ha~ile çok miihim bir eser yazmıştır. 

Eserin muharriri, ge~en sene zarfın· 
da Rusyada ,·asi tetkikatta bulunmuş. 
ve bu tetkikatın neticesi olarak bu ese 
dni neşretmiştir. 

:Eserde mevzuu bahis olan en mühim 
mes'ele,. Rmıyanın heş sene makineleş 
me planıdır. Rusya. memleketini beş 
sene zarfında makineleştirmeğe llarar 
\'ermi rn 1928 den itibaren bu planı 

tathikn başlamıştı. Bu plan 193.'3 ıene· 
sinde tamamile tatbik edilmiş olacak- 1 - Aabi karakteriniz var. 
tı r. Hadiseleri ıiairlerinize yaptığı 

Beş senelik ph"tnın hedefi Amerika- akisle ölçen, mltalıammil, acul, 
da olduğu gibi "fabrika ve tarlada en ne nikbin, ne bethin bezgin bi
kiilliyr.tıi istihsal temin etmek., tir. riliainia. Kendinize, sizin de az 

E!'erde mevzuu bahis olan en mühim 
mes'de. nusyanın hu makineleşme plfi. inanmanıza rağmen emniyetiniz 
nını muvnffakiyetle tatbiki takdirinde var daha doğruıu böyle görün· 
umumiyetle Avrupanın ,·e bilhassa melite abıkanhğınız var. 
fngilterenin vaziyeti ne olacağıdır. Sanatklrlardan değil böyle ol-

Profesör (Hoover) e göre Rusyanın maktan hoılanırsımz. Huylannız 
bu planı tatbik etmekte muvaffak ol- uysal ve etrahnıza sevimli g<Srü
ması, bütün medeni alemin ı-anayiinin nebilmek sırrına iripnİf oimanız 
ma~uniyeti namına büyük bir tehlike- en kuvvetJi taraflarınızdır. Bir 
dir. d k 

Rusyanın lktısadi hayatını müsta. çok ıeylere oymamaş olma 
kır hir hale getirmesi, onun nüfuzu- sizi mahzun etmiftir. Çok pnit 
nu çok ilerletecektir. idealleriniz var fakat vusulden 

Rus) anın vaziyetine iRtikrar verme- betbi11t1ini2. 
ile istihdaf edeceği şey. İngiliz em- 2-intizamdan ve dürüst çalış-

peı·J a lizminin inhidamrdır. Amerakah madaır hoflanan ıiz nikbin, etra
prof esöre gre, ı;:;ovyet Rusyaya nazal'&n fıaa kendini ıevdirmit ve az 
bu inhidam çok uzak defildir. Rat1ya, h f k t k 1 b" · · · 
h t h ·· ı d k A A assas a a ço azım ı ır1ı1ınız. er zarara a ammu e ere sya. v • . • 
rupa, ve Amerikada tngiliz sanayii ile Ameli ışlerde ıstıdadınız fazla-
rekallet edecek ve. İngiliz ticaretine d1r. . . . . . 
kl\tiır bTr ctarhe ıniUrecektir. 3 - Çok çıle çekmfı bmsımı. 

Profesör (Ho,·er) hu mülfthaiaları Ne ni"bin ve ne de bedbi11siniz. 
dermeyan ettikten sonra bet senelik Her ıeyi olduğu gibi kabul eden 
planın. muva.ffak .olup olmıyacağı me: ve pek fazla eitenccden zevk 
~cle~ını tetkık ~dıyor. Onun vud~ğı almıyan, az hassas daha fazla 
malumat şu şekılde hulasa olunabllır: 1• • :ı:k ktan ho• ame ı ve tyU1 yapma Y 

''Ru ıann 192 ve 1929 senelerinde l "l"kl · b: .. ·81·nız.· . . • tiki . anan, yenı ı erı seven .. ı 
yaptıkları inşaat ıçın tahııııııı et f'rı 4 Ç k b · kt · · 
sermave cok bUvüktU. RUyUk men8ucat - 0 auas kare erınız 
falnik:'lla~ı ik~al olunınu~tur. Okray- var. Her feyden çabuk almır •e 
naıla şeker fal>rikaları yapdmış, Ural fakat nefsine emniyeti olan, ça· 
da çelik imalftthaneleri kurulmuş, bir lıımaktan hoılanmıyan, intizam 
çok yerlerde elektrik fabrikaları yapıl- ıilı ve eilenceye biraz mOnhe
mrstrr. Runls~ın hepsi Rusyanrn zira· mik tatmin edilmemiş arzulan 
at memleketi olmaktan çıkarak sanayi f ıa' • "kb' b' · · · Ok 

k . ld • d l-''ll"dl az , ınce, nı 1n ırııın•z. u-memle etı o ugunun e !l ı r.,. 
Hus) a İngiltere ile rekabet etmek ma~~D fakat daha çok vakıt 

için birçok kotayJıklara maliktir. bgi geçıracl olan tetebbulardan hoş
liz ·ana) ii ağır ,·ergilere ,.e ağır mas- landığınııı iddia ederim. 
raflara t~\hi oldıığu halde Rusya bu S - Çok halOk Karakteriniz 
külfetlerden azade hulunmaktadır. var. Çahımanızla düşOnceleriniz 
Bundan dola} ı Rusya sanayilni ve mah ve idealleriniz aras1nda büyUk 
sulfitını çok ucuz ff)•atlarlA satabili· t t öri b" · · · Ç k h 
~·or. Husl: rm piyasaya çok ucuz keres- eza ~. nen ırı~ınız. . 0 aı-
te dökmelerinin ı-;ebebi, evvelA. ormanla lld değil fakat hadıselerı en fazla 
rın millileııtirilmi~ o1ma~ndır. Onun f. ıiniri ile tahlil eden, biraz be
çin ormanlardan kerl'ste f1'tihsalf için dbin nevrestenik, hayallere bağh, 
bir şey ,·erilmemektedir. Bundan baş- ameli mesaiye aJııkın, etraf.na 
ka amele çok ucuza maloluyor. Ve ceb iradeniz haricinde hoş görünebi
ri mesaiden istifade ediliyor. Onun len sizin en kuvvetli tarafınız 
iç.in, kereste ,.e petrol istih~ali mUtema çok uy~l olmanızdır. Hiçbir fey
dıyen artacaktır. den sizi tatmin etmediği için 

Be~ ı:ıenclik plftn hu va7.iyl'tte olmak tam zevk almıyan mahaza istenilen 
la beraber netice ne olacaktır? 

Profc ör Hover bu noktaya tetkik e- süyor. 
di~·ork<>n ~u sözleri söylüyor: Bugünkü rejim, 1thir amelesini do-

"ltusyanın ati!;i, komünistlerin Ru!>l yurmağa çalıştığı halde köylüyü aç 
halkının tahammUlünU iyi hesap edip bırakmıştır. Köylü, makineleştikten 

rtme<liklerine hağlıdır. Son on üç, on sonra açlığa tahammül etmiyecektir. 
ıliirt ~enelik Rus hayatına, ancak seci- Onun için ilerde köylü, şehir amelesi 
) c itiharile Asyalı olan bir millet ta- gibi muamele görmeyi istediği zaman 
hammiil edebilir. Rusyada herkes. giz- Rusyanın bugünkü iktısadi sistemi sar 
li polisin tara~sudu altında yaşıyor. sılacakllr. 

Hu:-ıyada hayat, cok acı ve sıkırıdır. ln· Rusyada kollektif tarlalar planı 
san oradan ayrılıyorken karanlıktan muvaffak olduğu takdirde makineler, 
ışığa 1 a' uşmuş gibi oluyor... yirmi beş milyon köylüyü tamamile iş-

Amcril,alı müellife göre Rusya, A,·. siz bırakataktır. O zaman hunlar ya 
rupalı bir milletten fazla Çin milleti- cebri mesaiye aevkolunacak, yahut is
nr. h<'nziyor. Ve onun için ~efalete tefi· tilai bir harekete teşvik edileceklerdir. 
limi) l'tc tahammül ediyor. Halk, bu Amerikah profesörün bu eseri bil· 
~ıralarda iyi tegaddi edemiyorlarsa da hassa İngilterede derin düşüncelerle 
ilerde halkın ,·aziyeti kespi salah ede- karşılanmıştır. 

cektir. İngiliz sanayiinin prk piyasaların 
Profesör Hover. Rusyadaki bugün- da tehlike altında bulunması, İngiltere 

1

1,ii rejimin payidar olup olmıyacağını nin ilerde bugünkünden çok vahim bir 
me' zuu bahsederken şu fikri ileri ıü-I buhran ile kareılaşması demektir. 

tanda görünmeyi bilen husu 
!eriniz barizdir. Mütereddi 

ğilsiniz. Asabi de olmadı 
iddia ederim . 

6 - intizama ve süse m 
lı fakat azıml<ar ve istedi 
vasıl olmak için endişesiz v 
reddütsilz çalışan birisiniz: 

binainiz. En küçiik it de olsa 
kiki istekle bağh olarak k 
ni:d terltetmeniz en kUYVetli 

rafınızdır. Az asabi daha 
az ciddi fak at çok iradeli 

nız, bir az da görüşleriniz 
vetli olmasındandır. 

7 - Hassa• karaktcriniı 
Spor, sinema gibi ,eylere 
kınız okumaktan fazladn. 

miyetle iyi birisiniz. Çalıı 
hiç hoşlanmadığınm fakat 

tehavvil ve mütereddit bir 
atınız olmadığmı iddia ed 

Nikbinsiniz. Her şeyi 
.:.: .. L-----=r-&:-=-- 4••nhC1ı 

yikle ölçersiniz. Bu itibarla 
rilşleriniz kuvvetıli ve tam d 
değildir. 

8 - iradeli görünüyor • 
Nikbin, emniyeti nefs sahi 
hauaı daha fazla ameli çahl 
tan ziyade vakıt geçirecek • 
den hoşlandığınız. mubakk 
En kuvvetli tarafmız bayat 
çftnlbUn sinirleriniz olma 

dır. Her şeyi olduğu gibi g 
ve az eht:mmiyet verilmesi 

beden şeye az, çok eberıı 
verilmesi IA:ıım işe çok kı 
vermeniz en kuvvetli taraf 

9 - A7. dürUst karakt 

var. Az hassas, az çalıtk• 
azımh, az nikbin, az bilğili 
siniz. 

intizamı ve temizliği se 
nizi iddia ederim. 
imzalarını gönderen karU 

Bir kaç gün zarfmda 
mize yüzlerce imza geldi.. 
tada üç defa için ilin e~t 
cevapları her gün neşri .d 

mekteyiz. Maabaza bu tak ~ 
sıra beklemek lazım gel~ 

Fakat mutlaka cevap jJ 
cektir. l'J' 

imzalannı gönderecek _ '.J 
ricalarımız: ;tr 

1 - imzalarını mutlaıc-
m0rekkep1e atmalıdırlar. ~ 

2 - imzaların ,klişeye ,,,-. 
bilmesi için bUyUk atıldl 
llzımdır. J'!!, 

3 - Adresler sarih ot'~ 
4 - idareye diğer nıe ;b' 

la karıımaması için (G~dit· 
gie) işareti le j?Öndernı~ ıf 
Pımuk9oluk ~e üzumciillll'IC ~ 

· ·ıeo• mütehassıs getırı lı 

Memleketimizde . ~ı: A 
üzümcülüğün ıslahı ışlell .,.,IJ 
gul olmak Ur.ere iktısat ~e ",/ 

tarafından iki mut•~·~~· 
bedileceği haber verılaı dl.,,'I 

Pamuk mütahassııı A , 
üzüm mütahauııı iınıirde ' 
caktar. 
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- All•hı ıımrrlıdık, ıizin 
kal'flJ• aeltmetle ,eqmeniz: 
temenni ederim. 

FIK~Al.JAR 

Yavrumun adı Be~Jiyememiı ! 
- Demek ki, bir çocuğun dtlnraya Kadın (koeaama) - Tiyatrodan ba 

geldi, kardqlm ! Yavrunun adı ne ba· kadar erken döatllir mii1 
., öınrinde ilk defa tiyatroya elden 

kayım · koca - Birinci perde biter bitmez, 
- Vallahi bUıniyoram; dilinden ben de çıktım. 

anhyamıyoruz ki sorahm. - Ne o, oyun sbel detti miydi, 

Atrinın sebebi 
- Feaa halde sırtım atnyor. 

hoşlanmadın mı? 

- Hayır, bililda pek hoşuma gitti, 
fakat prosramda biriad perde ile ikin 
d perde aramada iki aene pçtltl yıw. 

- Ne o soluk mu aldın? lıyordu. O kadar beklemele vaktiaı ol· 
- Hayır birader soğuk motuk al- madığı için çıktım. 

madım. oun gece tiyatroya gitmiftlm. Emniyetli bir demiryolu 
Bizim mldtlrin kızı tam arkama ras- _ Azizim, bizim demiryola dQaya. 
gelmifti. O sahneyi iyi görsün diye i- nın en emniyetli demlryoludar. Hele 
jilmekten arkuna bu atn girdi. bu hat üzerinde hiç mu.ademe olması

na imkln yoktur. 
Be b b K•t hatlraları - Nereden bfllyonan? 

Muellim - Çocuklar bu 9ok ealci iakelet kırtı•ında 
ne dQfünllyorıuuuz ? 

Zeki bir 9oouk - Sizin ikiniz olduOunuzu ! 

Kaza yok! Yakın akraba r erın CeVa 1 . Erkek _ Şu kıp bayılınm Ymee- - Çünkü aıizim bir tek hattır ve ii-
Ad·-- biri be be dükk4 a g·rdı ri d b' "-k .. ı-ı Demtryollan mtidlrfi, bUtUn istu- "ocuk - Babac·"'ım amcazade - r r anın ' IAm. Çönkfi bundan evvelki kı lardan ze n e ır - .rea ., er. ~ 16 

ft gbelee tırat oldu. Sıra para ver- f ,...------------.ıyon memarlanaa fedlt bir tamim gin yakın akraba mıdırlar? 
•ete plmitti. Ceplerini aradı taradı kalmıt hatıralanm vardır. dererek iatuyonlarda Vllkua selttek Baba - Zamanına göre çocuta 
w berbere dönerek: Kız - Nedir onlar? kazalann derhal bildirilmelerini em- Oldükleri ve zengin olduktan an 

- Affedersiniz dedi, yanımda beş Erkek _ Muhtelif kıt sporlannda retti. dıfı zaman yakın akraba sayılırlar. 
para )'Ok. ahamıı 3 .. dalya ile iki kupa. Bu tamimden bir müddet sonra i8-

B -...ı be beri f h Jd taayonlardan birisinden şu telgraf gel u •IRıyet, r n ena a e ca· K Be i d k 1 d di 
aınr '1kmtftı. Şöyle asabi asabi biraz ız - n • e geçen 1f ar an : "Bir adam lokomotifin öntlne düt- Amerikalı polia - Bir aandık 

Kaçak Viski 

dl eli ve: kalmış hatıralanm var. tU, tafsilat bilihare bildirilecektir." yakaladım. 

~ - - öyleyse, dedi, sakalın çıkmadan 
pradaa praya bir tek adım bile ata
maam. 

Erkek - Nedir onlar? 
Kız - Beş tane nişan yüzüğü. 

Feci ta:ııo 
Geç kalmıt ama Resam - Nasıl harp facialarını 

Daire mUdUril - Maalesef geç kal· tasvir için yaptığım resimlerde munf 
dmız, fimdiye kadar 3:>000 istida aldım. fak olabildim mi? 

Mfiracaatçi - Öyleyse beni o isti· MUnakikt - Ne diyorsunuz? Ben 
dalan tasnif etmek için istihdam ede· ömrümde bu kadar feci bir tablo gör· 
bilirsiniz. medim. 

Meraklı çocuk - (Jn~liz ıey~·ıbını) 
Efendim. ' lltfen nıkkabınızı çakanr mı· 
smıd bir ınv: lız (l\adem)inde kıç par· 
m:ık buhındu~unu pek merak ederdim de. 

Bet dakika sonra şu telgraf geldi: içki kolcusu - O halde 12 t 
"Her şey yolundadır. Kimseye bir gtimrtlk memuru ıöndereyim de m 

şey olmamış, makine geri geri ritmt'k· melesini yapsın. 
tedir!" Polia - Hayır, 8 kltf yetlpr. ÇU 

sandıkta 2 düzine tite var. 

- Ne zaman bir fakire yardım et

Hayır ıahibi ! 
Bir diı için ! 

mek mevzuu bahia olsa herkesten ev· Hasta (difçiye) - Bir la dfflmt 
vel HWfl elini cebine 10kar. mek için 3 llra mı, insaf! timdi eve 

- Evet ve tehlike nihayet bulunca- nerken blriıile bir dllilf ederim, ol 
ya kadar oradan çıkarmaz. biter. 

INfm-WtıNtttff .... UINffttl .. lll•Mnl ........ 111,._ ....... nNtNtNH• ~~~~--~-----~~~ı:::~=~~~~~ill~ll'iiill~-~-,Jll~ll~W.,~~~~~i+ J v kadın• diyor ki: 

Elma ile tedavi 
•Gınde bir elm;ı ile doktora 

ihtiyaç kalmH., bu bir İngiliz 
darbı meselidir. Nereden geldiği 
Ye aezamğo kullaoaldığı malum 
delildir. Buna dair ıayle bir 
rİYayet nakledilir: 

Elki zamanlarda iyice yıkan· 
mat Ye içi oyulmut ve klfi mik· 
tarda ıu ile hemen hemen bir 
lapa haline ıelinciye kadar kay· 
nabhmf •e IODra sGzıeçten re
çirilerek limonla kokulatbnlmlf 
elma h0f8h blitlln dertlere fifa 
olarak kullanıbrmJf... Ayni za· 
manda bunu ıabahları içen bir 
iqaan hiç baatalak yOzO gflrme
diği tibi çok iyi ve ceuur bir 
İlıHB olurmuı .. 

Yine eski zamanlarda elma 
boğaz yaralannı tedavi için ye
ılne deYa olarak LuUanıbrmı1-
0nua için her evde elma kuran 
anbarlara varmıt- Maz"de baka· 
dar itibar g6rmlif olan bu mey
venin ti:ndi de pek bDyOk fay• 
dalan Yardır. 

Fillaakika içine karanfil abla· 
ra'c prubu ya~ılmıı ve içine bir 
kapk hal ve limon ııkı!mıt ol• 
duta halde arada ıırada birer 
~1 kqığı içilirıe teıirini hemen 
.. terir •• 

Eldivenler ıç·a 
Deri eldivenler ilk defa giyil

diii zaman ekıeriya çatlarlar 
Ye kantarlar. Banlar• mani olmak 
için ..lak bir havluyu kat kat 
yapmah ve bunların arasana el· 
cliwenleri koyup bir aaat kadar 
barakmahdır. Bu ameliye deriyi 
uzatmiJa yardım eder. ilk defa 
kolayca IİJİlir ve birinci giyif
te parmaldarm ve elin ,eklini 
alar. 

K A D 1 N Elma tekerlemesi 
Elma tekerlemesi her tarafta 

bılinmiyen bir terdir. bunu yal· 
nız ingilizlerin « Devo ..... vr » 

I•UVAPFAKIYET YOLUNDA YOROYEN KADINLARI 
Madem ki kadın hayabn her sahasında ~alıı· 
makta ve muvaffak olmaktadır. O halde ıi-

yui haklarıni alnımn terile kazanacakbr. 

l>Gayanta ber tarafmda ayni mea'ele memmbalalatir: Kadın· 
Jarm IİJUI balda. Bu bak, baza memleketlerde verilmif, baza 
memleketlerde de verilmek Ozere bahmmuttur. Tlrldye kadana 
ıiyHI haklardan bir lmmma vermltth-. ŞBpbe yoktur ki yalanda 
TOrk kadına b&tln aiyui haldamu alacakbr •• Hemen bitin mem
leketlerde kadın, ha1atın ber tubeainde faal rol aldıj1 için hiç 
ıDphe yoktur iri menaap olduju ıllmreyi parlamentolarda tem.U 
etmek bakkwı kendi almam terile kazanıyor, demektir. Yakanda 
ramini dercettiiimiz iki kaclm, bayatta muvaffakıyet kazanmlf 
iki çehredir ki biriıi loıilterede, diğeri Japonyada yetifmiftir. 
Japonyalı kız, blyOk bir muaiki iıtidadına •hiptir, ondokaz ya· 
ıındadar. Ve Pariıte Puccini operuanda icraya aan'at eder •• Adı 
Yoşiko Miyakava'dar. 

Diteri Otomobille 10 millik dllnya ıOr'at rekorunu kırlDlf olan 
MilİI Stevart'cbr. S. H. 

mıntakaaancla yaparlar. Bunu 
yapmak için qatıdaki tavsiye
lere riayet etmek icap eder. 

iki çay filcanı miktannclaki 
uaa iki kqık margarin koyunuz. 
Buna bir az da tuz i!lve ediniz.. 
içine iki yumurta lanmz Janm 
bardak ıGdlba içiacle iyice çalka· 
laymı.. K&çllk bir tepiliJİ iyi 
J•tlaJIP elma clilimlerinl lberiae 
malaJDUZ.. Üzerine biraz teker 
Ye baharat serpiniz. Ve hamuru 
bunlann &zerine bopltuuz.. 

Ozerine pker serpip 11cak bir 
funmda otuz dakika veya hamu
nm alt tarafa bemea hemen in· 
IUIDCIJ& kadar tutamaı. 

Nefis bir tekerleme olur. 
Elma reçeli 

Yabani elmadan pyet bot bir 

r~r.•tr·. 
Kelle tekerinden bir kıp f'l

rup Japuuz. Bir bardak kaJD&· 
iDii IUJ• limonun 1ayunu Ye ka
baldanm ve bir az da karanfil 
lranfbnp iyice kaynabnız.. 

ŞuruP tereaGp etmete bqla· 
dıjı zamanlarda toyulmuı ve 
çlrllk olup olmadıja iyice mu· 
ayene eclilmit yabanı elmalan 
ilave ediniz.. 

Bunu bet dakika kaynatıp 
binz totumata terkediniz tek· 
nr bet dakika kaynatanız. Bu 
ameliyeyi e!malar tamamile yu· 
mupyıncaya kadar tekrar edi
niz. Sonra bir kapk rum illve 
ediniz. Ve kaYanozlara boıaltı
nız. 

Kat aylannda lezzetle ve ifta· 
ha ile yiyecetiniz ne& bir reçel 
me7dua ıelir. 

Bilininiz ki eski zaman ..... __.. 
larmın Ş&mineler b8y8k bir 
bar g&rlr Ye o zamanan 1 
teshin YUlluJDI teMil ed 

BugOD bu mocfa ur1 ul 
da yeniden kendini 
IJaflaınlfbr. Y almz aut ul 
yanan flmineler de al ve par 
alevler netreclerek , ... ve-
tardıy•• c!lflp , kura idil 
odun ve k&mtlrGn reriDe 
trik ve bava ıazı iftial # 
tedir •• 

Resmimiz, url bir 
ıa.teriyor .• 

w 1 -··-··· illi ......... - ... ~ 
Apalan temizl-elJ 

AyDalan temizlemek • 
mnı kireçten oldukça koP. 
bamar yapıp içine biraz i 
kanşhrmali ve bir faail• 
ile aynaya ıllrmeliclir. B 
ıonra bir mDdclet l»u ------· 
bırakmab ve billtıare 

uğmal~ ve temiz kumatfarla 
latmalıdir. ipek ve klğıta 
ve camlara en ziyade 
lak Yer• .. ıerdir. 



~--------------Hik~·--a~y_e ___ M __ ü_sa __ b_ak __ a_m_ı_z______________f 
Oğlu Muhtarın 

Bu haftaki hikaye müsabakamızda. .iz~ir mu~n_im 
mektebinden Ahmet Doğan B. bınncı gelmittir 

Apaydınlık bir gece .. Her yer ışık sürüyorlar .. Ara sıra arkadan, ta uzak 
dolu, boşluklar, her yer tertemiz .. Her fardan gelen silah seslerine ehemmi
§ey, gökyüzü, evler, çayır, harmanlar •. yet bile vermiyorlar. 
Meydandan ha'\•aya büyük bir ses, bir Böyle epeyce gittiler .. 
ufultu kalkıyor. Şarkılar, gazeller, bo· Genç erkek, asker arkadaşlarından 
iuk ve derinden haykırmalar. s_azJa~, tanıdığı birinin köyüne dönmeği ve o
teller, davul sesleri, sarhoşl.uk al~mı- na bir müddeti muvakkate için misafir 
n~n bin gürültü n türkülerı .. : 1~~ıd_a~ olmağı düşündü .. Hasibe de fikrini ka 
hır m 'k' ı t• d k ibı bmbırı usı ı a e ın en Ç~ ar g bul ve köye atlarını çevirdiler .. 
ne kanşan bu muhtelıf sesler, karışık "' "' * 
nağmelerle yükselerek büyiik mesafe· 

ler dolduruyor ... 

Bir ses... 
Bir silı\h sesi ... 

.. ,, ,, 

Bir daha .. Bir daha ... Bir daha.. 
Bir gürültü .. 
Ağbyanlar ... 
Her ağızdan çıkan karışık ve kapalı 

sözler: 
. - Bu tarafa kaçırdı ı_ 

.Muhtarın oğlunun arkasından gi
den köylüler, iki gün sonra boş boş ge-

ri döndüler .. Akılsız baba, kızının kaç 
tığını namusuna yediremeyip karısını 

döğüyor ,.e bütün kabahati ona bulu

yor; sakalını, saçını yoluyor amma ar. 
tık (atı alan Üsküdarr geçmişti ... ) 

İzmır gençliği 

/ Gençlik haberleri J 

Gençler tiyatro dersleri 
açıvorlar 

Temaıa grupu yakında 
lisan dersleri ve dans ders

leri de acacak 

.. 

• 

. - Koşun be!.. Edebiyat için naaıl çahııyor ı <:tanbul gençler temata grupu reisi 
- Sağ taraftan... B d . . Necmettin Sabri Bey 
- Dağ yolundan .. dağ_ . ura a sıze lzmır gençliğinin ede· İstanbul 
_Şu yoldan önünü kes... hıyat hareketlerinden bahsedeceğim. punun r .~ençler te:~şa Bgİ-
- Siz de şu yoldan önüne çıkın. ~~çen sene lzrnirde edebi bir birlik görüştük eıs: Necn;e al~neti h:k~ 
_ Tabancayı da ver be... tesısıne çalışılmış ve azimde sebat ede kmd b · ' g upun !' ~· 
_ Çabuk atın gemini .. koş.. koş.. memek yüzünden mu,·affakıyete doğ- B : ıze .şunları soyle 1

: 

Vatanımız, 

7 - VAKiT 15 MART 1931 -

Gençler 
-- diyorlar ki: 

Her şeyden ziyade 
vatanımızı severiz 

her şeyden üstündür 
Babamız,anamız, kardeşimiz, bize akıl öğıetenimiz ikinci 

derecede kalır, çünkü vatan mukaddesttr, mua•zezdir 
Uaküdar erkek orta mektebinden ben onun bucağında büyüyorum. Binae 

Aptullah lhsan Bey diyor ki: naleyh onun uğrunda, onun için, ve o· 
Bu hafta gençliğe vatanınızı mı, yok nun kucağında ölmeliyim. 

sa babanızı mı, ananızı mı, kardeşini- Beni topraklarında koruyan bir ana 
zi nıi, size akı1 öğreten insanlan mı da yurdunu ben nasıl tercih edip te sev
ha çok seversiniz diye soryorsunuz? mem. Vatan benim noktai nazarımda 
Bu sualinize her genç gibi düşünmeden her şeyden üstündür, zira: babamı, a
ve asla akhma tereddüt getirmeden namı kardeşimi vatan ikinci derecede 
bağırarak cevap verebilirim: bırakır. Evet anam, babam benim ha-

Her şey, her şey, aklımıza gelen bü mimdir, kardeşim benim sevgilimdir 
tün şeylei'e vatanımı tercih eder ve o- bana akıl öğretenin ben kölesiyim, ıa.: 
nu severim. Çünkü vatanım benim yur kin vatanım olmazsa ben hiçbir vakit 
dumdur, ben onun bucağında doğdum, tamamile bu nimetlere sahip olamam. 

GENÇLiK ANKETi 

Gençler, soruyoruz+ • 
sıze 

~~~--~------~----~---

Kabiliyet1erinizi inki~af ettirmek için neler 
yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz, elde ettiğiniz 

neticelerden nıemnun musunuz ? 
- Eyvah izini kaybedeceğiz.. ru giden bu hareket yüz üstü kalmıştı. hfu /a.n hır ~uçuk ay enel açılan 
- Memiş nerelerde?.. Bu birliğin gayeleri vardı. Bunlardan ;a. e ımı~ faahyetine munt~z.aman sında maçlar geçen haftadan itibaren Zaten bunun içindir ki vatan en üstte 

" biri de edebi bir mecmua çıkarmaktı ~' am edıyor şimdilik merkezı ıdare- başlamıştır. durur. 
Birkaç günden ·~e:i arka k .

1 
. Tabii ki olamadı. :Mecmua çıkıncıya k~ mız Anadolu hisarındadrr. En güzel ve en heyecanlı maç geçen Vatanımıza göz diken gözler kar ol-

yen gürültü bir ande k .
1 

s~ ·edsı _m,ı- dar bir gazetenin sahifelerinden birini Şi~dilik yalnız temaşa şubemiz var gün 7 2 ile 8/2 arasında olmuştur. mıya, vatanımıza el uzatan bünyeler 
esı mış, avu · · l t · d dır dıger şub ı · · dTk f r t · h d'I · lar çalmrvor sazların tel! . k . 

1 
ışga e meyı üşünüyorduk. Filhakika -· . e enmiz şım ı ı aa ıye Oyun başlar başlamaz yedinci sınıf ım a e ı mıye, vatanımıza ayak basan 

~ • erı ııı mıs, ı · · (F·k· 1 te degıldn ,,. ( ·k· d b" t 1 "ld" "l • h bo~azlarda haykırmalar . . h k. zmırın ı ır er) mecmuası •ardı, ıa.. . . ~azın musı ı, e e ıya • re takımı sekizinci sınıfı kendi sıkı çem· ar o uru mıye er an JAyıktır. Ben 
& Jerıne ıç I· k. .. . d sım hsan ve d·- b 1 · · b'lh h t h l' · rık sesleri Kö)·d b' ül • t D . ın o, uzerın e san'at, ilim \'e terbiye ' ıgeı·) şu e enmız ı as beri altına almış n ilk devrede 2 - 1 a ır ve aya ıme getırerek tasavvur 

... e ır s rn .. erın - ' sa lisan ve · · f ı· · · · · d k' h · · · · kork b' .. k"t ' ! mecmuası oldugu halde maalesef ter- spor şubelerımıze aza e- sa), yapmıştır. !kıncı devrede ıse 8 ın e emem ı, er Türk gencı bu gıbı al· 
unç ır su u ., Arasıra kosanlar • b' d • hemmiyet ver·ı k d. B' d b t kl ki .. bağı 

1 
k.. k . .. :. • ıye en san ata yer a),ramıyordu. . 1 me ·te ır. ır e ser es ci sınıf daha seri oynadı. Sekizinci sı· ça ı ara goz yumsun. 

~:r, ::e 'e bazı bocek sesleri Nihayet .l\henkte edebiyat sahifesi tıyatro derslerine başlamak üzereyiz. nıf bu sayiniıı müWatını O d~ika Gençlik, kendini sevenlere bir ısı. 
derele tek;:,r 'Pköykayaklıkdlarda ~kse- açıldı. ~u dersler sabık DarüJbedayi artist!e sonra gördü. tıcı ateş, fakat betbahtlarına karşı ate1: 

e a ar gehyor- ırıpjlen (K ·-\ B . .. .. • • " 
lar ... Herkes şaşırmış ne yapacakla 14-11-929 perşemhe günü ilk edebi· ernaJ Enuıv eY. tarafında& Bir g6l yaptı BU ~zerine yedfu- pusküren hır yanar dagi:lır. .l 
bilmiyorlar ... Kafa kafaya verilmi" r:.:ı yat sahifesi İzmit- halkına hitap edi· \'eri1ecek ve bu serbest dersler iki sö· ci sınıf faaliyete geçti iki gol daha Tekrar ediyorum. Vatanımı ben her 

1 k "' J - yordu mestrde bitı' ·ı ektir s b t d 1 ' d · t ih d k vaş ~ e onuş~l~yoı· .. Öyle ya mühim ·. . . (tema a .rı. ec . er es .· e~s er yaptı. 1\laçı kendi lehine bitirdi. 7 inci ~1~ ere . -~ ~re severim. Zira: ben 
mesele .. çok muhım .. çok ... Kız kacırıı / lzmırın edebıyatla iştigal eden gen b d'" ş tarıhı, ed.ebt~at, makıyaJ, ve sınıfın en göze carpan oyuncusu Hak- butun benlıgımı vatanımın sıcak kolla 
dr .. imamın kızı .. köyün imamının.: liği çok. fakat sahife dardı. İkinci ed~ e 11 dans derslerı) dır. kı Efendi idi bu ~genç çalışırsa istikbal- rrnda bulurum, onun mümbit, §efkat 

• ı;ı * b_iyat ~ahifesini çıkardıktan sonra Ce- :a.!\ı.nda bir de ma~felin maksat ve de Türk milli takımı güzel bir oyuncu saçan kucağı h_enim yatağımdrr • 
... K~yde herkes bilirdi ki: muhtarın lal Enver başta olduğu halde bir kısım !:~:ısını .~eşre~ece~ bır mecmu~ çıka· kazanmış olur. . Ben ona baghyım o da bana bağJı. 

oglu ıle Mustafa Kahyanın (Hasibe) arkadaşlar ayrılarak Ahenkten çekile- su ~· 1 azın uç ayında az~_ıara mah- 'l'ATBlKAT TENEZZÜHÜ dn. 
sevişirler ... Buna, yalnız Memis onbası rek Yeni Asırda bir edebiyat sah'f . s hır kamp kurulacak \'e uç ay mun y f t kt b' . f t 1 b Ben ondan ayrılamam o da benden 
gözile &"Örmediği için in·mma ~ . k ·, tesis ettiler. Biz de dört 1 ft 1 esı tazarnan spor faaliyetleri devam ede- . e a or a ~.e .. e .ı .~mn 8!nı a e e- ayrılamaz. 

• z 'e en· la a sonra cekt' 1 d 1 1 . d 1 sı geçen sah gunu fızık - kımya mual- H 1• · 
diıdnde de bu kanaat mevcut G.. 1 yani 7-12·929 tarihinde ff t ' ır rnmp Ana o u usarın a açı a- . . . . u asa vatanımı her neden olursa 

.. un er- . ızme gazete- cak lımı Mazhar Beyın refakatınde Dolma- J •• t" t t 
den. bir. g~n, Mus~fa ~ahyadan kızı s~nde ~debiyat sahifesini daha geniş • , bahçe havagazi fabrikasını gezmi · Ier- o sun ~s un u ar ve severim. BenJm 
Hasıbeyı oglu Memışe ıstedi Kahya bır şekılde cıkmağa başladık Bir ed İSTANBUL GENÇLER TEMAŞA d . 'f 1 b f b 'k ht l'f t ş. her ~eyım, anam da, babam da, karde-
itiraz etmeden hatta karısına. bile bir bi hey'et rn;·dı \'azı lan 0 ta~nif ed e GRUPUNU1' MUSAl\IERESİ t ır. t atk~ke ta . rıl anın hmu e 

1 
•• esısa ~im de, sevgilim de vatandır. Hiçbir 

ve d d ' - , er y rnı e ı e mış er ve avagazmın su- kuvvet ben· k d 
kere söylemeden bu işe muvafakat etti. . neşre er ı. Ahenk edebiyat sahifesi akında (İstanbul gençler temaşa reti istihsali hakkında am İi m·ıhimat 1 

onun muazzez ve mu a • 
Mes'ele o gün Hasibeye duyurulmuş Hız~ete geçince ~apandı, birkaç gün grupu.~ Yeni bir ~üs~mere. vere~.ekti~. almışlardır. Fabrikadan a~·dett~ Maz- ~~s !.opra~larınd.~~ ayır~m~z'. :Vatan 
ve zavallı Hasibe sabahlara kadar ağ- sonıa ~da gazetenın ebedi olarak ka- Bu musamerenin ısmıne (Karagoz eg- har Bey taleb .· .. t k·ı ssamlar ıçın ol~ek gençlıgın vazıfesıdır. 
lamıo.tı Onun istedi«i yalnrz muhtarın pandıgı haberini aldık. lenceleri) namı ,-erilmiştir. Recai ve . . ..t .. e) ~ . mus a 

1 
re 1 Vazıfe de bizim vadimizdir. Yar ol-

.,, .. " . A d A . B d .. sergısme go urmuş Ye genç ressam arı- sun vatan y . r 
oflu idi. Çünkü onu küçükten berı se- _ na olu ~a.zetesi de bu edebi hare. tı vnı _eyler tar~~ın an karagoz oy~a- mızın tablolarını seyrettirmiştir. 'fale- • aşasın genç ık. • 
"er. Onunla ne vaitler yapmadılar, kete. karşı b~gane kalamadı. O, yalnız la~.k ''e karagoz ha.k~ında bazı soz· be gerek gaz fabı·ikasında gerek müs· ı :e aözler vermediler, çocukları doğa- ~~ebı?'at ~ahı fesi de~il, bütün gençliği ;~r. ~oylenec~k ve t~rıhı hakkı~da sa· takil ressamlar sergisinde gördüğü hüs Yeni Bilmecemiz 1 
ak, neler .. ne]er.. :sıne.sınde toplamak ıstiyordu. Bundan ahıyettar bır zat t.ırafından hır kon- nü kabu1den minnettar kalmıstır. Ser ö 1 d k . . . . . 

B • . dolayıdır ki (ge l "k d . ferans veril ektir ., Y e o uz harfi ı bır şehır ısmı btı 
• 11 ltıes'eleden son:ı;a Jlasıbenın an· . . . . nç ı ve e ebıyat sahi- ec · giden çıktıktan sonra intizam ile mek- )unuz ki ilk dört h f' .. . ·-· . 

:esı _kızını hiç gözünden ayırmıyor. fesı) ~smını k~ymuştu. Hizmete biz lSTANBôL ERKEK LİSESİNDEKİ tebe avdet edilerek herkes e\·ine dağı] miş so b h f" ar·~· ~e:ı~ıgı gı.~ 
endı evde bulunmadığı vakit oğulla· (~de~.ı:·a~. :e .. f~krı~:at ~.ahifesi) ni müna SINIF FUTBOL MAÇLARI mrştır. yük:, ilk" ikie~a a~ .~ . ~~sa a an bu-

!!ndan birini bu ise memur ediyordu. sıpd_goıdm~tku~. Çunku aramızda To İstanbul erkek Jisesinde sınıflar aı-a H. Bedrettin ."l 6 harfleri "greflı b~l utsıkıldelsu5s,,63,34, 
.,e ffas·b ~ b 1 ka ıza e ~e ıp Ye Sadi B 1 ~ • • ı e a ., , • , , , 
tnuhtarı~ e _rnünasip bir f~rsat . u ~: bi üstatlarımız da va~dı Yen~Y ;r gi i ..... harfleri "koş üstüne bin., 5, 6, 3, 1, 9, 
de nıuht ogJuna haber gondermış.. . dcbh'at sahifesi bir müdd t sır E- ~ , .· harfleri ise "ye de zevklen .. manaları-
hab . arın oğlu onu kaçırmak ıçın . d e sonra ka-ı nı fikrinize getirsin 

er gönderm. t' B . d .. - .. zamn p,tn ı. . nına kad ışı.. u ış ugun .• • Anadolu gazetesi gençl'k . Bılenler arasında elli h.i~iye muhtP 
ırıinde,. ~r uzadı .. Herkes kendı ale· b·vat sahifesine devam cd ' ı \e ede- lif hediyeler verileceh.lir. 
b :.a ıp oynarken Hasibe kolayını 1

• • • •Yor • * "' ,.. 
ulup ırıuhtarrn o - ıuna önd~rdiği bir lzmırde ?•r. de Gen~ler birliği var. 

haberlerle berabe; ka m! · , teklif etti. Edebiyatla ıştıgaJ eden arkadaşların 
O akşaırı en ç g . . bir krmsı burada azndır. Bunlardan b' 
ta b' . rnuvafık olan saatte ıkı a- b. 1. - . ı-

ınıp savı;: k .. .. · .. t ri geçen sene ır ıgın tavassutile (9 ki . "'ur en gorulduler ,·e a· . . · . d k I P edıldiler... eylül) ı:amlı \e y~r un urtuluşunu an 
Köyden "kt 1 latan siir ve nesırlerden mürekkep biri 

kend'I . :.r ı ar, amma nere,·e? ! ... I ~ tt ' 
ı erı de bilmi 1 . • t' kita.pcık neşre ı. 

ırıe~huJ d Yor ar ... Bır sem ı · F'k t R 
e oğru atlarını alabildiklerine ı ı ·re agıp 

f ıirn 

VAKiT Gençlik sayıfası 

müsabaka kuponu 
ıs mart 1931 

: ........................................................................................ -··························· ............ . 

Üsküdar erkek Orta mektebi son aınıf talebeainden bir arup 

• 

GEÇEN HAFTAKİ n1LMEC'E1\IJZ 
Geçen haftaki bilıııen·miz 32 idi. Bi· 

lenler arasmda hediye ka 1.ananların j 

simleri aşağrda yazıl nw;tıı ·. 

ABONE KAZAXANL\R 
1 - Ak~nray <'<>rı·ahını~:ıda Zahide 

!I· :? - Gelenbe\"i orta me!,tı.>binden Ra 
ım B, 3 - I\adınları çalı:;;tırma yurdu 
kutu k'.smında Sadi} e Al.ıdtıllah H, 4 
- lzmıt orta m<>ktl'hinden ·>~o Ceı·ı Z'h . _, ı e 
, ı nı H, :> - Sultan Ahm"l it h . '" a ıncı U· 

kuk aza mülı1zimi Hüsı.>vin r.· : B 
1.~ 1 • n..tzım • 
~ TAP I\AZANA:r\LAR 

1 - \ efa orta Dl<'ktebinden ,.o., 'ı·· .· B '> ·>~- " UR· 
cı - • - - Beylerbeyi Naime H, :l - Be 
yoglu 12 inci ilk mektep .ı- lf.. .· 
Rifat Il. 4 - ·> • u.se) ın 
N· İstanbul h.ı z ıı~esınden 
ımet 11, :) - Am nı· ı· • · an kt 1. d 

l\lelih C . " 1\ , me e 1111 en 

j 
emıl B, 6 - Ankara orta mek 

tep ta lehc:stııden 6~ C'emal B. i - {Tfu
[Lutfen sayLfayı r eviriniz] 
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( Dünyada Olup Biten Meraklı Şeyler 

Muhakemeyi radyo ile dinliyen maznunlar Aşk paza 
Dükü esalet sarayı , bu 2ünkü amele sindikası 1 · 

Amerlkada mllhlm i•İ ...... 
kanıbiı bir rezalet rdd

dana çıkarıldı 
Amerikada Kaliforniyanıll Si' 

Diyego ıehrinden bildiriliyor:~ 
Poliı genç kııları fuhıa tef • 

~den" Aşk pazarı,, ismindeki t~ 
lıtı meydana çıkarmıştır. dJfA' 

Moıkovada reıım aleyhinde 
ltleailmit ciirümlerin muhakeme· 
leri •on gOnlerde üst üste icra 
edildi. Dr. Ramıinin riyaseti al· 

tında çal11an sanayi fırkası men• 
ıuplarının muhakemesi gazete-

Mrde uzun uzadiye yazılmıştı. 
8-lardan bııka gene ayni töh· 
metle tevkif edilip muhakeme 
alhDa ılınan bazı münevverler 

de ahiren Amele sendikası mcr• 
keıi o!an binada muhakeme edil· 
diler. Eıkiden Eaalet sarayı İs• 
mile anılan bu bina, fevk•IAd• 
ıBa:o, muhtttem bir mimari ese• • 
ridir. Muhakemenin iera olundu· 
iu ıalon binlerce kiıiyi istiap 
eılebilecek kadar geniştir ve 
binlerce ıami bu salonda muha• 

kemeyi takip etmişlerdir. Resim· 
Jerimiıden biri salonu ve kala· 
bahtı g&ıteriyor idam kararları 
da verdiği geçenlerde F ransıı 
gazetelerinde ya ulan bu f evka
&de mahkemenin izası arasanda 

bir de kadın hakim nrdır. Bu 
mOthit kadanın da resmini derce
diyoruz. Nihayet bu muhakeme-

nİD bııim için dikkate değer ta· 
raHarından bi:ı de şudur: Muha
keme aalonu büyilk, hakimlere 

Şehir yolları için sarf 
edilecek para 

Belediyenin 5 aylık bütçesinde 
inşaat için konulan 70 bin liralık 
tahsisattan 40 bin lirasanm şehir 
dahilindeki yollara sarfana karar 
verilmittir. Bu para ile tamirat 
yapılacak ve evvelce yeniden 
parke dötenmesine ba~lanıp da 
yaram kala.n yollar ikmal edile
cektir. Mritebaki 30 bin lirada 

intihap faaliyeti 
[Ost tarafı bl~ncl sayifada] 

dün intihap faaliyeti hakkında şunları 
söylemi~Ur.: 

- Gerek sehk dahilinde ve gerek 
kazalarda nüfus defterleri ikmal edil· 
mlştlr. Nlha)et pazar akşamına kadar 
teksir faali.} eti de behemehal bittctk
tlr. Pazarte i günü defterleri mahal
lelere nsacağımızı limit ediyorum. 

}'erah bir hesapJn nihayet ı:; nisan· 
da intihabat faaliyeti bitirilmiş ola· 
caktır. Muallim Aı1f 1''eyzi Heyden 
bafka mü8takil namzetlik için müra. 
caat eden olmamıştır ... 

VII,AYETLEROE iNTiHAP 
t'AAUYETLER1 

Ankara, 14 (A.A) - Memle
ketin her tarafında intihabat 
faaliyeti devam etmektedir. 

Çorum, Gaıiayantap, Aksaray, 
Tra':>ıon, Konya ve Kocaeli vili· 
yetlerinde defterler asılmııtır. 
Bılecik, Eskitehir, Adana, Sivas 
Malatya, Sinop vıllyetlerinde 
defterler teftit heyetlerine veril
mi,tir. 

Ankara kazalarında da haıır
JıkJar bitmek Uıered•r. Beypaıa
rında defterler asılmışlar. Anka
ra tehri içinde dün cuma olma· 
sana rağmen muhtarlar ev ev 
dolaşerak ekıikleri tamamlamıt· 
lardır, defterler teftiş h.-y'etine 
verilmektedır. 

ÇANKIRIDA • 

Çankırı: 14 (A.A.) - intihap 
defterleri köylerden gelmit he·· 
yeli teftiıiyeye verilmiftir. Nufu· 

Ye maznunlara mansus yerlerin 
aruındaki mesafe de çok oldu
ğu için gerek hakimlerin, gerek 
maznnolann mevkileri 6nünde 
radyo Yardır. Resimlerimizden 
birisi de bu suretle radyo kulak-

lıklarını takıp mahkeme reisinin 
ifadetinı takip etmekte olan 
maznunları giilteriyor. 

• • • 
Arılanlarin pençesinde 

lngilterenin Kardif şehrinde genç 
bir aslan cambazı olan Çekoslo\"akyah 

Dorl'anski, az kalsın 14 aslan faraf ın· 
dan parça parça ediliyordu. Dorfans
ki, cambazanedeki ilk numara olarak 

o gün, 8 beyaz ayı ile oynuyordu. Ayı· 
)ardan biri cambazı kolundan kaptı. 

.Adamcağızı güç halle ayının elinden 

kurtardılar. Cambaz, kolunu sararak 
müteakip numarayı yapmağa başladı. 
Bu aeter 14 aslaa ile ' ka11ııapealdı. 

Aslanlar .kafesten i~eri girer girmez, 
kan kokusunu duydular ve cambazın 
&zerine atıldılar. Dorfanski soğuk kan 
J'ii'İğını muhafaza etti \'e her zaman 
&zerinde tatıdrğı tabanca ite iki el ateş I 
etti. Fakat iki aslan onu yere devirmiş 
ti. Maamaf'ih tabanca sesinden hay
vanlar bir an hayrete düştüler. Bu an
de cambazın yerinden fırlayıp ka~ma· 
~rna kUf geldi! 

Polonezde aart bir köy 
teaia edildi 

BulKariatandan gelen bir kııım 
muhacirler Polonez köyü civa· 
rında ıeniden bir köy tesis et
mişlerC:li. Cümburiyet köyü nami-
le tevsim edilen bu köy az za
manda çok iyi bir ıekilcle te
rakki ve inkişaf etmiıtir. Evler 
gayet asri bir tekilde yapılmış, 
Polonez köyünden satın alınan 
iki bine yakın meyva ağaçları 
dikilmiı, köyde bir demirane 
vucude getirilmittir. 

Köyün muhtarı ve ihtiyar hey
eti dtın belediyeye gelerek tehir 
mecliai izalarile görU,müıler, 
cıvar köylerle alış verit edebil
melerinin -temini için haftada 
birgün pazar kurulmasına mÜla· 
ade iıtemitlerdir. Belediye, çar
famba günleri pazar kurmalarma 
müsaade ~tmittir. Bundan batka 
irva deresi Dıetine birde köprü 
yapılmaaı ricasında bulunmu~lar
d1r. Bu ricada nazarı dikkate 
alınacak tar. 

milyonerlerin ve bahusuı . 
hur tiyatro kızlarından PantaS~ 
bu tqkilita dahil olması 111;-.ı.a 
leye müthit bir sakandal ~ 
vermiıtir. BugfinJerde Mek....,. 
bulunan tiyatro kralını Ame~ 
ya dönUşOnde hemen yakaltlflll!:. 
için hudut üzerindeki bütUO 
lar polis ve jandarma taran 
•ıkı bir taraasut altına a~ 

Tiyatro kırah milyarder 
tagea polise teslim ol• 
Tiyatro krahnm ifadesi al 
ve bilyllk nakdi kefalet dl 
bilinde serbest bırakılnuştır. 

Bu teşkilat tarahnd&n ve 
gizli balo ve müsamerelerde 
yonerler fevkalide gtlzel 
la tamştınlıyor ve gece 
kızlar müzayedeye çıkarılıy 
T eş kilit idarehanesinde yO 
fazla güzel ve aenç kızın • 
tertibile iıimlerini ibtiYa 
bir liste bulanmuttar. 

• • • 

Tutan eıaoıklır 

TülUn iatihıalibmız bak 
tetkikatta bulunmak ve 
ketimizden tOtün satan 
üzere maruf bir Holanda Ek 
ıına mensup üç kişilik bir 
et tehrimize gelmif tir. Bu 
ınamul sigaralarımızı hariçte 
mak ve kUlliyetli miktarda 
nıemiı tütün almak Uıere t 
bilsatta bulu•acaktır. dl 

Amarik ali gazeteci k~ 
Amerikah kadın gazetecıl. 

Mm. lrvn Robilon dün teb'' 
gelmittir. Bugün Ankar•1' 
decektir. 

Darillbedayi Teaı.ll;;ı& 
Bu alrıım 1&at 21,30 ,,_ 

Maska- ISTlllUl 

ralar ~~ 
3 perde 

sa nazaran vilayet dört mt:b'us Yazan; Şalnt Geor· l ıııı 
11111111, 

çıkaracaktır. 
YOZGATTA 

Yozgat, 14 ( A .A) - intihap 
faaliyeti bütün vilayet dahilinde 
ilerlemektedir. Yakında münte· 
hibi sanilerin intihabına batlana· 
caktır. 

DIY ARBEKIRDE 

ıe de Boühelier 

NakJeden 

E. Muhıin bey 
•. · ·bırerı • ,,,,, 
l\ışc hcrgun Ut 1 :1 ten iti ()Cllııır 
Alcı •aşından ı~:ığı olan < ı 

ti~atroya kabul olunınl 

Diyarbekir, 14 (Vakıt) - Dört gün
denberi kemali faaliyetle ~alışan inti.1

1 hap defterleri dünden itibaren talikı 
tdil•if&h'· ...... ..:.;.; ____ .........-
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... 
Bahar geliyor .. tabiat güzelleşiyor .. Yeni BiJmecerdz -- - 1 2 3 4 5 -

1 . 
' 

2 

-
3 

1 
4 

1 1 -s 

._ _______ D_u_··_n_y_a_d_a Neı::· .. ~;:;::·; ................... j" ........ j.~::·:~~~]""''f ~i'k'"i('~f~·j~· ...... :~.~;;;,~:::j" ] B E D A 

L A fganıstan Romanya Sahile açılır, giizcl bir oda, durar-/ miz (talebatının) hepsi o yıllarca . ü- 2 

8 b.b il l llar Hab·bullah B !. 1 , . y da leı·halar Cl8ı!ıdır bir masa ı·ardır. ren Ye (123:i0950) sanive tedrisatta bu-
E N A A 

~~------~~----------'"~--a ı u a un pu ı - ı h : ·a ad ·ıcH11ıını mc ı~rc .ı d- '·aş şehri cİ· On, on bir yaxlarınd• bı'ı· rocuk odaya lunan ana mektebi fe,ialfldeı:;inden me 
lıatırhyor mt. unuz? belki de ay rr. ' rın a o ovar ı~mın e t\ÜÇük bir ka girer: r a l zun olmuşlardr. Kolay tahsil değil bu! 

3 D A L G ı A 
O 

llf h D ~ Bilhe!'ap (12:3:i09:l0) sani;relik bir tedri 
000., ! Y aşallah mu alla '" ogrU• n·ı k ) il • •• •• t • •·· sat. ı e o av. er ne ı!'e :sozu uza mı 

su kendimi bu kadar :> üksek zannetmez yalım, üçüncÜ ınıfın allamei cihan 4 
dim. Yok amma .. sanJCf .. !'limdi de Ga ları olan bizler bir içtima aktettik. Söz 
lata J,uıesi gibi biiyii) üı> Be) azıt ku· mecli:ste Türk lisanının mn,.tarlarına 

lesil~ de yarı .,. a çıkmadım ya! Her ney taal,luk ~tti. Mac;tardı_lll sı.~at )~J>m~k 

G 

se eı cndim. Biz asıl mevzua, asıl mak me ele ı uzun uzadı) a muzakeı e edıl· 
sada <Yereıı· H I' ·et b· k . . kal di. Netice: Zaten me,·:ı:uun özü? Bir a "' ~ m. a .. .,, , ,ı ınız az . 
dı t 

1 
d l'a lıl, ben ) anımdakı urknda ıma, yaşa 

. unu uyorum ~andım. Enelem r e be (erik kafnlr) cli)e baı'.;rırdım. Yay 
sızc.• kendimi takdim edeyim: Edihiid· efendim ı;en mi ... in söyliyen. Meclis ı-;Öy 
dahi, 'l'ürk lif;anınn ,fıkır, JJrofesör l'~di le bir karıslı ... l\endimi dı . arda ağlar, 
bi muhterem ... Bilmem siz bu kadar buldum. ~~) e güldünüz? ağladığıma 

:ı • ~ ~· ıı asın ,ı "u lar ta- H . • . • . . • 

-
IA A A 

UilenJer nrn ında çekilen 
neticesi ~udur: 

ON KİTAP KAZANAN 

hu r'a 

Geleııbe\ i orta mcktelıiıı den 2:il Sa 
im Be). 

ımş Kl'J'AP l\A'l..ANAN 
r\anlıca numnnı 14 Ueşat Be). 

DOUT Kl'rAP KAZAN \N 
(j.rl~ ,.ete rei !erinin mi tarihe gec-ı aba ,a rdır Ce"e . 1. 1

, parlak lftkap)ı profe ... ör gördünüz mı'i? mı? yok. canım yok ben hmsımdan ağ·. 
meğe la) ı.k değildi~· ı,_i.. . ·~~h~bull~h nıfrndan i:,,gal edil mi ti. Ruslal'ın ka- e_m .. sı7:e ~öze ha;-h~~ada~ ~~:'·el hır l~dım, ~a) a: fıl~n. ) ~r~~= ım hı~; . ~.~~ı-
Afganh bır s aka oglu ıdı. r"ahılcfe ırs· aba)ı terkederk"n "'it .. şe) oyhyeyim mi? F,ger hır gun karşı n.ı adı:> la, s.mı)la. F,dıbuddahi. 1 uık Amerilmıı mektehinden Muhterem 

.. ... ın ve mucevhcr · · 'k . c ·· · · 
'1\n etrni ve Amanullahrn tahttan çe- dolu bir fırı bıraktık! · . nıza hen ed'b" 'Ö''levim hö,·Jevim lısanına rn rf pıo e. or Edıbı muhte- Jfo\•er Hanım. ,, ~ ' arı ı-n a.} etı ha- . · ı ım. ~ ,, . · ,, . . 
kilmesine !'ebep olmustu. Daha sonra badan e' lada intikal ~hnistı· fıık· t f dıH biri cıkarsa hemen i mini oru- ıem deı ler. Oç Kl'I'AP J{AZA. 'ANLAU 

· a I· ' ~' 'J ' J • d. f • 1 · ? Nadir şah tarafından yakalanarak a - ~ııtın nerede oldug•un ı · 1 nuz L' ~. 1 .. · k" 'b' d . ı .. •'ese e ne 1 1 >1 ı.rnr musunuz. l - Yiik~ek ticaretten \lber Kohen .. . .. .. u .. ım e mlamr. . r,geı· >oy le benım ı gı ı u} u m.. . . . . . 
ıııılmıştır. Habibullah hırka<: gunluk yoı·du. Yapılan bütün taharri)at bof.la dık lakabı varsa o edibin edibidir. )anlı~ ~nladılnı efendım .}anlı ! zaten Efendi. 
ıaltanatr cı:ınn ıncla ilk jc;; olaraJc Ame· gitmi ti. Bununla beraber kasaba h · l~k F.· k· b . . d J onlar sınek nvlanıaktan ha-.ka neden 2 - Hoğazkeı:;en Premi aparlımamn 

. • . .. •. • • .t ı .z aza Yoks:t. enım nnzıu ım a so . 1 a 1 . JI · d 1 k' f· ı e"I •r! .. 
l'ıkaya pota pulları ı~mıırladı. 37 serr · gunu~ hırıncle fmyı bulmaktan ümit da -ı fırdır . efcndim. ~t' dr. nı . d cp (ıL• ~I );i f ·; ).ı ı ; le.· da Hu~han Ayet il. 
lik ol h ııa ·cl:ı .aka zadenin l'l". • he. mı) orlardı. Gecenlercle k ı . .. . • e ıyor um r.1rı' 8 a 1 mes e eq 11\f J{f'J'AP KAZA!'\Al\'L \l< 
ııti "nnd u plu lı h rifreğiz. bu pul· müdiil' ta) in edilen kime b ?"a ı.ı~a Sıze (zr[Jareti maksadımı) arzede- değil mi? gelin sizinlt• miizakcre ecle· 1 - lla)rİ)l' liseı-;inden 27 ~<')fi B, 
J ar ı. Ana ı an e . ~ u n'aHtın cekti d · ı . hald d ' l . E r 
ar çabuk tedn'ül ederse me,kiinin sağ clognı olup olmadığını anlamağ~ ka- _m egı mı. 0 . c '"e)ın: • ım. 2 - YiiJ,seJ, tican•t 934 .Akif n, :.t -
larnıaıo.. • ş' Pullar Ameri· ıar Hımi~. Kasaba halkından to 1 d fendım. Dün bizim ılk mekfrbi muaz- (Er) de t•mri ha:ııı ·ı. '!'amam. Sultırnahmet !! inci ili, mektt>ı> l\fıızaf-
k yucagını sanmı . _ . p a ı .. . . 

ad.a Yapılarak posta ile Kabile gön- g_ı pa~a ıle meşhur bir lıakıcı kadın ge- zanıı darıllfiinundu) ne! hayret edıyor E"et.. rer O man H, 4 - Mahmutpasada ko-
derıldi. Onların Kabile ,·ardığr giin tırtmıs. sun uz? Böyle bir mektep i~itmediniz Er) de emri hazırı. 1'nmnm. mi ) oncu 1', aik B. ı; - ( J,üdnr 20 inci 
Jfabihullah asıl" ordu. Şimdi hu pulla ladam J;Jena Pi.~ipe ko iısmindeki galiba! 1 'asıl olur efendim, mektebi- Şimdi gelin sizinle düslinelim. Tlirk ilk mektt>pten Kemnl B. 
ı-ın koli ek • • ki 1 1•1 nezdinde hu kadın hakıcılık ııcreti olar·ık ,·iı ·nıı· ce mastarlarda ınaddei n li) enin onu- BlH KiTAP h.AZ \1' \!'\LAU 

.. sıyon mera ı a · . ' · ~ 
huyijk hir Jnymeti rnr. be~ hın le) alclıktan onra ucnuda be Ynz saçlı bir nltm halka a ıh bir ~öğüt na il\, iik, ık. uk .. getirilerek ıfat .} apı ı - ilk mektt'ıı Nl•cdet il, .:! - Ti· 

VAKiT Çocuk sayıfası 

müsabaka kuponu 
15 mart 1931 

iıirn: --··-··-·----·······-······-····-··-······---··--·····- ···-··-·······-·-··--- -·-

Adres : --·-··-- --·---·-··---····-···-····························-·······-···- -· 
Bilmece halli: ......................................... ························-···-···············-··-····· 

değneğini elinde sallı:>arak kasaha H lır. değil mi"! Doğru. can~t nıcl,tclıindl'll 7:i7 1\lcmduha H, 8 
civarını gezmis . .Niha)et uir domuz ağı Şu halde .. J<;rmek nmst;mnclan (E- - Sckuk snn'ııtt.ın Melfıhat il , 4 -
lı önünde duraral,: (Buradadır!) de- l'İk) gelir ki akıllı elemektir. Galata ·ara) dan 16:l~l IHnaıı B, .i -
miş. Hinaenale~ h benim söziimü dinli- Konya orta mektrbiııdcn 26:J l\lu tafıt 

Ağılın önüne hemen nöbet~·iler ko· ) en: heı>iniz (Erik kafalı) in anlarsı- B, 6 - Cümhuı i) et kız orta mrklchin 
narak kasabanın memul"ları ~ağrrıl · nız. ~' ünkii hcnim heı· öziime hak ,er den Ntizhet JI, 7 - Senheııuadan Ha-
mrş iki rençper ağılın zeminini kazma diniz. \ilaha ı~madadık... lUk Refik B. - Gelen he' i orta mek-
ğa haşlamıslrır. Bin·ol, kazıldıktan son teı> 371 ( ihııt B, 9 - ı·; reııkii) num ıra 
ra Yerden bir değil ü ... paı:;lı tl'ncere V A K 1 T 14 Nebile il. 10 - JJiı inr.i ilk mektep 
cıkınaı;;ın mı? • Ö) lenH'ğe ne hacet o sı 410 Şe\ ki H. 

rnda hakı(·ı J,aclı~ ilk h~Jduğu rn~ıta· Gençlik ve çocuk sayıfaları BlnER l'J'HlYAT K \Z \NANL \H 
~a atlı)arnk nldıgr para ıle her:ıher ka 1 - J\ücüka)a of'-nda • •0 s Jlnlfl 

ı l\ ııpcı n , ın " 
a >:tclan uzakta ... n11 tı. l.iıtfcn ~a\ ı fıl\'1 ÇC\İr•nız 

Yü:z..-ne Ders ı Alırken 1 ) azısız Hikaye J 

1 
l 
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Edarn;~r·,·;~~:ôthane ı • J\ K 11 131 • l l~ f))lll\"~l ~ctıı<:Ji~·ı 
Ku .. çu·· k ı·ıa/\ Fıları ırı iirl ii ,:ı iif:ii., d P ı~: 1 2 3 4 i 6 7 8 9 1!) 11 !\te'\'c:ut nümune"ine göre 4i1 adet , ' · , 

• ','rlf!A.. ... , .. A ~ 
0 
.. 1.: j geçeli 1-.elleme pazarlıkla satın alına· ..__im S '"' u 4942 ı.:: 

1 n L" N 8 J!,, h. 1 l' .... ... er sr'hı netrolo1> ll .... - ener ı;ıanımın ll~SaR-
y ~ . ı ,= · 1 cal .. tır. itasına talip olanlar 16 mart 

o Bulmaca o 

2 E A L rr. • B A Z U A ı t ı k h numaralı deyn senedi mucibince • _ _: ı ~. \lll!. _ 19:ıı pı;ızartesi g:iinii :;a:ıt J:J te jandarma ce e sa ı ı ane- "ıtdiq?a ta· 

3 N A mı C E T 'V_.E L ' L imal:itanesinc_ ı::eJmi:\.le.d ilan olunur. 1 le.!1t:. ,·urdu karş•"ında 27 l\o. lu ham A:tpazarmda Manisalı Mehmet 

1 j • C A N A /~.,- A Y \ 3 kat onres oda ıki ku}'U bir muıbııı., Pa- mahallesinde eşki 14, 7, 7 
D 

1 - ' • Üsküdar Hıle Sin€mesında . r 5 E L E N j ~ T Aı~ L A uç hela ıı..ı •nfn bir ini\ iık bahçe gor- mükerrer ve yeni 14, 16, 18 

G A ıBlikan l lııt'·dutlıın •nlim<-«·ili Rot l..a· mek ımyenlcr ıçindeki Bacı Et ye tı numaralı maa oda dükkanın ter· 
' R E T li K A R \ ~ vnk Prnıtr:ımlarımı7 ('ltlllQTtC"I. \'arsam· - _ ..., ,. . lıplerln ıımon iskclecjnde 36 No. ,_., mu· h" 'l d w d · ·k J "jl V A T A N O A ~ bz .• Ocnişir. 1 ier f.'.UO ırtindtiz :i ce rrece· ıni sureli e san ıgımız an ıstı • 

, ~ t. " " racaııtları 
A B~ E Fi A R D A ~ E r:h.l ltrt'\9 da Cuma ~imleri 2 de 4 tc J!:CCe raz eylediği 2900 liran1n vadesi 

J ....;; A L A R G A Jt1 ~ E., , <ı efe.:. Para kazanmak ister misiniz - hülulünde ödenmediğinden dolayı 
1 O O •• z ~ rm 1... A Ş E "" ı ü_ M j . .. ..10z;-.deba~ı 1 mezkur maa oda dUkkin satılığa 

:ı IE.I ~ 1 S d ~i iz olın.aôı~ zamanlarda yrac1tğınız 
t l F-U L y A - M EM E ~ ,era l ınPma a 1 uamcJe,e ~ore a~da 00 liradan raı:la çıkarılarak 18 nisan 931 tarihin-

h l Bu ı.,"ı•Ce lı:ılk gecesi ~incmııda · 211 knza!lah Jirı:ıni7., hiıkt\met memuriyetinde de l<at'i kararının çekileceğine 
t'.,11velkı buimac1Jmızın a .. kı•ım lı"lı' l\'l :nrıc1 m,ıtro \U\eıe Kıl· b b 

d k ı butu muş ola.,.lar tercih erlilir. dair illn varakasile era er gön-le cimı~ ~c ,., mk 2:i km uş 
1 2 3 4 ) t ı ~ 9 ı o ı ı ---------~ 1-ıanhul dördiincü Vakıfhan içinde derilen ihbarname zahnna ma· 

'Y.arınki paz~·rte:;i gül'\ii aat 1, .~iO dn Ünyon "ol hallesi heyeti ihtiyariyesince ya-

! 1 

FRANSJZ 'fl Y \'l!ROSl'. ·nA l\te hur zılan metruhatlan mumaileyha 
Alman piynnis~ M~ AHTHUR SCll. A· Satılık hane- Şehzade başında 

1 BEl . t:ır.·•fınllıln' ~on , ... da ,.e ı\·on erı· ç <l •1. h k d Seher Hanımın ikametgahının ~ ~ • " ukurç('<;me 'anın :ı a~ an ar ·ııcm a 
ıvcrilccektir. \ ~larmama neraıecli rı numaralı beş oda meçhul bulunduğu anlatılmış ol-

1 *\ ıtı; * , e muştemılitlı mucecldt't kılr~ir hıı~ duğundan tebliğ makamma kaim 

:il 
~ 

l\le~ırnr Alman· tenorü 'l'tTA RUF- ı::atılıktır. lçi!'d•ldlere müracaıır. olmak üzere illnı keyfiyet olunur. 

lj] il - lll 
FO ile YYOXNE L'. ARI-'E n~ muallim 
~IROTA öniimüzde!Ö rıen•erohe ak~amı 
FRAI\. iZ •rJY,\TROSl'~DA Tegnnni ~ lil ) jj{i} ı ı- 1 edeceklerdir. Adana viHi.yetinin Karaisalı kazası 

ılGl 1 ,-=
81

'1li- ~ p dohôlind• ](arakuı, lorca taş orma. 
. 1 nında senede 0000) on senede (10.000) 

Bugünf{ü buımcıcntnız 
1 

•" s as ıt 111'111111 metre mikap çam eş~arı kapah zarfla 
Soldan sağa \"e yukardan aşağı: Askeri temyiz dİ'\laoı baş mü- 2 nisan 931 tarihine kadar ilana kon· 

l - Harbiye nazırı (8), bir yarış şavirliğinden mütekait i11san B. 1 muştur. Tafsilftt almak ve şeraitini 
ııcıyı·anı (2) dün vefat e~miştir. Cenazesi öğrenmek istirenler Ankarada ornıaıı 

2 - iz (5, nota (2) Kadıköyündeki evinden kaldın- umum miidürlüğüne ıstanbulda onınn 
.1 - Hastalık (il) hp KaracaAhmdte ctefnedilmiş-
1 - Süslü (6). ar.a (.~) tir. Allah rahmet etsin. 
5 - örtücü (fi), fJC•yaz (2) 
6 - Hürriyet (9) 
7 - Ücret (5) 
8 - Gün (.1), idnm (5) 

9 - Leylek ((i), :J (2) 
10 - ı\'asigl' (4), çıkma (2) 
11 - !lir kayık f .J) khrm siş ( !I) 

,,chhıi ll, 2 - Bostancı Suat B. :~ - Ti 

ııi küh n1er.a~-i nıi 
Kastamoni müskirat inhisarı 

müdürü Emin izzet H. ile inebo
lu belediye kabilesi }~adiye H. m 
nikah mera~ımi K astarnonide 
icra edilmiştir. T ebrirt ve tara
feyne saadetler temenni ederiz. 

miidüriyetine ,.e mahalli orman idnre. 

ine ,.e taliplerin yevmi ihalede Adana 

orman müdüriyetinde müteşekkil ko-

'misyona müracaatlan ilan olunur. 

1 Defterdarlak llanlar'I 
~;ıııh k eşya: Pal'a palas 

01<·1iwle ıııe\'cut kar\.·ola ve .. 
ede nnı, Jı:ılı ı)arçalaı·ı, lıas-
kiil, ıııacle,ıai, salamı kapağı 
\'P s:l1rek i teıu'au oo k'31em 
uııdıtrlif c·~ya satılıktır·. Kıy-

Emniyet sandJğı 
ırıildürliiğünden: 

Emine Huriye Hanımın 3760 
hesap numaralı deyn senedi mu
cibince ve Üsküdarda Selman 
ağa mahallesindeAtlamataşı soka
ğında yeni 8 namaralı bir dtık· 
kanın tamamı terbini suretile 
sandığımızdan iıhkraz eylediği 

üç yüz elli liranın vadesi hulu-

lünde ödenmediğinden dolayı 
mezkür dükkin sablağa çıkarıla· 
rak 25 mart 931 tarihinde kati 
kararının. çekileceğine dair olan 
ilan varakasile beraber ihbarna-
melerin tebliği için icra kılınan 
tahkikat netic.esinde mumaileyha 
. ..:riye Hanımın vefat ettiği Ye 

miraaçılanndan Necati ve Fuat 
Beylerin i1'a~lhlarmm m~l 

bulunduğu anlaşılmıt olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilini keyfiyet olunu~. 

V AKIT'ın takvimi 
P~zar 1 i Hart '131 

Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Kırlımgıçlann !'elmesi 
Güne~ın1Zolu1u~ 6. ( 4 - ha&ışı 

aba!> 

4Si 

Namaı 
04~ tklnJ 
12,23 15,44 

vakitlerı 

k~" Ya. 
18 15 IQ 45 

18. l :> 

434 ..J 

BORSA -
3 

K 11.tl • tı y<> 

1 Adıcıl 

ıl 
ıı 

1 lngiliz lirası Kr. l 03 
.. T.L. mokabıtı Oolar 0,4• lJ 

Frank 
Liret 
Ati.ıra 

Orabm 
1s. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pnetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o I.ey Kuruş 

ı Türk lirası DJnar 
Çrrvoneç l\oru~ 

Nukut 

ı lsterlfn (ln){lllz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
20 Liret [halya 
O Frank "BelçlkaJ 

20 Drahmi [Yun&n] 
iO Frank Llsvlçre( 

Leva 'BulgarJ 
ı Florin (Felemenk] 

l-0 Kuron [Çekoslovak] 
ŞJllng ı Avusturya] 
ı Peıeta !ispanya] 
ı Rayşmar~(Almanya] 
ı Zloti ;Lehistan , 
ı Pengö !Macaristan 

Ley [Romaoya] 
o Dinar JYugoslovyaJ 
ı Çevoneç ' Sevyet l 

Altın 
Mertaıye 

Bankonot 

•o-
ha rf cl 

Kapandı 

103 

to32 

carct mektebi 7 4 Uahia H, 4 - Tatbi- 1 - Gazi Osman pa a O. l\I . .ıu:; Mii
ı,at mektebi ı ~o 11 Ati Süavi ll, ;; -(cahit B, 2 - lstaııbul kız lisesi Nimet 
'l'aşkasapta Sariye H. 6 - Vaniköyiin il, 3 - Gelenbevi O. M. :i'l:l İrfan Mus 
de Ali Ileyin yalısında Hasan Kemal tn,f-.. a 4 ;: ..... nistanbul kıl orta rnckt~l 
B, 7 - l\Tııallim tatbikatından 83 Şcr~1 hinde Rasime B. :J - Galatasaray li ·c 
min H, 8 - Vefa orta mektebinden inden 10'i6 Xejat H, 6 - Yakacık ilk 
~:>4 Remzi B, 9 - Oskiidarda Nulıku· mektebi No 23 A. Nasır B. 7 - Ilakır
yusunda Cahir !"okak Nazmiye H. 10 köy I~artaltepe Ruşen n, 8 - Arnavut 
- I\nclınlan çulıştıl"ma yurdundan Sa-ıkör :Miriye Emin H, 9 - C. O. M . .No 
diye il. 11 - Çurşambada Yahya :Efen 93 A . .Nejat B, 10 ._Amerikan mekte· 
di sokuk numara 6 da Me7.iyyet il. 1:.! binden Melih Cemil B. 11 - Samatya 
Kiicükmustafapaşa Helvacı ~okak nu- 34 İrfan Kazim il. 12 - Merdinnköy 

meti 297 lir<.1, satış açık 

cırltırıııa 26 mart D31 per
"'Cuıhe giirıii saat ı :) te Def-

•111111lllf11111111llll111111111 lntllllllıllll'1111111 1fJf111111"1111"1111'. --------------· 11,,,, ııııuıı ıı11111ıı ıııı111ıı •ııııııı tıııııı• tııuı 
- - #!~ 

lordurhkt.a. (M-a41} 1 ZA YiLER ;: Belsoğuklueu V 
- - la k 1 '" ::-:-. 

mara 4 Feride H, ı:ı - Ali ticaretten ilkmektebinden Muzaffer B, 13 - Da- --:- ... • ("SAM 
11. Fuat R. 1 l - .Ak!:taray Sinek- nıtpa~a orta mcktehinden lzzet JJ. 14 fıl LHANE ::\1 J • ERELERI 

518 numaralı arabacı 
vesikamı zay'ettim. 

ehliyet 
Yenisini 

hükmü 

:= ve Frengiye yaka nmama Çy• ğ ~ 

~~ PROTEJiN ~ -- -~ 
libakkaldn Bedia Kadri H, t:> - Kü- - Ylik ·ek ticaretten Nebil B, lii - Mu Gülhane senelik müsamerelerinin alacağımdan eskisinin ;~ kullanınız. Her eczahanede ~! 

•--,,1111111111111111111111 b 1 1111 ıııı11"1111ıııı 11''ıiııııll çükbcbckte Şeı·ife H. ratpaşa Hamam sokak numara 17 Reşi incisi martın 15 inci pazar gUnU saat yoktur. .ııı ıııııııı 1111 u onur. ıııı •1111111 ııı• 
BİRER ÇAY KAZANANLAR de Hanım. dört buçukta inikat edecektir. Ortaköy: 5 t 8 numarada mukayyet Eşrd 

Merkez Bankası 
Memleketin Hem Mali Hem lldtsa
di Büyük Bir Vasıtası Olacak Olan 
Bu Milli Müesseseye Vatandaşların 

Fikri Alaka Göstereceklerine 
Şüphemiz Yoktur. 

~ Gazi Mustafa Kemal 

~------------------------------
Iktısadi inkişafımızda mühim bir vazife ifa edeeek 

etmekle 
kazanç 

olan 
hem 

bu 
bir 

•• • • muessesenm sermayesıne iştirak 
hem O/o 6 bir 

olursunuz • 
vazife yapmış ve 

etmiş • 
temın 

Hissedar kaydı muamelesi bütün bankalaf da yapılır. 
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f Mahkeme ve lora ıılnları 1 
lıtanbul 'dördüncü icra menıurlu

lımdan: 

Yorgi veledi Kostantinin Yorgi ve 
ledi müteveffa Tavaniyotiden 8 ağus
to. 337 tariinde 4340 muamele numa
raeile istikraz eylediği üç bin liraya 
makabil vefaen ferağ eylediği Beyoğ

luda Firuz ağada ağahamamı cadde
ıfnde atik 21 cedit 23 numaralı mukad 
dtaıa muhterik hane arsası eJyevm 
bir bap tam kagir apartıman 30 gün 
mlddetle ihalei evveliye ilanatına kon 
maıtur. 

Sokaktan iki ayak muzaik merdiven 
le ve bir kapıdan girildikte zemin katın 
da çini dö§eli iki kısım methal ve bir 
dairede bir sofa üzerinde üç oda zemi 
nl çini döşeli maltız oeaklı ve muıt• 
f1a havi matbah bir alafranga hala ınev 
cat olup içinde Zaharyadfs Efendf Mtl 
rum katmdaki dairenin aynidir. lçhl· 
de Df mitri Efendi sakindir. Bu katta 

·zemini çini döşeli sahanlıktan girilir. 
Çamaşırlığı zemini simento dÖ§elİ O· 

lap sabit kazanlı ve mozaik ~amaşır 
teknesini havidir. 

Mahzende zemini toprak ilz ık 00 

dan ve kömürlük vardır Bfrind bhe 
illlni çini sahanlık üzerlncleki nl"1'1 
llrdikte bir sofa üzerinde dört oda f)tr 
llalt ve diğerlerinin ayni matbah m~v
eat olup içinde Semih S&fp Bey lalri~· 
dlr. ikinci katındaki: daireye zemın 
Jııatındaki aynidir. Bu katta zemini çf • 
al duvar korkuluklu üsttl çatı He mes 
tar tama 90kak tarafında birinci kat 
taa itibaren phnit ve Ud~r balkon 
arka tarafında ayrıca birer balkon var 
dır. Bodrum ve zemin kat penc~reJeri-
1• balkon ve merdivenler demır par· 
ilaklıklı "·e son dairede Sadi Bey müs 

teelrdir. 
Mahzen n merdivenleri kargir hu· 

dudu sağ tarafı 239 236 harita numara 
lr arsa sol tarafı Haralambosun zevce 
il Jstavrfni binti Hrristonun arsası ar 
lci tarafı Esma ve Atie Hanımların 
&nası ve cephesi tariki am ile mahdut 
tllt. Derununda terkos elektrik hava
ıaıi tertibatı vardır. Kıymeti muham
ıanui tamamı on bin seksen beş lira 
dır. Talfp olanlar kıymeti muhamminc 
sinin yUzde onu nispetinde pey akçelr 
rini alarak 929 2187 numaralı dos asile 

._..,.... on •I.,.. r IŞıf 

'931 tal'1Mftft &1zzat v~yi bH'V'M<I.~ b 

En Talili Kumbara 
Sahipleri 

ı Mart Tarihine Kadar S 
Liralık Mevduab Bulunan 
Biltiln Kumbara Sahipleri 
Kur'aya ittirak ettirilecektir 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur' ası 

l(imlerdir? 

1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 
1 Teşrlnt~vvcl 931 f kinci Kur'asına ı,tırak için 

De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

müracaat eylemelerl ilan olunur. T • • • J. • ~ 
tanbul dördüncü icra memurluiana l ' 

lstanbul dördüncü icra memurlu- ur~ l g e ş Bankası 
Qtından: '~~~~~~~~~~~ .. ~ .. .;;;;;1mı~~ .... lli .. İl!'!!'ll ........ ~~ .. ~ ..... ı, Tamamına (JOO) lira kıymet takdir t 1 l ı \1 hı. k ~ aıı m .. ıa .. emeı .\~lı~c 6 ıncı hu- 1 \ 1 J ı B 
edilen Eyüpte Defterdar Mahmut Ef. kuk dııiıq•inJcn: J~lll a ~ VC ~yta lll an 381 
mahaJJesinde Fesane caddesinde eski Cemal efendi ·ta af d 
106 yeni 64 numaralı ahşap dükkanın berli tatta Eıir. paz:rı~~:~~~=~ 1 S ta il b U [ ŞU be Sİ l1dC11 
altıda d6rt hfMesl: sokak Şaban b h · d 

18~ 931 tarihine mUsadif cumirtesi kim Fevziye h.:.y :te~~ e.;u· Satılık Emlak 
RilnU öğleden sonra saat on üç buçuk- m ey ıne ı ame 
1-n itibaren on altıya kadar İstanbul olunan .. boı•.nma ~••as~nda tara· 
d&rdUncU icra memurhıfunda satıla· fana ~~de~den bır kıt a arıubal 
caktır. Hfgeye musip takdir olunan ıuretının ıkametgAhının meçhul 
kıymeti bulduğu halde en ziyade arttı· olm~~ı.ndan dolayı tebliğ edile• 
ranın üstünde bırakılır. Arttırmaya iş- medııı mahalle heyeti ihtiyariye• 
t~tak için yüzde yedi teminat akçesi ı~le !ebliğe memur m6batir tah· 
lazımdır. Şartnamesi 4'4'9:ll t. talik e- ııyesınden anlqılmıt olmakla 
dilecektir. hakkında ilanen tebligat ifasına 

Haklan tapu sicillile sabit olmıyan kırar verilmlt ve yevmi muha• 
1Potek atacaklrtarile diğer alikadara· keme 5-nisan 931 tarihine mü
nırı ve irtrfak hakkr sahiplerinin .bu sadif puır gilnll aaıt 13 30 d 
hakı . f · masarıfe ._ d w , a 
d . arını ve hususıle aız v~ . ·r muKarrer ol ugundan tahkikat 
.,:ır ola? iddialarını ilan tanhındeiln ~·~ hakimi huzurunda iıbah vücut 

l'ell Yıtmf gün icinde evrakı m 9 1 
• 1 ·ı . 

tılet1i ~ k . hal etmeıı Uzumu ı inen tebhğ olu-
cle e bildirmeleri lazımdır. A sı 
la hakları tapu siciUile sabit olmıyan nur. 
ri: ksatış bedelinin pay I a~masın dan ha 1 f.i!•!!!!i!!!!!!!!!i!!li!!!!!!!!!!!l!l!!Hl!!!ii!!!!!!!~~~ 
~ alırlar. DOKTOR 

nu Alakadarların yeni icra ve iflas ka· FUAT SABiT 
fik~urıun 119 uncu maddesine göre tev 

areket et 1 · ı.. u ve mil· d · ,, 1· terakim . nıe erı uzum . . Ankara cad esı no. 66 clefon 238~ 
mu t "ergı, heıediye vakıf ıcaresı L!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~~~~~~~~• 
ma: :~Ye aı!tlr. Ye daha fazla maltl· 1 ·hlerden Neş'ever ,.e Fahriye Hanını 
rıulha mak ıstiyenJerin 9:30 519 dosya ı:~ın el'an ikametgahları meçhuJ oJdu 
J ra.sııe me · · · ·· caat · ı arı ila murıyetımıze mura · _ tahakkuk edilmış o masına binaeh 

rı olunur. ~:hkemece kendilerine bir ay müddet 

Esas No. Mevkii ve nevi Teminat 

267 Küçükpazar HacıkRdın caddesi 66 - 36 - 69 
No. h 133 m. m. arsa 35 lira 

269 Kınalıada Ağası caddesi 72 No. h 84 m. m. arsa 5 ,. 
270. 279 Heybeliada D~ğirmen sokağında 2 mOkerrer 

No. h muhtelif 11ba \'e eb'atta on kıt'a arsa 
(Her biri 115. 546 metre terbifnde) Muhtelif 

280 Heybeliada ismetpaşa caddesi 62 No. arH 10 " 

281 " " " 64 " " 10 " 
BaJida yazılı arsalar bedelleri pefİnen tesviye edilmek şartile 

bilmüzayede satılacağından taliplerin 2 - 4 • 1931 Perşembe gUnü 
saat on altıda şubemize müracaatları. [249) . 

KAPPEL 
tamtımile telıemmül etmiı 

YAZI MAKINASJ 
Fransız hükOmetinin dahi takdir ve 

tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, 
metin ve zarif.Her ciheti teahhtlt olunur, 
Te taksitle satdır. 

Türkiye yeglne umumi acentesi 
Y. Şinorkyan Istanbul. Sadıkiye - han 31 • 35 Tel. Is. 2256 

V AKIT.ın 
Gençlik ve Çocuk 

ikbsat kuponu 

15 Mart ll931 

Va.kılın tablo müsabakası 
Kuponu 

ı i\lü,takil Re•-,amlar Serg:siı 

Adres: . ······-·· ...... . ........................... 
..................... _____ _ 

eeoenilen t e b lonu n umara11 

M. M. V Satın alma ko-ı 
m lsyon u l lan tarı 

Ordu ihti) acah sıhhiyesi iç-in daki
kada bir litre ı-ıu süzer J,rJıflı \e bir 
bujili su filtrelerinden 24 adedi prı. 
zaı-1ığa konmuştur. ihalesi 17 mart 931 
sair günü ~-aat 11 te Fındıklıda hc~·e· 
timizde J.tpılacaktır. Taliplerin şart. 

namesini ve kataloğunu görmek üzere 

lıer gün ve ihale saatinden evel temi' 
natlarile lıirlildl' heJ etimizde hazır b~ 
Iunmaları • 

* * * 
Levaırm dikim evi için iki ~det yangm 

tulumbası iJe lıir adet 1.3 metrelik tu

lumba hortumu pazarlağa konmuştur. 

İhalesi 18 mart 9:Jl çarsamba günü sa
at U te Fındıklıda heyetimizde yapı
lacaktır. 1'a1iplerin sartname ve tu. 

lumbalara ait resim ile hortum ntimu
nesini görmek iizere her gün Ye ihale 

--aatinden eye) temlnatlarile birlikte 

heyetimizde hazır bulunmaları 

* * * 
3. K. O. SA. AL. KO. Dan: 

7000 liralık avrupa malı çimento ka 
})ah zarf üsulile mübayaa edilecektir. 

İhalesi 21 . 3 - 9:n cumartesi günü sa
at ı:; te icra kılınacaktır. Talip olanla 

rm şartname n• evsafını almak icin 

her gün öğleden enel ve münakasayn 

iştirak için de yevmi mezktlrda teklif. 

namelerini saatin vlirudundan ewel 

komisyona tevdi eylemeleri. . . .. 
Ordu ihtiyacı için yerli mamuHtr 

gılaflık bez kapalı zarfla münakasa) a 
konmuştur. ]halesi 29,3'931 pazar gü

nü saat 15 te Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname)i görmek ve teklifle 

rini vermek üzere teminatlarile mez
kôr komisyona müracaatleri. 

Seyrisefain· 
1\ Terk ez ecen tası: Galata· Köprtt başı 

R. 2362 ~ube accntası Sirkecide 

Miıhür<lnr zade hanı 1st 2740 

H~uaıı~ sür'ot ~ustası 
( M E R S 1 N ) vapuru 17 

Mart Snh 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü

çilkkuyu, Edremit, Bürhaniye, 

Ayvabğa kalkacak ve dön6ş

te Altmoluğa da uğrıya

caktir. 

Pire- isten~eriYe DOSIBSI 

Hzmir) va:ı:~ 11 SH l ı iôd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı Jzmire 
perşembe Pireye cumar-
tesi sabahı fskenderiye-

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 
--;-----___ 'JAnen tebUgat terasına karar veril 

f!/!Dflu iki i 1( r le 1 I' 
"1tt1en: "" sulh lıukuk ha ~m ı- mi ve yevmi muhakeme 16/4;931 per-

lffl çarşamba Pireye de uğnyarak 
dii perıembe Istanbula gelecektir. 

't"'.J.l_'.' • r·t 
•.. ı ... Rl!!ü=:::Hr:n::::::15559u;n111mn.-a:n:n::m;::=:::====:1111=--mı l:ı: : ••• r. •••••••••••••• ::: •• 11:1.:1 nn .. •mıııım:su::::: •• ::.ıauıcıı:um 

illi !'il \'fllİll: ~ffıznıiu göğİİS, llt>Zle, f'İCVI anfİZflllllt, ls · şb günü §aat 13,30 za talik kıhn-
Pıro Ytn· idi . şem e · . 

kat Neci an s Efendi vekih avu- Iduğunaan mumaıleyhime Neş'e-
l1l\i44 . P Aptullah Bey tarafmdan mı~ o h . . Hanımlann yevm ve 
h eı aleyhin k 1 '·eı· ve Fa rı) e 
iaarında F mu addema Anado u . • de hazır bulunmaları veya 

Neş•ever uat PB.§8 yalısında mukime saatı mezkur sadak bir vekfl gön. 
kendi h ve Kadıköyünde Mühürdarda taraflarından mu d. ·d mahkemenin 

anesind · d'kleri tak 11 e ve sair e nıukıme Fahriye H. derme ı üvet olnacağı telJ.. 
s:ıı198 e aleyhlerine ikamet eylediği haklarında gıyaben r · k .. .

1
. 

dosy kaim olma uzere ı aa 
'llsrrıın ~ numarr.:, ::;aJei şüyu da- Iiğ makamına 

carı muhakemesinde müddeia- olunur. 

!!fi 
mi O~· Dr. Ihsan Sami ••t 
mı tQksürük şurubu o 

=:·· . !ili lıo.ııaz kalp lıa~ttı'ıkları, aziıu?alnr icirı doktonıuuzurı 
:ı:: ...,, • 
!=H revile .!., ., 

A ASTMIN nl: 
:·ı: 

ilH HU 
iiff 

Her 

HH t Oksürü~ ~e. ~efes darlığı için 0 
iİÜ t pek tesırlı ılaçbr. Divanyolu O 

eozanede bulunur. HU O Sultan Mahmut türbesi O 
d::=iiiffl@a!§ii§l""i=i§i§§&:!!!!eim::mm: A No. 189 1.. 

.. ---........ n1: Y••••-oı•••••v 



- . - ~, .. . - -

• •• • .... •..1t .. _~._...;.,.. __ ....,,."'_lliııli...;.h ....... ~~ ...... "'Üf'iaı6J.-. ., ..ı.a. '• . • .. :.~ ~~·,. 
,, -~. . ' ·- . 

. r--- ' . ~---~- - -· -- - ~ 

Ba 

Nedir 

Çocuklara Mahsus 
HAYAT KiTABI 

NIN 

Ba1at • Kamllaraıı 
.... 
HAKiKi 

.......... il 

MUSiKiDEN ANL.AYANU\fl 

TELEFUKEN RADYOSUNU 
IEACIH IDIR&IR 

CDNl<D 
Sesın temiz ve lt•ldld 

olması •nc•lı JELFUNl<EN 
aitiz• ve oparllJrll• 

mamıcandar 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER ve Ş•• 

Pendik Bakteriyolojibaneaile ıerum darüliıtihzarından mevcut 6 
öküz, 7 dana, 33 koyun denıi müzayede ıuretile sablacağından ıör· 
mek iıtiyenlerin her gün Pendikte müeueıeye ve talip olanlann yev• 
mi müzayede .olan 15 mart 931 pazar günü ıaat 14 te müeısese müdür• 
lüfüne müracaat eylemeleri. 

lstanbul Belediyesi llilniarı 

Beyoğlu belediye şubesinden: Cabi caddesi kanaliıaıyon 
intaata kapalı zarf uıulile milnakuaya vazolunmuştur. 6 Ninn 
931 pazartesi gllnli saat 14 te ibalei katiyesi yapılacağından 
ehliyeti fenniyeıi müıpet taliplerin evrakı keıfiye ile fenni ve 
buıusi tartnanıeleri görmek üzere Daire Fen heyetine ve ihaleye 
iıtirak için de mezkiir gün ve saatte yüzde 7 ,5 teminat akçelerin· 
teılimi vezne ettirdıkten sonra Daire encümenine müracaatları 

ilin olunur. 

• Kütahya vilayetinden • 

Vilayet nafia idareaine muktezi beher kiloau 14 kurut muham
men bedelli 5650 kilo mazot, kilo ıu 40 kurut muhammen bedelli 
1500 kilo vagum, 46 kuruı bedelimuhammenli 450 kilo greı, beher 
sandıiı 106 lira muhammen bedelli 2 sandık papye alamaj, ve kilo· 
ıu 75 kurut muhammen bedelli 150 kilo üıtüpü 22 mart 931 pazar 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakaıaya konulmut• 
tur. 

Talip olanların ihalit kanunu mucebince bedeli muhammenİll 
yüzde 7,5 ğu niıpetinde depozito akçesile ve yahut teminat mektubd 
ile mezkur günde vilayet daimi encümenine müracaatları lüzumu İ" 
li.n olunur. 

r 
1 Devlet Demlryolları llanlan ~ 

Muhtelif eb'atta duble, adi bina ve vagon camları kapalı sarf• 
la münakuaya konmuıtur. Münakaaa 6 nisan 931 pazarteıi günü ı•"' 
at 15,30 da Ankarada Devlet DemiryolJarı idareıinde yapı lacı. ':tır• 

Münakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu•alr 
kat teminatlarını ayni günde ıaat (15) e kadar münakasa komiıYO"' 
nu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnameıini 3 lira mukabilinde Ankarad• 
ve Haydarpa9ada idare veznelerjnden tedarik edebilirler. 

Mes'ul Müdür Refik Ahme' 


