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Trabzondan iki şe~h Meneınene gön~eırıildi-
Son feyezan esnasınd~ Gazi Hz. Bir cinayet , bir iiillliar -

Askerlerimizin gösterdiği bi.r ci
vanmertlik Yunan meclısınde 

alkıelarla karıılandı 
M. k dd k nus .. haları niSctnda Atinada 

ısa ın musa a . 
f 

.. rası·rnıe teatı edılecek 
1usus~ı~rn~e:::~~~:-:;;::::;1.:;; 

A • uı t .. uıf- nafi ziyaretlerinde merasimi mahsusa 
.__ tına, 28 (Ana) - Hare .=..ıarın ile teati edilecektir. Gazeteler, bu me· 
-,.n M. Padatos eon fey t seleden bahsederken bu teati merasf· 
hrbl Trakyada mucip oldutu h.-rkra • minin iki hüktmt arasındaki dostane 
tan meclisi meb'usanda baJdede en, . . .. 
•adat i d b 1 nan bir tilrk ka· ve samımane mfinuebatın tezahurtine 

c varın a u u i b" ·ı t kil d ....,.. . l'akolu efradının Yunan karakolunun yen ır vesı e eş e ec~ını yazıyor· 
'°fulmak fiz~re bulunan efradını kur· lar. 
tamak hususunda gasterdiklerf civan· MECUS REiSiMiZE TELGRAF 
•ertlikten bir lisanı minnet ve şflkrabn· Atina, 28 (Ana) - Yunan meclisi 
1 Ji • eb'usan u a bahsetmiş ve mec 81 m El f meb'usanı reisi 1\1. Sofulls dünkü iç· 
1.ennatı şiddetle alkrşlamıtt~. / de · timada, Türk - Yunan itilafının taa
tron vima) gaıetesi, bu 8 ıse fn diki münasebetile Yunan meclisi na· 
t..h d rk Türk efradınrrı maneıı .. . .. se e en d' mına Turkıye B. M. Meclısı reisi Ki· 
taltif edilmesini müd:~NC;~~LARl zım Paşaya ~ektiği cevabi telgrafı oku· 
lllSAJ\IN l\IUSA9D muştur. 

Atina. 28 (Apo) - 1\fevsuk mena· , . 
L•d ıu· mata göre Türk - Yunan meb usan reısinln telgrafı 
uı en alınan ma d b" · ) y ısaJnnın musaddak nüshaları gayet ostane ır lısan a yazılmış olup 

anan m · Y ili ı· · T" k ·ıı Bafyekll ismet Paşanın ve Tevfı~ un~n m e ının ur mı etine dosta· 
Bu,tti Beyin önümüzdeki nisanda Atı· ne hıssiyatından bahsedilmektedir. 

Bir hevet 
Bu aktam 1'nkaraya 

avdet ediyor 
Maam~e vergisinin kaldırıl

.... mDmkün olmadığı tal<dirde 
tahflfi hakkında teıebbnıatta 

üze.... ,. ~ 
li.li kalarmclu 
ıeçilen bir he· 
yet bu akıam 
Ankarayı gide
cektir. 

Heyet birli
iin umumi kA
tibi Nazmi Nuri 
Bey iJe diğer 
iç fabrikat6r· 
en mürekkeptir. Numf Nuri B 

ihracat-;Oıız 

Ui.ın geceki si ... 
Dü" gece ıaa~2l ~en itibaren 

ıl.lrimizi kesil bır sıs tabakası 
kaplamıf bu yüzden vapurlar, 
hareket ' edememiştir. Bilhassa 
ıis saat 22,30 dan sonra kesafe
tini artırmııtır. Bu yüzden va-

f 1 · · ama purJar gece st er erını yap • 
mışlardır. 

r ~ 
1
,tNDE Ankara, 28 (Vakıt) - Dahiliye ve- r 

VEKİLLER HEY~ Vekiller hey· kaleti yeni bir radyo kanunu hazırladı. 
e 

1 
!nk~ra, 28 (V;kıt:darei hususuyei Bu kanun, radyo işlerini muntazam bir 

t ugun toplan 1• • şekle ifrağ edecektir 
•llayet kanununu müzakere ettı. • 

Dilencilik ve san' at ! 

-Ay aiz ikilıtdiniz mi ? 
-Hayır, efenoım, san'atımı 

terkedeoeQım i~rı erkadatımı 
lbCifttrilerimi 6Qretiyor um l 

Atkta talisizlik! 

d bir kıdtn ııvdim. 
-Hıyatım a 

0 dl ev endi. 
_ Kiminle ? 
_Benimi• L 

Konya vılAyet ma
kamını ve beledi

yesini zf yor et 
ettiler . 

Beykoz kulübünden bir sporcu 
dört muhtelif yerinden bıçak· 

lanarak öldürüldü 
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~ız bankalarında Cümhuriyet merkez bankasına hissedar kaydine başlanıyor 
[ Bir müaabaka 1 l Deniz haberleri : 1 .S a n y a t H a b e r 1 e r i 1 - - t Bu işe ıiz de tatın ! - _ 

Batan ve karaya o u . E 1 ğ 1 M h • B 1 
ran 

vapurJar _,_r u rı• u sın • an atıyor 

Dun 30C '·alip inı 
tihan edildi 

ı._ DefterdarJık merkez ve maliye şu· 
utlert · · · t' h ıçın ahnacak memurların ım ı-
llllı dün darülfünun konferans saJo· 

llund -)>ttz ~ yapılmıştır. Müsabakaya uç 
kışi girmistir. Kazananlara 1000 -'> :. . 0 ·00 kuru~ arasında maaş tahsıs e· 

dlletekt· :s 
ır . 

Aziz 
l(Al'ILDEN 18 SE~BYE MAHKO.M 

OLDU 
beıiktaşta Köyiçinde meyhaneci Va· 

Sfli Öldürmek maksadile atttğı kurşu
llQn isabetile mezeci Llızarinin ölürnü-
11.e sebep olmak. Ahmet İhsanı ve Hay
l'iYi döğmekle maznun balrk~ı Azizin 
~llhakemesi, Istanbul ağırceza mah-
eınesinde dün bitmiştir. 

Aziz, 18 sene 9 ay 11 ~iin aı'tır hap::-;e 
l'ltahkthn edilmiştir. 

ALEYHiNE BİR OTOMOBİL 
KAZASINDAr-; DOLAYI AÇILAN 

DAYA 
Istanbul ikinci hukuk mahkemesin

de dün Belçika banka<:ı alerhindeki iki 
hin r ı · · . ıra ık bır tazminat damsı rüyet 
edllmiştir. 

.. 1?26 senesinde bankanın sabık mü
clurü M. Gerson otomobilile Besiktaş-
tan geçerken· otomobil Yira .. ·er :.ı·., • 
d b

. ~ J ..,mın-

e ır _çocuga . ~arpmış, çocuk ölmüş. 

Annesı Agavnı H. da banka aleyhine 
beş sene e\'el bu davayı a~mış. l\luhte
lif safhalar ge~iren davanın dünkü 
safhasında bankanın avukatı Onnik 
Eftiyan B. şoförün l\t. Gersona men· 
sup, otomobilinde ona ait olduğunu 

söylemiş, davacı vekili Ali Şevket Bey 
~förün bankaya mensubiyeti banka
rtın maaş borduro1arınrn ibrazile sabit 
olacağını ileri sürmüstü. Mahkeme, 
hordurolarrn ibrazını kararlaştırmış-

tır, 
ÖLUMLE NE1'1CELEl"{KN CERH 
Bir müddet e,·el Şehzade .başmda 

(liilll) sineması önünde H~yrı ,-~ Ce
ltı isimlerinde iki kişi ka,•ga etmışler, 
c~ıtı kama ile bacağından yaralan~ş, 
.. . . muhakemesıne 
oJın« .. tü Hanının . 

""9 r. · hkeırıesınde 
dtin Istanbul agv ır ceza ma 

b. karar ve-
haşıanmış, şahitlerin cel ıne 
tihniştir. AK 
İNTiHAP SANDIGINl KJRM 

DAVASI k 
Beylerbeyinde intihap sandığını ı~· 

bakemesı· 
'-'akla maznun olanların mu . de 
l\e dün Oskiidar ceza mahkemesJn 

devam olunmuştur. dinlerıil-
Sahit komiser Haşim Ef · f 

.... 'dd" müda aa 
"1ıt, sonra muhakede ı ıa~ 
le karar için beş marta bırakılmıştır. 
'te karar için beş martabırakılmıştır. 

"Yarın hakkındaki tahk ıkıt 
" h' d " Yann gazetesi aley ın e ,, k 

hakikate muhalif neşriyat no -
tasından yapılan tahkikata ait 
evrak zabıtadan müddeiunıu
nıiliğ~ gönderilmittir. Mnddei 

umumilik, tetkik ediyor. _, ______ _......, 
Kupon 

VAKTin Tablo rAusebakası 
( Müstakil Remmlar Sergisi) 

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

... ·-·--·---.-----·······-······-----·-··· 
-----·----.. ····-----·····--·· 
8eftenilen tıblonun r.umsra11: 

Kara denizde fırtına durmuş va-
• d vııma başlamış-

purlar seferlenne e 
]ardır. 

Dön akşam liman idaresi~e gelen ı 
mal1lmata göre Alaca mevkıınde ka- ı 
raya oturduğunu yazdığımız Kır Za
d Ierin Tecellii Adalet vapuru tama· 
meen batmış ve parçalanmıştır. Vaup_ı· 

h
. 

1 
• makinelerinin çıkanlması ı· 

sa ıp erı . 'f 1 " . k mahline gJtmışler, taı e eı ı 
çın aza . . . 
yayan olarak şehrimıze gelmışlerdı;· ı 

DJğer karaya oturan Seres ve ' er 
fild vapurlarının bir iki gün içinde 
ımrtarılmasına intizar edilmektedir. 

Ticaret aleminde 

Pirlnç tüccarları müşkül 
bir mevkie düştüler 
Aldığımız malumata göre lı· 

tanbul belediyesi pirinçten aldığı 
oktrovayı kilo batında (20) para
ya ve beher vagonda 50 liraya 

çıkarmıthr. 
Şehrimizdeki pirinç tüccarlan 

bu vaziyet kartısında çok m!İf• 
kül bir meYkie düımüşler ve dün 
akşam müstehcel bir telgrafla 
Dahiliye vekaletine müracaat. 
ederek resmin indirilmesin• rica 

etmitlerdir. 
Dün bu hususta pirinç tüccar

iarımızdan Hamza bey demittir 

ki: 
- İstanbul belediyesinin bu 

kararı nasıl verdiğine hayret 
ediyoruz. Çünkü belediyelerin 
vazifesi tehir halkına ucuz gıda 
yedirmek ve buhranın, geçinme 
müşkülatının tahfifine çalışmak
tır. Halbuki mevadı gıdaiye 
üzerine yapılacak böyle zamlar 
fiyatları yükseltecek ve hayat 

pahdhhğı artacaktır. 
Yok eğer belediye bu ıuretle · 

kendisine bir varidat arıyor, 
onun için zam yapıyorsa varida
tı bu suretle değil kendinin bir 
sürü lüzumsuz masraflarından, 

. maaşlarından kısarak temin et- • 

melidir.,, 
MubayaacıJarla borsa ara-
sında ihtilaf devam ediyor 

Havadia Istanbu 1 dan 
Atinaya nasıl gider? 

Şu telgraf "l\lot Farer bu 
günkü türklerin dostluğunu 
kaybetmiştir.,, başlığı altında 
Atinada çıkan Eleftros ti
pos gazetesinde çıkmıştır: 
"Beyoğlu, 24 şubat (muhabi

rimizden) - Bugün, lstanbnl 
belediye dairesi önünde gü
rültülü hadiseler vukubulmuı; 
tur. Türk muhibbi Klot Fare· 
rin takdirkarları, aleyhinde 
yazı yazan belediye meclisi 
azasından ve vakıt gazetesi 
baş muharriri Sadri Etem Be· 
ye sui muamele etmişlerdir.,, 

Bu haberin neresini düzel· 
telim, üç kelimelik havadiste 
sayr1abilecek kadar yanlış var 
aşağıdan yukarıya doğru göze 
görünenleri işaret edelim. 
Telgraf: 

1 - Sui muarnele etmişler 
diyor. Halbuki tecavüz eden 
bir kişidir. 

2 - Belediye azasmdan va
kıt gazetesi baş muharriri 
Sadri Etem beyjn tecavüze 
uğradığını söyJiyor. Sadri E· 
tem B. belediye azası değildir 
tecavüze uğrıyan tahrir müdü 
rü Refik Ahmet Beydir. i 

3 - Klot Fererin muhiple
rinden bahsediyor ortada mn 
bipleri filan yoktur. · 

4 - Belediye önünde gü
rültülü hadiseler olmuştur di· 
yor. Halbuki hadise belediye 
dairesinde olrnuştur. Gürültü 
de çıkmamıştır. 

Bir haberin ıstanbuldan 
Atinaya gidinciye kadar şek
lini şemaUni nasıl değiştirdi
ğine. Yunanlı arkadaşın Be!
oğlu muhabirinin havadis bıl
dirmekteki isabetine siz de 
şaşın ... 

Biz de ıaıalım! 

Brüksel konferansı - Fran•ız tiyatrosunda aukut
Bir mukayese - Bu hafta oynanacak yeni bir piyes 

Brüksel Darülfünunu edebiyat En ziyade nazarı dikkatimi 
ve felsefe fUbesi himayesinde celbeden şey, Komedi Franse-
Belçikada tiyatronun mebadiıi zin yeni san'at cereyanlarına es· 
hakkında 13 konferans tertip 

1 
kiden olduğu gibi, muhalif olmak 

edilmiştir. Bu şöyle dursun , 
konferanlardan kapılarını dört 
6 ıncısı Türk açmaııdır. Me-
Halk tiyatrosu seJA <(La Bruy» 
hakkında idi. iıimli piyesin 
Profeıör Briktö gerek dekor, 
tarafından ve- gerek mobile , 
rilmit olan kon- gerek sahneye 
feransın metnini konutu tama-
22 Şubat nliı- mile en ıon 
hamızda yazdık. cereyamn tar-

Kenferansa it· zında idi. Bu 
tirak etmek ve da gösteriyor ki 
profesör BriktlS Fransız tiyatro-
ile tanıtmak sunun bugilnkn 
üzre Belçikaya sukutuna ıebep 
gitmit olan Da- olan an'ana pe-
rülbedayi reji- restlik arbk il· 
s6rü Ertuğrul Er tuirul MuJuln 8. ili etmit ve ye-
Muhain B. konferansta hazır bu- niye doğru meyletmek lüzumu 
lunduktan ıonra lıtaubula avdet en muhafaıaklr bir mDeasese 
etti. intibalarını t6yle anlabyor: olan Komedi Frannzin zihniye-

- Konferans heyeti umumi- tine bile kendisi kabul ettirmit-
yesi itibarile bizim için çok iıti- tir. 

fadeli olmuı, Ye Türk tiyatroıunu Beni bu ıeyahatimde en ziya• 
ilk gününden bugUne kadar ta- de memnun eden ıey, hiçte Av· 
nıtarak Avrupa milletleri san'at- rupah meslekdaşları gibi ıarait 
lan arasına airmesine ıebep ol- içinde yetişmemiş ve bugün de 
muttur. Profeı6r Briktö uzun bulunmıyall san'atklrlarımızın, 
müddet Türkiye ve İranda tiyat- hemen her hafta bir piyes çıkar• 
royu tetkik etmit aahibi salibi- mak mecburiyetinde olmalanna 
yet Avrupa · müstetriklerinden 
biridir. Hakkımızda yalnız tiyat- rağmen Avrupalı sanatklrlar de-

raber ayrıca alakadar makam- ro sınıf deiil um'umiye~ itibarile recesinde muvaffak oluşlarıdır. 
lara bildirdik. !'fakında borsa kullandıjı. liJ.J.O. T.~kiy~ Jcbiode Hlillea olarak ıunu da ~v_. 
işlerinde büyük dejiıiklikler ol- büyük bir 1amimiyet havHı ~deyim ki Franaada gördüğüm 
masını bekliyoruz. uyandırmıf olmakla kendilinc yenilikler, bundan bet aene evel 

Di§-er taraftan Borsa idare burada teıekkOrO bir borç bi- Moıkovada tatbik edilenlerin fe-
heyeti azaları da ıunları ıöyle- lirim. na bir kopyeıinden baıka bir 
mekektedirler: _ Brllkselden doğru buraya ıey de§-ildir. insan ancak b6yle 

- Mub~yaacılar resmen bize mı reldiniz? bir mukayese fırsatını elde et-
müracaat ederek bir talepte _ Hayır, Pariıe geçip ora ti· tikten sonra Ruı tiyatroıunun 
bulunmamışlardır. Serdedilen yatrolarını tetkik ettim. Umu- kıymet ve yüksekliğini bir kere 
fikirlerde kanuni ıekilde tesbit miyet itibarile söyliyebilirim ki daha anlamıı bulunuyor • ., 

Ticaret borsası mubayaacılar d z E 1 M h . e iimemittir. aten alıcı ile buaünkü Franıız tiyatrosu eski· rtuğru u sin B. Pariate 
birligv ile, borsanm idare heyetı 6 k d f d sahcı arasında tavassut eden sine ve &teki milletler tiyatro- ome i ranıez mü Orü M. Emil 
arasındaki ihtiJAf bitmemittir. F b ' · b 

ihtilifm halli ve şikayetlerin aimaarlardır. Simsarlar arasında farına nispetle sukut etmittir. a r i zıyaret etmit ve u auret-
madde madde tesbiti için muba- Türk olmıyanlar da bulunabilir. Tabii bundan yeni cereyanları le mumaileyhe geçen seneki lıtan .. 
yaacılar bugün fevkalade bir Eğer it yalınız bunlara kalsa idare eden Jak Koponm otifleri, bulu ziyaretini de iade etmiıtir. 
içtima yapacaklaralır. Mubayaa· Türk mubayaacılar aradaki mu- Bati, Dillen Pitoef, Şuve gibileri Ertuğrul Muhsin B. bu seyaha-
cılar birliti reisi Nuri B. ihtilafı ameleyi acaba temamen ifa ede- müstesnadır. Gördüğüm 24 pi- tinden bize bir de adapte piyeı 
doğuran sebepler hakkında şöyle bilirler mi?,. yesten ekıeriai vakıa Fransızdı. getiriyor. ismi " Maskaralar • 
diyor: Milli seneyi sergisine hazırltk Fakat iyi piyeı olarak gördük- olan bu piyesi Artuğrul Muhsin 

Bizim ıikiyetimi;; borsa ni· Ankara ikinci milli sanayi H:,. terimin hemen hepıi İngiliz, Rus, Bey bu hafta bizzat oynaya• 
zamnamesinin iyi tatbik edilme- gisi 9 nisanda açılacak ve 24 nisan Yahudi piyeslerinden tercüme cakbr. 

mesindendir. Bilhassa simsarlar akıamı kapanacaktır. Serginin olanları idi. Ja. 
arasında, kat'iyyen TUrk olmıyan- tertip ve tanzimi ile utratan ...... S;bbfy~·;i;·;........................................... Maarifte; __ .. • .. __ 

]ar bulunmamalıdır. Halbuki ba· Milli ikbsat ve tasarruf cemiyeti TlFO AŞISI - Lise müdürleri 
zdarı bizim borsada İf yapamı- bu hususta bir talimatname hazır· Bir müddet evel şehrimizde görülen Şehrimizdeki lise ve orta mektep 
yacağımlZI iddia ediyor ve Ttirk hyarak müe11esata göndermiştir. tifo vak'aları üıerine ciddi tedbirler müdürlel'i çarşamba günii maarif ema· 
mubayaacılarandan ab.cı ve satıcı Talimatnamede zikredildimne alınını ve hastalığın ilerlemesine mey- netinde toplanarak mesleki hasbuhal-

f 
d o· ş . . .. !erde bulunacaklardır. 

arasmda bir rol i a e emiyece• göre ıergide yalnız yerli mamu- dan verilmemıştır. Dun tıp talebe ynr- HEYBELİ DENiZ LlSESlNDE 
ğine dair bir zihniyet taııyörlar. lit ve mahsulitımız teşhir edi- dundaki talebeye de tifo aşısı yapıl· ll\11'1HANLAR 
Bu garip zihniyete acımakla be- lecek, serbest satıı yapılacaktır. mıştır. Heybelideki deniz lisesinin ıı inel 

•••••••••••••n••••••81• 111••1 •••11111••1 ••1 ••1 •••1 ••••••••1 •••
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1 ••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••n•••••••••• smıf mezuni) et imtihanlarına martın 

(Çizgilerle fikirler : Me_s_u_t_i_n_s_a_n __ k_ı_·m __ d_ir_._? __ J !~!:~ie~:~:k:i:~ıanacak n bir harta 
ı ___ Bu imtihanlarda maarif ,-ekaleti na-

~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ mına buluna~k~anmümen·WMma 

~~~~ .. ~ ;~;~i;,maneti tarafından tayin edilmiş-
~ ~ ~U1'Çl<~ LER HAZIRLANIYOR 

Lıse n orta mektepler bilkelerini 
hu~rhyarak maarif emanetine gönder · 
mege başlanuşlarrlıl'. Bunlar tamaın
lanınca ·\'ekaletc ıri i nde rileceklerdir. 

d' adamla· 
Hayat yolunda ken ı 

hayat şahıkalarına kendi az.mile 

çıkan 

ve kazandıR-ı muvaffakıyetleri ya· 
şıyan adam mesut olur. 

Tahrır nıudürünıüzün 
yarası n1uavene edildi 
Tecavüze uğrıyan gazete . . t ı... . .. mızın an-

rır ~ud~rü Refik Ahmet Beyin gözün· 
dekı cerıha, dün adliye doktoru Hik· 
met B. tarafından muayene edilmi~tı·· 
Adi' :. •. 

.. ı~·e doktoru , ken<füdni perşembe ııQ.. 
nu bn daha muu~ ene edecektir. 

------------~;:;ıı rile yürüyen, 



? 

1 
Gazeteci olayım derken .. 

Gülünecek tev 
Ailenin birisinde küçük bir köylü 

çocuğu evlathk olarak istihdam edili· 
yordu. Bir akşam misafir salonundan 

San1 atkirın cnditesi 

Şen ve gürbüz bir sinema san'atkıirı - Haa.. demek ki sinemacılıktan çı- zil çalarak bu çocutu çağırdılar. Ç 
olan "Lui Volhaym,. ölmüş... karmışlar. o da hayatını gazeteci ola· cuk yukanya gitti ve gülmeden katıla 

Öyle aşın derecede sinema merak- rak kazanmağa karar vermiş... rak mutfağa indi. Ahçı sordu: 
im olnflldığım için böyle bir adamca- Meraklı doet başını salladı: - Oğlum, neye gUIOyorsun öyle? 
lmm öltimilne göz yaşı dökecek deği- - Yok efendim, anlamadın, sinema - Nasıl gUlmiyeyim, yukarda sa 

Yalnız bir sinema meraklısının d k"ld".&.ı tecn:.ı. . diğ" n· tonda tam on iki kişi var. Birisi susa 
. an çe 1 1&•• gaze .. e gır 1 1 an mış. içlerinden hiçbirisi kalkıp bir bar 

ha iltimü anlatııı merakımı celbettı: yok Gazetedlik rol8 yapacakmıt v d k · te zil lı ta &.. .. . , • a su vermemış ça p aşa •• 
- Açlıimdan olmüş. bunun için de za110aması icap etmiş. dan beni çafırmışlar-
- Ya, dedim, sinema san'atkarları zayıflamak için ... rhlz başlamış. Ni BUGU NEYE YARAR? 

ipa d8nyanın en müreffeh adamları, hayet bu perhize dayanamamış. Öl llkmekteplerden birisinde muallim 
kler, onlar da bizimle bir halli, Tır- mUş... küçük ve zeki bir talebeye sordu 

mı oldular? diye sordum. Aciama acıdım ve: - Oğlum, teaeereyi ocata koyduk 
O, 7eni bir sinema merakl1&1, yahut _ Aradaki farka bak, dedi b • tan bir müddet 10nra içindeki sa kay 

badi anlattıklarını dinliyecek bir kim d dam teei __ m, ara namağa ve kapağını kaldınnanız iç 
• baldafundan memnun. anlatıyor- a a gue vaunca az yemeğ den balalar çıkmala başlar. Ba b 

ve binnetiee za)'lflamaia bqlar, ora- ne i§lere yarar, bilir •isilt? 
Skflnti kestim: da daha ite batlama.dan demek- Talebe: 
- Efendim gazetecilik edecekmiş.- ~ j,._ - Bilirim efendim. R•-m - D090nOJOrum ıoabı fU ayıkkablları tıbın mı 

- Peki öyle,_ söyle neye yarar? Japtaraım, yokaa 9orabınıı,1 9ivi mi vurduraım iyi olu•? 

] 

- Annem onunla babamın mektap-._ııiııml _____________ ..._ ________ ....;. _____ __, 

Ş E N F 1 K I:> A L A
4 

C> J•amu açu ef .... ? u kJ H d k ı ··~ ~ ~ çocucuN suALI za aıınca . ~va a a an JOI\ 
---------------------------~~~™~~~~~~~: W~~™~U~ Bilakis Son talimat lardan birisinfn btittin eski o:yaneak- Erkek - Ah benim dd sevgilim. ar dütlerden sonra nihayet tayyare ile 

Bakkal, dfiklinında itile, gUcü ile Bfitfin eşyalannı alıp oteli terket- lan, elbiseleri kttçtile verilir, o nret· tık ayrılıyoruz. Hem de ben uzak, pek kısa bir gezinti yapma~a karar vereli· 
pıet ıneşgul bir halde idi. Bir aralık le avutular, idare edilirdi. Bir glll! bu uzak bir seyahate çıkıyorum. Beni en ler. Tam tayyareye bınerlerken içle-
,.. tarafa dofru baktı ve orada bir meğe hazırlanan •rlfln ve glzel bir klçttk çocuk sordu: .21f.1ade •titeeuir eden bir endife var .. rinden bfr tanesi tayyaredye: 
peatun çikolatalara haris bir nazarla genç kızı otel bpıamna son olarak _ Anne aiabeyim öldüğii zaman kal' Acaba ben uzaklarda iken beni -.mek - Aman oğlum dedi, bizi saj l&llm 
ı.ktıimı gördü. şu talimatı verdi: nsını bana mı verecekler? te devam edecek misin? diye dtişiinU- geri getireceğine söz ,·eriyor muısua? 

s.Jendi: . _ Eter uzun boyl• ince brjıkh bir Gıpta . . yorum. Tayyareci koca kanya .şu cevabı nr· 

H . . ' - Karınızı hen Uz tanımak şerefiler Kadın - Bu da sual mi iki gözüm? di: 
- ey dehkanh orada ne yapıyor- gençten adresıme mekt~p gelecek olur- Ubahi 1 d S be d ki tık be . Elbette l"d h i i .. ı . m o ama ım. en n en uza aş ça nım sana - va ı e. anım, ş ._,.d ye ka-
Çoeuk. sa onlan bana röndeı'mek zalametine - Ben sizin her halinize gıpte ede- kartı olan muhabbetim daha ziyade ar dar tayyareme aldığım insanlardan hl~ 

• girifmeyiab ı rial- • · tar- birisini havada bırakmadım. 
- Hl~! dedL - ~.... - ~ 3-2 2-2 .. aws~ 6-t _,1-~- -'-'-"""" '-' .. • 
- Nuıl hiç? Bana öyle geliyor ki _ .. ......,. __ _ 

Tramvayda lılr iki çikolata almata çah111ornn ! 
Çocuk f Pni ~erek eev~p verdi: 
- Hayır bakkal efendi, bilakis al

mamala 11fraşıyorum. 

Hayret 
Baloda: 

KADIN vermek 

1 Tlrldyecle Kadın Hayab 1 
- Geçen gtin bir gençle dansedfyor 

..._ Bu genç o kadar ctlr'etkirdı 
1Jet on sözden sonra "sizi öpmek ne 
lıaJıtiyarlık olur,, dedi. 

- Hayret! 
kadınlarına ıztırap Kütahya 

veren 

Her hangi bir kadın meselesi 
oldu muydu, ıazete aütunlannda 
onun ya dit gıcırbıı veyahut bu· 
nun diier bir ifadesi olan isti· 
fbamlı ılilliılerle karıı karııya 
ıeliyoruz. - Sonra gazinonun bahçesine çık dertler ... 

tik. Yaptıtı hata11 anlamıı olacak ki 
.. *8 bir daha ajzına almadı. 

- Hayret? 

Kusura bakmamıştır ! 
Geee.ini içki ve sefahatle geçirerek 

iri "UJku uyuyamıyan bir mağaza me
mD'll ertesi gilntl kendisini sören bl 
....... a: 

- Din akpm pek berbat reçti, hl~ 
wıaıamadım.. onun için bugün i§lme 
.. emeJinee telefone et ım. "Patrona 
~ yiniz, hasta yatıyorum, işime ge
Jemb ·m ! Kusuruma bakmasınlar,, 
•ilim. Bilmem patron kızmıt mıdır 
._.,.,. mıdır? dedL 

Arbdqı: 

- Kısmadığı muhakkaktır! Diye 
eınap verdi. Kütahya muhahlrfmla ibaan Etem H. 

Beriki eevinçle sordu: 
- Nereden biliyorsun? 

KadJJı bqatı derinee bizde etleace 
çay, müsamere gibi 197Jer hatıra gelir. 

- Bilhuniyecek neresi var, bugün Fakat biz ba •&tanda bö:yle ,eylerden 
amm da ondan! delil, Anadolan1111 bir kltMfndeki hem 

Fena gülüş ! tfrelerimfzln bazı dertlerini, bazı ihtl-
dLa 

8 
... ad d yaçlarını burada menuubahls edeee-

.-a "' aı arasın a: flz. 
..., Artık seni Melahatla berabe~ gir· Kfltahya (V AKIT) _ Kfltahya ki1' 

Si•b1111m. Ne oldu, aranızdan bır ka· terinin kadınlan erkeL p ı ı a wı mi geçti? ·a ya ı ı ren ı o-
muzlu uzun ldrplkU, derin bakıtlı ve 

- Bırak pmu, ondan vazgeçtim. dik sözltldlrler. 

- N~ dostum? İyi ata biner, iyi •Uil k1lllanma8111ı 
- Azizim, öyle berbat bir gültitU bilirler. Bir şeyden 11ımuıar. Bir za. 

~ki talıa.mmtll etmenin tmkim yok. mantar Yunanlılar onlann eaıaret ve 
- l'akat ben bu kadar müddet zar kudreti kartısında hayretten hayrete 

lmcla onan fena gülfltU oldujuna far· diltmüşlerdL 
We.ecif m. 

Tıpla erkek Jibi çalıprlar çifte ri· 
- Bfr izdivaç teklifinde bulansay- derler dağa giderler. Yüz okkalık but 

.. ılrtirdtln. day çavallannı arkalarında detirme-

Talakın değeri ne kadar taşırlar. Zahirelerini şehirde 
- Camın bul mahkeme hlkimleri satmak için bir stinllik yolu yaimur, 
priptir: BakUl bir talik bir nikah çamur, soğuk demezler, ytirlrler. Kız. 

• pılı fazlıya maloh;;ror. pn gtinet altında alana çıkarlar. Onla 
- 117, tleter de ondan ı ra en slç ıelen ba 7ellla itidir. Çtiütl 

bufdaylann arasından diken ayıkla· 
mak çok zordur. Avuçlan parçalanır 

delik deşik bir hale gelir. 
Ekserisi yirmi yapna gelinceye ka

dar tiç çocuk anası olmoılardır. Çocuk
ların çoiu tarlalarda ebesiz doiar. 
Hayatının uzun zamanlannı tarlada, 
çalqmada geçiren •a anaların pCÜla 

lstanbul ıebir mecliaiade bir 
kadın azanın ileriye ı0rdlii6 bir 
fikir de b&yle oldu, ıu a6yledi, 
bu 16yledi, mahiyeti hakikiyesini 
kaybetti. 

O hanım demit. anlatmak iste· 
mitti ki: 

rma bl'fl ıönUllerlnd• tafıdıklan tef Tramvaylar IOzumundan fazla 
kat pek derindir. kalaba•ıktır Ye bu kalabalık ara• 

Kltahya ·ye kly kadmlan kıt gece 
Jerlni toplu bir l)alde güle oy:mya geçi 
rirler. Aralannda ıtızel çalgı ve tef 
~ kqtkla pyet tyi zeybek oyıuyan 
lar vardır. İçten gelen yanık aulerle 
tUrkiler, destanlar söylerler. Çok tat-
lı masal anlatırlar, Yedi lşıklann kt· 
taplan hep ezberlerlndedir. Fakat bu 
Anadolu kadınlarının bUyUk bir derdi 
vardır: Hastalık. Çota kemik veremi· 
dir parmaklanndan, bel kemiklerinden 
mfitemadiyen cerahat sıl&ll, etleri Uy 
me liyme olan biçarelere tesadlif et. 
tim, dertlerini din)ediın. 

Bunlar arasında frengi de fena. tala 
ribat yap1Yor • 

Bunun inine seçmek bu masum, za. 

11nda bazı erkekler, kadına kar• 

ıı ıasterilmeai llzım gelen - bllr· 
met değil - aleJide nezaket ve 
terbiyeyi ıöıtereaiyorlar. Bunlar 
iç:n bir yer ayırmak mı, yoksa 

baıka bir tedbir mi almak Ji
zımdır, teYe.slU edilsin! içinde 
tramvaylann lnzumundan fazla 
kala.balak oldupnu da tenkit 
eden bu teklifin mana ve ma· 
hiyeti ya anlaıılmıyarak, yahut 
ta kaaten &rtbaı edilerek: 

- Medeni bir ıehirde tramvay• 
larda kadınla erkek yeri ayrıl
maz 1 denildi. 

vallı insanlan kurtarmak lizımdır. Bu mtlnakqadan sonra s6z 
Sıhhiye ffklleti bu itle çok dikkat. aldJ, yllrildll: 

le mega) olmalıdır. Kabil olan feda- Geçen gtın bir gazeteci, er· 
klrlıfı yapmalıdır. Hiç olmaua hafta keklere hitaben " Medeni bir 
da Uç gün köylere sıhhiye memuru ıön tehirdeyİL Sakın tramvayda ka
dermeli o memurlann, yol paralannı dmlara yer vermeyiniz!,, diyor, 
ve istirahatlerini temin etmelidirler. bu nretle anbalarda zaten yol
Köyltl kiytlnden llekiz saat ilerdekl ka ıuz muamele g6ren kadınlarla 
zaya kadar haftada Uç gün delil ayda alay ediyordu • 
bir gtin bile gidemez. Çtlnkli o bir gtln !!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kaybedene bir senelik iti alt llst olur. parken bir taraftan da kiyi Un ün kafa
Onan için senenin btltün gtinleri hesap sını da işlemelidir. Ona bu hastalığın 
tadır. fenalıklarını ve nasıl korunmalan la-

Bu taraf her halde dtlştlntllmelidlr. mmıelditini onlann anlıyacağı lair şe 
Ayni zamanda 81hhb'• memaru iiae J& kilde anlatmalıdır. 

yer. 
meselesi 

Evet, efendiler, tramYaylarda 
kadınlara yer vermeyiniz. E•et, 
hanımlar tramvaylarda ılte er· 
kekluin verdikleri yere oturmll· 
yınız. 

Çünkii birçok müşahedelerle 
aörmütOzdOr ki lstanbul tramn· 
yında kadına yer veren mele. 
pek haspl hareket etmemekte• 
dir. Çok defa yatlı ve yorgun 

bir kadını ayakta bırakarak, 
genç ve tuh bir kadın yolçaya 
yer verenler olmuttur • 

Vaziyet ba merkezde iken 
bAIA bunu kadına kartı g&ıteril-

miş büyllk bir fedakirbk iaıit 
gibi göstermek ve haddi zallnda 

yerine getirilmemit o!an bir ne· 
zaket ve hürmet bartketini ka
dınların başına kakmak ayıp ve 
çirkindir. 

Bu meseleyi yalnız bizim mem-
lekete basretmiyorum. Erlrelc, dGn-
yanın her tarafında erkektir. Ve 
bu sebepledir ki Viyenada harp

ten evYel teıekkUI etmit bir ka
dm cemiyeti mensupları, erkek• 

lerin böyle ıun'i ve cali nezaket 
ve bllrmetlerini ıiddetle reddet• 
mektedırler. 

Biz erkekten l6tuf ve atıfet 
istemiyoruz. Htirmet, nesakel fa 

veya bu iatemiyoruz.Buı erkelıler-
den basit abl&k ve teıbj1e lcai· 
delerine ria,et etmelerini illiyo
ruz. 

Halbuki bahis, kasten '1aqka 
mecraya dökOlmGş, erkek bu 
vesile ile • do· ma oldatu ıibi • 
11tikbalde kendisinin korbaç bir 
rakibi olan kadına la8CQ9 etmit
tir. Bu, bavle olma.....,..,. 

Saıül.e 'Matltlca 

... 



lllkAye aa .. bals•• 

Ncrimenin 
1 Gençlik .......... 1 
Yeni bir gen( kulübü 

Gençler 
-- diyorlarkl: 

GE ~LIK ANKETi 

soruyoruz • 
Tek haşına mı yaşamak istersiniz yoksa cemi

yet halinde mi, sebeplerini sclyleyiniz 

..... ·--·-·· 



Jlllph~m hlkauelerden · \ 

DALGA 
Hareketlerimizden hiçbir za

man mes'ul değiliz. Onlann se
bepleri mazidedir. Bir eser şah
sın değil, hepimizin, ecdadımızın
dır. Benim yüzüm, ötekınin sesi, 
uzaktakinin hayali sende akisler 
uyandmr. Asırlar1n insanlarla 
AJlllZ daEalar zarbedilmiş ha· 
diıeleri belki senin vuracağın 
bir tokalı hazırlamak içindi? Ne 
için? Belki senden bin asır sonra 
relecek olanın tam ve büyük 
bir hareketini dişilemek için. 

Y afamanm her an tekerrür 
eden mucizesini un!.ltmıyalım. 
Bizim için kurtuluş bunu anla
madadır. Kim olduğunu bil! 

• 
Beni deniz tutar. Denize mu· 

kavemetsi:diğim uzviyetimin bo· 
zalduğundan ziyade asabi ciha .. 
zımın bozukluğundandır. 

.Afajı indim. · 

Kamaramın penceresinin yu
••lağı, donuk gak yüzüne açık 
bir kör gözü gibi. Deniz gittik
~ azıyor. Sallantı. Bir aralık 
kir pencere, ıö:ıümün alt ka
pağını kapar gibi oldu, açb, 
kapadı. 

Ben, yatakta, sinirl~rimi din
lendirmek için hareket yetmc
miye çahfıyorum, fakat bu, on
lan geriyor. f çimde kalkıp do
laımak iç;n şiddetli bir istek var. 
Sanki bütun havadaki elektrik 
benden geçiyor; fırt.naya karşı 
bir kedi gibi ve onun kadar 
hırçınım. 

Kamaradan sallanarak çıktım, 
bir köşeye yığıldım. Kafam ba-

eaklanmm arasında. Yetil olduğu
n11 zannettiğim bir köpük avurt· 
lanmı alevliyor. Sintine kokusu. 
Ditlerimin arasında lastik çiğ
nentileri Yar gibi. 

Önünde yığıldığım kamarada 
su gibi ince bir kız var. Üç 
gtindllr! gemide yalnız onu g6-

rüyordum. Nasıl olduğunu tarif 
edemem. Fakat muhakkak tam
dık bir İima. Beyhude kafamı 

ıaektebinden Meliha Zihni H, 7 - Ka~ 
«lillide Mübeccel Daha H, 8 - Erenkö
yünde Yahya Beyin köşkünde Nihat 
B, 9 - Kadıköy Yeldeğirmeninde Alil 
ettin B, 10 - Göztepe Kayışdağı. cad
iesinde lbrahim B,. 

KiTAP KAZANANLAR 
1 - Kuzguncukta Matmazel Dora, 

2 - Vefa orta mektep 413 Fikret Bey, 
1 - Maltepe aske-ri lisesi 288.'l Osman 
B, 4 - İstanbul erkek lisesi Mustafa 
Kenan B, !) - Yefa orta mektep ıo~ 
Kenan B, 6 - Gelenbevi orta mektep 
222 Faruk B, 7 - B. A. T memurların 
dan Reşat B, 8 - Erkek ameli hayattan 
229 lsmail B, 9 - Halıcıoğlu 187.ı 
M. Recep B, 10 - Yenikapı No. tlG 
Mehmet B, 

ÇAY KAZANANLAR 
1 - Erenköy Hamam sokak No 73 

Kenan B, 2 - De,•Jet matbaasında ifa· 
un Mübeccel B, 3 - Galatasaray lise
si 644 Hamza Murat B, 4 - Erenköy 
kız lisesi Nihal Hamit H, :> - Gelenbe 
'fi orta mektep Numara 8 Ce1a1 Şefik 
B, G - Laleli numara 7 Hasan Kemal 
B, '1- Divanyolu numara 11 Nasip Şey 
ti H, 8 - Maltepe No 4 Fikret B, 9 -
llerdivenköy i1kmektep Nusret B, 101 
- Istanbul K. L. Neriman Cevat H. 
ıı· - Davutpaşa ilkmektepten Orhan! 
Zihni B, 12 - Boyacıköyünde Mehmet 
Kemal B, 13 - Tatavla istasyon civa-

1 

rmda numara 20 Ali B, 14 - Küçükpa· 
nrda İbrahim B, 15 - Rumelihisarın 
'1'a iskele civannda Nurettin B. 

Diğer halledenler birer kut postal 
11nzanmı~lardır. 

~~: jJJar .Adil 
yoruyor, bulamıyorum. Bu kUçUk 
vücutt• bllyUk bir hatmet var. 
O, yalnız kokuıu ile anlatılan 
bir şey. Yalnız bu uunutma 
beni,,, "bir gece,. gibi zOppe 
isimli bir llvanta kokusu değil, 
Bu, ne bileyim ben bir nubaı 
şevki, genç memeli taze bir ıö
ğüs, sabun ve ter kokulu birıcy. 
Bir kelime ile o, ilk büluga er• 
diğim gece ~liyada g6rd6ğüm 
kadın. Onun kamuasınm ~nUnde 
kendimden geçtim. 

~ 

içcrdcn bir ses "Kamarot,, 
diye çağırdı, biriıi yere dfifer 
gibi gürültü oldu. Bir az bek
ledim. Kimse gelmeyince içeri 
girdim. Kız yere dii1mlif1 yatı· 
yordu. Omuzlarından .tutup silk· 
tim, iki ögiirtii araıında: 

- ÔlOyorum, dedi. 

iğilip, kucakladım, kaldırdım. 
O dalHkade etime bir ahtapot 
yapıımış gibi kanım çekilme;e, 
bütün bam rerilmiye bıılada. 
Asılır aibi olaluyordum. Klı 
gözlerini araladı, beni 16rdD, 
tekrar kapayarak bapm omu· 
zuma dayadı, kucağımda kOçU· 
lerek yerleşti. 

Büyilk bir tefkat duydum, ve 
bir anne gibi, onu alnından 
öpmek için baıımı iidim. Ağ· 
zım yüzünden ilerlerken ve tam 
onun yan açık, ince, ıerain du• 
dakları bıza11na günce fena 
çok fena bir kusmuk kokusu 
duydum, kaçmak istedikçe ora
ya ağzım yaklaıb. dqlerim onun 
dudaklarını kanattı. Kollarımdaki 
abt,apot lüzucetli .Ucut boy)u 
boyuna tiıe geçirilmif gibi 
devrildi. - Bu dakikada katilin 
hırsını ne kadar anlıyorum -
Dudaklannı bırakbm, boynu· 
nun kulağına birleıtiği yerde 
saçlarının g61gelediği man da
mann üıtilnO 111rdım. Bir nefes 
kulaiıma fıaladı : 

- Seni, bekliyordum. 
O zaman birdenbire ıözlerimden 

bir perdeçekildi Ye gcJrd•m: 
Kendimi. onunla, yeni , • adıl· 

mıı bir dünyada, maatodont ve 
megateryomlan11 ebleh bakıtlan 
albnda ilk muanakayı yaparken 
gördüm. 

• 
Rıhbmda kardqim bui beldi· 

yordu. Kına arkuınclıD merdi· 
venleri inerken, ona son dua 
olarak bakıyordum. Kardqim de 
onu g6rmfitlü, ve ıiddetli bir 
alaka ile bakıyordu. Sonra, g&z
leri doldu. Bana dandth 

- Ağabey, dedi, ıu kadm 
rahmetli annemiıc ne kadar 
bcnıivor. 

Piya.ada . ........,_,. 

Tüt ün vazı yeti 
Harici ticaret ofiıi buııdao 

sonra ihracat mallarımıı hakkın
da bugün tetebbOler netrederek 
piyasaları tenvir edecektir. Bu 
cümleden olarak ofisten dün til· 
tün vaziyeti hakkmda 'u maltl
mat verilmiştir: 

Tunus tütiln rejisi memleketi· 
mizden 60 bin kilo Anadolu tQ-. 

tUoünU azami 14 franktan ve 60 
bin kilo İzmir tütününü uamt 
12 franktan mOnakasaya koy· 
muştur. NOmuneler ve teklif 
mektupları en ıeç 25 niHn 931 

VAK 1 T 
lstanbul Ankara cad

desi VAKiT Vurdu 
Telefon' (d.ıre 11.4'3:'0: Y.1r. ı l~le rl ?.43;- f 

1 Mart p4zar .OS1 

Şavval 

1349 
lu geoeki Ay 

Verem a9ısında cevap!ar : 5 ~I 
Bizzat kaş finin yardımHe 1etebbü ettiğ•m 

bir aşının Türki vede ilk defa tat bild 
şerefini bana çok mu görüyorlar ? 

Doktor Fuat Sabit Bey ceı·aplarına mekten ba~ka bir şeye yaramaz. 
devam ediyor: Doktor Tevfik ı~mail Yerem hayvanlardaki tatbikat vt 
Beyin cevaplarının ilmi bir münakaşa muYaffakıyetıer. 
nın esas şartlarından olan şerin kan-- Tevfik Bey Hamburg civarındaki 
1ılıktan mahrum olduğunu görüyorum. Şitellingen hayYanat bah~esindeld 
Muhterem muhalifim (affekt) inden maymunlar üzerinde baytar WiJliesin 
müteessir o1muşa benziyor. Tevfik Bey tecrübelerini Kloz isminde bir diğer 

Go"'1ın aoıuıu: 6.36 _ ht1t*Şl • l 8.00 Türk Tr p Cemiyetinin içtimaJanna sık baytarın tetkik ettiğini - şüphesiz ka· 
devam etmediği halde benim (son sö- ğıt üzerinde - ve (gayri ilmi bir .tec· 
züm) günU bilhassa haZlrlanarak, not- rübe) telakki ederek reddettiğini ya· Namaz vakitleri 

r- •• ·, lar alarak içtimaı şereflendirmişlerdi. Zl"or. Anlaşılı'- or ki bu nokta üzerin· 
~abah 011• lkın:t t.ı.,an Ya!ı• .... " " 
ıs.t6 ıı.z7 ıu~ t7,58 19.H U9 Fakat orada benim mUdafaa sadedin- de de hakikate ulaşmak için epeyce ıığ· 

de zikrettiğim vesaik karşısında ıığrz raşmak lazım gelecek, ilerde hayvanat 
açmaddar. Beyanatım müdafaa için bahçesinde ne suretle ha)"•anlar üze-Abone ıal'tları : 

Dahili 
(50 
400 

Hıricl bana verilen zamanı tecavüz ettiği için rinde tecrübe yapıldığı ve ne neticeler 
reye müracaat sureti)e müddet temd:t alrndığını tafsilatı \"e resimlerile yaza· 
olunduğu ve söz alanların tekrar ço- cağımı ndediyorum. Şimdi muhalifi· 
ğalmıisına mebni son sözün bende ol- me n fikirleri bulandırılan karilerim<' 

1 Aylık 
3 • 
6 • 

12 .. 
llln ıartlanmız. : 

7~0 

1400 

Resmi 
Satın 10 Kş. 
Sandmt 20 .. 

K6çülc ilb ,artlanmı : 

t Defalık 

2 •• 
3 • 

.. " 
l·lO " 

800 
1450 
2700 

l-!ususr 
12.SO Kş. 

~5 " 

30 Kr. 
50 .. 

65 • 
75 • 
100 " 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
it içi• bir defa mcccanendir. 

A - 4 satın geçen ilAn"nn fazla 
saun için 5 kuruş zamolunur. 

mllSJ·d~layısil~ söz ~ermek hakk~nn~ l kısaca arzedeyim ki: .. 
bana aıt oldugu reıs tarafından ılerı Willies ve Klozun tecrübelerının 
sürülmesine ve bu gayri tabif şerait ar<t doğru olduğu şununla sabittir ki Frid· 
sında münakaşanm u1.amasına rağmen man aşısı tatbikatı yapılan ''e yüı;Jer· 
Tevfik İsmail Bey notlarile birtil\.te ce Mantelpavianeu - kürklü maymun· 
sakit kaldılar. Şimdi ilmi bir cemiye- Jarrn barındığı kayalıklarda hükünı 
tin müvacehesinde söylemedikleri şey- ~üren verem bugün tamamile söndürül 
leri matbuat sahifesinde söylemekte müştür. Fridman aşısı tatbik edilmi· 
btıil!I görmüyorlar. Belki bu da insanı, do yen hayvanlardan çok kıymetli büyü1' 
lambaçlt yollardan ?.af ere J?Öttiren ayn bir orangaton maymunu daha ya· 
bir tabfyedir. kında veremden öldüğünü Oroguaf 

Mumaileyh beyanatına şu cümleler· _ monte Fidel fakültesi profesörü 
Je başlıyorlar: "Bir ilacı evvela hekim- Vogelsang ve bahçe direktörü Zukow~· 
ler ve hatta mütehassıs hekimler öğ- ky müttefikan teyit ediyorlar. Bundan 
renir. Kabili tatbik görürse tatbik e- ba.,ka bu zatlar şimdiye kadar 3.000 
der.,, Şu ı:iimleden ne kas.it buyqrduk1a hayvan üzerinde muvaffakıyetli neti· 
mu dofrusu anlıyamadım. Bir şeyi ki- celer almışlardu-. 
mfn daha evvel öğrenmesi J!zımgelece: Baytar Holfman tarafındarı Frid· 

, .. __________ !111111 ____ ğinin kayde ve merasime tabi tutuldu- man aşısının ehil haynnlardaki ,·eren1 

ğunu yeni öğreniyorum. Yoksa acaba ,.e (vereme pek yakın olan Aktinomyco 

1 
Mart 

931 
benim hekim ve mütehassıs o1madığı- se) üzet'indeki koruyucu ve iyi edici te· 
mı mı işaret etmek istiyorlar? Belki sirine dair yapılan (anket) e yüzde al· 

BORSA kendileri böyle düşünmüyorlar fa. man baytarının verdiği cevaplar l\fün· 
kat cümlenin YaıJhşından ve kendi!e- chencr Wochcnschhrif tierarztlichc 

ı•--------------~ .. ı rinin de şimdiye kadar tashih etmedik- in 1929 uncu sene 16, 17, 18 inci p· 
--• ... •.-e•_1 ,.......,._,...,terinden· okuyanlarda öyle bir kanaat yrlarında neşredilmiştir. Bunlar aşı· 

ı lnailiz ltraaı Kr. ııos 
.. T.L. muhbltl Oolar 0,4· 

" " [•raıı!( 1 

-.. 
• • 
• • ... 
• • 

Liret 
Bctıı;ı 

Orahm 
Is. frank 

Leva 
P:lorlıı 

' • Kuron 
'' ' Slllnı 
• • Puetı 
• • Mart 
" • Zloti 
" • Penıö 

!o ı.e, Kııros 
ı Tiiıt ·ııruı Dlııar 

Çervoneç Kuruş 

Nukut · 

ı ltuııtıı Clnıılllı> 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [fl'rııısıı 
IO Llıet (fulya 
o Frank BclçlkaJ 
o Drahmi (Yanan 1 
o Frınt lfsvlçrel 
O Leva Batpr J 
1 Florin (felemeak] 

10 itanın [Çctoılovö) 
SlllDC AnstaryıJ 
J Paıeta f bpanya] 
1 RıyşmuklAlnıanyaJ 
ı Ztott Lelılstu 
ı Penaô "Macaristan 
O Ley (Rom1.nya] 

20 Dinar YugoslovyıJ 
1 Çevoneç Sev~·et 

iti 

husule geliyor. Binaenaleyh efkarı u- nın gerek iyi edici ve gerek koruyucıı 
mumiye müvacehesinde kendilerine ha- tesirlerine dair hayretbahş muvaffak•" 
fulatmağa mecburanl ki harbi umumi- yetlerle doludur. Vaktim olsaydı ''t 
de kendileri Merzifon hastanesi Iabo- kari1erde bu meselenin arbk kahalc 
ratuvarında ça1ışırlarken ben bin ya- tadı verdi hissi olmadığına kail olsa~'" 
taklı Zar hastanesi sertabibi idim. Ve dım bun1ardan mühimlerini neşreder· 
bütün harbi umumi müddetince de dim. Maamafih J:lz[m olursa yine ya· 
muhtelif hMtanelerin baş hekimliğini pacağımı söyliyerek bu bahıııi kapama· 
l'e şefliğini yaptım. Rütbem de kendi- dan, baytarlık aleminin mühim simalu· 
lerininki gibi yiizbaşr idi. Bu rütbe ile rmdan Pı-a~h baytar Caspari~sun 4~ it 
böyle ehemmiyetli vazifelerin bana veremli sığır, 4800 tavuk ve bırçok ko: 
tevdii için Amirlerimin bende bir liya~ pek, domuz ,.e saire üzeri~deki şa~ı 
kat görmeleri IazımgeJirdi. Kendileri ve vaki muvaffakıyctlerıne daır 
askerlikten çekilirken askeri trbbive- Prager arch. Terheik. aprll 1929 d:t 
smde müzakerecilik ve almanca ~u- neşriyahna Tevfik B. in nazarı dikkati· 
allimUğinde kendilerine yine ben ha- ni celbederim. Bu alakadarlarııı 
lef olmuştum ve kendileri Heybe- da nazarı dikkatine şunu arzetmej!i 
liada sanatoryumuna sertabip tityin müfit görürüm ki Togel Şimitin ya1· 
olundukları zaman da hiçbir verem mü dığma göre Alman baytart rnhafildt 
easese.smin sertifikasmı .haiz olduktan- hesap edilmiştir ki yalnız . · hayva· 
nr ıannetmiyorum. Bu vaziyette ken- natma mahsus Tühergülus .rüıündel1 
dlJerine mevkilerini çok görmüyorlar (Almanyanm s evt uğradığ1 on mf1· 
da bizzat k!şifinin yardımile tetebbU yon mark zayiat 'Fridman aşısının ~jc: 
ettiğim bir aşının Türkiyede ilk defa tematik surette tatbik edilmesile öntt 
muvaffakıyetle tetkiki şerefini mi ba- 1 alınmışhr!) 
na çok görüyorlar? Veremle meşgul Bu cümleden (Schwedet A. O.) in sl"r 
olmak için Doktor diplomalannın Hey· baytarı Biestehfeldin vakası şayanı dik 
beHada sanatoryumundan vize edilme l<attir. Bir damızlık boğa, \'ereme ya· 
si hakkında da bir kanun bilmiyorum, l{alandığından dola), kıymetini n kud· 

Arkadqrmtn mevzuu bahis ettiği retini kaybediyor ve mezbehaya gö11· 
meseleler hakkındaki mevzu kanunlar· derilmek mecburiyetinde kalınıyor· 
la ülfeti olmadığı da şu climJesinden Baytar Biesterfeldt buna Fridman a~ı· 
anlaş1Jryor. "Bu bir aşı ve bilhassa ~ı tatbik ediyor. Birkaç hafta içinde 

Altın canlı mikropla yapılmış bir a~r O· 4 kantar kazanıyor. Yine boğalık va· 
Mectdly• ::~d ~ ı (\ lursa o zaman tatbik için hekimlerin ,;ifesine bashyor Ehli hibrenin rivayet•: 

••B•ao•t•o1•·0.1 ______ 1111i_
24

•7--' kan.aati de ~ati. geım;z. Memleke_ti~ sıh ne göre !>o~amn bugünkü kıymetı 
hatı umumıyesıle alakadar salahıyet- 1200 mark ımış, 

tarihine kadar Tunuı reji idare- tar makamın buna müsaade etmesi (Sonu var) 

ıine vasıl olmuş bulunmalıdır. şarttu.,, 
Tevfik İsmail Bey bu cilmlelerile Ce~ctler~c· 

·Teklif mektupları fiyatlann 16 aşıyı hükQmete ihbar etmek, sıhhat n- KOMiSYONCULAR BUGÜN 
tı 

mayıs 1931 tarihine . kadar mu- kılletine vazifesini öğretmek istiyorlar TOPLANIYORLAR 
teber olduğu teahbüdlinü de ibti· sa beyhude yoruluyorlar. Sıhhat veka- Komisyoncular birliği ~hrimiıdeki 

leti tnemleketin sthhıttine taalluk eden komis~·onculan hup:ün umumi bir ;~ti· •a etmelidir. Tütünlerin 15 teı· vazifeyi öğrenmek için Heyheliada is· maa rağırmıshr. 
rinievvel 1931 da Tunusa vusulü tihbarat şubesine ihtiyacı yoktur. Hü- T~plantıd: bilhassa. ticaret oda·~,. 
şarttır. 19.30 ve daha evvelki kt\met serum ve aı,nlann memlekete H- .· . . . . esi 

hali i~in haiz olmaları lazrmgclen ~e- n~~ ~efa1etnam1e!eı ı t.ısdık etmem l· 
mahsuller teklif olunabfür. Kmo- raite dair bir kanun yapmıştır. Fridmn yuzunc1en komısyoncuların maruz ka 
bdan maada her türlü tütün ve koruma ve şifa aşısı da şöhret ,.e ihti dığr müskülat görüşülecek ve Esnaf 
işleme tarzı kabul olunur. Teklif sası bütün dünynnın tasdii( etti· bankasının kendilerine teshilat göster· 
mektupları müfredatlı ve tafsi- fri Laypıig hıfzıssıhha enstitü~ü mü- meyi vadettiği azaya bildirilecektir. 
lAtb olacak ve nümune olarak · ~Urü profesör Kr~:ıe tnrafJndan teker Aldığımız mahimata göre bu yii•· 

· teker kontrol edıhp müs.ı.rünileYhin . . . 
aıamt ikiıer balya gönderilecek· inumsr ve kcıntrol numara~ı taht~nda den ıssız l<~lan. yüzü mütecaviz kolll~ 
tir. Tafsilat· . almak isteyenler dünyantn dört bucağına sevi edilmekte· yoncudan ı;;ımdıye kadar ancak otuz;• 
d&rdücü vakıf handa ihracat dir. Binaenaleyh münaka~a.rı bu ,·a<lidc lıaşka yerlerden kefaletname almaf" 
ofisine müracaat" edebilirler. çürütmeğe çalışmak zaafını itiraf et- muvaffak olmu:;; cliğerleri aJamamışUI• 

.. 
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(V AKJT)ın Çocuk Sayıfası1 Mart 1931 

oanYB Çocukları Arasında 

Uçan kuflara bakın. 
Bize ne kadar vaJan. 
Bembe11ar kil~llk kuılar 
Hırçın hırçın uçarlar. 
Deltrm/.f rüzgtfrların 
OniJnde bugün, yarın 
Durma.dan uçacaklar. 
Dama yığılacaklar • 

• • * 
Hava pek donuk bakar. 
A .. Bunlar kuı değil kar. 
Haydl Clfa inelim. 
Biraz da sevinelim. 
Haydi, haydi inelim. 
Karlarla ellenellm. *. * Bahçemiz pek te glizel. 
Ognıyalım kardeı gel. 
Bak kar dolmuı her bir dam 
Yapalım kardan adam. 

* * * 
Bize bakınız bize 
Ne~· eli sesimize. 
Ellerimiz demirden 
Kar toplayıp hep birden 
Bir beyaz o.dam yaptık. 
Bir beyaz adanı yaptık. 

Ziya Vehbi 

f 
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-;:=::, -=-===M==emı==e-kett==e--==V-AKl==T -=::::::--!] 1 asarruf ve iktisadı 
Dolaba biner misiniz 1 · d l 

~:::~t:~r~ı:!!~~..=.=- seven vatan aş arın 
.__ __ hey,__ecan1_. bir ..... aft Jar. kova1J1anlar- bir nazarı dı· ı~ a tı·n e. 
Bilmem her tarafta da böyle mi? Bu vaJıyorJar. ıc;.~t düştükçe bir kaç eJ ft • 

•eae bizim Kastamonuda şeker hayra Alem oJuyori,·~ıerce halk oraya topla· 
aı çok güzel ve neşeli geçti. Şubat ve. silAh. belki ;Is te eUne dört metre U· E • t S d ğ M••d •• ı ••ğü• d • 
llilhassa cemreler mevsiminde olmamı· nıyor. Bir P~ir dtikin demiri almış n mnıye 80 ) 1 U UF U D 80. 
la ratnıen bayramda havada bir bu· z~nlutun:.-:. tutmuş köpeğin üzerine Türkiye Cümburiyeti Merkez Bankası hiue 1enedatı kayll muamelesi Emniyet Sandıiında 
lut yoktu. Hava çok ılık ilkbahar bır ucun polis efeauli bir defa aiır de 

vapıbr. 

ıün1erinden f arkaızdı. "°"°:';;,efin kafasına indirmeğe mu- V T 
Anadolunun bayramı, belki de sade mJg koldu. Bir daha \'urmak için de rı• J\ K J 10~ 

ı:e bizim Kastamonununki başka taraf· ~rlakaldırdı fakat muvazeneyi temin K •• •• k •ıl\ } 
tann bayramma benzemez. Bay~• b~- ~- .,,., .uçliik çekti. tam kaldıracajı uç u 1 an arı 
rada her aaaıf halk için bir nıvı ıelır 1~an bu sefer de köpek önünden kaça.•••• 
Ve kazan~ vesilesidir. bu :. ffpi manzarayı bir görmeli idi. • ..,. H., ,an 11.,n&ııour ~ 

lstanbuı Belediyesi ııanıarı 

lıtanbul belediyesinden: 28 Od•, 5 barakadan ibaret olan 

Koıkada papaz zade Muıtafa çelebi medrHesi 1 sene müddetle 
kiraya Yerilmek için mOzayedeye koomuıtur. Taliplerin şartnanae 
almak için bertin LeTazrm mftdftrlntone müracaatları. 24 Lira
lık moYakkat teminat makbuzile şartname ve teklif mektubuau 

m&lallrlO zarfa ko,.-ak ihale gOan olan 1-3-931 pazar ıOnG saat 
oa IMte kadar •clmelli claimiye müracaatları. 

Kastamonunun şu m~şhur Oluk bf. Yannada bir makfae bulunmadıjma o Fransızcaya aıina - Ve Ttirtec. 
ll•ını f§itmiyen hemen kımse yok ~ r kadar müteessifim ki sormayın. Sözii l"ransızcı daktilo bilir bir Hanımı ihdyaç ı 
dir. Burası bütün şehrin, ~a~ta cı'a uzatmıyayım, bir aslan da bu kadar za vardır. Galatı Ateksiyadi han No. 8·8 
bzaJann bile bayram yendır. Tek aaan. arf111da avlanabilir. kavalb kö-

Şehir merkezinden uzakçadır: ~in pelr 'bir llilfeye bilıtilüp kalınca bir~k 
ile altı meydanı bayram günlerı nişancı!. efendilerin hedefi oldu. Hem 
otomobil istasyonudur. dan de ikJ, iki buçuk metrodan-

Acele satılak hane- Kıdirpta· 
lebe yurdu karşısında 27 No. lu hane. 
S kat onbcş oda iki kuyu bir murbak 
üç bel~ iki sofa bir büyük bahçe gör· 
mek istlyenler içindeki f:lıcı Ef. ye ti· 

!iplerin limon iskelel'inde 36 No. ya miı· 

Befiktat Haafınn caddesinde 9 No. b dükkan bir seneden iç 
...,. kadar paıublda kiraya Yerilecektir. Taliplerin şartname
yi prmek için herıbn p.parlık için 4-3-931 çarfamba günfi saat 
15 e kadar LeYa11m mOdilrlOğüne müracaattan. 

Düa k,.ram namazındaa r-::rük Afrlkada aalan Hllla ~ıkacaklar 
ilki, ,...,, l'lzel, prtıfn, : •• ~ otomf)o her halde eneli buraya otnyarak u
.... :ron n tenezstlh ;: gelme beş on sul öğrenmelidirler!. 
1111 nrsa dizilirler, &'i P Jar en Talat Mümtaz 
bruea yolcu taşırlar. Kam~~ daha ~, ................... ---------

Emllkiniıi kiraya yermek -

racaıulan. -·-------
az l dilen )>ahklaru- 1 J 88 amura e k d nlı fOlaldu, çocuk Mahkeme ve lora ilAnları 
ldn§ık; erkekH a 1 ' 1 alırlal' 
1-, Mlytik k~lk 30 • 35 yo cu 

1 
. lstanhul 8 inci icra memurluğundan: 

119 toz bulatları arasından, tayyare e Bir borcun ödenmesi için tahb 
_ _,1 üı tabakalarını yar- N ~o 

ıin havada k- • ktikleri müfkU-, hacze ılının o. 1.:J 2 sosiyeta 
.._k ve Pl111ek ~~i:rı!~. Yolcuların bir 1 it al yana Volf di Montori A. gaz 
:::b~~na oyun mahallln~.e Prevetto mırkah ?1~tör makinesi 
bter bir 1a19ı tekrar ,otomobille do- 8 mart 931 tanbane müsadif 
llerl~r " lllfflerini tamamlarlar. Iı· paıar günü 6tleaden sonra saat 
ta.yon ... kalkan her otomobilde mdut ikiden itibaren Yedikule hari-
1 .. L ..._ Jtı k-macı şarkıcı \'llr ır. . d D . h dd d 
-• """" • "'Y bi ktep şarkısı cın e emır ane ca esin e sa-

llektep ~kllan Y: :re koşma veyd bık Modiano ve Basan deri fab-
alaycı ~ocu arı . 
-..malarda üzüm. rosmalarda gözüm,. rıkasında açık arttırma suretile 
diye tuttururlar. satılacağı illn olunur. 

Balık istifi gibi, toz toprak i~indc 
bu «tfsel sesleri dinlemek te ömiir de· ı~tanbııl mahkemd a~lıyc 6 ıncı hulnık 

dairesinden: 

için tram,·ıy yahut şimendüf~r yoluna 
veya vapur iskelesine yakın olanlar 
tercih edilir. 9 • l 2 ırasında müracuda 
kam ettiriniz. . ' 

I stıtnbul dördüncü Vakıfhan altkıtta 
Union Kol. 

il 111 
I• ' 

ıl,;. ·ıı: 1 
il ı' ı. ,ı ' 1 ' 

M. M . V . Satın aıma ko· 
misyonu 11Anları 

Dikim e\·i ihtiyacı için (250) metre 
.raka alameti cuha \'e kadife pazarlı· 
ğa konmuştur. ihalesi 2 mart 1931 
pazartesi günü sat 14,30 da Fındıklrd• 

heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
her gün şartnamesini okumak ve nü-

lil midir? 
Bayram yerimiz görülecek şeyler- Madam Marika tarafından munelerini görmek ve ihale saatinden e 

-.,.dir. tik bakışta bir çift davul v~ Kumkapıda tavaıi süleyman ağa vel teminatlarile heyetimizde hazır bu· ..._ ....,...iz.. ffne atanız ;yere mahallesinde orta 80kalcta 2' lunmaları. 
dUşmez. Oraaına bir toz mahşeri de del No: la hanede mukim kocaaı Pavli • • • 
nebilir- İltediğiniz - fakat Kutamo- Petro efendi aleyhine ikame Tenzili fiyatla talip zuhur eden ti( 
nulaların isted'kJeri - oyanlar ve ef· olunan adet hamur makinası 3'3'931 salı giillfl 
ıencelerin hepsi orada mevcuttur. En boıanma da•asının tah- saat 14 te Fındıklıda heyetimizde pa· 
başta dolap gelir. Dolan terazinin ke· kikatı ikmal edilerek son defa zarhkla almaealrtrr. Taliplerin prtu· 
. t!leri gibi iki l•aı ılıklı sandığın çap- olarak muameleli gıyap karara me ve kataloğunu heyetimizde girm• 
ı-azlama yekdiğerine bağlanmasından ıttihaz ve ilin~n tebliği karargir Ieri ,.e ihale saatinden evvel teminatla· 
meydana gelmiş bir ne,·i ~lıncakt~r. olduğundan tarihi ilandan itiba· riJe hazır bulunmaları. 
Kastamoauda yapıhr. Bu dort sandıga ren bir ay zarfında itiraz edil- • • • 
biçimine giire sekizden yirmiye kadar.i mediği takdirde bilcOmle vakı· Gülhane ha1taaesi için bir adet o-
rili ufaklı. sa~h. sakallı bebekler bı- dd l toglav 2 mart 931 pazartesi rünü saat atın ikrar edilmiş a o unacağı 
ner. Dolapta bir dönme beş kuruştur- yfi 15 te pa'"arlıkla Fındıklıda heyetimizde 

d.. ı ı bi .ı. bilinmek üzere ke ·yet ilan .. 
Dolaba binip onen er n rçojl§u sa- ihale edilecektir. 

bık Ve mesdut Kaya .a. ı.t.• yosmalarrdır. o1unur. 
ki ı -- 'f'lliplerln ~rtnamesini ve katalo-

Bu sene onlardan kuçu ere sıra ge · - ISTANBULDA SABUNCU ZADE ğunu heyetimizde görmeleri ve ihale 
ınedi desem caizdir. Mehmet Şaldr ve mahdqmu müesse. saatinden evel teıninatları ile hazır bu· 

. ·n bir kıl' panayırın- ürk 1 irk • B:ıyram yerını sata t anon m ş eti hıssedaran Junmaları. 
du farkı yoktur. . . heyeti umumiyesi 29 mart 931 tarihine • "' * 

Dolaptan başka, daha bı~ok ;yu: müsadif pazar rünü saat 15 te şirketin .N'-d d k" kıtaatın ihtiyacı için iti· 
lar nrdır Nişan atma. hal a a mla . Kantarcrlardaki merkezi idaresinde a- ıg le e ık -" kapah zarfla müu-

• b" -ı.. oyun ar. J l"'d . ti d ği . zumu o an e mcıa tel mrmek ve daha ır.,.,.. e " e ıç ma e ece nden nızamnamei th 1 . 1 C •• .. b eğlencelerden dahHinin ·24 üncü madd . ibi kasaya konmuştur. a esı 3t.1$31 sar 
Her bayram butun u ı esı muc nce ti ·· t Niirded ask rf tı 
L- • • · tifadeler eder er. hissedaranı kiramın gerek asaleten g nu saat l!'i e .. e e 88 • 
aayır cemıyetlerı ıs w b" ge- ı d ı _.._._ T BU i rada satrcılrgı tr rek Yekaleten hamil olduklan hisse se a ma komisyonun • yapı •~ur. &• 
L• ~n. eğlencey ve ~ hnan para o h~ nedatını yevmi içtimadan laakal 0~ liplerin şartnamesini almak ve mftaa· 
~şıye ıhale ederler 'e a k · · tmek ü t · .. . . . gün evel şirket ' 'emesine teslim etm • asaya ıştırak e zere er.una .. 
1Jr cemıyetıne kain. o e t kJ'f ı rf • h ı • t bayramda • leri ve muayyen olan gün ve saatte İf· muvakkatelerile e ı name e nı ı a e 

Kastamonulu olup a . A ti d ı mezkôl' k t ı kb . k imkAnsızdır. timada bazır bulunmaları tlan olunur. saa n en en•e om ı!l)OI& 
u aşına gıtmeme h . RUZNAME! MÜZAKERAT· vermeleri ' O .. d bavramJar e • • 

~ gun devam e .~~. .: .. tomobil ı _ Meclisi idare ,.e murakip rapor - -------
•en her gün davul gurultusu, 

0 
r il nın kıraati - D Horhuruni 

llatırt1SJ toz sıkıntısı içinde geçe ... arı ' · · • .. • . 
._ ' . . jb" bazan 2 - 1930 senesı bılinço ve karo 7.8· Belsoğ klu~u . frengi ademi iktidar 
uw 8~ gfln yetişmı}·ormuş g 1 

1 

h plannın tetkikile meclisi idare- u 
tehre . ğ gelen kö\·lüler da· rar esa tedavihınesi. Beyoğlu Tokatll\·ın \'lntnda 

para } eme e · . . . ibrası T 1 vuıu \re dolabı iki gün daha keyif ı~ın nın _ 1ga(> senesi temettüiinün tevziine Mektep sokak 35 e · ~ 152· 

Çaldınrlar ve keyiflerine bakarlar. 
3 

.... meclisi idareye mezuniyet ita- B k ortako"y k 1 k ' ı· t 
n.... i . büytik karar •"' u a şam rı ı ıya re> 
.uu bayram Kastamonu çın h d ş k' B temsille · ·· .. K 

bir huauafyeti haizdi: tik gtinfi şe • 11' _ Meclisi idare azasandan müd- sun 8 ev 1 • r~ reJasor a.ra· 
lin ta .. ....,.i d ühim bir aslan 4 . . bulan iki zatın yerine kaş. E. ,.e dram heyetı birlikte Şışli 

m '°'"'• n e m d tıerı hıtam k ti· avı yapılmı§tır. A'·lanma rok enteresan e . intihabı. gilzeli Medfhanın a ı. Facia (4) pel'· 
:s • b' yenıden aza ı· . 'd d "' emsaline nadir tesadüf edihr ır Mec ısı ı are de. Solo, varyete, ans, cambaz. 

9eYdi. Tekkealtr köprüsü başında bir --·-
köpek kendi halinde giderken muzibin h " •• 
bfrf belki şaka belki sahih. Tu·· 10·· n in i sarı umum ı r11 u-

- Te .. Şu köpek kudurmuş! .. diye 
bir 1ayha çıkarıyor. Dunu duyan her· d 
kes köpekten kaçmıya başlıyorlar. Kö d ı •• tıJ u•• n en• 
Pek kendi halinde tenha bir sokaı!a ür ug . 
dofru ilerliyor, fakat bir cemmi gafir 
k lSOO kilo sabun 

•ndiaini takip ediyor ve birden: SOlfOr dö karbon 

Satılık Büyük Otel 
Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Kuyumcu Nıkolaki efendin in ;s. 
tikı·az eylediği mebaliğ mukabilin
de idaremız uhdesinde vef aen mel
r uğ bulunan Galatada Sultan Be-
ya.zıt mahallesinde Arap oğlu so· 
katında 14, 16, 18 numaralı altın
da ıki de mağazayı havı, b'ilyilk 
kdrgir bir otel aatılıktır. 

Mezkur otel 222zira arsa ÜZf?Tİ· 
ne inşa edilmış olup 19oda, 2salon 
3 sofa, 2korıdor, 2mağaza, Shala, 
ve 8 balkon vardır. Mağazalar is
tor kepenklıdir. Otelden mağaza
lara ayrıca kap,/ar vardır.Zemın
leri cıni döfelidır ve pek genİf ol-, 
claklarıntlan her hususta istimale 
salilatırler. Merdıven mozaık taş
larla atJali1diir. Odaları, hala 
salonları gayet muntazamdır. 

ve 
o. 

tel Topane tramvay hattına gayet 
yakın olmakla beraber rıhtıma da 
yakın bulunmaktadır. Şehrin en 
ıf /ek yerinde bulunması dola yısıle 
bayiik tıcarl bır ehemmıyetı haızdır. 

Bu otele talip olanlar. ve da
~· mu-ha fazla malumat almak, 

~ayede fart/arın' Öğrenmek 
yenler hergün saat 16ya 

1st1-
kadar 

Adlıye binası dahilinde ıstanbul 
- Paat. KUüt diye silahlar atılmı· 1000 " . ilik bet aıit karbonik tüpO 

)-'a ba,h1or. Köpek kaçmak istiyor. Ar 2 adet yırnıl şya J 1 Mart 931 çarşamba ıUnü puar- eytam 
kaaındakller ko,·ahyorlar, silah sesle· Meıkur Oç ka em e Talipler 0 vakte kadar Gala tada mliba-
l'htı i•it.nler o tarafA koşuyorlar •. Kö· f aktır Caat etsınler • 

Emvalı iaaresine müra-

Pekn~ay~tAddtvec~rro~Birkı~nı ııkla satı~ ~~=,~~;~a_b_il_M~a-~_b_il_~_ıe_r_. _· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~' r• 
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' Hiç tereddüt etmeyilıiz, hemen Ziıraat Bön· 
kasına ~idiniz, oradan biır kumbara alınız? 
Ziraat Bankasının kulplu ve kitap şekfindeki kumbaralar, çocuklara 

Tasarruf itiyadı verecek en kuvvetli bir terbiye vasıtasıdır. 

Türk Erkekleri! 

Ziraat Bankasında Kendinize Bir 
Hesap Açurınız. 

Tastırruf (Je 
mıyan Blr 

lktısat 
Nur 

Hic Karar-
,\ 

Kaynağıdıı. 

Onun için Ziraat Bankasında Bir [Tasarruf Hesabı) Açhnnız! 

Türk Kadınları, Türk Erkekleri, Türk Çocukları! 
iYi ~iliniz ~i: T asarrut ue iktisat H~rriJet ue isti~lilin ~irici~ ~BYDBiı~ır! 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, 

Tasarruf eden bir millet te, kimseye muhtaç kalmaz, 

öyle • hem kendiniz • • hem aileniz için, hem de ıse ıçın, 

memleketiniz • • 
ıçın 

Beheıııehal l'asa.rırut 
lktısat 

ve 
ediniz? 

Devlet Demlryolları Hanlara 

Konya-Yenice hattı üzerinde Hacıkm istasyonu civanndaki taş 

ocaklarından çıkanlacak 8000 M. 3 balast kapalı zarfla münaka

saya konmuştur. 

Münakasa 16-mart-931 pazartesi günü 1aat lS te Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mllnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarına ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kitipliğine 

Yermeleri Jizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikiıer lira mukabilinde An

karada: Haydarpaşada ve Konyada • idare veznelerinden tedarik 

edebilirler. 

KAPPEL 
ıomamile ıekemmül etmiı 

YAZI HAKINASJ 

Seyrisefain 
Merkez acantası . Galata l\öprü başı 
B. 2362 ~ube acanta ;ı Sirkecide 

Mühürdar zade hanı lst 2740 

ff Ju~ııt stirat 'os~sı 
c M E R S 1 N ) vapuru 3 

Mart Snlı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş

te Altınoluğa da uğraya· 

caktır. 

Pire -isten~erive ıostası 
[izmir) Va:::~ 3 sa il İÔd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarıamba sabahı iz mire 

perıembe Pireye cumar· 

tesi sabahı ·:skenderiye-

ye varacaktır. lskenderiye-

• 1 -

~ ... ' . -. .. .. ..... - . . ~ ' 

Büyük Tayyare Piyangosu f 

den pazartesi 15 te kalkacak 

0 çar~amba Pireye de uğrayarak 
1 perşembe lstanbula gelecektir . • ~ .. 

• ... 
l:·· 2 inci Keşide 11 MART 1931 dedir 1 ZAYILER 1 

Malatya · vilayehnden: 
Adet Evsafı 

Kazma 200 lngiliz malı 40 santim tul ve 3 kilo sıklet 
Kürek 300 Kabul edilecek numune veçhile olacaktır. 
Varyoz 50 
Küskii 10 Beberi2 metre tul ve25kilo sıkletinde olacakbr 
Mahruti çadır 20 Beheri on kitilik, mabruti lngiliz malından 
Memurin " 5 Beheri Uç kişilik, beşik örtüsü lngiliz bez.inden 

Vilayet nafia idaresine muktezi olup miktar ve evsafı yuka· 
rıda gösterilen çadlr ve yol alah 5 - 2 - 931 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya vazediJmiştir. Mezkur malzeme 
ve alitm ihale tarihiniden itibaren nihayet bir ay zarfında vilayet 
nafia idaresine tevdi meşruttur. Mütaabhidin matlubatı malze· 
menin temamen tesliminden sonra tesviye edilecektir. Taliplerin 
Malatya vilayeti daimi encümen riyasetine müracaatları ilan olunur. 
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Maarif vekaletinden: 

8 . 
t:: 
. Büyük ikramiye 35000 liradır ' ~-

.. 
~. 

Mektepten aldığım mezuniyet 
vesikam kayboldu. Yenisı çıka
rılacağından hükmü yoktur. 

l - Müzayede, münakasa ve ihalat kanununun mevaddı mah· 
susasma tevfikan kapah . zarf usutile muhtelif mektepler için 300 
takım harita mübayaası 20 gün müddetle münakasya konulmuştur. 

2 - Bu haritaların münakasasma, evvelce yapılan müsabakada 
haritaları münakasaya kabul edilebileceği takarrür eden ve ken• 
dilerine tebl igat yapılan firmalar iıtirak edeceklerdir. ,. 

~ • .. .,. , .. 

~ \,"' .,., 
; 

. AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8000 

::ı 
: .. ~ ,. 

... -...~~ 
ı .. 

" , .. 
Liralık ikramiye 

Ve: 25.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

·.ı .• 

~r.~ ~~· .;•-•-'"'.'·' 

Yüksek Tiearer mckıebi T 928-1929 
<ene~i meıunlar ı ndan ı~m~ i l ........................ 

Do ı ııı 

Hafız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavibanesi 
cumadan maada her gün öğleden ~on 

ra saat 2 den 4 de kadar eı kek, ka· 
dm ve çocukların dahiliye hastalı k la 

rını Din r.yolunda 1 18 numaralı hu
su~i l · ahineıinde ıeda\'İ eder. T elefon 

l•tanbul 2~98 

3 - Münakasaya ait şartnamelerin musaddak suretleri veki• 
Jet mübayaat komisyonundan almacakhr. 

4 - Münakasa vekalet mübayaat koruisyonunaca 18 mart 931 
tarihine tesadüf eden çarşama günü saat 15 te Maarif veklletin• 
de yapılacaktır. 

5 - Mübayaa o'unacak haritalarm: 
250 takım, Muallim mektepleri içid (bedelleri yüzde 10 lardan 

tediye edilecektir). 
50 takım: Ticaret ve san•at mektepleri için. (BedeHeri bu sene 

bütçesıne mev:ıu tahsisalt .. n tediye edilecektir). -----·· .. ------· &ttf....- 61 ....... ....,,_, ... , .. .._.,., ııtnııı•trttttlf....,ıttneUWMtHlflll•l---··----~-
Mes'ul Müdür Refik Ahmeı 


