
Gençlik ve Çocuk 'y k• s ' arın ı ayımız 

ikbaat müsabakuı kuponu 
12 sayıla 

L 7 inci sayıfamızda L Gençlik-Çocuk-Mizah-Kadın_J 

~nri YdN~ 4740 u~w~~: 2~~i:=c=u=m~a=rl~e~s=i=-=2=1=M=A~R=T=~-<a_b~·n=c~ü=a=y)=~1=9~3=1~=~T=a=h=ri~r=t=cl=d=o=n=u=: ==~=4~3=7l~~==~S~a~y~~;•~~~;K;u;r~u~ş~~ 

-Dünkü futbol çok heyecanlı geçti 
Veremle mücadele için 

Cemiyet , ınüskirattan 
vergi_a_lı_n_ın_a:::-sı~n:-ı_istiyor 
Tevfik SaJim Pş. veremHlerin çocuklarına 

behemehal aşı tatbikını istiyor 

Beı vilayette 

Umumi müf etti&· 
tik ihdas edilecek 

Ankara, 20, (Vakıt:Telefoo· 
la)- Haber aldığımıza göre 
Ankara, Adana Jstanbul, iz-

' mir ve Trabzonda mlifettişi 
umumilikler ihdası kuvvetle 
mevzuubahis edilmektedir. 

Yeni meclisin kOşadmdan 
sonra bu umumi müfettişlikle· 
rin ihdas edilerek faaliyete 
haıhyacakları kuvvetli tahmin· 
ler arasındadır. 

Türkocakları 

" Müessese erin putlaş · 
masına değil hayatlaş· 
masına beı bağlıyoruz,. 

Ankara, 20 (Vakıt: Telefon) - Ha
kimiyeti Milliye ref ikimizde tiirk ocak· 
larma dair Falih Rıfkı Bey tarafından 

Dflnkil içtimadan bir inüba mühim bir makale yazılmıştır. 

Galatasaray Yenildi 

F enerbahçe,kıymetli raki
bini 2 -O mağliıp etti 

Sarı - kırmızılıların yenilmesine sebep, 
takımın fena tertip edilmiş olmasıdır 

latanbul veremle mücadele cemiye- cemiyetlerinin umuml bir merke:te rap- Bu makalenin bazı fıkralan şunlar. 
tinin senelik kongresi dün sabah Türk tını bu suretle beynelmilel kongrelere dır: Galataaaraya ilk gol yapıhrken 
ocağında yapı!!tuştır. Kongrede cemi- iştirak imkanı olacağını söylemiş ve - Türk ocag·ı · • bir müessese•---------

ti ·ı h . . . t sıyası T k ) J Ye n birçok azası e şe rımızın anın- müteverrimlerin çocuklarına behe- midir, değil midir? Türk ocağı inkılap· ra va ) ar 
nu§ doktorl~rı h~zır bul~nmuştur > mehal aşı tatbiki için lktısat vekaleti- çıd~r demek siyasi dernektir. Cümhuri· 
int!ongre. rı!asetıne Besım ~m~r I ~ ne müracaat edilmesini, şimdiki müca- yetı yerleştirmek ve devam ettirmek is Şi mcndüt er ücretlerin-
111tı ı l~kp fedıll~ik~n. s~~ra ce~ıyetın bır delenin gayri kafi olması dolayısile tiyorsak her türk gencine siyasi bir ter 

ne 1 aa ıyetını "'OSteren idare he· . . bi . k .....ı • d • 'D det] Şt. l{ayet Pdtyorlar 
,....__ _ _ .___: • ._ ._ ......... uı ... ı yenıden dıspanser, hasta[)~ veya sana· ye ' erme ınecbunYehn eyız. ·"'ey l"' t · 

toryom açılmasını veremlerin miktarı- "'.~ee.k yaşta gençlerin toplandığı bir Edime, 20 (A.A) - Şark de-
Raporda bilhassa varidatın azlığın- nı tesci~ iç~? maha!ll ve çoğu fakir olan ~~e~e Yalnız eiyas[ bir karakter miryoUarı tarifesinin yüksekliği 

dan dolayı veremle tamamen mücadele amelenın ucretlerıni tamamen alabil- gostermış olmakla kalmaz bu ister is· 
edilemediği zikrediliyor ve 2000 lira- mesi için mesai büroları küşadr~r iste- temez bir fırka olur. yDzünden Trakya mahsulah te· 
dan ibaret olan cemiyet bütçesinin miştir. !ü~k ocaklarr uzun seneler memle- mamile ihraç edilmemekte ve 
tamamı aza aidatc ile temin edildiği Azadan bazıları dispanser ve hasta- ~et~n ıleri fikirlerini telkin etti. Fakat bundan iktisadi hayat ve bilhas· 
halde bir kısım azadan tahsil edileme- ne küşadı için halktan para toplanma- ınkılap fırkası i1k ocaklarda hayal ola sc zürra çok müteessir olmak· 
mesi yüzünden hiç bir iş görülemediği srnı bazıları da belediyece satılan mem ~ak bile. doğmiyan • fikirleri hakikat tadır. 
işaret edilerek aidatı muntazam tahsil ba sularından şişe başına onar para a- ).aptı. Eger bu inkilap fırkası o genç-
için aylıklı bir idare m~dürlüğü ihda- lınarak bu paranın teminini teklif et- hk f~~kasr değilse Halk fırkasıdır. . Vekwet tetkikata baıladı 
sı isteniyordu. Bundan maada Eyüp mişler bir kısmı da su yerine asıl . Turk ocaklar1nda bulunan hepımiz Ankara, 20 (A.A) - Haber 
dispanserinin faaJiyetiniI? arttırılması remin tahribatını arttıran mü~kiratt:: !alk fırkasında~i~. 8.~ba~leyin fırka aldığımıza göre Nafıa vekileti, 
ve hastalara muavenette bulunulması· veremle mücadele için bir Yergi alın- lalonlarında ve ogle uzen o~ak salo~-
ru te . . . de Hilaliahınerden yar- masım ileri sürmUşl d. N . . rında toplanmaların sebebı ne olabı- Şark demiryolJarı tarifesi üzerie· 

mın ıçın . er ır. eticede hr" B h d • ·ı k 1 · · drın istenilmesi teklif olunuyordu. müskirattan vergi ahnmasmrn vekalete . • . u iç bir ~Y . egı ~ uvvet enmı de esaslı tetkikat yapmaktadır. 
1> d Tevfik Salim Pş. söz teklif edilmesi kabul d'J . . . zın ısrafıdır. Çiınkil hakıkat şudur ki .oun an sonra e ı mış ve ıçtı- ayn· d ~ . . h il<' 

almış mevzu olan veremle mücadele maa nihayet verilmiştir. 1 a amJar oldugu~uz ıçın er ı 
~ . salonda da ayni şeylerı konuşuyor ay-.,.., L d d ni şeyler için çatışıyoruz. 
ıutankarnen on raya gi iyorl .. G~n~lik ne istiyor, Ha1~ fırk~mın 

• busbotun genç olnıasrru bütün cllmhu-
rfyet unsurlarının birliğini, kaynaşma-

i'takkında hayli dedikodular yapılan bu mumya sını.. . . . 

T 
• hr• • d • •J Bır cemiyet isınının tarıhi olması se 

oros ekspresıle şe ımız en geçırı ecek bep gösterilerek geriye kalamaz. mU-
Aldığımız malumata göre bu ,..., eSSSeı:ıelerin putlaşmasına,deği1 hayat.. 

ay sonunda Londrada büyük bir laşmasına bel bağlıyoruz. 
Mısır asarı atika meıheri açıla
~ktır. Meşherde Mısır fıravun· 
.. arına ve Mısır abidahna ait eski 
!!ar cemedilecek bunun için 
uusır rn·· . 1 b k uzesınde bu unan azı 

h~7et~i eserlerde ingiltereye 
rn ~dılecektir. Bu meyanda 
ııı et ur f ıravun T otankamenin 

llıa~7~ası da muvakkat bir za
İngil~ın Londraya götürülecektir. 
Yanı ere rnüzeler idaresi mum· 
tarik~~ondraya nakH için deniı 
aigo~ ın tehlikeli olduğunu ve 
şUner:k masrahnm fazlahğmı dü· 
sip .. karadan naklini müna· 
lil· gorrnüı Suriye - İstanbul yo· 

"' sevk' · k B ını ararlaştırmıştır. 
llıya~ı ~uretıe T utankamenin mu· 
Paşay orus ekspresile Haydar· 
larla ~ kgel~cek hususi mavuna· 
1 s.r ecı . t 
erek L 18 asyonuna getiri· 
~ ondraya g·t" "I k . "-ariler ım . . o uru ece tır. 

caklarına ı~n belki hatırhya· 
çıkarılınas ~. re. b~ mumyanın 

1 ıçın ıngıliz asır atika 

Firvun Tutankamen 
iyeti büyük maşraflar ihtiyar 

cem d . 1. etmiş 1922 de Iah e gıren a ım-
Jerden bir kaçi boğucu gazla 
zehirlenerek ölmüşler bu su~et
le Tutankamenin mezarı met um 

addedilmiıti. d 
İngiltere hükumeti bu ka ar 

b .. "k zahmetlerle çıkarılan 
uyu • b" 
Mumyanın sağlam ve emın ır 

Kızılcık 
Dallar 

Yazan : ~ 'llıat 

"Çalık uşu ,. muhat riri
nin yeni eseri son dev· 
rın en heyecanlı 

nefis romanı 

Yakında: 

V AKIT sütunlaranda 

bekleyiniz!. 

ıekilde nakli için bütün tedbir· 
leri almıştır. Mumya bilhassa 
Suriyeden geçeceği için muhtelif' 
muhafızların nezaretinde buJuna
cakbr, 

Merhun tütünler 

lzmir ve İstanbul tüçcar
ları Ankaraya hey'et 

gönderiyorlar 

Hüseyin B. 
izmir Ye İstanbul Tütün tüc

carları bankalarda merhun bulu
nan tiitDnler hakkmda İkbsat 
vekaletile temas etmek üzre 
Ankaraya iki hey'et gönderme
ğe karar vermişlerdir. 

ibrabim paşa zade Hasan bey
le Alaiyeli Mahmut ve fesçi za
de Ziya beylerdeo mürekkep olan 

Fenerbahçe kazandı. Stadyumdan 
taşan pek büyük bir seyirci kalabalığı 
önünde, sinirleri koparan bir heyecan 
havası içinde umumiyetle faik bir o
yundan sonra, .F~nerbahçe Galatasa
rayı 2 - O gibi kat'i bir netice ile mağ· 
]Qp etti. 

İstanbul halkı sporun eşsiz heyeca
nmı bir defa daha çok yakrndan hisset 
ti. Sporu büyük halk kütlesine tanı· 
tan ve sevdiren Galatasaray - Fene.r
bahçe maçlarıdır. Onun için evvela 
bu iki kıymetli klübümüzü dün de yap 
tıklan bu büyük spor propaganda.sın· 
dan dolayı tebrik edelim. 

Dün lstanbulun spor hayatında P· 
yanı dikkat bir seyirci rekorü elde et
tik. Halk bu mühim maçı seyretmek 
için stadyumun 8 - 10 bin kişi alan ae 
yirci yerlerini sıkışa sıkışa tamamen 
doldurdu. Ve stadyum ilk defa olarak 
bilet istiyen siyircilere kişelerini kapa· 
dı. Çünkü stadyumda oturacak defi), 
ayakta durup ta maç seyredecek yer 
yoktu. Bu memleket sporu hesabına 
ne sevindirici bir tezahürdür. 

lşte bu binlerce ve binlerce halk 
dün son senelerin en heyecanlı ma~
nı seyretti. Fenerbahçenin Vefaya mağ 
hlbiyetinden sonra bu müsabaka bil· 
hassa alılka uyandırmıştı. Fenerin bu 
yenilişi tesadüfi değil mi idi? Yoksa 
lstanbul şampiyonu bü!'\bütiin kıymeti
ni kayip mi etmişti? Bazr Galatasa
raylıların dediği gibi Fener artık Ga-, 
Jatasaray için ciddi bir rakip addedi-
lemez miydi? Galatasaraylılar bunu 
fazla bir klüp gayretkeşliği ile iddia 
ededursunlar. Dün halk stadyumu ta
şıracak kadar doldura ra k Fcnerbahçe
ye olan itimadını izhal' ediyordu. Ve 
Fener her zaman için bu itimada 1;1yik 
olduğunu ispat etti. 

Şöylece ispat etti: 
Hava çok güzeldi. Bu mn!'\mavi gole, 

bu renkli güneş - ham ı-oğuk olmasa 
- yaz zannım veriyor. Ve l:ıu güzel 

(Lütfen sa yıfı)ı çerniniz) 
11111Ufl1111111 ııııı ııııı11nınmı1111 mıınuıııııuıununımıı • t b 1 h T • llfllllllfflllUAJllUn 111111111t-

JS an u ey eh bugün ve yarın 
hareket edecektir. 

Tüccarm yaptığı tetkike göre 
925 ve 926 senelerindenberi 
b~ankalarda merhun bulunan tü· 
tunler tahminen 4 milyon kilo 
kadardır. iktısat vekaletinin bun• 
ları' ~ehin~en kurtarmak için 
hey etı vekaleye vaki olacak mü
racaatı iki milyon lirahk bir ma
aveneti istilzam edecektir. 
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Dünkü Futbol Çok 
Heyecanlı Geçti 

( SON HABERLER 1 
''Adatepe,, 

intihap kanunu değişmiyecek 

üç yüz kazada rnüntehip 
Bu muhribimiz de me-

hn~ altında iki takım sahada. Herkes- Fakat bunlıır iştihasn: hlicum. Çabuk rasimletezgaha konuldu defterlerı· as"ldı 
tt bır merak nr acaba takımlar namı çabuk kolayhkla krnJı\"or. Geri dö- ı R 19 (AA) K t h J. 
diye?_ Çünkü Gnlatasara)ın e raren· niı)or. Yine geliyor. ·Biraz ~onra "b' o~n,l Ad. 

1
' -t oc.at epe mi ~I: 

.#'"ğ' l"· \ ' . tı ı eiiiı o an a eep orpı o mu tn >ı [)"" ,_ • .. h d · t"h f ı· "h f . . . " gııı.&1 ı ma uın.. e al' J gıbf bu defa bunn Galatasaray da mukabele dmt· A ld • hl un~u nu amız a ın ı ap aa WC· tı ap te tı he.) eh Ankaradakı erke• 
,.. d V f d ld . • nsa o tezga arına konulmuştur. ti . tl · t b'f t f d A ··r 'k "SSO k . t 

en;r.ıı:.· t ~ a ;l~ha ığı netı.c;d;n son ge ba~ladı. Fakat 0 hatta oynamıya Merasimde Türkiye ~firi Suat, deniz k 'c na~z~. ~rı~ . e ı ~~- ~~ ı1n /' ,"" n~ ~-s m~ t.ı~mı .., _ 9 ol ara~- tesbıt c · 
~a .ı;.· et.,1 ışeeekm ' da.ssa mil a nasbı~hı alışmamış Oh•i ,.e gözleri hep geride kn müsteşarı Mehmet Ali, Tilrk kolonisi b a~ -~~Jda. •.rık~ zın '~r ıgı1 . c e. ~n Hıa mh.'ı ' dı ~. un a rın 2.-,131 ndc ı rey sa 
ut5ış rece ı,. iyorlnrdr.. a ı Jan müdafaa oyuncu. u Mitat bütün . . . .. • • ' eı ını >• ırır en ) enı mcc ıs ı~ın . 1 >1 ı r. z ld kt 1 . r "'d f" . a~ker \'e sıvıl ahalı ,.e hukumet erkanı F k 1 f d ·e "d .. ·t • . 1 .onl'U a. a~ ge mış.. \ e mu a ı oy. kombınezonu bozuyor. \'elhasıl bu iki hazır bulunmustur. ıkr asıb' ara ın antl) _nı. en go,, ,c·.' e- nr; FTERLER ASILlYOU 
11ıyacakm1ş dıyorlardı. Herkeste me- dakikalarda F. bahçeden gol beklenebi . :o • • .. ce me u~ namze erının a ded nı 60 
nık. Takımlar saha,•a ... a,·ılınca he~ lir Fak t . n· d f d Kocatepe torpıto muhrlblnın tecru· rakamile ifade etmistik. Ankara, :W ( Vakıt: Telefon) - Da· 

' • J • • • 
8 )apamıyor. ır easın &bel · J k eti J ·ti Ad • h'J' k · ı · 1 ı· t .. 

'8 merakla bakıyor- Zeki topla yalnız başına harikUlide bir en pa~ a n ~e. er ve_rmış r. a. Hükumet mel'kezinden dün öğleden ı ıye Ye a etme ge en mn uma a go-
Nihayet muammalık ynva• yavnı katarda F bah d l beki b' tepe torpıto muhnbı taknben 98 metre ~onra ceJen haberler bizim bu haberi- re 300 kazada defterler asılmıştır. Bil 

• ~ ener çe en go ene 1• tulünde 10 metre genişliğinde 36 d t k d ·· d t 11 
!Uzlllmeğe başlıyor. Oyuncular oynı· lir. Fakat yapamıyor. Bu defasında . • 'e mizi teyit etmekte ve bu arada u taf· a e_ . rnza mevcu unun yuz c ye mlj 
t'acaklan yerlere dnğılmağa başlayın- Zeki topla vaJnız: bı.cına arikülAde bir mil ~üratte ol.acakt!r. Ada tepe 1350 silat ta \"erilmektedir: bcşıdıı·. 

k • __ .. O . d b' J -ıt tonilato hacmmdedır. ;;;;.· dik' h ld l\• M l" • d ll ·· l . t . l , ... \'.a san ı ;ML&ıa zerın en ır ses yavnı inişle kalenin önilne düştü. Kaleci t."ım ı a e ı ı. ec ı m e mun· l'\T HAP KANUNUNDA TAD Ll' ı 
\'an~ da~ılı,Jor ve o yerlerde oynıyan Avni ile çarpıştı. Avni yere top alta.. H Jk k 1 ) k hal meb'usluk ,.e 14 te m~alif meb'us HABI~Rl DOGRU DEGJL 
oyuncuları be1li ediyordu. Bu çarpıGmadan Avni çok müteessir 8 a O ay I mevcuUur. Ayrıca şlmdıki meb'uslar· A k 20 (,. k t· T l f ) _ l'if 

Y d · · k d "d • ·r 1 • n ara, n ı . e e on , 
işte F«!nerbnhçe eski kadrosunda olmu tur. Oynıyamıyor " yerine UJ. Posta paketlerinin gilmrllk ~~ ~~mı a arı 1 arı vazı e a acagı gazetede intihap kanununun tadili iciıt 

[ 
c 
" Oı 

trıiş 

Yirı 
bol 
Jeri 
ait 
hcı 

f'll iki küçfik dcği:.lkliği yapmış: Ceva· \"İ geçti. Olvi eski yerine g~ti. Gala reami muamele•İ po•tane- gıbı nufu. un artn:aaı dolayıslle 18 ka- yeni bir proje hazırlanacağı hakkm-dll 
iı haf hattından müdafaaya Kadrinin tasarav takımı on kişi oynıyor Muhn terde yap·'""cak dar da fazla mebus cıkacaktır. Bun· k. h b .. . 1• h' tta b" t ~ol 

• J • • u.a . . . - , ı a er uzerıne sa a ıye r ır zıı · 
1ertDe koymu lı'lkret de sol haf cim hattı dört kişi olunca büsbütün Aokara,19(Vakıt :Telefonla)- !k·~~an başJülkalodım~hk~ mi ebbusllanmızda? la görüştüm. Dedi ki: ait 
Metkilne çekmiş Reşadı s:ığ hata al- muvaffakıyetsizliğe düştü. n Fener· Ecnebi memleketlerden gelecek 1 un ma 0 u.u ıç n un ann yen· - intihap başlamıştır. Şu sırad• kc 
nuı ve muhacim hattına Şabanı koy· bahçe tazyiki arttırdı. Birçok dakika· posta paketlerinin gümrük resmi 0~ fırkaca başka şah iyetlerin namzet intihap kanununun tadiJi düşünülmll-
maş. Takım şöyle: lar oyunun bu cereyanına şahit olduk. muamelesinin , halka kolaylık gosterileceği anlaşılmaktadır. yor. Bu haberi tekzip edebilirsiniz. 

ctı 

ka Rıza Nihayet Galatasaray azimle, yüksek olmak üzere postanelerde bu- . {)if~r taraftan H. F_ır.kası~~ namzet.. ' 
Ziya Cevat bir enerji ile bu aleyhteki cereyanı lundurulacak gilmrilk memurlan hkler~ln kon~lması !.çın muracaat e- AYDlNDA 

Flkt-et Sadi Reıat değfştirmeğe çalıştı. Ve muvaffak ta tarafından yaptırılması karar- denlerm adedı her gun artmaktadır. Aydın, 20 (Vakıt) - Meb'us 
6"'1an Muzaffer Zel•l Aldettin Niyazı oldu. Ff'ner kalesi hayli tehlikeli hü- laıtırılmıştır. Bıı adet dün beş yüzU aşmıştı. Bu intihabına ait defterler kı\milen 

Galatasaraya gelince, acaba takt· cumJarr . atlattı ama ne kadar olsa ............ _._...... -· -· --1111 talipler a~ında bir kısmı çok genç asılmıtbr. Umum erkek nüfus 
mnu son dakikaya kadar sakhyan Yu- on kişi ve dört muhacim _ hele içle· Son haberlerimizin devamı 4 üncü 0!duğu içın yaşlannın kanuni hadde 96 428 dir. 
sut Ziya Be~ bu clcfa nasıl bir -tert.ip rinde Kemal Faruki geri oynayıp mü· !ıyıfadadır. göre tashihini temin etmek üzere mah· ' IERSlNDEN 3 MEB'US 
japllll§tı? erelcrden oyuncu getır. dafaayi takviye etmeğe çalıştığı için- _ .. . . m kemelere mUrasaatta bulunduktan 
ı.1§, kimleri nerelere ko)muştu? işte ınüessir olamıyor. Birinci devre bu su- çır~ıgını go~~yoruz.. Nıhat m_erkez 0 söylenmektedir. Mersin, 20 (Vakıt) - Vilayctimizif 
lirltJeTUı. artık~ retle sıfır sıfıra bitti. Bundan evelki hacım mevkune geçıyor. Ulvı onun ye ANKARANIN ERKEK NUFUSU nüfusu arttığı için bu intihapta 3 meb' 

Avni maçta bir bire berabere kalmışlardı. rinde ve filha~ka G~lata§ray hU· Ankara, 20 (Vakit: Telefon) - In· us çıkacaktır. 
~i &~~ Y~mi~e~aQkdi"he~~ehlr~mhdbnb~z~~ko~n *~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ŞaJclr Nilıat Müçteba dtişUiıce bir tahmin. namak kabiUyeti gelmiştir. Fakat be- SabeklemJA edf iğitl~lağil6bıyeittein ti almt rb§t~rk. spor takımile yaptığı talim ma· 
a:..ı.1.1 Milat Vlvl K F '·• M 1 _ . n ac ver ı er sam m ye e e n d 2 ·1 li ld. - .. · aru'" ehm~t. kinci ~evre b~lad~g~ za~~ Gala· ri tarafta Fener de bu bır sa>:1ı~ fa- ederiz. çın a sayı ı e ga P ge ı. 

Geçen sefer Muçtebayı ve Ulvıyı tasarayı yıne on hır kı~ı goruyoruz. ikiye tini elden kaptırmamak ıçın ne . . . . Edirne, 20 ( A.A ) - Bugün 
tikıma saktuğu için Fenerbahçe ile ATiıl eski yerine Ulvi de muhacim h~t canlı oynryor ! Şüphe yok ki Zeki son Bu maçtan evel mühim hır müsaba- binlerce halkın huzurunda şehir 
i>erabere !mlı~c~ ~üyDk bir isabet yap· tındaki mev~ie. geçti. Artık Fenerbah senelerin en muvaffakıyetli maçını yaka daha vardı. G~çen haftanın şere~· 
ililı§ oldugu hıssmı \eren Yusuf Ziya çede adet faıkiyeti yok ama oyun fal· pıyor. Hücum hattını saat gibi işleti- 11 galibi Vefa Beşikta§la oynadı. 'e koşusu yapıldı. Mesafe alb kilo 
B. bu ~efa fcd hir hataya dO,müştür. kfyeti devam ediyor. Muhaclmler baş- yor. Ve işte yine 0 Zeki devrenin 30 Vefa cidden şayanı takdir bir oyun metre idi. Paşaelinden Mecdi 22 
Muhacım hattının ortasına Ülviyi ko)- ta canla başla oynıyan Zeki olduğu d k'k d t k Yal gösterdikten ve bir müddet bir sayı ile dakikada birinci, Naci ikinci ve •. uncu a ı asın a opu apıyor. • 
•uı aonra da sağ iç mevkııne Beslkta~ halde hep hücum hep Galatasaray ka· b G latas .. d , ......... ı faikiyeti elfnde tuttuktan onra netice Fikri üçüncü geldiler. d - _ . nız aşına a aray mu a ..._u 
•a~m .a hiç muvaffak olamadı • _;e lesi onUnde fakat goJ yapamıyorlar .... yanpor ,.e tutulmaz bir şutle ikinci de Beşiktaşm beraberlik sa),sını yap- HAZffiLIK MÜSABAKALAR! ~A 

DAVE'f ba yerın adamı olma.dığını açık a gos· M~ç en heyecanlı. afhasını yaşıyor. galibiyet golünU atıyor. Fener bu ikin masrna mlnf olmıyarak maçtan bire 
ferd(ğl halde l\fftah koymuştu. Milda· lkı takım bUyük hır enerji ile ve sert . . k . bir berabel'llkte çıktı. Sabahleyin fs. 
faanın bu kıymetli uzvü muhakkııl, de· bir oyunla heyecanı her dakika daha cı ~yı ıJe artı galibıyt~ti 

1 
sğtltadma tanbu,-por Beykoz mıı,.ını da n . tanbul u l H 'condcn: 

·"" ik b' kı k .. . . . . f bag1amı tır. Oyunun ne ıces ne a- UI - ıs e,. "2 M n3ı p - n S""'t ~·§ ır tn m çı arıp surpnz p.t azla arttırıyorlar. . koz bir tek sayı fle kazanmıştır. Bu -J. art ..;:7 azar gun uı • 
cağım diye ol iç mevkiindc h ıı t Galatasaray bir ''arlık ve faikfyet kıka var. Ve nrhk Galatasarayın bu . . r. yumda B~yoğlu spor - Kurtuluş 
.ı idi ., Nit k' M't t ··d f d h 1 • d h .. ,_ d' ı.• • h"' vaziyetten kurtulması ...tiçtUr. iste pyant dikkat ma~lann tafsılatmı yaz .. . e ım ı a mu a an nn •m esı a B cosKr ı. •: enerın U· .,.. :ı • kl kit t -t d b ı· · ·1 l k b l k 
ekıtlirken, hü~um hattını da hareket cumhmnı durdurdu ve Feneri aatsmı· Rc:bii de bir çarpışmadan sonra maçı mıya ım n va ve gaze e su unun a mu te ıti ı e yapı aca azır ı 
afsllğe felce uğratmıştı. 1 ya ~·c Fener kal~inl tehlike) e terke<llyor. Galatasaray )1ne on kişi. yer b~~amıyoruz. Fakat kabahat biz. müsabakalarında hazır bulunmak 

Ve mağlubiyeti hu rena tertip do-1 düşUrmi)"C başladı. l te f.'enerbahçe !''cnerbahçe bir m\lddet topu ta~a de degıl. Şu Galatasaray - Fenerbah· üzere zirde esamiıi yazılı fut-
fardu. Y. Ziya Rey bu defa takrmı- 1 kalesi kısa bir mllddet için olmakla be atıp avut ta fazla bekletip vakit geçi· çe maçında.. bolculann futbol levazımatile saat 
nı matlOblyete düşilren fed bir hata raber ilk ciddi tehlikeleri ıe~iriyor rme tabiyesini tatbike başladı. Fakat Ankara, ı-=· ve EdiTrn. Me.de tiç'te hazır bulunmalan: 
)"apnuştır. Ve bu husustaki isabeti fik· Galatasaray ne canlı hücumlar yapı- bir kaç dakika ıonra Galatasarayın o- __.. 
ri etrafında büyük bir şüphe uyandır- yor şimdi- Fakat ~ol muavin oynıyan yun üzerinde müessir olmadığını anla •por hareketleri Vefadan: Hüsamettin, Saim· 
•rttır. Galatasaray maçı kaybederken Fikret Fenerin en uyuşuk zamanında yınca yine hücuma geçti. Yine gol ya Ankara, 20 (Vakıt)- Bugünkü Beşiktaştan: Şevket, Hüsnti, Fah" 
Yunf Ziya Beyin de iyi takım yaptı·'ıfevkalldelikle topu yürütüyor kale- pacak vaziyetler buldu ve oyunu bu lik maç)annda Altınordu ve 3-2 ri, Na:ı"m, Eşref; lstanbul spO" 
iana dair olan itimat, daha doğrusu nin yanına kadar itiyor. Ve şutd çe- faik hücumlan altında bitirdi.. · Çankayayı yendi. ima1lbharbiye rdan: Tevfik, Orhan, Fahri, Ha• 
fthim de kendiliğinden kayboluyordu. kiyor. Top kaleciye çarpıyor. Ala vu- F bah b alebe..ı ld t k •r-•- 1 .. ener ~e u g 3• e e eme ile MubafırgBcOde berabere kal- san ; Beykozdan: Sait; Anadohı· 

aaım ar sıralanınca hakemi de gor• ruyol'. . . bU Uk k yanı takdf b' • d 1 
.aak. İstanbul un en iyi en dürüst ha· Arkaınndan Muzaffer yetişti, hafif ıcın Y ve ço şa k' r ır a ı ar. dan: Mahmut, Halil; Galtasa· 
lemi İstanbul sporlu Kemal Bey. bir kafa vuruşu ve top Galatasaray ka zlmle oynaml§tır. San 1 ~efaya mat· İzmir, 20, (A.A) - Bugünkü raydan: Mehmet Salim, Rebifi 

Maç onun dllı\üğil ile saat 4 te ba • lesinde. Fenerin ilk golil. Stadyum u- 14biyet san lacivertlileri ıkaz etml~ maçlarda Buca ile Göztepe, Al· 
ladL 11k duramalardan sonra Fener· i?ultular içinde bunu tes'it etti. ti. Mağlubiyetin de fazileti terbiyet- tınordu ile İzmir spor berabere Feoarbahçeden: Zeki, Fikret, 
'*hçe hücum fnikiyetini ele aldı. Ar· Bundan onra daha canla ba§la oy kArisi Yarmış. Fenerbahçe dünk6 o- kaldılar. Muzaffer, Reşat; Süleymaniye: 
b arkaya Galatasaray kalesine iniyor. nıyan Galatas.ı.rayın birka~ fırsat ka· yunda ıösterdiği kazanma azmini bu Aynca izmir mubteliti TUrk Davut, Ruhi Beyler. ~ 

Z:VAKITın tefrikas: 114- ---- Seni bırakamayız •• Daha. dünkü da - f!ftliilı;r-diye haykmyo· püskürerek haleti nez'i taklid~ 
mat böyle çabucak yüz ıöz olup re- rum... aık kısık iniltiler ve gözlerinin fJ' 
zaleti ayyuka çıkarmak uyar mı Çelebi koca karıyı belinden a~a yahları kaymıf dönük bakıılarlı~:. 
hiç? Son el ilem bize ne der? ri· fı çekerek: - Hakkınızı helal ediniz gid•· 
dip le alqama ıelmeyiverine? - Olmaz... yoıvm çocuklar .. 

Hafıza Hanım - ilahi kızım ne - Çekil yanımdan, Azrail gibi Biraz alargada dr··- -- r ... 1ze Çe' 
ıaf yüreklisin. Nereye gidecek? ıelme üstüme... lehi ağabeysinin kul ... ~ına: 
Böyle yeri nerede bulacak? Sizin - Azrail ıenden korkar. Etra- -Ne komedya! Hanımnineııı ~ 
böyle üzerine düıtüğünüzü anlayıp fa zehirler saçan bu müthiı dilin· büyük hüdadat artisttir. Bu ııı-"' 

... tqpur yırtar gibi suratını ikiye bildiririm.. ta kendini naza çekene o baıka. •• den yıldığı için vaktini geciktirdi. f etini bir sahnede yapsa çok ~ 
aymnm. Hafıza Hanım merdivene doğ· Vücudünü tutan kolların zaptından Yanına gelemiyor... toplar .. Bu kadın bir ıenede bô1 e 

Caize - Bir ıeycik yapamaz-
1
ru kotar. silkinerek: Büyük ana kendini kaldırıp yere kaç defa ölüp dirilir... • . , 

ıın. Benim elim armut devfirmi· Caize - Anne tutunuz aidiyor. - 81l'akın beni öfkemi alayım. atarak bu sefer baygın bitik ıes· Koca kannın artık seıi ket1ı;r 
tor.. Hafıza Hanım - Giderim za· Damarlanm §İ!tİ. Çatlıyacak. Yü· lerle: Nefesleri seyrelir. Hafifler .. 

Hafıza Hanım avaz avaz haykı· hir .. Ben yukarda timdi onu be! reğimi dolduran merak yelini da· - öldüğümü istiyorlar. Yüzü- Filesof ağır ağır merdh•eııd"' 
rarak: paralık etmezsem yüzüme tüldirü- ğıtayım... me kartı söylemekten çekinmiyor- inerek: 

-A dostlar ümmeti Muhammet nüz... Çelebi ,merdivenden inerek: lar. Müjdeler olıun .. Muradınıza e - Ne oluyoruz? • , 
iıitiniz. Bunca emeklerle büyüttü· Fehime Hanım anasının bir ko- - Sabahleyin evi dolduran bu riniz. itte gidiyorum... Kalbim Caize - Hanımninam ölii1° 
tüm torunum beni dövecek.. Bu luna Uğur Ane öbür koluna sa• yaygaralar nedir? _ _ durdu. içimden ığıl ığıl bir ... §eyler öldü.. • • f" 
kız evveli böyle <.!eğildi. Kocaya rılarak salvermemeğe utraıırlar. Yukanya çıkmıya ugraıan bu· ıızıyor. Şah damarlarımı ugunuz.. Fileıof - Allah cümlenu:ı• ,ti• 
•aralı ahlakı büsbütün deiitti. Bu Hafıza Hanım çıilık çıilıia: yük anuının belinden kavnyarak: Çabuk çiçek ıuyu, lokman ruhu... faatine nail eylesin •• Emıalti~ •Jet' 
edepsizlikleri sana o rezil herif mi - Bırakınız beni timdi bayıla· - Nereye? Fehime Hanım anaaımn kol ve ye gibi bir kadındı. (Caizenı0• eli' 
5fretiyor •• Gidip sorayım .. Kana· cağım. Ben dediğimi yapmazsam - Yukardaki edepsizlerin ter- boyun damarlarını kolonya ile a· lağına) durunuz onu ben şiıııd• 
peye bacaklarını up uzun uzatmıı çatlanm. biyelerini vermeğe gidiyorum. ğır ağır uiarken Ayıe yarım bar- riltirim... iıt' 
cıaara üzerine cıgara. Hergelenin Caize uıulcacık: - T erbiyeaizler kim? Yukarda dak ıuyun içine bir iki damla eter Filesof bu sahte ölünün tepe' 
ke1fiııe bakuuz bir kere buruı tem - Çatla .• Patla •. bayılacak ka· gelin "" da.mat var... akıtbğı kordiyalı yetittirir. dikilerek: . • ,.,;f 
belane mi? Öileler oldu. Artık iti dının böyle vapur düdüi\1 gib: tfl!!İ i · - ltt" ben de o hayasızlar için Koca kan dudaklanna uzatılan - Ağzına zemzem verdiıııı: 
ne SÜCÜbe aitae ya .. ltte gidiyorum hızlı çıkar mı? ısöylüyorurn ya.. bardağın muhteviyatından birkaç Kelimei ~ehadet getirdi nıi~ 
sana ela ona da 9imdi haddinizi Fehime Hanım - Anne o1ınu. - "avaıı söyle işitirler.. J1Jtlum içip mütebakisini harice (BitmcdıJ 
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[ P• ....._. 1 ~~=~ Dün şehrimizde verilen 
Şüpheli bir if .....,.,.~.!...,...... konserler 
Okmeydanındaki ha- d b" haftadaa&erl yeni se-

'9\Jzcla bir yahudi mu· !:'8pa~u: 1U'iJatna• •::;:: 

•ilimin cesedi bulundu tw. Difer '-•,.~ •blma-"- uk _ .. > ..... 
..___ uaa Okmeydanındaki blylk pam iltih'tldo ııalmaff JlllDD-
~da bir erkek caecll ba- ;. ~ pa•k füriblm 
. ...._., •e ıaltdaya haber ..nl- _11. _ _. .ermlfleNlr. 
ıaiftir. Ya-1•n tahkikatta bmnm ....... Pi ... .,.... :-n • 
"'-- ,_ Memfeketlmiıda :.._ .. tereye 
L':8i glindenheri ortadan kay- .... aevkiyat da bu tene, ıe· 
....._. MaseYi mektebi muallim- yap yan J&UJ& 
1erinden Aron Garidi efendiye çea aeacıe aaur•n 
~ buDlftir· Çi ı.e& oldutu anlqdmlf 618m0 tir Anupalalar pamuldarımıza • 

ı&GldltWen mes'elqe jit laraklan kulfbnldajmdan 
•Gcldei umumilik Ya1'11et etmiftir• t11'IJet etmekte8arler. Almanlar 
Mahcuz bir otomobil yü- ise pamuklanmm Y•t 9ldtıfu 

zündtn çıkan hadise için f•zl• a?mamaktadırlar. 
H111>,an1a C...t wminde bir ~ctll>!!'d~ . 

tofar F ericle iatlncl• bir ...... SAHTE MUHCll 
tit mahcm bir olomoblB kallanH'· Deftsdarlatm •llaUrleriai tak· 
lrea yakalanm11 otomobili teslim 1it ederek kaçak iakambil kQat
efaaek i8temi,erek pon.len ha· lanaa basıp •tbiı içia yakala· 
"-ret .. hllcam etmıftir· Cant ... Artila ukk-'a 2 inci mlla
tutalaralr merkeze ıat•lllmlt taatiklk tabkikata deYam ecli
falrat ba kaıpplakta otomobU yor. 
-..;.,; tarafmcfu bpnianthr· Tabltikat e1u11acla ba itle 

POLlSS HAKARET Kejork iamiacle cliiv bir ada· 

Berberler dOn bir 
içtima yapblar 
Şehrimizdeki berberler dUn sabah 

saat 10 da BeyofJanda Jale pzlno
nada toplaaarak mesleki ı.utnaJaaller
de balaamaılanbr. Bu toPlantıda ca
ma tatilinin f aydalanndall ehemmiyet
le bahsedilmiş ve söz alan cemiyet a
zalan bu tatilin medeni menaleketlerde 
oldafu gibi bizde de yapılması JOzama
nu izah etmltlerdir. 

içtimada ehliyetsiz et111af• JeÜf&h'
mek l~ bir kurs açılması da kararlBf' 
tınlmıftır. 

Ferhunde Hanımla kardeşi Necdet 
Bey fevkalade muvaffak oldular 

Dla Galdauray salonunda \ J'ıyanoda, (Şopen), (Skriyabin) 
TDrkJtliln medan iftihan ve •e (Pannen)i harikulAde çaldılar • 
Terk musiki dehaaınan meıbur Necdet ile F erbunde hanım 
ytıkseldijinin yeni birer timsali gerçi Layepçik Konservatuvarın· 
olan Ferhunde ile Necdet kar• dan diplomalannı aldılarsa da, 
detleri pzlerimiz aeYiaç yqla· onları yetiştirmiş olmak tereflle 
rile dolu olarak dinledik. Kendi Ostat M. Berger iftihar etmeli
leTiyelerine IAyık pide bir tak· dir. Onlara her şeyi öifeten, 
dfrklrlar zUmreıi tarafından al· acemilik devrelerinin bütün ted
kıflanan bu iki fedakir gencin riı kahırlannı çeken hep o Ma· 
bOtlbı bOyDk adamlar gibi sıcak car üatadıdsr. Mulav .. za bir k&
ve sevimli yllzlerini aeyrettik. şede memleketimize birkaç sa· 
Onlarla tabal muarefemin Uç natkir hazırlayan mumaileybe 
aafha11 vardır: ilk defa eYlerine bUırmet etmesini resmi1et biJme. 
gidip kendilerini dinlediğim za· eli; fakat, o, b&mtlaiyetini • 
man beallz yedi sekiz yaılarmda kıymetli hediyeleri ile irfan ile
idiler. Necdet beniz entarili idi; mimize kabul ettirmesini bilmiftlr. 
mini mini kemanmm yamitt bir KOçOk san'atkhtann pederi 
kordonla boynunda asılı idi. Ba· erklnıhtarp Remzi Bf. ele, kcm
hın "Arya,, llDI Hlia bir aııla· ser eınuında bir katede at• 
)'lfla orada bana dinletmiıti. Bu ken ıüpbeıiz ki vatana ettildeıl 
hayretle kUlflk habra, ölilaceye hizmetle mOftebir bulunuyordu. Heybeliaclada Abbas ilminde mm da alakadar olcluju ulapt. 

~ kuap kalanci AlelroJU dlv- IDlfbr. Ketork istintak daireaiae 
"it kaclWni karakola sl~r~ çajınlarak ifadeei almmıfbr.Tah- Limanda; 
PolWen de Jaabret etmıftir. k da :•---• dile -1- bÔN YENi SEYYAHLAR GELDi 

kadar hatıramdan lilinmiyecek· Kösemihal zade 
tir ••• Oettnden birkaç HDe geç· Mabmat Ra11p 

ı. '-lcın~- k---ı muamele ya· kilrat 1a m ...... e rca 
-.. ... - evrak ceaa mahkemaine veril.. Dnn Alman bancbrab Slerra ti: Mltareke ortalannda ayni Dtınkll ikinci konserde TOrko-

harikullde çocuklan Galata· caiında DarOttalim musiki ce

aaray salonunda dinledim • miyeti tarafından verilmittfr• 
Kısa pantolonlu k&çOk, V"mya· Konsere ~ipborek fulile bq
Vlkiain piçikato, aotiye •e Janmıfbr. Fasal mOkemmelen 
harmonilderini çaldı. O uclaki çalmdıktan ıoDl'a Nevhiz hamm 
hayret bitlerlm de climaflmdan hlluamdan bestesi Atam beJia 
ailinmiyecektir... Nihayet buafln, olan " bir labzayla ,, prlmmı 
yetitmİft tabail etmİf, inıilizce pllrillsl1ı bir sesle uuliae ma· 
ve Almanc.a konuıan, Garpta vahk olarak okumuttur. Ocapa 
geımit ve aaılanmn hattın g6ç· salonu ocaklı ve davetlilerle 
lilkleriDi ymmif olan Ferhande-- dolmuttu. Konseri mlkemmel 
ile N ~cdet, deha d •~yelerlN bir surette ikmal ecleD clarlt
maftelair, tçtlacl defa caJddar. Ve talimi musiki bey'etlnl takdir 
arblr, ald haJl'et hislerim, lair· " tebrik ederiz. 

r:!.~~~t;~SVRETTE YARALADI cektir. Gardoba vapurile ıeJırimize 133 
Han seyah ıelmiıtir. 

Ortaklycle oturan alaçı • Avusturya ~I iri nakahet Bu ıeyahlardan 88 zi Alman 
._. otlu Cemal ile Ka...,am- devrinde 2 si isveçli, 3 ü Çekoslovak, 2 si 

~.o:u .= ~= Uç ay enel Ankarada bDyllk Felemenk, 4 ll İsviçreli, 2 ıi Ar-
lr._ el•:fl•r ca1.-ı --~-L ,... jantanh, l i Macar ve ı ıide Mı· -··- .. ..,uı" • ._ .. T bir kaza geçirmiı olan Avuatur· 
•~ , :ı_ Cem•li teb!ı.keli su-tte fi . M. K 1 • d' ._ sırlıdır. 
• '"' n ya ae ." ra ın flm 1 ne·•· K 
"•·-•-···•-. h 1 d bur d..J;... Vapur Cinive, Metin• ve •· ,,.._.,. .... bet a in e un .. 5 .. memnu- k b 

MAalK.lNIN COR.ETl tanya limanlarına ugriyara ıe . 
niyetle haber abnmııtar. MaHim 

Yedil&ulede Kaılı,.eımede otu- fir A k h rimize gelmiştir. 

~--y~~~:~:~:d~u~=~h~er~e=u~·~:n:a:r~a~a~~~~~~~~~ı EUP~ IIENm 
~ _.._., ••• ,l ... th t1a.ı lCURTARILA D LAR 

IDlfbr. 

"Yangın m~ıeteıi 

M. Troçkı ev sahihi 
aleyhine bir dava açıyor 

Oa g111 enel BeyDk Adada 
il T~ldala oturmakta oldu-
111 Abit beye alt e•den yan
llll ÇlDlf M. Troçldnfn da· 
lreai Ye kitapları yandıktan 10ara 
llndlrllmDttD. . 

\terilen maltmata ıare 0 za .. 
.._daaberi Wr otelde oturmak-
ı. ota.. M. TroPi yanpda ~· "hi..._ ihmali oldupna iddaa 
ederek YİllJete mDracaat etmit 
Ye tt IQlbl aleyhine dava aç- · 
lllalc •• almanca bilen bir da
~· •ekili ,a.terilmelini istemit
tir. Vuı,et ba talebi baroya ba· 
"aie -.,Baro ela Almanca bi
:_a •Yabt ie•all Aph beyi tav· -.r• ~tir. 
1 ~ Troclci yupnı• çakmUIDA 
IQlc •laa banyo 10balllllll bo
llilai 0 1d11tuau •e tamir edilme-

. ~ n ulaibiae mllte· 
~t defalar ll11editi halele 
~~·ediiini iddia et~te 
\tarA, .. ~Jarı İfİll OD bin lira 

'r 19l••ekteclir. 
~inin kltibi de yangıDlll 
"Jfaı. ~'-a ıhteren 12 

......, 1c btr rapor haurlamıfbr. 
~ııltfetae'"l'd 
IAPJ( DiMfR;OLLARI TARt-

z.:LIRI iNDiRiLECEK 
ı.,. ~drlerl Şark demiıyol· 
'-t tolı .. ,__ nakliye auet· 
~ "'-le oldupndu ba· S.::::... ~na tdrlyette 
~ Sljle11clitfae ı&re 
1tı flit ...... ,. UuetJerinde 
._ -::..,...._ lcaru vumlf 
~ ...... ~~ &lr memuru 
......... -......... tetkikata bat· 

........ ,.,... •• btcflr. Hatta, Bir iki gOndenberi Karadeniz 
malltelf lhlllatlan atlıııttıktan aon- ve Marmarada fiddet!e b6ktlm 
ra ti•~ ınlahl waliyeti memDaDi- ıOren ve bazı zararlar yapan 
yetbaht &ir tekil ahmfhr.Maam.. kara yel fırtınaaa don yazılmlf 
fla lefir dalaa Mr mlchlet hu- olanlardan batk• ıayanı kayıt 

met " takdir beJecaalm halin-
de tekemmll etmit halmmyor. Meşhur Muganni Titta 
Şahat hlllerimi baylece teablt şehrimize geliyor 

ı...- blaeakbr. yeni bir lraza olm•mııbr. ederken, onlara takdir edenlerin Mqhur Mapnni Titta ,... ... 
ylbek heyecanlarmı ıUphaiz ki be alqama türimize selip Frm
ıa,wn. ifade eclemi7onıaa. Fakat, m tiyatrosunda bir komer ve
....ıekten olanlarla o1....,u1ann recekti. Fakat Tltta Raffo Ati• 
takdirleri anuacla fark balaDa- naya ujramıf, orada alakonal
cafmı da habrlatmak istiyorum. mufbır. Kendiıl pazartesi shl 
Keman, piyano ıibi aazlan bu Atinadan vapurla relecek ve 
yllfla bu kanette ele pcirme- sah ..n .. o akpmı konserim •e-

Af k · k · Haber aldıtuınsa ıare hilll va· 
yon ongresıne ımler puruyla kilyoe civarında karaya 

iştirak edecek oturmuı olan JUD'n vapuru be-
Ôn&mlbdeki mayaata Cene\'lo n .. z kurtanlama.m1tbr. Bu vapur-

rede Afyon mea'eleliai ılrllfmek lann lcJırlanJmalan için yapalaa 
Onre be,nelmilel bir komiıyo- ve furtuna do,..Ue tatil mecbu· 
m tepl•ucaia •lbadar. Ba riyeti bua1 olaD ameliyeye dOD
ko.peJe atlebi ihtimal hlkaaae- dea itibaren baflan•ıt~ar. 
timiz Damana abak aahbiye •e
lcili Mulaar •e Aaam fsmail B.ler 
le deYlet prunadan bir ut İf
ıirak edecektir. Konpecle cihan 
U,oa n .. ..m m~clire ibti
yacmm ylzcle 25-30 miktara._ 
memlelretimlı ._.._._temi•I 
iıtiyeceii•iz ı&ylenmeldedir. 

Din ae demek oldapau bbclea a-
monanlar. Geaç AD'atidrlua Iİ• recektir. DllDyanuı aa lesİ sBze1 

SeJrieef abule: 
YALUV ADA ECLBNCI 

TP'J'IBATI YAPILIYOR 
Seyrilefain idaresinin Yalova

da pDİ teaiata baflmdajam 7&1• 
aufbk. Burada bllha11a ıeçea 
llD8 meftim IODllDcla rapbnlaa 
bD,Ok Laftl .. htelf etlence 
tertibatı ile çok cazip bir bale 
getirilmektedir. Hana cleDi& 
biaikletleıi kcmacalr, banda boka 

• dman hareketleri ,..,.ı.eak 
'Ve ı cude Urilecektir. 
yerler vll ,, '-YPN KUMPANYASI 

BAYRON ~ 
iŞLERiNi T ASFIYE EDiYOR 

y aıaldatma pe ~lrikatea 
Yuaanh olan fakat iDJİÜ firma. 

.,,. WJll ••par 
sile ca ... a• mıalard• 1ol-
kump••1•.- -~ :~ aıhia do
~ ·e~k~tuft karar 
lapile itlerlDiOO hm U:':91a ol· 
yermfttlr. 1 b mak· 
dala .a11eDea fll' ebt L• a -Lar· 
•tla 12 taparaaa 11 .... ., •• 

mlfbr• 

1 1 yala uçlan altmclakl .,.,......_. maganniai olan bu adamm •ere-
._ ___ ıc_o_ç0ıc ___ ıL'BERLER~~~~~ aaçlanm, mhlaatle dolu geaç he- ceği konser için daha fimclldu 

• BBLBDIYEMIN iNŞAAT VE TA· denlerlniD awaeYI bmbarlarmı yerle lutulmuftur. 
MhlAT ATBLYB81 - Belediye P. biz daha iye .-eriz. TlTT A RUl'FO KJllDIR! 
cea •ne ı-. ett111 inpat " tamirat ....., armtı 
atelyeslni teqle kalV ftrmft, 111t Ba ıfbl blrfDei e- Bu neslin en bllytlk map.W 
MUtalM w.ı.t k•rmu,ıar. Ately• rladm dolaJa Mrer kahraman olan Bariton ( iatta Raffo) 
de bir de maruaosl•k işlerlle utrqa- aaycbjuam Wzclm aonunlar... 1877 de Parlate dotmt11tar. On 
~bir ıu.m tesf8 edilecektir. Ba,. Kneerdea IODI'• Necdet'm eli- alb yaımda lkea demir telİllatl 
da ~ arabalan, el arabalan, yar.ıha· ~~ c.a!':::U ~-=~ tahsil etmek Dzere Roma darll
neler tamir M11eeektir • ..,....,. flnmnma girmif Ye ba itte bDJlk 

• STADYUM NBJlEDE YAPILA· lemft •ep harmetle yere baka· bir mu•affabyet petererelc, Pa· 
CAK - n.Jedfye, fllılr •WIJ1U11unu rak oaaala kOllllfU,onlu; bu hal ria Parteaonanda reiaidlmbar 

beni hl~ pt11 tmadı, ben de 
kati aare&te Bt;vcıila dlaetlade yapıl- bapma ..u1m... (Caraot) nun mezan için demir 
--a..,. ,.,.iftir. SWya• - ._.u · b --bakumı kaıaD•lf 
lmua dnı BarWJ9 .-tehi arkum- Falı .... lü•m, llCak blfeli, ~ m--
daii baetularü ,apılaeütır. parlak tebiii ve tecrlbeli nfa· • 

• VBZNBCIUR KAVSi GBNl8 katlerile memleketimbcle Jeıbe ilk ince keman çalmak um-
LllTILIYOR _ BeJUltt& fea fallllte- Tllrk pi1ıailticlir. .Ue musiki He iıtiıale bqhyu 

Necclet S.•de kunr araclam, Ruffo nihayet ailesinin rizumı linin kaı,...adald Saltann hannun ha ı 
landuta ..UlUa iltl•llkl tamam• fakat belamacla.. MeaiJetleri iltilllal ederek ( Santa ÇeçiJia) 
)'apılm11 bundaki toprak ve tq ,....... itibarile ise, e11 blylk mtaollar konıer•atuvannıa girmiıtir. San· 
lannın kaldml_.... bqlaamlflır. ile onun çalqa ....-daki farkı atklr bu mDeaese de az kalmıf 

Buradaki tramvay kaval pnit11- aBrmek kalemlmia harcı defildir. sonra Romaya giderek (Penıldai-
1eeektfr. Propam, ea ba,Dk artistlerin nl) den teganni Ye (Virgioia Ma· 

* ARAP HARFLERİ KULLANAN prosramlarmdu faruııda. S.- rini) den temaıa deuleri ...... 
BiR MATBAA - Galata dhetfnde bir cak ve lllbl ~ıyor.. br. 
111&&baanın arap harfltrile takvim ba• Kemanda Piyetro Nardininin Muhtelif Roma ıehirleriade 
tılı haber almmıfbr· (Re -Jlr) IOllab ile V. Mozar.. dolaıarak muvaffakıyet kaza. 

Bqka memleketlere Hvketmek lfla tm ( La maj&- konaerto ) sunu mlf, sonra 1903 te Ruıyada da 
de 011& anp harflerUe tab'ı yapmü dlDledik. Bab , Çaykovıki ve muvaffakıyetli bir konser vermlf 
kanunen memaa oJdufundan polis bu Moakonkinln ifadelerini hakiki 'Ve daha ıonra Milan da ( La 
huauıta tahkikata bqlamııtır. bir Bltat cliaden dinledik. lUtfcn Sl)'Jfıyı çevirinla.] • 
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[ Harici Haberler • •• • ,. ,_,, •• •• • • ........ ' .. • r • • .. :' 

ingilterede Nasıl adamsınız ? 
~~--------~~---

Kısmi intihabat müca- Grafoloji miitehassısunız cevl\p veriyor 

Atlantik açıklannda, buzlar arasın- def esi şiddetlendi 
da bir gemi yanarak kül oldu. Gemi- Londra, 19 (A.A.) - Son senelerde 
nin içindeki yolculardan ancak 3:> kişi !n~ilterede icra edilmiş olan kısmi 
kayboldu. 117 yo1cuyu bankizler üze- ıntiha~attan hiçbiri bugün Sent Jorj 
· d b ld 1 Vestmınster intihap dairesinde yapı-

rın e u u ar.. lan k • · tih · ısmı ın ap kadar milli alaka-
* * • yı şidetıe celbetmemiştir: Bu intihap 

Maı-mara orta halli bir gölden da- nıücadelesine muhafazakarların res-
ha büyük değildir. mi namzetleri olan M. Goper ile müs 

Bir vapur, hi"r vapura çarptr. Atlan takilfen namzetliğini koymuş olan mu 
tikte boğulanlar kadar insan kurtula- h~fa~karlardan M. Peter iştirak et-

d S 
• mıştı. 

ma ı. evınç vapurundan yüzden faz. 
Bazı gazetelerin muhafazakar fır-

la insan sahili göre, göre boğuldu. kaya siyasi mevcudiyetinin tabi olması 
• • • ı· 1 ·ı· . ı. azrmge en şeraı ı ım a etmek husu-

Bozkurt vapuru karşısına çıkan ge- sundaki teşebbüsleri şiddetli bir mu-
miyi gördü. Kaptan dümene dayandı, kavemete maruz kalmıştır. Gazeteler va 
fakat makine yol alıncaya kadar kar- sıtasile yapılmak istenilen tahakküm 
şıkf gemi geldi, Bozkurt tuzla buz ol- teşe~büsü bugü~ başlıca bir mes'ele 
d 

teşkıl etmektedır. u. 
• • * intihabın neticesinin bu akşam geç 

, • .. .. vakit vüruduna intizar edlmektedir. 
Mes udıye buyuk harpte bir torpi11e Bundan evvelki intihapta muhafaza 

batmıştı onun batışını şöyle anlatır- karların hariciye nazırı müteveffa M. 
lar: Vortington rakibi olan sosyalist namze 

"'- Kaptan torpili gördü. Dümene de karşı on aJtı bin yüz em beş rey 
sanldı fakat ne çare ki Abdülazinin miktarında bir ekseriyet elde etmişti. 

çocukıuğuau bilen ihtiyar gemi yanını İki feci tayyare kazası 
belini ancak dümen çevrildikten beş Londra, 19 (A.A.) _ Bir zabit pilot 
dakika sonra alabildi. (Nortmeald) civarında bir çiftlik üze-

* • * rinde tayyaresi1e birtakım cambazhk-
Geçenlerde Karadenizde bir fırtına Jar yapmakta iken bir kazaya kurban 

oldu, Türk gemilerinden bazıları bat- olmuştur. Zannedildiğine göre tayya
tı. resi bir ağaca çarpmış n alevler için 

Batanlardan birinin altı betonla ö- de yere düşmüştür. Pilot kömür hali 
rühnüşmüş? ne gelmiştir. 

Lokomotif alırken bit pazarına git- Roma, 19 (A. A.) - l\farina Dipisa 
mek kimsenin aklına gelmez fak t ki yakınında uçmakta olan tayyareci 

1 k ist 
a. m Maddalena ile Sekonni denize düşerek 

vapur a ma erse mutlaka en genci bo& ı ı d .,o muş ar ır. 

nin yaş 20 den aşağı düşbez. 20 yaş ev-
lenecek insanlar için güzel bir çağdır. Deniz itih)fı 

Gemilerimiz niçin yaşlıdır? Niçin Londra, 19 (A. A.) - İngiliz - Fran-
bit pazarlarından dul nice, nice ka tan sız ve İtalyan bahriye mütahassısları ı 
başı yemiş ve hatta kayın \•alde ol:uş ilk içtimalannı bugün hariciye nezare 

. tinde aktetmişlerdir. Mütehassısların 
,gemıler satın alırız. 

• • * 
(;evap şudur: 
- Fakiriz! 

mesaisi ih1imal birçok günler devam 
edecektir. 

Müzakerata ait mufassal hiçbir ha
ber neşrolunmıyacaktır. 

llu söz değildir. Bunun sebebini şu f:> • b 
iki noktada aramalıdır. a rıste İr \'an~ n 

1 - Biz sermayeyi te'·-ı"f t . Paris, 19 (A. A.) - Bu sah:ıh saat 
~ e meyı, ·· t J "Jd b" · · k t • · d . . . uç e anvı e ır sınema şır e mın e 

sermayeyı genışletmeyı, sermaye grup posunda bir yangın çıkmıştır. Yangın 
Jannı bir merkeze toplamayı bir tür- süratle tevessü etmiş ve birçok binala
Iü şarklı ruhlara yerleştiremiyoruz. t·a sirayet etmiştir. Hasarat miktarı 

2 - Biz hala, kaza kadere inanıyo yüz binlerce franga baliğ bulunmakta 
ruz bu söze inanın çünkü böyle olma dır. Mücavir paviyonlarda oturanlar 
sa, hendesenin, ve fiziğin miisbetine dışarı çıkarılmışlardır. Nüfusça tele
inansak küçük, küçük sermayelerimizi fat ;ıkubulduğuna dair hiçbir haber 
balıklara altın atar gibi .denize dök- yok ur. 

meyiz. Amerika Reisicün1huru 
Türk ticaret filosunun inkişafı için Por Konfort, 19 (A.A.) - Bir te-

Türk deniz sermayesinin birleşmesi ta nezzüh seyahatine çıkmış olan ve re
zımdrr. fakatinde bahriye ve dahiliye nazırla 

Sadri Etem rı bulunan reisicümhur M. Hoveri ha
mil Arizona zırhlısı bugün Portorikoya 

Vakıt okuyuculannm --· müteveccihen hareket etmiştir. 
-----·dert ortağıdır Fransız meclisinde 

Sokağa akan bir lağım! 
Karilerimizden birisi yazıyor: 

felerle içtimaı caiz olmadığına dair o
lan kanun ahkamrnın teşdidi için te 

1-Hassas karakteriniz var.Cid
dt fak at mütereddit, az aksıyan, 
hayalperver, hadiseleri daha fazla 
sinirleri muhakeme eden bazen 
betbin bazen nikbin fakat daima 
vakur, geinş idealJer sahibi, tat
min edilmemiş e%gin haleti ru
hiye sahibi birisiniz. intizamdan 
hoşlamrsmız. Dikkatlisiniz. Biraz 
da acul ve asabi olduğunuzu 

iddia ederim. Her şe)i bnsbütiln 
kıymetinden başka türlü muha
keme etmenize rağmen ekseriya 
iyi tarafından görür ve tutarsı
nız, umumiyetle iyi hilkat sahibi 
sevimli ve bütün hırçınlığına 
rağmen uysal birisiniz. 

2 - Çalışkan birisiniz. Dik
katiniz kuvvetlidir. Bı~ maz bir 
talcipçisioiz. Nefis san'atlara he
ves ve istidadmız var. Biraz 
mütereddit ve aculsunuz. Maaha
za bu biç bir zaman belli baflı 

sizin şikayet edilecek tarafınız 
olmamıştır. Nikbiasiniz. Hadise
leri pek hakiki kıymetile görme
menize rağmen fena :r.ihniyet He 

de muhakeme etmezsin z. Ge
çim'i bir:s ·niz. Herşeyi öğren

mek merakınız biraz siz. dedi· 
koduya heveslendirmittir. Umu
miyetie iyi bır lflkat sahibisiniz. 
Fikir vadisinde daha fazla istid
admız var. 

3 - Muntazam adamsınız. En 
mütevazi işte olsa çalışmak s"zi 
üzmez. intizamdan boşlanırsımz. 
Hassasiyetiniz size lüzumu kadar 
var. Nikbins;niı. Öyle pek her 
şeyin icini cicini çıkarmak için 
kendinizi }Ormazsınız. Asabi ka .. 
rakteriniz olmasına rağmen bu 
hiç bir zaman başkası için muzır 
olmamıştır. Siz de barice karşı 
bir kanıksamışlık görüyorum. 
Olur olmaz her şeye pabuç bı· 
rakmaz tarafınız epice kuvvetli
dir. 

4 - Biraz wağrur hissiyatın 
tabiisiniz. Nefsinize emniyetiniz 
var. Ameli tarafJannız kuvvetli· 
dir. Menfaatınızı şuurlu bir gö
rüşle müdriksini:ı. 

Hediseler size ekseriya en ha· 
kiki hututu ile tesir yapar bu 
itibarla görüşleriniz iyidir. Biraz 
asabi olmanıza rağmen dikkat
lisiniz. Aceleci değilsiniz. 

Nikbinsiniz ve baıkası üzerin· 
de hakim olabilmek hususiyeti· 
niz en kuvvetli tarafınızdır. 

Beşiktaşta Ihlamur caddesinde 

meb'us Tahsin beyin evi yanın

daki hanenin lağımı uzun zaman· 
danberi sokağa akmaktadır. Bir 

çok mUracaatJara rağmen eJ'an 

tamir edılmemiştir. Mahalleli ne 

yapacağım ıaşırmış bir vaziyet

tedir. 

şe bb üsa tta bu 1 un m ak tasavvuru n da !!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

olup siyasi tehditler ve şiddetler hak deki kutup gemisi suvarisi olup burada 
kında hükumetten istizahta bulunma kalmış olan Sir Duglas Navson yeni bir 
ğa M. Lokeni memur etmiştir. takım arazi keşf'etmiş olduğunu söyle-

Drcyf üs meselesi miştir. Heyeti seferiye· son ziyaretin-
Paris, 19 (A. A) - "Dreyfüs mes'e den beri cenubi kutbun havalii miknati 

lesi,, ismindeki piyesin temsillerine sinin şimali garbiye doğru 100 mil ilcr
mani olmak .veya bu temsilJeri ihlal ey- lemiş olduğunu müşahede eylemiş bu-

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! Jemek suretınde yapılan nümayişler 1 d ~ b"ld" · t"r 
Scala ) da baş bariton olmuştur. hakkında vukubulan muhtelif istizahJa un ugunu 

1 ırmış 1 
• 

Ayni zamanda büyük bir aktör ra cevap veren ~ı. Laval, hükumetin ispanyada vaziyet 
ve bUyük bir muganni olan Ruffo hiçbir piyesin temsilini menetmemiş ol 

(H 
duğunu beyan etmiştr. 

nın amlet) te kazandığı muyaf- muhtariyeti taraftarları beş azadan 
fakıyet harıkul'adedir. 1910 se- Cenup k Ut bunda yeni mürekkep bir icra komitesi teşkiJ etmiş 
nesinde Amerika da verdiği mü- topraklar bulundu lerdir. Bu aza meyanmda bilhassa mi 
aamere ve konserler bütün ope- Hobert (Tasmanya} 19 (A.A.) _ ralay Macia ve Dolingo vardır. Yeni 
ra aleminin en h:y~ hadisesi kömür fıkdarşndan ve motörlerinin bo fırka, Katalonya cümhuriyetçi sol ce-

Barsölon, 19 (A.A.) - Katayonya 

telakkj edilmiştir. znklnğundan dolayı(Diskoveray) ismin nahı ismini alacaktır. 

5 - Asabi ve hassas karak
teriniz var. Nikbinsiniz. Hemen 
biç tatmin edilmemiş isteklerin 
zebunu hayal tarafma daha faz
la bağlı, her şeyi ya olurundan 
az veya çok kıymette muhakeme 
eden, biraz durgun ve daha 
fazla hayatı az anlamış insanın 
endişeleriJe zebun birisi~,izr. 

Yeniliklerden hoşlanaı?, sine· 
ma ve buna benzer eğlenceli 
şeylerden zevk alan tabiatlarını· 
zı görüyorum. Herşeyi oluruna 
bağlamak zaif tarafınızdır. 

6 - Hassas karakteriniz var. 
Nikbin, ioti:zamdan hoşlanan, 

dikkatli, az asabi, nefis 5an'ata 
meraklı, çalışmaktan yorulmaz, 
biraz berşeye burnunu sokmakla 
tanınmış fakat dürüst ahlaklı, 
iyi görüp düşünen, bazan her 
şeyden ahngm, hadiselere olan 
kıymetini ver~n ve daha fazla 
iradesine bağlı, asabiyeti başka· 
sına muzır olmıyan, umumiyetle 
iyi birisiniz. Çok istekleriniz var, 
Tak ip kuvvetine sahip olmanız 
kuvvetli tarafınızdır. 

7 - Asabi karakteriniz var. 
Nefsin ize emniyetiniz olması sizi 
başkalarına ha' .. <im olabilecek ta
biat ve irade sabibi yapoıışbr. 

Biraz dikkatsizisiniz. Her şeyi 
evvela sinirlerinizden fıltire et
mek ekseriya sizi yanlış düşün
meğe sevketmiştir. Hassassınız. 
Nakbiusiniz. Öyle pek üzücü iş
lerden hoşlanmadığınızı ve süse 
kıymetini pek iyice düşünmeğe 
lüzum görmediğiniz yeniliklere 
bağlı olduğunuzu iddia ederim. 

8 - Siz biraz kendini bayata 
daha fazla intibaka muvaffak 
olmuş az hassas iyi görüşlü, ça-
lışkan, çok çile çekmiş birisiniz 
Nikbinsiniz. Mahiyetini ve kıy
metini bildiG'iniz halde hadiseleri 
olurundan fazla kıymetle telakki 
etmeyi mutat edinmişsiniz kendi· 
ni etrafına iyi ve kuvvetli göste• 
recek hususiyetleri sevkı tabii 
halinde kullanmasını bilen tara· 
fmıı: en bllyOk muvaffakiyet si
lihınn~dır. 

Beleoiyede : 

Şehrin imari 
Yeni belediye talimatnamesi· 

nin her belediyeye beş senelik 
bir imar projesi hazırlamasını 
~mir bulunduğu malumdur. Y anl
dığına göre buprojeyi bizzat bele· 
diye reisi Muhittin B. hazırla· 
makla mcıguldur. Şehir meclisi 
bir Nisanda 931 bütçesi için 
toplandığı vakit bu proje mev
zuu babs~dilecektir. 

ŞEHİR KOTUPANESl 

Darülfünuna verilen Beyazıt 
medresesi ıehir kütfiphanesi ve 
müzesi yapılmak üzre belediyeye 
devredilecektir. Belediye binayı 
alır almaz faaliyete girişmek ni
yetindedir. 

ADAPAZARI EVKAF MEMURU 
BERAAT ETTl 

Adapazarı, 19 (Vakıt) - Mu· 
vakkaten itten el çektirilen Ev
kaf memuru Kemal B. beraat 
etmiı ve işe başlamış~ 

Yazan : Salih Murac 

insan makjnesi 
insan vücudu hücre deniled 

küçük canlı grafüllerden mürek• 
keptir. Her vücuttaki miliyonlat• 
ca büceyrenin her biri kendi 
itinin nasıl yapılacağım bilir. 

Mesela, kanın kırmızı hücre" 
leri havadan aldıkları oksijeni 
vücuttan dolaştmrlar ve bu sa• 
yede diğer hücreler nefes alır• 
lar. Mide hücreleri gıdanın baı• 
mında oymyacakları rolled bi• 
lirler. Sinir hücreleri vücuduo 
bir kısmından diğer kısmına ha· 
ber götürmek yolunu bilirler ve 
beş hissimiz vasıtasiie etrafımıt• 
da cereyan eden şeylerden biıİ 
haberdar ederler. 

Vücut bir radyo makinesi ve• 
ya bir otomobil makinesi gibİ 
karma karışık bir şeydir. Oto
mobilde bazı parçalar yataklarırı• 
da dönüp dururlar, piston gibi· 
Diğer kısımlar da makiQenin mub• 
telif aksamının hareketim tanzirıı 
ve kontrol eder. 

Hazım cıhazı vücudümuzuıı 
takat merkezidir; burada gıda 
kudrete tahvil edilir. Vücudüo 
makineleri adalattan ibaret olup 
bunlar İf yaparlar. Kemikle' 
maniveleleridir. Mafsallarda iplerı 
kayışlar ve kasnaklara müşabib 
aksamlardır. 

Eğer vücude bu nazarla ba' 
karsak vücudün hastalıklara, ra' 
hatsızlıkları, kabil ıyeti velhasıl 
vücutta cereyan eden birt:?kıfll 
hadiseler daha kolay anlaş1labi' 
lir. Binaenaleyh ( insan makine' 
si ) ne ait sual ve cevaplardı 
vücuda gıdadan kudret alan ve 
bu kudreti işe tahvil eden bit 
makin:t naı.arile bakacB2"ız. d 

Son Haberler -' 
Çocukları himave 

Büyük koHgre ıçin Atı 
kara mürahhasları 

seçildi 
Ankara, 20 (Vakıt: Telefon) - j$ 

mayei Etfal cemiyeti merkez kongrel 
ne Ankaradan murahhas olarak r,ft' 
lis reisimiz Kazım, Başvekilimiz 1s11'1 

Paşalarla Diyanet işleri reisi Rifat j 
seçilmişlerdir. İntihaptan sonra rttt 
kez heyeti toplanmış ve 23 nisaıt 

çocuk bayramında bir balo veril111ç 
kararlaştmlmıştır. 

iı b4nkasınm Ankara 
merkez müdürlüğü ı~ 

Ankara, 20 (Vakıt: Telefon) - ~ 
bankası Ankara merkez müdürü f't

1 
B. istifa etmiştir. Yerine birinci B111~, 
müfettişlerden Sami B. tayin ol~ 
muştur. Fethi Beyin devlet bankıı:' 
da vazife alacağı söyleniyor. l~ 
TAGŞlŞl MEN lÇIN HAZIRLArJ"~ 

NiZAMNAMELER 
Ankara, 20 (Vakıt: Telefon)~ 

Men'i teftiş kanununun tatbıeı' 
sureli hakkındaki nizamnaıntl 
hazırlanmaktadır. . 

tı' 
Komisyon elyevm memlekt 

11 
mi:zin belli başlı istihsal4tJP~1• 
afyon, fındık, peynir hakkırı"'t 
kileri bazırlamışbr. Diğer ıne~~ 
üzerindeki nizamnameler de ~ 
atle intaç edilecektir. ıı 
MERSİNDE ESRARHANELf; 

KAPATILDI 11,tl' 
Mersin, 19 (A.A.) - Mersill ıs ıııı' 

sı sıkı bir takipten sonra, bilt1J1l11fl1 ~~· 
mar ve esrarhaneJeri kapatmıştı~ b' 

mar ve esrarhane sahipleri te"kl 
lunmuştur. ., 

1Yl SU TEMlN ED1LEC6li r.fef' 
Mersin, 19 (A.A.) - Belediye~ ;~J~ 

sjne iyi bir isme suyu getirıne1,ııııf ecnebi şirketle müzakereye b3? ·rJ!I~ 
tır. Şirket, kasaba civarında.l\ı .'.egl~! 

ıfl) v sayunun kfreç ve mevaddı u •. tt1'l 
tecrit ettikten sonra tevzi etınel1 

etmiştir. 



[ Dünyada Olan Biten Meraklı Şey ter 1 

Kadınlar içinde büyük simalar 

Birisinin fabrikasında I 5,000 amele çalışıyor, 
diğeri işsizlikle mücadele ediyor, üçüncüsü 

yardıma koşuyor 
.. Kadınlar içinde şimdiye kadar gö-j 

l'fihnemiş büyük tipler yavaş yavaş 
lleydana çıkıyor. Kadınlar içinde mil 
Yonerler. kadınlar içinde büyük sanayi 
lliidürleri, kadınlar içinde büyük fa~ 
likaıar sahibi, kadınlar içinde biiytik 
hısaniyetperverler, ve buna mümasil 
tipler günden güne nazarı dikkati cel 
becliyor ve bu tipler bugünkü kadın 

Bu kadınlann ikincisi, A vuatralya
lıdır. Adı Madam Erna Von Harttır. 

AT1111tralyada f15izlik ile mücadele 
etmek için Madam Ema onlar için ye

ni bir fabrika yaptırmış n orada bun 
lardan (1000) ameleyi istihdama muvaf 
fak olma,tur. 

'OçtincU kadın Frauızdır. Hayırper· 
ftrliffle mqhardur. Adı Madam Lu-

S - VAKiT 21 MART 1931 ~ 

1 1 
Hava dün güaeıli seıti 

Cemiyet hayab Evvelki gün yağan kar bayi 

Kımlerin eli öpülür? endişeyi mucip olmuıtu. Fakat 
içtimat vaziyetten en yükse diln yataklarından kalkanlar ha-

vayı kup kuru ve giineşli bulda
kadının elini öpeniniı kimsenin lar. Geceden devam eden soplr 
kıskançlığına tahrik etmemek akşama doğru hayli itidal 
vaziyetinde olursunuz. Yok, eğer kesbetmiıti. 
en beğendiğiniz kadına bir ce- Kandilli rasat merkezinin ver-
mile yapmak istiyorsunuz, dik- diği malumata göre bugün de 
kat ediniz, o kadana birçok düt· hava açık olacak ve rüzgar ha· 
man edine bilinin iz. fif, mütehavvil esecektir. 

Bu cemile bu kadar tehlikeye rünmeyiniz. 
değermi? Değerse tereddüt et- Bu sonuncu, imlı'l yanlışları ile dolu 
meyiniz. mektup )azanlar içindir. 

Eli öpolen kadrn acemi bir y AZI 
vaziyet almamalıdır. Hanımfendi Ke1imeleri okunaklı yazınız. Bir' in 
birisi elinizi öpmeğe gelirse, eli- sanı, iğri büğrü )fızıJaı l.t. Mısır biye
nizi ona doğru hafifçe kaldın· roğliflerini çıkartmağa ugra~ır vaziy• 
nız ki az bir meyi ife öpebits=n. te sokmak terbi}esizliktir. 1·azın11, si. 

Onu bir zaviyei kaime şekline zi temsil eder. Bundan :sonra yana yat 
mış \e ısiuı uçlu biıyük harflerle yaz· 

gelmeğe mecbur etmeyiniz. mamağa çalışınız. Bu. alelflde, ~ayri 
En iyisi... şahsi bir yazıdır. Buna en çok kadın· 

Eğer el öpme için bir kaide Jar dikkat etmelidir. Böyle yazılar, res 
k mi ziyaretlerde hamdan, sudan konuş 

koymak icap etseydi ısaca ın- mak kadar soğuktur 
nu tavaiye ederdik: NASIL KACIDA YAZMALI 

Hiç bir kadının elini üpmeyi- isim markalı kağıda yazmayınız. Bu 
niz. hem hizumsuı. hem de iddialı bir şey-

Bunu tatbik ederken, hi.ç ol- d. ır. 
mazsa giilOnç olmaktan kurlu- Fantezi ,.e parlak renkli kiğıtlar da 
lursunuz ve ciddi, terbiyeli bir kullanmayınız. Mektup kağıdının üze. 
adam olmanıza mani dnğildir. rine ancak mahimat kabilinden yazı 

1 Size uzatılan ele hafifçe eğile- bastmlabilir. Mesela adres, telefon 
rek, tatlı bir surette sıkmakla numarası. Bunun da şeklini giizel bir 

Misis Erna 

iktifa ediniz. surette yapmak kolaydır. 
Muhtelif işler için bir ticaretane 

Herhanfİ bir vazıyette en doğ- bir mimar, yahut bir vekile mektup 
ru haraket budur. yazarsanız. her i~ için ayrı ayn klft. 
Mektup nasıl yazıhr? da yazınız. Hu 8Uretle o işlerin tasni 

Mektup yazarken ilsU\pta tabii ol· fi kolay olur. Bu da hem sizin, hem de 
mak, fakat ihmalci olmamak; kendini karşı tarafın menfaatinedir. 

nelerinden üçünün resimlerini dercedi vermek fakat geveze olmamak; tekapu MOHOR 
yoruz. BunJann birincisi Çekoslovak- etmeden mültefit olmak; müessir olup Mektupları mühürlemek gülUn~ bir 
tır. Adı: Matmazel Bert Mienherlihtir. sühenperdaz olmamak lazımdır. şeydir. Çünkü bugünkü zarflar, zamk· 

... _ Bert Kendisi Çekoslovakya sanayi aleminde Konuşur gibi yazmalı n fırdöndülü h ,.e kendi kendine yapışır. 

.... büyük b" k.. d . Madam Eline kuyruklu imzalar kadar gülünç süslü Mum, kibrit, mühür gibi bir sürü öte 
h bil ı ri 1 k ır mev ıı var rr. Çünkü ona ait . • . · b . k ı · ld ""-•rekettnln pek ta esere o ara . . ~ ız Eısnerdir. Oniimüzdeld hafta Ma- bir üslOp kulJanmaktan çekinmek J!. bera ale uğraşmak, oş n t nız o U11u 

IÖrüJUyor. olan sanayı fabrıkalannda 15000 ame dam Luiz harp dullaru1dan (3000) ka zımdrr. na delalet eder. 
Bugün karilerimize bu kadın nümu le çalışıyor! dına bir ziyafete davet edecektir. Bütün bu usullerin esası, sadeliği Eskiden, şehir içinde bir mektubu 

..,, 
Tefrika numarası : 87 

Y..._ . •Garp cephesinde •. ,, müelUfl 

llr11c Mari• Remaıgue 

~ayhaQede 
dans eden 
Türkmenler 

kat'iyyen muhafaza etmektedir. uşakla gönderm~k ki~ar ~ir hareketti. 
Kendinizi zorlamayınız. Kendi ken- Fakat madem kı bugun hır posta mev

. dinize (ne diyeeektim?) 4iye soru&H cuttur, bir ad~mı bir m'kt.~p -ı:ötürınfik 
ve hemen cevabını yazınız. için şehrin hır ucundan otekı ~cuna 

Mektubun her cümlesini yazmadan göndernıefe ihtiyaç yoktur. Bu, ış aok 
el 0 cümleyi konuşunuz. tai nazarından, vakit kaybettirmektir. 

evv Kısa yazınız. Çalışmanın, vaktin kıymetıi olduğu bir 
Bir mektup sahibini derhal canlan- devirde enerjiyi israf demektir. Vakıa 

d an sihirli bir aynadır. posta idaresi bu işe krafi derecede e-
ır Orada bir hatip hareketleri, ukala hemiyet vermiyorsa da bu, bizim defil, 

Her milletin olduğu gibi TOrk· vaz!etıer yahut iki uzun kulakla gö- kendi ihmal ve kabahatidir. 

meal, rin de adetleri vandır. 

Resmimiz, bir TOrkmen çayha-

•eaini g&terir. 

Ôyle paydoaJannda ve akpm

lan, Tttrkmenler burada topla-

111rlar, bir taraftan çay icerken, 

içlerinden daDIA kalkana ela 
ellerini wrarak temp? tutarlar. 

lstanbul baytar müdüriyetin
den: 

ikbsat vekAleti namına mubayaa olunacak 8-10 adet Un 
veya Zayç mikroskopu münakasaya vazolunduğuodan talip olan• 
lann 1 Nisan 931 gOnOne müsadif çartamba günü Defterdarlık
ta saat onbeıte komisyonu mahsusuna ve ıartnameyi g8rmek 
için iıtanbul Baytar işleri mildOrlOğllne milracaatlan ilin olunur • 

- Bir elma ister misin? le devam etti.. nmdan başka bir pyim yok ki.. - Fakat ötekinden artık babsetınl 
Bir elma alarak ona Veallngin alp. Kadın içeri ıtrerek kahnyl getiri· Cevap veremiyorum. Çtlnktl hisaiya yor mu? •• 

ralann~an bi~ni ikram ediyorum. u. yor. Onu eellmlaıa•k isterdim. Fakat tımı ona anlatanuyacafım. Asıl beni - Kendi birinin bu evde oldatan• 
cunu d:Şıie~ ıle kesiyor ve l!IÖztine d• Y6ztlme bakmıyor. Adolf sordu: kederlendiren PY' bana yardım edemi söylüyor. 
vam ed.~or. - Kendin l~in fincan getirmedin yeceffdir. Cephedeki gibi değil.. Ben Biraz düşünüyorum. Fakat Betkenin 

- Gortiyor masun Emst... Otede be mi! de deji§tlm. Bir Jlhze sonra soruyo- hakkı var. Fazlasını istemekte mana 
ride sürUndUm .. Az kalsın deli oluyor Kadın bofuk bir sesle dedi ki: rum: ne? .. 
dum. insanın bir evde yalnız kalma- - Daha mutfakta f~m var- _o, bu itlere ne diyor? - Ya sen Adolf .. Nasıl ~imdi iyice 
sı ne müthiş şey bilsen ... Odadan oda· Betke bana dinerek devam ediyor: Adolf eJJerini iki yanına salıverdi: sin ya! •. 
ya serseri. do)afirsı~... Oted~ kadının _ lıte ben burada kaldım. Ona de- _Pekte bir şey söylediği yok. Za- Bana bakıyor: 
bir korsesınJ asılı ıorUr, bende çal1Ş1r fettlkten sonra tereflmln kurtanlmrt ten ne yapsın kL Evde dolaşıyor .. A- - Pek te değil Ernst .. H~nüz o ka 
ken oturdutu sandalyeye çatarsın .. Ak oldafa kanaaündercflm- Fakat şeref ra sıra bana bakar .. Bazı ağlar .. Pek dar iyi değilim .. J<'akat zamanla dUze 
şam senin yat!ığın yatatın yanmda be- nedir kl.. Boş bir kelime.. insan yalnız az söyler.. lir .. Sen ne dersin? 
yaz metruk hır yatak durur. Ona her yqadıktan sonra 19rem olmaı ttrefsiz Fineanı iterek devam etti: O da bu söze pek inanmışa benzeml 
Jlhze bakarsın .. Yatağında durmadan olmuş ka~ para eder .. Banan üzerine - Bazı bana diyor ki, bunu yapma yor. Ona diğer cigaralarımı uzatarak 
dönersin. Aklından neler neler seçer eve avdet edebileceflnf kendisine siyle sının sebebi yanında birini görmek itin diyorum ki: 
Ernst.. . dfm. Zaten böyle yapmasam neye ya- miş.. Bazı söylediffne göre de işin na- - Hakkın var .. Zamanla düzelir .. 

• _Sözüne ınanırım Adolf! rardı!_ Biz yorulmuş, bitmf, adamla- sıl oldutunu anhyamamış bana ziyan Adolf masada kalan yağı benim f~n 
et~ !Yoruı.ı ceph d b" d - O vakit.. ne yapacafını bilmez l'İ nz. Yaşıyacak topu birkaç senemiz vermedfiini zannetmiş!- Sanki ben bir paket yapıyor. Biraz daha konuşa 
h~ın sıraıard e e ır şey halle e~e· der meyhanede sarhoş olur .. mea'eleler var. Eter haber almamış olsaydım far varmııım gibi hareket etmiş... Fakat yoruz. Sonra veda ediyorum. Avluda 
uaı111a a ona müracaat ederdım. k d ., ı ak ı l f "k t · la · bir hal çıkarırsın.. ına varacak mıy ım ... Şu halde.. in· bun arı ı a maz. Te n e mesı • karısı ıle karı:ııla~ıyorum. o kaçmıık 

ç~r~si• bulurdu. Başımı ifiyorum. Saatin tık tda da san her şeyi blJse klmbilir ne müthiş zımgeUrdi .. Ekseriya o kadar dirayetli istiyor. Ben elimi uzatarak diyorum 
h lCapı rıeırd . 

1 
or Soba çıtırdıyor. Kadın seaiz şeylerle karplapr- davranır ki.. ki: 

""hy •Yor; köpek kulübesinde yu uy • .. · t .. & • ... i or. Sert bt d 
1 

·rerek masanın uzerıne erey.._ı ve Adolf parmaklan ile sandalyesinin Biraz düşündükten sonra dıyorum - Oruar Madam Betke 
- le 11 r a ım a yolun boyun ce gı t k d ·· 
ti el r Yorum Adolf . d dl Z kmek koyuyor. Sonra e rar ışan arkalıfına asabiyetle vuruyordu. Dedi ki: Başını ba:. ka tarafa döndürerek eH 

e 0 • evın e r evce e ·· t .. ü ü ·· k" d k d. i k beU:""'i · lafı tada ... Gi . r · kı Betke elini masa or ua n n U· ı: - Belki o 11ra a en ın ay "6 na uzatıyor \'e cevap \eriyor· 
.\ı"' !al'ftan 

0 
~: e ımi Adolfa uzat çı .y~r. gezdirerek de,·am etti: - Haydi Eraıt kendine kahve koy •. ni, rtlyada imiş gibi yaşadığını söyle- - Oruar.... • 

SOnra Adolf dil) or. Oturuyorum. zerın Ee t Ernst. .. Bu hal zaten onun Yağ al bakayım- mek istiyor. Bilmez misin Adolf ins.1n Adolf istasvona kad . b f ka 
- cı 'or kı · - ve 1 . d 1 . . d . U 1 .. •. . .; • aı ana re a t •:;ıoıtştın de ,1 • • F.' • eldi o da evde sene erce FıncanJarı doldur um. çtık. Hafı! hazan oka ar garıp r ya ar gorur kı .. ediyor. Rüzgar e iyor 0 d ..._ 
- mı Jrn t?.. da başına g • . be · bek d . . C ri • · na yan aa -eye Adolf., d 1 tı Kulağı kırişte nı se a ale dedi ki: evap ve yor. kıyorum. Siperlerde lht b 
- A'det ettı · yal~ız ,? aş ~ olan oldu. Tabii ipti- - Bana bak Erast sizin için mes•e- - BeJkL.. Fakat ben hunu anlıyamı diği zaman nas 1 .. ~u . e.~ a~sedil· n y nu 1 ~:··· • • , Jedı ... Nı:~:: .niveti yoktu. Fakat ~i~ le daha kolaydır- Sizin kltaplannıs yorum. Hem de iıt uzun müddet sürme buki şimdi ne ~ld~~z erı galerdı. Hal-

lı · 1 len1 1 nıt hır mec ele.. daı;;rnda o. e · onra artık kendını malGmatınız, ve daha birçok vakit ge- dl. Tre h ··· 
. ı ı an l doJru uzat· defa is olduktan s B için mes'e çirecek 197leriaia vu. Beni• il&. Ka· Sonayorumı L...""' n areket edi)or. UzaklaşırU. 

tamamen şaşırmıştı. unun ..... ırıyorum: 
(BitmediJ 
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Müstakil Ressam ar sergisinde -· ... 

Avrupada tahail edip gelen genç artistler san'ah 
naaıl anhyorlar ? 

Bu makaleyi Müstakil ressamların iyidir. Siz ancak bu yaratıcı inziva İ· 

V AKIT'ın takvimi -
CumacteJt 21 Hart Y31 

Zilh11dt: 

1349 
Bu geceki ay 

l\"emız (f0. f7J 
18.22 

Namaı. vakitlerı 

Her wtln hikaye sütununa baktığı- te\·diğini zannettiğim nüfuzlu bir ıa- dördüncü sergilerindeki eserlerinden çinde hislerinizi \'e Cikirleriniıf öyJi. 
nıs aman, orada ya bir .aşk macerası, fa meş'eleyi anlattım, hana, neticeyi bah etmek için ) azmak niyetinde idim. ) ebilirdiniı fakat ı-öylemediniz. En·e
ya)aut korkunç bir vak'a, veyahut saç- tahkik edip bildireceğini vaadetti. Haki Fakat simdiye kadar yazılan tenkitleri la refah, huzur aradınız. Eğer sizde 
111a aapan deli sözleri okuyorsunuz. Bu kııten on gtin sonra maarif emanetin- okuduktan sonra müstakil ı;;an'atkarla yepyeni bir ~ey olsaydı \ 'C siz onu her " •b• ' uıı .. lkin :t '\kt• " Y. • nı••'• 
yaucafrm hika) e... den şu mektubu aldım. rın şah iyetlerinf, hayat Ye san'at kar hangi bir müşkülat mü,·acehesinde jfa. l, 441 12

·
21 1547 18 22 19 

Si! 
4 23 

Enell şunu söylinyim, ben belki (Bu ,·azifeye şimdilik ihtiya~ olma· şı~rndaki vaziyetlerini anlatmadan de edeme. eydin iz bu hal sizi zehirliye 
fena bir adamım. fakat mütemadiyen dığından tayininiıden "'arfınazar t'dil- tablolara, poşatlara ve de.!enlere gece cekti. Yaşıyamıyacaktrnız. Böyle iken V A J"' J T 
dlifiat hareket ettiğimi zannediyorum. miştir efendim) miyeceğimi anlıyorum. Çünkü müsta- yaşıyorsunuz ve hayat sizin için açlık- - ._ 
Muhtemeldir ki fenahğımda samimi- Sevinçle ·açtığım mektuptaki bu sa- kil ressamlarla memleketimizde yepye ta.n ölmemeğe çalışan bir znaJh hela· ıs1 anbul Ankara cad· 
:rhıi. DarUıtüm. Her halde bu benim tırlar beni~ ırtmıştr. Bununla bera- ni bir san'at tarzı telakkisi hatta da- zedenin hayatından daha ağır bir yük desi VAKiT Vurdu 
kabahatim defil, muhitfmin bana ver- ber: ha doğrusu hakiki san'nt telakkisi mey değildir. Kani olunuz ki artist bir hor 
•it oldafu bir haleti ruhiyedir. (Üzilm _ Eh, mademki lüzum yokmuş; ne dana çıkıyor. Şimdiye .kada.r plastik ma ağa~ı gi~idir. _Yaz gelince me>_vala 

Telefon. idare 9.43:'0, Yazı işl eri 7 43:" 1 

lstime baka baka kararır.) )apahm, diye müteselli olmağa çahş· san'atlerin memleketlmızde 50 • 60 se· rını verır. Yıyen ıster ~~hın~un ıs~r abone ıartları: 
Meseli, gazetede manasız bir şey 0 • t,tm, burada iş bulayım derken kaybet nelik bir tarihi . olmasına rağme~ s.~n- bulunm~ın. Şunu pek. ı~ı bll~ek l~- •1 6 12 

ylık 
hsam, kızarım, kendi kendime de kı- tiğim işi düşünmedim. Evet, netice i· at, bilh~ssa res!m ."e h~ykeltraşı luks zımdır ~ı. yaratıcılar ıçın alelade bır Dah ilde 

150 400 750 1400 
Kuruş 

zrşnnı haklı bulurum. tibarile hayatta yapayalnızdım. Ne ya bir Caalıyet telakkı edıyordu. Mede- adam gıbı yaşayıp bahtiyar olmak hak 
1 
laricte _ 

800 1450 2700 
- E\·et, derim, nasıl oluyor da ba- pıp yapıp bir lokma ekmek bulabilir· niyet aleminde ~ayati .. bir ihtiya~ ~ken kı yoktur. ~an'at h~yatın \'e a~ira_ne 

na - ben ki bir okuyucuyum _ bu ga dim. Çoluğum ~ocuğum yoktu ya .. Bu halkımızd~ değıl.. ~unevverl.erimı.zde manasındakı sa~detın namı ' 'e ınıkası 
zete ipslı sapsız hir vazı okutuv'or ne nn da ükrettim. bile san'atın mahıyetı, kıymetı hakkın· dır. Hem zengin olmak zev etmek hem 
hakkı var? Bunu ya~an adam ·dü.'ün- 'j • ,., •• da mütebellir hiçbir fikir yoktu. Fil- de sevilen, tapılan bir san'atkar olmak 
Jl'lilyor mu ki herkes kendi ı gibi he- Acele bir mütercime lüzum ,ar diye vaki kara ku\'Vet resim ve heykeltraşi- istemek çıldı~mak ~eme~tir. Ya güzeli 
Yinsiz değildir. Ne dh•c bunu o·nzete"e . - t . d ( . d'l"k Jü ) yi menederken, suret yapanlar yann yahut saadetı tercıh edıp mukaddera-. .. ~ çagınp a sonra an şım ı ı zum ilt k ·· · · · · 
ko1mualar. k d' b . ti tt ki . ., . b ahrette yaptıklarını dir :.ıe ceza>, tını ona gore tanzım etmıyen ıçın azap, 

':it yo ıye enı a a ı an 'azııeye en .. ahkü 'k u ı ı~ı. ih üth" b" ·rı· ta 
B h"dd ı· k d 1 d bl ·r k" d gayri mümkünune m m ı en guZE: ~ence n n ayet m ış ır ı as n u ı e ıme :Lr ·a as ar: en r ay sonra maarı er anın nn d' F . . . . 

~ . . b" · . . b Jd t . d"Jd" san'atlerin inkişafı beklenemez ı. a- ba§ka netıce mütasavver değıldır. Ha-

l•in ,artlanmız 

Resmt 
'aun 10 K~ 

.·antimi 20 ., 

Hususi 
12,50 l\ş 
25 

Küçük illn tartlanmı ·: 

1 2 
so 50 

3 
65 

4 
75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş - Sana ne:' canım, hoşuna gıtmı- ırısının a ızr ayı~ .e '. _ ı. . kat san'atin inkişaf ve terakkisine ça- valara tırmanmak, göklere merdiven 

y~n• okuma, geç.. ld B~na ~ı~m~dımb .. ;•zabıkhr, :az;;ecı hşacak olan san'atkirlar da bu gay~- kurmak ve Hafızın dediği gibi: A - Abonelerimizin her üç aylı· 
Derler. ve beni haksız çıkarırlu. o u~um ıç n )aza J ır, pe ço n uz- ve hizmet edecek bir şey yapmış değıl ".';epat ber cerldei alem devamı ğı için bir defa mcccanendir. 

Tablat.m pek uysal olmadığı için "siz· lu kım~eler tanıdığımdan şiklyet ede· ·
1 

d" T hayattan ve eserlerlle a- ma, B - 4 satın geçen lltnlıı.nn fazla, 
b·1· h k bil' i b'J" d' er ır. anı ' · · S k a ol nur de kan namına bir şey kalmamış ki,, ı u·, ay ıra sr, tep ne ı ır ım. deta hakta san'atin bir süs veya lüks Diyebilmek için hayatınızı inkılr e- tıı.... satırı ıçın ·uruş z m u 

diye bu sefer de onl~ra çıkışırım, huy- Tabii yine herkes: bir faaliyet olduğu kanaatini uyandır decekslniı. Ve ebedi hayatı kazanmak L::miiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİıİİİİİf' 
swı1anınm~ Daha dogrusu hoysuzla~u: - Ne kızıyorsun canım. yava~ söyle, mışlardır. Eserler meydanda.. Onlara için bugünkü hayatınızın üzerine fü. DarWbedayi Temailleri 
dnn, çünku artık ben de onlar g~b~ yaz bir istida, hakkını ara.. manevi hiçbir borcumuz yoktur. Bize küreceksiniz. Zira güzelJik aşkı fani ha 
olmağa ~aşlıyorum, ~en de on 1~ r .. gı~~ Diyecekler, ve yine beni haksız çıka- hJ~bir bedii ferah veremediler. Ne ken yatımızdan daha kıymetlidir. S_an'at, 
sadece kıwu~ sal!a~.ıkla hu (o~~ml~ rncaklardı. Halbuki ben artık onlara di üzerimde, ne de tanıdığım zeki dost deymumettir, tesellidir. San'at ınsan-
hilyat) ın lutmeısını bcklemeğe uzenı· . . • . . . y k K d · Ah Jar b' Je-+i e ticeyyittir Ve dini ol - .. w.. . benziyeceğımı kendı kendıme vaadetme lanmrn üzerrnde a up a n ve · ı ır :.• r n m • 
yorum, ~n de her gordugum enayihk· . . · . . . .. b' · · · t b k ı A d" d' Bı'ze "erdı'm 

Bu aktam Mal 21,30 da 

. . _ miş mi ıdım? t te bunun ıçın ıı:ustum. met Haşım gıbı ır ıkı artıs ten aş a mıyan ara yeg4ne ın ır. •V• .' • eo• 

len (mahZ.'\ keramet) tır d.e~ege ve _ hiçbir kimsenin tesirini bulamıyo~um. saa~et ~ir ~~asın zannettıgı ~~bı cen: Komedi 3 perde 
h suretle etrafın muhabbetını celbet- ( Onlar bize ne bir renk armonisinı, ne netın bır hl8Sı kableh·ukuu degıl belkı Yazan; Franç 

Bir, iki, 
Üç 

IUfe ta~ışt~~rum, ben de artık et~· Memleket haberleri blr ziya cünbüşünü, ne de dolgun bir o firdevsi huzurun ta kendisidir. Bir Mollar 
fımd~ ~ır hur~ıet h~vasr ~yandırab~I· ÇANKlRIDJo~ BiR iDAM KARARI şekli mühip veya zarif bir eseri mima keli'?e ile san'at h,ayatımıza kıymet Tercüme eden , 
iftk ıçın k~ndı kenchme huı·metsfzlf{:'e riyi se\·diremediler, Hiçbir manzara ba verdıren ebedt neş edlr. Yoksa oyun, A.. Gazanfer bey 
başlıyorum. Delili de bütün bunları, Çankırı aju ceu mahkemesi, na Türl< ressamı (x) Beyi hatırlatma· eğlence, kau.nç vuıtuı değildir. işte 
iaklll içimde kalan bir hürmet şemmesi parasına tamaan Yetil iıminde dığı gibi hayatta hiçbir adam bana fi· müstakil ressamlar bu hakikatleri, an 
nia isyanına rağmen, size söyllyeblli· bir ha1111111n beynini keaerle par• ıırn romancıyı, içbfr Ul.n lrl· fadık18n ve yapcbk1an iÇ:lndir ki eser Aptal 

ve 

yet ve yaıabUi)arurn. çalıyarak öldüren çakır Ali is· mizi hatırlatmıyor. San'at sanki hakir terinden evvel size j&h8iyetletlnden Yazan. Pirandelle Tercüme .~.s•lf : 
Bu yazaca •ım h' ftye .. deyip kalmı:- mindeki katilin idamına karar bir dilenci gibi hayatın ytiz sene arka· bahsetmek JUzumuna duydum. M. Fuat beJ 

um. Bu )azacağı hikaye başımdan sından sürüklenerek ilerliyor. Halbuki Avrupada iken şahsen birer birer 
t~en bir hadisedir. Öylezannediyo- verm=ştir. medeni bir adamın (Watteo) ya (Re· tanıdıfım bu genç ressamların eserle- Bu ak~am umuma biletlerde tenzllttvardır 
ı•um ki, bunu ı 7 ô ceksiniz, bir AHLAT DAVASI den) e (Tisyen) Ynuns Emre ye Füzu rinin ne müşterisi ne muhabbetkarı, ne Kişe hergün saat 13 ten itı'bıren ıçılmr 
hakmıh - ğr 1-akat. yukarda Baıı iımir k~ylülerinin yiyecek ıt ye (Şopen) e (Tolstoy) a, Şeks de kendilerinin senet, şöhret limitle- Altı ~~şından aıa~ olan ~ocu\tlar 
deditim r,ihi. c · ui'i ct edecek o- bir şey bulamıyarak ahlat ye· pir'e ,·eya bunlara benziyenlere ne ıi vardır. Ekserisi Avrupada tahsilleri tıyatroya kabul cmdelje,z 
lor.sam belki yine heni h, 1\ ız çıkarır- diklerini yazan ,, Yeni Asır" kadar ferah ve teselli borcu vardır. ni ikmal ettikleri halde serhademe ~a I ' 1 ıwıwı•::=:n:mı::m=:m:ndl• 
tar diye !!Ustum. l) i mi yaptım? hilmi Fransada kimbilir ne kadar kadın, er· apna yakın maq alırlar. Ve eserlerın S d z d b. d 1 
~·9rum. Bakınız işte. gazetesi aleyhine dava açılmııh. kek mane\i ölüş tarzlarını Balzaga den bir para kazanamazlardı. Oyle ki a 1 k a e 1 ra er er 

Bundan iki sene eYvel, tcnebi lıiı İzmir asliye ceza mahkemesinde medyundorlar'! Kimbilir dünya yUzUn· hazan banlan hem dUnyalannı hem ah vnpurlarl 
memlekette, yan resmi bir i,.. te çalışı- bu davaya devam edilmektedir. de ne kadar insan Otello gibi kıskanı- retlerini kaybetmit betbahtlara benze-
) ordum. Rahatım iyi idi ayda 22'1 lira Şahit olarak dinlenilen nridat yor, Desdemona gibi ağlıyor ve Ley- tiyorum. Fakat Umltslzlik anı geçer Karadeniz 
kadar l.auınıyordum. Da) ram münase müdütü Sabri B. kendisinin bu la gibi hasretten, yanıyor, mahvolu- geçmez hatamı takdir ediyoru~. Zira 
betile lstaııhula gelmiştim. Bayram mes'eleden haberdar olmadıgwmı, yor?. Çünkü (Şekspir) veya Füzu- bu rint, dinç kalpler için klinatta her Muntazam ve Lüks poSLetSI 
ettesi, gazetr.lcrden birinde bir ihin ıı cansız ihya ve teşhise muvaffak ol· şey renk, çizcl, numara ve ziyadır. Bun 
gördüa. Jstanbul maarif emaneti ı:-..o bjnaenaleyb fikir beyan edecek muşlardır. Büytik artistler hayatı tak· lar san'at aşkiyle perifan olmuşlarsa Sakftrya 
Hra aylıkla bir mütercim istiyor, buna mevkide bulunmadığını söv l emİş· lit etmiyorlar belki hayat ve cemiyet da y:lne onan sayesinde hastalıktan, se 1 V 22 k 

apuru n~11r ıtışnaUmaı • ~ür'atle ihtiyacı olduğunu ve talipleri tir. onJarı taklit ediyor, 19 uncu asırda bir fa1etten, ihtiyarlıktan haksızlıfrn ve Mart pULU 
ınUsabaka)a tabi tutacağını bildiri- Bu zattan sonra, raporuoa iı- ~ok gençler intihar ediyorlardı. Zira hamakatin zaferinden kurtulmuşlar-

) · (1\1" ) • Rol d Et f dak" · 1 d"" tt .. Sirkeci rıhtımından hareket• yordu. Arkadaşlardan uzak olmak <"'..a· tinaden neıriyat yapılan tahsildar Göteninin (Verter ı use nın • ır. ra ım ı ınsan arın or e u-
nıma tak demişti. Düşündüm, kaybede lası intihar etmişlerdi. Demek ki san- çü ölmemeğe çalışıyor fakat onlar ya le ( Zonguldak, loebolu, A· 

İsmail Ef. dinlenmiştir. · ı b k ki ı 
ceğim parayı nazarı dild,ate almadan atkar yarattığı eserle ınsan ara u a şıyorlar. Zira muvakkat, fani zev er e yancık,Samsun, Ordu, Giresun 
kararımı ,·erdim. hisabakaya girecek Bu zat da köylere vergi tah- dar hfıkirn olablliyor- Bizde ise halkın rabıtalanm kesmişler, kendilerini çıl-

1 ;:, d d k ı Trabzon, Siirmene ve Rize) ye t'hn. Kar.anacağımı zannediyordum. ıili için gittiğini, tahsillt yapa· cehaletinden, alakasız ıaın an urma- grnca bir feragatle güzelliğe ema e 
~itlkü franaııcanı epe) cedir. mıyarak döndüğünü, fakat köy· dan şikayet eden artistler tabiate ve kul etmişlerdir. Bunlardan biri - şim aıimet ve avdet edecektir. 

Bunu l~n iddia etmiyorum, arka· j )ünün buğdaylarını sattıktan hayata güzellik füh·e edemedikleri gibi di kim olduğunu hatırlamıyorum - Tafsilat ıçın Sirkecide 
dllŞlanm söylüyorlar. Belki de onla· d d ondaki güzelliği tenkis etmişler, azalt- bir gün bana dedi ki "Bütiin ömrümün • d • 
na fransızcası 1,aif olduğu için beni sonra vergi vermek vaa in e mışlardll'. Leonard'ı Mikel • Anj'ı. manası olan san,at yüzünden en tatlı ii Meymenet hanı albn a aceD 
hayle zannediyorlar. Zira, ben rransız bulunduğunu ıCSlemiıtir. Mahke- Mimar Sinanr, Yunus Emreyi artist di- zevkleri bile kendime haram ettim. Ya H leliğe müracaat. TelefoP 
camın ne kıratta olduğunu pek ııa bi- me diğer bazı (ahitleri dinlemiye ye vasfettikten sonra denin san'at şayı§lm azun bir didinmeden ibaret o} ğ lstanbul 2145. 
lirim. Şimdi de (mahviyet gösteriyor) ltbum görmüttür. mümessillerine bu ismi vermek için in du. Böyle iken ihtimal ki yaşamağa H-::::::=:::::xs::=:nımn:m::m:::ıf" 
tfJye beni takbih etmeyin rica ederim. KISKANÇLIK san ya ço.k kültürden mahrum, ya liyık hiçbir eser doğuramıyacağnn. Mü Şehzadebaşı 

Filhakika müsabaka", hen kazan- çok Jt1tufkar olmalıdır. Bunlann eser zelerdeki p.heserlerin karşısında ken- Ferah sı·ncmada 
~ izmirde, Tepecikte oturan t d rk d. tabi ı hat ı d k be · d 

d .... uaarif emaneti bunu hem ırtızete terini okurken veya emap e e en ı o anmı rr a ı ça ynım en . .,, 
••• 

1~ 6
.. Necati isminde biri zevcesi Gill- i d b ı d" fi Fak t h Bu gece Komik N:ışit Bey • l f crııı• t 

f_.1• ham de b"na ,,1·.n .,akladığım müne\'Vtr ve hassas b r a amın ütün vuru muşa on yorum. a ne e em ıc 
.,.. '"' "" " "' " " · Hanım (Asso-Jana) meşhur (irıgeoe bit mektupla bildirdi, '°' heni davet sümll bqkalarile konuıurken melekeleri aç kalmağa mahk6mdur. miyeti var. Benim için san'at ibadettır. sinema. 

ottL Gittim. Tıbbi muayeneye gönder· görmüı Ye 7 yerinden ağır ıu· Bunların inşa ettikleri bir tabloya, bir En hakir fakat samimi bir din~ar ta_p· ._,,,.!'"'"""'!==~=~~~~~=~~= tl' 
rette yaralamıttır. GlllsümOn ha· romana. l.ıir musiki parçasına san'at e- tığı Allahın şevket ''e azametıne hıç- ve tenkit kemalinden böyle harare 

ılller. Kış. • oğuk bir odada doktor be· ği i b'ldiğ' h ı ısO" 
Yatı tehıl'kelı'dı'r. seri demek şeytanı güldürecek n me- bfr şey illve edemiyec:e n 1 ı a bahseden Türk artistıerine rasge-...ı-ıd .Oydu, tnrttı, ölçtü, biçti. (Turp gi· ı b d t d el""" 

bliin 11'1&şa1Jah) diye bir de rapor ya? BALIKESlRDE UÇ MEMURA iekleri ağlatacak bir cinayet irtikap et de zevk ve. aşkl~ nası . i a e e erse dim. Her şeyi, şehvet \'e para ad. _,. 
ıft. Ewakı götürüp v~rdim. mek demektir. Fakat bu zevat kendi· ~n de aynı cuşışle resım yapıyorum. nin arkasından gören gençlerin Jll~ 

JŞTE:ıi EL ÇEKTfRlLDJ !erini mUdafaa için (bizimle kimse ala Ve bu asli me .. şgalede hiçbir şeyde, ne rı gittikçe çoğalırken müstakil res .... , 
- ifa! .. dediler, siz mi!ıiniı;. 1'ayi- d t k t .. ~ h tt d d d b ı vi 11"' istanbuldan Bahkesire aiden kadar olmuyor. ne ka ar nıe ru ve serve ~, ne ŞO re e ne e se\' a a u Jann içlerindeki bu mukaddes a e ,. 

!\iİiİZ hakkında 'eltaletten emir geldi. e· 'hf f • t"bk l .. ~ h h ) B i orO..,. 
-a Hacı Hüınn Beyin riyuelı'ndek"ı mühmeliz. O kadar isti a '.·e .•s. ı a- amıyac ..... m. uzur~ . u U).'oru.m? · u la muhafaza etmelerine imren 1 -_,, 
ı~laıı bunlar &kille geçsin. iqe ba~lar u k 1 d UkAf t k-f d""' I n ~ - ft h · G ra maruz kaldık ki he' e ım. ı.zı yap- saa .et v_e m a a ·a .. ı 

0
"61 mı· aş Müstakillerin eserleri ne kadar .. 1e mas. maliye te iş eyeh ünan ve ati"" 

mak ,.e fırçamızı kuJl~n~.ak .'çın ne e- ka hır gun ~uvr muzeSlnde _Leo~ard olursa olsun ne ehemmiyeti var,. pır 
Bütii.n bu muamele esnaııı1nda ha~ . 

ram iznim bittiği gibi 15 gün de üste 
gepıişti. Asıl dairemden ' azifem bn-1 
şıaa sitmekliğim tel it edildı. Artık bu 1 
rada batka l.Jlr ' a ıft''·~ tayin edildi· 
iba. n yabanc.l ırasında bulunmak 
ftltemedlfim için hemen istifa ettim 'e 
.-ıemete lmcılııdun. Dir hafta, oıı 

;ta, bir 8) bekledim. Ses seda ) ok. 
O uahk Aakaraya giden \e beni çok 

Ayvalıkla Balıkesirde teftişlerine limizde takat ne de gonlumüz~e sabır ın eserlerinı .temaşa ed~rken şımdı has memleketimizde san'at " san• "
devam etmektedir. kaldı .. Bu \'BZİ) et karşısında bızden da ta olan Muhıttin Sebatı daha o zaman doğmuştur. Şaheserlerin doğna•"'ı.-ı 

Hacı Hüsnü B. Ayvalıkta ko- ha ne bekliyebilirsiniz!) diyebilirler. dan hümmah gözlerini kaldırarak: na imkan yoktur. işte bu mUjdeYI ~· 
mi~er Hayri ve Bilal Efendilerle Bütün hunları hen de biliyorum. Fa· .. Bürhan ! dedi, Jokonda'nın şu eli· kımııa tebşir l~in uzun uzadıya .,,.. 

kal sizi anlam13·anlardan, se\·miyenler· ni 1ıörüyor musun, eğeı· ben bu eli ya· siyetleri tahlil ettim. Eserler hal' il" 
İsmail i minde diğer bir polis den ize ne? Mutlaka alkış, şapaş la· pabilseydim, boynuma asar n ölüne<' daki intibalarımı ikıncı makaleme 
memuruna i,ten el çektirmiştir. zım mıdır? Hakiki artist fil di§fnden ye kadar (bunu ben ya~tım !) diye ge· raktım. . . /Uf' 
Buna sebep olarak komiserin turu içinde yapayalnız yaşamağa mah 7..erdim . ., Güzel San'atler AkadeJTl•S• ,_ 
vazifesi başında bulunmaması ve kümdur. Onun kapısını (Badı sabadan! Ben bu zamana kadar güzellik kar at Tarihi .l\fuallimi . 
ıarhoı olduiu söylenmektedir. 1tayri kimse açmaz) ve açmama.sı daha şısında böyle derin bir heyecan duyan B11rlıan OmU 
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V AKIT'ın 
-

0 Bulmaca o En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

ı .Mart Tarihine Kadar S 
Lirabk Mevduab Bulunan 
Bfitiln Kumbara Sahipleri 
Kur'aya iıtirak ettirilecektir 

'Bugankü bulmacamız 
Soldan sağa yoknrıdnn aşağı: 
I - Sazlı konferans (6), tutulan ger 

(3) 

2 - Bir tartı (4), nwti değil (3) 
3 - Olur (d), yüksek değil (5) 

' - Bir Aı•rupa hükfime:tl (6), bu· 

'latıklık (4) 

S - Bir renk (5) 

6 - Kilfat (6) 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur'ası 

7 - TcTMU (3), yenen ey (5) 

8 - Ru• padtfalu (3) 
!1 - Zaman ölçüaü (4), bir ı·akit (6) 

10 - Leıker (5), çıkıntııız (,"J) 

113,1116 (Z), sal (4) 

1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 
.......... ' t 

ToPha • .. Cerrahi hastalıklar ve 
b~ \'e nte~;dei a2·kert an'atlar me.kU. hastır n1en1eJeri 
ıilrıij · o:> mart 931 çarşamba ( ) k k 
ltcekt• anı 14 te pazarlıkla tamir edi· e e . t rı le) 

ır. Tali ı müteba11ısı .. Divanyolu Dr E-
tta1'tttaini P erin şartname ye keı;;i( 
.... Fındıki d min pa•a ıokak No: 20 
·••tleri . ı a hey'etimizde gör· Y 
\ '' ıhaJe Telefon Is. 3390 
t ı:tıuıı· aatinder. en-el teminat 1-----------..ı 

l'fl cıddak eht · e hirı k 1 ~ etı fenniye ve-.ikala· 
1 te hazır bulunmal r tın alma komis~·onunda yapılacaktn. 

tJfl • * a ı. Taliplerin şartname)i görmek üzere 

titac tltdeki kıtaat \e m" t "h F dıkhda he)etimize ,.e .. artname al-
ı olan ue esa ın ı m .. hı. ko un kapalı zarfla .. k k ,.e tekJi(Jerini "ermek uzere temı 

h tunu t muna asa ma .. 
' Jtiinü s ur. lhale ı 15 4 931 çarsam ·natJariJe mezkür komi yona muracaat-

aat 1 i te r. • -Elazızde ru keri :ıın· Jarı • 

Muhtelif makine münakasası 
1-lal/ccılt to/11l11ı islalı i,')lcısJroı111 
11ı1'i.(//irliiü~tlı1clen : 

:\lübayaa-.ı takarrur eden hububat ıathir ve elektrik 
hının makirıeleri re teferruatı 8 ııi..aıı 93 ı tarilıirıt· 
miLadif <,:nrşnruha giinii saat 14ıc ihale rdılmck üzen· 

kapah zarf iisulilc u.ünalwsnHt konulmuştur. ~ eraitı 
• 

aıılnmak isriyenlerin lıergiin ve i tirnk için de yevnıi 
ihaledt', drfrcrchwhk hinasırıd.• müe. ~e'-Otl ikrı .. adıyP 
ıı.iihayaat. komisyorıuna müracaatları. 

iktısat Vekaletinden: 
Ankara Merkez T obum islih istasyonu civannda yapılacak 

olan 4583 lira bedeli keşifli Miçerlin saksı serasile iki adet fide 
} etiştirme serasının inşası tarihi ilin dan itibaren 21 gün müd· 
dctle kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmutlur. ihalesi 
29 Mart 931 tarihine müaadif Pazar gUnU yapılacaktır. 

Şartnameyi ve planları almak istiyenlerin Vekalet muhasebe
sine (5) lira vererek alacakları makpuzla Ankarada telsiz civa· 
rında ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesine müracaatları 
ve 1aliplerin bedeli keşif 0o 7,5 uğu nispetinde teminat akçe· 
lerile birlil<te yevmi mezkürda saat (15) te iktısat vekaleti ziraat 
müsteşarlığında müteşekkil komisyona müracaatla müzayede 
ve münakasa kanunu ahkamına tevfikan teklifJerioi dermeyan 
eylemeleri ilin olunur. 

Gençik ve Çocuk 
ikbsat kuponu 

2 1l93 
~----------------... 
r;.~.A K 1 ı~~:ı 
i~~~! -~~~?!!:!J 
J Satılık hane- Şehzade b~ınd• 
1 Çukurçeşme ~anında Taşhan arkasında 

Jarmar ~ ıı nezaretli 9 numaralı beş oda 
'e muştemilıttlı mUceddct Urgir hane 
ııulıktır. Içindekilerc mUracanf. 

Emlikinizi satmak yahut kira• 
Jamak için - lskele,·e tramvaya şl· 
mendifere ynnkı olanlar tercıh edilmek
tedir, fU adrese mUracaatla kıı1dettirinlz. 

lstanbul dorduncu \ nkıfhan içinde 
UNIONKOL 

lstanbulun merkezinde- iki o

da bir ~ofa 'c bir hclAdad mürekkep 
gayet guneşli 'e havad:r bir daire kira· 
lıkur. Odalardan biri ı;ayct büyilktnr. 

idarehane \ e~ n mun' cnchnne ittihazını 
da eh crişlidir. 'ernit musnittir. Gllıta 

posta kurusu 34 Bcnrubi adresine mfl· 
racaııt. 

lstanbul ve cıvarında- 3.5 dlJ. 

ntim craıili 2-3 odalı yer aranıyor. Sat· 

mıık, kiralamak istiycnlerin 15 giln zar· 
tında Cağaloğlundıı Sıkbat MUdUrlycri 

kapıcısı Mehmet Ef.ye müracaat. 

Acele satılık hane- Kadirga ta· 

lehe yurdu karşı ında 27 No. Ju hane 
3 kat onbeş oda ikı kuyu bir motbak 

üç hel4 ikı sofo bır buyuk bahçe gör· 
aıek lstlyenler içindeki Hacı Ef. ye ta· 

lip!c:rln lımon i kelesinde 36 No. n mü· 

racaatlnn 

Seyrisef ain 
Merkez acentası: Gıılntıı l{öpril ba:ı 

I\. 2362 .;ubc ncentısı Sirkecide 

M!lhOrdor zade hanı lst. 2740 

izmir 8~r'ot ~~~tası 
(CUMHURiYET) Vapuru 22 

Mart pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

f zmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir or

kestra ve cazbant mevcuttur. 

~ozcoa~~ Posmsı 
( E R E G L 1 ) vapuru 22 

Mart pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

~ire-is~en~eriye postası 
(Bntora) v a~u:~ 24 S H 11 iôd! 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe Pireye cumar· 

tcsi sabahı Iskenderiye· 

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

perşembe gelecektir. 

Bandırma aralık postaların

dan pazartesi postası da 23 

Mart tarihinden itibaren yapı· 
lacaktır. 

ark Malt HulaA sa~ıkullanınız. Sütünüzü art-
t~l hrır. Çocukların kemik

lerini kuvvetlendirir. 

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



er 1 
Memleketin Hem Mali Hem lktısa
di Büyük Bir Vasıtası Olacak Olan 
Bu Milli Müesseseye Vatandaşların 

Fikri Alika Göstereceklerine 
Şüphemiz Yoktur. 

Gazi Mustafa KCmal~ 

lktısadi inki afımızda mühim bir vazife ifa 
m ·· essesenin sermayesine iştirak 
vazife y8pmış ve hem O/o 6 bir 

edecek 
etmekle 
kazanç 

temin. e miş olursunuz. 
Hissedar kaydı mt:ıamelesi bütün bankalarda yapılır. 

BOURLA • 

GRAF ZEPPEL:IN 
VE 1AANSATLAN1llC 

BREM EN 
GOVEA1ELEAINOB 

MDNHASIAAN ICULLAlllLAN 

TELEFUNKEN 
RADYO AHİZESf 

Her ltalde sizin bUtUn ,.,.zul•rı
nızı ıaımın edecektir. 

Yeni modellerimizi görtne9a 
••llnlz •sgar! bir ı~atle size aza
mi lalde ıemln edeceglz. 

BiRADERLER VE şsı 

,r Devlet Demlryolları ilanlara ı , ___ Kiralık yer-· 

Muhtelit boya ve boya yagvları: s.t~;:~n ::~i:.;~~:.0~:b~ 
üç tabı makinesi kurmağa, 

Kapalı zarfla münakuaya konmuttur. Münakasa 13/ 4/931 pa• depo ve mücellitane yapmağa 
zartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde ya· müsait geniş bir yer kiraya 
p1lacaktır. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu• verilecektir. 
vakkat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar münakasa ko· Görmek isteyenlerle, talip 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa tartna· olinlarm Vakıt idare mUdür
melerini bet lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpafada idare vez· 
nelerinden tedarik edebilirler. lüğüne müracaat etmeleri. 

1stanbul ziraat müdüriyetinden:[ı Doğum ve kadan hastalıkları 
1 

oomitT'O R 'li 
RIZA ENVER I 

lkti1at vekaleti celilesince tab ettirilecek olan 150 • 200 for· 
mahk Broşür ve mecmuaların kapalı zarf usulile tabları 6 Mart 
tarihinden itibaren 20 gUn mfiddetle münakasaya konulmuıtur. 
Yevmi ihale olan 26 Mart perfembe günü Defterdarlıkta mahalli 
mahıusunda sa•t 15 te ihalHi icra kılınacağından talip olanların 
ıartnameyi görmek üzere lıtanbul viliyeti ziraat mOdllriyetine 
müracaatları ilin olunur. 

Cağaloğlu Emniyet sandığı 
karşısı No. 37 Tel. 2. 2683 

~~!ii!!lliiiiii!!!ii!ilii!i!!i!i!!iiiiiiiiililİl11 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit ------1 
VE 

O halde? derhal 
Y etiştirnJel{. 

ZiRAA1 
Baakasındall 

8 i R. , Hll~ll 

Mes'ul :\olüt.lür .Hcfık • .\Jtfl'I 
,. 


