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Yeni Meclis 
Yeni meb'us namzetleri 
Saffet, Hüsnü, Enis Behiç Bey

lerin isimleri söyleniliyor 

intihabat kurban bayramına kadar 
hitam bulacaktır 

~rayı devlet baş kAtibt 1stanbul polis müdüril muıvinl 
Satfel B. Hü~na B. 

Ankara, 21 ( V AKIT : Telef onla ) - Müntc
hi bis<ıni intihahatının menıl~ketin her tara
fında ni~an sonlarında hiteceği tahmin o!un
n1nktadır l\lürıtehihi ~niler memleketin her 
--· ç,.:•dn c:•:yn• 5'011Lk lupJan1p fHeb.USfa 1 seçe-
cc;Jde.rı çın nisan sonunda intihabat temamen 
bıtnıış olacaktır. Ara)ra kurban b·ı . 
d · ~·.. . . . cyramıgır-
ıgı ıçııı yenı mr:.clısın bavram ert~si 4 t . . ~ 

1 
. ., mayısa 

ıç t; n1aa çagırı nıası mukarrerdir. 
Evelce de !lildirdiğım veçhile yeni meclise 

bug_ünkü !neb aslardan bir çoğu dahil olacaklar 
)'enı ıneclıste aJ.tmış kadar yeni unsur buluna-
ca ktı_r. ~ u vvetlı t.ahmınlere göre şur.:ıyı devlet 
başkatıbı Saffet, lktısat Vek:11et t1cari muka-
velat dairesi reis m~avin ı Enis Behiç, Istanb ı 
polis nıüdür nıuavını Hüsnü Beylerin ye~i 
nıeb:uslar arasında bulunaca_klardır. Bugünkü 
_nıeh uslarda n bazılarının n111hım memuri vetlere 
tavin edilecekleri tee~·yüt etmektedir, bu arada 
ls~anbul meb'~su ı:uat ~eyin divanı nıuhasebat 
teı~J ğine tayın edıleceğı hakkındaki haber de 
tcyıt edilmektedir. 

iznıit geçen devredeki kadar meb'us çıkaracak 
znıit, 21 1 Yakıt) _ Fırkamızın vilayet hey'eti dün aktam 

;~~ andı. KazaJardan gelen i~i~ler üzeri!1de tetkikatta bulunarak 
. 7 rnüutehibi sani te9pit edıldı. Umumı nüfus rakamrnda deği

fıdklik olrnadıg" ı cihetle vilayetimiz yedi meb,usunu muhafaza 
e ecekt· ır. 

intihap teftiş 
~ 

Şehrimizdeki Faaliyet . 
bey'eti faaliyetine davam etmekşedırr son iki giln 

[Alt taralı 8 inci aagılada] 
=====:;..== 

ipten kurtulan baş! 
liitnıet Şevki beyin katili 24 sene 

apis cezasına mahkôm edildi 
l Ankara ?J 't'b erden fi· ' .. (Telefon) _ Muharrir· muş olduğunu nazarı ı ı ara alarak 

nıl\\r old·~knıet Şe,·ki Beyle Saime ha· cinayette namus müdafaası için yapı}. 
Uten i ti ·· · l\\eııı bugu şoför Cemalin muhake· mış bir hareket mah ye gormemış, 

tat te(}f n ağır cezada bitirilmiş n ka Cemali birden fazla adanı katletmiş 
:'.\fah~:· edihniştir. olması itibarile idama mahkum etmiş-

(neıerde:;,: .. ~Oför Cemalin karısı ile tir. Ancak Saimenin son dakikaya ka· 
atını, k d ı ayrı Yaşamakta olduk· dar Cemalin nik!hı altında bulunmak· 

st ı.._ a ının b 1 h ffefe addede-t~st bi ar arda çalışarak ta olmasrnr esbabr mu a 
lin b r hayat . - 24 e hapse 

Q Vaziv ) &~~ığını n Cema· rek Cemalin ceıasını sen 
• ete uzun .. J 

ınuddet göz yum· tah,;ı etmiştir. 

4 Mayısta Açılacak 
Bu sayımızda : 

- Mizah 

Kadın 

Çocuk ---•ı 
11------· Gençlik 

Sahifeleri 

Hatıralar arasında 
San' at aleminde 

Maarif vekili Esat B. 
Muhtelif meseleler hakkında 
Vakıt'a beyanatta bulundu 

Vekalet umumi halk tedrisatına 
bilhassa ehemmiyet verecektir 

Ankara, :n (Telefon) - Maarif ve· 

~-----------""' kili Esat Beyi ziyaret ettim. Muhtelif 

Korpi değirmeni 
maarif meseleleri hakkındaki sualle· 
rime ceYaben gazetemize şu beyanatta 
bulundu: 

Bu i~te Korpı avukatlarının - Vekaletin bu seneki faaliyetinin 
• ı · 

6 
iJl "* en mühim krı-mmı umumi hars seviye· 

me5 u ıvetı 9 r uvor sinin yükselmesini temin yolundaki me 
Ankara, 21 (Telefon) - lstanbulda- sai teşkil edecektir. Bu meyanda bil· 

ki Korpi değirmeni ile belediye ara- hassa umumi halk tedrisatına ehemmi
sındaki davada Korpi avukatlarının yet verilmektedir. Ayni zamanda san' 

gayri kabili itiraz vt! temyiz bir şekil· at mekteplerinin ıslah ve tak,•iyesi için 
almış olan set kararının tehirini mucip de yeni projeler hazırlanmaktadır. 
olan vaziyeti ihdasta mes•uJiyetleri g~ Kız san'at mekteplerimizde kızları-
rülmektedir. mız tedrisat esnasında hayat ile tema-

Kor j d 
~ · 

1 
· h ki d sa geçecekler, ameli surette yetiştirile· 

P egırmeni mese esı a un a . . h Ü D h' . ceklerdır. Bu mekteplerın program-
en z a ılıye vekaletine malumat 1 1 k . "h • ·ı b • . arına mem e etın ı tıyacı e uygun a 

gelmemıştır. zı amell bilgiler de ilave edilecektir. 

' 

ibret gözile 1 
-~------

Resmimiz şehrin sokakların

dan birinde bir evin önünü göı· 

teriyor. İstanbul evlerinden mü

him bir kısmının bahçesiz oldu

ğu muhakkak olmakla beraber 

çamaşırlarımızın bu şekilde gelip 

geçenlerin göılerinin önünde 

teşhir edilmesi de çok kariptir. 

Ü\ ta mektep ve liselerimizin umu
mt vaziyeti tetkik edilmektedir. Bütün 

lise n orta mektep müdürlerinin ll 
temmuzda Ankarada bulunmalarını ta te 1 · d t · 1 d 1 p enne evam e mıyen er en a ına· 
mim ettim. Burada hepsinin iştirakile cak cezayi naktilerin hazineye ait ola.. 
bir i~tima yapacağız. Talim ve terbi· cağı devlet şurasınca kararlaı:.tınlm~ 
ye meseleleri hakkında tesbit edilecek tır. " 
c~aslar muallimlere bildirilecektir. 

Muhtelit tetrisat Afyon inhisarı 
Ankara, 21 (Vakıt: Telefonıa)

Maarif vekaletinin muhtelit ted- lktısat vekuımız bu hu:Ju$/IJ 
risatı liselere de teımil etmek tetklk11ıla m~~gul 
fikrinde olduğu hakkmdaki neş- Ankara, 21 (Telefon) - İktısat ve· 
riyat hakikate uygun değildir. kili Şeref Beyle konuştum. Mumaileyh 

şu beyanatta bu1undu: 
Köyliilerin Okutulmas.• - Afyonun inhisar altına alınması 
A~k~~a •.. 21 ~Telefon) - Maarıf ve· hakkında tetkikat ile meşgulüm. Bu 

kaletı koylulerın okutulması hususun· hususta ~öylenecek veni b' ... e • k 
d .. h. t bb .. J d b J • ır :. J 'YO • 

a mu ı~ eşe u.s er e u .unmakta· tur. Bir ~irketin mahkemeye. rnrildi-
dır .. Tat~l devresınde muallımler ~u ği hakkında da mahimat sahibi deği· 
t~d1rıst' atb~~e .. ~eşgh~l oladcaklardır. 'c· lim. Bu haber, olsa olsa bazı şirketle
k ... e m uyu şe ır1er e seyya~ mu· rin ticaret odalarına kaydedilirken de. 
allım kursları açması, buraları ıkmal rece1erini saklamal"ı·ı ... ·· d d • .. .. • .. J uzun en o a. 
eden1~rm he~ koyde dorder ay kalmak )arla şirketler arasında çıkan ihtilaf· 
suretıle tedrısatta bulunması mutasav· lardan münbais olsa g kt" . 

d
. . ere ıı. 

ver ır. 

Halk Mektepleri 
Ankara, 21 (Telefon) - Memleketin 

muhtelif taraflarından halk mekteple
ri tedrisatının ve imtihanların netice· 
Jeri hakkında vekalete malumat gelme 
ğe baş1amıştır. 

Millet Mekteplerine Devam 
Etmiyenlerden Alınacak Ceza 

Ankara, 21 (Telefon) - MiHet mek-

Bir. içtima 

Yemek vagonunda 

idm4n cemiyetleri itti/akı 
dan flnkarada toplandı 
Ankara, 20 (A.A) - idman 

cemiyetleri ittifakı merkezi umu
misi, istanbuldan gelen federas· 
yon reislerinin iJtihakiJe bu gün 
iJk içtimaım akdetmiştir. Bu iç
timada, büyük kongrece ittihaz 
olunan kararların tatbikatına ait 
mesai} ile beynelmilel temaslar 
ve olimpiyatlara iştirak meselesi 
ve spor klüpJerimizi pek yakın· 

dan alakadar eden diğer bazı 

meseleler müzakere edilmekte
dir. Bu içtimalar iki gün süre
cek v~ federasyon reisleri cu. 
martesi akşamı avdet edecek· 
]erdir. 

Burada cigara içilebilir mi? 
- Hayır efendim, memnudur. 
- Ya o halde bu cigara tablasının hikmeti ne? 
- Sey... Efendim mcmnuiyete riayet etmiyenlerin işine yarıyor! 

Maarit cemı ye
tinin piyanko 

Jisteıi 
.. 1:'.ürl~ Maarif cemiyetinin 

buyuk t'şya piyankosunda 
muhtelif eşya kazanan numa
raların tam ve sıraya kon
ma~ resmi mahiyeti haiz lis
tcsı ~atbaamızdan her zaman 
tedarık edilebilir. 



MART 1931 

BANYO SOBA~ • 1 SöNDURl\IEDEN 
BIRAKA.'- H1ZME1'Çl KALYOPl 
.HAKKINDA ADLiYECE RE'SEN 

TAKiBAT YAPILIYOR 

BUyOlcadada oturduğu evi ya• 
un M. Troçkinin, ev sahibinin 
mltteaddit mOracaatlara rağmen 
bozuk olan banyo sobasım tamir 
ettirmiyerek, yangının çıkmasına 
abep olduğu kaydile yanan ki
taplarından dolayı 10,000 lirabk . 
tabaf hak cUt\fası açacağını ,yaz· 
mıtbk. M. T roç i, bu davanın 
esasını hanrlamak zere avukat 
İsmaıl Agah B. le g~rüşmektedir. 
HenUz mahkemevt. istida veril· 
memittir. Yanarı e \ in sahibi es· 
ki ?a,kitip izzet Pş. nın oğlu 
AbJt B. dir. 

Diğer taraftan mütemmim tah
kikatımıza nazaran, yangın badi
Hlinden dolayı evde hizmetçi 
bulunan Matmazel Katyopi hak
kında riıllddei umumihkçe dik
lıataizlik ve tedbirsizlikle yangı· 
Da sebebiyet noktasından taki
bat yapılmaktadır. Kendisinin 
banyodan ıonra banyo sobasını 
ı6ndürmeden bırakmış olması, 

cua kanununun 383 üncü mad
de.ine uygun olan bu takibata 
nas teılcil etmektedir. Bu tah-
kikat, beşinci mlbtantilchl<çe ya
pılmıthr. Muhakeme, İstanbul 
ikinci ceza mahkemtsinde rü'yet 
eclilec,. ti r 

Kon1 n ıstlik 
SALiH ı-; F .• ·tl\ l\ll' llAKE.l\IESlNE 
BAŞLANDI MUHAKEME HAF1 

CELSEDE DEVAM EDECEK 

lltanbul ağır ceza mahke
mesinde dün komünistlik tahki
katından maınun Salih diğer iı
~e }{~at Ef. nin muhakeme
sine başlanmıştır. 

Maznun, geçenlerde muhake-
. me ve mahkfim edilen•Ha1an Ali 

Ef. we arkadaılarının davasında 
mazının olarak dahildir. Fakat 
o zaman bulunmamıı, davası tef
rik edilmişti. Yapılan tahkikat 
.._eticeıinde, kendisinin bir mOd· 
det evvel Avrupaya tahsile gön· 
deriıdiği, orada tahsilini yarım 
INrakarak Ruıya,)•a geçtiği, Moı· 
lrova ve Kırımda dolaşhktan son· 
ra Hopaya geldiği anlaıılmııtır. 
Orada yakalanan maznun, evvel
ce muhakeme edilen arkadaşları 
ribi tabrikitta bulunmakla maz
nundur ve tahkikatı yapan ye
dinci müstantiklik, ceıa kanunu-
nun 146 ıncı maddesi deliletile 
171 inci maddesınin ikinci ben
di mucibince mahkemeye ver
DIİftİl. 

Mahkeme, davanın hafi cel.se-
d• deYamını kararlattmlmııı, cel
le hafiye kalbolunmuıtur. Muha· 
ktmeye başka bir gün devam 
~jl ,, .. p• ... ,..1:, t .. cı·nı .. ni!ecektir. 

KOFTECl FAıLl,MAHKEMEYE 
KOFRETTI, HEMEN ZABIT T U

TULDU. YENi BiR DA VA 
AÇILDI 

lstanbul aiır ceza mabkemeai 
bir mOddet evvel Beyoğlunda 
sarhoılukla şof&r Ahmedi öldOr
mekten maınun köfteci F azhnın 
muhakemeıini dnn bitirmiş, ken-
diıinin on beı sene ağır bapıe 
mahkfimiyetine karar vermittir. 

Fazh, mahk6mi1et karan bil· 
diriJince, hiddetle •Ben de mah
kemenin on beş dafa ..• ,» diye 
galiz ban sözler sar/ederek ba
ğırmış, bunun üzerine hemen ra
bıt tutularak aleyhine mahkeme
yi tahkir davasa açılmıtbr. Bu 
dava, Osülen mllstantiklikten ge-
çerek mahkemeye gelecek, şahit· 
Jer dinlenilerek, bu cihetten de 
karar verilecektir. 

Hava gazı ~irketi 
aleyhindeki dava 

DeYlet DemiryoHarı idaresinin 
bir müddet evvel Kadık&y hava 
gazı tirketi aleyhine açbgı bir 
dava, Üskndar hukuk mahkeme· 
sinde neticelenmiıtir. 

Mosaadesiz olarak vaktile 
Haydarpaşada ibrahim ağa ça-
yanoa tirketçe yapılan hava gazı 
ana borulyranm umumi yola nakli 
talebile demiryotları idaresi la· 
rafından açılan davada, idarenin 
vekili avukat Hayrettin Bey, 
hazinei hassadan demiryolJan 
idareıinin tasarrufuna intikal 
eden bir çayırda idarenin garın 
temadisi olan binalar yapılacağını 
izah ederek, mOsaadesiz olarak 
oradan geçirilen boruların fİrket· 
çe umumi yola kaldınlmasını 
istemit. mabkame, talebi .varit 
g3rerete, masrafı ıl~kete ait ol· 
mak Uzere bava~azı borularının 
çayırdan yo!a kaldmlmaİma ka
rar vermiıtir. 

Sü rp Agop <la vası 
Belediye ile Ermeni cemaati 

arasında Sürp Agop Ermeni me· 
ıarhğının aidiyeti etrafında çıkan 
davanın rü'yetine dün İstanbul 
dördllncü hukuk mahkemesinde 
devam oluomuftur. 

Mahkeme, belediyece ileri sü
rülen vazife itirazının reddine, 
buıumet teveccllbü hakkındaki 
itirazın tetkikine ve mezarlığa 
ait tedbiri ihtiyati karaımm da 
gelecek celseye kadar temdidine 
karar vermişti!". Altı niRnda 
muhakemeye devam olunacaktır. 

HER DlŞ 1'ABIBt DOKTOR 
DEGILDIR 

Dit tabiplerinin doktor unva
nını kuUanamayacaklan Sıhhat 
vekaletince tesbit ve kendilerine 
tebliğ edildiği halde, tabelilann
dan bu unvanı kaldırmadıkları 
kaydile dava edilen Nur Hayat 
H. ile Fazd Nedim 8. in muha
kemelerine diln sabah Beyojfo 
birinci sulh <'eza mahkemesi11de 

Ankara: 21 ·(A.A.) Büyük Millet meclisinde emvali milliye ve 
metrukeden müzayede ile satılan gayri menkullerin bedeUerinin 
teniyeıi için kabul edilen takıit müddetlerinin temdidi haklon· 
daki kanun liyihası müzakere ve kabul olunmuttur. 

Kanuna nazaran zürraa muhassas arazi ve mahıulah ziraiyeyi 
ihzar ve tasfiye eden veya faaliyeti mabsulAh arziye ile alikadar 
olan imalatane, tasirhane, fabrika ve mümasillerini veya mesken 
arsa veya iratsız ana .satın alanların ihale tarihinden itibaren 
bedellerinin tesviyesi için kabul edilen ıekiz taksitten ne kadar 
kalmış bu taksit müddetlerinin bir misli illve olunmak suretile 
ve fakat müddetin mecmuu azami 12 seneyi geçmeme'k v.e tecil 
edilen mebaliğden senevi yüzde beş faiz alınmak şartile tecil olun
muştur. 

Resmi devair müessesat ile devlete ait ticarethane ve tirket
lerde ve menafii umumiyeye hadim mileueıelerde bulundurulan 
vesaiti nakliye hakkındaki kanunun birinci maddesine merbut 
cetvele temyiz mahkt!mesi birinci reisliii, Şurayi devlet ve 
Divanı Muhasebat riyasetleri makamları nakliye vaaıtaJannm da 
iliveıi hakkıdaki kanun kabul edilmiı ve paıarteıi gllnll toplan· 
mak üzere içtimaa nihayet verilmiftir. 

Türkocaklarının H. fırkasile 
mezcinden sonra 

Ocak binalarında bilumum gençlik ve spor 
cemiyetleri toplanacaktır 

Ankara, 22 (V akıt: Telefonla) - TOrk ocaklarının Halk fır
kasile muci kararından sonra Hamdullah Supbi beyin fırkanın 
hars ıubeleri teşkilib reisliğine getirileceği tahmin olunuyor. Türk 
ocakları binalannda bilumum gençlik ve spor cemiyetleri topla 
nacakbr. · 

iktısat Vekiletimfzin hazırladıgı 
mühim bir kanun 

Senede 250 den fazla pulluk yapan ve satan 
ınü.eueaelere pirim 'V'c...ılccolc. 

Ankara, 21 ( Vakıt: Telefonla ) - ikbaat veklleti ıiraat 
hayatımız için pek mühim bir kanun llyıbaSJ bazırlaml§tır. Senede 
2SO den fazla pulluk yapan ve satan mneueselerden mamulitı 
matlüp enafı olanlarla bOkGmetçe prim verilecektir. Sathklan 
pulluk adedi 2000 den az •e çok olduğuna ıare miJeueseJer iki 
ıınıfa ayrılacaktır. Birinci 11nıfın alacalı prim yüzde on beı, 
ikinci sınıf ynıde on iki buçuk alacaktır. 

Pulluk iaıalltınelerini aallh etmek isteyenlere de hükümet 
on bin liraya kadar faizsiz borç para verilmesini temin edecektir. 
ikrazat teminat mukabilinde yapılacak, on taksitte ödenecektir. 
Bu hususta Ziraat Ban~aımın muaveneti temin edilmiıtir. Pulluk 
imalltanelerini ıslaha sarfetmek Ozere borç para alıp, aldıkları 
parayı muayyen mOddet zarfında bu buıusa sarfetmiyeoler olursa 
bu gibilerden aldıldan pua derbll istirdat olunacaktır. 

Bu kanunun bir madduinde ziraat mlleaseıelerini yerli 
pulluklar almıya mncbur etmektedir. Yerli pulluklar kafi gelme· 
diği takdirde iktısat vekiletinin kontzolll alalında ecnebi markalı 
pulluklar alınabilecektir. 

devam edilmiş ve mes'ele intaç görllldOğOnden haklarındaki para 
olunmuttur. cezuı karanna ait itiraz.lan şa· 

Kararname de dartılfOoun ema- yan kabul glSrOlmemiştir. denil-
netinden gelen cevaptan bahsedi.le- mektedir. " 
rek bOlasatenDarOlfnnun emanetine Mahkeme bu suretle Nuruha-
göre doktor unvanını ancak da- . 
rilfilnunda doktur• ve zllmre yat hanam ve Fazıl Nedım bey 
im~ibanlannı verenler kollanabi- bakında dit doktqru unvanını 
lirler. Binaenaleyh doktor unva- kullandıkları için beyoğlu hOku-
nı tabip demek değildir. Bu iti- met tababetince verilen beıer 
barla Nur Hayat Hanım ve Fa· liralık para ceı111 kararını tas-
111 hev'n iddiıtları v.ayr1 varit tik etmis buluumıktachr. 

.. VA~t l ın tefrika•: 114 f&Yİ olmuıtu. Şüpheıiz bu da bü- kadar acı İstihzası varsa ortaya 
1ük bir iftira idi. döktü. Cehenneme siderim de bu 

Bu son cümle üzerine ölü uabi münafık bu zmdık herifin tezkiye· 
bir davranıtla batını kaldmr. Bu ıini duasını istemem. Ah filesof, 
lunduğu yerde iki kat oturarak na kafasının içi kof. Ölümle eğlenilir 
mübarek ağzını açar. Gözlerini yu .mi? Aynaroz papası •••• Allahtna 
mar: korkmaz peyıamberden utanmaz .. 

- Atlı faslı olmadık kırk yıl· Guya beni muaalla tatma koydu
lık dedikoduları böyle tezkiye ıure lar da tezkiye mi yaptın. Tezkiye 

Caize - Ah bilmem .. Bilmem aust cemaat merhumeyi nasıl bilirai tinde tazelediğin için ilahi dilin ile, telkinle ölüm meraaimile alay 
za•allı büyük anneciiim... niz? Abide, zahibe, ıaliha, sablre, tutulıun. Beni diri diri mezara olur mu? Dört gözle ölümümü bek 

Filet0f - Haydi Çelebi ko§, i· kimıeyi incitmez, llJ'bet bilmez .. gömmek için hepiniz batıma top- liyoraunuz. Ölmiyeceğim iıte •.. He
mama, bekçiye haber ver. Fatih ca· Milddeti ömründe aizından bir tek landınız. Belki kan tutmuıtur bir pinizi ıömdiikten ıonra öleceiim ... 
mHnde cemaat daiılmadan müte· fena ıöı çıkma.nuıtır. Cennetlik teY olmuttur diye ceıedimi bir ıece Filoıof ıülerek: 
hlfiyeyi yeti9tirelim ... Kaynanamı huylarla ittisaf etmit içi dıtı nur ke Jik olsun evde yatırmak yok mu? - Ölümle alay eden semin. 
tok 1nerim. Son nefesi verme%·· silmiı bir kadındı. Gayet az yerdi. Fatihe namaza yetittirmek behane Ölümü komedyaya çevirdin. Ayda 
deD evtel yetiıip te helill~ama· Kendi söylemez sade dinlerdi .. sile bu aceleniz ne? Elimden bir birkaç defa ölüp diriliyorsun. Dik 
lama .•• Gaailden aonra mahallece o· Şimdi onu melekler kanatlarının üs bardak ıu da mı içmediniz? hepe- kat et bu artistlik bir aün Azrailin 
laeak tezkiyeden evvel kaynanacı· tünde cenneti iliya uçuracaklar• meklerim haram zehir zakkum ol- rücüne gider de ıahiden ruhunu 
'pa evcek bir tezkiye yapmak is· dır. Yalnız ıençliiinde kocaaının sun •. Beni cennetlik bir hatun gibi kabzediverir. O zaman sana telkin 
t.rlm. Ellerinizi kAfdtnnı7 . Ev hu üzerine bir Kenç mübatiri sevdiği taıvir etmek için Hikmetullah !'le ( mtnıerlJ ı .. 

Ankara, 21 (Telefon) - De\'let Ş 
rası belediyelerce yapılacak iskelele 
den belediye resmi ahnmamasma 
rar ''ermiştir. 
DiVANI MUHASEBAT TEŞKILA 

Ankara, '21 (Telefon) - Dh·anı ın 
.. nsvu ...... yenı ·ıe~Knat , e ,.e_~i{l ı, 

kındald kanun Jayihasc M. Mediaın 
maliye encümeninde tetkik edilmi;;;f 

iş bankaıında mesleki 
konteranşlar 

Ankara, 21(Vakıt: Telefonla)_.... 
iş bankasında pazar gilnleri koo• 
feranslar tertip edilecek, bu su• 
retle memurlara mesleki malüaı 
verilecektir • 

M. Oga~t kıral 
Ankara, 21 (Vakıt: Telefonlt) 

Bir otomobil kazası neticesind 
yaralanarak Nnmune hastanesio 
de tedavi edilen Avusturya ıe• 
firi Ogilst Kral temamen iyilef' 
miştir, pek kısa bir zamancl• 
hastaneden çakacaktır. 

BELEDiYELERİN BAREM 
CETVELLERİ 

Ankara, 21 - Belediye .,, 
hususi muhasebelerin Barem cet" 
velleri ali tatıka iktiran ed~ 
rek dahiliye vekileti tarafındı. 

yerlerine gönderilmiye ba9lannılf 

~~ARE MOCADELESl IÇlN ygrıf 
BlR lMHA ALETİ YAPILDI 
Ankara, 21 - Tarla farele" 

rilc mDcadele devam etruekte~~ 
VezirköprU ziraat memuru S•1 

B. tarafından kükürt kırıntıli"; 
nan yakılması ile istihsal ecl1.;., 

maddeden istifade edici bir ~et 
ha a leti keşfedilmiş, bu •f 
Samsunda tecrübe edilerek 

1 

netice ler alınmıştır. bif 
Tutulan bir hesaba ıöre ~ 

fare senede 5 kilo zahire j5 
mektek ve bir fare senede 
yavru yapmaktadır. 1-tfl 
KOT AHYA - BALIKESiR JI sıla' 

Ankara, 21 - Kütahya: '!'
kesir hattanın açalma resnıı .,,, 
kında yapılacak ve merj"tıet 
bir çok meb'uslar ve vek.A e 
erlcina davet edilecek lerd~ 

Pul haberınden çıK•ıa 
dava ıw 

"Y arm., gazetesi aleybio;ı,I! 
milyon liralık pul sah~r..,d'ii 
meydana çıkarıldığı şe 1 el•"' 
bir haberden dolayı açıla~ed',. 
i~tanbul üçüncü ce%a. nıa ttl'it*_ 
sınde dün beraetle netacelen 



~q-

l]iuhteli~ mübadelede 1 

Faaliyet bir sene 
daha sürecek 

Muhtelit mübadele komisyonu 

'-umi hl. ·eti dün toplanmıştır. 

8 S., murabhaıımız T efik Kimil 
• bu içtima hakkında bir mu· 

harririmize fU izahab vermi9tir: 

b • - içtimada bürolardan on 
e, günlük mesaileri hakkında 

: relen rapolar tetkik edildi. 
• 8-ndan batka tapu senetleri 
• ~teremedikleri halde Anado

da emlik bırakdıklarını iddia 
ederek tazminat talebinde bulu· 
ban bazı etabli Rumlara tazminat 
.... ·ı· 'el . • "rı ıp verilmemesi mes 991 

• lhevzuu babsoldu. 

' Neticede bu kabil müracaat· 
1•nn alakadarların gösterdikleri 

" fetiJlerle birlikte d8rdDncü bOroca· 
tetkik edildik ten ıonra umumi 
heyet~ arzedilmeaine karar ve· 
rildi. HOkümetimize ve Yunan 
lıGlc~metine bildirilecek olan mO· 
badele itlerinin tesrii hakkında· 
iri pr&je gelecek içtimaımızda 
lllüzakere edilecektir.,, 

• Mllbadele itlerinin tetrii tet· 
ltikatile bitaraf murabbHlar ve 
'tilrk-Yunan bq murahhasları 

1 c ...... =tatnı _ _.... 1 
Berberler cemiyeti 
Cuma ıünJeri çahı~ak 

isteyenlere manı 
olamaz 

Vali .... ,ttlD beyia •eyanab 

Muhittin 8. 

Bu işe ıız de ıatın ! 

Bu poll•, baıka po li•f 

Belediye zabıtası, polise 
raptedildi. AIA, tam yerinde 
i,. Zabıtaya ait işlerin bir 
makamdan idaresi şüphesiz 
hayırlıdır. Fakat haber ah· 
}"Uruz ki, ayni müeaesede, 
ayni vazifeyi gören, ayni mev 
kide, ayni rütbede, bulunan 
bazı m•murlar arasında ma· 
aş itibarile epey fark vardır. 
Reledfyf'dtn devredilen me· 
murlar polisin esas memurla· 
nndan daha fazla maaş al
makta imişler. 

RUtbe1tr bir, i'ler bir oldu
ğu halde bazı memurlann 
daha aı maaşla bu ifi gör
mesini istemek işlerin seli· 
meti namına faydalı olmak
tan uzaktır. Birine yedirip, 
birine baktırmak manasıı bir 
harektt olur. 

Şehre ait birçok itlerle be
raber tehir zabıtast da bir 
makama raptf'dildiii halde 
ayni üniforma altında, a)'Jli 
rtitbede iki tUrlti maq •· 
lan memur kullanmıya hala 
lüzum görerek bu polis bafka 
polis diyenlerin bu telikklsi
ne &iz de pşm ... 

e 3 - VAKiT 22 flART 

Poli• Hab~r e" 1 
Maslak yolunda bir kaza --

Amerikan ko ıleji talt- belersnden yed ıi 
bir çok yerlerinden yar"la ~.d ı ar 

Evelki ılin Şitli - Maslak yolunda,lard11·. Yaptığ1mız tah l,ik:ıt:ı zör• 'hl
bir otomobil kazası olmuş yedi talebe di ·e ~u ısuıetle olnıu tur: 
muhtelif yerlerinden yaralanmr~- Amerikan koleji talchel4'1111clcn o-

, n hanlı Uidin Ef. hundan bir mttd 
dt't. eve) bir fort otomobiJi almı~ ha
nyı güzel buJdukca sehir haricine ~ı 

karak gezmeğe ba-ılamı .. tır. Ahidrn 
Ef. Henüz chliyctnaın.:! alac:ı!, derece
de otomobiJ idare etmeğe ce .. aı eti ol
madığı için bu gezintiicı·ini ) :ılnıua 
yapmaktadır ~on giiıılerde otomobıli 

kullanmakta mehaı et ke pettiğinf! Jra. 
naat getirmiıı olan \bidin Bf se) rÜFe· 
fere milracııat etmi im ti han olarak 
ehliyetname \'trilmesiııi istemiştir. it 
bu raddede iken cum:t günü huanın 

l'a:ret güzel olması Abidin Ef. }e u· 
zunca bir tenezzüh auuı;u Hrmi=>tit. 
Ve beş arkada~ını dl'l bu gezrntiye da· 
nt etmiştir Mektep arkadaşlarından 
Al~wnet Ef. ve Bulgar tabaaaından ve 

rı.••- ciler le lt.. d bt b d yine nıektep arkadaşlarından Danilof, uu1U1Je eo •••n • r ar e eye ,. 
Şerbezof, Nıçef, Arşarof, Ef ler Sil· 

talın• olan e-.le yaralanan 1amabFatma baht . k d \b"d" E' . b" eym er en en J ı ın ,,, nın ız. 

Bert.erıari• ttuna st1aıerı dükkinıa- , OöknıeciJer sokağında ıat kuıtandıtı otomobiline biner•k 
rını kapamaları yüzünden çıkan meee- Biz de tatahm • . J d I Bentlere rıtmitler ve saat dörde ka· 
le yeni bir safhaya airmek üzeridir. hır kadııu yar~ R 1 ar dar yemişler eğlenmişlerdir. ~aat dört 
Berberler cemiyetinin tatil kararını Süleymaniye camii arkasındaki Dök- buçuğa dof ru da otomobile binerek yo-
ruhsetiye harcı vermemek için dtiil, BiRÇOK Jo~ABRIKA VE DEPOLAU meciler sokağında evelki akşam biı la çımı:jlardır. Otomobil dönüşte Bah 
haftada bir gün dinlenmek için verdik· SIHHi ŞERAiTi HAiZ DEGIL cerh hadisesi olmuf ve o sokakta otu- çeköy cinrında süratini arttırmı§ fa-
lerini söylemelerine rafmen muhtelif Belediyenin 1thhiye rnüfettifle~i ranlardan Yamalı Fatma i minde hir kat önlerine eıkan hir ,·irajı a)'Jli stlr· "ttrul olmaktadır. Bu tetkikat 

lleticesinde tubit edilen esaalar 
hlcında umumi heyetin tasvibi· 
ile arıedilecektir. Tali komiıyon· 
ların alh ay sonra faaliyetlerine 
ltihayet Yerilmesi, mubtelit ko
"9iıyoaun bir sene kadar daha 
f-.Jiyette buluamaaı muhtemel 

iddialar devam etmektedir. Ve bu ata tarafından yapılan teftiıler neb· kadın dökkmeci Mehmet tarafından bı- atle dönmek isterken birdenbire dey-

i 
da cuma günlen dilkkinlerını açmak cesinde şehir içind ve dışında çakla yaralanmıştır. Vak'a şöyle ol- rllmittir. Abidin l';f. nin başı yerde 
istedikleri halde ekseriyete mensup ber bulunan Debagat f ~ ikalarandan muştur: bulanan bir ta~ çarpmıf. ehemmiyetli 
berlerin buna mi~~ oldu~l~rı, hat!a bir kısmanın sıhhi a r rtları haiz Dökmeci Aıop, A&obun çaraiı, Dök· surette yaralanmıştır. Arşarof ve 
dUkkinını açtıfı ıçın bir ıkı berberın olmadığı anlatılm t p Yeni hıhıs· meci Mehmet ve hammal Haso cunıa Şerbezof da ağır surette yualanllllf" 
taarruzuna ufracJddan söylenmekte· "b k hh_ •f "·.,. b 'z olmı· giinii ötede beride gezmişler n epeyce tardır. Danilof, Ni~efin yaralı hafif-
d" VW t 1 • h . 1 11 a anunu,sı ı 'eraı ı aı . . . ld 

k~kr. t akyted.meseD~yı e 1~mMmıhy~t .e tet yan bu Jabrikalarda amele çahftırıl· içki de içerek sarho! ol~~şlardır. tır. ~ı1r müddet sho
1
nra yo

1 
akn gAeçen ~ 

ı e me e ır. on va ı u ıttın B. . • k b Gece yarısına degru dokmecfler SO· tomobı ler meçru arr a ara merı· 

lirWmektedir. bu mesele üzerinde şu sözleri söylemi~· 11f8bm~san1ı admırdır,.Bundı~,baf a l u kağına gelen bu dört arkada~ Halide, kkan hastane ine getirmişlerdir. Ya· 
tir: • rıka ar w a elhden fa:ua ame e Mariya, le Fatma ismindeki bazı ka- rattı ağır olanlın Amerikan hastannin 

1 iceret oduında - Berberler esnafı cemiyeti idare çbal:thnldıg! halde ~oktor da dınlann evlerine girmek istemi~ler ve de tedavi altına alınmıtlardır. Leyli ~ 
ltCTçELBRI TASDiK EDiLENLER heyetinin ve bunlara uyan bazı esna- u unm~dıgı anlaşalrnJŞbr. . bu üç kapıdan birini açtıramayınca lan diğer iki talebe mekteplerine el•· 

ilctıaat vekAleti İzmit, Mudurnu fın şahsi ve zümrevf menfaatleri namı Bc lcdıyc fabrikatörlere teblıgat Yamanın Fatmanın kapısına gelmişler derilmişlerdir. Dün Be) oğlu jandar· 
l!trrbn, Uıunk&prO, Ereğli, Vize na cuma günleri çalışmak istiyen be.-.. yapmış, fabrikaların ph.bi şartla· dir. Fatma bu vakitte kapıyı açamı- ma kumandanı kaza mahal1ine glde~k 
C tal E H b berleri belediyece ahJtacak cuma tati ra göre ıslahını ve. hır. d.oktor yacazını söyleyince tazyik edertk kn· keşif yapmıştır. Yapılan tahkikat ne· 
~· • ztne ·~~. ~ u ..._.,.. ••kk·•d •Mh·'i..,ı. - F-M bulundu!ulmasını bJcfjrmııtı!. . INY• ac...aia muvaffak oJmuılar ve içe ticesinde kazanın ehli)etnamesı olili • 
ia tiQNt oclalunua bltçelerini lış maltmat ile ftfal ve manen tehd .Beledıye aabbiye müfettitlerı riye ıirmlf)erdfr. -Bundan aonra ilk· yan Abidin Bf. nln virajı atlratli d-
tutik etmiftir. Bunlardan 7700 •Wlılerinf "hatta bazı yerlerde cuma tütün depolarını da teftite bat· meci Mehmet brçafını çekerek Yamalı nerken ve direksiyonu birdenbire s• 
lira olmall Oıere en kabank stlnlerf a~nlara taarruz ettfklerfnf lam19lardır. Bu depolardan da t'atmanın Userine hiicum et•it ye •I vfrmesi yilztinden oldufu anlafllmlf' 

haber aldık. . . hemen çoj'uoun aabbt ıeraite bacatrndan yaralamıştır. tır. 
bntçe Uzunk6prilnun bUtçeıidir. Bu::ibaınUsebıplerı hakkında hükümet ~!_gun olmadıklan g6r0lmilftilr. Kopan arbedeyi miiteakip ka?n 

60 
y ASll'-DA BiR HAMMAL 

~e ta teveuUI olondufundan -- · · · - dökmeci Mehmet n arkadatları zahı-
11 illyette 

.8AZI POLiS MEMURLARI HAK
LARINDA VERiLEN KARARIN 

TASHiHiNi iSTEDiLER 

Poliı mOdllriyeti ıubelari em· 

lftde çalıpn 84 memur bundan 
lair m&ddet enel yeni teıkilAt 
19Pıhrken merkezlere dağıblmıt· 
lar ve bir emirle kendilerinin 

~ı &nOnde bulundurularak da-
1111• kontrol ye neticeden alAka· 

~ tube.lerin haberdar edilme
trı bildirilmiıti. 

Bu memurlardan bir kıımı 
hniden vilAyete iıtida ile mUra· 

'-at ederek haklarında evvelce :,ruen bu karann ta1bibini iıte· 
t. İflerdir. EUerinde d6rder, bqer 

h "• lcadar takdirname bulundu
re:Q 16ylOyen Ye bunlan pte· 

iade tnem~rlar eaki mıntakala~~· 
L _ L eddmelerini kendilerının 
.que~ ' 
ril ~ 01ıınadan merkezlere •e· 

en e . 1 
cid mır erin hayıivetJerini ren· 

e etti~ . . 
r•nı bildirmiılerdir. 

~tij•- ı liAc • erde: 
CILtJ\1, 

btttao A l\ULLANJLAN MAl .. 
EN GUMROK RESMi 

M ALINMIYACAK 
1 Unbaaı 
•aı IÖ ren bağcıhkta kullanı· 

••ircdeıa ıt:fı, . küktirt, potaa ve 
h•lcLd 1 lllrük reı'JIİ abnmamaal 

"lll •le' 1 ~6lc r.ı·~ iyıhanın bu günlerde 
ı,.lclerı11a 1

1ctet ~ecliıinden çıkmuı 
~ille e edar. 

· •darla b lltılft•I ' u maddelerin 
il "h Zaman ._ 
• Yı anın b' 1 Y•Klatbğı için 
•lctıaıt kır an evvel intacını 
ti11 •e lletı d · 
rlıetirıd . n en ve Meclis 
" en rıc:a t . . 
vıteı taraft e tnııJerdır. 

:'•h'6kılit an bağcıhk alitınm 
e tüınrntc geçlbf'aine dair emir "'"tir tn&dUrrüııüne bildiril· 

cuma gUnleri çalışmak istedikleri hal- d~ 47 numaralı dUkkln sahibi cuma ta f d ak la mışlardır. YOLDA DUŞUP OLDO 
de mümaneat ve muhalefete dUçar gunleri dükklnlarını açmak için be~r ta ra ın an Y a n Dün sabah erkenden Galatada Ba-
lan çalıfkan ve namuslu esnafın şi:. lira ve~eceklerdir. . . BiR DEDiKODU YOZONDE~ ~em ~kaflnda~i uyıunsuz evlerden 
diye kadar maruz kaldıkları ve kala- . Hobıyar rnahallesınde Ha~ıdıye Nakkq Mehmet isminde bin dün binne gıden Nur ısmlnde 80 :ra~lana-
caklan manaMbetsizlfkleri derhal be- türbes i sokatında J9 numaralı dükkan abah Galatada Nazlı hana gelerek da bir hammal umumaneden çıktıktan 
lediye şubelerine bildirmeleri lbımdır. da Recep Ef. 10, Hobfyar mahalleein- hanın odabaşı11 Bayram efendiyi ba~ı- 90nra yolda dtitÜP ölmüşttlr. Öll•ti· 
Çahtmak istiyenler her suretle hima- de Atir Ef. sokaiJlld• 52 numaralı nın birçok yerlerinden alinde taşıdıfı nün sebebi kalp has~lığıdır. 
yeye mazhar olacaklardır. Belediye. dU~inda Artin Ef. 6, Hocapaşada mütta ile yaralamıt n kaçmııtır. Se- CILVEIJ ÇiNGENENiN 
ce alınacak tedbir müsakkafat ' 'ergisi- A~ıye caddesinde 183 numara!• dUk- bebi bir dedikodu meselesi imiş. M~~l~ETI . 
ne esas tutulan gayri saft iradının yüz kanda berber lbı·ahim Ef. 8,5 hra ve- BiR y ANGININ FECi NETiCESi Samatyada Lutfü Beyan menıueat 
de onundan ibaret olup a9&'Briai seae- receklerdir. l§te göriilüyor J, i cuma Beyotlunda Hamamcı sokafrnda bff fabrikasında çalışan cilnli çingene 
vt bef, azamisi SO liradır. çrhşması harçları ne anka · ae aralı evde oturan M. Halizenin Mehmet isminde biri Kal'B&'ümrftlrte 

Bu bapta yanlış telakkilere mani c~ildiği ve ne de korklllduğu mü- nul:de kızı ISatenin yattıiı odadan oturan manav Ali Rıza Ef .yi bıçaklf. 
olmak_ üzere bfr~aç misal söyfiyeyim. hım hl~ yekfan değildir. Ve buı .. k ay- :;n saat on ikide yanım çıkmıt ve sön başından yaralamıştır. Sebebi de ı• 
Bu mısa11er sahıplerinln maltmatı ol- hk defıl ıııeneliktir. dürillUnciye kadar ıuzcatrz rilc:udfi.. dur: 
madan dairece yapılan tetkikat llzerf. BALIKESiR BERBERLERi DE nün muhtelif yerleriaden afır surette On beş günden beri mey~anda ol· 
ne rugele elde edilmfttlr: TATiL YAPIYOR ınıyan, karısını arıyan Ah Rıza Zf4 

ranmııtır. . 
Fatihte DUlprzade mahall .. inde Diğer taraftao Babkeairden Yangmrn manpldan 81çnyu bır kı· karısının cilnli Mehmedin yaaında 

Abdullah, Balatta Tahta minarede bildirildiğine g6re iıtanbul ber· 1 dan çıktıtr anlqılmııtır. oldafunu haber almıt ve bu yüzden a-
Kadrl, Şehzade bqında Mehmet Kl- berlerinin hafta tatili yapchkla· 'YJ cım KARISINI DOGDU ralannda çıkan kavp bu neticeye Yar 

11m. Kalenderhane mahallesinde Vez. rını ötrenea ora berberleri de Kasımpapda Tahta pzi mahaJJe- mııtır. 
necile caddesinde Emin Ef. lerle Atik Cuma gllnleri dalrklnlannı aç· sinde oturan maldnfat AUEf.zevcesil BiR MEK1'EI' ÇOCUGU BAHÇEDE 
Alfpap maalleslnde Beyazıt caddesin- mamağa karar vermİf)erdir. Olviyeyi bir kup neticesi döfmüştttr. . DUŞTU VE OLDU 

•••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••n•••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••• Beoıktaşta Serencebey )okuşundald -=-:----:-:----:---:-----------------------------) ilk mektep talebesinden Nurettin fs-

Çiz g İ 18 rl e fikirler: Heı işi mükemmel yapmalı ! :•:::~~~,:ır~'!:.~i;,~ocu~:,: 

• 
, 

d 
•telri ehmmiytl yazıyor: Bu renç adamın bu mu,atrakıyeti Deyli Ekspres ilave ediyor: "Yük-

Lon ra gaz "h beb" · · . G" d hıniiz 4Q yqında 1 ı az etmesinin ~ ı ne ıdı? Deyli aelmek için birçok yollar vardır. F1t-
"Mıster wrrar Ek · b ı d" .. . en bii) ükk iş- spı es gautesı unu an atıyor 1• kat bunun en emin ve en mükemmel 

olduğu halde dun' anın . yor ki: "Girrsrdın bu bü) Ok mevkie . . .·· 
...... a gectı ,.e Ame- g 1 b'I . . beb" b k 1 yolu çahprak kendını ) ukseltmek ,.8 

ı · d n biri1tin ~ın • e e ı me ının se ı onun aş a an· . .. 
lerın e 1 t 1 fon kumpan ::ruının na alt bir nüfuzdan istifade etmesi her Işı azami dtrttede muktmmel Yllp. 
rikanın ile " " ' .. 

. . . . .. tayin olundu . ., yahut başka vuıtalar kuHanması de- maktrr,, bu sozlerin doina oJduiunda 
umumı nıudurJuaune fil, kendisine verilen her işi mikem· §Üphe var llll? 

mel ıurette yapmaj'a ~hşmasıdır._ 

yere dU,Urfilmü§tUr. Bir müddet son· 
ra karnında duyduj'u bir aancıdan ti
kiyet eden çocuk tedui edilmek öze. 
re kaJdırıldılfı etfal hastanetfnde i1-
ıniiftür. Ölüm füpheli cörUldütündea 
c:eset morp gönderilmiştir 

BiR KAVGA 
Kumkapıda iıtasyon caddesinde .... 

an Leon ile tütüncü Lütfü Ef. r• 
kabet meselesinden kavıa etmitleridr. 

Bu kavp esnasında Leon elindeki 
anahtarla Lütfü Efendiyi başından ya 
ralamıştır. 

ETIBBA HAYSJ\ 1-; .ı Dl\' ANIND.A 
Etibba haysiyet divana düa 

sıhhiye mildUrlUğUnde toplanarak 
doktor F abrettin Kerim 8 . le 
doktor izzettin B. araaında p· 
kan hadiseyi tetkik ve intaç et• 
mittir. 

Haber aldığımıza göre tarafer· 
~e tebliğ edılen karar F ahret
tin K .. rinı B. in lehindedir. 



.. .. - ... -

GUNUN~~----
-_-SİYASETİ 

italya -Fransa 
lhtlllf inaillz tawauutlle 

halleclilebllecek mi? 
inailtere hariciye namı Mi.ter 

ffendenon F ransa-italya araıın
da deniz ifleri Ozerinde bir an
latma vücuda getiren me1&ilİDin 
muvaffakıyetle neticelenme1inden 
lcunet alarak itaJya-Frama iti
llflnın siyHi ~len de tqmili 
için ilcinci bir tavauuttı bulun
maia karar 9ermİf ve bu kara
nm allkadar devletlerin harici
ye nazwlanna bildirmif bahmu· 
yor. 

Bu suretle İtalya-Fransa ihti
llflanm hallederek Amıpanın 
en mOhim ve en karlfJk me1'elele
rinden biri teeviye edilmit ola· 
caktar. Umumi harpten sonra 
İtalya iJe Fransa arumda batlı· 
yan rerginlik, İtalyanın mhtem· 
like iatemeainden ve bu ihtiya
cının tatmin edilmeme.inden ileri 
gelmifti. 

Halibaurda ba meı' elenin Bze
rincle d6nUp dolqtıjı iki nokta 
vardır. Banlann biri Londra mu
ahede1inin 13 &ncil maddeıi mu· 
cibiace Tarablusearp hududunun 
tecdidi, ikincisi itaJyanın Tunuta 
mukim olan teb'uına teminat 
itesıdar. 

Me11ele kolay değildir. Bil'alciı 
hallı son derece mftflcOI olan 
mes'elelerden biridir. 

Onun ne kadar mOflcOJ oldu
juau anlamak için Londra mua
hadeainin ne iditini anlamak il· 
11md1r. 1910 aeneainin 26 n:ıa
meda mlittefik devletler, itaJyayı 
•endi taraflanna ilhak etmek için 
pli bir muahede aktetmifl• • 
buna Loadra muahadeti nam111r 
•ennitlerdi. italya bu muahade 
mucibince Almanya ile Avmtur
yadan ıynlarak mlttefikleria ta
nflea geçiyor ve onlarla tefriki 
muai ediyordu. Ba muabade 
İtalyanın mOıtemlllce itibarile 
renitleme1i için bir takım mlhim 
~aitler ihtiva etmektedir. 

Be vaitlerclen bahMden 13 
lncü maddeye gire Fra ... ile 
i.,~ltere, mlttefiklerin muvaffa
luyeti netieeti olank Afrikada 
yeni •r•Iİ kazanaca~ oluna ital
J• mGDUip tazminat talep ede
cek, bilhaua Eritre, Somalilant 
Ye Libya ile F raaaa ve inptere
ye ait müıtemlikeler civanndaki 
arazide hududun t.ıhihini iatiJe
eelctir. 

intiJtere, ancak 1924 aeneaia
de bu taahhldhl yerine getir
mek iıtiyerek italyanm Soma· 
lideki arui•ine, Kenya'am bir 
parçuını illve etmiftir. 

Banu mOtealnp italya Franu· 
DID da taablalldOaG yerine ıeti
rerek listeye bir ıey illve etme
lini talep etmif, ilci taraf ....__ 
da bir ~ok mlzakereJer Yaka 
buldup halde bir netice elde 
edilememiftir. 

İtalya, Fruaadau bu jeldlde 
hudut t11bihini iıteclikten batka 
1896 muabedeaile Tunuataki 
italyan tal»aama •erilen temin•· 
bn, Fransa tarafmdan tatbik 
ohnamaum istemektedir. Tunua· 
taki İtalyanlar, orada ikamet 
eden en ltl,ek eeaebi lcoloaidir. 
lf96 mualıedeai, Tunuata ikamet 
e4~ İtalyan ve inıiJi:ı tabaaaınm 
... yetlerini ullafaza etmelerini 
icat.& etmiflerdi. Fakat Frama 
19'll ele, babaları T11Duata te
velllt eden inpiz Yeya ital1an 
tahe•~ laade•• Fnw uya· 
e11t- etmit, bundan iqilia-

BELEDlYE MUŞKULLERI BERT A
RAF ETMEK iÇiN DIR PROJE 

HAZIRLIYOR 

Belediye yol açmak veya sair 
huıusat için bir ar1& veya ev 
iıtimllk zaruretinde kaldığa vakıt 
uzun uzadıya uğraımaktadır. 
Ana veya ev sahibile uyuıula· 
madıjı takdirde mahkemeye ka
dar ıiclilmekte, bu 1Uretle bele
diyenin iltimllk iti uumaktad1r. 

Bana mlni olmak için Jeai bir 
iatimllk kanunu projeai ha11rlan
ma11na Hizam ha11I obnafhar. Bu 
proje ana Mhiplerile belediye 
ara11nda ihtillftara meydan veri· 
lmiecek maddeler koucalcbr. Ez
c&mle. ana veya e.·e on aenelik 
mlaalckafat vertiıi neun itiba
re abnarak lcıymet takdiri uuı 
iltenecektir. Proje tanzim edil
clilrten ıonnt velcllete g3nderi
lecektir 

Nasıl adamsınız ? 
~~---------~--Grafoloji mOtehauaunuz cevAp veriyor 

1 - Nikbin karakterini:& var. Zevk taraflarmaa claha batl111-
Binz uabi ve acul oldatana· nız. Kenc:lialsi etrafuua a&tere

zu gar0yorum. Hadi1eleri qatı bilmek huuaiyetiniı harizclir. 
yukarı olurundan fazla kıymetle Nefsinize emniyetiniz var. Nik
g6rmezsiniz. Çalııkan ve dikkat- biaaiaiz. Maahua mm bqkalan 
tisiniz. Ameli tarzlannız ıize lclfi için caJ11mak hayattan yıldmn11-
olacak kuv9ettedir. br. Ve lizde prip bir tevekktH 

Az ha1UM1nız. Mabaıa hiçbir ba11I etmiftir. 
zaman bil' hadiseyi yalDIZ maa- 6 - Hulu karakterim Yar. 
tıkla milnakqa etmeuiniz, linir- Ciddi1etten hotlanu. pl .... k-

1\tulatelit mübadelede lerinizi de muhakemenize lc&nfb- tan sevk alan, kendine emin, az 
TORK - INGILIZ MAHKEMESiN- rırsınız. Fakat bu yaziyet sizi dikkatli fakat daha fazla zevk 

DE o ÇDA v Ay A BAKILDI yanlıt prmeğe aevkctmez ve ve 118 tarafma mltemail, nikbin, 
T&rk - ingiliı muhtetit hakem kimseye de zaranmz yoktur. Cid- her teJden lyle kolay kolay 

di olduğunun zannederim. 

1 

ah~~~ okumaktan sevk •.la. n 
mahlcemesfnde dBn Uç davaya 2 _ Hauaı karakteriniz var. binmmz. Kanaatktr d~1aınız. 
bakılmıthr. Bir ""'•' 

Her99yi daha fazla ainirleriaiıle · az mi lllecek teflere iayln 
Birinci dava Maren Menotqin alçerainiz. Hayalperverliöi11fz '"Ok etmek eliallde olmayan zail ta-

tirketi aleyhine bOkOmetimiz ta- •- 7 
L -~--fazla sizi ihata eden ideallerini- nnDIMUI". 

rafladan açıhalfbr. 130 bin ton 
k6m0r0n verilmemesinden dola- zin hiçbirine vasıl olamamanız ban- Etraflmza kencllabi iradeli 
Jldır. ikinci dava, Jorj ve Artİ- dandır. intizamdan ve çahımalctan pıtermemenize rafmen uımJı 
ıimun biraderler tarafından bo- hoşlanmınız. Takip kudretiniz ve iradeliaini:ı. Hatta ekıeriya 
k6metimiz aleyhinedir. Mersinde azdır. Ne nikbin ne bedbinainiz. bazı itlerde bımıiyetini:ıia bilA
müaadere edileo ıazoz fabrika- Daha fazla hadiıelerin ıizi 1ev- flna hareketten lezzet duyanınız. 
Jannın alat ve edevatı bedeli 

0
_ ketme1ini bekleniniz. idare edi· 7 - Ciddi, çabşku, u bu

larak 7735 İngiliz lira11 ta:ımi- ci olmaktan fada idare edilebi· ...: nefis unatlara heYuU ve 
nat iatemektedirler. Son dava, Ro- len bir b••uaiyetiniz v.ar. mOıteit, dikkatli, kendine emin, 

zinata Vagano tarahndan bOkO- 3 - Ciddi karakteriniz var. tabii dllfllnen, okumaktan ~vk 
metimiz aleyhinedir. 1914 ta iz- Dikkatiniz aı olmuma ratmen alan, tuttatu iti intaç edebilecek 
mird .. ,Bal olunan evi ile . ....... daha fazla iradesi ile hareket eden, buauaiyetlere tabip, umumiyetle 

Olunan etJ••ını iete..W.te- .- mllteklmU U..bile tanmlDlf ve 
dir. +fw~thnı da karara kat- iıtidadQQz v•. A~a. .... bi, ve aev1'fmii: oüliiilcfujta yer~• ir°D pı; 
mlfllr. hldiaeleri olunandan u veya llaa geçebilen biriainiz. 

ler de İtalyanlar da muıtarip 

olmutlar, neticede 1923 seneain· 
de inptere ile Fransa bu mese
leyi hallederek Tunuataki İngiliz 
tabaaıının arzu ettikleri takdirde 
Fran11z tabiiyetine girmeleri 
kabul oluomqtur. 

Fakat mes'elenin İtalyanlara 
taalluk eden tarafı, iki memle
ket ar1t11ndaki gerginlik ylzDn
den oldata ıibi kalmıf, Sinyor 
Muolini, italyanan yeni mftıtem
lekeler sahibi o\,aııoda ve İtalyan 
tabauınan İtalyan kalma11nda israr 
etmif, bu 1Uretle bir neticeye 
destre1 olmaia imkla kalma
m1tllr. 

italya ile Fransa arasındaki 
en mObim ibitillf budur. 

Miller ( Hendenon ) un tavas· 
1Utu bir 1emere verirse, Avrupa
nın bOtOn diplomaai hayabnm 
umumi mahiyetinde, azim bir 
tebeddilliln vukuu beklenebilir. 

Omer Rlm 

çok kıymetle ıare. nilcltin, çaht- M&teredclit karakterİDİ& var. 
maktan Orkmez biri9iniz. Kana- Bir teJe eberiya olunmdu u 
atlcar değilıiniz. Baib oldufunuı kıymet vermeniz uif tarafıamhr. 
baıı arzulannıı var iri bunların H ..... Ye .U.irliaiz. Kararlamm· 
pe9inde utratmalctan :ıevk alır- da ekıeriya hata edeninil. Ken
smız. diniai bazen bedbin ıibi tallkld 

4 - Asabi karakteriniz var. etmenize ntmen &midi bol biri
Mütereddit deiiltiniz. Ôyle olur ılniz. Kuaatklr ve mGteYelddl 
olmaz ıeyleri ba ... aiyetinizclea olmana ekHri,. mm ilk g&ren
geçirmete Hizam ıtrmezainiı. lerde bınkbpn: telirle ZJt aibi 
kararlar1n1zda seriainiz. Dikkatli bir biuin zebunu eder. 

olmanız size daima lcazanclırmlfbr. 9 - Ciddi karakteriniz var. 
idare etmek karakteriniz villdi- Di1Jkatlİ8İDiz. Çabflll&lctaa yonıl
dir. Bu itibarla bulundujunaz mamamı ve mllteYelcldl, ubarla 
yeı lerde hlkimiyetiniz nuara olma1111 kuvvetli taraflanmıclır. 
çarpar, iyi dOtUnen, çahtkan Temizlikten hotlamnnuz. Nikbin
biriıiniz. Ameli taraflannı:ı en IİDİZ. Verilen her buji bir İfİ 
kuvvetli yerinizdil'. pek mOteYUİ de olu 101M1Da 

5 - Asabi karakteriaiz var. ptllrmekten yoralmaıı Ye lenet 
Hadiseleri daima bqka tirli aluumz. ZevklerİllİZe ae ifrat ne 
telelckiye mOtemailaüuz. Sinirli- tefrit derecede dllfklmlball:ı eli
siniz. Ekaeriya iradenize haldm aize ıeçeaclea illifa edeniniz. 
olur. Hauauınıı. Her feye pa· Menfaatini mtldrik ameli taraftan 
buç bırakmadığınızı iddia ede- kuvveti biri ıiaiz. 
rim. Çahtmaktan ıevkalar11naz. 10 - Sinitliliniz. Hldiaeler 
Pek okumaktan hoılanmauwz. eneli ıinirleriniu alm J•par. 

Y ızan · Salih Murtt 

1 

ADALELER NASIL KUVVET TA 

BIK EDERLER? 

Yalnız boylannı k11altmakll 
yani · gerilmekle. Adaleler çeker' 
ler, eınemezler. Kol kalkar, ç 
ki Oat lc11mındaki adale g 
miştir. Kol inene bu adele 
pnır kolun altındaki diter r 
dele gerilir.Binaenaleyh vOcud• 
muhtelif hareketleri muhtelif r 
delelerin gerilme1inden ileri 
KUDRET TAHRiP EDILEBIJ.d 

MI? 

Adi ıerait tahbnda kudret tak' 
rip edilemez; bir tekilden d

0 

.. 

tekle dejiıir.Bir teldeki elek 
kudret teklinde zail olari f 
dikkat ediline bu elektrik k 
retine tamamile mllaavi bir 
raret kudreti zahir olur. Ku 
tin imha edilemeclijini pren 
limler tabiabn mllbim pr 
terinden birini te1bit etmifl 
Buna (kudretin tabafftl:ıll kan 
denir. Atom ve elektron ale 
ne ıirenek bu kanun 
ıibi tlrlaGr. Tabiattaki b 
hadUeler pzden pçiril.ine 
retiD bir tekilden diler te 
tabavvillllnde hararet demir 
br. 

KiMYEVi UNSUR NEDiR? 

Atomaai parçalamadığımı1 
dirde dlter c:eYlıerlere mk· 
ebniyen bir cevhere umar d 
Me1ell, demir bir kimyevi 
surdur. Demire ne yana•...ı• 
yapımz. O ya demir veya d 
laavi olan bir ıey olarak 
Ejer demirin atamana par 
.aanı:r... dı•ift ..... -0. .u edeiüirUiz; takat 1llidw 
mir diler bir cevhere tahvil 
clilememiftir. 

Haualiyetiniz fazladır. Her 
den abnınınıL Hldiael 
g6rfişiln0z ekaeriya hatal 
Maahaza çalqmaktan botla 
Sizi alllcadar eden pyleri 
maktan ve onlar G:ıerinde 
1alinizi çallfbrmaktan ken 
alamıyonunm. Geçimaiz old 
nam unneclerler. Halbald 
telİrİ Japan glrlnllfOnlldlr. 
kikatta uyul olan 
Kaaaatklr deiiJainiz. iat · 
mutlak J•pmak iıterlİDİz. 

Karllerlmizeı 

1 - imzalanmzı liyah 
reklreple Ye ldlçOk atum. 

2 - Mutlaka cevap • • 
tine tire bir defa imza_. 
dermit olum tekrar 
ghclermellİDe liiı6m yoldat• 

3 - Kilİfeye alınabilm-1 
imza ile adre1 ara11nda 
nkmalıdar. 

[ Bican Efendi ve rüfekası: Berberlerle kasapların tatili ••. 

Maruf B. - Ba hafta da kasapları Maruf B. - Bu hafta da kuamları 
cuma tatiH yapmata batladılar- dUkkinlannı açmadılar .. 

- Yoksa etsiz mi kaldın? - Yok canım nde 
ı.. .. r l'l h :t hirhlrlmlsl yedlld 



Huarle•n11 I . 

filmi hakiki bir P••er olup 

h ak.-ın 

Bir, iki, lstam 

~f-- ~~"'"""' 
Yuuı Pru~ 

Moll•r 
1 ercdme eden 

A. Gazanf e bey 
ve 

Aptal 

l ıııı 1 
UUllll 

Yuaa Pirandelle Tercüme ecl.11; 
M. Fuat ber 

Kıte bergün Hat 13 ten itibaren açtkar 
Altı \lf ndı •t•AI ola \OCOlılar 

ı1, atro ı kabul ed&J,me 
laltlla ........ 

M k .. tıehuais" maettar kalu an...., •Ji sinemasına derin teeaflrleri Mbebile ayn ayn 
.__ ·d· -x- ktecllı _ _, fllkkilr etmek llllklaını bulamac•N 

.... 11 ıp •--• • du kuıuramamn elemleri.tıe ,-----
TB&BKKOR lalDUlnı n ba aaretle ••• 

Beflka " hımflnmllia cuue ... atanet ve ttikranlarım1Z111 lttfea ka· 
rut.lne lttlnk " ttlpaf " mektuPo Al ~lmumı rica ededz. 
la taziyet Jttf ... • balnaa zevatı Brıkıllt laltlhf9 
kira ... Hal ......... ••imi ve 18· Kocaeli 1Mb'm reW,,,..,,.,. 
ttlfklr alüa ve ..UUerbadea dela.Yı SaldllGIUıa Talalr 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3 ilncil Keşide ıı NiSAN 1931 dedir 

Büyük ikramiye 100,000liradır 
AYRICA: 
40.000, 15.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiye 
Ve: 30.000 Liralık l>ir 

mükafat vanhr 

i Y E 



Tutankamen 
Mezarını açan ve içer:s ne 

giren bir kı:ç ingilizin başını 
yediğine · namları Tutankamen, 
yakıncla Avrupa seyahatıne çıkı

yor. 

Eski Mıs·ıın debdeb.e ve ihti-
şanı içinde yaşıyan ve Kahire 

müzesindeki dairesi en muhteşem 
ku}'umcu dukkanJarından tazla 
pmldıyan bu Fıravun on sekiı 

raşında gözlerini fani hayata 
yumuncıya kadar ne akla, hav
sillaya sığmaz bir sefahet hayatı 
yaşamıştı. 

Mutlaka,ölünce gözii açık kalmış 
o!acak ki, mezarını 2orlıyanların 

Bebeğin ıbla~ı - Anneciğim, bn
bam bu akşam neden bukadar şarkı 
söylüyor? 

Anne - Şarkı değil o, hardc~ini 
uyutmak için ninni_ 

- Hen bebeğin yerinde olsam he
men gözlerimi kıpayıp uyuyormuş 
gibi yapardım. 

baıına bir iki defa bela gelirdi. 

Bu genç Firauunun mumyası 

kara yolile Londraya gidince, 

ihtimalki, orada kendisini ziya

retten korkacak olanlar buluna

cak. Fakat, her halde biz, İngiliz

lerin bu kayış haline gelmiı 

tarihi kadavrayı istanbula getir

dikleri zaman "uğursuzdur!,,diye 

korkmıyacağız. 

• Zira biz burada gene ayni 
vasıta ile gelmiş bir çok diri 
Filavunlar gördük de ondan ... 

8Jr imza 
lam imza yerine inisyal kullanmaı. 

gÜ'ft geçtikçe daha fazla adet oluyor. 
Bunlar arasında (Va • Nu) (Ma • ye) 
he.tleri yapılmış olanlar bulunduğu 

gibi tek harfli olanlar da \'ar. 
Yalnı7.., bir tanesini beğenmedim. 

Zira hu iki harf, okunduğu zaman ho
şa gidecek bir SP.S ... Prrniyor: l. A. 

1otda j.4ne 

Eski adetler 

Otomobil çalacağ na 
- Hasanı uzun bir müddettenberi 

göremiyorum. Nerelerde? 
- Nerede olacak, hir otomohil caldr 

ğı i~in :ı sene hap e mahkum oldu. 
- Vah vah! ne diye otomobil çal

mağa kalkıştı? 

Bir otomobil alıp parasını ödemese
1 

daha cfcndit'c hareket etmiş olmnz 
mıydı? 

Süpriz 
Yeni gelin - (Ilir arkadaşına) ~u 

erkekler kn ha oluyorlar vesselam! ko
l cam bana yemek pişirmeı=ıini ö~renir
' sem büyük bir siirpriz yapacağını va
' detmişti; hunun üzerine ahçılık dersi 
aldım. 

MEVSiM 

K D N 
SPOR VE 
MODA 

Kadınlar arasında spor bayatı 
günden güne daha fazla rağbete 
mazhar olduğu ve sporcu kadın
lar çoğaldığı için, moda da tabi
atile spor sahasına da girmiştir. 

Resmini gördüğünüz kıyafet 
bir teniı elbisesidir ki beyaz 
"foile Dcauville,, den yapıl· 
nıışlır. 

Patates tatlısı nasıl 
dan bir ceketi vapıhr? 

Bir sahanda );rıni dirhem yağ erit- gösteriyor. 

tikten sonra buna 45 dirhem kadar Koyu renkli 

rendelenmiş patatesi ince çitilmiş bir bir eteklik üze

limon po~a ve kabuğu koyunuz husu- rine giyilrt 'l . 

le gelecek hamuzu hafifçe tuz atıl· liıım olan Lu 
nuş yüz yirmi dirhem şekerli sütün ceket beyaz bir 

içine atınız Ve karıştırınız. Sonra ipekliden yapıl· 
husule gelen sulu hamuru hafif ateş- mış ve kenar· 

üzerine koyarak durmadan kanştırı- larma renk le· 

nız. Hamur köpiirdükten sonra a- zadını temin et-

teşten çeker ve içine üç yumurta sa- mck üzere siyah ipekliden kenar geçirilmiştir. 
nsı atarsınız. Sonra yumurta beyaz:- Belde gene beyazdan yapılmış bir çiçek garnitürü bulı1ocr' 
larını çalkalıyarak ilıh'e eder fırına yor. Kollar dört te üç derecesinde uzundur ki kısa kolla uııı" dit• 
\•erirsiniz. Sofraya koyacağınız sıra- kol arasında olan bu şekil de bu cekete bir hususiyet verme~ 
da üzerine toz şeker ekersiniz. (1 

ru ne çok koyu ne de çok sulu yap- için karıştırarak ateşte kaynatır if 

içine altmış dirhem kadar rendeıeıtll',. 
• (: "' b . ·ı .. t sıt~ 

lata ile de yapabilirsiniz. Bunun için e)nz peynır ı e uç yumur n tf 
yüz elli dirhem kaynar suda beş altı Peynir tatlıs1 tarsınız. Yumurta aklarını sonra ııt 
parça şekersiz yemek çikolatası eritir Bir sahana on beş dirhem un i.iç ce ~alkalar, hazırladığınız tatlırt' .,_t 
\'C bir iki kaşık rendelenmiş pata- yüz dirhem süt kor ''e azıcık tuz ve ve eder iyice karıştırdıktan soııtı' 

* • * 
mamaktadır. 

Yukarıda tarif ettiğim tatlıyı çiko-

ltcs ila\'e cdersiniı. Asıl mesele hamu- biber ekersiniz. Unun toplanmaması çük kaplara dökersiniz. 
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!tercüme tecrübesine artık mü:'takillenj ı· Harici Ha.be r 1 er 
ılevam edebilirdim: Bu sırada Aleks11.n r ______ ......,_...,....,.. ____ .....,......,~---·---..------
dr DUmndan (Kıraliçc ~largo) yu 
Bkripten (Bir macerayı a~k) ı bir ham İSpan yada 
lede tercüme ettim. HunJaı·dan ikincisi. 
nfn nasıl kaybolduğuna vakıf değilim. Madrit, 20 (AA) - Kanunu 

Yirmi yıl sonra anlaşılan mersiye birincisini lstanbulda kitapçı Aleksana esui ile müemmen bilumum 
\·ermiştim. O ruhsat alamadı, fakat hukukun yeniden tesis edilmiş 

Dağınık faaliyet - Şemsettin Sami Beye ,ükran - müsveddatı da bana iade edemedi, bu olduğunu nabk olan kararname 
ilk cesaretler - Takdir mi, tariz mi müfit olurdu?- birçok zaman arada halledilememiş bir Parise gönderilmiştir. Mezkur 
Şiir aöylemekten feragat -"Aşkımın mezan,, -Kin . mes'ele olarak kaldı. Bu adamla her kararname orada bulunmakta 

temasımda kendisinden nahoş bil" tesir kralı tarafından 
-:- 23 - Yazan : Halit Ziyı le aynlacağımın ilk tezahürü bir vesile olan ispanya 

Hayatımda .en ziyade şayanı esef o- hez bulunmak fhtiyacile muhtelif nç ile vukua gelmişti. imzalanacaktır. 
Iaa hadiselerden biri köçük yaşımdan helere sapan mesainin büyük dahli ol Bir aralık mütercimlikte daiyeper· Kale, 20 ( A.A) - ispanya 
htrf faaliyet kudretlerimin muayyen makla beraber sarfedilebilecek kabill· verliği yükkselttim. Manzum bir haile kralı, saat 14 te buraya muva
,.e mahtvt bir mecrada sıkışarak mü- yetleri dağıtmak için fitretimde mev· tercüme etmek istedim. Jan Rasinin salat ve 14.30 da Parise müte
himee bir kütle teşkil edememiş olma- cut biilhevesane temayülleri en mües. (La Tebait) namındaki eserini, fakat veccihen hareket etmiştir. 
.;ıdır. Bana arı.ıaların, o tarihe ait ve- sir sebep olarak görüyorum. Bu beni nesren, türkseye - kimbilir nasıl bir 
salt fıkdanının, mücadele için müceh· çocukluğumdan başlıyarak son senele türkçc idi? - çevirdim Ye bunun bir- Paria, 20 ( A.A ) - ispanya 
.1.-:o Al' B ~ _ 1 ta b- l 

1
. . ':". re kadar daima yolumda şaşırtmış kaç parçasını haftada bir gece odamda kralr, saat 17,35 te buraya gef-

'f<>0 
1 ' " s n u ıse~ı a 3 ten b" }Al" t' h iki d' l f'kl · k d O mı'ştı'r >4S F "k B 4 G 1 t 1. . ır ma u ıye ı ı ye ır. top anan re ı erıme o ur um. n· . 

d ı:~ K ' -; 6 a a :s:ara: 
1 
ı~es~n- Sadece hikaye nüvis olmalıydım, bir- Iar ne büyük sabır ile djnlerlerdi. Madrit, 20 (A.A) - ispanya 

1 "~ ~ ena~ 'B-; s Y~t ~ . ~g~: ~ok şeyler olmak isteyince hiçbir şey Sade sabır değil, büyük bir hayret te bankası hisse senedatı sahipleri· 
og u 1 mand emZi ' B-: 1 0

1
• şıdrk: 1 olamıyanların akibetine düşmek mu- bu sabra refakat ederdi. Hep çocuk· k 

meırıur arın an ._, ya , ı - \.a ı ·oy k d. . . . . k . . b' , .. nin son içtimaında vu ua gelen 
R f , k k 1. d . 11 8 arrer ı. tuk, hızı hayrete düşürme ıcm n· .<u hadı'seler dolayısiJe banka mu··_ asırcı >aş. so a \.a rıye • - ıı·k· , ll d bi h·ı . .:: .. · · d' -M lJ' t tb·k t kt b. d ş . ı aye ... ayatı a r IAAYC nev ruk vesıle kıfayet eder ı. 

H
u! ı~ "ba '.. a ınde . . eldın Şen k'eBrmllDO inden telakkiye meyyal olmalrydrm ki ~ Asıl şayanı hayret olan bendeki dürünün istifasını vereceği temin 
'., - ,, ıeıı mon n;a e ev ı • h d . d b ü •-ı· .. . .. b' .. k" d h edı"lmektedı'r 

B J b . · ., R . B er şey en zıya e unun m p..., asıy- cur'ettı, oyle ır cur'et ı a a ne · 
- ey er eyı numara .• emzı . d F d • . . ld · • k d M d 20 ) F 1 d ITRiYAT KAZANANLAR ·~· ransııca .a kafı .hır vu~uf e . e fransızca?a ~ktıdarı ne tür çe .e şaya a rit, (A.A - evka a e 

1 P d"kt .,..1 h H ·> ~ 1 ettıkten ~onra Şemsettın Samı Beyın nı irae bır Jısanı olmadan benı Jstan mahkemede geçen K. evvel aymda 
- en ı c ı• a mııre ' - - .;ıe (S f'JI ) t .. . b b" "'k d • . h il" t• • 

k ita k _ d ,., . H 3 e ı er ercumesı - u uyu a am bul rısalelenne, atta v aye ın resmı necredı"lmı'• olan ibtilalcuyane 
~11 su n so abrın a .. ~acıye • - d . . . . . ğ k T T 

Vefa orta mektehincfien 498 ~ait B. 4- an d~rıc:a b~hk~~~=k ısterım ~ ıstis ceridesine ya~.1;r gon:e~e ~ 8
:'· et· beyannamede imzası bulunan 6 

Gelenbevi orta mektebinden 222 Ömer na e ı ırse ar ı ur 5e roman o umaı ti; lakin bu cu etten a a zıya e şa- k' . . d b l t 

B - G . 
0 69 ~ JAh t olmuştum. llkokudugum fransızca r<>- yam havret olan o yazıların kabul Ye ışının avasma aş anmış ır. 

, .1 - azı sınan pa;;a · a ıs. a • . . . . x .. .. · . B 1 21 (AA) L 'd 
tin B 6 l t "kl •1 1. . d ' ' ecm· B man Pı;> eı Zakonun ( vlupte kadar du- neşredilmış olmasıydı. arce on, . - erı a 

, - s ı a ısesın en n ı , . . · B ı h d k h 
7 . p te i ı 1 1. . d Hüsa t elJo) kıtabı oldu. Bunu srra ıle hemen Jşte muharril'lik hayatımın mebadi- ve a ager şe irlerin e i api· 

- er vn ) a ısesın e me - büt'" b'· "k h'k.r. ·ı · tak' l d 
tl B 8 _: K h t u~esinden R i 0 asrın un uyu 1 dyecı en 1P sini bunlar teşkil eder: sane er e bulunan siyası mev-

n • a :t nş ~ ecıı · O· S" P l F 1 F d 'k S 
n 9 - S b d S emih Nur· B ıo etti. Jen u, 0 eva • re erı u En evvel (Hazinei evrak) ile neşro kuflar arlık grevi yapmag-a ka· 
.o, en enua an • ı ' ı· . N .h t Al k d Dü Y 
Beylerbeyinde Ahmet Va~ıf B, 11 - ıye ve saıre.. 1 a;e e san r • lunmuş muhtelir şeyler oldu ki ekseri rar vermişlerdir. Bu iki fehirde 
l'f inci ilk mektepten il. Mehpare H, ~d~da tc,·akkuf tett~h~· Oh?kU.n mı e!tudnu sini fenni (1) me"zu1ar teşkil ederdi. heyecan ve galeyan hükmü sür
U - Hind ilk m"kt..-pten 20 Tevfik 1 ım; ve ?nun ~rı ~ . ' a~e erın en Bunları elimde bitmez tükenmez bir 
B 13 S ·ıı· mekt t "' f aşılanan hır zevk ıledır kı tar1he mer&.k menba olan Ltıl Figiyenin (Eh-ahı ta- mektedir. , - • a rıver ı " ep en ..,e a . 
Cemil n, 14 - t r.nbul Vefa meyda~ı ettım. .. . . biat) serlevhalı on büyük ciltlik ese- fngilterede İntihap 
namara ,17 Ne~rme H. 1ri - 2:! inci ilk tık oncelen bu e:.erlerı tamamen rinden kısaltarak, tophyarak ahrdım. Londta, 20 ( A.A ) - Saint 
mektepten Cemil B . unlar ~ıydrm? elbette değil, fakat ~n- Yine onun diğer bir kitabından iktibas 

ç y J~AZA!':ANLAR lamadıgım ~tırlard.~ tevakkuf ~tmıye ederek vilayetin resmi ceridesine (Uy George intihap dairesinde icra 

1 _ Hayı ive lisesi . mır dokuzdan rek. hatta lugat~ mul'acaat etmıyerek, ku nedir?) diye bfr makale gönderdim. edilen kısmi intihap M. Baldwin' 
Ali Riza B, ~ - , utl.öy Süat n. 3 k?,_ koşa. seri bır ı1t se~r-~nında ıapt: Ceridenin nezareti uhdesinde bulunan in göstermit olduğu namzedin 
- Beyazıt ' ' eznedler Feriha fi. ~ _ . dılcbilen manza:aıar~.~ ıktıfa e~eı:ccsı· vilayet mektupçusu Hüse)in Hilmi muzafferiyetile neticelenmiştir. 
Çapa istasyon eirnrmda Haliık B. '.l _ I ne, okurdum:. Lısa~ ogrenı:nek ıstıyen: Bey - meşhur Hüseyin Hilmi Paşa - Londra, 20 ( A.A ) - Amele 
Cankurtaran m:ıhalle"i numara ı4 j lere bu usulu tavs.ıye cde .. rım, higat k.ı bunu bir fıkrai takdirlyc ile nec:redince 

t l t t t t Y fırkasma mensup meb'uslardan Jfjkme! Melek II, 6 - Boyacıköyünife aparının. ns~ e ıne murac:ıa. ~ mı· bu lzmil'de belki bir istihfaf handesi 
Ruşen Kemnl n. 7 _ Rami Talimane yere~..p.bır &,alJJ,.e..her keH.mey1 hızzat akat bende muh;d(kak bir gurur hi.s- M. Mary Jones istifa eylediği 
eadilesi numara 9 Süat n, 8 - r. T. kendi şa~sfyetin<te ve liendt mevkil~~n si tevlit etti. Zaten (Hazinei Evralt) cihetle Ponti · Fritt'te kısmi inti· 
1r. memurhı rınclan Nevzat n. 9 - A· de, kendı ha,·alannda tanımak ıçın ın takdirkar hüsnü kabulü de bu gu- 1hap İcr81ına mecburiyet hasıl 
merikan kız lwlejincleıı Turan Aptui· en i:·i çare bu:.otduğuna kaniim. · . . rur hissini körüklüyordu. Galiba bu olmuştu. Neticede amele firkasJ 
Ialt H, 10 - Çankırı m, mektepten Hü- Sonra tercume .. .' Fakat bunun ıçın gurur kelime~ini kullanırken nefsime namzedi M. Davis 20,687 reyle 
seyı'n Cahit B, 11 - (;azia .. ·intap nü· hehe·m· eha.l llıga .. t krtaplannın sadakatı iftira ediyorum. Du bir gurur hisı.in· 

J t t ıa d o t intihap edilmiştir. Liberal fırkası fus müdürü Feyzi Bey oğlu Tufan B, crcunıesıne murac~.a · um. ır. . .8 den ziyade nefse bir itimat mahiyetinde d' 
8 368 

• 
12 _ Senjorjdan Hfü:.eyin Yamık n. 13 rihte fransızcadan turkçe)·e Bıyankının idi. Bu müfit bir ~ey mi oldu. yoksa namze ı . ve muhafaza~ar 
Sent öf em iden Cemil Sa ip H, 14 - kullanılmaz bir e~~ile Kalfa~ın i.htiya buna bedel bana büyüklerden bir gii· namnt 5489 rey almıştır. 
Maltepe lisesinden Omer KflZlm D. 1:> ca vefa .etm.cz küçuk cep lugatınden :;imal verilmek daha münasip mi olur J"pon kabinesinin vaZİ)·eti 
litanbul kız li~e ~indcn Ximt>t Ti. j ha~ka bır kıtap yoktu. işte bu sırada du'! Bunu pek tayin edemem. fakat u 

l)~k k ~cmsetti~ S~rn~~in ° .. gü~eı. JUgati imd~- bu neviden bir şeye hedef olunca hiç Tokyo. 20 (A.A) - Bu sabah 
l n t . ı drma ye!.ış.~1. t:uz cu1: ınt~şar ederdı, memnun kalmadım. ayan meclisinde hükumetin ikh-

1 - Hediyeler pazarteaı ve perıJem n her cuzune ben azım bır sabırsızlık O 1 b' . ta idim k' . b ad· 
9

• et' h kk d b' t k 
b Dnl rl 3 t b kad t ı 1 1 · ti d d' Y e ır )aş ı o yaşın a- s ı ıyas ı a m a ır a ım 
e g Hede l ~nt eşke • ı arb ekvz ol.ut- a ıMn zalrket~r .

1
mf. b" ük h . harlaı, daima birer heyecanı aşıkane ifşaat vukubulması üzerine diyet 

nur. ye wı eme ıç n aş ·a va;ı eme e ın ıı· anına en uy ız •1 b d d bö 1 b' h 
fİnlirfl4Xlat olunmaması ehemmiyetle rl· metlerden birini yapmış olan ,·ücude 1 e geçer, en e e O Y e ır eyecan meclisindeki muhalifJer öğleden 

' buhranr geçiyordu. yle bir buhran hilkA 1 b' d · 
H olunur. . · · getirdiği eserlerle bilhassa "Kamu- k' b 11 man 

1 
.. 1 t sonra umet a ey ın e bır 

0 8 ._, . , -.. 1r.1 ) (Ltl . 0 . ) .1 1 ana gaze er, zume er soy e e d . •t• k • . . 
· • .ı.- - varn.kalarını Vaklt ıdareııa· su n am ve ııatı smanıye sı e k k d h no"b ti . b'l a emı ı ımat ta rırı vermışlerdir . . . . . J 1 .. . ce a ar eıeyan e erı ı e yap· · 
nnıM kadar getırenlerın bılmece lıal· başlı başına b r kutUp.ane tesıs eden tı. Bu ilk mümareselerle derhal kanaat Bu ademi itimat takriki 169 reye 
ll · kutasuna ı•arakalarını atmaları la- bu şayanı hayret faalıyet menbaınm h. 1 t . "d' k' k f' . . 1 ka cı 239 1 dd d'l · t' 

l" f . · · d 1 1 ta ta 'ht b 1 ası e mış ı ım ı a ıyesı, veznı o· rTı rey e re e ı mış ır. 
zım3ge ırB. di . eyıık,·eb~~ctü~ ah~~ arı ,? . ~ı 'he aşı dukça düzgiin bir şeyler yapmak Ş8· B' t " d . 

- e ye almıya gelenlerın yan.- yara u n ızım nes ımızt 1 ya et- . l k . . k"f'd'r Ak . ka'I ır ren OlUSa cmest 
l d h ·· · tl · l .. · ik . · Be F' d 'k S 1. d ır o ma ıcın es ı ı · sıne ı O· 
arın a uvıye erın goaterır vesa • mıştır. n onu re erı • u ıye en 1 1 kJ d Usad'f ld ki Briik 1 20 (AA.) R k 

hlundurmalan aynca rka .ol.unur. tercüme ettiği (Şeytanın yadigarları) an akrako . a a
1
r mb ~. 0 dum t ~zlka se ' • - ene 5 

ı . . . . . . · . . b 1 sı pe · esır o an u ıuınre en a ı ı'st•.vonunda bı'r yolcu trenı'Je 4 - stanbul ve t~ra karüerımız. Ye Vıktor Hügodan tercümesıne aşa ~ -J 

tNn hediyesini henüz almamıı olanlar yıp ikmal edemediği (Sefiller) ile adımlarımda aynJmıs olduguma pek bir eıya treni arasında vukua 
ı.wrıa M br~ gün zarlmda J.'akıt müaa- bir de (Hasta) risalesile tanırdım. O memnu~um. 'k' . . . . gelen mDıademede 21 kişi ya· 
6aka memurluğuna yrı bizzat gelmele- zaman herkesçe takip edilen tercüme Benı irşat eden hı : kışı vardı: Sü· ralanmııtar. ikisinin yarası ağırdır. 
rl vcua tahrirc·n it arı keyfiyet eyleme tarzına, ufak tefek ihtiraıl kayitlerle, leyman Bey sai'S ~ en ~vazgeç! •• ), .. • • _ .. 
liri rica olunur. Bu müddetten sonra pek tıırftar idim; hatta hila da öyle· lzzet Be~ - dolayısıle Evhyaza.deler- . Gunde 50 kışı oluyor 
wkubulal!ak müracaatlar nazarı itiba yim. den _.. dızime vurara~ oldukça can~r Londra, 20 ( A.A ) - Milli 
riı alınmıyacaktır. Jaııının nezareti altında başlıyan yakarcasına: (Sen .hıçbir zaman şaır "Safeti F'int · cemi tinin ne • 
~=~~=~~~~~~~~~~~~=~=~~~~=~~~~~amcyua~ın. N~ır ne~ne ydmı ••. '' ~ . , ş " b yor-.) demişlerdi. Bunları pek iyi te- rettıgı erkama nazaran, mgılte-
yeDİ m e 'us namzetleri IAkki ettim, fakat vakta ki (Aşkımın rede wkua gelen kazalar yüzün

ınezarı) serlevhasile bir mensure yaıa den günde hemen hemen 50 
----~----~,U~s-t_t_u_a_h_l_in_c_i-~-~-t-.-~-,-----·-----~o~mMM~J~N~~hlrm~ k~~~~e n3b~ k~y~ 

urfınd• muterıılar elliye baliğ olmuıtur. DUn bu itiradarın ve şaare mahşerine çevirdiği Tercümanr ralanmaktadır. 
Hakikate gönderdim ve onun MuaJlfm ... 

defterin tcdkikine devam edilmİftİr. Erkek n~fusun baldki mik- Naci tarafından (mezarda aşk aramak En fazla altın para nerede? 
tarı ve müntehip sanilerin adedi bugün anla,ılacakhr. ölüde can aramağa benzer) kılıklı ba· Nevyork 20 (A.A -Dünyanın 

Meb'ksluk istiyenler yağı bir cümle ile neşredildiğini gör· f ıl ı't har h d 
Ankara, 21 Meb'uslu1dara namzetliklerinin konulmasını iste- düm; hiddetimden dudakJanmı ısır· en 8 • 8 a in parası 1 aı.ır. 8 

yenler arasında ikbsat vekaleti >'eşr~yat müdürü Cevat Rüştü, dım. Ne tuhaftır ki ondan sonra yarını Amerıkada toplanmııhr. Bu mık· 
devlet demir yollan mühendislerinden Celal, nafıa vekaleti su asrrdanberi devam eden tahrir mesle- tart 4 milyar 685 milyon dolara 
mühendislerinden Basri, emlak bankasr meclisi idare azasından ğimde pek çok haksız hücumlara, ma- baliğ bulunmaktadır. 
Salih beylerin isimleri zikredilmektedir. nasız tarizlere müsadjf olmuş olmak B 1 t h · d · l · 

Fırkanın İzmir teşkilatı kendi mmtakasmdan gösterilecek beni asla hiddete sevketmemiştir. Mu· a onu a .rıp e ece :ilTIIŞ 
k b. h ı· d allim Nncinin hu ilk tarizi bende tesi· Akron ( Obıo ), 20 ( A.A) -meb'uılar hakkında mahalli temRyüJitı mer eze ır rapor a ın e 

bildirmiştir . ratı müsemmimeye karşı bir nevi atı Budapeşte komünist isyanlarına 
İzmir teşkilitmın bu hareketi merkezde iyi bir teıir husule vazifesini görmüş olacak. Bu itibar ile iştirak etmiş olan eski' Macar 

getirmittir. nıua~lime minnetta.r. o~mak Iaıımgelfr ta bitlerinden Lassay namında 
H l 1 1 l . belkı, fakat ben hılakıs onun hakkm· b' • · b d · d'J kt l a en meb'us o mayıp yeni intibabatta namıet gösteri me erı d d h 1 b' k' d d B h" .1 ırısı ura a ınşa e ı me e o an a er a 1r ın uy um. o ıs ı e . . . • 

talebile muracıat edenler ·her gün artan muazzam bir yekun teş- 1'.ide edebi nıkatı nazar ihtilıi.fJarile te- yem kabıhsevk balonu tahrıp 
kil etmektedir. Bunların içinde fayatn dikkat 4ahıiyetler olduğu -:ıeddüt etmiş \"C biz (Hizmet) cerid('Sİ etmek için bir takım manavra-
ribi muracaatımn tervicine imkln olup olmadığını düşünmeden ni tesis ettikten sonra pntlak Yermişti. lar çevirmekte olduğuundan tahtı 
talepname gönderenler de vardır. Halit Ziya: Uşşakizade tevkife alınmıştır. 

Alman donanmas 
Berlin, 20 (A.A - Ra)hiştag 

meclisi, ordu blitçesini ve bil· 
hassa iki zırhlı kruvazör inşası 

için talep edilen tahsisatı kabul 
etmiştir. Bundan evvel jeneral 
Gronere kartı ademi itimat 
beyan edilmesini mutazammın 

olarak komünistler tarafmdaıt 
verilen talcriri 62 reye karşı 295 
ve komünistler tarafından verilip 
Alman donanması cüz•ü tamları' 
nın yerine kaim ol:nak üzere 
y. ni cii ı.'ü tamlar inşasına mü· 
teallik planın feshini talep eden 
takriri de 62 rey'e karşı 290 reyle 
reddetmiştir. 

Arnavutlukta feyezanlar 
Tirana, (A.A) - Mat nehri 

taşmış Gurze kasabası sular 
altında kalmıştır. Kasabanın bü· 
tün evleri yıkılmıştır. Nufusç• 
zayiat yoktur. 

V ıl< ing kazazedeleri 
Saint Jean, 20 ( A. A ) - Vi

king vapuru felaketzedelerindeıı 
128 kisi Sagona vapuruna alın· 
mıştır. Vapur bu akşam buraya 
gelecektir. Horse adası etrafın" 
daki taharriyattan vazgeçilmiştir· 

Bir mektebin dörtyüzünc' .,, 

yıldönünıii 
Paris, 20 (A.A) - Le Jour" 

nal gazetesi, N. Josepb Sedye 
Fransa kırallanndan Fransu~• 
tarafından tesis edilmiş olaJI 
Kollej de F ransın dört yüıÜIJ' 
cü yıldönümü münasebetiJe y•' 
pılacak şenliklere ait beyanatıOI 

neşretmektedir. Bütün ecne~ 
darülfünunlarile irfan merkezlet1 t 
üç gün devam edecek olan bd 
şenliklere mümessil göndermeğe 
davet edileceklerdir. 

Çeko1lovak hariciye ne:' 
zırı Ati na ya gidiyor 
Atina, 21 ( Apu) - Çekosl(J' 

vakya sefiri, dün Yunan harici' 
ı e nazırile vukubulan mülakatııı' 
da, Çekoslovakya hariciye nazıfl 
M. Benesin 14 nisan taribind~ 
Atinaya geleceğini resmen teblil 
etmiştir. M. Benesin Yuo•11 

Başvekili M. Venizo?osla berabt~ 
Giride gitmeleri, ve iki hükumet~ 
alakadar meseleleri orada oıO 
zakere etmeleri ihtimali vardıt'· 

Bir ingiliz rornancı hast' 
Londra, 21 (A.A) - Birk•~ 

haftadanberi gripten rahat~4 
bulunan meşhur romancı ArnO 
Bennettin hastalığı nüksetmi~ ~ 
sıhhi vaziyeti tehlikeli bir bl 
almışbr. ( 

Tayyare ile top taşıyorl9 
Balbog, 21 (A.A) - Gritto' 

baldaki askeri tayyare kararı; 
hında tayyare ile ve süratle tU"' 
nakli bususurı da ameli bir ta dl 
yapılmıştır. 75 milimetre çapı1'bit 
4 sahra topundan mürekkep ;,il 
batarya bu karargahtan 120 f' 
uzakta bulunan Rio • Hal~l' 
tayyarelerine gönderilmiş ve ,( 
da hazırlanan mev2ilere yeri 11' 
tirilmittir. Bu talim ve tec~Dti'' 
67 dakikada yapılıp bitir~ 
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. 8iıe ıeçen ~ün intizam hakkında 
ır iki ~öz söylemiştim. İntizam kadar 

"' f)ir şey daha \'arsa, o da temiz 
kttr. 1'l"miı1iffn ehemmiyetini ann 

. n anlatmağa lüzum görmem. Yalıırs 
ktiçük bir misal söylemeden ~ 

frteeğim. Eğer güzel bir eviniz olu. 
t\>in· · ızın af huaya karşı birçok pen 
l'elerf bulunsa, siz o pencereleri O 
kı ~ 

Orterek, hatta. yMrlerfne dUT&J' 
•ı·ek kapatır mısınız? Size biyle bir 

Yapmasını teklif eden olsa •fs o 
lltı Yapanı hayretle süzer: "Aeaba 

Çocukları Arasında 

Jında fenalık mı lar?,, diye dtlffi. 
tltsiinüz. Halbuki her sabah, her ak 

haricin t kirine maruz olan Son zamanlard. • güzellik 1ampiJ10n· relc aralanndan cihan gllzeli bıtfltap lftirak eden aç mlnlmlnl 11avru11u gi» 
1 ozuna, w od - d' B •. . dil kt~· ~ . M'-'--'nJl _,_ • .r..z _,_.1 ki al ttinı·ı· .. ü .. .. t'nlerı'niıden luou m aıı ture ı. U1lll fUplıf!9ız ga. e me euır. ..rrır. uunu e,-"' ,,_ erınae • • 

ı, l'Uı nuıu. po ı 
ten t t w b 1 n a"·akları- utelertlfl görüyonu.ırwz. Her ~mle- Güzellik miUabalcaı UtJlnız kadın· lık nfl kadar ho,. Bele •ol tartıltald 

01.a, opraga u ana .r ı. " k ı..:: 8 .., -'d .. nd -ı 
. . 1 i · kette güzel •an'atlar erbabının ~gine lar için değU küçük Ttlar için de nenwz ~ AwÇ " .,. ugu an re•m• çe 

Yıkamazsanız evının pencere er nı .. . .. çoeu . kUirkm bir nerJi ha11rd re tıtiğrap Ue 
ııturıa .. b' damdan farkınız muracaat edUerek o memleketin bır gu yapılıyor ve bu miJaabaka daha güzel ..: .. t t d oren ır a parma11ıru agzına u muı uruyor. 
lll'taz. Derinizde (me!lamat) dedik le· zeli. •eçUmekte ve bu güzeller evvel ti daha sal daha cazip oluVor· Yukarda Her halde bu mlnlmlniter araaında 
bir takım küçücük delikler \'ardır. Parute toplanarak .4ı:rupa {/Üzeli ay-ıgördüğünüz Ü~ resim bu ıuretle lngUte en güzeli ıeçUmek icap etıe bu mlnl

"1tarıa dldinizden teneffüs edersi- rılmakta •onra Amerıkaya gönderUe- 1 rede açılan bir güzellik ,,.;ı.abaka•ına mini birinci derecede gelir değU mi!. 
'it; k , ld - z zaman bu de · '' 11~···•11111 '11111~··~··.•1111 '11111' 11~.··••••••••••••••••1••••11••••••• ........................................................... . 
... oşup )oru ugunu · .. .. . hklen. ka~at~rak cıldınızden teneffus tfnizin sağlam olması teıniz olmanızla saf hava bir yerde olursa oraya doktor 

ltrden ter cıkar. Eğer 'ucudunuz ctmenıze ımkan bırakmaz. mümkündür. girmez!,, 

11 feı..it olmazsıt terle ı laııan tozlar de Hem se\•imli olmanız, hem de sıhhıt· Boş yere dememişler: 0Soğuk su. M. Gayur ; r·~·--·-· .. ·-·~::~:~: .... ;::-;.:;:;;·-······-·· ... T ................................... n .............. "j-.... ·~·'jF::d~~;··e~i;ı:-·-
.: LTrügua" Cenuhi Afrika 
tıf t Bir pul meraklı~ı nele! yapıym: ~slan avcılarının kıralı - Cenubi 

Yeni Bilmecemiz f ---
1 

-~--

' Yukardal\i gözlui o uı etlr doldu· 
nınuz ki yazdığınız ha. rlerll' husule 
rclecek kelimeler soldan eaga Ye yu
kıtrdan aşağı okundukta: 

l - Minimini bir mikap, 
2 - Çok ~lışkan bir mahl6k, 
3 - Tozdan korunma l,iğıdr. 
Olıun. Bnenler aa a ında altmış ki· 

flye muhtelif hediyeler verilecektir. 

1 Geçen haftaki bilmecemiz) 

Geçen haftaki bilmecemizin halli 
pduı·: 

1 2 3 4 

ı G A L 
1 

i p 

1 
2 A v z E 

3 L i M A N 

4 z A L E 

s p E J N E 1 z 
Bilenler arasında çe.kflen kur'a •• 

ticesi: 
ON KİTAP KAZANAN 

Utboı cihan şampıyoıılugunu ehndc Afrıkada avcıhkla meşgul olan C'ims 
llltan Ürügııayda Don Joze i Türbe iı.· ~todar isminde bir İngiliz ~imdiye ka· 
'9fıade bir pul meraklısı \•ardır. Bu a- dar aslan a\'rna çıkanların hepsinden, 

Güzel san'atlar mektebinden Na&· 
' mi Bey. 

BEŞ KiTAP KAZANAı: 
Cümhuriyet kız orta mektebinde-' 

BfRKA~' DAKiKADA YAPILAN rinl çıkarıp yerine bir küçük tahta mıh (UUlm •agıfa/P ~rüıt~J 

SAMDAN laymrz:. Tahtanın ortuına dairevi bJr 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!!1!!1!!!!!!!!!1!!!!1!!!1' 

Krı·dasınıı. Bir şamdana ihtiyacı· delik açınız. Delitf tenekeden mUtehar yt c üzeri~e. s~tirecek surette o~a k.•t 
nıı oldu . ... 'e yaparsınız? Hemen meha rik bir peryane ile kapayınız. Penane r9ndan bukunüz. Sonra (0) zavıyea.af 
reti~iz~ ~österiniz. Bir numarah ffkll (Şekil 2) bir tek parçadan yapılır. /~; / 
dekı gıbı kenarları ıniidevver bir mu- Bunun kanatları kesilerek şekil 3 teki ~l ,. ~ 
~.bba ke:;iniz. Noktalı hatlar dört bü· gibi bükUIUr ortasına mihver vazifesini n "'-=~... 'l ~ 
kum mc,·kiini gösterir. Mukavvanın O ıörecek bir çivi konur. Çivinin iki ta- lııl~s ' 
merkezine (Şekil 3) yH~ı başlı bir Çİ· rafında birer müdevver C parçası var· • ~ q0·· • 
''i sokulur. Alttan çıkan ucuna mum dır. Pervanenin kanatları ne kadar a- ~ •/~! ., ·· 

cla111 0 kadar pul emrakhsıdır k
0

i l.Jrü- fazla hayvan öldürl"rel, garip bir re- çıksa C parçalan da o kadar büyük· ~, ı .·· · 
"1a.yıı1 payitahtı olan l\fonte\·ıdeoda kor kırmı~trr •'ilhak'k- St d ı J. tür. Şimdf (Şekil 1) pervaneyi biri pen ~ t • / •n , 

" kadar pul merakhs1 'arsa hepsini kiz a,·da :m dört asla' a .. 1.düo . 31' _on 5e· f,f/!;:\ ı - cerenin içinde ve diğeri dıtında bulu· b u"zerı'ne (-kı'I 3) .... vi .. bi " n o ı me<1'C mu. , ~ k 1 'k' k .. ük t ht t J'k r- \or: r u yeınnı e 
ı,r araya toplı)arak bir pul meraklı: vaCfak olmuştur. Stodar bu mu,·affa. ' ,. / dııia~ Boan kı .1

1 
.. ku.~h 8 

akyfa 
1
8 1

• he- üzerine (Şekil 4) yatırınız. oh yi u öze 
tı k 1.. . · f Don Joze ı . . . .... nız. u şe ı ae ı ava ma ne erı a 1 (cı...k·ı _) . 

N. Q ubü tesıs etmı:. ır. . kıyetını Tangan:~rika gölti mıntakasın· 1 d f' k 1... 1 tf k Y r ne ~ ı " ,.e c yı (u) üzerine (fe 
•11the ha 'kt'f' tmemıs ge· •ası e ışme azımre en mu a , e k'I 6) bOkü ü K _ 
" kadarla da 1 1 el e ~.. da elde etmistir. Stoduın gecede Se· batırılır. ~onra murabbaın köşesini l n z. arı.dı. oklar istikam• 
tt lll~r~e haftada bir intişar et_mck ~ze: ·.i1.n kadar aslan üld!.irdüğü \:tki olmuş (~e~il 4) muma dof~u. bükerek (L) si· /, J,,.-·'QJ tinde çe~erek &'e\~etı~ı~ (,ekil &~ o Ta 
... biirük bir n-azete rıkarmaga başla ı tur. cımı ile tesbit edersınız. Sonra (C:!ekil kit (Şekıl 7) dekı kuçUk kadehı el•• 
~•ıt b J 1 ~ Q t . 1 • ı. •r. Gazetenin mündericatı sırf pu 2) eski bir teneke kutudan bir (bobeş) ' • mış 0 ~raunuı • 
._r. PUicuiuk meH:ularına aittir. Bu V A K J T keser \e rnuka,·vanın uçları üzerine yer D • C7 KİTAP ÖR1'üSO' 
ı_ tetenin bir garabeti de bedelinin pos leştirlrsiniz. c{·\.:- Oldukça sağlam fakat bilkiflmet-

l hhı ile tesvi)e edilmesidir. Abone G~nçlikve çocuk aayıfalan BASl'l' BiR HAVA · L; "> 
ı:" Piyasadan topladıkları e ki pulları Kupon . ı ı l\fANfl<ASJ ~ 
q~~fte bedelini gönderirler. Ve mu· Bir pencerenin üst camlarından bi-

l&terı:de Pullar hakkında ne maliınrnt IB••••••••••••••••• •••••••••••-
,\ ~alırlar. V AKIT Çocuk 

~ab@:neler için l\fontevideoda bir mu ı 88 ytl' &Si müstait bir kiğıt alınız. Bir tarafa 

dlln,. 1810nu, pulculuğa ait kitaplar· müa~baka kuoonu muntazam surette fantezi bir beı yap11 ttıPhae kataloglardan miirekkep bir kil mek odası, çamqırane gibi )erler tınnız. (mesela çiçekli basma) kitabi 
ne tesı 22 rt 19 k Jd" . S4ly} . ~ ~ilmektedir. ma 31 için gayet mü emme ır. kiitt üzerine koyunuz (Şekil 1) O ar· 

llırı ~h'll~~dıfıne göre Don Joze i türbe BASiT BlR KADEH kası ,.e P, P satıhlarını R, R bUkmeJe 
l1'tfirııa ;den binlerce abonesi varmış. isim: .................................................... - .................. - ................... --.-· .. ·····-·-·- Kırda taam ederken bir kadehin rini L, L uçlannın gireceği F, F yarık 
fıı1tdan Y ılar cihan futbol şampiyonlu Adreı : _ ................... -....................................................................... _·········-··· eksik çıktığı çok göriilür. Bir kadeh ]arını kesersiniz. Noktalar bölihrıleri 
~?nlufll ~nra bir de pulculuk şaınpi veya bardak yapmak usulünü size anla- rtisteriyor. Hey'eti mecmuası tanzim 
dırıer. l\lllanıtıış olmakla öğünmekte Bilmece halli: ............................ ................ ............................. tahm. Yanları 22 Ha 25 santimetrelik/ edilince (Şekil !) deki hali alır. Ve ki 

~ ~~~~~--~~~~~~~~~-~-~~~----~~••lhlr munb~ k~~t alıaıL (Ş~il 2) b tapmuhabu~ilm~_o_ıu_r_·~~~-

M e r a k 1 ı B i r O k u y u c u ! . .. ( Yazısız hika~'e] 
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OCAKLILAR GECESi 

Türkocağı, martın 25 inci çar
t•m ba günü ak,amı ocakhlara 
\•erilecek olan tedansan için ha
ı.1rl;ınmakladır. OcakhJar geceai 
ismi verilmekte olan bu eğlen· 
tiye yalnlz ocaklı olanlar iıtirak 
edile bileceklerdir. 

Cemiyet San•at. Aleminde V AKIT'ın takvimi 
Pdsar 22 Mart 931 

Mektuplara cevap 
Bazı kimselerin lçerslne mektupla 

nnı sakladıkları çekmeceler vardır. 

Oraya aldıkları her mektubu karma· 
kanıık atarlar ve akıllarına geldiği za 

Müstakil ressamlar sergisinde 
Genç aan'atkarlann eserleri hakkında 

ayn ayrı mütalaalar 
.. 1 b" •· tt kl akit bir man şoy e ır goz ~ 1 an v • il rında şahsiyet ve kudret derhal göze 

!;Ok ?'ektu~lar~ verıl~ce~ cernp~arın Knrilerim, ikinci makalemi okuduk çarpmaktadır. Mösyö (Veber) in portre 
kendı kendılerıne verılmış oldugunu tan :.onrn acaba dünkü ölçüsüz methü si bitmemiş hissini vermekle beraber 
g örürler Vakıa bu usul hem zaman- l b ·· k .. f"k · d b" ki · · d ı ı - h · ' . t d enam a ugun u ı rım arasın a ır ren erının o gun ugu, a engı, uzun 

Beşktaş şchr handioaunda Fethi B dan hem de posta pulundan ık~ıs~ e tezat lıulacaklar mı bilmiyorum? Fakat müddet nazarlarımızı hapsediyor. Çiz 
ÜG Kl1'AP KAZANA~ . mektir amma, her mektuba serı hır ce genç istidatları ,.e onların aşk ve ira giler biraz sert fakat tablonun karak 

Taksim GümüıL«uvu Cemal ~ih· t vap verilm~si ~azımgeldiğidne •. nlda~aran, delerini methetmek bir münakkit için terine uygundur. Teferriiarblraz müh 
ll""' • " " pek te nazık bır hareket egı ır. d b" ·· b. if · k b"ll- ı Fak t H 1 H (be · Bey •) - Pozanti Bilemedik sube ıo • 1 ne ka ar Uyuk ır vaz e ıse, a ı me - a a e anım n resım-

' - ~ insan, aldıgı mektkup ara cevap ver · · · b · ı 1 ı Ur' 1 bitiriri Re ki ri Sev fi Be'" kerimesi Suzan Ruhi H . . .. .• . . . 1 .1 t kd" yetlerının boş bır gurura kur an gıt- er m 11 at e m, n e n a-
• · · mek ıçın gosterdıgı ıstıcn ı e a ır e· . . . 1 i f h · · k kt rl ı b ld kta }Ki KiTAP KAZANAl'II AR . memesı ıçın de hata arını nsa sızca sa en~nı, ara e n u u n sonra 

t O k.. d h • "' dılir. . d h 1 yıp dökmek öylece bir borçtur. Binae- eserimi bitmit sayarım, dftail'la uğraş 
- rta ov ere oyu num'lra 6Q Bir yemek da,·etıne er a ce~ap . 1 • h . • 1 lfM · 

M d. B 2 ·5 b ' . 1 . , ;.· . b"ld' naleyh bu 19 genem eser erı karşısında mak eyetı umumıyen n taze ... nı bo· 
ec ı , - en enuadan Turgut vermemek, gelıp ge mı:> ecegını 1 ır- .. k"" ld • k d b"t raf k~h ' di :\ h .. 1• 1• k" k mum un o ugu a ar ı a , 11 zuyor.,, yor. 

, fe met B, 3 - Ankara orta mektebin memek, çekinmeden soy ıye ım ı R· k d. •t• fi il k. h k d" ·· h M 1 k ı· · d "Ik d f 1 k A 
d .,- \d n . .. . . 1. n· k k" 1 . d en ı ı ıra ar e, a en ı mup e- em e e ımız e ı e a o ara v-

en -·> t nan , 4 - Kadı koy l elde ba hır harekett ı. ırço ım!'le erı a d 1 t b•t tt••. k 1 ld ğ t k "k ,_ il i · · ı · -·. · ., . . . k" .1.k f h 1 • eme e ı e ıgım no san arı o u u rupa e nı ,.e maı...ı..emM e ç nı ış erı 
gn mcnı numara -1 Revyan Necip H vet edıp te kaç ışı ı so ra azır ıya "b" .. 1 -

1 
ğ S 

1 
. 

1 
"' k k fi•- il 

- E ·· E · . . · . ' • . h"b. . . gı ı soy emege ça ışaca ım. a ona gı e u5raşara eser verme şere ema 
o - yup sl,ı} enıde Enıse H. cagn bilmiyen bır ev sa ı ının vazı . "lk .. .. H d" B H kk B . di U ri d lAj · 

nIRER KiTAP KAZAll>'A"'' L"R yetini düşünün. Bu muhakkak sizin rı.nce 1 gozume çarpan ~er a 1 e a ' eyın r. ze n .e P resmı o 
, l., .., "' • • yın (Havva) sı oldu. Hacım, muvaze- lan ''azoları renk kombınezonu n de-

l - Gazi Osman paşa 204 Mücahit de 8barn~a :el~ı.ştır. k 
1 

}ti 
1 

ne ve şekil itiharile küçük bir şaheser sen itibarile çok iyidir. Fakat maatte 
R. 2 - Davutpaşa orta mektebinden ° ra .

3 • 0\ .~r ~.er .. ; ırsa sıd_o- olan bu heykel serginin hemen en mu essüf gerek dekor ve gerek form itiba 
l'eai ll, 3 - lstanbul kız lisesinden lacak vkazıytkın ud~n,un.u .~U \'VUrb~ ın. vaffak eseridir. Diyebilirim. Yeni san rile fazlaca tahrik tesiri altında kal-
.,69 N .· s f" 11 4 1 · G"" Bu, tıp ı e sik ış en gor nen ır a- . . 1 . - • eı ıman ey ı , - zmır oz· . . . . ate alışmamış seyırcıler çın pek ka- dığı görUIUyor. Yeşil clgaralık ile tür 
tepe tranway cadde~i numara 802. M. ğız kadar. ~ı~kındır. d • k. im göriinen bacaklar sırf eserin hacim kuaz kaseler Üzerlerindeki sır ve şekil n · 1• - t k Hususı bır mektup vaz ıgmız ım . csım " ., - tanbul kız orta me te- . . · . . 1• ]erdeki vahdetini muhafaza ıçln yapıl- cihetinden çok muvaffaktır. 
ı.· d R · ıı 6 \r f k seye. zarfın ıçıne sakın ce,·ap ıçın ıır . . .. 
:ı1ın en a ıme • - e a orta me • • b" .. mış. .. Hadı Beye, tabıatte boyle bac:ık Nurullah Cemal Beyin (R) unvanlı 
t t 0:•7 M h t M ff k B 7 pul koymayınız. Fakat, eger ır mues· . 
ep en .,... e me . u\·a a , - d t yoktur denildiği vakit: •san at fotoğraf portresindeki tezatlar -yanı dikkat-

B. ı · ·ı··· • L . t ı R B k k seseye yazı)'orsanız bunu a unu ma ıır-
'1 '" •O) nar a tepe uşen ey so a • . . . .. k" değildir. Tabiati kopya etmek gayemiz tir. Fakat pozun plAnları çok düz, si-. . ıo 1~ ·•• . 1, o ç b yınır.. Zıra herhangı bır muessese u- • . . . .. d .. 

numar.\ ~useyn >, " - arşam a .. · . kt ol aydı san atın hıkmetı vucu u kal- mada relief yok. Pantolon ile fon ara· 
lH h t .ı:. k d M"Td H çuk te olsa bır ta arruf Yapma an . .. . 

r me a,.a çı · mazın a u ı e , • mazdı; ben bu eserde teknık guzelh· sındakl tezat ve mizanpaj çok iyidir. 
9 - Davutpaşa orta mektel..ıinden 174 memnun olur. dd .. t d. ği aradım. Her şeyi, teferruatı, expres· Muhittin Sebatinln kendi portresi 

Zilkdde 

1349 
Bu geceki ay 

Gane1m aotu1u: 6.0l -batışı t 8.23 

::ıabarı 

4.41 

Namaz vakitlerı 
Otte lklnd ı 4.lqam Ye ·• 

12,21 15.47 18.~ 19.~2 

VAK 1 T 

maak 

4.23 

ıstanbul Ankara cad 
dest VAKiT Vurdu 
Teletoaı idare !ıl.4370 1 Yaıı \şlerl 2.4371 

P':bone ,artları: 
l 3 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruf 

Harlcte - 800 J 450 2700 

Jlln tartlanmız · 

Resmt 
Satırı J O Kş. 
Sandmi 20 .. 

Küçük illn prtlanmı ·~ 

Hususi 
12,50 l\ş . 

25 " 

J 2 S 4 l • 1 O Def alı" 
30 :m 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
gı için bir defa meccanendir 

A - 4 satın geçen ilAnlımn fazı .. 
satın için 5 kuruş zamolunur I.lıtfi B, 10 - Darıca ilkmektebinden Fakat, bu ~usust~ tere .u. e ~~ce sionu mezvuu ihmal ettim. ~feı;;:ela elin lüzumundan fazla beyaz. Maamafih L.. 

119 n b. H ne yapmalı ? Ko 1 a ,. . Zarfın ı çın e, u ze- b • t.==iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiii;;=-i1 
e ıa · . d d . . ·e· b" ı· pul olan dig· er başa hnmasının teknik endişeden aş zeki bir araştırma mevcut ol dutu in· 
11'Rt'"·A'f KAZANANLA'b rın e a resınız ' 1 

• • (H ) k. d"l 1 
L • • n b" f k • ktubunuzda (Bel ka hıçbır manası yoktur. avva un- ar e ı emez. Yalnız desen de, simanın 

ır zar O) ar ve me . . · k 
1 

b" 
1 

• · 
1 - Rumelikavağı Mediha H, 2 - k" d . . t şsunuzdur zannile vanım da sırf heykele bır ısım verme fon a ır eştıği yerde yuvarlak hisse • . . . . •. ı a resımı unu mu · . . . . d . . • · BORSA 

:Kandıllı lısesı 14 ten .Nihal H, 3 - b arlı öndermeğe ce aret ettinı) ıçın koydum,, dıyor. Fıdyas ka ar es- dılmıyor. Ekspresyonu kuvvetlıdır. 
Fen fakültesi. Hü.s~yin <'ahit B • .t - ı::.nda ~lr şey uydurursunuz. ki ol.~n .bu idea!_izme (Han·a) karşısın Muhittin Sebati de Hadi gibi ayni za. i--ılll"ll"'~~~~r-~---:A~d~,e~.ı-,~~31 
J ·tan bul kız lısesı 21 den 149 Sabiha BAŞLARKEN VE ntTlRlRKEN da soylıyecek oz bulamıyorum:. Fakat manda heykeltraştır. lnglltzlerln Şeh-
Hay ri iNi; :i ~a6ydarpaşa ~ayırı kar- Bir mektuba başlar ve bitirirken bu bebni zar

1
if (olsun kdiybe .. nt~"m) ~.te.~adhi tadebaşmda şehit ettikleri iki nöbetçi 

şısında ~ ecl:1 •:· -_Tica~:et ~e~tebin bir hürmet kelimesi, cümlesi koymak u~u~ oyu.~ u genç ız us u onu~ ~ nin abide taslağını yapmıştır. Bu eser 
den Şaziye H, ı - Kadıkoy :Mlihürdar d tt• F kat bu kelime veva elimle· hıçbır bedıı haz duyamayınca naturü memlekette abide yapacak gençler oldu 
d . a e ır. a • J • h h d ğ ı d • 

1 Jnıfllz llruı K.r. 
" T l.. mukabili Dolar 

Frank 
a Jo:mın n, 8 - Ayaspa~a Nihat Bey ye, liizumsuz sıfatlar iHh·esile ağır· ı ti fafın . er zama~ o ru. o ma ıgı- ğunu hissettirecek kadar kuvvetlidir. 

apartımanında Ayşe Kr~met H, 9 - 1 t alıdır. Meseıa (derin hürmetle nı da tasdık etmek lazımgelıyor .. Hey- Böyle iken hlll daha milli abidelerin .. • 
(. h d · · • a marn k 1 · • h 1 '-k iğ' k · · " • errn paşa a • emıramıs H, 10 - KU . . kabul ediniz) vahut (pek muhte· e traşının ru u o an ~ n ı pe ıyı ecnebilere verilmesi pyanı teenüftUr. 

r.ırec 

Belga 
Drahm 

··k d F, • rımı J k l H d. B . d • • çu pazar a atma Cevdet H, 11 - Or efendim) demek, hürmetlerin sat· avramış o an a ı ey aynı zaman a Arif Bey renkten ziyade kompozf&. •• 
taköyde dereboyunda Hüseyin Kazım ;~'? uhteremin azı olduğunu kabul ressamdır. (Venedikte Piyazetta mey- yona ehemmiyet veriyor. (Çingeneler) • 
~· 12 - Bostancıda Süat H, 13 - l. ,:·ek~ir. Kısa ve nazik olunuz, yetişir. danı) atlı peyizajında renklerin imti- inin ışık ve ıöJge tezatlan iyidir. Po

Is. Frank 
Leva 
Florin 

K. 1 ... Nimet H~ 14 - Ctim~arfyet orta Eskiden, hoı şimdi de kullanılıyor ya, zacı _ve te~.tları bu pbede 18Uvaffak pdında renk armonisi mllkemmeldir. " • 
mekteb~nden N.Uzhet H, la - Ticaret mühim bir şahsiyete mektup yazılır- oldugu_nu go~termek_tedir. Arif Bey çok vadediyor, yakın bir ma- : : 
mektebınden 7o7 Memdu~a H, 16 - A ken üslfiptan. adeta el pençe divan . ~ef.~k Beyı~ ser~ıde daha fazla ~- zide bu va itlerin tahakkuku en büyük .. • 
;>asofy~ numara 14 Na91de H, 17 - durmut secde vaziyetinde bir adam rını. gormek ısterd~~· (~ans) ı ko~· arzumuzdur. 

Jturon 
Slllng 
Pczeta 
Mart 
Zloti 
PtagG 

Orta tı~aretten SOS Muazzez H, ı.R - halini göz önüne getirmek pek kolay- p?.ı.ısyo~un~n. i~~ fıkırlen.: Maa~afıh Turgut Beyin yeniçerilerin kazan 
16 ıncı ılk mektepten Halak Cemıl 8, dı. Yukarda da söylediğimz gibi kJ. kutlelerın hırıbırıne olan nıspetlerı. ka- kaldırmasını temsil eden tablosu .. 
Hl - Vefada imaret civarında Neza. sa ve terbiyeli olmak en doğru hareket rakter ,.e hareketlerde tahan·ül çok sürşarje .. kompozisyonu fena defli •. 
hat :Faik H. 20 - Halıcıoğlu lisesin· tir. Kendinizden büyüğe ya7.arken güzeldir: Sarı ve mui renkler nazan: teferruata çok dikkat etmiş.. Çizgiler 
den Orhan B,. 21 - Notrdamdosyon· (hürmetlerimin kabulünü rica ede· mızı dagıtmıyor .. Tablonun vahdetlnı tonlardan daha dikkatli .. 
dan Hatice llıkmet H, 22 - Beyoğlu rim) demek kafidir. Müsavi bir kimse muhafaza ediyor. 

8 
f B yi CM d b ) d x. k 

doğnı yol n Matmazel Antranlk ·>3 • ._.ere e n o a urnu a ... ını 
... _.. • .. - .- ye yazıyorsanız (samimiyet) inizi de i· Eserlerinin kemıyetl ile olduğu ka bir resim .. her tarafa ışık, &"tilge 

8
er-

l skudar Ayazma Hamdi Bey koşkün- li edebilirsiniz. dar keyfiyeti ile de serginin çok takdir . . • •. 
ı E · H ., E k"" li i d ve pılmış .. espnslz, tablate bakmış ta gor· 

c e ,mıne • -4 - ren oy ses n en BiRKAÇ NOMUNE edilmesi lazımgeJen san'atkarlarından . . 
Muazzez H •r Beşiktaş akaretlerde . f H memış hıssini veriyor .. 

' · · · • _., - . Mektupların aonuna yazılan cümle birı de Hale Asa anımdır. Tablola- Mahmut Celllettin Beyi tabiate 
Galatasaraydan Rahmı D. • . 

• • , , ler, her telle raomen ıamarlama elbı· - sadık kalmak pyesl tahdit ediyor, 
~A' KAZAN ANLAR uler gibi muayyen olmaktan kurtula- sadüf edebileceğim günii daha sabırsız halbuki san'atte mUmkün olduğu ka-

t - Kadınları çahşhrma yurdunda mazlar. Aıaiıda nümunelerini yazaca lıkla bt'kliyorum. dar engine açılabilmek JAzımdır. 
Sadiye H. 2 - Kadıköv Malga oğlu so ğımız oibi huall•i ve fahsi olmak hep * • * E f B yi k rt i b. 
k N • · · 1 ' . ~şre e n genç ız po res ıze 

ak ejat Nurı B. 3 - Ik mektepten sinden iyidir işte uzun bar mektup, fakat flize h"b" d t k .k "f d d 
1 

k 
N :c . · . . sa ı ın e e nı ve ı a e e azam e-

ecdet H • .t - sküdar on beşinci HORMET karıı duydugum hiBkrı tamamen an· 
1 

k ld "' .. 
1 

• R k 
ilk mektepten Nejat Melih B, 5 Benim içln çok kıymetli olan aıhha· lntamadı ilJe, benim için pek kı•a de· mi a. 8~ilıho uaundutasoyt em1ı1yor .. ken • 
... l t d 619 H"k t n·· h . . . . . erı m p em .• a e uva n yu arsı-~·a a a aray an ı me ur aın tinlzin daıma ıuı olmasını temennı ede mektır. 

1 
h. i · 

B. 6 - Çemberli taştan 168 Cenap Şe- rim * "' • na ça ıımış ve sonra usanmıt iM nı 

hap B, 7 - Gelenbeviden :J&.1 Faruk • • • • Şimdilik Allaha umarladık, daima bır~k':.~r. H 
1 

k 
B. 8 - Amerikan mlitalea salonunda Şahsınıza olan merbutiyetinıin kıw- neşeli olmanızı temenni ~erim. a 1 a. anımın (a ça kabar!~ka) 
lı. F, h · H 9 B b aı· k f · . . STLUK sı tamamıle plandan mahrum. ~ il ~.ısan e mı • - a hı ı a esçı ~o vetine daima enıın olmanızı rıca ede· DO. 

.. . 
!o Ley Kuruş 

ı TBrt Jlrası Dinar 
Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lıterlln (lngllla) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
20 Liret [Italya 
O Frank Belçika) 

Drahmi [Yunan] 
Frank Llsviçref 

20 Leva Bulgar J 
ı Florin [ l'elemenk j 

ıo Kuron [Çekoslovak) 
Sılıog Avusturya] 
1 Pezeta llıpanya] 
ı Ray~marlı(Almanya~ 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

Ley [Romanya] 
20 Dinar 'Yugoslo\·yal 

ı Çt\·oneç !'c\·}·ct 

Alnn 
Mecidiye 
Rankonot 

B<Jrsa 
harici sı ~o 

260 kak numara 1 Sedat Bülent 8, 10 - rim. Hagaita yegdnc tesellim daima ıiz. mey~ana çı~mamqı bu .alçak kabartma 
Galatasaraydan Nejat Zeki B, ıı _ • • • [eri düş_ünmektir. sankı dilz hır sathın üzerine resmednl•-----------_.. .... 
·v· · d" · ilk kt t .,.,,5 S lA • · • • • mif. LUzumauz, bot •tıhlan doldur- . . .. Ü F ..... ı 1 ırmı ye ıncı me ep en .woo • e a· Teveccühlerlmin, fahaınıza karıı . . • kirler değıl, llAhlar bıle ol r. aP", 

· c::.ekip B 1·> Ticaret kteb" d 1 d .. il" 1 A 1 1 b" d .. mak ıçın çizilen hatlann e.ıerın 7.aten . . .. 
1 

• e 
8mlı7 -.ıC F l B ıa - Ava.s mek 1 ınk en duyduğum takdir er t>n muteı•e ıt o . . .. sı o a? ır şeud. -~area, o ~ ıızı zaif olan vahdetini büsbütün berbat niği güzel hır eserın _o mLiesı'~' -" 

e ·• • - J paşa o ça so- duöuna emin olunuz efendim. bil tun kalbımle ser• ıgım ve yegane te- . . yoktur. Diyorlar .. Dogru. a.rı 
kak Handan Hamit H 14 _ Saltanah- * • • 11• • / uzdur edıyor .. Büstünde aynı gevşeklik .• Ha • . . d ~ 

• se ım sız o uşun • . d f . kAr sade ruh degıldır. O a e 
met Firuzafa camii numara 11 NNip 8 . b" i t b 1 d ğ h ld * * • cim ıçerden ıprıya ırhyan şeydır. . d• 

ıç ır va t e u unmn ı ınız a e B d h . h d kil kemıkten yapılmıştır. Onun 
B, ıs. Devlet matbaasından Hasan Mü beni himayenize aldınız. Mlnnetta,.lrğı Ne meBalt'ler, ne de zaman, aize O· un a ne. acım acma ne .. e şe Ü h . şk t b ti ·dı 
be J B • ihl~' ed şekle benzıvor •• Plan yok .. Yuz yumuk ş p esı, a ı, ıs rra ı, mı ._.ti 

ece . mın dereca11ini 11iz tasamıur buyurunuz lan dostlugumu w emezler. 1 · BI h k ibi maneviyatını ÇJP:' .... · · k k h ı di • • • yumuk •• bu barbar ba~ı nueden buldu r ır a g 
()ı .. ·at anım en . * • • Bana olan dostluk hilJlerinizi muha· iunu merak f'diyorum.. tarak çalışmaz. Eser Mikel An lf 

1 - Hedigelt!r pazarteai ve ~rıem Mademki teıekkür etm<'kliğimi me- faza eder3eniz benim için kfıfi. Sara Hanımın (Bebekli kız) ı da ale dediği gibi elle değil ay?i zanı-' 
be gunleri 3 ten bcıc kadar tevzı olıı· -~ı F k t ""k'"· As;K iade Sade rautin Bir sürü renk, fa- famızla yapılır. Halbukı bu . . k neu gorıunuz, susulJ()rıım. a a Sil ·u <:. •• .. • d h i 
nur. Hrdiye utcmck ıçın baı~a va '.' tum minnettarlığımın biiyiikliiğiinii Emin olunuz ki kalbimdeki yerinizi kat aralarında zerre kadar ahenk yok. onların hangı devre e, ang 
müracaat olunmanıa11ı ehenınııyetle rı· hiçbir auretle azaltamaz. lıiçbir kimse işgal edemez. Tahlati olduğu gibi bütün zavallılığı yaşadıklarını hayat ve Alenı ~ 
ca olunur. NEZAKET • • "' ile kopya ediyor. Henüz şahsiyetini bu dakl vaziyetlerini anlamağa i 

2- Hal ııarakalarını Vakıt idareha· Belki size çok ve ya ınk yazdığımı Gönderdiğim çiçekler, dünya benim lamadan eser)r)rini teşhir etmemesi da tur. Genç san'atkarlara şekle ~ 
ne91ne kadar getirenlerin bUmeee ha~· taııavvur ~lyorsunuz. Fakat az ve na· için nmul ıizden ibaretse, kfımilt>n •ize ha. ma;atık ol~r ~nnında~ım.. . . . teri ehemmiyeti biraz da 11111(1 .. 

il kutuıuna varakalannı atmaları la· dir yazıp ıizi ihmal eder gibi görün· ait diişüncelerimle doludur. 8ergıden hey etı umumıyesı ıtıbarı· vermelerini tavsiye ederim. Çflll 1,ı zımgelir. mektenae bu auretle tasdi ctmeği ter- • * • le memnun ve müftehir olarak çıktım. na hiçbir büyük dahi göstereJlle• 
3 - Hediye almıga gelenlerin gan· cih "derim. Gelseniz de ge/İ11cseniz de, size aıı· Vakıa bu ressamların. henüz h!çhiri eserlerinde şekil muhtevayı i~ 

larında hüviyetlerini 11öaterir veıalk • • • ni ihtirasla merbut olduğuma emin o- Vistler gibi modellerıne (ebedıyyen miş olsun. Bilakis şaheserler ~ 
bulundurmalan ayrıca rica olunur. su~ daima hürmet ve samimiyetle lunuz. . bakaiaksınız, bana bir defa daha bakı h h kta 1 divatlll 

• ·• · • • • • ') d" ı t·k· b" ·· , , . t mu te\·anın a en r z _ ... 4 - /ıtanbul ve taııra karUerimiz. merbut olmaklıgıma mıutaadenizı rıca nız. ıyemeı er. a ın ır gun ı~ • • lh . 
1 

k" b :ı-·· ınod..,.. 
\ ·· b ad ı~:-:_ · · • ı ·b· -:: u k h 1 1 ki . 1 ıar. tıma ı uı .... un dna hedig""'I heniz olmatrUf olanlar ednbıt. Daha dun ur a """"• 11ıne aızı er il ı llKIY Jece a e ge ece erın lkld la tik , tıard• 

verıa on bef •""zarfında Va.bt mlH- • * * ,,önnek i.ıtigorum. Bir Ulrlü doyama- vadeden eserler vermitlerdlr. Yalnız be mus e, P 8 una t .,. 
IHıka ıne-.rlulıuuı ga hlzzat oelmele- f'oll Mtıi ne tarafa aevkederee et- mak, daima sevmek değU midir? ni sıkan, ben nokta. sersfdekl artist- ehemmiyet veriyor, f~a 
rl tt11a tahriren ft'an kt>gli_,,et eglnne •in, •'-olan minnettarlık borcumu da • • • lerin ekarimln (un'at san'at için- moda ise san'at d~ld r. 
lwl rica nlunur. llıı müddetit'n •onra ,,,_ ludırl111a~ağım. Sizi b/Jtil11 kalbimle uvigorum ve dir.) nau.riyemine saplanıp kalmalan- Gtizel San atlar 

1 ı:d1:11bulo~•k rnüraeaalüır nazGTı fClbc ~Al\11!\tlYET bunu ne kadar tekrarlaam. o kadar dır. Çiqfler, renkler ahenktar ft kom Saa'at Tarihi Ma•-" 
rtı alı111ırı11acalct.ıt. Ceoabuauı beldiuarıun, fakat ılu k · memnun olu110r11111. 

1 
pozisyon mık .. mel olıua, kafidir. Fi- Burhan O 
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Seyrisefain 
Merkez ıcentısı: Gafı~ Köprü başı 

R. 2~62 ~ube acentısı Sirkecide 
l\lühürdar zade ham 1st. 2740 

Bozcaada Postası 
( E R E G L 1 ) vapuru 22 

Mart pazar 17 de idare 
nhbmmdan Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

Pire -isten~erive postası 
(antaraJ va~u:~ 24 sıll iô:i! 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarşamba sabahı lzmire 

perıembe Pireye cumar· 
tesi sabahı f skenderiye
Y• kalkacakbr. Iskenderiye

den pazartesi 15 te kalkacak 

çartamba Pireye de ağrıyarak 
perşembe gelecektir. 

Hyualıt ·sor'at pos~sı 
( M E R S 1 N) vapuru 24 

Mart Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn
çllkkuyu, Edremit, Borbaniye. 
Ayvahğa kalkacak d6nllf-
te Albnoluğa da uğnya-

caktır. Azimetle Gelibolu için 

yük alınmaz. 

Candırma aralık poıtalann• 

dan pazartesi poıtatı da 23 
Mart tarihinden itibaren yapı-

lacaktır. 

Şchıadebaşı 

Ferah Sinemada 
~u gece lrolntt Nqlt Bey - Hemiine 

f.Mlım • siMma 2 oyun birden: canlı 
kangöz ve ceza mahkemesi aynca Asso
Janı meşhur (0.M Çingeneler) 

Oıküdır Hıl• Slnem111ndı 
(0Uztabın hasnbıcak Falcı) il!vetcn 

lHıvı kuakolu) Prognmlanmız:: Cumar
tesi, Çarşamba Değişir. Her ~n ~dilı 
3 te geceleri 9 da Cuma ~unlcrı .. de 

4 tc gece 9 da. 

Baş mühendislik 
Anımca ingilizçe, Tiirkçe ve 

Fr_;sızca konuıan ve Ttırkiyede 
htıkOmet mühendisi olarak çala· 
tan d" 1 alı bir Alman mühen· . ıp om .. biti • 
dısi bü nk inşaat mutaa en 
\teya se~ayedar ıirketler ~ez: 
dbıde bat mühendislik vanfesı 
arıyor. 

A - da Doktor 1' nkara caddesi b6 l\o. ._t Sabit 13eve müracaat Telefon: lstın-
buı 238- • 

~---~~-----=~:;\ı u Rs A DOKUMACILIK VE TRİ· 
~l'AJ (İPEKJŞ) T. A. Ş1RKET1N· 
~N~ 

h..-~ltkethnizin 28 mart 931 tarihinde 
•ıaı d ı· nıo tnire . '. ecek olan alelade heye 1 u · 

tlL· ıçtıınar hakkında ıı mart 1931 ta· 
"''ilde . .. 

~llltera Yapdan illnatta rüznameı m~ 
!leh-. ta Zirdeki altıncı fıkranın dercı 

·~"u ·n tnacıa nutulınuş olmakla yevmi ı~ · 
l:eft nf§bu fıkranın da müzakere edıle· 

6 ln olunur. 

:ı.ıa1rf;..~~nhal bulunan meclisi idare 
ir ıatrn intihabı. 

JJl ecliai idare 

tsttııbut -.--------
!ir 3 iincü icra memurluğundan: 

~ıllltıınd •lacağın temini istifaıı 
•det rıı: nıabcuz bulunan yedi 
•e b0"•l•tanıel ve muhtelif cins 
ın· 1

"' •rd '-' beı· . • a:asalar martın yir-
~11 iltid~:• b~arıamba günU saat 
'"•~ry •re kadar Sirkecide 

111, l' '" hınınd 'k• · t'1j ~ a ı ıncı arbr· 
L Pletin" IUretile satdacagm" dan 
qtıı 1 t•11ı • 
tt l' buıuaı, ·~•Yendemaballinde 

ttttı.,.. ilaca ~emuruna mO· 
n olunur. 

Çocuğunu 

istikbalini 
Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Bir Kumbara Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

1 Mahkeme ve lora utnlırı f 
lstanbul yedinci icrasmdan: 

Borcundan dolayı mahcuz 
otuz beş adet baıik keçi deri
sinden mamul kıdın terliği iıbu 
marbn 26 CJ perıembe günü saat 
16 dan itibaren kapalıçutıda 
Mercanda kavaflar içinde 56-58 
No. dakklnda bilmOuyede satı
lacağı illn olunur. 

15tanbuJ dördüncü icra memorıuğundan; 

Yani Keaaridi Ef. Din borcmı
dan dolayı mahcuz ve fOrubtu 
mukarrer Beyoğlunda Kuımpa· 
tada BOyUk Piyale mahallesinde 
Zincirlikuyu caddeainde darnJA .. 
ceze civınnda klin 6 numaralı 
eruinin hlikmen mOfrez OçOncu 
kııımda elli dart ili aJtmıı bir 
parsel numaralı kabili ziraat ar
salar otuz glln mllddetle ibaJei 
evveliye mUzayedeaine vaıoluna
rak iki yUz lira bedelle talibi 
ubtesinde olup bu kerre % 5 
zamJa ve onbet giin müddetle 
ihalei kat'iye mtizayedesine Yaz 
olunmuıtur. Mezkalr erazi 54 
panelden ibbaren 61 parsel nu
marasına kadar olan beher mlif-
rez kısımları 9000 metre murab
baı ve 15674,40 •1110 murabba .. 
1nda ceman yekQn 72000 metre 
murabbaı ve 125395 artın mu
rabbaı erazi olup resmi ifraz 
haritasma nazaran tespit olun

muttur. Hududu bir taraf. HasM 
köye giden tarik bir tarafı 53 
umarah harita bir tarafı 62 

n maralı harita arka11 dere ile 
nu M kQ . . mahduttur. ez r eraıının kıy-

t• -ubımoıenesi beher artın 
nıe ı ... 

bbaı ikifer kuruı mecmu 
mora . h . . · kıymeb mu ammenesı 
erazının d' ı· d . • bin beşyOı ye ı ır~ ve ok-
ıkı k olup kıymeh muham-
sın uruş . . 

. . üıde onu n•ıpetinde 
meneıunın Y. . ı k 341-1388 

k elennı a arı 

[Türkiye İş Bankası 1 --
Satılık kargir Ev 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : · 

lsmail Hakkı ,.e ftlahmut Şevki Beyferin istikraz 
eyledıkleri melmliğ mukabilinde idar_emiz uhdesindü 
vefaen nıefru~ bulunan Galatada Hoca Ali mahalle-

• u 

sinde Hendek caddesinde 61, 63 numaralı kargir eY 
satılıktır. 

~lezkur ev dört kattan ibaret olup 12 oda, 3 sofa, 
ı çamaşırhk, ı kuyu, 1 sarnıç, 3 hala ve tepede bir 
de daraçayı havidir. ~ferdivcn ve taşlığı mermerdir. 
Önü Hendek caddesi, arkası Hisar dibi sokağı ile 
çevrilidir. Hendek caddesinde demir kept}nkli bir dP 
dükkam vardır. Eıra( duvarları metin k~rgir, ıavau 
ları kalemkar işlemel idır. Bina 154 zira arsa üzerine 
inşa tıdilmiştir.GnJata tramvay hattına da pek yak111d11·. 

Ru e\·e ıalıp olanlar, daha fazla mahimat almak, 
~atış şartlarım öğrenmek isti~·enler ve aynca satılık 
ev, aparunıan, ar~a vesaire arıyanlar her giin ~aal 
16ya kadar Adliye IJinası dahilmde rsrnnlml EnH·ali 
Eytam idaresine müracaat etsinler. 

k!~. Yüzü ile kuı tüyü yastık 
lstanbul'da Ç:ıkmıkçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile şilte 12 liraya yüzilc 

)'Organ 15 liraya yağlı boya yastık 5 lirayı kuşcüyUnün kilosu 125 kuruşta ıı başlar 
Kuş tüyüne mııhcus kumaşlar çok ücuz satılır. Tel : rsc. 3027 

Evkaf umum müdürlü· 
ğünden: 

Darülfünun Fen Fakültesi makine, Elektroteknik, Fiıik, 
Arziyat Ye Hayvanat enstitülerine muktazi alat ve edevat ayrı 

ayrı aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere hergün levazım idaresine ve ihale tarihi olan 7-4-931 sah 
günü saat 14 te idare encümenine müracıatları. 

Ticaret itleri umum mü- tereken imza koymak \l' şi ı kl't namına 

dürlüğünden : yapacağr islerden doğacak damlarda pey 8 ç ·ıe 9·4-931 tari-
umarası 

dosya n dörtten on altı 
hinde saatd on ·stanbul 4 11ncü 

• ka ar ı 
buçuga 

1 
_ na bizıat veya 

icra memur uğll al eylemeleri 
bilvekile mUra~ n cfosyasında 

faı)a malılfll• ı 
ve • T'n olunur, 

:ıo ikincı te-.nn 930 tarihli kanun hü- bütün mahkemelerde da,·:ı eden, edi
kümlerine gÖ~'f' rürkirede ; ... yapmağa len H' ücüncü :;-ahit sıfa tlarile hazıı 
izinli lıu lunan c<'nebi -.irketlcrinde11 I bul un.m~k ü~ere l\tr •. _<.L~ig.i l'İo\ ano) 
(Banko di Uoma . Banco Di Roma) bu efendıyı tayın eyledıgım hıldirmiş H 

kere müı-a<"antla şirkl'tin Tiirkiye yek il lazım gelen ,·esikayı vermiştir. J(eyfi. 
liğine bir ı,o.dircktör bir müdiirfü;:rni 'ej yet kanuni hükümlere muvafık görtıl
yahut imzaycı mezun bir vekil ile müş- mii~ olmat,Ja fütn olunur. 

bulunduiu 1 a 

Gençik ve Çocuk 
ikhsat kuponu 

22 art 1931 

'ı..- Kiralık Yer 
Ankara caddesinde Orhan 

B. hanının zemin katında, iki 
iiç tabı makinesi kurmağa, 
depo ve mücellitane yapmağa 
müsait geniş bir yer kiraya 
verilecektir. 

Görmek isteyenlerle, talip 
olanlarm Vakıt idare müdilrM 
lüğüne müracaat etmeleri. 

'~-z_A_Y_i L_E_R __ , 
859sicil arabacı ehliyetnamemi 

zayi ettim. Diğerini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
C'nkapanı fuğlacılar Sarnfoğlu mağa· 

zasında Sait bin Ömer 
§ İstanbul Tophane deniz ıey. 

kiyatından almış olduğum ukert 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kanlıca Kısıklı mahallesinde No. O 
321 tevellütlü Arif oğlu Mehmet AH 

D. Horhuruni 
BelsoP;ukluğu - Frengi ademi i.kddar 

tedavihanesi. Beyoğlu Tokatlıym y111ında 

Mektep sokak 35 Tel. 3152. 

M. M. V . Satın alma kO• 
misyonu llAnları 

Van askeri Jınstanesinin sekiz aylık 
ekmeği kapalı zarfln münakasaya kon
muştur. }hale i 28-3-931 cumartesi gil. 
nü saat on dörtte Yanda askeri satın 
alma komisyonunda )apılacaktır. 

Taliplerin evsaf ve şeraitini mez. 
ktl'r Van komisyonunda görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminatlarllc tek 
lifnamelerinl vermek üzere Van komis 
yonuna müracaatlara. 

Jandarma Jmalôthanesl 
flAnıarı 

Aşavıda miktarı yazılı meJbu
sat yapbrılacağından imaline talip 
olanlar 25 - 3 M 931 Çarşamba 
günü saat 15 de jandarma ima· 
litanesine gelmeleri. 

1 - 7000 takım kışlık elbise 
imaliyesi. 

2 - 759 takım tozluk, ıerpo· 
tile beraber yazlık elbise ima
Jiyesi. 

* * ııı 
1 - Mevcut nümunesl gibi 

1700 metre yazlık elbiıe ku
maıı satın alınmak üzere kapalı 
zarfla münakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasa 11 - 4 • 931 ta· 
rihioe müsadif cumartesi saat 
15 dedir. 

3 - itasına talip olanlar te
minat akçesi ve teklif mektupM 
larile beraber imalatanedeki 
komisyona gelmeleri. 

"' "' "' 
37 kıtlem ecza ve allb tıbbiye 

kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 12·4-931 
tarihinde Pazar günü saat 14 te 
Ankaradn Umum jandarma kuM 
mandanlığı levazım müdiiriyetinM 
de icra edilecektir. Şartname ve 
ecza listesi Ankarada Umum 
jandarma kumandanlığı baı he· 
ldmliğince ve istanbulda jandar
ma imalatnneslndcn verilir. 

* * 
A~ağıda cinsi ve miktan ya

zılı malzemenin pazarlıkla derhal 
satın . alınacağından komisyon 
heyetı muvacihasinde pazarlığı 
yapılmak iizcre itasına talip 
olanları 26-3-931 Perşembe günü 
saat l 5 te imalata neye gemeleri. 

1 - 2500 Jiralık tahta sandık. 
2 - 2500 liralak demir çember. 
3 - 2500 liralık kaneviçe. 



•• 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

NIN 

Ba1at • Kamllaraıı 

Müfettiş namzetliği müsabakası 
· "fürkiye Ziraat bankasından : 

5 niaan 931 pazar sünü sabahı Ankara ve latanbul Ziraat ban· 
kalarmda aaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettit namzedi abna· 
caktır. Muvaffak olanlara bqlansıçta 120 lira aylık ile eeyahat ve tef· 
titlerde yol masraflarından bqka 6 lira yevmiye verilir. 

lttirak için evvelemirde llruNt veya hukuk fakültelerinden ve 
yahut altlmu iliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
menna ve yahut aon amıf müdavimi olmak lizımdır. Diğer fakülte 
veya yübek mektep mezunlannm mali müeaeeeelerde en az iki eene 
Mzmet sörmüt bulunanlan da müsabakaya dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, latanbul ve lzmir ziraat bankalarından alacak· 
lan "f&l1namede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akta· 
mına kadar Ankarada teftit heyeti müdürlüfüne bizzat veya mektup
la müracaat etmit bulunmalıdırlar. 

Türkive iş Bankasından: . . 
16 Mart 931 p,,zarlesi giinü akşam üzeri IJankanıızm 

kir~hk kasalar <lairesi nıedhalinde bir mikdar para 
hulunmuş olduğundan sahibinin bankam11 hukuk mü-
-.avirli1:ine müracaatı il:\n olunur. 

• 

illHlllllllll 
Sl\''mm; ~Hizmi11 göğiıs, nezle, rievi anfizema, 

l>oğaz kalp hastalıkları. azimialar için doktorunuzun 
reyile 

ASTMIN 
Hel" eoz•nede bulunur. 

Emlikinizi satmak yahut kira· 
Jamak için - iskeleye tramvayı tl
mendifere ynıkı olanlar tercih edilmek· 
tedir, ıu adrese müracaatla kııdettirinlz. 

lstanbul dördilııcU Vakıfhan içinde 

UNIONKOL 

Jıtanbulan merkezinde- iki o

da bir sofa ve bir beltdad mUrekkep 
gayet giineşU ve ha.adar bir daire klra
bktır. Odalardan biri gayet büyüktür. 
idarehane veya muayenehane ittihazlna 
da elveriflidir. Şerait 111üsaittir. Galata 
posu kurusu 34 &jtubl adresine mfi· 
racaat. 

fıtanbul ve ayannda- 3.5 d~ 
nüm eraıili 2-3 odalı yer aranıyor. Sat· 
mık, kiralamak isdyenlerln 15 gün nr
fında C.lalotlunda Sıkbat MüdUrtyed 
kapıcısı Mehmet Ef.ye\tntincaıt 

Acele aabhk hane- Kadirga ta

lebe yurdu karf1$Jnda 27 No. lu hane 

3 kat onbeş oda iki kuyu bir muıbak 

üç bel! iki sof ı bir büyük bahçe gör· 

mek istiyenler içindeki Hacı El ye ta 

liplerln limon iskelesinde 36 No. yı mb

craaatlan 

Kiralık- Y1Zlık. kıtbk kötk, ç.. 
padı ala oda, güzel bahçe. utlı su: 
Mahmutpıfıdı Manasnr hanı odabaşısı 

Kiryıkoyı müracaat 

Ev satın ahnz - Harbiye, Kur· 
tuluş, Vefa. Fatih, Zeyrek, Küçültpuar 
semtleri tercih edilir. Kirayı verilirse li· 
rısı ayda kırk para getirmeli. 

lstanbul dördüncü Vakıfhın 
UNION KOL 

Vekaletinden: 
ismet paşa kaz enatitOıü anasında yapılacak bahçe tamim 

ve temyeai ve hudut duvarlarının İDfUı kapalı zarf uallile 18-3-
1931 tarihinden ~4-1931 tarihine kadar münakasaya konulmut· 
tur. Talipler ehliyeti fenniye vesikalannı hamilen resim ve prt• 
nameleri tedarik etmek bere 21-3-931 tarihinden itibaren her 
gOn Maarif Yeklleti İDfaat dairesine müracaat edebilirler. ihale 
Maarif veklletinde toplabacak olan inşaat komisyonu tarafın~an 
icra edileceğinden milteabhitler 8·4-1931 sah giinü saat 15 te 
mOzayede mllnakaaa ve ihallt kanununa göre tanzim edecekleri 
teklif mektuplannı mezk6r komisyon riyasetine tevdi edecekter· 
dir. Muayyen vakitten sonra vuku bulacak mtlracaatlar kabul 
eclilmiyecektir. 

Emlak ve 
istaııbul 

Eytam Bankası 
Şubesinden 

Eaaı No. 

267 

Satılık Emlak 
Mevkii ve nevi 

KOçGkpazar Hacıkadın caddesi 66 • 36 • 69 
No. h 133 m. m. ana 

269 Kuıal;lada Aiau caddesi 72 No. lı 84 m. m. arsa 
270 • 279 Heybeliada Değirmen sokağında 2 mDkerrer 

No. h muhtelif ıaha ve eb' atta on kıt'a arsa 
(Her biri 115 • 546 metre terbiinde) 

280 Heybeliada ismetpqa caddesi 62 No. arsa 

281 " " " 64 " " 10 "' 
Ballda yanlı arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek prtil' 

btlmllzayede aablacağından taliplerin 2 • 4-1931 Perıembe gtıol 
saat on altıda tubemize mOracaatları. [249] 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada İDfa edilmekte olan zirai ve baytari enıtitllle: 

rin kalorifer tesisab hakkmda 5-9-13-17 şubat 1931 tarihli 
COmhuriyet, Milliyet, Akıam, Hakimiyetimilliye gazetelerile 
neşrettirilen ilinda ihalenin 12 mart 1931 tarihinde icra o'uor 
ca;ı ilin olunmuı ise de bu kerre vekaletçe görülen JiiZUlll 
üzerine mOddeti milnakaaanın ı 3 gün daha temdidi ıuretile 
25-mart-93 ı tarihine mlisadif cartamba günü saat 16 da icr• 
olunacağı alikadar anm malumu olmak üzere ilan olunur. 


