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cıye nazın 

hrimizde 
~Si SURETTE !EYAHAT 

'J'Al(DIAZIR lNKILABIMIZI 
be. RLE KARŞILIYOR 

: -~her •ldıtınuza röre son ıe
~ .._l'let kafilesi arasında Danimar· 

1.;:.1tur. 1' nazın M. Kohl şehrimize 
ftiJ l'ttt ree 1\1. Kohlin memleketimizi 
it ht._, ~• lllahfyette değildir. Ken 
t..S •a 19.rette seyahat etmektedir. 
~...._ et11te~" llltmleketimizi bilhau:ı 
'"'-- ıeıi eUmhurfyetin Türkiye· 
~P.aat >iikıek~dfti Yenilikler ve inkıld.· 

t ht..ı d ltf kar ı ında büyük bir 
ıı. .... _"'1- eeaa 11>'Dlaktadır. 
~- ıa,. Pları buıün Dolmabahçe 
~ ~ :!_ edı~k ve şehrimizde 
· • ._... ~· kalarak tetkikatma 

tir. 

Yeni meb'uslar arasında 
Galatasaray-Vefa maçı 

neticesiz kaldı 

Peşte • • 
sergısıne hazırlık 

n kadar de•am edecek olan 
Budçqte sergisine davet etti• 
ler. Bu daveti kabul eden bUkt-

(zıuµıA~~ ıbJ n u~Jıın 

iç aahlfelerimizdeld 
yazıları 

Kadınlar t: rkeklerin hür· 
riyetini n1i ça )ı vol"lar? .., 

-Kadın sayıf amızda-

Edebi yat hakkında bir 
konferans 

-Üçüncü sayıfamızda-

Yarınki sa ynnız: 

12 Say~fa 
Me..hakamıza ~k ~en ~ammlardaa tunif neticetinde fazla JNftD alan d6rdGnGn 
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İstanbul da 
MART 

kaç 
1931 

doktor var? 
Pariste açılacak beynelmilel hıfzıssıhha 

sergisine iıtirak edeceğiz 

Etıbba muhadenet cemiyetinin ay- azaya bildirilmiş; kongreye gitmek için 
hk içtimaı dün Türk oc:tğm<la yapıl- bazı doktorlarımrzm hazırlandığı aıı-
mıştrr. Ia~ılmrştır. 

içtimada evYela cemiyete yenid<:>n Bundan sonra siorta sandığının te,·sii 
girmek istiyen Dr. Yusuf Fikret, lhra- ile nizamnamede yapılacak tadiJat için 
hiın Orhan, Zeki Namık, ~ükrkü Kf.- teşkil edilen komisyonun hazrrladıı:tı 
mil, Kazım İdris Beylerin müraca- rapor üzerinde görüşülmüş ,.e raporun 
atlan tetkik edilmiş '\'e mu"·afık görül- nisanın son haftasında aktedilecek o
müştür. lan senelik kongrede heyeti umumiye
IST ANBU LDA KAÇ DOKTOR VAR? ye arzı mm·afık görülerek içtimaa ni· 

Bundan sonra lstanhuldahi doktor hayet verilmiştir. 
adedi hakkında etıbba odasından soru- NiZAMNAMEDE y APILAN 
lan suale gelen cevap okunmuş, dosya· MÜHiM T ADlLAT 
da muhafazasına karar verilmiştir. 

Bunda bildirildiğine göre İstanbul- Aldığımız malumata göre bu rapor-
da 704 müslim, 329 su gayri müslim da bilhassa taavün ve sigorta sandığı· 
olmak üzere 1033 doktor vardır. Dok- nın büyümesini temin için bazı yeni 
tor adedi mıntakalara takgim edilirse. maddeler ilavesi istenmekte, şimdiye 
Beyoğlunda 2!>-i. Fatih, Aksara). Be- kadar yalnız lstanbulda faaliyette bu· 
yazıt civarında 121, Kadıköy. Hay. Junan cemiyetin sahasını büyüterek 
darpaşada 120, Cağaloğlu, Divanyolun- Anadolu 'e Tı·akyadaki doktorlarla da 
da 125 Şişli, l\façka, Pangaltıda Hl. alakadar olması talep edilmektedir. 
Sirkecide 32. Kumkapı, Yenikapı ta- Ayrka cemiyet azasından. ,·efat eden 
raflarında 13. Adalarda 14 doktor hu- İstanbul doktorlarının ailelerine yapı
lunduğu anla~ılmaktadır. lan l ardımın pek az olduğu zikredile· 

Bundan kolayca çıkarılacağına ~Ö· rek bunun arttırılması ve taşrada ö
re şehrimizde doktorların en kesif bu- !enlerin aileledne de teşmi1i için Ana· 
lunduğu yer Beyoğlu en az olduğu mm dolu doktorlarının da her ay muayy:m 
taka da Kumkapr, Yenikapı civarıdır. bir para göndermeleri, sandığa yazıl-

Bunlar anlaşıldrktan sonra ruzna- maları teklif edilmektedir. 
mede mevcut diğer maddelerin müza- Bundan maada 60 yaşrnı tecavüz e
keresine geçilmi:i ve 22 temmuzda Pa- den doktorlarla icrayı tebabet edemiye 
riste açılacak olan beynelmilel hrfzıs- cek detecede malul olanların cerniye. 
sıhha sergisile tıbbi kongreye doktor- te sureti kat'iyede kabul edilmemeleri 
Janmızın da iı:ıtirakini temenni eden için yeni bir madde ilavesi istenmekte
Sıhhiye nkaletinin tezkeresi okunarak dir. 

metimiz bu mesele ile iştigala yeköşesidir; burada eski Türki· 
cemiyetimizi memur etti. Şimdi ye ile yenisini mukayese imkinı 
Milli Tasarruf ve iktısat cemiye- bırakacak resimlerle seyyah1ık 
ti bu sergiy~ iştirak işile uğra- noktasından mühim resimler bu

lunacaktır. fıyor. 

Sergide modern bir mimari 
tarzında güzel bir pavyon yc.p

hracağız. Oraya gelip gezenler 
arlık Türkiyenin Piyerloti Tür

kiyesinden büsbütün farklı o!
duğunu görecekler. 

Bu sergiyi gezenlere dağıtmak 
üzere Fransızca Almanca ve 

Macarca olarak 8 broşür neşre
diyoruz. 300,000 nüsha basıla

cak olan bu broşürler: 1 üzüm 

2 incir, 3 fındık, 4 pamuk 5 
ylln, tiftik halı, 6 kömür, 7 
zeytin yağı, 8 tütün mahsulleri
miı hakkındadir. 

Serginin komiseri Danİf Bey
dir.,, 

Cemiyet şimdiden bu sergiye 
iştirak için reklamlara başlamış- ~ 
tır. Daima ilinlarında en asri 
usullere baş vuran bu cemiyetin 
.gerek Budapeşte, gerek yakın
da açılacak olan Anlc:ara sergisi 
için hazırladığı bazı· illnlan 
gördük. 

Bu reklamlar en son Alman 
usullerine göre vücude getirilmiş 
ve nefis bir surette basılmı~hr. 
Bunlardan bir tane nümune de 

neşrediyoruı. 

Peşte sergisi için vücuda ge
tirilen ilanlarda 11menfaatini bilen 
ihracatçı ve sanayicilerimiz,, bu 
sergiye jştira'ke davet olunmak
tadır. 

HABERLER 1 SON ---Hamillerin cevabı 
Ankara, 27 (Vakıt) - Teklif

lerimize karşı noktai nazarlannı 
ve verecekleri cevabı müzakere 
etmek üzere dün Düyunu umu
miye meclisi toplanmışlar. Bu 
·müzakerede kararlaşbrdıldarı ce· 
vap burada beklenmektedir. 

YUN AN RESSAMLARI 
Ankara, 27 (Vakıt) - Yunan 

ressamlan tarafından Türkocağı 
salonunda bir resim sergisi 
ac;ılmktadır. 

TARLA FARELERi 
Ankara, 27 (Vakıt) - Birden 

bire çoğalan tarla farelerinin 
imhası için memleketin her ta
rafında mücadeleye devam olun· 
maktadır. 

TÜTÜNCÜLER HEYETİ 
Ankara, 27 (Vakıt) - Tütün· 

cüler heyeti geldi. Yarın Maliye 
ve iktısat Tekillerini ziyaret ede· 
ektir. 

MUHASEBEt HUSUSiYE 
BAREMLERl 

Ankara, 27 (Vakit) - Dahi
liye Vekaleti tastik edilen mu
basebei hususiye baremlerini gön
dermeğe başlamıştır. 

DARÜLFÜNUN EM1Nl 
Ankara, 27 (Vakıt) - Darül

fünun Emini Muammer Raıit B. 
hareket etti. 

ADANADA BlR TEVKiF 
Adana, 27 - Şeyh Sami Ef. 

isminde birisi tarikatçilikten tev· 
kif edilmiştir. 
Meb'u• namzetliği için 

talepler 
Ankara, 27 - intihabat faa· 

liyeti bütün hararetile devam 
etmektedir. Namizcıdliklerinin 
ilanı için fırkaya yapılan müra
caatlar devam etmektedir. Is· 
tanbul, izmir, Adana Sivas tren· 
leri her gün bu muracaat sa· 
hiplerioden bir kaç tanesini bu· 
rada getirmektedir. Bu zevatin 
ekıerisi melon fapkaları, jaket 
ataylan ile bilbaua meclis fı~ 
ka vekalet binaları arasındaki 
caddeler üzerinde nazarı dik
kati celbetmektedir. 

FIRKA TEŞKiLAT HEYETi 
BiR MAZBATA HAZIRLADI 
Ankara, 27 - Fırka teıkilAt 

heyeti dilek encümeni mazbata-
sını bitirmi9tir. EncOmenin fırka 
ıubelerinden ihtiyaçlara dair ge
len temenniler arasında m&tte• 

rek görUlen bazı noktalar vardır. 
Umumiyetle vergilerin Te bilb .. 
sa ağnam vergisinin ağırlığı 
bunlar meyanındadır. 

Borç için hapis cezasının iade
si de müşterek temennilerdendir. 

Vefa - G. S. maçı Tütün işçileri yeni 
neticesiz kaldı 

(Üst tarafı 1 inci sayı/ada) 

him karşılaşması. Filhakika Vefa :Fe· 
neri yenip Beşiktaşla berabere kalınca 
ye Galatasaray da Fenere yenilince 
bu maçın neticesi pek tabii olarak mc· 
rakJa beklenir. Fakat dün stadyu
mun tdbünlerinde en yukarı basamak
ların üzerine sıkışan, sıralaşan seyirci· 
ler bu merakla bekledikleri netice3•i 
öğı·enemeden stadyumu terke mecbur 
oldular.• Çünkü hakem Niyazi B. yağ
murun fazlalaşması kuşısında maçı 

tatil etti. Bu vaziyette en güzel hare
kette bu idi. Bu maç başka bir gün bir 
saat daha oyıutnacak. 

Müsabaka yaı:rım saat oynanmıştı. 

Ve her iki taraf da sayı yapamamıştı. 
Bu sayısızlığa rağmen Vefanın Gala
tasaraydan daha gü:ıel oynadığını kay
dedelim. Maç başlar başlamaz Vefa 
hücuma geçti ve on dakika mütemadi-] 
yen rakibini sıkıştırdı fakat gol yapa
madı. Galatasaray sayı imkanı vere· 
cek hücumlar yapmağa başlıyor. Yine 
netice yok. Bundan sonra Vefa vazi
yetine yine h~kim, yine sayı yapmak 
için çalışıyor. Vefanın en kuTVetli ve 
sayı yapacağı sağ cenahı bugün Gala· 
tasarayın sol haf mevkiinde oynıyan 

Mitat tarafından muvaffakıyetle kesi· 
Hyor. Ve işte bu yüzden Vefa sı· 
kıştığı halde gol yapamıyor. Ora
da Mitat olmasaydı belki de Vefa bu 
imkinsızlrk karşısmda kalmıyacaktr. 

Bu münasebetle Galatasarayın bu 
defa çıkardığı takımın kadrosunu da 
s6yliyeyfm. Elde mevcut elaman1ara 
nazaran en makul takım şekli ne ise 
bugün Galatasaray o vaziyette çıkmış
tır. Yani Avni kaleci, Vahi Ue Bur· 
han bek, MJtat sol haf oyruyor. mer· 
kez muavinde Nihat, yanında Suphi 
hUeum hattına gelince şöyle: Mehmet, 
K. Faruki Necdet, Latif ve Rebü 
gördünüz mü kuvvetli ve müessir oyun 
oynryabilecek Galatasaray takımını? .... 
Bu takımı yapan Yusuf Ziya Beyi -
geç olmakla beraber - nihayet göster
dlti isabetten dolayı tebrik ederiz. 

--- izmirde 

bir cemiyet yaptı 
(Üd tarafı 1 inci Bagıfada) 

his heyet tarafından hazırlanan 

yeni cemiyetin nizamnamesi o· 
kunmuş ve idare heyetine ve 
aza aidatına ait maddelerde ba
zı değitiklikler yapılmak sureti· 
le kabul edilmiştir. 

Nizamnamenin kabulünden 
sonra yapılan intihapta lzmitli 
İsmail, iskeçeli Kadri, İzmitli, 
Serkis, Koyunköylü Mehmet, Ka· 
valah Hasan, Dıramalı Aptül, is· 
mail ve Dıramalı Mehmedaki Ef. 
ler yeni idare heyetine seçilmiş
lerdir. 

Kongre reisi Kadri efendi 
içtimadan sonra yeni cemiyetin 
maksadı hakkında fikirlerini mu· 
harririmize şöyle anlatmıştır: 

- Cemiyetimizin gayesi. cüm· 
huriyet kanunlarının iıçiye hah· 
şettiği hakların tatbikine çalıı· 
makla beraber azanın maddi ve 
manevi ihtiyaçlarını temin etmek
tedir. Mesela her imalathanede 
50 amele için bir doktor ve ufak 
bir eczane bulunması kanunen 
Jizımgelirken buna riayet edil· 
memektedir. Elli ameleye bir dok• 
tor değil biitnn ameleye bir dok· 
tor bile tayin edildiği yoktur. 
Yahut varda iıçi doktorun yii· 
zlinü görmemektedir. Eczaneye 
gelince, bu da hiç bir depoda 
yoktur. 

imalitenelerde sıhhi kontrol 
ihmal edilmektedir. 

imalitaneler, erkek işçilerden 
ziyade kadın işçi kullandıklann· 
dan erkek işçilerin yüzde altmıf 
beşi boştadır. Bilhassa Hennan 
ispirer kumpanyası Samsun iti 
için kimilen gayri Türk kadın 
istihtam etmelltedir. 

lıtanbul ve mülhakatında 32 bio 
tütnn işçisi vardır. Bunlann 22 

İzmir, '1:1 (A.A.) - llk bahar at ko- bini inhisar idaresinde ç.ahımak
şularının birindsl bugün Bucada ya-
pılmııtır. tadır. Geri kalan on bin işçiden 

lLK BAHAR AT KOŞULARI 
BAŞLADI 

Birinci koou, üç yaşındaki yerli ve de bugün yedi bini işsizdir. Ct" 
Arap erkek ve dişi taylara mahsus O· miyetimiz, işsiz kalan arkadaıla• 
bıp ;ikramiyesi 400 lira idi. nna iş temin edilmesi için de 

Birinci Celep Rıza Efendinin Zey. çalııacaktır. 
beli, ikinci yüzbaşı Şevket Beyin Sü· 111111ııınıı11""'ım"""'11'"!11'""'"'11'.'!1111~ı~·:'."""11!~"'"~11mıiı!!'ıı"u1111ı111111~ 
zaru, U~Uncil yüzbaşı Hilmi Beyin Gü· ~evdet Beyın Kuçugu uçUncu gel111 

lerl aelmlıttr. tır. a1f 
lkinci koşu, üç ve daha yukarı ha· Dördüncü ko§U, üç ve yaba yuk . 

Us kan lngiliz at ve kısraklara mah· yaştaki halis kan lngiliz at ve kısr~ 
sus olup ikramiyesi 500 lira idi. Iara mahsus olup ikramiyesi 700 ~ 

Ayrıca yeni Türkiye hakkın
da da bir broşür neşrediyoruz. 

incir mevsimi olmadığı için 
sergide üzüm, fındık Malatya 
kaysısı, cığara dağıdacağu. 

Sergide iki köşe bulunduraca· 
ğız. Bunlardan birisi adetle Tür
kiye köşesidir. 

Cemiyete iştirak edecek olan '. 
tüccarımıza azami kolayhk gös
terilecek, mallarının ücretsiz ola
rak naklini temin edilecektir. 

Ancak fırka mahafilinde bu 
fikrin taraftarları yoktur. Eneli· 
men temennilerin umumi mubas· 
salc!n üzerinde ibtiçları tesbit 
etmiştir. Mazbata kpngrede mli
zakere edilecek, ona göre icap 
eden kararlar verilecek ve bu 
kararlar fırka meclisi grup riya
setine bildirilecektir. 

Birinci Evliya zade Refik Beyin idi. Birinci Ahmet Beyin Drokuı•~ 
Mezpi.keli, ikinci Akif Beyin Androni· ikinci Maraş meb'usu Mitat Beyin S~ 
kosu, UçüncU Tahsin Beyin Nonası tivaryusu, üçüncü lzmir meb' ... su 
gelml~ttr. ıaı Beyin Folespuaru gelmiştir. 

Ü çttncü ko§U, dört ve daha yukarı Beşinci ko§u, dört ve daha yu~ 
yaşta 'Ve hiç ko§U kazanmamış yerli ve yaştaki yerli ve Arap at ve kkısra1d~4i' 
Arap at ve kısraklara mahsus olup ile· mahsus olup ikramiyesi 400 lira ,1 ci 
ramiyesi 300 lira idi. Birinci Klmil Ef. nin Nasibi, iki',,. 

Burada grafikler, statistikler 
ve buna benı.er şeyler buluna
caktır. 

Diğer köıe fotoğrafta Türki-
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Herhalde tüccarımııın bu bey· 
nelmilel sergiye iştirak etmekte
ki kazançlarun takdir edecek
lerini umarız. 

Fitrek Bekin Maltayı birinci, Ali Tevfik Ef. nin Sedası üçüncü JJil 
Beyin Hadfdl ikinci, binbaş Ahmet yin Et. nln kısrağı gelmiştir. __.... 

? • k bah · lb h" "b · h ·· · • ededif - Köıke bakırtıya mı.... nın ne a atı var.. ra ım paşa zı nıyetçe enuz aynı ıevıy 
- Evet... zade faciasına gelince böyle vak'a· ler.. d' 
- Meı'umiyetini bildiiiniz hal· lar hayatta eluikaizdir. Burada ol Filesof önde ötekiler arlı~ 

de ... .. .. muaa öte~e olacak •• ötede olma~ balkondan çı~ılar. Vak'a cere f:' 
- Hayır kızım koıkün uiurıuz· ta bqka bır yerde vukubulacak... eden odadakı kurumuı kani~ ~ 

luiunu bilmiyordum. Burada duy Kadın - Kork&l'\m doiruıu.. meğe gidiyorlardı. Sofanın ~ag·ıet· 
dum. Bahçede üç erkek iki kadın File10f - Neclen? ~esindeki pembe odaya gırddeı' 
konuıuyorlardı~ Yanlarıne. ıidirı Kadın - Böyle bir kötke ıahip Divarları pembe ile imtiz~ç ;...~ 
dinledik. Vak'a iki ıene evveli ol· olmaktan... renklerde çiçekli mücella bır d~ 

Güneıin kıvılcımları altında pı - lnanartm kızım mücerrep ha· lnUf gazeteler yazm•t· lb!-ahim pa• Fileıof - Ayni facianın aile· la kaplı idi: Geniı pencerelet Jı1i' 
rıldryan denize doğru' manzara çok diselerdendir.. ta zade Viııf Beyle zevceıi Şadan niz meyaneıinde tekerrürü ıeame· harice uzanan manzara Jdiııle •ti' 
güzeWi. Caize filesofun ellerine sa Fileıof bu yabancı kadınlarla Hanım faciuı .. Bu ıözleri itilince tinden mi 1 me birçok ye§il koruluklards~ıı· 
rı1arak: bir bahiı açmak iıtemediği için filhakika iki aene evvel cereyan e· Kadın _ Evet rabbi~ göıter· dıktan sonra mavi denizi kd 

-Ah babacığım ne hoş, ne hoı. hiç ses çıkarmadı. den hadiseyi biz de hatırladık .. O aıeıin... yordu. ;it o' 
Baktıkça insanın gönlü açılıyor... Kadın - Hele kötkün ıon ıahi za.manın gazetelerini okumu91a- Filetof - Eier ailenizin içinde Caize - Aman ne müf etr 

Fileaofun cevabına vakit kalm:ı bi karıaını fU pembe odada i.tıkı nız dü9ününce belki ıizin de aklını bu neticeye çıkacak bir vak'a ha· da... ritpİ~ 
~an balkonda bulunan iki kadın· ile yakalıyarak öldür~ü,. ~uyarla za ı~lir.. .. . ~rlıiı vana han~ evde hangi mev . D~~t - Ben burada 1~ dan ihtiyan: ra bulaıan kan lekelerı hila duru• Fıleıof - Evet .. evet oyle bır kıde bulunsanız ıf olacağma varır. hıç hır cınayet kokusu an 

_ Kızım çok güzel amma bu yor. inanmazsanız gidiniz bakınız .. tey timdi ben de hatırlıyorum. Fa· Juıl keyfiyet, i~nlara, biri biri~i nım .. . . . ·ıd 9efl
0 

kö,ke uğurauz diyorlar .. Kim aldı Bu kurumut kanı hi)i. duvarlar· kat her hanıi bir ev dahilinde böy öldürme vahıetmden keaecek hır lclal - Hıç hır cınayet 1 

ise ailece bir şearnete uğramı~ ra· da duran 9eamet aözü fileıof aile· le bir facianın vukuu ile o mahal· terbiye verebilmektedir. Kadını di· kokusunu saklamaz.. ıı-r•" 
hat oturamamı1.. sinin biraz neı'elerini kaçırdı. Ca· lin_ ujursuzluğuna hük~olunamaz .. ier .b~r erkekle yakalayınca_ kan- ~ Çelebi - Ne ~iyorıu~11~1 

Caize biraz şatalıyarak: ize sinirli bir dudak büküıle: Ölu çıkan evlere ela~rıya _şeam~t lar ıçınde gebertmek kaaaplıgı h~· gım kırk ve daha. z~y~~e r~1' f•ıJJ' 
- Hanım uğur,~:duöa inamr - Hamın buralı mııını:ı? atfederler .. Ö)ınek bu emrı tabu~ mahn da yaptıiı bu •. Paıa zadenın ıonra buhurdan gıbı tute dı1' 

11111ınıa- "' • - Hayır 1ıtanbuldan geldik.. dir. ~Nerede olıa ölecefiz. Meıke· de yaptıiı bu ... Bütün insanlar bu rini ele veren cinayetler ~•:Ji) 
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Talebemiz 1 Dü§ünülen bir ınes'ele 1 San'at ve edebiyat aleminde 

Dün selıelik kon
grelerini yaptılar 

lı.Eş l\fODURLUh JHDAS ED1LDJ. 
lllRLlK RJYA ETi BU l'ılÜDÜRLEH 
TARAJ.'JNDAN l\fÜNAVEDE 11.E 

YAPILACAKTIR 

Yıldız bahçesi 
ne yapılaca.k? 

Yeniden belediyeye kıra_1anan 
Yıldız sarayı ve bahçesı?den 

Bu işe siz de şaşın ! 

Japonlann kundura 
dumpingine gümrük 
idaresi yardım mı 

ediyor? 

"San'at, 
niyet 

san'at için 
ve cemiyet 

değil insa
. . d. ' ıçın ır.,, 

b ı d . enin ne ıekilde lıtifade 
e e ıy d"J • 

edeceği henllz tesbit e •. mem11-
lstnnbulda (6) yüz binden 

fazla insan var. Ayni şehir· 
de (20) bin kadar kunduracı 
mevcut. Du kunduracılar gün 
geçtikçe işlerini kaybediyor· 
lar. Birçokları iş izdir, bir
çokları dükkanlarını, tezgah· 
Jarınr kapıyorlar. Yer1i ''e 
müterakl<i bir san'at halini a
lan tUrk kunduracılığı işinin 
güzelliği, iırinin ucuzluğu yii
zünden Amerikava bile ihra
cat yapıyor. J<'aknt ~chirdc 
kundura istihHU· edenler aza
lıyorlar. Niçin? 

Abdullah Cevdet B. Türkocağında edebiyat 
mevzuu üzerinde bir konterans verdi 

Milli Türk talebe birliğinin 
senelik kongresi dün Sultanah
ınette ki muallimler birliği bina
sında yapddı. Kongreye mülkiye, 
tıbbiye, mühendis, ticaret, orman 
ınckteplerile, hukuk, edebiyat 
ve fen fakülteleri murahhasları 
ıştirak etmişti. 

tir. Bahçenin umum1 bır park 
haline konulmuı hakkında mev· 
cut tasavvurdan, bUyllk masrafa 

Şair ve doktor Abdullah Cev- "Hakiki edebiyat nedir? Edebi-

Evvela ruznamenin tadili me· 
selesi görüşülerek şimdiye kadar 
birliğin inkişafına mani olan ba· 
21 maddelerin değiştirilmesi ka· 
bul edildi. Bu suretle yeniden 
hars, harici iıler, dahili muame
lat, Ankara bürosu, yardım iıle· 
ri namile beş müdürlUk ihlası 
kararlaıtınldı. 

Bundan sonra dedi kodusu 
uzun zamandanberi meV%Ubahı 
edilen birlik reisliği meselesi de 
helledilerek riyasetin senesinin 
nıuayyen aylannda bu beş mü
dür tarafından münavebeten ida
resi muvafık görüldü. 

Bundan sonra her mektep 
cemiyetinden bir murahhas aza
nın birlik idare heyetinde bulun
ınası hakkındaki teklif uzun ve 
gOrUltülü münakaıalara sebebi
yet verdi. tıbbiye ve hukuk 
nıurahhaslarından bazıJatı buna 
muhalefet ettih~rse de umumi 
heyet birJiiin tesanüdünü temin 
maksadile yapılan bu teklifi 
kabul ett:. 

Bilabere f'CZacı ve di~çi mek
tebinin birliginin birliğe kabul 
qJIJ ıp c'dtlmemesı muzakcrc olun
du bu iki cemiyetin bir cemiyet 
halinde iltihakı muvafık görüle
rek yeni idare heyeti intiha
bına geçildi. Reyler taınif edildi 
•c neticede mülkiyeden Hikmet 
flbb• ıyeden Eşref, hukuktan Şük-
~ Saip, mühendislerden Şevki, 
en fakfiltesinden Naci, edebi
~attan Niyazi, ormandan Cemil 
~caretten Vahap, ecz:aci ve dişçi 

en Mahir Beylerin yeni heyete 
leçiJdikleri anlatıldı. 
ilk Yeni idare heyeti pazar günü 
ı. defa olarak toplanacak, ara• 
L .rında iı bölümünü yaparak 
uırJj" · ( • • • 

&ın seri inkiıa ını temın ıçın 
t~ılı Ye nafiz tedbir!er düşüne
~"t' f ır. Bu ıuretle bir zamanlar 
)tabi bile İ§ae edilen birliğin 
U t~i ve sağlam bir teşekkül ha
~ aı aldı§'ı memnuniyetle görül-

Gt olacaktır. --- ~ 
E Dünkü Konser 

dn vlJce işaret ettiğimiz veçhile 

•t~~rl Urkocağında lanınmıf san· 
li t •rırnııdan Leman Ekrem 
ll~t arkafından muvaffakiyctli bir 

lir a k ·ı . . 1\ onser verı mıştır. 
onserde h . . . f . 

lılala .
1 

şe rımızın maru sı-

b~ıu rı ' İürkocağı azalan hazır 
~.;rııuı, Leman hanıma kemani 
il. "eet .beyle tanburi Salahattin 
kat P•~anist Ve5amet H. refa-

ttnııır 
•arı'•tka ır. Dünkü konserde 
lar \'t rlar def'atla alkışlanmış

çok takdir edilmişlerdir. 
lıAsv -----.... • ....._ __ 

Yıldız bahçeatnden bir kıaım 

ihtiyaç hasıl olacaiı düıüncesile 
vaz geçilmiı gibidir. Yıldız bah
çesine halkın rağbetini temin 
etmek yol ve nakil vasitalannın 
çokluğuna mütevakkıftır. Bahçe
deki merasim dairesinin otel 
veya ga:ıino haline konulma!ı 
ve bahçeye ileride seyyahların 
oturabilmeıini temin için modern 
bir otel yaptırılması da mevcut 
tasavvurlar arasındadır. 

Belediye bu husustaki kat'i 
kararını yapacağı tedkikatı mii
teakıp v rPcektir. 

ı Uyuştur ucu maddeler 
inhisarı 

Uyuşturucu maddelere ait la
yıhanın müzakeresi yeni Millet 
Meclisine kalmııtır. 

iktısat vekili Mustafa Şer~f B. 
bu hususta demiştir ki: "Ham 
afyon ziraati, ticareti, ıstihsali 
ve ihracı serbeıtir. 

Uyuşturucu maddelerin inhi-
sarı hakkında~i layiha, ' .., lan 
tadilattan sonra şu şekli ~ rı.ıştır: 
"Ham afyondan yapılan tıb~i 
afyon ve diğer müstahzerlıtın ve 
morfin, eroin ve buna nıümasil 
maddelerin imal, istihsal, ithal 
ve ihracı inhisar altındadır. Ko
kain ve emlibının ithal ve satııı 
dahi bu hükme tabidir. Bunlar 
yalnız eczanelerde satılır. 

Müsaadesiz yapılan zeriyat ta 
imha olunur. Münhasıran esrar 
istihsaline yarayan ncbatın zer'i 
memnudur. 

Memlekette uyuşturucu mad
deler imal eden fabrikalar ka
nunun neşrinden altı ay zarfında 
stoklarını tasfiye edeceklerdir. 
Buna muhalif olarak imalatına 
devam edenlerin fabrikaları ka· 
patılarak makine ve alit ve ede
vatı zapto]unacaktır. Ayrıca da 
ağır para ceza1ı vardır.,, 

YEHlP PAŞA GOSTENCEDE BiR 
~ENE HAP E 1AHK0M OLDU 

Köstenceden bildirildiğiııe gö· 
e firari Vehip Pı. , sırkat ve 

r aıp maddesinden dolayı bir 
Sl ne hapse mahkum olmuıtur. se . 
D va hukuku umumıye namına 

'kame edilmiştir. Vehip Pş., Ro· 
ı a y . t f" adan unanıs ana ırar 
many . N . • 20 
d ekerci Talıp urının 

e en ş . k t"J . . 
kutu şekerlemes~n~ sır a ı e ıth-"' zE.KtLJl\flZlN A'J'INA Yl 

Ar Ay ARETI 'J' \Rlllt 
I' •neden 1 
~ Stfi . . ge en haberlere gö· 

llıtt J> rı~ıı Enis B. Baıvekil b-
fik rı ş. ılc h · . . . 

ham edilmekte ıdı. 
Vehip Pş. , elye~m .. Romanya

da olmadığı için hukum gıyaben 
verilmiştir. 

det B. evvelki akşam Türkoca- yatı bihakkın tarif etmek güctür 
ğında "Edebiyat 
içtimai ve ahla
ki vazifesi,, mev
zuu üzerinde bir 
konferans ver
miştir. Dikkat 
ve alakayı cel· 
beden bu kon• 
feransın mühim 
kısımlarını aynen 
yazıyoruz. 

ve san'atın fakat bu muh ,\<kakdır,ki edebi

Çünkü, hariçten gelen kun
duralar ııiya al arı sarıyor. 
Son sene zarfında yalnız Ja
ponyadan memkeletimize (3) 
buçuk milyon cift altı k::n U· 

çuk, üstü keten iskarpin gel
miştir. 

Abdullah Cev· 
det B. konferan· 
sa gelenlere te· 
şekkür ettikten 

sonra şunlan söy· 
lemiştir: 

Bu müsahabc-

yat hükumdarın 
tabiatına, miza
cına, zekasına, 
iştigalntma ama
line muhaliftir. 
Bu da sabittirki 
hiçbir mutlak hü~ 
kümdar, hakiki 
bir edip olmamış
tır. Ve olabilmek 
ihtimali yoktur 
bu halde bu ka· 

Kunduracıların anlattıkla
rına göre bu ayak kapların 
yüz tanesinden 162 lira 
gümrük almak Jıizım gelirken, 
l.Ju gUmrük ıniktarı (62) lira
) a indirilmiştir. ye beni sevke· 

den saik, §İİr ve 
Abdullah Cevdet bey 

s dar azim ehem
miyette olan ve 
tanımadığı için 
hUkmU ve takdir
karı olamaması 
zaruri bulunan 
birşeyi nasıl ma
kulane himaye Araya bir sui tefsir girmi~ 

162 lira 62 Jira olmu') ! 
YerH malları koruyalım, 

) erli san'atları hima) e edelim 
derken gümrük idaresinin bu 
acaip tefsiri _ eğer kundu· 
racıların iddası doğru ise -
hakik~t!n acaiıJtir. :Milli s~n
at, mıllı sermayeyi kendisıne 
iar eden hir hükumetin bir 

dairesindeki bu tıcnip tefsire 
iz de n:.ın ... 

Biz de şaşalım ! 

edebiyatımızın bugünkü umumi 
meylanıdır. Ben, san'at san'at 
içindir.= L'art pour l'art diyen· 
ferden değilim. San'at de, ilim 

de hep insanlık içindir, cemiyet 
içindir. Bunlar cemiyetten, insan-
lıktan doğar ve analarına faydalı 

ve hidim olmak vazifesile doğar• 
lar. Eğer bunlar bilAkis insan· 

lığa, cemiyete hayırsız olurlarsa 
ana baba katili evlatlar gibi 

Kış mı. ahar mı? mütereddi ve fasit zürriyetler 
menzilesine dilşerJer. Şiir namına 
son senelerde ortaya çıkan yaHava dünkü halini bugün 

de nıuhaf aza edecek 
Dünkü havanın gene kıştan 

farkı yoktu. Yafnıur ve sulu kar 
fasılasız yağdı Yıldız poyraz fır· 
tınasınında Karadenizde şiddetle 
hüküm sürdüğü, gelen haberler
den anlaşılmaktadır. 

Alemderz~denin hopn posta
sını yapan Millet vapuru , ün geç 
vakıt limanımıza gelmiş ve yol
da hayli müşkülat çckmı~tır. 

Kilyos civarında karaya otur
duğu yazılan vanderze kumpan· 
yasına ait ingiliz bandıralı toma
lin vapuru Seyrisefainin Lamine 
ismindeki kurtarma gemisi tara
fından kurtarıhırk dün Büyük
dereye getirilmiştir. 

Rasathanenin verdiği maluma
ta göre 1 ugünde hava kapalı 
olacak, yağmur ve sulu kar ya
ğacaktır. Rüzgar poyrazdan mü-
tevassit esecek ve hararet dere
cesi azami 3, asgari sıfır olacaktır. 

Rasathane, havaların birkaç 
gün bu vaziyetı muhafaza ede
ceğini ta'1min etmektedir. 

Pıyasac!n 

BUGDAY Ji'JA'l'I,AIU I>CŞUYOR 
Bir haftadanberi lstanbula 

Anadolunun muhtelif yerlerinden 
buğday gelmiye başlamıştır. 

Bunun üzerine sert buğday 
fiyatları (5,5) kuruşa k;:dar düş
müştür. 

16 martta yumuşak buğday 
( 7 ) kuruş beş para il<en ( 25 ) 
martta ( 6,24-1-2) kuruşa düş
müştür. Sert buğday ise ( 16 ) 
martta ( 6,39) iken ( 24 ) martta 
(5,50) kuruşa düşmüşdür. 

zıların çoğu cinst,şehvani ruh 
hareketlerini resmetmiıtir. Bun· 
dan üç hafta evvel bir edebi 
mahfelde bir genç pirin sahnede 

okuduğu iki küçllk manzumede 
tekerrür eden berceste mısra, 

nemli dudaklariJe sevfilisinin 

göğsünü ıslattığını s<Sylüyordu. 
Çoğu genç hanımlar ve hanım 
kızlar olan samilerin yanaklarına 
bu behimi ihtiras sayhalannın 
kırmızılık getirip getirmediğini 
görmek istedim. Umumi tabir 
kullanmak istiyorum. Matbuatı-
mızın mühim bir kısmı baıka 
bir vecit baıka bir heyecan 
mevzuu yokmuş gibi olcuyucula

rına yalnız genç kadın vücutlarının 
hatlarını teşhir ile rııefgul ve 

bundan müstefit oluyorlar. 

En ziyade edibane ve m~eddep 
olması icap eden edebıyattır. 
Zaten edep ve nezahetle alakası 
az olan ya:ııların üıtüne ne ka

dar edebiyat sernamesi konursa 
konsun edebiyat olamaz. 

Saltanat devri ediplerin hakiki 
edebiyat eserleri vilcuda getir
mesine müsaade etmezdi. Hakiki 
edip olmağa izin yoktu. Bu hal, 
o devir için pek tabii idi. O 

devirde dütUnen ve gören kafa
lar için Türkiye, havasız bir 
iklim gibi idi. 

Halbuki edebiyatın vazifesi, 
iktidar. ve mertebesi kadar yük-

sektir. Alfieri ( hUkUmdar ve 
edebiyat) adile yirmi sekit sene 

25 martta sert buğday üzeri
ne borsada muamele olmamıştır. 
Buğday fiatlarının bu düşkünlii
ğü ticaret odalarının ehemmiyet
le nazarı dikkatini cclbetmiş ve 
mesele iktısat vekaletine bildi
rilmiştir. 

evvel Türkçeye nakil ve neşret
tiğim kitabında büyilk 
hUkümdar olarak (iskenderi kebi
r)i ve edip olarak Danteyi alıyor. 
"iskender kebirin saltanat ve 
kişverinden ne kalmıştır? Halbuki 

edebilir?... Eğer edebiyat eğlen• 
c:lirerek öğretmek insani hisleri 
tahrik ve feyzdar etmek ve is· 
tikametlere koymak san'ah ise 
bir hilkümdarı mutlakm ahdinde 
edebiyat hakiki aşklarına varın· 
cıya kadar insanın nasıl derununa 
nüfuz edebilir yüreğini nasıl te· 
kemmül ettirebilir? Nasıl iyiliğe 

teşvik edebilir ve fenalıktan nasıl 
teneffür edebilir? Nasıl fikirlerini 
buyültebilir, nasıl necip ve nafi 
bir heyecanla göğüslerini doldu· 
rabilirler ... 

Ali muharrirler için tanıdı· 
ğım ülviyet ve faikiyet ancak 
insanlara mUfit olmalarıdır. Yilk· 
sek muharrirler bir hllkOmeti 
mutlakanın havzasında asla yeti
ıemez, gün göremezler, onlan 
hürriyet doğurur istikliil yetiıti· 
rir, ferdi ve vicdani istiklal ye
tiıtirir ve kendi cesaretleri aaye
sinde bOyUk olular. Asla himaye 
edilmemiş olduklarındandır, ki 
asarı kalemiyeleri ahfat için 
faidebahş ve hatıraları aziz ve 
muhterem olarak ahlife vasıl 
olur. 

Alfiyerinin kitabının 4 lincü 
bahsi "hDkümdarın takibettiği 
maksat ne dir? ve edebiyahn 
mevzuu ne dir?,, unvanhdır. Bu· 
rada edebiyatın mevzuunu, ede· 
biyatın vazifesini çizen sabrlar 
tunlardır: 

Edip ister ve istemelidir, ki 
yazıları insanların bir çoğuna 
nur, hakikat, saadet tedi\rik 
etsin. 

Diğer bir bahsinde edebiyatı 
ıöyle tarif eder: Kalbi beşerin 
şerh edilmiş, ve hnrekete geti 
rilmiş ve doğrudan doğruya en 
müfit ve en tabii hedefe teY· 
cihih olunmuş gizli hisleri, ka· 
nunları ihtirasları. 

Hakikaten edebi eserler, ede· 
biyatm yüksek ve derin va:r:ife· 
lerinin kumandası ve ilhamı altında 
ta yazılmıı edebi eserler çok 
kerre orduların göremediği işleri 
görmüştUr. , 

Her biri dünyanın bir ucundan 
alınmış iki misal zikredeceğim; 
bu iki misal edebiyatın ahlaki Ye 

içtimai vazife ve tesirini göster· 
mck için münasiptir. Amerikada 
zenciler hayvan gibi a:ınır satı· 
lırdı ve bunların üzerinde beyaı
ların, hayvanların üzerindeki ta
sarruflarının ayni bir tasarruf 
hakkı vardı. Bu insan ve insan 
yüreği için isyan enğiz ve çirkin 

1 l\liştü B ~rıcıye vekılı T ev-
?s \'c M h eyın, Mösyö Venize
tıtıi, bu 1 

alalcopulosa ziyaretle· 
c ı. eyl .. I 
b
tttlcrin· u sonunda inde ede-

ikhsat vekAletınin köylümüzü 

J11111
6
•,·v ... A~K~~,~T~,,-e-·a:-i:b~o:-.ı bu fiat düşüklüğünün sarsıntıların· 
" _ dan muhafaza edici müessir ted-

ne Olunuz birler almak üzere olduğu söy-

Danlenin ccssur ve riyasız ruhu
nun eserleri dünya durdukça du-

racak,, diyor. Alfierinin bu kitabının 
liçüncü babının adı (edebiyat)br. 
Burada ıu satırları okuruz: 

ve zalim bir mliessese idi. Har· 
riette Beecber Stowe isminde 
bir Hanım bunlann mazlum ha· 
yatını tasvir eder. 

İld· 1 Har· · · ırnf . ıcıye nezaretıne 
ıştır, lenmektedir. Oncl Tom'f Cabin yani Amca 

l Laden sayı fayı ÇC\ iriniı] 
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r BiR INGiLiZ KADIN MEB'.USU AMERiKADA 

Bir Amerikalı evi 
konforun mucizesidir! 

:'akat pek fazla dikka 
Jan nokta şudur ki ora 
zenginler hizmetçi kul 

Ev kadını diyor ki : 

Battaniyeler 
Sert olmaması ve kırışma• 
ması için ne yapmalı ? 
Yeni aldığınız battaniyeleri kullan 

rnağ başlamadan en·el şunlara dik· 
kat etmenizi tan;iye ederim: Bun-

BÜYÜK HARPTEN SONRA CiHAN KADINLIGI 
J 

Kadın erkeğin hüriye
tini çalmakta mıdır? 

ları içersine bir miktar amonyak ilave Niçin bugün erkek, kadına büyük babaları 
edilmi~ soğuk su icersinde ıslatmız . 
.ı kilo soğuk suyun~ i~ersine iki yemek gibi tahakküm edemiyor' neden korkuyor? 
kaşığr amonyak mahliilü il:he etmek • ------
kafidir. lngilterenin gen~ kadın romancı la- Medeni nıemlel\etlercle kadınla rr•ı 

B tt . 
1 

. . rrndan birisi olan (Ursula Blum) son büyüJ, bir ekseri)eti havatını kazaıı-

hlauı·~~lıyel~ı:i yıkarken °!' atn _sıraıl'. Jngiliz mecmuala mış bir haldedir .. Erkeğin bu harekct-
ma u ı e ntılemek ve uguş uımc - d 1 · · · .. 
t 1

, 
1 

-ll 
1 

'kt rrn an )lnsınde lerını tas\ ip edip etmemesi kendilerini 
a azım{ ı r. unun icin i:emı en ya- k d ~ · · - . · l . . k. ~ h r b' ... · . .. a m erkegın Jııç alakadar clmı~ Ol'. Erl~ek te bU" ı;.e:r 

pkı mış yau~ ·ıJo kadar a ıhs llııtçııılşı hürriyetini calı- söylememeği daha mU\afık addedivor. 
aynar su ıçersinde güzelce a e me c, 1 ~ . .. .. . ~ -

. h 1' . . . ' d .. k . k <';.. yor,, ser evha:o:ıle Erkek huyu!, bahasının haız oldugu tt1 
ısolnra k unu ıyenın ısıne oseıe .,,bu· 'yazdtğı bir mal>:ı hahkünı l\tıdretini artık elinden kacır-
ze ce ·arıstırma!. 1a"zın1dır. onra u 1 d d' ı · ~ .. ·• e e ıyor u · mıstır. 
suyu bir saat kadar kendi haline terke · • . ~ . . _ . 
d

. D h . 'kt d Kadın erkegın A)nı zamanda kadının ahlakı yazı-
m. a a sonra müna"ip bır mı - ar a . 1 . . k d' .. t' .. . 1 d .. d 1 1 h kk 1 • k . • • 

1 
B ış erını ·en ı uze- )e ı uzerınc e e mu a ıa eye a ·ı yo c 

sogu su ıhtYe etmeye bas ayın. u · 1 kt d t · - f k ı·ıne a ma a ır... ur .. 
sırada bıraz rivit ı·o"mak ta mu-va ı · d II t ı· c· · h' k d b'" ı b' • :ı ~ .• • • ve aynı zaman a at a mese a ıyı ır ·a ın oy e ır 
tır. Battanıye bu mayi icersınde cevrı h'" . · · ) d' 1 ·ı k · · 
l 

·ı ~ k -
1
. ' onun urrıyetını şey yapm:ı z ıye >ı me on un ı~ın mu-

e ~evrı e ıslatılmalı sonı a uruma' de 1 kt d h 1 l t .. "l ı·ı · 1 ı d Tanınmış kadın hl- çama a ır. a o muş ur. 
uzr~ g~ g~-~~ bir yerde asr 

1
m:/ 

1
:· . kayecilerdcn Kadın rnktile bü· Artık kadınJarın tarzı hareketleri 

u er 1 1 yapmaz da >a anıyeyı Unula BJum tün hayatını keneli husmmnda hi~hir içtimai mani kalma-
alelade bir şekilde vıkamak isterseniz . . . . . ' 1 • . . t' bü b" 

.J 

1
. . .

1
• evıne ve evının· ıslerme hasrediyor- mıştır ... 1• akat er iegın vazıye ı s u-

o zaman suya bfr miktar g ıserın ı ave d . .. .. . • . t k d • .' u .. Dütun gun evınden dışarı çıkmaz, tün başkadır. EYvelkmden daha çok 
e me ogıu olur kl ı ·· ··t·· ı·· · k ı· 1 • b d l l • . ~ocu arını >Uyu urcu.. dık at ı o maga mec ur ur. şer ya. 

Bu muamele battaniyelerın sert .01~ Buna mukabil erkeğin dr:;;ı.m ~rknıa raş yı.mış kadınlara geçiyor. Kendisi· 
İngiliz kadın meb'uslarrndan (El· masına~ ve yer rer kırışmalarına ma~t sı Ye istediği zaman eve geç geimı!· nin i~timai hayattaki (fonction) u ya-

len Vilkinson) Amerikada yaptığı bir ol~r. _Uç kilo suya bir yemek kaşıgı si, kadın gibi, sıkı kayıtlara ve merasi· yaş yaya-;; azalıyor. Bu sebeple erkeğin 
tetkik seyyahatinden yeni dönmüştü. glıserın koymak kafi ye muvafıktır. me tabi değildi.. (Ademe) ait olan dün hürriyetine tec:n iiz ediliyor. Artık hi · 
Bu münasebetle yazdığı bir makalede Eldivenleri nıuhaf aza ya ~ok geniş, fakat (ilana) nm düny;\ terini ifadede e~ldsi kadaı· serbest de-
Amerika ev kadınJannın meziyetıerini Karinca d . . vapılan eldi· cenneti bah~e dU'\·arlar. ile tahdit ğildir. 

t ] 1 ] t 11or· erısınden · d'l · t• 1 'kb ı· · d · ld -şu sa ır ar a an a ı,, · venlerin r ki . . müddet mu· e ı mış ı. stı · a ınız en emın o ugunuz za 
"A ·k d"n henu"z avdet ettı·gı··m en erını uzun n·· ··k h b' h k d k. h h · ı · 1 t d' · ·ı men a .. · hafaza t k . . . . 1. rı bir keı·e uyu ar ın zu uru a ının es ·ı man, er angı Hr ta}a en ı~e:,.;ı ı e 

· · A r"kan C'\' ı'daresı· ··zer·nd h e me ıstersenız on a h t d • · t' d' T.b. Jd • • t · "t ld't l l l ~ ıçın me ı u· ı e a· içinde t k 
1 

• ·I t Imıs su aya mı egış ır ı.. a ı o ugu a- muz arıp ,·e mu erec ı nı unr u•runuz 
kikaten güzel bir müşahede yapmak ı'le "'" k por a a kabugu 

18 8 ı ::. detleri ortadan kaldırdı. Bu hadiseden zamandan daha iyi çalışırsınız. 
/I ayınız. . . 

rırsatınr kazanmış bulunuyorum.. (). sonra kadın kendı elıle o kaplları kını· Erkek hu sebeple evlenmek hususun 
rada iken bir geceyi meşhur bir milyo Eşyayı parlatnıak rak açmış ve dünya yüzüne çıkmıştır. da da t:ok !5Üpheli davranıyor. Etrafın· 
""r ailenin muhteşem apartımanmda Amerikada tieretler yijksektir. Hemen Mefruşatın, taht:\ kısmmm parlak- Buna mukabil erkek eski serbestisi da bo:;;anmaların coğaldığını gördükl:e 
geçiriyor, banyomu, muslu.kJarı n her aiJe taksit yükü altında bunal· lığını muhafaza edebilmek için onlan ni kaybetti. Artık kesesinin şakırtısı bu şüphesi daha ıiyade artıyor. EYli er 
boruları gümiisten banyo dairesinde maktadır. cilalamadan ev,·el hafif sirke ve su ile ile karısrnın üzerinde bir hakkı tefe,·- kekler biiyük lmbalarrnm yaptığı şeyi 
Yapı:>or, ertesi geceyi mütevazı bir ev- Şimdiki Amerikada ev azalmıştır. yıkaınak muvafık olur.. vuku haiz değildir.. karılarrnın evde oturması, ~unu ya. 
de daha ertesi gccevi 3.) katlı yüksek Arsalar çok pahalıdır. Büyük şehirler M d · 1 J . . . .. . pıp bunu yapmaması filün saatte dı-
hit apart n .ü<:ıt katrnda iki O· de apartımanlar vesaitinakliye ücreti· a enl~rt par atma { tabı yorgunluktan ~a~etesının uzerın· :;.an çıkarak fiJ:1n yere gitmesi YC}'a git 
dalı bir ~:~:1;e e eciriyordam.. ne de yardım ediyor. Fakat arsa fiat- Bazı fırçalar va~~ır ki arkaları ni- de uyu.maktan kendın~ ~J~~ıyor~.u: . memesi hususunda ı. rar etmiyorlar. 

g - lan b" "k b" k. t k'J t k kel veyahut gümü-=ıtur. Bu fırcalar an- Şehırlerde her nen ı~çının sur,ıth Çünkü pek :,ırı hiföorlar ki bövle bir ı' 
'k }~kseri İngiliz kadınları gibi Ame- d'. uyu ır ye ·un e;; ·ı e me te· cak bu madeni kı~ım parıl p;rıl par- koşuşması bir hayat akışını andırır. r~r ·ıile ha~·a~ında. lıir tahanUl yapa-

rı an k d ı "slerinden ı·ahatsız ıı · ı ··k kt" F k t b ' · · Ve .. a ın arı ev ı. . . " T , • • • • ladığı takdirde zarif olurlar, onlar Gerçe ücret er yu se ır. a a un cak. nihayet kadın e' i terkedecektir. 
t .~~teneffir görünm~yorl~r. E_v_ ı.d~· Lo :;ew7ork\ d~ )edıncı .~added~, mat bir renk aldrğı zaman giizellikleri lar zihin veya aklın gayret Ye zahmet Halbuki eskiden böyle bir korku ha 
esının hemen her neYıne aıt bn )aı· n a ı e mu a)ese etmek uzere hır zail l . Jerin tam bir mukabilini teşkil eder. '. . . . .. . . 

d1111 . · · d"r apartımanı ziyaret etmistim Mobil . 0 ur. .. tıra bıle gelmıyen hır şeydı. Bugun ı:-e 
ancak zengmler ı~ın ı . . 'k' d b . . :.. . le lşte bu adeni kısımları amonyağa Kadınlar ve erkekler yemeklerını .. ..n tabii hadiselerinden sayılıyor. 

Anıeı·ik k d lannın tasarruf hı:- sız ı ı o asr, anyosu, mutbahı olan m h h , . .1 gunu 
!llllsurıd . a a. rn . T. kadınlan bir dairenin (11:>) dolara olduğunu g .. batırılmış bir fanile par~asile oğma- emen. emen a~ıı yeı er. Kadın mali rnziyetinin Ye kendisinin 
i . akı takıdat ıngı _ız d" or hsınız! Jngılterede bır kocanın, kansnıııı h:kimidir. Ve hatta gittiği yol pek doğ 
Çın 7.aptedilecek bir seydır. u":. . . . . . . - . içtimai faaliyeti hakkında ida~·i bir r: olmasa bile mademki 1\endi hürriye· 

Ocak temizlemeğe hacet yoktur. Fakat hu daıre esbabı ıstırahatın dıgım zaman bana hu saatın kadınlar mülahazası vardır. Fakat Amerıkada t' . 1 . t' .. f . 1. ..d h 1 1 .. .. ... 
it\ 1 t b' · i "d" H b . ~ r rne sa up 11, uzu ı mu a a e e&e go ... 
eınurıar he. ··erde isi kolay aş m· ır mucızes ı ı. em u apartıman- klübünün en hoş bır zamanı oldugu böyle bir şeye tesadiif edilmez. Kadı- . . . 

\·o ı .. ~ . J 1 <';. I . . d ··ıd· K·t· )Um.ım.ız. 
· r, Ve bir defa temizlemek ıle o ıa t ar ze.n.,ın e~ ıçın ~gı ır.' . a ıpler, cevabını verdiler. . nın klübü vardır arkadaşları vardır: Diinva seri tahaniillerin esiridir. 
ltıet ortadan k'dkıvor muallımler " az paıa getırır meslek Amerikan kadını çok müşfik ve mı- Kendisinin daHtleri ve ziyaretlerı ll b' ·d • d • k dd k"bet 

R • ' · 'f d hoşlan· sahipleri kindir. safirpe d' · Bos; vakitlerini konfe· . d · ar ın ogur ugu mu a er a ~ . • 
en . ahşen kalorı er e~ . . . .·. • . . . .. .. . rve~ u. . " . . . . . . 'ar 11

• • • • , . ten lrnçabilmek iktidarrm1zın hancm-
lllaın. Göz! ... 1 urun delıklerınızı Bu kııa onlar ıçın buyuk bır sıkın· ransları dmlemekle geçırıı. Cemı}et ış Erkekler ıslerınden ba~ka bır şe)le d d' 11 . b',. k k 1. kapamı.;; 
''e bog·az.ın erıknızı > bu koku-..·a A- İl tevlit etmektedir. lngilterede altı lerile ııg· raşmaktan zevk duyar ve onu fazla aıa·kad:r deg"ildirler. ··~ew-york b~ ırk .. l. aı P 

11 
çot alpıt arı 1 kap:.ı· 

. ızı ·avuran .... .. _. . . . . • . . . . · . . . .. . .· ırco · arını açmı~ ır. ş e açı an · 
l'tterıl;;aJıiaı· "th' ı ·r tahammul gos· sekız odah e\lerde :>aşı)an aıleler ora hakıkaten ıyı ıfa eder. gazetesının bır nushasınd.l Ameııl<a 1 . .. d· k d h"' .- .. ·et kapL<iI 
te . mu ış n . .k. h tt b'. d 1 . . h' . 1 b' .. ar me)anın .ı a mm uıı,, 
~ tırorlar. Bir dairede kalorifer, hır· da ı ı • a a .'~ o ~ ı apartımanlarda Amerikada ı;;Ier çok sıkıdır. Hatta hayatının bu kısmını ıcHc en ır ) a- vardır. Biz hı1liı harbin tesiri altında· 
ıı~ı; hah, elektrik !'üpürgesi büyük bir o~urmagı. tercıh edıyorla~·· Evin. adi en hafifleri bile uz~n saatlar çalışmak zı vardır: . yız .. Yeni noktai nazarları, yeni tehik· 
. 'lttettiı· n tı'Ja· t'o'rü de hızmetlerı azalmıştır. Kadınlar ıngi- mecburiyetini tahmıl eder. "Müflis bir ış adamı evde oturu· k'I . b . k t d .. * · una yazın ''an . . . . T • • • _ • • • ı erı enımseme ıs ırarın a~ıı .. 
tı.\'e edebil' . . A 'kan kadınla- hz kadmlaımı şaşu tacak derecede Kocası sabahleyın saat (7,30) da da yor. Dzındekı çocugu kendısıne şunu E k k . 1 . . başınd·ı olmasım 

ı-1 h" . ırsınız. mert . k'tl . atikt'rl Ç k . . . . 11 . . . .. .. • r e ış erının • 
Uhin huni d· fel·kalade mem· boş \'a ı eıe m ı er. o zaman- ıı·esıne giden ıyı ha ı, ve !;Ok sevımlı "oyluyor: . . . daima arıu etmistir. Ve bunun basında 

~lıtıdurlar ,.~rk atn .h,. catm temini Jar on bire kadar konferanslarda ka· bir kadrnla konuştum. Kocası eve au- _ lfl<ls !;Ok ıyı bll'şey baba ... An- k< 1 1 d . ller '"erkek evini hü;riyet 
''"" . ra a ' ~ıya d u d·ın ho~ıa ad. .. 1 .. l dl . 1 ...... ·oruz ama ı n .. ....... ~iJ,,,,. . h 

1 
,. 1 0111,.or Jrr mı . ..,11ı1 ' :. nm· ıınmı soy e cak aksamın sekızınc ı> c;eliYordu. Bit· cak sim semene lloru,, ...... h 1 d 1 koı·umalı "e bu serbesti 

~ ., "" :ı ı' ·ı m,. · " · · ' usız arrn < n · • · 
d ı 1 . . d • .. .. r 1 ·ı . ' k· 1 yi tehdit eden feminizmden muhafaza ntı~ cC'.uklerle o u. x'l)pzıg e 'ater- cuınu) ... Daha :sonra (hukumdarımızııı Kur~un kalem eı e ta.':i a eml~r . 

loda Ruslar ve İngilizlerle müttefikaıı, bir günJiik hayatı), (Napoleon nasıl durmadan cızırdıyor. Kırk küçük baş ya çalı~malıdn.. .. .. 
1 1 h. · d' h . .. t ht ı .. · . -. Bugünkii erke!\ kadının guııdeıı gu 1914 tc on arın a ey ıne; :>e ı sene ar esir oldu) ... Düşiınuyorum h~· halde defterlerle tas a a arın uzerıne ıgıl .. . ' . . .. 

66 d A t J h' · · R"' - b ne artan nufus \e kuclıetınden kC'ndını binde ve 18 a '\'us urya a ey ıue, esir olmak karmaktan l} i olacak! Daha miş. Pencereyı açıyorum. uzgar ar.a . : 
·· t k K"t ı :ı ı b h kurtarmak tl'lll ona kar.:ı cok gev ... Pk l914 te onunla muş ere en. ı a 11 kapı sonra. ( Frrnsızlarr Gravlot ta nasıl ratıp cayır ann ormanın, a arın ko- • ·• o:; J 

b. • t 'h d -·ı ı · • - b ı J 1· · O k k h .1 d·ıvranıyor eger serbest davranırsa hu 
,·oruın Bu ır umumı arı egı ya - tepeledik) h·ırpte u unanlardan biri· kularmı ge ırı)or. o uru ırs ı e < •• • • • 
J • 'h' B"' '"k h k' 1 . . • . '" . • . l ll 1 1 .. günkü mevkıını de kavhetrnek tehlıkec;ı 

Z 
bir harp tarı ı. U) u e ım erın, nın eğlenceli naklı ... Bun Jara birkac cıgerlerıme a •) orum. u ut ar mute- . · 

nı 1 . n· görüyor Jhlhukı hzla gevsek dan" 
fizikcilerin. doktor arın, mucıtlerin, tavsif, biiyül, jencrallerin hayatına ait madiyen kayıp gidiyor. Heyecanlı hir 1 

: • •• 1 ... • .: .. .. ... ·· 
:r İerin isimleri nerede? Bu adam- bazı bentler ilfıY<' ediniz i:;te bu kadar. tavırla ı-;esleni)orum: n_arak ~azı)etını rnsbutun muskulle'· 

l,ı ı.m be.,eriyet uğruna giriştikleı-i ci. Böylece vatan mefhumu hakkında bir - Çocuklarım... t"""ı'!"re~c'!!"·e"!'!k!"'!tı:!!r~ ... ~~~~~~!"!'!'"'~~~~ 
aIIn ~ d ., d" ·· ı · · n·· - ı ·r .. ı d·k·ı· F' k t da1Jerin tafsiffıt nere e. uşunce erı fikir verilemez kı... uyiik şairlerin, Kır, ~ı t g·oz >ana ı ı ıyor. a a Kont dö Gobino 

,.e en hüyük ordu k~m~ndanlarına. rn.u biiyiik musild!;iina.sların, biiyük resı:.-am acaba ne ~emek • i~t~yordum?.. ~un~ 
. .

1 
lan zahmetler• h.ıkkında malu- Jarın tercümeihalı hakkında bir lielime ben ele tayın den acııım. Ben onlaı a t.ı 

a~ı 0

1 ak istese}\ neı·eye ın~racaat e· bile yoktur. çocuklar mektepten ~·- biatin harikalarından bulutlardan. 
mat~-~ 1 anaatleri uğruna ışkence e- kınca fil;in hükümdarı ziı-anın ne ta· riizg·ı'lrdan bah . ..;edeceğinı. Fakat bu 
decegız. ~ ı· ·t · · · ı··t J· · h'dd t dilen fen kahramanlarrnı.11 ·~ ~sı~ı ne rihinde doğduğunu ~imlere kar~ı ilünı prognımda yı~l\ ~· .. ~ u ap .ııı ı e. 

O . bulacağız'? Bo~ yeı e a.ı J) oı um ... harp ettiğini Jıellemıs olacak. Fak~lt le çekmeceye ,ıtı} oı um. . 
ı ıede 'h )er mücerret bır surettP Bah Betonu Göte J\\ hencloı·f Diirer ('an çalınıyor. Ders nıhayet buldu. 
ı-'ra Halbuki arp ' ' · ·. ' · 
'" ll~l\ Alnı· . :fi ·ınlatılmı~tır... Rober Koh haJ\l,ıncla bır tek kelime bi- * 
liarında Söd •ln)a muharebesi, Meç l'.İ· tafsıJ,ı 1

. e. '. .. t kitabı bu arzumu tat- lemi)e«ekler. l\itahı )eislc kür!Sünüıı Aksamın alaca karanlığı yma~ ya. 
ge giti51 aıı da muharebeler ,.e P:ı- Belkı kıı aa orum. ;\azım kıs- üzerine fırl:ıtı) orıım. Röyle noksan ted rn~ kö~elerden dağılıyor. Gölgeler fe-n .... . der Onu arı) k . . .. 

1. asıın nıın e ·" .~ 1 dua). (Lüzm av. ri:-at olur mıı'! hen hurn)a bu :.akim za.rr h:q>setme ıstermı~ gıbı toplanı-
kilbını ltlı, 1 ,al!ı)anık tarihi umumi ki mı: (Harpten .e'~e. zeni) (Kay:ser~a u"'ulün tatbikın.ı dl'liılet etmcll icin )orlaı-. .. Sohanın mil\a camlarr dah<l 
'" ba~1 ·:•tn. lhızı defa mtittefi· cıJan) (\'iy~nvıltto~)u (Hu~arların hü.jmi ~eldim'!... (Bilmedi) 

e a nı ıı hasıın olarak yapı) yet nazik bır ıa 11 ' ( 

Rönesans 
SiJvonarol, Çezar Boı cfra, 

ikinci Jiil, onu~cu Leon. 
Hikrl - anj. -----Tarihi Sahneler 

Fransız akademisi tarafından 
"Borden,, mükafatını almış mü
him bir eser olup: 

Pazar günü çıkıyor 
Sudi kit•phdnes• 
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V AKIT'ın takvimi ___. 

CUMARTGSi .28 Hart 9.Jt 
Zi lıade Nasıl adamsınız ? 

Grafoloji milteha••••ımız ce~Ap veriyor 

Londrada Serseri 
1349 

Bu ııeceki ay 
<ieorg~6 Le Jieo,e'den 

8_e~ri olmağa ka~r Hrmcden C't'· olmadıfını a nlamak için ~idip bir poli 
vel Ud ftY yapmaklıgım lazımııeldi. e yol sordum. De\· gibi bir adamdı. 
Birincisi, uzun müddet benden hahcr Eldivenli elini ağır afır kaldırarak i· 
alamadı~•. t?kdirde ben i Londrada arı aret etti. Bakı larında kat'iyyen bir 
)acak bmnı bulmaktı. Brreket 'erı:tln üpbe yoktu. Hu Jaka.>dide miithif bir 
(Journal) gazetesinin muhabiri (Anri mana vardı. 

tUıı.H,·;~v;;' 6/rJJi~W;' .. ~ VJ:~ 17 

(;/
• '1". ı~<C'Jf ')-!/ '(:?, {/. n/ J}{' .~ ' l).::t) { ,,,)/. ~/ y 

i"". 1 (\; C I / 1.2~ 
l(J1/}' , " 

I v ~ f • - • ~ C/.d ~ ~,. ""I r j - J ~ 
Namaz. vakitlerı 

)abah Otle llcl11 l 

"ıs ız 19 ıs so 
ı\lcıan v. • 
111 !?'l 2 l .O I 

meal& 
4.10 

1 d d .. 1 . h . --, / \. ,.,,~ ı';.-.(,,J l2A- - - - - fu-Jn./ ,on ra a pazar gun erı. şe rın ıso· ı.,, "d...;. - -
d k k I ~.' - -· ~ - --- -~ ~~~ fi'v <..._j ,J 1.-aı> - "-=-ı>Uaportum un numarasını al ı. ho) u- a ları bombo tur. Gece oluyordu. ,..;, - - - _ ~- ... - , 

m• llctil, atırlıtıau tarttı, not etti, Evler bana daha siyah pründü. Bir 
uzan uzun yüzüme baktı \c cJimi ık- dn bu mace~dan \azgeemek trene bi- ~~~~-.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Klode) bunu kabul etti. Bir ı esminıl, 

VAKiT -
&ıktaa sonra: r.ince dotruca PariH dİnmek irin sid· l~ - Azımlı karakter sahibisiniz.. nazaran bir hükümdür. Kusurlu tara- ıs•anbul Ankara cad· 

"" "' Anıelı tnr-tfhrınız he k k ti' f K d' · · · · 'd dl · -' desi VAKiT Yurdu 
- Artık merctk etme, bir ıo;e.) olur. tletli bir arzu duydum. Fakat ellerir.1i . . ' • ' m 5° uvve 1 ınız az. en ınızı ıyı ı are e aız, ue 

y seni bulurum, dedi. • (ehime sokup, kallkeü butırdım, ,.e 
3

• liem SJıe kazandırmışt~r. Aileye met- dfğfm netice ayağınıza gelir. lnMnlar1 ı elet n idare 9 +J.OA ) azı lşlcrt t.4371 

iki · · ıb· ı i · . . .) aklarımı sürüye sürü) e şehrin merkc but mukaddeslere hürmetklr ~ekin- tali n tesadltfleri ~endlleri halkeder· pı: ., 
Bir si::'!'~ :rı:S:i eri~; :e~ışt.~rm.~k_!· zini bırakarak ( Eası End) cihetine doğ mekten ze,·~. a.~an mütevazı, az hassas ler fakat iitifade etme ini bllmedlkt;e abone t•rtlerı: 

11 
bo i lü g 

1 
.) zümu gor:u., r ularak yepyeni bir lngilterenin kesfl fakat çok durust, .) orulmaz. çalı§mak· hiç kıymeti yoktur. Biraz kendinizi at 3 6 12 Aylılr 

18 yam~ ~ zum.~ mamakla bera· ne çıktım. "" tan ze, k alır. umumiyetle iyi ah14k ~e mayı öğrenmek Jılıım. Dııhıldc 1 ::;o 400 750 1400 Kuru~ 
ber, bir sü~ü strsenmn ~rasında na- VA YT"Al'L hasail ~ahibi, etrafına hüsnflteslr ) a- l:?S - Aaabl karakteriniz var. Buna l ln r ieıc 800 1450 ~700 
zan dikkati celbetmemekhtim lar.ım- ~ ·kb" 'l"kl · bl h • 

11 d 
· Vayt.rapldayım pan. nı ın, .) enı ı erı se\en, raz ıı ragmen mütehammil ,., ubursunıız. 

ge yer u. " · ı b' · ı · . . . . Burası J..ondra11ın bir mahallnl dt•· ya perver ırıs nız. Hassasiyetlnlr: aıdır. Ameli tarafları- l'i.n ıartlanmız 
Her )erde beynelmılel bır serserı iil, bir caddesidir. Bu caddeye bir sü . .121 - Hassassınız. dikkatiniz ço~. aız kunetlidir. Çahtmaktan )'orulmaz 

güruhu ol~akla be~be~, her memleke rii du ve pis soJ,aklar, Londranm a~a- J~tızamdan hoşlanırsınız. Çah§malc sı•ıınız. Dikkatli adamıınız. l111ttditinizi 
tin ~rlerınln kendılerınc ha!!I adet- ğı mahalleleı·foin s fal t' 1 k t H . zı pek yormaz fakat pek te zevk ver- biiytlk bir tevekkül ve ubırla nihayete 
leri ve hususfy~tleri '·ardır. J..ondra ~ > ük şehirler, fanli;eıı:~:ın a ~~~·teli~ ınez.' ~enest~niksiniz. Hayaliniz cok cjtürmek en kuvvetli tarafınızdır. e 
fa1e~ Parlsinkıne benzemez. crphelel"ini gös~ren caddelere malik- genı~tır: Hndı~ler ekseriya fazla kfy- nikbin ne bedbin1iniz. Biraz tatıaln e-

Bına~n~leyh bir eskici dükkanı ura- tir. (Trafalgar "quare) İngiliz ısofuk 1!'etle ı~e. akıs y~pıyo~· nikbin inlı. dilmemiş olmanız sizi bezgin yep11ıt-

Rtıml 
:ııırı 1 O J\ş 

..;antimi ~O ... 

Hususi 
12,50 Kş 
25 

KüçGk illn tartlanmı• : 

1 2 s 4 1·10 Defalı k 
100 Kuru~ 

mafa gıttım. kanlılığı, bir tunç he,·kel halinde NeJ- J ek kendını~. e~.n~~etlnız. yok. Etrafı: tır. Etrafınıza enanlyetlnlı vardır. \ e 
• • • sonun a1.ametini gösterirken, Yııytça· nııa .h?~ .' ~ 1~1 ~.oru~mek ııstiyen hh'lsı emniyet, itimat telkin edersiniz. Fakat A - Abonelerimizin bcr üç aylı· 

30 50 65 75 

"Aldpte) civarında her pazar, bit pla gelince i. deği ir. Burada bil> ük nız ilZt sın.ı~lı gos!~rır. Maahaıa uysal kendinize ar:! Bu dotru deffldir. Her- ~ fçln bir defa mcccancndir 
_...rına be11zer bir pazar kurulur. Britan.)aorn azameti artık mevzuu ha· nemalar iilZI pamutenahi telzfr. eder. kesin sizi null muhakeme edeeetinl n - 4 satın geçen l\tnltnn fazlı, 
Dotruca ora) a gittim. l)aha bakar his değ-ildir. Bütün dU~ünceler, nasıl Sü. e. ~erakınız var. Biraz fnzta 'esn· diitiinerek aciz dllpaek btiyük bir nok aurı için 5 kur uş zımolunur 
bakmaz buranın işime ) arı)acaj'lnı an karın doyurulup nerede bir yatak bu selısı~ı.z .. Her. şe~den alıngan tabiatı· tandı~. En yaklninlıde munffak o1- llJ~iiiii;;;;;;:;;;;:;;iiiii;;;iiiii;;;iiii;;;.:ı; 
Januıtım. Bir dükkana girmeğe hacet ıunulacağı mes'eleaine inhisar eder. nız sız~ sınlrlı gosterir. Mahaya uysal muş ınsaıı arayınız n onu taklit edi· 
7ektu. Dükkanlar sokakta idi. Eşyalar Sanki sisli gökyüzü herkesin üzeri· ve nefıs .san'at!ardan hoşlanan. ~rtl~t niı. Muvaffak olmamak için eksik tn
bldınmlar serilmişti. Ser&ilerde bil& ne çökmüş gibi görünür, oranın ahali· ruhu taşıyan bır kız oldatonaza ıddıı rafnnz yok. 

o Bulmaca o 
tefrik pirin~ şamdanlar, mektup kağıt i de bu afırlıiı duruyorlarmış gihi ederim. ı --;:===.:;;=:;::;::;::====:::;---
Jan, çalar saatlar, taze balık, tozlu küçührıüşlerdir. Ben de bu yeni beşeri- 12:? - .HB!lsassınız. Hayal tarafla- Harici haberleri 1 
havullar. ,.e köfte satılı,ordu. Bütün }etin içer.sine kar~arak, iki büklüm. ı·ınız sizi ıstila etmiştir. Her şeyi ken-. . 
dünyada meşhur ~ kici } ah udi) i orada pencereleri kağ"ıt , e paça\'ralarla tıka- di kendiniıe has. b!r ta~~ .~~rUr ve 
buldum. Ortaklarıle beraber elli metre lı e' ıerin önünden hazan, ancak setiJ- muhakeme edenınıı. Nıkbınsınız. Ha
lik bir kaldırımr iŞtıal edi)ordu. On lere satılabilir eş)a tefhir etmi cnme un ~en~ini~~ badbin. ılbi addetmekniz 

Hindistan da 
dakika sonra ben de Londra kaldırım- kirnlardu durarak ) ürüyorum. nervoz bir bunye sahıbl olmanııdaadır. ihtilal ve karıııklık 
lannı ölç.t"n ser erilerdcn biris ine hen- '~ ctı afımda, ~I halinde akan bir Mütel'edditsiniı. Olur olmaz şeylere tiddetJeniyoa 
zeJniştim J\ıpfctimdebirek"ikli"olup ıstııap >iirü.)ur. kiymet ,·erdiğiniz muhakkaktır. Kendi- -, ----R- liiil -;- 5 --========== ================ nizi daima tatmin edilmemiş. telikki . Rangon, 26 (.A.~) - Tha~r~w~d- 7 Y L.ı!A S !.._ A -~ _ı 

1 
Mem- -!ıet haberleri 1 Sef•ret'f'rde edenılni7- Kendinize emniyetiniz azdır. dı mıntakasında lhtılil hareketinın şıd- 8 1Jr !• i fiil A Y E 

'MlSlR hRAl..lNI DOCUM GÜ. l ' AeUlaunuz. Biraz az oluıdut-nuaa id· det peyda etmekte olduğu haber ,·erili- 9 A -l T1f T j Y A [Ç 
darw ( el t~ ı dan ağır :'ıt rN \ SgnETJJX n r.o VF.:RfJJJJ ttia ederim. "

0
::_dMm1e" mrnta1ı:adR vakaa gelen ı 1) A M' Ati] s E ç fM" 

Evvelki 123 - Asabi karakteriniz var. m- eme er esnasında kıyam erba- ---- j!T t -
ceza l ahk~n1e İne gün Mı11r karalının Nefsinize emniyethdz var. Çabuk a hından (28) kişi telef olmu, ve hir~ok- 11 M A S A N A 

verildi tevelllit günü yıl dönümüne mu- lınmaz fakat çabuk sinirlenirsiniz. Çs- lan da ,.aralanmıftır. . DtJnhtJ bulmacamızın hal' 

Yeni Adana gazete.inde oku· 
c'uğumuıa g6re Adana defter· 

darı Tallt B. in bir fabrika me-

ıelcıinden dolayi aiır ceza mah

kemesine verilmesine lüzum eo· 
rOl11189tör. 

Tal!t B. {[fikyan) namile ma

ruf bir un fabrikasını mahkeme 

karan olmadan baciı ettirerek 

içipdeki unları sathrmaktan Te 

fabrikanın muhafazasına itina 

etmiyerek bir yangın neticesin

defabrikaoın yanmasına sebebi
yet vermek iddiasından dolayı 
mahakeme edilecektir. fabrikanın 

yanmasile hazinece edilen ziyan 
yOz yirmi bin liradar. 

MALATVADA BiR HADiSE 

Malatyadan bildirildiğine g6re, 

clıva •ekillerinden lsmail Kemal 

B., gıyaben aleyhinde verilen bir 

karara hiddetlenerek merkez 
mlh hakimine tecavüzde bulun

IDUf ve &ıOne on kurut fırlata
.ra1< ! 

- Sen para istersin! demiıtir. 
lsmail Kemal B. hakkında za

bıt tutulmuı ve meseleye müd
deiumumi vaz'ıyet etmiıtir. 
URLA CiNAYETi MAHKEMESi 

DEVAM EDiYOR 

Urla hakimi ihaan Ziya beyi 

d6vmeğe teşvikten ve binnetice 
lltlmline sebebiyet vermekten 

maznun tüccardan Zeynelıade 
HOaeyin, Değirmenci Mehmet, 

Muharrem ve Arif Ef. lerin mu

laakemesine İzmir aiırceı.a mah· 
kemesinde de•am edilmektedir. 

Son celıede muhakeme iıtin· 
tak dairesinden g~ımiyen bazı 
evrakın celbi için 5 nltana bı

ralul11111tır. 

sadif olduğundan lstanbu'da ve hşmaktan yorulmazsınız. Nikbinsiniı. K.arql, !& (A.A.? - Gandı ile k~n- ledllmiı ıeldl 
jzmirde Mmr konso!oshancleri '"Örütleriniz kuvntlidlr. grenın i~ra komitnınln dlter azası l\a- J 
bilkiımet merkezİl1)İzde Mısır " 

1 
. .,~ . . d bl k k i . rqi Hlntll tadrlerln ıöndumlş olduk- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
..... - ızın e asa ara ter nız lan heyet ile görifmüşlerdir. Gandi, 1 

ıcfardanui bir re1111i lcabul yep- var • 
K
• r d' . k · ld • l kendilerine ticarettte Avrupalılarla 2 

rnıılar ve bu hadiseyi tn'it et· en ınıze ço emın o ugunuz g - yerliler • ....,ada h k ka .. t -
1 · h ' · . d · t k t a u n musava gv- 3 mişlerdir. Şehrimizdeki M111r H mu ıtınıze e emnıye . verece a- zettlmHine mtiteallik olarak yuvarlak 

konso!oshanesi evvelki gün T o- raflarını~ çok ,.e ku,·vetlıdlr. mua komferaa11 tarafından ittlhaı e· 4 
l 1 t d b h l 

Pek dıkkatJI ,·e nlıamperver olmıl- ... ,1 11 1 k h-'LL dak' tal 1 S 
at ıyan ote n e ir a o ver- d .. u m o an arar aaaın ı ep e-

. . manrza rafmen bunlar an zarar gor- n' ü h __.._ b 1 • d t 6 
mıftir. • . . ne m za eın:nc u unacag1nı va ,._ . 

Hlsır ,_ralı 
1868 

müş deıılslnız. Çalışkansınız. Az ha . mi-tir. . _1 
K senesinde tıas olmanız sizi daha hakiki görlifle· ş 

doğduğuna ıöre hali hazırda re sevketmiftir. Nikbinsiniz. Oyle olur Kaç kişi öldö? 8 
aJtm1.1 Oç yaf1na firmiş buwnu· olmaz şeylere aldırmıyan hayaleiz fa. Yeni delhl, 26 CA._A.) - . Kawnpor- 9 ~- _ _ _ 
}'Or. kat idealleri çok ,·e bazı muayyen şey- dan blldlrlldltfne göre tatbık edilmek- 1 (} .ı fi (1 {I ı 

Mısır kralı birinci Ahmet Fuat lere çok ehemmiyet ve kiymetle baj'h te olan şiddetli sansUr, dtin cemaııt- 1 l ı- - --- ~ • -
1922 de İngiltere tarafından olduğunuzu zannederim. lar arasında vuku bulan arbedeler es-

1 

Mısır iıtikllli tanındıktan sonra Süse meraklı, hadilleleri ekseriya namnda maktul ve mMrah dfi~nlerin 1Jug6nl<ü bulmtıcam~ 
olduğu kıymetten yükııek e.ht1111ni1etle sahih mlktanın ötrenmete mAni nl· Soldan safa yukardan apiı: 

11 Mısır kralı ,, ünvamru almııtır. muhakeme eden, çalışıaaktan pek h()f; maktadır. Maamafih, ölenlerin mlkta· ı _ c. H. F. nın hars fUk•i (1} 

Mısır \ralınm Mısırda birçok lanmıyan, intizaıaperver, biraz çekin: ~ _50 kadar tahmin Qlunuyor. Birçok 2 - Ç~lenk (3) 
eserleri vardır. Bunların batında gen tecrübeaiz, maheup birlainiz. iHtiler ve yarahlar sokaklarda yatmak- .1 - Se (Z), deralige (8) 
Mısır dar61fihıununun tea' 

1 
ve 126 - ikbinsiniz. Mütevekkil olma tadır. Blr~k "Jer yanmı~ır. Maktül 4 - Dizmek (5) , arka ( :J) 

h' · b 1 B nıza rajmen kuaatkir dejilıiniz. A· 'Ye mecruhlann eaerhıi mtt11si ve müs- 5 _ Bir laf gendfi (7) 
ımayesı u unuyor. undan baş· meli taraflannız kuvvetlidir. Hadise- IUman Hintlilerdir. 7 - B~ld (1), bir kıq, ki ..... (1) 

ka Mısır coğrafva cemiyeti, Mısır Itri ekseriya olduğu kıymetten dun mu Luknow, 2' (A.A.) - itimada 8 _ Vnunl rfendi (3) 
bi.li!i abmer cemiyeti, kadın hakeme edersiniz, uyaal, umumiyetle pyan bir membadan bildirildiğine ı;ö· 9 _Beyaz boya (6) 
sanayii cemiyeti, is'af cem'yeti, iyi huylu fakat ekseriya başkasının da re (Kawnpor) arbe~elerf etıınumdı ıo - şı1 (Z), fena (3) ~ 
coğrafya cemiyetinin ctnografilc zararına olarak asabiyetine kapılan, e- 112 kiti makttll düşmUş ve 500 ki~i :>a· il - Ceraltal ıopl•mı' ( 7) Jıal~ 
mDıesi, papyeroloji cemiyeti, melle2' (ok mütevazı ve az, dünyayı ralanmı§tır. kral ( 2) /. 

siyası iktısat ve istatistik cemi- hot ıörmete mütemayil, aile ve mukad Dumpin(J'İn t~sirleri d' r ı· ı ı ı. b ı b -111'~ 
dnlere ı...:ıı.11. fikri sabitleri olan biri ıııo. • • • ır. 0 ıs er e vuau ~ ~n n •:: .,.. 

yeti bu eserler arasındadır. 
1 

tu u- . d' d . Roma, 26 (A.A.) - lkıncı cihan bug- mede 40 el ateş edilmış ıse de oJell 

Ş o da nuıu ıd ıa e erım. d . k f b · · · ebrimiıde M11ır konso108u ay on eraHı tt&'iln küpt edılmıştır. \'aralanan yoktur 

H kk 
H. Gazi - Maşuk. Fahri Beylere: • • oı • • • k" 

• • Bey tarahndun evvelki ~1aresal Pı lsuds ı Size cevap verilmittir. Tekrar etme· New Vork, 26 (A.A.) - Ekilen ara- .. 
gün verilen balo son derece te ltizam olmadığı kanaatındayıra. zi hakkında hUkQmet tarafından tan· F ransnda . .J 
parlak ıehrimizin eklbiri ve 127 - Ciddi karakteriniz var. Jnti- zim edtlmit o1an rapora nazaran mısn· Şerburg, 26 (A.A.) - ti~ 
ecnebi mahafilinin ba,lıca sima- r.a~~·~ ho0lanan, dikkatli ve çahfka_n ekilen arazinin mlktan yüzde beş nis· Pilsudskiyi hamil olan torpito ~ 
lan baJoda bulunmu4lardar. hlr1sınız. Pek hassas olmamanıza rag- petinde artmıt. Durun neı·inden buğ. ~elmiotir. Mareşal karaya çıkllr 
Matbcıcım:o peıen nerltr: men bazan en umulmaz mes'elede inat dıy ekilen arazi miktarı ise yüzde yir- F I . h ·~ti 
--------- ıöstermenir. o işte haasıuıi.)et göstermi"" mi nls~tlnde eksllmlttir. tik baharda ransa petro 111 

1 

MiLLi MECMUA nlmanızdındır. Kanaatkar olmamanı- idrak ediln dlfer nevi buğdaylara ait İstemi \'Or ~ 
Ma rt niı hası çıkmı~tır. içinde glİ· .,~ .rağmen bu izi hiçbir zam~n ~u~i· arazi miktarında da y~:ı.de 12 niı~tln- Paris, 26 (A.A.) _ " Meb'usall ~ 

7..eı şeyler ,-ardır. tını~de fe~a tanıt~a~ıstır. • ~feınıu de tenakus vardır. Bütün bu nispttlu so ) alistler tarafından te\·dl ol _,; 
. . " .. emnıyetl~ız var. ~ıkbın. ol~urunuıu geçen sene a~nf mahsullerin ekilmiş ol ve petrol inhisarı te!i!I i talebini fA ',j 

Halıs ınck sutu oklu•sı tannederım. Hadıselerı hakıkl kıymet dukları arazı miktarına nazarandır. !zammın bulunan mukabil J&yill•1
1 

?\) kurus lel muhakkkeme etmen~ı in~dir!ir. kEtkee· 1~p~n\ada talebe ile po· reye kaf§r, 305 rey ile reddetmi!~=~ 
- ., r ya ~o ıymet nrırs nız. "'eza e "" '. Meclis. Jo'ransız petrol kd•.,-~ 

~luhttrem ftlÜ§terilerimir:e bi.r hiz· i~·i tabiatlarınız sizi H\ dirmlıtir. Krt· l ısler çarpıştı ite mün'ak it 1924 tarihli 111aldl .. ,,. 
mttı mah! usa olmak ~zue kendı . h~~- rarlarınızda muhakemeniz hlkim o- Bar11lon, 26 (A.A.) - Talebe, 24 menin tasdikine mtiteallik bUlll,.-., 
' anlarımııdan f ennf hır surette ı!!tıh · Jur. Biraz okumak ve daha tecrübtli uatllk bir.,_ yapm19lar affı umumi k"" t · · · dd · ın~ ı Jd' I ü h .. •·-· ' ume proJesının ma eı • ..,. 
~ ı en taze t eı gun bulunu r. olmakla geniş bir i tikbah• emniyetle lehinde bir nümayi~ icrasına teşebbüs 210 reye ka r!llı J:-o ·e ile kıtbUI 
ls. Balıkpaıa11 No. (22) JımaU Zülıtiı. ı ~ ürü.>ebilirsiniL Bu umumi ölçülere etmişler ve J>OIİ51e müsademe etmişler- tir. :.: ' 

1 

.) 



Seyrisefain 

2362 ~ube :ıcentası .. irkccidc 
Mühürdar zade hanı 1st. 274-0 

i111ir sur·aı aostası 
(E G E) Vapuru 29 

Mart pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

laaıire gidecek ve Çarşamba 
.. b.hı gelecektir. 

Pire- isten~eriye ~ustası 
Ozıir) va~~~ 31 SBll 1ô:i~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

~tanıba sabahı lımire 

perfembe Pireye cumar· 

leai 1ababı Iskenderiye· 

Y• varacaktır. ı.kenderiye· 

den pazartesi 15 te kalkacak 

~tamba Pfreye de uğrıyarak 

P.rtembe gelecektir. 

Çocuğunu 

istikbalini 

~//ı 

Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

&'' ~:\ .. 
~d!J •• .... " ·' .. 

Sadık ·-za<l·:==lır;;=<l;;i;~==ii \., • -
vapurlar• 11 Bir Kumbara Alarak 

Karadeniz 1;i Çocug"' un uzu Sevindiriniz 
Muntazam ve Lük.s posıast ıl .. 

.. Dumlu Pınar ~ 1 Türkiye İs Bankası 1 
Vapuru 29 0171 günü ak- h ' . 

7 - VAKiT 2lS MART 1931 

VAK. I T'ı 
Gençik ve Çocuk 
iktıaat kuponu 

28 Mart 11931 

F" M.M.V.eatın alma ko· 
mtayQnu ilanları 

İstanbul Yollama Müdürlüğii emrin 
deki 20 Numaralı Hamule motörünUn 
güverte Ye makine tamiratı alent mü
nakasaya konmuştUl'. ]halesi 19 • 4- 9al 
pazar günü saat 14 te :Fındıklıda hey
etimizde )&pılacaktır. Taliplerin ~rt
namesinf hey'etlınlzde 'e motörü Top· 
h•nede Yollama Müdiirlüğünde görme 
Jeri ''e ihale saatinden en·el teminatın 
rile hazır bulunmaları. 

"' 
Müteahhidi en·cJ nam 'c hesabına 

olarak 25 • 3 -931 çarşamba ıünU pa 
zarlıkla ihale ediJeceti ilan edilen on 
ton motorin yağına talip çıkmadıfın· 

dan ihaleMi 30 • 3 • 931 pazartesi gUnü 
saat 15 te ) apılacaktır. Taliplerin prt 
name n nümune.qini görmek üzere her 
gün ve ihale saatinden enel temlnath. 
rile birlikte Jt~ındıklıda heyeti111ize mü
racaatları. 

• * * 
3. K. Ü; SA. AlJo KOMISYONVN· 

DAN: 
Kapalı zarf usulile Yıldızda Harp 

akademileri kumandanlığı Ye mllfttıni 
Jltı tamiri ihalesi IS nisan 931 cumar
tesi günü saat 15 te icra kıhnataktır. 

Taliplerin şartname \'e kefif11&111ele 
rlnl görmek üzre heı· gün öğleden e\·· 
vel komisyona ,.e ye,·mi mezkürda mu
ayyen saatin hulUlünden evvel teklif
naınelerile birlikte komisyonumuza mü 
racaatlan. 

• * * 
Mart ,,..ı pmı 1 

Sirkeci rıhtımından hareket- .'--.m w - F%ı&•n ne ...-
le ( Zoapldak, loebolu, A- i: f, •uııııııımııımıııı ıuıııllllülıııın11ıl11lliiiıntJ1Jilllfıtıııı11ıınlilil~u111ıliilliınımıı'ı!!"i rıııııml"=:~""'minmı!l1 1 lllıııllflfllllllllrı 1 ·ıııııın::ııır:ı1111ı~,~." 

1 il il Hll!IJJI 1 ııııuıııı QllJIPlllllNılıllldfllllllftıııılllllU~-- Alllıııııı..'I 3. K. o. SA. Af,, KO,UISYONUN-

' DAN: yancık,SalDIUll, Ordu, Giresun :! H 
Trabzon, Sürmene ve Rize) ye i~ Krem Pertev Müstahzaratı 

FABRiKASI 
Kolonya 

V Elftzizdeki kıtaat ,.e milessesatın ih 

H
il ltiyacı olan un kapalı zarfla münakasa 

azimet ve avdet edecektir. iil .. ı 
Tafsilit için Sirkecide ~il 

Diş macunu ya konmu~tur. !halesi 1514/931 çarşam 
Tırnak cilaları 6 lıa günü saat 14 tc Elaıizde ukeri sa-

=~ tın alma ltomisyonunda yapılacaktn-. 
j 1'alip)erin şartnamey.i görııu~ fi:u~re 

Fındıklıda heyetimize ve şartname al· 
mak ve tekliflerini ,·ermek ilzere temi 
natlarile mezkur komisyona mtlraeaat
ları • 

l 1.ı~~: ... :~::.::'.ındaT.~~::~ İı ::~o-ro-no p ER EV T ve -~eriki 
ft lstanbuJ 2145. g ~~ 

Losyon 

Dit tozu 
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•u •ktam .... lST nnuL BELEDIYES! J Briyantin Müstahzarab İtriye 
21,30 d. üü t~ ~M t J 

ve tıbbiyesi Kozmatik 

Balayı 1111 111 Till 1 l Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 

~::,,::.··d· j 1111 1~~=~=:::~:i::~=:: :ef~:=a!i 
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~ .. :~::;:uma b;Jetl<rd! 1,~1~!!ı~1 ,1rdır 1Gazioa::n:.~L m~:ebinin L 
1\1,c h k dinci tnnıfından aldımm tastik-crgün cıııt J3 ren itıberen açı ·tır &' 

'\it ı namemi zayı ettim. Yeni sini ala-\a,ından aşağı olan cocuk ar 

Müf ettış namzetliği müsabakası 
'"riirkivc Ziraat bankas111dan : 

.1 cağımdan eskisinin hükmü olma-~ıtroya kabul edılmez dıg-ını ilin ederim. 
l>ı N:ngo miıdurluğimden. 

5 niıan 931 pazar günü sabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat ban· 
kalarında ıaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettİf namzedi alına· 

----::-:-:::~:::-::--::' 8_5_"_"a_d_et_ıi_n_ caktır. Muvaffak olanlara ba,Iangıçta 120 lira aylık ile .eyahat ve tef-~tft llrnunesi veçbile 4000 adet 
ftı er ta bettirileceğinden taba ZAYJ MCHCR tiılerde yol matraflarından ba,ka 6 lira yeY111İye verilir. 

~İt:~ olacakların pey akçeltri He 
Nadire Peyker namına mahkuk tat. lıtirak için evvP.lemirde Jktıaat veya hukuk fakültelerinden ve 

bik mührüm sarraf elinde kalmıştır. yahut ulumu aliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
Bu mühürle kimseye horcum olmadığı- mezunu ve yahut ıon sınıf müdavimi olmak li.zmıdır. Diğer fakülte 
111 ilan ederim. veya yüksek mektep mezunlarının mali müeaseıelerde en az iki sene 

· ıs •kte 30-3-931 paıartesi saat 

lbij:e pi~ango müdürlüğünde 
1 01l'ı~şekkıl tayyare mübayaat 
..,,•syonuna müracaatları. 

A!crlıum Hayri E'min il. uı·- hizmet görmüt bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. 
ccai Nadire Peyker Talipler Ankara, İstanbul ve lzmir ziraat bankalarmdan alacak· 

•••••ı••••••••••••J larr §artnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akşa .. 
mrna kadar Ankarada teftiş heyeti müdürlüğüne bizzat veya mektup· 

Gazöz f abrikacıları 
Türkiye c·· h . . d . . malzemeniz üzerine en mükem-,.. um urıyetın e sızın 

·aıel d · E • 1. . l 
epo: A. FAJK LlMITET ŞiRKETi dır. n a a cıns ma. 

lt111, · ı k Müracaat td· . Yı en müuit fiyatla yalnız burada bu aca sınız. 
ırı,2 s· b ı 

· •rkeci Liman Han alt kat. lstan u · 

z I' -- . .Joııguld<ı k naf ia bas 11 ıii1 ı c ı ı ( 1 is-
~ 

ıgındeıı: 
Devrek-R . 69 kilometreleri ara-

'1aıdı ı2 199e,~dıye yo!unun9+986-1S+O 'k'ap ham taşın 
?~ilktarı ibr ıra bedeli keşifli 5083 ~et.r~ 2~13 . 93 ı tarihinden 
:t•bıren 11 aç ve yol boyuna nakli ve ıstıf ı . . .. .. saat 15 te 
billc edil ·4k-~·31 tarihine müsadif cum.artesı gunu kapalı zarf 
~lU, -!:1' uzerc ) irmi bir gün müddetle ve • büt,.e· 
•in• -unak d )' 931 ıeDell T ırı Dıevk" asaya konulmu1tur. Taş be e 1 

1 
acaktır 

Talip l ıı mer'ı)'de \'azından ~onra tedıyeye baş ~~h d"slı~ine 
0 arıların tafsiıat almak üzere oafia Laşmu en 1 

la müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Zonguld<ı k L\af ia başnıiihend !sli
ğ·i nd~n: 
ı.. . 

Ereğli· Devrek yolunun 34+ 137 - 37+647 kilometreleri ara
sında şose inşasına muktazi {79321 Jira (60) lcuruı bedeli ket
ifli (3510) metre mik'np ham taşın ocaktan ihraç ve yol boyuna 
nakil ve istifi 21·3·931 tarihinden itibaren 11·4·931 tarihine 
müsaaif Cumartesi gürıü saat 15 te ihale edilmek üure Yirmi 
bir gün müddetle kapalı zarf usülilc munakasaya konulmuştur. 

Taş bede i 931 senesi bütçesinin tasdik ve mevkii mer'iyete 
vaz'mdan sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanların tafsilat almak üzere Nafıa ba, mühendisliğine 
müracaasları ve münakasaya iştirak için de mezkür günde vaktı 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerfü=
birlikle vilayet daimi encümeninde isbatı vücut etmeleri ilin 
olunur. --
müra~:>atları ve münakasaya i~tirak için de mezkür günde vakti · 
muayyeninde tekiif name ve ) üzde yedi buçuk b~minat akçeıi)e 
bırlıktc vila} et daimi encümeninde isbalı vücut etmeleri ilin 
olunur. 

• * * 
3. K. O. SA. A/J. KOMiSYONUN· 

DAN: 
Mütaahhit namına kapalı zarf asulile 

24.000 kilo kuru üzüm satın almacak
tır. ihalesi 8 nisan 931 çarpmba SÜ· 
nü saat 15 te icra kılınacağından talip
lerin şartnameyi görmek için her sün 
öğleden e\0el ve ihaleye iştirak için de 
yaJcti mua) yeninde komisyonumuzda 
hazır bulunmal&Tı. 

3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 
DAN: 

Tekirdağı kıtaatı ihtiyacı için ~2 
bin 500 kilo mercimek müteahJıit namı· 
na pazarlıkla satın alınacaktır. ihale
si nisanın 6 rncı pazartesi sttnü saat 
14 te icra o]unacafından talfplertn ev-
saf ve şeraiti öğrenmek için ft pazar
lığa iştirak etmek için de Çorluda lm-
lunan fırka fil satın alma komisyonu· 
na müracaatları. 

Baş ınühendislik 
Almanca, ingilizçe, Türkçe Ye 

Fransızca konuşan ve Türkiyede 
hükümet mühendisi olarak çah
t•n diplomalı bir A1man mühen
disi büyük inşaat mütaabitler 
veya sermayedar şirketler nez
dinde baş mühendis'lik vuifeai 
arıyor. 

Ankara caddesi f:ı6 Ko. da Dokror 
Fuat Sabit Be, c muracaat Telefon: lstan· 
hul ~!'l8;i 

DOktor-Operatör 

Holil ~ezoi 
Cerrahi ha talıklar ve 

basur nıenıeleri 
(elektrikle) 

mütehas!ısı - Divanyolu Dr E
min paşa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 



merkez Bankası 
emle em a i tısa-

asıta ı aca an A •ı •• 
ı yu 
u illi . .._~.._e eye Va andaşların 

Gö eı·ece e :ine • 
rı 

Yo tu. 
Gazi Mustafa Kemal 

lkbsadi inkişafımız a 
•• • olan 

hem 
bu 
bir 

muessesenın 

vazife ila 
sermayesine iştirak 

e ecek 
etmekle 
kazanç vazife yapmış ve 

• • 
temın etmış 

hem O/o 6 bir 
olursunuz. 

Hissedar kaydı muamelesi bütün bankalarda yapılır. 

Zonguldak Nafıa baş rtlühendisliğinden: ~·VA. K 1 T ın!J 
Zonguldak - Devrek yolunun 2 + 775. 6 + 500 kilometreleri K .. u·· k •ıl'\ ları 

arasındahi kısmının tamiratı esasiyelerine muktazı (8075) lira (80) uç 1 an 
~ruş bedeli keşifli ( 2980 ) metre mik'ap ham taşın ocaktan • • Her rtlo .,.,,0ı11110• ~ 
ıbraç ve yol boyuna nakli ve istifi 21-3·931 tarihinden itibaren lstanbulun merkezinde- ik" • 

11-4-931 tari.hin~ '?üsadif cumartesi günü saat 1 S te ihale edil- da bir ~ora ,·e bir he!Adad mürc~k~p • 
mek llzere yırmı hır gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna- gayet !!Üneşli ' 'e hav:ıdıır bir daire kira 1 
kasaya konumuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii lıktır. Odalardan biri ga~et büyüktür. 
mer'i~ete vaz'ından s~nAra tediyey.~ başJanac.aktır. 1 idarelıan: .'~yn rnu~yen~ha.n~ ittihazına 

Talıp olanlarm tafsılat almak uzere Nafia Bat mühendisliğine İ da elverışlıdır. Seraıt mu.saıtur .. Gala.ta 
müracaatları ve münakasaya iştirak için de mezknr gOnde vaktı posta kurusu 34 Uenrubı adre~ıne mü 
muayyenindc teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçcsile _r_ıc_aa_t·----------
birliktc vilayet daimi encümeninde isbatı vücut etmeleri ilan Ev satın alırız - Harbiye, Kur-
olunur. tuluş. Vefa, fatih. Zeyrek, Küçükpazar 

semtleri tercih edilir. Kiraya verilirse li· 
rası 8) ~a kırk para getirmeli. (ünyanın en hassa3 ~l"ha. 15 Sene için 

ve en dakik saati: Rlii~ r'" taahhütlüdür. 

1929 Senesı Bar.selon meşherinde birinciliği kazanmıştır. F'iatlerin ~hvenl) et 
ve saatlerin zarafeti bilhassa diğer markaların fevkindedir. Türkiye için umu 

mr ,·ekili: VAHE ÜTÜCIYAN Jsıanbul Sultanhamam N'o. 32 

inkilap uğurunda aziz canını veren 

ehit Kubilay 
kitabı çıkmııtır 

Vatandaş bu kitabı oku. Bu fedakir gencin temiz bayatını, 
azimkir seciyesini öğren ve itina ile tabedilmiş 

Şehit Kubiliy 
Livhuını odana ••· 

"Şehit Kubilay,, kitabı 50, Livhası 5 kuruştur 

Naşiri: Kanaat KUtUphanesJ 

1 iktısat Vekaletinden: 
Ankarada tavukçuluk enstitüsü binası civarında inıa edi· 

lecek olan 9473 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kümesler 
inşuı bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa
ya çıkanlmııtır. Münakasa müddeti 27 gündür. Evrakı fenni· 

ye ve projeleri vekalet muhasebesine verilecek 5 lira muka
bilinde ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesi tarafından ve· 
rilmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihine müsadif Pazar günil sa· 
at 16 da iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı kısmında komis· 

~on tarafmdan açılacağı ilan olunur. 

· l~tanbul dördüncü Vakıfhan 
UNIO~ KOL 

61
/ 29 eb'adında - Camla çalışan 

bir fotoğraf makinesi isteniyor. Galau 
po•ta kutusu 34 V. Btnrubi adrasine 
marka \'e son fiann bildirilmesi 

Acele satılık hane - Kadırğa ta· 
lebe yurdu karşısında 27 t\o. lu hane 
3 kat onbeş oda iki koyu bir mutbak üç 
helA iki sofa bir büyük hahçe görmek 
isteyenler içindeki Hacı d. ye taliplerin 
limon iskelesinde 36:\o.ya müracaathırı. 

Arayıp ta bulamadığınız -
Tilrkçc veya Fransızea veyahut herhan
gi bir kitap hakkındı tnalômat almak. 
ucuz bir fiatla elde etmek lster5eniz ).; 
tanbuJ, Galata P. K. 34 V. Benrubl ad· 
resine yaıznı7~ Malömat almak: istiyenler 
yeya fiat soranlar mektuplarına, lstanbul 
için 4 \'C tışrı için 6 kuruşluk bir pul 
leff etmelidirler 

-~--iNi~ 

1üık 

lerinin en 

büyiik vazifesi 

nedir 

Çocu~larını Tutumlu 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
O haldel derhal 
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