
ençlik, Cocuk, 
Gelieigüzel sa vıfaları 

.a.H Ziya Be1in habralan 
4tlbcG aayılamızcla 

mahsus derecede 
azalcuetı 

A.t1, ııpanın en milhim meselesi 

Avusturya-Almanya itti· 
hadına mini olmak içül 

Neler apıhyor ? 
Loeclra, 27 ( A:A) - AYam ı clidini istihdaf eden t_...._. 

kamarasında Aimanya·Awaturya •er hangi bit tedlrirm y~ W 
tflmrGk itililı bakloltda cereyan ..ı.,...a Yftzbden veya bu ~ 
eden m6akerat birin hatala-~,. 
e1DU11cla libe- ....,_. .l'tlkW 
rallerclen M. Ma~ ve.tefliri cklllıa-
lean, litienllerie aile-._ ... • 
me.ctit ~ nmam••* 
mam.f ara D ela t detle d 
birinin oJaWa yı· melde ~ 
kılması gibi bü llylemif Y de

mittir Wı. la 
kabllclea ..... 
•ueleler,e.tılit
yetiAkvim\t 
mimt muta# 
bilinde me.JKa-
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Meb'us namzetleri listesi TaymiSe nazaran l Son Haberler 1 

DAMPiNGiN TURKIYEDEKI 

Pulluk 
meselesi 

Bugün tamamile tesbit olunacağı (Taymiı) inT=~ul muhabiri B 
iran ve Efgan 

·----------------------------(Üst taralı 1 inci aayılada) 

tahmin edilmektedir dampinı meaeleaini menuu üyük elçileri ilimatna-
bahsederek Rutyadan çimento, meJerini takdim ettiler 
kömtlr ve kereste ıanderilmelİ· Ankara, 28 - Bugün lran büyük el
DİD Tllrkiyede teeuOr uyandır• f&i Mirza Sadık Han ile Efgan bilyük 
dığmı bundan baıka Rus tlltnn- ef~lsi Sultan Ahmet Han Çankaya kö' 
}erini~ ve buğda 1 A • ktinde Reisicfimhur Hazretleri tarafın. 

Ank~ra, 28 (Vakıt) - Dahiliye ve- kıymet.il şahsiyetlerin bulunm:ıllM iti
klleti vılayetlerden gelen ma18mata na edilecektir. 
«öre meb'us miktkannı tesbit ile me~ YENİ MECLiSTE tKl GRUP MU 
ıulclür. Meb'us namzetlerinin yann OLACAK" 
tamamile tesbit edileceği tahmin olun- Ak · 
maktadır. film refiklerimizden· birinde lzmir-

Simdiye kadar gelen malumata gö- den gelen telgrafta intihap bahsi et
re meb'us miktarı birçok viJAyetlerde rafında. çıkan bazı şayialar kaydedil· 
-•-..n. mektedır -.aıa ve fazla olacaktır. Bu meyanda · 
Ankara, Kastomu~u. 'J'ekirdağı ,·ilA- Buna nazaran yeni mecliste tüccD.I' 
yetleri birer meb'us fazla çıkaracak- n çiftçi sınıfları iki grupla temsil e
tır. Tranon, Van villyetleri i~ birer dilecek, çift~ grupanun bqmda Jı. 
:wıeb'us eksile çıkaracaktır. mir meb'usu YAsıf B. bulunacaktır. 
Şimdiye kadar bu denedeki meb'uala Yine ayni rivayetlere gögre çiftti 

rın 316 dan fazla olacağı hakkındaki grupund&; bulunmak üzere Şerif P&J& 
tahminleri doğru çıkmamaktadır. Bu- zade Rezmi, AIAiyeli zade Halim, Ta
gfinkü tahminler 310mebus üzerindedir iM, Ziraat bankası İzmir ıubesi mildü
Fakat müntehibi sanilerin intihapları rU İsmail Hakkı Beylerin tzmirden 
neticesi almdığı zaman bunun 315 i bu namzet gösterileceklerdir. 
lacaiı ihtimali kuvvetlidir. Bu haber hillfına dün Ankara mu-

Meb'us adedinin fazla olacağı hak- habirimiz bize atideki telgrafı verdi: 
kmdaki tahminler hilafına meb'usla- Ankara, 28 (Vakıt) - Mecliste çift
nn geçen devreden fazla olmıyacajl çi ve tüccar grup lan tefekkül ede~i 
mnhakkaktır. . hakkmdaki haberin buraca dofru ol-
ANKARA OTELLERi MEB'USLUK madrğı temin edilmektedir. 

T AUPLERI İLE DOLU YENi TALİPLER 
Ankara, 27 - Namzetlik için müra· Ankara 28 (T ı f ) _ ... ~ t-

•••t ed ı ri ·kıa b" • ...+. , e e on namzc - en e n mı rı ını geçmıs-.ır. likleri · i · f k ü t 
Ba zevattan bir kısmı namzetliklerlnl ları i ~i~ . vazı .çı!' 1 

1

1
r aya mi rad caR • 

tahrire tekl.f t _,_1 k 1 1 
t en yenı ıs m er ıun ar ır: 

n ı e mıı::a e a mamış ar, Kaato beledi · · Hil · 
itlerini bizzat takip etmek üzere An- KJ.._hl mrtaunu kte ye ttrdeilıa~. 0 mı, h ı · 1 d. Oteli .. ...,.. r o me p m ru mer 

raya ge mış er ır. er mustesna- A d Ad tak bayta fid" 
1 d ·· ··ı b. h ld Y m, ana mın ası r m u· 

zaman ar a goru en ır a e hınca- U Ali n. Kı hl t · h 
fi d ı d M b' 1 k · ti r n.ıza, rşe r gaze esı mu ar· 
ınç 0 u ur. . e us u _ıs yeni.er 11• riri Cevat Hakkı. Nafia veklleti baş-

raaında adli ve ıdart teıkılAtın yükııJek Uf tti i ş ki A k · t b m e !t e p, n ara zıraa af'. 
mertebelerine vasıl olmuş birçok zevat tidtirü T Be 1 • 
ta d B 1 

. m ayyar yer. 
var ır. un ar memunyetlerinde 

ehliyetlerile tecrübelerile hizmet ede- DENiZLİDE 
bllirJerken maaşlarından fedakarlık Denizli, 28 (A.A.) - Acıbayas kn· 

Y. annın vru~ dan mutat merasimle kabul edilmişler. 
da tatılmamnın bilvuıta Tilrkiye ve ltimatnamelerini takdim etmi;,ler 
üzerinde tesir icra ettitini beyan dir. 
etmektedir. Bu münasebetle Reieicömharumuz 

Bu iki çqit dampingin, T aymis 
muhabirine göre, en mOhimmi bil· 
vasıta olandır. Ona nazaran bu 
aene Tork toton ticaretindeki 
buhran, Ruslann ttıtnnleriai ucuz 
satmalanndan ileri ıelmiftir. 
Rusların on milyar libre ttltlln 
satbklan haber verilmektedir. 
Ruslar, tüttınlerini Mısıra da 
g6ndermitlerdir. 

(Taymis) muhabirinin •erdiii 
mal6mata gare ticaret odua bu 
hareketin protesto edilmeaini 
hUk6metten istiyecekmit- Şehri
mizde buna dair malumat yoktur. 

iısizlik yüzünden 
BiR GENÇ KENDiSiNi 
OLDORMEK lSTEDl 

Tahtakalede İzmit otelinde 
oturan Sami Ef. jiletle iki bile
ğinin damarlannı kesmek sure
tile intihara teıebbDs etmiıtir. 
Hayatı tehlikede olan genç Cer· 
rabpaıa hastanesine kaldınlmıı· 
tır. intihara teıebbOsUn se· 
bebi İfstzliktir. 

Hazretlerile elçiler hazeratı arasmda 
pek samfmf ve dostane mütekabil nu
t11klar teati edilmiştir. 

Merkez memurlan 
BAZI MERKEZ" MEMURLARI 
ARASINDA TEBEDDÜLAT 
Ankara, 28, (V AKIT) - Gazi 

Ayıntap merkez [memuru HOse· 
yiıl Avni B. terfian Ellziz mer· 
kez memurluğuna, Manisa mer
kez aerkomiseri Necip B. terfi
an İstanbul merkez memurluğuna 
Gireaon ıerkomiseri Hürrem 8. 
terfian Ankara merkez mem1ır
luğuna, Zonpldak merkez me
muru Levb1 B. Cebeliberekete 
Sivas merkez memuruTabirB.Van, 
SiYu merkez memuru Necmet
tin B. Mu1t Ankara merkez me
munı Silleyman Sırrı B. naklen 
Çorum merkez memurluklanna 
tayin edilmiılerdir. 

l'ütünciiler 
ANKARADAKİ MÜRACAATLARI 

HOSNO KABUL GORDO 
faparak mttlise girmek istemeleri umu zasında da dün müntehibi sani seçme
mi kanaata göre rahata kavusmak is- si bitmiştir. Bütiln vilayetten 571 ikia 
temelerinden ileri gelmektedi;. ci mUntehip çıkmıştır. 11326;ı erkek 

Halbuki meclis ne mütekaitler içın müntehip tesbit olunmuştur. Buna na ~IŞAN MERASiMi 
bir ocak, ne de siyasi itiraslannr tat- zaran Denizli altı meb'us çıkaracaktır. Merhum Karasi meb'usu Fer-

Ankara 28 (V akıt) - Alaiyeli 
Mahmut, İzmirli TalAt, Kesriye· 
li Faik Beylerden mürekkep tti· 
tOncüler heyeti ikbnt vekilile 
temas ettiler. 

min etmek istiyen ehliyet n meziyetle SİLlFKEDE hat 8. in UçüncO kerimesi Seba-
ri meşkQk bazı kimseler için bir ma- Silifke, rr (A.A.) - Vilayet mtinte- hat H. ın tUccarı muteberandan 
kamdm Onun için bliplerden bir('nğu hibi sani intihabatı n•ticMe.mlftir. 
reddedilecektir. Her t,arafti?""C. H. fı'ırnsı rıa.~zeueı·l P."Hanm Ka:dıu D. ı.. ·--L&---·· O'tn ~ .. - ----·"-! --L ••• 1.1--

Yeni liıted e. intihap dairelerinde ittifakla seçilmişlerdir. 'l'esbit edilen Aglh B. le nif&nları Cağaloilun· 
meziyetlerile mevki kazanmış vatan- nüfusa nazaran ,·ilayetten iki meb'us daki hanelerinde icra edilmiftir. 
dqlar, kendilerinden hizmet beklenen çıkacaktır. 
--·-··-·-·---·,------------------

1-w• ÇEKOSLOVAK TALEBESi 

tüccar elinde kalan tütOnlerin 
inhisar idaresince mObayaasına 
talep ettiler. TUtünlerin satın a
bnması esas itibarile kabul edil
di. Ancak tediyat için inhisan 
uzun vade verilecektir. Keyfiyet 
heyeti vekilede mOzakere oluna· 
cakbr. 

dağu meselesini de tetkik 
etmes:nin zaruri olup olmadığını 
sormu~tur 

M. Dalton, M. Herderson'un 
16ylediklerinin daha ilerisine 
gitmekten imtina etmiştir. 
FRANSIZLAR KORKUYORLAR 

Paris, 27 (A. A.) - Almanya 
Avusturya itillfı hakkında tid
detli miltalea ve tefsirlerde 
bulunan birçok ıazeteler, bu 
itilif meselesinden Cemiyeti 
akvama haberdar etmeksizin 
mezkOr cemiyetin önftmüzdeki 
Mayıstaki içtima devresinin bek
lenilmesinden •e bu suretle 
fazla geç kahnılmasından kork
maktadırlar. 

Le Journal gazetesi, Daily 
Herald ıuetesinde peyda olan 
salbcuyane aksOlimelleri ve M. 
Edouard Herriot'un .. Fransa 

pfil avlanmamalıdır,, sözlerini 
ehemmiyetle kaydettikten sonra 
diyor ki: "itleri iki ay muallik 
bir halde bırakmak gafil avlan· 
mak, aldanmak demektir,, • 

DENiZ iTiLAFI 
Paria, 27 ( A.A ) - M. Hen· 

denon, M. Briand ve Dumont, 
İngiliz • Fransız • İtalyan itillfının 
bazı teferruab hakkında 16r0fmür 
Jerdir. Almanya·Avmturya glim· 
rllk itilAfı hakkında ingiliz gaze- · 
tecilerine beyanatta bulunan M. 
Hendenon, Almanya ve Avuı· 
tarya bOktimetlerioin aralarında 
aktetmiı oldaklan itilifnameyi 
Cemiyeti Akvama tevdiden is
tiaklf etmekte olduklanna ihti
mal vermemekte olduğunu ı6y
lemiftir. 

M. Hendenon, deniz itillfın
du da bahsetmiı ve mevcut ba-

zı müıkilller de izale edildikten Prai ticaret mektebi talebelerinden o. 
sonra itilafın önümüzdeki pazar· tuz klfilik bir seyyah srupa eehriınlr.e 

L d d 1 gelmlıtir. 
tesi günü on ra a imza anaca- _ .. ·-··-·-.................. - ........ ---·-
ğını beyan etmiftir. ITlZAR 

"Delifilesof" roman tefrikamız mtin• 
dericatımızın ~klutuna mebni bugün 
dercedilemedL Okuyuculanmrzdaa ö
ztir dileriz. 

Bu kararla sekseni mütecaviz 
Ttirk tütlin tftccarı ifllatan ve 
tediye mUfkWlbndan kurbınlmış 
olacakbr. 

Meb'usan meclisi gümrükler 
encllmeni, bir karar ıureli kabul 
ctmiıtir. Bu karar suretinde hU
kii metten Almanya • Avusturya 
gümrük protokolunun aktine tid-
detle muhalefet etmesi talep !••••••••••••• izmir borsası 

lst~kraz ihtiyacıle binas;nı 
terhin mi etmek istiyor? 

edilmektedir. 
1''RANSIZLAR1N KARARI 

Paris, 27 (A. A) - Meb'uaaıı 
meclisi gOmrOk endlmeni divanı 
encümen tarafından kabul edil
miı olan ve Almanya-Avusturya 
gOmrBk itilAfının aktine hftk6-
metin şiddetle muhalefet etmesi 
talebini mutazammın buluttan ka
rar suretini M. LaYale tevdi et· 
mittir. 

Paris, 27 (A. A) - Ayan mec· 
lisi gOmrük .encümeni bir takrir 
kabul etmiftir. EncOmen bu tak
ririnde Almanya-Avuaturya ıUm
rtık itilifını F ransamn bu iki 
memlekete olan ticari mllnueba· 
tını vahim bir surette ibW eder 
mahiyette tel&ldci etmekte Ye 
hükimetten Franlallın muabede
Jerin kenditine temin eyJemiı ol· 
duğu hukukuna dojnıdan doğ
ruya veya dolayısile halel gelme· 
mek için hemen icap eden mü
zakerelere giriımesini ve lhım 
gelen tedbirlerin alanmasmı talep 
eylemiftit. 

LEHiSTAN NE DIYOA? 
Va11ova. 28 (A. A)- Harici

ye m&ttqan M. Beck, Avustur
yanın V a11ova orta elçisini ziya
ret ederek Aftlltarya hDkOmeti· 
nin Alman· Avasturya gOmrlk 
itilafı hakkında hi~bir haber teb
lii etmemit olmasının Leh b0k6· 

REŞAT NURi 
Din Yeni Romanı 

Kızılcık Dalları 
V AKIT te çıkacak 

Ankara, 28 (Vakıt) - İzmir borsası 
buhran hasebile Emllk bankasına bor· 
eunu ödeyemlyecek vaziyete dflşmü~ 
tü. Borsa reisi TalA.t, komiser Mah· 

••••••••••••••lınut beylerden mürekkep heyet, İstan
bul hayvan borsasının cüz'i faizle ban· 
·kada duran 40 bin liranın daha yüksek 
faizle kendilerine istikrazmı nkalet
ten istediler. lmıir borsasının hayvan 
bonaaı namına ipotek edilmesi prtile 
teklifin kabulü muhtemeldir. 

metini hayrete düçar ettiğini be

yan etmiıtir. 
ROMANYADA 

Bokref, (A. A) - M. Mirones· 
ko, İngiltere, f ransa ve Çekos
laHkya orta elçilerini kabul et· 

tiği sırada Avusturya-Alman atım· 
rtlk itillfı hakkında vaki beya- ' 
nabnda, Romanyamn alacağı va· 
ziyetin fU iki esasa mOstenit o
lacağını söylemiştir. 

1: Miittefiklerle tam bir itillf, 
2: K6çtık itiüfın mllfterek bir 
hareketi. 

Yunanıstanda Fransız 
cezalarına boykotaj 

yapılıyor 
Atina, 28 (Apo) - Yanan Hariciye 

Nazın, dfin Fransız sefirile Fransa.ya 
ithal edilen Yanan praplanndan alı· 
aan afır gümrük tarif esi moeleslni 
tekrar aöriipıtlftür. Patraa şehrinde 
Yunan doktorları, Fransaya Yunan 
praplann men'i ithalini protesto 

DAHA EVEL MI YAPILACAKMIŞ? e1mek malmadile Franmz eezayi tıbbi· 
Viyana, 28 (A. A)-Siyul ma- J.t8ile mevaddı kimyeviyeeine boykotaj 

hafil, Almanya ile Avusturya a• Dln etmel• karar vermltlerdir. 

rumda vtıcuda ıetirilecek ikb- YENl MUHRİPLERiMiZ 
Adi birliğin yakmda tahakkuk 15 MAYISTA LiMANIMIZDA 
edemiyeceği mOtaleuındadır. Bu italyada, İllf&&b hitam bulan 
mabafili, evelemirde Macaristan muhipler, 15 mayısta, lstanbul 
ile ve Yugoılavya ile ticaret mu· limamnda bulunacaklardır. Bu 
ahedeleri akti için mOzakereye mllnasebetle timdiden italyaya 
ıiritilmesi lüzumuna dikkati cel- ıedikli zabitan ile bir kısım 
betmektedirl~ mOrettebat pnderilecektir. 

Fakat bir taraftan ziraat sa
hasında pulluğun istimali teıvik 
edilirken diğer taraftan da da· 
bilde yapılacak pullukların hima
yesi lazım gelirdi. işte maalesef 
timdiye kadar bu himaye olma• 
mııtır. Hatta bilikis dahilde 
yapılan pulluklara karşı hariçten 
gelen pulluklar himaye giSrmllt· 
tnr. Çünkü bir kere hariçten 
gelen ham demirler mamul ad· 
dedilerek gümrük resmi alınmıı· 
br. Sonra da pulluk yapan ima· 
litbaneler muamele vergisine 
tabi tutulmuıtur. Buna mukabil 
hariçten giren pulluklardan mua· 
mele vergisi alınmamıştır. Bu 
suretle dahilde pulluk yapan 
imallthanelerin inkişafına imkln 
veril memittir. 

Bu defa dahilde pulluk yapan 
imalAthaneler yüzde 6 muamele 
vergisinden istisna ediliyor. Yüz· 
de alh muamele vergisi hasılatı 
gayrı safiye üzerinden alındığı 
için haki katta yüzde 25 ıi geçer. 
Binaenaleyh dahili mamulibn 
bu suretle hiruayesi yerli imalAt
haneleri canlandıracakbr. Faka~ 
bu himaye de kafi değildir. Gü· 
miifhane meb'usu Hasan Fehmi 
Beyin dediği gibi hariçten ıelen 
pulluklann da ayrıca ağır gilmrilk 
resmine tabi tutulması lhımdır. 

iktisat vekili Mutafa Şeref B. 
bu noktai nazara ittirak ettiğini 
meclis kürsllıünden ifade etti. 
Yalnız ziraahmızda kara sapan 
yerine pulluk ikamesi bir prensip 
olacak derecede ehemmiyetli 
bir mes' ele olduğundan dahilde 
pulluğun kafi derecede taammülll 
edebilmesi i~n bir müddet daha
h•w;ift"'" f1.!t•l"l'!k nnlhıkl ... a 
layuıt got'ermek unımun 

bahsetti. 
Eğer memleket dahilinde pul• 

luk yapabilecek imalltaneler bu
lunmasaydı Mustafa Şeref Beyio 
bu mlltaleaaı ~ok doğru olurdu. 
Halbuki hakikat öyle değildir., 
BugOn memleketimizin muhtelif 
yerlerinde bir çok atelyeler var
dır ki Avrupadan ıelenlerdeıt 
evsaf itibarile asla geri kal..,. 
yan pulluklar yapabiliyorlar. Nr 
tekim daha bir kaç ay evvel Ata' 
karada tesis edilen ziraat ser,; 
sinde bunlann en mükemmel nlt
munelerini kendi gözlerimisl' 
ıarmllıtük. 

Binaenaleyh bu cihetle de d_.,,, 
ziyade beklemeğe mahal yok~ 
Dahildeki atelyeler memlelr~~ 
mizin pulluk ihtiyaçlarını P-. 
ali temin edebilir. Şu kad! 
varki bu atelyelerin hariçte~~ 
recek pulluklara biraz ağır ~':""°' 
rük resmi koymak suretile biP" 
yesi ıartbr. 1' 
Eğer hOkümet dahilde pu~ 

imal eden atelyeleri bu l1lf ti_ 
himaye etmek için ıimdide• ~ 
kanun projesi hazırlar ise~ 
intihap edilen meclis 6n0DI ;dl 
ki mayıs iptidasında içtim• ell!. 
etmez derhal meclise sevk-:~-"' 
bilir. Ve gene meclisin fe~ 
de içtimaı nihayet bul-:::f! 
evvel bu teklifi kanuni ~ 
edilerek kanuniyet iktila'd. ~ 
bilir. Her halde bu tar1 • ~ 
kanunun kabulll meml~e-=~ 
tısadt inkişafını temin içill ...,, 
caat edilecek tedbirlerdell 

dir. ~ 

1 oeı-ıer=-~ 
ikbsat vekileti mncad~ ..w.f' 

besi müdUrü Şevket B. .ıe"~t 
ze gelmiıtir. Tetkikat ~ 
rupaya fidecektir • . 
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Berber!e.
anJatt~mıyorlar 

Cuma tatilı vuzündcn ıda-,, 

re hcyctı dün istifa etti 
Berberlerin Cuma gilnleri dllk· 

lrlalannı kapamaları yüziinden •n dedikodulu meıele dthı 
)eni ve hararetli bir Afbaya 
lirlllif, cemiyet idare heyeti 
İltifaya mecbur kalmqtır. 

Berberler geçenlerde yaptık· 
lan m&teaddit toplanmalarda 
CUma gtlnleri çabımamağa karar 
9erıritler, içtimaa ittirak eden
lerden bunun için imza topla
llllflardı. Fakat bu karara rağ· 
lllen evvelki ,On birçok berber
ler dOkklnlarmı dçm11larclar. 

Bu •aziyet kalfl•nda tatil ya
Pan berberler cemiyete mOracaat 
ederek ya blltDn berberlerin bu 
lrarara iftiraki temin eclilmeaini 
Yeya evvelki karardan vaz ıe
~ilınesini iatemitlerdir. 

Cemiyet idare heyeti tatil 
lrarannı blltOn ~...-fa tetmil 
edecek bir m&eyyede kun~ti~i 
eıemiyette pemec:liklerinden ııti· 
f. etmislerdir. • 

"11'.yettt-

lntihab~t faaliyeti 
t>efterler .yarın akşam 

kaldu daca k 
.. DNTBHIBt SANI JNTIHABATINA 

8 NiSANDA JaAeLANIYOR 
Şebrim·zc1e me'-'• iatibablna 

ait meui ilerlemektedir. Martın 
on alt•uPda ••elnttf olan defter
ler oa bel 16nl8k talik müddeti· 
•i cloldarduklan için yar.o ak
tam kaldırılacaklard1r. Müntehibi 
._i intihabına 6 Nisanda ba,-

-· t·e tftt-J.•t~i/f: 
tİ1'11aif, 8 Niaanda intihaba bat-
.. oaaeunı daha muvafık g&rmüı
t&r. Bu takdirde intihap gün& 

:albaya tesadOf edeceği cihetle 
•Ur reylerini kolayca atabile

~lderdir. Şehir dahilinde nftfus 

~eti nazara dikkate alınarak 
•• edilmek aaretile 163 ye

'- lladdc konacakbr. 
0-. alctama kadar heyeti tef

~!!_9Je itiraz edenler 206 kişiye 
,., olmuıtur. 
~LIK BUGA GETiRiLECEK 

.-_ \'i1&yet bu aene Avrupadan 

---~- · buia getirerek zürraa 
~r. Bunun için viliyet 
.i:~ 4000 lira tahsisat kon
~. Bu damazlıklara iyi ba
~ olan k&yl&lere aynca nak-
~t ta verilecektir. 
f)~ SAATLERi DBGJŞIYOR , 

~ltel•de meaai uatleri kati 
~ leabit eclilmiftir. Memur
"-a ~ birden itibaren aabah
Na:..~ • batma dokuz buçukta 
~~. 12 de yemek tatili 
.._,~ar. Bir buçukta tek· 
'"-ifeye •tlanacak, akpm 
~ta İfe nihayet verile-

'-..... ÇARşAMBAYA 
"~ -~ Çal'famba gl

~.....n.e batlanacaktır. 
~-.L-.. 

'.....:' flATLARI ARTIYOR 

~ PiJ•ııallDdo gllrlllen 
~=larda biraz 

......... • Piyasada 
......... ~ Yefltler glr81mek· 
~ 

"- tic.ıet mlmeailimiz 
',;t;,J:"lıınıla ~· rhderdiii bir 

iç ::1°" piy ..... acla ftn. 
labf~dık liıerine ehem-
~lr. ~apıldıtı ve fi. 

diii ;,ilclirilmekte-
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ı ................ 1 Bu ite ıiz de tatın ! 
1 Sefaretlerde 1 ........... 
._ _____ .....,. Fren1ri üzerinde 

Çemberlitaıın kai· 
deıi meydana 
çıkarılacak 

[)lftnyolandald Çemberlitqm 
etrafpnn temizlen~ !e bu 
ldfetle tarihi klymeti haiz olan 
taflD alt kaideainin meydana 
çakanlmam mu' efesi yeniden or-
taya çıkmaftır. Evvelki aene tatın 
etrafında bafiryat yapıhrken ka· 
ide tabamnı tetkil eden merdi
vea ayaklan meydana çakanlmlf, 
hafiryaba hitamını mlteakip bu 
ayaklar tekrar toprakla lrtlil· 
m8ştlr. 

Mllzeler mlidtirleiü ayaklann 
Sultanabmettelri dikit tatlarda 
olduğıı gibi meydana çakanlma· 
sanı ıstemektec:lir. Mllzeler idare
sinin arzuau civardaki pisliklerle 
dolu anaların taı kaidesinin 
yanmdaki k&çlik baraka ile dllk
klnlann yıkılnaaaı •e bu suretle 
taş etrafında temiz bir meydan 
viicuda getirilmeaidır. Müzeler 
mtidürlftğü bu buauata belediye
ye bir tezkere yazmış, tetkikat 
neticesinin bildirilmesini rica et· 
miştir. Belediye müzenin talebini 
tetkık ve civardaki dükkinların 
k_~tfi~i., JJ!pr~~k iıti~_llk bedel· 

t'trtcl• ı .. 

HIFZJSSJHHA KANUNU 
NASIL TATBiK EDIUYORT 

latanbalda 30 bin ttlttia 
anıe1esl var. D8n ba ltçilerin 
murahhasları toplandı, ••· 
rahhaslar kendi meeeleleri 
hakkında görUştUler. Giri· 
fillen meaelelerfn arumda 
dikkate layık olanlan nrdır. 
Onlardan ayn, ayn bahsede
cetfz. 

Kongre reisi diyor ki: 
"Elli ameleye bir doktor 

tayin edilecek depolarda bir 
eczane vticuda getlrilecektL 
Halbuki hl~ bir depoda eaa
ae yoktur. Doktor meveat de
flldlr. 

Doktor menat olan yerler 
de de doktorlann ytlslerinl 

1 
gören yok!,, 

HıfzılSlhha kanunu nqre
dllell epey zaman oldu. Hal
buki amele murahhulannm 
anlattıklanna göre hen8z t.ii- ı 
tün mUesseselerlnln hiç birin
de bir tedavi için l&zmı gelen 
yerler hazırlanmamıt doktor· 
lar amele için çahşaeak bir 
hale konmamııtır. 

Türk ltçisi mütaTBZI bir 
insan ve vatandaş ..tatile it 
müesseselerinden doktor ve 
eczane istemekte hakJtdır. 

iyi iş ve sağlam iş istİY!n
lerin kanunlan tatbik&e gö&
terdlleri bu taallfibe, bu taal
liibe ki taannüde sis de Pflll-

Biz de taıabm ! 

Almaıiyaıefiri dün 
Berlineden geldi 

Alman aetiri Her Nadolni 
dlldkll ekiapreıle Berlinden ıeh· 
rimize gelmfttir. 

Her Nadolni bir muharririmi
ze ıu beyanatta bulunmuttur: 

Seyahatim tamamen husu
si mahiyette idi. Mezuniyet ala
rak bir ay kadar memleketimde 
kaldım. 

TOrkiye ve Almanya münaıe· 
batı çok doatane bir cereyan 
takip etmektedir. iki deYlet ara· 

~d ı ıyede sanda balledilmemiı biç bir me-

Adf iye müsteıarı •ele kalmamlfbr. T&rkiye ile her 
Adliye mUıteş.n Ferit B. , '!-· huaU4ta anlaımlf devletler ara• 

tanbula gelmittir. DBn adliye 11nda Almanya en batta gelmek· 
dairHinde mOddeium-1 Kenan tedir. Bir kaç ,One kadar An· 
ve aiır ceza reiıi Haan L&tfli karaya gidecej'im. 
8. lerle g6riifnıDıtir. . . . • 

Geçenlerde teftiş beyeh reııı Bir müddet evvel aeyabat 
Selim Nafiz B. , lstanbulda tet- maksadile ıehrimize gelen Al· 
kikat yapmıı ve Ankaraya ~Ö?· fi H 
miiftD. Ferit 8. in ıeyababn!a manya Yogualavya ıe ri er 
bu . tetkikatla alikadar oldugu Von Hauel dilnldi Avrupa ekı
tahmin edilmektedir. preıile Belgrada hareket etmit
KADRlYE HANIMIN SAHlTLERI tir. Resmimiz aefiri lıtaıyonda 

Kadriye! H. taralaadan mb- gisteriyo~ 
i.n ·~~=eda~:ıu~.:. !,:G:.;:ümriik:.:_ :.:.::'.:...;t...&e~P: ·~~--~ 
on altı pbit ga.termi9tir. Bu M.AN1118'PO U8ULU.NDBKİ 

TURK - FRANSIZ VE BELÇiKA arada tevlcifane gardiyaalan YANLIŞLIKTAN ŞIKAYBTLBR 
MAHKEMELERi NiSAN vardır. Marmara baftUI dahim.deki 

SONUNDA AÇILACAK YANGIN TAHKlKATI SON nakliyattan dahili ticaret be,an-
Bu hafta zarfında muhtelit SAFHADA nameai usulGala kaldınldıtanı 

Türk· Yunan mahkemeai iki gün "Agopyan., hanındaki YUllD yaZIDlfbk. 
toplanacaktır. Sah glnl 11, per- tabkikabaa ait evrak, m&atan· Bu aaul yerine tatbik edilen 
,embe giial 14 da•• yapılacak- tikıikçe mOtaleuı abnmak ibre manifuto usul& hakkında baza 
tar. Dün hOkOmetimiz umumi mOddeiumumiliie verilmit, m&cl· tiklyetler yapılmlf, ,nmrilk ida· 
Ajanlığına Pariıte bulunan Fran- deiumumilik .ataleauaı yas- r ... 

1
• bu ""klyetleri nazan dikka-

• •z Belçika mahkemeleri reis! M. IDlfb. Mila~ntildik, kararnamesi· -
Anr'den bir mektup relmiştir. ni yazmaktadır. Yanpnda bir- te almıfbr. 1 __ .1_ ba 
M. Aıer nisanın 20 sinde latan- den fazla adam 61d0tll için, da- Yeni uulOn tatbiamua zı 
bulda buluacajanı bildirmekte- vanın muhakemeli ağır ceza yanbtlıklar olmuı, ,Omrllk me
clir. Nisan nibarctine ~uda mahlcem~•iade cereyan edecek- murlan marmara hanua clahi-
Franaa& ve Belçika mahkemeleri tir. tinde aeyabat edenlerin beraber-
açdmlf olacaktır. AVUKATLAR .AVRUPA SEYA- lerinde glttlrd&kleri ehemmiyet· 
BiR ALMAN KADIN TAYYARECi HATINE HAZIRLANIYORLAR aiz qiyayı bile manifeltoya da• 

ŞBHRIMtZDE :atanbul balotuna merbut bil etmek iltemiflerdir. Y aplan 
Mm. Labaron V on Slmberıren avukatlarda bir klllDı, birkaç fiklyetlerin çop bu ._o1ıtac1an

iıminde maral bir Alman kadm aenedenberi yaotdd•n gibt bu dır. GOmrlk iCl•Mİ ba JUh,
tayyarec:i hir mlddetteaberi teh- yaz da Avrupa aeyahatine çıka- hldarm inine reçmek içia bir 
rimizde balumaktaclır. cak .. rdır. AraJarmda •eyahate talimatname lidırlamll " yolca 

Tayyareci Madam 1akında iftiralc etmek istİJ .. rin isim· beraberinde ..atllrtllea ehemmi-
tehrimizde bir Amerikan kam- lerini tespit etmektedirler. •v• 
panya11 beubma parqot tecrl· Seyahate Tem•zda tatil bat- yetaiz etJaDID manifuteya IO-

beleri yapacakbr. lacbğı zaman çıkılacakbr. kalma•a•m teblit etmiftİr. 
............................ ......................................................................................................... 

Çizgilerle 

r 

fikirler • • Dağdan 
• • 
ınıf 

le Mr an olar ki da- Defin tepesi, her insanın hayatta Dala pbll ..... ruhunun k8dreti-
Hayatn•1• 11 nra inmeğe kazanaca.._ muwffalu)'eti rUmucler. ni ve dımatmnı lnlnetinl laral etnıe-

rdlktan so • • d-.ı..-fm tepesine " ris. Hiç olmazsa insanın dımatı ve ruhu h•m aheak o- •ifM ıtnnuaeak Yeni Dd ...... karp-
başladıtımısı hl.-d:. k netini oldu· larak itl•dikçe 0 ı.... rlkaelmekte ..... bbr. Fakat bnetlerial iaraf • 
biıe öyle pJir. Çin u 1 olsak. ap devam eder. dealer daldan inerken tqlar ela Hla-
tu sibi muhafıza edebilm 1 ve iame-1 na arkalanadaa )'8varlanır. 
tı inmek akluıu&dan ıeçmes 
yia. 

Dün Fransız profeıörii 
fakültede bir konfer ana 

verdi 
Birkaç gündenberi ıebrimizde 

bulunan F ranaız profeslrll M. 
Hongerot dtin Abah Tap faklll
tesinde bir konf er ana ver mittir. 

Profhar konferanaana saat 
oada batlamlf, Frengi ha.tah
imdan, zamanımızdaki aureti 
tedaviıinden, frengililerin ne za· 
man evlenmeJerine mtisaade edi
lebilecetinden ve beteriyeti bu 
mllthiş afetten halis çarelerin-
den bahıetmiıtir. 

Prof&sör konferanstan ıoora 
fakWtede verilen ziyafette hazır 
bulunmUf. 2,5 ta fakllltec:len ay· 
ralmlfbr. 
Ticaı et üemınde. 

Eınaf baııkaaı umumi 
heyeti toplandı 

Esnaf bankası heyeti umu
miyesi dün saat ikide senelik 
içtimaını yapmıştır. 

Bankanın 930 senesi faaliyet 
raporu, Pllnço, heup mtifet· 
tiılerc raporlan okunmUf, ıeçea 
aeneye ait plinço kabul Ye 

tastik edilmiıtir. Bundan aoma 
kanunen heyeti idareden çekilen 
llç lza yerine Şaban, H&anG, 
Sezai beylerin intihabı yapılmlf· 
tır. Mllrakıpliklere Bahaeddin 
ye Abdilnabman Naci beyler 
aeçilmittir. Faaliyet ra~~ 
nazaran, banka aermayaa ...,. 
betinde kDçllk esnafa bir bay~ 
kredi açmıı, kumbaralar tenı 
etmiıtir. 931 senesinde k0ç8k 
esnafa yardam biraz daha teYai 
edilecektir. 
ANKARA SANAYi SERGiSi ÇOK 

GOZEL OLACAK 
Ankarada açılacak aanayi ser

ıgiai için haıırhklara devam edilıoı 
ıpektetlW;._Şmdiye kadar,; lat&Rt 
Wdaa altm'f ..... eme mlncnt 
eblltJtir. J>iter yiJlyetlerdea ele 
mlracaatlar yaplmaktaclır. Ser
paia eok mu•affakiyet ka~· 
cağı muhakkak ıariilmektedir. 

ÇEVIZ AGACI iHRAÇ 
EDlLMJYBCB:K: 

ikbaat •eklleti Ceviz ataa 
ibracatmı menetmittir. buna 
sebep meyva veren •iaçlann 
himayesidir. Yalnız ite yarama
yacaklan anlqılvak orman me· 
murlan tarafından damgalanan 
aiaçlar ihraç edilebilecektir. 

lTALYANLAR MEMLEKETiMiZDE 
BJR KONSERVE FABRiKASI 

AÇMAK iSTiYORLAR 
Bllyllk aermayeli bir italyaa 

prapu Amerika Ye intiltereye 
ihracat yapmak llzere memle
ketimizde bir komerve fabrik• 
açmak iatemektedir. 

Grup bu maksatla h&k6meti
mize müracaat etmiştir. 

Defte.-darlakta. 

DAftôLBEDAYIDEN KAZANÇ 
VERGiSi ISTBNIYOR 

Defterdarhjm Darllbedayiden 
lstediii kazanç vergisi meaelesi 
tekrar meydana çıkmııtır. Bn 
metele enelce .. arif Yeklletile 
maliye nklleti arumcla cereyan 
edea muhabereler neticesinde 
halledilmlfti. Maarif veklleti da
rllbedayiin terbiyevi bir m6ea-
ıeae oldapnu ipret etmit bu
nan llzerine maliye veklleti def. 
terdarht"a tebliğat yaparak ver-
ıinin alınmamasını bildirmifti. 

Fakat defterdarlak darilbeda
yiin resmi bir mleueae olmayup 
hutual bir müeueae olduğunu 
ve kazanç temin ettiği için bu 
Hneki ile beraber miiterakim 
kazanç vergilerinin ahnmuında 
iarar etmektedir. Miiterakim Yer· 
giler. (18) bin liraya baliğ ol· 
!D-ktadır. Ba batuıta belediye 
ile darOlbedayi ara11nda yenidea 
muhabere cereyanetmeje ltqı.. 
1Dlfbr. 
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-~~~ =- S İ Y A S E T İ 
Almanya -Avusturya 

Gümrük ittihadı 
meselesi 

Almanya ile Anuıturya ara• 
unda giıarOk ittihaclma ait olaa 
protokol intifu et.mit IMal .. yar. 
Ba g6mrllk ittibacbnıa .... ve 
ıumulhD anlayabilmek ~ -.. 
bir atfı MZar etmek IAıımcbr. 

Protolcolda, iki de.letia gOm· 
a Bk ittihaclt Ylcwda getirmek ~ 

bir muahede mOaken ecleeelderi 
ve bana arza edecek her dev
letle ayni şekilde bir muahede 
akdine hazır oldukları s6ylendik
ten sonra her devletin iktıaad1 
iıtiklllini ve bOton hakimiyet 
haklarını muhafua edeceji be
yan olunmaktadır. 

Muabedeıaia tatbik ... kiine 
konmasından itibaren her liri 
devlet hudut bqıada aynı ldlm
rOk resimlerini alacaklar, fakat 
her devletin gllmrilk idareli ayn 
o1acakbr. Topl•na ıtmrlk Ya
ridab. iki devlet .,....da mu· 
a yea Diebet dalailİllde t.U.. 
o1\lnacakbr. 

Bir kaç HM devam •clecek 
o'• iıatikal devreli e•nau11da 
iki memleket ara111ıda flbnrlllc 
hududu kaldanlmiyacakbr. Aıw
t.wya 1aaayiioi, Atman,._ tara• 
iti ile telif için b ..... _, efJ8 
Wr ..Wete Udar g6-llı ,.._ 
-- tabi olac:alctır. 

ild memleketin her hiri cfiter 
memleketlerle mtlstaldlea ticaret 
muahedeai akdetmekte aerb•ttir. 
Yalnız bu muahedelerin, ıtımılk 
ittihadı muahedeaiae m&..fi 
maddeleri •Üte9i olmamaaı 
.. rlhr. 

Aaıl gtlmrtlk muahedesi .,_. 
kalyadao sonra baflıyacık M 
iki iç ay ıarfmda wayi tudik 
pulamutelua takdim ••· 
cakbr. Maama&lıt 1912 aealei • 
ı.11-..cı .... AYUtmya-AI ...... 
ya rtmrlk ittiMd- Mr emri 
Yaki oilDUI araridir. Ciamr6k 
ittihadı muahedesinin mlcldeti 
iç aene olacak. muabedeahı in
lma11ndan bir aene eVYel. fakat 
parlamentonun muYafakatile ml
racaat oluachajq taktirde mua
hede feshedı1ebilecektir. 

Almanya " Avuıtur,a hOki
meta.iaia ...,. nUanaa ... 
bu teldW. sft•ılk ittiMdı, Av
rupa ... ..._. ..... ablan en 
lmnetli a.lıllllhr. 
~- eylllde dolrtor Şab.. 

Anupa ittihdun temin için her 
memleketin aalapbileceji meaa
leketlerle ita batl•m11 Jtzım 
geldiğini liylemifti. E•ı• A.,..,. 
turya ile Atmnya UUlnda. iti· 
llf edilemiyecek 1MM1e hahan
madıfa için ,amrGk ittllaadı me
aeleıi ıenelerdenbvi menua 
baluıofuyordu. Geçen aene dok-
tor Şaber, Berline cltmft •e 
glmrOk ittihadı projeai orada 
ha11rfınm1fb. Bu senenin lrlau
.... nteiDde CeneYre de mın•e
rat ic:ra olmamuf, ıeçenlercle Al
maa7a bariciJe aaıan Her Klll· 
f8s la Viyanayı zıyareti unum· 
ela İf buabOtGn ileriye ıatDrtll· 

ntlftO. Beynelmilel bir rl1mrtlk mil· 
tarekeai teklifiniD 1&1ya cl8tmeai 
itia neticelew•11ine hizmet etti. 
c..-ı tuki Anupacla ikba

dl ........ &ebiade h...l&et 
elmelİ de Ahn•,. ile Awntar
JWll birliie dapa titme&en.i 
...n .._~tir. 

A-.,. lıall&e..ti. ....... 
ittibaclmm ..tat.Mı Wr h.._ 

Hatıralar' Arasında 
.. - ---- -------- ------ ------

Hayalperest olmamak çılgınlıta 
mani değildir 

Teıa111r...- latft - llelıtebe vecla - llwt....ttea 
l9tliaa - iki tekanUt - Paranm ••1 - Riulel 

-•kute fikri 

pek zeki, pelr maktMtr Mr ıenl idJ Cemiyet Haya~ 
ki nasılsa ruhbaniyete girmek için _K ___ b_k __ k_V_S __ 
llzım ıelen kalp temayüllerini duyma- art Ü me . . 
...,a. B1a beni•le ebeıVe& ben edebi Blılddea kart vtzlt 1nlllaamak 
yattaa. pini-. ........ pek ..ıta ol pek kanttk aRller ftrdı. 
datu klbiklml• h'•••: ıte.t... lleeh•r •ôarrilerdea birW 
talealan•da ika eılenli. ld: Enelce bir H•ç. kahama 

Batta nla......_ t11u711._ •· edllmlf n ziyarete selip Od kart 
m aw,,._ 1ı1r .. ,.. qilir bir brn.bmt kmi8tllhl tammadılr bir 
buba "' 1'1U Bir 11AiJt l~ iJl ... bir kart mit iadeye ...._ 
U.... De lalllı lılr llltalıl ilk da 7&- ...., 1M1 lipretp nll ille. blıiWr 
ftfP ptnı :m lınüuü .._ de- nhl lamları tanı119aular bile iki 
... iti .. : - ... V ...... 1tpt fel· borçlu idL 

- 25 - Yazan ı Hal.it Ziya _,..._. ......, .._ .. .,.._ ra. Şimdi ba ualler kalmamJttır. '!'. 
llaırata•m •IH•-C aoktalanntla Ba itikadın aksine delllet edecek .. t IElı ,.,. • ••••-. • _._ lıaJa. bur ldmMler kart vtzltlerinl altm 

o bar~ ..... t.eeadtifJer yüzlerce tecriibelerbnde hep katil ken •faleJia. Gine 'ı+•w, .__ ta .,.,_ .... ..., at•u "'8 ..Waa 
le.........,... ...... )'ellanlu l>l!- di•e: - O meç1a8 1 dost elia irpdına_.. tarkla .. .__ t.ı dH lrenk ....... ani_,... 
•I •lam Wr wfe ile...._., •e mu dikkat etmemif olacafım! Der. •e y1 w ,._,._ ... Wr ...... '-4Hll et tar • 
...,,...,. •he M 9bncak olaaını ne ona• mldahaı.t lmldhte sadık kal ..- ..... .ı.tthlfr. Bil hareket pek Al bir haleti 
ilatl7ar ...._ 's' •ar ld a. beade mak fsterim. ipe k ..a ftda •-ıla erWaden ye p.&erlr. Birçok kimaeler ele 
bir neTi tabii kuvvetlerin f evkında bir Mektebin son sınıfı ld, ilıtiyarl fel- bir kAlıt ~· dedi ld: - Sise bir l'llUll altına hirka4; harf koyarak 
kudretin dai.. müşkül zamanlan•· sef e auufı idi. beace fula airilndfi; hlanet yapmak t.Wha. Daima ıörftm •tlanm ulatmak istediler. Faka& 
•• ı-.dl•• ~ baaatiai teY. etrafımda her teJia bana tellda ettiği ld ekumak •fhea ........... hbt unller. t...ı stllhç etmekten 
Jft etllÜpir. Hlll zannederim ki ayak bir zaruret vardı: Bina nel bir mes- okumü ueak bir mal dahwllade o- hir 1819 JVUIUlar• 
lan... hin.. lrfrilelrileeek muhtelif lek sahibi olmak n hayatı kazanmak- Jurea mtlllttlr. A71ılle yemek sfbL. Si· 8M9Ce ft lmaca hk kart ) 
yellardaa en ••vafık olanı mutlaka 17 yqında idim: A.rup&)'& ilci&- H kUtU,U.W. - tetkll etmek .ak Wtdlr.. Kart Y1zit berine 
•iWerecek ve beai diifUaatte laaeet rek bir darGlfUnuna intisap etmeı, a lbm plea ldtaplana Wr fllntstfıd JUIP alaclermek bir &11Pl'J11. 
kalmadan oraya snkedecek bir el ka- kadar baitt bir ihtimal idi ki hatıra ,_.ıyonm. Parama bma liı'a mfe- JOnD11f llWal verecell için hu 
rulıklan11 arasından uzanarak ae~at bile selme4L lıtanbalda mektebi ha- derwlis beyhw JRaf ._..... feldn•elldlr. B1unl bl1hw 
metaJeefaf yakacaktır. kuk n mektebi m8lkl19 Yardı. Baalar tnua lwlilm-. telrikl ~ hDanalar ft1'. Dold 
-.""'."'-1•,~1,,-.~dir-. -. _____ , ___ ,için de bir bevee daymadua, zaten böy Tıı kklr eıttbm ft lılr ... ıı•M:tAa. fildir. 

le bir hen. dofuydı bile biraderi- Bnell k•aslldv ftnlu Ganb9 a.. Çlnkl n taklitrde dalı adaa 
~ hakikatte ikt cle•let mln Jaakak aekteWae 0 .._ imkbı- liliad--. $oua romatlkı. ..U,Or- :ra IMrln• (1-J'rumlm tekik 

taNf.daa bamlaaan proje sırf nı aaeak tehhlye edebilen be.bamdan da: Bip, Lamaı1la. 118- GotQw- ıla) dbe 1Ullı bUl1' Artlar alP 
ikbaadt bir mahiyeti haiz olmak- b1111a t.temefe eeuret edfl.....ıt. DUa ...a Vlkw Dlrlbda tadlll 11- Juılmumt Salma bir ilim TQ& 

la Mraher onda aiyaai btr renk Dedeme pltnce: Ktlçük amealars- wl •WJsai IDc _..._ at J1b bt1 tul19 lpa brt sinci• 
....melı de mlmldtn değil- mm bir tirli bmtiat altına almamı- dl& bir f1kriR tlJ'le .,r tüaha Bu iti hlr mektupla yahut bir 
clr yan hayatlanndaa mütevellit endi• De bla frank tataeaktl. Altın JIU& .ıu talla yapnm.. 

• ne fazla bir gaile illv•I mavafıkı in- lira- • Kart ~t, adrea ·delltUrilcllll 
ikf memleket aramnda g&m- saf olamazdı; zaten dedeme en yakın Göderlmba .. , .. aaki bir baJut .. ıar ,.... De ,.......,Bir. 

rlk aerhatlerinin yılalmalile olan birinin ki, hatırumı renefth et- parçaludı. Ve daha 0 8Q'Dl-Mıa di· man da nuan 4llkkatl teJanek 1 
hadut ihtiyacı klmilen zail memek için haklnaUkl IUIBfyatnu en jer muallim ki. ula Pıu.s idi. Ve ld ..._ lanam mllnldleple .,.. .. 
olaealrbr. Çenldl iki taraf ara- hafif bir tabfr olmalr here teb&Ut di- dddea pek mlmtu bir adamdı. 11q. altnıa )'elÜal JU1hr. 
.. c1a baclut boluomuını iktiza :ve taqff edeeetlm. Mr sin nasılsa mon - Pere beni bir tarafa çekktl Ye: Sene başları 
ettiren yegane aebep, gilmr6k- ihttyatklrhfma rafmen lfta ediver - KUçik dMt-. Mdf, t11111f • 9sılle llqlanMa lllr lıllrl 
lerclir. Bu aebep kaldıktan diii bir dütiineeef bent lmmıt'" ne o- dedm ld ,.._,. _.,_ ,..,.upcak ak alowu-. Ba artık kaYnılıım 

hna olıun •aavıenet giriiyer ol- ı......... a..a ~ IUlale aa....._ ı. lı 1ıtr u.& t. de.._ kart 
aonra onlar aruında hudut mak vaziyetinden çdmtak ifl11 INtna • e•1etıt d•HI• BeBd bira ...ı -!.::!ı.r eberb'a lliadea t8 
bahmm•na mana kalmamak- kat'I bir karar aldınuı fdL pededablıe pLe • lcln ..... 1Vthr. laalar .,.. ...._ bir iltifat IMılı:ım 
tadır. Bu itibar Re iki memleket Buna mektebin imtllıanlanndan Pallat llfer oıMa .. le .... m ..... clfr. Bunlara eeqp ftl'lllemet 
aramda hudut kalkdaktan sonra sonraya talile etttm. Ve bunlan P1&· gqliyetter tarılüOecet ••==q oımu. Pabt ldç ol••m m 
Dd memleketin idari ittihadına nı iftihar bir muaffÜ17H1e • bu mu- .._.., m Wtae le da rma ı•tul• •lan n•.._ 
Mr ..m kalmaz. vaffakıyett kendlmdea ml7ad• llUda ma&. .._ ....._ Y-ıann-. •G- nls. 

S ı ~ l--.! i........ı tfirldQe bnl.Jtaa M&JW ti •mile -----. _,. 'lhrl • ..._ 
•• •• en-~i lnnıii. Ç&ıwr--t-.~. &d~-raaı;terill aa,raauau: uı,yı ue oeıaoer IOSCMll pt1ı:'lu. uu ...lft~"'lllli•ll 

dJiı her tarafça mabimdur. hamletmek dofnclv - Wtlriaee .um- aebzedk olnn. A.811 lllıl )Ulda takip Ytls1aree taaıdıta bı1 ,..., 
il--" AYUlturya ile Alman- de (Au •erite) - (linbte) bliıMle- etmek iBterfm. Size U.41 ............. enam mecbur etmek her halef• 

,... mabtelif eyaletlerinde talim ri ıaalakü ctımut bir ddie ile Slley- fasla Mr ftktr •••* ......,_. .,..._ it olmak pnk. Rem bul ft1ld81 

ft twW,. ai-..i, ayni ...tara man Beye gittim. Onunla araıurcl• nız 111 bdar ••••• l.._ slrfiJO. rltler • .u.e te.....nert u 
illkwt etmektedir. Swa AYUll- münasebet yaftf 1'&ftf m11ftHDeefni ram ld wı.... ~ - Jıfarratloa ıar. IBannl _.ta•••• 

tebdil etmiş w Mr al rene içinde. bir itin 9'fUI Mdmt. 1Mlclat1u=m ftl'. 

biır,a • Ahn..,. cesa k__. ıd• w aUfas fam ...._ ona clah• o alyı...tl falmi W..111 .... W idi ldba. B• Dd aaaJJlw 
lanın te•hit etmek hususunda ziyade 'henlm tarafı• l•ale,e bati•· tada ıı da tin ftl 1 uk '* __..ı ...._ ...-rdllderl tüanlt te 
mtlldm adımlar atmlf bufwwyor- llllJU. bir maalltm -*'•rl Mili •• lllld edl dlf ülD .ı ldlT PUuiatl h 
rat. 0 laalde iki memleket ara- Hallaatan anlattım: - Mektepten 1-adL lerle ok1110r. ft JDie balamk Mr 
amdaki llyaıt hudut kalkacak çmyorum. bu••• aonra .. olaalı· Y1H ,.nı.. le diler auantınt lllderbd 
olana, iki memleketin tam ma, • ,_,..., ... ..._, delili& Bel· aa,an 1ıı9 ••-- Ddbw • ,.._ c!ffwdaa Ne ..., .... , ..... 
bir~ bir emrivaki olabile- ki adece ...,._,n mıpn...da mcir ._ - ...._ ,aba ....... , • dldmt t.uütlar llelleSl .. illtJ 

ç'llftll&rı il• ,.ıaaut ta.lan arumda beel'f ol& ı. mit 
cekm. Yala.az Amapadaki tet•· vıuovacajım. Her Mlu hqiin We- Artlt -w- '--tı .....,_ Nf. ~ RüPrateD llaf Ureler 
itia baaa milliyim olmua klficlir. ;.~tefekkür emek ••ut&. Söl.,-.an ıı u.t1aaii;.;'-Mr_, dla~ lerlml ..... bu kablldea dl 
Soa slD)erd. Amapacla beyecaa Bey derhal anladı. Ve : - GU~i- nottuma plaiftla. Bu aot."Wa to- tf1e ecterek iade etmlttf. 
tevlit edu Ye bU ald clediko· rinin- Dedi Bu miltal• beUd ..,,... euklat deneeilld• ptqeı ft .-nr Deınek o...,_. ld lap edene 
d11lan Mbebi.yet Yeren mea'ele idL i"akat ~ halel ftl1aedl. ._,..._ ........_ o •-• D •-• llllclıl.tlar panp. 
budur. dairu onun yanına aittim. Mutattan dar parama pek +m betle teıtlrkt ........_ a.,llatl 

Eau itibarile bu cereyum mil· fazla bir rwn17etl• elini lptlm " lh edJ.J.mba ..ı.t MDl-t ..... lmlttea 111.,• &111& lııapt& da tecrilbe 
zar edUmit ktisik natQau Irat etim. ~ DK ~ Ilı&- dtlHdfa hmlrcı. Wr rllaltl 

maailiDi A~ Ye Amerikada da Mabat huıl olda. artık hqatımda ıU blmıF• fabt ba aalta4a lüdea kate ..._etmek fikri ..... ba 
pllyoruz. SU,Un ilvilterecle iatikWb'et kau0 m11 elmak itmina, ıtlmli7n bir pm bt...O. 19tfam11 pi ... o14a. 
illpvaterluk eca• _..ımda nı d1Q'dum. faka*- • ı...t ,.,ıu.da 191"11U11k: - Ne..,. Çoeakl11t fetrNIDI 'MtlnBlf 
..... ittillada yapmak ... .._ Yine o ala laa,aba hakikati lllıtfn llMc-bla " DU1l pclea' 1•T De- dm. MI* a-fllk den_... 
tllte lmıfttlumektedir. Soma bir Jalll'Ukla siiJilne Y11rh "M.istih· mjpL o1looflfma l'üat h• .. ,HJ8 
Amerilwla mlttelııit bik6metler za ile dolu bir baade içillcle: - l"a Hiç hayalpenat dtll•d••. ~ le Wr ...... n.11' telNmle 

paraı Ona ne yapacakam? DedL cet 70lan ne mflfktU. ne •tls'i$ ol- !--. taa •nui1• ~m.r: 
d..aeti a,ai -lc•dt btllip et· Kitaplarıma almak ve nlaiplerle v• daim lalf Wr tuafau •'-tı- ...uulen •• ftklt ta•••• 
melde ve &Otun Amerika dev- da etmek tlaere JIUlkW. abaittfm. "71a._ ı.&r Ttibt ne muttali lelim. iv; 'batta Jal1l 1naıln b 
letleri aramda ,clmıllk itt'-11 Se.J ,.r muallimler ~eh lkUi ba• Derbl bnr Yerdi•: BekJem& te anıt p1lk delilim'-
dalda ıetirme;e çahtm•kt•dır. daima d•tw takantt ederlerdi. Dua T....,._. wbm ola•k Olllana ih midir!.. --~ o..., RU. Jarclaa biri, Plyer Vwl Jiae 1Mt 8lek •••·a.ımae • ...._ ı..t .-.. s.Ut.,,,,, U.-:. 

Bican Elendi ve rüfekası : Berberlerin yarım tatili ... 

eldutmm Ye A ... t.ry ... , ... 
maahedelerile ~= ohman 
illlilrlllile ıene t-lar ...... , Bicaa Bf. - R111T9la Maruf B. yobal - Hayır birader bir bakıyonua. hal hd saat •ma Mrden Kr lJt, bir bl Bu banlcla l»lr pa=::: 
olmadaiı aokta11 tlzerinde ..... ... de lmlde kapılıp Ankara yolunu va. sünlilk, ıtlnetlik. yamet... to tapyol'1Ull: Raft lk ...... 

>•11 tatQoraat 1 · ıaı-a t!tprlal atım 



5 -VAKiT 29 MART 1931 

1 M kıl Şey ıer 1 f F 1 K i R H A Y A T 1 1 Dünyada OJan Biten era 

Aırterikada işsizler 8 milyona vardı Sadri ~:~~ftt~re::::at~::· etra-
• 1 Ya.can : Apiullah Bat. Alay alay açlar oümayış yapıyor ar _ ı _ söylemek gibi bir an~nizm !~arif • h• d b ğ rla r Geçenlerde, Ankara hukuk mektebi yanlışlığı) ndan başka bır şey degıldir. Ve kapıtalistler aley ın e a ınyo profesörlerinden Sadri Maksud~ B~- Va: _Nu B~~ ~~ta ~ür~le:~~~ dil 

. • Jin (Tfirk dili için) atlı çok mühım hır mes'elesının bugunku vazıyetını ogren 
Am 'k d · izJ"k 1 • d"sel sıruına girmiftir. SOi· penerler, bu propagandayı ılerı eseri çıkınıttL Dil yenilenmesi mes'e- mek istiyorlarsa, iyi bilsinler ki orada 

IOn en a a 
1~ 1

• me~e esı 1 
• er tarafmdan tertip olunan sürmektedirler. lesine dair pek mühim esaslara ilişen ve ki türk dili bugün tam bir dağılma ,.e 

• .d~rece hazın bır vazıyete. yalıstler • ferde "Bit gibi B • "b . 2 de tekrar birçok şayanı dikkat fikirler ileri sil- bozulma devri yaşamaktadır. Binaen;L 
ıırmlfbr. En son statistiklere bu nilda>J:.'r aleyhinde" bağı• ~ ıti ... ~r. ıle 1,93 .. h _ ren bu kitabın intişarı münasebetile leyh (ikinci bir türk yazı di1i) ne dair 
IÖre Amerikada işsizler sekiz sermaye _ar I kt d Yapılan ~a~ızetb~ı?ın vaz ı, çok ıup ~ muhtelif gazetelerde 4 • 5 tane maka- söz söylemek için azimet noktası (Ka 
ırıilyona yüselmiştir. rup çagm ~a ~-ır.d l 'b" lıdır. Reısıcümhur (Hove~). resı- le yazıldı ise de, bu makalelerin hiçbi zanın merkezliği)gibi tarihe karışan bir 

İfsizleıin bu mütbi ekfına bütün yar~ım.ar, k 
1~ 8

: 
8 ~k 1 

kara geldiği zaman ke~dısınden rinde kitabı~ içine girilmemiş, yalnız hadise değil, bugün ~aşanan şu (dağıl 
yOk l J . A 'k 1 ~ t kalıyor. Şımdıye da ar . h-~rı,.a içtimai bir lider vazifesı beklen- onun c;evresınden dolaşılmış ve (dola- ma ve bozulma) hadısesi olmalıdır .. 
r se me ~n merı anın ~r a- tarihinde bu ka ar mUt ış ır miyordu. Buna tağmen kendisi yısile) bir takım ffkfrler söylenmiş ve Şunu da söyleme1iyim ki oralarda 
ahnda, elim manzaralar vucuda buhrana tesadüf olunmamıfh. h' b' h'l , 1 1 d w asıl mes'eleye pek te a1Akalı olmıyan hükümferma olan bu (dil inhilali) ne 

aat' • • A 'k Şa k n . k. t' • h f d ıç ır veç ı e mes u o ma ıgı . . . 
•"' ırmıttır. merı anın r 1 

- Halk siı une ını mu a aza a "k t dt b h d f •• 1 şeylerden bahseddmıştır. Ben bugün- karşı bir aksülamel olarak, gerek Tür 
da, Grbında, Şimalinde ve Ce- d~vam ediyor. Amerika ticareti 

1 1 ~a . u ran ° ayıs.ı e 1;.~ lük bu (tenkit) makalelerinden ikisini kistanm içinde, gerek taşrada siyaı;.i 
nubunda gerek zirai gerek sınai tabii halinden yüzde on beş, ~~zıyetı ç?k parlak .tasvır e 1 bahis mevzuu edecetfm. (l)(akşa~) da muhacirler arasında umumi bir orta 
•abalarda buhran bütün şiddet yüzde yirmi geri olduğu halde gınden müvaheze edıyor. Va • NQ Beyin yazısı ve (2). (Cumhu- Türk dili yaratmak cereyanı baş göster 
ve deL- t'l .. ' rpmaktadır. Amerika yene ticaret itibarile 1932 ye kadar Amerikada riyet) te Yusuf Osman Beyııı makale- mektedir. Bu cereyanm taraftarlan or 

U9e ı e goze ça · · · B 1 1 v· Nô dan ta T'" ki d · d"k" .. d 
Nevyorkta binlerce genç adam en ileri memleket bulunuyor. iktisadi vaziyet salAh kesbettığı sı. ~ş •:a ım Sa .M ks di Be. . tılur kter alrasınb' aı· ~~m (ı dı gbiund"lel ya) 

f f I • d b' fi • Amerika gazeteleri işsizlik takd"rd M' t H ·ıı vaziyeti Va· NQ Bey • a u yın unıu ra ma a o an ır ıgın e e ı er 
la sa kahve ön enn e ır n b l la ' f 1 t' . . 1 

e . ıs er overı . d· mi bir türk yazı dili yaratmağa dair in gerçi tefessüh edeceğine Özbek, ifa 
can kahve bekliyorlar. Hayanın yOz~n~-jn f rs~ o ~ 0~~aı:u~kn ıyıleşecektır. Fakat ıktı~a 1 olan fikrini beğenmiyor. Onun fikrine zak, Kırgız, Kazan Türkleri ve Ba~ 
dondurucu derecede soğuk ol- tafsıli 1 e a~ a eıgu . - buhran devam ettiği takdırde göre, (bir tek) türkçe olamaz, olsa kırtlar için umumi ,.e müşterek bir e-
ırıasma ragw men bunlar saatlerce ~dbı~. d~men8ka balk.ı ~m~m~ye1.~le onun vaziyeti çok nazikleıecek- olsa iki tane olur, fakat bunlardan bi debi lisanın meydana geleceğine kani-
b b. ~- nik ın ır. unun ıçın ışaız ıge . C h . . .. v• ) 1 kt d' 1 0 1 k ı· ·· b ekJqiyor ve ancak ır nucan . . .. .. • tır. üm urıyet fırkaıı ona sa- rı turkçe degıl (tatarca o aca rr. . ır _er. n _arın :naa_ ı~e ~ore unun 
kahve ve bir dilim ekmekle aç· kal'fl ~übim tedbırler duş~n~l dakat giSstermekte devam et- Türk dünyası için tek bir yazı dili ılmı temelı n cografı ımkanı da var 
hfa ka elmek iıtiyorlar. ~wekte~ır. B~nlar ara&J:ı?~· ışsız- mekle beraber bu fırkanın mu• olmalı mı, yahut iki tane mi? Yoksa dır. 

"1. ~ h t afinda lıge kartı sıgorta te 1111 de en ff k l • k" kalma- birkaç tane mi? bir ırk için umumi bir Türk diline dair ciddi bir eser hali 
Ame~m • er ar. h • ileri safta bulunuy~r ve bu nokta va 

8 0 masına ım an yazı dili sadece arzularla vücude ge. kında tenkit yazmağa kalkışan Va -Nô 
açlık nDmayıılen, gllndelik a üzerinde ısrar ediliyor. yacak~r. Ur mi, yahut bunun vücude gelmesi Bey bu dile ait en basit mütearifeler~ 

ingilterede bi1"6met, ipizlere için bir yığın müsait siyasi, coğrafi, den bile haberdar değildir. Onun iddl-
yardım etmektedir. Yalnız hayır Güneş banyoları iktısadf ve içtima[ !millerin de Jiizu. asına göre vücude gelecek iki tane 
cemiyetleri bunlara ufak tefek mu var mıdır? işte bu mes'eleler üze Türk edebi dilinin .. biri (Tatarc~) o~~ 
yardıml~ da bulunuyo~ •• Haliba· rine bitmez - tükenmez münakaşalar c~ı~ Bu orta turk .~ehçele~inrn ş~m 
zırda bırçok plinlar te mm olun- yapılabilir, fakat Va • NQ Beyin bu dikı gunde Kazana mutemayil oldugu 
maktadır. Bununla beraber, umu- sahadaki bilgi hamulesile bu gibi bir na dair ~anlış nazariy.esinden ~?ğ~n 

· ti M' t Ho • 'd es· münakaşaya girişmenin imkAnı yoktur. vanlış fikırden başka hır şey degıldır. mıye e ıs er verın ı ar ı , .. k k . 1 · · ti d (t 
ademi muvaffakıyete uğrallllf Vl - Nft Bey (biltttn turanı lehçele· : u; . a~~ erını~.~ . an a:asın ak ·~ 
sayılmaktadır. Vqingtondaki ta• rin daha bugünden) ya Kazan yahut darğ ısmbmıbn mev ıJıtlnındpe çg-~vşkeil bo 

• • İstanbul merkezine mütemayil olduğu 0 u tr a ına ma m ur. ,un u 
rakkiperverler, (Hover) ın Ame- sö IU b d t'• k dti isim bazı tUrk kavimlerine yabancılar • • nu y yor ve on an ur nyasın- . • 
rıkayı tehdıt eden en bliyUk d iki ı·· J"' dilinin vücude gel ece tarafından takılan bf r ısım olup, tarih 
buhran karşısında aciz kaldığını ~i fsti~a~ ::~or. Halbuki bu iki tür ~-ve. ilimce kıyme~i Y?ktur •. Ş~ halde 
söylüyorlar Kongredeki tarakki· ı·· t ··ı k ki b' hadisedir ki Turkiye dışında, dıyelım Türkıstanda 

• u emayu ço es ır ' Ed"l h d k" T .. kl · · ·· 
bugün ortalıkta öyle bir şey yoktur. ve ıb . avzdabs!nd~l ı .. urd er ıl~ın mıuş 

D f d l k "l B .. d R d tü k d"ll 1• terek ır e e ı ı vucu e ge ırse m e ter aır 1 ı anatı ugun e usya a r ,e yazı 1 er . ~· .. 
n.ıraıift au1t1tan ... ..,.oı.uııRm"merbZe akta& Jran-eti de dıl behemehal (tatarca) degıl, (turkçe} 

No. 407 - 417, mektepaJh, fil, merkezden iaçma lVYVetlnhbm olaeak ve belki de (orta tiJrk yazı dili) 
fermadır. Son Rus fnkıllbmdan enel adını tatıyacaktır. 

Tophane, senelik kirası 120 dil ve fikir sahasmda K•zanın umum VA. Na Bey (tstanbula mütemayil) 
lira kiralamak açık arttırma orta türklere (1) tesiri ve bir derece olan lehçelerden bunJarı yazmıştır: 
8 Nisan 931 Ça11amba gOnU ye kadar merkezliği olmuş ise de, in· Osmanlı, Azeri, Özbek ve Türkmen 
saat 15 te Deftedarbkta (M-30) kılaptan sonra Türldstan için daha ge lehçeleri. V. N. Beye ilk önce şunu ha-

ni§ imkanlar açılınca, Kazanın bu tı.rı~~lım ki, (~smanh) ~bi~~ • et~ik 
Darillbedayi Tenallleri (merkezi) gevşemiş, inkılabın derinleş bır ısım değfldır. Yalnız hır sulale ile 

Talili katibeler 

Bu alqam aaat ~STIJIBUl BflEDIYESI esi) ve (sfyuet) zikzakları orta ve muayyen bir tarih devresile al!kalı 
Soll nlarda bazı m• gı"liz 21,30 da ~~ ~~ D L.. ;flrkler arasında mahatır lehçelerden oland bu ~I 

1
int Tü~fk etnik isimleri ara: 

zama Unyanm her tarafında AA9ın (edebi dil) Jer yaratmak temayülleri sm a ve ı m asnı te yeri yoktur. Tür .. lortlarının ve zenginlerinin karı- son derece ıiddetle hOkUmferma doğurmuş ve nihayet ortadaki her like türkü umumen Osmanlılıktan türJC 
'•rını ve çocuklannı servetlerin· Bal ayı oldugu" sırada miyamay sahilinde Ttirk kabilesfyçin aynca bir yeni alfabe )fiğe geçince, artık bu yanlış ismi attı-
d . . fmdan bizim tenkitçinin haberi yok mu tıı mahrum ederek paralarını 1 1 giinet banyolan yapılıyor. Bu tatbik edılerek bu temayQllerin fnkfta· dur, acaba? 
bir takım kAtiplerine veya dakti• komedi 3 perde fını kuvvetlendirecek mecralar açılmıı ... 
J lfl ( sene günet banyosu için yepyeni tır. Filvaki orta Türkler arasında dil En gullinç nokta, tenkitçinin Özbek: 0larına bıraktıktan görülmekte· Nakleden: bir tarz kabul olunmuştur. Ka- sahasında ;skiden bir merkez 01 ...... lehçesini (İstanbula mütemayil) lehçe-
dir G b' 'J ~ ı . uw ii · .. 
lca · eçenlerde ır mbı .Ylhoner, ı. Galip 11111111 dmlar bütün sırtlarını ve göğüsle- o merkez artık ortadan kalkmrıtır ve ;~r;.~1 o~:kz 

1 
ır;.resı. a.rasın: g~~~e~ 

k rısını ve çocuklarını, ı usa rini açık tutan elbiseler giyiyor onun yerine yeni bir merkez de var- '. e çesının ° ur 
lltııını b,.• parasız bırakmıfb. k K d lığa gelmiş değildir. Bugtinkti dilde bir lehçelerınden ve Kıpçak ztimresfnden 

b k -ı: b life hergün saat 13 ten itibaren açıktır ve gUneşe karşı çı ıyor. 8 ın- k Türk leh terinin Kazan merke o!~ası türk lisaniyat~nın bir ~ütearif_e 
'f a bir İngiliz zengini, ütOn Altı yqından •şalı olan (ocuklar lar bu tllneş ban}'.olarından sıh- :i:e mUtemayii olduğunu söylemek sıdı.r. De~ek muharrırin kendı nazan• 

ke~elini büsbütün yabancı bir tiyatroya kabul edilmez batça çok müstefit olmaktadırlar. (Rusyada bugün Kerenskhıin hükQ- n;1~e g;~; ~~ lelhçe elbette (l~~zan~ 
• •na terketmişti. Piyango müdürlüğünden: Resmini dercettiğimiz Mis (Markot met başında bulandafunu) yahut (Rus m r ~~ 

8 
Me çeder a~da ~o:tebr; 

8:-1, l f t eden Nil • b"I 4000 81 ) N k f , . k . . p •--bur" oldu•uno me ıy ı. • aksu i B. ın esenn r l>i, :""". ~ gün eve ve a . munesı veç ı e adet arum evyor un maru san - .> a mer ezınm e"'... • • günde okuyup bitirdiğini iddia eden 
111..:•ız b · lort Vılten· defter tabettirilecegı" 'nden taba tk:ı ı d d VA N b 51.1 angerı a ctr arın an ır. (1) Orta Tllrlderd~n makaat, Radol ;ıı. •• Tu ~e~w.T~rk. lehçelerinin nasıl 
~ bir milyon lirayı kAtibi, res· talip olacaklann pey akçeleri ile fun Türk lehçelerini tt111niline göre, tasnıf edıldıgını hıç olmama oradan 
h""' kovduğumuz Mis (Posley) e birlikte 30-3-931 pazartesi saat müteşekkil tayyare mübayaat Özbek, Kazak, Kırgız, Kazanlılar, Baı iitremniş olmalrydr. Çtinkif orada 
ltaktnı~tır 15 te pİvanJro mUdOr)üifinde komisvonuna müracaatları. kırllar Nogaylar ııe ıairedir. (Türk dil ve lehçelerinin ilml tasnif 

...... ._~---!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!~~~~~~~~~=~9!~~~~mı:9n~~;;~-~!!!!!!!İı!~~!!!!~~~~~·~~-~~~~!ll~~- tecrübeleri) denf1en bir fasıl vardır. 
~. .!._etrika numarası: 94 takip etmek lazı~gelse ... ~~!erimi ateşe boynu görünüyor. Bız şu odada berabe • yım. Delki de maksadım sana bunJann (125 • 135 S. ler) yoksa 495 sahifeliJC 
~a.rı "G _ ırf" tutuyorum. Ateıın okşayışı ne hoş! riz. .. Gece oluyor. Saatler rakkasları- ne kadar garip olduğunu söylemektir.,, bir kitabı bir günde okumak anlama· 

l!rı1r. ~ cepbeıinde .. ,, mue 
1 1 

Uzun müddet böyle duruyorum. Kar nın kavsi ile zamanı aşındırıvorlar. J)ı Fakat kadının omuzlarına dokun- dan okumak demek midir? 
aria Remargue şımd& Luiz Vesling bir tahta koltuğa şarda fırtına hüküm sürüyo~. Ben ise duğum zaman beni bir heyecan kaplı· Doğrusu Vi • N6 Bey bu işin acemi 

oturmuş. Pazar ~ıdır. Ondan baş Tevrattaki tasvir edilen çocuklar gibi yor. tçtmde yakın bir mevcudfye- sidir. Acemi tenkitçinin bu gibi gaflar 
ka ziyaret ed.ecek kımse Y0k:- ~illi btr sormak isterdim: 'Allahım ! ne yapmalı tin ıuuru var. Ve hatta bir savlet e- yapmasına elbet te hayret edilemez. 
vaftiz merasımine .davet edılmış, yal- yız!,, Evin etrafında huşunetli sağa- meli uyanıyor. Fakat ümitsiz bir e- (V. B.) bu sahada acemiliğini bundan 
ruz kalmafa hevesım yoktu. Buraya naklar biribirin! takip ediyor. İçimi mel... İçim titriyor daha sonra elle- evvel (H. Zübeyr) Beyin (9 ötkünç) 
geldim. . .. .. garip bir endişe kaplıyor ve ayni za. rim, dudaklanm titremeie başlıyor. atlı eserini tenkit ederken de bir defn 

EJlerimi kızgın mika onunde oyna. manda ebedi sual dimağımda tekerrür Gözlerimi kapıyorum. Liviz Veslfng göstermiştir. Asıl hayret edilecek bir 
tıyorum. Kızıl ziya sıkı~tırdığım ~r- ediyor: "Neye yarar ki .. ,, insanı asıl aJ~ak sada ile soruyor: şey varsa o da gazetenin, ciddt ve mü 
maklanm arasından geçıyor. S~~kı hu mahveden kendi şahsi düşünceleridir. - Ne kadar titriyorsun! him eserler hakkında fikir yazmağı bu 
eller benim değil o .. şeffaf cısı~lere 'Sen şurada karşımda oturmuşsun,. Ve bir saniye mUddetçe dudakları· kabil acemi (kitabiyatçı) ya viik1et. 
aitmişler gibi gözükuyor •. EJJeri?'ı ge- başka bir mahltik, başka bir hayat· nı dudaklarıma dokunduruyor. O va- mesidir. · 
rip kapatıyorum. Fakat bırdenbıre on sın... Aşkın olanca kuvveti ile bile 8e kit artık kendime hakim olamıyorum.( (Devamı yarın) 
1 bana meçhul bir boğaza sanlan ~- nin şahsiyetine hultil edemem. Aşk ııe Her tarafımda bir pleyan hami olu·ı 

O c arr ençeler gibi gözüküyor. O \·akıt dir ki derinliğini göstermek için uçru- yor. İçimde gizil olan bütün hisler BEYNELMiLEL BACAK ÖLÇÜSO'. 
a.rı ~~ ~ ~irden yanıma düşüyor. ma düşen bir meş'ale değil mi?.. beni sarsarak yere atıyor. Artık (ka- Dil b k 
tı.c1';' bir revna . . 1 ısı ·iradi fazlala§tı• Pencereni~ "Omuzlarının üzerine iğiliyorun1. dın) ı unutayoram. Yalnız bir dfitün.f n aca müsabakası ya· 
"1)' •11 loku d kla ışıldıyor. Çay ıbn Zulmet ş 

1 
·msiyah gölgeler hah Onların ahenkli hatları beni cezbedi- cem var. Bir muhabbet, bir mevcudi-1 zııında neı,redilen beynelmilel 

ta,;.r' \'e Yat UYor. Dışarda fırtına önünde ağaç ~.1' :~ dal bariz bir suret- yor. Fakat hissettiğiın ne sevinç ne de yet... Yüzümü elbisesinin büklümleri ölçiide bilek kalınlığı yanlışlıkla 
~-- et 

11ı.tl)art 0:ur sağanakla yağıyor. ni al.~•:. ~.er kuç ' arzudur. tçimde nihayetsiz bir yeis arasına sakhyorum. Bir taraftan ke- (22) santim yuılacağına (2) 
"'" llcikacta Uzlanmı silkiyorum. te gozükuyor ... k it ğunda otur11tuş- vardır. Bu yeis bir elem değil bir yanık keJiyorum. Ağzımdan soıısuz ibareler santim yazılmııtır keyfiyeti tashilı 

tldclıtı aır'raınrnı terkedip yağmu Luiz \'eslinr .0
1 

° .. 1,ededir. Yalnız lık hiç ... Ellerim düşerken uzaklarda· (Bitmedi) ' ederi:ı. 
•nda çamurlu bir yolu tur. Yüzü tamamı e ro 
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Yürürken ,...._ '1 Havat ve tehlike ! 
J 

Kadın-Ahçı ka<lın '"ben artık burada 
durmam, bu sabah beyfendi bana tele 
fonda söylemediği ağır ldkırdı bırlk

madı,, diyor. 
Erkek - A. telefondaki ahçı mı imiş. 

Ben sensin zannetmi~tim. 

·Giremezlerse ... 
Ankaradan kalkan trenler, 

rnüddetler..ni bitiren meb'usları, 
Ankaraya varan trenler de önü
müzdeki devrede meb'us olmak 
ümidini besliyen gönüllü namzet
leri taııyormuş. Bu gönüllülerden 
çoğunun yüzü gülecek mi, gül
miyecek mi orasını 21 Nisandan 
evvel kestirmek zor. Fakat An
kara otelcilerinin yüzünü güldür· 
dükleri şüphesiz. 

Fırkadan namzetlik istiyenler
den bir kısmı meb'us olacak, 
bu kısmı olmayacak. 

- Otomobiliniz pek fena sesler çı
karıyor her zaman böyİe ses çıkarır 
mı? 

- Hayır efendim, yalnıı hareket ha 
linde iken çıkarır ... 

On birin garabeti 
At yarışlarını seyreden iki kişi ara

larında konuşuyorlardı: 

- Bu yarışlarda baıan gayet garip 
hadiseler olur, insan fena halde şaşı
rır. 

- EYet, geçen sene benim başıma bit 
hal geldi. Senenin on birinci ayının on 

birinci günü idi. On bir numarah bir 
apartrmanın on birinci dairesinde otu
ruyordum. Yarışa geldim. On bir nu 
maralr hayvan için bir bahsi müşterek 
bileti aldım.,, 

- Sonra ... hayvan kazandı mı? 
- Ne gezer, birader, münasebetsiz 

on birinci gelmez mi? 

Gece bekçisi 
- Aman yarabbi ne yapayım, bi

zim çocuk gece uykusunda ayağa kal
kıyor odaları geziyor, sokağa çıkı· 
yor .. 

- Gece bekçisi yazdır, hem 
hem dolaşır, hem de ayh!< alır ..• 

İtibar 

uyur. 

- Sizin tavsiye ettiğiniz doktoru gi 
dip gördüm. 

- Benim tarafımdan gönderildiğ,. 
nizi söylediniz mi? 

- Evet! 
- Onun üzerine ne yaptı? 
- Vizite parasını muayeneden e\"-

vel aldı.. · 

Güçlü kuvvetli ! 

İntihaptan evel 
Gök çevirdi boraya 
Balık vurdu karayc 
Namzetliği umanlar 
Göçüyor Ankaraya. 

Namzetlik olmaz sözle, 
işler yürüyor özle, 
Ağaoğlu Ahmet Bey, 
Bakma bize yan gözle. 

Karagözle Akbaba 
Olacak mı acaba? 
Uç yüz elli liraya. 
"1eb'usluk pek te caba-

Büirim bizim fırka 
Yapmaz öyle pek ıako 
lsmail Müştak Beye 
!Vedir bu politika? 

Ercümencll seçmeli, 
O da bezme geçmeli, 
Meb'usluk şerbetinden, 
Filcan fiJ,can içmeli. 

Enis Behiç pehlivan 
Meclise girsin aman; 
Bunca yıldır yeti§ir 
Kaldığı böyle yayan. 

Çuvaldız yazar yazı, 
Okur onların an, 
Bu yıl artık değişsin. 
C el<il Nuri yıl mazı. 

Çuvaldız 

ı\1eşhur avcı 

Geçen gün bunlardan bahse· 
diyorduk. Bir arkadaş dedi ki: 

İhtiyar madam, daima avcılıkta 
mahir olduğunu söyliyerek öğünen bir 
dostunun ziy;aretini kabul ediyordu. 

Mevsim sonu münasebe~ile evde bü- 5akok k .. ..--ı-- ..,!-n~ .,,•-- - ı,.,~~ .. + .. 
yuk k~emı~!•k. y.a~ı ıyor, bUtun eş;tanın halikle ona koşup: 
yerlerı degıştırılıyordu. Tam bu sıra- _ Aman dostum, dedi, sizi büyük 

- Girebilecek olanlara müba
rek olsun. Fakat giremiyenlerin 
atlannı anarken " sözüm meclis
ten difan,, demek lazım gelecek. 

da gelen evin erkeği kansına: bir sabırsızlıkla bekliyordum. 

1'°"'" j_q,u -----·- ----
Bir hediye 

-Hanım, dedi, bugün dostlarım

dan birisini öğle yemeğine getirdim .... 
Kadmda surat iki karış oldu. Bir· 

denbire gürledi: 
- Ortalık bu halde iken ben ona na· 

sıl, ikram edeyim? Sana kırk defa böy 

'Koca - Karıcığım, bugün senin do le zamanlarda arkana misafir takım 
fumunun yıl dönümü olduğu için sana eve gelme? Demedim miydi? 
bu güzel inci gerdanlığı aldım ,getir- Bu esnada misafir de odaya girmiş 
dim. bulunuyordu. Fakat evin, kılbıyık o-

Kan - Ben sana kaç defa söyle- lan erkeği onun farkında olmıyarak 
dim. Ben otomobil istiyordum. Sen karısına şu cevabı verdi : 
tutmuş, başka bir şey almışsın. - Hanımcığım, adam güçlü, kuvnt-

Koca - Ne yapayım kancığrm, bir lidir. Kanepelerin, piyanonun ve ma
~ok yer dolaştım, otomobilin sahtesini saların kaldınlmasında işe yarar. 

bulamadım. Vatana hizmet ! 

- Hayrola? 
- Sizin avcılığınız meşhurdur. De-

mindenberi piyanonun arkasına bir fa. 
re kaçtı yakahyaınadım. Bunu tuıs:ı 

tutsa o tutar dedim .... 

Hindistan cevizi ve 
lskoçyalı 

Bir ciyette birçok kimseler toplan
mışlar. Havadan, sudan bahsediliyor, 
şakalaşıp gülüşüyorlardı. Bir aralık 
şakacı adamlardan birisi ortaya şöy
le garip bir sual fırlattı: 

- Bir Hindistan çevizi ile bir lskoç 
ya arasında ne fark var bilir misiniz? 

Buna hiç kimsenin cebap veremedi
ğini gören şakacı sualinin cevabmı 
vermeğe kastederek söze başladı: 

Sişman ve zayif Kışın son günleri gelmiş, bahar yak- - Bir Hindistan çevizinden içecek 
• "'> • • laşmıştı. Her mevsimin başında o mev bir şey akar bilir misiniz? Fakat bir .. 

Bır şıman adamla hır cılız adam ! B d d tu 1 d b' · • , . . .. . sime muvafık bir sual bulup okuyucu- u esna a ora a o ran ar an ırı-
bır. mesele tizerınde munakaşa edıyor larına sormak itiyadında bulunan bir si: 
Jardı. Sonunda bahsi şahsi) ata, ağlz mecmuada şu sual çıktı: - Den Iskoçyalıyım, dedi bir şey 
kavgasına döktüler. "tik bahar şairleri en ziyade ne SU· içmek ister ~iniz? 

Şişman adam dedi ki: retle vatanlarına müfit olurlar?" Adamcagız ~an mahçup, yarı mem· 

t b k bi k · nun cevap verdı: - Şu sura ına a r ere 1 Senı Okuyuculardan birçok cevaplar gE-1 E t h h ı 
.. . h t k tl k 1' • . - ve , ay ay 

gorenın a ırına ı ı ge ır. mişti. Fakat ıçlennde en enteresan I k 1 .. devam ett• . • . . s oçya ı soıe ı: 
Zalf hemen cevap ' erdl · olanı şu ıdı: _ Oyle ise bir Hindistan çevizi alı-
- Sana da bakan o lığa senin se - llk baharda hiç bir şiir yazma- nız tavsiye ederim. 

hep olduğunu hemen anlar! mak suretile.- Ecdada hürmet 

Meşhur avcılardan bir tanesi nane 
moUalardan birisine başından geçen 
müthiş bir vak'ayı anlattıktan sonra 
sözünü şöyle tamamladı: 

- Birakç defa başımdan buna ben
zer hadiseler geçti. Kaç defa az kaldı 
aslanlar kaplanlar tarafından parça
lanıyordum. Fakat bu maceraları ge
çirdiğime müteessir değilim, memnu· 
num. Çünkü hayatta hazan böyle teh
likeler atJatılmazsa insan yaşadığmın 
tam zevkine varamaz. 

Beriki ce\•ap verdi: 
- Evet, öyledir. Bendeniz de ha

zan havanın yağmasına ihtimal olma
sına rağmen evden şemşiyesiz çıkarım. 

Çocuğun cevabı 
Karın fazlaca yağdığı bir günde 

- Kapı bitişik komşum herkese "e
vimin yanında bir sersem oturuyor., 
diyormus, ne yapayım? 

- Evini de~şrir. 

küçük Macit kendi evlerinin önündeki ? 
karları kürekledikten sonra kapı biti- Elinizi öpebi!ir miyim 
şile komşunun kapısı önündeki karları Delikanlının birisi pek eski bir tart 
da kürekledi. Bu esnada komşunun da kıza sordu: 
kakprsı açıldı ve ev sahibi kadın çrka- - Sevgilim, elinizi öpmeme müsa# 
rak Macide yaptığı bu hizmetten dola- de eder misiniz~ Genç kız tamanıil' 
yı beş kuruş uzattı. Çocuk elini uzat- asrt gibi. Şu cevabı verdi: 
madı ve sesini çıkarmadı. Bunun uze- - Hay hay, fakat dikkat et cigara' 
rine komşu kadın: burnunu yakmasın! 

- Baban öyle sözler söylemekliği
mi tenbih etti. Ferasetli şapkacı 

Kadın (şapkacı dükk!nında bir~ 
şapkaları muayene ettikten sonra) " 

Adamın birini otomobil çiğnemiş- Bana fazla şık olmıyan, sade, basit 
tir. Adamcağız güç halle ayağa kalk- zarif bir şapka lazım. 
tıktan sonra koluna girmiş olan şoför Dükkancı - Ha anladım ef end1' 

Taksitle olmaz 1 

- Aman efendim, diye rica ediyor· kocanızla sokağa çıktığınız zaman İ 
du. Bir kazadır oldu, beni sakın şika- yeceğiniz bir şapka istiyorsunuz. 
yet etmeyiniz. Arzu ederseniz sizi yüz • • 
lira tazminat da veririm. Şimdi on li- Cesaretını kaybetme 
rasını takdir .. ede~. Geri kalanını da Yaptığı bir eseri fevkallde bJi~ 
peyderpey gondenrım. nen bir ressam, levhasının karşı 

Çiğnenen adam şoförün yüzüne bak geçmiş bakıyordu. Ressam, kendi 
tı: tutamıyarak şevk ve neş'e ile: 

- Fakat, dedi, sen beni dört beş - Yarabbi, dedi, ben bundan d 
1 11 •...,. • .A • 9 ,..a .. ol ea1r ..,.ıı .. nde ft'o+f,,.AWI0.9" f '°" ·~·'-'"- ··---- tiremem 

Tütün kokusu Müna~~it arkasını okşadı: tJı, 
- Artık o kızla nişanımı bozmağa - Azızım, dedi, gel bu kadar c 

kakrar verdim. Sebebi de şu. Geçen retini kaybetme de çalış! 
gün kendisini öptüğüm zaman ağzı tü- ~tükemmel koca 
tün kokuyordu. .. ..ı 

. . . - Benim kocam dunyadaki ko~ 
_ Demek ki cıgara ıçen kadınlar- ük lid" 

1 
nn en m emme ır. 

dan hoşlanmazsın. . _Neden bu hükmü veriyorsun1_ı 
- Hayır mesele o değıl... Bu kız _ Ben cigara dumanından nel': 

asla cigara kullanmaz da? ederim. Onun· için her akşam ciga 

Zema ne çocuğu t nı içmek için kocam kIUbe giderı 

Küçük Necdet hastaneye gitmişti. Nikbin değil ! 
lki günden beri orada yatan annesi Eve geç gelen zevce - Geç kal 
bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. kocacığım. Her halde beıti kayb01 
Hasta bakıcı Necdeti görünce: sanmışsındır. 

- Gel, dedi, leyleğin getirdiği kü- Kocası - Hayır kanctğım, bili 
çük bebeği sana göstereyim. ki ben o kadar nikbin değillmdtrl 

Necdet, suratını buruşturarak ce
vap verdi: 

- Bebek şimdi dursun, bana asıl 
onu getiren leyleği göster! 

Neden çizilmiş ? 
Büyük anne, torunu Naciyeye sor· 

du: 
- Kızım yüzün çizilmiş, tırmalandı 

mı ne oldu? Şu cevabı aldı: 
- Büyük anneciğim, dün akşam 

bizim şirkette bir arkadaşıma allaha 
ısmarladık diyordum; kulağının arka
sında kalem varmış göremedi mde .... 

itiraf ... 

Birinci istintak ~ 

Küçük Nejat okuduğu kitaplarda 
geçen "ecdat,, kelimesini nne den1ek 
olduğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. 
Nihayet bir akşam, yemekten sonra 
babasına sordu: 

Beynelmilel lisan 
Prag profesörlerinden birisi İngiliz 

cenin günün birinde beynelmilel lisan 
olacağını iddia etmiş. İngilizler, Ame
rikalıların lngiliz imla ve telaffuzun
da yaptıkları değiştirmelere içerler
ler. Bu itibar ile Proğlı profesörün 
bu sözünden bahseden bir İngiliz mi
zahçısı diyor ki: 

Müstantik (maznuna) - Bu an•lı" 
tanıyor musun? 

Maznun - Hayır e[endim. 

rs 

1 ·~ 
Kadın [kocasına] - Bana bak, aruk bu vazolara ci~ara külü sillcmtkttn 

vaz gec. bunları toplayıncıya kadar basıma hal geldi. 

- Baba, ecdat ne demektir? 
Babası f\elimeyi çocuğun anlıya bi

leceği bir dille anlatabilmek için: 
- Yavrum, dedi, bak şimdi ben, bü

yük baban biz senin ecdadınız. 
Çocuk bu cevabı aldıktan sonra hay 

retle şu suali sordu: 
- O halde niçin bize ecdada 

met tavsiye ediyorlar? 

Çünkü bekarım 

hür-

- Bana evde.ki işlerimde hiçbir ka 
dın karışmaz. 

- Rana da öyle. .. 
- Ya ... ? 
- Evet çünkü beklrım 1 

"Her halde bu beynelmilel Jisanı 
en sonra Amerika kabul edecektir.,, 

Hayatı bilmiyen müellif! 
- Bu piyesi nasıl buldunuz? 
- Güzel yerleri yok değil; fakat 

müellif hayatı bilmiyor. 
- Nereden anladm? 
- Azizim birinci perdede bir hiz· 

metçi vardı. İki sene sonra geçen ikin
ci perdede de baktık yine aynj hizmet· 
cJ .•• Buna. imkin mı var?. 

q 
4°??.,x:.. ~ 

-~ 
l 

ikinci istintak '9~ 
nı,·ot' 

Mustantik - Bu an ahta" ta · 

ron? ~ 
Maznun - Evet efendiın! t idJ"' 

'ha~·e Mbstantik - Demek nı ı 

? ,.•"'~ ediyorsun ,.11·· 
Maznun - Evet tanıyornnı• .. , 

dün gene ılz göstermiştınız~· 



lilllJMllllM~~N:;.M .. ,.. Ü
... Wr ._..Ur. Bea Tirkln; her 

UNIM llARJCINDB JU.SSA& Tlrk slbi i?ö!f ~lr • ._ olmala 'er 
VI: 1U :AtcJ BiR ADA.İt OJ,. ,.,t ~ eflfr.illa. Ta eHldenhri ba-

IÖQI AJtZU g~ -...JarmmJ kar.udıiı .mühim cenkler ve 
_, 

1 
m11ftffa.Jo1etler hep azim irade l&J'• ..!m'N:. ;!'~: a· sinde ohopar. Saniyen TUrkler ~ 

.... •e~~ Jaau ia eod• su ve hayatci4'1rJer. Eski ~-.dan 
ff • n• bu ana kadar yeti,.n bUyiik ftlfrleri 

.-ı olarak el1ll1eblllrim. 
GWerdlkleri 1flkM. fflaa 8"7etdn

de bu11 yalnız ben ~I; herkes ta• 
cUk •tmüttir~ ÖJI• .. nediyoram ki ha
yal ft ••-17at J'ekdJierinla mtitem
.ı.ıdfr. Blueaalv• hayali nefsinde 
tecelU eUiı.ea vq* tıyaett,a hayalci • 
lan bir ..... •ahakkalrt baaaatır. ı. 
rad'* •er haa,rl ~ Jtte •uftffa.k 
olaamJYMl81t IJedilüdir. BM iç şeyin 

luaaluda •'1'1 ayn laldpf edebil~ 
jfal ~ .. aetm1Yorua. AJpl PJ'a at 
randa IÜlfBP lnsular &1Jti ••lli ta· 
kip etmek meeburi)'etind dirler, 

Y alnı• .. va, ki herkesteki byaJ. 
dllk h&11Ulyet ve irade bir olamaz; 
Madeld irade ne bir baiJraarnmld mti
... delftdff. Ya oaiiiiki ven benimki 
dalla fazladır. Netice ıtib&r'iıe 6erkea 
te bu fi~ haslet mevcut olmakla bera. 
her ayni surette inifşaf edeme:ı; ZJl.D
nındayrm. 

ANKETi 
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Geçen Haftaki Bilmecemiz 1 1 Memlekette Vakıt 1 
Ada pazarında 

yapılan işler 

.................. . ' ,,, ~· ~· ·;,/I:; ~~- .. ,.,~ .. ._, (. : '· t'. ' :- , ' 

Cençlik sayıt an1ızda geçen haftaki bilnıecemizi 
halleden ve n1üküf at kazananlar 

Nasıl adamsınız ? 
Grafoloji mütebassısımız cevap veriyor 

Geçen haftaki hilmecemizin sureti Ahmet Vasıf Bey, 12 - Vefa orta mek- lf•ymakam bir takdirname 
halli şudur: tebinden 634 llhami Bey, 13 - Galatıt· ile t.ttl.ttt edild• 

BlR .KIYME'fLl KlTAP saray lisesinden 629 Etem Bey, 14 -· 
KAZANAN ÇemberUtaş orta mektebinden 149 Ce· 

Istanbul Mahmut ~e,•ket Pa~a mek- lal Bey, 1:> - Erkek Ameli hayattap 
tebinden Muharrem Bey. 229 lsmail Bey, 16 - Eyüp orta mek-

BIRER ABONE KAZANANLAR tebinden 135 Cemal Avni Bey, 17 -
1 - Vefa Molla Hasan mahal1esi1!'fo·keci Mersin Nakliyat evinde Edip 

Manav sokak numara :; Kaptanzade Bey, l~ - Senbönoadan Ferit Salih 
1\1itat B, 2 - 8irb.eci l{öprülü han mc- Bey, 19 - Pendikte No. 6 Salahattin 
murlanndan Cemile Mustafa H, 3 - Bey, 20 - İstanbul erkek muallimden 
Ticaret mektebinden 791 AtiJa Nuri 113 Şevki Bey, 21 - Galatasarayda;ı , ./ 
Bey, 4 _ Ortaköy Gazinopalasta Lütfü 496 Süreyya Tevfik Bey, 22 - Ali ti· 129 _ Asabi karakteriniz var. 
Bty. . caretten 896 Bürhanettin Recep Bey, Biraz mütereddit ve müvesvissi-

BlRER KlT AP KAZANANLAR 23 - Üsküdar l:> inci ilk mektepten niz. Hadiseleri daha fazla sinir 
ı - Notr damdösiyondan Muhterem Necat Melih Bey, 24 - Gelenbevi orta 

H, 2 - Sultanahmet numara 8 Erdo· mektebinden 251 Mustafa Bey, 2:J - ve hassasiyetinizden geçirerek 
ğan Kemal B, :! :- Çemberlitaş orta lstanbul lisesinden Fazıl Bey. Adapazannda mensucat fabrikaaı muhakeme edersiniz. Çahşmak-
nıektebinden 19:i Arif Zeki B, 4 - u. DiKKAT EDiNiZ Hususl Adapazarı muhabirimiz ya- tan devamlı olmamak üzere 
zunköprüden Fotoğrafçı Şakir B, 2 - 1 - Hal varakalarını VAKİT ııyor: korkmazsınız. Ne nik_bin ve ne 
Üsküdar orta mektebinden Tevfik Sup idarehanesi methalindeki kutuya Kenarından büyük nehirler geçen bedbinsiniz. O kadar kanaatkar 
hi B, 6 - Gazi Osman Pş. dan 405 Müca atınız. Müsabaka memuru elden kasabalardan biri de burasıdır. Nehir olmadığınızı da iddia ederim. 
hit B, 7 - Onuncu ilk mektepten 110 h~l varakası kabul edemez. lerin arasıra vukubulan taşkınlıkları- Maabaza muhitiniıe iyi ve samimi 
T_ürk!n ~uri H.' 8 - Mualli~ mekte- .. ~ 2 - ~al varakaları cu~.a gÜJ?Ü nm bazı muhitlerde yaptığT tahriba_tı uysal görünürsünüz. intizam ve 
bınden 63 Şermı~ H, ~ - Gazı Osı:'an o~le vaktıne kadar Vakte gonderıl- nazarı dikkate alan kaymakam T_ala.t temizlikten hoşlandığınızı da zan 
Paşadan 69 Salahattm B, 10 - \ efa mı§ olmalıdır. Sonra gelenler mu- B kazaya yarım saat uzakta ''e hırta· d · H 1 t · ·z 

k h' d "34 z··h t s ·ket t b d V'ld' T k ·ı · · · e erım. aya peres sını . oBrta me te ın en :.. ,u a ., e\ · k~l er ~gı ır.d aşra arı erınm· kım köylerin p~k. yakmm~a1 n g
1
eçenk 

130 
_ Dürüst karakteriniz 

ey. ı er musteana ır. (Sakarya) nehrının taşması e ge ece d h 
BiRER ITRİYAT KAZANA~LAR 3 - Muayyen zamanlar hari- zararı düşünmüş, birkaç defa da neh- ~ar. AJ'd~eli 8.ta~~fltarkı~ız ta ka 

· d · d h d' ı k .. .. (P 1 ) Kuvvet ı ır. ır ışı a ıp e me 1 _ Lıileh apartımanın a numara cın e e ıye a ma uzere muraca- tin tehdidine maruz kalan oyraz ar . . . . . . 
2:> Cazibe H, 2 - Sirkeci lbni Kemal at edilmemesi ehemmiyetle rir.a köyü civarına 1200 metre uzunluğunda kuvnli en barız hususıyetımz~ır. 
caddesinde Firuz Bey, 3 - Topkaııı olunur. Muayyen .gün ve saatte bir set yaptırmıştır. Bundan başka k.ı: Az. hassaasınız, fakat bu sıze 
Toprak sokak numara 18 Hidayet H. müsabaka .memuru ıdarehane met- nal denilen yerde iki üç köyün sıhhatı kafı olacak kadardır. Pek az 
4 _ zı inci ilk mektepten 285 Selami halindeki mahalli mahsusla bulu- ni bozan üç bin dönümlük biı· malarya asabileıirsiniz, bunun da sebebi 
Şekip D. 5 - Sultanahmet Tavukçu so narak hediyeleri tevzi edecektir. bataklığı da kurutularak bu köylel'e her şeyi olduğu gibi görmeğe 
kak numara -i Neriman H. 6 - ı;; inci Başka za.rnandr. hedive verilemez. sJhhat ve ekilebilecek toprak temin I!· alışmıı olmanızdır. 
ilk mektepten 21 Ali B. 7 - Aksaray T.. ·· ı .. 1 .. ·· h t dilmiştir. Çalışkansınız. Az okuduğunuz 
So...,.uççu sokak Mefharet H. 8 - Halı UİUll (O 'Ul1İUSLI 1 taca ) Kaymakam 'falat Bey bit· takdir-

ae h mubakkaktar. Nefsinize emin ve tıoğlu lisesinden 1689 Raşit B. 10-1 in lstanbul, 28 (A.A) - j racat name ile taltıf edilmiştir. 
tasaray lisesinden .Nejat B. 10 - 1 in- offisinden tebliğ edilmiştir: * * * etrafınıza emniyet telkinine müs-
. kt t Ke al Ad'l B 11 Or H b b. • Tü k Kazanın münevverlerinden ve tile· tait birisiniz. cı me ep en m ı • - • am urgta ır muessese r 131 _ Az asabisiniz. Nefsi-

ta ticaret mek!ebinvden 98 Ayte.n H. 12 tütün dökiintüsilne taliptir. Al· carlarından banka müdürü Asrm, Bay 
- Beyazıt Soganaga mahallesı numa- l' I k .. 11. ti' .k tar Ahmet, fabrikatör Mehmet, tüccar nize emin değilsiniz. Mütereddit 
ra 1 Rıfkiye H. 13 - lstanbul kız or· man ıman arına u ıye ı mı - lardan Diyarbekirli oğlu Ahmet, Arap haleti rubiyeniz var. Her şeyi ya 
ta nıcktebinden Hanife u: ı.ı - Eren- tarda tütün döküntüsü ithal edil- zade Cevat, Bekir Niyazi Beylerden kıymetinden fazla veya noksan 
köy hathoyu Cemil B. 15 - Kadıköy mektedir. Verilecek fiat, maim mürekkel' bir şirket yeni bir matha:t. muhakeme edersiniz. Az oku
orta mektebinden Hidayet B. 16 - C!\· miktarı ile tülün döküntüsündeki açmağn karar vennişler ve lstanbu:· muşsunuz ve tecrübeleriniz, hü
küdar orta mektebinden 168 Ihsan B. nikotin miktarına tabidir. Elinde rtan ..-etirdikleri sonsistem altı makı· kümleriniz de sizi ekseriya alda· 
17 - Aks'a.ray Sinekli bakkal cami so- Hilün döküntüsii bu'unan tacir- ne il; matbaa a~mışlardır. Makine1eı-in tacak kadar zaiftir. Maahaza 
kak numara. 18 Bediha H. 18 - Kadı· 'ıerimiz malumat aimak ve tek- bir kısmr elektrik bir kısmı da el ile umumiyetle iyi adamsınız ve sa
köy Moda sokak 127 numara Hfımit H. lifte bulunmak üzre w4 üncü Va- işlemektedir. Haftada bir ~ıkmakta o- mimi ofduğunuıu iddia ederim. 
19 - Vera orta mektebinden 291 ~enı- kıf Han da ihracat offiıine mli- lan (Adapazarı) gazetesi de bundan Biraz etrafınızı oldug~ u gibi gör-
settin B ?O Gazi Osman pa".tadan 'd' b'J' l ''"nra daha mütekamil bir şekilde ve 

· - - · ' - racaat e e ı ır er. "" mek nevresteninizi düzeltir. Saadettin B. daha büyük hacimde ~ıkacaktır. Matlı~ 
ÇAY KAZAN ANLAR B a müdüriyetine Diyarbekirli oğlu Ah· 132- Dürüst karakteriniz var. 

1 - 23 üncU ilk mektepten Müfharet 0 ulmaca 0 met Bey seçilmiştir. intizam ve dikkat taraflarınız 
Kemal H. 2 - Anadolu Hisarında * • * kuvvetlidir. Hassasiyetiniz tabii 
Göksu mahallesinde Burhan Bey, 3 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 Geçen sene lstanbul~a (Gala~~a· . haldedir. Ameli taraflarınız biraz 
Bostancıda Suat H., 4 - Üsküdar or- ray) lisesinde açılan (~ı!li ~n~yı hır· daha tekemmüle muhtaçtır. 
ta mektebinden Mahmut Nedim Bey, liği) yerli mallar sergısıne ıştırak e· 

8
. f I k . k h t 

5 - İkinci ilk mektepten 213 Halil Sa- den (Adapazarı bez fabrikası) bu sene ıraz: a_z a 0 ~ma. ~~ a~a ı 
it Bey, 6 - Beşiktaş posta kutusu nu· de Ankarada (Millt iktısat ve tasarruf) tanımak lazım. Nıkbınsınız. er 
mara 37 8elma n., 7 - Kadıköy Acı· cemiyetinin nisanda açılacak ikinci şeye müdahale etmek tarafımz 
bademde 27 Şaziye Refik H., 8 - yerli mallal' sergisine iştirak edecek- zaif yerinizdir. 
Lib i d Jd S k · B y 9 fiiıtT- - -·-~I --,- t• . Al , la tahsilini bitiren kaza. ............................................ ~·······---· r~r mon y:ı a ~ev 1 

e , - O ı~ı T i ıN iE j ı r• A '1• H ıı · • man) ac < 
1 

• d s· h' ~ıu tm yakalamış ve ağır yaralıyı evine 
kırko·y··- K.a. rt:ılte. pe Ruşen Bey. sokak C I•· A -FOllE ıT friii, _ A 1-N -K lA nm kıymetli genç enn en ıpa ı Or. .. • d .. 

1 
.. .. B • 

· 9 lk k li"I Mehmet Beyı·n teknikteki kuvvetli isti gonde_nrlerken yol a o muştur. u cı·. 10 Husey,ın Bey. 10 - . 2 uncu ı me A. r.:::-.m · ~N (lil- -· ıl••IA I;, 
1
-A wılp 1 k t h lk d t 

.,.. B 1;111· ,.. "' • d len (b f brikası) nayetı mem e e a ı a e a memnunı tepten .L.,ezahet Hayrı H., 11 - ey- ---1'-ıı---· dadıle mey ana ge ez a 
1 

k 
1 

, S . kt d' ç·· 
Jerbeyi Arpacılar sokak numara :JS 9 ~- 1• ~1A _ u A IN_.A llll !::!_ f• sergide peçete, masa örtüsü, bültlzlük :r~.t e arş~ amış~ır. evınme e ır • . un 

============== 1 1 liii U ~[illlt~ı(iill!H 'ı9- R bez, pike karyola örtüleıi ve bunlardan ku bu şerırlerden ha!k bıkmış usanmış 
lili Fkreti, Reşadı Galatasaraylı 11 g=-1 ı i L T i IH rA p '• R E maada daha birçok dokuma işlerine :ı- tı. 

M. h t B · b l · Yahya Sezai ıt a ve esım ey erı. it bir köşe tertip edecektir. 
- Yemeklerle aranız nasıl? D'/fnk-/J bulmacamızın hal.- Fabrika, tstanbul, Ankara, Bursa-
-Burada doğrusunu söylemek ledilmi~ ~ekli da birel' sabş şubesi açmıştır. 

)Azım. Yemekleri sevdiğim kadar 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 Ziya Vehbi 

Aydında hilaliahmer 
!çtinıaları 

f · b" Hususi Aydın muhabirimiz yazıyor: 
hiçbir şeyi sevmem. Çünkü onların 1 1 1 1 Oenıircide ecı 1r ar- Hilaliahmer vilayet umumi meclisi 

kart1S1nda sarfettiğim ruhi ifra· 2 -===lllll=iJ·=ı=ıl=ı bede ve cinayet düh saat on dörttt Türk oeağmda va 
zat bir m3budun karşısında vec- 3 [il 1 Hususi muhabirimizden.: li Fevzi Beyin riyasetlerinde toplandı. 
de ~elmiş bir insan gibi ~~ de- 4 ı- (i) llJ.IJ- - -ı-j[IJj Bir düğünde sarhoş olarak dönen Celsenin açdmasını müteakıp büyükle-
rin h isleri mi harekete getırır. 5 ili]-~ -- - - - ·lll- memleketin kopuk ve kumarbazları rimize tazimata ittifakla karar verildi. 

- Tathları sever misiniz? 6 1 
• ı_ • - ----- şehrin namdaı· olan Balıkpazarı kah- ldare hey•eti raporu okundu, görü-

- Tatlılardan yassı kadaifine 
78 

.- ••J~ _- -- _- lllJm IJ [I =, nsinde iki partiye ayrllarak biribirle- len hizmet şükranla karşılandı. 
bayılmm. Kadın göbeği, vezir - rile kavıaya ve gizli kinlerini dillerHe Talimatname mucibince kur'a ile 

d ~ "ayma<ra baslamışlardır. Kavga el ve tefrik edilen bec:. ve bir münhal azalı· 
Parmag-1, dilber dudag- ı sev iğim 9 --ı- -ıiliil -ıı,•.-'-1-. - 1 • ., · ~ 

l!!I '"""" sandalye atışlarile büyümeğe başlamış ğa gizli reyle Merzuka Hanım J au-tatlllardandır. 10 -rr.r.. ---'i&i-.- t' l' A . B D l!!l ~ ve neticede ikinci par ı ga ıp gelerek darma alay kumandanı şır ey r. 
- Olempiyada gitmek ister- 11 -~\-(_ - -i--i-ıf• hasımları Arabın lsmaili yere yatırmış Mitat Bey Ahmet Emin Bey Şakir za 

misiniz? ve odun n saire ile dövmeğe başla- de Ahmet Bey sıhhiye memurlarından 
- Evet gitmek isterim fakat Bug'ii.nkü bulmacamız 1nışlardır. Bu sırada lsmailin kardeşi Mustafa Bey ittifakla intihap edildi-

ballhazırda talebe olduğum için Soldan sağa yukardan aşağı: Riza kahveye gelmiş n kardeşinin yer Ier. 
belki (32) Olempiyadına iştirak 1 - Gayri matruş (7), toplamak de dövüldüğünü görünce derhal kama Bilahare bütçe müzakeresine geçil· 
edemem. Fakat 0 zamana kadar (3) sına sarılarak hücunı etmiştir. Bu se· di. Aydın merkez kazası 9150 mülhaka 
mektebi belki bitiririm. 2 - Fikir (,),•ulu püav (4) fer döğenlerden birisi odunla RTzanın tımn 8123 ki cem'an 17273 lirayı ihtiva 

Burada Selahaltin B. suıtu ve ,'J - Saç (3), meşhur bir dalkavuk koluna ,·urmuş ye elindeki ka.mayı ye- eden mütevazin varidat ve masraf büt-
(6) re düşürmeğe muvaffak olmuştur. Bu çesi teklif mucibince aynen ve miitte-

yüzüme b~karak daha soracağı- 4 _ Bir renk (2), vapur (4) ıuretle Rıza da dayak yiyenler arasma flkan kabul edildi. 
ruz sualler var mı diye baktı. 5 _ Rıu ıiya.BI poliai (4), üç (2) k:ıtılmış fakat bu arada baygın bir hal Teklif takrirleri okundu; bunlar-
Kendisini daba fazla rahat11ı 6 _ DemirlemLf (11) - de ytrde bırakılan Arap oğlu hmail dan tatbik kabiliyeti olanlarınm temi. 
etmemek İÇİll müsaade istedim 7 _Küçük palto (S), nota (2) ynaşça kalkarak ycıde gördüğü kama nl hey'eti idare salflhiyetine terkedil· 
ve ayrtldım 8 _ Kara iıtotyonu (5) , ıatın degü yı almış ve kendini dönnlerin üz:eı•ine dl ve Ankarada toplanacak umumf mec 

NecmettirJ Sabri (4) hücuma baş1amrştır. Arbede ikisi ağır liee ''ilayttimiz n&mrna nrnrahha5 ola-
Gelece~ haftc.: (Vefanın~ kıy· 1 9 - J' apmo (4), na'fi (4) 6çü hafif olamak üıcre beş yaralı ile rak Aydın mtb'usu Mazhar ve Rt'şit 

metli futbolcusu Osman B. in l 10 - Hayli (3), eamer değü (7) bitmiş. Bu esnada ,·az~~eti habeı alan Gali~ ~eylerle. l~al's meb'usus llalit j 
babraları. 11 - Su (Z. yerde (7) karakol mes'eleye ,·azıyd ederek ka- Bey ıntıhap edıldı1er 

1 

. ~ ...... . ~ .. -~., - , . 
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133 - Asabi karaliteriniz var. 
Dikkatli olmanıza rağmen ekse
riya bu bususiyetinizi bir bed
binl ı k hamlesile kaybedersiniz. 
Yeniliklerden hoşlanmamza rağ
men mukadd~slere ve bir takım 
fikri sabitlere bağlısınız. 

Çalışmaktan zevkalırsınız ve 
menfaatlarınızı o kadar müdrik 
değilsiniz. Hayalperver olmanız 

sizi vusulsüz gayelere bağlamıştır. 
intizamdan hoşlandığınızı iddia 

ederim. Ne nikbin ne bedbin· 
sınız. 

134- Hassassınız. Ekseriya 
iradenizin hükmünü takibe mey-
yal az noksanlı karakteriniz var. 
Asabiyetioiz başkaları için muzır 
değildir. Nikbin olduğunuz gibi 
bir takım ideallerin zebunusunuz. 
Hadiseleri ekseriya olduğu kıy

metten dün muhakeme edersiniz. 
Çalışmaktan yorulmıyan ve inti
zamdan hoşlanan fakat az dik· 
k_atli biri olduğunuzu iddia ede· 1ıı 
rım. 

135- (S rümuzile cevap isti
yen kariimize:) 

Az hassassmız. Hayatında çok 
çile çekmiş · insanların niha .. 
yetsiz tevekkül ve sabrına ken

dinizi bırakmışsınız. AsabiyetinİU' 1 

hemen kendinizden başkası içio 
manalr ve tehlikeli değildir. 

Fikri taraflarımzdan ziyad• 
ameli fikircilik yapmağa kabili• 
yetiniz fazladır. Kendinizle yalı• 
mz kaldığınız zaman derin bit 
ye'sin ve tatmin edilememiş bit 
haleti ruhiyenin zebunu ezgif 

biri olursunuz. Maabaza umudJİ' 
yetle iyi birisiniz ve samioı'ı 
mütevazı görünürsünüz. Çalıf' 
mağı artık sevkitabii halinde te' 
lakkı eden fakat daima istirab•~ 
ve içinde yaşamağı düşünOt' 
sUnUı. 

136 - Hassas ve asabi kf 
rakteriniz var. intizamdan, yeri 

liklerden, sinema gibi zevki~ 
den, sakin ve masa başııı 

çalışmadan hoılanırsınız. Hadi.e' l~ 
1f İt-leri olurundan az kıymetle O'. r fiıı hakeme edersiniz. Her şeyi af~ 

yukarı kendinize mahsus . i1' ~~ 
görüşle muhakeme edersıO ~ ,. 
Nik <.;rısiniz. Her şeye karışıo' ttı 

f f o~ 
tara ınız zayı tır. ~-' 

137 - Umumiyetle saki~ ~ l 
rakteriniz olmasına rag'~ıı' dtt 
bazen asabiyetinizia hükfll •' d,t 
k d. . . t k d' . . . Et'~" ~dr en mızı er e ıverırsınız. teı J 
fınıza emniyet ve samimiyet -ti U , 
kin eden ve herkese ısınaıı 'el )'sı 
ısmdıran, dünyayı hoşgörenı ~ıf' 0ttı: 
lerine biraz fazla meyyal, ıf'' litf4 

sasiyet tarafını hiç kullan01 ate' itı,ı 
temamen nikbin, g~yel~ri [aril5t b~f. 
vazı ve haleti ruhıyesı ~·b"I ~ 
adamsınız. Çalışmaktan, ,,ıı 
ettiğiniz zaman zarfında 'le 

şikayet etmiyen fakat faı1'11ıı1ı' vakıtsız uğraşmaktan hoşla rtJ'İ' 
van her ceye ehemmiyet veb.,l' 
• ' -ı • • j(a 
yen, hadiseleri olduğu gıbı 
nıeyyal birisiniz. ııi•"~ 

Fikir tarafınızın noksal1 """ 
mukabil ameli taraflarınıı ,iJe 

fh ırıJ11llı .ti~ vetlidir. Dostluk me u bl!J 

fik1rlerine, mukadd~sf erine 1115,.,ı" 
f .k · b't: 1 ada ı rı sa ı ı o mıyan 
Kininiz. voktur. 
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( Konuıma kö,esi 

-3-
Büyük adamları yetittiren kuv· 

•et nedir. Bilirmisirıiz? Bu kuv-
•et "öğrenmek hevesi,, dir. Eğer 
iOnün birinde vatanmıza nafi 
bir adam olmak, ailenize ıeref 
•ermek, hem cinsleriniz arasında 
r~fah ve saadet ile yaıamak iı· 
hyorıunuı bu heveıi merak ff 
ldeta iptila haline getiriniz. "fa· 
lan fcyi öğrenmekte ne kir yar
dır?,, sözü bir tenbcle, tabiabn 
•ergilcrioden iatifadeye emel 
beatemiyen bir kayıtsıza yakııır. 
Böyle bir kimsenin ise ne kendi
ne nede batkalanna menfaati 
olınaz. 

Çocukları Arasında 

Ôj'renmek f üpheıiz yorgun
luktur. Fakat o yorgunluğun so-

nunda duyulan zevk o kadar Bir ta'f'tlltan mart 
1
Uerllynek bahtı· rede ~uklar araaında •an bir kag- rlnln arkadtJfının kızaklanm baglar

bOyüktür ki tarif edilmez. Ôğ· rın Uk ko~lan etrafı kaplarken diğer ma mÜBabakaaında birincUlği kazan- ken aldığı v~lyet gayet hoş de~~ m_i~ 
renmeğe kendini vakfeden bir tara/tan bırçok memleketlerde laf hd· mıştır. Kendisi h il ekiz IJtıfında Memleketılnizde kıı eporu henuz nıkı 
adam . "ükaek dag· Jara brma.aa· ld hükmünü aürüyor. Alplerde ve Av· ld • h ld b e~ z ~ d . U . şal etmemiştir. Maama/Uı büuüklerimi 

~ . o ugu a e uz uzeruı e çızg er çı-
rak tepelerinden koca tabıatı rupanın ıımal memleketlninde kızak zerek kaymakt b .... k adamlara re- zin olaun küçüklerimizin olsun kıı spor 
ayakları altında gören bir kim· kaymak, ski Ue tenezzühler yapmak k b t ed' a . ~yu • d k. k larına heves ederek Paten, ski Ue kay 

mevsimi henüz geçmemiştir. Yukan· a e ıyor. Dıger reıun e ' çocu · ınağı öğrenmeleri ıayanı temennidir. 
lcyôe teşbih edilebilir. Ay- da gördüğünüz resimler ifte bu suret· Zara gelince onlar da ayaklarında (•ki) Bu sporlar hem vücut irin kıymetli bir 

g• renmekten bıkm~yınız. ">' 
le eğlenen mini minilere aittir. Ayak dedikleri kizaklar olduğu halde kay- jimnaatik vazifesini görür hem de ıo· 

Di zamanda ög" retenleri de size u k kü. ..k h ı 
kızakları e ayan çu anım sıiç- malda eğleniyorlar. Küçüklerden bi- ğuk ve temiz hava Ue ünsiyetlendlrir. 

Yeni yeni muhitler açtıkları, bil- --= .•-= uaa.wn --w= -=-•aaaaauuu ...... •n-•H• .. - ............ _,_ - ı 
ği kuvvetinizi fazlalaştırarak sizi hürmet edilecek kimselerdir. kadar muhtaç olduğunuz hayati bilfi sahiplerinin diğer insanlara 
yükselttikleri için hörmetle gö- Çünkn eğer ananız, babanıı: aizi bilgilerini dlmağlarınıza yerleşti- tekaddnm ettikleri de babnnız· 
ttinüz. Onlar sizi dünyaya geti- dünyaya getirip küçük yaşmızda renler us-tatlarınızdır. dan cıkmasın .. 
tiren ana ve babalarınız kadar sizi yetiştiriyorlarsa, ölünceye Herşeyin bir bilgisi olduğu ve .At. ~ı ,_."' __ _ 

llU111ıt1MO .... ll--Jl"'"lf1"'"""fllUMlllHm-u W R! 1411''1 1••1 1 - ·- WllılM._1_,,__t•lmM - iTi -

J Dünyada Neler Oluyor ? 1 1 Hikaye kö,e•i il .. __ Ş_e_n_F-ık_r_a_lar __ _ 

Yazın ; Hasan Bedrettln 

TAB11YE lMTlTANJNDA 
Belçika Filipinler Görünüşe aldanmamalı 

Havvanlard11 zekA-insan· Geçimsiz bir memleket _ Bir gU.n incili çavuş sokakta 
lar uzun müddet hayvanlan bi- 1898 de lspanyollardan Filipin giderken küfe ile yumurta Muallim - Oğlum şeker neden hi· 
rer canlı makine addederlerdi. adalanm alımı olan AmerikaWar satan bir köylüye rast gelir ve sıl olur. 

~•lbulci bayvanlarm da kendile
~•ne göre bir aklı bir zekası oldu
:.u labakkuk etmiş bir keyfiyet
ı 't. Bazı tarihi tabii mutabassıs
~tı arılann karmcaların kun· 
Qlazl ' · l:ı •tın zek isını tetkik etmıtler 
ı~~?1•rın teşkilakı fikri, istikbal· 
it 1 hakkındaki endişelerine da
fiııeserler yazmışlar. Hindistanda 
li) tr çift işlerinde istihtam edi· 

ku 
0~ Anıerikada ve Kanada da 

'-'6~ UlJarın yaphkları su sedleri 
olu" tndialerin hayretini mucip 

ıOr. 

8eı ile 
detlle ~ •da bir çok kömür ma· 
dtr rınde beygirlerin otuza ka· 

~il:Y?1ağı öğrendikleri isbat 
ltı 1c-'tır. Beygirler maden yük· 

'-releri ·ı f )tplbıl)c] ı e günde otuz se er 
0tuı a f 8 mükellef diri er. Bu te· 
~~fer d ~1 Yaptıktan sonra bir 
ltıttıa,.~ a Yaptınlnıak istenilse 
~~l'İ ar. Döğülseler bile fazla 
~t b:•Prnazlar. Hayvanla11n 

tr nıakine olmadıktan-

bu adaların idaresinden adeta 
bıkmıtlardu. Eğer Japonyanın 
vaz'ıyet etmesinden korkmasalar 
adaları tabliye bile edecekler. 
Filhakika Filipinlerde on iki ka
dar muhtelif cinste insanlar sa
kindir. Baılıcaları siyah renkte 
olan Negritoslar, melez bir cinse 
mensup olan T agallar ve sarı 
cinse mensup olan Malelerdir. 
Bu bir düzüne cins ye!,diğerile 
mütemadiyen harbederler. Bu 
takım adanın bazı adalarında 
insan öldürmek yerlilerin birinci 
sporunu teşkil eder. 

Filipinlerde takriben 78 Lehçe 
konuşulmaktadır. Amerika hüku· 
meti bir emirname isdar etti mi? 
yetmiş sekiz Lehçeye tcrccme 
ettirerek ınenadilcrle bağırtmak 

ecburiyetinde kalıyor. Hoı 
:mirnameyi dinliyen Filipinlilerin 

'ktan gayet mahdut yal... 
mı ---
~bat etmek için bundan daha 
Dl IS d • ·1 ·1 
iyi delil olmaz egı mı 

obunla bir litıfe y,apmak ister. Talebe - -.? .. 
Bir kenarda küfesinin fi.zerine Muallim - Canım şe'kerin ~~erka 
dayanmlf ve uyuklamakta olan maşından hAsıl olduğunu bilmiyor mu 

sun? 
yurnurtacının yanına yakla§ır, yu- o halde bira neden hAsıl olur bari 
murtaları kaç kuruşa verdijini onu söyle. 
sorar, köylü: "iki kuruıa 1., ceva- Talebe - Bira kamışından efendim. 
bmı verince incili çavuş elini 
cebine sokar ve iki kuruş çıkarır. 
Bir yumurta alır kırar kayın far· 
kıua varmadan iki parmağınm 
arasında saklaoııf olduğu alhnı 
yavaşca yumurtanın içine bırakır 
ve yumurtayı ikiye ayırınca altın 
yere düşer incili de yerden al· 

COGRAFYA DERSTNDE 

·Muallim - Hava açık olduğu za. 
ınan ne görürsünüz? 

Talebe - Yıldızları. 
Muallim - Ya hava bulutlu olursa. 
Talebe - Şemsiyeyi. 

ERiMiŞ 

tını alarak mendili ile siler ve Baba - Oğlum Nihat bugün çok sı
cebine kor. Bir iki yumurta cak değil mi? insan krşun olsa eriye-

daba ahr. Köylü "bu sefer: cek? 
Çocuk - Evet babacığım hakkınız 

" Hayır benim yumurtalanmm var değil yalnız insan her ne olursa 
içinden altın çıkıyor artık sata- eriyir. Dün verdiğiniz 20 kuruş 2 kn· 
maml,. diye arkasına alır ve ruş kalrncıya kadar eridi. 
bir çeşmenin başına giderek ---=-=-=-=-=...:::=====---:'.:':-::::_::::..:::..=-=-=-=-:--
bir taş ile yuınurtaları birer rOp işittiği şeyi kanaat getirinciye 
birer kırar fakat içinden bir fey kadar tetkik etmesini söyliyerek 
çıkmadığını görünce ağlamağa cebinden altını çıkarır köylllye 
ba-tlar. O vakit incili köylünün verir. Köylüde sevin('le inciliye 
yanına yaklaşarak bir da!ıa her veda ederek uzakla,ır. 
göreneğe aldanmamasını ve gö- Bedretıin 

VAKiT Çocuk sayıt ası 

Müsabaka kuponu 
29 mart 1931 

ısım : ....................................... ., ........................ ., .......................... ·····.,············-···· 

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

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

Yeni Bilmecemiz f 

Teker teker olarak C, B, A 
gibi llç arada bulunan üç adam 
birleşmek istiyorlar. Aralann
daki deniz kolunu · geçmek 
için vuıtaJarı yoktur. Yalınız 

her birinin aynı boyda ve bir 
adadan diğer adaya olan mesa· 
feden biraz kısadır kalas tah· 
taları vardır. Bunlarm birlete
bilmeleri için bu kalaa tahtala
rından ne suretle istifade etme
leri icabettiğini bulunuz? 

Doğru balledenlere güzel 
hediyeler takdim edilecektir. 

Teklif eden Osklidar orta 
mektebinden 168 Abdulah ihsan 
Bey. 

J Geçen haftaki bilmecemiz 1 
Geçen haftaki bilmecemiıin sureti hal· 

li şudur: 

z A R 

A R 1 

R 1 H 
,,, 

Bilenler arısında hediye kazananların 
isimleri addedir: 
BiR KIYMETLi KİTAP KAZANAN 
Senbenovı lisesinden 6 No Ali Re· 

şat B. 
BiRER ClLTLl KIT AP 

KAZANANLAR 
ı - Samıtyı Rama?.ın Ef. ı;okağı 53 

No, Semahat Sabri H. 
2 - lstanbul Erkek mnıllim mekte• 

binden 11 J Şevki B. 
3 - Galatada komisyoncu Ruhi Beyin 

mahrumu Mehmet Reşat Bey 
4 - Masırburnundı iskele karşısında 

No. 16 Bedia Hanım. 
BiRER KiTAP KAZANANLAR 

1 - Feyziye lisesinden ı 88 Faruk 
Muıtafa Bey, 

2 - Gelcnbevi ortamektep446 fuatB. 
3- Ditol şirketi memurlarından ZiyaB. 
4 - Samatyıda irfan Hanım. 
~ - Orta ticaretten l\lemduha Hanım 
6 - Ortaköy Nc7.ahııt Arif Hanım 
7 - Kızı!toprak Zühıüpaşa Şefik Bey 

sokak No: 13 LeylA Sait Hanım. 
8 - Usküdar lhsaniye Ayşe Hanım. 
9 - Uzunköprüde Fotoğrafçı Şakir 8. 
ro- Erktk Hayattan 22Q l~maiı Bey 

BiRER ITR1Y AT KAZAN ANLAR 
ı- Merdiven kö}ünde Leyl:l MıılUr il 
2 - Gılntasaray lisesi 1126 Hayret 

tin Faik B. 
3 - Bomncı yeni sokak No. 219 

Ce!Al Kerim R. 
4 - lstanbul 1\1:1. muallim IJld:tebin· 

den 37<ı AHe 1 lanım. 
4 - Eyüpte Eskiyenide ~:nise H. 
6 - Ge'enhcvi Ortı mrkteıHen .:116 

Sadullah :\u ıcttin Bey. 
7 - Orıa Tıcaret mektı•hinden AT· 

ıcn Hanım. • 
8 - Arnavut köy 25 inci ilk mek

( Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

oatgınlığın Ce.z ası [ Yazısız Hikaye J 
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1 Harici haberleri f 
Gandinin talebi SESiNiN TEMIZLl~I 

HiNDİSTAN UMl Mr YAIJSI TARA
FINDAN KABf'L EDiLMEDi 
Karaşi, 28 (A.A) - Kon

gl-enin şimdiki içtima devresi 
bittikten sonra Şimali Garbi 
hududunu gezip görmesine 'IJIÜ

saade edilmesini temin maksa
dile Gandi tarafından vak1 olan 
müracaat kabul edilmediği hu
susunun valii umumilikçe kendi-
4iİne bildirildiği haber ahnmıthr. 

iLE sızı HAYRAN BIAAKACAIC 

YENi MODEL 

TELEFUNKEN 
RADYOSU 

..,,,, zamanda Salonunuzun 9llaell'9lnl de •rtflrır 

AUahabat, 28 (A.A)- "Times
Of india., gazetesinin verdiği 
bir habere göre, Caronpore kar
gaşalıklarmdan ölenlerin miktarı 
27 mart akşamı 124 kişiyi bul
muştur. 

10,000 kadar kimse, köylere 
gıtmek üzere Caronporeden çı
kıp uzaklaşmışlardır. Bununla 
beraber bu şehirde va:ı.iyet biraz 
düzelmiştir. Münferit taarruzlar 
azalmaktadır. Fakat, yangınlar 

ve yağmacılıklar devam etmek
tedir. Şimdiye kadar yanan ev
lerin mıktan Hintli kuyumculara 
ait dükkanlar da dahil olduğu 

halde 200 kadar tahmin ?lun
maktadır. Oldükleri yukarda 
bildirilen 124 ki,iden başka yüz
lerce yaralı olduğu da söylen
mektedir. 

Yeni Model 
reıeıu111te11 .u wıı de •iti· 
ze .,. oP1Jrl6' 11»nl .,..., ... 
lclndedlr. H.,.,I m•muası 
ga•et z•rff ol••ld• ber•ber 
1111•11 ela ellvenclir.. 

. ' 
?:-. .; ~~-· _; - Y/' . ..._.;:· 

.. Y; k (=5 ·{ -
•· r '"• • 

' _ , : .. · ... "" 
... ' ·'"'-~ :~· :~ ... 

. ~ '.·, .\~:_~·~: 

V aıiyctteki gerginliğe rağmen 
polıs ve asker kuvvetleri silkun 
ve huzuru muhafazaya muvaffak 
olmuşlardır. 150 den hu:la phıı 
tevkif edilmiştir. 

GWP GOAONOZ VEVA AAZUNUZU SİZE 811.DllıllllZ 

TEL FUNKEN 
tepı~n elma Mıtat Hanım BOURLA BİRADERLER VE $ 51 

9 - Jsıanbul Kıı. lısesinden Nımeı H. 
1 U Çemberlitaş Orta mektepten 18~ 

Ved'aıullah H. - ---- -- ------------------- ------- -----
f J - Paşa bahçe Çınar ~ddesi No. 

41 1 Necmiye Kemal Hanım 
12 - Kwıdıköy Kız Orta mektebinden 

75 1\Jalike Nihar H. 
13- Rumelihisannda Ali Reyin )&lı· 

sın da Ha tice H. 
14- C'azi Osmanpışadan 597 Osman 

Doğan R 

15 - l\anlıcada H lil !\Amil Be,·in ya· 
lısında Şınasi Be~ . 

Hı - Bevoğhı .fanda Akisternacın-
oı ~r-!Ahıttin Ali Bey. 

1 :- Göztepede Orta çıkmazda ~o. 
21 C'..clAI Be~. 

18 - Onbirinci ilkmektcpten HulOsi B 
l 9 -l\ızıltoprıık Ali lk~in kö~kündc 

Kiracı Hilmi Bey. 
2 ı- Kadıkö\· Şevki Bev sokak Sona 

Gulbenk' an H. 
S!J Sirkeci Demirkapı 'Nilı:olı Be' 
!2 .Aksarayda İnekli bakkalda A· 

fıfe En\Cr H. 
23- K urıutcş istas~ on clrtnnda F aikB. 
24 - htınbol Ortamcktepten Zahire 

Hiffet H. 
25- Maç\a Halk fırkası eıvarında 

Hılmı Bey. 

ÇAY KAZANANLAR 
r- Balta lımanı cıvarında No. 5 

Kadri Ber. 
2 - ılkmektepıen Necdet H. 
3 - Sen Jori mektebinden Vedıt Ce· 

mll fJ.-y. 
4 - Un apanında Atlamataşta S. i. H. 
5 - r:vip Ralıkcıbakkal ıo. 19 Ni· 

hat Bey. 
6 - Fran ı z mektebinden Nemi\ca 

ibrahim H. 
7 - Fatih Ilkmektepten .,.,ükran i\1U5· 

ufa Hanım. 

8 - Galata ney l isesınden J076 Ne 
jat Bey 

9 - Ge' enbcvi Ortamektep 456 RizaS. 
1 O- Cumh urivet lcı z orta mektebinden 

Muzaffer H 
11 - Calamarar li!ccinden 619 Rür· 

hanenin Be~ . 

12-Beşiktu ıhlamurda Has:ın Pı~ri B. 
43- Galausaraydan 629 E.tem Euu B. 
14 - Topkapı yenh·ol t\o. 2) Rıhı-

fttin Bey 
1 - ICadı\ny Hasırba,ı 48 • ~o. Kad· 

riye H. 
16 - S ltanahmette ü. )er mahallesinde 

Ahmec Bey. 
17- Goztcpcde t: nicr ~1ur.e ~">en 

7..uhtu Hamm. 
18- Kadırga Cinci mevdanında :\o. 

2 ı Azmı Kuman Bey. 
19- Kandlll• yeni cıdd,· 13 No. Ha· 

san Kemal Be~ 
20- Sulıanahnıet Na..ılhcnt mahalie· 

sinde No. 9 Kamuran Be\. 
Diğer haledenler hirC'r takdir varııl.a~ı 

kazınmıştıı. 

Dikkat: Hediyeleri almak için 
paurte•i ve perşembe günleri üç
ten beşe kadar müsabaka memur
luğuna müracaat olunması ehem· 
miyetle rica olunur. Baıka saat
lerd .. ki müracaatler isaf edile
mez. Hal varakaları atağıda 
asılmış olan müsabaka kutusu· 
na atılmalıdır. 

DIKKA T EDiNiZ 
1 - Hal varakalarını V AKIT 

idarehanesi methalindeki kutuya 
atınız. Müsabaka memuru elden 
hal varakası kabul edemez. 

2 - Hal varakaları cuma günü 
öğle vaktine kadar Vakte gönderil· 
mi, olmalıdır. Sonra gelenler mu
teber değildir. Tafra kariJerinin
kiler müstesnadır. 

3 - Muayyen zamanlar hari· 
cinde hediye almak üzere müraca· 
at edilmemesi ehemmiyetle rica 
olunur. Muayyen gün ve saatte 
müsabaka memuru idarehane met
halindeki mahalli mahsusta bulu
narak hediyeleri tevzi edecektir. 
Batka zamanda hediye verilemez. 

lstanbul ziraat müdürlüğünden 
lktısat vekaleti c:elilesince tabettirilecek olan 150-200 forma

lık broşür ve mecmualann kapalı zarf usulile talibi zuhur etme
diğinden 1 niİan 931 çartamba günü aaat on be9te defterdarlık 
mübayaa ve ihale komisyonu tarafından pazarhkla ihalesi takar· 
rlr etmiştir. Tı.!:p olanların ıartnameyi görmek üzere ziraat 
müdürüyetine ve vakb muayyeninde de korniıyona müracaatları 
ilin olunur. 

Afyon Nafia baş Mühendisliğin
den: 

Dinar - Polatlı yolunun 8672 lira bedeli keşifli o+ooo -3+000 
KJ. inşaatı 23-3-931 tarihinden itibaren 20 gttn mtıddetle Ye 
14-4-93! tarihinde saat on dörtte ihale edilmek iizere kapalı 
zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için mllnakaaa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı veuikin 
münakasa günllnden laakal sekiz gUn evvel vilayet bat mDhen
disliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsiJitıyle şartnameler sureti muaaddakala
rmın vılayet Nafia baş mühendisliğinden alına bileceği: 

3 - Münakasaya iıtirak edeceklerin mlhaalcasa ve ihale ka
nunu ile tartnameler ve teferruatı dairesinde banrlıyacaldan 
tekJif mektuplarını 11-4-931 tarihinde saat 14 ten enel villyet 
encümeni riyasetine •ermeleri. 

4 - Mütaahbidin fen memuru it bumsuada mltaahhit dere
cesinde mes'ul olacağından mukavelenameye m6taabbitle beraber 
imza etmesi )açım geldiği ilin olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
Nafia idaresi silindirleri için mlinakaaaya konulan mazot, 

vakum, gres ve sairenin yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden 
müddeti münakasa 19-Niaan-931 pazar jünü saat 15 le ihale 
edilmek üzere temdit edilmiıtir. 

1 - Mazot: Standart Sokoni motorin markadan veyahut 
kalori ve efsafça bu markadan daha dun olmıyan difer markalı 
mazotlardan olacaktır. 

2 - Vakum: Vakum hüvvil kompanin 296 numaralı yağlano
dan ve yahut eYsafça bundan dum olmıyan diğer markalı vakum 
yağlarından olacaktır. 

3 - Gres: Kezalik vakum hüvvil kompani markadan veyahut 
evsaf ve havasça bundan dun olmıyan diğer marka ıres yağla
rından olacaktır. 

4 - Beher kilosu 14 kuruş muhammen abedelli 4215 kilo 
mazot, 40 kuruş bedelli 1905 kilo vakum, 46 kurut bedelli 52,5 
kilo gres ve kilosu 75 kuruı muhammen bedelli 54 kilo üstüpü 
mObayaa edilecektir. 

Talip olanların muhammen mecmuunun °/o 7 buçuiu niıbetinde 
depozito akçelerile mezkQr günde villyet daimi eoclimenine mO
racaatları ilan olunur. 

ıstanbul Beledlyesl llAnıarı 
=-==--==-==-===-:====-----==:==:=-............. ...,==--=-----------------.; 

Balat atelyeıinde bulunan 3 toa hurda demir mahallinde 
miizayede He satılacaktır. Taliplerin 31 Mart 931 Salı giiDU saat 
on dörtte mezkur mahalde bulunacak memura müracaatlara. 
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Bıııkoııot 
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Seyrisefain 
Merkez acentası: Gllata Köprü lı'f 
R. 2362 ::-;ube ıcentw Strkeol 

Mlihtirdar zade hanı lst. 2740 

~re- isteollerwe ı• 
IUmirJ Va~~ 31 salı~ 
Galata nhhmından kalksrt• 

çarşamba sabahı lıoı'r' 
perıembe Pireye cUJll,r 

tesi Abahı Iskeaderi1' 

ye varacaktır. Iakendetİf 
den pazartesi 1 S te kalk~ 
çarp.mba Pireye de uğrıY• 

pertembe gelecektir. 

Hynlıt Slr'Bt Postal~ 
( M E R S 1 N ~ vaput" 

Mart Salı 17 de Si~ 
den Gelibolu, Çanakkal;, 

çttkkuyu, Edremit, Borb f( 

Ayvalığa kalkacak el~ 
te Altınoluğa da ufP' 
cakbr. 

---------~ 
Yalova kaplıcalarllld~ 

dam edilmek üzere Fr , 
ve ingilizce veya Al• " 
bilir 3 Portiye ile GurO~ 
kadın mDıtahdimine ;tJ ,J' 
vardır. Taliplerin ToptJ• " 

· f · "d • kaııı•" aeyrıae am ı arn1 ti 
· b · ıt.- caatl• · ıqe fU esıne m ... a 

iLAN GI"~ 
Osmanlı Bankamnın "" 

Yeni - Cami ve Beyoi~b'~ 
paskalya yortuau aaO b lı"' 
5 Niıan pazar a-UoD kaP' 
nacaktır 
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1 Mahkeme ve ıora ııtnları 1 
Banan lcra dairesinden: 
Bartınm adameıcıt mahalle· 

liude Keredeli oğlu Osman 
efendi ve Abbaı oğlu Ata efendi 
•e zevcesi Zehra ve Saip efendi 
levceai Seher hanımlar arasında 
tayıan mutasamf olduklan bir bap 
hanenin pyuunun izalesi için sabl
rnasına mahkemece karar verilip 
rnezkiir hane sahlığa çıkarılmış 
Ye yapılan artırmada haneye 
verilen 2000 lira pey ikinci 
defa takdir edilen bedele göre 
baddı layık görülmemit oldu· 
iundan ikinci arbrmaya çıkarıl
IDlf ve Nisanın dokuzuncu 
Perıenbe günü saat 15 te ihalesi 
yapılacakbr. Fazla ya talip olan· 
lann yüzde 1 O pey akcaaile 
icra dairesine müracaatları illn 
olunur. 

Osküdar hukuk hakimliğinden: 
Kadıköytınde Kutcfili cadde

sinde 3 numaralı hanede Sakine 
Lütfiye H. m zevci Omraniye kar
yesinde mektep So. da ıalrin 
Derviı ağa aleyhine ikame eyle
diği bopnma davuının cereyan 
eden muhakemesi neticesinde 
nıezburun iki senedenberi hanei 
ıevciyeti terk ve kan11 Lütfiye 
lıamman jnfak ve iqelini temin 
ey~emediği ye ihtarı vakıa üze· 
rine evine dönmediği sabit ol· 
muma vek oJbaptaki teşebbüsatı 
aulhiyede akamete uğramasına 

mebni kanunu medeninin 132nci 
maddesi mucibince tarafeynin 
botanmalanna ve kabahatla olan 
mOddeialeyb Dervif ağanın ka· 
nunu mezk6r0n 142 inci maddesi
ne temkan ceıaen bir sene 

mtlddetle evlenememesine 28-2-931 
:arihinde karar verildiğinden 
111üddeialeybin ikametıAbının -..e~
~liyetine binaen bu baptaki 
1 ·, rann bir sureti mahkeme divan· 
~neıin~ talik ediJmit olmakla 

gazete ile de ilan olunur. 

'~~Z_A __ Y_i_L_E_R _____ 
1 

En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

ı Mart Tarihine Kadar 5 
Lirabk Mevduab Bulunan 
BOtfla Kumbara Sahipleri 
Kur'aya iftirak ettirilecektir 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur' ası 
1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 

1 Teşrfnievvel 931 ikinci Kur'asına it,tirak i_çin 
Siz De $imdiden Bir Kumbara Alınız. 

1 7ürkige iş Bankas-ı 
Nüfus teskeresile asker vesi

kamı zayi ettim. Yenisini çıka
racağımdan ukisinin hilkmü 
Yoktur. 

ııııımımı--ımıııoom~ı~-~,mmınımmMııııııı1111111~ 

1 C. merkez Bankası Ilgaz; Alibey maa Karataş kariyesinde 
....____ Süleyman oğlu Feyzul 

C DefterdarJk ilinları 1 
TA~JIRAT ~IÜNAKA· D 1 M ııA ~ı IA 

SA'I - Galatasaraybirıa~ı ev etimizin i 1 ve .ıT:a.a 1 

V AKI T'ı 
Gençlk ve Çocuk 

ikbaat kuponu 

29 Mart 11931 

~~ Feraz 4 

1 ı icaretanesi 
Her nevi kırtasiye, mek
tep levhaları, Türkçeden 
Fransızcaya, Fransızcadan 
Türkçeye lugaUer bulunur 
lıtanbul Ankara caddesi No, 117 • 

!!mm-• Beşiktaş --• 
Dikiş Yurdu 

Biçki öğrenmek 'e ya biçki mual
limi olmak i'tiyenlerc az bir za. 
manda en asri Fran~ı z metodarile 
patron • çizdirilmcksizin biçki Öğ· 

retillr. Kayı t olunuz ... 
Akaretler No. 62 

Lisan öğrenmek için seaeler 
tüketecek zamanda detiHz 

Ben bilhaua biç kabillyeta 
olanlara 

3 ·Ayda ALMANCA • FRANSIZCA 
öğretmeyi taahhüt ederim. 

Ücret · mllsaittlr 
Bilmuhabarı de konuıma denle 

ri Yeriyorum 

(Ekspres metot) rümzuırıe va ıda 
resine müracaat 

I••-• Dr. ihsan Sami ,. __ fll 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilAtlarına karfl pek 
tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan 
Mahmut türbesi No. I 89 

Bir dolandırıcıdan rica I 
25-3-931 Tarihinde Çarıamba 

günü d6rdüncü şube ile Tokat
lıyan arasında para cüzdanımı 
aldınız. içerisinde bulunan yirmi 
bir lira size ait olmak'. üzre hU· 
viyet clizdanım ile askeri vesi· 
kamın ve diğer sizin iıinize ya
ramıyacak olan evrakın lütfen 
poıta vasdasile gönderilmesini 
rica ederim. 

Aliston Tabakos şirketinde 
Muhittin 

Hal s inek sütü okkası 
20 kuruş 

Muhterem mUşterilerimiıe bir 
hizmeti mahsusa olmak Ozere ke· 
ndi hayvanlarımızdan fenni bir IU• 

rette istibıal edileu taze Süt her
gün bulunur... Is. Balıkpazan 
No. (22) lsmail Zühtü. 

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

81ıuıda 7 ~o. lı diikkanıu E B &.it • 
teşıınanıe.i nıueıhirıee 34b n. üyük J'.Y~Üessesesı 
lira 42 kuruşluk ıamirau •• - •••---••------- lstanbul Yollama Müdürlüğü emrin 
it •· y f I 1 deki 20 Numaralı Hamule motörUnUn 
.'Uhakasaya konulnıuştur. er ve Ecnebi Büyük Bankaların Gişe e- güverte ve makine tamiratı aleni mü-

~iiC ve şarınaıııe)i görmek rinde Kü)'lt Muünıelesine Devdm Ediliyor :=:s;:..~·:.~ı~ri.lh~".:!.;:i.!~~ 
'Yenler Defterdarlık he· • .. -•••-•• • etimizde yapılacaktır. Taliplerin şart-

ieli fennives ııe ve mfıua· Beheri Yüz Liradan ibaret Olan Hisselerin Bedeli :::ee;!n~!~~~m;ud:u::;:::Urir: 
tt a5'ya iş~irak edeceklerin D f V l M Al k leri ,.e ihale saatinden evvel teminatla 
~111.D nisan 93l çarşaııılıa e aten eri mİyecek, ukassatan ınaca hr rile hazır bul••:•!•':; 
d u saat ou b~şle Uefter- Bu Husus ta Gişe 1 erden Hava kıtaatı için 15000 metre ka· 
LOl'hktakiıminak<ısa,·e ihale . Mal... t Alablll i iz natbezi2000kiloasetonve500adetyu 
"Otnis u m a r s n ...... mak ip kapalı zarfla münakasaya kon-Yonuna müracaatları. _.,..... ı 

= " llllll"l'HM""!'IMHlllll'.lll'll•ı.aı.na 1•111 ... ını.tRll·····8.ıııiiiir muştur. halesi l/ 4/ 931 çarşamba gü~ ( ~I _ 4 ı 8 ) .. llll'lı,111 ıı ıı•ıı••ı• ıı &..ııınıllll•llDm llllll nl lllllllmWlımllllllll!mll M~• ·•,,.. nü saat 15 te Ankarada merkez satln 
~- 1 · b - -

1
- - - alma komisyonunda yapılacaktlr. Tn-

"'-..._ Devlet Demıryolları uanlara ı Istan u l ı· tha a" t gu·· mru·· gü Uplerln p.rtn.a~eyi görmek flzere Fın 
_ dıkhda heyetımıze ve şartname almak 

Devi t D . l L ·manları Umumi d J d ve tekliflerini vermek üzere teminat 
~- .e emzryol arz ve l . mu·· ı·r ig\Jin en.· larile mezkQr komisyona müracaatıa~ı. 
"'flresznden. . * * * 

8Ue 'k K • d . köprüsünün tamirı lstanbal ithalat gümrüğü üç ve dört N, ambarlarının dahil ve Müessesatr askeriye için on adet 
~Yİail cı • araköy arasındaki Bey emır ü ü 4 ve 3 Nô.lu haricinde olbaptaki keşifname ve ıartnamesinde yazılı tamirat yangın söndürme aleti pazarlıkla ah-
k.tariır:n 2•4-H93t tarihine müsadif Perıdembe : :rasında ıeyrii· bilmünakasa yaphralacaktır. Talip olinlann mimar veyahut n~c~~tır. İhalesi 30 · 3 • 931 pazartesi 
leler td ız .aydarpaşa- Arifiye - Hay ~~pat da seyrüsefer mühendis olması metruttur. Münakasa 5 Nisan 931 tarihine gunu saat on dörtte Fındıklıda 
tt...iy teelden ve Arifiye - Eıkitehir • Arıfiye arasın miisddif Pazar günü saat ikide lstanbul ithalit gümrü- heyetimizde yapılacaktır. Taliple-

tcelderi nıubterem ehaliye ilan olunur. ğünde icra kıhnacaktır. Taliplerin yevmi mezkOrdan evvel t•rlna· ıı_~ını.uuw na.\ uıS! ı:>U..\Jı'Il np.ıo 
nn şartnamesini görmek Uzeı·e 

mesini tetkik ile ketfinin yüzde yedi buçuk nisbetindeki pey her gün n ihale saatinden evvel temi-
akçe!erini mezkur gümrük veznesine teslim ile miinakasaya natlarile birlikte hey'etimlzde bulun 
iştirak etmeleri. maları., 

• 

• • • 
13.4-931 ,.. k boya ve boya 

)'ilara ine ·••·Hı.inde münakasası Y.a~ıla.ca (3SOO) kilodur. 
Yanıodakı kaynamış Türk beım mıktarı 
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Emlak ve Eyta 

Satılık 
Beyoğlunda Tatavlada Papuoilu ve Tulumbacı sokağında Jstanbulun merkezinde- iki o- •• •• •• 1..1 •• 

41 ve 1-11 ve 11 numaralı dilkkin ve odaları havi apartıman da bir sora ve bir hel4dad mürekkep muı/_urluuunden : 
Hkiz ıenevl taksitle satilıkbr. ihale 6 Ni1a11 1931 Pazartesi gnnn gayet güneşli ve havadar bir daire kira· 'O· 
Ankarada Banka idare mecliai huzurile yapılacakbr. Teminat Jıktır. Odalardan biri gayet büyüktür. 
dar yDz liradır. Bu hususta tafsilAt almak istiyenler Istanbul idarehane veya muayenehane ittihazını 

da elverişlidir. Şerait müsaittir. Galata 
ve İzmir şubelerimize veya Umum mOdürlllk emllk idaresine posta kurusu 34 Benrubi adresine mü· 
mOracaat edebilirler. (251) racaat. 

KAPPEL 
~~~-------------------

Ev sabn abrız - Harbiye, Kur
tuluş. Vefa. Fatih. Zeyrek, Kilçükpazar 
semtleri tercih edilir. Kirayı verilirse li· 
rısı ıytf ı kırk para getirmeli. 

lstanbul dördüncü Vabfhan 
UNfON KOL 

~lübavaası takarrur edeu hububat tathir ve elektrik .. 
furun makineleri ,.e teferruatı 8 nisan 931 tarihine 
müsadif çarşamba giinii saat t4ıe ihale edilmek üzere 
kapalı zarf iisulile münakasaya konulmuştur. Şerait" 
anlamak istiyenlerin hergün ve iştirak için de yevmi 
ihalede, defterdarlık binasında miiessesatı iktısadiye 

nıübayaat komisyonuna miiracaathlrı. 

ıamamlle telcemm'/Jl etmlı 
YAZI MAKINASl 

Franaaz hOkCimetinin dahi takdir ve 
.. tercih ettiii makina KAPPELdir. Hafif, 

metin •e zarif.Her ciheti teahb&t olunur, 6'1ı9 eb'adında - Camla çalışan '-.•••••••••••••••••••••••• bir fotoğraf makinesi isteniyor. Galata il 
ve taksitle sabbr. 

TOrkiye yqlne umumi acentesi 
Y. Şinorkyan lstanbuf. Sadıkiye - han 31 - 33 1 el. Is. 2256 

.\sımin; ~lüzmin göğüs, nezle, rie,·i anfizema. 
üoğaz kalp hastalıkları, azimialar için doktorunuzuu 

reyi le 

ASTMIN 

iktısat vekaletinden: 
Dört fotoğraf makinası ıartnamesi mucibince tarihi 

ilindan itibaren bir hafta mUddetle ve pazarlık ıuretile 
mObayaa olunacaktır. Taliplerin ıartnameyi almak üzere 
ıimdiden ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihale olan 4 
Nisan 1931 Çumartesi ıtınn saat 15 te muhammen bedeli 
olan (2,000) lira Ozerinden % 7,5 baebile teminat akçelerile 
birlikte nlcilet mnbayaat kamiıyonuna mOracaatları ilin 
olunur. 

posta kutusu 34 V. Bt-nrubi adraslne 
marka \'e son flıtın bildirilmesi 

Acele sabhk hane - Kadırğa tı· 
]ebe yurdu karşısında 27 No. lu hane 
3 kat onbcş oda iki kuyu bir mutbak üç 
hela iki sofa bir büyük bahçe görmek 
isteyenler içindeki Hacı ef. ye taliplerin 
limon iskelesinde 36No.ya mürıcuderı. 

Arayıp ta bulamadığınız -
Türkçe veya Fransızca \"eyıhut herhın
~ bir kitap hıklıında malumat almak, 
ucuz bir fiat1ı elde etmek isterseniz Js 
tanbul, Galata P. K. 34 V. Bcnrubi ad· 
resine yaıznız. Mıldmat almak istiyenler 
yeya fİat soranlar mektuplarına, lstanbul 
için 4 ,., taşra için 6 kuru$1uk hir pul 
lefrctmelidirler 

•ı-Baş mühendislik 
Almanca, ingiliıçe, Türkçe ve 

Fransızca konuşan ve Tlirkiyede 
hllkQmet mühendisi olarak çab
pn diplomalı bir Alman mühen-
disi bDyllk inıaat mütaahitler 
veya sermayedar şirketler nez-
dinde bat milhendislik vazifesi 
anyor. 

Ankara caddesi t 6 No. da Doktor 
Fuat Sabit Beye müracaat Telefon: lstan
bal 2385 

iktısat Vekaletinden: 
Ankarada tavukçuluk enstitüıii binası civarında inp · 

lecek olan 9473 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kOmeslet 
inşası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münak~'" 
ya çıkanlmııtar. Münakasa müddeti 27 gUndür. Evrakı fenor 
ye ve projeleri vekilet muhasebesine verilecek 5 lira mukr 
bilinde ziraat enstitüleri İDf8at heyeti fenniyesi tarafından ..
rilmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihüıe müsadif Pazar gilnil ~ 
at 16 da iktısat vekileti ziraat mUstqarlığı kısmanda koıoİ"' 
yon tarahndan açılacağı ilin olunur. 

iktısat vekaletinden 
Ankarada Tohum islih ve tecrObe istasyonu için aba• 

38 kalem allt ve levazım şartnamesi dairesinde ve 21 
müddetle kapalı zarf usulile mDnakasaya konulmuştur. T 
lerin şartnameyi almak üzere istanbulda Ziraat bqmDdO 
ğllne ve Ankarada vekllet mllbayaat komisyonuna şiaı~iS 
ue yevmi ihale olan 15 Nisan 931 çarıamba günll ,.at 
mubamme~ bedeli olan (5400) lira üzerinden % 7,5 b
teminat ve vesaiki llzımelerile birlikte mDracaatları illn ° 
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