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o 

Bir .açık muhabere ıOtunu- ık. 

Gönderecetiniz mektuplann 

cevabını orada bulacaksınız 

Tahrir telefonu: 2. 4311 Sayısı fi Kuruı 
--:s:&r 

Bu~ün 1\nkarada Bekleniyor 
... 

Seyahatlerini Şark 
de temdit etmeleri 

.Reflic;llli'laur Hasrfi)eri uat 13 te 
Afyonkarabiaar, 2 (A.A) - a..n..&JF JJİr Jıalk klltleai tarafından 

Afyona muvasal~t buyurmU.-.r, ~ •• Afyon meb'uslan Ali ve 
heyecan ve sev~e k~rp~~!!''g. BeJediye Ye C. H. Fırkuı 
~~ar Beylerle Vali, ftı.GVll~yeti ç.y istaayonundaa bOytlk 
reısındep mOrekkep Afyon 
nisafiri sellmlamıflard1r. • tljl tereflendıreoeklel' 

Gı z miz Şark. viflY•::''"
1 
eni sene b&tçeainin Mecliate 

Ankara - Gazı H~ viJA~etlerinde bir tetkik seyahati 
icabulono mllteali!P ~ektedir. Bu seyahat aoa seyahatlerinin 
Yapacaldan t•hın~.l-eu • __ ... .,. Gazimiz bu seyahatlerine '"'k· 
t dİli biJ(etiDUF ......... • r 
e.-. lll4ı _ ..... de müpbede ettikleri mllbrem 
~dan evvf;l ~r ·~tio• itaret edecekler ve h6k6met, Meclis 

ti1açlera 9~.., tte.I bu ihtiyaçlar etrafında Jizım gelen 
tatil ~ilmc~~R e 
tedbirleri aL,cafibr. tm 

trs ~ ... .:#it 
f ank•tten çıkan bir dava! 

MidtleiulDlllDi Darü• bed~yi san' at~a~larjndan 
ildıiıdft cezalandırılmasını ıatıyor 

)it ..,.ı ikİQCİ ceıa mahkeme .. .._:el.la-•-- onalbda pir Ha· 
üt Fahri S. tarafaDdaa cDarOI· 

llİD 

m.lld Gri 

maddeıine uygundur. Ancak 
cevaba soğukkanWıkla yazdmı .. 
yan tenkidin sebep teşkil etmeai 
noktaıın· 
dan 485 

Ne1ir' ~ ,, .. ~ mazileri· Yaıfl R·a B. 
Neyir H

1 
aleyhine açdan balca.. Din tedle esas ohDai tae teem 

ret davafıllJlın rü'yetine dün de- mtllfl m&talea ohnnlri 
vam edilmiştir. • Baadan ~ra, dana Ha6t 

Dtlnktl celsede ıntlddeı umu- Fahri B. in velili Pehiti B. , 
'1111 Ahmet Muhlis 8., e~aı hak- yıazılen ya• ile içtimai dleftii 
kmda iddia'11t1 ıerdetm•f, f6yle haiz. senelerdenberi mektepler .. 

•_•ift
5

iur ~ıu Vasfi Rıza B. le Ne.. Cle hocalık eden, talebeler yeti1 .. 
~ bu tiren milekkilioin teref ve bay~ 

yire Ne)'lf H. • azam~an :1 yeti ile oynaadağını kaydetmia 
J .. _..ı ki •I>arillbedayı» l'em~ı -79 

11':':~in:a" mevsim içinde o~adı~ ceza verilmesi icap ettijini .ay .. 
.F'azilet kuklası• adh pıyesıo lemiı, Halit F4&hri rB. de malıke .. 
•u 

8 
mecmuaıınd~ çıkan, meye aynca noktaı nazannı taJı. 

18 lf" · de so- riri olarak vermiştir. 
tahlil ve tetkiki petıcesbını·r tenkı·t lmıt Müteakiben, Y aafi Rıza B. • 
lukkanbbkla razı t nkıdi tlzeri· mildafpsınt yapmıı, bu wadaki 
olarak g&rOlmıyen ~iybah bir bazı s8zlerinden dolayı reis Ye
ne •Kibarlık!• se clilmişler- kili Osman B., kendisı·ne sa1 et 
cenptan dola)'I ~a~a e ınuasında "

1 

dir. •DarGlbedayı,. lllb~ ettiği haricine çıkmamasını ihtar etmft .. 
k b ap i tıva • . tir. Maznun vekili irfan Emba 

::u:~ler 0 veckuJl~nılan elfaz d: B. de mlldafaa yapmıı, neticede 
bariie tahkir kastini m&teıkllltleri mahkeme yedi Mart saat onbe,
dır. Ve bu itibarla h~rd e la· te kararın tebliğ oluaacatm.ı 
adiyen s6ğme mahiyetin .ı82 raci bildirmiF· 
rak, ceza kanununun es-- e : - -~ -ki ıerinde imtihan 
Mi 11 et me . ~L~ı ... baflaDIDJlbr• lmtibaaa. bir 

Millet mekt · erinde ımtiPAU--
\aalta devam 
edecektir. 

Münffak o
laalara teb•· 
detaame veri
lecek; muyaf· 
fak olamıyan
lar da mlltealup 
deYrecle tahail
lerlbe deYam 
edeceklerdir. 
.... imtihaalar• 
ewltıdndelnqu
al t.ı.au P-· 
f'l_llf olanlar da 
abal edilmek-

Menemen 
Kaymakamı 
Divanı harpte mu· 
hakemeıine baı· 
lanmı dettldir 
Menemen, 2 ( A.'A t - ~bdc 

M...._ kay..-.. c.4et 
Beyin örfi divudwPt• muhak.
meline baılanmak Gzer• bulu .. 
dujuna dair 28 ...... tarilıli U.. 
tanbul ıazetelerillda cHvam barbı 
örfi reiai llllltafa p... Hz.ı DİD 
beyanat. namı altlDcla intipı'. 

eden haberin tekzibine Anadolu 
ajaU1 mezundur. 

içtima 
Devlet bankası heyeti 

to1>landı 

Emlak sahtekarlık işi 
Senjorj haıtanesile Sentpulıeri ı 

sahte senetler.le vakf edilmiı 
bir emJlk sahtekirbğından bab· 
setmit ve mllddeiumumilip bu 
hususta tahkikata vaz'ıyet ettiği
ni ipret eylemiıtik. Hazineye 
kalmlf olması lizım gelen "irçok 
adamlara ait emlikin ıahte va• 
risler ikamesi, sahte senetler tan• 
zimi ıuretile bu mektebe j# 
suretinde yapıldığı sa, .... 

>U sabteklrLjm gittik~e ço~ 19': 
niı bir mikyu aldığı ~ 
iıaret olunmaktadır. Bu .._.. 
hOkt\mete ait olması llua .... 
ken bu heyet tarahnclan mekte
be mal edilen emllkia Ja,metl 
milyonlara baliğ olmaktacht. 

ifitti;imize g&re bu emlllc 
arasında Senjozef hutanui de 
ıarclır. Evvelce (Fottea Leopol-Ankara, 2 (A.A.) - TUrkJye Cöm· 

huriyetl merkez bankUI tesis he1eti Sen JOl'J butanel\ . din Doprandiı) isminde bir ka· 
dınm olan bu bina lııı kadmm 
20 sene kadar evvel Viyanada 

barin lfleden nel MatfJe Vekili Mu- Bund• bit mBddet evvel 
tafa Abdllhalfk Beyin ~tinde ti· Sen Benua mektelri papulannın 
çtbleti lçtfnuuni ~ ve bankaya alakadar olclup s&ylenilen vaat (Alt wafı 4 eli sayılamızda) = ;.m..::~- ... miktarın• =-ııı-==B====i =r==k==a==t==il=. =====---=Ş=ze=h=i=r=-===i-=çı:wzin:ıa=ıı:ııı.-. 

Aldıfımrs maıtmata naaran, etim· 
m,.,ı ı..a. eeıına,.a beheri yt111r Nihayet yakayı ele 

llnlık 150 bin ... oliıl* i:rere 15 mil· verdı 
yon liradır. ~1ı:&clr kaycledilen iş 

tbak~·· ••rı 
....,... oll•t~-

~ .... -.·~~-~
.ıl e.dllen 1~ ........ 1'•~1'-f~_... 
11111 ve hatta......_~-~ lıl
le hyJJ teea'ti15e&lait ~ 
(C) auutı JıJ8e)en bedeli ~an Wr .a. 
10ll ilet :Yti1Me lira tama•• _... • . 
dll•lt demektir. Kataia 135 ID .._ 
ttwl•• .. tftlidl19 ~ •tılmıt 
oldutaıulan ı.'Oaüri'h eeıaan UCM7 
hiue yani __ ,. u.48C.'7GG Jlrur 
temta eclilmft ,. elde aneak 25 bin 1IH 
1atı111e ,..., ~ 2 mnycm us bDı 
300 Jfnua latladfUI'· Heniz dtba bath· 
yan umumi •rf Plb'Dn muamelni 
15 IPaaaa kac1r ..,._edecek-- Vuku 
bulan mtiracaat.Jar elde kalaa hille se
netlerinin de la# bir zamaa zarfmda 
1atılaeajmı blit tt#rmreeek kadar cok 
tar. Tema heyeti daha evel bir içtima 
leap ettiren ]Uzum hasıl aJmadrtı tak· 
dirae seleeek tçbamı bir nisanda ak· 
~tir. 

Feaat maznunu _ ...... _,,.._ 
Basfla A.)sara ajJı eua• 
....... .... ..,_ ppacak 

Aqbr-. 2 (Vallat~ - Yana 
banda ~tar ceu ...wc ... -. 
Şeyh Sa~ ojhı SeWıat~ 
mubakem..me deva- olunacak 

mmua ~-·~ ,.~ 

Bu sayımızda 
l'r•aaı• U.am (a.t .... a
leais) -4 Bncl MJJfa• 

JilkAyeı Saat 
-6 Del .. ,.,.~ 

Meraklı lladlselen 
·5 İlıci .. ,.,~.-

Yarınki sayımızda : 

• 
r..kl Muaul meb'_..aa btill ciiercl 

Joll 

Sabık .u.u1 meb'UIU Nuri 
Beyin katili cijerci Hacı diğer 
ilmile Jo1i ltir mot6rle kaçarken 
AaadelutnWafa civatmdaki Poy• 
raz kiti ubilinde, kendisini ta .. 
kip eden za6ita memurlan tara .. 
faodu yakalanmıttu. 

.. .,.,...~ ·utlH k..,aak hiti,_. 
...... da tahkikat ve ta

_"81JlalD~ • 

9 ~~.tıat bütçesi 
..... ,., 2(\' AIClT)- 931 E.

iif bltçeıi maliye eacUmeDİllde 
tetkik ediliyor. Yeni bOtçeye in .. 
pat Ye tamirat için 120 bin Ji .. 
ra konmuttur. 

Doğru değu! 
Ankara, (Yakıt) - Erenkly 

kız liıeıinde {bareklb tamim) 
ilimli bir derı ihdas edileceği 
ha'b,eif 8,,?:;r dej·ldir. 

MecJıs encümenferınde 
Anken, 2 (Yakıt) - Meclis 

Bu sene 12 milyon 
liraıarf edilecek 

............... 'fiil ~ 
417• Be ............ ....., -- (1!) 

.mllyou.ı..uıto~. ~-
raf kumu 4.850.000 liradır. Be1edi7• 
nfn ise 7 milyondur. Beledl7e ...... ,. 
n.rfdatı ise 862.000 lira tutmi.ktadır. 
Aradaki fark yeni elektrik t:alUll ile 
kapanacaktır. 

Belediye daimi enclmeal ........ 
tetkikine devam etmektetllr. Dala nU 
Muhittin bey ve fen heyeti mı•lrf'&. 
ya B. enclmene fen imam lıM'•ltla 
maltmat vermişlerdir'. F• •.,.U 
tanzim ettiii programm tamam• tat
biki için altı milyon lira ıa..,_t llte
mektedir. Programda yollar, klPrlfİer, 
inpat ve tamirat, maddeleri ft.l'chr. 
Daimi encflmen istenilen fahpfptm laep 
sini bu sene vermefe fmkln ,,...._ ... 
maktadır. Yalnız program llllelfen 
taksim edilerek tahsl•t o nllbe&te ,.. 
rileeektlr. 

llnt .... 1 
~----------...... 

tedir. ~~tiban-
Rumimiz Muaflimler blrlipdeki kursta dlln yap IU.-~--.~ ...... ----~l!!W--~I 

".11,e elh:Dtneni veraset vergisi, 
maliye encümeni de muamele 
ftl'llSi tadil projelerini tetkik 
tcliyOtlar. 

~eımimiz, herglln aeyahlann 
gehp geçtiği bir yol Ozeriade, 
Şebzadebaşı caddesinde kap111 
yıkılan akat kendisi &yle
ce b11akılan bir bahçe duvanm 
gösteriyor. Bu duvar bir kuma 
ile çökecek bir haldedir. v. 
hergün önUnden insanlar, çocull
lar, arabalar 1 tramvaylar aeçi7or. 

llrıillteriJor. 



._, 2 - VAKiT ! MART 19!1 

1 Harici Haberler 1 
Roma ttillh Yunanistanda veni bir -

Mu•d• metni ne z1men fırkamıT 
neır•dileoek? Atlu, 2 (A.A.) - M. veaı..ı ...... Kadastro kanunu 

Paria, 1 (A.A) - Bahriye na- le " 8 mllstahmedln tanfmdan ..,al DUN MiLLET MECLiSiNDE 

SON DAKiKA __ IJll __ _ 

GaziHz. 
Ankara da 
Bekleniyor 

Radyo 
ma M. Damont Roma itiWı laak· demobat luünde lllr fDka tltldl .... 1\trZ.\!Ul:KBYB BAŞLANDI 
'-d . leeejhle dair ertaıa pba ..,.ıaıar i · 

YENi LA YIHADA ESASLI VB 
ŞIDDBTLI BO'KOMLBR V Ml 

Ankara, 2 (Vakıt) - Yeni rad,e 
kaınuaa M. Meelislne verildi. Llyiha· 
lmrada ft deabde aheı ft nriei tel* tıgl•tı haldaa•ald ahktmı ilk defa 
.tarak pk til••lll bir •rette illtf't'a 
etmekte " tein .w.leri 19• Tahaat 
almak mecburb'eti hakkmdakt htiktlm· 
leri ptdetlendlrmekte•lr. BIMln me
marlar n lbtb'ar heyetim rallaatan 
rad10lan haber ftr'nlelde mikellef ta· 
ta1 ... ktadrr. 

... a ruetecılere f1I beyanatta •rla• IOnlu bir saate •erdlti ffTap- Ankara, :? (TeleCon) - MDJ.t merli· 
Wanmuttur: ta, blyle bir tefeüiOln 1'81dtsiz "il bqtlnkil lçıt111amda zabrtal uydiJ'f 

... itillfta zikredilen rakam mnalmm olaeatmr e&ylemif, bununla nlzamnamMlafa lfllnel maddesinin 
•e yek6nlan Amerika, Japonya beraber mu-w.rt _.lllfyetlerini teflhinl müzakere etmiş, kadastro ka· 
ve Dominyonlar hlktmetlerine mldrtk hllhmaalı wlmlana "'1le ıııun llyı1tumı -'rti lllf lhat ~ell
bildirmeclea evel Def1etmi1ece· frnamn 't'lftde .. baıll• •._de• mealae 't'tnalftir. Ba kanunun mliza· 

Allbn, 2 (V Al(1T) - Gul 
Hs. • yum atled• ..,. ba· 
n,. awlet bay11rmalarına intl• 
zar eclW1or. Keadileri buraya 
mavaalatlaruacla reımi l1INUe 
istikbal eclilecelderdir. V al, Ga· 
limiıl 9illyet laadadanda kaqw
byacakbr. 

tiz. itillfm metni ajlebi ihtima- dilebileeetfni ilbe dmfttlr. kenelnde .... millakqalar olmlqtar. 

le ılr• çal'famba glnll allkadar . ..,,. " : ......,.. 
dmetJerin h0k6aiet merkezlerin· ( Memleket : haMrlerl 1 
de ayni zamanda nqrolunacak- - · -
tar. Frauız eflcAn umumiyeainin 16 yaşında bir genç kız ----ini ftillftan memnun kalaeakla-
nm kuvvetle zannediyorum. lzmlrde bir ıönlll maceraaının neticesi Müf ettiıler 

Raporlanm Juumıla)'IP 
vekl ı.tı.. Yenliler 

BekArhk vergisi muvafık 
görülmedi 

Ankara - BekArlardan ft1Iİ 
ahnmuı hakkında Yozpt meb'a
m SOleymaa San Be,U. ka-ı 
teklifi bltp endwl... ele 
flllhiJe n maliye nldllm ft 
teklif uldbillln lnuuru De miza· 
kere eddmif ft Mtt~ enc:lmeai 
de maliye endlmeni tlhl teUfi 
tamp etmemlftir. Bu ...t,.t 
kUflllllda saı.,.... S.. Be, 
teldiflncl• wfwwur etmiftir. 

Bir tiiccar vapuru battı olarak kendftinf öld8rdtl 
Dijon, 1 (A.A) - Bır tllccar 

Yapana Peaka burnu açıjmda 
lwbua,. tatularalt batmlfhr. Tay
lamclan 7 kiti bofalmaftar. 
Havada mesafe rökoru 

Oru, 1 (A.A) - Tanareci 
8uatra ile RoUi, kapalı da
n fPlde 68 Aat 13. dakika
... ibaret olan IOD mlddet ra
hlna lmn111larclır. Ta11areci• 
ler, hali ~aktaclır. 

Elektirikle idam 
Colullblya "Cenubi Karolin 1, 

(A.A) - iki beyazı 61d&rm&w 
olmakla mllttelaem bulanan 6 
zend "bu ıabab hapİlaDede 
&JDI zamuda elektrikle idam 
.W.iflerc:lir. Ceamn tatbiki 
"Nmada d6rclG kaclm olmak 
llee 16 fAlu. ham bul.;.._ 
lmlflm. 

Briyanın beyanatı 
Parla, 1 (A.A) - Hububat 

koeferwa meuiliae nilaa1et 
wrilcb1dea IODra, M. &riyan ıa· 
.tecilere fil beyanatta bahm· 
... bat: .. Amapa blrBii tetkik 
~DllDUll bu Uk tetebbtlll 
iti laaldanda beslenen bnetli 

E"elki ,na izmircle qk ytı· 
zlaclen feci bir iDtihar ftkam 
olchaiw 1.-. " bmhfll ki-
bar allel....._ ....... ... 
paç bir lama ...... ile ,a-
rtlelrkea pecl.; tarafmda ,.. 
lralaam• blltı.e bir bafGii 
aabralc .... kwW ......... 
tlnllaaherftrRetik 

DllDldl ,... ile .... ... . 
lerimis ha ...... .,.,... ... . 
clald taflllAb .... 1rt ... IM 

intihar eden im Tllldlikte Ha
tuniye camii daıulcla oturan 
JllDiria ...,., yemif tkcarlana
daa Şiria r.acle Raa B. İll ..... 
tamu Klru ilam ..ta"'bi Cndet 
B. in beals on alb 18fllldaki 
kerilHll ..._t H ...... 

CeTdet 8. aile IMHielftde 
fula mlteııapbr. Kllm ,.ı... 
bir yere plrarmas, daima niade 
buhmdarar. 

.iıatibtr pctlbadea d&t •'-"• 
eTel Cml~ B. aut hlrcle e.me 
dlnmllf •• ..Jdw '811111 app 
i~ ....... ,adıld .-1arc1aa 
bir fmlb ...,..... . 

ilk naarcla c.Net B. .... 
itimatta llham almarak 19'ni1et ı.-----·k--61d--! -
dain..mde idare eclilmiftir." Yüzlerce işi O 
Papanın memnuniveti s..a, •flcl .-.., 2 (A.A) -

J ...... ~ ... .. 
Roma, (A.A) - M. Hender· lcwp 160 lıftl•• ...... · ... 

aoa Re M. Alekaader, kralı ıi- beWret Ya'IDlttlr· 8 ı..-. 
,.ret etmt,ıerdir. dWI A .......... Ka,llo'nlınn 

M. Headenon, Romaya yap- miktan ela mllllmcllr. 
blı HJahattu memnan kaldı- Deniz itilif ı ve Pariı 
im llJlemlttir. matbuatı 

M. Grandi de aalh da.Tali at- Paria, 2 (A.A) - parf. ......_ 
rmada hm feclakArlıldara mal ab am....ı,etle F,..., ...... 
ol•MID• njaaen elde eclilea italıan dem itillfmm Fw 
Mtlceda ...... oldatmau be- ile iaglltere aramcl•M •ml•I 
~- etmiftir. tewri)d .....,. .....,. .. ,,... 

Papa, deniz itleri lıaldanclald m • ltalJa m..._NtiDcla lair 
...UereleriD netlealnclea dolayı llktn cleft98i klfat ecleceii 
wuniyet beyan etmiftir. mlltalemcla balmmaldMar. 

.... ....... Ye tahmlcmıı 

~ elektrik ...... 
• ............... 1ra, 1 ..... 

- bclu .,........... Karmbk 
oü a,dmlnnca Cewdet a. eok 

.IU.: ...n. .... ı k •--...1! _...ı_ 
MYWJ5• •- ww•; ..... uwa-
.-. elektrik~ Kemal ialinde 
bir delikala ile heraber balan-
dajmm ...... ft bu m•nr.an• 
.. , .. laalcle ............ 
bain'm•ia bqlamlfbr. Feryat 
.... hue halla odalarmclu 
flrluut •e kma od111aa hlcam 
etmftlerdir. Kemal Ef. bu ..U 
fırat bularak kaçPllfhr. a.-... kmq bu hareketillclea 
c1o1a,. Oll1I tükir etmif; Behsat 
H. da odadan a,,.Jank eril 111 
katma Pım• Olllda alrlanın'fbr. 
Fakat ba._. ••cli•ml..e 1111-
. cam edentk .,.. Jalsalamlf " 

'- Wcle dl .... •. 
................. u, 

Ye mit~ llelan Bebrat H. 
.. pi.- dla .... "ertlli ... ._.,_ ta....__ eliae re-
Penk lralblae dd kmwan lllap 
1r..._.1Wthmlftlr. c...... ...,........ ,.... 
11,.U OD ... ,eacle Pcebilecek 
Cleneede bereler ....... ba 
clWten Ce.clet Bey ... ......... 
..................... Kemal Ef. 
de ,akal...... keadWai. .... 
kafalı oldup ulıplualr kaaaDI 
........ ,. ....... edlleiftir. 

Bir lflU 

Ankara, 2 (Valcıt) - Gazi 
lh. ne ..,.Mtleriade refakat 
edea mlfettftler, hamlaclıklan 
mafu..ı nporlan ait oldaldan 
•eklletlere Yerdiler. 

Ba 1metle ,apalacak ıalahabn 
- mlbi• laı- idari tetki
IA•msa illlailar ecleeeii Hele 
ohmmaktachr. 

Millet meclisinde 
Yam mecUlll nt•tn cevaM 

telpafı olnaa•a 
Aakara, 2 (A.A) - Yuaaa 

meclla reialnin meclia reiaimize 

Çufell•clan ...,.....,. ..,..., 
• ...... , ••• 11 

Anlrara, 2 (Yakıt) - MaB, .. 
Dm bir tamİmiae slre ahin 
pyallarmcLm ...... ..pi 
alm...,.eütar. 

ıW•ditl cnatn telpaf mec- Rus bayraj'lna hakaret 
..... ~ içtimalllda okun- Atlu, ı (A.A) - 3 it. .... 
... bw. teclll Km orta ...... ait ... 
T.ıp tadar: "Pek mltehu- 11111aa •e 10kü1an1u lııiiiade 

• oklal- telpafuudaa do- .._kta ola aralNlclaki klfll 
la71 hart...........,_ anederim. SOY,.t baJnlma ,...._... n 

Meclill .mı,. lblli ettltlm ~· 

"'-•"*•' ~ ·~·~la fogiliı nazırları P~ 
........... olftlnu •ar ile p-., lJA.A) _ M.: R'tiMhr-
ltalad,an& • lba De il. AJeancltr, .. t 1$.25 
... ........ .,....... ..... te , .......... , ..... ....,.,.., 

luca ..... ...... .... IDlca- 1.. --L uellml • M. M 
dellta mreti kat'lyede ailaayet Dl~ znat, e ,.. 
.... beUd IUlhD tak tarafmdan ................ Na-

~ Te M~ ile Y-.iltam~ ~....=:•laulclr• 
IWletiai temla ile kalma,ap ay• n iasiliı " Frmm ...;..... ara• 
ili ... ada Wltla Balkulum .-.ıo .. ıılrat aut 18,5 ta 
•e Bala.....tlclia laafta#a ..,tdJe- bitmiftir. iJasiliı, italyaa .,. ,,... 
..... ........ " mdetiae •ı haric:i1e " bahriye ~ 
,_.. etmete malıtu olclata- anllDCla hmale ıelea itillf ba 

• da lmnetle matmain bahmclu- DUarlar tarafmdan menmp balaa
lammTlrk-Yaaan dOltlulr, halrem clalClan hlktmetlerin tudllrfae 
ft mdatma maaheclemaia akit •• anolanacakbr 
tacffldnl imaretle takdir etti- e!!l~Bm!!!l!!!!!m•·--l!!!!!l!!!!!!!mml'!!--

lzmlftle Paldlsadeler ....,._ flmill .eylerken ...... •bu letlerinill na11"kbe telpaflarm-
twa ............ lflbma ka· maahecleaiD ea&JI taldlkincle dan dolayı kendimi balatiJU 
nr ..u.lftir. 8a tic:aretanema Yma mediai milliainin parlak addediyor Te tamimi ...Jıılde
.. ftllJete dtlflaeli alllca~ ft mDttelalt bir aurette izhar aet hilll1abmm kal..ı ft 81-
lanla ha,tlk hlr te...ar 11J'8D4Lr- •tmlt oldaiu biuiyata terceman Jile Millet Meclilhadeki ıthıb· 
IDlfbr. Mle••..m borcu 500 ol•ut olaJoram. ama lblAt baJm'maam riea e-
hin h tahmin edDIJor. Ba kanaatlerdir ki zail deY· diyorum, efendim.,, 

- - - - - _-:_ _- -- - - - - - _::__ _ _: - ::.... - -_ - - -= - - - --· - - - - -

v A1'1T .. Dl tefrika 1" 

Yma ı HllHPa Rahmi 

Ba -11mm a-tnden ~ aa- .ni: 11111 ,ok. Sen, halm, Ali s... ... - 195...._ Karanfil hlr da eo- - Efendi Sırmaket camii eler- ~leriniae birer reYolYer eolamm. 
hktan aYdeliacle p,..i memul bir lıen bbim nin tarafım ıa.tercli. 9*maket camii Makmdaium nin 
9Çlhfla .._haberleri setlrdi: Sonra· claba neler anlattı. Hepai IUP cihetindeki tombul mimnli 

- Efendi,.. ...,. bir adam pek iyi aldımcla kalm•dr .. Bu akar huabe ot.cak .. O.. d .. tletile 
............... edt,er. ÖnGn- l8JU a6ttererek: Bu, dere ta Bay· mallheaiml lrolayca halanumaz. • 
... 1-c-•111 wrdmn. - Efendi l'Ulpafa tarafmclan plir. Kale Mn Sabahıe,in bisim ..... t clo
llaruı ne mahalleti··· O c:nap....., elinin altından ıeçer. Salakuleye laaz raddelerinde m liitçü .-lir
tli: - KMıa utdfmahalle filln abr. Yalhabçeden ta Sllildilfe Ona kapı açıbr. O aıracla da_.. • 

...... nan mficlclet kalmak tüphe- Mh...tince Karanfilin •ır salda· irahh mı llak hepli idil olcla. Tarla bclar -nır .. Orada l&lama lran- larda hahmunanıs • ~ 
1.1 Rnt eder. mak mubftllleti lftlbw. Ona 1- ,. dWti. pr .. Hodlon akar .. Abaray kara· iceri hicum edeniniz.. Karanfil 

a., mektubumu hl1le birer par- ıuretle söyletiJonaa. Biru durdaktaa eonra elile ... lr.olmnm &alDden denize sicler ... d...ı.,. pelr imandan a&JID&Jmd· 
ta Wnr parça tamam bir haftada Bir gÜn aramacla fU mahaYere pu, soham, BnGnü, arbamı aa.te- Dedi... SU&hlı 6' erlsek Binti 8etran)a M· 
,...wlclbn. Zarfı poetaya cötüren seçti: renk tlfle cotta: itte tarW Yetil· Çelai otak hahmclulam mahal ta P,.ınu maınıs? Kan uıL hir 
,.._ Karuafil cladıcbr. - Dadı buraya ne mahalleti der diNk, camii, itte Apal-s .. -. it- lenin bir mn kalmadı. ha,dat bc1ar lamretli " mcıklı 

Arapla kartı karpya olan pekler? te Sarmabt camii, Barmab camü, Şa..H ha mlhim ifpatm ill· tüancalıdır. Onu ela ıbe ._....." 
nulk TUiyetim hakkında bu tafıi· - Vallahi kısım uam Şnki 1ıi- SaraJMW1i... itte hak Yiranele- " edewiim daha mihim terler ...,;... .• 
llt lrlfidir. Şimdi mühim cihete ı• zi burqa ptirip kapattı ama ne t-ia, ~ ta ortamda uan -.... Bm p.cH,.. kadar ı..ıı6ine 
P,.am. mahallesi olclaiunu biW,--.. Wr .._. titiJıor .. Yenibahçe ama Mwla R8lit :ralnat asan Şnld .. Wr .., eesdirmedim .. ıc.n.lil 
~ aldı bir incir ~eti dol - Sokaia çaldıim •akit nqeJ. .. ,. mlllimin hattaneat itte bu ha,dat bir bç ........... ,,...._ J•••k Pitlrirkea hen o-

tlwmumıt derler. Ben bir incir çe- cliiia adamlardan IOnlP aalemeJr Karanfil hu mahalle Ye cami i· .. lı••ııffL Kim bilir nuıl m pw ,anlma behawile tiler 
Jdnletiniıa botluiunu bulup ta da• istemi1or 111118UD1 Umleria PTet çetrefil bir dil ile lar pefladen clolatıJor. Fmat ha J'llYaf Jant kon....,... ~ 
tim aklım oraya •ıidırmak ame- - Ne iiltilme YUife ,awam.. elyledi. Ben •in anbyabilcliiim fmatbr .. Zabıtaya haber ftl'erek çok emniyeti nrtbr. His ........... 
., ıılle utratabilec.k hir halele ele- Daclmm aPmdan .......... bdanm tuldhen JUIJOllD. tekrar ıuetelere .Mrmaye Ye lle- mez. Zaten türllpJ4 .. m .... 
.... Oilu Ariften ve mirutan almak bWI omaclı. 1lru •inlenclikten toma illft me bir parmalr bal olmanın lün- mu. Anlua da Kannfilin .W 

(Blta ... ) 
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Arttıgını Gösteriyor ihracatımızın Son istatistik 
~edirede 

Bütçe 
Tasdik edildi, geliyor 

1 y oll-"' teftlpt 1 
f jurya Plajlarına as

talt yol yapıla~k 
Belediyenin beş ayhk bütçesi tasdik 

edilmiş ,.e vekalet tarafından beJediye· 
ye l'Önderilmek üzere postaya ,·eril· 
mlştir. Btitçe gelince durmuş olan iş
lere tekrar başlanacak \'e vilayet mu· 
haebelri Ue belediye muhasebesi de bir 
idare altına alınacaktrr. 

. Mub "ttin, beledıy~ fen 
Vah yı z· nafia baf· 

bey'eti mUdOrO • 11'Be' 1 1 'k' 
d

. . Avrıı y er e ı 1 

mUbend~sı :IOn Topkapıya gide
mlbeD ıs 

rek Top· 
kapıdan 
Ba)ark6y, 

Haber aldıtrmıza göre on seneden· 
beri vfJiyetimiz hususi muhasebe mü· 
dlrlUiünü vukuf ve liyakatla ifa eden 
Cemal bey iki ay tam maaşla belediye 
emrinde çalıştırılacak ve sonra diğer 
bfnaztfeye tayin edilecektir. 

Kreş müdürlüğü 
Darilllcezedeki kreı mGtebaı

sm Dr. Ali Şnkrii Beyin ~u 
memuriyetten istifa ettiji tek~ 
de bir haber intipr etmiJ!i: 

Donkü akıam ıazeteleriııd~. bırı 
de Şehir medisinin son ıçtima· 
lannda Darülaceze krefİ hakkın· 
da cereyan eden meukere e~
numda .ayleaflea b•n. sazle~n 
Ali Ş8krn beyi mt1teea11r ve ıs
tffaya .eYkeffitİllİ yaZl}'ordo. 
Halbaki Şehir meclisinde Da· 
ıllacne kreti hakkında geçen 
liltlukere eıa•nda Dr. Ali 
ŞtkrU beyin kr~in bu.~nkü 
mlkemmeliyct baline getirilme
lilide 1ebkeclen yüksek hizmeti 
vaktile Jikredilmifti, yapılan ten~ 
lcitler de Ali Ş6krü beyi istih· 
claf etmiyordu. Bu itibarla mu· 
malleyhin her hangi bir ıuretJe 
mtiteenir olma11na sebep yoktu, 
aetelrim dOn bu hususta yaptı
fmm tahkikat bu haberin asıl
.abjlnı meydana çıkarmııbr. 
Dr. Ali Şükrü Bey Darüllceze 
~deki memuriyetinden istifa 
~~miftir Ye doktorun vazife-

. mae de•amı muhakkak ki m6-
eaeseDİD lehinedir. 

BU iTFAiYE UTEHASSISI D.~ 
NEREDEN ÇIKTI? 

Dön akşamki gazetelerden biri şeh· 
rlmizde bulunan itfaiye mütehassısı· 
nm itf afyemiz hakkında bir rapor ha· 
rrrladığını ve bu raporunda gördüfü 
noksanlan dikkatle işaret ettiğini yaz· 

mııtır. 
Bu haber asılsızdır. Şehrimizde bir 

itfaiye miltehassun yoktur. Ve .. şimdi· 
ye kadar da ecnebi bir itfaiye mutehas· 

8191 geJmemiştfr. Yeniden Almanyadan 
bir mUteha81ıs celbi için belediye ~r
lin elcillğimlzle muhabere etmektedır. 

zÔo ÇEŞMEYE SU VERiLDi 

BÜ "k bendinin esaslı olarak. ta· 
yu su • s minler 

ıniratı iki ay evel bitıniştı. ' on e.-

f d d d:.ı:.er küçük bentlenn ta· 

v• Yetil· 
k6ye ka· 
dar ..raJt 
olarak ya· 
pılmalda 
olao yo· 
lan inıa· 
abnı tef· 
tif etmit· 
ferdir. Bu-

Şeobrimiz Nafta Batmü· 
Asfalt yol hendbl Ani B. 
Flurya Plajlanna kadar temdit 
edilecektir bundan baıka Edir
ne kapıdan Şehitlife kadar olan 
yol da asfalt olarak yapılacaktır. 

( Polia haberleri 1 

Büyük adada bir 
yangın 

~f. Troçk ; nın oturduğu 
ev kısmen vandı 

.J 

Evvelki gece Büyftk adada 
Sovyet Harbiye komiseri M. 
Troçkinin oturduğ'u izzetpaıa 
k6tkilnden yangan çıkmış, üst 
katta iki, ikinci katla banyo da· 
iresi ve üç oda yanmııtır. 

Yapılan tahkikata göre yangın 
banyo odasından çıkmış, üst 
katta hizmetçinin yattığı oda 
tutuşmuıtur. Vak'a mahalline 
gelen itfaiye kuvvetleri yangını 
bubrmaja muvaffak olmUflUr. 
K8fk ve mobilye. sİRortahdır. 

M. Tr~i yangından ıonra 
Savoy otehne naldetnıiıtir. 

Bir Bflkın ücreti! . 
Kabataıta set Usttinde 5 nu

maralı evde oturan bammal 
Mahmut, bundan bir müddet 
ev.el, Fındıklıda dere içinde 27 
numaralı evde oturan Fatma ha
nıma talip olmut fakat ret ce
vabı almıştır. 

Buna rağmen Fatma hanım
dan Omidini kesmiyen Mahmut 
dün yolda tesadüf etti;i 
Fatma hanımı zorla bir otomo
bile alarak kaçırmak istemiş ise 
de kınn feryadı üzerine yetiten 
poliıler tarafından yakalanmıı
tır. 

Bu işe siz de Şaşın ! 

Sigara içme salonu 
nasıl bir yerdi? 

. Şehzade başında bir millet 
tiyatrosu vardır. Her tiyat
ro ve sinemada olduğu gihi 
burada da cigara i~mek mem
nudur. Buraya kadar frlfı, 
Diyecek ıaı yok. Bu tiyatro
nun bir de cigara içmeğe mah· 
sus bir yeri ,·ardır. Bu da iyi
dir. Fakat bu tiyatroda ci
gara nasıl içilir, cigara içilen 
yer nasıl yerdir. Bir görseniz 
hayret edersiniz. 

Cigara icmek istiyenler o
turdukları sandalyadan kal· 
kar ve salonla birinci sınıf lo
caJara geçmek için ayrdmış 
olan camekanların arkasına 
geçerler. Orad cigaralannı pü 
fürdetirJer, dururlar. Bu ca
mekanlar adam boyunda bile 
değildir. insan başını uzaU.a 
cigara içilmesi memnu olan 
salona görür. Cigaralardan çı 
kan dumanlar camekanı aşa
rak ve camekanın tahta ara
lıklarından savrularak seyir· 
cilerin genzine kadar gelir. 
Cigara içilecek yerlerin ayrıl· 
mwundan maksat şüphesiz ki 
ahalinin sandalyalarından 
kalkarak ayakta cigara içme· 
Jeri değildir. 

Böyle olduğu halde ciga
ra salonunu camekanla bölen
lere ve bölünmüş yerleri ciga
ra salonu dive kabul eden me· 
rnurların müsamahasına siz 
de ıjaşın .... 

Biz de ıaeahm! 

lzmirden afyon ihracı 
menedildi 

lımirden ticaret odasma bil
dirildiğine göre son bir hafta 
içinde İzmir piyasasında Afiyon 
satışları durmuş ve gümrükler 
umum müdürlüiii izmir başnıll• 
dijrJüğüne gCSnderdiği bir tel
grafla uyuşturucu maddelerin 
ih!"acını menetmiştir. 

Halbuki bu husustaki kanun
da ham afyon ihracı memnu ol
madığından gümrükler umum 
mildürlüğüoün emri bUtün afyon 
tüccarlarını taıırtmıı onları çok 
müşkUI mevki~ düşUrmüşdür. 

Bu yüzden İzmir gümrüğünde 
istok afyon birikmit tüccarlar 
vaziyetin tenviri için iktisat ve
lclletine milracaat etmişlerdir. 

Fırkada 

Kongreler çok feyizli 
neticeler verdi 

Halk fırkası vilAyet idare heyeti 
dün fırka merkezinde kaza 
mümessillerinin iıtirakile bir iç· 
tima yapmııtır. Bu toplanma 

hakkında 

villyet ida· 
re heyeti 
reisi CeT• 
det Kerim 
B. fU söz· 
leri söyle· 
mittir: 

-Kon
greler bit
ti. T eıkillt 
işe baıla• 
mış bulun-
uyor. Vi- Cevaet Kerim 8. 
liyet idare heyeti de vazife tak
simatını yapmıf, mesai progra· 
mını tesbit etmif, nizamname ve 
talimatnameleri teıkilit heyetin
den ve umumi kAtiplikten aldığı 
direktifler dairesinde tatbika 
batlamııhr. 

Buglln (dtin) ilk defa olarak 
kazalarla villyet heyeti bir arada 
toplandılar.Bu içtimada muhtelif 
kazalar heyetleri yekdiğerile 
temas etmiı programlar da y~
pılmıttır. Liakal haftada bır 
defa ocaktan itibaren bUtün 
kademeler heyetlerinin toplan
ması, yene her kademenin ayda 
bir defa heyeti umumiye halinde 
toplanması meseleleri görüşül
milttür. Bundan baıka umumi 
mevzular üzerinde hasbıhalde 
bulunuldu. Bundan sonra her 
ayın batında bu toplanmalar 
yapılacaktır. Bu içtimalarda ge
Çen bir ayın mesaısi ve gelecek 
aym işleri hakkında görUıule· 
cektir. 

Bu seneki kongrelerimiz çok 
feyizli neticeler vermiftir;Ye yene 
bu kongrelerde teıkilihmızın 
faal vazifelere geçirdiği bütün 
arkadaılar derin bir a,k ile 
bu kongrelerin tesbit ve tavzih 
ettiği itler Ozerinde çahımakta· 
dırlar. Bittabi muvaffakıyetimiz
de her vakit olduğu gibi lstan· 
bulun bilhassa münevver halkı· 
nm muzaheret ve samimiyeti en 
buyuk amil olacakbr. Şimdi <le 

1 Gelenler, gidenler 1 her mıntakada bir çok münev-
h ver aen .. lerin fırkaya kayt ol-

Sofyadan şe rimize geldi{;ini makta ,. bulunduklanna gör-
yazdığımız Mısır sefiri Abdül-

8 mekteyiz. . . 
melek Hamza · d!in akıamki Gençliğin bu samımı alakası 

zar ın a a a.e B suretle 
miratı ikmal edilmiştir. u 

lik · tamamen 
bentlerin yıkılma teh esı ka Istan· 

ekepreale Ankaraya hareket et- ye uyanıklığı bize bllytlk Umit 
Bir intihır t•t•bbllıal miıtir. ve kuVYet vermektedir. 

Sirkecide Yeni hayat otelinde g6rtllerek kurtanlan Aptullah Heyetimizin bilhaua ilk he-kaldrnlmıştır. Bunlardan baş ta· 
bul i~inde yeni olarak yapılan .

1 
~e tir. 

mir edilen 200 ~eşmeye su verı ~~nk· 
'l'aıairatı yapılan su yollarının . 
Jeri de demir boruya tahVil edilmış-
tir. 

Mıktu oezalar 
Belediye memurları tarafından 

ke1ilett maktu cezalann karakol· 
larda alınması l<ararlathrılmııtır. 

----------------------Umanda 
-.-.-....... 

Kerıdenizde benzin 
Karadenizde karaya oturan 

Welfield vapurundan denize 
benzin d8külmektedir. Bu vapu· 
run hamuleai benzin olduju için 
açılan rabnelerden bu yUk kendi 
k•cline boplmaktadu. Bu cihet 
de vapurun tahlis imklnım yok 
etmit gibidir. 

Hahllmhap iylleıti 
Bir kaç aydanberi tiddetli bir 

hutahktan rabat11z bulunan Ha
hambaıı Bicerano Efendinin 
lautahiı iyiliğe yüz tutmuı iki 
a1clanberi yatağından çıkamıyan 
Blcerano Ef. odasında dolaıa
bilecek bir hale ıelmittir. · 

oturan Demirhisarlı Aptullah Edremitte bulunan babası izzet defi evvel emirde kaıa ve mü
intihar kasti le, Sirkeci nhtımın~ Ef. nin kendisine para gönder- teakiben nahiye merkezlerini 
dan ke~disini denize atmıshr. memesinden müteessir olarak 1 muhiti için iı~adeli birer mah-
Tabkıkabmıza göre etraftan intihara karar vermiştir. 1 fel haline getirmek olacaktır. 
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1 Çizgilerle fikirler • • Kadın kalbi 

1 r vardır ki zev-
1. adant a 

Bircok ev 1 o ı 
, . t "erınezler. n a· 

celerine ehentmıye B Jar zevcele· 
tar un 

rı adeta tanımaz · hi kud 
.. fikri ve ru 

rinin kabilfyetıerını, . 1 ·• 
ak"kf ınezıyet erı 

retlerini, onların h ı bilPlezler. 
ni ve ıizli istidatlarını 

Bu gibi adamlara göre bu kabili
yetleri keşfetmeğe ~alışmak abestir. 
Çünkü zevceleri onları se\'meğe mec
burdur. Çünkü zevceler, kocalara 
itaat ve mohabetle ıniike11eftf rler. 
Çönl'ü ev \'e aile hayatı bunu icap 
eder. Böyle düşünenler mes'ut ol
mazla.ı·. 

1 

Fakat zevcelerinin kabiliyetlerini 
keşfederek, meziyetlerini anlıyarak 

yaşıyanlar hayatın birçok mü~külle
rine galebe ederler. Hayat · onlar 
için daha cazip daha müsmir olur. 
Kadın kafasının Ye kadın kalbinin 
inceliklerinden istifade edenler hah
tiyaı·dır lar. 

Gümrüklerde 
İ.thalat ve ihracat ara

sındaki fark 
Gümrük idaresi 1930 senesi 

kinunusanisi ile 1931 kanunusa
ni ayındaki ithal.it ve ihracah
mııı gösterir ve mukayeseli bir 
istatiıtik neşretmiştir. Bundan 
anlaşıldığına göre 1931 kinunu
sanisinde ithalatımız azalmış, ih
raeat artmıştır. 

Bu ay içinde geçen kanunu
saniden 7,254,928 kilo miktann
da 747,481 liralık fazla ihracat 
yapılmış ve 44,245 liralık 
18,639,660 kilo noksan mal it
hal edilmiştir. 

Adliyede 

Mahmut Saime oeza isteniliyor 
Salname dolandmcılığından 

üçüncü ceza mahkemesine veri
len Mahmut Saimin muhakeme
sinde müddei umumi ceza iate
mittir. Haftaya karar verilecektir. 
Cellat Basanın muhakemeai 

Tavşancılda bağ bekçisi Ya
ıufu öldürmekle maznun Celllt 
Hasanın muhakemesinde lstan• 
bul ağsr ceza mahkemesi dtin 
baı:ı şahitler dinlemiştir. Muha
keme, tahit celbi için 22 Marta 
kalmıştır. 

Ticaret borıaıında · 

Un satı!• tanzim edilecek 
Borsada unların satışını tanzim 

için yedi kişilik bir encnmen 
teşkil edilmiştir. Encümen_ bele-
diye iktisat müdürü Kemal Omer, 
borsa umumi katibi Nizamettin 
Ali, Nuri, Şeref, Habip zade 
Zıya, Burhanettin beylerden mü
rekkeptir. 
Mübayaıcılarla ıhtilAf yeni bir 

safhada 
Mübayaacılarla borsa idare 

heyeti arasında me•cut ihtilaf 
yeni bir safhaya girmiŞtir. Söy· 
Jendiğine göre borsa heyeti mü• 
bayaacılann talebini daha iki 
sene evel düıünmOş ve ikbıat 
vekiletipe yazmıştı Fakat vekl· 
let o zamandanberi buna cevap 
vermemiştir. Keyfiyet dün mü
bayaaalara bildirilmiş ve İfİD 

vekiletten takibi tebliğ olunmUftur 

San'at müsabakamız 

Parasız Tablo! 
Uç gündür l ' AKIT okuyu

cularına istifadeli bir müsa· 
baka tertip etmis hlllunuyo
ruz. 

Müstakil ressam ve heykel· 
traşların JJcyoğlwıda istik· 
lal caddesinde 310 numarada 
bir sergi açtıkları malumdllr. 
Takdim ettiğimiz kuponla ser
giye gidecek olan okuyucula
rımız b11 kuponu göstererek 
yüzde elli tenzilatla yani on 
kuruşla girebilecekler r e içer. 
deki beğendikleri bir tabloyu 
parasiz almak ihtimalini de 
kazannuş olacaklardır. lJu da 
§U suretle olacaktff. 

Kupon sahibi, esasen hep
sinin üzerinde 11umara olan 
tablolardan t n beğendiğinin 
numarasını kupona, adresile 
beraber yazacak ı e sergide 
bulunan (l al.ıt miisabaka) 
kutusıma ainca/d 11._ 

'Jergi kapandığı zaman top. 
na kuponlar tasnif edilecek 

ne en çok bcğenilmis olan 
tabloya rey r erenler arasmda 
kur'a çekilecLktir. Kıır'anın 
ısabet ettiği okuyucumuza 
(l' AKIT) o tabloyu hediye 
edecektir. !Ju iablolann kıy
metleri 150 ile .Wfl lira arasrn
dadll'. 

· ı\u pon 
VAKTın Teb o ustbskası 

( 1\ lii~takil Res~amlar erg ,;i) 
Adres: .................. .. .. ········· ·········-··· 

··················-···········-·-·· 
··---···-··········-····················--.--



~ 4 - VAKJT 3 MART 

VAKiT 
Fransız lisanı 
tehlikede mi? 

Son günlerde bazr Fransız gazetele
ri Türkiyede fransız lisanının mevldi 
tehlikeye düştüğünden bahsederek te
laş etmeğe başladı. llu gazeteJeriıı 
ne~rlyatrna göre türkJer mekteplerde 
fra.nsızca yerine ingiJizce '\'e aJmancayı 
tercih ediyorlarm•ş. Bu hal yakrn şark· 
ta Fransanın manevi mevkiini tehlil,e· 
ye düşürmüş. Onun için ~imdiden va· 
ziyeti nazarı dikkate alarak tedbir al
mak Jbım geJirmi~. 

1931 

i ~' ·- • :, .-. • ··- .,. 1 

~-· Cin~ Si~aleti : · 
. ·- Sakal ve bıyık 

-:: ' ,, • :. :.. t • .. " 

Süİunlarda ~yahat 1 Kı•adan hisse .•• 

Vaktile herifin biri Adabızurafa is· 
Kararsızlıklar içinde minde bir kitap okuyormuş. Kitabın 

bir fıkrasrnda şöyle diyormuş: "Her ÖJümde intizam 
Kırat Karolun memleketine kimin sakalı bir tutamdan fazla olur- Belediye yeni tetebbüslere giriş 

avdet ederek oğlu Mihal- sa ahmaklığına alamettir.,, Kendisi de mit. Bundan sonra her yere cenaze 
dan tahtı alması sıralarında genç uzun sakallr olan bu adam frkrayr 0 • gömülmiyecek, şehrin mezarlıkla
hükümdarm iş başına geçmesin- kuyunca duraklamış. Kitabı önüne bı- rı düzelecek, serviler kesilmiyecek
den bir çok muvaffakayet ümit rakmrş. Eli ile sakalını tutarak ölçmüş mit. Batka bir karara göre de, ar· 
edenler, bu ümidin ne kadar filhakika sakalını bir tutamdan bir tık ölürler §ehreminliğinin yıkama 
yanlış olduğunu çoktan anladılar. parmak kadar fazla bulmuş. Ve daha yerlerinde gasledilecek, cenazeler 

Karolun pederi "Ferdinand.. evvel bu fıkrayı nasıl olmuş ta görme-forada kefenlenecekmiş. 
bugünkü günde ikiside vefat et- miş duymamış bulunduğuna şaşmış. Ne yalan söyliyeyim, gazeteler• 

"Demek ki bu fıkrayı bilenler ' 'e benim de bu haberi okuyunca, içimden bir 
miş olan "Bratyaoo,, kardeşlerin ~ l · ı 

sakalımın uzunlugunu farkeden er şım damar kopmuş gibi yeri be irsiz 
himmetile memleketine salim ve d" k d h b h k ·ı d ş d hl"l Fransız gazetelerinin guya Fr:rn- ıye a ar ep ana a ma nazarı e bir sancı duy um. im i ta ı e-

sanın elinden mane' i müstemlekeleri nafi bir siyasi mecra vermeğe makmış!,. djye canı sıkılmış. Ondan son dince, anlıyorum ki 0 damarı açan 
almıyormuş gibi g-öster<lil~leri bu tehic;;-I muvaffak olmuştu. ra artık böyle yüzünde bir budalalık netter, iki yüzlü bir bıçakbr. Evet 
lan görenler için hayret etmemek müm·l Ferdinand'ın vefatandan sonra al~meti ~lduğu halde gezmek istem~~ iki türlü acı duyuyorum. Çünkü bu 
kffn değildir. Bir defa türk mekft>ple- büyük Biratyano'nun ölümü, kü- mış. Yerınden kalkmı~ .. Sakalını bn işte iki taraflı acayiplik var. Bele
ıinde İngilizce ve almancanm fransızca çüğün ağabeyi kadar azim gös· parmak kadar kesmek ıçm makas ara- diye acaba bütün itlerini bitirmi§, 
Ya tercı.h edı"ldı'g" ı· ı"ddı'ası yanlıstır Ort"' k rnış. Aksilik olacak bulamamış. Berbe- d' .1' k b l .. d • t · ~ · " terememesi Averes onunu eJin- . ırı ere artı orç arını o emı! e mektepler ile lt·se!erde ı'n&1·1ı·zce ''e al d d re gidip bıraz kısalttırmak ta hoşuna .. 1 .. 1 . I . t• k. b t ,.. ' · de kuvvet olma an iktatörlük . . . . b k b" d" sıra o u ere mı ge mıt ır ı u u-
manca nasıl beynelmilel hir lisan ola- gıtmemış. Onun ıçın aş a ır çare u h fi ki ha 7 teşebbüsünde bulunması memle- .. .. N.h t bi h t ı a ı ara §vuruyor. rak tedris ediliyorsa fransrzca da ayni şunmuş. ı aye r çare a mna ge · b 
derecede ehemmiyetle türk gençlerine ketin vaziyetini tamamen sarstı. miş. Şamdanda yanan bir mum var· Yaıamak vaa~larının en a• 
okutturulmaktadır. Türk hükumeti Karolun avdeti ise bu vaziyeti mış. Sol elile sakalını avuçlıyarak sağ şında gelen su, m~krop yuvası, ek-
nazannd:ı. bu üç dilin hepsi de müsaYi ıslah edemedi. eline aldlğı mumu sakalına yaklaştır- mekler ham~~· yagl~r k~tık, yol-
bir va~iyette tutulmakta, yalnız talebe * ;ı • mış. Ucundan yalnız bir parmak kadar lar bozuk, ~ut!e~ .pıs, lagmılar .b-
bu lisanlardan birinin intihabı husu- Sırbistanda kral Aleksandr yakmak istemiş. Fakat ateş sakalını kalı .•• hangı bınnı sayayım •.• bın-
sunda serbest bırakılmaktadır .. Fakat tutan eline sirayet edince can acısı ile lerce noksan ortada dururken böy-

Romanya kralından daha ziyade derhal gerı· çekı"lmı·ş. Bunun üzerine le garip te•ebbüsler kar•ııında ir· talebe takip etmek için intihap hak- ff k 3' 3' 

mava a ıyet göstermiş ve Hırva- bu"'tu··n sakalı ateş almış ve yanmış! O kilmemek mümkün olur mu? Bun· kını istimal ettikten sonra artık tercih 
ettiği lisanı öğrenmeğe mecbur n mü- tistan ile Slavonya üzerinde eski vakit artık kitapta okuduğu fıkraya lar öyle noksanlar ki herbiri ayrı 
kellef kılınmaktadır. Sırbistanın hakim olması için hak verdiği ve kendi kendisinin ahmak· ayrı hayatımızı tehdit ediyor, ca• 

o halde acaba fransız gazetelerinin Belgrat diktatörlüğünü tes;s et- lığına hükmettiği için bu defa tekrar nımıza yer yer görünür görünmez 
maksadı nedir? Türk mekteplerin- mişti. Diktatör kral iki seneye kitabı eline almış ve okuduğu fıkranın tuzaklar kuruyor. Belediyenin va· 
de fransızcanın tedrisini mecburi kıl· yaklaşan bir tecrübe devresi yanına kendi kalemi ile ''Mücerrep- zifeai, vücudünün mana ve sebebi 
mak, almanca ve İngilizceyi talebenin geçirmiş bulunuyor. Hali hazırda tir!,, diye işaret koymuş! dirilerin rahabnı temin etmek, ve 
ihtiyarına bırakmak suretile hiikumeti k H t• t d k SJ Dünyadaki tahavvülün derecesine ancak sağların itleri bittikten son-

. gere ırva ıs an a, gere o- d.kk t d" . . 7 f k"ta . .. .. . lıkl d"" ·· 
fransızca için hususi bir imtıyaz tanı- d • b" .. k. ı a e ı;> or musunuz· zura a 1 P ra olulerı ve mezar arı U§un-

, venya a surı ır su un mevcuttur. l l ki b be esk"den kt' B ı ı kt ·d mata sevketmek mi istiyorlar? . .. • . . arına yazı mama a era r 1 me ır. un an parasız ı an, ı a-
E v b"" 1 . b d d h .. 1 ... Maa~afıh bu sulrnna aldanarak eskı bir tutamdan fazlası ahmaklık alime- resizlikten yapamıyanlara, hiç ol 

1 

Geliıi Güzel 

Belediye faaliyette 
Birçok gazetelerin, birçok 

şehir meclisi azasının kav-
line göre Terkos suyunun için· 
de sıhhat ve hayatı tehdit eden 
her şey vardır. 

Ce1il Muhtar Beyin sultan 
Hamit devrinde yapmıf o)duju 
bir tahlile göre de Hamidiye ıu· 
yu içilir bir nesne değildir. 

Şehirde tifo vardır, ve sıhhiye 
müdürünün bermutat tekzip et• 
tiği bu haber karşısında rahat 
ve huzurla su içebilmek değme 
ümmeti Muhammede nasip olmı-
yor. 

Halkm geçeceği yollar çabu
cak yamrı yumru oluyor. Para 
yok diye yeni işlere başlanamı• 
yor, eski işlere devam edilemi· 
yor. 

Bu suretle şehrin zinde sıh• 
hatli halkına bir hizmette bulu· 
namıyacağım anlıyan belediye 
yarı ölülerle ahiret yolcularını 

düşünmeğe karar vermiş görünü
yor. Darülacezeye dair yapılan 
uzun boylu sohpetlerden •e 6111-
leri yıkamak ıçın vllcuda ge
tirilecek tertibattan bunu anh· 
yoruz. 

Hiç olmazsa bu olsun ve la
tanbul belediyesi lstanbul halkıma 
"kadrini senği musallada,, bilsin! 

1AIJ/a 3.4M ger oy e ıse un an a a gu unc Sırbıstanda ok f l ·· · · k I · d" k d" · h ' • • h . . .. h . . .. . ~ n Ç aç a munevver tı addedılen sa a m şım ı en ısı e- mazsa böyle aykırı ve sıpsıvrı a-
hır şey olam.ız. Cum Un) et Turkıye. ••t dd" ı . 1 sı· .. . -kk" d E k" . . . k d Emi 
. hi b. k"t ı·· k t r·ı· ve mu eme ın o an şıma av- men oyle bır tela ı uyan ırıyor. s ı- reketleri ile bizı ıncıtmeme üser> 1 " k Si Ç il" ,.a l ur . \'a anını J an Ye· . . . • "b" . .. m a n·· ·ıı ı· . .· ·· t 1 k · larının artık Belgrat elınde ba- den erkeklıkte kemal ışaretı gı ı sayı- vazıfe ve borç olur. 

ya ı an mı e m m.me' ı mus em e esı 1 sak 1 art k bir nevi eskilik ve geri Ö I d k • • 
sahtekarlık 

addedilecek bir vaziyete sokamaz. zice olacakları zannedilmemeli· ~n _ a . . 1 
• • • • lülerin umumi yer er e yı an- iŞi 

'l'iirl{ mekteplerinde fransızca in"'i- dir. Görülen nisbi sükun, bir o- khkl ala1metıdı1r· Bdunuh~ ıçı.? .~-enıdenksta· mumdan müspet ne fayda hasıl o- ---------------
. • .. a sa veren er e ıc gorunmeme e- ) k? 5 hh• d. 1 I · b · lU f ı i · yf da] liut'. almanca gibi bugünl(ü medeni- yuncak devresinde bulunulduğuna dir. ~ ~c~. : ı? ı e~ ı!e er e mı .~ ış.e st tara ı ncı sa amız 

~·et :ı1eminde yaşıyan diller talebeye alamettir. Bu sükunu takip ede- Şüphe etmemek lazımdır ki bir gün ~ırışılıyor. Baaıl saçan t~nef~us ~~t ölmesi üzerine hükumete intikali 
01 .u~turuluyo~s~ b~. f~lttn veya rn5n cek feveramn her halde Belgrat gelecek şimdi sakal hakkındaki bu te- tı~en.ıonra zaten _t:w~ıkenın bu- lazım geliyordu. Fakat rahibeler• 
mılhyet harsını Turkıyede neşretmek 1 b' olmıyacagvı t h . d'I lakki bı .. ·ıO.a. da sira'-'ct edeceldir. Dün- yuk hır kısmı kendılıgınden kalk· den birisi kendisini "Leopoldin· 
· i d ··ıd· B l' l· · · l b · e ıne a mm e 1 e- J "' J 1 ? H d. b l k h ıç n e~ı .ır. u ısan aı ta ~. enın bilir. yanın gidişine göre şimdi sakallarını mıt o amaz mı. ay ı u aşı as benim,, diye tanıtmış alak=ldar 
hayati ~htı.ya. çla. rı _noktasından )uzum- • * * tıraş edenler gibi bir gün bıyığını tıraş talıktan ölenlerin cenazeleri. içi.n 
1 ıd - d k k ı mahkemeye gösterdiği sahte bir u o ugu ıçın ır ı me tep program a- edenler de 0 kadar çoğalacak, bilakis bu usulü makul bulahm ya hıçbır 
rma konmuştur. Sofya hükumeti ne garbinde- bıyıklı insanlar o kadar azalacak ki sirayet tehlikesi göstermiyenler ne pasaportla bu hastaneyi mek-

Talebeler orta mektepe, yeya Jiseyeı ki Sırbistan ne şimaHndeki Ro- bıyıksızlar bıyıklılara bakarak bunla· olacak? Kendilerine kan ve bütün tebe vakfettirmiştir. Yene bat 
ilk girdikleri zaman bilahare intihap manya ne de cenubundaki Yu- rın an'aneperestliklerine ve belki de ah ömrümüz, kalbimizle bağlandığı· ka bir rahip 8-9 sene evvel 
edecekleri meslek veya san'atı nazarr nanistan ile uzlaşamamaktadır. makhklarına hayret edeceklerdir! mız sevgili vücutlar, ecele teslim ölen "AntÜ\•a l Glavani,, olduğu-
dikkate alarak Ü~ lisandan hangisi ken· Bunun sebebini Nöyyi muahe- M... olunca, •son şefkatten de mi mah- nu iddia ederek Üsküdarda (32) 
dileri için daha faydalı olacağına d · · v k 1 d , . , k rum kalacaklar. Hepimiz aile kö- ı·L· b l tt• 
hükmederlerse onu tercih ederler. Bu esının agır ayıt arın a arama- Ekspres hatt111(1a a tarma künde birer filiziz. Sevdiklerimizin parça em aıu uraya ma e ır· 

b hdır. Üç taraftan sıkııan Bul- l' ı miştir. Yene dig-er bir rahip tarzda ir terci~ talebe içi~ en haya_ti devam e( ı yor son hizmetlerini yapmaktan acı bir 
bir hakkın aynı zamanda bıı· zaruretm garlık ke.ldini a!tmda bulundu- E . b. k .. l l d c·· I .1 l Kıbrısta ölen ingiltere avukat-
. b d ' - dırnede ır ·aç gun evve ezzet uyarız. ozyaş arı ı e ıs a· 
ıca ı ır. gu ağır baglardan ~urtarmak k .. k 1 • b l k b k h larmdan birisi yerine kendisini te rar yu se mege aş ıyara nan u eme , yarın ru um.uzun 

Eğer mekteplerdeki türk talebenin için çırpınmakta hakJ.dır. Mali yeni bir tuğyan endişesini uyan· yarasına ıslak ve uyufturucu bir ikame etmiş ve Parmakkapı ci-
ekserisi ingilizceyi veya almancayı ih· vaziyeti fena, iktisadi vaziyeti dıran nehirler yavaş yavaş çe- sargı gibi sarılır. Niçin hu teselli- varandan bulunan emlaki üzerine 
tiyar ve tercih ediyorlarsa, fransızca meyus 0

1an bir memleketin ih- kilmeğe başlamıştır. Su istilası· den kendimizi mahrum etmeğe kal ve bittabi mektebe vakfettirmiştir. 
öğrenmeğe heves eden talebenin mik- tHaçlar içinde ömür geçirmesi na m. aruz kal.an Bo. sna k?yündeki kışıyoruz? Bundan maada dig-er bir Avustur• 
tarı günden güne azalryorsa bundan f k h Ik d h s ye ta 

kadar tabii biş şey olamaz. Bu- a ır a a 1 areı . usdu .
1
1 

• t• ra- Mezarlıkların tahdidi çok hak- yalı başrahip de kendisini bir dolayı türk hükfımetini, veya türk mil· l h N fından ekmek tevzı e ı mış ır. 1 b" · t• B ktad · t d.kl · 
Ietiıil mes'ul tutmak mı lazım gelir? oı. halın is a 1 öyyi muahedesin- . d k' · 1 ır ış ır. u no a ıs e 1 erı başka Avusturyalı yerine ikame 
sa Olsa bu vazi'-·et medenı·ye,.ala· mı·nı·n deki agv ır şartların hafifleşmesi Bulgarıstanla ar~mız a. ı ş!- gibi hareket etsinler. Fakat kaybet . K 1 k G 1 d 

J t mendifer hattı henuz tamır edı- t·~· . d l d .1 .. d h etmış ızı topra ve a ata a 
bucrfinkü ihtiyarları karşısrnda türk ta- ile mümkündür. Halbuki Fr"'n- d·~· d 1. ( l ıgıınız em er e sevgı erını a a b 1 b ı·k· S B 0 

';: .. leme ıgın en ~Kıpres yo cu arı k l d d w "T"l . . u unan azı em a ı en en• 
!ebesinin ingilizce ile almancanın fran- sa dört lcardaş muahedenin hiç otomobil ve otodereıinle Edirne- .

1
'!vvet .el uy y utw:ı~f 0 u .. e~mıke uaya tahsıs ettirmiştir. Bu em· 

sızcadan ziyade kendilerine faydalı 0 • birisine dokundurmak istemiyor. ye gelmekte ve tekrar trene 1 ışmesıln ~r. a u ~ ıyarı . ıra • lak arasında Sent Pulşeri mekte• 
lacağını düşünmelerinden neş'et ede· geçmektedirler. Tamiratın iki smlar. stıyen beledıye gasılhane . . _ . . 
bilir. * * "' ·· · · d b't" ·ı g-i ümit ed"J sin~" yıkataın istiyen cenazesini bmın bulundugu rıvayet edıl· 

Dt'"diklerimiz hulasa edilecek gun ıçın e 1 ırı ece 1 • • J ' k d. 
işin asd hakikatine gelince, türk hü- mektedir. Tamirat ikmal edilin- yaktırsın. me te ır. 

kômeti heni.iz mekteplerde ecnebi li- olursa Şimali Balkanlarda hiç ciye kadar Avrupa ekspresleri Belediyeye yapılacak çok iş kal "":'.111"""""'""""'"'_ ......... - .... ,"""'"''ııı~ııı~""""""m""'""m"'-
bir istikrar olmadığı ve vaziye- sabahları saat altıda fehrimize mııttır. Egw er onlar düı:.ünülse, bu lulere yıkan·m· a yerlerı m.'aa. ına k .. al sanlarınm tahsili noktasından icap e· :r :r k 1 d k d l 
tin .müphem ve endişeli olduğu gelecektir. Avrupa pos~ası da türlü garabetlere zihinlerde yer kal ışma arı unyayı en ımıze ~ • 

den tedbirleri ta~a~en. alm~mıştır. nehcesme varahr. Pitiyon - Selanik • Niş yohyle ıev- mazdı. Dirilerine yıkanacak temiz dürmekten başka bir netice ver· 
Bllf~rz Yunan hukumeh 23 kanunue- .Al. {#oqıu kedilmektedir. . bir tek hamam yapamıyanların, ö-1mez. S~ 
vel 1930 tarih 1 i hi r kan un i1e Yunan ııuı11mııuwııınuıııtu111111ıııuuuıııııın11111111111111uwm11n11tttUllHtllDlllUJtlUtJllllUHllHtHIUllllUl11llhJllllnlllnı111ıınıH -........ ~ m-ı --·~, .... "'" .......... ... vu11111111m111ıuı111nıumıııııtıuunıınıııu1111101111n111111111uıııımıun11111uııun1111"'11ı.-mw11 ... uıumuwmaı11111nı•11• 
~oc:uklarma ilk tahsil derecesinde olan 
eene'bi mekteplerine de"am ctmeği me· 
netmiştir. Bu suretle ilk tahsili sade· 
ce yunan mekteplerine hasreylemiştir. 
Bu yolda bir tedbir almak Yunanistan· 
dan ziyade 1'ürkiye için mübrem bir ih· 
"l8ç olduğu halde şimdiye kadar rnern 
leketimizde böyle bir kanun yapılma-

• 
mıştır. Binaenaleyh Türkiye mektep-
lerinde ecnebi lisan tah~ili noktasından 
alınacak bir tedbir rnrsa o da bir giin 
bile ~akit geçirilmeksizin böyle bir ka
nun çıkarmaktır. Türk yanularının 

daha ana dilleri ile okuyup yazmak öğ
renmeksizin her hangi bir ecnebi lisa· 
nı öğrenmeğe mecbur edilmeleri gibi 
milli terbiye prensiplerine tamamen 
muhalif olan bugünkü usule nihayet 
vermektir. 

Bican Efendi •• 
ve rüfekası : Olü yıkayıcılık! 

- Efendim, işsiz kaldık, münasip 
bir ' 'azif eye tayinimizi rica ediyoruz. 
Muhittin B. - Ne yaparsınız, eliniz

den ne ~elir? 

Bican Ef. - Efendim bendeniz vak-

tile mahalle imamhiı etmiştim-

Muhittin B - Bu asırda belediye 

dairesine imam mı tayin edeceiiz? 

Bican Ef. - Hayır efendim, ölU yr· 

karnak elimden gelir. Artık ölüleri 
siz yıkayacak imişsiniz de._ 

• 



. '' 
• 
işaretler · · 

Kapandan kurtulan 
köylü 

Ankaradan selen bir haberde denili
,., ld: 

brtıaat veklleti ziraat odalan için 
tetkikata denm etmektedir. Ziraat kon 
l'nlllinden 10nra en müspet işler ara
llllda panldıyan kararlardan biri de 
ziraat tqekkfilleri etrafında duyulan 
haauaiyettir. Türkiye ahalisinin 9,5 
milyonu kiylUdUr. Türkiye bir ziraat 
•emlektf halindedir. Bu qıemlekette 
ziraat ne haldedir? 

Memlekette ziraate müsait olan ara 
linin ancak yüzde sekizinden istifade 
edilir. Ben bu satırlan yazarken şu ha 
her göztime iJi§tf : • 

"Dua ile tarla farelerini itlaf etmek 
lzre Merzifondan Trabzona giden .. iki 
adam tevkif edilmiştir.,, ir 

Gazetenin bqka yerinde başka b 
.. her göztime ilişti.. ı 

Bir hoca yağmur duasına 9k1Dlf 
Türkiye toprak işçiliğinden bahse; 

derken gazetelerden sıcağı, sıcağınaii 8 

dıtnn haberler rakamların fskeleti ze 
!'ine bir deri gibi sarılmaktadı~ dan 

Gördfitfimüz ziraat çehresi an 
daha ileri delildir. 

• • • 

ı:::::::::::::::~JJ~ı7.:1,:, g:a:c~I n;-~ol/ı ,~ı ı~ı l/J; ı r• ı, l / ı• ra k l ı ha rl h• r / n· ( 

Kı_a_d-ın ____ v __ e ___ er1k-e--ık-a--:sk;-e-r1le_r_a_y_n:-i -sa~f;:t~a! 
Arnavutluk kırah11a Viyanada yapılan sui kasıt 

meıeleıile mi alakadardır ? 
bir gönül 

5 

Ttlrldyede zln,at odaları bugfln yeni Kıral Zoıo ile ellkaaı taylenlleh Baroneı Marl Janko RaaJada kadın Ye erk~lcler a)'fti ıafıa aıker 
d• kurulacak defildfr. An~dolu~~n 
her kuabasında belediye ~aırelerının) Viyanada mUhim bir ıuikaata maruz kalan Ruıyada kadınlarm askerliie almdıklarım ve 
hlr odasını itpl eden (bir zıraa! odası Arnuvtluk kıralı Zogo hadisesinde bazı meraklı ukeri hizmetleri erkekler gibi ifa ettiklerini, da-
rtllardan beri mevcuttur. B.u zıraat ?." noktalarda vardır. ha evvel de, yazmıttık. Son zamanlarda alınan 
d ... M yapar .. Bu odanın zıraatle ~~~ Avusturya gazetelerinden birinin verdiği ma- malumata göre Rusyada kadmlarm askerliği er-
•teheti nedir? Bu slraat bank~ı. gı 1 lümata göre, kıral Zogo, Viyanenin en kibar sos- keklerin askerli;;,;nden tamamile farksız olduktan 
bir dl Adı ziraattir. Kendısı ha- . a• ıt. :~1~· ~ir beylerinin tünediği yetesıne mensup olan ve kendisinin en samimi baıka kadm erkek bir arada ve muhtelit bir su-

ahpaplarından bulunan Baroneı Mari Janko ile rette askeri vazifelerini ifa etmektedirler. 
Wr ç:::·bu ziraat odaları ancak ka- birlikte bulunmak için Viyanadaki ikametini uzat- Bugün dercettiğimiz resimde de erkekler ile 
abalarda, şehirlerde yer tutmuştur. mıı ve bu suretle ikametini uzatması yfizfinden kadınların, muhtelit bir surette askeri talim yap-
Daba apj1 inmemiştir. Ziraat odasın· kendini suıkasta maruz bırakmııtır. tıklan görülüyor. 
dakl asa stinUnil şehirde geçiren "' top Kıral Zogo Viyana operasında iken Barones DOnyada kadınları ilk defa bu suretle askeri 
_._ na--• ancak tapuya sahip olan ·1 k k d 1 k 1 1 d b d ~- _.. ı e ız ar aşı ona mu ası o an oca a ulunu· hizmete alan devlet, Rusya Jr. 

epoattır. k"" 
1 
... 

1 
·· b t" yordu. Halbuki, kual logonun doktoru kendisi- Daha evvel kadınlardan askerligw in yalmz sıhhi 

Bunun kiyle, oy u ı e munase e ı 
Hdlr? Münasebeti vardır. Yardır am- Viyanada fazla ikamet etmemesini tavsiye etmiş- hizmetlerinde istifade olunuyordu. 
ma onu ne siz sorun, ne de ben ı-;öyli· ti. Kual Zogo, bu tavsiyeyi dinlemiş olsaydı, sui- Ruıyada kadınlar, teslih olunmuş ve bir mUd-
~1 Kısaca bu odalar köylü ziraa- kasta uğramamıt olacaktı. det erkeklerden ayrı olarak ıçal•şmiş\ar, tıihayet 
~· bllzen, ve kendisine lokma Y•· Bu münasebetle Baroneı Mari Jankonun res- er keklerle kadınlaun bir arada aajcerlik etmele 
pu r kapandır. mini, Deyli Ekspres gazetesinden nalileCliyoruz. rine mani kalmadığı görOlmDıtDr. 

Tlrldye pftçlsl ziraat kuabalann- •••·~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•• 
da değil köylerde oturu, ziraat odu- ~aracoğlu Şüln Ü H. Tkeret oduınoa. Bugün •eyyah geliyo! . 
smm yeri köydür. Onun köyde kök1et- h . . d Büde Pette sergisi Bu akpm Roterdam Karıob-
mesl llzıındır. .. . şe r1n1ız e 9 • . . B"d _ ya tranıatlantiklerile şehrimize 

Köydeki ziraat odası, koydekı zira- Sabık Maliye vekili Saracoğlu - l8 mayıs tarıhınde u s 650 Amerikalı seyyah gelecek-
t Jannın bir timsali olacaktır. ~ükrü B. ~ün şehrimize gelmit· P~ıte de açılaca~ olan Beynel- tir. Bunlardan Holanda band1ra-

a ::P sizle bu ziraat odalan kö~.ı~~ tır. Saracoglu Şükrü B. in has- mulel panay1ra tuccarlanmızın da :ı olan Roterdam 37000 ton hac-
kadar inerse bugün ummanda küçuk tahğı ıeçmit bulunmakla bera- ittirak etmesi iktııat veklletince minde ve dDn>:a~ı? en büyük 
kil~Bk kaya parçaları gibi yalnız başı· ber doktorlar kendisine istirahat kararlaıtınlmııtır. vap'!rl~rında!' bmd1r. Seyyahlar 
na y&.Şly&D toprak işçileri •birleşecek, ve tepdiJihua t-.vsiye ettiklerin• eulgerler memleketirr.izden 1ehrım1zde bır glln kaldıktan. son-
Iİraatini kollektifleştirecektır. den bir mOddet şehrimizde ka- ylin ve ımuk ılıoeklır ra yann akıam 1.skendenyeye 

• * • }arak BilyUkadada ikamet d B P k" t f b hareket edeceklerdır. 
t
• kt" e e- ulgariatanda ı mensuca 8 • Cuma glinU aktamı da 25000 

d ki köylünün eJinde vasa ı ce ır. "k 1 k t" . d Ü TUrkiye e 
5 

d"" Uın arazi dli rı at6rleri meme e ımız en 11.ı • tonluk Empres of Frans vapuri-
olarak aile ba.Şlna 2 on · Maltepe ge ı k hf him m "ıktarda yOn ve pamuk sa- le 325 seyyah daha gelecek ve 

ld 
Tlirkiyede kurulacak zı nç ı ma elinin 

ter. Şu ha e .. . in geniş nüfusu beloıu tın alacaklannı bildirmiflerdir. ertesi a~şam Beruta hareket 
raat odaları Tur~·~~ arazi sahibi köy Maltepe gençlik mahfeli tara- Oda bu talepten Adana ve edeceklerdir. 
na temsil eden kuçu H Jbuki şim· fJDdan bu perıembe giinii ak- Menin Ticaret odalanm da ha· -----
lfilerin birliği otacakdtır.f"n:ven ziraat ıamı Kadıköyllnde iskele Uatiln- berdar etm=..:r. Edirneden kuduz atııı için 
diye kadar kasabalar a. ~ sa. hibinin o- de Aile Kazinosu danı aalonun· ..,.. 14 kiti getirildi 
.. ..ı 

1 
k b""yu""k arazı Tioaret rrnlmeaailleri Edı"me de bı"r kuduz k6pek 

VQ& an anca u da bir balo verilecektir. Piyan• ıa d ı halinde idi. ikbaat yekA)eti ve Ticaret o- tarafından ıımlan on dört kişi 
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Gazeteciler birliğinde - An
karada Türk gazeteciler birliği 

idare heyeti merhum Hikmet 
Şevki ve Anadolu ajansı muhar
rirlerinden merhum Nureddinin 
mezarını yaptırmağa karar ver
miştir. 

• Memurin kanununda -
Ankaradan gelen haberlere göre 
memurlar knununun tadili liyı
hasına göre devlet memurlan 
ıa;k bir devletin laik memurla
rıd1r. Bu nokta nazar itibara 
alınarak devair işlerinde bazı ta• 
dilat yapılması düşünülmektedir. 

• Tasfiyeye tabi tutulanlar
Vekalet emrine alman sabık 
Samsun valisi Kazım Paşa hak-
lnnda tahkikat neticelenmit ve 
kendisi tasfiyeye tabi tutulmuş
tur. 

• Yol vergisi 8 lira- Yol ver· 
gisi dahiliye vekaletinin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. Vergi· 
nin miktarı 8 liraya inmektedir. 
Bilfiil çalışacaklar da 10-12 gün 
yerine sekiz gün çalıtacaklardır. 

CELL ti' ALl ŞIMDlYE KADAR 
5216 ADAM ASMIŞ! 

.Menemende irtica faiJlerini idam e
den ce11at Alinin hatıratının neşrine 

başlanmıştır. Bundan anlaŞıldığına 

göre cellat simdiye kadar 12 sene için
de 5216 adam asmı,..tır. Ali para almak 
için adam asmadığını, adam astığı için 
para aldığını ve idadi mezunu oldu
ğunu söylemektedir. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam ıaat 21,30 da 

yalnız muallim ve talebeye bıaheuı 

Piyeı 3 perde 

Nakleden 

Nabi Zeki B. 

Kişe hcrgiln saat J 3 ten itibıren ıçıtor 
Altı yaşına dakadar olan çocuklar 

tı~ atrO) a kabul olunmaz 

Şehzadcba~ı 

Ferah . inemada 
Bu gece. halk gecesi, Sinema- Tiyat

ro \ ar) ete mcccanı lkrAmiycler koltuk 

25 kuruş. 

SAMARDJI YUNAN OPERET HE· 
YETi FRANSIZ TiYATROSUNDA 
bu akşam saat 21,30 da .M. Filipidis şe
refine bü.) ük mü amere olarak MAK
RlS KONDOS VE ŞÜREKASI yarı"· 
ki çarşamba akşamı YASU JSTAN
BUL perşembe akşamı l AFTU MEGA· 
LlOTIS EROS pek yakında: TO PIF
PAF, O ARLEKINOS. 
dltHUtHllllmnll1DmUlln.-1HQllH l ............ fflll; ____ _ 

aşı yapılmak üzere şehrimize 
getirilmişlerdir. 

nna o a arı ... ko, danı müsabakaları, mllte· d d • ... alan erklnı aruın a bazı de-
~ . erJiyen ziraat nevvi eğlenceler tertip edilmiı- k 

Kiye inen, koyden ıl lkmasına rai tir. Elbise ıerbest olacakbr. iiti likler yapılacağı ıGylenmek-
odaJarı, tşarın ortadan ka raktan •• __.... .. -·--···-"--"· •••• tedir. Bu rivayetlere gare Av 
inen hAIA y••il ot ve yeşil yap ufkunu ben bu ziraat odalannın pen- rucada bulunlll Ticaret mOmes-

' -y ' k·busunu u· di b k&rkan ve hll& mültezim a . cerelerinden seyre yorum. ıil eri Ankarada irer vazifeye 

KANSIZLIK;;.::: 
baıJzslıUJı: ıcuı ycgbe deva kani ihya edeıı SIROP DESCHIENS p 

nutamıyan köylüye rehber olacak~;r· Sadri Etem tayin edileceklerdir. 
Ataçlı ve yeşil tarlalı, neşeli Anado u 

ED mutahlp ctibba tarafıııdan tertip edılıniftır. • ı ARiS 

Tefrika numarası : ~ 
Y •zan . •Garp cephesinde··• aıüellifi 

Erik Mari• Remargae 

nıvarhyorum. Küçük dikişçi kız dans Soruyor: ki dans edenlerin ayaklarınm sesi du- masım bilir mi in? şu gördüğün zen 
) d rek geçiyor. O, Adelden zarif ve kü- _ Neye bana böyle bakıyonun?. yulabiliyor. ci öyle yaman tango oynar ki .. 
e U:tür. Geçenlerde caddenin sisi ara- Cevap veriyorum: Diyol'Jlm ki: Cevap Hrmi.)orum. Musiki duruyor. 
ç d onu farketmemiştim. Şimdi Ade- - Hl~ Beraber dans edelim mi'! - işte şimdi beraber dans edi.)oruz. Soru.)orum: 
~n ~111 bir kadın olduğunu ve göğsü- DansörU ile danı yerine doğru yii- Hatırlar mısın? .. Hani mektepten çı· - Gelip biraz bizim ma amızda otu 
h~ nişliyerek bacaklannın adalesi- rüyerek bana diyor ki: kınca biribirimizin pesinden jimnastik rur musun? 
n~n .'; tiğini görüyorum. - Banu defll .. sonrakini.. adımı ile koşardık? Bakı.)or: 
nlft ırı t'?le J>öyle ıniydi dikkat etme- Onu bekliyorum. Sonra beraberce - Evet o vakitler birer küçük piç - Şu parlak çizmeli, iri boylu kim? 

Vak •Y l kJ ıı· b" c · B dattmı hırçın 1 a ıyorum. ır Boeton oynuyoruz. Elimden gelditi idik •• Sen su kırmızı fistanlı kadına ernp \erı)orum: 
ınişilll: ~ahın· Yine teşbih hastalığım kadar iyi dans etmete çalışıyorum. O baksana ... Bu fistanlar simdi son mo- - Kari Ilrogerdir. 
ffaydı ba den evvel vücude bakıyo- da bunu takdir ediyor: da. ne şık değil mi?.. Gelip )anımızda oturu)or. YiJli hiı 
tuttu. ff~r şe! hiSSİ bir boğabi~~m.. • :-:. Hiç olmazsa cephede dans etme- Kemanlar su uyor, kemençeler baş- kki i~ram edi) or 'e şaka ) apı) or. A 
ruın. Ah·:! e-i anlamış gıbı diyor sını oğrenmi.şsin! lıyor del gulmcğe basladı. Fakat ırözleri 

·11· duşunın '" c · · K ld· • " Vı ı . ., evap veriyorum. . Ala konmuş göz ,aşları gibi titriye- ar ,ı .. Ara sıra hnılııı )anındaki 
ki: • kadın oldu değil mı. - Cephede öfrenmedım .. Fakat az k .. . 1 Diyorum ki. (kadana) karı) a bir göz atırnr. Hali!'; 

_ Güzel bır L·" fazla gitmiyelim .. evvel maçta miikAfat kazandım. re urperıy~r ar:. tt • · "k" "son moda elbiseli genr kız: ol mu 
ba

na u-... D s·· ü 
6 

IAka fi d" 1 - Sana ilk soz a igım zaman ı ı· 1 'l; ' ıs •• 
_ ffeY -eğe hazırını. ans oz m a • e ın emeğe başh- d k t k H . d "d" Ş h . la) retle ona bakıyorum. Ne kad·u 

hiddetlen... K ndisi- yor: miz e aç ı . azıran a 1 ı.. e rın d ~. . • 
Adeta . dayanıyor. ~ . . . . köhne duvarları .) anında ... Bugün gi- egısmış. Bu sefer de hatınmda k:ı 

bl
"tti Adel kapı)a Bana boDJUr dı· - Yazık ... Beraber kazanabıhrdık.. . 1 lan şe) ler ) anlıs mı kalmıs°' y k 

· .. ·· . ruın· d k Ne k d ., bı hatır ıyorum. ' ~ · o sa cı d • u )·uru~o elik e ere azan ın... hatıralar bü ü ·e h"" ... . · . 
ne ogr d nsörü ile gevez ona ba· - Altı martı yumurtası ile bir ma- .Adel birine bir isaret) apı) or. Sonra mıs m ? Ş .) i U.) U.) e h~kıkatJ ıı"' 
yor. Ve a m edi)•or. vuruP ver· dalya- tekrar basını bana doğru ce,·iriyor: 1 . ı.d. bura a ma amdakı genç ka 
gülmeğe deva ""k bir karar < ın ırn ı ,ına ) ahancıdır Uira f 

Kalbim bilYU adan çar· Cevap verirken Y1izüm kızarıyor. - Se ~acm,ı hareket değil mi? :Fa. la gürültiıcü ·ok J" .. · . z :ır.. 
kıyorum. . it::İft'I gibi durnı Kemanlar o kadar )'&V8f yavq salıyor kat aen hele bana SO,) le.. Tango O,)na- • !.: .ü SO.)lcr hır ~y .. 
mek üzere ıın :ı (Bitmedi) 

\'Ulinin sişesınden biıyük bil yutum pıyor. 
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İspanyol hikayesi 

Saat . 
Jose Diaz - Fernandez'den 

~.ilar' .AJil. 

Pivanko 

Maarif cemiyeti eşya pi
yankosuna dün devam 

edildi 
Maarif cemiyetinin büyük et· 

ya piyankosunun keşidesine dün 
sabahtan akşama kadar devam 
edilmif, bin bet yüz numara 

O kadar saf kalpler vnrdn· ki. ı\.ynş Bütün efradl müthiş bir korku 5ar çekilmiştir. Ketideye bir kaç gün 
taya nazariyelerinden daha g\jç O· dr. Kaymakam kumandana, yiizbaşr daha devam edilecektir. 
lan eşynnııı hayatım yalnız onlar an· mülazime bakırordu. Mirıtlay yere ba 
lryabilir. kMak -sordu: Don h6yük ikramiyelerden iki 

Arroeste doğmuş olan Vitlabonanın _ Bu ne, fare mi var burada! puiluk 39627, 7255 numaralara 
bütHn höHiiün hayretini çeken bir sa- - Hayır miralay Bey. çıkmıtbr. 
ati vardı. Bu sant kayser Almanyasmın - Bö1ükte fare ha! .. Kat'iyyen bu. Erkek saati 5048 ve kadın 
aer bmmstıı hüyük olduğunu ispat i- nn. tahammül olunmaz. aaati 4g401 numaralara isabet 
çiıl yapb'rmış oldo~u fnka1ade krono O zaman, bölük yamağı Kaba.I ince etmiftir. 
metrelerden hirisi idi. O zamanlarda se~ile anlattı: 
etfebiyata hevesli olduğum için bu tek _ Villabonanın saati efendim. 51635, 43603, 50460, 39030 
nümuneli saate dev gözü, ~imendifer Miralay bağırdı: 5881, 25090, 9645, 10630, 38124 
tekerleği, çelik ~oğ:m haşl diye isim- - Saat mi? •• Bakayım nerede.. 29005, 35446, 18J07, 45800,6348 l 
ler takmıştım. Jı,akat cesametine rağ- Villabona titriye titriye saati c;ıka· 24485.47015, 33794,51419,69834 
men hu ~at bir istasyon saati değil sa· rıp verdi. 21301, t 7399, 34875, 1236, 36146 
dece bir cep saati idi. Cep amma, Yil· Zabitanın hayreti bu dev alet kar· 21396, 66152 No. Jar birer Kü
labonanm cepleri gibi cep. Adeta pan- ~ısrnda fevkalade idi. 
toJon i~inde hir torba. : - Olur şey değil, dedi miralay, bu tahya tabağı kazanmıılardar. 

Fakat siie saatin hik:iye!'ini anlat- bir saat mi? Yüzbaşı; nasıl oluyor da 70789, ~757, 3'1433, 1363 
madan evvel. sahibinin kısaca kim ol· hir askerin böyle bir makineyi taşıma 23375, 23308,23858, 10041 ,37184 
dufunu anla.facnğım. E>ına müsaade ediyorsunuz? 59728, 45093, 6278, 69706, 16224 

Onu kışlada tamdlm. Askere alınışı Ba sözler üzerine miralayın, l!laati 62460,66~02, 27218, 40485, 11387 
mızdan ve Annualdaki bozgundan bir topçu kışlasına göndereceğini zannedi- S J 159,34183, 74541, 16449, 39775 
az sonra idi. Amerikaya gitmeğe razı yorduk, fakat geri verdi. Villabonada 
Glmadığı için, akrabaları o para iJe keıı Afrikadn siperlerde ve n~kliyatta saa· 930 l, 26824, 35295, 31339 No.lar 
di yerine hududa gidecek birisini but- tini mütemadiyen taşımakta devam et- hirer Kotahya snrahisi kazan-
nauşlardı. Bu suretle rençper, günde· ti. mışlarddır. 

likçi Villabona bölük efendilerinin ara- \'illabona angaryada olmadığı za, 61456, o0771, 15066, 1372 
smda bulunuyordu. manlar bir köşeye çekilip, uyur gibi da.. numaralar bir Kütahya vazosu 

Villabona evlendiği gülltin !'abahı hyordu. Sanki saatin sesi yalnız onun 
kışlaya müracaat emrini aldı. Villabo taraf;ndan anlaşılabilir bir isandr, Vil kazanmışlardır. 
na iptidai bir adam olduğu için, derhal,! labonanm kalbi gibi anlaşrlmaz, ve 43126, 1288, 39627, 1913, 

13991' 
52116 
69103, 
23588, 
27061 

yayan olarak, ağır yüriiyüşile kı9la yo çölde kaybolmuş karanlık bir ba~ka 65200, · 1798, 43816, 
lnnn tultu. Nişanlısı beyaz geJin1ik elbi kalp idi. 51022, 61377, 14475, 
selerile. dikenli kabuğu içinde bir kes Bir senedil' Afrikada idik. Bu ara· 51163, 62166, 11615, 
tane gibi el sürülmemi~ bir halde kaJ. lık bölükte bir şayia ~ıktı. ViJJabona· 47558, 64533, 43662, 
dr. nm bir çocuğu olmuş: 

Bq hadiseyi bölükte bildikleri i~in - Sahi mi Villabona? 65792, 74061, 23062, 
onunla alay ederek bazan ~orarJardı: - Babam mektubunda öyle yazıyor. 9753 numaralar birer boyun 

- Kann geceyi yalnız mı gecinli"! - Falmt sen karnıı görmi:reli bir atkısı kazanmışlardır. 
- Yalnız geçirdi. !'ene olmuyor mu? 267ô5, 32613, 36575, 72745, 

38124, - Zavallr krz! O halde neye evlen- - Evet. 3694~, 49241, 6949~ 
din? - O halde? 

- Bir inek daha besliyeyim diye. Villabôna omuzlarını silkiyordu. 36549, 11272, 6046, 
- Tu ! .. utanmaz. - Eve döndüğün ıaman urıtd:t iki 44280, 4628, 69511, 

15215, 
31556, 
57053, 
13925, 
67105, 
52551, 

Villabonanın saati kışlada me-;hur üç çocuk daha hularabtn. 24722, 31658, 22438, 
olmuştu. Bütün öteki bölük efr:ıdı bu - İyi ya!.. . 415~, 43909, 1 ~180, 
maldıaeyi görmeğe gelirlerdi. Villaho· Hatta, bu gayri muntazlr nesilden 64933, 15046, 1607, 
na önce onu göstermeğe nazlanır. ,;;on· müftehirmiş gibi gülüyordu bile. 63839, 32701, 19992, 
ra cebinin derinliklerinden onu çeker, mr sabah, su angaryasına gitıniştik. 

numaralar birer kadın çantası 
~nr, avucuna kor. bir taş üstünde du Dönerkt-n, pusuya yatmış birka~ Fas· 
:ran kaplumbağa gibi gösterirdi. As-'ı ır iki üc el silah attılar. Fakat bir hü· kazanmışlardır. 
kerler ona ehli bir hayvan gibi, <;ekin· cum dc~ildi. Ilütün bu harp esnasrnda 35927, 6364, 18472, 17355, 
genlikle bakarlardı. Buna mukahil Vil olduğu gibi münferit bir hareketti. Mü 7884. 24220, 4016, 57547, 
labona, tebessüm ederdi. Onun bu ha· Iazim hepimizi topladlğı zaman Villa· 68263, 33889 numaralar birer 
yırhah tebessümü şu suretle ifade olu hona yoktu. Onu; bir çalı arkasında, a· evrak çantası kazanmıtlardır. 
nabilirdi: vucunda kırılmış ı-;aati, ağlar bulduk. 47230 

- Görüyorsunuz ya, hen ondan kork Saat hayatım kurtarm1ştı. Fakat Vif· 21284, 673, ' l2538, 
muyonım. Çok itaatlidir. Jabona tatlı, devamlı ve mahzun bir 47219, 36764, 9444' 678ô5, 
. Fakat saatin asıl şöhret alışı, Ceza surette ağ1tyordu. 1515, 74438, 64941, 6895, 
ue hareket etmeden yapılan tertişte Miilazim ona: 65807. 54 t 20, 66383, 44585, 
oldu. Çmruş Arango hemen bizi sürntle - Peki amma, dedi, ne ağlıyorsun? Sö9, 60898, 26 ı 44, 26048, 6612, 
sıraya dizdi. Çünkü daima geç kalırdı. Memnun olmalısın bilakis. Hayatın !'la S6~86 numaralar birer kıravat 
Hizaya gelişimizin sükutu jçinde, Vil atten daha kıymetli deiil mi? kazanmışlardır. 
Iab<manın saati, kapana tutulmuş til· O dinlemiyordu. Bu ebediyen parça. __________ __.. __ _ 
kinin soluması gibi duyuluyordu. Ön· lanmış ve ölmüş makine karşısında san 
ee, miyop, dalgın mülazim teftiş yap· ki hayatının hiçbir kıymeti yokmuş gi
tı. Fakat bu sese hayret ederek birkaç bi hüngür hüngür ağlıyordu. 
•efa durakladı. Sonra, iri, kambur yüz 
başı geldi. Dinlemeğe başladı. Bir şey 
söylemiyordu. Hareketsiz, dikkatle ba 
layordu. Daha sonra yüksek sesle mü· 
aakaşa ederek kumandanla kaymakam 
geldiler. Birdenbire: 

- Hazır ol, miraly geliyor. 
Miralay vücutJ ü ve tel's bir ihtiyardı. 

önce, sıradan ikinciııin önünde durdu. 
Gen~, tüysüz Pereıi göstererek: 

- Dunun bıyıkları yok, dedi. 
.Yüzbaşı: 

- Şey .. Efendim, şuııu demek is1e· 
rim ki, diye kekeledi. . 

- Hayır, hayır, ben hepsinin saç· 
lannm sıfır makine kesilmesini ve hı· 
yıldan olmasmı emretmiştim. Maiye
timde ka·n istemiyorum. Bıyıklı olma· 
11 .. bıyıklı? 

· Bıyık hakkında bu mübalağalı ta· 
ı.p. diğer zabitan üzerinde bir endişe 
uyandrrdı. Hepsi ıava1h Preze, bir 
mel'un, bir serseri, fena bir lspanyol 
a!!!keri gibi bakıyorlardı. 

Perez titl'iyordu. 
Yüzbaşı cesaretle dedi ki: 

- Efendim, bu aı::ker, köse. bıyıkla-
1'1 çıkmroyr. 

- O halde çıkana kadar hapsedin! 
Bu şifahi bomba üzerine. sıkıcı ,.e 

clerln bir siikut oldu. Villahonanın 'a· 
8tl daha vazıh bir surette duyuluyor.. 

Tepkkilr 
Evimin önünden kaybolan ftç 

yaşındaki çocuğumu Beyazıt cad-
desinde tramvay altında kalmak 
gibi feci bir tehlikeden kurtaran 
Beyazıt merkezi mürettebabndan 
1905 numaralı polis Mehmet Ef. 
ye alenen teşekküre muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica 
ederim efendim. 

htanhul postane.;i memerlarındın 
lSM AfL HA Kk1 

Teplddlr 
Hazin vef alile hepimizi mOte· 

ellim eden klDbOmGz kaptanı 
Sait beyin cenaze merasimine 
iştirak lütfunda bulunan mubte· 
rem kardeşlere ktnb&müz beya
nı teşekkür eyler. 

Beykoz Zindeler yurdu: Kazım 

Üsküdar HAie sinemasında 
( Apaşlar arasında ) mOme11ili 

Haripil, iliveten (Rüzgarı yakan). 
Her gün gündiiz 3 te gece 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 tc _Jece 
9 da. gelecek program: ( ouım 
çenberi ). 

1 Doktorlar araııncla 
GOLHANE MüSAMERELERl 

Gülhanenin senelik müsamereleri· 
nin yedincisi de pazar günü muallim 
Nazım Şakir Beyin riyasetinde toplan· 
mrştır. 

Bu müsamerede Dr. Yusuf B. Mih· 
belde taş, mua11im Abdülkadir B. bron· 
fektaıi. müderris Tevfik Salim Paşa 
Rüstemiye vapuru rntisapları münase· 

betile dank, muallim Sani Yaver Bey 
anatoksin ve difteri, muamm Nazım 
B. Nuai rekabi tümörü vekayii hakkın· 
da tebliğatta bulunmuş ve münakaşaya 

ıaüderls Tevfik Salim Pap, muallim 
Refik Mtinürt Abdtilkadir, Nazım Şn
kir, Murat, Lütfü, Burhanettin Zeki 
Faik Beylerle Dr. Fahri, Nurettin O!· 
111an, Nami Beyler iştirak etmişlerdir. 

Davetler 

Hililiahmer 8ultanallmet nahiyesi 
11enelik kongresi 931 senesi maı1ının 

4 üncü .çarşamba günü akşamr saat 
(7) de Cağaloğlunda C. H. Frrkası Sul· 
tanahmet !7ubesinde toplanataktrr. Aza 
davet edilmektedir. 
---~----------

lhti .. a muhasebeleri 
Müderri~ Kömilrciyın Beyin bu 

mühim eaerinin "Sirketl~r muhasebesi 
kısmı• çıktı. 100 kurU~lur. 

( ___ s _P _O_R __ J l 
Yunanlı 1 

Güreşçiler. 
YARI:S GELİYOR. lLK ~lC'SABAKA 
PERŞEMBE AKŞA:\H YAPILACAK 

Haliç idman klübünün, güreş heye. 
tinin muvafakatile Yuunanh güreşçi· 

lerle giriştiği güreş teşebhüsii dün kafi 
neticeye ,·arnuştır. 

-_____,-

V AKIT'ın takvimi 
3 Hart Salı 031 

Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Fır ıına .> gun 
Grın~ım l1<$J,u; b .. ~.~ -botlijt T 8 02 

Namaı: vakitler• 
• •ba ' ı:ı il• iki od "kte n Y • • 111•• 't 
5.12 ıa.2tı 1535 ıso? 1931 4~4 

Dün sabah Atinadan gelen bir tel· 
g(afa göre yunanlr güreşçiler yarın 

sabah sekizde şehrimizde bulunacak· ı 
lar, perşembe günü de saat 6 da Artis· 
tik sinem'ada ilk müsabaka yapıla- ~1 __ .,. _________ ..._ 

caktır. 
Haliç klübü, isimleri aşağıda yazı· 

lan güreşçilerin perşembe günü saat 
üı=te BeyoğJunda :\leşrutiyet caddeı;:;in· 

de 12 numarada terbiyei bedeniye salo
nunda bulunmalarını tebliğ etmekte· 
dir: 

Burhan, Abbas, Münür. Yusuf, 
Vefik, Saim, Seyfi, Nazif, Adnan, Hü
seyin, Mustafa, Mazhar, Faruk. Ka· 
mil, Servet, Esat, Mehmet 'fe"fik, A· 
li Beyler. 

Sporcu Sait beyin 
ölümü 

Beykoz spor klübü kaptanı 
Sait beyi öldürmekle maznun 
olarak adliyeye verilenlerden 
kahveci Cemal ve şapkacı Ne· 
ıat Ef. ler, alhncı mlistantiklikçe 
iatiCYap ve tevkif edilmişlerdir. 
Diğer maznunlar hakkındaki tah
kikat, gayri mevkuf olarak de
vam edecektir. 

Maarifte: 
~tLKMEK"rEP BİNALARI 
Vi!lyet tarafından yaptırıl-

makta olan ilk mektep binala· 
randan T opkapıdakinin de inşa· 
ah bitmiı vemektep dün müta
ahhitten teseHüm edilmiştir. 

Bir kasa muhteviyab 
ekaik çıkb 

Kara köy palasta Fesçi zade
l~r ticaretanesinin kasasında 
1049 liranın noksan olduğu tica· 
retane sahipleri tarafından zabı· 
taya haber Yerilmiştir. 

Milessese sahipleri bu paranın 
muhasebecileri tarafından alan· 
dığına ihtimal vermektedirler. 

Zabıta bu iddia ve ihtimal üze 

rine tahkikata başlamıştır. 

I' M•hkeme ve lora ıı6nlara 1 
Ankara 3 ncii sulh hukuk Mkimli 

~ınden: 

Seyrisefain sabık memurlarm· 
dan Muıtafa Ef. akıl hastalığına 

mübteli olduğundan bütün bu· 
susa kendisini temsil etmek 

tizere kansı Hul~iye H. 29-1-931 
tarihinden itibaren 4 sene için 
kendisine vasi ta'yin edildiği ilin 
olunur. 

lstanbul Kumkapıda Nişanca 

caddesinde 49 numarah hanede 
mukim Dikran Harpotliyan Ef .ye 

Üsküdarda lst:ınbul ô ıncı İcı'a mc· 
murluğundaıv 

tion Reialiyan efendiye olan 
310 lira borconuı Sergia Demir· 
c.iyan ef'!ndiye temlik edilmiş ve 
mezkôr paranın tahsili için ta
rafınıza tebliğ olunmak üzere 
tastir kthnan ödeme emrine mu· 
batır tarafından verilen meıru· 
hat ve zabıta marifetile yapılan 

tahkikatta elyevnı Pariste oldu· 
ğunuz ve ikametgAhmızın meç
hul olduğu anlaşılmasına mebni 
ödeuıe emrinin bir ay müddetle 
ilinen tebliğat icrasına karar 
Yerildiğinden tarihi ilindan bir 
ayı takip eden ilk hafta zarfın
da bizzat veyahut tarafınızdan 
bir vekil gönderilerek itiraz edilr ' 
mediği takdirde muameleyi ic· 
raiyenin devam edeceği malCim 
olmak Ye ödeme emri makamına 

VAK 1 T 
lstanbul Ankara cad· 

desi VAK.iT Yurdu 
Telcfrın: idare ~.4310; Yv.ı ı,ıeri 1.4311 

f'Abone f.Ut 1arı : 
ı .~ <ı 12 Aylık 

Ütlhilde 150 400 ;"50 1400 Kuruş 

Haricıc - eOO 1450 '2:'00 .., 

l iın fart.lanmız : 

Rrsm! 
Satırı 1 O K~. 
Santimi 20 .• 

Küçük ilan sartlanmı : 

Husus! 
l~.50 Kş. 
25 .. 

30 50 
3 

65 
4 

;-5 
1- 1 o Defalık 
100 Kuruş 

.\ - Ahonel~rimızin her üç aylı· 

~· için hir defa mec1:anendir. 
B - 4 saorı gc~en ılinl:mn fufa 

~atın için 5 kuru~ zamolunur. 

BORSA 
3 Mart 31 

'"',.. .. , ,. v, 

J lnıiliz !ırası Kr. 
.. T.T~ mnhhill f\olar 

r rınk 
Lire: 
tıe 1 ı:~ 

• . llrahın 
• .. 1$. Frant 
• .. Leva 
" .. 1 kırın 

Kuron 
!;'ill n ( .. .. 
l'eıecıı. 

• . \lark 
• .. Zloti 
• u ren(f) 

2o Le,. ı-.:urus 

1 1 urk lirası Uınar 
(,'crvone; kuru) 

ı"lukuc 

ı lmrlin (lnglll.w 
ı llolar (Anıcrika ı 

lO f'r~nk [ f rın~ıı 
.!O Llm lhal)<ı 

O f· u.nlı; Belçika, 
JO l>rahml (Yunan 
.ıo Yrınk l. h\lçrc 
20 Leva liulıırJ 

ı florin (1 elenıenk J 
ıo Kuron [C, ekosim·ak) 
~rıın~ Aı usturya ] 
ı l'eıcta t lspınrı J 
ı Rıyşmar~IAlnıiln~·ı J; 
ı Zlotı Lehl!tan fı 
ı Pengn Ma~a.rıstan 

211 Lev (Romanya) 
.ıo lllnıtr Yucrısloryıl 

ı Ç evoncç !'cq et 

Altın 
Mecldtye 
Ranl.:on oı 

Bo rn 
harıcı 

2t. lı 
l•ı>ı~ 

ıo 

83ft 
31 
8• 

I <)• -· 

2· l ı 

{j ff ~(I 

:'il t'\ 

t4ı 

Kiralık kagir hane 
Be,iktaşta Akaretlerde 41.S S 

No. lu haneler bilmüzayede icar 
edileceğinden tebrtlıalin üçüne& 
Sah gününden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanlann •e 
daha ziyade malumat almak is· 
tiyenlerin Martın 24 üncii Sah 
günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkurda 54 No. da mütevelli 
kaymakamlığına ve yevmi meı· 
kfırun saat on üçünden on beşi· 
ne kadar f5tanbul Evkaf mOdii• 
riyetinde idare encümenine mii· 
racaal etmeleri. 

Doğum ve kadm hastalıklan 
mütehassısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 
Cağaloğlu Emniyet sandığı 

tr aim bulunmak üzere keyfiyet 
ilanen tarafınıza tebliğ olunur. 

1 ar.şısı No. 37 Tel. 2. 2683 
....~~~~~~!!!i!!!!!!!iili• 
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GA YRt MENKUL l\IALLARJ:\' AÇTRI 

8 
ı<o· 

ANT ın .... l M M V Satırı aım 
T Aa&A 1 ... 4~1 misyonu ıı4nıarı 

btaobw S IDci fcra memurluğundan . . d · 
l>ORya Ne. 930 - ol537: • Farkı fiyatı taahhüdünü_.ıfa e e~ı· 

A ·ı Jınsk uzere macı• 
çık artbrma ile paraya çevrilece1' .ven müteahhide aı o t l dikis maki 

l'IYri •malQn ne oldQğu. 6 adet dük kolcktro motör bir ade~A e ünü :aat 14 ~ h O · · s t 931 perşem.,.., g · 
il ~ t nde bir bap hane. Gayrj nası mar etiınizde paıarlıkla a. 

ftlenJndb baJondufu mevki mahal]. .. 51• te Fındıklıda hey . c.ıırtnamesini he-
ao&r.&. "' • '- 1' JipJenn y-..... numarası: Şehzadebaşı Emin hnacadrr ... a 1 J .,e ihale ı-aatinden 
Nanttüt ah · ti · de gorrrıe er Dl alJe~;ı Şehzadebaşı cadde· ye mıı . tJarile haZir bulunmafarr. 
lf, fl9kf Na. 279, altı defa mükerer 279 unl temına • ,,. • 
haf 219 HA 231: Takdir olunan kıymet: du ihtiyacı için yerli fabrikalar 
15 bin liradır. or, ... t dan 8700 adet kilim kapaJr 

Ar«ınn . 1 mamu "' m 1 . 
ıt· b~~ı=nTmksiy~pr 8acafı yer, gün, sa· zar(Ja münakasaya konuüm~ştur. ıhale 
l • »eı.,,~ u a m ıra selvilerde ki· . ~ art 931 pe~mbe g nu saat l' te 
" 5 inci lera daireıı!!inde 6 nisan 931 ea- sı ~ m ada merkez .satın alma komisyo-
ıt 14 ten ill 16 ya kadr. An ;: yaprlacaJdır. Taliplerin şartna· 

1 - lşbtı gayri menkulün arttırma 11
:

11 afınak ve tekliflerini ,·ermek ii

•rtnamesi 23 mart 931 tarihinden it~- :re ıeminatlarile mezkur komisyona 
bal'en 930 - 4537 No. ile 5 inci icra daı· müracatJeri. 
tt9lnin muayyen numarasında herke· • • • 
ilin &'ÖrebiJb1Mi için a~ıktır. Ilanda ya· 3. K. O. SA. AL. KOMISYONUN-
llb olanlardan fazla maJOmat aJınak D.4.N: 
~nler, işbu şartnameye ve 930 -4~ Y'ıJdız, fen tatbikat mektebi güver· 
dGS7a numarruıile memuriyetimize mu· cinlik ile l!!rtufrul ve Orhaniye krşlaJa. 
,.eaat etmelidir. n tamirleri kapalı zart usolile müna· 

2 - Arttırmrya i§tirak için yukarı· kasaya konttlmu~ur. ihalesi 15 mart 
fa n.zıtı kıymetin yüzde on teminat 931 pazar günfi saat 16 da icra krlma. 
listtıtilecektir. caktır. Taliplerin şartnameyi gör-

3 - Hakları tapu slciJJile _s_abft ol· mek üzere öğleden eve) ve iştirak et
lll)'an ipotekli alacaklılarla dıger aJ~- mek için de yevmi muayyeninde komis
ltadarJann ve irtifak hakkı eahipler_ı· yonumuıda hazır bulunmaları. 
ltfn ha haklarını ve hususile faızlr~--;;;iHiiii-iiiiiiliiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiia/ 
~ rnasrafa dair olan iddialan_nı c.Jandarma JmalAthanesı 
ftbo il! tarfhfnden itibaren yır· flAnları 
•i gU~ ~~dde eYrS~ . mü.sb!te!t-liİll~~~~~~-~----' 
Pile birlikte memuriyetımıze bıldır- 17-2-931 de kapalı zarfla mti-
•eleri icap eder, abi halde hakları ta- nakasaıı yapılan 6867 takım kı
t11 ıieillile sabit oJmıyanlar sahş bede- sa kol ve bacaklı mamul çama
lfnin paylaşmasında hariç kahrlar. . şmn münakasası ilin tarihinden 

4 - Gösterilen günde arttrrmıya ış· itibaren bir hafta temdit edildi 
tln.k edenler arttırma ışartnamesini o· Taliplerin 7.3.931 cumarte•İ gü: 
fnln.u• "Jüromlu mal6matı aJmı§ bun· nü saat 15 de müracaatları. 

y * "' 'il l•n tamamen kabul etmiş ad ve itibu 
olurıurlar. Ustünde bırakılan gayri Jandarma içio 700 mamul ka
•enkulün bedeli zamanmda verilmezse put kapalı zarf münakasasile 
la7ri menkul ı inci bir arttırma ile satı sabn alınacaktır Yevmi müna
lır n bedel farkı ve mahrum kalınan kasa 17·3·931 salı günü saat 
ntzde b~ faiz ve diğer zararlar ayrı- 15 dedir. Şartname jandarma 
ea hükme hacet kalmaksızın memuri· imalathaneıinden verilir. Talip
~Umlzee ahcıdan tahsil olunur. B~ lerin teminatlarını berabcrle
ıurmaralr fıkradaki şart tahakkuk et· rinde getirmeleri lazımdır. 
•ek kaydile üç defa bağırıldıktan son- --"-------------
ra pyri menkul en çok arttıranın ÜS· Pı)· ıngo müdürlüğünden: 

wtihl4- hırüılır. Şart tahaklrnk etnıeue Numuneleri veçbiJe 400,000 
arttlrına prf bırakılır alıcı taahhütle-- adet evlenme eıvrakiJe 800,000 
rinden kurtulur ve teminat ta kalkar. adet tek Ye çift istida kiğıdile 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin~i S0,000 adet noter kağıdı tabetti· 
elma.sına ve gayri menkule taall6k ~- rilecektir. 
den kanuni hakka ve satışın tarzına ırö- Taba talip olacaklann evlenme 
re diğer şartlar. · evrakı için 7 • 3 - 931 cumarteıi 

1\lüterakim vergi, belediye, rüsumu 1 istida ve noter evrakı için d~ 
ı-akıl icaresi ihale tarihine kadar borç- 9 • 3 • 931 pazartesi saat 15 te 
luya aittir. Birinci arttırmada en münakasaları icra edileceğinden 
lliyade iki bin liraya talip çıkmı~tır. pey akçaları ile birlikte piyango 
Arttırma ikincidir en ~ok arttıranın müdiirlüğünde müteşekkil tay· 
iinOnde kalacaktır. yare Mubayaat komisyonuna mü-

a Y Jgyrnraıa nbh•SBuk racaatlar2. 
Yazılan gayri menkuJJer yukarıda . .. . 

.... •- .1 6 nisan 931 tarihinde Istan- bu ılan ve goeterılen arttırma şartna . 
• oe1en eıt . · d · · d 
bnı ı; inci icra memurluğu odasında ış- mesı aıresın :_ ~tıl~cağı ilan olunu. 

- -Tütfin inhisarı umumi mü-

dürlüğünden: 
. . 14 mart 931 

1050 kilo derı ~arçubia kapakları: 16 mart 931 
5000 - 30,000 kilo ta t köhne lutikled: 18 mart 931 
18 kamyon ve 14 kaoıyon~ üç kalem eşya için hizalarında 

.. Pazarlıkla satılacak .olan d u Galatada mubayaat komisyonuna 
l~terilen günlerde aaal ~ 0,30 a . parçaları ile tahta kapaklarını Ci· 
lııuracaat edilmelidir. Talıpler dır• 

51 
levazım ambarlarında görehi· 

hali ve köhne lastikleri de AnP apı 
lirler. 

ıstanbul BetedlY 
esi 11anıarı 

_ ~= b" kiraya verilmek için açık 
Kınltoprak Zübttipaşa ~e~e 1 t'naıneyi görmek için her

nıGzayedeye konmuştur. Talıplerın dşar girmek için 4,5 lira mu-
aün levazım müdürlütüne müzaye .~~ günü olan 29 • 3 • 931 
vakkat teminat akçelerile beraber 1 3

• ed 'ıniye müracaatları. 
P Ü •• 15 k d encünıeoı aı azar g nu saat e a ar ·ı k için açık 

b. kiraya verı me 
Eyilpte hakim Kutbettio mekte 1 • görmek ;çin her-

i'i d k T . 1 . artnaıneyı . rn zaye eye onmuştur. alıp erın ş . ınek için 5 lıra mu-
gün levazım mlidürlüğüne müzayed~ye gır"nü olan 29· 3 - 931 
Yakkat teminat akçelerile beraber ıhale ~u . müracaatları. 
pazar günü saat 15 e kadar encümeni daınuye . .. oda bir 

k" de kAın uç 
Ama'nltk&yünde küçük Ayazma ınev ıın . dd tle kıraya ve· 

mutpaktan ibaret İ·9 No. lı hane bir sene nı~ 
1 

e. şartnameyi 
rilmek için açık mlıayedeye konmuştur. Tal~ erı~eye girmek 
g&rme~ için hergün leyaıım müdürlüğüne, muıa~~ it günü ofali 
i~ 6 lira muvakkat teminat akçelerile beraber 1d

8
• ·ve rnüra· 

29 ~ · au111 
.. 3.931 pazar ~linü saat 15 e kadar encumenı 

caatlan. 

Iktısat Vekaletinden: 
lzmir civarında Bornuv 

kiinde inşa edilecek ola 
lira bedeli keşifli ziraat m 
binası talibine ihale edilmek _··a.. 
re kapalı zarf usulü ile mün 
saya çıkarılmışbr. 

-
• 
1 

-
• 

Zarflar 21 mart 931 cumar esi 
günü açılacakbr. Evrakı fenniye
si ve projesi malsandığına ya
tırılacak 20 lira mukabilinde An
karada Enstitüler inşaatın __ Z.\ 

• 
1 

heyeti fenniye veya lzmir mın
taka ziraat müdürlüğü tarafın
dan verilecektir. Yalnız lzm • r zi-
raat mektebinde mevcut ve h-
fuz bulunan tuğla,kereste,ç • -
toyu müteahhit mahallen g ·· .. 
kendisince tahmin edeceği bedeli 
mektebin umumi inşaat bedeli 
olarak teklif edeceği mıktarından 
tenzil ettikten soiira teklifi ona gö.
re yalnız bir kalem ve götürü o
larak yapacak ve bu muamele
nin tamamını müteahhit devir al
mak sureöle tesellüm edecek ve 
mezktir malzeme tamamen müte
a.hhide ait olacaktır ve miktarı 
hammenindeki fazla veya noksan~ 
lık aranılmıyacaktır bu malzeme-
nin inşaatta istimali şeraiti U-

miyei fenniyesine tabidir. T a · ,., 
ler inşaat bedeli muhamıneni "" 
rinden yüzde 7,5 teminat ve 
ki lizimelerile birlikte yem 
olan 21 mart 31 cumartesi g ·· 
16 ya kadar iktısat veka 
müsteş~rlığı kısmında m "" te 
inşaat komisyonuna mürac 
ilön olunuro 

-

-

t 
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• Fabrika inşası münakasası .... 
ispirto ve ispırtolu içkiler ınlıısarı umurn 

miidiirlüğünden: 
ı - Uıvaribekir Dağkapısında park cıvarında tadilen ve ihh1e suretile yapı

tırılacak so.ma ve rakı fabrikası binasmıu inşası kapah zarf usulile münakasa
va konulmuştur. . . " .. 

~ - Z;trflar J 931 sen'-'si lforunın otnzuucu pazarıesı gunu saat tam on 
ikiye kadar kabul ed leeektir. . 

3 -~liiuakasa,·a ait e\•rak takım halinde ıdarei merkeziye muhasebesınde ., 
25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 - izahat al :ıiak isti yenler umumi miidiirl1Jk fen heyeti reisliğine müra
caat edecflklerclir. 

=c:c IŞIK TERZi MEKTEBi ............... "'_...., 
Paris Terzi Akademisi azalarından Hamza zade Ahmet Hulôsi 
ve Huret Şfikrn beyler tarafından kapt edilmittir. Kadın ve 
erkek talebe kavdına batlanmıtbr. Beyazıt Mitat na,a cacld~ıi 

ıuııuııtıııı1,,, .. ,ıııtı ••ı••rtll ltttııtrtııtıu . ..... ıuııı, .... ,ımtt•t.•ı•rllftı•""'''"'''' .. ''''"11••••ttfl 
:aı ...........,. 

lktısat Vekaletinden : 
Ziraat ve baytari binalarının 

11000 /ıra bedelı keffı bulunan 
elektrik fan us ve lambaları ta
libine ı hale edilmek üzere ka
palı zarf usu/ile miJnakaaaya 
çıkarılmıştır. Müddetı miinaka-
sa 22 -3-931 tarihine kadardır. 
Evrakı f ennıyesı vekalet mu ha· 
sebesıne verılecek 5 /ıra muka
bılınde telsiz lf!lgr;~f. sipq_rındr:ı 
Enstıtüler ınşaatı heyelı lennı· 
yesı tarafından verilmektedir. 
Zarf ıar 22mart günü saat 16 da 
Jktısat vekaletı zıraat müste
şarlığı kısmında komısyon tara
fından küşat olunacağı ılan olunur 

Maarif vekaletinden: 
1 - · Müzayede, mfinakasa ve ibalit kanuunun mevaddı mah· 

msaaına tevfikan kapalı zarf t11111ile muhtelif mektepler için 300 
takım harita mubayaası 20 gün mliddetle mDnakaaya konulmuştur. 

2 - Bu baritalann mllnakaaasına, enelce yapılan mllsabakada 
baritalan mllnakasaya kabul edilebileceği takarriir eden ve ken
dilerine tebligat yapılan firmalar ittirak edeceklerdir. 

3 - Mllnaka .. ya •İt ı•rtnamelerin musaddak suretleri veki· 
let mllbayaat komisyonundan alınacaktır. 

4 - Monakasa vekilet mlibaya•t komisyonunaca 18 mart 931 
tarihine tesadüf eden çarpma günü aaat 15 te Maarif veklletin
lle yapılacaktır. 

S - Mubayaa olunacak urit•ların: 
250 takım, Muallim mektepleri içid (bedelleri ylzcle 10 lardan 

tediye edilecektir). 
50 takım: Ticaret ve .. n'at mektepleri için. (Bedelleri bu sene 

bift.çesine mevzu tahsisattan tediye edilecektir). . -· Büyük Tayyare Piyangosu 1 

2 inci /(eşide 11 MART 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8000 

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

r;.~ AK 1 T ·~~:1 
~5:~! -~~?!!!!I 

Framızcaya •fİDa - Ve Tfirkce. 
~'ransızca daktilo bilir bir Hanıma ihtiyaç 
vardır. Galata Alcksiyadi han No. 8·8 

Acele aabhk hane- Kadirga ta
lebe yurdu karşısında 27 No. lu hane. 
3 kat onbet oda iki kuyu bir muıbak 
üç bell iki sofa bir büyük bahçe gör-
mek istiycnler içindeki Haa Ef. ye ta· 
liplerin limon iskelesinde 36 No. ya mü
racaa.tlan. ----------

Emllkinizi kiraya vermek -
için tramvay yahut fimendüfer yoluna 
veya vapur iskelesine yakın olanlar 
tercih edilir. 9 • 12 arasında mUracaada 
kayıt ettiriniz. 

Istanbul dördüncü Vıkıflıan altkatta 
Union Kol 

, ,ı 'I 1 ' 
" ı l ' il -,;;;;;;;;;;;;;;--Z--.A __ Y ..... I L __ E_R __ I 
it hankasından almıt oldu· 

ğum 17404 No: Tasarruf c6zda· 
mma zayi ettim. Yenisini alaca• 
ğımdan eskisinin htlkmn yoktur. 

josef Benzonanna 

Seyrisef ain 
Merkez ıcentuı: Galata Köprü başı 
R. 2362 Şube ıcentası Sirkecide 

MiihOrdar zade hana lsr. 2740 

nwaııl ıırıt 111111 
ı M E R S 1 N) vapuru 3 

Mart Sala 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvahğa kalkacak dönfit· 
te Altanoluğa da uğnya· 

C'aktar. 

l rı~ZDD itil&İ postası 
lKARADENlZ) vapuru 5 

Mart Perıembe akşamı Gala· 
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönUıte Pazar, 
Rize, Of, Snrmene, Trabzon, 

• 
Polatbane, Görele, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Un ye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğnyacakbr. 

Mersin Poshsı 
(ANAF ARTA) vapuru 6 

Mart cuma 1 O da Galatadan 
ÇatakkaJe,lzmir, Küllük, ~od

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Aliiye ve Mersine kalkacak 
dönüşte Tqucu, Anamur, Fini· 

ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkale 

Geliboluya uğnyacaktar. 

Bındtrıı 101blır1 
Cumartesi, Sah, perşembe 

saat 18 de idare nbtamından 
kalkar. 

1ürk 

[erinin en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarım Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZiRAAT 
aakasıada 

BU nunıı 

r Devlet Demlryolları ilanları ı 
Devlet demiryolları umumi idaresi namına bir aene müddetlf 

Menin limanına gelecek efya levazım ve emtianın tahmil ve tablifMİ 
kapalı zarfla münakasaya konmuftur. 

Münakaa 23 mart 931 pazarteıi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet demiryollan idareıinde yaınlacaktır. 

Münakasa 23 mart 931 pazarrin teklif mektuplarım ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komiayon kltipliti• 
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara 
Konya ve Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

41 • 41 

Konya· Yenice hattı üıerınde H•cıkırı istasyonu civarındaki tq 
ocaklarından çıkarılacak 8000 M. 3 balast kapah zarfla milnaka· 
saya konmuıtur. 

· Miinaka1a 16-mart-931 pazarteai ıünü 1aat 15 te Ankande 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MOnakHaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muYakkat 
teminatlaranı ayni günde .saat 14,30 a kadar komisyon l<Atipliğine 
•ermeleri lhımdar. 

Talipler mOnakasa ıartnamelerini ikişer lira mukabilinde An· 
karada, Haydarpaş•da ve Konyada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

* • * 
Devlet Demiryolları ve Limanlan 

mi idaresinden: 
Bilecik • Karaköy arasındaki Beydemir köprüatiniln tamiri do

layısile S-3-931 tarihiııe müsadif perıembe günü 4 ve 3 No. lı 
katarlarımız yalnız Haydarpap·Arifiye-Haydarpap ar .. nda _,. 
rüaefer edecekleri ve Arifiye • Eskitehir • Arifiye arallllda •Jll
sefer etmiyeceklera muhterem •baliye ilin olonur. 

·-------------------------... --


