


~ 2 - VAKiT 8 MART 1931 
düa akfam ikmal edilmiş, bfltUn ma- temk edilecek n bu zabrtlar da nll
halle heyetlerine gönderilmiştir. Ban· hiye müdürleri YUıtaıile heyeti t.fü
tlan hqka mahalle heyetlerine birer şiyeye ıönderilecektir. İntiha• hakkı 
tamhn de gönderilmiştir. olup ta adı yazılmamış oldatu •• ya. 

MAHALLELERE GÖNDERiLE~ hut adı yazılmak Jılzım ıelmezken ya-
'l'AMlM zılmış bulundutunu uılı olan cetnll- Ç k 1 k Y k 

MU.tacel kaydile gönderilen bu ta- )erde görmiyenlır bu müddet sarfında e ')S .ova ya eni ele trik reımi Budapeste sergisi 
minderde Saffet Cemil, Ali Beylerin pulsuz bir kAtıt üzerine n hqetl tef. .. Ankara, 7 (Telefon) - latan-
M. Mee1isinde tecdidi intihabn kar~r tişiyeye hitaben bir istida 1UZP !telftflll Anadolu tul unu alıvor bul belediye mecliainin elektrik 
' 'erilmesi hakkındıtki tekliflerinin bir ~e dotrudan dofnp 18tanbu1 beledi- Jstanbul, 7 A.A.) - lktrsat ;.ekaletl ve haTa razi istibJAkinden 1 ku• 

Bu sergiye mcmlcketi
mız de iştirak edecektir 

ureti yazıldıktan sonra on maddeden yesinde mütqelddl intihap heyeti tef. ihracat ofiainden bildiriliyor: fUf resim almmua baklandaki 
mürekkep yeni bir talimat nrilmekte- tişiyesine •ere~ktir. Çü-1ovakya tltUn rejisi Pfag Ankara, 7 A.A.) - Her sene Buda· 
dir. Heyeti tdtJ~lye reisi \'e belediyl' I 7 _ Jntibbı meb'uan kanununun merkn mfidOriyetf 1929 ve 1930 mahıu- karanmn fabrikalara tqmU edil- pepede açılan beynelmilel Hrrtye bu 
reisi ~uhittin Beyin imzasını taşı) an ahkamı cezaiyeetnl .... na U il& 75 Ui Allaclolu tUtUnU mübayaaaı için mü- mesi lpn buraya 1elen auayi 8elle Macarlann Ankaradakl beynelnlİ· 
ba tahmat fudur: inci maddeler ayrı bir klfrda 1Jutm. ukua &!mrştn. 'feklff mektuplan en birliği murahhasları alAkadarlar Jel ziraat teknik sergisine iştirak etme-

20 eyhll 324 tarihli intihabı meb'n- tarak miktarı kafi ılnderil•ltUr. Ban- re~ 11....,. 19.11 tarihUıe kadar mcı· aadiıide tqebbtlalerde bulun· lerfne bir mukabele olmak üzere hükô· 
san kanunu mucibince tanzimi lazım ge far da muhtarlar tarafından münasip kOr reji idaresi Prag merkez mOdBri- mutlar ve mOıpet vaitler almış· m~ltlitml~ de İftlrake karar n_rmi~ , .e 
len t8&fJ defterlerin hemen tanzimi11e yerlere uılacaktrr. yetine rinderilmi ohnahdrr. Teklif ~ tısat ve ~uarruf Cemıyetı bu 
b••tanıl ı · t b' ıı· ·ı d f · · ş lardır. ııle tavzif etmittır -, maet çın a e ırı en e ter- S - Bu tamım ve ııahname vusulil mektuplarında teklifi yapan mUessel'e· . · . 
fenlen IOzu"'~ ~ada~ı. gön~e.rilmiştir. anında nahiye mQdürleri tarafın••• ni• unnıu ve meram, teklif edilen ti· Menemende yüzbaşı Kemal ~mıyet birçok rakip memleketle~ırı 
JJu defterle~ ıkı "'''ıdır. Hırı l~ yaşı- derhal eAAs defterlerile birlikte alaka- tünlerin miktar, menıe ,.e cinsleri zik· Ef • h k · de •§tırak et•ekte old~fu bu sergıde 
?~ bltirmemıt yani yeni doğmuılardan darlara tulhn ve tevıl edilmqs oJaeak redlldlktea aonra bir kilo ttlttlnUn Tir- .nın mu a em~ı . Tf1rk pavyon~n~n.zengın ve mükem~~l 
ıw&ıbaren 18 yaşına kadar olan erkek, di· ve teelfm alanlardan b•nlan ... Hm ,.1• y..teye va•on t.U.i flatı Ye teslim Menemen, 7 (A.A.) ""':' Bugün y~z- olmasını temın ıçın lbım gelen bütull 
ıerl 18 ya§lnı bitirmişlerden itiabren dıklan ıün ve tarihi mlbentn bir ta. mUddett yaıılacaktrr. bap Mehmet Ef. ile Kubtlly Bey müf. tedbirleri almış ve bu hususta hazı.rla· 
olan keza erkek nüfusun kaydına mah- za almaeaktrr. Haql mahalle ve 111,.. Nlmane olarak lir balya tOtn en g.c- re1e1tnt~ pw~u ve onbqılannın mu- ladığı proframı alı\kadar mflstahıılle
saatllr. lere hangi tarihlerde teellm edOdfli mayıa 931 tarihine kadar (Hdonln) hakem•• yaprlmıttrr. Muhak~me ~- re, t~ccarla~ ve müesseselere glnder· 

ı - lfbu tamim ile defterler bugün tevzii müteakip heyeti teftitfyıyı bil- tUttln fibrikaaı matuaJ&nna slndertl- fahatmdan hasıl olan lüzu~ uzenne mlıtı_r. ~~ 18 mayı8t~ açıl~caktır· 
akp.ma kadar te,'Zi edilmiş olacaim· dirilecektir . mlf oJ .. Jıdır. Teklif mektuplan ıs alay kumandanı n1ua'finlerlnın ve bin- ~rgıye .•şürak edecek mustaharl. n ta• 
dan S mart 931 pazar gününden itiba· 9 _ Jntihabatıa uami ıiratle iata- m&)'l8 931 tarihlade njl idaresi Prq- b8fr Şefik Beyin ifadelerine mUracaat cırJerimız yaJruz phsi yol ve ıka~et 
:ren elde mevcut son belediye intihaba- cı matlup oldatuüa bu siirat •• in- merkez mUdtlrl)'ettade aplacakttr. edilme.tne karar verilmittlr. masraflarını deru~ıe edecekler ve ~ştl· 
tında tanzim edilmiş defterlerden i8tl· tizamın temiaf ne tanlim edileeek def· Ma.aı.Jca,a Jftirak etmek istiyen lZMlR VALiSi MUFETl'lŞ OLACAK rak edece.klerlni 2:. marta kadar bıl~i· 
fade olunarak fazlaları tay ve nok· terlerin iUru" fik&retleri macip ol- titan tadrlerbnlz ittfrak ,eraitinl öıl· Ankara, 7 - lzmlr valili KAzım Pa- receklerdır. 9erek cemiyet vuıtasd• 
eulan OU.al edilmek suretlJe yaztl. mryacalr santte mtlkemmellrettae dik· namek •• tafıllit almak ür.ere dör- paın yeni tepil edilecek umumi mü- ve gerekse dor~dan doiruya glnderi• 
..... a b&flanrlarak nihayet 12 mart kat ve itina edilerek ba 7fllden intlll• dUneU vakıf handa ihracat ofiılne mü- f ettitlUderden birine tayin edileceği lecek eıya 1 nısanda lstanbulda bu-
931 PIJ'll•be rünü akpmına kadar brn ı~.-ne mı1dan verilmem• raeaat edebllirler. llylenmektecllr. lundurulacaktır. 
-*laaJJAtta merbut bulundufu nahiye ni ve ka,,lt harid Jdmae bırakılmama... • rrr 1111 ......,.....,, S -----------
mlcltlrUne teslim edilmesi lazım ve nı ehımmlretle ta"81Je n rica ederim. 1at hakkında verilen tahriri emirler lerial iltimal edeceklerdir. Jathabat anayi umum müdürü 
bt'Jdlr. 10 - KaJmUlımlar ifbu tudmla baldanda flfahl tebliptta bulunacak- •nunula flki1et ve itirazlar vaki o- Ankara, 7 (Telefon)- Sanayi 

2- Esq defterler ikf nü8ha l'e oka- kasuı daJalllnde ta•••lle ve dratl• Jardır. Mflntehfbl aniler teabite bat- lara bittabi ahk&mı kanuniyeye tevff. umum mOdOrlOtnne tayin edilen 
naklı olarak yazılacak altına (mahal- tatbikine naaret edecekler Yt ba -~ IHık. 811 hu.astaki mesaimizde ıilr· kan tahkik Ye takip olanacak ve JAzım Marailya ticaret mOmeuili Şerif 
lealpn 18 Y•flJlı bitfrmemiı erkek nO- ta iktızayr hale zöre doğrudan doğruya ntle ilerliyecefiz. Istanbulun nüfusu gelen muamele ifa edilecektir. lıtan- Beyin bugiinlerde gelmeaine in-
fuu. dır.) (Mahallemizin 18 heyeti teftftfye fle temasa stncekler- henti& muan-en olmadrjl irin münte· balda intihaba iftirak etmek hakkına tizar olunuyor. 
yqmı bltirmit erkek nüfusu dır.) dir. · bibi sanilerin adedi de henüz belli de- malik vatandqlann miktan hentiz ma- Adanada ıergi 
suretlerinde birer tasdik şerhi ~11- DONKU VE GECEKİ ffJdir. Nisanın 15 inde ~eb'us intJh~- lılm delildir. Bu defter]erin tanzimin- Ankara, 7 (Telefon) - Cenup 
!arak muhtarlar tarafın.dan temhır ve IÇTlMALAR brnın ~mamen bitecetfn~ kuvv~tl~ u- den sonra anla§llacaktır . ., vilayetlerine ıamil olmak &zere 
ımza edilmiş bulun.ması .'ktiza eder. Bu tamim ii"rlae din ıeee ... t 9 mbaf! ~dıy:~z.h 

1
Md tın1te0 hi~ı sadnlbıintetcekıha· intihap kanunu tadil edllecek Adanada sonbaharda yeni bir 

3 - 18 )'aflllı bıtirmıt olanlardan da mahalle malt tarlan H. f rrkuı kaza 1 ıse r a e nısan a - etya ıerpi açılacakbr. Buna 
hukuka ınedeniyeden sakıt olmuş veya. merkezlerinde toplanarak geç vakte tir. CeTdet Kerim Bey, intihap etmek Ankara, 7 - Teıkilib eıasi· lıtanbul da iştirak edecektir. 
tabU7eü ecaeblyede veya o iddiada kadar çalrpuılanır. .Bwndan batka hakknun 18 dan 21 J89111a ~ıkarrlacaiı ye kanunamuıa aare on sekiz Sergiye ait eıyanm tenzilltla 
buhlnmuı olan ve yahut nizamı mah- dün saat 4 bapkta frtka .tl4yet idart hakkmda Anbradan ~elen haberler yqını ikmal eden her erkek nakli için Nafia veklleti nezdiu· 
ıuı madbince munkkaten hizmeti ee- heyeti ve kaza reisleri fırka binasında hakkında da pnlan stiylemtıttr: Ttırk meb'uı intihabına ittirak de teşebbilsatta bulunulmu9tur. 
nehf.1' imtiyazını haiz olan yeya ifil· bir l~tlma yapara:: yeni intihabat ha- "intihap etmek hakkı 18 den 21 e rı· etmek haldaaı haizdir. Halbuki Müstahdemlerin be1annameıl 
ll'na htikfim olunup ta iadei lti~r et- arhldan tiıerinde ıörtt,..lflerdtr. Ge- kanlına ha defterlerde kanpldıfl mu- en demokrat memleketlerde bile Ankara, 7 (Telefon) - MDd-
~~a' mahcurlyetine hiikUm lı- ce ele kaza heyetleri 'bir l~tima yapmr~ cip olmaz intihap etmek hakkı 21 e 21 lk I I . . ........... •l•\•ltd .. ıw ~ Jıe· 
Wli' etap ta fekki hacir edilmemit olan- lardar. çıkanlına bundan B§8fı yaşta olan yaıını mı etmfyen er ıntı• yamıame vermek ve tebeddillib 
lann ve ~I hal ile miiftehir olan ve CEVDET KERiM B. NE DiYOR? isfmler defterlerden slnlllr .. , baba ~pmazlar ••• Eıaıen ~~ bildirmo "uaulil kaldınlauftır. 
clnlta ve cınayetle mahkum olaniann Fırka vtllTtt tdan lıtJetl nlal Cev· MUHlTTlN BEYiN BEYANATI yaımdakı gençlerlmwn eberw Sadece mllstabdemlere verilen 
Namlal karşısında ve esas defterlerin det Kerim B. iatillap hasırlıklan hak· Vali Muhfttfn Bey de dtin fU beya· henDz Jile tahsiJini ikmal etme- maqlann yekOnu maliye ıube· 
1Mf111hat hanesinde keyfiyeti eri lpr n km da tulan .a,.J .. lftlr: natta bulunmuıtar: mitlerdir. Bu yqta bulunan genç• ferine blldlrUecektlr. 
tarih olunacaktır. . TBFTIŞ RBYtrl ÇALlllYOR "- Jntihab~t l§l~rine başladık. Mm- )erin politikaya kanftınlmamaaı TAHMlNLER 

4 - Bir kimse her hanKI köy veya Pel'f'mbe rtlaladen ltil•nn tefti§ takamız dahlhndekı bfitün kazalarn arzu edilditlnden t killb eHıİ· Ankara, 7 - Yeni namzetler ve eski 
mQallede ikamet ediyoru. o mahalle heyeti Y&llf_... t.qıamıttır. Jatubal teblliat icra olanmuftar. et . meclis azasından yilz kadannm llste1' 
v.,a kiyüa defterine yazılacaktır. heyeti tefU,f,....al daimi enclmen toş.- Kanan maelblnce tntthap heyeti tef- ye kaaunumuıda 'bazı tadalAt ya- riremlyecefi hakkındaki nttrlyat bil 

S - Muhtarlar tarafından nUıiyı kil etmektedir. Len.ada icabı ka- tifiyeaiai daimi enciimen tetkil edecek- pıla~aktır. tahminden ibarettir. Bu hu!fusta timCÜ' 
mUdlriyetlerlne teslim edilecek defter- dar yardıma arka•at ..Pleakttr. tir. Kanunun 102 inci maddesinin den bir §'Y slylenemeı. 
ler •ahiye mUdUrJerl tarafmdan dof- Heyeti t.ftff11• ba intihap dnnal- İntihap defterleri tab'ediJmiştir. ihtiva ettiji hllkme itibaren bir Yalnız Fethi B. ve arkada1Jann1' 
rmaa dofnıya derhal heyeti teftişjye ne alt meAI propamıaı teabtt etml~ Bunlar en kısa zamanda rauhtarlarn teklif kararlanmaktaclır 102 · · namzetllklerini koymryacakJan, Atr 
,. alnderilecek ve he>:et tudik ve fa. tir. ilk it olarak ... defterlerin tan- tevzi olunacak ve kanunen muayyen o- dd 'bine tad'İ t kli:c~ oflu Ahmet Beyin tetebbU ve telifi 
ılllılal müteakip hemen maha1Jelerce dmlu alt •irlert la, ... )'erlere lan müddet zarfmda intthahat bfttrile- ma ~ mua e 1 .e. nı haın mesai edeceği söylenmektedir. 
llallEqa kola1ca tetkik edebileceii yer· Hnalftlr. Anıca defter na.aaelerl cekttr. me • ha)'I mlrettebesının Ji- - Ali Cenani B. davası 
luw •larak hanıt gün ve saatte talik ve taYll•nameJer tle talt'ettlrllerelr gtill Muhtarlar JntJhaP defterlerini ıe- ıkal bır ınlOıü tarafından imza Ankara, 7 (Telefon) _ Ali 
..Ualllnl muhtevi bir zabıt tutulacak derllmlftlr. ki• sfln artında tanslm •*•it buluna- olunmak şarttır. Bizde rey Yer- Cenani B. davasında baza mOcla• 
Te ba zabıtlar nahiye müdttrlerl vasr· DBFTBBLBR :NASIL TUTULACAK? eaklardır. mek hakkına malik olacak va- faa pbitleri dinlenildi ve mulaa• 
tulle heyeti teftiıı,..,.e göndedleeek· Defterler iki flldlde ta .. laalıtrr. Ehliyeti ı.n!ihab~yeyi haiz bütün va. tandqlarm yirmi ilci veya hiç keme bqka gllne talik edildi. 
Ur. Biri yeni dolmaılanlaa 18 ,....._ k• tandqlarrn ısımJerı defterlerde bulqn. 1 • • b" h'ti • 

S - Mahalleler n kö)"lerde asıla- dar olanlara, dllwt u ,.._dan JUk•· durulacaktır. 0 maua J~ ır yqını 1 rm~ı TOrk • Rus doıtluk muahe~eıi 
cak defterler talik gUnilnden itibaren n olanlara ait defterlenlir. Bu aqaaa Kanuni olan talik, Jtiraz ve istinaf kanunda bır tart olarak teabıt Ankara, 1 (Telefon)- TOrk • 
15 sin duracak 15 inci gUnUn bitmesini (dün) her kaza merkainde o kazaya mUddetleri geçtikten sonra müntehfbi olunacaktır. Rus dottluk mvabedeıinin imza• 
•lteakfp kaldınlacaktır. Defterler merbut mahalle muhtarları toplana· sanfler intihabı yapılacak, bu intihap Bu intibabatta tatbik edilebil· aını tes'it için 16 martta RU9 
llalclmlmuı keyfiyeti saati dahi tesbit cak, ve kendlJerlne eeaı defterlerin tan bet günde ikmal edilecek ve sonra mtin meai içiu teklifin bu hafta içinde ıefarethaneainde bir kabul reımi 
eH1ı1Mt santne bir zabıt varakaslle zfm ve fhzan ve buna mlteallik huıa- tehibi saniler meb"us intihabı i~in rey· kanuniyet keabetmeai zaruridir. yapılacaktır. 

VAKIT .. m tefrlkaa ı 105 ne yapmalı? mahbuau nuıl kurtar ler oluyor? Evveli otomobil ho- zin kafuını, ıözünü yararım. Of' 
malı? · murtuundan.ve ıonra birkaç kiti· folunuz oradan .. 

Çelebi dütünür. Eve bu kadar nin etrafı taruıut ederek evin fo· Çelebi aıabi kahkahalannda dl 
takarrüpten aonra m&fukaaını bu toğrafisini almalarından kuıku· vamla: 
ıece mahpeainde bırakmaya bir lanan Binli Betran lclili arka cihet H d' I ık __ -..:• 
.. l" .. ü 1 H t L· _ _._ idi.ti d"'....._ - ay ı aopanr a ç ta....,... tür u ıoyn ruı o mu. er ne pa e vır OGaJ& ı e ıawn sonra 1 b' .. 1. 

L-- 1 1 lale "-~-~ı d d 1 nl • . 1 e ır ıurqe ım ... .... ma 0 una o ıun mut o aaatte AU"UU1 a ıyı, ıe e enn kim er öt d f'I f l' Se • 
YllDD ı Ha.e,ln Rahmi eye hücum etmeyi tumim eder. Li olduklannı anlamak için bahçey~ e en 1 oao A 1 DaYSe· 

kin bu karannı babaaına aöyleae pnclerir. - Bizim oğlan büabütüa ~ 
Fil~f - ~~iri •• ilci reye .~r~ı Az l»ir müddet ıonra hara~n ao- tiddetliitirulara uin1acaimı bil· Karanfil bahçe lrapwnı açar. cuk oldu. Şimdi arabı kızd~ 

Wr re:rm hükmu olmaz .. Dedııımz lundan aolcaja dönerek ldlbn mah dilinden ıükatu mu~afdc bulur. Batmı aolcaia uaatarak: aıra mı? Ne malcaatla aeldiibDIJI' 
.ı1n ol.un... pesi ol~ üzere tahmin ettikleri Evden hiçbir hareket ititilmez. - Ayo.. ab kimainiz? ne yapı· belli .etmeden turadan ~~lip ', 

Babuınm bu rızuı üzerine Çe-levden bır az alarıada dunırlar. Etrafta bir hayli mesafelere kadar yonaaas orada? mek ıcap ederken bu deldik neclit 
lelri hemen kotar. TramY&y duıa- Şoföre ora~ helı:l-ini tenbihle hemen hemen in yok, cin yok... Ba eulin ......... da sinirleri u!'aranfil dad'.1"' ~ita""."!, ı;:: 
imci• l»eldi1en üç otomobilden bi· arabadan ınerler. O ande, Jclilin birinci mekt.u· INtün bütün depreten Çelebi ken· hıddetlenme. Bız muhendıaız. 
rile taksi haricinde pazarbiı uydu· Eve doğru ilerledikçe her ıey bundaki ıu: "Etraf ıekeneai hicret diaiDİ aaptedemiyerek: remaneti tarafmdan haraları E 
rur.. Ara&aya yerletirler. Vira· mektuptaki tariflere tamamı tama etmiı metruk bir memleket,. tarifi - e YUifen aenin? meye ıeldik. O çocuktur. Ona,,.,.. 
neler arumdaki yokuttan •tai• i· mına mutabık bulan Çelebinin iM· aklına ıelir. - Benim ne vazifem mi? Şim· ma ... 
nerler. rt G" d"i" dam ı~ Fi1010fla Ali Senaver Bey ha· di ana pteririm. Burada dolat· Dadı - Çocuk mu o aıpa ~~-! 

yecanı a ar. or u u ın a Hu • • • • h 'f 8 .. .. v ı• 
- 34 - d 1 lal B ki rap çqmenın tanhını okumıya ui· muı yasaktır... en . uraları olçulmez. , , 

r-ı-L! f" k" . kur a c oturuyor. uya atma ıan k Ç l L· ı· d 'ka 'b' r-ı bi b' •--L•--L- l ek kt l' h .. . _,..,,.-r• "WV cva ıo ore, mev nnın çu ki b' .kna .. 
1 

bü .. 'ni rqır en e euı e ın e vesı gı ı ~ e ır aamuma ıa verer : re e yatan ev ıya epınızı ~r 
olmuı huebile daima yakalardan ır mı tıa teaın e tun 11 r bulundurmak için fotojraf makine - Y uak emrini yalnız hük\ımet Haydi bakalım çekiniz arabaJııSI" 
alılbien Sırmaket camii harabesini lerini tiddetle aanar. Acaba ayni tini çıkarır. Evin ve çqmenin re· verebilir... Şimdi babam tutarsa sizi birer bi--
ipret ederek o cihete yürümesini mıknatıs fU ande hu yalclqma11 ıimlerini almaya koyulur. - Ben hük4met mükUmet bilmem. rer boğarım, 
telavl&J.IP durur... idile de ibau ediyOI' mu? Fakat Bu esnada mahpeıin içinde ne Şimdi sopayı alır çıkarum hepini· (BUmedlJ 



• 
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Muamele vergisin- 1 Muhtelit mllbadelede 1 

de mühim tadil~t Çıkan ihtilaf lıalle-
Ankı .. ar• giden heyet bugun d · j İ y O r 

Bu •fe sıı de şaşın! 
Türk cemiyetleri met
ruk fakat genç hıri•· 
tiyanlar cemiyetini 
ihya edenler gene 

türlder 1 

1 Talebe arumda f 
----~-----.-. _ ___. 
Mısıra giden Tıp fakültesi 
talebesi şehrimize döndüler 

t•hrimize d6nQyor · 1 

1 

Yol intlbalan - Yunanhlann göaterdlği biiyllk 
hUanü kabul - Mı•ırda - inkılAbımıza karp 

aiaterilen ytiksek alaka 

Muamele yergisinin tabfifi ıtı 
ile mqpl olmak ve lstanbul 
fabrikatBrleri namına ikbsat ye
k&:etinden bazı ricalarda bulun· 
lllak ilzere Ankaraya giden aa· 
bayi birliği heyeti bugün ıehri
lllize dönecektir, Heyet Ankar•
daki teıebbüılerinde kısmen mu
Taffak olmuı ve muamele verri· 
ıinin tahfifi bakkmda hazırladığı 
broıilrleri B. M. Meclisi iktıut 
encümenine vermiştir. 

Heyet reisi Nazmi Nuri B. 
Tergi hakkında ayrıca encUmen 
reisi sabık iktısat vekili Rahmi 
beyle görtiımüştür. Encümen bu 
husustaki tetkikatını bitirmit ve 
bilhaua vergi llyihasının birinci 
llladdesini daha esaslı bir ıekil· 
de teabit etmiıtir. Bu suretle 

""'ginin matrah ve mevzuu m•· 
eleai Ozerinde yapılan tahkikat 
neticesinde istisnalan az daha 
fenişletilmiıtir. 

Bu meyanda değirmenlerin mu· 
•mele vergisinden istisnasım tH· 
vip etmiıtir.Bundan baıka me~· 
leket dahil:nde yetiıtirilen zeytin 
pamuk, hndık, palamut gibi 
iptidai maddelerin asıllannı teb· 
dil etmemek suretile muameleye 
tlbi tutulanlarile taı n toprak· 
tan temizlenmesi için yıkanan 
lc6mUrlerin de muamele vergi
sinden istisnası muvafık g6rDI· 
mQftar. 

MeYadı iptidaiyenin tabavvi1-
lü üzerine •aziyet değişmekte 
olduğu iç.in Yerginin tekerrür 
etmemesini teminen, tahavvül 
üıerine iktiıap ettiğı kıymetten 
eı!ci kıymeti tenzil edildikten 
sonra Ttrgiye tibi tutulması 
kabul etmiıtir. Encümen bilbas-

sa i ıae ap gelmemesine ltlna 
ye dikkat etmiftir. 

Muhtelif kanunlarla vergiden 
iıtiına edilerek memlekete ithal 
edilen alAtı ziraiye ve saire gibi 
mamullttan memlekette yapılan
dan timdiye kadar vergi alını· 
yordu. Encümen bu husuıu da 
nazan dikkate alarak bu suretle 
hariçten bili resim gelen alAhn 
memleket dahilinde yapılan mD· 
lllaıillerinin de ..ergiden iıtiına· 
llnı kabul etmiıtir. 

M mele vergisi llyihU1nın 
ua 1. d 

iktıaat encümeninde ikma ın en 
lo ld v •ekle nazaran, mua-

nra a ıgı :r t b kıymet-
lllele vergisinin rna ra . 
lerinin takdiri salAbiyetlerı küçUk 
llıemurlardan alınmıı bulunmak
tadır. 

Hangi müesseseler ve.r-
aiden muaftırlar? 
,..., :M le 

Ankara, 7 (Telefon) - u~e i 
"eraisi layihasında erbabı sanar.1• leh • 
be tadilat yapllması için teşebbusatt~ 
htatunmak üzere buraya gelen sanayı 
birJifi heyeti bu akşam Istanbula av
det ettL 

.. Muamele vergisi layihası lk~ısat en· 
~Ulrteninde tetkik edilmiş ,.e bırçok e
llaalı tadilat yapılmıştır. Layiha en· 
tihnenden çıkmıştır. Yapılan tadilatta 
tatbikattaki birçok yolsuzluklar da 

bertaraf edilmiştir. . 
le k11vvei istihsaliyesi 15 beygır 

111
1:,"etinden aşağı olan müesseseler 

ltlele vergisinden muaftırlar. 
cSC:e11tıeketteki bu gibi müesseseler 
ta ~. tah1nın edilecek olursa bu tadili· 
Cisfrore (4SO) müessese muamele ver· 

;de? ıtıuaf tutulmuş olacaktkır. 
se ~nı zanıanda bütün sanayi mties-

lesuaf il .. 
111 r 11 senevi muamele verr erının 
li ~ 1 ahnacak, diğer nısfı da senei ma
~: nihayetine kadar tecil edi!erek 
li çe.le 'Vazedilecek bir buçuk mılyon 
/81ık Prinıle mehsupları icra edilecek-
ır. 

Fabrikalardan kendi mağazalarına 
8fvkediJecek eş,·adan satrlmadıkça mu· 
arneıe ver111iti ~lınmı.racaktır. 

T evftk Kimil B. 

Muhtelit mübadele komisyonu 
lçiınctl biirosu dün toplanmıt 
ye memleketimiz tabi~etini kabul 
eden birkaç Arnavut ailesine 
etabli nikası Yerilip verilmemesi 
noktasından çıkan ihtilafı tetkik 
etmiıtir. 

Yunan mOrabhaıı heyeti etabli 
vesikası verilmemesi fikrini mü
dafaa eden TDrk teklifine müte
mayil glrllndüklerinden bu me• 
ıeleain yakında bitarafların ha· 
kemliğine ·havale edilmeden bal• 
ledilmeıi muhtemel görülmektedir. 

Diğer taraftan gayn mübadil 
olup olmadıklannı tayin ettirmek 
üzre komisyona 3000 allkadar 
müracaat etmiıtir. Bu müracaat
ten iki bini tetkik edilmittir. Bin 
kitinin vaziyeti bukukiyeleri he· 
nüz tesbit edilmemiştir. 

iki gün evvel Ankaraya giden 
Te"ffik Kimil B. bugün şehrimi· 
ze gelecektir. Yarın komiayon 

Çok defa bizde cemiyetler 
ynşıyamaz. Çünkü para top· 
lıyamaz. Meslek cemiyeti bu 
akibete uğrar. Hayır cemiye
ti bu akibete uğrar, hatta kar 
için teşekkül eden toplantılar 
bile bu üzden tası tarağı top· 
Jar ortalıktan kaybolur. Ya
şryanlar da ne emekle; ne 
zahmetle, ne müthiş himmet· 
lerle yaşar. 

Fakat Istanbulda Türk ço· 
cuklarrna nıisyonerlik terbi
yesi, hrristiyanhk aşlamllk 
istiyen "Genç b1ristiyanlar 
cemiyeti,, geçen sene Istanbul
dan (30) bin lira para topla· 
mrş ! Zannetmeyiniz ki bu pa· 
r:ı Amerikadan gönderilmiş
tır. Amerikadan gönderilen 
para ancak bu müessesenin 
memurları maaşlarına ki.fi 
gelir. Masraf halktan çıkar. 
Bu. para azadan toplanan se· 
nelik altı liradan ve teber
rülerden ibarettir. 

Türk hayır cemiyetleri 
metruk bir halde bulunyorken 
bu acaip ve muzir cemiyet ka· 
sasının Türk vatandaşları ta· 
rafından doldurutmasrna siz 
de pşın._ 

Biz de ıaıabm ! 

Yirmi gün evvel MısJra bir rimize otobüsler tahsiı etti. s~ 
tetkik seyahatı için hareket eden faretimiz de hergün kançılar Ah· 
Tıp fakültesi talebesi dün şeb- met beyi göndHdi. Bizimle çok 
rımıze dönmUılerdir. Seyahat iyi meşgul olan Ahmet beye 
çok istifadeli neticeler vermif ve burada alenen ~eşekkür ederiz. 
talebemiz gerek Mısırda, gerek ~u~dan ~~ra bı~ ~rogram mu
yolda uğradıkları Yunaniatanda cıbınce zıyaretlerımıze başladık. 
bu nk b. hü nU k b 1 .• Ü Kasrüliyn ismi verilen Tıb fa-

y ır s 8 u gorm ı- kült · · d'k M k b' · ı d. 1 esını gez ı . e tep mm 
er S~~ahata işti ak eden talebe- fakiUteden büyük değildir: . . 

den Tank B. d~n bir mubarri- Sonra hastalar çok oldug':' ıçm 
. . . . ve ya başka hastanelere gıtmek 
nmıze seyahtd ıntıbalarını ıu istemedikleri için bir kısmı yer-
suretle anlatmııtır: . . de yabyordu. FakOJte de reis 

-lstan~ul~an lzm!r vapu1_1le. ha· tarafından kabul edildik. Bundan 
re~et e.~ıttak. Kafileye cildıye sonra hayvan bağçesini ve bütün 
müdemıı ~oca~ıı Hasan. Rept talebenin kaydolmıya mecbur 
beyle asabıye asıstanı Rasım bey olduğu Darülfünun kulObünii gez
riyaset ediyorlardı. Kafilemiz ho- dik. Şerefimize çay Yerdiler. 
calarımızla beraber 29 kiti idi. Burada da her yerde olduğu 

Talebeden ikisi Mısırdan tah- gibi hayatımızla çok alikadar 
sil için fakOltemize gelmiılerdi. oluyorlar, bilhassa inkıllbımız 
Bu iki arkadqımız Mısırda kal- hakkında malômat istiyorlardı. 
dılar, bir hafta sonra gelecekler. Gnimize karıı gösterilen tlzim 
Giderken vapur yolculuğumuz çok ve hayraniyet tasavvurun fevkin· 
eğlenceli oldu. dedir. Biz aolatırken °8u inkıllp 

izmiri ziyaret ettik. Memleket bize, rehper olmalıdır, yapsın Ttir
hastanesini gezdik. intizam ve kiye yaıasın, Mustafa Kemal Pt-. 
temizliği takdirimizi celbettii. o- bu millet ölmez,, diye baykın· 

ncaret odaıııda radan Pireye uğradık. DCSrt -Yu- yorlar alkııhyorlardı. 
o;~i~oiiik ~Omiıyonundı bu nanla bp talebesi bizi karııladı. Gezdiğimiz hastaneler arasın-

. gün ,9tima vır Trenle Atineye gittik. Dariilfil- da Cüzam hastanesi bilhaua 
Tıcaret odası denizcilik ko- nunu, Tıp fakiiltesini, Akrepol dikkatimizi celbetti. 

mis~~nu bugün toplanarak limal! harabelerini gezdik. DatülfUnunu Fakültede ıerefimize öğle ye
dahılınde vapurların nrdiklen ziyaretimizde talebe ders- mekleri verildi. Bu ziyafette bi
konişmento ve ordinoların daha te· idi. Bizim Türk olduğumuzu ze hizmet edenler arasında ô
kolay bir tarzda alınması itini öğrenince alkıılarla karşıladılar. mer Bey isminde bir mllderriı 
görüıecektir. Komisyon ayrıca Yazın istanbula gelmeyi vadettiler. bile vardı. 
ticareti dahiliye beyannameleri- Yunanlılardan gördUğUmllz Kendisini memur zannetmiştik. 
nin kaldmlması üzerine vapur- fevkeJAde hüsnü kabulü hemen Sonra öğrenince çok mabçup 
cularm maruz kaldıkları mUşkü- hemen başka yerlerde görmedik olduk. Ömer Bey biz gittifimiz 
lata bir çare anyacaktır. diyebilirim. O akşam Pireden glln !~b~ratu~rını bırakmıı! . gi-
lzmirden afyon ihrıoına mü· hareket ettik. iakenderiyeden decegımız güne kadar bızımle 

saade edildı hareketimize dair mektup ve meşgul olmuıtur. Kendiaine ~ 
br-. izmi,.r gilmrGk WitmOdDrlOğD· telgraf ellerine aitmediji, aıç.. ıd tetekkiir .edeceği~i'i )u..Mııı.n 

T•lulirı luymet •kipteı-t n&n bır tefsiri y&zlinden izmir- kaldı;. için bizi kartılamıya Cfı.k. Bu arada K!>!1tif!aatarö1.:;-: 

. 

Garbi Trakyada terkedilen den afyon ihracının menedildi- kimse gelmemifti. Konsolommuz Hnde TOrk ~olonısı bıze ~- t~ 
Tiirk emlAkine kıymet takdir ğini. yazmıştık. da teaadfifen nhbmda bulunu- dansan verdı. Bmada aefinmıs 
etmek ilzre Yunaniıtana Jidecek _ Tıcaret odaama bildirildijine yordu. O.maniye otelinde bize ve Mısır eıran da bulunuyordu. 
olan ekiplerin azam şehrimize gore,· tUccar tarafından Ankara- k t b'llt a.t ·ı ;;.; 6 Nutuklar MSylendi. Bir arkada· 

ı :.ı d' H da yapılan tqebbDı Ozerine bu lço d'V~bıld lal en ece~; __ • y- ıımız mukabele ederek iki mil-
ge m,..er ır. eyetler S:ah vaya kayıt kaldırılmıf, ihraca tekrar .e~ ıgı a. e Y. nız. efY~ıma~ Jetin kardeı ve birbirlerine ta-
~:.mbe gDnii hareket edecek· müsaade edilmiıtir. ıçın (~) lira ı.tedıle~. Bıttabı ribi rabıtalarla baih olduiuna 

Bazı tıoirlerimız Pragı gittiler bu teraıt albnda orada kalamaz- ipret etti. MısırWar bunu fev· 
Bu komisyonlar tarafından 16 Martta Prağda açılacak dak. L&na parkta bir otelde gi· kalAde tezahüratla karııladılar 

takdir edilecek kıJmetler bono olan beynelmilel panayıra iıtirak ceyi geçirdik. iskenderiye 10 se- Oradan ehramlara gittik. Y~l
teniabnda esu tutulacakbr. etmek için şehrimizden ve Mer- nede bir kurulan sergi ve bay- larda Mıs.r halkı «TOrk Vatan
Gayrı mDbadiller tarafından Yu- sinden bir takım tilccar Praga ram mOnasebetile çok kalaba· dqf Gazif,, nidalarile ellerimize 
nanistanda terkedilen emllkin hareket etmiştir. Odaya bildiril- lıktı. Ertesi gtin Ka\ireye gittik. boynumu~& aarıbyorlard1. 
· dil b b dlğine g8re bu sergiye gideçek Sefaretimize haber yerdik. Sun- M111r sınemalanm operalannı 
ıra e era er kıymeti 60 mil· 1 h k · d f J x d k S 
Y
on lira k d o an erkes Şar ıımen i er e- dan sonra T6rk talebesinin Mı- gvr n • onra lakeaderiye1e 

a ar tahmin edilmek· rinde Yunan ve Romanya tren- ıra geldiii faYİ oldu d6ndllk. Bu sefer istikbalimize 
tedir. lerinde % SO, italya ve Alman B" d I Be • ttan aelen llmit etmediğimiz bir kalabalık 
R trenlerinde % 25 tenzilittan isti- az en eve ru • gelmitti Burad D HO • 

apt Rlza ve arkadafları fade edecektir. talebeye Mı11rd~ f~v~allde bOs· Hüsnü Beyden ç:k ;ıti'iat ,a:lek 
Ratit Riza B. ve arkadqlann- lzmirde hıyıt latanbuldın nD kaba! göat~~': ~111rlılar Bizi yazıhanesine davet ederek 

dan mUrekkep 14 kitilik bir he· pahalı baberlen olmaclıgı ıçın ıstfkbal bir öğle ziyafeti vereli. Otelimiz 
yet dUn Romanya vapurile Yu.. lzmir ticaret odası da her ay edemedikJerinden çok büyük Türk kolonisi tarafından kiralan-
nanistana hareket etmiıtir. bayat pahabhğıDI gösterir bro- 6z0rler . dilediler. J-!at~ Elahraı;a mııb. Gece sinemaya g6t:Drdtı-

Trup Pire ve Atinada Oç tem- fUrler neıretmete baılamqbr. l'~et~ı hlikümeti .bıl~ ten~ıt ler. Ertesi gUnD Seydi Bqer~e 
sil verdikten aonra Selloik, Ka- Son broşUre g8re izmirde ha· ettı. Bıı derhal badıseyı. tavzıb 0.era mezarlığını ziyaret ettik. 
yala ve l'arbi Trakya'nın diğer yat 1914 senesine nazaran yUz- ettik. Arbk hertaraftan bıze ali- Çelenkler koyduk. Burada na
biiyUk ıehirlerine gidecek Ye de 1290 yOkselmiftir. Şehrimizde ka glsterilmiye batlanmıfb. Ga- tuklar söylendi. Artık Mısır ziya-

temıiller verecektir. Turne bı·r bu miktar yOzde 1234 olduğuna zeteciler ziyaretimize geldiler. reti hitam bulmuftu. Vapura bin
gire izmirde bayat istanbuldan Konuıtlık. Mısır fakilltesi bize dik. Fakat bu sefer yoleuiujla-

ay de•am edecektir. daha pahah demektir. çok bOyük tesbillt gösterdi. Em- muz eğlenceli olmadı. Pireye 
••ııu•ı•ıııııııııııııııeııııııııııı•ıııaea• kad "dd tli b• Lrb t • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ar fi e u n naya u-

[ Çizgilerle fikirler : Mel küre sizin gil.neşinizdir 

Mefkureıiz yapmak ~~ranhk 
içinde yaıamaktan beter ır. 

Mefkureıiılik ruhun karanlık 
içinde bunalma11dır. 

Mefküreıiz. adamlar her saba
da hllsrane uğrarlar if onlan 
sıkar, aile onların ytızünU gOldOr
mez Ye mes'udiyel onları botu. 

Sizin mefk1ireniz gUneı gibi 
bayabnızın her ufkunda parlaY.a· 
rak ruhunuzu ıtıkiarıla nurlan
dırsan. 

tulduk •. ,, 
T alebemi7den 3ğren ditimize 

göre bu seyahat bayii istifadeli 
olmuı ve iki milleti birbirine 
tanıtmak için g_!izel bir vesile 
teıkil etmiıtir. Talebemiz Mıs1r 
hastanelerinde daha fazla me
maliki harre hastahkları üzerin· 
de tetkikat yapmıtlardır. 

r-·------_.;.-------·-K u po n .... 
VAKTin Tabıo l'l.usebıkell 

( l\lümkil Ressamlar Scrgısi) 

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

···················································-·--··-···· 
···············-·-······-··················· ....... ····-----· . 
BeQenilen f ıblonun umırı11 

.... ········-
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1 Polis haberleri 

Bir talebe 
Olan Meraklı Hadiseler Dünyada Biten 

GÜNÜN . 
İŞARETLERİ Kad~nlar da fırak giymeğe başladılar ! 

-

' 
İlk ateş! 
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Sinekten yağ 
Avrupa gazetelerinden bi

risinde -okunduğuna göre Al
manlar sineklen hir nevi 11afi 
çıkarmağa muı•affak olmu~
lar. 

Bu nıuı·affakryet, bizim ('S· 

ki ve !fCni mul"offakıyetlcri
nıizin tam aksidir. Zira biz 
sinekten yağ ~·ckarıldcğını bil
mezdik ama, 11aridan silwk çı
karıldığını bilirdik. 

Bu mühim k<'ıjlin biitün 
dünyada hiU.iim llİİl"l n işsizlik 
buhranını az ali acağmı zan ne· 
dehi/iri::: Sinek adı11anlara 
kazanç lmıin <'diliyor dt·· 
meldir. Fena mı." 

Mar4 Bel! 
Genç arkadaşlar t:lan biri 

Uari Bel) den lwlısfdiyor. 
(,c11r bir arkadaşm (Al ari 
lJel) den bahsetmesinden da-

şemsi ve Hizmetçi aıebileşince •. 
Bir kızcağız gelin olurken kendisi- Şehre biraz uzak bir mahallede O· 

ne dört tane şemsiye hediye edilmişti. turan bir adam, trene yetişmek üzre sa 
Dört şemsiye fazla idi. Onun için gü- bahleyin evinden çrkarken karısı ar
nün birinde bunlardan bir tanesini - kasından seslendi: 
ki bir yahudi ahpap tarafından hedi- - Kuzum, biraz mutfağa git te biz 
ye edilmişti - ahp kocasına hediye e- metçiye bağmp ~ağmver. 
deceği bir bastonla d~ği!j etmek üzere lfocası hayretle cevap nrdi: 
satın alındığı mağazaya gitti. - Fakat daha dün gece bu hizmet-

- Liitfen bunu alıp yerine bir bas- çiden memnun olduğunu söylüyordun. 
ton ,·erir misiniz? dedi. Dükkancı: Ne cahuk fikrini deği~tirdin? 

1 _ Maalesef bu arzunuzu yerine ge- Kadın bunun üzerine dedi ki: 
tiremeyiz! diye cernp verdi.. . .- Y_in~ m~mnu-~um. Fakat hu~gün 

Kadmın canı sıkılmıştı: kıhmlerı sıJktırecegım kadın asabı ol-
• B ,, duğu zaman daha iyi silkiyor. 

- ~eye değiştirmiyorsunuz. al\ı· .. 
nrz üzerindeki etikete. Bu şemsiye bu- Uç hizmetçi 
radan alınmış değil midir? dedi. iki nişanlı arasında: 

Dükkancı şu cevabr \·erdi: Kız - Bana bak, ben evlendiğim za-
- Hayır, bu etiket, bunun burada man üç tane hizmet~i isterim. 

tamir edildiğine delalet eder. 9rkek - Hay hay sevgilim, fakat 

Otomobil her üçü de ayni zamanda bu1unmıya
caklar tabii. 

l: ha tabii bir şey olamaz. O 
(Atari Bel) ki kendisine orta 
ya!jlılar gönül verdi ve lıak· 
kında ilıtiyarlar şiir yazdı. 

- Bana verdiğiniz cAşk mektupları• kitabı fen~ değil. Fakat hitap edilen kı
zın ismi (I..eylL) halbuki benim sevgilim (MelAhat) tir. 

- Rasim bir otomobil almış, gördün -----------------: ""-------------------.~ •• ~----------
mü? ne satmış ? Olüm sahnesi 

- Evet gördüm. Onun zengin l>ir Şoförlüğü yeni öğrenen bir kadın, Müellif - Nasıl bu facia aktörü, e· 
amcası \'ardır ya, i~te o hediye etiniş. arabasını bir caddede siirerken orada serimdeki ölüm sahnesini temsilde mu !Ju genç mulıanir. bazı 

r;enC'lerin bu f ransız - u~aS< n 
lrlandalıdır !JO ne ise - ak
tirisinin bazıları tarafından 
pek benimsendiğini, 

- Ya ... Halbuki hana ge~en gün l.ıü telefon direklerine telleri tamir için vaffak olabildi mi? 
tün para~ını bu arabaya \'erdi~inden ı;ıkan birkaç ki~i gördü ve yanındakine: Rejisör - Ne diyorsunuz? O kadar 
b:ıhsedi)ordu. - Budalalar, dedi, sanki kendileri· muvaffak oldu ki yanımda oturan ve 

- O da doğru ... Bir defa bir teneke ni çiğniyecekmişim gibi direklere tır- kendisini yakın vakitlerde fazla bir pa 
' 

- Bizim JI ari Bel denil
gidilse (Bel) i bırakarak sa
gidü.<~e (/Jeli) i bırakarak sa
c/ece: 

benzin satın aldı. manıyorlar. raya sigorta etmiş olan sigortacı sahi· 

- Bizim Mari! de denilece
ğini kaydetmi.'i. 

Evin nümunesi :j'- Asebivetin sebebi den öldü zannederek şarkadak düştü, 
bayıl<h ... 

_Yahu, hu ne garip vaziyet. Ne di • ~--- - Ne o birader. bu akşam seni tek Go··k gu··ru••Jtu•·su·· 
.Uumaifryltanuı ikinci ismi-

11i lefkil l'dC'n lıece bertaraf 
c·düirse kimseler sahip çıl.11mz 
.~amrız. 

re boynuna bu tuğla parçasını taktrn başına dola~ır görüyorum. Karın nere· 
da clolaşıyoı'Sun '! de? lfoca - Gece nıüthi~ surette gök 

- Azizim evim satılrl•tır ve bu tuğ. Bank:ıda ~ endİ:-ine he,ap açtıran geııç - Evde. Pek asabiyeti üzerinde... gürledi, duymadın mı? 
ladan yapılmıştır. Talip çıkarsa nü- kadın - ~lüdür 8. çeklerinizi hiç beğen- - Neden asabileşti? Karı - Hayır .. Fakat beni nıçın 
mune olarak göstermek i<:in bunu ta- mcdirn. bu renkler•n modac;ı ç91\tan ıeç - Bu gece benim yalnız gezmek hu uyandırmadın? Bilirsin ki gök gürler 
sıyorum. ti ·· ;\Joda renkler ~cçmelic;ini7. susunda ısrar etmemden.. ken· uyuyamam .. 
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D 
1 Ev kadını diyor ..!L..I H f d • .. il• ...., • • • 

Çatla«ellereney,apmah anınıe en 1 guze ıgınız~ 
Kış g 'lnler;nde ellerin çatla- OaSJI muhafaza etmelJ.SJ.OJ•Z dığı malumdur.. Bunun için m-

şasta tozunu ıslatmalı ve sürmeli. 

Çatlakların fazlalaşmasına ve 
mevcut o'anların izalesine yar

dım eder. Bir koca servetini met
bırakabiiir ini? • 

resıne 

lngiJ:z meclisinde geçen heyecanlı bir 
celse t- ınasında dinleyen,erio locaf aı ında 

bir kad,n bavıfarak yere düştü -----------------
Son posta ile gelen Avrupa gazefr· Kadın, bundan sonra başka bir ta· 

Sepet sandalyalerın tıcırtısı 

Bir hasta odasında sepet san
dalyaların gıcırtısı pek can sıkıcı 
bir şeydir. Bunlardan kurtu!mak 
için yegane çare ılık suyun içine 

bir kaç tane şeker atarak erit
mek ve onunla sandalyeleri yıka
maktır. Kuruduğu zaman gıcırtı

ları ~aybolur. 

Bir Fransız kontesi son zamanlarda çıkardığı 
bir kitapta DP.ler ta vsı ye ediyor ? 

Yaşı elliyi geçmiş~ fakat saçları ba- ihtiyaç yoktur. Bu suretle tasarrufa 
la güzel yüzü hala çizgisiz ve genç da riayet edilmiş olur. 
olan bir fransız kontesi son zaman- Kontes hiç buruşuk olmryan · yüzü· 
larda küçük h. · kitap çıkarmıştır. Bu nün tara\'etini bu süt banyolarına 
eser güzelliğin .:ıasıl muhafaza edildi- medyun olduğunu Röylüyor.. Geceleri 
ği hakkında kadınlara karşı bir çok yatarken boyun ve omuzları biraz ılrk 
tavsiyeleri ihtiva ediyor. Anlattığı şey zeytinyağı ile uvmah, parmaklann u· 
leri kendisinin tecrübe ettiğini ve bu- cuna biraz zeytinyağı sürüp saçlara 
gün bir büyük anne olduğu halde genç- sürmeli. Parlaklığını getirmiş olur. 
liğini ve güzelliğini bunlara riayetle Ci1de tatlı bir renk vermek için riayet 
muhafaza ettiğini söylüyor. edilmesi lazım gelen nokta şudur: 

]erinde dünyanın kadınlık hareketleri- kım müşahedelerini anlatmış ve bu be
ne dair yazılmış satırlar arasında hiç yanat samiler üzerinde o kadar heye- ~---------------,! 

Bu tavsiy.elerden biri?cisi: Sıcak suyun içine biraz limon sıkıp 
Ço~ çay ıçmemek.. Lım~nlu ve~ a~ süngerle uvmalı. Limon cildi beyazla· 

şe~erh sıc:a_k su bunu~. yerın~ pek ~I~ tır ve ayni zamanda buruşukluğa mani 
k~ım oı.~~.ılır. Sıcak sut he~sındcn ıyı- •larak derinin gerkin kalmasını temin 
dır.. sutun kaynaması kat ıyen muva- eder. Ayni zamanda ci1de tatlı l>ir 
fık değildir .• Yalnız ısıtmak ve yavaş renk te verir. 

şüphesiz en mühimmi. lngiliz avam ka- canlı tesirler yapmıştır ki bir aralık 
marasında verilen hir takrir \'e hu mü· sami localarında bir kadının bir çığlık 
nasebetle geçen müzakeredir. kopararak oturduğu yerden düştüğü 

lngilfz meclisi mcıh'u anında sekiz ve bayıldığı görülmüştür. Bunun üzeri 
tane darülfünunu temsil eden beyaz ne hekim meb'mdardan birisi koşmuş, 
~açlı kadın meb'usu (Mis Eleonar Rat· kadıncağızı tedavi etmiş " mü~külfıt
bön) ün Yerdiği bu takrir bir kocanm la ayıltılan kadın evine götürülmüştür. 
kansını n• çocuğunu zillet re sefalet Bu takririn aleyhine bulunanlar· 
içersinde bıraJ,arak metresine malını ! dan birisi, muhafazakar bir meb•ustu. 
bırakmasına m:lni olmağı teklif etmek Bu meb'us, bu vaziyetin pek hususi 
tedir. Kadın rneb'us bu takrire ilk de- şahıslara münhasır olduğunu, böyle 
fa 121 taraftar bulmuş Ye ikinci clefa bir kanun ile men'i ise aksülamel yapa 
okunuşunda meclis 2 muhalif reye cağını söylemiştir ... 
karşı 149 reyle hu takriri lrnbul n> a- Hakikaten bu bahis, medeni alem
vam \'e Lortlar kamanL"r azasından de kadının telakkisi ve mevkii hakkrn
m?r~kkep bir encümene ha,·ale edil- da neler düşünüldüğünü göstermek i
mıştır. Esasen Lortlar kamanL.;;ında da tibarile şayanı dikkattir. Şu muhakkak 
ayni şekilde bir takı·ir müzakere mc,· ki garpte metr"""ii olan evli erkeklerin 
kiine konulacaktır. adedi büyücek bir yekuna varır. l\let- - 21 ya~ım için yaptırdığım bu 

elbi~e hoşunuza ı,.ritti mi ? 

A a . . o zamanlarda da böyle 

elbiseler moda mıydı? 

Bu ce]ı;ıe çok heyecanlı olmuş ve Mis resler. erkeklerin bilhassa. ihtiyarlama 
(Ratbön) takririni müdafaa ederken i{a yüz tuttuğu sıralarda onlara hin 
demiştir ki: türlü işve ederek porsumuş kalplerine 

- Yakıa hen aYukat değilim, fakat hiikim olmakta ve bu yüzden beyaz saçı----------------'I 
harp zamanında Ye ondan sonra kadın- Jı İngiliz kadın meb'usunun anlattığı 
bk, izdil"aç rneselelerile yakından aU1 facialara da yol açılmaktadır. 
kadar olduğum icin hu me.,cll' iizerin-1 Bu hadiselere sebep, ahlak telakki- d" 
de salahivetlc ı:;öz ,övlivt birrim n 11 -· • • •• Avrupaya nasıl gel ı, meıhur 

- ~ • J • • • terinde de erkegın ınhısarcı ve mute- eh 1 b • k kul 
~~nedilmcsini ar.ıu ettiğim mesele yii hakkim bir zihniyetle hareket etme- ka n ar angı o an 
zunden cıkmış feci hadiselere rasgel- .d. kullanırlardı 
d• ( f • 1 . Si JT. k 
ım. .ıYerpu ) de hır zeyç ,.e zevccı . . . . . b' . b Bunların en ziyade dik ate 

bilirim l<i bcrabeı ce çalışıp on bin in· Aıle saade~.ının h~rın:ııne _ır.? a .~~- şayan olanları şark kokulandır. 
giliz lirası c;ervet ) apmışla rdı. Sonra cı~ı sokan mutereddı ~ır erkegın _olu-
erkek öldü, fakat bu ~erveti baska hir munden sonra da çolugunu, çocugunu Bir çok nevileri vardır. 
kadına. yani m('tresine bırnktı~ğ, i<:in para!'r7. bırakması ne elim bir manzara Bunların en kıymetlileri Hint 
o kadın şimdi zam pf dl'.r~ a.osı içinde! dır. ıtri yatıdır. Rivayete nazaran 
yüzmektedir.,. Sacide i'tlukaddes j bunların moda Alemine ıeçmeai 

Güzel kokular 

yavaş içmek lazımdır.. n·~ b' ta . d h 
S . k tı· •1 k ıger ır vsıye a a: 
anıyen: uvve ı ve yag ı yeme 

]erden mümkün olduğu kadar kaçın- Bilhassa kışın dışarı çıkmadan e· 
mak lazım. Meyva fazla yemeli.. Sa- vel yüzü kat'iyen yıkamamalı. Bu tav
bahleyin kahvaltıdan evel bir portakal siye ayni zamanda ter1i ve yorgun za· 
geceleyin yatarken yine bir portakal manlarda da tekrar edilebilir .. Bütün 
yemeli.. Salata "e meyva çok iyidir. bunlardan başka en ziyade riayet edil· 
Yalnız salataya zeytin yağı ko- mesi lazım gelen bir şey güneşten pek 
yup sirke koymamalı ve bunun yerine fazla istifade etmek imkanını ihmal et· 
az limonla iktifa etmelidir. memektir. 

Haftada bir kere banyo yaparken Sıhhat güneşten geldiği gibi güzel· 
suyun içine biraz süt kaşırtınp onunla lik te güneşten ves af havadan gelir· 
yıkanmalı. Ve her akşam yüzü sütle Güneşten ve taze havadan her zamao 
yıkamalı. Bütün bunlar az masrafla ve her yerde istifade etmelidir. Gü· 
kabildir. Öyle uzun uzadıya tuvalet zel kadınlar güze11iklerinin büyük bir 
süslerine, podralara ve kozmatiklere kısmını buna med)-undurlar. 

Kif mir şallannan revaç bulma

siledir. 
Bu ıallar Napolyon devrinde 

Napolyonun kansı Jozefine ve 

saray kadınlarma takdim edil

mişti. O zaman saray muhitinde 

pek ziyade beğenilmiş ve moda 

olmuştu. Jozefinden başka şark 
kokularma müptela olan diğer 
bir kadın da kıraliçe Elizabettir. 

Elizabet gül kokusunu hepsine 

tercih ederdi. 

Kıraliçe Viktorya Ess Buqret 

denilen İngiliz lavantası kulla· 
nardı. Kıraliçe Aleksandra .. Be• 
yaz gUI,, isminde çok kibar ve 
baygın bir kokudan hoılanardı 
ve daima onu sürünürdü. 

Talisiz Rus çariçesi daim• 
0Şipr,, kullanırdı. 

"Şipr,. şimdi en kibar meclil" 

Jerde en şık kadınlar tarafınd•11 

pek ziyade beğenilen bir kolıd .. 
dur. Hep:ıen hemen en ı..ı• 

·1e• kullanılan ve modası geç1111 

bir kokudur. 



Bugün hayretle seyrettiğimiz maskaralar 
kadim Yunanbların içki ilahına yaptıkları 

tenli~larin t.ekrarulır 

a • 1 -ı tıe tevafuk etmemek· mez zahmetlere bedel senede bir 'giin 
"" a11e enm .,1. k"t . . 1.. . 

ı~ ı e be leketimizdeki hıristiyan kayı ıce va ı geçırmesı usu u kımhi-
ra r mem ı· ·ık·· h . d be .. 

unsurların ve ecnebilerin her sene tes ır ı once angı ere yanın hatırına 
it etmeler· den dolayı hepimiz~e m:ı- geldi. Her halde bu fikri doğuran an-

ın l "d· R Hım olan bir şe,· ... ı~arna\·al yahut mas ane er mevcut ı ı. oma kayserleri u 
Laı-alar,_ · manında istibdat yumruğu altında h3 J 

Daha bundan bir iki hafta mukarl- kı ezen kayserler, arasıra büyük şen
cJem Beyoğlu sokaklarında :ır·iizlerinde Jikler \·ererek aylarca zincir altında 
mn"l<e birçok kimselerin tuhaflıklar bulundurdukları halkı bir günlük do
,-aptığını gördük. Bize ~ok garip ve ma yururlar, eğnendirirlerdi. 
nasız gelen bu adetiıı mazideki haJini Derebeylik hu eğlenceyi senede 
arnştınrsak karnavalın z:ımnnla c;ok bir defaya, büyük perhize girileceği 
t:ı.h1n·UJ1er geı:irdiğini görüriiz. güne fohsis etti. O gün halk istediği 

D"'""ı,('~·lik Avrupasında halk bütün / gibi eğlenmekte serbestti. Avamın eğ
fiel"" i<ıl:ence ve e7iyc.: görür derebeyle- Jencesi ne olacak? .. Bir iki piyes temsi
rinin 1rnı nını doyurmak .,.e onları biri- li, karnını güzel doyurmak Ye tuhaf tu 
bfri:,e !\arşı müdafaa etmek için mcv- haf şekillere girerek hem kendisini 
cudunu, kanını, canını feda ederdi. Hal hem de etrafındakiJeri güldürmek işte 
kın bütün sene se~tiği t:ıhammm ecliJ bu lrndar ... 

ı•, ! ~.:~ j ·.~~ C:,5~ C~ Mı Z , _ 
GE~EN IIAFıAhl BfJ,1\,r,(.f.MfZ /sokağı numara 7 Neriman H 10- F 

h ft k. 1 ·ı . . , ın 
G:-çen n a ·ı >ı mccenuzın hal su· dıklı yolrnşbnşı numara 12 Feridun B, 

rl'tl )tıdur: 11 - Osküdar Bağlarhaşı İsmail Hida
.' kan. , ül.. :>bR, b han ol{uM•ır ,yet B, 12 - Sultanhamam manifatura 
O~ula nisrctle i'<isi bab:l n hü). ük h.ı 1 er Hasan Rey nezdinde Cevdet B 13 
b~"a nic:prtk iki~i evlat olduı!unılan - Şehzacleba~ında berber Necati B 14 
bn I Uç ki5i iki z,.1!Ja \"e iki o~nld.~n r.ıü ' - !~eyoğlu ~amal başı Matmazel R~za 
re!,,,. ptir. şu h~lde n:ruıan uç ku:;· 1! H<'.ı->ımyan, 1.> - Uzunyusufta Mehmet 
tan herbirine hır adet ~sahet e~.cr. . \Jı Bey. 

('ekilen kur'a ııeticesınde heuıye ka 1 ÇAY J{AZANANLAR 
za ... ;nlar: 1 - İ.'k mektepten Nevzat H, 2 _ 

BiRER ABONE J\AZANA~LAH Gelenhnı orta mektebinden 246 Fuat 

1 _ Ktz muallim md.tehin~en. :rı.) B:. 3 - . Dnkırköyünde Ekmel B, 4 _ 

E . Abd"'Jkadir JI, 2 - 4:i ıncı ılk Cumhurıyet kız orta mektebinden Nüz 
.mıne u ., G h t H ~ t 

f 4 ten Feridun B, •> - a- e • ;) - stanbul lisesinden Sıüt 
rnektep sını · · t B t- B kir B 6 R d" 
latnsarav lise<ıinden toi6 ~eJa. H• 5 Bed tt: B- eşa ıye otelinde Hasan 

·. d N' ... ıa. Necmettm • • e re ın • 7 - Amerikan mektebı" 
Ba'ur '>Öliin e e, d M ı ·h C · r 

· · . . :'.\luzaffer Kenan Bey. en e ı emıl B, 8 - Çemberlita<. ı - ~;~;~;ı ~;;~p KAZAN ANL~R ~ orta mektebinden 168 Cenap Şehabetti~ 
. rse.;;inden 10.19 Ke- B, 9 - İstanbul erkek mualJim mek-

1 - Galatasara) ~ ·dilli lisesinden tebi 113 Şevki B, 10 - Hahcıotlu 11-
ftan Bedri: B, 2 - an''efa orta mek· sesinden 1621 Salahattin Behiç B, 11-
1/4 sınıf .Nıhal H, 3 -. B 5 _ Mua.1 Kabataş lisesinden 632 Recai B, 12 _ 
teblnd~n :::ın Şem.seddı~ ' S.'l Şermin Kuleli askeri lisesinden 714 Ahmet Ali 
liın metkebi tatbıkatın an 188 Faruk B, 13 - Davutpaşa orta mektebinden 
H, 6 - Feyziye lise~in~~ B 8 _ Ge- No 1 Nasıh B, 14 - Maltepe askeri JI. 
B, 7 - Beşiktaşta ~Jı Ü 'Nurettin sesinden Ahmet Turhan B, 15 - lstan 
lenbevj orta mektebınden. 266 

n 233 Zey bul krz orta mektebinden Muhtereın 
B, 9 - Vefa orta mektebı~~e Kartal te ff, 16 - Maçkada Firozan Muhterem · 
Yat ~vket B, 10 - Bakırkoy ff, 17 - 11 inci ilk mektepten HolGsi 
Pe Hüseyin Bey. ATI B, 18 - Fatihte Çarşambada Müfide 

BiRER PERTEV ITRIY H 19 - Kız hayat mektebinden Mual 

7 - VAKiT 8 MART 1931 

Zonguldak Türkoo•O• 
1•aliyette 

G~nçler 

--diyorlar ki: 

1 Gençlik haberleri 

Zonguldak Türkocığt epeyce bir 
zaman hıreketsiz durdukrmn cnnu hir 

Cemiyet hayatını iki aydanberi yeni
den dirilme.~c baş
ladı. Gençliği sine· 
sinde tophyan ocı~ 
gece dersleri lisır 
kurstan ac;tı. Spoı 
bayırını canlandırdı 
Müsamereler verme· 
ğe baf1ıdı. Bir mu· 
sikt heyeti teşkil eni. 
Gençliği kahveden 
kurtardı. her gecr 
ocak salonunda, ku· 
1übünde toplanan Muallim Mehmeı 
gençler çok istifadeli Emin Bey 
bir hayat geçiriyor·ar. 
Türkocağı Zonguldağın en faal bir 
teşekkülü ve büyük bir varlığıdır. Bu 
defa Türkocafının kı fntedi bir teşebbü
sile bütün bir kış de'vam etmct üzere 
her hafta ocak salonunda ve sinema 
bi~asındı iktısactr, içtimai, edebr, il~r, 
tarıhr ve pek bideli konferanslar verıl
meğe ba~landı. ilk konferans Havzanın 
tarihi hakkmdı esbıık be'cdlye reisi \'e 
umumt meclis azasından Hüseyin Fehmi 
Bey tarafından verilmiştir. Halk bu ko~
!~~anslara çok rağbet göstarmektedır. 
l urkocağı büyük takrirlere şayandır. 

Zonc:utdık ilk mektep 
müsamereleri 

Zonguldak merkeı Mitatpaşa ve 
!\amık Kemal mektep'eri müsa"'erelcrini 
geçen Perşembe günü Mitarpıp mekte· 
binde '" Büyük Günah,. ısinıli ahltkl pi· 
yes e teganni \"e terbiyevi hareketler, 
milll zeybek oyunları, monoloğ ve saircyi 
Pek muntazam bir ~ekildc verdiler. Bu 
mfüamarcye bütün çocuk veUeri da~ct 
edilmiş ve pek neşeli bir gece gcçirıl· 
mi~tir. Bu perşembe günü de Namık 

1\f"mal mektcdinde ~ne talebeler tara· 
ftndiın parlak ve sevlmll bfr müşamere ve· 
rilmiş genç ve ı.uvvetli nuil fevkalAde 
takrirlere mazhar olmuştur. Orta mekte 
bin de pek vakında kıymerll bir müııa 
mcre vereceğini memnuniyetle haber 
aldım. Onuda yazanm . 

KarJldeniz Zonguldak Ereğlisin de: 
Metl\ez birinci mektepte bayramın 

üçüncü günü akşamı beşinci sınıf ta1e-

Üsküdar orta mektep talebesinder• 
Abdullah Bey diyor ki: 

"Gözümüzü yumalım, en tath haya. 
tımızı cemiyete medyun olduğumuzr 
görürüz. Bundan başka ayrı bir se 
hep; medeniler cemiyeti, bedeviler isr 
ferdi hayati tercih ederek, ona soku 
Jurlar, halbuki gençlik kanı kaynıyaı 
bir \'olkandır, bu volkan da cemiyet 

1 
için bir şereftir, binaenaleyh beşeriyet *' 
cemiyete daha yakındır, çünkü genç· 
lik beşeriyetin, beşeriyet te, cemiyeti11 
dir. 

Evet, cemiyet hayatı gürültülüdür, 
fakat bu nispette de sakin hayatı onda 
buluruz. Ayni zamanda cemiyet \'e be· 
şeriyet bir üzüvdür, biribirlerindeİt 
yıpranmadıkça ayrılamazlar, bu ayrı· 
hk ölümle neticelenebilir. Ferdi haya. 

tercıh ederiz 
.. 

,_ 

tı tercih edenler benim nazarımda yor Abdulllh lhın beır 
gun dimağlardır, zira, onlar ancak \'e için baı.zı fenalar çıkabilir, fUd l>an. 
ancak bu suretle kendilerini dinliyebi- lar medenilerin içine her nuı:Jsa b· 
leceklerini zannederler. rışmış bedevtlerdir. 

Ben kendi kanaatimce tekrar ediyo Lakin yine unutmıyalım ıa blyük 
rum cemiyet hayatını tercih ediyorum, dahilerin hami ve banisi cemftettir. 
hepimiz pek ala biliyoruz ki bugünkü İstikbali hayat temiyetin mldavim ol
yüksek medeniyet, terakkiyat beşeri· masile kaimdir, cemiyet olmazsa tam 
yetin kurduğu cemiyet hayatile kaim beşeriyet te olmaz. 
olmuştur. Bunun içindir ki cemiyetten Pek güzel hakikatlerdendir ki, ce. 
kaçmak istiyenler, medeniyeti havsala miyet.hayatrna girmiyen bedevi kavim 
sına aldırnuyanlardır. lerin sonu olmamıştır, yine gençliğe 

Evet cemiyet hayatını tercih ediyo- bu kadar hürriyet veren be§eriyetin 

r. 
; B Jt 

ANKETi 

...... 
soruyoruz ~· 

\nanınızı n11,ba b~ rırz? 1P1 , kardeşinizi mi,akhnıza 
hizmet ,eden ıns · ' .. 1~1 çok seversiniz;niçin? 

rum zira: beşer birib e daıı .ıcude getir iği cemiyettir. 
taçtır. Binaenaleyh, hiçbir vakit ferdi ha· 

heleri tarafındın ıcnelik ve pek muvaffak 
bir müsamere verilmiş bütün çocuk 
velileri davet edilmi,tlr. Bu müsamere 
cidden pek güıel olmuş gençliğin ~ ıymet 
ve kudreti taktir edilerek gurur ve 
iftiharla göğüslerimiz kabarmıştır. Diğer 
mekteplerde müsamereye hazırlanmakıadır 

BUttin ışıklar cemiyetin içinden do- yatı tercih edemem, ziyanı yok gürül. 
far, bu ışıklar inkılap ışıklarıdır, bfl· &iller de olsa cemiyet hayatım koru
yük keşifler, büyük ihtiralar, icatlar mak gençlik düsturu olmalıdır. 

Zonguldak: Muallim M. Emin 
tatenbul ge"9ıer tem•t• guru

bunun fıaliJ•ti 
Bundan bir hjıı:uk ay evvel faaliyete 

hulıvın hn .... "'" çok faal bir surette 
çalışmaktadır. Geçen 
perşembe günü de 
t>ir müsamere vermİş· 
;erdir. Müsamere tam 
~,30 da başlamış ve 
gece bitmiştir. İlk 

yine cemiyet hayatile kaimdir. Şunu Cemiyet hayatına alışamıyanlnrı 
da zikretmem Jazımgelir ki: Cemiyeti biz aramızdan atamasak ta cemiyet 
vahşi zanneden medeniler, cemiyeti bu gibi mendeburlan zaman ile arasın
kendilerine mal yapıp bedeviJ;klerinf dan atar, bu muhakkakhr. 
gösteremediklerindeııdir,. ayni zaman- Şu halde: 
da; cemiyet beşeriyet kütlesi olduğu Cemiyet = Gençlik.,, 

HikAye Mflaabakamız 

F edakir Fatma nine ! 
Bu haftaki hik~\ye müsabakamızda Yozgattan 

Süleyman R. birinci gelmiştir 

1 

Fatma nine öküzlere, 110000, dedi, - Biz böyle nereye felakete mi? .sa eser Reşat Nuri B. in 
lkf perdelik Ümidin yanındaki genç topçu mülazimine sor- adete mi? sürükleniyoruz. Bu gidişle 

do: ne zaman kurtulatağız, ne zaman dUş. 
gflneff Jsmfndetf pi· , ................ ıırır111111.uıtuıımu1111.......,,a d f d ğ' 

1 yes( temsil edilmtştir. kip Arapca de~ı!,,i uydur uydur söyle manı e e ece ız~ - . • 
Temıilde Recai, isimli bir pcrddik komedi oynanmıştır Biraz durdu •. sonra derın bır ah çe. 

Necmettin ve Aml bunda da bilhassa Recai ve Avni Beyler kerek devam ettı: 
Beyler çok muvaffak iki oynamışlardır. Yok! hiç aklım kesmiyor, kurt\lla· 
olmutlarchr. On da· Grubun bir buçuk aylık faaliyeti mayız, payitaht ta tehlikeye düştü. 
ldka istirahati mUcea· tebrike ltyıknr. Kurtulamayız, dedi, gens mülazim J\ız 

-~----------- M-.... dı. Başını salladı: 
Üıkünar ~erkek orta mektebi Darülfünunda - Validem, dedi, aklın yetmez, sis 

KAZANANLAR ,. t ıa·' H 20 - Orta ticaret mektebinden 
. . d n Nıme ' 

1 - lstanbul kız Iısesın e 3- Ayten Hanım. 
ff, 2 - Unkapanrnda Süat Ihsan f!, den YENi BiLMECEMiZ 
lJnkapan1 Hacıkadın mahallesın Cebimdeki paranın yanaını size, 
NA.zıına Cemil H, 4 - Kızıltoprakta 

1 
.. ttc birini bir diğerine versem ve ka 

Le1ıa Sait H, 5 _ Sirkecide berber,~ ~:;rn yansı ile bir şey alarak öteki ya 
10nunda Marya H 6 - Selçuk san at n yarısını sokakta dfitUraem iki 
··- ' ut•• ha nsını -ıı Se\'lm H 7 _ Amerikan k up • m kalacaktır. Cebimde kaç para 
•eat ' Malte· kuruşu d ıı· ilde Hasan Fehmi B, 8 - d 1 Bilenler arasın a e ı kftlye 
Pe lteatı1 paşa köşkünde Mihriban T~v var. 

1\ıe hediyeler verilecektir. 
flit h, 9 - Kııragümrükte Rasim Ara kura 

lıim 

VAKiT Gençlik savıfaıı 

müsabaka kuponu 
8 mart 1931 

: ···-··········;···-··········-····-··-············-·········-····---·····--···-----···· 

ne duyarsanız ona aldanırsınız. Mutla
ka senin fikrini vatJtnın felaketini is
tiyen iki yüzlü bir alçak 1.rıcıklamıştır. 
Sen hiç korkma \·atan kurtulacak ve 
biz kurtulacağız. Çünkü hükftmetimizin 
kuvveti, faaliyeti her şey, her şey,. ~s
kislnden daha iyi, istediğimiz gilii ! .. 
Böyle iken telaş göstermek sırf aptal· 
hktır. I<'arzediniz ki düşma~ (Anka· 
ra) kapılanna dayansın neden ıtellf ~ 
delim? 

. Otede; garpte, şarkta, cenupta yüz 
. -~ - ~ bınlerce Türk aslanı ateşler irinde kar 
~ .. ~ ~ ')' 

.. t; •• • : .. >~ -..: )- .... "" "' ... ı. -- -
, : -..+ , ": •• ,~ • ~~ ... • ,._..} ! [Luti en ıauılrıuı çeviriniz] 

2t tubat 931 perıem'he dal tat~rllffinununa sltmfşler, :r, !l saatUI( bir V A K 1 T 
yapmak için 'Oıldldar erkek .orta mek tatb~at~n sonra a\·det rtmişlerdir. 
tebi son aırııf talebeleri t•bıf17e mu· Resmımız bu ziyaret intibamı tesbit t 1 Gençlik ve çocuk aayıfalan 

_ .. _ .. ..,.------· 
Adraı: ··········--·····-·-----··-···--···---··-· 

... B•i•lm•e•c•e•b•a•U•i .=.~·-~···~···~···~ .. ~···~· .. ~···~-·~···~···~···~ .. ·~··.···.···.· ... ···.···.·· ·.··---•••••ıalliınlıri Nadide hanımla latanbul da- mektedil'. e l.._ _____ K_u_po_n_:_9 ____ -J 
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f!iunyada neler oluyor ~ DOnYEl CocukJarı Ara.sın da ' I __ Y_en1 __ BUm_ece_m1s _ __.l 
1 2 3 4 

Kanada 

Tayyare Ue otomobil ara11ında -
Efer tayyareler olmasa otomoblJJer en 
lerf vamtai nakliye olacaklardı. Fakat 
tayYareler her halde berikileri bastın· 
1or. Böyle olmakla beraber bir otomo
bil son süratle gittiği zaman tayyare
den pek te aşağı kalmıyor. Geçenlerde 
l\anadada VankU\·er şehrinde bir oto
ıtıoblJ ile bir tayyare arasında yanş 
Yapılmıştır. Kat'edilecek mesafe bir mi 

1 

2 

4 

A AIA 
1 

A 

I A 

A 

A 

A 

A 

Yukarki murabbadaki boş gözleri o 
suretle doldurunuz ki soldan sata n 
yukardan qatı okunduktaı 

Şu l/ÖrdüğflnQz lkl rnlm Rrnya yanın Roıava fehri izcUerlnin teai8 ef. cektlr. Yeni çiftliğe lt1zım olan tolıunı ı - Bir kadın feml. 
gençlik aleminin· nuıl yet1,tirildiğini tikleri çiftlikten bir manzaradır. Roşo- Ue çift hagvanlan ve ziraat maldna- 2 - Bir sigara nff'l 
gö.teri.gor. Reaimlerden blıf ilç bin ~ va şehri Ukraynadadır. Ziraat mınta- ları hükfimet tarafından verilmiftlr. 3 - Denizin k&ptlfll 
cuk tarafından yapllaıı bül/Ük ıenlik- ka müdürlüğü şehir izcUerine ~.llek- Rus gençlik ittUıadı cuaaından StlfOVa 4 - lLGOA 
lerden bir intıbadır. Küçüklerin oyna- btlf bhir '~tümune ~iltliği ytiapm

9
ak uzerie isminde bir genç kadın çiftliğin idare- Oleun. Bilenler arasmia 50 ldfi:n 

. ~ • eş e,. ar arazı vermiş r. u araz • . . . . . _ • 
tlılclan mıllı danalar fevkaldde ralbet den alınacak mahaul üe Roşava mek sini deruhte etmıştır. Realm lkı çıftçı müteaddit hediyeler ve dlferlerine bi· 
görmüıtür. Diğer resme gelince Rıu- tepleri talebesine sıcak yemek verile- gencin patates ekmeaini göateriyor. rer takdir varakası verilecektir. 

Jclt Otomobil saatte (317) kilometre ! ••••n•n•••••••••••••n•••••••••••••••••••u• .. ••••••••u•••••u••••••"••• ....................................................... . 
•lrati bulmuş tayyare ise (302) kilomet ( 1 f avdah Bilgiler 1 1 Şen Fıkralar 1 fGeçen haftaki bilmeceliif3 
rede kalarak mağlup olmuştur. Şura- · t G h ft k. bilmeeemizin halli 
•nı da işaret edelim ki otomobillerin HAYVAN AT DERS NDE eçen a a ı 

asamı stirati elde edilmiş addolunabi- Muallim - Oğlum en ziyade istifa- şudurı 
lir. Halbuki tayyarelerin günden gilne de edilen hayvan hangisidir. Daha doğ 
fazla slrat peyda edeceği muhakkak rusu sana elbise temin eden hayvan 
l'irilnmektedir. hangisidir. 

Almanya Tal11be - Biraz düşündükten son· 
ra: Babam. 

s 
sos 

SOL US 
SARAGOS 

SEMiRAMiS 
Kaç yaşında meşhur olunur? - Bu 

ıuaJe bir alman ilimi cevap veriyor. 
Profesör Kari Jostrova göre insan 
kırkı ile ellisi arasında meşhur olur· 

Kur'a neticesinde kazananlar: 
ZEMANE BU Ol\'. KIT AP KAZANAN 

Arayıp bulunuz 

------------

sayıfası 
müsabaka kuoonu 

8 mart' 1931 

--

isim : , ............. , ......... - ........ - .......... , ............................................... - -................. .. 

Adrea : -·······-··· .. ·······-- ·-·-·········-········································ .. ····-··-··...._.. 

Bilmece halli: , ........................................ .,,,.., , 

Banyo l Yazıs1Z hıküv~ _, 
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~ lô - VAKJT 8 MAltT 19~1 
Gümruklerde· 

Silah kaçakçılığı 

Gün1rük ıocı resı =.8 bh1 
lir~ı ceza n laca k 

8tr mUadet evet lltlnbul gUrt,
rüğUnde yapılan •ılih kaçak~ılı

ğı tahkikatı tfııhkeft'IHe intll·:al 
etmişti . 

Haber i!ldığımtll gUre mahke• 
me bu husustaki evrakı tetkik 
ederek işi seıahiyeti haricinde 
görmüş ve evrakı gümrüğe iade 
etmiştir. B~nun üzerine gü nrülıt
çe tekrar yaptırılan tahkikat ne 
ticesinde silahlar musadere edıl • 
miş ve kaçıranlara iki misli et· 
ra ke9ilmiştir. 

Karar ınucibince, 1400 taban· 

ca ile 74 av tüfeğindpn ibuet 
otan bu kaçak eşyanın kıymeti 
14 bin lira tuttuğunda~ sahiple· 
rinden ta'n 28 bin lira ahnacllk
hr. 

Limanda 

Ougün ••r1•htar t•liror 
Bugün Alman bandıralı ve 

22 bin tona hacminde Hamlturg 
vapurile 300 Amerikalı seyyah 
r•lecektir. SeyyahJ.ar tehrimiz
deb ev-Yel iı:mİA de uj'ramttlar 
ve bir gün kaf 1111tlardır. 

19 Mattta Siyen, Karduva ve 
Ote1lU aeyyllh ~MiJtri wele
cektir. 

Eytamt erımiJ rT.88fllf'I 

Eytam ve eramil maaşlarınm 
daha kolaylıkla tevzii için mal 
müdürJükleri Yalıtaıaile yapılması 

t11avvur edılmek\edir. 
Bir müddet iobra bu hususta 

lethi~ata baş.,nacal<br. Yeni 

~ekil ka btil e<Jildiği taktirde 
maaılar dokuz mal müdütlilğü 
tarafmdan tevzi edil~cektir. 

llltl'lllttı tt11"'1111mmm111t11tı"unmmhnıu.ın•mtu1ll'tnu"""""""'"'"'"uııunıMUnnt• 

hisi B, 2 - İstanbul erkek HsesinCltfl 
'1G4 ~ru rhan Bey. 

1 Memleket haberleri 

•urayı devlet Aza11nden Hay· 
dır e. izmlrde 

iu1ıir, 6 Valtıt - Sabık Trab
zon valisi •e Şurayı devlet flıa
Aındın Haydat 8. buraya geldi. 
Rıhtıftıda vali paıa tarafından 
karşı1landı. Sonra vali ile bera

ber idarei örfiye mıntakası ku
mandanı Fahrettiıı paşayı zıya· 
ret etti. 

ıznıirdt· 
bntir zıthıt:ısı hotos gÜJ eşini yaşak 

etmf tir. Cuma gUnleri kRh\e h:th· 
~el@l'lftde Hint hol'o!4lıtı ın ı döiü tÜn'
rek leVKl\lat' bUı kimı-eler ht\kaı•aı·· 
dai1 memnun değ11lerdiı'. 

* İzmir linıanının ı hth ı için JHkrn· 
da e aslı faaliyete giri İle«ktir. 

Tüccaı• hunun için nhtını şirketit\rn 
hük'ttttet tarafındın\ ~atın :ıhnmaı;ını 
fı-temtktedir. 

"'Geçen ııene bmİı'İn tl' ih'k ocRğr hah 
"utndt ınUskirat '-'ahh"A.sı lrzmiriie bir 
cnk dedikoduları mucip olmuş ,.e hi.ı 
P:llt TUi'k ôcakları merkez heyeti rei!!i 
Hamdullah Suphi B. lzmire kadar gi
derek hu mesele hakkrnda ocaklılarla 
göruşmüştü. Dün gelen Veni Asır ga
zetesinde okuduğuma ;töre ocak gazi. 
n~unuft miiete~it·i bnıiri t4!rketrniş ve 
önüıttüıdeki sene isin başkalarile mu· 
ka'Vele yapılmıştır. 

Yeni müstecirler bu şene müskirat 
satmıyacaklar yalnız gazinoda cazbant 
la, çay, kahve sinalko gibi meşruhat 
lnıtunacaktır. 

·~ Birk'-ç aydanberi lzmirde mütt· 
adcUt tlUkkft.n \1? t!\'leri soyan bir çete 
nihayet tutulmuştur. Asker firarilt· 
rlnden Burhtthıh iilıu-esinde bulunan 
~t~ efradı 'Şimdiye katlar sekizden faz. 
il. e'f soymuşlaı'th. 

* Nafia vekaleti tarafından bmirde 
tetklklt yaptırılaralt seylap tehlikeleri
nin önü almacaktır. Ayni zanıanda 

Halkapınardaki büyük bataklık ta kil· 
rutulacaktrr. 

• B&hkesir maarif ntüdür1üğüne 
Sivas orta mektebi tarih ve coğrafya 
mu~llimi Yasfi B. \ayin edilmiştir. 

Maaritte 

KANl>tLLl KlZ ORTA MEKTE· 
BİNDE MÜSAMERE KİTAP I{AZANANLAR 

1 - Vefa orta mektebinden 254 Rem Kandilli kız orta mektebinde per-
ıl B 2 _ Cümhuriyet kız orta mekte- ~embe günü son sınıf talebesi tarafın
bind~n Nüzhet lt 3 _ Malh. k i dan güzel bir müsamere tertip edil· 

' L.::pe as er · · M" · t'kl~ 1 kt li~~inden Udbi B, '4 _ Cataloftunda m1ştır. usamereye, ıs 1 a ve me ep 
N(' ·111 t Zeki B :; _ İstanbul ti r J mar~ları ile başlanmıştır. Talebe tara-

. • 
11 '~ n f d h ı·r · ı ·ı d'I den Neriman Cevat H. 6 _ G dik rn an mu te ı pıyes er tems1 e ı · 
e paşa · l bl l ·· ·ı · Amcrik;tn mektebi Restan H 7 _ 1' • m1ş, can ı ta o ar gosterı m1ş, manzu-

bademtle Şaziye Refik H. s '_ E~~~ me~er ?kunmu~trr. Müsamerede talebe 
tsl:'im bcv <.-a.ddesinde Cemal Avni B velılerınden bırçokları hazır bulundu-
9 _ Yüksek ticaretten 80:) Nedim n: ğu gibi maarif erkanından birçoklnrı 
10 - Gelenbt!l'i orta mektebinden 2:11 da hazır bulunmuştur. 
gahn Bey. 'rURK GENÇLER BlRLlGt BE-

PERTE \ r ITRlYA'l'I KAZ.ANANLAR YOGLU HAL~ FIRKASI BlNA-
1 - Beyi'"' b · d..:. M Ki! ran B SINA NAKLEDiYOR 

"'r eyın "' • am ' ı..ı k · F 'h b l 1' " k 2 ı ilk kt t 1n11 Tü k" n er ezı atı te u unan ur - o uncu me ep en \re t an G 1 b" . - . · f ı · N rf H 3 v f t kt ı..· .ı enç er ırhgı bu defa temsıl aa ıyet 
\l , - e a or a ıne euınuen 1 . B _ 1 h lk f k .. 

ı;:t~ ff "•ft B 11 D t .ı.- k erıne eyog u a ır asının ust ı:ıa-..... ~ ....,,.,,n , • - avu paşa ora.a me 
1 

,,, d . 
tel· d 17• L"tf' B r.: ...,,_, h. d ton arınua evam edecekhr. 

un en ~ u ı , -> - uv:h.::pe e G 1 b' ·l'ğ' k · . d' - . 
~ · F •t Z"ht" 11 6 .,., 1 . 'lk enç er u ı ı mer ezı n ıger şu-
r,mıne erı ,u u , - .wı ncı ı 

1
• · . 

kt t ~.vt A H 7 E k k h beler faa ıyetıne yıne Fatih merkezin 
ıt1e ep en ·>vı yşe , - t e a- d d d kt' 

t . e evam e ece ır. 
yattan 181 small Hakkı B, 8 - Un- CUMHURiYET Gli.:NÇLER MAH-
llapanında Fuat İhsanB, 9 - Fatih ci· FELlNDEKt MÜSAMERE 
Tarı toprak sokak Fatma H, 10 - Bey G .. .. C" h · , t 
ltrbeyi Süat lhı.ın H, ll - LAieli apar 

1 
eçehnf cl~mda gb?nu .. um unye ·gıe~ç-

t ""' l r d" Ed H 12 0 1 er ma e ın e ır mu .. amere verı mış· tman a ın a. a , - n a tıncı t' 
Uk mektepten Behıtat B, 13 - Çamlıu ır. 
d N h t R fk H ı• S b Saat 12 de başlamıştır. llk eser 
a eıa e ı ı , ~ - en enua- hf ı· .. M"' t b S t~h tt' B 

d F k B 1... r t b 1 1• . ma e ın reısı uç e a , a cı a ıtı ey an aru , n - s an u ısesın- . . 
.. Ad B h' B 16 S J tirsfinilan yazılan bır petdehk (Bir uen nan e ıc , - , u umanas· . ..ıı • b' 
t d lLf lk A • "Bn B 17 _ ... 

6 
.. damla yaş, 6ır . uenız, ır umman) at. 

ır a ı.T e on ram,, , .,.. " ) f . idi 
cü ilk mektepten Hasene Reşide H, 

1 Eacıa .. · Jd' 
? 1 k 1 d t ser guze ı. 

18 - Çarşıbaşt Ka pil ·~r a.r ıt J asaıt B a · llf" t b ,,, . . ·d un an sonra· yıne ı.• uç e a oey 
Şevkı B, 19 - Hub.)aı a marangoz Ha t f .:d 

1 1 (K 1 d E . . • 2Ö ara 111 an yazı mış o an a en er ,.. 
san Efendı nezdınde Ah B. - Sart- f d.) . . d k' b" d l'k d ·ı . en ı ısmın e 1 ır per e ı \ 'O vı yer ilk mektepte Mehlıkn H. t 

ÇAY KAZAN ANLAR oynanmış Tr. 

1 - Unkapanrnda Nimet l\fecit il. Dariilbedayi TemaiJJeri 
2 - Gelenbevi orta mektebinden S27 Bu oıktam ıaat 21,30 da 
İrfan Mustafa B, 3 - 16 ıncı ilk m(.'k
tepten Cihat R, 4 - Kltdınları çA.lıŞ· 
tırma yurdundan Necmi Bey kerime~i 
~ecla H. ri - bmit arta m.,kttbinden 

Gölge 
Meliha Hilmi il. 6 - Kadıköv Mühür· d 
darda Suphi paşa zade V~hi lley. Riyes 3 per e 

7 - Kocamu~tafapaşada Melahat Sı.b- Yazan; Niccodeinn 
ri H, 8- 17 ci ilk mektepte Leman H, !t 
- Vefa orta mektepten llhami B. 10 
- 11 inci ilk mektepten Te,·fik B, 11 -

N~klederı 

A.. Muhtar bey 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~ij m ~~ 
1111 

ti 111111 
Erenköyönde Netintan Va~Ci H, 12 -... 
Kattl\'ıpaşada dut dibinde Retep B. ıa 
Ortakö) bereiçi Galataıdiraydıtn lttth· 
ınf Bey. 14 - Yeı;:il:~;;y~e Selçuk YR~· 
fi H. 15 - Ka8mları çehştırme Y11fl' 

l\it~ htrgün saat t 3 ten itibaren açıktn 
i\ltı yıtıniün aşatı olan ~ocuklar 

dyatroya kabul olunmaz 
ttuftdan Ayşe Hanım. 

Beledzede. 

OtelciJer şikayet1erıni 
belediyey'e bildirditer 

Otelciler cemiyeti umumi kati
bi dün belediyeye gelerek mu
avin Hamit B. le görüfmÜf, cu
ttıa r~hsatiyeleri dolayısile otel
cilerın şikayetlerini bildirmiştir. 

Hu müracaata hakkında cemi· 
yet katibi dün şunları s6ylemit· 
tir: 

"Sirkecidekı bir otel ile Be
yoğlundaki Parıpalas oteli bir 
tutuluyor. Ve her ikisinden de 
elli lira ruhsatiye resmi shnıyor. 
Sirkecide ki otelin bir ıecelik 
oda kirasl 50 kuruıtur. Perapa· 
laaın ise bir geceliği 25 llrathr. 
Otelciler bu hakıııhğa itiraz et
mektedir. 

Oteller cuma günleri kapana
maz. Çünkü her otelde müfteri 
vardtr. Biz otellerin bir kaç de
receye taksimini ve bu taksime 
göre rubsatiye resmi ahnmoıınt 
istiyoruz.,, 
' Eczacılar da belediyeye ruhsa
tiye resminden dolayı itiraz el
m;tlerdi. Bu müracaat daimt en· 
cUmene verilmiştir. Muavin Ha
mit B. otelciler cemiyeti umumi 
katibine otelcilerin tahriren .-aki 
olacak müracaatlannı da encn
men• vereceğini söylemiştir. En
cümen bu müracaatları tetkik 
ve nol<tai nazarını tesbit edecek, 
son kararm verilmesi şehir 
meclisine bırakılacaktır. 

Cuma ruhsatiyeleri için bele
diyenin alacağı asğari ve aıami 
resmi şehir mediıi tesbit ettiği 
için bu hatler üzerinde tadilit 
yapmak hususunda da gene Je· 
hir meclisi karar verecektir. 

Haliç Şirketi bir senede 
ne kazanır? 

Haliç vap\irları tirketi m6dlir6 
Emin bey dün belediyeye ıele
rek muavin Hamit beyle görlif· 
müş1 Şirketin hesaplarını göster
miıtir. Şirketin mukavelesi mu
cibince. senelik kazançtan yUıde 
sekizini Belediyeye vermek mec· 
buriyetindedir. 

Dünkü hisap neticesinde Şir
ketin bu seneki nridatina göre 
vereceği aidat 25000 liraya baliğ 
olınaktadır. Geçen seneki hisse 
birkaç bin lira fazl• idi. 

Yeni okturva talimatna
mcsı tat.bık edilıyor 

Belediyenin okturva taı ilesinin 
dünden itibaren tatbikine baı
lanmışbr. 

Tarifenin birinci kısmı 6 Şubat
ta mevki tatbika girmi,ti. 

lkinci kısımda, zinet eşyası ile 
pirinçten okturuva alınması kay· 
dı vardır. 

Dahildeki pirinçten okturva 
ahnmıyacaktır. Hariçten gelen 
pirinçlerin kilosundan 20 para 
alınacaktır. 

Belediye evvelce bir ktsım me
vaddan okturvayı kaldırmıştı. 
Yeni tarifede evvelce biç oktur· 
va alınmayan mevad var<Jır. 

Eski tarifenin kaldırılması Uze
rine belediyenin biitçesind~ 
200000 liralık bir varidd nok
sanlığı hasıl olmuştu. Yeni tarife 
ile bu açığın kapanacağı ümit 
edilmektedir. 

Hamallar idare heyetlerini 
ıeçiyorlar 

Hamallar cemiyeti idare heyeti 
intihabı dün yapılmıştır. Bunun 
için eski idare heyeti haları 
otomol>illerle ıehrin muhtelif 
semtlerine gitmitler, rey topla
mışlardlr. 

Rey tasnifi daha neticelenme
miftir. 

Bey•iye ikramiyeleri 
l.'atih askerlik dalre11inden 

Fatih askerlik dairesi mmta
kasındaki şubeJerde mukayyet 
olan malul yetimleri ve tehit 
yetimlerine 930 senesi bey'iyye 
ikramiyesinin birinci defteri mü
temmim olan ikinci deftere ithal 
edilenlerin ikramiyeleri tevıi edil
mek Uıere defterleri kaıalara 
gönderilmi,tir. Allkadaranm mu
kayyet bulunduldan askerlik f " 

beterine müracaatları. 

Ply~a~a 

luQdıy fiyatlırı du9miye 
bıtladı 

Son gilnlerde buğday piyasa
ııncla hafif bir dllşgtlnlUk batla
mışbr. 

Alınan haberlere g6re bu yüz
den en iyi buğdayın okkası üç 
kuruşa inmiftir. Hariç memle
ketlere ıevkedilmek Uzere iıtas· 
yonlarda istif edilen buğdaylar 

tarnamile ihraç edilmediğinden 
çunUar içeriıin<le filizlenmeğe 
ba,Jamııbr. 

[ 1 ' ?1.~'!1 ] 
Necip .Şukayr Beyin kerimesi 

olup geçenlerCle gtııellik kırali
çeıi müsabakasına girenlerden 
Sl!ltna Hanım müptell olduğu 
mühlik bir haıtahktan kurtula
mıyarak pek genç yaımda ve pek 
hazin hir 6lümle irtihal etmiştir. 
Cenazesi bugün uat onda Fran
sız haatanesinden kaldsnlarak 
medfeni ebedisine tevdi oluna
cakhr. 

Allah rahmet etsin 

Bu g~ce P eta h sine
masında 

Halk gecesi tiyatro varyete ikramiyeli 
tombala localar ı 25 koltuk 25 

Ha yAI perdesi 
Yazın: hayatt küç11k Ali bu eğlenceli 

leır1göz kitabı pek yakında çıkacaktır. 
-- ·---

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

Kadirgada Şehsuvar mahallesi 
No. 2 de Naciye H. tarafından 
6 temmuz 930 tarihinde sandı
iımıza bırakılan par• için verilen 
68813 numaralı cUıdam kaybet
tiğini ıöylemiftir. Y~aisl verile· 
ceğinden eski cüzdanın hUkmü 
olmıyacağı ilin olunur. 
·· -

M . M . V . Satln atma ko
m lsyonu llAnıarı 

'... ·--• 4. ',._ -, -· • .,... .:!" ·-

3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN-

V AKIT'ın takvimi 
P1t.zar ~ Hart Y31 
Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Güne~m aotu1u. 6.27 -baflşt 18.08 

Namaz vakitlerı 
~•bah Ufl• lkllld '\kt• n Ya .o moak 
5,07 12,25 15.38 18.0tı 19.35 

-VAKiT 
lstanbu 1 Ankara cad 

desi VAK.iT Vurdu 
T elefon: idare 'l.4370; Yazı 

Abone tartları : 

3 6 12 Ayhlr 
Dıhilde 150 400 750 1400 Kuru~ 

Haricte - 800 l 4:i0 2700 

llln tartlarımız · 

Resmf 
Satın JO K~. 
Santimi '20 .. 

Küçük ilin fattlarımı • : 

H usust 
12,50 Kş 
25 

1 2 3 4 I -10 Def:ılı ı. 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abon elerimizin her üç aylı · 
ğı içlD bir defa meccanendir 

J3 - 4 satın geçen ilAnllmn fa zla. 
~ satırı için 5 kuruş zamol unur..J. ---BORSA_... 

ıı--ııı7-~'!!"!!"a_r_t~9p3~ı--~--A~~-c~.ı """T'ı~~ 
1 1 K,::\n ,u y n 

1 lngiliz lira11 K.r. 
.. T.L. mukabili Dolar .. .. 
.. . ... 

Frank 
Liret 
Belge 
Ora hm 

• • Is. Frank . . .... .. 
••• 
• • 
• • 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Pezttl 
Mark 

....,.--......-~~Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 Tfirk llmı Dinar 

Çtrvoneç Kuruş 

1 
Nukut 

ı lsmlln Cfnırtllı) 
ı Oolar (Amerika J 

20 FrAok (Fransız 
20 Liret (lta.!ya 
Ö Frank Belçika] 

2() Drahmi [Yunan1 
20 Frank l lsvfçrel 
20 Leva ' BulgarJ 

ı Florin {Felemenk) 
ıo K.tıron t çekoslovalt] 

Ş ılıng Avusturya] 
ı Peteta jJspanya J 
ı Ray$mırk1Almanyı ] 
ı Zlotl ' Lehistan 
ı Pengö .l\lacarlstan 

o Ley t Romanya] 
20 Dinar Yııgoslovya) 

ı Çevoneç Se\") et 

Altın 

Mecidiye 
Banko not 

Borsa 
harici 

830 
:H 
85 

1!7 

3] 
nso 
:. ı 2s 

l4 
37 
252 
76 

916 
S2 

26') 

ss 
12i 

:ll 

DAN: .............................. ,~ 

Yıldız, fen t1atbikat mektebi güver- Bursa Cer, TenvJr ve 
cinlik ile Ertuğrul ve Orhaniye kışlaJa- Kuvvei ~1uharrike 
rı tamirleri kapalı 1.a.rf usulile mtina.· TÜRK ANONİM ŞlRKETlNDENt 
kasaya konulntuştur. İhalesi 15 mart Hissedaran, 931 sene~i martının ,ı 
9:41 puat günü saat 16 da icra kıİına· inci pazartesi glinü saat 16 da Bur#p 
caktır. Taliplerin şartnameyi gör- da şirketin merkezi idaresinde surt 
mek üzere öğleden evel \re iştirak et- ~H:liyei:le in'ikat edecek olan heyeti uill

1 

. . . . . miye içtimaına 'davet olunurlar. 
mek ıçın de yevmı muayyenınae komıs-- RUZNAMEl M ÜZAKERAT· 

yonumuzda hazır bulunmaları. ı _ ldare meclisi :raııorunu~ kf';ı 

KiRALIK KAGiR HANE 
Beşilttaşta akaretlerde 14 ve 

25 numrolu haneler bilmüıayetie 
icra eôileceginden şehri halin al
tıncı gününden itibaren yirmi gUn 
müddetle aleni müzayedeye vaz 
edilmiştir. 

taHp olanların ve deha ziyade 
malumat almak isteyenlerin şu-
batın yirmi sekiıinci Cumarte· 
ıi günil saat on üçe kadar ma
halli meıkurde 54 numroda mü
tevelli kaymakamhğına ve yevmi 
me~kdrun saat an üçünden on
beşine kadar lstanbul evkaf mU-
diriyetinde idare encümenine mü
racaat ~tineleri. 

ati, 
2 - Murakill ı·aporunun kıraati, 

3 - Bilanço ve kar ü zarar hesabıl'I ; 
kabul ve tas diki ve idare meclisiniıı I 
ırası, 

4 - Meclis i Hlare azası arll.S1~~11 
kur'a icrasile azalardan üçte birıJ11 

tecdidi intihabı, p 
5 - 1931 hesap devresi için mutıı"' 

intihabı ve ücretinin tesbiti, ::ızt 

6 - Ticaret kanununun ~23 ~' d" 
il •' üncü maddelerinde musarrah miisll u 

tın idare meclisi azalarına itası Jıll51 
d ·d r · ı · h" t ;tas · s un a ı are mec ı~ıne a a ıye rıll 

idare meclisi rıamı n• 
nıuralılıClll aza G· st:yr 

NOTA - l~bu iHln heyeti uınuın dil· 
içtimaının 18 mart 931 de oJat"IHı~na ka· 
ir evelki ilanı iptal ederek )'eıınc 
im olmuştur. 



1 - Bundan evvel kapalı zarf usulilc milnakuaya konulan 
5 iJA 10 adet Palamar şamandırası imali için taliplerin verdikleri 
fiyat haddi ]iyıkında görülmedi§'indcn bu kerre pazarhk suretile 

iha]e edilecektir. 
2 - ihale 11 mart 931 çarıamba günü saat 15 te lstanbul 

deniz ticareti müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Taliplerin yapacakları teklifatta verec~kleri. ~iyatın % .7 

buçuğu nispetinde teminatı muvakka~e .paras~le b~.rlı~t~ .~ezkur 
ihale gün ve saatinde lstanbul denız tıc~retı mud~rlugüne ve 
bunlara ait ıartnameyi görmek ve daha zıyade malumat almak 
üzere hergün müdüriyet idare ıubesine müracaatları ilin olunur . 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci Keşide ıı MART 1931 dedir 

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

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat .. 
"!~:ş. Yüzü ile kuş tüyü yastık 

• 

fccanbul'da Çııkmakçılar'da k ııştuy~ fabrikasında )Üz.ile şilt e 12 Jira~ ı )UZılc 
yorgan 15 !ıraya yağlı bo\·a )astık 5 l ırara kuş ı(J\ üniın kilosu 125 kuru~ tan ı. ) L' • • • U:I Ş ar. 
nuş tu\·une mah!;U( kuma~lar çok ucuz satılır. Tel: l't 3027 

Müfettiş namzetliği müsabakası 
rrürkiye Ziraat bankasından : 

tü~ '931 azar n •• R.hı An ara ve latanbul Ziraat ban· 
kalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 ··f tt• · 
__ 1~ M ff k mu e 1§ namzedı alına· 
ÇIU\'-ır. uva a olanlara batlangıçta 120 lira ayl k ·ı h ı ı e seya at ve tef-
titlerde yol ~a~raflarından baıka 6 lira yevmiye verilir. 

İttirak ıçın evvelemirde lktısat veya hukuk faku"' lt ] · d 
"' '" l' . . . e erın en ve 

y but ulumu a ıyeı tıcarıye veyamülkiye mekteplerinden b' .. 
h t f "d . . I ırının 

Mahkcmei 3 , li\ c üçüncü hu kuk da
irc,inden· 

F ransua Keseciyan efendi 
tarafından zevcesi Klodilde H. 
leyhine jkame eylediği boşanma 

davası üz.erine icra klhnan tab· 

kikat ve muhakemat neticesinde 
tarafeynin boşanmalarına dair 
olan 10-11-930 tarih ve 930·467 
numaralı kararı havi ilam mu
hakeme divananesine talik edil
miş olduğu tebliğ makarnma 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

mezunu ve ya u ıon ıını mu avımı o mak 18.zLmdır. Diğer fakülte 
veya yükıek ~ektep mezunlarını.~ mali müesseselerde ~n az iki sene i ~t:ınbul 8 inci icra mcmurlıığundan: 
hizmet görmi.i§ bulun nları da musabakaya dahil olabilirler. Bir bercun temini için tahtı 

Talipler Ankara, latanbul ve İzmir ziraat bankalarından alacak· hacze alınıp furuhtuna karar 
lan oartnamede yazılı veıikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 ak • \Terilen bir adet ayaklı s inger 

mına kadar Ank~rada tefti§ heyeti müdürlüğüne bizzat veya mekt~a- makinaeı Martın 12 ci per· 
la müracaat etınıf bulunmalıdırlar. P fembe gOnii saat 14 te Sandal 

sa bedesteninde açık arttırma sure-

Konya eletrik Türk 
anonim şirketind n 
1 - ~lechsi idare ye nıurakıp raporlarımn 

kıraati 

2 - Senelik bilançonun tasliki 
3 - Heyeti idare ,.c murakıbın ihrası 

4 - Yeniden pir murakıhm intihabi le iicre
tinin tayini 

5 - Azadau Şevki, izzet ve Hali BeyJerin 
miiddelleri hil:ım lmlmakla yerlPrine uç az:l ımı 

yeniden inlihabı 

Şirketin 930 senei lu1sa1Jiyesinin tetkik "e 
lHstiki ziıtırımda alel:i<f«> ohu·ak lıi~sedaraıı fıe)e

ti umumiye~i 8 Ni~:.Hl n3 ı tar·ih i ııc nıüsadi f (jnr
şambu giiuii saat onda ş i rket tı i u asıııda a k t ı içti
ma edeceğinden hissedaranın lıeyet ı uıııumiyeye 

işlirak edehilnıeleri it;iıı :; eYnıi içtimada ıı o ıı gün 
ev\'dirıe kadnr haıııil oldukları hb~t· scıı eda tım 

şirkete ıuak Luz mukahiliude ita cylemderi lii-

~ozarıı~ suretile 14 ~olem ~izel nı ör n sum 
ue ye~e~leri ın~~oyoosı 

PPndik bakteryolojihcıııesi 

liiğ· ii n d eıı: 
rntidiir-

Pendik bakteroyolojihanei baytarisinde mevcut dizel motörüne 

ait motör aksam ve yedek parçaları pazarlık suretile mübayaa 

edileceğinden vermeğe talip olanların ıartnamesini görmek için 

hergün Defterdarlık binasında mücssesab iktisadiye muhasebesine 

ve mezkur yedek ve aksamı vermeğe talip olanların ye vmi ihale 

olan 11 mart 931 tarihine mUsadif çarşamba giınü saat 13 te 

mezkur muhasebede müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 

eylemeleri. 
~=-:ı.:: • ii2!i. - • ::;:::~~ ••~ 5 

1 
L k ~ tile satılacağından telip olanların 

'ı I~!?ak?bibmiıue ag- ~r ~ısmturuamança y~pıı!lm .. ~keüztrei nlOOd-M~~ık·~ 1 Yakti muayende memuruna mil- ~r:mmmnr:ın~:nmammmsi?".Allfümmmmınr:mmnmmmmmmmliil. J!ü: : :mı _ - r raca atları ilfin olunu•. liii '' \° Ol 111; mı Zili İ il gö U İİ S • 1 il' zl e, I' İ U V 1 :ı 11f1 ZI' ili :ı, i1jj 

b b k
öknar agacıle mavnaların la mıra tında kullanılmak il alit Fenerinde Tevkii Ca f eı· m • · :!i! lı oğaz k;ı l p lı asta lı k 13 rı • a Zİ ili İ;J f 3 r j ~·j il dok lOl'lll l llZ ll il !!!l 

~ J eyoooaı tane meşe yollamas. • . paz.ar.lık .suret.ile. mübayaa ha ilesinde J{iremit C'acldesinde 40 nu· :m re vi le m: 

;Wıl ~diİec!ktir. Teklifte buluknmtak ıbstı~enleruı~ ftrkettlımızin Haydar lllJU maralı hanede !iBkin iken jkametgAhr !ım AST. MIN mı 
h d k" sait ve hare e şu esme m racaa a şartnameleri Mn meçhul bulunan Madam l<' en-onraya: ... • ••• 

anm a 1 ve 
12 

Mart 931 perşembe günü saat 3 te umumi ~~ /3tarıb11l .1 iincı'1 lem memurluğun· ti!i Hii 
almala11 ve h bulunmaları lüzumu ilin olunur. WJ dan: ı=i~ ~m 
müdürlükte azır§ Umum Müdürlük ~s:....ı.. B" t · • · =il ·r· 

~~~~!=~=~~=~~~:~~~=~~~~--~~~~~~~-~~~~-~~ı~ da ırhalacağhın1 u~pınhı ıdkifa ·ı zımnın- J!i Her eczanede bulunur. i~ : hla ÇUZ U ll ·erre J>H raya ;•:::•~::=::4.__:::~fttUif:E::::z::::::::ı-•-·z-•--·-··::-.... • -· ...... ::,. 

Tu 
.. t u·· n ı· n hisarı umumi rn Ü- ~~~·~1~:\~;'. •• ~~'..'"~ü"~~~:~ ,.::ı~h:.~;: .[~~:::t ~::~:ym:ı::ı:~·:::::::•:mmmm:mı!!iiii 

ka atar, martın sekizinci pa1 • .ır giinü _ J 
at 12 d n l e kndnr • irkecide Snnn- -

d ı d 1 
Devlet demiryolları umumi idaresi namına bi r sene müdd ti 

· · v •. n en • saryan hanının a t katır.da açık attır· M . J' l e e lr Jg ' ma uretile satılacağından tıılipleun er ın ımanına ge ecek efya levazım ve emtianın tahmil ve tahliyesi 
. t vfikan Trabzondan, Erzurum, Bayburt nıezkur gUn H saatte . mahallin kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

M t rtnaınelerıne e · f ' . evcu .. şa.. l ve Maçkaya bır sene zar ında yapılacak de hazır hulunncak olan memuruna Münakaa 23 mart 931 pazartesi günü saat 15 le Ankar d 
Erzıncan, Guınu ane, Toru k nulmuştur. Talip olanların teminat mliı-acnatları ilan olunur. Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. a 
hıaınulit nakliyatı Dlünakaıay~. ~ aat t0,30 da Galatada mübaya- / · · Münakasa 23 mart 931 pazarrin teklif mektuplarını ve m k 
ll1ektu ları ile l0/

3
/ 931 sah gunu ı stanbul ycdırıcı icra menmrluğull· k . .. uva • P l da11: at temmatlarını ayni gunde saat 14,30 n kad r komisyon k At• 1 .... 

&l ko · müracaat arı. 1 • A a ıp ıgı· 

----
mısyonuna - b I dinci icra memur/ ~ .Madam Pollmniyaya • ultanahnıet ne verme erı lazımdır. 

E
T /sta11 u ye ugım. '"" . . T 1· SA'MARDJJ YUNAN' OP1'~R , ~ulh -'lahkente ının 927 =>27 , .e rn f{?ş- a ıpler münakasa ıartnamelerini iki lira muk bT d A k :Pn B .. n dan: . . . . . . "hli ·ı · . K d . d . a ı ın e n ar 

b A... ·sız TİYATROSUNDA u g.u , d'kpa ada Bo tan Alı mahalle. rını nı ~27 t.ırı ı ıımıle bon·lu bıı- onya ve Haydarpafa a ı are veznelerınden tedar ik d bT ·I 
lrjnrj nıatı"ne aat 14 30 da O JPNO· &e,~ -~ de mu~im iken ikametgfi. lunduiunuz mnamnsarif iki )ÜZ made ~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~e~ı~ıı~eir~.~~ 

VA. 1 ~F inde ~,o. ·1- • 1 · • N , , l'Js ikinci matine saat 18 de · • 1 \"aslliıki 'e t. Knlroplye J.. nı a tın liranın tc vıye ıne da,·eti müte p 
1{] 1.JAGALlOl'l"' OEROS: Akşaıııı hı mecht~ ]inci icra memurluğundan zammın gönderilen ödeme enıl'i ikamet K A P E L 
5a.1t 2ı,.1o da birinci defa olnrnk O AR· tnnbu! ~.ec ·a 11100 lira borcunuzdan gahınııın me~huliyeti hasclıilc tehlığ 
LEl{JNos Yarinki pazarte i ak ~uru MR· J\ahtına~) volile tchtiğ ettirdiği ö. edilememe ine 'e ll:ınen tebliğine ha· uımamtle tehemmal etmiş 

ı:Rt~ dola)'ı acız · h · · · YAZ 1 ııw AKIN n det olarak KONDO · MAn · . 'kamctgahınızın me~ ul bu. rnr verılmesınc bınacn tarihi ilandan r.ı AS J 
Ve Urek~ ı. deme em~;i~a~·ile mnhallei mezkur ihti. itibaren 2 gün. ;ı:arfındn 931 , 23 do. ~ a Fransız hükumetinin dahi takdi 

JunmB:ıil . t sdik k1 Jınmı, olduğun· nunınrn rnı mlısta hl ben daireye lııl· letc.ih ettiği. makina KAPPELdir. Hraf~f 
:C l\CDAR HALE Sl 'EMASI~JJ~ yur heye~~nce : ınınıt kain1 olmak iiz· müracaat kanunen 'i ;ıyanr knbul hir metm ve zarıf.Her ciheti teahhüt 1 ' 
, GECE BA'J'AKHA.!\'ESl mümeı; ilı dan teblıg ma 3 

.. ile i!ün tarihindero itira% dermeyan olunmadığı takdirde •e takıitle satılar. 
0 

unur, ~~~~!~'tp 
t'lin Holt, ilaveten: ÇIF1'E 7.AFI-;R re 13381~8 n.~maı~fmda n1üracaut et· gıyahınrzda icraya clevnm olunacağı ö- Türkiye ycgine umum·ı acent•ıı· • 
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1§ ~ d d == Jandarma ihtiyacı için 2000 • ------· ~= ':'~ .. tan ar - =ea=-=~ 3000 liralık yün çorap aleni Merkez acenta!'ı. Galata Köprü başı = ~ === 
B. 2362 ~ube acentası Sirkecide münakasa ile sahn alınacaktır. 

Mühürdar zade hanı lst 2740 E3 == Şartname jandarma imalithane-
_____ , ________ ~ ~ sinden verilir, mUnakasa 18-3·931 ~ 

~OZCHH~H ~ustası 11 300 Mumluk : Çarşamba giinli saat 15 te jan-
~ darma imalathanesinde yapıla!. 

M:.;R:.C:~ 1111 ;:u•;dar! ~ ~ benzin lambaları İ :t,0d·~.~~::~.:::k~!:.::!;:: 
nhhmından Gelibolu, Lapseki, s=ı ~ rinde getirmeleri lbımdır. 
Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya ~ İspirtoya Hacet Kalmadan ;;ııf.!1!!!1!!~~~~~~~11111111 
k Jk kt = § Doğum ve kadın hastahklan 

.Pim·:isten~eriue oost~sı = No: 2045 Yalnız bir kibritle yakılır 1 müteha11ısı 
1 u ~ KULLANIŞI GAYET KOLAY No: 2050 :: D O K TOR 

(8D~Hf8) va~u,;~ 10 SHl1iô~! ~ SAGLAM iDARELi ve UCUZ LAMBALARDIR; RIZA ENVER 
Galata rıhtımından kalkarak == Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard lambalan ve teferruatı bulunur. Umumi deposu: &; Cağaloğlu Emniyet sandığı 
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.... H. ve J. BLUMENTHAL Biraderler Katırcıoğlu Han 27 Istanbul ~ 'lllBmlmrnmlmmlll ı karşısı No. 37 Tel. 2. 2683 çarşamba sabahı lzmire 

perıembe Pireye cumar-

tesi sabahı Iskenderiye· 

ye varacaktır. lskenderiye· 

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba ~ireye de uğrıyarak 

perşembe Istanbula gelecektir. 
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Krem Peırtev Müstahzaıratll Koıony• U'(Kü:ük ilan!a;ı] 
Diş macunu FA B R 1 K A S J Tırnak cililan o Hu .aı. aefl'Olaıım 

n 1 Acele sabhk hane- Kadirga ta· 

Ruj P~'RrrEv ve Şıeı.,ez•'kı· Losyon -n! lehe yurdu karşısında 27 No. lu hane. 
.ı ..ı ı 1 3 kat onbeş oda iki kuyu bir murbak 

Südo-ro·no Diııı tozu ı i .,. ~ üç bel! iki sofa bir büyük bahçe gör-
1' M J k ti• k• d fi mek istiyenler içindeki Hacı Ef. ye ta· 

Podra em e e n en es 1 ve nam ar Esans Mı !iplerin limon iskelesinde 36 No. ya mia• 

M • h • bb • • racaatları. 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü- Briyantin Usta zaratı ıtrıye Ve b ıyesI Kozmatik 1.:: ---.-.. --. -----
çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, g_ 1 . . Emlikınızı kıra~a v~rmek -

w " .. fi fi ~ ıçın tramvay yahut şımendüfcr yoluna 
Ayvalıga kalkacak doouş- !I K • • K b t • d ,.. k • J • ~ J veya vapur iskelesine yakın olanlar 
te Altmoluğa da uğrıya· ı İ 1010• ar ODa Ve Sair evaı omprıme eri ,, tercih edilir. 9·12 aruında müracaatl• 
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:: ve FprenRgıyeQ)T·akaElanJma.mNak için ~--_::_:_ FUAT SAB:T i' 2 Bavul lpek Kumaş, Dantela ve Kürk bulu muş olanlar tercih edilir. de 
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ins ve nev i yu arda yazıh ir kalem efyanm • • 1 tari- O 
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