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irtişa maznunları F. B. Yunan Şampiyonunu Yendi 
Dosyalar Ankara M. 

Bahçıvanlık 
ve 

Tavukçuluk umumııığine verildi Maç çok heyecanh olmuş, Fenerbahçe galibiyet 
Dtin B ğl d Tak . b h . Ankara, 22 (Vakıt) - Müstentiklik 

b eyo un a sım a çesıne . . hk' 'k 1 d k d IÜ .. b•t • 14 d k•k k 1 Af" t ~:~:ava almak için .. giren~er ayni~~- ~tı::üd~eiu~a~;:li~emave;di~r~osy:s~~: go nu oyunun 1 mesıne a 1 a a a aa -
es burada çok guzel hır teşebbus dia makamınca mütalea edilmektedir. tı·n·ın ayag'V ·ııe yapmıştır 
ti erı ile karşılaştılar, İstanbul vilaye- Tahkikat noksanlığr görülmediği tak· • 

Ziraat odasının himmeti ile açılan dirde Müddeiumumi, iddianamesini ya. B } h k M K f k •• •d • 
~Çtvanıık ve tavukçuluk sergisini zacak, ondan sonra karar hakimi maz- U gar a em . açe OYUDU ÇO guzel 1 are ettı 
~eıdiler. Mütenevvi çiçekler, kıymet- nunlarm mevkufen ~eya gayri mevkuf Olempiyakos dün ilk 
h fidanı d' b tl b 1 olarak muhakemelerı hakkında kararı- maçını Fenerbahrı ar na ır ne a ar ."e ze er 
te bıe ' .. .. . ' .. .. ru verecektir. ile yaptı. Ve Fene 
k YValar, otucü kuşlar, suslu lddia makamının dosye üzerindeki rakibini (1-0) yent: 
llşlar h · t kl h' d'l 

0 ' er cıns avu ar, ın ı er, mütalea ve tetkikatı bu hafta zarfında rek bu ilk karşılaı;: 

~dekler, kazlar, kuluçkalar, fenni ikmal edilecektir. mada bize çok kıy 
hçıvanlık aletleri ve eşyaları ara- metli ve şerefli biı 

S.ıtda i Başvekillmlzin Atlna stifadeli birkaç saat geçirdiler. galibiyet kazanda :a seyaheti 
~ ahçıvanlık ve tavukçuluk sergigsi Ankaradan bildirildiğine göre Baş- dı. 
eınlek t' · d b" · · d f l k H rşeyden e 1 it e ımız e ırıncı e a o ara vekilimizin sonbaharda icrasını tas· e ve 

ahttip edilen bir teşebbüs olduğu için mim ettiği Atina seyahatini haziranın Türk futbolünün şe 
" "e f refini koruyan Fe. 
l Ya bu tarzda bazı noksanları bu· msı ı evvelinde yapacak ve M. Venizc~-
lln b ı nerbahçeye binler. a ilirdi ve bu noksanlar pek tabii osa iadei ziyaret edecektir. 
oıa ce takdir ve teşek· 
L. l'ak hoş görülürdü. Bununla bera- Arpa hasadı başladı 
"'' d' kür .• ~ iin sergiyi gezenler burada hemen Muğla, 21 (A.A) - Vilayeti· Dünkü maç Türki· l:;...:...d;;;i;il:==."tSfl~::!:?:;~_ıj 
\aç bir noksan görmemişler, bilakis mizin sahil kısımlarile sahillere yenin şimdiye kadar 

t 
1bı ve imkanın m~ait olduğu dere- yakın bazı mmtakalannda Arpa hiç bir tarafında gö DUnkU maçta lleyecann bir an 

lt~de lnük.emmeliyet bulmuşlardır. Bu mahsulünün hasa.dana başlanmıt rülmiyen bir seyirci kalabalığı hatta mühim nokta budur. Eğer stadyomda 12 bini geçmemesi için sebep Yoktu. 
ibar ile sergi tertip heyetinin mu- hr. Bu sene feyız ve bereketın bir seyirci izdihamı içinde oynandı. oturacak, maçı seyredecek değil ayak Çünkü saat dörtte stadyom lebalep 

~ffakıyetini takdir etmek Ic\zımdır. fazla olduğu tahmin ediliyor. Galibiyetten sonra ikinci kaydedilecek ta durabilecek yer olsaydı bu miktarın (Lütfen sayıfayı seçirinlz) 

d l1tnumiyetle sergilerin başlıca fay. • M 1 k • k Ç ·ı ı •ı k • • 
~lherhangi bir san'at ve mesleğe ait eyvacı 1 ve çıçe sergısı 

l'lerin her cins nümunelerini toplu d . . • 1 e a 1 d 
Ola,l'ak bir yerde ziyaretçilere göster- un mera s 1 m • ç 1 1 
;:•dır. Taksim bahçesindeki Bahçı
bıı lıJc ve tavukçuluk sergigsi de lstan
l'f ~ ttluhitinde yetişen bahçe mahsulle
~e muhtelif cins kuş ve tavuklraı 
ba tanıtıyor. Bu münasebetle fenni 

1 bçı~anhk ve fennf tavukçuluk usul
•rt 

, l'e vasıtaları hakkında alakadar-......._ .. 
bıaı .... , •h • .ı:~.,.,r Yo Jol.,.poilc İ-.<tan-

llıetıtop•raJdannın ve ikliminin ne kıy
q l i hır istidat hazinesi olduğunu na-

tSatda canlandırıyor. 
\>a, ergi dün sabahleyin açılmıştır 
~·a:tı. akşam kapanacaktır. Yani ha· 
aıı koparılmış bir çiçeğin ömrü kadar Dün lstanbul Ziraat odasının tertip ettiği birinci tavukçulukt 
l'il;a!( sürecektir. İnsan sergiyi gö- çiçekcilik, meyvacıhk sergisi açılmıı ve büyük bir rağbet ve tak· 
aı11 de bu teşebbüsten halkın istifade dirle karşılanmıştır. Akşam üzeri jüri heyeti kazananları uzun bir 
~Qlled~~~. iki gün kati gelmiyeceğini dü- tetkikten sonra tesbit etmi~ ve mükafatları vermi,tir. Bu hu-
bıı k Ugu vakit müddetin neden dolayı sutaki tafsilatı 3 üncü sayıfamızda bulacaksmı. Resimlerimiz ser· 

-~dund~Qünüb~bn~e=g~i=n=~=a=~=l=m=a=s=ı=m~v=e=g~e=z=e=n=le=r=i~g~ö~s=t=u=i~y=M=.=========== 
ıı~ mecburiyetini hissediyor. B e i c: d · ? etkirane bir teşebbüs yapıtmış-

~.11~ç şüphe yok ki Bahçıvanlık ve ~ U n V 1 r • tır. Hadise şudur: 
h~llll Çul~k sergisini tertip eden zevat H i d bir h• Sinop hapisanesinden İstanbul 
le~i il içın pek çok emekler sarf etmiş- ap sa ne e ma hapisanesine sürgün edilen 10 
«t r. Fakat bu emeklerin mahsulün kt\m sahte para seneye mahkum kaptan ilyas Ef. 
~l haııun tamamile istifade edebil- basmış.. sahte evrakı nakdiye basmayı 
~ltta tsbabı temin olunamamıştır. Bu Şehrimi~ umumi hapisanesin?e 1 düşünmüş ve bazı tertibat ala-
~ıı Ya teessüf ile işaret etmemek el- hayret edılecek derecede cür· rak klişeler, boyalar hazırlamış, 

teltnez r --- batta bir miktar parada bu SU• 

~::ıua d~n sergiyi ziyaret eden e- I / retle basmıştır. 
1~111\ halk vardı. Fakat bu ziyaretçi- Bu esnada hadise haber alına· 
aııtaıc belki :ansı serginin vücudundan rak ilyas kaptanın bulunduğu 
~ ~ab'l'aksırn bahçesine girdikten son- koğuşta labarriyat yapılmış ve ne-
-~,11 erdar oldu ve sergiyi görenler ticede İlyas kaptanın yatağı 
~ llasd~ daha evel böyle bir teşebbü- ve yorganı arasında 10, 15 ka-
~I\ h l olup ta duymamış oJduğun- dar klişe, kağıt ve boya elde 
'at t a~retıe bahsedenler vardı. Bu edildiği gibi Kadir pehlivan ve 
la"ıııcllttu ispat eder ki Bahçıvanlık ve sair isimlerindeki koğuş arka· 
4q, tı.çllhık sergisini tertip için sarfe· daşlarınm torbalarında da bir 

-~~ 'ineklere mukabil bunu halka J miktar basılmış sahte banknot 

lll~tı~a.k için pekaz gayret gösteril- il bulunmuştur. 
ll Bir rivayete göre bu basılmış 

·~~ 1l &'aYret Müsabakamıza iştirak edeceklerden evraktan g bin liralık bir parti · İ.ak noksanı belki bir tevazu. 
~Ql il in zararlı bir tevazudur. Gö- Mukades Hanım de Zonkuldağa gönderilmiş bu-
~ltıd l'tu ederdi ki dün Taksim bah- lunmaktadır. ilyas kaptan, bas-

'lııı ltt'kt sergiyi ziyaret edenler Tak- Daktilo Hanımlar kmı müteakip kendisine geçmiş 
t~ eyda olsun diyenlere: 
b tllte!( i . nındaki vahşi hayvanları - Ne yapayım, ben arka-

11\aç ~ın gelenlerden hiç olmazsa j Müsabakamız için daşlarım tarafından iğfal edil
~ ı·ıllllsli fazla olsun. Halbuki ser-
~"- Yaret . Hazırlanınız 1 diğim için kendi kendimi ihbar 
ı .. ~llla ettıkten sonra meydana ettim hiç olmazsa onlara da be·. 
'ilıı. r biiak· · · 

'
1 teıe ıs '·ahşı hayvanları seyır nim sırtımdan geçinmelerine 

~~~ illerin b' k · l' f ı 1 Bu müsabaka sıze menfaat 
l. 'lltıtt · .. ır aç mıs ı az a o · imkan bırakmadım demiştir. 
''it .a gorınu·· l d" B · · · · d ve heyecan ve muvaffakiyet 

'
~e ş er ır. u ışın ıçın c Müddei umuıı,ilik meseleye 

l'eklaın verecek 
l' et meselesi bulunduğunu vaz'ı)et etmiş ve tahkikata baş· 

inek kabil -ı.lo!~r? lamışhr. 
Tafsllib 4UncU sayıfada Müddeiumumi Kenan B. bu 

o c.z .. 211 o 
-1-

- Siz "Entelllcent Servis ,,in ne olduğunu 
bfllr misiniz ?! 

DUşmanın ellne dUşersenlz, bizden yardım beklemeylnlz. 
Vatan uaruna sizi reddedeceAlz .. 
• C Z 2JL.,Jsimli ıeitilwnu;a bugünden itibaren bıtşlıyoruz. 
C. Z. 21 ı şehrimizde cereyan etmiş harikulAde bir casusluk 
macerasıdır. Baştan başa entrika ve heyecanlı hıdi.selerle doludur. 

BiRiNCi KISIM Köşkün bahçesinde arkasında kü· 
BUyUk Brltanya hizmetinde çük biıı köpek olduğu halde dolaşan 

METHAL krr saçlı kadın birkaç sene evvel gü. 
Londra banliyösünün bir köşesin· zel kumral bir mah.10.ktu. 

de arabalarm nadiren geçtiği sakin bir 
sokakta küçük bir köşk vardır. Bu köş. 
kün kapısı üzerinde beyaz bir levhaya 
şu kelimeler yazllmıştır: 

MY REST 
"ISTIRAHATGAHIM., 

Orada kimin ikamet ettiği biline
cek olursa bu kelimenin manası da an 
!aşılır. 

Kuponsuz 
Piyan komuz 
Gelecek perşembeden iti

baren (Vakıt) piyanko numa· 
raları neşretmiye başlıyacak 
ve bu numaralar her nüshada 
başka başka olacaktır. On beş 
giin devam edecek olanbu nu· 
maralı nüshalarımızı muhafa 
za edenler müsabakamıza işti 
rak etmiş olacaklar ve çekile
cek bir kur'ada kazanan nu
maralar tesbit ve ilan edile
cektir. 

Birinciye 40, ikinciye 20, 
üçüncüye 10 lira ve yüzlerce 
kariimize de muhtelif kıymet· 
te hediyeler kazandıracak o
lan bu yeni piyonkomuzda ay ı 
larca kupon toplamak ve son
ra bunları matbaaya getire
rek değiştirmek gibi zahmet
lerin hiç biri yoktur. 

Perşembe gününü bekleyi
niz .. 

Şehrimizde inglllz casusıına kartı çalışan 
ve Enver Pş.nın dosnı oldüğu s<Sylenilen 

Alman kadını ; Lena Oerbay 
Hala güzeldir, fakat gözlerinin 

kenarında yaş ve fazla çalışmanın yor 
gunluğu çizgiler hasıl etmişlerdir. 

Şimdi biribirine benzer ve yek.na .. 
sak günler geçiren bu kadın bir vakit
ler meşhurdu ... 

Ona büyük harpte C. Z. 211 derler. 

di. 
Oldukça maruf bir aileye mensup. 

tu ... 
Uzun müddet hatıratını bize tev

di etmemek istedi. 
İsminin meydana çıkmıyacağ[ 

hakkında verdiğimiz kat'i söz, tered· 
düdünü yenebildi. 

Nakledeceğimiz bütün vak'alar 
hususta demiştir ki: mahzı hakikattir. Uğradığı tehlikeler, 

- ilyas kaptan paraların kli- muvaffakıyetleri, duçar olduğu mağ. 
şelerini,kağıtlarım, resimlerini hazır· lt1biyetler büyütülmeden olduğu gibi 

J b f k h 
.. .. v :ınlatılmıştrr. 

amış oyamış a at enuz surmege 
'd b ı dan yakalanm1c;:. Bu kadının en büyük muvaffakJ. 

mey an u ama -.- t' k ·1 i .. ~. hil 
tır. Esasen taklit ettiği paralar ye 1 - ·arı er n. ~orecegı veç e -

. d - • meşhur Mataharıyı elde etmek oldu. 
sürülecek vazıyette egıldir. Bu s· d' k d , .... t h · · 1 . .. · ·ı k ·~ım ıye ·a ar ma a arınm nası ya. 
hadıse uzerıoe ı yas aptanı bu- k 1 d - k' b'l · d . . a an rgını ımse ı mıyor u ... 
radan Bursa hapısanesıne nak· Bu eserde uzun müddet gizli ka}. 

lettik. Tahkikat yapıyoruz. [L~tfen sayıfayı çeviriniz] 
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IDl§ olan bu 'ak'a), öğreneceğiz. 

BiRiNCi HAP 

C. Z. 2Zl anlatıyor: 

1913 "senesi. Pari ... 
Parlsl tanımak, görmek istiyen 

seyyahlar cihanın her tarafından Sen 
nehri sahillerine ko uyorlardı .. AhI o 
devirde hnyat ne kadar güzeldi! 

Monmartnn gece kabareleri, büyük 
bulvarlar, kahveler halkla Jıınca hınc 
dolu idi. 

O mevsim çingene dan larının, vals
lerin mevsimi idi. 

O mel-sim sel·incin hüküm . ürdü· 
ğü (yarının düşüncesi) denilen eyin 
bilinmediği bir mevsimdi. 

O vakitlerde lmdiki zamanımızın 
hümması, hır ı, baş döndiirücü hali 
yoktu. 

Nevyorktnn yeni gelmiştim. 
Uzun bir ha talık beni mecalsiz 

bırakmı tı. Uzun ve zahmetli bir nika
hat deue inden sonra elemli dü Un-
celerden kaçarak, eynhate atılmı 
kendimi böylece 8\ utmağa karar \er
miştim. 

Nöras~niye tutulmuştum. Hayat 
bana ağır geliyordu. Pari beni cez. 
betmişti. Orada ampanya '\'e ze\'k i
çinde kederimi boğmak ümidinde idim. 

Yanlıs bir yol tuttuğumu çok ça
buk farkettlm. Mu iki kalbimde acıklı 
nkisler uyandırıyordu. 

Şu flütlere, borulara üfliyen, ma
sadan masaya serpantin fırlatarak 

kahkahalarla :giilü en klabalık ara ın
da ağlamak istiyordum. 

Dayanamadım, cenubi Fransaya 
gittim. 

Sigorta tarifeleri ne 
vakit yapılacak? 
Sigorta tarifeleri hakkında 

şimdiye kadar bir çok şikayetler 

olmuş ticaret odası yaptığı tet

kikat neticesinde bu tarifelerin 

ağır olduğu neticesine varmıştı. 
iktisat vekaleti de şikayetleri 

tetkik etmiş, yeni tarifelerde 

tenzilat yapılması lazım geldiğine 
kanaat getirmiştir. 

Mevcut sigorta tarifelerinin 
müddeti 19 temmuzda biteçek· 

tir. O tarihten itibaren yeni ta
rifelerin tatbikine başlanacaktır. 
Halbuki yeni tarifeler henUz 

tanzim edilmemiıtir. Bu tarifele-

F. B. Yunan şampiyonunu yend 
rayla kar ılaşacak. Bakalım sar 
Kırmızılılar ne yapacaklar? 

Maç hakkında 11 
diyorlar? 

Hakem l\I. Kaçef bu oyun hak~' 
şu mütaleayı ~öylemi:;tir: 

l'arafevn oyunu müsabaka>'~ 
mak gaye. ile oynadıklarından ( 

teknik görmedim. 

Yunan kafile i rüesa ından M· 
ori de "'l'akımımız her zamanki 

nundan çok dun bir C\"İyede °'"' 
tır,. clemi;ştir. 

Bir dostlulc tezahtl 
rin tanzimi, vekalet tarafından Yunnni tanın futbol federa!) 
tasdik edilmesi için, bir iki ay \'unani:stana giderek maç temllS1111 

Jizımdır. ' min eden por erkanından Şerefti 
Halbuki kaydedildiğine göre · l~«>nerhnhçe ve Ollmpiyakl')5 takımlan · bir ıradı Beye, müsabakadan dört ~ant eft 

tarife komisyonu birkaç zaman· dolmuı;;tu .• Daha maçtan bir !->aat evci afirlerimizin oyunu altında geçti. telgrafı göndermiştir: 
dır içtima etmemekte olduğu .tndyom idare i gl:..eleri, kapıları ka- Pakat devre sonlarına doğru Pener "'l'lirk-Yunan karşıla ması rıı• 
gibi ne vakit içtima edeceği de .• ntmnğa mecbur kaldı. Bu kalabalık J,endini gö termeğe ba ladı fakat gol sebetile iki kardeş milletin ulh, 111 

malum bulunmamaktadır. Bu iti- ebep iz değildi. Olempiynko un Pe- yapamıyordu. l\fü:afirlerimizin bu Jıu. niyet ve terakki yolundaki aılll 1 
barla bazı dedikodular olmak- nerle yapacağı maç üphe yok ki IJizim u. ta biraz şansı da \'ardı. Netekiın asil birer Jıadimi olan 1'Urk futbO 
tadır. Bu idare azasının ekseri- olduğu kadar Yunanlıların da en faz. Zekinin çektiği bir firikiki kaleci hlokc ları ile karşılaşmanın i'ımili otan 

la muvaffak iki takımını knrşılaştırı- , edemedi Niyaz yetşti fakat kaltcinin alinizi hürmetle selt1mlarız . ., 
sını sigortacıların teşkil ettiği yordu .. O Olempiynko takımı ki dnhn eline attı. Olempiynkos kalecisi birin· Ankara ilk bahar atkoşul•" 
komisyonun vakit kazanmak iste- Yunani tandan ayrılmadan hcş gün ci haftaymde birkaç güzel tutuş yaptı. Ankara. 22 (A.A) _ llkbahar J~ 
diği rivaveti de vardır. e\'el rakibi Pan ~tinai~oı.u 1-3 yene- Haftaym sıfıra ıfır bitti. şularrnın üçüncüsü bugün yapıld•· 

rek Yunan nmpı.} onlugunu t.azanmış· Jkinci devre: Saat tam 6,10 gece va gayet güze] idi. Büyük Millet~ 
tır. . . . . . . başladı. Olempiyako sol açığı çok lisi Ueisi Kazım ve Ba~\·ekil t!;rrıet 

Bu ıtıharla hırçok rum !':C),ı·cılemı ' tehlikeli hir inişle Ccvadı atlattı orta. J ı bü ··k b" k ~1 b 1 k ·• 
ı kl k" ·ırh k · t ı ·· .. a ara yu ır a a a ı -

Maaşlarına dokunulmamasını ele mt edra. ıdye ut nuna,• .. ı .. ka bı. •:.kel >ol )· , ]adı. Fakat ol iç topu ayağında tuttu. hazır bulunuyordu. 
es a yom an uşan Juyu ır a ala- kaptırdı. Hundan sonra bir müdd:ıt . . . . ..d 

hUkOmetten rica edecekler Jık vapmı tır. . • . .. JJırıncı ko:.uya, hıç koşu ka-
ilk mektep muallimleri, mual- . " k Olempıyako un hakım hucumlarını sey mış 6 tay girdi 

Tnkımlur tam aat he te y nl · ı;.:lar rettik. Akın Olemı>iyako ta, ~ol icin .' • · · · ~ 

Maarifte: 

ilk muaUimler 

Rlvyera güne inde açılmak 
dinde idim. 

limler birliğinde fevkalade bir ara ında ahaya çıktılar. 1: unan ta· t hl'k 
1
. b" t t "tt• b" ~ Şevket Deyın Suzan ı bırıncı, 

·· · içtima a la d l' ı e ı ır şu u avu a gı ı ve ırnz . Ef d" . ·v • , •. 1 • i f 
umı Y pmış r ır. lumı kırmızı heva1.. fornın gİ.} iyor. a- 1 .. t hl'k 

1 
h" k . eyın • en ının ı egane sı ı nnc.' 

içtimada maaşlardan tenkihat hava çıkar rık~mz vasalarla halkı e· onrta lfidı açıgın e 1 ·e i ır n ını yıne rü l:fendinin (Nasip) i üçüncü f' 
.; 'li ' • " avu O U, •• 

Orada biraz ük\ın buldum. ıhha- y apılacağı hakkında haberler et- litmladılnr. Hep f iyi vücutlu gençler. . . Me .... nfe 1200 metre ıdı. 
t . "'erı"ne geıı·,·ordu J>nrist k ' f d Ü k 1 1 - . Bu aralık Alanın gerı calımlan · ~ '1 
ım .; • • • e 1 arısı n ra an a m na aşa ar o muştur. A rkn;.:ından l•enerbahc;e ,.e macı ıdarc . .

1 
• . . 

1 
d' . k k 1931 sene i zarfında kazandı&'" 

tıdan sonra bu rahat bana lflZlmdı. Söz alan ar; mualliınlerin az edecek olan Bulgar hakem 1\1. l\l'cer /)ıı-cı ~:ı t~nır.~tn ırıy~r. ır · :.zad·: miyelerin yekunu 1000 lirayı ge~ıll..d 
Unutmak ... Ah! unutmak.. k h" b" .. . k kt " an nttıgı ur ~u a\'U o u. .,.ım ı h 1. k 1 ili 1 d .,.,.. 

veya ço ıç ır zam . gormıyere çı · ı. h '" F d Aı· k ti d 1ı· a ı an ng zer arasın a .; • • * · k . ucum ener e, a sa ·a an ı ır 
bareme ithal edildiklerini, hatta Olcmpı) a o takımı şu kadro ıle 1 k'k . . kt . • d" ko uya 6 hayvan iştirak etti. 

Böyle bir zamanda ingiliı ordu u oynuyor: < a · ı n ıçın çı ı yıne gır ı. . ı 
zabitlerinden yüzbaşı Recinalt Felton barem yüzünden bir kısım mu· Olem pi) akos sol açığı yine bir nkın • Fikr~t Beyin (1-'irik~ i b!rı"'r 
ile karşılaştım. İngiliz mecmuaların:n allimlerin mutazarrır bile olduk- Gramatnpulmı daha yaptı. Fakat sol iç yine avut yap· lal Beyın (E pu,·ar) ı ıklncı, .. 
kapağında re mi görülen yüzü e mer- larını ve hal böyle iken muallim- Kurantis Sofraıt tı Halim Beyin (l..editar) ı üçüncU 

! · I d 1Jnkos l'anapulmı Knronr.as • mi tiı· Mesafe HOO metre idi. 
leşmiş n cazip delikanlılnrdnn biri İ· erın umum memur ar meyanın a Terezakis Kastas }'ornn llazili.<ı 6,2:; geçe Zekinin bir şlitü kalenin , • . , . rıı 
dl. Tcb üm ettiği zaman parlak dh•- tenkihata tibi tutulma lan; ba· ü5ılindc:ı ctu rcnc:ı· hücum hatuıHIR \ erh ' earap hay\ anlar a 

l.1eiiiffilaff . •. . . ' 2000 .metre mesnfeli handikap 1'0; 
Jeri gözüklil ordu. 1ın i gözlerinin tnt remden evvelki hakkı müktesep- Fenerbnh,.e de mürlafnn ına Be. il\. hır degışıklık ynptf. Mtu:hİ\tla Ffk"rM .. , . i d" C n -tıı 
1 b. b k d l lk ·· ·· t b' 1 • • d 'hl~I d .. · · l :ı: 1 · · d •· ı· d"l F'lk ı· ·· 1 na .J hapnn g r 1' enap e~ ı ır a ı ı rnr ı . goru:.: e onu ır erını e 1 u e ecegını söy emiş· t 1 11.. •. .. 1 1 t t' 1 kt • ver erını egış ır ı er. re m guze ' 
az hoppa buldum. l\til)·oner babalan- lerdı"r. a~ 1 u nuyu a nra' 11 er 111 e çı ı . ·, . ..t •. u k ı · k tt k da) ı birinci İhsan Beyin (Der' 

Natık Hl' u un . a ecı . orneye a ı, ·orne- . . . . • . . uç6 
nın ervetile asalet umanına güvene· Neticede; baremden az veya .. .. . den güzel hır degaJmnnla topu kurtar- ıkıncı, Cemıl Beym (Tanar) 1 

k h k d . . J • Jlusnu Zıya • ~ , . gelmiştir. 
re a:rata en ını \cyfınce koyuver- çok müteneffi olan diğer me· Cevat Sadi Resai clrlar. ~unt ~,:n- 6.37 l• ~ner ale) hı~~ . . e~ 
en ve neticede asude bir ömkr ürece· p·ı. t Al. Z 1• • ,.4 11 '1.."l.· t korne oldu. I• akat Olempıyako sol ırı Bu sene aldığı ıkramıyeler r. 

murlar meyanında, muallimlerin '"re <ı cl\ı ır.111uı er r r re " ı 
ği kanaatini besliyen İngiliz gençle· 

1 

. J • • • ' favul , .. 1ptı 2000 liravı teca,·üz etmiyen h• 
naaşlarına dokunulmaması ve J• cnerbahçc a abıyet ıçınde oyunn ·' · . . . • .. . dİ· 

rinden biri gibi gözükiiyordu. Alcfan ı b l d "' 1. l d h Q,·un hir müddet ıkıntılı ~eçti 6,40 ıngıhz ko:.usuna uç hay,·an gır . 
S ı . .. 1 . • d · ti · · h"' k. aş a ı. ı• ener ı oruncu ar a er za· · . . . . i ,1, • 

yormu um. onra arı, ma'ı goz cnnin mag ur vazıye erının u ume- .. d::,;.·· .
1 

... 
1 

k geçe yağmllr bn !adı, hir iki dakika kıt Beyın (Andrenıkos) u hır ıı Jt 
ı .k "b" ld d,;. 'k - timizce nazari dikkate alınması nıan gor ""'urnt ı en 1111 er yo · k" n · (F''I f) "k" · ıdl çe ı · gı ı pırı a ı,,ını, nazı agzının p l ta d •. 1 B .. ITğl dernm etti durdu. JJundnn onra 1''e- ır eyın ı ozo u ı ıncı ge 

kompliman .. apma mı bildF•i ,...ibi kat'i için teş bbu" t · ıı· ns nr mun zam egı · u ınır 1 1 •• • •• • • • ·e ~ .; " " e sı ıcrası mua ım- maçın ehemmiyetine atfetmek ı;lzım. nerbnhçe ınusmır hucumlur yapma!;.-a llıç koşu kazanmıyan yerlı ' 11~ emirler de vermeğe muktedir olduğu. ler birliği idare heyetine tevdi Tabii zam:mlnrdn giizel pa laı- yapan başladı. Jar arasında yapılan 1400 metre 

nu gördüm. edilmiştir. Birlik idare heyeti; 1'.,ener muavin hattı fena oynuyor. 6,43 geçe ::-oldnn inki af eden bir hü rışn 12 hayvan girdi. Prens na1111'.ı 
Felton bana karşı samimiyet gös- bu hususta bir arı'za tanzı'm ve ·· ·· ·· 1 t .rr • Al" • 1 ~fv 

t 1• d l\I i hl · ı· t th h Hep misafir oyuncularına kaptırıyor- cumumuz e op ~aba geçtı, aettın yin ( bnlnur)u birinci, Halim 
er )Or u. anC\ r ı ına g,\ n mu h"u·k· t d" d bb'" tt t k t "K ı · ··ıı k l . (Ş h" )" ·ı. . F~'k t B 111 

ta ld 
;:, b. d k k ume nez ın e leşe usa a lnr opu ·ap ı ruaze,, nr şu e a eye nın a ın ı ı uncı, ı re e) 

ç o u6 um ır sıra a arşıma çı -. b J k ' · , ·· · ·· · · 
1 h 0 k d" d t t - u unaca tır. Olempi) nko. işittiğimiz kadar seri soktu. Bundan onra l• ener mudafaa· ıiur)u Uçuncü gelmı tir. ..ı 

m . nu en ıme er or agı ) ap- n ı " .. """'"""'"""mı' ... ,.....,,_,,,,_,_.__ k"l )' , . 0 1 1 ·u· ttff' 
tım. Gö terdiği munislik bütün içimde knlmaz. oynamamakla beraber oldukça munta· la çe 1 c 1 

" 
0> un - ' 1 1

• Mektepler jimnastik -t" ıl 
kini kendi ine dökmeme yol açtı. Di- - llüyilk bir \'azife mi? peki nasıl zam, hücumlar Y?.pıyo~la~d.ı •• Bilha • . ~'e~erbahçe b_irin~i hnftaymi ~ur~un, Ank:ıra, 22 (A.A)- Bugün ftl,-_l 
yordum ki: bir iş?... a F cn~r.bah~eli I• ıkretı hırıncı ~af~a- ı~ın.cı haf~aymı iyı ~~·n~dı. l\tısafırle- liler jimnastik şenliği spor 8111ı-:;1 

- llil eniz ne kadnr meyusum-. - Vatanınıza hizmet ediniz .. lngil· yı~d~ ~kı oyuncu tutuyo.rd~ .• l\lı ;afır· r~mıze gelıncc futb?.lu cıdden anlam~.ş büyük bir kalabalık huıurund• . 
Hayatın benim için hiçbir cazibe i tereye hizmet ediniz.. lerımızın merkez muhncımı \ orgo. a- hır takım. On beş gun eve! gelen Beog. mı tır. 
yok •• Sevdiğim adam bir ha ka 1 uğru Bu fikri bana mütemadiyen tel· fır fakat giizel pa dağıtıyordu. 1\nfa radskiclen mukayesesiz derecede cen- I 1 

b . t k tti D - . . d" ı d . fi 1 . . h . . t ·ı . . . . . ı . •ı · ı (ı 1 talyada futbol m•~ ~ na enı er ·e •. ogrusunu isterse- k;n cdn·ordu. Pelton tam bır a ker ı. nıru arın an mısa r erımız er 1.l- ı mence 'e ıyı o}nu)or aı. ı• ag P o· ıı' 

nlz arasıra intiharı düı:ıünüyorum.. Onun iÇin vatana hizmet etmek bir ga- man faikıyeti temin ediyorlardı. Oliıı1- malarına rağmen galipleri kadar güzel Roma, 21 (A.~~ - Duçe'ni"ııı' 
Olduğu )erde irkildi ve bana mü- ye olnbilirdi. Fakat ben?.. Vatanıma plyakosun ol açığı J..conicle!': hilhn a temiz ve teknik bir oyun gösterdiler. ların ;·e 20,000 ~ışı ~a.dar tahJ!'

1
e JP 

tece 1 bir nnznr fırlnttı: na ıl müfit olabilirdim? Orduda kadın çok tehlikeli ini ler .} apyordu. Hele hir Hakem 1\1. Keçef bir A\•rupa hakl'· nan hır halk küt~esının huıurı d' 
- İntihar mı? sizin gibi güzel bir j tihclnm edilme7m nu fikrimi güniin defa ında öniinUn açık olma ındnn i~ minin bütün ince göl'üşlerine malikti. ynn ve 1 kocya takımları arasııı,.,~ 

kız intihar eder mi7 büyük bir ''azife birinde do turna açtım. Cevap olarak tifade ederek doğru kaleye ineli. ~iltu !\fnçı bnştnn aşağı bitaraf hir görü le futbol maçı yapılmı tır. ıı.t ~-
deruhte etseniz daha isi olur azizem .. dedi ki: Natık güzel bir ya tısla korneye attı. <'ok temiz idare etti. sıfrrn karşı iiç sa.} ı ile maçı l\aı• 

O \•akit kederlenecek zamanınız (lJitnwdi) Devrenin ilk kı ımlnrı uımımiyetlf' mi- Olempi.}·nko pa7.ar günü Galata n· lardr. 

"VAK.iT ıntefrikas: 161 
,)': 
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Sine11nacılaırld VilAyeıt arasındaki ihtilaf 
Sinemacılar müteessir 
Vak'a ve isim tasrihini istiyorlar 
\raıı muavini Fazlı B. " Buna kendimi 

mecbur görmüyorum " diyor 
Sinemacılara gönderilen bir 

taınim Ozerine sinema sabiplerile 
defterdarlık arasında çıkan ihti-
~ftan bahsetmiş, sinemacılann 
•ıl&yete müracaat ettiklerini yaz
lllıttık. 
fikVaJi muaYİni Fazlı beyin re· 
J lerimizden birinde bu mese-
bJe dair beyanatı çıkmıştı. Bu 
'Yanattan Fazla beyin: 

11 

- Mükerreren yaptığımız 
h,\lausi ve umumi kontrollarda 
liıleınacılann, bir bileti müker· 
~r defa sattıklarım tesbit ettik,, 
ediği kaydediliyordu. 
Beyoğlunun birinci sınaf bü
~ ıinema sahipleri Fazlı beyin 

U a<szlerinden büyfik bir tees
llir duymUJlardır. 
. Bu meyanda bazı sinema sa· 

bipleri gazetemize telefonla mü
l'ltaat ederek sinemacıların Faz-
~-8. in bu sözlerini kendilerine 
'Qfı bir itham olarak telakki 
'ttiklerini ve böyle bir hareket
t~h kendilerini uzak gördükleri
Ilı söylemişler ve Fazla B. i vak'a 
~eh isim zikrederek sözlerini tas
ti c davet ettiklerini ilave et
llıiılcrdi r. 
t Dün bu hususta vali muavini 
•ılı B. ile görüştük bize 

~iki: 
-=:::::::: 

Vail Mua\•inl Fazlı l3. 

- "Bu meıele hakkında mü
teaddit kimselerin vaki olan ih
barlan kanaat husulüne sebep 
teşkil edecek kadar kuvvetlidir. 
fakat şimdiye kadar vuku bulan 
hadiseler hakkında kanunen 
bir şey yapmak imkanı olmad
ğmdan yalınız suiistimalin teker
rürüne mini olmak üzere icap 
eden t.edbiri aldık. 

Bu kararın tatbikinde ısrar 
~ ediyoruz. Sinf:macılann, isim tas

rih etmekliği istemelerine gelince: 
Buna kendimi mecbur görmüyo-
rum. 

Çok güz~I bir eser 
Birinci meyvacılık ve çiçekçilik 

sergisi dün ·açıldı 
Gazi ve ismet Pş.lar n1ükt\fatını 

madalyaları kimler kazandı ? 
ve 

d iatanbul .ziraat odası tarafm
t •n memleketimizde ilk defa 
tttip edilen tavukçuluk, meyva
tılık ve çiçekçilik sergisi dün :•t on ikide merasimle açıl-

•ıtır. 

~ Bu münasebetle serginin bu-
tıduğu Taksim bahçesinin önüne 

tc •ergi kısımlarına kadar uza
~tı yol bayraklarla süslenmiş 
t.cktriklerle tenvir edilmişti. Ser
tinin küşadı için evvela ziraat 

~a~ı namına müderris Salih 
kı B. güzel bir nutuk söyledi 

:e gelenlere teşekkilr etti. Buna 
:li Muhiddin B. kısa bir kaç 
k ttıle ile cevap vererek memle
o~t ~çin çiçekçiliğin çok mühim 
h·dugunu, tavukçuluğun ise mü
~~ bir servet temin edebilece-

lh söyledi ve: 

- Timdi içeride göreceğimiz 
~rler. muhterem İstanbul hal
ttılttın hiç bir yerden teşvik gör-

t tkıizin kendi ruhunun bediiya• . -.· ııraate, ve tavukculuğa olan 
._ 'Yil ve sevkile yetiştirdiği kıy
t~ıli hazinelerdir. Bize bunları 
ttJ terrnek ve bir araya topla
oJ!' fırsatını verdiği için ziraat 
t~•ına ve muhterem azalarına 
d k~ktır ederim,, diyerek kapı· 
1~ kurdeleyi kesti. içeri iİrildi. 

t-., . hçenin alafırangn kısmında 
._ tim edilen sergi sebze ve 
~'•cılık, çiçekçilik, tavukçu
~ •e mevadı fenniye olmak 
bi re ayrı ayrı dört kısma, on 
İta t köteye aynlmış ve her kısım 
d~ b~r.zevkle süslenmişti. Kapı
)ıla, liri.nce kırmızı beyaz papat
q la lflenen Türk bayrağı na
Çtk dikkati c~lb~diyor her çi
)\ıt htr fidan batka bir hususi-

löateriyordu. 

Çiçek ve fidancılık kısmına 
lstanbul belediyeside iştirak et
miş bahçeler müdürlüğünde ye
tiştirdiği nadir fidan ve çiçekleri 

ı yollamıştı. Bu meyanda lstanbul 
ismi verilen küçük ve zarif bir 
çiçek, üzerinde çok takdir top
layordu. 

Tavukçuluk kısmmda her nevi 
tavuk, horuz, piliç, ördek, kanar
ya, tavus, gövercin ve cins cins 
kuşlar, çoban köpekleri, maymun, 
taYşan bulunuyor, bazen bunla
rın hep birden haykmşmaları 
Taksim bahçesine şimdiye kadar 
görmedij'i bir hususiyet veriyor
du. 

Meyva ve sebze dairelerile 
fenni aletler kısmında ise nadir 
yetişen büyüklükte enginar ve 
baklalar, armutlar, çok basit 
ve Avrupadaki emsaline faik 
olan yerli kuluçka makineleri, 
kimyevi gübreler takdiri celbe
diyordu. 

Bütün bu kısımların ayrı ayrı 
gezilmesinden sonra birinci ve 
ikincileri tayin için jori heyeti 
tarafında tedkikat yapıldı ve 
tetkiki hitam bulan sebze, çiçek 
ve meyvacılık kısmının mükafat 
ile dereceleri bizzat vali Muhid
din B. tarafından sahiplerine 
verildi. 

Tavukçuluk ve fenei aletler-
deki mükafatlar da akşam üzeri 
herkes ayrı ayrı bildirildi. 

MUkAftalar 
Sergide teşhir edilen masfılat 

ve hayvan sahiplerine dağıtılacak 
ikramiye miktarı 1525 lira idi. 

Bunun 500 lirası meyva ve 
sebzecilere tahsis edilmek kaydile 
Gazi Hz. tarafından gönderilen 
(Gazi mükafatı) idi. 

355 liraıı da çiçekcilik kısmına 

Bu işe sizde şaşın 

Burası ha pi sa ne mi, 
darpane mi ? 

Hapisanede bir sahtekAr
lık olmuş.- Bu cümleyi yan· 
lış yazılmış zannedeceksiniz. 
diyecek iniz ki bunun nslf-: hi 
ri ahtckfırlık yaptığından 
dolayı hapisaneye girmi ola
cak! 

Hayır, hapisanede bir sah
te para basan grup \'armış, 
bunlar hir hayli sahte para 
basmışlar. on bin liralık ka
darını da Zonguldağa gön
dermişler. Peri hikayesine 
benziyen hu hadise cidd

0

en hı· 
haftır. 

Hapisanede olmıyan insa
nın bile bu cürüm aletlerini 
kendi e\'İnde saklıyarak iş 
yapabilmesi epey müşküldür. 
Halbuki hapi anede giren çı
kan muayene edilir, dişandan 
yiiz dirhem ekmek getiril e 
muayene olunur. iğne gel!=e 
acaba içinde bir şey var mı 
diye inceden inceye tetkik e
dilir. 

Böyle sahtekblık yapıla
cak aletler nasıl hapisanc 
höcrelerinde yer bulabilir? 

Eğer hnpisanede böyle 
sahte para basabilecek hir 
darphane mevcut olduğuna 
~öre bu hapi aneyi idare e
denlerin \'nzifelcrinc n~ dere
re merbut olduklarına siz de 
aşın .. 

Biz de şaşalım ! 

mahsus olmak üzere ismet paşa 
Hz. tarafından yollanmış, iktısat 
vekaleti de tavukçuluk için 200 
lira göndermişti. 

Mütebakı 525 lira da Ticaret 
odaları, Milli tasarruf cemiyeti, 
belediye gibi müesseseler tarafın
dan verilmişti. 

Gazi ve l•met Pa9alar mUklfalt 
Jüri heyeti tarafından titiz bir 

itina ile yapılan tetkik ve tas
nifte Gazi mükafatının yetiştir
diği karpuzu çok takdir edilen 
Mazhar ve büyük armutları be
ğenilen Petraki Efendilerle tur· 
fanda ve bilyilk, enginar, kabak, 
baklaları nazarıdikkati celbeden 
Saffet, Hazim ve Şecaat Bey· 
ler arasında taksime karar ve
rildi. 

200 liralık ismet Pş. mükafa
hnın da mahirane çiçek yetişti
ren Şükrü, Lütfi Arif, Petiraki 
Efendilere verilmesi kabul edildi. 
lktısat veklletl ve muhtelif 

mUklfatlar 
Iktısat vekaleti gönderdiği 200 

liralık mükafatı iyi cins tavukla
ra tahsis etmişti. Sergide bilhas
sa bu kısım üzerinde çok hay
van bulunduğundan derecelerin 
tefriki hayli uı.un sürdü ve ne
ticede bu paranın, iktasat veka
letinin memleketimizde cinsinin 
tamimine çalıştığı Legorn ve 
Rodizlant nevilerile iyi piliç ve 
Tavşan, Hint horozu yetiştirdik
leri anlaşılan Sadi, Fuat, Nu
rettin, Ratıp Tahir, Anyadis, 
Fevzi, Suat, Servet ve posta gü
vercinleri çok beğenilen Binöaşı 
T alit Beylere verilmesi kabul 
edildi. 

Madalya alanlar 
Bundan sonra bütün kısımlar

da gümüş ve bronz madalya 
dereceleri aynldı ve şu suretle 
tevziat yapıldı: 

Fidancılıktan: Vasi!, Jira, Kuh 
Ef. lere gümüş madalya. 

Satışta çiçek yetiştirmekte: İs
tanbul belediyesi, Te Sabuncaki 
Ef., Taksim bahçesi gümfiş ma
dalya. 

Nadir ne hatlar: İstanbul bele
deyksi broneı madalya, Sabun
caki , Tiriko Ef. ler nikel ma-

San'at aleminde ™' 

Lejlyon don6r nişaın 
alan ınuharrir 

Geçen sene l.stanbuta gelmiş ve bu 
rada bir müddet kalmış olan 1''ranstz 
muharrirlerinden Mösyö "Albert Fla· 
rncnt., a lejiyon donör nışanr verildi
ğini haber vermiştik. 

l\Jösyö "Albert Flament,, lstanbul
dan döndükten sonra, Fransnda, mem 
Jeketimiz hakkında rok dostane n 
san'atkarane 
tir. 

makaleler 

Üç lflAs 

ne~retmi~· 

Birinci ve ikinci lflls memur· 
lukları, iflls muamelesine 

başladı 

lstanbulda kapalıçarşıda Rub· 
ya hananda kurk tücca!ı Dimitri 

oğlu F o ki yon Efendinin Usküdarda 
tramvay caddesinde tahin helvası 
fabrikası aahibi Mehmet Emin 
Efendinin, Kumkapıda Balıpaşa 
caddesinde bakal madam Polek
senanın iflaslarına karar veril-

. miştir. iflas muameleleri, lstan
bul birinci ve ikinci iflas me· 
murluklannda cereyan et
mektedir. 

Darülfünunda: 
TUrklyat enstitUsU 

nakledllmiyor 
DünkU Son Posta gazetesinde 

Türkiyat enstitlisilnun Ankaraya 
nakledileceğine dair bir telgraf 
haberi vardı. Diln bu hususta 
tahkikat yaptık ve bu haberin 
doğru olmadığını öğrendik. 
1111 mı ı ftftt,..mtttnım•W11UDU1mt111ıtıt11t11ua1U1um nıu• uuuıınımtt9t 

dalya. 
Bahçıvanlık planları : Lütfi 

Arif B. gümUş madalya, İngiliz 

sefareti bahçe mUdUrü Aşil Ef ., 
Cemal Ömer B. bronz madalya. 

Kesilmiş çiçek: İstanbul bele
diyesi, Konya valii sabıkı Hay-
dar B., Matmazel Fifi bronz ma
dalya. 

Zirai neşriyat, kimyevi gübre-
ler, alitı fenniye kısmında: Ka
zancıyan Efendi, çifçi kiitüpanesi 
sahibi Akif B. müderris Salih 
Zeki, Cafer Fahri, tavuk mec
muası sahibi Ratip Tahir, Şefik 
Beyler gümüş madalya. 

Hayvanat ve tavukçuluk: Su
nullah B. Hint tavuğu ve Legar 
cins tavuk yetiştiren Ratip Ta
hir ve Nureddin Suat Beyler 
gümüş madalya, orpington cins 
tavuk yetittiren Ismail B. gümüş 
madalya. 

Yerli kuluçka makinesi imali
na muvaffak olan Kocarnusta
paşada Adil B. gümüş madalya. 
DUn 10 bin kişi sergiyi gezdi 

Sergi dün çok rağbet görmüş 
ve akşama kadar 1 O bin kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir. Zi-
yaretçilerden yalnız 1 O kuruş 
dubuliye alınmaktadır. Her kı-
sımda satış serbest olduğundan 1 

dün bilhassa tavuklar çok müş
teri bulmuş, bir Hint horozu 70 
liraya satılmıthr. 

Sergi yarm akşama kadar 
açık duracak ve yarın saat 18 
de kapanacaktır. 

r 
Günün 
Muhtırası 

Takvlm-Cumarte(i 23 Marıs 5 inci 

ay 1931, cenenın ~ünleri geçen 143, 
kalan günle!"! 222, 5 Muharrem 1350. Ko
kolya fıranası. 

GUneş-Doğuşu 4.3G; Batışı. 19,27 

Namaz vakitleri- Jbah 2,45. 

Ôğle· 12.11; ıkindı ı6.ö9:""Akşam 19.26 
Yat~ı· 21,20: im k 2 27 

• 
Hava- Dunlu hararet ııızamf) 39 

(asgari) 18 derece. Bugun ruıgAr müte
hnv\·il hımı hafif bulutlu. 

'* Bugün 
ffUis muameleler!=..!'apalı çar

.ıdn Hub\a hanında kürk tOccarı Olmitri 
oğlu 1 Ok\ On Er. nin mAs muamelesi, 
[ 1 tanbul ikinci iflAs memurluğunda, saat 
13,30 dal 

Gelenler • Gidenler - lngiliz 
kadın gazctecilerın<' n Madam Haty ile 
Mısır prenseslerinden Zübc,·de H. şeh-
rimize gelmişlerdir. · 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pl:\klan neşri;an 19,30 dan 
20,80 kadar Darfütaliml musiki heyeti 
20,30 dan 21 ,30 a kadar Radyo orkes
tra ı 21,30 da Anadolu Ajansı haberler! 
'e müteakiben 22,30 a kadar Darüttaliml 
musiki heyeti. 

Viyana, Peşte, Moskova, BUkre! 
Saat 19: 
Btiı eş · ( ı 6 kilo\ at 394 tulu me,·ç ) 

istihbarat, ,biçano orkestre 
Mosko\ıı. ( 100 kilovat 1304,5 tulü 

mcvç) 
Roma· ( 75 kilovat 441,2 tulü mevç) 

konser Beaıris 'e Benedetto (Bcrliyoz) 
Viyana: ( 20 kılovat 517 tulü mevç) 

konser 
Saat: 20 
Blikreş; Ünh·ersltc Rııdyo 
Peşte: Baritokun Rapsodi, Glikanın 

Acem hava ı, Puçinlnin Toska 
MoskO\a: 
Roma· Liç. Katalani. K'lkolııi. Vangous, 

Şuberin paçalan 
Viyana: Musikinin teknik muzesi 
Saat: 21 
Bllkreş: Gramofon 
Peşte: Donatın sokakta hırsızlar Mu

kamyinin K:ıvalyern Hüstikana, Lenka· 
\'allonun Palyaço 

Mosko\:ı: 
Roma: Radyo Jurnal 
Vivana· 1 Javadisler 
Saat: 22 
Bükreş: Kröyçer, Kuatüonı 
Peşte: Simi Kurina Çigan konseri 
Meskova: Konser 
Roma· Puçlnlnin Turando 
Viyana: Seda}l beşer hak.landa konft· 

rans. Konser Les Aşerin asan: Uvcrt\lr, 
Küçi.ık bud\ ar, elde ~abılca 

Saat: 23 
Bükreş: Covi Morls cazı 
Peşte: Konsere devam 
MoskO\'a: Almanca \"C Ftanstzca mu

sahabe 
Roma: De,·am 
Virana: l\1a\'İ 'fnna kenannda, araba· 

ya kurulurken, Popori genç kızlar ne 
duşünü, Ölen a:ıker, 011,·a, Harbtrina, 
\'i) ana ormanında. 

Vakıt:Abone 48rllan: 
3h 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
nııricte - 800 J 4SO 2700 ,. 

illin şartlarımız: 

Satırı 
Snnıimİ 

Resmt 
!O l\ş. 
20 ~ 

KUçUk illin tfartlarımız: 

2 ;:ı 4 
30 50 65 75 

1-10 Defalık 
ıoo Kuruş 

A - \bonclerimızln her üç ııylı· 
~ için bir defa mcccanendir. 

H - 4 :ıtırı geçen ilfmL1nn fazla, 
•atırı için 5 kuruş znmmolunur 

Yeni harp gemile
rimiz 

italyada yaptırılan Kocatepe 
ve Adatepe rnuhriplerimizin ya-
kında şehrimize geleceği anla
şılmaktadır. Yeni gemilerimiz 
Çanakkale boğazında donanma
mız tarafından karıılanacaklardır. 
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1 Polis Haberleri 1 
1 = =.'_j_ :_ '- Mugla belediye ışleri Diplomasız doktor . . _ Muğlanın yeni belediye mec-

tevkif edildi Dıyarı bekırde hır lisi ilk içtimamı iki gün evveı 
banka açıldı y~~mıştar. B~ .içtimada~ b~tçe 

30 senedenberi 

Kızına "artık kendini öldUr,, muzakere edılmış ve Mugla nın 
diye telgraf k · ! Diyarbekir muhabirimizden: -

çe mış hayati meselelerinden olan su 

Vala ı~urettin, (yahut Nureddin, 
yazayım, belki de dostum ismini hnş· 

muharriri gibi çifte "d,, lI yazı lmasını 

ister) bundan bir miiddet evvel yaz. 
clığı bir makalede aruzu. aruzun ahen 
gini metetmişti. Son günlerde ayni mu 
harrir edebiyat hocalarına ,·erd iğ· i bir 
derle, kısmen, bu fikirlerini geri al
dı. Amma, tesirini izale edemedi. 

• • d b" k fik Müfettişi umumilik sahasında İbrahim 
ızmır en ıra şam re · imize 1" B · meselesı· de go··ru··şu""lmu··ş ve su-Ta ı eyin bir teşvikiJe mühim iktısa-

gelen bir telgraf çok garip bir di hareketler baş göstermiştir. Bu cüm ların fenni bir surette şehre ge-
macerayi nakletmektedir. Aynen leden olmak üzere Diyarbekirde y~t- tirilmesi için kat'i kararlar ahn
yazıyoruz: miş bin lira sermaye ile teşkil edilen mıştır. yeniden su getirmek için 

İzmir, - Mahmutşevketpaşa banka artık filiyata geçmek üzeredir. 80-100 bin liraya ihtiyaç hasıl 
vapuru doktoru Rifat B. dip· Vali Faiz Beyin riyasetinde belediye d 

dairesinde toplanan müessisler banka olduğun an bu para itibar ve 
lomasız doktorluk yaphg-ı ıçm 'kt t d - d · t"k 

O gün bugündür, Akşam refikimi
zin çocuk sayıfasında buram buram 
aruzlu manzumeler, bazı mısrala rda 
vezin, bazı beyitle rde kafiye hak ve
re! 

ınn yerini çalışma şeklini ve serma- ı ısa san ıgm an ıs ı raz ve 
tevkif edildi. Bu adamın müthiş yesinin arttırılmasını müzakere ve he diğer suretlerle temin edilecek-
bir aile sım varmış. Bana dedi yeti idare azalarmı mürakibini inti- tir. Meclis azamit asarrufa riayet 
ki: hap etmişlerdir. Heyeti idare azalrkla etmiştir. 

"Ben 20 sene evvel evlendim. rına Diyarbekrli Serdarzade Mustafa, Yeni elektrik fabrikasma ait 
Avukat Hasip, Hacı Muharrem, Pirinç 

iki sene sonra bir kızım oldu; çizade Tahir, ve mürakipliğine de iş 

Hatta, geçenlerde Sadri Etem, ilik 
met Ferid una: 

ismi Mualla idi. bankası müdürü Bedri Beyler intihap 
Benim Fitnat namında bir kız edilmişlerdir. Banka şamdilik şirket 

kardeşim vardır. Çocuğum altı halinde çalışacak ve Diyarbekirde be-
lediyenin mah olan buz ve elektrik fab yaşana geldiği zaman lstanbulda 

bir ecnebi kadmile sevişmiştik. 
Ailemi terkederek bu kadının 
arkasından Parise gittim. 

Nihayet dört sene evvel Tür-
kiyeye geldim. Karım ölmüştü. 
Kızım on beş yaşına gelmiş ve 

hayli güzelleşmişti-. Fakat kız 
kardeşim Fitnat H. benim kaç
mamı affetmedi. 

Bana kin besJiyerek kııımı 
göstermemiye ahdetti. Ben kızı
mın yolunu aylarca bekledim. 
Nihayet bir gün kendimi tanıttım. 

Kızıma istikbal hazırlamam lazım
dı. Onun için çalışmıya karar ver-

dim. Fakat Fransa darülfünunun
dan aldığım diploma kaybolmuş
tu. Yenisini vermediler. Ben de 

lstanbulda birine elli lira vererek 
bir diploma elde ettim. Sonra 
Gönene giderek doktorluk yap
mıya başladım. 

Fakat hemşirem Fitnat sahte 
'- ;ş gördüğümü po~ise haber ver-

i. Neticede 3 seneye mahkum 
J.dum. Hapisanede bir ay yattım. 

Fakat vereme tutuldum. Bu-

rikalannı satın alarak işletecektir. 
Tüccar ve balk bu bankanın açım-ta. 
smdan çok memnundurlar öğrendiği
me göre bu bankanın bir eşi de Van 
vilayetinde teessüs etmiştir. Elazizde 
teşekkül eden banka da geçen sene fa
aJiyete başlamış ve iJk senesi çok iyi 
bir bilanço ile kapanmıştır. Elaziz 
bankasile beraber şark vilayatı dahi· 
linde üç banka teşekkül etmiş bulunu 
yor. 

Diyarbekirde iki sene evvel ihti
yacın temini için müracaat edilecek 
bir yer ytacak bir otel ve saire bul un· 
mazdr, Diyaı·bekir şimdi medeni haya 
ta alışmış her ferdin yüzüne gülen bir 
şehirdir. İki sene zarfındaki terakki
nin amil ve saikini araştmnağa lüı;um 
yoktur. Çünkü memleketin ve bütün 
şarkın içtimai, sıhhi, ve irfan hayatile 
çok yakından alakadar hemen her yer 
de görebilirsiniz ki bu da kuvvetli 
zeka, kudretli bir idarenin şark vi1a· 
yetlerimizde kat'i olarak takarrür et
tirdiği asayişin mahsulüdür. Diyarbe-
kirin şimal cihetindeki surlar ksmen 
sabık vali Nizami Bey tarafından yık 
tınldıktan sonra şehir geniş ve temiz 

ufuklara kanat açmış bir kartal gbii 
genişliğe, ziyaya ve temizliğe doğru 

yayılmağa başladı. hayatı içtimaiye 
yükseldi asri ve çok geniş bir caddenin 

nun için geriye kalan ceza müd- iki tarafındaki mükemmel ve zarif bi· 
detini affettiler. nalar, parklar, sinemalar, ve bunların 

içersinde ve arasında hakikaten temiz 
istanbula gittim. Kmma 

f!mdan geçenleri anlattım. 
teessir oldu. 

ha- ve güzide bir halk görülüyor. 
Mü-

Fitnatın yaptıkların~an intihar 
etmiye karar verdiğini söyledi. 
Kızıma dedim ki: 

"- Ben son bir tecrübeye 
tf rişeceğim muvaffak olursam 

mes'ut oluruz, muvaffak olmaz
sam sen intihar et. Diye telgraf 
çekerim.,, Dedim. 

Ve Mahmut Şevket Paşa 
vapurunda Rifat müstear ismi 
alhnda doktorluğa başladım • 
Fakat Fitnat bunu da za
bıtaya haber verdi, beni ya
kaladılar. Yakalanır yakalanmaz 
da kızf m Mu allaya mektup ya-

zarak artık mahvolduğumu, inti

har etmesini bildirdim. 

Şimdi müsterih olarak hapi
sancye gidiyorum. Gazetenize 

yazın kimin Fitnat gibi kinli 
kardeşi varsa onunla alakasını 

• 
kessin. Çünkü o adam felakete 
sürüklenir.,, 

Menemen haberleri 
Menemen mulıllhirimi:den: Kaza

mızda doktor AJi Riza Beyin maiye
tinde müteşekkil sıtma komisyonu faa 
liyeti sayesinde diğer senelere nispe
ten müstevli bir şekilde bulunan sıt

ma hemen hemen yok gibidir. Mücade 
le faaJiyetinden olarak kasaba dahilin
de evlerden akan pis sular kör kuyu
lara akıtılmakta ve bu suretle su bi-
rikintiJerine mani olunmaktadır. 

Kaza dahilinde bulunan birkaç bü 
yük bataklığın kurutulmasına başlan
mıştır. O bataklıklara mücavir bulu
nan köyler halkının iştirakile başla

rında mücadele memurlarından Kemal 
ve SüJeyman Beyler olduğu halde hünı 
malı bir faaliyet sarfedilmektedir. Bu 
meyanda Buruncuk köyü altmdaki ba 
taklığrn kurutma ameliyesine geçen 
cuma günü birkaç köy halkının işti-

rakile beş yüz kişilik muazzam bir ka
file halinde büyük bataklığın kurutul 
masına başlanmıştır. 

Birkaç güne kadar bu ameliye hi
tam bulacaktır. Müca<iele heyeti, fa
aliyetinden gerek köyler halkı ve ge
rek Menemen kazası çok istifade etmi:, 
tir. 

*Mürteci hadyutların Kubilayın ka 
fasını diktikleri bayrak maarif veka-

projeler Avrupadan gelmiştir tas
dik edilmek üzere bugünlerde 
vekalete gönderilecektir. 

Suzan hanımın kocası talak 
davası açtı 

izmirden geJen haberlere göre 
Hafize Suzan hamının Fasta bu-
lunan kocası M. Gideo, gelen 
haberlere göre Hafize han•mm 
aleyhinde talak davası açmıştır. 

Suzan H. meseleden haberdar 
olmadığım söylemektedir. 

lzmirde sıcaklar 
Gelen haberlere göre izmirde 

de şiddetli sıcaklar hüküm sür
mektedir. Vilayet daktilolarından 
Mukaddes H. evvelki gün bayıl
mış ve dört saat sonra kendisine 
gelebilmiştir. 

Bir sabıkalı oldUrUldU 

lzmirde bir hadise olmuş 

ve sabıkalılardan Rıza isminde 
birisi dandilli Hüseyini bir kah
vede otururken bıçakla yat ala
mış ve Hüseyin hastaneye gö
türülürken ölmüştür. 

Daktilo --
Hanımlara 

- Dostum, diyordu. bu ne ,·e1.iıı 

ve kafiye yanlışlarr, 1.ıcn bile farkedi
yorum, var kıyas et! 

Aruz 
Merhum Ali EınNi Efendi he ı~ı clef 

tcrdar, hı>m <le müth iş bir t ,ı.ı-1~1 mc
raklısr idi. Ye kendi kendine: 

- für defterd:ı rm tanh nıer;ıklısı 

olmasına ne lüzum var? Diye hazan 
düşünürdü. 

Son, günlerde tarihi vesikaları n, 

okkası birer kuruştan satılarak ~00 

balyanın Bulgaristana sevkedildiğini 

öğrenince: 

- Ha, dedim deftardarların tarih 
meraklısı olması fena değilmiş! 

Fakat, bu iş yeni değilmiş, bir dos 
tum, bundan bir ay kadar evvel Sir
keciden eski kağıtlarla yüklü geçen bir 
arabanın sahibine sormuş: 

- Bunları nereye götürüyorsunuz'! 
Arabacı: 

- Sirkeciye, demiş, oradan Bnlga
ristana gönderilir. Ben otuz seneden 
beri böyle kağıtlar taşırım. 

Demek biz bu karlı işi! Otuz sene. 
denberi yapıyoruz. Öyleyse ört ki ö
lem I 
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izmit vilayetinde 
ma:arif 

AdapazaJ·t hususi muna·rıirimizden 

I{ocaelinin yeni maarif müdürü 
Faile Doğan Bey Kocaeli maarif çili-

l. - 1931 senesi daktilo ğinin inkişafı için esaslr tedbirler al-
şampiyonluğu müsa- f · · f B 
bakası haziran iptıda- mış ve derhal ilıyata geçmış tr. u 
sında Ali Ticaret mek meyanda sayılacak faaliyetlerden biri 
tebinde yapılacaktır. si tedrisatın, ilcaz · ve irşadın daha 

2. - Kayıt 31 mayısta niha kuvvetli gitmesi için her kazaya ay-
yet bulacaktır. rı ayrı, birer müfettiş temin etmiş-

3. - iştirak etmek istiyen-
ler her gün idarehane tir. k 
mize müracaat edebi- Burada 3000 den fada okuma ça.-
Iirler. ğmı idrak etmiş bulunan çocuklarm 

4. - Müsabakada kendi is 1600 kişi mekteplere devam etmekte ve 
tedikleri makine ile ya 1400 de mektepsiz bir halde bulunmak 
zacaklardır. tadır. Yeni maarif müdürü geJecek 

5. - iştirak edip en iyi de- ders senesinde 1400 çocuğun ela mektc 
rece kazanacak hanım 
}ara ya bir makine ve plere devamını temin etmek üezere 
ya kıymetli bir hediye şimdiden buradaki 8 ilk mektepte ter 
verecegız. Bundan tibat almıştır. 
başka iş sahibi değil- Bunlardan başka ayni sınıfta ayni 
lerse kendilerine iş te d 
min edeceğiz. yaşta bulunan çocuklar arasın a, ge-

6. _ Derece kazanan ha- rek viladi, gerek ırsı, gerekse arızi 
nımlara hem iş bul- sebeplerle beden, ruh, zeka, tabiat iti-
mıya çalışacak hem barile geri kalan anormal çocuklara 
de Ali Ticaret mekte- mahsus muavin mektep küşadı düşii· 
bi Jurı heyetinin 
tasdik edeceği ehliyet nülmektedir. 
ve tavsiye kağıdı vel'e- Hatta şimdiden muallimlerin anor-
ceğiz. mallıklarını müşahede ettiklel'i çacukla 

7 - Müsabakamıza işti - nn tefrikine başlanmıştır. Son zaman 
rak etmek için bize iki larda maarif müdüriyetinden gelen 
vesika fotografr getir- ve çok cazip mevzuJarr teşkil eden 
rnek ve ya göndermek 
lazımdır. tş ve ehliyet sınrf sergileri, muhtelif sınıflarda müş 
kağıdı istemiyenler is terek tedris tarzları, mektep müzeleri 
terlerse fotoğraf gön- randıman nasıl teı:;pit edilir, gibi 
dermezler. mevzular iizeJ'inde her hafta muall im 

8. - Bütün işsiz daktilo ha ler arasında mesleki münakaşalar cere 
nımlar rnüsabakaını-
zın neticesini, kendile yan etmektedir . 
rine memnuniyetle Bütün bunlarla beraber yine hu 
iş vermek için yüzler- sene ilk tedrisat müfettişliği tarafm-
ce ticaret müessesesi- dan idare edilen nümune tatbikat ders 
nin beklediğini unut- leri şayanı dikkat derecede bir fay. Bahrisefit Felemenk 

Bankası mamahdırlar. da ve faaliyet rnenbaı olmuıştur. He-
letinin talebi üzel"ine Ankara inkılap 9. - Matbaamızza gelme- men bu""tu··n kaza muallimleri muhtelif 

· · k ı k ü ·· d ·1 i den kaydedilmek isti-
.Mez1dlr bankanın hissedarlar heye- miızesıne onu ma zere gon erı rn ş yenler bizden mat~m mevzular üzerinde birer niimune dersi 

Jf wmmı.fyesi 20 mayıs 1931 tarihinde tir. kayıt kağıtlarını iste- s vermişleı·dir. Bu hususta muaallim-
~terdamda in'ikat etti. 1930 muame .. "' Zirai kredi ~o~peratifi bu sene tebilirler. }erimizin gösterdikl~ri muvaffakıyet 
lat senesine müteallik raporda Amsteı· zurraımıza pek buyuk yardımlarda bu- zikre şayandır. 
Clam merkezi ile İstanbul şubesinin lunmuştur. Zürraın bütün ihtiyaçları- Devlet şurasınca tetkik edildikten 
memnuniyetbahş bir surette çalıştıkla- nı temine çalışmaktadır. Menemenin miştir. Cenaze birçok ehibbasının omuz sonra yeniden intihaba lüzum görü
n ve mezkQr sene zarfında elde edilen bütün zürraını Menemen sinesine al· 1 d "'f . ask . k len belediye hey'etinin intihabına baş 

arın a ve mu rezeı enye ve me . 
607,945,68 j:olanda Florinlik safi kar mıştır. . . . . . • . lanmıştır. Fırkaca haznlanan namzet 
·· · d .. d b t t .. .. * b 1 d" .. Ak'f B teplılerın ıştırakıle fevkalade merasım . . A h il 1 t uzerın en yuz e eş eme tu tevzıı Menemen e e ıve reısı ·ı ey ler hstesı umumı ma a ere ası mış ır. 
ve hususi ihtiyat !\kçesine 300,000 - henüz genç denecek· bir yaşta iken ile medfeni ebedisine göz yaşları ara- Yeni belediye bütçemizde bu sene bü-
Florin tahsisi tahtı karara alındığı !>il sektei kalpten vefat etmiştir. UfuJü bü sında nakledilmiştir. tün su ve elektirik ihtiyacının baştan 
dlıtil.nıiştiı:' tün Menemenlileri teessürlere garket- Akif Beyin vefatı Menemen için başa temini için tahsisat vardır. 

Ziya VEHB/ 

Sirk sahibindeki btl 
cür'ete diyecek yo1' 

Taksimdeki Ben Amar ~P; 
bazhanesi sahiplerinden :., 
Amar Ahmet Türklüğü tah 1 

·· ·· · ı l 1 t bkikata curmu ı e ya ca anmış, a t 
başlanmışt.r. Ben Amar AhıJle 
ifadesi alındıktan sonra kefalete 
raptedilerek serbest bırakJlı:JlıŞ' 
tır. 

Yamah Fatmayı vurdular ki 
SüJeymaniye camii arkasıods 

Dökmeciler sokağında oturaO 
yamalı Fatma ismindeki kadı~· 
dostu esir oğlu hamal HüseY1

: 

tarafından bıçakla karıundll 
· baS' yaralanmıştır. Fatma Hasekı 

0 tanesine kaldırılmış, Hüseyin e 
ya I< alanmıştır. 

Az daha öldürecekt~ dt 
Bcşiktaşta odun iskelesın 

1 
ka hveci Tcıhir ile aşcı Meblfl~ 
arasında çıkan bir münazaa P. 

\İcesinde aşçı mebmet tabarıcl~ 
sını çekerek Tabiri öldürıJle~ 
istemiş isede tabanca ateş ' 

•er 
madığından etraftan yetişen:ır 
tarafından aşcı Mehmedin eh 
den tabancası alınmıştır. Zabıt' 
Mehmedi yakalıyarak adJiyeYe 
tesli nı etmiştir. 

Çocuk meselesinden kad" 
Galatada arapcamiinde defe' 

diken sokağında 14 numaralı e<J' 

de oturan l 8 yaşlarında Me~; 
nune hanımla ayni mahalle 
borsuk sokağında tulumbacı bafıl 
zevcesi Saadet H. çocuk n:ıes: 
lesinden kavğa etmişler ve JJ ~ 

ticede Memnune H. korkat~i 
hastalanmıştır. Memnune H. , 11

• 

aylık h~mile olduğundan tab~r 
kata başlanmıştar. 

Çiçe~ toplarken kavga 
Büyük Piyalede Kadınlar ç~[o l 

mesi civarında Hacı Bayrarooi 
Muharrem bahçesine çiçek tı 
lam ak maksadile R"iren Apl ~ 
rahman oğlu Osman ,arasıfl d' 
münazaa çıkmış ve bu sı.r'.~ 
Osman, bıçakla Muharrem• >

11 
zünden tehlikeli surette yarıı r 
mıştır. Muharrem Beyoğlu b~~ 
tanesine kaldırılmış, Osmaı:ı 
yakalanmıştır. 

Taşla yaralamış ~; 
Mithat isminde bir şoför, ·~ 

sımpaşada Bedreddin mahalle~ıl' 
de ayni Alibaba sokağında 0 ( 

ran Sabatay oğlu Nesimi, r;ıı 
şembe pazarından geçerken t~t~ 
yaralamıştır. Nesim bu yüı {~ ~ 
rahatsızlandığın zabıta şo 
Mithalı aramaktadır. 

Zorla eve girmek istentl! ,,,ı 
Aziz isminde birisi, meşrııt~~o· 

maha lesinde kodaman sol,ai~ ~ 
da 37 numara da oturan N~~t~ 
ye hanımın evine zorla gır o'' 
istemiş ve poiisler tarafıJJ 
yakalan mıştır. 

Bir kcdın yakaland~ bel 
KaydediJdjğioe göre t0Bıı!İ' 

mıııta k ada sık sık dolaşan 011 

me isminde şüpheli bir i<'a,ı 
Kartalda jandarma tarafı~~'~ 
yakalanmıştır. Eu kadın ha 
da tahk ikat yapılmaktadır. 

Çırağm marifeti . ,1 
Panğaltıda Halaskargaıı ;1,~ 

desinde 21 1 numaralı P8 (l 

Sotı iyi, çırağı istefo döğıtlnş 
yakalanmıştır. ıti b 
Hem döjm3k hem zab t 

hakaret ,, 10JS ~t 
Kalyoncuda eskici sok~ıı1~~ ~ 

45 No. lı evde oturan. M çsı ~ 
A!i, Sakız ağacı caddesıncl\10~~ ~ 
ct Haticenin yanında bıJ ,b-1 ~ 
Nimeii döğmüş ve vak'a ~ rııı1 ıi 
line giden zabıta men:ı_u; ~,i ~b 
da hakaret etmiştir. l"

8 ~jbl 
yakalanmış ve hakkında ta ~ 
ta başlanmıştır. ,.el•. l. 

Saat çalarken yakalS eıtil' ~t 
T B bSJJ ~ " ophanede oturan ur . b'ıı-

isminde. birisi, Taksim talı~11oe 1 
sinde Kazım Ef.nin ce ııt• 
saatini çalarken yakalanıJJlş 



Artık havalar tamamile ısındı 

1-1. Ef. güneş banyosunda 
nelere dikkat etmelisiniz? 
Gtıneşln hangi ışığından hayat ve şHa gelir, 

kaçtan kaça kadar güneşe çıkmalı ? 
Çocuklara ve kızlara gllneşin tesiri ••• 

Anketimize Gelen Cevaplar 

Biz bir şey almadık, 
bize verdiler ,, 

llerı-ın Namık H. anketimize gönderdiği 
cevapta bu llklrde bulunuyor 

Hint kadınları 
Milliyetperver zengin 

kadınlar nasıl 
stlslenlyorlar 

5 -VAKiT 23 MAYIS 1931 ---

KövLü kadınları i1 şat 

Köylü, kendisini candan 
sever! • 

sevenı 
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Hikaye 

' 

J\nut l l:ım•un'dan. 
ta. 

- 2 - !tirdi. Gördüm ki ~ski i kadar hiddet 

Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

erkek tipleri 
-

Şikagoda bir Galeride gosterilecek Mavimtırak \'C titriyen bir eylül aPi değildiniz. Pem·eıe.>i açtım, sarkt 
bnhı, gece ilerli)or, güneş cıkmağa baş ?>.1c.dim. pel.i. Heıke in ne~eli kaıde 
lıyor. Rüzgar kavaklardan .)8VnF>çn şı ıdım. B.ızen olur. Jn an kenidiııi Bir Aınerlkah kadın heykeltraş b u mak-

21 Mayıs 31 

1 lnıriliz llruı Kr. 
. T.I. muhhlll llnlır 

hant 
l.ireı 

fltfL';A 

flrıhm esiyor Bir pencere açılnor bir ndnm ka.> heder. Daha U.)annıadığınızı dü- ti ı ş t ti lkat ) a 
• · • ·· ı·d· sa a ça ı ıyor ve e ı: • pıyor bir şarkı mınldananık dışarı sarkı- ~uııme 1 .. 1 ~· • • 1 .. 

yor. Ceketsizdir, kainata bakı,>or; e· - Butun ~ehır daha U.) uyor. Lonclra gazeteleri Parbten ~u ıııa· tır. l\lis Ah•inanın bu muazzam gale· 

Is. Fran~ 
1 ('\ R 

ce, aadetten zehirlenmis çıplak bir EHt, dahu erken. Sıze biı· hı;>dİ· lümatı alı,> or: ı·i.> j ,·ücuda getirmek için ne karlnr 
enç deli gibi bakı,>or. Birdenbire dii- )e \ermek isterim. Bunu i:stermi iııiı.. Pariste un derece güzel bir Amt.'- çnlı tığını tnsav\'ur etmek mümkün. 

nUp kapıya bakıyor. J{npı vuruldu. Gümii tÜI-, boğulmaktan kurtnıdığım l'ikalt kadın vardır. l~i erkek tiplerini dül'. Amerikalı l\ti ·e iki arkada:.• yar 
"Giriniz,, diye b.ığırı)or. Bir adam gi- bir genç kızın hediye:;;idır. Yirmi "'iga tetkik etmektir. ]{endi i şimdi.)e kn- dıın ederek tn~lıırı ~ontmakln mc.,gul 
riyor. l'a alabilir. f ~tenıi) or mısınız. Artık dar yiizlcrce erkek tipi tetkik etıni-: lııı olmnktadırlar. ~an'atkar. muazzam 

Gelene: - Bonjur, diyor. sigara içmiyor unuz demek. Tekrar lunuyor. Bu kadın Amerikanın en me~ıe~el'İ tanı vaktinde ,>eti~tirmek i tedi· 
Bu, ihti.)arca bir adamdır. Hiddet- ba~lamalı .. Yarın sizi zi.>aret edip af hur heykelhrn larmddn fis Alvina ği için gece giindüz çalı ıyor. Onun hu 

ten sap sarıdır. Elinde bir lflmba t•ı- talep edebilir mi) im? Ilır !>eyler )ap- Hifmandır. l\endi i Ameriknda büyük mesaisi tam dört ay \C daha fazla 
tuyor; çünkü daha tamamile gündüz mak, k.endi~li affettirmek i terim.. J>ir öhret ahihidir ve şöhreti )a\·aş de,am edecektir. 
değil. Öfke inden dili tutularak kelı:e - f:~c.enız ha? rol~un. _ .)a\·aş Avrupaya yayılmaktadır. 1 Ta lar. 1\Ii in arkada !arı tarafm 
liyor: - Sızın de. Şlmdı yntııca~ım. Va- Onun vücuda getirmek istediği yeni rlan yontulduktan onra kendi i buıı-

- ize bir defa daha onıyorum; dediyorum. Hiç bir se clu)'mıyacak •· e er. çok şumullü ve çok mühim ola- ların üzerinde çalışnrnkta \"e on lanı 
mö_yö .l\löller, mö yö .Johan l\1öller. ~~z. Bundan ı;onrn da dikkat ede('C· caktır. Mis Alvinnnın tetkik etmedi· hayat ve san'nt \'et'mektedir. 
bu ynı>tığmız doğru mu? gım. ği erkek tipi kalmamış gibidir. Japon, .Mis Ah·ina Afriknyı dolnşmı w 

- Hayır, diyor .Johan. hakkınız ,·ar. Ad:tm ~ıf,tı. Johan kapı.>ı açarak !J:i Çin, Iran, Avu turnlya, Filipin, Hindıs orada aradığı tiıılerin tetkikini hitir-
Bir şey yazdım, o kadar cabuk geldi 'e cttı: tan, Afrika, Şimali \e Cenubi Ameri. mi tir. Paknt kendi 1 henüz <.'ava er
ki; ite )azdıklnnm: bu aksam ilham - E\et, gidi,>oıum. Artık rahat ız ka, bütün Auupa erkek tipleri onun keklerini tetkik etmediği için yakında 
geldi. Fakat artık bitirdim.• Pencereyi etnı<'m. Söylenıi~e unutmuştum. gözünden geçmi tir. Mi Ah ina bütun. Ca\'aya giderektir, 

açtım, şlrkı Ö\ !edim. . . ~ * * . . , bunlardan başka Mogalları, Enkalan, <.::am eyahati ikmal olunduktan 

J, .. ğü. d'" .. ı• t J h'ı. bu Gıtmedı. 1şlerı hltmemıştı. ~abah ger cüceleri ,.c air tipleri tetkik etmls- sonra ~ıra '"'ine gelecek \'e Mi~ Ah"in:t - >O l' unuz. ..aya ımna ( . ~ . . .. •. . - , :. · ~ ~ . . . 
kadn b • ld • · 't dı"m Anlaclı tı, ak~am oldu, ~arho~ gıbı butun glitı tir oraya da giderek tetkikatını tamik r agırı ıgını ı ı me . , .ı • •• • • • • 

h d el h .. ·arı ında dolaştı. Nıhayet mabeyıncının kapı ını Bütün bu tetkiklerin hedefi 193:J te edecektir 
nız mı, em e a a gece J • • r· • 
ynM ~a.Jdı. Mntmnzel \ık tor) a orada mı .. ikngoda bir erkek galeri i açmaktır. Snn'ntkfınn bu yorulmak bilmeı 

ıdı" G J "d b'"tU • 1 • . t" • d'd h l k 1 Johan ma a~ının ü tündeki k;ı~ıtla · •. a erı e u n msan ar ıçın gayre ı şım ı en ayret e ar ı an-

l lorln 
Kuron 
• llınt 
l'eıetıo 

f\1ark 
7.lotl 
l'enır 

2n 1.ev Kuru• 
ı l'ürlr llra~ı Dinar 

Çenoneç i\uru 

Nukut 

ı lsıerlin (tn~llbı 
ı Dolar (Amerika) 

lO Frıınk [l'rınsız 

20 Llm [ lıalyı 
O Frıınlı: llelçlkıı 1 
O !>rahmi { \"unın 1 

iO Frank [ lsvlçrcl 
20 Le\·a Bulgar J 

ı Florin {f'clenıenlr1 
ı o 1\ oron [ Çc~oslovak) 
Şıhnl! Avusturya) 
l Petetı j lspınya] 
ı HaysmarklAlmanyıJ 
ı Zloti •Lehistan 

ı l'engö Macaristan 
20 LC)' [Romanya] 
>o l>tnır Yugoslov)al 
ı Çc\•oııeç Sevyet 

sıs 
3025 
@' 

12.f 
:ı ~s 
2015 
t-0,, 
2• 
11-P 
25 
75 

k t d \ r b. k ·· t Matmazel 'ıktorya rıkmı~tı. Hem de şimdiki bütün tipler bulunacak :maktadır n arı:. ır ı. e ır ço ) azı go"' el'e· . . ~ .. • 
k· şerısı olduğunu, ona yalnız bonjur., pOI 

r • • demiye geldiğini, memlekete bir haber Irakta tevkifler Efgan ordus llAh Altın Borsa ~ ~· 
- Bakınız, dıye haykı!dı. ha) atım göndermek istediğini anlattı. Güzel. Ull8 8 ~~:~:~~t harici 'lti j 160 

da bu kadar kolay )azdı~ımı bilmi)O· Sokağa döndü. Ona rast gelmek ii· Bağdattan ('l'aymf e) verilen mnlQ L:ihurdan TaymLe verilen ma1Umn:
1 
___________ .._~ 

J'Um. Şi~ :k gi!JI oldu. J~ır ~efa bir .~el midile önüne gelen tarafa yürümeğe mata göre Irakta baz~ mühim tevkif- ta göre Efgan ordu unu askeri silfıh
gr:ıf !elını takı~ eden hır Ş~m. ek g?ı·- başhıdı. Bütün gün böylece dola:. tı. ler yapılmıştır. Tevkıf olu.n~n~ar ara lnr1a techiz için ı:-;mnrlanan silfthlar 
mü tüm; rnllnhı lıir ate:-; çızgı deıııl<· \'e nihayet aksam olunca ona tiyatro- ında, Bağdat ve l\fu ul hırı tıyanla- muva alat etml~tir. Hunlar arn~ındn 
bilirdi. l tc bu gece F>anki Ö) lece içime nun önünde t; adüf etti. l'zaktnn rından birkaç kişi, iki 'l'ürk si) asU- on bin Fransız tüfeği miihim miktarda 
aktı. Ne. yapa) ı".1 ... rbe~in·i· öğren~n;i· mütebessim, iğilerek seliim Hl'di. \ ik ~ardır. 'l'öhmetl:ri henüz ap, açık an~a: miihimmat bulunu) oı~. Bunlar iki yüı 
zıınnederı.mki henı mazuı gorecek ınız. toQa ce\'ap verdi. Ynnınıı yaklaşmak ~ılıımamrştır. Fakat bu ze,atın lrc1k 
Ot h t d t d - · d ki kırk kamyonla Kabile nakledilecekler urup ıç ~.a. ır .. ı ~ ~e l•n :n.~mnga üzere idi ki. yalnız olmadığmı gördü. birliği ale~hın e ui kast yap'!'a .. a 
ha ladım. ızı du unu) or. ) eıımden Otto. maheyincinfn oğlu ona mülazım maznun oldukhın mnltlmdur. 1 e\·kıf dir. Bunlardan yüz kamyon Kfıbile ha 
kıpır~~~t)onlum. Bir a~~- g~ldi ki ar liniformasile refakat edi.>ordu. ler, l\tusulda ba~lıyan ?i~ siya i hu- reket etmi tir. 
bk du uncmeı oldu~: :og um ç·ıtlı- \ iktorya, kaçınmak i ter gibi, başı zur uzluklnrı takıp etmıştır. Huroda JJiğer taraftan Deyli telgraf gazete 
yncaldı. l\luhtemeJdır kı 0 aralı!, kail, iğik, ) üzii kızarmış. alelacele tiyatriyn frakın Ak,·am Cemiyetine iltihakı aley :sinin Pari. muhabiri şu mnlfimatı ver
mı • oturmu • tekrar lrnlkmı • oclndn girdi. Johan, kendi kendine belki içer hinde hir takım tahrikat ,·uku buluyor mektedir: 
dohıı.mış olayım. O kadar mc<>"uttunı ele görür, hir i aret eder ümidile hir du. Tev).;if olunan ze\'atın dördü kefa 
ki ı t ·ı t hlf d·ı · ı d' "l'ariste yakın bir zamanda mÜ· · . bilC't aldı. H' ti.> otra) a girdi. J~el' ini e ı e a ye e ı mı~ er ır. 

• c\,sit rek ndam declı tanı) oı H m.ıbcyinclnin de bütlin .,;en ---------...._~---- him bir davıı riiyet -edilecektir. Hano 
1: • ginlcr ı!İlıi. locası olduğunu biliyordu. kiyef namında bir Rus rnührndi i, Ama 

- Gere<=i hir ~ey def?~I. fakat hu ·:ı 1"ilh 11-.ıl-a \'iktory a locaya güzel e vap O BUL M l\ C A O nullah Han ile J.;fganistan üferasın 
a.tte pence~~,·i açıpta hagırmak affcdı· larile o•urmu etrafı. C) redirordu 1 2 J 4 5 6 7 R 9 1 O 11 dan Gulam Nebi Han aleyhinde dava 
Jır ŞC.) degıl. Fakat crözleri iti<: hir znmaıı onun tara _. l .. · 1 C U M A R T S · rı•ıı • açarak hunlardan (104000) ngiliz li - Evet, öyle, fakat ize anlattım. fına dönmedi. ı ıı ~ ı 

değil mi. Dinleyiniz. emsalsiz hir ge<c Perde kapanınca koridorda onun 2 U F A K iJ lii1 N U T U K 
yaşadım. Jlün hir şey oldu: 8okak'u çıkmaı:;ını heklecli. 3 M A R U L [iJ T [i] i iJ İ 

rası tazminat istemektedir. 

192S sene i nisan ayında Nehi Hnn 

Rus mühendi~i ile lngiltereden elli andetime ra tladını. h ! Dinleyiniı... · Geccrken lğildi. Yiktorya gözlerini 4 A K U R 1-=ı H A S B i 8 
Yıldızıma 'e a tdetime ~~~t ~eldim. kaldıraı. \ e a kın, ha ile elfımladı. 5 R lj] L [il K U R 191 A Ş • llin tüfek, elli milyon kurşun almak 
Anladınız mı ... Sonra hem optu. Ag:r.ı Otto: - Surndn u hulabilil'iz, diyerek! 6 ~ = H U '=' · liiil R · E için itilaf etmişti. Hunlar 400 bin ln-

k d k 'd' k' il . ~ • ,., ~ 1 ı•ı 1 o a ar ırmızı ı ı ı. em onu CH.)O biıfeyi işaret etti. Geçtiler. • 
rum; beni öptü, s.ırhoı; etti. Hiç dudak Johan urkalarmdan bnl\tı. nenk i7. 7 E N T A R ı rml K '.iJJ T • 
larınız lakırdı öy liycmiyecek derecede hir duman bakı lıtrıııı kaplıyor, kendi 8 S U (il S (iJ ~ K A Z M A 
titredi mi? konu amıyorclum, kalhim ini itip kakıştmın bu kalabalıkta rn- 9 i T i B A R fil Z [;] E r. 
bütün vücudümü sar:.ı,>ord.u. l~~·e .. k0o hntsız olu,> ordu. Yerinden kımıl<tan- I{ jJ U lj] i Ş i T M E K ı• 
şup uyudum, u nndel~ eııın u,.,tuııde mad:ın, mihanil,i Jıir hareketle ağa so t ) i K j (ij' .- E :ji] A [i1 ili -
uyudum. Ak~am olunca U) andım. Hu la "pardon,, diyordu. Dönerken tekrar 
hum saadetten allnnt)ol'du. Yazmuğ ı iğildi, ve: 
başladım ... ·c yazdım. l te, \'e hıtl'ilrnl _ Pardon, dedi, '.\1ntmazrl ... 
ide fikirlerle dolu idim. Gökler açılı- Viktorya taktim eder gibi onu Otto 

Dünkü bulmacanıızın hal
ledılmış şekli 

yor. ruhum icin bu sıcak bir ) az günü ) n gö tererek: 
gibi idi." Bir melek bana ~arnp veri· _ Johan, dedi, tanıdınız mı? l 
yordu, bu sarho edici şarabı ,>akut Otto iğildi, H Johana bakmak için 2 
bir kadehten içtim. ~a:ıtin kaç olduğu gözlerini kırpı tırdı. 3 
nu, lambaların ) andıi:ınr fark ettim _ Zanneder em ailenizden haber al· 4 
miı Bunları siz anlamaz ııuz. Her :ı:C· mak i th'or ... unuz. 'J'amamile hilmiyo S 
yi tekrar yasadım, evgilimle ~okağa ı·u mam~ıı. zannedersem iyiler. Çok 
döndüm. Onu gör~nler hl'ı> dönü) oı·ıar iyi ... izden ele cliını öylerim. 6 
dı... Parka girdık, J,rala ra t geldik. _ Trsekkiir ederim J\tatmazel, ya. 7 
evincimden yerleı e kadar iğildim, 'e ı,ında gidecek misiniz. ' 8 

kral sevgilimi göriince dönüp baktı, 0 - Hu günlrrde. galiba. Se1ı1mınızı 9 
kadar bUyük ''C güzeldi. Şehire g~l~n değirmenci) e götürürüm. Tabii. tabıi. 1 
c~. ~~tün mektep~~ler .. ona ~a.kmak ıçı·nı Baıjını iğ-di, gitti. 11 
donuyorlardı •• Çunk.u se;•g.ılı_m gençtır Johnn )erinde dona knlmı tı. 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

giliz lirru ına alınacaktı. Fakat para 

knrzen bulunacak ,.e yarnş ynvnş tedi 

ye edilecekti. Yalnız. ııarayı verecek 

bankerlerin hiri Efgan efidnin imza 

sı ile iktifa etmemiş ve daha fatla te· 

minat i temi~ tir. Bunun üzerine iki 

taraf ara ında ihtilfıf başlamıştır. Arn 

dnki ihtilflf devam etmiş n• Nndir •• a 

hın tahta gelme inden 

ha lledilememişt ir. 

sonra me ele 

Her şeye rağmen, fşfn sulhnn tecı 

\iye ine ~idilrni~. fakat ,ehi ilan tll"· 

tadan ka) lıoldu•ru için Hus mühendi i 
clnrn acmağa meclıur olmuştur ... 

Göz sigortası 
Holi\'uttnn verilen haberlere göre 

şinema )·ılrlıılarrndan l\laryon Devic: 
g-öılerini igorta etmiştir. Fakat hu ı 
sigorta !io0,000 Jng'iliz lirasıdır. tis 
l\laryonun ,gözleri her hangi lıir an· 
:r.aya uğradığı takdirde kendisine bu 

ve açık renk hır elhıse gıyınır. Kırın•ı Tiyotradan c ı ktı, gittı. 8ugünkü /;ulmacamız 
zı taşlı bir binanın önüne geldik. l<:e· ---;-
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para verilrcektir. 

. . . . .. "a aamza ue en eser er: • oldan sağa ve yukardan ıı..,ağı: K d d 
rı gırdık. l\lerdn·enlere kadar onu go onya idman yur un a 
türdüm. Ye diz çökmek istedim. J Demokrasi 1 - Futbolda 18tarıbul şampi11ımu J\oıwa idman vurdu tarafından ter 

zaman beni kucakladı. Ye öptii. Bu Kanaat kütiipanesi on günlerde (JO) , tip erlil~n e.şva pi~·anko<>.u, ahiren cehil 1 
d .. k ld D h d" k am 2 - Sa11 at kıymeti olan yazılar · · . . . 

un a ~am o u: - a a un 8 
'lj' • ) üksel< fikri kı) meti haiz bir e eri in ti miş. bit ı,:ok numaral.ıra ıkramıye ı a 

Ne yazdığımı orarsanı1.., size c,·inç ve> ar aha ına koynm tur. Demokra i (S) , • , . het etmiştir. 
saad t t k b't iyen h"r şarkı yazdı . 3 - • (2), • •• · M<nıu (5) 

e .~ c : 1 m . . 
1 
.. •. .. .: .. • namını taşıyan bu kıtap Pransız mücJ d _ /lir ins ku1: (G) C"Ümle frıki· llecliyeler ara ınrln ma~a Hati. ya 

ğırnı soylerım. Se' ıncı, g-ozumun onun· l'fl .• d Etiven y .. t f d c >' ' • • •• • • 
. ı eıın en ' " a oro arn ın nn binde liizım ola11 bir ~ey (4) zı makıne.:ı, av tufcğı. g-ramofon, hı· 

de ~ıpfal,, uzanmış ~ah) or. henı kucak yazılmıs, Hii eyin Cnhit Bey tarafın • ~ . .. .. . . .. . 
]amak l"cin "-vnunu uz·\tıvor görü' or . . • Ü 1 l 5 - Frmısı:ca ınılası ıle uulunç (8), ıklet, radyo, odn tı\kım•. kurk manto. 

• uvJ ' " J dan dılımıze tere me o unmuştur. kı / . ( , 
dum. . . , , , . , d riz Amanca tastık 2) fotoğraf makine ı, ı>ulluk, gibi e )a 

•• v cılttır. in\ t)e e · 6 - Mecra (4), malı (2) 
Sabrı tukenen adam hagu-dı: Turhan Valide _ Ahmet Refik He- 'ardır. 
- Artık } etiı.ir, nrn al dinle~~cğ.tı yin eseridir, J{nnaat kütüpan~ i tarn- ~: · llafiflik eksildik (6) Allalı • Biletlere i ahet eden il,raıniyelerin 

vaktim yok. Son dcfn olarak soylu· fındanneşredilmiştir. (il) ' ' ı temmuz 931 tarihine kndar te,zi erlil 

yorum. Sesli. sessiz, sinema - ~~d.at Si~a 9 _ Alcika (5) me i ve bu miiddet ~artında alınmı-
Johan sözünü k ti: ,f Be) in e eridir. Kanaat kutüpane ın 10 - Zelii adcınılar (6), ak (2) )an eş~ nnm yurda kalacağı bil diril· 
-: Bi.r ~al~i~~ dur~nu~. Ta~n~·vur ce bastı~ılmı.ştır. .. • • 11 _ /siid'amsı izahat (6) mektedir. 

edinız kı yuzunuzdc hır cune ıltınmı Tevfık Fıkret ve ıırlerı - Kanaat ........................................................... . 
gördüm. Basınııı çcvirırkeıı gördüm, kütüpan inin ne rctmekte olduğu re- çıkmıştır, Kemalettin Şükrü Bey tarn· 
alnınıza bu güne:. unım lamba akset ı:ıimli ansiklopedi - serisi arasında fından ne~redilmi~tir, 

1 dmarı yurdu reisi 

Hulusi 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

""""" 
Et • Sebze • Meyva , 

Et - (Kiloııu) karaman: 48 - 4? ~ 
Dağlıç: 66·50·94K.,Kımcık: 70·46 f{.Jl' 
sır kuzusu: 35·59 K. 1uhtelif cins 
6 r -69 K. Ökur.: 28 • 45 K. Dana: s9 
!\landa: 3! K. 

Peynir - lk)ııı yağlı 650·700!{ 
I 3 kiloluk teneke. yığsız 11·J2 ı.flC 
tenekesi 2')().:ıoo kuruş. 

Canerl§Jı 20 K. 1alta eriği: 20-~' 
Taze soıan : ( Demeti ) 60 1", 

sarımsak: 50. 60 para. Ne11•1 

para. Kırmızı turp : 30 - 40 - 50 !" 
Dereotu : 30 para. Maydano•1

1 
para. Bakla: (Yerli) 3 • 5 K. P•" 
1 - 5. 

Kuru m r yva 
incir (ızmir paçal 1 ,ı. ı. uruş edrt~ 

11-14 uzum çekirdek ız 50·56. sı~· 
inenle r 

Domates: ı lckcnderiye ) 80' • 
kuruştan 70 • 90 kuruşa. Pethc•"1ııf' 
adetlik kasa•ı 25 • 27 lim a Sel•" 
adetlik kasa ı 15 - 20 liradan 1 S ' 
liraya. Yapra k: (Yerli) okl>asJ ~9 c 
kurştan 20 • 22 kuru~a lapan•"~ 
kuruştan ::1·6 kuru a. Kabak: ı/'. , 
20 ~7 kuruştan 18·20 ı..uruşa. T••' 

~ıı· s ulye: 70 · 80 ı..uruştan 60·50 "./ 
Enginar: ( Adana) adedi 12 ~tlf 
9 kuru~a. l~n~inar (Y erlı) adedı 6·8 
ruştan S 7 liuru a. 

Buftday - Arpa • Fasuıı-
BuGdoy: Yumuşak (Ankara) ~ ~ 

8,hı, 8,25, 8,30 (Konu) 7,23 ·,; 
(\'ııhşihan) 8.25 (Polatlı) 8.20 tA\ 
8 J 5 (~i,•a 8.12.5 ( !\araman 'c 
chır ) 8.5. 8,1 O ı Çay) 8 kuruŞ· · 

(Ankara) 9 1\. , 

Arpa: ( :\nkara) 6.15 ı Şar~•·: 
("ü,ah\ al !i.5 ( Gellholu l ~.20 1 f 1 
5 15 i l\1rı..laıclı) 5,10 Fas ult' 
Sarı mısır: rnıındırma) 7 kurııf-1" 
Çay, kahve , p irinç, şek•'• 

patates, sabun (.( 
Çay: ıCn\18) okka ı 260 • 40() 

240 800. Hindhe) 2:-0 400. ( .. e 1 
260 400 Kahve: (!\1uhtelıf rı~l~CJ 
105 1\. Pirinç: (Bomba~) 37 4:> ) 
!14 ~5 (1 lindiyel 36 37,5 ( Rangoıı ( 
29 ( H•zon ) 36,5·37 K. Şek•rs .fi. 
'\erli) ::15,50 3~.90 (Ecnebi) 35 ~ (f' 
kup :l8.l-38;';0 ( HuS: Küp) tıı 
35.85 1\. Sade zaQ: ( Urfa: ~ ('( 
014155 (Erzurum:· l\:ır~) ıOO·l9·.el'ıı 
:r.on) 120 1::-15 VeJetalln: ı\ 6' 
Z e ytin yaOı: ~ı.stra eı-~rrt) 0 ~ u~ı..srra) (i) 62 (\emeklik ) 56. r,,.f, 
menlık) 56 fıO (Yemeklik 54 :;8 

1 
ı 

Juk) 4;'\ 64 1\ Patates: ( Bart• • ~ ı 
18.50 (Baş kelle) 14· 15.50 (00'~ 
10 ı ı 1\. Sabun: ( 7.e,tin "~ ' 
Jt.ı·J-:' (Arıışıt) 30 J2 (Birin•) ı , 



--------119!9-.-l!l!!!!ll~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!~~~~~-------------- 7 - VAKIT23MAYIS1931 ~ 

[ Harici Haberler M M. V. oatın almak~~· 1~ 
n,lsyonu ilanları ..J 

Avrupa Birliği komısyonunda 
Zirai krediye ait mukavele 13 hüku

met tarafından imzalandı 

lzmit n clmrındnki kıtaat 'e müe · 

l
sesatın ihtiyacı olan ığıı· eti kapnlı 
zarfla ve dört ı:artname ile miinaka ... a· 

l.ra konmu tur. Jhaıe~i 31 - .i - ~131 
pazar günü saat ı:; te hmitte A keri ı 

.... atın alma komisyonundn yapılacaktır.! 
Taliplerin ŞBl'tnameyi görmek üzct(' 
}'ındıklıda heyetimize ve şartname al-

. . . mak le tekliflerini ,·ermek üzere temi· Cenene, 21 (A.A) - Avrupa bırlığı,takalara ayırmak taraftan olan fırka ti .
1 

~ı . . k . .. 
'etk"k k · · k · • · • . . k na arı e meu-ur omı~yona muracaat ı omısyonu, tes,· ıt ·omıtesmın Katalon.ranın teşkıh'itı esasıye anunu 

1 raporunu tetkik etmiştir. Komite, ik- tanzim edecek meclis aza ını seçmek arı. .., • 
hsadj işlerle uğraşmak üzere hususi için 24 mal'ısta )npılacak olan intiha- M • k d k' k t t .ht' 

1 
1 

bir komite ihda ını ve bu komitenin bata ait li ~ tede namzet gö termemcge • erk·ez e ·ı t' ıkaa 
1
' ıyfalcı 0 an sı-

6 t • . ğır ,.e oyun e ı apn ı zar a ve ayrı 
em muzda içtimaını teklif etmekte- karar 'ermiştır. Manmafıh, mıntaka· 1'I t a 

1 1 
•• k k ' 

dir, lleride toplanacak hububat mah- sol cenah mensuplarının faaliyetlerine aty şlahr nl ~'~Oer e_ mun
9
a
31

a ayn ·ton?'uüş 
s ı·· 1 ur. a esı o - ;) - cumar esı g 
: Unün sarfı meselesini tetkike me- engel olmıyacaklardır. nü saat 1;; te Ankarada merkez satın 

Qr komite, yeniden 10 haziranda Gljon cezvltleri alma lwmisyonunda yapılacaktır. Ta-ı 
top) kt '1' 't k ·ı · · 

anaca ır. esvı omı e5ının ra- narselon 21 (A.A) - Belediye mec !iplerin şartname almak Ye tekliflerini 
r:~~· Fran iZ teklifini da~a mutedil li.si jezvitle;in memleket haricine ÇI· ,·ermek füere teminatlarile mezkur .ko~ 

ırlerle tekrar etmektedır. Bu ra- karılmalan suretinde Gijon umumi mi vona mürn<.·aatları. 
~rda, Avu turyaya :·apılacak iktısa. meclisi tarııfından yapılan talebe i~ti· • * * * 
. hluavenet mesele lnı tetkike memur rak etmistir. 

14 
-
1931 

'h' - r h" k"I 
bır komitenin 24 haziranda içtima et- :. '" tan ınde .2a ı a 30 ın ı o 
11\tsi t kl'f d"J kt d" K d'I r hak Yunan komUnlstlerln firarı bez kırpıntılarına taJıp çıkmadığından 

e ı e ı me e ır. re ı e .. d .... 
3 

-
9

.) · ·· ·· kında A b" 1 .•. k · c · Atina '>l (AA) Bütün gazeteler muza.re e ı ç,,, ·> al cumal'te ı gunu sa-vrupa ır ıgı ·omı. yonu enıı- • - · - .. . . . . 
>et· \k, r · d - k' irk b' Yunanlı Komünistlerin bir SoYyet vn· at 14 te )apılmak uzere talık edılmış
ko~·ıt t'amk"lmedc'lısın . e~ . .,t •.ş •• ı ~r purile knrmnlnrının teshil edilisini mu· tir. Taliplerin 8artnameyi görmek iize-... ı e eş ı c ı me.-sını ı emış ır • .uu :. :.. ~ ı d . . 
koın ·ı ı· k •t ·ı b" ·l'kt (' · aheze etmektedir. Komilnist aleyhtar- re Fındık 1 n heyetımıze ve kırpıntıla-ı e, ma ı omı e ı e ıı ı e eını- .. k · · E . ~· · ... 
Yerı \k t ·ı ı ı ·ı ı ları be kisinin de zorla kaldırılıp ırö. rı gorme · ıçın yüp ve .,ır:kecı - ::Sa· ı ' \•am \aSI a 1 e >eyne mı e ma• ı> >ı ö o· • , . .. 
hiyett . ı k · t'k · ı ta' ·ı:ı türülmesi de ı·ine gazetelerce iddetle rnçhane ıkım Evlerıne muracaatları 
l\ın 'he ) apı acah"lk dı ral~ ar ,:::1 a lı· tenkit ve taklJih olunmaktadır~ ve müzayedeye iştirak etmek füere ye\' 
1 ı racını tes ı e ece\ nme ı usu · · zk·.,.rd·t t · ti ·ı h b er· mı me u • emına arı e azır U· ı ~~tkik edecektir. .. . . Bir tayyare dUştU ve 4 kl•I öldU Junmalıırı. (:163) 
h Ru~han e asına mustenıt tanfeler 'I'ulon 21 (A.A.) - Bahriye dairesi 
ıt.kkında Fransa tarafından taYsi:re birinci filonun Dern ismindeki tayya- * * • 

'dilen teshilAtın ancak istisnai Ye mu- re gemi~ine mensup bir tayyarenin 3. K. O. Sıt. ,1L. Kom~s~onundan:. 
"akkat olarak kabul edileceği derme- Fa ta Meknes cinrında 700 metre irlİ· Haydarpaşa hastanesının elektirık 
~nn edilmektedir. Almanya. Belçika.. fadan dii .,müs olduğunu bildirmekte- tesisatı pn_zaı~lık suretile yaptı:ılacn.k 

lllgaristan. Eston)a, Fran a. Yuna- dir. tır. lhalesı 2.l mayıs 931 saat l.l te ıc 
~istan. Macari tan, Letonya. Luxem- lçinde bulunan dört kişinin dördü ra kılınac~k.tır:. 'l'ali~lerin ke .~r ~~ 
t lırg, Lehiı tan. Portekiz, Uomanyıı de ölmüştür. şartname ın1ı gormek uzere her gun o~ 
' Çeko ıo,·ak,·a zirai kredive ait olan k leden evve ve pazarlığa i tirnkten 
llıuka,· 1 • . · ı 1• d ispanya, Rus petrolu kullanaca için de ''akti mua'')eninde teminatıa-e enameyı ımza amı ar ır. • t ~· . . " 

J\\·r h" l'ğ• k . l\ladrlt ~l (A.A.) - f,I sol gaze e~ıne rile bırlıkte komi Yonda bulunmaları upa ır ı ı omı \'onu azasın- .. . . .
1 

• t ı · 
darı 6 . • • gorc ispanya mılıye nazırı ı e rus pe ro ilan olunur. 

ve beynelmılel tamırat banka ı .. t h ·ıı . b' kavelename pro-l~sı d k 6 k' "d .. k 1 . mus a sı erı, ır mu 
~ n an ·eza · ı,,.ı en murck ep ıır . . kd' h susunda mutabık kalmış- * * * 
~t~:SYon i izlik me. elesi hakkında :=~~ı~. 

1

Bu u~ukavelenume .~ucibince 3. K; ~·.SA: Al.,, Konıisyonu~~a~: 
katta bulunacaktıt. Ruslar kendi ı>etrollarını dıger petrol 4.10,) Kılo ~aş ebze nleni mun.ıkasa 

Cenevre, 21 (J\.A) - Hüçhan esası- lardnn yüzde 28 nisbetincle ucuz vere- suretile satın alınacaktır. ]halesi 16 
~l ~Ustenit tarifeler hakkında lsvic;re ceklerdir. ı. panyollar da başka mem- haziran 931 de aat ı:; te icra oluna-
~ anıınarka. Noneç ,.e Ru. ra tarafm. lekctten petrol almıyacaklardır. Bu- caktır. 'l'aliplerin artnameyi görmek 
)iltı Strdedilen bir takım ihtirazi ka- na mukabil Uuslar da mühim miktaı- üzere her giin öğleden e\'Vel ve müna 
~t::r~ rnğme~ t~ ''.it komitesinin ra- da lspanyol eşynsı satın alacaklardır. kasaya iştlr~klcrt i~in d: ':'akti mua~ · 

kabul f'dılmıc::tır. U .. tiin bunlar diplomasj münasebatı- yeninde temınatlnnle bırlıkte komıs-
8ır konferans daha açlldı nı~ inde i tarlhinden itibaren başlıya. yonda bulunmalan 11:\n olunur. 
Cenevre, 21 (A . .A) - Beynelmilel caktır, Bu da pek uzak değildir. "' • * 

:~•i hli~'lSunda dördüncü mesai ista- 3. K .. O. SA. Al,, Komisyonundan: 
ft!lfikleri konferansı açılmı tır. Kon· Küç.Uk Haberler Harut fabrikaları muhafız hölüği.l 
'ilta~s ıne~ni usullerinin ı Jahı mesele· . . için 22,000 kilo ekmekle ~.000 kilo et n-
~ e lŞtira kıymeti ve muhtelif memle· * GEBE JJAKlRE - Ha~ekı kadın Jeni münakasa suretile satm alınacak 
ttier amele inin ücretleri me elelcri- hastane ine yatırılan hir hflmilenin ha. tır. )halesi 16 haziran 931 de saat 16 
~~tetkik edecektir, C'nmcılık teknik kire oldu~u göriilmüştiir .. HenÜ7~ pek da kra olumıcaktır. Taliplerin şart
·"'hııYonu dıt toplanmıştır. Uu ko· genç yaşında bulunan hu hıcare. Kara- nameyi görmek üzere her gün öğleden 

~'•Yon da cam imalathanelerinde çn- deniz ahil ka abalarından hirind<'n en-el ve münnka aya iştirakleri için de 
~lia.n anıelcnin hııftnlık tatillerinin olup bir e\'e hizmetçi girmi ... e\'in efen rnkti muayyeninde teminafüırile birlik 

llsfki meselesini tetkik e)Iiyecektir. idi i _ta~·afından _tnaı:r~zn uğramıı;;tır. te ıwmis)ondn lrnhınmaları ilan ofu. I 

Mu k 1 Netıcede hekaretını muhafaza et- nur 1 
ze ere er h ' ·ı k ı t · 

Ce • . . mekle beraber amı e a mış ır. ••••••••••••••• taltl nev~e. 21 (~.A:) - ( em_ıyetı A_ı,. * G:; CCRJ<;TLl MEMUR - Müsk!· 

-Ukı::e~)ı i cemı~·etı_n aktetmış. ol~ugb~ rat inhi arında muhafaza te~kilatında Seyrı·sefaı·n 
~I e enamelerın ımzasınn \e t.ıt t · . t'I b t k d afıcuın 6- ·· ... 
aı ile hlUteallik noktai nazarlar teati. "e 1~ 1 1 ara 1 mı~ a .~ r_·h ·l uc- • 

l'lde b 1 retlı memurnn vazıfelerıne nı ayet \"e 1--------------
u un mu , tur. 11 • t ' 931 h"'t . d tah .· t 1 l\1crkc7. accntnsı. Calarn l\oprü ba~ı ~ }l · , . r mtŞ lr. , U Cebin C !'>l:sa lU· 

•it · rıyan Fran:-ız Meb usan mecJı. 1 h 1 dnn tekrar istif B 9362 ~uhe acentası Sirkecide •rar d h "tt"f k .1 unursa u memur nr . a-
lttı,._, dı~ an hemen ~m~n 1 1 n · 1 e de edilecektir. l\1ühilrdar zodc hanı 2 2740 
~l e ılmiş olan umum1 hakem mu- _ __ 

111 ~le~aıne inin mu addak nü haları· Tilrkspor çıktı 
11111 "d.ı etmiştir. !\leclis, heynel milel .. . . 
~ leklı bir zirat .,irket tc isine ait mu- Turkspor OJımpıyakos maçı 
,~"elenamevi miinnkn~a ,.e mii7.akere· münasebetile dünkü Fener bahçe· 
~ kabuı etmi.,tir. ':i Olimpiyakos maçının nasıl cere· 

• ._,,_" noktal nazarının zaferi yan ettiğini yakından öğrenmek, 
.. ltoına ?t (AA) G t 1 ~f bir daha görmek, Yunan kafi-.,t , _ . - Taze e er . . . • . . k 
'l,11

dtrsonun tahdidi U! lihat konfe- lesı_ re~sının, apt~nın_ın maçın 
~t 11 

reisliiine tayinini Jtalyan tezinin netıcesı hakkında ~ı mütaleaları-
~ferı şeklinde telakki etmektedir. m, resimlerle, karıkatür ve kro-

ll111day konferansında kilerle tekrar canlandırmak is-

' landra, 21 (A.A) _ Buğday konft•· terseniı: bugün çıkan Türksporu 
iti ~ Sovyet murahhasları piyasada alınız. 
._I tııu dın sebepleri hakkındaki unıu- 24 Sayıfayı dolduran yazı ve 
ltl'ia\ı lalealarını söylemişler \'e teklif· resimler içinde Abidin Daver 

te"di etmişlerdir. B. in makalesi, muhabir mektup-

il lQb"an mecllslnde tarı Muvaffak ihsanın karikatürü, 
ltaıt '.~rut, 21 ( A.A) - Lübnan mecli i, son Avrupa maçları iı:mir ve 

I'\ r,: ~ Suriye ara ında petrol borula Anadoluda ki son haberler, Şar
'-~ıLŞıne ınliteaJlik olan itiliif'nameyi ] 

,.. et o sporcu vesaıre .. 
ııaı.._ miştir. 

~ .... da yUksek adalet dlvenı 
>tı~ls, 24 (A.A) - Aynn mecli inde 
llııtrıi adalet dh·anının maarif encü
"'''-'at lltatbuata hiç bir tebliğde bulun 
"••rttt a, .Yalnız hergün dinlenen kim
'-'ittı laırnlerini bildirmeğe karar nr r. 

DOKTOR 

dCafı~ Umal 
Dahiiiye hastalıklau nıutahassısı 

Cumadan maudu her ~iın oğleden 
sonra aat ( 2.30 dan 5 e 1 kııdar 

btanbulda Dh·an ~olunda ( 1 18) nu. 
maralı hıı su~ı ı.ahine inde d:ıhili ha • 

izmir sır'ot ~ustası 
(GÜLCEMAL) Vapuru 24 

Mayıs paı:ar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

izmire gidecek ve Çarşamba 
sabahı gelecektir. 

Pire -istenoeri~~ ~osbsı 
llZffiİf) Va~~~~s 26 

S ft l f İÔd~ 
Galata dan hareketle . . 

ızmır 

Pireye uğrıyarak cumar-

tesi sabahı iskenderiye-

ye varacaktır. iskenderiye-

den paı:artesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrayarak 
perşembe gelecektir. 

ı. arşı ll mueec ır dc' a Servoin 
hapl:ırıdır l>~po~ıı: 1 tanhıılda :' ırkecidc 
\li Riza \lerkez ecz.ane idir Taşruya 

1 :'iO kuruş po tıı ı e ~onderı l r ızmirJc 
il.. Katal::..n~9da ta lıkl o rı mtı&\ ene 'c redi:\ i eder. : lrgnı pazarındak ı. Tı abwndı \ enı ferah 

BugÜP işe Başlı ya bilirsiniz 

Para biriktirmeye başlamak için mutlaka ay veya sene başını 

beklemek veya bir yıldönümüne intizar etmek şart değildir. 

Hemen bugün Jş Bankasından bir kumbara alarak para birik
tirmeye başlıya bilirsiniz. 

Büyük ve küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir iki sene 

içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

•• • Balıkesir vilayeti 
daimisinden: 

encumenı 

Bandırmada idarei hususiye akaratından ve altında gazino ve 

lokantası bulunan büyük otelin mobilesi şartnamesine tevfikan 

müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beş senelik ican 31 
Mayıs 931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beıte ihale 

edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mllzaye
deye vaı:edilmiştir. 

Talip olanlann beş senelik bedeli icarı mubammeni olan 

12500 lira üzerinden yliı:de yedi buçuk nisbetinde dipoı:ito akçe

sini vezneye teslim ile veyahut banka mektuplarile yevmi mez
kürda usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde encümeni da-
imii vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. (697) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

Avrupaya ihraç edilmekte olan sıgara sandıklarına konulmak 

üzere şartnamesine tevfikan, pazarlıkla 60 sandık gayet ince 

teneke satın alınacaktır. Taliplerin 6-6-931 cumartesi günü saat 

11 de 2000 liralık teminat mektuplarıyla Galatada mübayaat 

komisyonunda hazır hulunmaları. 

Darülfünun mübayaat komis
yonundan: 

~lon, 21 (A.A) Memleketi mııı - ,illl•••••l•'e•le•fo•n•· •l•sı•a•bn•u•l•2•3•9•8••1 eczanelerinde bulunur 

Tıp Fakiiltesinin bilumum muayyenat ve jbtiyacah sairesile 

Dariilfünunun diğer şuabat ve idarei rnerkcıiye ve cezacı ve 

dişçi mekteplerinin her nevi nıahrukatı 1 haziran 931 tarihinden 

1 haziran932tarihine kadar hir seneliği kapalı zarf üsfılile müna• 

kasaya vazediln.iştir. Fiatları mutedil görüldüğü takdirde bunlann 

her biri için ayrı ayrı mevcut şartname ve ihtiyaç listelerinde 

muharrer olduğu üzere ihtiyacatı umumiycleri 13 haziran 931 

cnmartesi günli ve her nevi mahrukatta l 7 haziran 931 tarihine 

rnüsadif çarşamba giinleri saat 15 te ihale edilecektir. Mevcut 

~artname ve iistelerıne göre l u bapta ma ümnt almak üzere her 

gün öğleden sonra müh:a Harb iye binasında bulunan komisyon 
kitabetine müracaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel 

muhasebe ' 'eznesine yatırılması ve a lınacak makbuzun teklifname 

ıle birlikte ayrı ayn zarflar denıniinde ihale için tayin edilen 

müddetten bir saat evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi 
etmeleri. 



• 

KODAK 
VELOKS Kağıdı 

Bilaistisna her klişeye uyar 

Fevkalade kopyalar 
Amatörlerin sevdiği 

kağzt. 

KODAK müsabakasına 
VELOKS kağzdzna baszlmzş kopyalarla 

iştirak ediniz. Kopyaların arkasznda 
V ELOKS kelimesine dikkat. 

Bahrisefit Felemenk bankasının 
1 kanunusani 1931 tarihindeki bilançosu 

Mevcudat ve matlubat 
Kısa ve bankalardaki mevcudat Hol. Flor 2.202.494,35 
I Tazine tahvlltu ve eshamı. umumiye ., 4.355.333,65 
Cüzdandaki senedat ,, 4.251.133,83 

Banka \'C bankerler 
Nostro hesabı " 

l.679. ı 80,58 

Banka ve bankerler 
Loro hesabı 

nezdindeki } 

nezdindeki } 
• 2.285.31 I.I9ffol. f'lor. 14.773.453,60.' 

Sendikalara iştirak 
Medyunlar 

( nankalar 
Poliçalardan nıcd) unlar l Efrat 

Demirbaş eşya 

,. 2.438.619,90 

" 949490.56 

• 169.400.;I: 

" 
l 0.022.733.6 

• 3.388. I I 0,4 

ı.-

Hol. Flor 28.353.699,02 -
Düyunat 

Sermaye Hol. Flor. 5.000. 000, -
ihtiyat akçesi .. 3.250.()(lQ,-

Kabul ec:Pcr en edat ,. 3.~~8.Qf 5,97 
r-.:şhası sa!ıse tarafın 1 n k1'hul edilen sen edat ,. 59 194,49 
Keyfiyeti kcşi<leleri bıldırilcn sen edat • 390 135,55 
()ayinler • 16.017.507,33 
Hissei temettü 

" 
272.625,--

Yeni hesaba nakil - 35.32068 -
Hol. Flor. 28.353.699,0_2 

Bahrisefit Felemenk banka -.ının 
31 kanunevvel 1930 tarihindeki klr •e zarar hesabı 

Zimmet 
Masarifi umumiye: IIol. F!or. 573.094,20 

Temettü herveçhiati taksim edilecektir: 
llususI ihtiyat akçesi Hol. Flor. 300.000,-
Hiesei temettü ve ilmmiye ,. 272.625,-
Yeni hesaba nakil . _ 35 .. 120.68 " 607.945,68 

Hol. Fl~r_:. 1.181.039,88 

Matlup 
1929 senesinden devren Hol. Flor. 7.780,68 
Faiz " 775.052,44 
Komisyon " 398 206.76 -

Hol. Flor. 1.18_1_.0~9,~ 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Mektepler için kürsü, yemek masası 
banko yaptırılacak 

ilk mektepler ıçın lüzumu olan 250 kürsü ile 200 yemek 
masası ve ve 400 banko pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 
nümuneleri görmek için İstanbul Maarif müdilrlüğilne şartname· 
yi görmek ve pazarlık için de 577,5 lira teminat akçelerile be· 
raber 23 Mayıs 931 Cumartesi günü ıaat on beşe kadar leva· 
zım müdürlüğüne müracaatları. (714) 

Halıcıoğlunda Abdüsselam mahallesinde ve Abdüsselam so
kağında Sultan Mahmut sani vakfından eski 1 yeni 1 No. 1ı 
mektep binasına 500 lira kıymet takdir olunarak satılmak için 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartname almak 

Muhdrrir 
Nazarı 

ve T öbilerin 
Dikkötiine 

Maarif Vekaletinden: 
Gelecek ders senesi baımda neşredilecek mektep kitapları listesine konulmak üzere muhar

rir ve tabiter tarafından yeniden gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve şartları 
şunlardır: 

1 - 15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edilmiyen kitaplar 1931-32 ders se
nesine ait kitap listesi?e konulmıyacaktır. 

2 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yazı makinesi ile kağıdın yalnız 
bir tarafına yazılmış olması ve harita, resim ve şekil gibi kitaba ilave olunacak şeylerin de yal· 
nız bir takım olarak beraber gönderilmesi lazımdır. 

3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on beşer kuruşluk birer damga pul.u 
yapıştırılmış olarak beş kuruşiuk bir pul ile birlikte ve Maarif vekaletine hitaben yazılmış bır 
istidaya melfuf olarak Maarif Vekaleti neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya 
elden tevdii lazımdır. 

4 - Yapılan tebligata uymıyan şekilde gönderilen kitaplar sahibine iade olunacaktır. 

"' 

Briyantin 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV VeŞeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilllan 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

, Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
nHerzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 
\. •'-@1=4llf!= = = = = :: =-=·'"· ........... ım ım ..; .... .-'"ıı::•11ıııı..-.ı~~~ • ~-~iFı iffiiıiiii~•• ••1111.....,'111N•ıııuıı111H1dn1lfıııuuıııııuııuıı11HJ11llll IU111nıııııııııııı1111ııınııuııııuıııııu111111aı """""' 

.Gı: • V A K 1 T 13• ı Aakeri mektepler sat1n alma komisyonu lllnları 

! K ü_çH~~ "i •• lroıaannar 1 arı 3~ ~~t'1~ Askeri tıbbiye mektebi ile tatbikat hastanesi içi• 
- ... •• .~0 bir şartnamede kapalı zarf usulile. 

. 

"' Dans ve zayıflama dersleri .ııııı 20000 10000 Gülhane hastanesi için bir şartnamede kapalı zarf 
Türkçe, Almanc;a. Rusça, Macarca usulile. 

bilen bir rcnebl çok ncuı: şcraitle 
20000 12000 Kuleli lisesi Çenkelköy orta mektebi için çocuklara ve hanımları her türlü sa-

lon ve sahne dersleri öğretir, şişman- şartnamede kapahzarf usulile. 
lara bedir hareketle• le zayıflama talim· 8000 7000 Maltepe lisesi için bir şartnamede kapalı 
leri )·ıptınr. Derslesi evlere gitmek usulile • 

suretıle verir. Adres: Gabora küçük 10000 1000 Harbiye mektebi ve hastanesi ile suvari ve to~ 
kabris_tao sokak,! l.ikinci kat, 7 Beyo~lu k 1 b d k l arf 

nakliye me tep eri ir şartname e apa ı ı 

Muayenehane, idarehane - Ayrı ayrı beş şartnamede olarak kapalı zarfında icra ediletl 
Veya ikamet için iki havadar oda bir münakasada verilen fiat komisyonca gali görüldüğünden pazat; 
sofa ve bir belAdan mürekkep bir daire l• 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi lakla satın alınacaktır. 25 mayıs 931 pazartesi günü saat 
52 No. ya müracaat edilmesi... de Harbiye mektebindeki mahal li mahsusunda icra edilecektit• 

Satılık irat _ Maçkada trım· Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları .,e 
vay yolunda 36 oda bir garaj, 2165 " iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilan oluout• 
arşın bahçe içinde seneliği 4260 liraya (221) ~ 
kiradadır, kırk bin lira. -~------------------------

Satılık apartıman - Taksimde V<ı/(lı· akarlar \JC fil (lhlıtllef 
beş daireli seneliği 210 liraya kiralidır 
~O bin lira.· "d • ·ı · c..- ' d 

Dükkan alırız - Sultanabmet- mı l lT l fj~ln .en : 
ten Şehzade başına kadar yahut Ga· Kıymeti mubammenesi Metresi Beher metre fiati Harit• 
~atadan Beşikcaşa kadar tramvay yo- · Lıra Lira No· 
lunda 2-3 bin liralık dükkAn olması ~ 
müreccahtır. 2955 197 1 ~ 2 

3852 214 18 3 Mağaza almz - Eminönü, 4 
1331 121 11 13alıkpazarı, Sulranhamam, Sirkeci, Ga· 5 

lata, Beyoğlu cihetlerinıie 20·30 bin 1160 116 10 .. 
liralık kadar 9-12 arasında müracaat Fatihte Fevzi paşa caddesin de münhedim Halil paşa caJll1;; 

lstanbul dördüncü Vakıf han rifi araaıından müfrez (2, 3, 4, 5,) harita numaralı parçalar ~V 
O~IO~KOL irae edilen kıymeti muhammene leri üzerinden dört hafta ııı~ d 

Küçük bir fotograf ma~inesi sa
tılıl.tır. Galata P.K.i4 V. Benrubi adresi· 
ne yazılması 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkiMta 
malik yegAne vekAlet, temsil, takip mü
essesesidir 

Ankar:t - Bankalar caddesi · Anııdolu 
han · Posta kutu!'U: 166 

le müzayedeye vazzolunmuştur Müzayedesi haziranın on dot / 
cü cumartesi günü ıaat on dört buçuktadır. Talip olmak iatidye f'. 
rın yevm ve saati mezkurdan evet kıymeti muhammenenin yüz e {) 
di buçuğu niıbetinde pey akçeleri le beraber Çenberlitaşta lı~-!' 1 
evkaf müdüriyeti binasında mahlfılat idaresine müracaatları ıli" 
lunur. 

Satıhk irat - Beyoğlu Kalyoncu 
için hergün levazım müdürlüğüne müracaatları 37,5 liralık te- karakolu AvakoHantin kili.sesi .soka~ında 
minat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa beş odalı Ürgir bir ev ayda 3:l lira kira 

17rı.ktf · n A--a rl(ır ('e 1Jl(1 /ılullet 
ı ı ı ıicL1.irlt·ig·t'iıılLeıı ... 

Kıymeti mubammenesi 

koyarak ihale günü olan 24-5-931 Pazar günü saat on beşe getirmektt:dir. Pazarlık.sız 2800 liradır. 
kadar Encümeni daimiye vermeleri. (632) 9·12 arasında müracaat 

---·----- ,!! Istanhul dördüncü Vakıfhan 
Fatih Malta çarşısında 16 odadan ibaret Efdalzade medre· ON ı ON K o L 

Lira : 1100 /., 

sesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mü-
Kiralık köşk - Yakaıkcıa gayet 

ıayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün havadar yerde on odali mü~emmel bir 
levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 19 lira teminat köşk gerek panstyon ve gereı.. sair su-
akçesile ihale günü olan 24-S-931 Pazar günü saat on beşe retle kiraya verilecektir. Talip olanlar 

ı . kadar Encümeni daimiye müracaatları. (633' Yakacıkta bakkal Mehmt't ~:fcndiye mü· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~acaıt edehil~kr 

Üıküdarda Tavaşi Hasan ağa mahallesinde lnadiye meyd•" / 
kain mülga Bandırmalı tekkesielyevm Hekimoğlu Ali p•f' ~ 
mii şerifinin ~nkaz• .. (Şe.y~in ika met ettiği mahal ile bahçe d~ il' 
rı ve temellerı ~e turbeyı. ıhata e den dıvarları müstesna oLfll ~ 
zere) bin yüz lıra bedel ıle dört hafta müddetle müzayedeY~ ~ 
zolunmuttur. Müzayedesi hazil·a mn on üçüncü cumarte•• ~ 
ıaat on dört buçukta icra edile cektir. Talip olmak istiyeıı e'I 
kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ~jf 
rile birlikte yevm ve ıaati mezkUra kadar İstanbul Evkaf il' 
yeti binasında Mahlulat idaresine müracaatları ilan olunur. 

Mes'ul Müdür Refik 

• 


