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YENi TEFRiKAMIZ Ankarada ehemmlretle 
V takip edlllror 
ı,abul edilen teklif yeni mü- ~~~~~---.. Ankara,23(Vakıt)-Satılanenak 

ı 00 de 100 meselesi günün en mühim hadisesi ha-

Şeyh Mahmut ni· 
hayet yakalandı 

na kaşa la r çıkarıyor line girmiştir. Bu evrak meyanında Tanare ile Ba§dada götDrUldD 
Viyana sef aretinln hesaplarını göste. Bağdattan (T aymis) Gazetesine 

~ bir kısım Tıp hocaları toplanarak ren vesikaların bll_e bulu~~uğu kavi· şu malumat veriliyor: 
ıb dil yen söylenmektedır. Hukilmet satış "C b- K- d" t d l 
"1\tanın kararını protestoya karar Ver er Yazan. Nakleden: muamelesini hemen durdurmuştur. Me enu ı ur ıs an a yapı an 
iL S. fautu fa. selenin mecliste mevzuu bahsolacağı 
"llttilfünun Divanının perşemhe tahdidat koymuttur. Bu kayıt da ve mühim müzakerelere sebebiyet vere. 

fi toplanışında bütçenin tertip ve bilhas.-.a, aralarında birçok mütekait ceğine kaviyen ihtimal vardır. 
t edildiğini ,.e Barem kanunun- miirlerrislcr bulunan tıp fnkliltesini 
lnüderrislerin istif ad esi için bazı 
lar verildiğini yazmıştık. Dün 
ldıfımıza göre tesbit edilen e

r bazı müderrisleri çok mütees· 
1lıtıiş ve muhtelif fakültelerin nol
laıarıan etrafında tekrar me,·~i 

aşaJar başlamıştır. 

l>urduğumuza göre divanda kabul 
teklü, bütçenin masraf kısmm

la.sarruf edilmesi ve kıdem e.sa
lllüstenit bir cetvel tanzimi şek-

e Hukuk fakültesi mümessilleri 
fından yapılan tekliftir. Bu tek

tlddetle münakaşa edilllJiŞ ve neti
altr reye karşı sekiz reyle kabul 

llli§tir ki alakadarları, reyler ara
aki bu yakınlığı ehemmiyetli bul
tadırlar. 

!!11 karara muarız bulunanların ha- Ihrülfilnun emini Muammer Rışlt B. 
Edebiyat fakültesi mümessilleri hiç tlc memnun etmemiştir. Bu kısım 

ktedir. MaIQm olduğu üzere bu müderrisler böyle bir kararın nasıl 
itenin noktai nazan müderrisle- alındığına hayret etmekte ve müteka
~ıdem esasından ziyade ·Darülfü- it müderrislerin, tekaüt müddetini 

&llkalan ve tahsis ettikleri nkit doldurarak tekaüt olmuş ihtiyarlar· 
lesinin nazarı itibara alınması ve dan değil, fakat meslek uğrunda te
errislerin daimi müderris ve mü- kaütlüğü ihtiyar etmiş daha genç 
·s namlarile ikiye ayrılarak hayat- sayılabilecek müderri lerden mürek· 
ı tamamile Darülfünuna hasret- kep olduğunu işaret etmektedirler. 
olanların Daremden en fazla isti· Hatta bu teessürün neticesi olarak bu 
edenler arasına ithali şeldiydi. kısım müderrisler dün tıp fakülte-

bllki kabul edilen esasa göre kıde- sinde toplanmışlar divan kararının a
faııa olan müderris Baremden is- dalete muvafık olmadığını divan re
e edttek ve bugün Duiilfünund,a isine işarete , .c ayni kanırr Maarif 

--'uliyetl az bile olsa bu nazarı nezdinde de protesto etmlye karar nr-
tt ahnmıyacaktır. mişlerdir. 

tdebiyatçıların noktai nazarına i . Alfıkndarlar bu karar etrafında 
ederek kararın aleyhinde rey ve- daha çok şeyler söylemekte ezcümle 

er Xöprülü f'uat, Şekip Şerif, kararın miiderris ınualinlerini de mu
iye müderri i lsmnil Hakkı. Şere· ta7 .. arrır edeceğini hatta ayni şeraiti 
' , .e Tıp fakültesi :reisi Tedik Re- haiz kıdemli müderrislerin bile hu ka
lley)erdir. rardan müsavi surette istifade etmele-

l'ıp fakültesinin Divandaki · diğer rine imkfm olmadığını iddia etmekte-
1 kararın lehinde rey \'erenler ara dirler. 

dadır. Ayni vaziyet llahiyat Cakiıl Diğer taraftan duyduğumuza göre 
lliimessilleri arasında da yardır baremin aclihinc surette tatbiki için 

llaJcadarlar bundan geniş mfınalar çok gayret gö teren darülfünun e-
t'ınaktadırlar. mini Muammer llnşit Dey bu itira-
Saylendiğine göre divan ayni gün- za uğrıyan meseleler üzerinde ehemmi· 
11lUtekait müderrislerin de barem· yetle meşgul olmakta ve bazı formül

~tifade şekilleri hakkında bazı ler aramaktadır. 

Buğunkü mühim maç 
Calatasaraydarı iyi bir oyun ve 

galibiyet bekliyoruz 
'-t Oıiınpiyakos bugun Galata
t llyla karşılaııyor. Cuma günü 
~tfıtr bir sayı farkla yenilen 
~lb~iyak6s takımı bugün lstan
' •kiacisinin karşısında ne ne
~ alabilecektir. Bütün spor 
~ '11tbol meraklılan heyecanla 
\' U münakaşa etmektedirler. 
~ ~ Fener ile Galatasaraym 
~~ellerini karşılaştırarak lehte 
taL~eyhte bir karar vermeğe 
·"""'tlllaktadırl$lr. 

~~liınpiyakosun cuma giln kü 
Q} 11Una ve Fenerin nispeten iyi 
-.:1!an durgun oyununa göre 
)'1t 11 neticeye bakılırsa Olimpi
~ oa henüz takımlarımıza karşı 
f lııa gUn kü oyunundan daha 
b~ ınuvaffak bir oyun oynıya
bit Ctk iktidara vasıl olamamiş 
bit takıındır. Cuma gilnü ufak 

'iır \r\ıruşla havalanmıyan daha 
bah ve oturaklı bir topla Fener
"t Çe kendi teknik oyunile oy
~bilaeydi daha farklı bir ne
~ lcaı~nabilc:ekti. Şüphe yok-

Olinıpiyakos o gün çoktsan-

beri ve F enerbahçeye karşı 
kendi hesaplarına çok iyi bir 

e tit.e alabildi. Bunun içindir ki 

Galatasaray kaptanı Nihat B. 
bugünkü oyun Olimpiyakosbn 
hakiki kıymetini tamamen g&s
terecek mahiyeti haiz ve çok 
hP.yecanlı bir maç olacaktır. 

iyi teşkil edilmiş ve bilhassa 
(Alt tarafı 2 irrci ıayıfada) 

Daha Uç gDn evel ökçesiz 
lskar pin le rlle gör dUtunUz 
yavru klz, ertesi gUn, gUzel, 
arzu urandıran bir kadın, 
hem de gUzel ve arzu uyan• 
d1rdı§ını bilen bir kadın o• 
larak meydana ç~kar. 

Bu cümle "V AKIT" ta per
şembe günli başlayacak olan 
"100 de ıoo aşk" 
tefrikamızdan alınmışlar, 

Bu tefrikada, okuyuculura
mız, F ord otomobllleri gibi se
ri halinde güzel olan Ameri
kalı kadımn huıuaiyetlerini 
bulacaklardır. 

••• 
Kuponsuı 
Piya komuz 

Karilerimize l\upun biriktir· 
mek gibi hiç bir zahmet ve 
külfet göstermeden bir çok 
hediyeler kazandıracak olan 
kuponsuz piyankomuz perşem
be gününden itibaren bqbya
cakbr. Bu piyankomuz hak
kındaki tafsilatı son aayıfamız
da bulacakaınaz. 

Milsabakamıza iştirak edeceklerden 
6 ıncı noter daktilolınndan 

Sebih• hanım 

Daktilo hanımlar 
Müsabakamız için hazırlanınız 
Bu müsabaka size menfaaf. heyecan 

\'e muvaffaklyet verecek 
Tafsllltı 4UncU sarıfada 

Iktısat meclisi Alisi 
Ankara, 23 (Yakıt) - iktısat 

meclisi ilisi bir haziran sabahı 
saat 10,30 da toplanacak ve 1929 
tediye mtivazeneıini, ihracat 
"mteamız hakkında, ihracat ofisi 
tarafından hazırlanan nizamna-
melere dair miltaleayı Tilrkçe 
liman hizmetleri ve limanlannan 
inkişafı için faideli g5rlllen ted
birler hakkındaki teklifleri mü
zakere edecektir. Meclisin mü- ; 
zakerah on beş srlin sürecektir. 

Kaatamonu'da yol ln98•• 
Kastamonu, 22 (A.A) - Ye

ni sene yol inşaatı faliyetine ge
çilmiştir. Amelei mükellefe pos
talan tanzim edilmiş ve her kö
yiiıı çabpcağı yollar tesbit olun
muştur. Bu ıene viliyet dahilin· 
de milkellef amele olarak 40 bin 
kişi phfacaktır. Bu tene zarfında 
yapdacak yol 70 kilometreye ya
kındır. 

~~~------~~~ 

Kayserl'de sıcaklar 
Kayseri, 22 (A.A) - Burada 

havalar birdenbire ısınmış Ye 

şiddetli aacaklar baılamııbr. Üç 
gGnden beri dayamlmıyacak de
recede 11cak devam etmektedir. 

o c.z 

:$eyh Mahmut 

harekat geçen hafta zarfında 
birdenbire neticelenmiş ve teYh 
Mahmut Süle~maniyeden alınarak 
İngiliz tayyarelerenin birile Bağ
dada getirilmiştir. İngiliz tayyare
leri, şeyh Mahmudu takip ile 
meşgul idi. Şeyh Mahmut, Bağ· 
dattan Gildanilerin tOr) ıehrine 
götürillmüt ve kendisine orada 
muvakkat bir ikametgah hazırlan
mıştır. 

Şeyh Mahmut ile aileai için 
Semave da daimi bir ikametgah 

bamlanacak ve kendisi Fırat 
Ozerinde olan bu ıehirde ika· 
mete mecbur edilecektir. 
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bu meslekte kazanmak -ihtimali azdır 
Bu kadın tehlike mevcut olmasına raımen içinde 

bir aevlnç varclı ... 

Huıı.. 1 Deniz azar azar ko;r.u Y.eşil bir renk 
Casus kadın anlatıyor. alıyordu. 
"Sc\•digim adımın diğer bir kadınla , 

şevişmesi üzer1ne kendisinden çok mc· 
yils olarak aynlmışttm. Amcrikadan Av· 
rupaya gelince ilk işim Parisc utramak 
oldu. Parisin dağdığası nevrasteniml tah· 
fif edeceği )·erde ziyıdeleştirdi. Nihayet 
Paristen uzaklaşmağa karar verdim. Ve 
cenubi Fransıda Rivycra sahiline geçti~ 
Her ne kadar orada biraz dlnlenmış 
iscmde içimi kaplıyın melankoli bir tür- · 
lii tamamca geçmiyordu. 

Bir gün Recinalb (<'elbin isminde bir 
ingiliz zabiti ile tanıştım. Bu zabit gayet 
nazik bir kimseye benziyordu. Maamafih 
bakışında bir .keskinlik ağzında bir Amir 
wzı vardı. Kendisini dert ortağı yapmış
tnn. Indlwi dilffinecek derecede meyüs 
oldufumu söylediğim bir sırada. 

- Vawunıza hizmet ederek vakit 
geçiriniz. melankollnuz geçer. 

Hizmetin ouıl yapılıbilecegini anlı· 

yamamlftlm. Bir gün kendisine ne demek 
lstemlt oldu.-Unu sordum. Cevap olarak 
dedi ki: 

- Vatana hizmet etmenin birçok 
tanı vardır. Ben hususile bir tarz bi· 
lirim ki .. 

- Nasıl söyllyeceğfniz hizmet ha-
yatımdaki yeknesaklığı giderebilir lngiliı sefarctancsı , Entelicent ıerw 
mi? 1 carus teşkllAtının asıl merkeıl idi 

- Şüphesiz... Anj körfezinin ötesinde berisinde 
- Şu halde ne iş mevzuu bahis oldu ışıklar beliriyordu. Körfezin harikut-

ğunu bana söyleyiniz. b l ade panoraması hissolunacak bir SU• 

Niste İngiliz caddesin .. de. u unan rette siliniyordu. Yukarda Boron da 
Paıasıardan birinin onünde otu w ·1 s· k . . d 

gı ı e ımyez a şam seması ıçm e meze 
ruyorduk. oluyordu. 

Akşam denizin üzerine yav8§ yavaş Orkestra hazin bir romans başla-
çöküyordu. dı. Bir ~içekçi kadın acele ile ge~tf 

Hafif bir rüzgllr dalgacıklar üze. boş sepeti kolu üzerinde idi. 
rinde latü bir koku saçarak seğirtiyor Her taraftan şeYk ve sulh havası 

._ ________ _._..,,,,._..._,. du. (Lütfen sayıfayı seririniz). 
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1.filmettyord u. 

Eftt. ... Bu ham diğerleri için e İ· 

ıordu. .Fakat hen teda,; kabul etmez 
"Mel!nkoli,, den kurtulamıyordum. 

Felton hayatıma bir Y<' nil ik Hrehi 
leceğfnl SÖ) !emişti. Ah ! S u yeniliği 
bir anla tsa-. 

Cebinden bir igara çıkarmı t ı. Si 
garayı yaktı. 8onra dedi ki : 

- EntelJicenl Sen ·isin ne olduğun u ! 
hiUr mbfni? 

- Evet.. 
- Yalnız bir kadının başarnbilece-

~i na$ işler ,·ard ı r. Ve. .. 
Durdu. Parmağının ucu He igara

ıı n külOnü ilkti. Sonra del'a m et-
i : 

- Beni dinlerse niz eğer iş s izi haki 
aten alakadar ediyorsa Parh .. e avdet 
delim .. Gelecek ha ftaya ra ndevu ve· 
işelim ... M~eleyi tekra r görüşü rüı.. 

·nnMdersem bir aceleniz yok-
lşf hemen anlnmaJ istiyordum : 
- Slzfn bana teklif ettiğiniz i .• 
Sözümü kesti: 

- Susunuz.. Bu kelime) i burada 
sarf etmeyiniz. 

Fakat' başı tas tik makamında sal
lam11tı. Bağırdım: 

- Pek ~HU- Kabul ediyor um Fel
ton .• lapllah beni şu menhu kas,·et. 
ı.n kurtanrsınız .. 

Dedi ki: 
- Kurtulacağınıza söt. \"eriyorum ... 
Orkestra bir opera parçası çalıyor 

~ .. Parça akşamın hnası dahillnci~ 
dağılıyordu ... 

* • • 

Bugünkü maç 
l Üst ar:ıfı l inci 'ayfamııdıj 

hafbek hattı takviye edilmit bir 
Galatasaray takımı esaah ve ni· 
lam müdafaasına istinat ederek 
birden ve atılgan oynıyarak oyu .. 
nu kendi iradeaine 16re tanzim 
edebilirse Ariıe karfı aldıiı çok 
şerefli neticenin bir naziresinl 
daha Türk futbolUne ve kendi 
şerefli klubüne kazandırabilecek 
ve futbol tarihimizle kendi ıanli 
maziıine iyi bir zafer daha mal 
edecektir. 
Ba.veklllrnlze Yu••n mkırnı 

kapmnının t.l9refı 
ŞehrimizC:le bulunan Olimpiya

kos Takımı kaptanı M. Yor,l 
Adryanopuloı, İzmir •apurile 
Çanakkaleden geçtikleri ıırada 
Baıvekil ismet Pı. Hı. ne ltideıti 
•elgrafı çekmittir: 

Türk &,,·ekili ismet Pş. Hı. ne 
Türk sularına firerken, Yunan 

sporunun mUme11ili olan biı 

Olimpiyakos talumı, derin hür· 
metlerimiıi arz •e talcdin:a eder 
ve tahıı ilinizde dott Törk mil· 
letile Türk spor ıen~liitni ae
llmları1. 

Olimpiyakoı ıaiıml 

ismet P,. Hz. leri f\I c••ahı 
telgrafla mukabelede huluomu,. 

Felton Pariste beni nereae bulaca- t ur. 
tınt biUyordu. Kend i ine ineceğim o- • Olimpiyakos futbol Yunan takımına 
telin ad resini vermiştim. Dost Yunmn milletinin eporc• 

Ziyaretine intiza rda idim. 
Geleceği yerde bana Martır okağl· gençliğine beyanı hotamedi eder 

nın küçük bir lokantn ına davet ede_n ve Istanbulda gilıel bir ikamet 
bir teJlkere g önderdi. Ve avdetinde di temenni ederim. 
yordı Jel: ". nde giyinj ni:ı.. Ben de ivil tsmet 
seJeceifın-n Yunanhlar ne dl~ 

'"'alonun arka tarafındaki ücra Atina, 23 (Apo) - Atma •• 
bir köşede önümüzde birer kadeh he· Pire hılkınm Fenerbahçe-Olim• 
1az şarap olduğu ha lde konuştuk. 

Sordum: piyakoı maçı haldm,daki allka 
- Niye burada bulunuyoruz Fel- •e merakı pek hararetli l>ir •u· 

ton? rette izhar edilmi9tir. Bmlerce 
- Bura, a sık ık gelir im. Ruranrn halk, gazeteler idarehaneleri 6• 

ulffbl 'tbntl radn Fran ~ız mahaJI inin nünde toplanarak maçın net•yi• 
bir barında garsonluk ederken kendisi bek 
J\t hau hizm<'tı n dokundu- lngiliz cini bllyilk bir sahınııhkla • 
orduımnda ıı r \a:r.ifem olduğunu Up- lemışlerdir. ( Olimpiyalıoe ) 1111 

hC3İZ bil meı. Pnkat Joknnta -:na orta mağlüp oldutu haberi aporcular 
tıalli kimsel • ı geldiğinden kendimi ta tarafından pek vasi bir 8Ul'Cltt 
n ıtmak tclı!ilw.si olmadan geliyorum. si tefsir edilmekle ve mıilübi1et 
zin yakaladığım bir av alduiunun Yunan futbolcularının seyahat 
:r.anned b or-. Affınıt.a. rnağruren Bu u 
ule müracaat mecburiyetinde kal- yorpnlujııoa atfetmektedirler. 
dım ... ~lamaafih kinl eye bir şey söyle Ayntraht gelmiyor 
ın iycce.ktir. iki maç için ıehrimi:ıe getiril· 

lciml heyecan kapladı. llk karıı· meıi mevzuubabiı olan Ayntrabt 
laş~amız da bile. bi r esrarengizlik isimli Alman takımının celbi11de11 
nrdı. Uu haya tı fevka lıi.de seveceğim i 
hi ettim. Her bir hareketimi kont· sarfınazar edildiji haber aha-
rol edecek ip üzerindeki canbaz gibi mışbr. Zaten teellh&r .den Jile 
müteyakkız olacaktım. En küçük dik maçlarının bDıbfttDn yaıa kılma• 
katslzllk ınahvolmamı mucip olabilir· muı için futbol heyeti ele ülu· 
di. mın getirilmetb•İ mDnHip .W-•· 

Felton ciddi bir surette sordu: 
_ Hlll bize iltihak niyetindtmisi- mektedir. Ve bu huıuıta teıeb· 

1tiı? bOsatta bulunmaktadır. 
- Niyetim gittikçe şiddetleni· lzmfrde 

10r. izmir, 22 (A.A) Bu hafta Hlr 
( Bitmedi) maçlan yapılmlfhr. 

Parlak bir hakikat! 
' 

a.ffye H. ölM•tn•Y• çare 
bulduıund• ,.,., edlJOr 

Safiye l'tfitat i"'minde bir hanım111 

Açık meb'usluklar 
intihap emrinin onbeı güne 
kadar ıelme•i bekleniyor 

iş şirketi 

Buruda öh..e•tie ~art bulduiunu Ocekl•r n••ıl ld•re edllec-.k 1' 
iddia tttijini yaıau,tık. CUmhuriytt Halk Fırkuının umu· 

Yakında faallye 
başlıyor 

Safiyt Mitat Hanım iddiatr hak~ı• mf konıre~int lstanbul mu~ahhas~ ola- T•t•bbD• umurnt bir • 
da yenldtn izahat vermiş ve demi§- rak ittirak eden fırka. vıliytt tdare ve takdiri• IOl"ılan~ 
tir ki: heyeti reisi Cndtt Kerim Bey dün !1&· İ§ bankaırile baıı mütetebbi• . 

- Baır ıaıtttlerin yaıdıtı aibi bta bahki tkispresle udet etmittir. cat taeirlerimiı tarafından t~I 
•il!yete lı\tldl vermedim. Hatta i~ • Cevdet Kerim Bey bir muharriri· len yeni (iş Jimitet) tirketi• 
tida defi! mürar&at bi1t etmedi•. mııe umumi kongre içtimaları hakkln- hasırhkları ikmal edilmiştir· 
Vali bey bir do.taftldan meseleyi duy- da şu beyanatta balunrnuştur: d f 

1
. t ..... ı 

.. t t 1 ket çok yaktn a aa ıye e .,..., 
muş, aliktdar olarak ttlffonla beni - Konıre muıakera ınr ıase e er 1d f 

. . . d 1 v tır. Bankanın bu hmuata 
çatırdı. Ktftdı.ine ıuhat Ttrdınt. ba~tan nıhayett kadar yaz ı ar. a- .. . . ai •• 
MilHtddtJtri tetkik etti. Şayanı dik tan"' her tar.tından ıelen mUmeesil· bası kuçük ıt!rulart r m tif' 
kat buldufu için tıp fakültfıli riyaı• ler ve meb•08ıar Heyeti Veki1t dt be· rafta u:muınl bır allka ve takcl 
tine tahriratla rtamen ıindtrdi. raber olduğu halde fırka ve memlebt f*lanmtttır. 

Orta devirlerden beri tebabetin i§lerine ait ihtiyaçları vukuf n salt- Buı tüccular lt bank•""" 
•üpht• sırlan kal'fl•inda yüı biıtlttı. hiyetle tetkik ,.e teabit ettiler. Her ma tebbüsünün difer bankalara lrit 
et naz•rlye yürUtühniıtür. Bunlan11 kam kendine ait ksımlan aldı. Önü- olma11nı temtnni etmekte n h• 

Jiiıde doksan doku~. içinde h~· mtiıdeki senelerde bunun f eyiıli semt yualarla olan ıntiıuueMthniıl ' 
Jundufu uman ükdır •• kaltul edıl- Ttlerini ıöreeeflz. tıtanbal villyet lendirmek iç.in ihracatçıların 
.. eai9tir. Fakat o.• taki' e41en uır- konıı etin•• teıbtt tdilip BtiJtik Kon- • ·..:ı.. 

1 
t 

1 b"~ ı k•b ı ta 'hl t k,;a• ••zarı ticaret, TUıa t care Tt 
ar aft arı u n rı er a .. ar reJi allkadir eden hu.weatı da ehem - . . ıtJf 

etNlftir. ı lll t lzmir Esnaf bankaları gıbı nı 
B•nları bileı-.k n kqfi•in ka· •d1etle takip ettik. Eauen "' . ye easeaelerlt ayrı ayrı blrlettre~ 

ı.uı ecli1nri1teefi IMiNalhti de c1üfl- konıre111iı•e ci.t•ı ~ir. tetkikle Tticuda firketler yapılmuını dUtlill 
aerek ömrtimiin "' kı1•etli zamanla- c•titnea n Tillyetimı•i1' nnıhtellf •· .... 1 

1 .ıı Lf lhtl t tekabül eden aır er. 
rrn•a •Diti•t, mt•leket ,., ttıaiye· hı araia ya~ arına Dfier taraftan ziraat 
ı. ••fi ol•ak itin fetapti ıtefia!e tekltt1erh•b: kon*ttft t~ aJlkadar -aı..m . . f •t 
~alrfb•. maica•larea llyık aldqu themmf,-et. kooperatifler t~ . . ıçın .. a ,. 

Bl .-.ınıa Httte.1 61aHk parlak lt fıtldk ec1Umlttir. arttırmııtır. Şi~dılık e~ lukd 
bir hakikate ercllii•• kanii• ve h· btinbu141aki dört münhal meb·u., itilen kooperatifler, ıstihPl 
au ıarttla iddia t411totam. Mtmlek• luk içla hentiı emir almadık. fakat ratifleridir ki bu kooperatiflef 
tfıw kO•l et1M1M bafka •H•J~etl.- on beş rllne kadar ba emrin nrilece- kül edince ihracat koeperati 

rin ili• n fe• mtlt11e1eleri tarafın. iilıi tahl'ftia ediyorum. dit tlftkkülleri ına.hiydial al 
4an kabul tdil•eei lhtiMali vardır. 1'ürkocainun ıurtti idar .. i hak- Meveut tasavvurlara ıört 

Onlar4a takdir ttMHlt ıelt<"tk kıftda da yeni bir emir yok. Ankara- kooptratifltrinin devletle hiç bit 
ntıUl•r Mttff•in lhJMttlni anhyatak· .ta Fırka merktaiıtdt bir komiıyon fır· kuı oJmıyaeaktır. 
tardır. o umaaa kadar u .. iyeti• kaya re~en o~ıldarı" tekli idaresi hak .,.. ... 
istifade etli••eeincltn ı..n viedal\e• knula tetkikat yapmakta n bir tal\. OtoMobHH aen•hla' 
••'ul detilla. M .. '•Jl1et altkabr 1n•tnamt hazırlamaktadır. Talilnat· Otobille Avrupa aeya 
mif .. '*eltre aft olaeakbr. YaJnı• .umeyi btkliyoruı. çıkan Kont Parfi, Kont S • 
ıuna kanlhn ki er .. ~ k•bul ıdilttek· JUrt ....... _, h•kktnda ve zevceleri ıehrimin ıel · 
tır. ÇHkü H•UR •ir bafkt tekli JUri uıulünön Millet Meclisi azuı dir. Seyyahlar Edirneden 
yoktur. Eter tlarllf&auadaa mtıUR aruaada. oinulllik '" hararetli taraf- bula aelirlerken tevkif ec:li 
olmadıtı• iti• tetU41t ••flirorwa tan Şebinkarahisar meb•ueu Va.afi Ra· o 
-.arrl•rta tftl ~tljlİllf ıtlitaalar, tit Beydir. ler, Çorlu d.-arının memnu 
De brtlar. :\••l~._ ft11tMlar ha• bmit Mtb'uau Salı\hattin • ·e!fet taka olduiu kendileriıae ılf 
ıi d1rOlffinu..lt11t yttifani tirler. . o- Bty dt nır ka),tlar dahilinde l>u usu miıti, t.bkikat yapıldıktan 
ratnnr., lün müre\"vicidir. seyyahların ıimendiferle lal 

Di• ya.ptıtuıuı tahtükat HtiCMi• Bunlardan bifka Adliye vekili Yu-
t!• ha t•.tta .ltakkıa4ald nnlml he- aut Ktnt•I Be.r dt jüri usulüne taraf- la gelmelerine mU11ade e 
•Is tıp faktiltelint rel•edlfitıl ötre•- tardır. fakat Yuıuf KeMal Beyin bu ve otomobilleri muadere 
elik. taraftarcJıtınıft ucak bir meb'Ull sıfa· mittir. Kont Parfi'nia tehri 

1• f k"t•.....ıı.: ı .... I• · el tf1t oldufu, Adliye v~kili olarak bu r•smt makamat neıdin~e Y 
ıp a a - pro er rıa ... d'. .. d·t· anlatıl ... 

K•••l Cenap Bfy Sifb·• Mltat 1'1.· huı•ta hellü~ uıunını 1 1 
• teşebbüaat neticesinde oto 

ıuih• hldtunıu .. yrl et•c11 hal.tutuıta ınaktadır. 
a1ı.•i; •t •••ittir ki: kane, i;;;·;·k;;;;i;;;"b;i;;~-;;ı;:- :: :~=.~~e~:il=~~:iH 

- B111ihıltrdtki. fasla sıeakla~ ne br. Tamiri i~ 25000 lira aarfe· f 
kadar Jftisf~ fit t.öyle (mlttleatıoa) • . lr k '- Turinı klOp lruından 1'i 
l el k " -rrt kal>ili taha11tmUl- dılmelctedır. Yata , yeme taKı· b l h. kk d d 111;.tW ar a o aqar •- k 1 l _ı l 1 . . d h u meae e a ın a e '" 
dtir. mı, aryo a lf, no •p ar ıçın • a - Otomobilli seyyahlanll 

elli bin liraya ihtiyaç vardır. el · 
Talebe yqrdu 

DariilfGnun binası ark11•ndaki 
eıki itfai~ binaan11l ıDr'atle 
ilerliyen tamiratı Haıiran iptida· 
lanndı bitecektir. Tale~• yurdu 
itlihaı edilecek olan bina lnü
mlzdeki tabıil ae•Mİ bida1etin
de eçelacaldar. Tertibat 500 ta-
lebe alacak tekildedir. Binada 
mlttallı, yemek ıal011lan, yata· 

Fırka villyet idare heyeti hu lu yolile lstanbula gel• 

k bir mahıur ol111achjın1 • taeirat itile ya"ındao ali adar 
olmaktadır. bildirihnifti. Buna ra;mc' 

Bir lcaç sene ıarfında bu bi- senahlann Çorluda teoıkift 
nanın yanındaki binalar da ah· lekete seyyah celbi anul 

ve evvelce Yerilen karara d n1rak burHı hüyilk bir talebe 
bir yanlıılık eseridir. Bo yurdu h*1ine ıetirilecektir. Bun· 

dan başka bu hinalar arHında yanhtlılılann tekerrür ebD 
ıpor, teniı .. haları da yapıla- ricasile Turhıı klüp dabiliY' 
cıktsr. it 'Jetine l!IDracaat etmiıtit••' 

.. y AKIT ıntefriku : 161 nin ~erde ılYUF ettifini hen dı,ar- iki çift lakırdı ettirmezainiz. Ne - Dünyada o l,üyük 
da hak dinine clindürüyorum.. terhi1,Ii çocuk. Söslerimin eh11nmi unutulur mu? 

Fileaof ıaseteei1e: yetini anladı. Can kulalile dinle- - Aylar seçiyor ııbrapl 
- Beyfendi b~ itiltiklerinizi di. He,.ini 'birer birer kaleme al- ekıilecefine artıyor... . .~ 

•akın mülakata zeyıl yapmayınıs .• dı... - Aiuıtoaun on yedı,. .... 
Gant9Cİ ftifdü. FU .. ofla Caize çelribniıle.rdi. da ne kaldı .. 
File .. f - Kafnanam ta de•· Koca karı kendi kendiM c:lu•arla· - Ölüm elemleri din 

ri aa'rlcta, camide pa~lannr rah ta, penc ... elere bakarak söyleniyor ~in en kat'f ilaçtır. Fakat• 
lenin u .. riae koyan Ilı hocadan i· du. - Efendim ... 

- - taht almrttJT .. Ara •ır• ltizi ltiy• - 15 - - O &üyük hiyanet~~ 
etmrettiii vazifeyi yaptım.. Ben lık, yankeaicililc ukın, baskın, ah- le irtat eder... fileeof uir&fb· Oilu ile kızı· men onlan göreceiin ı• 
dinine kavi bir kadınım. İman İJ· liksrzlrk varsa tahkikine kotar tel- C.iie mitafirin INlaj .. a itile· am itelci firari lcepaael•le olan - Söykme kendi ke,.d 
Jeıinde f&kaya gelmem .. otuz yıl· J~r, pullar . ıütunl-:rınıza ıeçiri~· rek: . nilcthlannı f .. hetti~di. ~imdi.. ~ ııkıhyorum. Evet ıeldi... . 
dır hu zındık herifle bir dam altm nız .. Rabbım talcaıratınızı affet11n. - S6ılenn• halnnaymız buna iki ı•nç lcardeı denn bır buzun - Birer kere daha y 
Cla_ ;yatıyoruın. Bak beni kandıra· Yarın . ahrette Y.ataca~ yeriniz ~ok- mıttır... ioin4e yafyorlu~.ı, ~f!'!a~arı unu ıörüp de öyle ölaek... ··'f 
bildi •i? Çalıştı a.mma itikadımın tur. Bıraz .da dınden ımandan ıha• Gueteci - Anladım zaten ... tam11arak her ıun bırı'bınle dert· - Ah bu mümkün mu· 
zerresini bozamadı .. Allah bir pey detten, ecırden, ıevaptan bahaedl- (biribirini zehirlediler .. ıeleceJc H· leıiyorlartlı.. - Niçin mümkün o 
ıamber hak dinim dini isli~, ki· niz. Eıhedü enla ilihe ili ..... HaJ- ne ölecekler) eleyince Hçma kendi Vakit le ilerledi. Aylar biribi- Adreılerini biliyoruz ... 
tal>ım Kura~ imamım imamı azam di bakayım benimle beraber keli· ni ıötterdi. rini takip ed• ede haıiran ıeldi.. _ BaMınız duyarsa 
mezhebim ebuhanife eaaelamü a· mei tehadet ıctiriniz .. Yüreklerial Caize Juıar-.ru: Ölüm •'1• ~lan aluıtoeun on yediıi ri koparır .. ve sonra .. 
Jeyna •e ala ibadillihisaalihin eıhe zin pasları açılsın. lmanlarınız d- - lıt• her likll'dııı buna ben~ yalclaııyordu. - Ve eonra? 
dil en ti.ili.he illallah ve ethedü lalanım. . •er... Bir Mbah bahçede büyük kes - Onlarla ıöriİfll'ei• -~*' 
eıme muhammeden abdühu ve ı·e· Fileıof odasından çıkarak: Gaaeteci hepıini bir daha ae .. tane aaacınm ıerin ıölıeai altında için babamıaın tekdirini ~· 
ıulübu .• lıittiniz mi? oğlum gazete - Nedir bu dırıltı? limhyara.k yürüdü. 'onutuJorla.rdı. dırsak bile hüınü kabul ıö 
ci mİ•in? Mülakatçı mısın .. Günde Caize - Büyük annem ~••• Kattıırnda .. hitap edecek adam Caiae dalıın. alır bir telif fuı· misd,n emin miıin? 

1 
,,.-~ 

bin bir yalan yazarsınız. . Yakası ediyor.. bulUDtJatak apı açık Jcalan Hafı· fa: - Hüınü kabul deli , , 
apJ..,dık dedi kodular yapar, f ileıof - Siz de dinliyoı.u- ıa Hanrm: - Aiabe1 ne aruz ıönülleri· bhul olunacaf•1ttızdan &ile 
dünyayı biri biri2'e katarsınız .. Ne nuz.. - Siıin ile konuıulmu. Hepinit ıniz var. Bir türlü onları unutanu· deiilbn. . · --"' 
r.ede orospuluk, zamparalık, hırsız· Kaynana - Dinler za.hir .. ae- maazallah birer ap. llqkuile de yoruı... (IJd,_-. 



M. M. komisyonunda 
Gümülcüneden gelen memurlar şeh
rimizde yeni vazifelerine başladılar 

haşmurahhasımızın işler hakkında beyanatt 
Muhtelit mübadele komisyo· 

nunda iılerin en kısa bir zaman· 
dı bitirilmesi için çalışılmakta
dır. Bu maksatla, işleri azalan 
G~ülcüne tali komisyonundan 
llaldcdilen memurlar lstanbulda 
~eni vazifelerine başlamışlardır, 
k Olftisyonun bitaraf azası işlerin 
..,•.~a bir zamanda bitirilmesinio 
•Urk ve Yunan hükümetleri ma· 
:İye ve tapu idarelerinden soru· 
•n sualJere sür'atle cevap verH, 
lllcsile kabil olacağı fikrindedirler. 

l<omisyon bitaraf reisi M. Ri· 
•aa tarafından hazırlanarak ıon 
11ıtıunıi içtimada okunan bir ra
t?ra göre komisyon her iki hü-
'1rnct tapu ve maliye idarelerin-
~cn 16000 muhtelif meseleye Haş munnouımıı ~evkı Bey 
:air izahat istemiş, şimdiye ka- ayın sonuna kadar bütün mesai-
•r 6, 130 cevap almıştır. lerini bitirerek buraya gelmeleri 
TUrk murahhas heyeti reisi lazım geliyor. 

~~ 11ki B. dün bir muharririmize Son heyeti umumiye içtimaın· 
~libadele işleri hakkında şu be- da bir gazetenin yazdığı gibi İf· 
•tıatta bulunmuştur: lerin alb ay zarfında bitirilmesi 

- Hükumet işlerin asgari bir için bir karar verilmiş değildir. 
~~anda ikmali için evvelce ver- Esasen böyle bir karar ittihazına 
~gı kararında ısrar ettiği cihetle mahal yoktur. Çünkü üç ayda 
lınanistana giden takdiri kıy-

lbct ekipJeri•ıin muayyen olan işleri bitirmek mümkün olsa altı 
~İiddet zarfında işlerini bitirerek ayı beklemek manasız olur. Fa-

~•nbula dönmeleri lazım gelir. kat herhalde komisyon mesaisini 
nfarın işlerini ikmal edemiye- altı ay içinde ikmal etmit ola-

c~kleri hakkında henüz kendile- caktır. Ve hepimiz buna çah-
ti11dcn bir iş'ar olmadığından bu ~ıyoruz. 
\1·1 ...!!!rette: 

Sinemacılara dün 
. ~evap verildi 

Seyrisefainde: 

Diplomasız doktor 
~seJ~s! " .. 

Seyrisefainin MahmutfeYket• 
paşa vapuru doktoru Rıfat B. in 

't Sınenıacılar vilayete müraca

'4tb~~erek bir hafta zarfında 
'- ıkı?e başlanan yeni talimat
Si '-'enın tadilini istemişlerdir. 
t ~'lhacılar diin vılayete tekrar 
~t c.-ck isti dalarına cenp al· 

diplomuız doktorluk yapmak 

cürmile izmirde tevkif edildiğini • 

bir akşam refikimizden naklen 

ı.ı. d ~ .. r ır. Bu cevap şudur: 
yazmıştık. 

Dün bu mesele hakkında tah-
\ 

\ 

Bu işe siz de şaşın 

Memur ehll deOllse ma· 
aşı tenzil edlimez, 

kendisine i' verilmez 

Ortada hayvan borsası ~
zası ill' bor:-;a komiseri ara ın· 
da bir ihtilaf çıkmış. borsa 
azası, komiser iktidarsızdır 
maaşını &7.altnhm diyormuş, 
komic;er Be.r bunlara verdiği 
cevapta diyor kı bunlar bor
sa hnricinde atış yapmak is
tediler hen mani oldum. Onun 
isin bana kızıyorlar. 

İhtilat devnm ediyor. Ne
resinden baksanız fena bir 
şey.. Eğer komiser komiı::>er
Jiğe Jayik değilse usulü daire 
sinde müracaat edilir maaş 
indirilmez. kendi ·inin tebdili 
istenir, memur fena ise nz 
para değil, kendisine iş Ye· 
rilmez. 

Eğer borsa haricinde satış 
yapmak istiyenler nrsa, bun
ların söyleneceği ) er bir ma
aş meselesinin konuşulduğu 
mahal değildir. Dorc;a haricin 
de hayvan satmak teşebbüsü 
Yaktinde menedilme i hak-
kında kanuni tedbir alınma· 
sı icap eden bir fiildir. 

Bütün bunlar kafi gelmi· 
yormuş gibi en mühim işleri 
bırakıp da böyle şahsi dediko
du ile me:>gul olanların za
manlarını israftald semahat
Jerine siz de şaşın-

Biz de şaşalım ! 

Sergi bu akşam 
kapanıyor 

-.tr ~l~nce ve hususi istihlak 
~i R•sı kanununun hüsnü tatbi
~ llrnnında ittihaz idilmiş olan 
"\lab· · k ~rı mutazammın talimatname 
~İr llıu amme hukukunu muhil 
ttı lba~iyette görülmeyüp vila
~abtr ıdaresi kanununun ahkamı 
tb~~saaının kavanininin hüsnü 
'h •lcı . ~üemmen olmak üzere 

kıkat yaptık. Seyrisefain idare-

sinden verilen malQmata göre 

Rıfat B. yirmi gün evvel idare 

hizmetine girmiştir. Seyrisefain 
baş doktoru, Rifat B. in seyriıe-

I · Ziraat idaresi tarahndan aÇl 

lan ve çok büyük rağbetle kar
şdanan çiçekçilik ve tavukçuluk 
sergisi bugün kapanacaktır. Ser
gi dün de binlerce ziyaretci ta-

ftttigı salahiyetler mev-

faine girerken diploma ve mun
tazam PVrak gösterditini söyle

mekte ve Rıfat B. in diploma
sına doktorluk yapmak cürmün

den değil başka bir cürümden 

tevkif edilmiş olmasına ihtimal 
verdiğini illve etmektedir. 

rafından gezilmiştir. Resmimiz 
sergide mükafat kazanan bir ho· 
ruzla bir güvercin gös(eriyor. 

Ticaret ileminde: 

3 -VAKiT 24 MAYIS 1931 -
Müdürler 

Dlln maarif idare· 
sinde topbındtlar 

- 1 
lçtlnıaa iştirak eden müdürlerden bir kısın• 

Lise ve orta mektep müdür 
leri dün maarifte maarif emini 
muavini Fakir Beyin riyasetinde 
toplanmıtlar ve imtihanlarda 
mekteplere çağmlacak mümey
yizler birer listesini yapmışlar

dır. Liselerde imtihanlar 10 ha
ziranda, orta mekteplerde 17 
haziranda başhyacaktıır. 

inhi•arlarda 
TUtUn idaresinde yapllacak 

tasarrufun ,ekll 
Ankarada bulunan tütün inhi

san umum müdürü Behcet B. 
idarenin yeni sene bütçesinde 
yapılacak tasarruf işlerini takip 
etmektedir. 

inhisar idaresinin yeni bütçe
sinde yüzde on bet tasarrufu 
temin maksadile bazı müdürlük
lerin lağvi kararlaşmışbr. Bu 
meyanda idarenin her taraftaki 
merkez mUdürlUkleri kaldırılarak 
vazifelerı baş muClürlükJere dev
redilmıştir. Bundan baıka Düzce, 
Hendek, Bolu müdürlükleri Ko
caeli baş müdürlüğüne, Gebze 
müdürlüğü de lstanbul baş mü· 
dürlüğOne raptedilmiştir. 

Sovyet Hariciye ko
İ mtsesl memleketi

mize gelecek 
Sovyet Hariciye komiseri 

M. Litvinofun iki ay ıonra, 
mezuniyetle memleketine giden 
Rus sefiri Suriç yoldat ile birlikte 
Ankaraya gelerek hükQmetimi
zin misafiri olacağı, bu ziyarete 
büyük bir ehemmiyet atfedil
diği haber verilmektedir. 

:~~M-~_:_·~_ıu_;a __ ~_ı~_J 
Takvim - Pazar 24 l\Jnyıs 5 inci 

8) 1931. senenin günleri: geçen 144. 
kalan günler. 221, 6 Muharrem 1350. 
Pancokont yoıusu 
GUne!-Doğu~u 4 36; Hatı~ı J 9.27 

Namaz vakit!.!!!= Sabah: 2.44. 

Ôğle: 12.11: ıkındi 16.09: Ak~am t 9,27, 
Yat<ı · 21.21 ım~ak 2.26 

• 
Hava- Dunku hararet ıazam!) 24 

(asgari) 15 derece. Bugun rüzgAr hafif 
müteha\'\'il ha,•a hafir bulutllL 

• 
Bugün 

lflls muameleleri - Gedikpa-..;..;.;-........;.;.;.--. __ -..~---
fada fınncı \ani Kotroparın ıflts mua· 
melesi, Istanbul birinci iflAs memurlu
ğunda, ~aat 13.30 da. 

Gelenler - Gidenler - Japonya 
bliyilk elçisi :\1. lzaburo Yochida bugün 

nkaraya hareket edecektir. 
§ l lans Henrih fon der Osten ismin· 

de bir Alman asan atika mlitehıs~ısı 
Bcrlinden, Pobert Morison isminde Ame· 
rikalı bir asan atika mütehassısı da Şika
godan şehrimize gelmişler \'e her ikisi 
de Ankara~a gitmişlerdir. Mütehassıslar 
Ankaradan sonra Anadolu içlerinde asan 
atika taharriyan yapacaklardır. 

§ Tring kulüp umumi kAtibi Cevdet 
B. bugün Riıdapeştcye hareket edecektir. 
Ce\·det B. geçenlerde P,e~teye giden Tu
rinır; kulüp reisi Reşit Saffet Berle bert· 
her Peştede toplanacak olan beynelmilel 
turizim umum[ meclisi ıçtimaına iştirak 

edecektir. 
§ Em!Ak ve Eytam bınkuı umum 

müdilrli Hakkı Saffet Beyle bankanın 
idare meclisi reisi Aemal ve idare mec
lisi Azasmdan Raufi Beyler lzmire gic
nıişierdir. 

Banka lımir piyasuında muamclarını 

te\'Si edecek ve yeniden jskonto yap
mağa ba~lıyacaknr. 

MUsamereler - GUlhane sene· 
ilk mlisa.merelerinln on ikincisi (saat 
dbrtte ). 

Dolumlar - Bundan iki sene 
evvel e\•lenerek hemen hemen şcrimizın 

en- genç ailesini vücude geıiren .ıuccardan. 
Kibar Ali Hryle Nefis Hanımın e\'\:lki 
gece bir kız çocukları düuyaya gelmiş 

ve uzun saadete nail olma~ını dilediği· 

miz yınucağımız "Emine Sc\·il,. tesmi)e 
olunmuştur. 

Genç ana ile babayı tebrik eder \'e 
mini miniye sıhhat ve ömür dileriz. 

Radyo 
l•tanbul - Sant J 8 den I9 a liıdar 

gramofon p14kları neşriyatı J 9,30 dan 
~l,30 kadar alaturka saz Makbule \'e 
\'e Suhande Hanımların iştirakile 20,SO 
dan 21,SO a kadar spor havadisleri, Ajans 
haberleri ve cazbent 21,30 dan 22,30 a 
mahfeli musiki. 

Vakıt:Abone şartlar1: 

l 3t> J 2 
Dııhildc 150 400 750 1400 
Haricte - 800 l 450 2700 

llın sartlar1mız: 

Aylık 

Kuru~ 

lı dahilinde bulunmuş oldu
ll~an mezkur talimat ahkamı· 
·,tıayct edilmesi ve ittihaz edil

i <>lan işbu tedabire vuku 

.~ .. ~.b;~·:::~:~ b:~:~~uğ':ı':~ , .............. ç .... i·;·g···ı·i;·;·i;···f i"ki·;·i;·;··;···B~d/;i~/~·~···~/J:~~Y ... ~~ ............ ,. 
llr v ·ı .. 
......__erı mıştır. 

~l>u.rcular arasında 

Patatescller blrllk kuruyorlar 
Patates ticaretile uğraşan bazı 

tacirlerin istikrarsızlıklar göste-

ren patates fiyatlarım sukuttan 
ı kurtarmak maksadile bir birlik 

teşkil edecekleri söylenmektedir. 
Satın 
Santimi 

Resmt 
10 :Kş. 
20 .. 

Husus[ 
12,50 Kş 
25 

KUçUk llln ,artler1mız : 

1 2 3 4 l-10 Defalık 
100 Kuruş 

lı\llşoıa müzakeresi 
'ltfaradeniz hattmda yapılacak 
'~u esaslarını tesbit için milli 
l~l rcuıarla seyri sefain idaresi 

'tı ~: müdürü Eurhanettin B. 
'-'t.ı ırlikte toplanmışlardır. iç-
a ~- ·k· ru, .. 11 

• .' tarafın noktainaıarı 
de u lhuş ve şimdiki tarife-

f~ n farkı, mutedil bir ta-
}' ' tı ltı apılnıası, her koınp anya-

ttıeg llayyen günlerde npur İş· 
tiııı, 1 esasları kabul edilmiştir. 
k ,, a bugün de devam edile-

c b .. t. f ~ ol u ün noktalarda itila 
J>c rtıaı yeni mukanlenin 

lb· tşeınbe .... d "t'b •kı gunun en ~ ı aren 
tıa başlanacaktır. 

tabı işle
yap~ r 

Bedbinler son derece tehlikeli 

ahmaklardır. Bunlar cemiyet 

içinde bir zehir gibidirler. Bun

ların. her tarafta, her memle

kette bugün kadar çoğaldıkları 

görülmemiştir. iktısadi vaziyetin 

fenalığı, ticaretin kesadı, bun

larm töremelerine hizmet ediyor. 

Bunlara göre .. her it kötü gi
diyor, herşey düıüyor.,, Bu boz

guncu ve zehirleyici adamların 

ağzından düşmiyen sözler bun
lardır. Onlara göre ati çok ka-

ranlıktır. Fakat bunlar aldanıyor 

ve aldatıyorlar. Vaterlo muha
rebesinden sonra da böyle ol
muıtul 

-
-

Vaterlo muharebesinden sonra 
dünyayı buhran kaplamış, ve 
herkes yese düşmüştü. Tam bu 
sırada buhar keşfolunmuş ve 
dünya, emsali görülmedik bir 
refaha ermişti. Bugünde dünya 
buna mümasil bir buhran geçi· 
riyor. Fakat gayretli ve yüksek 
insanlar çalışıyor, ve beşeriyeti 
yeniden refaha gölürecelr vesa
iti hazırlıyorlar l 

30 50 65 75 

A - Abonelerjmİr.in her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

H - 4 s~tırı geçen i1Anl.1nn fazla, 
l, satırı için 5 kuruş zammolunur .... 

"Hllaliahmer" gilnil 
DUn birkaç kişi aza kaydedil· 
dl. Faaliyet, ay sonuna kader 

devam edecek 
"Hililiahmer,, günü, dünden 

itibaren başlamıştır. Bu günde, 
her sene cemiyetin şubeJeri, aza 
kaydi faaliyeti ile esaslı surette 
meşgul olmaktadırlar. Dün bir 
haylı aza kaydedilmiştir. Bu fa
aliyet, ay sonuna kadar devam 
edecektir. Ay nihayetine kadar 
bazı şubeler, "Hililiahmer,, men· 
faatine müsamereler de verecek
lerdir. 

Bu bayır müesseseıine yardım 
ıçın müracaatlar, her tarafta 
büyük bir allka ve temaylW• 
karşılanmaktadır. 
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' Adliye H!berleri J 
Hük6meti tahkir 

Belediyede ı 

Ekmek 
çe,nl d•ll9t1, narlt da her 

- ------------- ------- ----- - - :::. -

Hatıralar Arasında · 
hatta dell9ecek u L.e TUrkl l.ltt.ral " gaH\eel 

Fırıncılar dün bel~iyeye müracıtat Yazmak hastalığında da bir humma atctytlhtdekt dav•nın rdyetlfte 

--- - -- ~ . . . -~·---.-.;;;.-: .. - -----. - _ .. ~ _ ..... -

Merek on beş ıünde bir konan ekmek d ll••l•ndı 
n françola nar1unın haftada bfr devresi Var lr tatanbulcla ~rkıp kapanan (Li TUr· 
k'Gnmasını rica etmitlerdir. Bu ınd· - ki Liberal) gazetesi alı1hln• açılan 
racaat daimi encümen tarafından tet. Matenenl r••ı yaıMak Mecburiyeti - .. KUçUk ktteıptar " hUkGrattln mıne'1 phtli1ıthd tah· 
kik n tasvip edilmiştir. Buıünden all.,l••I na•ıl doldu ? - Ticaret lstatlstlklerl - Gece kir davasının rüyetine, dün saat on 
itibaren nark her hafta deli .. eekttr. ••ecade Uaerhtde - BUyUk bir roman : "Sefile,.· altıda İstanbul atır ceza rnahkemttin-

Son gUnltrde §@bite sut butda)• - ,, - yazan : Halit Ziya de b&flanmııtır. 
ı::elişi azalmıştır. Şimdiye kadar tk· Gtıft•nfn razı fşlfrf, pek gUvenile deki seccadenin üıtüne boylu boyuna Eneli mecmuanın m•'ul •SdUrU 
rnek çeşnisi yüzde altmış ser~,. yüzde mfttttk kadar ırıı1 muatenetlerden uzanmış1 sol dlrMtlml dayıyarak bAşı Oı.man ~~mit Bt)in hthi)'ttl ttlblt •· 
l<rrk yumuşak bufdaydan ıdı. Sert kat'ı naur, lkfmlıt, ve Tevfik Ne\'Za- mr eHmln ifıetlne koymuş bir nziyet- ~ıJmle. 3., Y•tıııb, ht:anbulla oldu. 
'mfdayın gelmemeti Uıerfne fırıl\tılar ttan ıl7&dt bAna kahyordu. MtJnderi- te yazardım: ve bitirdikten gonra ke11 gnn..: IMıyl•mlf, IOIU& nrak olnm• 
lU çeşniyi bulmakta mi4ktUUa uf- catın tenenüUne dfkkAt Jhımdı: Ve- di kendi~ine bir ziyafet keşide etmiş muıtur. 
·amışlardır. Dünkü müracaatlarında dıetn, fıkralar, az tok fennf ve ıd,,·a· bir in an memnuniyetle yatafıma gi· Dava, nktllt Adanada pkan (A~ 
·eşninin değiştirllmt1lni istemişlerdir. si dtntbUetek mika leler bulundurma- rer: mes..;uı ,., mUsterlh uyurdum. liJ ıaıetuindn lktlbu tddın CMus-
Bu talep de kabul edil mit; bundan Jr7dr; bu yoldı ffflerl yazmak \'azif esi llk tendf bu yaırJılr bUytik bir ro ta fa Kemal Pf. 1a a~rk mektup) •m~ 
\Ora ekmek çe~nisinin yüıde dokean bana ~rettUp ederdi. Bu yazılarım- man, (Seffle ve men~ur şlfrler) oldu. lhtlf bir raırdan dolayı arrlmıftı. 
yapılabilme!llne mil8Hdı ,-erUmlttlr. dan bir takımı kitap halinde ha rla.I Bir büyük roman! Ne zamandan- Abdtilkadir Ktmalt tarafından nttr• 

8 1 dl f neaMıf bir kuımı da eonralar kUçUk ki beri zihnimde bu arzu bir fikri sabit dilen hu yurda, Abdtllkadlr Kemali, 
e e yen n kordulu nuffta• ' · t 61 ı d kf ~a.ı ha • d 

1 taplar ııtfhıtleslnln te kll ederek lnti- gibiydi. Bir genç kız dütiinUyordum sıra.e •• n t - ,.a.,. an 
ra ar boJ•llMIJ•UIC 1 . . . ba1'Mtmekte n ken•ı lddiuıaa ılre 

Tahriri mUsakkaf•t komisyonları şar etm ştf. kı lfCeh, ıtfal eden bir aşkM kurbanı ...ı fi fd J . .. ı . b ld k ı fff Gazi Haırttlı.-. • Mlc en ara ana. nın tahrir esnuında beledi7e tarafrft· Bunların aratın dan: Mephuul kehf, o sun, •e u yo il u rbfln o an et· d ba flk&I 1 rf 11 1 U. 
dan evelce aeıı•tirilmlt "ft yerlerine ilmi 11lma, han\il ve vaz'ı hamil, ka· ferin hemen umumi dentlehltecek bet· il •ı.~enbl ıkı • 11~~· •1 er 

1 
19 • • b h k dd d b' retbı r ta •• 111 .... u ar orta. ç.akılmı, olan numaraların fır~a ile nun ve fen,nı ,'·ılide, h~ap oyu~Jarı, a ~ mu a eratı arasın an, ır uçu- ya atatakta n ba arada (ıtrafrnıza 

sjyn.h boyalarla boyanm&aını mentt Bukalemonı ~ım~·a ve saıre kabilinden ruma. 7unrlann yuvarlana en . eon de· toplanan k6 eklerin yularlanın to 1tt 
mi tir. Bu suretle numaralan bn- menuları ttıb&rlle bana hiç taa1luku rekesını d~şertk, art~k bir halli de- yınız) şeklf:cıe bir söz urfetmekte~ir 
yayınlar ceza ıBreceklerdfr. Komi• oJnuyan şeyler vardı. Bunlar kısmen mek olan ölUmlt bl~ın. k. hüktlmet( e\ff ouıhsf--etl · t h 

bana arıı olan -uva1.okat maraklarrn lJk nüshadan itibaren (Sefile) ba;;. 
1 

n man ._ J nı 8 

Yoftlar tebdil ttlk1•rl ntt ftttların hl· "' " "' ' . . . ,. kir daTUına su otan eti le, budur. e "'- m kıs-·n dı m·u·nder·ıcatında t·n-..:: ih Jadı. Genr neslin ehnde atinden aüne 81 

Mr Ji8U9ittJ beJfdlyeye Ytrec!flelfr n • ..... . . "' .. • "u • .. • • Dava. ~ kaaaaUftan 11'>9 uaeu mad 
.__1 di b 1,... 11 1 tıyac:ınm mahıulü ıdıJer. Hele başma· ınklşaf eden Türk romanı o zaman ha- d . d 1.2. 1 t'l 158 . j dd . f bf 
U'C e ye u mteye ıvre numara ırtn . ba .. r .. 'd idi esı e a e ı e ınc ma •• n • 
yerlfrhıi dettetltMektlr. kale yazma~ ıa~retı . na teveccu~ 1 rute~ 1 

' rinci fıkrasına ;öre ikaJM olunmuo-

K bl lht' 
' 

t ... 
1 

edince kendı kendıme gülmekten men ı Sezaı Beyin pek ytlk8ek bir kıyme t lktibllf! tdflen yatının ~rceme-
am yo Y•Ç •n ••11 t f d d. Büt" · t' lh t' d b. · ı (S ·· t) h'k· · ur. edlllyor ne se emez ~?1:. ~n ~ıyase ,• c . an~ ı. t e ıyesı o an .._ er~u~eş . ı ayes~ •i okunduktan IOnra, Oıman HA.mit 

hükmeden, butun muşkUlatı sıyasıyeyı Namık Kemal mektebının bir zeyh Euaen 0 ctlmlede hökdmetin kaatedll· 
Belediye şube m.tldUrlerf dfln übfth daracık müşahede detiiinden germek kabilindendi, Ahmet Mftat Efendinin lundutu ıazet ye nfçln dercediJdiff 

muavin Hlmit Beyın rf,-aMttnde bir dahlyeAHe halle kalkışan bfpen·a bir hikAyeJerinde garp edebiyatının rom~n ,.._e f • 
içt' a a ıa.la d 8orulmu1; vıtman Hlm t Bey ıu ı&a· 

ım Y pm -s r ır. salahiyetle o satırları )'atarken kendi nev'ine has olan tarz ve üship yoktu. hatı vermlıtlr• 
Bu toplanmada bütün ıubelerfn kendime: "Acaba bunları okuyan ve (Sefile) dt bunlar varmıydı? Bunu _ GaHtelt.r difer ııuıe~ltrdı in 

931 senesinde kambiyoya lüzum ıhte- okuduktan tonra bonlml• beraber gül- söyliyecek kadar daJyepervır değilim, tif8r eden ınak~leleri iktibued ınat. 
ren İhtiy~çlan rörüttilmÜff ~e t~hirl mlyen var ınıdır? diye eormaktan hali fakat sahte bir mahviyete tebaiyet e· buat hulbuı kJSınına alırlar. Bu, 
gayri kabıl me~at tesbft edılmiştfr. defildim. Bununla beraber bu yazıla· derek bunun lisan, tahkiye, ve meşvar umumiyet ftibarile tatbik olunur. Bu 
Hafta arası f.çınk_i bir içtima. daha ya. rın hepsini sen 8eve, muharrirlik a~ itibarile buıUnUn romıncılrtına bit yazı da gazeteme aynf ,ekflde nakle
pılar~k bele~ıyenın 931 aenesı umumi kının unutturduğu yorgunluklardan mukaddime tefkil edecek mahiyet~ ol. dilmlttir. Bunu, umumt mahiyet~ 
kambıyo fh!ıyacı ~ıt't olar•~. anlatı· mUteessfr ohnıyarak. hazırlardım, yal- dutunu fnklr etmlyecetfm. bazı mütaleattan ibaret ı.ltkkf ettim. 
Jacak n mUsaadesı alınmd: uıere Da- ntı hl.na tahsis olunmut bir nzlf'e Ona bafka bir kıyınei atfetmek E ·· led hUkA t' nk••tedil· 
L ·ı· k. 1 t' ·· d il kt' !'&aen o eum e ume ı -
ıı ıye ve a e ıne gon er ece ır. .ardı .. ki her. haf~ b~nda o~da~ a~~ mümkün ol1&ydı bugün ihtimal matha· diiine dair, hiç bir sarahat yoktur. 

Kubltly abldeal l~ln bir ta mutekarrıp bır hUmma nobetı gıhı asında bile mevcudu kalmamıı olan ıa Benim de öyle bir mana aklıma gelme 
içtima yapllacak yalardım: lzmlrin ticaret muamelatını zetenln ilk nttıhalarında onu feda edi di.. Naklinde bir Nahıur ılrmedlm. 

Salı günü nli Muhittla Beyin ri· milbeyyln lıtatlatYc- leeek bir ~oeak Mtrf makamında mU. Relı Haan Lütfi Bey, ıu lltf-
.nMtinde eeJıit Kubilay Abidesi için Müşterilerin arasında, ticaret er· ebbet bir nfsyaaa mahktm ttmrz- zahta bulundu: 
,belediyede bir içtima yapılacaktır. Ru babından ve milthakatta müstahsiller: dlm. - Esami tHnh edtlmeffn yazılmış 
içtimada vali muavini Fazlı, bel• den mUrekkep "bir ~~erfyıt vardı kı (Sefile) nln kitap hıJlnde lntfp. bir yaaı, diyoraunaz. Peki, böyle miip 
diye reis muavinleri Ut.mit, Şeref, mutlaka blh\un dercedllmesine munta rına mlnl olan Mbtp bir hlkiyedlr ki hem ya11lmıı bir yazıyı iktıbasta.n ne 

G E L İ et İ -=--- -- - -

=-- - - - - - O Ü Z E 1 
---~-- - -

"Ah bir kıyamet 
haberi .• !,, 

Gittikçe birkaç g6mlek dafl 
ııınan hava ve kızğıoh 

arta• gUnet daha faıla yllrO 
me imkAn bırakmıyordu. T 
vaya atladım. 

Hayanın ilk ı•mdıfı gDnl 
tramvay eyahati de insana 
ter d&ktOrmiyor. ÇUnkD bile 
ler, bUttln bir kıf, arabanın 
UJn delifini, deşiiini kapatma 
ahttıklanndan birden butı 
bir aacak karııaında -.aziyeti 
dırtayorlar. Adeta pencere 
mak için bir takım emir bek 
fibi haJleri var. 

Neyıe, bir ikl istasyon ıo 
arabaya bir gazetecl çocuk .. 
harrir detiJ, mfiYem • atla 
Akıam guetelerini batıra, 
ğıra satıyor ve mOıterilerfn r• 
betini artırmak için aynca Ut 
ediyordu: 

- Dnnkn maçı yazıyor! 
kO maçı yazıyor! 

Bu illnın biç kimseyi gase 
almaia teıvik etmediğini ıa 
çocuk yilzünO burufbırarak 
yıflandı ve: 

- Ah. dedi, bir kıyamet 
beri daha çıkaa da 
aatlf yapNk ... 

• 
Çocuğun bu ı6zlerini bea 

bana atmadım; beni dini·-..-. 
ıiı de atmayın! Ç6nk6 bu cll 
ıile bu çocuk, bet qafı, 
yukan, bOtUo muhalefet 
lınnın ruhunu zihniyetini an 

mıı oluyordu. 

mUddeiumumt Eaat, defterdar Sefik ıır olurlardı, hatta aahibi imtiyazın id bunu ayrıca kaydetmek llıımdsr. gibi fayda hasıl olur? MllJete men.1 
maarif emini •eldll Fakir, nı.uma~ diaaına nazaran yalnız bunun için &'R· Halit Zl11a: Uııaltbtuk fa&t temin edecek yazılar, derç ve ~ k f b . k d 
başmüdürü Seyfi, sıhhiye ınUdiirti ~eteyi alanlar pe~ ç~tu. Ben kal~n lktibu olunabilir Fqat, eshanı .._,e er 8 rl 8510 
Ali Rıza, ticaret oclaaı reisi Mitat, fır. bu hafta. belki ıntı~r • .etmemişt~r, umumlyeyi birçok manalara 1evkede-
ka 'iliyet idare heyeti mlA Cevdet belki unutulmuştur." ümıdll.e b.u gaıJe Daktilo bilecek yazılann n~lr ve iktfburndan S.nellk içtim• yapıldı 

Unak hususi muhabirimiz 11 
K 

. d . 
1 

U r.; den kurtulmak lsur'ken sa:tıbi ımtiyaz. ne aibi bir fayda memuldür? 
enm, aım ene meft namına reui ff ) ., 

T f 'k B l b l ki d Ah' çocutuna acı bir ilAç katılını kabul &Dlm ara - Elendha, yurda bir tltlbuı mu· 18 19 mayıs tarihlerinde .... 1ret ev ı ey er u unaca ar ır. ı- . , . .. . , ,--
d . d . 1 1 ıırtt til k ettırmek ıçın nazlı nazlı ıulerek ıler· cip olacak ınahlyet ıörmedim. Mem- rikRSı heyetı· umumiye içtimaı yaP' eye ıane ercı mese es _." § ece • . . . . 
t
. llyen bir anne halıle, elinde iıtatıstık L _ 1931 senesi daktilo lekette 14 milyon klmsf' var. Kımi B' . . -- U ak k dar ya"• 
ır. . _ ırıncı aıun şama a r 

ın fr&MJ"~ matbu nüshası, bana dog- şamplyonlutu mUıa- murat ediyor? tunu, bunu demiyor i timada he.-.abat tetkik edilmiş ve 
a.tllen. m•••rhkler ru llerlerdı. O zaman ıaburane otur· bakası haziran iptida· ki. Bence htiktmetl latihdaf, ona ha- ç . k d• 

Daimt encümen metrik muarhkla· mak ve ne kadar istical mümkünse ıında Ali Ticaret mek karet manuı çıkmıyor. Onun için serdarların bazı ısra~at bak ın dil 
nn aatıttna b&flamıfiır. Kııtaıın- bir an evvel bu itten halli olmak ic;in teblnde yapılacaktır. iktibuında ınahzur rörülmemlttir. talealan üzerinde münakaşa e 
da, Osküdarda kız sanayi mektebi cİ· o kadar koşarak tercUme ederdim. 2. - ~~Y~u~!c~:f.~~ta ttlha Yok!'a, kat'iyen atmazdım. tir. O ıiln hi1Anço ''.e bu meno 
varındaki mezarlıklarla Eytiptekt Yalnız bu lsı.fcal başkaları için ıaraJR 3. _ İştirak etmek iııtiyen- _ HilkClmetf kastetmedltfne ıfzt'e kında teati edilen eözler ta ak <ti 
Baba mezarlıtı ve Kuımp.· ;Rdıı ufak sebep olabilecek bir rakam hataıınn Jer her ıUn ldarehııne karinef mania nedir? geç vaktine kadar devam etmlt 
bir mezarlık !'atılmı§lardır. dUımeie kadar saik olamazdı. Bu bir mfze müracaat edebi· _ Sarahat olma.ınuı. ıı:traftan tima ertesi ıUne talik edilmiştir· 

Mevlevihane mezarlıfına. bir talip vicdan mes'eleaiydi, bunu tamamile 4. _ ~[J:~bakada kendi is bahsediyor. Okadar. Ertesi günkti içtimada tarafef', 
çıkmıttı. Bu adam buruınr kira ile müdriktim. tedikleri makine fit ya Osman Hlmit ~y. bundan ~mnra sında yine hararetli münakapl• 
tutarak gazino açacaktı. Bu teklft Çekirdeksiz UzUm, AJA cinsinden, ? zacaJdardır. vekilini getlrecefinf 81ylemlf, ınuha- bilhaM& makam hakkınd• 
kabul ediJmemittir. Mtaarlık Mtı· kuruıtan 1 kuru§& kadar? kantar.. 5. - iştirak edip en iyi de· keme. nıUdafaa için 2 haziran aah ler teati olunmuş muarız bulunan 
Jaeaktır. Böyle, bütün lzmir piyasasında, rece kar.anacak hanım rünü o nbuçula bırakılmııtır. tarafın makam elde etmek değil. 

Belediye mezarlıklar tabeaf için bir hafta jçinde 1:eJmiş ,.e muamele ~~r~ı~~;t'ı~ ~~k~:dı;: Vedi• H.ı BldUren telebe rikanrn ıslahı fikrini begledifl 
blltçeaine 25 bin lira tahıisat koymu1- ıörmUş ne kadar mahsul varsa, incir· vereceğiz. Bundan Bir müddet evel, Kızıltoprakta kuk eyleyince cel8e ~amlmt bir t 
tur. Btı para ne ancak barı atlka- den afyona, arpadan darıya kadar, başka iş ~ahlbl detil· kendiafne ytiz .ermlyen Vedia Hanımı inkılap etmiş ve artık arada hiç ili 
dan olacak mezarlıklar muhafaza edi· cins cins hepsinin fiyatını, miktarını )erse kendilerine i~ te öldUrme~le maznun talebe Fikret c- tiJH kalmamıştır. 
lecektir. Yeni mezarlıklar, talhrıaı. yazmak llrtmdı; hiçbir zaman bunu min edeceğiz. fendinin nakzen muhakeme~lne, dUn Bunun Uzerlnt Ayıntap nıı& 
name Ankaradan ve mttr6k mesarhk· bir cetnl haline ifrağ ederek terciime- 1. - Derece kaza~an ha- ağır cezada devam edilmit. maznu· R zl Sanayi n Maadin 
lar satıldıktan 80nra yapılacaktır. yi kolaylaştırmak çaresini bulamadım. ~~~ıu;ı~~~a~ş ~:~ nun beşinci hukuktaki yaş tashihi kil· ::u:ü Sadettin n Ticaret ıo 

BDtçe Ankerar• gönderlldl Piyua o kadar miitehavvil idi ki hunu de Ali Ticaret mc!•te· rarını müddeiumumiliğin temyiz et- m. B 1 1 U k h lk d n 111 
Belediyenin 931 bütçesi dün akpm mazbut bir terçeve içine hap~etmek bi jüri heyetinin tiği anlaşılmış, muhakeme, hunun Zıyab. eyher e. ıııAşa k a ın ~der' 

U kü · hl' . . kep ır eyetın n araya gı 
Ankaraya sönderilmittir m m n ohımaıdı. tasdik edereğ1 e ıyet neticesı taayyUn etmek Uzere temmuza k ti . i t idi e tıi~ 

• y ı · ı ta ive kA.loıdı v• e n sermave.sın n ezy v ---~~--- a nız tahrirı değl provaların ,.e vs ~ ..-t·e- hırakılmıttır. . J f 1 d ee ta8h 'hl d hl · ceğ[z. · se tasfıyeye tara tar o ma 
MueMele • .,..ıat "' defa ı e ze aıt olan gazetede rakam 7. - Müsahakamıza işti - KanStnt kUyur• etmakl• . . . .d e 

h flft 1arı mukabele edilmeden tab'a veril· b kil#~., kfndılerıne fabnkanın ı am 
• eyor rak etmek Için be ikı maznun ~- h 1 h 1 1 d talebi" 

Muanıele verglslle atlkadar o- meslne fmkAn olmıyan yazı da yine im vetl!lka fotografı ~etir· Osklidarda kansı Emine hanımı ku 81188 18 a 1 ç n yar 
1~ 

Janlara •imdiden te"'-ir edilecek olan idi. Siyak ''e sibak karln~lle i~in f. mek ve ya göndermek yuya atarak öfdtlrmekle maznvn kö· lunmuına karar veri~n_ıış ve 
-s ">' ı d k J d ı.a d la ve ehlı"yet dU m:-ı·yet ve uhuvvet ıçınde ka tadtllt, verginin eşyanın kıymeti umu Ç n en çı 1 amaz 1' cızım ır. )/ çek Abdüllabın muhakem•ine n &· .... . • • . 

mfyeslnden detıi, kıymeti srnalyeal U· Bu beni Mnelerce o kadar ~ıkmıştı ~:fı~~~is:~rotr~n/t;ö~~ tır cezada devam edilmiştir. içtimaa nıhayet nrıdlmışt~r.t bit 
ıerindm alınacaktır ki hAla hazan kıl.buslar arasnda onu dermeıler. Ktiçek Abdullah bir aralık evinden * Uşşak ha,·allsin e a e a 

Y 1 1 d• d 1 tid 1 be- yazmakla, tashih için uğraşmakla tÜ· 8. _ Bütün işsiz daktilo ha uzak bir yere gltmlt- Kansı bu Nna. halini alan boğmaca ök.c;ürül
11

•1A 
an nrg, meva ı P ayt .. d··ğ·· . · kl d - h k . . . . . . h t lkl oğ• deli bırakılarak yalnız ftçilik i~in ah· yalar gor u um 'e sayı a ıgım o- nımlar müsa a amı· da Rüstem ısmlnde bmsıle tanıtmış mık gıbı çocuk a." a ı arı Ç ~ 

nan ücrete ait olacaktır. lur. ~n netic~ini. kendile Köçek Abdullahın kardeşi AbdUllUif. memleketin kıym~tli doktoru t 

B ti b Ü ku 
. 

1 
k Bütiln bu müteneni yazılar için· !ine mk ~"!nun!re1 tle bu yüzden Rösumle kavga etmit- Onu Bey tam ve mUşf'ık bir gayreti 

u sure e ug n zencır eme '9 . ış ,·erme · ıçın yuz er-
li dtl.fUnülüne nrrt niabeU .aatf 3 de beni her yorgunl~.k;ın ~ınlendlren. ce ticaret müessese..~!· öldürmüş. Aiır cezada on bet ıtmeye deleye atılmıştır. __./,'. 
d f 1 1 ktad bana her zahmeti mut f p bır yolculuk· nin beklediğini unut- mahktlm olmuş. Sonradan karısını 

e a aza mı§ 0 ma ır. tan sonra buzlu bir bardak şerbet in- mamalıdırlar. kuyuya atarak öld6rniek~n de timdi Pollslll• kaydolmak I•~~: 
--------------lltirahlle unutturan bir yazım ,·ardı ki. 3. - Matbaamızza gelme· Abdullah muhakeme olunuyor. lıtanbul polu müdürlüğü "VAKiT b hu hiç kimse için değil yalnız kendi den kaydedilmek isti- Dün bekçi Mustafa ile diğer bir şa· Polis kadrosunda vuku bfYJ 

'' 
e a o- yenler bizden mat');ı ııı"J 

nefsim kendi itminanım, kendi saade- \ayıt kağıtlannı iıte- hit dinlenilmif, ve muhakeme, Çopur münhalata yeniden memur fl 1 ne oliJilUZ tim için yazılırdı. Onu evde, gece, tna· lehi1irler. Fatma hanımla diier bir poli•in celbi cağından beyhude müracaat o 
._ ____________ .... samın bafında defll, yatağımın önUn·J ve bir istilam için Z'1 hazranlL kalmıg- muı illn olunur. 

tır. 



ewum VAKIT24 MAYIS 1931 

t Dilnyad,; .. Oıan Biten Meraklı Şeyler 1 ] 

Fenlandiya sahillerinde bine yakın 1 

kaçakçı gemisi dolaşıyor 
h F~ındiyada !çki yasak .oldu
Old 1?n MUttehıdei Amerıkada 
llıJ Uzu gibi burada da büyük 
lc;ııta içki kaçakçılığı yapıl· 
~dır. Finlandiya sahilinin 
L_ ~ntiıi ve çıkınbh olması 
~~çıbğı kolaylaıtırmakta 
t e . takibi de güçleıtirmek· 
'dır. Son zamanlarda ka
~kçdık içki düımanlarını endi
:Ye düşürecek bir raddeye var .. 

•thr. Deni:ı zab1ta11 sabili ga· 

yet sıkı tarassut ettiği için yük· 
lerini karaya çıkarmak için mli· 
nasip fırsat bckliycn bine yakın 
gemi kara sulan haricinde dolat· 
maktadır. Bunlarm mecmu hamu· 
lesi üç milyon gaJon yani talrriben 
16 buçuk milyon litreye baliğ 
olmaktadır. Daha geçen de Ham
burg' dan gelen bir gemide 24 
bin galon içki musadere ediJmit· 
tir. Kaçakcıhğı idare eden teş· 
kilAhn bu gemilere telsirle mu-

Btr papağanın Ebedt sttktlta 
hikayesi mahktlm 

l.ondra, - "Ben o bür dün- Londra (Deyil Meyil) - Lord 
)•y, taıınırken sevıili papağanı- ''lnveryde,, in karısı, kocasından 
:• ~· ona ııtırap vermeden öl- ayrılmak için, Amerikaya Ne••· 
6tiin ve benim:e beraber gö· da hükumetine iltica etmiı, Ye 

1~Gn,: diye vasiyet eden yetmiş- orada, taJak davası açabilmek 
bır İngiliz kaptanının bu son için lwmıclen kanuni müdde-

~ZUsu geçende Hindistanda tin geçmeaini beklemektedir. 
odalmang limanında vefabnı GörünOşc nazaran, Lordun ka-

'-'6tta\up yerine getirilmiıtir· Çok rııı, Amerika gazetesinin, yllk· 
~Ylnı dikkat bir adam olan bu sek smıfa mensup olanlar ara .. 
ile • tlız kurdu 35 sene Afrikamn sanda olan talaklara ıösterdik· 

habere ettiği anlaşılmış fakat 
bütün tabarriyata rağmen gidi 
telıiz iıtaayonlarınm biç biri 
meydana çıkanlmamışhr. En fe· 
nası sudur ki Amerikada olduğu 
gibi Finlandiyada da memnui· 
yetten beri en berbat içkiler 

kullanılmaktadır. Bunlar pahalı 
olduktan başka sibhat için son 
derece zararlıdır. Sık sık teker· 
rür eden zehirlenme vakaları 
buna delildir. 

Sabık Efgan kralı 
mahkemede 

Y aııldığma göre 1abık Efgan 
kralı Amanullah Han ile Efgan 
sefiri Gulam Nebi Han Pariıte 
mahkemeye verilmiıtir. Kendi· 
)erinden (130) bin Türk lirası 
miktannda tazminat iştenilmek
tedir. 

Da•an1n rnevıu Afkaniıtan 
için bir mühimmat ahş yeritinin 
neticesiz kalması, mühimmatı tek
lif eden komisyoncunun mühim 
zarara girdiği iddiasıdır. ~:t. •ahili ile Hindistan arasında leri rağbeti tatmin edici dedi

d ık dokumuştur. Seyahatlerin- kodulu beyanatta bulunmaktadır 
i tıı birinde çok güzel bir papa- Bu sebepten, asil Lord, Edim· Y UD8D tiyatrosunu 
ı.~~ elde etmiftir. HarikulAde burg temyiz mahkemesine mll· tanıttığı için! 
15• ada malik olan bu kuş racaat ederek, zevçlerin pek Maksimbar sahibi ve tiyatro 
ta 00 tane Hintçe kelime ve cümle nadiren müracaat ettikleri, ka- miUaabhidi M. Lebmana Yunan 

Yledikten başka dans etmeği, nuni bir maddeninı zevcesi aley· bükümeti tarafından Yunan f e· 
:-rkı söylemeği Te türlü türlü hine tatbikini istemiıtir. nikı niıanının ofisye rütbeıi ve· 
liııerler ve hokkabazlıklar yap- Bu maddeye nazaran zeyce ·1 · b 
~ rı nuı ve eratı r6nderilmittir. 
b·'Yı 6ğrenmişti. Efendisinden "karı koca hayat.na miltaallik Niıan Yerilrneıinin ıebebi M. 

1 •ç ayrılmazdı. Kıbritle sigara- hususat hakkında ebediyen sü· Lebmanın geçen sene içinde lıtan· 
•rnn yakardı. Efendisi yemek kutu muhafaza,, mecburiyetinde 
J't bula birkaç Yunan tiyatro heyeti 

llledikçe o da yemez ve uyu- kalacaktır. celbederek Yunan tiyatro aan'a· 
~dık~ tüneğine çıkmaıdı. Kap· Yani Lord daTayı kazandığı bnın yabancı bir memlekette 
':>ata 'hasta dütünce papağanın takdirde karısı geçmiş zevciyet tanınmasında lmil olmasıdır. 
L> n keyfi kaçmış Ye artık hayatına ail huausatı hakkmda .. -•·smım QJr d ı•••uuwwua • • • m=:::=:::::m; 

' • olıun ağzını açmamıştır. bir tek kelime bile s6yliyemiye· tahribata· duçar olan Amasra limanm 
, .... ,lllb&fı .. e ... nıllUllllllleke:::t.::.h•nm:aben:r·:.l·:e.:r:ai H•ma 1 ikl . cek, aksi takdirde kanuni taki· da yapılacak yeni erı tespit için bir 

bata maruz kalacaktır. heyet .~nkaradan .Amaeraya ğelmiş· 
4•tınırde bal mıntakal•nnda Edinburı adliyesinde 1804 tir. 

kUkUrt senesinden beri böyle bir karar Nafia nki.Jeti baş mühendisi muh 
lııtı· • O 'h H 1 tar ve mühendili Fazlı Beylerle diğer ı:. ır Ziraat Bankası bağ mevsimi verılmemiştir. tarı te, e ver· 

ıı111Seb bir mühendisten ıniirekkep heyet lima 
ia... eUle kredi kooperatifleri için ton isminde biriıi, bu kanun 
'lfllıtı nın ihyası için bir proje yapacaktır. 

. .miktarda hariçten kükürt g~. mucibince karasını ebedi süku-
111.ıotır S.rtlnd• bir f•cıa a • ta mabktam ettirmişti. . . . . 

'i :nlar de.rhal bağ mıntakalarına :ı::wı:aa:mımmn•-maanmnm 411 Bartın reftkımııde okuduğumuza 
t{,1 

lacak köylüye nrilecektir. Iefonla gazete idarehanelerine miira· ;öre Bartin tüccarlarmdan Deniş za r•"'•U ~•berinin lzmlrdesl caat ederek mali'nnat istemişler bir kıs de Mustafa Bey ticart bazı sebepler 
ıı · akisleri mı da evlerinden çıkmamıştll'. dolayısile asabt bir buhrana tutularak 
~r muzip tarafmdan ortaya atılan lzndr ticaret odası umumf arkada§I Arif Beyi tabanca. ile öldUr-
l'i fbe ak§&mı kıyamet kopacağı }ta. kltlpllll 111Üf, l!IOnra kendini bıçakla yara1amış-
tı. ııtıllrde büyük bir teli' ve heye- lzmir 'l'icartt Odur kUibi UMQnti•' tıT. 
la Uyandırmıştır. Bilhassa kadtnlu· liğine lktreat veklltti müpvirlerindfft Mustafa Bey .ak 'adan bir &'Ün son 

lllda büyük korku geçirenler ol· Mehmet Ali bey tayin edilmiştir. ra tedni için kaldmldıit memleket 
1lr. Am••r• ll11111nınu hastanesinde kendişini kablo teline a~a 
lltlkın bir kremı mütemadiyen te- Geçenki büyük fırtınalarda mühim rak intihar etmiştir. 

Hububat! 
Münakaşa devam 

ediyor 
Hakkı Nezihi B. de "ben kim· 
ya dersini Nurettin MUnşl B.· 

den alacak dellll'"" diyor 
Hububat tabirinin tefsiri yü· 

zünden ticaret odası raportörü 
Hakkı Nezihi B. ile ticaret bor-
9ası kimyakeri Nurettin Münşi 
B. arasında bir ihtilaf çıktığını 

ve Nurettin Münşi Beyin Hakkı 
Nezihi Beyi kimya ziraat ilimle
rine vakıf olmamakla itham etti
ğini yazmıştık. 

Hakkı Nezihi B. dün bu hu
ıusta bir muharririmize demittir-
ki: 

- Kimya ve ziraattaki ihtisas 
herkesce malum, müsellem olan 
Nurettin Münşi B. zahire tabirini 
hakikata uygun olmamak üzere, 
yanlış tarifetmiştir. Kimya ve 
ziraat ilimlerine göre yalnız buğ· 
day, darı, arpa ve pirinç değil 
şelcerkamışı, kuşyemi de bubu
battandır. Ben kimya ve ziraat . 
dersini ondan alacak değilim.,, 

Alenl te,ekkUr 
Mübtelt oldufum haı;talığı bu kere 

maruf ve muktedir doktorlarımızdan 
profe$ör Behçet Sabit Bey tarafından 

Saflık: yurdunda şayanı takdir bir mu· 
vaffakiyetle icra edilen ameliyattan şifa· 

np olarak gerek kendilerine gerekse 
Yurt erk~n ve hemşireleri tarafından 
gö!teriten hüsnü muamelelerinden dolayı 
alenen teşckk.üratımın tebliğine muhterem 
ıa.ıetenizi ta..-sit eylerim. 

Asmultındt .;ı t\o. Tüccardan 
Giritli Sait 

... LAN 

Ereyll Şirketi 
(42) frank olarak tespit edil

mit olan şirket eshamınan (8) 
No. lı kuponu ile (1125) frank 
olarak tespit edilmiı olan mil· 
esıis hisse senedatının (8) No. lı 
kuponu, elyevm mevkii mer'iyet
te bulunan kavanin ve nizamata 
tevfikan, 1 Haziran 931 tarihin· 
den itibaren istanbulda "Oıman· 
lı Bankası ,, na ibrazında tediye 
olunacaktır. 

Mütehavril varidatlı ( % 4, 1-2) 
yüzde dört buçuk faizli ( 500 ) 
beı yüz franklık tabvilltın ( 14) 
No. h kuponunun bedeli dahi 
(99) kuruı hesabile istanbulda 
Oımanlı bankası tarafınd.an 1 
Haziran 931 tarihinden itibaren 
tediye ve tesviyesine batlanıla
cakbr. 

Polis Haberleri 1 
bir motör battı 

Bebekte ~abık köprüler müdürü Ca
bi Beyin hindiği bir motör, diğer bir 
motör ile çarpışmış n bu ani müsade
meden Cabir Reyin bulunduğu motör 
batmı~tır. 

ı Cabir Bey ve arkadaşları kuttul-

l muştur. 
Rakının UstUne e•rer çekti 

ve bayıldı 
Beyoğlunda Amazon sokağında Sab 

ri Efendinin kah,•esinde çahpn gar. 
son İbrahim ani olarak yere dilpıti~ 
Ye bayılmıştır. 

İbrahim derhal hastaneye kaldırd· 
mcş ve yapılan muayenede fazla rakı 
içtikten sonra üzerine esrar çekerek 
zehirlendiği anlaşılmıştır. Hayatı 

tehlikededir. 

Sarho.un marifeti 
Vitali isminde biri evelki akp.ın 

kendisini bilmiyecek derecede a.rlıo, 
bir halde Üsküdarda Kısıklıda dol&§lr· 
ken bağıra, bağıra ahaliye küfretmiş
tir. 

Bu sırada İdris ve llyas Beylerle 
polismemurları kendisini ıusturma1i 

istemişlerdir. 
Vitali bu defa polis memttr11na ı... 

karet ettiğinden tevkif edll.mlftir. 
intihara teşebbUs 

Sütlücede hamam sokafqtda o'lılı• 
ran Fatma Narime hanım, kardlŞI t.a. 
rafından tekdir edilm~sinden mtlt.M
sir olarak tentürdiyat içmek SllNUI• 
intihara teşebbüs etmi§, kllrtanllllJ!' 
tır. 

Feriha H. amellyat 
edil dl 

928 güzellik kraliçeai Feriha 
Tevfik H. ma geçeo cuma g&nü 
boğaz mütehassısı doktor Mü
kerrem Emin B. tarafından bu· 
ğazmdan ameliyat yapallDlfbr • 
Ameliye neticesinde Feriha Te.-w 
fik hanımın boğazındaki badem· 
cikler alınmıştır. 

Feriha Tevfik H. sıhhatca 
iyidir. Bir ay sonraParise gi<lerek 
Maslak faciası dolayisile yarıda 
kalan kaçakcılar Filminin Pariste 
geçecek olan kısmında rol ala
caktır. Pariste devam eden kı11m 
sesli ve şarkılı olacaktır. Feriha 
Tevfik H., alafranga metotla 
alaturka şarkı söyliyecektir. 

Nefi• işlerine alt projeler 
Belediyelerce nafia itlerine mü· 

teallik olarak tanzim edilen proje
lerin evvela Nafia ,·ekaletince tudi· 
ki ve ondan sonra tatbiki belriiye 
riyasetine bildirilmiştr. 

Kiralık daire 
Tayy are cemiyeti Jstanbul şubcşinden: 
Ankara caddesinde. Htlk6met 

konağı civann'daki şubemiz bi· 

Be.lktaş BUyUk Aile Parkı nasfnın birinci kab kiraya 'feri• 
Pazartesi akşamı em~aJ5iz programla leceğinden taliplerin tubcmin 

açılıyor. El ilı\nlarını arayını z. müracaatları. 

~ Tefrika numara•ı: 137 du. Tahribatının meş'um heyullsr,ıri1'1ikJtrden bir u~Jtu, boiukhariku· başhyamadan biçilmiş olan bir gençli rinde ağrr ağır ... Adnn ad~m .• _maama• 
'ı~ . "G h . d _ ll'f' sağanak!arını semalara. kadar yüksel- iade bir uğultu yükseliyor. Kesik ke- ğin bütün kuvet , .e iradesinin fıkırdadı fih ilerliyorlar. Ye .. son cıdalı .. .hayat 
•- · arp cep eıın c ··• mue 1 1 

• t k R h · k' O f 'k f l t -4-·l r t tıl R '" h' 1 k Ral · ·· d.. ·· ·· Uk·' • • ~ile Mari• Rem•rgae tıyor, .opra a eyı çe ıyor. ~·. ev- sı ne ~ tr, çr b": a • çı ır ar... _a· gı ır mezarı .. lenın Yucu unu ur için, yaşamak için. sulh ve s un ıçnı, 
kattabıa ellerle yapışıyormuş 11bı ya- he ba~c ıle arzı sıkıyor. Tırnakları ıle pertil~r kaplıyor. Bir şim~ek çakmtı- imsanlığm saadeti için verecekleri son. 
pı§ıyor. Sarı n koyu çamur tabanlan tırmalıyor. Bunlu ttedalal' mı'! imdat sında görür gibi imanın, cesaretin ha- ·1arbi vermeğe munffak olacakb.rdır .. 
na yapı~arak adımlannı afrrlatıyor. A aayhaları mı? .. konuşmak, e;ormak, ba· yatın biitün bir ne.'<lin en mukaddes H . 1,. 1 dusu sessiz bir suret-

b "1"1 · d · d · lt J ıı:. k · t d' d'nliy · B' e)u a ar or ca a o u er !"ı erın enn mı~ı ı ar çr gl~a ıı er 1.. ı oı. ır cevap hiMiyabnın mahvolduğu uçurumu ke~ te yol üzerinde ilerliyor .. Tuttuğu. yol 
karırken saı kalanı kendllerıne celhe beklıyoı·... . fediyor. Boğaır sıkışıyor. Heyecan se. . . b 'nde e ld (). 
uğraşryorlat? O muzlim ~ukurfar an- Evet hayatına .. hır ce,·ap.. sini kesiyor Mevcudiyeti amakrna ka- ınsanların kall ı ~ ~ 'en ylo ur .. 

.. • · d 1 F k t ... r Rür.gar t f d' · nun zafer bu ması ıçın sene er, !tll• 
~ırnda. koşuyor. Ruzgar zıya e e§iyor. a. a "ayı " · ezau e ı- dar lerıandır. Gecenin ,.e ı· üzgarın i- • , . . . 

1 

Bulutlar ~emad'a yuvarlanıyorlar. Ara yor. Bulutlar daha alçak Te daha ça- çinde bağırıyor: ler lazım .. ~ akat o~u~ ıçın za~nt11 
sıra kamer bir ahze gözüküyor Artrk buk akıyorlar.. Tarlalarda gölgelt-r . a.oııla kıymetı , ·ar mı· t'jte o ordu bır de 

· .. . - Arkadaşlar! arkadaşlar! ıhane f h k te geJd' Y '" ·· - ·ı ı· tehlike yoktur Bunu Rahe biliyor Fa- goJgelen kovalıyor. w •• .. • • • a are e ı.. uru)or .. ı er ıyor..-
• • . . te ugradık 1 Daha yurumelıyı:z:. llerı.. · ı r 

kat buna rağmen hadtan kendini kur· Rahe kalkıp gehtı ~ÜZt'l yoluna Onlara karşı ileri arkadaşlar!... a ıı:: a§t}'o :· . w •• 

taramıyor. Bir ~ukura atrhyor. Vücu- devam ediyor. Nihayet ınyah haçlar ö- • .. .. Rahenm başı yere doğru ıgaJıyor. 
dü dehşetten titriyor. Gözü a~lk, şuuru ııüne geliyor. Buıılar biribiri ardı sıra Orada ayakta duruyor. Kamer gozu~~ içini ~uJmet kaphyor.. YuvarJanryor .. 

1 yerinde olduiu halde fU bulunduiu vaziyet almıı bölükler.. taburlar •. a- br~kdhaçlarr ~ydınlatıyor" Onlhıır sakntı O da, o ordm·a iltihak ttmitı bu· 
· · · t d lr en cesım kollarla are e e • ),,._ yerın kanununa hıset bır suret t ktl\· Jaylar •• ordular ır. 

1
. 

1 
B' k . d 1 ag· a ulunmaktadır. 

·"'reıe d' . t 1. di 'ğ'l' .. re ıyor ar. ır aya sesı uyu m 
r, ateş için~e~ muzJim sema, ını _es ım t :or. . .. .. .. Birdenbire ı ı ~or .. : ha~~arın o- başlıyor. 0 vakit bu haçtradan mürek . . Sanki artık akrabaSTna k~TU~~f 

- aa b11Jandrfı kukürt buharları Kamer cesım hır para~utlu hant ıunde mutantan s?ılenn, mudebdep kep kafilenin ö üne duruyor ve elini gıbı yerde, kolları uzanmış, goılennın 
e ~Yor~u: Du manza~a karşısında f!şenk .hali~i .. almı~tır. Orma~cri.~n ~e- a~~Uncelerin heyetı mecmuası yıkılıp taldrrarak kum:nda ,·eriyor: fer i g itmi , bir dizi bükülmüş yatı. 
ld· lltrını sıktı. Obır hayatatçı lık deşık kutuklerı kumral zıya ustun· cıdıy .. r. İşte harp bu .. Yalnız bu .. Ora· A k d 1 ·! · ı r · arşı yor .. Vücudü son bir defa daha titri· 

.. 1· Fakat dayanamadı hatıratı bir de siyah leke teşkil ediyorlar. ötede da a\•det edenler dimağlarındaki bozuk S -
1
.r. a aşb" aı ıkc ~ T ... k 'r h , ,·· k.:-ı.nete taha•..,.ill e-

'libi .. .. . . h . d h h vkf d onıa e ını ce ıne so u~or. e rar yor.. c er ~ey s u u n ll suruklüyordu. hJçbır ,·akitte taarruza sa ne olmamı§ dütüPce.lerden a a aı\ı aha ,·azıh .. .. .. . . d . . . J 

() :. haı önünde Rahe Dişlerini srk- olan hendek var. Rahe çömeliyor. Bn bir §tkil .. Geçmiş. kullanılmamış iie- ':1kağı .hb:a~ına goturuyor .. B~r tek ~ı •)oı ... .. . . . 
lt hır hayalperest değildi. Fakat bu siperde karavana pa.rçalart, bir kaşık, -.eıerin mezarlan üze.rinde bir yeı·i a- ~h ~~~ .. RiJzgarın. kapıp uzaklara O'O· •• • ~·tık )alnı~. m~ı-afenın muıh.111 )t.· 
~fa ~ıkanuyordu. Hatırat onu çamurlu humbaralar, bunların yanın· teşi gibi taptrklan bır mezarlık .. Ua· turdilgil yorgun hır (tak)... sı ıçın~e esen ruzgardaP ba~a bır ~Y 
~d 'l'a gibi sUrükltiyordu. O cihan da.. yeşflimtrak, ratıpı yarı erimiş. bir hat bulamıyan ve yapnaeafı halde in- _ Db:leri bükülüyor.: Kolları ilf;ri yok ... ~e~a~a ve bulutlarda e~n rüt:· 

..._li~ •~lhün değil kendisi, sahte pa~avra parçası .. Bir Hker eetedi. kıtaa 11f.-amıt olan hayatm bir sayha- dogru uzanıyor .. Son ~ı.r gayretle ba~ı- g~r ... v~dıyı, Y_~m~çla~ın, çuk~rlarm, 
atı ""tti~un bile tecelli etmediii k1t.' Rahe yere yatıyor " yüzünü "" dan daha müthi§ bir süktln ile semaya n1 ha~lara doğru ~evırıyor... sıpulerın, tel orgulel'ın namUtena1'1 
tt~~e ıdi. . .. .. .. .. ı mine yap1ş~lra~~ bu_ bakayay.ı kucaklı hitap eyle~iii ~ir. ~e~~an •• Geceyi k~t· • Onları g~rUyor.:. Onlar şimdi i.~er· vl.is'atini okşıyara~ esen rüıgar-

•da hlla harp hükum suruyor- yor .. O vakıt sukut Jısana ıehyor .. De· eden muzhm bır ınıltı ıçnde yaşamaga Iıyor .. Oh. bıtmez tukenmez yol uze· ı SON 
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.l~ _______ ı--ı ___ et __ r_i~~~i __ t-1 __ ._El __ t> __ ~_r __ ı_~ __ r ______ I 
Yaşasın Sulh! 

,W. Brlyan Parise döndüğü zaman halkın 
bu tezahürü ile karşılandı 

Moskova, 22 ( A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: izvestiya gaze
tesi, Avrupa komisyonu mesai
sinden bahsederken diyor ki : 
Kapitalist memleketlerin murah
hasları cihan buhranının kendi
sini tahlile cesaret edemedikleri 
için tekmil müzakerat Avusturya 
Almanya gümrük mukarenetine 
ve bu iki memleketin Versay 
sulbuna karşı bir harp teşkil 
eden projeyi hazırladıklarından J 

dolayı maznun sandalyasına otur- l 
tulmasına tahsis edilmiştir. Fakat 
diğer taraftan Brianın projesi 
de Almanyayı mücerret bir hal
de bırakmak için Balkan ve T u
na memleketlerini satın almak
tan başka birşey değildir. 

İngiltere ve Amerika ayrıca 
feklifatta bulunmuşlardır. Esasen 
İngiltere müstemleke ve domin· 
yonlarile gümrük ittihadı ihda
sından başka bir proje teklif 
edemezdi. Amerika ise son ta
rifesiJc Amerikayı bir gümrük 
tarifesi Cluvarile çevirmiştir. 

Litvinoff, damping ittihamları
mn batıl olduğunu bir kere da
ha ispat ederek Sovyet Rusyayı 
cihan iktısadiyatından tecrit te
ıebbüslerinin bizzat kapitaJizm 
için bir darbe teşkil edeceğini 
göstermiştir. Avrupa kom:syonu. 
I:.itvinoff protokolunu reddet
mekle kapitalist aleminin sosya
lizmi ancak müsellih kuvvetle 
mağlup edebileceğini göstermiş

tir. Çünkü Rusyaya karşı tevcih 
edilen iktısadi tedbirlerle bir 
harp ihzar;ıtından başka bir şey 
değildir. 

Çlftçller için bir kredi 
enstltUsU yapılacak 

Cenevre, 22 (A.A) - İtalyan 
hariciye nazırı M. Grandi, muh
telif devletler mürahhasları ile 
müteaddit mülakatlarda bulun
muş ve bilhassa Türkiye hariciye 
vekHi Tevfik B. le görüşmüştür. 

Avrupa birliği tetkik komisyo· 
nu, Tuna boyundaki memleket
ler çiftçilerlee kredi açacak bir 
beynelmilel en"stitü ihdası hak
kındaki projeyi tetkik etmiştir. 
Murahhasların bir çoğu bu husu
sa müteallik mukavelename im
zalamıya hazır olduklarını beyan 
etmiılerdir. Türkiye mürabhası; 
Türkiyenin de mevzuubahis ens· 
titüye iştirak etmesini istemiş ve 
bu talebe İtalyan ayanından M. 
De Micheli muzaheret etmiştir. 
Yeni enstitünün merkezi Cenev
re olacaktır. 

Cenevre, 23 - (A.A) - Ce
miyeti akvam meclisi 1932 sene· 
&inde toplanacak tahdidi teslihat 
konferansına Cemiyeti akvam 
azası deYletlerle Cemiyeti akvama 
dahil bulunmıyan Türkiye, Sov
yetler birliği, Efganisan, Brezilya, 
Koıtarika, Amerika, Mısır, 
&kuatör Ye Meksika hiikfımet
lerini davet elmeğe karar ver
mi,tir. 

Al. Fransua Ponse ıirai itibar 
meselesi hakkında kaleme alınan 
raporu okumuştur. M. Ponse 
Belçika, in1riltcre, Fransa, İs\•eç 
Ye iniçre htikumetleri beş azadan 
mUrekkep olarak teşekkül ede
cek komitaya birer mümessil 
tayinine davet ~tmelerini Avrupa 
birllği tetkik komisyonu azasın· 
dan talep etmiştir. Meclis, Av
rupa birliği tetkik komisyonunun 
taleplerini ittiiaklsı. lilsvir etmiştir. 

ital1a harici,,·l'! nazırı ve l>aı 

mürahhası M. Grandi " zirai 
itibar terhin şirketi., ne Türkiye
nin de iştirak etmesini talep 
etmiştir. 

M. Fransua Ponse teşkilat 
heyetinin mezkur şirkete Türki
yenin ve günün birinde Cemiyeti 
akvam azası olmıyan devletlerin 
de iştirakini temin için 30 ey
lülden evvel bir çare arayıp 

bulmasını teklif etmiştir. M. 
Ponsenin bu teklifi kabul edil
miştir. 

Harbin önUne geçmek için 
Cenevre, 22 ( A.A) - Dan

çigin Cemiyeti akvam nezdinde
ki ali komiseri H ont Gravina, 
bütün devletler murahhaslarının 
dostane tevassut ve ısrarları 

üzerine istifasını geri almıştır. 
Meclis, ruznamede bulunan 

meselelerin tetkikine devam et-
. miş ve ispanya murahhası tara
fından tevdi edilen bir raporu 
kabul etmiıtir. Bu raporda har
bin önüne geçmek vasıtalarını 
takviye için yapılacak mukavele
name projesinin hususi bir ko
mite tarafından tanzimi teklif 
edilmektedir. 

Meclis, atideki karar suretini 
kabul etmi~tir: 

"Meclis, harbin önüne geçmek 
vasıtalarını takviye etmek mak
saciile bir mukavelename proje
sini tanzime memur edilmiş olan 
komitenin vermiş olduğu rapo
run son f ıkruına Cemiyeti ak
vam azasının bilhassa nazarı 
dikkatlerini ~elbeder.,. 

Bundan sonra meclis, hususi 
içtima akdetmiştir. 
Avrupa blrllOI komisyonu 

mesaisini bitirdi 
Cenevre, ( A.A ) - M. Brianın 

müdahele ve tavassutu üzerine 
Avıupa birliği komisyonu Fran
sanm inşa ve imar planını ana 
hatları itibarile kabul ederek 
mesaısıne hitam vermiştir. M. 
Brian, komisyon mesaısmın 
hitamı ' münasebetile son bir hi
tabe irat ederek Avrupa millet
İeri arasında tesanüt mefkure
sinin tahakkuku temennisi izharni 
etmiş ve sözleri heyecan ve 
alkışlarla karşılanmıştır. 

M. Henderson, cevap vererek 
bütün kom:syonun M. Brianı 

kendi eseri olan müesseselerin 
mukadderatına daha uzun za
manlar riyaset ettiiini görmek 
arzusunda bulunduğunu söy
lemiştir. 

M. Brian Parise döndU 
Cenevre, 22 ( A.A) - M. Bri

an, M. Von Kürtgüsü ziyaret 
ellikten ve M. Hendcı son i!e 
görüştükten sonra saat 13,15 te 
Parise müteveccihen buradan 
hareket etmi~tir. Mumaileyh, is
tasyonda Fransız murahhas he
yeti azası ile, yiiksek şahsiyetler, 
cemiyeti akvam katibi umumisi 
ve s.ıbık muharipler cemiyetinin 
birçok murahh.-sları ve kesif bir 
halk kitlesi tarafından teşyi 
edilmiştir. 

Paris, 23 (A.A) - Gece ya
rısından evvel istasyonda M. 
Brianı alkışlamış olan nüma· 
yişciler şehrin blr çok mahal
lerinde .. yaşasın sulh, yaşasın 

Brian ,, diye bağırarak alaylar 
teşkiline teşebbüs etmişlerdir. 

Polis nümayişcileri dağıtmıştır. 
Gece yarısında nümayişciler

den bir gurup, hariciye nezareti 
önüne ıelerek M. Briaoı uzun 

~~~~~~~ ~ ~~~~~rAY;AYô) ______ ,... __ ~ 

Sieze de tavsiye ederiml Seyrisefain 
-Seni her zamankinden sağlam ve kanlı görüyorum ... Yoksa 

Bursaya mı gittin? 
-Hayır azizim ... Bursaya gitmiye ne hacet. .. Temizliği, kibar

lığı, güzel manzarası ve ayni ıemanda mevsimin en taze 
1-ıalıklarmı bulunCluran ve ucuzluğu ile meşhur Ortalc:öy 
.ı>alas aile bahçesine gidiyorum işte yüzümdeki kan v~ 
vucüdümde gördüğün sıhhat bundan ileri gelmiştir. 
Ortaköy Palas aile bahçesini size de tavsiye ederim. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

umum müdürltiğünden: 

100.000 adet mantar 
Şartnamesine tevfikan pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerin 

26 mayıs 931 salı gününe kadar ticaret şubesine müracaatları. 

Emniyet sandığı müdürlüğün
den: 
ikraz No. 
148492 
11193 
12842 

Merhunatın cins ve nev'i 
2 roza iğne 
1 çift roza gül küpe, 1 roza yüzük 
3 roza yüzük birinin kolu kırık birinden 1 taşı 
noksan 1 roza tek küpe 1 roza menekşe iğne 

ismi 
Cavit B. 

Zehra H. 

1 inci bilezik. Mehmet Sıtkı B. 
1 roza yüzük Mm. Virjin 

i\lerkez acentası Galata Köprü 
B ~36~ 'ube ı:ıcentası ~irktCI 

;\Hıhl\rdnr zade hanı 2 2740 

Galatadan hareketle 

Pireye uğrıyarak cunı 

tesi sabahı iskenderİY 

ye varacaktır. iskenderi1 

den pazartesi 15 le kalkac' 

çarşamba Pireye de uğrıyar 

perşembe gelecektir. 

Hyu~ıı ~ s~r' at ~ost~sı 
ı MERSiN) vapuru 26 Ma 

Snlı 17 de Sirkeciden G 
libolu, Çanakkale, Küç" 
kuyu, Edremit, Burhaniye, A 
valığa kalkacak, dönüşte 

tınoluğa da uğrıyacaktır. G 
libolu için gidiş ve gelişt 
yük alınmaz . 

13354 
14946 
20292 
23038 
23044 

1 pırlantalı kelebek iğne (ortası sırça) 
1 altın saat 

Emı·n B. -·······~·ıı···· .. ····· ::····"··-· .......... . 
1 çift pırlanta tek t'aş küpe 

Sabire H. U 
ı: 

Server H. H 
1 altın tepelik on beş adet 
altını 

1 liralık zinet ~:.~:. 
Fatma Kamiran H. 

24179 
26039 
34013 
35717 
36037 

220 dirhem gümüş 
1 çift pırlantalı küpe 1 pırlantalı yüzük 
1 roza iğne 

Ayşe H. H 
Hacer H. ii 
Nimet H. g 

Knradcniz postası 

v AT AN vap~:;.?1 
Müzeyyen H. :: ÇARŞAMBA 

1 çift roza iğne 1 altın saat 1 altın kordon günü akşamı 18 de Sirk~ 
1 altın kol saati 

sürgüsü elmaslı Fikri B. d h k l (Z t111~ 
36129 O d k l · 1 d l •v Arı"f B. rıhtımın an are ete 006 -

n ört mis a ınci roza a ıgne dak, lnebolu, SamsuOı 
36176 1 çift pırlanta tek taş küpe bir pırlantalı ger- Ordu, Giresun, Trabzol1• 

danlık. Mithat Kemal B. 
36428 
36456 
36492 
36550 
36566 

Bir roza kemer tokası. Rıza B. =::_=:·=.·=.=::_=: ~~i:~n:ev:v~~: !~:~=~~~~ine 
2 roza yüıük bir çift roza küpe. Kevıer H. S y t 
1 d ı Edl'be H. Tafsilat için irkccide e • roza ma a yon. 1 
1 l k d E . H kenci hanında kain accntasın, 

a tın saat maa or on. mıne · H müracaat. Tel. Istanbul: ıstı 
1 çift pırlanta tek taş küpe bir roza yüzük nmsı:::::...amı:maaı:u:mm:ı::::::ı: 
(ortası noksan) 2 altın saat 1 altın kordun 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
aJtın köstek. Ayşe H. H Sadık Zade biraderler 

36669 1 çift pırlantalı küpe. Nimet H.. ~-:.i:: vapurlnr·ı 
36700 1 pırlanta bilerzik bir roza kuş iğne Suphi B. 

36722 ·1 çift roza köpe Hayriye H. H Karadeniz 
36818 1 roza tek taş yüıük bir roza ıgne Zehra H. ·==·.;. 

36905 1 çift pırlanta küpe 6 altın bilezik Galip B. Muntazam ve Liik.s posW51 

36919 1 altın çanta 1 beşi birlik Mm. Zalanavuska H Dumlu Pınar 
36935 1 elmaslı saat 1 altın kordun lfakat H. ~i Vapuru p günü a~· 
Yukarda isimleri yazıh zevat altın, gümüş ve mücevherat mu- ii 24 Mayıs azar şarnı 

kabilinde sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebaliği vade- •• t H Sirkeci rıhtımından· hareke ~ 
sinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan H le Zonguldak, lnebolu, A· 
ikametgahlarından tebligat ifası için icra kılınan ve yapılan tah· .. 
kikat neticesinde bulunamadıklarından tarihi ilandan itibaren 91 g yancık,Samsun, Ordu, GiresııO 
gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eyleınedikleri ~l Trabzon, Sürmene ve RizeYe 
takdirde merhunah mezkürenin bilm:.izayede satılacağı ilan olunur. i! azimet ve avdet edecektir. 

··~~~·d'i;~···;ii:;;i·~:;:·;i;~·····~·~···k·~·~di:······~~·~i~;;i;·d·~· .. ··;~h~;···~;~i; .. ··~·~--8 .. il Tafsilat ıçın Sirkecide 

sini görmek istemişlerdir. M. kattan ibaret olan binayı sür'at- ~~ Meymenet ham nltında aceır ı 
Brian iki defa balkona çıkarak le tahrip etmiştir. Ateş, civar :: tcliğe müracaat. Telefoll & 
halka görünmi!ştür. M. füianın binalara da sirayet etmiş olup :: ı t b l 2134 1 
h ık ld v h bb :: s an ·u . ..~ a a vermiş o ugu mu a et- b t 1 f ç k"ld'V• l alA " ······ 
kara ne selamlar şiddetli alkışlar- d~va: g~~mekt~ i~~~ zaman 

1 
a fö:::BA:RT:{l\t:PQSTA:Sl 

la kar!Jılanmıştır. Yeni sistem bir telsiz telefon 
Beynelmilel mesai konferansı Paris, ·22 (A.A) - Trappes AY O J N 
· Cenevre, 22 (A.A) - Beynel- ile Madrit arasında tek bantlı vapurıl 

25 '.\la\"I P AZARTESi ıM'ııı' milel mesai konferansı 28 Ma
yısta açılacaktır. Bu konferansta 
şu maddeler konuşulacaktır: 

l - Çocukların gayrisınayi 
mesleklerde işe kabul ve istih
da·m edilmeleri. 

2 - Kömür madenlerinde ça
lışma saatlerinin miktarı. 

3 - Gece mesaisi ile kadm
ların çalışmasına müteallik mu-
kavelenamenin kısmen yeniden 
tetkiki. 

Japonyada yangınlar 
Tokyo, 22 ( A.A ) - Son 15 

gün zarfında Japonyada vukua 
gelen ve binlerce binanın harap 
ve birçok nüfusun telef olmasına 
sebebiyet veren müthiş yangın
lardan birisi de Yokohamada 
olmuştur. Bu yangında bir kişi 
ölmüş 50 kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. Yangın bir un fab
rikasında vuk'1a gelen bir iofilik 

yeni sistem bir telsiz telefon 
servisinin tecriibeleri yapı'mıştır. 
Bu sistem kısa mevce ile yapı· 
lan beynelmilel büyük servislere 
tatbik edilecektir. 

RUzgir bir adamı öldUrdU 
Tulon, 22 (A.A) - iki liman 

amelesi Sicie burnunda kain ta· 
rihi Notre Dam dö Bonegard 
binasını gezmcğe gitn.işler ve 
kayalıklar üzerinde bulunan ta-
raçasına çıkmışlardır. Bu esnada 
gayet şiddetli bir rüzgar bunlar-
dan birisini 300 metre irtifaında 
bulunan bu taraçadan alıp boş-
luğa fırlatıp almıştır. Bahriye 
kumandanlığı, hemen keyfiyeti 
civarda bu1unan semafora bildir· 
miş ve düşen amelenin parça 
parça olan cesedini almak üzere 
bir şalupa göndermiştir. Bıçarc 
amelenin arkadaşı olan diğer 

amele o kad"r miHehev"it; ol-

. ~~ 
saat fi da ~irhccı rıhtımından hnre 

( ı:ıeğlı, Zon~uld:ık, 

1\ urucaşi'c 'e Cide ) } c azimet 'e 8 

edecektir. 
razh tcıfsilı\t •çin Sirkeci. Salon J; 

şısıada '.\fizar c. lu h:ınındıı 2 ııulll' ..a 
·ı· Jefl!""! merkez rıccntalığınıı mürı:ıcaat e 

lstnnhut ~5 ı. ~ 

muştur ki nihayet çıldırmıştır· ol 
Japonya'da manşia indlrilif • 

Tokyo, 22 (A.A) - Hükfır11ee: 
memur maaşlarını muhtelif derı:il 
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Gençlik Haberleri 

1 

fAmattir sahneleri aresındal 
[Bu sayıdan itibaren fırsat bul
dukça amatör sahneleri arasında 
oynanan, piyeslerin, şahısların, de
korlarının gene gençlerin görüşü 
ile yapılmış tenkitlerini göreceksi
niz. Şüphesiz ki gençlerin kendi 

1 Seyahat Notları 1 

Üsküdar Orta mektebinde 
Müsamere 

Ameli hayat izcilerinin Yalova 
ve Bursa seyahati 

işlerine ait şeyleri kendilerinin ten- .... _ ı _ 
kide almaları faydalıdır.] Haz1rhk ve hareket 

TUrk gençler blrllllnde Arife sabahı iskeledeyiz. Oym '\ c 
has bahçe beyi Ali Muhsin Bey bize kısa fakat 

Eser: Mahmut Yesart Bey. mühim birkaç söz söyledi. 
Sahneye 'lf,oyan: Nurılllalı /:Jey. Çocuklar; 
Makiyaj: Musa Bey. Bugün hareket ediyoruz. Gittiği-
Dckor: Muhli& Bey. miz yerde tam manasile bir asker ha-
Suflör: Musa Bey. yatı yaşıyacağız. Karşımıza ne çıkarsa 
Perşembe akşamı Türk gençler onu ezip hedefimize vasıl olmağa gay 

birliğinin ıSBlonları kalabalıktı. ret edeceğiz. Eğer içimizde züppe, yol 
Çünkü hem Türk gençler birliği ve yürüyemez biri varsa şimdiden aynl

hem de temaşa grubu ayni gecede mü· sın. İlerde bizim keyfimizi bozmasın.,. 
samere veriyorlardı. Ben de bu iki klü Ortalıkta derin bir sükut hAsıl ol 
bün ne derece muvaffak olduklarını du. Sonra Oymakbeyi muavini Ahmet 
görmek ve ne suretle çahştrklannı an Bey biu bir baktı gözlerinde (cevap 
lamak için gittim. veriyorum beni mahcup etmeyin) ma· 

Müsamere tam saat 9 buçukta baş nası vardı. 
ladı. tık eser gençler birliği (Has bah - içimizde böyle bir arkadaş yok 
çe) yi onıadılar. tur. Burada bulunan arkadaşlar sizin 

Evvela şarkı söylemek isterim: Pi- sözünüzden dışarı çıkmıyacaklar ben 
yestek.i eşhasın karakter Jeti iyice kli- arkadaşlarım namına söz veriyorum ı 

Yazan i Necmettin Sabrl 

şe edilememiş. Gazetenin sahibi rolünü dedi. ,\melt hayat melctebl ızclleri Mudanya 
yapan Nurullah Kazım Beyin en bil- - tık hedefimiz Yalova. tenezzühiinde[Ayaktaki zıı.t oymak beyi 
yük hatası sözleri gayet seri söyleme- Vapurda Ali Munstn Beydir ] 
sidir. O kadar çabuk söylüyor ki hatta Bazı sebeplerden dolayı Yalova va- zular üzerinde söz söyledi ve eski ha· 
birçok yerlerini anlamadık fakat e- purunu kaçırdık büyük bir motör ile tıralardan anlattı. 
ğer bu genç daha yavaş konuşursa ak· saat 2 de Yalovaya hareket ettik. Yolun nasıl geçtiğini hiç farkede .. 
ranlan arasında yegane komedi artis- Bize refakat eden oymak beylerin· medik. 
ti olacaktır. den Mehmet bey motörde muhtelif mev Yalovada 

Mansuri Kadri rolünü oynıyan 111111ııuu-ıu1111M1•1•ıtı•-nıt•r- Saat beşte Yalovaya geldik. Ya-
Muhlis Bey piyesin ruhunu teşkil eder muvaff~k ol~~şt.ur. . . nm saat sonra burada kalacağımız bel 
ken maalesef çok fena oynadı. En mü Benım bıldığım piyeste bır yahudı li oldu ve çadırları kurarak köyü do· 
hlm role hiç ehemmiyet vermedi. Esa· rolü vardır. Bu yahudi rolü her neden laşmağa çıktık. 

[Bu resmimize ait yazı ile diğer gençıTh sen 0 rol Muhlis Beyin hiç de tipine se ruma tahvil edilmiş ya~udile~e has Gazi çiftllGlnde 
aberlerimlz arka snyıfamızdadır] 'Jygun değildi. olan on para hesabı ve hır dakıkanın Ertesi gün kalk borusu ile uyan. 

Gençler 
diyorlar ki: 

Sabit Bey Irblilnd.- _Radi Bey diğer ehemmiyeti rum §İl·esinde bir ~m ağzı dık. Şimdi etrafta bir faaliyet görülil
arkada§larına nazarım ıdaha iyi idi. na yakışmıy;~r. Bu rolü üzerıne alan yor, kahkahalar işitiliyordu. Oğle vak 
Rolünü iyi kavramıştı. Yalnız karşısın Musa Bey mukemmeı. oynadı. . . ti (15) dakika ilerde (Gazi çiftliğine) 
daki arkadaşlarının tesiri altında ka· Arap Şe~~et. rolün~e . Av~•. Be: gittik. Çok nazik ve kibar bir zat olan 
l k b ~· 1 i dti "k d b Muvaffak Degıldı. Zencı şıvesını tak· çiftlik müdürü Yahya Bey bize çift. 

A d ı k d ara ve azı ., er er şu oyna ı &· l't d d'w• ·b· b. · ·b· d h na o u ya asın a Z1 yerlerde bilmem niçin oyunu fenalaş l e eme ·~1 gı 1 ır zencı gı ı e .. a lik hakkında malUmat verdi ve gezdir· 

ti k bj ıi t B 1 be b h ti . reket edemıyordu. Şetaret bacı rolun- di mu 8 a r se ı.. ununa ra er eye umumıye- . . . d 1 ki • 
i 't'b .1 . 1 ·a· Abo 1 .. d N de bırıncı derece e o ma a beraber lr Yalovada 

b 1 1 d s ı ı arı e ıy ı ı. ne ro un e ec . . aki . . "I' 

U UDm8 l Ir mettin Bey Piyesin haricinde bir tip makiyaJ Mısırlı m yajı ıdı. ~e~ret Akşam üzeri kaplıcaların bulunda-
Bftyllk ziyan için çok büyük duygular taşımaktayım. yaşattr. Oyle anlaşıhyor ki oynadığı bacının bozu~ oyunu kocas~ rolu.nu yz. ğu iç Yalovaya hareket ettik. 
~ B. di or ki. Güzel Boğazın Anadolu kısmında hir şalısın karakteri ile hiç meşgul olma- pan Necmettın Beye de tesır ettı ~ da Otomobilde muhtelif sesler işitili· 
~az· · Y ' . . lisenin bulunması elbet de ki Iazımdır. mecburen oyunu bozdu. Sonundakı ba yor ve kahkahalar ortalığı çınlatıyor· 
lı.....~~ ıçınde Anadolu sahıhndc 7 • •• •• • • mış. yılmak sahnesi pek tatsız oldu · w 

~n nıe,. t 1 • 1 ' e gençlık bundan buyuk ıstıfadeler Sahneye en ziyade hayat veren (De . • . du. Arasıra hep hır agızdan: 
. cu o ma;>ışı genç ere d k . . . • . Eserın fena oynanmasının sebebı M h t B r· ·· d f ' 
~Yanlar tt" kt d. B e ece tır. Duna en canlı mısalı Kandı! li) safhası maalesef büsbUtün tulöat .. .. - e me ey şere ıne uç e a. 

e ırme e ır. unun 1i kız erta Mektebidir. Hanım kızlar olm~ştur Deli roltinü oynıyan Türabi şudur: A~ap rol.unu yapacak olan Re- Şa şd. 
b d k d · ı· . · . . cai Bey bırdenbıre rahatsızlanmıştır. y tl un an ne a ar semt ,.e 1 ım noktnı Bey sahnede bir delıden zıyade hare- . . A • • • • aşa, yaşa, şa, şa, ŞIL 

'-ençllk Anketi nazarından fayda görüyorlarsa erkek katile ve kıyaf etlle henüz kavgadan Eser hır hafta evvel ~lan edıl~lğı ıç~~ Kaplıcaya vardığımız zaman orta· 

~çler •ize soruyoruz 

arkadaşlarımın da istifade etmesini ar km .b. 'd' oynanmak mecburlyeünde idı. Rec~ .ı Lütfen sa,ıfayı çeviriniz 
. çı ış gı ı 1 ı. Bey gelmeyı·nce tabii roller tebdil c- J -

zu ederım. . 0 l•ll!ll••••••••••ı••~ Uşak Feyzı roltin yapan AbdUr· dilmiştir ve Avni Beyin bozuk oynama, Geçen haftaki bllmecemlzl 
Bir ilse Ulzımdır rahman Bey için hiçbir şey söylemi- sına sebep rolünü oyun akşamı saat halledip mUklfat kazanan• 
Üsküdar orta mektebinden Nedim yeceğfm. Zann~diyorum ki sahn~ye !1~ (5) te almasıdır. Eğer bu &ençler bu ldnn llsteslle yeni bllmece• iz sporunu mu, kara 

l'ılnu mu tercih eder· 
elnız. Sebebini bize 

Bey diyor ki. defa çıkıyor. Pıyes heyeti umumıyesı ı· eser üz.erinde çalışmış olsalardı şüphe mlz arka sayıfamızded1r 
H . • h b' .. d (K tibarile iyi oynandı denemez. Bilhas- siz ki muvaffak olacaklardL '•••••••llil•••••lf anı meş ur ır soz var ır. ul . . '• 

. ~mı~n~n n~~ı na~nndu p~=~===~====~==~======:========== anlabnız? sıkışmayın~a hızı~ .yetışmez( derler; fakirdir. Piyes daha fazla süslenebilir tZC1LER1Mtz ÇALIŞIYOR 
~~-----------• bu haftakı anketınız karşısında bunu k h k bil b lh t• 
\t d ·· .. d ·· .. 1 b k en sa neye oyan mem u c e 1 

uşun um oy e ya u sene orta me ·te . . k' efa t..,.'lebesl b. b"t· · T h .1 d . . b. neden ıhmal etmış. Ma ıyajlar o kadar 
aı ı ı ırıyoruz. a sı e e\·am ıçın ır . . d w. b 

B 1. d t k 1A h Ih k' •1 ıyı egıl. Gençler esasen unu ilk dr. e k d ıseye el·am eme azım· a u ı •. . . y oz a ' fa oynarken daha ıyı oynamışlardı. 
elerde hep uzak yerlerde yani karşı T b Ut 

}·akada toplanmış. Binaenaleyh bu biz ema§a grublun~ndlm eyem• 
1 . i d .. .. · · ıd .. w .. d k f l men r z vaç 
ı·e ıç n uşunu ugun en ço az a E Mah t y · B 

eziyetlere mal olan bir mes'eJedir. ser: mu esarı ey: 
K• b·1· ('TAKIT) · b ı· b.. Sahneye koyan: B. Avni Bey. 
ım ı ır ın u s ua ıne u- M k . 8 a ·ya1: Musa ey. 

tün boğazın Anadolu yakası gençliği Dekor Necmettin ve Avni Beyler. 
ve bilhassa Usküdar gençliği namıı:a Suflör: Muhlis Bey. 
verdiğim bu cevap belki makamı aidisi ikinci komedi temaşa grubu tara· 
üzerinde (pek ümit etmiyorum) mües- fından oynandı. Uşak rolUnde Sabri 
sir olur da bir himmeti azim ile bizinı Bey iyi idi. Komedide ikinci derecede 
tarafta da hr lise yapıhr. 

Şimdi gelelim bizim yakada lisr •• ... ••••••••••
bulunmamasının bizlere ,·erdiği zarar· ı 
lara: ı 

Evvela: karş tarafta bir lisesye de 
vam etmek için çok eziyetli bir vapur 
seyahati Jazımgeliyor. Kara kışta so
ğukta mektebe devam etmek mecburi. 
yeti karşısında bulunan biçare gençle· 
rin vaziyeti elimini ve hele fırtınalı 

VAKiT 
Gençlik sayıfaıı 

Müsabaka kuponu 

~4 Mayıs 1931 

tf havalardaki felaketin zorluklarının 
.:.._ !rta nı kteb' 1 b . takdirini sizlere bırakıyorum. Bütün 

iıim: 

~oıa ~d 1 ta e ~sı geçen bunlardan sonra bir de mektebe geç 
)'aPnuşı erek senelik te~ez- kalmak ,.e geri dönmek tehlikesi daha 

tfçf . .ardır. Talebe guzel sonra her gün ihtiyarı zaruri olan mas 
'it rnııştır R · · b ·· 1 hatıba • esmımız u guze raf ve uzun bir yorgunluk.. 

lardan birini göster- 1 
(Devamı arka sayıfıadiı 

Adres:--------

Bilmece halli: ------

Vefa fzciterlnden bir grup 
Vefa Jzenert ttŞkl1Atlannı tamam- arasından tefrik edilmiştir. Resmimiz 

Jadılar faaliyete başladılar. izcileri grup halinde gösteriyor. Haber 
Vefa mektebi izci teşkilatı itmam aldığımıza göre Vefa izcileri tatilde 

edilmiştir. Terbiyei bedeniye muallimi İstanbul civarında bir gezinti yapmak 

beyin idaresinde bulunan izciler mek· için şimdiden bir program hazırlamak 
tebin en ıüzide ve • cürbiiz tal~besi tadır. Genç izcilere muvaff ı, _____ ___. 
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l 1 J Ge~en Haftaki Gençlik Bilmecemiz Detterderhk lllnlart Gençlik Haberleri 
•• 

Usküdar Orta n1ektebinde 
Müsamere 

Bllmeceyt balledenler,mftkAfat kazananlar 
Geçen haftaki bflmecemiıin ıuretl manıada Hayrettht B, 9 - Göztepedt 

hallf: !Fthf• Ferit ZUhtü B. 10 - Samatyactı 
Amar. Ba~a. Adam, Baba idi. numara. 52 Melihat H, 11 ~ Sıtmatya· 
Halltdtnltr arasında !;ekilen kur'n da numara 3' Uıman H, 12 - Şi~li 

U6küdar erkek orta mektebi ~n rolünü yapan Melih Efendi pek ço'k neticesi 9udur: Gui haliskir caddesinde lıhar H, 13 
ınuf talebesi tarafından talebe velile alkışlanını.., n~ diğer e;;hastan Hızır '=·"' Biter alton• kaaananlar - Sirkeci Mersin nakliyat ambarında 
rine bir veda müsameresi Yerilmiiitir. rnş rolünü yapan ;\'edim B. rolündtki 1 _ Beylerb+yi •rabaeılar aoka'fr Edip D. 1' - Rumellkanğı dere ~ 

Satıhk ••rsY: No. 
32 Çömlekçiler sok 
Cezrikasım ınahal 
Eyüp sağ tarafı, 0 

çılar caddesi. sol ta 
Zartan Kigork Efe 
arsası, arkası İsmail 
arsası, vüzft çomlekÇ 

Möumere çok parlak olmuş ve çok aJ. tabiiliği canlılığı ve muvaffakıyeti ,ilt :;2 No Ah1net vt.~ıf B. 2 _ Göztepe kıtk numara 66 Nurettin B, 15 - Ka· 
k~larla l\ar ılanmı tır. piye in çok güzel bir surette temsilin- mektehi dördüneli eıntf Hikmet Ziya bataş 1iıMi 5.1' Recai Şnket B, 16 -

Piyes olarak Sancağın Şerefi i'"· de müessir olmuştur. B 3 • Sultanhamam boyacı han No ııt?Bakırköy Kartaltepede Hüseyin Bey. 
mfnde bir perdelik milli dram temsil Bu mtyanda kahraman rolünü ya· K'lmran HaHI H. 4 _ DtYlet matbaa. 17 - Kadıköy .Mühürdar karakol H· 

edilmiş ,·e bunu Tuhaf bir şaka İ<omln- pan Hakkı B. ve Tosun rolünü yapan ernda Huan Mübeccel B, 5 _ Aksaray kak numara 37 Mimi Stfer H, 18 -
deki komedi takip, etrni tir. Programın Fazıl Bey binba'r rolünde fevkaHlde Tenkkül "umara 14 Semiha H. Fatih Çartamba Murat Molla çıkmazı 
mfikemmel bir urette tanzim n ihı.arı muvaffakıyet kazanan Nihat Şevket B. Birer kitap kaaenlar numara 30 Fikret B, 19 - Taraust~ 
ht.rkea üzerinde iyi bir te ir brrakm1ş- pek çok takdirler :kazanmışlardır. Bu 1 _ Onuncu ilk mektepttn Türkin Amtrikan kolleji ihzarf sınıfta Ne~·ı. 
tir. Sancağın şerefi piye inde yüzbaşı güzel muvaffakıyetlerden dolayl ktlt· Nuri H 2 _ Akbtyık numara 55 Fik· mtn H. 2o - Çemberlltaıtan 1'8 Ct: 
.... w111t1 "d' ·- -··--"" dit erini tebrik ederiz. t .K ' 1 B 3 c· .... L. K I Be .. - .c nap şeJ\abettln B, 21 - Galatuaray Jı 
Jık .kararıyor u re ema ' - . ..... . . ,, • • Hf B 22 T k 

• ;\füsamertnin en mühim kı11mlann _ Sultanaltmette Sevim H, ;,_ Gul ••in ... •ıt M. km.et • -, • . 
Galatasaray izcllerlnln bir dan birini de talebe tarafından temail "- t kt b' R t ı ılm Nafia ten mekttbınden 121 \ ecil'u k y 1 vaman paşa or a. me e ın au s • 

~~.' ~ ovaya geldll~r . edilen zeybek oyunları olmuıtur. Reş. met Bey, 6 _ Gıd Otıma1t paıadın 439 Münir B, 24 - Kıı aMelt hay~tta:" 29S 

J • • 

cadd~sile çevrılmış 
arşındır. ~rahmin edi 
bedeli peşin para 
liradır. Sat1ş açık arttı 

.2 haziran 931 sah • 
Sf\ctt 15 de Def terdarh 
[M-5 t] 

ö~Je uzerı Galatasaray Jzcılel'llı· mimiL bu manzarayı röttermektedir. Ziver B, 7 _ 22 inci ilk •ektep t3 Şev Ntizhet H, 25 - Gatataaaray lıs~ınd~n 
den hır kısmı buraya geldiler. İskele A tö k 1 k b lita t kt ... 1 Fikret Salih B ıs _ Senbenua Iısein\· Fatıh sulh ı inci hukuk mabkerrt 
:.ı m• r mDaaba a .,. et B, 8 - Çem er t or a 1ne eo • E 
.,en birkaç arkada ımız tarafından kar ~ h k 1 1 d 1 Ah R t B 9 Giilh ltHtan den Ferit Salth B, 27 - Vefa orta mek Sellhattin Beyin ut 
plandı. Onlar da burada kamp kurma- :Spo~ are et er arasın a en z 1~ met ep ' - ane • tebil\d•• 1'a"'·tn B 28 - Amerikan mU al .. yhı·n· 

1
·ka-· •yledlx.; A 

1 · 1 d. · de takdırle karşılanacakJardan bh.üı ~inde Faruk Bey, 10 - Maltepe Re•· "'" •ut • • ,.. ... ...... ... a• 
J'& gc mı er ı. d . . .. .1 . 1 . .ı..L •• 1. 11 ta.lu aaloftutıda Hasan Fthmı B, 29 - paıa mahall-inde Divanvold 

A k d 1 d bl e yenı yetışen gureşçı erım zın yap ... zi paşa köaıklinde Mfhriba" TeY ık , Ç "'- l't rt kt bf d A ,... - 1 
r a •• ar1mız an r 1 ü kal d .. k ft 4., .. emuct ı at o a ıne e n en . , .. e. d 32 I 1 bap 

k idi an m saba ar rr. 11 - Kadıkoy huırellır 90 a .. ~ . t B 
30 

S 
1 

t K detin e numaH ı 
ıamı 9 yor . cı.. Ja • - u umanaa ır aıpar 2'0- • 

.M.il d rk d 1 d Geçen hafta Beyoğlu halk fırkasın mtl HU.nU H, 12 - Acıbacltnt yolu ~ kak ı• M IAh t F • H 31 lclnın iıalei ıuyu davası u v e en sonra a a aş arımız an .. . . 
7
·.,_, namara ~ . e a ıvzı , -

LI .__ k b 1 .. 1 h . B . da muhtelik ı;ıkletteki ıuretçlleri•fı ~iye Rdik H, 13 - Yilbek ticaret N C i lofl el 10 Otı C... mOdd•aıleyh Eıat efendiye IJ'JJ' ıuemı oyma ey n u ın eyın . " . .. a a un a numara man ..-m ,.. 
refakati altında Bursaya hareket et- ar~ ında müsabakalar yapr.lautttr. 89 N~dir B, 1' - Arna•atkoJ' Haynye .:.• B, 32 - latanbul Sama.tya hat boyu derilen zapb dava za 
~ lki d 1. k .. i h k t musabakalar fevkaJlde cuıp oldu. ıı. mın H. la - Topkapı toprak sokak Ho 24 Akft B 33 ,, fa ""rta d ·1c t 
wıer. n par ı a şam uzer are ·e . . . numara .. , - e ., mObıtir ıerbin e ı ame 
d le. Ç .. kU b 1 d h t b'I Jı beş kılodan Beşıl.:taıtan Eaat Rey 11 Ruhi Bty. kt b' d 23., z at 1.1. ... ket B ~· • ece un ura ar a er o omo ı . . . . i . . . me e ın en .. eyy ~~v , o-t meçhul bulundup cihetle 
~maya gidemiyor. Nihayet çiftliğin b.ırıncılıği Hal çt.en Ahmet Bey ıkıntı· Birer kolony• kaz•n•nlar Çe1"berlitat orta mektepten 1'9 Celil B kemece 1 buçuk ay mi 
ttomobfJini bulduk ve ilk pal'ti (20) J..f. ~~~i dbun~n;~~~·~ ·~n 9aiırb~~··~ı~i~ '" 1 - Kızıl toprak ZUhtli l'•§a Ştfik :l5 - KAtip Sinan meeçit 90kak 
ti lfareket etti. B ofkatan t a ıF ek' B ey "krlıneiı'.!. ı Ln Bey l=l No. 1 e:rtl Sıit Hanım, 1121- Ztkl Huan Bey, 36 - Gtlembnt orta illnen teblirat icrHına 1 

Ak - 1 eş Ş an aru t)' ı ne ıaı ••· Senbtnoadu N•uhl B, 3 - MUll. im k b' d ... 1 S i u- 37 G verilmit ve mahkemesi 8-'8"' eo encelerl d • c mt tf ın ti\ .. ., a m ~y, - e 
. . zan ı. tatbikattan s;, Şermın fftnım, ... . bl d 8 c lll ş saat 10,30 a talik Jnbnmlf Gerı~e ka~an. P_nrh ak am .yemek]~. 61 kilodan Haliçten Servet Bey bi si Osman Paşadan 433 Mehmet Bq, l~•be.,ı orta mel<tt n en e ~ ff 

rfnl yedıler te ıskeleden gazın oya gı- . . K k d M h t B 'ki k 
1 

__ .. t ~ ~ R f ık, 38 - Erkek hayattan 229 bmaıl pndan mliddeuleyhin ye , 1 rıncı ve um apı an e me ey ı n 5 - Bebe ya ı -• ı ı ... umara v • Be 39 B -~ İ k _.ı hll 
iferek stanbuldan gelen az heye1ini c· oörüyoruz Bu müsabakalardan fn t B f _ V f ta nıektept•n 1. . - •1•11t ..,.an a a numara& ya)cti meı 6t~e ma 
lıfinledi1er. ı • • . ,. ey, e a or 1 Rtfı7e Hanım, 40 - Galatuarayd"n 1 d'ii t fm•ı• 

Ye gece (l2) ye kadar muhtelif l'a· heyeea~lısı 66 kıloda olanlann yapta- w llhami Bey, 7 - Etyemez B~y11ıt 1151 Aydın Ramiz Bey, 41 _ Dt•let ıe me ı veya ıra 
l r.ı 1 . k h. . Jarı musabakalar oldu. Haliçten tJl· cedit mahall•i numara 5 Fıvıı Bty, tba·• •ela S Muatafa Bey 42 aaddak bir vekil 16nde 
on e!i ence erı yapına otomo ılın gel b . . .1.1 i ti d k 1 . ... i H /> ma -'" · ' - ı kd d b " k 

. i bekl d'k an Bey bırıncı ı e n ur e er th 8- atHdil 1Ustıutden .r..m n anım, ., 1 ta b 1 tr'ktk maalllmdtn 110 Şefki ta it e ııya en muaa 
Jnesın e 

1 
• Kumkaprdan Bedri Bey birineilfii al· - Reşadiye otelinde Ha.san Bey, 10 :et~ u43 _ Galatuaray Jiuılnden devam olunacatı illnen 

Otomobil geldl ve hareket dı. _ Çenıberli taıta Cemali Bty. ı 
Saat (2) Yn1olıtdan hareket ettik. 11'8 0.mlft Nibi Bey, .U - Akbray _o_u..:.n_u_r·---------"'.':. 

!'am em kilometre gitmiştik. Ll\. tik Amelt Hayat mekteltlnln son Birer krem ka•ananl•r Cerrahpa"- Mthmet taet Bey, 45 - Jı;ttnbul asliye mahkemesi 
patladr. zavallı şoför Hayretti d sınıf lalabesl tarafından Adapazarı alay ti T. 1. I ... B. % mi· Betlktaıta dC>ktor Haydar Bey oflu cm:t dılrc~inden: 
y.apacağını bilmiyordu. Neden n :nı;.: Dava mUaam~resı llzlm HıUI Bey,. ! - Erkek hayat.. Halit :e.1-. ü - Fatih KaragUmr~k Fincancılarda mu le im 
yola revan olduk. Çok gUz 1 b" .. . AmeH hayat mektebınln 50n ••ıf tan Tahsin Nazmı Bey, 3 - Aktaray Ka.rak&§ caddtll numara 97 Fahrettın k Ef • 
!dL Mehtap vardı c ır gec~ talebesi tarafından 21 ''t 22 ma1fı T~vekkiil Hüsniye hanım. 4 - Cu kur B•Y· n _ G Je be i ırt mekttbin- dan Bohor Fran O • nı• 

8 • günleri 'fepeba ı kıfhk tiyatro8unda taran naıaara 1' H. Melel Hannt. 5 den •81. AhMet <Amal ~1• 48 - lstan. cakhlarile akteylediği konk 
1m:t"'S t ~~s:da bir \'eda mü amertsi \'Crilmf tir. - Yenlkapr bafCI aobk namtra 9 bul liMStncten m M: tank ney. ~9 - tonun taadiki için icra v• 

BI . a k daa 1 "•<> ~ 13
.ur aya rnrdı!\. Hu mü il merede iki komedi oyna•· 1'1ah111ıt Emin Bey, t - Kadikir Yel· llaheıothı 1l9Ninden 1786 Behiç Bey. kanununun 217 inci madcMll 

..ıı"17 1ar d~ i a~ O enı k~ph.ca~. ya mıı;; blriıııi hanım kıılar t1trafından dl- dtfirmenl Huan Bedrettin Bey, 7 iQ - 'Oıküdar erkek orta mektebinden cebince ye•mi muhakeme 
•• m §k erdı.k ız e oraya gıttlk. Gü~I feri erkekler tarafından. Her iki 11- - obn itkel•inde komiiyoncu Meh- M Nedim Bey. 51 Gazi <>Ama nPaoıt· 
ce yı an ı ·tan sonra "k' t k d · 30 MaV1ı 931 cumırt• 

• 
1 rı saa a. ar yesle gençler muvaffak olmuşlardır. nM&. Bey, 8 - Jatanbul kız liHelnd•» dan 401 Osman Doian Bty, 52 - Sel- r 

rahat hır uyku_ uyuduk. Fakat hirden Erkekltrin verdfii temsil İstanbul lf. Nimet Hanı•, 9 - Sa .. tyada Oıman çuk aan'attaa 101 Perihan Hanım, :>:~ 14 te tayin olundup allk 
)lua l>ozdu yagmur ba ladı. ~esinden <"ahit Beyin estri idi. EIH!r Hanım, 10 - ilk mekteptea .Necdet _ stanbul kn: orta mtkttptel\ Nermin nın malOmu olmak üzere 

Birinci liseye misafir son derece munffak olmu~tur. Bitti! Hanıın, 11 - Senbenoad&A Vtjdl Hanım 54 - EcHrnede Huan Paşa olunur. 
Biz yağmura ehem~iyet ,·ermiye. hanım ,.e beyler rolluini btJlemiılır- Alt Bey, 12 - Ytnlköyde Hatice Hü• mahall~inde 11 matmaul Neyama 11·-G ·--·-llk·~•nP•k-U~ 

rek y~l~m~u_ı. de~·am .~t~~~· " . . dir. bi.n Haıma, 13 - Lttafet:Jpar~nnanın 55 - Kadıköy Zamba oflu numara '.!l eDÇ an e ~ 
Bınncı h enın muduı munlını Alı Diğtr numaralar colı: •üıt1 olm•t da Mehıntt Bey 14 - Kadıkoy çitte Nejat Hikmet Bey " - Vefa orta u·· 

1
.,_ f -:-_1' 

R n b' . k J d • • • • ' • [ <t tarafı genç, .. !IVJ an:ıı~ 
ııa er ızı aı·şı a ı. tur. Bllhusa kızlar tarafından oyna- eniıler~e Memduha Hanım, 1n - ~- mektebinden Nacl Eıat Bey, ';-17 - Ha.lbuki mekt•p bi~ ne k•'-

T•lebe arasında nan zeybek rakSTnda ~ok munffak et tlkll1 hıMindltl Kenan Bty. Vefa orta mektebfndH 339 Ekmel Be:r. \. 
1 

t b'I 
0 

nı·ıpttte k 
B d b l d - ·k...ı ü • • F th' aın o ursa a ı ., ursa a u un ugumuz ı" g n mu~lar ve şıddetle alkıtlınnn9lararr. Birer ~av kasananler :)8 - Vefa orta mektebındtn 3A2 e ı d d . d ha rok lıtlf•r 

f d h. · · · 1· h ı· 'd · z ,. • ""' Sti evam e er u a ;ı 
zatalr ~~-·at ırı1ncıd ı e keye ı dı uesı v~ iya Bey tarafmdan oynanan Kafta• 1 _ Eyüp i.lAMhty mahlll•i Eni· Bey, !it - Galataaraydan .. ':m . d · riz. Hem efendim neden koca }. 

euaıı ara ın an ço can an samı· Hkın enfesti. Talebe tarafından yıpt· H Hanı- • _ KıaJtoprak canıi ,. reyya. Tnfik Bey, 60 - Goıttpe e k d b' 1· t .... a... ~clil • b' lAk ·ı ... , • ya Mın a ır ııe _ ... 
mı ır a a ı e karşılaştık. lan diğer numaralar 'H bahaua r .... kak Maha11a Sami Hanılft, 3 - Jttan· Fthim Ferit Zühtü Bey, 61 - lıtanbul G t ,··ıel n mükemmel ilk 

Gece bizim ~erefimize talebeden f. mın :rüyaer sok gUzeldl. bul Eminönü Ahnaet Cemal Bey, 4 _ erkek lisHİnden 813 Asım Celll Bey, l ay~ u dil" da acaba b~ 
lda" piyan k ·ı .. 1 ( b' d &"1 M h er ın§ll e ıyor ti . ı o. ve eman ı e uç parça ça · Talebe tara ından teıkil edila LlltH apartrmanında numara ' StyJi. 62 - Stllbenoa mekte ın fn a e : bir lise ioşn.c;na sarfedilecek ,. 
~rlar. n §Jddetle alkışlandılar. Bun. caz rok güttl parular çalmışbr. ye Hanım r. g 11o..1m numara 21 met P'ahrtttfn Bey, 63 - Senbenoa h- J ., ..;ı 
tf h · · ;ı • • .. - r unamıyor mu. .,. 

an sonra ınu telıf salon oyunlan ya. Müsamerenin sonunda mektebhl Ali Klnıil Bey, 7 - Ziraat bankuıa- ... ıi nu1nara t Ali ReMt Rey. 64 - Tabii banu i~in batında oı•• 
pıJdı. bir muallimi tarafından hayata atıl• dan Ntcip Bey, 8 - 'n inti ilk ıntk· Kadrköy asırcr ba~ı ~kak numırtt '5 bi kavramamıza lmkln yok•• a• 

Dar~.lf~nun taleb~sl geldl cak gençler• bir hitabt Irat eclilmittlr. tepten Suat Bey, 9 - Stn Jorj mel- Kadri!•. Hanım, 6., - Pert~vneyaJ. 1nuhakkaktrr ki bilim taraftt 
Darulfu~un tal~besınden bir gruı> lstanbul Gençler Temap tebindtn H&Mit Ali Bey.' 10 - Gata.tll· d11t Nacı Stfa Be~·· 66 - <.aıi Os- bir liseye her halde IUıuın ya 

bayramı geçırmek Uıere Bursaya gel· Gruitu u Talebe ıaraydan HUaeyin Narı Bey, ıı - m&n Patıdan 314 Fıkret Bey.67 - r."'kadar azim ftdakArlık lbımı•" 
diler onlar .ta bizim mi!ıafir olduğu- mu" n resi Oıküdar baflar batında Hlseyin M"· ıi Olman Papdan 347 Suphı Bey, 6S P 1 lı ve bir; blçartleri y&lll ~ 
.muz mektebe misafir oldular. Bizim 1 t b 1 •~m~ ap rub en ıtt Bey ıı _ Milhendienedea Hali· - Bebek 2' um ilk mektepten Ntri· b~ ma çlii'i bo nziyettea kort' 
eğlencelerimize iştirak ettiler. sliailn Su lgtaençaher tetmk. 

1 
k ~iaclı.~ dun Bey, 13 _ 'l'icartt yük1tk mel man Hanım, 69 - Bebek tramny cad· dır .. '~~~i tllkdirdt ~ok elilll bl'..;, 

Y ·ı B belk' Tü k' · ma g n u n iM e 1 mer e. 14. o k'' d · d M Ar Be 70 Gaıi Osman "· · · liYr~ eş.ı u~. ı r ırenın en bir talebe müsamert1i nrmiıtlr. Gene· tel)lnden Hlmit Bey, - rta ·oı est" ! . t y, - r hbıl olur çünkü vaziyeti ın• ,. 
dtel btr şehndır. 1 b k munffak Jduk Emin Hanım, 15 - Kız hayattan Mu~ Patadan '"4 Tuflk Bey, 71 - \ıra sait olmıyan çok ıen~ler 11rf _.-

A d t er gru unun en ço · 0 
• h 111 H orta mektebinden 23' Remzi Bey, 72 . . • "''_.-

B d'. ~it .. U .. bah Jarı Makassı piyesini eyftlıaıılar n a annft, .._ Vefa orta mektebinden Ktnan Bey. d~n tah&ı1le~~t el dnım le • rl•~-:.J 
M d ayramıhn • ~~t ntct~kg nu sa bundan ıonra Tavsiye mektupları İl- K•rllto•t81 k•••ft•nlar . 73 - Sıyriıtfain bl\f acentesinde dok· bır talih•!~' it •,çatir o a1tol .... ~ 

u anyaya areJ\; e 1
: • • •• mlnde bir perdelik bir komedi oy••· 1- Haydarpta aynhk ~tt•H•ı na • . . Son sot; ı•nç t " ye ,. ... ar .. 

Bursa trenlerınde bır yenılik go. mışlardır. Bu mUaamerenin ll•d•f ft mua 86 Me14hat H, 2 - Gat•taaaray ~~lo N_ebıle Nbım ~anım, 74 - Sey yenltr bize bir ltıe yaptırlll•", 
• çarpıyordu. . gayesi talebeyi bir araya toplamak n liMıinden 1126 Hayrettin Faik Bey, ~ıaefaın baş acentuı~~e daktilo Mu· laltt buyunantar da btı de 0 

Bu da beş aıtı ene ev,·el trene hı· ho' bir vakit seçirtmlktfr. 3 - Moda karakol tokak nu"'ara 23 uz~t Hanım, Erenkoy kıı lisesi tat; tedlk1eriıibl yetlfiiltl< ıurtttl• tfl 
MI\ bir kimse sanki bir kağnı arasın. Harun Recai B, 4 _ Babaeski duan. besındtn Halide Mel"ım•t f!anım. ·~ borçlarrmllı 6cleriı. itte aaı1.tt' 
da rfdiyormuş gibi ağır gidiyordu ha~ Feyzlatll llaealnde mlNmere kili oflu llltan Tahıin B, 5 - htanbu1 - Çanakkale orta meJ<tebınden Alı lerin çtktiii -ıararlar4an bit 
ta bul kimseler tren giderken atlayıp . 21 Mayıt Ptl'f'mbe. ıllnU aktal'lı knı orta mektebi.ndtn Nermin Arif "• thıu Bey, Tl - Kadınları çalıştırma llakikl derdhniıl dökmek içUI 
it ,&rUyar ve tekrar biniyordu. f~te u 22 .m~yıı cuına rUnti Ft1ıiatf u ... ı _ Konya uktrl Jiaeainden '876 K&· yurdundan Sudiye hanım, 78 .- . Ka. ter kili ıelmeı. Mumaflll P'1' '
ba terenin ne kadar ağır gittiğine nıi· si beşıncı sınıf talebesi tarafından hu dir B 7 _ Eyüpte üç ,ehitlerdt Ahntet drnl~rr çatııtrrmıt yurdunda Mıhrıban olu derdimizi ilk hfa elifi~~ 
li.ldfr. Fakat bu sefer daha hızlı gidi- sene mezun olacak. aon sınıf arkad* B 8 '_ Cihınıirde Büy8kada apartı. han1m 79 - Kadınları (alıştırma yur fetini ihtiyar ecltl\ se•ıili < 
,.r. Ye geçen senelerin acı ını imdi lan ereflne bir müsamere vtrllmlıtlr . ..;. ı 111 ır••"*"""'"'"'" ....... ,_ dunda Mazl6me 80 - TeTfik S~- ilelebet medyunu 9Uktal\IS. 
•rmak istiyordu. Müsamerede e\'Vtll talebe mıllo olmutlırclır. hih Bey. Osktldar orta mtktehi ~:i2 ~n. . hl 

Mud•nyad• ka r tarafından i~tiklll marf' ~alınan' Müsamerenin !'On numarası olarak sı - Muzaffer hınım. lstllnbul kır. or hı num~ra 22' 90 - F
7
e°' 

Buraya geldiğimiz zaman daha TR· badehu ~üçükler tarafıncl~n ntuHtelif CA.rna~ ~anı• biraz ıus) piyeai tt~!IİI t~ mektebinde 82 - Nükhet. h1tnım, erktk lı~ul numara iJJl.f 
paran hareketine iki saat \'ardı. Bu f. danslar u:ra olunmu§tur. Dandan '°"" e.Jılmıştir. Ana.tol Franstan tatbıkaa l\uııuncuk MOnim pa§ll Azıı bey SO· yeni Bilmece"'' 
ki saatten istifade için Mu dan) ayr r~ m_ekt~bln inriliıce muallimi Nur•'- Selim. ~üzhet Bey ta~a~~nda.n 16rkt• 'kak 83. - Muıa~f~r Bey, P~rtevn~yal Yeni bllmecemla •"~,. 
gezdlk lsmet paşanın Mudanya müza· tın :::;emın Bey tarafından <Oskar ye çtnilen bu eser buyuk hır muHtf· wııktebı numara 2U 84 - Alı Ruhi B. En 11ükuk daj, ıra 4 ~ 
kere.sini imzaladığı evi gördük. Ve 'rüı· Yı'1t) tan lktlha~ edilen (Gamıoııı fakıyetle temsil olunmuıttur. Kadın re .~mulkan mektebinden $:) - Dtindar ell güzel diyor, ett bü11ük lall· 
ktln yUzUnO güldüren bu e,•j hürmetle Prtn ) i~irnli bir piyt! temıil tdilmit- ltinü )·apan Kaıım B. ile cneıe kadın Ber. Konya askeri li~ensinden numarıt oolık. d•i'*'~ 
selAmJadık. tir. / rolUnü itra eaen Muzafftr hanım f tv· 882 4 - fımet hanım, P:yÜp islim Bunların isimlerini bul t 

İstanbulda Muaiki rdakatilt teftl8il edilen ba kallde lftU\affak olarak alk1,tan1'Uf- Beyde 87 - Halile Zf1'ni hanım. hmit /Ur uimdt blr~r ltarf ~':....-:, 
Vapurumuz aat (11) de hareket piyeste (Gamsız Prens) rolünü G~'ftJ• latdır. orta mektebi numara !M 88 - Hatice cl'ln • • . • rapetemlıı ,_ 

effi we saat (3) te ~t&.1bu~a geldik. yan ilhan Beyle Ltylek rolUnü temsil Müsamerede birçok ıt\at haı.ır h• Gıyas hanı~, Kütahy ıut~ta mektebi~· her .isimden bir~r har! ~~1~~' 
Necmettin Sabri etlen Nasıra hanım -pek çok muYaffü hın•uıJardır. dtn 89 - Nıhat Bey, EyUp orta mekte Bılenler ara."ında 150 f 

hediyeler nrilecektir. 
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No. 13 
(V AKIT)ın Çocuk Sayıfas 

24 Ma.y1~ 

Konuşma. Köşesi 1 1 Şen Fıkralar \ Uğuz.un Defte-inden : 7 

t: Stıt 10 - l \'e aite malik değildir. Sonra sizin l'U· ı Yazan : 1\1. l'\edim - 7 - S iz de ayni histesiniz. Bunu belki 
P • Yeti:ı tiren muhitin ne kadar n ~ hi haletiniz, bünyevi haliniz, içtimai Flat J{utbun altı ay süre~ geceleri do· bugün ~u dn.kika.~n pek anlıyamaz, ı· 
~ kada: fakir olduğunu biliyoruz. haliniz onu .. p~k de ~l:ika~a: etmez. Nejat berbere girdi. (Saç ka~a ke l\U7. ay süren kr~ları aı·asındn buz par nız. Fakat bı r g un olur da uzun so-
L' ocagında \'e ne de haricindeki Bazınızın gozu, kulagı zaıftır • Bazını · . d' d cal ·.ıı·ını '-'ontarak YÜcude getirdig· i ha· fcr lt'n~ rıkacak ,.e ana topraktan uzun 
"'llızd d'. z h h · h ' d b' . t ·ersınız) ne . or u. .J ~ 
1 

a ıger memleketlerdeki ~n er angı ır uzvun a ır gayrı a • • .. . d t ·· .. 1 müddet uz:ık kala cak olursanız· o aıııı 
lrın mazhar oldukları kolaylıkla biilik vardır. Bazınız gece geç vakte Berber: , v~.-.~~ kuluhe~ı~ .e _a) '. pos u u }Un<.t' . ·, ~. .. .. .. .. : .. .. 
~a k da ·ı · ·· ··ıt"l · d b .,. kuru küc .. k b . d d' 11.· • t hu1.ulen Ye kok )agı )akarak ışıgını \C topıagın gvzunuıde naı:;ıl tuttugunu \e r olamıyorsunuz. a r aı enın guru u erı arasın a o- - -·> ~ u e\ e ı .. l~eJa h k .. . ,.._ hararetini temin eden bir l<'inualı) ı a- onun sahillerini da a u1.a atn gonince 
\'Ofunuı ve hatta heme h calamrş değil kitabınıaçmak. rahat u) u da: 
lıin kendine mah u bir n d eme~ yamamıştır bile. Muallim sizin aranız- _ O halde ben :-;açımı Amerikan lıp lstanbula ~etir~eniz ' :e palaslarınuz kalbinizin nasıl bir he) ecanla çarptığı 
"al o ası, .-.es da bir tefr"k a ç·· k" 'h . h. . . h" 1 h ku r u<:: , .•.. ılan birisinde elektrik zıyasına gark<:· nr anlı) acak. ınt7.. 

1 ı ışacağı bir köşe i yoktur. Ak- ı ):.' pmaz. ,un u z.ı nı ın ıstıy~!·um _ı.nae~a ey . 12,:> :.- .. 
•rı litınba kö e.sinde bir he ap va Şe) le meşgul dur. Sonra - dedım - 'f'e recegım degıl mı dedı.. derek ku~tüvü va taklarda yatır.saııız 1 Yatan en mul,addes hir şeydir. O· 
l !J 't ' ks d T l ·· l · ~ . . " h b ' . t . b 1 h k h Yaparken veya size son derece , aı ı no an ır. a m o aı.ınız, gayrı T l ı·k acaba memnun olur mu. ayır... na ızı rap "'n ~e ep er em ço em 
t Son derece güc gelen uzun cünı- tabii o~asınız, muhitiniz şöyle olsun em z l Turanın hüyiik yaylıHarında kebe- de kolay kt. ı) ihata edilcmiyecek de· 

içinden bir fikir gelerek küçük l'eya. bô:·ıe ols~n o .sizden .ay~i ~eviye: iki hanım ara...-.ında: elen yapılmış çadırın altın ita rüıgfmn recede incedir. fütaplardan vatan mu: 
la~ı~ nakşetmeğe uğraşırken 0 • de .~ur say,. aynı sevıyede bır bılgı, aynı _Ah karde~im bizim çocuk öyle tc bütün şiddetlerine maruz olarak yaşı- h.abbeti hL ini itiyada. an'aneye. aynı 
il ıçınde uzun rnüsahabeler, müna seHyede bır nezaket talep eder ve bu- miz öyle temiz ki mektepte mendilim yan gııfa makamında be) gir eti ve .. ij. lısanı konuşmaktan, ayni itikada bağlı 
~ar hatta mücadeleler olur . .Ma al lam_adı ~~ hırçı~Ianır. An~pad_a ~ör kirlenmesin .~iye burnunu arkadaşının tünden fazla bir )C) bulamıyan. bir bulunmağa, ayni hi:st~~ olmağa atfe· 

1 
Y~enir, gevezelikler edilir, komşu mekteplerınde bıle ç?c~ıklar d.oktoı·u·n mendiline sılı)ormu~ .. 'l'iirldstanlıyı obasından kopararak ho d€.'rler. Vatan muhabbetinde bunların 
trın " . 1• ek' • . muntazam rnuayenesı ıle tasnıf edılır f i - . . . 1• ·r 1 1 d b' · d h b' · k · ·ıd· l\f f'h Lı il .J·enı nes ı ç · ıştrrmelerı - .. ti . d k' I .. k d'I Sm mensup gnzıcının en atı yn ı arın an ırın e er ın az ço · amı ır. • aama ı u 

bası ıl bir li an ile - duyulur. v~cu erın el · ı a1rıza ar:ı golrl~ ·e~l 1

1 
e- l . d mod;rn bir stil üzerine dö enmi~ bil· his o derece yük ek. o derece uh·idir 

..ı ku·· .. "k h h t rıne muame e o un ur. n ua ım aı e er kı arka as aı·asında . 
'

1 rucu · ru un uzu as a ..._ • · · ı d· · ·k·· t · ·. b· ·· .. ·· l • · · t · t k · k • h · · ~ bi :ı • """ le temas etmek onların hayatı hususi- y h b . t . . sa on .t ıs .rn e senız aca a .} u.1.u g·u· cı men ~eını a.snr e me ım ·an arıcın 
. rer muzır mikrop mahiyetinde . . . . . . - a u azı sa rcılar çıroz dırc- Jer mi ha ır., dedir. 
bırçok k 11 1 k 1 _ yesıne ya\'aş yanş gırerek muhıtınızı cekterine çiri diyorlar neden., ) ... 

içi • e me e.r . 0 agınıza çarpa bellemek sizi 0 muhitte yetişecek su- ~ d 
1 

k . . .' • . . Halbuki o Finua olsun, öteki Tür· Vatanda c1·iJen, bir ta tır. bir top. 
~tr nızde Jekcsını bırakır. rette irşat etmekle mükelleftir. . .- '" e en ° a~a . çıroz ı~ım çırı de ki~tanlı olsun sizin cin~inizdendir .. Jki raktır. bir nebattır, küçücük bir kuş-
b 

UpaJı bir ,·a.sat aile cocug· u ·j. ısmı mensup yanı çıroza mensup <.k· • .. .. ,.. . 
il \'a . . .. ~ • . Avrupada bir sehirli çocuk birçol\ k a !adın mı" sı de buyuk 'l urk ırkının bırer ıbtma tur, rüzgarın bir esişidir. Gözlere mu· 

zıyetınızı tasa\'vur bıle ede· .. :o • me n · On ınuzelerde hay\•anat bahçelerınde ne· mensupturlar. nis gelen bir manzaradır. Velha ıl en 
\, un kendine mah us odası \'ar- , • . • 111oıuoHtturuııııı111111ııımıı111111111111111111rınıı .. .. • • •• • •• 
ralidesı'ni d . . , t • . batnt b.ı.1çelerınde 1·e - Son .asudan mile tatmıs kim eterin zevk alacaiYı pi· * * * kuçukten en buyugune kadar her şey· 

ıw. pe erını ;) a acagı su a- b · . 1 d t b. t .. 1 .. 1 ): · "' · • b' -•11ıeı U'-·k t . t 1 • . .. erı - sınema ar a a ıa ı goz erı ı e vesleri temsil eder ''C evet rocukhnın İstanbul güzel cok güzel bir şehir- dir. Ye bu sevgı fıtrı ır surette doga· 
.J u emennı e me { ıc.ın go· .. k h f . • · :ı • • • • 

'Sabahıe •· d d . • k· 
1 

gorere a rzasına nakseder. Sız on- muhitiniz böyle nekes. bövle fakir. ~iu dir. Ha,·ası. \'aziyeti. ekli. asarı atika rak ı;;on nefese kadar insanla payidar 
ti . . ) ın o asın a U) anır a · dan ıla mahrum unuz. Değil munta- .. · . • ·· · · · 

tirur kahvaltı etmek ve vedala~. . . b ' h . .. . . karşı böyle ha ı~tır. Binaenaleyh siıe ı o kadar guzeldır kı her sene bınlerce olur. 
l"i :.- z,ım ı r a)\.ln.lt ve )a nebatat bahçe .. 'f A h d'' t k''. · d . • b . · ·· ··k 1 1 v ~ 1\ validesinin '-'anına girer Si . 

1 
.. 

1 
. . duşen Yazı e nupa yauularına isa· ı:;eyya arzın or o~esın en a' uç a- 1 azık u hı~!'ı sonu · o an ara .. J. a 

•ıı• .; · • • sı o sun sızın e meşgul olan hır sıne· ·c . . . . .. 
ane \'e itiyat eseri olarak geçir b'l . kt ,,.. f . l t b ld . bet eden \'37.ı enın beş on mi.slıdir. Bu vuç para sarfederek gelır bu şehrın zık \'atanın dunyada her şeyden mu· 

fı h ma ı e ) o ur. ~~e sı :s an u a me, . . . . ' f d k dd ld • 'h t d · ı Lıı ayat Avrupada ancak ameli t · 1 h' b' . ( k . vazifeyı başararak büvüdüg•ünüz za. letafetınden, havasından ıstı a e eder· ·a es o ugunu ı a a c emı)en ere .. 
~11çQk cu sınema arın ıc ırr çocu · sınema· .J • 

't çiftçi ailelerinde görülür. sı) değildir. Hatta · haftada bir (talebe man evlatlarınıza daha faideli bir nıu- ler. Halbuki, acaba bu seyyahlardan Hasis menfaatler, ihtiraslar, temayül: 
~k~ebe gittiğiniz zaman muallim günü) açmış olan Darülbedayi bile bu hit teminine muvaffak olursanız hem birine bundan sonra memleketten diin ler velhasıl her şey rntan muhabheh 
~l't)·e~le maişet müş~~ilatı ile b.o· gün~.e gençliğe mahsus onun hissiyatı '~tanını~, he~. ~e I~sanlık denilen hü memeğe ve 1 tanbulda yaşamağa mah ?nünd~ yıkı.lıp gid.er. Çünkü \'~tansız 

1\ hır zavallı - ızı hayat bıl- nı yukseltecek bir piyes değil en YJP· yuk camıaya mufıt kım eler olur. unuz. kum olduğu söylen e itini bir sevinç ın an ın anıyet caımasında yerı olnıı· 
, ~e teçhiz için lüzumu miktarı ranmış hayatın her türlü şeklini tama .u. Gayur kaplar mı? ha),r... yan betbaht bir mahlüktur. 

········-----------------------------------------------------------------Dünyada. Neler Oluyor? Geçen Hafta.ki Bilmecemiz 1 Yeni Bilmecemiz 

Halledenler arasında ~ekilen kur'a Yeni bilmecemiz şudur: 
neticesi: 

Birer abone " kazananlar 
1 - Üsküdar lnndiye bakkal soka-

1 2 3 4 5 
1 

-2 

--3 
1 - ,-,-

ı-,-

4 

5 

Gelecek haftadan itibaren 

Çeltikle şakrak 

Çocuk savıfası 
Müsabaka kuponu 

24 !\la · ı. 1931 

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

Adres: 

Bilmece halli: 



...- 10 - VAKiT 24 MAYIS 1931 ~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~/ 

Nafia Fen mektebi Vecihi Mf.inir B, M M.V. satın atma ko~ı ( = ~·~erf mektepler -tut •iM• ko"'layonu lllRları J 
5 - Balıkpazan komiayoneu Tallir mlayonu ilanları ~ ~ = • 

Bey oğlu Demir B, 6 - Cafaloğlunda • . Kilo 
Cem B, 7 - Gazi Osman paşadan 401 BiUiste bulunacak alayın ekmegı 2000 Taze fasulye 
Doğan B, 8 - 42 inci ilk mektepten Di1arbekir fabrikasının yıldız markalı 

200C Patlıcan Reşadet; H, 9 - Halıcıoğlundan 1'21 unundan olmak artiyle kapalı zartla 
Salihattin Bey, 10 - Galatasaray lf. ft\Ünakasaya konmuştur. lhaleıııl 26 51931 1000 Bamya 
sesinden Rahmi B, 11 - lstanbul er· de Bitliste yapılacaktır. Taliplerin şart 500 Domates 
kek lisesinden 76-t M. Tarık B, 12 - namuini almak n münakasaya gjrmek 1000 Ispanak 
LA leli apartrmanlannda Hilae)·in Sıt· .. t . ti .1 k. k . 200C Kabak 
k B 13 Ed

. T htak 1 d .... uzere em1na arı e mez ur -omısyona 
ı ey, - ırne a a e e .ne· 2000 Semiıotu 

sim oğlu Rifat Arditi Bey, 14 - 1'rAam müracaatları. * * • 2000 Taze bakla 
vay ~irketi B. A. L Fahri B. 15 - n· . . . 
kara. erkek lisesinden numara 76 Ne· Zafranboludaki kıtaat ıhtıyerı ı· l 000 adet Enginar 
sim Bey. !jİn Un ve Sıiır eti kapalı zarfla mü 200 Salça 

Kartpostal kazananlar nakasaya konmuştur. thalesi 30 ma· 500 T aıe bezelye 
1 - Konya askerl lisesi Kadri P., Yfl 931 cumartesi günü aat on dört 30CO adet Limon 

2 - 15 inci ilk mektepten Ahmet Sullt te Zafranboluda askeri ~atın. al~a Ma'tepe piyade atı$ mektebi için yukarıda cıns•erı ve miktar· 
B, 3 _ Bakırköy Kartaltepe HUseyin komlıyonu.n~a .yapılacaktır ... Tal.ıplerw 
B 4 _İstanbul kız orta mektebinden prtnanıesını 'Tlllk \'e munakasa.rıı 

1 

ları yazılı 12 kalem yazlık sebze ıhalesi 2u Haz.ıran 931 cumar· 
... : · A ·r H 5 _ Ankara Anadolu girmek üzere teminatlarile Zafranho tesi glinü saat 14,30 da icra kılınmak üzre lıe~pah zarf ıuretile 
.ı.ııermın rı , • . ·· 

1 ajansı memurlarından Niyazi Beyza. luda mu.kur komısyona muracaat a satın alınacaktır. Taliplerin ıartname1eri için komİl)Orta müraca· 

de Mel!hat H, 6 - Moda karakol ao· rı. • * * atları ve iştirak için de ,şartnamesinde yazılı olduğü veçhile te· 
kak Harun Recal B, 7 - Gazi Olman minatlarile birli" te teklif mektuplarını rnuayven saatine kadar 
papdan Osman Celil B, 8 _ Kabataş DiyarbekiJdeki kıtaat ,.e müesses?.· 
li&eJ1i Recai Şevket B, 9 _ Göıtepede tın ihtiyacı olan un kapalı ~artla mu· müselsel nuıııar:tlı makbuz mukabilinde kom,ı .. on ri)•45etınc lev· 
Enise Ferit Zühtü il 10 _ Jstanbul nakasaya konmuştur. thalesı 30 mayı~ di etmeleri iJArı olunur. (222) 
Jfsesl Asım CelAl B, İı _ Cihanrirde 931 cumartesi gilnü saat on birde ~i· ,. • " 
Hayrettin B, 12 _ Göztepede Enise Fe yanbekirde Askert satın ~ima konııs·, 
rit Zühtü H, 13 _ Samatya Uzman H, yonunda yapılacaktı~. T~lıplerin şar_~· 
14 _ Gazi Osman Paşadan Tevfik n. name al~ak ve. tekh(le~ıni ver~ek U· 

15 _ Gelenbevı orta mektebi 251 Saim zere temınatlarıle mezkur komısyona 
B, 18 - Ticaretten 753 Nadir B, 17 - müracaatları. (862) 

Üsküdar orta mektep M. Nedim B, 1~ "' "' * 
Çemberllta!J orta ınektepten Celil B, Diyanbekirdeki kıt11&t ve müess«-· 
19 - Anadoluhisan ~&!'fi l~I M. Saim aatın ihtiyacı olan gaz :rağı kapalı 

• B, 20 - Arnavutköy Hayriye Entin il. zarfla münakasaya konmuştur. lhale-
21 - Beşiktaş doktor Haydar Bey oğ. ıi 30 mayıs 931 cumarte i günü saat 
lu A. HalGk B, 22. Göıtepe ilk mektebi 10,30 da Diyarıhekirde Askeri satın 
Nusret Ziya B, 23 - Vefa orta mek· alma komisyonunda yapılacaktır. 'l'a
tep 25' Remzi B, 24 - Bebek 26 U\cı liplerin ıartname almak Ye teklifleri· 
ilk mektep Neriman H, 2S - Bebek Pi vermek üzere temlnatlarile Diyarı 
tramvay caddesi M. Ali B, 26 - Gelen bekirde mezkQr komi20:rona müracaat· 
bevi orta mektebinden '81 Cemal R, tarı, (361) 
Z7 - Vefa orta mektep Kenan B, 28 - • • "' 
Pertel·neyalden ~aci Safa B, 29 - G,1 Merl\eıdeki kıtaatın ihti) acı olan 
zi O man paşadan 314 Filtrrt B, 30 - od.un kapf'h zarfla münakasayl\ kon· 
Senbenul\dan Ali Reşat B, 31 - Vefa mu§tur. Ihale i 7 haziran 9:Jl par.ar gü 
orta mektebinden 108 Kenan B, !12 -· nü saat Hi te Ankarada merkez satın 
Senbenuadan Mehmet Fahrettin B, • 3 alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
- Beyazıt 6 ıncı mektep Handan Fev· ıtplerin şartname almak ve teklifleri· 
zi H, 34 - Galatasaray lisesi 1126 Hay ni vermek üıere teminatlarile Anka· 
rettin l<'aik B, 35 - Vefa orta mekte- rada mezkur komi yona müracaatla· 
binden 413 Fikret B, 36 - Galataşaraı· rı, (3'0) 

574 Sami B, 87 - Kadıköy Hasırcı ha • • • 
şı Kadriye H, 38 - Kız orta ınektebi 3. K. o. SA. AI~. Komisyo.mındqn: 
Enise H, 39 - Vefa orta mektebi 4~ Gümüş.suyu hastanesinde biril.;n1iş 
Tahsin B, 40 - Zonguldak orta mekte olan 20 araba pasa ktiHI alent müza. 
bi Süat B, 41 - Senbenuadan Nuri yede suretile satılacaktır. ihalesi 14 
B, 42 - Vefa orta mektebinden 93 Mt' haziran 931 de aat 14 te icra olunacnl\ 
lih Resmi B, 43 - Çemberlitaı ortn tır. Taliplerin şartnameyi gormek ii
mektepten Ahmet Re~at B~ 44 - Ada· :ıere her gün öğleden eHel ve müna· 

Kilo 
20,000 
20,000 
20,000 

5,000 
4,000 

20.ono 
20,000 

8,000 
1,000 
3,000 
3, )()O 

20 000 
4,000 

1.ü , J ..ıO 
J()() 

5,uOO 
15,tıOO 

3,000 
4,000 

Adet 

Demet 

.. 
adet 

adet 

r aıe f asuh•e 
Taıe kAbak 

Patlıcan 
Bamya 
Domat~s 
Scmiıotu 
Bakla 
Engiuar 
Salça 
May, nos 

Dereotu 
Limon 
Ispanak 
Kıvırcı~ salata 
Kuru sarmasa~ 
Havuç 
Hıyar 

Do.malık biber 
Bezelye 

Asl<eri mc' tepler ihtiyacı iç n yukuda cinı'eri n nnlctarlan 

yaıı ı 19 Ka .em yazlık ıebze, ıha eıi 20 - Haziran · 931 cumartesi 

gUnü saat 14 de ıcra kahnmak üzere kapalı zarf auretile satın 
alınacaktır. Taliplerin şartnameleri için Harbiye mekt~bi satın 

alma ~ om:ııyonuna müraca~tları ve iıtirak için de şaı ı ıt meainde 
yaıılı olduğu veçbilc teminatlarile birlikte teklif mcktuplarmı 

muayyen saatine kadar müselsel numaralı makbuz mukabilinde 

komisyon riyasetine tevdi etmeleri ilan o:unur. (223) 

• • • 
p~zan Çark okak . Nurd_an il, kaşaya iştirakleri için de vakti muay. 000 le 
,., - Senbenuadan Ferıt Salıh B, (6 yeninde temlnatlarite birlikte komis- Askeri mektfp ve hastaneler içın 3S kilo uru ıoğan ve 
Tarsus ziraat bankası Neriıaan H, 47 yanumuzda bulunmaları ilan olunur. 40,000 kilo patates paıarhk ıuretile satın a11oacakbr. '"Pa%Ubiı 
- Bakırköy Kartaltepe Hüseyin ll, • • • 27 mayıs 931 çarıamba ııünü saat 14 te Harbiy• melıtebindeki 
48 - \ 1efa ort asıektep Hamza Bey, 

ı -1 3. K. O. SA. AL. KO. DAN: maha ıli rnabıusuoda icra edilecektir. T alipJerin f&rtrıamesini o6r· 
49 - Romelikavafı Nurettin ımaı 3 K 0 AN DA . t k.'h • 

. . . • . . me" cu o ne eş. 1 · • k · • d k • B, 50 - Hüsnü tabiat m&tbaasınd~ yanın 19 mayıe 931 tarihinde pazarlık mek için komisyona mllracaat arı ve 19tıra ıçın e va tı muay· 
Üftade H, 51 - Fatih bkender camh suretile satılacafı eneke il:ln edilm• yeninde hazır bulunmaları ilin olunur. (225) 
'.Abbas Osman B, 52 - Samatya hat bo ti. Yevmi meıkftrda ''erilen fiatler ------------------------------
yu Arif B, 53 - lstanbul kıı llB•i Le haddi llyık görUJmedlğinden tekrar 
~an Hasan H, M - E. M. M. 113 Şe~ paıarhfa de,·am edilmek üzere 26 ma
kı B, 55 - Devlet matbauından Mu· yıı 9.11 uat 14 te icra kılınacaktır. 
~.ece~ B~ 56 - Ma~tepe ~emzi Paıa kö · Taliplerin prtnameyi görmek için ko 
ku Mıhrıban Tevfık B, a7 - Soğanafa misyonumuza n eşyayı görmek için de 
Beyazıt Rukiye H, 58 - K1zıltoprak. K. o. anbar müdürlüğüne ,.e pazarlık• 
uml sokak Saime Nuran H, 59 - Bey i~in yevmi mezkflrda komisyona milra· 
Jerbeyf Arabacılu aokak Ahmet Vbıf tJ 

t N 1 . caa arı. 
B, 60 - Ayaso ya • o Celile Salur 
H, 61 - Devlet matbaaaındaa Mülter. • • # • • 

cel B, 62 - Gelenbevi orta mektebi H. 3. K. O. SA. AL. l\.onll;8~onundan:. 
Celil Şefik B, 63 _ Pehlivankö;y Mt ,. !faydarpaşa hastan.esının elektlrı~ 
met B. 64 _ Usküdar Tabak mahalleet teaısatı pazarlık suretıle yapt1~rlaca.K 

R i B 65 K k al k tır. ihalesi 25 mayıs 931 saat fo te k 
eca , - asımpap ıra •rtıaı . . 

tutü U K l B 66 _ r "'· rta ra kılınacaktır. Tahplerin keşıf ,.e 
ne eft\a • ~em....ır ı ~ rt l t .• k .. h .. ..ğ 

C Ş h b tt. B t!l7 S t şa naıneııı n gorme uzere er gun o 
enap e a e ın • - ama ya 1 d · 1 • 

ilk melde Beraat B,' 18 _ Kadıkiy . •. en evvel ve pazarh~a iştı~ak erı 
P . . lçtn de vakti muayyenınde temınatla· 

Şevki Bey eokak '3 Suna Gülbeakıyn n'l• bı'rltkt k · d b 1 ala . • . • .. e omısyon a u unm n 
Hanım, 69 - Erenkoy Nerıman :Neclı J illn olunur. 
H, 70 - Kadıköy MGhürdar Seher H, • * • 
S~~er H, 71 - CUmhurfyet kıraaet 3. K. O. SA. AL. KO.JllSYONUN· 
mudavimlerfnden M. Jııet B, '72 - Ve DAN. 
fa orta mektebinden 382 Fethi B, 73 K 'ı t iht· 1 1 4 00 k'l k 
E kö N 6 •d H 7,, T k ı aa ıyacı ç n ı o sa -ı:r. 

ren y o ı::. a , .. - op apı • kil · 
y B 75 p d'k M h H ,.6 kabagı, 3600 o çalı fasulyası, 3600 ıd 

apr • .. - ~· 1 a nıure ' 1 ıo semiz otu, 3600 kilo hakla, 24;)tı 
- Erenkoy kız hsesi Muazzez Hanını, k·ı ~ ı kl t ı k 

• • • 1 o so15an par.ar ı a sa ın a ınacn . 
77 - ~renk6y Güıın Nedim H, 7~ -;- tır. ihalesi Z1 mayı8 931 saat 14 ten 
Kadıkoy kız ort.adan İffet H, T9 - 'e on beşe kadar devam edecektir. Talip 
fa orta mektebınden 339 Mustafa n, lerin prtnameyi görmek üzere her gün 
81 - Selçuk l!lultan E~lne Naciye il. öjleden evel ve pazarlığa iştirak tçin 
82 - _1.stanbu.1 lisetf Kenan B, 83 - de ihale gününde komisyonda bulun· 
Jtep.dıve otelınde Hasan B, M - Be· l n · t 
yojlu İstiklil caclcl~f Galip B. 8.~ - ma an aft 

0 unur. 

Gelenbevi orta mektebi bmet B, 86 - Ü•küdar aile mccmaı olan ln,ırah 
Vefa meydanı Necdet H, 87 - Vefa or Bah4-I nde hanende! ~ehir Hafır 
ta mekte'bl Jıl Nejat B, AA - Amelf ha- Burhan B. \e arkadaşlannı chalii muh 
yat 229 İsmail R, 89 - n~adiye lltt· ttl'W\eye takdim ile ke hl ,<'ref e~ler 
linde Ruşen B. 90 - Vefa orta mekte· Şıarımıı : Temixlil\ ,.e Ucuzluk, Sinemı. 
bf 36S Reşit B. Tiyatro ve VU')etc. 

Devlet Demlryolları ilanlara 1 . 
1500 ton odun kapalı zarfla mftnalcasaya konmuttur. 
Münakau 8·6-931 paıartesi günO 1aat JS te Ankarada 

Devlet Demiryollın idareı·nde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif metuplanm ye mu
vakkat teminatlarını ayni günde taat 14,30 a kadar ko· 

miıyon kitipliiine vermeleri Jlıımdır. 

Talipler münakasa şartnameletini üçer lira mukabilinde Arı· 
karada ve Haydarpapda idare veıneluiodeo tedarik edebilirler. 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden: 
K. Gr. 
26 620 ipek kumat 

Yukarıda yaııh bir kalem ipek kutDafin Panrtesi, Peqemb. 
günleri Sirkeci gümrüğü müdllrltiğünden transit ıuretile bilmli· 
zayede satılacağından taliplerin müdürlOie milracaatlan. 

Cocuklarına gUzel ve emin bir tehall ve iyi bir terbiye 
vennek arzv•unde butunen 

EBEVEYN 
Çocuklann11 NBUHAUUN. Schefthauae 

(Su .... ) de klln 

RHENANIA 
ra111n ve terbiye mu ........... 96nder111el•rl t.valye olunur 

Hirinci ~ınıJ ticari mahlmıt · Asri lisanlar ıçin l\ususl kurtllf • Küçük ,ınıllarda 
münferit derş.ler (Almanca \ 'C Frınsııca) • ltinatı terbiye • Vlfıi Pıtkı w oyun 
mahılleri ~·ardır Çoculrlınn 11hhati için güzel btr mc,•klde klindiı. Talep YQku· 
unda müdüri •etçc tır-rah \'e mahlPV\t haHındıı mufanal rarifn,meltr ıi)ntbrilir. 

-
3 Mayıı 1 

K,.n ••.>yo ~ 
1 lnwfhz liruı Kr. 1 OJ 

" T.L. mukıtıllt Oolar 
Frank 

... Liret 
Rtlrı 

nrahm 
la. f'rııılı: .. 

. . 
.... 

Levı 

F1orln 
lttıroıı 

~mas 
rezetı 

Mark 
Zlott 
renrO 

to f.ev ıı: urus 
ı 1 ürk lirası Olncr 

Çervoneç K unış 

Nukut 

ı lsıerlln (ln~lllıı 
ı Oolar (Amerika) 

lO Frıınt (frıMıı 
!O Liret [ hıl) a 
O Fr1nk Eelçikı J 

zo Orahml [\'uııan l 
lO Frank [ fsvıçre/ 
ın l.t\'a Balıar J 

ı ~·ıorln (Felemenk J 
o Kuron (Çd:oş(o\·ak ) 

Şıhnr A\•usıurya] 
ı Pezeıa f lspanyaJ 
ı RayşmH• I Almanyı) 
ı Zlott Lehistan 

ı rcnıö Mıcarlstan 

1.ey rRoınanyıJ 
ıo Dtnu Yugoslovyal 
ı Çcvoneç Snyct 

Altın 

Mecidiye 
RınL:onot 

!Sorsa 
barld 54 

26 

l 
t22 
116 

~·:' .. , 
ıoJJ 
83 
ıi4 
~:ı5 
,arı 

~o" 
2' 
S7-
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______________ _., 
Yiyecek 

Toptan flatlar 
Et • Sebze • Meyve ~ 

Et - {l\iloıu) karımın: 48 • 47 ' 
Da~lıç: 66 50.94K ,l\ıvırcık: 70-46 f{.~ 
su kuzusu: 85 39 K. Muhtelif cins ~ ~ 
61 -t9 Jı:'. ÔkUz: 28 · 45 K. Dana; '9 
Manda. 3! K J 

001{ 1 
Peynir - Boyu yağlı 6~0· 7 ~ 

13 kiloluk teneke. yağsız 11 · 1~ kİ 
tenekesi 200· "JOO kuru~. ~ı 

CanerlGI: ı 5·20 K. Malta erigi: 20-~ 
T•ze aoıen ı (Demeti) 60 'I 

aar1maakt 50 - 60 para . ....... rt 
para K1rn11zı turp ı SO • 40 - 50 P' fJ 
Dereotu: 30 para. Mr.r dano•1 

p:ırı. Bakla: (Yerli) . 1" 
Mey\' .J ,.I_ 

incir fümir paçal 14 ı.uruş ed ~I 
1ı. 19 üzüm çckirdeksb.: 50·56. s.i~. 

Portakal: Döıtrnl 100 ıanesı , 
520, 80 tanesi 670, . 64 tanesi 950 l\-

lnenler fi 
Domates: ı ıskcnderiye) 80 • 

11 
kuru,te.n ıo · 90 kuruşa. Pathc•"' aı'I! 
adetlik li:asas ı 25 • 27 lirıva Sa .. ._ 19 
adeoıliıc kaca~ı T 5 • 20 \iradın ıS • i~ 
liraya. Yaprak: (Yerli) okkası 2~1 '5 
kuman 20 · 22 ı.. uru~a lapan•" ıJjıı" 
kuruştan !1·6 kuru~a. Kabak ı (/>.-,1, 
W kuru,tan l:i-18 kuru~•· Tazef9~ 
yeı K. rıın 00.50 kuıu~a 3:1 4-0 ~dl 
Enginarı {Adana) adedi 12 ı.ur ti 
9 kuruşa. En(inar (Yerli} 1.dedi 6 8 
ru~tın S 1 kuruşa. 

Butday • Arpa • Fasul,. !'. 
Butclay: \'umu~ak (Ankara) •1~ 

~10, 8.2~, 8.30 ( ~onya) 7.23 ·~ 
<Yahşihan) 8.25 (Polatlı) 8.~0 (Ak v~ 
S 15 (Si\'35) 8.12.5 ( Karam•n ve 51tlr 
~ehir) 8 .• 'i. 8,1 O ı Ça) ) 8 Jturu} · 
(Ankara) 9 1\. l ı 

Arpa: (Ankara ) 6,JS tSırk•~ ı' 
(l\ü.ah~·a) S.5 (Gelibolu ) 5,20 ıf'~ıl 
S.15 ( Kır\:lareh ) 5,10 Faau.,. 
Sen 1111a1r: CBandırma) 1 tıur~,. 
Çay, k•hve, plrln4f, ,ekef'• t 

1t9tatea, -bun cC~J 
Çay: ıca,a) okkası 260 • 4()0. ıjll ı 

'240·&.10, c 1 Hndı~e ) 2<0.400, ( Sc~) a8' 
l iti ~ı 

260-4CO. Kahve: (1\Juhtelıf t P f('"" 
JO!'i 1\, Plrlnç.ı (Homha~) !1:' 45 ) ı;S' 
34· :1.' fflindi~e) 36 :',5 ( Raııg011 (l'~ 
29 ( Ri:mn ) 30.:'1·37 1\. Şek•l'I .'Jb.S 
Yeril) 35,50 ~S.90 {l-:cncbı) :15,~ (foıJ 
~üp 38.Jı .Ja ~o < Rus; Küp l ' 1111 ı11ıı 1 

35.8~ f.:. Sade ~lı (Urfa: ~ (1'\"~ 
014155 (1-:rıı.ırum:· l\ırs) JOO· l 9)'e'") ~ 
ron ) J20·13l\ Ve!efalln: 1 ~.l"" 
ze,tln r•ıu c f:ı.şıra ekstra >,o,,·~ 
(Ekstra) 61·62 "ıemeklik ı 56 · ('-~:» 

c;g v S' 
mei.lık) !i6 60 (Yemeklik ~4u 1) IJl'1 
luk) 45·64 1\. Pıttate91 ( 13arr~, ~e 
18.50 (Bat ktllc) 14· 1 ~.50 (00f r~t 
ıo t t 1\. Saltu•ı C Ze~ rin '"1 'l1 _. 
34-3Ş (Ara$it) 30·32 (Bilin•) 26-
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ZUMRUT 
YALOVA KAPLICALARI 

·----------··----------· 
Y etJillikler Araeından Fı,kıran 

HAYAT SUYU 
Romatizma 
-Siyatik 

-Arteriyoa-Kleroa 
-Kadın Hastalıktan 

-Teneffüs cihazı hastalıktan 

·CiL T, ASAP HASTALIKLARI-
Yqillikler Araeıadan Fı,luraa 

HAYAT SUYU ile 
Tedavı olunur. 

·----------··----------· 
Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar 
Yemekler·Tabildot (sabah, ötle ve ak· 
._.. ___ • ıam dahil) 225-450 kurut 

(Uçünçü sınıf otellerde yemek mecburi dej'ildir) 
(Çok ucuz fiatla allkart yemek bulunur) 

Banyolar: 50, 75, 100 kuruştur. 
Va~ur Ü cretlen·. ~İ!in~i mevk! 30 kunlf 

• ıkıncı meYkı 20 kuruş 
'LJ =·- ayıı zarfında otel fiatlannda yüzde 20 tenzillt -
nemırlll malümat için YALOVA,da Kaplatalar MOdu,. 
lOftlne •eya ISTANBUVda Seyrisefain Umum MGdlrllk 

Kalemine mfiracaat: Tel. 8. 1745 

&kof umum müdürlüğü ('ak~f 
Qkarlar mildürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emJak 

MlkWeti 
l ~ 
2 ...... Çemberli taı Molla fenari Mahmudiye caddesi 1 No. haae 1 
3 " Uıunçarfı Yavaıca ıabin mektep S. 18 No. mef1Qta hane 1 
4 " Yusufpaşa Hacı Bayram mektep altında 23 No. dilkkln 1 
S -. Kumkapı Muhsine hatun ibrabim paıa S. 30 No. dnkkln 1 

6 ...... Mahmutpaşa camii ittisali 20 No. mektep mahalli 1 
, ...... Mahmutpaşa cami avlusu 17-23 No. dilkkln 1 
I -. Mahmutpaşa sultan odalar S. 22-24 No dOkkin 1 
g .._ Mahmutpaşa sultan odalar S. 15 No. Sultanhanında oda 1 

lQ - Uıunçarıı caddesi 32 No. dükkin 1 
1] - Eyüp Cezeri Kasım baba Haydar caddesi arsa 1 
12 - Hasekide Bayrampaıa medresesi altında 57 No. dükkln 1 
13 - Rumelihisan Ali Pertek camii altında 2 No. dükkAıı 1 
l4 - I<asımpaşa Seyitali çelebi camii ittisalinde 41No. dOkkln 1 
ls - Tophane çavuş batı topcular C. 398-390 No. dllkklıı 1 
15 -. Ortaköy vapur iıkeleıi 6-4 No. gazino 1 
ı, ._ Ortaköy büyilk ayazma 18 No. hane 1 
la._ Ortaköy ayazma 14 No. hane 1 
lg - Ortaköy bDyük ayazma 16 No. hane 1 
~ - Arnavutköy tevfikıye camii aJbnda 38 No. delclcln 1 
2} ._ Şiıli Mecidiyeköy 2 No. oda 1 
~ ._ o ,, 13-15-9-11 No. dllkkln ve ardiyeler 1 
~ .._ İarabye ve caddeaindc 246·248 No. haneler ve arabalık 3 

"'""' Beyoğlu hüseyin ağa tarlabaşı 46-44 No. hane 3 
Mebdei icar: Eski müstecirler için aklin hitamı. Yeai 

a.
6 

müstecirler için. talim tarihidir. 
~~•tddet: 6 haziran 931 cumarte.i gün& taat on 4art buçaja 

Yır. · 
~•ık~ı ~n mllddetle illn edilen ballda muharrer emllkin pa· 
~'~Pi• lcıraye verilmesine Encümeni idarece kırar nrilmittir. 
~ tr t•rtnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait talep
~tt.:ernıeyan eylemek için lstanbul Evkaf mlldllriyetinde vakıf 
t IDOdOrlüğUne mDracaatlan ilin olunur. 
~~ _•e miiftemilih hakkında malOmat almak iıtiyenler mit· 
~ odaaındaki ecri miıil raporunu okuyabilirler. 

~onguldak Nafia baş
''tli'1endisliğinden: 
~~lı-Devrek yolunun lo+Ol0-46+500 kilometreleri ara1ında 
~ bf açıklıkta (22) adet ahfap köprü tamiratı (9449) lira (50) 
Sif tdeli keşifliS -5-931 tarihinden itibaren 27-5-931 tarihıne 
~clttl Çırtamba günü saat 15 de ihale edilmek üzere 21 ıün 
~~ t,,'. ~e kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olan· 
'......: •alat almak şartnameyi öğrenmek üzere Nafia batmOben• 
~ı~ ~ lllUracaatları •e münakHaya iıtirak için de •esaiki llıi· 
...,,t d ':S lemiılat a:.çaıile meık6r günde muayyen valctiacle 

•ınıt encümeninde ispatı vUcut etaıeleri illo olunur. 

Huauat ders verenler 

Danı ve zayıflama dersleri 
Türkçe, Almancı, Rusçı. Mıcuca 

bilen bir ccnebt çok ucuz $CTlitle 
çocukları ,.e han ımları her türlü ~a

lon \ e sahne dersleri ötretir, ~lşmın· 
tara bedit bırelcetleılc zayıflama talim· 
teri yaptırır. Oer~1eci evlere gitme!\ 
turetıle nrir. Adres: Gıhora küçük 

kıbri~tan sokak.11,lkinci kat, 7 Bcyo);lu 

Satılık irat - Maçlcada tnm· 
vay yolunda 36 oda bir garaj, 2 ı 65 
ıl'fln bahçe içinde eeneliği 4260 lirayı 
kitadıdır, kırk bin lira. 

Sıbbk apartıman - Taksimde 
l,eş daireli seneliği 21 O liri ya kirılidı 
!O hin Jira. 

Dükkln ahnz - Sultanıhmet· 
ten Şehııde ha~ını kadar vıhut Gı· 
lıtıdın Beşiktaş• kadar tr~mvav ro· 
tunda 2·3 bin liralık dükkln olmı~ı 
mtireccıhbr. 

Majaza ahnz - Eminönü, 
Balıkpızarı, Sultınhımım, Sirkeci, Gı· 
lıtı, Beyoğlu cihctlcrinr!c 20·30 bin 
liralık kadar 9· 12 ırasında muracaat. 

hitınbul dördüncü Vakıf hın 
O~IONKOL 

Klrehk oda, ev, kll•k v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
ıorı ve bir hcltdan mürekkep bir daire 
münit şcrıitle &ciralılcttr. Ankara caddesi 
S2 No. yı müracaat edilmesi... 

Kiraya vermek ister miıiniz?
Tr•mvıya. ilkeJ•u.. thMadifeı:e ya~,n 
olanlar müreccahtır. Saat 9· 12 ırasında 
mtlracaat. lstanlmt dötd6ncü Vıkıfbın 

0 1 10NKOL 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

KUçUk bir fotograf makinesi sa· 
blıl.tır. Galatı P.K.S4 V. Benrubi adre~i· 
ne yuılma~ı 

Ankarada iti olanlara - (Ankara 
lş Bürosu).-Ankarıdı mütthassıs teşkilAta 
malik yegtne vekllet, temsil, takip mü
essesesidir. 

Ankar~ • Bankalar caddc!i • An11dolu 
hın • Posta kutusu : 166. 

1 ZAYiLER 

ı.tanbul Paket ıilmrüiünün 
12326 No. 't'e 1·4-929 tarihli 
beyaaname muhte•eyatı 4 paket 
qyaya ait makbuz senedi zayi 
olmllflur. Nllhai taniyesi çıka· 
nlacajindan eYnlki makbuzun 
hOkaıU yoktur. 

Jül Kamo Celtl bey han ~o. ı 5 
§ 204 numarayı havi bisiklet 

tabelhı ıayi olmuttur. Hükmü 
yoktur. Rumelihisarı Saim 

1 Ticaret mektebinden aldığım 
tatcliknamtmi uyi ettim. Yeni
ıini alacağımdan evvelkinin hnk
mQ olmadıİJDI ilin ederim. 

926 mezuelınndın Ce\at 
1 Mektebi f8nunu mülkiyeden 

324 ıenMinde almıı oldutum 
meıuniyet ıehac:letnameıini zayi 
ettim. Y eniıini ale cafımd•li eı
kiıinin hftkmü olmadığaru iJAn 
ederim. 

Gelibolulu .~rgiraıa zade Yani 

Jctınbul üçüncil icra daircsınden· 
Bir borcun ödenmesi için mah· 

cuı ve paraya çevrilmesine ka· 
rar verilmit olan 23 balya pa
muk ipliği 28-5-931 gOnü saat 
10 da lıtanbulda tütUn gümrü· 
jiinde cümhuriyet souk hava 
mahzenlerinde açık artırma su
retile paraya çevrileceğinden 
talip olanlaran mahallinde me· 
mur11Da •lracaatlar1 illn olunur. 

( 9.il. 418) 

.. 

~ -~ - ·- --- -l')t~fslNEKL!RTN tcaırmuı n"1rf1dlr ve el<· 
eerlya bir bıçak yarasından daha tehllkell

ııdlr! Stvrlelnekler yalnı& ıaıtmayı bulaftırmakla 
kalmayı~ aynı zamanda bir çok mühllk haa
~lıkların elrayetlnt vasıla olurlar. Onun içi n ,' 
l)öyle bir tehllk•Y• kar91 ke~dlJ')lıl muhafaza• 
ediniz ı Flit. pUekilrtünüz." 

Flit. etnek; eıvrlelnek, pire, karınca, gilve, • 
tahtakurueu •lbt tıataratı ve"bunlann tohum• 
larını 1mha edu. Ha'4r&b CldOrUrfakat insan- • 
tara aelA zarar• yoktur. Kullandmaaı kolaydır. 
t.eke yapmaz. Fllt'I dli•r tıa,arat tmha edlcl 
eczalarla t .. Ylf etmeyiniz. Siyah kupktı aara 
tenekeler üzerinde asker markasını tateylnlz~ 

FLiT PDSKORTDNCZ 

Evkaf Llmum müdirlığ·inclen: 
Vakfı Mevkii No. Nev'i Kıymeti 

muhammeneıi 

Şahadet camii lıi- Çekirge cad- 35 
biltetine me,ruta desinde. 
vakfından icarei 

2 masura sıcak Lira 
suyu havi maa .. 7000 
müştemillt bir 

mftecceleli. bap konak nıaa 
bahçe. 

Balada muharrer bir bap hamamlı konak maa bahçe 14·5·931 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mll· 
zayedeye konulmuıtur. 4-6-931 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 te bedeli mOıayede haddi layık görüldüğü takdirde mU· 

dtıriyeti umumiyeden badelistizan ihalei kat'iyesi icra kıhnacağın· 
dan talip olanların ve daha fazla izahat aJmak iıtiyenlerin Bursa 
Evkaf mlidüriyetine lüzumu müracaatları ilin olunur. 

Ticaret işleri umum müdür
lügünden: 
30 lkinci Teırin 330 tarihli kanun huki'ımlerine göre İf yapmata 

izinli bulunan ecnebi firketlerinden j.Ent Kolman Oversiz j. Ant 
j. KolmanOveneas Limitet şirketi bu kerre müracaatla ıirketin 
Türkiyedeki faaliyetine nihayet verildiğini bildirmiş olmakla mez· 
kür şirketle alikaıı buJunanlarm şirkete ve icabında lstanbul mın· 
takası Ticaret mlidUrlügüne miiracaatları ilan olunur. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kuımpqada teraane kapısında Havuı.lar mezarlığında tah
minen 20 d&nOmden ibaret otluk açık arttırma ile sablacağın· 
dan talip olanlann % 7,5 teminat akçelerini vezneye teslim edip 
25-5-931 Pazartesi günü saat on beşte Beyoğlu belediye encü
menine müracc1Btları beyan olunur. 

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 vardır 



onsuz Piyankom z 
28 Mayıs Perşembe Günü Başlıyor ...• 

1000 Ökuyucumuz muhtelif kıymette hed·ye kazanacak 
1 irtlzc~·1,e 4C, 2 in.c~'ye 20, 3 Ünciiye 1 ( Lıra ilcrrımlJ'e 

Gazetemizi baş tarafında çıkacak sıra 
numaraları ancak 15 gün devam edecektir. 

Bu numaralar neşredildiği müddetçe muntazaman (VAKJT)a an herkes kupon 
toplamak ve topladıkları kuponları matbaaya kadar getirmek v~ göndermek gibi 
zahmetlerden hiç birine hacet ka!maksızın piyankomuza iştirak etmış olacaktır. 

Numaralar Neşredildikten Nihayet Bir Hafta Sonra 
Kazanan Numaralar ilan Edilecektir. 

l{azananlar ilan edeceğimiz bir günde ya bizzat 

Veya bir vekille matbaamıza gelerek kuta çekecek veya 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

Çektirecekler, isabet eden hediyelerini alacaklardır. 

I ~ • • ,J.ı-' ~ ..... • ••• ;. ~-: 
; ' ·,,t..j>~·-~i,:;~-, 

•• c • • : ... '. ''>:·-~ı-
1' 1 • ' • •• • • .. .. ,... - ', , "~ •• - -· .... ..., 
ıı ' .. ., :. ·-#JtW'·~ 

Bayat· Kumbarası 


