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Namzetler Listesi Hazı ırlanrnış Gibidiır 

Yeni mecliste 80 yeni sima 
lialkı tatmin edecek kar~rlar arife
sinde bulunduğumuz haber veriliyor 
htüatakiller arasında isimİeri söylenilenler kimlerdir? 

Darülbedaylin 
vaziyeti 

Dfln muhtelit encümende 
müzakere ve tesbit edildi 

Yapllan nizamname şOrayı 
devletten de geçlrilecek 

• 

Bir tehlike: Frengi artıyor! 
Fuhuşla mücadele şeklinin değiştiril

mesi ortaya bir mesele çıkardı 
Mütehaasıslanmn fikirlerini neşrediyoruz 

,. b Ankara, 18 - Namzet listesi 

lktırlanmış gibidir. Pazartesi 

1 fanıı matbuata verilmesi muh
et~~ldir. Vaziyet şöyle tahmin 
dıııyor: Meclisteki mevcut 10 

iki gündür bir çok kimselerin 
müstakil meb 'usluklara namzet
liklerini koyacaklarına dair şa-

darülbedayi, konservatuvar ve şe 
hir bandosunun vaziyetini teshit , .e ıs-
lah etmek üzere yapılan e.~;as nizam
namenin şehir meclisince seçilmiş olan 
muhtelit encümende tetkik edilmiye 
başlanıldığınl yazmı:;;tık. Muhtelit en-

Geçenlerde tehrimize gelip gi
den tanmmış tıp Ustadı Dr. Gur
jero, darülfünun konferans salo-

la mücadele zührevi hastalık• 
larla mücadeledir,, demişti. 

Memleketimizde zührevi has• 
talıklarla mücadeleye devam 
edilmektedir, fakat geçenlerde 
neşredilen fuhuşun men'i hak• 
kındaki talimatname ile fuhuş 
Pr. Gurjeronun mevzuu bahıet .. 
tiği ıekilden çıkarılmışbr. 

t :~nhal sefirlik, idari işler ve 
ullderrisliklere tayinler dolayı-
~de yirmiyi _bul~aktadır. Bu 
~ e~e meclıstekı muhalif 
h ~f uslar da ilave edilirse mün-
1 a er otuza çıkmaktadır. Bun-
dtdan maada şimdiki meb'usl~;:-
~n (50) kadarının da namzet 

toste ·ı . v . k ti . Old • rı mıyecegı uvve e şayı 
lt Uguna göre yeni mecfüıte 

~~sen kadar yeni çehre buluna-
gı anlatılmaktadır. 

~ F'ı~~amn eksik namzet göste
~acegı hakkında tebliğ eksik 
~etnı~t. göster!lecek intihap da
~~erının meb uslarinı haylı ala-

ar etmiştir. 
MUhlm kararlar 

~fıAnkara, 18 (Mi:liyet) - Hü
~\lllıhet merkezinin iyi haber alan 

' 'l afinde tebelllir eden kana
llıie göre efkarı umumiyeyi tat
' il ve memnun edecek mühim 
~h dikkate şayan kararların te
t~ Ütü arefesindeyiz. 
Ji llstakil namzetler şayiası 
~mış yürümüştür. Bu isim-

cümen dün sabah belediyede tekrar 
' toplanmış ve mesaisine de.vam etmi~ 

tir. l~timada vali ve belediye reisi Mu 
hittin Bey de hazır bulunmuştur. 

Encümen, ilk i~timaında konserva
tuvar ,.e bandonun vaziyetini konuş-

muştur. Dünkü içtimada Darülhedayi 
in vaziyeti müzakere edilmiştir. Darül 
bedayiin bir hars miiessesesi olmak iti 
barile haiz olduğu hususi vaziyet ile 
riye sürülmüş, belediyeye doğrudan 

doğruya raptedildiği takdirde mües..c;;e 
senin diğer belediye daireleri gibi ida 
resi icap edeceği artistlerin de ecir ve 
müstahdemler hakkındaki hükümlere 
tabi olması lazımgeleceği zikredilmiş 

ve bunun mahzurları sayılıp dökülmüş 
tür. Bu mahzurlar gerek encümen 

Bolu meb'uıu Cevat Abbas B. azası, gerek belediye reisi Muhittin B. Dr. Hu!Osi Behçet B. 
ler arasında Abdullah Cevdet B., tarafından varit görülmü:;;. bu mah nunda dikkate şayan bir konfe
Cemil paşa, terbiye müderrisi zu.!·Jarı izale . ed~c~k tedbirler ittilıazı rans vermiıti. Zührevi hastahk-
. l H kk k' b' H muzakere edılmıştır. A • • • 

ısma a ı, es ı me QI ay- .Netice itibarile Da rülbedayiin ma llar alımı bu konf~r~nsında, fı-
dar Beyler vardır. Maahaza bun- hiyeti büt~ açlğı belediyece kapatılan rengi ile mücadele ıçın en uygun 
lardan birçoğu böyle şeyden ma- bi~ h~rs. müe!?:o..;esesi olmak .~zere tesbi! usulün fuhşun devlet murakabası 
lumatları olmadıklarınıda söyli- edıl.mı~~ı:· ~luessese bedıı ve hus~Qı altına alınması, mazarratlarının 
yorlar. vazıyetının ıc.abı olarak diğer heledıye hd'd' ld v .. l · "fuh 

I • • Y d ' 1 ·· k · · d'I · v • d a ı ı 0 ugunu SOY emtŞ UŞ• [ ntalıabata aıt dıgcr telgraf haber aıre eı me t} as e ı mıyecegın en t ' 

Pr. Gurjeronun sözlerinden 
'çıkması icap eden netice fuhıun 
men'i hakkındaki son talimatna• 
me ile tahaddüs eden vaziyetin 
zührevi hastalıklara ve fuhuşla 

mücadelede takibi lazım r gelen 
fenni şekle uygun olmadığıdır. 

Acaba vaziyet böyle midir? Bu 
cihet tesbit edilecek olursa c 
takdirde içtimai hir tehlike kar
şısında olduğumuz görülür. Te· 
nevvüril icap eden bu ehemmi· 
yetti memleket meselesi hakkın· 
da muhtelif mütehassıs zevata 
müracaat ederek fikirlerini sor• 
duk. Bunlardan Dr. Hulüsi Beh• 
çet Beyin verdiği cevap 10 uncu 
sayıfamızdadır. 

lcrimiz ikinci sahifede son Jıaberl<'r idaresi ve mensuplannın istihdam tarz ı==== =====================-----=ıı::=.=-::ca 

re tarzından, ye diğ ı,elediye ecirle 
rinin ,-aziyetlerinden ba~ka türlü ola Harding nasıl ·· ıd .. ? o u. 

kzsnıınıızdadır.] !arı diğer belediye dairelerinin ida [ 

• t d z caktrr. Bu :;ekil ayrı bir talimatname ---------------J S asyonun a aro ile teshit edil~cek~tir. Bu şeklin .~sa~. - 9 -
Jarı ve kanunı mustenedah da dunku 

ondra 
] 

içtimada konu)u1ınu~tur. Encümen Da Kadın hı·yanetten deg'-" 1• J 
rülbedayi, kon ·er;atuvar ve bando i 
çin ayrı ayrı yapılması lazımgelen ta 
limatnameleri de müteakip içti mal:\ h • • k • f k k ~ğayı kimler karşıladı ? 

207 hamal, 29 fotoğrafçı, 2 muhabir 
bir de yoğurtçu ! 

rında hazırlıyacaktır. Şehir musiki ve ıyanetı eşı ten or ar 
sahne te:-;ekkülleri e!'as nizamnamesi 
dünkü içtimada yapılan tadilflttan son 
ra ~u şekli almı:;;tır: Onun için Hardingin aşk mektuplarım 

karısına vermek doğru değildi 

" "°Oıt 
t'~t Posta ile gelen Lonclra 
~ eler· z )'tet· 1 aro ağanın Londra 
~t ltıden bahsetmektedir. 
~ <> ağa Londraya muvaaa

~~h~·liteakip Deyli Ekspires 
. ,lllt· ıne şu beyanatta bulun-
'•· . 

~ 111gili • l~ltıtı:ı. tlerı 132 seneden beri 

~)td O zaman gençtim ve 
~')Otd e F r~nsızlara karşı harp 

~tler~~· ışte o zaman İngiliz 
f lflı g~ d" 

\.;'lı:ıı or um.,, 
, ~ltıa:ı Dey_li Meyl gaıetesi şu 

lıta Yerıyor: 
ı. SYorıd 'h . d k ~aıı h' a ı tıyar a amı ar· 
~lbllk~ç ~i~. taze kadın yok
lı~ k bi.itun muhabirler ona 

1 1 , 
Gr,u.. t an hakkında ne dü
~ il" 

>t iat~ soracaklardı. Zaro 
1 

bat edenler arasında 

207 demiryolu hamalı, 29 gazete 

fotoğrafçısı, 2mubabir, biryoğurt 
kumpanyasının ajanı bulunuyor-

du. Bir de ben, Zaro ağa, birinci 
mevki kompartımanından çıkmış
tı. Kendisi eskiden hamal oldu-
i'u için, istikbal hey' etinin ekse
riyeti de hamallardandı. 

Zaro ağanın maiyetinde katibi, 
doktoru, hizmetçisi ve bir Y o
ğurt şirketinin IL.Ümessili bulu

nuyordu. 

1 - Halkın musiki ve ~ahne ihtiyaç 
larınrn tahmini ve bunlara ait güzel 
san'atlarrn talimi için müteşekkil olup 
belediyece idare olunan veya bütçe - Anlıyamıyorum. - I•'akat madam, .. 
a_çığı kapatılan müesseseler belediye - Sizin bana emrettiğiniz i~.· r<'is 1\fadam dinlemiyordu. 
tıyatrosu, İstanbul konservaturnrı, ile Nan Britton arasındaki mact•ranın -;--- :\l~ktupları is tiyorum. Niçin aidip 
bando ve orkestrosu namı altında he ne zaman ba~Jadığını anlamaktı. Bl!n getır mıy.orsun '! Bunları istiyorum! 
tediyeye raptedilmiı;;tir. onların arasında müna.;ehetlcr hulun- Be~1 bı1rkaç söz söylemek istedim: 

? n .. 1 . . d ~ d . 'k 1 ld tt' l, - ,, ac arn' - - u m\lessese er kendılerınc uguna aır \"bl ·a ar e e (' ım. . :l· ~ • ' s' . .. . 
mahsus mülhak birer biit<'e ile idare· kat münasebetlerin ne zaman ba:;-ladı· . · t-d·~ ·us.- .. ~n:ı h_u mektupları gormek 

• y b. b e •K•mı sovledım ! Bana muhalefet 
olunur. Hunların idarei umumiyesi Is gını a~h?·amadım . .Muhakk:.~k olan ır edemezsin. · 
tanbul beledivc reisine mevdudur nokt:.ı ıkı taraf arasında mun:ı~cbetler Jlemen k Ik b 1 ~-

• • • y ·a · ve un arı geu..h 
3 - Beledi-..·e t-..·atro, konservatu bulundugudur. 

J J d d * "' * var bando ve orkestrosu için - ihti Madam bir en bire sor u: O h . d'_: ' ,.,,... ı ı b ı d ;r h k - alde ben sıze haber nr LWı1 

Kendisile 

dum: 

yaç ve bunların harsi ve bedii mahh.·et .. - nı?unase >et er u un u"u mu 11 
• '. ı.·tclam · k k "' Y. iz ::\ladam Hardingin çoff. " il r· sor ve hususiyetleri nazarı itibara aJın .t mı· 

gor ' um ve - ak n T .d 
1 

. .. - ı.;,·et. samimi dostusunuz. Denim de ahb:ı-

- Kaç yaşmdasımz? 
157 Yaşındayım. 
lsbabmz ne? 
lstanbulda herkes bunu bi-

mt su:e. ı .e - a~z! ı. are erı ve mu~ _o halde bunu çabucak anlat. bımsınız. 
tahdemınının suretı ıstıhdamlarım mu El' d :-1.· n 'tt h t d f 
b . . - ım e han n onun a ıra e Madam temin etti. 
e.ryın ayrı ayn. t.alımatnameler yapı tcrlerile reisin ona vazdı~ı mektuplar 

lacaktır. Bu talımatnameler Istanbul 1 1 • 
~ · Hl unuyor. 

um~!11' meclisince tasdiki müteakip M l· Harding bwa h·ı .. t- mektuplara müteallik her ~eyini an. 
merıyet keslıedecektir. · ac am • ' 'yı e tattım. Ye sözümü ;:;ö)lece bitirdim-

3 - Bu miiesseseler lstanhul bele le bakıyordu. Yüzii~~n biitün adala- . . _ 

Ren de ona muhtıra defterleri ve 

d' . · · · · . .. . -· . tı istiyordu. Falrnt dılı tutulmus gibi - Ilu mektupları 1\1.ıdama \ermek 
kim ı)esının ıhtı)aca gore \erecegl tahsı .d. • ~ kendimi en mü--kül \'e en fena \'aziye--

- Istanbullulara bunu sat i1e. temsiller ,·e konserlt•r hasılatı 1 ı. N d.. ., :\l' ·t . l\.t' , 'T· te 1 ovmak ken""dinıi hir kadının ke...#1~ 
lir. 

haber verdi? "e talım ücret!Hi ve vukuhulacak te . -: 1 e l)Ol":"un · ' ıs eı_ ıns . c ·ll'· \ • • • 3." 
berrüat ile idare olunur. dıngın :N.an Brıttona yaz~ıgı mektuplar (Lütfrn sayıfay. ~edriniz) 

r.: J> 1 d' . . 1 • d ~end<' mı? ve :-ende oldugu halde bana - Tabii ben. ... • ·> - ~.e e ıye r~ısı. m. nızamname. ~ getirmedin mi'! 
_ Bac:ka bir isbatımz yok mu? }azılr muesseselerın ınkışaf , .e taalı.:;ı F k t 1 1 . . . ·t d. .. .. ~-----------.-...... 

ç •• • • • - a a mn ar sızın ıs e ıgınız ma 
- Amerikanın bütün doktor- 0~ mut~al~ık hususat ha~!unda _fı~ırl~ llımatı temin etmiyor. Bu Sayımız 

ları bunu tastik ettiler. rınd~n ıstıfa de et~ek uze_:e _ıstı~arı ::\fad:ım şiddetle emretti: 
mah!yette ~1.arak hır heyet ıntıhap 'e _ Kalk. Çabuk git. Bunların hepsi· 

- Peki bu kadar yaşamanızı 

neye hamlediyorsunuz? 

- Sigara içmedim. içki kul
lanmadım. Yalnız sebze ve yo
ğurt ile yaşayorum. Birdenbire 
yoğurt kumpanyalarının ajanları 

konuştular, Bana birer broşür 
verdiler ve: 

te~kıl edebıhr.,, ni hemen hana getir. 
Bu nizamname, esbabı mucibcsi "n Ben sükunetimi muhafaza ediyor-

cümenin mazbata muahrriri Refik Ah clum. Rica ettim: 
met Hey tarafından yazıldıktan sonra - Madam. Dikkat ediniz. Siz ben
tahettirilerek heyeti umumiyeye sevke elen bu mektupları bulmamı istememi~ 
dilecektir. ~ehir sahne ve musiki tr tiniz. 
şekkiilleri ;sas nizamnamesi umumi - Nasıl istemedim. Ben senden de· 
mecliste kabul edildikten sonra ela ni lfül istedim. Bunları gözl~~imle_g?rme-

. . . . . . livim. Bunları mutlaka gormelıyım Vl! 
zamıyet kesbedebılmesı ı~ın beledıye :. ~. . . . . . . gorecegım. 

- Lütfen 
Dediler. 

reı:sı l\.!uhı!tın ~ey t~rafından D<~hılı Madam yerinden sıçramış. hana ze. 
bunu okuyunuz! Y~ ve~aletıne gonderılec~k. k~nunı ~e hirli gözlerle bakmış. ,.e devam ctmiş

ktllenn tamamlanması ıstenılecektır. ti: 

Stıyıfa 
Çocuk - Gençlik 
Gelişigüzel sayıfalan 

Hahralar arasında 
- 4 üncü sayıfada-

Hikaye : Şarklı aşkı 
- 6 ınct sayıfada-

İspanyol haberleri 
- 5 inci sayıfada-Zaro ağanın neden uzun ya· 

~adığını anlamıştım:,. 

Bu nizamname, görüldüğü veçhile Da· - Hardingin kaleminden çıkan h~r 
rülbedayiin ismini de deği~tirmekte harf benim için büyük bir kıymeti )ı?. 
dil'. • izdir. Bunlar bana getiı!lecek!.. Dıı.., .. _________ _. .. _.lf 



~ 2 - VAKIT 19 NiSAN 1931 
Yeni Anadolu orta ___ ._ 

mektebinde 
20 talebe hakkında verilen 

bir ihraç kararı 
Dun matbaamız:a " Anadolu 

orta mektebi,, talebelerinden 
'llduklarını söyliyen birkaç Ef. 
geldi, dediler ki: 

- Beşi kız olmak üzere yir-
miye yakın talebeyi mektepten 
•hraç ettiler. Biz de bunlar ara
sındayız Ye bu vaziyetten son 

-terece elem duyuyoruz. Biz gc· 
·en sene başka mektepte bu
!lnuyorduk. 
Sınıflarımızı geçemedik ve bu 

eat karşısında mekteplerimizi 
erke mecbtir olduk. Bu mektebe 
{eldik. Hususi tahsil gördüğii
.nfiıü ıöyliyerek müracaat eder
sek bizi imtihanla kabul edecek
lerini bildirdiler. Bu tarzda mil
racaat ederek ve iki sınıf imli· 
hanını birden vererek mektebe 
kabul edildik. imtihanlarımız Ve· 
fa mekrebi hocaları tarafından 
yapıldı ve müracaatımızı o vakit 
mektebe gelen maarif müfettiş
leri de biliyorlardı. Aradan koca 
bir ders senesi devresi geçti. 
çalıtbk. Şimdi umumi imtihanla· 
ra tam bir ay kala blz:i mektep• 
ten ihraç ediyorlar. Bu muame
leyi evvelce yapmış olsalar veya 
bizi mektebe kabul etmemiş 
bulunsalardı. O vakit başımızın 
çaresine bakardık. Şimdi ne ya· 
palım. Bize yazık değil mi? 

Talebenin anlattığına göre 
"Vaziyetten mektep müdürü de 
müteessir bulunmaktadır. Tale-
be maarif eminliğine de müra
caat etmiı ve maarif emini Mu· 
zaffar B. lehlerinde vekalet 
nezdinde teşebbüsatta bulunmayı 
vadetmiıtir. 

Bu talebenin hakiki vaziyetle
rini biı tabii bilmiyoruz. Fakat 
anlablan şekil doğru ise bu ta
lebeye acımak lazımdır alaka
dar mekamlarm meşgul olma
ıını temenni ederiz. -====::;;. 

için feda etmek demektir. 
- Haklısın .M. Min ! 

Teslthatın tahdidi 
Yunanhlar Ktlk•f ve Lemanos 
z1rhhlartnı hizmet haricine 

çıkar.yorlar 
1 Ati na, 18 ( A.A.) - Gazetelerin İti· 

tihbarına nazuran hükumet Yunani~
tanın deniz kunetlerinde yapmağa 
karar 'erdiği tebeddUtatı nisan zar
fında Türk hükumetine bildirecektir. 
Yunan hükumeti bilha~sa Kılkış \e 

Lemano namındaki iki eski büyük 
zırhlının tamamen hizmet ha:r.icine t;ı
ka~ılantk tahrip Qfunacaklarınr ,.e 
mevcut itila{name mucibince haiz ol
duğu hakkn binaen bunlann yerine 
Sekny torpito muhribi ,.e iki ma~ ın 
gemisi insa edileceğini bildil'ecektir. 
Bu yeni inşaat ile toni!Ato miktarı 

nrtmı~acaktır. Bu yeni gemilerin tez
gfıhn \'az'ının bir ~ok :sene1ere taksim 
edilmiş olduğu kaydedilecektir. Şim
dilik ancak bir torpito filosu kuman
dan gemi i, bir mayın gemisi ve bir 
torpito muhribi sipari olunacaktır. 

Irakta neler oluyor? 
Musul, 16 - Ası kürt şeyhi 

Memduhun idaresi alhndaki ha

rekat Irak hükumetini milıküli· 
ta düşürmüş ve son günlerde 
hükumet bir tebliğ neıretmiştir. 

Buna nazaran Memduha iltihak 
eden Şeref bayata kabilesi reisi 
Osman B. mühim bir kuvetle 
b;r nahiyeye hücum etmiş bir 
polisi öldürmüıtür. 

Şeyh Memduhun bir kısım 
r kuvvetleri de Diyale nehrini ge

çerek Bilula polis mevkiine ta· 

arruı etmiıler, o havaJide vergi
leri toplamışlardı~. Asiler, tey
yare kuvvetlerinin hücumundan 

köylülerin arasına karııarak kur
tulmuşlardır. Maahaza bir tayyare 
Osman beyin bulunduğu H6rin 
köyüne akın yapmış ve .neticede 
asilerden sekiz kişi ölmüş sekizi 
yaralanmıştır. 

Hen hayat ve 111ukadcleratımı kendini 
kaybeden, ne yaptığını bilmiyen, bağı
np çağıran hi terik nöbetlere dü 
şen bir kadına nasıl te,·di eder-1 

dim. 

Adanada seylAp tahribata 

Adana, 18 (A.A.)- Canta'da 
seyyar aşiretlerden Ali ve Şeyh 
Ali ve efradı ailesini çadırlarile 
birlikte su gatUrmiiştür. Ayni - Madam Hnrding o ha1e mi gel

mişti! 

- Hatta daha fenasına. 
- Bu mektuplar ve muhtıralar ne 

nde? 
- nende. 
l\fodam Y. biraz d i{şünmüş. sonra 

o da tavsiye etmişti: 
- en bunlan fadam Hnrdingc 

- Nasıl veririm . . 
r- Bana bak. 1\1. Mins! ~en beni iyi 

tanının. Ben kendini kaybeden, ne 
yaptıldannı bilmiyen insan1ardan dc
ğflim. Fakat ana ta't'siye ediyorum. 
Bu mektup1arı Madam Hardinge ver. 

- Ciddi mi söylürorsnnuz? 

'Yazan : Hüseyin Rahmi 

Bat dönmelerini, göz kararma· 
lanm, yürek çarpınblarını bir az 
pçiktirmek için bir tarafa oturup 
dinlendikten sonra elimde düğ
me ile doğru ielin Hammm oda-
1ma gittim ... 

iclll gene şezlonga upuzun 
ı..-ilmiı... Gene elinde mahut 
kitap. Beni görünce bu sık ı:i- . 
yaretlerimdeo hoşlanmadığını an• 
labr bir rahaYet içindeki istifini 
bu defa biç bozrnadı. 

Ben) bu kasti terbiyesizliği an• 
lamamaılaktan gelerek: 

- Gelin Hanını :Oir kaybınız 
nr mı? 

köyde sekiz kiti cereyana kapıl
mıılarsa da kurtarılmışlardır. 
Ceyhan bir metre indi. Karataş 
civannda su altında kalan köy 
halkına kayıklarla yardım edili
yor. Felakete uğrayan halka yi
yecek ganderiliyor. 

Bulgar meb'usan mecllsl 
kapanıyor 

Sofya, 18 - içtima devresi 
hitam bulan meb'usan meclisi 
yann kapablacakbr. 

Badehu kabine istifa edecek-
tir. 

O , gözleri hali. satırlarda 
olarak: 

- Var ... 
- Nedir? 
- Aklım ... 
- Akıl hiç birimizde kalmadı. 

Hayvanlar gjbi yalnız his ile, 
insiyakla yaşıyoruz. En kaba his
lerimize mağlup ol•ıyoruz .. 

O, şimdi gözlerini kitaptan 
ayarıp şeılongta biraz belini dü
zelterek: 

- Vallahi gorumce hanım 
ben sizin kadar (psikolgoğ) de· 
ğilim.. Hislerin kalın ve ince 
olarak ikiye ayrıldıiını bilmiyor
dum. 

Fabrikatordan mebus 
lstanbul ticaret odası bu haber 
için Ankaraya mUracaat etti 

Zonguldak, 18 - Burada a
mele teşkilltmm tetkikine me

mur edilen Cevat Abbas Bey 

mesaisine devam etmektedir. 

Gerek burada gerek mülhakatta 

fırka heyetleri toplanarak halkın 
ihtiyaçlarım tetkik etmektedirler 
Heyetler, halkın canla başla ve 
emniyetle mukadderatı hayatiye 

ve ıiyasiyelerini bilakaydü ve şart 
Gazi Hz. tevdi ettikleri ka
naat ne vasıl olmuşlardır. Cevat 

Abbas Bey bunu Gazi Hz. ne 

telgrafla arzetmiştir. Amele baş 

çavuşlarından Hasan Ef. amele 

namzetliği ıçin müraccaatta bu

lunmuştur. Hasan Ef. mecliıe 

şimdiki amele kıyafetilc kabulü

nü istemektedir. Kendisi 50 ya

tındadır. 

lzmlrde intihabat bitti 

İzmir, 18 - Müntehibi sani 
intibabah dün bitti. Sandık
lar ıüslü bir halde ve merasimle 
nakledildiler. Tasnif 4 saat sürdü. 
Fırkanın namzetlerinden 346 
mtintehibi sani seçildi. 

Çiftçi meb'uslar 
Ankara, 18 - Çiftçi ve amele 

meb'uıların namzetlikleri C. H. 

fırkası listesi ile ilin edilecek 
ve bunlar Halk fırkası grupuna 

dahil bulunacaklardır. Çiftçi ve 
amele meb'uslar için fırka mem· 

leketin her tarafında tetkikat 
yaptırmıştır. 

Serbea t1rka tılrlhe kerttmıttır 

Ankara 17 - Yeni mecliste 
serbest fırkanın tekrar tqekkül 

edeceği rivayetleri karşısında 
salihiyettar bir zat şu beyanatta 
bulunmuştur. 

"- Serbest fırka teıekkülü 

esnasında C. H. fırkasından aza
mi müsamahakarlık ve hatta ko

laylık görmüştü. Ancak C. H. 

fırkası kendi harekltında S. fır

kanın faaliyetlerinden tabii hiç 
bir mes'uliyet hissesi kabul ede-

miyecek veçhile dürüst olmağa 
iHna etmişti. 

Program, eşhas Ye faaliyet 
şekillerile nihayet fesih kararında 

S. fırka tamamen kendi kendine 

hareket etmiştir. Kendi kendini 

feshederek tarihe karışmış olan 

S. fırka için C. H. fırkasının 
-

Kulaklarım idili dinliyor göz· 
lerim de odanın her tarafında 
pe)üj caketi arıyordu. Nihayet 
onu köşedeki koltuğun üzerine 
atılmış gördüm.. Bu rfiyetime 
memnun olarak hemen cevabı da 
yetiştirdim: 

- Hislerin alisi, adisi oldu
ğunu bilmek için piskoloğluğa 
kadar yilkselmeğe lüzum yoktur. 
(elimdekini göstererek) caketini
zin düğmesi dllşmüş .. 

- Olabilir .. 
- Düştüğünden haberiniz 

yok mu? 
- Hayır.. Hiç farkında de

ğilim ... 
- Nereye düştüğünü tahmin 

edebilir misiniz? 
- Bunu tahmine lüzum 

var mı? Sofaya, balkona merdi· 
vene, alt kata, bahçeye işte 
böyle bir yere düşmüıtür .. 

- Bu ıaydıklarmızı hiç birine 
deiil ••• 

Fırkada: 

TUrkocafjının F1rkaya verdi 
bitirildi 

'fürkocağının fırkaya devri ta 
men bitirilmişitir. Ocaktaki lisan d 
!erine ) ine eski i gibi devam edil 

tedir. Haftalık konserlere şimditil< 
sıla verilmiştir. Ocağın salonu her 
man cemi}Qt 'e birlik içtimalarına 
çık bulundurulacaktır. Ocağın id 
he~ eti me' cut olmadığı icin 23 
ba) ramında ocakta verilecek çocuk 
lo u ve diğer mü amereler hakki 

ki programın ne suretle tatbik ed 
Şoförler intihabatı ceği fırka vililyet idare heyetince 

Evvelce bir kaç defa başlandığı hai k'k d.l ektedir. Seçileceı~ hir h 
de ekseriyet temin edilemediğinden te ,.' ~ 

1 
1." lerle ugw raşmasının temi 

h. dil , .. 1 . . .d h ın )ll ış 
ıı· e en şo or er cemıyetı ı are eye . 1 1 kt d r . . .. ç.t ı ., ı ma a ı . 

tı ıntihabatına dun tekrar başlnnmıs- -------------
tır. 

Dün dört yüz kadar şoför cemi) et 
merkeıine gelerek reylerini vermisler
dir. 

intihabata hu gün de de\'am edile
cek ,.e netice akşama belli olacaktır. 

Memleket haberleri 

Sabık Menemen kaymaka.-ı 1 
hakkında ta 

Sabık Menemen kaymak• 
Cevdet B. hakkında tanzim 
len tahkikat evrakı Şürayi de 
letçe tetkik edilmiş ve meni 
hakeme kararı verilmiştir. 

evvelce olduğu gibi şimdi dahi 
ley veya aleyhte her hangi bir 
teıebbssü olmak şöyle dursun 
en küçük bir düşöncesi bile 
yoktu. istiyen istediği yere 
namzetliğini koymakta hürdür. 

intihap edip etmmeek ve iste
diklerini intihap etmek bütün 
bir hürriyet ve istiklal ile mün
tehibi sanilerin bileceği birşeydir. 
S. fırkanın ciddi mesai yolu ve 
nezih bir tenkit ve münakaşa 

usulile vatanın yüksek menfaat
lerine uygun hakiki bir mevcu
diyet göstermemek yüzünden üful 
edip gitmiş olduğunu herkes 
biliyor. 

l 
lzmirde bir tapu memurun 

marifeti 
Tapu memurlarından Ka 

Ef. emlaki milliyeye ait bir 

Bununla beraber C. H. fırkası 
memleket muhitinde bu noksanı 
tellfi edebilecek evsaf ve şeraiti 
haiz vatandaşlar çıkacağından 

kuvvetle ümitvar bulunuyor. 
Fabrlkatorlardan meb'us 
Bir telğraf haberrine göre 

fehrimiz sanayi birligi azaları, 
100 den fazla imzalı bir istida 
ile Ankaraya müracaat ederek 
mecliste sanayicileri temsil et· 
mek üz:ere fabrikatorlardan da 
bir meb'us gösterilmesini rica 
etmişledir. 

- Ah görümce H. sabahleyin 
bundan başka merak edecek bir 
şey bulamadınız mı? Bu nesne 
kamerin cazibesine tutulup da 
gök yüzüne düşmez ya! Elbette 
bir yere düşmüştür. 

Gözlerimi gözlerinin içine di
kerek: 

-Bizim karyolanın önünde bul· 
dum ... 

- Buda şayanı hayret bir hadise 
değil... 

- Belki sizin için öyle fakat 
bu benim için adeta bir (feno· 
men) mahiyetindedir. Cazibeden 
bahsediyordunuz. Mıknatıs bizim 
karyolanın demirinde mi? Sizin 
dllğmede mi? 

- Vallahi görümce Hanım 
ben fizik okumadım. Mıknatıs 
fenninden hiç anlamam ... 

- Haftalardanberi benim oda
ma geldiğiniz yok.. Bu düğme 
kendi kendine oraya kadar nasıl 
yürüdü. işte bu muammayı hal
l~demiyorum •• 

eayı kendi malı imiş gibi :ı.e" 
sinin üzerine geçirmiş birkaç 
sonra da bir ermeniye 10 
liraya satmıştır. 

Tahkikatla sahtekarlık ani 
mış ve Kasım efendiye iştefl 

çektirilmiştir. 

Urlada çekirge mUcadel 
Urla kazası dahilinde gör 

yeşil çekirgenin imhası için 
cadele tertibatı alınmıfhr. 

Mersinin ihracat ve ithaı'-
Mart ayı içinde MersindeO 

bin liralık koyun, sığır ve y• 
ihracatı yapılmış buna mu 
de Avusturyadan bin lirahk 
manda derisi ithal edilmiflİ'• 

Bir UfUrUkçU mahkG ... 
Trabzonda üfürükçülllk 

maznun olarak mahkemeye 
kedilen bir hocanın cürml 
olmuş ve üç aya mahkum 

Ben meselede 111 
namı verilecek bir güçlOk 
miyorum.. Keyfiyet çok 

- Rica ederim nasıl ? 
- T osun(kedi yavrusuolJll 

dün sabah sofada takJt 
birşeyle oynuyordu.. Benidl 
meyi nerede bulmuşsa 
pençesile fırlatıp arkas1dd .. 
valaya kovalaya sizin od•f' 
dar götUrmüş olmalıdır. 

iclalin bu haıır cefl 
şaşarak: 

- Gelin Hanım elhak 
buldunuz. Hakikat böyle 
dır. Teşekkür ederim b .... 
raktan kurtardınız. 

Dedim. Meselenin ve~ 
ğerini büsbütün deşme lı 
o anda böyle söylerJJe ~ 
ediyordu.. Benim kana• 
kadının derhal uyduruve 
di efsanesinin tamanıile 
idi. Kanaatimi kat'iyet 

0 sinde takviye için heıt1e 
duran ceketi kaptı(· 
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Yunan talebesi , __ M_i_•a_f_ir_ıe_ri_m_iz __ I_ Poli• Haberleri San'at aleminde J Kıymet takdiri 
Dtın Tıp fakültesini 

ziyaret etti ~e 
et 
i· ..,Uderris Kem61 Cenap B. in 

ri6 Y•pt.Oı bir tecrUbe alkı,-
larla kar ilandı 

Şehrimizde misafir olarak bu
lunmakta olan Yunan Darülfü
nunluları dün sabah T1p fakülte-
•ini 7.İyaret etmişlerdir. Misafirler 
lbüd erris ve ta !ebeler tarafından 
•a.rnimi bir surette istikbal edi
lerek fakültenin bütün seririyat 
•e laboratuvarlarını gezmişlerdir. 
l'atbiki fizyoloji laboratuarında 
llıüd"ris Kemal Cenap B. in biı 
köpek üzerinde yaptığı bir ka lp 
tecrübesine giren misafirler l ı 
lecrubenin sonuna kadar libora· 
luvarda kalmışlardır. Kemal Ce 
l'lap B. 11 Yunan darülfünun ta
lebesini dersimde gördüğüm için 
keviniyorum. Kendilerini bütün 
•lbimle selamlarım,, diyerek 

11azc başlamış ve dersini Fransıı
s ca olarak takrir etm;ştir. T ec-

tiibe esnasında Kemal Cenap B. 
kalbin darabanını talebelere ve 
~isafirlere göstermek için köpe· rn ~albine ucunda bir mukavva 
tcrıne resmedılmiş Türk ve Yu-

~-•n bayraklarının t u unduğu bir 
lgntyi ~okmuştur. iğnenin kalbin 
darabanına tabi olarak aynı 
:htnkle atması talebeyi mü te
k assıs etmiş ve bu hareket al

ı 'Jlarla karşılanmıştır. Dersten 
•onra misafirler fakülteden ay
tı ' 1rtıışlardır. 

y Dün gece m safirler şerefine 
Unan sefarethanesinde bir zi

f.ıtfet verilmiştir. Yunanlı misa· ter bugün memleketJerine gi· 
t<'pl •,.rrtk 

Adı. "~' 
--~---...-
Mizah üa?.eteleri 

ikinci ce:.tu nu~hl<Gmesine 
verildiler 

tı Müddeı umumili!.çe açık resim 
,,'•rettikleti kaydile "Bılducın.,, 
l>ılı "Ç k k . h l ç,,, ap ın .ız,. mıza ga-

l C~el~ri aleyhine açılan davaların 
~· ~ıkatı bitm ş, müddei umu
llı~lık, mütaleasını bildirm ş, 
b llstantıklik kararını yazmağ;ı 
•$ anıışıtı. 

l ieıtrarna me yazılmış, mecmua· 
~t, lstanbul ikinci ceza mahke· 
lt~·~e verlimişlerdir. Bayram· 

sı mubakeme başlıyacaktır. 

lstiaııt F~~rl. B. in davası 
• "" tanbul ıkıncı ceıa mahkemesi .. ır u • 
''D ~~alıt F?hri B. tarafınd;tn 
tıt Grulbedayı,, mecmuası aleyhi-
qt açılan davayı dün rii'yete 
"ıı \'anı edecekti. Bir istilama ce
~· gelmediğinden, muhakeme 

1 bir ·mayısa bırakılmıştır. 
S Bir katil meselesi 

)'ı .~lıkpazarında meyhaneci ilya
~kk dürın~kle maznun Y akup 
dt\> ındakı muhakemeye dün 
'-ndtrı olunmuştur. 25 Ni-

a karar bildirilecektir. 
··s 

11: S·· Urp Agop,, davası 
'idi ur_p Agop » mezarlığının 
'tı ~th etrafında Ermenı cema
~ti~f Belediye arasında çıkan 
da11 6

1 tetkik eden Istanbul dör· 
~tk c hukuk mahkemesi, gele
q'-ki ckurrıartesi bu nokta hakkın-

ararını tefhim edecektir. 
A.dı· KAtıpler arasında 

~d 'Yede zabıt katipleri ara
~tti~l bazı tebeddüller yapılmıştn. 
)etle erden bir kısmı, muhtelif 
~~ayin ve nal ledilmis!erdir. 

(.! i(~-------
hGnl\8f;I ev yap!ıranlara 

~!tıl Yordam ediyor 
\" ik ve eytam bankası yenı 
~t:aPbranlara borç para ver

itt e ba,lamıştır. 
~-k'~a.t sahipleri borç para al· 't 1Çın · 1 · · · •~tt evın p an ve pro1esın1 1 
t~e~}ll ınevkiini bank aya bildi
p~r,_11 r, banka da lazım gelen 
~ndd 1~1 Yüzde ellisini 1 O sene 
~~-~ c d c ve yiizd e l 2 fa izle 

A. c ecclct ir 
d }'rıca k". h" h' 1 . , c es ı ına sa ıp erıne 

llıtlltqn f aıta be sene müddetle 
l Yapılmaktadır. 

·1klı ml~afirlerimizn tıyyırecemlyccı ı 

zh areclcri c~n:ısıncla 

Iraklı tayyareciler 
bugün gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan Iraklı 

tayyareciler hava müsaıt olursa 
bu sabah Yeşilköyden hareket 
edecekler ve Konya, Halep yo
lile memleketlerine dönmek 
üzere ıeyahetlerine devam ede
ceklerdir. 

Misatir tayyareciler dün tay
yare cemiyeti merkezini ziraret 
etmişler kendilerine tayyare ce
miyetinin rozetlerinden hediye 
edilmiştir. 

Tayyare cemiyeti tayyar~ci
Jer şerefıne dün gece Perapa· 
lasta elli ~işilik bir ziyafet veril
m ştir. Irak sefiri Naci Şevket 
Vatı Muhyeddin Bevlerle kolor
du kumandanı Şükrü Naili Pş. 
ve merkez kumandanının davetli 
bulundukları bu ıiyafet çok 
samimi ve neşPli geçmiş ıiya
fetten soııra mütekabil nutuklar 
söylenmıştir. 

Mısafirlerimizden bir zat ke n
dilerine gösterilen misafir per
verlık ve hüsniikabu e karşı 
te,f'k L-:'rJ,.rirıi ifa ·'f> Pfmistir. 

23 Nisan bayramına 
hazırlık 

23 Nisan Hakimiyeti milliye 
hayıamı münasebet.le mektep-

KaragUmrUkte bir 
cinayet 

Dün sabah, Karagümrükte 
Kariye camii yanındaki sokak
lardan birinde kanlar içinde ya· 
tan ölü bir adam bulunmuştur. 

Maktulün biraz ilerisinde bir de 
biçak görülmüştür. Ceset polis 
tarafından mahafaza altına alın· 

mış ve müddeiu:numilik vakadan 
haberdar edilerek tahkikata baş· 
lanmıştır. Tahkikat neticesinde 
cesedin çamur Şevket isminde 
bir sabıkalıya ait olduğu ve dün 
akşam Alaettin isminde ge
ne sabıkalı bir terlikçi tarafın
dan öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

Tahkikata göre maktul ile arka
daşı gece Karagümrükte rande· 
vu yeri olduğu söylenen birevde 
eğlenmitler ve aralarında bir 
aralık münazaa çıkmıştır. Alaet
tin bundan muğber olarak arka
daşını vurmuş sonra sokağa ka-
dar si.irüklemiştir. 

Tavukpazaranda bir kadın 
vuruldu 

Evelki gece Tavukpazarında 
kanlı bir hadise olmuı, çorbacı 
Ahmedin dükkanında oturmakta 
olan Safiye isminde bir kadın 
Hliseyin adlı bir adam tarafın

dan ağır surette yaralanmııtır. 
Mecruh kadın Haseki hasta

hanesine kaldırılarak, Hüseyin 
yakalanmış tahl<"kah başlanmıftır· 

Tatbikat vo tenezzUh 

Necil B. 

Viyanada Tllrk musi
kisine gösterilen 

alaka 
Geçen mart sonlarında Viya

nada verilen büyük bir konserde 
orada musiki tahsilinde bulunan 
Necil Kazım B. in de piyano ile 

beş parçası çalınmıttır. Konser
de bulunan Viyanalılsr parçaları 
pek begenmişler Ye o kadar sü

ı ekli alkışlamı~lardı:- ki eserin 
sahibi genç birkaç kere sahne
ye çıkıp teşekkür etmiye mecbur 

olmuştur. Yeni Türk musikisine 
karşı gösterilen bu alakadan 

memnun ve mütehassis olan se
farethane erkanının teşviki ile 
yeni bir konser hazırlamaktadır. 

Bu konser 6 mayısta verilecek 
ve programı yalınız Cemal Reşi
din, Hasan Feridin, Necil Klzı-

mın yeni Tiirk musikisini viicu
de getlren eserleri dolduracak-

tır. Eserler, çalacak olanlar Vi· 
yananın biriuci derecedeki san'
atkarlarıdır. 

•Tmumi müfettişlikler 

ı terde lıaı rlıldar devam etmek
tedir. O giin bütün mekteplerde 
sınıflar sijslenecek. muallimler 
tarafından inkılabımız hakkında 
konferanslar verilecek, şarkılar 

V cfa orta mektebi son sınıf 
talebesi Fizik-Kimya muallimleri 
Ma1har ve müdürü sani Hadi 
B. fer refakatinde olarak g"eçen 
gün Beykozda kösele fabrikasını 
ziyaret etmişlerdir. Talebe fab· 
rikanın muhtelif aksamını geze
rek l.(;sele imal ve kundura 
köselelerinin ihzari hakkında 
mufassal malumat almışlar ve 

geç vakit avdet eylemişlerdir. 

Bu suretle hem ameli tatbikat 
yapa• itmesi im~dinı hasıl olmuş 
hem de talebe bahar havO?sından 
istifade edel>ilmişlerdir. Vefa 
mektebi heyeti talimiyesinin ta
lebenin tatbiki malumatını tezyit 
için gösterdiği himmet ayrıca 
şayan takdirdir. 

Evvelce beş umumi müfettşlik 

daha ihdası tasavvur idildiğini 

yazmıştık. Gelen habNlcre göre 

layiha Dahiliye vekaletindedir. 
Müfettişlikle• in Erzurum, lstanbul, 

Konya •e Sıvasta tesis edilecek
leri tahmin edilmektedir. 

ı 

söylenecekt r. Öğleden sonra 
hava müsait o ·ursa çocuklar 
kırlerda gezmeğe gideceklerdir . 
Dün Beyoğlu.ıda Himayei etfal 
merke2inde bir içtima yapılmış, 
23 Nisan çocuk haftası müna
seb~tile vapılacak eğlenceler 
hakkında ~örü~ü n•iiştür. 

Viayette: 

SPOR 

Yunan takımı lzmire geliyor 

Bu müfettiıliklere de Ankara 
valiıi Nevzat, Devlet şürası reisi 

Nusrat, Başvekalet müsteşarı 

Keı.ıal beylerle birinci umumi 
müfettişlik askeri müşaviri Kadri 

ve Cevat paşaların tayinleri 
ihtimal dahilinde görülijyor. 

Atmanın sayılı klüplerinden 
Apollon klübü sporcuları Altay 
birinci takımile iki maç yapmak 
üzere izmire geleceklerini tel
grafla Altay reisliğine bildirmiş-

Vazifesine gitmiyen bir terdir. h d 
posta mUfettlşl M 

1 7 5 
h . d l 1ar mar-çları Kadıköy ıa asın a 

Hükümet hesabma Avrupada aç ar ve azıran 11 yapı a- başhyacaktır. Hirinci ve ikinci 
müfettişlik tahsil etmiş bulunan cak, Yunanlı futbolculardan ma- küıne kulüpleri mürahhaslarının 
Emin B. isminde bir rosta mü· ada 300 liişilik bir seyirci kafi- 20-4-31 pazartesi akıamı saat 
fetti•i Adanada tayin edildiği lesi de maçları takip etmek üzere 1 

~ h 1 Q da mıntaka merkezinde bu-vazifeye gitmediği için bir da a izmire aelecektir. ı 
e lunmaları. murahhası gelmiyen devlet hizmetinde kullanılmaya- ikinci takım maçları başhyor 

1 
caktır. keyfiyet vilayetler~ tebliğ ı~tanhul fıırbol he\etindcn. 1 klüplerin kur'aya iştirak ettiril-
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Bazı adamlar süratle ve şuur
suzca hiddet ederler, hiddet için
de bir takım kararlar verirler. 
Bu kararlar onlara fenahk ve 
bctbahtlak getirir. 

Bunlar, hakikati gören, 

basiretten, hadiseleri tahlil kud

retinden mahrumdurlar. 

Hadiseleri tahlil etmek ve 

iyi hükümler vermek için çok 

tecrübe görmek ve tecrübeler

den i lifade •troek liZJmdır. 

Giride giden heyet 
müşkülata uğradı 

Vesaiki noksan olan gayri 
mUbadillerin Giride gitmeleri 

IAzım geliyor 
Gayri mübadi!lerin emlakine 

kıymet takdir etmek üzere Gi· 
ride giden heyetin faaliyeti esna· 
sında bazı müf külAta uğradığı 
gayri mübadiller cemiyetine ge
len malumattan anlaşılmaktadır. 

Gelen malümata göre heyet 
bazı emlakin yerlerini tayin et· 
mekte elde meYcut Yesaikit 
nosanlığından dolayı tereddüdt 
düşmüştür. Bunun için Giride 
mal bırakan gayri mübadillerin 
bizıat veya vekillerinin Giride 
giderek mallarına kıymet hıkdiri 
muamelesi esnasında hazır bu
bunmaları veya tasarruflarına 
ait vesaiki göndermeleri lazım 
gelmektedir. 

Belediyede: 

Fenni ekmekçilik Uzerinde 
tecrUbeler yapddı 

Belçikada ekmekçilik tahsil 
etmiş olan bir genç belediyeye 
müracaat ederek fırınlarda tec· 
rübe yapacağını ve kendisine 
kolaylık gösterilmesini istemişti. 

Belediye tecrübelerde muvaffak 
olursa bu genci belediye hizme
tinde istihdam edecektir. 

Belçikaya ikinci defa gidip 
gelen genç bir kaç gün evvel 
tecrübesini yapmıştır. Tecrübe
sinin neticesi hakkında henüz 
tetkikat yapılmaktadır. 
Arsaların etrafına tahtap rde 

çekilecek 
Belediye büyük caddeler üze· 

rinde ki arsaların dökülen pislik· 
lerle kirietildiğini na1arı dikkat~ 

alarak yeni bir karar vermiş ve 
bu kararı şubelere bil.iirmiştir. 

Bu gibi arsalar sahiplerine arsa
larının etrafına tahtaperde çek· 
meleri bildirilecektir. 

Yerini değiştiren kısımlar 

Belediyede yeniden bazı kıs1m· 
Jarda nakiller yapılmaktadır. Üst 
kattaki umuru hukukiye Fatıb 

Belediye dairesine gidecektir. 
Yerine fen heyetinin harita şu-

~si gelecektir. Orta kattık' 
heyeti tcftişiyc bürosu da Beya
zıttaki daireye taşınmıştır. 

Ayni kc.tta bulunan muavin 
Hamit B. heyeti teftişiye reislnin 
çıktığı odaya geçecek ve bu kat
taki odalar şehir meclisinin en
cümenlt"rine tahsis edilecektir. 

5 senelik program 
Belediyenin 5 senelik progr • 

mmı tetkik . etmekte olan muh· 
• telit encümen dün gene toplan· 
mıştır. Encümen programın sıh· 
bat faslının tetkikini bitirmiştir. 
Bu kısımda bazı tadilat yapılmış
tır. Encümen her gün toplanmak 
suret ile tetkikini 1 U gün zarfında 
bitirecektir. 

Dilencilerle mUcadeleye 
yeniden başlanıyor 

Belediye şehirdeki dilenci· 
terle mücadele edilmesi için 
belediye şubelerine yeniden emir 
vermiştir. Evvelce mevcut olan 
dilencıler le mücadeleye memur 
zabıta teşkilatı bugün bulunma
dığı için dilenciler yene artm1f· 
hr. Beyoğlu kaymakamlığı mın· 
takası dahilinde sokaklarda do
laşan kırk çocuğu yakalıyarak 
Darülacezeye yollamıştır. Bundan 
başka her gUn 15 e yakın di
lenci Dar üHcezeye ve mahke-
nıeye sevkedilmektedir. Kayına• 
kamlıklar bundan sonra dilencilik 
önüne geçnıek için daimi ıurette 
meıgul olacaklardır. 



---GUNUN=====--= 
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l Harici Haberler 

ispanyada komünizm! 
Fırsattan istifadeye çalışıyor 

• 
Devletler ispanya CilmhurJyetlni 

tanımıya başladılar 

Paris, 17 (A.A) - Fransa hü
kumeti, yeni İspanyol dlmhuriyet 
hnkumetini tanımıştır. 

Barselon, 17 (A.A) - M. Los
rıoı, Katalonya cumhuriyeti me
selesini dostane ve akiJAne bir 
surette tetkik edeceğini söylemiş 
re Katalonyalılarm emelleri tam 
bir ıurette tatmin edilebilmek 
ıçin gayet kuvvetli bir federal 
İspanyol cümhuriyeti teşkili ll
ıırn geldiğini ilave etmiştir. 

M. Domingo, Madrit ve Ka
talonya hukümetleri arasında hiç 
bir ihtilaf mevcut olmadığını be
Yan etmiştir. 

Blskaya CUmhuriyeti 
Bill>ao, 17 (A.A) - Milliyet

Perverlerin sağ cenahı, Biskaya 
c.Umburiyetini ilana karar vermit
tır, Buna muarız olanJar, Guerni
~abta bir sivil muliafız bölUğü 

Jıle ~ir tabur piyade göndermiş
trdır. 

Bankalar hUkQmetin emrine 
amade 

Madrit, 17 (A.A) - Maliye 
1lazırı, i panya bankası ile diğer 
~Ususi bankalarm tamamile hü
Onıetin emrine amade bluun
~~klarım bildirmiş olduklarını 
•oylemiştir. 

Hay gemllerinfn isimleri 
deylşfyor 

Madrit, 18 (A.A) - Hardiye 
•1a21rr, ali meclis reisi Ceneral 
4valantinin istifa etmiş olduğu
tı.u bildirmiştir. Mumaileyhin ye
iJne Ccneral Burguette tayin 
Olu k 
1. naca tır. Bundan başka mec-
111. n'.uhtelif İspanyol harp gemi
htının isimlerinin değiştirilmesi 
akkıtıdaki kararı da tasvip 

~ttnişr ır. 
Dahiliye nezareti tarafından 

:aat 3 te verilen bir tebliğde 
BeYan edlldığine göre Ceneral 
tı erenguer, saat birde dahiliye 
ti~ıaretine gelmiş, bazı gazete
,. er tarafından kendisinin ecnebi .,,,. 
~ol rtiernleltete kaçmış olduğu 
b Unda haberler verdiklerini, 
te~~~f n dolayı kendisinin derhal 
n 1 edilmesini istemiştir. 

&İıf ahiliye nazırı Jaca mabkeme
ba 1 ~ Yeni baştan teki kine henüz 
taış ~ıırnamış olduğunôan Cene
•ct ~rengueryi tevkif ve hap· 
nu lllege rnuvafakat etmemiştir. 

nun .. . C 
liıı uzerıne eneral hükiime-
tll~ arıu ettiği ı.aman vaki ola
td davet ve enırine icabet 

ece~· 
"tr gıne namusu üzerine söz 
tıt~~ek nezaret binasından çıkıp 

1Ştir. 

~ad . Esk~ taahUtler 
lııtt rıt, 18 ( A.A ) - Maliye 

ır1 •• h 
t""elk· cum uriyet hükumetinin 
buıı .1 hükumete ait mali taah-

erın h . . u 

~iiıı· epsıne rıayet gostere-
b~t" 1: nakdi muamelelerin ser
._ ısın· h 
~hdit 1 er hangi bir suret!e 
~t:ıı b ~trnek niyetinde bulunmadı· 
"" eyan t . t' '~"it e mış ır. 

Papaslar1 CUmhuriyeti 
~ad . kabul ediyor 

'ıı b .. rıt, 17 (A.A) - Madritin 
tllh· llYük kil' . . k d }' ıb· ısesının en ı em ı 
tt 1 adi' t llıltti B ıye nazırmı ziyaret 
... Qrtıhur.. u, Madrit papaslarının 
-ıa rıy r h sıııı if d ' aoul ettikleri ma-

a ~ etmektedir. 
~1ad . istifalar 

'1111 rıt, 17 (A 
\) Serlin . .A) - lspanya-

•lo f· • lızbon, Varşova ve 
ka se ırlc . . . 
''llld . rı ıstıfa etmişlerdir 

ltıtc)j1tıt, ( A A ) - Nazırla~ 
ıspanyanın F i\Sla ki fıev-

kalade komiseri Jeneral Y ordo
nanın istifasını kabul etmiıtir. 

Kargaşalıklar 

Valance, 17 - ( A.A ) Son 
günlerde kaçmağa muYaffak ol
muş olan hukuku umumiye m,y. 
kuflarından dört mahpus yaka
lanmıştır. 

Komünistler faaliyette 
Seville, 17 ( A.A ) - sokak

larda suvari karakolları gezmek· 
tedir. Komünistler, fabrikalarda 
işleri durdurmağa uğraşmışlarsa
da muv ffak olamamışlardır. Bir· 
çok tevkifat yapılmıştır. 

Sevil sokaklarınCla kanh 
arbedeler 

Stville, 17 (A.A) - Geçen 
akşam, bu husustaki memnuni
yete rağmen bir miting aktine 
teşebbüs etmişlerdir. Komünist 
hatipler, "burjuva cümhuriyeti,,ni 
kaba kaba sözlerle tahkir edi
yorJardı. Polis yetişerek bunları 
dağılmağa davet etmiş ise de 
komünistler imtina etmişlerdir. 

içlerinden birisi aleş açtığından 
polis mul<abelede bulunmuştur. 
Bunun üzerine mUcadele başla
mış bir komünist ölmUf tür. iki 
taraftan 17 yaralı vardır. Komü
nistler, şehrin başka bir nokta
sında toplanmak üzre rücnt et
mişlerdir. Yeni bir mücadele 
başlamıştır. Her iki taraftan bir 
çok yar01lı vardır. 

Kral ve ailesi 
Marsi ıya, 17 (A.A) - ispan

ya l ralı, Havas ajansının bir 
mulıabi r " r"! beyanatta bulunarak 
gurbelir muvakkat olduğu,u 

memleke kan dökülmesine 
mani ôlmaK için ayralaığını söy
lemiştir. Kral sözünP. devamla: 
Haziranda yapılacak umumi in
tihaplardan sonra bal<ahm ne 
olacak... demiş ve hazin bir et:la 
ile şu sö:ıleri ilave eylemiştir. 

Bana inanımı, benim hareket 
ettiğim gibi hnteket etmek için 
bir suvari bölüğünün başında 
hücuma kalkmak için icap eden 
cesaretten fazla cesaret lazımdır. 

Londrada krala lkametgAh 
Londra, 18 (A.A) - Lord 

Londonderry, Londradaki ika
metgahını ispanyanın sabık Lon
dra sefiri M. Merry del Vat va
sıtasile ispanya kıralı Alphonsun 
emrine tahsis ve terkctmiş oldu
ğunu bu sabah bildirmiştjr. 

Kraliçeler arasında 
Patis, 17 (ı~.A) - ispanya kı· 

raliçesi, bugün Belçika kıraliçc• 
sinin ziyaretini kabul etmiştir. 

Paris, 17 (A.A) - Romanya 
kıraliçesi Marie, ispanya kraliçe
sini ziyaret etmiştir. 

Akın başladı 1 
Madrit, 17 (A.A) - Prens don 

Juan, bir ltalyan vapuruna öine
rek Na~oliye müteveccilıen ha· 
reket etmiştir. Kralın kaymbira• 
deri don Carlos Cebelültarike 
gitmek üzre sevilden hareket 
etmiştir. Orada Framıaya müte
veccihen lJir vapura llinecektir. 

ÜskUdvr Orta mel<tebinde 
mUsamere 

Mektebifnizde yakında pek muhtc· 
.,em bir müramere 'lierilecektir. llu e 
ferki müsameremizin programı \:'udur: 
(Azizlik pi.resi) (Sancağın şerefi) hun 
den lia~ka bir ~ok monoloğlnr, diya
loğlu, oy:.ınlar, mu iki parçalirn, maı·ş 

lar vardır. 
Bu ~efer mü amcremite da,·etliler 

de deleceğinden davetiye kartları hn
j 2lrlanmaktadır. 

Dünyada Olan Biten Meraklı Şey ıer 

Matmazel fllba iki eli , iki 
ayağile birden çalışır 

Sultan hamamında kolsuz bir rum mnnda, dört ayrı kelime yazmakta \'e 
kızı, ayakları ile dikiş dikip •. yazı yaıı· bu yazıları kaJlgrafi kaidelerine pek 
yor. Halk. onar kuru~a gırıp bu ucu-
beyi seyretmektedir. I•'akat resmi de uygun olmaktadır. Resimde, genç 
ni dercettiğimiz Matmazel Alba, artist Roma, Londra, Sofia, Paris ı~e-
iki eli YC iki ayağı ile ayni za Jimelerini yazmaktadır. 

Sandık içinde Ame
rikaya seyahat 

Milzlkholdan 
manastıra 

Amerjkanın me>hur müzikhol yıl· 
dızlanndan Doroti Knap tiyatroyu ter 
kederek rahibe ol mı) a karar vermiş. 
tir. 

Pariste nakkaşhkla meşgul Lui 
Şiyanez isminde fazla hayalper
ver bir genç, bir sandık içine 
girerek Amerikaya gitmek üzere 
kendini Lafayel vapuruna ecya Kendisi pek yakında Meksikada bir 

-:r manastıra girecektir. 
diye yfrkletmiştir. 

Bu güzel yıtaızm \·erdiği kararda 
Fakat eşya diye bu yUkü bir kalp meselesi olduğu zannediliyor. 

yükliyen a<..ente, masrafını almak 

Ayrılıyorlar üzere Lui'nin büyük babasına 
konişmento ile müracaat etmiş; 

Sinema yıldızlarından Estel 
ve mesele bu suretle meydana 
çıkmıştır. Tay lor kocası boksör Dempsey 

Çünkü Lui, l<onişmentoyu bUyük aleyhine talak davası açmıştır. 

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

in g iliz dahiliye nazı· 
rından intikam! 

İngiliz dahiliye nazırı Clynes 
bu sabah banyosunu yaparken 
ve karısı da sabah kahvealtısını 
hazırlarken birdenbire bahçe ta
rafından kırılmış bir cam şangır• 
tısı gelmiştir. Bütün ev halkı 
bahçeye koşuşmuşlar ve buradi 

elindeki çekiçle limonluğun cam· 
larını birer birer kıran bir ka
dını görmüşlerdir. Bunu niçin 
yaptığı kendisine sorulunca ka
dın, içinden bir türlü çıkamadı· 
ğı bir takım kanuni müşkülatı 

halliçin dahiliye nazmnt:lan yar
dım istediğini ve bu muaveneti 

kendisinden esirgediği için inti• 
kam almak üzere nazın zarara 
sokmağa karar verdiğini söyle· 
miştir. Kadın polise teslim edil· 
miştir. 

--------------------~ Saksafonun biiyllk 
babası 

baoası nanıınıı yazdırmıştı. Polis, J ı · · AIK ·ı. • k h ''L f ar reısı apome gı~ı yaşama 
emen a ayet,, vapurunun su- . . Cnzbandm en mühim çalgılarından 

· · t 1 . 1 h L • ıstermış. 
varısıne e sız e auer vermış, biri saksofondur. Du alet şekli itibari· 
Lui, Atlas denizinin ortasında, Lui, Amerikayaya gidecek, le bir cins pipoya benzer. Fakat Jrn 
d h A .. k f k t · l · d d f otograf Filipinlilerin, sakSof onun mu 

a a merı aya varmadan mey- a a aynı vapur a gerı ön ü- citleri olduğunu göstermiyor mu? 
dana çıkarılmıştır. rüldükten maada mahkemede d~ Ilu iki delikanlı, son zamanlarda 

L · ··t d b · A 'k h k Uikiallerini istiyen Filipinlilere çalgı 
uı o e en erı merı aya esap verme mecburiyetinde ~alarak istiklfll mücadelesine onlan teş 

gitmek, orada me hur haydut- kalacaktır. vik etmektedirler. 
........ •••••-•••••"-••••••• ... -.-.. •••• ıw•-••"••••H•••••••-••••••·----- aw-·-------------.-.-

Paris hastanelerinde 
tllş teşkilôtı 

1 
Burada gerek hükümet, gerek 

halk diş bahsine bizde olduğun
dan çok fazla ehemmiyet 'veri
yor. Halkın diş ihtiyacım tatmin 
etmek için her hastanede vasi 
diş teşkilatı yapılmış. Bu servis
lere halk akın akın müracaat 
ediyor ve derdine çare buluyor. 
Diıcilik müntesibi olan zat he
nüz mektebin son sınıfında ta
lebe iken servisinin şefi; yani 
buranın tabiri mucibince patronu 
profesör olan servise ( stajyer ) 
namile devam ediyor. (Her has
tanede ki diş servisinin şefi bit· 
tabi profesör değil; fakat hepsi 
mutahassıs.) Bu stajyerler meya
nından birkaç tanesi ( ekstern ) 
namile hastanede çalışıyor. - Mektebi ikmal ettikten sonra 
bu ekstern bir imtihanla enterne 
namını alıyor ve hocanın yamn
d a bulunuyor. Bu müddetin de 
hitamından sonra (hastane 
mütahassıslı.ğı) imtihanını vere
rek hocaya (asistan) oluyor. Ar
tık asistan olan zat (mütahassıs) 
du; hocanın muavinidir; bir mün· 
hal vukuunda hastane şefi olur. 

Hastane şefliği inhilafinde şef 
olmak için iltimas, kuvvet ve sa· 
ire gibi §eyler para etmez; bun-

Majik sinemasında 
Bu akşam: Büyuk Gala 

Devler Kervanı 
Tamamen Fransızca sözlü muazzam bir filim 

20.000 FiGÜRAN - 26 FRANSIZ ARTiSTi 
420.000.000 milyon franga mal olmuş ve 3 senede vücuda 
getirilmiştir. Paris'Ji artistler: JEANNEJ HELBING berrak 
ve muhrik sesli, G. GLASS, C. DAVIS, E. CHATARD 

RAOUL PAOLi ve saire 
CESARET! A K! ÜMiT! 

itizar 

". onra., roman lefrlkamız münderi

catı mızın çokluğuna mebni bugiln derce
dilemedi. Oku) uculanmızdan özür dileriz. 

da sadece ( kıôem ) ve ehliyet 
hakimdir. Onun için herkes hak
kından ve atisind·en emin olarak 
çalışır. 

(Hastane mütahassıslığı) imti
hanını veren zat hocaya asistlin 
olmak mecburiyetinde değildir; 

Bu imtihanı verdiği sırada eğer 
bir diğer hastanede münhal ıef
lik varsa ve kendiıi bu şefliğe 
muvaffıksa derhal tayin edilir. 

Bu suretle her hastanenin diş 
servisinin l>aşında böyle bir mü· 
tahassıs tlufunuyor; bu mütahas

sısın yanında da muhtelif muavin
ler çalışıyor ve onlar da yetişi
yor. Hem memleket mütahassıs 

kazamyor, hem de ahali mutemet 
ellerde dit ihtiyacını tatmin et-

miş otuyor. -Maliadi var-

;Pariı: Diş tabibi Suat hmail 

Zabıtaya teşe.aı~-
Bir otelcinin ihmal ve tesey• 

yübü yüzUnden azimet vi~ası alı· 
nacağını bilmiyen danımarkah 
seyyah profesör Ejnar Nielsen 
(Nilsen) ile refikası geçen sah 
akşamı saat on raddelerinde ha
reket edecek olan "Brazil,, va
puruna binememek ve bu yfiz. 
den hayli zarara duçar olmak 
vaziyetine düşmüşken akşam 
saat yirmide yani devairi resmi
yenin ve zabıtanın tatilinden 
hayli müddet soura Beyoğlu po
Jis merkezi ve lstanbul polis mU
dürlüğü 4 üncü şubesinde n6bet
çi bulunan Halit Beye vaki olan 
müracaatımız pek nazikane bir 
s~rette is'af olunmuş ve göste
rıleıı pek büyük liitufkarlık sa· 
yesinde beyanname ve viza mu
ameleleri sür'atle i~mal ve itmam 
edilerek seyyahlara Tapurlarile 
hareket imkanı bahşedilmiştir. 
Misafirler, kendilerine ibraz olu
nan şu nuvazişkarane teshilAttan 
pek ziyade mütehassis oldukla· 
rmın gazetenize dercini rica et• 
mişlerdir, tavassut edivorum. 

fÜkU)UColnnnızd:ıİı R.T. 
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Kömürlükte 
Adamın biri, karııı ile bir

lıkte sinemaya gitmek üzere 
yola çıktı. Bir müddet yürü
dükten sonra evdeki kömür· 

lüğünil kitlemeği unuttuğunu 

habrladı. Sinemayı rahat ra· 
hat seyredebilmek için ka
rısına: 

- Hanım, dedi, sen ıura· 
cıkta bekle, ben bir koşu 
kömürlüğü kitleyip gelirim. 

- Peki! 

Adamcağız gitti, kömürlü
gün kapısına anahtarı soktu, 
çevirdi ve tekrar anahtan 
cebine koyarak koşa koşa 

karısının bulunduğu yere gel
di. Birlikte sinemaya gittiler 
ve gülüp eğlenip hoıca vakıt 
geçirdiler. 

Akşam üzeri eve döndük
leri zaman kapı bitişik kom
ıuları kendilerini gayet asık 

bir çehre ile karşıladı: 

- Hayrola, ne var? Ne ol
du. Çehreni fena halde as· 
mıfsın? 

B r <İ cevap verdi: 

- Neden asmıyacakmışım 
be adam, dedi, karımı kö
mürlüğe kilitlemişsin, kadın
cağız dört saattir orada. 

Babasından öğrenmiş ---------... 
Misafir - Oh azizim sizi bütün 

mevcudiyetimle tebrik ederim. 
Karınız nekadar güzel kokteyl 
yapıyor. içkileri birbirine gayet 
iyi karıştırıyor. 

Ev sahibi - Efendim, kendisi 
bunu çocukken babasından öğ

renmiştir. 

Mısafir - Ya demek ki babası 
kokteylci idi? 

Ev sahibi - Hayır sütçü idi. 

Numan Usta 
Yeni meb'us namı.etlerinin 

kimler olacağını haber veren bir 
telgrafta Numan ustaya lakap 
veyahut ünvan olarak şu kelime
ler vardı: "Eski ittihatçılardan.,, 

Halbuki Numan usta ittibatçı
lıkta hiç de eski değildir. 

13 Rakamı 
ispanya kiralı on üçüncü Al

fons, ayın on üçüncü günü is
panya taç ve tahtına veda etti. 

Bu münasebetle belki Üzerle
rinde hala tacü taht yükü taşı

milletler 13 rakamını bir yan 
daha uğursuz sayacaklardır. 

Halbuki, bizce böyle hadiseler 
bu rakama kondurulmuş olan 
uğursuzluğu kaldırmaktadır. 

Davetli misafir 
Erkek eve geldi ve kendisini 

karşılıyan karısına ilk söz olarak 
dedi ki: 

- Karıcığım, bu a~şam bir 
arkadaşımı akşam yemeğine ça· 
ğırdım, haberin olsun! 

Bu haberi alınca kadının su
ratı bir karış asıldı. 

ı 

Havalananlar 
Bizini arkadaşlardan bir kıs

mı eYvelki gün bir tayyareye 
binerek havaJandılar. Ben de 
gidecektim, bir zamanlar ka
yıkJa dolaşmak meraklısı ol-
duğu halde sonra bir kazaya 1

1 
uğrıyarak bu işten vaz geçen 
Kemalettin Şükrü, şimdi işi 

hancılığa dökmüş olacak ki 
bu havai gezintiye ön ayak 
oluyordu. Eğer havalanma za· 
manmda benim yer yüzünde 
daha mühim bir işim olma
saydı ben de uçardım neyse .. 

Bu bava seyahati münase
betile bu hafta bir İngiliz mec
muasında ·Hikmet F eridunun 
kulakları çınlasın, şayet yük
sek ıesle okusaydım, sesli si· 
nemalara pek devam etmedi
ğim için mutlaka İngiliz ak
sanile okurdum- okuduğum 

bir fıkrayı hatırladım. Bu fık
ra ya göre tayyareciler «naza
raı. pek inanırlar, bunun için 
yanlarmda garip garip nazar
lıklar taşırlarmış. Meseli dün
yanın en büyük tayyaresi olan 
(Do X) tayyaresinin pilotu, 
tayyaresine harbı umumide 
Garp cephesinde ölen bir İn
giliz atından çıkarılmış bir nah 
mıhlamış, bunu bir lihıa ora· 
dan ayırmazmış. 
Meıhur pilotlardan bir baş· 

kası da oturduğu yerin yanın-
da küçük bir kafesi ve kafesin 
içinde canlı bir kuş taşır Ye 
bütün .1ergüzeştlerinde bu 
hayvancağır.ı beraber götürllr
müş. Bu pilotun batından 
geçen bir çok kazaların ha-

Model tutmağa parası olmayan zUğUrt ressam plAJ levha· 
larını nasal yapar ? 

Emektar hizmetçi Ocakçının yüztt . 
Ziyaretçi - Hizmetçinizi biraz Hanım (hizmetçiye ) - Kmm hanı 

k h b . k" h b o ocak süpürücüsü ile evleniyordun, 11e 
şımarı , atta ıraz usta u- den yaz geçtin, neden ,bu iş bozuldu? 
Juyorum doğrusu. Hizmetçi - Hanımcığım, dün al« 

Ev sahibi - Evet biz de bunu şam kendisi~! il~ defa yüzünü yı~s· 
. . ' . . . mı~ olarak gordum. Aman yarahbı o 

bılıyoruz. Fakat kendısıne bıraz kadar çirkin ki kendisile yaşanmnı· 
müsaadekar davranmak mecbu- kabil değil. 

riyetindeyiz. Zira kendisi pek Hamalın cevabı 
eski emektarımızdır. Tam üç ay- Tren hareket etmişti. Yolculnrdat1 
danberi bizde duruyor. birisi pencereden başını uzattı ve hııJr 

hızlı bağırmağa başladı: 

Kuraklık - Heeey! Hamal, ne diye bavuluıtı11 
Mübalagacı bir seyyah cenup 

memleketlerinin kuraklığından ve 
sıcaklığından bahsediyordu. Din
liyenlerden birisi sordu: 

- Hiç mi yağmur yağmaz 
orada? 

Seyyah cevap verdi: 
- Ne diyorsun birader beş 

yaşına basmış kurbağalar var ki 
daha yüzme öğrenmek fırsatım 

bulamamışlardır. 

Meşgulmtlş ! 

trene yüklemedin? 
Bu feryat üzerine istifini bozmiysıı 

hamal bağırarak şu cevabı nrdi: .. 
- Efendim, bavulunuz sizin gı~1 

dolgun değildir. böyle yanlış trene bıll 
mez. 

İki hafta 
Yazıhanede işler gayet fena, kar J." 

sat gidiyordu. Bu münasebetle iki of' 
taktan yaşlısı her sene yapmak ifü1\! 
dında olduğu tatil Ye istirahati iki }18 
taya lndirmişfi. 

lki hafta istirahatten sonra yazıhll 
nesine gelip genç ortağma sordu: t 

- Ben seyahate ~aktıktan bugiiı1 

kadar neler oldu, neler geçti? 

- Millafir mi çağudın? dedi, 
hizmetçi hu sabah kendiliğinden 

çıkıp gitti. Ben hastayım, çocuk 
diş çıkardığı için hasta, huysuz 
bir halde. Dahası var, borçları· '-------------...J• mızı ödemediğimiz için kasap 

fifçe savuşturulmuş olması, 
kendi kanaatince, bu kuıun 

1 yüzü suyu hürmetine imiş. 
- Hasan B. içeridemi?-

Evet efendim, fakat pek 
meşgul. 

Genç ortak istifini bozmadan ce,·ııt 
verdi: 

Aktör ve banger 
Vapurun yan kamarasında iki 

kişi idiler. Birisi şişman ve yaşlı, 
ötekisi zaif ve genç idi. Can 
sıkıntısı nihayet iki yolcuyu biri 
birile 'tanışıp konuşmağa mecbur 
etti. Handan, sudan bahsedil
dikten sonra şişman sordu: 

- Siz necisiniz ? . 
Zaif cevap verdi: 

- Aktörlük yaparım efendim. 
Şiıman sözüne devam etti : 
- Ben de bangerim. Size tu-

haf birşey ıöliyeyim mi? Aktör 
dediniz de hatırıma geldi. Ben 
tam on senedir tiyatronun ıem· 
tine ugramadım. 

Aktör cenp verdi : 

- Ben size daha tuhafını 
ıöyliyeyim; bendeniz tam yirmi 
ıenedenberi banknların semtine 
uğramıyorum. 

Haliç hakkında 
Istanbulun bir çok semtleri 

gibi Halicin de derdi bitip tüken
mek bilmez meşhur altin boynuz 
bu itibar ile Avrupalılann zan
nettiği gibi pırıl pml bir yer 
degildir. 

Al'ada bir,, temizlenmezse dola
cak!,, endiıesi görülür. Bazan 
vapurları zarar ediyor diye şika
yet ediJir. 

Bazı sahillerindeki temizlik ise 
marufu cihandır. l\lethur seyyah 
ibni Batuta bile Kasımpaşa dere· 
sinin çirkinliğinden bahseder. 
Hani inıanm fU mübarek yer bir 
dolsa da dertleri de ortadan kalk
ıa diyeceği geliyor. Vakıa o za
man Osman Cemale biraz. zor 
olur amma neyapalım.! 

Başka bir tayyareci her sefe-
rinde yanında mutlaka bir 

artık et vermiyor. 
Kocası bu sözleri dinledikten 

sonra: torba çakal taşı bulundurur 
- Evet karıcığım, bütün bun- lngiliz tayyarecilerinden biri-

ları biliyorum, dedi, fakat bu- si de bastonunu almaksızın 
nunla beraber bu arkadaşı ça- uçmazmış. 
ğırdım; çünkü kendisi evlenmek Sonra tayyareciler havada 
tasavvurundadır; evlilik hakkın- iken alaimisemaya tesadllf 
da bir fikir edinmesini istiyorum. ederlerse bunu bUyük bir 

Kilrk manto uğur sayarlar, bele tayyarenin 
Hikmet B. karısının arzusunu göJgesi aşağılarındaki bulut-

kıramamış, ı..end ·sine güzel, pa- lara düşerse etsiz bir falihayır 
halı bir kürk almıştı. Kadırı o addederlermiş. 
gün kocasının yanında bu kürkü Bizim havalanan arkadaş-
giydi ve endam aynasının önün- lar da bu itikatta olsaydılar 
de kendi güzelliğine kürkün şık- acaba beraberlerine ne alıp 
lığına hayran hayran bakarak uçmağa koyulurlardı diye dü-
durdu. Biraz ıonra kocasına: f ündüm: 

- Hikmetçiğim, dedi, kfirk Belki de şu nazarlıkları 
çok güzel amma. insan, ne seçerlerdi. 
de olsa, bu kürkü temin etmek - M. Zekeriya son zamau-
için derisi )Üzülen hayvana acı- larda satın aldığı mason 
maktan kendini alamıyor. ı müıellesini ... 

Hikmet B. başını salladı: - Vala Nurettin bir tatar 
- Bu hissiyatına teşekkür külabi, yahut Kazan lehçesi 

ederim karıcığın.! dedi. ile bir Otgünç kitabı. 
Kuvvetli hafıza - Kemal Salih, Ertuğrul 
Adamın biri kendini methedi- Muhsiniu bir büstünü. 

yordu: - Abidin Da ver, güzellik 1 

- Bakınız hatıram çok kuv- kıraliçelerinin saçlarından bi-
vetlidir, dedi. Bir şeyi aklima 

rer parça ... 
koydum miydi bir daha taş çatlasa _ Yusuf Osman B. kıyıl-
onu unutmam. 

Muhatabı bıyık altından güldü: mamış birkaç yaprak tütün. 
- fakat azizim bundan üç - Fikret Adil Pamasyenli 

ay evnl benden beş lira borç (Kiki) nin sulu boya bir res-
aldığını unutmuş g6rünüyorsun. mini... ilah. 

- O ayu. O parayı aklıma Ben böyle düşünüyorum , 
değil cebime koymuştum. fakat belki de hiç birşey al-

Bebeğin adı mağa lüzum görmezlerdi; "Biz 
- Yavrum, yeni doğan bebek gazeteciyiz; bizim bulunduğu-

kardeşinin adı ne. muz yere nazar uğramaz!,. diye. 
- Vallahi daha öğrenemedim. 1opln J,q,,u 

Sözlerinden birıey anlatılmıyor ki.. ..__..._ __ -... _______ _. 

- Ne yapıyor? 
- Akşam misafirleri gelecek, 
eğlenecekler. Onun için eski gra
mofon iğnelerini sivriltiyor• 

Tahsildar ve işçi 
Tabıildar -Aman azizim di

şim öyle fena afrıyor ki sorma! 
Arkadaşı - Peki ne diye sız· 

lanıyorsun da dişçiye gitmiyor
sun? 

- Dostum, daha dün hepsine 
vergi ihpariyesini götürdüm, na
sıl giderim? 

Beş tablo 
Muallim - Beynelmilel şahe

serlerden mürekkep büyük bir 
resim müzesi tutuşacak olursa 
ilk olarak kurtarılması lazım ge· 
len beı tablo hangileridir? 

Talebe - Kapıya en yakın du
ran beş tablo efendim. 

Kanaatkar! •• 
- işsiz kaldım, iş bulClmadım 

bana bir parça para lütfeder mi
siniz? 

- Al sana elli kuruş oğlum, 
yarın mağa:ıama uğra, sana iş 
bulayım. 
-Verdiğiniz para ile kanaat 

ederim efendim, yarın mağaza
nıza uğrayıp sizi rahatsız edecek 
kadar aç gözlü değilim. 

Musiki zevkı 
- Gariptir dört tane musiki· 

şınas çalğı çalan kızınız olduğu 

halde siz asla musikiden hoşlan
mıyorsunuz. 

- Sizin de dört tane musiki
şinaz, çalğı çalan kızınız olsaydı, 
siz de musikiden ho§lanmazdınız. 

- lki hafta geçti ... 

Mes'ut adam , 
- Kadın hususunda hiç taliim :ro1'' 
- Haline şükretsene ! 

Talaktan ucuz 
Şikagoda haydutların ne derecedt 

hüküm sürdükleri mah1m. ~ 
lşte bu şehirde bir aktris, bir afili\ 

tın yazıhanesine mxracaat ederek: ııı' 
- Kocamdan boşanmak istiyorıı 

dedi. 
Avukat, gözlüğünü düzelterek: ! 

- Hay hay efendim, diye ceyap ~t 
di. muayyen ücreti verdiğiniz takd'ri1' 
bir daya a~ar, bu mes'eleyi hallede 

Aktris sordu: 
- Muayyen ücret nedir? 
- lki yüz lira.. 

11
tJ 

Aktris bu cevap üzerine ayağa 1' 
b: ~ 

- Aklınıza şaşayım, dedi, ben 1' 
mi liraya kocamı ' 'urdururum! 

Boş kalan köpke ~· 
Evin hizmet~isi, her akşam Y8~ıı 

dan evvel, evin köpeğini bağla~ 
8 

bıı 
mükellefti. Bir akşam nasıl old.u)S 
her günkü vazifesini ihmal ettı. ~, ~ 

Ertesi sabah ev halkı uyandbir(D~ 
man serbest bulunan köpeği~ . diğit11 

şeyleri harap ettiğini, yeyip bı~ır d• ,t 
öğrendi. Hanım hizmetçiyi çagtr 
tekdir ederek sordu: . ., 

- Köpek neler yeyip bitirınıŞ·eı.fcfl 
- Kendisine ayırdığım yfyec 

başka her yenecek şeyi ... 
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talebesinin teşekkilril Yazan ve tophyan: Necmettin Sabri 

Benim programım= 
Güneş, hava, su ... 
Üsküdar erkek orta mektebi 

80n sınıf talebesinden 168 ihsan 
B. diyor ki: "Birkaç haftadanberi 
•t\>gili gençlik ıayıfasının güzel 
~llketlerine cevap veremediğim-

en cidden mUteessifim. Fakat 
he Çare! Bakalorea denilen bir 
~ tyula beliriyor. Şu ejderi bir 
tre evelallah haklasak Uıt ta

~llfı tamam. Her ne ise efendim, 
~e bugün derslerime çahıtıktan 

hra anketinize şu cevabı ver-
llıek fırsatını bulabildim. 
. Hakikaten bu hafta gençliği 
~Yadesile alakadar eden, soruluıta 
:abet çok güzel bir anket daha 
Çıyorsunuz: 
- Tatil yaklaşıyor, yazın tatil 

:ogramınm şimdiden hazırla
~lısınız. Bu programınız nedir? 
ışte bu ~alinize kısa bir ce-

GE ÇLiK 

• 

Tatilden hakkile istifade 
etmek için her eyden 
evel çizilmiş bir program 

lazımdır 
büyüklerimizin dediği gibi çok 
mutluyuz ki bu günlere de gelmi-
tiz; tabiattan bütün hakkiyle 
istifade ediyoruz. 

Bu arada dünya, soluk benizli, 
kansız, cılız insan istemiyor, gür
büz, tuttuğunu kıran mlitef ek kir 
genç istiyor. 

Ey memleket gençliği! Vata
nımızın her bir tarafı tabiatın 
bahşettiği bin bir güzelliklerle 
doludur, istifade edelim. 
Tatilimizi koşmakla, atlamakla, 
güneş banyosu yapmakla, suda 
yıkanmakla geçirmeliyiz kı ders 
senesi gelince muallimlerimiz 
karşılarında al, gürbüz bir genç
lik, görsün. 

Spor yapan bir vücut dersi 
çabuk kavrar. Bu bir disiplindir. 
Bundan harice çıkmıyalım. 
Aynı zamanda yalnız spor, 

yalnız ilim para etmez. 
Bünyemizde bu büyük iki, 

ANKETi 

Gençler, sıze soruyoruL 

Sene esnasında hiç hocalarınız değiş
ti mi ? Bu değişmelerden ne zararlar 

gördünüz, bize anlatınız ? 
"a . 
bn~n Gençlik tatilde tabiattan 
iat·r n hırsiyle, şevkiyle, neş'esile 
dt

1 
bde etmelidir, binaberin ben 

l'a u tatil her sene tatilinde 
ba~hğırn gibi, güneşten, bol 
llıtı~da~, sudan istifade edece
la11 d ÇunkU 9 ay derslerle yoru
llıil'e •ıtıağ muhakkakan dinlen
'sab· mecburdur, yoksa cümlei 
hiti 'Yeden beklediğimiz himmet 
~llrıl bulamaz. Güneş hava, su. 
t'ıtıı ilt benim yazlık tat;f prog
~lildlbdır. Zira gençlik gayesi 
ttıd et tabiatı bütün nefsine 
llıke rnektir. 

~~ t Yaz sabahlannda denizin 
'll~8 jtlı sulannda yıkanmak, 
~f tık ~~rda bol, bol ciğerlerimizi 
it >!e 

8~enle yıkamak ne bıkılmaz 
licı" rnenbaıdır. 

tİt~t1~ köylerde yaz tatilini ge-
t> 1\ ne .. ü dü 

~ llabah ?m r r. 
~~ll \l leyın horozlar öterken 
~İf, la~nıanınz, güneşin tuluu, 
~·~Ur ~fıf mis kokularla esen 
~t Ça ~rısana neler bahşetmez. 
~d"•ıt,glıya.nın altında sesziz, t, tl>e d dınJenmek bir sene 
~·tı lllek~rnağlarını sıralarda yo
) ıJ~~ tp efendilerine bahşe-
tttit. en bOyük bir muvaffakı
~ Qab 
b~ htt~~ b,:ızen bana anlatır da 
~~tı agzım açık kalır, ba-
~t? anlattığı nedir bilir mi

~ ~Sk· 
~ttk •den b 
~ ttı b abam mektebe gi-
~ '. Siz u kkadar serbest değil
~ 1111'tl ta Ço mutlusunuz der. 
·~ıı~ t:~~unda böyle üç aylık 
~·ij~dik lılı değil tatbikata bile 

1 
er b .. onlara ne hacet o 

1:) dil hak0 Yle müsamereler fi-
~a<>~it-utu ~.etire. 
tt Rı a ızde şimdi talebe 
tlll l'at ~~ ederdik ama ne 
~t~te0 b rnış. E!kiden ebcet 
Ş·ttıce d aşıınıit ş~erdi. 
~diki b~ek istediğım şu ki: 

12 gençler doğruıu 

ilim ve spor unsurunu ccm ede
lim. Göreceğiz ki bu vaziyet bi-
ze daha mühim, ehemmiyetli, 
büyük neticeler, muvaffakıyetler 
ihta edecektir. 

işte yaz geliyor, bir ay sonra 
mektepler tatil. 

Açılalım, kırlara yayılalım. 
Güneş, hava, su giren yere 
emin o!unuz ve hiç şüphe etme
yiniz ki kat'iyen dert girmez. 
Dert giren yere doktor girer 

derler, bizim doktorumuz, yani 
münevver gençliğin doktoru sı-

cak güneş, bol, temiz hava, ılık 
sudur; ona koşalım, can atalım. 
Netice, hülasa, sfüün kısası : 

- Tatil yaklaşıyor, ben prog
ramımı çızdım; benim programım: 
1 - güneş, il, - hava, III - su dur. 
Çünkü: 

Gençliğin gayesi tabiattan ta
tilde hakkıyle istifade etmektir. 
Vakıt gazetesine hiitmetlerimlc 
efendim .. ,,, 

Güzel eserler 
okumak 

Davut paşadan Hamza Söhrap 
B. diyorki: "Tatil yaklaşıyor. 
Sekiz aydanberi yorulan ve an
cak bununla iftihar ettiğimiz di-
mağımızın !stirahata ihtiyacı var. 
ihtiyaç deyince dört ayağı uza
tıp yatmak, yahut da dolaşmak 
zannetmeyiniz. Bu şimdiki genç
liğin arzusu değildir. 

Benim Yakıtın sorduğu sual 
şimdiki genç ne~il namına vere
ceğim cevap şudur. işte tatil 
ayları; haziran ayının altın şua
larla ılık ve cana can katan 
havası, sabah, güneş yatağımın 
üzerine düfmüş, adeta bana, 
kalk, bu güzel havadan istifade 
et diyor. Ben alelacele kalkıyor, 
gıyınıyor deniz sahiline iniyor. 
Uzaklara bakıyorum, deniz tc-

13 Nisan pazartesi günü Fizik 
muallimimiz Osman Tevfik Bey 
iie lstanbul Muallim mektebine 
Fizik dersi için tatbikata gittik. 
Görmüş olduğumuz teveccüh, 
hüsnü kabule cidden müteşekki
riz. Muhterem zevattan aldığımız 
malümatlardan cidden müstefit 
olduk kendilerine bir daha min
nettarlığımızı arzederiz. 

lstanbul gençler temaşa 
grubu Halk farkası 

himayesine giriyor 
Haber aldığımıza göre "lstan

bul Gençler T emafa Grubu,, 
bundan sonraki faaliyetine H. 
fırkası himayesinde devam ede
cektir. 

Bu grup şimdiye kadar bir 
Amerikan müessesesinde çalışı
yordu. Gençleri tebrik eder ve 
muvaffakıyet dileriz. 

lstanbul Gençler Temaşa 
Grubu mUsameresl 

geri braklldı 

16 Nisan Perşembe akşamı 
(lstanbul Gençler Temaşa grubu) 
nun bir müsameresi vardı. Bu mil· 
samere 19 Nisan Pazar akşamına 
bırakılmıştır. Müsamere tam saat 
9 da ba,lıyacaktır. Şu eserler 
oynanacaktır. 

" Reşat Nuri ,, B. in (Bir 
Köy Hocası) operet (2) perde 
Mahmut Yesari B. in Bir Azizlil< 
bir perde "Karagözün Bahçe 
Sefası ,,. 

lstanbul Gençler birlll§lnde 
çayh dans 

Istanbul Gençler Birli~i, 20 
Nisan Cuma günü saat ] 8 den 
21 e kadar çaylı bir dans vere
cektir. 2 caz temin edilmiştir. 
l:;tanbul erkek lisesindeki 

sınlf futbol maçları 
Pazartesi günü Darülfünun 

meydanında 7-1 ile 10-1 ara
sında bir futbol maçı yapıldı 
neticede 10-1, 7-2 galip geldi. 
En iyi oynıyan sporcular, Hakkı, 
Nuri B. ler ve her iki tarafın 
kalecileri idi. 

Üsküdar orta mektebinde 
sınıf maçları 

Sınıf maçları devam etmekte
dir. Geçen pazartesi günü son 
sınıf 1-1, 1·2, 2-1 muhteliti ile 
yaptığı maçta 4-0 galip gelmiş
tir. 

ÜskUdar orta mektebinde 
şampiyonluk 

Sınıflar arasında yapılan maç
lar neticesinde mektep şampi
yoniuğunu 2-2 kazanmıştır. 

VAKiT 
Gençlik sayıfası 

.. 

Müsabaka kuponu 

19 Nisan 1931 

ısım: --------

Adres: --------

Bilmece halli:------

miz hava, güneş, elindede Şüküfe 
Nihal H. ın bir eseri. işte benim 
tatil programım , yalnız bir ar
zum da, uzaklara dolan gözleri
min Erenköyüne dalmasıdır.,, 
l Anketimizin de~amı gelecek sayımızda ] 

Hadi B. ve arkadaştan !ıbnede 

Genç amatör Hadi B 
Cuma günü Türk Gençler Bir

liğinin verdiği müsamereyi sey
retmek hem de amatörlerle gö
rüşmek için gittim. Bir rejisörle 
karıılaşhm: 

- Makiyaj yapıyorlar bilmem 
ki nasıl olur diye söze baıladı , 
ve hemen ilive etti: 

- Maamafih buyurun. 
Makiyaj odasına çıktık yirmi 

kadar genç amatör makiyajla 
meşguldü. 

Solda kenarda esmer uzun boy
lu bir gence doğru ilerledik ve 
r~jisör takdim etti: 

- Hadi B., genç san'atkar 
havlusuna elini silerek büyük bir 
nezaketle elimi sıktı. Ve otur
mamı rica etti. Benden evvel 
söze o başladı: 
-Bır Türk gazetesinin amatör

lerle meşgul olduğunu gördü
ğümden çok memnunum bu teş
cie büyük bir amil olur fıkrin 
deyim dedi ve eline bir pat ala
rak makiyajına devama baş ladı 
biraz sonra sahneye çıkacak bu 
gence suallerimi sor~ağa başla
dım. «Bu cevapları verdı ) ,. 

1 - 12 sene d iyebilirim fakat 
esas olarak sekiz senedir 
sahnedeyim. 

'l. - Sahneye çıkma~ ta bugün 
hiç bir maksat ve gayem yoktur. 
itiyat haline gelmiş anlıyamadı
ğım bir 2evki tatmin ediyorum. 

Eser beğenmek hususunda hiç 
bir k"rarım yoktur. Buglin be
ğendiğim bir eseri nedense yarın, 
bir zaman sonra beğenemiyorum. 
Buna rağunen bende tesirini a:ı 
çok kaybetmiyen bir iki f'Ser 
söyliyebilirim. 

- Resmi ahnelerde ve ku
lUplerde çalııtınız mı? 

- Türkocağında, T opkapı 
gençler mahfelinde, Cilmhuriyet 
gençler mahfelinde, Türk genç
ler birliğinde. 

- Darülbedayi artistlerinden 
kimleri takdir eder ve seversi
niz? 

- Birçoğunu beğeniyorum. 
Bilhassa, 1. GaJlp B. i. 

- Sporla aranız nasıldır'? 
- Sabahlan yarım saat kadar 

iıveç harek!tını yaparım Müsait 
zamanlarımda voleybol oynarım. 

1 Avrupa artistlerinden en 
çok, Mari Bel, Emil Yanks, Lon
şaneyi seYerim. 

Biz böyle konuşurken artistleri 
davet zili çaldı. Amatörler ah
neye çıktılar. 

Ben de salona girdim, salonda 
;ok kalabalık •ardı. Yerime 
zorla oturdum. Biraz sonra (Kı· 
zıl kuvntler) piyese temsile ba§· 
landı. 

Temiz plirliasüz lisan ile sahne• 
ye hakim olan Hadi Beyin ya· 
~attığı piyesi zevkle seyrettim 

Necmeddin H1JJ1ri 
Gelecek hafta: 
Istanbul Cençler Temaıa 

grubundan Avni B. 

Yeni Bilmecemiz 1 , __ _ 

Resimde ~ordugüniız beş murabbııı 
ıefril. olundukları parçalar:ı a\•ırdıktan 
sonra müteferrik parçalarla bir ·tek mu· 
rnbba ) apını1.. Parç:ıların kAff esi bilyük 
rnurabbaın yııpılmacında kullanıl ması 
şnrttır. 

13ılmeceyi halledenler vücude getlr
dıkleri murııbhaı paı çılan nasıl birlertir
dikl crini göstrrcrck bir kağıda çizecek 
'e bilmece koponunu hal varak~ına le( 
edecckl erdır. Adresler kuponlara yazılmı ş 
olını lı dır. Bilmeceyi halledenler aruında 
yüz ki şlyc mu hte!ir hedi\"eler 'erileccktlr. 

5 Nisan 931 tarihli 
bilmecemiz 

Bilmecemizin sureti h)llli şu 
(Lütfen &arJıfau: revirini%), 
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B.~:, İ . K -; A Y E 
··-· ...... Jııl' ''. • 

Frinenin hareketi 

Şarklı Aşkı 
.!/ar is dii l\obradrm 

fa. 

Ma~adan masaya . erpnntinler uçu· karlın. J.'nnı ine ~okuldu ''c kuk hir 
yordu. Garsonlar. hoş kadehlerı dol- sc le: 
flnruyorlar. OO!;alan şişeleri inzcliyor-1 - fadam. dedi, bebeğinizi ... Fran
l~rd~. Bu7: J\o.'aları.ııda dönm f':lmpan-lsiu :&.."'adına haktı. Baş açık, darma dağ: 
ya ışı~elerı, bır g:ırıp mırıltı çıkarıyor-lnık adı, efil lıir zanıllı idi. 
du. j - E~ .. bebeğim .. ne olacak! 

"Dhon Pomme., ba1·ında her1ke cğ- 1 - Madam si:ı.de c\ dl' elbette daha 
ı_eniyordu. EğJ~niyor .. m_ır~ı? Yani. can 1 Lıaşkaları rn/dır, lıu elinizdl•kini krzı
sıktntısı def ıçın guriıltıı Ftpıyoıdu ma götiinnek iizere bana Yermez mi!'ii-
herkcs. ni?.? 

Fransiıı. tu:ılette at·kada:ı.ı Ueymon- - Hiı· kızınız mı utr? 
da rasgeldi. o?1du: - EHL. bron itten ) atı) or .. 'Bi rr11; 

- Yalnız mıstn cidm? iyileşti amma ... ona hir hcdi)c göliiı·· 
- Ha;ı. ır, lbır şaı·klı_ • en? mek ne ~~dar isterdim. 
- Ben mi? Hambuv. •lu bir Alman.. - iKac vasrnda '\aı·:' 

pek S!nir bir ~~ :amma ~eı biJ eli 'e 110- - Be ;ı.=uşında_ rica ederim madam 
mantik.. •• beni reddetmeyiniz l 

- Tat~m açı~ ~lsun ! :siyahh kadının ıricası o kadar aeıJ,. 
- Senın de cıcım ! h idi ki. l•'ransin, miitee ir bir han•-
Fransin, .. Chon Pomme,. hannın mü ketle bebeğini u1.ııttı. 

davimlerindendi. Otuz raşrnda idi. H~ -·Atınız madam! · 
Balzakrn tarif ettiği :gibi açları :u~!\a· - Oh. madam .. teşekkür ederim'. 
;ra taranmıstı. Temiz ka!pli bir kızca- Didfnin ize bizzat teı.ekkür etmesini 
gt~dı. Sef-ahat. onun t .. ıbıı olan fi..""Rt ne :ı...,ldar i tc.rdim. ~izin gibi güzel bir 
hislerini öldürmcmh.ti. madam görmekle ne kadar e\ inirdi.. 

Gitti, şuidı rnüşteri~inin )anına o- - 6 erede oturuyorsunuz'! 
turdu. Şandı siyah ve gür saçlı. lıi ~ a - iRiot nkoğında .. 6 ıncı katta hir 
ıtılr bir adarndı •• F~nsin: ., odada. Dulum .. dikiş dikmekle geçini-

- Nasıl, dedı, egleni~ or musun. ) orum. Başka gelirim yok .. 
- Evet canım, nmm:ı, g\iniltü faz- - Ourunuz .. Verin bann bebeği .. biz 

la defil mi? Gitsek mi. ne dersin? zat ben götürüp vereceğim. Ilir dakika 
- Ha}· ha~. asıl l-rtersen. he.sabi durunuz. 

gör de... Fransin şarklıya döndii Ye: 
Ka1kblar. dansedenlerin ara mdan - fliot okağına kadar, madamın e-

kendilerine bir J"'Ol açaı·nk okağa çıktr ,·ine gideceğiz, dedi. 
lar. Şarkh, bir otomobil çağırırken bir Şnklt 'tereddüt ~diyordu. Fransiu: 
idi~--················.-······ .. ·· .. ········-····..... - ~en dedif'imi yap, öte ine karı -

Fabrikada 15 erkek 5 kadın maRindiler. kötü ibir evin önünde ineli· 
ve 80 çocuk çalışmaktadır. fer, karanlık bir meı·dh~en rnkir dikisl:i 

Halledenler arasında çekilen kadının odasına cıkttlar. 7An allnnn oda 
kur'a netiçesi şudur: smdan ne ikadaı; sefalet içinde olduğu 

Abone kazynanlar: anlaşıh)ordu. 
ı - Konya askeri lıse~ındeıı <i8i'Cı Siyahlı kadın demir bir ku:rola için 

Kıu'r bey. '2 - llerekc ilk mektep tnle- de yatan ktzına iğildi Ye uyandn·dı: 
besinden nadct G:ılip fi, 3 lctan· - Didi! .. Didi .. Bak annen sana bir 
hu! erkek li'iesinden 81.1 ı'\sım Cclıll be\. sürprizle geldi bak .. 

D · Kızcağız gözlerini uğu turarak kalk 4 - ikilide Ali ll:l\dar be\ ticarcttıa-
1 nf'sindc 1. 'favfur he\, 5 · :'\dapnzarı tı. rl..a~~f ~ijzün\i iyah saç an çer~evc· 

Çank ok:ık No. 42 Rıcai bey. !emişti. • 
Birer kitap kazananlar: - Ne var anne? 

1 - Çorluda mıklnıst .\1uhsın be,·. - Dak, )a,"l'Um .. annen . ana ne gc-
~ - A<nk:ıra orta mc1.:tepteıı '25S Adnan tirdi- uslu oturduğun \'e i!Rt.larını iC'ti
be\·, 3 - 1 'ardarp1tş11 aı;kcrl h:ıstnncsinde ğin için" 
Jlusevin HLi"niı he\, 4 _ Adann li esı Fl'ansin de il-.'1ll'~o1a \iıerine iğilmi-:
"Jnıf 9 Jıın 235 ~ııit Özcan im. 5 _ ti. Hayran hayran kendine bakan ~o-
l d · cu~.· for ıır Gazi mektcWnden Cemıl bev "' .. 
(Adresi noksandır), 6 l\a\ serı li esı - Annenin ~öyledikleı·ini du) dun 
qnır 2 den 18~ ~lehmet he\, 7 _ An· mu. dedi, bak, ben u lu çocukla11 e\· 
kını orta mektepten 68 ·cemal be\', diğinı için sana ne getirdim .. Güzel mı:· 
8 - ıl\ütııhya ortıı mektepten ı :3 ı l laİıl Didi, cicili bicili bebeği kucaklamı .
lıe\·, g - 1,.45 lise~inderı ı~g :'\adır tt. llanet, kücük kızın ,gözlerini hüyUI 
bev, ıu - Birinci muhabere alıl\ındıı lliyor ·zaman zaman annesine n• 1'~r:w· 
ubit \el.."tli Halit be), ı ı -- lzmit orta :-ine bal,ıyordu. 
mektepten 282 IJaldıın e\kct 11 .• 12 - - ahi 'mi, anne, benim mi:' 
KO'Tlvıt mu u:Ht oruı met.:ıeptu 2o3 - E,·et. ~enin Didi. madama teşek· 
Muzaffer bey. 13 - Çanakkale ona küı· et. 
tnelıtapten 262 ı~mail be,). 14 - Ka\· Çocuk, bebeği )ıtlağma bıraktı, kol
.eri Jlse~i :sınıf 2 R şube•inden ,j() lhra· hmnı Fmn inin boynuna doladı. fo'ran 
him l lakkı her. ı 5 \'da orta mektep· in de onu gö~üne hasmı tı. 
ten 338 Mustafa hey, 16 - :en Jlorj Birdenbire. Fran~in kalktı. sarhlı 
lisesinden Ruhi bey, ı 7 - Kadıkö · yel- dostunu bir köşeye ~ekti n: 
detlrmeni Nzunhafız sokak No. 204 - Canım, dedi. dinle, en bu akşam 
Fıkret Salih bey, 18 - Kıbata~ lisesinden hana ne vere<'eksin? 
~36 _Recai Şevket hey. 19 - Halıeıoğlu - Şey ... konuşuruz cnnım, ~imdi sı 
Jıscs.ınden 1621 Salahaddin b~y. 20 - rasr mı? · 
Gazı O·manpa.şadan 425 'fc, fik be\-, - Hayır, hayır... imdi SÖJ le! 
21 - Gazi Osmanpaşade.n 347 Suphi - :JOO frank. 
bey, 22 - J<:yüp ort:ı mektepten 224 - Peld, hemen Yer! 
Nihat bey, - :Ne ya pacak!-irn ·~ 
Blre,..şı,e kolonya kazana~lar: - Ver. ü~t tarafına karışma! 

J ! linci ilk melacpten ı ıa5anTah~ın Fransin be~ yiiz frangı alrlı ve ka-
bey, 2 - Anadolu Otta mektepten Ca· dına döndii: 
hidc 11., :ı - 11. O .. \1. den ~c' ide - .Alınız. madam ... bu ak~am çocuk 
Hasan H., 4 - Beyohlu bc,inci 1. ı\I. kin bir bebek 'e annesi icin de bu .. 
den Nebahet 11 .• 5--nu~cyin TalAt bev ~ - Oh, madam .. i"temem .• hayn· .. ha 
6 - Sen lozeften Taceltın B. · ~ ır. 

Birer kUçük kolonya - llaJ di .. ~abuk, alınız .. J{üçük İJ i· 
kazananlar: lc.;inceye kadar lazım olur .. 

ı - Unkapanında S. M. bey. ~ - - .Madam. ize na ıl teşekkür ede-
Yfik!;ek ticaret mektebinden Ali Ekrem ce.ğimi bilmiyorum. 
bcy,3- lstıınbul derterdarlığımla Fe\zlye - Hacet yok. 1n an nrasıra biraz iJ i 
H.. 4 - 3 üncü ilk mektepıen ;\1ehmer lik yapmaz. a. kendinden nefret l'de
bey, ,::; - Kır. om mektepten f<:nı'c ccgi gelir .. Gereniz hn:rrolsun küçük ili 
Etem H., 6 - Sıhhu 'urdund:ı :'\e\ zat di, bebeğini rüyanda görürsün inş:ıl-
Hanım. lah .. Allaha ısmarladık .. 

Birer podra kazananlar: • • * 
1 - ~1unllım mektebinden ~ermin f'ransin ile şarklı dostu tekrar oto-

H. • 2 - Kızıltopraktn Leyla Sait H. • mobile bindiler. ~arklı sordu: 
.3 - Anııdoluhissrında N:ııidc l 1., 4 - _ Xe iyi kalbin var. dedi, İYİ anıma 
Fatih Oibek mahallesinde Melahat Hti~nu • 
H l.ıiraz fai':la yaptm. 

. , 5 - • enisefaindc ~ehil" Nazım · 
H., G - Ticaret mektebinden Muh~inc rran ın mUtemadiycn pencereden ba 

ı,ı~ ordu. nu söz liı.erine ) a~lı gözlerini 
Hanim. sarklıva l'C\'İrdi: 

Çay kazanlar: • - İleı{im de l.ıir <:ocuğunı ,ıtr. dedi, 
I - ... ult:ınahmette Se,·im 11.. 2 - hem hu yaşta.. ayfi) eye, köylülerin 

Ke~ımpaşa ı.'\o. 31 Şe\ ket bey, 3 - vnnına baksınlar di-re nrdim. 
Cağıloğlu Furun sokak l\o. 2 1 lü e)in • ~addı, Fı-an<:inin° hnsını ellerine al
Remzi b"Y• 4 - Dik1ş yurdundan ~ahide dı. Nnfiz gözlerini göı.leı'ine. dikti. SRn 
H., 5 - lstanbul kız lisesinden Nimet ki ı-uhunu okumak i~ti) ordu. 
H., 6 - C. O. M. den 1 lalök be\", 7 - rnrdenhiı·e onu alnından öptü 'e: 
18 inci 1. M. den 1\1. 1' ı\ni lıe\, 8 - _ Cnnım. eledi, seni eYine kadar '?Ö· 
Celcnhe'i onn mektepten :\1. CeİAl hey, tüı·eceğlm. Yarrn sabah gelip eni ala-
9 - Üsküdar orta mektepcen :'\edim cağım n otomobille köye. t:ocugunun 
bey, 10 - Tıcaret mektebinden Atil:\ yanına gideriz. 
Nuri bey, l 1 - Erkek lmauan 22') Ona bit bebek hediye edeceğime, an 
lsmail hey, 12, - Beşiktaş ·akaretlerde n~inl hediye etmek i tiyorum. Yani. 
Rifıt bev, 13 - Beykozda M. Nihal ll . onu. kendi e' inde namuslu bir surette 
14 - Kadıköy l\lodada Kemal bey, hüyiitebilm('k ve. aitine nail olacak o-
Hi - H. 4 dı:n 27 Scdı bey. lan anneaini... 

Avrupada siyası vaziyet radi
kal bir surette değişmektedir . 
Umumi harp mütarekesindenberi 
bugünkü kadar mühim ve ciddi 
bir vaıiyet hasıl olmamıştı. Bu 
mühim vaziyeti pek büyük me
seleler vücuda getirmiş bulunu
yor. Bunlar teslihatı tahdit, ce
miyeti akvam, ve Almanyamn 
Avrupadaki müstakbel mevkii· 
dir. 

Bu me!elelerin doğurduğu bir 
takım ihtilaflar vardır. T eslihatı 
tahdit konferansının ne zaman 
toplanacağına dair Fransa He 
Almanya arasındaki ihtilaf, De
niz istilafmm bazı noktaları üze
rinde Fransa ile İtalya arasmda-
ki gerginlik Almanya ile Avus
turya gümrük ittıhadı meselesi
nin münasebetsiz bir vakitte or
taya atılmış sayılmasından bir
denbire foran eden asabiyet 
bunlardandır. 

Geçenlerde Fransa cümhur 
reisi Dumerg Tunusa giderken 
Fransanın siyasetini izah etmiş 
ve 11Beynelmilel büyük bir kuv
vetin fikdanma mebni Fransa 
maddi kuvvetini, kendi yurdu 
ile denizler ierisindeki müstem
lekelerinin masuniyetini muhafa-
zaya kafi gelecek dereceden in
dirmeğe razi olamaz. n 

Bu sözlt-r, Fransanın Avrupa
da müsallah bir faikiyeti idame
ye ısrar edeceği sarih bir suret
te anlaşılıyor. Fransanın terki 
teslihat meselesinde prensipi 
bundan ibarettir. 

ingilterenin bu siyasete karşı 
vaziyetleri, tam manasile iki yüz
lüdür. İngiltere bir taraftan Al
manyaya karşı dostluk göster
mekle beraber Fransa ilede ayni 
şekilde ve ayni derecede dost 
olduğunu da söylemektedir. Bu· 
nun manası, ingilterenin Fransa 
ile Almanya arasında müsavat 
hasıl olmasıdır. İngiltere ancak 
iki silühsız dostun çok iyi anla
şacakları kanaatini serdediyor 
ve Fransanın Almanya ile her 
z.aman harbe girecek ıihniyetle 
hareket etmesini hoş görmiyor. 

Bundan dolayıdır ki önümü~de 
aylar hu mühim mesele üzerinde 
gayet mühim bir ıiyasi faaliyete 
şahit olacaktır. Bu faaliyetlerin 
biri, Almanya başvekilinin ve 
hariciye nazırının Londra zıya
retleridir. 

Bir aralık F ransıılar bu ziya
retin gelecek Akvam cemiyeti 
içtimaından ve cemiyette Alman-
ya-Avusturya gümrük ittihadı 
meselesinin mevzuubahsedilme
sinden evel vukuundan kuşku
lanmıslar, fakat İngilizler bu zi
yaretin 5 haziranda vukubulaca
ğmı söyledikten sonra 'Fransızlar 
müsterih olmuşlar ve İngilizler 
Fransanın gösterdiği asabiyet 
ve endişeyi onların İngiliz siya
setini iyice anlamadıklarana at
fetmişlerdi. 

110bsener,. gazetesinin diplo
mat muhabiri bu meseleyi nıev

zuubahsederken şu sözleri söy
lüyor: 

"inğiltere siyaseti, çok basit 
olmakla beraber, Avrupada la-
yikile anlaşılamıyor. İngiltere si· 
yasetinin hedefi Fransa ve Al
manyanın infirada uğramasına 
mani olmak, Lokarno muahede
lerinin nazari esası olan Avrupa 
müsavatini temin etmek, Kcllog 
misakını imzalıyanların haiz ol
dukları masuniyeti tetmil eyle· 
mek, ve bu suretle gelecek tah
didi teslihat konferansının mu
vaffakıyetine çalışmaktır.,, 

İngiliz diplomatının bu sözleri 
tetkik olur.ıduğu takdirde hakiki 
vaziyete nüfuz etmek çok kolay
lanır. 

İngiltere Avrupa tcslihatini 
tenkisa çalıştığı halde Fransa 
faikıyetini muhafazaya hahef· 
kerdir. 

Grafoloji mütehassıaımız ceva pveriyor 

304 - Az asabiıif'iz. intiza
ma ehemmiyet vermediğiniz gibi 
dikkatinizde az. Kendinize em
niyetiniz fazla. Hadiseleri olurun
dan az kıymetle muhakeme eder
ıımz. 

Etrafınıza ebemmiyet vermez
siniz. Nikbinsini1. Çalışmaktan 
ancak ağır ye oturucu iş olmak 
şartile hoşlanırsınız. Ameli taraf
larınız aşağı yukarı kuvvetlidir. 

305 - Siz çok hassassınız. 

nefs feragatiniz az ve biraz faz• 
laca menfaatinize dütkünsünÜZ• 
Mahaza bence bunlar kusur de• 
ğildir. Zaif taralarmızı ele vereıı 
çok açık adamsınız. • 

313 - Çalışkan, dürüst, ken'" 
dine emin, çok nikbin, emellere 
bağlı, hassasiyeti kendine kafi! 
dikl<atli, muntazam birisiniz, iy• 
adamsınız ve muvaffak olma~ 
için çok iyi ve kuvvetli tarafla• 
rınız var. 

Tecrübenize devam ediniı. 
Bugünkü işiniz, muvaffak olabil• 
menin sırrı hakkında size hoca• 
lık eder. 

Yeni neşriyat J 

Bu sizi hayalperest yapmıştır. 

Bana göründüğünüze nazaran 
biraz tenbelsiniz. Her şeyi oldu
ğu gibi kabul etmenize rağmen 
hadiseler sinirleriniz üzerinde 
mühim tesirler yapar. Ne nikbin 
ne bedbinsiniz; fakat kendinizle iki kitap 
bacbaca kaldıg"' ınız zaman ekseriya E · 1\1 hl" J't De • ... ... .serı. u ıs <.ı em :> 
bedbinsioiz. heynelmilel panayırında. yaptığı ~ 

Hayatınızda muvaffak olmanın tetkikten sonra al~~nC<'l bir tez .h. 
• . 1 tle yazmıştı. E~er ıkı kısımdan mUr 

sırrı, herşeyden eve) (gayrı kabıl) lkeptir. Hidnci kı mında panayır ve· 
kelimenin yokluğunu kabul etmek gi mefhumu. mahiyeti, pazar, ve P11~ 

• . • ı) ır ve ergi arasındaki farkı izah ti 
ve çalışmak ıçın bır program yap- mektcdir. nu kı ım eserin nazari b1f 

maktır. Hayatınızı intizama koy- m te kil etmektedir. . "" 
duktan sonra muvaffak olmak lkin~i kı,.ım ~amı.yır v~ serg~ bili' 

·~· sunun ıdarc 'e ışletılme ıne daır ?. 
fırsatlarmın ayaklarınıza geldıgı- ı.ısımdır. Bu kısmı tamamile teknıl\ 
ni göreceksiniz. lerrlen hahsctnıe.ktediı~ 

306 - Siz çalı~kan, az hassas Eserin biı inl'i kısmı on bir tane ; 
daha fazJa ciddi, kendine emin, Mm nna m~~a7.~aı! i ·tifn,de Sl!~etil:d 
az mütevazı dikkatli intizamdan cudc getırılmış_tır. ..Na7:_n~ı~el~ • 

' ' bahseden 28 ahıfe mutekasıf l)ır 
hoşlanan, dürüst, ameli tarafları- rette paıı:ı) ır , e erginin. rekab<'t•; 
na fikirle telife muvaffak birisi- rüm 'e c ya tedarikinde, arw tale 
. ti .. lf d ms mer'tt.ezl(' tiı'ilme inde i. tih alin .~ııı 

nız. umu.~ı~e e ıyı. ır a a ı- dald te. irleı;nden lmhsedilmck,t 
nız. Muhıtınıze emnıyetbahşsınız. nilhassa de,· Jetin pann) ırla nllfl\ 

307 - Dikkatli, çBlışkan, iş ecnebi panayır ,.e sergilere istirll1', 
damı kabiliyetlerine sahip dik- selesi cl~ı·in derin tetkik ~~ilJ11 

a 'feknık kı:sım daha cok rnutch. 
katli, fikri sabitleri olmıyan, lan alal,a<lar etmekle bernbeı· biıı 
kendine de muhitine de emin, <;İn üzerinde ('il az i len mi .. bir 

· • ·· ·· · · · il · olan ergi ve pnnnyırlnl' hakkındll nıkbın, goruşlerı ıyı, eme erı az, miicmel. hem de faydalı, ,·azıh ,e 
mütevazı, intizamdan, süsten, totlu rnalltmatı ihtiva etmektc<lil"· 
büro işlerinden hoşlanan biraz ~'ürkiye,!lin i.~tısndi ihyası .~: 

• •• • ' • • lıahıs oHtugu gunlerde, bu teı tı , 
dedıkoducu, tecrubelerı az bırı· okunur okunmaz derhal anlnşıtall 
siniz Fazla okuyarak, muvaffak totlu eser herkes için fnydaJıdıı~ 
· . ı k d k · d Bu eserde en çok dikKate ıarı 
ınsan arı opya e ere sız e taraf, hastan nihayetine kadar 1? 
muvaffak olabilirsinir. Kusurları- nalize edilmiş olmasıdır. Bnnu dil 
nız çok küçük ve ad Hsanı, n \"\lZuh namıM bir kaill 

ye kn)' detmek limmdır. 
308 - Dikkatiniz az. Bir şey · · 

olsun da ne olursa olsun tarafı- Sudi ı,ütiipane!';i hu eseri tn01
111 mncla nc~retti. Türkiyenin ta~ 

J,!arplıla~m:ıf.01 cereranı~dnn lı~f!ıt nız çok zaif. Pek intizamı da sev· 
mezsiniz. Sizi biraz laiibali tah· 
min ediyorum. Nikbinsiniz. Ha
diseleri daima kıymetinden eksik 
görürsilnüz fakat ekseriya sinir
lerinizin değil iradeni7.in tesiri 
altındasınız. Bu sizin için iyi bir 
taraftır. inkişaf etlirmeğe çahşın! 

309 - Sınirlisiniz. Hususi ha
yatınızda olduğu gibi iş hnyatı

nızda da hırÇınsınız. Ne nikbin 
ne bedbinsiniz. Dikkatli olduğu
nuz muhakkak. etrafınıza pek 
emniyet bahş görünüyorsunuz. 
Kendinize emniyetiniz az. 

310 - Korkak gibisiniz. Mü· 
vesvis, vehham, her şeyden alın
gan, hayalperest, çok sinirli, 
her şeyi mütecnni yapmak arzu• 
sonda İken işi mütereddit bir 
safhaya nöken, daha faz:a bed .. 
bin, kendine rmin olmıyan biri
siniz. Halbuki kabiliyet ve isti
tidatlarınız fena değil tecrübele-
riniz az. 

Okuyunuz ve öyle her şeye 
aldırmayınız. Hayatta muvaffak 

olmanm yegane ııırrı atak olmak
tır. Fakat şuuriu ha! 

311 - Sakin değilsiniz. Umu
miyetle halük birisiniı çulışkan
Jığımza birşey dıycmeın fakat 

ği bu gUnlt>rdc en 7.ıJ<ıde hı d• 
lfmm olan şey garbin hayatı'!\ d 
nüm noktası olan (IWne an.) 
dir. . . ,:ı 

Röne an <levıinı tıır.ıh .,ıs 
n halinde görmek deği!dır. O ır6 
ha rforin bir ruh ceı>hesındc~ d 
l:tzımdır. Rönesans dUmcnı ··1\4 
tirdi. Derelıeylikteıi merkezi ht!~tJ· 

heri, :mutlak ·altnnatlnrı hıılk ·iİ• ~ 
<·ük beldelerde to\)lanrın :~ıııı~,r~ l 

l sat httrek~tler.ini da.ha b:iy~ı~i 3ttı· ~ 
re ~cvkcttı. llımde ıskol.tstıgd~rıdtli~ 

!nttc Roma ,.e Yunan asıma . tt f. 
tün hunla tın hcrbiı 1 ayrı:. a~i~ tııJif. 
edilecek hir nıeuudur. _!l.;ıt~·r ıtt'~ti' 
~elch?r haki ııırln nıüccrret ~ , 11 :ı' , 
le olmal, iizre bircok c<:erl•'; .. ;,e..:ı 1111 
tır. Fal.at kont (;obino!1un 1 :., ı''~• 
da hi)) le mii<"cn·ct filnrter~6ror00,i 
ha~aı hnlindc röne ·:~ns ~norı"~ı
lfont Göhlno hu c~crındc ııt rtl ~ 
kahraman la rını a 1 mı,; on1uı rırı ' 

, , • Si ol3 na gı rmıs, .sızc Hoııc nn .
11

11 
dan anlatıyor. tıı~'( ı ... .. re ııı 1,. 

Bu c er lıiı· hakınıa ~tt :ırcl t~r-r 
Fah.at kunı 'ak'a1ardıın ı hil' r P' ı 
ı ih dt-ğil. mUşahhn 1tt~n1;; ::;cı' ~··~ 
H.onesansta biz S:n·nn:ıro 

1 
'cott· JJ" # 

.iiYa. ikinci J iil, Onnncll ,,~1 ııı·1, tııı" 
Anj, l\lnk~ avt'lle knr<;ıln; ooıt01;ıı ~J' 
thr cok tipi cemeden ı,on • ,.ot11 11ı-.., ' · · d tıı 1 ihl 1 ( I ". eı:eıı hır taraftan n c;r.ı'"ı;-ıtı 4r 
iııi \('febiliı·. 'f'akat h~ı ;ııdı?'. t11i' ~ 

fa tMihi ı cımanlaı da ) ~ı t cdıl ıl" 
ecccl ,·ak'nlar tipler 1 ~~ rııt'ıı 11 

ğildir. 'farJh kahran1nn '
1 ıtıı'' 

•lnıı konu"turulmu'jtur. ,.·jıcl• ,. 
Giizel )azılnn ese" Jr.tll5ttlrJI 

lisa;ıla tüıkı;emi1.L! mnlo 1ı:1J' 



No. 8 
V AKIT) ın Çocuk Sayıfası.eNısan931 

••• .-.. ın111:ııı ............................................................................................................................................................................. .. 

Mari ttyında topladıgınız iktısat kuponlarını 27 Nisana kadar Müsabaka memur•ueunft 
t~slim ederek birer numara alınız, iktısat kur'asınn i,tirok ediniz 

..___============;;;;::;-~~-;-;:-;::----:-;---:--:---;~~~---;~-;---::-;--~-:----;---;;=============================-======i 
[ Konuıma Köıe•i 1 Vilayetlerimizde çocukluk alemi Uğuz.un Defte-inden : 2 

-6- ~ 
t 'tabiat sana bütün güzellikleri • f 

Güzel annem .. Sert bakışlı ba· 
bam.. Sizi sevmek benim için 
ne tatlı bir vazifedir .. 

rek lakayitçesine hareket ettik· 
leri oluyor. Böyle ana ve baba
ların çocukları bile her halde 
ömürlerinin ilk kısmmda kendi· 
lerine desteklik vazifesini görmüş 
olan ebeveyinlerine karşı hürmet 
beslemek mecburiyetindedirle:-. 

•tıniş oğlum ... fiakı~ın. duruşun en 
taıtıır kimselerin elemini hafifletir. Se 
b' 
ıı' .~''mek kahil değil .. Sen bir mf>c· 
~~·" Şenliği. şerefi , memleketin atide
~' ijınidi; emsalinin medarı iftiharı, 
"anın, bahanın göz bebeğisin .. 
~ ·ı BöyJe olduğu halde niçin (söz) de
/.~ Şe);n kıymetini bilmezsin? Seni 
·~er mahliıklardan tefrik eden.. şey 

1 
• ~•dit" o·· .. k • d k b' 

Dünyanın ışığına kartı ilk göı 
açtığım zaman annemin müşfik 

gözleri, beyaz ve saf göğsü ile 

karıılaştım. Aylarca dermansız 
küçük vücudüm onun sağlam 

kolları arasında en münis okşa
yıflarla, en tatlı nevazişlerle din· 
lendi. ilk adım

0

Jarımı attığım, 
ilk sözlerimi kekelediğim zaman 
beni teşci eden, insanlar halka
sına girmek için olan ilk gayret
lerime yardım eden hep annem 

Ana ve baba sevgisi insaniye· 
tin ilk cemiyetlerine temel 
olmuştur. Pederşahi hayatta ye· 
gane rabıta bu idi. Devirlerirı 
teakubu ile değişmiyen bir his 
varsa o da bu sevgidir. 

ı · uşunere-, agzın an çı ·anı ı-

•tek öz söylemekliğin değil mi? Eğer 
~· ağzından çıkan özün kıymetini 
Ilı !bez, Yerdiğin bir ~özü her eye rağ 
,,•u. ifa azmini göstermez en tabiatın Ana ve J>aba lakayt olabilir. 

Fakat hain olamaz. Evlltlanna l .. lla verdiği en bü' ük lütfe karcı nan 
Gr]" • :; 

Uk etmiş sayılmaz mısın? Baharın vOrudile beraber küçllklerimizin açık havada tatbi1'at 
\ı llak sana ısöyliyeyim.. Şüphesizdir suretile ders görmeleri ve bu suretle bir taraftan malumatlarınl 

oldu. Ben ağladıkça üzülen, yü
zümün güldüiü 7.aman bütün 
evzade ferahnu gösteren o kıy
metli sebebi hayatımdı. 

karşı bet muamele eden, onları 
mahve kadar giden ana babalaı 
bile bunu bilerek yapmazlar. \ıı~I\ bir kedi gibi miyavlamağa, bir çoğaltırken diğer taraftan saf ve temiz bir muhit dahilinde vii-

tu 'b· lıı. rı ı melemcğe mahkum olmadı cütlarmı nümalandırmaları imkanı basıl oldu. Memleketin her ta· 
•u darı dolayi iftihnı· edersin. Fakat rafında atinin ümidi olan mini mini yavrularımız kıymetli hoca-
'ı~Ya~a dili hecalı sa\1lar çıkarmağn farının yanında kırlara çıkmakta ve uzun gezintiler yaparke bil-

Annem beni blSylec~ okşayiı- Bir evlat anasının, babasanın 
hareketlerini mürakabe edemez. 

larla sarsarken, babam ağır ta-
&i taıt olan mahluk sen değilsin ... 
\t~· 'Papağan da kendi ine öğretilen gilerini çoğaltmaktadırlar. Size bugün taktim ettiğimiz resim bu 
lt 1rıteteri söyler, şarkılar çağırır. Fa- suretle kırda tabiat tetkiki dersi yapan Adapazrı rehber mek-

Onlardan bir llkaytça hareket 
vurları, ciddi sözleri, irşatları 
iJe fikrimi açmağa ugraıtı. Se- veya gayri ihtiyarı bir fenalık 
nelerce bu irşat ve sevgi içinde görse bile, yalnız uz.aklqmakla 

~ sÖylediği sözlerin manaısmı anla- tebi dördüncü ve beşinci sınıflar talebesinin muallimleri Rıza ve 
'l~t.. :Eğer sen sözünün eri olmıyacak Ziya Vehbi beylerle alınmış bir resmidir. 

yaıadım. Nasıl olur da annemi, iktifa mecburiyetindedir. 

.. il ~~n beyinsiz bir papağandan far- niyeti kalmaz. Halbuki fertler ara_c:;ın- nazarında hakir düşer ... Sen insanlı
'alır mı? 

.\ daki bütün münasebetler mütekıtbil ğın yiikselmiş, nurlanmış adeta fevkal 

babami dünyada en mukaddes iıte bu düşünceler bana ana· 
iki unsur olarak ıörmem .• Nasıl mı, babamı sevdiriyor.Onlann bu 
olur ela onlara karşı kalbimde ıün yanımdaki mevcudiyetleri 'ıt)fe~Zından çıkanı hilerek öz öyJc. emniyetle kaimdir. F.mnİy('t olmaısa he-:cr olmu ş tahakasınn menc;up ol

'iıq ın. Bir söz sar,.~ttiğin uıman o ne ticaret, ne muhadele olabilir ,.c ne- duğun halde özün kıymdini hedevi· 
lııt ~n.~ cemiyete karşı ~ağladığını ticede m('deniyet ortad.ın kalkar. den bin kat fazla bilmelisin.. Senden 
illa hut altına sokuldugunu unut- Unutma ki; bede,·iler bile sözlerin seni yetiştiren cemiyeti heşeriyenin 
t~ llıaJısın. Sen bu taahhütte durmıya de durmakla iftihar ederler. Sözünde beklediği budur .. 
~tırsan sana karşı cemiyetin em· durmıyan bir bedevi diğer bedel·iler "1. (;ayur 

payansız bir sevgi bir muhabbet yerine, birgünyalnız halleri ve dü· 
beslemem... Bazı anne ve baba- şUnceleri kaim olacak.. O vakit· 
ların evlAtları ile fazla meıgul te ölüm döşeiine kadar onlarin 
olmadıkları ve çocuk biraz ye- hatırasını taziz etmeyi en tatlı 

ç;j;;k.;:;- ya;--ı····-· .. --.. -~;~;-·;;·i~;:::·~-~=~:--1 
Jarımız Yeni bilmecemiz ıudur: Re-

tiştikten sonra ltiıini düşünmiye- bir borç bileceğim .. 
•nııııı usa• a __ ... _... _ _,. K•ıcawwwww--......,nıwtaıı saı:ı• 

HikAye KBşest 

~~~'" baft • • 'lk k '1. :"tQ b· . a ızmır ı me te· 
"'~lll ırınde birinci olan b ı. 
~., d• resmini koymuştuk. Bu 
~d, bulunduğu mektebin en 
s; "'i~~eıi olarak tandan 
f ediy

0 
tnıal B. in resmını 

~'ltd ruı .. KilçUcllk Cemal B. 
tı!..t'tler' •dııfesile muallimlerini 
~~d, d UşUrdüğU gibi ayni 

l\l t6at a •pora karşı büyük 
t,b ~tıdia· t~rn ektedir. 
t,k~k •d':; her iki cihetten 
'd,~etJ, .1 •e hayatta muvaf-

t. 1 erle nıesini temenni 

>.,"-.•Ilı 
~>'"1tktebin~· H. ve B. lere 
. Q\ı ttt,r t ~ıb en çalışkan, en 
~t -. •~ali 3

• c cıi kimdir? 
~t <:t"'•b:ıe lütfen cevap ve
~'lt: tearni ~ıza o çalıtkan kü
~ti •t. V k!lc adresini gönde-
~ t a ıtt . 
~tt ~, k e rcsmı neşrede-
l t~·· Crıd' • 
t'irı ttıı. C ~ıı-:~ bir hatıra 

t kllda e~apları Nisan ga· 
r abuı ederiz. 

incili çavu,un fıkralarından 4: 
simde beş küçük fındık çöpü 
ile bir yirmi beş kurutluk nikel 
para görüyorsunuz. Bu nikel pa· 

En güzel taamdır 

rayı küçük çöpler arasına o 
suretle tutturmak lazımdlr ki çu
bukların birisinin ucundan tutu
lunca para diğerlerinin arasından 
düşmeden hepsi birden kaldm
labilsin. 

Bu bilmecenin resmini ayn bir 
kağıda çizecek ve kuponu bu res
me lef ederek gönderec~kıiniz. 
Adreslerinizi kuponlara yazmayı 
unutmayınız. Bilenler arasında 
yüz kişiye muhtelif hediyeler Ye
rilecektir. 

Dikkat: Bu bilmecenin cevabı 
mayısın 31 inci cuma gününe 
kadar Vakıt idarehanesinde mü

sabaka memurluğuna vasıl olmuf 
bulunmalıdır. 

5 Ni•an 931 Nu•hamızdaki Bilmecemiz 

lnciliçavuşun kulaklarına bir 

arıza ielmiş, artık ıayet 
ağır iıitmeğe başlamıı. Bir gün 
çok ıevdiği bir arkadaıının has
talandığım duymuş; ziyaretine 
gitmek icap ediyormuş. Fakat 
incili kulaklarının ağır iıittiği 
için hastanın yan1nda yanhı bir 
şey yaparım diye dütilnmeğe 
başlamıf; k~ndi kendine demiı: ki 
"Şimdi hastanın yanına giderim 
ona: 

- Nasılım arkadat diye so
rarım, tabii o biraz iyiyim diye
cek ben de ona oh oh memnun 
oldum derim. Ve ıonra sana ba-

5 nisan 931 nüshasındaki bilmecenıi 2 - Sulta nah met Süzhet sami B. 3 - kan hangi he .... im diye sorunca 
zin cevabı şudur: zeyrek çinilihamamdıı Zekiye il. 4 Jt'en hekimin ismini söyler ben de ona: 

Bu iki kimseden büyüğü 28 küçüğü Fakültesinden Hü~eyin Cahit B. 5 - Bu en muktedir hekimdir 
21 yaşındadır. Pendik i tasyon cadde inde Fikret B. ı:ıkın bunu terketmeyin der 

Doğru halledenler ara~rnda kur'a 6-Cihali fenerinde Hhseyin ağa oka- sonra ne yiyorsun der~ tabii o 

yanına yaklaşıp: 11 Nasılsın arkadaş?" 
diye sormuı adam da: 

Aman ölDyorum. 

Ha~ın Hedreddln o. 
neticesi İsabet eden hedi) elerin cet\'e· iı numal'a ·1 \'ahide il. da yediği yemegin ismini söyler 

li: Birer krem kazananlar ben de bu en güzel taam dır yıyorsu .•. 
Abone kazananlar sakın bundan vazgeçmeyin der Hasta bunun Uıerine kıı-

Oh oH memnun oldum. Ne 

1 - Usküdar Tabaklar mahalJe)Siıı 1 - Kandilli Yeni yol numara ll ve veda •derck ayrılırım. Bu 
il a n •) r• . 1 ı· . d ... maö-a başlamıı ye hiddetle: de Paşa taşı caddesi ıtumara 3:> Recai a.s n · - - l'rtemı)a · ısesın er. suretle inclliçavuş kararını verin· "' 

B 2 - Galatasarav lisesinden 29i Fer Fl'thi B. 3 - Kıi'. hayattan ~üzhet lla ce ertesi günü kallup arkadaşı- - Zehir. 
uh Farukf B. 3 ~ Ankara Erkek lisl' mit H. ı - 2:l iinrü ili, mektepten ::\a- . gitmic ve hastanın - Ob oh bu en güzel taam 

1 ), - ı· .. k d ·ı · d I' 1 nın evıne "' b d . ı sinden 706 Fethi B. 4 - Yitol ~irk eti mı l >. •1 - utdıkoy u ş ı ın e •,me . . dır sakın un an vazgeçmeyın. 
memurlarından Hü.samettin B. ;-, - na CeHlet il. G - Ticaret mektchind.:'n vuthöy ilk ~lektehınden 1\leh~et Alı Bunun üzürine hasta gittikçe 
vutpaşa Ort::ı mektt>hi müdürü FHit llikmet Fu:ıt B. 7 - Kadınları çalı tır ı: .. !o -:- Fntıh Altn)~ ~~~alJe! ı ~umn· h iddetlenmiş, inciliçavuş ise 
B. kerimesi Eni"e H. ma ) urdunda Neriman il. 8 - P. 'I'. 'l'. ra .,6 Etem n. !1 ~ :--e).: ı s~fa.ın m~- üÇüncu sualini sormuş: 

Birer kitap kazananlar memul'larından Şefik11 H. 9 - .Aı·nn nıurlarmdan N~1.1f H. 1- :--- hedıkpa~ı l - Sana hangı hekim bakıyor? 
1 - Baltkpazarında komisyoncu Mn Fran<ıız mektebınden nedıha Jl. Tahammülü kalmıyan hasta 

hir B. 2 _ Göztepe Kayış dağı cadde.si B~rer .. ~ey .kaz.ananlar . 1 
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Bir tehlike: Frengi artıyor! 

Fuhuşla mücadele eeklinin değiştiril Denizlide . 
mesı ortava bir mesele çıkardı 

TUrkocafjında manyatlzme 
tecrübeleri lçjn hazırhk 

Dl'lli:li nıulıahirimizden: Dr. Hulusi Behçet 8. ne diyor? 

Hali hayatında kolera, tifo, 
veba salgınlarına şahit olanları· 

mız vardır. Fakat bu mühim 
ntani bastalıkl11rdan ziyade, 

naaniyeti sessiz, !'edasız ifnaya 
.ürükliyen, nüfusu azaltan fren· 
ri, hepsinden mühim, cümlesin
·en berbat bir musibettir. 

Frenginin harabiyetlcri, mah
ut olsaydı, yine ehemmiyet ve· 
ılmeıdi . Fak at nesi le intikali, 

hiç bir şeyden haheri olmıyan 
ıavallı masum evlatlara geçmeai 
mevcut hastalıkların en vahimi 
.elakki edilmiye liyiktir. Frengi 
kadar mütemadi harabiler husule 
ıetiren diğer hiç bir maraz yok
:ur. Bir beliyei içtimaiye olan 
verem, ve diğer sür&kleyici has· 
talıkların ezıcı nüfuzu, yene 
Frengi kadar değildir. 

Frenginin iıtilli bir ~e!cil al
dığı da pek çok görülmüıtnr. 
Netekim Frengi tarihinde (Mal 
de Sainte Eupbemie) ve (Maladie 
de çhauvanne) (Maladie de Fiume) 
namlariJe hıyJi epidemiler meı

klırdur. istilalara ıebep frengi 
mücadelesinin biJinmemeıi n 
yapılmamasıdır. Halbuki bugün
kn malumatı ilmiyemiz ve içtima· 
iyemiz ıayesinde muktezi tedbir
lerle eski istilaların biri kalma
mıı ve tarihe kanımıştır. Uıağa 
g-itmiye hacet yok. Abdülhamit 
devrinde memleketimizde fren
ginin salgın bir halde bulundu
ğunu ve beldi frengi namile 
konferans neşriyat suretile büttın 
dünyaya ilan eden (Dubring) in 
yazılarından bir kaçını alıyor ve 
nazarınıza anediyorum: 

«Türkiyenin hayat ve memat 
derecesinde mUhim olan meaaili 
sıhhiyesinin başında bili şüphe 

frengi mücadelesi gelir. Esnam 
askeriyeye dahil olan 20 bin 
nüfusu arasından, hizmete yara· 
yııh 8bin kiti pek bUyllk mlit· 
kilitJa tedarik edebilmiıtim. Be
ledi bir hastalık haline relen, 
frenginin ıür'ati mümküne ile 
mahv Ye izalui Tilr~iye için 

bir meselei haya~iyedir. Eter 
bllkumet sebat ve metanet g6s
terirse, az vesait ile çok iı rör
mek mllmkündür.,. 

Pek isabetli olarak bDkümeti 
eUmhuriye frengi mücadele 
tabiplerinin ıemeralJnı bihakkın 
göstermit frengi mücadele ahb
bası ianesile şedit bir mübare
zeye bıtlanmışbr. Artık Durin
gin tarif ettiği bumu dütmUf, 
dımağı delinmiş. bacakları eğri 
bllirü, vücudu delik detik in
aanlanbile aı: görüyoruz. Hiç 
ıüphe yok ki bu hakikatler mü
cadelenin ve bu hususta aıim
klr bir tekilde çahımanm neti
ceimükafabdır. 

Yene "Duhring., in önüne 
geldiği yerde bağırdığı "frengi
nin Anadoluda nüfuıu, meıum 

bir surette azalttığına lcatiyen 
tliphe edilemeı.,, nakarata orta
dan kalkmıthr. Fakat frengi ........................................................... 
azraildir.: 

- Bu en muktedir hekimdir 
sakın bunu terketmeyin 

Hasta avazı çıktığı kadar 
bağırmıya başlamış. Ve inciıi ça
vuşun kolundan sarsarak: «Kalk 
~'1radan defol. Sen beni öldürt· 
miye mi geldin be herif?diycrek 
incili çavuşu hanesinden kovmut 
ve bir daha k?.!!t: \ dmemittir. 

Hasan Bedreddin 

Uuranın en hünik mc,·cudiyet\erln· 
içın bu kadar mesai, bu derece den · biri de Türk. ocağıdır. G~çen cu· ı 
azimkar bir şekilde oğraşmanın ~ııt _akşamı ı~ıtma miica~!ele reb.i Dr. 

t "kft f d'l · 'ken ~adı Her tarafından manyetızme., 
ıemera ı 1 1 a e 1 mıt 1 (ı~pirtizme) ve ( telepati:ım) hakkmdal 
maalesef bu son zamanlarda taze hazı run üzerinde tecrübeler icra ediıJ 
frengililere kesretle tesadüfü· mek üzere mufa al bir konferan ' 'e· 
milz, bütün etıbbayı düşündür· rildi. Ocak _alonu Denizlinin münewcr 

ve yüksek ai1clerile dolmu tu. Knnfe· 
meye başlamııtır. Her hangi nınsı müteakip ocak mu iki heyeti ta· 
bir arkadaşımla bu hususta rafından müntahap parçalar çalınmı 
ıörütüyor, dertleıiyorsam bili ve bu kıymetli gençler çok alkı., lannıış 

lardn'. 
iıtiına hepsi, aynı noktainaz:arı Ocak rei f Rifat Beyin her hartn 
sarahatle ıöylıyor ve erkam hu gibi konferan \ 'C müsamereler ter

tip suretile hn1kın ocağa rağbetini tez· 
yit hu u undaki gayreti şayanı şlilmın 
n~ takdirdir. 

gösteriyor. 
Her ıeyde sebep aranıldığı gi· 

bi acaba, bu ıon frengi teıayü
dünün menba "ve menıei nedir? 
ıuali bili tereddüt dudaklardYn 
dökülüyor. 

Profea6r (Gouıerot) konferan
ıında uzun uzadıya babsetti~i 
gibi hepimizce malum olan key
fiyd, muhtelif sirayet menbaları 
arasında en mühimi, cinsi mu
karenet, münasebet, rabıtadır. 
Bu tabii hiı ve kuvvetin kuca
ğ'ıda fuhuıtur. 

Fuhut bir marazı içtimaidir. 
Milletler arasında mütterek bir 
derttir. Fuhşun memleketi vatanı 
yoktur. inhiaar kabul etmez. Fa· 
bite yafamak için nefsini tica· 
rete koymuf, açık bir limandır. 
Bittabi fuhu7la mübareze mudil 
derin bir meselei uzmadır. Za
ruret, ıefalet, açlık, tenbellik, 
görünüş, alayıfa meclubiyet, hıf
fet ve iğfal, sahte ve marazi 
aıklar, birçok esbap ve avami· 
lin tahtı tesirinde husule gelir. 
Önllıie geçmek için senelerce, 
belki asırlarca uğraşılsa kolay· 
lakla muvaffak olunamaz. Bütün 
dünya bu hususta itifak etmiş· 
tir ki fuhuıla cenkleımek, emra
zı zUhreviye ile didinmektir. Ha· 

lihazır telekkiıi, fahiıeler1e müba
rezeyi, ıllhrevi hastalıklarla mü
cadele teklinde kabul etmiştir. 

Zira tecrnbe edilmiş ( regle
mentarisme ), ( abolitionisme ) , 
(etatiame aantaire),(Neoreglemen
tarisme) , uıulleri arasında en 
munfık ve doğru şekil, fahişe· 
leri muntazaman muayeneye tabi 
tutmak, oturdukları yerleri tes
bit etmek, vuikaya rapt eyle
mek, polisin muavenetile munta
zam ve mükemmel sıhbt tetkill· 
bn idare ve nizamatına kıt'iyen 
muti kılmaktır. Bu dört tarz tek
linde taraftarı, aleyhtarı bulunan 
ıahıılar, zevat vardır. Daha hala 
kooferaoıının uğultusu kulakları

mııdan iitmiyen ( Gougerot ) da 
ayni noktai nazarı, ayni esasah 
mUdafaa etmif, fuhfu kaldır
malltan ziyade fubuıun inzibat 
altına alınması ehemmiyetinden 
bahıeylemiı, bük6metin mura
kabesi hakkında misallar, delil· 
ler ortaya koymuş tur. 

Bu, hakikaten pek doğrudur. 
Ve ha1i haıırdaki vakayi de bu
nu gastermiıtir. Zira mazbut 
bir fahiıeden ziyade gizli fuhuş, 
IAyenkati bir entan menbaı teı· 
kil eder. Hele fahişeleri, kendi 
ihtiyarlarına terketmek, yani abo
litionisme meselesi, bazan bir 

' felAket teşkil eyler. Son zaman· 
larda Belçikahlar da bu yoldan 
gitmek iıtemiıler, fakat peK az 
müddet zarfında zararlar1nı gör
müıler ve rücu etmitlerdir. Biz
de fahitelerin kontrola tabi hu· 
lunduruldukları zamanlarda alınan 
neticeleri hakikati ihtiva eden 
rakamlara ıüYenerek, Duringin 

Bu hafta da Dr. Kemal Şakir Rey 
tarafından ''Türk inkılabı.. hakkmda 
bir konferans \'eritecektir. 

• • • 
23 nisan çocuk bayramı akşamı için va 

ti Halit Beyin himeyelerinde himarl'iet 
fnl sinema salonunda bir halo tertiı> e· 
dilmekte ve bunun için hummalı bir fa 
aliyet gösterilmektedir. Balonun her 
enekinden daha parlak olacağı tahmin 

ediliyor. 
1. s. 

r
1 

M . M V. Setın alma ko·,ı 
mlsyonu llAnıarı .. ........................ ...... 

Dokuzun<'u Kolordu ihtiyacı olan 
yün eldiven pa1.arlığa konmuştur. Iha 
Je~i 22 nisan 931 ç-arşamba günü saat 
14 te I•'ındıklıda heyetimizdf! yapıta. 

caktır. Taliplerin ~nrtname ve nümu· 
nesini görmek Ü7.ere her gün Ye iha lr 
saatından eve! tcminatlarile heyetim iı 

de hazır bulunmaları. (:l34) 

* * * 
Topancde Levazım yollnma müdiiı · 

lüğünde mevcut on beş kalem mefakl 

ki bahriye f!nkazile hoş teneke ,.e saire 
:!O nisan 931 pazar günü saat 14 te pa 

zarlıkla atılacaktır. Taliplerin şarfııa 
me&ini heyetimizde \'e eşyayı da yolla 
ma mUdürlüğündc görmeleri \'e ihalt• 

saatinden enci teminatlarile birlild t 
heyetimizde hazır bulunmalar. (:rn;' 

* ... * 
3. K. O. SA. AL. KomÜlyonundan: 

Kapalı zarf u ulile münakasaya im 

nulup hilahara talip zuhur etmediğin
den ihale. inin 1 nisan 41 tarihine talik 
edildiği ilan edilen Kastamonuda!ii 

alay ihtiyacı i~in 117500 kilo unun iha 

le tarihi 19 nisan :n olarak tashih olu 
nur 
MtllllUtltlt:ılllllCtt ltltttllllllillllfllfllHllllllmtıtntnıııuınttı"tlllltnlllntllllUltlUHlllllltlttlH• 

velveleli neşriyatına mukabele 
etmek üzere, ( Dermatologische 
Wochenschrift) de neşretmiştim, 
ayrıca (Nancy) de Beynelmilel 
frengi ve mücadelei içtimaiye 
kongreıi katibı umumisi Belçikalı 
doktor (Dekeyser) e yollamıştım. 

920 de 3473 - kadından 1086, 
921 de 3343 kadından 568, 
922 de 2900 kadından 361, 
923 de 2542 kadından 187, 
924 de 2096 kadından 187, 
925 de 1960 kadından 75, 926 da 
11 77 kadından 34, hastalıklı 

çıkmıştır. 

Bu da gösteriyor ki (etatisme ı 
nin mevcudiyeti, teşkilatının 
maıbutiyeti, mürakaba usulü
nün faidesi, firengiyi barit bir 
tarzda az almmıthr. Fak at son 
umanda her klinıkte, taze, 
firengi adedinin biliistiına arttı· 
ğını söyleyen arkadaşlarıma de
vam ettiğim hastehanenin, Uç 
senelık beliğ ve sarih istatistiki 
de hak verdirmektedir. Bu has· 
tehaneye 1928 de (89), 1929 da 
(157), 1930 da (164) firengili 
muracaat etmiştir. 

Bu erkam namuslu ailelerden, 
ve hastalıgınm alelade cild ya
resi farıederek müracaat eden 
şahıslardan mürekkebdir. Her· 
birinin ikişer, üçer, dörder ço· 
cuklan da vardır. Düşünülürse 

Seyrisef ain 
Merker. ıre ntası. Galata l\öpni başı 
B. 2862 ,·ube acentı ı Sirkecide 
MilhO rdır zade hanı 2 27 4-0 

iznıir sür'at ~ustası 
(GÜLCEMAL) Varuru 19 

N f san pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. (752) 

ı E !D!C~B~~ ı PO~!~~ru ı9 1 

Nisan pazar 17 de idare 1 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. (753) 

Pire -istenneri~e ~ostosı 
{ (fi[ ) Va~~:un ~l S H 11 tÔd~ 1 

Galatadan hareketle ızmır 

Pireye uğrıyarak cumar· 
lesi sabahı iskenderiye-
ye varacaktır. iskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

perşembe gelecektir. (754) 

H~unııt s~r'at ~osmsı 
ı MERSiN t vapuru 21 Nisan 

Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

G elibolu, Çanakkale, Kü· 

ükkuyu, Edremit, Bürhaniye. 

Ayvalığa kalkacak dönüştt: 

Altınoluğa da uğrıyacaktır 

Gidiş ve gelişte Gelibolu için 

viik alınmaz. 

Kiralı~ to~ue ocatlan 
Karabiia ve Ayvalık hattı · 

n.1 sefer eden idare vapurla 

rının hahve ocakları bir sene 

müddetle ve aleni müzayede 

ile ayrı ayrı şartnameler He 

kiraya verilecektir. 

Kat'i ihalesi 14-Mayıs-931 

tarihinde yapılacağından ta

liplerin yüzer lira depozito 

akçalarile levazım müzayede 

komisyonuna müracaatları. 

Satılık Han 
VE 

Dükkan Hisseleri 
idarenin uhtei tasarrufunda 

olan ve Mahmutpaşada YA· 
RIMHAN namile maruf hanın 

muhtelif hisseleri ile Şehzade 

başında şehzade caddesinde 

27 bap dükkanın RUBU his

seleri ALENi MÜZAYEDE 

suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Şartnameleri görmek üzere 

hergün ve .milzayedeye iştirak 

t-tmek üo:ere kat'i ihale tarihi 

olan 25 ·Nisan -:931 tarihinde 

saat on altıya kadar % 10 
depozito akçalarile levazım 

müzayede komisyonuna gel

meleri. 

firengi son sene ve aylarda, 
gittikçe artmaktadır. Sebebi 

hakiki de gizli fuhşüo tezayüdü
dür. Her halde bunun onune 

geçilmek llzımdır. Mürur ede

cek her gün zararımıza bilahare 

itfası için uğraşma masrafı ola
rak yüzbinlerce lira hörmeti-

ne, insan aakathklanna, neıil 

terec1d ı lerine nüfus noksanlıkla
rını badi ve baia olacaktır. 

V AKIT' ın takvimi 

Ptızar 
19 Ni5an 931 

Zilhıcce 

1349 
Bu geceki Ay 

Ctlne, ın dogu,u : 5,16-Batı~ı : 18,52 

Namaz vakitleri 
abah Otl• U.lnd '•kt•:n Yal•• lnıealı 

3 46 12,18 lS,50 1! .5! 20.~ 3,!7 

VAK 1 T 
ıstanbul Ankara cad· 

desi VAKiT Yurdu 
Telefon idare 2 4370. Yazı işleri 2.43:'1 

tı bone ıartları: 

1 3 6 12 Aylık 

Dahilde ı so 400 7fi0 1400 Kuru~ 
Hnrlcte - 800 1450 2700 

llln şartlarımız. 

Satın 
Santimi 

Hesmi 
tO K~ 
20 .. 

Husust 
12.50 K~ 
25 

Küçük ilan tartlanm11: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalı~ 

100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her tiç ıylı· 
ğı Jçln bir defa meccanendir 

R - 4 satın geçen ilAnlıınn far.le, 
~atın için ~ kuru~ zamolunur 
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ı o Kuron {Çekoslovak ) 
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nıal·k"ı Bayı am Göz.tepede yeni yolda 2 4Noıl 
köşkte mukim iken elyevm ika
metgahları meçhul olan Fatma 
Mevhibe Huriye Kerime H. lar 
ile Hüseyin Hakkı, Ahmet Ham
di, Aptülhay Avni Muslahaddin 
Sadi beylere: 

Geliyor 
VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 
ikbsat kuponu 

lstanbul 4 üncü icrıı memurluğundan . 

Memuriyetimizin 929-141 No. 
Ye 8-4- 931 tarihli vesikasına 

rnUsteniden Tevfik beye (958) 
lira 13 kuruş borcunuzun tesvi
fesine dair ikametgahınıza gön
derilen ödeme emrine mübaşiri
nin verdiği musaddak meşrubat
ta ikametgahınızın clyevm meç
bul bulunduğu bildirilmiş olmak
la işbu ödeme emirlerinin taraf
larınıza ilanen tebliğine karar 
'Verildiğinden tarihi ilandan iti
baren (20) gün içinde borcunu
ıun bir kısmına veya tamamına 

bir itirazınız varsa bizzat veya 
laraflarımzdan bir vekili kanuni 
iöndererek dermeyanınız ve ta· 
tihi ilandan 60 gün içinde de 
borcunuzun tediyesine bir sureti 
tesviye göstermediğiniz takdirde 
takibatı icraiyeye tevessül edile
tcği ödeme emri makamına ka
im olmak üzere taraflarınıza ila
nen tebliğ olunur. 

l'ntih tiçlincü hukuk hakimliğiuden: 

Müddeiye Zehra H. tarafından 
lbüddeiye kocası Unkapanmda 
liacıkadın mahallesinde Ayazma 
•okağında 1 No. lı hanede Ha-
8-n Ef. aleyhine ikame eylediği 
~Ulh teşebbüsü davasından do-
1Yı berayı tebliğ gönderilen da-
~etiye zahrındaki meşrubatta 
Ücarnetgahının bilinmemesinden 
dolayı bila tebliğ iade edildiği 
bildirilmiş olduğundan bermucibi 
~alep i!Anen tebliğat icrasına 
''ar verilerek yevmi muhake

llıe olan 4-5-931 tarihinde saat 
~nda muhakemeye gelmediği 
;l<dirde gıyabında muhakemeye 
~ olunacağı ilan olunur. 

Rirın . 
cı sulh hukuk mahkeme inden 

,. ~utaharre hanımın Fevzi Ef.ile 
oı~•a.n ve r:nüştcreken mutasarnf 
li Uklatı Üsküdarda Arakiyeci 
'te a;ıcafer mahallesinde Camii 
ı ~· çıkmaz sokağmda ve 4 de 
li ıssesi mumaileyha Mutablıare 
ti hl~n ve 3 hissesi de F evıi 
'10Ô n~n uhtesinde bulunan ve 
esk· lıra kıymeti mukaddereli 87 
l bı Ve 15 yeni No.lı maa bahçe 
tbi a~ hanenin kabiliyeti taksi
lea~'•ı olmadığından şuyuun iza
'tt 1 'Ve açık arttırma suretile 

•ırak h h 'td esmanı aıılasının is-

tt~ı~tların hisseleri nisbeti1?.de 
~-d Ve taksimi hakkında Us
liRt'l~ l i.nci sulh hukuk hakim
t,tih ttı 1Stihsal edilen 14-2·931 
tiıı ~e 931-21 No. h ilam üıe-

c ın k 
tlıa eı fır meşaın açık arttar-
d l!suı·ı 
aıı ~ 1 e satılması hissedaran-

laıep utahhare H. tarafından 
llıahk edilrn · f olmakla tanıim ve 
d,ıı i~~c kaleminde tarihi ilin· 
"tık b aren 20 gün müddetle 
•itıdc tılundurulan satış şarname
ttı\lha,.~tıharrer şerait dairesinde 
P~fİn er Şerait dairesinde ve 
~·· Par ·ı llnu a 1 c 25-5-931 pazartesi 
~h~,sa.at 14 de Üsküdar Sulh 
'İıt..ı rtı esi ı · . . 

"'' 8 ıncı hukuk daıre-
•ıll atıla ~ . 
~ "e f cagından tahp olanla-

b~ııl~ti aııa malumat almak isti-
111 il 'Ve . 

te b ıcra kanunu muci-
'ıııd u bu . . . b a b susta bır hak ıddıa-
•teıcr·ı tılunanların evrakı milB

'atı 1 c lllahk 
~-h~a if lirak eme kalemine ve 
~ 1 Ye\trtı(j arzusunda olanların 
ilt:d~ haıır tnezkürda mahk«!· 

a:-.Q bulunmaları lüzumu 

"'· 

Beyoğlu ikinci sul/ı lıukuk 

mesinden: 
Mühürdar Zade Nmi Beyle mütc· 

Hffa l\tıgırdı~ kızı :Sırpuhi il. ile oğlu 
Yen·nnt Ye Heybeti ,.e vey~er ve nesime 
\'e Nime ive llüı·müı. hanımlarla Neşet 
n. meyanesinde ~aiyen mutasarrıf ol· 
duklnn Ueşikta ta ('ihannüma mahalle 
,inde Ser;en<"ehe.r yokuşunda eski :ıo 
mükerrer ve yeni 36 numaralı hir kıt'a 
arsa ile rerununa cari ruhu marura tat 
lı suyun izalei ~uyuu zımnında nuri n. 
tarafından ikame olunup müddeaaleyh 
ler hakkında ilfınen icra kılınan tebli· 
gat üzerine tayin kılınan yevmr muha 
kemedc müddeaaleyh1er gelmemi~ ol
duklarından müddei Yekinin talehi 
\CÇhile Tapudan salifül:zik1· gayrimeıt 
kul keydınm celbile müddeaaleylf!r 
hakkında müttchaz gıyap kararının 
bk ay müddetle ilfmen tebliğine \'e 
devamı muhakemenin ıo mayıs 1931 
~ar~mba günü saat dokuz busuğa tn 
likine karar verilmi~ olmakla müddea 
Jevhlel'İn müddeti muayyene zarfında 
u~ulen itiraz etmedikleri takdirde Hu 
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
40 inci ma<lde i mucibince vakı'ala· 
n kabul ctmi~ addolunacaklnn tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilfın olu 
nur. 

Beyoğlu ikinci sullı lıukuk 
mcsindcn: 

.Mühürdar Zade Nuri Beyle müte· 
vcffa Mıgırdıç kızı ::,ırpuhi H. ile oğlu 
Yenant Ef, miyanelerinde sayian mu 
sarruf etmekte oldukları Be ikt.-ışta. 

Cihannüma mahalle inde, Serenccbe) 
ve Ha ırcı .sokağında. mukaddema $('
rencebey yokuşu sokağında eski :lO 'c 
elyevm Hn~ncı sokağında yeni 1 nunu 
ralı \'e derununa cari bir ruhu masur.ı 
tatlı suyu ha\'i arsanın izalei ':' uyuıı 

zımnında :i\°ul'İ Bey tarafından ikame 
olunup müddeaaleyhler hakkında ilı1· 
n('n icra kılınan tebligat üzerine teyin 
kılman \'e\'mİ muhakemede müdde.L 
aleyhleı: gelmemi:;; olduklanndan miid 
dei ,.ekilin in talebi 'crhilc Tapudan 
alifüzzikr ga) l'İ menkul kaydının cel 

bile müdcaale) hl er hakkında müttchnı 
gıyap kararının bir R) müddetle ilfı· 
nen tebliğine Ye dc,·amı muhakemenin 
20 mayı il.931 ~arşnmba ı.rUnil sant do 
kuz buçuğa talikine karar 'eri1 mi ol 

Siz de 
Çocuğunuzu . ~· • J,. "'·. • • ·- •', . . -.. . . . . -

Sevindiriniz 

Bri KUMBARA Alınız 
1 Türhiye İş Bankası 1 

lsianbul Ziraat bankasından: 
Ziraat bankası Bursa şubesinde merhun kırk-altmıı bin kıye 

hava kurusu sığır ve manda derisi satılacaktır. 
Taliplerin şeraiti anlatmak üzere Ziraat bankasına müracaatları. 

lstanbul Zıraat bankasından: 
Pulatane ve havalisi mahsulünden kırk denk 1503 kilo yap

rak tütün .bankamız tarafından 10 gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştır. 

Taliplerin Ye malumat almak istiyenlerin yüzde on pey 
akçalarile lstanbul şubesine müracaatları. 

• nea 931 
,,J 

•VAKITın~ 
Kücül{ ilanları ., 

:"1BGllllllC .. Her ııOn neırohınu:r ...ı 
lstanbulun merkezinde- iki ~ 

da bir sofa \ e bir hc1Adad mürekke~ 
ga~ et güneşli \'e havad:ır bir daire kira· 
lıkur. Odalardan biri ga} et büyüktur. 
ıdareh:ıne 'e) n muayenehane ictihazına 
da elverişlidir Şerait müc:aittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü· 
rıcaat. 

Mütercim ve muhabir - r, ara
maktadır. T tirkce. Almanc:ı, Fransı?.ca, 
fngilizce, halyancı ve muhasebe bilir 
1 r. 75 numaralı posta kutusuna müracaat. 

Seyyar memur istiyoruz- 1'1nlz 
olmadığı uımanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kazana bilirsiniz 9· 12 nrı· 
smda muracaat: 

1 tanbul Dördüncü vakıf hın 
UNIONKOL 

Satılık - K. Pangaln, Nişantışında 
Kuyumcu sokıık No. 34. Hepsi 345 M. 
ar~ın; hane ve bahçe 3500 lira. !\1üracaaı 
lst. 3 icra (Do~ya Q29 - 517). 

Arayıp ta bulamadığınız 
\'e\'a her hangi bir kitap hakkında mı· 

IOmat alm:ık, fiat 
sormak: ucuz bir 
fiatla tedarik <'tmck 
isterseniz , Galata 
P. K. 34 \. Benru bi 
adresine y:ızınız. 

l\Jahlm t almak 
i~tİ\ enler 'eva fıat 

!IOr:ınlar mektupla
nnı 1-canbul ıçın 4 
c11şra ıçin 6 t,uru~luk 
pul leffetmelidirlcr. • 

Bir Alman Matmazel iş ara· 
maktadır - ~lman..:a. l can ızca lisan 
ve dıkiş dcr:sleri 'erir Alafranga ~cm et.
yapar. h i bir ntle \anınd:ı mürcbbl)·elığe 
d:ıhi taliptir. T:ışrata J?ldl'bılır. idaremizde 

. B. rumuzuna muracaar . n1nk ı a m üd d eaa l eyh 1 erin n1 ii d det i ın u- F••ma:ı:cmucrıamnmıı•ı :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
an-enc zarfında u ulen itiraz etmedi! · 1 oktor !! \ulı~ Zade biraderler İi __ k ___ l_k__...k ___ k _______ _ 
ıeri takdirde Hukuk u ulu muhal.eme- Hafız Cemal :: i: ıra 1 oş - Yakacıkta Ayazma 
!eri kanununun 40 inci madde i muci Dahil; hasta ıklar ledavihanesi H v:ı purl~u·ı ii kar~ı~ındn naz:ıreti b:lmıleyı haiz kök 
hince "akı'aları kabul etmi:;; nddoluna d h 1 d :: K d • :: kiralıktır. Beyoğlu hllalıahwer merkezi 

cuma an manda er ~un ıığ e en <on· ·::is ara en 1 Z i,i. muhıısebec si \ahut celefonla Bc\oglu cakları tebliğ makamına 11.-oinı ol mal, ra sıııl 2 den 4 <le kad:ır ~ı kek. ka· 
:: :: 

dın \1! çocukların drıhıiİ\c ba tıılıkln-
1
:: M 1 •· k ::, ..... -.-... 1r·~··ır .... :·n····r····--··ırı!lll·ı::::~·:....,,,,.'.'r-::-mııtııı~nıııımrmm rını Dharı\oluııdıı 118 ııumaralı hu- :: untazam ve .u · S flO""l:ı~ı :: 

Bcyoğlrı ikinci sulh 1ıul..'Uk malıli<'· su~t k:ılıinuındc tcda\'i eder Te'cfon ~~ SAKAR y ,A g I :ııııııı:.ı."""·"'" 

üzere ilan olunur. 

mesindcn: ı-.ı:ınhul 2J08 ~: f~ ZA YILER 
fühilı-dar zntte ~uri ~e~ ıe ın~tc· 1 ~J Vapuru 19 "HZHr günü ak- i~ 

\'Cffa l\Iıgrrdu· kızı Sırpuhı H. Ye o~lıı Jı'fu"'.,.,ı"kı· g· . nn• ·uı k d ., ·'·ı'I Nisan IJ şama :: 
, • • ··~· a) n m" " ay ının cc l :: 

Yct'\'ant Er, rnıynnelerınd~ şa•~en ~~ı le mlid<lennleyhlcr hnkkında müttchuı,ii Sirkeci rıhtımından hareket- l~ 
Sahibi olduğtım 1395 numaralı 

bisiklet markasını :zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

ta ar~:ır hulundukJa_rıdllc., ı~nşta. b;~: gıyap kararının bir a~· müddetle füt· H le ( Zongu!dak, lnebolu, A- g 
lhar.ouma mahaU: ınd e, k' .ercn<"k~ ,.,",, nentehliğinc '-e dernmı nmhakemc.nht :: yancık,Samsun, Ordu, Giresun !i 
,.c Hamidiye sokngın a aın es 1 ·~- :1 :. 
\•e yeni Hamidiye sokağında::; ila l3 ,.c 2_0 ma~ıs 1931 çnı:amha giinü .an~ do- ~I Trabzon, Rize) ye azimet ve !! ,ı,hanedc ı...rakol ınektt-p sokağındı 
il.3 h kngwıncla 1 \'C :rı nu ı kur. bucu~a talfl 1ne kat-aı· \'erflmı:ı ol· =ı ı,· :'\o. 2;l Sami 'emo. ve , erence ey Lo , ·' .. . :, d t d kf • 

l h. k ı·a """""·ıtnııt 1·za'ei m u makin muddeaaleyhlerın müddeti mu- :ı av e e ece ır. :: -----------------mara ı ır ı .. , • .., ' ı s • : d •· f 
v..ımnında ·un Bey tarafınfüın ikame ay) en 7.aı·fında u ulen itirttz etmedik· ~i Tafsilat ıçın Sirkeci e g #:•mam., er az •••lmlfllll 
olunup miiddeaaleyhter hakkında il:i- teri takdirde Hul\uk usulii muhakeme· il Meymenet hanı altında acen- ~; lii Ticaretanesİ 
nen icra kılınan tebligat iizerine tayin l~ri kanununun 408 ınci macldeLi muci H leliğe müracaat. Telefon ~~ 1 
kılınan yc\'mi muhakemede müddea- bıncc ,·at ı'a1arı kahul etmiş addolun:ı H , ~1 Her nevi kırtasiye, mek-
aleyhler gelmemiş olduklnrındnn miid caklnı·ı tebliğ mnknmın:ı knim olmak H Is~a~b·~-~ .. 7.~.~.~· ...... r:r .. c·• .. ···········Ji tep levhaları, Türkçeden 
dei ,·ekinin talebi 'e~hile Tapudan Sa üzere ilan olunur. ..mccw •• u ............. r.u ..... • " ................. Fransızcaya, Fransızcadan 

f ürkçeye liigatJer bulunur 
• ıstanbul Ankara caddesi No. 117 • 

1931 

Milki\fat yllkOnu 
212000 lira 

KODAK 
Amatör fotoğrafları Beynelmilel müsa

bakası 1 - Mayıs - 31 Ağustos 

Hepiniz iştiırak 
edliıııiz. 

Size verilen 
bu fırsattan 

istltade ediniz 

1931 

Müki\fnl yektlnu 
212000 lira 

Bir tek re~im 
23G6\) liıra 

kazaı a. bilir 

ResfmlerJnf zl 
gönderiniz. 

-.Matbu Şartlarll Okuyunuz---

Pi\'anko ınudurluğundcn . 
Nümuneleri veçhile bir milyon 

fiş ile 200000 adet evlenme ev-· 
• rakı tabettirileceğinden taba ta

lip olacakların pey akçalan ile 
birlikte 20·4· 931 pa2artesi saat 
15 te piyango müdürlüğünde 
müteşekkil tayyare mübayaat 
komi yonuna mürac~atları. 

Deri ve Barsak müzayedesi 
Tan :ırc re mı~ cu f ctanbul ~ubcslnden: 
Kurban bayrammda teşkilatı

mız tarafından toplanacak deri 
ve barsaklar paxalık suretile 
ayrı ayrı milzayedeye konmuıtur. 
Nisanın on dokuzuncu pazar gü-

nU saat on altıda ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere Cağaloğlundald 
şubemi7.e miir:.ıcnatları. 



Ba 

edlr 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

Bayat· kumbarası 

NIN 

DOL Gazını ve Kaynamasını 
Mitleatrımna, Yanmnnu, 1 PULMQL Öksürük, Nezle ve Gidit 

Ge.,.iren kıymetli 
hemen keser 

r Devlet Demir-yolları llanlllrı ı 

Jlnkara istasyon büfesi 
kiraya veriliyor 

Devle! . de1111iryolları umumi 
idaresinden: 

Ankara istasyon biJfesi 1 Mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene • 

müddetle ve acık arttırma usulile 
. ' 

kiraya verilecektir. 
çartnamesi Ankarada idare 

veznesile Haydarpaşa ve Kayseri 
işletme müfettişlikleri veznelerin
de birer lira f iatla satılmaktadır. 
Talıp olanla1ın ihale giin'ii olan 
27 nisan 931 pazartesi ·giin'ii saat 
on beştt! Ankarada Umumi idare
de müzayede · ve mil.nakasa ko
misyonun a hazır l1ulunmaları 
ilan olunur. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Bırliğ 1 cemiyetinden: 
Balkan konferansımı Selinikte içtima eden üçfincil Konaey 

,.ukaneralı cümlesinden olmak üeıe. Balkan memJeketlerİDİD 

Hilaliahmer san at evi sergisi 
HiWiahmer aan'at evi mamullb için 18Niaan 931 cumartesi gll 
nllnden itibaren lıtanbul Hillliabmer merkezi binasında tertip 
olunan sergi Kurban bayramına kadar bergün saat 10 dan 18 e 
kadar açıkbt. 

E,yayı nefiaeye ihtiyacı olan ahalii muhteremenin teırifleri 
temenni olunur. 

Büyük Tayyare Piyang:osu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

iktıaadi münaaebetlerile bu mDnuebetlerin ınkiıafına ait en uy
gun tedbirler ne gibi ıeyler olduju hakkında bir kitap yazdma
ıı için bir mllsabaka açılm1fbr. 

Alb Balkan memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romaya, Yugoslavya ve Yunanistanda açılmıı olan bu mO

. ubakamn prtlan şunlardır: 

1 - Y azalacak eserler, Balkan konferansı kltibi umumiliğine 
1932 yalanın mıyiıi •onuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmıı olacakbr. 
3 - Gelrn eserler, her biri alb miUI grup tarafından seçil

miı alb mlltabauıstan mOrekkep bir jOrl heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - Birinciliği kazanan eaere (400) , ikinciye (200) , ilçiincü
ye (100) dolar mDklfat verilecektir. 

Bu mUklfat Karneji müeasPseainin Balkan kooferanıı emrine 
teberrü elPıif oJduju paraıia11 werilecektir. 

bir ıuruptur. 

1 Defterdarllk lllnlan J 
Kiralık dükk:in No. 

24, Meyit yokuşu, Ha 
ama mahallesi, Gala 
senelik kirası 7 2 lira 1' 
ralamak açık arttır 
6- Mayıs -931 çarşa01 

günü saat 15 te Deft 
darlıkta. (M-401) 

Jandarma lma1At:haf1 
ilanları 

jandarma kıtaah için 380 
on klltilk 734 arka kUtOk 
askı kayıtı pazarlıkla sabll ._6' 
nacağından itaya talip ol..,.... 
19-4-931 de ve saat 15 tf _, 
imalitbanesine müracaatları 
olunur. 

HllAllahmer 
kezinden: 

linret~neıe 
Kurban bayramında • ÇI 

Hililiabmer gazetesine 1~ 
mek arzu eden tliccarlD t,.at 
Ankara caddesinde btaD 
nat odasına mOracaatlarl= 

Santimi 7 inci 8 inci .. 40 
30, Sinci 6ıncı ıayıfad• 
ru,tur. 

Uğoum ve .~adın 81 

mütehassı•• 
Doktoı-

1 Hüseyin N cı!-....,... .. 
1 Tnrbe, eski HililiabJD 

No. 1 O Tel. Istanbul: 


