
Bugiln 1 Nisandır, 
aldanmayınız! 
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Boğaziçi 
ve Şirketi 
Havriye 

ldar~ telefoftll: 2.mo ÇARŞAMBA 1 NiSAN (3 üncü ay) 

Merkezi Avrupada neler oluyor? 

Alman emniyetini tehdit 
·eden iki mesele var 

Fikirler meçhul Hitleriıtler, ne istedikleri 
malum olan komünistler karıııında 

28 sayıfa 
DMj 

ilavemiz 
Yarınki sayı nıızla bir 
likte takdinı edilecektir 

Cazip, Merak ı yazılar 

Spor . Si nenıa 

28 sayıfa 

Yarın gece 
Saat yirmiden sonra 

ay tutulacak 
Yarın akşam ay tamamen tutula· 

caktır. Ay tutulınası 19 u 'n geçe bat
hyacak ve 20 yi 23 geçe ay tamamen 
tutulmuş bulunacaktır. 

gelen husuf 20 yi 23 geçeden 22 yi 

7 ye kadar devam edecek bundan sonra 
yavaş yavaş azalarak gece yarısını 48 
gece nihayetlenecektir. 

Yarın akşam ay 18 i 18 gece doğa
cağı ve husuf başladığı esnada ufku·. 
muz üzerinde bulonacafı için ay tutul· 
ması memleketimizin 
görtilebilecektir. 

her tarafından 

------
~1. Rikof posta kon1iscri 

Moskova, 31 ( A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Sabrk icra heyetleri reisi 
Rikof Sovyet Rusya posta ,.e telgraf 
komiserliğine ta) in .olunmuştur. 

KOY MEKTEPLERi JÇJN 
MUALLiM 

Devrek, 31 ( A. A. ) - Kay 
mektepleri için 50 muallim cel· 
bine karar verilmiştir. Himayei 
etfal cemiyeti günde 180 fakir 
talebeyi himayesine alarak ia .. 

eylemektedir. 

Sinci ıayıfamızda 
Eski asırlarda bir rfürk

Yunan itilafı 
M. llo,opuloaun Yunan da· 
rtllfflnununcla verdiği den 

Talırir telefonu: 2. 1371 SaYlJl i) Kuruı 

Üsküdar tramvayları şirketi 

Kadıköy kısmına ait tefriş 
plcinları hazırlanıyor 
Yolcu adedi gelecek seneler için çok 

ümıt verici mahiyette görülüyor 
Üsküdar tramvayları Türk Anu- ve müteakiben şirketin meclisi idar 

nim şirketinin hissedarları dün sabah heyeti reisi Emin Ali B. bir senelik m 
saat onda Üsküdarda şirket binasında sai raporunu okumuştur. 
senelik içtimalarını yapmışlardır. Cel- 2:i sayıta tutan roparda tirketi 
seyi belediye reisi Muhittin B. açmı · geçen sP.nP..ki faaliyetine ve hK&batın 
...._. __ .....,..ıu ı ı .... ııot&Mtııt 

An karada 
Bir ıanatoryom tesis 

edilecek 
Ankara: 31 (VAKiT) - Al

dığım mal\imata nazaran hllkü
met, bir kısım memurların AT· 

rupa sanatoryom 
larında değil , 
bizzat memle-

* kette inta ede· 
ceği verem sa
natoryomların da 
tedavi ettirilme-

sini dOıOnmek- . . d bul ali L-ı-.11..-. ıçtıma a unan ., n ~ -7• 
tedır. Bu hususta reiıi Muhittin S.le diler azalar 

icap eden tetki· ait malümat verilmektedir. idare he
kat yapılmıthr. yeti geçen seneki işleri raporda şu su
Tanınmıı dok- retle izah etmektedir: 

- Dok or ihsan Rifat torların mutalı "llk teşekkül denesinde n onu ta-
Bey leası abnınııtar. kip eden yıl içinde dört küsur kilom•t· 

Şimdiye kadar relik sahaya maksur olan faaliytti· 
verilen tahsisat müteverrim me- miz, üçüncü mesai devremize takad· 

murlann ancak 
, .- l ~ dali 
du. H.tbuk i 

b" müddet Av· düm eden günlerde on kiisur kilomet-
ır relik sahayi ihtiva etmiş H bu vubH 

hastalığın blSyle kısa bir zaman 
zarfında tedavisi ıuretile alınan 
tedbirler pe'< müsbet netice 
verm;ştir. 

Memleketimizde tesis edilen 
sanatoryom ıkbsaden de müfit 
olacaktır. Sanatoryomun, hava
sının yabis olm85ı ve merkez\ 
vaı· yctte bulunması hasebile 
Ankarada inşclsı ihtimali kuvvetli 
g6rUIOyor. Havası bir sanatoryom 
için müsait olan Etlik veya Ke
çilSren bağları semtlerinden biri 
tercih edilecektir. S•natoryom 
bUtün ihth·acatı temin edecek 
bir şekild~ inta edilelecek ve 
hastaya fennin ıon tarakki usül 
ve tedavi tarılan tatbik edile
cektir. Memleketin en iyi sana-

'.iok ) ' t n se) 

rinln daha şamil mülahazalarla ıılü 
ve tanzimini icap ettirmiştir. 

Tek hattın bir kısmı çifte çevrilmİJ, 
bilet üçretleri tebdil ve tevhit soretilı 
kısmen indirilmiştir. Birinci arabalar
dan bir kısmı da ikinci mevkie çevril· 
miştir. Muhitin -bütün hususiyetlerine 
rağmen yolcu adedi nisbeti gelecek yıl 

(Lütfen aayıfagı çeviriniz) 
111111111111ma a ---•ııı•ıırn r 
toryomlarından birini teıkil ede-
cek olan bu sanatoryomun verem 
mütehassısJığına Avrupadan yeni 
avdet eden kıymetli dahiliye 
mlltebassıslarımızdan Ihsan Rifat 
8. tayin edilmiıtir. Sanaloryo
mun en kısa bir zaman zarfında 
intaaı ile faaliyete geçmeli içia 
icap eden tedabir almmak 6ze
redir. 

~,...rwc=ı IRll ..... ,_,_. _______ &U&IUilı.ıt......,.fllol'NfHI ...... 

Istanbul muhtelit takımı 
. dün izmire hareket etti 
İzmir futbolcularile birinci maç cuma günü 

ikinciıi pazara yapılacaktır 

D4n ilmire luuelıet edltn fatbolcııMnınız 
- l' tınlı z 'ind •"iP---. 



Havalar düzelmiye 
baıladı 

Devlet ş~rasına 
müracaat 
müddetleri 

Bir haftadanberi yağmurlu ve 
karlı ve geçen hava dün akşama 
kadar güneşli ve açık devem 
etmİ§lİr. Hakkı Tar ıh Jjeyrn talebi 

Kandilli rasat merkezinin ver- ifzerine kilbul edilen 
diği malumata göre dün hararet tef5ır •urctı 
tabtelsıfır yarım dereceye kadar Gir un meb'u u Hakkı 1'nrık Hey 
Jüşmllş, fakat hnva artık açıl- 1 tarafından devlet ştlrası kanununun 

B .25 ind maddesinin tefsiri hakkında ,.c.1 
allfbr. u gün de rüzgar lodos· rilen takrir Dahiliye H A~llye en· ı 
!an eıecek, hava tedricen ısına- cümenlerindcn ge~tikten onra ll. M. 
:akbr. Meclisinde müzakere ,.e kabul edilmi,. 

DENiZDE FIRTL. A DIND1 ti. 
Liman dairesine gelen haber- Hakkı Tank B. tnkririnde: idari 

lere göre Kııradenizdeki fırtına knrıtrlardan dolayı devlet \'ml5ına nıit 
racaat için kanunda 60 gilnlük bir müd 

da dinmiştir. Yalnız Zonguldakta det tayin edildiğini fakat bir mahke· 
şiddetli bir batı tahribat yap· nıenin ademi vazife karuı hakklndn 
maktadır. Geç vakte kadar ida- hukuku muhakeme usulleri kanununun 
reye hiçbir kaza haberi verilme· 19.1 Uncü maddesinde münderiç 10 gün· 
miştir. ilik müddete mebde htsıih edilmeme· 

YUNANlSTANDARl FJRTINA sinin tatbikftttıt baır yanlışliklara e· 
bcbiyet verdifini ~ranın, aelt bir mah· 

Atina, 31 (Apu) - Son şid- keomcnin temyizi dahil olmak Ur.ere ,·er 
detli souklardan, Mora kıt'asındaki diği bir hlikmün tefhimini 60 günlük 
bağlarla meyva veren ağaç:arın müddete mebde aydığını ,.e uıll mah· 
uğradıkları hasarat pek büyük kemenin k&rarı temyiz ve tMhih edi· 
tür. Ziraat nazırı birçok erkanı lcrek katil~tiği uman müddet geçti 
ziraatla beraber, hasarata uğrı- hükmiJe müracaat kabul edilmediğini 
yan mahallere gitmiştir. Çiftti· söyliyerek kanunun o maddesinin tef-

sirini istiyordu. B. M. Meclisinin tef· 
lere yadım edilecektir. Semen- siri şudur: 
direk adasmdan gele.n telgraf- "Her hangi bir idarl karar aleyhi· 
lara göre son fırt.na esnasında, ne mercıının gayri bir mahkemeye 
bu ada civarmda iki benzinli müracaat olunup ta müracaatı vakıa 

• 
motör batmış, müreltibatlarından vazife meselesinden dolayı addolun· 

·17 kişi boğulmuştur. 25 taifenin dukta bu karar tem)iZ edilmemi~ ise 
hukuk u ulü muhakemeleri kanununun 

.!~!~~! .. ~~~~~~-~-~: .......................... 193 üncü madde!'indeki on günlük müd· 
Jar için ~ok ümit verici görülmekteı det; bu ret kararının kat'iyet kespey
şebckenin tev ii 'e seyrüseferin fen- lediği tarihten ba~lar: 
nen mümkün esaslar dahilinde tanzi- Karar temyiz t'dilip te tMdik oluı.
mini hasılat nispctlerinde dahi çok muş ise ta!llhihi karar edilip edilmedi· 
mahsus bir fark göstermektedir. ğioe bakılır. Tashihi karar olunma· 

Kıc; mevsimini ihtiva ctmiyen ve )e· mışsa on sünlük müddet tashihi knr:ır 
di aydan eksik olan 928 . enesinde Sl9 miiddetinin mürurundan başll\r. 
bin 710, 1929 senesinde 1.378.151, 19JO Ta~hihi karar edilip te Mhih olun· 
enesinde ise 2.463.766 yolcu nakledil· muş ise on günlilk müddet bu hüknıün 
miştir tefhim veyıt tebliği tuihinden ha~Jar. 

Binaenale,>h bu 1·akamlar şebekimi· 
zin çifte tahvili ile Ifadıköyüne raptı 
için 'bizı teşvik edecek mahiyettedir. 

1933 senesine kadar inşası mechuri 
şebekeden Haydnrpnşa - Kadıköy: 

lra k t:t nefer oluyor'! 
Bağdattan gelen bir habere 

göre Irakta beş otomobillik bir 
kafile bazı kürtlerin taarruzuna 

Kadıköy - Kızıltoprak - Feneryolu: 
Kadıköy - Moda hatınrile ihtiyarj uğramış iki İngiliz ask"i ölmüş 
hatlardan l"enerbahçe hnttına ait gü. ve bütün bir geceyi muhasarada 
zerg~h plftn ve projeleri tanzim eclil- geçiren kafile Sülcymaniycye gi~ 
mfş ve ,·ckaletten tasdil< edilmiştir. Uul den üç İngiliz tayyaresi tarafın
hatlnnn tefriş pHinları dahi haı.ırlnn- dan kurtarılmışlardır. Mütecaviz· 
maktadır. lerin Şeyh Mahmudun kuvvctle-

1930 nesinin gayri afi hnsılatı ı . 
ır;.:;,203 ıı·rn ·-~.::. k r:o ı· d. rıne mensup oldukları haber ve. "" .. ruruş o) • an ım ır. ·ı kt d' 
Masarifi de 193.7f;l lira 96 kuruştur ... ~~.~-~---~-~~· ..................................... .. 
:Binaenaleyh bu sene ademi kifayet he· Tevfik Beylerle Süreyya Paşadan mü· 
sabımız 65.3.32 lira 61 kuruş 50 antim rekkep idare heyeti istifa etmiş, bu· 
olarak kapatılmıştır. nun üzerine yeniden bir heyeti idare 

1929 senesinin ademi kifayet hesabı intihabatı yapılma~r kararlıl~ınıştır. 
&'3.088 lira 65 kuruş 2:> santim iken bn Yalnız 9 kişilik bir idare heyeti ekseri· 
sene 17.756.75 lira nok.sanile 65.:l:-;? yet tarafından fazla ,.e lüzumsuz gô· 
lira 65 kuruş f>O ı:ıantimclir . rülmuş bu adedin he~e indirilmesine 

Rapor okunduktan sonra geçen s . karar verilmi bu karar üzerine reyi 
nelik bilanço tetkik edilmiş ve bazı mad hafiiJe intihap yapılmı!'I yeni idare 
deler üzerinde ufak tefek münaka~· heyetine Hacı Adil, Necip Beyler }e· 
lardnn sonra rapor ve bilanço kabul n niden ve Necmettin ahir B. ipkaen 
tasdik edilmiştir. seçilmişlerdir. Diğer iki azayı beledi· 

:Bundan onra şirketin Emin Ali, ye intihap edip gönderecektir. lntib~· 
Hamit, Avni, Celfıl, Ha~im. Ft'ridun. hı müteakip i!tima bitmi"tri . 

MerkeziAvrupada !n,ıı § , . istanbul muhtelit 
neler oluyor? l!t,l ·1 ·I 11 j i dün izınire tıaraket etti 
(Uat tarafı 7 inel şagıfada) 'ı'4d Önümüzdeki cuma \C pazar hı . . ı:.. 1 rn ede muhtelitine karşı oynanacak olan 

çekılmışlcr ve memlekette çalı· tanbul muhteliti kafilesi dün sab 
şarak vaıiyetlerini tahkim etme- Mimar Sınanın yıldö· onda Seyrisefainin (lımir "apurl 
yi daha çok muvafık görmüş· nÜmÜ tesit edildi hareket etmiştir. Kafile, mıntaka f 
lerdir. Edl 

31 
(A ) 1• . bol heyeti reisi Basri Beyin riyaset rne, . . - ımar • ınanın 1 .d · 1 •1 - .,. .. .. . , . . .. . de 16 futbo cu ve ı arc ış en e ugr .. Hitleristlerin Alman mec· 

lisindeki meb'uslırı · 107 ye 
baliğdir. Bunlanı1 hepsi de mec· 
lise devam etmediklerinden inti· 
bap dairelerinde ve bunların ha· 
rici olan sahalarda mütemadiyen 
çalışmaktadırlar. Sosyalist meb'· 

uslar ise ancak meclisin tatilin
den sonra bunlara mukabe!e 
edebilmek için fırsat bulmuı· 
lardır. 

En mühim mesele Hitleristler 
değil, Komünistlerdir. Hitlerist· 
lerin siyaseti müphem, gayeleri 

meçhul olduğu halde Komünist· 
ler aksinedir. Komünist fırka, 

muntazam, mazbut, gayesi ma
lum bir hald~dir. Hitleristler , 

yalnız herıeye hücum etmekle 
iktifa ediyorlar ve hükümet ba-

§•Da geldikleri halde ae yapa
cakları, nasıl bir siyaaet takip 

edecekleri meçbuldOr. Bunların 
bntnn söyledikleri, resikAre gel-

dikleri taktirde Almanyayı Bol
şeviklikten koruyacaklandır. Hal
buki onların bu iddiası da pek 

kuvvetli değildir. Çnnkü, Hitle· 
ristler arasında bulunan milliyet
perver Sosyalist grupu Komü-

nistlerden farks11; oldukları gibi 
"Şark mektebi müdafileri,, na-

mını alan diğer bir grup ta 1m:ıl 
Komünisttir. 

Hitler tara 1• s .. larına rey veren 
altı milyon · ehibin arzusu 

1
),1 donumu elımıye camıınde bınlercc k .. .d f tb 1 h t• . . . . . ma uzere gı en u o eye ı azas 
halk ve mektepJınm ı~tırakıle hararet· d N .. h t S 1• h ıı· 0 ha ·e n" .. • . 1e-ı an uz c , a a a ın, r n ' • 
le te!"ı t edı1dı. A \"'\ıkat Şeref ve ue e- t k h 'b. l\t ht B ı rd . . . . a ·a mu :ısı ı u nr ey e en 
dıye re151 Ekrem Devler tarafından bı· ki . d. 1 t b 1 ht ı·t· · t . . -. teşe ur ır. s an u mu e ı ını 
rtr hitabe ırat edaldı. . ı "ht' ti ·ı b • · b 1 ı ı · 1 b. 1 .•• kıl edecek oyuncu ar ı ı,> a arı e eı. Bu miinase et e mua ın1 er ır ıgı b 1 d 

. il s· b .. .. t . er şun ar ır: 
tt!ım ınıtn roşu ru neşre m ış 'e F b h d : ,, ki Fik t Re .. ener a c;e en . 1..ıe , re , 
mim guet~ fe,·kalAde nuc;hn çıkarmış· .Muzaffer. Galatasaraydan: Avni, B 
tır. . han, Rebii. Mehmet, Celal. Be 

Bu gece ocakta Sınanın hayat n~ t t . il.. ·· Fah · ,.,. fadan. H . . aş an. usnu, rı. e. • 
e.str~erı hakkında konferan lar verılc· samcttin. Saim. lstnnbulspordan: 
celdır. san. Anadoludan: Halil Beylerdir. 

Yeni bütçe 
Ankara, 31 - 1931 bütçesi 

tctkikatının yeni meclise bırakıl-

dığı malumdur. iktisadi vaziyet 
göz 6nünde tutularak vücude 

getirilecek olan yeni bütçe ta· 
dilAt yapılmak üzere meclisten 

geri alınacaktır. 931 bütçesinin 
170 milyondan fazla olmıyacağı 

anlaşılmaktadır. Bütçede tevazü· 
nü temin etmek maksadı ile 

masarif kısmının muhtelif fa~ılla
nnda lenkihat yapılacaktır. 

Altıncı tali komisyon ,, 

Fenerbahçeden Sadi yarın Band 
ma tarikile ilk maça yetişecektir. 1 
sust işleri ve memuriyetlerini terke 
memeleri hasebile lstnnbul muhteli 
nin. Nihat, Kemal Jı'aruki, Niyazi 
la. Mitat, Cevat gibi kıymetli oyun 
l:ı.rı seyahate iştirak edememişlerdir. 

'femsili mahiyeti haiz olan bu m 
lar hakkındaki fikrimizi ·yarınki n · 
hamızda yazacağız. 
SPOR MUHARRlRll\tlZ DE GlT'l' 

Gazetemiz spor muharriri Talat 
tat B. lzmirde yapılacak olan muh 
lit takımlal' karşılaşmasını yakınd 
ta.kip etmek üzere kafile ile lzmirc g 
miştir. Talat B., cuma günkü maç 
ticesini bütün taf silatile tumartesi g 
kil nüshamızda uzun bir telgrafla Y 
tiştirecektir . 

lstanbul, 31 (A.A) - Muhte- BULGARLAR lSTANBUL MAÇI.A 
lit mUbadele altıncı tali komis· lÇlN HAZIRLANIYORLAR 

Sofya, 30 (Apo) - lstanbula gi 
yonundan tebliğ edilmiştir: cek Bulgar takımı kadrosunu hazır 

Beyoglunda Mis sokağında yor. kari kadroyu hazırlamak iç 
kain altıncı muhtelit mübadele Lcfski sahasında mütemadiyen an 
tali komisyonunun 9 ili 13 Ni- manlnı· ve eksersizler yapılıyor. i 

Bulgar tak,mı arasında yapılan s 
san 1931 tarihinde kapalı bulu- eksersiz l-0 neticelenmiştir Bul 
nacağı alakadarlara ilAn olunur. ve Yugoslav takımları s nisandn I> 

METREPOLOJt ENSTİTÜSÜ gratta yapılması mukarrer olan ın 

enstitüsü için yeni modern bir bina sebile 19 nis:ı.na tehir edilmiştir. 
Anara, 31 (Yakıt) - Metrepoloji l Lef ski takımının lstanhula azimeti it 

b• hü'- ~ · iıışası takarrür etti. Planları hazırlan • , •. 
ır ~umetlı. d.J. Bina Ziraat mektebi ch·arında ya- I\ uruba ra kur ası buguı1 

dahilde kuve,j" hariçte faal 

Şimdiki B3pekil doktor Brn- pılacaktır. iş bankasının kumbara sahip' 
ning bunu temin etmi~, ve ikin- HlMME1' ZADENİN RAPORU ferine tasrruf ikramiyesi olmalc 
cisini temine çalışmıştı. Ankara, 31 (Vakıt) - Himmet r.a· tbere kur'a l<eşide ederek sene"' 

O halde bugünkü Alman hü· aenin raporu Maliye heyeti teftişi> e de iki defa biner lira ikramiyt 
kümctinin endişe ettiği iki ami· reisi .Adil B. taraf1ndan tetkik edilmek tevzi ettiği yazılmıştı. 931 sene' 

lin birincisi Hitleristler, ikincisi tedir. s\ birinci keşidesi bugün Anka' 
Komünistlerdir. TRABZON LlMAN ŞlRKETJNDE rada noter huzurunda icra edİ' 

Bunlaran ikisi de dahili emni- Trabzon, 31 (A.Al - Liman lecektir ve mükafat kazananla' 
ıirketi heyeti umumiyesi dün Anadolu ajansı ile ilan edilecek' 

yeti tehdit eden amillerdir. An
şılan Alman hükümeti bu iki 

toplanarak bilançoyu tasdik et- tir. Haber aldığımıza göre İf 
mit• eski idare yeniden intihap bankaıı önümüzdeki Teşrinievvel· 

amilin muzır gördüğü faaliyet- olunmuştur. Bilançoya nazaran den itibaren yapacağı kumbar3 
ferine nihayet verebilmek için şirket bu sen eki be sa batını 216 keşidelerinde ikram ye miktarın• 
Reiıicümhurun salihiyetlerinden lira zararla kapatmışbr. bir mislinden fazla tezyit ctınif 
istifade etmek nıecburiyctinde YUNAN MEB'USLARI ŞEHRiMiZE ve senede iki bin liradan bef 
kalmışlardır. Maamafih •aıiyctin GELlYORLAR bin liraya çıkarmıştır. Bu suretle 
biraz sarahat ve vuıuh kespet- Atina, 31 ( Apo) - Nisanın her iki keşide de 2500 lira iktıJ' 
mesini beklemek lazımdır. onunda, Yunanistandan lstanbula • miye verilecektir. 2500 lira; biritı' 

NlSAN MAAŞI VERtUYOR 

Memurlara nisan maatınm 
buğiin verilm,sine ba~lanacaktır. 

bir seyyah kafilesi gelecektir. ciye (750) ikinciye (250) oll 

Bu kafilede baıı meb'uslar, pro· 

1 

kişiye (100) zerden (1000) ' 
fesörler, gaıeteciler, ve tacirler on kişiye (50) şerden (500) lir' 
vardır. olmak üzere tevzi edilecektir. 

"VAKITın tefrikas : 121 Biz böyle tehlikelere kartı ıiıortalı rın gayri bedii cennetleri onların Satın almalt icin tevehhüm ettii 
gibiyiz .. Aklıma hiç bu nevi feyler olıun. Y alvarsalar da kapılarından bir takım mahzurların hallerile ıJ 
getirmemiş olduğum için bu husuı İçeriye adımımı a~am. Dünyadaki raşıyor .. 
ta hazırlanmıf bir fikrim de yok· fani cennetler maveradaki ebedi· Çelebi_ Fnkat böyle uzurı ~! 
tur. lerden daha mantrkt ve daha haz lu dü~ünmeğe vakit yok. yarın 

Filesof odadan dı~arı yürüye· verici daha fİfalıdrr. Hemen gayri köşkün ihale lcararr verilecek·· 
rek: niamul denecek bir para ayağıma 1 }"''fi' · O · clal - Knim pederim da ,, k 

- Haydi haydı.. zerınden ae· ıeldi. Önüme bir dünya cennetinin d s·· l ""h' . l d ıJ pP 
l · b' • · ·· .. k 1 l ır. oy e mu ım ış er e on 

d 
. . . . d kü" C • k k I • ne her geçmıt ır ~ı?ayeht.eserı gokrup hapı akrı açı. dı. Bu fırsatı tepmek kendi havasına terketmemclidit· ., 

~e eni hır msan ıçın ahlak üş n aıze urumuş anlara ıöz erı· le undan kenduııze ısse çı ar- ama atlerın büyüğüdür. Çınarlı C 
1 

b" s· Bef1 ~1 

1 .... "d" • d'k k ak ki .. k lk k·· k.. 1 G . d l b" . e e ı - ız durunuz. ugu ur. nı ı ere : m çocu uguna a J§mayınız.. Of u a ırım. enıf o a arın ınn ~ . . . 
D t Ç k ·· ı b Oh - 1- t · t b 43 d .. I b' k·· .. t . d . der f ıkrını sorarım.. , ama - o guze uyuruyor - ne a a e mıt e ıe erl· - - e guze ır utupane esıı e enm. ıJ $ 

ıunuz efendi hazretleri.. Bendeni· mit koca dediğin böyle olur. Hisleri, gözleri arkada kalarak Dünya dedikodusundan elimi ete· Baba~mın !anına gi~ince ~11d1Jf 
zin fikrim de tamamile böyledir... Sonra Çelebjye dönerek: Koskadaki evlerine döndüler. Ev İ· iimi çekerek ye§il omıancıfdarın, zete salnfclerınde e:nnıyet sn~ rrf 

Caize çatık çehre ile kocasına - Ağabey sen bir ıey aöylemi· çinde edilen lakırdılar arlık hep kameriyelerin, çardakların sükunet nın emlak müzayedesi ilaıı ~ 
dik dik bakarak: yonun .. Üstüne böyle bir 1ey yor· çınarlı kö!ke aitti. Fileaof çok aöy leri altında mütalealara dalarım. tetkikle meşgul bularak ııor~~~>"°' 

- Benim fikrim hiç böyle değil mak istemem amma sen ele evlisin. lemiyor o. kendi kendine şöyle de- Ötekilerde hep rüyalarında ''ı· - Babacıeım meraktan °1.1'11' 
dir. Karı koca arasındaki sadakat· Bu noktadaki hissini, fikrini anla· rin düıünüyordu: narlı köfkün ~ölgeli yollarında c1o- ruz. Fikrinizi anlamağa geldi 
sizliği ancak ölüm lcD?izler .. Ben hi mak isterim .. Derin dütünerek ca· - Ömrümün sonuna yaklaşıyo· la§ryorlar. Bazan dördü bir araya - Hangi hususta? f(lff 

yanet edersem kocam beni öldür· nı cana ölçerek ıöyle... rum. Cimrice iktısadf hesaplarla bu gelip frsılda§ıyorlardı. - Çınarlı köşkü alacak 
sün. O ederse ben de onu geberti· Bu sual kartısında Çelebi 1Ö1· sayılı günlerimi tebah etmemeli· Caize - Babam bir ~ey söyle· nız? almıyacak mısınız? Jlıl' 
rim. lcrini biraı: karısı lclale kaydıra· yim. Şimdiye kadar hayata bir kıy miyor. Dütünüyor. Zihninden neler Filesof nikbin bir gülü~le 0eoY 

Bu sert hüküm i\:r.erine gözler· rak: met vermedim. Bir gün de ıörmf!· aec;iriyor acaba? nun yüziine baktı. Cevap verfi1 
de bir müddet durgunluk peyda ol - İclal ile benim karı koc.a1ık dim. Piyankodan çıkan hu paraya Damat - Benim hissettiğime gö Çelebi sözüne devamla: 
du. muhabbetimi:r:in darası alınmııtır. mı ehemmiyet vereceiim? 5,.fta.J". te onun zihni ~ınarh köşke takıldı. (Bitmedi) 
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Bir senede 
13 ay meselesi 

Akvam meclısi bütün 
hükumetleri içtimaa 

çağıracak 
Avrupanın bir çok mali ma· 

hafilinde senenin 13 aya taksimi 
llleselesi yeniden mevzuubahs 
edilmiye başlanmıştır. Bu hu
auıta Akvam meclisinin bütüa 
bükiimetleri teşrinievvelde umu· 
Dai bir içtimaa davet etmeğe 
karar verdiği kuvvetle söylen
lllektedir. 

Ticaret odasına bildirildiğinr 
göre daha ziyade ikhsadi men
faatlar için tercih edilen bu usul 
sayesinde her ayın ayni günü 
fıaEtanıo aynr gününe ıelecektir. 
Mesell kanunusaninin biri pazara 
tesadüf ediyorsa Şubat, Mart, 
~isan ilAh ... BfitUn aylann biri de 

azara gelecektir. Bu suretle 
•ylar 28 gün itib .. r edilecek 
Yalnız Haziranla Kinunuevzel 20 
dokuzar gün olacakbr. Bu ayla· 
1111 son günleri de beynelmilel 
bayram addedilecektir. Yeni 
13 tiocü aya ne isim verileceği 
fİmdiden maliim değildir. V alnız 
takvim birliği bunun Saul ismif e 
tt\rıimini istemektedir. 

Ticaret ilemınLe 
ll4.Rt SERGiSİ içlN lTALYANLA

RIN HAZIRLIGJ 
italyacla açılacak "Bari,, ser

riıi münasebetile propaganda 
Yapmak üzere, İtalyan tayyare
lerinin geleceğini yazmıştık. Son 
haberlere göre gelecek tayyare
;er dört tanedir. 21 Nisanda ge-
tce!dcrdir. 

Tay yare filosu muhtelif Balkan 
hhirlerine de uğrıyacak ve istan
bnlda bir hafta kalarak şehir 
n~erine Türk tüccar ve sanayi
~lerini sergiye iştirake teşvik 
1~İn ilanlar ve resimli risaleler 
•tac1klardır. 

aaıılte 

~UALLlMLER BlRLlGlNDE YERİ
LECEK KONFERANSLAR 

Muallimler bir lig-i muhtelif fa
al' k 1Yetler meyanında olarak bir 
·ı°nferans serisi tertip etmiş ve 
k~ k?nferansı 20 martta Mektebi 
b uJkıye muallimlerinden Etem 
y' \1ernıişti. ikinci konferaos 
~tın saat 16 da Birlik merke-

!'0c!ı Hilnıi Ziya B. tarafından 
. er lecektir. Mevzuu (fikir ve 
~tade) dir. Bundan sonra 9 ni· 
t tttıaa Sadrettin Celil B. (toplu 
~.drisat), l 6 nisanda Sıddık Sa
ta~·B: {yeni hukuk medeniyemizle 
2Q 111• arasında umumi mukayese) 
k bııanda Servet Be)e (dftnya 
P.t~atif hareketleri), 7 mayısta 
-: illet Ali 8. (bizde son bir 
._:ı.ıc maarif hareketleri), 14 
ı~k:~ta. Ab~et .. Hamit B. (mem· 
hkklımızde ılmı ve mesleki te
Sad· iiller), 21 mayısta Hamit 
keu~ ~· (Türkiyede nüfus hare· 
"te. rı) mevzulu birer konferans 
l(,a:celderdir. Bunlardan başka 
Ştlci 11i)G zade Mehmet Fuat, 
~P, Şerif, Miikerremin Halil, 
J.t1~ nı Nami, ibrahim Hakkı, 
'tere rr~bman beyler de konferans 
~erdir. 

l'ı 
llt·~nda. 

lÇtl\ALILAİf .YULAFTAN AL
bJJ\LARI GOMROCü 

"" ARTTIRDILAR 
act, kıel ticaret milmesailimizin 
1 ,, Lı'Jd• d . ., . .. B l . "'Ja . ı:ı ır ıgıne gore e çı· 
beh 1Uıal edilecek yulafların 
~,~r Yllz kilosundan ıimdiye 
~fQ~ alınan 3 frank gümrük 

Milsafirlerimiz 

/acar Salibiahmer he
yetinin tetkikleri 

Şehrimize geldiklerini dlin yaz
dığımız Macar Salibiabmer he
yeti dün Topkapı sarayını ve 
mfizeleri gezmiftir. 

Heyet birkaç gün daha şehri· 
mizde kalarak &1bbi müessesele
ri de ziyaret edecek ve bazı 
tetkikatta bulunacakhr. 

~ele!"'i!:_c;!~ : 

Şehir n1eclisi bugün 
toplanıyor 

Şehir meclisi bugün saat iki
de toplanacaktır, 931 bütçesi 
ile şehrin beş seoelik proğrammı 
tetkike baıhyacaktu. 
YERE TÜKÜRENLERDEN CEZA 

ALINIYOR 

Bu işe siz de şaşın ! 

MUKADDES BA YRAGIMIZ 
BİR HAYVAN K i\FF.~t~'f;\; 

ÜZERfı';E OilT( Glnl 
• GERJL'.\11$ 

Bir dostumuz anlattı: 
Sabahleyin tram\'ayla i~i

me gidiyordum. Arabamız 
Beyazıttan geçerken yolun bir 
tarafında birkac kişinin par· 
makhklı bir arabayı önden 
çekip arkadan ittiklerini gör
düm. Herkes oraya bakıyor
du. Belli idi ki bu kapalı a
rabada vahşi bir hayvan var
dı ve halka gösterilmek üzere 
bir yere götürülüyordu. 

Bu arabanın etrafı, içinde
ki hayvan etraftan görülme
sin, bu suretle kara kesat ge
tirmesin diye örtülmüştü. Bn 
örtünün bir kısmı kirli ve 
kalın bir mukavya bir kısmı 
eski bir bez parçası idi... Bir 
tarafında ise bayrağı bir bez 
par~ası imiş gibi Tilrk bayra
ğı gerilmişti. 

Hürmet mevkilerinde bile 
muayyen günlerde asıJması, 
boyu, şekli ayrı bir talimat 
ile tayin edilmis olan kıymet
li ve mukaddes· bayrağımızın 
böyle bir hayvan kafesinin 
önüne gerilmesi doğru mu? 

Dostumuzun sözlerini yu
karıya naklettik. Bu hayvan 
kafesi her halde upuzun bir 
yerden ağır ağır geçti. Bu 
uzun yolda hiç bir memurun 
bu rezaleti görmeyişine n 
mani olmayışına siz de şaşın .. 

Biz de şaşalım ! 

3- V AKIT 1 NiSAN 1931 

r-.._s_q.-~-~·-11_Y• _ __./ · Postada 
Yapılan kolaylık 

Paketler nıenıurJar ta
rafından sahiplerine 

götürülecek 
Paket gümrüklerinin lağrn ile isi~ 

rinin postaya denü teslimine dün :.sa
bahtan itibaren başlanmıştır. Simdilik 
lağvedilen giimrükler Jstanbul, lznıir. 
Samsun. :Mersin. Denizli ve Adanada
dır. 

Şehrimiz posta ve gümrük idarele
rinde bunun i~in .ötedenberi yapılan 
bütün teşkilat dün akşam ikmal edildi. 
Ve her memurun vazifesi tayin ed~ 
miştir. Poeta n gümrük memurJan 

içtimada buluaanlar dlin gece geç Yakte kadar yeni vazife-

R • • • k t" h" d J 1 Jerinin tatbikatile meşgul olmu§lardır. 
ejl Şif e 1 iSie ar ar Gümrükle postanın tevhidi dolayı-

dün toplandılar sile şehrimiz postanesinde hiç bfr me
Tasfiye halinde bulunan "Tilr· mur açıkta kalmamış yalnız Galata ve 

ki e tütiinlen mU tereklilmanfaa !stanbul ~aket gümrükleri müdürle~i ! . . . ş . ıle . başkatıp ve veznedarlar bqka hır 
reJı şırkeb ,, hıssedarlar heyeh vazifeye tayin edilmek üzere gümrük 
umumiyesi dnn saat onbeıte tn- emrine alınmışlardır. 
tün inbisari binasında Uştakiza· POSTA BAŞMODüRONON İZAHA Ti 
de Halit Ziya beyin riyasetinde Posta başmüdürü Hüsnü Beyle bu 
toplanmışbr. it için .Ankaradan gelen p0sta itleri 

· t• d hOk·"' t t• müdürü Yusuf B. muamelı\tm süratle 
ıç ıma a ume namına •· ikm ı· ak tl · k b" a ı ve p e enn en ısa ır zaman· 

caret mUdllrü Muhsin, defterdar- da sahipledne teslimi için J!znn gelen 
lık ikinci şube mlld\jrll Hilmi B.ler bütün tedbirleri almışlar, dün mtld°' 
hazır bulunmUflur. 1eri tophyarak talimat vermi§lerdir. 

Effeli murakip intihabatp ya- ~aşmüdür ,H_üs~ü B. d_iln bu hu••· 
pılmı, ve eski idare heyetinden ta bır muharrırımıze demıştlr ki: 
N . T fik A . b I - Yarın sabah (bu sabah) tan 111-
. un_ ve ev • mır e~ er se· haren hariçten gelen paketler pcıeta me 

çılmışler, U§takızade Halıt Ziya, murlan tarafından sahiplerine teslim 
Zabıta memurlan belediye- M. E. Salem ve M. E. Veylden edilecek binaenaleyh mal sahiplerialn 

nin menettiği fiilleri yapanları mürekkep olan_ tasfiyedarlar be- gümrüklere kadar yorulma zahmeti 
cezalandırmaya ba,ıam.,ıardır. H 1• km t B · 
Son iki gün zarfında yere tn- 9 • yeti ipka edilmitlerdir. kalkmış olacaktır. Eveldenberi devanı 
kü dükl · · · 100 k. ·d B d kit• I'" ·1 eden usulde yalnız bu defi§iklik nr-r erı ıçın ışı en ceza ALEY İ un an sonra ıp ıge seçı en d G'" .. k t kilAt k ld ıl _ 
1 M k 1 "ki l H NDEKt YENİ BlR DAVA . M l"h B fi h • • ır. umru eş a ı a ır ma.mıtloU• 

a mmışbr a tu o an ı ira ızzet e ı • tas ye eyetının şun· diP'· hari,.ten gelen pft'"etler lstan . • 1 k f D.AN DOLAYI DA TEMYlZ MAHKE- 1A :l' -. 
cezayı vermıyen er mer ez ere raporunu okumuştur. bul şubemize almacak ve doğruca güm 
göttırülerek haklannda zabıt ve- MESlNDE MUHAKEME EDİLECEK Umumi heyet, raporu ve blin· rüğe götürülecektir. Paket orada açı-
rakası yapılmaktadır. Sabık müstantik, cimdiki Ban· t tk'k ta t"k t · b 1 ak · t1 rük 1 tar ESKİ MEZARLIKLARIN SATn: 'I' çoyu e ı ve s ı e mış, u ac resmı, g m memur an a. 

M.ASINA BAŞLANDI dırnıa ağırceza mahkemesi reisi sene için beher hisse senedi sa· fmdan tesbit edildikten sonra postacı-
Hikmet B. aley- h.b. l5 ·ı· " t k ·b 1 5 lanmız tarafından mal sahibine giStfl-

B Jd. l kJ b . ı ıne şı ın a n en ' ··ı·· kb k b·ı· . ı e ıye mezar ı ar şu esı, şe- hine Kadriye H. aa .. . . • • k ru up ma uz mu a ı ı resmı a ına-
hif içindekL tar~hi ,kıymeti ~lnıı;; :•f Turk lirasıu tevzı edılmesını a· caktır. İdaremizde memur tensikatt 
yan bazı eski mezarlıkları satmı· tarafından açı· rarlaşhrmışhr. yapılacağı doğru değildir. Bilakis mu 
ya başlamıştır. ilk olarak Fatihte laıı hakaret da- Şirketin tasfiyesinin bir sene- amelltın mühim bir kuuaı .bize 1'ıQml 
Kıztaşındaki mezarlık bir Dok- vasından bahs· den fazla sOreceği anlaıdmakta- ettiği için bu itlerle ufra.§8JI memurla-
tora satılmııtır. Bundan sonra etmiştik. Bu ~a- dır. rmuıın adedini arttıraca~z.,, 
diğer şehir dahilinden kaldml· va, Nisanı.n on Reji şirketi, Irak, Filistin ve Seteretıerde 
masına karar verilen mezarlıklar beşinde Istanbul Maveraüşşeriada imtiyazının mi· FRANSIZ SEFlRl BU AKŞAM 
da satılacakhr. Yakında MOze ağırceza mah- admdan evel feshi iddiasile in- ANKARAYA HAREKET EDiYOR 
memurlarından ve asarı atika kemesinde rli· giltere hUkümetinden tazminat Evvelki giln Pariıten gelen 
mUtebasısJarmdan mürekkep bir yet edilecektir. 1 isteillektedir. Fransız sefiri Kont d6 Sombron 
komisyon mezarhkları dolaıarak Haber aldığı· İngiltere hiikiimeti tazminat bu akıamki ekspircsle Ankara-
tetkikat yapmaya başhyacakbr. mıza göre, Hik- vermeği kabul etmediğinden tir- ya hareket edecektir Kont dö 
Bu heyet kaldırılacak ve muhafaza met B. hakkm· Hikmet B. ket Franıa hariciye nezaretine Şambron kopunlar ve borçlar 
olunacıak mezarları, ve taşlan da müfettişlikce yapılan tahkikat mllrafaat etmiıtir. meselesi hakkında dayinler ve-
ayıracaktır. neticesinde, açılan di?-er bir da- Diğer taraftan Suriye hükü- killerinin ve Fransa htıkOmetinin 

lKlNCl lNONU ZAFERlNlN va da, muhakeme kararile mah· metile tirket arasındaki ibtilif, noktai nazarlarını bük6metimize 
YIL DöNüMü kemeye intikal etmiştir. rejinin Suriye hükümetine bir bildirecektir. 

Dün ikinci lnönü zaferimizin Bu dava, Hikmet B. in Ban· milyon frank vermeli mretile tSVEÇ SEFIRI ANKARADA 
yıl dönümüne tesadllf ediyordu. darma ağırceza riyasetindeki za- sulhan hallolunmuttur· Mezuniyetle memleketine git· 
Tam lO sene evvel ve henüz manına ait bir rueseleden dolayı Şirket Suriyedeki fabrika ve miş olan İsviçre sefiri M. Hanri 
teşekkül halinde iken, düımanı açılmış olduğundan, muhakeme depolarını 2,lOO,OOO fraclc muka· Marten dün Sitella Ditaliya va· 
ikinci defa yenmiıtik. Fedaka- bilinde bir Fransız ıirketine, ·ı h k 

tU usulen Eskişehirde, Temyiz malı- 240 000 purı e şe rimize gelmiş ve a • 
kıtaatımız bubUyük zaferle o gün k d Lazkiyedeki binalannı da , ıam u .. stu Ankaraya hareket d emesinde cereyan e ecektir. u 
"yalınız liımanı değil TOrk franka ıatmlfbr. etmiştir. 
milletinin makfts taliini de yen- Davanın, Hikmet B. in Ban· Şirketin elinde ıimdiki halde -----------
mif,, oluyorlardı. dırmadaki vazifesine ait bir ci- 194,021 İngiliz liralık fazla mev- CELAL MUHTAR B. BlR ZIYAFE1' 

Büyük §ehitlerimizi takdis lıete temas ettiği ve davada cudu vardır. Bunun 150,000 in- VERDi 
eder, kiymetli ordumuzu hllrmet· başka bazı zevatın da dahil bu- giliz lirası bu sene hissedarlara Şehrimizde bulunan Fransız tıp 
le selimlanz. lunduğu söylenilmektedir. tevzi edilecektir. profesörO M. Gongerot ıerefine 
••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · don Celil Muhtar B. tarafından btı-r Çizgilerle fikirJer : Çalışmak oe muvalf ak olmak; 

yllk Adada bir ziyafet verilmittir. 
ziyaftte dokturlanmız bp fakültesi 
bucalan hazır bulunuyurdu. 

Bundan 36 sene evel genç bir adam Bu genç bu şekilde çalışa çalışa. bir Mecmualar ve gazeteler bu yazılan 

Profesar Gongerot evvelki gtin 
Fransız hastanesini ziyaret et· 
miştir. 

DAİRELERDE ÇALIŞMA SAATLERi 
BUGÜN DEGJŞlYOR 

Bugünden itibaren devairde 
yaz saati tatbik edilecektir. Me
murlar sabahları dokuzda işe 
başlıyacaklar ve on ikide yemek 

paydosu yapcaklardır. Bir buçukta 
tekrar vazifeye baılanacak, ak· 
şam dört buçukta tatil edilecektir. 

fte~ ~1 franga çıkanlmıtbr. · 
tl11ııı1J1kıya bilhHsa memleke
'ld\I'" erı ~ulaf ihrıtç edilmekte 
tac,,~ndan bu haber zahire 

•nauzı müteessir etmiştir. 

maişetini kazanmak için bir bara de- gün yazı istidadı olduğunu anladı. nıcn neşrediyor ve bu yazılar herkes tara
vam ediyor, orada canak çömlek yıka- sur ve manzum yazmağa başladı. Ni- fından ze\rkle okunuyordu. Bu genç 
yor, ortahğı süpUrüp temizliyordu. Bu hayet bir gün bu yazılarmı mecmuala- bugün el!f Uç yaşındadır ve İngiltere. 
genç bütün bunları yaptıktan sonra da ve gazetelerde neşretti. nin en büyük piri Masefielddir, 

ŞAMDA ŞEIH 1'LER1MlZ lÇIN 
ABiDE 

Türk şübedasına mahsus Şam· 
da yapılması takarrür eden abi
denin inşaatına başlanmıştır. odasına çekilir ve kitap okurdu. 



H a b e r 1 er I çare olduğunu söylemiştir. 
Sir Osten Çemberlayn mes'elenin ce 

.._ __________________________________________________ __, 

Alrnan - '\vusturya ı·tı·ıa-ıı miyeti akvam meclisi tarafından tetkik 
,. edilmesini istihdaf eden mesaisinden 

Avam Kamarasında 
dolayı M. Hendersonu tamamile tas-
vip n takdir etmiştir. 

Harici 

İlahi Cemil Pş. ! Kırıehirde Ş. Nuri Bey - Yazılan
nızı Beyoğlunda Sahibinin sebi vasıta. 
sile gönderi~eniz eline geçer. 

ingiliz haricıye nnzırı bu ıuuıa . ., ~üphe tev.4i edebile
ceğini takat Avrupa ittihadı f :krine mutabılc 

M. Çemberlayn, ~ı Hendersondan Eski bir nazır ve daha es~ 
mes·eıenin nasıl ortaya atılacagını or şehremini olan Operatö 

intihabat muştur. Cemil Pş. , bugünlerde - Maşaı 

Bugünkü vcktller ;çtima 
ında Dahiliye vek ıli 

izahat vereceli 

oldDqunu .•övl~di · M. Henderson, ce,·ap 'ererek ade- Jab • kendi açtığı Gülhane pa 
ce mes'eleyi ortaya atacağını ihbar et kınm yıl görmüş ağaçlarma ko 

Londra, 30 (A. A.) - Akvam kama· Almanya hükumeti, Almanya - A· m<'k niyetinde bulunduğunu ve hukuk· muş bülbüHer gibi ötmeğe ba 
rasında sorulan bir takım suallere ce- vusturya müınkeratının hiç olmaz."a 2· şinasların reyini almadıkça hangi ladı. Hemen hergün bir baık 
Yap veren hariciye nazın l\f. Hend~r- :l ay de,·am etme inin tabii olduğunu maddenin zikri zaruri olacağı hakkın· 
son, Almanya ile A\•usturyanın güm- ve 1922 p;otokoluna mugayir 'olmadı- da bir fikir dermeyan edemiyeceğini makamdan belediyenin aleyhind 

Ankara. 31 (Vakıt) - Yarınki hey- "k b" 1. • . . 1 . . 'I"' . . • 'h . ı .. 1 • . bulunuyor 
t. k"I . t' d D h·ı · k"J ' · ru ır ıgı proJe ennı ı un ıçın ıntı ap "ını kabul eyledikten ~onra artık inkı· soy emıştır. · e ı ve ·ı e ıç ımnın a a ı ıye ,.e ı ı ın· t · ld k · · ' · • • 

tihap faaliyeti hakkında izahat vere- e mı~ o . u :ıarı us~l ve za~anın, ~n- lap projesinin cemiyeti ak\·ama tevdii M. HENDERSO~UN NUTKU HAi\:- Dün de: • Beledıye varıdatını 

kt. ~ok tefsırata ~ebebıyet n!rmış oldugu· için bir sebep me,·cut olmadığı ce,·abın KINDA NE DİYORLAR? üçte biri çarçur oluyor. Bu id 
ce ır. n b t . t• - • 

SARK ViLAYETLERiNDE u eyan .e mış ~~·.. . da bulunmuş n Almanya hukumetı- Paris, 31 (A.A.)- Malen gazetesi diamı kalemle birer birer iıpa 
..... Mumaıleyh sozune devamla demı~- · k d" · t ki"• d"I b'J k h • ı:ı d A · k d Diyorbekir, 31 (\'akıt) _ Muş, ı;ı. . .. " .. . · . . : nın, en ısıne e 1ı e ı e ı ece er !•I. ~en ersonun lam amarasın a edemezsem asılmaö-a razıyım! 

tır kı. Bu usul, !'luphe \e suızan te\lıt h · b . ı tt h k t ' k b ı t k ·· ı d... t kt b h tı·· · d ı 6 ' aziz, Van Mardin ,·iJa.retlerinde e~ . :. angı ır 1a r nre e ı ·a u e me soy e ıgı nu u an a se ıgı sıra a. d. d 
• · edecek ve ahıren Fransada yapılmış o· t k h d b t•· h A t Al .. ··k b" ı· · · ıyor u. defterler indirilmistir. Nüfusa naza-

1 
. .

1 
. . . . • veya e meme · u usun a ser es n ıt· ,·us urya - man gumru · ır ıgı 

:ran Muştan 4-, Siirtten 2, EIAzizden ;:;. d~nl ~ıkirl teaftı er~d?~tıchesındl~ ıktısap e reketini muhafaza etmesi icap ettiğiui projesi karşısında Fransanın gösterdi-! Peki: fakat biz belediyecili 
ı mış o an evaı ı ım a ey ıyecek ma . • - h ı · ı · d · t • k t b'l · C ·ı p Vandan 2, Mardinden 4 meb'us çıkarı- h' tt d' H lb k ' 1 b f'k' t bildirmıştir. Almanya hükumeti, mes·e gı eyecana ngı terenın e ış ıra e · ı meyız ama emı aşanı 

· ıye e ır. a u ı yapı an u ı ır e- 1 . • 1 kt . . . · d · ti he -
lacaktır. t•ı . ht 1 .• h .. k. ti . hh enın sıyas no aı nazardan tetkıkı mesın en ve aynı sure e yecan eı:;eı· Eminlik ettig·i günleri rina ha a ı erı, mu e h u ume eı mura as . . . . 1 · · h • d · t b 

. 'J'RABZOND \ l N'J'lHABAT 1 d k d C d 1 hakkındakı ıtırazını bır kere daha tek erı ız ar etmesın en memnunıye e- t l O - l d k ki 
FAALlYETl aakn arlasınbea yal ·ı~I al . e~enle e yapı. a rar etmiştir. yan etmektedir. Bu gazete, Fransa- ır arıbz. • ~ g~nder e sdo v ~ld~n 

c o an yne mı e ıctımu ara zeının b . . - .. d b k k toıu u gunkün en az egı ı v 
Trabzon, 31 (A.A.) - ürmene, Pu- hazırlamakta idi - M. Henderson, sözüne devam ede- nın ne u ışı surunceme e ıra ma . . _ 

Jatane Vakfıbekir müntehibi sani in· M H d ·••AI .1 rek akti mütasaner itilafın muahede ne de kaçamaklı cevaplarla iktifa et· o zaman t1 stelık hır de hukume ' ~ . en erson manya ı e Avustur . . w . 
tihabatı bitmiş, C. il. F. !"ı namzetleri yanın müdafaa etmekte oldukları nok namelerin ,.e bilhassa 1922 protokolu· mek nıy~tınde olmadıgını kayd~ttıkten merkezi olan lstanbulun kaldı 
kazanmıştır. Merkez kö) lerinde bugün tai nazarlarında mevzuu bahis itilafna nun ahkamına mugayir olup olmadıgı s?nra alakadar devletlerle müşterek rımlan mamur bir manzara ter 
,.e merkez kazalarında yarın biteceJ,. · 19?? ta 'hl' C tok 1 hususunu cemiyeti akvam meclisinin bır hareket- esası hazırlanır hazırlan- kı'l etmı'yordu • . menın ... rı ı enevre pro o una k ti' b' bb'· b 1 • 
1ir. VUayetin umum müntehibi sanı muvafık oldugu· nu beyan etmekte ol- önümüzdeki içtimaında müzakere edil maz uvve 1 ır teşe uste u .unac~~ı 

n azmaktadır •ıaten gazetesı bu -u Haydı bugv ünkü işler fena di· 
;adedi GSG dır. • duklarınr söylemiştir. mesi arzusunda olduğunu t"e bu hu -us 1 Y • n .. ' ~ • 

A~KARADA . Avusturya vermiş olduğu cevapta, ta meclisin beynelmilel divanı adale- retle de~am e~en mutalealarının ~o- yelim, operatör paşa kendi za• 
. Ankara, Zl (Vakıt) - intihap tef- mes'elenin hukuki cihetinin mezkur pro tin muavenet ve müzaheretile iş görme nunda dıyor kı: Alman - Avusturya manında zaten mevcut olan iki 

tlş hey~ti .bu a~ah 1?p.landı'. l\f~hal- tokolıı imza etmiş olan devletler ta· si umumiyetle ar:ı:u edildiği takdirrle gümrü~ it.ilatı ıııa~ece iktısadi muhab~- bahçeyi düzeltmekten başka ne 
Je~erln. mtıhap günlerını tesbıt Ye teb- rafından tetkik edilmesine muYafakat kendisinin de bu arzuya iştirak edec~· r~!er~ ı~h1sar e_tmış v~ Al~~.nya bu hır yapmıştır ki bugün yüksek per• 
1fg tttı. . .. t k etmektedir. ğini me:ıkiır cemiyet katibi umumili- lıge ıştırak ettırmek ı::.tedıgı memle· deden konuşmağa lüzum gö-

:An~ara maha!lelerı uç ~rn .. a ·aya Maamafih bu c~vap mes·eıe inin :si- ğine bildirmek niyetinde olduğunu sör k_etler!n arazi iti~l~rile. buıı:ünkü nziye-
aynlmıştır. ın.!ıh_:ıp .cuma ~unu ba~h· ya.si cihetinin tetkiki ihtimali dolayrsi lemiştir. ltıne rıayet etıuegı sarıh bır surette ta- rliyor? 
yaeak, pazar gun~ bıtecektır. le bir takım itirazlar davet etmiştir. l\f. Henderson, bir kerre divanı ada ahhüt etmiş olsaydı Fransa bu itilafı Hem kuzum bir insan bir ra-

; KO~Y ADA Diğer' taraftan Avusturya vermiş oldu· letin reyine müracaat edilmesine taraf itimatsızlık ve şüphe hislerile karşıla- kam hatası yaparsa neden asıl .. 
, Ank~rn, 31 (\akıt~ - Kon.yad~n ğu bu cevapta alakadar devletleri bir tardır. Şüphesiz Avusturya hükumeti mazdı. sın. Operatör paşanın rakamdao 
bft mebus noksan çıkacağı tesbıt eClıl· emri vaki karşnnda bırakmak niyetin b ·· k t ·c:ti k d t ed"I" ~1 C · ' { t . . . . • u muza era a 1:.- ra e ave ı'" urtıus un Jevand ı daha büyu"k hatalarını bile hNı 
mıştır. de olmadığını tasrih eylemektedir. cektir. ' · " "" 

BU SENE VlLA YETLEUDEN M. Hender!-'on, Almanyanın da ver A .. . Berlin, 31 (A.A.) - "~ontag und görmüş bir memleketteyiz. 
KAÇAR MEB'US ÇIKACAK"' M. Henderson, nısturya hukumetı .. 1 ta Z . t . h . . ' · miş olduğu cevapta diğer devletlerin . . ld - - b b .. 1 b' u on g eıtung,, gaze esı, arıcıye • 
A k 30 V· ı.11. ti rd • nın vermış o ugu ceva ın oy e ır M F K" t··· h. ..1.k t n ara, - ı oye e en mes'elenin hukuki cihetini tetkike hak· d . A t t f d k b 1 nazırı • on ur ıusun 1f mu a :ı ı-" . . avetın vus urya ara rn an a u e 

gelen erkek nufus mıkterını ları olduğunu kabul ve teslim eyle· dilece"ine delület eder mahiyette ol· nr neşretmiştir. M. Fon Kürtius hu h<' 
gösteren. cetvellere istinaden her ~ekte bulu~duğunu, fakat. m~s'elenin ma.cıından dolayı memnuniy~t izhar tt- y~nat~n~~. Al~an :- Avu~tu~ya güm· 
vilayetten çıkacak meb'uı adedi sıya~t noktaı na7.ardan cemıyetı ak,·am istir. ruk bırlıgıne aıt muıakerelerın me,·cut 

b . d'J • . Ad 4 Af tarafından tetkik edilmesini kabul ede m ) . . . . muah--deler ahkAmına U''gun ve meşru 
t~s ıt e ı mı•tır. ana , yon . •. . • . . w - Alman,·a hükumetı cemı•-'etı akvam .- •ı ., 

" mıyecegını bıldırmı• olduı;unn ovle· "' ' "' b' · b b ·· t 't ld - · 6 Aksaray 4 (bir fazla) Amasya . . . ~.. . · meclisine bir keıo müracaat edilmesi- ır se e e mus eııı 0 ugunu ıııpatn. 
' mıştır. Mumaıleyh sozüne de\·amla tle . ~ahşmıştır 

3,, Ankara :J (bir fazla) Antalya miştir ki: · n~n mu,·afık olacağmı teslim etmekte· • 

5, Artüvin 2, Aydın 5, Balıkuir "Müıakerat bittabi tabii mecrasmı dır. a valaoa <U ~z 
10, Bayazıt 3, Bilecik 3, Bolu takip edecektir. Bu müzakeratın h.e 1\1. Hcnderson, A~.manya ile A~s· salgını var 
S ·a d 2 I? 9 C b l'b . 2 - 3 aydan evvel bitmesi mümkün de· turya arasındaki muzakeratın cemıye . . 

, ur ur ' ursa ' e e ı c -·1d· ti akvam meclisinin tabii ve dostane Atına, :n (Apo) - Kavala şehrınde 
reket 3, Çanakkale 4, Çan kın 4, gı ~t H d A t . muhitini izrar edecek derecede ileri kuduz hastalığı salgın bir haldedir. 
Çorum, 5, Denizli 6, Diyarbekir ld ~ en ebrsonAl vus uryanın verbmış ··t·· .. 1 • -· •• 'dinde b 1 d - Kuduran :>S köpek, ahaliye hücum et-

. • . • o Uır;U ceva ın manyanın ceva ın· go uru mıyecegı umı u un ugu· . . .. 
4, Edıme 3 (bır eksık) Elbız 5, dan daha az üpheye mahal bırakmak nu söylemiştir. mışler ve 17 kışıyı ısırmışlardır. 
Erzinca_o 3, Erıuru~ ?• E~kişeh!r ta olduğu mütaleasını serdeylemiştir. Nihayet M. Henderson cemiyeti ak- l\1a kedon yada gene şid · 

.4, Gaııayıntap 4, (ıkı eksık) Gı- fumaileyh, bu ıralarda Avusturya ile vam meclisinin evvela mes'elenfn hu- l th 1 J 1 ld 
ireson 5, Gümüşhane 3 bir eksik) müzakerata devam etmek niyetinde kukl cihetini müzakere ve münakaşa ( e ze ze e er o u 
,Haklri . 1, .fçel 2, Isparta 4, bulunduğunu beyan etmiştir. edecek en muvafık bir formül olduğu Belgrat, 31 (Apo) - Vereme gaze--
.istanbul 16 İzmir tt Kars 5 M. Henderson, teklifinin Almanyaca mütaleasını serdetmiştir. tesinin verdiği malumata göre Sırp 

K t ' 7 (b' f 'ı ) K : suitefsir edilme8i ihtimalini düşüne· . İngiliz hükumetinin bu münasebetle Makidonyasında zelzeleler kemali şidw 
, as amonu ır aza ayserı k 26 . . d ti t k t · ı· ,. ı 
5 . K ki li 3 K h' 3 K re martta Berlıne hır telgraf çeke· mevzuu bahis olacak hukuki mes'ele- e e e rar e mış ır. • ugos ov ı;;rın-

' ır are • ırşe ır · · 0 • k t kl'f' · k ik' h'"kıl t i · d ·· ·· t 1 fi f 1 l"' t . . . ' • re e ı ının anca ı u me , şı a ler hakkındaki noktai nazarına gelin soru, e gra arın az a ma uma ,.e--
cadı 7, Konya 10 (bır ekıık) ha fazla ilerletmeden cemh·eti ak,·am ıı.ı H d d h . d'd k rilmesini menetmiştir. 
Küt .. h 7 M ı t 6 M • 1 · · kt' : ce: !• • en er~on a a şım ı en gere · 

• ya , a a ya , anııa mec ısıne a ı mutasavver ıtil;lfın 1922 Al k A t h"'kıi t B' f • ı ·· .. d 
9 M 4 M . 2' M vı 4 h ı· w • • manya \'e gere "\'US urya u me ır 1 m \.'Ulun en , araı , ersın ug a , protokol una mu a ıf olmadıgına ıtnıı· 1 • 1 'it . h tt h k t· 1 "" · ·' · · 3 N'vd , . • enne ngJ erenın a ı are e ın n · . . 

.Mut , ıg e 4, Ordu S Rıze nan kespetmek fırsatının bahşedılmesı t b. . t• 'ht· a d 'b t Atına, 31 (A.A.) - Garp cephesın· 
• ı . ld _ 'f d d am ır ın ızar ve ı ır z an ı are O· d . b' k . . d k' fT • 

6, Samıun 6, Smt 2, Sinop 3, "b!~"şayb~nı arzu ol ugud _?U bı.lad.e e.n lacağını bildirmiştir. defyen1l ırk~Y yo. ısmın ed ı hı .. ı~ ılk 
'5· 7 ş k~k h. 3 T ~a ır manası oma. ıgını ı ırmış .. . .. .. . .•. . 

1 
. . e a o ara ıraesı e~nasın a uvıyet· 

ıvaı , ar ı ara ısar , e- ld ğ .. 1 • t• Boy le bır gumruk bırlıgının ngılız 1 ~ ı h .. .. • .1 . b k" 1 • v b. . o u unu soy emış ır. . . .. . . r. .. . er enuz ogrenı mıyen azı ımse er 
,kırdagı 4, ( ır .ekıık). Tokat 5, ihtimal bu takdirde meclis, beyne] tı:aretı. uzerınd~ ·~~a ey ı}ecegı tesıre qinemanın içine göz yaşı akıtan bomba-
Trabzon 7, (bır eksık) Urfa 4, milel adalet divanının mütaleasrnı al- muteallık her turlu cevap, nazart ol- lar atmışlardır. Bunun üzerine filmin 
(bir eksik) Van 2, Yozgat 5, madaô bu kadar teknik ve hukuki öir malıdır. iraesine muvakkat bir müddet için fa. 
Zonguldak 6. mes'ele hakkında bir karar ,·ermek is M. Henderson, netice olarak lngilte sıla verilmiştir. Filim tekrar gösteril· 
iNTiHAP DOLAYISILE lTlRAZ temiyecektir. renin teklif etmekte olduğu hattı ha;e miye başlayınca birçok taraflardan 
EDENLERiN YEKONU 217 DlR M. Henderson, kendisinin bu hattı ketin takibi hususunun Avrupada o k:ı itiraz c;esleri yükselmiştir. Polisler 

Ayd.nlık görmiyen 
yerler 

Bir gazete şu haberi veriyort 
"- Belediyenin sokak 1/ 

caddelere yeniden takacatı fe
nerlerden bir kıımmı Haliç sa• 
billerioe koyması rica edilmitti. 

Belediye bu fen erlerin bil 
kı9mmı şimdiye kadar hiç aydıo• 
hk görmiyen yerlere kafi mir 

tarda koyacaktır.,, 

Bu münasebetle hatıra bit 
hikaye geliyor ama dursun ••• 

* 
Hacı Aptullah? 

camilerden kur'an çalan bit 
şebeke türemiş ve zabıt• 

Fatih camisinden bir kur'an çal-
mış olan Aptullah isimli bit 
kopuğu yakalamış. 

Meşhur hikayede olduğu gibi: 
- Beyt beytullab ve: 

- Faddal ya Hacı AptuUabl 
diye bUı ada mm sahiden Aptullalı 
isminde olması garip bir tesadof 
ise de: 

- Matrak min tarafil!ahf ıe' 
dasile polisin yakasına yapışın.,. 
da geçikmemiş ber 0 ket!. intihap defterlerinin evelki 

akıam kaldınldığını dün yazmıı· 
tik. Onbeı gün zarfında defter· 
)eri tetkik ederek isimlerinin 
olmadığını gören ve heyeti tef· 
tişeyeyc müracaat edenlerin 217 

harekete müzaheret edeceğini söyle- dar e efli fitneler tevlit etmi_ş olan ha· müdahale ederek sükQn ve huzuru iade 
miştir. · di!'enin haJii için yegAne ve en iyi bir etmişlerdir. · 10{Jlu j..q.M 

-~----- ent11tt_1mntnımt1mmıttmı1tt1t11ttttmmı"rmtn'""'"""'ıırn.11wtttııı"tttıı11tııtnUtt1t1ııttthittllffııtı1tmıqıhtftı,....,,,,. 

kiti olduğu tesbit olunmuıtur. 
Bundan ıonra yapılacak itiraz 
kabul edilmiyecektir. 

ltHSRtRllnıwıuaw;ııttflMıw+1H11mnll1Hflml 

r 

- Xıısıl mil'İm yeni >Cııi 
var mı? 

-Yar. 

Efendi ve rüfekası : Bican 1 Nisan ' • l 
-

~,--~~--~--~~-----~...a..-~~_;._--~--!.---1~-----------~~-
h 3 u e J icr ı - Paı:arola Ha an Beyin kafası dü.ı - Akşam gazetesi Cemil Paşanın - Hay Allah iyiliğini ycrsht ;'; 

ı akşam iki~· e lıöliinmü ... : Bir kı~mile şehir meclisi hakkındaki beyanatını! ruf n., az knldı dediklerine intı111"....ııl 
muhnlefctc deYnm edetek. bir kı~mile tefrika etmekten vazgeçsin diye Anıca dum. Nh1n lı:ılığı uçurıuyorıollP"" 
de munfakat yapacakmışl B. şehir meclisine aza o1arak alınacak· desenel 

mış. 



- ± --

,- Dünyada Otan Biten Meraklı Şeyler 1 

ingilterede intihap mücadelesi şiddetli 
Ba!dvin aleyhtarı 

lngilterede kısm1 intihaplar, son za. 
manJarda son derece hararet peyda et 
ti. Bu gibi intihaplar, efkarr umumiye· 
nin tahavvülünü kaydetmesi itibarile 
büyük bir ehemmiyeti haiz sayılır. 
(Son Corc) tarafından vukubulan inti· 

muhafazakarlar 

GRiP ve 
TiFüS 

mağlup oldular 

gazete· 
!erinin o· 
nunla a
lay etme· 

5 - VAKiT 1 NiSAN 1931 

Orta devirde bir Türk -
Yunan itilafı 

cMÜr4hhıul•r büvdk 1urk. .ltanı namına impeT4tora 
ittifak teklif ve t-llerini vüzlerine gôttJrer~k bu ittifak 

ahkAmına riavet Pdecr.klr r;ne andeılller. ~ 



- 6 - YAKIT 1 NiSAN 1931 

ve Züleyha 
-Kitabı mukaddeJten büı•ılk bir a~k hikAvest

Nakfeden; M. N. 

Potlfann karısının 

odasında iki pencere 
vardı ki hunla rda n 
bir tanesi l\lı m n nl 
tın renkli O\-alanna 
bakardı. Onun için 
evdeki hizmet ciJer 

Nasıl adamsınız ? 
Grafoloji mütehaa•ıaımız cevap veriyor 

V AKIT'ın takvimi 
Çarşamba 1 Niuın 931 

Zi thade 

1349 
Bu geceki ay 

batışı: 18.3-4 

' •ba!ı 

"' 2 l 

Naınaz 
Otı., lklnf 

12,19 16 ~2 

vakitlerı 
.4\ktA n '(,. . 

1 3J 2:> °'ı 

BORSA 

moa'cj 
4.64 

hanrmlannın neden 
bu m a n z a Ta yı 
eyretme)1p ' a ktin i 

lu6 - Müteredditsinlz. lntlıamdanlde de akin ,., mütenırsınıı. Nikbin •· 
hoşlanmanııa n dikkatli olmamın. rığ niı. •~~~~~"""'"~--------' 
men baıan bu noktalan epeyce mühim 16' - DUrU t karakteriniz var. Bir 31 Adıcol 

daha ziyade öteki Yt'rlel'de ihmal ettiğiniz olurnr. Nik· a.ı acul n müve vls \'e mütereddit ol· 
bi"sfniz. Ameli. taraflarınız kuvvetli· tttanrı: tecrübelerinfdn azlığından \l'C· 

pencerenin önünde dlr. H asf,·ctınh: az fakat a.meır 5&· ya okumu o)mamanızdnndır. 
geçirdiğine hayret hndnki f aalıyetfnfr: de kifayet edecek n b k l Ü "k 
d 1 d

. x 1 · . 
1 

ence u no ·san arınız g n geçtı · 
e er er ı. ule u pen kadardır. ınirl sinir; de, oltır almn çe ve okudukça, tecrübeler vnptıltçn dü 
cerenin nezareti hi ı: ..,e)Jerden alımrsınıı. 'evre.~tcnik oJ. . • • . 

l
manu:dıt en mUhim il.mil k•ndlni .. I dı'n· zt.lecek.·.tı.r. Am. eh tsuafl.arınız kunetl ı · 

iyi değildi. J{ocasının "' "' d G ;ı.,ı J d h ' · ı k k lemenlzdir. Görü lufnb: 0 kadar Jru\•· ır. or"V trın ~ e anı rnte ço ya ·ın 
idare inde hulunnn vetH değildir .Fakat her §eyin İ); tara dır. Nikbinsiniz. Az kanaatkar ol manız 
hapis.-ıneye bakaı dı. fını görmek tabiatiniz jyidir. \'t makul ihtirasınız iyidir. 
Şura ı muhakkaktır ki Potirarın kn· Potifardan emirler Hlr... 157 - Ha a ınıı. Biraz siniı'li ol- Nebiniıe emniyeliniı ı. Etrafını· 

71sı memnun \e mes'ut değildi. ' f J. Bir liıhze onra il he etti: manız istediklerinize az k3\'uşabi1mek ıa !azla. nence bu da noksan tarafın r7. 
ne fazln ehem1Qiyet , eren. res mi işle· - Fakat emirler mahremdir geJ, gtl tendir. Yoksa U}'NI ve umumiyetle iyi dır. Çafı~kansınır:. 
:rinin çokluğu arasında güzel karı ile hlraı yanıma yaklaıı1 ! biri inir.. H. n~z .~ay~t .teerUbelerini~ o lnu:a gönderen karilcrimizc: 
m şgul olmafa pek vakit hulf\mnan Yusuf korka.k ,.c rnahcup )akla~fı. k dar .. ııı ~ı .ı:oru~len!'ııden ,·e hadıl!IC· Şimdiye kadar aldığımıı imzaların 

. • • . • . :. lerin UZ'erınızdekı te!ııırlerlnden bah~etl -.k6nu p•k fa7.lıtdır Bunla ı.e b"r· 
Potifarın ihmalı onun pek ngrınft gidı hu korkaklık kadının pek ııyade ıe\ · .. .. ı,,_ " · · . ra '' P 1 

k' · k . d l ( . . , d menin faydnsınr gormuyorum. Çalışma den cevap vermek değıl hattn her ztı· 
yordu. .. .• . . ını 0 v§U)or u. ~tc .ne C!l~nı )akın a~ ğa ve yorulmağa huırsınrTA lstidatla- man neşrettiğimiıı: miktardan fazln r· 

O, bu guzellıgı, hu Jpel<elbı eler!, bu duydugu genç '-e güıel bır erkek kı, rınıı fikir hasından ziyade müteva.· 'l\1 yazmağa bile yerimiz mü alt değil· 
paha biçilmez mUce,•herlerfle kendis ine kendisinin bütün gür.elliğini duyuyor- zı el n ev işlerfndedir. Bittabi de dir. Bu itibarla im7.alarına cevapları 
bir tane değil, birçok ftşık htılabilil'di. du. · sok basit görülen hu karakterlerinize J~C~~en _karilerimiz bizi hittafıi mazur 
Bulabilir ve işte o uı mftn mes'ut ola· Jfodm, Yus1Jfa iki defa dnha )akla nazaran henüz nikbin veya bedbin fi· :orurleı:. • . . 
bilirdi... masını söyledi; ta.kat kadının ~açları11 lup olmlldı ıJlı:r;ı bir a.n için bile di.i~ü'n l~ul gondererek husu ı cevap ı tıyen 

d o Y • ' o ' d'" •• d •w• O • "d.ı• karıJerimb: yalnız lmr.a nva. isimlerinin 
J~fıkfn kocası kıldan nem kapan ıııo· dun dağılan ,-e kendisini saran ıtır jçhl me ıgı.nm ve~a u~uneme ıgınııı ı -.ı . . . • · .J . 

yundnn kıskancın birisi idi ; bir kUçük de Yusuf durakladı. Titrediği görüJ:i. a ederım. ılk harflu~nın neşrı. surctıle gazetede 
a!!k macerasından süphelenetek olur- ) ordu. . 168 -:--- DUrUst, . u_abi, talışkan, ar. cevap alab.ıleceklerdır. . 

:ıı • s: • • • ·~ • • •• , • dıkkath, o kadar ıntıı;una bakrnry&n, Bu da ımzalarını ve yıne ıııarih ad-
sa ? zaman knrısının ba~ınn getırmı) e Uzeılerın~e 5•1 rn sıra nrnc~' herleı amelf, aT- hassas, her şeyi kıymetinden resi erini gönderdikten sonra olabilir. 
«ğı kalmazdı ... p~rl!ya_n narın bır el uıanıp ) u uftın yıı dun ,·eya tazın ehemmiyetle görüp Hususi ovaı> vermemi7.e imkAn yok 

• • • bıle"'lnı tuttu: muhakeme eden, her şeyi bir emnb et tur. 
O, hunun için rahatsız ,.e betbahttı. - Yusuf, sen de p k al bilirsin J.\i ile kabul eden, nefsine en1in. dl'Afma -..:..----~ ....... __...,.__.,.....,..__.._. ___ _ 

Onun için, içine keder gölgeleri dol· cf endimiz her terde ana itimnt cdi· e!"!'i?·et~hş, nikbin, umumiyetle iyi bi 
muş gözle rle hap isa ne avlus una bakar )or. Şimdi o sana ş retli işlerin en yük rısınır.. Kanaatkar ınıı. En bUyUk hu· 

l ... _M_e_ml_e_k_e_t_h_a_h_e_r_ı_er_ı_J 
ve orada dolaşıın sefil mahpusların eğini yapmak emrini ''eriyor. susiyetinir;, ba ka ı için fe.ı·llgllt!t çnh 1ZM1RDE GAZJMlZlN HEYKELi 
h 11 · · ·· k bi ·· ..:.· . . .. .. maktır. Mütcvıuı 'e s&mimi~inir .. a erını ~orer ra,; yureı.;me u Kendı ·ı çok meruldıır, o Y\lıdcn ı . • • c- ·· izmire rekıedilecek olan Gazi 

ı ı · ·· ili 1 1. • • • 159 - Ha s l\ıtrakteı·ınız var . .:ıu· 
serpme'· >ıraz mııte e 0 nıa ı fer .. kansın! ıhm<ıl ediyor. Knn~ına ~anıı şe, tğlenceye, ıergüzeşte münhemik~i· heykelinin in,aatı Herilemiştir. 
di. yaı;nnaca mecbur olduı!tı vaııftlerı el'l niı. ı:;trafını1.a az emniyetiniz ,·nr. l{en 

B ·· t k k 1h· d •· d ·· ı ı ı · 1 Bu ay içinde iımir belediyesi ugun. ar ı n, ın e .. e .er go ~e er goreceksin ! di nefsinize eminsiniz. Biraz ezıtiıı ol· 
yoktu. Kocnsı ('\ o!'K'() ı~mınde hır lb- l<ı:tdının ıı;öıı:leri ) umu k e ıcak· duğunuzu ,.c mııahııza a la bedbin ol- namına bir heyet Rornaya gide· 
rant köleyi onun e\' h izmetine Hrmi tı. Yu uf ta kudretli bir c ıihc) e tu· madığınn~ı. lışm ı se\•di~inlıi ha- rek M. Kanonika tarafından imal 
ti ve şimdi}'e kadu hiçbir erkeğe kar- tuJduğunu hlssedi)ordu. Yu utun bUe y11lpere t olduğunuzu. görüıJIUiniz~e edilen heykeli tetkilt edecektir. 
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şı göstern1ediği bir itimad ı ona gö ter • 1 • 11 • ek erfya aldandığınııı iddia ederim. ~a 
g nı tutan e e onu ~a\lı )ava ıpel\11 mimi ve kendini sevdinni.._ mütevazı hi !ZMlR HlLALlAHMERt t TJ\NBl J O 

mcğe ba,.lamıştı. , t•kl ü • k k d Jik ı .... · ' 
. .. . ~as • nı ın r.erıne çe er en, ' an 1 risiniz. Biraı n.sab> olmanızın, her jşi 'ı ÇJN BiR TENEZZÜH TERTiP Bulmaca o 

Sonra bu Yusuf hnrıkulı\de guzcldı. iı-ersindeki mütadele \ih:ünden Jtafif h b"tf · k h · t dl~I · " • ..... . .. . '\ . emen ı rı\'erme · ve u ı e g nı 
nofu renklı parla!· gozlcrıle yumu- hafif terliyordu. Sonra birdenbire içi hemen elde etmek istemenizin Uı;ür\i EDiYOR 

k ve kıvırcık saçlarile, çehresindeki den gt"len bir hamle ile silkindi, elini tesirleri yalnız §8hıınııa nıü~ irdir. İzmir Hililiahmer cemiyeti ge· 
düzgün çizgiforile hu bn,. , bir köleden kadının elinden kurtardı ve 07.ağa fır· 160 - Nefo;ine emin, .çalışkan, idar~ b 
ziynde bilyük bir adam bnşınr hntrrJatı !adı ... m~ık bir sesle: ~diti kabiliyetleri ha1z:_ıradesine t:ıbı. çen sene olduğu gibi u sene de 
yordu.. . oyle her !}eye boyun ıgndyen. hır~m. Kurban bayramında bir lstanbul 

, - Hnnrmerğım. dedı. ben bunu na• görü~leri )takikiye yakın, b&§kaJarınıt 
1 otlfann kansı, ne uı.manJnrdıın be ıl )apnbilirim? tfendi~inln itimadını nz itimat eden, kanaatklr olmıyan, se· seyahati tertip etmiştir. Bu sefer 

ri bekle~iği l~. ıkı.n .?u .?labileccğine d.a· 1 ımı.nmr~ olan bir k«;le o itimadı bh' r~. karar ,-~ren ve her ~rl l!IOnuna ı~· seyahatin Muda~ya ve Bursaya 
ha onu ılk gordüğu gun knrar , ermıs· mecnun ~bi na ,1 boıahflir? turmek lstıyen, idealleri çok, amıll btl k d t 1 d" .. ül kt d" 
ti. t>' : • • • gi ve m~aiye kabiliyeti faı:Ja, etrafına a ar uza 1 ması uşun me e ır. 

Ç .. k" h il y fi b ı.~~ , l!adın ayağa kalktı v~ gUzellığınıJ\ emnivet telkinine kabllfyetli, hu~usi 
un u er g n usu 1.\ raucr t\· bUtil h ı·ı "' f ·• ·· d'I ·ı J ı f d b 1 d k d 

1 
d d n R§me ı e ~usu un onune ı ~• hayatında biraz asnbt, her ~yin evve· San' at &leminde 

idel ~ n~~i~or l u. b.~c~.1 .
8 ma. ıpr a dl. Yusur bu muhteşem \'Ücudil örten rn menfaat noktıu;ından kıymetini öl· 

· ~ u r a 11 gonül macera ına ince ipek elbisenin kıvrımlan 3rasın· çen. nikbin blri5inb:. 
başhl),vermek 7.or d~ildl. elan pembe vücudU " o \'UcodUn i fi. 161 - DürUst karakteriniz var. İn· 

~o~ ra kadın,_ Yu ufun da }•"end ~ gü- bıt "eren çizgilerini görUyordu. tiıamd!'n ho Janıreınıı. Kimseye ~in 
zcllığınc karşı Jnl art olmadıgını hıssct r 

1 
d k' . . beslemıyen, u) al kanaatkAr, kendı i· 

111i ti. Vakıa o bir gün bile güzel "ı· . ) usuf un ~. n~~. a 1
• t~r ~anelerı ~ıt· leminde, çah kan çekinmiyen, az oku· 

]erini takdir ,.e seygi ile kaldırıp hanı· tık~e daha buyu}or, ırıl(!Şıyordu. ha· m.uş, a7. tecrübeli birisini~. ;Nikbi~sl· 
mına bakmağa cesare t etmemişti am· dın: pıı. ze,~k tarnf~af!n!za b~.tııt bır ekılde 
ma bu alakasıılığından d ;·ı h dd. · - Fakat bu efendimizin emridk. ~e.mmıyet venrsmız. Mute,-ar:ı emelle 

' egı • n ını . rınır: var Az a.'labl az ha~a..~ınıı. 
bfldiğindendi. Yu uf! dedı. tvi taraCİannız çok. Herkesi de böyle 

Bu gece F ir'avunun sarayında ziyft· - Bu söz doğru değil! görmek İ!ter iniı. 
fet vardı, kocası mutlaka orada bulu· Artık kadının ~ıplak ve ıtırlı kella- 162 - Asabi karakteriniz nr. Kett 

Şan konseri 
Onümüıdeki cuma günii saat 

on beıte Türkocağında zengin 

pr oıramlı bir taganni konseri 
verilecektir. Madam Natali Po-

liyanski, Matmazel S. F arhi, 
Osman Cavit B. ve diğer bazı 

aan'atkirlar şarkılar söyliyecek
ler, Muhiddin Sadık B. ıolo bir 
konser verecektir. 

nacaktı ve bu gece bu iı.i bitirm k. bu n Yusufun boynuna dolanmıştı. ge, dinlze emlnginlı. Pek U.tibali olmıra'ft 
i~ ba~lamnk lazımdı; kadın buna k:ı- ,imli dudakları dudaklarına yakındı; tabiatınızla etrafınıza ~ağrur rlbi rö-
rar \'ermişti. bütün ate ile hir pu e bekliyordu. fÜnür~ünüz. l\ik~insinız. Tereddii~ ~l- ------- ---------

• • • 01eden karar nrır ,.c tatbik edersınız. 
• • • ,t\meU taraflarınız ku\'Vetlidir. Hassa· l 

0 
.. ) u·· m. ~ ] 

O akşam:. koca~ı e\·~en çıkıp gittik- Eğer odRda l>iraz daha l\alaca~ olur !'İyetinb:i öyle her i~lni~e ~8:rı<11t1rmayı: 
ten sonrn g uzcl 'ilcudune şeffaf deni· n k d" • t d . .. . . 1 nıı Menfa.atfnizi müdrıkl!tnız. Dlkkath ..._••••••••-•• . en ını 7.ap e emıyecegını ıtn ıy:ın · . -
Jecek kadar yumuşak ıpckten rnpıl · Ymmf: ve intir:ampervel'l!inız. Bahriye binba~ılarından müte· 
mı:. robunu g i) d i. Ileyaz gerdanına ,.e _ H . .. Görü~leriniıde ekseriya ya. ifrata, 
l•ollarına en gUıel müce\'herlerini ta · d 11~ ı r, hın ı r dtdı, ben l>unu dun· ya tefrite düMrsiniı. Çalt~maktan h«'~ kıit Kadri Beyin refikai muh· 
kındı. Odasının nrtasında bir dil·:ın )a a ragama~!. . la11rrsınır.. Biraz gnni çe emellere bağ- teremeleri Ftthiye Hanım müp· 

k d 1 il 
. . k . k Artık kendını kadının elınden kur· Jı ınız. 

ur u:r:ı.ra • zcrını ) umuşa ıpe yns t ı . -'· • • . • • • . teli olduguv zatnrree bastaliğin· 
1 J l 1 •• 1 d " S . . . arıp ,..nçmuı. ıst1yordu. Halbukı ka· 16t - Sız hMMs n Mabısınız. Her 

ı t ar a us e ı . • onra carı\'e~ını ~a· d b • . . .. 1 · d h 1 d f 1 k · 'b 1 
y d . • ın oynuna asılmı~tı; kollarile, c;oz· şeyden anlıyan .ı:-e goru~ erın e aya • an ti ayap o a!!uyara ırtı a 
gır ı . , . •. . . . ' . Ier ile 'e dudaklarile Yltlvamyordu. pen·cr, nrıulan çok ve bunla~ıı! olnta ~ylenıittir. Ailesi cenaze mera-

- "\ enı kolc3 ı ı çerıye ynlln . kendı · . . , . · . . . :masındaft mud&rip, maheup, 1) ı kalp. 
ine efendisi tarn rrndan 'erilecek e· .. "\ u~~r! ~ıha) et llkl~dı " Hl lılan Jj. Jı.erk~e sunimiyetini ulu orta ftn:e- simine iştirak edenlere teşekkür 

-n irl C> r im ,ar. go~le~ını .k~dının ellcırınde bırakarak ""'· ~ah§mllktan az memnun f~bt etmektedir. 
Cari~e dısarı) a çıkınca kendi i hu delırmış ,ıbı odftdan dı6apYa fırladı. pir i bajland1 mı bırakmıyan, hırazıtıııı-------------... ı 

dh•nnın üzerine uıandı ._ Yu ufun ıt)ak YusuC, ofada bir küçük cariyeye .tıır ın, aı tecrfJbeH hfrisiniı. lnti~am-
e ter ini kapının dışarsında duyun- ras eldi. Bu ctui)e daha şonra Yusu· dan h.o~la~.ıl?ı~!z. Müte\·~ıı olduJ'!· 

en iteriye girme ini emretti. fun gömleği ile gt1e~ hanımın kar~ ı- ~~~.~!~~ .. ~~~.~~.~.~~~--~~, .. ~~.~~-~~!~.~~-~~; 
Yu uf emre itaa t eder k içeı~~ e giı- na çıktı. Hr.nım, cart)e)e: uzanırlcen tutu,an gör.lerilt karanhğ:ı 

di. Bu engin güzellik manzarMına kar j - Ha)di ko: tfendlmir.~ habeı ı:ön · hiı- baktı. 
ş.r nlt\knsız kalm:ı.sı mUmkiin mü idi ? der, dedi, fil ibranl köle!Iİ bana fena Yusuf bu iftim ile ka.rşıla~nta 
Birden kuJnklnnn::ı kadar kır.ardı . Ha· gözle hnkmağ dir'et etti! fütk mika· Jt rikuh\de i> i dananmı§tı. Bir söz ~ÖY 
nımından ~ldukça u:ınkta durdu " or dele ederken ömlcğı ellerimde kıtl· Jemedi, ne bu ittihanu ret ne kadını it· 
du: dı !,, t.jh&m etti. Yalnız: kendisini alıp cötü-

- Efendim ne emriniz 'ar? neni V· * * • rlirluken güzel göılerini Potifann ıli· 
·• ırmışsınıı.... Gece Poti!ann karısı k"ca~ının U) u zel kırısına çe,-:irdi ve cınıı bir defacık 

Kadın cevap Hrdi : yan 'ücudü )t1nınd11 l umu~ık rıtağıı n ilk defa srülüm!!edi. .. 

' 

DOktor-Operatör 

Hnlil 8ezoi 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur memeleri 
(elektrikle) 

mtıtebassııı - Divanyolu Dr E· 
min paıa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 

DiJnka bolmacamı.zın hal" 
ledilml~ ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ıı 

~ ~-~ı- . _ [Ilı 
3 ~ı--=-l=j - il- -
~ =tf =~ı-fil. 
6 •'~ __ i] _ lil _ 
~ 0 filli ~-
9 =_ı_ı=[j)(g== i l 
10 ~, ı 'iJ ı[iJ~ 11 ---- ı-- 1 ı- · 

Bugünkü bulmacamıı 
Soldan sağa yukardan aşağı: 

1 - Maceraperest (11) 

2 - Bir bina (2), idam et (Z) 

3 - /§Siz (5), büyük (3) e 
d - Çall§kan (6) , on tane 011 ttıl' 

(1) 

5 - Biçim ( 5) . J)• 
fi - llektarın bir ciizü (2) . çüf ( 

yüz (2) (il 
7 - Göz yaşı (3), hakkı oımıucıtt 
8 - Bacacı (6) 

9 - Bcl{ı, afet (4) , gizli ıeu (8) tl1 
10 - Nota (2), eski R harfl (Zh 

(Z) 
11 - Şeamet ( 10). 

t 



7 - V AKIT 1 NiSAN 1931 Adliyede 

Hare~ Ag-asının [ 'Mahkeme ve lora ııAnl•rı' 1 
Beyoğlu 2 inci sul/ı hukuk lıakimli-

elm asları ginden: iktısa V k A 1 ı· d mll'J v A K 1 T'ı e a e ın en: Gençik ve Çocuk 
• Yorgi EC. ile l"ikoli Ef. ,.e madam A 

) USUF IZZF.. ı ı ı \ LFEJl\DINtN Efijeni ve Yani Ef. namrna lstanbuJ nkarada tavukçuluk enstitüsü binası civannda inşa edi-
ACASJNJN 4.000 ı..IHALIK EL':\fASı rfefterdarhğının şayian ve müsterekcn lecek olan 947.3 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kümesler 
ÇALINDI. nlR POLiS. M( STANTlK- mütasarnf oldukları Beyoğlu~da Ke- inşası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa-

LlKÇE TE\ KlF EDlLDJ nlC'r Hatun mahallesinin Şerbetane 50• ya çıkarılmıştır. Münakasa müddeti 27 gündür. Evrakı fenni-
Abmet Ef. isminde bir sivil kağında atik 42 ,.e cedit ·U numaralı ve ve projeleri vekalet muhasebesine verilecek 5 lira muka· 

zabıta memuru hakkında sirkat apartrmanm hükmen izalei şuyuu zım· bilinde ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesi tarafından ve· 
maddesinden yapılan tahkikat, nrnda açık arttırma ile satılığa çıkarı. ılmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihine müsadif Pazar günü sa· 
istintak dairesine intı'lıal etmı·ştı'r. l:ırak hirinci arttırmada 6 bin firayu 16 d 

• r· h 't a iktısat vekaleti ziraat müsteşarhgw ı kısmsnda komis-Yedinci müstantik Rifat B., ken- ta ıp 7.U iir eylemis ise de kıymeti mu-
hammesini tecavüz eylememesi hasc- ron tarafından açılacağı ilan olunur. 

d~ini ~ticvaptan sonra tevkif bile ikinci arttırma~na karar \eril-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
etmİ§tİr. Mala çalman, sabık ve- rnistir. 
liabt Yusuf jzzettin Ef. nin ha
rem ağalarından Hacı Saadettin 
lğadır. Kendisi Beşiktaşta bir 
evin bir odasında, Ahmet Ef. de 
diğer odasında kiracı sıfatile 
.Muruyorlarmış. Saadettin ağanın 
gösterdiği fÜphe üzerine Ahmet 
Ef. hakkında takibata başlan· 
mıştır. Çalınan şeyler, birtakım 
kıymetli mücevherattır. Kıymeti 
4,000 Jira raddesinde tahmin 
olunuyor. Mücevherat henüz 
bulunamamıştır. ' 

Tahkikat, ehemmiyetle derin
leştiriliyor. 

* • • 

Bıldırcın 

l - Gayri menkulü mezkürun kıy
meti muhammencsi 20 bin liradır. 

2 - Gayri menkul bodrumdan ba~ 
ka 8 kat \'e mü temilıitr havidir. 

3 - Tapuca müseccel Ye gayri mü
seccel hak sahipleri tarihi ilandan iti
hnren 20 gün zarfında mahkemeye ınü 
racaat eylemeleri lAıımdır. Aksi tak· 
dirde satış bedelinin payla masrndan 
haric kalırlar. 

4 - Arttırmıya j tirak edebilmel\1( 
için yüzde 7 buçuk teminat göstermek 
l:izımdır. 

5- Gayri menkulü mezkurun tamamı 
tarjhi ilandan itibaren 20 gün zarfın· 
da yani 2:? nisan 931 tarihinde çar§&m· 
ha günü saat 15 tc Beyoğlu sulh malı· 
kemesinde satılacaktır. 

931 47 numaraya mukay-
l yet şartname herkesin gorup oku· 

"ENÇIJKHAlNR DNAO\ A AÇILDI, DÜ~ yabileccği ı.urette a~ıktır. lsbu gayri 
SHALARIDA , 

TOPLA TTIRJI Dl menkule en fazla bedel veren zatın uh 
"Bıld up·ı· ,, ''Ç k desine bırakılır. ihalesi üstünde icra 

ırcın,, , ı ıç11 , ap ın 
l<ız mi h t J • 1 h" krhnan zat be~ gün 2arfında arttırma 
11 

' tt' za . gaze e erı a ey ıne bedelini \ermiye me'cburdur. Aksi tak 
eş re ılderı bazı çıplak kadın dirde ihale f esh ve müteakip muameJe 

tesimlerinden dolayı açılan açık için ihti> ar olunacak masarif ve zarar 
neşriyat davası hakkındaki ev- ziyan ve faiz andan tnzmin edilir, ta
rak , dördüncü miistantiklikce tip olanların müracaatları ilan o-
rrıütaleası alınmak üzre müddei- Junur. 

Uınumiliğc verilmiş müddeiumu
milik, mütaleasını yazmış, evrakı 
t~krar mUıtantikliğe göndermiş
tır:. Müstantik Salih B. . karar

l~tanbul ikinci icra memurluiundan: 

Kütahya vilayetinden: 
Top 
adet 
20 
20 
10 
5 

Beheri 
kiloluk 
17 
18 
10 
7 

kilo 

so 
60 

Cinsi 
27X82 birinci hamur 
63X95 ikinci hamur 
24X 68 ,, ,, 
42X68 • ,, 

" 
Parşümen yan kağıdı çizgili 
Tutkal 

Kütahya matbaası için muktazi ve balada cins ve miktarları 
muharrer 564 lira 45 kuruş muhammen bedelli kağıt ve levazım 
22-Nisan-931 Çarşamba günü sant 15 te ihale edilmek üzere 
ılenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur günde 
bedeli muhammenenin yüzde 7,5 nisbctinde dipozito akçelerile 
vilayet daimi encümenine müracaatlara ilan olunur. 

fston~uı fü~~i müesseseler mü~oyoo ~o
nıisyonu riyoseıin~en: 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 810 metre yerli malı laci
vert elbiselik kuma§ tanzim edilen ıartnamesindeki evsafta ve 
nümunesi veçbile ve 21 Nisan 931 Salı günü saat 15 te aleni 
münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

Bu baptaki şartnameyi ve nümuneyi görmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin mezkur komi.iyona müracaatları ilin olunur. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
3 

ikhsat kuponu 

1 Nisan 11931 

rı· VAK 1 T ·~:ı 
• Kü~~~ -~~-~~!!!:!J 

lstanbulun merkezinde- iki <> 
da bır cofa \ e bır hcl~dad mürekkep 
ga} et güneşli 'e h:ı \adar bır daire kira
lıktır Odalardan biri ga) et büyüktur. 
idarehane 'epı mua\ ene hane ittihazına 
da elHrişlidir Şerait mu aittir. Galata 
posra kuru~u :34 Bcnrubı adresine mu· 
racaac. 

Ev satın alınz - Harbiye, Kur
tuluş. \"da, fatih, Zeyrek, Küçiıkpazar 

semtleri tercıh edılir. Kiraya verilirse li
ra ı avda kırk para getirmeli. 

l•tanbul dördüncü Vakıfhaıo 
UNION KOL 

6'1ı9 eb'adında - Camla çalışan 
bir fotoğraf makinesi isteniyor. Galatı 
po•ta kutu~u 34 \. Btnrubi adraslne 
marka 'c son fiatın bildirilmesi 

Acele sablık hane - Kadırğa ta· 

lehe 'urdu karşısında. 27 No. lu hane 
3 kat on beş oda iki im~ u bir mutbak Uç 

helA ıki sofa bir büyük bahçe görmek 
isteyenler içindekı ilacı cf. ye taliplcrln 
limon iskelesinde .i6No.ya müracaıtlm. 

Arayıp ta bulamadığınız -

Turkçe \ C) a rrnnsızı :ı \•eyahut herha& 
gı bir L:itap hakkında malt\mat almak, 

ucuz bır rıatla elde etmek isteı seniz Is. 
ıanbul, Galata ('. K 34 V. Jknrubi ad
resıne yaıznız. l\ lalOmaı almak ıstı yenler 
yeya fİat soranlar mekruplanna, fstanbul 
ıçin 4 'c ta~ra ıçto ô kuruşluk lılr pul 
ldfetmelidirlcr 

harnesini yazmak üzredir. 

Diğer taraftan "Bıldırcın,, ga-
16tesi aJeyh ne dün yeni bir da
•a açı'mış ve dava açılan c'iğer 
tıüshalar gibi yeni davanın açıl
llıasına sebep o'an son nüshalar 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 4 X 5 
ebadında bir adet Anado1u ta
ban halısı 6-4-931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 fe 
Sandal bedesteninde açık art
tırma suretile satılacağından ta
liplerin mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları ilan 

Temizlik işleri kamyonları için lüzumu olan 135 X 895 eb 'a-
d d 30 lş adamlarına - Ekspres dersler • 

m a adet iç ve dış 32 X 6 eh' admda 8 adet iç ve dış llir muallim en on (Ekspres Metot ) la 

da loplattmlmışttr. 
• 8 olunur. k· ' ıldırcın., ın son nüsbasında-

d 1 resim, ''Temiz,, yazısı üstün· --u-1-ta-na_h_m_e_t_i_k-in_c_i -su_l_h_h_u-ln-..ık_m_a_h_· 
ed r. Ve elinde bir yumufak keme~lnden 

lüyJü fırça ıJe, sırt üstü yatmış Palabıyıkıade ihsan B. le Mus-
\ra:ı:iyett~. iskarpininın tozunu tafa Nazif B. arasında şayian 
•la b' k d B n ır a nı g<Jstermekt~dir. müşterek Kumkapıda eski iskele 
ı"' rf.>simde, kadının diğer yeni Çapariz sokağında 19 No.lı 

'_ıle oac ğını tutarak aldığı va- dükkanın füruhtu suretile füyuu-
:1Yet ve "Temiz,, kaydi müs- nun izalesi takarrür eylemiş ve 
k~bcen bir imayı ifade eder şe· mezkur dükkan kargir ve içinde-
ılde görülmüştür. ki tavam ahşap üstünde bir oda 

. Bu dava yedinci istintak da- ve metruk bir aptesaneden iba-
•t~.sıne verilmiştir. T abkikatım ret ve sağ tarafı Seniye H. ın 
ltıustantik Rifat B. yapıyor. sol ve arka taraflara Ali Sıtki o·-- d •ger taraftan, gazetelerin Ef. nin ükkin ve arsaları ön 
h2ılar1 da, arada açık nefriyat tarafı cadde ile mahdut ve ha-
layılabilecek parçalar olup ol- len kömürcü dükkanı olarak 
111•dığı tesbit edilmek üzere, müstamel 892 lira 50 kuruş kıy-
... iiddei umumi!ikçe muntazam meti muhammeneli olup 5 Mayıs 
~rktte ve dikkatle tetkik edil- 931 tarihine müsadif salı günü 
IJ~ tedir. saat 15 te açık artırma ile sah-
ılencilerin n1uhakemesi lacağından talip olanların kıy-

ı Mehmet, Dimitri, Kalost isim- meti muhammenenin yüzde onu 
erirıd - '-' · h kk · b t' d t · t k 1 J tilik e uç ••fı a mda, dilen- nıs e ın e emına a çe eri e 
k Yaptıklarından dolayı mah- Sullanahmet ikinci sulh hul:uk 
J~l1ıece birer hafta belediye iş- mahkemesine milracaatları. 
.... Ude çalıştırılmak kararı veril
"llışr r, ır. Bunlar, haklarındaki ka-

tın i f .. "''-rn' .~ azı ıçın, dün müdde;u-
...._ ılıge teslim edilmişlerdir. 

lat -- --- -
ıtrırı,., .0nbuı Onnibüs ve. Otobü3 Türk 

'"' Şirketi Umumiııesi. 
lst 11,,.ı\ •• 

tılliıt ~nhuJ Omnibü~ 'e Otobüs şirke· 
rı~tı Sfi) esine karar 'erHmiıı: , e ke'. 

l!f • . :. • 
'•ctıı rılh tıcaret burosuna te!';çil , e 

ı tır :. 

Ezine aslıye mahkemesinden: 

34 X 5 eb'aduida 4 adet iç ve dış lastik pazarlıkla alınacaktır. 48 saatta Jisan öğretiyor. Yani 3 
Taliplerin şartnameyi görmek için hcrgün pazarlık için 225 lira ayda hıfrada 4 demen. 
teminat akçelcrile beraber 6-4-931 Pazartesi günü saat on beşe ~imdılık Almanca, rransızca kurlan 
kadar levazİm müdürlüğüne müracaatları. , ardır Ru leni usulu tecrübe edebilır •·----------------------------111 siniz 

Kapalıçarşıda Takyecilerde ufak camekln bir sene mDddetle (Vakıt) guzetesinr Ekspres-Metot ro 
kiraya Yerilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin muzıle muracaat 
tarlnameyi görmek için hergün müzayedeye girmek için l lira 
teminat akçelerile beraber ihale günü olan 26-4-931 Pazar günü 
saat on beşe kadar encümeni daimiye müracaatları. 

Zonguldak 1 afia baş Mühendisliğinden: 
Zonguldak - Devrek yolunun 2 + 775 - 6 + 500 kilometreleri 

arasındahi kısmının tamiratı esasiyelerine muktazi (8075) lira (80) 
kuruş bedeli keşifli ( 2980 ) metre mik'ap ham taşın ocaktan 
ihraç ve yol boyuna nakli ve istifi 21-3-931 tarihinden itibaren 
11-4-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 S te ihale edil
mek üzere yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usuliJe müna
kasaya konumuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii 
mer'iyete vaz'ından sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanların tafsilat almak üzere Nafia Baı mühendisliğine 
müracaatları ve münakasaya iştirak için de mezkur günde vaktı 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçeaile 
birlikte vilayet daimi encümeninde isbatı vUcut etmeleri ilan 
olunur. 

Zongu lda 1( 11afia 
J iğindeı1: 

başmiihendis-

Devrek-Reşadiye yolunun9 + 986-15+069 kilometreleri ara
sında 12199 Jira bedeli keşifli 5083 metre mik 'ap ham taşın 
ocaktan ihraç ve yol boyurra nakli ve istifi 21-3-931 tarihinden 
itibaren 11-4-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere yirmi bir gün müddetle ve kapah zarf 
usulile münakasaya konulmll\tur. Taş bedeli 931 senesi bütçe
sinin mevkii mer'iyete vazından sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanların tafsilat almak üzere nafia başmühendisliğine 
mürae:>atları ve münakasaya iştirak için de mezk6r günde vakti 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk beminat akçesile 
birlikte vilayet dnimi encümeninde isbah vücut etmeleri jlan 
olunur. 

lstanbul asliye ikinci ticaret malı· Sehzadeba~ı 

Emlakinizi satmak yahut kira· 
lamak - Tram\aya, iskeleye, şimen· 
difere )&kın olanlar müreccahtır mürı· 
cutln kayıt etııriniz. 

lstanbul Dorduncü Vakıfhan içinde 
l:NIONKOL 

Memurlara veresiye - Fabrika 
fiyatına elbiselik: kumaşlar, taşradan talep 
vokuunda mektup içine aln kuruşluk pul 
.konulursa kumaş numunesi meccanen 
gönderilır. 

1 tanbul Dorduncu Vlkıfban içhıde 
UNIO ' KOL 

Satılık hane - ., ehzade başında 
Çukurçeşme } :ınında Taşhan arkısında 

l\Jarmaraya ııezaretlı !) numaralı beş oda 
\ e müştemi!Atlı miıceddct kargir hane 
ı:atılıknr. lçfndckilere milracaat. 

Para - I:mlakınizi SATARIZ ya
hut KıRA YA \ ermz. P \H YA ihtiyacı 

nız \arsa h sse~ız f~e bir senelik bedeli 
ıcan kadar ıporek <L ret le PARA iKRAZ 
edilir . 

Jccanbul dorduncu \'akıfbın içinde 
l :\10'.'\KOL 
ıııırımr:nıımi!ll 

Baş rnühendislil< 
Almanca, ingilizçe, Türkçe ve 

F ransı1ca konuşan ve Türkiyede 

hükumet muhend si olarak çalı
şan diplomalı bir Alman mühen· ıı, İJ~ aret gautecinln 12~: numa::-a. 

~· rı edilıniştır 
\tltk • 

~et ..... etten alacağı olanlar \arsn cir. 

Ezinenin Köseler kariyesinden 
ibrahim karısı F atmanın kocası 
o kariyeden Nebi oğlu İbrahim 
aleyhine ikame eylediği boşan
ma davasından dolayı merkum 
ibrahimin gıyabında icra kılınan 
muhakeme neticesinde kanunu 
medeninin 132 ve 138 inci mad
delerine tevfikan tarafeynin bo
şanmalarına 9 - 2 - 931 tarih ve 
2-11 No. ilim sadır olmuş ve 
merkum ibrahimin bulunduğu ve 
ikamet ettiği mahal meçhul bu
lunmuş olduğundan tebliğ ma
kamında ilam keyfiyet olunur. 

kemeıindl'n: Ferah Sinenıada disi bliyük nşaat mütaabitler 

veya serma} cdar şirketler nez· 
dinde baş mühenclislik vazifesi 
arıyor. 

'\ .. ısı ş· h :.-
•t ı. ı ant Karakolu ka~ısında 

ŞU~1 it de hanında mühendi Mahmut 
tttır'-'e~e~ • mürac" tla h~pat ,.e ka~·it 

•rı H.11.umu ilin olunuı. 
Tnıfiyt lr~11cLi 

Şitokel müe~~e~esine merhun bulu- Bu gece Nıı~ıt Be\ kumpan)ası \anele 
nan 7Sl5 a) ak ) erli glıiselcri 4 nisan Asso ]ana) çingeneler sinemada L~n~a-
931 cumartesi günü saat ondn Sirkeci- neyin an. titredi fılml aynca tombala ................................................... 
de Dahçekapıda Ayni) c hnnı methalin· dan taJip olanların mahıılli mez:kÖ~·;;; 

de açık arttnma surctilc ısatılacağın· hazır bulunmılları i!An olunur. 

r, ar 
rı :ıı ııhıt 

l bul ~38~ 

caddt:~ t 6 No da Doktor 
1 e c n ur ac ııı Telefon lsau 



Karadenız 
Yelkenci 

iskelelerine se\'ahat edecek olanlar daima 

V l Tercih apur arını ttnıelidirler 
Zira: Vapurları gaytt lüks ve asri konforu havidir 

Her vapurda lüks, biri r ci. ik ir c ~m.ıf k a nu: ı a Ja ı dan nıaada üçüncü sınıf 
kamara rarda mevcut,f ia tla r nıutcdil. a zi nıet \·e avdet biletlerinde tenzilAt. 

Birinci sınıf lokanta ve servis , seyahat esnasında 
yolcular telsizle telgraf muhaberesi yapabilirler 
Son defa A vrupatJan )'enı mübayaa edilen he~· nelnıilel birinci 

sınıf şehadetname)'İ haiz : 

E Vapurunun hirinci sınıf kamaralarındt-• 
rzuruı..-. ~ileler !çin:Hususikompartinıcınfar.mü 
'- • 11 • ttaddıt salonlar ve banyolar vard1t 

Vapurlar Ç a rŞ a m b a Q Ün 1 er İ Jstanbuld
1
an hareket 

her hafta 11 , • e oerlu 

· Seyrisef ain . 
Merkez ıcentast Galata l'öprü başı 
R. 9!362 ~ube ııcentası Sirkecidr 

Mühürdar zade hanı lst. 2740 

Mersin Postası 
( INEBOLU ) vapuru 

NiHn · cuma 10 ca Galatadaı 
ÇanakkaJe,lz01ir, Küllük, l!oc'

rum, Ri.dos, Fethiye, Antalya 

Alaiye ve Mersine kalkacak cö 
nüşte Taşucu, Anamur, Finike, 
Andifli, Kalkan, Kuşadası, 

Geliboluya da uğnyacak-

br. A:dmette Ç anakkale için 

yük alınmaz 

lra~zon i~mcı P. 
(KARADEN ıZ \ vapuru 2 

· Nisan Perşembe ak~amı Gala. 

tadan lnebolu, Sinop', Samsun. 

Ünye, ıFetsa, Ordu, Gi resun, 

.Trabzon, Rize, J;opaya 

kalkacal< ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Tirebolu, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zon~uJdağa 

uğrıyacaktır. 

Bu ıefer azimette de Zon
g~ldağ~ uğranılacak ve bu 

iıkele İçin azi nette yalnız yol

cu allnacaktır. 

Karebiğa hattının cumartesi 

çarıamba seferlerine ilaveten 

·22 n?sandan itibaren perşem
be post"sı da yapılacaktır. 

JandArma imalathanesi 
Jlantarı 

1 - Mevcut nümunesi gibi 
17000 metre yazhk elbse ku
.maşı satın almınak üzer~ kapalı 
ıarffa münakasaya konulmuıtur. 

2 - Münakasa 11·4 931 tari· 
nine müsadif cumartesi saat ı 5-
tedir. 

3 - itasına talıp olanlar te
minat akçası ve teklif mektup· 
larile beraber imRlatanedeki 
komisyoha gelmeleri. 

.--NHzarı D:kkate-
lstanbulda intişar eden bihi· 
muJl yeYmi Gaıdeler ve Mec· 
mualarm ıipari~ ve muntazam 
iraa1lhnı en müsait şerait tah· 

tında kabul eder. 

Un1un1 Gazeteler 
Müteab hitliği 

lstanbul ,\nkau Caddesi Orhınbev 
Han Dı•re \la.h~U~J 

· D. Horhurunı 
llelsoğulc1u~ı.: · 1 r r.ııyı ade m: •k tıdı 

(edıvihınesi. Berntlu 1 G:.ıılıyın yın ındı 
Mektep soklk 35 Tel 3152 

HER 

Y eınekleırde 
Karahi.saır Maden 

suyunu içiniz· 
Hazmı teshil eder. 

, Böbrek, karaciğer, 
~\ Mide rahatsızlı· 
" i,, ~ Aına karşı tanın· 
f. ,, .1 mı$ bir su • 

11. dur. 
f 

BULUNUR 
Siparişler lcabul edilir. 

!TOPTAN, PERA
KENDE SATILIR 

Deposu: Yeni Postane Karşısındaki 
Caddede No. 20. Telefon Iat. 62. 
Telgraf. Depo lsbi.nbul 

Satılık Dükkan 
Istanblıl Emvali Eytam 
idaresinden: 

llalıl Eft1 ndi ıle F<ılnıa lıaııııııııı ıstıf..raz t·~h'dıldt't·i 
u.t>IJuJ ·ğ taıuk a hıluıdP ufan· nıız ulıdt-s ııı'e ,·efotıu nıel

ı·o~ j ulu mırı f\~sın11 a~adu C~uui kelı ir malıallt>sinc.Jf• 
l zun ~·ol ,·e Yemeııeciler ~okuğı fızt·rmde 2 mııuarı 1 ı 
uıaa oda k~)r~ r trr· dükk~\11 !'latılıkıu·. 

~f ezı.ait· dük kiu.uı zrnıin1 ~İllıt:•nfo döşeli olup ısım· 
kepeı · klic11t'. Camii kE•CJir kHrşı~uıt~a Ye kö~rde t uluıı · 
ı 11a k ladu·. C ı-.lil nd+' k ı otla va a~uli.ı merdi \'enle t'ı kılı ı·. 
İk~nl'i k~Huıtla ikı de çıkı;ıu~ı vaı·<lır·. • 

iOO hra lıt>delle ıal.h 11e b · rınci ılıalesı ~- 3-93 l t.ı 

ı · ilıiHdP- iera edildı . f\CH'i ifıalesi de 3 )-3-93 l tarılıiıw 
hırakılırııştı. O gün yapılan ıuüw~ede tle 1090 liraya 
~atlar <'tkruı~; fakrı1 ııırzktır miktar hafidi l :hıkıııda . . . 
~öri1lr11iyerek n.iiza\ede 14·'4-93 l ~: ,ıı 1.tiir ı i"11 t' ~atl~ıt· 

• • 
temdit edilmıştir • Fazlas11ıa talip o:anlar o gliu ~mal 
l 6 ya kadar r~r:rnhnl Emvrtli •'Ylam hl ar e~i rıP- mür;~c . at 
etsinleı· · 

f Devlet Demtryollsrı ilanları ,I 
'·-------------""'!"'"---------_..;. 

Devlet den·dr yollan un1umf idaresinden: 
Haydarpa~a, Derince, İzmit, iıtasyonlarile bunların arasındaki 

istasyonlara yapılacak tuğla ve kiremit nakliyahndan asgari 200 
kilometre ücreti alınmak suretile ve 1 sene müddetle yüıd~ 40 
tenzilat yapılacaktır. "Bu gün mer'i tarife üzerinden ... Fazla tafıılAt 
'çin iıtaayonlarımıza mfiracaat edilmelidir. 

1ürk 

ferinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetistirmek. 
' O haldel derhal 

ZIBAA. 
Blllllasıada 

Bi~ nunıı 

Zoııguldnk Nafia başmlihendıs 
ğınden: · 
c 

Ereğli · Devrek yolunun 34+137 • 37+647 kilometreleri 
sanda şose inşasına muktazi (7932) lira (60} kuruş bedeli 
ifli (3510) metre mik'ap ham taşm ocaktan ihraç ve yol bo 
nakil ve istifi 21·3·931 tarihinden itibaren 11-4-931 tari 
müsadif Cumartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
bir gün müddetle kapalı zarf usnliıe münakasaya konulmuşt 

Taş bedeli 931 senesi bütçesinin tasdik ve mevkii mer'i 
vat'ından sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanların tafsilat almak üzere Nafıa baı mühendisli 
müracaasları ve münakasaya ıştirak için de mezkur günde 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçel 
birlikte vilayet daimi encümeninde isbata vücut etmeleri 
olunur. 

Baro Riyasetinden: -AJagıda yazılı hususabn müzakeresi için heyeti umumiyı 

fevkalade içtimaa davetine karar verilm iş olduğundan 2nisaıı 

tarihine müsadif Perşembe ve 25 Il İsan 931 tarihine müs 
Cumartesi glinleri saat 1 Ste rüfekanın Baroyu teşr i fleri rica olu 

Ruznamei Müzakerat 
2 nisan 931 içtimaının ruznameıi 

1 - 931 senesi hesabatma m ;· ıallik raporların kıraati. 
2 - Dahili nizamnamenin 45 inci maddesinin muvakkat· 

rası makamına kaim olma üzere tanzim edilen müzeyyel fıl 
nın müzakeres:. 

25 n ·san 931 ictima>nın lUZnamesi 

1 - Müddeti hitam bulan birinci ve ıkincı reislerin intib 
2 - Müddeti hitam bulan sekiz meclis Azası yerine Aza intil 

Mes'ul Müdür Refik Ahi 


