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l 
2. 4371 Sayısı i) Kuruı 

Yer değiştiren daireler 
f Iariciye vekilimize vaki olaıı bu ziya· edildi Polis müdürlüğünün bir kısmı ile Emi 

2:> NiSANDA YENl REiS, iNTiHAP •• •• k k etin hamiller meselesile alakadar 
olduğu tahmin edilmektedir 

oı,uNAcAK nonu ayma am-
ıstanbuı barosunda dü~ 6~1~- lığı taşınıyorlar 

den sonra avukatlar senehk ıçb· 
Ankar~ 2 (Vakıt) - Fransız sefiri, mülakatta bu meseleye temas edildiği 

. ~kşam Hariciye vekili T. Rüştü Be- tahmin olunuyor. 
fl zıy~r~t etti. Düyunu umumiye ha- Sefir, Dayinlerle hükumet arasında 
Dl~!erının mek!ubuna hükumetin \'ere- temasın teminine çalışacak ''e ancak 
Ctğı ceva~ henuz malüm olmadığından hükumetin cevabından onııı tayin e
de~~al. müzakerata. başl~nması \'Drit dilecek murahhasların iştirakile müza
degıldır. .Maamafıh sefırle evvela bu kerat cereyan edecektir. 

Esrarengiz bir ölüm! 
Hanriyet isminde genç bir artist 

odasında ölü bulundu 
Hizmetçisi anlatıyor : Ah nasıl ağJamıyayım. 
Bugün ayın biri madam aylığimı vermeden 

öldü ' gitti ! 

malanoı aktetmişlerdir. 
Dünkü içtimada idart rapor, 

müfettiş raporu okunmuş, tasvip 
olunmuştur. 

Bundan sonra, senelik bütçe 
etrafında müzakerat cereyan et
miştir. Nisanın 25 inde ikinci bir 

içtima aktedılerek, yeni reis, 
ikinci reis ve in11bat meclisi 
Azaları intihap olunacaklardır. 
Şimdiki reis ve ikinci reisle 

inzıbat meclisi iıalarmın müddeti 
bitmiştir. Birinci ve ikinci reist~n 
başka inzıbat meclisine sekiz 
aza intihap edilt:cektir. 

• 
,_Evelki akşam Beyoğlunda Mekktep - ölenle ölünmez. Ağlama. Deyin- Jntı• habat 

IOa~nda fed ve esrarengiz bir ölüm ce: ;ak ası ol~uş, Madam Henriyet ismin - Ah nasıl ağlamayayım. Madam 

Eminönü Kaymaklmlığının ta~ınacağı 
dördüncü ~ube binası 

Talili 

Polis mlldilrlüğilnün birinci, 

üçllncü ve dardüncü şubelerinin 

eski hariciye dairesine nakilleri 
kararlaıtınlmış ve dün üçüncü 

ıube buraya nakledilmiştir. Ya
nn da birinci şube taşınacaktır. 

Birinci ve llçUncü şubenin t.hli
ye ettiği binaya ikinci ıubenin 

bir kısmı ile muhasebe naklede-

cektir. Dördüncü şubenin tahli
ye edeceği binaya da Beyazıt 

belediye dairesinin ilst katını 

işgal eden EminönU kaymakam
lığı taıınacaktır. 

yavrular 
e genç bır kadın boğularak ölmtiştür. bana ~ok iyi muamele ederdi. Hem bu· M •• f • . d. •• 

ı,ft_2"okatlıyanın yanındaki Mektep so-jgün ayın biri. Madam maaşımı verme- U ettışler seçıJ t mun· 
~nda sağ apartımanın bir numarah lden öldü. Gitti. Di)ordu. tehib" ·ı t b•t 

Küçük Necdet, ıansım hervakıt açıktır, diyor 
İş bankası kumbara kur'asının çe~ •••----'1'!!!1! .... ~~m=,,.~ kildiğini n kazanan talili yavrulann 

airesinde oturan madam Henriyet üç Müddeiumumilik tahikata b:ışlamı~. l1'an1 er e& 1 
~ne evel memleketimize gelmiş 27 yas ceset mor~a kaldırrlmıştrr. Hadisenin ediliyor 
•rında Holandalı bir kadındır. " kaza mı, intihar mı oHJuğu henüz meç 
Madam Henriyet memleketimize gel- huldür. intihap esnasında kazaları tef· 

:~.i ilk aylar~a B~.)~oğlu barlarından L,. ğ d"I I t tiş edecek mütefettişler fırkaca 
rınde ehemmıyetsız bazı numaralar a ve . en pa <e t ff h . . . d" 

>"•Pmış, fakat bir müddet sonra çalış- gü ük) · ve e ış eyetınce, seçılmışler ır. 
tıtı yerden ayrılmıştır. lki buçuk se- ml erı F1rka müfettişleri kazalar için 
"tdenberi hiç bir yerde caJıı;;mamakh· Ankara. 2 (Vakıt) - lstanbul, Ga· HAmit S . Al' R E t 
drt, Madam Henriyet bu m~üddet za~. l~ta, lzmir. Ankara paket gümrükleri . • amı, ı ıza, sa , 
fn.da mestur rabıtalar temin etmi Te Jağvedilmi ve Ankara paket gümrüğü Necıp, Selih Cimcos, Hüsnü, 
.,.. suretle yasamrştrr. Ankara gümrül\ müdürlüğüne fohal'· Rük tf B 1 1 S f" H 

~-- . .,. • • • ,.fil olunmuştu r. ne ın ey er e a ıye anım, 
... ~c kadının bı:ı:.-krur.aya -Ugradıgı· H t• t ft" · d T f'k K d · 
... ilk rören aparttman kapıcısı Siiley- .. • • ey~ ı ~ ışıye tfl ey 1 , a rı, 
.. .,. ağa hadiseyi şöyle anlatıyor: Etazız ve Uıvarbekıre KAmıl, Yusuf Ziya, ihsan Namık, 
OtQ - Madam Henriyet bir numarada ıu isalesi Talit, Supbi, Abdurrahman, Ha· 
1 ruyordu. Ne ile yaşadığını, zengin . . . . • B 1 ı N k" H d 

''1p olmadığını bilmiyorum. Her ay _.A!'kara. 1. ~\ n~ıt) -:- Dı~arbekıı: , .e sıp . ~r e ~ ıye anım ır. 
~ Ura olan apartıman kira tnı \'e hah- EJ,~z~z. be~edf~ elen şehır!enne su ısa- Eminönü kaıasmda 25229 kiti 
71flft1l muntazam3n verdi le ı ıçı~ ı~tikraz yapmaga karar n~r- 181 F "h k d 43110 k" . 

G • mi~lerdır. , atı azasın a ııı 
dr eceleri odasında kalmaz, geceyi ~ 337 B k k·· - d 5629 k" · 45 
t\>l&rıda geçirdikten sonra sabahları S ' a ır oyun e ışı , 
ctı~ döner, akşama doğru tekrar çıkar- porc ~ arımız Beyoğlunda 42946 kişi 329, S.-

isimlerini dün yazmıştık. Dün bu yav. 
••iııl• rulardan birinci ,.e ikinci mükftfatları 

kazananlarla görüşerek ihtisaslarını 
sorduk. 

J Birinci ikramiye olan (500) lirayı 
kazanan küçUk Necdet B. Sansar hanın ••••'-'J da radyolin sahibi Cemil Beyin oğlu
ludur. Diyor ki: 

- Dört aydır bir kumbara sahibi· 
)im, Şimdiye kadar 30 lira biriktirmi" 
tim. Babam biriktirdiğm paranın bı.İ 
miktara çıktığını görünce (20) lira dil 
kendisi ilan etti • 

~..aliimden daima cmmmum. Saıı
l!iım her wkit açıktır. Ge~nJerde sı· 
ıuf'ta bir piyango tertip edilmişti. Bir 
stadyum bileti, bir paket çikolata, bir 

de saat kazanmıştım. Biletle maç sey
rettim. Çikolata), arkadaşlanmla be
raber yedim. Saati de kulJanıyorunı. 
Fakat bu (500) liraya dokunmıyarak 
kumbarama ilave edeceğim.,, 

İkinci mükftfat olan (200) lirayı ka
zanan Fethi D. de Galatasaray lisesi 
talebesindendir. Hislerini şöyle anla
tıyor: E ('? b"f' k şiktaşta 13248 kişi 113 Sarıyer-

"'-d velki akşam saat 9.30 da eskiden ~u ı avın 111t:'Zarın ';elen d ' 
h ~rnla beraber y~ıyan M. Stipin ..J k e 6088 kişi 47, Kadıköyde 11184 
~~'·. ~ukanya çıktkı. Biraz sonra O)'dular kişi 91, Üsküdarda 13775 kişi 

"Sekiz aydanberi kumbaram var. 
Şimdiye kadar :-,o lira biriktirmiştim. 
3 nisanda 16 ıncı yaşına basacağım için 
kazandığım 200 liranın 50 Jirasile o 

clıtf1>a ._ınere.k madamın kapıyı açn~a· İzmir, 2 (Vakıt) _ lzmire giden •• 
111 S:1 soyledı. lçerde olup olmadıgı- kkafile öğleden sonra otomobillerle 126, Beykozda 5325 kışı 49, 

rtfrdu. l\fene!"~ne geldi. Ve İstanbul sporr.u Adalarda 1853 kişi 15 müntebi-
•ldqtudam dışarı çıkmamıştı. lçerdc ' gençlığı namına Kubilayin mezarına bisani infb d kti Mü t 
tı)'a nu biliyordum. Beraber yuka· bir çelenk nzolundu. Aziz ölünün ha • • • 1 ap e ece r. D e· 
Jtdı-~ı~tık. kapıyı çaldık. Epey bek- şında arkadaşlardan biri müessir bir hıbısanı iotibabatına 8 nisanda 
... rraıırnbız halde kapı açılmayınca ma- hitabe okudu. Bir dakika süküt edil- başlanacak üç gün sürecektir 
~el ın anyoda olduğu için kapıyı aç· di, inkılap fedaisinin ruhuna fatihalar ' • 
'lraıfını zannettik. Biraz beklemeğe gönderildi. Müteakiben acıklı hadise- HA YZADA 

0 r verd.ik. inin cereyan et~iği yerler, belediye, türk Havza, 2 (Yakıt) - Kazanın 
l'fct n dakıka kadar bekledik. Hali içe- ocağı ve askerı kışla ziyaret edildi. h f - . . . . 
\ 1 e &es sada yoktu. nu sırada mada·ı Geç Yakit lzmire dönUldii. iki se- er tara mda muntehıbisanı ıntı-
t.._ll :airesinden aşağı kata sular aktı· hir muhteJitleri arasında ilk temas ya- babı bitli. Ve H. fırkası nam• 
~~u:ber verdiler. ikimiz de meraka rın. yapıl~caktkır. l\fa~ı Altrnordudanj zetleri kazandı. 
~lrra · .M~damın banyoda ba),lmış j Saım ~· ı~a~e edecek. Fahrettin Pa-
llıtıc ~sı ıhtımalini düşünerek içeri gir- şa kafılemızı mahfele daYet etti. (De,·aını son haberler kısmımızdadır] 

}\Çin çare aramağa başladık. 

gün arkadaşlarıma istedikleri yerde 
Kumbara kur'a.sında birinci mükafat bir çay ziya! eti vereceğim. Mütebaki 

olan 500 lirayı kazanan küçük 150 lirasını kumbarama ilave edece. 
Necdet B. ğim.,, 

Yeni postane karşısında 
Dünakşam8dükkin yandı 
Yangının sebepleri hakkında dik
kati celbeden dedikodular vardır 

\ıı dapı sağlam olduğu için kırmak ka Alman Avu t "tt•h d k d \ııı, e~~ldi. Çilingir getirmek te çok • s urya 1 1 a 1 arşısın a 
"'-rtınaurecekti. Onun için Ben apartı- ,~~~i~~~~ijji~i.i~iii~~~i~~~~ 

Dün akıam Sultanhamamı ve yenipostane 
civarı büvük bir yangın faciası atlatmıştır 

~ lt 011asındaki ziya gelmeğe mah- I~ ~r~ 
r)etına~k~ka1! tırmanarak madam Hn- ~~~......-.;ı .., 'Cett•vlll• ""fıllVH&.AIU 
.~tide r:~re~ı.ni~ ~utfağına girdim. , Kİ\ILIK •"••AVA iKt ~~~~~ 
'o t&ıne • a ır 'O u \'ardı. Banyo da- t<fHtı1l,. 01""""\ı ..... ~v··.,. ... ~ 

>ıırt gırdiğim zaman madamı yan .. - , .. .,. 
~ 8't~U§ ve başı banyonun içine doğ- ST"4•ı.. \uM~.-." GIU.A """"''*' 
•-.. ıruş bir vaziyette baygın gör-

~~a:ı:rn. Kapıyı açarak l\t, Stipini • 
t:llaı a:n:dım. Pencereleri açtık. l\fa. 

rı, anı tnıağa çalıştıkk. Ölmüş oldu· 
ılt lrada annca ~o~i ç~ğırdık. 

ı.t ÖJe~ Renrı~eh~ ~.ızmetçisi ma
~ ...... :hen de hadıseyı şoyJe anlatıyor: 
il t tlin ~ad~mın evinde kalmam. 

aqa::~!ır .~ızmetine baktıktan eon
lııı .. ~"tlki Ustu evime dönerim. 
~"1ın 8~m da böyle oldu. O gün S )'Oktu vazıyetinde gayri tabii bir 
~~ tit~ kÇ?k neş'eliydi. Ben saat 
~rllr i~ ıstediğim zaman beni bı-

ÇıJta ntedi. Biraz daha otur, 
....,. t rken de: 

~ Geceı:.,.ı~ erken gel. Dedi. 
4-:•rt 1c0;~n ~aza), haber nrdikJeri 

ı! İilij b:I~ geldim, \ •e Za\"allı mn 
ı,,.~~•darn b. u~.,, . 
~ d-. y Jenı hı:kır~ hıçkıra ağ

ı •nındald kadınlardan bi-

Avusturya-Almanya gümrük ittihadı günfin meselesi olmakta 
devam ediyor. Londranın "Deyli Meyi,, gazetesi Fransa ve in
gilterenin bu ittihat karıısındaki vaziyetini yukardaki karikatllr 
ile ifade etmiıtir. 

Yeni postane karşısındaki Türbe o- rekabet yüzünden kiralarının arttınl
kağında çıkan bir ateş 8 dükkanı ta- dığı işaret edilmekte ve bu itibarla bu 
mamen yakmış•ye bundan sonra sön- yangının dikkate değer ,.e tamiki icap 
dürUlmesi kabil olmuştur. eder bir~ok noktaları olduğu söylen-

Yanan dükkinlar evkafın malidir. mektedir. 
l\lüstecirleri de sobacı Avadis, sobacı Yangın sekizde başlamış ve tam do-
Hamparsom ve yine sobacı Minasla kuzda söndürülebilmiştir. 
marangoz Hamayak ve şeriki Artin, -------- ------
marangoz Bedero~, demirci Doğos, Jo- Du·· n gece ay 
kantacı ,.e piyasçı Mustafa, kahveci 
Hüseyin Efendilerdir. lliri de hoştur. tutuldu 

Ateş, marangoz llamayak T"e şeril.i 
Artinin işgal ettikleri dükkandan çık· 
mıştır. Ateşin çıktığını ilk defa gören, 
gitmeğe hazırlanan komşu marangoz 
Bederosa haber veren sobacı Hampa:-
sum olmuştum. Hamparsum ,.e Bede
ros derhal en yakın noktaya koşaraii 
yangını haber vermişlerdir. itfaiye 
derhal yetişmiş ise de dükkanların ah-

l
şap olmasından ''e ateşin etrarı birden 
sarmış bulunmasından hu dükkftnların 

, yanmasına mani olamamış yalnız et
raftaki dükkanlara sirayet etmeme"ini 
temin etmiştir. 

Yanan dükkanlardan bazılarının 
içindeki mallar sigortalı olduğu gibi 
bu caddedeki, esnaf arasında yekdiğeri 
ne karşı fazla bir rekabet me,·cut oldu 
ğu dükkanlar ve diikkanların müzaye
deye verilirken esna( tarafından °bu 

HAVA RERHAK OLDUGU lÇIN 
HUSUF ÇOK GÜZEL GÖRÜLDÜ 

iki gün evvel haber verdiğimiz 
veçbile dün gece ay tutulmuştur. 
Husuf saat 8,30 da başlamış ve 

tedricen dairesi büyUyerek tam 
husuf şeklini almıştır. Saat 23te 

ay ancak bir günlük hilil kadar 
görünüyordu. Saat 11 den sonra 
husuf tedricen azalmaya başla
mış ve gece yansından sonra ay 
eski şeklini almıştır. Dün gece 

Istanbul seması çok berrak ol
duğu için husuf çok vazih ol .. 
rak görülmüştür. 



~ 2- V'AKIT 3 NiSAN 1931 

intihar dalgasının en ziyade kuvvetli hüküm sürdüğü mu
hit dünyanın en müreffeh memleketi •ayılan Amerikadır 

ingiliz $airi 
İlk kont erans1nı verdi 
Ankara, 2 (A.A.) - Bugün şehrimi· 

B "' t'' d'' d h" ı b'" ük t t"I d '' · 1 c d h ze gelen İngiliz mümt:ız şairi M. Mas· u un unya :ı ı so un:ın uy n ı tıu. unyaının ıcr larıt ın a. u '. .. _ d . . . k f 
1 be k d • • . fıeld Turk ocagrn n bırıncı ·on eran-sıkmtılar rnr. l\faddi sıkıntılar a ru a ar mUthı§ tahrıbat yaparken bu· . . 

her manevf sıkıntılar herke~i ui;> or. nun hütün eshıtp n nVAmilini araşhr· ını v~rmıştır. " 
B k t ı · · d b"Jlı "kt d" k h ' 1 k ··h· San· bu konferansına ba•ta ~eko· u sı ·ın ı nı· ıçm c ı l'l~!Ul ı ısa ı ma ·, onun rn ıyatını an ama mu un . "' .. İ . . ~ . . . 
ıkıntı her muhitte. vasi mikyasta bfr mes'ete te~kil etmektedir. pır olmak uze~~ . ~gılız ~ı~lerının 

intiharlarla kendini ifade dmektedir. Geçenlerde, doktor C:richton Miller h~yatlarını. ~·e §ıırı~ı me\'ZU ~ttıha:ı et
Ha)atın J!':tırapları. müşkülleri arttık Jngiltere tıp cemiyetinde bir konft.rans mış ve lngıhz edebıyatınrn bır huJba
ça, insanlar h~nthmna fatiha. ~eke· irat ederek bu meııı'ele ile me§gul ol· tıını ~'Bpmıştırt. Adi' ki)' y f 

· · .. Konferans a ıye ve ı usu rek o ıı::tırnplnra nıhn) tt \'erme.) ı du- du. . . . .. 
.. .. ı D kt (Mili ) ·· . t•h dü Kemal, Hancıye vekAletı erkbı, sufe· unuyor ar. o or er e gore ın ı arı h . . 1 •• ta fi a 

· ·· · tl k hl ra ''e şe rımı:ı n mum z sını ann an A\TUpanın her tarafında bu şekilde şunen hır adam bun\,J mu a ·a r kor .. r.. • h b 
1 

d 
· B . vuılerce scımı azır u unuyor u. hareket edenlerin s.ıyıları binleri ge- ku teııııri altında yapu. u korku liç · _ _ _ -----

çiyor. MUteaddit memleketlerin istııtis kısma taenif .olun~bitlr: Cünlhurİ)'Ct bankasından 
tikleri bunu son derece sarih bir ~ekil 1 - Tazyık edılmiş korkular. Bun-
de göstermektedir. :ı: l&r kendi içinden gelen bir tıtkım kor hisse almak istiyenler 

lntihar dalgasının en ziyade kunet kulardır. Açlıktan, susuzluktan kork· M . 1 (A A) Manisa 
1e hüküm sürdüğü muhit dünvanın en mak, (Sex) ten korkmak gibi. kanısı 81 

• d ·.. b • t 
' ~ . ve öy erın e cum urıye mer-

müreffeh, en zengin memleketi sayılım 2 - Sürüden koyulmak korkusu.. k b k h" d h. . . z· 
B. • • ı d d - .. .. ü ·· eı: an ası ısse ar gı ıçın ı-mcrikndadır. Geçen sene Amerikada ır ınsan ı~ n e ya~ ıgı !!Urun n soı • .. 

inaihar sigortnsı faaliyete haşlnmış vcl lerinden, dedi kodusundan, mukabele- raat bankasına mühım muracaat
iki sene müdetle herkesi sigorta etme ~inden, f ntikammdan korkması gibi. lar vuku bu.l~a.ga ba~ladı ab~ı 
yi taahhüt etmişti. Bu si~orta faaliyc :J - Ahret korkusu. Bir~ok adanı· bankanın mıllı ıktısadıyahmıı u
tinin hedefi, intiharı durdurmaktı. lki lar, kendilerini öldürmekle ademe eli· zerinde yapacağı tesirleri kav
senc müddetle intihar etmemeyi kabul rüklenip ahret hayatından kurtulacak radığından hissedarlar mühim 
e~ip igorta olanlara 30,000 dolar veri larına inanırlar ve onun için ademe n- bir ekCına baliğ olacakbr. 
ltyordu. tıhrlar. y 

İki memlekette intiharın en feci ~ek Doktor Miller bu tasnifi )aptıktaa ~1anisa bagcıları 
1i görülmü~tür. Bu ild memlekette ~·ul ııonra at'k hissinin tekamülünü de in· arasinda bir}ık 
nı:ı fertler değil, bütün afleler fntihıı.r tiharların sebeplerinden biri olarak Manisa, l lA. A) _ Bağcılı· 
etmeyi kararlaştmyor, bunların bir gösteriyor. Çünkü bugün inıııanlar, a~

Belediye hadise•i 
maznunlain 

Denizli, l (A. A) - Antalya 
belediye hadisesi maznunlarının 

muhakemesine ba,Iandıktan ıon
ra evveli hUYiyyetleri tespit o· 
lundu. Müddeiumumi mühim me
vada temas eden iıahatını ser· 
dettikten sonra ilk olarak halkı 

hUk6met aleyhine teşvik etmek· 
Je maznun Serbest fırka ocak 
reisi Dr. Burhan bey isticvap 
edildi. 

Maznun, uzun süren ifadesin
de iddia makamınca hakkında 
serdolunan huusahn varit ol· 

madığını izah etti. 

Saat 14 te muhakemeye tek
rar başlanarak saat 17 ye kadar 
12 kişi daha isticvap edildi. İs· 
ticvaplarında hepsi. iddiaların 
gayri varit olduğunu iddia etti
ler. Muhakeme devam etmek-
tedir. 

Diyarıbekirde 
5 kuruş içın bir adam 

öldürüldü 
krsmı ailenin ba:ıı efradını öldürüyor, kın ailevf safhasına defil, fakat tehey. ğın terakki ve inkişafını temin 
bir kısmı da intı1ıar ediy'orlar. İntiha yüd tarafına ehemmiyet veriyorlar. için ıehrimiz bağcıları arasında 
rın bu çok feci ve ~ok korkunç ~ekli, Fakat bütün bu korkular sıhhati bir birlik teşkil olunmuştur. Bir· 
bilhassa Almanya ile Japonyada görül tam olan insanlarda uyanmıyor yahut lik üzüm adında bir mecmua Diyarıbekir, (Vakıt) - Bu gece 

Yeni şubelere tayinler 
Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye Iş ban· 

kası yeniden açmağa karar vermiş ol· 
duğu 15 §Ubenin müdür ·rn muavinleri• 
ni ta)in etm1~tir. ı\çılmak üzere bulu· 
nan mezkur şubelerden Adapazarı şu· 
be müdüriyetine İstanbul §Ubesi vezne 
mudürü Rüştü, Eskişehir şubesi mü
düriyetine merkez ihtiyat müdürlerin· 
den Mümfaz, Aydın şubesi müdüriye
tine Mersin şubesi müdürü Hamz.ı, 1\1" 
nisa şubesi müdürlüğüne lstanbul me!"• 
kez muhasebecisi Selim Behçet, Antal· 
ya. şubesi müdüriyetine Zile şubesi mü· 
dür muaYini Ayetullah, Gazi Ayıntap 
ubest müdüriyetine Tarsu5 şubesi mü· 

dürü Hamdi, Uzunköprü şubesi mü· 
dilriyetine Samsun şubesi şeflerinden 
Sabri, Malatya şubesi müdüriyetine 
Nazmi şubesi müdürü Ahmet, Diyar· 
bekir şubesi müdüriyetine Ödemiş şu· 
besi müdürü Bedri, Bartın şubesi mil· 
düriyetine ldarei merkeziye hesabı ca= 
ıi şeflerinden Feridun, İnebolu şubes~ 
mUd Uriyetine Samsun şubesi ikinci mb 
dürü Salahettin, Fatsa şubesi müdüri· 
yetine samsun şubesi murakıbı Kemal. 
Sinop şubesi müdüriyetine lzmir şube· 
ııi murakıbı Nesip, Bafra şubesi mil· 
dürfyetine Erzurum şubesi muhasebe
cisi Rıza Kamil, Beyler tayin eailmi~ 
lerdfr. 

Ankara merkez ikinçi müdürü Ke; 
mal B. müfettişliğe V'e Sadi B. ikincı 
müdürlilğe ta)in olunmuşlardır. 

Yeni talimatname 
Deniz ticaret nakliyatı 
hakkında müzeyyel 

talimatname milştür. Japonyada l!lıO senesi zar- onun üzerinde kuvvetli bir tesir yaJt· cıkaracakhr. saat 6,5 ta Camiikebir önünde 
tında kendilerini kurban edenlerin sa mryor. bir cinlyet oldu. Vak'a şu su- Ankara, 2 (Vakıt)-1\larmara ha\~ 
ym (12,000) e varmıştır. Bunlann ek Bu gibi korkular, daha fazla beyjn Manisada vag" mur ti lt' eı dahilinde nakledilecek ticareti daJıl' 

.ı re e cereyan e ı: Jiye ve aktarmıı eşyasına ait mü:ıeyyel· serisi ailece intihar etmişler ve bu ~e- ve sinir, hastahklarile mal61 ohlnlar Manisa, 1 (A.A) _ Son gün· _ Kalabalık ismile maruf talimatname Heyeti vekileden çıkrnlt 
kilde öldürülen insanlar arasında hlr üzerinde tesir icra ediyor ve bunlar o ı l ı 

!erde devamlı surette yağan yağ- Nüsret arkadao:ı Vanlı Haçkoyu fır. Buna nazaran stanbul a Marın çok masum çocuklar ve kadınlar bu- korkulara ram olar8k hayatlanna ni· "' ' · ra havzası dahilindeki iskeleler arası~ 
Junmuştur. hayet veriyorlar. murlardan tütünler ekilmediği kumar parasından 5 kuruş bor· da yapılacak nakliyata ait talimatn• 
1ntiharlnrın fa:ılala•tığı diğer bir mem Bu itibar ile bu •ibi hutahklarlA gibi bağlarda işlenemiyor. cundan dolayı aralarında çıkan ıne ahkamı Marmara ha\'lasındaki b~ 

"" • t"' · k 1 1 Ç kk 1 b - hnt1 leket tc l\lncarlstandır. Rurada da in· .... apılan ınüeadeleler kpvvet kespettiği Henüz IJİ r karar .\·ok mUnazea neticesinde hamil bu- ~n ıs e e ere ana c. e og:ızı ~" 
J cınde Imroı, Buzcaada ıle Anadolu ~ tlharlar fe~i bir mahiyet almıştır. lie takdirde inıııanlar arasında intiharlar Ankara, (Vakıt) _ Valilerin sala· lunduğu l>1çakla kalbinden vur- hillerinden Ah·alığa kadar olan bütil~ 

çenlerde, bır tramvay utmanı, araba- azalacaktır. h' ti . .1.. ti . t hd·d· üf tt• mu•tur. Kat'ı} yakalanmıştır. iskelelere teşmil edilmiştir. , 'd d k · t"h t · d ·ı . .. . h ıye erı, vı cıye erın a ı ı, m e ı- 1 y ~ sını ı are e er en ın ı ar e meyı l · Bir cemiyet içınde hutün asta· . Tkl hakl d h ti h' b' Jst:ınbuldan hareketle Marmara 
~ünmü~ ve hemen tabancasını çıkarn lar tasnif edilir \'e bunların her sınıfı şı umumt .1

1 
erd·-· tun. a 

1 
en z ıç 

8
1r h b kelelerini tutmıyarak doğruca ÇaıııJI 

. . . karar \"erı me ıgı emın o onuyor. u •• ntı• a at J • • d k' . k 1 1 'd .r rak hayatına hatıme ~ekmıştır. Tram icap eden tedaviye t!bi olarak normal 
1 

b" rük f k k . d .. ka c harıcın e ı ıs c e ere gı en ve d' 
vay amelesi, intihnr ederken sırtındn eıhhatli bir adam haline getirilirse 0 ıa ~~s~J eler U) i ır 1~ ongresd_ıln ekg! ni suretle dönen 15efainin Marmara , 

0 • d . • . • ru~ü ecek, yen mec ıse arze ı me q . . BIGADA _ . . hilindeki iskelelerle beraber lzmir, ".~ ~7"nfb. nı~?tm:ısını taşıyor :· 
1
B; man intiharlar asgarl hadde ındmlır. zere lln-ihaları tanzim olunacaktır. Bıga 2 (Vakıt) - Muntebıb ı· talya, Mersin hatlarına kadar tenıd 111 n ~de. ~le, io enltrb~m'h'a)l·dcın!dn. Ta e ı Netice §U oluyor. intihar ha!!l~lı~ı Ankaı a SU tesisatı sani intihabı neticelendi. Halk sefer eden veya bu suretle lstanb~ 

ne gıy ın em yece t ır a e ı ı. mm nı ort&dan kaldırmak uzak bir Atınu' . dönen sefainin eşyası bu talimatn~ 
vay şirketi, hu vaziyet karşısında ktn Muvaffakiyetlerinden olacaktır. Ankara, 2 (Yakıt) - Ankara su te· fırkası namıetlerı kazandı. ahkamından müstefit olamıyacak, 
di amelesine bir beyanname neşrede- (). R s.iıııatr Vekiller heyetinden çıktı. Tetııf- ANKARADA ~nbıkr ,·eçhile muamele görecektir. 
rek şirketin üniformalannı giyen aınc !Cat, Nafia vek!letinln nezareti altmdn Ankara, 2 .<Yakıt) - ~.nkar~d.a yıı: -- - - ! tı' 
1 · · yapılacaktır. Bu hususta Dahiliye ~ll tın !l&b:ıhtan ıtıbaren muntehıbı sanı UMUMi MÜDÜR DON ŞEHRİM 
enin ıntıhardan memnu olduklarını. YENi ORMAN MOHENDlSU~Rİ Sıhhiye vekdletleırinin reyi alrnacakhr. fntihabatına. l.ıa§lanacaktır. intihap GELDi . 

ve buna muhalif surette hareket eden Ankara, % (Telefon) - Orman me.k· ... dd p:.zar ak§amı bitecektir. , , hl' . ..d.. .. .... t'tti' 
1 . "I . d .. 'f .. t' 1 Çankırı Ca es ''lLAYETLERDE J n ıııııye umum mu uru ,.,ecın ame enın aı esın en unı orma ucr~ 1

• tehi mer.unlarından Kadri B. (Giresun) , ~ . . n. Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
nin alınacağını t~mim etmiştir. H~nü B. (Cebelibereket)viliyetleri 01 • Ankara,,:? (Vakıt) - Ankarada Çaıı .Ankara,% (\~kıt) -. Dahılıyeye ~c- Tahlisi ·e idaresi Zonguldak ve s', 

t t'h d ı İ ·ı d d k ··h d' . . . kırı cadde.<111 asfalt olarak vapılac:aktır len maJOmata gore Edırne, Bolu, Ço- J . . . 1,ıı n ı ar a gaeı ngı tere e e ~o - man mu en ll!llfklerine tayın edıldılet. .. • • rumda son itirazlar üzerine müntehip sunda bulunan tahlısıye ıstasyon 
~id~etlidir. 1929 senesinde lngilterede BAZI .ClFTLl~ VE ARAZiNiN VlJJAYETJ:CJNJi~iil2 HUSUS[ ıniktarlan yük8elmiş, bu ,iJAyetlerfn nın tevsiine karar vermiştir. 
lntıhar edenlerin sayısı 3480 erkek n KÖYLÜ'\' E T AKSIMI Ç ,. . birer fazla meb'us ~ıkıtracakları tahak , • , . • ~ 
l ~04 kadındır. Ank&ra 2 (Telefon) - Milli Emlllk Ankara, 2 (Telefon) - \ ılayetlenn kuk etmil'ltir. TÜRK - lNG1L1Z l\IAHKEMES1I"' 
., 1 • • • MüdürlüğU Adana, İstanbul, Muğla, 931- 932 husus bütçe esaııılrn dahiliye ~ 20 NiSANDA Türk - lngiliz muhte1it mahkf 

Son za?'an arda hızım memleketı- Çan1an, lzmir, Adapazarı havalisinde ye ı:elmeye başladı. Bunlar vekaletlerı Ankara, 2 (Vakıt) - 20 nisanda bü· si yarın S davaya bakacaktır. 8 11I~., 
mfı;de de ıntiha~ va~'aları sıkla§tı. ~ulunan baıı çiftlik ve arazinin köylü mUmeMiJleri tara.fından tetkik edil~ 'ı ti.in memlekette müntehibi sani intihR.· çarşamba günü de Yunan mahkeın' 

Bunun sebehı ned1r? ye taksimini bildirmiştir. tektir. batının biteceği anla~ılmaktadır. de on kadar dava görülecektir. 

"VAKITın tefrikas: 122 ge görmemitti.. Fehime Hanım -Adettir. Yeni lara girerek lstanbulda çok aileli' 
Elinden epeyce dülge~lik gelen tafınanlara ıefa ~e~dini:ıe g.e!irle~ .. iflas e.tmiıtir... ~ . t1t1 

fileıof ta uf ak tefek tamıratla uğ• Gele~lere gelmeyınız dene~ıhr mı? Caıze - Babacıgım .. Bır a JI 
raıırken ötekilere !Öyle ıöylüynr· Fıluof - Han~ o eski adetler bir salon kalaylıyalım ... lç taraf 
du: artık kalktı. Evvelden gelirlerdi. varsın çıplak halile dursun.. 11 

_ Bu evin her tarafı birden te• H~m de la~ba,. ayn~,. halı :azo ve • ~ilesof - Pazarları, ~~de:t:i 
•-.~ mizlenemez. Kısım kısım silip sii- saır ev hedıyesı getırırlerdı. rı bır dolntayım. Elden du§-111 ~ 

Yazan: Hüseyin Rahmı :_-~ pürmelisiniz. Bu gün burasını, ya· Çelebi- Bu evin tefrişi gelecek vafık bazı şeyler bulursam al ~ol 
nn ötesini... hediyelere talik edilirse bu odalar- Çelebi - Bu döşenecek •-_J 

- Eğer köşkü büyük buluyor- !arımız ermez. Bu itin ehli bir dos· "F h. H Ef d' ld la beraber ağızlarımız da bombo da Uğur Ane belinde mavi "°'il": 
sanız bize fazla gelen taraflarım tum vardır. Onu gönderdim. P~y e ıme ~nım ~'ld~~ ık ed e havada a~ık kalır malı, ayaklarında imam cor•P ' 
kiraya verebilirsiniz... vurup duruyor •. Müzayedede ma~- mevcut eşya 1 e ~ a 

1 ıgı .. a ar C · _ K k ·~ t" d' w• • kirli, partal mercan terlikleril'.:ıt 
1• 1 · · k d" · ~ · hemen rarcabuk hır salon doteme aıze es a an ge ır ıgımız fi"' 

- Ben oturduğum evin içine ~a up 0 mamaaı ıçın en ıııne va.aı 7 - • ·k· h b' ·ı b d'' gezecek? Misafirlere bu ]ay• ı,t' 
bancı adamlar sokmak istemem mezuniyet te verdim. Haydi git .. liyiz. Konudan komşudan gelenler ~ ı ıArtlı ı~ kprrtdı .' ~ u ~vld" o~en- kahve verecekse yal~ız koıtıf" .iti 

· · d ·· "d 1 ı 1 k b' yerimiz yok ... ez. emı en ımıze gu urmıye- ·ıe., 
El dırdırı çekilmez.. ötektlere e muJ e e meraktan kur 0 ursa a aea ır .. li Ef d' b b .. d w eğlence değil sinemalık bir aı 
- Peki efendim ... Fakat kararı tulaunlar.. filesof - Benim konuya kom!U m ..• en ı a a cuz anının ag· ruz vallahi... ~ 

" "- d h · t d·~· zını bıraz daha açmalıdır... ıı.AI' nızı anlıya.maz mıyım? .. ,. ya o xa ar e emmıye verme tgı.. . .. Filesof - Bakınız U ... ur ,.rs.,.. 
w • .. ·k· b. d' .. ı· · bT · · Gel'rlerıe "affedeni· Fıleacf - Paranın yarısını ko§· g b ıı ,.. - Merak etme oglum 11 yolun- Koşk on ı ı ın ye ı yuz ıraya mı 1 ıraınız, 1 k d'k o·x d 

1 
.. 
1 

(modernize) etmek itine e J ..J 
d ·d· L:.I f •· •· d k Jd K k d · • - · h .. d'' it d'k • e ver ı . ı~er yarısını a u tse _ .. t 11d a ıı ıyor.. 0 eso un u111tun e a ı. os a an nız ıçerunı enuz uze me ı ,. ı· E . . .

1 
.. "k rışmam. Onu şimdilik 1e~ıv- ,Jft' 

d ı F k .. · ·ı b h b' k · k I k veremem. v tanzımı namı e çuru . e~-, - Nasıl babacığım? trenköyüne lafın ı ar.. a at ıo- tızarı l' a çeye ır aç ıs em e or k b. t kı y f t ı biçimine sokabilmek icın dl>~ 
· . . k . !(arı ır a m e~ aya sar e me < - "cd 

_ Ko"•ke pey vuruyoruz... türdükleri e•ya da, kendılerı de o· ıunu:r otururlar .. Hem gelıp te n~ ı.· '"k·ı d ~·ıd· B 1 I k bir heykeltra~a gönderip "\J ki 
'J' .. .. • 

3
• , •• .. • aJrr a ı egı ır. un ar a ınır en • . :s ,,fl'J,,. 

- Bize bir fey söylemediniz.. ca ko§kun ıçınde kayboldular.. yapacaklar... Burada gorduklel"1 dünya kadar para tutar. Satmak iı den hır haylı kısmını yontt "' 

- Böyle §eyi ortaya İ§aa etmek HanLmı hizmetçisi bütün kad11t• eksiklikleri orada burada dedi k~ terseniz kimse yüzlerine bakmaz. Uğur Ane kapıdan içeri>'' 
iyi değildir. Bu pey sürmenin bin lar ite ııvandılar.. Kö§k kimbilir dularına sermaye edinip bizimle Cemiyetlerde, düğünlerde bu bey· §ını uzatarak: 
türlü madrabazlık!..ur.ıa bizim a.kıl ne kadar zamandanberi ıu, ıüpiir· 1 hir lla eğlenecekler... ~hude ııırfiyat yü~nden aiır borç· (Bitmedi> 

' 
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:::::~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 3 -VAK1T 3 NiSAN 1931 -
Terkos San'at Aleminde - - - 1 Muallimler birliginde 1 1 Kalmet aşısı 

Verilen mühlet av so· 
nunda bil:i v or 

Buna rağmen şirkette henüz 
hiç bJr harel el yoktur 
Terkos şirketine, suyu içilebi

lecek bir hale getirmesi ve yan· 
gınlarda ıtfaiyeye su verebilecek 
bir şekilde tesisat yapması için 
bundan bir müddet evet Nafia 
vekaletince şirkete bir ihtar g8n
derilmiı, bunda şirkete üç ay 
mühlet verilmişti. Nisan nihaye
tine doğru bu mühlet bitecektir. 

Fak at aradan iki ay geçtiği 
halde şirket suyu içilebilecek bir 
şekilde tasfiye etmemiştir. Bu 
laalettayin bir çeşmeden alman 
:sudan anlaşılmaktadır. 

Dün belediye fen heyeti mü
dürü Zıya Bey terkos meselesi 
hakkında lusaca şunları söyle
miştir: 

"Müddet nisan nihayetinde 
bitiyor. Müddetin hitamında tet
kikat yapılacak, şirket suyu tas
fiye dmemif ise ikinci bir ihtar 
daha gönderilecektir. Şimdiki 
vaziyet budur.,, 

ikmet B. 
Vekalete müracaat ederek 
iıakkındaki muamf!Ieden 

ikayet etti 
Bandırma ağar ceza mahke

lnesi reisi Hikmet B. Bursa ağır 
ceıa mahkemesi azalığına, Ban
dırma ağır ceza riyasetine de 
Burs-ı 'Tlüddeiumumisi Seyfi B. 
tayi ı' ~11işlerdir. 

f i •• eı 8. , dün Istanbula gel· 
"1iştır Kendisile telefonla görüş· 
tül<. Keyfiyetin kendisine tebliğ 
olunduğunu, kabul edip etme
nıelc hususunda henüz bir karar 
~ermediğini, 1:. u şekilde nakledi!· 
rnesinden müteessir olduğunu, 
vekalete müracaat eltigini söy 
ledi. 

Kadriye H. tarafından Hikmet 
B. aleyh.ne atı!an hak:uet dn· 
\'asının, Hikmet B. İn vazifesine 
it bir cihetten açılan dc;va ile 

birleştirilerek rü'yet edilmek 
(jzere, buradan diğer davanın 
~ü'yet edileceği temyiz. ceza da
iresine gönderilmesi ndliye ma
hafilindE' muhtemel görülmekte· 
d· .. 

h elcoıyed(). , -........____: _ .. . 
TEI\ TAK 1 lŞl 

d Bir refikimiz dünkü nusbasın
a Ankara telgrafı olarak, tek 

taksi talimatnamesinin Dahiliye 
bekAtetince tastik edilmiyeceğini, 

U ta imatnamenin tatbiki için 
ltıeclisten bir kan~n ('ıkarıl
hıasına lüzum gösterıleceğini ya
~Yordu. Meseleyi belediye fen 
d eveti müdürü Ziya B. den sor. 
b~k. Şunları söyledi. "Bize böyle 
., ır ~ş'ar yok. Talimatnameyi neş· 
1.ettık, mevkii tatbike girdi. Ta
hhlatname yalnız lstanbula mün· 

11&ırdır 
tııttYETNAMESlZ SüRCCOJ,ER 
d ~on günlerde yapılan teftişler· 
~~ araba kullanan sürücülerden 
Q~ Çoğunun ehliyetnamesiz ol· 
ı .. klara anlaşılmıştır. Bu sürUcü-
"' b . diktar~ ~ kullanmaktan menedil-

kelimeyi 1 lfraya 
yazan muharrir 

Bu işe siz de şaşın ! 

BU PAHALILIKLA HALİ· 
ltUZ NE OLACAK? 

Çocuklarımızı verem
den koruıracağız 

Geçenlerde toplanan vereaı 
mücadele ktmgresinde çocuklarıUmumi harp senelerinde 

şekerin okkası üç yüz kuru~ mıza, vereme kartı maafiyet 
tu, kahveninki de bir o kadar temini için Kalmet aşısının tat-
o ıaman bir kahve, bir çey biki temenni edilmic:ti. V ckaletin beş kuruştu, şimdi §ekcri~ -r 
okkası yanm Ura, kahve eskı temenniyi ehemmiyetle :;azarı 
fiatının yarısına indi. Hala dikkate aldığı haber 2!;nırı1şbı. 
bir kahve b1 ~u;uş! Şimdiye kadar memleketimizde 

KötU yağ üç yüz kuruştu, ancak hususi surette !ai:Oik edi· 
kötü unun okkası 80 kuruş! r~n bu aşı dünya!:.n h~r tarafına Peynir 200 .. Et 150 .. Yumur-
tanın tanesi beş kuruş.. Börc· 1 parasız gcild~:-::ciıği için bu hu-
ğin okkası 150.. susta b~yuk masrafa liizum yok-

Un on misli ucuzladı. Yağ l 
üç misli, peynir düşük, et ha- h!:. Yalnız b4zı tesisat yapı ması 
keza. 1 ~ii~yp• edecektir. Pariste Pastör 

Hila boğacanın tanesi 5 S d tt• C ) "} 6 : 1 r?:~esseoe müdürü Milsyo Kalmet 
~:~u~ia~~~~ğiıi~k~:::u15';J~ a re ın e a .!n, t!lrafmdan keşfedilen bu aşının 
inmiyor. bir konf eF&ngi ı küçük çocuklar üzerinde çok 

Harp senelerinin frrlattığı müfit tesirleri görülmektedir. 
bu fintlar önünde henüz ha-
rekete geçmiyen müessesele- Dün muallimler birJ!gintle, tertip Profesör Knlmet bu aşıyı isti-

Geçen hafta ingilterenin en rin sükOtüne n harp senc~e- edilen konferctn~füı:ta d.svam cdilmi~ yenlere parasız göndermiş ve 
bUyük romancısı sayılan Amold rile sulh .en~leri arasındaki Sadrettin Cel~ı ·,e l~tımi Hasan Bey- I b ld 1 · · · 

hayat farklarının farkrndP ol Jt.r u,ra:ıadrın iki .Konler:ıns nrilnıi~ netice erini i irme erını rıca 
Benet öldü. Benet, yalnız büyük mıyan memurların İ!lllerin1 n v.Uıirle ~İ?· m~allim grupu tarafın· etmiştir. Bu aşı ancak 2 yaşına 
romancı değil, ayni zamanda bü- hakkile yaptiklarına si~ :le dı.m <Hrılenr.tiştir. Sadrettin Ce1~1 . B~ kadar çocuklara tatbik edildiği 

k b. kk k J şaşın... yi:ıt konferansı "Terbiye ve ıntıbak .. 
yü ar müne itti ve ma a e mevzuu taşıyordu. Ve 8nıattığr hula- takdirde çocuğa ömrünün sonuna 
muharriri idi. Biz de şaşalım ! satan şu idi: kadar maafiyct vermekte-

ingilterenin bütün büyüle şe- ''llim, sanayi n demokrasi üzerine dir. Kalmet aşısı yanlışlıkla canlı 
istinat eden asri medeniyetin n bu me 

hirleri onun ölümü dolayasile deniyet görmüş olan Türkiyede ~-e verem basillerile lrnrışık olarak 
matem tutmuştur. Mister Benet T!~!.!!...!~a.;aında mektebin vazifesi, ilmi zihniyetle mu· kullanıldığı bir Alman hastane-
aynl. zamanda bir gazeteci idi ODALAR TARAFINDAN TANZiM cehhez insan, kıymet ruhu ile \'atan· • d • . t' iş ve 

EDİLEN lSTATlSTlKLER daş, n müstakil vatanda~, azami mÜ!'· sın e ıyı ne ıce vermem 
ve bununla daima iftihar ederdi. lı-tatistik müdürlüğü lzmir \'e ls- miriyeti haiz mü tahsil yetiştirmek· binnetice keyfiyet anlaşılıncaya 
Hakikatte guc!ecilik aleminde tanb~l ~icare.t o~aları!"dan maada meın tir. kadar aşı hakkında şüphe uyan-

k .. t 1 h ir bel- leketımızdckı dığer tıcaret odaları ta· İnsanlar müttehidilmerkez daire· K 1 
e~ ço ucre a an mu arr ~fın~an tanzi!l' ,.e neşredilc~ istntis· ler şcklind; büyüyen içtimai zümrele- dırmıştı. ~ ~e~ aşısı, zar.arsız 
kı odur. tıklerı arzu .!dılen müken_ıme1~y~tte ~I· rin faaliyetine iştirak etmek mecbuıi· bir hale getırılmış verem n_ııkro-

Onun yudığı tenkit maka1e· , madığını g?rerek bu ıstatıstıkl~r~n l yetindedirler. Fa.kat ayni zam&nda bunun tatbikinden ibarettir. 
. .. . k l l · muntauım hır şekilde hazırlnnması ıç.ın ı insanJaran bu muhtelif istikametlerde 

lerı, yahut mutenevvı ma a e erın yapılmnsJ kap eden tetkikat hakkmda lçeken bu içtimaı zümrelerin mahdudi· . d 
her bir kelimesine iki şilin ve· t~m~r .'·e tstanhuı ticaret odaınrını:ı 1 yetıeriniden kurtararak onıarı d~ha Ecnebı memleketler en 
rilirdi iki şilin bir Türk lirasın· fıkrını sormuştur. ceni§ bir mahiyetle unlı temas hahne ahnacak şeyler 

. l.\UNTAKA ODAT,AR KONGRESİ 'getirmek mektebin Yazife.sidlr. 
d~n fa~la eder. Benet, .. hümmah 14 NJSAN~A . :Mektep, tathir ,.e tasfiye edilmiş ~ir Felemenk elçiliği maslahatgü-
bır şekılde çalışır ve butün me· . lstan.b:.ıl m!!'tak~ı tıcar!t oda1aulfnaliyet muhiti tesis deme~ !'lu.retıl~. zarı Baron dö Brögel Duğlas 
sais"ni daima kaydederdi. 1899 l kongresı on dort nıs:ınd3 tıcaret oda· idealimizde yaşadığımız: cemıyetı te~ıs h . . k~I f · ·· t 

. . . ında toplanncaktır. letmek arzu Ye kabiliyetine malik olan arıcıye ve a e ımıze muracaa !;enesının 31 kanunuevvelınde Be· ı Odanı~ istirnk edeceği hu kongrenin insanlar yetiştirect-ktir. edip Türkiye hükumeti devairi 
net muhtara defterine şu sözleri ruıRn:ımesı ta1ma1 mtlan1 m1ıştır. t k n ı Binaenalevh terbiyenin tahakktdi tarafından satın alınmak isteni-. 

uznamN e 5 nn >U mın a :ısını . · ld .. • t'b k ha yazmıştı: fstihsalı\t u ihrnratmın inkisafı hak· ettı!rnekle mtik~ll~fb 0kt uguBın ı a 'ı • len baı:ı eşya ile intaata müteal• 
k a • • ••• :. H k' . rekı ve :fa:ıl ıntı a ır. unun çın .. ı_ ·ı ~ 

"Bu sene 335,340 le elime yaz: !n~a. tıcarct odnl\ı raportoru a 1\1 di; ki mj))et. harfi) en intibak ~d~l~ lik müzarede ve muna1:1asa ı an• 
d .,24 ı 1 h k"' Nezıhı B. tarafından hazırlanan rapor . . . t d ""ı'I tahnkkuk cttın· J A k b ım. " ma .-, a eve ı aye ne;; Yc Ereğli kiimür Jıavza.o;ının inkisafını:ı cek hır. şenı.}e eg , arının vrupanın anca az.ı 
rettim. Yazdığım bir romanın dair Zon~uldak ·tirnret oda.ısı t;rafın· lecek hır mPfkörrdir... merkeılerinde neşredildiğinden 
dört tefrikası da intişar etmiştir. ,, dıın h;-ı:ıırlannn rnp"'r ve ticant odnla· Yenı' bı' r g en• · lı' k ve bunun muvafık olmadığından 

rının nmhfl'lif f"1rnlrTI l1rclır. .., . . B d 
Bu satarlar, Arno'd Benetin bahsetmıştır. u meyan a geçen• 

nasıl ça ' ış ı ı&ını ve nasıl kaza"- M('BJ\ntu,ımJN A~l\BRLIG! aşısı daha ! )erde bazı tıbbi alat ve edevata ait 
l.> HAl{J\lXDA 1ZMln YlLAYETlNlN haberlere dığını göstcrmeğe kifayet eder. KARARI Avrupadan gelen ilanın Londra gazetelerinde neş• 

Arnold Benet'in eserleri, bu· iztnir R"azeteler nde o' uğduğu· göre isviçrede firengi ve verem rcdilmiş bulunduğunu, halbuki 
günkü devrin en sadık ifade, ı muz:a töre İzmir vi iiyet idare hakkındaki tetkikatile maruf Si· Felemenginin Avrupanm sanayi 
oldug· u için buaünkü neslı anla- heyeti Tf rk'yeye geldikleri ta- . . d b" d kt merkaılerinde olduğu kadar ora• 

o pankler ısmın e ır o or genç 
mak istiyen gelecek nesiJler bun- rihte 22 yaşını b l ı m 'ş olan mü- kalmanın sırrını keıfetmiştir. Bu da sanayiin her şubesine ait 
larr daima okuyacaklardır. bodillerın muvazuf hizıncte tabi 

1 
müstahsalat ve mamulatın mevcut 

B ı. 1 tutulmıyarak ihtiyata nakillerine doktor keşfini tef'sik için ingi te· olduğunu, ingilterede ihzar edilen 
ugÜn1'Ü ,onserler ve Türkiyeye geldikleri tarihte re ve Avrupa ricalinden bir çok- ecza ve alitı tıbbiyeye rekabet 

Bugün saat on beşte Türko- 22 yaşını bitirmemiş o'anların da tarının bu aşı sayesinde gençlik· edecek mükemmeliyette mümasil 
cağında davetlilere mahsus bir muvazzaf Askerlik hiznıetini yap- lerini muhafaza ettiklerini bildir· mevat bulunduğunu söylemiş, 
şan 1 onseri verilecektir. malarına karar vermiştir. mektedir. Ez cUmle Lüit Corç Felemenk ticaret evlerinin 

Saat on sekizde de ihsan Bey Bu gibilerden yoklamalarda bile bu aşıyı yaptırmıştır. Dok- bu mllzayede ve münakasa: 
idaresinde Deniz Orkestrası ta- müracaat etmiy nlere cezalı as· for kendisile konuf&D bir gaze· lara iştiraki Türkiye hükümetı 
rafından Teptbaşı kışlak Tiyatro· kerlik uşulü tatbik cdılecektir. tcciye .şu izahatı vermiıtir: için de faideli olacağını bildirmİf, 
sunda Tayyare Cemiyeti menfa- ............................................................ "Bu aıının adı (Dinamindir). bu gibi münakasa ve müzayede-

s f k sinin imtibanları bugün Tepeba•ı ku l'd' l d A k d bı· m·u·mes-aline en oni bir konser veri- "' Radyomdan daha vvet ı ır. er en n ara a ecne 
l•cektir. tiyatrornnda saat on cört bu t d' v aillerinin bir sirkülerle haberdar 
" k ı ' Bu aşı insanı vücu Ye ımag 

T. t kt b' d çu ta yapı acaxtır. 'h . 1 k edilmesi muvafık olacağı mlltalea-ıya ro nıe e ın e San'atla alakadar ı:ıuhtelif yorgunluğundan ve 1 tıy~r ama - sında bulunmuştur. 
İm t İ han zevata vali Muhiddin Beyin im· tan kurtarır. Ben yetmıt yaşın· Bu mütalea hariciye vekaletin• 

Darülbedayi içinde açılan ti- zasile davetnameler gönderilmiş- dayım bu aşı sayesinde hala ce de musip görüldüğünden 
yatro mektebi ilk devre talebe- dir. gencim... münhasırnn bir memleketten 
....... ·:.:·::· ·::· ::"~-·~ •::•.:.:• ':.:'.:..:":.:..' ·::.::·.:.:· ':.:'.:.:' ':.:.':..:' ·:.:· ·:.:·.:.:· ·::·.::· ·::·:.:'":' ·::·.:· ·::·.:.:· ·:.:· :.:· ·: .. :.:·.:: .. ::·:.:· ·:.:.· :: .. :. ·::·::· ':.:.' :.: .. :.. ·:.:·:: .. ::·.::· ·::·:.:· ·:.:.· ·:·:· ·:·.::"::.'::":.:' •:.;•.:.:• ':.:'.:..:'"~· ._._ .. _._ •• _ .. _._ .. _._ .. _. _ .. _ .. _._ .. _._ .. _. _ .. _. d 

_ '"\ alınması mültezem olan meva a 

·Çizgilerle fikir er : Tekamül ve tekemmül ; 

ta erı gıbi azrıca par cezası 
lıtb alı!1mıştır. Belediye yeniden 
bir ılaı belediye talimatnamesine 
tıarn 111~dde ilave etmiş, ehliyet
aah· esıı sürücü kullanan araba 
~ili 1Plerinin de aynı surette ce
• _. , aBdırılnıalarına karar vermiş· 
l ı d !'11 karar belediye şubelerine 

\Q}\ ''~il! iştir. 

1 

ait muameleler müstesna olmak 
üzere bundan böyle mevzuu baha 

.ı_ ____ ~~-----------~---~-----------------~----------------------=---...-....... ...,...----.......... ----~ müzayede ve münakasalara mü· 

4\l( l.EVHALARINJ KlRLETEX 
ÇOCUKLARIN VELiLER! 

S CEZALANDIRILACAK 
isj ... ~kak, cadde ve meydanların 

··•ıer· . h 
t'll!tr ını avi lavhalarJa numa-
~Ocuk1 Uıerlerine boya süren 
<:aktır aBn velileri cezalandırıla
bll h · elediye daimi encümeni 
~alllrı Usust~ ıabıtai belediye ni
~dıflll~ rn.esıne bir madde ilive 

ı.- ıştır. 
' l\.apıl 1 ·~tin ara <onan numaraları ev· 
~~flltasah ıp ve müstecirleri mu· 
'lir~ bir de~ kler-:!i... ~umaralıır 
t~larıa fe~ı~ ~e renkteki numa· 

degıştırilmiyccektir. 

Esk·ı h tı degwicmer,. tekamull Eski medeniyetll'r<lcn birçoğu bu c· Onun {Sin hayat her gün deği~iyor, 1 
er, aya ' -s d kJ .. ·ı · d ğ ta ı· di t d l d. 7.elt havnt Jrnnununu tnnıma ı · nrrn· her gun ı erıye o ru a ı ' yor 

e mez, zan ne er er ı. d. • "lü ı d kJ d 't · 1 d • • 
O f • 1 d · tabii kanun- 8.lt tdc{ımu u n.ma 1 ann 8~ 1 • ·re ın!Rn nr adım a ıın terakkı edıyer-

nun tın on ar ımn ona inan!'itadıklnrındıı.n yıkılıp g-ıtmı Tcka "t k · 
lnrın darbelerine uğrar 'e biitün. nliİ·ı ıeJ di. F:ı!.at ,1u~n insanlar bu k-anu· hır. . mu . anunu.nn ımınmıyanlu 
csscseleıinin ),kıldığını görürludı. nu tanımışlnrdır. sa nuı.h\ olmıı.ktadırlaı. 

teallik ilan ve şartnamelerden 
yismişer adedinin buradaki sefa
retlere tamim edilmek üzere 
hariciye vekaletine gönderilmesi 
teklif edilmiş ve bu teklif vekil· 
ler hevetınc kabul edilmiştir. 

İsevilerle muse
vilerin bayramı 
Paska.ya yortularına girildiği 

İçin hristiyanlar b ir hafta müd· 
detle mekteplerini tatil ettikleri 
gibi dünden itibaren de Muıc.
viler n Hamursuz bayramı başla· 
mıştır. 
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1 Dltl•• 
Diş tedavisinin 

C:IMİTI T-
~~BAY.&TI 

1 Spor Haberleri 1 

lıtanbul limanı ve vardır TAKIMLARI BUGÜN KARŞI· 
1 • k k ti Bazı zevata tesadOf olunuyor ki LAŞIYORLAR 

izmir - Istanbul 

p atonı ten j er difin bir tnrlO ve bir tane has· lataobul muhtelit takımı ile 
latanbal liman şirketi idare meclisi tabJrr.. olduğuna kani bulunuyor- Yazr makinesi ile yazılmış bir mek lzmir mubteliti arasındaki ilk 

Umanın Uft klr getft-D1edifini tesbit •• tubun şu faideı'İ ,·ardır ki, kolayca o-
etti. Bu baber, muhalefeti n bir k•n• lar Ye binaenaleyh tedavisinin de konabilir. kıymetli maç bugün izmirde ya· 
arkadqları ça1akaJem harekete getir gene bir ttırlll olduğunu zanne· Bir Alim hesapla19ış: Yazı yazarken pdacakdır. 
dl. Kimi limanın inhisar şeklinde ida· diyorlar. Buylzden difinin teda- düşüncemiz. ra1.1 yazmak ameliy,sin· izmire giden takımımız bazı 
resinden şikayet etti. Kimi ecnebi ser visi ikmal edildikten sonra i' Mn on heş defa daha 5Uratle tekemıaUI asli rükünlerinden mahrum oldu· 
mayeslnin memleketten çekilmesi neti- dolguya gelince ya kendisinin etmektedir. ğ?ı için müsabakanın çok heye· 
cesinde limanın bopldığını söyledi. daha enel aitmit olduğu dit .Bu sebepten, bir zeki ne kadar uya- canlı ve çetin olması muhtemel· 

B.lki de bu işeiz günlerde titirme •· nık olur ve çabuk işlerse, el yazısı bil I 
didük sfbi bu mes'ele titirilip şi~t- tabibi veya diKide g6rdOğD gibi mecburiye 0 kadar çirkin n kanşık o- dir. Bu mlibim maçı bir ingi iz 
rilip aruıra muhalefet meydanında veya bir abbab1D1n anlatbğı gibi lur. hakemi idare edecektir. ikinci 
öttürülecek. Bayram yerinde çocukla· meseli d6rt defa sllrmediği bal· Bu sebepten de birçok el yazısı mek kıymetli maç pazar günü yapı· 
rın titirme düdük öttürdükleri gibi. de nasıl doldurulabilecejini so· tuplann okunması güçleşir. lacaktır. 

lstanbulun gayet işlek bir liman ol- ruyor? Şimdi bir mes'ele çıkıyor: Zamauı- Şeref B. Ati naya gitti 
masını kim istemez? Ve •Efendim: Bendeniz evvel- mızda hangimizin ,·akti, siniri hUsnti 

Ben uzun boyla 0Jma11nı isterdim. ce tillnca difçiye gitmiştim. O hat üzre yazı yazmağa müsaittir? bu Beşiktaf klübü umumi kapta· 
lnsanlann klıt gibi uçmU1, o kaşla· d f d d . ,·aziyette eski bir uııul olan el yazısı nı Şeref B., evvelce haber ver-

i benim di.aimi d6rt e a a te avı 
nn insanlar gibi düşün~ini lst YH -r nı kullanmakta ısrar etmek manasız diöimiı gibi, Yunanistana git-

d b 1 b·ı· .. derek doldurdu. Halbuki ıiz • 11tsanlar a u una 1 ır. "" değil midir? mittir. Orada on gün kalacak 
Fakat ben ne uzun boylu olabilirim. iki defada doldurmak iıtiyorsu· Ewer siz, her erkek aibi bir erkek, k 1 

b ı b 1 e • ve üç kuvvetli Yunan ta ımı i e ~ 'insan kuş gibi uçar, ne de kuş insan nuz,. gi i müta eatta u onuyor. yahut her kadın gibi bir kadın yani ke· 
gibi dtitünür. Yahut da "efendim, bir arka- limeleri demir parmaklık, 'uçları gibi tehrimizde maç yapmak üzere 

itlerin bizim arzularımızın dıt1nda, dat1m falanca dit tabibine te· sivri sivri srralryan birUıi iseniz maki· mukavele yapacalcbr. Bu Yunan 
iradelerimizin kavrıyamıyacaiı bir davi ettiriyor. Sekiz defa gitmit; ne ile yazmak daha münasip bir iş ~ takımlarile F enarbahçe, Beşiktaş 
ınaneniyeti vardır. b li d' · · d · · b' · Jur. Netı'"'e'. ~ıuntazam bir sahife, mun Gal taıa a y ayrı ayrı ya içtimai, slyul ve ikktııadl hadiseler a ıtının te avısı ıtmemı,. "" 1~ ve a r Y a • 
de Wzim analarımızın hududundan ta Bir arkad8f1mın ise bir dif ta· tazam satırlar, okunaklı kelimeler. but muhtelitler halinde karııla-
pr. bibi bir elitini bir defada dol· - J,eki amma diyeceksiniz, el yazısı şacaklardır. 

ı.tanbul limanını dünyanın en itlek durmuf. Bu naul olur?,, ıibi insanın karakterini, hissiyatını göste- JNGILTERE _ JSKOÇYA MAÇI 
İlıaanlarlle mukayese ederek bu netice mlltaleat ıerdediyorlar. rir. Geçen pazar İngiltere ve lskoçya 
jı sarart sebeplerden dolayı ıstırap ~e- Biz, bu gibi kimselere deriz ki: mim futbol takımları arasında (Glas-
kenlerin sırtına bir kam~ı gibi indire- Bu gibilere iyice izah etmek _ Burasını, grafoloji mütehassısı· kov) da yapılan maçta lskoçyalrlar 
ııük ancak (platonik) siyaset adamının .lhımdır ki dif çOrilil bir Çetit mız düşünsün, bundan başka, karakte- iki~d haftaylmde .attıkları iki golle 
• .,abat düpedüz demagokun kandır. d:tildir; derece derecedir. Ve . h' · . t el yazısı kadar ifade ede- gahp gelmişlerdır. Maç oynanırken 

i i id · d •· d · r~, ıss_ı) a 1 
• • • yüz bin kadar lskoçyalı gayda çalmış. İstanbul Umanı belki daha Y are te Yisı e nev ıne ve erecesme bılen bır şey daha vardır kı, o da üslup lar ve mim şarkılar söylemişlerdir. 

GELİŞİ --~ 
-_:__ ~ -_- O U Z E L 
------

Huysuz hava 

Rasatane raporlan ne tekil
de verilirse verilsin, pk 

yOzil birkaç gOndOr gilnaıın kar 
yağdırmağı huy edindi, bu ite 
dadandı. 

Mazmun ve nüktelerini yazclık• 
lan biklyelere kadar sokan ba· 
D muharrirlerin soukluğu yetif
miyormuı gibi, Istanbulda bir 
de mevsimsiz kar ve buz derdi 
çekiyoruz. 

Eğer bu böyle devam edecek 
olursa bava raporlanm "Bup 
kar yağacak,, veya "Bugiln kar 
yağması ihtimali yoktur,, tektin· 
de vermeli de akıine pre ha
reket edelim. 

• 
Bir ziyafet 

•iki kişi konuşuyordu: 
· - Yahu neler duyuyor, ne-

ler işitiyoruz? Celil Muhtar bey 
TokatJiyanda mOkelJef bir ziya• 
fet vermiı. Kim bilir ne gGzel 
et yemekleri yedirmittir? 

- Fakat dikkat ettin mi, muh· 
terem doktor bu ziyafet haberi· 
ni - baıkalanna yol olmuın 
diye - Nisanın birinci gilnll ner 
rettirmiye muvaffak oldu. 

'loola ;..,,. edilirdi. belki randeman biraz daha laz gGre hem keyfiyeten ve hemde tur. Maç bittikten sonra stadyumda sabaha 
ra olarda, fakat ne kadar? aeao• itibarile der.fir. Dit bas· Eter, üslubunuza itina ederseniz. kadar dans edilmiştir. Defterd.rlıkta: 
• Elld günleri, eaki lıtanbul limanını mes'ele halledilmiş olur. Ayni gün yine f ngilterenin (Perth) ............... ~ 

d l i d .. Llan bu tah.ıı.. vardır ki bir seansta teda· ı M .. k il fi - k-ı• t tuanu e en er Y ne um - nı . a• Esasen artık, yazı makinesi bugün şehrinde İngiliz n skoçya Hokey t~· U e e ere mUf U 8 
lamıyaeaklardı. Çünkü lıtanbul Uma· vi edilir; dit hatalığı vardır ki . . . . . t 1 t kımları arasmda yapılan maçta lngı· •• •

1 
. k 

nmın imparatorluk devrindeki iti ile on seansta tedaYi edilebilir. hayata 0 kadar gırmıştlr kı, 18 er. 8 e- lizler bire karşı iki sayı ile galip gel- gosterı mıyece 
bqünkü vaziyeti arasındaki farkı Paris: Oiş ıııhibi Suat lsmail mez, bir gün, aşk mektubunuzu bıJe o· mişlerdir. Defterdarlıkta temettn itiraz 
fııkacı mantıkı gibi idare"' teknik ha· nunla yazacaksınız. KADIN HOKEYCiLER komisyonlan tamamen teıkil edil· 

d L · •t k · H b" lngllterede, Edinburg şehrinde İskoç 
talannda hatta yalnız Kara eniz 93

• atı C tSe ır · mın ır Fransız ya ve Gal kadın Hokey takımlan ara- miı, makelleflerin itirazlannı tet• 
hUlerindek.i devletlerin vaziyetinde ara mektubu sında yapılan maçta lskoçyalılar bire k b 1 J d 
mak doğru değildir. İstanbul limamnın f d karşı üç sayı ile galip gelmişlerdir. ki e aı amıf ar ır. ınJ 
bugünkü hali. tstanbuld:tn Türkiye hu Kadın birliği re'•i Utife Be· Se aretİD e BEYNELMiLEL KROS KONTRI Vergilerin pbelere yat IDUI 
dutlann~ Türkiye hudutl:mndan Ka· kir Hanımdao dün ıu meldu· TÜRK DlLl VE TARiHi lngilterede (Baldoyle) ~hrinde y:ı. için verilen mUddet mut niba· 
ndenlsle alAkadar memleketlere, Ka· bu aldık: ENSTJTOSü AÇILIYOR =~:,.trael~lz~~~~r~ra~!:~~ yetinde bittiji için borç)arml 
Hlfiiti:H\tAHar memleketlerda '8· .. 2 Niaan 931 tarihli nllabanıı- Fransız bliylik elçiıi, hariciye lar, ikinci ls~ılaı..U•cti• J'IU:- lklemiyenlerin mallanna Ye kira• 
.. hııll ._.,_ yaydan sebeplerin ne· da beyanabmın son sabrında vekiletine mOracaat ederek dalılar dördilncii, GaUJler beşinci, lanna haciz konmaktadır. 
tfte11iclir. F f · b" d Belrikahlar altmcı relmiştir. d · fıtanbal Jı"manı. Osmanlı imparator "Gelecek meb'uıluk intihabına ransız se aretane.ı ına•ın a ~ Yalnız bazı tubeler e memur 

YENi BiR HAVA REKORÜ "~-•anında Balkanlar TUrldyenin ittirak etcairilmemiz muhakkak· TOrk dili ve tarihi hakkında Jann mOkelleflere kolayhk d.J.:I ..... - k Fransız tayyareci (DUbur diyö) sa- ~~ 
elmde balundatu devirde, merked bir br,, deniJmif halbuki ,. mubak- tetkikatta bulunma Ozere bir atte vasaU hesapla (224) kilometre billkia mGtkilllt gasterdildwa 
uziyette ldL Hinterlandı geaif bir ib kakbr,, demedim "llmit ederim,, enstitn tesisine mOsaade edilme- katetmek suretile bin kilometrelik bir yapılan tetkikler neticesinde ar 
racat n ithallt merkezi tdL lmpara· bib" · • M "f k sahada sürat rekorünU kırmıştır. Tay. lqılmııbr. Dtın yeniden Yeril 
forlafun merkezi olmak itibarile ıenlt dedim. Bu tarzda tas . ını reca sini iltimas etmifb. aan ve I· yarede iki bin kilo a""'"rlr"·ında yük t~ 

·ı 0 d 0 bn. t 1 • f l . b n . b ka t 111 a bı"r emirde heme miktarda olar hlr nUfas keeafeti taşıyordu. Yelken ı e teyı ı urme ey erım e en· etı u m csseıenın azı yı bulunuyordu. 
pmileri vaziyete hakim iken htanbul elim.,, ve tartlar dahilinde olarak açıla- BERLlNDE UNGARYA sa olsun maliye ıubelerine ~ 
fflek bir liman, kunetli bir tersane"' ham .·~ddef;;·-;;;;t;i;;.;;iş-.;.,-·~ bileceğini icra vekilleri heyetine Meşhur Macar Hungarya takımı yatırmak istiyenlere mOfkllllt 
tamlraneye malikti. Yelken gemilerinin konur, ya yan işlenmiş maddeler tize bildirmif, bunun llzerine vekiller Berlinde (Tenis Prusya) takımile yap- gGıterilmemesi ve verilen parr 
ı.etanbula •elmeleri n lstanbuldan Ka rinde çalı•lır. h • b la • t dil tığı maçta 2 - 1 galip gelmiştir. lann derhal ahnmaaı bildirilmir 

a r eyetı u prt ra naye e • AMSTERDAM MUHTELlTl 
radenize, Karadenizden Akdenize ır~· Bu llmanlarda ya işçi gündeliği az· mek suretile mOeuesenin açıl- MAGLUP tir. 
meleri bir hayli iMBnı geçindirecek bır dır. Yahut mütehassıs işçilik vardır. maaını tasvip ve kabul etmiftir. Antverp ve Amsterdam şehir muh- ALMAN KADIN TAYYARECi 
•alde idi. . . latanbul Ruyanın buidaylan Bu -rtlar --•·rdır: telit takımları Amsterdamda geçen PARAŞüT TECRÜBELERi 

Buharlı gemi L.tanbul limanına ılk nı Istanbul detirmenlerinde öğütüp ha r- ,....... pazar karşdqmış ve neticede Antverp y APACAK 
darbeyi indirdi. Süveyş kanalının açıl· rice mi sevkeedcek? Romanyanın keret!I Sefaret binuımn bu mlleue• takımı 2-1 galip gelmiştir. Şehrimizde bulunan Alman ~ 
•a."'ı htanbul limanına uğrıyan ıeml· telerini, ,·eyahat hububatının yarı iş- aeye tabıis olunacak ve htıka- MISIRDA BiR MAÇ tayyareci Madam Alis parqüt ;d! 
)erin adecllnl aalttı. ~üveyf kanalı a· lenmiş bir hale mi koyacak, yahut ta metimize vaziban bildirilecek Ml8lnla turne yapan Macar Bo~ay heleri yapmak için müsaade almak t 
~ld ıl,t:ın sonra İstanbul sapa yollar trana riden kimyevi ve tıbbi maddele- kısmının mOeueıe halinde kal- takımı ikinci maçmı Kahire muhtelitile zere alakadar makamlara mtiraeaa~ 
ar· ı girdi. Buharlı gemilerle t:n ~k re, manifatura işlerine bir -Y lllve yapmış ve l-4 maflQp olmuştur. miştir. Madam Alis mttsaade 9::.4 

y~ dıkça ber ttlrlO diplomasi imtiyaz Maç esnasında ~ay santreforu diği takdirde tecrübelerini tayyarelP; 
n .l.t1ı111'11.t11 dıemi' i ybapıyor1yu;t5::: edecek, yahut ta Irandan ıelen hahla· Ye muafiyetlerinden istifade ede- (doktor Baik) in kola kınlmıştır. mizden birinde yapacaktır. ,J 
~t ibti n en so · :l u vaı ra Irandan gelen badem, ve pirince.. KADIN TENiS ŞAMPiYONU ..-..mıtrmmo ı ın•• ıı ~ 
ti§tL Ba misaller arttmlabillr. memeıi, memleketimizin bllttın Mis Bobbie Heine cenubi Afrika berabere kalmışlardır. _ --••'-
• Balkan harbfn~en 10nra İstanbul Ji. (Ley) fiyatının düşüklüğünden biz kanun ve nizamlarma tamamen kadın tenis ~ampiyonluğunu kazanmış- ilk baftayim İsviçrelilerin ~~ 

bUyük hmterlandını kaybet hOkA t" · · tır. dan yaptıklan sayıya İtalyanlar~ manı en . • Romanyaya kömür satamazken işçiliği tabi bulunması, ume ınnnn AMERIKADA MOTORBOT SURAT haftayimde firikikten yaptddan bit, 
mit bir halde td1. Balkanlar Tilkiye- buraya çekmek hayli tuhaf bir hulya müsaadesi alınmadıkça mOeue- y ARIŞI yı ile mukabele etmişlerdir. Of11~..df 
at elden çıktıktan BODra, Anadolunan olar senin tesisi makaadımn tevsi ve Buenos Ayreste tecrübe yapan(Kra)· mumiyetle ltaJyanların baldmi~ 
aahtellf nuntakalarında lstanbal ibra · " don) motörtine anz olan bir sakatlık- devam etmiş fakat İsviçre kalecisi ~ 
cat n ithalat merkezi olmaktaa çıktı. 01 ,_ .. _.;ıılk"l "ri · d...ı.:ı olabf· tebdil edilmemeli, bu meyanda tan dolayı motirbot sürat rekorünü kı· şe) nin fevkalide oyunu neticede 

Ü t tili_.. li masını .. - e mız ~· , k nf d . ti 1 . 1 ... ~ . t" rtt-Ln Anadolu m s a nue yer ' 1 o erans, en ve saır sure er e ramamıştır. savatı tem n ...,..mış ır . 
...,-.... lenllzerinde konuşalım. Bu satır an mO•ucsenı"n .. Da-"lfilnun ser· ITALYA MiLLi TAKiMi tsVlÇRE HOLANDA: 3 BELÇiKA: % . ..-ıamtakaTI ihraç ve ithal llmanlan ~ plı\tonik hatalar yUztlnden küplere bl·ı ~ ... '"u iLE BERABERE KALDI: 1-1 Holanda ve Belçika m:lll ~ 
,ekıkUI eül. Hem bu limanların ten " nenlere ithaf ediyorum. best denleri • Coun d'univenite• Pazar giinU Demde karşılaşan ltal· Amsterdamda çarpışmış, Hoıancl• 

df J~!gf§:~;.E; ' ;:E~E~ E;;~~~"';~rüfeka;;·~;,;~:~:;;~~;:;,~·~~·· ] 
bMayumdan b&fka bir şey detildL 1 _.,,,,. 
lflal orduau çekildikten sonra İltan· 
bal ı81Iıbtını hluetti. Çünkü Anadolu 
Iİmaalan adamakıllı itlerine ba9lamış 
tanı. 

" "" btanbal traaeit Umam olıun dl· 
yea)er, yelken ıemileri ıamanmdakl 
e)'JUl bekllyemifen ve .. binle ko
ma117& alan semllerin vaziyetini stlnt 
il pmllen de tetmll etmek lıtiyorlar 
plfba. halbuki sUratli poetalar titan· 
'bal limanına ancak bir dtidök bıraqp 
ıf•Tler. 
· Dtlnyadaki transit limanları n ba Ji. 

maalardaki serbest mıatakalar bir ta 
kim zaruri sebeplerin neticesi olarak 

Ham rg, Trıyes ' nne _..._· de •illa. filb Mr teJ mi ur?- olduktan halde timdi fırka7a dehalet mı? 
canlanır.::r· . te Ce ıfbl ~ican Ef. - Ne 0 Maruf B., bir yeri - Hayır bunlar e!fkiden muhalif] - Ne o kadınlar da meb'us olacakl 

lle"'9t .. takalı llmnla.-- ,. eden baaımlardır 

- Şimdi deği;, bir devre ~ 
- Fakat şimdiden davra~· 
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Orta devirde bir Türk
Yunan itilafı 

~'------~D_u_·n~y_a_d_a __ O __ Ja_n ____ B_i_te_n ___ M __ er_a_k_Iı ____ S_e_y_ıe_r _______ f 

İngiliz ordusu makineleşiyor 
• Nami ben on parmağımı ağzıma sokuyorsam, siz de 

on dille konuıup bütün milleti eri aldatıyorsunuz 

Jngiltere ordu~unda makineleşme a 
meliyesi süratle devam etmektedir. Ya
pılan hesaplara göre eskiden 300 bey. 
girin gördüğü isi halihazırda on beş 

~ 

3 1 ·ı · · ··ı·· t t hd't ettı· Bu tehlil·e otomobilin gördüğü anlaşılmıştır. Ha· - ve son - e çı ennı o um e e ı · ' . 1 . b' Ü 
J t · '' ı t• ·· .. karşısında Valentinüs Bizans diplo- lıhazırda ngıltere ordusunun üt n mpara orun yaverı a en ınusun • .. . . . . .. . . ak 

riyasetindeki Bizans heyeti Türksonto~ n.asi ve belagatinin büt~n ıncelıklennı munakalatını bu otomobıller yapm • 
un karargahına geldiği zaman, Türk döktükten so~ra d~di kı: .. tadır. Beygirlerin çoğu, ancak yürü· 
hakanı babasının cenaze merasimi ile . :- Fertle.rın .~akıkate tecavu:: etm~~ yüşlerde kullanılıyor. Bugün lngilte· 
meşgul idi. Bununla beraber elçiyi ka- ~.hı fena ~ır ~.o~re~ ka~nhacdagıdn! du- re ordusunda atlar daha fazla yarış 
bul etti. Sefir, Tiberyüsün tahta geçtiği şunmeseydım, olumu tercı .~. er ım. . . . . . .. 
ni bildirdikten sonra, Bizans ne lranm Valentinüs bu suretle 1 urksantos- gıbı sporlar ıçın beslenıyor. lngıhz or• 
aralarının pek gerkin, \'e harbin naka- un hiddetini ratıştırmağ:ı m"!vaff:ık ol dusunda bu gibi yarışlar daima tertip 
bili ictinap olduğunu bildirerek, ittifak d_u. Fakat llızansEhek~eTta~iknlız~eta nef · olunur ,.e bunlar en güzel eğlenceler-
ahkii.mının tatbikini istedi sı baltalanmıştı. s ı ur enn cena- d b' .. t k'l 

• · · d tı · · t' k b en ırını eş ı eder 
Valentinüsün bu sözleri, Türk ha- ze merasımı ab~ t~e ~' 1ıra. ~ mec ';: l 'it • 1 1 kanını bastan çıkardı: oldular .. Ye ıça a yuz erın en şa · ngı ere ordusunda kul anı an oto-

:ı • remi er bıle yaptılar. b ·ıı · d .. .. l d · B 

1 
- On d~lle konuştuğu~uz halde da· Han nihayet, heyeti serbest bıraktı. mo ıb~lrl r~sım e gorule~ er ır. u o-

L 
evereden ıbar~t ola.n bı.r. U:<ıul kulla- Fakat Kerç boğazını işgal edeceği teh- tomo ı erın karşısındakı atlar yarış 

nan ~damlar sız değıl mısını~? ~ didi ile. Filhakika biraz sonra, Türk için kullanılanlardır. 
Dıye ba~r~ı ve ~n parmagını agzı· cenerali Buga - Hanın Kerçi işgal et· 

na sokarak ılan ettı: tiği haberi geliyordu. 
- Nasıl ben on parmağımı ağzıma Bu işgal keyfiyeti Türk - Bizans 

sokuyorsam, siz de on dille konuşup ittifakına filen nihayet vermiş oluyor 
bütün milletleri aldatıyorsunuz. Bu- du. Eğer Bizans imparatorları Türk· 
Yara yalan iksa ederek geldiniz. Sizi ]erle birlikte Irana karşı harp etseler· 
buraya gönderen düzenbaza bu pa- di. Orta Asya milletlerinin tekamülü 
halıya oturacak ... Türklerin esirleri o- ne olurdu? 
lup efendilerine isyan eden Avarlarla Bizanslılar Sasanilerden korkuyorlar 
ittifak ediyor ha. ..• Fakat, ben ne za· dı. Fakatbunlar ar=ı.p cengave:-lerinin 
illan istesem onlar yine buraya döner· hücumu karsısında hemen mahvoldu-
ler. Onları k'lrbaçımla tehdit etmekli- Jar. :ı 
finı kafi, eğer ayak direrlerse, athla- Eğer Arap istilasından evel Bizans
l'lnıın na11an altında onları karıncalar Iılar Türklere el uzatsalardı, bir din 
ribi ezerim .... Türkleri niç.in güç ge~it- aramakta olan türklerin, Slavlar, Bul
lerden götürdünüz, Memleketinize var garlar n Ruslar gibi Bizanstan, hıri~ 
1"anın bana güç olduğunu zannettir- tiyanhkla beraber onun medeniyetini 
'-k için mi? Fakat ben muti Avarla· de benimsemeleri muhtemeldi. Bunun 
rın geçtikleri Tuna, Don ,.e Ebr yolla- yerine Arap akını onlara islamiyeti 
rını biliyorum. Kuvvetinizi de bilmi- telkin 'etti ki bu. ABya alemini tama
Yor değilim. Hem şarktan garba ka- men değiştir:niştir. 
dar bütün dünya tabiiyetim altındadır. Moıopulof'tan aynen 

Bundan sonra Türk hakanı, Bizans fa. 
•'7•ı ..... ww ...... 1m1.....s .. ~~naattrm.1mttıM1.aı ... ._.. ............................. -... -s .. .... 

[ Memlekette VAKiT 
__________________ ____. 

Nizipte ,umran faaliyeti 

lngiliz altıninın Ameri
ka ya akmaması için 

Makinenin 
cinayeti 

Hem öldtlrdü, hem gömdü 
Fransanın Bordo ayaletinde bir 

çiftçi traktörle tarlasını sürerken, 
traktör tarafından yere fırlatılmış, ta· 
mamile toprağa gömülmüş ,.e traktör 
tara!ından üzeri örtülmüştür. 

Betbahtın kadanasını kurtarmak 
için üç saat kadar uğraşılmıştır. Top· 
rak altından çıkarıldığı zaman zavallı· 
nın göğsünün çökmüş \"e beyninin da
ğılmış olduğu görülmüştür. 

San'atkarJara hürmet! 

Kadınların incelmek ar
zusu nasıl tatmin ediliyor? 

Fransanm son zamanlarda yetiştir· 
diği en kıymetli san•atkftr1ndan biri 
bir müddet mukaddem ölen (Bordel) 
dir. Bordel mermer üzerinde çalışan 

layemut heykeıtraşlardan biridir. Bu 
vadide yetişen en büyük san'atkarlar
dan sonra doğrudan doğruya onun na-

- \ mma tesadüf olunur. Bu büyük üstat· 

• 

1 ı lar Fidyas, Praksitelis, Demini, Mikel 
"" 1 ' Anjelo, Rodin ve niha)'et (Bordel) dir. 

l 
~ L \ Fransa cümhur reisi Dümerg san-

- atkArın refikası Madam Bordel hak- . .. . .. . 
lngiltere bankası müdürü umumisi kında fevkalade hürmet göstererek Amerık_ada guzel~~ m~esseselerı, 

-u:_ • • • • kadınlan ınceltmek ıçın yenı vasıtalar 
ı ,.~ter Montago Norman Amerıkaya onun zevcıne karşı hıssolunan umumı bulmaktadırlar. Bu vasıtaların biri 

gıtmi§tlr. Mister Noman New York muhabbete tercüman olmuştur. resimde görülen çemberlerdir. Bu 
ve Vaşinktonda mali mehafil ile temas çemberlerin içine giren kadınlar ora-
ederek Jngiltere ile Amerika arasında cektir. da bir müddet durmak ve bu müddeti 
müşterek faaliyetler zemini anyacak Yalnız iki memleket arasında keş- bir kaç defa te~rar etmek 1!eticesinde 
tı M • . C • •• • • • • baldır ve bellerın fazla etlerınden kur-

r. ister Norman bu ışte muvaffak edılecek muşterek faahyet zemınmm t 1 aktadırlar Ame 'k d k d 1 . _ .. u m . rı ·a a a ın ar 
olduğu takdirde lngiltereden Amerika neden ıbaret olacagı henuı çok mek- bu yeni nsıtaya fazla ehemmiyet ve· 
ya akan altınlar lngilterede kalabile- tum tutulmaktadır. riyorlar • 

.................................................................................................................................... 
N1zt11 •. nw1ıarrl~~zden: kat_cüm~uriyetin k~za hali~e g~tirdiği ,.e güzel bir mektep binasına. nail ol- Bir kaınvon kazası Havalar düzeliyor 

i~ı lıu guzel ve. şırın .. kasabada,. bah~.r eskı .~~~·~~ m~.r~~z~: her ~un bıraz ~~t masıdır. üç sene eVl'el başlıyan inşaat w • 

lcfi haftadanberı bUtun Jetafetıle hu· ha buyumuş, buyu~ukçe bıraz daha gu· geçen sene bitmis. :Memleket yavruları Zonguldaktan yazılıyor. Evvelki günkü şiddetli souk-
~ 1" sUrmeğe başladı. Nizip etrafında zelleşmiş .. nihayet bugünkü Nizip ol- bu güzel binanı; genis bahçelerinde Zonguldak • Devrek şosesinin 2:; in lardan ve kardan sonra hava 
"1 bahçe~e~de meyva ağ~ları k~r yağ mu~. Bir ~u k~dar ~~an daha ~eçe.r neş'e içinde oynarken !:I insanın az za. c~ kilometresinde pek ?cı~h bir .. otomo diln öğleye doğru açtı ve karlar 
ti 1 hissını nren beyaz çıçeklenle zey se cumhurıyetın f eyzını layı kile ıdru manda . k' r d b . 1. 1 bıl kazası \'ukua gelmıştır. Şofor Mu· erimeö-e ba•ladı. Rasataneye go" _ 

illerin k' 1 · Tkl · d b k b b" "k b' k ın ışa e en u sevım 1 mem e- h Ef d' 1 ·ı D kt 0 
Y «-. hlst ~e .o ın enn yeşı ı erı ~ra~n e en u asa a uyu ır şehir olaca . ket namına se\·inmemesi iftihaı· duy- arrem ~en .ı ı:; yo ~u ı e ene ~~ re havalar artık düzelmeg" e baı· 

ııı..·ıı· erı ıncelten, ruhu açan hır gtl- tır. mamas k b"I d • 'ld" ' Zonguldaga gıtmekte ıken kamyon ) o 
~saçıyor ar. rın nu usu a Nızıp kasaba . . . . . . . an çıkmı~ ve bır uçurum an aşagı ) u Y • ar ~ •L l 927 tah · · ··r X · · 1 a 1 egı ır. d · d w • lamıctır Yenı"den k yag" ması 

4t ~ızibin bu tabii güzelliğini seyr~- sının nüfusu 7041 ol ak tesbit olun- ~ıma) ~ he:·etı A~kerlık şubesı reısı \'arlanmıştır. Şoför Muharrem Efendi ihtimali pek hafiftir. 
~en bu memlekete gelirken taşıdı- muştur. Şimdiki nilfus 10000 nin belld Hal_ıt Beyın rıyasetı a~tındadır. Heyet derhal parçalanmış, ölmüş, yedi er- BugOn hava bulutlu olacak, 
tfı endişeleri hatırlamamak kabil de· de fe,·kindedir. Her sene yeni ve mun· fakır talebeye yaptıgı muavenetten kekle bir kadın ağır surette yaralan. ruzgir mütehavvil olacaktır. 
~· tazam ~inalarl~ bezenen, senenin her başka .?1~ktept~ oldu~ça mühim bir .t~ mışlar, diğerleri hafif yara ile kurtul Dünkü hararet derecesi azami 
~~lh~ Nizlbi 8 sene evvel nahiye mevsimınde yeşıl kalan zeytin deryası lehe kutupanesı ve hır de atelye tesı5ı muşlardır. Otomobil parçalanmıştır. 5 asgari _ yarım derece idi. 
'de ıken görmüş olanların tarif ve içinde bu memlekete yeşil Nizip demek ne başlamıştır. Müddeiumumi ,.e doktor ,·ak'a mahal =-==~-============
'] rl~ri nihayet büyükçe bir köyü ne kadar doğru olacak... Hey'et azalarının himmetlerini al- line yefü;erek ağır yaralıları Zongul- dak ve Devrek şoförleri tarafından Dn 
~ •tıihrabiliyordu. 8 sene ene! için Nizibin malik olduğu mazhariyetlt•r kı~lamamak kabil değildir. dak ~e~leket hastanesine naklettir- reğe götürülerek merasimle gömülmüş. 

Dtt doğru ve mübalağasız imiş. l'a· den birisi de büyük, muntazam, sıhhi Hikmet mişlerdir. Şoförün cenazeısi Zongul- tür. 

\' Tefrika numarası: 97 ·--.. -~----·-----lı- •Garp cephesinde .. ,. müellifi 
lk Maria Remaıgue 

Tetanos nedir? parçalanmığ bel kemi- hyım. Alınl~7ınız üstünde safiyetin 1• o vakit göz-kapaklarımı şaklatarak le ışığa tuttu. Ona uzunca bakarak di· 
ğinden akan muh nasıl şeydir? Yerin- şığı henüz parlıyor. Ben size nasıl mu acıyorlar. Kalem kutularını çantalal'I· yorum ki: 
den koparılmış bir kafa tasından dö- allimlik ederim? Arkamda mazinin na atıyorlar n bir silrü kuş yavrusu - Villi. ı.abahk senin gibi olmak is-
külen beyin ne gibi bir manzara ibraz k~nlı gölge~e.rinin takibini hal:i hisse- gibi cıvıldaşarak dı'!.3-rı dağılıyorlar. terdi~. .. . . . . 

b h d • _, dıyorum. Sızın aranıza karışmak elim ,, " Hafıfçe gulerek ve hır hıra şışesı aça 
eder onlardan mı. a ~e eyım · Par~a den gelir mi"? Benim böyle bir ' ·azifeyi Eşyamı topla),p cil"ar köydeki VIIJi rak cenp,yeriyor: 
parça olmnş kemıklerı, karından dr- deruhte etmeden mukaddem içimdeki ile ,-edalaşmağa gidiyorum. O arkasın· - Tabu şey!.. _ 
şarı fırlamış barsaklanmı t8S\ ir hırs hi~inden te~e~rü~ etmekliğim la· dan ceketi atmış pencereye dayanmış .. ~~tasyon yolun~ tuttu~u.~ zaman 
edeyim'! Yoksa kamından yaralanan zım degıl mi? lçımı hır yeis kaplıyor. keman talim ediyor. Sofranın üstünde yuzu. yıkanmamış bırkaç kuçuk kız kom 
bir kimsenin nasıl inlediğini, ciğeri df'- Vücudümün donduJ1'1;1nu ve düşerek bin ala bir yemek duruyor. Yilli memnun ~u .. bı~ ev~.en çıkıy~~Jar •.. Onlar bahçeye 
lik bir betbahtın nasıl hmldıyarak can p~rça .olacak gibi hır hale geldiğinıi bir tavırla diyor ki: olu. hır kostebek gomm!-lşle.r meza~ ü-

. ·-· . . . hıssedıyorum. Yavaş yavaş sandalyeme _Bu ün ·ediğim ü üncü yemektir. zerınde dua etmişler. Ş!mdı bana bırer 
çekıştıgını başı )&rala~an hır n_ıahlQ .. düşercesine oturuyorum. Artık burada a trğımg ~ecrUbelerç neticesinde re.~e!.ans ?:apar~k ellerın_i uzatıyorlar: 
kun ne avazlar çrkardıgını mı bırer bı duramsyacağımı hissetmekteyim. fikir- ~i~emde bir de,·e gibi yiyecek biriktir· 1' ı~~ .~o~uşehm muallım bey!,, içim
rer anlatayım? Ben başka ne bilirim? l~~imi tesl~!te b~ş yer~ gayret ediyo!'°m mek hassasına malik olduğumu anla· den d1u~u~uyorum: ''Şu haliniz~e kalsa 
Bundan başka bir şey öğrenmedim N_ı~ayet ,·ucudumdekı uğuşukluk bıraı dım. nı7~. _sı~~zden kadınlık şefkatı ve ne. 
k' gıdıyor. O \'akit kalkıyorum n zahmet B k h k t edeceğimi kendi- zaketı sıhnmese .. ,. 

ı.... . . ... .. .. le diyorum ki: . u a şam ~re e,. r Tren nefes nefese geliyor. Lokomo-
0 ... Şımdi sizi şu h.ar!t~ya d~gru got!lre - Çocuklarım gidebilirsiniz .. Size sıne haber verddım.d\ ~l"ld!1zunD1;1.z~n s•;: tifin dumanı sakin aksam icinde vük· 

rek aşkın mahvedıldığı yerı parmagrm bugünliik izin verivorum al soracakla! an egı ır. uşunce ı se1iyor.. :i ~ • 

"' 1~ işaretmi e~~eli~·im ! !l!nizde _bulu'!~n l{üçükler şaka edip eimediğimi an- bir tavırla dıyor ki: . ,,",, 
)' ı.ara taa - k!tap.ların sızın zıhnınızı .. t~.ğşış e!t•g!: lamak için yüzüme bakıyorlar. Ba!;ımla Bana bak ~rnst.. l}urada ınsan.~n Liidvi B . .. .. . . -
ıı..fltı? ~ 1 Patlatıldıgını mı anlata- nı mı anlatmalıyım? önunuzde dız ço tasdik isareti yaparak Wı\'e ;di\'o· canının sıkıldıgı pek dogru .. Fakat boy k't t 1. ,re;>er, onundekı hır yıgrn 
""'11li " llsıl olup ta bir tüfeğin mini kerek çocuk kalbinizdeki saflığa a5la rum: =- • ' · Je bol bol güzel yemekler bulduğum 1 ap an ayretle baş~nı kaldırıyor: 
~ttıt'aırıı~sundan çıkan bir kurşunla h~lel getirmemenizi mi rica etmeli- _ E,·et. Evet. Söylediğim doğru- ~üddetçe on b~ygir kuvveti ile bile be- Ce~e ~~· _A,·det ~ı ettin?. 
"it...: ll'ıakınesini ı'd.. d b. k Jb' yım? dur Bu ... ün gidip bu aksama kadar eg ... nı bu Pestalocı) ahırından çıkaramaz. Ep rıyorum. 
ıw.., ~·te . .,re e en ır a ın -· r-. ~· ı ' - vet L(ıd,·'g I b' · t" l" 1 ~ tın delind. - i . , Fakat işte şu kar!;ınızdil- duran f>4:n teniniz. Gidiniz ya ormanda dolaşınız, ar.. d . . . 1 

.. ş ıı ~r u YO Un• 
"'-hvedildiğ" 1~ nı. n. koca makin~ den, mücrim bir mahJUkum .. Ben size ya eYlerinizde kedi ''e köpeklerinizle ,.il Sonr.ı kana penin altındnn bir san. va gıt~~) or~u._ Daha. kendıme salflbd 

ını mı ızah edeynı ! beni affetmeniz için ricada bulunma· kit geçiriniz. Yarın gelirsiniz. dık bira çıkardı. Şişenin birisini zevk- dere~e ım. aglam hır temele istlaat 
e emıyorum ki .. 



Avusturya Kadını 

V AKIT'ın takvimi -
Cuma J Ni~an 931 

z~~~;e ~) 
Bu geceki ay ~ 

Mor ı dö Kat,ra' dan 

ta. • ~cN·~~ ~ .. --~IA~~~ 
M.:ıbarck cuma yortusu 
Uımeıtn 0('ff1J11J 5.42 bat4ı: 18.30 

Madam J.a Baron itse \On ArMalt - Bakınız.. Hakikaten ele geçmeı ın. / ~ _ 
176 ~ntnsında ..,kladığı anahtarla fışıl.ı bir fırsnt •. Mü~terilerimizden biri lrn· ,n #~ f 7" 11, " __ 

Hugo Jnaldorf'un ktndisini bcl~lediğ-ı mar .borcunu kapatmak için bır.~k.!ı· ~ . ~ ·1>~ .}"(~ 
pansiyona girdi. Bu pırlanta on misline değer. kuçuk - ..... 'iTtÇ ~ 

180 Valdorf ıslık calu:ık penceredtnj bir kusuru \'ar amma.. siz yabancı de· 

Naınaz vakitlerı 
:abalt Otle lklııd ~kta,., Y • • 
"16 12,18 11153 18 36 2il 03 

- Bonjur <."nmm •. Uugiin pek ne "e· ~eı bile .• J;ler hal.de 300 §ilin bunun İ· . 17.2 - Dürüst karakterinir. \'ar. ln· sinize llt az ~akimsin~z :tn!'i ~a~ı H 
1
. __ _ BORSA 

m..a'c 

4.~5 

bakıyordu.' • filsiniz diye söylUyorum. Yoksa göıiıkl 

liyb galiba.. e.ın para bıle değıl .. Efer almusanı:r., tızamdaıt az hoşl:ınmanı:r.a ,., ptk () alelekser hadıse?erde ıradenı:r. sınır 'c 
Islıkla mu . 'kiet. i sö.> h.i,>or un, be· iki saate kalmaz satılır. zaten sahihiıkadar da dikkatli olmamanı:r.a rağmen ha~iyetinize. me\'kiini bırakır. 1R~~~--~--~---------~ 

nl ıördüğün için mi memnunsun? de akşama gelip parasını alacak.. bu t.ihetle.ri icabında hüsnü istimal et· Kindar ddilsini:r. fakat bir ~eyi U· Adu:ıı Kaıoandı 
_ E'•et llst. bir harta ayrılıkum - Peki amma, bu sahiden plı\tin mi? me ini hilir~lniz. Nikbin!İnz. Hassa$İ· nutmıu: \e iz.:ıeti ncJsinb.:c z.iy:ın gelen .~ .... "'" 

ıaonra seni gördiigüm için memnunum.. - 0, baron, :JOO §iline sahici pJUin yetiniz hayatınızda icap• edecek kacJn. hndise an1il ve failine hunu iadeyi bü· 
Ayni zamanda snnn İ) i bir ha\-adisim istemezsin ya.. }'akat iyi taklit edil· dır. Hadiseleri ekseriya kıymetinden a:ı yiik bir sabırla beklersiniz. 1 lngilız lıraııı Kr. 1 OJ 
de var.. mi~tir. Bakınız. ehemmiyetle muhakeme edert~ini7.. Ça. 176 - Dürfü,t karakteriniz var. nir • ·ı .ı. mutahlll Polar 

- iyi bir htn:ıdi!'; mi? Beni J.;orku- - Peki. peki .. alırım nmma 260 Şİ· Jışmaktan hoşlanırsınız. lrıtdeniz d:ı· aı asahiıı;iniz. Ameli taraflarınız dalıa 1 rank 
tuyorsun. lin.. ha hakimdir. Biraı her ise müdahah: kuvvetlidir. Jnti7.amdan hoşlaMn dil•· 1 lıcı 

- Korkma şekerim, çıkal' AApkanı. - O, kabil değil .. 300 'iline bedna etmek istersini7.. Bazan a;abileştiğini~ katli, ~alışkan n hiru: mağrur, okuma· l'e:'b 
Eldivenleri şuraya koy. Otur ve dinle., Hriyorum demektir. ve ha!;in gibi telakki edildiğiniz olur. ğr se,•er birisiniz. 1\anaat!,ar dcğilsinit llrahn• 

- Vallnh korkutuyorsun .. Sakın ~,·.ı lise: Umu~iyetle iyi \C muvaffak olm:tk me idealleriniz nr 'C bunlara bağlı ımz. k hani: 
lenmek için sana bir kız takdim etmiş - Dinle Uudolf. hnydi al, canıra ziyetlerine sahip görönüyorsunuı. li7 - Sinirlisiniz. Dikkatiniz biraz. l.C\·a 
elmasınlnr? . . pek istiyor.. .. . . 173 _ Çalışkansınız.. Biraz asııbiye· a.ı.. intizama pek ehemmiyet ''e~mei~· Porln 

- Hayır .. San:ı anlattım mı hılmem, - Haydı oyle olsun .. lşte sue bır tinize mağlCıp olduğunuz ıamanlannıı sınız. Programsız hareket etmemz en Kuron 
g~enlerde Presburg çimentoları Ü7.C'· çek .. sannız bakılım. 1 nr umumiyetle iradeli calışkıtn, biraz zaif tarafınızdır. Hayatını ve işlerini ~ııınr 
rinde borsada oynamı"tım. Çıktılar. lise kocasının koluna asıl· .mağrur kendi fikri il~ "hareket eden munffak innnlarınkinden alarak bir l ezcca 

- E\'et ... Ey s~nra? . . . mıştı. • . . . dürüst, 'hadiseleri a)ağı )"Ukan hakiki~ programa bağlamak şa~t~ır. Ameli fa. :\lark 
- Ey .• !il şu ki 800.000 ~ıhng J,azan· - Rudolf, pek cıe11mt .. Bılsen ne· .,.. yakın kıymetile görür. aikbin birisi· raflannız. d~a. knntlıdır. Ancak bu· Zlotı 

dua. _. memnunum.. . ftiz. Hi~ kanaatkAr değilsiniz. Takip n~n .tenn_ıı~·esı .'~ap eder. Hassa.~ınız . 1 enıtS 
- Olur §eY degıl.. - lise benı çılgınca muratlara so- kudretiniz var. Nefsinize emin olduğu· Gorüşlerınız sızı aldatır nefsının e· ~o Lcv !\eros 

- N~ diyorsunı ~~kat ne ~e ol~~ kuyon1un, amma madem ki memnun· nuz gibi muhitiniıe de emniyet telkini lfti~siniz fakat. bu kifayet etmez nrnhi· 1 1 Urı.: lirası Oloar 
fena hır ~oc:uk değıhm .. Senı de du· sun .. Zarar yok.. ne müsait karakteriniz var. tlnıze de emnıyet vermek lazımdır. !.mcırıcç !\uru• 
ıUndOm .. lşte şurada keklerin yanın~(l - Ver bakayım kutuyu Rudi.. 174 H S&Mın H diseleri sinir· Tecrübeniz eksiktir. Okumalısınız. Sizi Nuıcu• 
4uran pakette, senin için aldıfım hır - Hayır .. Dursun .. Sonuna kadar , i . 1- ashak .. m'" ız.tm ~-ı·nı"z. Umu-,· bu muvaffak olmağa hazırlıyacaktır. 
:ı. b 1 l v •• "ğ" h kk." 1• "t" " :ıer nız e mu "" "" e '""" ... 178 Mtit dd" · · h • · 1 natıra u aca \Sın.. yapat'agım, yur;u u a i1AI ıo urup 1 . 1nelle b il nefsine e· - ere ıtsınız, er ı~ı ace e 

- Hugn .. Çok· ciciıı;in .. bakalım ııe hugünUn tarihini ve i!!ıimlerimizi kazdı re.ı e sa~!~; 8 'yl t r~ a 1
' bilen aami yapar, hemen karar ,·erir, çabuk vaz. 

ımlt- racağım, n edersin. a n, ~u 1 n~lı · · ~ır ?°lpa ğ 'h . t lt~ebilir, hassıuı, husu8i hayatında ol-
IJse elini uznttı. Kağıdı yı~ttı. için - Sahi .. lyi olur. ;mi mütevazı rıaınız: Ça ışma 1 t~!t du~u gibi iş hayatn~d~ uabiyetine, irn· 

den kırmızı bir kutu çıktı. Elınde me· - Eh. Sen eve dön, hen de bu i~i ya~ ~__ec1buriyeti olf~kraki kabb~tll e~enolmı'-ıın desınden fazla nefsını bırakan, kanant-
J vi k 7 7 • t 1. . ~ı anmıyan, ı r sa ı erı ~ ı .. .:. 1 v kah 1 et · li t ra.k a çe rere : . ., payım. ' ,o a re ınm.. tabiatınız sizi birat büyük ideallere aar, ? ış~~ ... u mı~ ame arn 
-. Acaba nedır. Olmıtı mı? " Wlamışhr. Oyle her basit §eyden ko· fı kuvveth. b!mıın11:. 
Dıye mırıldandı. ' " ,. . Jay kolay ahnmauıınız hayallere pek Bedbinsınır... . . 
- Canım, aç ta lmk... . . . Saat. de bamn eve geldı. Use onu" Njlı defilsinlı. Süse, •inemaya ve !79-:- .Az ~:ı~~ssı~ız. Hadısel~rı ol· 
Baron,. kutuyu açınc8;, !çın~e K.~l ~~ bağıra bğaıra şarkı söylediiini işitti. kerhan i bir tarzdı etrafında çok ge· dugu gıbı de. ıl ekserıya. kıymetınde!' 

iri Te temız. pırlantalı platın hır yuzük KocasınJn bu mevsimsiz neşesi onu hay tü ve g ereastiŞkAr toplıyan bir mahi· f~zla ehemmıyetle muhakeme edersı· 
bulmuştu.. . . rete dfişürdU. J al:ağa meyliniz nr. Kindar değil n.ız: Kan:mtld't~ı~ı~. A ~elt ta~tı.annı:r. 
.. Hayretinden donmuş ?ır halde ) il· _ Ne n, Rodolf pek ne§elisin? •. ne ~ 1 B kılannın huzuru sizi mtitesel s!ıın de ku\-vethdır. Dıkkat~ı~ınız. ln: 

z.üğe bakıyordu. Sonra HUgonun boynu var? il ~:~r. incak darılmayınız bir §eY !ÖY tiı~m.dan hoşhtnı~ınız !''!sınıze emn.• 
na atıla~ak: . . . . :Baron kanNnı belinden kavradı, ve Jf eeeğim: biraz mübalağavı 5enr \'e y~~ı~ız a~d~r. Te~rubeler!nız: noksandn. 

- Hugo, dedı. ne delılık .. Du he.dı· ıslıkla bir ,·als calarak oynamağa ba~· h ~ • k ede A' · • Goruıtlerınız ancak faıla oldukça ve 
ye.. Sen bir melekıı;in.. ladı " er §eYt ~era .. r 1.nı.z.. . .. .. tecrübe rördük~e kuvvetlenecektir. 

Küçük ta!'! hoşuna ~itti 1ni'! 1·1 t b" d b' ti rd Umumıyetle ıyı bırısınız.. Butu•' 180 Asabi az h&MM biraz müte· 
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Zil banl ,1 ransıı 
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i = Du büyük :.:pırlanta adeta bir hıu~ı ~ §&§ırını§ 1
' '> ır eni ıre r'> u u: bunlara rafmell baıan kendi kendiniz· reddit tatmin ~dilmemi§ bir insan ha· 

k~ hayatımda böyle bir yilz.üitim «?la· = N: :ı\.:'r~J':~ ::.~ :ı:;:~m'? Ha J, bq bap kal~.1i!nız uman bed~in ° Jeti r~hiyesi taşıyan, nefsine az emin, ".';~~diye Bom :ıı ~o 0:: ,o 
rafı aklımdan bile geçmezd,.. Ckımff t d e b"vük bir io yapmış bulu· l~nun":z. Bu ıorüı}le~nizin tatmın l'· muhitine fazla U.bi, ameli istitratlar Bankonot harici 26 '1 

~şkına dö~düm .. Ben. Ben. .. . !~;:;.u~ .. nHa~·kAke gittiğim zaman, te dılmem~ş olmıyan kl~.'P hfMidlr. sahibi, kanaatkir, hadıseleri Claima ya •-----.--... -----"'I 9J.~ 

Birdenhırc sustu. Adeta mutC"essır sadür orada büyük bir kuyumcu var- (Bu ımr.a, bacak musabakamızda kı· olurundan az veya çok kıymetle muhft 
olmu~tu. dr YUzüğe baktı. "Baron huretleri tanan 3-1 numaralı Nevıat llıtnıma a- keme eden, nikbin, mütevazı ve müteva 

- Nen \'ar canım, ne oldun?. l'~k güzel bir yüz:Uk dedi. Tabii ben d~ ittir.) ıı emeller sahibi, çalışkan biriısinir.. ·O 
- Şn var ki, yliz:üğli hiç ~akamır~ta •'evet, 300 "ilin i~ln "tena değil,, dedim. 175 - Asabi karakteriniz ,·ar. Ça· Az okumuş ve aı tecrübe görmüş ol· Bulmaca o iım malum yn •• kocnm .. Dınle c!~~· Bunun üzerine kuyumcu ''bilmem eğle h§ltan&1"1z. Hayatı olduğu gibi kabul mak itibarile henüz kuurlu taraflan-

t:onnnk a)"lp olnın~ın ammft, bu yuzuk lliyor musunuz! dedi her halde 1M:Jl etmiş ve çok çile çekmiş insanların muz,nız ~oktur. Muvaffak olmak için~. mu· 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
H eder? ;ıoo şilin dediğiniz b~ yüzüğe de.rh. 1 tarip tevekkülünü edinmiş birisiniz. Ka nrfak olan insanların sırlarını gorme 

- F:h .• (3tM>M?. ~lin ed~r. . . 5,ooo tilin ,·eririm." naatkAn1ınız. 1:"alnız. kendi noktal n~- it çalıcırnak ve t~.t~!k dmek llzn;ndır. 
- ) :ı, ben de O) le t.ahmın ctmğı~tı';" İlse kocasını tltriyerek dinlivordu. zarmıza muhahf hadııselerde hır~ın ro· lmztılorınuı kuçuk atını:. Bırkaç 

Peki, ~imdi, bana ayda cep harçlı 1 0 
il s'aknt yUıtiğU sattın ını" · rflnünııUnU1 .. Ne nikbin ne hedblns1nlı. imzo11ı bir kdğıt üurine attığınır :a· 

tak 500 ~ili.n Yeren k?camı, hu!'~ . s&· = Deli ~isin yavnım ... N~ıl. enai Görüşleriniz hakikiye yakındır. lnıııan- 1 ,,,an arolarntla epegC"e bo~luk brakı· 
tın aldım dıye muııl ınandırııbılınm .. bir ku meu bana bir yüıtiiü 300 ilf. Jara umumiyetle itimadınız azdır. l'\ef •ız. 

Anlıyor~unl, ~~hum ... ~are;dl~:a~~ ne sıt~, lki saat sonra da bir b~a -, ... -· .... , ....... ,,.,... • ... """""'"•......,•"'"'"""•-.uııNron•• ............. •ıınıo=111111111111111t• 
~~ıı enRg~zelf ruy:s1

1

1 v::~ c .. ~i b~zu· kuyumcu ~.000 §ilin ve~in ben ~e du· ' A D L j V E D E 
a u u 0 

ap a · ~· rayım, deiıl mi? Hangisı haklı bılmem 
yor .. s h' h b l 1 can aklıma gel· amma. ben. hiç tereddüt etmeden 5.~ Parayı kaybettı·m ' - 1 t'· a 

1
• ım 1 

rn • şilini derhal denep ettim. 4,700 üıdl " • 
mem ~ '· be 1 Al d 300 T 

- Düşün canım, bu yüzüğü param· B n Ua IY
1 
ordu~ • san~d ab. ft ~~· 

iım:ı takarsam, her şe) i Rudolfıt itiraf uı n er e nO§una 11. en ır oe~ AV. 

etmJşim demektir .. Ne fena!. rfirsen ~lrJ"Bln •. Usta nnişhn delil mi 
H ugo bir müddet düşündü. Sonra: ~7.k=erl=Jn=.====-;;;;;;=====-=i"-
- Dinle cicim. dedi, bir çare bul· 1 • h L - l ı 

tlum. Yüzüğü, atın aldığım ye dostum :I Polis auer eri 
alan kuyumcuya geri götürürüz. Me-ı'e 
]eyi ona anlatırım ve derim ki: 

"Aziz dostum, ~imdi bir etiket hatıl' 
Jar ve üzerine kelepir, 300 şilin diye ) a 
1..ar, ve lise size geleceği 7.amaın telt .. '
fon eder etmez, bunu camekana knr
ıııun, ve kocası beraber gelince, yüzüf ü 
300 şiline ona tekrar sRtarsın.,. 

- Anlıyorum. 
- J.'ena mı, licvgilim? .. Gayet buit 

tir .. ~u enai kocana sen de, pek ucuz bi~ 
pırlanta gördiığünü sÖ) ler, laz.ımgelenı 
yapar.11n .. Eminim ki, y:ınn akşam da 
mes'ele hnlledilmi~ nlur. biter. 

- H:ıklrsın canım, bundan bıt~a ~ı 
kar yol yok.. .. 

1lse, Hugonun kollarına at.~ldı. R1;1z· 
pr Şotten Ring ağaçlarını ur.e:Jern~· 
den. asklarını nlc\lendirmiş gibı haf1f 
hafif :smeğe bac;ladı. ikisi de sevinç.le: 
rinden ba),lryorlardı. tıse saadetını 
musiki ile tamamlamak istedi, ve :rad
yoya iği1erek birka~ düğme çevirdi. 
Telsiz kutu u nnlara Grigin sabah isinı 
li parç~ını getir!l'i~ti. Kucıt~ k.u~ai~ 
1ııo ahengi dinledıler "' kendılerını. çı· 
~klerle süslii "e kuşların cıvıldK~tıkla 
rr yeni bir adende zannettiler. 

" " " 
Baron Rudolf \Oll Arıwalt niha~e-t 

raıı olmuştu. Bir tak5i~ e atlıyarak ku 1 
yumcunun adreo:;ini verdi, gelince indi· 
Jer. Yüzük. etiketile, camekanda duru 1 
)'Grdu. 1 

- Gördün mü Rudolf .. Hak, yüzü\\ 
nnda .. 300 şiline bu rnrlanta para ile! 
Jn;? 1 - Eh. Ent .. fena değil. 

- Girelim. 
Kuyumcu tı"eyi tanımı~ n nna ha· ı 

tit bir iş:ıret çakmı~tı. Yiiz.üğü çıkardı.

1 barona göeterd i. 

Bir kızın tramvay al
tında ayakları kesildı 
Deveoğlu yokufunda oturan 

12 yaılarında Hüseyin kızı Nai
me dUn Atacamii ~nünde 141 
numanh tramvaya atlarken dfiı· 
mnı ve sağ ayağinın parmaklara 
kesilmiştir. Naime zükur haata
nesine kaJdmlmııtır. 

BlR KAVGA NETiCESi 
Evvelki aktam, Beyoğlunda, 

iıtildil caddesinde iıtiklll kra· 
ethanasinde ocakcı Kadri ile 
şoför Hüseyin Hılmi, ehemmiyet
siz bir meseleden kavgaya tutuş· 
muşlardır. Kavga esnasında ıöför 
Hüseyin Hilmi, Kadrjyi yüzünden 
yıualamııtır. • 

BlR YANGIN 
Evvelki aktam, F eridiyede ke

resteci sokağında 35 numaralı 
matmazel Doranın evinden yan· 
iın ~ıkmıı ve iki odH; yandıiı 
halde ıöndürülmOştür. Yangının 
mangaldan sıçriyan atcıten çık
tığı ıöylenmelctedir. 

ÇALMIŞ, SATIYORMUŞ! 
Dün, Faik F eyıullab isminde 

biri 50 kilo makine yağı satar• 
ken yakalınmııhr 

Yapılan tahkikat neticesinde Fa· 
ikin bu yağları şehremanetinin 

Sütlücedeki ıoğulc hava mahıen· 
lenlerinden ~aldıiı anlaıılmıılar. 

~~~~-------------~~~-
Komiser muavini Cemal Ef. b6yle söylüyor. Şube 
müdürleri de "mlirakabeae ihmalimiz yok" diyorlar 

Polis mUdürlüğü dördüncü şu- ı 
bede komiser muavini iken ihti
lbta bulunmakla maznun Cemal 
Ef. ile mürakabecie ihmalden 
maznun Fuat, Nafi1, ŞUktü, Sa· 
dettin 8. )erin muhakemesine 
diln Jstanbul ağır ceıa mahke
mesinde başlanmıştır. 

Dava evrakı okunduktan son
ra, maznunlar sorguya çekilmit· 
lerdir. Sabık komiser muavini 
Cemal Ef. , zimmetinde para 
kalmadığını, defterdarhğan teb
ligatı ü1erine usulen tahsil edi
len paranın biriktikten, nç, b,, 
bin liraya baliğ o'.duktan sonra 
defterdarlığa gönderildi~itıi söy· 
lemiştir. Müdde;umumi CemıJ B. 
maznunun adeta gadre uğradı
ğını iddia ettiğine, bu paranın 
ne olduğunu kanaatbabş tekilde 
izah edemediğine işaret dmiştir. 
Reis Nusret B. , maznundan is· 
tiıah etmiş, Cemal Ef. , .,tayi 
ettim!,, demi~t r. 

Bundan sonra defterdalık ü
çüncü şube mümeyyizi Fuat B. , 
ısticvap olunmuştur. Kendisi mu
rakabe vnifesinin ölen bir kili· 
be ait olduğunu söylemiş, ken· 
disinin vaıifesi o madığını kay· 
detmiş, reiı Nusret 8. , İ!füah 
~tmiştir: 

- Demek bütün kabahat 6· 
lende shce? Peki 8İ7.in de onu 
murakabe elmcnıı, icap etmez 
mi idi? 

Fuat B. , ifadesinde ısrar et
miş, defterdarlık üçüncü şube 
müdürü Nafiı; B. e sual tevcih 
olunmutlur. Nafiı R den, tahsil 
memurlarına mütaaddit makbuı· 
lar verilmemek icabettiği halde 
nasıl verildiii hususunda müta· 
addit istiıahlarda bulunulmuştur. 

Müteakıben sabı1t polis ikinci 
ıube müdürü Şükrü B., sticvap 
edilmlı. kendisinin bir ihmali 
olmadığını anlatmış, "ben, baş· 
kltibi memur etmıştim. Onun 
mürakabeden mu'ul olmı.sı IAzım-
~lir,, demiştir. Sabık polıs clör
dOncti şuhe müdürü Sadettin 
B. d", kend'sinin mes'uliyetini 
mucip bir vaıiyeti mn·rnubahs 
olamıyııc,.ğını söylemiş, sonra 
mubata ifadeler okunmu,ıur. 
Cemal Ef., mzıbut ifadesinde de 
parayı bir gün yolda zayi ettiği
ni iddıa ediyordu. 

Neticede muhakeme, bıuı hu· 
susıt halclcında iııhl~ mlarda bu· 
Junulmak rzere, ba~ka giine bı· 
ra kı:mıştır. 

«Kel h:ış~ şınışir taı :lkl) 
"Yartn,, gaıd"si aleyhine , 

''Kel başa. ş1lt'şir tar ak,. serlav
ha11 altında yudıgı bir y~zıdan 
c'olayı ıçıJan Türklüğü tahkir 
davası, dün ağır ceza mahkeme
sinde ri'yet 'dılmiştir. 

Mes'ul müdür Sülcymın Tcv· 
fik B. isticvap olunmuş, müddei 
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1 Harici Haberler 

Zelzeleden sonra 
Snnayiinıiz hakkında 

nıühinı bir kitap 

7 - VAKiT 3 NiSAN 1931 

VAK IT'ı 
Gençik ve Çocuk 
iktısat kuponu 

Binlerce feliikelzede peripn bir halde doJaııyor, 
ölüleri toplayıp gömmiye uğraiıyorlar 

1930 Ankara sanayi kongresi
nin raporlarile müzakere zabıt

larını havı (Milli il<tısat ve tasar· 
ruf cemiyeti) tarafından tabetti· 

1 rnehkerne ve ıcra 11Anl1.rı 1 
lST.ANBl'L 2 lNCl TiCARET 

MAHKEJ\tESlNDEN: 
lstanbulda Malatya Hl\nında 1 nu· 

1 maralı ynı:ıhane>i ikametgı\hr kanuni !t 3 n®an. 931 
tihaz eden Yüzbaşı zade M.el~me.t ~~.ıt L ____________ .. 

Managua, 1 A.A) - Ahali- Lorıdra, 2 (A.A) _ Glorious rilen dokuz yüz sayıfalık muaz· 
den birçok kimseler henüz du- namındaki İngiliz tayyare vapu- zam eser Türk iktısadiyatile ata-
man sütunları yükselmekte olan ru bu sabah Malaga'ya vasıl kadar olanların ıstif:ıdesine va-

d k zolunmuştur. Bu eser şimdiye 
enkaz altında kalan kıymetli eş- olmuştur. Filorid namın a i 

F d kadar neşredilt:n mümasil eser· 
yalarını buJmağa çalışmak için 1 ransız vapunınun yolcuların an 

1 Beyin lş bankasın:ı rehnettığı tıftıgın 
satışı h:ınkn tnrafından talep edilmek
le talebi ''al-.i mezkQr mahalde muma· 
ilcyh nnmında bir kims<'nin bulunma· 
clrğı' meşruhatile tebliğ edilememiş ol· 
dubrundan üç gün zarfında .satış tale· 
hine itiraz edilmediği takdirde muame· 
leyi müteakibeye devam olunacağı J,a
nunu ticnretin 766 ve 767 inci maddele· 

lstanbulun merkezinde- iki o-ri mucibince ilanen tebliğ olunur. b d 

1

30 ki~i Glorious ile vukua gelen lerin en chemmiyetlisidir. Türk 
şe re önmüşlcrdir. Hükümet, :r sanayiinin bir lcamuiudur, derıi-
60,000 kişiye meccanen yiyecek musademede telefolmuılur. Bun- b l A f da hir rnfa \e bir he

1Adad mürekkep 
ı d 11 "t J d"w l . d le İ ir. nkara caddesinde Çi çi Jstanbul dördüneü icra nrt'murlu· trn\et .,u"nec,lı' ,.e h vad~r bir daire kira· 

d - k d . 1 k ar an i ı ayan ıger crJ e k"t- · d d "' ~ r-agıtma ta ır. ıta yan onsolosu u upan~sın e satılmakta ır. ğundan: lıktır Odnlard:ın b rı gayet btiyüktür. 
da 0-ıenler arasındadır. İspanyol, Fransız ve Portekiı'dir. T amına ı~·o" lira krYmet takdı·r am " • · idarehane reyn mua' enehane ittihazına 

F J d M ~-•E• Fer az 4 C!.'!ll:mll.w.ı, ilan Karagürnrükte Den·ir Ali mahal-
Managuaya birçok tayyareler iliiç .. ransız par anıentosun el rr· - · ·lesinde Nurettin Tekkes sokağınd:t rla ehtri$lidir Seraıt mu~alttir. Galata 

getirmektedir. Amerikan bahriye Paris, 1 ( A.A ) - Meb'usan Ticaretanesİ ıcski ~3 :reni 7 numaralı bir kıt'a hane· rostn kuru•u .i4 'Benrubi adresine mü· 
silAhendazları kumandanı zelıele meclisi ayandan tadilen gelen 1 nin 160 hisse iti.barile 60 hisses~. 7 ~J9l:J r3caaı. 

Her nevi kırtasiye, mek- tarihıne mfü~adıf per~mbe gunü sa·ı · ------------
neticesi olarak çıkan '-'angınlarm bütçeyi dördüncü kıraatinde ka· ) h l T k d lat 13 ten 16 ya kn.dar daire~izde a~ık 6'/~9 cb'adında Camin rıılışan 

J tep ev a arı, ür çe en i 27 4'931 d nnh • ~ akşam üzerı" tamamen bastırıldı- bul etmioıı:tir. Müzakere esnasın· icra ,.c şnrtnnmesı ı,· ane- b' r r '" · Gal 

d B 
,.k"I M L Fransızcaya, Fransızcadan ye talik olunacaktır. Art.rrmaya i~ti: ır otoğra mal\ıne~ı' ıstenıyor. ata 

ğmı bildirmiştir. 2000 Kişi mel- a aıve ı • aval ayan mec· Türkçeye lugatler bulunur rak için yiiıde yedi temınnt nk~esı f)o~ta kutusu 84 \. Bt·nrubi edrııslne 
ceıiz kalmıştır. ilaç ve yiyecek lisinin kaldırdığı bazı masraf· latanbul Ankara caddesi No. 117 alınır. mıırkn !l.e con fıatın blld rilmesi 

ldrın enide b"'t k Hakları tapu sicillile sahit olmıyan 
kıthg-ı bunların çektı"kl•rı' ıztırap· Y n u çcyc onması M l. k d .... h kk d k Pıyarıgo ıüdürlü~unden ipotek alacaklılar ile diğe~ n n:a. ara· Acele satılık hane - Kadırğa ta-
ları bir k:ot daha artırmaktadır. a ın 8 i teklifler aleyhinde 1 O. cu tertip 2 inci kcşidcsi- nın ,·e jrtifak hakkı sahıplerının bu !ebe ,·urdu karşısında 27 No. Ju hane 

M 2 (A A) L k olarak birkaç defa itimat mese ne ait olup ( 1.000 ) )ira isabet haklarını Ye hususile faiz ' 'e masarifc 3 kat onbeş oda iki km·u bir mutbak üç 
anagua, · - aa al lesini ileri sfirmUş ve noktai na- dair iddialan ilan tarihinden itibaren 

30 bin kişi civardaki tepelerde eden ( 16445 ) numara ve - C - c2o) gün içinde enakı müsbitelerilc hcl.t iki sofa bir büyük bahçe görmek 
k 1• zarını kabul ettirmi~tir. serili bilet sahibine bayii tara- bildirmeleri Hizımdır. Aksi halde hak· isteyenler içindeki ilacı cf. ye taliplerin 

amp HUrmuşlardır. Tepelerin Paris, 1 (A.A) - Ayan mec- fından (100) lira verilmesi lazıpı )arı tapu icillerile s:ıbit olmıyanl~r limon iskelesinde 36~o.ya müracaadt'n. 
şurasında burasında yorganlar lisi bütçeyi kat'i surette kabul gelirken sehven (20) Lira veril- satış bedelinin paylaşmasından ha.rı~ -------------
ve t k ·· tül · d b' t k M d d luı.hrlnr. Bilcümle müterakim ''ergıle· Arayıp ta bulamadığınız -ya a or erın en ır a ım ctmi~tir. Bütçenin varidat kısmı miş v~ Ü ürlüğümüze e o su-

d l - d · l d" rile belediye resimleri ye vakıf ic:ı.re~i 
ça ır ar vucu e getirmış er ır. 50,640,509,302 frank olarak tes- r•tle go"nder'ılm"ış olmakla mez· · · T · k r· h h h ... mü:ıteriye aittir. AIAkndarlann yenı 1c. ur ·çe veva •ransızrn \'eya nt er an· 
Tepede husule gelmiş olan geniş pit ve kabul edilmiştir. kur bilet sahibinin ikramiye far- ra n ifl!s kanununun 119 uncu m:Ldde ı:i bir kitap hıkkında mahimat almak, 
bir çatlak, enkaz altından çıka- Paris, 1 ( A.A ) _ Parla men- kı olan (80) lirayı almak üzere si hükmüne göre te\'fikı hareket etme· ucuz lıir fiatla elde etmek isterseniz Is. 
rılmış olan naaşlar için muvakkat tonun ı"rtı'ma devresı" nihayet sahibi olduğunu isbat edecek l~ri 1'9.~1d11ahda fazla mnltımat ts1tiyenble1·• ıanbul, Galata P. K. 34- Y. Benrubl ad-
b" Y rm -> osya numarasile stan u . I\J 1 im k isti enler 
ır mezar hizmetini görmektedir. bulmuştur. Meclisler yeniden 5 vesiknlarile birlikte MUdürlüğü- 4 üncü fora memurluğuna mürncnatln f rcsıne yarınız. a Omat a a Y 

M 'll d müze müracaatı 1·ıan olunur. rı ilan olunur. ycya fiat soranlar mel,tuplarına, lsambul 
ı i saray a bulunan hüku· mayısta toplanacaktır. 

k 
için 4 \ ' C taşra ıçin fi kuruşluk bir pul 

rnete ait eura ve vesaiki kur- i\hı hafa za k ~dar fırka- lcffetmelidirler 
tarmak ümidi hemen hemen 
terke dilmiştir. Çünkn binanın sın da değişik Ji k ler 
enkazı alevler içinde yanmakta- Londra, 1 (A.A) - M. Nevit 
dır. Pazar meydanında 150 naaş Çemberlayin, muhafazakarlar fır-
bulunmuştur. Bunların ekserisi kası teşkilat heyeti reisliğinden 
•abableyin alışverişe çık~ış olan istifa etmiştir. Sabık Avusluralya 
bir takım kadınlardır. Muavenet umumi valisi Lort Stonehaven, 

t işlerini idare eden Amerikan müstafi M. Nevil Çemberlay-

bahriyesine mensup zabitler Ö· nin yerine geçmesi için M. Bald-
lenlerin miktannı bin kadar tab- vin tarafından kendisine vaki 
tnin etmektedir. Daha şimdiden olan tc:klifi kabul etmiştir. 
Nikaragualı muhafızların nezareti spa·nyada get le yan 
altında 277 naas gömülmüştür. Jaka, 2 (A. A} - Son vukuat 
Diğer birçok naaşların da eşhası dolayısile mahlcum olan zabitler 
hususiye t arafmdan gömülmcş T arragone hareket et mitlerdir. 
0lttıaları şüphesizdir. Hava t:ıri· Oradan Minork adasına hareket 

kile gelen gazeteciler sükuta etmişlerdir. Mahkümlardan mü-

~alrnış bu'uran ıssız ıehir fıfa· rekkep alay Leridadan geçerken 
ında uçtuld m zaman ö!Ulerini istasyon rıhtımında toplanmış o- 1 
&arnmeğe uğraşan matemzede Jan halk tarafından alkışlanmıştır. 
bir takım gruplar gördükleri Bir vapur le ara ya ça rph 
"akit son derecede müteessir Sidney, 2 (A. A) _ Londra 

~!~uşlardır. Bu teessürün şidde- Jimanıoa mensup Malabar na-
nı artıran, havanın da kül ren- mındaki vapur sis dolayısile Port 

Rinde ve mağmum olması idi. Jakson yakınında bir kayaya çarp· 

İtalyada zelzele mıştı. Vapur batmak üzeredir. 

L Roma, 1 (A.A) Faenza rasat- Fakat gerek tayfası ve gerek 
~nesi saat yedide dalgalanma 27 kişiden ibaret olan yolcusu 

~tklinde bir zelzele kaydetmiştir. hemen hemen hespi de gecelik 
u zelzele birkaç saniye sür- elbiselerile sağ Ye ı;alim karaya 

tlı(iştür. çıkmışlardır. 

e· -------ır tayyare bir vapur Nişanlannıa 
çarpıştı 

11 londra, 1 (A.A) - Bahriye 

6~~arcti, Nisanın birinci günü 
ltı~ledcn sonra Cebelütlarikin 60 
b !arkında " Glor)•uz,, tayyare 
"Crtıı ·1 
tid 1

' e Fransız bandıralı ''Flo· 

l'llıci' Posta vapuru arasında ıis 
bild· tıdcn bir çarpışma olduğunu 

1='1tmiştir. 

aur ~ansıı vapuru, ehemmiyetli 
'iare te hasara uğramıştır. Tay-

e Rem· • k d ttrı ısı, bu aza an nisbe-

tılıtı "1 ıarar ve hasarla kurta-
t,"','Ştır, Floridanın yolcuları 

".rare . . k d·ı ltıiştir gemısıne a larma e ı -
~tıtı• : Bundan sonra, tayyare 

ısı F 
~l ba. ransız vapurunu arkası-
''•bı g~ıy~rak çekip götürmüştür. 
dııtıa h alınde bu gemilere yar
~tu.., aı.ır bulunmak üzere bir 
b· aıörle b" k . . ı b ır aç torpıto muhrı· 
~ Unların ız.l . . . d .. 
'lll'J:ıekt . erı uzerın e yu· 

edır. 

lstanbul birinci cen mahke
mesi zabıt katiplerinden Recai 
Beyle Ödemiş belediye 111iihen
disi Sefahattin Beyin kerimesi 
Melahat Hanımın nişanlanma 
merasimi, icra edilmiştir. Tara
feyne saadet temenni ederiz. 

Şehr.adebaşı 

Ferah Sinemada 
Bugün Bu gece Komık l'\afit Bey H,.r. 
mine Hanım konseri (Asso-]ana) me~
hur çlogeneler a~71ca var) ete sintmada 

Lon~ıyin [An titredi] tcım mik5 

TAYYARE CEM!YETI MENFA
ATiNE EOl'"SER 

Ihsan .B. idaresinde, Deniı orkestra
~· tarafından nisanın ~çüncü cuma gii 
nü saat ıs de Tepebaşı tiyatrosunda 
ft,·kaHıde cı<'nfonik bir konser \'eril~· 
eektir. 

Localar 300 '" 200. birinei mf\'ki 
100, ikinci mevki 50, galeri z:; kuruş

tur. Biletler tiyatro ki~el!!indc satıla-
caktır. l 
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ıstanbul BeledJyest ilAnıarı 
_, 

Gala tada eski borsa hanında 11 No. h oda pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Taliplerin oartnameyi görmek için hergün pazarlık 
için 7-4·931 Salı günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

Beykoz dairesinde hıfzedilmekte olan motör teknesile b~ra· 
ber pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin görmek için hugün Bey
koz dairesine pazarlık için 19 lira teminat akçesilc beraber 
7-4-931 Salı günü saat on beşe kadar levaıım müdürlüğüne 
müracaat lan. 

r 

~1üderris Refik 8. in eserleri: 
Sınai elektrik Cilt 1, 
Sınai elektrik Cilt 2, 
Ameli eJektrikcilik 
Termodinamik 

tab'ı 3, 2 Lira 
tab'ı 11, 1 ., 

1,2 .. 
2,5 .. 

Postane arkasında eski reji han No. 24 

Devlet Dem ıryolları ilanl~rı ·1 
haydarpaşa deıniryollar mağaza müdiirlü 
günden: 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak (111) kalem hırdavat, clek
trık, J..ırtasiye. mutfak leva2ımı, c ökGm l.un u, l:alıl<çı mu~nnıbnsı, 
demir, ha mm i ib ıt ve saire gibı rr.ulıtchfülc ns malzemenin paıaı · 
lığı 6-4-931 pazartesi günü icra kılımıcolitır. Taliplerin yevmi mez
kürda saat 9 dan 11 1-2 k2d:ır isbalı vücut cyJ,meleri ve tahr ren 
fiat vem e'eri, pa2ar!ığa arzo]unan ma H mcden niimune veri'ırıesi 
ıcap eden malın ı.ümunesinin bt.'t aber ve1 İ me~i. nümunuıı YU u 
bulac.ık leklifatın kal:ul cdilmiycceği ilin olunur. 

fş adamlarına - Ekspres dersler 
Bir muallim en !';Qn ( Ek~pres f\lcrot) la 
48 saatta lisan öğretiyor. Yani 3 
ayda hdtada 4 dersten. 

Şimdtlik Almanca, Fransızca kurlnn 
vardır. Bu ~eni usulu tecrübe edebilir· 
sinir. 

lVakıt) gıızctcsinf' F.ksrrcs·Metot ru
nıuzilc 1nüracanr. 

Emlakin:zi satmak yahut kira

lamak - Tram\ln, iskeleye, şimen· 
difere yakın cılınlar mureccahtır mOrı· 

ca:ıtlıı kayıt eııiriniz. 

lstanbu' Dordüncü Valnfhan içinde 
Vr\10:\KOL 

Memurlara veresiye - Fabrika 
fiyauna elbiselik kumaşlar, taşradan talep 
vukunnda mektup içine altı kuruşluk pul 
L:onulursa kuınıış numune5ı meccanen 
gönderilir. 

lstanbul Dordünciı Vakıfh:ın içinde 
UNIO~KOL 

Satılık hane - Şehzade başındı 
Çukurçeşme yanında Taşh:ın arkasında 

Mnrmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
'e mü~temilAtlı miıccddet kArgit hane 
!l•tılıkur. içindekilere mtiracaat. 

Para - EmlAkinlzi SATARIZ ya· 
hut KiRAYA ,·eririz. PARAYA ihtiyecı· 

nıı 'ars3 hissesiz i•e bir senelik bedeli 
icarı kadar ipotek sureıile PARA iKRAZ 
rdilir. 

ı~tıınhnl dordlınciı Vakıfhın Jçinde 
l" N I ON KOL 

,. M . M . V Sotın aıma ko· 
n-alsyonu ilanları 

Müteahhidi evel nam Ye hesabına o. 
larak 30 m:ırt 931 pazartesi günü pa
urlıkkln ihale edilecegi illin edilen 10 

ton motorin yağına falip çıkmadığın· 

dan ihalesi 5 nisan 931 pazar günü sa
n t 14 te y:ıJ>ılacnlctır. TaJiplerin şart-
name Ye nümuııesini görmek üzere 
her gün ve ih:ıle saatinden evel tenıi-

n:ıtlarile: birlikte :Frndıklıdn hey'eti· 
mite müraenatlan. 

ı!ı ılı 

3. K. O. S ı. A.C.,. Komisyonundan: 
r:ıp3lı zar{ u ulilc 15,265 kilo pet

rol Ye 10~,500 adet tu(Ha nıübayaa cdi· 
lecektir. lh:tl<'"'İ 2;; l '9:n de saat 15 tt 
icra kılınncnf!ından taliplerin şartnn
m"sini görmek irin h<'r gün öğleden ev 
vel ve münnJ..n~:ı ·a iştirak için saati 
nıezktır:un rouHıHind n evvel teklif 
!ttt'ktuplarını komi~yonu'rnuza tevdi ey. 

{1•"'eleri ilan olunur. 
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P M •ta t h t J( 1 Karahisar Maden 
Krem ertev us a Zdl'd ı Kolonya ' 1 ,, ,, ,, suyunu ıçınız· 

F A B R 1 K A S 1 · Tırnak cilala rı Hazmı teshil eder. Diı macunu 

Ruj PERTEV ve Şeriki 
Sildo·ro·no 

Losyon 

Diş tozu 1 
Böbrek, karaclaer, 

l\1id e rahatsızh
ğına karşı tanın-

Podra Memleketin en eski ve namdar Esans 

e 

miş bir su
dur. Briyantin Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzaraif( 

~=>=•="=== •=•=•=*=========#O#o.c:::::=======:::=!I HER YERDE ·. l ~rnniyet sanchğ·ı ıniidürlliğünden: 
ikra:ı No. Merbunabn cins ve nevi iımi 

11 S51 1 çift roza çenber kOpe, 2 roza yüzilk (1 taş noksan) 
Cemile H. 

. '12217 

. 13520 
17431 

18539 
- 18593 

. 20109 
. 20215 
21289 

. · 22424 
22786 
23378 
23524 

: 23763 
23771 
23774. 
24530 
24Sn 
33940 

14419 
•4478 

~ .655 
!4699 
34731 
3479S 
34835 . 

34864 

3487 .. 
34903 
34906 
3491~ 

çift roza küpe 
1780 dirhem gümüt 
l çift roza küpe, 1 roza kuı iğne, 
ık altını, 1 altın ınaıaUah 
1 çift roza küpe, 1 ro:ıa yüzük 
l elmaslı saat, 1 elmaslı tabaka 

Fatma Zehra H. 
GOzide H. 

1 beıibirlik, 2 nazar· 
Adalet H. 

Hakkı B. 
1100 dirhem ıl!,müf. 

Sedat H. 
1 çift roza küpe birinin y11yı kırık .. Nazmiye H . 
1 Roza iğne, bir altın mineli kutu Ubeydullah B . 
1 Roza gerdanlık Nimet H. 
1 Roza broş Ayıe Rebia H • 
1 Albn saat Mehmet Zekeriya B. 

Çift roza kilpe Leman H. 
Pırlanta agraf. 2 pırlantalı kol saati, 1 pırlan-

t a lı Jiıravat iğnesi, 1 roıa akar pandantif Zeliha MüzeyyenH. 
\ Roza yarım gerdanhk Ane H. 
250 Dirhem gOmllt Nazmiye H. 
1 Çift pırlantalı gül küpe Hatice Alihan H. 

Roza madalyon, 1 çift ıoıa küpe Hasan Ef. 
Pırlanta tt-ktaf yüzük Meıiyyet H. 
Çıft pırlant :ılı ıektaş küpe, 1 elmaslı tabaka, 
altın n.ine saat minesi kırık Nuriye H. 

\ Çift tou ı üpe l roza yOıak - Mehmet B. 
2 Roza yüz.üt< (2 ro1.1 parça, 1 l ıf N.) l rn· 
müş kalem Fahriye H. 
22 Miskal ınci Tevfik B. 

•r roza tek ta~ ) üzük bir altın köstek Rasime H. 
roza tanık iR'ne Şaz:ye H. 

{ roza 2 altın yllzük Mükerrem H. 
1 pırlanta bilezik 1 pırlanta gül yüzük (1 taş N. ) Sadet H. 

. l altın saat 1 altın kaıtek 2 albn kalem bir 
ıl tın çakı 1 altın ;ğne l altın mühür. Zebra H. 
1 çift roza menekte iğne Atiye H. 
1 roza yiizOk 1 altın klıtek Rukiye H. 
1 pırlanta yiiıük 1 elmub kol ıaati Mm. Maryanti 
l p1rlanta l roza yüzük { 1 tq N.) 2 altan kolye 

· 3 altın bilezik 1 altm halka 1 ecnebi altını. Sadet H. 
3498b 

. 35102 
35118 

• 35132 
35150 
35281 
35300 

35321 
35346 
35408 
35439 
35532 
35542 

1 çift roza küpe Hilrmüz H. 
l altın saat maa k6ıtek Zeki B. 
3 altın yüzük Recep B. 
1 altın bilezik V ufiye H. 
1 roza yOzllk MOrllvvet H. 
1 roza iine Nebiye H. 
1 elmasla kol saati l plitin ki.tek 1 albn 
çakmak 1 albn anahtar Meymenet 
Üç adet l lirahk Saadet 
1 çift pırlanta kOpe A. Sıdıka H. 
2 roza 1 altın yOzllk Hanife H. 
1 pırlantalı pantanUf (1 taıı noksan) Sabahat H. 
1 altm kö,tek iki albn halka M. Drösaler 
1 roza yarsm gerdanlik t çift roza küpe 2 ro· 
za ve 1 pırlanta yUıOk (1 ta,ı noksan) Rüveyde H. 

3SS51 1 roza boroş Dervit Ef. 
35563 1 roza iğne 1 ıltm hurda ıaat Ayşe H. 

Yukarda isimleri yaıılı zevat altın, gumut ve mücevherat 
mukabilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukla11 mebaliği 
•adesinde tediye etmemelerine mebni hini iıtıkrazda tayin olu· 
nan ikametrahlarmda tebligat ifası için icra kılman ve yapılan 
tahkikat neticesinde bulunamadıkJarmdan tarihi ilindan itibaren 
91 gün zarfanda tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedik
leri takdirde merhunah meıkurenin bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. 

1 Jandarma imalithanesi ilAnatı 1 
37 kalem ecza ve ilah tıbbiyye kapah zarf üsulile milnakasaya 

konulmuştur: Munakaaa 12-4-931- tarihinde pazar günü sa'at 14 
teAnkarada umum jandarma kumandanlığı le•azım müdüriyyetinde 
icra edilecektir. Şart name •e ecza liıteıi Ankarada umum janda
rma kumandanlagı ba, hekimliıince Ye latanbulda jandarma ima· 
lithan•inden verilir. 

Seyrisef ain BULUNUR 
Merkez ıccııra~ı . Cılıta 1-\öprü başı sı•parJ·şler kabul edı· ıı·r. 
El 2362 ~ube acenta(ı ~irkedde 

MühOrdnr zade hanı lst. 2;-40 

·--80-zca·a~-a-P-ostB-sı-r'.!I TOPTAN, PERA-
(EREGLI) vapuru S KENDE SATILIR • 

Nisan pazar 17 de idare 

nhtımıodan Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

izmir sır' at postası 
(ANKARA) VBpunı 5 

Nisan pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı ıelecektir. 

f vra~ı mat~ua mına~ısası 
idarenin 1931 mali senesi 

EVRAKI MATBUASI KAPA

U ZARF ve me•cut prtna· 

mesi veçhiJe münakasaya ko
nulmuıtur. Şartnameyi görmek 

üzere her gün levazım müna

kasa komisyonuna müracaat 

edebilirler. KAP ALI ZARFiar 

27 - Nisan - 931 P AZARZESi 

günü saat on altıya kadar 

levaı.ım müdüriyetince kabul 

edileceğinden % 10 teminat 

akçalariyle mezkur gfin ve 

saate kadar müracaat edilmesi. 

n.-:::::::.-:::::::::ır:::::::::::::::::::::::::n:n:::::: 

il Sadık Za<le biraderler İİ 
1 ~ 
1 vapurları H 

.ı 

Karadeniz 1.1. 1 

Muntazam ve Liıks ııo~la :ı- ı 

Depo•u: Yeni Postane Karpsmdaki 
Caddede No. 20. Telefon Ist. 62. 
Telgraf. Depo lstanbul 

Kütahya vilayetinden: 
Nafia idaresi silindirleri için münakasaya konulan mazot, 

yakum, gres ve sairenin yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden 
müddeti münakasa 19-Nisan-931 pazar ğünü saat 15 te ihale 
edilmek üzere temdit edilmiştir. 

· 1 - Mazot: Standart Sokoni motorin markadan veyahut 
kalori ve efaafça bu markadan daha dun olmıyan diğer markalı 
mazotlardan olacaktır. . 

2 - Vakum: Vakum hüvvil kompanin 296 numarala yağlann
dan ve yahut enafça bundan dum olmıyan diğer markala vllkum 
yailanndan olacaktır. 

3 - Gres: Kezalik vakum hüvvil kompani markadan veyahut 
ev; af ~e h·av;sç.- bundan dun olmıyan diğer marka gres yağla• 
nndan olacakbr. 

4 - Beher kilosu 14 kuruş muhammen abedelli 4215 kilo 
mazot, 40 kuruı bedelli 1905 kilo vakum, 46 kuruş bedelli 52,5 
kilo gres ve kilosu 75 kuruş muhammen bedelli 54 kilo üstüpO 
mubayaa edilecektir. 

Talip olanların muhammen mecmuuoun ° n 7 buçuğu niıbetinde 
depozito akçelerile mezkur günde vilayet daimi encümenine mO
racaatlan ilin olunur. 

Gazöz f abrikacıları 
Türkiye Cümhuriyetinde sizin malzemeniz üzerine en mükem· 

mel depo: A. F AIK LIMITET ŞiRKETi dir. En ali cins mal

zemeyi en müsait fiyatla yalnız burada bulacaksınız. Müracaat 

ediniz. Sirkeci Liman Han alt kat. Istanbul. 

ii 

" SAKARYA n '~·A·f-·N-f•.•b-·M-h-·d·· ·ı·-·~ 

~
il vtfi~: s pazar gü::m~k-ı yon a ıa aş Ü en IS ığın-

Sirkeci rıbtımrndan hareket- I~ den·. 
le ( Zonguldak, lnebolu, A- I! 

if yancık,Samsun, Ordu, Giresun ;I Dinar • Polatlı l o'unun 8672 lira bedeli keşifli o+ooo -3 +oo0 
iı Trabıon,Arakli, Rize, Hopa) ya fi Ki. İn{aah 23-3-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle "' 
I! azimet ve avdet edecektir. H 11-4·93 ı tarihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere kap,11 
.. . s· k 'd :: zarf usulile münakasaya konuldu. il T afailit içm 1r ecı e :: ti 
!I i= 1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münak_•:.. 
iı Meymenet hanı altmda acen· :.:. 

1 
ı . .,. 

ı: T .. şeraiti umumiyesioin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazı ı vesaı• 
il teliğe müracaaL elefon g münakasa gününden Jaakal sekiz gün evvel vilayet baş müheO" 
~ lstanbul 2i 45. ii disliğine tevdii. ~ 
r!_ ................................................ :: f dd 1·• 
'" ··-··· .. •··••··••·•·•••• .. ••••••••··••••••••••• 2 - Münakasa ta silitıyle şartnameler sureti musa •• 

1 Defterdarlık iinlan 1 rınm vıliyet Nafia baş mühendisliğinden alına bileceği: , 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ıı; ~et 

l\IHAl..11\ BAH.\I\.\ - nunu ile fartnameler ve teferruatı dairesinde hazarlıyac~kl,ı ~ 
No 10°-1 l ·:J'l dPniz kenarı, teklif mektuplarım 11·4·931 tarihinde saat 14ten evvel vılAY ~ 
Gü!lıarıc f lı t'.' d 111 , Topk: )il endimeni riyasetine vermeleri. I' -. 

4 - Mütaahhidin fen men·uru i ş bususunde mütaabhit dt~,t ~-
~ara~· ı dahi ı i, Üt; ~t·ııt• rı . iid- cesinde mes'ul olacağından mukavelenameye mütaahhitle ber• ~ 
detle, St'f ı t•lik kiı·:· St HO imza etmesi laçım geldiği ilin olunur. ~t~ 

ı... '-'ı lira, kıralaıuak a ~ık arıtır ıııa 25 y k "' 
"!ruş• üyü ile kuş tüyü yastı ... "•ı 16 - rıisnıı . 9:1 l ) l CJ'~C ~ i . UC yuY. 

IEtanhul'da Çakmıkçılır'da kuştüyü fabrikasında yüıilc şilte 12 lirıy~ b~9' 
gunu 15 def ter<larhk ta. yorgan 15 liraya ) ağlı boya yastık 5 Hraya l.uşıı.i~ünün J.ilosu 125 kuru~l·11 

'l " Kuş tüy tine mahsus kumaşlar çok ücuı; sa tılır. Tel : lst 3027 (.1 • u6) 
Mes'ul Müdür Refik Ahmet 


