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Mühim bir konferans 
Merkez Bankaaı hakkında 
An.karada Cevdet Nasuhi B. 
tarafından bir konf erana 

verilm 1 ftir 
4 üncü aayıfamızda 

14 6ncil Yıl No. 47 54 idare: telefonu: 
-
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(4 üncü ay) 1931 Tahrir telefonu: :!. 1371 Sayısı :) Kuruı 

Şehri 
ve limanı 
kurtarmak için 

' HükQmetçe İstanbul limanını teh. 
likeden kurtarmak için son sene-

Bulgar kıral ve kıraliçesi 
Ankaraya geliyorlar 

izmirdeki maç ----
lstanbul muhteliti 

3-2 gaJi p geldi 

Gençlik • • 
ıçın 

Yakında mühim 
kararlar verilecek 

l~rde yapılan tetkikat şu netice- Kıral Hz.ne 
Yı vermiştir: Büütn liman işJeri· 

kız karrleşlerile erkek kardeşi lstanbul ve lzmir futbol 
muhtelit takımları dün lzmil-. 
de iJk maçlarını yaptılar , (' 
İstanbul takımı (2) gole kaı: 
şı (3) sayı ile galip geldi. 

Fırka ıubeleri gençlik faa
liyetine merkez olacak 11! bir elde toplamak, liman idare

•• ve liman vesaiti bir baş ile idare c
dflmek, tahmil l'e tahliye edilecek 
;t1aya gerek para ve gerek zaman sar-
ı noktamndan azamt teshilatı göster· 

lltek, liman işlerini bir kar işi addet
•eYip umumi hidemat çer~evesi dahili 
•e koymak... 
b Fikrimizce bu liman i§lerine Jstan· 

111 §ehrinin deniz vesaiti nakliyesini 

h
de ithaJ etmek lazımdır Hiç olmama 
tlktmetin iştirak ve kontrölü altında 

bir tek ıirket yaparak bugün Adalara 
•e sevahJU mütecavireye işliyen sey-j 
Hsetain vapurlarile Şirketi Hayri1• 
!!_!f aliç vapurlannı bu tek şirketin ida 
'-ı altına almak lazımdır. 
ı._Sirbti Hayriyenin senelik umumi 
-ntt toplanıyor. Hesaplara bakılı-

I 
.tor. Zarar ettiği görülüyor. HaJfç 
~urlannni umumi heyeti toplanıyor. 
QIJlnçoJan tetkik olunuyor. Onun da 
llrar ettiği anlaşılıyor. Bununla bera
~ halk bq tirketlerin bilet fiatlann
~a §iklyetçidir. Ne bu şirketlerlıı ida Bulgar kıralı ile lnralfçeainin izdivaç 
L- et1 ve hissedarları vaziyetten, ne de 
-,.)k nakliyattan memnun değildir. merWI minden aonra abnm•t reıimleri 

Acaba bunun senebi nedir? ? mımmnm 
it Bunun sebebi açıktır: lstanbulun Yeni aşı 1 
\bre alt yolcu ve eşya nakliyatı işi 
~dızatında bir tek elden idare edil· 
!'a lazım gelirken halkın ve şehrin za. 
- l'tna tiç mıntakaya, Uç kısma ayrıl· 

insanlar ıhtıyarhktan 
kurtarıla bilecekler mi? -~tır. Bir kısmı Seyrisef ain idaresi· 

~ bir kısmı Şirketi Hayriyeye, bir Oaman Şerefettin Bey 
,.,'!-• Haliç şirketine imtiyaz olarak ne diyor ? 

•dıniştir. )ler iiç mlJ\takada işliyen 
~P11rlann a' ı ayn idareleri, ayıı İıYİçre doktorlanndan Şpeng· 
hı depoları, ayn ayn tamiraneleri, terin yeni bir gençlik aşısı ketif 
~ ayn fen heyetleri ve idare meclis- ve bu acıyı inmltcre ve Avrupa 
~ müstahdemleri vardır. Bu ayrı- :r &' 

ve har!ciye nazırı M. 
Burof refakat edecekler 

Ankara, 3 (Vakıt: 'J'elefon) - l\tev. 
suk bir membadan aldığım habere gö
re Bulgar kral ,.e kraliça~ı ma~,s bi· 
dayetinde memleketimizi ziyaret ede· 
ceklerdir. 

:Muhabiı imizin bildirdiğine 
göre hu ilk maç hemen tama· 
men İstanbul muhtelitinin ha-
kimiyeti altında oynanmıştır. 

~faça ait taf ilfıtı karileri· 
miz ikinci sayıfamızdn bul.ı· 

caklardır. 

Yunan meb'usları 

Ankarn, :1 (Telefon) -H. Fırkasınm 
gençlik teşkilatı hakkında büyük kong 
rede mühim kararlar ,·erileceği anlaşıl 
maktadır. Bu aradn bfr de encümen 
teşkil edilerek bu teşkilfıt için bir ııi· 
zamname yapacaktır. 

Şimdiden temin edildiğine göre fır· 
ka şubeleı·i bütün memlekette her tür
lü gençlik faaliyetlerine merkez ola· 
caktır. Bütün spor Ye güzel san'atla
ra ait te:.ekküllerle diğer mesleki ve 
ilmi cemiyetlerin bu teşkil:ıt dahiline 
alınması çok muhtemeldir. Halk fır· 
kası merkezlerine (Halk evi) ismi ,·e
rilmesi de tahminler meyanındadır. 

Denizlideki muhakeme 

Kral Baris n kralica Ciyovannn haz 
retleri kralın kız ka;deşleri prenses 
Nadeja ile Odoksya erkek kardeşi 
prens Kiril \'e Hariciye nazırı l\f. Y o
rof refakat edeceklerdir. 
Misafirlerimiz İstanbul tarikile Anka. 
raya gidecekler ,.e orada üç gün kala· 
rak Reisicümhorurnuz Gazi Hz. nin mi· 
sarir.i olacaklardır. Şehrimizi ve Ankarayı Denizli, 2 (A.A.) - Belediye intiha· 

batı maznunlarınm muhakemesine bu-
J' AKIT- Kraliça Cigoııanna ltalyan ziyaret edecekler gün Türk ocağı salonunda devam edil-

premeslerindendir. Malüm olduğu Ü· Ankara, 3 ('J'elefon) - Yunanistan di. Duruşma saat 13 buçukta başlıya. 
zere geçen sene kral Borisl~ evlenmi§· Başvekalet müsteşarı l\I. Papadotosini rak (asılası 20 ye kadar de\·am etti. 
ıcr (Jüğün mcrCl3im' /tal ada yapılııuı nin ıiyasetinde Yunan mebus \'e ga· Antalyada dinlenen hukulrn umumiye 
. 'hükü ul 1 B' !'t l l zctecilerinden mürekkep bir heyet pas şahitlerinin mabzut ifadeleri okundu. 
e • n . ar ar ulgam ana '."8~8 kalya portolarını geçirmek üzere 15 ni· Suçlular itirazlanni dermeyan ederek 

yatlarUc lunanımızdan gecerek gıtnııı· sana doğru İstanbula gelecek ,.e An· müdafaa şahitleri gösterdiler. l\lnha-
leJ'di. karayı da ziyaret edecektir. keme 20 nisana bırakıldı. 

1Htnıunnnn"'"ını ırrmnn1111Y11nıınıı -· • ,.,_ ııııuflutnrmnTmt11l'lnıı11u11tft111tmHtm1nııtttttH11111ıı 

Kredi yok 
Akhisar tütüncülerinin 

tikaveti 
Akhisar, 1 (Yakıt) - Bura 

tütün zlirraı inhisar umum mil· 
dürlüğünün bir tefsiri kararı 
yüzllnden büyük bir sıkıntıya 
dOşmllş bulunuyor; inhisar ka· 
nunu tütün ı.ürraina tütünlerini 

Tiyatro mektebi talebesi 
dün imtihan edildiler 

Talebelerden bir kısmınin Ertuğrul Muhsin 
Beyin tettiri altında kaldığı görülüyordu 

Dün, İstanbul belediyesi tiyatro mek, o tipin içine girmek itibarile en 
meslek mektebi birinci devre imtihan- muvaffak olan, reis Yolteri oynıyan 

~- birçek ıuı. J1UAILan muc ricalinden bir 
~dır. tofclenna tıtbik ~~~-:~"'-~~·eedt-me.!uHyeli -Lakı kalmak 

lan. Darülbedayide ~ apıldı. Sami B. oldu. 
lla1rrlataJım: 'J iyatro me~lek rnclr· Y-almz sezi azdı. Sonradan öğren-

Ster bu üç şirket ve idare hepsi bir ettiği İngiliz ga• 
~ altına alınsa, aralarında bir uı- z ete le rin d en 
'>tı • çaresi bulunarak bu ~ir:ketler naklen yaıılmıı
' &yn idare edilmekten, ayn ayn 
'it kullanmaktan mütevellit fazla tı. Etrafta hayli 
~tdl'a.Oardan kurtanlsa hepsi de z:ı.- allka uyandıran 
~. •ıı Ura geçecektir. Çünkü hepsi· bu yeni Bft hak· 
'l llasraflan yanya inecektir. Bu 
tt...~le İstanbul halkını da memnun kındaki mütale 
hiJ."'t' fmUnı hasıl olacaktır, çünkü asım dün sordu· 

8
1erden ten:r.ilU yapılabilecektir. ğumuz doktoj 

'~? kere Seyrisetainin sevahili mil· bateryolok Oı· 
~,~re nakliyat idaresile Şirketi Hay 
1'ı'ltl \'e Haliç şirketini bu şekilde man Şerefettin OımanŞereffettin b 
t\ ))• rmek yolu bulunursa ondan son B. ıunlan söylemiştir: 
~l ır l'lin satın alınacak olan İstan- _ Aldanmıyorsam Ş l 
lJı., ihtınılan da bu idareye verilebi- peng er 
\-. '141 ezalfk İstanbul liman ,·esaiti de (Garp medeniyetinin inkırazı) 
~lltQreye devredilerek bütün limanın isimli kitabı yazan meıhur zattır. 
~ •e tahliye işleri bu idarenin Her halde bulduğu aıı ile insan· 
" :~ haline getirilebilir. Ancak Jan inkıraıdan kurtarması •ayanı 
~ etmeler sayesindedir ki lstan- :r 
~ ~ti gibi İstanbul Jimanı da ıstı· temennidir. Fakat ıimdiye kadar 

8-e fellketten kurtulabilir. gelen bp mecmuaları~da bu aıı· 
~lerrfia ayn ayn bu işleri idare e· ya dair izahat mevcut değildir. s;: soruJmqş olsa bu yolda bir bir· Bu sebeplen (Dinamin) hakkında 
~~n Yalnız faydalı değil, zaruri t fsilAt vermek gayrı kabildir. f"t t;Q ti herkes tasdik edecektir. Fa- a 
"'1e:!u tasdik edenler ayn ayn men- Yalnız ~unu söylemek iktıza 
ı..:_·~e~ temas eden imtiyazlann ne o- eder ki son sene ferde fen vücu· 
~. dii Ü t 
~''-tl t necektir. ~adece husus! dil harabiyet ve ihtiyarhkta 
t "llı.:·•tri düşünenler ıçin bu nevı . . • 0 

-.,ı;:-ıa~ varit ol!lbilir. Ve bu men· kurtarmak ıçın bırçok tedkikatla 
~~ ... de ırnkan n~spetinde koru.?'~k meşkul olmaktadır. 
....._ ltia?ta Ancak berı tarafta da butün Bedende bir takım guddeler var· 
.~1 , ve liman dolayısile bütUn . ·r 
"1, :etin lllenf aati bulunduğunu ds dırkı bunların ı raıatı vücut da-
~ lfıı.:'•amak lbım gelir. biline dökülilr. Bu sayede vücut 
,L~l~et ortada bugün mevcut olan bir ahenk dahilinde icrayi faali-
ttJt1' bu ?IJI bir sonu ~ardır. Binaen- yet eder. Eunlar meyamnda 
h...~lfcta llinkfi vaziyetın fen alığı anlft· . 1 b.. ..k b. · • 
."'l hQr sonra her Hangi bir salah ea· husyclerın ae uyu ır vaııfesı 
~ldt Unaınaz ise bile imtiyazlnnn vardır. Y cdi yaşından evvel ba
'tt C. 11rt:ı hatalar tekrar edilmez. dım edilmiş olan zencilerde mu· 
~tt"~ıeıçu!~kam siyasetinde halkçrhk hakeme ve zeki pek azdır· di· 
') dt •e 1 esasını kabul etmiştir. . ' 
~llh k llinıre\1 menfaatleri mümkün ğcrlerıne nazaran noksandır. Fa-
~ '-lllQ~dar muhafaza etmekle bera· aliyctleri dahi batidir. 
-. t-4t hal~n ınenfati ile taaruz eden Brovn • Segukar namındaki 
~ tttbilc ~ılık ve devletçilik icabatı. h F' • , ·· t • - lttba etnıekte tereddüt etmeyiz. meş ur ızıyo.oJıst ye mış yaJın-
~ :ı..tı.r r ile lstanbul halkının umu· da olduğu halde kendisine hu· 
.:•tf d:tine temas eden ,.e liman ,.3 • siye hillisası ıırınga ederek kes
' ~1'1la aı~Y:ksitle memleketin diğer ak· bi kuvvet etmiştir. 
,ı "llhı ıaadi rabıtası bulunan' f b' ~•ı.... ırı ınea.1 1' k .. Son ~amanlarda Vorono ır 
-..J.i'.•• tUıtıl . e ır anın tabu pren· 

"'IQ tdllebrnıne da~!l ~~r i~ olarak tt'· ameliye ile ihtiyarlara maymun 
r. huıyeleri aşıhyarak onların bir 
~et .Aa&. müddet için aencleımelcrioi te-

nzere, ba,kaaına devir ve 
transfer imkinı vermekte idi. 
Umum müdürlük bu devrin 
mutlaka vezin ile mümkün ola· 
bileceğini bildirdi. Şimdi zürra 
fidanlarını dikemlyecek hale 
geldi çOnkil bu vaziyette ban· 
kalardan kredi almak ihtimali 
yoktur. Umu mmüdürlüğün ace'e 
tashih emri vermesi bekleniyor. 

Bu Sayımızda: 
Kadın 

I 
Sayıfaaı 

tebi altışar aylık iki ae,·ı·eair. 7 taıe. dim ki. dün hasta imiş. 
besi nrdır. Dün birinci devre bitti. Delikanh (Jenne Premier) rolünde 
Bu devreden muvaffakıyetle imtihan Sabih B. çok iyi idi. Semiha H., bel· 
,·eren talebe, teşrinievelde haşhyacak li ki. kostümlü, eski roller için yapıl
olan ikinci altı aylık deneye geçecek, mamış. Bununla beraber ondan iyi 
bu devrede de muvaffak olursa, Darül· (Luiz) bulmak her halde güç olurdu. 
bedayie üçüncü sınıf artist namzedi O· Semiha H., .g~z~I k~nuşuy~r. 
lacaktır. Birinci denede, nefes, ha· Sara H. ıyı bır Kompozısyon yap-
reket, tecl·it (diction), jimnastik oku· mış ama şivesi yok. 
tulur. İkinci de,·rede temaşa edebiya- Haydutlarda Necati n. Muhsinin 
tı ve tarihi okutulacak. Kalrmoorunu oynadı. Kendi kendisi ol 

İmtihan, Şillerin hile ,.e sevgi isim sa, muhakkak orijinal bir artist ola· 
1i piyesinin birinci perdesinin birinci ,.c cak. 
ikinci tabloları, yine iŞIIerin (Haydut· . * * ıı: • 
lar) ından bir parçadan yapıldı. Terceme .pıyeslerden başka, teıır 

Roller ı:.u suretle teni edilmişti: eserlerle imtihan yapdması her halde 
Birinci :.tablo - Keman AmuaHimi daha iyi olacaktkı. Vakıa, talebe klA· 

Miller (İbrahim B. serbe};t talebe), ka· (Lütfen sagıfayı rcviriniz) 
rısı (Sara H. ), ba:.katip Wurm (~emih """"nun 
B.), Luiz (Semiha H.), Ferdınand ru··rk-Rus 
(Sabih B.) 

İkinci tablo - Reis Fon Water (Sa· 
mi B.), başkatip Wurm (Semih B.). hir Ticaret muahedesi Moı-
hademe (Necati B.), Teşrifatçı başı k d • k 
(Edip D.), Ferdinand (Sabih B.) OVa a ımzalantr en 

HAYDUTLAR , ... ________ c::::t __________ , 
Karl Moor (Necati B.), . . 
Şunu söyliyeym ki, bence, ımtıh~f!· 

terceme bir piyesten yapılmamalı ıdı. Tefekkür ve irade 
Muallim Hilmi Ziya Beyin m.ı- Çünkü (Hile ve sngi) nin tercemesin

de aksaklık vardı. Bu suret~~· talebe, 
allimler birliğinde verdiği bir _ ki burada onları birer aktor olarak 

konferans görüyorum - ~T~rkçeni!'. aheng~n} zor 11n-----=»-----... buluyorlar. Butün kabıhyetlerını ko· 
nuşulan Jstanbul şivesinin mehengine 

Yarınki Sayımız: \'Ur&mıyorlardı. Du suretle, talebenin 

12 Saylfa 
tecvit kabiliyeti hakkında kat'i bri ka-
rar ,·eremedim. Muhakkak olan bir şey 

Çocuk - Gençlik • Mizah 
varsa talebenin hocaları Ertuğrul 
Muhsfnin tam bir tesiri altında kaldı· 

~-----~------""' ğıdır. Diyebilirim ki, tiyatro meslek 
min etmiştir. Bu gençlik yalnız mekteb erkek talebeleri, seri halinde 

bir Ertuğrul Muhsin tipi yetiştiriyor. 
kuvveyi babiye noktai nazarından Ertuğrul Muhsinin kuvveti kendi 
değildir. kendisi oluşundadır. Onun tesiri al· 

Ayni zamanda zeki parlar, tında kalmamak. talebeleri için güç bir 
muhakemede kesbi kuvvet eder iştir. Yalnız bu tesir, takJit derece

sine varırsa güzel olmaz. Dünyada 
'e husyattan lezzet duymak gi· h~r artist bir başkasından müteessir O· T k R • . . 
bi faal bir dımağda görülen ve lur. Fakat kendinden de bir şey ka· Or • us ~ovıyet doıUuğunun 

tar. Buna misal olarak Darülbedayi. onuncu yıl dönilmüne teaadQfeden 
ıaif artar. Fakat bu hali faaliyet den Talat Beyi gösterebilirim ki, Muh· 16 Mart tarihinde Moıkovada 
çok sürmez. Bir kaç sene ı;onra inin tesirinde olmakla beraber, husu· . . • • 
tekrar tedricen zail o'.ur. si ve orijinal bir şahsiyeti. de vardır. Türk-SoYıyet tıcarct muahedesı 

Vücudün hucrelerı bir tabii Halbuki, (Hile ,-e sevgı) de, keman imzalanmıştı. 
muallimi rolünü oynıyan serbest tale· • • 

bayata maıbardırlar. Bunların beden lbrahim B .• oturuş, kalkışı hare· BugUn bu mUbım muabedenın 
faaliyetlerini arhrmak ve hayat- ket, mimik ''e ~bilhassa .ko~u~uşların imza merasimini tesbit eden ve 

1 . b. . da &)-nen Ertugrul Muhsın ıdı. M k h b' . . 
arım nısbeten ıraz temdıt et- Yokondun kıymeti \•ardır. Kopya. os ova mu a mmız tarafından 

mek kabildir.Ümit edelim ki dahili sının yoktur. Hatta aslında~ güzel alınan bir resmi dercediyoruı. 
guddelerin bir hDIAsasından iba- bile ?ısa. Fakat Yoko~d.un elınl her Rcs· fi . . Hü . R • 

hangı bir ressam yapabılırse hunun ım, se nmız ıeyın a 
ret olması rruhtemel olan fU kıymeti vardır. gıp beyin muahedeyi imzaladıflnı 
yeni &fi buna muvaffak olaun. (Hile \·e serıi) de rolünü benimse- göıtermıktedir. 
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Memleket haberleri 1 
AFYON KARAHlSARINDA 

MAii LLE ARA$1NDA 
TAYlTJ\LAR 

Afyonkarahisar valisi cadde 
ve mahalle aralarında tavuk'arın 
dolaşmasını menetmiş. emrin be
lediye memurları tarafından tat
biki sırasında bir kadın kalp 
sektesinden vefat etmiştir. · 

Kadının tavuklarını kurtarmak 
için belediye memurlarına nıema
niat etmeğe çalışırken mhtehey
yiç olduğu ve ani bir buhranla 
öldüğü anlaşılmışhr 

Bu habcrı veren 'Son Haber,, 
gazetesi hadiseyi kaydederken 
yasağı tenkit etmekte ve ckse
rısı çiftçi olan, yumurta ticareti 
He geçinen E kişehir halkının 
hiç olmazsa dar mahallelerde 
•avuklarm bırakmasına müsaade 
edilmesini istemektedir. -

Adanada nıenenjit azaldı 
Adana 3 - Son zamanlarda 

Adanada sık sık menenjit vak'
aJarma tesadüf ediJiyordu. Alı
nan ııhbi tedbir neticesinde me
nenjitin kısmen önüne geçmek 
kabil olmuştu . -----Muğlada betedıye intihabı 
Muğla, 2 (A.A.) - Belediye intiha· 

batı bitmiş le halk reylerini kamilf'll 
C. H. Fırkru ı namzetlerine 'ermişler
dir. 

ilderden imtihan edilir. Fakat bizde 
mademki ti.).ntro mektehi daha bugün 
yapılmı tır. imtihanlar da ya bizim 
klasik eserlerimizden, >ah ut bizim bu
günkii telif <' erlerimizden )apılmalı 
Jdi. 

Şill rin eserleri yerine, meseli (Va· 
tan - Silistrc) den yahut ta (Kör) 
( Tnş parça ı) mclan birer parça oku· 
na bilirdi. O zaman, Türkçe ym~ıhnış 
bir eseri O) nt) nn talebenin kabilfyetle· 
ı; daha açıl, anlasılır. tersine çevril· 
miş cümlelere ton vermek kin talebe 
yorulmaz.. kulaklarımız da; içerisine 
sinek knçmı gibi rnhatsrz olmnzdı. 

Dünkii imtihandnn şu neticeyi Al· 
drm: Tnl('be iyi çalı mrş, sahnede ta
lebe oldukları b"IJİ olmmıcak kndar 
murnffak olmuştur. Yalnız Frnn ada 
bir (Komedi Fransez mektebi) vnr.ıa, 
bizde de tekrar edelim bir (Ertuğrul 
Muhsin mel\tebi) )etişmektedir. 

Dün '>ali \e belediye reisi Muhittin 
B., Nal.iye H. tiyatro mektebi moal· 
Jlmleri, Manyası 7 .. ade Feridun. Tel fik 
Amir, Avni, İsmail, Müştak, Refik 
Ahmet Beyler imtihanda hazır bulunu 
yorlarclr. imtihandan sonra, ha:ıtrun 
salonda. Darülbedayi ,.c oynadığı pi· 
yeslerin lisan hatalarile ma'J(ıl oldu· 
hebe ynptılnr. Ekseriyet terceme pi
yeslerin Ji!':an hatalarile mağlt\l oldu· 
ğunu öylüyor, piye lerin oynanmadan 
evel tashihi lüzumuna iddia ediyordu. 
Husu i mahiyette olan bu görüşmeden 
anlaşılı) ordu ki Darülbeda)iin ba ı· 
na, edebi heyet, kabul veya ktrant. 
tashih heyeti gibi heyetler getirme}(, 
şjmdiye kadar yapılan tecrübelerin ''er 
diğer neticelere nazaran kabil değildir. 

Hakikat ta şudur ki. san'at hareket 
]eri heyeti rden ziyade ~hrslar tara· 
fından idare edilir ve ilerletilir. Ham· 
]eyi şahıs yapar, 'heyetler onu takip e
.;lerler. 

la. 
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Ay tutuhnası ve silih 

Eve ki gece ay tutuldu 
diye iunirde bir çok Mm
se er s la ı "'lmışfar. Güya 
tutu1an ayı cın icrın ::'erile· 
rin taıuıllütündc 1 ı.htarmak 
İsterken ~cyrısefain memur

larından H"yri B,. · ismin· 
de birini de 'l'lnlamııfar. 

Bu uvallı cahıller iyi bil· 
s :nıcr ki ortada kurtarıla· 

cak olan biris" varsa gok
tekı ay de~ildır. o da kcn· 

· dileri gibi kara cehaletin 
elinde esir olan kiM3elerdir. 
Ve d klrat edilirse iırnırde 
ay tutuldu diye havaya 
si ıih attıran cehalet - kanu· 
nen ccıası nisbetcn hafıf 
olsa bile• bir müddet evel 
Menemende feyblcrc v~ 
dervişlere yeş•l irtica bay
rağını çektiren cehaletten 
çok farklı bir şey değildir. 

Onuncu ilk ınektepte 
hir nıüsan1ere Yerıldi 

1-iava 
I' • 

vazıye ı 1) ii n k ı·, intihap 
Dün bir çok yerlerde izmir muhteliti Anl<arada aün 5 bin 

k ğd • ı " 'd l< işi rev verdi 
. .. ar ~, a ı . ı m a $?° \ r' 0 ~ U Ankara. :1 ( A.A.) - Kastamo~ 

1 _-'n.k~ı .ı. ·• ( \.A.) - B~gu~ memle· . . . .. . I Araf', .Ni"dc. Jlnday, Küre. Tnşko 
ketınm;ın umumi hn"~ "'azıye_tı Jıakkrn· ı lstaııbul taf,ıııı çol, guze rü. Lırklareli, Biga. Çomra, Geb~ 
da (metorologle) muessesc ınden al· l l Re"ahi ·e Hayl"nncıl· Uıdik Mes 
dığımız mnl~!l'nta ~öre lı!-1 ısııhah orta ) I" oyu 11 oyıUH l dh~c.' trİdır, Dfrrik.i. Göreİe, llüse 
~nadoluda .SıHt!'I, J\a)·~en .. l lulıı.,.f .ı . Jzmir~ 3 (Ynkıt) - lstanbul ,.e Jz.lnfıhat. ls~dlip, Meciclöıö, Ayancık, Tr 
'.\ .oıgat H Kasta.monu hın alısind~: ~-ı· nıir muhtelitleri bugfüı m, defa lmrşt.I zoll, Al,çcabat, Sürmene, Aksnra 
kı J\nad~luda haıs H Sarılmmı~. ~ı- lu~hlar. Maç (Al,.ı>ncak) stadyumun· Devrek nizl' knzaları müntehibi sa 
bin~arahı~~rr mıntaknl:mnda \ "C hara- da yapıldı. Binlerce ~craklı, bu mü- intlhab;tı nihayet bulmuş \"e münteh 
de~ır. sahıl.ın.de ltlıe 'e Samsunda kn r hlm mact seyre1mek kın stadı doldur- ler yerlerini c. H. Fırkaı:ıı namzetle 
)'sgmakta ıdı. . . 1 nıuştu. • , . , . ne Yermişlerdi. 

Orta Anadoluda fionya, h1rşehır. 1 Vnli Kazım Pnşa, J•ahrettın ,·e Şül\·I Ankara " (Telefon) _ ~ehl'imiı 
I\arnms..n \'e Is~:ı_rta .. ha,·a~isinde ynğ- ~ü. Naili Pnşalnr seyirciler arasında münteh.ihi 's~ni intihabatın; hn ımba 
mur ) agmaktn ıdı. ( enu~ı A.nadolu· ıdıler. .. . . 'haı:ılanıldı. Rey snndığı belediyede d 
nun her tarafında n:ıuhtclıf mıktarda. Takımlaı şoyl~ ıdı: . . ruvordu. C:urnn olduğu jçin intiha 
faknt Aclann)a dolu ıle karışık çok ku' İstanbul: Avnı, Burhan. Saım, Re· . · · o'· kalah:ılıktı. •AkşamLL knd 
vetli )ağmur düşmüştiiı·. Dolu tahri· şat, Sadi. Hüsnü Mehmet. Muzaffer.Jterıh1n"ki~i rey Yerdi. 
bat J a pm:ımıştır. Zeki, Fikret, Rebii. eş ,.. , 1 1 r 

İzmir: J.fı.tif, Sabri, Hakl<ı, Fevzi. 31 i meh US ÇI <aca ~ 
Mart l.h~n, Lütfi. Hüseyin, lsmail, Yehnp. Ankara, 3 - Yeni intlhabat-

Saıt. K · s· Ç A .. Saha' n evvela Jstnnbul takımı çıJ,. ta, astamonı, ınop, orum, n 
M~mleket zir aatimiz tı. Ye ·halk ta~af!ndan çok alkı~l.an· kara, Mersin vilayetlerinden biret 

l·çı·n ınu·· sa1"t geçm;•tı"r dı. Sonra lzmırhler sahaya gcldıl.cr f l . U fa Trabzon Gümuş"" ane-
,.., ve tam saat 17 de Altınordudan S:ıım a7 a, r • ' 

Ankara, 2 (Yakıt) - Mett:o· Be);n hnkemliğile oyuna haşlandı. tık den, birer noksan Mardin ve 
roloji enstitüsünden verilen ma- akını lstanbul mühacimleri yaptılar. Gaziayıntaptan ikişer noksan 

Henüz dört dakika geçmişti ki Zeki gü· , w I 1 t Btı 
lümata göre mart memleket zi- zel bir pasla topu Mehmedc yolladı ve meb us çıkacagı an aşı mış ır. 
raati noktasından müsait geç- o da bir şandelle lstanbul takımının suretle sekiz meb'us fazla ve 
mittir denilebilir. YaJnız 20 inci !lk goJünü kaydetti. lsta.nbullular bu yedi meb'us eksik çıkacaktır. Bu 

O lk lct d y ılk golden sonra daha bırkaç munta- . 1 nuncu i me ep, Dn e• günil garbi Anadoluda bilhassa zam \'e seri akın yaptılar. Dcnehilir ki hesaba göre yenı mechs 31 
fadaki lm: Jiıesi binasınde mu- Manisa mıntakasında bağları yer bu devrede oyun tamamen lstnnbul ta- meb'ustan murekkep olacaktır. 

kımının hakimiyeti altında de,·nm et- ~ . . · O vaffakıyetli bir müsamere ver
miştir. Müsamercd .. sair numa

ralar meyanında ( Eski mektep) 
\'C ( Eski borç) ismintleki mek-

tep temsilleri de vardı. 

Talebe Yelileri ile talim heyet
lerinin yakından temaslarını ve 

bu ıuretle terbiyede müşterek 
har~ket edilmesjnin temini mak-
aadile verilen müsamereye iıtirak 
eden talebe velileri pek çoktu. 

Müsamereden sonra talebe 
velileri ile mektebin talim heyeti 

lerbi)•cvi hasbıhallerdc bulun· 

muşlar ve maarif vekaletinden 

gelen talimatna~c mucibince 
bir himaye heyeti seçmiılerdır. 

Bu mektebin himaye heyetine 
şehir medisi hasından Sıtkı, 

tayyare cemiyeti 1nubasebecilc
rinden Fehim, Recep, Adnan ve 
Dünü B. ler seç.ih,,i~lerdir. 

yer yüıde yetmişe varan tahri- miştir. 37 inci dakikada ise ortn mu· 1 alıplerın adedt 130 
bata uğratan soğuklar olmuştur. hacim Zeki Jru,·yetli bir şutla İstanbul A ka 3 _ Meb'us n~mzet· 

takımına ikinci golü ka2anclırdı. 0 ra, • 
Ayni gündeki soğuklar diğer yer- İkinci devrede. günese karşı geçen liği için müracaat edenlerm ye' 
lerde yalnız afyon mahsulünü İstanbul takımı düz~ün hir o~:un oyna· künu 1300 ü bulmuştur. Bir haft• 
kısmen mutazarrır etmiştir. Ka· 1 mağn ,.e bmir kale~ıne ~ok guzel akı~· G · H nin müracaatları 

• . . lar yapmağa başladı. Dunun tabii sonra azı z. 
radenız sahılınde fındık mahsu- neticesi olarak, Zeki; Fikretten aldı· tetkike başlıyacakları anlaşılmak-
Jünde ehemmiyetsiz şekilde ıa- ğı hir pası gole tahvil ett!· . . tadır. 

rar görülmüştür. Bütün memlekette B.u g~lden son~a. hm.ırlıler hıraz _____ ..,.. ____ _ 
as.-ıhıleştıler ve mutemadıyen oyuncu • b d 

hububat iyi vaziyettedir. Yağmur- değiştirmeğe başladılar. Vehap. 1st:ln iŞ au \:asın a 
lar karsulara çifç.inin tam istediği bul kalesine hücum ederken, hakem 

d l •şt· ı;ebebi anlaşılmıyan bir penaltı ceza 1 
zaman n ge mı ır. \'erdi ve gnlle neticelendi. 

Yeni şubeleıin müdürlerj 
tayin edildi Bir keç gün evveJindenberi 5 dakika geçmeden Izmirlilcı· güzel 

dlitmüş olan su bun et tekrar bir hücumln ikinci gollerini yaptılar. Ankara, 3 (Telefon).--:- l§ ~a~k t 
k ı . . ııD .. O A Ovun iki tarafın da mütekahil hticum· nın yeni açılnn şubelerının mudur! 

yü se mıştır. Dugun rta mı- lan ile geçti. Hakemin verdiği diğe: ta)in edildi. Ineboluyn Samsun nt 

doluda geceleri sıfmn fevkinde ! penaltıyı Vehap atamadı. Bu suretle vini Salfıhattin, Diyarbekire tl_deU 
yalnız Trakyada nakıs üçtür. Ha- maç ikiye karşı, 3 sayı ile l tanbul ta- müdürü, l\tafatynya Nazilli mUd _.. 

. . . kımının g:ılibiyetile neticelendi. Ahmet, Manisaya merkez muha~ebr-: 
va vaııyetı dığer senelere na· Hakemin lzmiri karıyan idaresi ls- den Selim Behçet. Afyona Mersın 1'-

zaran iyi vaziyet arzediyor. tanbul takımını memnun bırakmadı Mürü Hamza Osman. Eskişehire iJı 
M rt ·ı · bacl d · J>az;ara ikinci merta başka hakem idn· vat müdürlerden Muhtar, Karsa f: 

8 J e n san y arı aıma ~ . . . R KA ·ı s· 
_ .. • w ı·e edecektir. nım muhnseb~cısı. ıu amı , '' I 

çok tahavvul gos~~rır oldugun- ANKARADA LlK .l\lAÇLAltl bmir .~o.1:1t;.oıor . esip. Ayıntaba 14 
dan ilerideki haoısat hakkında Ankara, 3 (Telefon) _ Lik maclnıı· şus .mud~ru Harnıt, Ba1f~aya z~nl "';, 
k ' b' ·· 1 · d d'Jd' Alt d ·· ı ı · emtıa şefı Hnkkr. Anta )laya ı e alt ır şey soy enemez. na evam e 1 '· rnor l! gu:-e nr dürü Halim, Bartına. merkez he~ 

oyundan sonra Imalatıhnrbıyeyı 1 sa· . r· F ·a u k .. r"ye 5 
Mug ... la tütünleri Y1 ile yendi. Muhafız gücü de 4.1 Çan· carı şe ıd ten r~nM, ztunfaoSpabur"ı fi 

k • ıJ'>. tt" sun sene a şe ı us a • • , 
ftyayı mag up e ı. 1 t l'" T:w 1 Ada a•arrıtll 

Muğla, 2 (A.A.) - Geçen ~ne tii- EDlRNEDE saya ı:on ro or '?.e,~~., . ~ , .... ti 
ı\tü~ sil ır İrtihal tünlerin iyi para etmelli yüzünden bu . ., tanbol vezne mud!lru Rfü~~ü, 1'! 

.. _ . sene fazla mikt3rda tütün etmek içın Edırne,! ~ (A.A.~. - Bugun yapılan ye Samsun şeflerınden Nıhat Kı\ 
Operator doktor M. Kemal beyın hazırhklıtr \'nrdr. Kışın fazla olm~ı ~mtaka ~.ıs~~let surat Y.!1rı,.Ia.rı.nd~ Mersine vekaleten En\er Beyler U 

biraderi doktor Nazmi Ati B. in n yağmurlann devamı fidanlarda tah· I ~ a\"UZh kd·Iudbunden AdlhertKEf. bBırı.nk~ı, olundular. 
· r·hat yaptığından fa7.ln mikt~rda tü _ ıırp u u u sporun an enan . ı ın ~~~~~~~~~~~~~ 

refıkası Şaziye H. dün vefat t~n ckilmiyecektir. · ' ' • ci \!' Pa aelinden Sadık D. de üçüncü Beyin Andrinikosu ikinci geldi. . 
etmiştir. Cenazesi bugün ] 1 de Trab:r:onun iktısadi vaziyeti oldular. j Y.erli ,.e arap atları arasmdn1d 

• • • . • A 1' Y ARI~LARI çüncü Jrnşuda Tedik Heyin Sednd1• 
Şııh sıhhat yurdundan kaldırıla- hakkında bır ıçtıma Iımir, ~ (Vakıt) - tık bahar ikinci rinci, Kamil Ef. nin Nasibi iki11C! 
rak Maçka kabristanına defne- Trabzon, 2 (A.A.) - Bankalar. ti· at yarışları bugün yapıldı. 3 yaşınd<ı· Fikret Deyin Maltayı üçüncü geld~ 

caret odası, borM heyetleri ve tüccar· ki yerli \'C uap taylara mahsus ilk ko· Dördüncü yarış hnlis kan lrıır 
dilecektir. ]ardan mürekkep biı· grup valinin ri· UJ u Celep Rr:ın Efendinin (Zeybek) i atlarına mahsustu. 4 Kısrak girdJ 

Kederdide ailesine taziyet be- yasetinde bir içtima Yllpıp 'l'rıtbzonun ka:ınndr. lkinci llt'ndikap koşusuna ı M. Yantesin Jon Türkü birinci ge} f 
ticari ve iktısadi ,·az:iyeti üzerinde İngiliz atı girdi ve lz:mir meb'usu Ce·ı Son Uendikap koşusunu ise }it 

yan ederiz. müda,·elei efkfırdn bulunmuşlardır lal Beyin Veragaskonu birinci, Akif Efendinin Dervi~i kazandı. 

nıp takılmasın diye insanları nal- Gülüştüler .. Ellerinden ge]ehil-ıhrrlarda bir ba~ına geviş getirit' 
larlardı. diği kadar kö~kün birkaç odasını du.. I 

Ay§e - Gördün mü bir yol la- tanzime uğraşıyorlar güs:leri yetme Bu kurrada haY'\·anla onul' I 
fın ucu nereye vardı. Ke§kem şim· di~i hususlarda böyle biribirle alay kasına takılan çekçek arab·at~ı 
diki kadınların tabanlarına da de- edıy~~lardı . .' . ~ıa .k?nuya komşuya kar~ı fıl .ıl 
mir nalça vursalar da kocalar siv·ı . K~~ke hır bekçı buldular .. Hu~· ılesı.nın pek le ~ef~h halıne d ıl 
ri ökçe masrafından kurtulsa.. şıt Aga. Mt:rt balı:ışlı, orta yaşlı hır elmıyordu. Lakin 1slasyonu11 iJ l"r 

Yazan : Hüseyin Rahmi Filcsof _ O zaman da yeni hir adam. Yanlarında kalmasını teklif lığı hnscbile böyle bir arabaY• 

. ıan'at peyda olurdu. Kadm nal- tltiler. Az bir aylıkla bu vazifeyi iyyen lüzum vardı. ıl 
- Benim lafımı mı edıyorsu- ları nasıl sekerek yürüyorlar şatı· b ti .. kabul etti. Filesof mu~amba örtülü, Filcsofun deli namile ııı-" ı. an ıgı.. tf v 

nuz? yom. A . k d K f'l d çala kullanılmış bir köy arabası lanmış gibi olma11 komtula fi 
F 1 f 1 k 

y§enın ar asın an aran ı a L.: • 1e 
i eso gü ere : File.of - Sen de İstanbul ha· d .... d" aldı. Ona bir de küheylan csKı&ı, Büyül( hanım havuz başı fll~ 

- Evet senin lafını ediyoruz.. nımlan gibi zarif olmak için o iki ·
1 

gorun u: . .. 
1 

. . az yemeğe yorgunluıJa dayanır bir sını yaparken aı-abın tabii tuh0 

C . B A • b" L" • .. - Ayo henı de soy emez mısı- d d H . v h b h 1 ·ı d vı . d ( aıze - en yşeyı ır DJçıme sivri kazısın üzerinde burculma- . , at uy ur u. urşıt aga em a çı- arı e e eg emyor u: "" 
ıokarım.. d .. u··me~e alı•mal nız • vanlık, hem arabcıhk hasılı köş- Kümese otuz kadar tn'Vlllc ~· 

an yur " ~ ısın.. 1 lal D d ·· l J cJ&.1· 
Damat - Nasıl? A K .. ı,__ Ali h c - a mı ne guze 0 ur .• kün bütün diğer nyalt işlerini yapa dular. Altısı kuluçka yatıyor ,"ti ne - aç apm ~ a .. 1 l o b .. r .ı -i 
Caize - 88.§ma güzel bir ser- b" • b J .:ı·· •• ne guze 0 ur. nu en sus ıyece· caktı. Filesof araba hayvanına vin içinde yumurta bollanu•· i)'t~ 

ızım ta an arımızı auz yaratmıt. v• • d' B . . elı* 
•ant bonesi .. önüne süslü bir pros • • • .. . kL I b 

1 
ıım.. (Rossınant) adını ver ı. u ısım di süt veren bir hayvan ·r fe 

,.. .. . . Tanrımız sıwıhgı ma DU u aydı C · N J? D k" h b" k · B · · d l bı .:.( tela ayaklanna uzun okçelı ıskar• aıze - ası • on ı§otun nıe§ ur me atına att unun ıçm e e den ucuzca 1u 

pinler... keçiler, öküzler ıibi ayaklarımızın İclal - Haniya yağh boya tab· tir. Avrupada lağar hayvanlara a· düşürmek üzere filesof etraf• 
• altlarma yu··ıc.ek tırnak kordu... ı l d ·· ·· t · t ta ·ı } 1 '- lak ı d ,.6' Uğur Ane saf bır kabalıkla sı- . • • o a~ e gumut epsı u n zencı er em o muştur. IKU o uyor u. • f'""' 

ntarak: Fıleıof - Atlar, e§ekler gıbı.. yok mu? onlar gibi... Ev halkı nasıl biribirini sesle Sabahleyin erkekleri ıst~~'~ 
-. Of aman ben uzun ökçenin ~~'~. - ~ğam aen benden da· ~a~ı - Amman beni çok aüı.le ~r!yacak bir halde k~c~ berhanen\~ indirmek için Rossinant :~ııs ~ 

ijzerınde burkullll.1 düıerim. O kü· ha 1y1 aoyledın... ıneyınız. Sonra bana hakka.m ba~ı ıçmde kaybolmu~ gıbıyseler Rossı ko§uluyordu. Bu o kadtır h "'°fı 
çük kazığın üstunde İstanbul karı· fileıof - Sonra tırnaklar atı· aşık olur.. nant ta bir uçtan bir uca aeni~ a· l:ı§lı kır donda munis bir hd~!) 
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lngiliz şiiri 

Şairin memleke
timiz hakk da 

ihtisa~lar 
lngiliz şairi Mister Ma7filtin 

Ankara Türkocawın:fo Ingiliz 
iiri hakkında konf er us ver

diğini yazmı§hk. Şair konferansı 
ayakta söylemiştir. eu esnada 
ipekten eciebiyat c'o.k toru cüb
besini giyen ~air söz:'crine • 

"lngilız §İiri biı san'ot ol.nal 
14 üncü asırda Cl.uınccr ile baş 
lamıştır,, diye baılamış ve lngi· 
li.ı edebiyatının üç dikkate şa
yan siması olan Cbancer, Shaks· 
peare ve Miltonun edebi ve 
hurnsi hayatları hakkında kısa
ca malümat vermiştir. Konf c
rans şu cümlelerle ikmal edil
miştir: 

ı. Memlelietinize geldiğimden 
dolayı derin bir memnuniyet 
içindeyim Burada yaratıcı bir 
kuvvet karşısında olduğumu his-
ediyorum. Türkiyede herkesin 

yeni bir millet vücude gelirme
ğe salıştığmı gördüm. 

Garip bir manzara J 

Ruh atiye alamıyan 
esnaf dün kapalı 

kaldılar 
Cuma günleri çalışmalarına 

müsaade edilen esnafın ruhsati
ye almaları lazım geldiği malum
dur . Bu şarta riayet etmiyen 
bazı esnafın mevcut olduğu gö
rüldüğünden diin umumi bir tef
tiş yapılmıştır. 

Dığer taraftan henüz müsaade 
almaya vakit bulamıyan bazı 
dükkancılar da dün açamamışlar 
ve kapalı kalmışlardır. 

Resmimiz bunlardan kapısına 
bir kağıt yapıştırarak müşterile
rine kapalı olduğunu ilan eden 
Sirkecide bir otel kahvesini gös
teri vor. 

us darnpmgi 

Biz de, lngilterede yeni bir 
lngiltere yaratmağa gayret edi
yoruz. Devrimizde felaket sene
leri gördük. Bu seneler, hepi
rnidn ruhu üzerinde büyük te
ıirler yapmıştır. Binaenaleyh her 
Yerde yenilil<!er doğmaktadır. 

Ümit ediyorum ki, buradakilerin 
Yaşayıp vücude getirmeğe çalış
tı ları yeni Türk.yenin mes'ut 
insanları yeni lngiltneyi göre
bilecel«lerdir. roçkı yolda, be

açtı ar! yana ta b tun yor Berberler 
----- Ru dampinginin t caı elimize 

Cı ııa la ti la lı: ~ r ar ı g a 1 İ ha tes r cd•p e m(diğ i ;noktasından 
'-hü~bütün SUYH du .. U \'OJ" aliıkacler 1 ar ara~ınd:Jki münal·rnşa 

Dün cuma olrrnsınn rağmen 
Ş hrimizdeki berberlerden bu se
fer çoğu dükknnlarım açmışlar
dır. Bunlnr arasında idare he-
Yetinin yed k azalarından bir 
kısmının da bu'unması, dört haf
t evel verilen url'umi cuma ta
tili karannm ıırtık büsbütün su
Ya düştüğünü gös~erm;ştir. 

Dün açan ciükkan ıahipler;nin 
söylediğine göre aradaki anla
hınamaı.lığa sebep evvela baıı 
ara mahaJ!elerdeki esnafın ka
l'ara iştirak etmemesı sonra ruh
satiye resminin aı olduğunu du
Yan bir kısmının da karardan 
tayrnasıdır. 
Diğer taraftan umumiyetle 

berberler haftada hiç olmaua 
l'arırn gün fotirabat etmek nok
~asında ittifak etmekte fakat 

Unun katiyetle temini için ka· 
11Uni bir mecburiyet olmasını is
teınektcdırler. Bu maksatla ce· 
ltıiyetin B. M. Medis:ne müra
taat ederek bu hususta bir ka
b~n yapılmnsını rıca edeceği 
toylenmel<tedir. 

Puhu a rniıcadele 
~ J\t TALl:MA l'NANJN TATBiK 

. EDiLMESi BlLDlRlNDl 
ltı •stihbaratımıza göre son za
t ~nlarda lstanbulda zührevi has
ı: •kların eskisine nispetle fazla
Qştı-
b gı naıarı dikkate alınarak 
}' 

811 
tedbirler alınmıştır. Bu me· 

ı,arıda Sıhhiye vekaleti bir emir-

işj ~nıraıı zühreviye mücadele 
bi~ ' . eski talimatnamenin tat-

B edılmesini bildirilmiştir. 
ler ~ ~ur tte fuh~a slilük eden
bi 

1 
aırni surette muayeneye ta-

utu• k ~al ıaca lar ve bunlardan ya-
\'j,, ananlar derhal emrazı :ühre-

,,c • 
ted . nııamnamesi rrucibince 

ııbvı altına alınacaklardır. 
1 h" 

'lfllt d ıy müdüriye1i keyfiyeti 
a arlara bildirilmiştir. 

dcv:ım etmektedir. Dığer taraf
tan iktısat vekaleti ticaret oda
sından mcmleketimİ7e vaki Rus 
ithalatı hakkında bazı mühim 
sualler sormuştur. Oda Lu tetki
katı asgari bir müddet zarfında 
bitirerelc cevabını gönderecektir. 

Büyükadada oturan eski So
viyet harbiye lmmiseri Troçki 
yoldaş kaydedildiğine göre "Man
chcster Guardian,, isr.ıinde ingiliı 
gazctes' nin bir mümt-ssiline bir 
mülakat vermiş ve kaydedildi
ğine göre damping hakkında 
şunları söylemiştir: 

- Soviyet cümhuriyetine dair 

birçok rivayetler deveran ediyor. 

Bir rivayet, Sovyet sisteminin 

yıkılmak ijzere olduğuna dairdir. 

Diğeı'İnde Rusların dampingin

den şikayet olunuyor. 

Bunların ikisi de doğru değil

dir. Evveli damping iddiası doğru 

değildir. Çünkü Rusyanın ihracata 

cihan ihracatının ancak yilzde 

·bir buçuk kısmını teşkil ediyor. 

Rusyada sanayileştirmek işi 

senede yüzde 20 ilii 30 nisbetin

de artıyor ki tarihte bunun bir 

misli yoktur. Şurası da unutul

mamalıdır ki Sovyetler gayet geri 

kalmış bir memleketin idaresini 

deruhte etmişlerdir. 

Beş senelik planın tatbik ve 

icrasından sonra da Rusya müte

rakki memleketlerden geride 

bulunacaktır. Be~ senelik planın 

icrasını tesri ederek dört senede 

ikmalini muvafık bulmıyorum. 

Fakat diğer taraftan be~ se

nelik plan bir çok cihetten, te

fe.rrüzı l itibarile islaha muhtaç 

olmakla berab~r ehemmiyetine 

itikal ve ıtimcdım sarsılma~ 

Bu işe siz de şaşın ! 

l\fAKYAVEL OÇONCÜ 
SULTAN MUSTAFA ZA· 
:MANINDA TERCE~IE 

EDlLMIŞ! 
Bir hesap kitabı deseniz, 

yok, bir fizik kitabı a
rasanız bulamazsınız, orta 
mek1ep talebesine, lise talebe
sine, Darülfünun talebesine 
ders kitabı haricinde okuta
cak bir kitap listesi yapmak 
isteseniz listeniz bir kaç isim· 
den sonra duraklar .. 

Hül!sa kitap işinde, mede· 
nt bilgilere ait elimizdeki ter
ceme eserler pez az. Tnnzi· 
mattan beri pek çok şey ka· 
zanmadık, fakat bu böyle iken 
Avrupa irfanının eseri ad· 
dediJir, fizik, riyaziye, ŞU· 
bu, memleketten aihraç edi· 
lirken Osmanlı Jmparatorlu
ğu bilir misiniz ne yapmış, ne 
tuhaf bir '(!Ser terceme ettir
miş! 

Makyavelin (Le Prince) nd 
1r eserini türkçeye çevirt
miş! 

Bu terceme üçüncü Sultan 
Mustafa zamanında yapıldı
ğına göre işlerine geleni 
alışta açık göz, alacağa şahin 
vereceğe karga olan Osmanh 
kafasının iııstibdat satırlarını 
toplamaktaki meharetinc siz 
de şaşın .. 

Biz de şaşahm ! 

Ticaret aleminde.: 

Peşte sergisi 

Hazır ık ço 
i!er·led· 

Pe~te de açılııcak beynemilel 
sergi için nasıl hazırlar.dığımm 
evvelce )a1mışhk. Bu hazır'ık 
son günlerde çok ilerilemiştir. 
Sergideki paviyonumuzda inkıla
bımıza ait dikkate değer resim
ler ve eşya da lcşhir edilecel<tir. 
Bmada yeni Türkiye ile eski 
Türkiye arasında mukayese a
pan bir fotograf n·eşberi bulu
nacaktır. Bu fotogrdlarclan biri 
de padışahla-rın cuma scliimlığını 
göterrnektedir. Bunun karşısın
daki fotografta da G, zi Hı. nin 
çiftlikte tral tör iş'ettiğini göste 
ren resimler bulunacaktır. 

Diğer bir fotoğraf osmanh 
sadrazamlllrından birıni sedirde 
bağdaş l.uımuş bir vazızette 
gösteriyor. eu vezirin lrnrşısında· 
ki resimde ismet Pş. Hz. nin 
atıyla bir rrania atladığı görüle
cektir. 

Diğer resimlerden birinde 
Göl<su deres'nde )aşmakla ka
dınların sandal safası vardır. 

Bunun karşısında kayık yarış
larında genç kızlarımmn kürek 
çekmesini gösteren resimler bu
lunacaktır. 

Sergide seyyah celbini temin 
için memleketimizin güzel &ı öşe· 
lerini ~österen fotograflar da 
bulunacaktır. Bundan başka fü:um, 
incir, fındık gibi mahsulatın tar
ladan vapurun anbarına kadar 
geçirdıği safhaları gösteren re
simler olacaktır. 

Paviyonun diğer bir köşesinde 
de ikhsadi haritalar, istatistikler, 

· grafikler bulunacaktır. 
Ufak paketler İçinde sergiye 

gelenlere iizüm, incir, fı.ndık, 

Gaziantep fıstığı, cigara veri· 
lecektir. 

Tif tiklerlmizin hin1ayesi 
için alınacak tedbirler 
Tiftiklerimizi himaye ve tiftik 

keçiJerinin neslini ıslah için te· 
şekkül eden tiftik cemiyetinin 
umumi heyet halinde loplanması 
ayın on altıncı perşembe günü 
yapılncakhr. 

içtimada idare heyeti ve he· 
sap müfettişleri raporu okuna
cak, clnhili nizamname lı-n:rım 

dilecek ve bir re· 'e umuml 
idare heyeti 5eçiJecıhtır. 

Seyyahlar 

Dün şehrimize 280 
Alman polisi geldi 

Dün saat on beşte Romanya 
vapurile 280 kişilik bir Alman 
polis grupu ~ehrimir.e gelmiştir. 
Seyyahlar Galata rıhtımında po
lis müdürü ve zabıta erkanı ta
rafından karşı!anmışlar, Beyoğ
lunda kendilerine tahsis edilen 
otellere grup grup yerleştiril
mişlerdir. 

Bunlar arasında aile1erile be-
raber Berlinin bazı zabıta erkanı 
ile büyük emniyeti umumiye me
murları da vardır. 

Müsafirlerimiz kendilerine mih
mandarlık etmek için tayin edi
Jen Almanca bilen polislerimizle 
beraber dün şehrin görülebile
cek yerlerini gezmişlerdir. Polis 
seyahlar istanbulda dört b~ş 
gün kalacak sonra iskenderiye
ye gideceklerdir. 

1 ıcııret ounsında 

Bulgaristan bize tütün 
gönderivor ! 

Neşrolunan son Bulgar istatis· 
tiklerine göre 1930 senesinde 
Eulgaristandan iki milyar beş 
yiiz altmış dört leva kıymetinde 
.22,5 ..milyon kilo tütün ihraç 
edılmiştir. 

Bulgaristan Balkan memleket
leri arasında en fazla miktarda 
\ütün ihraç eden bir men:ıleke~ 
olduğu ve üç senedenberı aynı 
miktarda ihracat yaptığı için 
keyfiyet bütün tütüncülerin na
zari dikkatini celbetmiştir. 

istatistikten anlaşıldığına göre 
şayanı hayret olarak ayni sene 
içerisinde; memleketimize de yüz 
dokuz bin kilo Bulgar tütünü 
ihraç edilmiştir. Yunanistan ise 
tek bir kilo bile almamıştır. 

Vilayette 

intihap hazırlıklan 
devam ediyor 

8 Nisanda yapılacak ofon mün
tehibisant intihabatına ait hazır
lıkları tamamlamak için dün de 
fırka ıre belediyede faaliyet de
vam etmiştir. 

C. H. fırknsı müntehibisani 
namzetlerinin isimlerim pazar 
gününden itibaren neşredecektir. 
Yalovada müntchibi sanl fotiha
bı devnm etmektedir. 
Müstakil mı:halif bir namzet 

Voyvo gazetesi imtiyaz sahibi 
konsolitçi Asaf Bey, vilayete bir 
istida ıle müracnal ederek müs
takil muhalif olaral< (! meb'usluğa 
namzetliğini ltoyduğunu bildır
mişf r. istidası, teftiş heyetine 
ha vale edilm ·~tir. 

Hn zin hi olünıün yal 
dönümü 

Bundan liç sene evvel vazife 
başında hastalığa tutularak h~ıin 
bır şekılde \•t'f at eden aSK<!rİ 
baytar mektebi nıua lınılcrinden 
binbaşı Ahmet B. le ylızbaşı Hi
dayet B. Ierin ölümlerinin evvelki 
gün ) ıl dönümü idi. Bu münn
sebetJe ua ~tar mel. t l"bi talim 
l eyeti ve talebfsi merbum mu· 
.dı nı erinın Karacn:ııhmellel i "1"'· 

ıar arına gidcı ek bir çc enk koy 
m ıışlardır. 
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' efek (Ü • e ra 
Hilmi Ziy H. tarafında 
mualhmler birliğinde 

verilen konferans 
Dünkü sayımızda Galatasaray 

ve İstanbul lisesi feJsefe hocası 
Hilmi Ziya B. tarafından mual
limler birliğinde bir konferans 
verildiğini yazmıştık. Büyük bir 
alakn ile takip edilen ve 11Te
fekkür ve irn..Je,, mevzuunu ta· 
şıyan bu konff'ransın hülasasım 

kariferimize t aktim ediyoruz.: 
Kılasik felsefede " tefekkür,, 

ve "irade,. hemen dairr.a birbi
rinden nyrı iki kuvvet ve iki 
mefhum olarak görünür. Eski 
Yunan felsefesi insanı, tabiat 
karşısında münfail bir seyirci ve 
bir tamaşakar olarak telakki et
melde idi. DekarUan itibaren 
zehnin yanında iradeye de yer 
verilmişsede onun rolü daima 
tali ve diğerinden ayrı kalmıştır. 

O derecede ki tefekkür ve 
irade tarifi, nazari ve ameli'nin 
ayrılmasına müncer olmuştur. Bu 
ayrılığın ruhi ve içtimai bütün 
hayat şekilleri üzerinde tesiri 
mahsustur: Bazan, Dekarttan 
beri gelen«Descartes rationalis· 
me)) Fransız Rasyonalizminde gô· 
rüldüğü gibi tefekkür ve irade 
birbirinden ayrı iki alem, adeta 
bir duvarla bölünmüş iki hücre 
haline gelmiştir. Hayatta fikir 
ve fiili insani, kitapta nazariye 
ve ameliye, mektepte dersane 
ve spor sahası yekdiğeri üzerine 
asla tesir yapmayan iki müsta• 
kil mevcudiyet olmuştur. 

Hazan eski Yunan felsefesinde 
ve onun devam eden şekillerinde 
görüldüğü gibi temaşai "contem· 
platif 11 tefekkür bUtün ameli ha· 
yatın nazımı, nazariye ameliye· 
nin esası halini almıştır. Med· 
resede ve medresevi zihniyette 
kitabın ve "nas ,, ın ( dogme) 
bu mutlak hakimiyeti gayri dini 
şekillerde zaman zaman devam 
etmiştir. Nihayet hazan da, ira
denin tefekkür üzerine faikiye
tini, nazariyenin ameliyeden doğ· 
duğunu iddia eden faaliyet fel· 
sefesi, prağmatizm şeldini almış, 
ilim, şe'ni ve sabit hakikatler 
bilgisi olmaktan çıkarak faidei 
ameliyeye tabi ahti ve itibari 
prensipler yekünuna istihale ef· 
miştir. 

Hayat ve kitap, nazariye ve 
ameliye arasında bütün saraha
tile görülen bu ayrılık buhranı 

Dekartta "düşunüyorum, o halde 
varım 11 davasile başhyan idea

lizmin eseridir. 
Dekart, madde ilmini tesis için 
evvela ondan müstakil bir cevher 
suretinde şuuru vazederek tekrar 
oradan mnddeye intikal ettise de 
şuurun bu cevheri substantiel 
telaktdsidaimn harici ve batıni iki 
Alem lrnbul etmeğe, veya daha 
ileriye giderek harici alemi ta
mamen inknra ve mevhumeler 
içinde yüzmeğe müncer olmuştu. 
Fakat, muasıri felsefede Pheno
menologie mektebi ismi verilen 
bir yen ı felsefe ve ruhiyat cere
yanı, eski cevheri ve enfüsi şuur 
telakkisi yerine b:r vakiat silsi· 
lesi ( Processus ) olmak itibarile 
"Kastiı fiıller., ( actes intcntion
nels) i ikame etmiştir. B\! cere
ynn f e!sefede olduğu kadar hu

kuk, fütısat, ah ak, içtimaiyat, 
mantık ve riyaz yat sahalarında 
da lcs·rini gösterd". Eu tel ·ki 
gösterdı ki enfüsi ve afaki iki 
ayrı fllem yoktur. Fakat bem ta
s vvur hem fiiJ olan, bütün ha· 
yata ~trbut Ö} J .. b·r takım lta-

Ll Cı tlen ~a) ıla ı ÇC:\l;rllÜZJ 
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GÜNÜN= -
_:--~~ İŞARETLERİ 

Muhalefet methediyor 
HllkOmeti bir medh, bir medh ... Şa

tinlfm, ne oldu, ne oluyoruz? Muhalif 
pute burun Mğdan kalktı, t'Ola mı 
dlndU? Birkaç satır okuduktan sonra 
bu metlHn, bu ıltayişin sebebini an
hyoraunuz: 

Mı~ır kralının annesi Sultan Hanım 
Yalonyı beğtnmiş! 

Muharrir diyor ki: "Yafo,•a güzeldir
çünkü Sultanlara bile şirin görünüyor. 
Ba bir muvaffakıytttir.,. 

Daha birkaç ay evel Yalova onlar 
için denize altın serpilen bir acaip yer
ıfi. Orndaki binalar kazıla, kazıla bir 
türlü suyu hulunamıyan kuyuların 
te~ine dönmüş hirhirini kovahyan he
\Ul:\lıuı idi. 
· . ağdan grlf'n hir takdir. bir ~ultan 
hanımın btieni i dekorları .:iizelleş
tirdi. ::\fanzara)ı se\'İmleştirdi. Yalova
nın Jıava~ı deı:i~ti. ~r~melerine Hızır 
abihayat akıttı. 

... * * 
1 .. Sai ın befenmesi için mesela bir 
,un müstemlekeler imparatoru bir 
cümhuriyetin hilt: 

- Eh.. Bu borçları siz nremezsi
niz, deme~i ki'ıfi gelecek o zaman sağ
aan gene bir alkı~. bravo ismet Paşa! 
Sen ne doğru söylemişsin diyecek? .. . , .. 

Hindistan imparatoru sanayileşen 
Ttlrltiyeden: 
ı - Ne lll, Türkiye artık bizim fab
ı:fftal~nnuu haraç vermiyor. Makine· 
ı~tf .. 

1 Tiirklyeyi ilk defa ı;anayileştirmek 
itttiyen ll. Fırkasıdır. Diye bahsetse 
..,halefet derhal el çırpıp: 

- Yaşıısın Halk fırkası diye bağıra
cak, ve elleri alkıştan nasır tutacak: 

" 1 ,. ,, 

. Emper) aliet hükumetler kalkıp: 
. . - Tür~ire bizim memleketimiz ol 
ınak i temıyor. 
, Yekpare bir vatanı var. Bu vatanın 
hudutları Anadolunun ortasına celik 
rayla peuinlenmiştir. Raylar yafnız 
~rafı delriJ, fikirleri de killtür mer
kezine percinledi. 

Killtürlü ve idealJi millet müstem
leke olmaz. 

Bunu yapan Ga:r.i ,.e ismet Pş. dır. 
Derse o zaman muhalefet göz yaşı d(i
kftp: 
• - Ben ettim, 11en etme diyecek ama .. 
. Ah fU Sultanlar, bir bizim işleri

ıqlif Wten~erer .. 

, 
1·•1111111ı•ı •• ~, T 1 'I' 

8&YATI 
· rcletoıı 

Telefon, haşin, amansız çala
yor. Evinizde rahat, rahat 
oturuyorsunuz. Fakat artık, te
lefon teJinin öte ucunda birisi 

Bu 
nedir? 

etrafında 

.. .. -- ----
G UNUN ----~ 

SİYASETİ 



( KADIN VE GÖNÖL BAHiSLERi 1 1 MODA 1 KADINLIK MESELELERi 1 

Aşk ne zaman tehlikeli 
bir hal alır ? 

Şık pijemalar 
-.......... - ·- On dört yaşında bir kızın 

aşk anketi 
Aşkta sadakat bir mucizedir ; aşka 

sedakat ise asıldır 
Kızlarımızın duygularına yanlış 

istikametler verilmemelidir 
Kırkını aşan bir kadın yeni ~aceralara pek 
o kadar müte1ıassir değildir; fakat erkek ... 

Genç kızlarımızı talim ve terbiye ile mükellef 
olanlara büük vazifeler düşüyor 

Yazan : Uraiila Blum Yazan ı Sacide Mukaddes 
Bundan dört beş sene evvel on yedi, 11) Aıkı bir ihtiyaç olarak kabul c-on Bir insanın hayatındaki en tehlike· 
sekiz yaşlarında bir kızın elinde bir der misiniz? Ji günü ihtimal ki ufukta a~k alevinin / - · 

detter görmüştüm. Ilo defter arkadaş- 12) Hicran ve ıstırap nedir? parladığı an teşkil eder .. Aşk ekseriya 
lara, tanıdıklara hatıra yazdınlan bir 13) Hayatı kiTmeye vakfetmek kabil bir yaldızdır. Yalancı parlaklığı önün 
defterdi. Fakat oraya herkes istediğini midir? de gözler görmez olur .. Ve etrafındaki 
Yazaınıyacaktır. Zira muayyen suatl~r . . . mü~üliit nazardan silinir .. 
~rdı D fte . 

1 
b 

11 
a Bu suallere verılmış hır takım ce- Genç bir encek ,·eya bir kız hayat aı 

. e rı a an u sua ere cev P . k d · · "terınekfe mükeJJef tutuluyordu. va.pJar vardr, o.nı_arı ge.ç. ıy .. orum. Yal· a a~ını ıntihap esnasında ebeveynı· 
d ft h b 1 k k k nin vaki müdahalelerini şiddetle red. 

nu 11 • b" .. l"' 'le ~ nız e er sa ı ı o an ·uçu · ızın ya d d 
o sua er, garıp ır us up ı ~~- . v • y e er. Hatta bu nasihatler, büyük bir 

llhnıştı ve bir takım gönül mes'eleleri kendı yazdıgı,. yahut - kı daha ~~~ru- tecrübenin mahsulü tedbir ve muhakeo 
ftl nte\'zua bahis ediyordu. O zaman o sa budur - bır yerden k.op~·a ettıgı b!r menin neticesi olsa bile derhal protes-
~n~ kızın defterine dört, beş satır yaz kaç satır var. Onları da ıstınsah etm~k to eder... Hadisat bize gösteriyor kl 
a.ıştıın; fakat suallerine ce,·ap verme:- enteresan olacak: gen!;ler artık rehberlere ihtiyac hisse( 

m~y~rlar. Bilhassa ~ılgınca bir aşlmt 
"'İ§tiın. Bunlara cevap vermekte bir Kadın bir ateı, cr~k onu tutmaya esırı olan genç bir fışık hiç na~ihat din 
ltsana ve bir fayda bulamamıştım. uğrtıfan bir el. lemez.. Hatta bu tavsiyelerin ~ok ma-

Geçenlerde lstanbuldaki Jnz mektep Kadın seı•imli bir çiç.ek, erkt!k zc· kul ve muhakkak olduğuna kanaat ge-
lerf d h · ı· b. ..:: k tirse bile .. ona gelip ge,.ici bir macera 

h en birisine del•am eden ve henüz ır ı ır uuce ·• .. 1•-- Kad h · uhl b' alı karşısında olduğunu söylersiniz. Ili"-
~nin ilk sınıfında bulunan bir kız t.o ın tı.88aa ve mce r u ır m b" h ı · :c 

1 ır ayır ı netıceye nail olamazsınıT.. 
~funa ait bir defter elime geçti. Bu lü1>, erkek :ulüm etmek için yaratı1· Hatta onun arkadB§lrğını, samimiveti-
tfterde de bundan beş sene evvel ev· mış bir zalım. . Bu resimde gördüfOnUz Metro Gold· ni bi~~.k!lybedersiniz. Fakat o aşkını ,.e 

lelki genç kızın defterinde gördüiüm hicran, birbirini ıeı:en iki kalbin fer- vın 1\fayer filın kumpanyasında sevdıg~nı asi~ terketmez .. O art!~ sön -. ·-

----·~· 

'1ıa]]eri ayni eski Uslilp ile yazılmış ııadıdır. Hakikt bir aşkla ıcvcn bir çalışan Fransız aktrisi (Lya fjis) dir. m_ek ~ılm~z. bı~ aşk _ve heyecan ıçınd~-
tôrıniy . i., kalp için hayatını bir kişiye vakfetmek Arkasında en son modaya göre ya· d!r .. Sel·dı~ı kımsenın uygunsuz hali~ ·ı nıacerapere~ttir. Heyecan ister, a:.kta 

l' 
eyım ~ • V h • 

1 
- . t b"· 1• b'l d -ud· pılmış bir pijama ,.ardır ki bu pijama· rıne tesaduf etse, fena yollara saptıgı daima su ar. 

ayret ettım. e u mcs e e uzerın· a u ,.a ı eg ır. ı~ ·ı d • . ·· b·ı- b 0 l k d' · · k · · d .. . • • . nın P cıJ ar a gıyıtme"i de muvafık go- nı 1 :se 1 e en ısı ve aş 1 ısın namu~ Uu \'aşlarda bircok erkeklere teS3· 
e duşundum: bn suallerın kımler tara Aşk bır ma$aldır, sevmek bir yalan. rülmektedir. · Iu olacağını, eski harekatına nihayet düf edflir He b ·ı . b l 

fııad d ğ t ld ğ b 1 1 S · t '· l ı· · -· · ·· ·ı d il tt b ı ·· · m un aı u macera arA. tr an a ı ı ı ın~ u mıya p ış- eııgı aşan t\a p ı ı111an bedbahttır. ----................................... _. ............. "!recegı.nı umı e er... .a a una >U· bilerek istiyerek atılmışlardır. Halbu-
rtı. Bunlara toy çocuklar. vaktindc>n Daha manasını anlamak ('ağına gel de de alması uzu ve- uzak olmıyacaktır. tun ruhıle kanaat et'!1ıştır. w ki genelerin a'kı ekseriya gözü kapalı 

rveı inkişaf etmek istemiş delikanlı- memiıı. kü .. ük bir ~ıiın deft;rinde ypr Yalnız ~u var ki kadın hassastır "~ Ahşkın bekyhbudle db'ılr şeb~ oldud~u hBe· başlar: Orta );a~hlar ma,ç~r<ıtll'.Q,fl ~ 
-ct ta f d ril • b' , ·-1. ';L :ı. onu h · t• '°k k b' · men emen a u e ı en ır şey ır.. u ki k" l'kl .. k t ki "' 'hı.- ra ın an ve mış ır wu\Tm ce- tutan şu suallerle yine onlardan cıka- n assası)·e ı onun yu se ır mezı . . v . d . .1_ ma · a e~ ·ı genç ı - erını azanaca - arı 
-._.la -• • ' ~ "·eti · ld ~ ı ld · • t · na ragmeJ,l,.j)Jl an \azgesı~_..ez.... 1 .. , •• ·t d ı D h l rr· t - .. :;. r varoı.. rılan şu garip cevaplar. tecrübe edil- J 0 ugu ıa e onu ıyı enmıye et- Aşkta sadakat ancak btr mucize· nı umı e er er. er a or > apm,..a 

Sevgi ,.e gönül i~lerinden anlamak'! memiş, manası öğrenilmemic: iddia· memek hir feI:iketi mucip olabilir. lşte dir. · başla.~Jar. . .. • . 
~ın h U ı ı,· k .. . ~ bu ·· ı · ·· ·ı d·kt . ı . h • A k dak · ld 'I' .··b Hoyle bır adam serguzeşt alennne t1ıı.t..._ a en z varmamış o an ır ız to lar uzerınde tevakkuf etmek zarureti !'Ol erı so) e ı en sonıa >a settı· ş a sa at ıse ası ır.. ecı u t'· t ld ~ t .. b h' b. 1 •ınırtun defterindeki bu anketi size ay vardır · ğim defterde gö;ülen suallere n onla ler kar etmez .. Istırap ona hiçbir -..-y a 1 ıgı. zaman ecru e o~a .1 ~ .•r ~Y 
"'1t il ki d · k" h kk ' ra v ·ı . , 1 . ~. öğretmez .. O çok tehlikeli bir heyecan da temın etmez. Ruhu ''azıyetı ıtıbarıle 
dt h .a e eyım ı s.onrn onun a ın- Şurası muhakliak ki erkek ve kadın, erı en toyca ce,ap ~ıa gelecegım. dır. Hatta denilebilir ki bir hastalık· sarsılmaz bir mizaca malik olmadıkça, 

1 
tikılm vermeğe ımkan k:'\lsın ! . . ,,e bilhassa şimdiye kadar muhit ,.e ce- ~~nlar, ~aha gens kız. bıl~ olmıyan ~ir trr. Onunla karşı karşıya gelen !nsan nefis üzeı;nde. ~ıkı bir ~on trol tatbik 

it°"') Hayatın mefhumu 3ıze neyı ıl· miyet tarafından ihmal edilmis ol:ın k.ız çocugunun hassasıyetıne yanlış ıs- en tehlikeli anını yaşıyor demektır.. etmek zaroretını kendisrnde bulmadık 
eder! kadın bü'-·u"'k bı·r . k'J: ... :> tıkametler vermek olur ki neticesi cemi Kırk ile elli yaş ara.-.ında tekrar gÖ· ça hayatının asudegisini feda etmek 

2) ıu J ın ı ap geçıro or. t .. .. G • b b. t ld w ib" b . t• d k 1 kt ne renk gözler scucrsiniz? 
1 

. • . ye e maddeten veyahut manen fertler runur. .erçı u ır genç e o ugu R ı mec urıye ın e a aca ır. 
3) Bir yanardağdan çıkan lliı'lardan çtımaı ınkıliıplara giren cemiyet- kaybettirir. uzun ve yırtıcı değildir. Bu ya~ta bir l\luhataralar. fırı;;atlar, tesadüfler, 

~. llo'·- k 
1 

l • d ,. ler gibi fertler de kendilerini şuurlu Dünkü kadının gönlü hakı;ız olarak kadın için bir tehlike teşkil etmez. Çün bize her an kendilerini gösterirler. Ha-
.,,. -a aş ınızın a ev erın en m d .. .. · · · kil t d 00f f t k d k -· k'k t" ·· b'J k d t• ht k ~"'teca.ir ... a ımlarla yurutecek inkilap mürşitle· kıJıt altında idi. Buna isvan ettik. Fa- .. es~ u . ~·e ll'Sa ·a ına er egın ı a ı gor~ ı me : saa ~ ı, sa e ·or· 

fJ olursunu ... ? . . rine mühtaçtırlar. Dünkü kadın, ih-l kat bugiinkü kadının kalbi de böyle ruçhanıyetını. vermez. Onun k~~aı:ır, ~o kuyu temyız edebılmek ısin hem cesa-
S) Ruhunuzun teranesı nedır? mal edilmişt· h·ı b k 1 t V gayri tabii, şuursuz fikir ve iddialar- cukları n evı Yardır. Hatta boyle bır rete: ye hem de mutedil tedbirlere ih-

H- 11ayat arkadaşınız hakkındaki fil. b. 
1 11

• kır. ca ı 
1 

rr~ .' ~ış 1
• •• ~ la bulanmamahdır. maceraya atılmak istese bile hata tın tiya~ vardır . 

. ,...~iledir' ır ng ız adın mu11arrınmn dedıgı G k 
1 

t 1. . . ona müsait bir zaman ve zemin ıhzar Hakikat ekseriva can sıkıcı b·ır _ ... 
6 • ·b· h" · t· · .. enç ız arın a ım ,-e terhıYesıle . d k' h.. · y-J 
) Ôlürken en ıon emeliniz ne ola· gı ı urrıye ının .ona kaptırmakt.-ın uğraşanlar~ büyük Yazifeler, bÜ ·Ük etmesı çok seyr«:ktir. 4? yaşın a ı ~ı dir: ~rn~as a aşkın ve maceranın temas 'r' korkmuştu. O zaman lmdına şuurlu mes'ulivetl" d .... ·or Y kadın bu yaştakı erkekten bamba~a ettığı hır mevzuda ... 

• • ..:r UŞU) • b 0 t ı·kk' aliktır · ~J Aşk nedir~ hayat yaşamak terakki yollarında dt-v Sa id J/ k dd Ç-~ k~. ~ ıy: ve yaşayı~ t'\mn et Bırçoklarımız maceraların sihir n 
B) Çıl b' • ki U adımlarfle ilerlemek imkansız oluyor· c e ' u a es '.'~. ~ aya ona epey şeJ er a kuvveti tarafından kolayca teshir edi· 

""ırıı gın ır aş a aE'ı' en sevgili U· du. mış n • • . . Jerek sa.kin hayatımm bunların tesiri· 

9 
"~mu? . . . . • J" • t• ~a.man •. ?nun aşk senelerı.nı ta~~ıt et ne bırakınız. .. Fakat bu boş istekle-

'- ~ Aolıyan bir ruh ne ile teıelli bu· Fakat bu devır geçtı, şımdı kadın 1 an an J s 1 a e mıştır. Nufuzo nıuannı, dıkkatını, ca- re karşı cesaretle Ye l'ekarla mukabele ? da erkek gibi içtimai sahada çalı· d • z~besini zafa uğraf:mıştır .. l\fnce;~l~ra etmeği öğrenmemiz lazımdır. 
tfı:) Erkek, kadın nedir kalpleri na- şıyor. Bazı yerlerde siyasi saha- e 10ıZ b!r erkek kadar mütehassır de:ı~trtİ Arzularımıza dizgin l"urmayı bilme 
~,., ' rla rht hııklnrınr almr"trr, di~er vnlt-r· !<0casının ve çocFuk!~rtrnrnk k~0 •1

3

1 h t liyiz, veyahut onlar bizi dizgine vura· 
ca ,.e suru ıyecek erdır. er ır tr ....,.......,._~~~~~!!!1!!!!1!!!!!!1~8:9!:•!!!~'7.~~~:7:~~~..;;;;~~!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı~lP~m~e;m;n;t~•n;tf~ı~ır~. ~:ı~"~a~e~r;;P~~ı~e~P ~" k ·· ··kı · ı · Eğ b" k 

" l'etrika numarası: ~8 meti kalmadı bir sürü taş parçası ha- Bir an süküttan sonra de•·am d' v it ıştım Son baharın re önliyerek kudret ve nüfuzuna kendi · ''- r · ld • e •·ıgaç a rna uzanm . . . . d w 

•:. "Garp cepbeaınde ... müellfii ını 8 1' • • • yor: ve zamanın kederini tahattür ediyor- ft!lZı kaptırırsak ar!rk har~bıye ogru 
~lk H R .- Anlıyor.um L~dvıg._.. Fakat bu hal _ Bilir mMniz Ernst.. Ne kadar dum. Kendimi bir de, Hutut ormanın gıtmek mukadder bır ke)·fıyet olur. 

cırüı emcırgu~ A!ıye karşı lakartıık go~termek ~ç!n saçma addedilirse edilsin, bir bulutun da yerin ,.e yaprakların son b~haı· . Hayahnın tehlikeli seneleri ''.ardır.: 
~ıy ~e~ep addedılemez. ~ırkaç ay ıcın canlı hakikatini ancak 0 gün iyi anla- kokularını koklarken tasavvur edıyo·· Bırçok tepeleri geçmek, on!arı bırer hı 
ıçımızı kaphyan emelle.rı me,·zuu ha· dım. Ve bir daha 0 kadar mükememl rum. rer atlamak liizımgelecektır. Eğer bu 
his e!miyorum. Fakat bızi her şey ~r- anlryamıyacağım. Ynşamak için 0 ka· Bütün bu manzaralar birdenhiıe maniaları iyi tedbirlere m~rac~at. etme 
ketmış b~lun~yor. !Julutlar, kamer, dar az zamannrmız \-ardı ki canlı olan karsımda tecessüm ediyor. Aras hü- den geçmeğe çalışırsak gozlerımız kn· 
kır, rüzgar hıç ,·aktıle oldukları gibi şeyi başka bütün zamanlardan daha mü cuır:undan bir dakika evel muazzam bir rarrr ,.e uçurumun kenarında tutunabll 
değil .. - kemmel hissediyorduk. Ölüm başımızın gül bah~esi görür gibi olmuştur. Eli- mek müşkül olur. O zaman hiçbir tara-

LQdvig birkaç. dakika düşündükten üzerinde kanat germi.,,ti. İçimizde mi oturduğum kanepeniı:ı arkalığında fr görmeğe imk~n ve kudret bul~mayız. 
sonra cenp verdı: homba gibi patlıyan bu garip anla),Ş· gezdiriyor ~·e d!yorum kı: • • ~~yet .bul~ak bıle. etrafı'!1ı1:da. soy!enen 

- 1916 yazında Flandrlerde müthiş lara mer~a!' ,·eriyo.r~u. İnsanın ha- - ~udvı~ hır akşam geçerken hır soz!e!ı edılen nas!hatlerı. dı.nlıyebılmek 
bombardımanlardan sonra yanımızda yatı en ıyı ıhata edışı hayattan ayni· armanik ~ı duymuştum. Una kn· ve ıçınde? .en .~lım le )erınde olanını 
havatından kat'ı ümit edilmiş bir yanı ınak kaygusunda bulunduıfo andadır. ranhktı sipere gidecektik. Henüz bir seçmek hızım ıtın muhal olur. 
h \·ardı O vakit ondan baı.ka düşüncemiz yok· hikaye okumuştum. Orada duyduğum - ... wuıınnmnınııııuı"ımnumrnıJt1111" 
Onu~ yarasını sarmak için bütün sar tu. Bugün birçok Şeyl.ere kendimizi bağ ~i!~aç notayı hala geceleri uykumda Yetinı nıaaşları 

gılarımm sarf etmiştik. Damarlarını lamış bul~'!u?·oru~. '\ aşayış bir itiyat ışıtıyoru!"· . . Tekaüt ve ti 1 
• mümkün olduğu kadar bağlamıştık. oldu. harıcı alemın hu suretle temin Başı ıle t~sd~k ettı: . . • ye m ~aaş arının 

Fakat hiç faydası olmuyordu. O boyu- olunm~sından yaşamak arzuyi şedidi - Halbukı. yıne o armonık çalınsa ta~sısı h.akkında dahiliye vekl· 
' na kan zayi ediyordu. Arka sütsü yerde artık bızde yok.~u.~. Onun için biz haya artık .o ahe~~ du~·mazsın Ernst.. Jetı, yenıden vilayetlere bir ta-

~ ..... ';;'1 lfdi; az sonra soruyor: ses..c:iz yatıyordu. Arkasında gökyüzün· h boş meyus goruyoruz. Elımi .eh uzerıne ~oruyorum .. ruz mim göndermiştir. Bu tamimde 
•at ta.:~ emek sen de mu,·affak olamn- de iri bir bulut snrkıyordu. Akşam üze • Lud,·ingin ~özleri üzerimde garip -. lhtıyarlamışız gıbı konuşu) 0 bu gibi m l b. 
Göıi"' ri idi. Bulut kar, altın ,.e Ulden mürek bır tesir icra etti. Onları işitmekle bc.>· Ludvıg. . • •. aaş a.nn ır an evvel 
...., 't'rfmi ona dikiyorum: kep koca bir dağı andırıyordu. O, yara- raber uyuduğumu artık odada hulun· -lhtıyuız. ~~ns!·: 1 . B ıntaç ettmlmesı ve bütnn tali 
4tı Oksa sen de mi Ladvig.. Jının ve harap olmuo:; sahanın arkasında madığımı zannediyorum. Üst katta bırısı pı) ano çadı) or ... ~- İJIP.re bukabil muamelatın ter 'h 

lcı güldU h . => k'll ·"k r . 'L• d. . 1 b' .. . ğuk sadalar havanın arasın an ~uzu- l cı >,...., ller • : me,· um ve uld bır şe ·ı e )U. se I)Or· nen ımı bulutu ır gundeki haJım· . . ~ da odanın sükQtu içine bo o unması tavsiye edilm' t' 
~· hiçb' lfY. sıhirlenmiş gibi gözükü· du. Bu bulut hareketsizdi. l aralı da le hatırlı~ onım. Yarı örtülü bir siper ~Ü) or. ~ura 0 . ki. J§ ır. 
111 

ktııdl)eyı!' tadı yok değil mi? Ni· hareketsizdi. O da bulut gibi kızıl bir hattını takip ederken bir ışık, titrek ırulmuşuz.·d" 1~ru~ira~ dola hm o:- ~i. a"::ıı tophyamıyoruz bil· kan döküyordu. Sanki. ikisi birbirinin b~r mum ışığı görmüştüm. o bile hana y Ha~e;i~nİ bildiren hafiribr 'rüz "VAKiT,, e abo-t," ~il rıa şu taş kolleksiyonuma. naziri idiler. Halbuki ben br adam top n.~ha)·etsiz bir teselli vermişti. Eylu· • az~:klan okşıyor Ağaçların ar 
tı.:!dtıll\ ki a~nında o kadar büyütü· rak üzernde can verirken, şu bulutun se lun parlak bir gününde geri hattında gard so avi ve cazip pip , a-
~ ~illa k henin. içi:ı h:r şeydi. Hal mada bu kadu lc\kayt ve güzel durma yürürken görüyorum. Bir sıra, sessiz sın a m • us . )BYJ· ne olunuz 

avu"tuktan sonra artık kıy- sını kafama sığdrramıyordum.. J düşen yaprakların üzerine, bir kara •· (Bitmedı) ... ----~--..;..;.;;.;;;;. __ .. 
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i?rinc'nin hareketi 

Macar Kadını 
Mor ı dö Kabra' dan ,. 

ta. ~. ~~~ Hl&ef' ~· g C -~--·-1r=. 
~~n~ - Margrit adasmd:ı aksam yel Mirahıyla kaıısı da kurtaıılnra.k -- ·~ 1 

- - ısı ----... / H~~ =- ..__--fı~~ 
megı ),yorduk. Batan günesin so~ !-.U· lrnpisten çıkarıldı. Yalnız bu ona hiı· ,--r ,.9- 1/. • aı D~dape~!e sırtlarındaki ah!a.>ı .).ti gözle, yüıfindeki yaralara malolur. M~ U-~~/ '-\'"""""""' \. \..,.~~ • cif~ 
dız.h)or, g~zel ~una.nı.n ml\vı sulaı ı, Ilarones sıı mu~tu. Bir 8igarn yzık- 1 

/ - ıs1 15,~ ~ 
adanın Y<'şıl s<ıhılkrını )~lıyo~c1.u: tı, \C derin gözlerini kırpı~tırnrak: ._ / ~/- .,..

0 

Ma anın <'trnfında dort kı ı ıdık: - Işte hunun için carda"ın ,·anık 181 s k' · · · _____ .;....__ 

Y AKIT'ın takvimi 
Cumarte3i 4 Nisan 931 

Zilhade 

1349 
Bu geceki ay 

Bülbüllerin otmesi 
Oüneıtn aotu1u S.40 - oatşı: 18.37 

Namaz vakitJeri 
"aba'> Ojile ikindi 4kıam Yat.ı lmoalc 

.... _"'°_·ı~4-ı_2._ı 7_ıs_.54~·-ı-s_.8_7 _20_.1_0 _-c._s_6 ,,,J 
Madam \C l\!ö )Ct \ erdi)e. harone ıı. ahenkle.ri beni baz.en tit'r t• .. s· ·. . -- a. ı~sını:ı .. Çalışı:n~ktan hır Başkalannın menfaatine itimadedcrek 
lonn Vamo ·si ve ben j irleriniz kc . ·ıt·ı '. ııd.. 'h7.ınh şa ıcap oldugu ıçın çekınmez.sınız. Fakat va.,nmağı dü ünmiyen umumiyetle i}i 

Çingene ç:ılgıcıla~ı. alac:ı karanlık· d ·J . manm ını ı erın en ~ ~e· idealleriniz daha rahat ,.e huzur için· ~-e hayatta mu,•nffak olabilmek kın·- - V A K J T -
ta memleket ha reti uyandıran nn" 1 cı ;~kat k d . .

1 
. • . de yaşayabilmektedir. Fikir tarafları- vetlerine !"ahip tabiatlarınrı en kuvvet 

melerini inli)oı" sehe'i 0çarda!1:lan 'il~ len·m·zd ~-erın ?.~1yı, g~rı1 mı§ .~.ın'.r~ nız size kafi olacak kadar değildir. Az Ji taraflarınızdll'. ıs tan bul Ankara cad· 
. . . • . . .., ı · en uaun o) e enıft er ç ... Rı .ı okuduğunuz muhakkakt T ··b J 1 6 ki J k · · ankı bızı me .. tctmek ıstırorlnrdı. ki .. . . . . . ır. e~ru e_e: - . n .". ·~~ te~ınız vnr. ' desi VAKiT Vurdu 

Barom• Yamo i si"-h "'açlt p•- t te ... ·ı· 
1 

t rı"ız de a:r .. Görüşlernız ekserıya sızı Ila sasıvetınızı hıç hır uıman f"'alı"· ' _,.a 0 • """" Ş o _.maft sevı ır ve asa unu ul Jd t g·· · t• · ... T•Iero lda "4370 , . 1' rl be yüzlü derin gözlü güzel bir macar· m ' n a ır .. .U~· ın ızama merakınız var. yet hayatınıza karıştırmazsınız. Çalı~ " n· ~e • : JUi ~ c 2.4371 
dr. Balaton gölünde a\'lnnmı "Foı;o~., zır~ Dikkathsını~. ~a~asiyetiniz ~zdır. Ve k~.n ~iris!n!z. Menfaati.nizi müdfiksinf7. •r:~------------
ları yerken ha) kırdı: 1 hayatı hususi) enııde de sakın ve heı· Gorüşlerınız kuweUidır. lntizamdan abone ıartları: 

_Ah. niçin ihtilal zamnnında bura Spor Haberleri 1 ~yd~n alı.'!g~n. olnuyan birisin~~· ~a.m v~ .temizlikten ho ·lanırsmı1 .. Dikkatli· 11 :-J 6 12 Avlık 
da bulunmadınız.. ihtilalin basında - nıkb_ın degıls!n!z kanaatkfır degılsınız. sınız. Az müte~azı olduğunuz muhak· c. " o~an ndam, bütü? hri, yüz c:~pheli Dün ikinci ku·· me '!'Akıp k~dr~tını:ı v~r. Biraz inatçı oldu kaktır. 'l'a~ip kudretiniz var •• Umumi· Dahılde 150 400 750 1400 Kuruş 
hır kukla sahne ıne çevirmişti, o suret gunu!u ıddıa ederım. . . yetle .. samtm! etrafına cmnıyetbahş, Harictc - 800 1450 2700 
Je ki, her evde gaz ve elektrik olduıi'u J d Jd 18 ... - A_sabl .karakterınız var. Kar:ı kendısıne emın, muvaffak olmanın İ· 
gibi, korku 'e heyecan da vardı. lhtilAI maç an ya ) J rınızda. 15~rı. ve 1~~.da da muannit ,.e capplarına sahip birisiniz. ilan tartlanmız · 
den ve rei inden bah~edişimin sebebi, .. muakkıpsıntz. Durust olduğunuz mu- .Miitereddit olmadığınız gibi karaı· Resmi Husust 

12,50 K~. 
25 

u içeri giren zattır. Bakkrnız. solgun Dun lstanbulda ya)ftıZ ikinei künte hakka.k!ır. Çah~makta~ .zevk almıınız. )arınız.da mütecnni, i teklerinizdc şu 
yüzlü, )Üziinde .)nrnlar olnn şu adam .. takımları arı1eındA Kadıköy sah~NndR Pek mutevazı gayelennız .oı!'"~n:'a~ın~ urlusunuz. 

, atın 10 Kş. 
Santimi 20 .. 

Küçük ilan şartlanm11: 
l mi miralay Istvan Nagy'dır. Ynnrn· maçlar rapılmı§tır .. tı.k maç ~ılll - rağ!"en bu gayelerden hıçbırını .fık.rı 187 - Has a ve asabi karal.teı·iniz 
da da kan 

1 
\'ar. Transih-anyanın en Beylerbeyı ara!lmda ıdı. HilAllıler sa· s~h_ıt ha.!1~.de t~t!"amı~ınızdır. Nıkhın var. Çalışmaktan daha fazla masa ha· 

güzel kadını... haya zayı~ ftlar&k çıktılar Ye 1 - 2 wrn• sınız.. C?o:uşl~rınız ~akildye yakındır. şında zevkalırsınız. Hayalperest olma-
1·10 Defalık 
100 Kuruş 

Filhakika mirala),n karısı garip çı knybetttler. lkiftci ma~ Botar:içi ile Verdığınıı: kıymet ıse ya fazla \'eyn mz sizi biraz mütereddit acul ,.c cesa 1 ı 2 3 4 
bir giizellikl~ güzeldi. ikinci. k~menin iki!'ei!l.i kurtulu§ aramn n!>~n.dır. UD?um!y~tle iyi .~da'!'sınız. retsiz yapmıştır. '. ' 30 so 65 75 

Barones dC?v~m etti: da fdı. Kurtulo§ tınuhye kadar yaptıtı Nefsınıze emnıyetınız, tecrubenız art· Çabuk beıer!.İniz. Umumiyetle nik-
- Garip şive ile, bir malihul) 

8 
gıbi ma~arda raldp}erini11 hep!htl . bU)iik tıkçıt çoğal~ca.ktır. . • > b!." ~!'!İz .d~ bazen ümitlerinizin husul A - Abonelerimizin her üç aylı· 

güzel .. Sizi temin ederim ki burada gc f~~klarla yenmış yahuz küıne111ft birh• .. 1 :ıJ - Du~üst ka~a.kter~n~z.'ar. 1 ek suılugü sızı bedbin eder. Okumaktan ~ için hir defa meccanendir 
ç,!rdiği hayat seven bir kadının haya- mn KMnnpa~a)-a mafJQp olmu~tu, oyle her hA.dJHye sınırlerınızı karıştır hnşlanmanız. Fakat dcrnmlı değilsi- n - 4 satırı geçen ilAnl:ınn fazla, 
tında yer tut~cak kadar ehemmiyetli- Onun için hu defa da talip g-eleeeffn· maz151nız. Hassasiyetiniz size kAfi ola- niz. l satın için !) kuruş zamolunur 
dir.... d.e~ emin vaıly.ette oyuftfl barJl&dı. Her cak kadardır. Az okuma§ olmanızın siz Görüşlerinizde ek!'!eriya ya fazıaıı:~:.;;;;;;iiiii-;;iiii;;iiiiiiiiii;;;;;iiiii~· 

Kocasını delicr~ine seviyor, ,e eğer hk1 tarafm mii~vt almılım nHıncla de yarattığı no~sanl~r .var. M~~ll he~ kıymet veren veya noksan ehemmiyet· 
çrldırmadi n, hu ihtilfılcilerin lcabaha- oyun de\·am edıyerdu. şe~ kan§m':k ıstenıınıı, nefsınıze n1.u Je muhakeme eden biri gibi görünür· 
t1 dt?ğildir. 20 inci dakikada Bniaziçi aleyhine bah~~ı. emnı.yetlniz olmıuıırna m_ukahıl sün üz. Nefsinize emniyetiniz vardır. 

Giizel Ilaıon kadehini hitirdi ,,e bir penaltı oldu. Kurtuluslular buft· mu1utınıze it_ım.a~ telkin edersinız. Ka- 188 - Umumiyetle i.> i birisiniz. 
hikAyccıine devam etti: dnn istifade edemediler. Boğaıiçliler naatkA.r değihunıı. Çalrşmağı bir Jü. Her e}in iyi tarafını görmek ~izin 

- Bclikim \C arkadaşları ihtilft.li bu penaltının kurtulmasından meın· zum olarak .~ab~I e~ert5in~~·. . . . hf;lli ba:;ıl! t.arnfınızdır. Hassassınız. 

o Bulmaca o 
)aptıktan sonra, kendilerine mmm1. nundulnr. Ve canla ba~!a oynamlğa 1~ ~ ?tlubalııra.>ı !evdıgını~ı ''e ,dık llırnz ınırh olduğunuz muhakkaktll'. 
olnr. I rın bir li tcc;ini h::ızırladılar.. ba~hıdıJar. Otuz ~nd dP.kikada Bo. kat, ınt~ı~a'!' .glbı §e?'lere ehemmı~·et Hu!'lusl hayatınıza da faaliyet hayatı- 1 O N O ~ I!: ı M 

.. Bir. ~ m, mirala>: evine dönerken, ıi'.~çl aley:hine bir penaltı dahtl oldu. ~·ern:ıe.dı_ginızı!. he~-~.e}:~ ~:nJnız kendi ol nıza da ~sabiyetiniz karışır. 2 O V A --~ A • T E K 
dort f,ı ı yolunu l esh. onu tevkif ede· Kurtuluş bullu da atamadı. Ve bu su J6tıfını~!e gordliğunuzu ve mukaye e Amelı taraflarınız daha kuv,·etli· -~ . -. _ . ..._.-.. ........... 
rek, bir otomobile nttılar ve doğruca retle iki «ol kaybettiler. Artık her iki lerJe degıl k1l!!_~a~. ve ku~rlarını,-;la dl;.. Ne. nikbin ne bedhinsiniz. Biraz 3 R_IA aı*F [__ı_ ~ A ~ I• 
p;-r'~~ n!onun. o r.nm::ın. h:ıpisanc rn- taı-ar son kuvvctlerifti sa r!edi) orJardı. m~hakeme et~ıgınızı salışmagı ka~ul et f'!'Uves\'1s. ,.c dnh~ !a.zl.a her şeyi iiphe 4 O fiİ i R i Z ' ~ A T A 
zıfc ını ~o ren mnhzenlerıne tıktılar. Iloğaıiçi bugün iyi e) nı} ordu. Dirin- mı~ bulundugunuzu, has. a~ oJ~u~~nu- lı telfıkkı eden bmsınız. - - . - - l Mıra! ) , mii teh:r.i bir tebes ümle d denenin SH]arında KurtulU§ an- z~ı, umumi ya.şay~şınıza.~!n!r!e!·ın!ıı t('5 um --:. Dürüst karakteriniz 'ar. 5 N A F ı L E r~ !... u z 
stm1u: c:ak bir 101 yaptı. Fakat ikinci devı·eCle r!k etmekten çekınmcdıgınızı ıddıa ede Ameh taraflannız da kuvvetlidir. 6 O T E lil E S P • 

- Beni ne ynp~cn.k!l:mız? öldürecek de biı· gol )&parak 2-8 galip geldi. Bu rım. • Kanaatkiirsınız. l{ararınız da km'\·etli 7 F A Tz !i!l ~TT r..:i A miı5iniz? .lti1!1f kun etleri bunu haber' madan sonrıı Töron'.} a gelmediği için . Amelı_ tarafJnrı~ı~ daha. fazla ;m~s- ve gör~şlerini:ıde muvaffaksınız. - , - iL alır. ,_e 1 ~nıze yarnm:ız. Altın ordu hül nten calip haddediJdi. te~t ~ld~~nuz knbıh)etlerı hn,_mıldır. _Takıp kudretiniz. var. Mütcenni ol· 8 rm R \! J - E ~ E ~r· s 
lhtıliıkıler: . . nundan sonra J tnnbul 15pnr ile Fener NıkbınsınırH .HaynJpere5;t oldugıınuzu d.ugun.u~u zanncdcrım. Hassasiyetiniz 9 i T A A ·ı S i ~ L i 
- Bekle. dedıler, senı ne yapacak- bahr.e arasında bir egzersiz yapmı~- da 1.ıtnnede~•ı:n· . sı:ıe katı olacak kadardfl". Çalışmaktan 1 O E ıK T- U p lli111 - . S E larmı ~imdi ö+rcnirsin. tar. .. ~85 .--: Dürüst, sa~ın, kanaatkar. heı· hoşlanırsınız. Bnşkalarını istihfnf et- _ _ ~ _ 

1 

• Halbuki on beş gün geçtiği halde TAl{SIMDE ~ey:ın ıyı tar.afı~ı goren .ve m.u~akemeımek tabiatınız yok. Kindar değilsiniz. 11 A K A Z 1 A S K E R 
m!rnla} hılln bir şey öl'Frenememişti. ~ eden, ~~~aın):etı .k~ndıne kafı, _ça1~ş- Umumiyetle iyi olduğunuz gibi nef ~ır taraftan .mevkuflnr kurşuna diıi· Diin lstanhul muhtelit tıkımının b ~\arı, ı:oru~lerı hakıkıye :rakın, nıkbın. : sine emin ve muhitine emniyetbahş Danka bulmacLJmızın lıiJf 
lı) or, ve hazı nk amlar, parlamento mirde yaptığı maç dolayısile birinci uadesıne daha fazla t~hı, u~~miyetle muvaffak bir hayat adamı yapac:aktır. ledilmi~ ~ekli 
rl!ahzenl"rinden, tırnnkları ökülenle· küme matları tehir edilmi~ti. Bu S"U· ameı.r ~raflar;ı kuvveth .kendısın.e emin yetlcri haiz birisiniz. 1 2 1 rın ~er) atları duyuluyordu. retle hoş kalsn Tılk!im stadyumunda mo~ıtıne e!"nıye.t ve.rebılen, takip kuT'· Biraz fazla okumak ve biraz da tcc 3 4 5 h 7 8 9 1 O 1 

Bır ~b . h, miralay, bitişik höc.reden hım klüplerimiz AraSTnda egzersiz 1naç v~tıne sa~ıp, m.ü~e~.:ıı, ~~yel~re bağlı rübcler yapmak si:ıi daha pişkin n 1 fiıf 
se..~lcr ışıttı. Mernk ederek nöbetçiyt tarı yapılmt§br. bıraz magrur bırısınız. Kınlerıniz yok.I muvaffak haynt adamı yapacaktır. 2 -=- -,- - - - - v 
sordu: - • - rummıuınn11rıı:rıt-•~nl1MINıH -·..-ı11111111111111111111111111111111111111111111uıııı111ıırn1111" ~ 1 M ~ 

- Ne rnr? Sab1k cihan boks s.:ln1· 1 1 f 
3 

--,;--- ~ ---.Bir I>rıdın mnh~u15_. Mernlekette VAKiT 4 - r-ı----, --=-ı 
lkı ant sonı·:t gclıp mıralaydan, ye piyonu g·cli yor - ~ - - - ~ - -ı--

~i/fjim;l muarız olnnların listesini İ!I: Zevces'le beraber dthıya se· Altı aydır doktor beklı" yoruz ·' 
5 

-- == ~ ~ ..-e ı er. irnlay. gülmel,le iktkifn etti. 6 fi5'. J!l ,- - - 1 
O znmnn suali sormiya gC?len: yahatıne çılcan sabık cihan boks 7 - -,= ---r.;:;ı - -

l
>ekl d d" 

1 
.. . .. • Demirci kasabasının derdi büyu"'[du"'r-Mu"'Jrt:.f ... t bek~erken j ıllı 

k ölen ana Bir katil ve bir intihar {.' ı ırı; ruz
-. ' e 1• ~arın a •ıı.am gorti U· şampıyonu Amerikalı Cen Tıney --. ... ı 0 - - - - - ;- :;' l ' 
.E.rtesf .ak am. s:ıat altıda, nöbete, pek ya ında Suriyeden ıehrimiıe 9 [ijJ -ı---• ~ -

vaktıle mıralayın m:ıiyetinde çalı~mı~ gelmesi beklenmektedir. Boksor J)mrircidcn yazılıyor: H
0

er giin minarelerde ölü haberini hil- 1f - ı- - - -- - fi 
olan bir asker gelmi~ti. A!lker onun ••hrı'mi•de 1"'-ı' -"n kadar kala· D · • · ır k ı k d' ··ı ·· l;t.l · · ·ı t~ kulağın:ı. fı ıldadı: · ' ~.... ... K ... emırcının ~ar ·ın ar ·aryesinden ıren o u sa (l arı ışıtı iyor. .Jlüm l) - - .......... fi - -

- ?tlirnlnyım, ynnınızdftki mahpu!ll, calr ve ıe) aha tine dtvam ede- altı çocuk anası olan za\'nlh biı· kadın· dö,eğinde yatan ya\'rulnnnı kurtnr· 
kannızaır. cektir. cağız hükumetten mükafat alacağun mnt için (do!'\.tor!) diye çırpınan n.nn IJugiınkıi bulm6CllmıZ 

- Nicin? diye tahminen on iki gün e'vel oğul, "e hnbalann enin, i timdat fer)ntlnrı Soldan s.1 a H )ul,andan ns:ığı! 
- Bil mi.) orum, fakat eminim kf re-

1 
hanlarda 10 saat n1e.safedt'ki köyün· du.) uluyor. Demirciye doktor gön el eril ı - lrüriiycıı çiçek (8J 

na bir diişüncelcri rnr. Dişlere Dikkat den yaya oı:u·ak kasabaya gelmiş. ü- mesi için gerek mnl,nm ve gerek aclli; e 2 - Kale (3), orta (3) 
Ayak sesleri geldiği için nöbetçi dR 3 S • tk1. / f .ha fazla duramadı. 20 d mit ettiği mükafatı nlamayıncn mille· tarafından müteaddit ~azılan tahrir:ıt - ana ·urar.e (7), eyl:ah tı 

Ya• ı··ı· · k .. •· d t · • k b d ı 't"b ı 1~ d - Yapmak (3), r"uat (5) Ak.,am snat onda, mirala~ın od••;. y y e.'iS.lren oyune av e ıçın a~ a ım ar nazarı ı ı ara a ınmı)or. ,u hasta ~ _, 5 - Hikaye (5), bir vezin (4} 
u beş kişi. gelerek onu .)ntırdılar "" Halk &ı-&!Iftda (yirnti yaş di§i) de· ayrılan kadıncağız k:ır ve fırtınanın ları kurtarmak ve te~ltis edilemiye11 6 _ Arlw (S). adam (S) 
elini ay~ğını hağlndılar. nifen .b!r. di~ V1tr, im di~ üçüncü büy{ik ıı;;iddctinden donmu~tur. Köyiinde nnnc bu kırıcı hnstalıJ,Ia mücndele etme!, i - 5airin /ıo una giden (7 ). 

- Dır ~ef~ ~n~.a ~Orll)OrU~,. ıt~·ka. a!-1 (~l!'lıdır. Bazı)l'lfl bunun bthemehaJ sinin aldığı mükafattan kendilerine he iizre Kl\1.Rmlt8 mutlak ıımrette bir <Clo1. dak (,1) 
da~la:r1!nın I mını goyh) ecC?k mısın• 1~lr"Jftl ~b~şında k~ıkac:agk• ını zann1edlyobı:· diye ve ekmek hckliycn znvaJ haltı ) UY• torun gönderil mesİ VC altı :ı vdnnheri 8 - /Jir d/dyci ( 4), nota (2) 

- caayır. " ıraz er en çı ı"ca nası ola ı· . . . k , . · 9 S '4) (:1) 
_ Eh, 

0 
halde biz öyletiriz. leceğine tallciip ediyorlar. ru aç ''e scfıl bır vazıyette lialmı lar- apa.lr duran 'dıspanser,. in bu suı·ctle İo-:_ ~~~;'bir ~aa:~;nm~nsibi (J 

Miralay artık başı~:ı geleceği anla- D3 imt dişlerin çıkma.Jarının daima dır. a~ılmasının temini için alftlrndnrlnr.d:ın 11 _ AhUl<'r (,), qaf (.~) 
11ıştı. Karısını yan ~ocreye koyma hı- za_mzınl.a olduğunu en·elki makaleleı i· Kazamır;da bir hnftadan beri te\ ali hım met bekliyoruz. 
l'llta r;ebcp, onun, ı kence esnasında fl!ır;de _ıı:ah ~tmiştik. Yirmi yaş di~i ac eden muhtelif cürmü mc~hutlar , ar. /gmall O.•unan 
koparacagı fer.>:ttlarr ona duyurmak bır daımt d~tir. Fakat zamanla sık· B 1 d ·· ı b" · k b d k 
kadının nğzından, kocasının gi7..ledigi mak kaide!inden mustt "a biı· di tir. . un ~wr ~n eıcu~ e ır~ .. ~sa a. n, n· 
isimleri nlmnl,t~ Yani her kanuırnn l!'lt· u 1 b'I ~ :ı;. tıl, dıgen de 1\f cııtlcr koyundekı tesem 

ıı.~· 1 · · ·b· d · ı!'!n 1 0 a 1 ece~• ·· h d' id" c·· h · t iid . 111ıra ay, metanet mı kn.) betmeden gı ı aımt ~İ§lerift çık"'ası kanunu mum a ıses ır. um urı~ e m dei 
bır teklif yaptı: . . nun da bu dı!'I lıiı· isti!nıısını teokil e· umumiliğince maktul " müntehiı in 

- Ne ;ap:ıcr..,.ınızı bılı~ orum. Fn- der. munvencler.inin icrası için· altı a) dan 
kat her mnhku.mun nasıl bir ıtı 1.ll~O • Bu. d~pi• ~ili, ~·!·•~ )&Şincfa aa çık· heri· kazamııda doktor bulunmadı· ın-
'arı:;a. hen de, ışk<>nce esnasında, hu- tıı:ı ~oru)l'lü~u ııhı tıı• 1tef :\&§n•da dil • • ·· g 
.rada bir çin"'ene kcm3n~rnın çAlma~ı· tı''tıtı giııı iilMltıııtiir. 1'-rih •1 • h dan. l\fılnfsa. Kula ve Gordcse telgraf 

• • r-- ı-.ı ., •• ,, 1 mı u 1 ,. d ·ı · · d h 1 nı ıstıyorum. l. mit ederim ki rtddıııl· di~i11 ,,., >~ii il• cıhız yq arasnub çık a mtıracut t ı nu!ll ıse e av11 nnn 
me~ini7H.. .. . •w• . ~ısı"ı (ta.bil çıkıs) ka~ıul etler; .. .H· ademi mü•aade!lli 'e )Ollnrımızın ga.)
Bın !11uşkulatt:ın sonra dedıgını ka· dıdu a~rı H' etuıtln lllk1ırs y~Jaı - ri muııt3.Zl\m olml'lsrndsn tnlcp edilt'n 

bo1
1
ethler. da çıkkM~ı <sayri tıltll ~Jk~)l~likki e'ı doktorlar bir hnfta inti:r.nrdan sonra 
şkence ~a.hnesi pek feci nldu. lu•ur. IJu 4lişi11 hlr isai ile (ıkıl cliJi) . .. . ' 

Miralay, i!iökence)e tahammij) pfle· dir. Bu istMltrill heı- ikisi (le •Ü•Ut· gel~e~ınre liıL-ıah~ \ 'C koyde hır haftR 
ııseyip bağıracağını dü~ündüğünderı htt<ııiz u lHH!lı.eır MMtli ._ Hti'lbeklıyen \"e faaffun eden ce•etler dok 
vma~ı~, nnr!ıel.erinin. fer~:-atı:mnı crt ~(lıı ltir flUf kg' ... ( 'ziıt ~ 0ffflİ l:l!) torun reJdiğindc fethi J,abir yapılıp 
qıesin1 ıstemıctı, Fılhakıkn. )·andaki di!iniı ~~·-.,.u~) ~ell}ff. u k o.r hÜ\af muayentlPri itra edilmek üztrt' clih' 
~de bulunan karısı zaman ı.am:\n o!uJorsa Jial~füı;>;ft 1'iT ~ 'yc(siıin defneditmi~tir. 
bltışık odadıın acı keman cc lrri, anı- akıl di~iftiz tıkma"'1~) dtl'\\ek 1f ondan ~ . 
ınra da bir inilti duy:-..)nrd,ı. daha tu'ha.f \e mM;sıı ohır. Fakat ntl . K~zamızın hır a):dzın beri !'!l.~hi ,a. 

Bereket ' r in, n nk~'\nı nıukahil ~·a,nıalı ld lm tH~hı halk ara!tnı~a 'buı ıı~ ttı çok fenadır. Rasııba "' koy'.ıerdt 
bir hareket oldu. \ e iskenct yandallta ieaf yek. ftJlti~ eırncrrıiyu ha~talık ) üzün den 
kaldı. /'alf4; 'if taili9i i.!u•t illHatl 

1
güatit ltt~ allı elÜM \Ul.u buluyer. 

Dünkü k ons~r er 
Dün {ehrin ild ycr"nde ay:-ı 

ayrı konserler verilmişt r. Türl<o· 
cağında verilen şan ı onserinde 

tenor M. Vatis, haso Osman 
Cavit B. soprano Mm. Yo'panski, 

vıyolor.ist Muhiddin Sadık B. ve 

Matmazel Farhi Nazik ile maes

tro M. K:ıpuçelli çok ınuvaffnk 

olmuşlar ve devamlı alkış· 
!arla karşı!ıtnmıflardır. 

San'otkar i~san Bey·n idare 
ettiği deniz ort<e trası da Tepe· 

ba~ında Darülbedayi tiy<ıl ı osun
da senfonik bir konser verm ş 

ve bıısılatı tanare crmiyctinc 

taluis olunan bu konserde §Chrin 

Maaıitte 

TALEBE ) UHDU GELEC6fc1# 
DERS SENE BAŞINDA AÇit.~ 

Da•·lilfünun binası charındıı1'1 ti., 
itfni} e lrnmnndnnlığı binıı..c;ındıl~t' 
:?dilecek olan ·on yntnklı talebe 1,_~ nun açılması g l<!eck eler ~ene 
bnnl ılnnştrr • J 

M }İs nih ytdn d "ru 2:-oot'Iı~ 
~arfilc Mn:ının tnclile:ı fam'rir.C rıı' 
nacnktır. Yt rdun id r li 111d~ıe 
rının trmini ıı:ureti de t kil c ed 
bi~· ~omi~) on 1'.ıı ıfındnn kı-,,ıt ~ 
ce,1ır. ~-

·rıı' 
Tür r, ecnebi birço\< maruf ~1 9' 
lım hazır buluı--muş'ur ;b .. ';.1,ı 
v e or~cs' rası biiyük muvaff a 

toplamışlar. 

Çaı·lı d11ns f ti d' 
Cümburİ}'d gençler n1nh e 11&1 

B~) oi'.u H. fırk sı ~.,ıorıtl 
b ir çay!ı d::ns vcrm ştır. 



Londra 
Paris 

-
-

Hindi a ve 
• • 
ın 1 

Hava postalart için en emin, kısa 
ve ticari yol lstanbuJdan geçenidir 

~nkaraya yof!urt sev eden esnafın 
nazarı dikkatine 

Ankara beJedive reislie"inden: 
t 15 Nisan 931 tarihinden itibaren Ankarada yogurtlar, kase 
t:~eke ve kaplarının üzerlerine parşömen kağıt yapışhnlmış ola
Cdi s~tılabilecek ve bu şekilde oJmıyan yogurtlar şehre ithal 

1rnıyecektir. 

Büyük T ayyaı:e Piyangosu 
3 üncü Keşide 11 NISAN1931 dedir 

Büyük ikramiye 00,0 liradır 
AYRICA: 
40.000, 15.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiye 
Ve: 30.000 Liralık bir 

mükafat vardı · 

Harici Haberler 
• 

şe ı 

Harap olan şehrin yollar 
insanlarla doludur 

aç 

Ri r deniz n1üscıdenıcsi 

7 - VAKIT 4 NiSAN 1931 

VAK 1 T'ı 
Gençik ve Çocuk 

ikb at kuponu 

~Jatbaanıza gelen eserler: 

KADl1 HUKUKU 

e 
Fiatlar 

Ahiren Eprem Efendinin icra 
eylediği seyabahnda mübayaa 
etmiş olduğu mürıtehap kark
Jer stoku hemen tehrimize ye
tişmiş ve kal'iyyen rekabet 
kabul etmez fiatlarla mevkii 

füruhta va:ı' edilmiştir. 

Binaenaleyh Beyoğlun'da istik
lal caddesinde 391 numaralı 

ziyaret edin· z, ve hakiki fiat
larından nısfına takdim edil· 
mekte olan bu güzel mevsim 
kürklerini görünüz ve istifade 

ediniz. 

IQ)~wn~tii t~fi 
lE ~tınyfilı 

Miillfüt w~ M~_n 

Yeır i 
iinde 

MM~ 
• --- o~• ---•• --------

eheri y··z irada ibaret O an iss 
e aten Verilmiyecek, ukassata 

Bu Husu ta c·şe erde 
Malurrıat Alabilirsiniz 
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SUDOL Mide atriıına, Yanmaıınr, 1 pu· LMQL 
Gazini ve Kaynamasını 

hemen keser 

Öksürük, Nezle ve Gidir 
Ge ... iren kıymetli 

bir şuruptur 

r Devle~ Demlryolları .''.anlllr'. ı @~ ~. K ~ ! ın~ Burdur nafia başmühendisliğinden; 
De.vl et d emır Y<?ll~rı_ um um.1 ıdaresınden: K uçuk 11 anları Burdur kasaba&1nm bir k11mınm tenviri için mevcut evrakı ketfiY" 

. Haydarpafa, Derınce, v ızmıt, ı~tasy~nlarıl~ bunlarm arası?dakı • Her ırl\n n .. rohan., • ve projelere nazaran bir adet (Dizel motör), bir adet (Alternatö_r) 
ıs~asyonlara yapılacak tugla ve kiremıt naklıyabndan asgarı 200 ve tevziat tablosu ile teferruatı (25537 lira beledi muhammen ıle 

lstanbulun merkezinde - ıkı o· 
- kilometre ücreti alanmak ıuretile ve 1 sene müddetle yüzde 40 28 - 3 - 931 tarihinden itibaren 27 nisan 931 tarihine kadar 30 ıün . dı hir rnrı ve bir helAdad rnı.irekkı-p 

tenzilat yapılacaklar. '"Bu aün mer'i tarife Oıerinden."Fazla tafsilat müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmittir. • ,;ayet ıı;üneşli \.'C hh•adar bir daire ı. ir:ı 
. ;1çin . istasyonlarımıza müracaat. edilmelidir. lıktır. Odalard:ın biri gayet büyükıür 1 - Zarflar 931 senesi nisanının 27 inci pazartesi günü saat tam 

• • • on bete kadar kabul olunacaktır. 
idarehane \'eya muıyenehan" iııih17.ına 2 - isim ve miktarları evrakı keıfiyede münderiç bulunan leva• 

Ankara deposuna bir sene ıarfında relecek takriben on bin da elverişlidir. .,crnit mü.;ııittir . Gıılaıı zımatı elektrikiye; elektrik mühendisleri ve vilayet nafia dairesi 
ton maden kömürünün tahmil ve tahliye ameliyesi kapalı zarfla posın kurusu 34 Benrubi adresine mü tarafından bilmuayene maruf fabrikaların markalarını muhtevi ol· 
münakasaya konmuştur. rıca:ıı . duğuna dair mumaileyhim tarafımdan verilecek rapor üzerine tealim 

Münakasa 27 Nisan 931 pazartesi günü saat 15 te Ankara- alınacak ve badehu bedelinden (10.000) lirası defaten Burdur be· 
O D 'l "d d t k M •- · t• 61/29 eb'adında - Camlı çalışan da evlet emiryo. arı ı aresin e yapı aca br. üna11.asaya 1f ı· lediye veznesinden tediye edilecek ve mütebaki (15.537) lirası için 

k f kk . l bir foroıtraf makinesi isteniynr. Galatı hh'd rak edeceklerin te li mektuplannı ve muva at temınat arını de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzere mütea ı ine po•ta kutusu 34 V. Benruhi adruine d 
ayni g ünde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kitipligv ine belediye akaratına ait İpotek mektubu ita kılınacak ve tediyatta a marka ve son fiann bıldirilmesi 

"vermeleri lazımdır. bittabi münakasa tenzilatı nazarı itibara alınacaktır. 
Talipler münakasa prtnamelerini iki lira mukabilinde Anka- Acele sabhk hane _ l\ıdırğa ta· 3 - Münakasaya ittirak eyliyecek olan taliplerin kudreti maliye· 

. rada ve Haydarpafada idare vezn~lerinden tedarik edebilirler. si ile bu gibi i•leri ifaya iktidarlarını mü•'ir vesikalarını makanu 

Bursa vilayeti 
misinden: 

encumeni dai-
Buraada inıa edilecek 47627 lira 95 kuruı tahmini ketifli ilk 

mektep binasmıo inşası 16 nisan 1931 perıembe günü saat 16da 
ihale edilmek liıere kapalı zarf uıuliJe münakasaya konulmuştur 
Kanuni teraiti haiz taliplerin teklif mektuplarını aynı günde saat 
15 ıe kadar getirmek plin ve tarlnameyi görmek ve mOnakasaya 
itlirak eylemek üzere Buna encUmeni Yiliyet kalemine müraca
.atları :ilin olunur. 

M M V 5atın alma ko· 1 . rnlsyqnu IJAnlart 

l:stanbul Yollama Müdürlüğü emrin 
Se51risefain 

deki 20 Numaralı Hamule motörünün ,., _____________ •• 
Merkez ıcentası Galata "öprü ba$ı &'Üverte Te makine tamiratı alenf mii-
R. ~362 ~uh~ ıcenta~ı Sirkecide nakasaya konmuştur. ihalesi 19 · 4. 931 

Mühürdar zade ham l$t 2740 pazar gfinU saat 14 te Fındıklıda hey 
etimizde yapılacaktır. Taliplerin prı. 

Bamesini hey'etimizde n motörU Top. 
hanede Yollama Müdürlüğünde görme 
teri. ve i~ale saatin elen enel teminatlı' j 
rile hazır bulanmaları. 

. . . • • • 1 

Müteahhidi ~vnl nam ve hesabına 
olarak Z>-3-931 çar .. amba günü pa 
urlıkla ihale edilect•ğ i ilim edilen on 
ten motorin yağına talip ~ıkmadığın
dan ihale.si 30 • 3- 931 pazartesi günü 
uat 15 te yapılacaktır. Taliplerin ~r1 
n&me ve nüinunesini görmek üzere het 
JÜn ve ihale saatinden evvel teminat!·ı 
l'ile birlikte Fındıklıda heyetimize mü
racaa tlan. 

• • • 
~irkecide Demir kapıda birinci 1oı· 

nıf. asker konağında mevcut yirmi ka· 
lem köhne eıya pazarlığa çıkarılmıt
tır. ihalesi 7 nisan 931 salı günü saat 
1' te IF.!ndıkhda hey' etimizde ·yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesini hey'tti 
mizde ve· eşyaları mezkur asker kona
jında görmeleri ve ihale saatinden ev 
?el teminatlarilt birlikte hey'etimizde 
ltazır bulunmalan • 

• • • 
. Ellzizdeki kıtaat ve mllessesatrn ih 
tiratı olan un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 15J4rJ31 çarşam 
ba ıflnü aaat 14 te Ellzizde askeri u
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ızcaldı rostası 
( E R E (i L 1 ) vapuru 5 

Niaan pazar 17 de idare 

nhtımmdan Gelibolu, Upseki, 
Çanakkale, lmroz, Boıcaadaya 

kalkacaktır. 

iı11ir ılr'ıt postası 
(ANKARA) V!!puru 5 

N iaan pazar 14,30 da 

Galata nhtımından kalkarak 

lzmire gidecek •e Çarpmba 

sabahı ıelecektir. 

Pin -iiellllırin oıs~sı 
( (fi( ) Va~:ın 7 11 J 1 iôd~ 
Galata rabtımmdan kalkarak 

çarıamba sa babı lzmire 

pertembe Pireye cumar· 

teai sabahı lakenderiye• 

ye varacaktır. lakenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çartamba Pireye de uğnyarak 

perıembe gelecektir. 

Taliplerin prtnameyi görmek üzere .. •••••••••~••mıll 
Fıadıklrda heyetimize ve prtname al- M A M A 
mak ve tekliflerini vermek üzere temi 
natlarile mezkur komisyona müracaat- Dr. ff. ŞiNASi 
lan. y d 

• • • anunuzun en ııhbi gıd&1ı ır. 

Son fırsat 
Ordu ihtiyacı iç.in yerJi fabrikalar 

mamulatından kefenlik bez kl\palı zarf 
la mfinakauya konmuştur. İhalesi 25 
nisan 931 cumartesi günü saat 1i> le Deyin aenedile mahsup müddeti bit 
Aakarada merkez satın alma komisyo mtk üzeredir. Son kanuni fırsattan is 
•anda yapılacaktır. Taliplerin şart- tifade ediniz. 
nameyi görmek ve tekliflerini vermek Balık pazar Maksudiye han (35) der 
iiaere teminatlarile mezkur komisyona ,·iş. mlracaatlan. _;;,. ____________ _ 

• • • Pıyıngo Müdürlüğünden: 
Bladz civannda yapılacak askeri · 10. cu tertip 2 inci ketideıi

lapat kapalı zarfla münakasaya kon- ne ait olup ( 1.000) lira isabet 
mqtar. ihalesi 29 nisan 931 çarşamba eden ( 16445) numara •e - C-
stinfl aut 14 te Elazizde askeri !!Ultın 'b b 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta serili bilet ıabı ine ayii tara-
Jtpleria prtnam~ n keşifnameeinf Fan fından (100) lira verilmeıi ilzam 
d*hda heyetimizde görmeleri ve mil· ıelirken aehven (20) Lira veril
atkUaya iştirak edeceklerin de temi· mit •~ MBdGrlOg· ümüıe de o su••t n teldifnamelerile mezk8r komis-
yna müracaatları. retle g6nderilmif olmakla mez· 

kur bilet sahibinin ikramiye far· 
kı olan (80) lirayı almak Uzere D. Horhuruni 

Belsotulı:luJ'u · Fren.;ı ademi iktidar 
tcdnfhanesi n"·oğlu Tolmlıylft Jautda 
Mektep lokak ~ TcL 3152: 

ubibi olduğunu iıbat edecek 
veaflıalarile birlikte MOdOrlDiil· 
mGu mlracaata ilAD olwaur. 

!ebe Yurdu karşısında 27 :\o lu hane T '.t ) 

3 kıt ~nbeş oda iki kuy~ bir murbak üç vilayete ve levazımatı elektrikiye bedeli muhammeni olan (25537 
hela iki ~ofa bir büyük bahçe Rörmck 
i"teycnler içindeki Uıcı ef. ye taliplerin 
lımon iskelesinde 36:'\o.yı müracaathm. 

liranın yüzde 7 buçuk nisbetinde olan (1915) lira pey akçesini ve· 
ya banka teminat mektubunun Burdur belediye riyasetine itaya ve 
ihaleyi müteakip de yüzde on befe iblağa mecburdurlar. 

4 - Levazımatı elektrikiyeyi müteahhidi mukavelenin akli tari• 
hinden itibaren iki ay zarfında vilayetin göstereceği mahalle tet· 

Arayıp ta bulamadığımı - lim etmiye mecburdur. 
Türkçe veya Fransızca veyahut herhan· 5 - Münakasaya ait evrakı ketfiye ve projelerin sureti müaad· 
ıt bir kitap hakkındı malumat almak, dakaları takım halinde vilayet nafia dairesinden yirmi bet lira mu• 
ucuz bir fiarla elde etmek iste•seniz Is ı kabilinde taliplere verilecektir. 
ıınbul, Galata P. K. 34 V. Rcnrubi ad· f 6 - Münakaaadan mütevellit bilfunum ili.nal, delliliye tekalif 
resine yaıznı74 !\lılOmat almak isriyenler ve sair rüsum kimilen müteahhidine ait olacaktır. 
yeya riat soranlar mektuplarına, lstanbul 7 - Fazla izahat atmak iıtiyenler Burdur belediye riyasetine mü• 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk bir pul racaat eyliyeceklerdir • 
lcffetmelidirler. 

Emlikin:zj satmak yahut kira· 

lamak - 'framva~ a, iskeleye, şimen· 
difere yakın olanlar müreccı htır müra
caatla kayıt ettiriniz. 

l5tanbu' Dördüncü Vakırhan içinde 
UNIONl\Or .. 

Memurlara veresiye - fabrika 
fiyınnı elbiselik kumışlar, taşradan talep 
vukuunda mektup içine alo kuruşluk pul 
l.:onulurı-a kuma~ nUmunest meccanen 
(Öndcrllfr. 

Jstanbul Dördüncü \'akıfban içinde 
UNIONKor. 

Para - t:ml~kinizi SATARIZ yı· 
hut l\iRAYA veririz. PARAYA ihtiyacı· 
nu: varsa hissesiz ite bir senelik bedeli 
icarı kadar ipotek suretile _PARA iKRAZ 
edilir. 

lstanbul dördüncü Vakıfban içinde 
UNIONKOL 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çu.kurçeşme yanında Taşhan arkasında 

Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
\.'e müştemilAtlı müceddet kArgir hane 
satılıktır. lçindekılcrc müracaat. 

il lllllllW 
Kiralık k:igir hane 

ve dükkan 
Bqiktaıta Akaretlerde 64 nu· 

maralı hane bir sene 23, 13 nu
maralı dOkklnlar birer sene ve 
39 No. lı dükkin iki sene mod
detle icar edileceğinden· Martin 
31 inci Salı gfinünden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni mü
zayedeye yazedilmiştir. 

Talip olanların ve dıtha ziya· 
de malumat almak istiyenierin 
Nisanın yirmi birinci Sah günü 
saat on ilçe kadar mahalli mez-

iktısat Vekaletinden: 
Etlikte klin merkez laboratuvarlarındaki serum binalarının 

tavan tamiratı ile yeniden inşa kılınacak su mahzeni ve sa· 
manlık kapalı zarf usulile 21 gün müddetle miloakasaya çı· 
karılmııtır. 

Mezkur tamirat ve inşaatın bedeli keşfi 14,500 liradır. 
Krokileri g6rmek ve muktazi izahatı almak üıre mUeuese 
mOdilriyetine milracaat edilmesi ve yevmi ihale olan 18 Nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikaları ve % 7,5 teminat ak· 
çelerile birlikte iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı kıımmda 
miUqekkil inıaat ko~isyonuna saat 16 ya kadar müracaat 
edilmesi ilin olunur. 

l\tüderris Refik B. in eserleri: 
Sınai elektrik Cilt 1, tab'ı 3, 2 Lira 
Sınat elektrik Cilt 2, tab'ı 1 l, 1 ,, 
Ameli elektrikcilik 1,2 .. 
Termodinamik 2,5 ,, 
Postane arkasında eski reıı han No. 24 

Zonguldak vilayeti Nafia başmü
Jıend isliğinden : 
Bartın-Çaycuma yolunun o+ooo . 7 +ooo kilometreleri arasnıl' 

(11234) lira (59) kuru, bedeli keşifli 15 adet 0.80 iki adet 1.00 ti 
(1) adet 4.00 metre açıklıklarında cem'an (18) adet betonarme 
fez ve köprü intası 1 nisan 931 tarihinden itibaren 22 nisan 
tarihine .müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
gün müddetle ve kapalı zarf uıu lile münakasaya konulmuıtur. 

lıbu imalatın bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii mer'iyete .ti 
ından sonra tediyeye batlanacaktrr. inşasına talip olanlann ~ 
name ve proje hakkında tafsilat almak üzere Nafia ba§mühend.!:i,ı 
iine müracaatları ve münakasaya ittirak için de mezkur günde ,,1 
ti muayyen inde Zonguldak viliye yeti daimi encümeninde ispatı 
cut etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Zonguldak vilavcti uafia 
lı~ndısliğ·inderı: 

kOrda S4 No. da mütevelli kay- Kilometre 
makamlığına ve yevmi mezkôrun 15+000 Zonguldak - Çaycuma 
uat on llçünden on beşine ka- 17 +ooo Ovacuma - Eflani 
dar lstanbul evkaf müdOriyetin- lO+OOO Safranbolu -- Eskipazar 

38+000 Kurucatile - Amasra 
de idare encümenine müracaat so+ooo ~ 
etmeleri. Balada kilometre ve isimleri muharrer yol güzergihlarııııo / --------------'!! ve evrakı İstikşafiyelerinin ihzarı 1-4-931 tarihinden itibare~ t 

DOktor-OperatOr aan 931 tarihine müsadif çarşamha günü saat 16 da ihale edi ::,J u ı·ı ~ z~ı· zere 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ~ 

118 1 oe u mu)~'::"i. .. fat bedeli 931 senesi bütçesinin tasdikinden ....... ~ 
Cerrahi hn~ta lı k la r \'e iti dairesinde tediye edilecektir. lstik,afat deruhte edecek s~_ ~" 

basur nıenleler İ mühendis mektebi alisinden mezun olması tarttır. ~ 
Taliplerin !eraiti umumiye ve fenniyeyi öğrenmek ve tafıilit ·p:., 

(elek t r. k le) üzere Nafia başmühendisliğine müracaatları ve münakasaya~, 
mOtebauııı. Oivanyolu Dr E- için de 900 liralık teminatı muvakkate ve evrak ve vesaiki li~ 

min pap solcak No: 20 birlikte mezkur günde vakkti muayyeninde vilayet daimi eo ~ 
Telefon la. 3390 de ispatı vücut etmeleri ilin olunur. ~/ . ................... ~ ~ 

Mes'ul Müdür Refik JJPP. 


