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Borçlar 
meselesi 
ne halde? 

Ankaradan gelen haberler, a· 
&iren Paristen avdeti mUnasebe
tile hariciye vekili Tevfik Rüştil 
beyi ziyaret eden Fransız sefiri 
Kont dö Şambrön Hz. lerinin 
borçlar meselesine temas ettiği· 
ni bildirdiler. Fakat bu hususta 

· fazla malümat vermediler. Yalnız 
Fransız ham illerin açılacak yeni 
müzakerata Pariste devam edil
mesini istedikleri halde hükume
tin Ankarayı tercih ettiğinden 
bahsettiler. 

Malüm olduğu üzere Düyunu 
Umumiye meselesi doğrudan 
doğruya Türkiye hükümeti ile 
kupon hamilleri arasında hal 
edilecek bir iştir. Bunun için 
dir ki vaktile Lozan sulh müza
lteratı cereyan ederken bu mese
le bilibcre halledilmek üıere 
ıınuahede mevzuu dairesinde ay
lllrnııtı. Yine bunun içindir ki 
evvelki sene yeniden Düyunu 
Umumiye meselesi meydana 
çıktığı vakit bizzat Fransız ıe
firi Hz. bu meselenin Fransa 
hükumeti için siyasi mahiyette 
olmadığını resmen ifade etmişti. 
~ibayet bir aralık Fransız ha
lbilJerinin tazyiki liarşısında 
Fransa hUkumeti harekete geç
ibiş, ingiltere, İtalya ve Alman
Ya hükumetleri nezdinde teşeb
hliaatta bulunarak bu meselede 
l'iirkiyeye karşı dört devletin 
~terek bir cephe almalarını 
"inine çalışmış idi. Fakat dcdi
ilıniı gibi bu iş dainler ile hü
~fiınet arasında halledilecek bir 
h•li mesele olduğundan Fransız 
~ llkGmetinin teşebblisü akim 
•lınıştı. 

b Borçlar meselesinin mahiyeti 
Utıdan ibaret olunca şimdi Fran

~~ sefirinın bu hususta resmi 

l ır müdahalesi mevzuu bahso
•b ·ı· •ırmi? 

h Fikrimizce bahsettiğimiz se-
1\tpferden dolayı Fransa sefiri 
~0nt DöjŞembrön Hz. nin doğ-
. dan doğruya borçlar meselc
~lıe reımi bir müdahalesi mub
'-1 ille~ değildir. Olsa olsa hükü
d et ıle kupon hamillerini yeni
~b. temasa getirmek için hususi 
~6rette hamillerin noktai nazarını 
1-f kfırnete izah etmiş olabilir. 
) ~lnillerin noktai nazarını bu 
; da izaha tavassut etmek ise 
~ e~lenin esasına müdahale de-

~· ~eiildir. 
t:'r •tını hayret ettiğimiz nokta 
~ ·~~ı himilleri için en makul 
'•1' '.•deli yol doğrudan doğruya 
Hrı:1Yettar vekillerini Ankaraya 
"ıU ererek evvelce açılmış olan 
hnk~kerelere devam etmek ve 
l. 1 illete bir anlaınıa çaresi ~ı:rı ... 
cırt, ga çalışmak olduğu halde 
ttıı ta müzakere mahalli Ankara 
~~dYoks, Paris mi olmalı tar-

a b· '"•y ır mesele çıkararak ve 
~cıy .. a bir takım huıusi vasıtalar 

.. rak · · b titııı l ışı eyhude yere uzatıp 
~ .. c eridir. 

~'tt~cr Fransız hamillerin baki

~ck d:~ksadı meseleyi hallet-
1'e b gıl de sadece uzatmak 
titr Una bir şey denemez. Ve 
~llltiatrtıGıakere Ankarada değil, 

( 4'\;t ~apılsın demekten mak· 
arafı 2 inci sayıfada) 

.At.tlu.ce.ı .A.ulK 

Esraren~iz 
ifşaat 

Hardingi karııı 
naııl öldfuorıii 1 

Sabık Amerika reisicümhu· 
ru (Harding) 1923 senesinde 
öldüğü vakit bu ölüm hadisesi 
içinde gizli ve karanlık bir ta· 
kım noktalar bulunduğunu 
gazeteler yazmışlardı. Fakat 
şmdiye kadar bu noktaların 
ne olduğu anlaşılamadı. Son 
zamanlarda (Harding) in ze\'
cesi tarafından hususi taha~
riyat işlerinde kullanılan bır 
(Detektif) bu esrarı ortaya 
atmış, (Harding) in karısı 

tarafından zehirlenerek öldü· 
rüldüğünü ifşa etmiştir. Dü· 
tün Amerikada Ye A\•rupada 
hayretler uyandıran bu ifşa

at birkaç güne kadar (Vakıt) 
sütunlarında tefrika surctilc 
neşredilmeğe başlanacaktn·. 

Tütüncüler dün 
ofiste toolandılar 

Ankaraya giden heyet yaptığı 
teıebbüslerde muvaffak 

olmuştur 

Tütün tüccarlarımız namına 
iktisat ve maliye vekaletlerinden 
bazı ricalarda bulunmak üzere 
Aııkaraya giden İzmir ve lstan• 
bul tütüncüler hey' eti işlerini 
bitirerek mıntıkalarına dönmüş• 
)erdir. 

Bu münasebetle dün harici ti
caret ofisinde tütüncülerimiz 
toplanarak heyet azasının verdi· 
ği izahatı dinlemişler ve son bir 
haftalık vaziyeti tetkik etmişler· 
dir. Aldığımız malümata göre 
heyet Ankarada ki teşebbüsle· 
rinde muvaffak olmuş, tütün pi
yasasındaki buhranı kaldıracak 
ve Türk tüccarının yüzünü gül
dürecek nıticeler temin etmiş· 
tir. 

Hey'et azasından bir zat dün 
bir muharririmize şu izahata 
vermiştir. 

- Türk tütün tüccarinin için
de bulunduğu bugünkü müşkül 
vaziyete başlıca iki tıebep var
dır. Biri inhisar idaresinin layi-
kile alım yapmaması diğeridc 
bankalarda merhun bu'unan tü· 
tünlerin satılamamasıdır. Bunlar 
dan maada mHli ve ecnebi ban· 
kaların tüccare kredi açmaması 
da buhranı artıran imillerdendir. 
Biz iktisat ve maliye vekalet
lerinden bu hususların teminirıi 
rica ettik. 4,5 milyon !ira kimet 
tutan merhun tütünlerin satıla
rak bedelinin 2,5 senede Ö· 

denmesi idarenin müstahsi ve 
tüccar elinden vasi ve muntazam 
mubayaada bulunma~a.sı; b~n
kalarda kredi küşadı ıçın malıye 
vekaletinden vaid aldik. 

Maliye vekaleti mesele mühim 
ve müstacel olduğu için keyfi
yeti heyeti vekileye bildirmiştir. 
Meselenin heyeti vekilenin ya· 
rınki (bugünkü) içtimadaında 
ıörütUlmesi muhtemeldir • 

Bir hadise 
Bir iıçi Haliç Jşletme 

amirini vurdu 
Bazı Luıdınlar da ıtrkei 
iinande toplanarak ndma

viı vaptılar 
Haliç şirketi işletme amiri Ce

lil Bey dün sabah bir taarruza 
maruz kalmış, işinden çıkarılan 
bir memur tarafından ehemmi-
yetli surette yaraianmıştır. Al
dığımız malumata göre had f se 
şu suretle olmuştur: 

Celil Bey dün sab1ıh saat se-
kiz buçukta vapurdan Ayvansa
ray iskeleıine çıkmış, idareye 
doğru yilrürken önüne birdenbi
re, eıkiden şirket hizmetinde 
bulunan Çerkes Sait Aptullah 
Ef. çıkmıştır. Sait Ef. şirkette 
onbe§ senelik memurdur. Bir 
mfiddet evel yapılan tens~katta 
açığa çıkarılmış ve evelkı gün 
idareye gelerek ikramiyesini al
mıştır. 

Söylendiğine göre Celil Bey 
asabi bir tavırla önüne çıkan 
Sait Efendiye ne istediğini sor
muş, Sait Efendi de on beş ıe
nelik memur olduğunu, kendi-
sinden daha sonra alınmıf kim
selerin çıkarılmayıp ta kendisinin 
çıkarılmasının doiru oJmadığmı 
söylemiştir. 

Bu arada Celil Beyin verdıği 
covaplar Sait Efendinin hiddeti· 
ni ziyadeleştirmiş ve hemen 
sustalı çakısını çekerek Celil 
Beyin üzerine atılmış, dört ye· 
rinden yaralamıştı • üırih etraf
tan yetişenler tarafından yaka· 
lanmış, mecruh Celll Bey bir 
otomobilJe Balat Musevi hasta
hanesine kaldırılmıştır. 
iıten çıkanlanların aileleri 

Dün vak'adan sonra işten çı· 
karılan memurların aileleri de 

A vrupanın en büyük ik· 
tısadi ve siyasi meselesi 

Almanya - Avusturya bükü- ı güç değildir. iki devlet arasında 
metlerinin gümrük ittihadı me- bu şekilde bir ittihat Almanya 
selesi, bütün Avrupayı ciddiyetle ile Avusluryanın sanayi noktai 

meşgul etmekte nazanndan bir· 
devam ediyor. r leş me lerin den 

Reisicümhur Hin J fazla bir ehem· 
denborgun bütün miyeti haizdir. 
salahiyet l erini Çnnkü bu ha· 
kullanarak Al- reket onların 
manya içindeki mütekabilen bir 
mufrit anasır ile birini takviye 
mücadeleye gi- etmeleri ve mü-
riımesi ikinci <le· tekabilen te-
recede kalmak· vessü etmeleri 

tadır. Çünkü iki Alman Reislcürnhuru Hindenburg demektir. 
devlet arasında- Diğer taraftan 
ki gümrük itti- Almanya-Avuaturya güm- bu iktısadi itti
hadı meselesi , rük ittihadı siyasi bir ma- hat, Almanya
son senelerin en hiyet alırsa Avrupada ye- nın · siyası nUfu
mühim heynel- ni bloklar teşekkül ede- zunu ve askeri 
milel meselesi- cektir. Şimdiden Fransa kudretini arttı
dir. Bu mesel~ ve kUçük itilaf devletleri racaktır. Bun
hem beynelmi· büyük bir telaş için· dan dolayı F-
lel siyaset, hem dedirler. ransa hükümeti 
beynelmilel ik- bu teıebbüsU. 

tısat noktai nazanndan büyük müthiş bir aley~tarlıkla karııla· 
ehemmiyeti haizdir. mıf, M. Briyan bu ittihat aley• 

Bunun sebeplerini anlamak (Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

............ K~ir.aliiiiliz·······AiC·Ci·a·ii-r:Z·&-ıki-
n okta dan bağlanıyor 

Ş m rtl hath Çankırı va 
cenup h ttı 1alaty ya 

o 
Yapılan kııırrrılar kilometre itibarile 

şudur: 
Fevzi Paşa - Malatya: 2;;5, Fil

yos - Balıkısık: 72, 1 rmak - Çankı
rı: lM cem'an 429 kilometre. 

Bundan maada mecmuu (150) ki· 
lometre tutan 7 kısım da inşaat bitiril· 
miş gibidir. 

şirket binasına gelerek kocaları
nın tekrar işe alınmalarını iste
mişlerdir. Bunlara şirketin zarar 
ettiği için kocalarının vazifeleri
ne nihay~t verildiği, şirketio va
ziyeti düzeltilince çıkarılanların 
tekrar işe alınmalarının çareıinc 
bakılacağı söylenmiş, bina önün
de toplanan kadınlar dağılmış- 1 

]ardır. 

Bu iki hattın bütün uzunluğu (850) 
kilometre olduğundan faaliyet sonu
na yandan ziyade yaklaşmış bulunmak 
tadır. 

Hükumetle grup ara ında 927 de 
)'apılan mukavele mucibince bu iki hat 
934 senesinde bitirilmi~ bulunacak Te 
hatların ikmalile Karadeniz Akdenize 
biri &_amsun diğeri Ereyli olmak üz~ 
re iki noktadan bağlanmı~ olacaktır. 
1'"'evzi Paşa hattı da Adanayı Diyarbe· 
kire bağlamış olmaktadır. 

F eni Pt. hattı Gökıu üzerln&f • Bu iki hattın geçtiği arazide çok 
sarp mevkiler vardır. Şimal hattmın 

~~~~--~'""'GŞ~rı:-""'·~· en mürtefi noktası (1240) cenup hattı• 
Himmet zadeninraporu 
Rapordaki iddialardan bazı

lan doğru. 
Ankara, 4 (V akıt) - Himmet 

zadenin Düyunu Umumiye mu
kavelenamesinde hata olduiu 
hakkında verdiği rapurlarm tet· 
kikine devam edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre rapor-
daki iddialardardan bazı· 
larınm doğru olduğu teıbit 
edilmiştir. 

Dakti o 
Hanımlara 

Şampiyonluk müaa
bakamıza hazırlanınız 

nm en yüksek noktası (1400) metre rakt 
mını taşımaktadır. 

Hatlarda kullanılan amele 5 bin ile 
18500 arasında tahavvül etmekte
dir. Grup, kitabın :;onunda şöy di· 
yor: .. 

"lskandinavyah bir grup.un Tu~
kiyede bu vüsat n e~emmı~ette hı~ 
mukavelenameyi mevkıi tatbika ko)• 
muş olması şimdiye kadar Hk defa va· 
kidir. Maziye bu ircaı nazarı~ .ba_h:.et
melde olduğu yesileden bılıstıfa~e 
hem Türk hükumeti ve De~·ı.et De!"ır
yolları n limanları umumı ıdaresı er
kanı, hem de kendilerile mün~sebatt~ 
bulunduğumuz ma~~matı. ı~esmıye canı 
bindengropumuz muhendısı \:e me~~ı-

lruninine ibzaledilen m~a~eleı te,·~ccuh 
karane mukabil edayı şukrant hır \a· 
rife biliriz. 

Münasebatı mütekabelenin mülhem 
olduğu fikri itimat ,.e amimiyet, bun

~ Jardan bu güne kadar istihsal edilen 
, güzel neticeler hem deruhte edi1en i~ 

Filtoı hattı çay kenanndan 1reçiyor lerin takarrür etmi p{ograma göre 
Irmak - Çankırı Filyos ~attı i!e Türkiye Cümh~riyet!nin menafiine te· 

Fevzi Paşa - l\falatya - Dıyarbekir vafu~ ede.~e~ hır şekılde hem de mem
hatlarını hükumetimiz namına inşa et· lek~tın. ~u.dıranı umuru!1 kıyaset ve 
mekte bulunan lsveç - Da!1imark.n hasnetır~ı ı. pa~ ed~cek .~ır tar.~d~· ba
grupu bu iki hattaki son faal.ıyete ~ıt şarılacag!na hıılen kat ıyen umıtvnr 
malıimat ve karakteristik resımler ıle etmektedır. 
dolu güzeJ hasılmış bir kitap ~ıknrnııs ~----------
trr. ~f ütekaitlerin işleri 

Bu kitabın işaret ettiğin~ göre b~ Ankara ( Va kıt ) Dahiliye ve• 
iki mühim hat üzerinde faalıyet ~ok ~-
lerlemiş cenup hattında, ray ferşı· kaletince yapılan tamimden sonra 

Gazetemiz yakında ge~en 
sene olduğu gibi 1931 ı:ıenesi 
daktilo şampiyonluk müsnh:ı
kasını yapacaktkır. Bu müsa
bakamıza girmek istiyen ha· 
nnnlara şimdiden haber Yeri
yoruz. Hu müsabaka birinci· 
si hem makine kazanacak heıu 
bül'Ük ticaret müe~seselerin· 
den birinde çahşması temin e
dilecektir. Müsabakaya dıthn 
epeyce vakit \"ar. Zaman kay 
ibetmeden çahşmıya başlama· 
lıdırlar. 

yatı l\falatyaya, Şimal hattınd~ da mütekaitlerin iılerinde büyUk 
Çankınya ,·asıl ol

1
acak d1 erecke~~ ıler. bir c-;;,.l'!t görülmüştür. 

!emiştir. Ilu suret e yapı aca · ışın nıs V . . . . • • 

l fından fazlası bitirilmiş bulunmakta- ckilet mütekaıtlerm ıılerını 
dır. l süraue ikmal etmek kararmdadar. 



~ 2 - VAKiT 5 NiSAN 1931 
hinde en şiddetli beyanatta bu· 
lunmuştur. Müntehop sani intihabatına 

başlanıyor 
Borçlar meselesi 

ne halde? F.ransa hükfımeti AYusturya -
Almanya gümrlik ittihadını Ver
say, Sen Cermen muahedeJerine 
ve 1922 senesi Avusturya istik
raz protokoluna muhalif saymak
tadır. Fakat Fransayı infiale uğ
ratan sebepler, iktısadi olmaktan 
ziyade siyasidir. Avusturya • 
Almanya gümrük ittihadı ile, 
F.ransa, Almanyaya bir takm 
lü kı maddeleri göndermekteı 

mahrum olacak. Sonra Almar 
sanayiine Avusturya sanayinir 
teşri i:i mesai etmesi Alman sa· 
nayinin .kuvvetini arttıracak, fa. 
kat Fransa ile müttefiklerini en 
çok kork utan bu değildir. Onları 
korkutan nokta, bu iktısadi itti· 
hadın siyasi bir ittihada münka 
lip olmasıdır. O zaman Almanyv 
altı milyon ntıfus daha kazana· 
cak, ve Bekiz milyona varan Ma· 
carlarla ve dört milyon Bulgarm 
mOzaheretini temin edecektir 
Bu suretle Alma~yanm siyasi 
nnfuzunu bir taraftan Adiryatik 
denizi ile Tiryste'den birkaç 
saatlik yere kadar, diğer taraf
tan Tunanın ağzına kadar uza· 
nacakbr. 

Blitün bu ihtimallar nazan dik-
kate alındığından Fransa güm· 
rük ittibadından son derece en· 
diıe etmekte ve küçük itilaf 
devletleri onunla birlikte hare· 
ket eylemektedir. 

Almanya - Avusturya güm 
rük ittihadı meselesinde vaziyeti 

henüz sarih bir surette teyyün et
meyen bir devlet, İtalyadır. İtal
ya, Fransa ile çekoslovakyn ile 
birlikte bu projeyi proteto etme
miş, fakat Berlin ile Viyanadan 
fazla malumat istemiştir. 

Almanya ile Auusturyamn 
gümrük ittihadının İtalyayı da 
mutazarrır edeceği muhakkaktır. 
Çünkü bu ittihat He Almanya, 
Brenner geçiline ve Tiryesteden 
bır l<aç saatlik mesafeye gde
cektir. Fakat İtalya, buna karşı 
bir harekette bulunabilir ve sa
bık Avusturya - Macaristan im-

paratorluğunu istihlaf eden bütün 
devletlerle iktısadi ve siyasi bir 
federasyon teşkil edebilir. 

italya, Avusturyamn Alman
yadan ayrı kalamayacağını an· 
Jadığından bu devletlerle tıcare· 
tini temin mukabilinde bu iki 
devletin ittihadına razı olacak· 
tır. 

italy~. gerek F ransanm gerek_ 

Ankarad 
Yarında 

vel<iller dün reylerini verdiler 
Gazimiz ve batvekilimiz reylerini 

itiyor 1 -----C. M. B. hisse senet 1 eri 
almakta acele ediniz istimal edeceklerdir • Ankara, 4 (A. A.) - l\tahafili aidesi 

!nezdinde yaptığımız tahkikata göre 

1 

Cilmhuriyet merkez bankasına milli 
~!lill'f"·~-'4~ , müesseselerimizin iştiraki büyük bir ye 
~ kuna baliğ olmuştur. :En başta 3 mil· 

1~;J~~~~l!I{ yon lira ile kuvvetli mali müesseseleri· 
QDAiQ7 mizden biri olnn Ziraat banka ı geli· 

izmitıt! m'fint•hip sani i"tihabatına oa~lanırlcen 
YaloYada müntehibi sani inti- izmitte intihabat 

~a?atı evvelki akşam bitmiıtir. İzmit, 4 ( Vakıt) - Burada 
ıntıhabata hemen bütün münte- mUntehibi ıani intihababna dün 
bibi evvUer iştirak etmiş, 29 ki- merasimle başlandı, Merasime 
tiden mürekkep ve Halk fırka- mektepler iştirak etti. Belediye 
sının namzedi olan müntehibi sa- önünde nutuklar söylendi rey 
niler kazanmı~lardır. sandıkları muzıkalarla dairelere 
Çarşamba gtinünden itibaren tevzi olund~ .. Halk. büyUk t~h~-

de şehrimizde müntehibi sani l~kle reyl~rı~ı verıyor. yaıı~!z 
intibabatına başlanacaktır. f..şref B. ıntıhabatı teftış ıçın 

••••••••••·••···••••••··•••••••••···••••••···•••····•••··•·• Adapazarında bulunmaktadı. 
Almanyanın Avrupaya hakim ol· Burada Bolu meb'usu Cavt 
masını istememek hususunda in- Abbas beyin yeğeni Naci bey 
giltere ile hemfikirdir. Kocaeli meb'usluğ için namzet-

Onun iç.in italyada bu vaziye· liğini koymuıtur. Kendisini ihti
tin siyasi encamını dikkatle takip yat zabitidir ve halen Derince 
edecektir. çiftliğini idare etmektedir. 

iogilterenin gümrük ı ttihadı Ankarada 
teşebbüsüne karşı aldığı vaziyet, Ankara, 4 ( Vakıt) - Bugün 
ihtiyatlı hareket ve telifi beyne de mUnte.hibi sani intihabına 
çalışmaktır. İngiltere İtalya devam edılmiıtir. Bugün heyeti 
gibi bu teşebbüs aleyhinde pro· vekile azaları ve riyaseti cümhur 
tostoda bulunmam şl y 1 katibi umumisi reylerini istimal 1 ır. a nız t · l d' D" b ·· 9500 Mister Hendereon, dostane tav- e. ~ış er ır ... un. v~ ugun . . 
· l ci b l k l . kışı reylerını ıstımal etmıştır. 

sCıre er e u unara mese enın intihap yarın akıam saat altıya 
mevrede konuşulmasına çalı- kadar devam edecektir. 

ş~yor-, i~giliz hukukç~!a~ı güm- Gazi Hz. i:e ismet Pş. nın ya-
ruk ıttıhadı teşebbeusun sulh rın reylerini istimal edecekleri 
n_ıu~hedelerine muhalif olma~!ğı anlaşılmaktadır. 
fıkrmded•r. Hatta onlara gore l\1 l ' ) d <l ' •ı 1 r: 
1922 A · ·k e) us arın a e ı " ' \'usturya ıstı razı proto- A k 4 ( V l t ) B" .. 
k l ..:ı b .. ı b" .. "k 't n ara, an - utun o ununua oy e ır gumru ı • .1- .. 1 d ü t h'b· · ·k 

h . _ .. vı ayer:. er en m n e ı ısanı mı • 
t_ı _adımı manı olduguda şuphe- tarı hakkında kat'i neticeler gel-
lıd~r. . . . . miştir. Meb'usların adedi evelcc 

ıngıltere yalnız tıcaretının bu bildirdiğim gibi 317 olarak tes· 
iti yüzünden bir zarara uğrayıp bit edilmiştir. Bu rakamın art-
uğramlyacağını düşünmektedir. ması ihtimali kalmamıştır. 
hali hazırda mesele bu vaziyet- M ürcıca<ı tçilerin adedi 
te~ir. Ankara,4 ( Vakıt) - Meb'us-

yor. Ondan sonra Emlak Ye Eytam ban 
kası 1 milyon liralık hisse senedi ;:ıl·ı 
mış, İş bankası 500,000 Emniyet sandı
ğı 300,000, Sanayi n maadin bankası 
250,000 lira ile hissedar kaydoJunmuş· 
tur. Yalnız bu 5 bilyük müessesenin 
hisse yekiinu 5,050,000 liraya baliğ ol· 
maktadır. Bu suretle bir taraftan hal· 
kımmn diğer taraftan memlekctimiz<lc 
icrayı faaliyet eden büyük ve küçük 
müessesatı maliyenin gösterdikleri f C\" 

kala.de itimat ile \'Ücude gelecek olan 
bu büyük milli bankanın Tiirk mali 
ve iktısadf vaziyeti üzerinde en büyüJ.: 
~alah husule getirecek bir şekilde nzil 
lesini göreceğinde şüphe yoktur. Halkı 
mızın bu milli eserle daha fazla miktar 
da alllkadar olması arzu edildiği için , 
hassaten küçük sermayelerin birer iki· 
şer hjsse kaydolunmak suretilc yapacaJd 
ları yardıma büyük ehemmiyet atfedil ı 
mektedir. Müddet l;) nisanda biteceği i 
.;in bu milli vazifeye herkesin tehaIUk
le iştirak etmesi bekleniyor. 

Devlet şurnsında bir 
hadise 

Ankara, 4 ( V akıt ) - Şurayı 
devlet aza mülftzimi Sureyya Ağa 

oğlu hanımla batkatip Saffet B. ara
sında bir hadise çıkmıştır. Saf
fet B , devam defterinde imzası 
bulunmadığından dolayı Sureyya 
hanıml muahaze etmiş, Sureyya 
hanım da bunda bir yanlışlık ol
duğunu söyliyerek kendisine da
ha jyi muamele edilmesini iste· 
miş, bu suretle başhyan müııa· 
kaşa aralarında lüzumsuz sözle
rin teatisini intaç etmiştir. 

Saffet B. kendisine hakaret 
edildiği iddiasındadır. Sureyya H. 
vekAlet emrine alınmıştır. 

Portakal nlütchassısı 
Ankara 4 ( Vakıt ) - iklısat 

vekaleti Dörtyol .. portakat bah-
çelerinde ağaçlara arız olan 
hastalığın itfası için lazım gelen 
tedbirleri almış ve Dörtyola ye· 
niden iki portakal müteahssısı 
göndermiştir. 

luk için müracaat edenlerin ar. 
kası alınmış gibidir. Adetleri 
1300 zu tecavüz etmiştir. Maa
mafih yeni bazı müracaatlar var· 
dır: Karikatürist Cem B. bu me
yandadır. 

Listenin birkaç güne kadar 
Gazi Hz. ne takdim edileceği 
tahmin ediliyor. 

.. 
,.. Baş makıılemlzden mabat ] 

sat müzakereye tamamen yeni 
baılanıyormuş rengi vermek, bir
buçuk sene evvel dtiyL nuumumiyf 
dayinler vekıllerile hükumet ara" 
sında Ankarada cereyan etmiş 
olan müzakereleri ve alınmıf 
kararları yok farzetmek ise, bu 
tarzda dolambaçlı hareketJeriD ı 
bizzat kendi menfaatleri aleyhin" 
de netice vermekten baıka bir 
faydası olmıyacağını hatırlatmak 
lazımdır. 

Vaziyet şudur: Bir buçuk sene 
enel dayinler vekilleri olan ze• i 
vat resmen Anka.raya gelmişler, \t 

gene resmi olarak hükOmetle i 
müştereken görüşmüşler, miişte" t 
rek surette bir takım kararlat r 
vermişlerdir. Bu görüımeleri 1/e p 
kararları hiç olmamış addetmeğe h 
çalışmak Türkiyenin vaziyetindt 

1 ve noktai nazarında her bankİ e 
bir tebeddül vukua getiremet;ca 

Kaldı ki bir buçuk sene evveı -
dayinler vekilleri Ankaraya ge: 
)erek hUkümetle görüştükıert 
zaman umumi ahval ve ıerait 
dayinler için bu günkünden dab• l 
çok müsait idi. O vakit Türki a 
yenin varidnt bütçesi iki y 
yirmi klisür milyon üzerindet: 
tahmin ediliyordu. aa 

Aradan geçen zaman ı:arfınd• blJ 
gerek cihanın iktisadi ve mafrtlJ 
vaziyetinde, gerek Türkiyeni~tıı 
iktisadi ve mali işlerinde büyli~1 a 
bir tebeddül hasıl olmuştuf.t 
Bir sene evvel iki yüz yirJll " 
milyon lira tahmin edilen •• tt 
ridatın tahakkuk ve tahsili otııils 
milyon lira kadar bir tenakofi}'a 
göstermektedir. Bundan dolaY~ıı: 
dır ki onümüzdeki J 932 s ş ~ 
nesi bütçesi yüz seksen { ~ e 
doksan milyon liradan fazla o ~\> 
mayacaktır. d 

Biz umumi varidatta görül. llıG); 
bu tenakusa nazaran hliküme ~h 
üçte bir tediye teklifini bile bt ~~, \ 
yUk cesaret eseri telakki ediYJ ~dt: 
ruz. Onun için bu teklif k rf: llıGt 
sında düyunu umumiye kupon t C.p 
millerinin aceba müzakereye O 
relim mi, girmiyelim mi gibi ııı 

tereddit vaziyet almalarına hSJ l 
ret etmekten kendimizi alamtY'ıibt·s 
ruz. .A(Jamet klff ~ ıv 

-tıt 

l)üyunu Umumiyeniı1 11a1t1e 
ceyabi b tk 

Anka, 4 - Eski borçlar Şt~~ 
selesi hakkında Düyunu Uııı \it ~t 
mi ye meclisinin vermi~ old Ş ıç 
cevap dün j?elmiştir. t 

Kaynan Hafıza Hanım sabahjtin mi büyük hanım? idi süt veren bir 
kahvesini havuz ba~ında içiyor h\ - İşittim.. Bunun için de elde nucuzca bit ·11~ 
Jiin bu lutfuna karşı da hala eıki - Horoslar da öttü. Kurbağa- düşürmek üzere fileıof etrafa ~llti~ 
bedbinli~i ile §ÖYl~ ~öyleni~ordu: Jar da ött.~. Hepsi biri birine kanş kulak oluyordu. t tG 

- Kıbarlık ne ıyı şeymış .• Kos- tı da ne guzel oldu. Sabahleyin erkekleri istasf ~ 
kanın kapanık odasında manga- - Sus tabiatsiz. Kurbağa sesile indirmek için Rossinant ar&~ 
im külüne kar§ı kahve içmek nere- bülbül sesi biribirne kayna~ mı? koşuluyordu. Bu 0 kadar haliıı' & 
de, burada kırlara, denizlere baka- - Vallahi kaynadı. Bülbüller a kışlı kır donda munis bir haY1" ~~ti 

d 
.. ,, " rak yudumlarını çekmek nerede .. ğaçta ötüyor. Kurbağalar havuzda. ki koşum vurulurken kadınl"' ~it ilk 

(Romanımızın unr:u kuımında ma- Gündüzün büyük bir luımını B · · · d Ali h ·1· k y ı k ) k k b k b ... · İ l• 
alnef bir yanlışlık olmuştur. Dün • • u evın ıçın e a ın sevgı ı u- ır a , vır a te rar en ur aga~ yanağından öpmek isterdi. 1111 
mllndcriç kısmın son siitunundnki bahçede geçmyorlar. Hele bahar lu kimdir? bilmiyorum. Çok süküı· ları da sevrim bülbüller kadat.. f'I f b .... "ki k ...ı t"dtll 

nd d .. t t r l 1 1 ~ h l d 1 · · k ~ ı eso u opuıu · er nu ~ 'f 
o an on or sa ı , yer'< o mat ıgı me tap arın a gece erı eve gırme cenabı mevla bize böyle bir para i - Allah cezanı vermesin .. E~ck d ~ •~ t 

halde selıvcn oraya konulmuştur. • t · 1 d . ~ · · . . . · a: t' "1 
KarUeriınizden bu satırlan lıazfd· 115 emıyor ar ı... nayet etb. fakat kafır damadımın anırırsa dınler mısın Karanfıl?.. G" d'v' .. 

1 
I f"' le 

el l • a·· k" '· .. , K d b' 'b' l b"lb""l . .k 1 bb. o· 1 . k ' - ormc ı('tın og u o m&J ı. ~t m er nı ve un ·ıı nıs!1'!n . son su U· oru a ırı ır e yarışan u u ağzından bır kerecı o sun ra ı- - ın eyıp te ne yapnca sın. . . " ) '1tı 

:::::: b::;t:Iga;,
8
<>,;:, b~~~~ıalacı;,~~~~?. o_rkestraları gecenin derin §İri Ü7.e mize hamdü sena sözlerini İ§İtm~- Kulağını .mı tıkıyacaksm? Nereye . Mıslım ~ekrar]ardı .. Bu h: 0V ~~el 

ca ııe itiza,., ederiz.) rme nağmelerini saçarken: dim. Allah verdiği gibi geri dt" kaçacaksın? hır ekmckçıden yok pahasırı el ~ 
* * * Filesof - Dinleyiniz bu ne ila· alır ... Bu herifin halika ve kulları - Sanki eşek sesinden de hoş- mı~tı. Sır~ında küfel~rle seJ1e~I itli:; 

mUddet ihtilattan müçtenip bulun- hi musikidir. Barlardaki kulakları na karşı olan nankörlüğünden kor lanır mısın demek istiyorum? ma~al.leler~ dol~ııp bırçok t' ~e. 
durdu. sakatlıyan cazbant gürültülerine kuyorum. Ne oldu.m dememeli, ne - Eşek ıesi çirkindir. Amma tu velı m.mctlık ettıkten sonra ·e.,i · ~c t 

Hikmetullah Efendi ailesi şim· bu namı vermek küfürdür. Oralaı·· olacağım demeli .. Bir gün başımıza haftır değil mi büyük hanım? Ka- arabaya ko ul~yordu. Bu ) ~' ~ b~ 
'diye kadar yaşamı' oldukları ha· da l<oktayl (coktail) Jer, şampan- bir şeyler gelecek amma bakalım im kalın bağırır da sonra bostan do pısmda bolca yıyor ve akşaııl şl ~ 1 

yat tarzından büsbütün başka bil· yalarla sarhoş oluyorlar. Burada ne vakit... labı gibi gıcırdar.. muayyen oaatlerden başka: a~ll 
amele dü.müştü. Geceli gündüzlü bu bülbül konserleri ruhlanmızn Koca karının ıikayetlerini du- - Ne de iyi tarif ediyorsun. A- n.lmıyordu. . Semirdi. Ara ş tc~ Q 

kö!kün sefasına doyamıyorlardı. pek anlıyamadıgımız bir lisanla la yan Karanfil yanına yak1aşark: man sus duymuş gibi oluyorum. kışnemeye bıle ba,ladı. "' ~ıı 
ilkbahar geldi. Bahçe tarif olun biatm esrarını teksif ederken tenef - Büyük hanım iyi §ey bekle - Üstüne binersen inatçıdır ha. filesof köşkün redüşo55~i' ,di "a 

maz bir letafetle yeşillendi. Fakat füs ettiğimiz her yudum saf hava i- de iyi şey gelsin. Allahtan ne ister Sen başını bu tarafa çekersen o b- da kütüpane için büyük. etiı1 ~e. ttı 
Kırk dönüm araziye bir Hurşit n· le sermest oluyoruz. Dünyada en sen onu verir.. hür tarafa gider. intihap etti. Pencereler cıh gt b;ı~ 
ga ne yapabilirdi. büyük bahtiynr1ık tabiati anlamak - Allah heskese istediğini ver· Büyük hanım havuz başı safa- başka üı; taraf duvarlarıntıkiitil 41!~1 

Filesof - Bize lazım olduğu ka tır. Ses veren vermiyen her şey bi- mez. Layık olanlara dilediklerini sını yaparken arabın tabii tuhaflık raflar yaptırttı. Bir va~f t ti,.ı ~k ·ş 
'dar eker bi~eriz. Üst ta.rafı varsın ze bu esrarı söyler. Fakat biz anla verir.. larile de eğleniyordu: neyi dolduracak sayıdakı be f'ırt1 1 

1 

alabildiğine beyaban olsun. Vahşe mayız geçeriz. Arap birdenbire 15.fı değiştire· Kümese otuz kadar tavuk l<oy- dan lcite.plannı günlerce ç di ~ 1ll 

tin de baıkn giız U'ci vardır. Di- Hakiki zevkleri bilmeyiz sun'i rek: dular. Altısı kuluçka yntıyordu. E- bir tasnif üzerine bu rafla:) ı:1ecıi 
yordu. zevkler arkasından koşarız... - Bu ak§am bülbül öttü. İtit· vin içinde yumurta bollandı. Şim· 1 (IJUırıe ~~ r 



• 
1 Turing kulüp 

kongre bugün tolanı~or 
«Türkiye T uring ve Otomobil 

İt" kulübü• senelik kongresi bugün 
i~ laat on dörtte Perapalas salon
a- l•randa toplacaktır. 
if çtımada kulübün senelik faa
ıt liycti hal<kmda idare heyeti tara

bıJ fından haıırlanan rapor ve bi

llnço okunacak, gelecek senenin 
Programı umumi heyetin tasvi
bine arzolucacaktır. 

Balkan haftası lıazırhkları mü
ne ~aaebetiJe T uring kulüp bugUn 
e• tçin Hanımlar komitesini de da
erı ~et t:tmiştir. Kongreden sonra 

e •dere heyeti ve Hanımlar komi
e; ttsı müşterek bir toplantı yapa

:e rak Balkan haftası 7.nrfmda ya
e J>ı acak müsamere ve şenlikler 

de hakkında bazi kararlar verecek
kİ ltrdir. 

~'8-~ıe_ dıyede: 
~Bugünkü 

mün kaşa 
neş senelik 

- Proğramı konufulacak 
Şehir meclisı ilk devrenin ni-

barı .. ayına ait ıkinci 
0

içtimam1 
"&un aktedecektır. Mli1akere 

• \Jtnarnesini, evvelki günkü içti
ada şehir meclisine tt"vdi ve 

baı"temizde de neşredilmiş olan 
't senelik proğramı teşkik 

Lltıe dedir. Belediye reısimizin, 
linbulda beş sene 7.arfmda 

l'a~ılrnasını ıstediği :şler bu içtı
lt:.fıdC! mlinakaşa olunacaktır. 
thır meclisi az.asından muhtelif 
~\>atın proC: ram hakl\ında ten-
1da.tta bulunacağı, bu ıtibarla 
Gzakerenin hararetli o ac~ğı 
,hnıin edılmektedir. Helediye 

~ Muhittin B. vakit kifayet 
Gttıe ht•gün olmadığı takdirde 
t~kip içtimada tenkitlere 

~~erecektir. 
-..illbedayi ve kon•er· 

I vatuvar 
/ta.nbulun sahne ve musiki 

, 
1 Vaçtarmın tatminini tem'n için 
lttlındığını yazdığımız ta imat

~c .~ehir mccl•s'ne tevdi edıl
a tııcredır. Hu talimatname 
~lbedayiin, konservatuvarın, 
ır b d . . . • an osunun vazıyetını tes-
l . 
~ç,~ hazarlanmıttır. 
ltı hı.r ıneclisinin bugünkü ruı
~d~ıne ithal edılmesi muhte· 

•r. Bu takdirde talimatname, 

.kkereye kor.ulmadan evvel 
edilmek üıere alakadar 

~ ltıene havale edi ecektir. 

kaçakçılığı menedi-
~ lecek 

. ç,~cdi~ iktısat m,ndüriyeti un 

\ 
Çılıgının men i hakkında ,,. . 
~ 1~atname ha:ıırlamış, da-
~ Ciloıene vermiştir. Encü

~ tetkikini müteakip tali-
l'ttk ~ fehir meclisinde g6rü
•tıd lır. Talimatnamenin tat

'" . nı b· nasıl olacak faide, el-
0 

1
•rçok kısmı hariçte satı

irı;. •rın borsaya alınmasını 
. fitt:r· ~ takdirde borsadaki 
tt,k bıraı daha ucuz tesbit 

b· •e dolayısile ekmek 
11

• 1 d h ~t a a ucuzhyacaktır. 

a.k~d olnı1yan hir haber 
tlia ~r ·Kı.dık6y tramvayları 
.'l'•k ':aresinin bir içtima 
1 Qı attan Kadıköyüne tem 
ht~Sclesini görüşeceği dün 
~~b C: tarafından yazılıyordu. 

Ctırı d -
1'ıııt ogru olmadığı an· k ır. 

1 11l 
il ~ ezarlaklara çok 
"U t k '''d "' en ç ı · ı ' o r 

ilk 'Ye ll'l~zar ıklır şube<5İnin 
Ilıeza 1 kı r 1 arı satmı~·a baş· 

Kırmızı yumurta 
Bu ışe ıız de şaşın ! 

3 - YAKIT 5 NiSAN 1931 ~ 

__ A_l_m_an_p_o_ı·.-ıe-ri--., Va p u re u 1 ar 

Bir kının ıki kuruıo, 
bir tifo a~ı•ı otuz. 

kurn~iJ, ıonra bunun 
adı irutJnıvete hizmet 

Bir okuyucumuz bi:ıe şu 
mektubu gönderdi: 

"Tah:sil senelerinden birka
çını kurunu vusta tipi mektep· 
]erden birinde heba edenler· 
deh biri olduğum için bu hu· 
susta bildiklerimi size yazma· 
yı bir \'azifc bildim. 

Misyoner cemiyetlerin· 
den birine mensup olan 
,.e tahsil itibarile de çok 
zayıf bulunan bu mektepte 
nncak lisan öğrenilir. Ve kül· 

~ k f h tür körletilir. 
lı. .iS 8 ya Ve amur Bir misal: Okuduğumuz 

b ıd 
çoğrafya kitabında Yunanis· 

suz ir araya ge i tandan bahseden dört be .. sa· 
.},fa.} a mukabil Türki.} e heş, 

Bugün Ortodoks, Katolik ve on satır için<le geçilmisti. 
Protistanlarm yortusudur. Koyu biı türk dü:.manı olnn 

Bu sene garip bir tesadüf coğrafya hocası milli hisleri· 
mizi, rencide edecek sözleri 

eseri olarak Musevilerin hamur- alenen söylemekten çekinmez· 
suz bayramı da İsevilerin pas- di. Her sabah dualarına bizi 
kalyasile birletmektedir. cebren iştirak ettirirlerdi. Ha 

Ja unutmam. o sıralarda Ham· 
Dün bu münasebetle birçok di Bey isminde çok milliyet-

Muscvi dükkanları kapalı idi. perver bir türkçc hocamız 
\'ardır. O bizim genç dimağ· 

Bugün ve yarın de gayrimüs Jarımıı.ı vikaya için elinden 
limlere ait dükkanlar paskalya geleni yapar. bize onların iç· 

h 
yüzünü anlatmıya çalışırdı. 

yortusu asebile kapalı buluna- Hocamızın bu hareketi mek· 
caktır. Akallıyel ve ecnebi mek- tep idaresinin nazarı dikkati· 
tepleri de tatil edilmiştir. ni cclheder etmez mektepten 

uznklaştırılch ... O zamnn rnah· 
Paskalyr mlinasebetile şehrin dut olan türk çocuklarile ek· 

mubteJif semtleriude yumurta seriyeti teşkil eden ecnebi ço· 
alıf vcriti haratli bir hal almış· cuklar arasında daimi bir mü 

d 
b 1 naferet vardı. Bu, sık sık vak· 

tır. Bazı köşebaşların a oya 1 aların tahaddüsüne sebep O· 

yumurtalar sepetler ıçinde sahi- lurdu. Ilu vak'alar idareye 
makta ve çoluk cocuk tarafından at.settiği takdirde daima türk 
alınıp dokuşturulmaktadır. Jer. haksız çıkarılırdı. Türk· 

-·-··-··················-·_.· .. ·········-·······..... l~rı_n. ba~bar1ıklarını, ,·ahşetli 
Jadığını yazmıştıl;. Şehir içindeki ğmı ıddıa edenler milli ordu· 

nun galebesinden sonra söz de 
bu gibi mezarlıklara talip olan- yumuşadıJar. Ve vckfıletin 
lar 100 ü geçmiştir. Evkafın elin- tetkiki üzerine türkler hakkın· 
de bulunan mezarlıklarm da alın- da yaJan yanlıs hezernnlarla 

dolu kitapların olmtuhnnsımı 
masana çalışılmaktadır. nihayet \'erildi. nu kitaplar-

Taksir '1idesin( 
çelenk i.Oydular 

Sehrimize gelen 280 kişilik 
Alman polis heyeti erkanı dün 
vilayet ve polis mildilriyetine gi
derek ziyarette bulunmuşlardır. 

Heyet dün sabah saat 11 de 
toplu bir halde Taksime gelerek 
cümhuriyet abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. 

Heyet dUn Alman sefaretine 
gitmiş, T otonya Alman kulubün
de ıereflerine bir ziyafet Yeril
miştir. 

Heyete Berlin polis müdürlüğü 
cinayet işleri müdürü Her Vitli 
Finke riyaset etmekte, polis mU-
dürlerioden Dr. Hütl, polis mi
ralaylarından Her Herbert Ka
linçki ve 25 Alman kadın polisi 
dahil bulunmaktadır. Misafirleri-
mizden tramvaylarda ücret alın
maması için polis müdürlüğü ta
rafından kendilerine birer kart 
tevzi edilmiştir. 

Polis müdüriyeti heyet şerefine 
yakında bir çay ziyafeti verecek-
tir. Misafirlerimiz Sah gUnll Sof
yaya hareket edecektir. 

Ticaret odaıında 
Şişhane yokuşundaki ıaıinonu dan bazılarının alc)·hlmizde 

bulunduğu arıa ve mttruk mezar- olan sayıfal1!;ı !ırtıldı. Avı tıpanın muhtelif şe-
lıkta bu kabildendir. Evkaf tara· Bir başka okuyucumuzdan hirlerindc açılacak 
fından ıahlıpta üzerler.ine bina şu mektubu aldık: sergiler 

1 1 ı ki t Ben gece yatısı olan bir 
yapı mış 0 an mezar 1 arın sa ış ecnebi mektebinde okuyorum. Avrupanın muhtelif şehirlerin-
kıymdinin nısfını yine belediye Grreıılerde tifo aşısı olmamız. de Tlirk mamulatına İ<ar'ı gös-
alacaktır. Yapılacak i;ç asri me- lazım geldi. Aşılanmak için terilen alaka artmaktadır. Bu 

mektep teba.betine gittik, he-
zarlığın üç se11e zarfmdn yapıl- pimizden otuzar kuruş aşı pa- climleden olarak oralarda açıla-
ması kararlaşmışlır. ra ı alındı. Birisi hastalansa cak ıeı gilerde Türk ihracat 
~) ıniirakiplik ihclns~ ~cı1'lcli ye bir kinin istese (2) kuru~ emleasi ve eşyasının da te,hiri 

• ~ 1 ücret alınır. için odaya hergiin ihracatlar 
Belediyede yeniden doku7. mu- Bir çocul\ hastalansa has· yapılmaktadar. 

h b 
tanede yatmak için gUnde elli 

ese e :nürakipliği ihdas edil- kuruş ücret alınır. llalbulci Yalnız son bir hafta içinde 
miştir. f Jçüne belediye muhase- bu mektep, okuyan talebeleı· beş memlekette açılacak panayir 
besindt>n, diğer yedisine Jaave· drn <'n çok ücret alman bir ve sergilere behemehal iştirakimiz 

müessrsedir. · d'I · t' dılen hususi mubasebes·ınd•n 1 rıca e ı mış ır. " ki okuyucumuz da, ecnebi B h l · 13 açıkta kalan memurlar tayin mekteplerinden bah~etmekte- unların en mü im erı ey-
edılmiştir. Bu murakipler bele- dir. Bu mekteplerin bir ücret lülde Selinikte açılacak olan 

nısıt.1sı ve vabancı kültiir altıncı beynelmilel ziraat ~e 
diyenin blitün muhasebelerini :' ,ılamıyn m~mur olduğuna sanayi serg sıle, 27 nisan Pozan 
teftif edeceklerdir. kani olmıyarak onlarda11 ha· panayiri ve 13 temmuz Londra 

S l akla l·cla 1 1 yır umanların hüsnü niyetine O\ )aC~l 1'Çnn ar- d kimya serg·sidir. siz e şaşın... ıımmııı 

dan ma Sf a ı· a 1 JO .. 'l ca k UH»-t ı 1Ullllllllllt11llllll+Ullllfllllll Biz de 1 f talebesi mekteplerinde eğlendi-
Sokaklarda her hangi şekil taşa 1 m · rilecektir. Mektep müdürleri kendi 

ve surette olursa olsun baca mekteplerindeki eğlenceleri tes: 
açan müeaseıat ve fahislerden Çocuk ba vramına ha. bite başlamışlardır. Mekteph 
bir inca masrafı alınacaktır. Bu J k b ' d olmıyan çoculdarı da . H_imay~i-

Y zır ) ar a~ta 1 etfal Cemiyeti şubeleri eglendtr-
masraf mühendialer tarafından 23 nisan çocuk ba}ramı için mek için tertibat alacaklardır. 
takdir edilecek ve açılan baca- Himayeietfal ve Maarif cemiyeti, Yarın Himayeietfal anneler bir-
nın muntazam bir surette ka- Türk ocağı faaliyete geçmişin- liği bir içtima yapacak, ve ha-
panmasına sarfedilecektir. dir. Bu sene bütün mektepler 1 zırlıklar üzerinde görüşecektir. 
····•••••·••••·•••·•·······•·······•·••·••··•····•··········•·•·······•·····························································• -
(-Çizgilerle fikirler : 

Kendine güvenmek en kıymet
li mcz yetlerden biridir. Ken
dine güvenen adanı, hadiseler· 
den c.a ·a nvvetli, muhıtmdeıı 
daha iı.:.tlın o.ur. 

Kendine güvenen ad:ım, ken
di hayatının sanii ve mimarıdır. 
Böyle bir ad hayatını kendi 
rneziyet 1eri, kcn~i kU\·vc. ti ri 
kcndı lı; aAaLarı ile inşa ecier. 

Kcnd ne g·;._ cnme!c lı slet ve 
lrndretın: k anmağa çalışmız. 
Bu kudret için'ıde yer ~tlikçe 

ı yiı kseldığ :O zı lıisscdcrsiııiz. 

arasında 
Rekabet gen~ alevlen

meğe başladı 
Milli vapurcular birliği umumi 

heyeti bu ay içind.! toplan?.cak
tır. 

içtimada birliğin faaliyeti ile 
hesap ve idare raporları görü
şülecek ve v.ıpurcularm ezeli 
derdi olan rekabetin kat'ı suret
t,. men'i çarc.leri aranacaktır. 

Aldı" ımız malfımata göre bil
hassa son iki ayd;\ rekabet Ak
deniz hattında ço'< şiddetlenmiş 
bu yüzden Adnan vapur kum
panyası ile di~er bir milli vapur 
idaresi muvnkkatcn seferlerini 
tatil etmişlerdir. 

Diğer taraftan Seyriıefain ida
resi. ise haftada üçü sür'at ikisi 
adi olmak Uzere İzmir hattına 

beş vapur işletmekle devam et
tiğinden diğer milli kumpanya
lar da vaziyetlerini tehlikeli gör
mektedirler. 

Deniz filon1uzun umumi 
tonajı azalıyor 

Ticaret odası deniz ticaret ra

porUSrlüğü tarafından tanzim 
edilen bir rapora göre, son ay
larda deniz ticaret filomuzun 

umumi tonajı çok eksilmiıtir. 
Bu iki ay içinde hari\'ten hiç 

bir gemi satın alınmadığı gibi 
Karadeniz:deki fırtma yUz:ünden 
Yeşihrmak, Hacızade, intepe, 
Rize, Bozcaada, HilAI vapurları
mız kaybolmuştur. 

Bu gemilerin kazaya uğraması 
muhtelif ticari mıntakalardaki 
vapur aner'ini de dej!iştirmiştir. 

Terkos . . 
ışı 

Suyun kımyevi evsafı 
düzeliyormuş 

Sıhhıye vekileti bir müddet 
terkos suyunu tahlil ettirmi' ve 
içilemiyecek halde bulunduğu 
neticesine vararak şirkete suyu 
içilebılecek bir hale getirmesi 
için Uç aylık bir mühlet vermişti. 

Bu müddet evvelki gün de 
yazdığımız gibi Nisnn sonlarına 
doğru nihayet bulmaktadır. Bu 
hususta terkos şirketinin hare
kete geçip geçmediğini öğren• 

mek istedik. Şirket komiseri 
Mustafa Arif B. fUnları söyledi: 

- Şirkete verilen mühlet ya
kında bitiyor. Bu hususta vckl
letten henüz bir teblig ielmedi. 

Maahnıa şirketin son zaman• 
larda bize verdiği raporlara ba
kılırsa suyun kimyevi evsafı dU· 
zelmektedir. Ancak ıunu da 
kaydedelim ki bu raporlar şir-
ket kimyakeri tarafından veril
mektedir. Bizce kat'i bir mana 
ifade etmez. 
Sıhhıye vekaleti mühletin nihaye

tinde terkos suyunu kendi kim
yakerleri vaııtasile bir kere daha 
tah ıl ettirecek ve eğer evsafında 
es1 ·s:ne naıaran miisbet bir de
~işihlik görülmezse mukavelenin 
ahkamı tntbık edilecektir • 

Suyun içilebilecek bir hale 
getirilmesi için alımıcak tedbir
ı~r r.özle görülür şeyleı den de
ğildir. Bu i~ler muhakkak tesisat 
.,apmakla değil kimyevi tedbirler 
ıle de halledilebilir ve bunların 
yapılıp yapılm1dığı da ancak 
kiııwt>d h' .ı i~ nh ·labilir. 

Vı . ett e: 

1-1 ı f z s"' h ha ınc el isi 
toplanıvor 

Vı!fıyet ıfz. sıhha meclisi bu

gün aylık içtimaım yapacaktır. 
l3u şel:rin sıhhi vaziyeti ve ve

rem hastanesi tesisi meoeleai 
görüşülccel< tir. 
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Hindistan meıeleıi on1a Hübineti ııtit a etti Cehal~ttft tadtte 

Yeni bir safhaya 0 irdi Efendi ııfatına ı~yık bir mevıuf ...... a (A. A.) - ............ i~ ~ti teltttf, t!dnktl Ak§lm PM 
ft ö ti• ....-1aı llsMI W aaııW11I tatil fi ~tr 

Hindlst111trn mthtelit rfflerinde so• ..... Madraa lltniyeU Mht•Mül lzmi; 
3 

(Hun•> .il. AT _. 
tene. mihim hadhleleria vakd11uldU. G et- .._ .11 ..... d H b h ........ ntfbak.,... MIMMM tte&ret • 
tu sırada Hindistan milli kongres,, at, Ye "if•'• m- eme•i ._ em sar a em fArka M Mltoh ........ tllfl llD6 ~ıkusda tutuldu. Bu mUnuebttle 
Keraçlda toplanmrş ve gtyet mtifıiın lblte•ec:eih Mr •ima ....... Ar.az iıttif&n ........ NttrdWnda :" noklal nuatıM aıuMleflt .. ; .. bir saai harp sanhesini andırdı. 
bi k d' ·ı --•......... .,. 11r'tl~n Wllhlılt itrhyôhla. r arar vermittir. Kongre, Gan ı ı e ~ yardı ? ~ Tualet ma .. aı IMdın ll1trtne •• ka

0

Mat ı.rt. tla fhltftlr. Bd, ta .......... n bir lı"'- d..aaı• 
Hindistan aınumf talfsi •ramta akto M b k ~0•1111: ••• .,.. 

lanan mütarekeyi tanip etmif, ondail - 21 - Yazan : Halit Ziya osohnının tr nut u s... 193L& Vak'a hmlrde 
sonra kendisine takdim olunan ~u lca- . RoMa, 3 (A. A.) - Bir takt• fftket lımir TUrkiyenJn en uyanık yerL 
tarl kahl ttliiifllr: lten•tı .• MedNllhlft ~ için, il*tttt dfan Mtnftt~ Yfitf höt&Atfttn ten- lfr mlllltMlllttlafa ütetmft olctülan'kiye modem bir devtet ktıtab " 

'"Ko11gre, Mihahlta Gan•ı ite J..oı·t llMlkl uttt • .... -ttlfiıl- lrten 'f sibile (Mt!vtAt) llkabtnı da tlbe He• dluml bir .__da M. M111110llnl mU- çı memleket! 
lrvhı arasında akteldnaa ma•altk:ıt tes ..,.,..._ "* ,..,._ .,.,.. llamru Ttvfik Nevzat ôl~uş. :8ea oırl•ra m&- htın hlr natı'k lflt ,.enk s01l allllnll J;jer, ita tamir telpafı n 
viyeyi tetkik ettikten sonra oau tas,·ipl ..,..., lfllf Mta tftAdi detlttcfL Bendel6 ilki ufdafdıw. fanhU o bd MfahaU ~ nn fit •111111'1 ltadllltiladu Tihl denli riade çıkm,ıt olsaydı bu ae aeai 
eder ve hedefinin (Punla Swara f) ·m· ••• "'* IMıt ,.. kadar blytlk olc:lı mıştr, ve tti&UMat takat'tirat bltmi- ltllAdlle laıtlten • H .. 4Mwi lttllfrn- yUtd ıani.tlr nhlan hirtr 4enlrdL 
nl tam 18ttklll dld•Juttu ~an tt t-"-· '"' '-ald• nida IM'fti• lh8Mi hlrmet1nln tttUhftW\ Mt HlknU öllfttıttu. Sad• dan ,.. Almüp • AY1ltit11tn p~k• Hltl Mı Wlfhlfrd IDtltdtn 
rih eyler. · · !~en öyfe vakur ve dd~f İ>İr ~da vardt risUttfat t•h!"t'Rt kalettdttfn bit . k~ti- ıundan ehemmyetle baheetmı, ve ban- Kibilde:.f Kellüa•, Solltoteda 

"Konıre. tn~Jtere hükumeti murah ~ı efendi unvanıcıd.a mundem!ç olan a· bf Mtfl .tz~ıtd~ ~Usltl tı'ı:ta v~ ıstıda Jann bilahare vukua gelecek inkişaflt fitinden, Lahasalian ve yahut 
hl81anniri i§titak edeceii bir k6nfc. gır ~ıhk MUuıle ~"' bit a~nk jytzmak ıstıyen herkf8hı rttftaevtfdj de- rma pre aftiS9it bir •r'tMe terakki e- teltttf dlt~letl dflilif&emlt, et 
tantıa d••ft alunddfa tatditd4ıl U'*tre teşkh Httdr. Onun hür~et tem flaU l n1eleff. Mtl~di ve ıttffbeyyizl- (). tfebttetetlni ılylemfştit. • vl lftlklH nıdtr rihnemlf blr U 
murahhasları bu hedefe \1lrmak iQin ça r.alnıi tatrı edasından ıbaret defildljntılf harlterın het' bhine blt~r atlı ta- c:.- d I gindetilatif bir name zannedlTOra 
1 ak bilhaS8a Hl ... ta ke eli. il el~. Med~den sadf'Ct ftçnUf de- kin 'fe .!Ulttrlata bakmtll atçnya l'IÇrl· rransa a ~a~tnltr Rt ••• 
ışac ' . h .dn IS nrn a 1 

.RI ı jlNiı «» Alntde irfan naılfıu rle topla· ı yi koşuyor fthıaiıd ·~ bit tnhat v• .J ti • MI 11 ldaresıne, arı müna.wbe f>tın~, nüİJirae onu aldıktan sonra keadi•ine iz~f yaıtsr yine 8yle kopn dalgalarrı Nlrli, 8 (Aı A.) ..- rrkni*Hitt tenup 1'Utltıyec1e oltdyup yazma 
ftf81fy#fnf •e frfilf, ilitdııHf MVfltetine c3re, takat ancak şarka müteveccih bitl~tribfrf üıthckn atlrtatak tkan bir i• havalisinH mebni ıuretü 7llia8 tli· tlittalt 18zde öfta lf!illlfot. 
Mldm of111ası; lıigitteröhl Hindı.tan· f41tal Utkilha fttrlAl'Wll hlcfdt fı'fe"I fdd~ vardı murlar, pek mühim maddi hasarlara kan, (1) milyon 100 bin kiti 
daki malt iıleri~in bitaraf bir hallem ~Cif ...U,it-talt&fı !Je'nf 0 zaıhait etl tfyade mthtc!e:dp e• IMIA ofmu~dr. Moft)tıelyfdt! bittok de- yasıyer. 
tarafın~an filfıye edflmesfni istnutaf Hakkı Efendi deallina sanklılar u- d•n şeylerdfn bitf nama ol•n iptila• llltl'f~llrf *--!.,dttlm BUytk ~it ~' Halbuki Fransada oku,., ••fdlffit. fak bir hissi hase4i, be1ki de oflu kendi 1 s7cit. Arüz Ue dyfe ftlfet etıHfş idf rak kütltai yenndea kaparak bır evı1l miyenlerln sayısı ybde bef, A 

"Kowsrenin m•rahlaUlan Hblftltat Jtfflldfıt lfttfıiliş giSfıHMten ctuyu?aıt k ra kettdisinir\ va &a~rittil Bizrn• ilzerfne yıkılmıştır. Evde öturanlart da yüzde altı, ldıfltettıd~ Al 
menafiine hadim görecekleri teraiti ki Mf ,.IM ... tt iNCiie -lışifik tuarlar. din tesadftten tftaitttırn ddlh bitka4 bir teY olra&blffbt. ancak biade (2) dir. 
'11 1 Mmekfe TIÜrdUrler. diğerleri de RBrahaten aftan ismhle &ak kilime ~&acık bls& dt!t'ltat ıtktsnidarf . Ptlllalı•a I~ -.nyfl Milat ihp si McHlerh 'l~.ıet öklma yuma 

'Kongre Mahatma Gandiye, llencliıd dır kelltlleleri &etcllf etatekten ~ekin· banun veınini jiljJl,tınt1 mtlftef1Un fıit türnllflettlkı Nehit ._.rtndaki ... k. ha fazla br Wliir. Killtilr ye d 
nf tnlltl etmek lıre lbfn olo Mil· meslerdL Ben ilk mülakattan bqlıy.,. 1 Hin yahüt tnetlftUfl fAillth dndl, lerden birçdfu harap olm~ıtur. . medeni kafa ne kavra111 WIJI 
hiyeti vermiıtir. Mahatma Gandiye rik onu kendislnclen İsfitade o1una&k 1 Yln~ kridisi anlttıtdı: ıttı İYle bit datt Y*tletele tbtttaJ< (okilftlfİlfn V1i Ster muasır devletlerin, halk 
k•:>ngre ıdue ftq'eitnfa ~ti bir mu f;ft Mlyti: ~Jtttl~ tetöfdcf~ «ecdttı.eo l aclet haline '"liltfş idi kf m•li ltalr• llaa awldlfl ....... wrtu,..~. halk• doffd ifd'n htDttnıetletha 
ı·ıtlthae het'et reta•l edeeek Yel onuıt dim: Bence en büyftk meziyeti Mftdİ leriHtn yanında t•zaed hfr mantunt Balen, 3 (A. A.) - Mtithit fırtına hk 11'Ul!A4fleıfuie oe;yte bir balmPf 
riyaeeti altınlia plıpcaktlr.,. k-4bılti llalk n kilt itmlt olma11ıy· cdmte ıutdtt olsa andtt atzıtulart hir ak• ve yafmurlatdan dolaJI (ôrf,) nehri 1'ıl oı.utma •• klltUrJ.ettfrme Mf 

ıtlndistan mttff konırretlni1' ba h• •ı. faktılı kftdüıMi deiil Te\'fik Nev• sıtrk gtbl tıtşnuıfa mUheyya vezni zaıt tatMt• ff ôft ilt! tatotlal:' Bil altında lifinin neticelerini çok iyi ani 
. ti lttifl~~• cteiltf lir ~ot dttltlthık zadı da o halk ve icat etmipi. tetmek t~fn dudaklannı ısınr f~knt kalmı,tır. Mtlf~ ttltlat olu• ohta• • • • 
;: lla1J11'itmıttm n A'!'mrtda tek .bir noktaf müsade~e yitkUtU&rak onu i~tıi i~ aöyl~tdi. driı billnmiJ'or. Gar'; hlimleWttlrin•*I _.....,. 

Çillktl Hindietanrn ıamt bir ordu a ~Ulr. BtYı nrifttt bf.r gll~ 6 nfUfrı.fl· Nasıl oıınuştu da o kactat as tamad Floride koraanları '"-Doğrul- Pakat oalar b11 
hi hiki friuın Y 11 hh' f&rk~ t•tt• Da tkı lftata bentli aıU ıçlnde tkt~eşmeffltn ha setliat çHu~ · den ne kadar enel bqlacblar. W!r i%ttff Ai~~htf .. fü11~~~a ~ye Oll•n fiktlhi rHU•af aaya ip- ğa bu istfhaJeyi tahakkuk ettitmltti• Mllart, 3 (A. .A.) ..... Mtlllm ltt k:l lff balalldt. 

> 
8 1 

tilinuan tafkıahklan inzuualb edince.ı S•ntaları Tn'flk Nevücfrft zekAıntda· a ~lrdlfj bfl41rtlen Flortda va,Unı talCat yallmnnmda, ft ... ma11ı-.11 
~etmeli, Mn t'e fktfiılff lflltf1i li&mf irademizde dafrna tut~şmaia hazır kt4 ki şiddeti daha ıaUtdat ft&fteterle gtıı nun ambarlarrnıa tathiri eanunadalapl tekilde cehaletle, k11ru• 
len.""'!"~ et ..... 1nl late~I a,ı1tteı 'ftktlhlör fftıtcHitdt. Ne Jcadfılr iıft~r· 1 rUnte bunun tnrhftt aftllmıf ô1dulh. bir takım kdpmuş aza ezilmiş ve patça ile dilii~n bir memleket var: 
renın Hınaıstandan tamamıle ayn wrui d .. M iRn f'l'bt cl4f aUMtcl*lrauf1 Bu ~dtetle vQcuda gfleıt fi~ kifilik ıtar(t alMdf 1·ffcutlllr bttlu11mqttrr. ıer melltlek ti! 
• dflttektir. llüan ~tr uzan HUfatl .ısu, aifeldrd ı hctyeti tahrftlyf ftMftin 11k rfs81fi mev Yeniden altı laUlına hlan•uıtur. HU 80Y)'ethr 917 ......ıa•• i 

GtlHI, H~tstad llftltfif ..U.ra ben prtra bakarken iyle yapardım. ı kuWııtı Ctbtc1tlır. $ti i&tırıarı ya· ytyetlert tahkik edilecek daha yirmi iki Ruayadaki cehaletle prhkla d 
a etmek işinın ~ od alt ol• Tevfik Neva& ta.amil• laafkt biı'Jzark~n ~Jlmde lilaft lek bir (Nevtat) #*iP Vlttdn•. 2ft>i dltil,tftler IUIA d8tfit 
mur ve Hindistan ordusanun milll bit fıkette, bqlta hır h.ifkatte idi: nud nı 1 nilshastllı tltd~n geçfrınek tıtedım, J B V kilini "Arası iJ'l Hlt_.nde okdYIP ynlna bl 
ordu olirak teşkil edilmesi Uzerindi hfp u buluşmdtıir, T' f>ir liere haltıŞo',Sont1i buna cesaret ecf~tt&rtdt nzt~.. apon aş e n J l&Yllt yUade lliri blle bulm 
ııJôıt i~ tınt etrM, te ini Yltffd4 tfttln Nttti • d#fff Ubidf ahllka tim. Daha sctnta1at'I yaaınu• feyleri• Tôk10, 4 (A. A.) - Geçen tetrfı.iaa• Halbuki tiftldi, g8ndellk tiraj 30 
ıu ihlerf tröYJe111i,tir: rajmen nas1I •lap ta aynlmallllflardı, misi tfknr &'8~ kunef hahutaıJ ninin art dlrdtift•• ıwaras kaltlrtr eaf• I\u &f1Yor. . 

"lltn«lltlftlfllt, Hlft8tltallftl ıntlda• BllMlt ,._..," ...,.... TeTfilt Nevzadni kfn bti ~ötuk1ut yadfrlnttt gizden ıe• ka.-.t esnasında k•rtaala kamıadu ya • • • 
faasındaa rtıes'ahliirltr. Hfndl•tanh· uysalbfrnda idi. Oan her tefe taham çitm~k kiinbiUr betti ı\e kadar uta,dı• ralanan Japonya bapekil M. Hama• Halkı sUratle oku~ 
Jar wa Jjyık dl(a .. ol..wtklan __. m_tL.-. .&mlM.Ü~rlnln ltu laUa\ nleak bir fey bla~. ltqlrlfn )'1111'81 'hAtA .. kelldftl•• ısa. mecl al kUltlr 
ele' d•dir. Bff Jtlfllfen tarafnHla• flml'-..ı· .... .-.Vifair fW" bl'\*JıJ Yazchklatıftltfan btttalrrilt W.aftlh' tı' vtrmekt~ öldttf1iıll1' j'ıiM bit a. Halkı sürat~ e 
ml .. falıllıedDılıektea ter yWihtfkowt si yan. yi fi1erek susal&, yahut ,ek.olmnz ediyorum: Hakkı lf. aral>ul dle,J eliyat ..... ya,tleMlibsJ ... • • YQJDak. 
llnlp mahvolmayı tercih HtriF..,. ~ iifkesıni giz Ytşlannda~ a!an bir ha hdr IAyetaı arab kdidf8fni parça pal' . . . , , , . , '?. • ,, .. ,,. Halkı ı~ratJe kola,. " bol 

. ,_ .. 1 lı vardı. Bende'I Jld ,.-q büyük, Hakki ~ ve o zaman adtt Olftfa lzere tevJ ,. 1 ....wt .. 111 BIDa ~in yelbe 
{Gandi) nan bu pe" sarih sozleri n· Efendiden illi f&f kiçük, boyca. cU&lşi• w tetyia edetek teraıne ededlen Spor Haberleri n kUlttiı· amdesldir. 

dlfiletf Mtf de~ ılflhfıltl '**'Mttf r• sea, t.tYt JcuttfCÇtl her İldfdlU cff kini INlrı Uorj ôrıenfn) (De111iı1tafte mlldU .. , · Bb memlekete medeni bir 
Hatta Hllhlietan amumi Yal~i ltd irtfl~ tifttr ne kadar' fallt Ur~ arAMtı8dıi bir,riO t~mtadekl •c!fhtar tOftl'üllU Urcf BugÜn İzmir muhtefıtile .,.,..., melettf bflrt411J•,ı-..mt• 
aJe ipret ederek 119 dden lli7lemltı -k ıtMttL Oaau a.tiyectll btzlnı me t!t:crek llbf ffdretfıtde rf1aleye rap • • , I yatrnrı fikirlerle deitftinnel• 
tf: isWdifiralı, d"iineceii bizim d~iindü· 1 tettiM. lklDCI maç J&pl IJOf ruz. 

41nıdütt fle Jİllldf&tarf ai'ütıuffl aJ jİmbtlU; iyıe ki Hakkı Elendfnilf1 Ft1lftsl1! ltlktye llffl81ertaden hu «it• BagOn izmirde AIMauk aite- Cehalete ve geri ldllttire 
11rı.tca devam 8dea mla..,._.1erl"4 ~Kcnla ne kadlr milfeihayil ldiyte 1w- ndn tdorlA di Köbl'll Plyer 8enaa tlbf • . • d -'fÜlJa d~ 
iki taraf ara ında m11nfaat blrllii YÜJ lthııi ;trbitiU! dl! lljtii te.fftai1et1t t_.r\ :ı mutavassıt stıufı ~k mfıllnun bıraktık tMda ıımlr muhtelitile btanbal ç Kly•ı terbiye; _.de ı.rbi7t1 
cude setfnnedfiini id~ia etmek, çok yol twWtftdi. Ôldftla iklMIS 61 ell hitu l lah için :,öhretleri lffk f'tf olanları muhteliti ikinci defa karfllata· terbiye, cenıiyetlerde terbiye, 
nlanıısıtdır. Bttlkiı tfd taraf af'ıjfnda şarak şarktan ı:arbe, garptea f8?ka •Y mtMl)ölnde 6 taftlaıhn JorJ ônni var kl rd s· . . M• 3-2 ıa- ne, kitap, tiyatro, stnema, 
ıMdtlia:t fht11Atı c1eİİ1. metilaat ttf1ifı rular ya,w~ -.!Mkk· ve bu seyJ drı 'Ben ele he~U~ hiklye iiatatlaıile ma ~ • ır. ~~CI ma~~ b mua, Mektep, eitstltl 
Vil'dıt.,. raalarclan o daıma bıru daha prktıın •trifte iltrlemı!j 4~1dibL Onan 1(1~ lip relen t~tmHDIZ uabhm u haletle döiiifeetk, tiyul uw 

Hiadt.ta .. mi Yal' • . n btya. uufdalatrılf olarlk çıl<ardı. . 11ı>mirhane mlldflttL tttdfbc! olunabi aefer ne netice alacak.. medeni düıilneelerimlzi .e 
n 

11 
a 1811\ıa dl 'i'ıftttk M~t ilk tahlfldtn 90ltı. ..tek eserlerfn bAtında ıeı~bUtrdl. • • ı 1 klttt ctııttaeak pnt 

natı fll>heab bldkate mlhlafl r. zamanını iki Çeşmelik ıfkMla;tırne - Bu tercüme pek dec11kodup sebep Kuleh Askeri ŞHmpıyonu 1:ra~ karakollar ı~rt 11ar .... 
tct c:e:uıt.'':lılı~re;ın tirı~:~'·::n,~~i 0111nda, .. ı ...... «ünşt., k..,..aa ge- oltıadı. P'akat flk Jilshadafl itibaren lelillllye tltabada ukeıf -~ çifte 'n1be&filtr ~alarchr. 

a • e en n .. aJ a· çirlr seıuaa bir ge.ç lktn ona kltttı~ "'l'uvalet ıaasASr .. iintaıu atwda Lnf • bil...ı 18hte 
flitl lt*at ..,. bir *" d..,.ldf, J&fından beri taıupa ve sekisınra te- PQiyıain bir kitablildu a1arak ıtettet· ıı.-.6a MYaM .clilmit Vt bitine Cehalet yan 111' 

Blllklıl bu NaH+ latfllttrell• en kahir zahUrltdne birtok ,·esifelerle phft o- müe başladığım m&.kallt sllsflesi iz. devnde btt'lbere kalan Kuleli .. ~a::z..,.._~ .:eı~ =•• 
taltaklitimiaifr .. tan "r ve zaHm itil' llfl Hlkkt Efeddbdtt, bir llih «aliba mirin içinde ıwüthii bir lstfhst kahka· Hal •

1 
t-'-' I t -. lıı•.._ ...._ k _ .... 

1 
ttit Onan) 

makine ıcfL nctıtere bit maflk, w bft 8'1lıhııu ınJCtaa görwell. ol~a! hası pitlattı. ıa og u aaıl* •fi earar -r" y••• ara c~ '· • 
HlncUstaft bfr lliendlk f;f. bdli1' de şedit bir itabına uita•lfo Demi ô1U· ı Bu makalU sllsilül bir tuvalet ma latntlflttdıt. Neticede 1-3 K..W :f!1·r&fY~!:;! 1~e~I;.., 
tftjflUfttall •rMa tMtııae ttıMM lltedi· •u ltarakarah .e ajbyarak Hi~ •ön- saaınrn üzerinde bu!Uftabalf~k 19)'1e- takunı ıalip plmif Ye Aalserl :!"'il tla ıtbi. en 
fi vailtft, Oi1'tl faat,lt •• flaldalyc- ıalf. ir'Hsi tin Hakla Bf e~e git. ri• m:ıhiyeti, sureti ımalt hakkında fen . • ""6 • • 

tı.t tdlllaaktar •it ve o itabt bir &drll •aınaedenaire- nl maıthnldW ntarettf. gdnıet, fıtçı. l19eler ,ampıyoım olmuı'11r• Maanf vekileti bu iıte e 
1 lil biz• Dlllll rd il k rek adeta hesap lstercesıne: ·Bana hay sabun ıtriyat, tarak, fildişlnden yallut

1 
.... _._,..ıı..__ .. _, ..... • • .. -·--·-· biye ve mfldaf6at ınnıtyt iti 

cif 
81~t ft~afaa ve 

0 
t ~ ~L L'::ııu. d~dlnl:ı; Pek AfA, 111e i9' n~ fllP-lbafadan miatal ihev&t te llfff.. lffft baflt~h ~htftıdf '*fka iir miyetll bir me•kbWledlt. 'd 

• ıp ..att 1 h ınyanJ f ~ lfti~!' .. Deıhf$. Bllnll ldh•Ja ••I• ••Wfaler rnUk ,., .. oWu. Biz çok kısa r sama;-. 
yatlar. lfta• z et, a)'rt oıftlılt. 0

"
6'"! ilan henzet bir mukaddeıMe ile baş- makaleleri bu noktai nuardan tellkki Kabilinden IAtifelere hemen her ıtn ~ek ft'letbarltHln 

tar. . . lıyü d\Onasneı dyıt bir Cfnyan aUnış ' etmediJtt. Evde bir tuvalet tabası de- muhatap oturdum. Kathll hlcldetfm· zafer bir taraftan bU&fe 
IJiatlflfr. b!~ kea•l 

81
Y*f*'•••le.jkt iç lef MM i•lndl ata"ada Mf'W1·ıiil bir tarakla bit fırça bile bulat\dur dtfl JCl•l~eklt betllltet tulet t~•r· onu temin edelhn. fakat t.lr 

keadi harici munastbetlerimb e keadlltede büttln divanları anJıyacak kadu mHdını. GCtrUlraıi1en bir •manda lltk di• da tlt f~rahlib hC?Caitilt 
91b •ep olmak isteriz. clirorlar. btr rflsuh peyda ettikten başka 'rUi'k- tabit olarak: Htyhatt .. hayatta daha ne kadar ya,mtt milYO*itllli kadar, 
Jnrt1ftlet tiaıta da 1la~r. Oltl\it diyor çede 11.mh'in eıt fyl ..-tıttrı, •e en slhu-j _ Acaba fll dl~ mi yok9l bata tnı bayi~ kılheıt kil'İtWtttkn dJtip ~l iyifıia, .._.enerlerl •• ~J .. _ 
1ar. Jetti ftlHlm del ""~fttt ltttaffthii t•h- ı tıltalt kalllhsatli •• Yahatı licek teYlete alil)IMil .. kalderMff!. bir idare ile temin eclebılı~ 

Hta.alltr, IUll "te ildı••I ifJleri11nı dil ettiii tilM yalfttz lttr (Te•fik) ten - Boyın1111•, yiiıUml •i•ıerle lil• Bfllll fil/fi Ulfllld Ztlde ~AlJıu 
de bir kimsenin mUdallale etmesini is- -- * .. ,.- ""' . - ··-·-·.... ı 1ı ·-- ~--- ,.. ıı , 

:;.m;r.;:·~.,~~~~ar. tngiliıler buna ( Bican Efendi ve rüfekast : Dertleı ini kim dinliyecek 1 
BttUn bunlara harır ! dtdildf'n IOD _ 

ra lngiltere ile Hindistan ansındı 
menafi fhtillfı yoktu! iddfa~ı kadar 
rtllftnç bit şey o1Mız. 

Muhakkak t>htn hfr noktı, tntfllılt 
rill, Hindi•tan müdafaunu, Hindiııı
tan maliye v• iktısadiyatanı, Hindi~tanı' 
harfct •iyasetini eJJerlnde tutmak \•e 
ofl1at Uıtrinde sureti inutlikida hl· 
kflh ettftak f(in erllerfhdftl ielenf yapa 
cakları ve hrr TISıtayı kullanacaklan 
dır. Onun için Londra ıar.etelerf ;i•t· 
diden Uirlil tiirlil t•hdftl•re be,lamış 
buhanayorlu. 

Fakat Gandi ile arkadıttları fırs11t 
dü~tük(t f~tlklild•n f,a~kı bit i'Ye m 
ıı olmJY&calclartaf da Sltl•mtkt•dir· 
Jer. 

Bu itibar ile yeai yu•arlak muanm Bicaa Ef. - Vay pafam, ne 
mthııalr•tatl Aon cle ... ~e taflhl111 ol*ttk· ıamındanberi ıarllnmüyordun ne• 
trr. • 

!jimdilik yapılacak İJ. yunrlak •• rede idin?, ~albulci hu gOnlerde 
• 1C01tf eransmı beklemektir. una cok thtıvacumz vat. l 

• 

Marko P•f8 - Biru haıta 

idim de d1tan çılftD•yotdum. 8*· 
na De ihtiyaç olabilir? .. 

Bican Ef - MalGmy• 1300 kiti 
mebuıloj'a na mı etli tini kotdu, 
bit çotu An~araya fitti. 



1 f ADLiYEDE J 
"Rüstemiye,, vapurundal<i ölümler 
1'•hliJ neticeşinde i!h~cıdtı ze/ırr bwunmadı. Bununla 

ber•ber hadiseni:'1 mahiı·~ıi dr. kaı 'ıv#:tlc 
an14fılmış değlldir 

"Riistemiye,. vapurunda ölen· 1 hyncnl<tır. Hacı Arif, Bebekte 
lerin neden ~}dükleri tesbit edil- balıkçı Nuriyi öldürmekle maı· 
mek üzere, lzmir adliye5ince tah- ı nundur. 
kikata batlanmlf, ölenlerin ah- f?~n, ... ığ1ır ceza . ~ahkemesine 
1111 tahlil edilmek üne tıhbıarl- I get~ı ıJnıış, um len ıshcvabı yapıl· 
liye g.Snderilmiftiı·. Tıbbıadlinin ,~ış ır. j - 1 J · · • 
tahlil neticesinde gönderdiği ra· ı y<Aı tdaı· c:• ı~.lfUt(t~ ~~ .u rnu rn,ısi 

1 • ıyc ınu e ış ıgınce vapı an 
por, zmıre gclmiftir. tahkikat neticesinde Çata!ca 

Oradan tereffOh eden malö.· müddei umumisi Ferit 8. in mu· 
mata nazaran, tahlil neticesi, hakemesi tekanilr ettiği haber 
menfidir. Ahıada zehir buluna· verilmektedir. 
mamııtır. Ancak ahşı, izmirden Avukatlar hakkındaki 
buraya gelinceye kadar geçen tefsir 
ıaman zarhnda bakteriyoloji tet· Milli mücadeleye iıtirak etmi-
kikatı yapılamayacak halde ta- yien memurlar hakkındaki 854 
gayyüp ettijinden, <SIOmOn sebe· numaralı kanununun birincimad· 
bi de tahlil neticesinde kat'iyetle desile 460 numaralı avukatlık 
tesbit olunamamııtır. Bu vaziye· kanununun ikinci maddesinin 
te g6re, ancak ölenlerin göster· tefsirine mahal olmadığı hakkın· 
diği lra:r, tetkik olunarak, badi· daki tefsir ıureti, viliyete tebliğ 

• bb oJunmuıtur. 
leoın b 1 ve adli cepheleri Bu tefsirde ezcümle deniliyor 
tlıerinde yürOnebilecektir. "Gerek sui ıöbret)e maruf ve 
iki kişiyi öfdören adam mllştehir olmuş bulunmak Ye 

ilya isminde birisini öldürmek- gerek haklarında caiıOI istihdam 
J y h k f artlarına müessir olan heyeti e maznun akubun mu a eme· 
•ine lıtanbul ağır ceza mabke- mahsusa kararları verilmiş olan

ların aYukathğa kabul edilemi-
lbesinde dün devam ediJmitlir. yecekleri gibi avukat ofanlann 

Evvelce Tanaı isminde birıini da barolardan kayıtlarının terkini 
6ldllrmekten üç seneye mahkum Jaz•m geleceği tabii bulunmakta 
olan maznun, tahliyesinden sonra tereddüdü mucip ve tefsire müh· 
bir gün Bahkpaıarında ilyanın taç bir keyfiyet buluomadığı, 
lbeyhaneıinde ~Tanaıın oğlu Ef- umumi heyetin otuz beşinci in'i· 
timle kavga etmiı. orada bufu· kadınm birinci ce'sesinde takar-
ilanlardan istemat, Eftime Rum- rür etmİJtir.,. 
ca "Bu, ne parası istiyor senden?,, N~izını Hikn1et B. İn 
diye ıormu • Yakup, kendisine davası 
ldJfrediJiy<'r 1 ımıs, saldırmasını Netreltiği kitaplardaki bazı 
~ekerek tersi e istimatı döğ'me- şiirlerden dolayı Nlzım Hikmet 
te baılamış. Meyhaneci iJya, bu B. aJeyhine açı'rn halkın muhte· 

~dise üzerine eline geçirdiğ~ lif 1 s:nıflarını biribiri aleyhine 
ır •lipürge Hpde Yalcuba vur- tahrik daua .. , yedinci müstan-

~u,. Yakup, kızmış, bu sefer tiklikten lıtanbul ikinci ceza 
11~amatı bırakarak ilyıyı hUcum muhakemes ne intikal etmişti. Bu 
ttıni T b ·ı b . . muhakemeye, mayısın altııtnda 
11 f· a anca ı e mey anecıyı ba•lanacalctır. 
dnrmüş. y 

İ vi bu ıs 
Erenköyünue nakliyat 
için bir şirket yaptılar 
Erenkay Ye Suadiye ahalisi 

birle,vek o civarda nakliyata 
temin etmek üzere bir şirket 
tesis ctmitlerdir. 

Bu şirketin fort fabrikasına 
sipariş ettiği üç otombos dDn 
tesellnm edilmi~ ve Kabataştan 
merasimle ÜskOdar cihetine ge· 
cirilmiıtir. 

Tophanedeki fort montaj fab
rikasında yapılan otuboslar 24 
kiıiliktir. Beheri 3500 liraya 
alınmıştır. 

JnhiHrlarda . 

AkhisS:r tütüncülerinin 
şikayeti tetkik ediliyor 

DOnkü nüshamızda Akhisar
dan aldığıqıız bir telgrafta Ak
hisar tUtiln zUrraının inhisar ida
resi tarafından verilen bir emir 
üzerine müşkül bir mnkie düş
tükleri kaydediliyordu. 

inhisar kanunu züraa tütünle
rini kendi ınes'ufiyetJeri altında 
baıkaJarına devretmek hakkını 
vermitken inhisar idaresi bu 
emirle bunun ancak vezinle ka
bil olacağını bildirdiği yazılıyor
du. 

Tütün inhisarı umum müdürü 
Behçet beyle bu mesele hakkın
da dün gÖ&ü~tük, dedi ki: 

- TütüncUlerin tikayetlerin
denbiz de haberdarız. Meselenin 
huku\ıi cihetleri ve inhisar ka
nununun buna taallukeden mad
deleri tetkik edilmektedir. T et
kikat ıüratle bitirilecek ve neti
ce vekalete bildirilecektir. 

Mesele tütünleri bankalara 
terhin noktasınd.:n çıkmıştır. 
Kanun bu hususta inhisar ida
resini yediadiJ tanımııtır. 

Musolinive göre 
Düny4nın heı ı.u1Jfındaharp 

hiJzrr lığı haı aretli 
italyan Batvekili M. rJJusolini 

Avrupanın vaziyeti hakkında bir 
makale neşretmiıtir. M. MuıoJini 
dünyada bolluğun, servet ve re-
fahın günden gOnc çoğaldığını 
ve umumi bir tehlike mahiyeti 
aldığını söylüyor. M. Musolininin 
dUnya için gördüğü ikinci tehli
ke milletler arasındaki haksızlık-
ların ve müsavatsızlıkların tevlit 
ettiği kin ve acıdır. M. Musolini 
kin V"- acının evvela dahili is
yanlara, sonra da umumi harp-
lere sebep olacağını söylüyor. 
İtalyan başvekili diyorki: 

"-Bugün milletin çoğu askeri 
masraflarını kapatabilmek için 
tahammülün fevkinde vergi yükti 
altına girmişlerdir. Ayni zamanda 
bu milletlerin birçoğu geçen 
harbin borçları ve bütün dünyayı 
kasıp kavuran iktısadi buhranın 
tazyiki altında ezilmektedirler. 

Buhran içinde bulunmamıza 
rağmen itafya, varidatının 5 te 
birini askeri işlere hasretmiştir. 
Amerika, biıtçesinin beşte birini 
ordu ve donanmasına sarfeder. 
Bdnunla beraber dünyanın en 
büyüp harp bütçesi Amerika 
bütçesidir. İtalya senede askeri 
hazırlıklarına beı milyar Jira 
sarfedcr. Bu miktar Fransanın 
harp bütçesinin yarısına, İngiliz 

bütçe.sinin be~te ikisine ve Ame
rikan harp bütçesinin üçte biri
ne muadildir. Eğer bu maurifi 
yarıya indirebilıek verıiler yüzde 
12 -15 nisb'!tinde azaltılabilir. 
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Dampinı? meselesi 
Avrup.ıtaa munını bir il 
olmadığı ctnl•şılıvor 

Rus damping mevzuu üzerinde 
iktisat vekaletinin ticaret odasın· 
dan bazı sualler sorduğu hak
kındaki haber teyit etmektedir. 

Oda erkanından birisi bir 
muharririmize demiştir ki; 

- Vekalet bizden Damping 
hakkında hiç bir şey sormamış 

yalnız petrol, çimentonun aylık 

fiyatlarını istemiştir. Zaten orta
da iddia edildiği gibi Damping 
namile büyük bir şey de yoktur. 
Bu hariçte Rus tındıklarmın da
hilde de tütünlerinin hafif bir 
rakabetinden ıralat olsa gerektir. 

Buğday pirasası zaten şehri
mizde düş ilk ve hariçten gelecek 
Buğdayların gümrük resmi de 
ağır oJduğundan Rusyadan bize 
hiç rluğday sevkiyatı yapılma
maktadı:-. 

İzn1ir Sovvet konsulusu 
J 

ne diyor 
izmir Sovyet t~caret mtı• 

messili dün Ruslann izmirde 
Damping siyaseti takip ettikleri 
cezayı haberini tekzip etmit ve 
bu siyasetin sadece Avrupacla 
tatbik edilmekte alduğun söyle

miştir. 

Bu da her vatandaşın cebinde 
daha fazla para bulunmaımı ve 
onun istihlak kabiliyetinin çoğal· 
blmasım intaç edecektir. Bu ıa• 
yede iktısadi müvazeneyi teıia 
mümkündür.,. 
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iPLiK 
-

inhisar idaresi terhin muame- ifü 
BEZ.~ 

.... 
les·nin tütünler ambarımızda iken ffii 

Avrupa Malından Daha l\1Uddeiumumi Cemil B. , dün l[jjiiiiiiiii
0
.ii. iiliu·i· iimiiiiiiiıiC;;ısi:>ii]ii' 

lcbcvvüreo katilden ceıa istemiı, 
ILtıbakeme, mlldafaaya kılmııtır. ' 

yapılmasını bildirmiştir. Tütün- ~i 
ciUer, tütün fideleri dikilmeden lif 
veya henüz tarlada iken banka- H 

P'F«• 1 lara devredilmesini de istiyorlar. fig 
pir~~b;:hi?~~·[d~~~!r m,:~;~k~P/;: ~!ğ~~~!i~ı~r~· a::~~,:~·;~;.,,~~;: ~ Şef tali sokağındaki 

SAGLAM dahaUCUZ 
cinayet 

it CaJatada Şef tiili sokağında Ali 
•la isminde birisini öldürmekle 

~1Z1ıum Fuadsn muhakemesine 
On ağır cerada devam 'llun· 

~llf, mfiddeiumumi Cemil B. , 
, tbe,vnren öldürmekten ceza 

~lbittir. Muhakeme karara 
llaıııbr. 

ilacı Arif dün isticvap 

1 
edildı 

~· •tınbul ağır ceıa mahkemesi, 
~nın 16 ıncı gOnO öğleden 
illa rı, Hacı Arif isminde 56 ya
~l bir adamın katilden maz-

olırak "muhakemesine bat· 

" Tefrika numara•ı: 99 
~lk•Garp cephesinde ••• müeJlfil 

Mart• Rem•ıgue 

rından Cavit beyin validesi ha- hu şekilde devri de kabul ~der- Üii 
nım dün birdenbire ölfivermiıtir. Jer. Biz kanunu tetkik ediyoı uz. Hi! 
Cenaze.si bu gfin öğleyin Osman- Neticesini vekalete bildireceğiz. ~ii 
beyde Köleyan apırtımantndan p,:: 
k ld 1 k M k ı JLA". H:ı.· ı a ırı ara aç a mezar ığına "" H 
glStürUllip g8mlilecektir. Merhu· latanbul cııJlige ikinci ticaret mald,e· ::i 
meye rahrnet diler, Cavit Beyle metinden: lfü 
ailesini taziye ederiz. Etem Bey tarafından Heşiktnşta Se fü! 
-------------- rence B. yokuşunda 53. ;;:; numar.ıdn :m 

Kirahk hane 

Büküsilz 
~ınak 

Katlı 

iplikleri 

(Vcıter) 
(Ek~trct) 
(Retor) 

Düz, çizgili, renkli, ince 
kalın bezler, perdeler yaza 
mahsus elbiselik ve sair bez-
ler imal olunur. 

her tiirlii çt1bukluk ve kolaylzk gösterilir 
• 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT FABffiKA~ 

Nişantaşında Teıvikiyee Camii 
arkasında çınar sokağında 31 
No. Ju hane kiralıktır. Bet oda· 
Jı. iki sofalı, daraçah, vasi neza
retli, tulumbalı, elektrikli ve ie· 
nit bahçelidir. Görmek ve gö
rüşmek istiyenlerin mezkur hane
de Eniı Beye ı.ı:ıUracaatlar1. 

mukim A7;i:t: B •. al~yhi~c ikame olu· im 
n.an beş hın yedı yuz !ıranın tahsi- ·ım 
Jıne dair olan da·unın enakı müd· Hi 
deaaJeyhin ikametgithının me~hu l ol· ı li!: 
d~ğu şerhile mahkc~~ye iade edil· jg~ 
mış . o!~uğundan. mu~deinin talebi ı i=g 
yeçhıle ilanen teblıgat ıfasma ,.e ilfın :i:İ 
ıçin bir ay müddet tayinine ve tahki- l.i 
kat gününün de7-:>-9:Jltıtrihinemü lim -
sadif perşembe giinü ~at ıı de tali-lifü Posta Kutusu (67) ADANA . 
kına karar ,·erilmiş olmakla tebliğat m: fille 
makamı net knı·n1 olmnk ı'ı'znı·e ı·ı··tn olu ı :::: •. H§! ....... ·~:=·:tt=~:::a::::::::::::::sl! .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• ·._·::r-_::-E--=.-ı: lr:! ~"- ' . •...••• ... • .-ı .. :c:: ............... ı: ....... -.:: ................ ::: ... :·-······ == .. . nur. :::::::. ••• ::::::. ::: •• •••••• ................................................ •••• ··········-··· .. 

- işitmedin !"i? .. Maymun surath.. - Terhis ne zaman? !parmağını göğsüme ''uı-uyor ve diyor , cağını söylemedi mi? .. • 
bir sigar8: sun .dıyo~m. Yo.ksa seni yo- Şorse yel'e tükürdU: ki: Güldüler ,.e mas:rnın uzerıne ellerl-
la getirehm mı? ... ~e. dersın (Oto} şu- - Hakikatte hephnizin terhis edil·ı _ Jmkanı yok tosunum .. Ilu man hn ni şiddetle 'uraruk şakalaştılar. 
na da bir oyun çekelım. mesi lazımdı. Fakat bir şöyle biı· bör· reket eder. (Tatbikat} a kimseyi da\'etl Oto vnktile nrahucı idi Şorse ise dok 

Kendinden memnun bir tavırla sm- le oluyor .. Hem bize liizum görilyoı·· etmez, miillizlmimizin kimlerle al!knsrl amele:si idi. Dört sene n~kerlik ettiler. 
tıyor. Ve azametli bir ta~·ırla göğüs ~ı lar hem de on lam lıar!z bir tehlikeyil'J olduğun~ bilsen .. Saniyen eğer bir şey ~imdi artık tezkere almak istemiyor
kanyor. Sonra devam e.~ıyor :. . Fakat ~~iliizi.n_ı ~e dcnırse dens~n ra~~ ı den tchlıke .. kokusu ttlırsa her tarafta lnr. Nerede bir karg::ışahk olursa oraya 

- Nasıl tosunum" Şoyle hır gezıntf m.rzı.k.0.>Hrmı~~1 • ~ne ~apmak ıstedıgı adamı'!lı.z ,,ır. . koşuyorlar. Çiinkü onlar için i~inde ye 
yapalım mı? ~ura~a hepimiz yetişgin nı bılıyor. B~gıl nıı .~to... ı , Bı:ım .. a~lıyede .. amcamız ,·ıır g:lne yaşanabilecek muhit cidal mu· 
kimseleriz. lhtılalcı kopuklarla alaka- Ot~ başı ılc ta~dı.l\ ettı . .Ahıı a::.kcr n)o1 .. Ne .. o~.s~.)apa~llırız. hitidir. Elinde kau!juk hir sopasr olan 

·ok kalemıne doğru kınlı biı" namr atarak Oto t"=ozunu 1.:cstı: . . _ . . 
mız :) ·· . Mka .. ·t b"ır ta,·ırln ce\'ap ,·erd·ı · - H"tta bu defa sefert! bile "ıka- hır başça' uş odadan gcçtı. Kavı bilnyc 

' ' 'h · t · ,·erl\·orum · ' J • .. • ı· h · · ti k" "'k .. l .. bi · A ~ .. ı a)e ce'~-~ : . · . . - Biz de neler neler bilh·oruz.. cağız. llöyle karar \'erilrni~... I '• aşın suıa 1• uçu ~oz u ~ı. S· 
- Her.gel~Jı~ı. bırak .. Çeı:ıC!nı. ~apa: Sorse güldü: · (Şorsc) decli ki: I kerlcr sustulaı·. Bazı yenıler ayaga kal 

S~nin gibı (z~bı~ı.> lerden nıcesını pe~ ~ Aşağı tiikür e_n 6akalın, yukarı _ Bu doğru içimizden bir ~!s?.1' ) n- karak \'UZiyet aldılaı_-. Onlara şöyle bir 
nır ~krn~kle ~.edık. . 1- • . . 1 . , tükürsen bıyığm .. "\ alnız burada ca -• kındıı huradan uzaklnşacak. buyuk nıa baktı. Onlar da çekınerek b3kıştılar. 

t>tekıler bır kahkaha opaıı~or 81 
• su Jaıın yeıi yoktur. Bazılnrı s,relip lik:tnelerc dağıl:ıcak .. Silfihh ~iftçileı· 1 Sonra başça,·uş gidince rahat bir ne· 

Oto ~ıntı)or: esliha depoları etrafında doln;ımnk .,.,. olacaı17ız .. .Anlıyoroun Y~ !. Manmaflh .. fes ularak oturdula r. Müstehzi bir ht· 
- Şorse.! .. çatacak malı bu.im~ slln .. ti~ or .. O \akil ba~ça' uş Bu~ınıın gelir ı:-eçenlerde bunla~dan ~~r ~:ıkımınııı h:l \'ırla dedim ki: 

O c i'orse hıddctle homurdanı)or. ,.c hel'ifi ~·alılıh:Jar arn ına götül'ür. lıiden cnlı~tınldıgını gordum.. _Hey bak be Yakt"I b. . .. t 
..,. ~ Meslekten yetişn:ıe ol1duğunudne Ornda adamakıllı hal.kından gelir.. Oto ·hayretle sordu: diğimiz ko;k·ıklı~ın' faı ~ ızım ~°: e.r 

t~h Qit di~ . den enelden ~öylemedın7 ~te ora an Bıyık bükerek ilfı\'e ctth - Ne dedin?.. ·orsunuz ntr . : :z ~5~."1 ~~s erı-
•ı)>iQde 0~etı hana yaklaşıyor. Elleri gidilir.. .. . - Burada )abancı )ok1uı· .. do~tunı.. ...)orse homur~-~ndı:. ~uz. ·· de ıhtıl.ıl(Ql7. dt)OTSQ• 

01' ki· Ufu halde dirsek ,·uı·arak \'c parmafı ile bir kapı gostenyor. Dedim ki: - Sana dedıgım gıbf ... Çalı . tırı)or . 
llıf ..._ Bİ Ce,·ap \'eriyorum: . - Ya bunu haber aJ!r!a~·sa .. O ':a·ılar .. Bizlm.gibi.~ski askerlere böyle yn Şorse kapıJ:~ bakarak mın1dandı: 

? lıfl' l'az •damla§mafa geldin Hyle _ Oh, daha ıaman var.. kıt ne yaparsınız? geçmı:.ınız . . . • hr. pılması caız mı.·· Çah§acak olduktan - Yavaş oyle yahu?.. Buna kasap 
,, Sakı" b!tara ''fr bakalım! Cebimd~n bir sigarn kutusu çık~r~ı· - He,,.: Oto bana bak .. Ge~nıişimi., · sonra ni~in. resmi elbiseyi taşıyalım? .. Iluşmnn derler. Ihtfüıl kelimesini da· 

flha h ta,·ırla ona bakıyorum. Bir rak herkese ikram ediyorum. Hepımıı · · lec.ek.nıı!\· . .. .. .. ı Oto ~!r ı~r~t yaptı: . . yar duymaz ndcta ltudurur .. 
kla~ıyor: ıfgaralan yakıyoruz. soruyorum: Hala ku.ıl,aha ılc gulduğu holchı - l\ful:'l7.lntımlz yalnnda hır J~ çıkaj (Bitmedi) 



- 6 - VAKiT 5 NiSAf\' 1931 

I 
' 

.\lu,tcri - Garsoıı, bu balık berbat bir şe~. ııc dı~e hunu alıp getirdin? 
Garson - Efendım, siz yemezseni7 .. mutfakta kalacak: rnıırı bize Hrcccli:kr 

Doktorun hüner. Acen1i cf rat 
- Doktor Cim bu toplantıda her· lngiliz ~avuşunun biri ac<'mi asbr-

ke !,eneli ıncsleğince hir hüner göster lere atış talimi yaptırıyordu. Dört yüz 
rli. t-'ıra ,izindir. Sizde bir hüMr gö~- metreden hk hiri hedefi \'Uramadı. 

Deve hr kallı 
Bi~im ceıidede şaşılacak " bl· 

diselcri vec!ı bir surette tespit 
eden arkadatımız evYelki gün 

Osmanlı lmparator!uğunun bir 
hareketine şaşıyordu. Aklıma 

meşhur deve fırkası geldi· 

- Hani deveye sırtın kambur! 

demişler. Mübareki hayvan gü
lerek cevap vermiı: 

- Ayol benim nerem doğru! 
Onun gibi, 'mparatorluğun da 

taşılmıyacak ne tarafı vardı! 

Amca Beyin şapkası 
Karikatürist Cemal Nadir B.

dcn şu kartı aldım: 
'Monşer, şu Valiya ne diye

yim, bir giio Eyübe, bir gün Has

köye, bir başka gün bir başka 
semte götüre götürcbeni fena 

halde gezginci yaptı. O gezdiği 

ı 
\ 
f 

Eri.ek - Se,·~lim, bu duvara asılı olan şey de ne? 
llaba,ı romancı nl:tn im: - Bu bir mikrofondur se\•ğilim, baham benim aşı· 

kane ~ hpetl~rimdcn yeni lıi'•Aye me\'Zuları için ilham almak isı'y r da o koydu 

I::> • ı· aras1z nıarı et Mahallede spor 
yerlerde ötkünç·pardon, hikiye- Baba- (Musiki mualJim{nin kızı öp- Mahallede futbol oynıyan çocukla 

' .tcrfo bakalım. ~fesafeyi 200 nwtreye indirdiler: gen~ 
• -: Peki mü aadc edin de bütün mi· i;;abet yoktu. 

nfirlerin birer defa nabızlarını dinli- Nihayet 100 metreye indirdiler. Ge mevzuları topluyor, ben resim tüğünü görerek) Size böyle marifetleri arasında: 
çiıiyorum. niz için mi bu kadar fazla para veriyo - Kuzum şu Hasanı ne diye forver 

Fakat bu yüzden bir takım iş- rum'! olarak oynatıyorsunuz? Daha topa vur 

yeyim. ne hiç bir nefer İ!ölabet ettiremedi. Ilu-
Se nısi ye kinıin ? nun üzerine ~avuş kızdı ve batırdı: 

• ..., . • . - Süngü takın be adamlar. bari sün 
Bır yabancı - Efendı elındekı ı.:;e:m ,. .. ·ı · ·h h" d' d · 

Muallim - Hayır efendim, bunun masını bile adamakıllı beceremiyor. 
lerim yüz üstü kahyor. Mese'i · · 1 _. be • . · l "u ı e şu nışanga a ucum e ın e ısa ıçın para a marn. B d bT k 
dünkü Pazartesi günü çıkan nüs- - en e 1 ıyorum ama. şu arşı· eı}'t! nım şemsıyem. bet ettirin! 

öteki yabancı - Olabilir: r.ünkii 
ben hunu bit 11uarından aıdrm. ~ Dans zenıin\ 

hada altında: "Hanım kızam ba- Kitap nıuvaf f a1, olunca da gördiiğün şekerci dükkanı onun ba· 

N. 1 b d 'k' 1 basınındır. na 20 düzüne sağlam keten - ısan ınıza un an ı ı ay evw 
mendil,, lcJ·andı bulunan karika- rasgelmiitim. Bana eğer yeni kitabınız [~esim ~ergis;nde 

Erkek - Ne güzel zemin değil mi- mm·affakiyet kaıanat'ak olursa o za· Hinç Dansederken: 

lzdh:ıç memuru - Bu hapi anede burada dan»etmeğe bayılyorum. tür de bu sebeple amca beyin man nikah kıyacağını sfü.·Jemişti. Londrada bir resi msergisi açan bfr 
geçirdiğim on he~ giinii hi~ unutmi~a- Kadın_ o halde neden sık sık ze- melon şapkasını boyamasını u- _Kitabım büyük ·bir. mm·affakiyet ressam, dostlarından birisine yaptıJi'ı 
tağım. mini bırakıp ayağımın iizerinde danse· nutmuşum. Zavallı anıca beyaz kazandı.. tablolardan birisini göstererek det!i ki: 

- Çok ~na mı muamele gördiin:' diyorsun? melooile bir at cambazma dön- _ Eyyy? - Dostum, şu Jevhayı görüyor mu· 
- Herkes iyi muamele etti. yalmz Ç y b k _ Bunun u"zerı'ne nışanlım da kı'ta· sun buna bir Amerikalı yüz İngiliz il· 

L. ı· octıl· 111"'nt1X-ı müş. üzüne nasıl a acagıw m uaş garc ıranın elinden ~ekmedi~im, ~ \ c1 .~ bın nasiri ile e\·lendi... rası verdi de ,·ermedim ... 
kalmadı. iki sene en-el onun nik~1hı:ıı Yukarı kattaki yatak odasında otu- bilmem." ~ 'l t - Vallahi ben de beğendim almak İ!I 
ben kı)mıJım. Herif acı~ını çıkardı. ran kii~ük Hüsnüyü alt katta bulunan q.opbt J.qıu. Hırsız, fakat yalancı değı • terim, fakat versem ,·ersem ü~. dört li· 

ı\1Li~teı ek St:\'l) ili annesi beş. on defa çağırdı. Hüııınü se;..------------·---: Bir gece yansı büyük bir hmnz1ık ol ra verebilirim. 
G •. kt t '"' d , . sini çıkarmıyordu. Nihayet, kadınca· ;.JL 

1 
... 

1

. ~· . 
1 

mus, bir dükkan soyulmuı:ıtu. tahkikat - Al dostum, sana satayım, ben za· 
~ ecrın,gun8ar a o uruyor um. ~n. k - h ld ----~ ~ .. --..: ~ • .., 

' •G. l ~ . d' t d B .
1
. gız yukal'lya çı maga mec ur o u: ~ vapıhyordu. Bir polis müfettisi bu mii· ten eserlerimin memleketim haridr.e 

n ı mn !IJıt·ısı ge ı, o ur u. en e,·gı ı- • . . . .; • 
m

. 
1 

..ı. 1 . d d .. 
1 

ld . - l :ınum. dedı, neden se ını <"ıkar • nasebetle 0 aece 0 mıntakada devriye çıkmasını istemem 1 
ı JC'" ıyor um. onun a OY e o ugu " • ~ • 

anln:-.ıl)ordu. Niha)et birblrimizle ta- mıy?~s~.n. .. .. . i gezmiş ol~n nöbetçi polisin ifadesini 8• Anıerikadal<i amca 

Ş 1 t k il t
• 

1 
t .

1 
h.uçulc Husnu şu cevabı nrdı: t hyordu. Sordu: 

nı ıp .onu,, u ·. n ~a cnn sı on ısı e ••. .. .. • 
bl. hah 1 ·ı 

1 
t t k ı ·· · ·ı· - Annecıgım, dun gece sen 1Jen 1 -Peki o aece oralarda vazi.veti şüp- - Azizim sen mütemadiyen borç ecll· 

r sa )1 e u uş u • ~•mın se,·gı ı .. .. , . ı "' 
c~=~~~en gelirse 0 yirmi kuru~ kazana- :i~i;orlerken cevap verme.,, demedın /'>._. it ~. .ı'.t. l/t.. hel~:;i~~ir adam görmedin mi? ~-::~~kav:a::~;c::ü::r:;:agel~liı:~:: 

-Ey, kim kazandı? Yıldızlan tt-tkik - Gördüm! dedi. man ödeyeceğini söylüyorsun. Kuzuntı 
- Azizim hi~ birimi7ff Çi.inkü bir .~ ~:. - Peki anlat, gördün de ne yaptın': bu amcan ne zaman gelecek? 

tek kadın ı~elrfi ''e bu her ikimizin .ııc' Birar. e ki kafalı olan anne kızına - Kendisine neden o saatte oralar- - Son mektubunda vapur navlunu 
gilisi cıktı. ham hafif çıkışıyordu: da dolaştığını, neci olduğunu sordum. nu tedarik eder etmez geleceğini söyll 

. - Kızım, dün gece o misafil' deli· o adam, pek yakında bir kuyumcu dük yordu. 
Nasıhat knrsısında kanlı ile bahÇ,ede fazlaca kaldın, hak • _ ·•• kanı açacağını söyJedi. Kendisind<'n G · .. k .. 

Bir telgarafanede muhabere memur ben böyle şeyler istemem. af diledim; uzaklaştım. Ja yrı munı un 
Juğu yapan bir kıza babası uzun uzun Kı:r. cevap verdi: - Hırsız olsa. olsa o adam olacak· Muallim - Na polon, lügatta "gaf 
nasihat ediyordu. Kız babasının sözle - Anneciğim, yıldızlan tetkik ettik ı ııı~· tır. Herif hırsızmış. amma yalancı de· ri mümkün,, diye bir kelime tanımayO' 
rl . d' r h' . . te ondan. nı ın ıyor, ıç sesını çıkarmıyordu. ,... ld .-~~ ğilmiş! rum demiş. .. 

Bir aralık adam: - .ne yı ızlar? Dün akşam hava ,\..,_. -•' 

k 
bulutlu idi, yıldız görünmiyordu. Ta va nda ki resimler Talebeden biri - Şayet bir sabun.,... 

- Kızım, dedi, hiç sesini çı armı- _ Ya öyle mi, farkında değilim. '".~~ _ çası üzerinde kibrit çakmağa uğraş8"1 
yorsun, cevap vermiyorsun. B' h .:ı. d 

- DiişUnüyorsun. Otonıobi! ve ze\'Ce ır H' anımı yeni aldı"ı ve öşe- di böyle söylemezdi. 
Hir lngiliz polisi kapan antenini be- diği evi komşularına gezdiriyordu. Bü 

- Neyi düşünüyorsun" Ot b'l' · l · · · ı· d · · · d ı d k d Tavtıl · - omo ı ınız nası , ıyı ı~ ıyor a\·aca tamir ettirmek ıçın ne yapar. Hın o a ar an sonra yata o asına gir· { 
- Babacığım söylediğin kelimeleri mu". d'I K l d b' · · ı er. om~u ar a n ırısı: H l · · d ziyade taf 

eaydır.ı. Bun.ları telgrarıa çekmek iı;. _ Hayır azizim. İşlerken dırıltı ya- ~ ayvan arın ıçın e en 
tersen, kaç lıra vermen lazım, onun dü Gülüs ve nıusiki :- Çok.güzel döşemeler, her şey, dahsı hangisidir? 
il .. pıyor. • • nefıs, dedı, yalnız şu tavana bu ka· 

f nuyorum. - Kannız nastl'! - O kızın giiliişil musikiye uygun dar fazla resim yaptırmanızın sebebi- - Tavuk .. 

'f eessürün srhehı - O d:ı otomobilim gibi. mudur? . . . . .. ni anhyamaclım. - Neden! 1' 
S h

. k f Ju"n-tu"Or.nu bılmem, fakat mU6ıkısı gu- Kadın cevap verdı' ·. - Çünkü onu dogwmadan en·el de 
- Ne o l\fişon Efendi, kederli R'Örü .... ~ ı görnıivon'u • • ç 

11Uyorsun? S h b" . . • - Sebebi basit. Kocam tatil günleri yebiliriz; öldükten sonra da.-
Yağmurlu bir günde fazla mücevhe · e C 1 ne ımıs ; eğle • d' t d · 

- Sorma birader, geçende trende rat takmış bir kadın tramvaya bindi. A . . ok ~ .. •.. .. nsın ıye yap ır ım. Zırlama 
bir paket unutmuştum. Sonra hunun Bil t . . Jd··· ·"k k - :r.ızım. ç yorgun gorunuyor- 1\ ırkından sonra P İ\;in kump:ınyadan 1>0 lira istedim. . e çı )anına ge ıgı zaman J u se ~e sun, yaşın ilerledi. - Bundan on sene evvel bir fell' ' 

hır sesle: A d b' · t' h t t l' d' 1 . d.,. - Ne o kumpan.:n , ·ermedi mi? . . . ra a ır ıs ıra a e me ı. ın eu- Kadın- Kocacığım sana tuhaf bir mı henüz radyo cihazlarımız ve11ı 
" - Senelerdenberı tram,·aya bındı- melisin! . • . . ' · 

- llnyır, ıınl,ctimi huldu. ğim yoktu. Otomobilimle geziyorum. Bi - Olmaz dostum. idarehanemden hıkaye ~nJatayn~: Bır kıtapta o- muş çocuktur diyordu. fil' 
..------------·---ilet ka~ para idi kuzum:' bir gün bile ayrılamam. kudum. Bır erkeğ,ın <IO y~şına g.elince - Hali büyüyememi~, olacak ç 

Bilet,.· t k .. 1.. d 1 d b' · a· h fta . . h te kil ye kadar okuma yazma bılmezmış kır· ,.ı o soz u a am ar an ırı· - ır a ıstıra a çe sen ne . . .. kü her akşam zırlıyor. 
siydi. Bileti kesip verdi ve sonra istifi olur, müeMeseniz lşliyemez mi? k~~da bır kadın rasgelmış, onu~. yu-
ni bozmıyarak: - Bilakis mis gibi işler fakat, ben zunden iki senede okuyup yazma oğrenı1-----------------=: 

_ Sahi, dedi, sizi epey zamandan bunun anlaşılmasını istemiyorum. ~iş;. ~atta bununla kalmamış meşbu 't 
beri görmüyorum, demek ondan... Baska gazete bır alım olmuş. ı ·,~ 

Gaf ! '• . Kocası - Hoh, o da iş mi? Ben bi J 
• z.e.·<e - füm benı bu lokantara g .. adam ta .. yorom ki kırk yaşında iken ' 

t;rkek kız gizli bir köşede serişiyC\r t.ır~::· :em de a~hn bu ga:r.eteyı oku- kıymetli bir alimdi. Bir kadına tesa . 
tardı. Delikanh kızı öptükten sonra: ) 

0 
z. n · Aff d . k x. 1 G düf etti, onun yüzünden iki gün içinde ' ~· 

· · d d' . ,e,·ç - e ersın arıcı~ım. ar- .. .. . . . . . . 
- ~h .:ıev~ıl.~m. e ı, sen benım ha- son bunu götür, karım istemiyor, başka butun bıldıkJerını unuttu, gıttı. 

yatta ılk optuğum kızsın. bir gaıete getirt f~ )'J kt 
Kız. heyecan içindeydi: • • .JV 1 er Ve me Up 

M 
-Sana bütün kalbimle inanı~orum! Mndenler 1çın diş macunu lki evli arasında: 

ı ılazı memuru - (.\ lağazad:ın bir 
mal çalıp U"U~ma' ~t \en :ık bir hı · diye t'evap ,·erdi. - !\tadenleri temizleyip parlafat'ak - Azizim, postaya vermek üzer 
n aıa ı l':fcnd m. :ı..t'l' ,., ızı lôrfcı.lcr mi· Lakırdı bu kadaı la kalS8Jdı yu .. Hu hir diş ma<"unu istiyol'um. cebine koyduğu bir mektubu karının 
slnl7- Yı.nn polıs ktorakul.ınun ~önde· rır delikanlı bel'bat bir ~erı;oemlikle: - ~!adenler için diş macunu mu:' cebinde bulunması çok fena bir şey .. 
reccğİ da,·ctiyc için )Azım o'.acık. - Ah, sevgili kır:, dedi, sen de h<!· - Ent, karımın bütün dif)erl al- - Hemen yakmağa niyet ettiğin 

._ _____________ ..;nim söıüme ilk inanan kızsın! dedi. tın dandır da.. bir mektubu bulması daha feci ya... 

siıf11 
Delikanlı - Ha~·ret ediyoallıtı:. u)-ol'' 

le yaptığım danslar gayet kı~• 5~ ~''' 
k .. or,.e~ 

Kız - Gayet tabii. Çün u 
şefi nışınlımdır. ,,,,,,,,,,/ 



.. 
Gençlerin Tercemeleri 

Bahar Çiçekleri 
Nakleden ; Kemal Almancadan ; 

Bahçesindeki meyva ağaçları çiçek kapanıp çalışmıyacağmı anlar n kcn· 

Gençlik Haberleri 

Tal ebe birliği 
l"an1aıniJe ıes.·ekkül etti 
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Mektepli Sporcularımızın Hayab 

Vefanın kalecisi .Osman 8. spora nasıl başla
dığını anlatı yor. Osman 8. tan1nm1ş ve kendin
den evelki 11esil sporcularına ateş püskürüyor 

açmıştı.. Kiraz ve elma ağaçlannın disini azarlamazdı. Yerler çiçekler- idare heyeti muhtelif yurt-
~apraklan çiçeklerden gözükmüyor• le ö~t~l~üştü. • , T larm müdürlerini tayı·n etti r 

u.. Krıstına kendı kendıne (Ne yazık .. .. . •w· 
. Kristina bu güneşli ve ilk bahar bu güzel çiçekler solacak bahçenin ~u . . Cuma gunu_ '!'u~llimler bıriııpn!!_~ 

g~nünde bahçe kapısının önünde tabi güzel manzarasından eser kalmıyacak) ıçtıma ~d~n mılh tu~k. ~al~be bırh.gı 
atın güzelliklerini seyre daldı. nah· diye düşündü. k_ongresı ıdar~ hey'etını ıntıhap et.mı.ş-
Çesinde; buğulu ve karanlık odasın· Ağaçlardan çiçek dallarını kırdı. ~·· Dokuz .ce!"!Yete !"ensup olup bırlık 
dan daha serbest bulunuyordu. Eteğini doldurdu. Bunları yatağına ıdare. h~y ehnı !e~kıl eden gençler a~-

Bahann şu güzelliği içinde taze çi- dökecek Ye içinde uyuyacaktı... şam ıçt_ıma ~tmı~le~ a.ralarmda evvela 
ın_~nler i.jzerinde gezinmek istedi. Yfüü Fakat halası ertesi günü ona ne söy- muv~kknt b~~- reı~ ıntıha~_ı ya.pılmış ve 
d~. Çimenlerin üzerine oturdu. Lkar- Jiyecekti? Muhakkak ellerini kakala- e~eb!y~t fakultesınden l'ıyazı Bey se-
P~!'lerini çıkardı. Çoraplannı sıyırdı. rına dayıyarak: # çılmıştı!·· . . . 
kuçücük ayaklarile çimenlerin nemli ''Bana bak sakın ha bir daha böyle Tıbbıye ~urahha ·ı E~ı-e~ Beyın ıstı 
>-Umuşakhğınr hissetmek istedi. bir delilikte bulunma., diye kendisini f~~ı okunaı ak ~.ab~l edıldık~en sonra 

Çimenlerin üzerinde yürüdükçe d:ı- azarlamıyacak mı idi. O da bu çiçek- ~·~er namz~t .sua':ı .Bey muz~kera~ 
h~ serbest olduğunu anlıyordu. Evi leri süpürerek odasından dışarı atacak· ıştır~k. etmışt!r .. Bılahare vazıfele~!l 
R~tmiyecek ve halasının azarlarını isit tı. Çi~ekleri kopardığına nadim ol· taksımıne geçılmış ,.e bu husust.~ m~
~-'Yecek kadar uzaklaştı. Hafif bir du. önlüğünün içindeki dçeklere ba· zak~re ha;;lamı~.tır. Muvakkat reıs Nı
tuzgar esiyordu. Çiçeklerin ba111ları u· karak (zavallı beyaz çicekler) dedi. yazı .!ley l~u mun_aka~ları _çok mak1~l 
Sll~rak yere dü:.üyordu. Güneş bulutların arasından sıyrılmış· ve ll!~?.ebbır~ne hır . urette ıdar~ etmı§ 
r Kristina beyazlara bürünen ağaçla- tı. Kristina dalgalanan altın saçlarile ve butun ,·azıfeler az~nın ~eyl.er~ne mu _ 
dın altında saçındaki firketeleri çıkar uzaklara koştu. Çiçekleri dereye ata- racaat .olunarak ~D;ksı~ edı!~~~t!r ... 

1 altın saçlnn arkasına döküldü. Dn· caktı. Dereye yaklaştığı zaman sula· ~etıcede ~ar . ışlerı ~ud'?rıyet~n.e 
f•nık saçları üzerine düşen çkekler trp rın şırıltısını işitti ve se,·indi. Etrafı· ede.bıya~ f~k1;1.ıt~~~~den .Nıy~zı. dahı~ı
./ eJm_as gibi parlıyordu. Saçlarını hul na baktı. Hayretle bağırdı. ye ışlerı !11~~u~l.ug~ne !!1~!k1?:!~en Hık 
tıah ~ır eda ile arkadan önüne sarkıt- Derenin kenarında yabancı bir. ço- met Har~~?~ ışl~rı. mudu!lug~ne .. h.~· 

• Guzel pannaklarile taradı. Güneş cuk arka üstü yatıyordu. Derede yı· k.?.!<.~an Şu.kr~ Saıp ıktısat ışlerı mudur 
k'Çlanna altın rengi vermişti. Kendi· kanmıştı. Yorgun vücudünü güneşte ~ugu!'e ~Jı .. tı~~~~tten Vehap: yardım . • • . 
~ndi!le sevindi. Altın saçlarını kimse kurutmak için çimenlerin üzerine se· ı~lerı m.u.durl_ugun~ l\~~~~n~~s.~en Şev- Vefa ıdman yurdu kalec111 Oı'!lan bey arkadaılarile blrlıkte • 

törınuyordu. rilmişti. Çocuk yanında duran Kristi· kı, tahr!ıa.t kal~mı. mudurlug~ne ecza - Spora na.c::rl başladmız? - Spordaki maksat ve ga>'.enıı?. 
bo Pek az sonra parlıyan güneş kay. nayi görmiyecek kadar derin bir uyku· ~ı ''e dışçı me~te~ınden ~ah~r, azalı- - Uzun zamandanberi belli başlı - Fikren ve bedenen i}; hır sunt. 
ll l~u. Kristinanın küçük dudakları ya dalmıstı. Bahçeye nasıl girmişti. ga .or~nn ~ektebınden Hılmı neyler meş~ul olduğum spor futboldür. llk te istifade edebilmek için yegane vası-
tıtŞ esizlikten büküldü. Çünkkü saçla- Muhakkak duvardan atlamış olacaktı. seçılmışle~dır. . . . tahsıl zn!"anJarrmda bünyem oldukça ta spordur. 
be ttın altın rengile çıplak ayaklarırırn Fakat bunu yapmamalı idi. Çoc~k h~- Bu ~ek~lde kanunen .. ve tam bı.r ıtı- yorucu hır .~P~r olan fu~bo~I~ meşgul Sporu seve eve memnu.niyetl! ya-
tr~khğı kalmamıştı. la uyuyordu. Esmer ve adalelı vu- dal, d~ır~sınde teşekkul eden ıdare olmama ~usaıt .olmadıgı ıçın ancak pan hiçbir menfaat beklemıyen kımSl"· 
Sımdi kendini güzel bulmuyordu. cudünü çimenlerin n çiçeklerin arası- hey eh .. nı~a~~~me mucibince .~eş ka· mektepte ıcra edılen ko~u_ ve oyunlarla Jere' sporcu demek icap eder. Para mu-

k' Fakat çok şükür halas kadar da cir· na saklamış kollarını başına yastık ~em mudurlu~u tarafından munavebe fazla meşgu~ olurdum IJıJhassa sür'at kabilinde spor yapanlarda bence spor 
bfn değildi. Maazallah insan halası "ci· yap~ı~tı:· • . . . " ıl~. Y~P!.lac~~ 1.!k !'~isliğe ~ar~ci~e işleri zevki tam~men sönmüştür onun yerine 
l kır saçlr, burusuk )-Üzlü sert elli o- hrıstııuı eneta bahçenın derınlıkle- mu~uru Şukru Saıp Beyı ıntıhap e~ - - hayatın maddi tarafı kaim olmuştur. 
ı llf1a ne yapardı." Acaba hatası dn gü- rine sonra çocuğa baktı. Önlüğünü mştır .. idare hey'eti salı günü saat beş işte bu maksadı besliven bilhassa bu 
ı:~ek oynıyacak kadar genç olmuş mu açtı .. Çiçekleri çocuğun üzerine attı. te tekrar toplanmak üzre dağılmıştır. şekil sporcuların parlamnsile sönme i 
ı? . • _ .. 8~r~tl~ e':!ne do~.r~. koştu: Odasına Uzun zam~n~anberi de~ikodusu de- ' bir 0 bir muYaffnkıyct uzun 

01 ll~ç hır v~ldt! .. fü:~r b~yle oJmuşlgırdı hır koşeye huzulcrek agl31dı. ve.ran eden .bır!ık. mes'ele~ı :ırtık tama zaman spor sahaı::ındu büyük bil· 
saydı bu guzel "e guneşlı hın-adn e' e E.E!tf AL mıle h~l!edı_l1!1ıştı.r .• ~u _ı_ç_tım~ t.aşıdı: )-Ük '·arlıklar gösteren tnnmm•~ ~por· 

.....___ ğı mahıyet. ıh~a~ı!_e bırlıgın ıstıkb~lı culardan ziyade müternzı , e \'akur 
hakk~~da bıze ı~ı umitler. v~rmektedı!. gençlere inhisar etmiştir. Hürmetle 

Yuks~k. t~hsıl gençlerın?n ~u~tel!.r yadedilccek sporcular da bunlardır. 
· - s~had~kı ıh!ıya5l~_nnı. temın gıbı !flU· Bizim sporcularımızda ~yanı tak· 

~ "ivnrlaı·ki• .Jtım hı; ~a;Zıfe~·ı m:e.rıne ~lan bu ıda· dir olanlar pek çoktur. 
11 ' •• : ... "" • .;~.!\!,_ ~H .ır ••h- ... . ~ re hey etının çızeceğı faalıyet pr~ra· ' mıhassa GalatasarayJlan ~nı]it \C 

mında muvaffak olmasını temennı ede Rebii, Fenerbahçeden Niyazi Ziya, Ue· 
Biz samimiyetı severiz , riyakar riı. şiktaştan Şükrü Beyler gıpta edilecek 
4•dam samimi olmadığı için !e· JSTANBUL ERKEK LISESlNDEKl tam sporculardır. Ve kendilerini dai· 

V • muizdir ve tlerhal kendisini ü ma takdir ederim . .., M SAMERE - Avrupalı sporculardan kimleri 

~~nçler 

(): .. hissettirir Pazar günü akşamı İstanbul erkek !-leversiniz? 
&~ •kudar orta mektebinden Ncflım•ye sizi böyle hoşunuza gidecek şeylerle Jiıııe!'inde talebe tarafından bir müsame - ..4 .. vrupa sporcularından geçen . e 
~~iuor ki: tedrici surette iğfal eder ı-ize bu cali re veı:~lmiştir. ne .Macar milli takımında şehrim:::e ge· 

bfr 1YakArlılda nefscn muttasıf olan hareketlerle muamele ederek her şeyi Musam~r~ye saat ~6,5) ta başlan· len ,.e yüksek bir oyuncu olan genç 
o....''dıım mensup olduğu cemiyeti he· niT.e vakıf olur ve bir gün onları aley- m!~tır. lstıklal .m~rşı ıle başlanan bu (Şaruşi) ,·e muvaffakıyetlerini işittiği-
! "Ye iç· b .. ük ,_. 

1 
k d. J • .. 

1 
.. h" . .ı • t' 1 d 

1 
f . h . musamerede 7 ıncı sınıf tarafından miı; ltalyanların sol a~ığı (~leazzı) yı 

Q~ . ın uy · .. e ·e ır. in yuz u ınızue ıs ıma e ere< men aatı şa sı· Mahmut Yesar· B ·in (Bir Azizlik) takdir etmekteyim. 
~u111'.~s~nlnr iç;n "• ·;k bir ahlak clüş renizi haleldar eder. Takallüs ve imbi komedisi temsi: e:lrmiştir. Tem~ilde Sporcu artistlerden sağlam ve müte 
dtn ~ğij ve bir nal.i"e olup o kimsel!,!·· sat has~asınn fe, kalcide malik her şek· cok munffak olan Hakkı ,.e }<'atin nasip ,·ücude malik olanlardan pek 
da ... er §ey umulabilir. Rivakar bir a· le girebilen bir fehrc ve parlak zeki iki Beylerdi. Vefa kaleciıi Oıman B. ı dh0:.!nnınm ve filmlerini zevkle seyre· 

.. , lil" f k • # B d h't B f d erım. ur a ·at o fena huyunu ta~ hih göz her türlü şeytnnatin mebdei olan .un ~.n. onra Ca ı ey.tara ın an . ·-· Herkes ~arfettiği faaliyetle-
~forıs 80,·alye rolünde bırkaç şarkı koşularına çok ehemmıyet verdıgım· . b' . . .. k . t u 

ANKET 1• söylenmiştir. Caz rok mükemmeldi. den tertip edilen yevmi koşu müsaba· ~lın deırdseahmaere~ını.tgorm~t dıshe.r1 .'·edeon,·e > k ı k b'' .··k ·ı · ·e ı er ' musaı seraı a ı ın Son sınıf talebesi tarafından temsil a arına pe uyu arzu ı e gırer l f d 1 b' ki · .. d o GE ÇLiK 

Genç er, • 
sıze soruyorui 

Sene sonu yaklaşıyor. Bu sene en çok hangi 

edilen komedide Cahit Rakım l\fuam· faydalı neticeler elde ederdim. Hu hi· 1 ay ~ ı dır ~~ \ır~aını arz? tee k~İrıt.~ 
mer Adnan Ile,,·Jer o~amısla;dır Şa- dayetteki mesaim bilfLhnre bana kiHi demh~lıyal al ·ıgı mbe.. er resi!'. e~. ı he 

• ,, =- • • ' ı d' 'dd. tt b. ıa me~ a ı o a H en ır sporcu ıcın uır • 
ir n artist Ercüment Dehzat Bey de ge nıe 1 v! cı .. 1 •• su~~ e .. 1r 5~?r.. S' dettir. ~ 
bir ~iir sövlemi~tir . gul olmagı duşundum ''ucudumun te- Lak' k d" d b h kta • ffade 

:. • • .. ·• şekkülat ve mukavemetine nazaran fut . ın . e~ 1~ ~ •• u a n ıs 1 e\' 
JSTA~BUL GENÇLER TEMAŞA hole fazla ehemmiyet vermeğc ha~la· edebılecek hır knbılıy~~.ve kıymet m 

GRUBUNUN MÜS.\MERESl dım orta tahsilimi ikmal edinciye ka·- ~ut olma~_ıdır. Bah ettıgı~ vasıf~a~ı h:ı 
d · d k' ız her Turk sporcu bu nımete Ja,ıkttr 

lstanhul genrler temasa grubu 16 ar yalnız mekteplıler arasın a 1 maç ·· k" ~1 d b 1 'Jel ·!ilaha· ders çal t ı 1e ı·ç·ın ? · ~ ·· ··:. lara d · b' h · sle dernm ediyor- çun u 0 genç er en eyne mı ~ e c: iŞ ın 7., l • nısan 931 perşemhe gunu akşamı saat erın ır e\e _ b .. larda dah' istifade etmek isterler. 
td~... 9 da son kışlık müsameresini verecek- dum. Futbole başladıgımdan ugune B · 

1
• • h rı· eticeden is-

tt ""eı. b · r B .. d R t N · · kadar hep muhacim hattında ovnadım enım ıçın u ere ı n l'at • unun için de aynı zamanda burun çok söylemeğe alışmış bir ağı:-: ır. u musamere e. eşa urı Beyın B ' . k' b . :d. · tifade etmek mevzuu bahis olamaz. 
t, 1'-dak'J · . .. . . . . d .. .. (Bir köy hocao;;ı) Mahmut Yesari Beyiıı ence en zevklı me' 1 urası 1 1

• Ç" .. . . b b Jk' i zaman· 
l t, V ı er ıçın muthış hır mıkrop· ·re tabasbusu seven hır a am gordum (B' . l"k) ~.. 1 • t .1- d'I 1 Mektepteki derslerime mani olrnıı- unku Yazıyet ıca ı e 1 ayn ··t ha 
11ft atani b h. 1. • a .. . d . 1 • t" . 1 ır azız ı pı.)es erı emsı e ı ece{· .... d .. ;;... da pek sevdig·im ye bana namu ena ı 
{) ad me a ıse ge ınce; rıyakar mu hayalım e rıya mr ıpı can anır. tir Ve bundan sonra Karagözün Ya- mak şartile yalnız duı;un u~um şey . . . . da etme)· 

l
. ~b~ll'ndan vatan da istifade edemez. lo~ada !ıafası o:natılacakttr İstanbul futboldii hiçbir kuvnt heni futbolden ıyılıkletı:ı kdokunand spk~artaacvaeg-ım diğe~ 
ı .. , k • ~ " · · · .. d ·· h · zarure ı arsısın a ili ı. t et efradını yani kendi mille- 0 enrler temasa grubu bu müsamere· rnzgeçırtem<'7. gun en gııne evcsım k d,. · ı ta bu sahada muvaf b l{a.,d ,.. 3 .,, • • • b' 1 d h tt . 'ha ·et l k' o;;porcu ar ·a n;;; ar ~ 
let ed· ırmakla ,·atana bir ne"i iha- V A K ( T den sonra mü.amerelerını Anadoluhi- ır •:ıt a ~ ~r ,1, 're nk•l .. b~.. >a~ıd.ını fakivetlerini t;menni ederim. Osman 
Qf ıy0 • d . kt' _elenn teşnlole e a u une gır ım. • t d T ı 

t' a.a r demektır. ~ihayet riyak{lr sarın a 'erece ır. , . . 1 b' h 't ..,· .. · b d Bey burada ı::uı::hı zn en ers zı ı ~a . 
'iıı ..,.al'lı I ek samım ır mu ı e ,..ırısım en e . . d h f la konusamadık ,.e 
) e eııı §ayanı itimat değildir. Kendi Gençlikve çocuk sayıfaları 1 1 daha şiddetli arzu ,.e gayret uyandll'· dı~ı ıçı~ :ı a az Necmettin Sabri 
~'tde 

0 
niyet edilemez; ,.e her gittiği . Şen Fıkralar dı. . . a}rıldık. 

'~ıı ttceden rağbet görse bile sonun Kupon : I 3 Daha cıddı olarak çalışıyor Ye eg· 1 Yeni Bilmecem.iz ) 
tııtleı:11 ıı. ıneydana çıkarak fena mua- lKl ARKADAŞ ARASINDA zer!'izler yapıyordum. . _ . . 
~tıı re hedef 1 1 . Resmi maçlara da gırme~e başlamış Yeni bilmecemiz şöyledir: 
~ıı._l"f)'aktr 0 ur. şte bu sebepleı- - Hiç ağzınızı açmıyorsunuz? tım iyi bir futbolcü olabilmem için Bir fabrikatörün nezdinde bulunan 
~it..,..., hu . ~damı.ar sevilmezler. Çok VAKiT - Açıyorum ya! meşguliyeti yalnız futbole değil diğer cem'an (100) ameleden erkeklere 5 li· 
~t Olııru gıbı hadıselere nefsen de ~a - Demindenberi hep ben söylüyo. atletik faaliyetlere hnsretmekliğim Ja. rn, kadınlara (1) lira, ~ocuklara (!?:;) 
~ lttki'kt. Kendime göre ince , .e uzun G ı · k f rum. zınıdı h~nıın kin de mii ai.t .~~ma!!ım kuruş veriyor. ~unların_ ye,•miyeleri 
' btı~ rtıahsulü olan c:-u mütaleatım en Ç ) 58 YI aSJ _ Bendeniz de esniyorum. yokt~ hına.enale?'h hu eksıklıın mute· mecmuu (100) Jıra oldugnna nazaran 
l.~)' t ha~ımdan e e~ b . k v·· madıyen hıssettım hatta (en:ılıkl:mnı acaba bunların kaçı erkek. ka~ı kadıtt, 
"'llı ~ ede . g ç a azı 'e .~· n Müsabaka kuponu OLUR A? da görmeğc ba.,)adırn bu noksanlık do· kaçı çocuktur? 

ltt'rrtı. rek rıynkar adamı şoyle layı~ile unutulmıyan 7.amanlarında Bilenler ara. ında 60 kişiye muhtelif 
~- fl"a)(l • !5 :'\isan I93l Polis - Seni :>u efendinin cebine eli tehlikeli.surette bir kaç kerre sakatlan ve kıymetli hediyeler verilecektir. 
~~ •13:~ ar hır adamla dost oldunuz ni ~okarken yakaladım. dım ."~ hu had~~eler muvakkat zaman 1 . . ~ 
t1 tt cautkırı derecede hürmet ve ne· iıim: - - Yankesici - insanlık bu .. Olur a. lar ı~ı!' futb?lu bır~kmam.a ~ebep o.t: Geçen haftakı bılmece..,.;.I 
d.ııııe bir alak .. . . • du lakın knJbımde kokleşmı~ .) er etmı~ ~.~~-;-:.-:---~----......, __ ı 
~ ~ lttethed a gosterır. Sızı ken· Adres: BU y ARAMAZ DEGl LMIS olan spor, bilhassa temir; ruhlu sporcu .. Geçen bılmecemizin sureti halJi ~u 
C~ll\ O~)(UYor er siz~e~ bazı nokta~ar- _ "' a~kadaşlanmln bil' arada oynamak şey. ıdı- .. . • . . 
~ 1 liııe h muş gıbı davranır. ı~en- -Oglum ben &'lna o çocukta oynama kl fut bolle meşgul ol.!11ama sebep oldu. D?ı t taşın stkletı 1, 3, 9, 'ı:7 kilodur. "t kn, . itaı saf gibi gö terir. Bir yaramazdır demedim mi'! Ayni zamanda yuzmekle de me.:· . ll~lenler arasında çekilen kur'a n .. 
h''ııu rı siıde ··• . . . Bilmece halli: A .•. b .gul olmaktayım. Pek az olmak ~artile tıcesı şudur: 
"'~der. l>aima : o!renı):orm.uş gıbı - nn.ecıgım en onnuln ~o~·namıyolvoleybol da oynarım. I ... \kin hiçbirin- IlIRER ABONE KAZANAISLA 

tı >"Uk er ...,ey itıbarıle ken- rum. Benım uslu olduğum ı~ın o he· den futbolclen aldığım zevki alamıvo- 1 - Yüksek ı· tt 7-3 .R . sek old ~ .• 
1 

. 1 . ıcare en ;ı. Nadır 
ugunuzu soy er- nım e oynuyor. rum. (Lütfen sayıfayı reviriniz~ 



~ 8 - VAKiT 5 NiSAN 1931 

Grafooji mütehassıaımız cvap vriyor 

190- Hassas karakteriniz var. 
intizamdan hoşlanırsınız Dikkat
liainiz. Ameli taraflarınız kuvvet
lidir. Takip kuvvetiniz var. işle
rhüze az sinir karıştırırsınız. Nik
binsiniz. Görüşlerinizde bazan 

fazla kıymet veren bazan nok

HD muhakeme eden birisiniz. 
Emelleriniz çok, fakat bunlardan 
h!ç birisini fikri sabit halinde 
gülmezsiniz. Mütereddit değil 
fakat biraz acul ve müvesvissi
niz. 

191- Dürilst karakteriniz var. 
Bir ıcyi baıladıktan sonra intaç 

etmek kuvvetli tarafınızdır. Nik
bin, faal, az hassas, kimseye kin 
bağlamaz iyi görüşlil, nefsine 
emin, muhitine emoiyetbahş, a
meli tarafları kuvvetli, fikir işle
rinde de itimat verici, menfaat
larını müdrik, zevkine az düş
kün, hususi hayatına bile sinir
lerini karışhrmıyan, az mütevazi, 

umumiyetle haluk ve iyi birisiniz. 
Mutaffak olmamışsanız rr utlaka 

•····•····················································· 
B, 2 - Feyzinti lisesinden Iforbi Bey 
3 - Sofular <"• dd{'.,i numara 7.) Peri:' 
han Hanım, ~ - Kuzg ncuk Azi ı lle· 
sokak numarn 16 Nül het Unkkı 11:. 
nım, G - lstnnbul Ifi incı ilk mektl'pten 1 

117 Safi llcy. 

BlREH Kl'J'AP J( ZAı' \NLAH 
1 - Gazi O ·m:ın Pa :ıdan Sadi J~. 

tegı ~r. 2 - \'efn orta mcktrhlnden 
262 Naci Bey. :J - ' •fn oı ıa mektebiıı-1 
den 3S2·Fothf Be~. ıl - 1 tanbul kız~ 
ortadan Rasime Hanım, 5 - l skUdar 
orta mektepten M. 'J'e,•fik Sabih Bey. 
ti - GtılatasaraJ dan 16 Hadi ne,· 7 -
Gaıi Osman P:t ndan l'.l.) J\Iehmei Be\· 
8 - Ameli ha) attan 229 fsmail Bey ·9 
- L tan bul li e inden 629 Ata Be\'. 1 O 
- lstanbul Jlsesindcn 764 1\1. 'far;k ll. 

DlRER ITIUYAT J(AZANANIAH 
1 - Aksaray hamnm sokak ntımaı-aı 

14 M. T. 2 - 11 inci ilk mektepten :lO 
Te\'fik Bey, 3 - Şehzeda b.ışmda J. , ·J 
4 - A omsiyoıı mektebinden 14 Ne-1 
vin Hanım, 5 - Unknpanı Atlama tus 
numara 15 Nevin hanım, 6 - fi inci 
ilk mektepten li:emal Bey, 7 - 1 tan
bol kız ortadan .l lüzhet hanım, 8 -
lstanbul lisesinden Faruk Nufiz Be,r, 
t :- Hahcıoğlu li e~inden 2073 H. Hil 
mı Bey, ıo ~ 5:erencebey ~·otrnşu nu
mara 34 Raıka hanım, lJ - fündıklı or 
ta sokak numara Zi}a Bey 12 - J{u
Jeli askeri li e. inden ~alih 'Zeki Bey 
13 - Türkan Muhittin hanım 14 _: 
Kadıköy Kurbalı dere numar~ 25 Scy
<la Bey, 15 - Aksaray Yusufpa a • o
tolar numııra 5 1. Erdoğan Bey. 

BiRER ÇAY KAZANANLAH 
1 - Aksaray Selçuk Sultan sokak 

Emine hanım, 2 - Gazi O rnan Paşa 
dan 271 ~ ~azif Bey, 3 - Sarnatya Alh~ 
sokak numara ~G Muhterem Naılı ha
nım, 4 - Gelenbe,·i orta mektepten 
251 l\lustnf a Ber, :ı - Eyüp orta mek
tepten 13j Mustafa D, 6 - Sc) risefain 
Sabri Bey, 7 - Hncıkadın m~ mektep
ten Necdet hanım, S - l\ayscri lise in 
den 182 Mehmet Bey, 9 - Ticaret mek
tebinden 739 Saracettin Bey. 10 - Ga
zi Osman Pa .utan 447 Zebur Bey, 11 
- Gazi Osman Paşadan 4:;9 Suphi Beyi 
12 - Kadınları çalıştırma yurdundan 

'erimnn hanım 13 - Eyüp orta mek-
tepten Fahire hanım 14 - Ankaru or
ta mektepten 2:; Adnan Bey, l:i -Sen 
Jorjtan .Melih C'c,det Bey, 16 - Ay
,·an arayda ~·azmi Ati Bey, 17 - f's·ı 
kUdnr Kör bakkal numnr:ı 26 Şükriye 
hanım, 18 - San yer ilk mektepten 1 
Kemal Bey, 19 - He) oğlu ı::: ünciı ilk 
mektepten Hü eyin lUfat Uey, 20 -
Sultanahmet Akbıyık 55 No. Kemal B. 

DlKKA'I' 1 
Ta~ra oku.} ucularımızın bilmece hul 

]erine iştirak edememe i haklı hirçok ı 
şikayetleri mucip olduğundan hundan 
sonra bilmece kur'alannı on beş giin
de bir ~ekmeğ'e karar \'erdik. Buna mu 
kabil kazanan karilcı imize daha cok 
'e daha kıymetli hediyeler 'ereccjiz. 

DugünkU 1Jilmec< :ı.in hal va r:ıl,:ılnrı 

1 
17 nisan cuma glinü akşamına kadar 
kabul edilecektir. 

olacaksınız. Sizin karakterlerini
zin icabı budur. Tecrübelerinizi 
genişi etiniz. 

192 - Mütercdditsiniz. Oyle 
pek bir şeye sıkı fıkı bağlanmaz
sınız. Dikkatiniz az. intizamı, 

süsü, körünüşü seversiniz. Has· 
sasiyetiniz daha fazla hayalinizle 
beraber yürür pek öyle her şey
den alınmak tarafınız yok. Maa
haza asabiyetinizin, iradenize ha
kim olduğu zamanlar şoktur. 

Görüşlerinizde ekseriya aldan· 
mış olmanız tecrübenizin azlığı 

ve az okumuş olmanızdır. Ken
dinize de, muhitinize de emniye
tiniz az. 

193 - Sakin karakteriniz var. 
Dünyayı old:.ığu gibi görmeğe 

mütemail kendine emin, muhi
tine az itimat eden, ~afi dere
cede hassas, faaliyetten çekin

miyen, biraz siise, gösterişe bağlı 
ameli tarzları k .. vvetli, görüşle

rinde biraz luymctinden clu~ 

muhakemelı, intizamdan zevk 
alır, dikkatli birisiniz.' 

194 - Hassassınız. Muntazam, 
dikkatli, görüfleri iyi, sakin, her 

şeye sinır.ni karışhrmıyan, çalış
kan, az kanaatkar, ameli taraf· 

ları kuvvetli, fikir tarafı da ken
dis'ne muin olabaccek mahiyet
te, az müsavi fakat asla müte· 

reddit olnıı~an, kendine emin, 
muhitine emniyet telkinine kabi
liyetli, umumiyetle İ)i tabiatlı 
birisiniz. 

195 - Hassası nız. Az oku
yorsunuz veya hiç. Bu sizi müte· 
vehhim, acul, müvesvis, kendi 
k udretlet inden şiipheli, tecrübe

siz biri yapmıştır. 

Dikkatlisiniz. intizamdan, süsten, 
nefis san'atlardcın hoşlanırsınız. 

Kabiliyetleriniz ameli salıada 

daha fazladır. Görüşleriniz alda
tıcıdır. Bir şeyi mutlaka olsun 
istersiniz fakat olmnzsa tak ip 
etmez ve tevekkül, sabır göste
rirsiniz. Ne nikbin ne bedbinsi
niz. Hayalleriniz az, ümitleriniz 
çok. Samimi kınsiz, umumiyetie 
iyi tabiatlar sahibi birisisiniz. _ 

196 - Hassas karakteriniz var. 
iş adamı hususiyetlerine sahip
siniz. Etrafınıza itimadınız oldu

ğu gibi bizzat it' mat telkin ede· 
bilecek kabiliyetleriniz de var. 
Pek asabi görünüyorsunuz. Bil
hassa iş hayatınııa asla asabiye· 
tinizi sokmazsınız. Nikbinsiniz. 
idealleriniz mütevazidir. 

197 - Sinirlisiniz. Her şeyden 
alınan, görüşleri az kuvvetli, 
dikkatli, intizamdan hoşlanan, 
takip kudretine sahip, çalrşma

tan çekinmiyea, menfaatlerini az 
müdrik, hassas, az hayal tara· 
f ına bağlı, ve nikbin ve bedbin 
nefsine az emin, etrafına çok 
tabi az tecrübeli ve biraz az 

okumağa hevesli birisiniz.• 

198 - Sizde sert ve haşin ta
biatlar var. Kararlarınızda seri . 

ve muakkipsiniz. Kendinize emin 
başkasına değil. Dikkatli, ameli 

tarafları kuvvetli, biraz mağrur, 
kinsiz, nikbin, ft!. müstebit ruhlu, 
zevkini ihmal etmeyen, etrafına 
iyi szörünmek istiyen, biraz da 

Memleket haberleri 1 
Bir cinavPt hikayesi 

Şahitler söylerken, facıanın 
dehşetinden dini lyenlerln 
yüzleri sapsarı keailmişti 

Bundan bir müddet evvel İzmir 
civarında Kö~ten adası açık
larında bir motörde bir facia 
olmuş ve Rizeli Osman kaptan 
isminde birisi Recep kaptanla 
iki Rizeli tüccarı vahşiyane su
rette öldürerek denize atmı1tı. 
Bu feci hadisenin İzmir ağır 
cezasında muhakemesine devam 
olunmaktadır. Son celsede ma-

Devlet Bankası nedir? 
Cevdet Nasuhi Beyin konferansı 

Son za n1anlarda iktısadi sahada atılan kıvmP.tli 
adınılaı-. ciinıhtıriyet ınerkez bankasının nnı

\'a f fa kıveti için kuvveti i :\ıni llerdi r ,, 

Cevdet Nasuhi B. tarafından Bazı memleketlerde kırılacak senet 
Devlet bankası mevzuu üzerinde rin milli para iizcrine tertip edilmiş 

ması sarttır. 
verilen konferansın dün ilk kıs· Mcı·kez bnnkalarının ann lan 
mını neşretmiştik. Bugün de son !mm vadeli olur. Ekseri. fnde 14 ay ü 

k t kd. d ' 
0 

rindedir. A,·an lar hiçbir zaman te 
ısmını a ım e ıy ruz: , natı.ız olmaz. Bu teminat ta kolay 
J~endi merkeı brınka ının ihtiyatın· , par:ıya kalbedllehilir rehinlerdir. 

da ecnebi memleketlerden nltın 'eya al- bul edilebilecek rehinler ~unlnrdır: 
trn değerinde nlac.alt 'esikaları. tutan a) Kı)metli madenler;· 

kinist isrnail isminde bir şahit bir memleket, henlız altınla tcdı) e kn· h) Muhakkak surette muayyen 
dinlemnİf ve bu adam cinayetin !>fl!yetine gelınen~i:-; ,.e f~k.:ıt ı>a~~ ının 1 ı.fır gcti~cn ve gaye~ emin olan tah 
biitün tafsilatını anlatmıştır. Bu· ı tıkrarını. me elti dolaı 'e teı lın gl· ler ,.e hı e senetlerı

bi ecnebi altın parası ile nisbette olıı· j c) Memlekette tahsfli kabil ticari 
na göre: Motfüde bird~n üç si- rnk tutmak i tiren mcmlel<et demek· netler· 
lah patlamış Recep kaptan der· tir. Ecnchi kıymetler mukal?ilinde hanı~ d) J.;cnehi paraları \'e yahut hariç 

O not çıknrmali. bu husustn hızını olan :ı- ı ı~ahlli tahsil ecnebi cnetleri. 
hal ölmüş, sman kaptanın ar- sıl ihtiyatlar ~oğalrncl) :.ı .'" d:ı.~ ı>:ı· Emtia üzerine avans ynpmak 1 
kadaşl Çiynoı Ahmet de Rizeli rırnın karnrlığını tutmak ıçın mur:ıca umumiyetle ticari bankalara brrakı 
iki tüccarı öldürmüştür. Biraz nt olunan mutat hir u uldür. BI~ !tarı> mı tır. Fakat umumi emtia mağazal 

\'tıkuu gibi fevkalade haller hnııcınde, nnın ,:ırunlarınrn teminat olarak it 
.sonra üç maktulü bir çuvala ko- bu ne~·i ~nrşılı~lı ?anknıı~ <'ık:!!·ı_na, pa hul edildiği Yardır. 
yarak denize atmışlardır. ra degerınde hıçlm· gayrı tabıılığe sc- Konfeıansçı bundan ı-onı-a biıi 

Şahit diyor ki: bebiyet 'ermez. l\fel'kez Bankamızdan bahset mi§; sı 
" . :Müna~iı> miktarda ihtiyat saklamak ·ile, gayesini, , ·azifelerini, elde dön 
Bız bunları motörde yok ıan· Jüzumunda ı rar. fazla banknot ';ılrn- kağıt paraların hankayn devri sartla 

nediyorduk. l?unlar iki zengın rılma ınn karşı teminat olmal< icindir. nı. yapmnğn alfıhiyetli Ye ylpmafll 
tü motö binece - ini ög-. Bnzı merkez bankalarında, nıunyyen f ğa mecbur olduğu muamelelerin(, t 

cca~ın re g . . te>nC'ızül der~ce>lcrine göre muan en kilut. idare ,.e kar dağıtımı mesel ele 
renm ışl~r ve Recep ~ nptan!a hızım rü~um ödemek suretilc. ihtiyat miktan ni miitalea etmiştir. 
malfıınatımız hılifına anbara nın normal hadden daha aşağıyn inrli J{onfcrnnsçı söziinü şöyle neticel 

. l k d'l . . ki l d rildiği de olmuştur. ihtiyat mil tarının. dirmiştlr: "Milli parayı değerlendir 
gırere t en ı erını sa amış ar ar. h:ınknot miktanna rağmen aznlmııc:ı ,.e kararlı bir hale getirme endişel 

Vak'a olup bittikten sonra nispetinde i konto faizinin de yliksel-
1 
epeyce zamandan beri zihinlerde 

Os kaptan· me i gayet tabii olduğundan, hu rü- , tutmnktn idi. Hükumetimizin bir se 
man .. .. : sum, h:ınkayı, ihtiyat ~t:ındardının ha- elen beri hu i tiknmette aldığı tedbl 

- Motoru ıtalyan ve Yunan leldar edilmesi ~uretile i konto faizi· ter müspet neticeler vermiş \'C mü 
adaları c varına götiiriHdükten nin yükselmesinden istifade etmek fo. olmuşlardır. Büyük Millet l\fcclisind 

k k b t k maYi.ilünc k:ıpılmatnn menediyor. Ba- alınan "alfıhiyetlerc w çıknnlan 
sonra ya ~c:t sınız ve . 8 ıraca : zı bankalarda. banknot çıkarma ~.e. :'· ınınlnr:; dayanarak sıra ile zorlu ,·e 
sınız! Dem ş ve 15 lıraya bır lesi, muayyen hadden sonra hlr huku· dit tedbirler, fakat '!Sonradan hu tt 
sandal tutarak m olörde bulunan· met dairesinin \'eya hfr miirakah~ or· hirlerin biraz hafifletilmesi, ecnebi .d 

. ' K ganmın müc;aadesile ancak yenı.den , ·izi alım satımı ile meşgul olmak il 
)ardan bır kısmını alıp okaryalı n1e\·zuu bahis olmak meşruttur. Dığer re hil' bankalar konsersiyomu te., 
iskelesine çıkmışlardır. b:\ZI memlel;etlcrdc munnen hadden edilmesi, ihracat mevsiminde mub 

TücC"arlarden birisi ihtiyardı. sonra ~ıkarılacuk hanl,notl:ırın kar~ı- olunan fazla miktarda parayı temirı 
.. . .. ~ . lığı behemehal yiizde ~ iiz altın olmak mel için bu konsorsi) oma, OsmB; 

Aman henı oldurnıtyın param mel'budyetidir. Hnnkn~ınd:ı mahfuz ihtiyat kağıt P' 
size heliıl o'sun,, diyordu gene Bir merkez banlm~ının alacaklı tara lnrdan. karşılığı dö\'izle temin edil 
öldOrdüJcr. Ele geçirdikleri pa- Cındıın esaslı Conk~isonlım iskon!o 'e ü~ere. ~edav~le. ~ıknrma_k salfıhiY' 

· 'd' E k . R\'nns muamelelcrıdir. Memleketın u- nın nrılmesı gıbı tcdbırler, Me 
ral.ar (2300) lıra 1 ı. u ta sım mumi iktısadı ihn)'açl nna göre genış Bankasının deruhte eclec~i ''azlC 
cdıldi. liği belli edilecek QJan ktı?,,dj Jıt\Sllll bu başhyabilmesi içln atılmış ilk ha) 
D.ğer bir şahit daha dinlendikten !'!Uretle gözde tutulabilecektir. BnnK ı, adımlar oldu. Artık Tiirk parası 

sonra muhakeme talik edilmiştir. i konto faizindeki değiı;m~leri. hal~,ı değerlidir. Artık Türk pnra~ı de 
. , . bildirmeğe mecburdur. Tesbıt edılen .a ve kararh olmak )olunu tutmuş~• 

Şahıt vak ayı anlatırken dmleyen- iz haddi, a\•nl neviden biitiin kitğıtlar Milli istihsali arttırma, ithal{ıtıııv; 
lerin yüzü facıanın dehşetinden icin mü a\'i olarak tetkik _edilir. Lkon U?1cak ihraca~ımrz nisp~~i~de bil' 

k ·ı · O k t to ve a\•anst:ı, başlıca, aglamlık ve a· cım \'erme, mıllette ve hukumette tsı 
sapsarı tsı mış, sınan ap a~ kıntıltklık aranılır. Biı· merkez bankası ruf eğimleri ve daha henüz kuv< 
ise hiç vaziyeti bozmamış, sakin nın i;>i islemesi kin. kırılan senetleriıı olan ,.e fiil olması için hiç bir man1

1 
mu"mkün" oldug"u 'kadar kısa fasılalar- mıyan bire.ok iktısadi yeni ve güze görün 'lliiştür. · 
hı müdctetlel"İnin münkazi olması vı• ünceler. istikbale ve lıu yeni te 

iznıiı·deki def İne müddetleri gelinl'e de derh~I paraya lün murnffakıyetine emniyetle ve 1 
izmirde Kahramanlar mahalle· kalbedilmesi yani muhte\'iyntlarınııı matla bakmamız için hayli kuv\'etl 

tahsil edilmesi lüzımclır. Ta ld bu U· millerdir. Bizim Merkez Bankamı
sinde Ayakaterin kiliıesinı-leki retle elde edilen parn. ) eniden arzedi muvnffak olacaktır: inanıyoruz ,·e 
lrnyuda mücevherat ve para lecek seneleri kırmağa hizmet edebilsin. li~ oruz.,, 

d d Bu zaruret şundan dola) ı \'aı·dır. Ban ------------. 
araşt•rmaıına- dev.ım e ılmekte İr· ka, bu senet1e;i!1 ~pek.ülati.~ mahlyett~ Anadolu a jans1nın b•' 
Bu kuyu suyunun tahtel'arz bir mi rnksa hakikt tıcan muna ebetler- , • 
dereye ait olduğu anlaşılmıştır. den. mi meydana gel mi] olduğunu öğ- ıza hı 
Dalgıçlar Va•ıtasile tabarriyat renir. Bir de zaman zaman işlerinhi tan: Ankara 4 (AA\ - "Son I' 

"' zim edecek olan banka. eline :ıngı • ' • · . • .. b 
yaptırılacaktır. zamanlarda ne miktarda para geçece· fa,, gazetesı Alman reısıcum 

ilk araştırmada bir kaç parça ğinl bilir. Banka isin, enet kırmak ile tarafından neşrolunan karam•; 
doğrudan do~r_uya para av:ını:ı \'erme!, nin «Anadolu Ajansı» nca g• J 

gumuş eşya ve dört tabanc1 ve para kredı ı açmak ayrı ayrı Reyler 
1 

"b l. 1 ' 
zuhur etmiştir. Dalgıç elbisesinin dir. A \'ans \'e kredi, icabında miiddeti lelere yan ış. ~e . ~u a aga ı 1 
başlıg-ı ~topmuştur. Bal mumu i'e uzıyabilen bir muamel.~dir. Se!'e.t. tel'· tarzda aksettırıldıgıne ve Alııt /. 

I mi gelince be~emeh.al orlenmelıdır. Se- yadaki bir hadiseyı efkarı 1'"J 
yapıştırılmuına ça ışılmaktadır. net. arkası bırçok ı~t~al~rla Ye ~ese· miyeye bildirmek için Fr•~ 

Başlık tamir edilince dalgıç la bilhassa kahul edıcı bır banka ımza . ·-. . '-

h sile ,·üklü ~l:ıbilir. Bir 'senet alınıp s·ı- Havas A1ansının tebhgıne ı•A.".i ~. 
son olmak i':r.ere ta arriyat yapa- J d Jd'~ · 'k 'k ry ~ı tılabilen bir menk, ~l değildir. Bu e;" e i ıgı .zı rettı ten sonra. · ·' ~, 
cak ve mücevherat, altın bulun· saf, ~enede. kola)ccı " serbestçe H' do'u AJansını Avurupa Aıa~ "· 
duğu iddia edilen kuyuda bir belli bir müddet içinde behemehal pa- d 1 ki ·ttill". ,~ 

Şey bulu~una çıkarılacak, bulun- rwa kalbedilelıilecek ~artlar temin t'- rına propagan acı ı a ı bi 1 t4> 
d'e·ı·. Ve bu itibarla,-merkez bankaları, etmektedir. Hakikat bcrveÇ ~ 

madığı takdirde kuyuya taşlar bu ne\'İ muamelelerin coğalmnsmı ilti dir: ,J_ tııi 
atılmak suretile başkaları tara- zam ve teşvik ederler. Merkez bankası A d ı A' 29 M rt l'~.J ~~ 

nın bu fonksivonu eneli e ile taldı> c· na 0 u Jansı , . 3 • ·~ ... ._ -
fından taharriyat yapılmasına dildikçe, memİekctte banker ,.e ticari günii matbuata verdığı 1

11 "' 
imkan bırakılmıyacaktır. muamelelerde kötü senetlerle " fcn.ı servisin en başına Almarı1tttV 

............................................................ ..:artlarda para ikrazları tahiatile n~ . ~ t . :~ eJr .ıl 
h "d h ı d ı " · . · ' t nım resmı vası aı 11eşr.. -•er er şeye mu a e e e en, ça 1ş- kendiliğınden a7,alır .. l~ankanın . e~e 

1 
V lf . b ınete'" 

kan dürüst muntatam birisiniz seçme hakkı olduğu ıçın senetlerın l) ı 1 ° an ° aJrınsının u r O'j• 
' '_ . . • si ile kötüsünü ayırt etmek imk:inı ha· mütedair tebliğini ilk babe fi' 

Hayata baglarmız k~v~e~lıdır. sıl olur. Bu senetler i~tihsal, münakale rak dercetmiş ve aynı saf',;• 
199 - Hassas ve snnrlı ka- veya zirai ve ınai mutnlealnrın alım b L b . it f fr• 1( 

t 1 ı · ·· erine tertip edil· u r.a eı m a ına sır . ti 
rakteriniz var. Her şeyden çabuk sa ım muame e erı uz h f'I' · t ı·kk' tefsır d 

• . . miş olacaklardır. Merkez banl\aların: ma n ı ının e a ı ve pr 
alınmanıza ragınen, uysal, samı- d:ı kırılacak senetleri için kı .t 'aclelı !arını göstermesi itibarile ve ~ıf 
mi, d seri ya her şeyi fazla kıy- ta\'sifi, Uç nylık ) nh\lt d~ha .v~zıh 01• vadiscilik noktai nazarırıd911 .ıJ'* 

·ı b k d b k mak için Amel'ikada oldugu gıhı UO. <,;e l f rı• ı ~f 
melı e ınu a eme e en, ça u kusJo,·ak\'ada olduğu gibi 92, Bekika· meli olan Havas telgra ı orıde 
yor~lur, biraz ~üve.svis, '?ahçup d~ ve Ja.po~yada olduğu g.~bi IO? ~iin· etmiştir. Bültenim'.~~e rı>et ~ 
az ınatçı, tatmın edılmemış arzu ilik demektir. ltal~ ada 4. a) a, Js,1cı cd~ olan Volfun teblıgı şaY bl10 

. . . . altı :ıva <'tkıyor. l\facıırıstan, { cnulıı p d . t' t di jse ""; 
ve hıssıyatın zebunu, ne nıkbın Af ··k · .·1. 'b' emlekctlerde ,·ade osta a ın ışar e mc 1 .,. 

• 11 a, ... ı ı gı ı m . . h . d A' "51tt 
ne bedbın, çalışmaktan fazla uzunluğu dokuz ay · bır seneye J,ad<ıı l.aba atı Ana olu J3 

ı K k ·ı k "•eı·e zı'rai maddelere ait en<'t tuf olam z ıoşlanmıyan birisiniz. anaat ar gı me u.. . . . . . . a · 
ter için candır. Senetler ı;:ahıbınm ım· 

c'eğilsiniz. Tecrübeniz çok az. za 1 ela _ayılmak.~s~ret.!I~ iki 'eY~_üç 1!Jaluam:ııı-----··~~fE 
Az okursunuz. Süse merakınız imzalı olac::ıktır. Ucuncu ımzanın cııgeı· ilandan jstİ 3 

- · F bir temimıtla ve me~eı:ı \'aranlarla 
pek fazla dcgıl. akat heyecanlı (umumi mağazalara depo edilmiş mal ediniz 
şeyleri seversini~ ların Yesikaları) telfıfi edildiği de olur.

1
._ ____ _ 
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9 - VAKiT S NiSAN 1931 

5 Nisan 931 

Yeni Bilmecemiz 

Yeni bilmecemiz şudur: 
Benim şimdiki }aşım, benim senin 

yaşındıı. olduğum zaman senin haiz ol 
duğun yaşının iki mi~lidir. Ye sen he 
nim şimdiki yaşıma geldiğin zaman İ· 
kirnizin müstakbel yaşları mecmuu 63 
olacaktır. Acaba hıı lihnzırdaki ynşla· 
rımız nedir? 

Bilenler arasında elli kişiye muhte
lif hediyeler verilecektir. 

Çocuk savıtası 
Müs~baka kuoonu 

5 Nisan 1931 

·········- ~·········· ·· · ····· ······························-···· ........................................... - .. 

. .\c'res: ............. ·-----------·--·-····-----
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1931 $22 - 10 - V AKl1 5 NiSAN 
V AKIT'ın takvimi 

P11zar 5 
Ni~an 931 

intihabı meb'usan heyeti teftişiye riyasetinden: 
Zıil. ade 

l349 
Paskah·a Bu geceki ·" ,. 

(Jurıe.1111 ae>;u,u .'i ,i8 hotş J 8.38 

1-Müntehibi sani intihabı 8 nisan 9~1 çarşamba saat 
cak 10 nisan 931 cuma saat on sekiz buçukta bitecektir, 
lerde bu saatler dahilinde rey ahlacaktır. 

7 de başlıya• 
aradaki gün· 

ı"lama~ vakitler• 
,,. ,, f •• 

2-Sandık mevkilerile hangi mahalle mün~ehiplerinin hangi sandığ~ 
aba *'"' ikin ı 
• ı. •l ,17 15 54 IR3 2 l lf 

. ., .. ' 
3.5-f rey cetvelde gösterilmiştir. atacakları aşağıdaki 

Bakırköy Kazası BORSA 
4 Nısan 1 

... 
J lngilız lırıuı Kı 

.. T.r. rnok ıı tıfll no•. • 
1- raılk 

1 frcr 
l'efı:q 

n rahn 
' Frant 

1 C\'11 

Horlr1 
1\ Uf(''I 

·ilin~ 

1 C1.C'• 

\ Jarl 
/.lo: 
ren~ 

!'11 1.ı:ı Kuru 
ı 1 ürk llr•• ı Olnıır 

i.'ervoııeı· ~ urı 

Clıı ıı:ı ı 
Amcrlk 

lO Fr•n· 1 ran(ıı. 

l? r.ı rcı lıal\;I 

o ~ ran e'çlka 
~u Dr•h,ı Yuna 
.!O Frın ~ ısrlçrc 

il> Lc\'I Hulıar 

~sı 

•' 1 aı 
J Florin 1 c lenıeıı. 
O K uron ı elco•lma 
' tltn r A\usıun ıı 
1 Peıeııı ı~raaya 
1 RıHmtr IA lm ı nı;ı 
ı zımı ı.ı?ıl•ı• !l 
ı Penrn 1aca.r sı ı 

'"' Ho :nınrı 

'
.,. 
•' 

• :.ı 

ıo rJlnaf Yuı;:oslov,·;ı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t' 
9 
1 
11 

ı (tı•ope ~""'" 
cq .• 

s ı •• 
26 j 

Bulmaca o 
>- 91011 

4 UP 

~~ .... ----.~-----· lJııgılnkQ bulmac:amız 
Soldan a, a ve yukarıdan qafı: 
l - .4/elıaretıiz (5), Y~ıtai nakliye 

(5). 
2 _.../bat/et yeri (4), Ceıur (4) 
3 - Fransııca (m) (2), Hastalıbız 

(5), fiil ( 2). 
4 - /yi koku (3), Demir degnek (3). 

Sopa (3) . 
5 - Ycml'k (2), Çok tJeğU (2) 
6 - [)okunmamak (9) 

1 - Meşgale (2) , Utanma (2), 
8 - ltaatt• almak (3), Kör (3), A-

Saudtk ~·erı 
Bakırköy istasyonu karıısında 

ınahalli mahsus. 
İstasyonda mahalli mahsuıta 
istasyonda mahall mahsus 
fatasyondıı. mahnll mahsus 

SandıkDolaşacaH 1 

Beyoğlu 
Sandık y .. ı . 

Huköy iskele gazinosu 
Hahcıoilu meydanı 
Camii Kebir avlmamda 
Sahaf Muhittin camii yanında 

Zincirli kuyu camii avlusunda 

Yahya Kahya camii avlusunda 
Arap ~.mii avlusunda 
İnönü altın bakkal muhtarlık 

binasında 
Kılıç Ali Paşa camii 
Nusratiye camii 
Molla Celebi camii 
Firu:ıaia camii 
Kemanke! camii 
Kuledibi 

Kalyoncu belediy~ mc\'ki i 
Aia camii 

Kamer hatun camii 
Dolapdere belediye hekimi mev· 

kii 
Ayaıpe!a camii 

• Kasımpa§a caddesi hilnl ı:azino· 
ıu 

Osman be~/ ve e czaha ne civarı 

Şişli karakolu 

Beşiktaş 
S:uulık \'en 

Te§vikiye camii methalindc hu· 
susi mahal 

Muhtarlık dairesi öniindeki hu· 
ıuıt mahal 

Sinanpaşa camijnde hususi ma
hal 

Be§İktaş Değirmen yanında hu· 
suıi mahal 
Abbaıağa camii yanında hususi 

mahal 
Abberağa camii yanında husuıi 

mahal 
Ortaköy camii methalinde husu

ıi mahal 
Arnavutköy camiinde hususi ma

hal 
Bebek camii methalinde hususi 

mahal 

lley verecek mahalleler 
Kartaltepc, Osmaniye 

Zeytinlik, Cevizlik 

S:tnrlık \'eri ., 
Osmaniye, 

yariye odası 
Mecidiye heyeti ihti-

Zühtü Paıa heyeti ihtiyariye o· 
da11 

Yeni mahalle Sakızağacı 
YC§il köy 1 
Safra, Kalitarya, Halkalı, Çek-

Eminönü 
S:lnrlık ve~ı . mece, Anbarlı, Amindos, Firuz 

Ayapa, Nifoa, Mahmut bey Yeni 
Boıaa 
Çift Burgaz, Vidos, Litros ·A
vas 

Kazası 
He~ ' '••n•eek 11 1:l lın 1leler· 
Keçeci Piri 
Sütlüce Piri Pata 
C;ımii Kebir Bedrettin 
Hacı Hiisrev, Hacı Ahmet 
Kiiçük Piyade, Kaptan 
Mehmet 
Yahya Kahya, Süruri 
Arap camii, Emekyemez 
Pangaltr, İnönü 

Hacı Mimi, Tum Tum 
Pürtcla,, Kılıç Ali Paşa 
Ömer Avni 
Firuznğa, Cihangir · 
Kemanka§, Yeni cami 
B!!reket zade, Şankulu, 

Kadı 

Asma lı Mesçit, Kalyoncu Çukur 
Kuloğlu, Katip Mustafa Çelebi 
Hü3eyin ağa, Şehit Muhtar 8. 
Kamer Hatun, Bostan 
Koca tepe, Bülbül, Yeni şehir 

Gümü§suyu 
Bozkurt, Duatcpe, Eski~ehir 

Meşrutiyet, Halaskar Gazi, Har· 
biye 
Şi§l' , Ci~mhuriyet, Muradiye Kil 
ğıtrı.ne, Mecidiye 

Kazası 
He' \t•ı·c.-ek nwhrıllelm· 
Teşvikiye ve Muradiye 

Sinnn Pata 

Türkeli, Dikili ta,, 

Abbasağa 

Cihannüma ve Yıldız 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Arnavutköy, Kuruçeşme 

Biiyük Bebek, küçük Bebek 

., 
Y enicami muvakkithanui 

Hocapa§a camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstem Paşa ca.miinde 
Ağrı Çelebi camiinde 
Kumkapıda karakol dvarında 
Kumkapı meydanında 
Niıancı camiinde 
Yenikapı karakol civarında 
Simelqihanı veya Haaan Pata· 

kuakolu 
Eair Kemal camiinde veya jan· 

darma depoıunda 
Şehzade muvakkithaneainde 

Eminönü kaymakamlıiı binasın· 
da 

Mercanağa camiinde 

Süleymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmut Pa§a mahallesinde 
Gedik Pata camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa camiinde 
Atik Ali Pata camiinde 
Küçük Ayaıofya camiinde 
Jioı:a Havıza camiind~. 
Hacıkadın camiinde 
Üç mihraplı camiinde 

Sarıyer 

Sanrlık verı 
Rumelikavağı heyeti ihtiyariye 

odasında 
Sarıyer camiinin son cemaat ma

hallinde 
Büyükdere çarşısında Karebetin 

kahvesinde 
Kireçburnu camiinde 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiyari· 

ye odasında 
Zekeriyya köyünde Soğuksu ıa· 

zinosunda 
Kilyosta muhtar İsmail Ef. gazi

nosunda 
T arabyada çarııda kahvede 
Y eniköyde iskele kartısındaki 

gazinoda 
lstinyede İtfaiye garajı karşıaın

daki gazino 
Uluköyde iskele yakınındaki 

Mesdut gazino 
Rumelihi~armda heyeti ihtiyari· 

ye odası 
Ayaıağada camide 
Kemerburgazda camide 

Rev verecP.k mahalleler 
Osmaniye, Mecidiye 

Zühtü Paıa, T uilacı 

Kazası 

Rev \'erPrPk m~hrıllPle 
Şeyh Mehmet Geylini, Çe 
oğlu Ali.ettin 
Hoca Paıa 
Hopyar 
iahtakale, Rüstem Pata 
Ahır Çelebi 
Şahsuvar, Çadırcı 
Bayramçavuş, Minne hatun 
Kazani Sadi, Nitanca 
Tülbentçi ve Ki.tip Kıuımy 
Meshi Pap, Mimar Kemal 

Mimar Hayrettin, Saraç lı 
Tavıantaıı 
Kalenderhane, Molla Hüt 
Baliyan ağa, Ke.mal Pata 
Camcı Ali ve Beyazrt 

Mercan ağa, Dayahatun ve 
yük çartı 
Süleymaniye, Elmaruf 
Servi mahallesinde 
Mahmut Pata 
Emin Sinan 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Binbirdirek 
Alemdar 
Mollafenari 
Küçük Ayuofya, ishak Pat' 
Zındankapı ve Demirtq 
Hacıkadın, Hoca GiyasettİJI 
Yavuz Sinan, San Timur. 

Kazası 

Rev verecek mahalf~Jef .. 
Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yeni mahalle, M 

Büyükdere ve Bahçe köy 

Kireçburnu 
Rumelifeneri ve Garipçe 

Zekeriyya ve Uakwnru 

Kilyoı ve Demirci köyleri 

Tarabya 
Yeniköy 

lıtinye 

Ulu köy 

Rumelihiıarı 

Ayaıağa ft~i 
Kemerburgaz, Petnahur. i 

Kadıköy Kazası 
Ht•y verılet·t~k mnlı:1llf'IP.r 

det (3). ı 
9 - i sim (2), Azerbancanlı ( S), LQ. 1 

itim ( Z). 

Oda yerinde 
Ağaçlıda kahvede 
Gümütderede camide 

çi, Cebeci "" 
Od.yeri, Kıtır mandır• !. 
Ağaçlı, Akpmar, Çiftal...
Gümütdere ve Kıaırbr-10 - Sebep (.1), Onun gibi (4), 'nndık Yer·ı . 

11 - Bir vakit (5), oku11an ( 5). Cöztepe heyeti ihtiyariye odaıı 
.. " ... "''~·w-ııımııııı~ ıııııı ....... W"'".''":"':""' Erenköy dördüncü ilk mektep 
mektebınden Şermın H, 8 - ıl ıncı ılk dahilinde 
mektepten \,ahit B. 9 - lstanbu lkız Me d' k"" h · ' h · · 
ortadan Hanife H, 10 - Yül\~ek ticn r ıven oy eyetı ı tıyarıye 
ret mekt<'hinden Nel'zat B, 11 - Akı:ı ı odası 
ray Tevekkülde Sadiye il, 12 - Kara· Suadiye camiinde 
gümriikte numara 47 Talat B, 13 - Kozyatağı heyeti ihtiyariye oda· 
llüsnü Tabiat matbaasındıt Üftade il. 
14 - Y Pniköyde Safa· Bey köşkünde 
• ' eher H, lj - lstanbu1 kız ortadan 
NUıhct H. 

Dll\KA'I' 

S i 

Bostancı heyeti ihtiyariye odası 
f;erenköy heyeti ihtiyariye adası 
Cafer ağa heyeti ihtiyariye od ast 
Oımanağa heyeti ihtiyariye oda· Ta ra okuyucularımn:ın bilmece hal 

lerine iştirak edememesi hnklı birçok ısı 
iklyetleri mucip olduğundan bundan Haıan P&Ja heyeti ihtiyariye o· 
oııra bilmece kur'alarını on beş gün· daı1 

efe bir çekmeğe karar verdik. Buna mu I lkbaliye heyeti ihtiyariye odalf 
ı,n bi1 kazanan karilerinıizf' dahil çol< y ... · R · p h 
ı l' daha kırnıetli hediyeler '"ereceği? . . e~de~ırmem a11m s . eye" 

Bugiink{i lı il m rcenin hal ,:ırnka lnıı tı ıhtıyar~ye odası . . . . 
17 nisan t·uma ~ii nü ak~amına kadl\ı' lbı·ahımaja heyelı ıhtıyarıye o· 
kabul edilecektir. 1 daaı 

Göztepe 
Erenköy Sahrayı cedit 

Merdiven köy 

Suad iye 
Kozyatağı 

Bostancı 
İçerenköy 
Caferağa 
Ha.an Paşa 

Hasan Paşa 

lkbaliye 
Y eJdeğİrmcni , Rasimpa§a 

İbı·ahimağa 

Adalar 
·ıdmk yerı 

Büyükada iskelesi 
Heybeliada belediye mevkii 
Bur1ıazada iskele gazinosu 
Kınalraada iskele gazinoıu 

Kazası 
Hey ,·cı· t · cek 
Büyükada • 
Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 

llell 
maba 

U sküdar Kazası 
~a11d ı k yer. 

Çinili polis karakolu önünde 

Bulıurlu Mesçit camii önünde 

L.ahı 
Selimi Ali Ef., DilriJP 
Sihan, Toygar ffaJPS• g.ıl 
T enbek Hacı Mehrıt~"lif' 
mesçit, Kara Davut, 
ca 

Devamı 1 Unci aayıfada 
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11 VAKiT 5 NiSAN 1931 ~ 

Sarıdık \er ., 

10 uncu sayıfadan devam 

He~ 'Pl'f'4~ek 
r,• VA K 1 T m~1.. 1 

ıııaıı:ıııcıP,. 1 Küçük ililnları 
iLAN 

Adana vilayetinin Karaisalu 
kazasında Karakuzmorca taş or- ı 
rnanından senede 1000 on sene· 

VAK IT'ı 
Gençik ve Çocuk 

ikhsat kuponu Y enicami avlusunda 

fnadiye meydanında 
lhsaniye heyet odaımda 
Selimiye heyet odası 
Doiancılar meydanında 

Umraniye camiinde 

Tutluk kahvesinde 
Pazarbaır, Murat reiı mahal· 

leleri 
Arakiyeci Hacı Mehmet, Valide 

atik 
Kadıasker Ahmet Ef ., A~çıbaşı 

Arakiyeci Cafer 
Çenıelköy 
Beylerbeyi 
Burhaniye 

Kuzguncuk 
fcadiye 
Kandilli Vaniköy 
Dudullu camii 

Kıııkh camii 
Bulaıulu, Umranİye 

Gülfem Hatun, SeJmanağa, Ru· •-• · ı 
mi Mehmet Pa§a, Hacı Heına • • ~· ır{ln ne,roıun" ~ 
Hatun lstanbulun merkezinde- iki o· . 
Tavaşı Hasan ağa, Dibağlar da bir ~ofa 'c bir hclddad mürekkep 
İhsaniye gayet günc~li \ 'C h:ıvadı!r Lır daire l,ira 
Selimiye lıktır. Odalardan biri gıı) et hU~ ük ıur 
Çakırcı Sinan Pata, Ahmet Çe• idarch:ıne \e\a mt.avcnthane ittihazına 

lehi da elverişlidir. Şerait· mu-aittir. Galata 
Salacaka, İmrahor, Ayazma, posta kuıu~u ~4 11enrulıl adre ine mu 
Hamzaf aki raca ııt 
Keçedede, Hayrettin çavuş 
Pazarbaıı Murat Reis 

Arakiyeci Hacı Mehmet, Validei 
Atik 
Kadıaıker Ahmet F.f., A!çrbaşı 
Arakiyeci Cafer 
Çengelköy 
Beylerbeyi 
Burhaniye 
Kuzguncuk 
lcadiye 
Kandilli, Vaniköy 
Dudullu, Çekmece, küçük Bak
kal 
K11ıklı, Altuni zade 
Bulgurlu, Ümraniye 

6'1:9 eb'adında - C:amla çalışna 
bir fotoğrıı f makinesi ise eni} or. Galatıı 
po~ıa kutusu 34 \'. fü·nı ııhi rıdra ine 
marka ,.e rnn fiatın bildirilme~ı 

Acele satılık hane - Kıdırğa ta· 
!ebe yurdu karşısında 2i :\o. lu hane 
3 kat onbtş oda iki ku\'U bir mutbak üç 
helA iki ~ofa bir biıyUk bahçe gormek 
isteyenler içindeki ! lacı cf. ye taliplerin 
limon i~kclesinde J(ı:\o.~a müracaıthırı. 

Arayıp ta bulamadığınız -

5 den 10000 metro mikap çam 
€şcarı hakkındaki mlizayede 
müddeti 11· 4-~31 tari hine kadar 1 

temdit edilmiştir. izaha t almak ı ,jj--11'.Aı• F eraz ...... ııı. 
ve şeraitini öğrenmek istiyenle· 

1 
T 

rjn Ankarada Orman mildüri· İcaretaneSİ 
yet i umumiyesile is~anbu l Orman 
müdürlüğüne ve mahalli ormar: 
idares ine ve taliplerin de yevmı 
ibalede Adana orman müdiiri· 
yetinde . muteşekkil komisyoıın 
müracaat eylemeleri. 

Her nevi kırtasiye, mek
tep levhaları, Türkçeden 
Fransızcaya, Fransızcadan 
Türkçeye h'.igatler bulunur 

ıstanbul Ankara caddesi No. 117 

Zonguldrtk nniia 
\,. 

baş ı11 li l ı endis-
Jiğ·indeıı: 

Devrek· Reşadiye yolunun9 + 986-15+ 069 kilometreleri ara
sında 12199 lira bedeli l<eşifli 5083 metre mik'ap ham tapn 
ocaktan jhraç ve yol boyuna nakli ve istifi 21.3-931 tarihinden 
itibaren 11-4-931 tarihine müsad if cumartesi günü saat 15 te 
ibale edilmek üzere yirmi bir g ün müddetle ve kapalı zarf 
usulile milnakasaya konulmuıtur. Taş bedeli 931 senesi bütçe
sinin mevkii mer'iyete va:zından sonra t ediyeye başlanacaktır. 

Beykoz Kazası 

Türkçe veya Fransııea \'C~ ıhut herhan· 
gi bir kitap hakkında rııallıınat almnk. 
ucuz bir fıaıla elde eımek ı. ıc• 5cnlz h 
ıaııbu~ Galata P. 1\. sıı. \'. Uenrubi ad
resine y:ııznız. MalOmat almak i~tiycnlcr 
yeya fiat soranlar mcktupl:ınna, Ltanbul 
için 4 \ "C taşra için o kuru~luk bir pul 
lcff etmclidirlcr 

Talip olanların tafsilAt almak üzere nafia başmühendisliğine 
mürae:>atları ve münakasaya iştirak için d e mezkur günde vakti 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk beminat akçesile 
birlikte vilayet daimi encümeninde isbatı vücut etmeleri ilin 
olunur. 

Sandık yeri 

Anadolu hisarında 
Kanlıcada 
Patabahçede 

Sandık dolasacak 

Fatih 
San<lık yeri 

Eyüp camii Kebir avlusu 
Eyüp Krsımçavuf camii 
Ramide Ocak ittiaalindeki kahve 
Otakkçdarda karakol ittiu.Ji o-

~lc binuı 
Ali beyköyü ocak binası karsı-

'tııda • 
._ Defterdar iıkeleıinde halk gazi 

oaunda 
Cerzrt Kaaım Pata camii odur 

P.f ICaragümrük tr&mvay caddeıi 
Uatafa Ef. kahvesinde hJ et~iye K&tip Müslahattin ma· 
~eaınde ihtiyar heyeti odasında 

lla.~lına tcmrukta ilk mektep bi
--.ııda 
l' •htaminare camii odaar 

,. AY'Vanaaray Hoca Ali kahve· 
1tıde 

~~.n~r Abdiauba.Jı ocağı önü 
l'\~Uk Muataf a Pqa Gül camii 

h.•~ir bununda Elvan zade ca
·<111 

~ikulc tramvay cadde.inde 
IC yeri bahçeli kahve 

~tı oC& Mustafa Paıada Çiçek pa
P.f llda ~uıtafa Ef. kahvesinde 

~e'9'Jevıhanekapı Hacı Evliya 
l' &ile Ahmet Ef. kahvesinde 
0Pkapı mahfelinde 

Şehr • · ~h lr emını tramvay meydanı ~h 
4' ah'Ye 

~~dıj Kethüda mahalleıinde o
td· 1 brahim ağa kahvesinde 

ırnekapı camii 

tlllar Sinan ihtiyar heyeti 
Sof 'M;I hane Mimar Aayaı camii 

u ar tekkesi 

4'tpa 
~annda kahvehanede 

"~ap Valide camii 

~kırata .. 
~ canın 

• ba.::ıhpaıa kahvehanesinde 
~ ... ~ındl>atada 26 ıncı ilk mektep 

S a 
~atya tramvay caddesinde 

4'hdülhalik Ef. kahvesinde 

Hey verecek mahalleler 

Hiıar, Göksu Emllkin;zi satmak yahut kira-
Kanlıca, Çubuklu lamak - Traınvıyıı. islıelC\'c, ~im en· 
Paıabahçe, Jncirköy difere yakın o'3nla r müreccahtır ınüra · 
Anadolukavağı, Mihritah Poy• cıııtla kayı t ettiriniz.. 
raz 1 tanbul Dördüncü Yakıfhan i~·indc 
Fener, Riva, Akbaba, Dereaeki C:\10~1\0L 
Polenea, Ali Behadir, Pata man• - -:-----------
dıra Memurlara Vtresiye - rabrika 
Muratlı, Esenceli, Ömerli, Ko- fiyaunı elbiselik kumaşlar. taşradan t3lcp 
çullu ' ulıuund:ı mektup içine altı kuruşluk pul 
Sırapınar, Küçük Hüseyinli konulur~3 kuma~ rıLimunc·s ı meccanen 
Bozane, Kılıçlı, fıhaklı, Mahmut gönderilir. 
Şevket Pata, Cümhuriyet lqnnbul Dordi.ıncü \ ıı kı lh:ın içinde 
Beykoz, Y alıköy. L ~10.\'l\OL 

Kazası 

Eyüp llham B., Dökmeciler 
Üç tehitler, Gümütıuyu 
Rami, Cama, Yenimahalle 
Fethi "Çelebi, Nitancı, Mustafa 
Pa§a 
Ali B. köy 

Abdülvedut 

Para - Emlılkinizi ATA RIZ n 
hut l\iR.\ Yt\ 'eririz. P.\ H \ YA iht 1~~cı 
nız varsa hisscsiz l·e bir H:nelik bedeli 
kn kad:ır ipoteJ.: _uretilc PARA iKRAZ 
edilir. 

ı ~tanbul dordtincil \'nkı!han içinde 
UN I Ol\KOL 

Satılık hane - Şehzade lıa~ında 
Çu k urçeşıne ,·aoında Taşhan nrka_ında 
Marmarayı nuarcıli 9 numaralı beş oda 
' c mü~tcmilatlı müccddct k:\rgir hane 
ıtılıkur. lçlndek!lerc mürııcaaı . 

~~ 1 

Zonguldak Nafia baş ~1ühendisliğinden: 
Zonguldak - Devrek yolunun 2 + 775 • 6 + 500 kilometreleri 

arasındahi kısmının tamiratı esasiyelerine muktazi (8075) lira (80) 
kuruş bedeli keıifli ( 2980 ) metre ınik'ap ham ta şın ocaktan 
ihraç ve ) ol boyuna nakli ve istifi 21-3· 931 tarihinden itibaren 
11-4-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 S t e ihale edil
mek üzere yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile mllna
kasaya konumuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii 
mer 'iyete vaı'ından sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanlarm tafsilat almak üzere Nafia Baş mühendisliğine 
müracaatları ve münakasaya iştirak için de mezkur günde vakb 
muayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk te minat akçesile 
birlikte vilayet daimi encümeninde isbah vücut etmeleri ilin 
olunur. 

Zon<ruldHk t aJia hasnıii Jıe nd_ı,Sij-b ~ . 
ğinden: H 
~ , 

Ereğli - Devrek yolunun 34+137 - 37+ 647 kilometreleri ara· 
sında ~ose inşasma muktazi l7932) lira (60) kuruş bedeli keş• 
ifli (3510) me tre mik 'ap ham taşın ocaktan ihraç ve yol boyuna 
nakil ve istifi 21-3-931 tarihinden itibaren 11·4-931 tarihine 
müsadif Cumartesi günü sao c 15 te ihale edilmek üzere Yirmi 
bir gün müddetle kapah zarf usnlire münakasaya konulmuştur. 

Taş bedeli 931 senesi bütçesinin tasdik ve mevkii mer'iyete 

vaı'ıodan sonra tediyeye başlanacaktır. 
Cezri Kasım Pqa Anadolu anonim Tıılip olanların tafsilat almak lizere Nafıa baı mühendisliğine 
Muhteıip lıkender, Hoca dede. Türk sigorta şirketinden : k · · d k • ·· d kb 

31 t 3 ·l · müracaasları ve münakasaya iştira ı çın e mez ur gun e va 
Beyceğiz, Dervit Ali mar 19 1 tan rındc Anlı:arad11 
Hatip Müılahattin, Katip M·· T~rkiye iş hankasında nJelfıde olarak ınuayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerile 

IAh . us- inıkat eden hissedaran heyeti umumi· birlikte vilayet daimi encümeninde isbatı vücut e tmeleri ilin 
a attın yesinde şirketimiz his elerinin 6 numa· 
Kaıım Gönani, Molla Atkı, Ay· rah kuponu mukabilinde kazanç nr- olunur. ___ ........ _____ --:-=::==============-
van~ay ~~hlttenzil h~se başın a 1GO kuru~ ~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tevfiki Cafer Tahtaminar H itası takarrür etmiş old uğundan J nl- M. M. V. Sabn alma ilanları J 

H ' M h. • e ı· san 1931 tarihinden itibaren Tiirkiyf' 

Azıt~ıkavuMu''ıtafaacıPa•ua ıAttvın B B lbş lbdankD·a.~ıdmerkez, .• "eı sfuabatil e lstan- ;\ l. i\1. \ '. '•tın alma hc)"etindcn: 
T , er ., a- u a or üncü a u hanındaki ~i r-

i K b :ı; c· ihale tarıhi -Gün il Saati al, ara at ketimizin muamelftt merkezinde tedi- ın:sı 
Abdiıubaşı yata başlandrğı hbseda rlarım rzın na- Sade )a~ı 20-4-931 Pazarte'-i 15 te 
Küçük Mustafa Pata Müftü Ali un ittilarna arzoJunur. "uru ot 23·4 931 Per~embc J 5 te 
Elvanzade .\J e~e odunu ~5·4·93! Cumartesi J 5 te 

1 
Mahkeme ve icra ı l Anlırı ı l)iyanbekirde'.i ı.ıtıat \ c mucsscsaun ihtiyacı olan erzak. 'em ve mlhrukat 

Kazlı çeıme, imrahor, Hacı Ev; kapalı zıırna ,·c 1\ n ayrı ,mnımcl~rlc münaka a\ a konmuştur. Jhslelcri yukan&ı 
hat Hacı Hamza. lstanbul icra riyasetinden : go. trrilen giın ve ı:utkrde Dıy:ırıbcklrdc t\skcrt ı.atın alma komisyon~nda. yapı· 

K ' M taf p A b B lstanbulda Mahmutpaşnda l\:efo1i lacaktır Taliplerin şartn:ıme alma ve rekliılerlni \ermek u?.ere ıcmlnatlnrıle mezkOr 
oca u.• a 8.§a, r.a acı, e han altında 8 numaralı mağazada m:ı-

yazıt, Alı Ef., Cambazıye nifatura tica.retile meş..,..ul Manul\ komi \On t miiracantlan 
Melek Hatun, Merkez Ef., Vele- Papasyan n ~üreku ı nam kollektif * * * . 
di Karaba, şirketinin konkortato için mühlet itn· Müteahhidi e\'el nan1 \'e he abına o·' at 14 te yapıla caktır. Tahplerin şart.
Beyazıt ağa, Fatma Sultan, Ar- sı talebile lstanhu!. icra iti ~?7. me rd i- larak 30 mart 931 pazartet i günii pıt- name ,.c nümunesini. görmek üzer~ 
pacı ne vuku hu.lnn mu~aca.atı uzerne i c ı a 1 kkl:ı ihnle edileceği ilan edilen 10 her gün ,·c ihnlc .... aatınden e\'el tem~-
ö E .. 1. D . kılınan tetkıkat nehce.,ınde Jrnnkordn- zar 1 

• • • ı natlari1t birlikte Fındık lıda he,..,etı· 
rdek kasap, reg ı enız Ap- to talebinin nazarı itibara ulınma~ına ton motorın yağına talı p çtkma<lıgı ıı· . • .. · 

tal, Nobehar, Molla Şeref ve icra \'e irıas kanununun 2iS ,.c :!i!l dan ihulesi :; nisan !ı31 pazar günü sa- mızc muracnatlaıı. 
İbrahim cavuş, Sait Ömer, Uzun uncu maddeleri mucibince bon;luya. iki - -- - --- ----· -------------
Yusuf ~ ay mühlet ,·erilmesine \"e Galatada .\ . Pıraıı;; ı Mudurluğundcn: 
Kahriyei atik Hatçe Sultan, Nia· bit hanında .ıı \'e 43 numarnlı yazıh:ı- ZA YlLER 1 Ö. cu tertip 2 inci keşideıi· 

nede avukat Mazhıı r B~yin komiser ta· ne ait olun f 1.000 ) lira isabet 
a..ah · . . hl ı· Kıt'amdan a!dıg·ım muvakkat C ~ . yınıne Ye 1 bu mu e ın ilan ile hera hE>r eden ( 16445 ) numara ve - -
Mimar Sinan, Keçecı, Karabaş icra ve tapu ~id i memurluk larına bil· askerlik tcskeıemi zayi ettim. 
Hüsam B., Kırkçeıme, didlmel)inc karar H•rHnıiş olduğu ilan Yenisini a'acağımdan eskisinin ser:li bilet sahibine bayii tara-
İskender Pae.a, Murat Paıa, 50 • o_lunuı·. fından (100) lira verilmesi lazım 

:r hiikmü olmadığını ilan ederim. 
fular, Haıan, Halife Hoca, Aviı latanbul asliye mahl.:cmesi hirim·ı Fenm·olu bakkal Rı fat Ef. 0 lu ~e.znı ge irken sehven (20) Lira veril-
Sinan ağa, Kimıaatı, Şeyh Resmi ticaret dairesinden: rriş v 0 Müdiirlüğümüze de o su• 
Mahmut Mukaddema mahkememizcl' ilfi nı ittihadı Milli retle gönderilmiş olmakla mez· 
B b H Ar G raba Hüse iflasına karar ,·erilen Asmaaltında . ı . 

. a a .. asan ı, u ' -· Camlı han 7 numarada mukim Fcrcul Tiirk sigorta şirkctmdw: KÜr bilet sahibinin ikramiye far-
yın aga lah ve lskendeı· r\nt i Efendi ler sirketi· 2 mu t rn:n tııl'İhfnde ıılelnde in· kı o an (80) !ırayı almak üzere 
Emin B., Keçi Hatun, Çakır ağa nin alat'aklılarilc nktetmi ol duğu kon il~at eden hi s~dn!·an he.) ~ti unrnıni) c.'· sahıbi olduguııu isbat edecek 
Davut Paşa, Hopyar kordatonun tatidiki talebinin rc,·mi ı indu şirketimız hısse~l';nnın 10 numn· ı . . 
Kürkçü batı Kasap llyaı tetkiki olarak 16 nisan 9:31 pcr.,('mbP ralı kuponu muknbrlınd.e ' ~ kazan<; vesıkalarıle bırlikte Müdürlüğü-

, günü tayin kılın mı, oldu· undan koıı - vergi~i hini trdi)ccle tc\"kıf edı l mek lj. müze mu·· raca t •1 ~ I 
k · · · "' - h · b 3.50 k t t ·· a ı ı an o unur 

S kd H t
. H H "' orcla toya ıtıraz edecek :ılal ndarla~ın u re. ıcse tt~!n n . u ruş eme tu .................................................. : ... _ 

anca ar ayret ın, acı uıe yeYmi nıezkü rd n saa t JO burukta hinn- fr\·ziı takarrur etmı~ olduğundan \'czne indt'n tcdhattn bulun l ~ hf 
• ~ • • • • ·• • ·• Hl'.11 t ·h· d ıt ·b G 1 • • a acagı s ymaga cı tıcant mahkeme ınde ıspatı vucu t nısıu · arı ın en ı arcn ~a ata- sedarlnrımızııı nazarı Htillına 8 Hacıkadın. etmeleri lüzumu iJAn olunur. ! da Onyon hanında kain şirkctlmlz, lunur. rzo. 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
Emvali gayrı menkule ipoteki mukabilindeki ikrazatımmn evel

ce yüzde on üçe baliğ olan faiı ve komisyonu mi1~darı idare 
meclisimizin 2384 numaralı karannda mllnderiç ıeraite tevfikan 
16-3-931 tarihinden itibaren yüzde bir tenzil ile yilzde on iki 
olarak tesbit edildiği Han olunur. 

Er n I a k ve J~ v ta r n ha ıı kası n dan: 
Satıhk çitlik 

istanbulda Küçükçekmecede 4319 dönüm araziyi ve bazı ha
rap çiflik ebnıyesini şamil Alibey çiflij'i peşin pa~a ile aabhktır. 
ihale 20 nisan 1931 pazartesi günü Ankarada banka idare mec
'isi huzurile icra kılınacakbr. 

Teminat (2500) liradır. Bu hususta talımat almak istiyenler 
stanbul ve İzmir ıubelerimize veya umum müdürlük emllk ida

r esıne müracaat edebilirler. (253) 

BiLECiK RAKISI 
Türki~enin en meşhur ve 

mersıup rakısıdır 

Afyon Nafia baş Mühendisli
ğinden: 

Afyon - Şuhut yolunun 22557 lira bedeli keşifli 24+ 140 
-30+000 kilometreleri arası tamiratı 24-3-931 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle 12-4-931 taribindc ,aat 14 te ihale edilmek 
lbere kapah :ıarf usuli!e münakasaya konuldu. 

I - Ehliyet ves i kası almak ve kaydettirmek için münakasa 
· teraiti umumiyesinin 1 ind ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
·· mnnakasa gününden liakal sekiz gün evvel Viliyet baş mühen
disliğ.inc tevdii. 

2 - Münakasa laf silatıyle ıartmı meler 5Ureli muaaddakaları· 
mn vilayet nafia baş mühendisliğinden alınabil~ceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka
nunu ile ;artnamcler ve teferr~tı dairesinde haıırlıyacakları 
teklif mektuplarını 12-4· 931 tarihinde ~aat 14 ten evvel viliyel 
encümeni rİ)'asetine vermeleri. 
........ ::.:ı MtHaahhidin fen memuru iş hususunda miltaahhr\ de· 
rece9inöe Vlmes'ul olacağından mu avelenameye mütaahhitte be· 
raber imza dm'"leri Jazım geldiği ilin o1unur. 

ı stanbul Belediyesi ilanları 

Beylerbeyinde 27 ve 43 üncü mekteplerde hurda kurşun v.: 
kiremit mahallinde müzayede ite satılacaktır. Almak istiyenlerin 
:7-4-931 Salı günü mezkur mahalde bulunacak memuru mahsus· 
farına müracaalları. 

Yüksek ınekteplermübayaa konıis~·onu riyasetind~n: 
Mevcut keıifname ve şartnamesi mBcibince Yüksek muallim 

mektibinde yapılacak ol~n intait aleni münakasaya konulmuştur. 
ihale 14-4-931 Sala günü saat 15 de Fındıklıda Güzel sanat

lar akademisinde müteıekkil komisyonda icra edilecektir. 
Talipler {&rtname ve keıifnameyi her gfin Yükıek muallim 

mektebine müracaatla g6rebilirler. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3 iincii Keşide 11 NISAN1931 dedir 

Büyük ikramiye 100, OOOliradır 
AYRICA: 

40.000, 15.000, 10.000, 8.000 
Liralık ikramiye 

Ve: 30.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

lstn1~uı fü~~i moesseseler ıı~ıyıı ~ı
misyınu riynsetin~eı: 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 810 metre yerli malı Jlci
vert elbiıelik kumat tanzim edilen ıartnamesindeki evsafta ve 
numunesi vıçhile ve 21 Nisan 931 Sah günü saat IS te alent 
mttnakasa suretile ihale edilmek üıere münakuaya konulmuştur. 

Bu baptaki tartnameyi ve nümuneyi r6rmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin mnkQr komiıyona müracaatları ilin olunur. 

U N ~ T ~I A Y 1 N 1 Z 
Ki HIH llE~ILEl\ETI~ 
KU\'\'ETİ. BILHASS.\ \tlLLİ 
)IAllSrL . .\Tl'L\ S:\TJŞl iL~. KA-
İ~ll>IB. DAHIC:.\, ZE\'TI~ Bl'H~l" VE 

i:SKİ-11 i S.-\ H F .\ HHI KALA Hl N ı~ASLAN SIJN'İ 
POHTL:\1''1> (:f~IE!\'TOLAIU E.\ ''l'SAİT 

• 
FIATLARLA SATll .. A~ l'EK . CKElı-
\tEL 4:l~STE~ YEHLI 'L\U-
sr L.\ T 1 N B .\ , . p 1 n L .-\ u 
O N L A tt 1 1\ l L-
L A ~ l ~ J Z. 

. Devlet Demlryolları ilanları l 
H. P. Mağazasında mevcut tip harici lamba, koltuk, kanape, 

tencere, karyola, yazı makinesi ve sair müstamel efya müzayede 
ile satılacaktır. 

Müzayede 4·4-931 tarihine müsadif cumartesi giinü saat onda 
H. P. mağazasında icra kılınacaktır. Talip olanların tayin edilen 
stün ve aaat~e müracaatları illn olunur. 

iktısat Vekaletinden: 
Ankarada tavukçuluk enstitüsü binası civarında inta edi

lecek olan 9473 lira 73 kuruı bedeli ketfi bulunan kOmesler 
inıası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa
ya çıkarılmı,ur. Münakasa müddeti 27 gündür. Evrakı fenni· 
ye ve projeleri vekllet muhasebesine verilecek 5 lira muka· 
bilinde ziraat enstitüleri inıaat heyeti fenniyesi tarafından ve
rilmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihine mOaadif Pazar günü sa· 
at 16 da ikhsat vekileti ziraat milıtqarhğa kısmında komis
yon tarafından açılacağı ilin olunur. 

Aydın Natia başmü~ 
hffidi~liğinden; ·~· · · ·· ·-

1 - (25456) lira 3 kuruı bedeli keıifli Naıilli·Alaıehir-Odemiı 
yolunun 0+261·8+ 768 inci kilometreler arasında imalltı . sınaiye 
inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmittir. 

2 - Taliplerin milnakasa ve müzayede kanununa tevfika·1 
ihzarına mecbur oldukları vesaikle °lo 7.5 teminat akçesini havi 
teklifnamelerini ye•mi ihale olan 14 Nisan 931 sah günü saat 
15 e kadar vilAyete tevdi etmeleri. 

3 - Fazla mal6mat almak iatiyenlerin batmübendiıliğe 

müracaatlan. 

F_Jnılak ve ~~vtarn llankHsından 
Satılİk Emlak 

Mevkilerile enah aıajıda yazılı iki parça emllk sekiz senevi 
taksitle satılıktır. ihale 20 Nisen 1931 Pazartesi günO Ankarada 
Banka idare mdclisi huzurile yapılacaktır. 

Bu hususta tafıillt almak iıteyenler lstanbul ve İzmir şube
lerimize veyahut Umum Müdürlük EmlAk idare1ine müraca 1t 

edebilecektir. 
1 - lstanbulda Galatada İ<aramustafa paıa mahallesinde 

Halilpaşa aokağında Bahr;ye lokanta11 namile maruf dilkkiıı 
teminatı 500 liradır. 

2 - Jstanbulda Hocapaıada Hüdavendigar sokağında Kalın 
Mustafaağa medresesi namile maruf §50 metre murabbaı sabada 
klgir medrese vemüıtemilltı teminatı 2000 liradır. (2S4J 

Evkl~/· ıtrıııım. trzıld,-irl/iğiindeı1. : 
DarOlftınun fen fakUlteıi makine ve elektro teknik enstitüsü

ne muktazi alAt ve ede•at mUnakaıası bir hafta daha temdit 
olunarak pazarlıkla ihale olunacakbr. Taliplerin ıeraiti anlamak 
üzre herpn levazım idaresine ve ihale tarihi olan 11-4-931 Cu· 
martesi giinii saat on d6rtte idare encümenine müracaatlari. 

Seyrisefain 
\1erkez ıcentası: Galata Köprü blfl 
B 2362 ~ube acentası Sirkecide 

Mühürdar zade hanı 2 2740 ..... , ..... ıııiııımi ..... ıiliııiııııiııııiım ________ _ 

Bozcın~a ~ustası 
t E R E G L 1) vapuru S 

Nisan pazar 17 de idare 

nhtımından Gelibolu, Lipseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

, alkacaktır. 

Pire -is~en~eriye 011111 
l (fi[) Va~~::n 7 

S B 11 iôd! 
Galah rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı izmire 
perşembe Pireye cumar-
tesi sabahı iskenderiye-
ye varacaktır. iskendcriye-
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarşamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe gelecektir. 

Hyualıt s~r·aı postBsı 
( MERSiN ) vapuru 7 Nisan 

Salı l 7de Sirkeci rıhtımından 
Gelibolu, Çanakkale, Kn
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahğa kalkacak dönOfle 
Altınoluğa da uğrayacaktır. 
Gidiş ve gelişte Gelibolu için 
ylik almaz. 

Satıhk Han 
VE 

diikkan hissel~ri 
İc.foreııirı uhteı ıasarru

furıda oları \'e ~lahmutpa
şada YARHIHAN ııanıile 

nıanır lla11111 muhtelif his
seleri ile ~ehzac.leb:ı.şmda 
~ehıaue catltlesinile 27 
Lap c.lükkamn RUBU his
seleri ALENİ ~IÜZAYE
OE suretiyle satılığa çı

karılnu~tır. Şartnameleri 

görmek üzere her gün 
\'e müzayedeye iştirak 
t•I nıek iizere kat'i ihale 
tarihi olau 25. Nisan 931 
tarihinde saat on altıya 

katlar % ıo depozito ak
t::ılariyle le\'azım müza ... 
.\etle komisyonuna gel
ıu~l.-ri. 

::vrakı matbu 
münakasası 
idarenin 1931 malt aenefİ 

EVRAKI MATBUASIKAPA' 

LI ZArtf ve mevcut prto•" 

mesi veçhile münakasaya kO" 
nulmuştur. Şartnameyi g&rm~ 
izere hergün le•azım miill" 
1<asa komisyonuna mtlra~t 
.debilirler. KAP ALI zAf'f· 
LAR 27-Nisan-931 PAZJ3: 
l ESi günü saat on altıya isi' 
dar levazım mildOriyetiô" 

kabul edileceğinden % 10 ti" 

minat akçalariyle mezkCar ı: 
ve saate kadar müracaat ed 

alllllllllllllll fii: meıı . 
. \stnıi11: llüıruiu göğiis, uezle. rievı anfiztıma. liil' 1~~ 

l>oğaz lalp hastahkları. azimialar için tloktoruuuzuu iW OsKODAR HA:LE s~NE~t.; ~1: 
. iiii (Çılgın Bakıre) mUmestı l•~t· 

re\·ıle mı Vernon, Jan Anjelo. Progra~ cld~6 

AST
. MIN l:b Cumartesi ve çar~mba günler 1~ y6 

i Her gün gündüz 3,30 da geteıeri 1ı' 

i• te cuma günleri 2 de 4 te ı~'; r-1' 

1 
te gelecek program: ( BahrıY 
leri) 

... Mes'ul Müdür Refik ,.ıa_,a 


