
Türk dostu mu, yoksa 
Fransız tüccarı mı ? 

Clot Farer meğer lstanbula para 
1 • ' kazanmıya ge mıı · 

fünun talebesi Pierre Loti hak-

· Clot Farer Irat ıay~ıfı konferan11raı 
verirken 

' es quatres femmes d'Ango· 
ra., sıni ile yazacağı bir roma· 
Dan mevzuu ba"kında tetebbü
atta bulunmak için şehrimize 
felea ve büyük Türk dostu «Pi
erre Loti" nin arkadaşı olarak 
tanınan .. Ciaude F arere., Beyoğ
ha tiyatrosunda iki konferans 
•erdi. (Uyanıı) refikimiz "Cfaude 
Farere" rin verdi~i konferansı 
?>ek az dinliyen kimse bulundu
tlıatılan bahsederek bunun se· 
'll!hl ................ ~a.: : ı ___ ı: ____ _ 

~afi tiyatrosu (empre· 
.taryoau) na iMie etmaf oldufu-

b:lda~~:-~ Aılladqamızm 
Filhakika Claade Farere in 

konferanstrım dinlemek istiyen· 
lerden duhuliye olarak birer bu-
çuk lira alınmıtbr. Hatta Darül-

Menemende 

kındaki konferansı dinlemek is-
temif, fakat Claude F arere an
cak yanm ücret, yani talebe ba· 
tına yetnıiı beı kunlfla tiyatro
ya girebileceklerini siSylemiıtir. 

Hatırlarda olduğu üzre Claude 
Farer mUtarekede lzmir zaferin
den sonra btanbula gelmiıti: 
Şehrimizde Türk gençliğinin mi· 
safiri olmuştu. Sultanahmette 
kendisi için tutulan bir evde 
oturmuştu. Hatta darülfünun 
gençleri o vakıt Claude F arere 
in arabasının atlarını bile alarak 
omuzlatile çekmişler. Claude 
Farere'in o zaman arabasını o
muzlarile çeken bu darülfnnun 
talebesi şimdi konferansını din
lemek istemiş, fakat Türk dostu 
olarak tanınmış olan bu bliyiik 
Fransız edibi onlara hiç olmazsa 
yarı ücret vermeleri !Azım gel
ditini söylemiı! 

Bu levha o kadar beligatlidir 
ki manasını t~fsir için bir kelime 
ilavesine bile hacet görmiiyoruz. 

Gönül öyle arzu ederdi ki 
Claude Farere lstınbula geldiği 
zaman vereceği konferanslar için 
Beyoğlu tiyatrosunu değil, darül
fünun kürsilsiinü intihap etsin. 
Orada bütün Türk gençliği bir 
Tu ı ,,ı _.., . .. uuu ;,uı.ı.., ıua ~r.L~ 

kalbile diolesın. F akal *'FraU11 
edibi TOrkiyeye selerek P.f• ile 
konferam •--ek cibetiai terelh 
~miftir.. ŞOphesiz buna birfey 
dıyemeyız. Hayabm kalemile ka-
zanmak mecburiyetinde oJan bir 
muharrir için bu tarzda hareket 

( Alt tarafı 7 inci sayıfada ) • 

Kolera mı? 

Bu sene şehrimizde şeker bayran11l dır. Bi1hassa arife gün il halk taha·ı pul satıpndan, telgraf TII taaJ.l 
güzel ve güneşli bir hava içinde neş'e cüm 'e izdiham şeklinde büyük posta· mektup adedinden bu muhabenf 
ve sevinçle geçti. Bayram yerleri eğ- neyi doldurmuştu. Posta müdüriyeti· tarının bir milyona yaklattıfı 
lenmiye gelen çocuklarla dolu idL nin devam saati ve nöbet aramıyarak ınııtır. 

Ba.)Tamda hayır cemiyetlerimiz men bütün memurlarını çalıştırmasına ve ANKARADA 
f aatlerine mektepli çocuklar tarafın- kalemlerde bulunanlardan yirmiden Mediı Reisimiz Klzım, B&tJftlıBhıi 
dan rozetler tevzi edildi. Bayramın bi· fazla memur il:h·e etmesine rağmen ismet Paplar MecUateld .. blllllrJ 
rinci günü de her sene olduğu gibi hiUl- telgraf \'erebilmek için yarım saat bek· da heyeti vekile ualarlle b11Jtk 
liahmerin zarif rozetleri dağıtıldı. liyenler olmuştur. klnı harbiye reisi Fem P&f&ll.QI • 

Bayram münasebetile posta ve tel· Adi mektupları saymak usulden ol· uslann vekAletler erklnllt ilılam 
graf idaresine verilen mektup ve telg- madığından bayram münasebetile ya· erklnı ukeriyenln bayram fota 
rafların adedi bu sene geçen senelerle prlan rnuhaberatın adedini katı olarak le vaki tebriklerini huaaıf olara 
kıyası kabul etmiyecek derecede fazla· tayin mümkün olmamakla beraber bul etml§Jerdlr. 

···············································:················································~~~~~~·j;i;:'~ı 
Denızde bır f acıa Ziraat iılerimk 

Bir sandal parçalandı,için- hakkında ne c1i1 

de bulunan yolculardan 11a::: .. 9!...~ 
üç )!adın boğuldu 

Dördüncü kadın kucatındaki iki Yaflndakf ço· 
cutule beraber mucize nev'inden kurtanlddar 

Dnn OakOdar açıklarında bir 
deniz faciası olmuıtur. içinde 
d6rt kadınla bir çocuğun bulun
duğu bir ıaodal Yapurla çar
pışarak parçalanmıı ve kadınla
nn OçO boplmoıtur. 

kikat yapan muharririmizin aldı
ğı tafsilit 9udur: 

Divanı harp Utta-Kordon kaldırıldı 
ktlerin muhake- fakat netice de bu~ 
mesine baılıyor gün belli olacak 

TesadüfDn bOyOk bir yardımı 
ile sandalcı canını kurtarmıı 
diğer bir kadınla kucağındaki 
iki yatındaki çocuğuda yarı bay· 
gın halde deoizden çıkarılmııbr. 
Vak'a hakkında OskOdarda tab-

Beşiktqtan 14,10 pc.ta11D1 
yapan ıfrketin 56 aumarah va
puru Oskildar &nleriae geldiği 
vakit yolcular denizde bir cismin 
çırpındığını, dalgalarla uğrqbj'ı· 
nı prınDıler ve haykırmlflardır: 

- Denizde bir adam ••• deniz
d~ bir adam var ... 

[Alt taralı 8 inci ıagılada] 
Şllkl'O HOt•Jln 8. 
-ı-

Bayram tatilini lımirde geçi
ren divanı harp reis ve Azalan 
dan Menemene dönmOflerdir. 
Divanı harp buglin tekrar faali· 
Jete baılıyacaktır. Çanakkaleden 
ıetirilenlerle Unaki tarikatine 
IDeıaıup olanların muhakemele
rine ehemmiyet verilmektedir. 

Divanı harp işlerini yedi gilne 
kadar bitirecektir. Örfi idare 
tubatua 28 inde bitmektedir. 
ltlcbiaarda yakalanan Uffaki 

larikab mensuplannın muhake· 
lllelerine bu sabah baılanması 
-...temeldir. 

Şeyh Şerefettin 
Orhangazide tevkif edilen 

~fi ıeyhlerinden Dağıstanlı 
u.:;fettin Ef. jandarma nazare
ll e Borsaya sevk edilmiıtir. 

abakemesi burada vapılacaktır. 
Dokuz kadın yenıdE n tevkif 

edildi 

~Bu~ - Tarikatçilikle alaka· 
dıye tevkif edilerek Borsaya 

&evle b'l"h it •e 1 a are serbest bırakı-
. raf( tekrar T estel ve lnegöfe 
ilde edilen dokuz kadın tahki 

ltat.n t 'k' · J te . amı ı nehcc!inde yeniden 
vldf edilmiıferdir. 

Kordon albna abnan yer 

Zeyrekte Kanlı medreaede 
oturan bir phsın tlipheli ariz 
österdiği cihetle emrazı sariye 

:astanesine kaldınldığı, hastalı· 
• n ko'era olmasından fiipbe 
gını • 
edildiğinden medr~ıe binasının 

k d altına abndıgı yazJlmlfhr. 
or on . . 

Bazı haklı endiıelerı mllcıp olan 

b d
. hakk1Dd• diln mahal-

bu a ıse hk.k 
. hastanede ta ı at 

imde ve 1 ıı.w d'·· k Memnuniyet e vgren ıgı· 
y~plı · .. e henüz kat'i hliküm 
mıze gor ' beraber hastalığın 
verilmemekle 'htimali o kadar 
ko!era olması ı 
kuvvetli değifldir ~inci sayif ede 

Alt tara ı 1 

___________________________ ...,_ _____________________ , 
Birkaç ,On evvel Rober Kole) 

ziraat ıabeai ıefi ŞOkrl H~ 
B. ile g8rDıtDk. ŞokrO B. mem
leketimizde tahailiai bitinliktea 
aonran Amerikaya plerek ._ 
mali tabail etmit ve bilbıua li
ral aahada tetkikatını llerlettdifftr. 
timdi de Rober Kolej draat ta
beıinde ıeflik yapmakla bera• 
ber mektebe mDlhak bir çlftJik 
idare ediyor. Esasen bir Aoa
dolu çocuğu olan ŞDkril B. Ame-
rikayf gitmeden evvel memle
ketinde filen ç Etçilik yapmıı ol-

Güsel Bacak Müsabakamız 
Bugün son resimleri 

neşrediyoruz 
Karilerltnh on 9'/Jn i~inde reJ'krtnl llttınal etmtı 
olnuılıdırlıır.En gdzel bacak'2ra re.,, 11erenler ara
a.""4 ~ecek hur•aü mllhAl•t luusllnacaklı dır 

Bugtın ,oıel --
bıcak mOuba· 
kamıza i~k 
eden resimlerin 
Depİ nihayet ba
luyor. Okuyucu· 
lanmız bagtın· 
den itibaren on 
glln içinde pm
diye kadar net· 
redilen resimler· 
den banıiıini 
gOzel bulmutlır· 
sa o hanıma ait 
olan kuponları 
doldurarak ida 38 - Necil Hanım 

rebanemiıe gBndermelidirler. 
Okuyucularımız reyleriai istimalden çekinmemelidirler. En güzel 

yirmi beı bacaj'a rey veroıit bulunacak kariJerimizde çekilecek 
kur'ada kazanırlarsa mDkilatla karıılatacaklardır. 

MOsabakamıza iştirak eden Hanımların bacak resimlerini topl 
bir halde 7 inci ıvıf amızdıa bulacaksınız. u 

duğu için .T?rlderin ziraat baya• 
tında ne gıbı usuller ile çalıtma• 
ları daha f.-ideli olacağı haki.tın• 
da hususi ve ameli fikirl~r ~din· 
mittir. 

• Onun hasbuhalimiz Hn~11nda 
bıze ıöylcdıği ıcyleri. not eder~k 
(Vakıl) kar ilerine bildirmegw i lll• 
zumlu bli!duk. 
Şokrn B. diyor ki: 
- Şi?'diki Anadolu kiSylliaD· 

nü~. t~kıp ettiği ziraat usulGal 
degıştırmek lizımd1r. Çünkil ,_! 'ft .1 • esu 
ç~ ç~ erın usullerini buıiinldl 
çıftçaler maalesef takip et• 
me~e~tedir. Buııdan dolaYJ zi. 
raahmı~ zarar g6rmcktedir. Et• 

[Lutlen lagılagı ~viriniı] 



1!!!!!!!!!!2 - VAKiT 22 ŞUBAT 1931 
bu,onldl hal devam ederse orta llktan müteessir olursa kendisi 
Anadolu yaylasındaki çöl bergün basit tarzda iıka ile ziraat ettiği 
biraz daha genişliyecek, hayvan- bq dönümUn mahsulü ile geçinir. 
lanmız tereddi edecek, sonra Hayvanları da geri kalan bet 
sahillerimizdeki mnnbit mmtaka- dönllmlftk yerdeki yonca ile ya
lar da bozulacaktır. O vakit TOr- fayabilir. Ne kendisi, ne de hay
kiye artık ziraat noktai nazarın- vanlan açhk tehlikeıine d6fmez. 
dan barınılamaz bir hale gtle- Bnton Anadoluyu çil haline 
cektir. Bu, memleketimiz için getiren en mühim ıebebe gelince, 
bnytlk bir tehlikedir. . bu da sabit mandıralar suretile 

izah edeyim: TOrkiyede zirai takip edilen hayvancıhkbr. Mftm
istilıaallt iki tlirlildOr. Biri mey- kün olan yerlerde yonca vesaire 
va, pamuk, üzüm, incir, Fındık, yetittirilmediği için hay•anlar 
beytan gibi ihraç edilmit kısım- tedrici surette Anadolunun mer
dır. Diğeri dahilde sarfettiğimiz alarını tahrip ediyorlar. Mer'alar 
hububat ve saire nev'inden fey- otsuz toprak haline ıeliyor. Ka•
lerdir, vetli yağmurlar otsuz kalan bu 

Bir kere herkes şuna kanaat toprakları sel halinde deni:ıe doğ• 
etmeHdir ki Ttırkiyc buğday, ar- ru sUrllkleyip göttlrüyor. 
pa Ye sair hububat ihraç ede- Şimdi merkezi Adadolu bu 
cek memleket olamaz. Cihanın haldedir. Bu hal devam ettikçe 
zirai iktısadiyatı noktasından Orta Anadoludaki çöl genitliye
&liaa ihtiyaç ta yoktur. Bu nevi cektir. Orta Anadoludan ıel ola
ıllılhaıleri ancak ICendi ihtiyacı- rak gelen ceryanlar da sahillerdc
nnz nishetinde ve bir de sigorta- ki münbit yerleri bozacakbr. Son 
lı bir tekilde yefittirmemiz icap tuğyanları hatırlayınız. Meseli 
eaer. ıimdi Burıa civanndaki nehir 

Bugtin merkezi Anadoluda ta- taf1Dıf. Bir kaç ay enel 
kip edilen l.İraat usulü köyliloUn Seyhan ve Ceyhan taıtı. Gediz 
Yit pitçlnin baba1mdan veya bü- ve Menderesin taımasile olan 
ftlk bab.amdan işttiği ve g15r- son lzmir felAketi malflmdur. 
dlfl usmlm billhna olarak müm- Bütün bu ahval mer'alarda mil· 
İild ôfdüjU ka<Jar geniş toprak navebe uıulü tatbik edilmemesinin 
ekmesi, sonra mahsul almağı neticesidir. 
fbefin ve havanın lütfuna bı- Geçenlerde Cenabı Afrika 
nkmasıdır. Şayet bir sene ku- mhtemlikeshkle, (Kap) tan bir 
nltlılt 61atü kllylDnftn ve çiftçi- rapor aldım. Bu rapor çok acı 
Din b6tiln emekleri bota gider. bir itirafta bulunuyor. Raporda 
Toprap elltifi tohumu bile ala- "Bugünkn tarzı ziraat v~ hay.an
maz. Yiyecejini tıkaramaz. F e-- cıhk burada devam ederae kor
ilkete 8tişer. kuyoruı ki Cenubt Aftikanın 

Bir kere böyle bir feliket ih- çöl haline gelmesi beyaz nesil 
tim.rme karp tedbir almak li- zamamnda olacakbr,, deniliyor. 
zımdır. Bu da Harm usulü deni- Yani Anadoludaki vaziyet aynen 
lea eski çiftçimizin takip ettiği Cenubi Afrika mllstemlikesinde 
Ye lpn beliyesinin öldlirdüğü de bugün llleYcut bulunoaıktı
bult taiMa •ka uauHmft tatbik dır. Orada aa n.tt maadara 
etuNk'Uf. Merkezl Anadoluda suretile hayvancılık yapmak ve 
w lıl1IO aiJesi her şeyden evci mer'alarda münavebe usulü tat
keiCll yiyecejini Ye gelecek sene bik etmecnek neticesi olank 
ld tohumuna dilfOnmelidir. Bunu bütün bir mıntakanın hayah 
..uaka elde etmek için her tehlikededir. 
lıiJlllye on d6nüm ıska ziraati Hatalanmızdın biri de mer,.,....k kAfi ıelir. Bu on dönll- keı1 Anadoludaki insan ulJiını 
mM "9 dhümü kendi ihtiyacı telifi etmek için makine ile 
itli Jitiftireceği hububat, mey- ıraate tqebblls edifimizdir. Bu 
fi, libie •e 1aire içindir. Diğer hatanın neticesi olarak beı sene 
1'11 dlnOmU de hayvanlan için içinde memlekete bin yedi yilz 
roeea YeHire yetiştirmeğe tab .. is traktör girdi. Bu suretle yirmi 
.. elidir. Bu on dBnilmün milyon lira kadar barice para 
haricinde yapılacak ziraat şim- verdik. Fakat faydasını görme
dild tanda kuru olarak yapıla- dik. Sebebi harp içinde sarfedi
bilir. Havalar iyi giderde mah- len buğday Ye sair hububat 
ıul alınıraa bu fazla bir kazanç sarfiyatı harpten sonra azaldı. 
we mmettir. Fakat tayet havalar Diğer memleketlerde de tarifeler 
lairak giderde mahsuller kurak- yükseldi. ihraç imkAnı kalmadL 

• 
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Uvıklık 
Bayram tatili 

LAyiklfk devletin din işlerinde 
bitaraf kalması demek... Bir 
muliarrlrlmlz bir makale ya. 
arak devlet dairelerinin te
ker bayramında tatil nrbıesi
nl dnletin ba •asfma ursun 
bulmuyor. Du n\Utaleayı hU· 
k6metten eni kendi pzeteii· 
Bin idaresine neden tffdh et
ıntJor, bDmeylj. 

Bizee bu 111Utalea da nrit 
delil: Devlet daireleri tatil 
yapmıyor; tatil ya:Pan me
murlar! 

HUkOmet memurlanna ta
til vermek lbımsa M,le bir 
gUnti olduiu gibi kabul yan
lış mıdır? Oyle bir gün ki 
memurlann çoiu o ıUn rel· 
mek istemez; ve memurlann 
gelmek istemedikleri o gUn de 
daireye iş gelmez. 

Bu tatil JAJikllie miinafi 
midir? Galfba bu asıl onun 
müsamaha karekterinin ica
bı ... Malum Ya. dinin tatili 
vardır ama, tatilin dini yok· 
tur! 

Yıl başında bir tatil ver
mek mi Jstiyorsunuz? Onu 
reddeden kim? 

kuraklık oldu. Mahsul olmadı. 
Ekmejimizi hariçten tedarike 
mecbur olduk. Traktör para
lannı tediye zarureti bu aıkınbyı 
attırdı. 

BugGn artık botun acılıklarile 
tahakkuk eden bu hata bundan 
IOnraıı iç.in devam etmemelidir. 
Memleketimizde makine ile zi-
raat uaulOndea istifade edllemi
yecejini düşünerek zararli devre 
nihayet vermelidir. Dediğim Kibi 
orta Anadolunun iılikbali huhu-
bat ziraatini tevsi etmekte de
tJldir. Buralarda hububat zira
• tim memlel'cc.e. ihtiyacı ile fili. 
dit ve Harm ziraatı ile kuru zi
raati takYiye ederek servet yap-

mak için sadece hayvancılıia 
ehemmiyet vermek lizımdır. Ku-
raklık olursa lstanbuldan Kon
yaya buğday gitmemesi için ted· 
bir alındıktan sonra hayvancılıiı 
ilerleterek, fakat bir taraftan da 

Bir idare 

Gazi Hz. 
Konya, 10 ( A.A ) - Reisi 

Cümhur Hazretleri, bugUn öğle
den ıonra otomobille şehri ve 
cİYarmı gezmitlerdir. 

Konya, 20 - Reisi Cümhur 
Hazretlerinin Konyadan sonra 
Afyonu ve Eakifehiri ıereflendir
meleri muhtemeldir. 

Meselesi 

Yunanistanda 
Yeni bir hrka lefkili içi 

çalışılıyor 
Yunanistanda, mevcut fırkal 

ra illveten Çifiçi fırkası üovanil 
yeni bir siyasi fırkanın teşkili 

teşebbüs edilmiştir. Yeni fırkan 
siyasi programı, ne faşist pr 
gramı gibi pek sağa, ne ôe k 
mUnist programı gibi pek so 
müteveccih olacaktır. Yeni fırk 

Gazimizin refakatlerinde bulu
nan müfettitler Adana ve Tar
ıuıta ziraat Ye ticaret odalann
da top.anan mabaUi ziraat ve 
ticaret erbabile tem sta buluna
rak •aziyetleri hakkında malu
mat almttlardır. 

l
cümhuriyetçi olacaktır. Malum ol 
ğu iizere Yunanistanda, biri Ven· 
losun ahrar diğeri de Çaldarisin 

rali yetçi olmak üzere iki büyO 

Bir zehirlenme 
"ROSTEIYf;" VAPURU MORET· 

TEBATI ZEHiRLENDiLER 
bmlr1 21 (A.A.) - Limanımızda bu

hinan RU8temiye vapuru kaptan ,.c 
mürettebatı yemekten zehirlenmişler· 
titr. Vapurun sü,·arisi Tevfik Bey 
IJmUştür. Vapur sahibi Ali, ikinci 
kaptan Süreyya ve katip Remzi Beyler
i• iki tayfa vapurda tedaviye alınmış
lar, çarltçı başı Hidayet ve ser kama· 
rot Ali Ef. Jer de ağır surette hasta· 
)andıklarından memleket hastanesine 
yatınlmıılardır. 

Bir mektep açılıyor 
Spor ve beden terblyeal 
Ankara, 21 ( Vakıt) - Gazi 

terbiye institUsilne merbut spor •e beden terbiyesi mektebi iliıi 
İçin İDfa edilecek binanın ihalesi 
tekarrur etmiıtir. Binanın bu 
ıene zarfında ikmali mukarrerdir. 
Programlann tesbiti için terbiyei 
bedeniye mlltehauıaı Vildan Aşir 
Bey vekAletle temas etmiıtir. 
~-r !L; 1'1- ~:. ••L-:1 

ftl'ecek Ye bUtün TOrkiye mektep-
leri için beden terbiyesi muallim
leri buradan yetişecektir. 

fırkası vardır, Tarakki pe"e 
abrar, Cümhuriyetçiler bir 
liği, Nasyonalist fırkalar!, Veni 
zelos f ırkasınm birer hizbinde 
başka bir şey değildir. 

Ciftçilerin metalibini tatmi 
etmek ve bir çiftçi siyaseti taki 
etmek maksadile teşkiline teıeb 
büs edilen bu yeni fırka, eğe 
kuvveden fiile çıkarılırsa Yuna 
nislamn siyasi hayabnda mübi 
bir rol oynamağa namzettir. Zira 
bu fırka teıekkül eder ve Jaf&"' 
ya bilirse, Tisalya, Mora, Maki
donya, Trakya, Epir çiftçilerini 
kendi bayrağı altında toplıyacak 
\'e Venizelist fırkaya, Cümburi• 
yetçi olmakla beraber, kunetli 
bir rakip teşkil edebilecektir. 

ltih.\f ın tasdikinden sonra 
Atina, 20 - Türkiye Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü B. Hariciye 
Nazırı Mihalokopulos'a gönderdi· 
ği bir telgrafnamede Türk-Yunan 
itilifnamesinin B. M. Meclisinde 
ittifakla tasdik edildiğini bu ve· 
aile ile Türk-Yunan münasebatı
nın pek ıyı "bır ıarnaaa oıll'Vguo ... 
bildirmiştir. 

MATBUAT CEMlYETl 
KONGRESi 

G . .. b dıll kon re Istanbul matbuat cemiyeti l ongr 
a~r~ mu. a er g .. dUn yapılacaktkt. 1',akat ekseriyet ol• 

lcrını yakında yapıyorlar madığından içtima per,embe gUnünl 
Eksetiyet olmadığı için geçenlerde bıraktlmı tır. 

yapılamıyan ga)'t'i mObadiller ce.. {'· ııımın """"""'u-mnınuımıanıını•aıııaınıınnnı"""...,~ 
ti senelik kongresi bu hafta l l c ziatına başlanacaktır. ~.onolar y~S 
Tütk ocağında toplanacaktır. ve beş yüz liralık olmak uzere tanz11' 

Gayri mUbaclillerden bir ktsmımn edilecektir. 
emlakine mahallinde kıymet takdir et- Bonoların arzu edenler tarafınd~II 
melde olan eldpler de yakında Garbi kolayhkla satılabilmesini temin içıll 

auretile orta Anadolunun tama- Trakya.1a hareket edeceklerdir. nama muharrer olmaması . mu~te~ 
men çöl haline ıelmesi tehlike- Bu komisyonlar üç ay zarfında va- görülmektedir. Bono tevzıatt nıha)eı 
sinin önOne geçerek memleketin 31felerinl ikmal edeceklerdir. bulduktan sonra gnyri mlibadillerill 
mUuit oldutu sabada çahımak Arzu eden gayri mübadiller Yuna· emUlkine karşılık olaı·ak gösterile~ elli" 

yonca yetiıtirmek ve •er' alarda 
münavebe usulünü tatpik etmek 

nlstanda bulunan emlaklannın mevki· U\k müzayede suretile bono hamılleri 
lizımdar.• ŞOkrO 8. in Anadolu- terini göstermek üzere Yunanistana arasında satılığa çıkarilacaktır. 
nun sahil mıntakaları için söyle- gidebileceklerdir. Bütün bu muamelelerin 6 ay zarfııt" 
diği ıöderi yınnki nuahamızda Takdiri kıJmet muavelesi Uç ay da bitirileceğini alfıkadarlar ümit ~*' 
naldedecejiz. zarfında bitirildikten sonra bono tev· mektedirler. r1 

diıi yukarıya tırmanıp tırmanıp dü minare ıemlini aramağa çıkmıya· ben de bu hale asla rıza gBstel'"' 
t6Yordu. Uzaktan itaretlerle konut cak mıyız? mem. Anlıyor musun? . 
tular. Ailattılar. Biribirine avuç a· - Çıkacaiız amma bu taharri· - Peki ne yapalım efendım. 
ftlÇ puaeler sönderdiler... ye ıiritmezden evvel dütünülecek - Gidelim Ali Senaver Beyi 

Kan terler içinde yürek çarpıntı 19yler var... mektubu gösterip işi anlatalım .. O 
ları ile uyandı. Sabah olmu9tu. U· - Bu ıeyler nedir haha nedir? nasıl tensip ederse öyle olur .. Keır 
yumut muydu? Uyamk mıydı? Pek ince eleyip ıık dokumaya la· di batma mı taharriye ka!ka~?. ~-
Gördüiü ıeyler rüya mıydı? Ha· bammillüm yok.. bıtaya mı müracaat eder. Bızı 1~ 
kikat mıydı? Seçemez bir halde _:_Bu nazik meıelede ıallapata karııtırır mı karııtırmaz mı? Bu c~· 

Bu ne demekti? lclal ücretle mukabele ıÖfterdifini yumuı &· palerini açmıfb. ite atılmıya ıelmez.. Evveli ~i~ h~tler onun ?ileceği .~eylerdir. B•" 
lliUtteriye mi çıkarılıyordu? Bir şıkının ıöynüne bir az ıu aerpiyor• Datelinden kalkar kallanaz yi· bu kadın üzerinde bir hak ıahıbı zım bu keyfıyete mudahaleye ııl 
umumhane milıterisinin mahremi du. Fakat öyle namert ellerde tek ne mektuba eline aldı. Sanki o ea• değiliz. Ne diye ve ne salahiyetle hakkımız var? 
llUll olurdu? Böyle türlü kuruntularla uyu· tarlarda manevi bir ilhamla lclllin onu ara.maya çıkacağız? Bu husus - Baba ben bir az teıelli seri~ 

Demek ıeYgilisinin kapatıldı~ı mak· için delil dütünmek için de;.. bulunduiu yeri bildirecek bir i!a• kocaıına ve ya zabıtaya aittir. liği arıyorum. Sen büsbütün beynı-
~e lfrip çıkanlar vardı. ,eğine uzandı, tisüntüden her tara• rete tetadüf edeceği neY'inden ga· - Babacığım niçin böyle ıöylii- min ateşini yelpazeliyorsun ... 

iradesi hilafına idilin bu de· fı kesiliyordu. Artık bazı parçala· rlp bir ümide düımUt gibidi yoraunuz? lclAI mektubunu kocast· - Ben senin akıl almaz ıözl~ri 
releeye dUtmeıi o kadın için Çele· rını ezberle.mit olduiu mektubu :lih Babuı'üıt katta oğlunun gezin· na veya zabıtaya göndermemit· .. ni tasdikle delice hareketlerine ıt" 
Ynin kendi için ne felaketti. ninden okuya okuya nihayet yor· dilini duyunca yanına çıktı. Onu Bize yollamıf. Halasını bizden bek tirak edemem. 

O sabrlan okudukça zihninde gunluk atka ıalebe etti. Daldı ıit• hll& elinde mektupla metıul aörün liyor... Bu macera zabıtaya akseder•' 
liPkançbtm izzeti nefsin birer ce- ti. ee sordu: - Şa,kın evlat farzet ki kadını ben mahvolurum. Çünkü bu kad•11 

liennemi yanıyordu. Gördüğü karıtık rüyalarda bir _ Bu kaçıncı okuyuıun? bulduk. Ne olacak? Onu kocasına refakatimde iken dağa kaldırıldı·· 
Bu ateıin içinde atkı ve bütiin çok viranelikleri, korkunç ısıız ha· _Vallahi bilmem baba yüzün teslim etmekten başka yapılacak - Evet bu vak'adaki mes'uliyet 

.arbfı erirken fU a§ağıki ıözler İm· rabeleri dolaştı. Tombul minarele- cü mü? iki yüzüncü mü? lbir ,ey var mı? in ağırdır. Şehir içindeki böyle bıa• 
Cladma yetişiyordu: re çıktı. indi. Kendini takip eden - Bu mükerrer okuyuılarından - Onu kocasına teslim etmek ğiyane bir haydutluk hadisesi el" 

"Bu edepsizliğe bütün metane· canavarlardan kaçtı. Haydutlarla ne faide hasıl olur? mi? Oh .. Hayır .. Aıla.. bet le bir gün ucundan bucağındı.fl 
t;Dıle kaJ:tı ko!~y~rum. Elime çarpıştı. · - içim içime ııjmıyor da yapa - Naııl oh hayır ırala?.. Yine patlak vererek kendisini zabıtaY~ 
1-ak, zehır, IJ«;nı C?lume karıttı~a- lclali ·..::L--k bir tq kulenin de- cak bqka bir ıey bulamadıiım o nikahlı kadınla firara kalkışarak duyurtacaktn· .. Ne hacet. Zaten sıa 
cak bir teY ıeçırebıt.em hemen ın- ~ UıMK: • • b k. · h ı ı b · k · · t • e1" ._ d •• mir parmaklıklı pencereıinin arka· ıçın boyuna okuyorum ... Fakat a o es ı serserı ayala mı alı aca c- ıta ışe ısmen vazıyet etmt! ır, . _

1 tmar e eceesım.,, b k h k f ·ı b k d b 'h t1111 Jclllin bu edepsizliğe metanetle sında sördü. O aıağı inemiyor ken· ba artık iıte sabah oldu. Tombu!jsınız?. Ba alı a ve ıı atı ı e el ya ın a maceram~ u ~1 e 
(Bıtmed&) 
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Brükselde verilen konferans 
lü k h Jk · b. b. enılel<ette r a tıyatrosunun ecne ı ır m 

tanıttlnıası bize bir çok dost kazandırdı 

20 bin kip veremli , 
günde beı kiıi ölil
yor, kaç verem ha•· 

tane•i var? 
l:il'iilcı .. daha eski Türk ha-
. • eldeki hususi muhabirimiz- ragözün men~ını . edecejine mü- Jstanbulda yirmi bin ve-
• ~ıne 'k l d anması ıcap . ,. . k d' 'nı'n llıfi rı a ılar ve tahsisen Rokfel- yatın a ar _ ifade etti. remh var. 1. anı en ısı 

fu. easesesi tarafından Brüksel dn· temayil bulunduıu.?~. ti,·atro tekniği 'erem olduğunu bilerek kay-
""Un r "r Karagozu J de geçenler. Veremlilerden 
iy Una n Belçika irfan alemine Pro eso hl'I tabi tutarak Mol· hükumeti haberdar edenler 
tfe edilmiş olan muazzam "Fon- noktasından. ta . ıde takip ettiği he- kimbilir ne kadar. Şehrin tam 

on u . . . . · komedıleran e _ . ti h nıversıtaıre., bınasında on yerm .. d mevcut oldugunu. ve kat'i bir sıhhiye iıtatıs · 
afta dtlam etmek üzere bir serı defin Karagoz k e fis Türk tiyatrosu· ği olmadığı için bu huıusta 

a~?ns tertip edilmişti. bilha~ .. bur~:Si~: çok dikkate değer bir ~y söylemek mümkiln d~ 
l
· .. kseı darülfünununun felsefe ve nun o. m~n~ ı de eşhasın "Bir kandil ğildir. Yanhz günde beş kı-
Yat · hetının şinin ''eremden öldüğünü bi· 

O) fakültesinin hima) esine tev· bır cı . ışığı altında perdeye li'·oruz. Jstanbul her gtin beş 
tırıan b k veya bır mum,, . . . J u onferanslar "Roman cer . ..1 halinde aksettmlmesınde kişiyi vereme kurban veriyor. 
"~ klasik,, lisaniyat kulüplerinin renklı :~-ıe mgeldiğini söyledi. O an- Şu halde Jstanbulda verem 

d 
le çok tanınmış profesörler ta- arama .

1 
az~en birçoğunun hatırından salgın bir halde demektir. Resim sergisinde danslı çay 

an verilmektedir. "Tiyatronun da ~~ı erhakkak olan bir -yi profe- Derhal akla gelecek şey ve-
baıa . . 'Ik geçtığı mu r rem hastaneleri ne haldedir'! B k k ö bal 
1 rı, adını taşıyan bu seranın 1

• .. ilave etmefi unuttu, yahut bunu Sözü olacaktır. Bunu aklı- Dün Beyoğlunda "müstakil ilyii arag z oau 
$tık !'asını teşkil eden ve bundan bır s~rl ğe pek cesaret edemedi. Bence mza getirmeyin çünkü şe- ressamlar,, sergiıinde bir donslı Darillbedayi san'atkArlarından 

ay evvel verilmiş olan konfe· soy e1."e 8 hatta sesli sinemanın - hirde fakir veremlilerin teda- çay verilmiıtir. Hazim ve Behzat Beyler tara· 
'ılınt t' t it idi Bunu bu, sınem ' d d ı ,·isi için ayrılan yatakların 11-. 18 rosu,, na a · k 'ptidaf bir şekil e e 0 sa - esa- Ressamların serai ile beraber fından bUyOk bir karaaöı balo-

1 
il trajik, Latin, Acem, Yanan ko· ço ı karagöze irca edilebileceğidir!... mecmuu yüzü geçmez! a· • 
• ~ t· 1 t k. etti Ye- sının Günde beş kurban vere!' çay da vermeleri sergiye bir çok ıu verileceğini yaımışbk. Bu hu-

..: ır ıyatro an a ıp · ( .. so··zu·· tivatronun eshasına h lk ı ta b ı .. d 11 nü 
~. hart k r mevzuu Pro esor · J ':j a 8 n u un yuz e · kı'mselerin gelmesine sebep ol- suıtaki hazırhklar tamamen ik-?k anın on eransının · 1 d k ''Hacivad ı n Karagöz ite fusunu teşkil eden fakir halk· 
ll?ahaillk ti)a~~osu,. idi. Bl1ınd~~:~~ ::ci:a~: rollerind:ki hususiyeti izah tar. Hükumet halk hükıi- muştur. mal edilmiştir Balo, varanki pa• 
1 e lngıhz, Jspanyo • . d" daimi eşhastan "Bebe Ha· naetidir. Belediye halk beledi- Eski karpiç binaaanda bulunan zartesi günU akşamı Tepebaıın· 

ı~k~-dFlaman, Fransız tiyatroları emt.ıttı, (Kıgasertamonulu Memi•) (Şık Bey) yesidir. Bütçesi halk bütçe- sergide Türkuvazın balalayka da Darülbedayi tiyatroıunda ve· 
"""' ~ f -s sidir. Fakir halka llkayt ka· 
g lllha r. • F d tion uni (tbfş) (Takacı laz) ve taklitlere esas lan bu belediyenin halk bele- orkeıtiresi vardL rilecek, saat yirmibirde ba9lıya• 

1 t cuma gecesi " onl 
8 

pro- teşkil eden (Ermeni, Rum, Yahudi, diyesi olduiuna iz de şaşın... Bundan sonra sergi kapatıla- cak, geç vakte kadar devam 
rJ ... re,,d in konferanı .81 ~m

0':ensuı .... A":em Arap, Arnavut, Frenk) tiplerini na kadar her cuma ve pazar eJecektır. Balo maskeli ve maı-
.. r, arülf ün un ve 1 ı - 1 e· d ı ' 

'l'tlrk k 1 1 ı erkAnı Türk tale- saydı. iZ e f8f8 ım. ITf\nleri danıla çay verilecektir. kesiz olacaktır. Kotiyon tertibatı 
f 0 on 8 

' •• kU Ü U d h k 01d 5 .. ile dolmuştu. Artık Profesor . rs ~ ~k;n r a ~ Sergi açıldığı gtindenberi, beı ve tevıiab hakkmda verilen ba-
brfikseı ı h t "zarımız Anvers karagöz oynatan bır sana r ıya a- gün zarfırda 700 kişi ziyaretçi berler pek alika bahıedici ma-
lolosu mast· a atgumümessilimiz ve tile gene bizzat tercüme ettiği üç kara- mamen a.srfleştirilmlştir. Hakiki ve cid d k d 1 h' tt d. 

muz ıcare kl tt' .. k f gelmiıtir. Resmimiz Un il anı ı ıye e ır. 
isen bu k nferansı dinlemek üzere göz piyesini na e 1

• di ıJİr ihtimama mazhar edilen tur . 1• b l Baloda Hazim B. tarafından 
ı 0 d ·· b k esın çayda bulunanlardan aıı arını Çfkaya gelmiş olan san'atkar Er- Yarım saat k~ ar. suren u ı~ım yatrosu kıJ metl.i san'atkarlan say · karagöz da oynahlacaktır. 
hıı1 Muhsin Bey samiin meyanında tamamen canlı bar alaka, zevk ve kah· de Avrupanın bır çok tiyatrolarına mu 16steriyor. __ .. , Rtl-n ·----.. ·-·-

11
,,.,;;.... _______ .~-~---

...., d' H . l . d dde uı_ı .... ııuuınnııa HllllllllllffWlllftlU181UI- ıı-- teıbı•t etmek kab·ıı degıv•tdı'r. 'Ürk halk tiyatrosu,ı konferansı· kahalarla dinlen ı. .er ~ı:~ uz.un a · adil ve bir çoğunun da fevki~ e a · Muhtelit mübadelrde 
~eruhte eden Liege darülfünunu pro kışlarla kar§llandı. Dıyebıh~ım kı muh- dilebilir. Dünyanın en latif Jısanların- ----• • 1 . Etabli ip 
rlerinden (M. August B~iet~~x) terem profesör o _ge~e o t.arah~ sahnele- dan biri olan türk diline edebiyat. ve Komısyon un il erı Diğer taraftan viliyet Rumla
tlar arasında kürsüye geldı. 1 ~rk- ri bütün oynakhgu ~.n~ehklerıle ayne~ sahne hayatında muvaffakfyetler dıle- t • d • J k ra verilecek etabli vesikası itle• 

. Çok iyi tanıyan, türkçeJ i fevk~lade yaşattı; hele, karagozu~ teker·l·e~elerı rim.,, eSll e J ece 
tif bir şive ile konu!;an pro~esor b~ Hacivatla muhaverelerı ve. ~~tun e~ • • • rile meşğul olmak üzere yirmi 
dar kıYmetli ve kalabalık hır samı hası bir araya tophyan takhth Sandal 6 b t 

1 
Brükseldeki Tevfik Kimil Bey diin An- memur tefrik etmittir. Villyet 

tJ....ı • .. k t'. t. .. . h . . 1 t şu a cuma geces k dan ... hrimize geldi l t• l ..... , bilhassa asrı Tur ı;> a 10 la Üskudara geçış,, sa nesını an a ır- T" k k 1 · · · · t ·hı b'r gurur ge- ara ..-- maiyet memur arının nezare ı a -
,_1 . . , t . hk h .1 .. ur o onısı ıçın arı ı d b . A k d b l 
··• nl teınsil eden kıymetlı hır sana · ken profesör de bıızat ka a a ı e gu- . ld iki ay an erı n ara a u u- tında bu memurlar nüfus şübe-

t k 1 d d v b' ( .. .. cesı o u. k . 
. •rtısında bulunmak a uy ugu Jüyor, her cümlede ır goruyorsunuz . .. 1 ım'ha hh nan Muhtelit mübadele omısyo· · d l k R 1 ın kayıt 

"'···;--1.~. • • · • • · ) <L m: ı.ı u .,, uıyeı eK samımı ne~esııu n ...... .ı .... ı. ... ""'"'' ıtet e~" ~ lerinı o aıara um ar • 
derın Zntfl izah ederek söze başla- teyit ediyordu. müderri,sin ilmi hakiKa ferden uzakla- nu Türk murhhası heyeti reis\ }arını çıkarmakta ve bunlann 

Karagözü ikfnci bir halk tiyatroeıu şarak aleylitar bir propapncfa cereya- Tevfik KimiJ B. dOn ıehrimize itilafnamenin aktindeo bq •ene 
l>.rofeslr ~onferansına tahsis ettiği olan (Orta oyuna) takip etti. Profeeör nına kaptırdıtı konfe~ gerek Brük ıelmiıtir. evveline kadar burada bulunup 
addemesınde Türklerin Anadoluyu karagöz ile orta oyunu aruındaki fark seldeki Türkler üzerınde gerek Tilrld- Tevfik KAmil 8. bir mubarri· bulunmadıklaranı teıbit ederek 
ettikten, bir millet halinde taazzi ları şu suretle izah edivordu: "Kara- yede yaptığı fena tesir henüz hatırlar- rı·mı··e beyanatta bulunarak de· 

k d kt h " • birer cedvel yapmaktadır. trek de\'let ·u..r u . ~n s~~ ra er ~ e- gözde sahne eşhası deve derisinden ya- dan silinmemiştir. Vakıtta gene bu sü· mittir ki: 
lbillette oldugu gıbı Tu.rklerde de pıhr ve renkli olarak perdeye aksetti- tunlarda bu tecavflıkir konferansa da - Ankarada komisyona ait Bunlardan on beı bin kiıilik 
tbiyatın komsuların tesirı altında rilir. Karagözü oynatan ve bütün tak- ir izahat vermiş, BrUkseldeki TUrk bir liste bugünlerde komisyona 
ldığını, divan cdebi)atının tamamen litleri )apan ekseriya bir tek kişidiı·. gençliği namına edilen protestoyu neş- muhtelif itleri takip ve intaç verilecektir. Komisyon bu liste 
lb üslôbunun bir taklidinden _ibare~ Oı1a oyununda ise şahıslar hakiki, ya- retmiştim. ettim. Bu meyanda komisyon üzerinden etabli vesikası ve-

dtıtunu söyledi. Auupanın bır çok ni canlıdır. Vakıtın ve ona ıaıtisalen diğer p- menisi için lhım olan tahsisat recektır. 
letıerinin edebiyatında Yunan "~ Sahne alelade bir sokaktan, açık zetelerimizin mukabil neşriyatı Belçi- meselesi de hali olundu. Bızı Rum firarileri avdetmi 
lfta san'atkarJarının nüfuzun.u. ha- bir meydandan ibarettir, dekor bir ma- kanın bazı gazete ve mecmualarında Komisyon itlerinin mümkün ediyorlar? 
latarak bunun tabii görülme~•. ıca.p sa bir iki iskemle, bir iki nargile bir aksi tesir yapmıştı. mertebe tesrii için icap eden Muhtelit mubadele komisyonu 
'etini ilave etti. Türkçeleştmlmış ka,hve ocağı, kahve takımları gelen Halbuki bu defa "'filrk halk tiyatro- tedbirleri alacağız. Komisyon da tarafından sahiplerinin firari ol-
lftce kelimelerden mürekkep baz_ı eşyadır. Orta oyununda başlıca daimi su,, konferansmı dinliY~D üç yüzü. mü- k'k k 

f k .,.•iyeli tet ı etti ten sonra madıgw ı beyan edilerek iade 
raıar okuarak bu~l~rı ran.sız 1l - eşhas ikidir "Kavuklu, Pişekar.,, Bun- tecaviz ve herbiri bati• batına bir ırfan • 

Qıına tAbi tutulan Latınce. kelımelere )ardan başka bir de (Zenne) bulunur. ve ilim muhitini tenasfl eden samilere lilzum g6rOIOrse tqkilit tevsi edilmesi viliyete bildirilen Rum 
11ıttti. Sonra Halk edebıyatına gc- Bu tiyatroların her ikisi de mevzu ve Türklük için telkin edilen muhabbet edilecektir. emlAki hakkında vuku bulan mD-
te1t bizzat fransızcaya nazman t~r- gaye ititiarile bir noktada birlqir: Hal ve hissiyat yüz biftlerle liraya mal o- Komiıyonun ilıuı şimdilik racaatların son zamanlarda ço-

e ettiği "Türkmen kızı., koşmasıle kı eğlendirmek. Jacak propapndalal'lll temin edebilece mevzubaba dejildir. Meaaiaini ğalması nazarı dikkati celbet-
iki mani okudu, ayrıca dar~~mes:~- Profesör orta oyununa ait memleke tinden çok daha yiiuektedir. ikmal edinceye kadar devam mittir. 

izden on kadar nümune goster ı. timizce mah1m bazı tafaillt daha verw ilmi bir mevzu üzerinde her edecektir. Bu işlerin biran evvel Tetkikat neticesinde bazı fira-
k esprisine temas ederek bu ~eyan dikten sonra bir orta oyunu piyesi türlü icabatın tesirinden kendisini ma· bitirilmeai için de çabfllmaktadır. rilerin avdet etmekte olduklan 
"Nasrettin Hoca,, dan bahsettı. Ho- nakletti. Bu da karagözün piyesleri ka- sun bulundurarak hakikati görmesini Buradakı· 1•11erı'mı· ı'kmalden ıon· M d 

· h ve hiui hasıl olmuştur. üracaat a 
l1l iki fıkrasını ashndakı ru dar samiini alakadar etti ve eğlendir- bilen ve onu ifadede zevk duyan Bel· ra tetkikatta bulunmak dzere d 
ki h t' Bunlar· bulunanlardan bazılarının a va-fç bozmadan naklet ı. . ' di. çikalı muhterem profesör (M. Au&"Uste .d v · H 

b. bettakten Garbi Trakyaya 11 ecegım. a- · t1 · ü h l' ö Ul n tn iti "hocanın eşeğini kay . Muhterem profesör; konferansını Brieteu:ıı:) ye TUrkHik namına bir defa zıye erı 1 P e ı g r m f ur. 

1
ta ttirkü sövleyip sevinmesi, sevın· sözlerle bitirdi ve son derece alkıt- daha teşekkürü vazife biliriz. reketim buradaki iılerime tabi Tahkikata devam edilmektedir. 
: lebebi sor

0

ulunca ya üzerinde ben f:ndı· "Artık bugün tfirk tiyatro.u ta- BriJkael: E.at A.tlU oldupndan fimdiden bir tarih 

t Qlunsaydrm,, demesi diğeri de mf ~' ..:...... ·-··•-•• -- ••• -·w--•••• .. ·-·-·-··- ··--·· • "" VilAyete 
''Çömlek hesabı,, hikay11i idi ~ - ... ~ ' Trıky•d• teftitler 

11rın her ikisi de salonu kahkaha ıle (-Çizgilerle fikirler : Asil hırafar ve yüksek emeller 1 Edirne, Kırklareli, Tekirdağı 
:Qrdu. 1 _ vilayetlerinin dahiliyece mülkiye 

rofesör mukaddemeyi bitirdi ''e .ı- müfettişlerine yaptmlmakta olan 
-~ua geçti. On dokuzuncu asır-
>'irıninci asrın iptidalarına kadar teftiıleri bitmeye yaklaımışhr. 
olu ve Osmanlı Türklerinin ha~ Müfettişlerden bazılara lstanbula 
halk tiyatrosunu teşkil eden dönmUşlerdir. 

,.!'aröz,, U tahlil etti. Bununla acem _ _ .., __ 
Gi Maarifte lans tiyatroları arasındaki müşa-
tte temas ederek Karagözün tama 

ecınnır., olduğunu tamamen Türk 
CSı ili ifade ettiğini iddia ederek Ka· 
ec~n aslını ,.e membaını münaka~ 
ti Yh Küşteri., nin bu meyandakı 
~den bahsetti. (Şe) h Küsteri) nin 

1 caınilerinden birinin inşasındR 
h~lik ederken etrafındaki ameleye 
)"'CÖz oynatarak cami inşaatının i-
'lraesine mani olduğunu Ye hunn bir 
~d'.11ltan tarafından bizzat müşahe· 
b~ldiğine dair halk arasına yayıl· 

"l ır hikiyeden karagözün ilk mües
l'r~ Şeyh Küşteri olduğu manası 
tt~ıiını, maamafih fikrince bu ri

Pek tatminkar olmadığını, Ka· 

Bu demirci ufak tefek tacarruOarlı bir 
gun kuçuk bir teleskop aldı. E"Yinin ku
çuk bahçesinde mute\ azı bir rasathane 
~ ıptırdı 'c ruhunu ılım zevlcilc tatmin 
etti. Onıınlı goruşcnlcrin gozu 'c gunlii 
açılırdı. Bu fakir adam o zcnıin. adam
dan çok ) ükselt değıl mi j 

ızmir mıE rif emini 
Orta ledrirsat umum müdlir· 

lüğilne tayin edilmit olan lzmir 
maarif emini Fuat Beyin yerıne 
Ankara erkek lisesi müdürü 
Mitat Beyin tayin olunduğu 
memnuniyetle haber ahnmııtır. 

Dün gecekı yar.gın 

Dün gece saat 21 de Beyazıt• 
ta Çatalhanda bir yangın çık· 
mış fakat derhal yeti~en itfaiye 
tarafından söndürülmüttür. 



- 4 - VAKiT 22 ŞUBAT 1931 

VAKiT 
Zirai bir hasbıhal 

Rober Kolej mektebi ziraat 
tubesi şefi Şükrü HUHyin 8. 

ile memleketimizin ı:irai vaziyeti 
hakkında bir haıbıhal yaptık. 
ŞnkrU B. in fikirlerini bugünden 
itibaren bir mülakat serisi halin· 
de dercetmeğe baılıyoruz. Bu 
mllllkat ıi.lailesini neırederken 

muhterem (Vakıt) karilerinin na
zarı dikkatlerini celp etmekte 

de bir lnzum hissediyoruz. 

Bunun ıebebi ıudur: Şükrü B. 
ziraat ile meıgul olan bir zattır. 
Fakat bu mefguliyeti yalnız na

zariyat sahasmda kalmamıştır. 
Avrupanm ve Amerikanın zira
ata müteallik neıriyatlarını tetkik 
ve takip etmekle iktifa etme
miıtir. Bunları yapmakla beraber 
bugiln filen çifçilik etmektedir. 
Robekolej mektebinin arkasmda 

mektebe mülhak ayrı bir çifliği 
idare eylemektedir. Burada zira

atın muhtelif ıubeleri üzerinde 
isttiııalit yapmakta, hatta istih· 
safAtını satmak ıuretile işin 

ticari kısmında da aJlkadar bu
lunmaktadır. 

Geçen ıene ŞükrU B. gaze
teci arkaeaşlardan Oç dlirt kişıyi 
roberkolejin arkaımda mektebe 
mülhak olan çifliğe davet et
miş idi. Bu çiftlikte Şükrü Beyin 
yaptağı işleri ve bu işlerin maddi 
semerelerini göılerimiz ile gör

dük. Çiftlikte gördüğümüz 
feylerin teknik cihetine ait te
ferruab hakkında bir hllküm 
vermek tabii bizim ihtısalimtz 
dahilinde değildir. Fakat g~r
dttklerimizden umumi surette aı
dığimıı intiba Şükrn Beyin bv 
çiftliğinde kendine göre mod~ 

rd bilgiye mOstenit mukteaidane 

bir ziraat uauln tatbik etmekte 

olduğa lcanaatı idi. 
Şnkrü B. a§u masrafla ve pa

halı ziraat allt ve edevatının 
Türkiye çifçileri için tavsiye edi

lecek şeyler olmadığı noktasında 
ısrar ediyordu. Az emek ve az 
dönüm ile en çok ve en l}J 

mabıül alman1n yollarını bize 
ıöyliyordu. Amerikada tahsil ve 
tecrübesini ikmal eden ŞükrU B. 
daha evel Anadoluda çifçinin 
yapmıı olduğu ve Anadolu köy· 

lüsünün hayat ıeraitini yakından 
bildiği "için söylediği sözler bi
zim üzerimizde kuvvetli bir tesir 
bmıkıyordu. 

Şükril B. bilhassa o vakit çift· 
]iğin bir köıesinde vücude getir
diği domuz yetittirmeğe mahsus 

yeri de bize göıtermifti. Türkler 
domuz eti yememekle beraber 
bu hayvanı yetiıtirip ecnebilere 
sattıklan takdirde senede Tilr
kiyeye hariçten bir kaç yüz mil
yon lira girebileceğini izah et
mişti. Bize bu hususta kanaat 
vermek için bin liralık bir ser· 
maye ile domuz yetiştirmek sa· 

yesinde bir adamın senede en 
aşağı dlSrt bet bin lira kazana

bileceği hakkında hesaplar g&s· 
termişti. 

Bununla beraber o zaman ŞUk· 
rll Beyin çiftliğinde ıördUkleri
mızı ve anladıklarımızı yazmak 
fırsahnı ne ben ve ne de arka
datlanm bulamadık, Bir kaç gün 

ene) ŞllkrO B. bir fırsat bulmuı. 
Matbaaya gelmiş. Kendisi ile 
yeniden görilştDk. Bu hasbuhal 
gazetecilik noktai nazarından isti

dcli olduğu için sazlerinden mii
hlm gardüğüm noktaları not 
ettim. Sonra bu netlan tanzim 
ederek bir mUlikat silsilesi hali· 
ne koydum. (Vakıt) bunları bir 

dayım. Banda belki kan irtlbatınm dah· 
li ,·ar, fakat o kan frtlbati bende baş
kaları tçfn o kadar ınakQs hatıralar 

da brraktı ki ... 
Artık pandomima oyunlarından vaz 

geçilince Resmi Efendiye dlfer bir va· 

Harap mahzenin temsilleri - Kuşluk ziyafetleri-Bun· zlfe tavsiye etti: tstanbulu gezdirmek BEYGffi KUVVETİ nedfr1 
E d .,.e mektepten vakit bulduk~ ben de CimS\·tı.t makineyi icat etıne 

lardan ne için vaz geç.ildi ? - Küçük amca - v e beraber, bütün lstanbulu, bütün etrafı evvel su tulumbası ,·armı§. Jngilt 
fevkalidelik - Şehirde fevkaladelik - Rusya ile dol~mafa başladık... kömür madenlerindeki beygirierle 

harp baıladı - Askerlere refakat - Mevkip La.kin babamda gllnden gtine artan lıştınlan su tulumbalan ile tahl 
alaylan - lzmire gidiyoruz bir asabiyet, biraderhnle hazan bir hfd tirilmiş buhar makinesini icat 

- 12 - y ıtzan : Halit Ziya det fe\•eranr netkesinl •eren mUzake- Cimsvat tulumbaları buhar mak 
. . . . . .. .. reler, mağazanın kAtibi Zannaer ile le çalrştırmrş. Maden sahiplerine 

Re mi efendı bıze sı}ah, kırmızı bez- '~ etrafına sa1verıldıkçe butun etra· defterlerin arasında yUksek sesti hatta dini anlatabilmek i~in bu makine 
den mantolar yapmış, maskeler almış fında bekleşenleri mütekarrip zevkin hazan kavgalı mübahaseler \•ardı; an- beygirlik, beş.. Beygirlik diye ın 
tı; harap mahzenin yıkık du,arlanna hayalile helecana getiren telkadaylf nemin Jkfde birde yastığa düşen başın satarmış. Biltlhare muhtelif 
mumlar dikilir, cabcca kırmızı ziyahrj ,ardı; sadece löp yumurta, !ulum pey da bir perişanlık, alnında nadiren sili- gir üzerinde tecrübe yapılmış ff 
veren, zi) adan ziyade duma~ .. a'uran niri, pide, karpuz, nadiren bıre~ ~ar~n nen biı· buruşukluk görüyordum. Ne ticenin vasatisi bir beygir kuV\'e 
mehtaplar, çanaklar yerJeştırılır; O) u kuru poğaça. .. Fakat bunu ne ışbha 1- oluyorduk? bir saniyede 55 librelik bir cismi oll 

nun icabına göre etraf ya ke if bir ka- le yerdik, ve barışıklıkla. biten bu hay. Evin haricinde vukuatı mühimme kadem irtifaa kaldırmağa müsait d 
ranlıkta bırakılır, ya birden bire yan· dut hailesi bize ne taşkın bir ke:if ve- nıüthiş bir sUratle yekdiğerini takip e- ğ" anla ılmış ,.e lngilterede 550 1 ( 
gın ziyalarına garkedilfrdf. onra tah- rirdi. Bu keyfin arasında lkt>ahn Ct· diyordu. O gecenin kehaneti tahakkuk pavunt (yani kadem . libre) bir bt 
tadan yafnlmrş tüfeklerimiz, tabancala male savurduğu şamarlarla Nadirenin etmişti. Rusya ile harp başlamıştı, ben kuvveti olarak kabul edilmiştir. k~ 
rımıZ; üstüne ) atdızlı k:tğıtlar yapış· bana sebepsiz ve hak z ~imdl.klert var bile hissediyordum ki bu Sırbiye mu- ammafih bu tabir yanlıştır; b~ tı 
tırılınış tahta kılıçlarımız 'ardı; biz dı. l iha) et her şey yerlı yerıne ko~a- hare besine benzemiyecel•ti, bir fecia kuvveti yerine (beygir takati) dem~ hl 
korkunç haydutlar olurduk, e\ler ba ar rak ben Re mi Efendinin refakıltıle muhakkaktı, her halde bir latifeden ha doğrudur. Muhtelif memleketl• 1 
dık, kız kaçırırdık. Müthiş patırtılar giinümden memnun, eve dönerdim. pek uzak bir maceraya girişilmişti. ki muhtelif beygirlerin takatleri { 
atasında Paslmldan ders alarak haza n S üleyman Beyi en e\·vel buraya gö- Bütün şehir seferberliğin teH\şlnrına h olduğundan dolayı bu mühim 
uşak, hazan seyis roliinü deruhte ede· türdüm: O bir kenarda, dudaklarında ve korkularına kapılıyordu. Her taraf miyarlaştırmnk (standardize) e 
nin çığlıkları arasında Oemtl1 lkbali, gizlenmeğe Hizum görrtti.) en bir tebes· ta geçen askerler, işitilen mızıkalar lazamgelmiş. Beygir kuvYeti elek 
ben Nadi reyi kaçırır, .sanki mnğarnmı- s fimle, saldt, bizi temaşa etti; ziyafet vardı, belliydi ki harikulA.de vak'alann takat vahidi olan -rnt cin inden i 
za çekilirdik, mahzenin kuytu bir kö- zamanı gelince başını silkel'e~ iştirak~ tufanı boşalmak üzere idi. Mektepte edilmiştir. Bir JngJliz ve Amer 
şesi ... Burada ikbal Cemale dü:. mnn ten içtinap etti, sonra Resmı Efendı dersler tatil olundu, çocukların önle- beygir kuvveti 746 ve diğer meml 
dü man bakarken. Nadire yan baygın, ikimizi alıp eve götürürken ~yrek YO· rine bezler kondu, yaralılar için tiftik ]erdeki beygir kuvvetleri 736 ,. 
benim dizime başını kor, selilmt:ti kuşunda, birden bire sükutu bo:r.arak, hazırlanacak denildi. Galiba hocaları- E11i ,·atlık bir elektrik lftmbası tın 
kendi ine bu korkuyu 'etene ilticada beni dur~urd~: - Halit! .. ?edi, hen bu mızdan sevkedilenler oldu, hatta eniş· ben bir beygir kuvvetinin on beşt~ 1 

arıyarak okuldukça sokulurdu. O za. oyunu liıç begenrttedlm. Bır daha ba- temin bir aralık bulunduğu yerden ge- rine müsavi takatle çalışı,>or de'11~ nian galiba benden büyiikçe, sazbeniz- raya gelmeyiz... • lerek evinde ancak bir gece kaldıktan tirr tın 
li, fnce siyah kaşlı, dolgunca vücutlü, Yutkundum, ve ce,·ap veremedim. sonra başka bir yere gönderildiğine lış 
neseti ve tatlı bir kız olan Naidre, O· Onun, ilk tema ta başlıya_n bi! nüf~~u sonradan vftkıf olduk. Bir yandan şeh- Bozoyükte 81 vatand~tıa 
nu müst~at b'ir i!llimle Rakhyorum, bu mütehakkimanesi vardı kı daıma mus· rln umumi hayatında öbür yandan e- · · t•k}A) d 1 1·•~lta .. • · b t h · b" t b u 1 · t" k d k beni şımız 1s ı tt ma a yas 1'ttin gun belkı yaşıyordar, ve belkı u sa· e zı ır e e m e ış ıra e ere vin hususi aleminde buhranlar, matem· • . 
tırları görerek o helecan dakikalarını mağlup etnti:ıı ti. Bu dakikada fena hal ler ba~lıyordu. ta)tıf edıld ıfer 
tahattur edecektir. de bozuldum. Ve: - Siz nasd i terse Babasının muharebeye gönderildi- Aldığımız habere göre 

Yine Re mi Efendinin fikri icadı o· niz, Süleyma~. ~~yl.:·: ?e~im. . . . 4inden birden bire Urken Bedri, hem- mücadelede büyük hizmeti-' 
yunun münasip bir yerini bulur 'e bir O bana ~uyukJ?gün~n verdığı hır şfremfn en bttyük çocuğu, hastalanmış, bulunan Bozoyüklülerden 81 1/1 E 
ziyafet tertip ederdi. Bu ziyafetin ba- hak ile: Hahtl". dıye hıtap ederken müthfs baş ağrılarından sonra bir ka~ d h ft k ~• 

u "k" f kı . 11 
• • tan aşımııa geçen a a ayIIJll'tte şında haydutlar, kaçırılan kızlarla be· uen ı ·ı yaş nr n amca um anını ver- gQn içinde vefat edh·ermıştı. Betb:ıht , . , • #r h 

raber onları takibe çıkan zaptiyeler meğe kafi olmadığına hiikrnederek ~a- hemşiremin hiribfrlnl mttteakip böyle k~m Edıp B. ıle şube r~ısı ~ S 
hep birden bulu urlar, bütün lak'a liat on?n t~fevvuk ~akkını._da teslım dört socufu c>1erek onu nihayet valide ~ıp ... B. tarafından mera~ım~e .if-urJ 
barışıkhkla biterdi. eden bır hurmete luzum gorerek ona; olmak sandetfnden mahrumiyete m:ıh- tik.lal madalyalan vcrılmıştiı . 

1 S"l B ı d d. cır 
Burada, dayımın vaktiJe Kıztaşı - .~ eyman ey ... ". e~ ım. kQm etmişti. Madalya alanlar arasında Bo ~nt 

evinin bahçesinde özene bez.ene pişire. Suleyman Bey aile ıçlnde en sevdi· Sjilevıuan RıPvl,ı ben bUtiln bu etrafı ..ıı.L -L-ı.:...;_;. ~-nÜr_xad 11111 

re he i de qıri iği . n ~ ım ve hatir:&~qu f\• _men peK tal:n Ta· mızda cereyan ecıen ŞfYJerın resın!e Rıza B. de vardır. 
üzak ıaik. rıt.Uada i"le bilıtr1ice sıcnk kat ne kadar :·azık.~.• kıs?'eıa ~ ele.m çocukluk neşe ini tama~en ka~betm.ış . .. .. . .. . 
k k • f ' k li hi lerle tazız ettıgım l>ır şahsıyettır. tik ikincide de mütekarrıp tehhkelerın yı rorduk. Onlar blzı gormemezlığe o usu agzımıza su ge ıren uzu çc- , . . • . . . 

. · d t d t ğ"J t Onun için hayat telakkılerımde, hassa herası içinde bir sinmek, elimizde birer dıler, galıba güJmemek ve şaşırma 
vırmesı. ne e çı ır ıyan ereya ı c n· . • . . . f f . k 'h 

1 
· 

tül k ~ k k k k siyetimin ve zihnıyetımın ınkışa sa • ltftapla bir k(Sşeye btizfilUp susma ı • çın ... 
ze e aymaıı;ı aşı aşı , yava~ ya· . l . .. düğ" 1 d d .... ~. b 1 d bi U . halarında büyük tesır erıni gor um tiyacı vardr. Artık seyran ar an n .ı ıne u sıra ar a, r g n a 
k .. . . d ne redecektir bu küçük amcayı, diğer bir çok erkA.nı •azgeçlldf, ikide birde sevkolanan a8- yemeği bitip te sofıadan kalkılaca 
a~ ~u~. ıçın ~ ş • · aileyi ihmal ederken, ık sık yadedece- kerlerln öntine düşerek yanımızda ya rada, o vakte kadar babamın b'r 

Binncıımı bu gUn dercedıyoruz. ğim. dalma müUyim olan Re~mi Elendi ya şUnce ile sükut eden sesi SüJeyman . 
Tlirk köylfisQnün, Türk çiftçi· Benden iki yaş bUyük olan o bu ta- hut daima bizi tekdir için veıdle bu· ye hitap etti: - Süleyman!.. iz it!~ 

sinin bugün çektiği sıkıntının rihte fikren, ta~sil .nok·fa·i nazarınd~n, lan lala Refik ağa .sa~açhaneeden Gül· gideceğiz, sen, ben, ~ef~k.. • ~\'e 
sebepleri nelerdir? Bu sebep· hele tab'an çok ılcrıde ıdı. Benim mıza haneye kadar yürUrduk. Bazan da Ye· Sonra anneme dondil: - Eger nern 
leri bertaraf ederek mümkün cı hiff etime mukabil onda bir ciddi nfkapıya, Komkapıya kadar gider, bir hiye izin ,·erirse Halidi de beraber Ura 

ld ., k d 'h iktııadi vekar, hatta kibre yakın bir ta,•ır, ve kenarda demfryolunun UstUnde cere- hm ... 0 
ugu a ar cı anın insanı mukabeleden aciz bırakan tariz- yan eden karışık sevkiyat elvahmdtm - Oh! •. anneciğim 1 .. diye yat4 

buhranı karşraında mukavemet kar bir müstehzi tebe Um vardı ki be- istikbali keşfe çalışıyormuşçasına dal· dım. lzmiri birinci defa olarak göret' lJe 
etmek çareleri nelerdir ? Orta ni derhal kendisine mahkQm etmiş idi. gın dalgın bakardık. Böyle sakit sa- tim.. ~iti 
Anadolu ile Anadolu sahillerinde Seneler geçtikçe bu nuruz bir turalın atler geçerdi. Kaç kere Resmi Efentti- tık çocukluğuma ait ziyaretler Gtçe 
yaşıyan ve çalışan çiftçilerimiz ka) bcttiğini diğer taraf kazanarak nin, hatta lala Refik ağamn göı1erlnf lamazdı. Sonra aileyi - ne kalabal te n 
arasında ne fark vardır? Bunlar mevklini tedricen değiştire defiştire sildiklerini görerek blribirimiz~ bakır Ne kalabalık! ... Sille} man Bey tzrnl tak 
. • . t'f d ı· . t ı·· mtitekahil mecburiyetimizin bir facia ve bu görülen şeylern ağlanacak şey- güzelliklerini ve bu kalabalık ail ~ nu 
ıçın en ıs ı a c ı zıraa usu u ddü d y b · işti 

1 1 k 1.1. 1. I b I ile bitmesine teka m eden seneler e ler olduğuna inanmaga ba~hyan bir ,-u azasmı saya aya ltıremem - u, 
nası 0 ma aıım ge ır. stan u onu benim ellerimde adeta bir çocuk kuf ile dudaklanmızı Jasardık. bir arada görmek mümkiin olacaK"'l:-.-ı 
gibi bUyük şehirlerde ve bu şe· haline getirmi ti. Bir giln Resmi Efendi haber ,·erdi: Annemin bir babama bir bana 
birlerin kırlara yakın kısımlarında ince, hatta bir az cılız, benden epey· - Ben de asker oluyorum! .• dedi, n kan gözlerinde muYafaknt cevabı o )' 
bulunan işsiz aileler için az emek ce uzundu; lyah parlak gözlerini göl· illve etti: - Dayın da... Hep asker o- du. Onun babama ve bana olan me •~a 
ve aı mesraf ile zirai saheda gelendir.en kmrcık kir:plkleri latif bir luyoruL Bütün eli sflih tutanlar.- tiyeti babamın bu refakatle ben 

k · k~ d ? (V k t) inhina ile çerçe\·ellye.n bir az çatık kaş Me,·kip alayları teşkil ediliyor. Biz mane\i kuvvet bekliyen haline:. bel' 
azanç ım anı var mı ır a ı . d"? . .. . 1 d t 1. d d b h t' k ı · .. 1 d • . "ı-k .1 ·ı . . ları vardı. Güzel mıy ı Belki ruzel Şehzade camlı hav ısm a a am e ece- e u seya a ı yapma çın goz e 

ın neıre ccegı ?1u a .at sıy 51 eıını denemezdi, fakat öyle tatlı öyle tatlı ği1... den taşan arzuya mağlQp olm 
okuyanlar Şllkru Beyın agzından idi ki i te şu satırları yazarken gözü· Birkaç giln eonra Jala Refik ağa bi- ]ki gün onra Izmir yolculu 
bu suallere şayanı dikkat cevap· mün önünde duran biri o çocukluğuna zi oraya götürdü ve iki dizi güzel es'ap 

1 

çıktık. Babamın çantalannda çama 
lar bulacaklardır. diğerleri gençliğine ait resimlerinden far içinde İstanbul efendilerini. o me· dan ziyade defter 'ardı. 

.Aft.luHd ASUff akan nQ in bir seyyalenin te1iri altın- yanda dayı Sami Beyle Resmi Efendi- Halit Ziya: Uşşakt zaJI 
tM111tı•nmıu'*""•l""'9ttMUftftttfhmtınm 0Mll•ftıtftınuutt1t1H1ffl 111 ı:ıunum1111 11111111 ıttıtnmıtftdtı nunmt111ınmnmımıt"""'ttntHttm1• tf1ımMnlhllliı lilnnıAnflhılift N1nft11111nmuu11n tm111mllftU1111ru11111nu Mü•t91J ... 

r Bican 

Bican Efendi - Bayram 
lerinC\e neler oldu, neler 

bakalım mirim? 

gUn
bitti 

Efendi ve rüfekası : Kapanan gazeteler 

Maruf Bey - Biri Fransızca, 
biri Tarkçe iki muhalefet gaze· 
lesi aizlcre ömür .•• 

Bican Efendi - ya demek ki 
zavallılar bayram erte.ini idrak 

edemediler ? 

Maruf Bey - Kabahat 
Onlor da bir başka muhnlıf gıze ıe 

mu,·afaktte tomman edebıllrlerdi. 
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;. t~~~:·YAl'ILAl\ TOTON ÇamaŞ!rforını Pariste yAkatan Hintli A,,!~·~;~".h~:;~~~.~~:ı:d•h'• 
'J'f IALJ l\IAZNUNl .. AHI iN L • d b • d b • (\i ld •• haydutluk yapıl mı olduğunu AlTUpa 

uJ11 llur H HAl\E m~ I ) er ır en ıre 0 U po tasında gördül. Uir demirhanenı'n 
fhisa s:1dnn bildirildiğine göre tütün 
. t ıdare i 't .. .. b' 

11
. d' t .. . ... kasadarı demirhanede gece çalıc:mı o-

e t fsr ne aı uç yuz ın llralıl. lk' U ·elki t<'lgraflar, ın ı a· gun en·el ölünce~·e kadar hu gıJ ını ı 1 1 • .. ~ 
t lldaı'.?1alden maznun bulunanlar hak 

1
1 
•• ~ .. ~ ~;r lider dahn ka) bettiğini terketmemi ti. nn nme enın ucretini \ermek itin yn. 

ll.l de"l"t • .. nın '.)U) U d J> d"t in be nında 138,000 f h 0 b• k ' it ke... • '"" .::;;ura~ının lu1.Umu mu· . rdu lh.ı zatın n ı an ı uunun e bi, Hindi tanda milli ha· • C) rnngı an ır a~a ıle 
.. ,e ka ]' • haber 'en} o . k b. k ti f . iJ1 l!ıes· rarı >tırsa ngıı· ceza mnh· :\of n 1 .Nehtuclur. Dnha çok ı.:t ır 

1 
re n ba lam ı üzerin (Nthnı) abrikaya gıdiyormu:.• Ka adnrm ;)a· 

Dqırıe tebliğ edilmi tir. ' 
0 1 

n t kodderıı bir lider dııhn \·e· nun bu hareketi kunetlendil'mek Jü- nıncla bir muhafız ,·armı~, ı\""U"I ik"ı rsa. . znman m ı • • • ...., ~ 
ıı b .ngrrceza mahkeme i tnr:ııfııı· f t t iş· 1\te,·Jirna "lehmet Alı. ~unıunu hi. et.me i idi. ~ 

0

C'hru) hu n· amele ta 1_,ormu . 
u suı · t' il • a e m · d k' t · · d h lda b ıs ıma e alakadar \e J tan· Mehmet li, Hindi tan a · ~ ye mış gur a r şeyı feda etmekten cekinme· 

lirı' ulunan bazı memurJann te\kİ· .
1 

ii lümnnın en kunt>tlı, t>n can- di. SarayJnrını, servetini. st.fnl;etini bu Dört kişi fabrikaya yaklaştıkları 51· 
~ıı nı" k mı ~on m - •. • ...., h . d b' b' ~kt d' uıe kere ke lldi~I d<• bildil'll-

1 
imanlı rehben ıdı. ne ru •~c uğurda terketti. rn a ır ına arkasında aklanmış 0 • 

~ ıt ı 'c en • . . 'l • 
• mü Jümnn değil lıindudur. Ke.ndt ı :dın (.ı. ·ehru), 1919 ~ene~inde bütün Hin· lan ı·evo]verlerle müselUıh dört adnm 

(t y dl tnnın en me hur 'e en büyUk avlı· distan milli kongre ine rei olarak in· birdenbire meydana çıkarak, üzerleıine 
et; lstanb~Nl ı~~l\~I~~llYE'f' 1 . katlarından ' Hindular aı~a ında mu· tiha~ edilmiş." 1920 de (Gandi) nin ateş etmi terdir. ])ört haydut fabrika 
JI l'aJııtında b~r e . •~a~ı m~z.un aırnı~ teber olan J{n tların en bfnncisl" en açtıgı medent ı yan hareketine i~tirak muhafızının iliıhını elı'nden ald kt 

'tdı'kı , ır cemıyct te kılıne karaı hl , olan l.ırehmenlerdendi. t . t• D h k ı· . ~ ı an er· . . . mu cremı • e mış ı. u are e ının en e a 'lı um· 
1 (l ını )aımı tık. Ceınıyetın .s· l 9:i tc, Allnhabnt mnhkemel llli)e- delerinden biri, t>cnebi 'nıen~ucntına onrn kn~ayr 1.nptetmf le.r \C kaçmı lar 

t~ireu;a:~ul erkek li~~ i mezunla~• ee: inde "' ul\ntlık eden ~ 'ehru n büyük }Joykotaj tatbiki idi. (1\ehru) hu um· dır. Fabrika Fransa ,.e Liiksemburg 
• tkek li ~caktır. Dun ant on c,t~ murnffnl i)etleı-i ihı·az etmiş, ve bu iş· deyi canla ha~la kabul etmi , a\•ttlmt- hududuncfn bulunmaktadır. Jlaydutın. 
e~'tiıı teş:k:.~~. 10,Plana~ ?'cn~Jer .cc~1

1i ten cnede ( 0.000) ingiliz lirasına va- Jık işini '\'e onun her ene getirdiği bü· rın hangi tarafa kaçtığı anlaşılamadı· 
t bit u u e JepJerını ,.e ga~ e 

1 
!'an bir frat temin etmi tf. yük . en·eti bırakarak milli \'e ''atııni ğından Fran a , e Lük cmlıuı..,. ?.abıtası 

J etrni lerdiı·. Jlk hazırlıkları il.· • A ' kntlıktnn kazandrğı bu muazznm • 1 . c. 
; e\·k etme~ üzere Ha} ri, Jhsnn, Emfn. k n~~lar Nehrunuıı kendi ine muh- ış e~e kendini vermi~tı. : müştereken tahaı-riyntn haşlamışlıır-

6 et, .Mıtat, Rıza, Ekı·em JJcyJerl~ıı tazem snı·~"·lnr yapma ını \e en mür f- :Slen928elerce d~\d•am ~deni '~t~ mHe~-ı1d·o· dır. Maamafih haydutların kolayca 
kl(J b' k · ·1 • r Ko· ~ • nun senesın e yıne >u un ın ıs- • t ite . 1 ır omıte seçı mış ır. feh hnvatr . ürmesine bir saik olmu tu. t ·m k . . . t'h 1 bulunamıyacağı kanaatı vardır. 

flen/. ~ızamnnmeyi hazırladıkt.ın , .c ' hrıı~un muhte em konakları, büyük an mı ongresıne reı. ın ı ap o un· 
1letın t 1 k 'T' · · r zım gelen .ı: e ., masını intaç etti. Hu milli kongre, her 

if nıınt ~ş~ ~ ·u u ıçın .. ı~ sonra malikaneleri, her milliyete men up sene toplanan n milli hareketlere , ·e· WASIUNGTOı ~ YIL DUNüMU 
~~eti u§eraı~ı ıkmal c!tik k en r; inin dostlarına gece gündüz açıktr. 1 rilecek i tiknmeti tavin eden milli biı· l\IÜJ. 'ASI<;JJI-;'J'JLB 
117kndrn~um~)~~etu:ı~~~cakt~;.g - • Ilu ırada < 'ehru~kl:lindi 

1 
ta~ı~ en te ekküldür. Ilu te:.:ekkülün başmn geç· Şımali Amerika müttehit hükOmet. 

llnıumi kongrenin mart a)ı iptida- iyı )aşı~an ~~ en mu ·emme ~ıyı~~~ mek. adeta Hindistan reisicümhurluğu terinin ilk ı·eisicümhuru Wa hingtonun 
tında açılmasr muhtemeldir. JFitıtn· adnl?,ı dı~e. ohretd bul mu .~u.k en bı~ı nu ihraz etmek gibi bir şeydi • doğumunun ) ıl dönümü müna bctn 
1 erk k r . . . d' . kadar llOO bu şohrehnı on erece J\I anır, ır 

ı1I n faz~ 1 esının ş;~ . .'Y~ •e bu geııç· kimsenin giyini~ itibaıile ona tefev- ( .. ·ehru), Hindistan mil.Ji hareketini Amerikan efaretinde bu nkşanı t 
erin .

111
• at mhe~luln .'·~r ıgıntıak'· ta H' vnp· ,·uk etmeme i kin, hiçbir fedakarlrk· ele ~Idıkça son d~r ce b~ ıret ve metn- 17 den 19 buçuğa kadar Amerikan ko-

• a sı erını ynpn • ·' . . ~ . .. .. ' net ile idare etmı le ibutfin \atandaş· . . . 
lı olduklarını düşünürsek teşekkülün t~n çe~ın~e~~ı. (~ehru) ~unLobudtun ~~· farının takdirini kazanmıştı. lonısme rnnh us hır re mi knbul tertip 

s•uazıanı . h h u ta müteazziv bu- bıseıerı, bütun gomlekterı n ra u Nehru . eitnml tir. 
b 'e er u . . h t ·ı · (Nehru) geren enenın tem nıuzundn 

1 
nacağı 1 1 GanrJere faalfre• .. Parı ın en usta, en meş ur erzı erı .. ;\ . . 
rind an aşı ır. 

1 
:ot . · 

1 
tarafından yaprlır ve onun gömlekleri reti bütün Hindistanr tutmuştu. Fa- medeni isyan hareketinın baslrca saık- UU SENf; ŞEHRll\llZJ<; GELECEK 

11 e muvaffakıyet er emenm cc C· • ... ' • • • J • d · ·' • ··k1 ·• d ""l ·ık .;:.E'-''VAJJJ.A]>J • "tlK'rARI AZDIR 
2l. yıkanmak ye lıtulenmek ıçın Parıse kat 1920 sene~inde ıi lcr birden bire de· erm en \e mu:ııenı eıın t>n "rn, ~ ı. • • ~ " 

göndeı·ildi. Hindistan ile Pnris ara~ın ği. ti. dolayısile İngilizler 1arafr~dan yakala· Bu ~ene şehrimize geçen enelere 

FERAH SiNEMADA BiR da :>r>OO milli gibi bir mesafe bulunduğu (Nehru) Pari te ,. ondrada Yapı· "~arak altı ay hap .e ma~kum 0.ı~uştu. ni betle daha az ecnebi ennh gelec k· 
ROŞVE1' HADJSESl nazan dikk·ıte uhnırsa (Nehru) nun e L ~ Fakat onun ıh hah hap ın eraıtıne ta· t' G 1 k hl 

EveJki 'ş hzade bn ında Feruh ne kadar ti;iz ,.e ne kadar meraklı hir lan bütün elbiselerini ,·e bütün göm- harnmül edememi , çok geçmeden ha • ır. •C e~~ eyya ar geçen seııc3cı 
.. gece e 1 ki · · k t h h . "dd t' · b't· nazaran yuzde nltmr azdır. 
••eınndn bir rü vet iddiasından çd\an adam olduğu anla!;iı1ır. e erını Çl arıp atmış, ,·e srr ına a- talanmrş ve apıs mu e mı ı ırme· 

iir hadise olmustur. (Nehru) 1920 ene:::ine kadar bu şe- cılarrn .sırtlarına attıkları ehrama hen· den enel tahliye olunmuştu. Martın üçünde §ehrimiıe lngfllz 
~ Söylendiğine :.göre Darülaceze me· kilde )aşadr. Kendisi ervet ,.e refah i· ziyen :sert ve haıı;in bir ]\uma~ par~ası (~ehru) nun vefatiJe Hindistan ha- bandrrah l\oronti)a \C Felemenkk ban-
bu;ıarından Sami Ef. sinemanın müs· çinde yüzmelde de,·am ediyordu. Şöh· atarak gezmeğe ba~lamış ,.e hir kaç reketi mühim bir ziyaa uğramı:.tır. dırah noterdam \·npuı'larile 400 Ame-
cıri ~lustnfa Fahri Beyden rüşvet • 1 ••11111111111111•••••••n•••••••••••••••• 18111111•••••••••••111•••••• •

111 1111111111111 1111811111111111111111181111111111111111111 

"~~,'!!i,~ir. J."'ahri n. büıtin bir on Ji. Çocuklarım de_2-işmisler 
k "111ı:uasını arnıKtan sonm xay- On ene enel bir doğum müessese-
. ama da habeı· \crmis ''~ .r(i vcti sinde yanlı hkla ~ocuklarını değiştiren 
Y~n memu~ parayı 'crm~ştır. l\Iünhenli iki Alman kadını son gün
Dıraz Jsonıa. habC'rdaı· edılen zabı· Jcrde bir te adüf netice~İ olarak hnki
ınemur arr sınemnya gelen memuru ki ~ocuklnnnr bulmağa . d • · ı· ., 

ht k ··t" .. 1 .. . • \e egış ırınege 
r ·eze go urmu:. er Ye uzerını arn- mu,ııffnk olmu tardır. 

hışJardır. Fakat memurun üzerinde 1:1:-ıd'ı e " :. ti 1 t • S'u sure e o mu ur · 
Urrıarnsı e\•eke nhnmr olan para zıı- 24 t . . 

1 
• 

Maurice Chevalier'nin Bu llafta 

Elhamra ve Melek 
Sincmalınnda birden gösterilen 

riknh seyyah gelecek ve bir gün sonra 

1skenderiyeye hareket Jeceklerdir. 

:Martın beşinde l:mpre of Frnn 

,·apı:· ·• jJO AmeriJ alı seyyn'ı g 1 lc

tir. l\lartın .S inde de Alman b ndırnlı 

Hnrnbıırg 'apurile 300 Ameril\a Uıbli· 
~etrni kabul etmiş alman CJ')ah gele
cektir. 

Or etm mistir Memurun para~'T ,·01- c. rınıe~'·e 1919 tarihinde Mün· 
ıı :ı; • • • • • hende hır dogum müe e e ind . · U ~a Riderken nttığr iddıa cdılmektcdır. d k d.. e a.) 111 il ıun müddet ,•••• DEVLET KUŞU 
.ıi,ı; d' · zaman a 90cu unnıya getiren l\h T f - IU 'Ik film" d kaıandı "-ı fcvkalid • F d 
:-ser taraftan Sami ıu. de ken ı ıne dam Donk ve l\fada.;. Boyt . . d .• : amam en ransııca soz ı ın e • c j 81çuı.laınr Ha ffdOinfflenmHiffş Kfe,vk8.al1Nldle 

• Vet alma keyfiyetini i nat eden kadınm çocukları müessese ~:~~~1 ec/\1 muvaffakiyetin emsali görülmemiştir. Bugün saat 1 den 

brı€!ltla müsteciri aleyhine mahkemeye "'anlıslıklu değiştirilmistir Ertesin ~~n itibaren matineler 
Ur • · J :> ~ • , gun 

acaat etrnıştır. bunun fnrkına varan mııdam Donk Op Tavsiye ederiz. Galata Beya-
IlÜTÇE 

1 
h ini müessese müdürüne söylemiş fa. zıt sokak 35 ve 37 

.,.. 
1 

. 9~1 
931 

büt ,· b"t u·· kat müe~sese müdürü bu şüphenin ,.0 • heı· iki valide de rocuklnrını büyütmü • ki üphe i yeniden km·vet bulnıu 'elF:-l•••••••••••••.I 
~e edıyenın . cesı u ~e ene . > d b b . 

eni ta f d tetkik ediJmektedir. rit olmadığını öyliyerek kadını tat- lerdir. :Pakat buna rağmen l\lndam çocuğa kimin oğlu olduğunu ormal<tan ~er c rca er çocuk dün)a)a m etirdik-
Gtçen· ra. ın atn asrafına geçen sene· min \'e temin etmiştir. Bir müddet Donk bir türlü kendini üpheden kuı·- kendini menedememiı;tir. Çocuktan ul- leri mndam oldu'runu nnlamı ,c ona 

ın ınşaa m. ' • d' - k dın da i 1 · · te naza. daha ziyade tahsi:.at ko· sonra ıger . a. . ayn ·uretle ~üp taramamı tır. Bu üphe altında ya r- dığı ce\'aplar üph ini v.ail edeceği y~r ene errn ılemediği sıüplıesini tekrar 
C<ı.k r. ıan he ı~har ~tm~s ~se de 0 dn ayni suretle yan Madam Donk 011 günlerde büyük de bilüki ku\"etleştirmi le çocuğun etmi:.tir. ~cticede )nnh.,lık her fld 
h ·1 ı ... ti~·at teskın edılmı~tır. ~ l"d ., .. •. k iht" d • t r d uu seneki fazla para ı e şe u ~ · oglunn \'e zeycine pek çok benziyen on va ı t e oru me ıyacını U) mu:> ara çn n kabul edilmiş , .e çocuktan 

0 U 'e hal inşa edilecektir. lşte bu suretle on ene ge~mi~ ve yaslarında bir çocufıı tesadüf edince tur. Görüsüncc de, on ene C\'\el nyııi deği tirmişlerdir. 

T frika numarası : 60 ~eğe gel .. Bir hafta beyaz işi sataca- zulu bir ndam cnmbnzhnne kupa ı nl· da prolalnnnı yapı)orlar. Arn ım lıa • • • 
'i f gız.. tında (trapez) ntıryor :fakat in nn ne fif da ile öylenen bir kelin1 lik ilı· J Lüd,igi zh·arcte geldim Odn"ınd 
tıa G h · d müelli i Hnyı·etle oruyorum • k . • · "' a n : " arp cep esın e "" '

0 
D"kk" ·d ·~dar gayret etse bu rcsımde imdi- tar .. ı~ mbanın oluk ziyasr alJanı) or, mer renkli kanape iizerinde oturuyo 

Erik !1aria Remargue - ~e.~ u anınız a çamaşır d:ı kı Valanteni tanıynma7~ petrolün çık rdrğı bir Y.ınltı iı::itiliynr. ruz. Duvarların biri rafların örtUlü 
mı ahlı> 01 • b . Beraberce pro\'ıt yapacağı dansöz Dnnsözlein iri gölgeleri .. Uç? küçük bu rnflnrda kitaplar ve ta kolleksi 

Gülerek muka ele edıvor: . ld . b ki' . Lok " • · d k J .. ı·· d ' • · e\e en gelrnış onu e ıJor. anta· gul'ercınım .... , or arı u un c kaH· )onlan dizilmi tir Cüncş nümu 1 
- Ha),ı: .. Bir beyaz beygir k ip nın kUçUk salonuna gidiyoruz. Ilir kc yor. Villi (ono rafı kurmak ve pifıl\ cuptıkca muhtelif ~·ıdenlerde ne cı 

fni atacagız.. d b · d k · ı d d f • A'· i i 'b· d 1 · ' n C.'\• e ı nar a azı tıyatro e oı arı ayalr du e tırmt:n ç n a;>ı gı ı a ım arla ıır zıp revnnl\lar c;ıkı)or. Bir hihza .. 1 
Orada bul.unaca~~•-zı \ıtdederek r~yor. Du dekorlar cephedeki askerimi tada geziniJor. den bcrjden bah ediyonız. L(ıd,·i 0

: 

yolumuza dem~ e~ı)~ıuz... nn l\ayntmı gösteren "u~! minimini Ynlanten bu oyunu bırakınca Villi yet a abidir. Niha)ct diyor ki: g ~ 
. . güvercinim Rump1er tayyaresi piye l· alkışlıyor. Pnkat Volnntenin yüzü so- _ Doktoru Törme "e it .• 

Vahtnten, Astaı deı Hor yolunu tut- ne nittir. Du piye in şarkıları iki sene murtmu kısa bir hareketle alkısları S . . g g g melı) ım .. 
tu. At'ti tler bu otelde otururla~. lçc- mUddetle büyük bir tt\·aç gördü. k iyor. Kadın bize dikkat etmeden or}orum. 
ri girdiğimiz sırada bir takım cuceler V'nlanten bir f kem1enfn fü~erinc bir tekrar giyini)or. Petrol Jıimba ı aHrn - Yine dizanteriden mi rahat ız. 
, emek yemeğe ba.,lnmışlardı. l\lnsanın gramofon yerleştirdi ,.e bir ka~ }>lak dıı dan öz snl rım yn,·a yan., cı- '"? 
iizerinde lıir yaban. patat ~~~.ba ın~u çıkardı. Gramofon boru undan boğuk kanyor. Arkası rengi bozuk ma) 0 ıiçin - Ha) ır me eıe baska .. 
dumnnlarr yük eJıy~rdu. Cucelctın bir nağme yük eldi. Plak çatlak ... Bu de bükülüyor •• onnı do ruluyor. Ve ha Hayretle soı·u) orum: 
h birinin yanında bır parça ekmek nağmede bir nebze i~tiyak kalmış, san ının ü tünCle asılı bir eyi cekmek i· -. 'en 'ar Lud' ig? 
. er dr. ki \'ak tile güzel _1i olan bir yn h k • çin kollıınnr kaldırıyor. Omuzları ii1.<? . ~ır an su uyor. Sonra dudaklan 
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1 Kadınlık Meseleleri f 

Kadınla erkek neden ge
çinemiyor, mücadele 

ediyorlar? 
Geçimsizliğin önüne geçmek için yalmz kültür kafi midir? 

Gençler artık evlenmez oldu; talak- Erkek, fena bfr (atanizm) in tesi-
. ıa geçimsizlik günden güne çoğalıyor: rinden yakasını kurtarmadıkça ,.e ka-

Ilu şikayet, uzun zamandanberi sık dm marazi hassasiyet ı-ahneleri yap
sı:Js tekrarlanan ve tekrarlandıkça :rep- makta berde"am oldukça bu gürültü
yen{ bir hadise imiş gibi bir de (sen- ler, patırtılar devam edecektir. 
sation) lara yol açan bir sikayettir. Bunun önüne geçebilmek için müte
Bu mesele üzerinde alimler, .. muharrir- kabil .. hü:snü niyet, mütekabil fedakitr
Jer, edipler birçok mütalealar der- lık g? t~r~ek ve buna karı da koca da 

. d 1 z . . kendılerını alıştırmak lfmm gelir. Yok-
me~ an e er er... aman geçınce ı~ hn- 'k' . . . 

t . · k b d 'h sa ı ·ı cınsın de ıçlerinde taşıdıkları itı-rare ını ay e er ve nı ayet unutulur. . . 
· Fakat yine geçimsizlik devam eder, tılaf ' 'e fark tohumlarını mütalealar, 
yine aile işlerinde sızıltılar duyulur, ~~~-alel~_r '"~ ~itapdla~~aı· yok etmeğe 
saadet hulyacıları inkisara uğrar. Hu- ım ~an goren er en egı ım. 

H.sa me ele bir türlü hnl ve fasıl edi- Sacide Mukaddes 
Jemez... :QQ 

h·i geçinmiren hir kan kocadan Annelere tavsiyeler 
erkeği dinlerseniz kadını, kadını din
lerseniz erkeği kabahatli görür~ünüz. 

Yani bu me_elede iki taraf \'ardır: 
'Bir erkek taraf, bir kadın tarafı. 

Son asırda kadın muharrirle f emini.;t 
erkek muharrir kadının, erkek 
muharirlerin bir kısmı da kocanın ta-
raftarı kesildiler. Bu itibarla izdivaç 
münakaşaları bir nevi erkek - kadın 

mücadelesi haline geldi. Ondan dola
yıdır ki bu fikir sporunu sık sık tekrar 
eder görüyoruz. 

Dizim memlekette de son ;ıamanlar
Ha tn1dk arttığı nazarı dikkati celbct· 
tiğl iç.in bir gazete yeni bir anket aça
rak bazı hanımların fikirlerini sord!J. 

Anneler! Çocuklarınızın ku
lakları daima sıhhi şerait içinde 
olup olmadığına dikkat ediniz. 
Bazan suğuk alma neticesinde 
kulakları işitmiyecek olursa 
(Maden yağı) odan birkaç damla 
burun deliklerine ve tercihen 
iltihap yapan uzüvlara damlatınız. 
Eğer ıstırap devam edecek olursa 
bir doktora gösteriniz. Yalnız 
her hangi bir ilacı kulağa akıt· 

mak için derecei hararetin mu
tedil olması lazımdır. Alominyüm 
bir l<atığa konan yağ ateşte 

ısıtmalı ve kulağa akıtmadan 

evvel parmakla hararetine bak· 
malıdır. lllç her halde ne soğuk 
ve ne de sıcak olmalıdır. 

Ev kadım diyor ki: 1 
Etin iyi pişmesi için 
Et pi~irirken iyi pişmesi için 

dikkat edilecek şeylerden biride 
şudur: Yemeğin çiğ kalmasından 

korkulursa etin üzerine kesilmiş 

limonu iyi sürünüz. Etin küçük 
parçalanması bittabi çok iyidir. 
Külbastı yapmak için nihayet 

on dakika evvel üzerine zeytin 
yağı sürülmelidir. 

* * • 
Surahi temizlemek 
Surabileri yıkamak ve iyice 

temizlemek İçin kıyılmış patates 
kabuklarını iyice şişeye dolduru· 

nuz üç gün ılık bir muhitte hı· 
rakınız. Kabuklar tahammür et· 
miye başladığı zaman kabukları 

çıkarıp şişeyi çalkalayınız. Mu
hakkak temiz olur. 

* $ * 
Evde podra yapmak 

Evde podra yapmak mümkün· 
dür, şöyle ki : 

54 dirhem mısır unu, 63 dir· 
hem bi karbonat dö sut, 36 dir· 
hem hamızı tırtır, 36 dirhem 
krem tartardan mürekkep bir 

mahlüt yapınız. iyice karıştırınız 
ince bir elekten geçiriniz hava 
girmiyen bir teneke kutuya ko-

yunuz. podra elde etmit olur
sunuz. 

* • • 
C1Jdinize dikkat ediniz 

Cıldin temizliği hemen herke
sin ehemmiyetle nazarı itibara 
aldığı bir şeydir. Herkes onun 
nasıl temiz lutu1mak lazımgeldi· 
ğini pek a!~ bilir. Bilhassa cildin 
kanı tasfiyeye hadim bir uzuv 
olması dolayııile dikkat ve itina
nc. l .• ..I .. ., lÜ7t1mJ1t L!- l ...... .c..-~ 

olduğu şüphe en varestedir. Eğer 
cilte ihtimamkirane bir temizliğe 
sıhhi şeraite nıaruı bırakılmaz.aa 
mOhim vazifesini muntazam bir 
şekilde ifa etmeıniı demektir. 

Ben kendi hesabıma bu suale, bu 
ankete verilen cevapları pek mizan e· 
diUr halde bulmuyorum. Aralarında 

yaş, düşünce, devir ve muhit farkı o
lan bir takım hanımların biribirine zıt 
fikir n muhakemeler ileri sürecekleri 
şüphesizdir. Sonra bazı hanımlar ken
di hususi vaziyetleri, kendi indi his 
)eri ile hareket ederek cevap verdiler. 

Şık Giyinen Yıldızlar 
Mesele bu kadar basit değildir. Ye: 
- Efendim, kültür eksikliği bizde 

ane saadetine mani oluyor. iddia ve 
şikayeti de haksız olma.;a bile eksiktir. 

Meşhur Ru hekim ve edibi (Tols
toy) ın karısı tarafından neı:ıredilmiş 

olan hatıratı okuyanlar bu yüksek e
debiyat dahisinin ne kadar ge~imsiz 

bir koca olduğunu anlarlar. Onun da 
kültürü mü eksikti! 

l\le elenin asıl miihim tarafı erkekle 
kadın arasında sevmek, geçinmek, has
sasiyet gibi mesailde büyük bir fatk 
olmasıdır. ihtilaf buradan ileri geli
yor. 

Eskiden erkek mütehakkimdi, müs
tebifti n kadın klübesinde, e,·inde, 
köşkünde, sarayında n şatosunda is
) an etmesini henüz hatırına getirmiye-
rek miitevekkil ve sabır beklerdi. Ka

dın da sevmiştir, erkek te sever. Fa· 
kat (se,·mek) kelimesi bu iki cins için 
ayrı ayrı manalara gelir. Ondan dola
yıdır ki bu meselede iki tnraf için hak
lı veya haksız olmak ta başka manala
ra gelmiştir. 

}'ransızca (Tan) gazetesinin son 
nüshasında okuduğum bir makalede 
(aşk) ın ne zaman keşfolunduğu 

münakaşa olunuyordu. Ve bu yazıda 
hulasatan deniliyordu ki (edebi eserle
rin tetkikile anlaşılıyor ki erkeğin aşk 
izhar etme i ancak 12 inci asır miladi-
de başlamıştır. Ondan e·rel yalnız ka
dın se\·iyoı-du ... ) 

Daha iptidai ve binaenaleyh • daha 
saf derunane olan bu ilk edebi eser
lerin gö termiş olduğu bu nokta, aşk 
hususunda iki cin in ~r!:!rir.e muhalif 
olan hislerini e"ki zamanlarda bile tes
bit etmiş oluyor. 

E.dvina Bot 

Bu resim, Metro Goldvin 
Mayer sinema tirketi aktirisle· 
rinden olup giyinitindeki ıeraf e-

Leila Himanı 

Bu resimde ıneşhur sinema 
aktirislerinden Leila Himans'ı 
goruyorsunuz. Bu zarif şapka 
tarzını kendisi ibda etmiştir. Gör· 
düğllnüz vechile genç kıziarm 
ifİymesine mahsus olan bu 9ap· 
ka biraz mail giyilecektir. Bir 
tarafında kadifeden iki fiyango 
vardır ki bunların rengi giyen 
kadının teninin ve saçlarının reh· 
gi ile ahenktar olması icap et
mektedir. 

ti . il~ şöhret bulan ve hatta bir 
müsabakada şık kadınlara nu
mune seçilen "Edvina Bot,, dur. 

Bu resimde öğleden sonralan 
giymiye mahsus geniş etekli bir 
kUrk manto giymiş olarak gö
rünmektedir. Narin bir vücudun 

inceliğini gösterecek surette man
tonun üzerinde tulani basdırma· 
lar vardır. Kolkapakları büzül· 
milt inceltilmiş yakası - resimde 
de görüldüğü vechile - kabarık 
bir haldedir. 

Emıne pehlivanla mülakat 

T ürkiyenin en kuvvetli 
kadını 

Emine Hanım , aşk nedir mormtı, 
kırmızı mı,yeşil mi nasıl şeydir? diyot 

- -
Bu kuvvetli kadınm arzusu polis mesleğine ginnek 

ve böylece hizmet edebilmektir 
onun yerini tutmak istedi' 
Cümhuriyet ve inkilabın ka~ 
her sahaya atıldğı bir ıamancll' 
istifade ederek ben de ortaf' 
atıldım. Şimdiye kadar yaptti' 
güreşlerde hiç yenilmedim. ~~ 
siklet numaralarında da muvaflP 
oldum. 

Emine pehlivin 

Türk kadınlarının, yalnız Türk 
kadınlarımn değil, belkide bütün 
dünya kadınlarının en kuvvetlisi 
Türkiyede bulunuyor. 

Bu pehlivan, Emine hanımdır. 
Ve haliha:ıırda Kütabyada bulun· 
maktadır. Kütahyada (Vakıt) m 
kadınlık sayfasına muhabirlik 
eden "Ihsan Etem,, hanım bu 
gürbüz ve kuvvetli Türk kadını 
ile görüşmüş ve intibalarını, fi
kirlerini öğrenmiştir. Ihsan H. 
bize ~önderdi2'i mektubunda 
diyor kı : 

Emine pehlivan Içelin Anamur 
kazasında doğmuştur. 

Yaşı otuzdur. 
Babası yörük "Ülübü,, Mehmet 

Pehlivandır. Bütün Avrupayı 

dolaşmıştır. Büyük kardeşi Karaali 
pehlivan Amerikaya gidüp gel· 
dikten sonra ölmüştür. Kendisini 
sureti mabsusada gördüm ve bu 
iri cüsseli müthiş kuvvetli ka
dınla şöyle oir mülakat yaptım: 

- Emine hanım : pehlivan ol· 
ınak nereden aklınıza geldi? 

- Küçüktenberi bu hayat 
içerisinde yuvarlanıyorum. Ustam 
babamdır o öldükten sonra 

- Ben sizin pehlivan olma8' 
bir aşk macerasının seblf 
olduğunu zannediyorum. 

- Emine pehlivanın kati' 
çatıldı kızar gibi oldu yüz ~ 
yedi kiloluk vücudu insanı haf' 
rete düşüren bir çeviklikle kı 
ellerini pautolunun ceblerine 
karak söylenmeğe başladı. 

- Gazeteci değilmisiniz mıJ 
laka siz insana böyle şeyler Y 
lu~tırırsınız, bu zamanlarda bili 
başka gazetede benim için b 
koca meselesinden falan bahset 
mişlerdi. Benim böyle ıeyJet 
aklım ermez aşk dediğiniz allll"i 
mormu, yeşilmi ne çeşit şeydir 
benim aşkım sadece kuvf'et 
güreşmek, bu yumruk yiyif 
yumruk vurmaktır. 

Emine pehlivan aynı zamandl 
dertli ve içlidir. 

- Kimseniz var mı? dif' 
sordum gözleri yaşardı. 

- Ölen ablamın altı öksf 

babaİarı har~te şehit 
0

oldu:Ş~ 
bu yavrulara ben pazımın kuvve! 
ile bakıyorum dedi. 

«En çok hangi mesleği sevef 
sin? dedim. 

- Ben: Dedi polis olmak İf' 
tedim. Polislikle memleketill" 
çok hizmet edeceğime kaniilll• 

Emine Pehlivan Kütahyad•' 
Tavşanlıya gelmiştir. Tavşaolıh 
meşhur Kerim peh!ivanı da alaf 
ranga güreşte yendi ve kolurı~ 
çıkardı. Bu güreşi sporcu Mae1' 
gençleri hayretle karşıladılar 6• 
mine pehlivanın elini sıkar•~ 
Türklük namına onu tebrik et' 
tiler. Ihsan Eıem 

====-·-=·==-====-===== · . :;:/' 
Gece tuvaleti 

iki zarif nümune takdim ı 
ediyoruz 

--------------------------Havalar henüz ısınmadığı ve 
kış daha geçmediği için balo 
mevsimi devam etmektedir. Şu 
itibar ile gazetemizin kadınlık 

haberlerine, kadınlara müteallik 
malumata hasredilen bu sahife· 
s~nde zarif gece tuvaletlerinden 
bahsetmek icabediyor. 

Her vesile ile söylediğimiz 
gibi güzel ve zarif geyinmekte 
muvaffak ulabilmek için sadeliği 
ihmal etmemek, sadelik içinde 
güzelliği temin etmek lazımgelir. 

Bu noktai nazardan hareket 
ederek, Avrupanın meşhur gece 
tuvaleti modelleri arasında in~ !
haplar yapıyoruz. 

Güzel geyinmek istiyen bir 
H. vücut teşkilatım ve boynu da 
hesap ederek kendisine o yolda 
bir elbise seçmelidir. Aksi tak
dirde bazen üzerinde bu şekilde 
tadilat yapılmamış olan bir rop 
hiç te zarif görünmüyor. 

Yukarıda resmir?i koyduğumuz 
iki zarif gece tuvaletinden sol
daki beyaz {jorjet) den yapıl-

mıştır. Etekleri o şekilde tanıİ~ 
• 1 

olunmuştur ki ( Dekupe ) tesır 
yapar. Sağ omuz kırmızı bir göl• 
ğe söylenmiştir. 

Sağdaki ise parlak ma .. ·i (fa)') 
d::ın )'apı\mıştır. Bir Tarafınc:ll 
ayni renkte (Şifon) vardır. Beli" 
bir tarafında parlak taşlarda" 
süs ve omuzda kırmızı kadifedell 
yapılmış çiçekler bulunur. 
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Baca Si 1 
~===============================U 
.Resiınlerin neşri bitti, müsabaka nasıl olacak? 

Giizel 

46 _ B Hanım 

Güzel bacak müsaba!rnmız bu· 

gün neşrettiğimiz resimlerle ni

hayete eriyor. Müsabakamıza iş

tirak eden Hanımlar arasından 

en güzel yirmi beşi intihap et

hlek karilerimize düfüyor. Bu· 

günden itibaren on gün içinde 

olcuyuculuımızın reylerine inti· 

zarda bulunacak ve hergün aldı· 
iınııı. ri!y puslaları tasnif edile· 

'Pek neticede rey adetleri netre

dilecektir. Tam on bir gün sonra 

en çok rey alan yirmi beş ha

nımın namı müstear veya isim

lerile sıra numaraları tesbit edil· 

miş olacaktır. 

Okuyuculanmız reylerini 

nasıl verecekler? 

Güzel bacaklara reylerini ve· 

recek okuyucularımızın, rey ve· 

recekleri bacak resminin neşre· 

dildiği gün ayni sıra numarasını 

. k on arkasına \te ısmi taşıyan up 

adreslerini ve isimlerini yazar.a.'9 

.. d . k'f yet eder. Evel-gon ermelert ı a 
'b' güzel ce ce yazdığımız gı 1 en 

· · verecek 
Yirmi beş bacağa reyını 

k d·ı ·ne isabet o uyucularımız ken 1 erı 

etmesi ıh ti mali olan hediyelerini 

al b·ı k . . • ·1 yazdıkları a ı me ı~ın, reyın 

b .. t.. ku· 
hı kupon müstesna, u un 

Pon arı da göstermelidirler. 

Bunun için reyini istimal ede

cek her okuyucu kuponlarını 

tnuhafaza etmelidirler. 

Aynlacak hanımlar ne 

kazanacak 

Bu şekilde nihayete erecek 

olan müsabakamızm birinci saf· 

hasında kazanacak hanımlar ayrı 
•Yrı birer kıymetli hediye ala· 

Caklardır. Bunlar içinde şehri-

47 - K. D. Hanım 

41 - Befma Kemal Ha·um 

8 8 Hanım 
4 - . 

kol ve yaka
. mantolarının 

sesesı ki .. . . kür e sus-
. tediklerı cıns 

tarını ıs 
rtıizin en büyük kürk ticaretha

tıclcrinden biri olan Beyko mües- liyecektır. 

42 - Suat Hanım 

45 -· Rebia -nımmı 

( 39 ve 40 numaralı resimler
den başkası foto S. Stireyyada 

çekilmittir.) 

38 - Nedi hanım 
39 - N. A. hanım (foto Şan) 
40 _Melahat Cevdet hanım 
41 _ 8e)mı Kemal hanım 
42 - Suat hıınım 
43 - Nilüfer hanım 
44 - Can ltık hanım 
45 - Rebia hanım 
46 -8. hanım 
47 _ K. D. hanım 

48 _ B. A. han m 

Bu hanımlardan hangisine rey 
veriliyorsa yalnız onun ismini 
çizmek kifayet eder. 

Birinci ve ikinci nasıl 
seçilecek? 

Birinci safhada kazandıklarını 
haber vereceğimiz yirmi beş hanı 

mın isimlerini kaydettiğimiz gün 

bu yirmi beş içinden birinci ve 

ikincinin nasıl seçileceğini de 

karilerimize haber vereceS?"iz. 

roto Süreyya mecmuası 
Şehrimizin tanınmış fotoğraf· 

hane sahiplerinden S. Süreyya 
Beyin yakında ycllmz fotoğ-
raf meraklılarına hitap ede· 
cek aylık bir mecmua çıkaraca-

39 - N. A. Hanım (Foto Şen) 

44- Can ltık Hanım 

41 - Meluhat Cevdet Hanım 

ğını haber aldık. Süreyya Bey 
mecmuanın nefis çıkması için 
Jazımğelen hazırlıklarını ikmal 
etmek üzeredir. 

- - -
43 - NflGfer Hanını 

Kolera mı? 
(Ost tarafı 1 inci sayıfada) 

Hastaneye kaldırılan, bir bu
çuk aydanberi hasta bulunan ve 
bundan bir haf ta evci Kanlı 
medresede oturan bacanağı Ib
rahim Ef. nin yanına ırelcn deniz 
sıhhiye muhafaza memurlarından 
Galip Ef. didir. 

Galip Ef. nin bacanağı ibra· 
him Ef. nin ı6ylediğine göre 
Galip Ef. nin ha1talığı kasığın
da çıkan bir şişin patlamasın· 
dan mütevellit bir has,ahk\lr. 
Bayramın ilk günü kendisine 
bakmak üzere davet edi1en' 1>e
lediye doktoru tarafından hasta-
haneye kaldırılmasına lüzum 
gösterilmif ve medrese de kor-

/ 
don altına alınmıştır. Fakat bu 
kordon dün saat 2 de kaldml· 
mııtır. Kendisine müracaat etti-
ğimiz emrazı sariye hastanesi 
sertabibi de bu hususta ıunları 
söylemiştir: 

Kolera arazı ıröstcrdiği iddia 
olunarak hastaneye gönderilen 
Galip Ef. hakkındaki bu şüphe 
henüz tahakkuk etmemiıtir. Ne
tice yarın ( bugiin) kat'i olarak 
belli oiacakbr. 

K!ot Farer 
[Üst tarafı 1 inci sagıfada ] 

en tabii bir haktır. Bu taktirde 
Türkler de Claude Farere'in 
şahsında bir Türk dostundan zi
yade bir Fransız tüccarı görür
lerse hakları yok mudur? 

Diğer taraftan gene haber alı
yoruz ki Claude Earere konfe
ranslarını Darülfünun gençlerine 
bile para ile sattıktan başka 
Mondiyal kütüphanesinde günün 
muayyen saatlerinde oturarak 
bedeli mukabilinde eserlerinden 
alanların kitaplarına imzasım at
mak suretile ücretli Dedicace ya
pıyormuş. Vakıa meıhur bir mü· 
ellifin imzasına malik olmak ka
rileri için kıymetli bir şeydir. 

Para mukabilinde atılan imza· 
daki sürüm yapmak arzusu ile 
h~r kesç~ m~lfım olan dedicace 
nın çok ınce nezahet ·ni te'lif et· 
~~~. .biz türklere biraz müşkül 
gorunür. 

Ct~ud~ Farere nezdinde be:
~~ngı bır şeyin kıymetlenmesi 
ıçı~ .mutlaka para ile ifade edi
lebılır bir madde şeklı'n· I la . . ı a nıası 
znı_ı olabıhr; Fakat adına bir sokak 
v~rılen bir şehirde oturanların 

k
boyle düşiinem;yeceğini Sen nehri 
ıyılannda Tok vo cadd . d k' . .. , esın e ı 

evmi. suslüyen Türk halılarınm 
~esaır kıymetli eşyar.ın yalnız bi• 
.ostluk hediyesi olarak ken ~ 

sıne. verildiğini bilenler kola; 
lealım ederler sanırız. İ 

.! 
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Çıkmadığımı.z günlerde 
biten hadiseler 

Hari~te: Dahilde: 

olup 1 Anadolu ve Avrupada havalar 1 
Edirnec.Je sular tamanıen 

çekildi fakat ekispres 
hah\ işlivenıiyor 

• 1''ransız Başvekili 1\1. Briyan 'l'ür- * Cenup hududumuza tecavüz ede- Avrupanın bazı kuımlarında 
kiye efiri Kont dö Şambrönü kabul rek koyun gazhetmek istiyen ve a~iret· kar fırtınaları ~ıddetıe 
etmiştir. le ~obanlar arasında \'Uku bulan bir devam etmektedir 

• "Garp cephesinde sükUnet 'ar,, i- mü ademede milteca\izlerden ikisi ve Edirnenin Meriç \'e '!'unca nehirle-
imli filmin bir sureti Amsterdamda çobanlardan üçü ölmüştür. rinin tuğyanı neticesi olarak şehri isti· 
Eruıchede çalınmıştır. Sinema müdür * Gümrük komisyonculan toplana- ıa. eden sular tamamile çekilmi!f ,.e ha
lüğU bu filmin gö terilmeme i ~çi~ ba- rak bin liralık kefalet meselesini gö· va a~mıştır. Bayram güneşli bir hanı 
zı tehdit mektuplan almıştı. Fılmı ~a- rü!'lmiişleı·dir. Komisyoncular vekalet içinde ge~miştir • 
lanlann Hitler taraftan bazı Alman- nezdinde te1>ebbüsatta bulunacaklar- Feyeıanln ilk günlerine dair gelen 
Iar olduğu anlaşılmı tır. dır. mufassal habere göre feyezan şubatın 

• Gad~cde grevci n~el~den 1'.i.rçoğu * Geçenlerde Ankarada to~lanan 16 mcı günü saat onda .. ~qlamış.tır. 
yenledn ı~ ~a lamış. rnzıct tabu hale maliye müfettisleri kongresine iştirak Fakat kim e bu kadar büyuk olaca~ını 
avdet etmıştır. eden müfettişler gelmi terdir. Dir kıs- zannetmiyordu. Saat 11 buçuğa dogru 

• PJ)•muth•ta lris • 3 isminde büyük mı buJ'adan Anadoluya teftişe gidecek· sular sokaklara yayılmıya başlayınca 
deniz ta;ryaresi düşmüş \'e 7 kişi öl· lerdir. halk tela:.a dlişmüştil. 
müştür. Kaza hir pilotun idaresizliği * Ahvnli ~üpheli görülen Hintli Al>- . Bulgaristandan suları~ >:Uksel~~eği-
ytizündendir. d"lk d '. ·-minde biri inin hudut hari· nı daha e\'el haber alındıgı ıçin vılayet 

u a ıı ı::; • • d k ti . . 
• Yeni ispanya kabinesi Amiral Az. cine cıkarılması knrarJaştırılmıstır. derhal polıs Ye Jan arma uvve erını 

mann riyasetinde te ekkül etmiştir. • " __ uların tehdidine maruz hanliye l'e\'· 
• Kan'da iki meçhul şahıs Jtalyan sini~ ilfln ettikleri. grev dolııy:ısile m_U· kederek evleri terkettlrmittir. S~at 

konsoloshane inin katibine ıo el kadar semih olarak fabrıkalann bulundugu akşam be te sulara maruz evlerde kım
kuJ'§on ıkmı lardır. Kurşunlar is:tbet mahallelerde nöbet beklemektedirler. e kalmamı tı. Tek tük baır evlerde 
etmemiştir. * nombayda bir müslüm~n garson kalanlar da kayıklarla tehlikeden kur-

• p . t D yf 1 . 't 1 . cocuğun bfr omnibüs altında kalarak tanldığı kin insanca zayihat olma-
arıs e re us mese esme aı ur 1 f .. . h 

1 
• k d ··k 

1 1 t T d h. 1 te e olması uzenn~ mU IUman ma a - mıştır. , ular saat 20 ye a ar yu ·. 
ph 1d':8 nl emskı 1 sırasıb~ 8 

'ka kı.m >al zı lesinde• kargaşalıklar cıkmı , atılan elmiyc devam etmiş bir müddet aynı a ıse er cı mı ve ır co - ·ımse er J 

,_ k"f d'I~ · t• • taşlardan of ör ağır surette yaralan- e,·iyede kaldıktan sonra ya\'aŞ ya va~ 
o.çV ı e ı mı ır. - 1 B"t" . .. mı trr. azalmaga baş amıştı. u un gece o· 

* Tayyarecı Franko Brukselden meç- * R l h"'k. ı· ,. h"'k. t' kaklar bir metreden f'lzla u icinde ka? 
h . - . . u gar u ume ı ı unan u ume ı- • ~ J 

ol bır semte dogru hareket etmıştı:·. 1 k' .1 ı·ı · f. . C . t' Ak R mı'tır • • uJ · · . • l A . . . e va ·ı ı ı ı a ıçın ~mıye ı \'am e- ~ . 
. ular SJnema artıstı ~ar o 'ı up.ı . . f '1 "t H d h k l'.. Gecen temmuzda zuhur eden kasır-
h ln k . 1 . . ı ı St atı e ~' . en ersonun a em ıı~ı . . . 

seya at e cı mış Londra.)a ge mı~· . k b 1 . • gv·ldan zararlara ugvn•·an Edırne çıft. • nı ·a u etmı~tır. • " .. .. 
tir. ~ileri tuğyan felaketinden de buyuk zn· * Madritte eV\·ela cümhuriyctçiler * J;'ransız meclisi 22 saatlik bir cel- .. .. lerd'ır • . . . rar gormu . 
onlan takiben de kıml tamftarları nii- e aktederek zln\Rt hUtee ını müzakert: EKSPRES H.AI.A lSLEI\fIYOR 
.mayişler yapmı laıdfl'. Jlu > üıden alihe etmiştir. J;'eyezandan bozulan ~demiryolu hat-
deler olmuş, ~nnunu esasi gurupu ın· * Alman Rayi tağ meclisinde mü- tı hAld tamir edilemediğinden Avrupa 
tihabata iştirak etmekten imtina eyi~ ... ?.akere olunurken Smlt isminde 72 ya. ekspre i diln de gelmemi tir. Yunan 
meğe karar \'ermi lerdir. ında bir ihtiyar samlfn locasından iiç arazisinde bulunan anzanın tamiri için 

• Aµlerikada Cordoba efaletinde bir el ilah ntmı tır. J)erhal yakalanan Yunan şimendifer idare 1 azami gayrd 
kasırga oJmu:;; bazı eller yıkılmı IJir bu adam ilahı kendi ini dinletmek 'e ıe çalışmaktadır. 'l'amiratın döı-t bes 
~ok ki ·i ölmüştür. nazarı dikkati celbctmek için attığmı gün içinde bitirileceği Umit edilmekte-

• Kalkütada ~ bin iplikhane amele· sö) lemi tir. dlr. • 
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t 1 
Sehrlmizde havalar dört ıUndenbc· 

Haberleri rl güzel n gUne~li geçmekte yalnız ak-

nmlnrı mahsu · de ·ecede ofuk blmalt-

3 ir cinayet ' iki intihar ı.a~~nup vilıiytlfeı·imlzde de haVnlar 
miisait geçmektedir. Gelen haberlere 
göre o havaJide kaysı, badem ağaçları 
çiçek açmı , fasulya, hakla kemale r.r
mlştir. Dlr iki haftıı s()nra Adanadnn 
§ehrimlze taze bakla evkiyatına ba !a
nacaktır. 

Bir şirket muhasebecisi borcunu 
ödeyemcdl~inden kendiıini denize 

atarak öldürdü 
Şehrimizde de Kartal 'e ch·arın<la 

Zabıta vukuatı çoğalmış Ye bazıısedi sabaha kıir ı hulunmu · c baklalar çiçek açmıştı~. . . v 
c:ürUm ''ak'alarile iki intihar ve bir ılc ruh at verllmi tir Orta Anadoluda ıse )ağmur )llg· 

c:inayet olmuştur. Cürümlerden to~u • maktadır. Yağmurlaı·dan afyonlar bo· 
l".ho l k . • . . . Emer Heyin U~ bin Ura kadar mec- zulmuı;tur. Yeniden zeriyat yuprla-

sa § u aıkasıle :> apılmıştıı · buri ödenecek bir paraya ihtiyacı oldu- . ~ 
Kama\'al münascbetile eğlenen _ . •V• • • caktır. 

maskarnlnr da kU~iik hadiseler çıkar· gu _l~~n~ temm ede.medı~~nden. ın.tıhar AVRUPADJ\ KIS PAZLA 
mışlnr. Birbirleı ile ka,·ga et mi lcrdlr. ettıgı soylenmek't~dır. Dıger ıntıhaı'a memleketimizin ekser yerlerindt: 
Bu cümleden olarak Kadir isminde te:.ebbiis eden meşhur Şen konak sahi· havaların güzel olmasına mukat.ıa 
bir talebe maskara elbise ili? : tiklfıl bi Şükrü Beyin oğlu İbrahim Beydir. Avrupanın bazı yerlerinde kara kış de· 
<:adde ind.en gecerken dört m.ı kara l sizlikten mütessiren uyuşturncu bir \'am etmektedir. Jspanyada Zamura 
kendisine ~arp~ı Kadir ele bıçağını madde içip ölmek istemi~ de emeline de Fransa ile münak.alatı temin eden 
çekip maskaralardan birini yarala- mumffak olamamış kurtanlmı tır. vadiler karla tamamıle kapanmı~tır. 
mı tır. d ki iih' k' 1 · 

Bayram n · m ım \'a a ardan bt· --------------. Yine Şehzade başınde m:t kara kı- . d F d K lbuı · d . . _. rı e ener e ı ·nu gaıınosun ıı 
yafetıle dolaşan Onnıgı de mana\' :\fu- , , 
zaffer dövmüş , e yakalanmıştıı·. olmtı tur. (,azinoda dans eden 1 :t· 

CJN AYBT cettin Er. ile Dodos arasında bir kız 
Bu resimdeki bacakları en 

münasip ve en güzel buluyo-
C• t h ik' . ü .. ı~ yüzünden kavga çıkmış. Tacettin Hodo-
ınaye ayramın ıncı g nu • e- • . rum. 

riköyiinde oturan Naim <"avu un C\ in· sa hır ) umruk vuı·muştur. Bodos hır 
de ) apılnuş, ça,•u un eski da~adı ka- müddet sonra öl mü tiir. 
sap Şükrü )anına aldığı iki arknda i- ANI<AHADA ZAHITA VAK'ALARJ ····················································-···-······· 
le e\•e girerek e 1.1 kaı:ıs~ Sabihayı \'Ur- · c gün içinde burada üç zabıta vak-
muştur. Bu aralık ! aım ca,·u ta ko- a 

1 
olrnustur: . 

Jundan yarnlanmı , rniitekabil biçak· , :. . ················-··············-······-···-·--·--·····-· 
] k·ı· Ş"k ·· k d 1 d Çankırı kapı ·ında hır dnayet yapıl· ar çe ı ınce u ru ,.e ar a a arı :ı . . .. 
böğründen \urulmu lardır. Ka\'gaya mı Mehmet ısmınde hırı karısının ken- ............. _ ...... - .................... - ....... -............ . 
yeti en polisler yaralıların hepsini has- dl ine dayak atma ına kızarak taban-
tr.neyc götürmü !erdir. ca"ını çekmiş, be kur unla kadını 

• lNTIHAR öldürmüştUr. 
İki intihar vak·nsınrn kurban1arm· onra Ra it isminde bir bekçi de • _ v. 

1 
. ~ 

dan biri ithaHtt ..-e ihracat irketl mu· karı ını basım bir erkekle görmüş, ağır Ebre nehrı d.e ta~m~ga >aşladıgın· 
• • • ı.. • • urette var ı t . dan halk korku 1çindtdır. hasehecı ı Enver Zıya beydır. Kendı· " a Rmış 11. , , • , , 

· · k · · 'dd rı" · d k I d lZMIRDE ıt..LZELE ı c,·elkı a şam Beşıktaşta bır mU et n up ınemn~un n ·apıcı ık e en 
lzmirde bayramın ikinci günii gece· içmiş ~onra Hayrettin iskelesine gide· Fe\'zi cJe kendini kablo telint asıp inti· ld k d 

1 rek denize atılmıştır. Müntehirin cc· har etmiştir. b~ aat 1
1
3 ü 1heş ge~e ~ıa~ihçaat ~,k.atm .1 

Ernlak· ,re 
taksitle 

ytanı banka, ındaı1 
atlıık enılak 

Istanbul, Beyoğlunda zincirlikuyuda kasır ittisalinde ve Sarandi 

çiftliği nam ile maruf arazi müştemilatile biı likte ve senevi t~k· 
il sitfe satılıktır. ihale 2 mart 1931 pazartesi günü Ankarada Banka 

ht idare meclisi lıuzurile yapılacaktır. Teminat 1500 liradır. Bu 
oJahususta tafsilat istiyenler Istanbtıl, lzmir şubelerimize veya umum 

bit ıılidürlük emlak idaresine müracaat edebilirler. (244) 

hır zelze e o muştuı. r.. • , )O uı. 

ve hn,•alisine mebzul surette kar rağ
mı;;. demiryol1arı kapanmıştıı·. Prene· 

1 Gelenler, gidener 1 
Almanya seyahel cemiyetleri 

ittihadi müdürü M. Valter Vebes 

dUn ıehrimize gelmiştir. 
Memleketimizde seyahet işle

rile alakadar mOesseselerde tetki· 
kat yapacak olan M. Yebee iki 
gün sonra Ankaraya gidecektir. 

Denizde bir facıa 
[Üst tarafı 1 inci sayifada ] 

Bunun üzerine vapur derhal 

durdurulmuş ve sandal indirile· 
rek imdada girilşilmiştir. 

Cismin yanına yaklaşan tayfa
lar biraz sonra bunun bir kadın 
olduğunu anlamışlar ve daha 

yakma gelince kucagında kendi

sine sarılmış küçük bir çocuk 
bulunduğunu hayretle görmüş

lerdir. 
Biçare kadınla çocuğu kuvvetli 

akıntıya ve denizin bütün tidde

tine rağmen hemen sandala alın
mış ve vapura getirilmiştir. 
Kadın 30-32 yaşındadır. üze

rinde gıri bir manto eski bir 
kostüm ve bir başörtü vardır. 

Çocuk 2 yaşında kadardır. 
Avucunda bir kısmı yenmiş bö

rek bulunmaktadır. Vapurdakiler 

ilk anda daha fazla çocuğa 
ehemmiyet vermişler ve onu sı· 

cak bir yere, makina dairesine 

indirmişlcrdır. 

Yapılan ilk mlldavatla biraz 

sonra kadın kendine gelmiş ve 
gözlerini açar açmaz çocuğunu 

aramıştır ve onu yanında göre

meyince deli gibi bağırmışhr. 

- Emine... Emine ... 
Kadına bu en kıymetli şeyin 

de kendisile kurtulduiu söyle· 

nince inanmamıı çocuğu kucağı
na verilince tekrar bayılmıştır. 

Vapurun ÜskOdara gelişinde 
vak'a derhal polise haber veril
miş, polis doktorları taı afmdan 

ayıltılan kadın kendini toplayın
ca Y etilköyde tüccar Rıza B. in 

yananda çalıştığını, isminin Ayşe 
olduğunu, çocuğu ile Üsküdara 

gelmek için köprüden dört ka

dınla bir sandala bindiklerini, 
sandahn bir vapurı .. çarpl§tıtını 

ve kendisinin bir tahtaya sarıla
rak denize atıldığını söylemiş 

diğer kadınların kurtarılıp kur

tanlmadıklarını sormuştur. 

Bu ifade üzerine derhal polis 

vaaıtaları denize gönderilmiş, fa. 
kat yapılan bUlün taharriyata 
rağmen sandalcı ve kadınlardan 

bir eıer bulunmamıştır. Biraz 
sonra Beşiktaş merkezinden Üsv 

küdar karakolunua telefon edil

miş, Üsküdariskelesinde mukay

yet sandalcı Hasan çavuşun Or
taköy açıklarında bir vapurdan 

ahndıiı bir sandal tarafından 
haber verilmiştir. Bu telefon va

ziyeti tenvir etmiş sandalcı ve 
kadının mü"Yacehesinde mesele 

anlatılmı,tır. 

Hasan çavuş facıayı muharri
rimiıe şu suretle anlatmıştır: 

- K6prüden Üsküdara git· 
mek için müıteri bekliyordum. 

Üç kadın geldi onar kuruştan 
pazarlık ettim aldım.sonra çocu

ğile öbür Hamm geldi onu da 
on beş kuruşa bindirdim. 20 
Senelik denizciyim. Ne kadar 

olsa rüzgirdan korkmayız onun 

için yelken açmak istedim. Ka· 

dınlar razı olmadılar. Akınti ile 

Beıiktaş istikametine geJdik. 
Oradan Üsküdara çevrilince 

akıntı aksileşti. Kadınlar büsbii· 
tün korktular. Biri ayağa kalktı. 
Müvazcneyi güç buluyordum. 
Rliıgirın şiddeti bizi İtalyan 

bandıralı Malta vapurunun üze

rine götürüyordu. Bonlar vapura 

yaklaştığımızı görünce bağrışma· 
ğa başladılar. Biri daha ayağa 
kalktı. Tam o sırada müthiş 

bir çatırdı oldu. Gemininin de

mirine çarpmışız. Sandal parça
landı. Hepimiz denize döğüldük. 
Ben can acısile vapurun demi

rine sarıldım tırmana tırmana 

yukarı çıktım .• Ayte H. da nasıl 

kurtulduğu hakkında demiştir kı: 
- Kadınları hiç tanımıyoıurn. 

Emineyi bayram tebrikine anı· 
casına götürecektim. I" ayıkta 
tanııtık onlar da ahbapl?rına teb; 
rike gidiyorlarmış. Dcnızden Ç? 
korkuyorlardı. Önümüzde bır
denbire büyük vapuru görünce 

can boğcızımıza geldi. Sandalet 
dümen kullanamadı. Deınıre 
çarptık. Kayık parçalandı. Beli 
hemen yavrucuğuma sarıldıfO
Onu sıkı sıkı bir elimle kucağı' 
ma aldım. 

Diğer elimle de parçalana• 

sandalın büyük bir tahtasını kaf' 
radım. Tahta ve Allahın lütfıt 
bizi bahrmıyordu. Fakat yol ar 
kadaşlarımdan bir taze gözümii• 
önünde acı acı bağırıyor, bıt 
tahta parçasına sarılmak için çır 
pınıyor. Bu vaziyet bir saniy• 
sürdii. Sonra artık onu dalgalar 
arasında kaybettim. Zavalıını' 
çığlıklarını du} maz oldum. Diğel 

iki kadın hiç meydanda yoktur• 
Dalgalar bizi iki yana atJyordu 

Kuvvetim gittikçe kesiliyor, g& 
züm kararıyordu. Artık elimde 

çocuğumu tutamaz oldum. O 
kollarını boynuma doladı. Ban• 
daha sıkı sarıldı. Bu vaziyette 
on dakii<a kadar kaldık. Artık 
bayılıyor ve buğuluyorduk. B&1 
esnada vapur imdadımıza yetişt!· 

Vak'a akşam müddiiumuını· 
)iğe bildirilmiş ve tahkikat tevsi 
edılmiştir. Fakat boğulan ÜÇ ' 
kadının hüviyetini tesbit etmek 
kabil olamamıştır. Malta vapur&J 
bu faciadan beş dakika sonr' t 
limandan çıkmış, Karadeniıe ı 
gitmişf r 

DlL::;lZI, ~H ): E ı nın c:ı-;l\UYE'f d 
KUUUYOHLAR 

Istanbuldaki dil izler kurdukları r ç 
mi)et ,bundan iic ay e,cı dağılını,iı V 
Sclie n e, ı ı-;ıı, mc e mm açı nı e~ 

hu~u unda gö terilen miiskiilfıttı. d 
Paknt dil izler her şe) "? rağmen ) 

niden dil ·izler birliği namı altında b 
cemiyet kurmnğa tesebbUs etmişlerdi 
Dün Hni cemi) eti kuracaklardan b 
dilsiz. şunları söylemi tir: le 

"Dört kisilil, bir iclare heyeti ile )r 
niden dilsi;ler birliği kuracağız ve r 
limizden geldiği kadar çalı ıp muhil~ h 
kak r 1 telıi açacağız. ıi 

fü;ki cemiyet dilsiz mektebini açt 0 
caktı. Faknt bize, )ani mektepte def. la 
okutacak dilsizlere "lzmirc gidin. orıl ol 
da imtihan vererek ehi~) etnan_ıe. nl•; d 
onsan sonra iz.c ruhsatıye verırız .. d l 
nilmişti. Halbuki biz lzmir~e~i m~~ b~ 
teptcn claha iyi talebe yetı tırme ı~ 1 

biliriz. Bunu da i pata hazırız. nıt bı 
he\ et te~ekkül et in. Aeni harflerl' k 
de~si ,·erip veremiyeceğimizi tetkik e.' 
sin. Kabil e Jzmir dilsiz mektebi1110 

müdürü de hazır bulun un yeni ceıt' 
yet teşekkiil edince bütün bunları al~ 
kadarlara anlatacağız. Ve dilsizle 
cehaletten kurtaracağız ... 

• Al'l' Hlh .. l\rn'l' BEY 
TECENNÜN ETTl 

Verilen müe if bir habere gör' 
hariciye Yekflleti şifre memurlarınd:t11 

ye sabık şchbenderlerden 'ait Hikıttr' 
Bey cinnet aJf,imi ggö tcrmiş 'e tedn;1 
altına alınmı tır. 

Sait llikmket mektebi mülkiyede~ 
birincilikle çıkmış 'e l'ari te tah iliııl 
ikmal etmiştir. , 

Gazetelerde yazı <la yazmıs ol!l Rll 
Sait Hikmet Bey hariciye me!':leğind.~ 
de temayiiz etrni.,tir. Kendisine acı 
şifalar temenni ederiz. ~ 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akeam ıaat 21,30da 

ISTAKBUL BELEDiYESi 

~::.~:~:~ ~~~1~ ~~ 
Nakleden ; 

Nabi Zeki B. 

1 1111 

11111111 
l\:ısc her n ant i nren ııçık lll' lt 

;\ ltı 'aşın ı adar olan ~ ocu lar 
ti) :ıtro~ .ı l..ıı.bul olunm ~ 
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1 Memleket Haberleri l J 

Bayramda yapılan -
Lik maçlarının , ilk devresi 

ikmal edildi 
lst. Spor Beşiktaşla berabere kaldı. F~ner 

ltalyanlan yendi. Muhtelit faydalz bzr 
talim TJla çı yaptı 

d. Bayramın üç günü de, tayam 
1kkat futbol maçlarile geçti. Bu 

s~etJe Sofya muhtelitinin konu
~u U~ kararlaştığı halde gelme

esı yüzünden husule gelen ha· 
r~etsizlik kısmen olsun telifi 
tdılrniş oldu. 

ilk gün o güzel ve güneşli 
h~\'ada Fenerbahçenin ve ı.e?ri~ 
l!ıızdeki Italyan kulübünün bırıncı 
'e Üçüncü takımları stadyumda 
karşılaştılar. ltalyanlar şehriıniz-
d k' . k .. be .~ spor faaliyet ine. i~tır~ ıçın 
6
tun Italyan gençlerını bu ara- arkadaşlarından haylı ileridedir· 

}'a topLyarak, bir antre Türk Jer. lstanbul şampiyonluğu mü-
llezareti altında çaJıştırıyorlar, cadelesi ikinci devrede gene 
h.tta bir de stad yapmak için Galatasaray ile Fenerbahçe 
Çalıştıklarını işitiyoı uz. Bütün bu arasında cereyan edecek ve ga-
tsaslı faaliyet ilk iş olarak or- lip gelen şampiyon olacakhr. 
taya ınazbut bir kulüp ve kuv- Muhtelit takımlar maçı 
tetjj bir takım çıkardı. Bayramın üçüncü günü de ls-

lşte bu takımın ilk maçını per- tanbul muhtelitini teşkil edecek 
ftrnbe günü Fener bahçenin kar- olan oyuncular iki takım halinde 
ıısında gördük. Üçüncü dağlar güzel bir ekzersiz maçı yaptılar. 
llıiisabakası 3-0 Fenerin lehine lzm;rde nisanın ilk haftası zar-
lleticelendikten sonra, birinci fmda oynanacak olan lstanoul -
~akımlar oynadılar. ilk devrede lzmir muhtelitleri müsabakasrna 
t:ılyao takımı cidden şayanı tak- hazırlık olmak üzere yapıly bu 

dir bir oyun kabiliyeti gösterdi. ilk talim maçı beklenen faydalı 
e birbirini karıılıyan sayılar 

4 b k neticeyi verdi. 
evre bittiği zaman 4- gi i ço Gelen oyunculardan iki takım 
•lıtı!ını1 bir beraberlik neticesi 
e~ııuşt;. Fenerin karşısmda elde teşkil edilmişti. Takımlardan bi-
?ılen bu netice muvaffakiyetli- ri tecrübeli oyunculardan diğeri 
ır. ikinci devrede F enerbahçe de gençlerden mürekkepti. lb-
nıaruf oyun sistemini tama- tiyarların takımı eksik bir kad-
en tatbik ederek büsbütün ha- ro ile çıkmııtı. Gençlerse tam 
imiyeti ele aldı ve iki sayı da- ve çok gayretli .. Maç umumiyet-
a yaparak oyunu 6-4 galibiyet· le gençlerin hakimiyeti altında 

bitirdi. cereyan etti. Ve neticede 2-4 
Lik ve filt maçl2rında gençler galip geldiler. 

Bayramın ikinci cuma günü Sokek kOflSU 

er haftaki gibi futbol lik ve .. Akşam,, gazetesi tarafından 
ilt maçlarına devam edi.ldi. Ve yapılan sokak koşusunun netice-
gün yapılan iki maçla hk ı_na~- si nihayet cuma günü alınmıştır. 
tının il.~ devresi ikmal edılmış Tekrar koşturulan Beşiktaş ve 

ldu. Lik maçlarında Vefa Ana- kurtuluş takımlarından kurtuluş 
olu ile Betiktaşta lstan~ul sp9r- birinci gelerek kupayı almıştır. 
karşılaştılar. Vefa zaif raki- Izmir, 20 (A.A)- Bugün şehri-

ini 6. O gibi bir farkla mizde muhtelif futbol maçları 
ağlup etti. .. yapılmıştır. lzmir spor ile Türk 
Güniln en heytcanlı musaba- sporun ıkinci takımları arasında 

ası Beşiktaşla Istanbul .spo~ yapılan birinci maçta sıfıra karşı 
tasında oynandı. Muvatfakıreth iki ile lzmir spor galip gelmiştir. 
açlarla bugün lik maçlarında ikinci maç Altmordu ile Türk 
ener Galatasaray, Beşiktaştan spor birinci takımları arasında 
tıra 'gelen genç lstanbul Spor yapılmış ve sıfıra ka~şı. sıfır be-
kınıı Beşiktaşa karşı da cidden raberJikle nehcelenmıştır. 
Uvaffak bir oyun oynadı .. Ge~leç Altay ile Karşıyaka spor klü· 
kını ilk devreden 1-2 netıce ~ . bü arasında yapılan maçta sıfıra 
knııştı. Beşiktaş da vaziyetını karşı beş ile Altay galip gel-

rtarnıak için çok çalıştı ... Ç?k ~uı;i~şt;.:ir;;;. ?~=~~~~==ı 
Yret sarf etti. Fakat bakı~ [- KÜÇÜK HABERLER 1 
IOJasına rağmen ancak. bır _ , .. 

}'ı kaydederek beraberliğı te- * TEK MARKA O~OMOB1L ~ Bu-
İtı d b' . · ) tanbul .. memlekette taksı ve hususı too-

e e ıldı. Bu netıce s tun . t k markada olarak kulla-
oru k 1 h' d' billerın e 
Ş. n ço e ıne ır. B ıno d .... nülmektedir. Hükümet 
!l~ maçlarında T opkapı o- nılması ;:~ikata başlamıştır. 

tiçmi mağlup etti. bu hususta ET ALEYHiNDE NEŞRI-
8u son müsabakalarla futbo~ * DEr~ılabı koruma kanununa gö-

rnaçlarının birinci devresı YAT - n 
1 

hindeki hadiselerden mü
lllıl edilmiş oluyordrı. , re de~Iet 3 er rı rüyet edecek olan as
lstanbulun birinci kümesindeki teveUıt dava ~- kararı temyiz edilnıi-
k' b' li ahkemeJeıın . •ı takım şimdiye kadar bir ır ın . . .. 
tde birer defa karşılaşarak 1 yec:k~!rE. ZBAHA RESMİ -tnın. tendz~11' •r d · ıu d. . Bu emın e ı -

.. oynamışlardır. ikinci evre· . . düşünmekte u'. d üessir ola-
JU sıra ile giriyorlar: ıçın et fiatları üzerın t m 
" lince 

enerbahçe ve Galatasaray(20) caktır. , TAHDlDJ - Bazı 
r Puvanla en öndedirler. Üçün- "' OTELLER111i düşünülmektedir. 

1.olarak 16 puvanla Beşiktat oteJciler ta~afın~a:teUerin dört sınıfa 
~Yor. Onu 14 puvanla lstanbuJ En kuvveth ar.~ düncü sınıfın serma-
r takip ediyor. Sonra sıra ayrılması ve dorO) bin }ira olmasıdır. 
xefa, Beykoz, Süleymaniye resinin asgark~vYO _ Zeynel va:;t 

S nadolu... "' YERLi . .. k genci dört kula a 
U puvanlardan da anlaşılaca- B. isminde bır turb. radyo yapmıştır. 

Y b'l G . galvotlu ır eç ı e alatasaray ve Fener dınlenen 

H a.ricı Haberler 

Dehşeti 
Bir köylü babasını (75) 
yerinden yaralıyarak 

··ıd .. d .. , o ur u. 

Arnavutluk kırahna sui kast 1 
Viyanada kır ala iki kurşun sıkıldı. k1ral kur· 

tuldu, takat maı yetinde bulunanlardan 
bir kişi öldü Aydında Sıralar köyünde Ali 

oğJu F e~zullah isminde biri köy 
civarmda bir derede babasını Viyana, 20 (A.A.) - iki !;Jahıs opc- tin dedir. Milletin \':tzifesi Hindista nın 
tüfenkJe öJdürdükten sonra 75 radan çıkan Arnavutluk kralına revol· kendişinden beklemekte olduğu vazi
yerinden bıçak saplamak suretile verle ateş etmişlerdir. Krala bir şey feyi yapmağa devam etmektfr ... 
biçare babanın vücudunu delik olmamıştır. Ya1nız. maiyetlerinde bu· Gı·ı'mz'z'.~ı·ı·n k l. . 

IunanJardan bir ki~i ölmli~tür. Katil- y l)1111C lfll 
deşik etmiştir. Canavar evlat ·r d·ı · · k 

ler teYkl e ı mı~tır. artırma isf il7Qr/ar 
bundan sonra babasının batını Berlin, 21 (A.A.) - Arnavutluk kra- . J 
keserek tatla ezmiştir. Katil istiç- Iına operadan çıktığı sırada yapılan sui .. Wa~hıngton, 20 (A._A.) - A.ran .m~c-

b d b b k d 'sine bak- ı·· st kralın ya,·erinin ölümüne ve te..::.. fısı, hır karar suretı kabul etmıştır. 
va ın a, a asının en ı ~a • " B k ı· d ·· ·· ·· k · · 
madıgv ından dolayı öldürdüğünü rifat nazırının yaralanmasına sebep ol- ~tt - ~raık· ~u~·e ın eb?tlı~k~ü;;un ı.rmetı~ı 

t . Krala bir ..;e:r olmamı~tır aı n ma ı~ın ecne l lU metlerle mu-
•t• f t · t" B avar ev- muş uı · -:. · " · · · · ; ıra e mış ır. .. ~.can . . .. Belgr::ıt, 18 (A.A.) _ Ayala ajansı zaken~ta gm ~esı :\1. l\looverden ta-
Jadm babasını oJdurmek ıçın uç bildiriyor: iyi mahimat alan mahafil lep edılnıektedıı·. 
gün yolunu beklediğide anlaşıl- Arnavut muhacirlerinin gelec.e~ .ma.rt Fransa 522 bin asker 
mıştır. ayı zarfında ArnaYutluk arazısının ıış- , 
Bir köy odasında ağama gaJ için Yugoslav makamatmdan pa1·a beslzyor 

oğlunu vurdular ve sila~ aldıkları hakk~~da .~.e.s,sagaro Paris. :W (A.A.) - Harbiye bütçesi 
Ankarada Sirkeli nahiyesinin ~azetesınde çıkan hal~eıın esassız oldu- raporu Fransa ile müstemlekatınrn 

.. .. . . .. .. _ gunu beyan etmektedır. askeri ma.sarifinin 6 mih ar 4:;9 milyo-
Hasan. ko!unde, bır hıç y~zun Öğrendiğimize göre hük~~et her na baliğ olmakta hulund.uğunu tasrih 
den bır emaye~ olmuş, katıl tu- türlü hadise}~e m~n.i olmak uzere A~: etmektedir. Şu hale nazaran, geçen 
tulmuştur. Vak a şudur. narnt muhacırlerının huduttan uzan. ::.;eneki biitçeye ni ·beten 76 milyon dere-

Bir fakir ormanda odun ke- bulunmaları için daima müteyakkız bu- cesinde hir fazlalık var i~e de 1914 büt-

serken Seyfettin isminde biri ge- lun~~aktadı~. . . _ . . ~esine nazaran yiizde 25 noksandır. 
li baltasile ur Pi elinden 'ıyana •. 2.l - Arnavutluk kralın.L Fransa, gerek ana vatanı H gerek müs-

P gam . mani yapılan suı kastten sonra b~zı arnanıt temlekatı müdafaa etmek i~in 522 bin 
almış, odu~ kesmesıne . muhacirlerin adları taharrı ve bazıla- asker beslemektedir. Raporun nihave-
olmuş. Fakır, köy odasına gıt- rı tevkif edilmiştir. tinde sulh siyasetine ve Cemiyeti Ak· 
miş, köyün ileri gelenlerinden · Jelossi ?!.e~a binası önün.~e~ tesa: vam misaknn imzalamak suretile gi
Hasan ağaya şikayet etmiş. O da dilfen geçtıg~m fa~at kr.alı o~dürmek rişmiş olduğu tanhhüdata sadık olan 
Seyfettini çağırtmaş yapm3, et- ~·astı ~lmadrgmı so.y~emış, Azı~ Hacı Fransanın tahdidi teslihata doğru bü-

d . ' ıse suı kastı Jelossı ıle taammüm et- yük bir gayret demek olan bir senelik 
me, emış. . 1 · · ·t· f t · t· Halk katille-

v n l tik erını ı ıra e mış ır. . • . askeri hizmet programım samimt su-
Bu sırada Hasan aganı oğ u ri linç etmek istemişlerse de pohs mam rette tatbik etmekte olduğu beyan edil· 

da odada imiş. olmuştur: Başvekil krala beyanı tees· mektedir. 

Babasına demiş ki: sür etmiştir. M [ J • [ • [[ 
- Baba, bu adama boşuna Kabine ile birlikte 8 sa up erı ma a-

söylüyorsun, fakat bu adam ka- rını metreslerine 
bili hitap oJsaydı, bu işi, yap· düşenler 
mazdı. Seyfettin, bu söze hid- Madrit. 20 (A.A.) - ötedenberi cari bzrakamzyacaklar 
detienmiş, tabancasını çeker çek- usule tevfikan hükQmetin tebeddülü Londra, 20 (A.A.) - Avam Kamara-
meı genci öldürmüştilr. Ha "' ı :ı münasebetile yüksek memurlar!~ eya· sı bir kadın meb'us tarafından tevdi e

ağ<J, katilin üzerine ablmış, fa .ıt \et valileri, müsteşarlar, Ma~rıt be- dilen ve dul kadınlarla çocuklarının 

0 
da ate e maruz kalmıştır. lediye reisi ila .. istifa etmişlerdır. ölen ze.,.cin emvalinden muayyen sga· 

ş . . B k ··a·· l • •.c. d rı bir hisseye hakları olmasını talep e· 
kur~un isabet etmemııtır. an B mu lir erz lıB e den kanun JAyihasını ikinci okunuşunu 
Katıl ( Güvenç) kayllnde tutul- vermediler müteakip 28 reye knrşı, 149 rey ile ka-
muştur. bul etmistir. 
Rüıvet alırken yakalandı Paris, 20 (A.A.) - Franshak~kantkkası Layih~ada, zevcin emvalini nıetresine 

B b . . . d'v · müdürJeri parlamentonun ta ı a o· d"-i b" d a alık refikıınızın ver ıgı b k 0 t ve akrabasından sev ıg ır a ama ve· 
misyonu huzurunda, an anın us . . 1 · ı ~ .. l malumata ·· Çurma miistan· .. b t d .. ya hayır ıs erı e ugraşan muessese ere gore ·c bankasile olan munase a ına aıı • . . . 

tim Sudi Ef bir köylüden rüş- ~1 
, imtina etmi ·terdir. terketmek suretıle zevcesmı ve çocuk-

&' • ıfade \ermekten :;; Jarını mahrum bırakmak hususunda. 
vet alırken yakalanmıştır. Buna sebep olarak Fransa bankasının be t 1 ı~ Jd'ğ" h · Ef .. di h'.. ser s o maması uzım ge ı ı e em-

Köylü tarafından Sudı · ye hususi bir muessese olup ken ısse miyetle kaydedilmektedir • 
Ver·ı k serisi kaydedil- senedatı sahiplerine karşı mes'ul oldu-

ı ece paranın · t h t •tt d • b • 
mis bilah üzeri arandığında ğunu ve binaenaleyh, komısyonun a - ıngı ere e yenz zr 

' are b t kı'kat ve tetkikatını teshile hakkı olma-
·ı h so aya a mış- •' [ mumaı ey parayı dığını ileri sül'müşlerdir. Komisyon a· ŞOVB ye 

tır. I d v • • zasrndan birçoğu bu imtina karşısında Londra, 21 (A.A.) - Kral, bu ya. 
Sobada ateş 0 ma ıgı ıçın eveke bu halin misli geçmiş olduğunu kınlarda yeni bir otomobil dünya flÜT· 

serisi kaydedilen para yanma- beyan etmişlerdir. Nihayet kom.isyon at rekorü tesis eden İngiliz otomobil 
mıştır. 24 şubatta meseleyi hukuk noktaı ~a- yarışçısı Capbelli - Şö\'elJ eler arasında 

Komünist nıua ili nı zarından tetkik etmeğe karar vermış- ötedenberi mer'i usul ,,e adet veçhile--

Adanada Cümhuriyet mektebi tir. bu sabah sarayında kucak1amıştır. 

muallimlerinden Mahmut B. ko- Kar altında kala!'lar Şarlo ve lngiliz 
münizm propagandası yapmak Berne, 20 (A.A.) - Bir çıg sukutu •• 
töhmetile tevkif edilmişti, muma- neticesinde 7 kişi kar altında kalmış, başvekılz 
ıleyh hakkındaki tahkikat bit- üçü kurtarıJmıştır, Şimdiye kadar 2 Londra, 21 (A.A.) - Meşhur komfk 
miştir. Mahmut Bey ayın yirmi naaş çıkarılmıştır. artist .,Charlie Chaplin .. bugiin öğle ye
ikisinde Adana ağır cei~ mab- Gandi bir nutuk irat etti ~eğini ~hccıuerste ha~n>kilin e\·inde 
~emesinde muhakeme edılecek- Yeni Delli, 20 (A.A.) - Umumi iç- yıyecektır. 
tır . G di ı·· n··-··-------r:·::: .. ••o••: .... ·······=··.,. ... ı .... • timada bir nutuk Mölıyen an , va n i("".,""-

1 
••••.. Z .... ·,· •.•.•. , ..... ······ı·· ... 

1 
........ 

1
•
1 • Bir tevkif daha - ~oça umumi ile yapmış olduğu mül~katrn * ~a< ık :.ıat e 1ıra( er er 

sahil sıhhiye memuru Sabrı B. son derece dostane bir surette cereyan ;: v:ıpııı•ltıl'J JI 
komünistlikten nıaznunen tevkif etmiş olduğunu. be):an etmi~tir. Mu· is Kara den •. z i 
edilmiştir. Sabri B. hakkmda maileyh, demiştır kı: . ;i !ı 
t hk'k d ::ı olunmaktadır "!\' etice, Cenabı hakkın yedı kudrc· ;5 .. f: 
a ı ata eva. • '""'""'"'"""'"'"""'""""'""'""''"'"'"ıu"'"""''"unı11ıu11111111111111n11111•'""'",. :: Muntazam ve l~tık~ ııcı~l:tsı .: 

Urfada - Urfada umumi -vi· ya hakarette bulunmak, polis U B .. b t 'l , i:
1
• . b :• ayram munase e ı e yalnıı ı 

liyet meclisi intıha atı yapıl.nış, memurlarına bıçak teşhir etmekle 1İ b h ft h :: 
d k . i= u a aya ma sus olmak :: 

SiYerek kazasın a e serıyetle maznun komünit Kerim ile ga- :i .. :: 
diğer kazalarda ittifakla C. H. zinocu Hakkı, Sabri ve garson p uzere il 
F. namzetleri intihap edilmiştir. Rızanın muhakemelerine lzmir if Dumlupınar il 

* Yol parası -:- . Afyonkara- asıiye ceza mahkemesinde baş- if Vapuru 23 n~z~rtes·ı günü ak- İ; 
hisarı umumi mechsı yol parası- lanmıştır. 1 Şubat pU U şamı saat 'i 
!11 ~oku~ liradan sekiz liraya M~znu.nl.ar .~öyle. bir .suç işJ~ ff 18 de Sirkeci rıhtımından ha- fİ 
ındırmittır. medıklerını soylemışlerdır. Ş~hıt ~! reketlc(Zonguldak, lnebolu A· !: 

'f Mersin defterdarı - Mer- sıfatile mahkemeye celbedıJen j;ı= yancık Sam O d G" ' .,·: 
B . 1 b 1 d • ' sun, r u ıresun • 

sin defterdarı Fuat • lçel vili· polie ve komıser er un ar an 

1

: Trab R' ) . k :I 
yeti defterdarlığına nakledilmiş- yalnız lngiliz Hakkının ve çifte iı . zon ve 12~ ıs elelerine U 
tir. ksfa Ahmedin ellerinde bayrak- il azımet ve aynı ıskelelere uğ. n 

Nümayifqiler Jar oldug· u halde dola,tıklarını h rıyyarak avdet edecektir. F. 
., ol b d r . . s· .. 

Mefsuh S. C. Fırka Lideri ve bıçak teşhir ettiklerini söyle- h M e e 1 ıçın ırkecide Ej 
Fethi Beyin Iımire geldiği sırada mişlerdir. ji b eym_enet hanındaki acente- is 
nümayiş yaparak halkı hükumet Şahitlerin dinlenmesi için mu- H anesıne müracaat. Telefon ri 
aleyhine tahrik etınek ve zabıtla· hakeme 5 mayısa bırakılmıştır. H.!:!:~~~:~;~~;~i::::::::·.·.··· .. ······ .. ······· B . ................... 1 



- 10 - VAKiT 22 ŞUBAT 1931 

Şairi azan1 
Abdülhak 

Hamit 
Beyin ıref ika fi 

muhteremelerii 

Lüsiyen 
Abdülhak 
Haınit H· 

BIOKS diş macu ... 
nu hakkında tı
kir ve mütaleası 

Bu kibar ve munevver hanımın takdiratı, 
BIOKS diş macununun yüksek kzyrnetini 
ispat eden bir delil daha teşkil eitnektedir. 
BIOKS diş macunu son derece be
yaz, köpüklü ve gayet Jatiftir. 

.. M. V Satın Aln".B Kom~ı 
yonu ilAnlerı 

.......... iııııı9 .................. . 
.;iimdiye kadar em•ali piyasada görülmemiş 

İkı Ucfa Arıa~unla lnhik•~ıı Çrkilıııı~ 

FEVKALADE 

Rakı Bomonti 

17 şubat 931 salı günü pazarlıkla 

ıhale i mukarre1· olan 700.00Q çift fer
mejübe \'erilen fiatlar talibi uhdesinde 
olmak üzere pazarlığı 23 ubat 931 pa· 
zarte i günU nat 14 e talik olunmıı . a 

tur. 'J'enzilıHla itaya talip olanlar iha 

1
, 

le saatinden e\·eı teminatlarlle Fındıh s 
lıdn heyetimize müracaatleri. 1 ~lllNlllfıi~llTI 

Aleni münak:s: il: ihalesi mukar- rı
1 

reı· gih·ercin malzemesine \'erilen h 
atlar haddi itidalde görülmediğinden _ .. 

Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi fevkalade sıı 

Hekalwt ınıkôm yoktur. 
Bir tecrübe kAfidir. Her yerde arayınız. 

2.~ ubat 931 pazarteı;i günü saat 14 ,:ıo • >::=:::c::= ec:>I'.>("-=:=:: •••:mı ııı nı ı 
da ihalesi yapılmak üzere talik edilmi 
tir. Taliplerin ihule saatinden e\·el te
minatlarile birlikte hazır bulunmaları. 

"' • * 
Eskışehır vilayetınden : 

Knpah zarfla ihale i mukarrer .10 Eıkitehir - Kütahya yolununO + 000 - 3 + 883 üncü kilo f 
hin ~etre kıhflık beze verilen fiatlar releri araıında evvelce ihzar edilm İf olan bolkaj ve kırma taşın 
haddi itidalde görlil~ediğinden 2- su- ve ıilindirajınıiı icraıı mevcut keş ifnameai mucibince 5601.51 ~ 
bat 931 ça~amba günü saat 14 te·> ;a. ~d~.ı ile ve ka~alı zarf .uıulil~ 15 ' 2 .~31tarihinden15 3 931 p 
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin ihale ruı:ıu ıaat 15 te ıhale edılmek uzeremunakasaya vazolunmuştur. t• 
saatinden e\'el teminatlarile birlikte lenn : 
heyetimizde hazır bulunmaları 1 - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu nispetinde teminatı 

• * * · vakkate akçeıi ve ya ayni miktaıd a banka mektubu itası. 
Ha\'a kıtaatı için bel kayışı, nöbetçi . ~ - lnıaatın Adevamı müddetin~e bir .mühendis veya fen me~ 

kürkü kilim, peksimet torbası yatak ru ıatıhdamı zarurı olduiundan muhendıs veya fen memu~ 
ve ya 

1

tık kılıfı ne bir adet kupa araba taahhütnameıinin tek~ifnameye le~ fi. . . . 
örtüsü kapah zarfla münakasaya kon- 3 - Yapılacak tnfaatın proJ e, evrakı keşfıye ve saıreaı ha 
muştur. lhalesi 2312 931 pazartesi gü- da fazla malumat almak iıtiyenle rin Nafia baş mühendisliğine 
nü saat 14 te 1'"'ındıkhda heyetimizde r~~t etme!e!i ve yevmi ihalede te klifnam~lerin makamı vilayete 
yapılacaktır. 'faliplerin yirmi kuruş- du luzumu ılan olunur. 

~--------------------------------------------------------------------_.. luk pul mukabilinde şartname almak 
ve nünıunelerini görmek üzere her gün M -f . ı · \J • •• b k 
\'e ihale aatinden evvel teminntlariJe u ettış namzet ıgı m usa a a 
birlikte tcklifnamelerıini heyetimize •• . . 

,·ermeleri. • • • Turkt)'e Zıraat bankasından : 
Hava kıtaatı için on bir kalem mal- 5 niıan 931 pQar aıünü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat 

zeme aleni münakasaya konmu§tur. kalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettİ§ namzedi al 
lhalesi 22 2'931 pazar günü saat 14 te c:aktır. Muvaffak olanlara baflangıçta 120 lira aylık ile seyahat ve 
Fındı~hda heyetimizde yapılacaktır. tıılerde yol masraflarından batka 6 lira yevmiye verilir. 

ı Taliplerin yirnıi kuruşluk pul moka- lıtirak için evvelemirde lktı ıat veya hukuk fakültelerindell 
••-•ıf1' bilinde şartname almak Te numarala- yahut ulumu iliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden bir' 

~ BALO MEVSiMi 

Südo -Ro .. N eertev 
Sizi müziç terden vikaye eder 

Her eczane ve ıtriyat maj"aıalarmdan arayınız. 

•$ıt . . •;.. : • 

i LAN 
Şirket bir mart 1931 tarihinden itibaren lıtanbulda bira satıımı 

atideki terait dairesinde icra edecektir: 

1 - Şişe birası 
Bir defada asgari üç yüz §İşe mübayaa etmek ,artile herkes on 

fİtelik bir kaıa birayı fabrikadan 275 kuruttan alabilecektir. Hu
ıuıi biraların fiatı da bu eıaaa göredir. 

Alıcılara baıkau hiç bir tenzilat ve komisyon verilmiyecek ve §İr· 
ketin bir pna acenteleri olnuyacaktır. 

2 ·- Fıtı birası 
Bir defada aıaari 300 litre mübayaa etmek §artile herkes litresini 

fabrikadan 33,50 kuruıtan alabilecektir. 
Keza tirketin acenteleri bulunmıyacak ve alıcılara başka hi~ bir 

tenzilat ve komiıyon ıverilmiyecektir. Yalnız 1 kanunusani 1931 
tarihinden 304930 tarihine kadar asgari 6.000 litre fıçı birası istih· 
lik eden lokanta, birahane ve gazinolara ve her yüz litre bira için 
150 kurut mokiıyon verilecektir. 

Türk bira bafrikaları (B<>monti -
Nektar) Türk anonim şirketi 

müdüriyeti 

lstanbul deniz ticareti müdürlüğünden: 
1 - Iıtanbul limanı 

mandıraları i01ali kapalı 
2 - ihalesi 2 mart 

caktır. 

için fartnamesi mucibince Palamar şa
zarf uıulile mUnakasaya konulmuşur. 
931 pazarte.i günü aaat 1 S te yapıla-

3 - Taliplerin teklif edecekleri fiata göre % 7 buçuk temi
natı muYakkate akçelerile birlikte mezkür gün ve saatte ve buna 
ait plin ve ıartnameyi görmek Ye izahat alma\< lizere hergün 
nıUdiriyete müracaatları üçüncü defa olarak ilin olunur. 

rını gprmek üıere her gün ve ihale sa· mezunu ve yahut aon sınıf müdavi mi olmak lazımdır. Diğer fa 
atinden e,.,.eJ teminatlariJe heyetimiı- veya yüksek mektep mezunlannın mali mücsteselerde en az iki 
de hazır bulunmaları. hizmet ıörmü, bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. 

* • • , Talipler Ankara, lıtanbul ve lzmir ziraat bankalarından al 
Sıhhat işleri idaresi için 2:l00 metre ları Jarlnamede yazılı veıikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 a 
gaz iyot form aleni münak~ya kon. mına kadar Ankarada tehit heyeti müdürlüğüne bizzat ~eya m~ 
muştur. lha1esl 2 mart 931 pazartesi la müracaat etmit bulunmalıdırlar. 
ğünil sat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaldır. Taliplerin Yirmi kurut· 
luk pul mukabilinde şartnamesini al
maJan ve ihale saatinden eve! teminat· 
larile heyetimizde hazır bulunmaları. 

D. Horhuruni 
Belsoğukluğu • Frengi ademi iktidaı 

teda\ıhanesL Beyo~lu Tokatlıyan yınındı 
Mektep sokak 85 Tel. 3IS2. 

Topçu atış mektebi 
müdiirlüÇJünden: 

Topçu atış mektebi araıiıinc:le 
atışlar yapılacağmdan aşağıdaki 
günlerde öğleye kadar atıf ara
zisine girilmemesi ve atış ıaba
sından geçen Ramis, Sıçanlıhan 
şoscsinden kimıenin geçmemesı 
ilin olunur. 

16 ·Şubat· 931 
23 - ,, ,, 
25 -

" 
,, 

2 - Mart - ,, 

4-
" " 9 .. 
" 

,, 
11 .. ,, " 16 - " " 18. 

" " 
23 .. ,, " 25 - " " 28 .. 

" " 
31 -

Pazartesi 

" Çarşamba 
Paıartesi 

Çarşamba 
Paıarteai 
Çarşamba 
Pazarteıi 
Çarıamba 
Pazarteıi 
Çarıamba 
Cumartesi 
Salı 

Maarif Vekaletinden : 
A) orta mekteplerM türkçe, tarih, coğl'ftfya (yurt bflgisi daltil) tabif 

ler (fizik - ldmya dahil), riyaziye, Fransızca, Almanca, fngilizce, 
(ameli. nazari), musiki (amelf, nuari), dikiş - biçki (ev idare i, nakiş, 
hat dahil), mualUai olmak istiyenlerden vekAletln tayin edec~i her 1' 
bir mektepte bir yıl müddetle muallimlik etmeği taahhüt edenleı için 
yılı haziranında imtihan açılacaktır. 

1 - Türkçe, tarih - coğrafya, talıii j)imler, riyaziye, Fransızca, Al 
ca, İngilizce, imtihanları I:> haziran 931 tarihinde darülfünunda yapıl 
tır. 

2 - Musiki imtihanı da 15 haziran 931 de Ankara ınu iki muallim m 
binde yapılacaktır. 

3 - Dikiş - biçki imtihanı 17 haziran 931 tarihinde Jstanbul kız 10 
lim mektebinde yapılacaktır. 

' - Resim imtihanı: 13 haziran 931 tarihinde Jstanbul Güzel 
Jar mektebinde yapılacaktır. 

B) Bu jmtihanlara girmek istiyenlerin: 
1 -Türk olmaları, 
2 - Yatlan yirmiden aşaiı ve kırkbeşten yuknn olmaması, 
3 - Bir cinayet veya cunha ile mahkQm olmamış bulunmalan, 
4 - Muallimlik etmeğe mani uzvi ve ruht arızalarla malul olnmmaıatff 

nelik muallim mektebi şahadetnamelerinl haiz olmaları lfizımdır. MuatJI 
mektebi mezunlannın en az iki yıl ilk mektep muallimliği etmiş bulunttt 
rt şarttır, 

6 - Darülfünuna veya yüksek bir mektebe devam edenler Jmtihana f 
bul olunmıyacaklardır, 

7 - MusJkf, resim, dikiş imtihanlarına ~irmek istiyenlerin 1702 nuın• 
kanun mucllbnce en az orta mektebi mezunu olmaları kafidir. 

C) Bu şartlan haiz olanlardan imtihanlara talip olanların bir istldl 
nisan 931 nihayetine kadar vekA1ete müracaat etmeleri ve istidalanna: 

1 - NUfus te.ıkeresi suretini, 
2 - Muallimlik isin sıhhi bir mani olmadığına dair maarif idare ' 

alınacak nümuneye göre tanzim edilmiş fotoğraflı bir sıhhat raporurı1'• 
3 - Hüsnü hat şehadetnamesini, (halen memur veya muallim oıatl 

bundan müstesnadır.) 
4 - Haiz olduğu mektep şehadetnamelerini \'eya tasdikli suretlerini-

--:r:::- :ı adet 6"8, :> eb'adında karton uz fotoğrafını, 
ve .... aaın astahktarı M h 
mütehassısı 6- il alli maarif idar~fnde tasdikli fotoğraflı fisinl, 
Doktor 7 - lmtihanda mu,·affak olanlurın vekaletin ta) in edeceği her hanıf 

H N mektepte bir yıl muallimlik edeceğine dair noterlikten ta dikli bir taalt~ 
üseyin aşit 1 senedi, raptetmeleri lazımdır. 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 ,·esıkalarını tamamen gonderenlerden bu şartları haiz olup ta bu senel<I 
Türbe, eski HiJAliahmer binası ~ ~ -- Geçen yıl imtih~~a girmek için vekalete müracaat ederek evrall fi 

~~~~~~'!!!i~~~i!!!!!!!i!i!i~!E tihana da~il olma.k . i~tiy~nlerln .~e ni an 931 iptida ına kadar yukard• ~ 

Istanbul guıı mru'' klerı• başı.--------·j 1Jlı ta~hhut se~edını v~kalet~ gondermeleri Jazımdır. Aancak: Bu sd";f 
Doktor bu talıpler le nısan 9:Jl gayesınden sonra imtihan icin müracaat edenlet 

Hafiz Cemal cak hazi~andan s~nra açı~acak imtihana kabul edileceklerdir. ff 

mulll du'' rlu'' (l '' d Dahili hasta'ıklar tedavihaneıi .. 0 > ~ur~çe tarıh ve cografya, tahiiyat, riyaziye, Fransızcaı Almanca,' un en: cumadan maada her gün oğleden son· gılızce _ımtıhan~nı kazan~nlar her hangi bir dereceli mekteplerde muaUiı:,t 
ra saat 2 den 4 de kadar erkek, ka· etmemışlerse hır sene nrnddetle her hangi bir orta dereceli mektepte rtt .f 

Gümrükler için 23-2·391 tarihinde mtınakasayi aleniye suretile dın ve çocukJann dahiliye hastalıkla - l~m mua~ni olarak 2;) lira maaşla istihdam edilecekler ve o ders yılı nilt ,1 
otomatik hasaaı terazi alınacağından taliplerin bu baptaki ıera· nnı Dhaoyolundıı ı 18 numaralı hu- tınde tahmatrna nazaran muvRffak oldukları tebeyyün edenler muallittt 
· ·ı · ·ı t ~ h caklardır. ıtı e ıttı l husulile beraber yevmi meıkürda saat ondörtte evrakı ıı n incılnde teda\•i eder. Telefon . __J 
il · h b ı ıanbul 2398 E) Resim. musiki, Ye dikiş imtihanlarını ka7.Rnımlatdan kıdemi oııoı1r 
ıtmeyı müstas i en baımüdUrlilkteki komisyona müracaatları. lar 17,~ lira maaıla muallia ta)'ila oıunacakJardır. 
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Galatasaray lisesi müdirıye- 1 Seyrisefain 1 Muhtelif yerli 

0

::.~~tn:.:~·;::~:~ :~~::::
0

:~ sandalyalarl 
tı•-------------1 kapalı zarfla münaka&aya konulmuştur. 

tı. nden .• l\lcrkez ıcancası: Cal at:ı l\öprü başı Münakasa 9-3-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada D l t 
R 2362 ::;ube acantıcı Sirkecide demiryoHrı aidaresinde yapılacaktır. ev e 

. Mühürdar zade hanı lst. 2':'40 MU k 
b l - Talebemizin 1930 - 1931 dersyılı üçüncü taksi~ tedris ücretınin ştu· na. asaya İftirak edeceklerin telıcJif mektuplarım ve muvak-
attn ?'" • • .. .. • 1 k e bu muamele mar m p· · t ~ · 1 kat temınatl .. d t 14 30 k d A orı _., ıncı gununden ıtibaren tahsiJi ne ba!'llanr aca v d t k . ıre '8 nn erıue nn~ ~sı arını aynı gun e saa 1 a a ar nkaraCla mü· 

t' ~ncu günü nihayetine kadar devamedecektir. Bu ınüddet zarfrn a 
1 

a sı- 1 - ı li 1 IJll 1 nakasa komiıyonu kıitiplij'ine vermeleri lazımdır. 
ırıı ,.e . k. tufikan muame e vn- T ı· l Pdaca:ı':'::en talebe hakkında talimat name ah ·amma · (ın~ı11)Vapuubraut 24 S !1 J f ısOadata k adıp er mHUnakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An· 

'> ya mu··ı ... 

1 

U iDi D ~ı U ara a ve aydarpaıada idare veznelerinden tedarı'k edebı'lı'rler • 
. ~ - Yüzde 20 tenzilata tabi olaııtalebe pederlerinin mem.ur dve .k": aıt v . ld klarınr teYlt e er vesaı ı Galata rıhtımından kalkarak _., .. ,. 

'b e Yahut kendılerinin eytam maaşıalmakta o u 
taıa mecburdurlar. çarşamba sabahı lznıirc 9 mart 931 tarihinde yapılacağı ilin olunan font Boru ve te-

Eskişehir vilayetinden : 
perıembe sabahı Pireye ferruatı mUnakasası şartnanıedeki liste ve fenni şartlar d •• t·-

·ı · ld d · egıı 1 

cumartesi sabahı Iskende- rı mıf 0 utun. an 6 nısan 931 pazartesi gününe talik edilmiftir. 

Eıkı"•eh· S d ' · ı un 8 + 050 - 13 + 550 inci kilo· 
'J' ır • ey ıgazı yo un 

eraıtreleri arasında evvelce ihzar edilmiş olan kırma taşın yola ferş 

riyeye varacaktır. Iskenderiye-

1
. Şartnamelerı almıı olanların yeni liste ve fenni şartları almak 

d L üzere Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerine müracaatlan 
en pazartesi 15 te kaJ&a~ak iJfin olunur. 

\>e ailindirajı mevcut keşifna.mesi mucibince 9841.90 lira be~_el .. ile ve 
kapalı zarf uaulile 15/ı/931 tarihinden 15/ 3/ 931 pazi?-r gunu saat 
ıs e kadar münakasaya vazolunrnuştur. Talip olanların: 

\1 1 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nispetind~ teminatı mu· 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

pertembe Istanbula gelecektir. 

Ryuaııt sürot ,ostası 

•• 
UJukııla ile boğaz köprü arasında bulunacak olan po:ı b&Jtı .. 

ğün6p altı aylık et Ye ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münaka
sası 4 mart 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet 
demir yollan idaresinde yapılacaktır. akkate akçesi veya ayni miktarda ban~a mektubu atası. . . 

2 - inşaatın devamı müddet ince b1r fen memuru veya ehlıvetı 
rıafia baı mühendiıliiinden musaddak bir yol çavufU istihdamı 
ı~ruri bulunduğundan bu hususta bir taahhütna~enin tarif atı kanu· 
!'tıye dairesinde ihzar olunacak teklifnameye leffı, fen memuru veya 
Sa"Uf vesikalarının yev.mi ihaleden bir ha!ta mukaddem baş mühen-

( M E R S i N) vapuru 24 
Şubat Salı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş· 

te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tcminatJWrını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon katipli
ğine vermeleri Jizımdır. 

di ı·.. . 1 . 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankara 
Haydarpafa ve Kooyada idue veznelerinden tedarik edebilirler. 

1 ıge ibrazı ile tasdik ettırme erı. 
"- lntaat hakkında fazla maliima.t almak istiyenlerin keza ba! 

lllühendiıliğe müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerin 
lllakarnı vilayete. tevdii lüzumu ilan olunur. 

Eskişehir vilayetinden : 
Sivrihiaar • Hamidiye tarikinin 4 + 500 - 5 + 500 üncü kiio

( ERE G L 1) vapuru 22 . metreleri araııncla müceddeden inşa olunacak bir kilometre şose ve -

ı , -

En ucuz 
En güzel 

En süratli, 

En temiz 
En $ık 

En nefs 

v 

Tabı 

A 

işi yapan 
Yer 

K 1 

DIR 

T 

Tabı işlerinizi bntnn titizliğinizi tatmin f'deceJr , .... 

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi razete •e kitap formalannızı 
üç dört renkli klişelerle ayarh bir ıurıette ve aürat· 

le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplannııı istediğinizden üıtiin tabeder. 

h · bir işi deruhte eder. 
Matbaacılığa ait her angı _ 

. . b' re vermezden evnl e•-
Yapılacak tabı işlerını ır ye 

velA V A K T E uğrayınız. 

k 
. t"yorsanıı V A K T E 

Her ıeyden haberdar olma ıs 1 

abone olunuz. 

t6 ,.yıfalık 
V A K 1 T Ayda bir okuyucularına 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 

Şubat pazar 17 de Jdare bu kısım üzerindeki muhtelif açık hktaki imalatı smaiye mevcut -ev-
rakı lretfiye ve projesi mucibince 8306.83 lira bedel ile ve kapalı zarf 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki usulile 15/ 2/ 931 tarihinden itibaren 15 3 931 pazar günü saat 15 e 
Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya kadar münakasaya vazolunmuştur. 
kalkacaktır. Taliplerin: · t 1 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nispetinde teminatı mu-

vakkate akçesi veya muteber bir banka mektubu vermeleri. 
V A K ı T 10- 2 - ın,aatın devamı müddt:ti nce bir mühendis ve ya fen memu-

§J ru istihdam edeceklerine dair mühendis ve ya fen memurunun taah-ÜÇÜk ilanları hütnamesinin tarifatı kanuniye ~airesinde ihzar olunacak teklifname-
. ye raptı meşruttur. 

-~ Her .,;ı., n•troluncı•.. 3 - Yapılacak inşaat hakkmd a fazla ma1Umat almak, proje ve 
.••••• .. ••Tarife••••••••. evrakı ke9fiyeyi görmek istiyenlerin vilayet nafia baş miihendisliğine 
: 1 Defalık turu' 30 : müracaat etmeleri ilan olunur. . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: 2 • • ~o : 
: 3 • 65 : . "' . . : ,. • :Z5 : 
: ihtivaç halm•J'•n- : 
: cava kad"r ( azam? ıOIJ : 
! 1 O defa) il An edil- • 
: rnek Oze~ llUIA/u : 
• • 
: Abooelerimiain her üç ayJat lçjn : 

: bfr defuı meccaoen· : 
: c satırı geçen tıulıınn fula faWI : 
• lçfn s er &.:ura~ ıaııımolunur : ········· ................. . 

F ranıızcaya atina - Ve Türkce, 
Fransızca daktilo billr bir Hanıma ihti}aç 

\'.trd ır. Gılara Alehiradi han N"o. 8· 8 

Satı, memuru dtiyoruz - Jşinzi 
olmadığı zamınlırdt yapacaıınız sauşa 
göre ayda 90 liradan fazla kazan:1bilir-
siniz, 9 . 12 arısında aıuracaaL (6) 

lstınbul dördüncü vak.ıfhan içinde 
Union Kol 

DOktor•Op•ratOr 

Hılil ~ezıi 
Cerrahi hastalıkJar ve 

basur menıcleri 
(ele-ktrıkle) 

mütehassısı - Divanyolu Dr E
min paıa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 

I nrroz J craından: 
Panayada tüccardan Y orgi Bonca 

Efendiye bir kıt'a ilam mucibince 110 
Jira medyun Panayada Perikli Hacı 
fştratinin Kefalnzun Bateh·a m~,·ki· 
inde bulunan taraflar1 şarkan Dimitri 
kadem şimaten Vasil lrpsoma g:trbeu 
Dimitri Hacı ı~ırati Eksilogida ra ce
nuben Oimıtri Hacı JMrati ile mahdut 
dört dönüm bir kıt'a tarl:ınrn mevkii< 
müzayedere vazofunduğundan talip 

o~~nlarrn tarihi il:indan _itih:ıren ::.ı ı 
gun zarfında lmroz ft"ra daırtsıne mu-

I racaat etmeleri ilan olunur. 

Aksaray vilfıyetinden. 
1- 5 Şubat 931 tarihinde ihale edilmek üzre aleni müna

kasaya vazoJunan Aksaray ilk mekteplerine ait 200 rahle 20 
siyah yazı tahtası 15 yazı masası 15 dolap ve iki yazıhanenin 

imaline priiJen lüzum üzerine münakasa 20 gün daha temdit 

edilmiştir. 
2- Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çırah çamdan 

olacaktır. Rahle ve yazıhaneler maarif dairesinde mevcut nümu

nelerine muvafık olarak yapılacaktır. Bütün levazım ve iıçiliği 

ve masarif müteahhitlerine ait olacaktır. 
3- Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 

lmalatm mahiyetini ve ıeraiti saireyi öğrenmek istiyenler encU· 
raeni vilayete ve maarif müdüriyetine müracaat ederler. ilan nc
reti ve bilUmum masarif müteahhide aittir. 

4- Aleni münakasa 5 Şubat 931 tarihinden başlar ve 25 
Şubat 931 tarihinde saat 14 te ihale edilmek 20 gün müddetle 
de•am edeceji iltn olunur. 

Yüksek Orman mektebi 
rektörlüğünden: 

Yüksek Orman mektebi Orman Ameliyat mektebi 
Pijema adet: 22 adet: 38 

Beyaz gömlek ,, 22 ,, 38 
F aotui ,. ,, 22 ,, 38 
Don ,, 44 ,, 76 
F eaill ,, 44 ,, 76 
Çorap ,, 132 ., 228 
Futbol çorabı ,, 44 ,, 76 
Mendil ,, 1 JO ,, 190 
Kta•at n 44 " 76 

Yüksek Orman mektebi ile Orman Ameliyat mcktebı lal b t 
· · · la k J f 1 e ee-rıoın ıç çamat1r rı apa ı zar usu ile mevkii münaka k 1 

t T 1
. 

1 
• t 1 • . •. saya onu -

muş ur. a ıp ertft ıar name erını gormek üzere hergü . 
k . 

1
• k . . d . 'h 1 n ve mli-

na asaya lf ıra ıçın e yevmı ı a e olan 11 mart 931 
günü saat 14 te Defterdarllk binası dahil'nde mHe . l ~ka~şam.ba 
mübayaat komiayonuna gelmeleri ssısa 1 1 hsabıye 

Grip Nezle v-e Bronşite Karşı : P ü L M o L 
' HER ECZANEDE BULUNUR · 

Mes'ul 1\1 ilci ür J:l'fik Ahmet 

• 



, 

israftan kaçınız 

Türk Kadllnlar11l 
Aile aadetinin Ana Direği 

TASARRUF ve iKTiSATTIR 

israftan kaçını7, Masrafınızı biraz kısınız, Hersıün biraz para biriktiriniz 
ve sonra müsterih olunuzl 

rutumlu bir kadının yuvası hiç bir 
zaman kaı-a.nlıkta kalmazl 

F akaf, Şunu Da Unufmavınız Ki; 
Biriktirilen pf...ra, ancak emniyetli bir bankaya verilirse kıymetlenir, korkusuzca muhafaza edilebilir-

0 N UN l Ç l N: 
Ziraat bankasına gidiniz, orada bir (Tasarruf hesabı) açhnnız, bir (Tasarruf cüzdanı) alınız. 

Bu Cüzdan •izin en kara günıerınizde ,erefinizi, ·~atinizi, rahatınızı koruyacakbr, kurtaracaktır, 
. biricik fakat tükenmez bir saadet kaynağı olacakbr. 

T üırk Anneleri l 
Gene unutma.yınız ki sizin en büyük bir vazifeniz daha vardır 

Bu da çocuklarınızı iy, t:utumlu ve muktesit yetiştirmektir. Onların eline vereceğiniz ilk oyuncak bir kumbara 
olmalidır. )nlara hayat hakkında vereceğiniz ilk malömat tasarruf ve iktisat olmalıdır. 

Hiç tereddüt etmeyinlz, hemen Ziraat bankasına 
gidiniz, oradan bir kumbara alınız! 

lirout ~on~osının ~uı~ıu ve ~itap ~etlin~e~i ~unı~oraları, ~ocu~ıaro l osorruf itiyo~ı uerecet 
en ~uuuelli ~ir te r~iye uosıtnsı~ır. 

Türk Erkeklleriil 
T asnrruf ve ktm at hiç karar» 
ınayd tiir nur kayna~ıdır. 

israftan kaçarsanız, tasa ruf ve iktııat ederseniz, hayatı
nızda ara f!Ün eörmczıiniz; hiç bir zaman kederin ne 

oldu§unu bilmezsiniz. 

Onun i'in, liraat ıtıtılll -ir nasarret ~esa~ıl o~mnız ı 

lor~ Ko~ınları, lür~ fr~e~leri: lor~ ~ocu~art ! 
iYi ~liniz. ~i ! ~asarruf ve iktısat Hürriyet ve istiklalin lirici~ ~ı ıf ı~ır 

TürAiye Ziraat 
Bankası 


