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tile de olsa madde tayin edilmeksi· 
zin mes'uliyeti mevzuu bahis edile
bilsin. Türk milletinin mukad
de.,.atına dahil olan aziz bir vücudu 
sırf politika ihtiraslarını tatmin 
için bir vasıta haline getirmiye cevaz 
verilsin. 

Binaenaleyh biz yine (Yılmaz) ga
zete~ine tekrar soruyoruz: Memleke
ti f eHlketten kurtarmak için nasıl 
bir millli cürüm n günahın mes'uli
yetinden bahsetmek istiyorlar. ipti
da bu sualimize cevap versinler. On
dan sonra bu cürüm ve günahın 
mes'ulünü birlikte arıyalım. 

* * Ilı 

Adllre vekllı "fusuf Kemaı B. 



Tekzip ediliyor 

Sayım vergisi 
iktisat encümeni vergid 

tadilit yapll 
Anara, 6 (Telefon) - Malire e 

meni sayım vergbi Layihasının pı 
keresine devam etti. 

ızmlr belediye reisini Dahiliye lkti~at encümeni Hiyihanın is 
vekili B~~·;,~ı;.~~ll etmediği Halkın dediği gi~i - sayım ,·e 

A k 6 (T ı f ) D h
.
1
. olarak kabul etmiştir. 

n ara, e e on - a ı ıye E .. k "e 

kası Hanımefendinin rahatsızlığı do
Jayısile bulunmaktadır. Sah günii An 
karaya dönecektir. Dün adliye daire. 
sinde bulunduğu ırada gazetecilerin 
adliye muharrirleri kendi~ini ziyaret 
etmiş, muhtelif adli me eleler hakkın· 
la izahat rica etmişlerdir. 

ıı• k"l' · l . b 1 d" . . S . ncumen, aygır, teke, oç. ,. e ı ının zmır e e ıye reısı ezaı k 1 'ft k h 1 nıJI 

D 
. . _. . .· . ep er ve çı o~u ayvan arı 

efterdar}ıgv 8 verilen ikramiye Ve Beyı kabul etmedıgı hakkmdnkı neşrı- 1··1 . . . h • 1· • tihssl 
d ğ d • . 

1
d. u erımızın en e emmıyet ı ıs 

t 1 ak ı i Ö il nıdü yat o ru egı ır. t 1 ld w d b' ·et ııa Sa J an evr . mese eS g r Ş B h t . .. .. ı·· ··· D h"l" sı a arı o ugun an ,·e ır çı u usus a gorus ugum a ı ıye . . 

Yusuf Kemal Iley, sorulan sunlle
e şu izahati vermiştir: 

- Adliye kadrosunda tebeddül yok
tur. Bazı tebeddüller olursa, bunlar 
adliyede ötedenberi alelit.de bir şekil· 
de yapılan tayin ve tahvillerden iba
ret olacaktır. 

Umumt tasarruf mak. adile diğer 
devlet dairelerinde memurin adedi ü
zerinde yapılmakta olan tenzilatın, 
adliye kadrosunda yapılmasına imkfın 
görülmemiştir. 

- Otuz sene hizmet gören hakimle
rin tekaUtlükleri hususunda mallımat 
JQtfeder misiniz? 

- O mesele hakkmdaki kanun, he
nüz meclisten çıkmadı. Kanun, mec
Jisten ne şekilde çıkarsa o şekilde muk
tezasını düşüneceğiz. 

- Umumi teftişlerde bulunacağı
nızdan, bilhassa Anadoluda bir teftiş 
seyahatine çıkacağınızdan bahsedil-
d"? ı. 

- Sureti mahsusada bir teftiş se· 
ya.hatine çıkacağımın asJı olmadığı gi
bi buna lüzum da yoktur. 

- ·c:ıi icra ve iflas kanunu ne 
safhaC: ... ır? 

- Kanunda tadilat, adliye encüme
ninde çc,:. muktedir ve mütehassıs ze. 
vat tarafından ehemmiyetle tetkik e
dilm.; ~c~ir. lhza:r olunan ve encümen 
de tetkik edilmekte bulunan kanun ta
dil .) ihasının ihüarmdn imkan mer
tebesinde her türlü şikayetler ve 
• '.;\~ KH~kleri nazarı dikkate alı.n~ 
. bertaraf edilmesine çalışılmış

tU".•tlJP~ç ·l~ın hapis usulüne avdet ~f. 
miyeceğiz. Borç için hapsin temin et
tiği farzolunan faydaları tadilat Jfıyi-

temin edecektir. 
- Ce1.a ve hukuk muhakemeleri U· 

1!111"\ü kanunlanndaki tadilat ne vazj. 

Ankara, 6 ( Vakıt ) - Meclis 
bugün Refet Beyin riyasetinde 
toplandı ve Maliye vekili Manisa 
meb'uıu Refik Şevket B. in tak
rirlerine cevap verdi. 

ilk takrir lstanbul defterdarlığı 
tarafından tevzi edilen ikramiye 
meselesine aitti. Vekil Aptülha
lik B. defterdarlığın maarif ver
gisi tahsisatından diğer tahsil 
memurlarile beraber ikramiye 
aldıklarının dotru olduğunu , 
bunda kanun hila~nda muame~ 
görmediğini, ikramiye mPselesi 
hakkında rneclise bir tefsir ve
rildiğini, şimdiye kadar ikramiye 
paralarının istirdat edilmediğini, 
tesfire intizaren tediyat yapılma
dığı gibi yeniden tevkifat ve 
tenzilat da yapılmadığını söyledi 

Refik Şevket B. cevap verdi: 
- Umumi mesail ile alakadar 

olan ve vazifesini bilen matbu· 
ata kendi hesabıma teşekkür 
etmekle bütün söylediklerime 
tekaddüm etmek istiyorum, dedi 
ve badehu vekilin izahatından 
bahis ve kanunlardan muayyen 
birisinde maarif vergisi alındığını 
izah ettikten sonra dedi ki : 

- Binaenaleyh taadül kauunu 
çıktıktan sonra böyle maarif 
namına sureti mahsusada mun· 
tazam şekilde tahsil olunan pa
ralar olmasaydı böyle sual sor
mak manasız olurdu. Kanunen 
ortada bir de böyle mektep ver· 
gisi diye munzam bir tahsisat 
yoktur. Eğer defterdarhk ve 
maliye tahsil memurları asli va· 
zifeleri haricinde vergi tahsil 
etselerdi ikramiye almıya haklar.ı 
olurdu. Teadül kanununun bir 

yettedir? 
_ Temyiz heyeti, tetkik ediyor. Bu maddesi "vazifei esasiyesini ifa 

tadilat meclisin teşrinievel içtimaına edenler hiç bir unvanla bir şey 
kalacaktır. alamazlar diyor. 

- Hukuk mezunlarının altı aylık Buna maarif vergisi muhaliftir. 
stajlannı ücretli yapmaları kabil oi.ı- Sonra MaarJf vergisinden yüz· 
cak mıdır? ele bir kesiliyor deniliyor. Buna is-

- Bunun için meclisten tahsisat is- tinaden teadül kanunundan alın
tedik. istihsal edersek, stajlarını Üc· ması lflzım geldiğ tasrih edilen 
retli yapacaklardır. bir paranın alınmasına davam 

- ·· t b d d":. k " nı olanların bu bır çıft hap·an 
edilebilr mi? Buna kanuni imkin mus eşarı an~ e 1 ı: geçim vasrtası bulunduğundJll 
var mıdır? - !Ju neşrıy:ıtı hayretle l :arşıla- .h b" f k •1• .1 bit 

d 
yı aya ır r ra ı avesı e 

Takrir sahibi badehu bu malii· ım k d 
I'ı · ·d 1 ··d ·· ·· B d oşum hay\•anr olanlar an 

t b 1 • d v 'b" usu~. ı are er mu uru ey e: . . 
ma an azı gazete erm yaz ıgı gı ı . B 

1 
d" .. B b a alınmamasını kabul etmıştır. 

20 bin lira oldugw u ve 2 milyon tu- nr e e ıye reısı ey an U 'h d tekrf dil klaro' 
ı.;eldi. Beraber Vekil Beye gittik. 

1 
·ı:· •. a a • 1b. e .en Y0

1 
...... 

tan mektep vergisinden alınan B 1 d. . . B .k. t k d .. arı ıçın asgan ır mılyon ı. ... 
.. d b" l d f d l k h . e e ıye reı:.ı e) ı · ı sna ·a ar go- f 1 w . 131 yuz e ır e e ter arı issesı .. Cl n d d "d" ra o acagını nazarı dıkkate a d 

olarak mevzuu bahsedilen 20 bin ru;; u .?r. en e ora a 
1 ım. cümen, yoklamanın eskiden °1 

liradan Istanbulda çalışan küçük Arazi vergisi gibi tahısildarlar tarafından yaP' 

t h "ld 1 - d ı ı sınr kabul etmiştir. 8 sı ar ara yuz e ayrı ıp ayrı - EncUmen nA gibi tadiller yaptı? La .. i.hada teklif olunan ko)'lJ' 
madığı hakkında kendisince bu · J d Ankara, 6 (Telefon) - Arazı Yer- ke~iden 60, de,·eden 200, man 
meseleden dolayı tefsire değer gi · layihası Mn.liye e.• cümeninde ta. 175, sığırdan 100, at, kısrak, 
bir nokta olmadıgıv Dl söyledi. d.1 ·· kt d" o ı go• .e · e ır. ,-e katırdan 12:> esekten 50 don! 

Maliye vekili cevap vererek E_nd imen birinci ma~dayi, ~zerin- a;;o kuruşu ay~e; kabul etmiştir~. 
Devlet Şurasının tefsirini bilme- de hına bulunmıyar:, hına tetumma- Yalnız tiftik keçisinden ,-ergiYİ 3J 

diğioi, hakkı tefsirin meclise ait tından madut o!mıyan arsalar da a- ruşa tenzil etmiştir. 
olduğunu söyledi. razide:ı madutbr,, şeklinde tadil et- --;-

Müzakere kifi görülerek ikinci miştir. C. Merkez bankası u"' 
takrire geçiJdi. Bu takrir Istan- :: r i<!: n ,·ücuda getirilecek bağlar mUdUrU 
bul defterdarlığı tarafından sa- ,.e neyv:ılıklar, incirbahçeleri G se- Ankara, 6 (A.A.) - Devlet b~ 
talan kıymytli ve tarihi evrak ne, orr.:an 20 se:ıe, dutluklar 10 se- umum ~ü~ilrlüğü~e. ~ra~t barı j,ı' 
meselesine aitti. Maliye vekili ne Yerg:.: .. m muaf tutulacaktu. mum mudur muavmı :::salahettirı 
söz: aldı. Bu evrakın evvelce Kuraklık, yangın, muzır haşerat tayini Maliyeye inha edilmiştir· 

1 
mülga maliye nezaretinin, şimdi dola:rı:ile arazinin üçte biri nishetinde Meşhur KrlstalpaUis y•"' I 
ise maliyenin bir memurunin zarar görenlerin vergileri l\laliyeni.ı l\lünih, G (A.A) - İçinde bet ,1 
idaresinde olduğunu, meşrutiyet- müsaadesile kısmen veya tamamen resim sergisi tertip olunan Jll ',J, 
te ~e mütarekeden evvel tasnif tecil cJunacaktır. Kristal Palas ba.~tnn l>aşa yanJllll 
edilerek ayrılan kıymetli evrakın Vergi zira:lt :! elverişli araziden Maddi zarar birkaç milyon mııri'll IJ 
mahzenin üstündeki yerlerine %10, iratsız arsalradan binde be~ liğdir. l\lane\·i zarar ise tahııılıt 
yerleştirilerek deftere kaydedil- nisbetinde alınacaktır. lemiyecek kadnr büyüktür. 
diğini, altta kalanların ise kan· Hamdullah Supnl s. f 
şık ve tasnif edilmemiş bulundu- Adliyede tayinler Ankara, 6 (Telefon) - Dükrri 
ğunu, yeni harfler münaıebetile An'kara, 6 - Ankara ceza reisliği- çimiz Hamdullah Suphi Bey bil 
bunları yakmak mevzuu bahis ne Ankara ceza azasından Cafer Ka- hnr~ket etti. 
olduğunu, bilahare sablmasma miJ, Ankara azalığına lstanbul aza. Ga_z_l_H_z-.-n .... e_h_e _d_ly_e_ I 
karar verilerek satışın da mUna- sından l\Iitat, Ankara müddeiumumi B' f "k" . d ld .ı:.. 3~ . ı•w• .,... f" ı t b 1 ""dd ır re 1 · ımız e yazı 16.n 
kasa kanunu ahkimı daı"resı"nde muayın ıgme .na ız, s an u mu e- 1 d~ . • .· likl . G , S mem eketimiz için Iraktan 
Yapıldımnı, müfe:lticler tarafından ıumumı mua'ın enne eY'e ve a- t k k 1 - "d he~ 

6- Y '"dd • •1 • "' d Ub t a ve ısra - a maga gı en 
yapılan tetkikatın kıymetli evtak ray mıı e.ııımıı~ı Pn .·"'8 !in ve el~· ., ha.uaı nı::ıuır• , .......... -.,, ~ 
satılmadığı neticesini verdığini lstnJ!.~ul s~lh ... ~~ki:!'lı~~e~ıne Zongu · tir. .At ticareti yapan Iraklı ~ 
ve satılanlann da iadesinin kabil dak muadeı.~mu.~ı muavını lla~ru!~?h, zengin Mehmet Şeyhli Gazi Ha~ 

Üsküdar muddeıum .. um.~ mu_a'?n]~g~ne için bir at ve kısrak hediye e~ 
olduğunu beyan etti. K d z ht h k 1 ğ ne ~' 

Retik Şevket bey söz aldı. _ars az~~ an .. ,u u,. a ·ı~ ı ı . Heyet keyfiyeti Ankarnya : j 
Kaş hakımı ~u~am.:t.tın Be.)'ler \e hediyelerin kabul edilerek sahibi" 

Memleketin candan alakadar Ankara sulh hakı.mlıgıne hukuk me- şekkür olunması cevabı nrilnti~ 
olduğu bir mesele için takrir zunlarından Sabnye, İstanbul sulh 
verdiği Maliye vekilinden bade- hlkimliklerine hukuk mezunlarından Bir mUfettlş hakkınd' t 
ma bu gibi evrakın bakkal ki- Suat Hilmi, .Muazzez şe,•ket ,.e lzmir Bir refikimizde yazıldığın~1;!' iıdı gibi satılmamasını rica et- sulh hakimliğine Zübeyde Nimet Ha- l\luğla ilk tedrisat müfettişi 7# 1 
tiği ve gazetelerin bu mevzu nrmlar tayin edilmişlerdir. bir garezkarlığa maruz kalar_. P' 
dolayısile yazdıklarını gördükten 00

-:·-·-:···::·:· ........... ,. ........... '!."" ....... dir diye müşahede altına alınıt11t,1 
sonra insana içerisinde bir Bul- zıneler gıttigıne. ~ahıp. oldugunu kat mumaileyhin deli olmadııt J 
gar müverrihinin, bir Macar müs- ve bunlann getirılmesıne teşeb- şılmıştır. ~"' 
teşrikinin ve sonra hukukçuların büs edilmesini söyledi. Vekalet hadiseyi tahkik ~ "'/ 
bulunduğu zatların gazetelerdeki Müzakere klfi görüldü. Meclis dir. Zeki Beyin vaziyeti taıııır 
beyanatından sonra müthiı ha- pazartesi toplanacaktır. cektir. __ . ~ 

parçalanıyor.. mevkiinde görerek bizden af dili· den yakaladı ve gözlerinı .Jı 
iki kardeş de yürekleri parça· yorlar.. • göz lerinin içine dikerek: . fi 

lanarak baba!arıı~ın Y8:_n~nda.~ ç~: Caiz«:_ - Biz asıl katiller ölü· -Sen de benim gözler~i'J l 
karlar .. Çelebı dogru İclalın doıegı me mahkUm bıraktıklarımızdan af ne eski muhabbetinin ateı•1:)_!'. 
başına Caize de Umraninin yanına istemeğe cesaret edemiyoruz... aşkırun sihri yüreğimin ta d ~ 
koıarlar.. - Sus kardet suı .. Onlar ha- lerine akarak beni cantaıı~..I 

İclal iniltiler içinde morarmı§, kikati bilip bizi affetseler de bizim Kanıma ya§amak harareti, t? 
titrek dudak~~~ile: ~en~i kendimizi affedebilmemize ma hayat kudreti ancak b\J 1 .J 

Ya··-. Hüseyin Rahmı" , ~ - Beycıgım... ımkan var mıdır? olabilir.. ~" 
...-..... ı.!!J-~ Ef d" * * * 1 -- - - e.n ım... _ .. . . Kar§ı kar§ıya ummanl ·bi" 
Nihayet Ağustosun 10 nu ol· yoktur. Gençler arasında ıevİ§· - Se~ı çok me:>:?s go~uyorum.. Bu tıddetlı .ıstıraplar~a~. s~nra dört gözün sevda da1gal~~ I' ' 

du .. Met'um güne tamam bir haf· mek ise hiç bir ağır cezayı müs· Çelebı gay~t ~uteessıra?e:. has~a~arda gayrı m~mul b~~ su~net ribirine kaynarken iki ,,u·"" .J 
ta kaldı. Ara sıra gelip giden telzim olmıyan pek tabii ve umu· . - Başka turlu olmanın ıhtıma ve ıstırahat devresı ba§ gos~erdı.. yekdiğerini ıiddetli bir mı~ . 
sancılar sıklaşmağa ve §iddetlcri- mi bir §eydir. Çünkü siz de sev- lı var mı? . s.~cıl~r heme? ~m~mıle ~·~- çekiyordu: ~ 
ııi artbrmıya ba,ladı. latırap hasta da yüzünden baba itaatinden çık - ~!z~ ~cımayınız.. · ~ışdgıbıydı .. ~:ı·~f' r~dı ! ... ~~agı~: lclal baygın baygın: eti'' 
lara yeri göğü brmalatacak bir §id tınız .. Bugünkü müeaaif hallere ae· - B_ıçın "ki . . . k. çın e oWaİ a .~ .. ogru ıgı ere · - Çelebi sen benim 1 j 
dete vardı.. bebiyet verdiniz. Aleyhlerinde bu .. - ız et~~ erı~ı.zı .ç~ ıy~~uz.. - ası sıı_ı gozum... . kocam olabilir misin? e 'f'J 

Ç .. I d kt I h b' • ag-ır cez y t tb'k tt'"'' · 2 Nıçın çabuk olmedıgımızı bılıyor Hasta sevınçle cevap verdı: _ Ben senin eskiden ~-.J 
agrı an o or ann er ırı a ı a ı e ıgınız genç ? 1 . . h d t · · · 1ıav1. 

batka türlü bir bağ11ıak hastalığı hakikaten cani bile olsalar kanun musun· k •. .. .. .. - yıyım .•. 0 
•• ~ ~ ~ 1>:•yım.. den zaten kocanım. Senin ? 

h •. k . k 'd" I .. I idam mahk" I . . . . - Hayır fa at olumunuze de- Fakat ben bu ıyılıge ıyı hır mana maktan bir saniye farig"' olııı tes ısı oyc...;a gı ıyor ar· agrı arı um erı ıçın en serı ve .... 1 'f k . . . . d . . . • ' .. .. .. • gı ı a atınıze ıntızar ayım... veremıyorum.. ""l" · · f rtı,,_ keaemıyorlar ·edavıd-- ısabet gos· ıstırapsız olum usullerı ararken 1f k b' . . • b b Ç 1 b' l" b' I gı ım kı. Aradan hır ı I 
tere.miyorlad;,. , siz bu zavallılara çektiriyorsunuz. b" k-

1
. a atöoı·· ızım hıçıknk okm 1~! e el ! 1~~!e 

1 ır ıeı. e;l"kt' İşte bu kadar. tı.ı;/ 
T · • d k' f . b'I d d.. ır e ıme.. um mu a a .. a· - yı ıgın manası ıyı ı ır. ş· d' .k .. b' d·' Jde · 

Hastalar soğuk terler dökerek esırın e ı ecaatı ı me en u· k' b k ··1 .. ç·· k'" . d B k 1 b'l' ? ım ı ı ısı ır oşe . ·ıi .. den bir h. f l . ın ça u o muyoruz. un u sız en aı a ne -0 a ı ır. k d dak d d .. bır1 
ölü benzile kıvrım kıvnm kıvran· ~un~~ d ......... rfm~n . sa h1

• ~ k•r af bekliyoruz. Ağzınızdan samimi - Ölüm bizden iğrendi. Baka kı~~ ve u d ':1d.jga /. 
dıkça o ağrıları kendileri çeki· I e dgor uguBnuzb abn lazkı zefkırtı'l ~ • bir affa nail olduktan sonra çok hm hayat hakkımızda daha ne cilve 0 aön_akr.asıdn da 1d1 ery .. n. i h•I.~ 1 

l 'b' "k" k d d an mız. en a a ı şe a ı e ım ... .. k . . 1 ~ kt" ? = ı o a a a a V' .J 
yor annıı gı l il 1 lar eşBı.on ere dadınıza yetitmemi§ olaydım bu yaıamıyacag?JlIZI goreceb sınbı.z.. . . er goıterece ır .M bulmuttu. Caize ayni haradrt rr 
ce muazzep o uyor ar. ır çare . d k b l 1 b - Hemşıremle bera er ız sızı - Saadet... eserret.. 1 U . . k nuıı ' 
bulması istirhamile Babalanna saatte sız e ur an arınız a e· r kt ff tti"k F k t · · ı · ·. 1 ı·ı ·· 1 · · 'ç'ınden ·· 't raguş a mranının oy 

b k k .. b .. d'" b :)"o an a e .. a a o menız ı c a goz erının ı umı d 
koıuyorlar Fileaof tevbihkir göz ra er ıvranara o ur unyayı oy . d "'J .. t "h . k 1 1 l k· yor u. ~ ' • I k çın egı ... mus erı ya§amanız ı· ıvı cım arı saçı ara . * * • 
ler ve sözlerle onları şöyle başlı· ıyaca tı~ız.. .. . çin... - Siz bizi ölürken affettiniz. . .

11 
'f 

yordu: Çelebı yaşlı gozlerıl.e: . • • • Lakin diri kalırsak bu affnizi ge· Tuhaf şey .. Umran~• f1J" I_. 
- Alınak istediğiniz intikamı· .. - B~bacığı~. tev_bı~, tektır ye· Bu muhaverenin hemen bir ay ri almıyacağınız ne malum? Çel~hi.nin dö!eğinde, fıl~:)'ıııl:I 

nızı itte fazlasile çıkarıyorsunuz. tıtır. Bır çare soyleyınız.. nı da Umraninin yastığı başında - Biz sizi diri kalmanız te- zı nıkahsız hır ada~ın t 1' ıı~,J 
SeYinaenize .. Niye kederleniyor- Fileso_f - Ölüme çar~ o~~ mu_? geçiyordu. mennisile affettik. Dileğimiz husul yatıyo~lar~ı. Bu ~hlaksı~;e'eı: at', 
sınız? Kartınızda yürek dayan· Çelebı - . Fakat henuz olmedı- iki kardeş yalnız kaldıkları za buldu. Artık söze şeamet karıştır- lu cemı~etın tecvız ede~ bit d )iıl'' 
maz ıstıraplarla hlinı inim inliyen ler.. man §Öyle görüşüyorlardı: mak muvafık değildir.. rezalettı. Fakat meseleyı e ede U 
bu iki bedbahtın bibirini ıevınit ol· Filesof - Muhakkak ölecek· Çelebi - Onlar kendilerini Ö· lclal zaif kuvvetinin son gayret ki cephesinden D"' ... uhakerı,il"'" 
malnan baıka bir. kabahatleri ler •• Zira onların timdi baraakları lüm cezasına müstahak mücrim li bir hamlesile Çelebinin iki elin 



telki akşamki fırtınada 
ıc-ıender camii minaresini bir yıldırım 

ne hale koydu ? 

----------------~- ~ 

... 

l 
yere geçtiğinden zarar verme
miş, fakat cereyanı bozduğun
dan tramvaylar bir saat kadar 
işlememiştir. 

Bir yıldırımda ıehzadebaıında 
Kalender camii minaresine düş
müş, minareyi tamamen harap 
etmiştır • Resmimiz minarenin 
aldığı şekli, yere düşen büyOk 

~llret odasında dün Istanbulun yardım 
linı tesbit için büyük bir içtima yapıldı 

~kılap şehidi "Kubilay,, ın 
'-ını taziz maksadile yapı

abide için dün Ticaret 
~da bir toplantı yapılmıştır. 

S:ı toplantıya şehrimizdeki 
~ \ı...·:•r. serbest meslek erbabı 
t;"!<ası lstanbul ıubesi mü
~~ıuaının er, ıvıaarıt emim 
~ tr, Sanayi ve maadin 
"'t ~1 ?1üdürü Saadettin, Cev· 
~ trıın, müskirat inhisarı 
~ Asım beylerle şehir 
\ ~ti azalarından Nakıye ha
~· tak etmişlerdir. 
~" Soreyya B. maksadı izah 

&'" lonra sözü Cevdet Ke-
~b' terk etti. Cevdet Kerim 
' >' at Vererek, abidenin inşa
' :rdıın için bütün memle-

1tberrüler yapıldığım, bu 
ai •tanbulun da şerefile mü-

1> bir ıekilde bu hayırlı 
·~ ~ 1tine iştirak edeceğine 

tılunduğunu söyledi. Istan:e suretle yardım edeceği 
· a bazı esaslar tesbit edil-

~lt ~Öyliyerek bu hususta 
• ~ 12ahat verdi. 
~le .göre lstanbulda iane ve-

lin u . . 
111 

m vazeneı umumıye-

'ıt'aı veya ücret alanlarla 
ik· hıesleklerde çalışanlar 
i 

1
h ayrıldığını, müvazenei 

:~den altmış liraya kadar 
~~I, bl~rın yüzde yarım, da
e b· lllıktarda maaş alanlarm 
İttir ltk nisbetinde bu hayırlı 
e l edeceklerini, serbest 

leti Çalışanların verecekleri 
~,~~· ~ihsm sureti hakkında 
v 1• 1n karar vereceğıni söy e 
)tkrı ltıemurlarm verecekleri 
bllld nunun 8-9 bin ve bütün 
il h~ll halkı fizmeden, sık

ıç olmazsa 20 Jira top
l kabil olduğunu söyli
•tanbul gibi hakikaten 

·''v ·h'th d e cum urıye are-
b ·' hassas olması lazım 

rıtı ~.. tehir halkından bu 
:"tact. eklenebilir,, dedi. 

' 
11 

•onra muhtelif mes· 
\ta~tnıup zevattan iane 
', & heyetlerin intihabına 
~•r u esnada içtimada bu

\~•k~ reisi Halil Emin bey 

~bllriyet §ehidi Kubilay 

için bir abide yaptırmak ıüphe
siz ki çok yerinde bir hareket· 
tir. Bunun için de halkın va
tani hislerine müracaat ederek 
iane istemek ayni derecede doğ 
ru bir iştir. Fakat işin yalnız 
maddi cihetini düşünmek kifi 
JçsilJ i. . Dider, yaşlı neıil bu 
abideye maddi surette yardım 
ederken diğer taraftan genç 
nes1i bu vesile ile heyecana ge· 

tirmek onlardan da iane toplamak 
lazımdır. Bu toplanan yekiın 
itibarile tabii az olacaktır. Fakat 
genç dımağlarda mevcut cüm
huriyet aşkını kuvvetlendirmesi 
itibarile çok kıyn.etli bir feydir. 
Dedi. 

Euna maarif emini Muzaffer 
B. cevap vererek, gençliğin ve 
muallimlerin bu heyecana iıt:rak 
etmesi pek tabii olduğunu, bu· 
nun daha evvel düşünülerek 
mekteplerde Kubilay için hasbi· 
haller tertip edildiğini, talebeler 
arasında ufak mıkyasta ianeler 
toplanarak iş bankasına yatırıl
dığını, bu faaliyete daYa19 edile
ceğini söyledi. 

Dünkü içtimada, her zümreye 
meslek erbabının verecekleri 
iane yekünunu gösteren bazı 
rakamlar da gösterilmek istcni· 
yordu. Fakat bu bir çok itiraz· 
lara sebep olduğundan vaz ge
çildi. 

T eberrüatı toplamak ıçın ça· 
Jışacak heyetler şunlardır: 

Borsaya dahil emtea tacirleri: 
Süreyya Beyin riyasetinde Fortun 
zade Murat ve Halil Beyler. 

Tütün tacirleri: inhisar idare
resinden Hüsnü, Hüseyin Sabri, 
Abdülgani Beyler. 

Zeytinyağı ve sabun tacirleri: 
Sezai, Ömer, ızzet, Hasan Razi 
Beyler. 

ihracat tacirleri: islim zade 
ibrahim B. 

ithalat tacirleri: Hacı Recep, 
HaJiJ, müderris ibrahim Fazı) B. 

Sanayiciler: Evliya zade Nu
rettin, Nazmi Nuri B. ter. 

Doktorlar, eczacılar, ditçiler. 
Tevfik Salim Pş. doktor Esat 
B. e eczacı Nail B. 

Vapurcular; Sad•k zade Rıza. 

- - --.!f 

Bulşeslzde şaşın 

Otomoblllerln boyanma 
fash da ne oluyor ? 

Karar verildi şeh i rde işli· 
yen taksi otomobilleri ayni 
renkte olacak. Bunun için 
de otomobiller hoyanmıya baş
landı. Ootomobillerin yekna· 
sak olması iyi bir ~eydir. Bu
na kimse şüphe etmez. Fa
kat diyoruz ki hey şeyi n 
f e\'kinde tas arruf ... 

Bütçe )' ine bu yüzden tet 
kik edilir. muhtelif makam
lara yapılan zaruri ?:anılar 
ve tasarruf sırf bu ebcpten 
kabul edilmezken seh irde-
ki otomobillerin bo-:.anması 
meselesi tac;;arruf noktasın-
dan düşünülmeğe değer bir 
mahiyettedir. 

Jstanbulda (l.300) fane 
taksi otomobili olduğuna gö
re bunların yiizer lirada n bo
yanma . ma.srafı aşağı yuan 
(130) bın lıra eder. Uu para
nın haydi bir kısmı hoyacınm 
el emeği olsun fakat geriye 
kalan kısım tamamile harice 
gidecektir. 

Yerli servetimizden (100) 
bin lira değil yüz para
yı hesap etmek • vaziyetin
de bulunduğumuz hu zaman
da hiç de zaruri olmıyan hu 
boyanma faslını terkedemi
yenlerin ta~arruftan anlarlık· 
ları manaya siz de şa;;;ın .. 

Biz de şaşalım! 

Irak krah 
-·-

Ankarayı ziyarete 
geliyor 

Kral !'aysal hazretlen 

Irak kralı Faysal H. lerinin ya
kında Avrupaya bir seyahat ya· 
pacağını dün yazmıştık. 

Gelen son haberlere göre kral 
Faysal Hz. Gazi Hz. ni ziyaret 
için Ankaraya gelecek ve krala 
maliye nazırı tle daha bazı zevat 
refakat edecektir. 

Kral Hz. leri Ankarada birkaç 
gOn kaldıktan sonra Avrupaya 
gidecektir. 

Bu hususta Ankara muhabiri· 
miz atideki telgrafı göndermiştir: 

Ankara, 6 (Telefon) - Irak 
kralı Faysal Hz. nin Türkiyeyi 
ziyareti tahakkuk etmektedir. 

Kral Hz. ağlabi ihtimal 5 
Tem muz Pazar günü buraya ge
Jecek ve Gazi Hz. nin ınisafiri 
olarak şehrimizde 3 gün kala
caktır. 

Bu münasebetle Irak ile ara
mızdaki bazı mesailin halli ve 
bazı muahedelerin esaslarının 
ihzarı muhtemeldir. 

ticareti bahriye müdürii Zeki 
Beyler. 

Ayrıca darülfünun ve ali mek
teplerden yapılacak teberrüatı 

darülfünun emaneti, hanımlarımı
zın yapacakları teberrüatı kadın 

birliği spor kluplerinin teberrüa
bnı da mmtaka heyeti tahsil 
edeceklerdir. 

Sivasta 
l\öylU ve şimendifer • Maarif 

ve sıhhat işleri 
Hususi muhabil'imi:dcn: 

Buraya üç senedir gelmemiş· 
tim. Şimendifer geldi geleli Si
vas çok değişnı i ,. Sade şehir 
ahaljsi değil. 
köylüler bile de· 
miryolunun iktı· 

sadi sahada yap
tığı faydalı te· 
siri şuur ve min
netle anlatıyor
lar. 

Sivasta son 
zamanlarda gö
ze çarpan bir 
umran faaliyeti 
vardır. Yeni cad· 
deler açıhyor, Hüsnü Clu ı: Be, 
yeni binalar yapılıyor. iş baaka· 
sı da burada bir şube açtı. 

Sıvasta maarif faaliyetinin de 
şükrana şayan nı>ticeler verdiği 
görülüvor. Gen~ 
maarif müdürü 
Hüsnü Ulug B. 
in bu hususta 
ehemmiyetli hiz
meti geçmiştir. 

Burada genç ma
arifçiler " Halk 
için ,, isimli gü· 
zel bir mecmua 
da neşretmekte· 
dirler. 

Sivasta sıhhat 
işleri de ciddi bir 

l\Aıım Ruhi Bey 

kontrol altında tutuluyor. Dr. 
Kazım Ruhi B. in riyasetindeki 

mücadele heyeti frengiyle dikkatli 
bir surette uğraşmakta ve müs
bet neticeler istihsal etmektedir. 
Sivastaki sıhhi müesseselerden 
Nümune haatanesini gezdim. 
Büyük bir temizlik ve intizam 
gördüm. 

Bu hastane bu şehir için belli 
başlı bir kazançtır. 

Hidayet 

Ticaret aleminde 

Damping mi? 
Manifatura piyasası çok dur· 

gun gidiyor 
Şehrimizdeki manifatura piya· 

sası son zamanlarda büyük bir 
durgunluk geçirmektedir. Mani
fatura tacirleri bu durgunluğun 
sebebini Rusların Karadeniz Ji. 
mantarından Anadolu içlerine 
ucuz fiatla manifatura eşyası 
sevketmelerine atfetmektedirler • 

Kavunlar1mız ve ecnebi 
pazarlar. 

Memleketimizde yetiştirilen ka
vunların ecnebi pazarlarında sa
tılması imkanını temin maksadile 
harici ticaret ofisince bazı tedabir 
alınmıştır. Bu maksatla ofis 

VAKiT 7 Haziran 1931 ~ 

l Günün 
Muhtırası 

Takvim - Pnzar :- 1 laziran 6 ıncı 

ay l 9J l. ~enenin ı:-unlerı : geçen J 58 
kalan ~unlcr- ~:-. ~O \ luharrcm !350 
GUneş-Oo~ıışu. 4.2Cl, Bıııışı. 19,3& 

Namaz vakitleri- Sabah. ~.29 

Ô~le: 12.12. ıkındı 16.13: Ak~am 19,38 
Yat~ı. 21.3:', im:ıak 2.1 L 

* 
Hava- Diınkü hararcı ıazamtı 21 

C asgari ) 16 derece. ~u~ün ruzgıir mu
teha \'\ ul ha' a ekseri\ etle açık. 

* Bugün 
Gelenler • Gidenler - lzmir ti· 

carcı oda~ı umu mı kı'ıtıplij!;i ne ta) in edılcn 
i\lehmet Ali be)' şehrımize gelmi~tir. Bır 

1 
kaç güne kadar lzmirc donecektir. 

Resmi kUt1atlar - Edimekapı · 
daki Çocuk bakım yurd.ınun açılma me· 
rasif!l.İ bugün ~aat on aluda yapılac.aktı r. 

Olenler: Mcclıs maliye reisi 

ve Osmanlı bıın ka~ı nazın l\lazhar B. in 
mahdumu pi) ade dairesi birinci müdürü 
mütekait miralay Ali Nazım B. \efat 
etmiştir. 

Radyo 
) lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

p;ramofon plıiklan neşriyatı 19,30 dan 
~O.~O a kadar Darüttalim musiki heyeti 
20,30 dan 21,30 a kadar Hadyo ock e.s ırası 
21,30 dun 22,30 kadar Dnıüttalim musiki 
be) etL 

kavunlarımııın Pariste satılması 
imkanı olup olmadığını Paris 
konsolosluğumuzdan ıormuştu. 
Konsolosluğumuz da bu işi Türk

F ransız ticaret odasından sormuş, 
hazırlanan cevap ofise gönderil
miştir. 

Bir rapor halinde olan cevapda 
Pariste sahlan İtalya kavun arı 
nefaset itibarile bizim kavunlar· 
dan aşağı cinste olduğu için ka
vunlarımızm Pariste iyi bir piya-
sa bulabileceği bildirilmektedir. 
Ce•apta ayrıca Parise gönderi· 
lecek kavunların ambalajı, güm· • 
rük resimleri hakkında da malü
mat vardır. Harici ticaret ofisi 
müracaat eden alakadar tacirle-
re bu hususta fazla malumat 
verecektir. 

Harici ticaret ofisinde 
Harici ticaret ofisinde idare 

komitesi dün toplanmıştır. 
Toplantıda Türk - Mısır ticar"'!t 

muahedesi hakkında ofisin nok
tai nazarını biidiren bir rapor 
tanzimi ve Paris sergisine işti· 
rak edip etmememiz görüşülmüş
tür. Ofisin bu iki iş hakkındaki 
fikri iktısat vekaletine bildirile
cektir. 

Japon kaput bezleri azaldı 
Japonların yerli kaput bezle

rimize rekabeti son günlerde 
tamamile durmuştur. iki ay ka
dar evvel Japonlar piyasamıza 
fazla miktarda kaput bezi ihraç 
ettikleri halde bu miktar şimdi 
pek azalmıştır. 

Piyasada yerli kaput bezlerinin 
topu 850 kuruşken Japon mal• 
lan 980 kuruşa satılmaktadır. 

ı:cy~ Istanbul ve taşradaki ~~r-:')·@ 

€ 
€ 
B 
v 
!} 

DEVAiR VE M ··EsSESATI 
Resmiyenin Nazan Dikkatine 

Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 
zade hanında 

Uçüncil Katta bulunan 

RE5Mi iLANLAR 
Türk Limited Şirketi 
1 haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye başla

mıştır.Gazetemizde neşredilecek bilümum devair ve müessesah 

resmiyeilanlarının teehhüre uğramamasını ve muntazaman 

neşrini teminiçin mezkür şirkete gönderilmesi ikt:za ettiğini 
devair ve müessesatı resmiyenin enzarı ittilaına arzeyleriz. 

9 
B 

9 
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llYdl~l~~LQJ~~lQJ Telefon; 20960 o~~~~~~~ 



GÜNUN - -
.. · -İŞABITLER'i 

Ankarayı yıkmak 
için dört plan 

-

Zamanın adaleti her hakkı ihya eder 
Tahye mükemmel. Mensur şiirler - Vezin ve kafiye meselesi ~ Kazanılan 
İlk plan, Ankaradan gelen her f;e· tarizler - lnffa ve kitabet mualliml - Mensur şiirde 

ıi boğ.. Her yeni Se$l", her inkılap mucidinden ziyade muvaffak olas:s çocuk - Bir kUçUk 
hamle~ine Filorinalınm elbi&esini giy- zafer - Bi r bUvUk zafer. 
dir. Cilmhuriyet, tnhidi tedrisat, Ja. 
yildik Filorinalınm birer mJsraı olsun '. - 45 yazan : ite /it Ziya 

Bu şu demektir: Ha\'ayr bulanla r_ ~lens~.ır şiirler!, İlk niishadan haş sonra a nlamamaf(a rıza göstt-rerek: 
bir k~re . işi~ ciddiyeti katsın!. lıyar~k ?er na~ada bunlardan ikişer_ Ya zgeç azizim; bu çocuJduklarla 

I Polis haberleri f ---------On kuruş na$ıl 25 oluyor? 

Son zamanlarda bazı açıkgöz
ler 1 O kuruş1okları boyıyarak 25 
lik yerine sUrmeğe başlamıtlar
dır. Bu sahtekarlardan Galip is
minde bir kaJpuan dün aahte 
bir yirmi beşliği Galatada Ke
meralhnda seyyar çikolatacı Hü
ıeyne vererek çikolata almıftır. 
Hüseynin gözleri basta olduğun
dan paranın kalphğmı anlıya

]kıncı plan, tane mtışar .ed yordu. tık nfü;,had : .ı - h t ' . . 
G · · · · · ·ık · t' d 1 d şo re ıne zarar n?.rırsın: nasüıatile 

h 
az1ı ıyı, ınkıta1p fena değil, fakat ı1 ın sahl§a~b~ _en er: en başlıyarak hun- hf'nden a:vrılmrştı. Bu esnada para, oradan geç• 

a şu smet Paşa laşta olma S<t ! ar ı ırun etrafına tarizleri n, • 

mamifbr 

Bu, şu demektir: tenkitlerin, istihfaf ,.e is tihza t~za. Ondan sonra adet oldu, ne zaman melde olan bir polis memuru-

Yaş gfin 
.1 Aycıl• Evvelki gün Yeşı I 

yani içki düşman' 
yahut Amerik.ada çok kuiJ 
bir tabiıJe KURU Jarıa 1 
günü ımiş. 

T abiabn bu ceırıiyeti oe 
lebc sev.diğine bakanız ki 0 

lstanbulun en çakıııbh fC 

yaı günlerinden biri idi. 

Taşdelen ... Kaleyi zaptetmek için kademe, ka- hürlerinin toplanmasına sebep oldu. hulu~sak o bir keskin cümle ile, bir nunn a:ı.arı dikkatinı celbetmiştir. 
deme hücum et_ l'tlcn ı;;!ır şiirler ne dl'me!.ti? Herke- :10~ J.elime ·..: men-.. ;Şifrlere gay. iş anJaşıhnca Galip yakalanmıı Y• geçen aene, yahut .do 

U · k '"I, Mtstrlı bir zet15·-çüncü plan, 411
1n tela kiE;inde yekdiğerine zıt olan zmr ifşa eder. Böylece hütiin etra. üzerinde iiç şişe ecza bulunmuı- r 

lnkrl:ip oldu, bitti, Halk f1tkaı:;ı ve hu sıratıa mevsuf, aynile siyah J,a r, fın hi !'\.s i yıı.trna tercii•n olurdu. t tanbula ıormu§tu: J 
J ur. t l ıo 

rini bırakmah H Gazi bitaı-af olmalı! be~az kömür, kuı·u su kahilinden hir Omın mantıkr, dlg- erlerfode oldu'". ' Taşdelende bir o e ..• 
..... Dört kurşun h1rsız~ yakarı bili'" Bu, şu demektir: terkip değil midi? O za man için, hu- ı;· ··,ne .zc;:;.ı n bu men~·ır şürler ta. verir misiniz? ve biz, ..• :ık; 

lnkılapç ılan ortadan czekmek zama- susile v muhi~t~. şiir b"lagat ki ta pla. birini, bifütu•- ce:-ıır-·ıe gazeter .. 1 ele verdi tanbul, bu suale gülaıUf""" 
nr .. ge~.di.. .. istikamet me~~ii iktidar. rınm da~ .. t~.rifı~~en . hadce çrkamaz- !ıir tarafında tbu görse aJeni te- Polis taharri memurları yeni Geçenlerde belediye "e t~ 

. Dorduncu plan, Gazi gıbı dilşünml- dr. ~~ kuçu~ şıırlenn sernamei u- fenüh edilmiş. bir küfrü .işiten bir bir hırsız şebekesini meydana ka AJ d ~ 1~ıJ 
)en vatandaş "Vardır~ Onların hakkı mum·~"'ıle efkar o kadar meşgul oldu zahit i.;;yanile püskürüyordu... Adeta çıkarmışlardır. er nı em agına, tf.fYw 
yok mu? Bütün köhne hukuk nazari- ona o:rle ayrrJamı:racak derece ili~ip b t h' . .. t " 'h . T tik menbama bir tetkik . .Ja ~ 
yelerini say, dök- Bütün redingotlu, kaldr ki, etcgi dikenli t.eJin çengeline u k~ m~ ku~.une. kzı ~ı ı ış 

1 
çe. Bu ku..aıpanya Yavru Meb- yaptı!ar. Biz, bu sötdD""' / 

yatalak, koltuk değnekli hukuk naza- takılmr;; bir adam gibi, a§8.mryarak aya . an ·rr.ı ır L."l em t-ye zor a ,,_ met, çakır Rifat, Ayı ali isimle- seferi kaleme dOladık fi 
riyeleri rnrsa seferber et... zannediyorum ki, v ser'. ·· ' ıanm aJtrnı j t~rtulmtış hır adamın ıstırabrn1 duyu rinde üç. erkekle fındık Zehra lümaedik. . ,JI 

Bu. şu demektir; okumak fm.,atını bulamadr. ~ordu. namında bir kadından müıek- d ğd, ":. 
InkıJabr Türkiyeden süpür at! Ren hu isı:ni gayet tabii olarak bul- \-rukuat benim intikamımı müker· Mısırlımn otel aor u tel' 

* * * muş, bir dakika bile onun bu derece rere aldı . Bu ahzi nir leızetiai 'lllU· keptir. diye erkinlllJD suyunu ~; 
GörUJen Jç yUz muhalefeti ca_l,ip olacağına ihtimal ,.er annidane deTa• .. ·-na r edyrnı m. Şebeke efradı fİmdiye kadar ettiği bu menbaa geçen i 

lnkıldp düQ.marunın hu dört planını me.miştim. Şıır hakkında telakkilerim Bir gün ders saatinin hitamını ilan tehrin muhtelif yerlerinden yUz· bire de gitmek milyesıet ~~ 
senelerdir gö;dük. Kah ilerledi, kah de o derece ayrıJıyordum ki bunlara eden dürliikle her ik!miz de dersle- lerce okka kurşun çalmışlar ve lstanbul sokaklarına yıldı~,, 
geriledi. 'Kah kahraman jesti yaparak m.~""~u_: ~kle beld .... ;.t kitaplarını,, rimizden çıkmış. ve mektebin mermer bunları Vefada Fındık Zehranm indiği, yağmur boşandıgı I 
meydana atıldı, kah sinsi sinsi dudak h~kıuune karşı bir isyan teşkil etti- ic haYlusuda buluşmuştuk. Beni görür • Je 
bükerek yah-ardr. kah eline ye!'>il bay- ğıme nkıf ~eğildim. ~örmez derhal elimden tuttu. ve ders evine depo ebniıJerdir. glmede bir otobüs içd' l 
rak aldı. Kah, Ce:ıayir, Tun~ tipin· 1\fens~r şi.r· r kısR küçük, he- a.neden çıkan talebesine seslendi: Zebranın evi aranmış, külli- manda kaldıktan ve her ' 0 1 
de bir Türkiye müsveddesi yaptr. ~e-n . an.ıh ol~uklarr g ibi kağıtlann - lhrahinı .Efendi... yetli miktarda kurşun bulunmuf- rilmek tehlikesine göğ'Ü',Aıl 

K··h f ı · . . · · · rı· p · m~enn~ Jmalkarane a tdrvormus t. ktıkt n •
0 

..... al! a . es ı le Jasını şerı ı. ıyer- ~ .: .. ,. . - Çocuğa emir Yerdi: - Bugünkü va tur: ve şoseye çı a .. u• 

lotili, (Bankı Osmani) li bir cümhu ri- ha us.l.erde~ .Y,01.u~u~ ,ııst~n~e top. zifeni buray getir.- Km-şun hırsızlığmın önüne dağına karşı giilmiye ve J"_J,I 
yet hülyaı arkasında sendeJiyerelı. } Ü· landık.cm gıbı ' h •SIZ, a.snıf!...;o; nak~ .. . • M b tf Şo.f"',t 
rüdü. Fakat durmadı. · cdiyormu git- i çizgil:!r:Ien ibaret o- Ban~a _ donerek, artık taşan hayatı- geçilmelıc üzere bundan sonra semıye tov e e ım. b ~ 

Bngün: lacaktr. Bir ne,-i müc:;yedde.M O kadar na ınaglup: - M~dek ki o yaztlan kurfUD ahm satımmm bazı kayıt- menbaa kadar o yolun ';J.' 
Dünya huhranma. 'l'ür1dye işlerine kısa. o k.adar küç~ oJacakla~dr ki yazmRkta deva.m ~dıy~:sun •. bari dik- lara tabi tutuJmuı kararlaştırıl- dil' öyle? Ab, bu yağmu~ı ,rt' 

müsebbip arıyan biri, Halk fırkası re- ?z~n ta~wırlere, mukellef tezyınlere kat et. .Bak şımdı goreceksın, mek- mııtrr. bizi yakalıyacağına şehır 
isj Gaziyi ittiham ediyor. ıftıkar etmeden, ılar havsa.laların- tep ı;ocuklan bu yolda tıeYleri n1.sr1 mnı yakalasaydı! Ast.I 

Bir başkası söyli::ror: ~~-~ncak bir şiir heyecam taşımakla yazıyorlar nefis bir eser ki." Bir kedın daha hıtlhara 10/JIM Jf' 
"Heın u nokta da ihmal edilmemek ı l a ederek, sanki JÖnlünün ikmal edemedi, tbra.him Efen- kalkı.,tı 

lazımd rr ki. her vatandaş nıuhakkak h~leca~ darbelerini iki elierile tutRrak di, sap san. dudakları titri:rerek. Bakırköyünde Cevizlikte otu· Belediyede: f 
Mu t:ıfa ;Kemal Hz. nin düşündükleri ru.rn _ fıra.ş;~dan !ladece bir . gömlcl.le fa.kat -.ana bir istirhınn ne. ...... rııe oa- ran Kizım ef. nin zevccsı c.mıne SOO - el ı-41 
gibi düşünmek mechuriretinde değil- rırl~)an hır genç kız eday~ mahcuba karak, kağıiı ona uzattı. o da bana H. dün komşusu Zehra hanımla am e F f 
dir . ., nesıle, mahmur ,,.e mütelaşi, yarı y~rdi. Bu sackc:! mem•ur şiirlerd:ın kavga etmiş ve onun sarfettiği k t o" 

İhtiyar hüriyet prensiplerini bit pa- ~ykuda yarı uyanı.k. çıplaklıklarını "Cenk erleYhah parç:ı.nın talcribe:t sözlerden müteessir olarak bir Haliçteki bir ısım u l_j 
zarından eski bir paıto gibi satın ala. tnzara hunları refıklerimin i~inde de tamamen bir suretinden ibaretti. manları lşlemlye~,-J 
rak giyenle.rin ileri sürdükleri hu JıH okuy.a~laı-ın . meYcut olduğunda şüphe Çocuğun benzinin uçuşunu, gözleri- §İşe tentürdiyot içmiıtir. Haliçte Karaağaçla ~ 
yığınları altından bilerek, hilmiyeıek dar. ıdım. '\ alnız şüphe edilmiyen bir rir.in niyazmendane bakışrnı o zaman Emine H. ın bu teıebbüsil arasındaki tuğla har_ıa Jfl/ 
Tüı·k inkılabrna kast edenlerin a~rb h~kıkat ~ard r. ~akirtlerimi~- gözle- nnladrm: _Tebrik ederim, efendi vaktinde görülerek hayatı kur- işlemesi belediye tara~/ 

k · ... 1 · .. .. .. . rınde oJ,unan . akın fakat behg mu t lm tı y k '7/J çı an ıç J ur; erı gorunu3 or. 1 1 b . . .. • dedim hakikaten mualliminizin takdi- arı 11 r. nedilmi•tir. almz arı•. ~~ "' * • ta > et hıssı... Hemen her nuı::lıadan ' .,. ~ 
O • 1 . . d b .. 1 . rine ıa~·ık hir eser.. Blr bıçakla 3 arkeda~ını kı' Silabdarag" a ve Ba lrtlcaın yemi s n ı a on arın ıçın e ana goz erıle J •• .. .. ·,,J 

t . .. . sanki, o sahah okudukları parr.aluı O bana: - Gordun ı..ür Dt-dl. Öy yaraladı bulunan harmanlar Çil 1~ nkrlap dusmanınrn denıze ağ ,.ta ol . . ::.- 1 ff 'd' ı.: t I k K al 1 d , , ı1 
. . • . . - · ınsat edı:rnrca!".ına bir mana ''ardı e muza er ı ı 1ı.1 sus um, a al TUtün ame.uinden av a ı ceklerdir. Harmanlar. • rd' r ta atar gıbı efkAn umumıyeye .serdıgı x • . · . ' ı r b · d ' ~ 

. . . . vyle hır manaı muhabbet \•e merhuti- a.sı ıa er enım ı.. Hasan_. Hüaeyin, ibrahinı. Hasan duman ve alevlerin cıva ~ dört plandan bırıne vakalanan ınkı· . •. .. • . . • .. .. , ., 
JA d 1 • •--ı· · d .. ita yet kı hana butun sokaktan geçerken lkınc - ::, ve bu pek buruk pek isimlerinde dört arkadat diln lunan f,·~-k fabrı"kasın.ı ı ... psr a o ~ ın .... ap uşmanrnrn o • k ta . . . . . f ld b' ·· ~--
aına düc:;müı bir balıktır. lrticarn a- b~ra n~.nın pen~resınden, önlerinde aşıkar hır za er 0 u,l ır .gun pos- Ortaköyde Vasilin meyhanesinde zuhuru dolayısile tehdıt r"' "1 
d k'"ıı : .d. ırer nusha "Hızm.e{y, mü tehıi gözle- tadan zagete namıma ge en bır mektup 

1 
I""' .ı 

am a ı r ~emı ır. ·ı be · t k' . d Ek B d rakı ı·çerl•rken kavga etmi•ler h manlar n kapattlmasdl 
J * * * n e nı a ıp eden taan"tlz erbabı· oldu. Recaı za e rem ey en.. "" " ' ar ı dl 

1 Ayrl du,unenler ndın ; c:·r!>ilecekleri fütnru unuttur- Biz kendisine hörmeten gazeteden bunlardan HaSlln bıçakla diğer 3 olmuştur. Bu yüzden ~ırt"J 
Tu....... 

1
• birer nüsha gönderiyorduk. Onun fa . arkadatını yaraJamı§tır: l işsiz kaJmışhr cY. ,.... inkılabından bahsederken B la h k t ı- . . ame e · ~"..J 

inkılipsız bir Gazi ve Gazisiz bir Halk .~n rm er .es~e arzı te akkısıne rafından bir teşekküre, bir iltifata Muhtetts idare mUdUrU sahipleri belediyeye ıo ı-"·~ 
f kas . k ' terct ~ '~ olan hır dosta da malikti:n maı.' --:yet ümidi 0 aerece uzak idi Parlate yerleşıını,t edere'' Eylu-ıe kınlar har~ .. ~:.; ır 1

• ve 
1~ ·ıJap tasavYur edilemez. ki nıektlbi idat'ide refiklerimizJen hi~i • ·· -~ · . •. d · k · ... Jıı,,,.tT . 

Gazı, bır cemiyetin ileri hamlele- 'd· 1 t k't b t d 1 • kı ~azeteyı -;. erır en hır şeyler Bundan 'hiT müddet evel Rey· işlemesine müsaade eo l•'ı' . .·· .. ~ . . _ ı ı. nşa ve ı a e ers erı vere;ı . .. _ .. .. . b "I ilk. h · d 8000 cı rfnın, ) urume h"-eketının, -,e yukse· bu ref:' · bir hasut değildi. Fakat yum ,a J~z~~ gormemış, una cesa og u z ur astanesın en rica etmişlerdir. HarmaP t 
len, tanhten hayata atlama faa1iyeti - avd 1 ı·k· 1 . b' 1 . k ret etmemış ıdık. lira ihtilas ed~rek ortadan kay- A k d u" ... 

8
c'' . ~ ın ıtmış ıı ır erın, ır eşmış ana· .. . . . rıca n araya a m • nın, Kurunu vustadan yarma geç- atlerin sad k b' ... d .. d. E . 1• o nık 1'Uhun··n ""ndısıne telkrn bolan müessesenin idare mtldürü kl d ~ . h 1 'd' G . ı ır mun ı ı ı. ne a . . . ce er ir .. 1~ ~~ esiı ıdr. kazı, .asrrlfaT~ senele· "Bu nasrl olur?,, diye başladı. lzah et- etmiş olacaf · bır . are~etı nazikane- ıMuhıin beyin Parise kaçtığı • · J 

nn veden n e ·omprıme eştıren bizzat tı' Bı'r ya .. 1 1 .1 k . . de bulunmak !str·· olacaktı ki KömUr depoları "' Jll. 
• . . d . . • zı şıır o a 11 me ı~ın man- · rivayet edilmektedir. S5ylendigi- d k köıOat halkın ıradesı, bu ıra enın ınqn be· z:.ır• ,.e mukaffa 1 l'd ' . .. bu rnektubile --·,zeteyi tebrik mün· Kuruçqme e i _.. / 

d · d k' hl d 
0 

ma 
1 1

' Hı.ı.t ne göre muhtelis memur geçen• ı.ı..-enıın 6 _1 ,.a anışı ır. ve kafiye şirin iki müttekasi~·di bu dericatrnı mültefit, müşYik bir Ji. larmtn orada oturaıııı f'; 
. f~kıl~bı. ruhlarrndda yaşalmıyanlar, ~uretle başlı: ' belagagt dersi .şu neti ~anla ta)<dir ediyordu. Ye asıl hana )er~c ailesini de yanma aldırmıf halini 1boıduğu çolc: f<e~,e~ 
ınkı!ap ~tıhasını uymı.ran ar, yor . , 1 . . . ve orada tevellüt eden oğluna b · 1'" 
gunlar, inkılaba yali u- -iurannyanla. Cl") e n~ 1 ol muştu: . . ~ lgınlığa yakın hır senn~ Yeren cıhet, mıştır. Senelerden erı .,.~:j ~ 

b hı .. , . . a.nhvama)·nla - Demek oluyor kı hır .razı man mektubun bir fıkrai mahsu~a!'ı, men- Afif ismini vermiştir. meselenin belediye tB. til,, 1 
rafl hu . zkı~G .:)~rd:a.ıı:_ı k t.: 1 •. d" .. r : '1m 'e mukaffa olcazsa şiir değil- "ur siirlc- ··e onun c:;.,'1ib• ~ aw·. Cam silerken sokaGa dU,tO e1ı ""./, 

p esız ı azı en ıuaş·a uru uştme dir. .. .? ·-~ .. . . birtürJü halledilemenı. ~ıt'''.M 
cektir. Çünkü birinde bizzat hayat dü. Bu .. . . Rntun dı~er munder.cattan tef ık ede Karagümrükte avcıbey mahal- h.alkm ıik!yetini mucı·b· ... ~ı'.· 

- ·· "b" k " d .. ı··ı · d .. u"n"'esi na gulerek cevap vermı.,.tım: - rek üsta1 hunlar hakkında övle !'ita- lesinde oturan 50 yaşlarında ma- ı ... şunur o ur un e o u enn uş " ne ·)· ,, ,_ ff . 1 • · d Du"n beledı'ye reıs 
• . :· .' Y manzum t"e mul\a a ~azı ar vi .. lr:iırane bir " ~ı\11 kullanıyordu ki ır. 
)aşar. bılınm ki hiç qiir deg"ildir . l , - .. .. dam Lili dün evin üst katında Ha 't B İn b husuı~. _,!'' 

Netekim kaldırım kayaları. 'fopka· Anla-a' "-.;· ı .... . . . . b..ınu burada teu-ı.r . -Pge c-ur _f cam silerken müvazenesiai kay- mı • u . ~~j 
d ı d .. ı ..:ı · l\I · · .,, .ı olmryan bı. edeminceğim ıorduk bize sunları sÖY ~ 

pr sarayının U\'ar a_rı a oy eııır. t'r safsata karşııııı · da mehhut kalmrşca. ·. _ · . . bederek sokağa düf111Ö•tür. ı . "Jlliit 
ımer du\•arlara benzıyen, .kaldırrm ka- sına bir da'-~ d .. .. .. Geı ek gazete hakkında, gc1 e.k men -uhtelı·f .. Kuruçqn.1edeki l\o. '"':% 

1 . . . •lııı.a. <;;usup uşunmuş. .. 1 1 h'b' 1 kk d h k Md. Lili vücudünün ·~ 112 ..... ya arı gıbı fasılleşmış ruhlar aı _. _ ~ur şıır er e ~a ı ı ıa m a u me • Jırı, bugün belediyend' j ~" f 
mrdrr? degışmek en ksa tabirile Tüık milleti- tup ö'·Ie bir c;;.eref ' 'eren zafer hnhı; yerlerind.e-n tehlikeli surette ya- - . b' l deg-il ır· .J r ı~ 

· h · ~ • ~ cegı ır mese e ~,,J h · Bunların hepsi mümkün. fakat. bil· nm ~uuruna an~er saplamaktır. eden muanzlrın hücumuna cıiper rafandığmdan hastaneye kal· vekaleti birkaç sene e.J~ ~ 
!iin hi.r kiitlenin, bir ~a.lk şuurun~n . . ~ v~ * teşkil e.rli.ren bir hiiccet. hir fer- dınlmışlır. k kö üt o ~ 
ıfadesı olan, bu kunetı ıhma) edemn Baza n kedı )a ıuları mehtaplı ~e- man jmtiyazı idi ki. ben süküt ede •. "'''""""""""" ··-·~..._ , ....... ,_ .............. ,.,_,____ den boğazda i rn ·oi .,." t~ı 
hürriyet di,·e ileri süreceği söz, irtica- celerde aya bakarlar, bakarlar mır- . _ . . . eden bu gayri memul nazan iltifatı, nın yerJerinin bir )isteJl atef"ı'..ı ~ı 

. • h k . . . n•,·larıa,.. ' 'e rnı'n ı· mı·nı' pen l ·ı ken dı :eı dostlar hep bırden llk Ç'I· k . . h t hl'k . h L h ıp d .. •~ ın venının asrnı ezme ıçtn eh ne aldı· .. 1 
.. ce erı e .. artı onun ıçııı. er e ı ·u·ı, er iste ve aritayı yap b ... re ".Jt 'q, 

ğı bir kava p;rça ından baı-ka bir ~ev göl<teki yumağı tutmak i_çin sıçrarlar. kacak nu<;;hanın başma . bu mektubu maniayı istihfaf ederek ı:-aŞaasma y ı_ .. , t t tk·k t yaptı. ~ ~J· 
· ~ - dercetmek kararını ''erdıler. _ .. .. . t:Ka e e ı a ·oe ıı._ 

olamaz. . . . • • .. . . . . . . . . . . . . dogı_:u )~run~cek hır yıld'.ı oJ~u.. dan ıoora Bo· azda yertl e ""J ,._ 
Hem şu ıkıde bır g-ennın a~zrnl. .t " .. Fa~at, m.upt~z.el on sekızıncı aı-.rı~ . ~1e~.tebı. m.ılkı~ e~ın edeb~~ at .. mu~! 'e boylehkle mekt~l:-i ıdadıde ınşat " g maıııasuıı ~ "-• ' 

bir temcit plıh·r .olan (hürriyet) in za. hurrnet .. fafr ı~ın 11 ·ı kadar ı.eneklı- lımı, talımı edebıyat... muhdu, şıır ,.e kitabet der!-leri mualliminin men mur d_ep?su açıl . . di. ıJ Jı' ~ 
ruretlerden birini intihap olduğunu .ha ff> tahammül edilmez. " Hürriyet,, di ,.e edep allminin bülent üıı;tadı Re· @ur şiirlere tehariimüne de htinıe Jerının ıpkasını bıldır Jc•dl' ~~ 
tı.rlamalıdır. Ye in kıla." boğazla namaz !. cai zaden in tıir vila) et köşesinde .kel ,·erildi. bir depo açıhneıya ~tı'' ~c 

Hürriyet diye tezeği, taşı, şuura SADRI ETEJJ kelem ekle nıe~gul bir ıence lıı'ita f Hcrli.t Zi11a UJ§akl Zade depolu yerlerinde k•Ja 



~~~~~;::,:~~~~~~~~~~~:;;;:~~~~~;::::;=:;:~:;::::;;;~:;;;~~~~==--~==~~~ 5 - VAKiT 7 Haziran 1931 -

Olan Biten Meraklı Şeyler 1 On senelik program Dünyada 

100 de 100 Güzellik ! Yunanlılar deniz ve kara filolarını 
Meşhur bir artist, yanlış bir ilaç 

yüzünden saçlarını kaybetti 
-ti ~ Giizellik için Amerika kadınlarının başlıyan saçlarını, gürle:; tirecek bir zaya hem de 50,000 frank tnıminİlta 
1 4 fed<ıkQrlıklaro katlandıklannı 100 "loyson,, alır. mahkum etmi tir. 
' ıoo <ışk tefrikamızda yazıyoruz. Fakat fütçı aksi bir te.sir yaparak Şimdi bu lcarar temyizdedir. lşin 

4,,IJ" llazılann doğruluğunu ispat e- artisti hasta eder ,.e saçları bü~bütün giribi: n rti~t lıu mahkeme huzurund_a 
"""fil haberi fransız gazetelerinde o- dökülür. heyetı hnkımeye, losyonun ya:>tıgı 

ilk naklediyoruz: Fransaya, ı·aks bediiyatına bir ce- tesirleri göstermek için, başını aç-
ı e ~~ 5 - 1',iladelfiyada talebeleri mile yapmak üzere hazırlanmıya mak ,·aziyetin.d?dir. 
-~ rlikte tarihi rakıslara ait bir gelmiş olan bu artist, bu suretle ken- Dir kadın ı~ın bu hadisenin (eca-

~ liıı~ere. için Paris_ milli küt~pa~e: di güzelliğini kaybetmek tehlikesine ati meydan~a?ır. .. .. . .. 
'itı 14!tkıkat yapmaga gelen, ıı:ımını maruz kalmıştır. Maamafı Kuafor, muşterısını ne 
~Ilı '~ek istemediğimiz. me~hur bir Bunun üzerine, FiladeJfiyalı arfü•t yapıp yapıp İ)i edeceğini \'e !'açları
~'l1ka]ı dans muallimesi, l\fadlen mahkemeye müracaat etmiş, kendine nı tekrar çıkaracağını iddia etmek 

~ tında bir kuafförden, dökülmiye ilacı ta\'.siye eden Kuaförü hem ce- tedir. 
~ :::m::::;:r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ll~ada doğan çocuk Erkeklerde sakal Ucretli memurların 
'İııt Pas (Kanada) - Bu ey~let içer- modası başladı maaşları 
'tıı ınerkeze çok uzak bır yerde ,..1.. .. D . F . · · ·· h 
L.. tan :\t d M'll h .1 'd" G 1, osyo umeı ran a reJSıcum ur-
~ d • a am ı er amı e ı ı. e- 1 - . t"h d'ld·-· d b · t 
ı, okto k d. . . .. ti b. uguna ın ı ap e ı ıgın en erı, n-
'l)' r, en ısının sura e ır ame ·ııe A "k t 1 · · lta. "ht" ld - b . gı re ,.e men a gaze e erı ganp, 
~ ı ıyacı o ugunu, unun ı- . ld - k d d ki b' 

as as nesıne a ın masmı . ~Le p h ta · k ld 1 lgarıp o ugu a ar a mera ı ır me 
L sele ıle meşgul olmaktadırlar: Sa· 

l\ırın d ·u b' 11• tı· 1 k kal meselesi. -, ka ızı erı ır ın ı o an oca- B t 1 M"" ·· D 
l">n. d h 1 h ta k ld u gaze e ere nazaran osyo U· ))) b ·~nın er a as neye ·a ı- . F d 

ı.. • ilıne · · . t 1 fi b" u merrın sakallı olma~r. ransa a er-
.. ~ıettı ,~• ıtçın e grn 1~ ır akyydare kekler arasında bir sakal koyverme 

· e ayyare ge ınce ·a mı 
e hind" d"I moda~ı meydana çıkaracaktır. 

h ır ı er. B 1 d" ı k' •- "akat k d ld h u gazete er ıyor ar ı: 
"« a ın yan yo a ve ava- . 
L bir e k k k d ğ d 'r M. Dumerın sakallı olması. ve mu-
"'4tfaıtey r : h ~~cud : . ur u~ e hafız kıtaatı kumandanlığına kendisi 
'- "'-ıl e 

1 
°b.ld~I ıse en ır saa son gibi sakallı olan Jeneral Brakoviycyi 

r>_ o a ı ı er. i "h t · b" h ı· F l wttıkl . d h 1 .. d ntı ap e mesı. ır ay ı ransız an 
~t a annesıne er a mu a- - k d kt· la buı ld da akal kayu\'ermege sev e ece ır. 

,.. unu u. . t ı . t ki b" ~elen b" h" - .. . 1 k A) nı gaze e enn yap ı an ır an-
b... . ır ra ıp çocuga, gok e ara ' t .. d Fransız berberleri 
h'Sında d ğ J C L .d. . . .... e e gore e, , 
~du. o an oze uı ı ısmını bu moda lehine propaganda yapacak· 

l'aki . . ~· . .. larmış. 
"'~ t - Bıldıgımıze nore, bu ço- Esasen şimdiden, Parisin talebe ma 
lt,'6"haoada d~ğan illt çocu~tu:· E- hallerinde birçok sakallılar türemiş
~lr çocuk bızde olsaydı umıni mıı tir. Yalnız bunlar sakallarını "Kru
~ tık ,.Tayyar,. koyardık ve bu tanı ger sistemi bırakmadadırlar. Yani, 
~::bir iaim. o~urdu. Fakat mah~~li sad~ sakal koyuveriyorlar, bıyıkları 
~ hanesını nasıl doldurabılır- nı tıraq ediyorlarmıı.. 1 ':s :; ... 

"Canavar,, ponponu 

Bu hususta rnaliye veklllnln 
Ankara muhabirimize beyanata 

5 Haziran tarihli nüshamızda 
devairdeki ücretli memurlann 
maaşlarının nasıl tesviye edilece
ği hakkında bir refikimizden 
naklen münderiç bir telgrafta 
bu kabil memurların ücretlerinin 
tesviyesi için gönderilen tediye 
emirleri baliği o memurların 
maaşını tediyeye kafi gelmezse 
diğer memurların maaşlarından 
mütenasiben kesilerek tediye 
edileceği yazılı idi. Bu hususta 
tahkikatta bulunan Ankara mu

habirimiz, telefonla bize atideki 
malumatı vermiştir: 

Ankara, 6 (Telefon)- Bu hu
sus hakkında Maliye vekili ile 
görüştüm, bana dedi kiı 

- Böyle bir kanun hazırlan
dığından haberim yok; çünkü 

hükumetin teklifleri bütçe layi

hasında sarahaten yazılıdır. 
Sa · T81:JttK kıran Du ı:elclorf canavarı Kurteu'in ida-

~ buYI~ndiğine nazaran bu yeni mar- ma mahkum edildiği malUmdur. Kur Fırkada 
lli Yiik bir rağbet kazanmıştır. ten • muhakeme esnasında bir cina- Halk ocaklar1 

~ ....... lha.ss.a kadınlar Düseldorr cana- yet yapmağa gitmeden enel, avuavn c·· h"" · t H Ik F k · 
··q ~ um urıye a ar ası vı-

' fi! ısmini taşıyan bu ponponu ka- karşı. ında uzun müddet podralandığmı Jayet "idare heyeti dün Cevdet 
"0rlarmış. söylemiştir. K B · · 
uun erim eyin rıyasetınde toplan. Yanın en meşhur cam. baz :soy. Bu noktaya dikkat eden bir berber. 

~ tınd mıştır. Dünkü içtimada umumi .. ~li~ •• an Beggese"l Danımarkada ertesi gün, camakanına biı- sürü pod· 
;!~Ur. ra ponponu dizmi., ve :.:Öyle bir ilim kongrede yerilen karar mucebin-

~~gesen Danimarkalıdır. ve "10:> asmıştır: ce halk ocakları yapılması ve 
1"j hak~ı adam,, Lmile meşhurdur. Liiksorda bir kaza bazı ocakların bir araya topla-

' 
1ha.kıka, bu adam, balkı tabak • . .. narak bir nahiye ocağı tesisi 

~akta güldürürdü. Yapılan bir he . Kahıre~ -. Luksor mın~~k~sın.?a I " 
taı... nazran, Beggesenin kırdığı b_ı.r k~m t~pesı yı~ılmış, 14 kışı olmuş- meselesi görüşü muştür. Hangi 
~lar, küçük bir fabrika tesisine tur. Enela hafrıyatla meşgul olan ocakların birleştirileceği hak
\ıı l telecek miktarda imiş. Çünkü, on beş kazmacı ku~. altında k.almış, kmda gelecek içtinıada karar 
~ Sottarı asati olarak senede 100 bunları kurtarmak ıçın kaza yenne ko verilecektir. 
ıı..- la.bak 'k v şan diğer 9 amele de ikinci bir heyelfö, •·~-111!11.-ı!!!'l!!I.--~----.. 
~:esenin, ·~:~~ireti. ayni oyunu, neticesinde kuma gömiilmüşlerdir. tabı işle• 
'itı kadar değiştirmeden tekrar et- yet kazanması, \'e kahkahalar, alkış- yahar 
"'lj ~ ~ağmen her zaman muvafCalo- lar toplamasındadır. __ ,., 

takviye ediyorlar 
"Türkiye bundan kuşkulanmasın ! ,, diyorlar 

Atina, 4 (Hususi muhabirimiı· 
den) - Yunan hükumeti, do
nanmasının ıslah ve tecdidi için 
10 sene zarfında tatbik edilecek 
vasi bir program hazırlamıştır. 

Bu program mucebince, Yuna
nistan eski harp sefinelerini 
kadro harici çıkararak yerle· 
rine yenilerini inşa ettikecektir. 
Kadro harici çıkarılacak gemile
rin hangileri olacağı henüz ma· 
lüm olmamakla beraber, bunla
rm başmda Kılkış, Limni atla 
eski zırbhlann bulunduğu mu

hakkakbr. 

Yunan hükumeti, bu eski ge
milerin yerine ( 1,500) tonluk 
dört açık deniz muhribi ile, 
2,000 tonluk bir filotila amiral 
gemisi, bir torpil vazına mah
sus gemi, ısmarlıyacakbr. Bu 
gemilerin inşa bedeli ile diğer 

gemilerin tamir ve tadili için bir 
milyar drahmi sarf olunacaktır. 
Bu para on senede sarfedilcceği 
cihetle, Yunan bütçesi için ağır 
bir yük teıkil etmiyecektir. Bu 

bir milyar drahminin her seneki 
bahriye bntçcsinden hariç bulun
duğunu söylemeğe lüzum yoktur. 

Atinada münteşir Etnos gaze• 
lesi Yunan bahriye programı 

Kuponsuz 
Piyankomuz 

Piyankomuza ait numa-
ralar gaze.ternizin haşlı-
''lnın sağ tarafında neş· 
redilmeğe başlanmıştır 

On beş gün devam edecek o
lan hu numaralı nü haları ını
zı muhafaza edenler mü aba-
knmıza iştirak etmiş olacak
lar \'e çekilecek bir kur'ada 
kazanan numaralar tesbit \C 
ilan edilecektir. 

Birinciye 40, ikinciye 20, 
üçüncüye 10 lira ve yüzlerce 
kariimize de muhtelif kıymet
te hediyeler kazandıracak o
lan bu yeni piyonkomuzda ay 
larca kupon toplamak ,.e son
ra bunları matbaaya getire
rek değiştirmek gibi zahmet
lerin hiç biri yoktur. 

Numaralarımızı biriktiri· 
niz. 

münasebetile yazdığı bir maka. 
lede ezcümle diyor ki: 

"Yunanistan on senede tatbik 
edilecek yeni bahriye programilc, 
isthdaf ettiği yegane gaye, an· 
cak bahri müdafaasının teminidir. 

Bundan başka bu hususa sar· 
fedilccek paranın senelere tak
simi sayesinde bütçesi de alır 
bir yük albna girmiyecektir. 

Yunanistanın mesahai sathi· 
yesine nisbetl~, sahillerinin gayri 
mütenasip uzunluğu Yunan do
nanmasmın hafif gemiler ile aci· 
len takviyesi lüzumunu doğuruyor. 
Ba bal, sulh davasına daima 
sadık kalan Yunanistanın emel• 
leri ve zihniyetleri hakkında biç 
endişe doğuramaz. Esasen tcs• 
lihatı bahriye meselesinde en zi· 
yade alakadar oian 1 ürkiye ile 
Yunanistan arasında bir itillf 
hasıl olduğu cihetle, bu husuata 
en ufak suitefehbüme mahal kala-

maz.,. 
Yunan hükümeti kuvai hava• 

iyesının tensik ve takviyesi 
için bir layiha tanzim etmif ve 

Meclisi meb'usana vermiştir. 

Önümüzdeki pazartesi gllnü 
Meb'usan meclisinde mUzakere
sine başlanacak olan bu layiha 
ile deniz ve kara Yunan kuvayi 
havaiyesi fevkalade takviye edil
mektedir. Atina gazeteleri, Yu
nanistanın müdafaası için kuvvetli 
bir donanma ile kuvvetli bir 

hava filosuna ihtiyaç bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Yunan hava nezareti, 30,000,000 
drahmi sarfı suretile, yeni takip 
ve avcı tayyareleri satın almak 
niyetindedir. ÇOnkü Yunan hava 
kuvvetlerinde bu nevi tayyareler 

mevcut değildir. Bu nevi tayya
releri satmak için Yunan hava 
nezaretine müracaat eden muh
telif Avrupa fabrikalarına, mem· 
leketin umuru maliyesi müsaade 
ettikçe bu tayyarelerin tedricen 
tedarik edileceği cevabı verilmit· 
tir. 

Defterdarlıkta : 
Ruhsat tezkerelerl 

Ruhsat ve unvan tezkerelerinin 
yenileştirilmesine bir haftaya ka· 
dar başlanacaktır. 

Odamda konu mak isteriın. _ Sanki ne olur?. Dunun bir e- müt! ~e:-.e i vardır. Bu adamlar türli 
Başımı doğrulttum. Niyetini nnla- hemmiyeti yok ki.- . hükumetinden bir sipariş almışlar bu-

mamı:;; gibi yaparak tebe.., üm ettim ~iz Ingi!i zolmanıza rağmen 11ek na emin olmak isterim. Siparişin mile 211 o c. z. .. 
n: ala bizimle çalı~abilirsiniz... Na~ıl tarın ı öğrenmeliyim. Topların çapı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· - Ne o-· Bana A~k mı~nız dok- blıimle ç~~mak is~r mL~iz? adedi, telim tarihi hllinmcll Bu 
Harp seoelerlodc lstanbulda çalışmış olan tor?. Böyle pervasızca davet ne kadar Saf hir tavır takındım n sordur.t : taCsilıHı bana tedarik cdcbiUr misiniz?. 

bi r laı,; ıız casu~unon hatıracı · 1 ğ ? N "b t S _ 16 _ kaha- • . - Sizinle mı ça rşaca ım._ ' e- Biraz dü ') ünür gı i yap ım- onra 
Sıı- D d' V" P ,·erdı · ? d d" k" '- 'sık . 1 B" .. b' k d .. d.. e ım ce ,. . ye.... . e ım ı: 

~tet• b· paradan b~~:~d~~ordu: Şu ır .gun ır 3
. ın .. gor. um. O ~a~ı- - Hayır çocuğum .. ı;:izinle iş hak- Doğrudan doğruya. cevap nremedi. - Zıtnnederısenı )apabileceğim-. Bir 

~ l'lıel'I d~r taraftan yuzumu te.tkık e- nın ta;rı ve d~ru şu uzerımde tesır. ı~- kında konuşacağım... Benim paraya olan hır,.ımı tahrik et- tecrübe edeyim ... · 
~~lr)or ığer taraftan . mane·ny~tımı r~ ettı. Ta·k.nben ~ : ~ boyun~a ıdı. Alman casu. teşkilatı reisi ile hu- mek istedi. - Şüphesiz yapabilir iniz.... Türk 
ı~etin:u. Acaba l>enı~ J~gılter~ Kadından. zı} ade ~ı k~ge .benzıyord~ . . u ·i bir görüşme mi? ..... Bir lngiliz ca - Altın .... Arn~larla altın ),azanır- 1.nhitlerini i ticrnp edebilirsiniz. Onla-
~? lıer e oldu~~mu . h~ . etmı mı On~n ~arıp. faka! .. '".~~.~ ~dılemez bır susu için bundan mükemmel bir şey ola sınız.... n konuşturursunuz. Genç bir kadın 
~Çalı hald.e 

0
boyle hır hıs Yermem~- cazıbesı vaı?ı •. lu~uyuşunde, n~zarın- bilir mi idi? .. Çok şey öğrenmek ümi- )~imi ~ekerek cevap nrdim: na ıl olsa böyle şeylerin hakkından ge-

~l' t!~alı ıdım. Gayet hoppa hır da şeh\'e.t hıssı me.Huttu: Sa~kı e~ra- dinde idim... l{endisini şaşırtmağa ka- - Altın mı? ..• Ah! Zengin ol sanı.". lir. l~ğer murnfCak olur anız size ne 
h -.tndım. fına bır manyetızme sıvalesı dagıtı- . M b'. ta • . . ğ" b"J" · · · B. d I 

~ 'laJt • · . • rar verdım. asum u \'lr takındım Keyfınden yerınde duramıyordu. verece ım ı ır mısınız.... ın o ar_ 
\ti' ha~'lllda ne düşündüğünü bilmem. yor aşkı can ve ha.> atın sevınçlerrn- ve anlamamazlıktan gelerek dedim ki: Devam etti: E .. ·et bin dolar ... Bayd! taliiniz açık 

~ ~e beni birçok defalar davet et- den uzak tutuyordu. - Doğrusu sırf merak ettiğim için - E\·et." Evet_ Küme küme altın ... olsun" 
~ :n:tell_ladiyen be~i tetkik. ediyor- Ona daha s?n.ralan tesadüf ettim,_ geleceğim do~to: .. ·· Bir güzel kadın ne kadar suCedecek \'"aziy~t gaye~. ~.arip idi. -!<ıyme~iz 
~ tı"rıı· n ıse hoppahgıma hıç halel Çok sonraları ıdı .. " Hem de başka şe- Odası biı· ıstı rahat oda ından ziya- parası olsa 0 kadar mes'ut olur. lıazı malum:ıt goturmek ~:ırtıle duş
t ""'-~~~rdum. Masada sık sık bu- rait dahilinde, feci şerait arasında .... de hir yazıhaneye benziyordu. Dok· Başımla tasdik ettim. o \'akit ha· mandan mühim bir para alacaktım ... 
~~altı ~1nıdan i tifad~ eder~~ etra- Düşman ca~~~ te~~iH\tı:a .m~nsup olan tor beni oturttu. Odada aşağı yukarı na yaklaşarak boğuk bir sesle so~du: Uu mallı matın bi~zat .f~mirJe~m . t:ıra· 
~lor dam!an _tetkık edı)or.dum. bu kadının kunye:.ı il. -1. ıd.... bir müddet dolaş~•· Ara · ıra duruyor _ Hakikaten zengin olmak ı:.ter f~dan. bana nrılecegın~ emın ıdım:
~"I llodenın e\'ınde şayanı dıkkat Onun i mi Mata Harı ıdı... Evet, du. Beni seyredıyor ve gayri ihtiyaı i mi iniz?- Fılhakıka raporumu verır \'ermez la-
~~~;r ~·ardı. Entellicen en·i kan içen meşhur l\lata Hari... imiş gibi mırıldanıyordu: nu sırada i~ini bir şüphe kaplar gi- zım gelen maJümat ban:ı verildi. lstan. 
c.:latd:rıın hakkında g~nderdiğim ra- Evet uğruna nice insanların te1ef - Yazık .... Ço~ _yazık.... bi oldu. Yazıhanesine doğru ~!t~~ v~ buld~k.i amirim d~.şman~ em?iyet ver 
'.. n dolayı fevkalade memnun- olduğu bu menhu kadın en hunhar Nihayet kendısıne sordum: kağıtları karıştırdı. Bu tereddudu go mek ı~ın bundan guzel hır vesıle o1amt-

()ta gullerden yaman bir şeydL - Nedir?. Ya:r.ık olan ne) miş?.. rünce .. nahirane lıir ta\'ırla mırıldan- yncağınn kanaat getirmişti. l\laamafih 
~ıııa;a birçok kadın1ar gelirdi. Al· Dugün ha~ka heyecanlar da duya. - Jngiliz olmanız matmazel." Çiin· dım: kendi inden ayrılacağım ı:.ırada elini 
~lir' ~\'usturyalrlar n Macarlar cak mı:. ını. Yemeğin sonuna doğru kü... .. - Altın i~terim- E,·et .. Söyleyiniz koluma koyarak dedi ki: 
~ ~=h tc .kil. ediyorlardı: ~u ka- herke kah\'e içmek için küçü~ saJ~~a T_ereddüt ctt~ . Uir ~e.r . ö~·lc.~1e~e11 bakalım... . • . . • . . - Dikkat ediniz Ev .. ~ Ateşle çok 
~leri ehel>'l:ı .g~zel ve caz~p~ı. Er· geçerken d~ktor ~de ba~a ?ogru egıl- hel-.l~yOJ'~.um .. l\ ıha?·e t fıkrını oylı) e: . - Pek a~~···· l~Jt'ılız 0JduJt"0U~uz ıçın oynamayınız.. Yalnı~ bır adım ata-
~la llerı ıçınde kukla l:'lhı oyna· dı. \ ' e bafıf seda ıle dedı kı: cektı. l· ılhakıka nıhayet karar Hrdı,hızc daha guzel hızmet edersını7- Bu- cak olursanız mahvınıı muhakkaktır.' 

tı muhakkaktı. - Sizinle ... Bugün öğleden sonra .. \'e dedi ki: rada Vikers şirketi isminde bir İngiliz (Bitmedi~ 
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ihtilaflar hal edildi Yazan: Nakleden: italya hava nazırı 

Jea" ~ru - ıo - ta. ölümden kurtuldu 
işte Park caddesinde oturan kibar - Buna sizi kim icbar ediyor? Roma, 5 (A.A.) - Hava nazırı M. 

müderrisler de Baremden Mütekait 
istifade bir ailenin hayatı. Park caddesinde, Hazin bir tebessümle güldü: Ba lbo, Napolide yaptığı bir teftiş se-

Nev Yorkun en yüksek \'e zengin kim- - Sefalete muka,·emet edebilecek yahatini müteakip bir deniz tayyaresi-
seleri oturur. hiç bir saadet yoktur, dedi, ben Ritz. le Romaya hareket edeceği esnad'\ 

Peggy, Park caddesi kızlarının in salonlarında betbaht olmağı, Brok tayyare Kapri sularında havalanma 
müme~!;ilidir. Pek tabii olarak bakire lin sokaklarında sefil olmağa tercih manencleri yaparken su üzerinde dur 
değildir. Şimdiye kadar bir çok aşık- ederim. masını temin eden ,·asrtalardan bir 
l~rı olmuştur. Fakir tabaka ile zen- Büyük evlenmeleı- krsmı kopmuş \'e tayyare süratıe bat-
gın tabaka arasındaki fark da budur. ,·" , 

1931 
mıstır. 

r • ""evyo rr<. "' 
l alnız çalı:. an :;ınrfta bakı re bulmak "' . b' k 1 b' b . . d .M. llalbo ile makinist, tayyarenin .. k" d " ı. enı ır u e - ına, eşıncı ca . 
mum ·un ur. d enkazı ile birlikte suyun yüzüne çık-

Yüz dansöz krzla yüz zengin , .e Yük e.A .. b' t b . d'. mağn muvaffak olmuştur I'tf Balbo • • sansor, ır sıçrayış a enı on or · · 
~ek muhıte mensup kız arasında bir d " .. k t k vüzünden, göğsünden ve bacag~ ından . .. uncu a a cı - arıyor. • · 
tetk,k yaparsak, dansoz sınıfında da- Alt . k d kt'I . 1 hafif surette yaralanmıştır. Makiniı:ı-
ha rok temiz ve saf kr b l b"l' . r u~'\ ' on a ı o le mcş ıur t h' b. . . . 1 •ı B 

:\ ·' . z u a ı ırız. l\fazarine ait bir yazıhanenin arka~ın- c ıç 11 ~ey 0 mamıştır. ., · albo 
?\ev Yorlcta genış dans salonları d ı.ı· · K . J sudan çıkar çıkmaz derhal diğer bir 
d B d a ~' ısıs a} ... 

rnr ır ura a o s ti d d'I ' d · t · ·1 R h k t .· . .. . . ~re .e .. ans e ı ır Bundan on sene ernl Misis Kay J. nin en~z ayyaresı e omaya are e 
kı, da.ıso.rler, bır ıkı fıgurden sonra ziyafetleri Nevyorkta meşhurdu Yeni etmış ,.e varır varmaz da l\f, Musoli-
oturup dınleumek mecburiyetinde ka- ve e ki dünyanın siyasi adamları. musi- niyi ziyaret ederek hadiseyi anlatmış-
hrlar. Bu dans sal~nlarında ç.a•.1:;;.:~ ki üstatları, tacını kaybetmiş krallar, tır. . . . 
(dam) Iar tıpkı zencı dansları gıbı go- doktorlar, muharrirler alimler, kaqif- l\l. l\lusolını M. Balboyu tebrık et 
~k \'e karın oyunlarını öğrenmişler- ler, . inema yıldrzları ~·elhasrl hiitün mi~tir. Kaza tayyarenin su içinde gö
dı~ •. l~te . bu kadınlar arasında bi: ~ tanınmı~ ~ah iyetler, onun salonlaı ın- zükmiyen bir ~eye çarpmış olmasına 
?ılı ıs Harrımanm genç kızlar balo ·un da bulunmuqlardr.r atfolunuyor. 
da bulunanlardan daha çok bakire bul ~fuharrirİer eserlerini ona ithaf e- Romanya intihababnın kat'ı 
mak kabil~ir. . . derlerdi. Siyasi adamlar ondan fikir .. . neticesi , . . 

Aradakı fark şudur: Balodakıler alırlardı. Musiki üstatları onun elini llukreş, 6 (A.A.) - l\teb usan ıntı· 
~ngind~~ler, öt~~iler fakir. Baloda- öperken "Aziz dostumuz derler, Ye eser haba~rn.ı~ ~at'i neticesi şudur:. • .. 
kilere hurmet edıhr, dans salonunda. !erin· onun hesahına bastmrlardı. Dok Mılh ıttıhat bloku 287, Mılh koy. 
kilere emir. Birinciler iyi giyinmi)cr- torlaır intizar salonlarında onu beklet- lü fırkası 30, Bratianonun liberal fır
d_ir, iyi yeme~ yerl~r'. ötekiler bir ipek mezlerdi. Ve bir gün, bir artis t, onun kası 12, A.~er.~skonun halk fırka~ı 10, 
lı ~or~p al~b~lmek ıçın yemel~lerde bir evine bomba atmıştı. Çünkü, demişti, Lubonun ~ lrn?·lu fırkası 7, Yahudı a
sandvıçle ıktifa ederler. Bır kelime tahtını haybetmi;;; bir kral, onun evinde lcyhtarlıgı 8, . murabahacılrk aleyhtar 
jJ~ bu~Jarı~ a~alarında fark, her se- propaganda yapıyor. lan 6. sosyalıı;ı! frrkası 7, 1\faca~. f~r
yı temın .e~ılmış kadınla, hayatını ka- :Ne yazık ki Misis Kayın, do 'tları kası 11, yahudı fırkası .1, komunıst 
zanmak ıçın ıstırap çeken kadın ra .. ı.ı. anı~rnda bankacılar ve borsacılar da amele blo~u ·1 •. a:alr~. kazan?1ı~lardır. 
dır. d ı~ d ti t ' . 'd Muhalefetın butun ruesası ıntıhap o-var ı. ~u os ar ona, scn·e ını ı are 

Fakat hepsinin bir tek gayeleri var- için samimi nasihatler verirlerdi. Jo~a. lun~~ştu r. l\fiJI~ köylü fırkasından ' 
dır :. E':ı e~mek, hem. de iyi "'!e~mek .. kat hir gün, bu muamelelerin netice- m~glup ola~ şahsıyetler arasında . . ·1\t. 

Darülfünunda barem kanunu· 

nun tatbiki yüzünden çıkan ih

tilaflar memnuniyetle haber al

dığım .za göre halledilmiş bulun

maktadır. Darülfünun emini Mu

ammer .i{aşit B. in Ankara ıeya

hatı bu hususta müspet bir netıce 

vermiştir. Muammer Raşit B. ve 

T,p fakültesi reisi Tevfik Recep 

B. dün şebrimize dönmüşlerdir. 
Malum olduğu üzre darülfünun 

divana barem meselesini görü

şürken Hukuk fakültesi müder

ris' eri kıdem esasının nazarı dik-

kate almmasını, edebiyatçılar ise 

mesai nisbetinin kabu lünde ısrar 
etmişlerdi. Fakat divan 6 reye 

karşı 8 reyle hukukun noktai 

nazarını kabul etmiş ve bütçeye 

maaş esası buna göre konmuştu. 

Bir kere bu noktadan bazı ihti-

laflar çıkmıştı. Sonra Tıp mü

derrislerinden birçoklarının mü

tekait olması ve karara nazaran 

mütekaitlerin baremden aı isti-

fade etmeleri ortaya ikinci bir 

mesele çıkarıyordu. 
Tıp fakültesi meclisi bu kara

ra bazı noktalardan itiraz etti. 

Ankaraya telgraf çekilerek Tıp 

hocalarının tedrisatı azaltacak 

barem istemedikleri de bildirildi. Fakır kızlar zengın olmak ıçın . sinde, Misis Kay koca ·ından menus l\fı~on.e ko H M. l\fadguearunun ısım· 
Zenginler de daha zengin olma.~ b" t " . , t' . k ·b tt' lerı zıkrolunmaktadır. Tıp fakültesi meclisi, müteka-

. u un sene ını a) e ı. .. ... A ~ . • b · · 
fçın. Altı lban bilen ve on iki defa dün- .. Bukr.eş.' ,, (A.A.) - yan azalrgı ıt hocalara la oratuar ve serırı-

Amcriknda aile höyle kurulur. yayı dola~mı~ olan Mi is I\ay daktilo ıçın reyı amla ya~ıla~ i~tihabat niha- yattaki mesaileri bedeli olarak ayrı-
. * ı:ı * .. ,.e manikiir olamazdı. Hem şimdiye yet bulmu~tu~. ~lıllı ıttı~at b~.ok~ llO. ca bir ücret verilmesini istiyordu. 

. ~~erıkal'.lar, ~anyana .ra:;;ıyan ıkı kadar münasebette bulunduğu ~ahsi- l\l~car fırkal,ırı 2 . ve mılli koylu fır· işte mesele hu ıafhada iken 
kışının g:ı.rrı ;;uun olarak h:ueket ve yetler ona yüksek havatın tadını tat- kası da 1 azalık kazanmışlardır. Ya. M R . b b b k 
hislerini kontrol etmelerinden doğma t . .'t l\I' . . 1• . : 1 ' ·"t" rın vilayet umumi meclisleri !il iiyan uammer aşıt ey arem ıı • 

ıı mış r. ı ı \8l' sa onunu, n.u U· . • k d ' • t k ·· sl'!tıntryı hilirler . . t b' ll. . . R t .1 aza ı ıntıhap edecektir. Muhalefet ba- ın a ma uma verme uzere • pane ını. o omo ı erını, us azı a. ff 
ı\ileler. çocuklanna tam bir hür- nnı Ye masajcısınc muhafazn etti, uşak z• .. mu~·a n~ıyetı.ere intizar etm~k~dir. ıA.n.ı.. .... )'... s;u: 12"""' ...!mİİtP-

riyet ''ermi~lerdir Pek tabii bunla r da 1 1 d . . ·k· · 1. it d d k Çunku cskı kabıne zamanında ıntıhap akip fakülte reısı Tevfik , · a rının acc ını ı · ı m ıs ı n ı ı r ' •" a ·• . . • . . . 
bir kabahat yaparla r~a bunun nıes·uJi. t ' J 1 t tt . . . t h . edılmış olan umumı meclıslerın eksen- Recep bey de vekalet tara· 

ı o ar u u 'e .!'Onra, cemı~e a}a· . .
11

• k" 
1 
.. f k ·· -

11 yetini ve neticelerini kabul etmek mec- t d • 1 h· 1 t d'J - . d . yetı mı ı oy u ır ·ası mume.""' e- fınd"n davet edı'ldı' . Dün~<Ü ın a ncısı ,ıre <e e ı ecegıne aır . d "t kk ' t• .. 
b · · •· 1 d' 1 · b ı T ı B rın en mu ere · ıp ır u rr} e .ınc e ı r er " unu >1 ı r er. u kendisinden nasihat istivecek olanlara, . · tahkik atımıza göre Ankarada 
na rağmen onları höyle bir rnzivet- d 1 t .. - t · ~· . h'ld' d' Mılano sokaklar1nda arslanlar 

' · · a a u munşere ogre ecegını ı ıı· ı. . ~ ) n· . k k vekil beyle birlikte barem üze-ten kurt,aı·dıktan sonra· n· .,.1. . K 'd l\1ılano, ·> (A.A. - ır sır um-
) tr !;Cne -.;onra , t ı~ ı" ay yenı en . . 

- Jlcn -:iıc sövlememi" mh·dim 1• t k t B"t" 4 'k panyasının vah~ı hayvanlarını muhtevı rinde müştereken yapı lan tet-. · · • • . • >ır serve ·az:ınmış r. u un ı1mcrı ·a . . b' . T f k l · 
diyecel< kimseleri de voktur .1 1 . . .1 1 . .. t · . 1 kafe.slerını ta~ıyan ır kamyon denıl- kikat neticesinde ıp a ü tesı · · mı yoner erının aı e erı mu~ erısı o · . .. .. 
Böyle olmakla beraber Ameriknda, muşlardı. mış ve uç aslanla uç srr.tlan ka~mış- mUderrislerinin bazı istedikleri 

Anupadan daha az (hayatta muvaf. Yazıhanesinde telefonla görüşür- tır. Heyecanlı ,·e ul zun hır takıpten kabul edilmek suretile mesele 
falr ulamamı~) bulunur. Orada mu- ı\· en onu d 'ını·ı .. ·eıı·m .. sonrn aslanlar yaa .anmı~larsa da sırt· B I l h k 

• J 1 halledilmiştir. u mese e er a • vaffak olmamıs bir istidat yoktur. Ali (P"t ' f ) 1. lanları tutmak kabı olamamıştır. Bu-
~ - o.... o ı - ur .ırınız .. . ti 1 t"f k t ·ı ··ı kında cidden yorulan ve bütün Kızlar. erkeklerden daha ziyade teh k b " .··k 1 . .. d - .1 El .1 , nun uzerıne sır an ar u e a eşı e o · 

pe uyu o mu~. ıyı cgı . ı e ) ene- d.. "I .. 1 d . arzuları telif için çalışam Muam-likelere maruzdurlar. Belki bunun bilecek ı.nclar küçük olmalı .. Allo .. " uru muş er ır. 
için onlardan daha çok istifade etme- Duyuyor mıstnız .. E,·et .... Çok büyük.. P.orh~k~zde vere~ haftası mer Raşit bey kenc!isile görü-
g- e hak k"Z'ln ... ı lard ' · Lızbon, ·> (A.A.) - 'erem haftası c::e bı' A harrı'ze şunları so"yle· ·•" •n ::ı • ır. E,·et .. l'..I ıle venehilccek kadar .. Evet.. · . . . . Y n r mu 

Bir gün kızların maruz bulundu- ,1• b' d İ· 1 t r . K. devam etmektedır. Otomobıl sahıplerı miştir: 
- tehllk ı' d . k d' ~· b h tı ·-· am ın . ? a.r.:' s er ın ~ıraz . ırş bugün ha ılatr veremlilere muavenet 
gu e er en en ı~ıne a se ıgım ilfn·e edebılıı~ınız .. Hizmetçıler güzel . . . . .. "Ankaraya barem hakkında 
bir papas dedi ki: olmalı ... Ru noktaya dikkat" cemıyetıne aıt olmak. uzere yolcular 

1 1 · . . fasımıslardır Taksıler de vokular· izahat vermek üzere gittim. Ve 
- ı er şcyı apaçık Ye ın ·ani bır cep Telefon kapanıyor. Tekrar telefon: ·· ., . • . . · f 1 • ·· ti ge. ı' m. Tıp bocalarile aramızda 

heden görmek lıhım. Güzel ,.e zeki bir _ Allo.. Buyurunuz Eksellan · .. dan aym cemıycbt ıçıln az ab' uc~ed er 
· • · d' ., L"' .. b' H . . .k. • almı;;lardır. A ara arını ızzat ı are bir ihtilafm bulundug-unu bilmi-ışçının encamı ne ır. notu ır ma- Ancak iiç gün sonra... ayır, sız ı ıncı . 

1 
h' 

1 
. 

- d ı · . . . . ederek kıralıynn ma sa ıp erı arasın. gaza a ça şsm veya bır yerde daktılo sahit olacalc:sınrz. Bırınci şahıt Prens d . 
1 

d .. d yorum. 
1 1 k. b .. 'il • • • • • . ., H a bırçok kadın ar a goze çarpıyor u. k ı 4 u"ncu·· o sun, ge en ·a a, yabancı mu~ p"' dır. Terzıye gıttınız mı... ayır .. ıt.l d t h 

1 
t . Barem anununun 

• • - _ . •• .. ı' a alyonlarrn sa ış ası a ı azım 
terılere hızmet etmege, onların soguk Çıft onlu yelek olm:ız.. b' . k" b 

1
. • 1 t maddesinin son fıkrctsı müteka-

• · · · d. ı ~ . . . . ır :ye una a ıg o muş ur. 
latıfelerını ın emege mecburdur. Nı- Ilır daktılo gehyor: M Llt 1 fun mezuniyeti itler için "2 haziran 1 ~26 tarih 
hayet günün birinde olacak olunca da - Ilaş rahip Zabaglione tarafından ' ra • ovav ~no(A A) l\foskorndan ve 900 numarala kanun ahkamı 
ben onu mes'ul tutmam. Böyle bir rn- bir papas geldi çeki istiyor. r:;; • ·> • • -
:.iyet karşısır ı ... ailesi onu görmek iste- _ Ben kiliseye gidip vazını dinle- bildirildiğine nazaran, hariciye nazırı mahfuzdur .. , demiş olmasına 

lt.f 1 itvı'noff bu sabah makamından ve mezkfır kanunda muallimlig-İn mez e, O' l : ılarını kapar. Fa- dikten sonra bizzat Yereceğim, öyle n • " ' ' ' 

kat, gidip de ötekine berikine açlık- söyleyiniz. ayrılmı~trr. Resmen mezuniyet almış- mebdei maaş ve tabsisatınm 
tan ölseydi de ailenin namusunu leke- - Ama paraya ihtiyacı varmış. tır. Yerine M. Iüestinski gelmi~tir. ücret olarak verilmesini amir 
mescydi) diye ded:kodu : :ıpmaz. Dün bir mükafat olarak 2.000 dolar Portekizde bir infilAk bulunmasına nazaran bütün mü-

Li bon, :> (A.A.) - Vizenden bildi-
nu papazın hakkı vardı. Amerika vermi:;ı. tekaitlere bu tarzda muamele 

r Flifmedi) rildiğine nazaran Korvos - Noguera 
için hakkı vardı. Çünkü orada kızlar, ------------ köyü civarında birdenbire bir kaya edilecektir. Şu kadar ki sabah-
:.ıühim bir : .:ı r vermek mecburiye- irtihal parçası infilak etmiştir. İnfilak Yol- tan akşama kadar laburatuva
tinde oldukları zaman kendilerinde bü 
.. .. . Mecli i maliye reisi ve Osmanlı kanik bir hadiseye atfolunmaktadır. rında ve yarı gUn seririyatta 

tun tecrubeler mevcuttur. Her "eyı . M ı· ı it ı 11"'1 
·· - • • r • "' Bankası na7.ın Mazhar Heyın mnh· M. uso ın ve a yan genç ııı çalışanlara ayrıca şefl ı k ücreti 

onlara ogretmı;;Ierdır. \e cıdale ha· d · d d . b .. · b ·· R A) n .. t d '-=============== • . . . . umu pıya e aıresj ırıncı şu e mu- oma, 6 (A. . - ugun sa yum· ı ~ 
7.rr, lakaydı Jle zırhlı bır kalplerı var· d'. .. ··teka·t . 1 Al' N" B d , 1 .,1 1 . . . 1 "Ik' k • da ismindeki bir Kanada vapuru, bu d uru mu ı mıra ay ı ,. azım . a •t . ıY uso ını ı e mu ı ve as ·erı . . , 
ır. \'efat etmiştir. büyük memurlar hazır oldukları halde sabah Yokohamaya gelmıştır. 'a-

- Biz sert kalpliyiz, diyordu bir Cenazesi Kızıl toprakta Tuğlacıba· büyük bir ictima yapılmıştır. Bu içti.' pur kaptanı Filipinden vapura. hin-
Ame~~alt k,adın bir ~~in, evet s~rt şı cami"i karşısındaki evinden saat on· maa erkek ;e kız on iki hin kadar ltal- miş olan. bir yolcunun g{h·erteyı. biı: 
kalplıyız. Fakat en guç şey. kendıne da kaldırılarak l\alamışa ve oradan yan genci iştirak etmiştir. ba;;tan bır başa dolaşarak ve e.~ınd~kı 
karşı sert olmayıp ~a ba?kaları~a. ka~- motörle Sirkeciye naklolunacak ve na· Bu toplantı, pek şa'şahalı olmuş. bıç~ğ~ sağa sola s~l~_ı.ra:·:~ .. '~~ o.~ekı~e 
şı sert olmaktır. 1 asavlur edınız kı, mazı Merkez Efendide kılındıktan son M. Musolini hararetli bir surette se- berıkıne saplıyarak ıkı kı., ı} ı oldurmuş 
ben, hayatımda, hiç bir zaman, ken- ra Silivri kapısında aile kabristanına lfımlanmıstır. ve 29 ki~iyi de yaralamış olduğunu 
disine itimat ettiğim bir adamın kuca- defnedilecektir. Zun~n matbuat kanunu ve nihayet yakalanarak Hong Kong 
ğında rahat u; .ıyamadım, herkes l :- Merhumun mahdumları Emlfık Atina, ;ı (A.A.) _ Meb'usan mecli- lngiliz memurlarına teslim edildiğin i 
nim için bir düşmandı. Böyle bir ha- Bankası İstanbul şubesi seflerinden si, matbuat kanunu layihasını ikinci bildirmi;;tir. 
yntm acı zehirini hiç tattınız mı? Ahmet :\'azım ve aYukat Hamit Nazım kıraatinde 36 reye arşı 139 reyle kabul Ölen ii kişi, tayfalardan iki çinli· 
. Bu k~dın Brokl_inin sefil bir köş.e- Beylerle damadı Gümrü!c miifettişJe'. etmiştir. dir: Mecruhl:r d_a ~ki ~a~a_d?lı ile 
sınde dogmuş ve bırkaç defa evlenıp rinden Arif Hakkı Beye beyanı tazı· Azıh bır dell tayfalardan ... o çınlı ve ıkısı kadın 
boş;ınarak milyonlar kazanmı~tı. Ken- yet eyleriz. Tokyo, 6 (A.A.) - Empresse Kana· olmak üze.re 9 Japon yolcudur. 
dlsine sordum: 

edecekler 
'ııi11 

verıJmesi Darülfünun bütçe5• ,. 

ihzarında tutulan sist~ın. ik:ııbll 
sındandır. Bunun içındır k kf" 
şefliği ifa eden sabahtan ~·~et 
ma kadar çal ışanlara 12?, ;!,. 
ler:ne 60 lira ücret tahsıs 0 

muştur. ti_ 
Mütekait olmıyanlar uınu ~ 

esasa tabidir. Ancak SLO ~~· I 
bir kürsü mevcut değil ır·~k 
tane 490 Jık ve 4 tane 28~ef' 
müderrislik maaşı vardır.,, i1kı 
fik Recep Beyle de göriişt r 
"Tıp hocalarmm arzuları tsı11 
men yerine gelmiştir" de~ 

Memleket haberle~ 
Bursada 

Bekçilerden mUre~' 
kep bir hırsız 

şebekesi • 
Bursada Bitpazarında tJt~ 

müddettenberi devam eden ~ f 
sızlıklarm mahalle bekçileri tar_, 
fından yapıldığı anlaşılmış rf" 
bekçilerden mürekkep bir Jıı 

tıt· şebekesi meydana çıkarılmış jıı' 
Uzunçarşı bekçileri kendiler ' 

gösterilen itimadı sui isti:i" 
ederek şimdiye kadar 6 - 7 

11 
ı 

liralık mal çalmışlardır ve poSf 
ile bildiklerine yollayarak sal~ 
mışlardır. Bu bekçilerin ht 
tevkif edilmiştir . 

Bir köy nahiye old" ·fi 
Amasya vilayetinin Meıı 

kazasına merbut Alicak köyii' 
uanıyeye teuuu .. .ıu.ı:g: . ·•fi 
bildirilmiştir. 1 

lzmirde kitap satışı durd 

izmirde satılığa çıkarılan ~~ 
ve tarihi kitapların muaJIJC; 

vilayetin emrile durdurulmuş! 
1 

Kitaplar ilmi bir heyet ti~ 
fmdan tetkik edildikten s0\'( 

satılacaktır. Bunların içinde ııı~ 
nedik kütüpanelerinden ahll 1,. 
kıymetli eserler de olduğu '" 

şılmıştır. r 
Ne bitmez bıçak? ı~ ~ 

İzmir hapisanesinde e~~e1 ~ 
gün yapılan taharri yatta ye~~ fW 

kırktan fazla bıcak \ e dePl1 

bu~nmu~u~ dl 
Bergamada bir kurt bir k• 

burnunu kopardı • ( 
Bergamanm Reşadiye 11ıı~ı)~ 

sine geçen hafta kurt inll11 ~ ~ 
o dun kesen zavallı bir ~o)~' 
kadınına hücum ederek burıı~o 
yemiştir. Kadının feryadırıa 11~ 
şanlar kadını burunsuz olıı 
kurtarmışlardır. 

lzmitte bir facia .. oııd' 
izmite tabi Aşırlar ko)' ~ 

42 yaşlarmda Esma ve ge ~ 
Vahide hanımlar geçen. ~~; 
günü evlerinin ci varındakı d•'"' 
lukta toprak kazarken l u lul'I 1~ 
1 k .. ~e 
arı yer ansızın ço muş şt• 

kadın toprak altında kalı1\, 
Yetişenler tarafından topra~deıl' 
dırılmış, Esma ölü, Vah\,r 
tehli~eli surette yaralı 0 

çıkarılmıştır. .,ıt 
Adana postanesinde 

sui istimal . 
0 

Yeni Adana gazetesınde o§ 

duğumuza göre Adana P f 
nesinde yeni bir sui istiırıaıı 
pılmış ve 2,000 liralık pul P 
ti gayip olmuştur. ıJ 

Bu işte seyyar posla nı~~ıtl 
nun vaziyeti ~üpheli gor ef' 
ğünden kendisi adliyeye ~ 
miştir. 



Gençlik Haberleri 

Gilrbttzler Yurdu kongresi 

Gençlik Hareketleri 

Ankara Ticaret 
mektebinde 

ilk mektep kooperatifi Ankara 
gençllll elinde mUkemmel 

neticeler verdi 
Ankara orta ticaret mektebinde ter 

tip olunan kooperatif haftası mayısın 
23 üncü günü sabahı başladı n 28 in
ci günü akşamı bitti. 

Bu hafta içinde mektebin bütün 
dersleri, her vasıtadan istifade oluna
rak kooperatif menuu üzerinde teksif 
olunmuştur. Bilhassa Bürokommersi
yal derslerinde talebe, Etimesut köy 
kredi ve Çankaya şehir istihlak koope 
ratifleri isimleri verilen iki koopera
tifin tesis, işletme ve mizana ait bütün 
muamelelerini her nevi vesikaları kul 
Janmak üzere filen takip ve tatbik et
miştir. Bu tatbikat için talebe kendile-

Amatör Gençlerin Hayatı 

Cerrah Paşa Gençler Birliğind'en 
Sadettin Bey 

Yazan ve tophyan:Neemettln Sabri 

. ri hesabına hafta başlamadan evvel 

~~: hane karakolunda eski Hasköy vermektedir. Kendilerini tebrik eder ve (~2.000) den fazla Vesika teksir etmiş-
~~dıı~k Şubesi binasında (Gürbüzler muvaffakıyetlerini i~itmek isteriz. tır. Ge~ek ~a~.ebe, gerek ınuallimle.r, Sadetnn B. Zor nikAhta Sadettin B. üstat sanı ro!Onde 
\ nuo teşekkülünden bahsetmiş- M 11• kt bl tal b . 1 mektebın butun vasıtaları ve talebenm "- Çocukluğumdan beri tiyatroya Elime bir mecmuayı aldığım za. 

ua ım me e e esın n b"t·· k d. t k'l-tl · ı 1· b. · · · • · C u un en ı eş 1 a arı en sıs em ı ır ,.e tıyatro san'atma karşı bende bit- man derhal hır tıyatro tenkidı ve ya. 
iL.. 11ıtıa •• •• h ··d · tenezzUhU k·ıd · ı t'l k · · ·'t"l b b' k t ··1 d ç k h t ı· t ' t b' h d' b ' k ~b gunu yurtta eyetıı are ın- p b .. .. aıı· ektebi şe ı e ış e ı me suretıle yiıru u en u mez ır aş ve emayu var ı. o· u- u ıya roya aı ır ava ıs ır ma a 

ı Ya 1 erşem e gunu mu, ım m 1 . b' . . k f k 'k k' . •
1

A d 
t· Pı mıştır. t 1 b .· B ,,.k gı'de k senel'k gezme harekete emsa sız ır alaka iJe ı~tıra a ı en en es ı Türk temaşası olan ve le bır ı an arar ım. 
<\Ong a e e:-.ı e,, oza re ı b .. b'l · · • lit ra saat iki buçukta in'ikat et- 1 · . . .:in d ettiler. Dersler haricindeki umumi kon ugun ı e zevkle se}Tetmekten ken- Esasen başka hıçbır şey benı all· 

1 • A. d erını }apmı:t r ır. d' . 1 d - .. . . . 
liD-· za an Hafi Kadri Iley kon~re E . ı . ··, ' ·ız li ·es·nde· feranslar için mektep haricindeki sa- ımı a ama ıgım karagoze gıderdım. kadar etmezdı. Her yerde her zaman 

... ~ıııe . · · , · .ıenl\o} 1\ s ı · S tr-· k .. l · l ı 1a d ~. ~ ~ . ~~. Şın?-"ı . Zekı be}:ler. de k~n Erenköy kız lisesi geçen hafta He lcihiyettar zatlardan istifade edilmiş- . ey~e ıgım aragoz oyun ar~.nı tıyatro ... ~rkadaş ~r a top ~ ıeu .... z 

."lıt tıplıgıne ıntıhap edılmı~lerdır. k . g·derek hem senelik tenezzühle tir erte~;ı gun e\·de mukavvadan karagoz- zaman mubahasemız derhal tıyatroya 
~ili ;e l'~i i eski idare heyeti hesaba r~ t} ~ ı ıslar hem de fabrikaları "ez • le taklide kalkardım komşuları ve ar- intikal eder n bu hususta saatlerce 
~t etkıki için bir encümen tefrildni rı?,1 ) ':f.m ~ .. Hukuku "'ahfuzdur kadaşları eve çağırır onlara karagöz görüşür münakaşa ederdik. Bunlar bi-

~t ~aı'1rniş ve tasvip edilerek Ahmet mı;,~:a~:·t mektebinde imtihanlar baş- Haftanın son günü öğleden sonra oynatırdım'. ~i. yormaz bi15.kis bu vadide konuşmak 'i ırn Beyler seçilmiştir. ~·iznmna tadı. konferans salonunda mektep koopera- Sonra tıyatroya devama başladım. ıçın daha uzun zamanlar arardık. Bu 
~;~1 tadil edilecek maddelerini de . kt b' d ·t . il tifinin senelik heyeti umumiye içtimaı Gördüğüm tiyatro eserlerini eYde ar- gazetedeki ilan ve havadis kıtlığı bir 
)w"" h 1 .. . b' . J Tıcaret mc . c ın e pazaı esı g . . k d ~.1 1 b b k.- - tt . t - .. b D ··ıb d .·· ·1.- .. .. •ıl h esa ıat encumenı tcs ıt " ıe· .. d ·ı ·b . . . t'h 1 1 yapıldı. Bu ıçtima t·· k klarının a a:;; arım a era er ,ıgı a nyap ıgı gun ana aru e ayım ı .ınmı gozu-

oeıııu . . nun en ı ı aıen umumı ım ı an ar mş ur çocu d k 1 .. d k d d. ·ı· . d. . . 
~ rnıyeye arzedecektır. t 'h 1 h . . t• c- k b.1. t' . mız e or ar ıçın e te rar e er ım. me ı ı ştır ı. Temsıl edılecek Hamlet 

ı._ : llııd 'd h t' . t'h lamıstır. mtı an ar azıran ~onuna ıç ımaı a ı ıye ı, mektep kooperatıf- K·t d".kk. 1 .... d t . d. . . . 6 k' .. t 
1 

d D h 
~ b an sonra ı are eye ı ın ı a- k d ~ d . d kf . . v. ı apçı u an arının onun en geçer- rnJe ısı ıçın ·ışı J yor ar ı. er al 
~aşlanmıştır. Aleni reyle riyasete ıt ar ernm e ece ır. çılıgı ve talebe teşkilatçılığı hesabına ken gördüğüm tiyatroya ait kitapları müracaat ettim ,.e Ilamlette oynamak 
11'.,"'1 Nazmi Beyin getirilmesi kabul Liseler bugün tatil ediliyor cidden mühimdi. alır onları büyük bir zevkle okurdum. üzere aynldım. 

t t;'\ fakat Nazmi Bey asker bulun Li eler ve drta Mektepler bugün Mektep kooperatifinin biliin~osu Oradan buradan bulduğumuz piyesleri lşte ilk defa sahneye, çıl\~Şı~.' tık 
"--.,"' askerlerin sivil klüplerde ça- tatil edilecektir. Seki7~wll ı..'ilnıf .ne OD tetkiki idare heyeti ibra edildi. Talebe arkadaşhınmla beraber sahneye koyar geceki heyecan ve se,·inci başka hiç 
'et.. l-'acağını ileri sürdüğü için yeri· birinci sınıflnr 17 hnzırandan itıbıtren . 1 1 • . . ve oynardık. (Lutfen sayıfayı .reviriniz) 
tti.~~1 • • ki sermaye 'e muame e erı nıspetınde ~ 
~,~Paşa tayyare cemiyeti ikinci bakalorea ımtıhanlarına başlıyaca · a~ . . . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ aruk Bey intihap edilmiştir. dır. k~ndılerıne % :o nıspetınde ,·erılecek Gençler 
b eyeti idare şu şekli almı~tır. I rısturnların dagıt·ıl·masın~ ve bununla 

k •. '\tı_ -s stanbul temaşa grupunun . , 
.~i ~: :Faruk Bey, Kfltibi umumi: müsameresi mektep kooperatıfı ~ebagJı, fakat he- d• 1 k• 
~ ~8.dri D, 1\luha~ip: Ahmet B, A· Pazar akşamı temaşa grubu yaz sapları o~~an ayrı bır tnsar~.uf cüzdan IyOr Öf 1: 
~e lı, .Aza: Raşıt Bey. mevsiminin ilk müsameresini ,·erdi. l\lü lan teşkı~atı yapılmasını ~uzake~e "' imtihanlardan kork-

~ıı Yethı idare intihabından sonra samerede Ertuğrul 1\luh~in neyin nak- kabul ettıler. Bu suretle kooperatıfler, 
~llt b §ubeJeri kaptanlannın seçilme Iettiği (Fener bck~ileri) ile ~lahmut hiçbir para vermeden yalnız koopera· mfyoruz • ÇfinkÜ Ça• 

lio~!anmıştır. Y~~ıl~n i?tihapta: Yesari Beyin .b.ir perdelik (Soyulan tifle muamele yap~ış ol~anın karı o- lışıyoruz ! 
~l~tıı kı kısmın~.: l\uçuk Kemal, At- hırsız) komedısı oynandı. Iarak derhal 130 lırahk hır müşterek l'. ITlHANDAN KORKıı.IUYORUıı.ı 
''\d~ \ smına Nazım, Umumi kaptan i il 1 1 1 idi 1 sermaye sahibi oldular. "' u J.' ziyete getirmiştir. 
~ "ttısik" Ad' I S h k R' zc er m z sveçe 9 yor ar . . Hamza Söhrap Bey diyor ki: Derler ki kimya jeoloij riyaziye 
iL ŞIJıllsi Ilı ·J ı '• tt?f nkel ıs~ılna. I ı: Haber aldığımıza göre bu sene ls- Mektep kooperatıfı gelecek sene iş Bendeniz genrlik sahifesi cıktı"ın· zordur. Evet zordur.' Ha .. ·att~ her ~ey 
'it, e} er l ı n a seçı mı;:- eı . l d.. . . ·ı . . . r . . . kt• n ); ~ <:> " :.' 

\> 'eçte to~ ~na~ .un~.a .'zcı er~nı~. ıç 1• lerını genışletece ır. u sene ynlnız dan beridir şüphesiz bu sahifede en çok zordur. Ekmek bile çiğnemeden yutul 
t lltt spor teşkilatından maada maına . hızım ızcıleıımız de ıştıı ak e- beş ay çalışan mektep kooperatifinin yazıları görülen n ezher cihet Vakitc muyor. Yutabilmek için bir çiğneme a-

lıı, "e musiki kısmına ,·e bilha:s~ a decekhr. gelecek sene için şimdiden ilan ettiği karşı hürmetlerini izhara çalışan biri meliyesi ve binneticc bir kuvvet sarfet 
~rrı muayyen zamanlarında ' 'eri- CUmhuriyet Gençler mahfeli şiarlar şunlardır: siyim ve daima çalışacağım, mek Iazımdır. lşte her şey böyle oldu-

tt isarı derslerine büyük bir ehem- BeyoAluna ta'ındı Yeniden 300 lira sermaye. Maksadım inşallah ilerde sevgili (Liıtfen sayı/ayı çeviriniz) 
':ı \·'tmektedir. Lisan muallimliği- Cümhuriyet gençle: mahfeli De- S ki ·d 2000 lira cir 1 Vakit ailesine dahil olmak, onu daima 

tıaıı· tt k' k . d n -ı .. h e z a) a o .. .. k . ·-------------tt ırn Gayur Dey getirilecektir. yazı a -ı mer ·ezın en eyog u cum u . 1 k ~ yuksek gosterme · tır . 
. it/. İdarenin ilk içtimaında büyük riyet halk fırkası merkezine taşınmış- .. Faız ve ~uame e arşıhgı olarak Ne yazık ki siz daha bun uidra c-ı GenPlik Anketi 
lisaınere ,·erilmesi için görüşüle tır. yuzde kırk rısturn 1 dememişsiniz, geçen hafta yazım, ce- Y 

"e b •••••••••••••••••• · k d ? ti}' ll müsamerenin Tepebaşı kış . Bund~n sonraki faaliyetlerine ~e- ·---................. at lzclle;·· ............. vahım ni~ın çı m.a . ı · . 
~1"1rosunda olmasına çalışılacağı nı merkezınde devam edeceklerdır. Amelt Hay h ti inin Gelelım sualınıze: Imtıhanlar yak Gençler size soruyoruz 
h.._ltlaktadır. Düyük bir ciddiyetle Mahfelin senelik tenezzühü ağustosa . seya a 8d

0 
_ taşıyor, en çok hangı derslerden kor-

~lıtan-:::; .. :-' ;:;.,: ~ok ümitler kalmıştır. • Hazıranın soun. gru ameli ha- kuyorsunuz? Sene sonu geldl, bir çokla• 
~ ~: yat izcileri lzmire gıderek orada kamp Ben, hiçbir dersten korkmuyorum. rınız bu sene mektepleri bi· 

~.,.. 
Orta mektebi son sınıf talebesi mUdlrlerlle birlikte 

aenenln son gUnUnde 

kuracaklar ve üç ay kalacaklardır. Çünkü sene iptidasından muallimlerimi tirecekslnlz, hangt mesle~U 
zin samimi gayret ve himmetleri ye be erclh edeceksiniz • Bize 

••••••••••••ı••• nim geceli gündüzlü çalışmam beni bu sebeblle yazınız 
Geçen haftaki bllmecemlzi imtihan hiçbir dersten korkmaz bir va L. 

halledip mUkAfat kazananla· - -
rın llateslle yeni blhnecemlz 
arka sayıfamızdad1r. 

1 

VAKiT 
Gençlik sayıf ası 

Müıabaka kuponu 

7 Haziran 1931 

iıim: --------

Adres: --------

Bilmece halli: ------

Kız emelt heyet mektebi talebeslnln senelik tenezzUhUnaen 
bir intiba 

J 



!!!!!!!!!!'!! 8 - V AKIT 7 Haıiran 1931 
btr şeyde duymadım. Fakat bazı mü- Beliğde görüyorum. ---
hjm .sebepler Darülbedayide kalmama Ecnebi san'atkarlara gelince: Bun Geçen Haftaki Gençlik Bilmecemiz 1 Yedi deli 
mAnı oldu sonra _bir daha giremedim. ıarın üstünde iki kişi güneş gibi par- '!!'.---··----~ 

Başka resmı sahnelerde çalışma- lar. Emil Yaning:s, Lonşaney. Emil Bilmecemizi halleden, milkAfat kazananlar ( Üsrarafı 1 inci sayıfaınııd• 1. 
dım ve ~~.hşmak ~a. istemem çünkü te- Yanings, üzerine aldığı rolü muvaffa .· , , . . . bulundukları Ye Ortaköy, fatıh. 
mas ettıgım bu gıbı sahnelerde s:ın'at krvetle 0,...nı,·amaması ı'mk · d H . Geçen haftakı bılmecemız. Mudanya sandıkemını Mustafa lley ke matya, Hasköy, Beyoğlu mın. 
b 1 d b. . . . .. .. .. ansız ır. eı B'I 1 d k'I k "· . . . . • 'dl u ama rm ır nevı ticaret san'atla hıç l han.,.i bir rolu" lb'. . 'b' ·k ı en er arasın a çe ı en uı ,ı ne rıme!'lı Uehıa 11, 6 - Rumelı knrnğınl.a rından geldikleri yazılmakta ı •. 

. . . ,.. e ıse gıyer gı ı ar a- t' . d . . , . . ., , . d ııı 
hır. alAkası yok. Bu da benım prensıp sına gi,riyor. Ote1Jodaki Emil Yanin r ıcesı şu uı · Nurettın lsmaıl B, 7 - Fatı.1 satış de 1\ezaretanedekı memurlar e 
1enme uymuyor onun için amatör ola- SehYet kurbanındakı' E ı'l y . gs posu müdürü Kadri Bey mahdumu Fe k<lğıtlarını ayrı ayrı tanrınad~ 

k t • m anıngs, A y V A . . .. .. . gı 
ra ça ışmayı daha muvafık buluyo. l\fa,·i l\felektek' Emil Yaningg ta n . rıdun B, 8 - Amerıkan :kutuphanesın· için hangisinin Mahmut. han 

D "l.a.. d · · · · · ı s m mı d 1 F h · B 9 Q • k · h · }duld ~um •. aru ıııe ayıe gırnıek benırn ıçın le başka başka insanlardır. e 1 asan e mı , - \.'ır · etı ayrı- ,\hmct. Hasan. Süleyman, o . 
ıdealdır. ·Buna fırsat bulmağa calışaca L . fk t h Y E S ye 74 .ıumaralı vapurda Muzaffer B, teshisten aciz kalmışlar ve b111 11 

ğım. Baştan başa san'at yuva.~ı olan . t h~dndşanteJ~~ işe ·ra d, medr amhet, şkeh 10 - Ilaydarpasa karakol sokak Uta- h~:ngi mıntakalara dağıtacaklaf'l111 

D "Jb d .. t 1 d 1 \;e, ı e , şup ıe ı a e e en are ·et . . : k b' d p 'h aru e ayım ça ısı a tm a ça Iljma- 1 . . 'ki . r·ı 
1 

. d 
1 

. . V D A rıt B, 11 - HılaJ me te ın c en an sa.;ırmışlardır 
t r d t .. .. .. en, mı mı en ı m erın e .:ı gayrı ta- 1 1. . d T k B " • • 1.1 re ya a ı yar ım e mezse omrnmun so- 1 .• 1 

t B _ H, 12 - stanbul ısesın e arı · , Bu vaziyet karşısında de ı e 
k d b. t" 1 k k 1 m mevzu arı uu turur. u saydıgım . 1 . . . . d ~ b'h 11 14 . . ıeri 

nuna a ar ır ama or o ara a aca- 1 . 1 d 1 . k b" d • A S A R 1:3 - stıklal lısesın en :Sa ı a • racaat edilerek ayrı ayrı ısıın 
ğ us er en >ır açını ır ara a yaptrgr. . ğ..., 
ım. d 1 1. . . k'd' k t•· . k - Ford acentesı Hacı Mehmet Bey rulmuş fakat hiç birinden do , .. 

'- Sevdiğim san'atkarlar. ~ahne- a çok~ 1.cıet'lva ıAır v~I al ınd ek~ a.b~a BIRER ABONE KAZANANLAR Mahdumu Yusuf Ziya B. 15 - :H ün muvafık cevap almak mümkün °1' 
d ı l b . ' tk· t .1 . mama şar ı e.. er gu en er e ı gı ı.. .. . 
e ro a an ır sana ar emsı ettı- . . ~ • 1 - P. T. T. den Rakım Ferhat cu ılk mektepten murat mı~tır. 

ği piyesin .. cere~anına .halkı, oyunun 'k ·Btu 1~1 ~~n'a~ardan sonra Şarloyu B, 2 _ Uşşakta Bacakıade Orhan n, B, 16 - Vefa mektebinden 262 Naci B, Delilerden bir kismı kendini ( 
d.~~ıımı muddetınce seyırciyi kendi ben zı 1 ~ me .mm ır. • . . :3 - Heşadiye oteli vasıtasile Hasan n, 17 - Gürbüzler yurdundan Şinasi Jfoy, ti). (kuduz) gibi isimlerle tanıd 
Jıgınden çıkamıalr. Sahne üzerinde - Hayatta yegane gayem ıyı ı-an 4 - esküdar bankasında Hasan Feh- 18 - Şenlikdede U numarada Rıf- gibi bir dakika evel isminin Yakıı• 
Y_a-dığı hayatın içersine sokmalıdır. atk~r ola~ilmekt~r. Başka hiçbir şey mi B. ;; _ Kırklarelinde belediye buz kı Bey. duğunu söyliyenler ikinci sorU1 

Bunu ~~n. Muhsinde görüyorum, Beh- b~nı .. tatmın etmıyor. Çalışaca~ım, öm fabrilrn..<"\rnda Remzi Bey. BİRER IiART POSTAJ~ Yusuf demiye başlamışlardır. . 
zatta gorüyorum Galipte görüyorum, rumun sonuna kadar çalışacagım. BİRER KOLONYA KAZANANLAR KAZANANLAR leri de gülerek, yere yatıp tepııı 
k~ük Kemalde görüyorum, ve Emin Necmettin Sabri c.·tnkurtaran numara 14 11 Melek l Ak . .. I . t kt türlü türlü deHlikler yapara1' ce 

• • - ·saray cum 1Urıye me · e-
ğu gibi dersler de böyledir. Çah~ır ve bir müseJlese müsavi olduğunu ispat H, 2 - Etyemezde Halil Iiami B, ~ binde izzet D, 2 - Ayasofya numara bile vermemişlerd~~· .. dt 
azmedilirse her şey kolaylaşır, hjçbir etmek mecburiyeti vardır diyebHir mi A_ltınkumcl~ l\luaz~ez H, 4 -;: RumeJı. 1 Sabiha Şakir H, 3 - Üsküdar Mus- ~u h:ıı uzun m~ddet. boylece ,. 
şeyden korkulmaz. sjniz? ı hı~arında ıskele cıvarında a numara- tafa n, .4 _ Vefa orta mektebinden 1 ı etmış nıhayet yedı deh arasııtd 

Türk genci ve Türk kızı çalış, azim Alın elinize metreyi ölçün." tamam. da. Re~at B, ;} - Kızılto~r~~ta ~ ... eyla Nejat B, 5 - Erenkö.r kız lisesi Ha- vazenelerinin sarsılacağı~ı göre~ 
ve sebat et, bütün derslere çalış, sen Biz talebe her şeyi daha iyi görü- Saıt H, 6 - Beykoz yah~oyunde 2:) N~ lide Mehmet H, 6 - Yefa orta mekte- murlar mecnunları. hep hır ara~ll 
derste değil, ders senden korksun. Çün rüz, ayni zamanda siz de talebe oldu Sar~ H, 7 - Anadoluhısarında S~mı- bi 382 Fethi B, 6 - ipekçi apartıma- taka. mınt:ıka gezdırerek k~_r~~et 
ktl vatan senden ilim ve marifet bekli- nuz bilirsiniz. Davaları ezbercilik ile ramıs il, 8 -. Sultanahm.~tte C~nkur- nında Şule h>t>kçi H. 7 - Vefa orta teşhır etmıye, bu sur~tle h?vı) 
yor. Sen de dünyaya nam salan ecda hallediyoruz. Halbuki ezberciliğin ha- tarada H •. Talat B'.. 9 - Cumhurıyet or meUebinden 384 Fethi n, 8 _ Vefa or anlamıya karar vermışlerdır. 
dm ~.ibi kendini,. Tür~ ol~.uğunu cih~ yatta lüzumu var mıdır? ta mektebınden Nuzhet Hanım. ta mektebi 108 ı~cnan n. 9 - f stanh~I . Karar muce?,ince deliler bir 01, 
na goster. İşte sıze bır Turk kardeşı- Bakınız bazı arkadaşlar cebrin ele BiRER DIŞ l\lACUNU J\ız ortadan l\lesiha H, 10 - J{adıkoy bıle konarak dun gece semt seıl1 
nizin nasihati. lüzumsuz olduğunu söylüyorlar!. Hay KAZANANLAR Miihürdar M. Seher H, 11 - Dirnnyolu laştrrılmış, ailelerinin buJunJll 

Çalışan korkmaz di zihni inkişaf ettiriyor diyeHm. 1- S~yrisefaind~ Nebile Na~ı~' ıı, Cüppeci Sokağı ?umara 21 ş_evke~ ~~ çalışılmıştır. 
Aptullah Ihsan Bey diyor ki: f Peki amma tarih ve coğrafya _ 2 - Üskudar, aJtunızade Recaı ~ıtkr 12 - Maç.ka talımhane s~kagı Ru~tu Bu da başkası 1 
Üsküdar orta mektebi son sınıf ta bir iki yüksek mektepte olduğu gibi _ B, 3 - Ha~~c~?ğlundan 1786 Behıç B, D~:f h~~n~sınde Suzan II, ~3 - Adhy~ Polis müdüriyetinde bu pand ~ 

Jebesinden 168 numaralı Aptullah Ih- her mektepte siema vasıtasile gösteril 4 - ~~dıkoyu~de dere boyunda Me~- ~ufettı?ı 8uat~ B, 14 - .. Dıvanyolu Mu cereyan ederken diğer bir ş~~t 
san. se nasıl munfık değil midir? met Burhanettın B, 5 - Handan Ha- nır Emın B, 1., - Uskudar orta mek- vilayete gelerek gece gendisııt 

Bu hafta 31 • 5 • 931 pazar tarihli B d 1 b' . nım Ayaspaşa. kutu sokak, 6 - Ana- tep 168 il. İhsan B, 16 - Üsküdar bü"-vet nazil olduğunu Ye peygaırı 
un an sonra ası ır şeyı sırası . . h d F ·ı t il · · 

ca.zetenizin (Gençlik) sahifesinde gene 1 . k d . D h t" 1 dolu hısar yenı ma aldle e azı e • park kar~ısr numara 27 Ali Şerefedclın ğini ilan etti«ini söylemiştir. u . • ge mış en arze eyım. a a ur •çe mu 7 1 N 'l'.f T h · n . . . . · ~ "' ,,. 
okuyucularınıza, bılh.assa mektepli ka- kabi11eri olan birçok kelimeleri arapça - Kumaapı ı o. 5 ~san a sıu ey. B, 17 - Beşıktaş camn .M. Arıf Der, 40 - 4.> yaşlarında bulunaıt 
rilerinizi alakadar eden ehemmiyetli olarak mı okuyacağız . . Yaprak durur- BlRER KREM KAZA~ANLAR 18 - Yef~ orta mektehı IlamzaB, 19 dam muayene için tıbbı adliye 
bir anket açıyorsun~z: "lmtihanlar ken ,·arak dememiz, baş dururken reis 1 _ Göztepe Rıdrnn p:ı:;;a numara - ~a.bataş lisesi. num'.~ra ·176 ~an~ih dilmiştir. rf 
başlıyor, en çok hangı der::;lerden kor dememiz münasip mi? Mesela biz son 11 Muzaffer H, 2 _ P. T.T. leYazımın Hulusı B, 20 - Kadıkoy Ilayrunnısa Mazhar Osman B. ne diyO 
kuyorsuınuz, niçin? sebebini bize yazı- sınıfız teşrih okuyoruz bin bir arapça da Muzaffer H 3 - Bakırköy Kartal- Ta:at H, 21 - Mekikçi zade Mehmet Henüz tecennün halinde blll 
nı~?,, .:8~ cevabı~ız~ okuyunca g-ö~ü- kelime geçiyor. Biz hunları papağan gi tepe Hasan B, '4 _ Beşiktaşta Çıngı- ~· 22 -. Üsküdar orta mektep ~:i2 Tcv ,·e bir kısmı etrafa saldıran ~: 
mun onunden butün dersler sırasıle bi anlamadan ezberlersek bir faicle el- ki lı t d s ı· ll'"da· B. ~ _ fık Sabıh B, 23 - Erkekameh hayat vallıların tımaraneye ahnmr'-'ıl~ 

· 't ·c · · ·r tt'l T.. k ra ı os an a • e ım u 1 :> .. _,, 
resmı g~çı vazı .esını ~ a e 1 er. ur. • de edebilir miyiz? l~te bakınız, adale Jandark mektebinden Perran H, 6 - İsmail B, 24 - Devlet matbaası çin- !erine dağrtılmasrnı çok garip,. 
ıç~,. edebı.~at, t~rih,. cog~afya, yurt. hı~- bahsinde geçen bir terkip: - Ad:ılei Cerrahpaşada Esat Beyı 7 - E- kograf M. Mustafa B, 2:5 - Vefa or- likeli bulduğumuzdan dün akşıı~ 
~1• ~abııye, rıyazıye, hsan dersı, fı· rnedariyei şefetan. mine Naciye H, s _ üsl<üdarad pazar ta mektebinden 320 Hakkı B, 26 - Ga essese sertabibi Mazhar Osmatı 
:rı.k, ~ımya v.s.... . .. .. Buna ne? biz böyle bir terkibe muh ookağında Azmi Nüman B. 9 - Fatih zj Osman Pafp~an 4;M,1'evfik B, 27 - trlefonla müracaat ettik. ~ 

Sonra kendı kedıme duşunceye - - v • v I:' • • · ı · ~· d .. Al • ·· .. h • . • .. . . . tac mıyız? Dol!'rudan dogruya ag11; ka Çarsambada Fıruzan H, 10 - Be)oe:lu •eyzmıı ısc.-.ın en )Cıuna man he), hn mtrddettenben Bakui(l)y tı 
daldım:· -! acaba ltangısınden korkuyO' " . "' . .~ . " " •ıı.. .ı ~ •j(ı.d'k .. ı.~~'ts bL ~ sK·..llı .... ,,. 11 . . ~ ..ı 

pamıya hızmct eden adalel er, deyıp lncı apartımanında Arıf Aznu B, 11 - "'\'! - cı 1 oy · ncıs rcı aşı aurıJ c • sın de hıç boş yer bulunmadıgıııı 
rum diye?.. )9 Al c h ld · ıı.ı .. ~ ·· .. . .. .. .. . . geçmeli. Kabataş lisesinden 474 Hulıisi B, 12 - :. - 1:saray erra paşa cac csı ı• · koca memlekette bir tek şifalı 

Dusundum' duşundum .. elet hır d s·· izzet B 30 E .. ··u·p ort·ı mekteb'ı cu·· l .. "' . ~ . ., Her ne ise uzun sözün kısası: Haydarpaşada çayırbaşın a ureyya • - " • ·~ · mevcut o masının arasıra boy le ıı· 
şe\qen korku}orum amma neden. at B 31 Aksarav l\Iuratpasa numa 1 ki b b' d·v · ... 1 d · . - .. . . . . Derslerimizden korJ·rnu-..·oruz on· Ali Bt>y. • • · - " ~ ı ara se e ıyet l'er ıgını soy t 

Sıze dogrusunu soylıyeyım mı? hıc ' " ' . . , 
b. d t k k . , Ah .. 1 : lar bizden korksun. Çünkü anlıyarak BlRER ÇAY KAZANANLAR ra :l.~ M. Izzet ll, 32 -Samatya hat bo 
ır ers en or muyorum. .. y,ı nız, . . . . A ·r B 33 Ü ı .. d t h ki Devlet şurası vali Kazım 

yalnız o - şiddetinden akdenizi titre- çalışılan dersten hıçbır vakı.t korkul- 1 - \)c.;küdar 20 inci ilk mektepten yhul ~~ R' . -S ·ks.rn:>B. r•Ha a Dar ~1 a dan bazı sualler sordcl. 
t · tih · t'h d k k maz Fakat ah ne olur bahıslerde ge- ua k ş· . s' B . .., Ankara Ahı za a lesı ecaı .,,e, et , .,... - el' et 1, en - ırn an, ım ı an an ·or uyo- · • ~ mı ın,ı J .... - • .. , _ S ı· · ·k eı' 

k · t'h h . 1. ? çen bazı lüzumsuz şevJerle su arapca f h 11 'nden Arif Hikmet B 3 matbaası Hasan l\lubeccel B, .3.> - Üs amsun va ısı ı en v 
rum; yo mu o ım ı an anı e ıme. · · · · :. ~ er ma a esı , - k''d '· k k b' d A t 1 · l b k rarJ 

Ç .. k" d d 1 d k k ? kelimeler olmasa ne iyi olacaktı Akı ara 14 Semiha H 4 ·u ar er"e orta mc ·te ln en p u - emrıne a ınan ve u a t'r 
un u ne en ers er en or ·ayım. . . .. . . saray num ' - ı h lh B 36 A k k k ı· raı eden Kazım Pş nın i ı 

K't ı b · b d. k d .1 . lşte benım bu haftakı anketınız ............................................................ a san , - n ara er e ıse- · 1

1
ap bar i enıdm d~ e_ 

1
d. alr a \aş arımı · hakkında düşüncelerim fikirlerim ka vatan bizden nasıl istifade eder. si Fethi B, 37 - Kum kapı Avni Bey, devlet şurasında tetkik edilıtl on al' en m er ımı ın er, >en on a- • • - ' .. .. . . . . 

nn derdini dinlerim. Nasıl ını? basit: naatlerim, yarı ciddi, yarı şaka bun- Butun ~meklerırnız ~ayretlerın~ız :ıs - Ankam Nimet B, 39 - Ankara başlanmıştır. A 

Bir gün ben hasta olur nya cuma lardan ibarettir. hep onun ug.ru~a ve_ netı~~ it'.h~r.~le erkek lisesi 72 Nesim B, 40- Yüksek Şurayı devlet Kazım Pt ~ 
günü gezmeğe gidersem dolabımda, ya. Vakit gazetesine samimi hürmetle kendi saadetımıze b~~~ı degıl mı~~r · :· kaldırım Mehmet Isa B, 41 - Acıba- bazı tahriri sualler sormuf 
but çantamda sessiz, sedasız: _ya sa rimle efendim... O halde Tüı·k gençlıgı namına soylu- dem Şaziye Refik H, 42 - Seyrist>fain )ara vilayet vasıtasile ce\'BP 

bır çekerler! Eğer böyle imtihan üzeı·i M. Nedim Bey diyor ki: yorum: k k \ ' Baş acentesinde Sabahattin B, 43 - temiştir. Şehrimizde bulunan P, 
d . k . .. .. 1.. l t 'h k . . . . Hiçbir dersten or ·muyoruz. e r d k" s k' B k k S G"I d , ben enız sı ıhp da gecelı, gunduz u m ı anın endısı veya kelımesı _ h \.a ı oy ~e" · ı ey so a · una u · ün vilayete gelerek su 

. . . . . .. . . . korkmryacagız. her zaman ve er an b k' H 44 G l t ı · . . . 
onları o sevgıh kıtapları elıme alır- her ne kadar onu bılenler uzerınde oır . . .. ' h D· en ıyan , - a a asaray ısesı cevap vermıştır. 

b f 1. d d . . . ımtıhana muhevva ve azırız. amar- 8 .. T f'k B 4- N' f' f 1 sam, u se er can sıkıntısından bende heyecan tev ıt e erse e gayrı kabılı ' ·• • d T" k.. .. k • ureyya el' t , i> - a ıa en me \ . • . 1' 
niz, aptiacizleri: - Senden medet ya inkar olan bir hakikattir ki imtihana larımızda cevel.an e ;; . ur ~~ ~z la tebi Vecihi Münir Il, 46 - Çemberli zaffer Tahsın H, 81 - Babıah"a1 
r'5ul!llahı ba.<ıtrnrım. Ondan ba~ka calısmak suretile karşı koyabilmek o nı bunu böyle ıclap e ıdrıyor >oyl· e 0 la tas 108 Cenap Sehabettin B, 47 - f:ar sokak 1\1, Bülent B, 82 - Orta a . b f d k' ~ b' ~ • . 1 k . 1 . cak ve bu suret e yur omuza tavır ı ~ .. ' dal. 1\.1· 't . k k v 'h S tilı 

]
. nım k~" hery

1
ba kn.na kı'mt c

1
evap ve~e1 ı· hcy~.a~.ın bh.ıç ? 1'?lad~sa E·~smebn' ızta e

1 
sbın ve müfit olacağız. Eğer bunun aksini şambaI Müfide H, 48 - Kal dıköy Riza ~eıe:~ı .. so at· ek~ıt eh. 

8
a ceı;l. 

ır san ı. a u ı o ı ap arım gu er- de buyuk ır amı ır. ger ır a e e . . t k T" k . .. .. pa~a zzet Neşe H. 49 - stanhul or- - e\ı ora me e ı 

l h ı b. kl k . . .. .. .. .1.h . h' ıspata kalkan bır e ur gencı gorur • fik B 81 G 1 b .· t 
er: - e e ır yapra arırqızı arış- ımtıhana busbutun sı a sız yanı ıç . .. . . . . 1, .. ·kl" ... d .·· ta mektebi 241 Fahriye H. :>O _ Falih , · - e en el'J or a • 

. . b .• d 1 • b ırw· . sem açık soJlı}eyım uı ugun en ~up 481 C al n 8,,. B - 1 ıns• 
tır, sana

0 
cde,·ap ver,ırı~ ey der.ı da em

1 
. çalışmadan gırcrse bu tem e ıgıne ı~ he ederim. asri perukar salonu lsmail Hakkı 3, \T it ~~ B it ·> -

86
eyog.;:, nY' 

derler. n an sonracıgıma a ert e- zımam eden heyecanla muvaffakıyetl- .. • 51 _ St>nbenua lisesinden Ferit 8alilı a u u a ayan, - o 
şir durur; hali perişanımızı biı-ibirimi nin de akim kalacağı bedihidir. Maama Son soz. . . . • . n, 58 _ Hüsnü tabiat matbaasından Orhan B, 87 - Kadıköy ŞaziY1 l 
ze yağı tükenmiş kandil .g~bi yanarız. fih şunu da kaydedeyim ki en çalışkan Dersten korkma.k tabınnı. bege.nm.ı- Üftade ıı, :>3 _ Ilüsnii tabiat matba H, 88 - Vefa orta mektebi l'!' ~ 
Halbuki imtihan öyle mıdır ya! Gel mektepliler bile imtihanın huzurunda yorum ve hu husu.!Sta serdedılecek hıç . ~ 

1 
~9 - Senbenuadan Cevdet Nil .ı 

de söz anlat ... Yallah, billah, tallah .. bir mehabet hissederek duçan heyecan bir mazeret dahi kabul etmem. lstıdat ,~.,ın~an ~adıde 11' .>ı -: stanbul kız 90 - Konya Hacı Hasan mahall~1 · h"l l . . ı k ıes· dersin çalışılmama lısesı Nerırnan Cevat H, ,)6 - Ç. O. M. . .. ,,, bu yakınlarda gecelen u :ra arımın oluyorlar. Bu da bize ispat eder kı ım o mama mese 1 • • _ • • Jiha Fevzi il 91 - PehHvakoYil 
· . . : · l T" kler k'd' ·ı .. Celal B, ',)7 - Seyrısefaın baş acente- ' 

arasına karrsmıyor mu? moşanmış )ay tihan bilakaydü sart herkes üzerınde sına manı o maz. ur ze 1 11 eı' . . . ~ cı Yusuf Mehmet B 92 - pıı; 
~ ~ , h b ı d ki ı 'şi ba~a · ·I· . n· smde Nacıye il, .>8 - Vefa orta ını!k- • 

gibi yerimden fırlıyorum. bir tesir yapmıştır; binaenaleyh imti- H er aşa 1 ar 1 ~ ıu aı.. ız . . • Yel' Ahmet B 93 _ B ğJu ız 
Ah .. menhus imtihan ah bizi kapa handan belki korkulur Fakat dersten de Türkün öz oğuJları ve bu ''atanın tebınden l07 Galıp B, ·l

9 - Be.razrt kıt t II ' .· , H e9y4o setJ 
' . • . . R k' ıı 60 B" "k d F,.k t 1' me ep en ayıne ' - .ı 

ıuna sıkıştıran ( !) imtihan daha bir korkmak meselesini asla kabul etmem· atideki mukadderatı olmak ~erefını ih u ıye .. , - uyu a a ı re ev d F h tt' B. 9- B ~111 " 
' ' · · · f'k B 61 F t'h K .. "k M h an a re ın • " - eyo5 

alim cıkıp da seni bir mengeneye sıkış benim zihniyetimce talebe dersten de- raz edebılmek ıçın her derse çalışır ve! 1 
• - a 1 aragumru · e · k k N H 9' / 

tuasniyacak mı? ğil ders talebeden korkmalıdır ki mat- her halde muvaffak oluruz.. met Fahrettin B, 62 - Senbenua Ali 8? a o 13 • • S. 
.. "t k' d be 'k' d ' R t B 63 t b ı k k 11' zı Osman paşadan Salahattill Her ne ise alay ve şakay cumaya lup netice ve muvaffakiyet hasıl olsun. - Bana gore o e m en rı ın en eşa , - stan u er e mua ım .. .. _ 

· · · · ·1 · d'l' h' ~ · H M G l ta Turhan Erenkoyunde Perran H, 98 bırakahm da cıddl olarak asıl mevzuu Aksı takdırde şuna yüzde yüz eminım muvaffakıyet temennı erı ı ıyen ır 1o ermın ' - a a saray t t D kt H ·d B ;111 
muz olan canh maksada rücu edelim: ki "su dersten biraz korkuyorum di- gencin hicbir kıymeti yoktur; hiz o B, 65 - Fatih Maltepede Ali Reşat B, Baş a 

0 
or a!. ~r ey 

0 ıı, 
:. " • · · • 66 ç ı c Şehabettin B 67 ey, 99 - Erenkoyunde Riza Efendi• benim noktai nazanmda yen bir talebe o derste kat'fyyen mu· temenniyatı kendı endımıze yarataca· - am ıea enap • A k i t bank d M 

denlere plıflldıfı takdirde bittabi vaffak olamaz. insanlar üzerinde ıöz iız yoksa başkalannın halisane dahi Galatasaray lisesi 619 M. Hikmet B, ğ~ •;: z ;ia~ asm a 
kodnalmaz. Fakat bazı dersler var ki korkutmak kadar daha müessir ikinei olsa temennilerinden ne çıkar; hi-= ! 11 68 - Galatasaray 574 Sami B, 69 - ö 0 

uy eca bey. 
m...ı& laendeaedeld davalar gibL. a ca bir şey yoktur zannediyorum. Biz TUrk değil mi? lükiy Şemeettfn B, 70 - Yeldeğfrmeni eni Umece 
nıa bunlara ae bizim lUzumumuz var yavrusuyuz? İmtihanın şiddetinden bel Vatanımın milletimin ve büyük Ga SenlUi mektebi Ali Orhan B, 71 - Is Yeni bilmecemiz tudlll': 
ne lldn. (a) nın (b) ye müsavi olma ki biraz ürperir, heyecan duyar onan zinin yüksek huzurunda talebelik şere tanbul erkek mualUm Şevki B, 72 - ı _ Bamyası ile ır.efhlll' 
sı (Te) nln (LM) hattı mftstakimine tesiri altında kalabiliriL Fakat bu fime istinaden alnımı gere gere haykı- Çemberlitaş M. Celal B, 73 - Kız mu 2 _ Pamuğu ile meflaal 
m..,... (CMK) nm (kem) ne müşabih tesir bizi muvaffakıyetsizlife asla ati- nyorum: allim mektebi Melek H, 74 - Galata- 3 _ Kolunu ile meşhat •I- hayatta llznn olması matlup bir rtlklfyemez; çiinkü biz derslerimize Türk gençliği hiçbir dersten kork saray lisesi lımail Adnan B, 75 - Ha- 4 _ Konya hattında bir 
fJ81 midir? her zaman çalıpuş, her an imtihana maksızın her imtihanda muvaffak nla im oflunda Fuat B, 76 - Hayriye li· 5 - Pfrlnd ile meşhur lılt 

Bnt Jaendelledm tfklyet etmiyo- mfihe:yya ve adeta (A L'anne) kuman eaktır bunun aksini ispat için hiçbir sesi Z'I Seyfi B, 77 - Samatya Uzman Bu beş kelimeyi bulanaı 
rua, bir cismin maemlni, veznini, kE'Sa dasını bekliyen ve kumandanın hini sebep yoktur ve bulunamıyacaktır; iş- H, 78 - Üsküdar çavuşdere caddesi s. ilk harfleri ile ve sırasfle 
fetJ.ni bulmak iyi t:!r pyden sayılır, sudurunda imtihana girmeğe amade te benim düşündüklerim budur; bunu M. Nedim Bey, 'l9 - Gazi Osman paşa vticude getiriniz bflenlerdea 
J&IÜn tekrar ediyorum bir müsellesin, bulunan bir sençlik olmazsak bu aziz her llalde erıeç İ91N1-t edeceiir. 514 Fikret B, 80 - Feyziaü lisesi )Ju kifiye hedJye verilecektir. 
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~nuşma Köşesi 
~~Çiik Nezih hayatının en he· 

lt devrelerinden birini ge

Ol', Beş senedir muntazam 

"ırette mektebe devam et

. lier sene muallimlerinin 
ll'leri arasında sınıfını geç
. Bu sene ilk defa olarak 
Ye kadar toplamış olduğu 

ltll:ıatın hesabını vermeğe hem 

J _______ F_a._y_d_a_ı_ı __ B_i....,l~g-i_ı_e~r-:----:--- 'Geçen Haftaki bilmecemizi 

Güzel bir ziya menbaı Temizliyen kar ti ha(:~iç:: ~~~ıaı..i bilmecemizin sure· 

Ilmi nücum mütehassısları güneşin Eğer bir miktar temiz kur alıp e-, 
arza ,·erdiği ziyayı diğer yıldızların ritecek oluNanız, erimi~ suyun dibinde 

K l_::_I D 

A A A 

R R R 

Yeni Bilmecemiz 

Yeni bilmecemiz ~udur: 

1 2 3 4 

1 1 1 

' 
1 -

2 

3 1 1 
4 

llıınadığı yabancı kimseler Bilenler arasında çekile kur'a ne· 
tunda vermeg· e mecbur ka· t • . d Yukardnki murnhbalnn o suretle 

ı ce~t ~u ur : d ld k ld • k d : Bu, küçük Nezih için pek BEŞ KİTAP KAZA~AN o urunuz i so an saga yu ·ar an 

1 1 

"' b k 41 aşağı okundukta:. .... ir keyfiyettir. Baba gibi Fethiye sıkmaz ~oka · numara 
1 - Lazım hır aza. • herglin kendisile görü· Sühandan Hanım. B 

b lKlSER KiTAP KAZANA~LAR 2 - oynu ~aı-an . .' ir müşkül zuhurunda .. B 3 - tn anı idare eden, 
"Caat edilen muallimin sene bir tortu görürsünüz hu tortunun ü~te 1 - Nişanta~mda i s met Sami · 

1 
_ Dü mana karşı koyan, 

lld,. bı"r yoklama yapması verdikleri ziyaya kıyas etmişler. Birin ikisi toz ve biri kömürdüı·. Ka r don- 2 - Kadıkö~ ünde Hayrünnba Tal:H 
1 

. n·ı 
1 

. . . d ,.. "'Ilı 
" · · · • ld - ı · b"· d . . .... h " d M O!'\Un. ıeneı aıa .... ın a )UZ"' et t cı dereceden seksen sekız mılyar yıl- muş yagmur o ugunc an hıç ıı ma - H, .! - llul'~a tutun ın ı:-<arın a · · . . . ht rr h d" . 

1 
. . .

1 
kt . 

· abii bir keyfiyetti. Bu se- dız.ın arza bu ziyayı ,·erebileceği neti- deyi ihth"a etmez. Düşerken ha,·aya da ~azif H. 4 - Bartın cüm!Hıı·iyet mck ~.~~:;1 ~111~1~11 11~11~11111~11111~~.~~ .. :.~.~:.~~~ .. ,!~ ~ llt:. iş tamamen değişmişti. ces ine varmı:;-lardır. Bunun sebebi şem ğılan dumanlardan hu tozla- tebinde Oğuz B. ~- Gazi 0:->man pa ;;.;a yin n. 9 - , . efa orta mektebinden 167 
~dı o, hiç tanımadığı yüz- sin kürei arza yakın olmasıdır. Eğer rı alır. Şu suretle kar havayı temizli- dan 3t7 Suphi B, 6 - Gazi Osman pn Galip n. 10 - Gazi Osman paşadan 
1 görünce utandığı birçok güneş arza o kadar yakın olmasaych yor demektir. 1\ar ' 'eya) ağmur yağma şadan Halil. n, 7 - İ stanbul orta mek 69 Sa lahattin H, 11 - Çorluda l\leh· 
tr arasındadır. Her biri o da birinci dereceden bir yıldız ~ibi dığı zamanlar bu tozlar havada kalır tehinden Perihan 'l'ahsin il. ~) - Pc:>h· met B. 12 - Kabata;;- Iiseı;i HuJCıı:;i B, 
kü · k d ki parlı.:racak ,.e arz onun ziya ve harare ve ciğerlerimize girer, Denizin. dağla- lirnn kö~ ünden Hacı Yu::-uf Mehmet l:J _ Be~ikta~ta doktor Haydar Hey Çlİ ımağını yo uyor. 
il b k d 1 k tinden btifade edemiyecekti. rın, ku·lımn havasının daha saf olma Bey. oğlu llatok B, 14 - Eyüp Defterdar 

lar1, :0~aş~~·rı 2:':1ıı:}:,ı,afa~~ F•r tedavisi sı bu dumanların hulunrnama. ınd~n~ BIREH Kl 'L\P KAZANANL.AI~ Ala<'a numara 22 Lmail Ekrem. B. 15 
l ID dır. Adi bir beldede her litre knr da ıkı 1 - Hayriye li esinden 17. Dogan _Ankara adliye meslek mektebın Iled 

Yor. Ne söylediğini ne yap- gram toz vardır. Bir litre bir metre H, 2 - Galata.-.aray lise~inden 114S ri n, 16 _ Ankara erkek li ~esi Şükrü 
bitemiyor. Gözleri kararı- murabhaını örten kara muadildir. Naci ll, 3 - Kanlıca körfez cadde i B. 17 - Pehlivanköy ilacı Yu~ur Bey, 

tlleri titriyor, utanıyor. Kı- Londrada bir litre kardaki tozun mik Fuat Remzi n. l - Kız orta mektetı:n ı _ Hacı Doğan mahalle inden lbra· 
Or, Eğer erkekliğinden utan- tarı dört gramı bulur. l,ondranın viis den Enise H, :i - htanbul erkek mu- him n. 19 _ Himayeietfal tSineması 
1t ağlıyacak... Yegane isti- atine göre her kar rağı~ta binlerce ton alliınden 113 lbrahim R. 6 - Fey7.iati operatörü Cemal n, 20 - Eyüp orta 
'Ilı onunla senelerdenberi toz hayadan eksiliyor dernektir. li~esinden 3S2 Alıdürrahman B, 7 - mektebi 221 Cemal ~ihat n, 21 _ Kü

=============== Senbenuadnn Ali Reşat B. 8 N Sl'yri- tahrn orta metebi Adnan B, 22 -Jfa, ~ ~iŞ olan kendisine bir ikin- ka~ gün devam etme i nazarı dikkati sefain başacente-.inde Sabahattin B, dıkÖy Acıbadem Şaziye Refik H, 23 -hl gibi himmet vermiş celbettiğinden bü) ük hir hay\'an hasta 10 - Ga7.İ O. man pa~adan l • 2 Ali B. Ankara erkek Jise~ i 76 Xesim B, 2-t -0casıdır. Eğer onun müş· ne~ine götürülrnü~ orada (ıc) :;;uaı ile BiRER ESA~S KAZANANLA!< Ankura erkek lisesi 706 Fethi B. 2:; -~'tları olmasa zavallı bü- resmi alınmış, hayvan hortumu ile ma l - Çarşamb;ı 1 numarada Bedi~.n O:sküdar orta mektebi Aptullah lh-
Qlitün faşıracak.. kineleri yokladıktan onra resminin ~ı· H, 2 - 1',ındıklıda Cevza H, 3 - Cüm· san B, 26 _ Kadıköy Zeyyat Hikmet 

\ • * * /' karılmasına a~la itiraz etmemiş resim huriyet mektebinden Nüzhet il. i - B, 27 - :enhenua ~1ihtar B, 28 - Kon 
"'ta l rd l b · f?~,I'.:. de filin vaktile kulağı arkasından bir Erenköy lL e. inden Nimet ıı .. 5 -. l_Ik ya a'·ukat Hilmi Rey oğlu 'I urgut B, müessese e e ta e enın ~ 

1 6 
B lk 

'"~ kursun yemiş olduğu ve zamanla ora- metepten :\'ecdet I, - e;;;ıncı . 1 · 2'J - Gelenbevi orta mektebi numara llında muallimin bulunma· ~ - ıı 7 K 
L n· d" t d r·ıı Ş'-'a ta ımak H da bir ur husule gelerek acımağa ha~ mektepten Hatice :Suzan ı, - um :l21 Adnan Mu tafa B, 30 - Kadıköy 
"llsip ediliyormuş Bu ten· ın ıs an a 1 er e." :. l · • H 'l' h · B k - G"'lb k' ll 
L" ' ' ft ·· . k · · k lla ıhrlar Geçen- ı lamış olduğu anla~ılmıs. Runun iizerı kapı numara ,) asan a ın , - Şevki Bey soka· ::,una u en ıyan , 
~ikaten garip ve bir ba- Jcı. ı d subıme ıçlın . u .. n _ ' 1 t 1 ne filin kulağı amelivat edilmiş. ffa:r- Kırk ikinci ilk mektepten l\luzaffer 31 - Ankara ticaret mektebinden Ta. 
ıtır er e u suret c ış gormege a ış ırı · ·.. . · -

1 
. 1'' h" R • . . . ı._ '"te acıklıdır. Eğer böyle I b" rı .. ·· ·· .. ·· ·· ·· ·· ,·anın varaı-ı iki üc gunde Keemı" on· H. ~I - ~ultanahnıette f ns,rn e ım • hır H, :t! - Çarsamhn Mufıde H, 33 -

Jtbbüsun sahai tatbiki lise 1 :~ışl o an !r ı ~ur~cus~nhu7. .. ı:ı°::;~ dan s~nra kendisi .e.;;kio;;i gihi .i ş ; örme 10 - Kırk bc~inci ilk mektepten 1-\e· Bevoğlu Salflhattin B, 34 - Zongul· 
.·~ l. ınbemelmcge 'He ~n.a ar~l ~·ı:<l'ıı ·n bı· r g·e l>n~~lam,ıı:; ~ ~ mal B. 11 - P. 'I'. T. dan Hüseyin J\a. dak Jlü~nü B, :1:i- n~küdar orta nıek lbektepler olsa gene akıl · ~a a. anm:. n)\anın >u .ı, n • '-' :.· l\I d lh B . • .. 
hıtı .. k f k · · · "' :. dir n, 12 - C. O. · en san e). tep Tevfik U, 36 - Kadıkoy Rıza paşa 
, d ghorece a at mını mı- rında muallimlerini bulamıyacak ferağat edilmesi ~ini ~İ~il~rimi- BlRER PUDHA KAZA. ANLAH çesme caddes i Jzzet Ne~e H, 37 - De"· 

a a hayata atılmamış olurlarsa ne hale geleceklerini zin hukukunun vıkayesı ıçın şa- 1 _ Samatyada Uzman H. 2 - 0:-; Jet m,1th= ~ı::,ında l\lu~tafa n, 3 - Os 
~ ~ğer ilk defa olarak gir- 1 düşünelim. Birçok mahzurları yam temennidir. küdar Bağlarbaşında Mehlika H. 3 - kiidar orta mektt'p ~edim B, 39 - Oı· 

1
1btihan odasında yanla- olan böyle bir usulün tatbikinden .Al ~ut Erenköy li:o;esinden Hikmet H, 4 - Ak taköy dereboyu 96 Nevzat Il, 40 - Ka 

-·••••••••••••••••••••••• 1 k k K d . it '\ --........................................ •••··-·-·· .............. _ .. - .... -... sarayda Semiha H, 5 - stanbul kız dıköy Ha!->ırcıba~ı o n · a rıye , 

tke Memleketlerde ı Dolap İçinde dolap !... lisesinden Nimet 11, 6 - Kadınları 41 - Suıtaıı hamam boyacı han Kam· 
Çocuklar · çalıi'tırma yurdundan Ay~e H. r:·n Halil B. ı " - Beylerbeyj arpacı· 

~~ J Hikaye f [Yazan: H.K. J RlRER ÇAY KAZAXA~LAR lar 1rnğı Ahmet Vasfi B. 43 - Orta 
Sftz çocukları - ı - Vefa orta metebinden ~62 .:\a- öy Hk mektep Yecihe Salim H, 44 -

b l B_~s~ib.~cak ~ina. ... i ile Ho~oz ibik_ İzzet ve bağrışlarına aptal, aptan bakı) or- ci B. 2 - Aksaray ~1u ra t p:~şa~a :;\1. lstanhul uo, tanesi Hakkı B, ~:ı - Hay 
lltıııtı· es em~ . duşunuyorlardı. Öyle ya ı~ler pek fena du. 

1 
d . . tzz.et B. 3 - Erenköy kız lı e~ınden darpa:;-a karakol f'okak Utant Bahaet 

l'ıııd 1 h~.rp ~e rnillı mtic~dele .za bir vazi.} ete ~irmişti. :Sere.}.e el at~alar - N~ buldun yahu· .. eh ~ı ol.~: Net.ihe ıı, ı _ Gala tasa raydan 1<176 tin n, 46 - Bakırkc/ Kartaltepe ~~·: 
ba: l 'uz hınlerce. çocuklar. ke~j muhakkak anlaşılıyor H bır ~eyler çık yorsun soyle bakalım bız de anlı~a Nejat B. :; _ Ak::-;arnydu llü ni.}~c il. seyin B. !7 - J\~udaı.1y~ "~ndık emını 

ıııu a.ı.arından bakım ız olarak nuyordu. Bu seneye kadar hıç bu ka- hm? . ,. . 6 _ Gazi Ü!'iman pa~adan 62 Salahat- Mustafa Bey kerıme~ı Samıye H, 48 -
.. kuı bir halde kalmı,.lardır.l dar iş~iz· kaldıklarını görmemi~lerdi • Basdibaca_k arkadaşına kat 1 hır tin B. 7 -Kumkapı j~ta yon civarı P.C. Rumelikayağı Nurettin B, 49 - Üskü· 

~~~illerinde öksüz ç?cukların Bu iki kafadar hırsız arkadaş. Ba ·ti- tanrla dedi kıA: .. . . den H. Arni H. '" _ Galata~araydan Sn dar Tabanlar mahallesi Recai Şevket 
So,)() bini müteca,· izdı. Bu ba- bacak Şinasi mütemadiyen düşünüyor- - Fazla laf~ luzum )Ok. Al ~u el- mi B. 

9 
_ Beylerbeyi S. ~.Naime H, B, 50 _ Vefa orta mektebinden 107 

tt~llkların haline, tabii Sovyet du. Birdenbire dedi ki: Ji lirayı hemen gıt bede ten.den bır gar 
10 

_ Saıwerde Safa Cemil B, 11 - Galip B, :ıı _ Aksaray Cerrah paşa 
~henüz dikkat etti 'e onlan - lzzet, yavrum, bak dünya git- drop satın al ve buraya getır. .,., .. .. ı' lk. mektepten Feriha ıı. 12 - cadde.;;i numara 9 Mehmet Jzıet B, 

' qa . ·r r. etm d ..,, uncu J qt Yatlarını kurtarma yolun- tikçe değişiyor. Her san'at mütemadi· Horos ibik hıç ı ıra: . e en pa- K ım a~a dutdihi numara 12 "Recep :;2 _ Aksaray cümhuriyet 214 ::\1. 7.· 

~~gelen bütün çare Ye ~ardım ye,?. yeni ?·enj ~ekil~ere gir~yor, ~er mes rayı aldı "·e bedestene gıth. 8~·~3 ~ "Galata~aray lisesi sınıf 5 ten zet B. :->3 _ Ankara Ari~ Hikmet B, 
llrdu, legın asrı \e son sıstem bır vazıyet al- c * * Rahmi B 11 _ Ak, aray Murat ı>a~a ;)6 _ Fatih ~em. perukan Ahmet R, 

et h··k· . · k ' d b" · ' k ' .. F' 't S J"h İtıin ~ umetının ~er ·ez ı_cra dığı şu zaman a ızım sa~ atımız. e~~ l>i~popzade Ahdürrez7.a · Beyin l"e· numara ;; tzzet n, ı;; - Hırkaişcrifte ~.7 _ Senlwnun Jise~inden erı ...,a 1 • 

~tart 9_1 ~ene, 21 kanunu ~.nı ~.a ki yolunda de\'a~. edemez. ~en de goru fikası ~azh Hanım kapıyı a~tığı za- Salih Murat B, 16 _ E) üp otak~ılard a n, ;; · _ Hü"ü talıiat math~asındn . .°a~ 
l'ı k na bınaen yanında oks uz yorsun ya! Bu ı;;;ın artık çıkarı kalına man iki hamalın arkalarında hir gar- C mal Tahsin B, 17 _ Pac;.abahct>!'incte tilo Oftadc Hanım, :J9 - Husnü 
h.1 °ruma heyetleri merkez ic- dı dikkatle arkadaşının yüzüne bakma- drop getirdiklerini gördü. Hamallar- ~ e ·f ··ız Recep ıı ı _ Rumelihi. arın- tahiat matlıaasından :Nadide H, 60 -~er· . . . . .;:oeı ı, . • B 61 

tijllde 
1 

. ~eydana gctı.rılmış~r. Hyiz. . . . dan biri~i soruyordu: . . da Seniha Ahter Hanım. Vefa orta me~tep .332 Ha.;nza • . -
~o,tı rı ıhbaren hu he) etler _ o~- !foroz ıbık İzzet ka_.!a.~ını ka~dır- _ .Abdiirrc7.zak Be)ın en bura~ı BiRER KAltT PO"''l'AL Yenipostane Ka:~ım B, 6- - De·d.et 
~da kları. koruma. ~nı_arı hıma dı dıkkatle arkadaşını ) uz~ne bakma- mı efedim? KA:ZANANL.AR matbaasında .Mubeccel B, 63 - Bakır 

... faalıyete geçmı ;;.;tır. ğa haşladı. 'J'a,·ırlarmda bır kavrıya- _ E,·et. 
1 

l•' · t ' h Ça ·s·•ml .• Fe"'""lZ B 2 kö .. · ilk mektepten :\lazhar il, 64 -
.. ,,tk h 11· k. . · ·· d B t"b k ,_ , l - a 1 1 • ' 1' • •' ' ., ·r · · · · ) ı. eı , .e ma a ı ımsesız ~o mamazhk göriıluyor u. as ı aca !\.en _ Bevfendi bu gardro ıu ı-atın al-

1
• it k .. h ,

1
:- 5=:.· 't H 'J _ (l.ıitfrn sayı eyı çeı•ırınız 11

0tu • • .• d . h 1 k .. .. . _ ,ızı opra . u e} a • ,u .• ~ 1
A 1_ illa cemn·etlerı o gun en dine daha ciddi bır a verere · ~ozu- dılar , .e odalarına koymamızı bize ten k t Ha l\1 

1 
k 

11 4 
Göl 

' ""''lal<) d .. k ·· d ı ·· . . Can ·ur aran n e e • - • ·· •••••••••••••-• t l'et· ar a 
0 

suz 
0 aşan yuz ne de,·am ettı: . . . bih ettiler. Müsaade edersrnız... t ktep talehesinden Hikmet 'l.i)a 1

1ll çocukları çocuk bakım _ Oy le ya! Bir şey ıcat etmelıyız. Kadın rnl ,·erdi H iki ki i gardro ep~ me lJ k··d· . ı . d ' . 
1
,. hime il 6 .ı Soc: k 1 . . . ,.1 1 . • t 1 . • H ,, - s ıı ,\1 n.l ı)e e • ~ıt u yuvalann-ı yer e~tır- Na~ıl Ford otomobtlı, "' ar ... ont e sız bu bevin odaı:;ına bıraktılar. \'e ccki- ' ı · , ·t· . t 1 ·af müdiirive· 

' . · · d h . ı r · • - \Oll~ a pos ,\ \e e gı . 
VAKiT 

Çocuk sayıfası 
t"ler . telgrafı ıcat etmış e bız. e n. ız .11-:.ın tip gittileı·. tinde Veli Orhan n, 7 _ Üskiirlar Re· 
·~e de be::.le~en ~ocuk_Iar zekı yeni ,~e asri k~ ımlarını ıcat etmelı~ ız. • Nazlı Hanım, sevinçle heyin odası- <'nİ H, s _ BakHköy Kartaltepe Hü e 

'oıır olarak, l:> - 16 )a .. larını Mesela, meı::ela... na cıktı ,.e gardrobun her yerini gör-===== = ========= 
lır l~ fabrika mekteplerın.e "~ Ye birden bağırarak: . . . mek~ istedi. Hayret nnahtnrı yoktu \e <len•eniz gardrohu alacağız. . 
hıı&'i tııektcp~ere kabul edı~ebı." - Buldum,. buldum .• emın ol ıh; a kilitli idi. Abdürrezzak J.~fendinin ne .Kadın itiraz etmeden gardrohu ııı-. 
baş~e m~lık .ol~aktadıı ı:u: olduk .. Dehşetlı paramız .olacak •. Ka- kadar titiz olrluğunu hilen. N:•zlı Jfa. de etti H onlar da te:;ekkiir ederek a.r·I 
ı,. a • O\hoz 'e l\olhozl a ı d.l zanç .. kazan!: yaşasın kazanç. h " hemmivet \Crmcdı bıle. Ara- ld ı· 1 

~oc:ı.ık1 h" . 1 .. ··k b h nım ıç e . rı ı ar. 
hol ann ter ıye ıne >uyu lzzet arkada~ınrn u eyecanma d b" at gecmemi;;;ti ki kapı ,·ine • • * 1 
"'Yet . . . . " .. t an ır sa . > • •• • • 
tıl\i 'erıl mektedır. • O\ .} e • . . t h.. meresiz aYni siddetle çalını) ordu. Açtı ğ'ı za- lln. tibncak Şinasi hem !'oylenı) or 1 tı rı bu işle çok aJakadar ol· volda yaptıgı faalıyetı a 11 se · · > • • 

1 
' , ·d . 

1 '~i d . . .. ·. 1 : ~ı 1 •. 9.,8 _ ->9 senesin man yine o ıkı hamalı kaı ş ı ınc a hut. hem tnksimatı yapıJOI u. .. . "lıtikl\ e memlekette oksuı ço· kn mamıştıı. • ese a' - 'k - •r b" du. Hamalın biri gayet nazik itizar e- - Na::-ıl hudalı•, gördün mu a~rı·ı 
ı~. tan günden güne azal· de bakımsız çocukların mı tarı -·~ ın d'. d . r ·· Abdiirrczzak Bfendi gihi has is 

kadar::.a 2S 30 senesinde de bu mık tar ı) or u • ıgı.. .. · . 
~l ıtıern1 . · · vnlnız s bine idirilmistir \e halihazırda ök-üı - Affeders iniz hanımefendi lıir herifin evi ~~yl~ :-o) uf.ur ı şte.. _ 
ı ıarr deketı hu . ı şe . , k 1·1 . :;·ta .. buçuk bini bile yanlışlık olmuş bizim arndı~ımız Gi· NOT: Çunku Basdıha cakla arkada 

ırı a , t:Z ııulyana ya · ın ~ocu , aı ın mlA rı .. · . d b · · d · mi )erdi • ••••••U••,,,.• 'arf . : .. A • • • ritli Abdüueııak Beymiı: musaade e· şı ~aı- ı-o un ıçın e e' e iır ı;. • ,••••r.. • etrnıştır. Hukumetın bu geçmıyor. 

Müsabaka kuponu 

7 Haziran 1931 

isim: ----------

Adres: 

Bilmece halli: -----
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Milli takımımız hazırlanıyo Viliyette; 

Önümüzdeki o impiyatta futbol 
müsabakaları yapılmıyacak Ev• 

Fakat buna mukabi başli:a şekilde dünya 1 
futbol şampiyonluğu maçları tertip ed lecek 

Emir 5!e di 
Hiç bir e rak 
satılmıyaeak 

ke kıym t u:tKdirı mUtehee· 
sıslar1na aittir 

Berlinde toplanan Beynelmilel antrenör hemen ietirilerek yep-
futbol kongresine iştirak eden yeni ve kuvvetli bir Türk takı-
lstanbul futbol federasyon reisi mının hazırlanması için hemen 
Devlet matbaası müdürü Hamdi çalışmıva g~çilecet<tir. 

· d" M Yunııtn Futbolculart 
Emin B. şehrimıze onmüıtur. lzmır, 5, (A.A.) - Yunan 

Toplantı iki gün ıürmüş ve futbolculart gelmem şlir. 
hararetli müzakereler olmuştur. 

Bugün de likmaçları yapıJma-
Kongrenin verdiği kararlardan mıştır. 
biride 1932 ser.esinde Amerikada Beynelmilel lskrim turnuvası 
Los Ancelosta yapılacak olim- Viyana, 5 (AA.) - Beynel-
piyatlarda futbol müsabakaları iskrim turnuvası İtalyanların ga-
yapılmaması hakındadır. Bu fikri liyetile neticelenmiştir. ltalyan-
merkez komitesi ileri ürmüş lar sair milletlere mensup şam· 
ve olimpiyatların ancak amatör- piyonlara nazaran büyük bir 
ler için açık oJduğunu halbuki faikiyet temın etmişlerdir. 
futbolu temsilen gelen milli Kumkapı klUbUnde 
takımların amatör olmaktan Kumkapı Terbiyeı Bedeniye 

Defterdar11kça satılan tarihi 
evrak ve devair mümeyyizlerin
de bulunan bu kabil k~ğıtlar 
hakk-ıncia dün Dahiliye vekale
tinden vilayete bı r tamim gel
mişt ı r. Bu tamim de aynen "vi
layetlerdeki evrak mü.Tieyyiıle

rindc de bir çok kıymetli vesaik 
bu unacağı şüphesiz olduğundan 
ve bunların ehemmiyet, kıymet
lerinin takdiri ise ihtisas erba
bına ait bulunduğundan vilayet 
merkez ve millhakatındaki ev

rak mümeyyizlerinde muamel~si 
hitam bulmuş eski ve yeni bil
cümle evrakın hiç bir behane 
ile ziyaa uğratılmaması ve bila
kis iyi saklanmasına itina olun
ması tebliğ olunur.,. denmekte

dir. 
uzak bulunduğunu çfinkü olim· klübü umumi katipliğinden: 
piyatlara iştirak eden futbol Aza arkadaşlann aşağıdaki ça- Ademi iktidar ve 
heyetlerinio birer müessesede lışma programım nazarı dikkate Belgevşeklig'"' İne 
çalıştığını. gaybubeti zamanında almaları raca olunur: i 
mezun addedilerek maaşlarını Cumartesi: esf<rim ve piramit, kır~ı en müessir dt~ı SEi~ VO N 
ldıklannı. halbuki bu vaziyetin Pazar: boks, atletizm, futbol, Pa- hıpla•ıdır. Depo~ıı: L•canhııl~~ Siı~ı..ecidc 

zertesi: güref, Sair: boks, atle- Alı Kıza :\leı kez tczane9dır. 1 asra ya 
kendilerine profesiyonelin mahi- 1,:'.Q •·urus po ta ile ıoonderılır lzmırde 

d k tizm, piramit, Çarşamba: güreş, .ı " " 
Yetini verdiğini iddia e ere lrPat pa7.aıındaki. Trahzonda \'eni ferah 

Cuma: umu.,,i c-alıcmR. rı 

1 M hkemo ve icra ltlnterı 1 
Ba ırl>o tapucundan· 
Kalfaköyünde Haci Yankodan 

metruk hane ile 8 ve 16 ve 8 
dönümlü üçkıt'a tarla Kavalanın 
Naib1i karyesi muhacirlerinden 
Mümin brnı Hasan ef~ndi iskanı 
adisine tahsıs edildiği i&kan ida

resinden verilen 25 1 929 tarih 
ve 81 No. lı vesikadan anla~ıl· 

mı, olduğundan tapu lcaydına 
tesadüf ec.ilemediğinden dolayı 
senetsiz tasarruf ata kıyasen mu

ame!e icra kılınacağmdan bu 
yerler üıerinde tf'!smt rehin ve 

hacız gibi alakaları olanların bir 
ay zarfında Balorköy tapu ida
resine müracaatlara ilin oJunur. 

(1230) 

Rakın·o\ tıpusmndan: 

Safra karyesinde Damuzen 
Pavliden metruk hane Uhri mu
hacirlerinden Hacı Bayram ıev
Ct"Sİ Lebis hanımın iskanı adisi
ne tahaiı edildiği iskan memur-
'uğundan verilenlO 10.928tarih ve 
69·.56No.lıvesikadan anlatılmıt işbu 
hanenin tapu kaydına tesadOf 
edilemediğinden senetsiz tasarru· 
fata kıyasen muamele icre kıh
nacağmdan bu hane üıerine res
mi rehin ve haciz gibi al!kaları 

olanların bir ay ıarfrnda Bakır

köy tapu memurluğuna milraca

atları ilin olunur 

.. TJ. mukıhlll Onlar 
~ . f"rant 

1 lret 

l:'elq" 
l'tı"m 

t,. F~arı~ 
1 ti~ 
Florlıı 

K ıı mıı 

~ıııar 
" . ruetı 

P.lart ... 
7.lntl .. . 
ı enzl\ 

to Jo "uru, 
1 1 ıırt ltruı lllnar 
<:uı-on~ Knru, 

""ukut 

ı lmrlltı (ln~Ulı:ı 
ı O<ll.tr ( Anıtrlka ) 

ıo Frant f Frın~ız 
i!O (.lrtt l ltalya 
O Frank Pelç:lka ) 
ıo r>rıhml {YutıAn 1 
?O Frank i l!l'fç:rel 
~ [ t\'I 8ulı:ar J 

ı Florh\ [ Pelenırnl: I 
ıo 1\ uron ( Çetnşlol'ak ) 

~thnr A\Ustur) aj 
ı Peıeta lhpanrı) 
ı lhyşmır• IAlmaıwaJ 
ı 7.lotl Lehistan 

ı 1 enın .Mırarlsrın 

l l.ey ( Romınyı) 
20 lllnar Yuı0$lovyal 

ı < eı·oneç ~eı·veı 

Altın 
:'-lectdlye 
Ban\:nııoı 

8oru 
hutcı 

Amerika mfirahhaslarının bütün ec1..cıııclerindc bulunur. Rcrnj!;lu icra dairer~i iıiraı merciindt>n: 

itirazlarına rağmen noktai naza· Adıiyede lstanbulda Mahmutpaşada Küçük Galatada Topçular cadd~ inde 1 
rını kabul ettirmiştir. Buna na- Angorya çiftliği çorap~ı hanında 2 numarnlı mıığazada 151 numarah şarap fabrikasında 
zaran ı 932 olimpiyadında futbol clnAyetl esans n kolonya ticaretile müşteı;fl nıukim iken elyevm ikametgahı 
müsabakaları yapılmıyacak buna Niko Kara Yani Efendinin konkorda· meçhul bulunan Vaugel efendiye 
karşı zamanı ve şekli komite KAhyayı tflc.urunlerln muha· to talebile ,·uku bulan müracaatı (

8
• Vangt>I ve Andon ve Hurmuz 

tarafından teıbit edilmek üzere kemeslne dUn ba9landı tan bul icra dnire i itiraz. mercii dlisin· efendılerin ilyadi ve T alaso Ef.lere 
dünya futbol şampiyonluğu maç- lıtanbul ağır ceza mahkeme- cc nazan itibara alınarak borçluya olan borcundan dolayı Topçular 
ları tertip edilecektir. Memleket- sinde dün Angorya çiftliği cini- · caddes•nd• ve bıılbül sokag· ında 

ı b ı iki ay mühlet ,·e.rildiğindtn mumaı. '" u 
ler grup, grup ayrılacak her yeti davasının rüyetine aş.an 151-151-1 ve 18·18-1 r.umaralı 

mıt1tır. leyh Kara Yani Efendide matlubu O· 

1 4 
h" . 

memleket kendılerine yakın T • f b 'k ı ın ıssesı 
Maznunlar, Apti oğlu Şerifle lan alacaklıların icra ,.e irll\ .. anunu· ~arap a rı a ın -

memleketler takımlarile temas Mahmut oğlu Rizadır. Bakırköy nun 2&1 üncü madde i muccbinu tnri· satılacağından satı~ tarı.ının tayini 
C'rff'rek müsabaka yapacaktır. civarındaki bir çiftlik 1'ahyası hi ilandan itibaren 20 gün içinde ala· için tesbit edilen S. 7·31 tarihinde 

c- grubun birincileri ıonra ki b"ıl"u··mle vesaikilc Jstanbul- t 11 d Bcyoölq ı'cra ı'tı'reı Mehmedi, taammüt ıuretile öl- ca · arını '" aaa e • 
" ı rşılaşacak ve birincilik bu dürmekten maznundurlar. Cıni- da na.hcekapısında birinci vakıf hanın· mercii huzurunda hazır bulunm nıı 
::,ur tle tayin edilecektir. k h da 50 n~maralı yazıhanede mukim ko- ve bı'r ı'tı'raıınız var•a bildirmeniz yete sebep, maktül a yanın, ... 1 

Türk milli takımının bu olim- Riıanın kız.kardeşi Emineye ta- mi er ''c 3 ,uknt Fahrettln Beye hıl· veya bir velcil göndermeniz 
2 pıyada hazırlayıp iyi bir netice arruz etm('sidir. Kız, ağlıyarak direrek kaydettJrmeleri ,.e hllAfına ha- lüıumu ve akıi halde gıyabınııda 

alabilmek için futbol f ederasyo· bunu kardeşi Rizaya haber ver- rekct edenlerin konkordato müzakere·' lcarar verileceği mahımunuı 3 
numuz bazı kararlar almıştır. · bunun üzerı'ne Riıa ve sinden hariç bırakılacakları ·'"' keza b . bl'. 4 

mıı, olmak ve iş u ı•an te ıg 
5 Bu kararlar arasında bir antre· Rizanın amcasının og~ Ju Şerif, icra Ye ifla knnununun ., 3 üncü macl I k 

de i muccbince konkordato teklifini makamına kaim bu unma üıeı e 
6 

' 

nör getirtilmesi de vardır. Bu Mehmedi öldürmeği kararlaştı. ilAn o:unur. \1226) 
. buauata icabeden muhaberat ya- l s· k 1 b k müzakere etmek üzere alacaklıların ___ ------------ 7 

rmış ar. ır 8 şam, yo unu e - 13 teınmuz 931 paz.arte ·i günü saat 14 Jatanbul üçiincü icra daireoinden: 8 -~ - - - lir pılarak talepler tetkik edilmiı lemiıler öldürmüşler. . _ _ _ l9J ... 
d . .. te komiser ,·e a,·ukat Fahr ttln Beyın 2.000 lira kıymetinde bir parti radi· 9 'Li1 ~ 

ve gelen müracaatlar için en Mahkemede maznunlar cürmu k" hanesinde toplanmaları atör 30 balya fü;tübil. 6.000 kilo galva. 
1 

- - - l!!J r,;;;ı\ ..,. 
k h . . . b .. b. l . f . E . d me.z ur yazı O jJ ;§] l!:!!J 

bir kaçı . ayrılara angısının ırı ır erıne at etmışler, mıne e 
1 

t kaddüm eden on gün ni tel 6.000 kürek, 1.000 askerl tıoru. 
d • ·ı k h k d 1 \'t top anmıya a • 11 ı 

daha elveriıli ol uğu ıngı tere i y nın en isini ölüm e kor· f'· l 
1 

tetkik edebilecek· 00 karpit llmhuJJ ve u.lre 1931 eent l _ ' "..ılı f d d 1 t k k ı . v. . zıtrfında ves l\a ar 1 .. ·· t l t t b ·· .,,Ü b ' .. Afi". e craayonun an soru muı ur. utara nası taarruz ettıgını .. 
1
• 

1 
hnıirann 9 uncu t1a ı gunu sa~ e ugun" u ma ..... 

len ı an o unur. fi d s k • .a " Oradan gelecek cevap üzerine anlatmıştır. Mahkeme, baza şa- Koml$cr: Fahri Gnlatada Arapcam n e • amur so asın Soldan ağa ,.e ) ukuın• 
... -...................................................... b'tl k. lb' k · t• da 13 numaralı depoda a~ık arttırma u ı _ c,ct'ııln rasfı (8) -" ,.. b lit t kt b" c 1.1.ı B 6~ ı e ın ce ıne arar vermı ır. ..,,,. 
lıo'em er aş ora me e ı e &ı • a Pi k ht kA 1 1 retile .!latıl~cağından talip olanların 2 - Kfirf<"zeik (.'I), Firv) ... •·~ara'-· Tevekku .. lde Galı'p B 66 yan o sa e r •A• ı ZAYiLER · · · d h l (J 
- ~ J ' - M'"k ' yevmı mezkurdrı mahallın e aıır lU· ırlatla.rından biri (Z), bnıılt Beyazıt Refika H, 67 - Haydarpaşa ay . u errer ~umara ~az~ ıure- lunacak mumuruna mUracaııt etme· 

3 
_ A.ydınlılı:lar (11) 

rılık Türkan H, 68 - Büyükada Ma- tıle 1ahte pıyanko bıleh yap- Lasner jilberman kumpanyası· Itri ilin olunur. (l>. No. 931 • 15 ) , _ Mukaddeı ökllz (1) 
den çayır çıkmaz. sokağı Berrin 7evfik maktan maznun Vortik ve Ke- om Akya vapurile gelen M C B 

5 
_ l"eni tarz (

6
) • J 

H 69 F
atih Karngümrlikte Mehmet 4 26 N 1 d - J•tnnbul birinci ticar"t mahkeme· b•' r ' - mal lstanbul ağır ecza mahke- marka 612 · o. ı san ıga . .. /J _ nört ayağa mnhıu• Fahrettin B, 70 - Sen~nua 631 Fah· d · I 11ınden • 

rettin B, 71 _ Galatasaray Turhan B. ~esinde mahkum olmuılar, tem- ait 394 No. lı or ino zayı o up J ta.nbuldll F\ultarıhamemmda tu· hir clntJ hndt>~ıc (~) (jJ. 
72 - Fatih 11.•al'"da Ali Re at n. ;3 _ yız kararı bozmuştu. nüshai saniye alınacağından zayi .6 

11 1 
t' 

1 
d M "t 1 - .([/nl'lı: gibı bir f"Y ~t 

m .... • . hafıye ticaret e § ııa t en a~ı 8 - ıtlcıarlık dUl'ndsl ('f J, Galatasaray Jisesi 619 M. Hikmet B, Vorbk gene bır sene hapse olan ordinonun hükmü kalmadığı Mehmet ~Rraka Beyin ılaceklıhmle 
74 - Çamlıca numara 10 Cenap Şe· mahkOm edilmif, Kemal beraat ilAn olunur. (1229) nkte"ttiği konkordato herayi tetkik (a)" ro , 

/ 

(I) •t . (IJ) 
be · ta kt b. s h 

1 
,. - ,.,a,ı r , ır nrıt..... (1 hap B, 75 - Gelen vı or me e ı etmittir. l\oml!yoncu. ~. ri mıhktmemiıe tevdi edil mit ve enu tet· JfJ _ Dual"ı (

3
), hir vettıtlt 

CclAI B,76- ÇemherlibşANtjat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kikahn 25 haıinn 9D per emht gUnU ll-Be~am (~.~rl (~ 
77 - Yeldeğirmeni Ali Orhan B, 7.,1-

1 ıstanbul Belediyesi ilanlara saat ıı de icra ı mukarrer bulu11duğun _ 

1 

Jeri 
Beşiktaş Nazmi B, 79 - Halıcı oğ un .. =--= d n alUadartar )"e\'m ,., saati mcz· ıJJo.tbaamızcr o~ en eser__....,~ 
dan Fuat B, O - Gazi O man paşa Fatih Nişancasında 9 odadan ibaret incirli medresesi bir se- MrdR muhakemede hazır bulunmaları NAMIK KE~I' 
319 Fikret B, 

1 
- sküdar I"''" dere neden 3 seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye na" olunur, Heyetı ve esert•rl, 

caddesi 79 No. Mahmut B, 82 - Bar k T k . . h .. J • hıı:Uifı : Kt·mıtstd 
tm Nafia fen memuru lnkıH'lp H, 83 onmuıtur. aliplerin şartnameyi görme ıçan ergun evaı1m latnnbul üfiineO icra flnirCAındtn: Büvük \'atanper\'er (NaJ11'" 
_ Galatasaray li . i Süreyya Tevrik müdürlüğüne müzayedeye girmek için 14 lira teminat akçuile ~t hcuz "' füruhtu mukarrer. hulu· in tu~ümti halini yepyeıd b~~ 
B, 84 _ Kay eri mikacıı.ade .Mehmet beraber ihale günU olan 27·6-931 Cumartesi günü saat on befe ı1an Sirktcidt Şıı.hln ra otelındekl u i\deta (Ok tath bir rıunıll ı· ~ 
B, :i - Erenköy Ömer pa)'a cıokak nu- kadar encumeni daimiye müracaatları. ayna. kasa, halı n saire ıo hul~·~ tnn bu e~a· mathuat ıemiıı4:, 
mara 26 Renan H, 86 - Divanyolu !ı:n tarihine mü adif çar nm~a glinu ne kadar gördüğün tiz bütliıt ( ır 
Münir Emin n, 9 _ Erkek ameli ha· Aksar ayda 14 odadan ibaret Muratpaşa medresesi 1 ısene- sant ıo da atılacağından talıp olan!~- hal) t trlerindtn bambaŞk• .~~ 
~ t ı mail B, 90 _ Fatih ni anca ı den .3 seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye kon- rın mahnlll meıkCırda memuruna mü· ~·ettedir. G rp edtbiyatırıın lJÜ~;~ 
Hikmet R, 91 - Gedikpaşada Zeki B, muştur. Ta:iplerin fartnameyi görmek için hergün levazım mü- tlH'aat etmeler; llı\n olunur. ların hayatlarınıı. dair odall ' 
92 - Kabataş lisesi Hulfı!:;i B, 93 - dürlü2'üne müzayedeye girmek için 21 Jira teminat akçelerile Gaip •renıyor yat çığırınıı. bizim t'debi)'BU_'11A~ 
Konya lisesi 3 ınıf 23 numara Orhan ı'hale au"nu·· olan 27-6.931 Cumartesi günü saat on bc;e kadar d C d i . d ha !angıç olnn bu kı)metl~ 
B, 94 - Konya posta telgraf başmül.ü 6 12 yaflann a ev et smın e ni zamanda büyük Kemah• 
rfyetj Veli Orhan B, 95 _ Vefa orta encümeni daimiye müracaatları. ki ojfum d6rt gündenberi kaib· \c'beti ile ' rterinin tnhlill ~ıt• l 
mektebi Hamu B, 96 - lnegölde Mu Rumeli kavağında .Şirketi Hayriye vapur iskelesi yanındakı dir. Gören ve bilenlerin İnsani- (.-oı.n) piyes;nin tamam• ,.,~JJ 
ta.fa B, 97 - Galatasaray li esi Hay- deniı: hamamı mahalli pazarlık suretile kiraya verileceğinden yel namına Fatih merkezine ha- Hrrke~ .. ta" iye f!deriı· . 'fi. 
rettin B, 98 - Senbtnuadan • 'url B. Taliplerin 10-6-931 Çarşamba günU belediye cncilmenine mü- b~r vermelerini ıve bctbaht an· rınat ki.itüpnne idir. •11~'" 

1
,t'I) 

nA _ wu••an .. ·olu CUppcc:iler sokak Hay d it b" -ı- j ı r •.• ··eıı~ .J.f" 
.,., uı. J neyi ıevindirmelerini rica e erim •rç\J'r\ re m e ·" • . P-nt ŞcYki B, 100 - Ye fa orta mektebin raca atları. lnnuı. GUUzar olan hu yüz altmış 58) ıfaJıı. 
d Z62 Naci Esat Bey. .atı 100 kuruştur. 
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Emniyet sandıgı Emlak 
müzayedesi 

Kafi kar ar ilanı 
'1Gzayede 

bedeli 
ikraz Merhunatın cinı ve nev'ile Borç1unun 

3161 4682 
No. mevkii ve müıtemili.b 

Eyip te Camiikebir mahalle ve sokağında 
eski 16,18,20,22,24,26 ve yeni 18,20,22,24 
26,28 numaralı 97 arşınarsa üzerinde 18 
numaralısı üstünde ahşap 1 odayı havi 1 
dükkin ve 20 numaralısı ocak ve üstünde 
ahşap 1 odayı havi 1 dükkan ve 1~0 
arşın arsa üzerinde kagir 2 buçuk katta 
22,24,26 numaralı üstünde beklr odalarını 
havi 2 dükkanı ve 28 numaralı ve 54 
arşın arsa üzerinde kagir 2 katta Ustiinde 
1 odayı havi dükkim 5 dükklnın tamamı. 

iımi 

Reşit B. Je Behiye ve Naciye Hanımlar 
1678 4942 Atpazannda Manisalı Mehmetpaşa mahal

lesinde Yukarımeydan Atpazarı sokağında 
eski 14, 7, 7 mükerrer 14 ve yeni 
14,16,18 numaralı 278 arşm arsa üzerinde 
kagir 2 katta üstünde 8 oda 1 sofa 1 
mutfak ve ahırı havi 1 dükkanın tamamı. Seher H. 

42'2 5002 Kuzguncukta icadiye elyıvm Aralık soka-
ğında eski 147 mükerrer ve yeni 2 No. lı 
yetmiş iki arşın arsa nzerinde maaçah 
ahşap iki buçuk katta 3 oda 1 sofa 1 
antre 1 methal 1 mutfak 1 çatıarası 1 
balkonu havi 1 hanenin tamamı. SaJiha H. 

273 5596 Kasımpaıada Kulaksız Ahmet kaptan ma-
hallesinde Tekke sokağında eski 3 ve yeni 
7 No. lı seksen arşın arsa ilzertnde ahpp 
3 katta S oda 2 sofa 1 çini evaltı 1 kuyu 
1 kömürlük ve 1 mutfak yetmiş arşın 
bahçeyi havi bazı aksamı tamir edilmit 
tamire muhtaç 1 hanenin tamamı. Lutfiye H. 1192 13449 Beylerbeyinde Küplice sokağında eski 20, 
20 mükerrer ve yeni 54, 56 No. lı 54 No. 
lısı 210 arım arsa Qzerinde ahşap iki bu
çuk katta ikisi sandık odası olmak üzere 
7 oda 2 sofa 1 odunluk kömürlük ve 
odunluk çeşme 1 salon 1 balkon ve 56 
No. lısı 300 arşın arsa üzerinde abfap 2 
buçuk katta iki bölükten ibaret birinci 
bölüğil 4 oda 1 sofa 1 avlu 1 mutfak 
ikinci bölüğn 6 oda 1 sofa 1 mutfak ve 
29 artın arsa üzerinde 1 mutfak ve 1827 
arşın bahçeyi havi 2 hanenin tamamı. (iki 

.__ bölGklünün bjri esla diğeri yeıilôirf Ahmet Ef. 
~ 20437 Kasımpapda Sahaf Muhittin mahall,.sinde 

Camiiterif 80kağındıa eski 11 yeni 1 :i No. 
yllz kırk bet arıın arsa üzerinde kirgir üç 
katta dokuz oda, iki sofa, iki mutfak ma· 
hallini havi natamam bir hanenin tamamı. Hacı 

1 Mehmet efendi 
335 3884 Emirgin da Boyacıköy caddesinde eski 2 

No. yüz seksen üç arşın arsa lizerinde bir 
katı ahşap bir katı kigir iki katta Uç oda 
bir sofa bir toprak avlu bir koridor altın
da natamamarabalık on üç bin yedi yüz 
bir arşın bahçeyi havi ahşap kısmının bazı 
kaplamaları noksan yeni bir baneninta-
mamı. İsmail Hayrettin. B. 

370 4076 ÇengeJköyünde eski bekAr deresi ve yeni 
Çakaldağı sokağında eski 9 ve yeni 2 
numaralı yüz kırk arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta birisi sandık odası olmak 
üzere beş oda, bir sofa, bir tatlık, bir mut
fak, bir ahır bahçede tulumbaJı bir kuyu 
ve bin dört yüz altmış arşın bahçeyi havi 

A"- bir hanenin tamamı. Dervit Avni B. 
~ 1900 Çubukluda eskiÇubuklu caddesi ve yeni çayır 

sokağında eski 49mükerrer ve yeni24numa
ralı ve yüz otuz arşın arsada bir katı ahşap 
olmak üzere üç katta yedi oda iki sofa 

birantre bir kömürlük bir kuyu bir mutfak 
ve altmış arşın bahçeyi havi bir hanenin 

29, tamamı. Rabia H. 
19145 Çubuklu da Çayır sokağında eski 31 ve 

46s 

yeni 36,36-2 numaralı mezkur iki hane
den biri elli iki arşın arsada ahşap üç 
katta yalnız iki odası natamam olmak 
üzere dört oda bir mutfak diğeri elli bet 
arım arsada ahşap iki katta iki oda bir 
mutfak ve otuz arşın kadar hahçeyi havi 
iki hanenin tamamı. Mehmet Necip 

32 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde Ra
sim ağa eski 12 mükerrer ve yeni 16-1, 
16-2 numaralı ve eJli altı arşın arsa iize
rinde ahşap bir buçuk katta iki oda ve 
doksan altı arşın arsa üzerinde bir buçuk 
katta duvar taşından bir fırını havi bir 

lSoQ hanenin tamamı. Abdülkadir ağa 
15154 Yeni bahçede Emincu mahallesinde Top

kapı sokağında eski 23 ve yeni 35, 35-2 
numaralı dört yüz doksan beş arşın arsa 
üzerinde soyunma mahalli ahşap asma kat
ta üç oda yıkanma mahalli (iki su hazinesi 
'l.w k;ırnnları sökülmüştür) ve Uç yüz yirmi 
arşın arsa üzerinde klgir ispirto fabrikası
nı ve bin ıekiz yüz ıeluen dört arım bah• 

MM. V. Satın alma ko
misyonu ııanıarı 

Boludaki kıtaatın ihtiyacı olan un 
kapalı zarfla nıünnka ara konmu~tur. 
ihalesi 24 haziran 931 çar~amba günü 
saat 15 te lzmitte 2:l üncü fırka satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 'I'a· 
!iplerin şartnameyi görmek üzere Fın· 
dıklıda heyetimize ve şartname almak 
ve tefliklerini vermek iizere teminat
larile birlikte lzmitte mezkur komisyo. 
na müracaatları. (3 7) 

• * * 
lzmitteki kıtaatın ihtiyacı olan e· 

rimiş sızdırılmış snde yağı kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. iha
lesi 86931 pazartesi günü saat l:> te 
lzmitte askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname
}i görmek üzere Fındıklıda heyetimi
ze ve şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile birlikte lz
mitte mezkür komisyona müracaatla
rı. (366) 

* * • 
Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı olan .,. 

dun ve koyun eti kapalı zarfla müna. 
kasaya konmuştur. İhalesi 18 hazir:ın 
931 perşembe günü saat l:l te Bitliste 
a"keri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname almak 
ve tekllfierini ''ermek üzere teminatla 
rile birlikte mezkur komisyona miira. 
caatlan ilan olunur. (38:>) 

• * * 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN

DAN: 
Gümüş5uyu hastanesi için 7,500 kilo 

yoğurt aleni münakasa suretile satın 
alınacakur. 

ihalesi 26 • 5 • 931 5aat 15 te icra 
olunacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek ü1ere 
hergün öyleden evvel , .e münakasaya 
iştir:ıkleri için de vakti munyycndc temi
natlarilc birlikte komisyonumuzda bu
lunmaları il:in olunur. (3) 

~Iliill 
1 

.1 
:: .. :: .. 
" .. 
ı: 

Karadeniz postası "I 
•apuru 9 
haziran unun 

Salı 
1 

1 

l
":i Tam saat 17 de Sirkeci 

1 ! rıbbmından hareketle (Zongul- İ 

li dak, lnebo~u, Samsun, Ünye ıı· 
i Ordu, Gıresun, Trabzon, 1 

if ve Rize) iskel~lerine azimet f 1 
li ve avdette (Surmene ve Of) J 
.: · k l 1 · • a kt =i n IS e e erme ugray • C8 ır. li 
:: Tafsilat için Sırkecide Yel- il 
ii kenci hanında kain acentasına ı"ı 
H müracaat. Tel. Istanbul: 1515 
ii - :w w u ıı ..... ,.. 'T :: 

il Trabzon Hattı postas1 ii 
IA t ly vapuru il ~ D a a Bffaziran !! 

~ Pazartesi 1 
lı Saat 10 da sirkeçi rıhtırnından ~ 
!i hareketle ( Zonguldak, loebo- Ü 
1: Ju Evrenye, Samsun, Ordu !i .. ' ' -il Giresun, Trabzon ve Rize) ye § 
Ü gidecektir. § 
İİ111n11IS:lllllHIC'IKll:2:1:r.:::::1:1:::::::::::::::::i! 

çeyi havi hamam ve ispirto 
fabrikasmm tamamı. Ahmet Ef. 
Yukarıda cins ve nevile mev-

ki ve müştemilatı yazılı emvali 
gayri meokulenin İcra l<ılınan ale
ni miizayede neticesinde hizala
rında gösterilen bedellerle müşte
rileri üurindc tnlrnrrür et· 
miş ise de m~zkiır bedeller had· 
dı liyıkında uörülmedi&inc'en 
tekrar on beş gün miic' detle ilan 
edilmelerine karar veri l miş 1 
temmuz 9.Sl tarıhine müsadif 
Çarşamba günü kal'i Hararlarımn 
çekilmesi taknrrür ey!emiş olcu
ğundan yevmı mokürda saat on· 
dörtten on be~ l uçuğa kadar 
sandık idnrrsin .. mur~caat eyle· 
meleri lüzumu iıin o.uour. (90) 

1 Askert mektepler satın alma komisyonu llAnlart 

Gülhane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 
5000 kilo francala pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 
8-haziran - 931 pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. Talip
lerin Harbiye mektebindeki satın alma komisyonuna müracaat 
etmeleri Hin olunur. (2ı .. . ... 

Maltepede piyade atış mektebi ihtiyacı için 150,000 kilo 
ekmek kapalı zarf suretile satın alınacaktır. ihalesi 27 haziran-
931 cumartesi günü saat l 4,30 da Harbiye mektebinde mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatJarı ve iştirak içm de vakti muayyeninde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım yevmi ihalede saati muay• 
yenesine kadar müselsel numaralı ilmühaber mukabilinde 
komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin olunur. (227) 
Çeki * * • 
1300 l 
2300 J Bir §artnamede 
1000 

Topçu atıı mektebi 
Maltepe lisesi 
Ölçme taburu -

4600 

1000 l 1600 Bir şartnamede 
Tıbbiye mektebi 
Tatbikat hastanesi 
Baytar mektebi 800 -3400 

2500 Bir şattnamede Piyade mektebi 

470 l 
300 J Bir prtnamede 
500 -

Gülhane hastanesi 
Askeri Matbahaoe 
Gedikli KuçDk Zabit mektebi 

1270 

Süvari mektebi 350 l 
1000 J Bir ıartnamede 
2000 -

Topçu Nakliye mektebi 
Har1>iye mektebi 

3350 

Balada iaimleri hizuında yanlan mıktarlarda aıkeri mektep 
ve hastaneler için beş şartnamede olmak üzere ceman 15,120 
çeki odun kapalı zarf suretile sabo alınacakbr. ihaleleri 4 Tem· 
muz 931 Cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki 
mabalH mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şatnamelerini 
görmek için komisyona müracaatları ve ittirak için de hazırlıya
cakları teklif mektuplarını müselsel numaralı ilmühaber muka
bilinde komisyon riyasetine vermeleri ilin olunur. (1) 

Kilo 
2000 
2000 
1000 
500 

* • • 
Taze fasulye 
Patlıcan 
Bamya 
Domates 

1000 Ispanak 
2000 Kabak 
2000 Semizotu 
2000 Taze bakla 
1000 adet Enginar 
200 Salça 
500 Taze bezelye 

3000 adet Limon 
Maltepe piyade atış mektebi için yukarıda cinsleri ve miktar

ları yazılı 12 kalem yazlık sebze ihalesi 20 Haziran 931 cumar
tesi günü saat 14t30 da icra kılınmak üzre kapalı zarf ıuretile 
satın alınacaktır. Taliplerin şartnameleri için komisyona mllraca
aları ve iştirak için de şartnamesinde yaıılı olduğu •eçhile te
minatlarile birlikte teklif mektuplannı muayyen saatine kadar 
müselsel numaralı makbuz mukabilinde komisyon riyuetine tn-
di etmeleri ilin olunur. (222) 

• • • Kilo 
20,000 Taze fasulye 
20,000 Taze kabak 
20,000 Patlıcan 

5,000 Bamya 
4,000 Domates 

20,000 Semizotu 
20,000 Bakla 
8,000 Adet Enginar 
1,000 Salça 
3,000 Demet Maydanoı 
3,()()0 " Dereotu 

20,000 adet Limon 
4,000 Ispanak 

10,000 adet Kıvırcık salata 
300 Kuru sarmısak 

5,000 Havuç 
15,000 adet Hıyar 
3,000 DoJmalık biber 
4 000 Bezelye 

Askeri mew tepler ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mılctarlan 
yazı '. ı 19 kalem yazlık sebze, ihalesi 20 - Haziran · 931 cumarteai 
günü saat 14 de icra kılınmak üzere kapalı zarf suretile sabo 
alınacaktır. Taliplerin şartnameleri için Harbiye mekt~bi saba 
nlma komısyonuna müracaatları ve iştirak için de şartnamesinde 
) azılı olduğu veçhile teminat!aTilc birlikte teklif mektuplannı 
muayyen saatine kadar müselsel numaralı makbuz mukabiJiade 
komi~yon riyasetine tevdi etmeleri ilin olunur. (223) . .. .. 

Asktri mekteplere ait 190,000 kilo 1'oyun, 23,500 kuıu •• 
20,0(10 kilo sığır etinin münakasa neticesi 6-6-~31 cumartesi gOntl 
yapılan pazarlığında vaktin gecikmesi hasebile intaç olunmıyarak 
işbu pazarlık 7 -6-931 pazar günü saat 10 da devam edeceii illa 
o!.uLur. (3) 
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Denl~Z ·za~ Küçük ilanları l n l ..... Her sün netrolunur ~ 
Karadeniz -Bog" azı . -;.:ö~.:~!:~ :ı:.i~~: .. kmahı\l•-

sinin Aziz bey sokağında Be~er oda· 
12-10-929 tarihli ilana zeyildir. dan iki bölüklü fevkalAde nezaretli 
Karadeniz Boğazı haricindeki eşcan müsmireyi havi vasl bahçeli 16 

o ı ıı numaralı doktor hakkı beyin hanesi 
Arz 41, 24, 30, şimali ucuz fiyatla sattlık ve kiralıktır, deru· 

1 o 1 1 1 nindekilere müracaat. 
Tuli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

il 
Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şim-

,ckli ziya gösteren, zatülbareke ve her dakikada muntazam fası
lalarda dört çan sedası veren bir ziyah şamandıra 1 Haziran 931 
tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf müd
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener işa
ret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde bir ay 
müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın irtifaı dokuz 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret gemi
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. ... 

Devlet Dem lryolları ilanları 

1- Ham maden nakliyatına mahsus 46-346 numarala tarife 
yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından başka bilumum 
Devlet Demir yo1larına şamil bulunmak üzere D.D. 25 numarah 
yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyatın mürettep olacağı 
istasyonlar, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve Mersin olarak 
tesbit olunmuştur. 

Ham madenlere ilaveten yıkılmış ve toz haline l<0nmuş 
mainezit ile alçıyı da ihtiva eden bu tarife, 10-6+931 tarihinden 
itibaren tatbik mevkıine konacaktır. 

2- Dahilden ıftmendüferle Haydarpaşaya ve Derinceye 
nakledilen ham veya yıkılmış mağnezitler, altıncı rıhtım tarife
sinde 4,SXS kuruş ve 1004 numaralı antrepozaj tarifesinde de 
5X6 kuruş ücrete tabi tu•u:mak suretiJe tenzilat görecektir. 
Bu tenzilatın tatbik tarihi de 10-6-931 dir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat etmelidir. - ---------- - -----

Satılık ve kiralık bina 
Sirkecide Yenipostane sırasında Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasına ait b.~1a sablık ve kiralıktır 
Talip olanların Galatada Vovoda caddeaınde Türkiye Sanayi 

ve Maadin Bankasına müracaatları. 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
lş Bürosu), Ankarada mütahassıs tcşkilAta 
malik yeg:lne vekAlct, temsil, takip mü· 
essesesidir 

Ankara . "aııkalar caddesi • Anıtdolu 
han • Posta kurusu: l 66. 

Budapeşte de - Yüksek l\lühen
dis mektebinden mezun 1\Jacar mühendis 
ev, beton arme ve diğer mühendis inşa· 

atına ait haritaları ve keşifleri, yapıyor. 

Adresi; Beyoilu Sakız-ağııç cadde No. 
2 kat 2 

Satıhk ev apartıman,arsa,eşya 

Satılık apartıman - Müceddet 
kargir dört kat havagazı, elektrik terkos, 
nezaret fevkalAde Şişli hastane istasyon 
cinrındadır. J 0,000 liradır. 

Jsıanbul drirdüncü \'akıfhnn Asma 
kıt 29 Union Kol 

Kira getiren emlik alırız -
Tr:ım' :ı ya, i kefeye, şümcndiıfere yakın 

olanlar müreccahtır Terhin edılir e bin 
lir:ıdan yukarı Pı\R.\ I"RAZ ı-dilir. 9-12 
arasında müracaat. 

fqanhul dördüncü Vakıfhan 

L'RIO~l\OL 

Satılık hane - Şıohzadehıı~ındı 
Çukurçe~ıne \anını.la Taşhan ar a~ında 

i\ larınnra~a neıarclli 9 numaralı ı e. oda 
,.e m uşwıni'.Atlı miiceıldet ı M~ir hane 
satılıktır. lçindt'kil ere mliracaııt. 

Muayenehane, ıdarehane 
\'eya ıl· ıml'l için ikı havadar oda, bir 
.rnra ve bir ha14<lıın miırekkep bir daire 
mu•a t ~erai ıle ı irıılanaca"ur Ankaıa 
cadde ·nde 5:i i\o lı :\ luall m!rr l\itap· 
!ı J nc•ine ınur .. t·:ı-ıt 

SiVRİSİNEKLER kuvvetlnlzı azaltır, slnlrl6 
rinlzi yıpratır, ve gerek çalışma ve gereke• 

istirahat zamanlarınızı ihlal ederler. Bu mü
ziç ve ekseriya tehlikeli mahlükları asla ya
şatmamalıdır. Flit püskurtunüz. 

Flit, sinek, sivrisinek, pire. karınca, güve, 
tahtakurusu gibi ha~aratı ve bunların tohum
larını imha eder. Hafaratı oldürür fakat insan
lara aslA zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fııt·ı diğer ha,arat imha edici 
eczalarla te,vl\I etmeyiniz. Siyah kufaklı sarı 
tenekeler uzerlnde asker markasını isteyiniz •. 

FLiT PCSKORTCNCZ 

$irin ııftfat/111/ıi tımin ıtmık maksadllı flit. ıatnıı n:OhOrlO tanılelm!s satılmaktadır 

• ~mi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI istanbul ·Galata Voyvoda Han __/ 

Ş · r.keti Hayri yeden: . , 
Köprü Usküdar is1{elcsindeki büfenin icar müddeti 15 baı1'1111 

da hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müddeti de ~ 
Tt·mmuzda münkazi olacağı cihetle i slicarlarına talip olıı111'1 
heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. _A 

Mes·uı Müdür ııefi1' /) 


