
Haftada üç defa 12 sayıf a 

''Vakıt,, bundan sonra pazar, sah, per• 
şembe günleri 12 sayıf a çıkıtcaktır 

14 tine& Yd No 4671 S - K 
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"Vakıt,,ın Yeni Müsabakası Bugün Başlıyor 
Cümhuriyetin muhafaza : = 2 = --= ~ Menemende son vaziyet 

BUG:ON h h k ve takviyesi için alınacak Divanı arp mu a e-
yeni tedbirler var meye bugün başlıyor 

u tedbirler Cümhurfyefi koruma 
kanunu ile fesbit olunmaktadır 

ye~ 7 (Başmu~arririmizden) - Bugün heyeti vekilece ittihaz edilen 
te..... ecir .1•ı:a~ame de idarei örfiye hakkında mevcut ahkamı nı"za ·y .... ı nuştır y · k . . mı e 
tile illn ol . .. e?ı ararname mucıbınce Menemen hadisesi münasebe-
maat, unan orfi. •dare .mrnta~ dahilinde seyrüsefer, tecemmu, lçti
tedbi 1 l'Uete ve nsalelenn neşır ve tevzüni tahdit noktasından b 
d, __ _! üer alınabilecektir. Bu suretle ittihaz edilen karar Menem ah~ 
ııaqa zerine h .. ku • en a-

•leye bti.Y(ik b~ mh etin _çok müte~a~~~z hareket etmekte olduğunu ve me-
M ır e emmıyet atfechldıgıni göstrir. 

1 emlekette cümhuriyeti idarenin muhafaza ve takviyes· k d"I 
fllaeak daha m ··h· . t db" ı ma sa ı e a-u 1 mve yenı e ırler vardır Bu tedbiri ·· h · i rama kanunu ile t bit 1 kt · er cum urıyet ko-

d'- kad es 0 unaca ır. Bu hususta en mühim b · kta, · ..,e ar memleketimizde ~ıkan m h . . .. ır no şım-
llk ve müritlik feaL-iJ"tı l"k u amılh olan Zeynel Abidin de şeyh 

~ M nın a a adar olduğu b"t 1 
Pkaran derviş Vahdeti nak "be di . . sa 1 o masıdır. 31 martı 
ztihQr eedn bir isyan Seit Al~ ~ . ıdı : 329 senesinde Bitlis tarafJannda 
~Pidlr. Bozkır isyanının en 

1 .~?1ı~de.kı .. şeJ hin ve müritlerinin tertibi 
iclL Kezalik Genç · ~uhım hamıh olan Zeynel Abidin de -yh 

ı yanı ve A"nda. h k ı· d y-lannm tahrikJ ile olmu tur N~h gı .are. e 1 e şarktaki tekke teşkilat-
tiaia de bir nak ibendi t · .k· 

1 a.}et şı?1dı Menemende çıkan irtica hareke
ldbtla sübut bulrnu t a~ a!•. meselesı olduğu bugüne kadar yapılan tah 
tea kanunlanmızl ur. u ıtıbarla c:ümhuri)leti koruma kanununda, za 
han esaslı kararı:r m:mn~ olan. ~yhlik .''e müritlik cereyanları hakkında 
----- a ınm na ıntızar edılmektedir. Mehmet Aaım 

Yeni kararname cıktı 
Hükômetin işe çok ehem-
miyet verdiğı görüluyor 
Ciheti askeriye idarei örf iye mıntakasında 

g ~ztttclcrin tevziini, seyrüscf eri, içtimaları 
Aab muhaberatı tahdit edecek ' 

Jhlata ra, T (A.A.) - Aldıfımız ma
tabla cöre arn idare ilin edilen mın 
el• dit rda mOild ve zabıta vazifelerin. 
ler ...,;:: askeriyeye intikali icap eden 
idi iflhn nda heyeti veldlenln bagiin. 
elb•a.::~• •tideki kararlar ittOıa:a 

Tetknıtı esasiye L-
a maddeal aaaananan 86 ın-
nemen 1.---~fUnnlne •tlnemden M .. 

-.ue Mania Ye Bahk 
merkez kamlarında irfl idare esir 
41ilmiş balundafundan tetkllltı llAn e
ye kanununun 78 ve 81 inci Dlades;81• 
mucibince ve 30 eylül tarihli fdaret ~I 
tiye ka . . or 

rarnamesının 3 üncü maddesi. 
ilin deIAletile mezkOr kararname hU. 
ldlmlerfnin tatbiki ve: 

l - SeYl'Uset er, 
1 - Teeemma ve lçtfmaat, 

41 
3 - idam örfiye mı11tr• fahilfn 

~ Ye haricinde neşr~ • • en yevmi nıe • * ve her nevi evrakın idarei örf iye 
-:takası dahiline dulıul ve iatişar. 

- Raaa.t ve P7rl resmt alel8mum Fa&rcmn Paşa 
•ahaberat ve •tlrallAt haklund . S 
~~lann itt~az v~ icrası ~d= por kona-resi 
..ar1nye =~ttığl m~ddetçe ciheti ~lektep1iler hakkınd k• 

Anka etmfştır. k" a 1 
aallhlye:; 7 (~elefon) - Fevkalade es ı karar değişmiyecek 
lfae lrfl ıdare mıntakası amirli Ankara, 7 (Telefon) _ s 
..._ .:>in olanan Fahrettin Paşa bu- resinde merkezi umumi . por kong-
~r--;i;:"radan~-M-e~n:.:•::m:;en::e:_h::a:,:r,:ek:e::_t _!e~tt~i rine ait işler göriicıu··ımn.~n sohn senele-

. "' uş, esabatın 

Rlht • k g.~yet muntazam tutuldugu~ g·· ··ı - ? 
ım ıır eti tur. oru muş 

Ye•dilim z hıbır do§rudur inti'!ı~ e~~:!:;:e~inln .!1.!1:1ere 

A-'- ıırar ediyoruz , orta tedrisat umum mü:~anu C ndBa 
....... 7 ("" 1 f ga t ta ur evat • ta.bul , ı ~ e on) - b- . ye ı_r.ıun ~m tutulduğu görülmüş. 

hale Rıhtım tırketinin feshi gunu soylemıştir. 
llhlı:~.ı. Yerdiğimiz haberin ee 
melr ::;'- tGpbe bile edilme- 1\luallim aylıkları 
D-~ md1r, ~ber doğrudur. V AKTINDE VERiLMESi lÇlN 
utlZI l&Zeteler bu b" BlR LA YIHA y APILDI 

protemto~-- • nun ır A k _._"-O ıbaret oldutunu . n ara, 7 (Telefon) - Millet mecli 
JUmaatadır. Halbuki sı yann toplanarak muallim maaşlan-
denberi b • seneler- nı. vaktinde veremiyen vilayetlere ma-

• orC111111 Jerıne getir- arif vekaletinin hususi bOtçelerden 
::ri~'di~rketin feshi bir aldığı Ytizde onlardan 80 bin liraya ka 

dar ~r~.ımda bul11nmaar hakkındaki 
teklitı IOrfi§ecektir. 

Menemen adliyesi mühim bir iz Üz~ 
SAYIFA rindedir, 20 keçe külahlı tutuldu, Ku 

~ = -~---- - -bilay şehit edilirken 300 kişinin hazı 

H 
-- bulunduğu tesbit olunmuştur 

Aftada ÜÇ defa Menemen hA-

12 sayıf B disesi dolayııil .. 
lstanbulda son 

Avlık Vakıt tevkif edilen 

Gazetenıiz ay bqmda yıl 
bap ilAveai gibi bGyük bir 
mecnıua takdim edecek 
Yıl batında takdim ettiğimiz 

32 aayıfalık ilave dolayısile bir 
çok okuyucularımız bize mektup 
gönderdiler ve büyük ilaveyi be
ğendiklerini bildirdiler. Bunun 
üzerine biz de yeni bir karar 
verdik: ilavemizi fazla sayıfa ve 
zengin münderecatJa ayda bir 
defa neıretmek. 

llAveyi bu hale getirmekle be
raber, Vakıt, haftalık ilivedeki 
bahisleri, haftada üç defa 12 
Sayıfa çıkmak suretile okuyucu
lanna takdim etmekten geri kal· 
mıyacakbr. 

Çocuk Jı4afalannı eskiden ol
dup gibi paıar gfinleri vere
ceğiz. 

Gençlik ve Sinema sayıfalan 
da Perıembe günü takdim olu
nacaktır. 

Okuyuculanmız her ayın ilk 
gOnO, yd başında olduğu gibi 
biiyOk bir ilave alacaklar ve 
bunda çok cazip, meraklı ve 
faydalı yazılar bulacaklardır. 

Bugün Sinema ve 
GençVk kısımları iç 
ıayıfalarımızda. 

Üstat Halit Ziya 
Beyin Habralan 

Birkaç gtlne kadar 
"V akıt., aGtunlannda 

Bunu biliyor musunuz? 
Hiktr• halinde kıs• fen 

makaleleri 
Baza okuyucular zaman zaman: 
- Gazeteler, hep havai ba· 

hislerle mqgul
dllr. Sntunlaruı
da ilmi ve fenni 
ibtiyaçl arımızı 
tatmin edecek 
hiçbir .. ye te
aadnf etmiyoruz! 

Diye fiklyet 
ederler. VAKiT 
bu ıikiyet ve Müdenü Salih 
ihtiyacı pz &an- Murat B. 

ne alarak Mllderris Salih Murat 

Aksaray Hacı 
Bayramı Haftani 
camii imamı Şeyh 

Abdurrahman Sa
mi Ef. Manisaya 
götürülmek n
zere lzmir vapu
rile Izmire sev
kedilmipir. 

Sami Ef ., Ma
nisalıdır. Kendi· 
sinin bazı hem
şerileri tarafın
dan sık sık ziya
ret edildiği an
laşılmıı, posta
ya ihtiyaç his
setmeden muba
beratta buluna
bilen bir ıahıı 
olduğa neticesi- · -A~· 
ne Yanlllllfbr. E- Şehrimizde 10n teviif edilen ımaıun ŞeyfafApealfllaND.,.... 

vinde dikkati calip bazı mektup- re, Iatanbalda diba tnldfat 1 
lar da bulunmuttur. ManiAda pdmamlfbr. 
hakkıadaki tahkikat tamik olu- Div•nı harp ;:;hak:meıe 
nacakbr. Ankara, 1 d~) - J11191~ 

Adliyece verilen malGmata g&- [Alt tarafı 6 mcı say1f 

En gü.zel bacaklı kddın 

Müsabakamızın resimle 
ni neşre bugün başhyoi---

s·rinciliği kazanacak hanıma bir 
sene müddetle her hafta bir 

ipek çorap vereceğiz 

Birinciyi seçecek 
okuyucularımız da 
mükafat kazana
caklar. Aşağıdaki 
kuponlan kesip 

saklayınız! 
Bugünden itibaren (Güzel bacak 

müsabakası) na iştirak eden hanımla· 
nn aldırdığımız resimlerini neşre bq
Jiyoruz. Bu~(in dercettiğimiz resim .. • (Bülent) hanıma aıttır. 

MOKAFATLARIMIZ 

Müsabakamızda kazanacak hanım-

Beyin muhtelif ilim ve fen mev- ı .. -------....,.~~--... 
zulanna dair yazılmıt kısa ma· V A K J T 
kalelerini derce baılıyor. Bu 
yazılar tatlı bir Uslüpla ve fen- GGzel \acak müsabakası 
nin bayata faydalı olacak mev- 1 
mlan tızerinde yazılmıfbr. 

Bu suretle tatlı bir hiklye rJülent H. 
okur gibi fennin milhim bahis· "Bu kuponu bu hanıma rey verecek 
lerile t Jlaiiae ıelecekaiııiz. J._ __ ok_u_,'U_c_uı-:ın_m_•_7. _ku_ı_ıan_a_bi_li_rle-r "-...ı 



~ 4 - VAKiT 8 Kinunsani 1931 ======:---------------------------'!"--~~"!'!'!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'~'"""""'---mll!'!!""!!!-'i; 
isim veya namı müstear ···············----·····---······-···-·························--·····--· 

.A..·Ayak bileğinin kutru ····-·························································-··-······-··········-·····-·· 
B·Bnldınn kutru ···············-················· ··-···················-·····-····-·-······-··············-··-··········-
C Dizin kutru ···-························ 
D· Bacağın kutru····•·························::::::::::::::::::::::::::::~·::.~.·.·.-.·::.·:::::::::.".".".".".".":.:~·:::~·=·--·=: 
E -Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk ......................................................... . 
F -Dizden bacağın belde nihayetlenen kemik uzunluğu .................................................. . 

Gazi Hz. 
Süreyya fotoğr:ı.fhanesinln vereceği numara ......................... - .................................... -..... Dün ziraat serğisini ali.ka 
[Fotoğraflarını kendileri gönderecek müsabıklann fotoğr3f numarasını koymalanna ile tetkik ettiler 

!Uzum yoktur.] Ankara, 7 (Telefon) - Gazi Hz. 

:n:m~i=~~·n~k~ar:a~r:la~ş:t-ır~d~~~ı-m-ız--m-ü_k_i_h_t~-~-----------~l~gh~~bey~~ddrad ~~~ 
kendisine bir sene müddetle her hafta sini ziyaret buyurdular, türk pavyo-
bir ipek çorap vermektir. nunda ziraat mahsulat ve makineleri 

REY VERECEK hakkında verilen izahatı büyük bir a-
OKUYUCULARI1\IIZ laka ile takip ettile't. sonra Macar ve 

DA 'MÜKAFAT ALACAiiLAR f Rus pavyonlarını da gezerek makine 
l\füsabakamızn dahil resimlerden en e-- ... _J ve grafikleri tetkik buyurdular. Gazi 

güzelini intihap için reylerine müraca- ·: Hz. bazı noktalar hakkında sualJer 
at edeceğimiz okuyuculnnmızın bize ! sorarak izahat aldılar. Macar pavyo-
gönderecekleri rey puslalan tasnif o- i nunda Gazi Hz. ne bir kadeh Macar 
lunacak, en güzel yirmi beş bacağa ····ı----- @ şarabı takdim edildi, aynca bir batı· 
rey vermiş olanlar arasında da b.-ur'a l ra olarak bir şişe tasfiye edilmiş Ma-
çekilecek, kazanacaklara kıymetli bir ! car balı hediye olundu. 
hediye· verilecektir. 4} : Uzun ve alakalı tetkiklerinin sonun-

Neşre başladığımız kuponları topla- •••• -\--· · 0 da Reisicümhur Hz., pavyonlarda ken-
ymız. ·,. : dilerine izahat verenlerin ellerini sı-

Reylerinizi bunlara yazaack ,.e n4n ~--.. @ karak ~rgiden ayrıldılar. 
ettiğimiz zaman göndereceksiniz. : ANKARA GENÇLERlNlN 

-~---~~ 
.~ -

Yeni bir ıslahat devrinin 
başlangıcındayız 

Ankara, 6 - Ba,vekil lımet 
ve Meclis Reisi Kbım Pı. lar 
bu akşam Çankaya'ya giderek 
Reiıicümhur Hz. tarafından 
kabul edilmişlerdir. Uzun müd
det devam eden mUlikat es· 
nasında Gazi Hz. nin, tetkik 
seyahatleri neticesindeki inti
balarından bahsettiği tahmin 
edilmektedir. 

Gazi H:ı. nin, seyahatleri
nin ikinci devresine 15 gün 
sonra batlıyacaklan anlaşıl

maktadır. Ankarada umumi 
:kanaat ıudur : Muhtelif ka
nunlarda yapılacak tadilat ve 
hükCimetin bazı işler hakkında 
alacağı ehemmiyetli tedbirler 
sayesinde bir ıslahat devrinin 

Japon • 
prenıı 

Prens A tinaoe, pazır gani 
lstanbula gelecek 

Pazar günü şehrimize gelecek o 
Japon İmparatorunun.. karde§İ 
Takamatsu cenaplarını istikbal 
bir proğram hazırlanmış ve vilA 
tebliğ edilmiştir. 

Prens cenaplan pazar sabahı 
niz tarikile Yunanistandan §ehrİ 
gelecek, rakip olduğu vapur sa 
burnundan geçerken Selimiyeden 
atılarak selamlanacak. Vali, kolo 
kumandanı ve Ankaradan gelecek 
teşrifat müdürü Kadri Beylerden 
teşekkil bir heyet tarafından ka 
nacaktır. 

Prens Takamatsu ve zevceei 
akşam mihmandan Kadri Beyle 
likte Ankaraya hareket edecektif· 
karada dört gün kalacak olan 
ReisicUmhur Hz. tarafından kabtlt 
dilecek ve şerefine bir ziyafet v 
cektir. 

HANIMEFENDiLER I I MİTiNGi başlangıcmdayız. 
Ankara, 7 (Telefon) - Bura genç· Prens Takamatsu avdetinde 

iŞTiRAKTEN ÇEKINAJEY/NIZ 
Müsabakamıza iftirak etmekten ha 

tınmza nelebilccke lıer hangi bir malı 
zur aıağıda yazacağımız ıartlan oku· 
duktan sonra zail olacak ve iştirakte 
küçük bir mahzur blle görnılyecekıi· 

lerinin mitingi cumartesiye kaldı. Jstanbul zabıtası takviye rimizde de üç gün kalacak ve aylll 
AVUSTURYA SEFlRl iYiLEŞiYOR d•J k dokuzunda trenle Avrupaya harekd 

Ankara. 7 (Telefon) - Başvekilimi e 1 ece decektir. 
zin teşebbüsile buraya gelen doktor Ankara, 7 - lstanbul zabıta- Prensi istikbal işlerile m~gul ol 

nlz. 

Akil Muhtar B. mecruh Avusturya se ıında mühim tebeddülat vuku üzere Japon sefareti müsteşarı 
Bacakların natıl ölçülecefinJ firi cenaplarının tedavisinde hazır bu- bulacağı ıayıaları hakkında Em- Kuma~ dünkü ekspre!le Anka 

ÇünkD mllsabakamıza iştirak için aıö•teren ıekil lunmuştur. Sefirin sıhhati iyidir. niyeti Umumiye müdürü Tevfik gitmiştir. Cuma günü gelecektir. 

bize, isminizi, adresinizi bildirmeğc, rea G - Namı müstear veya isim. H d" B b d d k PRENS ATIN ADA 
miniz' 

.. d - l.. M J k t• . d f a ı ey ana e i i: Atina, 7 (Apo) - Japon İm"'•-
gon crmcge, ıızum yoktur. Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı em C e 1 mız e a "'00 r-1; .. FOTO SOREYYAYA GlTl\fEK J - lstanbul zabıtasında mühim runun karde•i Pren8 Takamatsu 

LE bir ikinci zarfa koyarak gazetemize knçakç1ligvYJ. yoktur -s MÜSADAKAl\fIZA lŞTlRAK ( .. . .. . _ tebeddülat yapılacağı haberleri kasile beraber buraya gelmit ve 
ETMİŞ OLURSUNUZ v~u:::ka) kaydıle gondermek kifa· Ankara, 7 (A.A.) - Son zamanlarda katiyen asılsızdır. Bu ciheti tek· ra!'limi mahsusa ile istikbal edihn 

Güzel bacak müsabakamıza iştirak · • bazı ecnebi gazetelerde ve bilhassa zip edebilirsiniz. Prens ile refikası Reisicümhur ta 
edecek hanımefendiler dofrudan doğ- lNTlHAP NASIL YAPILACAK? Mısır matbuatında mekteletimizden Yalnız lstanbul zabıtasına tak- dan kabul olunmuştur. 
ruya Foto Süreyyaya (Beyoğlunda Müsabakamıza iştirak için mataha- uyuşturucu mevat kaçakçılığı yapıldı-
Tünel ba~unda) müracaat ederlerse i~ mıza gönderilecek re~imler her gün ga ğı hakkındaki neşriyat etrafında sala viye edeceğiz. Bunun için de Gircsonda miting 
tlrak §eraitimizi tetkik etmelerine ih· zetemizde n~redflecektir. hiyettar mahafil bize şu izahatı ver- önümüzdeki sene bütçesine tah- Gireson, 6 ( A.A ) - Ocai" 
ti~.a~ yoktur. F?to Süreyya müessesesi BlRlNCt SAFHA miştir: sisat konulmaktadır. mızın teıebbOsti ile b6t0n Gire' 
mU6abak.amrza ıştirak için ne yapmak Resimlerin ne~ri tamamlandığı za- Türkiye Cemiyeti Akvamın te§Cbbü- Yeni kadastro kanunu son münevverlerinin, hayır ff 
llzımgeltrse yapacak, hanımefendileri man okuyucularımrzın reylerine müra sü ile 1921 de yapılmış olan ~ynelmi- . Ankara, 7 _ yeni kadastro eınaf cemiyetlerinin ve umulll 
~ınet~n kur!aracaktır. caat edilerek en fazl~ rey alacak ba- lel afyon mukavelenamesine ve bu mu· kanun pro:ı· esinin blitçe encüme- halkın İftİrakile bugQn yapd" 

- 0.to .suren.·a: _hes.ı.bımıza, mü· cak resimleri ilAn edilecek ve bunlar kavelenln afyon zeriyatının tahdidine - 't' t 9 b t• t ~ sabakaya t ki 1- ninde mllzakeres"ı yapılmaktadır. muazzaau mı ıng e a ıp ar 
_ 1~ ıra çın azım olan bncaı~ da elimizdeki Avrupa müsabakaların müncer olacak mahiyette bulunmasın fından söylenen nutuklarla 

f otograflnnnı ~~kecektir. da esas alınan ölçüye nis~t edilerek dan ve Türkiyede afyon zeriyatının e- encümende müzakerat yakında halkın mükerrer "kahrolsun,, o· 

i 
.2 - Foto f:ureyya: Müsabaknmızn gazetemiz tarafından bir ikinci tasni- hemmiyeti ve binaenaleyh bizim 1·"1• ikmal edilerek kanun heyeti dalarile Menemende ııoıkan irtid 

ştırnk ictn tazırngel(! öl ·· ·· ı ); n -r tır. • • n çuyu n ncak re tabi tutulacaktır. Bundan ~nra iyi iktısadi bir mesele teşkil etmesi dolayı umumiyeye verilecektir. Kadastro hareketi tel'in, ıehit Kubilly ff 

3 
• .. rey toplıyan ve ölçüye uygun olan ba· sile iltihak etmemi~tir. kanunu meclisin bu devresinde arkadaşları taziz olunmuıtur. 

a -:- _Fo 0 ~urcyya: Mahremiyete ri· caklar müsabakanın birinci safhasını Bununla beraber Türkiye fşln in- çıkacaktır. Kanun çok ağır iler· Mitingle, inkılip ve C;~mburİ" 
tayet.fıçın ~u ışle bir kadın san'atkarı kazanmış sayılacaklardır. sant cephesini daima düşUnmü"tür Bu liyen kadastro 1·.ıenn· e aerı· bı"r yetin muhafazası için andediJoaif 

,·zı ctrnıştlr Resmi \'C öJçliy .. b h · '$ • Y l d Ot' mm alacakhr.' u u a· lKlNCI VE NlHAt SAFRA maksatla uyuşturucu mevat imali hak- cereyan verecektir. ve mürteci erin şid etle ve • 
4 - Müsabıklar bacak .. 

1 
•. 
1 

• . Müsabnkamızın birinci safhasında kında neşrettiği bir kanunla bu iş için K atle tecziye olunması temeool-
• o çu ennı k Ü b vil d t• ·ı k f b .k 1 b ara yoll..ırı yabm havı· ı•ttı'baz olunan muk--

kendileri almış bulunurlarsa matbaa· ?~an~n m .sa. ı~la.r _içi?den aynca bir cu ~ !e ırı ece a rı a ar ve ura. .. mıza gönderilmek üzere Foto Siireyyn bırıncı ~·e hır ıkıncı ıntihap etmek la- Jardakı ımalat ve bu mamulatın mem· Ankara, 7 - Bir mOddetden- rerahn Gaziye, Meclise ve Bd"' 
7& bırakabilirler. Ancak ölçünün re- z.ım g~layor. Bu da şu suretle yapıla- l~ket da~il~n~e sureti istimalini v~ ha- beri devam olunan Kayıeri, Ma· Yekilete iblağa kararlaıtınlmıtbt' 
simde ve cedvclde işaret edildiği gibi caktır. nce sevkını hır takım kuyuda tabı tut- raı kara yollan istikşafatı ikmal Amasyada ihtifal 
alınması, bacağın altı noktasının birer Birinci safb.ada kazanan müsabık- muş ve kaçakçılığı menetmiştir. edilmit ve projelerinin tanzimine Amasya, 6 (A.A) - Menelll,. 
"hlre!' ölçülerinin tayin ve tesbit edilme lan? bize gönderdiği bacak ölçülerinin ZiRAAT SERGlSlNDE ZIYAFE rbaşlanmışbr, Ankara, lstanbul, hadisesi mtinaıebetile bOylk bit 
si lazımdır. hakiknte yakın olup olmadığını kont- . T ıa• Ankara. 7 (Telefon) Zıraat i Çatalca kara yollannın iştikıııa- ihtifal tertip olunmuıtur. inin..,. 
RESlMLERl KENDl FOTO"'RAF- rol edebilmek için davet edilecekleri sı'nd k" R d -b .. serg ~ h. J J-u e ı us pavyonun a ugun ga t fatına bu pro:ı· elerin hazırlanma- şe ıt erinin habraları taziz o• 

ÇILARINDA Ç.EKTJI?ECJ.~K J\tü- hususi bir yerde, isimlerini müsa- .1 f' b' . f .1 • ze e k ff 
SA 

' b k .... ·ıa d V• • cı er şere me ır zıya et verı dı. sından sonra başlanacaktır. nara irticai hareket nefret 
IDKLARMUSABAKA~fiZA aagunuı nee«~mızHu~b~ ---------------------~------ ~ddettet~.~ ~ilm~~ 

lŞTlRAK lÇlN NE dan mürekkep bir kontrol heyeti mUsa D k ı ı 
YAPACAKLAR bıkla:hn bacak ölçüleri yeni baştan ah a tı• o ı• e 

Mfisabakam•za İ'.:tiral, için harak re· nacak ve gönderdikleri ölçülerle mu-

• 
resım yapma 

slmlcrini ke? eli foto"'raf çılannda cck kayese edilecektir. 
tfrecck mü abıldarzn a~-ığıdaki lits~dc Müsabakanın nihat kısmını teşkil 
kay41edilen sunllerin cevaplannı işa- eden bu kontroldan sonra §ehrimlzin 
retlerile bir znrf üzerine yazarak \'C tanınmış san'atkarlannın teşkil edece
bacak resimlerinin arlmsma fotoğraf- ği bir heyet tarafından birinci ve ildn
hanelerinin mührünü bastırarak gaze cilik tayin edilecektir. 
temize (İstanbul: Ankara caddesi Va- MOSABAKAMIZIN MÜKAFATLARI 
kıt yurdu ".Müsabaka,,) adresine gön- 1 - Müsabakaya f§tirak eden 
dermeleri kifayet eder. hanım efendilerin ilk safhada en çok 

Bacak ölçülerinin bir terzi metresi· rey almış yirmi beşine. 
le alınması hem kolay ve hem muvafık 2 - Nihal birinci ve ikinciliği kaza
elar. Fakat ederinde terzi metresi nacak hanımlarla birinci ve ikinciliği 
1-uJunmıyanlar ölçüyü bir iple alabilir takip edecek yirmi be§ hanım efendi
n bunu cetvel üzerne tatbik ederek ye. 
1&11timetrelerini tayin edebilirler. Vereceğimiz kıymettar hediye ve ha 

Bacak resimleri istenildiği pozdn tıralan yakında sUtunlanmızda oku-
aldınlabilir. yacakSJnız. 

Yapılacak şeyJcri hulasa edelim: 
1 - Bacaklarının iki fotoğrafı. (Bu KONT. ~Ö ŞAMB~ON 

fotoğraflar f otoğrafltnnenin mührile Fransa ~f~n ~ont do Ş~mhrön 
mühürlenmiş olmalıdır.) cenapları ~ul~u~e~~nd.e? mezunıyet al-

2 - Fotog-rafların konuld - f mı~tır. Bır ıkı gun ıçınde memleketi-
ugu zar d" kt' 

lzerine aşa!:rıdaki izahat ve ölçüler ne onece ır. 
pzılacaktır: 

A - Bacak bileğinin kalınlığı, 
B - Baldır kahnlığı, 

C - Dizin kalınlığı, 

Bu re~imdeki bacakları 

en miftenasip ve en gazel 
buluvorum. 

D - Bacağın kalınlığı, 

E - Bacak bileğindeki kemikten isim ve adres: ···················-··········· 
(Aşık kemiği) dize kadar, 

F - Dizden bacağın belde nihayet ---·---··-··---·······----·--········ 

]enen kemiğe 1=.d:lr uzunluğu ··-·····--···-·····-···-·-·····---·--·-··· 
ve, 

müsabakası 
Müsabaka bitmltiir, f!Önderile.a 

neşrediyoruz resimleri 

Daktilo ile resim yapma mü
sabakamızın müddeti nihayet bul-

muştur. Bugünden itibaren gön

derilen resimleri derce baflıyoruz. 
Gazetemizde her çıkan resim 

sahibine bir lira yerilecek, müte-

5 • iffet hanımın yepbiJ re•im 
manz.. ra 

hanıs bir heyetin bu resimlere 
bakarak seçeceıti birinciye de 
kıymetlı bir hediye takdim edi
lecektir. Bugün koyduğumuz re
sim Ankara iş bankası muha-
sebei umumiyesinde iffet H. ta
rafından yapılmııtar. 

Maarifte 
ilk ve orta tedri•at 111fl" 

dürleri değiıiyor mu? 
Verilen malumata nazar .. ' 

Maarif vekileti müdiranı ar•" 
da bazı lebeddüller yıpılaca~ 
Orta tedrisat mUdürii Cevat ,,. 
ahiren Avrupada vefat eden fi 

. zet 8. in yerine talebe mtıfettlt 
liğioe ve i!k tedrisat mOd~ 
Ragıp Nurettin B. de Mı•!" 
umum mllfettitliğine yahut ta6-' 
ve terbiye dairesi azalığlna ~ 
yin edilecek, yerlerine de ldarı1 
rif müfettişlerinden Huaıı it!' 
ve Avni B. ler getirileceklerdi" 

TALEBE YURDU f 
Darülfünun talebe yurda ola~ 1 

sisine karar verilen bina darülfii' 
emanetine teslim edilmiştir. J 

Çok harap olan binanın yakJllclf ~ 
mirine başlanacaktır, binada bet ~ 
talebe için tesisat yapılacaktı1'• ~ 
kat tamirat uzun süreceğinden yut' 
cak gelecek ~ne açılabilecektir• 

SÖMESTR TATiLi 111 
Sömestr tatili dolayısile bir ~ 

danberi kapalı bulunan mektepli ~ 
nehari olanlar bugün, leyli olaıılıl 
cumartesi günü açılacaktır. 

EMiN ANKARADA J/J 
Maarif Vekaletinin daveti &? 

Jstanbul maarif emini Muzaffet 
dün Ankaraya gitmi_§tir. 

Yekti( 
danın i 

Ista 
odası 
buçuk 
toplan 

16 
name 
re he 
Ti car 
bntçe 
him ~ 

Ev 

"Bi 
mın 

teı 

Ilı 



~re~od~!ndai 1 
Gizli ve açik iki celse 'l Bir iddia ve bir cevap 

,_ 
terbiyesi 1 · 

Ticaret alem nde : 
Beden Fırkada 

Fabrikalara prim 
VekAletten gelen bir emir Q . 

danın istiklAline darbemi imiş? 
lstanbul Ticaret ve Sanayi 

odası mecliıi dün saat on bet 
buçukta Necip Beyin riyasetinde 
toplanmıthr. 

16 maddelik olan içtim~ ruz
namesinde riyaset divanı ve ida
re heyeti intihaptan, Odanın ve 
Ticaret borsasımn 1931 senesi 
bntçelerinin r-üzakeresi gibi mn
bim kısımlar bulunuyordu. 

Evveli gizli rey usulile riyaset 
divanı ve idare heyeti intihaplan 
yapıldı, ve tasnif neticesinde 
~emli zade Mitat Beyin riyase
tinde reis vekilleri Necip ve Zi
ya B. lerle ikinci reis Snreyya 
muamelat müfettişi Hasan Vahi, 
hesap müfettişi Faik B. lerden 
mnteıekkil bulunan eski riyaset 
divanının ve Aptülgani, Hamdi, 
Ziya, Hacı Recep, Faik, Rifat 
Klmil ve Hasan Lütfü B. lerden 
miltqekkil eski idare heyetinin 
tekrar intihap olundukları ve 
ipka edildikleri anlaşıldı. Ticaret 
odalan kongresine murahhas 
olarak ta izzet ve Sırra beyler 
ıeçildi. 

intihaptan sonra reis Necip B. 
"Bize olan itimadmızm deva
mını gösteren intihaptan dolayı 
teıekkür ederim,, dedi. 

Bundan sonra reisin teklifi 
tlzerine ruznamenin en mühim 
maddelerinden biri olan oda ve 
borsa bütçelerinin müzakeresine 
geçildi. Umumi katip Vehbi B.in 
fasıl fasıl okuduğu bütçe, aza 
tarafından pek az tadilatla ka-
bul edildi. Muhtelif komisyon ve 
meclislere iştirak eden azaya 
vetıjlectk olan hakkı huzurlar 
karıılığa olarak oda l:iütçesine 
(5000) lira konulmuştur. Buna 
aza~an Fortun Zade Murat Bey 
zabıre borsası namına itiraz ede-
rek .. od · ' 
büt . anın lf arı üzerine biz 

çemızde hakkı huzur faslını 
azalttık. Halbuki biz hakkı hu
hu~ masrafını tenzil ettiğimiz 

" - oda böyle yapmamıştır. 
Eger bu masraf tenzil edile-

cekse bu tenz·ıı a . 
d ynı za-

man a oda ve borsa b"u' t l . çe erın-
de de yapılmalıdır." Dedi. 

Bunun üzerine çıkan müna
~aşada umumi katip Vehbi B. 
ızabat verdi. Bu izahata nazaran 
bu masraf bütçe tanzim olunur
ken 3000 lira olarak tesbit 
edilmiı, fakat idare heyeti bu 
masrafı 5000 liraya çıkarmış. 
~Ozakere ve münakaşa · netice
aınde bu masrafın tenziline ka-
rar "ld. v_erı ı ve idare heyetinin 
talebı reddedilerek bu fasıl 
3000 lira olarak tesbit edildi. 
• Yeni tesbit edilen 1931 sene-

aı bütr . d . 
.,.eıın e tıcaret ve sanayi 

Borsası blitçeıi varidat ve mas
raf kısımları (106,901), ticarat 
odaıı bütçesi varidat ve masraf 
kı~ınları da (160,652), lira ola
ra O tevzin ve tesbit edilmittir. 

da ve Borsanın yeni sene 
kadrosunda geçen seneye naza-

9 '•? tebeddülat yoktur. Bütçede 
arıdat fazlal ığı olduğu takdirde 
&emu~lara ~irer maaşa kadar 
ramıye verılecektir. 
Bntçe mUzakeresi bittikten 

sonra ıaat on k" k d ıe ıze a ar 
anren ve çok hararetli münaka-
~arla geçen gizli bir celse ya
pı mııtır. Bn içtimada neler 
konuşulduğu haltkınd 1 . a aza ar 
tam bır ke~uıniyet muhafaza et-

nekle beraber "hühürne"ınt li 
d . m saa-
. e~ı olmadan ticaret odalarının 
ıstıkraz yapamıyacakları ve ik-

f uıuf Ziya B. 

Şirketi hayriyede 
Bilet ücretleri fazla mıdır , 
değil midir, müdür ne diyor? 
Son zamanlarda gazetelerde 

Şirketi Hayriye ücretlerinin Sey
risefaine nazaran çok yüksek 
olduğundan tikayet ediliyor. 

Bu hususta tahkikat yaptık. 
Dün kendisini gören bir muhar-
ririmize Şirketi Hayriye müdürü 
Yusuf Ziya B. şunları söylemiştir: 

- Gazetelerde bu hususta 
yazılan yazıların aslı, esası yok-
tur. Malum olduğu üzere ücret
leri biz değil lktısat vekaleti ve 
Ticaret odası inhisarlarınında 
iştirak ettiği tarife komisyonu 
tertip ve senede iki defa ve baş
tan aş ağıya kadar hesabatımızı 
tetkik eder. 

Binaenaleyh millet ve hükft
met miimessillerinin tasvip ettiği 
tarifemizde yazılı ücretler zan 
ederim ki fazla değildir. 

Bizi Seyrisefain ile kıyas edi
yorlar. Seyrisefain idaresi iske
lelerinin mecmuu 6 bizimde 34 
tür. Seyrisefain beher seferde 
1500 yolcu nakline mukabil bi
zim Vaniköy ve emsali iskelele
rimizden hareket eden vapurla
rın taşıdıkları yolcuların adedi 
ekseriya onu geçmemektedir. 
Binaenaleyh iicretlerimizin azal
tılmasına halihazırdaki ve san' at 
d.ahiJinde imkan yoktur. Boğazi
çınde harabisine ıebep olarak 
Şirketihayriye ücretlerinin fezla
hğına göstermek doğru değildir. 
o,dnda daha başka şeyler arama
• ır. 

Bu sene Ankarada bir mektep 
açılacak 

Haber aldığımıza göre maarif 
vekaleti izcilik teşkilatı ile mek
teplerdeki beden terbiyesi itleri 
fizerinde esasla surette meşgul 
olmağa karar Yermiştir. Bu mn
nasebetle Danimarkadan iki mii
tehassıs celbedilecek ve bunlar 
izcilik tqkilAtı ile meşgul ola
caklardır. T erbiyei bedeniye 
umum müfettişi Selim Sırn B. 
hocamızla bu hususta görüştnk. 
Aldığımız bu haberi te'yit ede
rek, dedi ki: 

- Evet, Vekalet mekteplerde 
sıhhat ışme birinci derecede 
ehemmiyet vermeğe esasen ka
rar vermiş bulunmaktadır. idman· 
lar ilmi bir şekilde yaptınlacak 
beden terbiyesine fazla ehemmi
yet verilecektir. Bu, fazla ders 
ve fazla saat meselesi olduğun
dan mekteplerdeki beden terbi
yesine ait ders saatleride ç.oğa
ltılecaktar. 

Esnaf ile tema& 
Cemil B. ( H. f. ) lıtenbul şu
beıinin faaliyetini anlatıyor 

Sanayii te,vik kanunundan kec; 
f ebrika istifade ediyor? 

Sanayii teşvik kanunu muci
bince fabrikalara verilecek olan 
Primlerin 1928 senesine ait o
lanları bu ay nihayetinde dağı
blacakbr. iktisat vekaleti 1929 
senesi primlerinin hisse senedi 
ve obligasyon olarak dağıtılma
sına evelce karar vermiştir. Bu 
karar 1930 senesi primlerine de 
teşmil edilmiş, 19311 senesine 
mahsus primlerin de nakten ve
rilmiyerek hisse senedi olarak 
dağıtılmasıne karar verilmiştir. 

lstanbulda sanayii teşvik ka
nunundan istifade eden imalat· 
hanelerin miktarı son zamanlar
da bini bulmuştur. 

Şehrimizde fabrika tesis etmek 
Uzere hükumetimize müracaat 
yapılmaktad&r- Bu meyanda bir 
Alman grupu lüks kadın ve er
kek çorap fabrikası açmak için 
müsaade istemiştir. 

Haber aldığımıza göre evvelki 
seneler lstanbulda, beden mual
limleri için açılan kurs bu sene 
Ankarada bir mektep şeklinde 
tesis edilecektir. 

Halk fırkası nahiye kongreleri 
cumartesi günü bitecektir. Pa
zartesinden itibaren de Kaza 
kongrelerine başlanacaktır. Pa-
zartesi günü Bakırköy, Beşiktaş, Hayat pahalılığı 
ıalı günü Beyoğlu, çarşamaba . 
günü Fatih, Beyazıt, cuma günü 1914 de 100 kuruşun yaptı-
Sarıyer, Beyokoz. ÜskUdar, Ka- ğını 1931 de 1249 kurut 
dıköy, Adalar, Kartal kongreleri yep,yor 
taplaoacak ve kaza heyetleri Ticaret odası tarafından aydan 

~~ intihabı yapılacaktır. aya neşredilmekte olan geçinme 
DlLENClLER IÇlN Bu ayın yirminci sah endekslerinin teırinisani 930 a 

lstanbuldeki dilencilerin bugünler- günii de vilayet kongresi topla- ait olanı dün çıkmıştır. Bu cet-
de polis ve Darülacize memurları tara nacak ve vilayet heyeti seçile- vele göre şehrimizdeki hayat 
fından toplanılmalarına başlanacak- cektir. Ayın on sekizinde Afyon pahalılığı teşriniev"el ayına nis-
tır. meb'usu Ali bey Ankaradan ge- betle çoğalmııtır. 

Bunlardan sakat ve ihtiyar olanlar lecek, Cemil B. Ankaraya gide-
n -1 lan Ana, baba ile biri bir buçuk arülacizeye ahnacakı sag am 0 

• cektir. Şehrimizdeki intihabata 
)arı da bel d. ,_., fıa hizmetlerin- dı"g-er yedi ve üçüncüsü de on e ıye ve .l,a idare eden Cemil B. dün şu 
de kullanılacaklardır. beş yaşlarında üç çocuktan mü· beyanatta bulunmuştur: 

SEYYAH ŞUBESi «Muhtar intihabatı bitti. Bir rekkep orta halli bir ailenin 
Belediye seyyalıin şubesi i~ başla· iki yerde ufak yanlışlıklar oldu 1914 senesinde 100 kuruşla ge• 

mıştır. Avrupanm bir~ok şehirlerinde ve bunlar tashih edildi, nahiye ç.indiği farzedild!ği takdirde bu 
ki seyyahin büroJarından malumat is 1 b" b. k ·· mı·ktar teşrinievvel ayında 1238 temiştir. Bundan maada seyyahların kongre eri diyor, ır aç gune 
şehrimizde maruz kaldıkları müşkülft.t kadar kaza kongrelerine başla- kuruşu bulmuştur. 
ve tercümanların vaziyetleri tetkik e- nacaktır. Teşrinisani 930 da 1249 a çık· 

Bundan başka es:ıaf cemiyet- mııtır. 
dilmektedir. lerı· müessislerile temas ediyoruz. 

MÜST AHDEMlN BÜROLARI BU<iDA Y KONGRESİ 
Bu temaslar esnasında belediye 1 t ·h· d K ada beJ Belediye müstahdemin şubesinin 5 Şubat 193 arı ın e om 

nizamnamesi daimi encümene verilmiş •e iktısat vekaleti m .. messilleri- nelmilel bir buğday kongresi yapıla 
d.k. · de hazır bulunmaktadır. . . .:ıı. tir. Encümen tarafından tas ı ını "h b caktır. Bu kongreye hükumetımız uıı 

Esnafın yeni sene intı a ah 
müteakip şube faaliyete başhyacaktır. ve sıhhi, insani, içtimai meseleleri davet edilmiştir. 
Kaymakamlıklardan mıntakaları dahi ----- -----
lindeki hususi müstahdemin . büroları tetkik edilmekte esnafın kendi 
hakkında maJUmat ta istenmiştir. taavzuvlariJe alakadar olmaJan 

EKMEK MÜTEHASSISI ve bu teşekküllerin faydalı bir 
hale sokulması için tedbirler 

Belediye namına fırınlarda tetkikat 1 HALKIN lHTlYAÇLARINI 
yapacak olan ekmek mütehassısı Bel- düşünülmektedir. Cemiyet ere ve-

.k d ) d f 'le KAYMAKAMLIKLARA çikaya gitmiştir. Stajını ikmal ettı : rilen ai at arın a esna ın aı , 
ten sonra gelecektir. Mütehassıs aynı meslek ve kendi lehlerine sar- BlLDlRECEKLER 

Vilayette 

~Muhtarlar 

zamanda lstanbulda aı;ırl bir fırın ve fedilmesinin temini gayemiz ola- Belediyeden verilen emir üzerine yeni 
değirmen inşası için de tetkikatta bu- cakbr. 44 esnaf ve amele seçilen muhtarlar kaymakamlıklar ta-

lnhiıarlarda: lunacaktır. cemiytlerile temas bir ay rafından sık, sık d<n·et edilerek ma-
BEHÇET BEYlN SIHHATl kadar sürecektir» hallelerin ihtiyaçları ve şikayetleri 

Tütün inhisan umum mu··du··ru'" Beh- Cemiyetlerde; 
~ '""'- t iNDE hakkında kendilerinden izahat çet B. tamamen iyileşmek üzeredır'. TAYYARE CEM YET Mütefer~ik 

B h caktir. ~ çet Beye vekalet etmekte olan Ha- DÜN TOPLANILDI KEMERBURGAZDA BlR F AClA JANDARMADA YENl 
mıt. B: bir nıuharririmize şunları söy Türk Tayyare Cemiyeti ls!a~bul Kemerburgazda çiftalan köyünde bir TER .. 'KlLAT YOK 
lemıştır: merkezi idare heyeti azası dün ıçtıma facia cereyan etmiştir. Bir mandıra . . . . . 

- Müdürü umumi tamamen iadei ederek cemiyete taalluk eden bazı hu sahibi olan tıyas Ef. ile oğlu Osman Dünkü refiklerimızden bırısı vıtaye 
~ıhhat .etmiş gibidir. Operatörler aya- susat hakkında görüşmü~l~rdir:. Ce· ile Ali, İbrahim ve çobanları Mehmet jandarma . teşkilatının . değişt~r~Jm . 
gmdakı kurşunun şimdilik olduğu yer miyet nizamnamesinin tatlılı munase: bir yemeğin içine un zannile zehirli üzerinde Jandarma K. ıle \•ılayetan 
de hırak~lmasında bir mahzur görmü- betile idare heyetine iJtihak eden yenı tuz atmışlar. Yemeği yemi~ler ve ze- yeni bir proje hazırlamakta olduklae 
yorlar .. Ön.ümüzdeki haftadan itiba- azalar da dün içtimada ilk defa ola~ak hirlenmişJerdir. Neticede llyas Ef. ile rından bahsetmişti. Dün tahkikat e~ 
ren vazıf.e~ı haş~~a . avdet edebilecekle bu.lunmuşlardır. ~u ye~i aza .beledıye küçük oğlu İbrahim ölmüşler ve diğer tik. .Jandarmada yeni bir teşkilat m 
rini kahHtle soylıyebilirim . ., reısi namına NakıyeH. ıle mahy~. na~ı teri tedavi altına alınmışlardır. . ,. .. ,. . . . 
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raz a u unamıyacakları,, hak- başmüdürü Seyfi ve türk ocağından Halk bilgisi derneğinin lstanbul kilat kaza te~kilatı 
kında lk.tısat vekaletinden gelen reis Fethi Beylerdir. içtimada iki ay- mümessili Ziya B. birkaç güne kadar yapılmış bulunmaktadır. 
tezkerenın müzakere edildiği Irk ~esa.bat tetkil~. ve tasd.ik olunmuş. Ankaraya gidecektir. Zi.ya B .. yen~ }h· SEYYAR ESNAFIN ŞiKAYETi 
anla~ılmatadır. cemıyetın verecegı senehk balonun das olunacak muhnbirhlder ıJe dıger Yüze yakın küçük ve seyyar esn 

Bır kısım aza bu emri odanın proğramı hazırJanmıştır. isJer hakkında merkezle temas edecek- .
1
• t .. t d k 

· 'ki 1. · 1 l A ·· vı aye e muracaa e ere ·, ıstı a me hır müdahale şeklin- KADIN BlRLlGlNDE ÇT M tir. 
d ıDE('EK Çiçekpazarı ve Mısır ~arşısı duvarı . ~ gördükleri için şiddetle Kadın birliği idare heyeti dün. top- AVRUPA YA G , 
ıtıraz etmişler Devlet ]anmış, ayın on sekizinde Taksımde BA YTARLAR nında öteberi satmak i~in evelce m 
müracaat d:l · · şkulr.afsına verilecek dansh çay hazırlıklarile uğ- İldısat Vekaleti tarafından ihtisas saade edildiği halde şimdi mümanaa 

e ı mesını te ı et- ·· d ·1 k l b 
mitlerdir. Bir saat münakaşa ve raşmıştır. için AJmany~yabg:n .er;.~ce · o a~ a.y olunduğundan şikayette bulunmuşl 
mü ak d · tarlardan musa a a ım 1 anına gırmı~ dır. Vilavet yaptığı tahkikatta bu z ere en sonra da bır karar k f d'I · · t'h kl · 
veril . . . . Belken on eransı olan Efen ı erın ım ı an evra arının nafa orada satış için değil dinlenm ememıı, vaktın gecıkmesın- E f t tkikine başlanmı~tır 
d~n dolayı celse başka bir Atinadan n ormasyon gaze- e , ~ · için müsaade edildiği ve satış yap 
g ;ne bırakılmıştır. Meclis bir iki lesine bildirildiğine göre Balkan Ankara - lstanbul telef onu larınm doğru olmadığı neticesine va 
gün içinde tekrar toplanacak ve konferansı icra komitesi 30 ki- Anka~a. - İstanbul telefon muha- mıştır. 
bu mest le ile ruznamed k. d' ~ nunusanide Sellnikte toplana· beratı gıttıkçe faz1a1aşmaktadır. Altı 
maddeleri müzakere v: 

1 

1~f:r caktır. ikinci konferans Istaohul- ay zarfında (459i8) mükaleme olmuş· Şehır haberlerimizin de\'amı 
edecektir. ç da toplauacakbr. tur. l'-c_ı _s_.a_.vı.;.;f:ı_.m.;.;.ı..,:r.d•a•d._ır._. ______ ....., 
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." Gllnün . Siyaseti " 
' ' 

' " 

Balbonun seyahati 
Italya hava nazın M. Bal

bonun bir tayyare filosu başındai' 
girişmiş olduğu muanam seyahat 
bir çok noktadan nazan dikka
ti celbe değer. M. 11Balbo" nun 
seyahati şimdiye kadar Avrupa 
ile Amerika arasını havadan 
reptetmek için yapılan ferdi 
teşebbiislerin bir muhasslası ol
makla beraber bunların kiffeaine 
tefevruk eden bir cesaret ha
reketidir. 

Kara ve deniz tayyarelerinin 
tekemmülü anından itibaren 
en uzun seferlerin icra edilmesi 
arzusu bir çok tayyarecilerin 
Atlas denizinin üzerinden uçmağa 
teşebbüs etmesini icap eyledi. 
Birkaç senedenberi yap.lan 
mfiteaddit teşebbfislerden bir 
kaçı başta Çarles Lindbergin 
te.şebbüsfi olmak üzere muvaffa· 
kiyetle neticelenmiş Te diğer bir 
çoğu müteşebbislerin telef ol
masına mal olmuştur. Şu suretle 
Avrupa Amerika hava yolu henüz 
bir tali eseri olarak geçilebilen 
bir yol addediliyor ve hiçbir 
hükumetin filosu böyle bir seya
hate ablmak cesaretini göıte
remiyordu. 

Faşist ltalyanm ve başında 
bulunan Duçenin en büyük me
ziyetlerindenbiri herhangi bir 

teşebbüse uzun elden düşünmeden 
girişmemek ve girişmeğe karar 
verince de, azmü sebatta asla 
kusur etmemektir. M. Balbouun 
giriştiği seyahat itidal ve azim 
siyasetinin en güzel bir nümune
sidir. 

M. Balbo hali hazırda ıe
yahatini muvaffakiyetle itmam 
etmif, deniz tayyare filotillisım 

Brezilyada Natale ulaştırmış bu
Junuyor. Yolda denize inmeğe 

mecbur olan bir iki tayyare ha
riç olmak üzre bütün filonun 
böyle mUhim bir seferi icra ede
bilmesi ltalyanların tayyarecilik 
aleminde, diğer fen şubelerinde 
olduğu veçhile şerefli bir mevki 
işgal ettiklerini gösteriyor. No
bilenin Kutbu Şimali seyaha
ti, avdet kısmında yapı
lan hatalar hariç olmak üzre 
ltalyan balonculuk alemine bir 
şeref çelengi takmıştı. Balbonun 
Afrika • Cenubi Amerika seferi 
ise ltalyan tayyareciliğini bUtUn 
cihan tayyareciliğine mUtefe'rik 
bir vaziyete getirecek ve ltalyan 
milletinin göğsünii bihakkın ifti
harla kabartacak bir seferdir. 
Dostumuz bir milletin bu muvaf
fakiyetini görmek bizde de ay
rıca bir memnuniyet hasıl eder
se hayret edilmemelidir. Bahu
sus ki böyle bir muvaffakiyet 
beıeriyetin terakki ve taali yo
lunda attığı adımlara birkaç 
adım daha ilive etmiş ve fU 
suretle alemi insaniyetin tekl
mülüne de hizmet etmit bulun· 
maktadır. 

Rus traktörleri 
Moskova, 6 ( A.A) - Lenin· 

grad'daki Karsni Patiluç traktör 
fabrikası baltık memleketleri 
için ilk tecrübe sipari,lerlni al
m11tır. 10 makine Letonyaya 
ve 10 makinede Estonyaya gön
derilecektir. Keza ilk Sovyet 
Fordoınlan Mongolyaya iÖnde
rilmiştir. Fabrika bu sene 22,000 
traktör imal edecektir. Bundan 1 

· baıka 10,000 traktör için yedek 
aletler yapılacaktır. 

1 HARICi HABERLER 1 
ltalyan tayyareleri 

• 
;~· .. :_. ~ . J,ar~tl~~· · 

« ' ·- • •• 'l 1 • •• 

ı•· N atal limanıntı Matbuat bcırosu YAZAN : ()mer Rıza - 1 

Vardılar Herkes gazete He meşgul. Koca hı·· imperatorluk karc:ısınd• Tı 
Kimi ondan korkuyor umacı görmüş " V 

Rio de janero, 6 ( A.A.) gibi. küçük bir ülke ! 
Brezilya telıiz telgraf istasyonu .Kimi sırtını okşuyor. Karşısına ge- .,J 
bildiriyor: Bugün öğleden sonra çip sıntıyor. Şerri dokunmasın diye 1 - O halde bekliyelim ve oQun ne Hazreti Ali, seni \'e senin gibİ 
Ceneral Balbo tarafından ku- Maarif vekaleti bile bir gazetedlik fikirde olduğunu anlıyahm. settirmelidir. 
manda edilmekte olan ve Fer- fakültesi açmak için darülfünun ema- Cerir, Ktlfeden kalkarak Şama gitti. Hazreti Ali, bir şey sö:rl 
lando de Noronha adasının 190 netine müracaat etmiş!. Muaviyeyi bularak ona (Ali) nin mek Cerir, onun bu hareketinden lli 
mil ıarkında bulunmakta olan Hulasa her taraf gazeteden ve gaze tubunu verdi. Mektupta söylenen söz- miş, meclisten ayrılmış ve der 

teciden bahsediyor. Eskiden Çeşme ler, muhacirin ile ensann kendisine bi- çıkmıştı. Cerln bir müddet dol 
ltalyan hava filosu ile temasa d d t 1 b k ld 1 ı Z be . b. ti ·.-". mey anın a u um a a ıran an s- at ettiklerini, Tahta ve il yrın ıa sonra Muaviyeye iltihak etnıı;t-
gelinmiıtir. Bu filo, Afrikada tanbulun her semtinden gelen insan ka nakzeylediklerinl, bunlarla muharebe Ali, Muaviyeye karşı kuvfe& 
klin bulunan Bolamadan Brezil- labalığı seyredermiş. Şimdi de Babı!li vukubuldufunu anlatmış, muharebeye line karar vermiş ve asker to 
yada klin Natal limanına git- os~anh. impa.rato~luğunun kör bağır- dair tafsiJlt vermi_ş, niha~etinde Mua- başlamıştı. 

mek Ozere sabahın ikisinde ha- ~agı halmde ışleyıp duruyor. viyeyi kendisine bıat ve ıtaate davet ŞU h kt ki (Al.) ddJ 
N 1 ? N . d. ? P e yo u ı ' .ı.u 

reket etmıt• idi. e o uyoruz ereye gı ıyoruz. etmi~tL t 1 b.l t• k 1 . bit 
•. 1 h b ! l' ·· 1 k"' =- op ıya ı ece ı as er enn 

Natal, 6 ( A.A) - 6 ltalyan ı• e! a; esse a~u a ey um. Muaviye mektubu okuduktan sonra ni toplamağa muktedirdi. Bil 

d • · b til - amussuz Cerire: ratorluk onun elinde idi. O hal 
emz tayyaresı ura 18a e sa- ikinci kelimeı - Cevabımızı bildfrecefiz. Siz bura . . 1 ş halkına i 

at 16,10 da denize inmişlerdir. vıyerun yanız am 
- lt!. da birkaç gün kahnızt rek (Ali) ye karşı kafa tutın 

Noronha tizerinden uçan tayya- _ Dolandıncr- Demiş, Cerir de aldıfl talimata tev meti ne idi? Muaviye neye gU 
reler 10 tane idi. Bunlardan bi- Sebep, iki gazete karşı karşıya ~le fikan hareket ederek bir cevap verme- du. (Ali) nln kat kat faile ıuı 
riıi Saint - Paul ve Saint- Pier- cek, biribirine sövecek, küfredecek ve mişti. onu ezebilirdi. Bunu anlamanı~ 
ro kayahkları cİTannda denize beylerimin gürUltüsüne ahali kulak kn Muaviye, As oğlu Amri çaiırarak ona akfbeti görmemek mümkün 
inmek mecburiyetinde kalmıı- bartacak, etraflarına toplanacak biri mektubu okumu~ ve reyini sormuştu. Muaviyenin Şam ahalisi kadafr -
lardır. ötekini bastıracak, çıngarı basan, küf- Amr düşündükten sonra cevap ver- Şam ahalisinden fazla güvend 

Port Natal "Brezilya" 7(A.A)- rü adamakıllı eden galip gelecek ve di: kuvvet, kendi dehası idi. Bu ad, 
ltalyan tayyareciler, karaya çık- parsayı tophyaca.k. - Sen Şamlılan çatır, du~duklarmı zaheret eden kuvvet, kilçüktii- fl..,n 
tıklan vakit gayet şiddetli alkıt· Eskiden Ayvansarayda, SeJ!msızda izhar etsinler. Onlar da vazıyeti anlı- muntazamdı. Azdı, fakat ona -'tnr 
larla alkışlanmıılardır. Tayyare- on kuruşa iki çingeneyi karşı karşıya yarak ona göre hareket etsinler. Bun- ve merbut idi. Buna mukabil (~tra 

Ok 
geçirirler. Ka\·gn ettirirlerdt Şimdi de dan lift. bir cevap olamaz • kuvveti büyüktü. Fakat dağını~ naU 

ciler Atlantik yanosunu ge- cltr. on kuruşa iki gazete kavga edioyr. Muaviye bu fikri tasvip etti ve erte ra.da bir emel, bir gaye hAkiıtt ela 
Çerken yagw mura tutulmuşlardır. d L · ı• Yalnız bu kadar mı? Cebine beş on si günü Cerirl mesçide avet ett Türlü türlü emeller, türlü tüt Sil 
12 tayyareden biri hareket nok- kuruş para koyan adam bir imtiyaz el Mescit, yıfm yığın halkla do~mu~tu. raslar haklmdi,bu kuvvet Irak~~" 
tasından biraz uzakta diğer bir de etti mi soluğu Babı<11ide alryor. Osmanın kızıl gömleft mimbenn üze· lanmıştı. Iralan Basrasından to~Jıe 
tayyare de Saint Paul kayaları Zorlu küfürler eden muharrir an- rinde asılı idi. Nailenin kesilen parmak askerler, (Ali) nin davasına nı~r~ Be 
açığında denize inmeğe mecbur yor. Muharririn kuvveti sövme kuvveti lan bir tarafta duruyordu. ğillerdi. (Cemet) vak'asmın ha~ .. 
kalmışlardır. Bu ıon tayyare bir ile ölçillilyor. Muaviye, Ceriri mescid.e getirmlf ve 1! canlı idf. Basralılann birçok~ 
ltalyan krovazörü tarafından de- Bu adamlar kimlerdir? onunla birlikte ilerlemişti. leri, birçok kahramanlan bu ~ 
nizden alınmıştı. M. Balbo söy- Bu adamlar türk matbuatının para- Muaviye mimbere çıkarak kızıl göm- maktul düşmüşlerdi. Buna mu ~ 
lcdiği bir nutukta, tayyare za• zitleridir. leğ~ halka göstermiş halk b~ğmp çatır feliler de henüz bir harpten çr ıO lrlr 
biUerile mürettebatın yüksek Osmanlı devletinden bize kalan pa- maga başlamıştı. Cemaat ıuktinet bul- lunuyorlardı. Bunlar Hazreti (~.., 

razitler: duktan sonra halka hitap etti: davasına merbut olmakla ber&':i 
meziyetlerinden ve uçuı esnasın- _ Softadır. _ Ne istiyorsunuz. Osmanm katil· harbin yarası kapanmadan fC". Jni 
da intizamı muhafaza hususunda - Tekkedir. ]erinden ne istiyirsa.nız söyleyiniz! harbe sürüklenmekte idiler. I 
gösterdikleri muvaffakiyetten _ Osmanlı borcuour. Bütün cemaat baiırllllftı: bundan hoşnut olmalarına imkA' JI 
takdirle bahsetmiştir. Tayyare- - Lozan affi umumi.sL - intikam istiyoruz. tu. Bahusus bu harp harici bi~ 
ciler, Uç günden evvel dönmek - Osmanlı daJa,·erecilerldlr. -.B.ize sulh teklif ediyorlar. ~ize b; değil, ~ahill bir harp idL Bun11 "J 
niyetinde değildirler. Bu osmanh dalaverecileri Babrdllc1e at edınız, diyorlar. Kabul eder misiniz· edeceğı maddi veya manevi bir ti 1 

1 yerleşmek isterler ilk iş olarak, en de - Asla?. yoktu. Bu harpte muvaffakyet 
ki kız tayyareci ğerli mal diye söğüntüyil altma tahvil - o halde Cerir! gördüklerini git rar, mağlQbiyet te zarar getirird~ 

Los·Angeles, 6 (A.A) - Bob· ctmeği düşünüyorlar. Aliy~ naklet? Bizim onunla. bir olma· Bu itiba~ ile yeni harbin uın11 ,1 
by Trout ve Mis Edna Mayco- Kurunu vustarun simyacıları mız ıçin evvel! Osmanın intikamı alm- şevk ve hahış uyandırmasına iın1'A 
oper namındaki iki kız tayyareci hiç olmazsa toprağı ·altın etmeğe malıdı~. . . . tu. -
timdiye kadar 42 1aııtten ibaret çalışırlardı. Bu parazitler küfrü altın Cerır hır şey. diyemedı. ~lr şey dıye Diğer taraftan KQfe de, Bas"..; 
bulunan müddet rekorunu kırmış- haline koymak için neler yapmıyorlar. cek ol~rsa belki halk o~u. lmç ederdi. Cemet vak'asında feda ettiği kahP" 
lardır Bu rekor münhasıran tay- Her gün görüyorsunuz. Misaller mey- Cerır Muaviye ile bırlikte çkınrş ve lann matemini tutuyordu. J 

: • v d· d h .. t kl . izi k ld k ona veda ederek ayrılmıştı. (Al") . ta f d h hl rı1I yarecı !.adınlara aıt oldugundan .ın a, er gun e e erım a ırara . ı nın ra ın a ar a . f 
. . . çirkef deryasının üstünden atlayıp ge- Cerır Ktlfeye vardığı zaman (Ali) yegine grup, Sebe oğlu grupu ıdL ..4 

mumaıleyhıma karaya ınmemek Ye . ye ...itti. Ona vaziyeti anlattı: 1 b-tü· ti • · b v rd•' k ki d k. k d çıyoruz. •· ar u n gayre erını u ugu ~ 
ekr e kerk araıın a ı . rle do~ a • • • - Şam halkı Muaviye ile birlikte- diyorlardı. Onlar, herkesi tehyici 
ırma ararım vermış er ır. . . . dlr. Bunlar Osmanın intikamını almak ordu. 

A 'tt 'h d ? Bu ışin çarcsı nedır7 . . Se 1 k till . h . 1 tel!k şry 1 VrUpa l ı a ı Bu işin çaresi matbuat cemf'1dlni ı~tıy~rlar. nS ah kentnill al~lsdü • Buna mukabil Şam kuvvetçe _, 
ki edıyorlar. en u a er o rmez 1 v d ı ,,, 

Paris, 6 (A.A.) - Temps ga- matbuat barosu haline koymaktır. Na b k tflleri ortadan kaldırmazsan o masma ragmen ava .v~ ~me 
zetesi Avrupa meselesinin tetki· sıl avukatlann, doktorların bir barosu ~a~b~r :eni Osmanın katili tanıyarak nazanndan çok kuvvetlı ıdı.. . ~ 
kine memur komisyonun önü- varsa, matbuatın da kanunla, nizamla, döğüşeceklerdir. Şam~ muvaffak _olursa, bUtüıt '-

.ıı d k. · t' il b t"l ve inzıbatla alakası olan bir baro heye li d ratorlugun merkezı olacaktı. Ş•_;.J 
~uz e ı ıç ıma m nase e ı e ı· 1 l d A ' sor u: bunu anlıyorlardı. Şamın mu-vıı-IP. _ I ı o ma ı ır. _ 1 ö dil U" _1111. 
şoy e yazıyor: A k ti k b" 1 k d kt 1 k b. - Sen bunları gozün e g r n m . yeti yeni bir devletin kurulıttlF' 

vu a ı ır mes e , o or u ır BU Un b 1 .. ti ı ·· d ·· ' dfl 
"Bu büyük bir işin mukadde· meslek gazetecilik bir meslektir. Bu - t .un an ~oz m e gor um. bunun temin edeceği her imtiyd 

"d" Ç k b .. ' . Eşter meclıste bulunuyordu. Hemen u t ft 1 d ktL .J mesı ır. fin il, ugün Avrupa uç meslek te ayni derecede ıçtimai ro .. ' • nun m s e oması eme ,. 
o kadar müteferrik bir haldedir lü olan insanların toplandığı gruplar soze kanştı. .. . . Bu itibarla Şamhlan tahrik ff ~ 
k• h b k b.. ilk · dır. - Ben size Cerlri gondermeyınız yiç eden birçok Amiller vardL os~ 

ı ar e arşı en uy manıa demedim mi" .. 1 v• b h ek h ,.... 
h ·ı t k"l d k 1 . . Onun için teklif ediyorum. Gazete . kanlı gom egı, u ar et ve e 

ve aı eş ı e ece o an ıttı- · D d" · F k t k b h"ti k .. ··k1·· d 
h 

v • • çıkaracak gazetecilik edecek adam ev- - e ınız. a 8 onun a a .. oru uyor u. _ ,J 
ada dogru yol açmak ıçın her . ' . . v e" ı · h h ı d,. . . vela baroya gırsın, sonra bu meslegin n • . ki tarafın arbe azır an ~ 

ş~ye teşebblls etmek hır vazıfe- filiyatında iş sahibi olsun? Du teklifi- . - Sı~e. Şamlılann ~areketinl izam sırada vaziyet bu merkezde idi. S~ 
dır. Bunun yapılması Avrupamn . . .. 1 k tl k d kto 1 k edıyor. Sızı aldatıyor, sızi korkutuyor! zevahir (Ali) nin lehinde olduğu Jl ... j 

mı garıp goren er, a\'U a ı , o r u ~ 

ve medeniyetin kurtarılması için için de ayni garabeti göstermelidirler. - Neden aldatsın. O yalnız gördük hakikatta Muaviye daha çok kO /. 
son bir hamle olacaktır. Baromuz teşekkül etiği gün ne dolandı lerini naklediyor • idi. Muaviyenin dehası, kimseniıt ~ 

Mısırlılar mahkum 
Kahire, 6 (A.A) - Nahas Pa

tanın ahiren Mansure'yi ziyareti 
etnasınd• vuku bulan kargaşa
lıklardan dolayı tevkif edilmiı 
olan 68 kişinin muhakemesi bu
gün bitmiıtir. Maznunların cüm
lesi askerleri öldürmek cllrmUn
den beraat etmiılerdir. Diğer 

ittibamlara gelince 7 şahıs 5 
kamçı cezasına, Uçü 15 gün adi 
hapis cezasına, dokuzu aynı su
retle bir ay mahpusiyete mah-
küm edilmişlerdir. Diğer maz
nunlar, 4 ay hidematı şakkiye 
mabkiim edilmiılerdır. Maznun
lann ekserisi cezalannı esasen 
ikmal etmiş olduklarından bugün 
tahliye edilmiılerdir. 

rıcıJar ne şantajcılar aramızda kalacak - ~~yır onun maksadı fenadır: Mak med~ğ~ zaf noktalannı ve k~senfllıl 
tır. Modern gazeteciliğe bu kapıdan gi sadı sızınle aramızı açmaktır. Bız Os- mediği kun·et noktalannı gorUYo 
recegız. manı öldürdükse onu nahak yere mi (Bitme'!!}/ 

Bize niazmlı intizamlı bir baro ı~- öldürdük. Biz Osmanı ümmetin menfa 
zımdır. ' ' ati için öldürdük. 

Sadri Etem - Eşter, bu sözleri benim karşımda 

iki deniz tayyaresi 
Roma, 6 (A.A) - Stefani 

Ajansı 2 deniz tayyaresinin hafif 
hasarlar yüzünden denize inmeğe 
mecbur kalmıt olduklarını yaz
maktadır. 

Gandinin oglu 
Surat, 6 (A.A) Tahrikatta bu

lunduğundan dolayi 18 kinunu
evvelde te•kif edilmiı olan Gan
dinin oğlu 6 ay ağır hapis ce
zasına mahkum edilmiıtir. 

söyleme. 
- Peki söylemiyeyim. Fakat Cerir, 

bizim açılmasmr arzu ettiğimiz her ka
pıyı kapamış ve açılmamasından kork
tuğumuz her kapıyı seddetmiştir. Bun
ların hepsi onun suiniyeti eseridir. Be
ni göndermiş olsaydınız, bunlar olmaz 
dı. 

Cerir, dilini tutamadı: 
- Bana bak Eşter ! Senin gibi bir 

hain Şama girecek olursa, onun kanını 
içerler. Onların hepsi de senin katiller 
den olduğunu biliyorlar. 

- Bundan ne çıkar. Ben oraya elçi 
olarak gittikten sonra Muaviye benim 
pençemden kurtulamazdı. Bana kalırsa 

80ÖAZ İÇiN 
NEFEŞ BORULARI İÇ.İN 
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Hava Kıralicesı G }J k Harikalar gösteren c. ocukiar 
L d , üze i için 

on radan Avustralyaya 13 yaşında bir çocuk en 
Kadınlar nelere -

uçan lngiliz kizı katlanmıyorlar meşhur bir kemancıdır 

Kadın1arın güzelleşmek için neler 
yaphkları malumdur. Son zaman
larda yüzü kurutmak ve ayni 
zamanda cilde taravet vermek 
için yeni bir maske vücuda ge-

t tirilmiştir. Elektrikle ısıtılan bu 
~ maske kadınların yüzüne geçirildiği 

Mis Jonaon yenl tayYareıinde zaman, kadın korkunç bir şey 
fi Geçen Mnenin mayısında Ami Jon y- . oluyor, fakat kadınlar, güzel gö-

IOh namrnda bir İngiliz kızı tek başın. ıyece~lerı çikolata, kuru üzüm rünmek için bu muvakkat sıkın
lrir tayyareye binerek Londradan Avu: ve ce.vızden ibarettir. 

tlı tralyaya u~muş, bu büyük Mis Jonson, Rusyadan geçerken tay tıya tahammül ediyorlar. Deriye 
mühim macerası kadınlığın h" f v~ ya.resinin tekerleklerini değiştirerek al taravet veren bu maskenin insanı 

d o~~~k ~lkışlanmıştı. Yeni 8e~;n~: ~I~ trna kızak koyduracaktır. ~: hale getirdiği resimde görll-
ırunu Mıs Ami Jonson, yeni bir ta. ·a- Onun Rusyada geçeceği bütün mm- luyor. 

..ın ıoıeferine çıkmıı:::tır On b Y Y • takalar son derece soğuk olduktan ba ''"''''"'''"'''m'''""'"'D••nın•--·-··-'""'""'"'",,.,'""',_...' 
P"' )' • un u scferkı ş ·· v k · bi 
. ..1Jaedefi Pekin olocaktır ır d' . ld ka yerler birkaç kadem kahnJı<rında ogrenece değildir. Belkı r 
ııır B r · ,.en ısı yo a . "' . .. v .. 

er ın, Varşuva, Moskova, Somatra O· kar ıle örtülüdür. Bundan dolayı seya şeyı ogrenecektirt Fakat mute-
J11tosk, lrkutsk ve çı·taya v k• hat oldukça tehlikelidir hassıslann lisanı bugünkü riya-
11" ugrayaca tır. · . ı 

Mis Jonson bu seferini de 1 .. Gazeteciler, Mis Jonsonun validesine zıyatçılalrın lisası. başkalarının 
....ıı ...... ya mz muracaat d k k I ' k 
IJI' --s>ına Yapmakta ve bir Londra e ere mnın nicin böyle an ıyamıyacağı bir lisan olaca tır. 

.. _ · gnze- tehlil\eli mace ı ~ ~ 1 . . 
wıı:sı tarafından kendisine hediye edilen lar ra ara atıldrgını sormuş nsanın muhiti değışhkçe onun 

ti) bir tayyareyi kullanmaktadır. . 'd ma~am onlara kızımn toprak üze. ahlakı da, adetleri de değişir. 
~' Kendi:ııi seyalıat esnasında pek -Lem •~eın e ya~matktan bihuzur olduğunu Atinin YEDİ şeraiti de bugünün 
ıv ın· tı · l:.lı • onun ıcın ekrar h 1 h 
•• .,..ıye ~ız guln.larln iktifa. edecektir istediıYinı· .so·· ·ı . t· avaya \avuşmak a likmı sıfıra indirecek ve yeni 
Viliıil1--... 11 ,~....... , ... -.a } emış ır. b" h 1 ı.111wııt111t lfıtıııımıtıtt11111RTifutlUUJIHtfD lllHllUUUIUll!n ili llhltlllftllll~llfAllU HlthlldtUlllllllllllll Jr a lik vücut bulacaktır. 

'1 ., 7 1Jttııuı1111mı1tn11ınu .. 

ı ~ !'1 h • J " d d • Profosör çocuk doğurmak ve 
, A .ı:.Sl m etı yetiştirmek meselesini ınevzu 

1 1 bahsederken şu sözleri söyle-

ı" nsan~ar istikbalde kırk mektedir: 
ıtl k ad ya Ş 1n8 « Hali hazırda çocukların do-
of ar m 1 okuyacak 1 ar? ğ~munu kontr?l ~tmek mümkün-

rr ı - - - • dur. Patates ıstıhsali nasıl mu-
... ıva anth topl :t1 1 k b k 

cem· t• . . • anan Y uıcsc tmek On t ı · kk· ra a e altına alım yorsa çocu 
ıye ının ıçtım l d l un e a ·ısine göre ihtira- . "h . . 

mekte ve Arn .,a arı r evam et- ~r. ~e fenni keş fler ınsanın mu- ıstı salı de aynı suretle cereyan 
him ko f crrna a ımleri mü- hıtını ehemrniyetli bir tadı'le ugv _ edebilir. Çocuk istihsali, düşerse 

n eranslar vermekt d' l t kt k k l' V 
Şikago D ··ıf- e ır er. ra aca ır. Her ihtira b .. t·· çocu ların kıymeti yü ıe !r. e 

. aru ununu içt" . ins l ' u un b l k . d 
müderrisi Profe - v·ı ımaıyat ~n ba.rın nazarı dikkate alacagv 1 un ar en mü em mel şeraıt a· 

sor ı yam Og yem ır l k . . d . . ·ı b'l' O .. bum irat ettig~ · l f - . mesc e çı arıyor. Çünkü ıresın e yetıştm e ı ır. nun ıçm 
d ' ı rnn eransta son ınsanlar h l tid d v b' .. k b erece mu-bı"m şeyler 

5 
.. 1 . . ayal arını o 'ht' a e ogum, tam ır mura a e oy emıştır. uydu k 1 ıraa 

1 Ona göre maarifin 'tt'l Bunu~mna t" m~c~uriyetindedirler. atına alınacaktır.» 
gı ı.cçe ta- d" e ıcesı, msanlarm mu .. te-

aınüm et · k d ma ı · · Profesör aile müessesesinin mesı, ya m ati e in~an- . Y
1
en. ı~tımai tahavvüller ge-

larıtt tahsil için tahsis ettikleri çırme erıdır. istikbalinden bahsederken şu 
zamanı uz;:ttacaHır Çu··n• .... v Eskiden ins.mlar 15 16 sö:ıleri söylemiştir: 

·ı • . au ogrc· na kadar okumakla .k't·c ydaşı· nı mesi lazım gelen şeyler çok l d" ı ı.a e er- •Aile müessesesi atide daha 
artac k b er 1

• Hali hazırda t h ·ı · . f h • a ' unun neticesi olaral< a sı e yırmı azla sağlamlaşacak, aile aya· 
!~sanlar biç olmazsa 30 40 yaşma yaşına, _hatta daha fazlasına de- hnm muhabbetinden ve aile ter· 
11adar melde v k ı vam edıyorlar. llerde irfan dah biyesinden büyük istifadeler elde 
A . p çocugu a acaldır. fazla artacağından ve dah a 
}'a~er;.ka.nın en kuvvetli içtimai· fassal b · h 1 a mu· edilecektir. Ailenin istikrarı, aile 

b 
a ımı olan Profesör Ogburn ır a. alacağından tahsil muhabbetinin kuvvetine bagw hdır. 

u yaşı otuza hatt k k 

ıı ya,ında bir lnQiliz çocugu edebi 
mecmualarda yazılar yazıyor, 9 
yaşında bir Fransız çocuğu ha

tıralarını netretti 
Son zamanlarda Yahudi Menu

him namında bir çocuk şöhret bul
muf, keman çalmaktaki hari
kulade mahareti ile tanınmıştır. 

Bu çocuk şimdi 13 yaşmda-
f dır. Fakat bu çocuk bugünün 
dünyanın en çok para kazanar 
ve en yüksek ücretle çalııan 
musikitinasıdır. Geçenlerde bu 
çocuk Avrupa ve Amerikada 
yirmi konser vermek için mu
kavele yapmış ve bu mukavele 
mukabilinde kendisine (30,000) 
lngiliz lirası verilmişti:. 

Diğer bir musikişinas çocuk 
Julyan Karolyidir. Kendisi, Ma
car bir piyanisttir. Geçenlerde 
bu çocuk Londraya gitmiş ve 
orada çalışmıştır. Şayanı hayret 
olan bir nokta bu çocuğun Şal
yopini ile aynı Hstede görünmesi 
ve onun çalıştığına da çahşması-
dır. Macarlı çocuk okadar rağ
bet görmü9tür ki halk ona çal· 
dığı parçalan dört kere çaldır
mıştır. 

Bu iki çocuğun musikide gös-
terdikleri büyük iktidara başka 
çocuklar edebiyat sahasında gös
termektedir. Londrada geçen 
hafta intişar eden edebi eserler 

arasında ikisi, iki çocuk tarafın
dan yazılmıştır. Bunlarm biri bir 
abn başından geçen maceraları 
tanfr ediyor. Eser on bir yaşın
da olan Moyra Çarlton tarafın
dan yazılmıştır. 
Diğer edebi eser, Patrik Rus 

namında bir çocuğundur. Fakat 
bu vadide yazılan eserlerin en 
dikkate şayan olanı dokuz ya
şında bir Fransız çocuğu tarafın-

Menunim 
dan ya.:ılmışbr. CUbert Jayori 
namında olan bu çocuk henüz 
dokuz yaşmdadır ve hatıratını 
yazmııtır. 

Bir çocuğun hatıratım yazma11 
belki gülünç görülür. Halbuki 
bir çocuğun çocukluk düşlince
lerini, çocukluk maceralarını, ço
cukluk heyecanlannı kaydede
bilmesi çok büyük bir kıymeti 

haizdir. Böyle bir eser bilhassa 
muallimler ve ruhiyatçılar için 
son derece mühimdir • 

Bu çocuk, dokuz yaşında ol
duğu halde bu eseri. yazdıktan 
başka sinemalarda ve tiyarolar
da rol almıf, birçok sahnelerde 
şarkılar okumuş, telsiz istasyon
larında konserlere iştirak etmiş 
ve gramofonlara da sesini ver
miştir. 

Çocukların bu kadar büyük 
muvaffakiyetler kazanmaları ta• 
rihte ilk defa görülüyor. 

MAJiK sinemasında 
Bu akşam: GALA Müsameresi olarak dünyanın en p:ırl11k mugnnnisi 

AL JOLSON 
sözlü Ye şarkılı süperfitmlerin en hissi en müessir ve en cazibi 

DELi ŞARKICI 
Gişeler ~aat 1 O dan itilıeren açıklır. lJaşiye: AL JOLSON'un okuduğu şarkı

lar yalnız ''Brunswik,, pl:\klannda kayıt edilmiştir. 

~·---• Dün akşam ---... , .. "'"•~-----------..._ 

8 E~ ~ E: ,~\dv~ L 1 RAKiBE 
Aşk isteyince 
Filiminde her kesi teshir etmiş ve 

filimindeki biiyük muvaff akiyeti 
mevzu Üzerinde müt dd"t ·ı ·1· k' a ır a kadar Onun için atide talaklar, bilhassa, eserler sahıb'd· ea ı ı erı ıyece tir. 

I!!: 1 ır. Herkes il d d pek genç iken evlenenler ara- ~ alkışlanrnı~tır 
Tefrik _. -· _~-er e e her şeyi sında artacaktır.)) .._,. ____ _ 

artistik SINEt\TASll\'DA 
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arım her ay on liraya 
satın alıyorum 

Maaş aldıklarının daha ertesi günü Erkeğin çapkını kadına delikanlı gö
idi, Fahri Efendi arnavut piyazcıdan rünür-
arkadaşlarile beraber çıktı. Remzi \'e Ahmet hayretle sordular: 

- Allaha ısmarladık dedi ben dai- "- Eh böyle de, sen paraları ne ya 
reye gidiyorum. pıyorsun .. On lira ev kirası ... Yirmi li-

Ahmet Efendi. ra da ev masrafı etsen gül gibi yaşar-
"- Yahu dedi, daha saat bir. iş bir sin .. On lira da senin cebine kalıı-. 

buçukta başlar gel şurada birer kah\'e ··- Siz bilmezsiniz ... Aile esrarı .. 
içelim- "- Fahriciğim ne desen nafile ... Sen 

"-Yok, yok ben, gideyim.. kocaman bir kılıbıksın, kılıbık, kılıbık 
Ahmet Efendi deva metit. nafile kendini yorma, kılıbığın bo:rnu-
"- Du ne cimrilik yahu dedi! ... Kah zu olmaz ya? .. 

nyi ben ısrnarlıyacağım .. Haydi.. Sen kıhbıksın, iki yakam '\'ermişsin 
Beraber kahveden içeri girdiler, köro~lunun eline .. Senin papelcikler gi 

kahve fincanlarını höpürdete höpürde- diyor boyuna .. 
te içerken üçü de konuşuyorlardı. Ah- Pahri Efendi h_iddetlendi. Yerinden 
met Efendi ile Remzi Efendi Fahri E- sıçrar gibi oldu, ellerini dizlerine vur
fendiye takıldıkça takılıyorlardı Biri du: 
si: "- Vallahi de, billahi de kılıbık de-

"- Ehhh Fahriciğim artık kocadın ğilim ! 
bittin mahvoldun. - Sen istediğin kadar yemin et. 

Bu ölümlü dünyada nedir bu cimri Onlara kulak misafiri olan bir ar-
Jik. Çocuğun yok .. Bir karın, bir kayna- kadaş: 
nan bir sen geçen ay maaşın beş lira "-Fahri Efendi biraderimiz, refika 
da arttr. Bize ziyafet vereceğin yer larım pek seviyorlar, bundan dolayı 
de kahve bile içmiyorsun. Ev almak verdikleri on liranın maballine masruf 
için para mı biriktiriyorsun nedir? olmadığım takdir edemiyorlar. Gönül 

Öteki: başka şeydir birader. 
- Fahrinin dedi gençliğini sen bilmez Fahri Efendi başını salladı, dişlerini 

sin birader. Ne acar şeydi. lcladiden a- gıcırdattı: 
laya çıktığı zaman alimallah kabadayı "- Gönül mönül değil, hepsinin se-
Jar bile önünde susta dururlardı. bebi o cadaloz, o cadı kaynanam! 

:Ne haddine biri ona olmaz desin? Bırakın Allahın aşkına beni söylet-
l<'ahri Efendi, ağzı kulaklarında. sağ meyin ... 

dizini, sol dizinin üstüne attı: Fahri Efendinin hiddetlendiğini gö 
"- Eh onlar da bir zamanmış ! Şim ren arkadaşları dalına bastıkça bastı-

di de böyle. Kader ne yapalım?. lar. 
Ahmet Efendi, "- Sen kaynanadan, maynanadan 
"- Kader mader değil, dedi, sen korkacak adam değilsin, hem karınla 

cimri oldun. Para biriktireceğim diye birlik olduktan sonra ona söz diişer mi? 
nefsine zulmediyorsun, günah be... Düşmez, sebep senin kılıbıklığın .. 

Kahve içmezsin, rakı içmezsin, nar "- Allah size benimdi gibi bir kay 
gile içmezsin, tütün içmezsin... Gören nana versin de gör, alimallah ipten ku 
de seni bir melek sanır. Halbuki seni şaktan olur, fUlusu ahmere muhtaç 
bana sormalı. Ne kurtsun ... ne kurt ... kalırsmı7- Kaynana, kaynana değil, bi 
Arkadaşına döndü. Birader, bunu sen rader. Allahın bir alameti... Bir ejder
böyle görüp te aslından böyle cimri ha 1 
bir adamdı sanma! Fahri Efendinin burnu kızardı. Vü 

Kantocu kızlara bir gec d . _ cudu sapır sapır titriyordu 
e e avuç a " 8 .. 1 • t A b" 

vuç mecidiye atan bu herifti. - oy emege u anıyorum.. yıp ı 

Rakıyı kadehle, kar af ayla, sise ile de rader.Al 
1 

. kk d b d , 
··ıb'l'kl · .. .... - ,uro a a un an .. 
gı , ın ı · e ıcen şu hızım Fahri idi. . . .. .. 

G .. d .. • r t k I . (Kah, kah, kıh, kıh ... guluşmeler, Fah 
un e uç pn ce a ıp cıgarnsı yetiş . , d" . h"dd . 

mez K h b' t d rı F,fen ının ı etı arttıkça artar) . a veye ır o ur u mu nargile . . • . . 
narg'le .. ı·· t k d t d ' -Sızın anlıyacaı,rım7.ı hız eve on hra 

ı us une o ur a ır ı. . . . . 
Fahr. d" d" ::rı vermedık mı, knvnana hızım odadan 

ıye on u · · 
" F h . · dısan cıkmıyor. Postu bizim yatak oda 
- a rı be, o zaman senin elin de sı~a s;riyor. Dışarı çıkmıyor. Hem de 

çok açık~ı .. Boyuna aleme ısmarlardın. nezaketle. 
Bunda hır ış var .. Şimdi yine sen bizden "- E cocuklar der ben hnstalan
fazla. maaş ~lıy_orsun, bizimkiler otuz dım, Böbr;klerim sanc;yor, belim tut-
beş lıra. Senınkı kırk s· · d k d b' 

F h . Ef . · muyor. ızın o a sıcacı şura a ır 
a rı endı: k d t T b'· t n· d enar a ya ayım... a ıı ya ar. ız e 

"- ly~. Allah versin, kırk lira ama birer köşeye büzülürüz. 
olmuyor ışte .. Maaşı şöyle bir elli beş, Dir gece, iki gece, üç gcee... Dört 
altmış yapsam, ben, ne yapacağımı bi- gece yalmz ba!';ına yatmak çekilir mi? 
liri~, her gün börek bal yerim .. Ah şu · Nihayet bulup buluştururuz. Diiznil 
evJJlık yok mu? Jah bizim Yalide hanımın ağrılarr sızı 

"- Yani sen de kılıbık oldun .. Aldı lan diner. Yahut kalkar gece yatıı::ırna 
ğın paraları götürüp köroğluna mı veri gider. bir hafta on gün bizim semte uğ 
yorsun? ramaz .. 

Fahri Efendi, silkinir gibi i~kemle- Anladın mı'! azizim, kaynanamdan 
sinde doğruldu. ayda on liraya karımı satın alıyorum. 

"Haşn, haşa,, hiçbir vakit kılıbıklığı Anladınız mr niçin trnhm? 
kabul etmem. Sadri Etem 

"- Laf ... anam hunlar h1f, bu ağrz
Jara biz çoktan alıştık .. 

Sen kılıbığın dik ftl:lsısrn. 

Kılıbık olmasan, ayın ikind günü 
böyle tırıl kalır mıydın. 

"- Tınlım amma. kabul etmem. 
ben kılıbık değilim? Karım benden ~ok 
korkar. Zaten uslu, edepli birhatun
dur. Oyle zaamne lilzlanndan 
değil! Onun için, onun o güzel huyun· 
dan dolayı kaşık dü!';rnanım severim. 

Yirmi beş yaşında hfız:l ev kadını. 
Bir gün benden: 
"- Efendi, ben çorap isterim. lskar 

pin isterim, manto isterim demedi. Day 
ram seyran, kandil mandil tanımaz, ba 

, ışına vur lokmasrnı ağzından al, boynuz 
suz koyun hulasa bizim köl'Oğlunu se
verim .. O da beni sever. Onu alalı beş 
sene var. Bir gün ne ben ona, ne de o 

ı bana kötil bir Jfıf söyledik .. Onu deniz 
t kenarında ilk gördüğüm zaman içime 
l namı ateş dUştU fse h~lıl tiyle .. O da be 
8 nl ıse~o:r .. ..,Eh., llk gUz. ağnsı birader. 

A~lf.yede· 

11Son Posta,, nın dav111 
"Son Posta,, aleyhine lzmirde 

bir gazetede intişar eden bir 
makalenin iktibasından dolayı 
açılan ve T emyizce Jzmirde de
ğil, Istanbulda rü'yeti icap ede
ceğine karar verilen hükumetin 
manevi şahsiyetini tahkir davası 
bu sabah lstanbul ağırceza mah
kemesinde rü'yet edilecektir. 

Halit Fahri B. ln davası 
Şair Halit Fahri B. tarafından 

"Darülbedayi,, mecmuası aley
hine açılan hakareti taz!\mmun 
eder mahiyette neşriyat davası
nın rü'yetine bugün on dörtte ls
tanbul ikinci ceza mahkemes!n
de devam olunacaktır. BugünkU 
celsede Ertuğrul Sadettin B. 
şahit sıfat ile dinlenilecektir. 

Menemende son vaziyet 
Üst tarafı ı inci sayıfamızda den bazı tevkifat yapılmıştır. 

men divanı harbi yarın (bugün) Tevkif edilenler şapka kanununa " Küçük hakikatler öyle penc~ 
irtica maznunlarmın muhakeme· muhalif hareket edenlerdir. Me· ki buradan namütenııhiye b•

1 
~ 

b k d LI0ıce;~ sine aşlıyaca tır. nemen halkın an bir çoğunun s.ı r. 
Divanı harbin faaliyeti şapkasızı, başlarında derme çat· Kôinatta cereyan eden he;,, 
Menemen 7 - Menemen Kubi ma keçekülablarla gezdikleri za- nevi kuvvetin tezahürüdür. ~ 

düşer rünkü arzın cezp kıtV~ lay mektebi talebesi Türkocağı- bıtamn nazarı dikkatini celbet· ~ 
k l çeker. Bulıar makinesini 

na nakletmiı ve Kubilay mekte- miş ve bu kabil 20 kişi ya a ana- bulıarın alastikiyet kuvvetidi~~ 
binde divan harp için tadilata rak adliyeye teslim edilmiştir. ilim ada~ları ~~v?et ye~ 
başlanmıştır. Heyeti hakime kür- lzmir, 6 (Hususi) - 4 gün ret _ enerıı) tabırını kull~ ~ 
süleri ve maznun mevkileri inta evvel tevkif edilerek Manisaya Bu iki tabir arasında üim iti~~ 
edilmektedir. sevkedilen Şeyh Lutfullah istic· yük fark vardır. Jlim ad~ 

Divanı harbin ne zaman mu- vadmdan sonra serbest bırakıl- lıcldiseyi bir kudrete atfeder~ 
hakemeye başhyacağı hakkında mış lzmire avdet etmiştir. reket kudreti, lıararet kudr J 
alakadar bir zat şu sözleri söy· r---------------.kudreti, Ziya kudreti, elekt"! ı 
lemiıtir: Arap gazeteleri ti, kimyevi kudret._ Gibi b•~ 

«- Istanbuldan gelenlerle di- kudretler vardır. ilmin en b 
ğer bazı mevakiden yeni gelen Menemen hadisesi münase- zifelerinden biri bu kudretle!~ 
mevkuflara ait evrak üzerinde b ·ı d' I 1 mak, bunlar arasındaki nıııı:• et ı e ne ıycr ar bulmak ve bu kudretin cisimler• 
tetkikatla iştigal etmekteyiz. Bu k El ı k 

k Bag· datta çı an - ra gaze- tesir ettiklerini anlamaktkır. -"" tet ikatımız azami 3-4 güne ka- ,.,,,. 
tesi Menemen hadisesini mevzuu lJ.feselcl, ocakta kömür ya -

dar hitama erecektir. Menemene ihtiraktan mütevellit kimyevi ~ 
ait evrak kamilen tekemmül et- bahseden bir başmakalesinde, 8 ,, 

. t . Türkiye Ciimhuriyetinin bu gibi kazandaki suyu ısıtmak üzer ~ 
mış ır. kudrete tahavvül eder, buha~' 

Örfi idare tatbikab gaileleri son derece azmü şid- lur. Buharın mihaniki kudr~ 
Orfi idare hakkında beklenen detle bertaraf edeceğini söyle- neyi işletir bu makine din~1 

talimat henüz gelmemişse de dikten sonra şu mütaleada bu- nr. Elektrik kuvvetine ink~dl # 
bunun da 3-4 güne kadar gel- lunuyor: dinamo lônıbalan yakar. ZıYo ~ 
mesine intizar edilmektedir. Şim· "Bütün uyanık şark memle- tine inkilcip ederler. Elektrik'-
dilik mevki kumandanı Ali Mu- telefon ve radyoda savt kdıJT J 

ketleri Türkiye :çin en şerefli ve · ~ d K tl ti 'lf' zaffer paşa Menemende lüzum kılup c er. azan pa ar, s 1'. 
hissettiği tedbirleri almakta, iç· en muvaffak hayatı temenni işte lıep kudretin tahavvülü I 
tima, düğün vesaire gibi toplan- ederler. Kahraman Ankara, yeni lerin bütün ilimlerde mühim bit~ 

uyanık Şark merkezlerinin en kat varsa o da bir kudret say~ 
malara mani olarak devriyelerin h kua gelmiştir. Bu hcidiselerirl " 
f r t' · f l t t k ·b· · ayırh muktedasıdır. Türkiye " aa ıye ldı az a a~ ırma gı ı ıp· diğerlerine inkilabıdır. Mest"'..ı 
tedbirler tatbik edilmektedir. itti· kendi kuvvetile nekadar metin, TÜFEK NiYE GERt SEJ{SJI' 
haz edilecek daha bazı mühim Türk istiklali ne derece muhkem, Barutun infilakından ha!ll ~ 
tedbirler de vardır. Fakat bunlar Türk siyaseti ne derece muzaf- · · ·ı · t"'f ö-i F. gaz mermıyı ı erıye ve u e,., =.. 
da tedrici surette nazarı dikka- fer olursa, fedakarlık, mücahede iter. Mermiye tatbik edilen kll"'..:j 
te alınacak ve lüzumu kat'i his- ve teceddüt yolunda onun izin- feğe tatbik edilen kuvvetin s1' 
sedildiği anda ittihaz olunacaktır. den giden Şark milletleri 0 ka- İngiliz fılimlerinden Newtonun ~ 

Menemen zabıtası esasla su- d , him kanunu vardır. Bunların ' ar mes ut olurlar. rette takviye edilmiştir. Gece sü şöyle ifade ediyor: - "Her 
gündüz devriyeler geziyor. 2 ka- Biz bu kardeşçe ruh ile Tür- müsavi Ye mukabil bir aksitesi~ 
pılı olan meyhanelerin kapıla- kiyenin bütün müşküllerini her- dır.,. Yedi kelimeden ibaret 0 

rının birLsi kapatılmış ve mey- taraf etmesini bekliyoruz. Bunu pek bas itgfrünen hu kanun in~ 
hanelerin azami saat on dokuza 1 b k · di sene meşgul edebilir. lşte ttı~ ya nız e !emiyoruz, buna emm ]ll'l 

kadar açık bulunabileceği mey- b l mermi meselesi bunun tatbikll-' 
hanecilere bildirilmiştir. u unuyoruz. " biridir. Merminin sürati neden İ 

Elyevm Ankarada bulunmakta diye sorarsanız size vereceğim ~j 
Bir hafta evvel tevkif eailen " ·· k" t··r k 'd k aP" olan örfi idare amiri Fahrettin çun u u e mermı en ço 

Paşa 4 güne kadar Menemende Aydın şimendifer kumpanyası olacaktır. 
bulunacaktır. memurlarından Hasan Ef. Balıke- s~~ih .. "1~ 

Bazı gazeteler mevkuf adedini sire sevkedilmişti. Hasan Ef. de 
yalan yanlaş rakamlarla göster- serbest bırakıldığından lzmire 
mektedir. Mevkuf adedi 125 tir. dönmüştür. 
Bunlardan başka belki hariçten Geliboluda yakalanan Filori-
gelecekler de olabilir. nah Naşit Manisada isticvap 

Son tahkikat edilmiş ve sahte Mehdi Mehmet 
lzmir, 7 - Divanı harp aza- ile münasebeti olduğunu inkar 

larmdan bazıları geldikleri gibi etmiştir. 
zabıt katipliklerine tayin edilen Menemende tevkif edilen Ce-
yedi efendi de Menemene Jal B. isticvap edildikten sonra 
harelcet için Divanı harp müd- tahliye edi lmiştir. 
dei umumisi Hidayet Beyin em- D'" l d M t f v 1 

b un ame e en usa a og u 
rını eklemektedir, Ismail irtica hadisesi münasebe-

Menemendeki tahkikatın son tile hükumetin· icraata ve divanı 
safhasında şeyh Esat Efendinin harbin faaliyeti aleyhinde bazı 
tahrikatı idare ettiği ve mek

sözler söylemiştir. Ismail tah-
tuplar?a talimat verdiği anla· dişi ezhanı mucip sözler söyle-
şılmışhr. 

mesi ve erkanı hükumete karşı 
Şeyh Esat Ef • nin istiçvabı tefevvühatta bulunması üzerine 

lzmir, 6 - Şeyh Esat Ef. nin tevkif olunmuş ve Menemene 
istiçvabı pek mühim olmuştur. sevkedilmiştir. 

Bu zatın tekkeler kapandık- Vedide hanım Kubilay B. den 
tan sonra tarikat mensuplarile ayrılmış mı? 
muhabere ettiği ve bun?ara tali· 
mat verdiği anlaıılmışbr. Esat Izmir, 6 - Şehit Kubilay Be-
Efendi mütekait tabur imamı yin haremi olduğu beyauile ih-
Ibrahim Efendiyi Manisa havali- tifallere iştirak eden ve bu yüz-
sine halife tayin etmiş, 0 hava- den kendisine maaş tahsisi mev-

zubahis olan Vedide Hanımın lideki şeyhleri idareye bu adamı 
hukuki vaziyeti kendi iddia et

memur etmiştir. Kubilay Beyi lig· i şekilde olmadırrından köcası-
ıehit eden derviş Mehmet işte 6-

bu teşkilata mensuptu. Manisa nın mirasından istifade edemiye· 
ile Istanbul arasında hususi ceği söylenmektedir. 
adamlar vasıtasile muhabere Vedide Hanımın, 22 mart 930 
edildiği anlatılmıştır. tarihinde Aydın huku'< mahke-

Mühim bir iz mesi karnrHe (Kubilay) Beyden 
Manisa, 7 - Adliye mühim ayrıldığı iddia olunmaktadır. 

bir iz üzerinde yürüyor. Bu iz Akhisarda tevkif olunanlar 
tahkik safhasına mühim bir veç· kimlerdir? 
he vermek üzeredir. Akhis:ı.r muhabirimiz ynzt} or: 
Bazı valiler değişecek Burada Laz Mustafo, Ahmet 
Ankara, - Menemen hadisesi Raşit, Hacı Hüseyin ve Hafız 

dolayisile bazı valilerin değişe- Hasan efendiler Nakşibendi tari-
ceği katiyet kesbetmiştir. katine mensup olduklarından ta-

Menemende keçekülahlı rikati ihya ve asayışı memle-
20 kişi tutuldu kete tesir ederek, halkı iğ-

Menemen, 6 - Burada yeni· fal ve ızlal ettiklerinden hakla· 

rında tevkif müzekkeresi it~ 
miştir. Hafız Hasan Ef. E1 ~ 
Abdülhakim efendi ismind~ 
Kürt şeyhin halifesidir. Bu;J 
sekiz ay evvel Akhis:u cİ\'ll I 
b'ulunan Yayaköy ve Pal• 
nahiyelerine tarikati Naktİ~ 
ait kitap ve risale dağıtnı'~ 
mezkur şeyhe para ve bu~ 
topla mak cürmünden mabke ,ı4 
verilmiş, men'i muhakeme k 
almıştı. 

Maamafih bu defa yed~ 
tamiki tahkikata baılana> t' 
Ayılan oğlu Mehmet Ali,~ 
Hasau Eseceli Mustafa, çiı 
Mustafa Ali, Kocabaş Süle " 
Bekir oğlu Mustafa, D1e 
Ahmet, Camiikebir İ 
Osman, Kocabaş Mustafa, 
mürcüden Seyfi, Selçiklide? ~ 
mil, bunlar da Uşaki şeybı ~ 
mürcüJü Sadık efendinin ıll ' 
!eridir. Dini ve tarikati alet tıl 
haz ederek asayife tesir ~e td 
kı izlal ve ifsada tasaddı e'J 
leri cürmünden tahtı istic 
alındılar. 

Jo.Sl

Teessiir telgrafJat• ,1 
Ankara, 7 (telefon) - .. r.f ~ 

men hadisesi mlinasebetıl.e -
tün Mülhakat belediyelerJ, ~ 
a!lim birlikleri, Halk fır~•f' j 
heleri, Türk ocakları, ihtıy'1 1. 
yetleri ve diğer cemiyetiet ' 
heleri tarafından Gazi f'fj. ~ 
teessür telgrafları gefıne1't~ 
Bu telgraflarda irtica ~e ~ 

kuvvet tel'in olunmakta, cilfJI 
riyct ve inkılAp uğrunda ;1' 
karlık peymanları izhar ed 
tediı:-



Kanunsani 
_ .. 

<5 kanun~Dni peı~r.mbe !i!J1 

1 D:ıhı\de lla-riçte l 
1 ay ığı Kurut 150 

6
3 401 80000 ~ 

• 7511 

1400 

Deli Şarkıcı 
mi şolduğu bir kudretle sarkısına deiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiii:i===== 

ŞABAN 

1349 ,·am eder. 

- l\1ajiktc - A k . . Sl~ll sabahlann birinde ameleler iş- f ISfeyınce 
Jerinın başlarına gidiyorlar. Şık bir ka - O d 
bareden de neşeli bir kafile tasıyor Bu . . . pera a -
eğlence dü11künlen· Bla"kı" ati :.: ··t. Tamır ıçın havuza girecek olan bir 

• :a- ı mu evazı · · .. b bar lokantaya dal J 'l' . gemınm murette atından Coni Ştarkla 
1) or ar. anınmış tı· k d H . . . 

yatro sanatkarlarından (Marcus) arka ar a .. ası eppı gemının Kapajo limanı 
daşlarile beraber ma alardan birinin na 'urud.u~da adaya çıkıyorlar \'e o 
b•••na otu ıı· . . ara kendısale tanıstrkları adanın \•al· . 

-:r ru;:ı. or. :ıızmetını de şarkıcı · ı 8 :. ısı 
garso nAl göı:üyor. mıra ay , angr~do da bu ufak müstami 

Arkadaşı Molli) i delice seven Al r rede me~ cut eglence yerleri hakkında 
kılanndan birini ithaf etm' ı· K dşa bunlara.ıcap eden tafsilatı vermekte ku 

1 ır. a ına sur etmnor B Ü • Jtr1ayı söylemek i terse de ondan yüz f• k: : . unun zerıne iki yan ve 
·· d'. a .lr cn·arda bul ,..1. gor~e ıgi için bu arzusunu içine göm n "d . . ~nan ı1 ıster Brov-

mege mecbur kalır un ı aresındekı eglence yerine gidi~·or 
· lar. .; 

Kaba~ sahibi Blal i l\Iolloyi Mar F . .. 
c~~ ta~dım ederse de kadının )'aptığı .. !kat.bu.~la?n \'urudunu gören şan 
butun cılveler hiçbir işe "aramaz t~z 1 eggı dukkan sahibinin arzusu üze 

Beri 
" • rıne k d'l · · · yanda Ali çok seven sigara sa- . en 1 e~ı~ı ~n zıyade sevdiği ge-

tıc1&1 Gras meyus se' gili ini teselliye cemn ahengı ısmınde şarkısile karsılı-
çalışır. Kabarenin ahibi Marcusun bes ) or. " 
telerlnden birini Ala söyletmek ister. Şarkının verdiği mestiden kendini 
Alin muvaffakiyeti kar~ısında Molli kurtaramıyan Heppi şarkının hitamın 
bu serer de ona yaltaklanmağa ba lar. da g~nç kıza sarılmağa kalkışıyorsa da 
Az sonra da Al arkılarından birini Conı buna mani ohyor n bu harekete 
Mollinin EÖylemesi şartile l\tarcuse sa Amerikalı şantözle farfara bahriyeli 
tar. arasında tatlı bir takım hisııiyatınbaş-

Arada~ Uç 8ene geçer. Al ile l\lolr langıcına vesile teşkil ediyor. 
artık evlıdir. ikisi d • 

1 
n· bU tik bi .. e sanat aleminde ıger taraftan Sangredo sevgilisi-

ba
y h~ ~ohret knzanmı tardı. Al ı nin evine gittiği zaman kendine ait-
re sa ıbı \'e tanı b" ki' ba k Moll'd . • nmış ır bestek. ev ın ş ası tarafından gasbedildi· 

ı. e_sen.lc.n hır sahne arfö~ti olmu v 

~u. Günun bırınde genç kadını züppeleri 
en ~o~ Perri i m'nde birine asık olur 

ve kuçük yavrularının döşeği dibinde 
kocasına bu suçunu itiraf ederek onu 
artık sevmediğini söyler. Çocuk uya
nır.w Al ona ninni Ö:> liyerck tekrar uyut 
maga çalışırken Molli evden çıkar gi. 
der. 

.nu felaketin te irile herkesten hı!t 
1IL ha)'atından iğrenen Al kaba;eaini 
atar, artık şarkı söylemekten de-vaz. 
~· Fwt zamanla sigara satıcısı 
~ onu bu fikirden caydınr ve Al 

yenıden muvaffakiyetler kaza 
Niha nır. 

yet Brodvayda Marcusun te 
tip etti.ı..ı bir .. d r-a• revu e deli şarkı . 1 
altında •h cı ısm 
sabık k neye çıkar. Bir gece Mo11i 
keli bir ocasına telefonla oğlunun tehli 
neye ka=tm~lk geçirdiğini ve hasta 
cak babası ~dıgrnı haber verir, yavru. 
rek aesile :u:: ~r1usını ister ve o tit
niminl hasta d soylemeğe çalışırken mi 

a son nefesini verir Al et 
rafında olup bitenleri anlamı a~ .. 
,lerle kansını bile görmeden sa"nld '!.0 z. 
~~nde yürüyormuş gibi tiyatroy~~~ 
der. Bu garip halile sahneye ~ka 
Jirellerin bir şarkı istemesi üzerin:: 
lan oğlunun sevdiği parçayı söylemeğe r'1ar ve gözlerinin önünde evladmın 

'1'&li ~ce ömründe hiç. gösterme 

Bu geceki Ay 

Zemherir fırtınaıı 
Ganeıın aokıJ~u : 7,26 - batı>: 76,56 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• lldndl 

5 59 12.2• 14.43 

Ak,.m Yahı 

16,56 19.33 

ima ak 
5,40 

Radvo: 
Bu akşam lstanbulda 

S:ı:ıt çckizden ona kadar alaturka 
fasıl 

Alkazar - Garbın gasıplm 
Alemdar - Atk nlsl 
Artiatik - Rakibe 
Asri - Bal ayı 

Beıiktat Hıl&l - Para ve Aşk 
Etuval - Holivut re,1lsil 
Elhamra - Arlezlyen 
Ekler - Yunan tiyıtto tro1>9 
Franaız - Kivcll trupu 
Glorya - Son ninni 
Hale ( Uaküdar) Kanlı savda 
Kemal B. - Kısmet 
Melik - Deli şarkıcı 
Melek - Dört şeyt4n 
Opera - Aşk fsteytnco 
Siren• Kadıköy - Mavi Mctek 

hoşa gittiğini görünce Conninin adi bir Şık-Dünyadan uzak 
farfaradan baska bir şey olmadığına l!;;;;;--. .... ~iililiiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliiiillıl9 

• Delı Şarkıcı ,. fifminden bir nhne 

karar veriyor \'e bir taraftan Sangredo Haksız vergi 
gelirken diğer taraftan Conniyi defe· TETKİK NET1CES1NDE GERl 

~ diyor. :VERILDl 
Fakat müsamere esnasında şüphe- . . 

lcnen Sangredo hemen Conninin tevki Seyri~fa~ni? Akdenız vapu": h~ 
f 
· · d" J> • b h · 

1
. · rap ve hıç hır ışe yaramıyacak bır hal 

ını emre ınce eggı a rıye ının ser 
bestçe gemiye avdeti şartı ile Sangredo de ~lduğundan bi.r müd.d~t ~vel bir ee 
:nun herhangi bir arzusunu yerine ge· nebı gnıpa on bın lngıhz lırasma sa
tirmeğe razı ol cağını vadediyor ve baş tılmış ve vapur ltalyaya gönderilmif 

( başa yemek yemek üzere Sangredonun tir. 
odasına gidiyo~. Vapuru alanlar o zaman muamele 

Bütün bu ahvalden son derecede ,·ergi.si alınmasına itiraz etmişler. 
bizar kalan Peggi tevkifinde kendisinin Transit olarak yapılan bir muamel• 

tbir dahli olmadığı ve kendisine birce- den vergi alınmcyacağını ileri sürmlif
)vap v_er~esi hakkında .yazdığı .bir t.~z lerdi. Maliye Yekflleti yapılan itlraa 
kereYI Dıyanka 'asıtasıJe Conmye gon . . 

d 
· or Fakat tezkere Sangredonun tetkık etmış ve haklı bularak allllall 

erıy • · · · d d ·ı · k l'llllf 
) 
eline geçiriyor ve Conninin avdeti tak- v~rgının ıa e e ı mesıne arar ve 

dirinde kurşuna dizileceği beyan ediU tır. 
yorHalbuki bütün bu hallerden kalbi BlR lJFOROKÇü YAKAEANDl 
son derece kınlan Conni bir daha av- Beşiktaşta lmamzade sokağında U 
det etmemek şartile sandalla uzaklaşır numaralı dükkanda oturan leblehld 
ken Pegginin balkonda teganni ettiği- Çankırılı Kadri ~avuş okuyuculuk ft 
ni işitince tahammülü taşıyor tekrar Uf ürükçülük yaparken yakalanmıttn'• 
geriye avdetle balkona tırmanıyor ve Zabıta Kadri çavuş hakkında tahkikat 
giriştikleri bir favgada Sangredoyu te ktad 
tepeledikten sonra Heppinin yardımile yapma ır. 
nhtımdaki sandala atlıyarak kendileri -. -=. ====. ===w=.=. ==.====:::-~mı d ah 

1 
h' • "'tt h"d e e d 1 .1 ıntıhar olabılecegını kestırmekte ceclk: 

mm n en bir s ne n cema ın mu e ı ey v o ayısı e . 
ğlne şahit oluyor ve, bu vaziyetin tev·ısaadete ulaştıracak olan gemiye doğru mıyor. . . 
lit ettiği kıskançlık saikasile metresi ilerliyorlar. Bu son ıhtımal karşısımla Jierae 
Ka ı t bütün adaya kepaze ederek hasına olursa olsun ı.nu ku r op ayı A l k k .... k ....... " M 
intikam almağa karar veriyor. Bu in· T ezyen ~rar 'e.~e~ 3.~~~ ~çu Y:-9-
tikamma da 

0 
esnada Conni için şarkı ehnde buy~ttugu Vıve~en ımcblt -l11'111 

söylemekte ve sesi kadar kendi de dil· - Elhamrada - yor, annenm bu acıklı JStirbamı Vhol 
her olan Pegginin vasıta olabileceğine HULASA: tarafından kabul edılerek F.rederfDllİ 
karar vererek kıza bazı tekliflerde bu· Franı-anın Arl havalisinin en vtlsi zevcesi < • mağa karar veriyor. F 
lunuyor. çiftliklerinden birisinin sahibi Madam Frederi o gUne kadar Viveti sevmemlj 

Bu vaziyet karşısında ancak uzun Roz Mamainin oğlu Frederik memle- 'e se' m ine de imkfm yoktur. 
gayret neticesinde biriktirilerek Ameri kette meş'um kadın namile maruf dil- Bunun ~zerine za,·alh anne için 
kaya avdetine imkan yerecek bir para ber bir ArHı kıza delicesine aşık olu· rnracak hır çare kalıyor o da oğlun 
nın böyle birdenbire tedarik imkfınını B k 1 ı . w k ahl:ıksız • ınla izdhacına razı ol ,or. u ız a e\" enmege arar \eren 
gören genç ıoz teklifleri kabulde tered delikanlının saf yürekli amcası kız hak Fakat ann~si~.i~. kendisine karii 
düt etmiyor. d ~~·hk"k t k .. t b" lan muhabbetı ) uzunden bu kadar 

kın a ..... ı a ;:ı.apara muspe ır ne .. . 
Evinde hazırlanmakta olan kadın . . . .. . çulr.ı ı· az. ol mı) an Frederf, Vi 

Coniye eV\·elce söylediği (aşkın takarrü tıce ıle m det edı) or. !.i'aka. ~m nısan le C\ lenı cC:i kararlaştırıyor. Yalnız 
bü) nden bazı parçaları söylüyor ve, günü hara sahibi bir • g hp Frede- sui tc a ... f eseri ()]arak bu sefer 
bu esnada asağıdan bunu işiten Con· rikin annesine oğlunun ·' laksız ~ir tam nisan )apılacağıakşam Arlb 
ni Peggiyi görmek üzere hemen balko J,ızla c\'leneceğini \'C bu kızın iki sene mcmleke i terke kara:- veren hara 
na tırmanıyor ve heyecan içinde a~kını denberi keneli metresi olduğunu sö)lü ' ibi Fredcrinin annesine bıraktığım 
Peggiye itirafla beraher eylenmeği tek yor ve iddasını da kızın mektuplarilc tubu almağn geliyor, n o akşam Ar 
lif ve gemi sahibinin kendi inin de gc· ispat cdi) or. ı,ız atının sağrısında olduğu halde 
miye gelmesine murnfakat ettifrini il:t Bu \8ziyet karsısında delikanlınn lennıl' ·re memleketten uzakl 
ve ediyor. Meselenin aldığı ekil den kalbi fena halde kırılıyor \C anne inin ·,.ını ela fün e edi) or •.• 
esnada Bi)anka kendilerini hakik~t~ ercfinc naki e nrmc için izdha J i rakip fü~ıklar arasında mey4 
davetle Sangrettonun yakında m detını t sarfınazar ediyor. alan bir mücadeleden sonra hara 
hatırlatıyor. Fakat bu ihtar da Peg i an F' k t k d . bi Jı'rederiy e gece penceresinden a a azın se\ ası Frederı· • tarafından muhtemel bir ihanet koku· . k lbı· . b" k t .b. k . cnk olun:;a kızla firarlarına şahit . nın • nı ır ur "• ı enuı- • .. .. 
BU sezen Connı fena halde hırslanıyor • . "" . cagı111 O) lu) or .• 
ve Peggi ile k ' a)a tut •)or. Ancak megc ba~lıyor. Bu hal bıçarc annenın Attık Arlhdnn ümdi kınlan del 
bu vaziyet k 

1 
ınd p i a ıarının nazarından l acnu) or o ;lunun günden lı da al 1 k ~ kl 'h' . .. • · ' , e e ser u~ı ar gı ı çare& 

sarsılmaması hakkındaki gayretinin de .... üne fenalaştığın 'c bunun neticesinin liyi intiharda bulu:r.or. 
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Bektr·n Paristeki muvaffakiyeti 
Periste yapılan bir maçta Karlsruhı tıkımının Klüp Frenıe 

tekımma yeptığı üç goldee ikiılni b:z·m f?ekir yapmıt1ır 

Kıymetli futbolcumuz Bekir 
Maruf futbolcumuz Bekirin Alman 

yada buJunduğ.u malUmdur. Epey 
zamandanberi bu kıymetli oyuncumu
zun futbo 1 mm·nffakıyetlerinden ha
ber alamıyorduk, son zamanlarda fut 
bolu bırakbğı söyleniyordu, fakat \ı· 
zun zamandır kendi sahamızda alkı~h
yamadığımız Bekirimizi bu hafta fran 
sızlar alkışlamıştır. 

Son gelen fransız spor gazeteleri
nin takdirkar satırları amsındn. (Be
kir) in ismini gördük. Noel ve sene 
başı münasebetile Avrupanın büyük 
şehirlerinde ecnebi takımları arasında 

farkla mağlüp olmasına rağmen mü
teakip maçlarda Fenerbahçe ile müsa
vi denebilecek bir kuvvete sahip oldu
ğunu göstermiştir. 

Bu cuma bu iki dost takımın yapa
cağı maçın neticesi puvanlar üzerin
de hayli değişiklik yapacağı ve eğer 
l"encrbahçc siyah beyaza karşı galibi· 
yeti temin edemezse puvan itibarile 
Galatasarayı:n altına düşecektir. Bir 
beraberlik yahut ga1ibfyette Beşiktaşr 
yükseltecektir. Bu itibarla cuma gü
nü çok heyecanlı ve zevkli bir maç sey. 
redeceğimize şUphe yok. 

Ayni glin SUleymnniye İstanbul 
Sporla Anadolu da Beyko~la oynıya
cnktır. 

Spor ve mel<tepliler 
Kongre Maarif Vekileti 

nezdinde tetebbü•te 
bulunacak 

Dünkü spor kongreıinde lcon· 
gre heyeti umumiyeıine azalar· 
dan ekserisinin imzasile bir tak
rir verilmiştir. Bu takrirde mek
tepi talebenin spor klüplerine 
girmemesi hakkında maarif ve
kaletinin verdiği kararın Türk 
sporculuğunu ölüme mahkum 
bir bale getirdiğinden bahse
dilmekte ve Maarif Vekileti 
nezdinde bu kararın ref'i için 
teşebbüsatta bulunması teklif 
edilmekte idi. 

Kongreye iştirak eden bütün 
aza bu teklifi kabul ettiğinden 
Maarif Vekili nezdinde teşebbü
satta bulunmağa karar veril
miştir. 

Altay Yen ildi 
futbol temnslan yapılmıştır. Bu me· Atina, 7 (Vakıt) - Dün Jzmi· 
yanda Almanyanın (Knrlsruhc) takı· 
mı, B ... kirin ku\'Yctlendirdiği tal ım da rin Altay takımı, Apollon namın-
Pnriste (müp Franse) ile karşılaş- <laki Yunan takımile son maçını 
mıştır. Neticede Ilckirin takımı beşe yaptı. Maçta binlerce halk bu· 
karşı üçle rnağlUp olmuştur. Ve bu lundu. Maç çok çetin ve sert 

a Kanunusani 930 

Borsalar 
Adır.ıl r. '""nıll 

Kambyo 

1 lnılllz liratı Kr. 103 
.. T .I. mukabili Oo1ar 

Franlı 

Liret .. • Bet ıra ~ -~7,6~ . • Orohm !'( ıo . • Is. Frank . . 
• • . . 
" . 
• • 
• • ... ... 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

!o Ley Kuruş 
1 1 ürk llrı•ı Dinar 
• Çervoncç Kuruş 

Nukut 

ı ı~rerllo (fnglllz) 
ı Dolar (Amerika) 

ıo Fr11nlc [Fransız 
20 Liret [ lıalya 
O Frank Belçika) 
O Drahmi · [Yunan] 

:20 Frank l lnlçrel 
lO Leva BulgırJ 

ı Florin [Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
~ılın~ A vıısturya] 

l P•zeta !ispanya] 
t Ranmer~ lillmanyı) 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar YugoJlovyıJ 

ı Çcvoneç Sevyet 

Altın 
Mecidiye 
t Bantonot -

Borsa 
harici 

~ ı3.2S 
,~ 10 

l 7,50 
~ l O, 

9 h9,7 ' 

7~ 5 
t - ~ 

lo8, 

Darülbedayi Temsiller; 

ID~~ 2t~~~- ISTAHBUL BELEDiYESi 
yann matine uu~t~ ~u 
ıaat 15,30 da lrJfIT TIIJ 
KATIL 

ı 1111 1 
dram3perde 
YazanRichard 
T er .. üme eden 

11111 ı fi Cemal RifatB. 

6 yaşındn a~ağı çocuklar tiyatroya 
kabul edilmez . 

Kişe her ün ıaat 12den itibaren a ı~ttr 

üç golden ikisini Bekir yapmıştır. oldu. Neticede Apollon takımı, Istanbul 2 inci icra mcmurluğundıın: 
Maç yağmurlu bir havada (Bufalo) Altay takımını bire karşı beş Bir alacağın temini iıtifaiı 

stadında oynanmıştır. llk zamanlar için mahcuz ve furuhtu mukar-
fransızlar karlsruhe kalesini olduk- golle yendi. rer Berliye markalı torpedo sis-
ça sıkıştırmış ve bu esnada ilk golü 1·=0 . . d h a1 k teminde açık dört kitlik bir 
yapmışlardır. Bu havadisi okuduğu- ogum ve :.~ahın ast 1 tarı otomobil 8 • 1 - 31 tarihine mU-
muz fransız gazetesi maçın bundan il ~ \::sası 1adif peşembe gunu saat 
sonraki cereyanını şu suretle anlatı- j j H .. ~ oNr •t 12 ile 13,30 arasında Berliye 
yor: useyın aşı gaıajı önünde arhrma ile satı-

"Alman misnfirlerimiz Klüp Fran· Türbe, eski Hililiahmer binası lacağından talip olanların ma-
scnin pek seri hücumları karşısında şa 1 No. 10 Tel. lstanbul: 2622 halli mezkiırda bulunmaları ilin 
şırmış bulunuyor1nr, bu dağınık vazi- ~ olunur. 
yeti Bekir ismindeki oyuncunun çok e =--
nerjik müdahaleleri düzeltti. Şimdi M E H L E K E 1' T E 1 
Almanların hakikt oyununu görcbili-
yoruz._,. 

Haftayimin ortalarında Alnmn mer 
kez muavininin ileri ,·erdiği pas f e
na çekildiğinclcn kolnylıkln iade edil
miştir. l"akat bu esnada topu yaknlr
yan Bekir müthiş bir suretle beraber
lik sayısını yapıyor. Frnnsızlnr buna 
az zamanda iki gol ile mukabele edi
yorlar. Vaziyet 3 - ı. Haftayimin 
sonlarına doğııı (Keller) topu sürü
) or, Beki re pas veriyor. Bekir, dört 
rakibini kolaylıkla atlatıyor sol zavi
yeden ikinci golü atıyor. Bu gol Al· 
manların kuvvei maneviyclerini dü
zcltmL5tir. Dundan sonra haftayim 
sonuna kadar Almanların faikiycti 
devam ediyor. Bu esnada Bekirin iki 
şutü direği sıyırarak a'·uta gidiyor. 
Diğer birini kaleci müthiş güçlükle 
kurtaraL!Jmiştir. ikinci haftayimde 
KarJsruhe bir gol daha yapıyor, fakat 
fransrzlar iki gol daha atarak netice
de üçe karşı beş sayı ile galip gelmiş

tir. 
DL' HAFTAKİ M('Jlll\1 un: 

MAÇLARI 
Du baftn Jik m:ıclarının en mühim 

karşılnı;ımnlarından birine daha şahit 

olacağız. Fenerbahçc ile Ileşi!{ktnş 

karşıJnşıror. Bu ild takım müs:ıbakaln 
rmdn bize daima z~vldi oyunlar sey
rettirmişlerdir. Bu, ku\'Yctlı;rin teva
zülinden ziyade oyun sistemlerinin 
aşağı yukan birbirine yakın olmnsm· 
dan ileri geliyor. Geçen sene Jik ma
;mda ilk temaı!lta Beşiktaş büyük bir 

Foça Cinayeti 
Mehmet Ale nasıl ifşaatta 

bulunuvor ? 
Foça kaymakamı LUtfü Beye 

1.arşı bir suikast yapıldığını, fa· 
kat hamdolsun bunun neticesiz 
kalarak faillerinin yakalandı
ğını yazmıştık •• 

Bu cinayetin mürettip ve mn
şevvikleri başka olduğu halde 
cinayete başkalan alet edilmiıtir. 
Yakalananlardan Giritli Mehmet 
Ali verdiği ifadede demiştir ld: 

- Esat Efendi bizi kandırdı, 
kahvede görüştük, bana taban· 
cayı verdi, mukavelemiz vardı, 
silahı atıp vurduktan sonra ertesi 
gün kendisine teslim edecektim, 
Ben ateş ettim, fakat vuramadım 

kaçtım ve silahı sahibine verdim. 
Nagant markalı bir tabanca idi. 
Siper alacağımız yeri bize kendisi 
göstermişti. Süleyman Basri Bey

le F oçanm zenginlerinden yedi 
kişinin bu cinayeti yaptırmak ar
zusunda olduklarını bize .s6yledi 
ve ben de sahi sandım ve hatta: 

- Eğer hapse gireraeniz sızı 
kurtaracağız. Bunda hiçbir teh
like yoktur. 

Dedi. Gece bekledik, tam evi
ne gireceği sırada ateş ettim. 

Tatçı Hasan usta gözcülük edi-
yordu.Fakat tabancamı ateş etmeğe 

başladığım sırada Kaymakam 
Lütfü Bey de tabancasını çıkaııp 

ateşe başladı, onun tabancası 

otomatik olduğundan dört mer
mi tam siper aldığım yerdeki 

taşa vurdu, taşı parçaladı. Ora
dan l<açtım. 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün og· 

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu· 
marala hususi kabinesinde hu· 
talannı kabul eder. 

Jstanbul: Tel. 239R 

.... üyük islAm arihi --ı•• 
Asrı Saadet - Sadrı İslfuri 

3 - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski ha!_flarladır. 
Yazan: Islam akademisi.- Terceme eı.ien: Omer Rıza Bf. 

Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ·ciltlisi 1600 kuruıtur. 
Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur • 

Bedelini bir defada veremiyenler taksıtle de verebilirler. 

...,. Neşreden : Asarı ilmiye "kütüphanesi '41111 

1 Devlet demlryolları ilanları l 
Samsunda teslim edilmek şartile 40000 adet neşe traversio 

pazarhğı 12-1·931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryolları malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Pazarhğa iştirak edeceklerin yevmi mezkürda 4500 lira temi· 
natJarmı müstashiben müracaat eylemeleri ve bu hususta mü• 
temmim tafsilatın malzeme dairesinden alınabileceği ilin olunur. 

.......... 
Haydarpaşa ve Derince limanlanna mahsus 1004 numaralı ta• 

rifenin 11 inci maddesi tadil edilmiştir. Mezkfir tadiJata nazaran 
şimendiferle nakledilen veya nakledilecek olan kömür ve maden 
filizleri gibi bazı mevaddın Derincede açık arazide işgal edecek
leri yerden icar bedeli olarak beher metre murabbaından beher 
ay makluan (40) kurut alınacaktır. 

\ı ! 
Büyük 1 ayyare Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare 'piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare pfyanfo biletini 
alınız 

6. ıncı keşide · ı l-k:inunusani-931 dcdır. 
' Büyük ikran1iye (200,0.JO) liradır. 

Ayrıca: 

"50/)0(\, ''40."00,, "25.000,, "10.000,, 

liralık ikram~ye ve "100.000,, liralık 
bir mük;\f at vardır. 

Rayiha ve lezzeti 
kimyevi terkibi 

Rtıhıdır. 

Nık6h feshi 
Manastır vilayetinin Sinan bey 

mahallesinden merhum binbaşı 
zade ve iz mirin Fethiye kazası 

Dalaman karyesi Aşi kille sabık 
rüsumat memurlarından zevcim 
Haşim Ef. iki ıenedenberi bir 
er~ek ve bir kız evladımla ter· 
kederek diyan gurbetlere savuı· 
tuğundan bugünden itibaren ni· 
kahımın münfesih olduğunu 
gazetenizle ilanını rica ederim 
efendim. 

Kütahya Cümhuriyet mahallesinde 
bakkal Ahmet Sami efendi nezdin
de muHm merhum Hasan cft-ndi 

kerimesi Adviye 

Pangalta Sinema ında 
nu akşam Türld,·cmizin meşhur komik· 
leri bir \ahnedc ~an•atkfir Nuşit ve Şe\·· 
ki Acvler lıarşı karşıya. Püyük müsaba
ka iki oyun hir gecede [iki kocalı kndın] 
[Aşk e"tiikaları) Hrr iki$İ Je taklitlidir. 

Varyete Danş 

Beyoğlu Noterliği canibi Alisine 

Efendim, 
Beyoğlunda yeni çarııda Hay

riye sokağmda 18 numarada mu• 
him Mösyö Maurandi Gerolame 
ve ayni mahalde mukim Recep 
Azmi bey ile beynimizde mOn'a
kit 19 Teşrinisani 1930 tarihli 
bir kıta şirket mukavelenameıi 
ahkamma mumaileybima Mösya 
Maurandi ve Recep Azmi bey 
riayet eylememiş olduklarıodao 
ve zaten de şirketin feshini mUı· 
telzim ayrıca da esbabt kanuniye 
mevcut bulunduğundan ve me .. 
rasimi kanuniye de icra edilme· 
miş bulunduğundan, işbu şirket 
mukavelenamesi ve aremızdaki 
akti şirketin her gUDa hukukum 
mahfuz kalmak üzere kendi se· 
bebiyetlerinden f esbedllmit ad
deylediğimi ve herg6na tirket 
muamelesinin yalnız kendıleriPİ 
ilzam edebileceği ve bendelerine 
katiyen taalluku olamıyacağı ve 
heı gfı.na taahhüt ve mes'uliyetio 
münhıısiren kendilerine ait ve 
raci olacağı ve işbu feshi tirkel"' 
ten mütevellit düçar olduğuııı 
zararüziyan ile mahrum kaldığını 
k~r ve sermaye ve mesarif ~e 
saireyi kendilerinden talep ve 
dava hakkını muhafaza eyledi
ğimi ve hergüoa hukukum mah .. 
tuz olmak üzre akti şirketi mÜD"' 
fesih addeyled ğimin maliimlerİ 
olmak üzre feshi şirket keyfiye'"' 
tini natık ;,bu ihtarnamenin bi-
rer nüshasmın sabık fe-riklerİIJ.! 
Maurandi Ef. ile Recep Azroı 
beye tebliğint ve keyfiyetin ali"' 
kadarın malümu olmak ilırc ti• 
careti berriye kanununun abkA-
mı mahsusası mucibince iJAnan• 
ve merasimi sairesinin icrasını 
istid'a eylerim efendim. 

6 KAnunusanl 1931 
Reyoğlunda Yenl\arşıda, Hayriye !D' 

kağ>nda 18 numarada mukim Lucicn il 
Roi. 



mi apnrtrmnnr Sevinç Snit n. 
l19 - Şişli 1\fecidiye köy ilk 
mektep sınıf dört Hüsnü B., 
120 - Senbenomdan Tank 
Znfer H., 121 - Sarıyer nu 
mara dokuz Nebahat il., 122 
- Csküdal' lisesi 452 Sabahat 
tin Il., 12.'J - Kartal mefite
hinden Hıza Ef. 124 - Şehre 
ptini Topkapı caddesi numara 

rtt borsasında .Fatma il., 172 
Dolmabahçede Safiye AUiat
tin H., ı73 - Üsküdar orta 

lstanbul erkek lisesinden 355 
Sabri B, 316 Çapa 31 .inci iU~-
mektepten Muhiddin Cemil B 
217 Bakırköy Sakız .ağaç Ka
yabaşı sokak Cahit Altay B, 
218 - Feyziati erkek .lisesin
den 82 1'alıit Veli B, 219 -Da 
ı·iişşalakadan 965 Cenan ll, 

J9S C':n ·it H., 12;) - Hnydar
JJnş:ı \'eJdeğirmeni Cehil B. a 
ıınrtmanı ::~·ı '\lümtaz B., J:G 
- G~tzi Osmanpaşa orta mek
tebınden 3;j7 l\lenihn il., JZ'l 
- E) üp sofularda numa.nı :lO 
Enver B., 128 - Edime erkek 
H~csi ('ahit B., 129 - J~ule-
Ji askeri lisesinden 1\f. Ali B., 
ı :m - Kuleli askeri lises inden 
M. Recep B., 131 - Suhnn
nhmet avcılar caddesi Hikmet 
H., 1:12 - İstanbul erkek H-
Ecsinden Jhsan lzziet H., 133 
- 1fabataş crJ;:ek lisesinden 
Meh met B., ı:ııt - Amerikan 
fı1e!< tehindcrı Muhalla lJ., 135 
- \ 'efa orta mektebinden 430 
Ahmet JJ°., 136 - lstnnbul Ji. 
sesinden M. Necat Il., 1:11 
- Brkek muallim mektebin
den Iı'uat. Doğan H., 138 -
Pangaltı Eşref Ef, sokağında 
Siiphun JI.. ı39 - İstanbul 
Vefa meydanında Tesmiye 1:1., 
140 - Beyoğlu 23 üncü ilk 
mektepten Yaşar B., 141 -
J\abataş lisesinden Hayri Nu
ıi n., 142 - Beşiktaş köy iç 
yemlik sokak Muzaffer B., 143 
- Maltepe askerilisesinden 
288:~ Osman B., 144 - Annk-
ıa ilk mektepten Daniş Hamit 
n.. ı4fi - Darüşşafakadan 
Orhan Il .. , 146 - Galatasa
rny Uscsinden Orhan Il., 147 
Be1iktaş Nedim caddesi Ne
dim~ lbrahim H., 148 - İş 
hankası memurlarından lhsan 
Jlüştii B., 149 - Beyazıt be
lediye sokak M. Cemal B., 
150 - Ankaar hukukunda Ce
mal I•'ehim B., ıaı - Fatih 
8ems peı·ükan .Mustafa Ali 
B., l:i2 Fevziiiti lisesinden 
Jale Hiirzem H., ı53 - Akhi
sar kaymakamı mahdumu Nu 
ri B., ı54 - Balmumcu l\f. 
oğlu Nazmi B., 155 - Bursa 
t.a.n'at mektebinden Şevket B., 
156 - Uluköyde kabile Tev
fika Hanımın kızı Hediye H., 
157 - J{oca l\fustafapaşa Ve. 
dide caddesi Nusret H., 158 
- Erkek muallim mektebin
den l\f. Fethi H., ı69 - D. A. 
1\1. daktilo Müveddet Muhit-
tin H., 160 - Cümhuriyet or 
ta mektebinden Nezahat H., 
161 - Ifabataş Jisesinden Tur 
han B., 162 - Fatih ultay 
karadut Süheyla Emin H., 163 
- Vezfrköprüde Dahil oğlu 
mahdumu Faik H., 164 - Ak 
saray kızgani mahallseinde 
eJih n., ı65 - Tophane Kadir 
ler yokuşu Ahmet Uıza Il., 
166 - Uostancıda l\tahide Sa 
Jih H.. 167 - Balıkesir it J{. 
O. Ş. Binbaşı Haydar bey kı-
Z! Saliha H., i68 - Galatas.-ı
rny lisesinden 1\1. Şevlrnt B., 
169 - İstanbul eı·kek muallim 
den l\lrhmet B., ı10 - Dev-
let matha:ıc;ında Mürettip Şe-

mektebinden Em·er D., ı74 -
Ali ticaret mektebinden Ah· 
met Hamdi B. ı75 - Kızıl. 
toprak Zühtü Paşa Şefik B. 
numara ı3 l..eyla Sait H., ı76 
Siileymaniye Mehmctpaşa yo-
kuşu Niyazi Il., 177 - Hey. 
oğJu hammalbaşı Mentur so
kak Aliye lhsan H., 178 -
lstanbul lisesinden E. Necat 
.U., 179 - Ueşiktaştn Ali D d· 
lıi n., 180 - HüS11ü 1'nbiat 
matbaasında daktilo J<;ftade 
lJ., ısı - Arml\'utköy Jfoşi 
lstavridi apnrtmanı Selim Av 
ni H., 182 -Adliye müfettişi 
J~edni n. oğlu A. Suat B., ı83 
- Ankara musiki muallem 
mektebinden Cafe.r 'J'ayynr 
D., ısı - Vefa ortn mektep
ten :Pcthi B., ıs.; - Bezaziyart 
mektebinden Anahit Ciğerd-

yan H., 186 - Kız ameli ha· 
yattan 298 Nezahat Hamit H., 
181 - Aydın orta mektebin 
den 1\fustafa Bekir B., 188 -
lJsküdar İhsaniye numara 22 
Handan Nuri H., ıs9 - Kum 
kapı Asurnsiyon mektebi Pu
nt Yakup B., 190 - Kadıl>öy 

de numara 21 Akif n. 19ı -
Sultanahmet I<'uat Paşada 
Selma Paik H., 192 - Beyoğ 
J· Tarlabaşı yogancı sokak 
J,ütfiye H., ı93 - Mudanya 
~ümrük ambar memuru Hlit 
U., 194 - Halıcıoğlu lisesin 
den Bekir Fethi B., ı95 -
Hay,·ansaray Ayvas Ef. so
kak Şemsi B., 196 - Darüş 
şafakadan 97 Osman Il., 198 
Kabataş lisesinden 149 Orhan 
B., 199 - Inönünden 300 Kad 
ri B., 200 - Yüksek ticaret 
ten 704 Hakkı B, 201 - Üskü
dar Sultautepe JHrişçi No. 21 
Samiha H, _202 İstanbul tevkif 
hanesinde T. 1''ikret Il, 20:~ -
Maçka Fırın ~okak No ı20 Ha 
ha H, 2<» - Telgraf muhabe
re memuru AptuJ1ah B, 20:; -
Kadıköy kız orta mektebi Ley. 
ıa Hedriye H, 206 - Gaı.i Os· 
mnn Paşa orta mektebi 94 Ta 
cettin n, 207 Istanbul kız mu 
aHim mektebinden 38:; Feriha 
II, 208 - İngiliz kız mektebin 
den Nihal Hamit H, 209 - Ku 
leli askeri lisesi smıf 8 328 
Necmettin JJ, 210 Hayriye lise 
si 17 Necmettin Il, 211 lstan
hul erkek lisesi 3 ikiden ar>s 
~yüp Sabri B. 212 Darüşşafa 
ka lisesi 941 Mansur B, 213 -
lJa.rüşşafaka lisesinden 96:1 
Halit Behiç B, 214 - Devlet 
matbaasında Mustafa B, 215-

220 - Unkapanr yeşil tulumba 
da Mahmure H. 22ı - lstan· 
bul erkek Jisesinden 758 Salih 
Has:ın B. 222 - Ali ticaret 
mektebinden 970 Puat H. '"'1 
- Erenköy kız lisesinden ('., :ı! 
Saime Sait H, 224 - Kütahya 
orta mektebinden 218 AJi Per 
tcv H, 22;; - Vefa orta mekte 
binden 241 Şemsettin n, 226-
Yefa orta meJ>tebinden 95 Hil 
mi B, 2Zl - Şiş .ti Osman Bey 
1\hmet Bey sokak numara 69 
.Afif Haşim H, 228 - Galatnsa 
ray lisesinden 1025 l\fahmut B. 
229 - Beyoğlu Aynalı çeŞmc 
Numara 79 Nigar H .• 2~0 - He 
şil<taş numara ı:; Suıan H, 
2.31 - Maltepe askeri lisesin
den 2669 Ali Uehçet B, 232 -
Beşiktaş Türk Ali Hamidiye 
numara 8 Muzaffer D, 2,'l~ -
Beşiktaş Şair .Nedim caddesi 
Afacan sokak Numara 2 Sup
hnn H, 234 - Ankara hukuk 
mektebinden 835 Halim U, 
235 - Vefa orta mektebinden 
428 Şemsi B, 2!")6 - Beya7Jt al 
tmcı k1z mektebinden Peı·ihan 
H, 237 - Cağaloğlu S. Aparlı 
manı Battal H, 238 - Galata-
saray lisesinden 1013 Ali Zahit 
ll, 239 - Ankara dahiliye ya 
veri Arif B, kızı Leman H, 
240 - Cağaloğlu numara :m 
il. Tarık B, 24ı- Kasımpaşa· 
la Piyade Altın Top Soh'1ık 

numara 40 Muazzez Sabri H. 
242 - lzmir ziraat bankası 
memurlarmdan Ömer Kema-
Jettin B, 223 - Üsküdar er
kek orta mektep talebesin
den 82 1''azıl H, 244 - Ankara 
'J'ürk muse'i mektebi talebe
sinden Cemil Tevfik D, 245 -
İstanbul üçüncü ilk mektebin-
den Saim Şevki Il, 246 - Er· 
zurum 'l'apu müdürü kızı Bük 
miye H, 247 - Deyazıtt Vecihi 
l\lünir B, 248 - Nafia fen mek 
tebinden Hamdi l\L Baalt-
ta Kurenyan mektebinden 
Gadari Ciğerciyan Hanım, 
2r>0 - Çanakkale balık me
muru oğlu Haydar B, 251 -
Davutpaşa orta mektebinden 
118 Galip Tekin n., 252 -
Şişli tarakki lisesinden Safa 

V AKIT Gençlik sayıfası 
müsabaka kuponu 

8 Kanunsni 1931 

isim :------------,-------

Adres:------------------

Bilmece halli: 

B., Z'.:J - Isparta rakı fabrf· 
kasında Hakkı B., 25l - Jia-

dıköy Acıbadem numara (20), 
Şaziye Refik H., .255 - Kız 

ameli hayattan 102 l\felahat 
JI., 256 - Erenköy .kız lise
sinden 628 Sabiha H., 257 -
J•'atih Altay müezzin sokak 
numarn 11 Ahmet Cemal Il., 
.258 - Darüşşafakadan 27l 
Güneş B., 259 - Vefn orta 
mektebinden 449 l\litat n., 

~60 - nursa birinci lise
sinden 28 Hnsan Jt,ehmi n., 
261 - Bursa Jisesinden 32ıl A 
li Uıza U., 262 - Erkek mu· 
:ı.'lim mektebinden Hurhan B., 
263 - Gazi Osman Paşa orta 
.melttehinden 312 Ahmet l\li· 
tn t H.. 26:1 - Orta ticaret 
.rnekteJ;indcn Şükrü B., 26:> -
Ali ticaret mektebinden 722 
l\.Jeliha H., 266 - Pertemi
~·al lisesinden 74 Enver ll., 
267 - Gümrük istatistik ,.e 
tc-tkik müdürJüğünde Meh· 
ı~·et n .. 268 - lstanbulda Ait 
n.ı 269 - Yüksek ticaret 
mektebinden 934 Akif 11., 270 
- Bursa Jisesinden 358 Ah~ 

met Cemal n., 271 - 11 inci 
mektepten Nazım B., 272 -
}'eyziati kız lisesinden 18 
Gönül Şevki H., 273 - I~yüp 
orta mektebinden 3ı3 Musfa· 
fa Tevfik B., 274 - J>arüşşa 
fakadan 919 Rüştü B.. 27:> 
Ileyazıtta Osman Salih }~., 
276 - Darüşşafakadan 97;) 
Rauf B., Zl7 - Diyarbekir 
orta mektepten Ömer Na· 
bit B.. 278 - 254 İsmail Ek· 
rf'm Il. l~yüp orta mektebi, 
2'i9 - Hakkı ,H. Adapazar., 
280 - Ahmet Rifat n. Bursa 
lıirinci erkek lisesinden No 
~172, 181 - Cihat B. Üsküdar 
Selimiye şerif kuyusu No 2:i, 
:!82 - Hakkı B. Adapazar t. 
14 mahdumu, 28.~ - Ce-
mal B. Gelenbevi orta mekte
binde, 284 - l\l. Mustafa B. 
Burca ı inci lise 2 üncü sınır 
364 285 - Şerafettin Il. Seli· 
ır.iye, 286 - Necdet Nuri 
B. İtalyan ticaret M. P. ta. 
]('hesinden 287 - Afyon lise
si sınıf 2 den Hi6 Ahmet U., 
2SS - Telgraf hariciye ki· 
~eı;inde Ali Sadık B., 289 -
Rakırköy kartaltepe numara 
10 Sait n.. 290 - Sara<:hane 
başı numara 4 Muzaffer B., 
29ı Hacı hamam sokak numa
ra 4 Suat ll., 292 lstanbul 
lisesinden 278 Hilmi n., 29;~ 

- JstikUıl lisesinden 216 Jfad 
riye Mustafa H., 294 - istik 
J;il lisesinden ı74 M. Cemil Il,. 
29:J - Sofular caddesi numa
ra 102 Kenan D., 296 Sofular 
caddesi 102 Kemal H., 297 
- lzmir ticaret mektebi mı
mara 90 döşemeci zade muanı 
mcr U., 298 - Pertemiyal li· 
sesinden Mustafa 'I'ahir n .. 
299 - Edirnedc tahtakalede 
kusap Nesim oğlu Salnmon 
Avriti H., :~oo - lstanlml )f. 

sesinden 409 Ismail Ziihtü n. 

"' 

/(Gençli~ haberleri ' V AKITIN~ SAYFASI (Müsabaka, bilmece 
Gençlık yazılan ~ L___ ve anketler 

No. - 31 8 KAnunsani Perşembe Bedava verilir 

' GENÇLiK HABERLERi 1 
Mektepler arasındaki Vuleybol 

müsabakaları 

tekrar edildi ve lskender ' M h Ad mi , 
Bey tarafından bir .kitar , eş ur a ar 
konseri verildi. Bir efendi GON1{UU J{ARDBŞLER 

tarafından (Rebap) çalındı LBS ~RJo;RES GONCOUU'!' 
'dd l Ik ·1 d B (Fransız llomancısı) 

ye şı et e a lf an ı. u ?? - 896 - ı830 - ıs10 
d bi ·-· C h' B ıs__ ı 

a ttıgı zaman n ıt • Jül \'e Bdmon dö Gonkur 
·-- . ~Moris şövalye) nin Parisli şar• biraderler daima beraber ç:ı I~ 

..r:-"-.- ~ kıcı ve (Aşk resmi geçidi)nde ~.:rak c;ok ku\·vetli rc.n:ı.ııar, 

Gazi Oıman l'f. 
Geçenlerde KadıklSy or· 

tR mektebi He Gazi Os
man paıa orta mektebi 
takımları arasında yapılan 
futbol maçında iki taraf 
oyuncuları: 

Gazi Osman paıa orta 
mektebi ıekizinci sınıf 
Yoleybol takımile pazarteıi 

günü F eyziati lisesi mektebi 
voleybol şampiyonu 11 nci 
sınıf takımile çok samimi 
ve heycanlı bir maç yap· 
mışlardır. Bir saat sUren 
maçm neticesi .şudur: 

Birinci parti F eyziati lf· 
sesi 9-15 galip. 

ik inci parti Gazi Osman 
paşa mektebi 5-15 galip. 

Üçüncü parti F eyziatl 
lisesi 3-15 galip. 
Takım : Hüseyin, Muzaf

fer, Ekrem, salahattin ve 
Faruk Beylerden mUrek· 
kep ti. 

Jstanbul erkek lis' 
:sesindeki nıii~anıere 

4 Kanunusnni pazar gü· 
nü akşamı lstanbul erkek 
lisesinde bir müsamere 
verilmiştir. 

Ru müsc:? mereye istiklal 
marşı ile başlandı. Bundan 

sanra ( Baş be:nsı ) ismin
deki bir perdelik komedi 

Vuloybol takım1 

Yeni bir kulüp 
( lstanbul gençleri mah

feli) namile yeniden bir 
kulllp açılmııtır. Kulübün 
maksat Ye gayesi temaşa 
hayatını uyandırmaktır. Bu 

Ramazan temsillerine baş
hyacakbr. ilk program 
( Bir akıl f acıası ) yazan 
Avni B. (Bir azizlik) ko-
mP.l! ı.· .. _ .,..,. ,:ı,.._ 

fsıanbul gençler nıııhfclinln 

sahne müdürü: Af Nf ................................................ 
oynandı. Burada bilhassa 
[Cahit, Rakım, Muammer, 
Adnan) Beyler çok muvaf
fak oldular. Cahit ve Ra
kım Beylerin muvaffakiyeti 
ümidin fevkindedir. 

P iyesden sonra caz baş
ladı. Caz bir koç kere 

söylediği şarkıları s8yledi. ve tarihi eserler vücuda getir
Cahit B. Moris şövalye ro· mişler ' 'e Fransız edebiyatı ta 

1 "h' d d · · Jcr bırakmıs-ünde çok muvaffak olmu,tu. n ın e erın ız · ıı: 

B d ( Y f 
!ardır. 

un an •• •o~ra . ase on Başlıca eserıe .. i: Charlcs 
başı ) ısımlı bır komedi .ı.J .. ... .ıilly, s:.; .. ı'hilomene, ffo. 

oynandı.Cahil B. in istikba- ne .• -·-· -~ı.ı, :Madam de P' ı
~Jin Tiirk sahnesinde mü· padour: les Freres 7..emagan-
4ıim, pek mühim bir rol nodur. 
ovnıyacağını pek vazih bir Gonkur biraderler ~~.r-

.. . )erinden kazandıkları • kuçuk 
suret.te gosterıyor. . • serveti, Gonkur akademisi nn 

Müsamere 11 de bıtmıı· mı altında tesis ettikleri on ki 
tir. Müsamereye iştirak Jıi r encümene terketmiş 

} eden gençleri tebrik ederiz. 

Cümhuriyet gençler 
mahfelinde kış 

mesaısı 

Cümhuriyet gençler mah• 
feli cuma güntlnden itiba• 
ren yeni ıene temsillerine 
başlamıştır. 

Cuma gllnkU "Yabancı,, 
ve Radika · u Rodika,, atlı 

temsillerinde fevkalide 
muvaffak olmuşlar., defatla 
ve şiddetle alkıılanmışlar
dır. Malıf~l reisi Mücteba 
Salahattin B. şunları söy-
emittir: 

Ben bunden tam yedi 
sene evvel bir mahfel te,. 
kil etmek istemiş ve top· 
ladığım arkadaşlarımla bu 
teşebblisllmfi mevkii faa· 
liyete vazetmiştim. 

Daha sonraları sahai 
faaliyetimizi tevsi ve mer· 
kezi bir Taziyet ihdası 
arzusile Topkapıyı terk ve 
bana iltihak eden arkadaş
larımla Aksaray mahfelini 
teşkil ile iki senelik bir 
faaliyettden sonra T opka
pıya veda etmistik. Bila
hare (Vaymsey) gibi ecne bi 
teşekküllerin Türk gençliği 
üzerinde icra etmek iste
dikleri g ayri milli tesirah 
ber taraf ve bu gibi vii· 
cutlarla daha ciddi ve kuv
vetli miicndele ve bu su-

·ıer ,·e IJu ımrauııı ıaı:.:ini ııcr 

sene en güzel romanı vücuda 
getirecek muharrire vermele
rini vasiyet etmi~lerdir. Uu 
mükafatın 1''.ransada çok bü
yük manevi kıymeti vardır. ................................................ 
retle daha şumullü bir 
tarzda sarfı mesai ederek 
Türk gençliğinde mahfel 
hayatını ihya ve birliği 
tesis gayesile ve bana iş-
tirak eden arkadaşlarımla 

iki senedenberi merkezi 
faaliyetimizi teşkil eden 
ve elyevm merkeziyetini 
muhafaza etmekte elan 
Beyazıttaki Cümburiyet 
gençler mnhfelini kurdum.' 
Şu ş.uretle Türk gençliğin
de g ene bu günkü teşek-

küllerin nüvvesini vücuda 
getirdik. Bütün icraatımız 
maha za kendi gayretimi· 
zin eseri oldu. Badema 

on beş günde bir tertip 
ettiğimiz temsillerimize de· 
v .. am edeceğiz. 

Uçüncü nıektcpteki 
n1usan1ere 

Yıl başında lstanbul 
Uçüncü mektep mezunları 
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eıiç\er diyor \ar ki~ 

irticaı kökünden kazıyup atmak gençliğin 
en esasi' vazifesidir 

BAŞI EZİLMELİ 

Meslek mektebi Hukuk şu
besi talebesinden Niyazi B. di 
yor ki: 

"Gençliğin irtica karşısın
da, birinci va7Jfe ve gayesi: 
Onu ebediyyen kökünden sö
küp atmak, bir daha belini 
doğrultamıyacak bir hale ge
tirmeğe çalışmak, asnn son i 
tabatını fikirlerde aydınlat

mak, onu tatbik sahasına ge
tirmek ebedileştirmektir. 

le dik yamaçlı uçurumlardan 
uçurumlara sürüklemek is
tiyenler bilsinler ki, hüku
meti cümhuriyemizin bir lah
za olsun gözünden kaçamaz, 
pençesinden kurtulamaz. Böy 
le kimseler namusunu ellere 
para ile satmış, haysiyetini 
ayaklan altına almış, dena
etlerin aguşunda yaşamış ve 
şahsf hırslarını Heri sürmek 
için bu gibi vasıtalara müra
caat etmiş olan ıııefil, kepa-

GENÇLiK 

basamaz, taki halkla ordu 
vatan uğrunda kanlannı dö
küp teslimi ruh ettikten son· 
ra. 

Hükumeti cümhuriyemize 
bir kisme el uzatamaz. Ta._ 
ki, bir türk ferdi dünyada 
kal'ınayıncıya kadar.,, 

Bur•a: A. Rasim. 

lRTlCAIN KAFASINI 
EZMEKTİR 

Davutpaşadan Hamza Söh-

ANKETi Fakat yalnız gençlik husu
sunda kalmamalı: Ayni ıın

manda milletine ebediyyen 
faydalı bir uzuv olmak, hali 
bazırda ve istikbalde terakki
le uğraşmak, medeniyeti kalbi 
le sevmek, ona koşmak, ona 
yardım etmek onu muhafaza 
etmekle olur. Binaenaleyh me 
deniyet denilince göz önüne 
gelecek hayal Avrupa veya A
merikayı kendimize nümune 
yaparak, onların iyi fikirleri 
olanlardan bilhassa iktısaden, 
irfanen, fikren terakki etmek 
olabilir. Yoksa: giJimiJe süsü 
ile, yoktan havai masrnflarile 
işretile medenileşmek olur mu. 
Mesela iyi giyinip kravat ta
rnakln medeni olmak gibi de 
ğil hn !." Ancak gençliğin fikir 
düşünce ve gayelerini terakki 
ettirmek gibi hallerle olabilir. 
zannederim. Türkün varlığını, 
mevcudiyetini elhasıl bütün 
ah\'alini tanıtmakla o]acağr 
şüphesizdir. 

---
• Gençler, size soruyoruz+ 
insanların kılıklarına kıyafetlerine mi, 
yol<sa zeka, malumat ve irf anlarına mı 

kıymet vermek istersiniz, niçin ? 

Gençler 1.. yann hayata siz hikim ola
caksınız. Sizin düşünceleriniz , aizin aklınıza 
gelen şeyler , sizin manhğmız yarını görmek 
iatiyenlerin yegane kıymet vereceği esastır. 
Eaki nesil aözünil aöyledi, fakat gençlik yeni 
bir ruh ve yeni bir fikir kuvvetile dünyaya 
bakıyor. 

Dilşüncelerinizi 30 aabrdan fazla ohna
mak üzere .. VAK/1 • Gençlik adreaine gön
deriniz. 

Bunu yaşatacak gençliktir. 
Gt-n~likle kaim olacağı varidi 
hatır olabilir. Fikrimre daima 
takip etmekle olabileceğinde 
diişiinebiliriz efe.ndim.,, 

1'f.;K TORK KALINCIYA 
KADAR DöGOŞECECtz 

ze, hissiz, ruhsuz, miJliyet
siz mahlüklar, Allahrn bir 
daha halk edemiyeceği insan
lardır. Zümridin \'ntanımı

zın kızıl ufukları arasında 

canarnr gibi gözlerini mem
leketime, vatanıma tevcih 
eden düşmanlar da bilsin ki, 
türk bir şimşek olur başının 
üstünde çakar ve sizi derin zul 
met içine ve ebedi ülkenize 
gönderir. Bnknn gözlerin 1-

Du rsadan A. Rasim Rey di- ma olur. Aleyhinde düşü-
yor ki: nen fikirler mahvolur. Mem-

.. Milletl ve memleketi, böy- leketime bir düşman ayağını 
............ I! .. -·-· ... ··············-·--............. _ .. _ .............................. _._ 

tarafından bir müsamere piyeste Recai Ef. çok mu· 
verilmiştir. vaffak olmuştur. Alaaddin 

Cu mUaamereye istiklll B. tarafından bir şiir okun-
marşı ile batlanmıı sonra, muştur. 
(ErtugrulMuhsin) B.in ter· Arkadan Necmettin B. 
cüme ettiği (Fener bekçi- tarafından NA~ı-~ Hi~°!et: 
leri) piyesi temsil edilmif- ten (Salkım Sogüt) ısımlı 
tir. Burada Avni •• ·Ala bir şiiri okunmuş ve alkış
eddin Beyler çok muvaffak lanmıştır. 
olmuşlardır.. Bundan sonra (Meçhul 

Bundan sonra mektebin Ses) isimli piyes oynan
son ıınıf talebeıi (Fa- mışhr. Bu piyesin temsi
laka) iıimli Uç tabloluk bir linde Avni Ef. muyaffak 
piyes oynamışlardır.. Bu olmuştur. 

rapB. diyor ki: 
"Bu asırda bu memlekette 

irtica, kara !;un·et asla sök
meı ve yaşamaz. Tütk ülke
si medeniyet, namus ve ilim 
diyarıdır. Bu diyar kalem 
tutan, açık \'e hür fikirli, mil 
nevver bir gençlik ordusuna 
maliktir. 

irtica esnasında gençliğe 
düşen birçok vazifeler var
dır. En büyük ve mukaddes 
vazife irtica ocaklarını yık
mak ve mür~cilerin kafasını 
ezmektir. işte misali: llmü 
irfanla .nurlanmış muallim, 
genç zabit Fehmi Kubilay B. 
türk ve islfim gençliğine iyi 
bir nümune teşkil etmelidir. 
Bağırıyorum ey türk, lran, 

Afgan ve islfım gençleri hiç 
bir yerde irtica denilen cana
varı yaşatma),n. Asnmız yük
selmek \'e refah <le\•ridir. Ku 
runu ula kafalar 
mahkumdur. 

ezilmiye 

Hüyük Gazinin bir nutkun 
dan: hu asırda köhne zihni 
yet, tabasbus, kara kU\'Vet 
cehlü gafletinde bulunanlar 

Gençlerin fikirleri, 
diJ.ffJnceleri, g1Jra1-

leri. temennileri 

medeniyeti umumiyenin 

buruşan seli altında boğul· 
mıya mahkfımdurlar. 

Gençlik dün irticaı tel'in 
edici nutuklarla miting ya. 
parak bu mühim ve milll vazi 
fesini yapmıştır. Yaşasın i
lim, gençlik!,, 

MUKADDES VAZiFE ı 
iRTiCAI EZMEK! 

Eyüp orta mektekblnden 
Seyfi B. diyor ki: 

"Lambanın donuk ziyası al 
tında sorduğunuz sualin ce
vabını düşünUyordum. ' 

Birden serin bir rüzgAr es
ti ve lambamı söndUrdü bu 
anda odam bir matem mabe
di gibi sessizdi. Birden göz
lerim kamaştı kendimi bir zi 
ya membaı içinde buldum o
damla beraber ruhumu da ay 

dın1atan bu nur bana füıht 

sesle ıo;ordu: 

- Ne düşlinüyorsun kar
deşim? Bir anda bu sesi ta· 
nır gibi oludum. 

- İrtica karşısındaki bü
yük \'azife mi dedim. Fakat 
siz kimsiniz? 

- Den irtica karşısında 
büyük vazifesi başında ölen 
Kubilayin ruhuyum dedi. Der 

hal kalktım. Bu büyük ruhu 

tazimle selamladım. O devam 
etti: 

- Senin de büyük vazifen 
kanla göz yaşı ile yuğrulan 

bu cümhuriyeti yaşatmak o
nun saadeti uğruna boynunu 

frticam kör testeresine teslim 
etmekten çekinmemektir. Kar 

deşim bu uğurda öl fakat mu· 

kaddes emanete el sürdütme. 
İştiklal çiçeklerini kanınla 
sula .takat onlan sildurtma 

benim kanunla müdafaa etti· 
ğim o vediayı sen fikrinle az-

minle müdafaa et. Ye şunu 
bil ki o irtica yılanının başı-

nı ezmedikçe ben ve benim gl 
bi olanlar kanlarını sizlere 
helfll etmiyecektir. 

Gençliğin \•azifesini ruhu· 
nun bütün varhğile hisseden 
bu kahraman bana irtica kar-

şısındaki büyük vazifeyi söy· 
lem işti. 

Sualinizin cevabı da bu de 
ğil mi idi? ? 

r -....--. 

~en\ ~\\mecem\z 
Geçen haffoki bimecemizl holleden ve mük&fat kazanonlar 

GEÇEN HAFT AKI 
BİLMECEMiZ 

BiRER ABONE KAZA· 
NANLAR 

1 - Bostancı ilk mektebin 
'den Gilzin H., 2 - Erenköy 
kız lisesinden 239 Şükran ()s.. 
man H., 3 - Yüksek ticaret 
mektebinden Ahmet Cevdet 
B., 4 - Çemberlitaş orta mek 
tebinden Süleyman Nazif B., 
6 - Kırk beşinci ilk mektep
ten Cevdet B., 6 - İstanbul 
erkek lisesinden Fuat B., '1 
- Kuleli askeri lisesinden 
714 Ahmet Ali B., 8 - Reşa· 
diye otelinde Ahmet Hamdi 
B., 9 - Tahtakale telefon cad 
desi numara 72 Mehmet B., 
Çanakkalede Neriman lbra· 
lıim H., 

BiRER KOLONYA 
KAZANANLAR 

1 - Küçükayasofyada Ha· 
san B, 2 - Cağaloğlyunda 

Cem Salahattin D, 3 - Gö~ 
tepede Neriman H, 4.-
~ Uzun Yusufta Atlama ta
n., 5 - On üçüncü ilk mek
tepten Hediye H. 

BiRER İPEKLİ MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Galatasaray lisesin· 
den 188 Şahap Yavuz B., 2 -
İstanbul muallim mektebin· 
den 793 A. Kamil D., 3 - İs-
kenderpaşa mektebinden Tur· 
gut B., 4- Eyüp eski yenide 
Jfoime H., 5 - On birinci ilk 
mektepten Hasan 'Muzaffer 
B. 

DiRER PAKET ŞEKER 
KAZANANLAR 

1 - Vefa orta mektebinden 
.Zeyyat ŞeYket D., 2 - Aksa
rny Cerrahpaşa caddesi Lüt-
fiye il, 3 - Csküdar orta mek 
tebinden 24 Halit D., 4 -
Nafıa fen mektebinden 88 Sa· 
bahattin B, 5 - Gelenbevi or· 
ta mektebinden Hüseyin B., 
6 - Hahcıoğlu lisesinden Or
han Es.at n., 7 - Kadıköy 
orta mektebinden Leyla H., 8 
- Anadolu orta mektebinden 
'Adnan Fuat B., 9 - Kadıköy 
Koz yatağında Nebahat Mej· 
di H., 10 - Sanyerde Safa 
Cemil B. 

BiRER KUTU ÇAY 
KAZANANLAR 

1 - İzmir istasyon kişe me 
muru Hamdi D., 2 - Eskişe-

hiı' lisesinden 100 Remz.i n., 3 
- Bursa birinci lisesinden 
422 Şekip B., 4 - Kütahya or 
ta mektebinden 55 Salih B., 
!i - Vefa orta mektebinden 
M7 Muvaffak B., 6 - Şirke 
ti Hayriyeden Azmi Rıza B., 
7 - Feyziati lisesinden ibra· 
him Hafız Il., 8- -Gedikpa 
şa Amerikan mektebinden Gil· 
7'İn H., 9 - Orta mektepten 
İlhami B., 10 - 1'atbikat nıek 
tebinden Ercüment B. 

BiRER PAKET ÇlKULATA 
KAZANANLAR 

1 - lstanbul erkek lisesin 
den Fuat B., 2 - Feyziatiden 
388 Osman Kani B., 3 - Per 
tevniyal lisesinden 287 Nihat 
Salih B., 4 - Eyüp orta mek 
tebinden Cemal Avni B., 5 -
Kabataş lisesinden Ahmet 
Cevdet D., 6 - Darüşşafaka
dan Arif Suat B., 7 - Feyzi 
Atilisesinden İsmail Sadri B., 
8 - Ankara caddesinde Bel· 
kız H. 9 - Üsktidarda Neba
hat H., 10 - Jstanbul lise 
sinde nNecdet Adil B. 

BiRER KART POSTAL 
KAZANANLAR 

1 - Osmanpaşa mektebin
den Nejat Sedat B., 2 - Da
vutpaşa irta mektepten Orhan 
Kamil B., 3 - Kütahya orta 
IY'ektebinden Nuri Aytekin B., 
~ - Karn~iimrük Derviş Ali 
.numara 11 İbrahim Etem R., 
~ - Jstanbul nkek mu~llim
dP.n :n Na:r.miR. ,; - F.vüp 
Prlrf•·,.,,; ,..., -' rlP<;İndP Enise 
R.. 7 - Ali tk~ret mPkte
hin.t"" fh"'1!him :F.tt-m B .. 8 -
Naf .. , '"" m11kt"hinrlPn nmua
J':\ 160 Mı•hlicı Nuri R. 9 -
'fi 1i fir.nretviiksekt,.n ~?2~ A. 
Jtrmal lL •· lO - f c;fa~hnl li
.. ~oi11rl"" 111 Hnrli F.f.. 11 -
Tcıtanbnl erkek lİ!<:t'Sİnden 9!i2 
<'nhit B.. J?. - Be.vlerheyi 11. 

TPhn.cılar siknfrı TIUmar:t !'l2 
Ahmet Vahit n.. 1:J - Nofel" 
f'lnm f'lösvonrl:ın ~iiznn Kerim 
JJ - 14 ..:.. f!'ıfanhul t-rkek mu
~lliM mekf Pl>inden 776 Nec;:'et 
R.. J5 - Gal:ıf.:tssır.w lisesin
clen Siireyyn TPvfik n.. lR -
'.Am~Ti'bn rnl'ktehirıde.n BPlih 
('p miJ n.. Jf; - Ak.;ıuav Ga
,.i P:t~m r.addPc;i J:Tulfisi B .• lR 
- K~dıköv ~en .Tozef' mek
f .. blnden Semih Naci B.. 19 
JT:ılrcıo!!hı lis~sinden 90SO Sev 
ki n.. 20 - ('arşamha Meh
mı>t :tP:t r.ıl<man nurnarn 9:l 
de llafi~e IJ.. 21 - V~fa or
ta mektebinden Fikret B. 713, 
22 - Yefa orta mekubinden 
382 Fethi B., 23 - Kabataş 
lisesinden126 Sıdkultah B., 24 
İstanbul lisesinden 1008 Ke
mal .B., .25 - İstanbul lise
sinden 719 Muhitün B., 26 -
Kabataş lisesinden 320 Hayri 
Ali D., Z1 - İstanbul Piyer· 
Joti caddesi numara 64 Ihsan 
B., 28 - İstanbul erkek mu
allimden İsmail B., 29 - Per 
tevyal lisesinden Nihat Nadir 
Il., 30 - Sultan Selim numa
r.t 22 Enver Il., 31 - Pertev
ynl lisesinden Yusuf Ziya. B., 
32 - Eyüp orta rnektkebinden 
A. Ziya U., 3.3 - Gelenbevi or 
tn mektebinden 314 Kemalet
tin D., 3-1 - Onuncu ilk mek
tepten Türkan Nuri H., 35 -
Adapazar orta mektebinden 
280 Mehmet J.~min B., 36 -
İzmit ortn uıektebinden İna-
yet Mustafa '.Bf. 37 - Üskü
dar İhsaniye Mustafapaşa so 
kkak numan ıo ~"hih• n 

38 - Üsküdar İhsaniye Mus
tafapaşa sokak numara 10 Sa 
di B., 39 - Askeri san'atlar 
mektebinden Mehm·et İrfan 
B., , 40 - Beşiktaş akaretler 
numara 19 Hasan Garibi n., 
41 - Usküdar Azap sokak nu 
mara 16 Bahir B., 42 - Eren 
köy kız lisesinden 392 nermin 
H., 43 - Amerikan mektebin 
den Tahf r B., 44 - Kadıköy 
Kör keçeci reri numara 1 Mef 
haret Halil H., 45 - Hay
darpaşadan Hadiye H., 46 -
Kuleli askeri lisesinden 107 
Sabri B., 47 - Laleli tulum
ba sokak Mehmet Arbani B., 
48 - Halıcıoğlu lisesinden 
1621 Salaattin B., 49 - Hay 
d:,rpaşa hastanesinden Adil 
B., 5 O- Aksaray Sofular 
Hüseyin Haki B., 51 - Üs
küdar orta mektebinde nl65 
Cihat B., , 52 Bursa san'at 
mektebinden lU Halim B., 
53 - Gelenbevi irta mektebin 
den 8 Celal Şefik B.. 54 -
Nafıa fen mektkebinden Ah-
met Kemal B.,, 55 - Darüş
şafakadan 968 Dursun B., 56 
- Üsküdar Ame.rikan kız 
mektebinden Tahire Tevfik 
H., 57 - Mısırçarşısı numara 
29 Mehmet Ef. 58 - Ameli 
hayattan Nedim B., 59 - Ge 
lenbe\i orta mektebinden Ah
met Cemal n., 60 - lstanbul 
Dizdariye Nakim B. sokak 
numara 8 Şükrüye H., 61 -
AH ticaretten Celal B., 62 -
istiklal lisesinden Eşref D., 
63 - Kabataş lisesinden Meh 
met B., &f - Ticaret borsa-
sında Dihbude H.. 65 - İs
tanbul erkek lisesinden Hakkı 
Nezihi n., 66 - Vefa orta mek 
tebinden Şakir B., 67 - Üs 
küdar Çamlıca arka sokak nu 
mara 91 Şükran Fa7Jl H., 68 
Kabataş lisesinden Oğuz B., 
69 - Darüşşafakadan 922 Ke 
nan B., 70 - İstanbul mual
lim mektebinden Şaban B., 71 
- İstanbul erkek muallimden 
İsmail B., 72 - İstanbul er
kek lisesinden 119 Nurettin 
B., 73 - Üsküdar Çamlıca 
oı: tiçüncU mektepten Şadan 

D., 74 - Taksim Senpajeri 
Mektebinden GUzer Şakir H., 
75 - Darüşşaf akadan 63 Ali 
idris B., 76 - Üsküdar orta 
mektebinden Rüştü B., 77 -
Dursaaskeri lisesinden A. Naz 
mi B., 78 - Cibalide Nakiye 
Ahmet H., 79 - Darüşşafaka 
dan Orhan B,. 80 - Eskişehir 
lhsnniye mektebinden 109 A
zize H., 81 - Kabataş erkek 
.lisesinden Vahdettin İlavdar 
IJ., 82 - Eskişehir Temyiz a 
zasındnnAJi Rıza D. oğlu Mu
zaffer n., 83 - Ali ticaret 
mektebi orta kısmından Fet 
hi Najat D., 84 - Üsküdar or 
ta mektebinden Muzaffer B., 
85 - Üsküdar orta mektebin
den Ec,·et J.'evzi n., 86 - Na 
fıa len mektııohhıdıııın ı'J'> u 

YENi BlLMECEMlZ 

Yeni bilmecemiz şudur: 
İstanbulun maruf semtle

rinden biriyim ismim yedi 
harften mürekkeptir. 1, 2, 3 
harflerim bir uzuvdur. 2, 3 
harfler benimdir. 5, 4 harfJe 
rim kasaplarda bulunur. 4, 
5, 6, 7 harflerim dağdan kU. 
çüktür. Ben neresiyim bula
bildiniz mi? doğru halJedenler 
:nasında (Kırk) kişiye .muhte 
lif hediyeler verilecektir. 

Kazanan kari/erimizin pao 
zarteıi perıembe günleri 3 ten 
beşe kadar müracaat edip he. 
diyelerini aldırmalarını rica 
ederiz. Başka gün ve •aatte he 
diye verUeTrn!z. 
-. .-.___. =-= -~ 

Tayyar D., 1r1 - İstanbul kız 
orta mekteminden Zemin Arif 
H., 88 - Bursa Hisar orta 
pazar caddesi numara 34 l\leh 
met .Kadri B., 89- Maltepe 
lisesinden Ali B., 90 - ÜR
küdar İhsaniye numara 17 
Şükrü Sait D., 91 - İstanbul 
muallim mektebi 30 Mehmet 
B., 92 - Vefa orta .mektebin 
den Zuhat Şevket B., 93 -
İstanbul Divnnyolu numara 
154 Ömer Zühtü Il., 94 - E. 
M. Mektebinde 63 Cemal D., 
9:, - Dolmabahçe Set üstü 
numara 4 Mehmet Zülfü D., 
96 - HahcıoğJu Şahap yokuş 

numara 90 A. Necmettin B., 
97 - Necıa Necmettin H., Da 
ktrküy, 98 - Şişli terakki li-
sesinden 171 Korkut B., 99 -
Yüksek ticaret mektebinden 
753 Nadir Il., 100 - Ihsan Şa 
hin Ankara Kızılhamamda. 
101 - Galatasaray liscri 6-3 
~n 1282 Mu7.affer lhsan B., 
102 - Yükselmuallim mektebi 
hesap memuru Cemal B. ke
rimesi Suhiye H., 103 - Ga-
latasaray lisesi 164 Saim D., 
104 - Da,·utpaşa orta mektep 
174 Lütfi B., 105 - Konya or 
ta mektebi 43 .numara 263 Mu 
zaffer B., 106 - Adana orta 
mektep talebesinden 2:1 Meh
met B., 107 - Göztepede Fe
him Ferit Zühtü D., 108 -
Adana polisi mlidürlüğü ad
li kısım Şükrü Beyden Nev
zat B., 10 9 - Adana orta 
meltep 219 Ziya Bülent D., 
110 -Çapada 11 da Sabri B., 
111- İzmir saray yokuşu A
dalet H., 112 - Afyonkara 
hisar İsmet Pş. mektebi Pa
ruk B., 113 - Adana zirant 
mektebi talebesinden 189 l\f • 
Hikmet D., 114 - Fatih çnr
şambadn hacı sokak Neriman 
H, 115 - Kumkapıda 

Hakkı Il. kerimesi GU
zin Hnkkı 11., 116 - Taksim 
mezarlık caddesi İsmet ağa 
han Sadettin B., 117 - Ada· 
pazarı yeni cami Berir.at A· 

·- · n ....... --""° ... "' ... ... 
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HER NEVİ 
OYUN KAGITLARI 
BULU UR 

Böbrek Karaciğer, Mide 
hazı~sızlığa kar- ~ 
tanınmış bir sudur. :-1;. \ / 

~" 

HER YERDE 
BULUNUR 

Taşra siparişleri kabul edilir:Toptan 
postane karşısmdaki caddede t o .. 20 ve perakende satıhr.Depo~u Yeni 

telefon is: 62 telgraf: Depo lst~nbul 

v~~n arkMaJt u)aA sası k:!~~.~:~:c0~~~t::.~ü annelere O kemiklerini kuvvetlendirir, 

···············•· --···--·-------·-·--·-· --------- --~------r 1 t b ················· s a a 1 d • •• 1 M. M. V. Satın alma ilanları n u maa ın mu- @·· ~. K ~ ! 113 3 K. o. s. AL. Komiayonundan: hendl·sıı· ğ "nd . Kuçuk ılanları Kırklareli vo Habmki kııat ihtiyaoo için 5f•ğ•d• dns ,.e_m•kı.,lnı ve milnak•U en ·· 5 atleri ·azılı mekt11at kapalı zarfla munaka~a)a konulmuştur. 
• • f'er ,On nefTolunur ~ şekli \'e gun f\] e a ) k i•tivenlerin hergün ojtJedcn e\'\ el komisyonumu7.a Bu ·ı Şartname e\·sa arını gorme - . • k l rsa v1ayeti dahilinde G l'k k d ••••••oeeTarJfee•••••••: .. 1 •. 1 k etmek arzu edenlerin Kırklarelinde fır·A satın ama haritaıınd . em ı azasın a Ağılkaya köyUnde : 

30 
! \C muna tasa~a ışı ra 

Qz b" a lfaret olunan mermer ocağı murabbam k . 1 k • 2 De/alık ı.:uru$ • komisyonuna müracaatları. 
ere ır dıl'ı hakiki şiınal ·- mer, ezı o ma : 2 • • 50 : 'lahalli Cinsi Mokıon ııırp iıtikaınetinde ve her b" ~e cenup ve ~ıger dıl ı ıark ve : 3 • 65 : Kırkimli msh "P' n>S· 455000 

691 ealı:i dönüm h ı· . ırı 80~ metre tulunde murabbaUuekiJ : ~ • 1"5 : r. vulAf ve k:J. 
d . a 

1 arazıde vaiu merm - f d k' · • -r " • • • aıreıinde mUzayideye konulmuştur. er ocagı a ı e ı şeraıt : ihtiyaç kalmavın- : mll<n ..-pa 225000 

münak:ıı:a şekli 
kapalı zarf 

Tarihi Gün saat 
14-1·931 Çar~ambn 10 

1 - ihale nıllddeti 24 senedir. • cava kadar 1 azami 100 : Babaeski •rn!dic 406000 
2 - Taş ocak] • ! 10 defa) i/An edil- • Kırklareli Kuru ot 

ten a ~ 1 an nızamnamesinin 17 ci maddesi mücibince % 5 : mek üzere mahlu : t•gı 0 
mamak üzere en .. · d • · b' · : · h 1ı111 ı ı • 

senevi 300 met . -ıya e resmı nıs ı itasını ve • Ahonderimizın er üç ay ıo· ç n : • b k" d Rirind Umumi müfet· nı-rrn 'h re nukabı veya 9000 metre murabbaı m'"mul :. bir dcfnsı meccanen! •. Dı)arı e ·ır e il ·h · catı için 
.. er 1 n tişlik emrindeki otomobı er 1 ti\ a imal l raç ve sevliedilecek ve taahhüt olunan resme ihraç ve • • uurı geçen llAoların faıta 1aun : R . 

15 o unacak taş m'kt d ! için 5 er J.:uruş zammolunur • 500 800 teneke kız marka enıın. . 
halde n k ı arma nazaran un resmi nisbi ita edildiii •••••••• •• ••••••• •• • •••••• 30 ıenoke "kom. 10·20 teneke g"cs noksan~ ~anı ema~et akçasındao ikmıl olunacak ve bu sebeple Para lcazanmak ister miıiniz-

5
_
10 

ıeneke "halin 20 50 teneke g" 
ikmol d'~ an mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derhal T•biıle hec ""i •ıı·• "'mnk suceıile kapah mi u•ulıic mUba)" cdiloccğfo · 
lerek :c~kecek _ve aksi takdirde mukavelename hemen fesh edi- •rd• 90 licnd•n fadn kazanobifüsini~ d<n iınp talip olnulonn kıymed muhnm· 

yenı den müzayedeye konulacaktır. 9-12 "'""~' muro<noL (91 mene<i nin l üıde yed• buçuğu """'.tinde 
3 - Rusurnn · b' • h Jstanbul 4 üncü V:ıkıfhanda Ünyon teminatı mu\'akkata ve ihale) i muıcakıp karre d h · nıs ıye mermerın ini imrarmda ve rüsumu nıü- Kalte riat 

İptidası adı nız~rnın t~yin eylediği miktar üzerinden her sene 1--------::::--------,ı teminatı mu\Bkkata.\ı \iızdt onbe~c ib· 11 

a tedıye edılecektir. Dr. l:1ğ suretile ) uzde on beş teminatı kaıh e 

4 İl b l \'Cr<'ceklerdir. i\ lunakaSa) a iştirak etmek h. - Resmi nisbi ve mukarrerı'n yilzde ı ı\hmet { a "l r · ı ıı- nde ızat t a tısı nisbetinde teç· üzere Diy:ırıbekirdc B. L · ·' u cttış ı,,ı ertibi tedı'ye edı'lecektı'r. Ankara cadde i No. 66 . . t"ne ve 
mutc~eHil alım komıs\onu m:ısc 1 

S - lllülte • •miti munnkos"" ••i•m•k ümc de taati ol ~m taş •cıkları nizanınamesile olbapta tanzim ve Cmuml mufcuişlik lc"zım mcmuduğu· 
ille •· unaca mukavele ahkamına ve Türkiye cümhuriyetinin na murac:ıat etmelcn. 

r ı ve müstakbel kanunlarına tabi olacaktir. 
6 - Beyi . . k b l • 

emirde l 25;~•.nın a u i ıçin talip olacaklar tarafından evvel 
falet ınekt b ıraya. nakt~n veyahut milli bankalardan birinin ke-

u u teslım edılecek ve müzayededen k f' 
emanet ak · d h 1 e ıyet edenlerin 
b. çesı er a iade kılınar.ak ve ihale tarihinden itibaren 
t ·~.b~ab zarfında mukaveleyi imza •e ocağı tesellüm etmiyen 

. a ı ın eınanet akçesi irat kayt olunacaktır. 

Beşiktaş'ta Şenlik Dede ma
hallesinde Aziziye sokağında 11 O 
No. h hanede mukim iken el
yevm ikametgahı meçhul Meh
met Selim Beye: 

lsıanbul Beşinci icrasından: 

* * * 
8 kalem taban demiri 
21~35 kilo çınko lc\ha 

Askeri fnhrıkalar umum miıdurluğun
den: 19 - 1. Q31 tarihinde kapalı zarfla 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

14-1-931 
15-I ·931 " 

Peşembe 

15 
ıo 

Ordu ilıti\·acı için yerli fabrfknlar mı
mulatınd:ın uçbin metre kurşuni renkte 
kaputluk kumaş kapalı zarfla mün:ıkas~

ya konmuştur. ihalesi 12·1 · 931 Pazar gu· 
nü saat 14-30 dn Ankarada merkez saan 
alma komİS) onunda yapılacaknr. T&liple· 
1 in şartname almak , e tekltflerini v.ermek 
uzcre temınatlariyle mezkOr komısyonı 
m uracaaıları. 

* * * 
Sıhhat işleri daire~i ihtiyıtcı için83 kalem 
bakterı) olojı :ılat 'e edevatı kapalı zarfla 
münakasa\a konmuştur, ihalesi li·I-931 
Cumartesi gunü saat 14 le l"ındıklıda 

hcy'cılmizde 'apılacakur. Taliplerin ~ir· 
mi kuruJluk pul mukabilinde şartname
nl almaları ,.e münaka!;aya gim1ek için de 
teminat \c teklıfnamelcriylc ihale saatın· 

dan e\'\'el hey,etimizde hazır bulunma· 
malın. 

Diş tabibi 

Suat İsmail 
Yeni Postane caddesi nihaye

tinde ikbal kitaphanesi karşı
sında No. 8 . 7 - lıbu " 'd d muzayı e en dolayı 15-2-931 t 'h" . Paıar günü saat on b k d an ıne musadıf 

vafık görüldü w U h ld eşe . a ar peykabul olunarak ihalesi mu
yüıde b\rden g ~ a e bır haftQ müddetJe talika çıkarılarak 
müddetinin hit:~~~dol~~~a~ kşar.~ile ~am kabul olunacak ve talik 

8 - . . a ı a eı at ıye ıcra kılınacaktır. 

Suphi Bey 375 lira borcunuz
dan dolayı ikametgahınızın meç· 
huliyeti ha.sebile ödeme emri ila
nen tebliğ ve bu kerre Beşiktaş 

Sulh icrasında mevcut bulunan 396 
lira haciz edilmiş olduğundan ha
ciz ihbarnamesi makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

münakasncı '4pılaeağı ılan edılen balddn 
vazılı iki J..alem m:ılzcmeyi 1 lakimi ) Ctİ 

~lilliye gazetesi m!lddt' ti mua) \en esinde t 
ncşretmcdigimlen şarınarncnin müddetle· I 
rinde tadilat \apmağa mecburi) et gorul 
müştür. Bu cebeple munaka~anın 31 · 1-931 

Telefon: fst. 4156 
1 1ıı ınıııı1111,,.ı nnı ıı nı ı:ıınıınıı 1 

Foto Sureyya 
Sizde birer kıymetli hatıra o· 
farak bulunan çok fena ve 
hatta yırtık resimleri mükem-

d " ın- Talıplerın Ankaradn iktisat vekaleti d 
ur sıllo B maa in umum mil· 

e veya ursa vilayetine müracaatları lazımdır. 

tarihin<' tehir edılc.1ıjti 'e tadıl;itı gormek 
isti) enlerin Ankarnda l\lerkez S:ıtın .\lm:ı 

Kom·s,ont.na \e ı~tanbuld:ı A•krrl n 
atlar mektebi mLidiırİ) etine ıııurncauılaıı · 

1 

mel surette ağrandisman yapar 
uu ıııı ile) oğlu Tunclb:ı, ı ) akınında tlllli'llllıl 

ad 

mi 
.su 
fe 
li; 

g 

esl 

ra 

aı 



lktısat vekaletinden : 
Ankara Meteoroloji enstitüsü 

için mübayaa olunacak 2 7 ka
lem rasat aleti 8-1- 931 tarihin
den 28-1- 931 tarihine kadar 21 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle mevkii münakasaya çı
karılmıştır. lhalei kat'iyesi 29 -
1 - 931 tarihine müsadif per
şembe günü saat on beşte icra 
kılınacaktır . Şartname Ankara
da ıktısat vekalf~tı mübavaa 
komisyo u riyasetinden ve Is
ta buldan talip olacakların da 
Istanbul ziraat baş müdürlüğün
den almaları. 

Taliplerin ihale günü muay
yen saatten evvel şartnamede ya
zılı olan teminatı muvakkate
leriyle birlikte iktısat vekaleti 
mübayaa komisyonuna müracaat 
etmeleri ılan olunur. 

Tamirat münakasası 
Ali Ticaret mektebi mübayaat komisyonundan: 
Mektebin orta ve ilst kat koridorlarının tamiri 2-Şubal· 931 

tarihinde ve saat 14,5 ta ilı -ı lesi icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile münakşsaya vazoluumuştur. Talip olanların yevmi ihaleden 
enci depozito akçalam ı Istandul Defterdarlığı binasında mücsse
sah ikfısadiye muhasebecitiğine tevdi edilerek alacakları ma}<
buzla yevmi mezkfırda saat 14,5 ta mektepte müteşekkil komisyona 
gelmeleri. 

Büyük 

Yeni 
Tayyare 

tertip 
Pıyangosu 

başlıyor 
ı. ci keşide ıı Şubat 

Yeni planda 3 ve 6. cı kesidelerde büyük ikramiyeler ve . . 
ayrıca A MOR T l vardır 

3. çil kcşidedelOO,OOOLiralık büyük ikramiye konulmak suretile 
tertip üçer keşidelik iki kısma a·yrılmış gibi bir şekil almışhr 

Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 

40,000 ve 100,000 Liradır 
Çok zengin olan yeni planz talep 

Biletlerin satılmasına başlanmıştır 

P. T. T. Levazım ve rhe-

Şafak çaylarının yeni 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 

Seyrisef ain ·ı ISl8D~UI günırü~leri DIU~8f 818 nıü~ürlüHI. 
1 - Motörler için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 

ton benzin satın alınacaktır. Merkez acentesi: Galata Köpril başında 
Beyoğlu 2362. ~ubc acentesi: Sirkecide 

MühOrdnr zade hanı altında Tcl.lst.2740 

J ra~zon i~inci postası 
(KARADENiZ) vapuru 8 

kinunsani Perşembe akşamı 

Galata rıhtımından Inebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Ineboluya uğrıyarak ge· 
lecektir. 

Mersin Pastası 
(INEBOLU) vapuru 9 ka

nunsani cuma 1 O da Galata rıh
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi-
ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 
Taşucu, Anamura da uğrı
yacaktır. 

Dalyan, Marmaris F ethiyede 
aktarmadır. 

izmir sırat ~ostosı 
(E G E) Vapuru 11 Ka-

nunusani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmire gidecek ve perşembe 

sabahı gelecektir. 

Bozcaa~o ~ustası 
(GEL 1 BOLU) vapuru 10 

kinunsani cumartesi 17de idare 
rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 
lmroz, Bozcaadaya kalka· 
caktır. 

~ntılıt Uo~ur 

2 - Alınacak benzin, + 15 derecede 725-730 sikleti İ 
yede olacaktır. • 

3 - Şartname sureti musaddakları Ankara'da levaznll 
dürlüğünden ve Istanbul'da muhafaza müdürlüğünden alıoac• 

4 - lhale, 931 senesi ikinci kanunun 22 ci perşembe 
saat 15 le gümrükler muhafaza müdürlüğündedir. 

5 - isteklilerin, şartnamesini alarak bu işle alikadarlarıll 
meşgalelerini gösteren ticaret odasınca kayıtlı ve şerikseler 
ket vesaikini veya bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde 
letname ve % 7,5 muvakkat güvenme - teminat - larile beri 
belli gün ve saatte müdüriyette bulunmaları. 

' --lktısat vekalı:tinden ; 
Ankara tavuk enstitüsü te 

çir sahasında yaptırılacak s 
tesisatı tarihi iiandan itibara 
21 gün müddete a eni ola 
rak münakasaya konulmuştu 
ihalesi 26 kanunsani 193 
pazartesi günü yapılacaktır, 
Şartnameyi almak ve plan 

ları görmek istiyanlerin Anka 
rada telsiz c·varında il(tısa 
vekaleti ziraat enstitüleri in 
şaat heyeti fenniyesine müra 
caatları ve taUp erin de be 
deli muhammen olan 3 9 O 
liranın yüzde 7 ,5 nisbetind 
teminatı muvar{kataleri ile bir 
likte yevmi mezkurda saat 

Nimet vapuru bulunduğu 1 5 . k k I . . ~; 
vaziyette satalık olup 3500 li- te 1 tısat ve a etı zıraa' 
raya talibi uhtesindedir. Bun· rnu·· steşar lıg...,. ında mu·· teşekkİ 
dan fazlasına talip olan varsa 

görmek üzere her gün ve ko ·s o mu·· racaatla m···· 
müzayedeye i,tirak etmek ü- m 1 y na uı 

~~:: ~~si:~~t1:::..:t:!: ;:~~ zayedeye ve münakasa kıl 
levrzım müzayede komisyonu· nutiu ahi<amına tevfikan tel< 
na müracaatları. 

• • liflerini derm~yan eylemeler 
bani mfidfir}fig" Ünden: . loefterdar•·~ ııanıar• 1 ilan olunur. 

• l stanbul 1 locapaşn 1 ahsıl şubcsı me- l&.. 
"~-apalı -~~rf usulıle münakasaya konularak bedeli haddi layık murlu~undan: lB ~ 

gorulmedıgınden .!'azarlıkla milbayaasına kakar verilen 15,000 Şubemiz mükelleflerinden bi- }1 il l \' 'ıl i lll et rt1 I,. c ı n i'ı d Li rJ i fr il l d eJ 
t~kerlek zam~lı ~-u~ bandının paza.rlığı 12-1-931 tarihine müsa- rinin vergi borcundan dolayı ...J c. ~ \. v 

dıf ~azarte~ı gunu . saat 1 ~ de ı.cr.a oluna~ağından taliplerin şubemizce mahcuzbulunan Nallı- 5 a .
1 

ll IJ hane 
yev~ı m~zkurda lemınatları ıle bırlıkte yenı postanede müte- mesçit mahallesinin Aziziye cad- il L'-
şekkıl mubayaat komisyonuna müracaatlar. d · d 40. 42 No. lu yani Ik-
Şartname her gün alınabilir. · desın e t . . ld - b' d ı ı d 1- ... 

• ~l • am gaze esının o ugu. ına a Beyoğlunda Hüsey:n't-!a mahallesinde cüçü < ıvarcı sol'' 
~ üçüncü katta · mevcut bır adet 1 numaralı bnnc i c lu ha!len"n a ·kasındakı Arnavut çıkın•'' 

A. E. G. markalı bir beygirlik kağında 11 num rnlı miinhedim di~er hanerıin be eli sekİJ En Nefis ve En Halis Çukulata 

LION 
FABRiKASI MAMULATIDIR 

Bonbon-Karamela ve envai 

Moto!'la bir adet lstrotip presi sitte öden"llek iiz ·re 2100 1 ra bed H muhammen ve 3100 
makinesinin şehrihalin 17 ncİ mcf.m'ı bcc1e'i il ul ile 27 1-931 tMil1ine ıni°sadıf Sllı günii • 
cumartesi günü saat ikide furuht 14 le icravı müzaıe·'cs ll'U~c.rrcrdir. T~ ·r er n yüzC:e 7,Srtedt 
edileceğinden talip olanların satış makbuzlarile fstnn~ul Emv.ıli m trfı ce satış komisyonun• 
gününden evvel Hocapaşa maliye racant eylem 0 leri 

lstanbu~ Balıkpa1.an Lonca sokak No: 16-18 Telefon lstanbul 4060 şubesi tahsil memurluğuna mü- -----~--~--·------
~...., i!li~136Bt13· racaat eylemeleri ilan olunur. 

. 
! Ic. . .'ul Müdül' Refik j\Jt 


