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MOsamerede • Canlı tablolar • göıfer~~ k6ç6kler 
Yeşil hilal cemiyeti \e içki aleyhda nin maksat ,;e gayeleri me\zuu etrafrn 

rı gençlertarafından dün saat on be~te da bir hitabede bulunmu~tur. !Fahrct
Tepe~aşında darUJbe~a> i tiy~tro un- tin B. ezcümle Ö} le demiştir: 
da hır propaganda musameresı nrH- - Yeşil Hilal cemi}eti memleketin 
miştir. kara bir gönünde l mart 1336 da kunıl 

Duhuliye ahnmıyarak sır! içki düş· muştur. Hatta ta Ameril\ndan gelen 
manhğı gayesini temim için yapılan zehirli içkilerin kullamldıgı bu devlr
bu müsamere)e meldep müdür ve icln- de alkolizm müthi tahribat l pıyor
re heyetlerile talebe daHt edilmişti. du. Bu ftfetin daha fazla ilcrleem ıne 

Müsamcre}c cemi etin içinki re' i m:ni olmak ..,e mcmle etin butün Umi· 
Dr. İbrahim Zati Beyin gösterilen ala· di Uzerlerinde te\eccüh etmi olan genç 
kadan dolayı teşekkürü mütazammın nesli .kurtarmak için mücadele}e gi· 
bazı sözlerile başlanmış, bundıın rişmek bu teşekkülde mühim bir .a· 
sonra cemiyet umumf katibi Dr. Fah- mil teşkil edi}ordu. 
rettin Kerim B. Yeşil Hilftl cemiyeti· (Alt tarafı 2 inci &ayıfamızda) 

lstanbulun maarif ihtiyacı 
Bu sene nerede kaç mekte~ 

binası yapılacak ? ' 
lstanbul \'ilayetinin bu seneki bütçe lışılacaktır. 

sinde birçok ihtl,>açlar arasında maıı- C. H. F. mahalle nah'v k •-
rif j ı · · · d ··h· · h . ır e 'e azıt ~!i' 

§ erı ıçın e mu ım nısbet~e ta ı kilatı tarafından hazırlanıp fırka vih\ 
sat konulmuştur .• Bu tahsisat ıle mer- yet kongresinde müzakere " kabul e. 
cut il~ mekteplerın levazımı v.e nok~an d.ilen ~hti,>aç Ji telerinden maarif işle 
lan ikmal edildikten başka vılayet hu rıne aıt olan kı mı, şehir meclisi maa 
dutlan dahilinde muhtelif yeni mek- rif encümenince alınarak tetkik edilmiş 
tep binaları yapılacak ve vlllyet mıta- tir. 

rif ihtiyacının daha iyi tehvini için ça- 1\laarif encümeni, bu hususta maarif 

Beledl•ye olduğu yere sı'-mıyor müdürlüğü ile de temas etmiştir. Fır-
~ ka kongresinde tesbit edilen maarif ih 

tiyaçlarından mühim bir kısmına 1931 

DüyUnU umumiye binaıi hakkında Maliye bütçe inde ce\'ap \'eritmektedir. Bütçe v eki.telinin cevabı tetkik edilmektedır nisan ayı zarfında şehir meclisine sev
kedilecek ,.e tasdik edildikten sonra 
hazirandan itibaren tetkikine başlanı· 
lacaktır. Yeni sene bütçe ile } apılacak 

rr.otfen savıfa} 1 çcvıriniz l 
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MUDANDA - İSTA!'BUL HATTIN
DA lŞLlYEN VAPUR ARASINDA 

ANLAŞMA 

Mudanya ile İstanbul arasında 
ifliyen vapur kumpanyalarının 
birleıip aralarında bir anlaşma 
yapmaları Bursa ve civarı tüc
carlannı çok mUşkül bir vaziye
te dilşürmüştür. 

Tüccarlar bunun için şehrimiz 
1 

ticareti bahriye müdürlüğüne ve 
milli vapurcular birliğine müra
caat ederek arada rekabet kal· 
ınadığı için vapurJarın maJ al· 
mak hususunda çok yavaş dav
randığım, maUarm ve istanbula 
sevkedilecek koyun gibi hayvan
lann günlerce iskelede bekletil
difini şikayet etmişlerdir. 

LiMAN ŞlRKETlNDE UMU:\Il 
lÇTİl\IA YAPILACAK 

Liman şirketi umumi heyeti 
bu pazar günü fevkalade olarak 
:e>planacakbr. içtimada idare 
heyeti ve milrakıp raporlan oku· 
nacak nizamnamenin tadil edilen 
ve edilecek bazı maddelerile 
•ermayenin arttırılması meselesi 
garDşüiecektir. 

wııt1LLW •--N~ıııııu ıııuuıııcıuıın11ıunııııı11111tuıuuıua 

işler arasında şunJar da vardır: 
Beşiktaş kazasında Beşiktaş ve .Ar j 

navutköyünde birer ilk mektep yapıla-! 
caktır. Arna,·utköyünde bir aı·sa aran 1 

maktadır. 

Beyazıt (Eminönü) kazasmda Hoca 
paşadaki kırk sekizinci ilk mektep bi· 
nuı tamir edilecektir. 

Kumkapı ile Yenikapı ve Aksaray 
arasında merkezi bir yerde bir ilk mek 
ttp binası yapılması da mütasa\'Verdir. 

Beykoz kazasında Çubukludaki o
tuz yedinci ilk mektep binası tamir o
lunacaktır. Anadolu kavağındaki ilk 
mektep binasr, talebe,;ini istiap edeme
mtkt~ olduğu için bina bahçesiııde 

yeni bir paviyon yaprlmıştı, bina bu ~ 
ne daha ziyade tevsi edflecektir. 

Beyoğlu kazasında biri Taksimde ve 
Y• Ayaspaşada, biri 'fünelba~ındıı mev 
levihane civarında olmak üzere iki ilk 
tntktf'p binasr yapılacaktır. Kasımpaşa 
da bir müteahhide ihale edilmiş olan 
mektebin inşasına da nisanda başlanr
Jacaktır. Şişlide Bulgar çarşısında alı 
nan arsa üzerine bir ilk mektep binasr 
iıtşası da müteahhide havale olunmuş 
tur. 

Çatalca kazasında Istrancada, Ha
dımköyünde beşer, Tepecikte ve Boya
lıkta üçer dersan-eli birer iJk mektep 
yapbnJma.sr da bu sene programına da 
"hlldir. Çakmaklı köyün"de bir mektep 
inşasr müteahhide ihale edilmiştir. 

Fatih kazasmda Edirnekapıda yeni 
den on bir ilk mektep yaptırılacaktır. 
Eyüpte de yeni bir ifkmektep inşası 
mütesavverdir. 

Unkapanı nahiyesinde Cibali üstün 
de bir ilk mPktep inşast da 1931 bütçe 
1'İne dahildir. Burada mektebin yapı
lacağı arsa satın ahnmak üzeredfr. 

Kadıköy kazasında Yeldeğirmeni 
nahiyesinde Osmaniye mahallesinde 
üç dersaneli bir ilk mektep açılaca1d!r. 
Bostancı nahiyesine rneı·but yeni kari
yedeki bir dersaneli mektebin dersane 
]erinin tezyidi hususu 1932 senesine br 
rakılmaktadrr. Krzıltoprakta ve Eren
köyiinde birer ilk mektep insasr 19~1 
programına dahildir. 

Kartal kazasında Pendikte beş der 
5at.e1i bir ilk mektep binası yaptlacari
tır. Bu kazada Paşaköyünde inşası ya
n kalmış kilisenin bir kısmrnın mektep 
ha1ine ifrağı ve Emirli köyünde mek
tep yapıJmasr 1932 senesine lmakıl

mıştır. Büyük Bakkal köyünde bu sene 
bir ilk metkep açılacaktır. 

Sanyer kazasında YeııiköyJe İstin 
ye arasında beş dersaneli bir mektep 
yapılacaktır. 

Silivri kazasında Çanta ve Büyük 
Çavuşlu köylerinde ü~er, Danamandra 
köyünde bir dersaneJi mektep inşası da 
bu senenin programına dahildir. 

Üsktidar kazasında yaptlması mu
karrer iki ilk mektepten birisinin in· 
~ı bitmiştir, diğerinin inşası da müte 
ahhide ihale edilmiştir. in:-aaata yakın 
da başlanacaktrr. 

Gene bu sene Kısıklıda beı;ı der~ane 
li. Umraniye köyünde üç dersaneli bi· 
rer mektep inşasına bs~lanılacaktır. 

Berberlerin 
Cuma tatili 
l Üst tarafı linci sayfamızda] 

ması için evvelden berber esnafı , 

arasında umumi bir arzu bulun· 
duğunu söylemiılerdir. Cuma 
günü tatil yapılmasının ruhsatiye 
resmının verilmek istenmeme
sinden dolayı yapılmadığını da 
ayrıca tasrihetmişlerdir. Neticede 
hasıl o1an ·~mi tefehhüm ortadan 
kalkmış ve vilayet tarafmdan da 
berberler cemiyetinin fesholun
madığı, Cuma günleri dükkin-
larını kapıyanlar hakkında her
hangi bir isnatta bulunulmadığı 
bildirilmiştir. 

Vali Beyin beyanah 
Vali Muhiddin B. dün ber

berlerin müracaatı hakkında 
bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- BerberJer cemiyeti heyeti 
idare izalan bugün geldiler, 
kendilerilc görüttüm. Kendileri 
bana cuma tatilinin belediye 
kanununun emrettiği harçla hiç 
bir alakası olmadığım Ye bu 
meseleyi asla düşfinmediklerini 
niıam ve kanuna tam bir mftta-
vaatla mütahassia oldukluıor, 
gerek matbuat ve gerek halk 
arasında intişar iden havadisin 
bir şayia ve bir suitefebhUmden 
mütevellit olduğunu ve hareket
lerinin yabnız cuma tatilinin isti
rahatten doğduğunu beyan etti-
ler. Bittabi bu tebliğat kar§llm
da yapacak bir şey kalmamııtır. 
Berberlerle vali arasının açılması 
meselesi de asla mevzuubahs 
olamaz. 

Her vatandaş kanunun verdiği 
her türlü salahiyetlerden istifade 
eder. Bunun için de her iıtiyen 
berber dükkaoını kapar ve isti
yen açar; berberler ayrıca bu 
suitefehhUmün izalesi tedbirlerini 
alacaklarını da vaadettiler. 

Cuma ruhsatiyesi veyahut di
ğer işler için itirazı olanlar ve 
bundan mutaıarnr bulunanlar 
bunu i::ir külfet kaydetmiyerek 
bize müracaat etmelidirler. Bu 
müracaata tetkik ederiı:. Haklı 
iseler haklarım teslim, değilseler 
kendilerini haksızhklarına ikna 

Vilayette ilk tahsil Borçlar 
Projeleri Gazi Hz. tet· kanunu Hamiller Pariste yeni 

kik ettiler M ı· k 1 ) kararlar verdiler 
Ankara, 23 (Telefon) - Dahiliye eC ISte a( iŞ ar 8 Ankara, 2.'3 (Telefon) - Paristel\1 

veka1eti tarafından yiJayetlerin tahdidi kabul edildi Düyunu umumiye hamiJJel'i ayın yirmi 
hakkında iki proje hazırlanmış- sinde toplanmışlu, hükumetimizin tC' 

tr. Bunlardan biri vilayetleri otuza, KAÇAK EŞYALARIN lKRAl\IIYESI- vaplanm tetkik etmi~ler ve bu husu~· 
diğeri elliye indiriyordu. Gazi Hz. NE AiT TEFSİR HARARETLİ Mfl· ta bazı kararlar vermişlerdir. 
son seyahatleri esnasında bu projeleri N AKAŞALARA SEBEPOLDU Anlaşıldığına göre bunlar ayın rir· 
tetkik etmiştir. Oğrenildiğine göre Ankara, 23 (Telefon) - IIk tahsilin mi altrsında tekrar toplanacaklardrl'· 
memleketimizin 30 vilayete ayrılması yalnız türk mekteplerinde yapılması Bu içtimada Ankaraya murahhas göıı· 
esasmı ihtiva eden proje daha sisten,a· hakkında hazırlanan layiha bugün 1\1. dermiye veya yeniden hükumetimiı;I~ 
tik görülmüştür. Meclisiııde müstaceliyet kararile mü· müzakere yapmıya karar Yereceklerı 

K 1 t
. d t zakere edildi ve alkışlarla kabul edildi. kuvvetle tahmin ediliyor. 

UrU tay lÇ ımaa a Ve Bundan sonra kaçak ve mektum eş- • . • 
edildi 1a i~ın venıecek ikramiyeler hakkında- Dıyarbekırde bir 

Ankara, 23 (A.A.) - Türk ocaklaı'l ki tefsirin müzakeresine geçildi. cinayet 
merkezi kurultayi 10 nisanda içtimaa Mesele, lsta~bulda bazı . mektum Diyaribekir, 23 (Vakıt) - Bu 
davete karar vermiştir Ruznamede eşyanın zahıre çrkarılmasıle me- b h b d l b' . · ~ ı . ·ı ·k · d k - sa a ura a heyecanı ır cına~ bilinco ve mesai raporu ve ocagm C. tnur ara Hm en ı ramıye en çr mı~- h d' . ld S b . . . d 

~ t ı d4 b' t f · ·1 · ·ı b "k .. yet a ısesı o u. a rı ısmrn t H. Frrkasl teı:,kilatr haline ifrağına da- ır. n ı ır e sır 1 e Hrı en u 1 rn- b' d H H·· · . • d 
· miyeler mühim bir yekun tutmuş va- ır a am acı useym ısının e 
ır karar vardrr. ' b' h C "'k b' ·· •· d ciyet nazarı dikkati ce1bederek kanu· ır şa sı amıı e ır onun e ve 

Cinayet.. nun tefsirine lüzum gösterilmiştir. yiizleree kişi öniide başına üç 
SAillK D1R MEB'USUN OGLUNU Müzakere esnasında Fuat B. (lstan· kurşun sıkmak suretile öldürdü. 

VURDULAR buJ) mektum ile kaçak arasındaki farkı Umumi telaştan istifade edere~ 
Ankara, 23 (Telefon) - Hatip ça- izah etti. Sonra Rasih B. (AntaJyı.ı) kaçan katil bilahare Kaledibı 

yında. bir cinayet olmuş, sabık Elaziz söz alarak şunları söyledi: civannda komiser Hamdi, mua .. 
meb'usu Mwıtaf a Beyin oğlu Niyazi - Bu mesele üç sene evel büt~e en· vin Şevki, polis Şükrü, Kemal, 
Ef. Dostu olan bir kadınla. gezerken cürnenine havale edilmişti. O zaman- Celal Ahmet ve Kasım Ef. ter 
dört şahsın tecavüzüne uğramış, ağır danberi süröniiyör. l\feclisin son gün- tarafından tabancasi!e beraber 
surette yaralanmıştır Mütecavizler lerlnde bu işin taııelenmesindeki mana tutulmuıtur. 
kadını kaçırırlarken yakalanmışlardır. nedir? Mademki şimdiye kadar dur· M--h--

1
-.---d--.-

D 1 ı b 1 muştur, yeni meclise brrakrlsm. u te ıt te rısat 
8 ga 1 orÇ ar Mazhar Müfit B. (Denizli) - Bu 

Ankara, ,23 (Telefon) - Dalga]ı teklifi mecliste ben yapmıştım. Bu BU HUSUSTA HENUZ BlR 
borçlar komisyonu şubat sonuna. kadar ise mahut Sefer oğlu meselesinden çrk· TASAVVUR YOKT~ tt 
yaprlan müracaatlardan 9091 evrakt h Ankara, 23 (Telefon) - Bır gaze 
kabul ve 5471 evrakı reddetmiştir. mış r. .. . . h 

1 
h de Maarif vekiline atfen yazılmış ? 

Mazhar Mufıt B. bazı ıza at c a n masrna rağmen dün biJdirdiğim gıl 
SANAYi BlRLIGI 'ferdikten sonra bunun yeni meclise liselerde muhtelit tedrisat yapılmaf 

A~ar.a,. 23 (Te1efon) -.~s!.anbul rı.a: devredilmesi kararlaştırıldr. ııa dafr hiç bir tasavvur yoktur. 
nayi bırhğine umumi mudur vekth __ -------, 
Nafiz B. tayin edildi. Tütün işleri Son haberlerimizin devamı 5 incl 

HILALlAHMERDE lRTlMA saı,fadıdır. 
Ankara, 23 (Telefon) - Hn!Uahmer Çeklere daha fazla ı --i-n __ t_i_h_a_b_a_t_f_a_a_lı-· .. -

merkez heyeti bugün Sıhhat vekilinin satmaz ınıy1z? d 
riyasetinde top]andı. 929-30 kat't hesap- yeti etrafın a _,;; 
raporlarile 931-932 bütçesini tetkik etti. 23 (Yakıt) - istihlak mahreci _ 

SUŞEHR1NDE YANGIN tedarik eylemek ve iktisadi te-
Ankara, 23 (Telefon) - Suşehı•i- ıebbiisatta bulunmak üzere An

hilkllmet konağı yanmış, tapu ve husu- karaya gelen maruf tütfin tüc· 
ıı;i muhasebe defter ve siei1Jeri kurtara- carlarımızdan fesçizade Ziya B. 
lamamıştır. buradı temaslarına devam ediyor. 

Alkol en Kendiaile mülaki oldum. Çekos-

Bu .. yu·· k du·· Qman.f lovak hükumeti tarafından Tür-

~Üst tarafı 1 inci sayıfada) 
vekaletine bu akşam gelen son mal 
mattan anlaşıldığına göre birkaç kııf 
müstesna, hemen bütün memleket 
intihap cetvelJel"i talik edilmiştir. 

NERMI BEY 

v kiye mahsullerinden olan tütün-
eyleriz. Elverir ki şikayetler ve ( Üst tarafı ı inci sayıftda) 
iztiraplar bize bir bildirilsin. o vakte kadar yalnız dinin haram 

leri almak üzere açılan münakasa 
münasebetile çek rejisine tütün 
sevkeden Ziya B. diyor ki: 

Yeni meclise dahil olacak 1i 
vat arasında hali hazırda AlmaJI' 
yada bulunan muharrir M. Net' 
mi Beyin de bulunduğu kuvvet!' 
söylenmektedir. , 

CEMİYET NE DlYOR? kddrğı i~ki aleyhinde ilim ve fenne miis 
Berberler cemiyeti tarafından tenit şuurlu bir mücadele bu suretle 

da dün matbaamıza şu mektup memleketimizde başladı. Esas gaye. 
gönderilmiştir. 11iz içkinin bedeni ve ruhl tahribatını 

"31 Mart tarihinde Beyoğlun- , ırnrkese ve bilhassa gençlere tanıtmak, 
da aktedilen berberler jçtimaan- bilhassa nesil düşmanı olan alkoldan 

d herkesi .uzaklaştırmak, seciye, irade 
a cemiyet heyeti idaresinin ye- sahasında kunetli adamlar yetiştirmek 

ni ç&kan belediye kanununu eına- bu suretle malıll ruhlulardan cemiyeti 
fa tebliğ gayesinden başka hiç kurtarmaktır. Bu cidalde en btiyük 
bir kastı olmadığını beyan bu melkQremiz gelecek nesli alkoJizm afe
içtimam gerek esnaf ve gerek tinden kurtarmaktır. Biz ayaşlan 
bazı matbuat tarafmdan beledi- kurtarmakla uğraşmıyoruz memlekete 
ye kanununa karşı telakki edil- kuvvetli bir nesil yetiştirmeğe çalışı· 
miş olduğundan bu telikkiyi ta- yoruz. 
mamen ret ederiz. · Bu içtima Memlekette içki düşmanlığı çoğal-

makla emrazı akllyenin tevessilünü 
neticesinde hey' eti umumiyeden men yolunda mühim bir hatve de atıl· 
doğan hafta tatili talep edilmiş mıs olmaktadır. çünkü alkol yüzün· 
ve medeni insanlar gibi haftada de~ birçok delilikler olmakta, cürtim
bir gün istirahat ve saf havadan Jer yapılmaktadır. 
istifade emelile hafta tatilinin Akşamcılık da çok fena bir ad-ettir. 
tatbikine karar verilmiş ve bu Çünkü yavaş, yavaş bu da müzmin da· 
karar da üç haftadanberi devam ülküulle neticelenir. 
etmekte bulunmutlur. Hey'eti Yeşil Hilal gayesi etrafında büyük 
umumiye kararma riayet etmiyen bir taraftar kazanınıştrr. Bilhassa ha
esnaf hakkında cebir tatbik edil- · nım1anmız mücadelemizde bize büyük 
d'-· · d'I · d b' bir müzaharet göstermektedirler. Çtin-
ıgı. ışaa. e 1 mış~e e wc_c .ır mes- kü lk l ·ı adetinin en bli ük dil • 

elesı kabyen varıt degıldır. Ce· 8 0 ıu e sa Y ş 

miyet kanuni bir teşekkül oldu· m~~~:ttin Kerim Beyin hitabesindetı 
ğundan feshedilmediği hey'eti sonra konservatuar heyeti tarafın· 
umumiyeve ar:ıolundu. .. dan konser ,·erilmiş. Cümhuriyet genç· 

TÜRKOCACINDA 

Dün Türkocağı idare heyeti 
toplanarak bazı mes'elele:-i gö
rDşmüııtUr. Bir gazete dUn ocak
ta, kurultaya murahhas seçile-

ler mahfeli ta.rafından bir piyes tem• 
sil edilmiş ve Feyziati küçükleri tar8· 
rından canlı tablolar gösterilmiştir. 

Müsamereye Cümhuriyet gençler 
mahf elinill temsil ettiği bir perdeli le 
komedi ile nihayet verilmiştir. 

-Çekoslovakya rejisi hr 
memleketimizden iki buçuk mıl
yon kilo miktarında tUtün satın 
alıyor. Türk parasile bunun be
deli takriben beş milyon lira 
eder. Çek rejisi Türk tütünleri
nin nefasetini takdir etmiş oldu
ğıuıdan doğrudan doğruya Turk 
firmalarilc alım yapmıya heves
kirdu. Tüccar niimune gönder
miyor. Üsulen münakasa açılı
yor, iıtirak edenlerden mukarrer 
şartlara muvafık mUnakasa ne
ticesinde rekabet yapan tüccar· 
daıı mal alıyorlar. Bu aliş 'feriş
te dikkat edilecek en mUhim 
nokta teslim edilecek malların 
nlimuneye tamamen muvafık ol
maıını temin eylemektir. Tüccar· 
lanmızın bu noktaya çok dikkat 
ve ehemmiyet vermeleri lazımdır. 

-Çek rejiıi tarafından bildiği
miz miktardan fazla tfitün istih
likatı için talep ve sarfiyat te
mini kabil değil mi? 

-Mnnakasa şartlarını harfiyen 
takip ve tatbik eylemek ve tes
limata muntazam ve miadmda 
yapmak suretile çek rejisine da
ha fazla miktarda tütünlerimizi 
satmak mUmkiln olacağını ümit 
ediyorum. 

YENl MEB'USLARIN LlSTES~ 
Şayi olduğuna nazaran G~ 

H. nin tesbit buyuracakları ı~ 
vatın isimleri 23 nisanda il• 
edilecek ve 25 nisanda her t~' 
rafta ayni günde meb'uslar jptl' 

hap olunacaktır. 
TAHSİN B. YE SİYASI HAYA'ff 

Mefsuh serbest fırka erkiP1~ 
dan Erzurum meb'usu Tahsiıı e 
artık siyasi hayattan çekilnıe~, 
olduğunu ve badema bütün ."8'/e 
tini dört çocf:Jğunun tahsıl J( 
terbiyesine hasredeceğini söY 
mektedir. 

!TIRAZLAR TETKiK 
EDiLiYOR . tİ' 

intihap teftiş heyeti dün 1~t' 
ma ederek gelen itirazları ~O~ 
kikle meşgul olmuştur. ı' 
yenideıı bir kaç itiraz daha 1 
pdmıştır. i~' 

Defterler sekiz gUn sonra.,~' 
dirilecek ve sekiz gün zarfı te' 
vakı olacak bütün itirazhı[ı.ı,ı" 
mamen tedkik edilmiş bu 
cakbr. tl~ 
DİY ARBEKIRDEN MEB'vsı. 

IÇlN BiR TALEP vi· 
Diyarbekir, 22 (Yakıt) ~ıılP1 

liyetin beş kazası olan ~~ 
Lice, Silvan, Osmaniy4:, Çe:,ft' 
esas defterleri bır aasıU~ 
evvel ta.lik edilmiş~ir: eb'~§ 
en mü hım meselesmı p> fı'Jı' 
intihabatı hazırlıkları .,,e 

Adalarda, Doğaziçinde ve Erenköy 
cil'annda birer orta mektep aÇ,ılması 
da. pek lüzumlu görülmektedir. nu hu 
susta Maarif vekaleti nezdincle ternrn
nide bulunulma!'.ı da şehir mcrli!'i iç· 
timaında konuşulacaktu: 

ceğini yazmıı isede bunun doğ
ru olmadığı anlaşılmıştır. Ocak 
umumi katibi bu hususta umumi 
merkezden bir it 'ar olmadığını 
söylemiştir. 

BALIKESiR HATTI 
lTlZAR Ankara, 23 (Telefon) - Kütahya 

(Delifilesof) roman tefıikamız mün- Balıkesir hattının kat'i küşat tarihi 
derecatunızın çokluğuna mebni bugün henUz betll değildir. Nisanın onu ile 
dereedilemedi. Okuyucularımızdan ö-lyfrmisi arasında meclis reisimiz tara-
z.tir diJedz. fmda.n küşadı mukarrerdir. 

yeti teşkil ediyor. )\fulıitd~ 
Bura avukatlarından b'ıı~lıl 

Beyin de Diyarbekir ı:ne j~~ 
v tJ•w. • k nınııfl .,, guna namze ıgmın o JJJll 
fırka katibi umuınili2'ine 
caat etti2ini işittim. 
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[ Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyıer 1 S. Nihat Beyin İzahatı 
Seyyar kütüpaneler Bir kadın Uşşak şeker fabrikası hakkındaki 

i Mühim bir keşifte mütalaalara cevap 
1 1 N··ıl .rahflyorlar ? J hulu du . 

- 7 • n U§lak k f b 'k l . t' J .. 
Jngilterenin fen aleminde temayüz 1 k d Sşe e: a rı :a ann~n vazıy~ ı brı mrş, sut zm~ _durnrl~rt yaptırılmış ve 

" 't 

eden sima] d . . . K 
1

. Ç ıa ın a • Nılıat Beyın tetkıkatına ıs- u suret e tah tedbırler sayesinde 
l'asuttur ş~~d8!1 bıkrıdMıs kat ınüh ' e· tinaden yazdığımız bir makale üzerine su tedarik olunarak kampanyalar hüs 

• ıye a ar ço m ım nü su etl t" 1 d · ·ı · · 
fennt tecrübelerde bulunan Mis Kat- bazı karilerim.iz fikirlerini bildirmiı;- la .. r .. e. ne ıce .e.n .ırı mıştı_r. Bun-
lin geçen hafta çok kıymetli bir keşifte ler, S. Nilıat Beyin bunlara verdiği 

1 
.r hkuç~~ ışller de?ll~ır. Fabrıkanın şe 

b ı f . . ur arıcı a tı yedı kıJometre mesafede 
u unmuş ve elcin iJerJememesı esba- cevabın ılk kısmı dünkü sayımızda in- · şa . r b 'k· · ı h' 

hını izaha m ff 1 t . . . . m sı a rı .ı ı e şe ır arasında ame-
uva ak o muş ur. tışar etmıştı. S. Nıhat Beyin izahatı- Je katarları iştelilmesine ve k 

Londra t l . M' K tJ' . b amyon . gaze e erı, ıs a ının u nın son kısmını da bugün dercediyoruz. nakliyatına sebebiyet vermiştir Bun 
keşfınden bahsederken onun büyük Mr s N"l t B d' · ı · . 

f tı .. • ı ıa • ıyor kı: ar da son senelerde azami tasarruf 
a e e mucadeJeye muvaffak olduğu 11 .. .. • • • • söylemektedi 

1 
. Evvelce koyluye avan.s verılir, tar1a çareJerı ar,rnmış Ye tatbık olunmu;;-

, r eı. sr traktörle sürülürdü. Neticede köy tur. 
Iünün, yarı tarlasına ihtiyaten buğday Bu büyük işin (1.200.000) liral1k bir 
veya arpa ektiği görülürdü. Halbuki, sermaye ile döndürülemiyeceği 929 ~e 
929 ve bilhassa 930 senelerinde köylü nesi bfüinçosuna nazaran U~şak Terak 
artık kendi tar]asınr kendisi siirmektc kii ziraat şirketinin kendi sermayesin 
dir. Hatta en büyük sahnei harp olup den başka hükumet ,.e sanayi bankasın 
çifti çubuğu kalmamış olan bu mınta dan (3.877.000) Jiraya yakın istikrazda 
ka köylüleri bugün serf bu pancar zer bulunmuş olrnasile anlaşılır. Daha iyi 
iyah sayesinde çift çubuk, hayvan ve bir vaziyette olduğu iddia olunan ,e 
demirbaş sahibi olmuşlardır. Pancar ~·evrniye b~~ YÜ.z altı yüz ton pancar 
zürraı kaı-~ısında muayyen fiatla mlil ışleme k~bıh.retındc olan Alpullu ::;e· 
alıcı bir fabrika görüyorlar. Mahsula- k_er fabrı~asının sermayesi (1,500,000) 
tın buğday, afyon, arpa gibi piyasa l~a oldu~u . ~al de o müessesenin de 
temevvücatına tabi olmadığını ve emin 9 .. ? senesı bılan.~osu~da hariçten (dört 
bir alıcıya mal > etiştirmenin kendileri mılyon dokuz yuz ellı beş bin) lira borç 
ne temin edeceği menfaati bilfiil anla para almış olduğunu görüyoruz. Bu 

l\iJy mekteplerinde okuyan çocukla nl derin bir merakla bektemektedı'r· 1 d Uf k b' . t ı· t'k b. k'" 1 .. ,borç paranın senelik faizleri de bitta mış ar ır. a · ır ıs a ıs ı ıze oy ll b" b .. 1 . · b. 
ra kitap ,·etistirmek ve onları e11 yeni ler. •. b'l . . 1 t . tt• •. . ı u muessese er ıcın ırer yük teşkil 

.J , nun ve ı gının ne er cmın e ıgını 1 . . ~ . . 
"ıkan çocuk kı'taplarile tenvir etmek Bu seyyar kütüpane, kitapları ~,...... .. t . 9 >G • d . eder. yı ve fenn ı ,.e vukuf ve ıhtısas-~ :r"" gos erır. :. senesın e umum ıntasa . 
i"in çalışan bir İngiliz maarif cemiyeti cuklara gayet cüz'i bir kira mukabilin b h d " .. d 1 ~ la çalışmak sayesınde bu borçlar tah ~ nazaran e er onum en a ınan vasa- d't d'I" n· ·· · b 
l'll d D 1 gHiz maarif cemiyetinin de vermekte ve çocuklar bu kitapları , t• . 'kt (4<>8) k"l 'k 9 . .,9 ı e ı ır. ır muessese. nın orcu olma r ır. u n k d k . ı pancaı mı arı ,} ı o ı en .. se- d k ·rı · 1 - •. •. • 
ba lıca hizmetlerinden biri bir kamyo o u u tan sonra ıade ederek yenileri· ~· . , . .. sı eme ı aı:1a c ogru suruklenmesı 

ş . .. .. . . ni almaktadırlar. ne::;ınde umum ıntaşa nazaı:ın beher do demek değildir. Yeter ki nefsülemir 
nu seyyar bır kutupane halıne getır- . . nümden alın·ın panc·ır "kt · · . ' . . . . Çocuklar ıçınde bu k"ta 1 ' ' mı arı ısc ış kurtulmuş olsun. J;;te benım söyle 
ınek ve bunu bır mıntaka dahılınde ı P arı satın E l (1207) k" k'l 1 t U ı · ~ _. .. . . alabilecek olanlar da onlan satın ala- r {ekler kadınlardan ıyı . osur . 1 0 0 muş ur. u er \am diğim bu teşebbüsün ba taktan çık·mrş 
uolaştırarak her koydekı mekteplılere bı·ı 1• .. -or bıze cok şey ıfacle eder. k t ı ld - d .J • ~ ve ur u muş o ugu ur 
bu kitapları dağıtm:ıktadır. Bu sey- R · d ·· .. yemef:r • ·rı'rJerf B f b .k · . l J k d · · . · . . _ .. . esım .e gorulen seyyar kütüpane '- pışı . u a rı anın )erı şşa .?vasın an Asım Ueyfendının maka]esınde bah 
yar kütüpaneler o kadar ra~b~t g~r- lngılterenın Kent havalisinde dola (Berlin) de arrJ hçılık müsabaka zırade (Danaz) dr. Fakat boyJe yapıl settiği kfLr kampanya karıdır. Kampan 
müş ve çocuklara o kadar buyuk hız- kt d ç . . ş- B · ~ an a a · JI t d b ı ~ · · d • . • .. . . . . .. ma a rr. ocuklar, sıra ıle ıJerliye- sına erlınin ba;;l erkek ye kadın m mış. a a ora an aş ar ..... anı} e e ya karının Ye şırket karru zararınm ay 
metlerr ıfa etmıstır kı her koYde k k " .. h ı · :. ıca • (9 0) J't 1. ld ~ =- • ço- re ·utupane memurunun gösterdiai a çr arı ıştirak et ·cııer erkekler ve a:;garı ·1 1 re su azım 0 ugunu n seyler olduğunu ve sirketin atis i iti-
cuklar haftanın mua .. ·ı..·en b" " .. d k" "' k d mı., ' . · " :. .. • k · .J .J ır gunun e ıtaplara bakmakta ,.e hoşlanna gı'clen a ınlar türlii türlu·· ,-emekler pi~irmis kabul et ·ek bıle saatte (108000) ,.e yiı· barile kampanrn k:lrım tetkikin birin-
koye ugrrvara reni k " 1 ti . . . - '). ~ . 

• .J ıap ar ge rmesı- Jerı almaktadırlar. Ierdır. mi dört saatlik bir faal gün için ci derecede nazarı dikkate alınma"'' 

Pişirilen mütenen·i yemekler bir (2,592,000) litre su lazımdır. Bu suyun iktıza eden hir husu!S olduğunu sö~. 
Yeni hir sılah hakem heyetı tarafından tetkik olun- 11ası1 tedarik edildiğine ve ne gibi mas ıemek isterim. 

Ortalıkta terki teslihat sözü müte· Hazırlanınız ! . . muş ve neticede erkeklerin yemek pi- rafları mucip olduğunu söyl~meğe lü· 45 - :iO kuruştan aşağı düşmiyen ma 
~ad! surette dönüp dola~ıyor. İşin dış D ,,, I şirmek hususunda kadınlara faik ol- zum yoktur'. Drenaj suretile su tedarik liy_et r_i.yatın~~- (~9) .ırnru~a ve daha ~-
yüzü~~ ~akacak '°.~ al~anacak oJursa-J unyanın dukları anJaşrJmrştrr. edilmiş, cesım tersip haYUzları yaptı- şagı dU~meSI onumüzdekı kampanya I· 
nız dun)ada sulhu musalemetin tees- "V ,. çin ümitbahş oJmıyacağını iddia etmek 
süs etmek üzere olduğunu zannedersi- ı Sonu akıt 10 teıernf ve tetcfon habeaıerı biraz munsifane dü;;ünmcmek olur. 
niz. Halbuki işin asıl hakikati bu de· 1 ' ' - E'·etı bu kadar tecrübesizlik devre 
ğildir. Anupa 'fe Amerikanın bütün k ~lerşinde Panıuk ı\tuırlada zirai vazivet si geçirmek fehiketine uğramış olan 
1
-b ya !aşıyor... ~ f 
a oratuvarları, bütün çelik tezgahla- l<OO erati fi Muğla, 23 (A.A.) - 15 gündenberi b~ abrikanın kun·ctıi Ye bilgili elle 

rı Yeni silahlar yapmakla, en korkunç Darülbedayi Temsilleri ~ . r . havaların açık gitmesinden kırlarda rın yardımından uzak bırakılmama 1 

\"e en müthiş silahları imal etmekle Bugün akıamı saat "1 3:> da fersın, 23 (,A.A.) - Zıraat bankası · t ı kt ·· 1 "k kT . zaruri \'e mecburidir Zaten alii.kadar-
rneşgul oluyor. yalnız muallim ve ta ebey~ mahıua tarafından şehrimizde bir pamuk müs- ~~r~ya .ya~t~a a .~~i u kt J~ 

1 
ıy~r~ lar Ye hükömet te buna çalışmaktadır. 

tahsilleri satış kooperatifi teşkil edil- agmuıa ıyaç goru me e ır. 1 H" d 1 h b" 'k" ·· b" 
Vaziyet o haldedir ki, teslihatm ISTRflBUL BELEDiYESi . . . . d .. . şın yağmurların fazla yağmasından ısse ar ar, eş asın ır ı ·ı yuz m 

t h Ko·· r H mıştır. Şımdıye ka ar boyle bır teşek- . • . ı· k b . t h" k. t" b a didinden bahsolunuyorken, bugün- k'"l.. . vılayet zerıyatı geçen seneye nisbetie ırasına arşı u ış e u ume ın ve an 
kU fen adamlarma göre, aşağı yuk:ı.- ~~ t~ ~ij u un mevcut olrna~hası ve pam~kh~atı- ytizde 2-0 noksandır. kanın dört milyon liradan fazla para 
r 3 p d şının mahdut bazı ı racatlara m ısar . 

1 modası geçmiş kara ve deniz silahla er e et . .. .. 'ft . . ~. d'" - .. IZMlRDE ZELZELE VE HEYELAN sı ''ardır. Her şeyden sarfınazar bu şu· 
l"tnd mesı yuzunden çı çının gor ugu za- 1 . 23 . k t' "Ik d • 1 · · .. .. 1 b" 

an bahsolunuyor. Zehirler, gazler Yazan,· Vedat ra 1 b B t bb" k zmır, - Dun gece 2,1·1 te şehri- e ın ı · evır erını gorma5 o an ız-
"e r ar iiyüktür. u eşe us pamu . d 35 d k'k . . 1 i h U k" , ı·ı k mikroplardan bahsolunmıyor. zer· t ·et ·ı i . . . d' mız e • a L a fasrlalr hafif ıkı zel- er n ug n u va:ııye ı e mu ayese e-

Nedim bey ıya ı yapan çı çı er mızı sevın ır- 1 B d' b . . k - . 

ı " Fakat bu gibi silahlan irnal etmek miı;:ıt' K t'f ·n h' 1 . k zele o du. u esnada Bornovanın Al- ınce u ışın urtulmuş olduguna aıt 
cı.b ~ ır. oopera ı ı ısse erme arşı d - k" .. d • 1 ld" .. ·tı • · · k h 1 - .. 

t oratuarlara münhasır kalmamaK- ve 1111 rağbet fazlalaşmıştır. Kredi koopera· tıntagı kolyunb. e heyela~. hüuds.? eHge ı umkıt er_ımılzlın d ·u~·vet du dugunu gor-
adrr. e· k d" tül . k " tah ·ıı . . t'h 1 ve opra ar ır parça yur u. eye- me eyı:ı. er e ıcap e erse ~ok daha fr Ome J erı pamu mus Si erme JS l sa _ . . . . , • . 

Öte taraftan yeni kara si13.hları da l l l l 111 I masa ·r· t .. başlanır tı lan esnasında dag tepelerınden hırı YI· muknı crka m zıkretmek ve fennı ve ıda 
.., n 1 evznne ş r. k 1 k" ı··ı b"' '"k b" k k · · • h t h k-'· d hl' • b" t t .rapılrnaktadır. Bunların en yenilerin KARŞIYAKANIN iMARI ı mış ve oy ı~ er uyu ır or u ıçm r~ us~~a . a '"ın a !a ılı ır e -
eten biri k" ti t"'f kl' tanktır Bu Ki•e hergu··n sa t 

13 
• "b Ank 23 Jzmirin 1• an ı"ç'n de derhal lzmıre telefonla malumat kıke mustenıt ,.e afakı olmaktan uzak 

}' . ma ıne u e ı • v a ten ıtı eren açıktır ara, - m ı • 1 d. . _ ~nı tank, ahiren Amerikada yapıl· Altı yaşından aşaAt olan çocuklar Maliyenin kefaJetile İzmir belediyesi- vermış e~ ır. . . .. . . ~aHlmat 'Vermek ~e (U~k se~er fab-
bıış, ve Amerika ordusu bu silahı son tivatrova kabul edilmez nin lş banka~ından istikraz ettiği iki Heyelan netıcesı uç ev yıkılmış \e rıka~ı kurtuldu) ıfaclesını t_ev..;ık eden 
derece ıtıüfit g·· k unla tecehhüz .. 1 d T milyon lira paranın (300) bin lirası Kızı1çu1Iuk sahasında tren hatların- yazılar ya:ı:mnk ;;uretile efkarı umumf-
~t orere on senı o ması ır. anklar bati bi t · d b" · t hl'k e girmiştir Heyet:- · h h · • ltıeğe karar . t' t h k t tfkl • . r sure Karşıyakanm kanalizasyon, su ve elek- an ırı e ı ey . a- ye:n u a ada claha zıy:ıde tenvır e-n vermış ır. e are e e 1 erınden arızasız ara- t . . . . . . nın ve zelzelenin tekrarlamasından kor debilirim 
...,. •• 1l Yeni tank iki makineli tüf ekle zide bu yeni vasıtadan büyük aske • . rık tesısatına tahsıs edılmıştır. k 1 · 
""lcehh ' · n 18 SURlYEDEKİ FlRARlLER u uyor. ----------
ca .ez bulunmaktadır. Onun başlı tıfadeler elde edileceğine hükmolun- IDDELt U İHSAN BEYiN TEKAÜT MAASI YENİ DlH DİSPANSER VE 

ntez • .ıetıerinden hiri, tankların en maktadır. ARASIND:AıALAR M NA- Ankara, 23 - Sabık Bahriye v~kili DAKIJ\I EVi 

k 
th B · d' :ffd k" hk. Edirnekapıdaki ( Atikal i paşa 

AN S 1 Z L 1 K 
Nöraste•• Halep, 23 - Suriyedeki firariler a- .sanı· eyb~n ıvaBnıh· .ı. evvak!l mt.at ·u. medrescsı' ) nı"n tamiri bitmek 
z ...., rasında birbirlerine karşı şiddetli neş- mıye ıne ı~aen a rıy e. e. <ı .e ı ara 
afiyet Te riyat başlamrştır. Ankarada mahkum fın~an tekaüt maaşı ~~sılmıştı. Mu- üzeredir. En geç, on beş g rne 

~ Chloroıe olan hain şeyh Saidin oğlu Salahatti· maıle!h bu muameı.e_ ıçın ş_ura~·ı de,·1:· kadar tamiri bitecelc olan bu 
1!ıa llllllltahi~cı!. yegtne deva kaJı1 ihy~ ~~ SJROP DESCHIENS ııin Bağdattan Halebe geldiği zamanla- te ~ü~acaatla Mah}e vekaletı aleyhı· medrese de süt ve mektep ço---==--tibba tarafından tertip edilmi~tir. ' PARJS ra ait bazı dedikodul~rdan . çıkan bu ne bır ıdari dava açmıştır. cukJarma mahsus bir d isp nser 

Z 1 
b .. h d . . kavgalı neşriyata :Refık Hatıt de k:ı- lZMtR MAARiF EMiNi le amele kadınlarının çocukları '-. Onrruldak Nafıa aşmu en ıslı- rışmıştır. Saliihattinin kendisile te- . An~a~~'.23 {T~lefon)-Izmirma~-

!J' J masta bulundu~u hakkındaki haberle- rıf emınlıgme tayın olunan Ankara Lı· için bir ( Bakım evi ) t esis edi-
0Infi~11 • ri çıkaranlara "Al~aklar,, diye hücum ~esi müdürü l\fitat B. rnzifesi başına lecektir. Bu d ispanse r ve bakım 

Ere-)" • . . ediyor ,.e Suriye hükumetinden kendi hareket etti. evi için Avrupada ' i ems a i nU-
Btnda ş~ 1 • _Devrek yolunun 34+ 137 - 37+647 krlometrel~rı ara• ümmetine kar~ı J:areket edenlere mer- DEVLET BANKASINDA mune alınmış bulunduj undan te-
İflj (lSl;e ınşasına. muktazi (7932J Ura (60J. kuruş bedeh keş- hamet etmemesini istiyor. Ankara, 23 (Telefon) - Devlet ban- sisat asri bir şekilde olacaktır. 
nak·ıı )_ m.etre mık'ap ham taşm ocaktan ıhraç ve yol boyuna ABDOLKADlR KEMALI GENE kaksı komisyonu önümüzdeki ay ba- B h v 931 u ayırlı müess s 0 · 0 müdür-
hıi.is d fe ıstıfi 21·3-931 tarihinden itibaren 11-4- tarihine DAYAK YEDf şında toplanacak, bankanın teşekkül l v d 
bir a .. 1 Cumartesi günfi saat 15 te ihale edilmek ilzer~ Yirmi Halep, 22 - Antalyada bulunan .Ah suretini görüşecektir. ügüne oktor Zühtii Rıza B. fun müddetle kapalı zarf usuliJe münakasaya konulmuştur. dülkadir Kema1i gençlerin yanında KAZANÇ VERGlSl VE muavinliğine Dok tor SemahatH. 

, aş bedeli 931 se . b-t "nin tasdik ve mevkii mer'iyete Türklük aleyhinde söz söylemiş ve lKRAMlYELERDEN YERGi tayin edilmişle rdir . 
Yaı ından son t d" nesı u çesı gençler tarafından fena halde dövül· Ankara, 23 - Devlet ve efrada ait iT ZAıl 

Tnlip I r
1
a e ıyeye başlanacaktır. ..h d' r-. müştür. Abdülkadir Kemali son gün· bilUmum ticari n sınai müesseselerde S 

rnüraca 
1
° an arın tafıilat almak üzere Nafıa bat mu .~0 ıs ıgme lerde parasız kaldığından şaşkın bir çahşanlaı-a verilen ikramiyelerden ka· ' · onra,, roman tefrıkamız milndere-

as ar kfı de vaktı catımızın çokluiYunn nı cbnı· l• ıı ırun 
rnuay , . 1 ve münakasaya iştirak için de mez r gun . haldedir. Bazılarına intihabattan son- zanç '·ergisi alınıp alınmıyacağı mese- cedilemedi. Ok 

0
• 1 d ,., de~-

b' rlık~=nınd~ l f' klifnn·n e ve yüzde yedi buçuk teminat akç~l~r~I~ ~. Türkiy~~e döneceğini ı-Ö) lüyor , .e J~si d.e,·let şü:ası_nda müzakere olundu. !eriz. U) ıı cu arımız a'l ozur <li-
<>lun vı ayet daimi enciimP.niradP. isbatı vücut etmelcrı dan ~ır daha olseın vatandan a) nlmam !,. 'I anz~m~t daıresı alınmasına karar kabul etmi\ . k . . •. "."'"' 

ur. dıyormuşl. ıvermıştı. Heyeti umumiye bu kararı tef . . • eıe ke) fı)etın rn~clısın 
J sırıne arzına karaı· vermi~ti.r. 
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Hatırlamamak 
Y 4zan: J.iluu- Adil 

Po5tacı taahhütlü. lıiiyük bir zarf - Biz Edgal' l'oc'yu isti~ oru7. git .. 
ıetirdi. l\terakla a~trnı. içinden hir def Sözüınli bitirmeden masa ~iddetle hu
ttr ve bir mel\tup çıktı. Me\dup meli- rekete geldi, ka!ktt, başaşağ1 döndü, 
tep arkadaşhırınıdan \'e uzun senelu gitti ayaklannr tavana ,·urdu, sonra 
~~örnıediğim .Abdülkadirden idi. Bana. gayet zarif bir r~verans yapıyormuş 
hısaca şun lan yazıyordu: gibi bir hareketle gelip eski yerine, 

"Sana lıalıra defterimi giinderi,110- korkudan el'an, hala altında masa var
rum. Feı·kalcide asabi bir haldeyim. mıs gihi ayni vaziyette tuttuğumuz el 
,tra •ıra bir s<·ııler görüyorum. Bunla !erimizin altına, · geldi Ye muttarit a.-
rı an(almak o kadar güç J.i.. yak darb~leri ile şu cümleyi söyledi: 

Onları lıatıra ddterime uazdım. Bi - . lono ile Una benim. 
liyorum ki se11 bunları anlıyacaksm. 

.Jl~kteptc iken hu bahis etrafında se- Pazar· 21 ağuıttos, saat 11 
11inle t;ok lwnuşmuftuk. Onun 4;in cc- Pa=artesi 26 ağustos, saat 21 
saret ettim. J'oksrr, lı11 gördüklerimi ve Sabah saat s tle yattım. Arkadai· 
hUdiklcrimi kendimle beraber meza- lada 0 !>'aate Jrndar vmiş idik. Bugün 
ra götürecektim.,, ır de kapı <;ıtlındı. Gelen Mesrure icli: 

Zava]h Abdülkadir! Demek hasta- _ Bu ne uyku, eledi, kalk! .. 
hgı ilerl<>mişti. Meldepte lıiitiin t;ocuk _ Ne U) ku mu, daha demin, saat 8 
lar onunla (deli) di~e lılay ederlerdi. de \attım. :J saat uyku çok mu.. · 
Yalnıt h~n ona acıı-. nazariyelerine i- .:_ Anıl. simdi ~kı-;a~m ıı i.. 
nanmrs gihi giirünerek onu teselliye _ Y·a. d~mek ı.ı ~aat uyudum. Eh 

<'~lışırdını. Fakat n_e . ) alan ~öyHye- kahahat bende değil. Vakıa satı er şinı 
yım, hatrrn defterını karı;;,.tır<lıktan eli :?4 oldu amma ... yine eski kadranla· 
sonra biraz sarsıldım. !~ersinde kar- rını muhafaza ~diyorlar ve 12 üzeriM 
ma karı~ıli notlar, ha7.an giinü gününe taksim cdilmisler. Gel 1\teı-;rure seninl~ 
yazrlmı~ tarihli hatıralar. ~iir par<;ala- Amerikava v;zahm da 24 üzerine tak 
n, ,.e sık sık tekerrür ~den ~öyle hic simatı oİan ·bir saat kadranı yapm:.ık 
tek mısra vardı: 

Esiyor başımdan karak .rıelleri .. 
Bu defterden ba:r.ı parçalan nakle 

diyorum. 

- mm in? ic:min ne? 
- ;\lonoa. 

imtiyazını alalım, zengin oluruz. 
!\lesrure asabi, söylendi: 
- Öf.. Ulrak şimdi bunlan, kalk. 

. . . . . mn konserini! gidelim, zaten ge
cikti!, ... 

"V AKITtt e abo
ne olunuz 

Harici Haberler \ , _______ _ 
1936 s~nesine kadar 

-
Cihan sulhu temin edilmiştir 

M. Musolini son makalesinde böyle diyor 
Paris, 22 (A.A) - Eksceiıiyor gazetesi M. Musolini'nin bir 

makalesini neşretmiştir. İtalyan Başvekili bu yazısmda deniz iti
lafının aktinden dolayı memnuniyet beyan etmekte, Fransa ile 
İtalyanın hüsniı niyet göstermek hususunda müttehiden hareket 
etmelerinin iki memleket arasında samimi itillfın yeniden teessü
sünü temin neticesini hasıl ettiğini kaydcylemcktedir. M. Mosulini 
deniz itilifınm hiçbir hükumeti ne galip ne de mağlup vaziyetin
de bulundurmadığmı, iti hakkında zengin ümitlerle dolu imkan 
ve ihtimal ufukları açtığını, evvelden ketif ve tahmini kabil ol· 
mayan ahval ve hadisat istisna edildii'i takdirde cihan sulhünün 
1936 senesi nihayetine k11dar temin edilmiş olduj'unu beyan et· 
tikten sonra diyor ki: 

"Londra muahedesile Roma itiJih bir baılangıç teşkil ettiği 
l 932 umumi tahdidi teslihat konferansının ıulhU kuvvetlendirmek 
ve sulhün devam• müddetini arttırmak İ\·İn daha başka teminat 
bulacağım ümit ediyorum.,, 

Fasizmin 12 inci yıldönümü 
Roma, 23 (A.A) - Faıizmin teesıilaOnUn 12 inci yı)döniimü, 

dün bütün italya'da tes'it edilmiştir. M.Ciyuratit Roma•da 8 bin
den fazla gençten mürekkep olan faıist delikanlılara bir geçit 
resmi icra ettirmiştir. Eski muharipler bu gençlere bir bayrak 
hediye etmişlerdir. Bundan sonra faşist gençleri karavana başın· 
da yemek yemişlerdir. Bu sırada M. Musolini'nin görünmesi fev
kalade heyecanlı nümayişler icrasına sebebivet vermiştir. 

Fransa endişe içinde 
- ------------

Avuıt\]rya - Almanya ittihadı 
yolundaki faaliyet 

muştur. 
Paris, (A. A) - Şarli, bu

gün öğle yemeğini M. Briyan ile 
beraber yemi,tir. 

Belç.kadn bir suikast 
Liyej, 22 (A. A.)- Yugoslav

ya orta elçisi, YugoslAvyahlar 
tarafından tertip edilmiş bir me
rasime riyaset etmek ü:r.ere Se
raing'e gitmiştir. Merasim bittik
ten sonra halk dağılacağı sırada 
ahali arasana kanşmıf olan Zoerko 
isminde bir şahıs iki el revolver 
atmıştır. Kurtunlar kimseye isa
bet etmemiştir. Zoerko, polisler 
tarafından tevkif edilmiştir. Tah
kikat icrastna başlanmıttır. 

Yedi çocuk yandı 
Şikago, 22 (A. A) - "Tribün 

de Holdenes " gazetesi yazı
yor: 

Bir çiftliktezuhur eden yangın 
esnasande 16 kişiden mürekkep 
bir ailenin 7 çocuğu kömUr ha· 
line gelmiş, diğer yedisi de ağır 
surette yanmışbr. 

İspanyada 
Madrit, 22 (A.A) - Kanunu 

esasi ile müemmen hukukun 
iadesi hakkındaki kararname 
intişar etmiştir. 

o Bulmaca o 

•• 
!il-=- =-~-

..... İıllltl ....... ~ ıı · 1 

Bug'flnh.ü bulmacamız 
Soldan eağa vo;? yukardan aşağı: 
1 - En eıki şark masalı ( 10) 
2 - Bir isim (3), rrkek dadı (4) 
3 - Hayvan kımduı-acısı (7), ı·asak 

(3) 
4 - 1'ek (3), yüz (4) 

5 - Bedava yemek yenilen yer (6) 
6 - Bizim memleket (7) 

7 - Nota (2) güzel (3) 
8 - Deıt (2), gevşek değil (3), no· 

ta (2) 
9 - Toplanılan yer (4), lıainilk (6) 
10 - Keder (4), lıayır (2), ben r:~) I 

11 - Valde (8), uygun (2), bfr (3) ' 

V AKIT'm takvjn: i 
S.ılı 24 Hart 931 

Zilh4de 

1349 
Bu geceki ay 

Sandr yortusu 
Güneım aoıuıu: 5 .. 57 - batışı T 8, 25 

Namaz vakitleri 
Sabah 011• llcfndı .ı\k9aın Y aı. 

4 3~ 12.20 15,4'.) 18.'25 19,5;-

BORSA 

lmH!c 1 
4,f7 ~ 

" .. ti ret .. • Belgı .... 
Orıhm .. . Is. franı. 

• • Leva .. Florin 
Kuron .. 1 
Şlllng 

• . 
• • .. .. ... 

Pczcta 
l\lark 
Zloti 
Peng!S 

2o Ley Kuruş 
f Türk llra~ı Dinar 

Çcn·oneç Kuruş 

Nukut 

Seyrisefain 
~ lerkez acentası Galata Köprü ba~1 

I', 2362 ~ube acentası Sirkecide 
~lühilrdnr zade h:ını ise. 2740 

ıHLV!I~ ss~t~t ~!!~~~ 24 
Mart Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu. Çanakkale, Kil' 
çükkuyu, Edremit, Bürhaniyeı 

Ayvalrğa kalkacak döniW 

te Altınoluğa da uğrıya· 

caktır. Azimette Gelibolu içil' 

yük alınmaz. 

r ra~zon itinci P. 
6 (CUMHUR!YET) vapuru 2 

Mart Perşembe akşamı Gal•' 

tadan Inebolu, Sinopt Sarnstıfl• 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresı.Jfl• 
Trabzon, Rize, HopaY' 
kalkacak ve dönüşle Pat•'' 
R. Of s·· Trabı0"' ız.e, • urmene, 
Polatane, Görele, Gire•tJ"' 

.. "tJ"' Ordu, Fatsa, Un ye, Sanı"' ., 
Sinop, lnebolu, Zongutdd 

uğrıyacaktır. 

M~rsin ~~stosı 11 
(ANAFARTA) vapuru .. 

dil" 
Mart cuma 10 da Galata d· 
Çanakkale,Jzmir, Küllük, ao 

1 
rum, Rados, Fethiye, Ant.al~; 
Aliiyc ve Mersine kalkacak ·1ıt• 
nüştc Taşucu, Anamur, fiJJllı'' 
Dalyan, Marmaris, Çanak lı' 

. ys'' le, Geliboluya da ugrı ·~il 

tır. A.:imette Çanakkale 
1 

yük alınmaz 



[!'•1t1ceme ve lora ıllnları 1 
....__ lttahJ tMnlllıteiJ imi ,,..,,..r1 ... ..,..,.: Çocuğunu 

istikbalini 
Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Gençlk ve Çocuk 
ikhaat kuponu 

'raıaamıaa 3111 Ura kıymet takdir 
lfilen Botultla•• Boraeı köyünde Re
:.. Pqa IOblna•• E 2 Y 46 numaralı 

P hu•la tamamı. 

24Mart 1931 
~-----------------------.. ~ ...- Kiralık Yer ..... 

25.4.aı tarihine mUsadif cumar· 
f rbl .. ı on Uç buçuktan on aJtı 

)& kadar lnaabal dördlnd iera me-
•11rJutada atılacaktır. 

Ankara caddesinde Orhan 
8. hanının zemin kabnda, iki 
üç tabı makinesi kurmaia, 
depo ve mücellitane yapmafa 
müsait geniş bir yer kiraya 
verilecektir. 

.... Satıf _,...esi 11 • 4. 931 tarillin .. 
•ilk ..... tir. 
ta 'lt.ıymetf •..._mene1 buldutu bal 

en siya .. artllranın ilzerinde bn'ÜJ 
laeaktır. AftlmaJa i§tlrak için )'ide 

Görmek isteyenlerle, talip 
olanların Vakıt idare mOdllr· 
lüğüne müracaat etmeleri. 

Ni pey akpml Jtamdır. 
Baklan ta,. mklJUyle sabit oı.. 

ha ipotek Ulplert ve aJiladal'Uldl 
irtifak hakkı .. lpJerfnla ha 1181• 

llıtı •e huaıdle fals ye maarife d.ır 
elan hldtalannı flb tariJdnden ıın. 
-. 20 dn l~lnde nnkı ••WteJe 
"Jdf1111elerf J&amclır. Akil •alde ... 
ları tapa lfdllfh sabit oJ.,,..alar _. 
11t hecleUntn pa7Jqm-dan harf~ kaa 

r;~ AK 1 T:n4) 
~.~.?!.~~~~lan 

111-ıar. 
AIAkadarlann lera ft lflis kanana "°' 119 nea aw1•.ıne jllı1e teTftln lla 

191r•eı.tlerl Jln..., •ltenJdm yer 
• .. biledf7e ftJof lean8f mlfteriYe 
llttfr. Düa fula 111altmat al.ak f8-
'7enıertn 930,_. doer• numarulle 
..... r1,.u.ıu atracaatlan ilin olu 
... r. 

Satılık hane- Sclıu.dc bquıda 
Çukurçeşme ınındı Ta~hın ut ..... 
Marmım a ııcıaretlı /} numaraJı bq oda 
'c aı ştcın llth mficeddet klrgir hane 
~auhktır lçındtkılcre murıcaaf. 

iLAN 
Galatacla lıls ... JUll mahal• 

leaiDcle M.,a _.afmda eski 
25 ,.m 23 No. la hanenin mu· 
tuunfı ye ulrilllli ika •l1eY111 
ika ..... meçlml olaa Veroaik 

.fl'la .... aa: 
fıcaabul dördüncü icra mcmurlutundaa; 

Madam Harıhl• .......... 
( 1250) lfra .... .,.. .. ... 

~Ilı 

Bir Kumbara Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

[Türkiye İş Bankası 1 

. ....... , ..... ooıı1111 ..... =~ıın•:..wcc:::c:a=c:" 

Krem 

EaılAkınizi satmak yalmt ldna
lamak için - 1 keleTe tftlllny& fi• 
mend fere ) nalcı !anlar tercih edJlmek • 
tedır. tu adrese murıcaatlı katdeairbalz. 

r tan bul dordüncu \ ıkıfban ... 
UNIONKOL 

Jstanbulun merkezinde- iki o
da bır sora 'e bir helldad mOrek:tef 
g•)et guneşli \e havud r bir daire kira· 
lıkur. Odalardan biı ı aut büyüktür. 
idarehane \e a mua\c ehane itdbazma 
da eh enşlıdır Şerait müulttir. Gaı.. 
posta kuru u 34 Henrubi adresine mtl· 
racaat. 

ferat eılı4JI""' Galatacla Su:
_..,.. mehaJJesinde Marya 

· -..1111mıcla eaki 25 yeni 23 No. lı 
lawln paraya çevrilmesi ala· j 
caklrnız, tarafından tılep cdilmiı 
~e ikımetgibınıza gönderilen 
~ ••riae ..... iıJai ... ,... 

Dit macunu 

Ruj 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV 1JeŞeriki 

ö 
Tırnak cilaları IJ 
Losyon J\ 

Kolonya 

Kirahk haae: - Ca1aJot1•• 
l lılllıahmer merkezi kartısmda hem 
mua\ enehıneye hem Jhm,.. elftl'lfU 
(7> No klrgır hane kırahktır. Talip 
ol:ınlınn koşebaşındakı bakkal Ahmet 
efendiye muracaat etmesL 

Kirahk- Yazlık, kışlık t«Sfk, Ca· 
pada altı oda, J?:UZtl hah~e. tüfı 111: 

diii••• ................ .... 
ikametıilamma meçbuliyeti biJ. 
dirilmİf olma11na binaen Neme 
emriain tarafama üAuen teblifiae 
lrarar Y..u.;ft;,. Tarihi illada• 
itibarm 20 ,oe içinde borc:9D 
bir lnımıaa veya tamama• bir 
llbaa itiramuz varA ya hiuat 

ra bir vüili kuuDi ıWere
relc dermqammı ve ifbu mUd
c'-tta bitammdu aoara ıeçea 
(41) ... iri tarlal illadan itibaren 
ffiO) lllta içinde borcunuzun tes· 
91,_ "'8 l>ir mretf teniye 
~let-.edifiaiı taktirde takibıb 
ltralre de bümulacap ademe 
~ mabm•u kaim olmak 
"-e taraf.mza ilbea teblii 

~· 
:------~-----------Gö,na 1r im memorf u:Undın 

Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve bbbiyesi 

Dit tozu 

Eaam 

Koamatfk 

·nin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
rzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 

Mahmutpafa<la Manastır hanı oclabqr• 
Kıryakoya müracuc. 

Ev aabn aLns - H.w,.. Km
tu uş. \ cfa. Fatih, Zeyrek, ~ 
!emderi tercih edfJfr Klnya vMh fi. 
rı ı ayda kırk para cerırmelL 

ı tanbul dördUncl Vmfllü 
UNION KOL 

M M V Satın aıma ko· 

= = = ./} ml•yonu llAnıarı 
I ='! #*G*OWO& >c 9 c+ : § Z>:a.occ:c:•C•C*CFQ*C;I' 
•lonbal lkinel lcra memurlulu,.. A M. M. J'. Satın alma,,,,,.,_ .. 

m::~m•msna (:1700) lira kıymet takdir Tütün inhisarı umumı ... ı::=.:.ki:.:·.~: •. "i..':..-:: 
e411 lklea Be19flun._ Perlldf)'lnde ikin· •• d 11 I '' v 11 d 931 P"rtembe günü uat oa ...._ .... 
e ISIDI KAtıtaaa ca.••..ınde •Uk 93 mu ur U"'Un en· dıkhda heyetimizde yapılaeaktlr. Ta-
mükerrer cedit ıc numaralı bf r bap ~ • lipleria prtname ve nilmua..at ak· 
lııaae ile 7'11• Be18ffanda Şf§Ude Çifte idatemı'z j .. in, kapalı zarfla mUbim miktar da mualece alma· mek üzere her gün le ihale uat.111 ... 
eni&I ..... 58 n ... n ile aarakkam r- li evnl teminatlarile birlikte • .,.._.. 
ve ta ..... na (581) baçak lira 1u,..,., caktar. Talipleria 30-3-931 pazartesi gtlnüne kadar mualece ı- de hazır bulunmaları. 
takdir edllu bir bap •l'llWD birinci lelerini göndermeleri ve o ılin saat 11 de 200 Jirahk temiaat mektup- • • • 
arUırmalan 2S nlaa 931 tarihine •O· Jannı hamilen Galata'da m&l:ayaat komiayoana mlracaatlan. 11. il. Y. 8""11 .,._ .,.. • .,.. 
sadlf cumartesi rlaU 1&at 13 ten 15 e MUtealllllcU enel ••m ft ... .. 

kadar Beyoflanda Tabfmde Sıra ııer. ıstanbul Beledlyosl llAnfarı alarak 19-3-931 ,......_ ......... . 
Yllerde llAfn dalrel .. ı. .. a11nda ff a. kkla ihale ~dilecetf IJıla ...._ oa ı. 
ri ftlife e4en lıtanbal ilditd icra me- Mlchletl fcan hitam bulan Aksaray polis met'~ ittlsalin- lfOtorin )afına tallp çıkm ..... •ır 
marJutunda icra olunacaktır. deki 3 No. h kahvehane önünde"i tarik fazlua mahal icara ihlesl .z>.3.931 rarpJDl'9 dal .. . 

Arttırml)'a ittin• itin mahamme11 li p · ü o • dört buçufa talik edllmfftlr. Taltp-kı,.etleriain Jiilde 7 a.upk teminat verilecejinden ta 'p olanlann 13 Ni.an 931 a~rteaı 1 n saat lerin prtname ve almuelbll ..._. 
üçai verilmek JAıımdrr. Haklan ta. 1 de daire e~Omenine müracaatları illn olungr. üzere her gUn ve ihale eaatla._ enel 
pu afcillll• mit olmayan fpateldl aıa. Maddeli iCar1 hitam bulan Samat1a deni• kenarmda 14 No.Jı teminatlan1e birlikte Fıaclikbda ıa.,. 
caklılarla dfftr altkadarlann frtffak kabvehaae aaoac:leki tarik fazlua mahal icara verilecejinden timlze mtiracaatlan. 
hakin 181tlplerlnln IJu haklarını Ye hu- t-ı:.- olaallnn 13 Nisan 931 Pazaıtnl pi Mat 15 te daire • • 

deli ~llr EYlraf idaresine be· 
laorçı. leardan 94 lin 90 kurut 
... CUma mahallaindea Ha· 
_;eı R11ih Efendillln ikamet• 
"'- .. .,.. olawmdaaaati ili· 
~ ..... t icruuaa karar n· 
~ ~ tarihi iJAaclan 
icra ıL.,!_ ~ içiade c;a,..Dk 
be.. .;---e •lracutla fifa· 
clfii 1a 1a1a ile itiraz edilme· 
lcl.._~s illa içinde borç 
!411rf icra takdirde hakluada 
ıc~. 1car•P11acatı te&Jii ma· 

'· illa olmak ftıere i1'n 

s.U• fıls ft •aarlfe •atr .taa Ndi- _,, 3. K. O. SA. AL KO. Du. 
aJanal llı1n tarilalaMn IUllann 20 Stin encümenine mOr•caatları ilin olunur. 37 ind alay ihtiyaeı olan l9IMf kJ. 
i~de evraka 11111btlelerlle d&ll't)'e l>il- lo ekmek kapalı 1arf uulile • ......,. 
dlrmeleri Jiıımdrr. Akil halde hakJa. M •• f ll tf • ğ · - b k ,eJQbe günU saat 15 te icra lalrncah 
rr tap• slcflliyle sabit elmıyanlar ... u e iŞ namze 1 1 musa a a dan .. rtname ve evsafuaı , ....... 

btdelfnfn paylaşma11ndan flarf c; ka- •• • r . saya konuı.aotar. ihalesi Zlil*f,l per 
:ı.r. Mlterakf• ~ile ~·Niye Turkıye Zıraat banka nıdan : yenlerin her giln öilede? enet ko-
. ları n Takıf ıcal'Ni •iif&eriJ e misyonumuza ve taliplerın de 11$7 Ji. 
r~• D ha fazla snalAmat al•• isti· S niıan 931 pazar günü sabahı Ankara ve lıtanlnıl Zil-~t ban- ra '2 kurut ile birlikte Aydlllda 111 ia 
aıttırrl : 30 _ 1773 namarah e"'ta ka~rında uat 9 da açılacak muaabaka ile 15 müf,ttit nmnaedı alma· el alay satın alma komisfonuna miira. 
yeni• n 1 eıkalr mahalleri• nsaf caktır. Muvaffak olanlara baılansıçta 120 lira aylak ile MJWI ve tef- caatJeri. 
müracaat ~ m nı ••'"i tütlri kıymet titlerde yol nıuraflarından bqka. 6 lira yevmi7e verilir. * • • 
• meM'h• ~~ caat edebfltttkleri iJı\n lttirak i&in evv~lemirde lktıat veya hukuk (alıülteleri.ıen ve 3. K. O. SA. AL. Komisyon ..... 

raporuna murı yahut ulCamu iliyei ticariye .. vey~m~kiye mektepleria~ea b~~in Kolordu ha)vanatının çaıırlattmı-
olaaur. mezwau ve yahut son ıınıf mudavımı olmak linmdir. Diler . f~ külte ması icin hem İstanbul ve hem Cö 

O ..ı- Hılı Slnemı11nda veya yiakaek mektep mezunlarmın mail müeuaelerde en ~ ıkı ıene dar cihctıerinde cayır isti ..an~ 
lkOu.r L. k fıkı ıliu~ten hizmet aörmuı bulananlan da mwabalraya clahil olabilirler. tir. nu maksada elver' 

1
. car~ 

O ırabın basav-c• Tal' a. -•·-- la L •• ı 1 . . t L.--•·-•--~-- 1 k lf ı ~ o.,.. u 1 Programlınmı Cumar· ıpler ~a, tanuuı ve zmu w -.r11M1a11 a ac~- ların ~ayırlannın temlik ftl!lmlaril 
ıHavı kartlro u . lier ,un ~ndöz lan taıtaamede Jazdı veaikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akta· dönüm miktarım Ye mahalJlal ine e 
reli. Çır..-bı ~~1111 gııntert•~ de mma kadar A.nkarada teftit heyeti müdi&rlüiüne bizzat veya mektup· der krokilerife birlikte bf Dfsu ~ 
3 ıe gtceltrı 9 la müracaat etmit bulunmalıdırlar. tarıhine kadar k 
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