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Bu sayımızda : 

Çocuk - Gençlik 
sayıfaları 

ismet Pş. · dün B. Millet Meclisinde 
hükiımetin beyannamesini okudu 

Meclis, mütstakiller de dahil olduğu halde tam bir 
ittifakla ismet Pş. hükumetine itimat reyi verdi 
Cemiyeti akvam hakkında Hariciye Vekilimiz milstakll 
meb'uslardan birinin sualine karşı beyanatta bulundu 

&aa Ankara, 9 (A.A.) - B. M. l\Iecl]si 
.ı t 16 da Kazım Pş. Hz. nin riyasetin ~--~---~--~-....., 
11e i f 
lahı~ &rna etmiştir. Bazı meb'usların 
So ıf 'te mazbatalarının tasdikinden 
h~ra Beşvekil lsmet Paşa Hazretleı i 

fıntetin beyannamesini okudu. 
(l{ ?ttü!t~kil meb'uslardan Sırrı Bey 
ce otae)ı) nin tankidat ve mütaleasma 
ae"~ben Hariciye vekili Tevfik Rüştii 
t\ >b ve Başvekil İsmet Pş. Hz. izahat 
So lllundular. Meclis bu izahattan 
ra:ta nıevcut 294 meb'usun ittifakı ft· 
rtlttle Programı tasvip n hükumete iti 
ltr beyan etmiştir. l\f üstakil meb'us 
dit da kıimilen itimat reyi vermişkr· 

atını tecrübe ettiğiniz bir hükQmetin 
içinde bulunduğumuz en son vaziyet 
üzerine düşündüklerini huzurunuzda 
öylemek için müsaade isterim. 

HükOmetiniz memleketin dahili ve 
harici bir sulh ve huzur içinde yaşa
masına birinci derecede ehemmiyet at
f eder. Beynelmilel rnünasebatımızda 
da bize hflkim olan esası fikir budur. 

Türkiyenin sulh \e emniyet havası 
içinde çalışmasını temin ve teshil ede
cek tedbirleri ve elimizden geldiği 
kadar beynelmilel sulh havasının ve 
imkanlarının takviyesini iltizam ederiz 
( !kışlar.) 

t-t Harici siyasetimizin dostluklar fesi 
UkOmetln beyannamesi sinde, muka,·eleler altinde beynelmilel 

de !~~~r~, 9 (A.A.) - B. M. Meclisin- içtimalar n teşekküllere iştirakinden 
~tı~'ekıt Pş. Hz. tarafından oku hattı hareketini bu suretle izah eyle-
~Uket"e B. ~. l\leclisincc tasvip edilen' Muhterem Efendiler; mek mümkündür. 
t~in beyannamesi şudur: Tac;avvurlarınızı bildiğiniz ve icra. (Alt tarafı 2 inci sayı/ada) 

Ş, meclisindeki müzakere 
Sokaklarda yatıı> kalkan bakımsız ve 

klnısesiz bir nesil yetişiyor 

8-.nıarm toplanmal#a1 doyurulması, okutulması yolunda 
hayarh bir teşebbüse giriliyor 

~~-~~-----~--~~"""""'"~~---

"-.._ Şehir mecllsl içtima halinde 
~ [Yazısı u uncu !ayıfamızda ] 

J\.tinada neler oluyor? 
;angalistler ihtilcil çıkarıcaklard~ 
aşasın ihtilal! diye başlıyan ateş 

h Ik nl"' düşürdü ~~liııa 9 a ı pa ge 
'"taıu ' ( Apo ) - Dün 
ltt,Jt!~ı') ~ey.danında Pangalos 
~- b ı'rı ıhtılilcuyane tezahü
~llaut~dnrnuşlardır. Maruf Pan· 
t:leyiıı en Andonopulos, dün 
iL~•rıc,11 Omun ya meydanında 
lltıfl} ~1 çekerek "Yatasın 
··- ,, dıy y ~. ~t de e ateş etmlye başla-
ti~bt b )kal polisler tarafmdan 
~t b.ı~ •nrnııtır. Silahlar üze
İlıti ıl olnıu arasında bir panik 
, ltJcini ş Ye biraz sonra bu 
~ffllk ~ refikini derdeste mu
~~tindeo ~uşlardır. Merkumun 
~:·11111ııu adet dinamit fişenei 
~~•tos ı:ur. Pangalosun yaveri 
n~·l •o il tevkif ediJmiş ise de 
~14 tefrj~r~ tahliye ediJmittir. 
t, di•tyj . Ütün gazeteler, bu 

•e Pa tıddetle tenkit eylemek· 
ngalos ıle taraftarlarının 

.~~ncral Pangalo;; 
şiddetle cezalandırılmasını talep 
ey lemektedirler. 

Fırka ı?rupu 
Ttoplandı ve hiJkOmete muza· 

heret kararı verdi 

Ankara, 9 ( A.A ) - C. H. 
Fırkası grupu saat 14 te Afyon 
meb'uım Ali Beyin riyasetinde 
içtima ettı . ismet Pş. Hı. tara· 
iıııd - ıd~m,.tiıı rakip dec ği 
hattı hareket ve program izah 
edildi. Birçok hatipler söz aldı
lar. Müzakereden sonra grup 
programın heyeti umumiyesini 
tasvibe ve hükumete müzahere
te karar verdi. 

Tehlikede mi?! 
•1.,ransız meclisinde 

. şiddetli tenkitler 
yapılıyor 

Fransız meb'usan meclisi ha
rici siyaset hakkındaki istizah 
takrirlerini müzakere etmektedir. 
Eveiki günkü içtima çok hara-
retli olmuş, Alman - Avusturya 
gümrük itilafı meselesi şiddetle 
tenkit edilmiştir. Bu arada sol 
cenah radikallarından M. Frank
len Büyyon hariciye nazırı M. 
Briyandın takip ettiği siyaset 
usullerinde derhal bazı değişik
likler yapılması füzumundan ıs
rarle bahsetmiş ve Briyandı 

sulbü ağır tehlikelere düşürdü
ğünden dolayı muaheze etmiştir. 

Franklen buuyun tenkitlerinin 
sonunda "Biz Alman-Avusturya,, 
birliğinin tahakkukuna hiç bir 
vakit müsaade etmiyeceğiz,, de· 
miştir. 

Bu müzakerelere ve tenkitlere 
dair tafsilatı 9 uncu sayıfamızda 
harici ha.berJer kısmında bula
caksınız. 

• \'".::.":..~·- • ~. _ı •• '" • • • -

Sinema rnüsabaka
mızda kazananların 

isimleri 
(4 Uncu sayıfamızda) 

.. ,. . - . ~ : . . . 

r Bu{tün 

12 sayıta 

Lisan ve medeniyet 
Fransız profesörü dün darülfünunda 

mühim bir konferans verdi 

LAtin alfabesini kabulUmüzü, büyük bir 
terakki eseri olarak kabul ediyor 

Birkaç giinde~i şehrimizde 
bulunan Fransız lisaniyat Alimle
rinden M. Meillet dün Darülfn
nuoda " Lisan ve medeniyet,, 
mevzulu bir konferans vermiştir. 

Bu konferansın tafıillbnı Sinci · 
sayıfamızda bulacaksmıL 

Rersmimiz profeslSrU, Darülftı
nun emin ve müderrislerilc bir· 
likte gösteriyor. 

Bugün fırka kongresinde 
Görüşülecek olan program ne gibi 

esasları ihtiva etmektedir ? 
Ankara, 10 (Yakıt) - Bugün 

aç.Iıcak olan fırka kongresinede 
yeni proğram görüşülecektir. 
Vatan, millet, amme hukuku, 
devletin teşkilat maddelerini ih
tiva eden bu proğramda ezcOm
le deniliyorki: 

"Vatan Türk milletinin eski 
ve yüksek tarihinde ve toprak
larının derinliklerinde merocudi
yetlerini muhafaza eden eserle
rile yaşadığı bugünkü siyasi hu
dutlarımız içindeki yurttur. Va
tan hiç bir kayit ve şart altında 
ayrılık kabul etmez bir kiildür. 

Millet: Dil, Türklük ve mef· 
kfıre birliği ile biribirine bağlı 
vatandaşların tetkil ettiği siyasi 
ve içtimai heyettir. 

Amme Hukuk: Türk vatandaş 
larma teşkilltı esasiye kanunu
nun nrdiği içtimai ve ferdi 
hürriyet, masuniyet, müsavat ve 
mülkiyet haklarıoın mahfuz bu
lundurmak fırkamızca ehemmi
yetli esaslardandır. 

Bir dereceli intihabı tatbik 

etmek yüksek emeJJerimizdendir. 
Ancak vatandaıı intihap edeceği 
ni tanıyabilecek vakitler fartlar 
ve vasıtalarla :mucehhez kalmak 
i•%lmdır. Bunun temini husu
sundaki meaainin matlup netice· 
yi vereceği gilne kadar ntan
daşı yakından tanıdığı ve emni-

yet ettiği insanları intihap et
mekte serbest bırakmayı hakiki 
demokrasiye daha uygun bu-
luruz. · 

Kadınlara siyasi hak 
Fırka kadınların belediye in

tihabında olduğu gibi meb 'us 
intihabında da siyasi haklanm 

kullanmak için IAzım gelen mil· 
sait zemini hazırlamayı bir T8%İ• 
fe addedecektir. Fırka ancak bu 

takdirde tarihi ve şerefli haya• 
bmızı yeni ıeraite uygun siması 
ile ihya etmit elacağına kanidir.,, 

Devletln esas te,klllb 
Türk milletinin idare şekli 

vahdeti kuva esasına milıtenit 
[Ltltfen sayıfayı çeviriniz] 

Daktilo müsabakamız 

Ceçen seneki mfüabakamızda birj_nciliği 
ı.azanan Mediha Ha~im H. kendisine 

hedive edilen Ondervot makinesinde 
çalı§ıyor 

Kayit başladı 

Hanımlar ; Müsabakamıza 

girmekle kendinize bir is

tikbal temin etmiş olursunuz 

MUsabakaya giren ve kaza· 

nan Hanımlar1n iş bulabll· 

meleri için kendllerlne tlca· 
ret mekteblnce musaddak 
ehliyetnameler verilecektir 

Tafsilat 8 inci sayı

famızdadır 
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olan bugOnlcli devlet şeklimizdir. 
Bu tekilde B. M. Mttliıi millet 
namına hakimiyet hakkını kulla
nır. ReisicDmbur ve icra vekilleri 
heyeti onun içinden çık&r. Ha
k~iyet birdir. Kayıtsız, ıartaız 
milletindir. Devlet tefekküllcri
nin en muvaf1kı bu olduğuna 
fırka kanidir. 

Programın ikinci kısmı 
Programın ikinci kısmı Halk 

f ırkuının ana vasıtalarına dair
dir. Bu kııımda fırkanın mühim 
prenıiplerinden biri de föyle izah 
edilmektedir. 

"Fırka cüınhuriyetin ınillt hi
kimiyet mefkursini en iyi ve en 
emin bir surette tensip Ye tatbik 
eder devlet teşekkülü ol
dµjuaa kanidir. Fırka bu aa11ıl· 
maz kanaatla cUmhuriyeti tehli· 
kelere karıı her vasıta ile mOda
faa eder. 

Din telllkkl•I 
Vicdani olduj'undan fırka din 

fikirlerini devlet va dllnya it le· 
rinden ve bilhaaa ıiyaaetten ay• 
rı tutmayı milletimizin mua11r t•
ralrldde bqhca muYaffakıyet A· 
mili ıarnr. 

Fırka milleti misin bir çok f., 
dpkirl\klarla yaptık• inkilipl,,r
dan doj'an ve inkişaf •den pren
siplere aadık kalmayı esas tutar. 
Ttlrk!f e eP.mhuriyetini halkın ~y
n ayrı fertlerden mpr~kk~p de• 
iil ferdi Ye içtimai hayat için 
İf balOmii itibarile muhtelif me
aai erbabın, aynlmıt bir camia 
tellkki etmek e$as prcnsiplcri
mizdendir. 

ÜçUncU kısım 
Programın Dçüncü kısmı ildı

ıada münhasırdır. Bu fasılda 
HH preuıipler arasında şu ka
yıtla vardır: 

iktısatta hareketsiz sermaye 
mühimdir. Normal sermayenin 
yerine membaı milli tasarruftur. 
Bunun için aile hayatında umu
miyetle devlet mahalli ve milli 
idarelerde tasarruf fikrini k6k
lqtirpaek baılaca prensibimizdir. 

Kredi ve ıigorta meıeleleri ile 
ibtiyacan talep ettiği ehemiyette 
iftigal olunacaktır. ithalatın ih
racatla farkla olmamHı ve en 
DİUJet a.,yqi kıynaette olmaaı te .... 
.iirı nıuv•Jeneeinio temini için 
elzem ıddettiiJmiz ıartbr. 

Ciftsimizi tevsi ve iıtib.al ko
.,.,atifleri ıibi ikti,adi teKk
Mll"' ••ıhar etmek ve bu te· 
tMlıllleri ter•kki ·~ teklmlil 
ıUU..k ıayedir. 

IMlJGk arazi Ye çiftlik aabip
leı'inin zirai kredileri rehin mu
UiMll temin olna~kbr. Zirai 
kredJqin ua mle11eaesi olan 
Ziraat Baabmız, kan1111t mura
kabe altuadı bulwadwıcak ıuret· 
te ıabtlendirmek tedbiri abna· 
cakbr. 

Kllclk aan'atJar erbabını •e 
eaafa mDfkGller ve ııkıntdardan 
lmrtanaak ve onlan daha kuv· 
9'11. ....Uretli Yr YllİJete koy
mak ft onlara kredi mtıe11ese
leri yaratmalc tllıllltılen esaılı 
"'*9trdP'. 

MiUJJetçi TQrk apıeleti ve if
pJerinln hayat Ye haklan giz 
...... bltulaeakbr. 

Siy ile Hrmaye arasında 

ab111k tuiıili ve bir it klDUDU 

ll• Uati,.ca klfi hOklmlerin yaz'ı 
ı.llBm mObim itleri 11ruında
chr. 
._,. we Maadln bankuının 

......_. Mr Hrm91e ile te~•lzi 
Mil dltlacelerdeadir. 

Harici ticarotimiJin taaıi•i 

:xm:: s:= * ' ; ?! 

m1zın revaçlarını tahıil, ı6hret
lerin i muhafaza ve ihraçlarını 
temin tedbirlcrile fırka yakından 
alakadar olacaktır. 

Balıkçılığa ve süngcrciliğe 

ehemmiyet vtriltcektir. 
Mail siyasetimiz 

Proıra mda mali siyaset fÖyle 
izah ediliyor: 

"Fırkaca devamlı mövazeneye 
müstenit bütçe fikri maliyede 
esastır. Vergi kanunlarımızı ameli 
ve tatbiki bir itina ile ve milletin 
tediye kabiliyetini iıtihfaf etmi· 
yen bir zihniyetle tekamül ettir
mek huıusundaki mesaiye devam 
olunacaklar. 

M•arlf •lf•setl 
Milli talim ve terbiye ve ted

riı luımanda fırkanıo proiramı 
ıu eaaılı hatlarla techiı olun• 
mutlur: 

1- Maarif ıiyuetinde temel 
taıı c:ehlia iıalelidir. 

2- Maarifüniıde her ıUne niı
hete11 fazla çocuk ve vatandat 
okutacak bir program takjp olu
nacaktır. 

3- Kuvvetli cümhuriyetçi, mil
liyetçi ve llyik Yatandaı yeUı
tirmek tah.ilia az derecesi için 
nıecburi ihtimam noktasıdır. 

4 - Terbiye ve 'tedriste ta-
kip ~dilen uıul için maddi ha
yatta muvaffak olmayı temin 
eden bir cihaz haline getirmek 
olacaktır. 

5 - Şehirlerde, köylerde ve
ya kiyltr 111ıntakaınıdt vaziyet 
ve ihtiyaca göre gOnd&ılttk Ye 
yatı ilk mektepleri artbrılacakhr. 
K6y mekteplerinde ziraat fikir
leri verilecektir. 

6 - Liseler takviye •e ikmal 
edilecektir. 

7 - Dar,ğlfünun ı.ıah ve ten· 
sik edilerek lizım qlan dereceye 
yükıeltilecektir. 

8 - YOktek mektepler ken

dilerinden beklenen neticeleri 
verebilecek mükemmiliyete ıeti
rilecektir. 

Spor ı,ıeri 
Fırka Türk vatandaılann1n vü

cuda getirmit olduklan ve geti
recekleri bfttün ıpor teşekkOIJe· 
rini milletin kuvvetli ve iradeli 
bir teessüs halinde tutulması 
noktasından feYkalide mUhim 
addetmekte ve bu teıekkUlleri 
idame ve himaye eylemeyi Ya

zif e bilmektedir. 
Programın içtimai hayat kıı· 

mında çocuklana bayata ile fır
kenın ıureti maheuaada alakadar 
olacatı, doju.. e•leritlia utt1r1 .. 
lacağı, amele mıntalcalannda ka· 
dın itsilerin çalqbkları eanade 
çoc:uldanna bakacak mllaHaeler 
yaptanJmuma denm olanacaf1 
l-8rib edilmiftir. Adliye llyueti 
flyle izah edllmlftir: Adllyed~ 
basit ve amıll muhake•• usul· 
Itri ıenifletilecelrtir. Ttblti ve 
icra itleri devamlı bir surette 
tat1zim olunacaktır. Harici ıiyaeet 
hılllnıtlalri •••ele ...... : "Ya-t-
ta ..... •• ..... IUlh ..... 

• 

ismet Pş. dün B. Millet Meclisinde 
hükômetin beyannamesini okudu 

. ı.C:s~ tara fı 1 inci ~arı fa da) . . 1 tur. kimse tağyir edemez. Cemiyeti ~ 
l>ahılı "IY:t~ett<> hurnr Ye emnı>etın Halkımızın bu meselede gösterdiği a vam meclisi umumisinin kararın•. j. 

h~lelde_n mafiuııiyeti . eaas vazifemiz- IAktt, raj'het \'e itimat memleket itin naden te~kkül eden Avrupa Htilı~ 
dır. Jhıdt> hu ıı:aye, ::-ımdi:re kadar ol· hakikaten Se\'İnilecek. övüniilet'ek 1ıir tf'fkik komisyohu cihan iktıaadl "~ 
duğu gihi hundan !'-Onra da C'iimhuri- muvaffakıyettir. (,\lkı;:;lar). j nının - Avrupaya taallôku itibarı~ 
yet kanunlarının muhtert'nı \f' muta ' imdi artık bankanın i e haırlama ·ıı ntiiz~ereye konmasına karar ''. 
olma.-.ı. hir tf'reddüde " ~akat ümide i('in i<'l\P fiden tedbirlerin ittfhazrna ı Ve kom um uz ye doı:ıtumuz RusY• 

1 

mütehammil olmadıiının anlasılmttsı sıra gelmi!'ltir. hhdm Jılandanın davetlerine ki; 
\t anlatılma ı ile temiıı edilmek kahil· Vergilerde ı5'a"at ıverdi. Bu karar da Ce"'iy~ti ~O 
dir. ( Alkı ,, lar). Eff'ndim; Yergilerin eşasında ve katihi umumiliği ' ';tsitasile bize tıiJI 

Yalnız Jt M. Meclisinin iradeı-i. Tür uaullninde taahhüt ettliimiz rslahatı rilmiştir. 
kiye mukadderatı için kafi hir hüküı11 ifftdf' eden kı4nun layihalan kamilen Tevfik Rfüıtii Be\ badehu 
ihtirn •ttfğhıin ı;aıl'ılm~ı hir l<anaııt B. M. se takdim nlunmu tur . .MiJlf dev toplanan tali komi~vonlardan 
halinde hulunmaı,ı Cümhuriyetin ·l'r· Jetin en mühim vasıtası olan Ciimlıul'i mi tir. 
best , ... fevizli idar~~inin hf'r türlt\ in- yet huinel"lnin kudretini muhafaıa J> d H . . v•"'ıl~ 

. · . . · . >Un an onra arıcıve "" 
kı "lfluı ıı~ın temel ta ıdır. (Alkıs- etmek iktr--adi snrtlarla ahenk teırıın ' l'i' k" . (' . t" "'"k • t11ı·..ı. · · ır ıyC'nın emıve ı ~ '"iama ~ rır .J 
lu). Aııar~ ik rereyatnlarından uıak, adacek tadilat, u ullerin ıslahı kanun . 

1 
. · · kl"k ı· td' 

.. . . memE'ı;;ı me~t- esme na ı e am 
utttrndaşhmn hakhmnı \'e hurrıvetle- lhihnlannıt hiıkim olan esas fikırler- .. 

1 
. .. 

1 
d t · t·r· . . . . · · soı el'ıne ı;ov e e,·am e mı~ ı . 

nnı temın ede nbır hayat tarzı bu :- U· dir. .. •. • .. • . i f 
ı-etle idatme olunacağı kanaatinde- Çlftçllerlmlaln v•zlyetl - Turk~ye ~u\'\'etl~pn~n hı' b r fi 
}İı.. J\uvYttli devlet otoritesi, kunet- Muhterem J<~fendller; mail ve ik· tadan ve hı~ bır Ye~ıle ıle sef'kDt 
li hükumet mefhumlarını bu suretle m tuıadi tedbirlerimizin hepsinde çiftçile resi ~ncak n. ~t. Meclisinin iti.-» 

t ·~· • k ti . d . '!ôöill• lı) oruı. rimizln ''eziyeti \'e mah. ullerimiıin ıgı ıcra U\"ve erın en S'3 l rı- ~ 
Dahili idarede ,.e adliye cihazında himaye i bizim esasımızdır. (Alkışlar). rakılama~ .. (Alkışlar) · Hfnael' ıı' 

hu maksatlan temin eden "esaiti mü- Bu hususta memleketin muhtar. oldu- her hanıı hıı· heyette, komşurıı 
1emadiyen arttrmak emelimiıdir. fu iktısadi teşekküllerin kuvvetİenme- do _tı~rrmır. bulu~u~, Türkiye 1111.i 

Maarifte gayelerimizin temini için ıine "e ~<>falmHına çalı§ıyoruz. Ge- lerının ltf?r han~ı .hır k~rarla :: 
az ma~rafla çok okutabilmek fikir~ri- rek kredi müesseselerinde gerek iktı· bu suretle evkU ıdaresı mevz 
nin tatbikinde rnes~i flrfetmek kara. sadl teşekküllerde ziraatimizle sure~i ~~ldu mu .a?ca~ ~u B~yük :Metl 
hndayız. mahsusa iştiğalimlze şahit olacaksınız. ıtımat ettılı hUk~~etın.. dele 

1
., 

Sıhhat mücadelemiz, her müşkülat Memleket iktısadiyatında is hayatmı me\'luu. h~hsolan ış~n muzaker~1~ içinde başlıca işlerimizden olmakta de tanzim eden kanun layiha 1 haııı-dır. knrara ıştırak etmı~ ol~aı;ı laZ 
vam ederek tir. İçtimai mmn·enet lıi1. 'l'icareti teş,•ik ve teshil etmekle. < Al~ı.:~.l~r~. l~tc ~u ~~k _hııe_ te~~ 
metlerfoi her ,·asıta ile te · vik ,.e limanlarda kolaylıkları arttırmakla medıgı ıcındır kı. dıgeı de,Jetl 
tevsi etmeğe çrlışacağ1z. bilhas a i~tiğal edeceğiz. Harici tka lerini . hilm~~ ~·e_ onlara kanş111f~.J 

M ht . ••r d'I .. reti inhisar altına alacağımız tarzıııdıt aifemız degıldırg hatta karış~ 
j u e;en~. , t~n ı eı' 1 k t' ' ht yapılıtn işaale.r her türlii aslüc a"'tart vazifemizdir. bütün arzularımıJI.:.; 

d.mar. at~ ı?'e . k'~e mf eh~'ke. e ını· ' .. 1· llridtr ( Alkıc;lar) • . ıwen !l'İremedik. Filhakika )tutl;I'" 
sa ı vazıye ının ın ı::.a ı u ume ınızın • :> • •• 

1 
.. 

1 
· d · ~· · h ı. · •· ı · ·h ı• '1 ı· . o cup m·eme ıgımız \'e er ı• başlıca atfı nazar ettiği mevzulardır. ~laden "anunu a.> ı ası :· •• ec_ ı~e .. .· . . . • ·ı-

0 · · ı · d h · takdim icin haıırll\·oruz I• .;;a fıkır muı.a\I hukuklu karııJ&nııyac.ag ":,,J 
'kntun dıçın h eye 1 e,~•r e de~J ıtmhar ~·e maden j,İetil mesine. m:ıni. J:ii;iilE'n e-..ki tiıılere \'e taahhütlere ntemle1<el'f 
ı ıaa "' em a e umum e' e a}a· .. .. 1 k 1- • d d ğ'I ı· {~ 
t · · · bd t ı u ullerin \ ' P resimlerin ı,;hthıdır suruk eme e ınıız e e ı cır. ınınnızamr J~ın me e ve mesne o an ı:; • •• • • • • • • 

1 mali dü ·üncelt'rimizden hahst'tm~ıi. Yerlı sanayıın ırıkışafı ıçı" kanııııı ar). t' 
yim. ve içtinıat tf'ıfhirlı>rimizc dc,·am edN·e· J._ tf' umumiyetle izah ettiğil11. 

Bifüsiniz ki ~:ttıs fi:ıtlarının ht>yııel· fiz. ı,.plerdt>n dolayı esa~ fikri ken~ 1 

milel puarlarda • süratlt> tenezzülii itimat reyi talebi . miz olduğu ve hugünkü haldekı ~ 
ı 1 k t ,a'h· 1 · · d ··t · t Muhterem F.fendilPr: hao;;lrc·n ısle;•. Nl"e eyi tesvik ettiğimiz. heğentl 
ıer mf'm e e l:'ı ı ıızı e mu t>ef:sır e • . , . . · . . . ·, . 

· t' l\1 ı k t· · hı· ti h den hahutmPY" t.11lıı-;tım. 'oıulm,ız \C vP kendısıle hırcok noktalarda 
mıl~ ": . em ~;I~ ın ; \'.ll 

1 '~ ~ .. d · yılmaz mt-sai il e. mıımHakıyet.-. erdıri me.-Ri Ptfiıjj ... ı .. l'..nıJ~ ıl" c~ ... ı;ı~ 
:~. tr'ını~ C:t'Şl 1 

ko ma.'-ıf :a~t>F~ll -~ Jellilf'tf'k me.\•ıu)ara h>nıa eltim: vam azası olmak \'ftZİyeti Tiirki1f 
1~tıhm 

1 
ıu ranka mi utl~,·he~e ımhı~ tat da. u An<'ıtk si;ı: hi7:e bıJ rf'tin vazifeleri henüz menuu hah ol mu deiildff 

mı a ı~ ve. uc re ı ır ma 1\"e e ır. - , . , 
B ). 1 b d 1 t ,~ t d emanıt ediyor anız bu hu uısta karnıı ~ını Bev (lzmir) _Hancı>" unun a ıera er t.\' e --ar n ·a ın a . . . ı • ~ 

gayet ihtiyatlı tf'dhirler ile ; .tni ı-r.· nızı reyh!rını.7.le ızhu buyuı·manızı . Be) in özlerine teşe.kkür ederill'· 

neyi kar ılamak karannı ittihaz et- tlrham eylnıı... l I 1 l•met P,.nın beyan•:., 
tik. Dü .. ünüyoruz ki bu sayede ik- Hariciye vekilim z n T Rü,tü B df!n sonra .Bat•td! 
tısadi \•e mali huhranımızı ciddi sar- beyanatı met Pa~a Hı. söz alarak dernf 

sıntıya maruz kalm~~an yeni istihsal An.kus 9 (A.A.) _ il. l\I. Meclisin· _ lımir meb'uım muhteretıtl f 
safhalarına ve yenı ımar pragramla d 1 . .' kil" 1• R" ·t" B mu··..,ıa Beyin mülı'tıtthatı iki zümrede t• 

· ~ · b 1 d w • e Har cı~ e 'e ı . uş u . .... 1, rına get·chıleccgız \'e as a ıgımız ış d 
8 8 .· "t ı n hlllı" 

:s • kilmeh"uslRl' an rrrı C) ın mu a e. · · )eri tevakkuftan ,·lkaye edebileceğiz. . ' . · 1 k• r 
h'" "k t db" 1 k sına Cf\'aben attıdekl heyatnatta hulun- Bır kısmı prenaıp ere, ·-~ 

.. Bu sebeple en uyu . e ır o ara mu~hır: taalluk eden itiraılar, ikinci k~..,..· 
h~tçede ~asnrrufatr taıravvuru gec;en ArkadK larım; tatbikata taalhll.: eden itiraıl.,.-~ 
hııM· azamı kdedrecel ye ç~kar:ıkd 

1
• d . Sınr B.ş heyeti celilenize mll'uzat· Tatbikata taallQk eden . ıdf':i. 

. •dmu
1
b·. 

1 
ro arı; a ~ ~- e '' eı ''" ta bulunurken Tilrkh•enin Avrupa ai· daima olacaktır. Çtlnktl idi~~ 

cesfıln ed ıhr tahsa· rldru ' ~ ed umıoumt ma_!l-
1 

lesinde oldufunu ,.e fakat böyle oldu hanrt bir dairenin hır haasi .. ~ ... 
ra ar a er a e ) uz e enzı , b' h ,_.. 
· d'f . 1 d k . t . ğu halde neden A,·urpa devletlerinin nanun şu nya bu itte ır a 

şımfke~ 1 
er ışll~r "h ettçoh uzk~ent 't~ık·aı .a1

•1 kendi aile i !erine karıştırılmamak i · Ur. Bu gibi m ... ıeıerde ıu~ı~ 
ru arane ıır a ı art' • ı ıı g l ·1 • d ·k· tte h" ddl rıeP--
hi radikal tedbirlerle alelumum hüt. tı•ndiğini . öyledikten -.onra _ıu aı C\' ~ Yf e ı ·.aYJ n ~r m~. .. -

.ıı , • h ti ·· it tt'ğ " i~luine karı tırılmamasının hır ~E'hebı maz. Dıkkat etmış. butun :;~..& 
çeae gesen sene)e nı~ e c um e ı ı· . • 1 . . d b"t"" ı •• ı..ı rı ,,..-

' 
t k ikta ~n •1 ~ olacaiına i ·aret 11ttı. Kanun arımıı.ın rı ışler e u un an aoıa a m a ena uı m ra .,.,, ını ) 'Ollalln d .. 

h 11 f 1 d mükemmeliyetini beyan ederek acaba yetlerde muayyen mevzu 
ay aı a rr. . bir ku.uru111u• var 11\I! Dedi. Ru ntk· da bir şiklyet •evauubtll8 

MMllaata cevap vermete_ hazır ıhtl tayı lf'n\'lr etmeden g~ınek dotru ol- B8yle şikayetle. segtlrirl..., 
yath ve satham muvazeneh bir ltUtçe, bittabi nazarı dikkate alır. 
bayaı i•i• de eAAşlt bir nbım olac•k· ma~rkadıtımııı alenen "' müaaraatle JllPftr n r,evıp vırir. 
tır. CAlkıflar). temin edtrim ki hu noktada Türki>'• ltlrezlara cedP. 

O•m•"h borçlan nin hiç bir kusuru yektur. . · r 
0.Atanh bereundaft hiuemiı.i bir Bunu müteakip Ttdtll RUıtü "'' ~tıra~ların'nı ~~-kıılft . ...... 

k ı•ı k t t k ı; · d' .. .. . alluk edıvor. fta,_r n .,_ 
a a_rara n•kP eb' "'ı· e t d e.me . "'d'~ b'~· A ,·rupa ittihadı tesebhusunti~ ~anA •"tleleı~ cok Jionuı1uı111ut-" 
Hakkanıyet ve a ı ıye aıresın e ır ve tarihçesini anlatmr~. femıyetı Ak· • "' .,_. 
hallin bir xUn teahhUr etmemesinde vama Japonyanın tla çatrnhnadıiınr su11~ nokk\a•. ••-;:~:-
menfaat 1ıörU1oruz. (Alkışlar). Bu l4h·l•lt ve demlıtlr ki: . Sur,tl ~nıqnnyed~ ttı 

k ela ~yede dnlıtin taahhüdü hal Yt ati . - Bl1t ka.,.ı blldltl1tlı ıilti d•tla- larak yürücl~JlimüJ h:ne~ 
•~........ .._ Yataa içh• tanıim tdihni9 bir vaıieyt hbıl ol rımı11n dtllletlırllı TUtid19 ve Rusya Itm o!dut: ıçh• B~u~u f " 

prlMlı .... ... 

........... • rauı mali salah ve iktısadl inkipt için nın ve orava davet •tvııa bahMl•uiu ıntk la7.ım ır. r ek• ..... ııı anaka••• ~ ........ d 1 t db' 1 d d' , olarak takfp olun•ea -uk _ t ....a ... ı . e ~ ı e ır er en ~· vakit - Cemiyeti Akvam aıuı olup ,,ı hat k• ttirlU olamaz. soet~_., 
--- •• ı......,.ua ... Pel'8nen tatl .. rarı mamk noktası haldnadald mUtaltamı hl k bir tnJt.,. 

ti_. tatltlld m lralMal etti• Milll paranın kıym,tinin müdafaası biraz ıonra Uyll)'eeeih1t - ltalyanrn r anunb~ua:;:;.e~ 
111 

--,.J 
ti turf1a ile kanuni istikrara dofru lstlhıaratrn bizim ı .. ın oldutu kadar ortaya atılan •uayyl •nltl 1

1' 
1
' 

1 
~ - ... ~ 

Ü d . ·ı 1 . hilk6 t ' "' 1 prens ' l'H aırı o u1-. m tema ıyen ı er emesı me 1n dRl·a içht dt tloiru ve •oatanı o an b 
1 

k 
1 

k fır*' 
hetleflerhulen biridir. Fili istikrar için tekllftndtkl .... ıtl mUttlladdlmt te- u il tf!letnte ~" ! 0

11
_,,,._ 

· Her fn•tı mı ... un n-aldıtnaız tedbırlerln mUıptt n ıafieer hir edtlınk ve yalnıı a Hn••tltı-hıe aJ 
1 

tJ ı,..t&d' 
rtp netieıltri ta111amen ümitbahttır. dıklan itten bahMdtrek ittifakla da· vt mu(ı .1.nlukn >"

1 
• )e • 

il •-r ıcnz. ~ lf ar • ~ C. Merkez benk•• vet edlh•ldltl11dS1 kınr ver 111.., .r. ce.,.,._ 
CU.Uuriyet ••rkn ba1*uı teai i Binatnaley hl111 kararda bir kıınn tar.• Sıwı 8.lll f 

için em atflhbn merhale ıeçirihnittir. fından da etimlıln kabul edil•al dı· Sırrı Bty (bJBlr - 1 iri' 
Memlekette çahpn yerli, ecnebi hü- ier bir lua111ın fte bunu kabul etmeme rap. Hııretlerlnln ••'f·...-...-ıl!• 
tlln ıHH mileuMat mUmNsillerinden ıi meetleel yoktur. El&Ma Aktluizde şekküril as giirOrtl•· 

•

7 

.. ca lftlr. Bu hulUlta ticaret itizar 
......... faallJeti M...ıi kılı- 1 .. Oelı tı'ılozof. tefnbmıı mi.ınderecı· 

mürekkep tetf ıheyetinln nezaretinde büyük bir şiblheeıiı'e ıqkil eden Ana- Pqa. .-
ı&Çdın hige ka7di muanselesi hitam dohmun ve yaıu batındaki lstanbulun B11ndaıt IOIJ?a rt1• ~ 

awelrrar. ı tımıan çoklutuna mebni buıfln derce-
Di 1Dahmlit Ye mamulib· dilemedi. Okuyuculanmızdan özür dileria. 

bul•at&ur. Mtrku bankuanı n13 mil cotran vaziyetini tayin etmek ıu nya mit vı ınUt&.fikan 1911ı 
yon lira sermayesi u uJU veçh11e ve bu ~iyul cemiyete ait olamaz. lunduğu teblii edfldiktell 
miadıada tediye ve taahhüdü olunmuş 'J'Urkiyenin Akdenizdeki vaziyetini [De._ımı 4 uncu 511 
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lr Günün 

H Üsküdarda Muhtıras eyetimizin yeni reisi Şevki Bey Ye§mur Y•lınca çamur, '----------

VAKiT 10 MAYIS 

gUne, açınca toz deryası A _, dün isine başladı merlkan kız lise- Takvı"?..= Pazar ıo . 
Bir oku~ ucumuz )azıyor: Sinde iJ Ü a\ 1931, ~cnenın ~unleri 

Muvakkat me.murlar· alınacak Birçok ... ·erlerde kannliıa.;;. Ver en ID • " kalan· 232. 22Zılhicce 1349 
yon işleri için yollar kazılı· samere 

tık Soty~ sefaretine tayin edilen 'J C\. yor kaldırımlar kaldırılıyor. !arının esmesi 
GUneş-Doguşu· 4.49, «·• l\trnıJ B in yerine muhtelit müba. inşaat bittikten -.oııra kanalla 

,..e k . rın üstii kapanıyor fakat bu 
., 0ınısyonu türk murahhası heH· k h b "reı.ı-~· · apatış ne er at kapatış olu-
"'b' ıgtne tayin edilen sabık Tokat yor. 

1 "zııUau Şevki Bey şehrimize gelmiş H Kaldmmlar yapılmadıi?ı 
esine başlamıştır. için kaldırrmlarrn yeri toprak 

fi' lt Sel-ki Bey Ankarada Hariciye vekili yrğın)arile örtülüyor. Ya~-
"~ik ~üştü Deyle müteaddit defalar mur yağınca hir çamur eter-
li _ fntuş Ye komi! yon işlerinin kısa yası halini alıyor. Güne~ o-
""" zam d !unca berbat bit· toz derva-
' t._ an a bitirilmesi kararı etrafın sı ..• Kanalizns} on yapılry.or. 

1( ıı talimat almıştır. iyi, hoş. Fakat bir de şehir 
~ ı:ın~~on tarafından hazırlanara!c sokaklarında yapılan ameli-

ıj ıı..ı 1 hukumete gönderilen rapora Yr yattan sonra eski haline kon-
~ .. ılır tarafından cernp verildiği ya masrna teşebbü. edilse... . 
r...._ •ttı •. Hükumetimiz tarafından dı Şehirde kanaliıa~yon dile 
.... Yl.bf bır t ·ı · · · " ameliyat yaptıktan onra so-

Üsküdar Amerikan kız 1i e inin or 
1 birinci ınıf talebesi ders . enesin in 
bitmeğe yaklaşması milnasebetile evel 
ki gün mekteplerinde murnffakıyetli 

bir mii5amere ' 'erdiler. Maarif erka· 
nımızdan bazı ze,·at, mektebin dostları 
''C talebe ,·eliJeri bu mü ·amerede da
vetli olarak bulunuyorlardı. 

Son !'ltnıf talebesi Amerikan muhar 
rirlerinden Lüiz Biçin (Kazık ayakları 
yukarıda) isimli üç perdelik modern 
piyesini ahneye koydular. 

Bu isim, talie işaret eden ve bizim 

Namaz vakitleri- S -O~le: 12.10: ikindi 1605: Ak 
\'ac.;ı 21,01; ımsak 2,48 

• 
Hava- Diınki.ı hararet 

(a•~ari) o derece. Bugun ru~ 
ha' vil, hava bulutlu. Yıgm 
yoktur 

• 
Bugün 

Gelenler • Gidenler 

(Düşse bile dört ayak ü~tüne düşer) Birinci ordu müfettişi 
darbı meselimize muadil olan hir fırka kumandanlarından K ~ted no a verı mesıne ıntızar edı kakları, caddeleri bozanları 

,1 Şe ir. bu sokakları, caddeleri eski darbı m~eldir. zım ~·e Keramettin paşalar, 
lt..._ l\i ~ey dün komi:,yon reisi M.. haline koymıyanları ikaz et· Oyun bugünkü ~erait altında aile g~.lm~~l~r~ _Haydarpaşa i 
1-f la ıorüşerek hilkümetimizin nolt miyenlerin şehrin imarile a- hayatının tetkikidir. Aile reisi ;\fr. Şuknı • aılı Pa:.a ve erkam ~ 

;~ıa~ı~ı şifahen de bildirmiştir. lakalarının derecesine siz de lngal iktı adi ihtiyaçlar dolayı!'\ile, C\ r~fından karşılanmı.ı:ıl~rdı 
ft bt b)ı iŞierinin daha kısa bir zamı•n Heyetimizin yenı reısı ~evtı l'I. şaşın ... • mediği halde, şehir \ergi muhammin bır hafta kadar şehrımızde 
'-1 ~frlrnesini temin için bu işle meş· şu izahatı vermiştir: Jiği nzifesini almıya mecbur olmuş- dır. 
ltt f~tıq ~iiroya yeniden bazı memur· - Komisyon işlerin ıüratle hal ve Biz de Şaşalım ! tur. :Mr. lngals refikası cocuklarınm § Bayramdan evvel Belgn 

lluı:-1 tas~\.-vur edilmek~edir. . intacını . samimiyetle arzu etmektedir. _ terbiyesi için hiç hir fırsatı~ kaçırmak is haftası munacebetile toplanın 
t\ıtt. 6rnetlmız g~rek __ ko~ısyo_n ış!e· Fakat ışlerin süratle bitirilmesi enl iade edilecek emlAk tememiştir. Bunlardan büyüğü ticaret kongre in e Kadın birliği nı1 
"-1ıı~erekse gayrı mubad~llenn l u- ce müteaddit defalar söylediğimiz ve le istiğal eden bir gençtir. Biri kız eden Seniha Rauf H. dünku 
~ ~da bıraktıkları emlake kıym~t raporumuzda d aizah ettiğimiz veçhile meselesi olan diğer ikisi de koleje devam edi· mlştir. Seniha H. kongrede T 
\ta .. : ı~ın gi~en heyetler t_arafında~ ancak her iki hUkllmetin maliye ,.e t11 Alldkederler tel fi A k • yor. Ebeveynleri kendileı-i için ellerin· lığı hakkında bir konferans 
~.., J llihayetınden sonra 'ereceklerı pu idarelerinden sorduklarımıza sür· U gra 8 n a den gelen her (edakArlığı yapıyor ta- Konferanc büyük bir alika 
a... t &rda "k d ki · kt ı . ray• m racaat ettller . . • . 
.,.._1 zı re ece en no a aı ın atle cevap verilmesile kabildir. J ka· n idaresine . • :- - . . kat bazı akrabalar gençlerın şımarık miştır. 
1a.~ lltı a'-· irinde tamamen hal ve in e, ıskanı adı suı etıle h tkk·~ ld ki ·ı · ·· k b " '1 h ı· ··b .l J d T ~ .. k • " • Tazminat istiyenlere ait emlake y tefviz suretile 60 _ 70 h . . • ve o iim o u · arını ı en surere u " •' u te ıt mu al.e e e 
•- at f suı·ette taraftaı· bulun ve a mu acıı a r d k. ı w • ti k ı hh ı · ' k. B y "'ktad - kıymet takdiri meselesi de işlerin uza .1 lstanbulda eneı .. , . t d·ı . e a ar ıgı memnunıye e ·arşı ıyor. mura asası re sı ,.ev ·ı e 

b ır. ı e, . ce vaz ıye e ı mış J>· b d 1 ··t·· l . ı'fes·ın b clamıstır 
1_ 0111\ • • • • • ma.sı sebeplerinden biridir. Tazminat· Yunan emlakine yeri f .. 1 • t" >lr ~ene aşı esna~ın a >U un ço ge mış. vaz e a, , · 
"tı y,,11

" ıçın takdırı kı) met komısyon tan düönm başına bes İngiliz lira- ~ muahede mu "b~ş ıı ıbmı;: 1
•
1
• k cuklar bayram münasebetile e\·de oldu § Harici ticaret ofisi müd' 

L. .. nanistandaki islerini tayin edi :. •;Jon ' cı ınce, u em a ten w d · d · · d k d" • · fi 'd h · .. d 

~~ i• .. :. · 81 istinnler olduğu gibi, 80, 100, :WO h cirlere tefyiz . . d"I gu zaman pe erın aıresın e en ısını ve o ı ı are eyeo .. zacın ım 
~ lYlık muddet zarfında tamam"n · mu 8 \e tapu)a rapte 1 • • t · J ı h b. · B d · T' k L..:l'ılli . . -. hatta daha fazla hisse istiyenler de . la lar gayrik- bT . d 1 h .. k. ıs emıyen memur ar a na oş ır vazı· o ape~tc ~er~ısı ur paV} 

~ f olacaklardır. Harıcıve veka· b 1 kt d mış 0 n : d·ı a 1 ı ıa e 0 up u u yet hasıl oluyor Bu münasebetle aile kikıt )Apmak iızere dün Rom 
')'en.d . .; u unma a ır. met"e tazmın e ı ecekt' • -1 en tahsı at ayırmaga karar ~ ır. • k d. · · k d b ı ld ı;. ı R rlk'I 1\ "ittir. Bu fazla talepler komisyonun kıy- Muhtelit mübadelenin noktai naza- sı eni ı~ının Çne kal ar sa ır ı o u,,,~- rı e 'e oman)a ıı ·ı e 

•u d. . i · · · 1 t kt d' .. . k" fı nu an J)or. ocu ar da ebe\'eynlerı- hareket etmişlerdir. 
>oııı ııanistanda takdiri kıymet komıc;- met tak ırı mesa sını ışga e _me e ır. rına gore, ı~ ·an~ ıdi tasarruf vesikası nin ')'imdiye kadar ne kadar fedakarlık Cemal ,.e Ramiz Beyler do 
l\ııdltının verecekleri raporlar haz:. Komisyonda me\:c~t ~ . bın d.osr~· alan muhacırl~rın tapu mahiyetinde ol yaptığını anlıyarak bundan .sonra bu- reşc ultfayarak Romanya ha 
._,'tı' lthrimizde toplanacak olan u· nın birer birer tet~ıkı. ıçın genış bıı: ~ı~an bu ,·esıka!arının iptali cihetine nun de,·am etmesine müsaade etmiyor· dairesinde mkikıt J•pıcaklud 
trı..ıı 1 kıl'nıet takdiri he,·eti ktimala· kadro lazımdır. Komısyon bu noktayı gıdılmek ,.e ellerındeki emlak geri alın 1 "il t " ·b 1 k b.. ı k k · t ·ı kt d nr. Toplenblar - Kamisyo 
,., ttkik edilecek Ye mübadele k1o- nazarı itı ara a a~a ~ro ara !".uva. · ~a ~s enı m~ e ir. Buna mukabil. ''İ Bu suretle oyun mes'ut suretle neti -

ııu reisliğine ,·erileceh.tir. kat memurlar tayın edılmesi ıçın hır laye~ın n~kt~ı nazarı i e, iskflnı adıyc celeniyor ve çacuklar ebe\'eynlerinc liği ksngrcsi. 
b·'ltaraf reisin beyanat. ay eve) Türk ve Yunan hükumetlerine tahsıs edılmış -re ellerine iskanı adi ta karsı fedakıirhklar yapıyorlar. Ve i>n· § Gülhanede enelık mücam 

~~~rı:raftan bitaraf reis M. m mürnı.:dl\t ctmi tiı. Taleuimizin ka- sarruf vesikası Yerilmiş olan muhacir· ]ar~ seYgi ,.e adak~tıerini göstermek birincisi. Saat 
14 

te. 
~. ~omisyon ışı en hah.kınaa bul eaılecegini ümit ediyoruz... Jerin. e,·ıe~inin de gayri kabili iade ve ten hali kalmıyorlar. Kabul resimleri- i\lıl 
ıtro "8°ğ···a·~in··;rf;8i ....... zii=i";t" .. Öd·a·si··;;·&Ii"y···eie ~izn7~:e~~ılecek mallardan olduğu ze· Aileni~. işi bir~o~ d~falar bozulduğu !arı mtinascbetilc Romanya 

ır. halde talıın kendılerıne yardım etme gundı. 
ı. dava açıyor geçiyor .. ~luh~acı mu~ye~et olup da is~a~ı si n sonunda yine her şeyin düzelme- Konferanslar- Fransı 

~i ro ağanın Avrupaya döndüğü Yeni ziraat odaları kanunu layiha· nd~ suretıle 'kend~lerıne ~mval tajt~ıs si piyese o ismin verilmesini mucip ol· rlı i\1. "Meillet.. nin en eski J 
~41 letıdret hanımı "' torunlannı sının bu denede çıkarılacağı ümit edil ~dıll'n m~hd~t. mıktarda~ı. ~u ~u~acır· muştur. rupal lisanları mezuunu uşıyı 
'tf ''lllişti. Ağanın gittiği günden be mektedir. Bu h'iyiha, kesbi kafiyet e· der.b kendılerının sıyan~~~ ~.çın ıstırhan~ Üsküdar Amerikan kız lise inin son konferansı: Darülfünunda. 
'~" ~ ta~~lanan kan_ı bir parça ol· derse ziraat odaları şahsiyeti hükmiye a. ulun~tUşlar H ~eı~ıcum.hur Gaz~ sınıf talebesi eserin temsilinde büyük Muhakemeler _ Şai 
:ıı 'elit 0nırür.de rahat edeceğini ü- ve maneYiyeyi haiz olacaklar, aza kay l~a7:retler!ne, baş,·ekalete.'. rnıllet mech bir muvaffakıyet gösterdiler. E. erde Hıkmet B. hakkında karar ik 
~l'ltı.Yordu. }'akat Amerika ne ı e dedeceklerdir. sı rı~asetıne telgrafla muracaat etıniş vazife sahibi olanların hepsi rollerini mahkemesınde sabah on buçuk 
~~da. Zaro ağanın aile i için o ol Türkiyede bilriil çalı~an iki rnily·m lerdır. hir kelime aksamıyacak şekilde ezher- Teykifaaneden firar edenleri 

t....'"r~ ~1~ haber alamadılar. Dün bir çiftçi ve rençper olduğu hesabile oda- Limanda: lemişlerdi. kemesi {Ağır cezada ~abah sa 
.:'lıa-. :_ını.~z ağanın ikinci karı ından lar, bunlardan alacaklan aidatla mü· Tabii ve se.rb_est bir şekilde konuşu· çokta]. 
.... aaec t A . Karentlya vapuru d M kl d 
'4ı • ~ ı ıiz Efe~di ile gö~ü~m.ii;. him bir ser~aye. temin etmi~ ola~akl~r Üç aün evvel limanımızdan yoı:ıa~. ı:. .. ımı er e muva.~fakıyet 

ııı,... ! Aziz Efendı muharrırımıze memleket zıraatıne ehemmıyetlı hız· k• K d . .t • l lerı goruluyordu. Erkek rolu yapan 
.. 8öyJe • t• 1 •• b·ı ki . geçere ara enıze gı mış o an h 1 b ıb· . . d l , " nıış ır: met er gore ı ece erdır. K t• b d·· anım ar u yapancı e ıse ıçın e va-

'."t "'ta .. 1 t .1 ıd·-· . h Al d . . . b. aren ıya ıeyya vapuru un . ti . . d k b.. .. ~ 
~~ lltr •• n ngı tereye ge ıgını a maya a ıtraat nezaretının ır gelmiş ve . k d h k t zı~·e erını ya ırgamama · ta ıı gorun-
;'>11, 4'1ın_az köye mektup yazmıstık. çok işlerini ziraat odaları görmekte· ıs en eryeye are e mek için gayret sarfediyorlardı. 
"Ilı.. e b etmiştir. 
~ .. , GQtı • 1Zden fazla meraktadırlar. dir. Liseyi bu sene bitirecek olan ha· 
llt._'t U lf ~nım benim anam hemen Bizde ae, yeni kanun çıktıktar. son· irtihal nım kızlarımızın ve eserin sahneye 
~ I~ ,telrnışti. ra, zııaat. odaları şımdi iktısat vekale . konulmasına nezaret etmiş olan hoca· 
tl'tırı 1 da burada hekledi. Yaptığı tinin biit~esinden para sartederek zi· . ~1crhum Tülbcntçı z:tde Haydar ~lu· ları Mis 'l'leçirin muvarfakıyetleri bü 
(_~~t ~a bi7.den çıktı. Ne yapalım raate yaptığı munenetlerden bir kıs· hıddın be) in ref~kası ~e ~uc~ar~ın 1 }ile· Mü~amerede mektebin kıymetli 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den l 

dır gramofon pilAkları neşriyatı, 

21,5 e kadar alaturka u heyeti 
Anadolu Ajansı haberleri ,.e R 
kcsıra~ı tarafındın l.:on er. 

Vak.t:Abone ••rtler1: 

l 3tı 12 
Dahilde 150 400 750 1400 ~t, lf b~r ~Y ge1mez. Valiye bele mını ifa edecekler, zirai tetkikatı ilmi· m~t l lıydar heyın \alıde!>! ~ıdrı~·c ~er·. yük takdirle karşılanmıştır. 

Ilı~ .. ~ ı.ı'~ciye vekaletine istidalar yede bulunacaklar. muhtelif mahsula· bmın .1 C. ın dul nl d,·elfaı\tle~~;~ş~ır. ~ e.nazed•~ piyano muallimi madam Flak Ye ke· l laricte - 800 1450 2700 
"..... ~oııi kl d. ş· d" • hd. ugun saat e • ramu) ca h ,. B d .. 1 b. 

~~ ·~ıllt . . r etme ı. ım ı agn· trn ziraat ve ta ıt mrntakalannı ayıra pesinde 6 Nn. h Osmanbey apartım anın· man ocası nl. eron a guze ır llln $artler1mız: 
'flrı ~~~nı be~liyoruz .. Bir ~eneye caklar, zirai hastıı.lıklarla uğraşac:ık· dan kıldınlarak S livri kapıdaki ailesi konser. nrer~k da~etlilerin samiaları 
"- IC'&lfr Ye nıı ne '-akıt gehrse ka- ]ardır. kabristı nına defnolunacaktır. nı telzız etmışlerdır. 
flıı t~tU et hanımla hepimiz birlikte o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ toı;;n adamıarı da,·a edeceğiz. r Ç. .1 I f. k. I . G . / j 
tf._ttttaenterden biri Yağkapanında 1 IZQI er 8 1 lr er • encJerın eVSQ 1 
-t dl lf 

11 
Ahmet efendidir. Ahmet ----'----------"""""".""----..:.. 

il. '-1t1ıu .. '."1n köydeki torunu Ahmet 
"'>t it " ısın ·ı ~~ '-1oı ı e ağanın torunuyum 
~tlttf. O.. O&hanede muamele yaptıra 
"'l.,, Un için de avrıca dava ~de 

4~ . 
~:? koni eransına 
~~~ak ediyoruz 
~lltı.:ıcu maddeJer ve afyon 
~bttile tahdit konferansı mü
~~ btılc cemiyeti akvam na· 
~--le 6ınetimiıle temaslarda 
~ '1it Gıere Ankaraya giden 
~~~ bit lllObadele komisyonu 

~ t•aat d~af reislerinden M. 
:iti '1. tk b ıehrimize dönmüt-

~~' \'~lci~.trTnt ~nkarada Ha. 
ij '-Oltk 

1 evfık Rüştü B. le 
~~b~t ,jdtlarda bulunmuştur. 

._,ı 1iıın 1ıa öre hüku· 

Geçenlerde ıençlerin bazı ev

saf ından bahsetmiştik. Bugün 

bunları lamamlıyacağız. Gençle

rin en mühim 11fatlarından biri 

uyan1klıktır. Gaflet, sersemlik 

Kat'i hareket, gençlerin di· Gençlerin bir sıfatı da canlı 
ğer bir sıfatıdır. Genç, mü· harekettir. Genç, miskin ve 

d Aciz yürüyen, miskin ve Aciz 
tcred it, müvesvis hareket e· 

yafıyan insan değildir. Genç 
den ınsan değildir. Genç f--•- ı 

L---------------.L....•ııt._ ........ ~clen ~ ~n ı v .. 

Satırı 
an timi 

Resm1 
JO Kş. 
20 .. 

Hu 
12. 
25 

KUçUk llln ••rtler1mız ı 

1 !3 4 ·l·IOD 
30 so 65 75 roo K 

t\ - Abonclerimızin her lİÇ 

ğı içın bir defa meccanc 
R - 4 s:ııın geçen ılAnlıınn 

saıırı için 5 kuruş zammoıı 

1 Davetler 1 

MalOller ve şehit allel 

Kılıçalipa~a askerlik ıu 
den: Şubemize yayıtlı bil 
malôlin ve tchit aileleri il 
tam eramile 931 ıenesi 
tütün ikramiyesi verilmek 

yedlerinde bulunan maq 

danları senedi rcımi ve üç 

fotoğrafları ile birlikte 21 ı 
42~~----
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GÜNÜN====== 
_İŞARETLERİ 

A~dli~·yeed~e~:~!!!!l!!!!!--!!!!!!!1!!~~--~~~~==d~u··=n~~~~~==~~~==========~~~~~~ 
Sahte evrakla mek- İsmet Pş. B. M. Meclisinde Sinema 

lehe gir.en hükiimetin beyannamesini okudu müsabakamıtd8 

Ali Ihsan Paşamn ıkı ıaene aokuz ay hapse . . . - ---- - - · kazananJar 
namzetli_ğl meselesi mahkum oldu [ 2 ıncı sayıtamızdan de,am kadir, Mersin: Hamdi, Mersin: ~uri, .. .. .. dtJA~ 

Eski btanbul ağır ceza mahkemesinde p~li". H~. tekrar kürsüye çıkarak de· Samsun: Emin, Şibinkarahi .. r: lsma· Dunku. nu,hamızda yazmış ol ;~ 
~umand"'.'lar~n Ali llı•an dün Mustafa Veli Ef. ismindeki bir mıştır kı: il, Trabzon; Daniş. Ordu: ŞeYk<t. z.n muz ve~hıle Glo.'ya. ?ınemasınd• j,ı 

Paşa lzmıtten meb usluga namzetliğini gencin muhakemesi bitmiştir. itimat talebl guldak: Ragıp, Zonguldak: Esat, 
1:-n kur ada karılımmızd~n bırço:ııt' 

koydu.mu, koyma.dr mr? ~u~ta{a Y~li Efendi, sahte evrak ,,. . :-- ~~~t_cı:e~ arkadaşhrr; .. göı.ferdi · Zonguldak~ Hasan. Rize: Hasan C'a· kazanmışla~dı~ .. Glory_a sınemast 8yJıl 
Günlerce dedı kodµ_su sürdü. füha tanı1mı suretıle mektebe girmekten g~ıız hlil. uk Jttmat ve te,·eccuhe teşek- vit Be~·Jer. nanlar~ .~'eşı bu senel?k, ?nu ~ytı defS 

yet :Ali İhsan paşa bugünkü şartlar i- ma~nu~ bulunuyordu. Muhakemesi kilr edenm. ~U~l\beretiniz hükiimeth:ı KUtUpane encUmenl otı beşı uç -~ylık _ve yırmısi bırer bn~ 
çinde meb'us olmanın fa''dalr 1 netıcesınde, Sahtekarlıktan iki sene muvaffakryetı içın temel taşıdır. H:i- At..~aray: Besim Atala'' r.anakka- hk olmak uzere ıkişer koltukluk ~ı 

•• o mıya. • kk. t' . . 1 "' ..... h d" . • k l bUJI 

Cağını an] tt E k
. k d · do.kut: ay mahkum olmuştur. ume ın ıcr,ı. atında muvaffak olm~sı le: Ramih Rifat Denizli· N .... 1.p AJ' e ıyesını arar aştırmış ve .. , 

a r. s ı uman an. namzet · · ' • ~... 1
• • • d w d k ~ ce'r t'ğ' . . • k "&arp Agop dav••• kaldı sı.ıın arzun uzun,, )l'leml~kette istedikleri İstanbul: Halil :Etem Kastamonu· Ye ıçın sor ugu o uz suale dogru 

~ ınkı .~ıçın oymadığını R1tlatuken '1i· ••Sürp Agop ~~zarlıg~ ı a...,.,,,, nizin tahakkuku demektir. Onun içm Iit Beyler. ' ' veriJmesini kayıt koymuştu. . ıtt 
"Yor 

1
• " ~.......,ınm h"kQ t · Mü bak · · k d -jjı 

· . . . . aidiyeti etrafmda belediye aleyhin ~. u me • ıcraatnıda siıden müzaheret Moıarll enc:Umeni sa amıza ıştıra e en 3' :ıı 
, . M~b'us ıy'.ye ıyı, kötüye kötü diye. meni iıaııpapası Mesrop Naıwa n ~ ro,'. deli\ 1 et ve irşat ister. .Af>· on , Jızet Ühi, Af yon, Haydar, ce okuyucumuzdan 73 ü doğru et',; 
.nlmehdir. Alı Ihsan Pıışanın bu sözii di tarafından açılan müdahale i Kısmı mahsusumuzda münderiç ol- Çanakkale: Talat, Erzurum. Nafi A· vermış ve bunlann cetveli sine111

8 
_. 

h 1 
· " 11 d • ·· ı · ı Jl • d ·• · t' t d' l t r ur'ıı ~u a ıf ~azetelerin dilinde çiğnene men'i da,·ası. lstanbul dördlincü hu- u~u. uzere .. mec ıs _s~e.t a~aya ~l~p tuf, b~ir: Osman ıaôe Hamdi, Kon· urıy~ ın~ ev 

1 
~ un~uş u. P. 811 ~1 

çığnene hır kara sakız halini aldt. Ki· kuk mahke,mesinde dön de tetkik edil- ettıiı hu mmahereh ıttıfalda vem ıştır. ya; Naım lUıım, Mersin Kılıç oğlu ~as. u~e~ın~ _çekılı_ııişbr. Kazan 
ıni bağırryor: ~ıiş., h~!ediye vekili. hir layiha vermiş Enctimenler Hakkı, Mersin: Feri_t ?eıat, Urfa: rılerımızın ı~ımlerı şunlardır: ., 

"- Bizi tehdit ediyorsunuz. tır. Dı~er tarafın cevap hazırlaması Dün mecliste encümenler inti- Rrfat, Ordu: Hamdı, Sıvas: Rahmi, Bir senelik 2 koltuk ka;ıan•ll Kiıni bağırıyor.· için muhakeme bir hazirana kalmış- Sinop: İbrahim Alaettin, Şibinkara 1 G .. t d E . F ·ı zU~~ br babı yap1lmış ve muhtelit meb' - hisar Sadr· Mak~ud· T b . H ı - ı - oz epe e ~nıse erı ~ıd .. .t.rt k . J , ı . ı, ra z:on. a ı h 2 U k .. d AA ü ..... tP 
-

0 
ı · meb'uslar iyiye iy.i, kö- Madam Esterin öl Um" us arımız atideki cetvel mucibin- l'ıı"jhat., ::Yoıgat: Ahmet Cevdet Bnler. amm. - ~ u ar '.tt ncu "' ~ı 

:tttY.e kötü demelidir. .. .. ·• J . l 1 d M 1 · ten Ahmet Tahır Bey 3 - OJiçU _.. Bayramın ucüncij günü Tepebaşmda ce encumen ere ayrı mıt aT ır: a fr1t encUmeni 1~ d h R B' t ,,81ıır · ·, Adll ı· A ·d . Ad B l sa \.or ova an oza enhasa ıı f 
(Br.tAtol) oteh yanında.ki (Özcan) apar ye encUmen ~ ın · nan, eyazıt: hsan, Ço 4 0 k Gl . B . 50"1 timanınrn arkasında, J.'renk ~rkmazın- Antalya: Haydar, Antalya: Numan, rum: İsmet, Kütahya: Davut, Gümüşa h - s ar avam ey,_ 

5
-:- ti, 

d k
- b. ~ Balk · v f ' ç ki 

1 
ne· H F-t · ı 1. E . 1 an numara 390 Kostantın Mine 

a ı ır avluda kanlar i~inde cesedi bu ı esır: as ı, ana iR e: Osm:-.n . asan C4tmı, çe ı: mın, s· ~ 
• * * 

Kimi sesleniyor: 
-._ Muhalefeti tatmin etmeli! 

• lunan Kartal çimento fabrikası memur Niyazi, Çorum: Müfit, Edirne: Ha parta: Kemal Tuı·ıut, İzmir: Kamil, Altı'ar ayhk 2koltuk kaza1t•" I 
":İyiye iyi, kötüye kötü demek la K d · K t R t·k " d · larrndan birinin zevcesi Madam E.!.te- san a rı, Erzincan: Abdülhak. as amomı: e: ı , Konya: Refik, t - Ka.ragümrükte Enise ffaııı ~ 

zr~ ·~··: . . . . rin öliimii hakkında zabıta ve adliı.c- Edirne; Şeref, Eskişehir: Yu,uf Zi· Mersin: 1!amdi, Malatya: Mahnıut - l\.anaat kütüpanesi, 3 - SelçU~ 
'Bııı tetıdıt etmeyınız:". ~ıyenl~r ince tahkikat yaprlmaktadır. ya, ~~anı: Nazif, Kayseri: ~eşit~ Ko. N.~di.?', Sıva~: Şemsettin, Diyarbekir: at mektebinden Turan Hanını, '..J 

bu sahte erya.klama seslenm tahlıl et- Kadcnın bu aralığa yukarıdan iti- caelı. Ragıp, Kon,> a: Tevftk Fıkret. Zulfu Beyleı. mektep !okak numara 35 A. papt'1'ı 1 

mek ılhrmdır. lerek mi düşürüldüğü evelee .f>Jdürii Kayseri: Sait Azmi, Manisa: Musta- Meclis hesaplaranı tetkik B .. D'k' d d N'h 1 ... ,~ı • · f · · - . ey, " - ı ış yur un a J a 11 

Bu efendileri kim tehdit ediyor'' !erek mi arahğa atıldığı veya lııral,ıl a Fenı. Manısa: Refık ŞeYket lleY· encUmeni 6 4? • 1• 'lk kt t M afftf ' d•r. • 1 · A k 11 ı ·ı F .1 A 1__ , k" - - ınc ı me ep en uz 
Hangi muharririn fikrine tabancıl. _ll!!>ı., yoksa hadisenin alelade bir in· er. • 

11 a~a: .a 
1 

en' ~-ra: ~a :ır, mm, 7 - Pangaltı Arif Paşa Jı' tıe tasa.Ilöt edildi? ti har hadisesi mi olduğu noktalarında.ıı Arzuh•I .encUmenı Ankara· Rıfat, Bahkesır: Jbrahım, t . S ~n~ 
mm b' f'k' ,.. 1 d' d k b' . tahkikat icra edilmektecUr. .Amasya: NaFiz, Beya1JI: Abdullah, Balıkesir: Mehmet C.vit, Çankırı: Zi>a s'~" amk_ ilanım, S - ~eı 

d .~r d .\" ••Y e ı e mu a ılın Be hı, B. in mUdalaası Bil erik: IIarrettin, Kır~ehi r: Hiızıın, Deniz! b Mazhar Müfit, Konya : Mug. e çuk camı sokak •umara ~ 4 ı 
~ ceza .~or. u .". .. ÇamJıcada bir gazino garsonu A· Kocaeli: J{epıalettin, J{astamonıı: Ha tala, Yan: Hakkı Beyler. ~ey, 9 

- Kız hayat mektebmdetı e~' 
. B~gun fı~~ ın.den'. m_uta~easu~dan d~ leksanı 9ldürmekt-en muhakeme edi· san F..chmi, Gireson: Şevket, Gireson: Milli mUdafaa encUmeni v~n hanım,. ı O- Selçuk san'at ı11 

la) r k~lem hu~rıye~ı (~lerıye a1t, gen- len Belıi~ Beyin dün İstanbul ağır .. Münir, Gazi Ayin tap: Şahin, Gazi Bilecik: İbrahim, Bilecik: Salih, bınden Scnm hanım. 
yed de~I) tahdıt •dıl mı§ muharrir vor "" mahkemesinde müdafaası yapı lm~:. Ayın tap : Reşit, Hak k3 ri : ibra him. E_l i.ziz: Ah met Safi et, Cebelibereket' Uçer aylık 2koltuk kazan•i 
;mı ır.'. . tır. Ka.r.ır on dokuz mayıs sabahı bil- Isparta: lbrahim Beyler. .Naci Paşa, Diyarbekir: Kazım, Gazi! . , . uel~ ~ Sutunlarında tehdıtten, taba~ca.- dirilecektir. BUtçe encümeni Ayın tap: Kıhç Ali, Gireson: ihsan l'a . 

1 
- Toır. kapaı an 

1 ~mahaıı Ldd# 
dan bahsedl'n efendiler evhamın kur- .CI ndo lame il Afyon: Ali, Ankara: Yahya Galip, şa, Gümüşane ı ŞeYket, J{astamonu: tıel ~~nı~, ~ - rutıyet cıı e<İ 
banrdırlar. Ge~enle.rde K.adrrgada simendifer Aksaray: Süreyya, Bursa: Doktor Ga- Ali Rrza, K1rşehir: Lütfi Müfit, Kü- de .Huseyın Rıfat Bey, . 3. - l\.IU~ ' 

· k" .. .. ı I' lı'p ç . . t· tf ' E . tahya. Rec M . M h'tt' N . sesı sınıf ondan N. Artıdı Be)'• 
iyiye iyi denmelidir kötü e h."t " ·oprusu a tıııda Ahmet isminde birisi· • oı uın · u ı, rzurum: A:ıız, • ep, uş. u 1 m am1, . ~~ 

di 
1 

.. 
1 

. d h Kk' Y 0 0 ni öldürmekten maznun zerz~watcı Elaziz: Has.an TahF"iı1, Edirne: Ali Ordu: Recai, Tokat: Bekir Lütfi, To- Beşıl~taş akaretlerden Tayyar . , 
:;ı" er on erın he o . •: çalıı jıale,. Mehaıet oğlu Cindo İsmail ağır <ez~. Rıza, Gazi Arını.o: Abmet Remzi kat: Hüsnü, Kars: Faik, Kars: Omer Aksaray Cerrahpaşada Se"''~ 

a r ar~a esen. er. şeyL ya~ıyorlu. da on b~ sene ağır hapse mahkum , e· Gireson: Musa Kı1zım, Kütahya: Muh Kamil ~eyler. hamm, 6 - Şişli Bomonti cadde-
Hatta kalemlerıne ınsanların ı~ panca dilmişti. Arnca .ıııakhilün varisleı·inl' lis, Kırklareli: Mehmet Sahip, Kon· Nafia encUmenl Ferit Bey, 7 - Kadıköy Moda c> 
lonunu, fanilasını filin da tıı.kıyorlar. biJı )jr& tazll,lin~t v'rmesi de kararla!;' ya: J{azım Hasan, KırklareJi: ~fl'\"· Antalya ı Or. Nazifi Şerif, . Anka· sinde Naci Bey, 8 - Yazıcı .sl,l~'J 

Ben ~hsan yürlireu inkıl~p ham· tırrlmışt1. ket, Ko11,.a~ J\~a1 Za1ın , n:ay,.e ... ; ~ .- ı Hüsnü Talmp, ~ulncan. ;....; .. ~ .. - maslı han lzaak Benbcsat Bt)" ( 
lelerile, muharebe cephesi arasınd' Bu tazminatı temas eden .bir cihet Hilmi, Isparta: Mükerrem, İstanbul : ı mih. Eskişehir: Ali oğlu Ahmet, lçel: Kabristan sokak numara 3 Vi~1" 
hiçbir fark go"r :,, 

0 
. . At ' te,ı, temyiz karan bozmus muhakeme Ali Rıza. Niğde: Faik, Sinop: Recep 

1 Hakkı, Isparta. : Hüsnü, Kütahya: lenikavc Bey, 10 - Tozkopar•""' 
em"m. nun ıcın 1 ~· ·· •• • • lb h' Küt h Hakk M · - Ü ~' Iı.- p • yt>nid'~ ba~lamı_ştır. Tevkffaneden ""t Zuhtu, Sıvas : Ra~ım, Sivası Remzi, ra ım. a ya~ ı, ersm: ~ Bahar Alber, 11 - Aksaraydll "-' 

·~an asanrn ,;aıetelerde çık~• . !j "" .. • .. ı F 'k · S D A S bfP . , .. .. . . tırilen lsmaiJ dayak yediğinden, an- Tok·t: Bureyya, Yozgat: Suleyman eyman l rı, amsun r. sım, am hanım, 12 - Sen .Tojef mekte 
mektubu han~- b~yuk harp ~enele~ını. cak daha iki senelik öml'ii kaldr~md.ın Sırrr Reyler. SUll : Etem, K~~!a: Şaha~ Sırrı, 1:rah Cemal Arif Bey, 13 - u~küdat ·~ 
hahrlattr. O buyuk harp ı;ıenelerınde bahsetmiş ,kendisine her hangi bir ş.il\a D.ehilive encUmarll t.on: Hakkı, Nıgde: Haht, Manısa: ilk mektef)ten Nazan Hanrm, li ı cephe,ıin yekpareliği Jıamrna Jltafevk- yeti va.r$a usulü dairesinde miiddeiu· Adana: Ali Müfit. Amasya: Es~t, o~nH•ıı Beyler. kırköyünde V. Pili~yan hanııtt• j t 
lere madunla1ın hayatına Iıüı..metnıek .mumfüğe müracaat edebileceği bildiril Amas~-a: lsmai1 Haıkkı. Antalya: Rlıi.· Sıhhat ve içtimai muavenet Beyoğlu Elmaslı aparhmanu1d' 

salahiyeti verilmiiti. Harbi kaıanprnk r11iştir, f;ih, Adana: Mehmet Hemıi, Anka· encUmenl . . Eskana:r.i .Dcy. f 
· · • · · -~ · . . Mahkeme na.Kız ı:ihetiııden hir karar ra: MiisHhittin, Bursa: Emin Fikri Antalya: Dr. Cemal, Ardın; Re~rt ,~ ı~ın ammn tabanea t.etıgmde ı~!ıyen verece.'· tir Balı' _ .. . H· . ,.,.0 h.tt' Ç . ~ Galip, RoJu: Emin Cemal. Balıkesir Birer defa 2 koltuk ka2e" 1 

• . 
1 

.. ,.. · ~esıı. aıııro .n ı ın1 .oıum. it' 1 

parma~ı ın~a~ .a~m m~kn..~deratrnıt ~uk .ve~_I• H.ı öldUren&n yafı ı~ :ılail Kemal, Çanal~kalr: Şükrü, ecz~c_ı M~:ıaffeı·: Bur~a: Bakteriyoloğ ı - Mek~ep sokak Bağdıı.~11 1 ;' 
metmege kafı ıd1. O günun adamı 011· Bır pıqddet evet JU:ııltoprakta kendi Elıi ziı: Hüseyin, Kars: Haha Salih, Refık, Eızurum_. ~ecıp Asım, Erzu- Jzak Bardant Bey, 2 ~ Gııf:L' 't-
günü de anlıyabilı:"elidır. sine .yüz vernı ; yeıı Vedia ha.ııım ismin- l\.lıtlntya: Ahdülmuttalip, MaraJ: Mi- 1:~m:. Alı met Y.'ıkn, Erıu_r11~: Il~kkı at akademiı;indin lkhçet Sabrı il~ 

Bugün mecliste iyiye iyi, kötüye kö de b~r kızı .öldüren talebe Fikret Efen tat. Muş: Hüseyin Reşit, Ordu: Ha. Şı~ası .. Pa~. Ma~atya : Hılmı, Mugl~: 3 - Ga:r.i Os man Paşadan Belketl~ 
tii denir.. di 11-Jırr cezada en beş ~eneye mahkum sa11 Ihsan, Ordu: fji;mail, Rize: Atıf, Dı. ~~seyın Avnı, Urfa: Refet. Nıg- nım, 4- - Srlçuk sa.n'attan r ~J 

Bunun için her şe~·den evvel nıi1· olmuş temyiz ya~ nokta~ından karan T~kirdağ ~ Cemil )';sat, 'J'cl•irdağ: Fa· dl: Kımyager Refik, Denizli: Dr. Ka- hanrm, 5 - Tozkoparan Torı1
1 

f'j 
Jetten rey almak, ve daha evvel de hen na.k~edHmi~ti. . ik, ~ihinkarahisar : Vasfi Ra§it, Zon- zrm Beyler. Pepo Kutiyet Bey. 6 - Külh3_~t ~ 

i ·h• j . ha 
1 

_ _.. . w Nakzen muhakeme netıçesi11de ya- gulda:· : Rifat, 7..or.guldak :· Halil Bey- Tet;kllltt esasiye encUmenl Jan Markopulmı Bey. 7 - J{aY .,,,~, 
~w ~J .n. ng şe}IJJ kot.U oldı.ıguınJ §ın tahsili için muhakeme kalmıj, key- ler. Artvin: Asrm, Aydm: Or. Mazhar, tehinden 179 Ayten hanım, 8 f• ıgned •.~ ıplıt• hdar .. b~ mı~lete an in ı. fire! _b•ş~n~i h ukUk ".'ahkemesine havr. Divanı muhasebat en cUnıen i Aydın' Taluıin, ~alt kesir: Ali Şuur!, tramvay deposu nd• imzası ·~·~i 
mak lazımdır. Çunku ınkdap dern1e· le cdılm1ştı. Beşincı hukuk maznunu Ankra: Ali, Artvın; Mehmet Ali, Bur~a.: Asaf, Elazlz: Mahmut Şe,·ket. 9 - flabık lRtan bul telgraf ntild O'~ 
rinde umumi, mücerret, müphem fikir. 1327 tevellütHi olarak kabul etmiş fa. Balıkesir: İsmail Hakkı, Cebelibere- İzmir: Mahmut Eı.at, Gireson: Hak- sa.n B, mahdumu Nuri n, 10,,.... ~..,, 
ler daima tehlikeli ~eylerdir. Yani kısa kat . -~üddeiumumilik bu kararı temyiz ket: _lbrahim, Ccbel~bereket: Hasau kı T~kı.r, Krrklareli: Dr. Fuat, Kanı.: fünun fakült~inden Hü~eri~,.M~ ~ 
ca her şeyden evvel iyiyi }\""t" .. t f dmıştır. . Hasrı, Çankırı; Rıfat, Erzurum: .\ . Muhıttın Pll§a, Muğla: Yunus Nad11 Jley, ıı - btanbul kız ııse:öl 11 ~~ 

ik
' d 

1
. . ' h ' b'. 0

1
uyu e • JJ~şinci hukuktan yaj kararının te\l'J sım, Konya: Kazım. Kır~hir: Hazım, Zon,.uldak: Celal Sahir, Tekirdağ· : dia hanrm. 12 - lş bankasırıdıı. )' I"' 

., e en >Jr pıogram sa ı ı o malı! . d'l' d'I - s· . . 1 . c ı·ı N · n- J tıfB r 
A • • • ••• .. yız e ı ıp e ı medigi ~orulm,a.k üzere. ınop : Hulfısı. Rınop: f:.maıl. Y~z· e a un ~Yer. Kubilay Bey1 l!l - Galat~ ·rıcİ / 

Be;Jerı bJI .'yj~en, kot~de.n b;ıhstdl dün airr ceza mahkemesi Z.3 mayıs 1:1 gat: (Erzurum) AYni. Rize: AJi Rey- iki senede dala keldırtlan ııinden 1076 Nejat D. ~4 - 3
5 'ı~'ı 

l~mez. .A•~ak :ıerı ve ger'. dü~Un .. ı~·~ bu~ufa bırakmıştır. ler. lnglllzler ".'ekteple nl{e".'al lley, 15 -., ı' J 
ıore, sıyasl faaliyetlerde ıyl ıeya kotij Hapıshaneden kaçanların Harlcire encümeni Avam kamaraşrnda hariciye nazın tıt:ar~t mektehındrn Nurt 13eJ ~il~) 
işler vardır. Kutbijtaktap için iyi olJt11 "'uh~keme~tn.e başl~nıyor ;1Jolu.~ Cevat. Ab~as •. Bolu.: llıJsan C't\ Henderson. son iki sene zarfrnda Çin Kadıköy 11 inci ilk meldepteıı,. ~ 
bizim icin §erdir. Bund:ın 8 a ~_ evvel tevkıfhaneden ınıl, Dıyarbekır: Zeln l\les ut. El aziz: eşkiyası tarafından yirmi dört lngiliz Bey 17 - Kadınlan çalıştır~ ff ~ 

L
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1 
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1 
t i k~til Besim ve sırkatten mahkum kü- Fazıl Ahmet, I •nin~an: Ya.kup, lzmir ltebaasmm dağa kaldırıldığını bunlar dunda Sadi .. 'e Hanım 18 - '\ t fi 

ı fta sıya.sı ıçm ayır, . ev e e çük Haydar ise ı · d ik" k" · k M h • t b ı ' .1 ' •jll • • • ..:ı· p . b h • 
1 

d . .. m erın e 1 ışı açnnş a mut Celal. ı stan u : 8alam nm dan sekizinin öldürüldüğünü, birinin mektebinden Hasan .Bedreh ıııı 
ı~ın ıwrHır .. a§a hazretlerı aca a an· ıır ı. Bır muddet sonra Besim l stan- coz, Kocaeli : Süreyya, Kocaeli: Re · esir ik n öldüg"ü ü ' ' teb k . b. 19- B" ··k h dk mukçu 

0 

~ . 
. . . k" f " d ' 

1 1 
bulda nkal k " "'k H d d e n ve mu a ı on e uyu en e pa 6 1 r 

. gı şeye ıyı, 0 u ıyor ar atalcada ö ~~mış, u~u ay .o.: .~ ~it Saffet, Maı~isa: Yakup Kadri, 51- şinin kaçtığını veya kurtarıldığını söy numara :> te Muis }'den~sC ~:~~' ~t 
• ııı • ~ firar lu . olarak ele geçırıl Oll.G I ırt: Mahmut, Sıvas: Necmettin Sadık, lemiştir. NııtZır, bu hususta bütün mes- Beyoğlu posta sokak J{erırıt. !i ,tt~ { 

~ a se~bıyet Yermekle maznu11 en Trabzon: Nehi zade Hamdi Beyler . uliycti müdrik olan Nankin hükumeti Kazananlar ya.rndan ittb dt~ .. t 
bır ~ergıırdıytn. 7 gardiyan ı jandar 1 jjğl' ~r . mu. kara.kol k d . ' • ktı•at en~Umenl nin esirleri kurtarmak için elinden ge- ' ' iyet varakalarile birlikte tJI tP 

Bunların elinde m\lhalefet bir ça· me,·kuf muha;:~; ;ı~~r~I J~nld~~~a, 3 . Aydın: _ ~ı,ıat .. Şa~ın , A~kera: Eş- leni yapmakta kuııur etmediğini fak:ıt ra Glorra kişeleı-ine m~r;ıca• 
kar .1h,tu h·l liı1i ıı.hyor. l\fqhahıfet Je. Maznunhı.rın bi i . mı§ eı hk 1 '~.' ~nkaı a • JJusey ın Yakup, Adan~ : şaka,•etin merkezden uzak ve hükume- fatlarmı alabilecekl erdır:,_---
nen oer doksan dokuz §eyden ~ik;iyet . d de -ıun eden r ıır; c:ı$ ~a . e~1ıı. Munır, Afyorı : lzzet, Aksaray: \n· tin nüfuzunu yürütıneediği yerlerde rn • • t•f .J 
ediyor ):üzüncüvü ben söyliy .. yim sıpl t~ 11'', ü · ımu lahkeme erı bı~- f ar, Bolu : Şakir, Bunsa: Dr. Rıu;im kub11lduğunu ve hundan dolayı esirle- Bin rnetre derı11U" .. ,ı~t ~ "" · m ş ır . ~· rar c rmı e ma emeYe ven· F"rı' t Bal k .,, ı·r· l'•rte\' D · ı · · L ' • • • ,.,, Jf1 . . . . . . .. .. ~- • ı e,.. · "' • en11. ı. ı::.• nn kuJ>tanhrıaaı ısın sarfolunan gay. . un P'" · · i~~ J 

len mevkufla rdan hırı dıger hır curum nun Ashn Çorum. Bekir De izi' . . • -· Kap, 7 - Kıdston ııılli ~c$ ~uha1e~etln fikri aylardır yokla nıa den 28 sene hapse mahkum bulunmaktcı Yusuf: (o~um: Niy~zi . Ed,irne: ~aı~ı ra~lteirJrılleksed rıya ak~md kaildkıgını sloyl.tı tayyaresi bin metre . dde~ ~e P,/, edllıyor: Hala nameYcut! dır . ' . . , ' mış r. en erson vıc an anaat erı· müthi bir u urum dibın ı1' •p~ 
.. . . . · • . lzmır: Mustafa' ehb1, lzmır: Sadet- nin se"kile çalışan ve yolculuğun bü- ş - . ç . 111urı1ı&I' W 

Bu tün dıdişmeler, bil tün bu l§ahte l enı cürümden dolayı bu 28 sene tin Eskisehir. Emin İstanbul. Hamdi tü t hl"k 1 . . .. 1 . 1 babım cınsınden nıa) ktır&lı;ıı 
baiırmalar. çağırmalar bunun neticesi mevkufiyet üzeriJte zammedilecek ceza tst~nbul : Hıı.;an viııf Ist.., nbul . Y··' . n ket 

1 
e etrı~ı golze a aahn m11ıl!lyone.~ e bastığı bir yabani göl 

dj 
.. . . . • . . • , .. • .,. rı eş ya ya agı o an m a ere gon· t kt d 

r. Çunkii elde pazara çrkank iplik nTn tayını . ıııahkemenın 11a)ahıyetı ha şar, l s tanbul: Hayrettin, lstl!nbul: der kten menetm...ı, d t · ki>. ya ma a ır. yok 
1 

i . d .. ..
1 

k k • rne oı;-~ a e a ım ıı.nsız O' 
r cın e go:u •re _evra · rn alı"tr . ce~a Hamdi Cemal, Konya : Ahmet Hamdi, olduğu11u şöylemiş ve bu imkansızh- ~--------~~ ~ 

. va:sa ~·-~1cı. bir. muhalif fikir ıs«Jy. mahkerneeıne sevkıne karar verılnu ~- Ko~ya : Lütfi, K?sta m?nu: !lalil, Kır· ğrn bilhassa işlerine hariçten kanşıl- ''VAKIT e fJ 
Ja,yua blı de dınlıynhm ! tir. .. .. . . .. şehır : Serdar, Kocaelı : Alı, Maniı:ıa: masma tahammut etmiyen misyonerle '' 

S .4D/ll ETEll Da.n onum~zdekı .. p~zar g~nu ağır Karni. Manisa: Turgut, Mardin: A· rin inadından ileri geldiğini ilave etmiş 0lu1J1Jı 
ceza mahkemesınde gorulecektır. li Rıza, Malatya~ Talat, Mersin: .Abdül tir. ne 



Lisan ve medeniyet 
Pranıız_P_r_o_f_e~sörü dün Darülfünunda 

mühim bir konferans verdi 

Yunan meb'usu 
Dün memleketine 

gitti 
TUrklyedo bulduGum samimt 

m\lhltl dalma ar1yacaaım, 
diyor 

Perşembe Ak amı Tam Saat 9 Da 

rtE ~ ~MffMJHDA 
müsamerelerine başlıyıcak olan 

BEN AMA R 

't,t"' ~lika numara•ı: 126 
l?rı1t ~P cepheılndc .. ,. müellfU 

"~.tari• Rem•rgue 

TicıJret Aleminde: 

4 ayda 
Avrupaye gönderdiGlmiz 

UzUm ve incir 
llarid tiraret ofosi tnrnfndan tan· 

zim edilen bir iı-;tııti tiğc görc hu ~ene 

11i~a11 ... on1,11rn !-;adar muhtelif ,\\ rup11 
memlel.;etlerine :31.Hl:!.87:! kilo lıziim. 

20.67:!,;;7.1 kilo int•ir ihrnç edilmiştir. 

i11hJsarlarda 
c ., ' · ~ 

TUtUn lnhlsarlar•nda '""hehtz• 
teşktlAtt kaldınlacnk "" ? 
Tütiin inhi~arı JllUhafazıı te kilatı · 

nın hiğ ·edilerek bu yaıııif enin ı:ümrük 

nıuh:ıfaza te kilAtına denedileceği 

hnkkında lıir ayladan hahl'!edilmtkte 
dir. 

Boraada 

Geçenlerde memleketimize ge
lerek Ankarada ve şehrimizde 
iki konferans vermit olan Yu
nan meb 'us Ye muharrilerinden 
M. Leon Makk.. dün Yunaniı· 
tana hareket etmiştir. 

M. Makkas hareketinden evvel 
memleketimizi ziyareti intibala· 
larmı şu suretle anlatmıştır: 

- TUrkiyede buldu~um ılık 
ve ıamiml muhitı daima arayaca
ğıma ve hatırlıyacağıma emin 
olabilirsiniı: Yokluk içinde Yar· 
lık gösteren yeni Türkiyenin 
koyulduğu hümmah faaliyete 
bilha11a Ankarada yakındandan 
ıahit oldum. Reisleriniıden hüs
kabul gördüm. Memlekete karıı 
olan muhabbetlerini şükranla 
dinledim. Bir kaç ay evvel imza 
edilen muahedenin ıiyasi, ikh
sadi ve içtimai sahalarda in· 
kiıaf iöstercrek her iki milleti 
daha kavi bağlarla birbirine 
yaklaıtırdıiı kanaatindeyim. 

TUrkiyede oldutu kadar Yu· 
naniatllnda da icnç neşli yeni 
fikirlerle techiz: ediyoruz, Yeti
şccek nesil bugün ekilen doıtluk 
tohumlarının fcyyn ıcmerelerjni 
her halde idrak saadetine nail 
olacaktır. 

~emleketime döner dönme~ 
burada edindiğim kanaat ve mü
şahadeleri vatandaşlarıma nakle· 
dccck ve yakın istikbalde tahak
kuku kuvvetle Umit ettiğim par
lak günlerden kendilerini haber· 
dar edeceğim. 

iki memleket mÜflaaebatının 

in~ifafında bUfok hizmetleri gö
rülen Türk matbuatına bu vesile 
ife teşe~kürü bir vaıife bilirim. 

l,~_P_o_li_a_ff __ ab __ er_ı_en--· __ "!"!'"', 

Feci bir kaza 

4 Kardeşlerin meşhur 

S i R K i N i · 
Bütün lstanbul Halkı Alkışlıyacaktır. 

Biletler ı .ı Mayıs Perşen1be günü öğleden evel 
saat ıo dan ı 2 ye ve öğleden sonra saat 2 den 
itibaren her on Sirk gişelerinden tedarik edile
bilir. Sevah•t etnıelite olan en rnükenınıel hay
vanatı \'-ahşiye terbiyehanesi her gün sabahtan 

akşanıa kadar zi ~aret edilebilir. 

Bu aktam 

MAuiK Sinemasında 
BUyUk Gala Olarak 

~ lev~imin en buyuk mu,·:ıff akiyeıi en zeııı-in en cazibeli \ "C nu~tcli A lmpn op~retl olan 

KISMET 
(Wle Werde leh Relch Und Gluc~lich) 

filmı takd.ım edilecektir. 
:\li?-an•eni : H~rlin Opcrerasıııın lllCŞhur tenoru RIC'l1ARD TAUBEER 
i\Jusikisl: • leşhur be teka.r SPOLTAN. KY'nin Şarkılar. danslar, dilber kadınlar 
\'ıldırları· HUGO CHRADF.R-GEOHGI.\ LiND Biletler daimi olarak Hol· 

maktadır. T clefon Bcrcı~lu 560 

A. A. Netrlyat BUrosundan: 

Istanbul Halkına 
1 LA N: 

21 Mayıs perşembe gUnU için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe gUnU blltlmum resmi ve hu
usı müessesat, umumi meydanlar da

hll olmak Uzere Tilrkiyenin her tara .. 
fında bomba tarakelerine müşabih 

01 Ol sesi Jşidilçp~ğj • 
halkın heyecana kapılmanıası 

şimdiden ilan olunur. 

Bey tahkikata vazı)·et etmi ... , ce ·et mor Avrupa blrllfilne ttavet 
ga g<'ndeıilmi~tir. 

Meci~a da ) akalanmıştı r, 

S•rhotl• hırsı~ 
A'l:~ı Nazif Efendi i ·mindP hiri . ar 

T b t ho ·olarak Galntada dola-:. ıı·ken )anıit:\ 
a anca a eş aldı yaklft~an Yani kendisini dö' mü" \ 'C 

Avrupa birliği için Akvam ce
miyetine davet edildiğimizi, f, .. 
kat bu davetin müphem bir 
mealda olduğunu yazmışbk. 

bir kadın Uldil on lirnbını da almı~tır. Yani yakalan 

Kalyonruda Çakmakçı okai1nda a mı tır. 
Zah,!re borsaa~nın meli va~lre~I numaralı apıntımıutda dün bir kadının • Gömlek çahn1r mı ? 

'I ıcaret "' zahıre bor·a....,r malı YilZI· .. 1.. . . b" Gala tada Tıekirdağ otelinde otunın 

Söylendiğine göre hükiımeti• 
mizin bu müphemiyet hanbilc 
au konferansa iştirak ctmemeıi 
fikri galiptir. 

t • . - o umıle netıcelenen ır kazıt olmuştur. ,. r· .. 1 . • • . 
ye ının son zamanlarda fenalaştıgı .,., , • +ase ın ı;om eğinı, oda arkadaşı .Nnıl 

1 \aka sudur: Ç"lmı · ,., ""aka) t rnemur ara nrna .. ,·eriJemi)ecek halt ~ • , . _ . " .. .. anmı' ır. 
geldiği ya:ıılmı tı. Kalyoncuda Çakmak$ı sokagındakı Slllh çeken adam 

Aıa.kndarlar ı· · ı· c 1 3 numnrıtlı apartımanda oturan lfa..;nn Şeftali ı>okağında bir kııh,·ede otu· ma ı vazı) e ın enıı ü • • • 
duğunu kabul t kt . h 1 1 ıle metresi Kalyopi dün dostlarındiln rnn ürmtneli Kdmil i minde biri dlin 

e me e 'e u ıa e ...,e· k · 11 .. u E r d' ·ı hl tf 
b 1 . k k . . . . .. Romanyalı I\ledka. Barbanos"i ve omı yoncu usn '..e n ı ı e zme · 

ep o aıa sto :t.ahırelerın bıtme ını w • • Ji' t h 'f#..h k ı . . O ·manı bernhert'e eglen mek üıere ev. çı ı a mR nnıma sı n !:' m l'e ~ a 
n~ ZoJlııı e fıatJannda bu aene göriilen 1 . d . 

1 
d' · . kalanmıc::tır 

.. .. .. ..~.. • .. . erıne a\'et etmış er ır. Eğlentı e. na "" · 
duşuklukluı\ın hoı· n rnrıdatı Ulfl'lft· sında Mecika Osmanın tahanca ını R· Bir çocuk yaralandı 

Galip Hakkı Beyin tavzihi 
Aldığımız mektuptur: 

Şehir meclisi sıhhiye cncüme· 
ninden istifam ahvali sıhhiyemin 
qösterdiği bir lüzumu zaruriye 
binaen vaki olmuştur. Bu hu· 
susta bazı gazetelerde serdedilen 
mUtaleatın gayri varit olduğunu 
hakikatin tavzihi maksadilc arz: de yaptığı tesiri gö ·termektedlrltr. Jarnk karıştırnuya başla mı~ Ye patlı . Si. li garajında 5ahşan Runard .. i :~ 

Diğer tanırtHn odun kömür tütün t b d k , rnınde l~ yasında hır coruk cuma gunu eylerim. Şthı r umum rr:edisi hasından . · • yan a anca an çı ·an "ur un Ila anın . ,. . . .. ~ . ., . 
rımento \'e '-'Umurtanrn bor ada t . 1- 1 • • 1 . bısfkletle J ııth.}a\,t gıdeıken 1-°'4 nu- Doktor Gılip Hakkı :. "' s mua- me resı \.a vopının an ına ısabet ede- . · .. 

.. . · · · . . · maralı otomobıl bı ·ıklet c~nrpmış. ye. urı1111 •ınınıııı1111111111ıııımn111111111ırn11 
J mele goı mesı ıçın tetkıkat >·apılntal\ta rek kadını can rr. bırakmııtır. re düşen ~ocuk vücudunun muhtelif lanmı tır. l\leçruh çocuk ha t ney kal 

dır. • Müddeiumumi muavinlerinden Cemil yerlerinden ehemmiyetli tmrette yara. dırılmı , ,. oföı· yakalanmıştır. 
- Ne dediniz? - Bu doğru fakat kabahat bizinı çimli bir ;dammı~ (.), AlbtrJe e\"lenme· 
Şiddetle hağrı)·orum: değil.. Asa hı r.aif olanlar itiyada kur. ği a la dii ·ünm~miı;. Bilakis Bnrccl'le \ ' illi hirdcnbire inler<'e ine bir edu 
- Harpte. ban olurlar .. Alher öldürmeğe alışmıs hemen hemen ni,.anlı ayılırmı:. . ·fütl· cıknrı)oı-. Rei 1 gözlüklii öz. 
Müddeiumumi gayri memnun hir bu efer ondan dolayı hu fili irtik;'ıp çalarım kımıJdartarnk diyor ki: ferini onn dikiyor. Ilirdenbfre alonda 

tavırla cevap veriyor: ttti. - l\lö yö 'J'roçke lüzumundan Caz- bir l<üfiir duyuluyor: 
- O baska mes'ele... 1\liiddeiumumi hiddetten kııarı· la genç... _ Kaltak!.. 

O vakit Alber başını kaldırıyor: yor: Albcrin alnından tl'l" akıyor fakut Salonda bir heyecan mırıltı ı )Ük· 
- 1''e demt-k ayni ey değil mi? - Bu ne deml"k .. Nasıl olur da bir kımıldamıyor. Villi ellerini hükü)or. fıeliyor. Rcl oruyor : 
Mü<ldehımumf ayağa kalkıyor: ahit ı-uat 5;orulmadan.. KC!ndimizi zorla tutuyoruz. - I\im ba rndı? 
- Sizin filinizle rntan uirunıt nıü. Reis onu te~kin ediyor: Reis kadına Alber ile olan miina.ı<e Tjaclen mağrur hir tavırla ayağa 

t'ııdeltyi mukaye e)e teca iir ntii eı}e. - Hu damda kaideye biraz nnıhaJP. batı hakkında sualler oruyor. J\adın ı,alkıyoı·. Hemen :iO ma rk ceza)innkti· 
<'tk ini?.? fet edebiliriz kunaatindcyim. cernp Yeriyor: ye ınnhkum olu)or. Cüzdanını çıkara-

Alher cev;ıp veriyor: Fakat ttrhk iısticnıbım niha\'et bul - Safiyane idi. Biz )nlıuz bildik· r k diyor ki: 
- Haşa ... O zaman öldiirdüğüm a- muştuı-. Bu ,efer geıH' kadın ;ehadef !erdik... - Pahalı clcğilmi ..... Para,·ı hemen 

dnmlar bnna bir ey yapmamı !ardı... me,·kifne &etirillyor. Alber tit .. riyerek - O zamanlıu· müttchenı .. a abi nıi Yerelim mi ? · 
• ::\tliddeiumumi nefr~tle diyor ki: dudakhınnr ı ırıyor. Kadmın arkasın· idi? Hu alaycılığı uğruna elli mark da 

!~ - işitilmemiş şey... da siyah ,.e ip~kten hlr elhise Yar, ~aç Jüülın telit la cernp Hl'İ) or: ha teza) a mahki'ım oluyor. Ye alon· 
, ~f JakaHlrk •. . . , • Ve ~·ei e dö~ertk: la~ını. daha yeni. on~iile yaptırmı . ı-;. - 'l'abii !.. . . dtın çıkanlıJ or, Pnkıı t genç kadın ni · 
~ tn Çok ada.la ~.e'~.P '.~n) or • - .R~cn ed!rım.,. . . .. .. mın b!r adımla. ıleı:lı~·o.r. O nreceği j. Bu ~z ndeta ho:.:una gıclıyor. He- pctcn main iyetkfır bir hnl nh) or. Reis 
~ flddtlu m oldurdum. l• akat reı · daha akındır. So) Ju. fadenın ehemmıyetını ıha ta ettfii an· i ·oruyor: soruyor: 

1 ,~Olan a:~mt irkiliyor. Kapıya en yor: !aşılıyor. Hakim Alber ''e Darçor ile - Ac~tha ... bu neden ne 'et ediyor· - . O kşam izinh· n r er aııt In· 

~ ~teçttek tır~klannı kemirmek - E er bütün cepheye gidenler ay olan mlinasebntına dail' ualler Ol'll· du? dn ne olmu tu? 
lltle Sottılodi~lıyor. Reis ha) ret ha ni zih~iyette ol.sa sonu nt olur? l)'or. Kadın Albcri geçim iz olarak tn· Tebe üm tdertk )tl\"BŞça ) ana dö· Jhtir:ızhfır hir tımrlrı. c \"IJl \crf· 

r Dıyorum kı: rif ediyor. Dınçer ise bilaki gayet ge- nen kadın diyor ki: ) or: 

(Bilmedi). 
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koıeıı Kapaklı mı , yoksa kapaksız mı ? Bundan birkaç sene eveldi. Melde retleı ~ düşmemeğe başladık. DhJa ..-
- 1 _ be ilk giüiiim zaman beni oturttuklan ler içh! birçok esrannı birer bkd' ... 

Artık lnciliçavuşun zarif ve nükteli söz. na birçok hediyeler vereceğini söylemis sıracıkta yanımda sarı saçh, mavi göz mağa uirçok hakikatlan bil• 

.. 
.an.. __ , )'U ıeldi- Yazla. beraber !erinden memnun olan padişah onu sa ler. incili bunun üzerine razı olmuş v; lü bir çocuk vardı. Onu ilk gördüğüm başladı. 
NllUU&r ve imtihanlan takıp edecek ld ı · . . k lb" d k b" h b-tatll raya a ırmış ncılı sarayda az zaman sız hiç merak etmeyin şimdi ben onun zaman a ım e ona arşı ır mu a llt 

ıtlnlerl de yaklqtı. içinde saray müsahiplerine kendini sev hiddetini teskin ederim diyerek padi§a ~t duydum. ismini sorduğum vakit Böyl~ olmakla beraber (Hu&DL.. 
Saealn clokn ayında mektep rah- dinniş ve artık saray müsahiplerinden hın oturduğu odanın kapısına gitmiş gülerek: olan münasebatımızda hiç bir te.,..... 

l!!!rl berinde oturm~ rahavet her hangisinin bir işi olsa muhakkak ve yavaşça oda kapısını vurmuş içerden . ~ Hasan) dedi ve hemen (ya senin olma~ı. Bilikls günden gU~e a~ 
lrapedea vtlcutlar, siyah üstünde ka- lnciliçavuşun fikrini alır ve ona gire padişah hidetle gir eomrini vermiş. ısmın?) diye mukabel~de bulundu. O ki irtıbat fazlalaştı. Bugün ben •• ~ 
raJar pefinde koprak ve kara cümle- hareket edermiş. incili içeriye girince padişahı pen gün akşam olmadan hız dost olmuş- kardeşlerim kadar ve belki - ~ 
ler ,.aparak yorulmuı olan dimağlar * * * cere kenannda oturur bulmuı ve: tuk. Ben ona oyuncaklarımdan, annem hata mı ediyorum - onlardan f~lııJ 
tatilin te• ve mesut aylannda rahat BI .. ğ 1 d b" • d. h _Efendimiz yemek hazırdır demiq_ den, babamdan, ağabeyimden bahset ,·iyorum. Çünkü sabahtan akp~ 

r gun a a ar an ırı pa ışa ı r • t• O d b · h · d-ı 
ft .... ,... kllvupeaklar, saf hava te- her hangi bir mes'eleden dolayı fena Padişah hiddetle: mış ım. a ana evı akkında bırçok dar onunla bulunuyorken kar ~ 
neffb edeak olan ciferler kuvvet ka halde kızdırmıt padişah ö ti _ Yemeil başına sok demiş. malilmat vermişti. hatınma gelmediii halde, eve 
anacaklardır. lene bağırıp çağırmağa başl:m~: :~: Bunun üzerine lnciliç~vuş dışarıya . ~radan senel~r .. re~tl. O vakit. giy- e!ti~te.n sonra ertesi ~nü tıf 

Tatilin kı)ınetini ihata etmi en ok tün saray müsahipleri korkulanndan çıkıp tekrar içeriye girmi Padişah bu diiımiZ' ~i~ah göğuslüklerden bırk~ç g1dıncıye kadar onu b~rç?k defa)~ 
Y Y • Jı:.: •• .~ tane eskittikten sonra onları artık hı: trrhyorum. Her hangı hır teY ~ .. 

tur b.Daatlndeyim. Fakat onun ne bü ne yapacaklanm şaşırmışlar her ne ka nun tekrar gırdiısıni gorunce: . - ba 1 dk ç 1 k bal. ( H d lsa, d 6•:-~ -aw.. ı ti lcl .. ...._ ı..: d ğ y· i ti 1 gıymemege ş a ı . ıp a . aman asan a o o a ı ~ 
3- ene o ..... nu 3aden bilebilmek ar u raşmışlarsa da padişahın hidde - ıne ne var ne ~ yorsun dırlarımız büyük adamlar gibi fikri içimde peyda oluryor • 
i~ln bUytlmell ve tatilden mahrum ola- tini bir tür~~ teskine mu~affak olama- Bunun üzerine lncıliçavuı: uzun paçalarla örtülü idi. Malfımatı- Bu muhabbetime hayrei bile efll 
rak yqaıulan çağa gelmelidir O va- mışlar. lncılıçavuş tesadufen o esnada - Kapağ~la mı sokayım, yoksa ka mızı ziyadeleştlrdlk. Beyazı siyahtan yorum. O bana gayet tabii plf'il!J 
kit her sin ayni saha başında ayni U sarayda bulunuyormuş bunu haber a- paksız mı deymce, padişah kahkahalar- ~meğe b&fladık. Elifbadan kıraate, kı Sebebini araştırsam da tayin .. ~ 
tıt .klmeef karpaında, ve yahut ayni lınca d.erh.al saray müsah.lplerinin ya- I~ gülmeğe başlamış ve hid.deti geçerek raatten yurt bilgisine, hesaba, tarihe, Yalnı zşu kadarını bilirim ki o ~ 
fnl'lh bqmda, ayni al.At ile boğazlB§B n~na gıtmış ve onlar lncıliçavuşu p tır. Har~m ağasını .af lncıliçavuşa da cofrafyaya, velhasıl birçok ilimlerin arkadaşımdır. Arkadaş, samiJDf " 
nt yqamanm ve bu hayatı senenin on ~nce ~vinmi~ler ve eğer padişahın bol bol ıhsan vermıştir. menşeine doğru yükseldik. Artık eski- kadaş ise insanın bir nühai san~ 
.. &J'I dlll'IUdaa dbalemaeden tekrar hıddetıni teskıne muvaffak olursa o- Baan Bedrettin si gibi en küçük şey karşısında hay- den başka bir şey değildir. 

etmek mecbariyetinlıı ne kadar elim 
oldafu anlqılır. 

Halbuki ne kadar elim olursa olsun 
bu meeburiyettea yaka sıyırması fm
...... ır. Nuıl mide her gtln muay
,_ zamanlarda ııdaya muhtaç ise o 
playı temin etmek için çalıfıp çabala 
mü da kat'I bir ihtiyaçtır. 

Bvet kfl~tlkler! Biiyildilkçe anlıya
atws vePfie hakikat acıdır. Hakikat 
nrmaclan dinlenmeden çal11maktır. 

Blilmek, ufratmak, kemikleri sızlıya 
nk, sizleri botalarak, elleri titriye
nk, Ylctldu tlrpererek durmadan ~ 
ı .. ıls; hem de bir lokma ekmek f~in, 
.... mitte rahat botazdan ceçmiyen 
Mr l~~~ botaslqmaktır. 
ıJIMID~de alzden yiyecek bekli

,_ ıen~ ihtiyar birçok ldmseleıin 

1tldhıl - onlan memnun edemeden -
....ıamma almlkbr. O haJdkate ne 
bclar 1~ ka'YUfUnanız o kadar bahti 
J'U81DIZ. Ancak hayal içinde yapdıfı 
am mlddetçe tatil yapabileceğinizi u
a11tma1111a. 

M. Gagur 

•••••••••=sa 
Pek yakında 

K8ç0k olmyuculuımın -'em
mm edecek ruimli ve gllzel bir 
tefrikaya bqbyacağaz: 

ÇelWde Şakrak 

Haberler 

Bahann gelmesi ile beraber 
mektep tenenlbleri bqlach ma
yınn albncı ve yedinci g6nleri 
bir çok mektepliler kır tenezztlh 
leri yaptılar. Dijerleri de tenezzlh 

hazırlıklan ile menaJ. Geaçlltin 
b6yle kırlarda, çayırlar araıında 
aaf havaya kaVUfank kotup eğl
lenmeai gayet tatb, gayet cazip 
manzaralar vucllda ıetiriyor. 

Bet mayısta tenezzGbe çıkan 
mektepliler uuında kız Selçuk 
aan'at mektebi nrdı.Selçak aan'
at mektebi İf hayabnda kıymet
li uuvlar yetiştiren feyizli kız 
mOeueselerimizdendir. 

Mektep heyeti havanın kapalı 
olmuına rağmen hanım kızlan 
gezintiden mahrum etmek iate-

Resim Öğrenelim : 10 

llon bahlının resmi nasal yapıhr ? 

1 . Şen Fıkralar 1 
Soruyormuş 

Hanımın biri Ufltile babk ab-
yormUJ balıkçıya 10rmut= 

- Balıklar tue mi? 
- Daha timdi denizden çaktı. 
Y anmc:laki upk baWdara g6z 

gezdirmiı, balıklann taze değil ba
yat olduğunu g6rtlnce eiilmit ve 
balaldardan birinin kulağına 
bir ıeyler mınlclaıımlf. 
Hanım merakla IOnDUf: 
- Ne yapıyonun? 
- S.bklara 10ruyorum, dlln 

benim denize dllfen ytlztljilmll 
~ 18U, difonun. 

- Peki ne eliyor? 
- Biz on bet glln eYel çaktık 

haberimiz yok, diyor • 

3 marıs Çocuk AJıfasındakl 
8Hmecemlz 
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1 y 1 A 1 z 
A ıı:-ı i 

z ııı L 

2 

3 

GEÇEN HAFTAKi BiLMECEMiZ 
Halledenler arasında hediye kaza- Talat B. 3 - Fatihte Hikmet 

nanlar: 4 - 17 inci ilk mektepten Ali 
Geçen haftaki bilmecemizin sureti B. 5 - Fen FakUltesinde e·a-..m 

halli şu idi: bit B. 6 - Kasım paşa Dut cllbl 
BHenler araamda çekilen kur'a ne ra 14 Beşir B. 

tlCMlade hedtn' bZaba•Hlr euı.t.,.;,ı ... , BiRER DlS MACUNU 
BlRER ABONE KAZANAN~R .l\A:t..AN"ANLAR 

1 - Babıili Kafesçi sokak numa 1 - Galatasaray Jlseslndea 
ra 1 Bülent Bey, 2 - Usküdar lnadi ili B. 2 - TevekkUI numara 1' 
ye bakkal sokak numara 32 Nezihe H, ye H. 3 - Feyziatiden Mua.ffet 

Çay ziyafeti 3 - Kadıköy Mühürdarda numara 7 sin H. 4 - Sultan Ahmette 

1 
· d bl ı-ı. Farih Faruk! Bey. 5 - Göztepede Havuzlarda 

zmır en r te guaa. BİRER KiTAP KAZANANLAR 6 - Kandilli Molla bayın nn.mP!P. 
.. Halk fukaaı dOn gece mlln· ı - Gelenbevi orta mektebinden RI Hüseyin B. . J.. 

telıibi NDİlere çay ziyafeti ter- fat B, 2 _ Maltepe Klmran Tevfik H, BlRER ÇAY KAZANA~ 
tip etmiftir.,, 3 _Aksaray Cerrahpaşada LQtfiye il, 1 - Amavutköy ilk m 
Şunu okuyunca bir mllatebibi 4 - Selçuk san'attan 101 Perihan H, Selma Mitat H. 2- Kupnnk 1 

uni: 5 - Halıcıotlundan 1621 Salihattin B, caddesi numara 13 Muiz Alot &: 
- Aferin ıu lımirel Dedi bize 6 - Kadıköy Mühürdarda Minni 11 inci ilk mektepten Ekıua 

de çekilmeli değil midi? Hem Safer H, 7 - Adapazan Şark sokağı İstanbul Kız lisesinden Vedia 
biz hmirliler gibi mOatakillere numara 13' Nuran H, 8 - Senpftlserl H. 5 - Kadıköy Acıbadem 
de rey vermedik! den MuallA Nazım H, 9 - Gazi Osman Şaziye Refik H. 6 -Erkek ili 

-~;;;;.:.;:==.;......;:...=:::.=====:::;:;:;;. paşadan Osman B, 10 Kumkapı Kadir Tahsin Nazmi B. 7 - Simed 
memif, cllmleıi Adaya gitmifler- ga Lüleci sokak numara 6 2. Avni B, kapı numara 15 Naci Sefa B. 8 
dir. Resmimiz mektebin ikinci 11 - Kabataş lisesinden 476 Lami Hu- kırköyünde Necla Necmettfıl ,_ 
sınıf talebesinin kllçOk bir kn- lilsi B, 12 - Z1 inei mektepten Selal'ıi Vefa Orta mektebinden 63& ..:._ı~ 
meıının beraberce du111flannı Şeldp B, 13 - Ameli Hayattan 142 _.\. 10 - Sirkeci demirkapıda ~ 
göıteriyor. Hanım kızlara bu tat- dil B, 14 - Vefa orta mektepten Mit- B. 11 - Beşiktaş akaretler n..,, 

hat B, 15 - Muallim tatbikattan S.1 Turgut B. 12 - Kısıklı tralD 
la eğlentiden sonra muvaffakiyet- Şermin H, 16 _ Gazi Osman paşadan numara 17 Şefik B. 13 -
li imtihanlar temenni edelim. Suphl B, 17 Yüksek ticaretten 753 Na- de Nadide Ali H. H - Slikecf 

•-----------• dir Bey. kapıda Limbo B. 15-KI---.,,.-· 
BiRER KOLONYA ya numara 26 lff et H. 18 - J1. VAKiT 

Çocuk sayıfası 
MUaabaka kupona 

10 Mayıs 1931 

iıim: --------

Adres: --------

Bilmece halli: -----

KAZANANLAR çalıştırma yurdunda A1f'.., 
1 - Botazkesen Birmanya, apartı- Usküdar Bulgartepe numaı:.-.... :.ı 

manı numara 4 Türkan Ayşe Hanım H. 18 - Çağaloilunda N~ 
2 - Sultan ·Ahmet numara 22 Hasan Hanım. 
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Ankara istasyon büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet Demlrrollan umumi idaresinden : 

------------------·--··-···-··-··-··-·-.. ··· ----------·-························---
Kukumavkonun marifetleri .. (Yazısız hlkAye) 

Ankara istasyon bflfesl iki sene 
detle ve pazarlık suretlle kiraya ~ 
cektlr. Şartnamesi Ankarada tdart' 
neslle Haydarpaşa ve Kayseri lfle 

~ 
Mflf ettlşlllderl veznelerinde btrer 00 satılmaktadır • Talip olanların 5 
teminat akçesini hamilen ıs-Mayır""~ 
pazartesi gOntl saat 15 te ~ 
Umumi idare binasında mtızaf~~ 
mOnakasa komisyonunda hazır ~ 
malan. (6S0ı 



[ Genç g8zlle memleket 1 
Ytıksek Ticaret mektebi talebesi tzmlrdeld 

seyahatinden bflyüJ .. intibalarla döndü 

Gençlik Ha berJeri 1 Amatör Gençlerin Hayatı ) 

Muvaffak bir 
müsamere 

Bayramın üçüncü günü gençler te
ma~a grubunda bir müsamere verilmiş 
tir. Bu mü. amerede oynanan (Bir ci· 
han gömdüm) ismindeki bir perdelik 
faciada bir zavallı hastanın babası ro 
Jünü muvaffakıyetle oynryan Alaettin 
Bey ve hasta rolünde bulunan Avni B. 
temaşagerler üzerinde çok büyük bir 
tesir bırakmı ·tır. Ve bunu müteakip 
(Bir izdivacı mütmin) isminde 
ki komedide bilha.ı sa Recai ve Musa 
Beyler çok muvaffak olmuşlardır. genç 
'eri tebrik ederiz. 

lstanbul Gençler temaşa grupundan 
M. Alaeddin Bey 

Yazan ve tophyan: Necmettin Sabri 

1'icıret ınektebl talebesi Ktıbiltyın ı caret mektebi talebesi KubilAyın başw ı 
mezan başında ustüne konarak kesildiği taşın kenannd.ı Kız Selçuk mektebi-

'l'ica lzmlr ~an~arası . kın bigünah olduklarını söylüyorlar- nin tenezzllhti 
o] ret, transıt ve ıhracat merkezı dı. K s lçuk sanat mektebi talebesi mayı 
)oarı İzmir vilayetini ilk olarak görü· Mezardan avdetimizde halk fırka- ız alet cı günü muallimleri refakatin 

tuz l t b ld ·k· · d b" d k b' sın ın ted • an u an sonra ı ıncı ere- sı ınasın a azanın eşrafı ızzat d !arak Büyükadaya bir tenezzüh 
'ı de gelen İzmir, mevsimi itibarile bir halk fırkası reisi bey şunları anlatı- . : 

0 
tmislerdir. Talebenin bu gezinti· 

onuk 'b' .. .. .. d 1 d ıc a e :. 
~ll\· gı 1 gorunuyor. u. .. .. yor a~ 1 =. . .

4 
• • si gayet hoş olmuş ve akşama kadar 

tejetaı·asalatımrzın erte ·ı gunu sabah Çıftçının tabu p_araya ıhtıyncı ,·ar. saf havadan istifade edildikten sonra 
tarı ın, pamuk, sabun çıka- Bu parayı ancak zıraat bankası vere akşam üzeri evlerine avdet etmişler-
tet't fabrikaya gitmiştik. Bize izahat bilir. Ziraat bankası da bu parayı çift 
llit 'fi .~emur bey.in istihsalıitını yal- çinin ihtiyacına kafi gelecek derecede 
>'o d'l'urkiyeye ihraç ettiklerini söyJi. veremiyor. Bu ~iftçiyi büsbütün zira 
llyt u. Ve elde ettikleri mevaddın ma atten oğutuyor. AJAettin B. borcumu ödedim piyesinde 
1ıı:t fiatı hariçten gelenin ayni oldu Başka bir dert daha var: Kazada AlA.ettin Bey bana şunları söyle- Istanbul gençler temaşa grubudur. 

11 da ilave ediyoruz. ziraat bankası şubesi ve ayni kazada di: Sahnedeki en esaslı tiplerim bilhas 
~ l'orbaıı ve Tepeköyde bulunan koperatif i1e rekabet etmek ve Tiyatro hayatına 1927 senesinde sa facialardır. Çünkü o kadar iyi ko-
~:ahatiınizin üçüncü gününün Tepe- banka kooperatifin yardım ettiği çift başladım. Ve bu hayata atılmıya vesi medi oynıyamam orta yaşlı ve ağır 
ti\, "e Torbalı mıntakasına hasretmiş· çiye ne kredi ve ne de para vermiyor. le olan arkadaşım Avni Beydir.. llk tonlu tipler ve genç rollerini rnuvaffa-

Bankada 200 lirası olan bir ~iftçiye oyandığım eser hatırladığıma nazaran kıyetle oynarım .. 
t 0thirden (45) kilometre uzak olan ancak yüz elli liralık bir kredi veri· Mahmut Yesari Be.);n (Büyük baba) Türk sahnesinin yegane simaJan 
t~ lıya otomobille gitmeğe muvaf- yor. ismindeki bir perdelik mektep temsi- bulunan 1: Ertuğrul l\fuhsini çok gii• 
llg· 01duk. Çıkısrmızrn ücüncü kilomet Halk ziraat b:ınkasının çiftçiye yar lidir.. zel facia oynaması itibarile 2: Galip 
't'0

1
"de Yapılm~sma yeni başlanılan dım eden bir banka değil doğrudan Tiyatro eğer memleketimizde Al"· Beyi her türlü karakteri temin etmek 
tb~lı Yolunu görmüştük. doğruya bir ticaret bankası olduğunu rupa tiyatroları ı-eviyesine vasıl olur itibarile 3 : Emin Beliği tabiilik itiba.· 

~'1Şırtıdiye kadar esasen yol yoktu. söylüyorlar. !la benim için ne büyük bir nimettir ... rile takdir ederim .. 
'ttt llıt otomobil, araba, ve sairenin Yaziy~t bu şekil~e: .Bu yols~zluk· · Selçuk kız san'at mektebi 3 tlncü Fakat ben öyle bir kanaatteyim ki.. Av~pa art~stlerinden. takdir ~dile 
~~l• Ve dağ eteklerinden, su, dere İ· lardan hızar olan çıftçı artrk zıraat. sınıf talcbc'li yakın bir zamanda bu da olacaktır .. cek yegane artıstler Emın Yanıngş. 
toı,'rı, ç.amur ,.e bataklıklardan geçen ley meşgul olmayıp (spe~ülfıtör) lük~e dir. Resmimiz üçüncü ı-ınıJ talebesini Ve o zaman Avrupadan geri kalmıya- Con Barrimor, Jorj ~a~lfroftt ~· • 
' takıp edi}orduk. Otoreohilimiz ba ugraşmıya ba lıyor. Aynı zamanda hır tenezzüh mahaUjnde mua11imleri Hay. cağız. Bu da benim gibi bir çok ama- Yakında Dakrrkoifuıcte i'St12tlfi.l 
«t~ içinde bir tahtelbahir ve bazen daire~e. işleri olunca bir sürü mern i dar Beyle göstermektedir. tör arkadaşlar için iyi bir istikbal ol~ klüb~nü~ te~aşa . kısmı~da .~Gaip 
tlı~0~rlekleri havada bir tayyareyi an me tabı tut.ul.uy?rl~rmış. ~Q caktır .. ve~ o zaman Av~upa~~n . gerı ses) ıs';11ındekı k~ndı yaz~.ıgım_:z uç ~~r 
~~l du. Öğlen taamını Tepeköyünün Halkın ıkıncı rıcaı::ı. ışudur: ~Mene· Galatasarayhlar Zonguldakta kalmıyacagız. Bu da. ~enı·m· gı~ı b~r~~k de f~c!a:>~y~e~sıl edecegız. Nasıl ol· 
!._~ ll'ıanzaralnr arzeden ve vak tile menden geçen Mendresın ta:. tıgı za. ·maç yaptllar amatör arkadaşlar ıçın ıyı bır ıstık· mek ıstedıgımı soruyorsunuzı 
~ Irk olan kavaklıklarında almıc:;. man bütün bağ ve bahçeleri mahvedi· Zonguldak mu/tabirimiz yazıyor: bal temin edecektir. Sahnede l\folyer gibi muvaffakıyet 

)' :. yor. Geçen sene (:>OO) dönüme yakın Dayramm tatil günlerini Zongul· Dört senedenberi bu hayat içinde 1i bir rol oynarken ölmek isterim-
tltt~lllekten sonra Fırka merkezine bağlığı su istila etmişti. Şimdiye ka· dak!a geçirmek ve (Kara -~lma ·) takı· yaşıyorum. Ve elde ettiğim kabiliyeti l\tolyer sahnede (Zoraki tabip) i minde 
tı ~Fırka reisi bize Tepeköy civa- dar müteaddit defalar tamir edilen mı ıle bir oyun yapmak uzre Zongul· ancak bütün beni tanıyan amatör ar- ki eserinin son temsilinde ağzından 
~t lcında coğrafi ve iktısadi malU- yol ,.e cidarlar ufak bir su cereyanı· dağa gelen Galatasaray futbol takı- kadaşlarım takdir ederler.. kan gelmek suretile vefat etmiştir .. 
t~ c ~erdi. Geçen sene bu malıimata gö na tahammül edemeyip bozuluyor bu mı bayramın birinci sah günü lncirsu Çalıştığım yerler Güzel san'atlar Ne mutlu bir ölüm. 
~ ~ ~önüm) ara7.i bir kısım zür- n~ ~a taz~mgelen daireye arzetmeıni- yu saha ında bir oyun. yaptılar. ~~a! Birliği, Aksaray gençler mahfeli ve Necmettin Sabri 
~- ~Sedilmi edekun~inbat~e zı nca ettıle~ oyuna ha lamadan en~ uzun ~rilih~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~"Ctıt olmadığından bu sene pirinç Manlsada ıar zuhura geldi. Birkaç senedenberi Kastamonu gençliği 
\'t\t~"~ devam edemiyormuş. lktısat Bayramın ikinci günü ~abah s:ıat İstanbul Fenerbahçe kulübünden ayrı 
~l "ettınin himmetile getirilen porta- (10,40) trenile hareket ederek Manisa larak Zonguldak ?smanlı bankasında 
~.drttrı11~on fidanlarının ahaliye dağı ya, Akhisara, Soma, Bahke ·ir. Bandır çalışan Sahih Beyın Karaelmas takı· Lise mecmuası gençlerin nasıl çalıştı~ 

ı ofrendik. maya uğradık. mında bulunması Galatasaraylılann Ö teri Or 
"l("bflhyın mezarmnda Somanın kömür ocaklarından hıwai itirazını mucip oldu. Fakat iki saatlik g S Y 

._~ "detirnizin ikinci günü sabahı hatlarla nakledilen maden kömürleri münakasadan ı-onra ihtilat halledile- Mutlak ve muhakkak bir yeni ne- çille fakat o nispette büyük bir irfan 
~a ;dı, Bu gün de Menemen kaza· ni gördük. Istifademizi yarıdan fazla rek oy~na başlandı. Karaelmas, ~aden sil, eskilere nazaran daha meş'ur ve merkezi olan şehir gençleri daha çok 
"-a c:er~k cümhuriyet fedai~i mer-1 arttıran bu seyahatimizden lstanbula mektebı takımı oldukça k~vvetlı oyna meşkur bir surette çalışıyor. Dilhas~a çalışıyorlar. Birçok mahr~miyetler 'e 

1~ıtlllt lıbılay) Be.)in mezarına bir bayramın üçüncü günü sabahı d(;n. dılar. Fakat kar~ılarındakı Galatasa· eğlence ve zevk vasıtaları çok olan bil vesaitsizliklere rağmen için için kaynı 
t~'t hıt~kdimine gitmiştik. Menemen· dük. ray o~~ncuları da Karaelm~~ takı_mın yük şehirlere nazaran, Anadolunun kü yan Anadolu şehirlerinde yaşıyan gen~ 
('tllhtı~ı 8anıimiyetle karşıladılar ve Y~ksek ticaret son sınıf talehe· dan yuksek. olduk~arını ~o~terdılcr. --:-. . . . ·a ~ lik bize büyük vasıtaları izhar edı-
1\J\ ıazetelerinin aleyhlerine yaz Jerınden: Doksan dakıka de,am eden ıkı haftay- cu cumaları hır. ta.lehe matınesı ~. P yor ... 
~'iyyen kabul etme);p hal- Ali Niyazi mın birincisinde sıfıra karşı üçle Ka- mıya kara vermıştır. tık .. t~_lebe .musa- Kastamonuda yetişmekte olan gençli 

~ raelması yendiler. ikincisinde ikiye meresi 22 mayıs cuma gunu verılecek- ğin fikri ve bedeni ı;;ahada gö terdikle 
karşı hirle mağlup oldular. Netice iti tir. Bu matinelerde grubun en muvaf. ri gayret, sarfedilen mesai bu görüşle 
barile 4. 2 ile lfaraelması mağlQp etti- fa~ olduğu eserler oynana~ak~ır. tik rimizi teyit eder mahiyettedir. Bedeni 

Gençler 
diyorlar ki: Jer. müsamerede (J\laka~çı) pıyesıle ve sahada büyük şehirlerde görülen müz 

lstanbul Gençler tem&fB bir perdelik komedi (Soyulan hrsız) ' f 
1 

. . 
k • · k' 1 kb M'" Lütfen ~avı ayı çev rlnı7. 

grubunun arara ısmınde ı eser er oynanaca r. u • ------··ısı·f·--,----·--• 
B k ı a imtihanına İstanbul gençler t~~aş~ ~~~~u sa~erelere lise ve orta mekten talebesi Geçen haftaki bllmecemlzl 

8 a ory h·•ndan sonra her ayın ıkincı ve uçun· çagrılacaktır. halleden ve mUkAfat kazanan• 

lilzum yoktur Ü sküdarm gene mektepli sporcuları ların llsteslle yeni bilmecemiz 
"''-"•ı k b k Sinci sayıfamızdadar. "ııır"s~Ud orya kalkmahdar den mezun' olmak için mutla a a a-

~ htaıeb:~ e_tkek orta mektebi son lorya imtihanına taraftar mısınız, yok 
;:e~ d' erınden 168 Aptullah İh· sa sınıf imtihanları bunun için kafi 

'I\ ı:ııı h 1Yor ki· • mı? 
~ıı afta • 

~: liSeı gençliğe şu suali soruyor Benim bu hususta kanaatim şu-
e:rden \'e orta mektepler· dur: Liselerden ve orta mekteplerden 

Anketi 

babanızı mı 

•everslnlz. Se· 
bizn blldlrlnlz. 

Bakalorya kalkmalıdır zira buna mu
kabil her sene yapılacak olan sınıf im 
tihanları daha münasiptir. Amma siz 
diyeceksiniz ki; evladrm öyle amma siz 
bu sene bakalorya imtihanına tabi ol· 
duğunuz için böyle bir kanaatte bulu
nuyorsunuz? 

Ha;>,r efeudim, hayır. Nasıl olsa Yukarıya resmını aercettlğimiz mındaki şayanı takdir mesaileri genç 
biz bu sene bakaloryaya tabiiz, bun· Üsküdar yirmi birinci ilk mektebin lerin yüksek muvaffakıyetler elde etme 
dan kurtulmak imkan haricindedir. O genç Ye müteşebis sporcularıdır. lerile neticelenmiştir. Genç mektepliler 
nun için böyle bir fikir yanlış sayılır. Müdür Rasim 'e MuaJJim CeUil le müdür ve muallimlerini tebrik ede· 

--........ _______ • [Anketimiıin devamı 8 inci say.Uamiz.dı] Beylerin 23 nisan mektepliler bayı·a· riz 
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.. 
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Bilmece halli:------



~ 8 -VAKiT 10 MAYIS 1931 EZ™ s:z:: 

1 Geçen Haftaki Gençlik Bilmecemiz SPOR Daktilo müsabakamız 
Bilmeceyi halledenler, mllkAfat kazananlar lzmirde • 

Hanımlar, müsabakamıza kaydedilinıı Geçen haftaki bilmecemiıin 
mNti: AkHra, Aksa-Ak, Saray, 
Ray, Yardır. Bilenler arasmda 
~ekilen kur'a neticesi 4udur: 

Birer abone kazananl•r 
1 - lstanbul Kızorta mekte

tebin 203 Muzaffer H., 2- Sey
naefain başacente1inde Nebiye 
Na:t1m H., 3 - 11 inci ilk mek· 
tepten 135 Nejat Bey. 

Birer kitap kazananlar 
1 - Ameli Hayattan 197 Şa-

kir B., 2-HüsnOtabiat matbaasın
da daktilo Üftade H., 3-Istanbul 
Kız orta mektebinden Nebahat 
H., 4-Vefa orta mektebinden 3S2 
Hamza B., S- Gazit>smanpapdan 
27 Nazif B., 6-Befiktat doktor 

• 

............ lttttl il H1rtUU.tfll1-11Hfl"it it fit 111 ... 

ıqJn ı•or ihtira tarı )erine küçük se-
hirlerde daha temiz ve asil bir şekilde 
bedeni fnki alı, fikir selametini istih· 
dal eden hareketler nazal'a çarpıyor. 

Yeti mektt! olan gençliğin fJUurlu 
ftMA.ieinin emerelerini ölçmek güç de 
jildlT. Kutamonuda 15 gündür ellnıiı 
ti• bulunan rezmi bir mecmua ,·ar: 
Kaıtamonu Jise meemua ı: 

Bu kı) metli mf.yn, bil talebe mec 
11111111 değil, bugünün muhtaç olduğu, 
btltUn memleket müner. erlerinin bek 
le4llfi olıunlaşmı , kıymetli ve lüzumlu 
bir eeerdir. 

Muhafızgüctl- Altay Haydar B. oilu Hılük Bey, 7-
Scyrisefain bışıccntuinde Mu-

azzez H., 8-Vefa orta mektebın
den Naci Esat 8., 9-Kadıköy 
Ayrahkçefmc 86 MelAhat H., 10-
Kadıköy Şevki B. ıokak Sona 
Gülbcnkyan H., 11-Boğazkescn 
Apırtımanında Rüçhan Ayet H., 
12-Sultanahmette Sevim H. 

. maçı .. 1 lzmır, .., (A .A.) - Buı:un Alı.an· 

cıtk ~ahasında A~kara futhol takımı i-

Gazetemiz, hepinize derecelerlnlze göre 
iş bulmaya çalışacaktır 

le Attar takımları arasında bir mıu: , . . ~ 
'apıldı. Hakem imalatı harhiyeclen lh- <.ıtıetem.ııın .~~r se~e. Y~~~ı.gı .!~· 
• B \•d ' Mutat rnera:-;imden sonra 0 • tan bul daktılo sur at hırıncılı&'ı musa 
san e. ı, b •- b .. .. .. d k ' h . 

t 16 • t b ı d a .. a!'lı u ~ene onumuz e · ı azıran a· ) una ~aa , t) a a~ an ı. A 
. . d k 'k yı içinde yapılacaktır. il 'finret 

Birer kolonya kazananlar Daha oyunnun he ıncı a ·ı 881~~ mektebinde tanınmış hocaların huzu. 
1 - Eylipte Emire Avni da Altay müdafiini geçen Muhafız gu d 1 k 1 b ü b k . . .. run a yapı aca o an u m sa a a. 

Hanım. , 2 - Mahmutpapda tü d ic;i Ahmet kuvvetıı hır utle tn- k k h 1 h d .. . azanaca anım arın er ey en tw-
12 No. Mehmet B., 3 • On bi- kımına ilk golu kazandııdı. Bu golden 1 t ld ki . h d t 

. . . . ve a ı ı · arı ış sa asın a e-
rinci ilk mektepten Tevfik B. sonra kendılennı toplıvan Altn) hlar kk'l . b" b 1 bil . : . ra ı erıne ıı· se ep o a ece· 
4 • Kadıköy ilk mektebinden mukabıl taarruza g~tıler. Çok gec;me· fi için bü,·ük hiı· kıynıet 
Nami 8 , 5 - Vefa orta mekte- den eri a _gülel pa:ın~ln hn.~ım ktt~~ ve ehemmiyeti ·haizdir. Geçen ene 
binden Hasan Bedrcttin B., 6 - ılne kadar ındllcr. Çekılen guzel bıı Şfhrimiı piyasasında mühim mevki İŞ· 
Sirkeci Demirkapıda Koço Bey. filtü kaleci tuttu. Altaylılar ya\:a~ ya gal etmi bir~ok miiesı-eseler umun1i 

dirde makinenizi ıetirebilir, 
sinld 

8 - GetiremeZ8enlz makineyi ~ 
temin edeceğiz. Fakat bftt 
tirak etmek iıtediffniı • .
niıln markasını ve kllviJ 
resmini bildfriniz1 

9 - ı-:cnebi lisanlarındn bfl 
niı nr mıdır? ne dereetcl' 
Jirsiniı? en f aıla bt1d 
hanıisidlr . 

Birer ktrem kaaııa.,.nlar vaş açılmağa ve muhafız knll.! ını sı- ve resmi bir imtihan mahiyetini haiz 
1 - Erenköy kız liıeıinde kı!i!tırmuğa başladılar. Fakat bir tlir- olan müsabakamızdan sonra. bize mü· 10 - Gazetede isminizi 

Mahmure H., 2 - Akıarayda Te- lü gol ~ıkaramıyorlardı. Bunun üzeri· racaat ederek kendilerine, hizınetleri· 
vekkUlde S~mih• H., 3 • Kabataş ne Altay takımında b<lZI küçük değişik ne alabilmelel'i için, netice"..., kaıanınış 

miyiz? 

liıesinden Hultiıi B., 4 - tikler oldu. veya derece almı · hanımlardan kimleri 11 - Gazetede resminizi ıteşrede 
Kadılcöy Kutdilinde Emel Saim ıo ıncı dakikada Altay aleyhine ve ta\·siye edebileceğimizi ~ordular. Hu ' miyiz? 
H., S - Galatasaraycl-P 297 Fer- rllen bir favul kalenin önüıtde penaltı bize, mü abakamııın daktilolar ara ın· -----------
ruh· B., 6 - lıtanbul 3 inci mek- oldu. Muhafız gücünden • ali\hattin pe da olduğu kadar ticaret müesseseleri 
tepten Kbım B. , 7 - Te1ıraf naltıyı çekti. •rop kalecinin eline iRa- ara ında da ehemmiyetle kar ılandığı 
muhabere memuru Aptullah B., bet ederek geri döndü. Bu esnada yeti nı gösterdi. Bundan dolayı, haıiran f. 
8 _ Kumkapı Hann Tahıin 8., ten Salahattin topu ağlara takarak çinde yapılacak müsabaknmıza ayni uı 

Süt 
muhafız: güciinUn ikinci ...,ayısını kay. manda umumi bir imtihan şeklini de 

9 • Alrıaray Sofular caddesi dett( . .Bu suretle birinci hanaym 2- O vermeyi faydalı bulduk. Müsabakamı· 
Ziya B. , 10 - Beyl~rbeyi Hakkı Muhafıı i:'Ücünün galibiyetile netice- P i tirak edecek hanımlara müsaba· 

Kutamonu lisesi talebesi bu mec B. , 11 - Eyüp Eıkiyenide Ce- lendi. kamız.a iştirak ettiklerine dair ,.e miisa 

Fiyatlar ıon güll' 
lerde yükseliyot 
inekler ve pırasal mal Avni B., 12 - Beıiktaf ikinci haftaym baıtamadan enet bakada aldıkları dereceleri gösteren, 

Ihlamurda 71 No. Celil Bey. Altaylılar hakeme itiraz ettiler. ı.ı~- ıazetemizin ~ühr!~:ı~ mühü~l~nmiş, ~i- Sü~ fiatları son .günlerde yin• 
Birer çay kazananlar kemliii bafka birisi kabul etmedlğı •· enret mektebıle • .ıun heyetının ta. dık selmege ba~lamıştıı. Bunun da 

1- Ticaret mektebinden 753 çln tekrar oyun lhaan Beyin idaresin -deceği birt'r kağıt ,·erilecektir. l\füı,a- lıi ~iitler~n ?'~tlanması ,.e peynir 

Necmettin B. , 2- Nafia fen mek- de ba ladı. lkl"cl ıolden eonra kaleyi bakamııda . der~e 
1 
~azanan :'aa..,~me~ ım:~~ :aıola~~ ~dı\.! 

•uayı çıkarırken, yazıların,ı ) alnı7. 
IJmi. edehi. felsefi, iktısadt 'e l~tlntal 
menulara ha retm1 ler 'e bütün ders
S.rile llİ§ifl olmak RJÜoa ebetile yazı 
7azan bütün taleheni11 araf.hrnıa~ma 
•bip olacağını düşünf'rtll: keondilerine 
'IMı tek11de bir fayda temin etmek ) olu 
nu bulmuşlardır. 

le binden Vecihi B.' 3. Bakırkö- terkeden 1',ehml tekrar yerine ıeçtl. han~n_'lll~ tıclare,t mukelssesd e erı,n~ yert· l~a . edpe. "tıaf.ıntıln ır etn . t.,. 
, 1 h f it tırılmıye ca ı ·ı aca ar ır. l umre e m~ı e ~u ıa arına e.sır~ 

YÜQde Necli H 4- Scnbenuva- Oyun bHlar baslamaz, ,, u a ız . 1 . J • • h' tl · 1 k t 0 b ·· 1 k -· 
• ' !! .,. ~ 1 bi nuies ese erımızın ızme erme a aca "" n e gun eve epeııın 

dan Ali Reıal B.' 5. Bebek 26 ıüçlil 'l'alittaıı _gü~e .. U r 
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Jarı daktiloların kabiliyet derecelel'ini - 7 kuru . iken bugün 9 - 10 ~ Okuma en i miiddetince a;)da bir 
•.ca çıkacak olan mumuanıu ilk ııils
t.111 çok loymetli yazılarla doludur. 

on irtica hadisesi münasebetile 
•tftçliie hitap eden birinci ınakall!, hu 
aecmuayı idare e-deıı genç liselilerin na 
•I bir mükemmeliyetle hazırlanmakta 
elduiu•a karşı bir delil olabilir. 

ffl~uMll talebesinden 1545 Ennr 
Bey...,..ehtieRi adiye ile h:tlli mümkün 
•l•ıyan mes'eleler, 61 Ihsan Be} in 
bllt41ilmfş kimya mes'eleleri hakkın
~i makaleleri mecmuanın intiljftrında 
ili gayelere nasıl ohlfılmakta oldoğu
•u ~ nzıh bir şekilde ~österebilir. 

B•ebiyat şubesi talebe i de tetkik 
.. tetebltUlerine esas olan .) azılarile 
hıull faliyetleri1e bize görünmektedir 
Jer. Hqlm Dündar 'Befin yazdığı ta
lebe miisahabelerinden adabı moaşt· 

ret, '78 Ziya Beyin, fiat. :no Hefik lz
set Beyin hir hikayesi mecmuanın kıy
metini antıraıe 111fltı-it kale•1erin m:ıh 
n1ii olan yazılarda!'dır. 

BUı.a. 9agncu sınıftan 69 1. AY· 
dm l!le,.U. (Nefer) atlı ~liri burada çok 
takdire deter bir hususiyet arıetmektt 
~· ..-ır. 

f'rak ... 
Irak .. 

uzak .. 

mcı ilk mektepten Nerim•n H. • alan sat açık Aptı üçunc ıo c e tetkik ederken muhtelif müesseseleı·de çıl.:mıştır. Yunanistan fazla nılll 
6- Selçuk san'atından Perihan yapt. Nihayet 35 inci dakikada Altay: h tıktan, muhtelif dershanelerdtn kepek almaktadır. 
H., 7- Galatasaraydan 574 Sami hlar penaltıdan ilk Ye son gollerinı ehliyetname aldıktan sonı<t V;ıkıfin Süt müstahsillerinden Hamil 
8., ~ Gazi Osmanpaşadan Ali yaptılar ve oyun bu suretle :ı - 1 Mu· slir'at birincilik müsabakasına girmiş dl dün bir muharririmiıe ~hir -,j 
B. , 9- Şehremininde Cemal B. ' hafız gücünün galebesile neticelendi. ve salilhiyettar imzaların taşclik etti· sinde lıiÜtler hakkında ııeçen nti 
10 .. lıtanbul kız liaeıi Neriman Oyun ~ffl< sert \'e fa,·ullü cereyan et- ti bir dereceyi tucih edecekleri şüphtı ~tarı münasebetile ıunlan aö11 
Cnat H.. 11- Vefa orta naek• miştir. elıdir. ~1\baka.,ı,!dan sonr,, Wr dak tir: 
tepiea 107 Galip il.• tı. Swt.. Seyrl••faln takınunın ilk maçı tilo hanıma lht!facı 01;;. ticari müe . "Öyle. 0tltir meçJisinde ıöyl 
nahmcl No. S.3 Kemal B., 13· :seyrlsefaln ldaresin1n kendi möes· 1t1ıelerimizi~~,.'Kenınf:i·ın r ' ı:emııun bi »ütleri"'iJ pis detildir. lntk 
GiUhane hastahanesi dahiliyede .sesatında ~üstahdem memur!~~ndun edebilecek biı· hanım tavaiye edebilmek ne pırua ve ne de bafka §eJlır • 
Mihriye H., 14- Vefa orta mek• mürekkep hır futbol tak~mı Buyu~ad~ itin, emirlerine muntazmr:. yoruz. Otuz Qkka~ı 100 pa!a 1 .. 
tepten 3~~ Fethi B., 15- Sulta• da ilk maçını idman lttıhadı cemıyetı D kllJ H l ! ruş arasında deti1111ektedır. ı"' 
nahmet Uçler mahallesinde No. ne yapmıttır. Bu müsabakada Seyrise 8 O 8DIJQ ar nın okkası · ise sekiz kurut- af 
3 Şinasi B. , 16- Bakırk6y Kar• lain o • ı ıalip gelmittir. Matba•Mıza MUrac••t etllnls 1 .süt müstahsili okka ile pırasa al 
taltepe M. Nuri B. , 17- Boiaziçi Müaabakamııa iştira1' etmek 1 tf. ifne yedirmez. Sokaklarda atr-
Sarıyerde M. Ceınil Bey. ı1nıftJ. naaıl olsa ilk sınıf dersleriniı1 yen daktilo hanımlar bugijnden itiba- ııatarı da toplıyacak müsta~.,,,. 

Yeni bllınecemJ~ 1nufa...;sah rösteriliyor, eski derslerin ren matbaamıza müraeaat tderek ida- Sonra hiç biı· inek, hatta ıil• 

Ôy 
yeniden tekerrürü ne işe yarar? remizde hazır bulacakları suMI it aç kalq pıraaa ye•ez. . .. 

le bir meyva iımi bulunuz ki Lakin akla bir düşünce dftha ı•· U..iıtlannı dQldurabilirler. Müracaat Bundan b.atka pırasa yayın . ..-:.K-.ı 
ilk llıunı luyn etli bir maden lir ki 0 da talebe efendilerin evvelki edecek hanımlar iKi VESiKA Ji'OTOG i'in siitii kQkar. MüıtahıiJler :.. 
son kıımı faydah bir madde olsun bahisleri unutma11 daha doirusu çal1tı RAFI getirmelidirler. Bunlardan biri leı·ini kaçırmalarına tebep ol• 
nkiı harflad,a birinci ikinci mRması mes'elesidir. dolduracakları matbu kf•fıda dlğel'i de halden ~ekinirler. Biai11' • ~ 
üçünçU blffleri üat olmıyanı ilk Fakat efendim, hu dü11ünceniı doi·- Alt Ticaret mektebinin tasdik edeı·ek rin ıııütleri daima temiı ve ııllll.ıt 
d~rt harfı bir r,k~qıı ifade etsin ru mudur" her sene şifahen bir mü- k•ndilerine ,·er leceği duece ehlhetna- Yalnız şuradan buradan. f6; 

8,7,6,1 ve 5 inci harfleri eaıki bir 1neyyiz hu~urunda imtihana tabi ol ~ r. mesine yapılitırlacaktır. · ~~ ~ir .. ge~i~i ~.'~~dan ıüt al•=.. 
Tllrk ismi olsun. • . 1 d kuma zevkı'n ·ı . • sulunu k-ı sutune karıttl.,. ..a. hir efendı nasıl o ur a 0 Daktılo hanımların sual kafıtlaıı· _, . 11ttarr:· 

Bilenıtr aralında 50 ki. •iye d .· ı ., . . . . ufak satıcılardır kı bUttln • ... tatmaz ve ersleııne ça ışmaz · nı bızzat gehp kendllerının doldurma-
1 

k k ld &.. 1111 btel'f L d. 1 ·ı kti . ·ı • u n arııı o uA .. zann mu ı .,e ıye er verı ece r. Halbuki tahrfrı ve kanaat notları e )arına ltizum yoktur. Aşagıdakl :su- d' 

Gen,.llk anketimiz sınıf geçmek öyle mid_i~ ya. Herhangi allerden ibaret ~lan bu .kağı~ları idıue ar.Belediye ahırlarımı11 .... u ....... 
~ bir esbapla sınıfı tahrın \'e kanaat no mi7.den fstetebıleceklerı gibı. hunlara 1, . d' u bl d en"lell er~ 

derin . b d 1 • -rar nr ı. Ye z e v 
ç.r,,.,..1t mllletlmln [ Osr tarafı Gençlik ·•~,funızdı . tu il~ .atal~an hır .tale e ers erıne . ~a· bir mektupla .da ce"a~ .'·ereb~lirl~r \'e bik ettik • Bugün hirçok • 

kalbi derlndrn 1.aten bizlpı için bir ehemmiyeti haıı Iışabıhr mı? .Aynı zaman~a ıe~t!gı c bu cevaplara ıstenen ıki foto1trafı lef- rln ~hnları asri hir hıldedil'· 
'Tırler'i uerinden delildir. Evet ben ~kaloryanın kalk· nenin, bulunduğu sınıf derslerını :1a- feetmelidirler. le de asri bir ahırda he&let1•",.ır• 

•anarak masına taraftarı"' zira. ben öyle ümih ı.ırlarsa tnelki bahislere kulak a~ar Da.klilo hanımların, dolduraca1'lıt· tarın ı!!Utleri de temiz ve sdd• sil' 
yürtıyor ediyorum ki her sene, Q senenin ~•rsle- mı? ,.e çaıı,ır qu7 Son ıunıfta çalışırıın n k~fıttaki .sualler fUn1ardaa ih1tret· DeJiğim &ibi kaçak otara~ ff 

gürflyor Jipden y~pıl~n bir. ~Üme!Yİ~. hUZJ~: ~İye drHleı·ini ~:ı1maz mı~ tir: . Jıyan ufak 11abcıl&!'J nıenetlll,;;. 
MUldlmln kalbi demirden rundakl lfntıh~n kalı ıelır. '\ok~ "ç Hulasa: benim noktaı nazarım":~ na cesaret edenlerı eezalad• 

Yerli yerinden gene kanaat f'O\U ile son sınıfa ıelcn bütü" lllfktHleı-den hi\kahu·y· iıatihan 1 - 1 miniı. yaşınız. hir müe.-ıse e- zımdır. ..,. 
bir efencli bgc~hlrı yıırulyr. Ba1'alur- tarı kalkmalı ve bunların yerine sene· de çalışmak i~tiyor"8antz İ('ahında Yf':ti· Belediyenin üt al1111ve411 ~ 
1• onu yıpratır. K~naat notynun ben· lik ~fahi imtihanlar liaim olmahdır ~a ile i p~t edilebilecek t~h !iiiliniıin de- zim etmni he111 biıhR tcift 11'"' 
ce sıfır ehemmi~e~i . yoktur. Çü~kU &e· Bih1'em fikirlerim muvafık ,.e mü· receıı1I , .e sarih adresiniz nedil'? için iyi ol•eaktır,,. ~ 
"~ batiada keadıeuu ~ahfkan ıeeteren nasip midir? Vakıt gazetes ine hürmet- p t - 2 • :dlsfddB 
bır tal.ille, RtHlli'1iP ~Jn .. tı dQlfywi- lerimlt elef\dim... :! .- Bir yerde çalışıyol' nusunuz-' eş e Serfp UeJ 

al9fllf1Nk I~ sene sonunda tembelliğe yanaşabi- k nerede? Rudapt"Şte. - ney11elıt' .,
1
,. 

prÜflOı MI er .. lır. LUzum _ro . ~ergisinde Tfirklyenin bir ':tilk tslJ' 
BllOGklan: Biı taleb, tthlqiu"ntıfl'" by haki· Vefa o~ta m~ktehınden Hamıa "'oh 3 .- <..,alışıyorsanız: aldıtı .ıız maa~ np iştirak etmesi bunadıa b 
iki mlithiı 6alyo~ giln kalkıp ini.ııo r katleri yakuul-11 ılrlrtlıi iY1• talettf rap Jky dıy.-r kı 1 \'eya ücret nedir:' ka uyandırmıştır. ııtir• f 

Her flarbede birden yeniyor. arkadatlırnaı tanın"' ki "'" ba9111da Bakalorya •• ıençlerl korkutan ca- Pa,·iyon henüz bit1Pe111d0ı1f41•'' 
Gf'lğı pek ç11htmıtlar, mqılHmJ•rinln katnaa· nanr. 1.ite ve ort~ mekteplerde buna 4 - 'l'ekllf t!dill!cek iş fs,anhu1dRn her gün önü merakh1ar1a 1'f 

yukarı ti ta•••i11i ehle ıHlkt.n 1tnra iti hay 1\hııu• vu mı? i111dlki halde IJlı mek dışarda olt!ia kabul eder mil!I İ· pmın ü~tündekl (TUrkfye -,ıbi • 
lfalian inen hacaklan lizhh d*"müt1er, hır •nt ı..-ıthf'R *''il ıencltr lmtitunı taularının n· niı'! zağ) kelimt~i hir miluı~•; ... •' 11, 

lcutlur1'Wf ,,,,. knll! •ibi küt, küt. olmadıiından &en sınıfa sın1t "'ııo, M.hrtrl yoklaPıatarın •ıkhiınn. m~ıtlltm leri t•eklyar. P11\·iyo11•11 

1 
riPI eli• 

Bir mıtan parçaıına matla fiıhil olmujlardıF, 1J111tt• baka- l>fylertn tentlJ ,·kdadan dejan kan•at :J -r- MU ahakamııa g irmek için lıir rak geçenlerin muhil\'ere ;..,, 
qıgMqnm çarll{!rcaıuna lorya imtihanına tabi old•lldar11•daa ft«t\1~"""' intlnmına hiikarak .,unlıt· ) er4en alınmış dakt iloluk Ph· .-um. flir muallime. tftle "i~11111, 

Vuruyor neler!, düşUnUnrlıu, n ıece,ti ıüıulüıf 1'aıa· wam ıqretıe ıevmfye derıJerhlliıe ınü · lfyetnameniı bulunmaısına liı· ıezdiriyordu. Yapılan P:as,ı .. &. 
Biti• ltu11lan 11erclükten soııra rak derslerine ~alışıyorlar. ı-;,·et bu kemmelen ça lı ;;maktayız. Bu ırnretlc, :r.um yoktur. Fakat ~11r a nl't'c· l'ürkiyeye ait olduğunu 9"!~ 

.1111*• ıençlite hayırlı muvaffakı)e' arka~a hwnı ba~aler)·ada fl'IUvarr~k b11 prctır•"' dahilinde her ıınıf dtl'sle· den ahJlmıstır? be inanmak iste111i)"'.rtlt1·.,. ~ 
~l etmemek elden gelmez. olae4ktardır, likit' "' ite ) j4rar. ille rini 1quntaza111an t@~ht et..,e~tey1J. Hl·ı karıftını. YalmJ P!1'0 : ;111r_.. 

•ert·-•• liwt ıaec:m•uı, ıençlf f&lıfrlan 4erıl'r pek çabuk un11tulu ' 't: "aenaleyh hu aii&temi takip eUiğimiı i· 6 - Müsahaliamıza ha n11:t marka ına dimin ~e 'l' ijrk eJdutP~,r _,,, 
.. çabflnakta olduiuna pek güzel hir hiçbir frtid• •ide hıaır tfulu111np.ı1 Eier çjn bakalpry~ denil,n e:an1tvara HiJum kiRe ile iştirak eclecekslniı? lehe baka kaldı. Jnan:;_. 
lı6al ofullir. •iı sınıf geçmek için mektepte oku~ftr yf}fttqr. Bi~ v•IHJll'llla fudah ol"'şk d'hn Mı? hilM•JR:. 'j' 

011
1111 

Ke8famonul11 sak başka. için çalışıyoruz. Bütün emelimiz bu· 7 - Müsabakaya kendi makineni r.- dimizi tanıtmak ıuzunı 
111 

d 
Taldt ll#Jmt.o.z Bundan bqka bir delil daha; '°" dur. le iştirak edebilirs iniz. Bu tak- , gös termek itibarHe f'J a 

trak 
• .,., .. ,bir' tlol11a gibi .. y~r 11~r .. 
,._,enlı 



"-....__---~~~~----------t Harici Habe-rı_e_r __ l _S_o_k_a_k_larda yatıp kalk~~ v;nç ıo~A~sb~~ 
Sulh tehlikede mi ? 

~ kımsız yeni bir nesil yetişiyor ! 
raırısız meclisinde şid- Şehir meclisi bu memleket ~ocuklarına lakayt değildir, onJarı 

det)i tenkitler toplamak,doyurmak \ Ye okutmak yolunda bir teşebbüse giriyor 

Gaz depoları inşası hakkında neftsidikatJa yapılan 
mukavele tasdik edildi 

it - &ı 
• Franklen Huyyon Fransız hariciye 

ı.ıı nazırını ·şiddetle muahaze etti 
tt P•ris 8 ( A A ' ıııt ~li . • . _ : ) - Meb usan 
~ sı harıcı sıyaset hakkındaki 
kı lth tak . J • • - k . lltd rır erının muza eresıne 

c,A '~ sonra devam etmi~tir. 
ı., ~ ctıon Democratique Sociale,, 
• ~ il •ndan M. Scapini, Avustur· 
P t~'O. Almanya ile birleşmesinin 

~ut muahedelere mugayir ol
ki Ve Fransanm Balkanlarda 
.:. ~ttiği siyasetin temelJerini 
hı ga matuf olduğu fikrinde 
So~duğunu söylemiştir. 

. tlk~eoa~ m~s~akillerinden ve 
d 1 batıp gıbı harp malulle· 

"il trı bulunan M. TbibauJt, 
lttırya-Alman gümrük itila

tı c" 
11

• Utetkirane bir mahiyette 
l\lnu kaydetmiş ve M. Bri

~ F ranaanın da siyaseti de· 
di olan sulh siyaseti hakkmda 
t"•tta bulunmuştur. M. Thi

. ' AYrupa birliğini viicuda 
i~ek hususundaki sar~lmaz 
tıı l'e "d • • arzusunu yenı en teyıt 

t.Rh Ve sulbü filiyat sahasın· 
1 d akkuk ettirmeğe M. Bri· 

•vet ederek sözüne niha· 
~trıniıtir. 

o. kaşen, Sovyetler birliği 
"l't>tti . lia oın beş senelik plloını 
~ eı:ıa etmiı ve sermayedar-

ı' İd liı aleyhinde uzun müddet 
~l •tta bulunmuıtur. 

1 
Cenah radikallerinden M. 

~ ttı Buyyon, hariciye nazırı 
~•un takip ettiği siyaset 
tınde derhal bazı değişik-
~lpılması lüzumundan ıs
ahsetmiş ve M. Brian 

t:iır tehlikelere düşürdü-
~t dolayı muahaze etmiştir. 
._'~ki.en Buyyon, Avusturya 
~tltıbadının vücut bulamı· 
\' a dair M. Brianın meb· 

ı ."-t ayan meclislerinde vaki 
ile beyanatına mukabil 

'-h ba,vekilile bazı Al
)' larların Avusturya ve Al
~· •tasındaki ıetleri yıkmak 

~i: 1" ~ümrük birliği vücuda 
,..,~ "taı lüzumu hakkındaki 
~ t kat'i beyanatını hatır· 
~ 'İ)\'e demittir ki müttefikle· 

ltt~ai taahhütlerine riayet 
' Avuaturya·A'man itti· 
~ doğmasına sebep olmuı· 

t 
~ıı ":'flklen Buyyon, İtalya ile 
~~ tniz itilafına da temas 

b 'M .. Brianın beyana tana 
~"ll U ıtilifın aktcdilmemİf 

~ııa, "' İtalyanın bahri si
bit htkkındaki siyasetinde 

i) değişiklik yapmadığını 
'tırı ~ti, kaydetmiştir. Bun· 
li .. "'• Y oung planının tadili 
"qt • 

it._ B ınıada bulunan M. 
"ıQ Uyyon, Lokarno itilif
tı ~•keresi esnaıında M. 

roıı u itilafların Fransız 
"', A. hakkında bir zaman 
'-~i, 11t1an ittifakına karşı 
~t}' tetkil ettiğini kayde
' ıı:Q•tını hatırlatmıf, Al

t) lıtlarının ıimdiki Leh 
'tt, .. jleybindeki beyanatın· 
• .\ • bebsetmiş ve " Biz 
~,'iuha~urya birliğinin ta· 

t\"ıi" ıç bir vakit müsa· 
, . .1tc ~ · 
ı~, egız ,. diyerek ıöz· 

1 8 Yet vermittir 
.. ' A.A ) - Meb'usan 
" h .. k 

~
tu u \ımet, ekserıyetin 
. Pları tarafından tan· 
11 1 0 an ruznameyi ka-

bul etmiştir. Ruzname takriri şu· 
dur: Beynelmilel itilAf siyasetini 
ve Avrupa milJetlerinin vasi mik
yasta teşriki mesai etmeleri esa
sını kabul eden ve bu siyasete 
ve muahedelere muhalif olan 
Alman-Avusturya gümrük birliği 

projesini kat'i surette reddeden 
meclis, hükumetin be~·anatını tas
vip ve hükumete itimat beyan 
ederek ruznameye geçer. 
Beynelmilel ticaret odaları 

kongresinde verilen kararlar 
Vaşington, 8 (A.A) - Bey· 

nelmilel ticaret odası kongresi 
mukarrerat komitesi, M. Chene 
tarafından verilen bir karar ıu· 
retini kabul etmiştir. Bu karar 
suretinde para kıymetinin tenez· 
zülü mesele-sini tetkik ve hallet· 
mek üzre beynelmilel bir kon· 
feransın içtimaa davet edilmesi 
teklif olunmaktadır. Bütün ala
kadar tetekkütler bu konferans 
tarafından dinlenecektir. Millt 
komitelerin mensup oldukları 
hükumetlerin nazarı dikkatlerini 
bu meseleye celbetmelcri teklif 
olunmaktadır. 
Amerlkada mUkerrer Iskonto 

fiyab 
Vasbington, 8 (A.A) - Chi

cago ve Clevelanttaki Federal 
rezerv bankaları mükerrer is· 

Şehir meclisi dün ikinci reis 
vekili Necip Beyin riyasetinde 
toplandı. Tekrar intihapları mü
nasebetile duyulan sevinci ve 
meclisin tazimatını bildirmek 
üzere reiscümhur Hı. ile Büyük 
Millet Meclisi reisi Kazım Pş. ya 
çekilen telgraflar ve çekilen te
ıekkür telgrafları okundu. Aıa
dan Sadettin Rıza Beye bir 
hafta, Asım Beye dört gün me· 
:ı.uniyet verilmesi kabul edildi, 
bütçe encümeninden gelen 1931 
masraf bütçesinin müzakeresine 
başlandı. 

Viliyet itleri idi bütçesinin 
okunuJmasına başlanıldı. EncU· 
men viliyet itleri idi bütçesini 
2.674.076 lira olarak tespit et-
mişti, bütçe beş kıımı ihtiva e
diyordu. Birinci kısım Yilayet 
yollarına ve köprülerine aitti, 
aynen kabul edildi. ikinci kısım 
maarif işlerine aittir. 

ilk sual 
Bu kısımda maaşlar, üçretler, 

intaat Ye tamirat masrafları var
dı. Maarif memurları ve muallim· 
leri hakkı müktesebi olarak da 
40.000 lira konulmuştu. Masraf 
bfitçesınin mü:ı.akereıi esnasında 
ilk sözU Galip Bahtiyar B. aldı. 
Bu hakkı mükteaebin mahiyetini 

-·aü·i·;;i"···iiI~···1-eşe1> h"ils-
konto fiyatlarını yUzde 3 ten ÖkaUzler cemiyeti tarafından 
yüzde 2 buçuğa indirmitlerdir. tlcart bir rehber haz1rlanacak 

Fransa yalnız dellll Milli mahsulat ,.e mamulat ile 
Paris, 8 (A. A.) _ Meb'usan mecli tüccarlarımızı tanıyarak menfi propa 

si M. Fujer, l\f. Nogaro \'e l'tf. lbarne- gandarın önüne geçmek üzere An· 
garay taraflarından verilmiş olan ve karada Ök üzler. cemi) eti tarafından 
Avusturya . Almanya itilafı projesine Tür~çe, Fransızca, lngilizce, Alman
müt<'allik bulunan istizah takrirleri· ca lı~anlarile bir kitap ne:-redilecektir. 
ni dinlemiştir. Bir aralık .M. fü'iyan, bu Resimli ziraat, ticaret ve sana}i kı· 
ciddi rnziyetin tetkiki neticesinde Fran larnzu ismini taşıyacak olan bu kitap 
sanın yalnız kalmış olmaktan çok u· için mali'ımat istendiği takdirde aJcihn· 
zak bulunduğunun sabit olacağını söy darlara teshiJat gösterilmesi Dahiliye 
}emiştir. vekaletinden ehemmiyetle \'ilf'tyete teb 

A ık d 1 k t fi t 
liğ edilmiı.tir. 

mer a a a on o a ı ::;:===~============ 
Nevyork, ~ (A. A.) - Federal re· ne,·e mıntakasında da fırtınalar bir 

zerv bankası ıskonto fiyatını yüzde 2 milyondan fazla h·ıı;;ara ~ebebi . t . . 
d b

• b - . d" .
1 

. • , ~ ) e 'eı en ır uçuga ın ırı mıştır. · ı· mış ır. 

lngllterede kıamt intihap Zelzeleler 
Londra, 8 (A. A.) - Amele fırka ı Yellington, (A. A.) _ Dün ak-

meb'uslarından M. Ste,artın ,·efatı Ü· =m H"vkes p t· k""rf ı · d . . -r· " \'e o\'er ı o ez erın e 
zerıne Gta.. ... kov mülhakatından Sain- yüzü mütecaviz zelzele hissedilmi tir. 
tra Lox intihap dairesinde inhilal et· Gizbornun cenubunda kain Tinirot :. a 

· 1 b'lk "· · on mış o an me usu . ıçın yapılan kısmı mındaki kasaba halkı geC<''-' i t ı· .. 
. "h b t t • . d .J e a;ı 'e 
ıntı a a ın n_e ıcesı şu ur: Amele fır~n endişe içinde geçirmişlerdir. Birçok 
sından M. Lıonal 10.044, muhafazakar· kimseler Logisnomu terketmi Ierd"r 
Jardan M. Kenadi 8.662, lskoçyah miı; J d f ilk tm"' 

1 

• 

Camp Bebele 3.520 rey almışlardır. 'f 1 .~posny(Aa Aa ) e -= 
8 k~r . ki o .yo, . . - •"on uıa ık-

Fransada relalcUmhur intihabı tar neticesinde zuhur eden iddetli bir 
mUcadelesi rüzgar, Jııponvanın muhtelf f mahall~ 

.. Paris, 8(A. A.) - Ayan meclisi r<'· rinde yangını~;.. çıkmasına sebebiyet 
ısı M. Dumer, M. Dumerge halef olmab. vermis n 60 milvon ha ara bais olmus 
üzre namzetliğini koymuş olduğundan tur. io kisi öl~üstür. Yamanakadakl 
rei icümhur intihabı mücadelesi baı;;la kaplıca h; rap ol~u~ ve orada bulun
mıştır. makta olan yüz ı.adar ki;;; i yal'alanmış
Fransız radikal susyallstlerinln tır. Biı~oğunun yarası ağıı·dır. Yoko· 

bir takriri hamada Çinlilerin ı-akin oldukları ma· 
Paris, ~ (A. A.) - Radikal s<ki) a - hallede cin kon~olo~hane~i dahil oldu 

list grubu, uzun müşa"ere ve müzakc. ğu hald; ;)O ev >anmıştır. Birçok l•l'· 

relerden sonra aşağıdaki takriri tevdi nıan yangınları da zuhur etnıi:;; olduğu 
etmeğe karar vermiştir: haber yerilmektedir. 
.. . :.\hiren ~,·rupa . birliği planile bü~· ı Parisde bir nUmayiş 

1 
botun teeyyut etmı~ t ulunan sulh ~ı- Pari. .... ~ (A. ,\.) _ fürnliyetciler-
yasetine .. a~!k o~a~ _ ;e Al.m~n . · Anı:-.: dt>n mürt>kbp ı .:-,o kişili!. lıiı · g rup, 
tu rya gumruk bırlıgı proJesının hu sı meb'usan meclisi öniinde hir nümayi ... l 
yabete doğrudan doğruya muhalif ol- yapmak mak::.adile .~en .Mişel bulrnrın:ı 
d~ğuı~u nazarı itibara alan meclis, ce da toplanmıştır •. Kendilerini üç defa 
mıyetı ak,·am huzurunda Alman· .\nı ~ dağıtama) a ınecburivet hasıl ol mu . 
turya birliği için yapılacak her türlü tuı. Bunlardıın 711 ki: i vahalanmıı;tır. 
teşebbüsata kar-. ı mücadele '"' bunun MUslümanlarl~ ~ecusiler 
yerine Anupanın umumi surette ten İ· Homha), ;:-. (A. A.) - Puhurda J\ :'ı· 
ki siya.setini ikame etmesi huı:u~unda in Tri inopoli nahivesinde senelik bir 
hariciye nazırına itimat beyan eder. ~enlik tertip eden ı\ı ecuı:ilerin bir :t la· 

ltelyade fırt1nalar yına müslümanlar tarafından yapılaıı 
Askoni, 8 (A. A.) - Dolu ile müte· bir taarruz neticesinde \:Ukua gelen hır 

rafik ~iddetli bir fırtına hüküm ~lir· arbedede 10 Mecu_i ağır urctte yara 
I mekte, haii'ları tahrip etmekte n fe· lanmı;:; t : r .. \ ı bede. hu ala) ın ı-amiyt· 

1 ) eıanlara ı,ebebi>d \ermektedlı. Ce-, t:ıkauülıli esnasında zuhur etmi:.ıir. 1 

sordu, ınaarit müdürU Haydar 
bey makam namina cevap verdi: 

- Muallimler eskiden mesken 
bedeli alırlardı, 930 da bareme 
yalnız asli maaşları üzerinden 
dahil oldular. Barem kanununun 
beşinci maddesi, barem kanunun· 
dan evvel maaşlarının tutarı ha
remden sonra almaları lazım ge
len paradan daha fazla olanlara 
bu farkın hakkı müktesibi olarak 
iki sene verileceğini amirdir, bu 
parayı geçen sene verdik, bu 
sene de vermek için bütçeye bu 
rakkamı koyduk. 

i:rahat kifi görülerek madde 
kabul olundu. Maarif bütçesinde 
tamirat faslı müzakere edilirken 
de maarif encümeni mazbata 
muharriri Sadi B. s&ı: aldı: 

- Maarif ihtiyacı hakkında 
Maarif encümeninin evvelce ha· 
zırlamıf olduğu rapor tasvip 
edilerek ciheti maliyesi temin 
olunmak üzere bütçe encümenine 
ha Yale olunmuştu. Tamirat faslı
na kırk bin lira konulmuş. Bu 
rakam tesbit edilirken acaba 
Maarif encümeninin mekteplerde 
yapılmasını lilz(imlu gördUjü ta-

mirat nazarı dikkata alımmıf mıdır? 
Bu ıuale bütçe encümeninin 

mazbata muharriri Aptülkadir 
Ziya B. cevap ~erdi: 

- Maarif encümeninin itarct 
ettiği ihtiyacı nazarı dikkata aldık, 
aşağı yukarı o ihtiyacı kimi!en 
karşılayacağını ümit ederek bu 
rakamı tcsbit ettik. 

Maarif bütçesinin millet mek
tepleri masrafı faslında meclisin 
yeni azasından Dr. ihsan Arif 
Bey bir sual sordu. ihtiyat aza
dan olup da Vasfi Ratit Beyin 
meb'ualuğa intihabı üzerine in· 
hilal eden meTkie çağınlmı§ olan 
Fatih kazası azaaı ihsan Arif B. 
Bu suretle mecliste ilk ıöziinü 
söylemit oluyordu: 

Millet mektepleri 
- Maarif müdürü Bey Millet 

mekteplerinin vaziyeti ve hasıl 
olan semere hakkında bizi ten· 
vir edebilirler mi? 

Maarif mildürü - Millet mek
tepleri hakkında vekaletçe 
yapılmış olan talimatname vila
yetimiz dahilinde de tatbik edil
mektedir. ilk sene. ] 20,000 kişiyi 
okuttuk, geçen sene 64000 kü
sur gişi okutuldu, bunlardan 
40,800 kişiye şahadetname 
verdik, bu sene 34000 ki~i oku
tuldu, 22000 ki,iyc şahadetna
me verdik. Millet mekteplerin
den jstifade ediliyor ve edile
cektir. Bilhassa devam ciheti 
ehemmiyetle takip edilirse bu 
fayda artacaktır. Vekalet halk 
neşriyatına da ehemmiyet veri
yor, bu neşriyatı da bütçemizin 
vüs'atı nisbetinde alarak köylere 
meccanen dağıtacak olursak bu 
fayda daha çok artacaktır. 

Kımseslz çocuklar 
ı zabat kafi görülerek bu fasla 

muhassas tahsisatta kabul olundu. 
Bütçede d ikkata çarpan ve ev· 
velki sene bütçelerinde bulun· 
mıyan bir rakam daha vardı: 
Tahsil çağında olup sokaklarda 
· atıp J.alkan kimsrsıı çocukların 

.aşe ve ilbas masrafı olara l-t . 
30 000 liral 

Bütçe encümeni makamca tek· 
lif edilen bu maddeyi kabulü 
mutazamının olmamak üzere büt
çeye koymuş ve münakafasına 

heyeti umumiyeye bırakmııtı. 
Encümenin mazbata muharriri 
Aptulkadir Ziya B. izahat •erdi: 

- Va!ıı.:n bazı tasa'fVUrları 
var. Şurada burada yatan kim
sesiz çocuklara toplayıp geceleri 
eski medreselerden ıslah edile
cek bir binada yatırmak, yedi· 
rip giydirmek, gündüzleri mek
teplere sevketmek istiyor. Encü
men bu huıusta tereddüde dnı
tn, mllmklin mü, değilmi? Muh
telif şeraiti hayatiye ve ahllkiye 
jçiode yetişen bu çocuklan mek
teplere dağıtıp oradaki nezih 
etfalın arasına kanıtırmak mah
zurdan salim tellkki olunabilir 
mi? Yoksa bu çocukların busust 
bir idare altında toplanmaları 
daha mı münasiptir? Sonra b6yle 
bir fasıl kabul edilecek oluraa 
bu rakam gelecek seneler bü
yüye, büyüye bOtçemiJ: için kor· 
kulacak bir hal almaz mı? Bu
nun içindir ki encümen bu bu· 
ıuıların hey' eti aliyenizde mUza
keresini muYahk gördü. 

Hafız Raif B. - Avrupa ce
zaiyunu yalnız mücrimi değil, 
muhit içtimaiyide mes'ul tutuyor. 
Köprü altında, şurada burada 
yatan çocuklar yarın birer müc· 
rim olarak ortaya çıkarlarsa 
onların ika edecekleri ceraimde 
onları bugün o halde bırakan 

muhiti içtimainin de bissei mes· 
uliyeti vardır. Muhiti içtimai bu 
çoc11klan terbiye etmek ve onlan 
müf ı t unsur olarak yetiıtirmek 
mecburiyetindedir, makamın bu 
teklifini kabul etmeliyiz. 

Galip Bahtiyar B. - Esaa iti· 
buile tükranla kabulü liı:ım bir 
maddedir, insani vazifedir, onu 
yapmak llzımdır, ancak görülil
yor ki bu it henüz piımemiıtir. 
Maarif encümenimize havale 
edelim, tetkik etsin. 

Bu hususta biraz daha müza
kere cereyan etti, meclis azası 
bu tahsisatın verilmesine taraf
tarlı, fakat yapılacak İfİn ma· 
biyetinin tavzihini istiyordu. Ma
kam namına bulunan maarif mn
dürü müzakereyi dinlemiş, fakat 
hiç de cevaba temayül etmemişti, 
izahatın bizzat vali B. tarafından 
verilmesini muvafık gördüğü an· 
laşıhyordu. Vali mecliste yoktu. 
F aslan müzakeresi onun gelme· 
sine bırakıldı, diğer fasıllara ge· 
çildi. 

Bütçenin üçüncü kıırnmı tetkil 
eden ziraat ve baytarlık itleri 
tahsisata okunup kabul olundu. 
Bu sırada Muhiddin B. de salo
na geldi. Kimsesiz çocuklar için 
istenilen tahsisatın müzakeresine 
devam olundu. 

Valinin izahatı 
Muhiddin B. jzahat verdi: 
- Gerek yeni belediye kanu

nu, g erek maarife ait kanunları· 
mız kimsesiz, bakımsız, serseri 
c;ocuklarm himayesini amirdir. 
Harbi umumiden beri umumi se
falet çoğaldı ve bilhassa memle
!cette yeni bir sınıf meydana 
çıktı, bu büyük bir sefalet içiıa· 

Luti en sa! ı lB) ı Çt: \ ırini& 
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de yaşayan kimsesiz çocuklar oradan temini teklif edilmekte 
ıınahdar. Bntün ~uyudu içtimaiye İdi, daimi encümenin teklifi ve 
ve ahlAkiyeden azade olarak takrir kal:ul edilerek bütçe en-
yangan yerlerinde doğan ve ya- ccıntnine havale olundu. 
şıyan yeni bir ntsil meydana Gaz deporar1 mukeveleai 
geldi, bu nesli başıboş bırakma- Ruznımede Soyuıneft tirketile 
mak lizımdır b•lediye araaında aktedilen mu-

Bu nesil açtır, karnını doyur- kavele ve bu hususta daimi en-
mak için hiç değilse hırsızlık cilmenin ve kavanin encümeninin 
edecektir. Bu çocukları bakıp mnbataları vardı. Muhiddin B. 
okutmak, hayatını namuskirane heyeti umumiyesi hakkında ıza-
kazanabilir bir hale getirmek hat verdı. 
hem kendilerini kurtarmak, hem - Petrol, benzin ve aaire gibi 
sair halkı tarardan kurtarmak mayiah müştailenin muhafazası 
olur. şehrin yangınlardan 11yaneti 

Mevcut mederuelerden birisi· nolcta11ndan ehemmiyetlidir. Ka-
ni kısmen ıslah ederek bunların nun bu depoların yapılmasını 
skin ve iaşesinin orada teminini inhiaar •e imtiyaz şeklinde be-
dUşunllyoruz. Bunları şedaidi ha- tediyeye •ermittir. G~rçi Çubuk· 
vaiyeden koruyacak kadar giy- lıda bu it için yapılmıt depo-
dirmek, ıefalet manzaralarını muı vmr, fakat o depo yapıl-
aıaltmak ve sonra okutmak iı- dıjı zaman bu ıibi mevat tene-
tiyoruz. lce ve sandık içinde ıelirdi, bu-

Tah•lsat kabul orunclu haıde oraya konup bifzedilirdi, 
Dokt~r Galip Hakkı ve Hafız halbuki harbi umumiden sonra 

Raif Beyler maddenin kabulU gaz ve emaahnan d6kme halinde 
lehinde s8ı saylediler. Hacı Adil nakle mabıua vapurlar kolla-
B. ,u ifadede bulundu: nılmaia baılanıldı. Bu takdir-

- Bu fasıl btitçede maatif de Çubukluda mevcut e1ki 
k11mına dahildir, demek ki ma· Uıul depolar ihtiyaca cevap ve-
lcanı bunu daha ziyade maarif rememete baıladı. 1400 tonluk 
meselesi tellkki etmiıtir. ufak bir yer yapıldı, mütareke 

Bendeniz ce mesele yalnız ıenelerinde •niyete hakim ola-
maarif zaviyei rOiyetinden g&rU- madıtımıı sıralarda iıtandardoyl 
!ecek mahiyette değildir, bunun kumpanya11 55000 tonluk depo· 
muaveneti içtimaiye cephesi de lar VOcude getirdi. Mani zade 
vardır. Maarif tetkilltı, mUe11e- Hacı Hüseyin •e Yeıua Ef. ler 
satı birtakım kanuni derecat ve umur ,erinde ıayrifenni teaiHt 
tertibata dahildir. Bu mOeHeae yaptılar. D6rt sene evTel Nefii-
nasıl bir kadroyu, nasıl bir meT- aendikat tirketi bize müracaat 
kii işgal edecektir? HayJTJı hir etti, ru ve benzin piyaHıını 
iftir, yapılmalıdır; fakat atılıcak fH1 inbiaarludan kurtarmak, re-
adımı bir proğram altında atmak kabete meydan verip bu mevadı 
çok doğru olur. ucuzlatmak, ayni zamanda bele· 

Muhittin Bey - Sokaklarda diyeye varidat hmin etmek 
melcei, menşei belli olmıyan bir yolunda dört aeııe müzakerede 
takım çocuk:ar •ardır, bunlan bulunduk. Nihayet bu mukanle 
okutmak Jazımdır, fakat daha akit ve imıa edildi, kat'iyet 
eYel bunları ı:abtUrapt alt.na al- ketbetmeai heyetmiZ\n t.adikine 
mak lbımdır, elimi7.İn altında ve dahiliye veklletinin tasvibine 
bulunmalara lbımdır. Muaveneti bağlıdır. 
içtimaiye iti burada maarif itine Mukavelenin •-•ları neler dlr? 
bir •asıta gibidir, bu iki İf mem
Zftç bir haldedir, gerçi haıı ar
kadaflaran dedikleri gibi bu p•
ra bu ı,e klfi değildir, fakat 
ıebketmıı tedbirimi% yoktur, bir 
tecrübe devresi geçireceğiz, ba
kalım ne netice alacağız? Şim· 
dilik bu tahsisatın kabultlnft ri
ca 'derim. 

Mtnakere kafi g&rtilerek ilte9 
nilen tahsisat kabul olundu. Bot· 
~t mhakereaine f111Ja verilerek 
birinci celse hitam buldu. 

Yerem haatahaneal yapıhyor 
ıkinci ce1ae sıene Necip B. in 

riyasetinde açıldı. Ynz yataklı 
bir verem hastahanesi açılması 
hakkında daimi encftmenden ge
len teklif okundu. Enctınıen bu 
•ftcubu İfaret ettikten ıonra bu 
it için 113000 Jira tahsisat ll11m 
o1dutunu söylOyor. 

Bu paranın da fU suretle temin 
edebileceğini kaydediyordu: Ma
arif veklleti bu hastanede mtı
teftrrim muallimlerin de tedavııi 
kabul edildiği takdirde masrafın 
2SOOO 1iraaını nrebileceğini, 
hatta bu rakamın biraz daha 
ytıkıelebileceğini ı8ylemiştir, bi
naenaleyh meae1A 40000 lira ma· 
arif veklletinden alınabilir Ev
kaf da 2SOOO lira verecektir. Vi· 
layetin içtimai muavenet faslın
dan 5000, mOJhakat su yoll-.ra 
faslından da 5000 lira tasarrufu 
mUmkündGr, üst larafını düşUne
lim. 

Bu mesele hakkında kırk iki 
imıa ile veri1m'if bir talcrir Yardı, 
bttt~eye mevzu abide faslı mas· 
rafinın bu sene tehirile mOıtacf'I 
olan verem haatahanui için IA-
11m olan mtitebaki tahaiaatan 

Mukavelenin esasları tunlar
dır: 

Belediye tcanunu mucibince 
mayiat mOşteile arzıyeciliğini 

kimseye veremeyiz. Neft sendikat 
ılr\eti bu depoların yapdması 

için ana ıatın ılacak, tapusunu 
belediye namına çıknacak, mil· 
enueleri yapacak, tapulamnı 

gene belediye namına çıkaracak, 
bunları belediye namına sigorta 
ettirecek, bedelini sonuna kadar 
ttdiye edecek. Ayni zamanda 
belediyedin kanunen alması ll
ıım gelen aniye resmini de on 

bet ıene tahakkuk ettirecek ve 
bunu tesisatın itfa bedeline 
mahsup ederek on beş ıene 
sonra depoları bize teslim 
edecek. Bu mtlddet zarfında 
tabak\ulc eden ardiye res
mi depoların teıiaat bedelinden 
faıla olursa artanını bize nre
cek, ekıik o1una bedeli itfa 
edihniı addile depoları gene bize 
teslim edecek. Resim halCkında 
eaaı itibarile tanzim ettiğiniz ta
rifeyi kabul etmitlerdir. Yalnız 
tranıit için resmin Uçte ikisini 
maaraf olanak kendilerine terket
tik, bu reımi bize üçte bir ola
rak verecekler. Mevcut depolar 
esasen bize transit maldan ardi· 
ye rttmi vermemektedirler. 

Neh Sendikal fazla olarak 
mazot içın yapacagı müeaaesab 
da biıe terkedecektir. Bel~diye, 
bütçesinden t'k santam aarfet
meden on oniki ban Jirahk mü· 
e11uat kaıanacaktar. Neft Sen
dikat burada yalnız kendi malı
nı muhafaza edecektir. Ayrıca 

Çubukluda belediye için 1500 
tonluk ıı•:ı tanııı yapıp iki aeae 

içinde bize verecektir. Kendi 
malını muhafaza için yapacağı 

inııat da ilci aene de bitecektir. 

Mukavelenin müddeti yirmi 
iki seneliktir, depolar on beş 

sene sonra bize teslim edilecek, 
mütebaki yedi ıene zarfında 

da tirket depolardan ıene yalmı 
kendi malını hıfzetmek lizere 
istifade edecek ve bize ardiye 
resmi verecektir. 

MUnakasa IAzım mı? 
Mehmet Ali B. (Beyoğlu) - mu· 

kavelenin heyeti umumiyesi hak
kında beyanatta bulundu, bu 
mukavelenin aktinden evvel mü· 
naka11 ilinı lbım olduğunu, 

daha nafi tartlar gösterecek 
batka talibin zuhur edıp etmi
yeceği malum olmadığını, gerçı 

iktaaadi mahiyetle bazı intaat 
ve mUba•ıaatan pazarlıkla yapıl

ması hakkı da belediyeye •e· 
rilmiıse de mukavele menuu 
olan itin bu mahiyette olup ol
madığının daimi encümence ta
yini icap ettiğini, esasen bu işin 
iktasadi mahiyeti haiz olmakla 
beraber mümeyyiz vasfının yan
gın tehlikesinin 6nüne geçmek 
oldu(unu, binaenaleyh pazarlıkla 
değıJ, talimatname mucibince 
münakasa ile yapılacak itler 
arasında aayılm111 iktiza ettiğini 

söyledi. 

Belediye reisi Muhiddin Bey 
cevap verdi: 

- Müzayede münakaaa tali
matnamesinin birinci maddesı 

her türlü ahı, sataş, yapı, tamı· 

rat, itletme itlerinin müzayede 
ve münakasa ile yapılacaimı 
söylüyor. Gene ayni talimatna· 
medc mütedavil ıermaye ile ti· 
carf mahiyette idare olunan be· 
lediye müeıseselerinin bu kabil 
itlerinin pazarlıkla yapılabileceği 
yHıhyor. 

Yani itin mllnakasa ile veyahut 
pazarhlcla yapılmaaı için kasamıt 
dan 1 kuruş olıun çıkması lbım. 
Halbuki bu mukavelenin mevıuu 
olan it bu mahiyette deiildir 
Sermayesi, araasa, intaaı bi:ı
den değil, atağı yukarı teberrfi 
mahiyetinde bir iştir. Bizim biit· 
çemizi alakadar etmez, bize 
alikuı aniye resmi getirm~in· 

den dolayıdır. Gelen bir 19yd• 
münakasa müıayede menubahis 
olamaı. Kaldı ki biz valctile bu 
münakasayı yaptık. 

Daimi encümen namına T e•fik 
8. de iuhat •eretek keyfiyetin 
hususi bir akit mahiyetinde ot· 
duğunu, mtbayede, münakasa 
talimatnameıile alAka11 ılSrülme· 
dijini söyledi. Bu noktaı nazar 
kabul edilerek maddelere aeçildi, 
on dokuz maddelik mükavelena· 
me Daimi eccthnenin tadilitile 
kabul edildi. 

Şehir Meclisi pazartesi günü 
saat on dörtle toplanacak, müs· 

tahdemin blimatnamuile rn.•raf 
bitçesinin mUtebakı .kısmına ve 
ge,ecck klğıtları mOı11kere ede· 
cektır. 

Polle te•wUn .. ndttındtı sui 
i•timal yok 

Polis müdüriyeti teavun san
dıiında bazı sui istimaller oldu· 
ğuna ve Anadoluya tayin edilen 
poli• erklnmdan bir k11mma 
yüksek miktarda ikraıatta hu· 
lunulduğuna dair verilen haberler 
kat'i surette tele zip edil mitti. 

Yapılan tahkikat netict-ıiude 
bu haberlerin. tvvelce taavün 
aandıaında memur iken tasarruf 
ımaksadi ife ~azifesine nihayet 
•erilen bir komiser tarahndaa 
İfae edildiği anlatıftnıf n ken· 
disinin poli~ divanına verilmcaı 

takarrür etmiıtir. 

BeJecliyecle ı 

Depolarda petrol tenekel•· 
rtnden ehnacak re•lm 

Belediyenin bazı şubeleri depolan· 
na konan petrolların tenekesi ba§ına 

ründe beş kuruş resim aldıkları için 
bu haJ şikAyıti mucip olmuttur. llu 
mesele burada halledllememlf nJhayet 
,·ekaletten liiorulmuştu. Gelen cevapt& 
helediyenin günde .,.. kuruş defli, ~l.\'· 
da heş kuru' almuı bildirilmiştir. 

ae,yUz llmbanın nihayet 
aeılma•ıft• INl•l•n•h 

Belediye vı elektrik tirketi arasın· 
da tanzim edilen 500 l!mba mukavele 
s intn tatbikine bıtşlanmıştır. Şirbt 
mukavelede göeterilen yerlere bUyUk 
elektrik llmhalan koymaktadır. lı
tanbul n Beyoilunun birçok karanlık 
yerleri yakında aydınlanacaktır.. Lam 
baların aaıldıfını gören bazı mahalle 

halkı belediyeye müracaat ederek ken
di mahallelerine de l!mba konmasını 
ll"temfşlerdir. 

Halbuki MO Jlmbanın konacafı yer 
Jer nelce teebtt edlldtl1 için halktn 
bu milracaatı iı'af edilmemektedir. 

Belediye fen heyeti bu müracaatları 

kaydetmektedir. 1931 bütçesine kona· 
t'ak tahsiaatJa halkın istediği yerlere 
yeni lambalar uılacakbr. 

M•a• mı, deve hlklyeal mi? 
Belediyenin memurlarma nreceii 

maaeı devt hikAyesine döndü. Maaşın 
dün verilmesi mukarrerdi. Fakat n
rilemedi n ne gUnU vertlecetl de he· 
nüz teshlt edilmemiştir. 

Seyrisef ain 
MerkeT. ıt'entuı Gılıtıı l\öprii başı 

1\ ~362 ~ube at'enıı~• Sirkecide 

MühUrdar zade hını 2 2740 

Pire-istunllariye •ı 
lillirl v .~~~.12 1111 iôd~ 
Galatadan hareketle izmlr 

Pireye utrıyarak cumar-

tesi Hbahı iakenderiye-

y e varacaktır. iakeaderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çar,.mba Pireye de uirıyarak 

oer .. mbe gelecektir. 

llJHht dr'ıt •ı 
ı MERSiN) vapuru 12 Mayıs 

Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

Gelibolu, Çanakkale, Ktıç&k 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay
nlığa lcalkacak, döntifte Al-

tınoluğa da utnyacaktv. Ge

libolu i~in ridit ve getifte 
ytık alınmaz. 

~.ıawea:::r.ıu:u1111W1;m:N1 il Sa ılı~ Zade biraderleı 
I !~ \'apurları 
il Karadeniz 

BORSA 

K•n '-'yo 

l lnıfUz llruı Kr. 
.. T .L. mukabili Dolar - . 

Fra.ıılr 

Liret . . 
Belgı .. Dra11 ... .... fa. l'rant 

• .. 
.. . 
• • .. . .. . .. . 

Leva 
Flortı 

lturon 
Sıtıaı 
Peıet• 

Mart 
Zloti 
Peıı,O 

in Lt1 lanş 
ı Tart llruı Dlıaar 

Çervoneç Kuru, 

Nukut 

ı lıttrlln (lnıfllıı 
1 Dolar (Amerika) 

iO frAnk [Frımıı 
20 Liret lltalya 
O Fraııt Relçllca) 

Drahmi [Yunan 1 
fruır l bvlçrel 

w l.evı Bulrır J 
ı Florin [Felemenk l 

ıo Kuron (Çekoslovak] 
StllnJ Avusturya) 
1 Peıetı f lapanya] 
1 RıY$mar•IAlmanya ] 
t ZlotJ Lıtalıtıa 

1 P~nıö Macarl11 1rı 

Ley f Romaııya] 
O Dtaar YugoslovyaJ 
ı Çnonet Stvyet 

A ltın 

Mecidiye 
8ınkoını 

Boru 
•brlcl 

1 
Yiyecek 

Toptan Meyva. Sebıe. F:t fi•~ 
.a Y•pnak: (Yerli) oklca!t • • 

Bakla: tY erli) 8·0 ıo K. Clırnlr) · , ,. 
lapanak ı 3·3.5 K. PiN.., 

Kabak : !Adını)20- 2~K Ta•••' ıO 
70· ı 00 En9lnar ı Adını Cıdtcll) 
Ma~danoz: (demeti) 40 P~,_. ı 
reotuı ~0-40 para Kırmızı•; 
4-0 • 50 pare •artmHkı 50 · ~ 
Taze soıanı 60para Ne~ 
Can •rllh 50 K Malta -
3~-40 K. ftey•lt lteyaa ı .0 . 
Ka'8r tazeı 100· Balk•"' 
Etı (lılloıu) karıman 74,25 ı 
70,25 K. Knırcık 70 K Hısıt 

50 K. Muhtelif cins kuzu 70 t(. j l 
43-60 1\. Oına 46 K Mandt 
Malı\ 4() turuf. 

11
1 

Muntazam ve Lei~~ po~l<t~t i 
ı Dumlu Pınar , ı 

l ~ Vapuru Pazar ıUoü ak-ı ~ U 1 O Mayıı 1&mı • 

lif Sirkeci rıhtımından hareket- ı ~ 
ff le Zonguldak, laebolu, A· . 

6 

1
:: yancık,Samsun, Ordu, Gireıun 1 7 

Trabzon, Sürmene ve Rizeye " 8 
asimet ve avdet edecektir. li 9 

h T afsilit ıçın Sirkecide il 1 

p Meymenet hanı altında acen· IH 111...l~;;:;j~i·-~:._ 
n teıiğe müracaat. T eJefon • 

H.!:~;:~===~~~==mm11.-.m=n=' 
Adalar Malmüdürlü 

tünden: 
~arılık ıırN K'o 12 f.inız fO ·~ ha

mım kartt&ında O.mı ımılıa11e11i l 13 
metre mik'tartndadır. inı inş.~nı salıh 
ve l<lkık uzerindedır. Tıhm1n olunan 
kıymeti pe:tlJl obtıak ,eaırile ! 18 lira 60 
kurı.ıtıur. ınt muamek~i 17 - .S • 931 
Pazar •ünü ~•ı 14 ıe Adalar Malmü· 
dürlügunde aleni mü"ıyede ıilc yapl• · 
cakur. (616) 



Evkaf umum. müdürlüğü vakıf 
akarlar müdürlüğünden~ 
Bir sene müddetle icar için müza

yedeye vczolunan emlak. 
1 - Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Mahmudıye 

caddesinde 1 No. hane. 897 
2 - Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Mahmudiye 

caddesinde 7 No. hane. 889 
3 - Uıunçarııda Yavaşcaıahin mahallesinde Mektep 

sokağanda 18 meşruta hane. 903 
4 Kasımpaşada EyyUhüm Ahmet efendi mahallesinde 

Ufaklcöprü sokaiında 27-33 No. hane. 162 
S Sütlücede Mahmut ağa mahallesinde bademlik soka-

ğında 33-51 No. hane. 221 
6 Ortaköy büyUk Ayazma 16 No. hane 32 
7 ,, ,, 14 No. ,, 13 
8 ,, ,, 18 No. ,, 22 
9 Arnavutköy Yeni~ahalle 10-52 No. hane. 16 
10 - Üsküdar Muratreis Silihtar aj'a Bahçe sokak 95-87 

No. hane. 152 
11 - Fener Abdi subaşı Fener caddesi 340-312 No. depo 167 
12 - Uzunçartı caddesinde 32 No. dükkan. 164 
13 - Pangaltı Çayır sokak 53,63, 1 No. dükkan. 59 
14 - Galata Arapcamii Mahmudiye caddesi 6 No. dükkAn 213 
15 - Üsküdar Murat reis silahtarağa bahçe sokak 56 No. 

bahçe ve kulübe 153 
16 - Yusufpaşa Hacıbayram mektep altında 23 No. dükkan 408 
17 - Şiıli Mecidiye köy 13-15 9-11 No. dükkan ve ardiye 279 
18 - Ortaköy vapur iskelesi 6-4 No. gazino 20 
19 - Haaekide Bayrampafa medresesi altında 57 No. dükkin 740 
20 - Kaaımpaşa SeyitaJiçelebi camii altında 41 No. dükkin 
21 - Ortaköy ayazma 12 No. Hamam içinde odalar 31 
22 - Ortaköy ayazma l O No. külhan odalar • 14 
23 -- Rumelihisarı Alipertek camiıi altında 2 No. dükkan 74 
24 - Mahmutpaşa ıultanodalar ıokak 15 No. Sultanhanında 

oda 803 
25 - Şitli Mecidiyek6y 2 No. oda '.t78 
26 -- Tophane Çavuıbaıı topcular C. 398-390 No. dUkkin 63 
27 -- Arnavutköy Tevfikiye camii altında 38 No. dDkkan 17 
28 - Mahmutpaşa sultan o~aları S. 22-24 No. dükkAn 815 
29 - Mahmutpaıa cami avlusu 17 .. 23 No. dükkan 800 
30 - Çenberlita, Atikalipaşa Çilingirler S. 2 No. dükkin 650 
3} - KumkıpJ Muhıine hatun ibrahimpafa S. 30 No. dlikkAn 863 
32 - Çenberlitaf Divanyolu 192-218 No. köprülü mektep 

mahalli 877 
33 - Mahmu~paşa camii ittisalinde 20 No. mektep mahalJi 769 
34 - istioye Kürkcübaşı Çayır S. ~6-4$ No. mektep 190 
3S - ŞitJi Mecidiyeköy 9 - l No. garaf " 282 
36 - Eyup camiikebir haffafJar C. kahve aı kasında ardiye 

3 ve araa 172 
7 - r:yup Cezeri Kasım baba Haydar caddesi arsa 174 

b· Müddeti icar: 1 - 6 - 931 den 1 - 6 - 932 tarihine kadar 
ır ıenedir. 

* * * l8 Uç ltl\e müddetle icar için müzayedeye vaz olunan emllk: 

3 - Beyoğlu Hüseyin ağa Arabacı S. 19 No. hane 138 

1 ! - Beyoğlu Hüseyin ağa tarla başı 44 - 46 No. hane 135 

1~ - Fındıklı Ayaspaşa Cami S. 48 No. hane 5.S 

12 - Fındıklı Ayaspa§a Cami S. 52 - 56 No. hane 52 
- Veınccilerde ve caddesinde 82 - 96 No. fevkında oda 

•s ve salonu müştemil dOkkan 176 
- E1Upçımii kebir hUnkir iskelesi Ca. 1-3 No. iki 

44 Dükkan 164 
~ - T arabya ve caddesi 246 - 248 No. hane ve arabalık 167 

- Çarııkapı kalçacı Hasan tramYay caddesi 72 No. Ke-
rnaaktt icara Mustafapaıa medresesi 709 

•t Müddeti icar: 1-6·931 tarihinden 1-6-934 tarihine kadar üç 
"'dir. 

Jf. Jf. • 
~a ~t~dei icarlar: Eski müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni 

•tecır için teılim tarihidir. 
'1Gddeti müzayede: 28 Nisan 931 den 19 Mayıs 931 salı ıünü. 

'• 8allda muharrer emlik kiraya verileceğinden mii:ıayedeye 
dg'01unrnuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün aaat on 
it, t't buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate 
dıı 

1
tderek mUzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkıf saü-

11t n~u 
E 1 nde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatlar~ ilin olunur. 

-.nd vııf ve mUıtemilitı hakkında malumat almak ısteyen~er .b~ 
taPQ d1et zırfında mU~ayede odasm;a müracaat ederek ecrı mısıl 
~ı ıörebiJirler. 

Çanakkale başrnühendisli
~inden: 
I;.~ ~in lira bedeli muhammenli Ezine· Bayramıç yolunun 
._, i._ ıl62S-300kilometreleri arasındal<i kıımın tesviyei türabiye 
'-ttt ~litı ıınaiye ve ıoıeai ] 8 mayıs 1931 tarihine müsadif pa
lit\..1,.11 IQrıü ıaat 15 te ihale edilmek üzere 28 Nisan 931 tari-

Q,_b 't'b '•y, k 1 1 •ren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka-
l, ?hulrnuıtur. 

ls te" 1'Pltrin 18 Mayıı 931 tarihine müeadif pazartesi güpü ıaat 
~-k iıt~-.el Entümeni vilAyete müracaatları , .• fazla tafıiJU al· 
dı•lild ~Yenlerin Çanakkale. Ankara, İ7.mİr ve İstanbul batmüben-

~tıne rnüracaatları ilin olunur. (622) 

Gaip aranıyor! 
Beşiktaş Sel sokak 13 No. da 

Nevreı B. kerimesi zevcem Mık· 
bule H. bir mUd 
dettenberi gay- -r--------
bubet etmiştir. 

istanbul semtle
rinde bilhassa 

şüphelendiğim 
bütün mahaller· 

de yaptığım ta
harriyata rağ

men bulunama
mıştır. Resmini yukarıya dcrcet· 
tirdiğ'im hanımı gören ve nerede 
olduğunu bilen vana insaniyet 
namına Mahmutpaşa Sultan mek
tep sokağı 14 No. da ibrahim 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

~111111!1-- Kapıcı Odacı _._ ... ııııı.. 
gibi ifler için kefaletli, doğru hir 
adım i~tiyenler gazetcmızr m\iracaat 

et inler. 

Satılık hane - Şehzade batındı 
Çukurçeşme yanında Taş hın arka!ıında 
Marmara) a nezaretli 9 numaralı beş oda 
,.e müştcm i.lath müceddct kArgir hane 
sııtılıkur. lçındckilere müracaat. 

Satılık Apartıman - 'itli has· 
tıne btas~·onundı 9 oda 4 kat f 30 lira 
kira getirir, pazarlıksız onbin lir:ı aat 
Y· T 2 araııında müracaat 

Jscanbııl di:ırdüncü \'akıfhan 

Ul\IONKOL 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 
yahut ~:r .BI ELER , c A YAl\KAPl .. AR, 
ile uir 1 IF.R NEVi EŞYA ıılmak için 
saat 9· 12 aruında müracaat 

lstıı.nbul dordüı\ciı \ -kıfhın 
lJ ~!ON KOL 

Muayenehane, idarehane -
Ve~ n ikamet içın iki haudır oda bir 
sofa \'c bir helAdan mürekkep bir daire 
müsail şeraide kiralıktır. Ankara caddesi 
S~ No. )a müracaat edilmesi ... 

Müktedir Muhasip - füiıün gün 
'eyahut günde birkaç ~ aat Türkçe 'c 
Fransızca füanlarda muha ebe YC muha· 
ber~ ile me,gul (l}ahilirim Gazete idare· 
5İne B. I~ . rumuzuna müracaat 

Arayıpta bulamadığımı - v~ya 
her hangi bir J.itaP ha~kında malumat 
aoımık, fiat ııılııınak, tlcuıcı tedarık 
etmek isterseniz mektubunu;ca lstanbul 
için 4 ve uşrı için 6 kuruşluk pul leffe
derel.:: Galata P. K. V. ttcnrubi adresine 

''Ok5ıt adres 

l\1ılullerle şehit yetimlerine ı. anunu 
mah us mucibince bu sene de te' zi cdi· 
lecek ikramiyeye ait tesbit defterltrinin 
bih1mum askcllk şubelerinde ihzarına 
başlanmıştır. 

Binaenaleyh harp malôlleri\ le şehit 

) etimi erinin ~O i\larıs 93 J ı~şamına ka· 
dar t1chcmrhal mensup plduk!arı 1\ l\erlıli: 
~ubelerine muracaat ederek ııemen i~im· 
!erini def ecri mah:ıu~una ka\ ıt etıirme· . . 
!eri. Bu muddetten 5onrı miıracaaı eden· 
lcriıı deftere dahil tdilmh·eccJ!:i ı!An 
olunur. (~45) 

,., * "' 
tevaıım Dikim Evi için 10,000 met 

re Avrupa malı tt'la 11;; !l:n pazarte i 
günü aat 14 te ihale~i yapılmak üze· 
re pazarlığa konmu.,tur. ·ralipleriıı 
~artname ve nümune~ini görmek iiıe· 
re her gün \'e ihale saatinden e\ \Cl 

f 1 ' '. ' • ' • • .. p • 

·rı ~..... .. •. . . , ... . . ...... ) . ..~ .. , ... r ~ ~· =~ . · , 
Çelik imaline mah
sus malzemei ipti
daiye mübayaası 

Askeri f abrikalaı· ihti,·act için on iki ... 

::;artnan1ede yazılı çeJik inıaline ınahsus 
nıalzenıei iptidaiye ~re evsaf malzen1csi 
pazarlikla satın alınacaktır. 'T'aliplcrin 
şartnanıesini görn1ek için \'C taf sihlt aJ-

nıak için hergün öğleden sonra ve pazar
lık için de tenıinatlarile birlikte 31)- l\la
vı~- !-J 31 tarihinde ~aa t on dörtte Askeri 
J 

fabrikalar merkez satın alma koınisyo-
nuna nıüracaatlan. 

' \ 
J • • • • ... : 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği cemiyetinden: 

Balkan konferaosınm Selinikte içtima eden üçüncU Konsey 
mukarreratı cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin 
iktısadi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafına ait en ur 
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma· 
sı için bir mUsabaka açılmııtır. 

Altı BaJlran mrmleketinde, yani Tilrkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış olan bu mü
sabakanın tartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliğine 
1932 yıhnm mayiıi sonuna kadar yedi nUsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. 
3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarafından seçil

miş altı mütaha11ıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. · 

4 - Briinciliği kazanan esere (400) , ikinciye (200) , Qçüncü-
ye (100) dolar mükafat verilecektir. · • 

Bu mükafat Karneji tnUess~sesinin Balkan konferansı emrine 
teberrü etmiş olduğu paradan Yerilecektir. 

Burdur vilayeti Nafia başmü
hendisliğinden ; 

Burdur kasabasının bir kısmının elektirikle tenvirine muktazi 
levazımati elektirikiyenin talibine ihalesi için kapalı zarf usulile 
ve bir ay müddetle münakasaya vazolunduğ1,1 30 mart Ye 4, 9, 
14 nisan 931 tarihlerinde Cümburiyet, V~kıt, Milliyet, Hakimi· 
yetimilliye gazeteleri il-: ilan edilen 'YC 27-4-931 tarihinde ihalesi 
icra olunacak olan münakasayatalip zuhur etmediğinden keyfiye· 
tin tarihi ilanından itibaren müoakasasmın bir ay ve leYazı· 
mata elektirikiyenin teslimi ile mahalline vaz'ı müddetinin de yedi 
ay temdit olunduğu ve gümrük resmi ile mütt.ahhit tarafından 
yapılacak olan umum montajın yedek amelesinin belediyeye ait 
olduğu ilin olunur. (626) 

Samsun nafia başmühendis· 
fiğinden: 

1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak Uıerindeki 
betonarme köprüsUnUn başlarına yapılacak imla ve kaldırım 
ameliyatı 13281 lira 56 kuruşla münakasa ve ihale kanununa 
tevf;kan tehri nisanın 21 inden itibaren eyyamı tatiliyeden madu~ 
Kurban bayramı olan 4 giin müstesna olmak şartile .931 •.~nesı 
mayısının 13 üncü çarşamba günü saat l 5 te ihale edılmek uzere 
ve 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı malis\ne ve hüsnii ~aline i\i~at 
edilenler kabul ve talip olanların yüzde 7,5 hesabıle depozıto 
akçesi ita veya banka teminatı olara~ teklif mektubunu vere
cektir. 

3 - Şeraiti münakasa ve teferruatını görmek ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin Sams.un nafia dairesinde müteşekkil 
komisyonu mahıusuna r.ıüracaatları. 

teminatlarile birlikte heyetinliıde ha· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zır bulunmaları. 

Belediyesi ilan ları 

Kağıthane mektebinde eski çerçeve ankazı vardır. 12-.S-931 
Sah günü sahlacaktır. Taliplerin mektebe müracaat eylemeleri. 

J. K. (), SA. Alh KO.JtlSl'Oı\'U,\'-
nAN: 

< ;llR'ıÜHU) u hım nesi için 7,500 ~ilo 
!Oğl Ti aleni munııka• ıı 'llretifc <.alın 

ı1ınaı.:aktır. 

lhalccı 26 • 5 - 9 .. ll ı:aat 15 te icra 
olunu ak tır. 

Tııliplcrin ~ıırınıımeyi gormek üzere 
herELn <•~leden eH el H' münııka.:I\ a l 
i,ıhakleıi iıtin de \lkti mua\~endı ttmİ· 
nıılaııl-e b rlikıc korrı-) onumuzdı bu· 1 
lunmılan ılan vlunur. 

Metre murabbaına üç lira kıymet takdir olunan Aksaray 
yaniın yerinde 7 inci adada 9, 1 O metre murabbaı yiizdüz arsaya 
ihale gününde talip çık madığmtlan ihale müddeti 16-5-931 Cu· 
martesi giinüne temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek 
için h~rgUn levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için meı
kür tarihte saat on beşe kadar 3 lira teminat akçelerile bera· 
b~r encümeni daimive müracaatları . 



• 

Mide ağriıına. Y anması~ı, 1 PULMQL 
Gazını ve Kaynamasını 

hemen keser 

Oksürük, Nezle ve Girip 
Ge.,.iren kıymetli 

bir şuruptur. • 
... Deınokrasi ~· • 1 Mahkeme ve icra lllnları 1 

I lstanbu1 4 üncü icra memurluğundan 

Muharriri 
Etienne Vacherot 

.2 Büyük 

Tercüme eden 
Hilsevin Cahit Be,, 

Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir Demokrasi hükumet ida

resinde vatandaşın mevkii ve vazifesi, Demokrasiyi doğuran 
içtimai ve siyasi amiiler v. s. Bütün bu mevzuları bu muaz· 
ıam ve mühim eserde bulacaksmıı_ 

Demokrat ve Liik Türk vatandaşı Demokrasinin ruhu· 
nl. nüfuz etmek ve Demokratik prensip:~ri ivice kavramak 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser n.eb'us, hükumet er
kAnı, memur, muallim, asker hulasa her Tiirkün ehemmiyet
le allkadar olacaği bir kitaptır. 

2 Ciltten ibaret bu kitabın fiab her yer için 3 liradır 

Turhan valde 
Maharrirlı Miiderria Ahmet Refik bey 

Saray kadınlarının, cahil kadm ağalarmm devlet idare 
ve siyasetinde oynadıkları rolü ve Osmanh imparatorluğunun 
K6pr0liller devrine tekaddQm eden bu devresindeki tezep
zDp ve karıııkJıkları biltün fecaati ile meydana koyan bu 
eıer lSO kuruş fiatla satılmaktadır. 

ı Madam Anayıım mütenffa 
Onnik Y ağlıkçıyan efendiye iza-

1 
f eten varislerindeki alacağının 

1 

temini için borçlunun bacz olu-
nan Beyoğlu-Hüseyinağa mahal

. lesinin Ananik sokağında kain 
eski 9 ve yeni 10 No. Jı evin 
dörtte 1 hissesi: 45 gün müddet
le mevkii müzayedeye vazoluna
rak 300 lirada talibi uhdesinde 
olup bedeli müzayede haddilayı
kmda görlllemediğinden 1 ay 
müddetle temdiden müzayedeye 
vazoJumnuştur. 

Hududu madam Partelemi 
Madrita Kropsi ve yol ile mah
dut 139 arşın terbiinde araziden 
100 arşın terbiinde arsa üzerine 
eletrik tPrtibatı muciz yarım 

klrgir olarak bina olup müteba
kisi bahçedir. Evsafı ve mOşte
militı zemini toprak bir bodrum 
zemini mermer bir antre malta 
taşlık üzerinde bir oda bir kilar 
bir heli zemini malta döıeli 
mutfak derununda bir kuyu ve 
bir sarmç birinci katta bir kn-
çük sofa üzerinde birisinde yükltı 
bulunan iki oda bir heli ikinci 
katta şahnişli bir salon bir oda 

~-· bir heli üçüncü katta bir sofa 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~- ~ri sofadan b~me iki oda b~ 
-~~ Naşiri: Kanaat Kütüp•nesi 

Müessesatı iktısadiye müba
yaat komisyonundan: 

Pazarlıkla eczayı tıbbiye 
münakasası 

Kl"m 
t .Lll'°"' k o Pendik ba teriyolojihanesinin eczayı tıbbiyesi 
22 Pendik serum darülistibıannm eczayı tıbbiyesi 

Pendik bakteriyolojihanesile Serum darülistihzarınıo yukarda 
kalem mıktarı gösterilen eczayı tıbbiyesi pazarhk suretile milba
yaa edileceğinden talip olanların 13 - Mayıs - 931 tarihine mlisa
dif çarıamba günü saat 15 te Defterdarhk binasında mliessesatı 
iktisadiye Mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Bursa umumi hapishane mü
dürlüğünden: 

Hapishanenin 1-6-931 tarihinden 31-5-932 tarihine kadar 
·ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile minakasaya konulmuştur. Mü
nakua mliddeti 2S-S.931 tarihine kadar 21 gündür. Günde 

'Azami 600 kilo ve safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi 
·ekmek vermeğe talip olanların mtınakasa şartlarını öğrenmek 
üzue Hapiabane müdürlllğilne ve milnakasaya iştirak etmek 
istiyenlerin ihale ınnn olan 26-5-931 salı günü saat 15 de adliye 
daireainde tqekkül edecek komisyona mfiracaatları lüzumu 
illn olunur. 

1 
Devlet Demlryolları ilanları 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil 
ameliye1i kapalı zarfla milnakaıaya konmuştur. 

MOnakaaa 1 Haziran 931 Pazartesi gilnü saat 15 te Ankarada 
DeYlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MOnakaaaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
kltipliiine vermeleri lbımdır. 

Talipler milnakaaa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
H. P. mağazamızda muvcut takriben otuz bin adet bot çimento 

çuvalı bilmlzayede satılacaktır. 
MDzayede 16- S - 931 tarihine milsadif Cumartesi günU aaat 

onda H. P. Mağaza mndürUiğilnde icra edilecektir. 
Talip olanlann mezkur tarih ve saatte milracaatları illn olunur. 

rinde iki yüklük vardır. Derunun
da hissedarlardan madam Vik
tıorya ve Maryonga oturmakta
dırlar. iştiraama talip olanlar ve 
daha ziyade öğrenmek istiyenler 
kıymeti muhammenesi olan 6085 
liradan hisseye musip miktarm 
yüzde onu nisbetinde pey akçe
sini ve 340 - 6075 dosya numara
sile lstanbul 4 üncü icra memur
luğuna milracaat etmeleri ve 
15-6-931 tarihinde saat 14 den 
16 ya kadar ihalesi yapılacaktır. 

fstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Yani Kesaridi Ef. nin borcun
dan dolayı mahcuz ve füruhtu 
mukaner Beyoğlunda Kasımpa
şada Btıyükpiyale mahallesinde 
Zincirlikuyu caddeS:,ıde Dar&IA
ceze civarında kiin 6 No. lı ara
zin!n hükmen müfrez üçllncli 
kısmında 45 ili 61 parsel No. lı 
kabili ziraat araalar 54 gün müd
detle ve % 5 zamla mevkii mli
zayedeye vaıolunarak iki yüz li
rada talibi ubtesinde olup bede-
li mfizayede haddi Jiyık görüle
mediğinden bir ay müddetle 
temdıden müzayedeye vazolun-
muştur. 

Mezkur erazi 54 parselden iti
baren 61 parsel numarasına ka
dar olan beher müfrez kısımlari 
6000 metre murabbaı ve 15674,40 
arşın murabbamda cem'an yekin 
2700 metre murabbaı ve 125'l95 
arşın murabbaı erazi olup resmı 
ifraz haritasma nazaren tesbit 
olunmuştur. Hududu bir tarafı 
Hasköye giden tarik bir tarafı 
58 numaralı harita bir tarafı 62 
numaralı harita arkası dere ile 
mahduttur. 

Mezkur arazinin kiymeti mu
hammenesi beher arşın murab-
baı ikişer kuruş mecmuu erazi
nin kıymeti muhammenesi iki 
bin beş yüz lira ve doksan ku
ruş olup kıymeti muhammenesi
nin yiizde 10 nisbetinde pey ak
çelerini alarak 341-1388 dosya 

ÖLİİM OlllARllf 
• • • • 

lll1'1 tAKIP 
EPER I • 

HAŞARATIN, hastalıkla· 
rın en mütıllk vasıtal 

sirayetini te,kll ettikleri 
hepimizce malümdür. Ale· 
lumum süprüntülerdo ya
,arlar ve oradan size gele· 
rek mühlik hastalıkların 
tol'lumlarını beraber getl· 
rlrler. Onun için, onlar 
sizi öldürmeden evvel siz 
onları öldürünüz, Flit 
püskürtünüz. 

Fllf, eınek, sivrisinek, pire, karınca, ~Uve, 
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
larını imha eder. Haşaratı öldürür fakat lnsan
larn asil zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dlj-er hafarat imha edici 
eczalarla te~vlş etmeyiniz. Siyah kufaklı sarı 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz. 

FLiT· PDSKDRTDNDZ · · 

l/1!11 lıtlfad111!1T tımfn ıtmıt makıadilı Flit, 1011111 mohorıo tmtılırlı ıatıfmattolll> 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI İstanbul • Galata Voyvoda Han 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide il Mayıs 1931 dedir 

Büyük i~ramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Tatbik mührümü zayi ettim 
yenisini yaphracağımdan evvel
kinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Kızıltoprak Zühtüpaşa mahallesi 
dersiam Zekeriya 

Usküdarda lstanbul 6 ıncı icra n~

murluğundan: 

Bir mahkumu bih deynin te· 
mini zımnmda mahcuz ve para
ya çevrilmesı mukarrer otoklav 
makinasmm J3-5·931 tarihinde 
Sandalbedesteninde saat ikiden 
itibaren müzayedeye konulaca
ğından talip o!anlann mahalli 
mezküre gelmeleri ilan olunur. 

------·-···················-················-··-·· numarasile 13-6-931 tarihinde 
saat on dörtten on altı buçuğa 
kadar lstanbul 4 üncü icra me
murluğuna bizzat veya bilvekale 
müracaat eylemeleri ve fazla 
malumatın dosyasında bulundu
ğu ilin olunur. 

Jandarma lma1Ath8f1.
ııanıarl 

(2500) lira tutannda kuod}'; 
pazarlıkla satın alınacakbt· I' 
lip olanlarm 11-5-931 p~r Jıt' 
nU saat 15 te jandarma ılll• 
hanesine muracaatlan. / 

. ~"' Üsküdar tapu memurluj'U11 ..A 
d eıyw:~ 

Mukaddema Altuni za e efİt>~ 
bostancı başı Abdullah ağa ınaııaU~ 
istavroz sokağında 21 No. k•r1 (llltp 
için hazine namına senet ita5l ~ldlif 
vilayeti defterdarlığından talep f ••f 
\'e lcr a edilen taharriyatta ta51rf1ld.IJI ,,. 
dına tesaduf edilmemış olduİU" ~ 
netsiı. ta~arrur haklnudaki abkJlll• ~ 
kan muamelesi ifa f'dilmek uıc;.. ,, 
ilAndan on gün sonra tahki~•' ~l~ 
mahalline tapu memuru gö~~ ~ 
den bu yerin tasarrufile aıtka dı ell~J 
var sa mezknr müddet zarfın o-110"" 
deki tamı uf \' CSİkalarile birlikte dllJ tI'J' 

· ı · .. atları ıuıo tapu ll aresıne muraca 

olunur. -,JJ-'' 
Meıs'ul Müd~ 

_fl_R_A-oiu_M_~-\~~~-R~A-'D~-.~U-ft'.--

1
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