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~YıJ.Sayı: 4792 ldare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu CUMA 15 MAYIS (5 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.1370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 

~it hiyanet 
Vesikası 
Dolayısile 
d Ankara, 14 (Başmuharririmiz
~tn: .~elefonla) - Bugün Millet 
di.tclısı, heyecanlı bir gün geçir-
tlla Bunun sebebi (150) liklerden 
!iki b' haini (Memet Ali)nin çek
~Gt ır telgrafın okunmasıdır. 
~ arekenin kara günlerinde 
İç~ınleketi düşmanlara satmak 
'd her vasıtaya müracaat etmiş 
~6•ınlardan biri olan bu hain, 
~{k milletinin gözbebeği Mus
ttk~l<ernale telgraf çekmek cür
t ltlığunda bulunmuş. (Gazi)nin 
~lı!den Reisicümhur intihap edil
~~ kanunu esasiye ve teşkilata 
dij •ye kanunumuza değil ken-
0.trınin hain eJlerinde batan 
'it.lllanlı dev!etinin kanunu esa
~•ııe mugayir imiş, Büyük Mil-
~61 nıeclisi de meşru bir teşek
~ değilmiş, onun için kendisi-
~t. F'ransada (Türk mülte
~ tıt dediği ( 150) tikler ve sa-
~ttan merdudu hainler namına 
l'~Ytti protesto ediyormuş. 

"1ı llrk milletini ölümden kurta
t'kl büyük zaferin ilk dalğafarı 
~I) aşır yaklaşmaz artık (lstan
)tt ~~ (ingiliz) idaresi yerleşemi
~i 'Rınj ve kendisi gibi vatan 
\~illerinin de burada yaş<ımaları 
~:ııı kalmadığına kani olarak 
~ hudut haricine kaçan bu 
\talın çektiği bu hiyanet vesi
~ı llıecliste olrnnunca her ta
~ hn bir itiraz tufanı yükseldi. 
~d ınet Alt) gibi milliyet cami
~ an mntı ut bir alçağın çek-
~ ~r telgrafı millet ki:rsüsiin
' ' ~mak doiru mu? Sesleri 
~ ii •çerisinde büyük bir uğul
\ c aksetti; Fakat bu suretle 
~da bulunanlar, okunan tel
~n, reisicümhur hazretleri ta
~ dan gönderilmiş olduğunu 
~\.Yınca } üksek reise hürmeten 
'tllt ettiler. Ve gene reisicünı,1 baıretlerinin işaretlerine. hür-
't\~tı~ bu mecliste mevzuu bah-
a tge karar verdiler. 

~dllııun üzerine söz alan hatip
~n her biri bir başka noktai 
~ij dan çok güzel sözler söy
~er. Bu suretle ebedi bir hus-
~ llıahkiim olan vatan hain
Sa~eyhinde meclisin nefret ve 

1 
reisicümhur Gazi Mustafa 

~- . Hz. ne karşı da ebedi 
\~~lıyet hissiyatının kuvvetle 
y r etmesine vesile oldular. 
~,:takn ve milliyet hislerinden 
L'th adar nasipJeri olmıyan bu 
'~İ~ adamlar, hiç bilmiyor
~t ~stafa Kemalin bu mem
\t ~~kı .k~vveti v~ mevkii, mil
~ tclısı tarafından resmen 
~·()I> edilmiş olmasında değil
~~ llun hatta reisicümhur sıfa-
t.~'tllnde bir de millet reisli
~:"tıi'!• \'ardır. Tfirk milleti, kenK •nkıraz uçurumları içinden 
ı.'fl bltıış olan bu büyük halas-
~-~tUn hayatınca milli reıs 
1 ~ .ıa ahtetmiştir. 
~itibarla Mustafa Kemalin 

.~bur intihap edilmiş ol
' f,~k olmaması arasında hiç 

· t Yoktur. Bununla beraber 

0~ bazı hatiplerin pek 
~. arak işaret ettikleri gibi 
~'~'\ Protsto telgrafları çeken 
~.l\t ara ihtar edelimki Mus
<1.'llt'tnal bu sene nasıl reisi 

I> Yapılmış ise gelecek 
b~~iı~'.~relerinde de fahir, şeref 
~tn ıçumhur olacaktır. ı 
~t 11 hayatında millet reisliği 
lıı\lhber Cumhur reisliği sıfa

afaza edecektir. 

.Alelıme.ı ~ 

M. Dumer Meclis ve fırka kongresi içtimaı 
Fransamn yeni 

Cümhur reisi 

Ne~r..!~!":v~=~r~=.:::..~:ıd• Mecliste okunan Mehmet Alinin telgrafı 

M. Dumet 
Fransız intihabatının neticelen

diğini ve M. Dumerin Reisicüm
hurluğa seçildiğini dün haber 
vermiştik. M. Dumer 74 yaşında
dır. Şımdiye kadar siyasi gürül
tülerden kabil olduğu kadar uzak 
kalmış bir zattır. M. Briyan gibi 
kuvvetli bir rakibe galebe çal
ması bunun neticesidir. 

M. Dumerin düşmanı yol:tur. 
içici ve cigara içcez. Kıyafetine 
çok itina etmeldc tanınmıştir. 
M. Dumerin uzun beyaz sakalı da 
F ransada meşhurdur. Reisicüm
hur, diğer Fransız ricalinin ak
sine olarak gazetecilere mülakat 
vermelden de hoşlanmaz. Nam
zetliğini koyması üz;rine kendi
sine müracaat eden bir gazeteci, 
ağzından birkaç söz alabilmek 
için kendisine: - Bira.. hususi 
hayatınızdan bahsetseniz: 

Mesela M. Du1t1er rop dö şam
bnnı giyirn::e ne yapnr onu, an
latın demiştir. M. Dumer bu su
ale şu cevabı vermiştir: 

- Rop dö şabr giymek ade
tim değiJdir. 

- O halde pijemamzı giydiği
niz zamankı ha} atınızı anlatın. 

- Pijema da giymem. 
Bu cevaplar üzerine gazeteci 

hemen matbaaya koşmuş ve ' 1M. 
Dumer rop dö şambr ve pijema 
giymez, yatağına gece gömleği 
ite yatar,, diye başlıyan bir ha
vadis yazmıştır ... 

M. Dumer 1905 ten yani 26 
senedenberi her intihapta nam
zetti. Bu intihabata ait yazılar 
ve intihabatın şekli harici haber
ler kısmımızdadır. 

derin ve umumi bir nefretle karşılandı 
Fırka kongresinde Adliye, Dahiye, Maliye ve Maarif 

meseleleri tizerlnde müzakerelerde bulunuldu 
Anlcara, 14 (telefon) - Oğ- ten başka fırsat buldukça reda· 

leden sonra meclis içtima etti. etlerini yaptıklarını söyledi ve 
Celsenin en mühim mevzuunı ecnebi yurtlarmda baykuş sesile 

vatan haini 150 liklerden olan bütün mukaddesatımıza, reisi-
Mebmet Aliden Gaz.i hazretle- cümhurumuza dil uzatırken Trük· 
rine gelen telğraf teşkil ediyor- lükten bahsediyorlar. Onlar, mil• 
dı. Müstevlilerin uşağı olan bu Jetin son nefsini, son damla ka· 
adam büyük münciye şu telğrafı nını düşmana satmağa oğraştılar. 
çekmiştir: Biz, onların hayatlarını bağışla-

Ankarada Mustafa Kemal dık. Ve yüz ellisini de sağ bırak· · 
Paşaya hk. Onların kafalarını kesmek, 

« Kanunu esasiye mugayır olan 
koparmak lazımdı, dedi. 

eşrii intihabat ile ğayri kanuni 
olen riyaset intihabım şiddetle Bilihara Vasfi Raıit Bey, söz 
protosto ederiz. aldı. Badehu Halil Bey (izmir) A· 

.:· · vastafonos muahedesinden beri ...,ıynsı mülteciler namına 
i\lchmet Alı geçen hadisatın tarihçesini yap-

Telgraf okunduğu zaman Kılıç Dahiliye ''ekili Şiikrü Kaya B. tı. sonra Hasan Fehmi Bey Meh· 
Ali B. in, okunan telğrafın doğru termiş, onlara bir kıymet verme- met Ali haini ile Damat Feri• 
o'up olmadığında tereddüt gös- miş olduğunu, bu hainlerin vata- tin yaptıkları fenahklan izah 
termesi üzerine reis telgrafı gös- na yaptıkları bin türlü hiyanet- (Alt tarafı 6 ıncı sayıfad:ı) 

Şehir meciisinde 10 buçuk saat süren bir içtima 

intihap müddetinin ilk senesi bitirildi 
VUayet ve belediye bütçelerini ince bir tetkik mahsulü 

olarak b~zırlıyan hlitçe encümeni reisine teşekkür edildi 
İstanbul şehir meclisi Clün intihhp lıak bütçelerden Darül.iceze ''aricla 

devresinin birinci senesini hummalı lıir bütçesini, DarUl!ceze mnsraf büt!je-
s:ly ile ikmal etmiştir. Sabahleyin sini, Karaağaç mezbaha ve müe.ssesa· 
saat onu yirmi beş geçe başhyan sor tı bütçesini, Darülbeda}i, konsena.-
içtima kısa fasılalarla beş celsedr tuvar, şehir bandosu bütçelerini ve 
gece saat yirmi bire beş kahncıya ka kararnamelerini müzakere ve kabul et 
dar sürmüştür. miştir. 

Şehir meclisinin böyle bir günde Cerrah Paşada ne yapdacak ? 
beş celse aktettiği ,.e bir içtimaının Ruznamenin bu kadar yüklü olma. 
kısa fasılalarla on buçuk saati buldu. sına rağmen birçok madeler esaslı 
ğu ilk defa vaki olmaktadır. Dün sa· tetkik ve münakaşaya zemin teşkil et-
bah cel~esi ikinci reis vekili Necip Be- miş, arada muhtelif meseleler hakkTn 
yin. öğleden sonraki celseler birinci da takrirler verilmiş, müzakere mev· 
reis vekili Sadettin Ferit Beyin riynse zuları çoğalmış ve hepsi intaç olun• 
ti altında aktedilmiş l'e müntehap kA· muştur. 
tipler birçok defalar birbirlerine mev- Vilayet f evkalAde biitçesinln sıhhi 
kilerini terkederek nöbet değiştirmiş. işler faslında belediyenin Cerrahpa.-
lerdir. şada yaptıracağı hastanenin inşaat n 

Kabul edilen bUtçeler tesisatı için 45 bin lira veriliyordu. 
Şehir meclisi dün muhtelif celsPle· Şehir meclisi bütçe encümeni reisi Doktor Tevfik Salim Paşa, Cerrah-

rinde srrasile 1931 senesi vilayet işleri Hamdi Bey paşada artık yeniden hastane yaptml• 
.,.. ____________ ..,1fevkalftde masraf bütçesini, beledıye müşterek masraflar bütçesini, 1931 mryarak bu paranın beş senelik prog. 

işleri ftdi büt~esini, belediye f e,·ka· belediye bütçe kararnamesini, beledi· ramla inşası kabul edilen ve taJıs1sa. Bu Sayımızda : 

C. H. Fırkası 
programı 

Aynen 9uncu sarıfamızda 

Hatıralar arasında 
[ üstat I Ialit Ziya B.in yıızılm : 

4 üncü s:mfamızda] 

Hikaye: Terinin cenneti 
- :' inci ~ayıfamızda -

Daktilo müsabakamıza alt 
ticaretanelere açık meklup 

- 5 inci sr.ıyıfamızda -

1' • : ... n 'L' • • .. y '• • 

iade bütçesini, viJAyet ve belediyenin ye f evkalftde bütçe kararnamesini, mül Lütfen sayıfayı çeviriniz 

İngiliz veliahtı 

Şehrimize gelecek 
Dün Beyoğlunda söylendiğine 

göre İngiliz veliahtı prens dö 
Gal temmuz nihayetinde şark 
memleketlerinde bir seyahate çı
kacaktır. Veliaht Bulgaristan ve 

ı Yunanistana uğradıktan sonra 
ağustos bidayetlerinde Istanbu
la geJecektir. 

Prens c!ö Gal şehrimizde bir 
müddet kalacak Ankarayı da 
ziyaret edecektir. 

Talebemizin jimnastik şenliği bugün 

Taksim Stadında 

Talebemizin dördüncü jimnas· 

tik şenliği bugün saat onda 

Taksim Stadında yapılacaktır. 

Talebemiz bu bayrama çok. 

iyi hazırlandığı için şenlikliğin 

çok güzel olacağı tahmin edil

mektedir. 

DAKTİLO HANIMLAR 
•• • • • • • 

MUSABAKAMIZA iŞTiRAK EDiNiZ 

~t, KA YiT BAŞLADI, 31 MAYISTA BiTECEK 
'-l 

SiZE iŞ VE MUVAFFAKiYET VERECEK BU MÜSABAKAMIZA AiT 
TAFSiLAT 9 UNCU SAYIPAMIZDADIR 

I 



~ 2 - \1' AKIT 15 MAYIS 1931 
tı henUz verilmi olmıyan C küdar:kulak, burun, dahli aza ve sari has. muhtelit encümen aza ından Refik An reyan eden mlizakere her husuı-;ta pa· idnre olunması birgün evel kıbııl 
hastanesine verilmesini istedi. Ilele-1 lalıklarından muayene edileceklerini, met Bey söz aldı: ramızın kıthhğını ortayn koymuştur. mi ti, dün ele bu mües eseler içi' 
(tiye rei i Muhittin Iley cevap verdi: ayn müteba · ıslardan mürekkep mua. - Bit cihetin sarahaten tennvi\rü bu kıtlığa rağmen bu kırk beş bine bir rer mülhak bütce yapıJaraı- • 

Cerrahpaşndn yeniden ha tane .P'-· yene komi y onuna mutlaka ihtiyaç: ol· i~in darülflceze enctimeninin tetkikat kaç bin daha ilave edebilirseniz sevini. umumiYeye getirllmişti. nacı 
pılmıyacaktır. l\fec\'ut ha tanenin mut· doğunu :--öyledi. Meclisin hekim aza. ve müzakeresi neticesinde \'asıl oldu· riı#,, Bev b~ müesseselerin mülhak bl 
fak "e cnmaşıranesinin yupılması e a· ından birc;oğu, doktor Hikmet Feri· ğu noktalara dair izahat arzetmek za. Reis Beyefendi, darülaceze kin bir .1 · .d dil • h kkı daki rı 

d k b 1 d ·ı . t· lı d d kt 1 t y_- · ·ı B 1 d k ı· .... k.. J> • n t d" ~ ı e ı are e mesı a n -" n program a n u c ı mış ır, u un, o · or ı:ze namı ey er, o · rure ı gozu · uyor. "eıs eye en ı, himaye komitesi teşkilini kararlas- . • 1• t dik •kt" etltleu 
.. h kt t 'f f"k S ı· P hh" .. d . l d .. 1 d" b" d 'k" ~ namenın a ı as e ı ıran parn o •• ya arcnnaca · ır. or ev ı a ım aşa sı ıye mu u· e\.e ce e soy e ım, ız ora a ı · ı ~ey tırdrk, bu heyet müesse edeklleri ynş. •. .. . u 

Tevfik Salim Paşa lm takdirde ım- rünü takviye eder mahiyette söz . Ö). gördük: Dunun biri başlıran hayatın, larına göre e\'latlık, işçi ye saire ~ek- butçeye mue ır olamı.yaca~ı ın )" 
ranın mnhalli sarfının (Cerrahpaşada ledller. Bütçe encümeni reisi lln.mdi birisi biten hayatın munzamsıdır. Bi· linde şuraya buraya Yerlestirerek ~ bir srnda bulunmu~, Abdillkadır se 
yaptırılacak ~"'tane) yerine U~sisatı Hey ce\'ap '\'erdi, o da bu lüzuma kani- ten hayatın manzarası elem vericidir, taraftan müessesenin ·yükÜnü hafif elt esse!'leler için hazırlanan mülh~ 
sıhhiyeye yaı·dım) ::eklinde gösterilnt<'· idi, para aradı, buldu. pazarlık etti. fakat beledi)e ömrünün .::.onuna yak· ~ 

1 
k b" t ft d .. . ~eterin kabulünü müdafaa etını~ 

--.: · t kl"f tt• k •t• ı d ı ··t k i k"I" 1 1 k" . 1 k k mege ea ı aca • ır arn an a musa· r -~·nı e ı e ı, ma -am ı ırnzı o ma r. ıu çeye muayene om syonu te · ı ı aşmış o an ımse ız ere · arşı nnca 1 • . . 1 1 . t ·f d k .. cede darülbedayi, konsen·atuvt ' 
ğını söyledi, kabul edildi. için 7500 lira tahsi at konuldu. sığınacak bir yer, bir sıcak çorba, bir mere er 'e ~ad rte ,eı .eı ıdp e ket~e nDlll· do icin yaplan mülhak bütceıer ili 

.. _ . . .. . es eseye \"arı a emın e ece ır. a· ~ ~ 
MUstacel ihtiyaç kar.şıs1nda MUtehassıs memurlar1n hakkı gomlek. .}anı bu son gunlerı oldukça .. . .. .. kere ve kabul olunmuştur. 

. . . . : . .· . . . huzur içinde geçirebilmelel"ini temin e· nılateıenın butçe _ası~. k,\rşısı?~a b~l t 
Ankarada yapılac,tk zabıta ahıde ı- Öğleden .sonrakı celsede beledıye d k .. 1 • b" . .. . . b'J 1_ ki bu himaye komıtesının me....-.aısıne cıe Muhiddin Beye Ucr• . 

ne yardım olmak üzere bütçeye .rirmi ndi bütcçsinin fen işleri faslı konusu· .. ec~. t~ud ed'.azı Ilır f) uk~a b"~teı e ·ıı mbe \ raptı ümit etmek mümkün olur, imkiı· Yilıiyetle belediyenin te,·hidı 
b• ı· k ı t H ı· · Ad" Uhl b' 1, \nzıye ın e ır. u a ır u ce ı e u 
ın ıra onu muş u. eye ı umumı· !urken ilacı ıl Bey m m ır nol\.· k ~ 1 k . . f· d· h f 1

4 

• 1... 1 \arsa bu kırk be bine zammedin sonra Muhittin Beyin beledi)'t 
·· t ı "hf 1 t "k' k . t d k .. d f t t ar;;;ı ı sız ma ı a ,ı a a az a ını ı .. n , ., 

ye mu ace 1 ı~:aç arın azyı ·ı ·ar ı- taya 1 are e ere mu a a~ "e a cp· ve ·e maalesef imkan ·oktur. Bu ı\a· fakat bizim on bin liramıza dokunma· maaşı kesilmiştir. MunıaiJeyh ' 
ernda bu faslı hutçeden çıkararak pa- b ı d • B 1 r · · r · 1 ·· d l J · 1..., . te u un u · e er 'l enın en ış eı ın e dannı yaptığımız gün sefkat \'e merha ym ! O, çocuklanmııındır, bu para ıl~ valilikten maaş almakta beled r 
ra ını yerem ha tan ı faslı~ı nnklı:t· ,. l ı;;a baz müteha ı lar haremden . . . • ~ · • • 

. t" B 1 d' , i . 1\1 h"tt• B .d ~a ı .., n ·1 met \"azıfe ını yaptııımıza mutmaın onlnn ölümden kurtaracagıı. i'liğini mun1.am vazife olarak P 
;::1;· jtir:: eıit~:re sı u 

1 111 
ey ş ı e,·el da.ha çok _par~ ~lıyo~Jardı, bar~m olabiliriz: fak~t kre~ b~):ıe. kar.ılık· Hiç delilse çamaş1rlar1 yapmaktadır. Bu vazife mumaile,-11 

memunyet deı ece mı ta) ın t-derken sız bir paranın ıfna edıldığı hır yer mn . · t1 d :ı grl 
- ·ı-;rendim. verem ha tane~ine iti· bu kabil mütehassıs memurların zan. h" 1. d d • "idi. 0 d· f"lf 1 h· DarıHl.cezeye yapılan 45.000 hrulık şamları mesnı saa n en !'onr• 

ıye ın e egı ı. rn a ı z enen a "d" . k. .. ül . . d" d k 1 8sıJI 
l'azımız Y?ktur o :rapılacaktırı fakat rını mucip oldu, bunların haremden ynt bize yarın için ümit ,·eriyor, kreşe yardımın tez:rı ıne ım_ an gor mem~ş, kıtlere k::ıdnr bele ıye e a nt 

bu iş de ~azımdır, memleketin her t.a· evel aldıkları maaşla şimdi almakta ,·erdiğimiz paranın kar~ıhğı yarın için 10 lıtn liranın da kreşın noksnnlarmın inta~ ediyor. Ilarem kanunu 
rafındakı belediyeler bunun mnsr::ıfr. oldukları maaş ernsrndaki fark teadül çalışacak kollardır. cemiyet için ye. ikmaline ha rı teklif ,·eçhile kabul e- saati haricinde salışan memurla~ 
~nişti~ ed~ceklerdir, bir.im de az çok kanunu mucehince kendilerine iki stıne ni kuvnt ve kıymetlerdir. Biz, bu dilmi tir. Ancak Muhittin Bey darül· eti \"ekile liararile ücret nrilebllt 
ıştlrakımız lazımdır, bun:ı da para ·nrilecek, bu ikinci ene de bu sent bahiste ölüme yakla§mı!" olanlardan zi aceze masrafını birazmk olsun hafi!· ni kaydetmektedir. DUn azndn~ 
bulmamız lazımdır. Bu no~tayı he~e- bitecek. Hacr Adil Bey hem bu miid· yade yeni doğanları korumak n letmek iizere hiç olmazsa kreşteki c;o· telif zevat tarafından ''eriten brt 
ti muhtcremenizden ehcmmıyetle t'ıt.•a detin hitamından onra bu memurların öliimden kuratrmak "aziyetindeyiz, cukların çamaşırlarının bu paradnn rir ile hükQmet nezdinde bare11'1 ~ 
edeceğim. d' d"" .. d""k D .. 1• d .'\ lı'' .... ,1.,.t hakkının zayi olmama~ınr. hem de bu ıye .uşun u · aru aceze. e aceı.e tedarik olunma~ını teklif etmi~. bu nunun bu maddesine j- tfnaden 

- Karar ,·erilmi tir, bahse '" " b h i dik b 1 ııı 
olunamaz! memurlar çekilip giderlerse belediye. ~rsmı ~çin. azı 1 la at te ·, un ~r teklif de muvafık görülmüştür. menni izhar olunması teklif ,·e 

• .. • "d nin mütehassıslnrdan mahrum kalma- ıdarenın bıraz daha sıkı tutulmasıle kah 1 olunmuştur Bu karst' 
Seslerı yukseldi: celseyı ı are e· t 1 • i bi t kl"ft b J d • ve nihayet rok az masrafla vapılabilc· CemlyeUere muavenet çe u . ti 

d ,,. d tti F, ·ı B t bl"ğ tt• masını em n ıç n r c ı e u unu. > ~ l\f h"tt• B ·salt en ;::ıa c n erı ey e 1 e 1: • • • • cek ·eylerdir fakt çocuklar kısmı frin Il<>lediye adi bütresinde Darü~~'!fn· zaran u 1 ın eye nıesaı ~ f 
- Efendim karar nrilmistir rii· Heyetı \'ekıleye müracaat edılerek lm § ... . • . - . k . • 000 ıı· . : r.otr 1 ., 000 'l' cinde ,..ılıstığı için ,·al ilik ntııaf ' .. ' ı b k d k" d ıslahat degıl te ısat yapmak zaruretı il) a :ı. • ıma) eı •'· a e -· • ov- :ı• ~ 

cua imkfm yoktur memur arın arem anun a ı erece- . . . h 'k" d .k. .. lira da iicret 
• Jeri tnslıih ettirilsin, bu suretle hu- karşısında kaldık. Zira kreşte ilk ge. kapı fukaraperver cemıyetıne 1.000 lı- a~ .a ay a 1• ı yuz . 

11 
6i 

Bir llrahk fasll .. kU f k 1 ]enler için karantine yeri yapmak ha. ra vardımda bulunulma~ı da kabul C· mesı temennı olunmaktadır. B ... 
. : • .. . . gun maa ar ının maa, anna zam· • • . . . .. . . ·· . k IJtl'" 

Vıluyet f e\kahtde but~e ının müza. d"I . ~ . k. h 1 1 B'·t talananlar için tecrit hane yapmak dilmıştır. Bu maddenın muzakerP.st tin tahsısatı da hutçe) e onu • 
. • . . . . me ı mesıne ım an ası o !'!Un. u · . l'tftl'' 

keresı bıtınce Mulııtf ın Bey bır teklif. e encilme.ni rei i de bu lüzuma kani hayati ehemmiyeti haiz bir lüzum?ur esnasındn belediye yardımına liyakat Heyeti ,·ekile karar venr e 
1e bulunda: ~d. ,

1
• kl'f k b 1 1 d ve yine ayni Şekilde hayati ehemm1ye. ve ihtiyacı olan diğer bazı hayri \"e iç· Deye bu para '"erilecektfr. 

n b··t i hh t · 1 · k 1 ı. e 1 a u 0 un u. · h l b" I ·· d h d u · · b 1 d - d - u u çen n sı a ı . erı ·ı~mınr. tJ az ır uzum a a var ır: nreşın tinıai te. ekl\iıller u un ugu aza an H dl B t kkdf' 
leni tiir fasıl açalım, bm·ayn bir lfrn Kimi himayft etmeli ? kalöriferi müessesenin umumi kalöri· muhtelif ze,·at tarafından ileriye sil- .. am. ey~.. 8 ! 8 

1 
r"' 

tah · t k 1 ü k""d h t · B ı d" · ad" büt · · t · b d ğ · · k k. Dun netıcede hütun hutçe t •. sısa8 oiyai ıdm, "hti 11
1 

akirb askanrsı e e ıye d. ı ·ır. çestnıbnümuave:e · ferıne mer ut ol u u ıçın anca· anu. rüldü. nihayet müteakip cel ede fev· esami suretile de reve konutarsl> 
ıçın.. ... ene ç n e ı mn az ı~ım· ler kısmına arü acezeye tC'e açıı;ını nuevel basında ,·anmaktadır orad·ı k 1• d 1 ··t · ·· k e inde krrk · fiil 
larda mevzu tahsisat arfedilnıiye· kapatmak üzere kırk beş bi~ lira \t· çocukları :.hastala~ıp ölümden' kurta;·. 8 ~ ~ )ll çen'.n muza er tifakla kabul olunmu tur. l\t 

k k 1 ·· k ·ı ~ekiz ımznh hır takrirle hay,·an depo- h .. i "'Ün i,.timaa ait zabı re a ır, o zamnn encumen ·ararı e ritme i vazılmıştı ayni kısımda bir mak icin ha\"alar ~oğur soğumaz yakı- . • . en a) n "' ~ > 
b f J .. k"ı 1. . · • :ı ' · • su in,..nsı ıcfn muha c:a~ !!.iOO hranrn ı;;tfr Mehmet ~li Bey (JJt u as n muna ıue ynparrz. e ımız~ de darüUıcezedeki kre>lin noksanları- labilecek ayrı kalörifer yapmak lazım· . ..... ~ .. t mu>' · ' .H 

·ık . il ~ k""d h t . :. .. . . .. • o ıhtıyacı gorecek mtıessese me\'Cll . . h 1 . 1 su1111" 
gct ... 1 pc1ra c u ar a nne. nın ikmahne ..,arfedimlek uzere 10 hın dır. Bunun içindir kı darulacezeye . . . . . . . b~tçe1~rın . azır anm:~~r rnsu. ~ı 
biltçesine de tah i at kol arak de\'aın lira konuJmu -tu. Hacı Adil Bey da· ilaveten nreceğimiz on bin lirayı kre- 0~~uğu ~çı~ bu .:enelık ınşa~ttan '\azg~ yük hızmetı geçen, butçe encü"'·ıı 
· · ı b 1 ı k k 1 . b "ht• 1 çılıp d:umı encumence tt>!jhıt olunacak . 1 .~. . ..k k k f "htiı:ıa~ı 

sının nşa ına a,, arız, ge ece · ene rülaceze hakkında tetkikatta bulunan şe \'t.rme · ve \reşın n ı ıyaç arına • . . • .. . . ı~ ıgını yu se vu u ve ı • p 
bütçesine de tahsisat konarnk dernm muhtelit encümenin ı;e~en C'elselerdc sarfetmek mevkiindeyiı; maddenin hay~ı \"e ~çtımnı teşekkullere tenı edıl vaffakıyetle n belediyeye pek. tı•f 
d • .. . b"" .... 1 . kltf· hlt k me ı tel\lıf ,.e kabul olunmuştur. k"ld ·r d 11 d" B 1 dıit e erız. muzakcre cdılen raporunu hatırlattı, utçe encunı,en nın te ı ,·e~ c U· • • • • • ı e ı a e en am ı ey e 

Bu lfklif Jttifakla kabul edildi. duüliicezede bir~ok ı Jahat Ye tes·~a- bul ünü istirham ederim. Bel~d?·~ ~~ 1~1.. !\j~hı_t~n,~!:L ~~ .. n'-°k ;çe encümeni aza ınn. b~intİ 
t 1" ·· t 'Jd'ğ' • k d" · i taya da ıhraz ederek haynn depo~u- .. d t ekt · ısıı Muayene komi yonları a uzum gos eıı ı ını en ısın n o za. 45000 lira yetmezi . _ henuz evam e m e o 

Belediye Adi bütçe inin müzakere i man bu muhte~it. ene.ilme~ ?'es~lsinin Belediye rei i Muhittin Bey, darül· nun. ın~sın~ n1~tlaka zaruret .o~dug~- maın zaptı bertaraf süı-atıe1,_ 
d fö k • k b h" boşa gitmeme ını temın ıçın bütçe}e • . .. d .... C ·ı B . ··. nu ılerı)e bUrmu§, fakat kendısıne :>•· zırlıyarak ... ·eti tirmi ... ·e mu~s.f 

esnasın a. o r, a' ı cı, ara acı, ız· aceze mu uru tmı ey a) n ayrı oı ( dd . k h 1 1 d - . .·· · • J J 

metçi ve emsalini 
0

mu~tazaman mua- me elfı 10 bin lira koymak milmkiln o· aldılar, i.tahat verdiler: Darühicez~ ne ~a • enın a ~1 0 un ugu '.e 1.u- lan umumi ınecli in kıymetli b 
yene hususu bu vazifenin ifa;ıı sekliııi 1 lup olmıyacağını sorması üzerine bıı ye eveke belediyeden yapılan )ardım cua ımkan o)madrgı) cevabı yenlmış· Zühtü Beye n arkadıışlımnn tt.j, 
tayin noktasından münakaşayı .. mucip . urdımın kabul edildiğini öyledi, ila· senevi 70 bin liradan fazla idi, bu ~e· tir. edilme.sini teklif etmiş, Jttifll1' 
oldu. • fakam, bu isle me. gul olmnk \eten Yerilen bu 10 bin liranın kreşe ne bu pam 45 bin liraya indirilmiştir, Mezbaha meclls idaresi bul olunmuştur. 
üzere mlitehassıs hekimlerden be., ki· tahsf ini~' o ~amnnki kam.r ile bir te- hu para müe ·esenin bütçe asığınt ka- Karaağaç miiesseseleri bütçesi mü· Sa~ettin Ferit Bey şimd~:>·e Jt 
tdlik bir komisyon te')kilini düşünmii:;ı zd~ktkt ı·kıt 1bedı~ etB~~lt·eceğı 

6
nokta

1 
ınd1 ~ pamağa asla kifayet etmiyecektir, hu zakere edilirken de bütçe encümeııi hiç bir büt~e encümeni reisıni11 

bütçeye sene\'I 12.500 lira tah isat ko)· 1 a .1 ce ettı. u çe ene men ~e :• paraya mutlaka zam yapma~ ffızımdır! teklifi veçhile mezbahanın meclisi ida· Bey kadar taZ};ka ve yorucu fll• 
muş. bütçe encUmeni bu i in belediye Hamdı Bey Ce\'BP Yererek kendismın Bu talep kar ı ·ında Refık Ahnıe: rt' i beş kişiden iit· ki~iye indirilmiı-;tir. maruz kalmadığını söyliyerek 
hekimleri, belediye hn taneleri bekim o zamanki mUzakereyi bu şekilde anla Bey tekrar söz aldı: .. 1 h"tt" n ~1 .. ~ "d · b ".. 1 h" mu,·affakr ... ·etindeki eJıttO . . . .. . • . . .. • ~· u ı ın ey mec ı ı ı nrenın ugun- ey ın J ~k 
Jerı. dıspan erler hekımlerl tarafın. nıadığını, danılAceze encümeninin rn· - Kırk be bın lırn azdır. darula- d "t"b . d"' t · d"A-f · r . . Ü S ·· 0tıP' . . en ı ı aı en or azaya ın ı~ nı, a- te ısa ret etmıs r. • on soı 
<lan rnzıfe meyanında yapılması ·ek- porunda aceze kısmı için daha çok ma" cezenin bütçe açığını kapatmıya aFla kat dördüncü~ünün ta,•vlnin inhilal ,.u 1 d.~. . · Muhittin Bey şehit 
li.ıi muvafık görmüş. bütçede bu 12 rafsız ıslahat teklif ettiğini. kreşe kifayet etmiyecektir. Bu cihet çok ı;a k t k d"J .. · · klif t . 1 ~ ~)e. reı 1 

""dd ı· . "lk seJ1 
1 ~oo Ji t r t · n ı d" •t t kl"fl · r ü t 1 · b . . d . h d"I . . uuna er e 1 me ını te e mı-:, rn ının ınthap mu e ının ı ~ "'~t \ 11 ., rayı nsarru e mış. e f· ı· aı e ı erın masra ı m s e zım U· betli hır şekıJ e ıza e ı mı;:;tır, para· ·rr ti k b 

1 1 
~ . . . . t~ 

:·t · ıhhnt i leri mUdUrli Ne~;'et O mnn hınduğunu, onun için bu paranın kre· mız vnrsn bu ra'kama biraz daha zamn:P. te~ ı e a u 0 unmuştur. hıtamını bıldır:mı~. azaya 
Hey makam namına izahat verdf, he1· e tah j~ olunduğunu, maamafih heyı?ti delim, darülaceze encümeni bu ~·olda DarUlbedayi bUtçesi miştir. . tf 
sene muayene 1 fkti:ıa edenlerin on umumiyenin hakim olduğunu söyledi. bir zamdan çok memnun n mütcşek. Darülhedayi. konservatuvar ,.e Şehir meclisi ikinci sene ıç 
dört bin kişi oldul;runu, hunların göz, Darül{ıceze hakkında tetkikat yapan ldr kalacaktır; fakat umumiyetle ce. şehir hando ·unun mülhak bütçe ile na teşrlnienlfn birinde başlı)'J 

~·VAMr mtefdkas: 156 - Demek bir sene sonra icin ölümünüze on bir a.y ve birkaç gün Caize-Biz bu fenalığı iti 
vadeli ölüme siz de mahkumsun~z. var .• Bu felakete filesofça taham- den evvel aizin ıefaatinize •! 

- Evet gayet şiddetli bir sinh· .mülden ba§ka çaremiz yok. .. Bu mu olsa idik en büyük teıliyetlııt 
buhranı anında böyle hareket et· sibetten annenize hiçbir şey açma- bularak dalaletten kurtulf!' ~ 
tik. Gözlerimiz dünyayı görmüyr ymız. Kadındır belki pek fazla yt\ caktık .. Ah baba muhabetlcı d,t 
du. Şimdi nedamet etsek de bey· ise kapılır baıımıza tamir kabul et dar tatlı, baba kucağı ne • 
hudedir. Artık ölümden kaçamayız. mez bir dert de oradan çıkar. Ge- cak.. Ne kadar teselli a'V'er··· 

_ ~ - Cinayet üzerine cinayel. .. çireceğiniz bu mahdut hayat hix Filesof kızını göğsüne 
Yazan: Hüseyin Rahmi _ .. ~~ Tutulduğunuzu iddia ettiğiniz sinir bir tekdire, tevbihe değmez .•. Zaten rak: 

- - - buhranile bütün bu me!'um hareke en büyük cezayı kendinize vermi§· - Yavrucuğum ha.~ 
((fethi meyyit) te hiçbir fCY. görlil· - Minvali meşruh üz.ere hare· tin~ze karşı bir mazeret bulmuş. ol siniz. B~ndan ~aha ... ~ğı.rını tatbik_a nin lezzetini fi~d~ a.?!·~~r'de""' 
me'z .•• Evet babacığım tokaıkolog· ket ederek sen karını Caıze koca· dugunuz zannmdasınız .. Ne canıya Allah bıle kadır degıldır.. Gençlı- tadıyorsunuz .• Sızı gogıu~. 
ların bu zehire dair olan kısaca ta- aım zehirlediniz ... Şimdi bir aene ne belahat... Aşk namını verdiği· ğinizde bir gönül ferahlığına ere· mak saadetinden aayılı 8 
rifleri bundan ibaret... Romancı aonra bu iki mesmumun öleceklerin niz cinnetin fırtınası önüne atıldt· mediniz. Haydi gidiniz bu dört sonra beni de ebediyyen _.-ı 
bir hafta devam olunmak üzere den emin misiniz? nız. Bu mühlik rüzgar sizi hangi günlük ömrünüzü istediğiniz eğlen bırakacaksınız ..• İnsan k~ 
hu .zehirle teamim edilenlerin bir - Kat'iyyen. akabelere, akibetlere sevkederae bi celerle geçiriniz... dir elindeki saadeti k .J 
sene sonra bile öleceklerini ıöylü- - Ye!il kitaptan bahseditinize la mukavemet oralara sürüklendi· Fileıofun bir dizine oğlu, öte· sonra onun kıymetini anl-!'·i· • 
yor. Lakin bunun için takip edile· nazaran bu kat'iyeti ben de tasdik niz. Hayata borcunuz bundan iba- kine kızı kapanarak hazin yaşlarla Çelebi filesofun diı•fı ~ 
cek usulden bahsetmiyor.. ediyorum. Kütüphanemdeki bu ka· ret mi? Sizi bu boya getiren ana· hınçkırmıya başladılar... rek: ... · ~JI 

Filesof - O halde siz bu usu dar asar arasında siz yalnız adam nın, babanın üzerinizde hiçbir hak Baba - Ağlamayınız. Ben size - Babacığım gençh~·~.,Y) 
lü nasıl keıfettiniz? zehirlemek için mi kitap seçerai· kr yok mu? İkinizin birden ölümü· kendi düşen ağlamaz ıarkısmı çok yük cehaleti tecrübeaizlıi~it ~ 

iki kard biribirinin yüzüne niz? nüzle onlara vereceğiniz derin ıstı evvelden söyledim. Lakin bu kadar Bir felakete, bir hüsrana, ,J Y.t 
J>akarak sükut ettiler: - Baba hayatımızı zehirliyen· rabı niçin hesaba katmadınız? Ke11 düıeceğinizi de bilmiyordum. Mc· tutulduğu zaman onu lise"~~ 

Filesof tekrar etti: leri biz de zehirledik.. di eleminizle ananıza babanıza çek tanet çocuklarım •.. Bu içtimai, aile Hiç geçmiyecek sanır .. B&ı.~.,d"'.-! 
- Nasıl keıfettiniz? söyleyi- - İkiniz de müteammit katil· tireceğiniz acıyı niçin müvazene et vi vazifelerin hiçbirini miihi.msemi dirdiğimiz ve yediğimiz «"ı';,tl_(ı, 

niz.. siniz... mediniz? .. Kurbanını afetmiyen yerek yalnız nefsine uymak irade- ana kadar geçen müddet 
11 
'tt"/ 

Çele~i m~~cup bir bozulu§la: - Katilin cezası? hastalıklardan biri~c öl~>:diniz hu sizliğinin .ve ~h.l~ksızlığınm cezası o?~~r~ k_ar91 ~lan hıncı!°ı:ı~i, \ 
- Yme aızm kütüphaneden... - İdam... kadar gam yemezdım .. Sızmle bera dır. Ben ıımd1 sızın hem babanızım dıgmı hıssedıyoruz. Bır ~dd'" ~' 
- Ne auretle? - Biz kanundan evvel bu hük her bu ölüm vadesini beklemek bi· hem de vaziyeten idam mahkumla ra bu tehevvürümüzün f! 01,. ~ 
- (Mephasül sümum) isminde mü- kendimiz için verdik.. zim için ne müthit bir intizardn· .•• rma ıon vazifeleri ifa eden bir 'ha· bütün zail olacağa benı1>'.,~!~~ıf 

gayet eski bir yeşil kitap bulduk... - Naııl verdiniz? Hesapça ne vakit ölüyorsunuz? cayım.. hu ıidi bir adamı: "Sen ·..e ll" 
Aradıfımız vadeli usul, zor anlaşr - Onlara içirdiğimiz zehirden - Gelecek sene oğustosun on Caize - Babacığım, babacı- hilkiyettesin,, itirazile taı• _ıjJ 
lır gayet antika bir \Mlupla orada ayni miktar ve ayni usulde biz de yedisinde... ğım, ah babacıjım... m1z var mıdır? Bil,r-
ıafıil edilmitti.. içtik.., - Şimdi eylül sonundayız... Filesof - Ne var yavrum 1 ( 



C Dilnyada Olan Biten Meraklı Şeyler j 

Kabeyi zıyarete gitmek istiyen ingiliz kadını .. 
~os~ta FOrbes Haç yollarmda neler çektiOini, 
1 

neler gördüğünü anlatıyor 
:ıuterede heyecanlı maceralara kül bir iş olduğu için aramızda istişa- O\'leri benim üzerimde gayet sevimli : a:~Jr bir kadın muharrir vn~- reler yapmak lıiıımgeliyordu. Kadın- l>ir tesir bırakmr tı. 
at ıta Forbes.. Bu genç kadın hır lar kalın, kaba bir kumaştan bir gece Ben (Bakır Hanoy) un e\·ine in· 
r Yahat~~~- yapar, merak ettiği yer tik gibi bir elbi.c;e giyiyorlar. başlarına miştim. Ev sahibesinin gayet yumu§8k 
~ 'ter gorur. sonra ihtisa larrnı in bir mendil arıyorlar. onun iizerine ve tatlı bir ~e~i vardı. Ve bana artı\\ 
8hıetelerine yazar. ehram konuluyordu. .:\lısırdıtn gelen hacıların günden güne 
.u kadın, bir hac mevsiminde ken Ben yüziimü kapatmayı tercih edi· azaldıirınr anlatarak ;;;ikilyet ediyordu.! 

e~1 ~r htüslUman kadını gibi _göste yordu~ . .Fakat bir l.:ııdın geliı> yü7.Umü Jüte:-;i sabah,. e\'in balkonunda bir 
Sth ekkey~ girmeğe azmetmı !ir. açtı. \ c: az yazı yazmak ıstedim. Fakat ipekli 

''•tı ltkarJıgı anlaşıldığı takdırde - Burada yüzümüzü kapatmak gü eJbi e giymiş, ~arıklı iki efendi benim 
~ O)tehJikesile karşıla ma.sı muhte- nahtır. Dedi ,.e yüzümü katolik rahibe huzurumu ihlal ettiler. Bunların kim 

d(s~n .. bu maceraya nasıl atıldığını Jerinin ) aptığı gibi bir şekilde tanzim olduğunu bilmiyordum •. fı'akat benden 

5 - VAKIT15 MAYIS 1931 

A. A. Ne,rlyat BUrosundan: 

• 

21 Mayıs perşembe gUntl için · yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe gilntl biltl.mum resmi ve hu-
susi milessesat, umumt meydanlar da
hil olmak Uzere TUrklyenln her tara-
fında bomba tarakelerioe müşabih 

Allo! Allo! sesi lşldileceğlnden hal
kın heyecana kapılmaması 

şimdiden ilAn olunur. 
.. ~ ŞoyJe anlatıyor: etti. azami derecede şüphelendikleri muhak 
~ 5~d~nberi peyga~~~~-doğdu Oak~a~ Cidd~nin~aricinde hlryer k~tı.. . · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ııı.;,. te nüfuz ederek kabe onunde ha de gemımız demırledı. Ve orada krrk tkı yanımdakı minderlere oturdu· 
' e ~ ha ıl tavaf ettiklerini kendi saat kadar nkit geçirdik ki bu hayatı lar \'e bana bir takım nazikane ualler 
~l'nle görmek içimde yerleşmiş hir mıu tavsif etmek için bir tek kelime sordular. Sonra kalkıp gittiler. Her hal 

8utı. • . . . kullanılabil!r: Cehennem. de benden şüpheleniyorlardı. Fakat ba 
~ tt1 senekı hac mevsımı B~h.rı.ahme 1'ihayet, bir doktor geldi, karan!iıkahm ne yapacaklardı'!. 
~et ıcak zamanlarından bınsıne te ne munmelesi ikmal olundu. Bir şey çıkmadı ve ben ertesi gün 
~ 

1
'diyordu. Güneş ,.e hararet müt Buradan filikalara bindik. Bizirn öğleden sonra Mekkeye müte\"eccihen 

s;:kat ben bu gUne in cild.imi ya filika her halde diğerlerinden daha faı hareket etmek için haz.ırhğımı yaptım. 
fıııdlft dan ve tanınmama miinı ohwt la yüklenmi;; olmah ki en geç biz ~rk Medine develeri hazırlanmıştı.· 

ili Pek memnundum. · trk ''e ~ıkrnca hacıların yirmi dört ·:ı· Yalnız pasaportları beklemek lhım 
~ ~.d08tum bana (Sitti Hadica) mı.· at kalmak üzre işgal edecekleri yerle- dı. Geç vakte kadar bekledik. Herkesin 
~da ır Mısır pa aportu temin etti. rin ekserisini tutulm~ bulduk. pa.cıaportu geldi. Yalnız biximkiler yo 
1t d, ~ e~·vel_ yaptığım birkaç. seyaha~ Ben hayatımda ~ok rahatsız ,·e mus tu. Pasaportlanmmn ademi iadesi ha 
')dlet u ıs~ı ~~ll~nmış ,.e hır haylı tarip geceler geçirmiştim. Fakat kara kında hiçbir sebep de bildirilmiyordu 

llı 1
" .gormuştum. ya çıkarmıyarak filika içersinde karan Behiye oturup ağlamağa başladı 

•'tla dhıye kumpanyasının küçük va lıkta geçirdiğim bu gece hep inden da· Ciddede bir tanıdığımız vardı, ona mli 
~1 :ndan birisinde hacca giden Mı· ha efil olmuştu. GP,ce ezanları di11le. racaat edip yardımını istemeğe karaı 
~~tf acılar ara ında en zenginleri bi dim. nirnz ekşi ekmek. biraz J..a\'un ye verdik. Fakat adresini, nerede oturdu 
~-4t itti htevkie pek rağbet etmedikle dik. ğunu bilmiyorduk. GUne~ altındı\ il~ 
,; kendime rahat "e serin bir ka- ~nbah olunca bütün yüklerini .sırt snat sokaktan sokağa, "·den ne doJa 
~ ttlabflmiştim. ,ıarında taşıyan harılar bizim filikaya §IP durduk. 
~1rada apte almak, gusül etmek, atlayınrn kayık alabora old1~. Ren de Nihayet onu bulduk ve onun nl'lat 
~ arımızı kesmek, ''Ücutte bulunan dahil olduğum halde birkaç 1-işi deni· tile İngiliz mahallesinde oturan zabi-
ti~tltlullan gidermek, sonrn ehrama ıe düştUk. tin dairesine gittik. Merdh·enleri çıka 

Ilı icap ediyordu. Birisi kolumdan tutup beni çıkar· ken orada meşhur miralay (Lavrens) 
' tf ~etçim Behiye ile beraber hanın dı. Dı arıya çıktığım zaman halkın 1'a tesadüf ettim. Ben geçerken bana bak St: tdıfimiz zaman orada herke..;.,in na garip garip baktığını ı;ördüm. Aca tı: üzerimde kirlenmiş ~yax ehra 
~1°1~.rak biribirlnin nrka rnı kecıf'le ha neden bakıyorlardı? Sonradan an mım ,·ardı. Yanında kim olduğunu bil 
'o) lordük. Bunlar buradan terte· !adım ki tehlşla örtüm düşmüş, saçlan mediğim arkadaşına dedi ki: 
>ttı,t arak çıkacaklarına kanaat edi · mın kınımları hiraz meydana ~ıkmış, - Bu kadının güzel gözleri var, fa 

tb~· .. .. · . derimin pembe rengi meydana ~ıknıı§- kat ' 'Ücudünü açsan muhakk~k • cil 
'«l ıı. &ntlara burunmek de hır mese tı. · hastalığı ,·ardtr, bunların !teps1 böyle 

4ıt, l!' ~rkeklerin ehramlanması J..ota:r·1 • . .. .._ 1t ~ "' . • dir. 
a1<at kadınlar irin bu dann müş- Nihayet Ciddcye çıktrk. Ciddenin e:-ki Bize pasaportlarımızın nrlleeeği 

\'adedildi. ~rtesi günü Hawa anamrıı11 n 200 kadem tulündeki mezarını ziyaret 

EN AMAR S,_ k~ ettik.E,·edöndüğümüzzamanbirfran 
Sil 11 r 11. sızca mektup buldum. Dizim iş şuradan 

'r şura.ya havale ediliyordu. 

flksim Tal ima ne Meydanında _ Tel. B, O. 4 7 d .. Nihayet Mekke yolundan geri dön-

bün Akşam Başladı ;:.sırda en eski dtnt 
metinler bulundu Fevkalade Muvaffakıyet Mısırda Sakkarda yapılmakta 

Salon Hıncahınç dolu l·dı• olan taharriyat neticesinde şayanı 
dikkat bir takım keşfiyat yapıl· 

a mııtır. Bu keşfiyat neticesinde 
u gü n 2 M Ü sam ere dUnyanın en eski dini metinleri 

Sıat 15 te tekmil numaralarla: BOY OK MAT i NE olduğu ıannedilen bir takım 
&·ı Tam saat 9 da suare metinler meydana çıkarılmııtır. 

ı ttler sabah saat 10 dan ö~leyc kadar ve öğleden sonra sa- Birinci Pepinin kızı kraliçe Ne
ithe ait mezar duvarlarına ya%1lı 

~h . at 2 den itibaren tedarik edilebilir. bulunan 800 satır metnin Mı1tr 
•lı, SIRK'i her gün sabah saat 1 O dan itibaren akşama lisanının ve dini itikatların tetkiki 

· kadar ziyaret edebilir. noktai nazarından pek mühim bir 
kıymeti olduğu söylenmektedir. 

TİCARET MÜESSESELER.NE -
Efendim. 

Gazetemiz geçen sene oıcıu~u gibi. bu sene 
de. 1931 daktilo şampiyonunu seçebilmek için bir 
müsabaka yapıyor ve hayatlarını makinelerinden 
bekliyen genç Türk hanımlarına. ayni zemanda size, 
hizmet etmek istiyor. 

Müsabakamız haziran iptidalarında Ali ti
caret mektebinde büyük bir jüri heyeti huzmrunda 
yapılacak ve bütün müsabakaya iştirak eden hanımla
ra derecelir1ne göre ehliyetname verilecektir. 

Kendisine iş teklif edece~iniz bir hanıma 
ihtiyacınız varsa haziran on bese kadar bekle
menizi rica ediyoruz. Bu takdirde İdaremiz. size 
musabakamızda iyi bir derece kazanmış kıymetli 
hanımların adreslerini bildirebilmek. veya kendi
lerini tanıttırmak fırsatına kavuşmuş bulunaca#ız. 

Şimdiden bu hususta vaki olacak arzunuzu 
yerine getirm1ye hazır olduğumuzu bildirerek ad
resinizi idaremize göndermenizi rica ederiz. 

Bu vesile ile hürmetler1m1z beyan olunur 
efendim. 

VAKJT İDARE MÜDRLOÖO 

u a r ava 
Leon Franklen isminde bir 

kimsenin W estmiıter Bank aley
hine açbğı davanın rüyetine 
Londrada baılanmııtır. 

Bu adam, mezkur bankadan· 
zarar ve ziyan olarak 450 mil
yon İngiliz lirası istemiştir. 

1923 senesi eylUlilnde yani 
markın kıymeti ist;krar ettiril· 
dikten bir mllddet evvel Leon 
Franklen Berlin bankalarının biri 
tarafından tediye edilmek üzere 
9000 milyon mark sabn alması 
için W estmister bankasına bir 
ı!pariı emri göndermiş ve buna 
mukabil 15 İngiliz lirasilc bir 
şiling vermiştir. Şimdi Frankleıı 
bu sipariş ettiği 9000 milyon 
markm altın kıymetini kendisine 
ödemesini bankadan istemekte
dir. Halbuki banka, bu sipariı 

Ankara Caddesi 
ISTAMBUL -

emrinin hiçbir kıymet ve hükmü 
olmadığını iddia etmekte ve bu 
hususta mes'uliyet kabul etme
mektedir. 

Hakim, bankanın lehine olarak 
hükmetmiş ve mahkeme masra
fını müddei tarafından tesviyesi 
lüıOmuna karar vermiştir. 
Bacanın üstünde açlık 

grevi! 
Tokyo boya hanelerinden bi· 

rinde grev ilan etmiş olan ame• 
leye karşı bir teveccüh eseri 
olmak üzere bir fabrikanın bacası 
üzerinde 15 gündenberi tüneye· 
rek açhk grevi yapmış olan bir 
şahıs bir sepete konularak 
aşağı indirilmiştir. Kendisinin 
pek zayıf düşmüş olduğu ve 
fakat şuurunun yerinde bulun
duğu görülmüştür. 

~, -!;....frika numarası: 130 
~tİ#c ç.rp cephe.inde ... müellfii 

/t:tari11 Rem11r9ue 

lanlar imparatorluk peşinden koşan· - Son zamıınlarda Lud\·iği, Albe ıahmetini ihtiyar et~e o dn mühim hir fe oluyor?,, Bunu bir türlii anlıynmı 
lar mı? ötekilerin hepsi casus öyle ri uzun uzun düşündüm. Nihayet ne y.ı fayda \'erir... yodru. Barçeri öldürdüğüne teessüf et 
mi'! .. Şu halde alman ordusunun dört pacağımı kararlaştırdım. Muallim ku- * * * meye hazırdı. Fakat buna bir türlü mu 
te Uçü casustan hainden mürekkepmiş lacaj'ım. Tal ebemi iyiyi kötUyi.i f arkf!· Al beri kabil olduğu kadar sık ziya vaffak olamıyordu. Sonra başka bir 
ha! .. Haydi.. açın başı hokkabaz bozun der, na.muskar, sıhhati yerinde, dimağı ret ettim. Günden güne !'Ükünetleşiror. düşünce dimağını tahri e baııladı: 
tuları ! ... Şu genç çocukları tam tahsil sağlam unsuı·lar olarak yetiştireceğinı. günden güne yelse kapılıyor .Zulmette Harpte birçok adamlar öldürmüştü 
sağında böyle harp hisc:;ile a ·ıfama .... a· Onların kafalarına :-:iyasiyat sokmama- geçirdiği uzun geceler onun kunetlni ya! Şüphe içini kemirdi; on azmiui 
mı daha iyi olmaz mı? fa uğraşacağım. Yatanın her hangi yrprattr. Yeis ,.e şUphe içini kemiriyor mahYetti. 

Kafile reisi hemen ric'at ediyor. bir fırkacılık hissinden daha fazla du. Şimdi günler uzamağa başladı. Bu Hapishane kabul salonunda kısa 
Fakat bizim için ormanın artık keyfi kalpleri işgal etmesi lazmgeldiğini öğ sefer de hücresinin penceresinden r~ık konuşmalarımızda onun endişelerini 
kalmadı. Köye a\'det ediyoru:t.. Arka. reteceğim. Onlar vatanlarını sevmeli· gör.meğe tahammül edemiyor. Kış mev teskine çalıştım. Fakat o meyus \'e yoı 
mııda kafi nidalar du)·;;Juyor: diri er; ağaçları, tarlaları, toprağı uğ. siminin onun i~in en güç geçen bir mev gun bir hareket ynpmnkla iktifa P.tU-

- Fronthayl! Fronthayl ! Front· runa kendilerini vakfetmelidirler. J{u. sim olacağını zannediyordum. Hal bu· yor ,.e duruyordu: 
hayl ! Fronthayl ! ru lif peşinde ko~mamahdırlar. f şte ki o kışı l>ir nevi uyuşukluk içinde geçir - Rırak canım Ernst şu rezaletten 

Bunlar en koyu imparator taraftar onlara bunu öğreteceğim. Onun için yn di. Şimdi bağırıyor, küfredioyr. kapıya sen yakanı sıyır bakayım .. 
Jnrının parolasıdır. kında köye döneceğime memnunu111. yumruk ''uruyor, tıkmak istiyor. Gü7.cl Zaten uzun geceler Jıücerde yapa· 

ı..._ ~ • Y~lli saçlarının ara ına elini soka. l\les'eleyi iyi dlişUndlim. Artık ~lr \'8Z! havnlarda kırla~gı~l~r pe~ceresl .~nl~n ynlnız geçecekken birkaç dakikalık bir 
~t hı rak dıyor ki: fe deruhte edecek yaşta)ız. Benım \'a7.t de uçarken deh gıbı olu~or. Ruzı.~.r konu. maktan ne ~ıkar? Alber boğuk 
~ · \to~ )'ere uzanırsa hemen uyur - Cepliede kahramanca döğü~en fem bu olacaktır. Pek büyük bfr ,·aıife uzaktan insan sesini, sa,·tla~ . ~u- bir ~esle diyordu ki: 
~ bta.ı 1 8:tağa kalkıyor. Kafilenin bir nefere günün birinde bu heriflerin değil! fakat ku\'ntim dahilindedir. rültüler, hazan kahkahal~r. getmy~r. - Oç sene ... Harpte geçirdiğim za. 
~hır ~ll Yerinde duruyor. VilJi et- vatanpen>erlikle istibdadı mezcedcrek· Ben bir Göte değilim ki fazla ey yapa O bunlan duydukça kendını liaybedı· man kadar uıun bir müddet. Bir daha 
\;l •Çtraa.kıy?r. Sonra hayretle göı- Jeri _öylenseydi.. yım.. .. . yor. . . . blitUn harbi ~~apıyo~u~ dcs~ne ... 

>ot: k hır kahkaha koparıyor"" Ko ole dalgın dalgın cevap H"rl· Ko~ole tebe.ssum edıyor: Bır müddet baıjka hır mahpus O· Acı acı gulerek ıla\'e edıyor: 
\' llu yor: - Şansın Yar Villi .. ~en iş huldun. nunla uğraşmak istedi. Uu hal Alberi - Hep i ciyfe .. hep i rezalet .. 

' ne )ahu! ma keli hnlo mu - Çok doğru .. Bunlar eski istibdA Ya bizZ.. biraz meşgul etti. Sonra bu da geçti. Sonra parlll\·arda nyakla-
~l\t-a " . dı tekrar getirmek için yeni bir umumi Düşünerek di) orum ki: Belki Alber onu artrk farketmez ol da. rını Urüyerek uzaklaşıyor. YüzU limon 

~ 't \>a) aııyetJ ka\TJ)'or: harbe sebep olacaklardır! - Büyük bir işe i~tirak etmek htr Çünkü iradesi yavaş yavaş sönüyordu. gibiJ zaif, arkasında hapfshnnenin çiz-
~tıt 'Ya;--anına .. himanrada ,·atanı \'illi omuzlarını silkiyor ve KostJle ke e nasip def ildir. Fakat benim kanaa içinde bir tek ıual ,·ardı: ••Niçin adam gili elbisesi. Soluk du,·arlara doğru i.\-

nız ağ cenaha mensup o- nin omuzuna elini koyarak diyor ki: timce herbirimiı diierlerini anlama1' öldürmek bazan cinayet n hazan ,·nı.i zerinde yattığı eski saman mindere dol 
(Bitmedi). 
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çiroz varmış?! ren 34 nevi istatistik yapmağa ederek onlara bu vatanda ~eğil tile, bazı şikayetlerde bulunmuş- ·Harı·cı·ye vekiliıntZ 
Çiroz tacirleri dün harici tica- başladığını yazmıştık. yapılan yer vermek vatan topragının tur. 

ret ofisinde toplanarak çiroz ih- tetkikat neticesinde bunlardan derinliklerinde ~ile .. onlara y~r Veli B. (Çanakkale), arazi ver- Sofyadan geçerkeJl 
racatmın inkişafı için alınacak başka yeni bazı istatistikler daha bırakmamıştır. Çunku onları ko- gisinden esas itibarile şikayet B l h 1 i e na-
tedbirleri müzakere etmiclerdir. tutulmasına karar verilmiş, bu peklerden, yılanlardan daha şeni l u ga.r ar c y " k olmadığım yalnız ma iye memur- il k tU 
Tacirler fiatların düşüklüğünde arar tasvip edılmek tzere ista- bulmaktadır. Dedi. larınm menfaati hazineyi milletin zır e OilllŞ 
amil oldukları ve bir tröst teş- tisti.k .u~um müdürlüğüne gön- Badehu Reşit Galip Bey Türk menfaatinden ayrı addederek sı- Sofya, 14 ( A. A.) - C_en~f; 
kil ettikleri hakkındaki müstah- derılmrştır. yeni tutulacak ista- milletinden, mütarekenin son reye gitmekte olan rarkıY 

il dd 
tistikJer şunlardır: d k zıltıya meydan verdiklerini söy- r· BeY 

si erini iasını tamamen reddet- zemanın a i vaziyetinden bahis- lemiş ve tütün inhisar idaresinin hariciye vekili Tevfik Rüş u • 
mişler, bu sene istihsalin çok ol- Şehir dahilinde yıkılan binalar le dedi ki: "f k h k t' · Sofya istasyonunda Haric>?e · r ı ki ' çı tçiye arşı tarzı are e ını d 15 .. 
masının ve iktısadi buhranın fi- ıs ım a er, oktrova varidatı, li- - Bu milletten, mezarını kaz- değiştirmesi ve idarede israf nazırı M. Bouroff tarafın an . 
atları kırdığını söylemişlerdir. man hareketleri, gayri mevkut maş olan bu hainler ne istiyor? yapılmaması temennisinde bulun- tikbal edilmiştir. iki nazır, tren~ 

Tücarların ifadesine göre mem- neşriyat, deniz ve karadaki nakil Yahya Galip Bey söz alarak muştur. tevakkufu müddetince dostal1 
leketimizde geçen sene 5 mil- vesaiti, işçi gündelikleri derece beyan etti: Alaeddin B. (Kütabye) , Ser- bir surette görüşmüşlerdir· t' 
yon çiroz yapılmışken bu sene ve vasatisi, şehrin ilk tahsil mas- - Mustafa Kemal bu mille- best fırkanın vergiler aleyhindeki Fethi beye ait evrak şore 
b kt 45 ·ı k kt ' raft gibi istatistiklerdir. tin ruhudur. D 1 t idi u mı ar mı yona çı aca ır. propagandasını hatırlatmış ve ev 8 8 ge b t 
Şimdiye kadar yalnız şehrimizden Belediye istatistik şubesi bun- Sırrı (İzmit) ve Galip (Bursa) Ankara, 14 - Mefsuh Ser esa 
Mısır, Yunamstan ve Romanyaya lardan başka atmış lira alan B. ler söz söylediler; Galip B. vergilerin ağırlığı yüzünden her- Fırka lideri Fethi beyle Burs 

16 milyon çiroz ihraç edı.lmiştı·r. bir memurun Istanbulun üç muh- dedi ki: · hangi müessesenin kapandığı va- l' · F t" b d vuk08 
ki değildir. Verrrinin vatani bir va ısı a ın ey arasın a •kat 

Debaglar ne istiyorlar? telif semtinde, aldığı maaşla ne - Bu vatansızlar, telgraflarile e.· gelen hadiseye ait tabkı 
Dabaglar cemiyeti B. M. Mec- suretle geçindiğini her ay takip Türkiyeye hücum ediyorlar. Bun- borç olduğunu ve umumi işlere ikmal edilmiş ve dosya şuraY1 

)isine takdim edilmek üzere bir edecektir. )ar sisasi tahakküm, dini tabak- iştirak için zaruri olduğu kanaati- devlete gönderilmiştir. 
1 broşür hazırlamışlardır. Bunda Maaş yarın küm, resmi tahakküm istiyorlardi. ni telkin edelim demiştir. 30 vllAyet hapsin lade•1" 

dericilik, ham deriler ve mevadı Belediye memurlarına dün Memlekette siyasi tahakküm ye- Halil B. (Giresun) ' vergiler istiyor 'b• 
iptidaiye, ticarette bir takım köh- maaş verilecekti. Fakat muamele rine inzıbati hürriyet, dini tabak- ağır değildir, dedikten sonra talı- Ankara 14 - Fırka laY1 
ne usul ve adetleri ıslah, serma- ikmal edilemediği için maaş ge- küm yerine vicdan hürriyeti, res- sili emval kanununun tarzı tat- encümeninde tetkik ediJnıek!~ 
ye kredi, rüsum ve vergiler, teş· ne yarına kalmıştır. mi tahakküm yerine devletin bikinden şikayet etmiştir. olan vilayetlerin temennileri ar ti 
viki sanayi kanunu tatbikatın da d Bir refikimiz haziran maaşının otoritesini koymuş olduğunu ve J Kadrs murafhkhası, velrginin ağır sında . en çok nazarı dıkk\, 
suhulet olmadığı, Avrupadan ge- a geç verileceğini yaııyordu. Türk inkılabının şıarı bu olduğu- 0 ma ığınr, a at ma ını satması celbeden mesele otuz vilaY~:e 
len lastik ayakkaplarmın kösele Alakadar zat haz:ran maaşının nu bilmiyorlar. için köyliiye mahreç bulunmasını borç meselesinde hapsin iadesı 
fabrikalarına yapbğı ziyan, Kaz- vaktında verileceğini beyan et- Badehu kifayet müzakere tak- söylemiştir. t ft ld v d 

d k f b k miştir. Behçet B. (Tok at), tütün inhi- ara ar 
0 

ugu ur • ~ 
lıçeşme e i a ri a civarındaki riri ve Salah Cimcoz B. in Bolu- d b . . d bitdıt· 
lağamlar ve kaldmmların inşası Simit satlşında esas dan istifası kabul edıldi. sar i aresinden azt giına şika- ledı. Hayır, vazıyet bu e,,- '] 
hakkmdaki tetkiklerini bildirmek- Şehrin muhtelif yerlerinde nar- Ankara, 14 (Telefon) _ Fırka yeti erde bulunmuıtur. Aldığımız tütünlerin ihraç edı e-
te muavenet ve teslihat rica et- hın kaldırılması üzerine simit 11 de toplandı.- Layiha encümeni Hakkı B. (Bilecik) yeniden cek mahiyeti yoktur. ı 
mektedirler. fiyatları ayrı, ayrı fiyatlarla sa- mazbatası okundu. Bilahare kür- arazi tahririni istemiştir. Ameleden kazanç vergisi _ah11~f 
Ba21 sakalar cemiyetlerinden tılmaktadır. Eu fiyat 50 para ile süye çtkan Trabzon murahhası Istanbul meb'usları, Yaşar, Va- ması teklifine karşı "yenı teb:., 

şikayet ettiler f B b k k k d .. iki ~muş arasında tehalüf etmek- Azmi B. ceza usulu·· muhakeme- sı • ler ir ta rir verere a· ettigv imiz kazanç layı' hasın a. •:,,-
Dün bazı sakalar ticaret mü- µ.· 

tedir. Bu f yc; t farkı ise simitçi- leri kanunundan bahsetti. zanç vergisinin kazancı ancak muafiyet haddi kabul edilı:D1fd 
dfirlüğü mürakipliğine gderek ler arasındaki rekabetten ı"lerı· Adl' k'l' d' d . 1. Af" ı an e cemiyetlerinden şikayet etmişler- ıye ve ı ı cevap ver ı. gı asını temıne ~a ı ge en ame- tir. Bu da zannediyorum. g. dit• 
d . B I "dd' gelmektedir. Eu mesele hakkın- - Tadilat temyizde tetkik leden alınmamasını teklif ettiler. 50-60 kuruş kazananlar :çın .. 

ır. un arın ı ıasına göre ce- 0 .. miyet kanunen 60 kuruşa satıl- da ikhsat müdürü Kemal Ömer ediliyor. Tabettirip tevzi edece- Maliye vekili Abdülhalik Bey. Böylelerinin kazanç vergisin ,.,e.,,. 
B. şunl arı söylemiştir. ğiz. Adliye vekaleti fikirlerden k" · ı k b"t'" ··ı ı f kJ f ttik ~ ması icabeden hüviyet cüzdan- ursıye ge ere 0 un mu a ea- mua tutulmasını te i e • " 

3 "Biz simit yapan fırıncıların istifadeyi minnetle kabul eder. 1 · ddi p1ıJ Iarı için 50 kuruş almaktadır. ara ayrı ayrı cevap vermış ver- kadaşlar tekliflerinde ha b " 
M k ı k 'dd müracaatı üzerine simide 1' oydu~ Rasih B. (Antalya) söz söyledi: ·ı · ·· A ·ı s ndan F k t il üra ipi ı iayı tahkike baş- gı erın, guya aşarın 1 ga 1 ayyen göstermiyorlar. a a 'b " 
Jamıştır. ğumuı narhı kaldırdık. Yalnız Jandarmanm daba ziyade tekem- sonra artırmak zarureti hası) 1.. d K lAYl • 

2l d · · b' k'l ı · mülü için iktısaden orman ••e ru" _ na uzum var ır. anun 
Pirede serbest mıntaka aııesının ır 1 0 ge mesı y olduğunua dair bir kanaat mev- ı· d" 

şartını ibka ettik. Simitçiler is- sumatın muhaf s"le b" leştı'rı'l sı mec ıste ır.,, . ·-
Yunanistandao bildirildiğine aza 1 ır • cut ise bunun kat'iyyen yanlış Bundan sonra raporun nıaliY"' 

g<>re eylülde Pfrede serbest mm- tedikleri fiyata satabilirler. mesi teklifinde bulundu. olduğunu, aşar varken temettü, d 1 . tir 
Yal d d. w · ' b" 22 · b" Dahı'lı"ye vekl·ı1• ce b d ye ait kısmı kabul e i mış • t• 

taka açılacaktır. Bunun için · ' 11- nız e ıgım gı ı sı ır I k va ın a mem- arazi ve mi.:sakkafat vergileri de f d ki ii 8ke" 
nan meclisi meb'usanından .. r kil<? gelecektir. Biz bu hususu e etin asayiş i ni muhafaza eden Maari e ait ile er Dl z Je) - d mevcut olduğunu beyan ederek C kka 
kanun müzakere eJı"lmektedı'r. beledıye şubelerine bildirdik. Za- jan armanın tarihi safhasını ar- k k 340 olunurken, Veli Bey ( ana ., .. c. bazı ra amlar zi retmiştir; ter" 

Damping raporu bıtai belediye memurları ansızın zetti: senesinde arazi ve müsakkafat muaaim bulunmıyan kôY rtHe 
Ticaret müdür!Üğü tarafından teftişler yapmakta ve simitleri - Cüm~uriyetin teessüsünden- masrafını deruhte etmek şa ıı-

damping ve tröstler hakkında, tarlma\<tadırlar. 22 tanesi bir beri jandarma tekamül ediyor. :lı:~~i ~~k~~y2Ö Ji~~.~~~uBu:e~~ maarif vekaletinin tasvibile ~" 
iktısat vekaletine gönderilmek kilo gelmiyen similler musadere Bizim vazifemiz. jandarmadan · K allim tedarik edebilmeleriJJİ t 

h memıştir. azanç ve temettü 
üzere bir rapor hazırlanmıştır. olunarak satanlar ve yapanlar i tiyaca, bütçeye göre azami is- lif e•tvmi_!ltir.. fııs·• 

R d R d l d l kt d tifade etmektı"r. Memleketı"n sa- vergileri arasında hükumet hisse- 'S' rt " 
apor a us ampingmın büh- ceza an ırı ma a ır.,. si pek az fark eder. Daha doğ- Dıger bır murahhas, pu d• 

ranı teşdit edecek bir amil gibi Periye bankasına olan borç hasına göre jandarmamız azdır. t tı·· . . . . • d (SOOO)i tecavüz eden kaıalajr(et•' 
· h · ı · Belediye Periye bankasına Bu boşluğu jandarmanın gayreti ıusu eme u vergısının ısını e· 

gergın ve assas pıyasa ar tize- 1 gw işmiştir. Çift hayvanlarından da orta mektep açılmasını 
rine tesir etmekten · hali kalma- o an borcunu muayyen taksitler- bekçilerin yardımile telafi edi-
dığı ve Rusların beş senelik ik- le ödemek istemektedir. Banka yoruz dedi. hisse olarak alman miktarlar da südü. kteP 
tısadi programlarının Türkiyeyi yalnız verilecek taksitlerin azh- Badehu jandarmanın müstaki- nazarı itibara alınacak olursa 35 Besim Atalay B., orta nıe 111' 

hd f 1 d k 1. 'b" - l rin 811' isti a eden noktaları olup ol- ğını ileri sürerek parayı kabul en a !iyeye tabi olduğunu be- buçu milyon lira tutan aşar ve ıse gı ı muessese e . deli 
madığı hakkında şimdiden bir etmemektedir. Banka belediye ile yan ve zabıtanın her terfi edi- vergisinin kalkmasına mukabil memur gibi devlet bütçesı~·ııi, 

k ·ı · d 6 8 b · tı"rdıgı fi ir verı emiyeceği zikredilmekte- bu hususta anlaşmak üzere M. şın e ay staj yapmıya mecbur yerine milyon lira tutan ir geçinen insanlar yetiş e1'-
dir. Raporda bundan sonra tröst- Basel isminde bir murahhas gön- · olduğunu bahsile hükumetin büt- vergi komuş olduğu görülür. halbuki memleketin oıesJek dl ;b• 
lere ve kahveciler birliğine ge- dermiştir. Bu murahhas belediye çeden 35-36 milyon lira tasarruf Badehu vekil B. vergilerin tah- teplerine, mustahsil insanlar:teP" 
çilerek muamelei tüccariyenin ile temas ederek borcun öden- ettiğinden, her hangi hükumetin fifi meselesine nakli kelam ede- tiyacı olduğunu, san'at ıne de 
selametini temiu için tüccarla- mesi için bir itilafname yapılma- olursa olsun hükumet makinesi- rek demiştir ki: ı · k ktepıer 
rımızın bir kuvvet teşkil etme- sına çalışacaktır. nın durmasını istemiyeceğinden, _ Vergileri tahfif kolay te- erinı arttırma ve oıe f ~e 
leri ,;ayanı memnuniyet görül- fakat 942 senes'nde 1·aadarma çocuklara istihsal, tasar~U ı;ıııJ" ... s f tJ mennilerdendir. Fak at ya!nız ~on- k b" · k liitıl 
mektedl·r. e are eı d.e kA 1 k h i tısat ter ıyesı verme 

ye ununun mem e et mesa asına grede tezahür eden bütün dilek-
Fransız sefiri değişiyor mu? go··re tam olacagw ından ve bu so··. l . . t' v• b' f nu söylemiştir. .~sP 

M allı ler bl.rllAlnde bir ko F erı yerme ge ırmegı ır tara a B , ... u m :ıı n· ransız sefiri Kont Dö Şam- k d' · · Maarı"f vekı"lı" Esat • b' de .. ·ıdi zü en ısıne söyletenın ismet b ı. ı dil ki · .. ferans verı bronun Vaşington Sefaretine ıraKa ım e erm yarısını ta- k 23 11. kte il> 
Dün muallimler birliğinde saat pş. nın jandarmaya verdiği ehem- hakkuk ettirmek için bugünkü- verere mua ım me bğıt11' 

16 da mualıl.mlerı·mı·zden Mehmet tayin edileceği hakkında bazı miytt olduğundan bahisle sözü senede 800-900 muallim çık .• ,ı-
rivayctler vardır. Maabaza nün iiç dört misli bir bütçeye . bil 111" 

Ali B. tarafından "Bizde son bir düne kadar ~ebrimize resmi bekçilere geçirdi. Bekçilerden ihtiyaç vardır. bazı hususi idarelerın od• iS' 
asırlık Maarif hareketleri., mev- malumat gelmemiştir. janearmanın çok yardım gördü- Müteakiben vekil B. tütüıi işi- limleri kendi mıntakalarl .,,uııl" 
Zull ı·ımAı bı"r konferan verı"lmı"ş ve ............................................................ ğünü, bazı usul ve şerait daire- ki' k l . . tihdam edemediklerini .~e ı..ulııtl" 

kt l · f ne na ı e am etmış, tulün ın- v 
alaka ile dinlenmı'ştı'r. me ep erme devam edemeyipte sinde bekçiden istifadeyi aydaJı lim ihtiyacı olan köylerın ... :~rı-

h d hisar idaresinde fazla memur ve J>' .. 

M h Al. b · k f ususi s rette hazırlananların bulduğunu söy!edi. Müzakere kafi d ki "f "d l rine ti e met ı eyın on eransmı , israftan şikayet edenlere cevap u arı maarı ı are e 111ele 
müteakıp toplu tedris münakaı- pazartesi ve perşembe günleri görüldü. Badebu Fevzi Pş. nın verirken bu idarenin masrafı 15 caat suretile muaUim ist~t:r, 

d d d·ı · t' maarif müdüriyetincie ilk tedrt·- davetiyesi okundu·. Pş., kongre ı ..,,cı ., 1 sına a evam e ı mış ır. - d 4 ld muvafık olacag~ ını söy e.ıv '$ ,,,blJ 
sat müfettişleri tarafınd.an im ti- a:ıasını, kızının evlenmesi mlina- eğil milyon ° uğunu ve es- dilll ~ ıc 

Maarifte: hanları yapılmakta ve muvaffak sebetile Türkocağında verilecek kiden 3,5 milyon elde ederken Vekil B. ' daha el gere 
Mlllt talebe birllginde olanlara vesika verilmektedir. suvareye davet etmekte idi Da- bugün 10 milyon lira elde etti- edilen fırka proğrarnın a pterdt 

Yapılması icap eden hnı iş- Dün de işe girmek isteyen on ki· vet teşekkürlerle kabul edildi. ğini söylemiş, maamafih fazla me- ilk ve gerek orta ıoe~~ isti~; 
leri görüşmek üzere dün saat şinin imtihanları yapılmışhr. ikinci c:else mur varsa azaltacağım, demiştir. mesleki malumat verlil ts1'1r 
16 da birlikmerkezinde toplanan Fazilet mUkUfatı için namzetler Ankara, 14 ( A.A) - C. H. Abdulhalik Bey yaprak tiltün daf eden bir noktai oa.ıar 59rr"f 
Milll Türk talebe birliği, ekseri- Fazilet mükafatı için ls!anbul Fırkası kongresi öğleden sonra satmamak hakkında, inhisar ida- edildiğini, mekteplerde tğe ıce· 
yet hasıl olmadığından içtimaı, erkek lisesi Fransızca muallimi saat 17 de Başvekil ismet paşa resinin kendi ihtiyacı olan 10.5 ve istihsal terbiyesi verJJJe 111esıe1' 
mayısın 16 ıncı cumartesi günü F 'k S . . . H . . tl . d . . malı' cı"ddetle çalışıldı&ıPlı ...,e"le" 
saat 16,5 ğa tehir etmiştir. aı ve aracettm ve rıyazıye z. nın rıyass erın e mesaısıne milyonu doğruca müstahsilden ... r rıı I>' ;> r· 

Millet mektebine gitmeden muallimi Kemal B. ler namzet devam etmiştir. Layiba encümeni aldığını söyliyerek demiştirki: mekteplerinden çıkan 8 
tte f~' 

işe girmek isteyenler gösterilmişlerdir. Memleketin her mazbatasının maliye ve maarif kı- arkadaşlarımız eğer tütün inhisar ki sahada çah,acak sure ğıtJ• ilj" 
iş için resmi ve hususi mües- tarafında da bu mükafat için sımlara müzakere ve kabul edil- idaresi yaprak tütün satmasa idi dım için tedabir alınaca t 

seselere müraca;ı..t edenlerden namzetler gösterilmiştir. Maarif miıtir. tütün tüccarından yardım maksa- ve etmiştir. b ba s~' 
k h d k M · sa ' millet me tepleri şe a etnamesi ve aleti yakında kararını vere- aliyeye ait lusmın müzakere- dile 5 milyon almak mecburiye- Kongre cumartesı 

aranma~a~~ Buooniç_~~m_i_ll_e_t~_«_k_t_~-·~~~~~~~~~~-~-s-~_d_•~b_t_a_n_b_u_l _m_u_r_ah_h_M~ı_S_a_d_e_t_- tin~k~mazm,~bı s~~~r lOda~p~naukb~ 
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[ Harici Haberler 1 

Pransada Reisicümhur intiha
batı nasıl yapıldı ? 

Netice belli olduğu vakıt Sosyalistler 
enternasyonali terennüm etmişler, sol 

cenah da yuha ! diye bağırmıştır 

M. Briyan istifa mı ediyor ? 
p . 

( 
2 

arıs, 14 ( A. A. ) saat 
&t ,Q5 ) , M • Briyan akşam ta
l \'VUratı hakkında kimseye bir 
'tıty söylememiş olmakla beraber 
/

11rlar meclisinin sabah celse-
ınde i t'f w . d . l11ı s ı asını verecegı zanne ı-
tktedir p . 

( 
2 

aris , 14 ( A. A. ) - saat 
~k2~ ) M. Briyan istifa ettiği 
tıı dırde başvekil M. Laval, milli 
d tk~İsin riyaseti cümhur hakkın
'1 a 1 kararının asla harici siyaset 
te "~hinde olmadığını kaydederek 
~~rıki mesaide devam etmesi 
~ilıı M. Briyan nezdinde pek 
k yh~e israr edecektir • M. Laval 
ita 1nenin mecburi olarak çeki
t~tğj 13 Haziran tarihinden 
ttı ti her türlü kararın tehirini 
~ cp edecektir • Bu tarzı hal , 
~ ~riyan Cenevre müzakera
b~ a 1Ştirakini mümkün kılacak
~d·İ M • Briyanın , talebi kabul 
~· trek istifa else bile Cuma 

0~1111 
Cenevre'de toplanacak 

~ n Avrupa birliği komitesinin 
•t~at celsesine iştirak ederek 
nll\.•daşJarına veda eyliyeceği 
~ıl edilmektedir • M . Laval, 
ttf ll~\'re seyahatinde M. Briyana 
lia'. at ederek icap ederse 13 
~fi~;~ana kadar orada kendisini 

af etmek fikrindedir • 

" l"Uhabın akisleri ra. 
dnllk~ıs, 14 (A.A) - Kongreinn 
dtt' li İntihabat kararı Fransada 
~~ akisler hasıl etmiştir. Ga
~Ybtt, muharebede 4 oğlunu 
~ ttıniş olan ve binahenaleyh 
tlttı~t~n nefret eden F ransanın 
bırı1 a • .. olan M. Dumerin intiha
ııı,ktltıusait bir surette karşıla
~ııı a. Ve bu münasebetle Fran
~!'ı ~ Yapmış olduğu fedakarlık
~lt\ ll.brlatmaktadır. Bütün ga-
ı.. tr M B' - d-~~\> ' • rıyanın ugra ıgı 

lt \i~ffa~ıyetsizliği dahili siyase
~ hırtakım esbap ile ve biJ. 
~ : b~osyalistlerin hariciye na
~~/. ındeki mükerrer müdaha-

ı ıl . 
~zah etmek iktıza etti-

ğini ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. Gazeteler, M. Dumerin 
intihap edilmesinin sulh mesele
leri hakkındaki Fransız siyaseti
ninbir tebeddülü manasını ta
zammun etmediğı hüsusuna ec
nebi memleketlerin nazarı dik
katlerini celbetmektedir. intihap
tan sonra da F ransanın siyaseti, 
sulhün idamesine ve tensikine 
matuf ve müteveccihtir. 
M. Dumer 15 Hazirana kadar 

Ayan reisliğinde kahyor 
Paris, 14 ( A.A) - M. Du

mer, Riyaseticümhur vazifesinin 
devir ve teslim tarihi olan 15 
Hazirana kadar ayan reisliğini 

ifada devam edecektir. 
intihap tafsllAb 

Versay, 13 (A.A) - Ayan 
meclisi rc:sı M. Pol Dumer, 
ikinci rey toplanışında M. Mar
raudun aldığı 330 reye mukabil 
556 reyle Fransa Reisicümhur
luğuna intihap edilmittir. 

M. Dumer 504 rey, M. Mar
ro 334, M. Painleve 13, M. 
Briyan 12, M. Cachin 11 ve 
muhtelif namzetler 9 rey almış
lardır. 

M. Eriyan müstesna olmak 
üzre bütün nazırlar kendilerine 
mahsus mevkilerde bulunmakta 
idiler. M. Dumerin Reisicümhur~ 

luğa intihabı sağ cenahın ve 
merkez fır.kalan iıasının ayağa 

kalkarak sürekli surette . alkışla
maları suretile karşılanmıştır. Bu 
esnada komünistlerle sosyalistler 
enternasyonali terennüm etmişler 
ve sol cenah azası da yuha diye 
bağırmışlardır. Neticenin tebliği 
üzerine b3zı taraflardan yapılan 

hasmana gürültüler sara kapak
larının şiddetli surette açılıp ka
panmasından hasıl olan patırtı 
içinde kaybolup gitmiştir. 

Celse tatil edildiği zaman sos
yalistlerle komünistler ihtilal şar
kıları söylemekte devam ediyor
lardı . 

ispan a a gürültü 
liaıa devam etmektedir 

~iseler yakılmaktadır, papaslar akın 
'1 akın Fransaya iltica ediyorlar · 

b:ı •dtit 
tıhcı8 • 13 (A.A) - Taşrada 

)t.ıııd:• Grenada ve Alikantada 
~- "tl b' ~ b· ır takım hadiseler ol-'•ttla ıldirilmiştir. Bir çok Ma
~ttlı\ı t Yakılmıştır. Kadikste 
\, d, t San Domingo Manastı-
11n }'e • d , ~•t hı en yangın çıkmıştır. 
~~'aıl\d~ Ya~an ahali ile zabıta 
~ ~-}'İf . hır çarpışma olmuş, 
b. 'to8.tf Çilerden bir kişi ölmüştiir. 
~itte ~·la fronpurada Sales!
S~•dt~ıt bir mektep yakılmıştır. 
~ti ~atı • 13 ( A. A ) -
'h t~ b tıuc ve Saragostan 
t~~dc11 ıtberlere göre papazlar 
'titıc il ~anıdıkları kimselerin 
Ilı ti h' tica etmektedirler. Her 
~t'l~~•tıt hadise vukuuna dair 

~~llblında ~oktur. Memleketin 
t"4d, kı eya'etlerden bir 

Papazlar hususi mea-

kenlere iltica etmekte ve ıspan
yadan çıkıp gitmek için hazır
lıklar yapmaktadırlar. 

Korduada gr~v umumi bir 
şekil almıştır. Bütün dük1çan ve 
mağazalar hatta meyhaneler bile 
kapalı bulunmaktadır. Şebrin 
sevkulceyşi noktaları asker ta
rafından işkal edilmiştir. Sokak
larda süvari müfrezeleri dolaş
maktadır. Son günlerde cereyan 
eden vak'alar halkı büyük bir 
hüzün ve yeis içinde bırakmıştır. 
Sabık karal Alfons aleyhln· 

de takibat 
Madri't, 13 (A.A. - Sabık is

panya kıralı Alfons aleyhinde 
kanuni takibat icarasına başlana· 
caktır. 
Papaslar Fransaya lltlca ediyor 

lrön, 13 (A.A.)- lspanya'nın 

bir çok taraflarından gelmekte 
olan müteaddit papaslar hududu 
geçerek uzaklaşmaktadırlar. is
panya'nın en büyük reisi ruba· 
nısı olan kardinal bugün saat 
14-15 te ... Fransa toprağına geç
miştir. 

ÖIUler nasıl gömUIUyor? 
Madrit, (A.A ) - Pazar günü 

A. B. C. gazete idarehanesinin 
önünde ölen duvarcı ile oğlunun 
cenazeleri kaldırılacağı sırada, 
komünistlerin yapacaklarım bil
dirdikleri nümayişe mani olmak 
için cenazeler daha gün ağar
madan kaldırılmış ve gömül
müştür. 

CebelUttarika kaçanlar 
Cebelültarik, 13 (A.A) - Ma

laga'dan gelmiş bir takım ko
münistler burada bazı kargaşa
lıklar çıkarmışlardır. Bunların 
sebep oldukları zarar va basar 
ehemmiyetli bir yekun tutmakta
dır. Cebelüttarika gelmekte olan 
bazı mültecileri getiren otomo
mobiller yollarda durdurularak 
yakılmış içinde bulunanlar bir 
hayli hırpalanmıştır. Bunların be
raberlerinde getirmekte olduk
ları eşyalar da alınmıştır. 

Cebelüttarikteki oteller şid
detli bir korkuya tutularak ka
çışmakta olan mülteci ve muha
cirler ile ağızağıza dolmuştur. 

Birçok Ispanyol rahibeleri Cebe
lüttarıktaki Lorette manastırında 
yerleşmişlerdir. 

Neler istiyorlar ? 
Madrit, 13 - ( A. A. ) - Sen

dikalar federac;yonu hükumete 
verdiği bir istidada federas
yona mensup mevkufların 

serbest bırakılmasını, sivil muha
fızlarm ve emniyet kıtaatınm 
vazifelerine nihayet verilmesini 
halka silah dağılılmasım, pap!ls· 
ların memleket haricine çıkarıl
masını ve bunların mal ve mülk-

Hikaye Jcan Dorsenne'den : 
fa. 

Dundan çok, çok evvel - o kadar içinde hayat o kadar güzeldi ki bir gün 
ki bütün hindistan cevizi ağaçlarının bile oJ.,.un Teri doğduğu yeri hatırla· 
yapraklarını saysanız kaç gün enel madı. Fakat en iyi şeyler hile nihayet 
olduğunu gene bulamazsınız - küçük de,·nm ettikçe yeknasak olur. Kim hl· 
gölün kenarında iki knfe~ gibi yan .} a lir, belki de cenneVn güzelliklerinden 
na duran kulübelerinde. Teri ile l\lara i tifade için insanın fevkalfıde akil ve 
oturuyorlardı. lki çocuk vakitlerini kamil olması lazıın mı, ne? Yaşıran 
hep beraber geçirirler, <;uyun dibinde insanların zavallı tabiatleri, ilahlann, 
pırıl pırıl parıldıyan sedef şeytan biitün arzularım tatmin edici bir muhit 
kulelerini, biribirine ı;;ürtünerek geçen olarak yaptıkları cennete uygun gel
gümüş balıkları seyrederler, yahut yu miyordu. 
nuı:ı balıkları gibi, suya girip oyna~~r Her sabalı uyanır uyanmaz kalkıp 
Jardı. sıçrıyan Teri, bir gün kederli, ,.e bağa 

Bazan da güneşin Bahrimuhitte kay zında bir düğüm olduğu halde uyandı. 
bolduğu iaman, Teri, ?tlaranın büyiik Kalktı ve gördü ki çiçekler fazla koku 
annesi Teynayı ziyarete giderdi. lu, yemi~ler fazla tatlı, gök yüzü faz. 

Rizde de olduğu gibi Tahiti adasın la mavi ve mehtap fazla gümüşü idi. 
da da büyük anneler torunlarına gü- Şiddetli bir ağlamak arzusu duydu. llu 
zel hikayeler söylemesini severler. }ki ilahi yerde ilk defa olarak sıkıldı, l'a· 
küçük, tenceresin üzerine iğilmiş, ye·n~ hitiye dönmek iste~i •. w .sinirli sinir~t 
ğin pisip pismediğine dikkat eden uÜ· Ruhutunoanoamn bıttıgı yere kadar 1· 

yük a~neni; anlattığı hikayeyi ne me· !erledi. Oradan Tahiti Bahrimuhitln 
rakla dinlerlerdi. ortasında, göle-düşmüş bir yaprak gibi 

- Ah, derlerdi, Ruhutunoanoaya görünüyordu. Zavallı kalbi, sıkışarak 
(Tahitililerin cenneti) bir gidebilsek! o tarafa baktı. Birdenbire burnuna blr 

R h t , n··ı·· d.. .. 1 . koku geldi, bu vatan kokusu idi, ve ilk u u unoanoa. u un uşunce erı 
1 
ğ 

·d· o T h·t· · b.. ..k d - defa olarak çocuk u unu, ve ... on ya-
orası ı ı. rası, a ı ının uyu aı:ı • . 
O h d d h ··k kt b 1 ti şmda bırakbgı bır km hatırladı. Teri ro ena an a a yu ~ e, u u arın . .. d d R h tu b .. "k b teessur uy u · u u noa arasında, muhariplerin zevceleri ile uyu ır. . Jd w ' . , t 

1 birlikte ebedi zevkü safaya daldıkları noada geçınnış 0 u~ mes u sene er 
' bir rüya gibi bir an içınde kaybolmuş, bir eğlence yeri idi. 

. _ bitmişti. Vatan hasretinin rüzgftn ile, 
Ilır sa~ah çocu~Jarı çagırddar: fırtınanın şiddetinden iğilen bir bambu 
- Terı -- !\fara... ğ ·b· 11 d Fakat buradan a acı gı ı sa an ı. nnı-

F:ıka t Teri ile Mara bu seı,lere ce sıl gitmeli? Ayaklarının dibinde açı· 
varı vermedileı, çünı.:ü. er~ende~ Ruhu- lan uçurumda bulutlar titreşiyordu. 
tunoanoayc aramıya gıtmışlerdı. Birdenbire bunun gayrikabil olduğunu 

Oğlan eline küçiık hir halta almış, anladı ,.e hınçkrrmıya b~ladı. O anda 
l\faranın önünden yürüyor, ona, çahla- bir şimşek çaktı: karşrsmda, başmda 

rı keserek, yol açıyordu. Çağlıyanlar bir taç, bütün vücudU sedefler içinde, 
köpürerek akıyor, Üzerlerine sular sıç muhteşem birisi peyda olmuştu. Ayın 
rıyor, çocuklar yemiş kopararak iler· şuaatı onu nasıl Ruhutunoanoaya getir 
liyorlardı. Sonra dağa tırrnanmıya baş diyse, büyük llfıh Oro da ona acımıştı. 
)adılar. Çıplak ayaklarının altından _ şu papatyayı al, dedi, ve boşlu
taşlar yuvarlanırken onlar köklere tu ğa at! 
tunara~ yüks~liyorlar~ı, Teri çiçeği aldı, boşluğa fırlattı. O• 

. Terı ellen kanadıgı halde devam anda papatyanın yaprakları dağıldı, 
edıyordu. Fakat ondan daha az muka- bin bir renkli bir alaimsema seklinde 
vemetsiz olan kız "eve dönelim,, diye bir merdiven basamaklarına t~havvül 
yah·ardr. Ne feci bir andı o! Çocuk tt•ı T . b • k d. d e ı er. erı u rengaren mer l\·en en 
kardaşını yarı yolda bırakacak mıy k k T h·t· · kl d'b'' d d 1 oşa oşa, a ı ının aya nrı ı ın e 

]erinin müsadere edilmt'sini, örfi 1 
• ~erildiği, yüksek dağın tep ine lndi. " 

idarenin kaldarılmasmı istemiştir. Ne .yazık kı 0 yaşta olanlar me~: Kulak kabarttı, bir seı:ı, baldan da· 
M 14 N harnetsız olurlar. Ruhutunoanoanın gu h t t 1 b' .. d .. ·· b"t·· d adrit, (A.A) - ümayiş- h 1 . . h 1. . . a a ı ır ses, vucu unun u un r. 

zel kokulu ba çe erının aya ı, Terınııı l t•t t b' d wl 
Çiler, Valansta 15 zaviyeye taar- ,.1 1 · h bh t• d d h . mar arını ı re en ır ses, ag arın mı-

n araya o an mu n e ın en a a sı- • . . .. . 
ruz etmişler ve bunlardan birço- hjrli Ye çekici çıktı. Yaşlı gözlerle YO· r~l.tıl~rına. h~kım bır ses yukse~~yor.d~. 
ğunu yakmışlardır. Polis ateş aç- luna devam etti, ve yalnız kalan kızca tgıldı, ve ıhtıyar Teyranın kulubesı 0-

mıştır. Bir amele ağır surette ğız da büyük annesinin yanına döndü. nünde saçlarını tarıyan fidan gibi ince 
yaralanmış ve birçok kimseler Teri korku ve heyecan içinde, yor- bir genç kız gördü. 
tevkif edilmiştir. Saat 6 da orfi gun argın, dağın tepesine vardığı za. - l\fara! 

man karanlıklar etrafı sarmıştı. Rfü:- Diye seslendi. Denizin Uzerinde 
idare ilan edilmiştir. itfaiye ef- gc:1r otları ve yaprakları sallıyor, gö- pırıltılar yardı. Vücutları çıplak, belle-

. radı yangını söndürmiye muvaf- rünmiyen hayaller, etrafında, onu bu ri peştemallı Talıitililer balık tutuyor· 
fak olmuştur. Fakat tehevvüre cür'etinden dolayı cezalandırmıya ha· Jar, bir kısmı, omuzlarmda sepetler, 
kapılan halk bir silah mağazası- zır bir rnziyette dolaşıyorlardı. Tam portakal taşıyarak kıra çıkıyorlar, ka
na girerek silahları yağma etme- korkudan haykıracağı zaman ay doğ- dınlar gölgeliklerde örgü örüyorlar, ya 

ğe teşebbüs etmiştir. Bunun üze- d.u. Sanki ç?cukçağızı teski~ e.~m~k is- but saçlarına çiçekler yakıştırmakla 
rine silah ateşleri teati edilmi,, tıy~r~u. D~~1.~ ~amaçlarrw sutlu bır ha meşgul oluyorlar, çocuklar yerde oyua 
bazılarının yarası ağır olmak va ıçınde gorunuyordu, agaçlara made şıyorlardı, 

nt şualar lionuyordu, hatta bunlardan T . 
üzere birçok kimse yaralanmış- birisi geldi, Terinin üzerine kondu, al erı: 
tır. Kavga, yarım saat sürmüş· dı, kaldırdı ve hayran socuğu Ruhutu- - Mara? 

-" 

tür. Orfi idare ilan edilmiştir. noanoa bah~elerine götürüp bıraktı. Diye tekrar sesl~ .tdi. O ana kadar 
SevilJede polis Capucinlerin Hakikaten ihtiyar Teynn yalan söyle· kendisine meçhul kalmış bir his göğsli 

zaviyesine tecavüz eden nü- memişti, çocuk rüya görmediğine emin nü sıkı~tırıyordıı. Mevcudiyetinin bü
olmak için kendi kendini çimdikliyor- tün kabiliyet ,.e kun'etleri aşkla heye 

mayişçiter üzerine ateş açılmışt ır. du. Hayatında bu kadar harikuffıcle cana gelmişti. Bir an, yaşamak zevki· 
Cardoueye asker sevkedilmiş, çiçekler görmemişti, kocaman koncalal' nin yaldızladığı se\'i'lllli manzaraya bak 

ve grev ilanının önüne geçmek güzel kokularla dolu havada sallanı- tı n mırıldandı: 
üzere furun ame ·esi gönderilmiştir. yor, yeşil çayırlar ara!'ından tatlı bir - Asıl cennet, dedi, insanın sevgi· 
ispanyada eski krahn bUtiln mırıltı ile akan nehrin sularında ak:se- lisinin ya~adığı bir köşeciktir .. La ora 
emlaki mUsadere ediliyor diyordu. Parlak 1.ıir g{ineş altın yaldız· ni Tahiti ! ... (seni ~eıumıarım, merhaba, 
Madrit, 14 (A.A) - Hükumet, lr, olgun ve her geçenin eline kendi ı .. cn Tahiti!) 

sarayda bulunan bir vesika ile dine uzanan yemişlere çarpıyordu. Ye, bir ceylı'ından dahn çevik, sa-

d b 't ld - veçh'l ._. Teri hayretten hayrete'düsüyordu. adete ka,·uşmak üzere, dağdan ko~ar;ık e sa ı o ugu ı e esKı . . . . ~ .. . . . 
k 1 · . d · l'f d d HaYa o kadar hafıftı kı ınsan yuru - ındı. 

ra ın vazıyetın en ıs ı a e e e- mek için , hiç zahmet çekmiyor, adetıı -----------
rek şahsi servetini arttırmış ol-
duğunu natık bir kararname 
istar etmiştir. Bunun üzerine 
hükumet maliye nazırının katibi 
Adilce musaddak evraka istina
den sabık krala a it olarak ispan· 
yada bulunan biitün emlakin 
müsaderesine tevessül etmesine 
karar vermiştir. 
Bulgar kabinesinde istifalar 

Sofya, 14 - ( A. A.) Hükumet 
fırkasile milli liberal fırkası 
arasında koalisyonun tahakkuku
nu teshil etmek üzere ticaret 
nazırı profesör Mihııykof ve 
ziraat naım M. Vasilof istif aaın1 

uçuyordu. Büyiik ormanlar uzanıyor, 
bin bir renkli, geniş kanatlı kuşlar bir 
taraftan uçuşurken, öhiir taraftan ~ü-

7.el rnkkacıeler, muharipl~rin tuttuklım 
tempolara ayak uydurarak oynuyorlar 
dı. 

Bö) lec~. geceler ve günler, gittikçe gü· 
zt'lleşip büyüyen Terinin farkında olma 
dan ge~ti1er. Ruhutunoanoaııın 
. , ı • . 111 ııtt ı ı ı t ı ı ı • • • tı r ıırrr• • • 11 ı,1111 • •••• nnııscı"""" 

vermişlerdir . Y c!rlerine liberal 
fırkası liderleri M . Semilof ve 
M. Fılaçef tayin edilmişlerdir. 
Yeni nazırlar yarın kral tarafın
dan l<abul etfilecek ve müteaki
ben kabine içtimalarına i§tirak 
edeceklerdir • 

Doktorlar arasında 
Etıbba odası haysiyet divani 

dün de toplanmış, fridman aşısı 
hakkında makaleler yazan dok
tor Fuat Sabit Beyi dinlemiştir. 
Fuat Sabit Bey fridmana reklam 
yapmadığını, keşfedilen bir aşı 
hakkında makale yazmanın bir 
kusur ve hata olmadığını söyle
yerek kendisini müdafaa etmiştir. 
Hasiyet divanı bazı büyük doktor
ların bu hususta mütalaa Ye 
şehadetlerine lüzum göstermiştir. 
Gelecek Cnm rtesi bu doktorlu 
dinlcnccckir. 
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1 Poli• Haberleri 1 
Mercan hanı yandı 

Evelki ak am geç \akit l\Icı·canda 

Tufcular caddesinde bir .)angın ~ık· 

mıı n Mercan hanının list katı tam:ı
mlle yanmışın. 

Yangın, hanın ü t katındaki oda
Jadan birinde oturan şıtpkacı Bedros 
efendinin kapısı önünden ~ıktığı teşhit 
edilmiştir. Şişlide Etfal hastanesi kar 
ffUnda a.n numaralı e\ ele olunrn l\lih· 
ran Efendiye ait olan han otuz bin lı· 
raya, şapkacı Dedı·os Efendinin oua 
içindeki mallarının da 1:100 lira~a i
gortah oldukları anlaşıldığından yan
tmın ne suretle çıktığı hakkındaki tah 
ktkata ehemmiyetle de,·am edilmekte
dir. 

Dlmltrl yakalandı 
Sofya isminde bir kızı Yunanistan 

dan kaçıran Yunanlr Dimitrinin bu 
matmazele ait 46 bin drahmiyi de ala
rak lat;;ınbulu terkettiği .)azılmıştı. IJi 
mitrJ, Kıbrısa gitmek üzer bindiği Lo
tüe vapurile lzmirden geçerken, ynkn 

lanmıştır. Uugünlerde buraya Ketiri· 
]etektir. 

Bir hizmetçi pençereclen du,w 
Sultanahmette Uçler mahaJletııinde 

otnan Halil Beyin hizmetcisi Hatice 
Hanım, bakkal Ziya Beyin Sütlücede 
kiraladığı evinde temizlik raparkfnl 
pencereden sokağa düşmüş ' 'e ağır su· 
rette yaralanmıştır. Hatice Hanim 
tedavi edilmek iizere tıp fakültesine 
kaldırılmıştır. 

Bir bahk sandah parçalandı 
Necati kaptanın motörü. Kireçbur

na önünde balık ile dolu olarak lstan
bula gelen Tahirin kayığına carpuak 
parçalam·§tır. 

Dostun marifeti 1 
Galatada Mumane caddesinde H 

numaralı e de oturan madam {'iluri
na dostu arap ŞükrU tarafından bı

çakla yaralanmı-:tır. Madam ha.c;tane 
ye kaldınlmış. ŞUkrü de yakalanmış
tır. 

Bir cerh 
'OskUdarda Selamsızdaki kıptiler 

kahv~, saJgt almak Uzere Umra
nlye köyün~er, bu kahveye gelen Ha
san oğlu Ahmet isminde birisi, arala
nnda çıltan bir münazaha neticesinde 
Jaminl bilmedij'i bir kıpti tarafından 

bıçakla ba!Jndan yaralanmıştır. 

Karpitle intihar etmek istedi 
Firuzağada Sıraserriler caddesinde 

81 numaralı evde oturan Çorci Eft>n· 
dl teyzesi ımzabet Hanımla aile' t 
bir mesel e:rüzünden ka,·ga ettikten 
soara karpit içmek suretil eintiha ra 
tebqfüK etmi ise de kurtarılmıştır. 

Otomobil çarptı 
Şoför :Mehmet Efendinin idare~in· 

Clekl 2559 numH'rah otomobil dün sa· 
at 11 buçukta gümrük önünden ge· 
~rtten hUvi}eti anla~lmıyan 40 yaş
Jannda birisine çarparak başından Vl! 

2Z22 

Memleket Haberleri 

Bir beraat 

Ad1tnada - Ceyhanın incirlik 
kariyesi civaranda Apt6lkadir 
Kemali diye şoför Zekeriyayı 
katlettiği iddiasi!e maznun Namık 
Kemal mektebi muallimlerinden, 
Ahmet Hamdi B. in cezada de
vam eden muhakeme~bitmişve 
Hamdi B. in beraetine karar ve
rilmiştir. 

lzmirde bir intihar 

izmirde fİşeci 24 yaşında Ça
ko Raciyo bir senelik nikilısı 

Marinin bir terziyi sevip. hamile 
kaldığını itittijinden bemtiresinin 
evinde boğazına, karnma bıçak 
saplayıp kendisini öldürmüttnr. 

Çako bıraktığı kartta: 

"Zevcem fahiıe oldu. Namu
sum için intihar ettim!,, demek
tedir. 
Bir aktlrlsi dala kalderdllar 

Resimli gazetelerin yazdıtına 
göre Rize· Of yolunda 4 mUsel-

lih ıahıı tarafından bir kamyo· 
nete baskın yapılmıt ve arabada 
bulunan asri aabne tiyatro heyeti 

artistlerinden Sabriye H. dağa 

kaldınlmııtır. Sabriye H. iki rDn 
~ooril ıerbest bırakılmıştır. 

1 Hava ileminde 

Bir facia daha 
Courtrai, 13 (A.A) - Bir tay

yare uçuş yapbğı esnada tutut· 

muş, alevler içinde kalmııbr. 
Tayyarenin içinde bulunan iki 
kişi kömür haline gelmlftir. 

Tayyareci Le Brlx 
Tayyareci Le Birx kapalı da

ire içinde dünya mesafe ve mOd-

det rekorlarını kırmaia teteb
büa ederek 11istrea,, de 8-25 te 
havalanmıştır. Le Brix tayyare• 

sine 8,000 litre benzin ~e 320 
litre yağ almışbr. Bu suretle 
tayyarenin ağırhiı 9,668 kiloyu 
bulmuttur. 

Halk bUglsl derneği 
dOn toplandı 

Halk bilgisi derneği İstanbul 
merkezi dün toplanmıı , konrre 
ha11rbklarile meıgul olmuıtur. 

Demetin umumi kongresinin 
Temmuzun son haftasında istan
bulda yapılması kararlatdmlm11-

hr. Kongrede merkezi umuminin 
istanbulda tesisi meselesi g6-

ayağından ağır surette yaralamıştır. rOıDlecektir. Buna karar verildiji 
Mecruh if·ıcle '\eremiyecek bir halde 
Cerrahpa a ha:st:.me ine kaldırıhnı-:, taktirde Anadolu teşkilih yeni 
vak'ayı müteakip kaçan şoför de ya. esaslar dahilinde tanzim edilecek 
kalaamıştır. demeğin fikri sahadaki mesaisi-

08z göre göre r nin daha sOr'atle ilerlemesini 
Dün 90at 12 kararlarında Karaköy. temin edecek tetbirler ahna

llı tramva> durak yerinde tramvay yol cakbr. 
alarfndan bir hanımın çantasını kes- D ~ · • U üncü kon _ . ernegın umumı ç -
'9ek suretile elinden alark kaçan b•: greai olacak bu kongreye bOtün 
pnkeeici polisler tarafından yakalan- • 
"1• nta hanıma iade edilmiştir. Anadotu teşkılit~ murahhasları ve 

~ k 1 d İstanbul derneği azalan temamen 
Ana kaUll ya •an ı . t' k d ki d' 

Bandan bir müddet e'\·el Çankmda 1
' ıra e ece er ır. 

uuı Fatma hanımı feci bir suret•e Demeğtn içtimamda her sene 
IJdtlrdükten sonra oradan kaçmıya mu oldujıı gibi bu sene de Anadoluya 
'8ffak olan 1 mail Osman isminde bi- halk şarkılarını toplamak üzere 
r1aJa phrimize geldiğini haber aJnn iki hey'et gtsnderilmesine karar 
sabrta kendisini takibe başlamıştı. verilmittir Bu heyetlerden biri 

Nihayet lsmailin Ilüyükderede in· Malatyaya' diğeri Sıvasa ııide-
1Utta amelelik yaptığı anlaşılmış n~ cektir. Heyetlerden birine kon· 
lftlJd gün yakalanmıştır. 

Firari, yakalanacağını anlayınl·:ı servatuvar müdürü Ziya Bey 
~ıya tesebbüs etmiş i e de muvaf. riyaset edecektir. 
fak olannyacağını anlayınca elinden 

DOKTOR 
bir tabanca çrkanp kendisini yakn,a- ',]/ -l.

17 
r _ ....... -A 

..,. elden memurların tizerine hücum O"""f"~ \.-effı.Ul-

~r. Fakat tabancasını kullanmı- Dahiliye hastahklan mutahaaııaı 
ya Yllldt bulamadan yakayı ele Tel· Cumadan maada her gün öğleden 
:mlftlr. lsmailin hakkındaki tahkikat .. 00ra sa:ıt ( 2.30 dan 5 e ı kadar 

ikmal edilerek adliyeye teslim edilnıiı; l:tıanlıulda Uivan yolunda ( 118) nu-
tfr. Oradan da hapbr.!'ye gönderıl· maralı husun ı.ablnesinde dahilr ha:ı· 
....... r. Buılialer4e Çankırıya aönde.

1 

"1:s 1 1 ~ 1 rı mua\tne ve ıedın·I eder. 
_,.. "Telefon· lsrabnul 2398 
.dhı 1 U•, ı••••atlliıııill•lill••••• 

-=====l2!SL 

Vapur sahiplerine ilin 
Seyrisefain r=m .. ..,, ... 1000 •an• ıı.ııg al•• •m•l•n•n Sam• .. ı; .... , • .ı.n 

·------------·· bula nakli için bu hususa elveri~Iİ \'C 8Sgarl 7 tonluk vinçlerle mil~ 
Merkez arenıası Galata l\öprü ba~ı bir n:ıkli) e gcmi~i hır av milddetle isticar. cd!lecekıir. \"apur~~rını. kiral ..AC 

B rstı~ ..:ııhe :ıcenıa-ı Sirl.f'cide arzusunda bulunan ?.C\"atın tıılcp edcceklerı hır aylık maktu ucretJ nakli, .. , 
i\ lühOrdıır ıadc hanı ~ ~7 40 'c bu müddetiıı inkizasında \"C\'Dlİ\'e olarak isıiyecekleri mehUğın. niha7" 

,q ma\ ıs 1 <ı3 ı t:ırıhine kadar - F. 1~ A rümüzu tahtında lstanbul 176 nu_. 

izıir sır' at 'osbsı 
\GÜLCEMAL) Y!!puru 17 

Mayıs pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

iz.mire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

Buıuı~a Pomsı 
( E R E G L 1 ) vapuru 17 

Mayıs pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Upseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

1 ZAYiLER 1 
ı-~~ 
Selçuk san'at mektebinden al-

mıı oldujum tastilmameyi zayi 
ettim. Y eniaini alacağımdan ea
kisinin btıkm6 yoktur. 

Selçuk an'at mektebi 1-! den 
99 DLJŞIZE 

lLAN 
Adana vilayeti Karaisalu ka

zasının Karsantı nahiyesi dahi
linde pos ormanında mevcut olup 
beheri 150 kuruı bedeli muham
men ve kapalı zarf usulile mOza
yedeye çıkanlan 28740 parça 
mamul çam kerestesine talip çık
madıjından mezldir kereıteler 
pazarlıkla ihale olunmak Ozere 
11-6-931 perşembe günilne ka
dar yeniden ilina konmuıtur. 
Tafıillt almak istiyenlerin An
karada Orman mUdilriyeti umu
miyesile latanbul, Adana orman 
QıDdGıiyetlerine mUracaat eyle
meleri illn olunur. 

Kereste mllzayedesl 
lJarüş~efaka Müdürlüğünden: 

Mektebimizde takriben ( 70 ) 
metre mikibı haçminde eski 
Romanya kalasları müzayede ile 
satılacakbr. Mayıun 18 inci pa
zartesi gOnU saat 16 da ibalei 
kat'iyesi icra olunacağında talip 
olanlann keresteleri görmek üzre 
Darilff8fakaya ve ihale gilnU 
Nuruoımaniye mahfelinde cemi· 
yet merkezine gelmeleri. 

Askernıe davet 
fi'atlh Aılcerlik Dairesinden: 
Nisan 931 celbinde bir buçuk sene

lik sınıflara sevkolunmak üzre davet o 
'lunan 324 dofumlu efrat ile 1741 af ka 
nunundan L"itifade ederek şubelere mü
racaat edenlerden mürettebat olmama 

ralı ro .. tıı tutu:-u adresine tahriren bildi~meleri rica .o~unur. . . . . -
,\ lahrııkat. yağ. mürcttibat masrafı. vınçlerin tahrıkı ve saıre gıbı bıl:a ... 

masıırif işbu maktu ücrete ithal edllmelidir. Tahmil ve tahliye ameltvel 
anbarlarda çalışnrılıcak amele mal sahibi tarafından tedarik e_dilcccktir. il# 

Takriben bin tona baliğ olan emtianın bir defa.da .tahmıli ve SamsU1' 9fl 
ı~rınbula \"alnız bir seferde n:ıklon'uııması vı- sdınenm 1 Temmuz :.-
tnrihindc Samsun limanında mal ıhlhi emrine amade bı.ılunduru 

nıl"şrutur 

Devlet Demlryolları ilanları 

haydarpaşa Demiryollar magam 
liiQünden: 

idaremiz için pazarlıkla aabn alınacak (6o) kalem boya, ~ 
ramacı, hırdavat, mensucat, kum, balıkcı muta1Qba11, ip, deP." 
ve daire gibi mubtelifOlcinı malzemenin pazarhiı 18-5-931 
zarteai gtinU icra kılınacaktır. Taliplerin yevmi mezkiir saat 9 
11,30 a kadar isbatı vOcut etmeleri ve tahriren fiat v 

bu baptaki mOfredat listeıi maiaza dahiline aaalmıt, pa 
arıolunan malzemeden idare tarafından şartnamesi ve marld 
sair izahat ita olunmıyan malzemeden nOmune verilmMI 
edenlerin nUmunesinin beraber getirilmesi nOmunesiı vuku 
cak teklifatın kabul edilmeyeceği ilAn olunur. 

P. T. T. U.M. Levazım ve 
bani müdürlüğünden: 

1 - lstanbulda telgraf fabrikuı levazım 

37 kalem etya satılmak Uzere aleni suretle 
muıtur. 

ambanacla 

mUıayedeye 

2 - Mezk6r eşyanın 8- Haziran - 931 tarihinde mba 

icra kıhnacağmdan taliplerin ıartname almak için her sıln 
yedeye iftirak için de mezk6r .tarihe mllsadif pazartesi gllnD 
14 te lıtanbulda Yenipoatanede mllbayaat komisyonuna m 
atlan. 

P8zarlıkla beygir v 
deri satışı 

Pendik Bakteriyolojihanesin 
Adet 

2 Bat beyıir 
40 • Adet koyun derisi 

2 ,, keçi derisi 
6 ,, ökilz derisi 

18 ,, dana deriıi 

Pendik Bakteriyolojibaneıile ıerom darülistihanna ait 

ve nevileri yukarda yazılı olan beygirler ve deriler 

suretile 17 Mayıı 931 tarihine mOsadif pazar gllnll ıatda 
dan derilere talip olanların saat 13 te müe11eseye, beylde 

olanlar1n da nal 14 te Pendik çarıısında hazır bulunmalatı: 
olunur. 

sı dola~~le bakiye kalanlann ve ~ka·I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rılacak celbe intfıar etmeleri tebJif olu 
nan mükellefinin sevkolunmak Uzere 
hemen şubelerine müracaatları. 

Davet 
T. l . C. l . l<:tanbul mıntaka'ı Rei'· 

Jiğindcn : 
Mıntaka merkez hey' eti 17 -

Mayıs - 931 Pazar gOnü saat 17 
buçukta fevkallde olarak akti 
içtima edeceğinden azanın hazır 
bulunmalan rica olunur • 

Şehb•deba'ı 

Ferah sinemada 
Uugun günduz hem ~inema, hem ko

mik Ce' det bey tem:tllleı i, hu gece 

~an 'atk:ir Nıışit he~ 'c he) eti l lcrmine 
1 ]anımın lştir:ı~ile büyük mü~amcre. 

OskUdann yeglne Aile Mec• l 
maı olan 

(•nşhah Bahceıd) 
('uma ~nü ıııukcmmel inee ca;ı: he 

) eu ile beraber açılacağını Üsküdar ahalii 
muhtereme ine ilAn ermekle kesbi ~eıef 

evler ve t~liflerini bekler 
. Şiınmıı· Temizlik 'e ucuılu .. tur. Sat . 

Sincmıa, 'fi) ıtco. \"ari) ete. 

ıstanbul Belediyesi llanıare 

Sultanabmette cedit Mehmet Ef. medresesi bir seaecl 
seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konlD 

Taliplerin t•rlnameyi görmek için bergin m'.iuyedeye ı&r~ 
21 lira teminat akçeJeriJe beraber ihale günü olan 7-6-9 
zar günü saat on bete kadar encümeni daimiye mliracd 

Cihangir yangın yerinde 32 inci adada 68\, 603, 1114-1• 
659, 660, 661 harita No. Jı arsalar arasında 72,60 metre 
baı yllısUz ar1anın metre murabbaına 12 lira kıymet tak 
narak satılmak için allkadarları are11nda kıpah zarfla 
deye konmuıtur Taliplerin fartname almak için hergOn. 
müd'1rlüğ0ne müracaatları 65,5 liralık teminat makbuııle 
name ve teklif mektubunu ınOhOrlO zarfa koyarak ihale 
ola~ 7-6·931 Pazar gOnO saat on be'e kadar encOmeni 
vermeleri. 

icra edilmekte olan kanılızaıyoh ameliyatı dolayısile 
yıs 931 tarihinden itibaren Çifteaaraylar caddesinin i~•· 
retbaneıi önüne mllsadif kıımımn bilcümle vesaiti nakli1 
palı bulunacağı ilin olunur. 

lstanbul belediyesinden: icra edilmekte olan k 
ameliyab dolayısile 17 Mayıa 931 tarihinden itibaren 
caddesinden Değirmen caddesine kadar Atlama tat• ca 
bilcllmle vesaiti nakliyeye kapala bulunacaiı ilin oluaut• 
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1 •kt••-11 
t-t•:v•c J ümhuriyet Fi. Fırkasının programı 

ühim ihracat maddelerimizden 
yumurta kontroıa muhtaçtır Fırka kongresinde hararetli müza-

Yuınurta memleketimizin ihracat taraflana >'11••rtaları u pata etmek 
....... aruında mlihim bir mevki i~ tedir. 
... nmete bqJamııtır. Şayet ihrMat llblelerind• ppıJan 

kereleri müteakip kabul edilen 
programın metnini neşrediyoruz Sadece Kastamonu mıntakasından muamele her 71rln yumurtasına bir 

.0.eboJu yumurtası) namı altında Mar •amp nrmu nntlle aıabal!j ettlr
lllbaJa \'I oradan miçre, Almanya, lı aek n ltu •rette bir kentrol tee1a1 Clmlauriyet Halk Fırkua nizamna· ha anan baJaruL aile hayatında ve umumiyetle dnı.t 
_,. sibi memleketlere sevkedilen yu •iialdill ola- o ...... J&lll'-ıya me proje1iaia konsrenin evelld sbkl Fırbmız, vatandqlann siyasi hak- resinde mahalli ve milli idarelerde 
-rtuun miktan mühim bir yek6na cH " i! tantm 7Dl•rtaı.n düa çek azan ~timaında okandafu ve çok ha· lan noktasında dnsiyet farkı gtizet- •rruf fikrini kiikll§tlrmek f~ 
W11 olmakta, bu yüzden memleketi- para t11taeak •• biaaetice iç tarafta bu raretli •lnakqalan ve mlu.kerelerl mez. Bi1lkia tlrk milletinin ytlksek zın başlıca prenaipidlr • 
.... mtihim bir servetin girmesine 111 ftle •lfSUI olular biraz düa refaha •il~ip kabul edildiiini .~zmıştık. •e derin tarihinde lçthnaf ha~tmı her 2 - Kredi •e sigorta mw·e1e1• 
... oJ.-aldadr. .. ........ , oacaldardır. Bu nızamname metnini busun aynen noktadan bfrlfte fetfnat etmıt oJdafa ihtiyaan talep ettiti e1ae-iT1tte 

Y .. artanm eüz1 emeklerle ba de- lklnd __.,.le, pl,...ya uma11a il nep'edi)'oras: na bilen fırkanns kadınJanmızın bele pi olanaeaktır. Kredide aeuztü 99 
~ •llü• bir varidat temin et.esi re mldaldr bir •ide tnrludwraMJ. Proje bir mabddeme ile aekb kı• diye intihabında oldufu gibi meb'u layhk temini baflıca emelhnlzdlr. 
...... blsim Kastkmonu havalitıinde .atlr. mı llttlva etmektedir. Proje hakkında- intihabında da •iyul haklannı lnıilan- 3 _ lthalltna fhraeattaa, faı. 
'*tok khmelerl mUnhuıran tavukçu- Kuta.,. ... iTi• .... olar 11 ki nizamname eneilmenl mubatuı ta malan için lbrm selen mtlsaft zemini maması ve en nihayet 871li ~ 
ı• ile fttfple sevketmektedir. Btlhu JU•arta pl)'UUI, mtWahefllenla top idi: . hazırlamayı bir nzlfe addeder. Fırka m .. ı tedlyt '1tlvuen.UU. teıalal 
• son tıene zarfında bu allka her ttar Janntlen ılnde tlç defa deiitit· Sabah. Fırkamıs endlmeaınde huırlanan an~ak bu takdirde tarihi \'I terefll ha elzem adde 4imls prttır. 
18 talımlnin feftine çıkmıştır. Birçok leyin iki kurup alman J111D•rt& ille rapor htlk6met makamlannda bulan ın yatımın yeni ,eralte uypn slmaslle Budaa •ara addeki 
..._ler yeniden •e fenni bir feldlde 71 dofra basan yetmlt pal'af& hazan fırka arkailqlanmızın teerlbeli tet- ihya etrnft olacatrna kanidir. madde okuaattv: 
tank~luk yapabilmek için tavmhane doluıan paraya toplaaır. Bit ıh IOftra kfklerlnden de ı~rlldikten IOllra U· tKI t KISIM: ' - ÇiftçiTI kredi" Mwı 
Jer tesfalne bqlamışlardır pi-- _._ d.a&-' Bn ıelJebf b muınf reislik divanı tarafından huual CGhunnı.et Halk Pırk•sının .un ri -:1.i iktuıadl 

• .T- ,, ... e .,..,.r. •• ' a bir dtkkat •e itina ile mataha •e tel· •na nsdlan • per&waıe • .., 
Tankçuluk son senelerin bulday itleri inre ed• 111~ tteeana lliriMr • mazhar etmek •• R tetekktlhd lmlmii 

fdlaulitınm çoklutu ve fiatlann dti lerlle llA-• nbbetlen.HI\ lha itte Jale'" tekalf olanarak tertip edile• fır· 1 - C8mharfyet Halk Jl'rrkuı; a) Jd,.. tllr&mll .Wl'llllk p,..wg, 
waı1t1 kupunda köylfiyti de fazla •tituarnr olu dGtrHam dolnara ka Pl'OIJ'BIDI proje9i endimenlmisee C8mhari7etçl, b ) MUllyetçi, e ) Ballı 7lk arui .,. tiftUk -.ı~ 
allkadar etmektedir. ahtahullenllr. Ve ,.ıacak Dk it J& tetkik '" •laken olandL Fnbnu- p, d > DeYletçt, e > Wk, f > lakıllp. kredBerl rehin ••JaO•ııl• ._.. 

•-• an d&J'Udıtı bl)'lk ...ıan nds '" pdır. , ---L &.-.al ı 
llanleketfn her tarafında allllle11 •emlekette bir )'lllaartta boıam - 't'bıh bir •rette teebit eden '" vata- A _ Fırka, ebllamf,.eln .UU hl- .._tı,r. Zirai an:•-• m •ı .. llMI'; 

J9 baldpf edeblleeek de.recede kolay '6, 'ft)'& )Janilp pl,...UW haftada 1- IUn 'ft milletin b8)1lk ib~lanm il&- Jdmlyet meftltnalal ea IJt ft en e 81 olan mut ~wp ..... 
el&a tank yetiştirmek bırçok mil•tah ki veya bir sinde bir 11111 etmektir. fts ff flmll bir nazarla l'lrtlp baalan tte te 11 tatbik W Dnlet altında balutluaak -.rı• 
deri refaha ulaştırabilecek bir vasi- Bqtln MaNllyada b(r 111murta tatmin için takip olanacak yollan .,. ;ı;. old..;_ :.wır. rır:.· b• ar· Jalpleqdirmek n faali7etlld dala& 
'*8dir. Geçen 1930 senesi a~ında 7 • 8 urup •trlnll• Kutamonada J&kıa •• asak t.tik'balde alınacak te~ •lmas kanaatle elmllart,etl te1at•eye ele zirai ~hacla ~ etmek ...... ~ 
l_.,.ludan Pake vapurlanna yilkletl- klyllden 80 para iki lmrqa topla.._ bfrlerl ifade eden bu proje blltfln esu- kal'fl her YUJta ile mldafu edfr. lmacahr. 
iti* Marsllyaya •vkedflen yumurta ia ae aıaaa varmT Her hal .. l>u it hatlarile eneflmenlmizee tamamen tu- B _ Fırb teraldd n tektpf ,._ Ba'*ama ~ ... 
- alktan 20 bin sandıia yakındır. ise~ leap .._ teallat 7&1'11 .. tı, 'fip edilerek ancak mabadı daha .. landa Ye be,..eı.Uel teau .,. mana- ket•• falbetlıeda .............. 
Bir 1a11dık yumurta 1940 adet ltfbarde oradaki anarl farklar teebit edilmeli uh anlatınata yanyacak bul kelime 1ebetlenle b8t8a ınurr mllletlen al deeek kıymete çdcanuk, .allı 
1111 vaatt ytlz para fiatla o&uı bet lira ve kl)'llala 111dladaa ita ...-etle bla- ta-dilleri ve maarif, lktıat, maliye vasi, Ye onlarla Wr üeaktt ytlrtimek ma menaumu o~. 
laür bir fiata satılmaktadır. Yirmi ıeree Ura ka .. nu aataYUll& ttlecar. •e ad"7e ftlerlae taalllk eden kaaın· le beraher Tlrk ı~..ı ..,_... .. ı... Bil •••••• ·~ 
...... dıfrn tutarı ise 720 bin lirayı lann fhtiUrlar111a mnf olunmalıdır. lar da birkaç ilbe ile kabul edilmft- ... seel71lerinl •e bqhbqıaa ...... mualallular ... alarü, ful& 
llala10r. Halbuki lneboladan başka va Bu endftelerln bertaraf edllmesi tir. Tadil n illveler tıebeplerinl kendi idi hl'riyetlBI .af•• w-... ... -. ._ •lteYelUt flat •ilfl"s'lilaıa 
pula Marsllyaya yumurta llft .. lh ..... ·•••ilan .......... adet iti .kendine si19tereeek mahiyette oldafu yar. ... maddealD wı ol ...... om 
nf eden adeee lnebol• iskelesi dejfl, barile ,..~ Cdl*Jt.all n ~ valdtta banmak tlzere lnmMLa c _ idare .,. lalklm.,...._ 11apa11 •itler ,.. malatellf ~ 
Kandaisin bir acundan ibtlr aeana memlekete .........._ ı.ı, kq •lali oalan birer birer saymala ltlsna slr- millettir. Biranda Ye lalld.ı,.tla Jam'8flanbr. Baclaea ·
...., ~k ltıkeleler de •)'ili vapar- senetla sfrmealle netleeleaeeektir. ndyerek •n flkll bir u nel •lak• dnletta va....... w --.da- ftP .,...._ Buaa l'eluü Btır ( 
• .,.ı miktarda yueauta )'flkletmek K""""'°"11l Taldt Mlmı n n tu'flblnl7.e anedlyoru. flD dnlet.e kaqıbklı TUffeleri- pne) ba maddenin ..... siral 
fıldlrler. Karadeniz sahilinden sevke- az Program (methal) serllvhab şu nln hakklle ifwnı tansim yolanda du bam eeaalan taftlla emikte 
.n.a bu miktara memleketin diier ta I 

1 
mukaddime He baflamaktadır: kullanılması fırkaea btiytik eautır. tuna, baiday ••'el..a sibi {ttlUla 

nllamu da lllYe edecek olaıak, 79- - - "Clmharlyet Halk Fırkaaınm Pl'OI· Kananlar r "ıde mutlak bfr mla.U yayı ifpl eden •• llemtllıaal Wr 
•1U'lalua ... ıeketimize ptlrdfii 8H T .. tabaıa _ Daralfllnun tallm ralMla temel olan ana fikirler, lnkı· imbat edea ve hiç bir ferde, lalç bira- hb'ette olu bir mweleDla tanı 
w& Mr tir il tahmin " tuanarun 1lbaru Hlfthld" ~ ~ l"MiiN Jümaaa bqlanpenadu hal1lbe 0 • Jleye, hiç btr mufa, hl~ bir eemaa ne alt hansatm Pl'QSr&IDÜ ... .._ .. 
f...._dedlr. dar kf "ft111at ft taftftbt-n qllinbr. UmtbU 4ia8ml7m teRleri Wlda• w ık olmadılllu •1ıe.ı,ttr. 

Yaawrtum memlekete ptfnD bldrelt 99 9 'fca turJda bqJamıfbr. Bundan bqb bu fikirleri• bqlıeal•n halkçı olarak küal ederls. Va.rt Bey (lnalr) Ziraat 
elöta bu mfllılm tıenet kal'fl8Dlda ihraeat aja8Wslm - Bu Mile tırkanm 192'7 tıenesinde b8J'tlk konın- o - l'enll -ı ,.. faall7etl eau hakkında bam tenkldatta RI 
laer •tatalısllde rumarta lstlhsallne Köstence, 'Pire Te lskenderfyede harld' de de kabul olanan nlzamnaıneslala tutmakla beraher ıalmkb oı•ata ka- banka Blrm&Y•lni m ........ 
tipik etmek alüadar herkes için ar- dcareı oftllne merhat olmık tlzere Uç umumi eeulanadaa Ye ayni koqttde dar as saman içinde .Uleti refalla, ala kredi lhtlyaenaa tah9lll ...... _ 
tik Wrbael derecede elzem olan bir teY ihracat ajan hl' •il edllecettlr. tanfp edilen 11muml .reislltht beyanna· memleketi aamuriyete eriftirmek lçia tlnl, hafday mea'elealnla 
ıllr. Ba tepik ve tersfp birinei dereea, mestnde ve ım B8y1lk Mfllet Meellm mllletla umumi •• y1lkHk meafaaUerl madcle halinde 4erd lbua•• 
• bir vazife olmakla beraber ayni de lntfllaln mlnueltetlle netredllen bf. ala icap ettlrdiil iflerde, •ilha- ik· nk maddenha eaclm ... iadellU 
neede n belki ondan daha mfihim bir Daktilo yanaaaede te.Mt olunmapur. Yal1m madl sahada, dnletı atea allbclar etmiftlr. 
ftlit• vardr: H------- blrbç Rne tçln delil ltıtlkbale de ti· etmek mühim eeulanmmlandır. Recep Bey (Kltala,a), 1laffe 

tı.raeat emtfamızın tı0n senelerde auuu.ıa.r8 lllll olan tuaVYUrlarımmn ana 1aatlan E _ Fırka, dmet lda1'9inde b6- lmHlaki mtltalealara eeyap ~ 
maru kaldılı salistimaller, yumurta L _ 1981 11111.ı daktflo burada topla bir halde yazılm!fUr. ttln kanuaJann, nlsualana Te anll• day mee'elesl berba~ dertedll• 
lanlmz berinde de keadlaf nf clsler· pmplyonlata Jnfi•· Kabul edilen maddeler berveçhf rln mm Ye fenlerin m1IUll' ~ talea n temeanDerln tetldld De 
.-Wlr. Birçok emtiuuzm mlrab- 'bakuı hulraa l)Mlda- atldir: temin ettiii .... ye flklllere •• dtl• ıruba n icra nldllerlaee un 
lıilmllllkten du~ oldaia tehlikeli Tali am4a Alt Ticaret .- 1 - Vatan. ,.. ilatbaçlanaa slre ,.,.ı_..... •e .ra almaeak temeani,U •ınl .. • 
,.ı aymea yurnurtalanmızda da kendi teblnde yapılacaktır. 2 - Millet. tatbik edlla.ınl pnamp kalMd ... hal edilmek here maftflk 
•ı lalwettlrmektedir. !. - Ka;.t 31 ••718ta nfha 3 - De•letin esas tefldlltı. tir. ala bir fonaUİ halinü te 

T .. arta ftlnde m8atahsftlerln I• Jıet ••l••lrtır. 4 - A••• hahku. Ola teıllddıll. 'flcUal old-tudan teklif Ye tqrfrl~ 1lıfb • 
.... klledll .. i leap .. en Ud •8111• 3. - ,::ı=, :t't..1:!::: 1 - Vatan, ttlrk milletinin BI ve fırka din fikirlerini deYlet " 418ara it- banim muvafık olcla(P.• " 
Mlda nrdır: haalanlan Wri pnk A mise mlraeaat edebi- ytiUek tarlld ve topraklannm derin· lerlnden ye~ •J'?I tatmalı ma maHe ballaü •••-
ncat bıkelelerlnde ve prek Manlt,.. lirler. lllderlade ..,.eadlyetlerlai maJaafua ıailletlmidJI •~r terakkide bqlı olmadıtmı s81l•~· 
da Mrkaç ttlecann elinde buluaan ft 4. - MU•blkada keadl ltı edn wrlerlle J'&§Bdılı basflnkll afya. aavaffakıyet lmlll 1ir8r. V&.ıf Bq ll4lldal .uana .. 
ller 'sb, her dakika tahanill eden 111- =:::."ine ile ya il unırlanmız içindeki yurttar. Va· F - Fırka, mllletlmlzin birp f~ ettiifnden, Recep BeJ .... ,.. • 
.. ,.. plyuuını aman ve mekina el- 1. - itti~ _.. en i7t de- tan hiç bir kayit ve tart altında ayn- dak&rbklarla yaptıjı inkdlplanlan izahat ile noldal ....,.. _.. 
n •lltlılor bir hale ~rmek tkineı.f rece kua~ haaun ilk kabul etmez bir kilidir. •otan '" lnklpf eden preııslplere sa- ali ebatfUr· 
.. llaracat auuaele ve dalaverelerin- im ,. Wr UJdne ve il - Mfllet: cifi, kflltlr ff mefkt. dik kalmalı ve onlan müdafaa etme- Reeep ıı.,ta teklifi bhl 
... ellerini ~tirmektir. )'& kıymetli bir bedlye re hlrlill lle birbirine batlı fttanda,. 11 .... tutar. ba h...tald takrir, Jlyl)ııa ._.._ 

llerkelp maltmdar ki, yam11rtala· ;8%L mO:'d":ı~ ~anıl ~I ettftl bir ıt,ul ve fftimaf 2 - Tflrkfye cUmhuriyeti halkmı &lnderllmft Ye dlnlUad madde 
na 111 •'iti, her mıntakada Wr -.U. le1W ........... itte .,.ıtt • ayn ayn sımflardan mllrekkep d.ıtl kabul edll•lf&S· 
6. Buı rerlerln gerek tavuk cinsi• llfn edınttz. 111 - Devletin .... tefkllltı t8rk ft fakat ferdi ve içtimai hayat lçla it 5- ... 'atw••• 
._ • kenbe mahallin haıaal prat- 1. - Derece kaaaaa ı.. milletinin idare fekli, Yahdeti kuva bllUmfl ltfbarl1e mahtellf mesaJ erbabı nafıaı mlPUler ve mllarüa. 
tıa• dol&71 JU•artalan ılklet ve ~ •••lara hm it bal· .uma •flstealt olan bqiiakU devld u aynlmıı bir camia tellkki etmek mü ve onlan ffM bnetll • 
-ı l ... rlle bU)'ilı bazı yerlenle idi :'111~..!i= me~~ flkllmlıdir. Bu şekilde BUy~k Millet esas prensiplerindendir. yetU bir ftZiyete Jutr.U ft tik•· lhraeat tadrlerl ile u fiatla 111 .tiri ...,_.. lleellaf, mfllet namına hildauyet hak- A - Küçijk çiftçiler B - KtlçUk dl •8111Meelerl yalatmak d 
alM!an ldlçlk yam artalan kanftlr- ._... •• Nılt ellli)"et kim kullanır. Reisietimhar ve lent ve- anayl erbabı, ve esnaf. C - Amrle p1ls .aslı aoktaıant-.... 
aü Rntlle llatlllt ettirmekte ve ~ :.t_Ylb't ._.... ..,... killeri heyeti onan •~inden ~br. Ha- n i~i, D - Serbes meslek erbabı. Kfl~k n bliylk euaJi, 
....e ltlllarlle •U)1lk olan 711martala f. - Mi1abaüaısa ~f • klmlyet birdir. Kayitsız, fBrtlıı mil- E - Sanayi erbabı. BUyflk arazi ve de müstahsıllarının menfaa 
na ftftellll cUittirmektedir. rak et• 1'1• Wze iki lethidfr. Devlet teşelddillerinin en it sahipleri ve tllecar tlirk eamtunu UYR'Un himayeye ele nail oıaaı11• 

,._il, mtieerreptir ki, Kutamo- Ye90ra fotosratr ptfr. •anfıtı bu oldatuna fırka kanidir~ teşkil eden başlıca çalışma zlmrelerf- Milliyet41 Tir~ amel• w 
.... Denekbl, Kuıyaka, DadaJ, mek •• 7& dndennek iV - Amme hakuk• tirle vatandaş dlr. Bunların her birinin çalışması dl nln hayat •• halllamil, 
'fltMprl amtakalarma ait yumurta =·~~~i:.::'i! lamaa tefkilltı eeuiye kanaaanan ver- ferinin ve umumi camianın pye. sı- göz önltnde tatacatız. S&y de 
lana eeumeti milin birçok yerleri- terleıw fotcıtıaf •· dlii ferdl " i~timal hilrriyet, muu. nıf mUcadel•l yerine ~tiinal intizam araaında aheak t.fflal. bir it 

,_artaıanndan biiyUldfir. Hatta deıwaler~ n& " mUldyett haldannı mahfuz bu· Ye teaanlt temin etmek ve birbirini le ihtiyua Wi lallltale 
,...,...a normal bir sildet ve hatta 1. - Bltla l ... ı daktilo lla l•adarmak fırkamızca ehenımiyet11 e- nakzetmlyeeek nrette menfaatlerimi· kanın mühim itleri aruıada 
..,Jwlltl ilçilye uypn olmak üz. nımler ........ ,. wlardandır. • ahenk ~eylemektir. MenftUlt- Saaa,i ve w•in bawll ... 
ft ,..artaıua beher adedi 60 . 70 ıraıa :::e •~!;:::: Bi~ dereee)f intihabı tatbik etmek ler kablliyet ve çabşma derecesHe rnü· ketli bir sermaye ile teshis-
Wıır. ı. .. ı. tllecarlan, uhlliD elz'I it venaek ipn 71der- JIUe emelltrimiıdendir. Ancak v• tenuJp olar. dtiftineelqjmizdtn4'ir. 

ee tlearet •ileue1eıi- tudqı fntflap edeeefini tanıyabile- UÇU C'C KISIM Bil madtleaia ıQw-.n•9.lf 
alrtanlan ibaret bulunan yumurta nln belslldttlal anut- eek Yiaıfiar, prtlar ve vasıtalarla Zlra•t ve H.._t, 111•denler Bey (lstanbul) Sanayt ,.. 

•ltilla•ritahb=:ıa!:'a1ı~~=~ı~: 9. _ ==~=· pllfte. mfieehhez kılmak lazımdır. Bunun te we onn•n .. r, ticaret we nafta kuıara dotn•n ·~ 
tlıimrlan da irili ufaldı ol• laalltal'a- •• ka,..D_. tRI- •illi hu111Undakl meuinln matlup ....... iflettitbul,a btlfW -..-,u._ 

laliuile Ula& aobaa bir fla&la =er blU. aatfMt ••tlee1I •encell rtne kaAlar vatan· 1 - tktı1&tta ek.etli atrmaye ıati oldatuadu ....... ., bu• 
"ll•ililMllW .kllıılarnn ..... dqı taaıdliJ •• emnb'et ettltf insan- hfmdlr. No yenin ,ecbe 1tı ile rekabet e~~ 
~ lrler. Ba 7lzdea .ı.JUa rltr. 1ari tnttlıa' et.ate M7tieet hır.akma· membaı mil ~(titr ,,~ 

11 
ejlllifH lla, 

.'!9~M.M~ _..,_... ......... '•'fi" lcaplaıuıa da,au l~ "U.dH.J..811ıa 
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ilrağı muvafık olup olmadığını sormu!: yaban'oı fikl,rlerden uzak, üstün, mil-
tur. ıt ve Y&Mu\penet' oln.atıdır. 

lktlıııet Vekili Ş.ref Bey Mı nale et F) llfu bhMl \·e tt."rbi)e mtie "' e· C" • t t ba'·l t '· b '· 
· d ~· bh'' f 'i 1• ocmızo u, azc " a, aze "a a,., np vererek sana\'i ve maadin bılnka!!r ~n e ta'"'"DF"ın te,e uıı; anı Yl! ın1 ti t 

1 1 
t b •· • : • 1 . pa ıcan, aze tr$u ya, aze anı11a. ye 

nın bilfıil aanayı ile uğr••Matt ~nGn kırma mata. şefkat 'e ınenızış e ftı. l &. 'b '2 l l '· ·b-b" ''· ı. 
..,. ııo f uı er uo ma ı,; ı .,r ~ır:mı.rı tfD-

tariflndn Uen teldiğfni, ttfllttt btılU· 'fta etmekte beraber Onları hayatta 1 U· l ' • 
· ı ol kt · lk e · · 'dd' f>' ma es. nan fabnk~ları anonim ~irketler haline tıuUr u tna · .an h\. ay ıçın ~ 1 • 1 h ~ı1r Bur~aftaki miıeıı;se-all , e l<ıtaatın ih 

kalbetlftek ıçln, bankanın te .. ekl\üliiue 1n lad'I ,.e ınr.ı ata "e amıH\ı a la' n 
1 

k d • • d k ı 
ı. • • • .. • t.,-acı o a 'u ar a cınsı ~·azııı o ·uı 

ait kanunda dahi sarahat bulunduğu. telakkıııııne alı~hrmak muhım oldu-
1 1 

b · k" 
1 

fi · .. k 
• . . ,a cm ... c zc · .. pa ı :zar a muna ·asa,·a 

nu, bu gayeye doğr11 çıthşılchf1nı ~~- ll'tl kıutaıtındeyız. 
1 

t İh 
1 

· 
27 931 

· 
· \onmuş ur. a esı mu ıs . çar· 

)emiş, ~nayi vt ~aadtn han~a!\'ttlı'ft kü· . G) 1-:- Fırk~~ıı '·.aUı'h~aşlann lü_r ~mha giinü aat ı;; te Bursada abke· 
çUk san at erbabıle rakahetı mevzuu kun aerın tarıhını bılmesıne fe\·Jrnla-

4
.i atın alma komiı:;vonunda vaptlacnk 

bahis olmadtfını izah tttni~tfr. de ~h.emmiyet verir ... Bu bilgi t~~·liün tır. ı'alipletin şatt~ame alm~k ,.e tt>k 
Bn 1ıahattan sonra maade kabul kabılıyet ve 'ıcudretını. nef~e ıtır.ıat liflerini ,ermek üzere teminat1ari1e 

eailmlştfr. hislerini ve milli varlık için zarar Yf! · bitlikte mdkOr komisyona müracaat· 
6 - Memleketin inki~arında bütün recek her cerevan önünde yıkıımn latı. 

ticaret faaliyetleri nıühimdir. !\ormal mukanmetinl be Jiyen mukadde bir • "' "' 

çalışan ve t~'knlfe f«1tinat eden ~rtna ce\•lıerdlr. Ordu ihtiyacı için bentin kapah 
ye sahipleri teş,·ik \'t hifnaye}·e la~ tk· 2 - ~lektepler hakkında ha lıca fi· ;r.arfla münakasa} a kontnu~tur. İhalesi 
tır. kirlerimiz. 61>1931 cumartesi günü saat 15 te An· 

7 - Harftf tfcare\imiıin tanzimi .~) Şehirlerde, köylerde veya köy- karada merkez satın a!ma . komi~yo-
başlıca 'işimizdir. nu hususta tictırct ler mıntakasında nziyet ve ihtiyaca nun~a .~·apılacaktır .. Talı.pl~rın şartı~a-

..... _ · · · • .. . I tneyı gormek ve teklıflennı vermek uz· ervabırun faahyetınl ~emerelı kılaa- aöre gündüzlük ve yatı mekteplerı, ılK re tetnin'ithırile n\ezkQr tcoitılsyona 
ğız. Milli mahsulU ve ttıamulatımızın mektepler muntazam bir tatbik prog- mümn:ttlan. 
rffllflathtt teshil, ş&hretleriiU mahata ramı altında arttırılacaktır. Köy mel, • • • 
ıa ve ihraçlarını tefriift tfll~frltti1t ya teplerinde sıhhat, af;.&~ij ve mıntaı<a· 17mir ~7 inci fırk .. kıtaat hıı 0\·ınatı· 
kıa4an alludar olacağıı. ıııile münasebeti olan ,ziraat ve ~an'~t nın ihtl}ııcı olan arpa kapalı ıarfla mü· 

8 - Vatanın M"tt mtmbaları o.; fikirleri verilecektır. naıctı~au könmuştur. lhal,.si 6 · ti· 931 
lan ~rn\&nlin, madtftleri lt1tttntlt, ti\i B)Meelek, un'at mektepleri menı- Oummbi günü "Ut 15.30 aa lzmir 
ntetıe lttlltbalfmltl llçmik ft l,ltnlat tetin ihtiyacatına yetişecek derecede \lu<:tahkem Mevki Sabn Alma f\omis
.. k lçJn yapılab1lect!k bltlft htt tfdtii- arttrrrlatak ve lüzumlu kurslu açıla- rnnunôa )&pılacaktır. Talip!elin fartnı· 
n ltVUIUI olunatalt\ır. caktır. meyi 'görm'k üzere Fihdıktıda h~etimi:r.' 

9 - Nafia i!lleHrnlt her fuMttna~ C) Her Tfliyet 1t1erkezinde ve 01 ta \'e fartnıme almak 'e tekliflerini ~crm~k 
allell Tt Terimli bfr taiMk pf0tta11Utta tahınt memlekete yaymak esası göze- üıerc tcminatlarile lzmitde mnkOr ko· 
tnrlian ta.kip olanattlı:tıt. ttletek icap eclen Jtazalar mmtakalar.n· mıı;yona milracaacları 

lfa lşfetd~n bUyUk ff!yit n küW~t da orta tneltteJ bulundurmak Jüıumu- • • • 
'Yl11b.sı olan demlry~tıarı tn~att'l\a na kamı. Orta mekteplerde nuzak mu 3 K. O. Sa. Al. Komisyonun· 
devam edeceğiz. hitlenlti<i ntaft çocuitlannın huzur vı· dan: 

LfmllnJar intaatına Milhaslp tlittrnn emniyeti~ istifadelttini temin için ta· Se)ımiy' tırını iç:n 309.500 kilo otfon 
latdll b1lŞlamak IUzunnı t"&z 8nbnd~ tu lebtyt ıtce ücretl~ yatıracak teşkilat nlenf mtinah:ısa suretile sıtın alınacııkıır. 
hlJataldır. yapmata flllrtrlacaktrr. Bu mektep. lhnleı;i 9 Haziran 931 saat 14 te icra 

Vilayet şoself!tİ ttıerlncH ~attıma'lt tet<le tnıntakalarile münas~beti .. olan u\unacakıır.1'a\iplcrin şartnameyi görmek 
la Mrabit li\fntlehti hQ'hYlfi iyi ve mtfllekl maJUmat verilmesıne ıtına 0 • uıere her gtin öğleden evvel ,.e müna 
f•lftf klprUlete Vf pe ,etie'kMfi\ıe ~a- hınllcaktkrr. kasa~ a l~tirakleri lçin vakti muayyen inde 
ıı,raak l~fn ttmelt bit proğrlft\ tatbtlt D) lltsclıerimfıi yüksek tah8ile tamı tcminatlaıile b'rlikt' 1'omic;yonumuzda 
ohntataktır. kabiliyetli talebe yeti,tirecek urette bu\unm.ıları llAn olunur. 

lkttMdl mak atlatt nla ıedceek bft her nokt&i nnardan tahire '~ ikn1al 3. f(. o. SA. Alh KOMISl"ONUN-
blyük su l~f idealf mft8lr. K.tıçük sn lş edettflL DAN: 
JetfMfıi baptnUtlC flk hed~flefihUtd~n k) l>UülfOhun. tl~lah n tensik e- Gunitİş uvıı hasran:SI fçin 7.~00 kilo 
dit. tUittek lltlm olan lfaye yük eltileceJ,. \'Oğurı alent mUnakasa sur,tile satın 

10 - Kitll, 8enlı, Hua ftlkll}'ttill· Ht. Yutü;ek lh~ltt~pleffmit kendiletin· alıhal·h ·tır. 
ffHfn tantfm vf inttf~afına ~ltpufuı. deh bfklenilH n~tf~tlerl verebilecek lhalcsı ~6. 5. ~31 ~ht ı~ ~ icra 

11 - ltaY'Vanctlıltn tt!ŞVlkln~ T! mlHn~mMlllYtte ıetlttltcektir. olunacakıır. 
ÜyY:tnlatımııın ıslahıha, ~ohltrlm:tst· :l - ~Özel ~ati'atlara hilha sa mu- Taliplerin tar•nıımeyi giirmek ür:ere 
il alişılacaktıt. stklye inkrl~hını~ın yUk~ek tec llistıe lıer~ilrı ö) leden enci n~ n:ıunııkasayı 

12 - Ba)ıkçılıga ve sungercihle e- htU\et\3~16 bir \JÜrtHe ehemmiyet vere ·~makl'h için de \"lkli muıın-endt tctiiİ · 
Jatmtnfyet v~recefiz. t'eğiz. nac laııl' bıtlikt' komıı;yonıımu7.da bu· 

k . nlumaları ilıin tJlun\ır. 
1:3 - tktısadi mÜhlhiu.lartmıfda 4 ı... M\llllertn n umumiyetle efi ı ============== 

ller hangi \·ekalet ve makamlar! taı}. ~lefh\ hltta fit luniflerlne ve icap mek iı:;lerimizin temelidir. 
Jtk eden bütOQ de,•let lşlerinln fnil)t Mllih!r'fh yetletinde iyi muhafazaları· ? ı> Adi'. d hk 1 . t k·ı· 

• .i hl lftt öl tt kt t .. - ı~e e. ma eme erın e'li ı 1 
lktısat noktaı ftatahftaah mutllk kar. 1 a u ıtn. 1 

• kanununu halkın ihtivacına Ye milletin 
lı •e faydalı olması kald~fnf Untuı\\t. t; - Tllrl dl11nih mmı. mUketiımel \e memleketin menf~atine uygun g~-
yttl~ ~s tutarıt. Eskiden kalmı~ \.ta. \'t mıtıbüt ltül h~lfn~ gelme i hakkın- lecek urette te bit ,.e ikmal edeceğiz. 
nunlann ve usullerin zamanla bu noh- t1aki m'1tt t~bhü5~ iitYal\\ otuttacak· ha it. amelin seri muhakeme usulle· 
tadın ıslahına ehelıtttılyel htly8tuz. tir. . . rlni genişleteceği?n 

l).N.hf>UN O ti-ISIM f - Kftnp, hi!şrıyat ,.e kiitUpane iş 
v.n n . . . lcra Ye tebliğ i~lerlnde matlup ııe-

M il Jeti fıtka h;ın mUhimdır. . • r• · .. ticeleri seri ve kolay olarak temın ede· 
1 - Fırkamızca devamlı ve hakı'kı· '1 - tıtlfamıt, tutk vatanlla lnrı· k t dı.· 1 . 1 ğ . . ce e ııır eı a aca ız. 

tevazüne müstenit bUt~e fikrı malive- ttrft Ucudl tetırW\ıj oldukları \e getı· 
.a;. • ....,."""kl l hOtbtt ğpot tMllıkkUH~l·ini :\1cvkufları, mahpusları ayı'rmata 
... esastır. ~ er • ~"r" ' .ı.. h . 1 . b' 1 h ... h ı· 

., V ' İr hl • " mlllettn kun-etlf \ie frıUlelf tuhtln\lı l '~ apısane crı ırer ıs a y~rı a ıne 
- - ergı ma a arını mümkun getirmi) c çalışacıtğrz 

.ıctuiu kadar safi Irat esültnna. tr- hoktasında fevkaliide miihim ud•le· · 
411 h~effmiz olmakla btra~r thevcUt tl~r. bu ••kkUHetl idame \e hfmayt 3 - Yuı·tta ve ':lhahda sulh ba,ıı a 
ftttf kanunlarımızı amelt ft lıtbtttt trJtiMlfl Yatfft! bUft. P~hSiplerimltdendır. 

t" ttfna He ve milletin tediye ktbnt. ALTINCI ki tM: 4 - Milletlh )1İk ek menfaatini tta. 
etim istihfaf etmlyer\ 'btt- zlllnlyede HtMa 4tl hiyit ve Limulnt jıhat ima göt. öhünde tutarak bütlin dikkat 

mUI ettirmek hustiıııttnlıllti h'ıRaiye 1 .! Türk içtimai hayatında ailf'ni~ ''e himmetlerlle vazifelerine lmYatları. 
il olunacaktır. iftal\fudye\i bıl!!lbr. nı feda eden memurlar her türlü hu· 

:ı ..._ OUmrOk \aHf~ltrlnl, n\uM~le 2 _ :Nbruıumutu arttıracak lel:lbfr· tur \·e refaha H'tyıktırlar. 
i milJetin ikbsadi menfaalleffttt ter ehemmiyetle takip t!dllecekttr. !l - Memur olmıyan serbest m 'ek 

l ,Mahkeme ve lcrilı 1111\IMi ) 

1 tanbul 4 üncü icra memurluğitndtln 
Tamlituna t200) lita kıyme'\i 

takdir edılen Beyotiun'da Yeni
şehirde Papas sokağntda 19 
No. fi ftlu'kaddeMl habe elyevm 
arsanın tamamı açık arttırmıya 

vaıel'!ilmiş olup 2"·5·9'1 tarihin· 
<le şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek a 6-931 tarihine müea· 

dif paıartesi w\inü saat 14 t n 
16 >• kaciar açık arttırma 'tbtt· 
tile sat ılaca klıt. Arttırma ikinci· 

dir. Birıncı arttırmasında Sô li
raya talip çıkmıştır. ~\I kerre en 
çok arthranın üstünde braktla· 
caktır. Arttırmıya iştirak için 
yüzde 7 teminat akçesi ilınw. 
MOtetiltiM vergilerle btledi~e 

resimleti vakıf 'it~aresi mtııteriye 
aittir. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklı
larJa diğer alikadaranın ve irti· 
fak hakkı aahiplerinin bu hatda
nhı ve husu•ile faiE ve maurife 
dait ötan i8dialirtnı ilin tatihft\
den it\bar~ti ~ gün içinde ev

rakı mUsbiUlerile bilôirmeierı 
IA:ıımdır. Aksi halde haklara tapu 

sicillerile sabit olmıyanlar sattı 
bedelinin payJaşmasından hariç 

kahrlar. Alikaôarlann yeni itfi 
Ye tflll kanunuft\in 119 uncu 

maddesine g&re tevfikı han!l<tt 
etnıeleri ve 'daha fatl4 malünıat 
atma~ iıtiyen\erin 9~0-550 dosya 
numarasile memuriyelimize mü

racaatları ilin olunur. 930-SSO 

lstalıbul ~ inci icti i3aire~in~'n: 
Mahtu% '#e fiiruh\u mukarrer 

bir 1.det S'nger dikiş makınai\ 
20-S-931 tarihine müsadif Çar
famba gtinü saat lt\-12 de Mah
inutpefed• Ma .... ttr nanı önünde 
sablacağı~ll\ 'tiİip o'ia'nlarib ba
~ır bulunacak memuruna 111tk'l-
taatlara lüzumu ilin olunar-. 

(930-4070) 

lstanhu\ 5 inci icra dairesinden; 

Mahcuz ve fürubtu mukarrer 
bir adet Singer diki, makinası 
20-5· 931 tarı hine müsadif çar

famba günü saat 10-12 de Sul

lan hamam Camcıb-.iı ha ı &ilin
de satılacak-ndan talip olanların 
hazır bulunacak memuruna mü
t'acaatları IU:ıumu ilin olunur. 

(931-46) 

.. Js\anhul 2 inci lcra mbnüth.ığundan: 
Mahcuz ve furubtu mukarrer 

bir Torna makinaiı 19-5-931 
tarihinôe saat 17 de Şişhane ka
ralfol iıkender cadde No. 48-50 
maiaıada açık arttirbill ile satı· 
lacağinC:tab talip o~aniarın yevm 
ve saati muayyende 930-5410 
nuıhata ile memutübıuia nıftra
taat eyletneleH Jlln olunur. 

•• anan ftkllJtte Jı:otıntta ~•ht- İli ~ k k h . tıl . ·r erbabını milli türk me,·cudiyeti için 
mk ehemmi t vtrdfftmit hbsuıl&f\ o> - "ır a ÇC)(U a) a 1 e suı c ' . 
md ye ft'lahsusada alakadardır. Do~um C\'· llızumlu ve faydalı olan hiımetlerl frr- Abdülkerim ve Mehmet Efendinin 

rr. le\"thlh arttirılmasıHa ~alışılac~k' .A kanrn takdir gözii önünde tutulur. Kn Şayiin ve müştereken muta.c;arrıf ol· 
BEŞlNCl KISIM ft'lfl~ mthtllkal&rtnaa kadın ı .. ~Uerın hiliyetle\i ve hizmetleri karşılığını ğör dukları Kartal k:atıhırna tAbi Sanma. 

Mllll t:tillnt •• ,_..,. çiUıştıklUı ' hada çocukUırınR ha:rn. meleri i in faali ·etleri sahıtstfü at·ık Hıra kth:estnde 100 zrra arsanı}\ iza 
1 - Miltr talim vt terbf~tdt e9M tak milel! eMler a~ılarak ,., burtlarıh ç ~ · • . • d ?>ı.. ~ .ı. 

ı t 1 'e l'ntin bulundurmak \·azlfelerhttlı.- ıeı şbylıu zımnın a ...;~ - o - 931 tarın •llttltlarıft'lt! tanlardır: athıtt ma!Cıh8 a~\'ft'M nlunacaktit. dendir. li pıtzartesi günü saat 15 te açrk ar~ 
A) Maarif sfyllıtetllhfıd• tlfhtl taşı 4 - Kimsesiz c.;ocuklar, rarihnıa iırma ile satrlt\cağıhdıin talip olanlaf 

atma tsalesldft. Maaritlmfıdt her muhtaç ihtiyarlar ve maluller milletin SEKIZlNCt KISIM: kıymeti m\ıhammett~i olaH ~ili liranın 
... nispeten diftıl rııl• çotuk ff ••. 'Ve83yet n~ hima~·esi altındadır. Vatan mUdafaası yüzde n nisbetlnile PtY ıil(~esi ile tarf· 
tlİllldat okdtacak bir prorram takla; 0

• 5 - Millet işleri. fırkamızca hu U· 1 ~ Yatan mildafa~ı: miltf va. hi n\ezkurda şartnamesini görmek ,. • 
ı .. mahdır. . .. . . . t bir ehemmiyeti haizdir. nu hu u · r.lfelerın en mukadde~ıdır. Fırka as· fazla malümat almak isti>·enlerin 1 J 

BORSA 
14 Mayıs Hl 

•vo 

1 ln«illz lirası Kr. 
• T.C.. ith:ıHblTI Dolar 

.. 1 

" . 
• • 

frank 
Liret 
Aclı?a 

11rahm 
IJ. Ftanlc 

Levıı 

Florlıı 

Kuron 
!'ilin~ 
Pezeta 
!\la.He 
Zlotı 
Pengö 

2o l.c\' 1\ uru~ 
1 1 llit llras ı l>lnır 

\ rvöneç Kora• 

ukuı 

ı lsmlfn ( lngtnz • 
ı Dolar {Amerika 

26 l<rıınk { Frao5ıt 
26 tr'reı 1 ltalyıı 
O Frank l'tlÇ!ka 
o Onıhnıı {Yunan 

lO l'rank ( Is,· içre 
20 Le\·~ Bulııar 

1 Floi1n h"clemenk 
10 Kuron t~ tim IO\'lk] 

!lliİt ~ \DSlDfJ 1 1 
ı Peıctı !ispanya] 
ı RanmarqAlman!·•J 
i Zlotı l.ehlstao 

, 1 cnı"fl 1!\1 arıırlstan 
l.e · f ~omanri) 

W Diner \'\ıgosıov~ ı t 
1 (C\'OTl'f !'C\"\'et l 
1'\ltın 
!,... Soru 
ı.,tcti!lyt har\ el 
Bankonot 

1 Topıan !~!~~~~:ı liot!an 1 
~kcnderi\"c Domates: l'ı\'}e'ı 80· 

too K. Pathcen: 250 adetlik kn~acı 
25 · 2? lira. Hıyar: 250 adetlik ka~ası 
15·20 lira. 

Yaprak: (Yerli) okkası 35-40 K. 
Bakla: t Yerli ) 7 • 10 K. lapan akı 
5 • 6 kuruş. Prrasaı 3.5 kuru~. Ka• 
b k: {Adana) 28-JOK. Tazefasulj'it 
80-70 Ewgtnar ı Aiiana { adedı ) ro K. 
Ma~daf\'öz t (demeti) 40 para. De• 
reotuı :ro • .w para. Kırmızı hlrp: 30 
40 · 50 parı sanmsek: 50 · '60 para. 
Taze aoıan: 60parıı Nane: 30 pa· 
Can erlilı40·20 K MaltaerlOI: 3() 
:15-40 1\. Peynir beyaz: 40-60· :-ol\. 
Ka'91r taze : ı 00 Balkan: ı 60 K. 
Et: (kilosu) karama ı ' ' K. Dağlıç 
62· 70 K. f{ımcık 70 ' · • 'I' kuzusu· 
40 46 K. Mufıte'ı~ cin) ı..uı.u ';:;4.7Ö K. 
öküz 23 • !H K.. Dana 39 K. 1anda 
1 9 • M kvrıı~. 

OBULM .. ~CAO 

B) Kun~tlı, cumhurıyetçı, laık "8 taki mcs.'li umumi ihtiyaçla mutena ip kerliğin umum vatandaşlara istisrlasır ntayıs 931 tarihinde!\ itibaren Kartal 
tallÜf, yetı9tirmek tahıflfn her d~rr- d 1 b" tt t . · ı k t tb'k' k b ı t · t' · · 1 _. . . '" evam ı ır sure e elsı o unacn · a ı · ı e a ını a u e ttuş ır. ıcrasınin !09 numarasıha müracaat ey 

lçüı mecburi ıhtnaatn noktasıdır:. hr. TUrk ordusu her türlü siyasi htliH'l· l~meleH ilin 61uit\ır. 11 
Tlrk nıfll~tine, TUı'1dye BUyuk G - Fırkamız sıtma, Hrem, fren~i. haza " te!:!lrle.rin üstündedir. Ordu. 'lıııiıliiillıılıiiııllliııiiiııiııidıiıiiiiiiiıilliııMlıiiiıiıllliiıiıliillm 

lftllet Mttlisırte ve TUtklyt devletine Trahum ,.e saire hastalıklarla müca- 1~ d' . ~ f'I hf t Uk Korla/ sullt rntthk~lht'füttfen: 
• -..... k f ı bf · nun, "t'n ısınt: ,.e ı en ıme , • ·. " .. .... et ettnı \tf ttt rmek ttaı r itele tedbirlerini genişletmiye devanı C• i 1 r. Mahkemece terekesi deftere geçırtl· 
-illi olarak telkin olunur kt sek ,,\zlfer her an ıtitt,·affal.l\·et e ırn . \ ta r· . .. ...... .

1 
t . , 

•• • ftece ir. . · mış ·e s ıyesıne mum.,...ı:ıı ayın "ı· 
C) Fikri olduğu kadar bedetien iıı· YE"1~ct KISIM: eclebılccl'k kudreti haiz ve asrın tekenı lıhmiş dllln Samandıra karyesinde \'e· 

iltlfa da ehemmiyet vermek \tf! blUıah Dahll1, Adil, Har1ci siyaset miillerine u~·gun \'asıtalarla mtirt>hhez fat eden • üleyffilHi oğlu H;ıtıail ağ·aya 
• millf seciyeyi derin tarlllliftiıln fi. memurlar, serbest meslek olmnsın:ı ehemmiyet '·erlyor!Jz. kar':r'ı ıt1ıkattlı ,-{> hnrı;lu olanların ka· 

ettlfl yUksek detecelere çdıUır!ftak erbabı .! - Ue\)etin l üksek btinyesınin sar nunu m Otınhtln c:;sı) inci maddesi 
~ tmelclir. 1 - BUthn inkılap neticelerine \R· ~ılmnz emelı \l' inkılabı koruyan n> mucebinct> tarihi ilandan itibaren bir 

b) Terbiye ve tedriste taltlp etUltn tılndı\Şllrln tam emniyetini ,.e milli ni- kollıyan cü •.• huriyet ordusunun ve O· ay zılrfında Kartal sulh milhkemf'sine 
~ Mtrı tatandat itirt maddi harat. ıam ve inzıbatr, dal\ ili, adli teşkilat nun fedakar le kı~ metli mencupları· müracaatla lllatiılc •~ horÇllirını .kay: 
ma'flllrak olmatr temin ed~ır hft ve k&ituftlıltlte J<ollıylln \e koruyan 'e nın daima hürmet ve c:eref mr,·:dinde,dcttirnte1erl ,.e bifMiart! vul<u hulaca!C 

stlDZ halfne getirmektir. hi~blt hadise \•eteslr önünde . ar ılmı· tutulmasına sureti mahsusada itina C· mliracallahn naiarı itibara alınmıya. 
1) Terbiye her tUrlU hfr&lell ve 1u lliikAWt o&oriWil kurmak ve işlet · . deriı.. , caiı ll&n olunur. 

1 

3 - Otlar. a~:ıçlııı (7), de<t (2). 
4 - K~mer (8) 

5 - O) uncu (5). 
o - iki {2), döjtru (S} 
1 - Dunyanııi en !ıcıık ) eri (11). 
8 ~ ( ~ZZt't l3) 

9 - SUt (3). nota (2). 
10 - Töpu (~ kıı' t:l). e nmH: (8). 
il - Nma (2)ı \ak'il (6>. 



~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11- VAKITlSMAYIS 1~1 

~rnniyetsandıgı müdürlüQünden ~v AK iT 130 ,,. .. 00 
-

•kraı No. Merhunabn ciuıi ve nevi ioımi K • · • · k · ı A } ~ IU W ~00~ ~ Z [JJ 
11383 l pırlantalı ağraf bir mineli saat bir roza madalyon uçu 1 an arı -
l Emine ihsan H. •Her rO. netrolunur ~ YALOVA KAPlJCALARI 
1
1614 1 çift pırlanta kOpe Ummliban Kadriye H. 
2223 1 roza dal iğne Saniye H. 
~2719 1 gümüş tas bir gilmüt çanta 160 dirhem Emine ihsan H. 

1 
3240 1 roza menekşe madalyon Şükriye H. 
3247 1 altın saat Şükriye H. 

14144 1 pırlanta madalyon Nazire H. 
14248 1 roza tek taş yDdik bir çift altın incili küpe 

bir altın inciJi broı İbrahim Kemal B. 
15190 1 pırlanta akar pantantif bir çift pırlanta kUpe 

bir roza tek taş yüzük . Melahat H. 
15472 1 pırlantalı madalyon bir pırlanta kuş iğne bir 

11166 
11789 
21317 
23321 
23693 

altın bilezik Ayşe MuaUa H. 
1 altın saat maa anahtar Fahrettin B. 
1 pırlanta bilezik Hatice Mütia H. 
3 roza tek taş yüzük bir çift roza küpe Hatice Faika H. 
Üç roza yüzük bir roza iğne Şaziment H· 
iki pırlantalı niıan bir pırlantalı yüzUk Mihriban H. 
( 1 taş nokıan ) 

24316 Bir roza iğne Cabide H. 
24470 1 pırlantalı gerdanlık 3 çift roza lcüpt: 1 roza 

pantantif Binnaz H. 
1 pırlantalı nişan (1 tat No) 1 altın saat Ayşe Fitnat H· 
1 roza yüzük Şerife H. 
1 çift roza küpe Hasan Ekrem B. 
1 çift roza çenber kUpe Ali Rıza B. 
1 çift roza küpe bir roza yüzük MOkerrem H. 
1 pırlanta kravat iğnesi 2 gümllş kutu Refik B. 
1 çift roza klipe Şerife H. 
1 altın saat bir roza yllzük Ayşe H. 
2 albn halka bir ıOmU~ çanta Hoıkadem H. 
1 pırlantalı saat Arif B. 
1 roza menekşe madalyon bir çift roza kravat 
iğnesi Ramis B. 

~6103 1 Roza pantantif 1 çift roza 1 çift incili kUpe 
1 roza yüzük l çift roza kol düğmesi. Hüseyin B. 
1 Pırlantalı pantantif (~ taş noksan) Muht~rem H. 
1 Altın bilezik. ismet H. 
1 Roza broı (1 taş noksan). Fatma Hamide H. 
1 Çift pırlantalı kUpe 1 roza yüzUk 1 roza iğne 
1 pırlanta kravat iğnesi 1 dirhem inci. Tarçin H. 

%271 1 Altın saat 2 altın köstek 'J. altın ·yüzük 1 
miskal inci 1 yanm lirahk. F erjde H. 

36318 1 Roza pat yüzük (1 taş nol<aan).. . Hacer H. 
36339 8 Adet roza boroş parçası bir buçuk miskal 

inci. Rasiha H. 
%342 1 Elmaslı kol saati. Meliha H. 
%399 2 Roza madalyon. Seniha H. 
~10 l altın hurda saat 1 altın l<öst~k maakalem 1 
~ gümüş tabaka. Mefahir B. 

s2 1 çift pırlanta tek taı küpe ı roza tek taş 
~k J elmasla saat 1 altın habbekolya. ismet H. 

3) 1 çift roza gül kDpe 3 roza yüzük 1 pırlanta 
kol düğmesi 1 pırlantalı yUztik 1 roza menekşe 

~~. madalyon 1 roza !kuş iğne. Kadriye H. 
~O 1 pırlantah yUzUk 1 pırlantala ağraf on altı par-
~ ça hurda altın üç yüz dirhem gümüş? Nesibe H. 
%tS9 1 çift roza küpe Muazzez H. 

96 1 pırlantalı bilezik 1 pırlantalı madalyon 1 
pırlantalı ağr•f 1 altın hurda bilezik üç yilz 

'6 dirhem gilmllş. Haaene H. 
~ S43 1 pırlantalı yOznk Sıdıka H. 

Ss2 13 mıskal inci: Fazile H. 
~Yukarıda isimleri yazılı zevat altın ve gllmOş ve mUcevherat 

~·•bilinde Sandığımızdan istikraz etmif oldukları meblağı Ya· 
' 11dc tediye etmemelerine mebni istikrazda tayin olunan ika

~~Rihlannda tebligat ifası için icra kılınan ve yapılan tahkikat 
ıcc.sinde bulunamadıklarından tarihi jtibaren ilandan 91 gün 
J11da tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri tak

t hlerhunatı mezkurenin bilmUzayede satılacağı illa olunur. 

Müsabaka ilanı 
~lllkan blrllgl cemiyetinden: 
., 1k.n konf eransınm Selanikte ictima eden üçüncü konsey mu 
"tratı cUmleıinden olmak Uzere, Balkan memleketlerinin 
tt'~di münasebetleriJe bu mUnatebetlerin inkiıefına ait en uy
j,.. tdbirler ne gibi ıeylcr olduğu hakkında bir kitap yazılma
•'rı b' ~) ır mUsabaka açılmııbr. 
lt tı Balkan memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulıa· 
bak, Romaya,Yugoılavya ve Yunanistanda açılmıf olan bu mU-
1 ~ilan tartları şunlardır: 

932 l Yazılacak eserler, Balkan konferansı kitibi umumiliğine 
2 Yı ının mayiıi ıonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 
3 - Eser, Fransızca yazılmıı olacaktır. 

İt -;-- Gelen Herler, her biri alta milli grup tarafından ıeçil
İlc:e~ .mlltah11sıstan mUrekkep bir jOri heyetinin tetkikine •rz 

4 tır. 

(1~) Brilnciliği kazanan eıere (400), ikinciye (200) , üçüncO
Bu dolar mllklfat verilecektir. 

bttr(l IDUk~fat i<arneji mUe11eıeıinin Balkan konf eranıı emrine 
etınıı olduğu paradan •eritecektir. 

J!llllllj-- Kapıcı Odacı __ ....,. 

gibi işler için kcfaleıli. doğru bir 
adım i ti) cnlrr gıutemize müracaat 

cısinlcr 

Veresiye TAKSiTLE .-. Pı\RA 
yahut ELBISELE.R ve AYAl\K,\PLAH. 
ilf' uir HER NEVi ESY A almak için 
saat 9· 12 arasında müracaaL 

Jsıınbul dördüncü \ akırhan 
UNION KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya iltımet için iki ha\'ıdar oda bir 
sofi ve bir hclldın m!irekkep bir daire 
müsait ~eraltle kiralıktır. Ankara cadde. i 
52 No. ya müracaar edilme5L 

Milktedir Muhasip - Bürün gün 
veyahut günde birkaç saat TUrkçe ve 
Fransızcı lbanlırda muha~ebe ve muha· 
bere tle meşgul olabilirim. Gazete idare
sine B. E. rümuzunı müracut 

Ara~ıpt~ b.ulamadığınıı - Veya 
her hangı bır kırıp hakkındı mahlmat 
sormalı:, fiııt ınlamıı., ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza lstanbul 
için 4 \'e tıfra için 6 kuruşluk pul leffe. 
derek Galatı P. 34 V. Benrubl adresine 
y11Jn17M Şimdi ihtiyacınız rnksa adres 
kıydetmenir. Caidelidir. · 

--- Sabhk ve kirahk ·---
Kuııuncuktı Münlrpaşa mahalle· 

$İnin Aziz bey sokağında. fcvkal!de 
nel'!aretli beşer odadan iki bölüklü 
cşcarı miısmireyi havi \'Uİ bahçeli 
16 numıırııh Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve kiralıktır. Deru· 
nündekilere müracaat. 

Satılık İrat - üle\'mınh•ede ha· 
rem sokak. 9 oda iki bÖlük ~üccddet 
Urgir nezaretli hir ev aydı 55 lira ki· 
radıdır. PazarlıkEız 4000 lira sut 9 • 12 
ırıc;ında müncaaL 

lstanbul dördüncü u\.:ıfhan 
UNIONKOL 

Emlik almı - iskeleye. ırım,·ıya, 
şimendifere yakın olan apartıman, dük· 
kAn. mağ11.ıı, e\', kö~k \e u~alır mlircc· 
cııhur. 9 - 12 ara~ında mtiracut. 

1 ıanbul dordüncü vıkıfhın 
UNIO~KOL 

Satıh.k irat - Maçkada tram· 
\'ay yolunda 36 oda bir garaj, 2165 
arşın bahçe içinde ~encll~i 4260 tir11yı 
kiradadır, kırk bin lira 

Satılık apartaman - Taksimde 
be~ daireli 5encligt 2TO limı kiralldır 
rn bin lira. • 

Dükkln ahrız - Sultanıhmtt
ten Şehzade başınll ~ad:ır yRhut Ga· 
latadan Beşilrnışn kadar tramvay YO· 
!unda 2·3 bin liralık dUkktın ~lmuı 
müreccahtır. 

Mağaza alırıı - Eminönü, 
Bahkpazırı. Sultanhamam, Sirkeci, Gı· 
lata, Beyoğlu cihcılcrlnrie 20·30 hin 
liralık kadar 9· 12 arasında müracaat. 1 

l~tanhul dördüncü Vılcıf h11n 
ONIONKOL 

Küçük bir fotograf mıklnc!İ sa
tıh ktır. Galuı P.K.34 V. Renrubi ıdrc i• 
ne yazılması 

Ankarada iıi olanlara - (Ankara 
iş Riiro~u), Ankarıdı mütıhassıs tcşkilltı 
malik ycgAne \'ekllct, ıemsıt. ukip mü· 
cs5esesidlr. 

Ankara - Bankalar caddesi - Anııdolu 
hın • Posta k uıusu: 166 

i 1 in 
Doç markalı 2374 belediye numara· 

lr H. 13870t motör numarah otomobil 
mülkiyeti şirketimize ait olmak Utcrc 
Ihsan Efendiye satı1mT tı. Altıncı fc. 
raca 930 - 2.'302 numnı-alı dosya ile 
mezkılr otomobil bilmü:7.ayede Ana tas
ya Hanıma ihale edilml i e de bilı\
hara mUracaatimi1 üzerine mahkeme! 
temyizce de ta. dik kıhnan merci kltrA· 
rlle mezkQr satışın feshine karar ,.e. 
riJmi n ikinci icr&nın 931 - 5-17 nu· 
mara ile de mumaileyh lhsnn Efendi 
aleyhine takib&tta bulutıulmu~ olma!ı· 
na binaen mezl:Cı otomobili üçUnrU a 

Y e•illikler Ara 

HAYA 
_ -Romatizma 

-Siyatik 

ından 

-Arteriyos-Kleros 
-Kadın Hastalıkları 

uran 

-Teneffüs cihazı t a talı 

-CiL T, ASAJ:> HASTALIKLARI-
Yeşillikler Arasından ışkıran 

HAYAT SUYU ile 
Tedavı olunur. 

·----------··----------· 
Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar 
Yemekler·TabHdot (sabah, öğle ve ak
-----·ıam dahil) 225-450 kurut 

(UçünçU sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alikart yemek bulunur> 

Banyolar: 50, 75, 100 kuruştur. 
Vapur ücretlen·. ~i~in~i mevk~ 30 kurui 

• ıkıncı me•kı 20 kuruş 
- Mayıs ıarfında otel fiatlarında yüıde 20 tenzillt -

Hertnrlü malumat için YALOVA'da Kaplıcalar MUdür
filğüne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük 

Kalemine milracaat: Tel. B. 1745 
rnıımfllınOlımı ı li' , I~ m ru ' U ~il lı ili il 

Kütahya vilayetinden: 
7642 lira 22 kuruş bedeli keşifli Altuntaı - Dumlu punar 

yolunun ııfır ili 38 inci kilometrosu arasındaki 31 adet menfezin 
tamiri ve 11 adet kasisin 0,60 lak menfeze tahvili ve 4 adet. 
0,60 lık müceddet menfez inıası 27 mayıs 931 çarıamba .günll 
saat 15 de ihale edimek 'üzere kapalı zarf uıulile wfinakasaya 
konulmuıtur. 

1 - Talip ve müteahhitler istihdam edecekleri fen memuru
nun ehliyet veaikasını ve yahut kendisi bu işe bakkile aşina 
iae buna dair olan vesaiki reımiyesini ihale gününden JAakal 
bir bıfta evvel villyet nafia bat mühendisliğine ibraı ve kıyıt 
ettirmete mecburdur. 

2 - MUnakıaa tafsilltı ve şartnamesi vilAyet baş mUhendiı
Jiğinden ahnabilecektir. 

3 - Münakasaya iıtirak edecekler münakasa Ye ihalit ka
nunu daireainde hazırlayacakları teklif varakalarını yevmi ye 
nkti muayyeninden evci villyet daimi encümeni riyasetine vere
ceklerdir. 

4 - MUteabhidin fen memuru it husuıunda müteahhit de
recesinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukaYeleyi 
imza ede<.ektir. 

5 - Fada tafıillt almak iıtiyenlerin viliyet ba~ mühendisli· 
iine mUracaatları ilin olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
1 - U9ak - SimaY_ yolunun 1 +975 ili 33+851 kilometreleri 

araaındaki 6676 lira 84 kuruı bedeli keşifli 16 adet 0,60 lık, 4 
adet 1, 3 adet 2, lik, 2 adet 3, lilk, 1 adet 4, lük menfez ve 
köprU ve 10 adet kaıiıin yerine de 0,60 lık Ye 1 adet 0,60 lak 
müceddet menfeı İnfası 27 mayıs 931 Çarıamba günü saat 15de 
ihale edilmek Uzere kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Talip ve müteahhitler iıtıhdam edecekleri fen memuru
nun ehliyet vesikasını veyahut kendisi bu İfC hskkile aşina ise 
buna dair olan veaaiki rumiyesini ihale gUnünden laakal bir 
hafta ev.el viliyet Naf'a baımühcndisliğinc ibraz ve kaydettir· 
meğe mecburdur. 

3 - Milnakaaa tafıillh ve ,artnamesi YilAyet başmühendisli
ğinden alınabilecektir. 

4 - MUnakaıaya iştirak edecekler münakasa ve ihalat ka· 
nunu dairesinde hazırhyacaklan teklif varakalarını yevm ve vakti 
muayyenden evci villvet daimi encümeni riyasetine vereceklerdir. 

5 ~ Müteahhidin fen memurunun iş hususunda müteahhit 
derecesinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukavele
yi imza etmesi oarttır. 

6 - Faıla tafsilAt almak istiyenlcrin vilayet başmtihcndiıli· 
iine müracaatlara ilin olunur. 

hısların ~atın almamaları zımnında k l I d 
keyfiyet ilan olunur. An ara va i ig'"' in en: 

Taksimde Talı.ıiTT bah~esi kar§taın· 
da K•mal Halil, .ıl~hmet Rifat v• Şü- Ankara mubasebei buıuıiyeıinin şehri 275 Hra ücreti maıdualı 
rekaaı komandit şirketine izal~tle /ş. mimarhiı mtınbaldir. Taliplerin Ankara valiliğine müracatlan 
fanbulda Şamlı Hanında Avt1kat Meh· ilin olunur. 
md ~mln Beu. .,....usu.uuuruum.a .. ı~ııuu&t1H~ıuau11ıa.uuııuuı111ıu11ınııııuuuıınuu:ıuııııu1111~ 

:Mes'ul Müdür Refik Ahmet 

• 



• 

• 

- Hayret 1 bu adamın ıırbndald ne ? 
- Ne olacak! bir datl 
- 1- 111 
- cm de ıo.ooo ·ton sıkletinde! 
- ? 7D 
- akat dikkat eti nereye baııyorl 
- Eveti gördfim: 

ZiRAAT BANKA.Si 
• , • - "'r..,. • .; • 

- Tamam ... Bu adamm 

TÔRKİYE ZiRAAT 
BRNKRSI 

]'(~ ~ 

nın kuml>oralar na 

ZiRAAT BANKASI nü bir 

Tasarral &asallı v arl 
- Öyle lıe# daho bunun dibi iki rik taıır ve 

.. Sırtı Tere Gelmezi 


