
r 
Bu Sayımızda 

Gençlik - Çocuk sayıfaları 

Üstat Halit Ziya B.in hataraları 

~~YıhSayı: 4794 idare yeri: lstanbul,---..ı;;;:ara ca. Yakıt Yurdu Pazar 17 MAYIS (5 inci ay) 1931 

Bu~ün 

12 Sayllfa 
Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı i.,ıeri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

=======-"'="'"=-===~====,.........=--=--=~==========~=-~============~=-:-=~=--:-=-==========-=-======= 

Dayıinlerle 

Kongre 
Karşısında 

ınüzakerata 

Fırka kongresi 

dün başlandı 
- TafsllAt 6 ıncı sayıfamızda son haberler kısmındadır -

Peşte sergisinde 
Ankara, 16 (Başmubarririmiz

deıı) - Halk fırkası umumi 
k~ııgresi büyük bir vakar ve 
Cdddiyetle müzakerelerine devam 
' iyor. Bazan sabahtan başlıya· 
~ak fasalalarla gece yanlarına 
i<&dar süren bu müzakerelerin 
aynen gündelik matbuat ile neş
rıne maalesef imkan bulunamıyor. 

Nafia vekili Hilmi B. muhtelif murahhasların Sefirimiz iki kardeş milletin iktısadt mü-
temennilerlni karşı izahat verdi nasebetlerine dair bir nutuk söyledi 

b l<ongreye gelen murahhasların 
b~lllen hepsi Üzerlerine büyük 
dır memleket vazifesi aldıklarını 
Gıünerek evvelden hazırlanmış-

1-rdır. Temsil ettikleri mahallerin 
11.tnurni ihtiyaçlarını derinden de
l'ine tetkik etmişlerdir. Müzakere 
tanasında bu ihtıyaçları şayanı 
l•kdir bir vukuf ile kongre he
~tine arz ve izah ediyorlar. ica-

den noktalarda gerek hükii
~et gerek fırka teşkilatını büyük 
ır serbesti ile tenkit etmekten 

tek· •nrniyorlar. 
1- 1' ek fırka içinde tenkit yapı
kltlıyacağını iddia edenlerin 
~·labara aynen neşri tabii olan 
~ ~ tnüzakerat ve münakaşat za
tı.•tlarmı dıkkatlc okumaları la-
llıdır. Şimdiye kadar muhalif 

~llıile ortaya çıkan fertlerin ve 
~teşekküllerin hiç biri makul 
k kit nedemek olduğunu hare
tı'tJeri ile gösterememişlerdir. 
~n işte şu fenalık vardır bu 
~b·Lğı şu yolda tashih etmek 

ıldir diyememişlerdir. · 
~"tenkit diye yapılan şey sadece 
İtti başında olanları idaresilikle 
~ h~rn etmekten ibaret kalmıştır. 
, lı Hz. oin büyük kongrayı 
~'rken irat ettiği nutukta bütün 
ıı_ ~ah hasları serbest ı enkide 

•et ettiği hatırlardadır. 
'& ~ongrede bugüne kadar söz 
~ YUyen murahhaslar bu noktai 
~lardan da vazifelerini .. tama
~~: yapmaktadırlar. Uçüncü 
~ Yuk kongre dördüncü Millet 
~Clisinin faaliyetlerine bir baş
tatR.!ç olduğuna göre kongrede 
İtti Ulen bu manzaranın gelecek 
~al~r için de yeni bir tekamül 
l... etı olarak telakki olu na· 
"Itır. 

Ankara, 16 (A.A.) - C. H. Fırkası için mühim aksamı üzerinde tesviye 
büyük kongresi bugün öğleden e,·,·cl ameliyatı yapılmış bulunan · Alaşehir 
aktettiği içtimada fırka programı üze- - Denizli ve Muğla - Alaşehir yolla 
rinde müzakereye devam etmiştir. rının bir an en-el ikmal edilmesini ta-

Kaledeki batakhk lep eyliyerek demiştir ki: (Bu suretle 
Çanakkale murahhası Veli Bey vi- vilayet mahsulatı ziraiyesinin kamyon 

l:iyet çay ve bataklığın kurutulması ve larla lzmire nakli imkanı husule ge-j 
bu havalinin bu suretle kabili isltan lecektir. 
ve zer'iyata müsait. bir hale getirilmesi Mersin limanı 1 

husu unda temennıyatta bulunmuştur. u htar Be,· (M · ) ramda-
Al. R B (D . 

1
. . . 1uu ., ersın prog 

.. l ~za e~ e.nız ı) !ol nrgısl ki limanlar inşaatına ait mukarrera· 
mukellefıyetlerındekı ~usavatsızhk· tın zamanı inşaları itibarile mühim bu-
tan bahsederek herkesin ıstitaatı ma- w • • • 

1. · · b t" d . t h lundugunu ışaret ederek Mersın lıma· 
ıycsı nıs e ın e vergı ar ı esasını . . . . . 
··d f ı · A d d . 11 nınrn sark ve cenup vıHi.yetlerımız ıçm mu a aa ey emı~ ve y ın emıryo a . •d w t• . . . d • 
"d · · t tb"k t kt ld w haız ol ugu ıcarı ehemmıyetı kay e)l 

rı ı aresının a l e me e o ugu . . 
tarifelere temas ederek halkın bu yüz lemıştır. 
den maruz kaldığı müşkül atın izalesi (Alt taralı 2 inci sayıf ada) 

Mısırda Vaziyet Nedir 
Mücadelelerin iç yüzü 
Milliyetperverler kazanabielceKler ml? 
Mısırda parlamento. intihabata 

çok mühim mücadelelere sebebi
yet vermiştir. Telgraflar Kahire-

mmmoomm mmmommmm 
Müsabakamız için 

Hazırlanınız 1 

Bu müsabaka sıze menfaat 
ve heyecan ve muvaffakiyet 

verecek 

de ve Mısrın sair yerlerinde vu· 
ku bulmuş kanlı müsademeler· 
den bahsediyor ve maktullerle 
yaralıların mühim bir yeküna 
baliğ olduğunu anlatıyor. 

Bütün bu şiddetli mücadele
lerin sebebi, halkın hürriyetlerini 
tehdit eden kanunu esa~i ile in· 
tihap kanununu kabol etmek iste· 
memesidir. MUcadelede milliyet· 
perverler bir taraf teşkil ediyor ve 
karşı tarafta hükumet bulunuyor. 

Hükümet elinde bulunan 
vesaiti milliyetperverler aleyhin
de kullanmaktadır. 

Hükumet, milliyetperver:erin 
gazetelerini kapamış, içtimalarım 
t atiJ etmiş, onların söz söyleme· 
sine mani olmuş, onların fikir
lerini telkin edebilmemeleri 
için her şeyi yapmış. bundan 
başka kendi nam ve hesabına 
en vasi propağandayı yapmıştır. 
Bu sayede hükumetin mutlaka 
muvaffak olacağı ve her hanki 
müşkülat ile karşılanmıyacağı 
zannolunuyordu. 

izdivaçta malt vaziyet 

Halbuki vaziyet tamamile ma
küs neticeler vermiştir. 

Hükumet elindeki tetbiş vası
talarile korkuttuğu muhitler
de bir takım muvaffakıyetler 
kazanmış fakat bir çok muhit
lerde son derece şiddetli muka
vemetlerle karşılanmıştır. 

Buna rağmen hükumet, balkın 
intihabata en vasi mikyasta iş
tirak ettiğini vebu defa işlirak-

edenlerin her sefer iştirak eden
lerden çok fazla olduğunu söyle
mektedir. 

Bu sözlerin kıymeti intihaba
bn kat'i neticesinden sonra an
laşılacaktır. 

Macaristan ve Avusturya ticaret nazırlar1 sergiyi ziyarete 
pavlyonumuzdan başladılar 

Peşte sergisinde Türk pavfyonn 

Peştedeki beynelmilel sergide hazır- ziyaret etmiştir. Gördüğü intizam ve 
!anan Türk pavyonu hakkında evelce teşhirden dolayı sergi müdürü Ve· 
ma1Qmat vermiştik. Serginin açılma dat Nedim Beyi hararetle tebrik et. 
günü olan dokuz mayıstan birgün evel miştir. 
pavyonumuzu görmiye gelen davet- Sergiye iştirak eden firma sahiple
lilere karşı sefirimiz Behiç Bey ri ilk günün satışından gayet ~mnun
fransızca bir nutuk irat etmiş, k,ır- durlar. Kömürümüz, pamuğumuz, zey
deş Macar \:e Türk milletlerinin iktısa- tin yağımız için ala.kadar olan itha· 
di mukarenetlerini temin için bu ser- lU tacirleri vardır. Fakat sergimizin 
ginin hayırlı bir adrm olmasını temen- en büyük muvaffakıyeti yeni Türkiye 
ni etmiştir. için yaptığı propagandadır. üstünde 

Serginin açılma günü olan 1 mayıs- kocaman, yaldızlı ve mücessem harf. 
ta Ticaret Nazın M. Bud hiç bir ye- lerle (Türkiye) yazılı olan pavyonumu 
re uğramadan misafiri AYusturya ti· zu her gün iki bin kişi ziyaret etmekte 
caret nazırı ile en evel pavyonumuzu dir. 

Avrupa Birliği konferansı 
• • 

mesaısıne basladı 
.:. 

inglliz hariciye nazırı, Brlyan hakkında 
parlak bir nutuk irat etti 

i<'ransada reisicümhur intihabatında kaza· 

miştir. M. Briyan, M. Henderso
nun bu hareketinden fevkalade mütc· 
hassis olmuş ,.e kendisile son derecede 
dostane bir tarzda ve samimi bir su
rette görüşmüştür. Ayni trenle Lc!ıis 
tan hariciye nazırı M. Zaleski de gel
miştir. 

Cenevre, 15 (A .A.) - Avrupa 
birliği hakkında tetkikat icra9na me
mur komisyon saat 11,30 da açılmı~tır. 
1\1. Briyan, tetkikat komisyonunun şim
diye kadar iktısadi mes'elelerde ,.e bil
hassa Tunalı memleketler hububat is. 
toklarının sarfı mes'elcsinde başarmış 

olduğu işlerin önümüzdeki ı:;eneler zar
fında istihsaliit fazlasının satılmasr 

hakkında izhaat ve malfımat ,·ermiş ve 
zirai krediler sahasındn husule gelmiş 
olan terakkileri ehemmiyetle kaydet -

namayınca Cencvredeki mesaisine avdet miştir. 
eden : M. Brlyan İngiltere hariciye nazrrı M. Hen-

- . derson, komisyon azası namına l\f. Dri-
Cenevre, fa (A.A.)- M. Drıy~n yanm yanı yine kendi ba:S'larında görmekten 

da 1\1. Fransua Polse bulundugu halde mütevelJit sevinçlerini izhar etmi~ \'e 
bu sabah saat sekizde buraya gelmi~· şu sözleri söylemi~tir. 
tir. "Fran:.a gibi büyük bir memlekl'-

:M. Briyan i~tasyonda birçok ecne tin milli siya etine müdahale etmek dü 
bi mümessiller tarafından karşılandı- şüncesi bizden pek uzaktır. Fakat biLim 
ğı gibi, teşrifat ahkamına ve vaktiıı nazarımızda l\I. Briyan yalnız Fransız 
erken olmasına rağmen istasyona gel· hükumet. adamı değildir. O, beynelmi-

. 1 I ·ı· h . . ~ı Jel bir sıyaset recülüdür. Ve bizim 
mış o an ngl ız arıclye nazırı . · 1 d . . . . 

Çünkü halk hükumete itimat 
ediyor ve halkın ekseriyeti ona 
müzahir bulunuyorsa o halde 
bu gürültüler, bu arbedeler, bu 
kanlı müsademeler nedir? 

H d t f d d . t'kb 1 d'l nazar arımız a cemıyetı ak\'am zıhnı-en erson ara ın an a ıs ı a e ı · . . .. . . . 
===============ıyetının muşahhas tımsnlfdır. Mılletler 
sırda bugünkii rejim aleyhınde n~sında teessüs etmiş olan muslihane 

'b· - Kızımı istiyorsunuz, buna verece§lm cevap, sizin 
~il"- "'•il vazlyetlnlze tabidir. 

nh - Benim de mali vaziyetim •izin verecejiniz 
cevaba tabidir. 

• 

Canlarını feda edercesine mef
kure ve kanaatlerini müdafaa 
eden bu adamlar, her halde bo· 
şu boşuna mücadele etmiyorlar. 

Halkın bu şiddetli isyanı, Mı-

b .. ··k l ld w nu go"ster münasebetleri ona ve onun fikirlerine uyu ga eyan o ugu • d . · 
kt d . H lk 'lk f tt k _ me yunuz. Bınaenaleyh, 1\1. Brıyanın 

me e ır, a 1 ırsa a en oynamış olduğu rolde bir tebeddül ha-
di hislerini ızhar etmiş bulunu- sıl olmamasını arzu ederiz. O, bizim 
yor. Bakalım kat'i neticeler ne rehberimiz olmalı, nasibimiz olmalıdır. 
gösterecek? lstikbal ne suretle tecelli ederse elc;in 

[o.. b 1 d · l onunla birlikte çalışmış olmak bizim i-un u mese eye aır ge en . 
1 

. .• b 1 k 
çın )il surur rnem aı o nca tır ... 

telgraflar altıncı sayıfamızda M. Briyan hu sözlere ce,•ap ,·ererek 
harici ·haberler sütunumuzdadır.) Lütfen s:ıyıfayı çeviriniz 
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FJlrka kon~reşi dün ınüzakerata devam etti 
(Üst tarafı 1 inci sayrfada) siyelerde yapılan zammiyatın ağır bu· edildiğini söylemiş ve demi~tir ki: ikinci celse mızda damping olmadrğınt fakat 

Yol vergisi lunduğunu söyliyerek hususi idartle· {Kanunla vekalete verilen hisseden Ankara, 16 (A.A.) - C. H. Frrkası det pazarlarda sürüm ı;ahalarrnda 
Reşit Bey (Gazi Antep), vergi mükel re verilen bu saJahiyetin reC'i tale. hiç bir zaman müstağni kalamryuca- büyük kongresi öğleden sonra saat hassa buğday ve tütünde dampi 

lefiyetinin askerlik vazifesi gibi mN.'· binde bulunmuştur. ~ı içindir ki Yekalet bu ufak hi~eyi 14- buçukta ismet Paşa Hazretleri- maruz kaldığımızı. orman ve kÖJ11 
huri olduğunu ve fakat idarei hu~u- Cevdet Kerim Bey (İstanbul), mem- elinde tutmak istemiştir.) nin riyasetinde toplanarak vilayet kon mahsulleri üzerinde de bugün o der 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!'!!!'!'!'!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~ leketin yol ihtiyacından ,.e nahiye, y r il grelerinden gelen dileklerin müzakere- mahsus olmamakla beraber gitti 
M. Hendersonun bu iltifatlarından pek kaza ocaklarile ''ilAyet konrrelerinde S d tt' eBr 

1 
m(al tarbıml)ız "h t sine devam etmbtir. büvu··yen Rus dampingi muvacehesirt .. • ~ . . . a e ın ey s an u , ı raca · , ~ 

mutehassıs ve adeta mahcup oldugu- hu hususta ızhar edılen temennılerden ll b .. k.. . t• .. .. Ru dileklerden lktısat vekalctıne bulundugvumuzu so··vlemis hari~ .. .. .. . . . . ma arının ugun u vazıye ı ve surum- , . .. . ~· . 
nu soylemiş ,.e sozune ~u suretle de- bahsederek demıstır kı: (Yol bedeh 1 . . t . . . . .1 t k . 1 taalluk edenlerı hakkında soz alan ticaret mümessilleri tarafından pı . . . . . . ; . . erıntn emını ıçın ven en a rır ere .. 
vam etmıştır: naktısının tenzılı talep edılırken bu ·abe 1 kt t kT t . f d . n'lurahhaslar ormanlar, kerestecılık, sa temenücatma ait gelen raporla 

''Bu sözlerde hakikate ait olan his- ihtiyaçlarr diişünmek lazımdtr ve yol c~1" . n hşt ısat :ekk1.~. artat'kıtn an \e· afyon, yün ve harici ticaret hakkında ne:';rini ,-e bu hususta ugvravacak 
.· . . . . . . . . n en ıza a a eşe ur e ı en son- .. .. . . ·• . 

se) ı ayırmalı ve aynı zamanda 1\f, ilen- ınsaatı ışının durmaması lazım geldı r d . t·. k". ("f. 1 h tt'"' . mutalealarını soylemışlerıdr. Murah. konjoktör müessesesi vücuda g 
d , b k 

1 
h . . . . .. .. .. a emış ıı ı. u eyzuu >a se ıgımız . . 1 . . . 'h 

er:sonun ana ·arı;ıı o an ,mu abbetı- ~ını goz onunde bulundurmak kongre- 1 1 d b' .· d 1 1_. t • haslardan bırı kereste erımııın ı racı rilmesi lüzumunu ilan etmi~tir. 
· t · · . d .. .. .. . . . . . . . mese e er en 11 ı e ma 1su a ı sına . .. 

nın esırını e goz onune getırmeln·ız. nın vazıfesıdır.) . . 1 k t C • t'hl'k" hususunda ıhracat pazarlannm va- r.·ongı·e "''tı·ın .,aat onda toplana . . . · ıyenın mem e e e sar ,.e ıs ı a ı ve . n ... · 
Cemıyetı akYam ıle AHupa birli~i Cevdet Kerim Bey il.ahatına devam· _ . d· .. . k' f t ziyetini iyice tetkik etmek ve ıhracat hr 

h t 
.. 

1
.. h • ..

1
•
1 

aynı zaman a sanayıın ın ışa ım e· . . . . . . . k . 
er ur u şa ~ı mu a ıazalarrn fevkinde ıa yol mükellefiyetlerinde vapılacak . . . d 1 t b'"t . d maddelerınm cınsını nefıslestırme ·, 

t t l ):- 1 .. · , mııı ıçın ev e u çesın en maaş Ye • • • • • • • Kongrede kabul edilen n• 
~ ~ ma.sı azımge en sulh mue!.'isesele- tenzilat dolayısile elde edilecek varida· ücret alan zevatın verli malt kullan. tasnıf ve ambalaJ gıbı şeylere ehemmı· aya alt encümen mazbata 

rıdır. . ·~· tın mevcudu muhafazaya kafi gele· maları mecburiyeti.idi. YekiJ B. bunu yet vermek lüzumun?an bahsetmiştir. . .. , ~ 
B~.n ışgal ettı~m. m~~·kide uhdeme mi)eceğine nazan dikkati celbeyle- çok cazip bulmakla beraber endi.-cler Durg~.t B~y {!\1an~s~), sepetlerden A~kaıa, 16 -~A.A .. ~ - < • H. F. 1 terettup eden vazıfevı dıger arkada~la- miı.ı ve bedeli nakti zamlarının tavini d tt'l B d' 1 . b' .. b" alınan gumruk resmının yaş meyva gresınde bugun muzakere Ye l\abıJ 

rım gibi ifa ettim. ·nazı saatlerde~ ön hakkının hususi idarelerden alın~a!'!I· s,·erb~ 1 
er.b . utenk ışe erıdn fırıslı oty- ihracatını miişkülleştirdiğini ve alel- dilen l:h'iha encümeni mazhataı;l 

f 1 
· e ır mec urıye ·arşısm a aza a- . . . • . • . · • . . 

sa ta bu undumsa hu, ahval n vukua- nın doğru olamryacağını ileri sünnü ... 1 d 1 .1 .1 t"k" h 1 1 ,,, umum ıhracat maddelerının ambalaJm Nafıa vekaletıne aıt . . .. . . . . • .., ep o ayısı e ı ı ı ann usu e ge m'"'· . w • • 

trn netıcesı ,.e talıın bır eserıdır. Cı- tür. .d. n·· .1 b. d' . "t d ~. 1 da kullanılan zeytın yag varıllerı ve yazılmıştır: 
h ulhü 

.. t . sı ır. o~ e ır en ışe \arı egı · . . . .. . 
an s nu emme çalışmakta oldu- Azmi Bey (Trabzon) Cevdet Ke· d. B g··nı .. C b "k 1. . f"lhakı'k'ı çuval gıbı ~eylerın kabulu muvakkat Bu ,-ekalet i<:;.Jerine miiteallik dı 

v b . . . . . • ır. u u cu a rı a aı ı • .. . . . ,. . 
g.um~_z. u samımi muh~tte ınsanın ~an4 rım Beyın noktai nazarını müdafaa e- bu ihtiyacı tatmin edecek derecede usulu ·~~ ıth~lı~de merı bulunan . bır !erin başrnrla yol vergisi bulunt11~ 
sı mulahazaların fevkıne çrkntası her derek hususi idarelere verilmiş olan değildir. l<~akat böyle bir mecburiyet'sene muddetın ıki seneye çıka~ılması, dır. Mahalli idarelere teallüku c 
yer~en. daha kolaydrr. . salahiyetin takyidi aleyhinde bulun· konulduğu takdirde mahdut bir zaman ticaret odaları tarafından vekaletlere le Dahiliye nkılletini de allikad• 

Hıssıyatmı, umumi hayatın hadıse- muştur. i"in k t h" d'J b'l anayi er- yazılan evrakta pul kullanmak mec- den bu vergi eski olmakla beraber 
1 . t 'rll 1 t b d ,il.; y sı ın ı ısse ı se ı e s. • b . . . k ld 1 lü .. 
e~ı esı e ve on_ ~ra. e aa~, e~·~e- Vekllln izahatı babı ve sermayedarlar derhal bu ilı· ur~yetının a. ırı. ~ası zumunu so_Y kelleflerce adilane görünmekte o 
mıştlr ~e asla degı~mıyecektı~: S~~~ .~u- Bundan sonra Nafia vekili Hilmi tiyacı karşılamak için yeni fabrika· lemış "~ Seyrısefaının Mısıra y_aptıg~ ğundan nisbetini tenzili, mesai nı· 
rada hır arada toplanmış gordugum· Bey söz alarak Çanakkale vilayetinde- 1 .. d t" kl d" ) Demiştir. seferlerın rekabet \•e muamelesındekı smm tebdili amelenin fazla d d ı b .. "k b' d t d ar vucu a ge ırece er ır. . . .. .. • . .h , 

en o ayı uyu. ·~. saa e_ ayu~o- ki batakhğın kurutulması işinin su iş- Sadettin Bey bu husustaki noktai ıntizam ve duı·ustl cloJayısıle ı ra- yerlerde çaJrştınlmamasına Ye ':ıl 
rom n bana karşı gostermış oldugu- teri meyanında bulunduğunu ancak . t ·ı . . 'th 1_. tına yu·· k· catta faydalarrndan bahsedeıek k: ı ı· .1 .. d 1.1.1 . 

"ti tt f k J'd .. h . . nazarını eyı ıcın un ı a .ı S . f . 'd . . .. . . ve .t e ıne ven en yuz e e ı erın 
nuz ı ma an ev a a e mute assısım. bu maksatla bütçeye mevzu tahsisatın k .. "k ' . d"ld'v. zaman eyrıse aın ı aresının eylul, teşrınıe 1 b k 1 1 d'l 
~- b d . se gumru resmı vaze ı ıgı · . . . . . · . yet ere ıra ·ı ması ta ep e ı 
~ter ura a olsun. ıster başka yerde cok mütevazi bulunması dolayısile 1 k t .. d k·r· d d de"ir l'el, teşrınısani gıbı ıhracat mevsı- h 1 Y" d 11 .1 . 1, 

1 . t . t·ı· .1 lh 1• 1 
4 mem e e ıcın e a ı erece e ... · . d 1 b' k .1 . d . u unmuştur. uz e e ı erın ve" 

o ıııun, ıs er ıp ı a ı e su eme ıne ı:en- bir kac sene idn biiyi.ik su işlerine gi- b 1 J d w f k t h' . · mın e o sun ır ·ac 91 ep ıle Ak eııız 
d 
..• b vı J , • • men u unma ıgınr ve a a ımayenın J verilmemesi hakkındak· dilekler 
ısını ag amış olan J<'ransanın rnünıes risilmesi kabiJ oJamryacağınr kaydede- , k d b .. "ht" t ka . ve İngiltere limanlarına da ticari nal~· • 1 

·ı· f til ı · t ı· d b .. vaz 1 arsısın a ugun 1 ıyaca 1 1• • • • • kımızın mahalli ı'daı·elerı"n tak" &ı ı sı a e o sun ıs er e ın e astonu ı·ek d · ı· k. • (M · ı· ' . _. Jıvatta bulunmasını temennı etmıstır. ' . emış ır 1 • ersın ımanının şılryacak mıktarda degırmen yapıldı- J • • •• ·t 
propaganda scyahatıne çrkmış alelade insaat hıine gelince bu in=ata ait v .

1 
. .. .. t·· Afyon meselesi yolundakı arzularından mutevelh 

b. ah f t'I J b . , . r- grnı J erı surmuş ur. Af hh T .. rk. d f 1 h JJ' 'd 1 . ... ır seyy sı a ı e o ~un enım mefkO· projeler haıırdır. Ve vekalet inşaata . . yon mura run, u ıye e a yon unmuş ve ma a ı ı are erme J•· 
ı-em daima sizin mefkiıreniz olacaktır. mezundur. Samsun ve Ereyli liman- Programın tatbıkı istihsalatı ile geçinen yanm milyonu vazifelerin tamamen ifast için 
:Ve naçizane saylerimi hep hu mefkü- larr da ayni derecede haizi ehemmiyet Emin Bey (Eskişehir), fırka prog- mütecaviz nüfus bulunduğunu •:e bir his.-.enin alınması ,.e de,·te 
reye varmağa sarfedeceğim . ., bulunmaktadır. Fakat tahsisat bulun. ramının mükemmeJiyetinden bahsede· afyon imal ,.e istimalinin men'i hak- zifesi noktasından yapılacak yo 

Her iki hitabe de şiddetle al kışlan. madığrndan ne zaman inşaata baş- rek demiştir ~i: (~faik fı~k~s~ pro.~r~- kında ki beynel~il.el m~k~'·ele. ile An~ köprüler için umumi hüçtedeıt 
mıştır. lanılacağr bilinemez. Bu inşaatı kre- mınrn devlet. ışlerıne. tatbıkı ıle koy!u pa memleketlennın ıstıhsalatr tahdıt miktarda pal'a verilmesi muvafık 

Bundan sonra komsiyon M. ~fotta· di ile yapmak istiyenler var, müzake- ve memleketı daha zıyade ı·efaha er.ış· etmemiş hatta arttırmış olduklarını, de buna imkıin hasıl oluncrya J< 
nın Avntpa birliğinin temıiki hakkında- relerimiz nihai safhaya girer ve netice tirmekte muvaffak olunacaktır. Hıç Cemiyeti Akvamın 1926 istatistiklerine T tl . "sterek .._.01 ve 1' 
,_. . . . . . •·· h t k" b ·a . J t . . d he • t . b t 'k' vı aye erın mu., J 
tiı raporunu ıttıfak ıle kabul etmı ·tır. Jenirse her ik limanın in~asrna muvaf- sup e e menı ı u progı mm ıca Ja ı ıstına en yan e mış. u az;yı ın 'h . . . . k d'I 1'1 

R d b. 1· · • · 4 
"' kt kt t tb'k d'ld"v· .. .. k 'f . . ld - f ı tıyaclaıının temını ma sa ı e apor a, ır ık teşkılatının mahiyetı fak olacağız) no ası no - asına a ı e ı ıgı gun tur çı tçısı zararına o uguna, a yon .. J _ • d . h' 

· · " ld - · · · · ·ıı ti · d" b· ht' . . ·1 k . .d k hh 1 \Tuzde 1.> mıktarına ka ar bır ı. ıstışarı o ugu ,-e hıçbır suretle cenu- ihtiyacın fazla hl• mı e mız unyanın en a l) at nn · ongresıne gı ece - mura as a rm na· · _ . . . . . 
t . kv f ı· · k ~ · 1. . . .. ı t• ı kt ) d"kk ı· . lb t . ti Nafıa vckaletıne verılmesı ve m ye ı a amrn aa ıyetı.ne kar~ı n ·ahet \ ekıl bey yol bede ı naktısı mukel- e ı o aca rr . zarı ı a ını ce e mış r. "d 1 d h • . 'd t ı 

. k.. d 1 d - b d"l l r· ı· t f d ·ı . .. ül .. E . B h d a gı·an Ilı H R "t B .. 1 . ı are er en ta sısı varı a usu ıc~ ~ev ıın e o ma ıgı eyan e ı - e ıye ı e ı·a m a ı erl sur en muta- mm . un an sonr pro ' asan e~ı ey, y~n mese ·ıne . 
mektedir. Komisyon ayni zamanda lealara cevap vererek bunun 18 - 19 tatbikinde gözetilmesi lazım gelen temas ederek temizlenmeden, tasnif kaldmlmaEı ve buna mukabıl . 
Dantzigin komisyonun iktr~adi mesai- milyon arasında dönen bir vergi ol· hususat etrafrndaki noktai nazarım edilmeden, yrkanmadan denk hal!ne U idarelerin bü~ç~leı; iizerindeJ\I 
sine iştirake daveti teklifini de kabul duğunu ve memleketin takriben iki ir.ah etmiş ve bilhassa memleketimiz getirilmeden ihracat yapılması harici le!. mura~abe~ı~m de,:am etm 
etmiştir. yüz mil:ron liraya mal olabilecek için çok kıymetli bir varidat mentbaı pazarlarda yönlerimizin itibarına 1\a· mul•elleflerın şı~a~etlen na~arı 

Cenevre, 15 (A. A.) - AHupa bir· 20 - 21 bin kilometre yola ihtiyacı ol- olan hayvancılığa nazarı dikkati ceJ. Jel verdiğini ve hatta bizden yün alan ra alrnarak Yergının altc hra 
li~i hakkında tetkikat icrasına memur duğunu söylemiş, yapılması ileı·i sü- bederekdemiştir ki {Bu memlekette O· larm yakın memleketlerde bu işleri ya. mükellefiyet esası üzerinden 
komisyonun müzakerat ruznamesi ati- rüJen tenzilatrn bu vergi miktarını turan bizler eğer maişet sıkıntısı çe· parak memlekette kalmasr icap eden ile memleket müsaadei iktısad 
"deki maddeleri ihti"a etmektedir: yarıya indireceğini ilave eylemiştir. kersek gelecek nesil bizi affetmez.! birçok paranrn ecnebi birkaç mutavas· ne göre meclisi umumilerininin b 

1-Komisyonun çalışma usulünün Vekil B. şoseler ve köprüler kanunu- Çünkii "madenleri, tütünleri ve ha~- sıtm cebine girmesini intaç eylediğini tara iki Ira zam icra edebilmif 
te5is ve tensikine müteallik roparlarr na temas ederek kanunun ikinci tat· vanlarr varken aç kalmışlaı·,, diyecek- söylemiş, hükumetin bu işle alakadar zun kılınmalarının ve mükell 
müzakeresi. bik senesi içinde bulunmasına rağmen Ierdir. Bu ittihamattan kulturmak için olmasını ve büyük bir servet memhaı lerini nakten ifa edemiyecek hail 

2 - Dantzig'in, komisyonun iktı- çok faydah neticeler elde edildiğini en küçük ferdimizden en büyüğüne ka- otan yün ihracatçdığının inkişafını dae olduğu sabit olanların Naf 
sadi mesaisine i~tirak etmesi ihtimhli. ve bu kanunla vekalete isabet eden dar feragati nefisle çaltımak liizımdır.) temin edecek tedbirler alınması lerinde altı lira için sekiz ve se 

:l - lktısadi mes'eleler ve bilha~sa. hisse He Anadolunun lüzum ve ihtiyaç Bundan sonra Şükrü Bey (Bolu) temenni etmiştir. ı·a i<;in on gün ~alıştırmak ve a1ıt 
Avrupa devletlerini a]akadar etmesi his.c;edilen muhtelif yerlerinde yirmi söz almış ve orman işlerindeki miişkü- Gümüşane murahhas'ı Nabi Bey dam rı ücret vergi borçlarına mahsU9 
itibarile cihandaki iktısadi buhran. heş büyük köprü yapıldığını. büyük ı~lttan bahsetmiı;tir. pin~ten bah~ederek dahili pazarlarr· l'iJmek ye başkaca para istement 

.. VAK.il' müracaatlara maruz kalıyordu. Di- mı aftedersiniz. Allah hakkındaki retile ifai mükellefiyet etmeleri 
ni, içtimai, ailevi mes'eleler danış- kanaatiniz ne dit? Allah var mıw nın kabulü ve mesai mikyası 
mıya gelenler de az değildi •.. Niha dır yok mıdır? rılard.k bu müddet zarfında ınii 
yet bu ilim balına gazeteci arılan - Evladım şimdi siz affeder- ferin bihakkin çalışmalarının 
dadandı. siniz. Bu ane kadar bu suali hiç için tedbirler ahnma~ı eucüme 

işte bu mülakatçı tiplerden bir bir ilim, hiç bir kafa halledeme- ce tesbit edilmiş ye bu hususla 
tanesi: Güneşli havada sırtında so- .miştir. Buna benden cevap iste- zakeresinde Başvekil Paşa ıf 
luk şapşal bir empermeabli, ayakla mek çok ileri varmaktır ... Mazu- lerile ~afia vekili Beyefendi dt 

Yazan: Hüseyin Rahmi :ı =~ _ rda cil~sı kaçmış geniş kaloşlar. rum. Başka sualiniz yok mu?.. bulunmuşlardır. Nafia vekıiJetifl 
• . . - .. . Başta bırkaç_l!.. . . - Efendimiz zatıaliniz gibi teallik dileklerden şimendifer tıı 

Fılesof - Yılan kendı hılkıye-1 - Ahmaklar bana layık bırer yumruk yemış gibı buruşuk kırli bir fels~fe mütebahhirinden· Es- . . . . . . . tt 
tinden mes'ul değildir •. Lakin bize evlat olamadınız. Bir iki toluikolo· bir şapka •• Yanda çengelli kalem merden mi hoşlanırsınız? S~rısın- rmın ten_zılı ~çın .. vek.a~t~ebir 
ondan ke~dimizi sakınmak düşer .. ji karıştırar4':k guya z~hirle~d!niz ceplerde kocaman bir bloknot, dan mı? Kabilinden bir ·sual s~ra- :apılm~~~~ .. " cumlesı~ın it 

Çelebı - Baba yılan yılandır. ve zehirlendıler. Bu cınayetınızin deste deste ihtiyat kağıtları .. Kıya ak d· v•ı· , il · · d · t•f ırcaı duşunulmekte oldugu, 
F k l '--. b" · d b h" . . . c egı ız ya. mınız en 11 ı a- . . t 11 • t ld .. , ·d•" 

a at me eıuıma ır ınsan a u ze müt tf nebceıı zuhur edmceye ka· fet tozlu, kendisi hamam düşkünü d I k h kk h ıçın enz a yapı ıgı, ·"> J 
birin VÜcudÜnÜ keşfedebilmek miiş dar beni iki eli böğründe atıl du· yüzde İstiskalden yılmaz bir tebes• ey~ ça _'§~& a ın:ız :e a.tt~ imtiyazı bir Şirkete ait bulundLI 
kül oluyor. Ölümümüzün vadesi kar racak bir baba mı sanıyorsunuz? süm .. Gözlerde cür'etkar bir ze- zazıf~~~zdır.b Sual letındır, klakıkn mukavelenmesi mucibince Jll 
ş11mda tuhaf bir haldeyim. Nerede Fakat kendi kendinize tayin ettiği· ka. ~-tıa ınız u sa ette pe w ço yapılması zaruri bulunduğun". 
biteceği bilinmiyerek na mahdut niz korkunç dakikanın hululünü İtte böyle bir genç bir gün mut~~eala~da. bulunmuş ~l~cagınız cak başka tedbirlerle halkın ~ 
görüne bir hayat hazan insana ke· bekliyerek eli tırpanlı çukur gözlü Hikmetullah Efendinin karsısında da şupheıızdır. Affedersınız teteb dileklerinin temini mümkün b.,ı 
lal verir. Fakat şimdi biteceği giinü o remzin dudaksız di~lerile sırıtı,ı klasik reverans yaparak: ~ hüatını:ıın kaymağını almak iıti· ğunu, lstanbul rıhtım ücretiat 
bild~ğimiz kısacık hayatımızın kar~ıs!nda titreyiniz. Hayalin kıyw - Efendi hazretleri IUtfen bir yorum .. Arzu bu!.'1~ur~anız mev~u zili vekaletc;e takip edilmekte'' 
her dakikasına büyük zamanlar sığ .metını öğreninceye kadar zangırda mülakata müsaadenizi rica ede- hakkında pek ,muhım ıfşaat ve ır- k'" ld /. t t-d" d · ketitt 

d b 1 b·1· · · un o Ut.;U a\ ır e şır , 
dırmağa uğraşıyoruz. yınız... rı.m. şa atta u una 1 ınmız. ti hakkında tedbir alınması ic• 

Fileaof - Evet.. evet idam Filesof birkaç gün kütüpanesiw - Peki oğlum fakat ben ne ıi- - Yavrum. Mevzu tehlikeli- mekte olduğu sulnma vt> ggöll 
mahkUmları ölecekleri gece- ne kapandı. Yeşil kitapla ve mevzu yaset, ne ticaret, ne ziraat ne ikti- dir. Bütün üryanhğile bir gazete· t h . '.1 ··t aJli4' 

. d "' k .. . . .. k . d'"' l 'I 1_ d k ? k.t b d . k ru ma Ul'U" arma mu e nın ogaca guneşını gorme ııter a ait ıger erı e mesguKJldu. ve ıon sat a amıyım. Ne soraca sın. ye, ı a a, mecmuaya ercı ço • 1 · ·r "h" "kt rd" 
• • J • • erın ı ası mu ım mı - a .. 

)er. Bılmem neden bu nuru tamamı ra küçük laboratuannda bir -.ey- Mülakatcı tebessümünü tatlılaş mahzurludur. Bır Avrupa gazete- t d "k' ··t .. kk f bulll,,d 
1 .. d l bh k T'" l d . . .,.1 . : k . d k d G 1 d . ye e arı ıne mu e'a ı "d gostdm~ en 

5
oh arı ... a f akt ar~~ lb~r kaydnatt~: d~.P ~ en geçır1.dı .. m hrıp ellerını ~ğuftur~r3: : h . sın 1~ o h umb" d'fÇet1er f aynı hetle m:tli imkan ile mukayyetbO 

ı .. am eker
1
er.: e pa ıde uk.u akn go ~kler en sduz uk·: u mebş~u ıyeh· b - Efendı haz

1
r
1
7t erı ~ah vı!C:t ıua ı1 meAf 

1
udrk

1 
ır e ıp ı eso a

1 
sor- ğu ve maamafih vehftlet hiitCe 

runece a evm arasın a ı ço at:ı nm eırarın an ımeeye ır ,ey ıez uyuruyorsunuz. ım şo retınız muş ar. ı arı cevap şu o mu~: . , .. e!t 
bir zaman bile onlara tatlı geliyor. dirmedi. her tarafa şayidir. Erüdinizden (Bu mesele, oda kapısı sıkıca Ör· tahsısat mıktnrına gure .

11
:.1rl 

Haydi gidiniz kısa ömrünüzden u- - 54 - gazetecileri ve alelhusus ve dolayi tüldükten sonra münevver, namus· taşmasından husule gelen 
1
; ı• 

2un gamlar almak için zevk bildi· Deli filesof Erenköyündeki maw sile halki mahrum etmemelisiniz .. kar, samimi dostlar arasında açı- önüne ge~mek için ~ahşı .;,d 
ğiniz feylere atılınız. halleıinde de çok uzaklara kadar - Peki Efendim sorunuz.. la.bilir. Bahusus akademiye gir· ve_kil.i beyc.'fendi tarafından ı 

Çelebi ile Caize yaşlı gözlerle büyük bir (oracle) orakli olmak Gazeteci yan cebinden not def .mek üzereyim. lt"r : fasomu mıştır. 
babalarının odasından çıktılar. Fi- şöhretini kazanmı,tı. Kimi onu uüf terini çıkarır. Mürettep suallere edeceksiniz?) Ben akademiye ~~~!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!"'!!!~~r 
leıof iatihfaflı bir gülümseme ile çü, kimi büyücü, kimi bakıcı hoca bakarak: girmek üzere değilim fakat bu se- ~ Telgraf haberi" 
arkalarından başını salbyarak: zannediyor biçare adam türlü garip - llk ıualimdeki cür' etkarlığı- (Bilmedi) 6 ıncı saylfamızdadır. 
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Sirkte bir kaza! 
kaçıyorlardı 

Bu işe sizde şaşın 
Sergi 

-----· 
Aslanlar az daha 

Spor bayramı talebe 
kardeşlik bayramıdır 

Bahçıvanlık sergisi 
yakında açılıyor AhalJ heyecana düştü. Nihayet hayvanlar 

kafeslere konabildi 
Maarif Yekaleti bu sene 

spor bayramında erkek talebe 
ic;in sade bir kıyafet kabul 
etti. 

Ziraat odası dUn fevkallde 
olarak toplandı Sirk Taksimdeki oyunlanmı 

denm ediyor. Fakat evvelki ak
ıam sirke gidenler oldukça teh
likeli bir an geçirmişlerdir. Vil· 
yam tarafından aslanlar göste
rilirken aslanlardan birinin gayrı 
memul bir harel<eti üzerine bit 
takım sıralar devrilmiş, raflar 
yuvarlanmış ve aslanların kafesle· 
rine giden yollar tıkanmıştır. 
Bunun üzerine seyirciler arasında 
haklı bir heyecan baş göstermiştir 
Bir hayli uğratıldıktan sonra 
aslanlar kafeslerine yerleştiril· 
miştir. Bereket versin, bir hadise 
çıkmamıştır. Fakat hayvanların 
yerleri pek itinasızca yapılmış 

olup ufak bir hadise büyük bir 
kazanın vukuuna sebep olabilir. 

Diğer taraftan Taksim sirkin
de daha birçok esaslar tamamen 
ihmal edilmi~tir. Binlerce halkı 
toplıyan bu sirkin biraz daha 
itina ile lrnntrol edilmesi lazım 
gelir. Bu sirkte, içine 3 - 4 bin 
kişi alan kocrt çadırda, teh
lıke vu'<uunda kaçabilecek hiç 
bir mahreç yoktur. 

Sirkten çıkış bir azap halin· 
dedir. 3.4 bin kiş i mini mini bir 
kap1dan ezile ezile çıkmaktadır· 
Jar. 

Menajeride taaHün tahammiil 
edilmez bir haldedir. Hayvanların 
tebevvülatını harice isale edecek 
kanailar ve mecralar açılmamıştır. 

itfaiye tertibatı } oktur. 
Ve ilah... Birçok beldi ve 

inzibati tedbirler aJınmamışlır. 
Bilhassa bütün bun'ardan daha 
mühimi fıat)ar mcselesirdir. Bul
garistanın kabul etmediği Yu-

inhisarlar da 

Tütiinlerimiz 
Almanlar Sams;:n mıntakas1n· 

dan 2 milyon kilo tütün 
alacaklar 

Almanyadc:l<i tütün fabrika
Jnrının kralı M. Şınur Samsun 
tütüncülüğünii tetkik için Sam-
sun ve Bafra hava1isinde bir 
tetkik seyahatı yaparak avdet 
etmiştir. M. Şınurun bu seyahatı 
esnasında , yalnız Samsun mınta
kasmdaB 2 milyon kilo tütün 
almağa karar verdiği söylen
mektedir. 

Borsada: 
Rus buğdayları çoöahyor 
Rusy<0nın bazı mıntakalarında 

y~ni mahsulü idrak mevsimi gel
diği için Rus hükumeti geçen 
seneden elinde kalan son, fakat 
ehemmiyetli buğday partisini de 
ihraca karar vermiştir. Bu tak· 
dirde buğday piyasasında yeni
den bir tenezzül beklenilme!<
tedir. 

Maarifte 
Köylerde mektepler 

Maarif müdüriyeti önümüzdeki 
ders senesine kadar vilayet hu 
dutları dahilindeki bütün köy· 
lerde birer mektep açmıf bulu
nacaktır. 

Teftişler 

Maarif müdürlüğü emrinde bu· 
lunan 21 ilk tedrisat müfettişi 
arasında bir mıntaka taksimi 
yapılmıthr. Bunlardan 9 u şehri-

mizdeki akalliyet ve ecnebi mek
teplerini teftiş edeceklerdir. Diğer 
12 müfettiş ise resmi ilk ve köy 
mekteplerini teftış edeceklerdir. 

lamall MUştak Bey gazete 
çıharacak 

ismai Müştak bey tarafından 
yakında 11Mütsakil,. namile gün
delik bir gazete neşrine başla
nacağı habm alınmıştı.r 

Sirkteki kaplanlardan biri 

nanistamn bir ıehirde ancak bir 
hafta kadar bıraktığı sirk orada 
azami fiat olarak (25) kuruş 
almıştır. Halbuki bizde asgari 
fiat 75 kuruştur. 

Binlerce ahaliyi tophyal_'l bir 
yerin bu kadar emniyetsiı:, bu 
kadar kontrolsuz bir halde 
bırakılması cidden gariptir. Türk 
müesseseleri için tatbik edilen 
usullerin bu ecnebi grubuna da 
tatbiki işleri düzeJtmeğe kafidir. 

Sirkin afltlerl TUrkçe olacak1 
Şehrimize gelen Ben Amar 

sirkinin caddelere duvarlara as
tırdığı reklam afişlerindeki iba
relerin yalnız İngilizce ve F ran
sızca olduğu ticaret müdürlüğü· 
nün nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Halbuki kanunda bunların Türk
çe yapılması mecburiyeti bulun· 
duğundan Sirk müdürlüğüne la
zım gelen ihtaratta bulunulmuş-
tur. 

Bu kıyafet mekteplere ta
mim edildi. Tamim edilen 
kıyafet talebenin beyaz spor 
fanilası, ve siyah uzun pan· 
tolandan ibaretti. Halbuki 
spor bayramında bu sade ln· 
YRfetin sü · merakile ne hal
lere girdiğini görünce doğru
su hayret ettik. 

Süslenme \·c hususiyet mc
rakile yapılan bu geyinme 
farklarının manası olmasa 
gerek. Bilhassa bu süs me· 
rakının önümüzdeki seneler 
i~in ne fena rekabetlere ve 
ne fena istaflara yol açacağı 
şüphesizdir. t~tanbulda fürk 
talebenin müşterek bir spor 
bayramına davet edilmeleri, 
ayni kumanda altında se,·ke
dilmeleri sadece bir gösteriş 
meselesinden ibaret de~ildir. 

Spor bayramının hedefi 
birliktir. Talebe birliğini 
tesis etmektir. Talebe kar. 
deşliğini, talebe müsa\'atını 
temin! 

Bu bayram filan mektebin, 
filan zatın teferrüdü vesilesi 
değil, birliğin derli toplu· 
luğun, yeknasaklığın ifadesi· 
dir. 

Böyle müşterek, milli ma 
hiyeti haiz hayramlarda 
(ben, ·en, o) yoktur. Tek lıir 
takım ile tüı·k talebesi var
dır. Bayramın hedefi de hun 
ların vahdetini temin etmek
tir. Talebe rnhdetini temin 
etmek yerine adeta kavim ve 
kahile hususiyetlerini göste· 
l"f'n bir zihniyet birliği bo-
1.anların bu tclftkkisine siz de 
şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Başvekilimiz 

içtimada bulunanlardan bir grup 
Ziraat odası idare heyeti dün 

fevkalade bir içtima yapmıştır. 

Bu içtimada 22 mayısta açılacak 
olan bahçıvanlık sergisi hazırlık
ları tamamlanmıştır. 

Sergiyi vali Muhiddin B. aça
cak ve bir nutuk söyliyecektir. 
Sergi Uç gün açık kalacak ve 
sabah saat dokuzdan akşam se
kize kadar gezilecektir. Şehir 
bandosu, bahriye muzikası her 
gün terennüm edecektir. 

iktısat vekaleti sergiye bin li· 
ra vermiştir. Bundan başka An
kara milli tasarruf cemiyeti 250 
İstanbul vilayet ve belediyesi 
200, İstanbul ziraat bankası 150 
ticaret odası 100, Sanayi ve maa
din bankası 25 lira vermişlerdir. 
Bu paralar sergide birinciliği 

Haziranda Macar Başveklllne kazananlar arasında taksim edi· 
iadel ziyaret edecek lecektir. 

Ankaradan gelen Macar sefiri Sergide ağaç, tohum, çiçek, 
M. Tahi Memleketimizde bulun- fenni gübre, tavuk ve kümes 
duğu yedi sene zarhnda Türkle- hayvanatı, alih ziraiye ve ma-

Piyasada: · k d t d y T- k 
. rı ya ın an anı ıgım ve ur - kine, kuş teşhir etmek üzere 

Bir ipek lhtiklrından Macar hars münasebatını tetkik 
b.hsedlli'lor . .k. 1 k d müracaat edenler elliye baliğ 

ettiğim, ı ı mem e et arasın a 
Piyasada yeni bir ipek ihtika- talebe ve profesör mübadelesini olmuştur. Sergi jüri heyeti salı 

rından bo;hsedilmekte bu hususta çok f aydah gördüğünü, Ba,vekil gününe kadar mükafat"" talimat-
sanayi birliğine bazı ş kiyctler ismet Paşa Hz. nin Macar Baş- namesini hazırlıyacak ve o gün-
yapılmaktadır. Bunlara göre bu vekiline iadei ziyaret için hazi- kü içtimada birincilere verilecek 
yeni ihtikarın esası ve mahiyeti randa Macaristana gideceğini mükafat miktarı kat'i surette 
ipek kozasından iplik çeken fab· söylemiştir. tespit edilmiş olacaktır. 
rikacıların bir tröst teşkil ederek Macar Maarif nazırının bu se- ~ 
ipek iplik fiatlannı 10 liradan ne zarfında memleketimizi ziya- Yunanlatanın yaş meyvalar1 
17,5 liraya çıkardıkları ıekJin- ret etmesi muhtemel görülmek· Yunan;ıtan hükumeti üzüm, 
dedir. · tedir. h · · 

incir gibi meyvaların a!ıç • p_a-
F abrikatörler bunun için sanayi Postada: yasalarda sürümünli temın ıçm 

birliğinde toplanarak pahalılığın hl•k 
k ·· A lstanbul·Sofya telefonu Yunan milli bankasını isti a önüne geçme uzere vrupa 

ipek ipliği kullanmağa karar umuma açıhyor ıehirlerinde propagandaya me-
Yermişı.er ve bundan alınan güm· lstanbul Sofya telefon hatbnm mur etmiştir. 
rük resminin kaldırılmasını iktısat son tecrübeleri yapılmış ve çok Bu ıuretle Yunan mallarına 
vekaletinden temenni etmiflerdir. muvaffak bir netice ahnmııtır. ecnebi memleketlerinde müşteri 

Ankaradan emir geldiği takdirde 
Oyuncaklardan alınan resim hat yarından itibaren umuma bulunmaktadır. 

Gümrük idaresi hariçten geti- açılacaktır. Ticaret ofisi de mukabil ter-
rilen çocuk oyuncaklarından ,.Jdı- :r::=:::::::::::::::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::a: tibatı alarak hariçte propaganda 
ğı resmi tadfl etmitti. Bundan getirten ailelerden resim isten- teşkilatı vücuda getirmeğe ka-
sonra yalnız bir tek oyuncak miyecektir. rar vermiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çizgilerle fikirler • • Hayat adamları l 

Fakir bir ailenin çocuğu idi. Ya:.;a· . Bu muharrir IJüyük bir şöhret J,a. 
mak için tiyatronun birinde ehemmi- Tahsilini ikmal ettikten sonra onu zandı. :Kendisi HolJi,·ut ile ·c,· 
yetsiz bir işle meşgul olmuştu: En bir madende çnlı ~mağa gönderdiler. York arasında mekik dokuyor. Ti-
lıüyük heYesi, piyes muharriri olmak- . ı . . · ı · · 

• · · Fenni tahsili ona bu sel fı hiyeti ,·eriyor- .} atro 31 H~ sınema ar onun e erını oy· h. Kendısı boş kaldıkça yazıvor, fal\at 
1 h. k" ·· t • · d du. Fakat kendisi madencilikten fazla nıyor ve onun kazancı Amerika ciim-yazı arını ır ·ımseye go~ eremıyor u. 

Kendisi bir gün Hanaı-t darülfünu. yine piyes )azmağa ehemmiyet \."el'İJ oı· hur rf'İ inin nrnaşından iiç misli fazla. 
nuna yol bulmuş ve orada jeoloji oku· ve mütemadiyen .}aı.ı) ordu. i dır. Bu muharrir O\en Dav.istir. 
•uştu. t 

Günün 
Muhtırası 

---------~--------~----.) Takvim - Pazar 17 Ma,·ıs 5 incı ..--,___ . 
&\ 11)31 •• enenin ~imleri: ~eçen 137, 
k~lan e28, 29 Zılhicce ı 349. 
GUneş-Doguşu: 4,41; Hatışı. 19,21 

Namaz vakitleri- Sabah 2,53; -------U,.',le. 12,10: ıkindı 16.0;": Ak~am 19,21; 
\ atc:ı : 21.1 1; imsak· 2,36 

• 
Hava- Oünkti hararcı (azami) 21 

(a gari) 1 1 derece. Bugün rüzgılr hafif 
lodos, hu·a ekseri) etle açık. 

• 
Bugün 

Toplantılar - Geçen hafta ekse· 
ri) et olmadığından tehir edilen 1-.omis· 
yonculnr birliğinin 'enelik kongrcsı bu
gün saat 14 tc yapılacaktır. 

Gelenler - Gidenler - .'.\la· 
liyc mlilcttişlerınden Nedim B. tefti~ için 
şehrimizden Bartına gitmiştir. Sabık tica· 
ret vekili Şakir bey şehrimizden Anka· 
raya gitmiştir. Anadolu· Bap;da• dcmiryol· 
ları şirketi murahha~Jarından M . .Maister 
Jnkobi dünkiı eksprc:.le tehrimlze gel
mıştir. ÇekosJn,·aha sermayedarlarından 
M. kota dünkı.i ekspresle gelmi~ ve An· 
kara\ ı hareket etmiştir. Tütün inhisarı 
umu~i müdüı il Behçet bey Ankarayı 
gitm:şı i ı' Behçet B. inhisar idaresi kadro· 
sunda yapılacak değişiklikler etrafında 
maliye \'ek:lletile cemasca bulunııcaktir. 
l\1iiskirnt fnhisıuı umum müdürü Asım 
bey bugün Ankara} a gidec,.\air .Asım 

bey .Anknradn inhlıınr idaresinin ymi büt
çesinin yeni sene butc;csl \ c kadro hak· 
kında :\1aliye \"ekAletilc temas edecektir. 
Danimarka sefiri M. 'chou bir ay me· 
zuniyetle memleketine ,gitmiştir. Rus ve 
l\lacar sefirleri Anknradan gelmi~lerdir. 
Se\ ri11e[ain umum mudüriı Sadullah be\" 
A~karadan gclmiştır. Sadullah bey çır· 
şamba giınü tekrar Ankaraya giderek ey· 
riscfairıin yeni bütçe~i hakkında hükOme· 
te izahat verecek.ur. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon plılklan ne~riyatı. l 9,30dan20,30 
alılturka l\1akbule ,·cSehende H.lar beyeti, 

20 30 dan 21,30 a kadar Radyo orkes· 
trası \ e Anadolu AjanSJ; 21.30 dan 22.30 • 
kadar Mahfil musiki heyeti. 

.,.. Vakıt:Abone şartları: 
3t> 12 Aylık 

Dalıılde 150 400 750 1400 Kuru., 
l Inricte - 800 r 450 2700 

hAn sertlarımız: 

Satın 
Santimi 

Resml 
10 l:\ş. 
20 .. 

Hususi 
12,50 !:\~ 
25 

KUçUk illin •artlarımız : 

.. 

1 2 
30 50 

3 

65 
4 

75 
ı · ı O Defalık 
JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğt için bir defa meccancndir. 

A - 4 satın geçen i!Anlann fazla. 
saun için 5 kuruş znmmolunur 

Mllhlm bir mesele 
Yumurtalarımızın harice sevki 
kumpanyaların keyflneml tabi? 

Yumurta tüccarları dün tica
ret müdürlüğüne gelerek Fransa 
ve italyaya göndermek üzere 
hazırladıkları yumurtaların bir 
ecnebi vapur kumpanyası tara
fından alınmadığını s6ylemitler 
ve bu yüzden 250 bin lirahi 
yumurtanın depolarda bozulmak 
tehlikesine maruz bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Bu kumpanya
nın acentesi bu şikayete: 

- Yunanistandan mal alaca• 
ğız. Yerimiz yok cevabile mu
kabele etmiştir. Diğer taraftan 
tüccarlar her vakit böyle mUt· 
'<ülat çıkaran kumpanyadan kur· 
tulmak için seyrisefain idaresine 
de müracaat ederek Marsilya 
ve İtalya postasının behemehal 
tesisinı istemişlerdir. 1"1 

rAilanoda demırcilik kongre•• 
22 Eylülde Milanoda beynel· 

milel dökme demircilik kongresi 
ve sergisi açılacağı odaya bildi· 
rilmiş ve mem!elcetimizden de 
bir murahhasın iştiraki temenni 
edHmıştir. 
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Şehrin en etnha sokaklarında, ku~ 
u~up kervan geçmiyen semtlerinde v;. 
ranelerin tahta havalelerinde, evlerin 
duvarlannda, işlek caddelerin köşele
rinde kocaman, yatak çarşafrndan da
ha büyük afişler" Ustiinde acaipten, 
garaipten hayvanat resimleri, ktikre

Hayatta istiklaliyetten 
saadet olamaz 

Alfabeden başhyan bir muallimlik - Amca ile yelen -
Bir ziyafet - Sabah uykusundan bir uyanış - Çirkin 

yazının mahcubiyeti 

-40 - Yazan : Halit Ziya 
miş aslanlar, sıçrıyan kaplanlar, filler On sekiz yaşrnda mektep hocası .. Rü~ Halit, hala uyu)or mu!l:un? Çabuk dav 
ma)~unlar .. develer .. nihayet Taksim tiyenin son iki sınıfına haftada ikiŞer ran, doğru bankaya gideceksin, oradn 
meydanında kocaman bir sadır .. Üstün saat iicrs verecelitim, ve hittabi alfnbe 1stcpan Nubar Efendiyi görecekı:.in. 
de üç renkli Fransız bayrağı_ den başhyarak. Dün bana hoca olanla Seninle görüşmek istiyorlar. Oradan 

Reklam kuvveti sizi sürüklüyor. rın refiki, b nimle az çok ayni yaşta hu sonra bana gelirsin, pek merak ett;-n, 
Gidiyorsunuz. Karşınıza rengi bOzuk., lunan talebenin hocao;;ı sıfatını istim:tl sebebini bana anlatm~ın ... diyordu. 
cinsi bOzu'ic, ,.e galiba da aklı bôzulC ba- ederken ken8ime lazrm olan ciddi)eti Kendi J,endime: - Oh! dedim, .ri 
zı nesneler çıkıyor. vermekte zorluk çekiyorc1um. ne bir tercüme işi .. Ve bunun için t~m 

Bir kaplanın dişinden, 6ir aslam.\ Bu tarihten itibaren hayatrma fonı 1 belliğime halel vermek istemiyeı-ek tek 
pençesinden yaralanmış gibi geçfyorsu- bir istfkfAliyct verebilmek gayesine rar uyumak niyetile öte tarafıma dön 
nuz. Kenarda sallanan iki fil, ihtiyar &eti adımlarla koşmağa haşladım. düm. fakat bir dakika sonra merakı· 
kaknem, ve birinin gözleri kör.. Fransızların (Musibet yalnız gelmez) ma tahammül ederniyerek frrladrm. 

Birkaç kafes içinde afyonkeş bir darbı meseline (saadet yalnız g lmez) lstepan Nubar Efendi Osmanlı 
kaç aslan, sırt sırta Yermiş liir posta lahikasını ilave etmek de doğru olur; banka!'ının İzmir şutl(!sinde mühim hir 
benı'i;yen kaplanlar .. Sonra bizim çiu~c- ve bence bunların ikisi insanların ihti unsurdu. Bir Türkten ziyade Türk! ii 
nelerin danislfasını sokaklarcla gezdir- yar ve tedbiri haricinde tesadüflerdeıı. ğe munip olan hu zat bankanın resmi 
dikleri maymunlar, şebekler. ve beyaz küçük ve evvela dikkatten kaçan vuku ve hususi Türk alemile temas vasıtası 
ayılar. Sorıra her gün Fatihte tesadiff atın tevalisinden doğar. olmakla kalmıyarak fltretinden dainııı 
ettıginfz kömürcü develeri .. atlar .. KU- Günaen güne zekasının şiddeti, icl taşan bil' faaliyet sermayesile mües:-;t' 
pekler .. bornoslu müstemlelte adamla- ral< ve teferrüsunün isabeti, fıtri kabili senin dahili işlerinden belki on metnn 
rı .. 1Şte sııx bu!.. yetinin şayanr hayret muvazeneti saye ru işgal edebilecek bir kıı;mmı da ) ük 

*' • * sinde lzmir ticaret aleminin en parlak lenmişti. Bana maksadı aört cümle i· 
Bu sirk Atinada rekla:m kuvvetile bir şahsiyeti olan alt'lca Sadrk Bey He le anlattı: Banka ötedenbeı-i lisan bi· 

mllrlfet kunetile değil ahaliden tam karşı karşrya ikamet ederdik; onun len bir Türk genci almak istermiş. l'P.k 
dörl milyon drahmi kadar para. çeıi:ti debdebe ile dağdağadar hayatının kar memnun oldukları Mehmet Efendi .•. 
''e Yunan Jlülülmeti halkın menfaatini şısında babamın sükun ve inzivaya nıii· (Bu Mehmet Efendi edebiyat alemi 
kotumıik için sirki Yunanistanı terk:e temayil malfriyetkar hayatı ancak on nin en güzide üstatlarınoan Tokadfza 
mecbur etti. BulgariStan memleketine arşınlık bir mesafe ile teliabül ederken ze Şekip Beyin pederi idi ki 1zmidh E'n 
kabul etmedi. ben kendi kendimfn f~inde mahsur JrnJ asil bir ı:;ahı:;iyeti ve kendisi de zamanı 

Sade Bulğaristan, Yunıın~tan de- mak ve mahsuriyetin ne kadar dar olur nın pek muktedir bir şairi idi.) 
ğlf bütün aünya halkı işsızlikten inli· sa olsun dairesine sığdırılabilecek istik ... Mehmet Efentli de pe.k fazla olan 
yor ve dünya halkı bir meteUfe bin lalfveti hareketle iktifa etmek felsefo meşguJlyetini tafüif etmiş olacaktı, ıı 
dilğüm vuruyor. sinden inhiraf etmez, ve buyüklerime genç ayni zamanda banka mutiasetie \'r 

* • • karşr hürmet vezaifine pek rıayetli:'i r muhabere işlerinde de lfü ne,·i mektep 
Tediye müvazenes1nf yoluna koy. olmakla beraber onlara da h:ıkkımaa bulacakt" İstanbul merkezine yazıla 

mak için (tasarrufu) miJU kurtuluşun takiUii celöe<leceR. bir vekar hissi ver caktı, on lira ile kabul edilirse hiç fena 

Memleket Haberleri 

Konya ve Mersinde 

iki gündür yağ· 
mui ve dolu yajmal<taaır. Dolu 
Kara HaBırlı istiliametinClen gel· 
miş, T ece ve MEzitli LiöyUnUn 
r ısfile Giftlilt, Sôltalar, Menteı. 
Yalın ayak köylerine şiddetle 
yağmıştır. 

Mersinde Osmaniye l<öyünde 
ve bazı lialiçelerde fazla taliri~at 
} apmişbr. Ağaçların diplerini 
sıytrmış vtı meıfffif .ltö)' bafiçe
lerinde sel:Jıe ve fidanlara çok 
zarar vermiştir. 

Bundan başka birdenbire çı
kan şiddetli bir fırtına Merılin· 
Tarsus yolu lizerindeki telgraf 

ve teJefon direklerinden bir kıs· 
mım kırrnış ve bir kısmını da 
devirmit olduğuodan telefon mu
liaberatı inkıtaa uğramışbr. Ada-
na treni fithna tallribatı dolayı
sile bir saat teeHliOrle geıebil-
m ·ştir. Fırtına olauğuntfan fıtan· 
buldan gelen Mahmut,evlcetpaşa 
vapuru, yolcu ve eşyasını geJ 
vakte kadar ç:ıkara·mamıştır. 

Balıkesir civarında 
bir prensipi olaralc la.bul ediyoruz. mett emeline sadık kalırdım. Bu hissi olmazdr. Haplsaneae.t kaçlın birkaç 
Bütçemizi bu maksatla indfriyoruz, 'n ev\•el hbıl edenlerden biri amca ol Onun ağzından bu cümleler birer ttaydut yal<adiiınC:lı 
masrafları kısıyoruz. Memur kadrola- i:lu, belki buna bende görülen içtinap birer dökülürken gözlerimin önünden Soygunculuk ve atfam atdür-
nmızı bunun için i:laraltryoruz, en mil· ve ihtiraz vasfının dahli olmu~tur. Ne birer birer perdefer kalkıyor, onların 
him işlerimizden bunun için fedÜAr· zaman bir tercüme veya yazı işi oı~a arkasından razibedar sahneler a~ılı mek gibi haydutluJ<larda bulun
Irk ediyoruz. Lüzumsuz yere bir mcte· beni:len başka mliraca:ı:t olunabilecek yordu. dukları için mahkum edilen do
Uği dışarıya çrkarmayr bugünkH h.ayd bitçdR vesaite malil< oJmıSrna rağmen Birkaç daliika sonra müdür Jfü kuz şaki beş altı ay evel Ber· 
biıe bir kelime ile anlatıyor: Cinayet: beni tercih ve ihtiyar etmek suretile _Alman_ Mösyö Heintzeye, müdudi gama hapisanesinin duvarını de\-

* • hakkımda takdirinin bir hürhanı aleni ~ani - bir lngilfı - Mösyö Lavson ,.e mek suretile firara muvaffal< ol-
Beyoğlu birinci sınıf sinemalanna sini verirdi. sırasiİ~ büllin şube müdiirlerint! tak muşlarih. HayC:hitlir izlerini kay· 

h&ftada (70) bin kişi gider. Seyrede~. Bir gece büyük bir ziyafet vermek dim edildim:· vetne aairesine götUrUI betmek için yairnuthı bir gece 
Bu seyirciler bu sirka da gelece 1er- istedi, bunda tzmirin ticari ve mali mü dilm, -azim yUksek bit· masanın yanın de kaçmı$lar, laltat bir iki!ıi o 
dir. Bunlann yapacakları ,·a. esseseleri erRanı bulunacaktı, yalnız o da yü.ksek bir eskaboya hir srçrayıjta esnaoa tutulmuştu. 
sati masraf 195 kuruş olautuna ıörc ka<lar ... Ve beni ziyafetin tertibatına yerleŞtim, öndme Nubar Efendinin ken Firarilerden en azılıları Diki· 
bir haftada (140) bin liramız yabancı- ne:tarete memur etti. di tuttuğu defterlerden biri - tarafey linin islıimlar köyÜnd~n Kara 
ların eline geçecektir. Halbuki tiu ~le· Kalem fşinaen tama.mile başka ni bfter arşınhk müteaddit sütuıılu veı Mehmet, Balıkesrin Beşiktepe 
yet burada bir ay kalacaktır. Şu halde bir vazife .• Fakat dünyada her şeyrn nenin ecnası muhtelife nukut defteri - köyünden Yalama Ali ve aslan 
ert aşa_ğı _ıfü aylia yanm milyon lira mebnasını teşkil eden, vukuf ve tecrü kondu; daima müteH.şf ve acul söyJi. 
yı cebımızden ~ekecek. . beden evvel mantrk ve muhakemede ttıh yen btt zat bana <lefterin oldukça ntü Manyaslı o '.up Balıkesrin Altmo-

B~, tasarruf .. cemiye.tinin, ve tasar- hat olduğundan, amca tarafından ve· şevve,, usutunü tarif etti, kaçırılm ı;;ın va nahiyesinde mukim çerkes 
ruf şıarı olan hükllmetın, ve tasarruf rilen bu· vazifeyi deruhte etmek cesare elan korkulan bir trene yetişmek istiyor Fuattır. Bu üç azılı şalCi Berga· 
y~pma.k ~hst menfaati olan vatan.fa tini nel~ime itimadın zaruri bir netice muşçasına iiafemi fioklfaya batırarak ma ve Bahku·r havalisindeki 
şın birlf){te CiUşilnkefi t>İr mes'eledir. si oİarak. aldım. ve parmaklarımın arasına ıukrştırarak ~ köylerden sılan tedarik ederek 

Taksim meydanında paralanmııı Ziyafet pek iyi cereyan etti, kırk - Yaiınız! .. öe8i. lşte nayalımın şekave e lii~lamışlar •e niliayet 
de,·e yaparak bir. ayaa Fransa.ya ~ elif kişilik yalnız ecanipten mürekJ,eıı müz'iç dakikalnrniİan biri... Yazımı gö Kara Mel:imet jandarma müfre· 
yilz bin liralık hır haraç nrmeğe bu cemiyet mebzul şamPanyalarıri bu- rUr görmez Nubar Efen<iinln burnunu zesinin ~füıusUni dUşereti ınUia-
mecbur ilefiliz. • harfle pür nes'e idi· ben de az neş'edar kıvırarak: - Hımnt ! .. ilediğini lşitt!l'l. deme neticesinae 6ldUtlilıtıül, 

SADRI ETEM s ' B n t 'h 'd" \" 11 
-----iiıiiiıiıioıı!"'llll!llll-~.-:...:;;... değildim. Sofranm haricinde nezaretle unu ntanası gaye ~arı ı ı. aıııı- Yalama Ali öe yaralı olarak ele 

1 k meşgul olmakla beraber tamamile bit mtn çirkinliğiniien h!ı.ıl olan maheubl· geçirilmiştir. 
Limanda bir aza memiş olarak avdet eden şampanya !li yetleöl" ttetti hugUne kadıtr ta.kip e~n:,İ,~· Balıkesir ve Ber•atna havati-

-lerinden kendime birer hi."ise ifrazınr tir. mrümde kaç kereler böyle işıtı r d e 
y- ıı:.ı sin e yapılan taharriyatta "erkes 

Bir Rus ru bir. da unutmuyordum. ~şitilmez. lirmlarla burunların kıvr uı Y vapu - h ı:.ı Fuadın ızine tesaaüf edileme-. Bir aralık, ziyafetin germii germ gına şa ıt o uum. 
ltalyan 1"8pUrUD8 bir zamanında amcamın pUrtelaş bnna Fakat her fena ~eyin bir tesli'\et miştir. ~u azılı flkinin ManfH 

çatpti ,eldifini ve bir eliJe elimden henüz veren ciheti ,·ardır: Yaztmm çirkinlii~ HavallslnCle barıni:lığı tesbit eelil-
D.. 0 h li a I» liaza son katreıeri toplanamamış kadehi a- ni derhal unutturan bir hesap melelh•c;ı mit ve teı ti bat ahffilııştır Çerk es 

0 un Gt 1t tı mai 'tla • ~iitısit hp diğer eHle kolumUan tutarak ben• le Nubttr Efendinin enClişesini berta- FuadıR att 6irhaç güne kadar 
İ0t K ~de ; ge e :ek alan sofraya götürdüğünü gördüm: raf ettim; ben on dakikalık bir ders- ele geçirilmesine intiı:ar olun· 

cRa!ab dar lenMzl'~""~leT~ ,•~! . - Benim tarafımdan sen cevap le muhtelif cinsten akçelerin kamOiyo malitailır. 
u. an ıra ı IUll om IU va , d d. 1~. t ·· k h F l h nl . d ver •H e ı. parasına - mec uıye o uz uç uruş el itart mallkQm arı evletinl:le 

paru Dc:»lma .. ba .çe 8 erın e Bulanık gözlerimin, dağınık zihni sabile - tahilf ve deftere sureti kay yal1rdıklar1 ve kenailefln sillli 
cereyanın teıı.rıle ıtalyan ban<lı- mı'n arasından farkettim ki bu defa ba di kabilinden olduk<,:a kanstk bir iQi -:..1 

ı - ~ ... teaarik ettikleri için Bergama-
ra ı Vali'oıta .apuruna prpmış• na söz vazifesi llavale ediliyordu- Misa kavrıyaraii yüreğine su serpmiş oldun1. elan be~, Balıkesir köylerinden de 
brBu k . il• firlerin nutuklarına ceı.·ap vermek... Zihninıde bir ilişik vardı. O artık on kişi ai:tliyeye verilmişlerdir. 

çarpııma oldu ça ııdde 1 Cesurane sofraya ilerlediğime, eli kendi halime bırakarak yanımdan ay- A ıı~ M k k 
olmuş ve Vilrosta vapuru._nun me boş bir kadeh alarak onu kaldırdı rılırken eledim ki: - Nubar Efenai. . yva gın ezar . •.r ~51•• ()... 

yan tarafı ~l~ukça h~sar~ ugra- ğıma, (efendiler! ... ) diye ba,Jadığır.ut teşekkür ederim, lakin ben mektepte yü~den Q.anakçı Vtlıyı olduren
ıtı••• Tomskı nın vurd_ugd cıhetten vakıfım· fakat bu hitabın arkasına ne ders "eririm. Banka saatlerile ders ~a lerın de Çertles Fuat ve arka· 
btly&k bir rab.ıie almıttir Bu ' euııııı ııııııırıntırııorırrri+111111111Tın111111111• 

• ler tezyit ettiğime vakıf değilim: ne atlerini uydurmağa ~ahşa cağım amrt\a - On altın maaşia oankaya memur ol yaidh' vapurtı~. ~q b'barına o dakikada ne ~iıttili ... Eminim ki misa bankaca mtimltün mertebe müsaadekar mtış! •. halieri çalkandı hallfükl fjh· ay 
ıu ar Ucum ettıgın en ır .~ra: firter de vakıf degili:liler, onlarla sözle olunurı;a.. . !onra 1stanbu1i:lan yal~ız beş lira içii:ı 
j vapurun. batmaaı teblı~esı rimin arasın ela şampanyalardan yığı 1 - Merak etmeyiniz, dedi; bumtn mezuniyet geldi; fakat o ilk haber 
,H göstermıtıe de ra~n; .bıraz mış bulutlar vardı; yalnız dürüst bir caresini buluruz. Ben göriişürüm ve J"O öyle kuvvetle saplanmıştr ki onu tashih 
'nt:a kısmen tamir. eclıl~ıfıiiden fransızca söyliyen - o zaman i<:in tz. luna koruz. Siz yine derslerinizi verin, imkanı yoktu. Zaten btına hacet de 

tıhlike bertaraf edılmlthr. mir için müstesna - bir Türk gencinirt lakin öv le saatlere tPsadUf etSin ki bu kalmamıştı: Bir kısa müddet sonra ilk 
Vllrosta vapurunun acentas1 mevcudiye\ine vakıf olmuşlar ki iki rada işinize biiyUk bir zarar vermesin. şayialar hakikate tebeddül etti. 

RU• vapurunun mensup olduğu gtln sonra, bir tiyatro gece~inin u~ ku Hakikaten ç:ıre bulundu, ve ben o Ben mes'ut idim, artık kendi mev
kuml>anyayı protesto etmif •e suzluğunu yatnğımda sabah tembelli- günden itibaren bankada muhasip mek cudiyetime mutasarrıf olmuştum, bir 
zarar ziyan isternitiir. ğile telafi ederken, odamın kapısına tepte muallim, ve artrk haaytta müsta uzun zaman geçmeden bir üçüncü vak'a 

Li1tıan idaresi ve zabıta tabki- \·uruldu, ve hilafl mutat oraya lrndarı' kil idim. istiklaliyetimi tahkim etti: Hizmet ce 
kat Yapmaktadır. relen amcamın aür seai duyuldu: - bmirin içinde bir ~irnşek süratilc: rıdesini tesis ettik. 

Halit Ziga: Unakiza'ile 

Harf tasarrufr 

Fransada yeni reisicümhur 
intihabı yapıldı. Eski reisin 

adı DoumeNut idi; yeni reis ise 
Doumu dir. 

Bu intihap liaberini okuyan 
bir zat: 

Monşer, dedi, şu Fransızlar 
ne muktesit millet! Yeni intihap• 
ta ( gue ) harflerini tasarruf et· 
mek için M. Doumergue yerine 
M. Doumer'i getirdiler •.• 

* * "' 
.bir liareket 

lstanbula yeni gelip Taksim 
meydanına çadır geren, sa· 

laş seren bir vahşi hayvanlar 
sirkinde müdürlerden birisi, dün 
gazetecilere ve başka davetJilere 
\'Ok fena muamele etmiş. Arka
daşlar asabi ve müteessirdiler. 
Kendilerine: 

- Yahu, kızmayın, dedim, 
Lütün hayatını vahşi hayvanlar· 
la iilfete hasreden bir adamda 
fazla nezaket aramak abes de· 
ğil midir.? 

* * * 
Buğday 

Halk fırkasının büyük kon· 
~resinde bir buğday me· 

selesi yii:ıünden iki dost, Recep 
B. le Vasıf B. arasında hararetli 
bir münakaşa çıktı. 

Bu buğday da, hani hep ihti· 
lafa sebep olur. Cennette Adem 
Babamız ve Havva anamız onun 

ylizünden bozuıtuldr, dünya üze
rinde bu2ünkü siyasi ihtilaflara 
buğday sebep oluyor. 

Acaöa ekmek ondan çıl<bğı 
için midir, nedir? 

............................................................. 
daşl arı olduğu anlaşılmıştır. 

Bahkeslr Memleket hastane• 
sinden bir mahkOm kaçb 

fakat yakalandı 
Bir katilden dolayı 15 seneye 

mahkum edilen Nuri isminde bir 
şerir tedavi edilmekte olduğu 
Balıkesir Memleket hastanesin· 
den kaçn.ışhr. Mahkum bir has· 
tanın öliimü ile hastanede vukua 
gelen telaş ve heyecandan isti
fade ederek pencereden atlamış 
fakat ertesi gece bir köyde ya
lialanarak adliyeye teslim edil
miştir. 

iş bankasının Bartın şubesi 
iş bankası tarafanC::lao Barlında 

tesis edilecek şubenin hazırlıkları 
bitmiş müdürlüğüne Feridun B. 
tayin edilmiştir. Banka' huiran· 

dan itibaren muameleye baılı· 
yaca1<tır. 

Konyada ekmekçiler grev 
yapmak isledi 

Konya fırıncıları ekmek fiyat
larının ucuzluğu11u ileri silı erek 
grev yapmak ıslemişler ve bazı 
hrınlar ekmek çıkarmamışlardır. 
iki ~ingene sokakta çocuk 

satarken yakalandılar 

izmird:. Fatma ve Fadime is
minde iki Çingene karısı 10 gün• 
Jük bir çocuğu, çarşıda bir ha· 
nıma satarken zabıtaca ya· 
kalan mışlardır. Çingeneler 
çocuğun annesini tanımadıklarını 
Beyler sokağında geçerken bir 
kadm tarafıttdan kendilerine ve· 
rildiğini söylemişlerdir. 
'lzmlrde bir Yahudi genci 

kendini öldUrdU 
izmirae 1 ako isminde bir Mu· 

sevi nişanlısının başkasile seviş
mesine müteessir olarak feci bir 
şekilde kendini öldürmüştür. 

Müntehir eline geçirdiği kUçilk 
bir bıçağı evvela kalbinin üzeri-
ne saplaClığı halde ölmemiş ve 
fakat kat'i surette ölüme karar 
verdiğinden bıçağı kalbinden çı· 
kararak bütun kuvvetile 3 defa 
boynuna saplamıı gırtlağını ko
parmışbr. 



,-Istanbul Halkına 
1 L A N: 

her gemiye faiktir. Dundan ha~ka t,ıı 
gemi, İngiltere ile Japonyada hulunıı11 
dört gemiden başka ağır silfthlr bü
tün gemilerden seridir. 

Versay muahedesi Almanyanm b1.1 
~eşit gemilerden altı tane inşa etme-
sine müsaade etmiştir. ı 

Onların muvaffakıyeti tabii Fran· 
ınzlarr harekete getirmiş, onlarda dn 
(23.000) tonluk harp gemileri in~a el 

21 Mayıs perşembe günü için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe günü bilumum resmi ve hu-
susi miiessesat, umumi meydanlar. da
hiJ olnıak üzere Türkiyenin her tara-
fında bomba tarakelerhıe mlişaltlh 

Allo! Allo! sesi işidileceğinden hal
kı o heyecana kapılmaması 

şimdiden ilan olunur. 

meği düşünmeğe ba~amı~ardı~ ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu gemilerin her biri he~ milyon ,. . 
İngiliz lirasına mal olacaktır. 

İtalya da geri kalmak istemiyerek 
bunlara mümasil gemiler inşa etmel< 
istemektedir. 

Bu suretle Almanyanın inşn etti~i 
yeni gemi muhtelif deniz erkfüu har-
biyesinin planlarını alt üst etmis-

hesap1an altilst eden yeni Alman kru<eıörii müthiş bir sür'atle gitmektedir tir. .. 
l\ on. sene zarfında u~umiyetle nu 350 - 400 İngiliz lirası~a mal .?1- Çünkü lngitizler, Fransızlar. Ja-
~i:•!h~ bah:i t_es!ıhat ~ok makta~ır •. ~u~ların. bu şekılde v~c~- ponlar~ ttalya~lar ,.e Amerikalılaı 

ınkılap geçırmıştır. Bu ın· da getırdıklerı gemıler 1910 senesnun yeni tıpte gemıler, yani zayıf l<ruva-
80n c d • d 'd' 't ti k d .. · d' b 

1 
on sene zar rn a_ az~mı e- ırı no an a ar muessır ır. zörler inşasrn1 düşünmeğe l•aşladılnx. 

d ll du. Bunun sebebı, bırtakım Almanyanın ilk hedefi, yeni bir Bu ('esit gemilerde hü:rlik !-.iir'at n 
' '~erin teslihatı tahdit etme~i- Rus donanmasınm Baltık denizine l'ıil.· ağır~ t~pçuluk nazarı d.ikkate almaca!< 
etıh~at tahdit olunurken his bir kim olmasına mani olmaktır, 1919 se- tır . 
.ı ~kımseye inanmadığı Ye gü- nesinde Pariste toplanan bahriye mü- Amerikada inışa olunan hu cesit 
"lg· . . b h ı t h ~ d ,1 ıçın, mevzuu a so an cı - tahassrslan .Almanya~ın Ersaç Pru- gemiler :J milyon İngiliz lirasına nml 
a aıresinde en miikemmel sifah· sen gibi bir gemiyi yapabileceğini a· olmaktadır . .Japonların rnptıkları iııı 

Ptnak zarureti ~asıl oluyor. kıllarından geçirmemişlerdi. çeşit gemiler 33 mil gitm.ekte ye :s Pli" 
rtı t bu hattı harekt>t de çok palrnl Almanların Baıtık denizine hakinı luk toplar ta~ımaktndır. 

a.~ olmaktadır. Bütün de,·Ief- olmak istemelerinden diğer hedefleri Bahri teslihat böyle olduğu gihi 
t~tıdafaa ~-ütçelerin~ hakılclığıl Lehh;tan ile harp vukuu . ~akdirde berri teslillat ta_ böyledir. Bir tar~f: 
1 e bunun hoyle oldugu derhal müskühita uğramamaları ıclı. Onun tan ordular makınele~mektke iken faıı,ı 
·~· ic:iu' inşa olunacak harp· gemisin di·ı yet müsabakası da haşla mı~ bul un-
la Londra muahedesi. ingilt~re ğer hiitün harp gemilerine faik olnıa· maktadır . 
~tit.;a arasında bahri bir müsa- ~' l:i:r.ımdı. Tanklar her ~ene pahalrlaşmakta ,.,~ 

\ıs et~iştir ~un~ rağ~en Am:~·i. .Alma~yanm. e:-.kiden de Prus~n na: gittikçe kunetlenmektedir. Son on se 
firnetı bahrıyesıne senede t)ıı mında hır gemısı vardı. Yenı gemı ne zarfında Jngiltcre, Fransa, ttalya 
dolar ı-arfetmektedir. İngiltere onun yerini tutacaktır. Eski Prusen ve Japonyacla orduların ~ayı itibarile 

§~Yüzden hiçlJir tasarruf yapıla hir milyon t.n~ili~ lirasına mal ol~~'~ kü.çlilmüş, fakat onların atış kuvveti 

br. • . tıı.' Ha~~>tik:ı :enı Pi·usen ta_m .dort tezayit etmiştir. A ri orduların fa. 

TİCARET MUESSESELER~NE 
~~~~~~~~~--------

Efendim, 
Gazetemiz geçen sene olduğu gibi.bu sene 

de, 1931 daktilo şampiyonunu seçebilmek için bir 
müsabaka yapıyor ve hayatlarınJ makinelerinden 
bekliyen genç Turk 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 derecelirine göre ehliyetname verilecektir. 

Kendisine iş t~klif edeceğiniz bir hanıma 
ihtiyacınız varsa haziran on beşe kadar bekle
menizi rica ediyoruz. Bu takdirde İdaremiz. size 
müsabakamızda iyi bir derece kazanmış kıymetli 
hanımların adreslerini bildirebilmek. veya kendi
lerini tanıttırmak fırsatına kavuşmuş bulunacağız. 

Şimdiden bu hususta vaki olacak arzunuzu 
yerine getirmiye hazır oldu~umuzu bildirerek ad
resinizi idaremize göndermenizi rica ederiz. 

efendim. 
Bu vesile ile hürmetlerimiz beyan olunur 

VAKIT İDARE MÜDRLÜÖÜ 
Ankara Caddesı 
i STAMBUL 

t taraftan 'crsay muahcde:-ı , mı iyon lıraya mal olmu~hır. '\ enı ge- ik kolları. zehirli gaz kıt'aları, ,.e mn 
Y~ı, 310~ tonluk hacmiııd~n ;i, ıı pusluk ku~etli toplar ta~ryo~ kineli tüfek kollarından ib~·et ola~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t· arp ge!"'isi in~a:-ından me· Bu topların :ıo.ooo yarda menzili var- cakları zaman çok yaklaşmıştır. 
ır. Almanlar hu tahdidat dai- dır. Bundan başka torpito tüp ile Haya kuvvetleri ise sür'at, menzil 

: en .mükemmel harp aletlerin: altı pusluk sekiz top vardır. ve müsademe kuvyeti itiharile ill'r1c-

tür. 

* * * 
getırmek istediler. \'e neticC'· Yeni (Pnıse) nin ~ür'ati (27) mil- mektedir. Bundan dolayidir ki hüyiik 

1
an mühendisliği büytik bir mu- dir. Bu gemi, 20 mil sür'atle (10,0()(ı) deYletlerin müdafaa bütçeleri müte-

Ankara - Balıkesir 
müsabakaları 

Yet kazandı. Çünkü bunlan:ı mil gidebilmektedir. Bu itibar ile hu madiyen artmaktadır. İktısadi buhran 
tetirdikleri gemilerin her to- gemi asri Super dritnotlardan başka lar buna mani olamıyorlar. 

Spor Haberleri 

Maçlar 
lllatasarayın birinci takımı Beykoza 

3-1 mağltlp 

Ankara futbolda Bahkesir 
)fiisahaka~ ı Gıılatasaray kliibü ica· puvanda gallp 

re heyetinden Sermet Bey idare et- Balıkesir, l:l (A.A.) - Sah günü 

miştir. .Neticede Beykoz umumiyet buraya gelen Ankara .sporculan hu
le faik bit' ovundan sonrn (~alatasara. gün kesif bir seyirci \'e spor meraklı
yı bire karşı- üç sayı ile mağlup etmiş- s1 önünde Balıkesir sporcularile ka~şı
tir. laştılar. Heyecanlı bir oyun netıce

sinde Anlrnra muhteliti Balıkesir muh 

telitini ikiye karşı beş ile maşll.ip ct-Fahrinin sıhhati 
Cuma günkü lik maçında ba('ağı kı- mistir. 

gUnü Kadıköyündeki Vl' Tak. mağlup etmiştir. Birinci takımlar rılan lstanbulsporlu Fahrinin Fran·' •Yapılan muhtelif atlezim müsaba· 
l't :halarda ayrı ayrı futbol arasındaki müsabaka bilhassa heye- 61~ hastane:oıi~e yatırıldı~ını yaz_mıştıl~. kalarrnda puvan itibarile Balıkkesirli-

Ynanırken Beykozda da B.,.,. canlr olnrnstur Ga1atasara~· taknm Dun kıymeth oyuncunun ah,·alı sıhhı· 1 k 1 d B 1 k . 1.1 r '") Ga "'·" ~ · . . • · . , .. ··- . . .. er azanmı~ ar rr. a ı esır ı e .... _, 
... latasaray takımları arasrn<ta Bevkoza kar"• bırlncı takımının ~u )'esını ogrenmek ırın hastaneye mu- A k 

1 1 
"G ld t . 1 dı'ı· "lk'· · '$ ~ • 11 ·an t ar , puvan e e .e mıs er . 

llat karşılaşmalar olmuştur. kun-et1i şeklile oynamrştu: racaat ettik. Hastayı tedayi eden dok- • • - :. 
... ı-aYın birincı· ve 1·kı'ncı· takımla- ·-· . . Bisiklet Rürat ve mukavemet koı;;u-" Aı•ni torun verdıgı ızahata nazııran l"ahrı-
~.~n birinci ve ikinci takıml:ı- J'ahi Burhan nin sıhhi vaziyeti iyidir. Yapılan lannda Ankarahar birinci gelmişler. 

it :sa.baka oynamışlardır. tık ıJlitat Nilıat Suphi rontken neticesinde bacağında yalnız dir. 
'>ı açta Galatasaray kinci ta. Rebii L6.tif Necdet IC. Faruki Celôl bir kırık olduğu, adele n asahmın Bahkesirde idman şenlikleri 

e karşı dört sayı ile Beykozu Ccltil zedelenmediği memnuniyetle gÖl'iilnıii.: Ilelıkesir, ı:ı (A.ı\.) - Orta ıntk-
---·· ----- ---~-- --~ - ---

teplerin idman şenlikleri bugün stad

yomda binlerce seyirci huzurunda mtA· 

\'affakıyetle icra edilmiştir. Şenlikle· 

re muallim mekteplerile erkek ve h.ız 

orta mektepleri talebesi iştirak etmiş

tir. 

Yunanistanda spor faallyetl 

Atina, 15 (A.A) - Daviı ku· 
pasına ait müsabakalann ikinci 
devresinin birinci gilnfinde ıu 

neticeler alınmıştır. 

Çekoslovakya'lı Menzel Yu· 
nanlı Zerlendisi 6.2, 6-2, 6-1 
yenmiştir. Yunanlı Garangioti 
Çekoslovakyalı Hecht'i 1-6, 8-9, 
6-2, 11-9 sayı ile mağlüp etmiı
tir . 

Pariste bir futbol maçı 
Paris, 15, ( A.A) - Paris'te 

yapılan futbol maçında Fransız' 

takımı İngiliz ekipini 2 ye karşı 

beş sayı ile mağlüp etmiştir. 

~marası: f32-.-§öylediğimi tekrar ediyor ve ilan• ~iler-den on fenik ucuZ.-~ccc .onuıtdazuziyetle. gülerek diyor k_i~...--. --- y~)t' g.~ttik~~ gecik~yor. K~çUk pencere

' Carp cephesinde •. ,. müellfii edıyorum: . . . . . ınsan ne. kadaı: ka~~.nd~g~nı. an_Iıyor. :---- Nıhay~t artık be~ı. ~·~?ırı k~b.ul nın. dort koşe şeklı_ kar~~.kı d~~ard~ ~k· 
it 11aria Remargue - O sırada ışın ı~ındeydık .. Fakat Hem de ınsan ıstedıgı gıbı eglenıyor ... etmıyordu. '\oksa hepsını ıflas ettınr· sedıyor. Parmaklıgın dort koşelerı ıle 

~imdi her ~ey değişti.. Bana. yaldızlı bir zincir göstererek dim. Oğlum biz öğrendik amma, ada- harelenmi§ bir krzıl murabba teşkil e-
Sandalyesini benimkinden uzakla~- ilaYe ediyor: makı llı öğrendik. diyor. Dışardaki kırlangıçların cmltı-

tırıyor: - Ben nişan kıralı birinci Ilrüno- Bvden çıkıyorum. Karanlık sokakta sı her gün daha keskin her gün daha 
- Hey babalık bana baksana. Yo-k- yum. Nasıl iyi değil mi? gidiyorum. Ziya ,.e sabun köpüğü e\"le- mesrurdur. 

sa bol:;;e\·ik mi oldun? Yaptığımız bir Çok içel'i giriyor. Kağıttan vapur- rin eşiğinden akıyor. Briino mutlaka Alber oturuyor, kalkıyor, hücresin. 
vazife idi .. Emir bunu icap ettiriyor- larclan hiri bozulmuş. Rriino \'apurn kızı ile oynamakta olacak. Sonra kan- de sağa sola dönüyor. Bazan doğrula
du? Ne demek.. ihtimamla tamir ediyor. Kfü;ük kızın sı yemeği getirecek. Yemekten sonra rak ellerini duvarın üstündeki kızıl Je-

lçerlemiş bir halıle defterini kapa- saçlarını okşuyor. 1\urdelasr hışırdı- Brüno çıkıp bira içecek. Pazarları aiJe ke üzerine koymağa çalışıyor. Yalnız 
tıyor. ipek kağıdına ihtimamla sarı~·oı· yor. ile bir tenezzüh yapacak. Bıiino iyi bi- güneşin ziyasının eUerini kapladığını 
''e tekrar dolaba yerleştiriyor. Sonrh diinyada tasanur edilebile- ridir, ciddi bir adam. hürmet gören bir bir yer bulmak isterdi. Fakat ne müm-

Ona güzel bir şigara ikram ederek cek ne Yarsa hepsi bulunan hiı· hiifr burjuaclır. Buna bir diyecek yok.. kün .. Sık parmaklığın demirleri elleri 
teskin ediyorum. Sigarayı birkaç def:ı önüne beni götiirüyor. nunlan hem E,·et buna bir diyecek yok.. üzC'l'İnde daimi l'İyah haçlar tersim edi 
çektikten sonra nijRn cemi.)etinden bah panayırda kazanmıs birl,ac kuru:;; ile Fakat Albeı"! fakat biz?.. yorlar. 
sediyor. Ru cemiyet azası her cumarte- üç hedefe isabet etti rişte epeyce bir Bir su dalgası ayaklarımı sll'sık- l\fcvkuflar avluda dizi sırasile VÜ· 

lkat .. si toplanırmış. şey kazanılıyor. lam ediyor. Penrerelerden lambalar~~ rürken ham latiftir. Solgun beyaz -de-
'"4r:ruho ... nana baksan a.. - Son günlerde bir halo verdik. Briino bütün gününii panayırlar- ışıkları fırlıyor. Artrk akşa~, yemeg·ı l'ileri güneşin okşaması altında titr'i-
ı.,ıtır" inkar edilemez .... An· inan ki gayet şık bir şeydi. Yakında da nişan almakla geçiriyordu. 'J'iifcği ve rahat zamanıdır. Ya Alber... yor . .A\·Junun bir köşesinde çemen ör-

? ıraı-a biraz olsun acıma· bir müsabaka açacağız. Bir defa gel- sayesinde birçok et konseı·,·eleri, bil- * * * tülü küçük bir mahal var. Alber bir 
netlt sen fena olmaz Emst ... Orada öyle bir IUr kupalar, kaplar, birn kadehleri. Bahar yaklaşıyor. Alber her ak- gün orada hapis!tane müdürünün kı· 
~''ll? ntukaıı.tıe edi)ur; bira var ki .. Böyle iyisini nadiren i~- kahve takımlarr. tablalar, toplar Ye ;ıam hücresinin duvarları arasına otu- zına ait olması icRp eden bir renkli top 

.. mi~imdir. Hem de çokçası ba~ka yerde- hatta iki kamı~ koltuk kazandı. Mah· ru,>or. Grup gittikçe daha parlak olu- gördü. Onu hatıra olarak aldı ve zin-
dana götürdü. (Bitmedi) 



~6-~KIT17M~IB t"ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~, 
MacarEdebıyau 11:· ,ı'i 1 f Harici Haberler __..--~~Anne . -Hikaye 

Loris :;;~a'dan = \, • I ·I : 1 t :J \ ispanyada vaziyet Mısırdaki hadtsele~l· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ i l } •• ~ Pari. 15 (A.AJ ~ ~ladritte tam Kııhire, 1~ ( . A.) ~ R~~i:ıı~ 

- 1 - yacak olıın dünya j tihsalah makinesi ay n er e muza e- bir~ ükun hüküm sürmektedir. mata göre dünkii hadiseler eSJta:;ıdı!· 
Anne yataktan kalktı ,.e ocağı yaktı. ne doğru yola koyuldu. Kapryı açınca: reye baş}andt . eville sokaklarında bazı kim ele- 7 kişi ölmüş \"e 93 ki~i yaratan1" ~ 
Gökyüzünde henüz kanunuenel yıl - Aman, dedi, ne soğuk! her sabah rin otomobiller içinde dolaşarak m . Bunlardan 23 ünün y:ara .. ı ağırdır~ 

dızları parlıyor, pencerenin önüne ka- da erkenden yola çıkmak lazım. Muhtelif deyin de_vletler namı· gele sllfıh ettikları \"e halh:ı korku ve nolunduğuna göre poli:-- ,.e asker ;011ıs· ranlık yığılıyordu. Annesi: na, hamil mUmessıli olarak (9) teliis içinde bıraktrklan, bunlardan l>a·I da ancak birkaç yaralı ,·ardır: de ff 
Baba, yataktan sordu: - E, ne yapalım, biz ameleyiı, de k~şl •1t

6
iraVk edecek0t~~ zılarrnın tevkif edildikleri haber veril·' rın da :ram ı hafiftir. Mısır pı>"' rıııdJ 

- Nereye gidiyorsun? di. An ara ( akıt) - oyunu mi!~tir. lsüvari KU\'\"etleri l{ahire sol\n.ldıı rııi~ 
- Sen de kalk bakaltm. Vakit gel Kız erte~i gün sabah vakti eve dön- ~~umiye mürahha~ları bu~gü~ )Almeriadn hih"iyetler me~hul clört knrnlrnl gezmektedir. Zifta·~~-:ı~: ~eri' 

dl. Fabrika beklemez. dü. Arkasında bir manto, ipekli tu\"alet, ?g~eden evvel M~l!ye vekaletı ki:.i bir manu:.tıra gitmi:jlerdir. Is C· poli karakoluna hücum ettı)!ı ' retli' 
- Saat kaç? parmaklarında yüzükler, ,.e yüzünde ı!lbzar salonunda, ogleden sonra dikleri para \·erilmedi~i takdirde mü. cede poli:;leri ate:.: etmek mecburi. 
- Altı. hal izlik vardı.. Ali iktisat meclisi salonunda esse-.e,•i vakacaklarını söylemi ·!erdir. ne soktuğu söyleniyor. il i' 
Anne bula~ıkları yıkıyordu. Elel!- - Bütün bunları, dedi, bana bit rpüzakerata devam etmişlerdir. Kork~la;ından ~ıldıracak gibi olan ra. füıhire, 15 (A. A.) - Baş,·ek ' 0'-

trik ziyası başını aydınlatıyordu. adam aldı. Artık bundan sonra bir nıa Öğleden sonraki müzakeratta hibeler bu adamların talep ettikleri tilıab:ıta ait erkamın henüz ta~:ıJllb'~ 
Baba sıcak sıcak knh,·esini içti, ka kine olmıyacak. ın. Ben sana bakarım. Saraç oğlu Şükrü B. Je ali iktisat parayı ,·ermişlerdir. Bu \'ak'a dola· madığını söylemiş ,.e fakat iııtılı• 1~ 

nsının bütUn :.efkatini duydu, mütecs - iV - meclisi katibi umumisi N_ur.ullab yısile bir kişi te,·kif edilmiştir. i~tir.ık edenler yüzdesinin 1923 'J.-• 
sir bir ~esle: O zaman anne mutlaktan çıkıp ma- Esat, devlet bankaksı kalıbı Fe- Velez ile Malagada petrol ve ben· f;cnelerindeki yüzdelere faik old_~ft~ 

- Olur kadın değil in, sanın ha ına otrudu. ridun Cemal B.ler bulunmuşlardır. zin fıçıları götürmekte olan birkaç ki~I ve mczltlır senelerde intihabata ~ 
dedf. Karısı cc\•ap verdi: Demek nrtık çalışmryacak, boş vak Alman hamillerinin yarın gel- te\•ki f edilmistir. l\fadrit eyaletinin edenler miktarının mütek:ıbileJ1 
- Hayır, ben bir makineyim. Sa- ti olacaktı. Kızının kendini besliyeceği mesi beklenilmektedir. Fransaz cenubundaki havalide tethiş hareketle- :-><ı, :-,g olduğunu ilfıvc ctmi)ir. 

bahtan akşama kadar iş başımdan aşar. ,.e para kazanacağı için değil, madem hamilleri namana M. dö Klozirer ri ~ok ~iddetli bir hal peyda etmi:;;tir. Blramnyada kargaşallk"'d'-' 
Ancak gece, uyur \'e rüya görürken ki artık her şey bitmiş.. ile 2 mürahhas, İngiliz hamiller Burad yüz kadar kim~e te\·kif olun· Rnng-on. ıa (A.A.) _ Tharra_. ~ 
kendi kendim olduğumu hissediyorum. Ye o zamnn i~c;;izlik annenin ruhunu namına M. Vayt iki müralıhasve mu,. tur. ci\'arında elli kadar fısi ile bir yii' ~ 

Biraz sonra baba, fabrikada büyük sardı... 1 katip içt;mada kazır bulunmuş- . J~a~avernda b~r köy pa~~zı ~alkı ı;;ı tıırnfrndnn idnre edilme~te o~ 1 

makinesinin önünde idi. Dev gibi teker Ve anne kendinin insan denilen bir tardır. Alman murahhası olarak hır ıçtıma yapmaga gelen cumhura~.ct- polis müfre:t.csi arn ında bır ÇJI ; 
!eklerin, makine kollannrn, kayı~larrn mahh'.ik olduğunu anlamağa başladı.. da üç kişinin geleceği ve müza- çi_ler al~yhine a~·~klan.drr~ıştır. Cum· olmuştur. Polisler. fısiler·i· bozg~: at 
ortasında ayakta duruyordu. Etrafında - Ben canlı bir mahlUkum, dedi. k t . t' ak d k b ·u hırlyetçıler çekılıp gıtmıye meclıur rntmı !ardır. Polıs mufreıt.S1 #, 
dişlilerle biribirlne geçmiş makineler, Havngnzi musluğunu açtı \e boru e!a a .ış ı~ . e ece .a?1ı er kalmışlardır. mand~ eden yü~başı yaralaıtfll v 
cereyanlar, kilovatlar ,·ardı. O saatte, yu ağzına oktu. mumessıllerınm dokuz kışı ola- Knnavernda son günlerde yapılaıı !>e A ilerden dört kişi ölmüş ve bir~-tÇ 
dUn.ra i tlhsalatı makinesi gündelik Loui& Barta'dan: cağı anlaşılmaktadır. lediye intihabında belediye mecJi iııe şi de yaralanmı:.tır. 
hayat için çalışmağa başladı. Bu, AAde fa. Ankara 16 (Valut) - Bu ,krallık tnrnrtarlan intihap edilmiştir. KudUste bir hırsızhk / 
fabrikalarda değildi, büyük ticaret ev Louü /Jarta zamanımızın en iyi günkü müzakeratta eski müza- Londrada bir lnflllik Kudü~. l:i (A.A.) _Nisanın oıı.,-' 
)eri ,.e bankalarda da iş başladı. ıUaC'ar romancılarından biridir. Bütün kerat üzerine görüıülmüş ve bü- Londra, ırı (A.A.) - Londranın dUncii gec~·i postanedeki ~.., (( 

Baba, dünya i tih alatı makinesinin eserlerinde, köylü, amele ve gündelik· kumetimiz eski tekliflerini tekrar g-arhindeki mnhaJlelerden Baywateı·- i~inclen kaybolan ,.e i~inde 7 btll dJ. 
arasında bulunuyordu. çi sınıfının lra11atından baluıeder. ileri sürmütür. de makine dnirelerindeki kazanları cİ· liz liralık banknot bulunan 1'~;,I 

Saat sabahın sekizi idi, iş başlamıi' Ankara, 16 (A.A) - Kupon- lftlamağa mah!llus maddeler imal ed.-n mukııcldereli bir mektubu kn1 t ~ 
t Ticaret i.leminde: d ı ..ı ınıı ..ı 1

• Jar _mü~akerah için .gelen .ain.er ~ir .tabrik~törün evindeki ~ecrüb.eııa- l~nnd~n 0Şüph~. edil.en iki me 
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,. 
Saat dokuzda ka),şlar onu kaptı ,.e Tilrkf yede damping vekı~le~a bugfin ~ahy~ ve~al~tın- ı~~ınde <Jun akşam ~a~e~ şıddetl~ ~n- kıf ec~~lmış ~·~ u _tıerı~de. çıkan~--' 

parçaladı. de ıçtıma etmışlerdır. ıçtımaa fılak olmu~tur. Bu ınfılakm tesırıle beş yuz lngılız lıra~ı ıstırdat ol 
- il - Rus sAflrl bunun dUşmanler tarafımazdan, Saracoğlu Şükrü bir adam o ch·ardaki dükkanlardan tur. 

Anne yataktan kalktı. Saat altıyı tarafından çıkaraldıfjını B. n.ürahhas olarak iştirak et- birinin camckanından dişarrra fırla· Fasla bir mU!iadent• jl 
gösteriyordu ve çalmağa ba~ladr. He- söylUyor mişlir. Bu içtimada, müzakeratta mıştır. Dirçok kimseler yere devril· Tnngcr. l:i (.A.A.) - Frnnsıı .J 
men saati kaptı \·c kim e'·i uvandırma Ankaradan gelen Rus sefiri k' d"I k üJ l · k"J ı·k b" d · d • JI'~ - .,, · ta ıp e ı ece us" . mese esı miştir, bir ı ometre ı ı~ aare a. resine muarız bir lrnbilenııt ~ I" 
sın diye yastığın nltına sakladı. M. Suriç'in bugün Rusyaya ha- mevzuu babsolmuştur. hilinde yüzlerce pencerelerın camları dnn on be~ kilometre kadar uıa.liJJ 

U kta ta Uznklardll "e,.·ı a-..·ırlı reket etmesi muhtemeldir. b Jd ğ - ~·J za • • -' ,.ı ç .,, - kınlmıştır. lnfilalnn vuku u u 'U e- lunan J{a bah - Tndla ch·aJ'.I~,, 
ğrn ufkunda bir yerde, ilk gül rengi M. Suriç iki ay mezuniyeUe Gazi ffz.nin davetlerJ \'İn du,·arlan yıkılmı tır. mermer taşı ocnğrnda çalışan ı..,..J 
ışıklaT gözüktü \"e temiz havada kuş- memleketine gideceğini, Türk • . nu e nada bir yangın başlangıcı ol- hücum etmesi netice inde bir ~· 
lar cıvrldamağa başladı. Anne. bir an Rus münasebatamn çok iyi oldu- Orman çlftllgınde kongre f k t b k ·· d"" ··ı ü tiir b' f 1ı JT,· 

azaları ayran içtiler mu~ n 8 çarça 11 !'>on _uru m .:;- · la iki yerli ölmüş, ır ran5 (1 
biltUn bunları hatırlar gibi oldu.. ğunu, yeni ticaret muahedesinin Ankara, 16 (Yakıt) _ Gazi Hazret. Ağır urette yaralanmış kımse ~y._oktur. efradı tarafından esir alanmış 

Fakat hemen ocağı yaktı, sütü ve yakında her iki hükumet meclis- -
kahveyi ko .. ·du. Elektriği de yakmak Jerinde tasdik edildikten sonra leri tarafından ayran i~meğe davet o- o··- Ulfü nda yerli yaralanmıştır. . ·"" 

.,, Junnn Fırka kongresi azasr hususi tren ar DU Ceutada papaslar aleyfll"fl~ mecburiyetinde kaldı, çünkü aralığın mer'iyete gireceğini, Rusyanm ı 
pis ye karanlık durnı·ları aydınlığın Türkiyedc damping yaptığı riva- le çiftliğe gitmişlerdir. Meb'uslar, ,·ekil Rasim All Bey meselesi ga ey)an C tı 

d kJ ler ailelerini beraber almı-.Jardır. ne •ekil ald4? 1'anger, 16 (A.A. - eu~ girmesine mAn\ oluyordu. yetlerini düşmanların çakar ı an '"' .,. h ı · k •· ~,i 
ı R b k b FevkaHlde kalabalık görülüyordu. Ankara, 16 (Yakıt) _ Rasim din alcy inde nr ta ·ım numn ,.-., Kahve kaynamıığa başlayınca oj! u nı, sovyet usyamn üyü ir •· k ı rJpl ,. 

·1 l d" ı· . b k d f l' . k' f kt l Gazi Hazretleri saat on altıda gele Alı' Beyı'n vaz"afesı'ne ı"ade edı'l- pılmıştır. Kıliselerin. apı a ~ na doğru a er e ı, e ını aşına oy u. aa ayetle ın ışa etme e o an 
1 1 

ııl"" 
Oğlu: Türkiye ye hiç bir sahada müş- rek davetlilerle ayrı ayrı goru~mÜ:Ş· diği haberi yanlıştır. Ayni zaman- mağa mecburiy~~ ]tası 0 ~~:ıol,...1 
- Elin o kndar iyi ve müşfik ki, külat çıkarması varit olmadı- ler, misafirlerden sonra geç vakit :w· da Darülfünun emininin tetkikine yangın ne de nu usça ;ı'yta sJ '.l 

dedi. Bnkı:.ları anneyi biraz canlandır ğını söylemi,tir. det etmişlerdir. meselenin brakıldığı da doğru tır. ~'aknt elliden f~~ a pnp r I' 
mıştı. Mali teftişler Ankara, 16 (A.A.) - Saat on altı- deg-ildir. Meselenin mahiyeti şu- cak ~ır yer bulmak ıçın Angt~ 

da Cümhuriyet Halk Fırl..-ası kongre i lerdar. 
_ Yavrum, Maliye teftiş heyetleri reısı azaları Orman çiftliğinde ayran iç· dur: Rasim Ali B. vekalete isti· Nevyorkta bir komUnlst .. l'.~f 
dedi. Oğlu' nneslnin bütün sefkati ve borsa komı· •er vek·ııa· A. dı"l B d"' ı·ıe müracaat etmiş·, vekalet y 

• ., • meğe dıl\·etli idiler. Azalar saat on nl- " Nev York, ı:; (A.A.) - u , 
ni doydu ve elini öperek: Ankaraya gitmiştir. Adil B. in bu tıda trenle c;iftliğe gitmişlerdir. Gazi bu istida hakkında henüz kara- sil gören talebeden Çinli Tsal'.,I; 

- Olur kadın değil~in. seyahati, lstanbul teftişleri hak- Hazretleri çiftlikteki daireleri bahç~s'.~ rım vermemiştir. Kuvvetle tab- n_in Jıükumeti zorla del'irmek 
111

,,rJ 
dedi. Anne cernp ''erdi: kında şimdiye kadar elde edilen de murahhnslan karşılamışlar, goru· min edildiğine göre yakın veril- sınde bulunmnlda zan altın!' 

4 
;•,., 

- Hayır, ben bir makineyim. Maki t• 1 . M l' k ~ 1 ti b'l f" 1 ·rt mesine intizar olunan bu karar 1 k h . . k tıııı, ne ıce erın a ıye ve a e ne ı .. süp konuıamu!lllardır. Misa ır ere çı mem e et nrıcıne c;r arı •ki ne pazara gider, y~mekleri hazlrlar, tc d 1 ' :.- .. . d 1 · k ·ıe ır 
irilmesi hususile alakadar görü - Jik mahsul:itında. n yaprlm_ ış. sa. ndnç- cereyan e en muame enın anu- srnı protesto .. e tm. ek maksadı~·""" mizler ,.e her gün snhahtan öğleye ka kt d' 1 b ld b l d ı b )..... ı· 

me e ır. dan u a u unan ler ,.e ayran ıkram edılmıştır. .\fu. ni şeraite muvafık olup olma ığı· kadar komunıst rı 1tım 0 it•~ 
dar ayni -ri tekrar eder. Oğleden ak M ı· üf tt" l · b" 'k' k k · t · l rd ~- . a aye m e ış P.rıne a ıren ı ı rahha tar saat 19 da yine hususi tren- 01 tayinden ibaret olaca tır. içtima ynpma . ı . emı~ ~. ""Z Q!ıma kadar, çamaşır, bulaş1k, çama:ı.ır, ··f tt' d h ·ı • ı 

1 
d b' ·· ı huctl1'" 

r- mu e ış a a ı ave ve grup ar le Anka raya dönmüşlerdir. Eg~ er vekalet muame e e ır kat zabıta numnyışçı ere _ ı.ız bulaşık yıkar. Gece yama yamar. Yal- 1'~01• 
ruz, bazı defalar rüyalanmda bir insan teşkil edilerek bütün müessesatın 931 b-Utçesi noksan görürse meselenin yeni- ve içtimaı dağıtmıştır. . ıı,..~ 
olduğumu habrlanm.. teftişine başlanmıştır. den Darülfünunca tetkikini bil- nin Çine d'i:ıecck olu~a J11 ı.t"' 

Adil B. in Ankaraya gitmesi Ankara, 16 ( Yakıt) - 1931 da'recektJ·r. Bı"r iddiaya göre Tıp surette öldiirüleceği söy:Jenıne.ı ,J Oğul fabrikaya gitti. B k 1 U h l k i"'8':. iJ.Y 
g ümrükteki teftiş işlerile alaka- ütçesi ve i e erce azır anara k k d' Mıs1r kredi fons , 4ç 

Sekizde dünya i tihsalatı makinesi faküt'\:esinde mesele let i e ı- J{nhire, 15 (A.A.) _ Yüzde .ıı I 
dar görülüyor. Başvekilete gönderilmiştir. Yal- d P" 

harekete geçti. Oğul da dünya isti!ısa- I 1 M 1. k-I . k d" b-t lirken Rasim Ali B. ken ini mü- ve ikramiyeli kredi f'on-i). ed. f 
Jitı makinesi arasında bulunuyordu... Trabzon • ran yo u nız a ıye ve a etı en ı u çe- l b 

11 
• 

Fakat saat onda, fabrika memurların- Trabzon - lran yolunu yapacak sini henüz tevdi etmemiştir. ilk dafaa için çağırı mamış ve u rinin 15 mııyıs l93l kesides• ~ 
'dan biri geldi ve ona: olan mütaahhitler yakında Trab- vekiller heyeti içtimaıoda 1931 cihet nazarı d ikka ti celbetmiştir. mnralar kazanmıştır: . 11 ~J 

zona gideceklerdir. b . ··ı kt' B"t . 1 lkt t 1 G sene. inde ihra~ edıleoO°' ~ - Delikanlı, dedi, makineyi bırakıp 
cepheye ıf deceksin. 

Bir gülle oğulu parçaladı. 
-ili-

Anne kahveyi ocakta pişirmişti. 
Pencere buz tutmuştu. Anne, km kalk 
tığı zaman Uşümesin diye sobaya da o 
don atmış, odayı ısıtmıştı. 

Sonra anne, kızına yaklaşarak SRÇ 

Jannı okşadı: 

- Kalk cicim fabrika bekleme7 .. 
Kız: 
- Buruı ne iyi, 
diye cevap verdi. Odanın sıcaklığı, 

ona hayatında nadir bir saadet vermiş
ti. Anne: 

- Biraz odayı ısıttım, dedi. 
Kız annesini kucaklayıp öperken: 
- Olur kadın değilsin, 
dedi. Anne cenp ,·erdi: 

- Hayır ben bir makineyim. Babam 
bli makine öldürdU. Karde~ini bir mer 
mi parçaladıw Ben süpürüyorum, şim· 
iU durmadan başkalarının çamaşırları 
nı yılayonım. Ancak arnsır:ı rüyalarım 
41.a canlı bir mahlQk olduğumu anlıyo
rum. 

Kıa kalktı, gündelik hayata başlı-

ütçesı görütu ece ır. u çenın ktıset vekaletinde ısa terden 317•199 numaraya :;~ ~,11ıı eJ; 
Bir lnglllz sermayedar1 gellyor ne kadar olacağı henüz tesbit Ankara, 16 - iktısat veka- senesinde ihru~ edilen t\ı ~t~ ,, 

ingilterede büyük demir ma- edilmemekle beraber resmi ma- Jetinin bazı umumi müdürlükleri 611.576 numaraya 50.000. 19 sa?;I 
deolerinc sahip olan bir şirket hafit (185- 190) milyon arasında birleştirerek bütçesinde iktısat de ihraç edilen tahyillcrd~n tıt' t 
müdürünün yakında buraya ge- l - h kk k go''rmektedı"r 1 f k ısB 

o acagını mu a a • yapacag- ı kaviyyen söylenmekte- marnya 50.000 :ı tın ra.n lcceği ve Gölcük limanile diğer 
baza limanlar ve şimendiferler yetişen bir mıntakasmda konser- _d:.a:.:."r.:... _____________ tt_·r_. ---------. 

inıası için teşebbüsaua buluna- ve f;abrikasa açmak istediğini . An kara ·ıstasyon bu·· f esı 
cağı h1'ber verilmektedir. bildirmiştir. 

GUmr:tb':':i!~T:.,~:?11' mı ~:!v:a:~~~aac~t~n;~~t:~:0;a- kiraya veriliyor 
Manifaturacılar dün odada palmakta olan hayvan ihracatı Devlet Demlryolları umuml idaresinden : {l~; 

toplanarak gümrük tarifesinin inkişaf etmektedir. Son OD gün Ank l t bilf ı iki ene J1l e' 
38 inci maddesinin yanlış tatbik zarfında lstanbul v~ izmirden üç ara s asyon es s ril 
edildiği hakkmda iktısat ve ma- binden fazla hayvan ihraç edil- detle ve pazarlık suretile Jdraya ve ~etl 
liye vekaletlerine müracaat et- miştir. ceh:tir. Şartnamesi Ankarada idaı-e .. dle 
meğe karar vermişlerdir. Tüc- Ecnebi memleketlerde piyasa K i işlev-1 
carların iddiasana göre desenli hareket1erı neslle Haydarpaşa ve ayser rBY 
kumaşlarla nakışla kumaşlar güm- Ticaret ofisine bildirildi~ine Milfettlşlikleri veznelerinde birerolio ~~ 
rükte tefrik edilememekte bu göre Avuıturya hükumeti Rus- t 1 kt d T il l l lD 5 nSJ 
suretle % 25 fazl:ı resim alın· yadan transit suretile de olsa sa ı ma a ır • a p o an ar s-v 
maktadır. memlekete yumurta ithalini men- teminat akçesini hamilen 18-MaYl rıd' 
Bir ecnebi şirket konserve etmiştir. pazartesi günü saat 15 te AnJcdB D ~e 

fabrikası açmak isteyor Romanya gümrük idaresi ih- ıv 1t 
iktısat vekaletine müracaat raç edilecek derilerden resmi Umumi idare binasında mtizayeb1ıJtı 

eden ve mühim miktarda serma- kaldırmaş italyada da hububat •• kasa komisyonunda hazır 
ycsli bulunan bir ecnebi ıirket fiıttlara hafif surette yükselmeğe mmuara~ı. (630) 
Türkiyenin fazla miktarda meyve baılamıştır. 

• 



....._---~-----l!!!!!!!!!ll--1!11!!!!!!!!!1!!!11--------------~~~~~~~~~~==~~ 7 - VAKiT 17 MAYIS 1931 ~ 

[ Mektep Müsamereleri 1 1 

Üsküdar Amerikan Kız lisesinde 
verilen müsamere 

,. Üsldldar Amerikan Kız lise:de on birinci sınıf talebesi 
) tafından ders senesinin bitmi
~ t ~aklaşması münasebetile mu-

d~ .. akiyetli bir mllsamere yeril
ıgi • 

d nı ya:ımıştık. uAmerikan aka
tn:ı• 
~ ı . for gırl,, san'atkirlan, 
~an muharrilerinden "Lüiz 

Biç,, in °Kazın ayakalan yukarı
da,, isimli modem piyesini tem
sil etmişler, alkışlanmışlardı. 
Resmimiz, bu temsilde rol alan 
hamm kızlarımızı bir arada 
göstermektedir. Resimde görülen 
sağdan 3üncü hanım, bu temsilin 
hazırlanmasına nezaret eden 
hocaları Mis "Fleçır,, dır. c Anadoluda Gençlik 1 

Borsada Spor hareketleri 

1 Seyahat Notları 1 l 1 Amatör Gençlerin Hayatı ~ 
Amell hayat ızcilerının Po· Türk Gen~Ier Birliğinden Hiimeyra Hanım 
lenez ve cumhuriyet köyleri y 

seyyehab Yazan ve tophyan : Necmettin Sabri 
Perşembe günU ameli hayat izcile- Kendisile Türk gençler birliğinin 

rl, (Polonez) e kadar ufak bir gezinti verdiği çayda tanı;;;tım. Çayın başh ba. -
yapmışlardır. Talebe öğleden sonra şına neş'e sağanağı olan bu hanım kız. 
5,20 vapuru ile Paşabahçeye gitmişler dan bir mülflkat i-;tedim: 
orada bir müddet istirahat ederek öğ- "Pazar, sah ' 'e çarşamba ~ünleri 
leden sonraa saat 8.20 de hareket ede- prova günlerimdir. O gün gelirsiniz 
rek Poloneze varmışlardır. Orada bir konşuruz .. ,, dedi. 
gece kaldıktan sonra ertesi günü bir 
saat mesafede olan Cümhuriyet köyüne 
~itmişlerdir. Sekiz on basamak merdivenden son-

Bu köy daha iki seneliktir. Binalar ra geniş bir salon; içerde kahkahala-l f·'k güzeldir. Bulgaristandan gelen mu rın sesine gramofonun tangosu i~tirak 
bacirler (Ça,·uşlu Çiftliğini) satın a- ediyor. 
larak bu nam altında bir köy kurmuş- Beni içeri aldıkları zaman Hümey
lardır. Köyün bir mektebi vardır. Bir ra Hanım arkadaşlarından birisine l s
tek muallimi, muallim Hayriye Hanım panyol dansı öğretiyordu. 
çok çah!;lkan bir hanımdır. Bize köy - Hoş geldiniz, dedi, biraz bekle-
hakkında şu malfimatı verdi: menizi rica edeceğim. Ilu arkadaşa cu-

"- Mektebin 51 talebesi vardır. maya vereceğimiz bir piyesin dans saf
Gelecek sene 100 kadar talebesi olacak hasını öğretiyorum. 
tır. Köy 50, 60 hanelidir. Gelecek sene Kan ter içinde kar::ımda bir koltu-
Bulgaristandan daha muhacirler gele- ğa oturdu. 
cek ve yüz yüz elli hane olacaktr. Kö· - Fazla bekletmedim zannederim. Hümcyra H 
yün bir de tuğla fabrikası vardır. Bu- işte böyle çalışmasak matlup netice;> i temsillerde görüyoruz. 
radaki köylüler çok çalşkan insanlar- elde edemeyiz diyrodu. Karşıdaki gen· Müsaade istiyerek sahneye ne ıa· 
dır. Köyün civarında iki iyi su membaı ce: man ,.e hangi piyesle çıh.-ıtığmı sordum. 
vardır. "- Figüre çok dikkat et .. Bizi en Güldü: 

izciler cumartesi günü lstanbula fazla yıprattıracak olan o figürdür. - Bunu soracağınızı bilseydim si· 
dönmüşlerdir. Bana dönerek işte böyle muharrir Bey ze daha esa.<:lr malumat vermek i~Jn 

Necmettin Sabri arkadaşlarla ciddi çalışma semere.o:;ini [ LOıfen sa)·ıfayı çeviriniz ] 

~==============:;;;;;;;:;
' Gençlik Haberleri f 

Vefa orta mektebinin tenezzUhU 

Vefa orta mektebi talebesi senelik 
tenezzühünü 12 mayısta Beykoza gide
rek yapmışlardır. 

Pertevnlyal lisesinin tenezzUhU 

Gençler 
0

• *' diyorlar ki: 
Anamızı severiz, çün
kü o bizim derdimizi 

dinler 
Pertevniyal lisesi talebesi çarşam- Ah! Annem olsaydı ima bizimle beraber olduğundan mı-

ha günü Floryaya gidere){ hoiö bir giin Osküdar orta İncktcbirıden Nedim dır neden bilmem :> ukarda: öYledlıfiiW' 
geçirmişlerdir. Bey diyor ki: gibi herl•es aıınesini daha ~ok- C\1~.! 

Bu sualinize doğrudan doğruya Bunun en bariz misali olarak felliketl! 
Kadlrga Fransız mektebinin herkese tabiaten tıyneten, hatta irsen anlannda müşkül zamanlarında anne-

. tenezzUhU · müntekil olduğu veçhile (annemi daha sinden istimdat ederek ağhyan tocuk· 
Kadirga fransz mektebi talebesi çok severim diyebilirim) fakat bunu di- larr hatta adamları gösterebilirim ... 

perşembe günü Yalovaya gitmişler gü· yebilmek için sevilen ~eyin bir mefhum . Bunun ikinci sebeplerini de an~ele-

1 b. .. . - 1 d. değil bir mevcudiyet olması lazımge- rın taşkın muhabbet ve şefkatlerındc 
ze ır gun geçırmış er ır. b 1 , t• •t ·•· ·ı b .. lirdi. Halbuki bugün benim anne diye u urum. ı e ıce ı ıvarı e ugun en ~ok 

lstanbul lisesinin veda tnıdığım sevebildiğim bir yığın toprak- babamı seviyorum. Bundan müşteki de 
mUsameresl la bir yığın hatıradan başka bir şey de- ğilim ~ünkü babam her babadan daha 

lst b l k k 1. · f t 1 gıw 'ldir. Bu iki şeyden bir mevcudiyet tcş ~ok sevilmeğe lfıyık ve Se\'dirmesini bi-
an u er e ısesı son smı a e- · · d 1 · . · 

. . . .. kili mümkün olmadığı gibi benim icin len bır mo;an ır. ~te benım ıçın anne-
1ı,,,.. Borsa bfrfncI lisesi talebesi !porculan grup hal0ın~e besı ta~fın~an ya~ında hır veda mu· 0 hatıraların yadından ve 

0 
yığının ·zi. mi~. Y?lduğunu unutturan bir teselli 

lf a llUllıablrlmlz yazıyor: Bu maçın ıstikbal maçı olma- sameresı verılecektır. yaretinden başka sevilecek bir şey de ve umıt membaı .. 
~b., ı,,,_~ sene olduğu gibi bu sene de sı oyuna fazla ehemmiyet verdiriyordu. K 1 tfl 1 b 1 d benim için yoktur.. Binaenaleyh bu •-------------. 

J ""Plfle b . z· .1.1 ı· · ek ış gez n er aş a ı .. •W. • " r ayramında harareth fut- ıra geçen sene sanayı ı er ısenın · gun annecıgımın muhabbeti ve sevme- G ilk A 
~~f1~l1 yapıldı bu sene d~ Ziraat sik ka~~olu takımını 2 • 1 ye~mişl.erdi. . İstanbul mekt~pleri son haftalar i- ğ~ ve sevilmeğe muhtaç ola.n bütün kal enç nketi 

Gençler size soruyoruz 
~dt h ltde toplanan mekteplıler ara- Sanayıhler her hafta antrenorlerı Ve- çınde gezdiler ve ıdman bayramı yap- bımle yalnız babamı severım. l\faama
~datle~ecan]ı futb_ol maç~arı oldu .. cihi Beyin idaresin~e ~unt~zam~.n ça- trlar. Senenin sonu geldi, tstanbul fih eğ~r annem hayatta olsaydı mu~a~
'"calll aşka atletızm müsabakaları Iıştıkları için teknık ıtıbanle mukenı- gençleri semt semt senelik tenezzühle- kak kı onu daha ~?k sever ~e bu .~dd~~ 

• 
1 

oldu.. meldi. Oyuna 3,5 ta başlandı. 300 kişi b 1 d 1 b'lh k amda asla tereddut etmezdım. Çunku Boaazın Anadolu yakasında 
.\4'tlet1z"' MUsabakaları huzurunda yapılan maç hakikaten çok re a~ a 

1 
ar .~ assa mayıs ayı me • anneler daha çok sevilirler.. bir lisenin bulunmaması yU· 

-ıı. tlttı . . h l ld teplerın tenezzüh ayıdır. Annesile babasının sel'gisini biri· zUnden gençlerin ettl"'I zf· ~ ım bılhassa Jısede çok taam- eyecan 1 0 u. .. .. t ta b · • . . . . · 21 
).ııı.. · ttllıfıı:ı old ğ d b"t" ti . S . kt b' 1. d Cuma gunu de s n ul lısesı ve or bınnden tefrık edemıyen çocuklar bıle yan hakkında ne dUşUnU· • '"'tha_ ~ u un an u un a etıznı anayı me · e ı ıseye nazaran a- • • . . . :-
l kalar1 birincileri hep~i liseden- ha faik oynuyordu. Fakat lisenin demir ta ve mualhm mekteplerı talebesmden annelerını faz~~ severler.;: 1Iayatla ala- yorsun uz ? 

h ·ı·ı . · ı 
1 

. mürekkep muazzam spor bayramı Tak· kalanmız henuz pek katı olmadığı za- ,
1
• ____________ _.. 

~ •• •lllf!l..ı d müdafaası sanayı ı erın ı er emesınc . t d d tes'ı't ed·ı i ı· mandan en rnüskül zamanlarımızda da-
'"4 ~- ·"I e b' • ' f t } b .• d • • d B• • • d . Slm S a yomun a 1 M Ş tr. ~ 4 ~)( vre ırıncı sını a e esın- mey an \ermıyor u. ırıncı evre sı ...... ._... ................................... - ........................... - .................. ..-.------

~~lttaaıet Efendi 5,54 ~tlıyar:ı~ a~-~~: fır sıfıra beraberlikle hita~ buld~. 1- TUrk gençler blrllllnln Istanbul Lisesinin tenezziihil 
:'fttt, tefevvuk etmış ve bırıncılıgı kinci devrenin sonlarına dogru sag a- mUsameresl 

•ııı'°"'k . . . . . çık Ragıp güzel bir şiltle takımına ilk Yakında (Türk Gen ler Birliği) nin 
"'-ti 8ıtıır atlamada lıse ıkıncı devre bı ve son sayıyı kazandırdı. Bundan son- . .. . ç .. . 
~~ita,. tan Fikret Efendi ile ikinci k' d h h 1 1 t senelık musameresı Darulbedayıde ''e-
•ıllft " Jla ra 1 oyun a a eyecan I O muş ur. 

· gıp Efendiler 1,53 ile birin- Liselilerin arasında bilhassa kıymetli rilecektir. Müsamerede (Şüphe) ismin-
k Sıı..,_1 k l -1 • (Fahrı') ve müdafilerden de bir piyes oynanacaktır. Gençlere rnu--._tl ... a atın . 1 • • • a ecı en • . . 
~- '•!lıfta mada · ldncı dene bı- Nevzat Beyler çok iyi oynadılar. vaffakıyet dılerız. 
'-ti ttl . n Fahri Efendi 2,;).t ile bi-
Qı ~!lef llıı§tir. Yüz metre ko~uda li- •------------.. ıAmelt hayat !zcllerl per!embe 

1, ilt b d~"re birinci sınıftan Fikret VAKiT gUnU Edarneye gidiyor 
lrınc· . . 

ı gelmıştır. lki haftadan beri muntazam suret-

~ btıtd f:\ltboı Maçlara Gençlik sayıf ası te seyahatler tertip eden ameli hayat 
~ ~l'aat tn evvel yapılan iki müsaba- izcileri bu hafta da perşembe günü oy· 
~~' lltaa lltektebi • Ji~e, sanayi mekte- Müsabaka kuponu mak beyleri Muhsin Beyin idaresinde 

' t mektebi arasında olmuş· 17 Mayıs 1931 Edirneye gideceklerdir 

'~ s.,ll)i 
't \ hıl"itteı ltıektebi ikinci takrmı zira-
\ ile hır 

0 
~akımı ile karşılaştı. Zira

~~, lundan sonra 3-0 galip gel
~~ l h_.oldukç,a heyecanlı olmu .. tur l:"tt ·•ınCi :. . 
~tlb "da da \'e lise ikinci takımları 
\12'~ \"a 0 Yun lisenin faikiyeti ile 
"'ltt " :aıe ti • Cede 2 ~ 1 lise galip gel· 

isim: ---------

Adres: --------

Bilmece halli: ---·---

ııınııııınıııınnııu _______ _ 

Geçen haftaki bllmecemlzl 
halleden ve mUkAfat kazanan• 
lar1n listeslle yeni bilmecemiz 
arka sayıfamızdad1r. 

•ıımııııınn 
lstanbul Lisesi Floryaya giderek senelik tenezzUhlerlnl 

lc:ra etmişlerdir • 
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1 Geçen Haftaki Gençlik Bilmecemiz 1 Memlekette VAKiT 

BIJmeceyl halledenler, milkafat kazananlar 
GEÇEN HAFTAKi BlLMECKMlZ 
Doğru halledij mjkfıfat kazanan 

DOGRU HALLEDiP Ml KAFAT 

idi. Çekilen kur'a neticesi şudur: Ada Pazarında Haf at 
Kazananlar 

Abone Kazananlar 
1 - Gazi O man pa,adan 459 Zi

Yer B, :! - Vefa orta mektebinden l\e· 

Halk bataklıkların kurutulması 
için reca ediyor 

.Geçen haftaki bilmecemizfo ı.ureh nan H, 3 - Gazi Osman pa,adan 4:}:t 
hallı: A\tınl\um, alt, altı, altın, mukan Mehmet B. 1 - Erenköy kanklı bağ Bu takdirde (80) bin dönUm toprak ekllebllecek 
1n»mıınmnmınnnrm-.rrtttttn:Unımmnnısın No. 6 Rda il. :; - Senhenuadan Ali l:ıı! hale gelecektir 
on beş ene eneJki hatra defterlt'rimi at ney. ·-----
karıştırarak ce,·abı nrebilirdim. ~ah· K•t K 

1 
Adapazarından yazılıyor - lki giin Jek bir yolu olduğu halde yollar her. 

19
?
6 

• n . . ı ap azanan ar 1 b . d 
ne~·e -~ sen~sınde aykth p~)es~le 1 _ Çcmberlita~ orta mektebinden <.en .e~ı A apaza.rındayım: Kocaeli ':~·bat H hoıuktur.Bu ~:olun ~a~ılma 1 

çıktım. hu dogrudan doğruya bır aıle ·eJ·at n 9 ('·,. 0 . d 'l' . Jayctının en zengın \'l' rnrıdatlı 'e nu- hususunda merkezı hükumttre . .. . . • , - - .. lzı ... m,\n paşa an e\ . . . . . • . -:s 
salonunda ufak hır surprızden ıbaret- f'k 1, 

3 
ı~ t d ..;:··. t 11 4 1., fus kesafetı ıtıharıle pek ~ok vılayet- heyetı umumiyeye alınması husu u te-

. . . ı ,, . - .. os ancı a ...,ua • - \.a .. 
tı. Dundan ><onra pı.) eslerdekı rollerim dıko·· . '\ b· d d Ş· . . .., r·k il . !erden daha buyük olan hu ~irin kaza. min edilirse çok iyi olur ümidindeyim. 
bl 

.
1 

• • • • • • .. ) • cı ,ı em e .ızı.) e ne ı , .,_ r • • • • 
rı nrını takıp etti bırçok klup ·nhne- t~eıe b . t kt b' d Ah t t' yı 'AKIT okuyucularına hır ıkı mek· A avL - Pek yakın bir zamana ka· 

J n e,·ı or a me e ın en me e. . ~ • • 
Jernde çalı tıın en son olarak arkada~ 

1 
U 

6 
U 

1
_ k" . E 1 ll ~ 1. tup ıle tanıtacagımı zannetmemekle dur hiç ''ukuatsız geçen Bolu Adapa-

1 
. • • .. .. ma • - a \ır O) ,me • ı - :s· .. . .. .. .. 

arımın te kıl ettıgi (Turk Gençler t· b 
1 1

. . d 1. . ,_ B s 11. 1 beraber muhım gorduğum bazı husu,a- zarı yolu 9 mayıs 931 akşamı pek feci 

B
• ı···) d .

11 
. an u ıscsııı en aıı" . , - a ıcı ır ıgı n e tem ı erıme devam ediyo oğlundan A. Vahit B. 9 _Fatih Altay tı aynen ya7:ıyorum ... :32,000 nü.r~su 16 \e korkunç bir cinayete sahne olmu~· 

rum. ın:th ıı .sind n Ahmet Cemal B 10 _ mahalleden ıbaret olan merkezının .!.,O tur. Hendek kasabasına yarım saat me· 
'J'emaşa hakkında fikirlednit.? "elc:k e at'a~tan 101 Perihan H~nım hliyük n küçiik köyü mevcuttur. A)- safede Sarıbayır denilen çok korkunç 
- Bizde temaşa oldukça züğürt- · • K 

1 
K · rıca 7 nahiyesi vardır, ticareti çok ile- bir virajda gece saat 2:l raddelerinde 

tü A 
o onya azananlar .d ı b "" b ld . t f d· • . .. .. ıır:.h h d D" . r.. 'rupa met'mualnrı takip edilir::-e 

1 
Ak . . fi ·h . dd . ,... rı e o an u ~ıı ın e enın e ra ın .ı ... ı uç muse cı ay ut uzceye gıtmekte 

. . - sa raJ oı oı ca esı 1 ur- b t ki kl b' h' t ·1 k t 1 ı b · · hızım sahne hayatımız onların yanında k: 
11 

•) _ I -t'kı:ı ı· .· d E l ll a a ı ar az ır 1mme ı e ·uru u • o an lr otomobıh kuşatarak otomobil· 

f 
. 

1 
.ın , - s ı a ı. e ın en me • d ğ t kd' d o 000 d.. ·· · d n· ı · çok akır o duğu birdenbire na7.al'I dik· 

3 0 1 
• • 'lk kt t M d' u u a ır e • onum arazı e dzceye g den Diııce efradından 

. - n >e ıncı ı me ep en ec ı k b·ı· h' h ı ı kt' k' Ad K · katı celbeder. Halkın eğlenmeğe ihti- Be\·. a ı ı ıcr ır a c ge ece ır ı a~a- asapznde mahdumları Zıya Beyi üs 
yac.ı vardır. Halkı eğlendirmek onları • zarının ne kadar çok mısır n zahıre yerinden ağır surette yarahyarak bira 
neşelendirmek tema anın en bii:rük Y:t· Krem Kazananlar çıkardığını "atan dahilinde hilmiycn deri Hakkı Beyle şoförü can ız bir ha· 
zife idir. Tema a bunları tetkik etme. 1 - Kadınları çalı tn·ma yurdunda azdır. Geçen sene kaymakam heyin bir Je getirerek öldürdiikten sonra köprü-
)i ve ona göre tem iller vermelidir. Necmi Bey kerime i 'ecla H, 2 - Te· ufacık himmeti ile köylerden ~ıkarılan nün altına atmışlar. Kaçan canileri 
Benim anladığıma ,.e tetklkime güre ,·ekkülde Emine Naciye H, 3 - l\hıal- bin beş yü7. amele on giin 7.arfrnda iki jandarma müfreze i takip etmektedir. 
halk eğlenceli komedilerden ziyade lim tatbikattan Şermin H, 4 - Hay. bin dönüm ara7.i ~ahası bataklıkların iki ı.aat 'onra rnk'a mahalline gicfen 
operetlere merak gö teri.} or. Facialar- darpaşa Ayrılık çe me numara 86 !\le· yalnız u mecralarını ayıklamakla tar Hendek müddeiumumi~i tahkikata va. 
dan kaçıyor. Hakları da ' ':tr sabahtan liihat H. ;; - Oskiidar lnadiye Bakkal lalar \'Ücude getirmefre mm·affak ol- ziyet etmiştir muhitte çok büyük bir 
ak ama kadar ~alışan halk eğlenmek okak numara :l2 'ermin il, 6 - Sel· muşlardır. tt•cssür ,.e n~nhiyet uyandıran bu mel· 
için gittiği ) eı·Jerden göz) aşı ile a) ,·1• ~uk an'attan Se\'İm H, 7 - Bebek :!6 Arazisi olmıyan köylüler ektikleri unane cinayetin faillerini herkes tel'in 
Jır ·a elbette oraya 1Jir daha gitmek İS· ııırı ilk mektepten Neriman il, 8 Ge· hu tarlalardan iimidin ~ok fevkinde etmekte bizzat köyHiler ~erirleri taldp 
temez. işte onun içindir ki benim ga. diklizabit mektebinden Necdet Kemal mahsul almıya mm-affak olmu~lardır. etmektedirler. 
yem memleketimizde daha fazla e,i!'lcn- Bey, 9 - Jlk mektepten Necdet H, 10 (;örüştiiğüm köylüler hiikümeti elim- --.-. - •• ---------
celi operet ''1: komediler oynanma..;ıdır. Gelenbevi orta mektebinden :?:il Saim huriycmizin bilha a iktısat \•ekaletinin Daru1fununda: 

Bu ırada Hadi Bey ilr Hümevra n. 11 - Erkek hayattan 229 lsmail ufak bir yardımı ile hu arazinin kahi- Muammer B. istifamı 
Hanım facia ,.e operet tezlerinin ;ıii· U. 12 - Kuzguncukta "igeht Hanım. Ji zer bir hn.le getirilmesi hususunu rİ· ttf? 
dafaaı;;ına girh•tiler. Çay Kazananlar ca etmektedırler. .. . e ... 

:o • • • r h·ı· Darulfünun ıçın bu sene 
Bu rnünal\as:h'ı durduran Nurul 1 - F.dıme Hasan paşa mahaJJesı Mektepler - 'atnnımız da ı ınde b . t h' d'l . k ... · · · ·· ... · . ·r ld aremın e ır e ı mesı ararı 

l:ıh }{f\zım ne,· oldu. 'e operet ne de numara 16 Matmazel Nmma, 2 - (101. bılha. sa merkez kazada maarı o uk- .. . d "lf" . . M 
facia. Derhal Saim adık Bev buracla tepede ıra kö klerde Saime Hanınt, ça ternkki etmi tir, S ilk mektep 52 uzerıne R a~~ Bn.un . et'!fını tt'~: 
Nurullah ne,·in sözünü ke ti · :J - "nlıcıoğlundan Orhan Bedi H, muallim 1 '50 talebesi ayrıca bir ortn amı_ner ld 

8.:şı • 
1~ • ıs 1 ~ : ıgl 

•e ·er ~ . d f .' 'k' . d ı - , üp t lam Beyde ı~met B, 5 - mektep 270 talebe 14 muallim i~tikbalde dşayı b!' hugbuna ) a!r • n ara-
- op c ne e acın ı ı ı e . . w. • an ır a er ge mıştır 

yayandır. Ynlnıı n yalnız komedi hnl- Boğaziçi Beykoz i kele civarında, nu· vata_nı el!eı:ıne tcvd~ ederegımız grnç Ayni habere göre ·baremin 
kt enterese eder marn :?O Sadi B. 6 - I\o ka tramrn" neslı yetı;;.tırmektedır. Maalesef ınel'· t tb'k' d'W b l h t •. 

\la ... ·cı Jır.ı n'e meshur s · s 
1 

k l'<ıddesi io 12 Perran il. 7 - Tarabv~ kez kazada biral. göze l'arpan hu ra- 80a O ıb~ veJ' ıge~ı~ aztı 11 
a25a0 ıbç~n ı- • ~ ... • • aım . :v ı , , , , . · . ,, , . d .. ,.: . ın ıraya ı ave en ın 

Be~· bu miitalcnyı tatlıya bağladı. nen da M. 1 ur~a~ B, S - F.dırnekapı k.lmların - O ,\.et ko) un hı~ olma;sa lira daha tahsisat iıteomi fak t 
sordunr: Tatlı kuyu l'\ezıhc Reha H. 9 - Eren· yarısında rnuallım Ye mektep olaragını . bn.t ""' d l .1 nbü t h !• t 

8 

k
.. k ı· . d .,, ..... il ııı J> ki d 'h . d . ı . u ç~ o ayısı c a sısa e· 

..-• .l>aciilbcdavie girmek L termİtiİ· oy ·ız ııseı.ın en n • . ... • - ~ar R ım an \'e zı nım en geçır yoı n•. . • . . . .. 
nlt? · tın • 'afin fen memuru Kemal Bey kızı ntiiteselli oluyordum. Mektep i~i ile en rılememıştır: ıstıfa h~berını .M~-

. . . İnkıl:lp il, 11 - 13 üncü ilk mektepten fazla alfıkadar olan bir zattan nahiye ammer Raııt B. tekzıp etmıştır. 
- Darblbeda) ıe gırmek taraftım r • • ~ •• • • .• • • • .. . • _ , MUderrla meb'ualar 

d 
··ı· .. k" b f I Muhanem \ a~fı U. U - Uskudar Çı· r:terkezleı ı harıc olmak m~ıe .mcak s 

egı ım cun u en pro yonc t'alı~ .. · • w • Geç n devre meb'u la d . • .. . . . nili mahnlle i :ı9:; Siileyman n. 13 -- koyde muallım Ye mektep oldugunu t· e s rın an 
mak ı temem. Darulbcdavıc gırmem ı· · •W • K ı· Nurettı'n Al'ı ve Behçet B len'n . · l:nkapanında l\l. Hulu i B. 14 - Ra· şıttıgim zaman hayret ettım. occıc ı • 
çın tala utta bulundular fakat ku•ıul . • . · ·r "dli ·· F 'k R ·r · mederrı'slı'g-e avdet ı'ç'ın Daru"lfu" • . kırkci'' lfartaltcpe Hüsevın B 1;; - v:mı maarı mu ru aı . ,·a zı ~sı· 
etmedım • .; ' • ü t tfkl · b'ld' 'I 

Bu ·rrndn arkadn !arından I\fuıuf- llaydarpaşada M. Ekrem B. 16 - Ada· ne henii~ ba,. lamıştır. F~kat c_ok faal ~u;k~ed'/aEda b' eatı f ekıült 
1 

_ırd • 
fer Hanım atıldı na 29 teşrinie\'el mektebi ;, inci sınıf· "'' maarıfperver olan Fa ık Bcyın az 7.a Ü h 11 • "de •.Yl'k ald • esı~ • e 

., . · tan Ihsan n, 17 - 19 uncu ilk mektep manda bu adedi yükselteceğini limıt c· m n a mu errıs ı. .o ugu ıçın 
- Muharrır bey arkadaı;;ımızın ten .ı;;:. • • t 11 18 _ Ad . ı·~ s'n. deriz. Behçet B. buraya ıntıhap oluna-n ·" lb d .· . . . . h' . r· . - ._..a1.ımen ' ana ı~e ı k N . Al' B f k aı u e il) ıe gırme ı ıçın ıı ıkrı ... a. den 2:J:i Sait Ozcan n 19 - Kadıköy Belediye \'e yeni intihabat - fü... ca urettın ı ey, tıp a Ul-

bit h~l.kctmek mi i ti.rorsunuı. lliimey- lfo:,; dilinde Enise C:em'n H, 20 _ Sel· Jediyenin memleket için faideli işler tesi?d~. m~nhal olmadığı i.çin, 
ra hızım ~n k.uvvetlı . ~rk~dnşlanmız. cuk san'at mektebinden Turan Hanım. yapmakta olduğu göıe kolaylıkla çarp· yem. butçenın çıkmasını beklıye-
d~n.dı.r. Ilır ınyeste. bın~cı derec~ rol ~ Yeni Bilmecemiz maktadır. ~ok m_ü kemmel itfaiye te:;;ki· cektır. ' 
sahıhı hasta oldu mu. Hümeyra hırlmç ıatı güzel ,.e pratik bir park ne has· Sabık Urfa meb usu ishak 
ah.ne dan ile o piye in yokluğunu tc. Yeni bilmecemiz. şudur: tane yorulmak bilmiyen gayur her- ~~fet bey.in de muallimlik almak 

lafı eder. kese kendini sevdirmiş olan belediye ı~ı~- ~aarı~ v~kiletin~ müracaat 
Huradn aklıma bir sual geldi Ye 1 2 3 4 rei i ]{erim Deyin himmeUle ,·ücudt' e,tıgı kayoedılme tedır. 

kendilerine ordum. 
- llnnıme.fcndi arkadaşınızın iclcfi· 

asına nar.aran iz sahne dan ları bili
yorsunuz fikri hasıl oluror? 

- E\·et dört senedenberi sahre 
dan larına çalı ıyorum arnı;;ıra tem~il· 
Jer arasında Ka7.askn, Grayski lspan. 
yol sahne danslarını yaparım. 

Se imin mii ait olmasr lspan) ol 
dansına daha iyi bir girizgfıh teşkil e
di)or. Muzıtfforin korkma ı lıltifedir. 

Çünkü hiçbir kunet beni bu ~amimi 

yuvadan nyırarnnz. Zaten samimi bul
duğum içindir ki bu bir1ikte çalı:.ıyo

rum. 

- Avrupa arti tleri hakkındaki 

fikriniz? 
- Şeh\•et ve şeytanı ibda eden Grc

ta Garbo benim mabudumdur. 'Kendisi
nin an'atına n~kım kuwetlidir. l\foris 
Şövalye ve Villi Frlçi de cvel'İm. 

- Arkadaşlarınız hakkındaki fi. 
kirlerin iz? 

- Hep iyi kimselerdir. Hadinin şu 
facia) ı müclafan ı, Saimin mcşhuı a. 
laycılığı, Nurullahın fazla öylemeşi 
olma a biriblrimizi daha iyi anlıyacu-

ğrı. 

Kendilerile daima ) ck,·ücut hareket 
ederiz. 

Reji ör "uruUah He) in ah nede 
a abt asabi dola tığı bana ayrılma!• ı· 
rası geldiğini ihtar ediyordu; fakat bu 
samimi muhitten bu neşeli gençlerin 
yanından ruuııl ayılmalı. Mlfı aklım o
rada-

Necnıcltin Sabri 

1 gelmiştir. 'ficuet nokta ından mühim 
olan bu kasabanın Bolu \•ih1yeti ile O· 

2 

3 

4 

'J 

lan şosesinin Anadolu dahilinde en iı:" 

ğa n yukardan aşağı okundukta: 
1 - Oflu olan kimse. 
2 - Söz öyliyen hayvan. 
:l - Damdan yukarı çıkan. 
4 - Bir cctmbaz kumpanya.'' ntüdü 

rüniin i~mi. 
Yukardaki dört köşeler içersine o Olsun. !Bilenler ara6ında l:iO ki':'i· 

uretle harfler koyunuz ki oldan ı;:a. ye muhtelif hediyeler ,·erllecektir. 

leşekkUr 
Uzun ıamand•nberi hcm~irem ı~atma 

l lanımın müptela olduğu Ye birçok dok· 
torların teşhis "demedikleri hastalığını 

muhterem dokco• larımııdan ,\forat Beye· 
fendinin vesatatllc Giilhanc ha(ıanesindc 
'apılıın amdiyat 'c ıcda,·ısn<Jcna dolayı 
muktedir dnktorlırımı7.dan muallim Mu· 
rat, ha~ aı.i, ıan Fehmi, asi~tan .\ \'lıi. 
Mustafa Beylere ı;İııjiyl"r :-\aim, l 'uat 
'c . vni H,.ı·lcre alenen rr~ekkür eder m. 

ı :~inli: n:~lAI.C'rl'i;\ 

····························~·~~~~~~·······~·~~~~~·~·~~~·=··························· 

't Haziran 931 tarihipden iıibaren m'' kii t1tbık11 'aı tdikcck olan lt'nzildtlı bilet ücreti ıuifeEidir. 
K6prU ile iskeleler beyninde cari tarife 

Azimet 'e ıınict hilcıleri 
1'ek biletler Köprüden f~hlelerden 

Köprüden 2 inci 1 inci 2 inci 1 inci 2 inr.l 
C'sktidar \c Be~lkta~ı karlar 11 14 22 27,50 20 
\·nnikö)U \e Bebeğe .. 13 16 25 30 20 
Beykoz \C Yeniköye kadar .. 17 20 32,50 38,50 30 
:\ l\a\·ağı \c R. Kavağına .• 20 23 32'50 38,50 30 

1 - Hoğazdamukim ,·okulara lıir tc~hilAt olmak uzrre i ~de azimet 'c a\·dct bill't trırHeleri tiıeı inclen 
abonman 1.ıı nclerı ihta cd lmi~tir 

1 irıcı 

25 
25 
35 
35 

130) \araklı 

2 - Mutenczzihine 1.olaylık olmak n~crc l'öprii azimet \'C ın elet bilet fiaıları ü1.crıııJc11 \10) \ .ıı.ı .. lı al>oıınıan 
1-arnclcri ıhıa edilmiştir. 

~ıra ilk icl.:cle için 
Üsktidar · Be~ilaış ara!ında 
Alu l!kelc için 
l lcr iskele için 

Ara 

10 
11 

13 
17 

iskelelere mahsus 

13 15 20 
14 20 25 
16 20 25 
20 30 35 

Bebek hattlna mahsus 

lkşikıaş • Orıakö~·den l\öpril-ye 5 7,50 10 

tarif es 

tarife 
15 
20 l\uruçeşmc · :\rna,·uköy - Bebekten Köprü~ c 7 ,SO 10 15 

BalAdaki fiıtlar üzerinden l12) numaralı abonman karneleri saıılıcakur. 

Belediyede 

Kadıköy su şirketi 
Blrlkmit Belediye hlasel•rl"

1 

Altın olarak verecek . 
Belediye ile Kadıköy su ıır· 

keti arasında imtiyaz ıartnallle· 
sinin bir maddesi yüzünden se-
nelerdenberi silren bir ibtiJif "'r 
dı. Bu ihtilaf nihayet Kadık6}' 
ıuJh hukuk mahkemesi taraf1o· 
dan rüyet edilerek halledihnittir· 
Bu ihtilaf şu idi. 

Kadıköy su şirketi imtiy•' 

şart namesi mucibince her ıeoe 
belediyeye 283 lira verektl'· 
Fakat şirket on sene evvel pati· 
yı altın olarak değil, evrakı pak· 
diye olarak vermek istemif, be
lediye evrakı nadiyeyi kabul et· 

memiştir. Bu ihtilafı ıurayı de~" 
1 ..... " et veya mahkemeden bangııı ... 
hal ve falsına bakabileceği 111~ 
elesi senelerce halledilemeıııi~ 
Nihayet geçen sene mabkeme!'İll 
bu ihtilafı rüyet edebileceğiO' 
karar verilmesi Uzerine m•b"" 

me baılanmııtır. Bu dava geçf!P 
gün şirketin aleyhine olarak ol' 
ticelenmiıtir. Mahkeme 238 lift 
tutan paranın altın olarak beJe" 
diye ye verilmesine karar -1er 
miştir. 

ilim icraya verilmiştir. Şirk,t 
on senelin müterakim pıral"' 
de altın olarak verecektir. Sd 
davayı belediye avukatlarıııdl' 
Rami Bey takip etmiştir. 

Maaş Bugün! 
Tehirin haklkt sebebi nlh•f 

dUn anıa,ddı 

Belediyenin memurlara ne il 
maaş veremediği dün tamall"' 
anlaşılmıştır, mesele şudur: ıJ 

Teşkil oJunacak belediy' 

bankası için İstanbul beledİf 
sinin de hasilitı safiyesinde ~ 
de beşini ayırması nkilel"'". 

belediyeye bildirilmiıtir. f~ 
belediye altı aydanberi bu ~J 
aeyi ayırmamışbr. Haziran .'İ 
meden belediyenin hisscsiJI!" 
bankasına yatırması vekile~ 
ayrıca tebliğ edilince mütk ~ 
baş göstermiı ve altı aylık ~ 
tenin baliği olan 240 bin li"'· 
toplanarak bankaya yabrıl~ 
na başlanmııtır. Perşembe ~ 
bu para tamamen bankay• ~ 
tmlmıştır. Bu suretle de butlal 
sonra memurlara maaş veril~ 
imkanı hasıl olmuştur. Dün 

hittin beye memurlara ne 

maaş veril~ceğini sorduk. 
için maaş verileceğini söylelll 

MUstahdemin işleri • 
Müstahdemın talimatnamefl 

hir meclisinde baıı tadilAt• 
ramıştır. Yeni talimatname 
maktadır. Hazırlıklar ikm•I 

lemediği için 15 mayısta t~ 
namenin tatbikine başlana ~ 
tı. Haziran birden itibare~ 7.,, 
surette talimatname mevkıı .~ 
'iyete girecektir. HizınetçJ~ 
tesçiline haziran, temmuı, '~tif· 
tos aylarında devam edile~it 
Eu tesçil işinde mahalle ~0,,ı' 
heyetlerinden de istifade 
caktır. 1,,t 
T erkos için ~ehir "''ttt 

hUkOmete mUraceat •,,,,o' 
Terkoslar hükümet ,r~,c1J' 

yeniden bir itilafname ~,p~ı,ri"' 
haberinin teyyüt ctmesı te~''' 
şehir meclisi hükumete. afrt•"'', 
müracaatla Löyle btr ıtıl ,icıf 
yapılmmaasıı.ı tehir nafll

1111 

karar vermiştir. rı" '' 
Şehir meclisinin bu ;,ıeti"' 

kararı dün dahiliye fe 

bildirilmiştir. c1t1rd 
Elektrik şirketi ,,.&1 ~· 

belediyede udlirU ,,~ 
Elektrik şirketi. "'e gelt ,ti 

Hanses dün beledıye~ 1ıe~,t 
Muhiddin Beyle ve el1ff'od ,t 
müdürü Ziya 8. le uııı" tir1' ~ 

H nse5 I•'' ~ibUşmfiştür. M. a yııP1 ıl' 
tarafından adaiarda . oıe' 
elektrik tes:satı rnesele5

' 

de görüşınuştür. 



No. 12 
(V AKIT)ın Çocuk Sayıfası 

17 Mayıs 

' 
Şen Fıkralar 1 \ _______ lJ __ ~ __ u __ .z_u __ n _____ C> __ e __ f_t_e __ -_i_n_ct __ e __ n ___ =--~------"' 

Yarın : 1 latan Htdrr.ttin Bir :ırkada!:ila beraber gazeteJİ o- fondiyi, kar;;ımızdnki helYacırı nlha-
Q· -

9 
- Çocuk nlsbetl Jş bilen ~OCUk ku)orduk. Birçok harndis arasında .Ja. sıl her gün gördüğiim, görmeğe alış· 

1 lldiğim bir kürük rocuk var. S:>rı Y 
ı 3 3 ponyada yine zelzele olduğu yazıl· mış olduğum kimseleri düşündükçe: 

\~koyu mavi gözlü e\·imli bir yav- Anne - Ahmet yarın bayram ~ö:r- - Kaç ya:;-ında ın çocuğum? makta idi. Zelzele gayet ;;iddetli ol· \ 'C lrnnlnrın başına böyle bir felfıket 
endisi heniiz ılk mektebin dördün· le sana ne hediye alayım. - E,·de altı, tramvayda dört ya. 

aı111 r .. .. .. . ' muş birçok kim:seler yıkılan evlerin gelehilmesi ihtimalini ta an·ur ettil;;çe 
~ •nd~ bul_unuyor. Gu_l~r yuzu ıl~ Ahmet - (Biraz ~üşün~ükten son- ~ında. • enkazı altında kalmış, bazı tarııflarda tiiylcrimin ürperdiğini his:ıettim. 
~ ıneclıse gırse o meclısı şenlendı· ra) bana kocaman __ bır . çıkola~a al... Kanaatkar dılencl yer yarılarak koca binalar yanklal'ın * "' * 
"ti muhakkaktır. Bu küçük. ahmak Sonra arkadaş1m Huseynı de çagır be· . . , . . icine ·uvarlanmıs denizin dalgaları 
~ll dimağı yerinde biridir. Hatta or nim çikolata yememi seyretsin. Sen de ~ılencı - !' akı re bı~ sa~.a~a. . . s~hile) ·iddetle hU~um ederek ne bul- Japonya da da birçok ihtiyar ""· 
~t 11 fazla bir zeka ı olduğunu birı;ok bana yaptıracağın elbi~eden uzun uza. 1 olcu - ) anımda bır butün lııa d . ~ -- •"kl . . dınlar, genç çocuklar, analar, baba· 
~~etleri ile mevdana koyu\'Or Mini dıya bahset ve beni sinemaya götüre· dan başka para yok. u 1~~ :s~fı ut emkı:;-... ki 'd' Gazetenin lar, C\'latla r, mini mini ya Hular, kun-
' ili ltıuh .. k · · d b · · b- .. : .. ki ·· ceg-· · .. ·le Dilenci - Allaha çok ~iikür .. Ren 1 arı a ço acı 1 1 ı. · duracılar hekciler var. Fakat onların 
't~ " emesın e azan U.) u "11 ını so.> · nakletti-i tel rafları okuduktan son- ' ~ 
11 h "dürecek ciddiyet mevcuttur. Ken A ık g6z ona da razıyım. g g. başına bir • lfLket gelmesi kendi tanı-
~, lline bırakıldığı zaman belki bir Ç _ . . İki ayagı f}e basmış ra ark~~aşdımha: 

1
. h I' dıklarımm -\..t:li etrafımdakilerin, be· 

ltla Anne Bu yaramazhgın haddını - ne e şet ı a .... · ·b· d" .. b . "b· 
~ törı:nı~hcup. belki bil' a~ .fa.zl~ dur. aştı \'3llah~bu akşam baban gelsin bü- Hikmet kü~ük kardeşile incir nğa. Dedim. Müthiş zelzele)i gözleri- ~~~ng~~ ;•ş~nl~nk, tenlım gıkı )d·aşı~:n~ 
"ı.... <1nuyor. Fakat muhıtını hır de k -tı Fakat k ·d .· - ·· . .. .. d .. . • . ça ı c .t e o mas1 a ar ~n 
•· ~i . . . -· . . . tün yaptıklarını ona birer birer anlata cına çı ~ı~ • '. ~t e~ı agacın us: mın onun e tece sum ettırmege ga)- al:ikadar edemivor b nun sebebi :ıe-
"ll)a l'hsedı mı ı degışırH Hanı k 1• w tünde mutemadıyen aghyordu. Annesı ret ediyordum. . · u 
~ "br at · s · ı b' t cagrm. dır? 
ı.. te dert eşi Pt aı ça~lı ş;ba.ır er _ır a eş- Çocuk - Zaten kadınlar böylesi- sordu: Tasa nuru mu daha ziyade canlan· . ~ 1 b. . D • h"t• d h 1 
''t. ıı er. ş e 0 < n ır atc~pare 0 - • • • • • • . - Hikmet kardeşini niçin ağlatı· dırmak için felaketin kendi bulundu- • ele 1 ~u • enım mu 1 ım e 0 u 
~ qeın de öyle bir ate parç·ısı ki et- nız bırmızın abındakı hakla ıslannınz - . . . . nanlar kanı li anı milleti ayni insan-

'lldaJ(" • :. ' .' ki yorsun? gum muhıtte \'Ukua gelmek ıhtımah· . ' : . 
~"il ılerı yaramazlıkları ıle yakar · Hikmet cevap nrdi: ni göz önüne getirdim. 0 an de biraz lardrr. O ın~anlar _ııe aramda bır ak~a-

~r. . .. .. .. Mlsaflrperverllk _ Anne ikimiz de ağacın çü~ük d~- enel içimde olmıyan bir his peyda ~~lık, bir kardeş!ı~ meYcuttur. Benı~ 
ft ~ Zekı yauuyu her gun gordt•k· Anne - Çocuğum kapı çalınıyor lına çıktık ben dal kırılmasın dıye bır oldu. Kendi şahsım için, ailem için ıçın Japonyadakı ınsanlardan farkla 
~l'lı~ltı 2.~vklenir hem de müteessir o- git aç lakin gelenler komşu kadınlar~a ayağımla basıyorum halbuki o inadına korktum. Bununla kalmadı. Ayni za- n bu.~~-r. Ve b~ !nrk .~n~m onları faz. 
'lıtet. Çunkü zekavetini iyi bir mevzıın annem e\•de yok de emi. iki ayağile basıyor onun için kavga edi- manda komşumuz Hatice hanımı, 0 • la duşunmem ı~ın kafıdır. 
,,rnıyor. Beş ta., , kaydırak, köşe Çocuk - Peki anne şayet gelenler yoruz.. nun küçük Jüzı Vildanı diğer kom~u- Bütün insanlara karşı bir rabıta 
._daıc~a, ~eviz, bilye velh~s~~ onun ya. benim arkadaı;ılarım i:;;e bu sefer sen Rüyada borç muz ihtiyar Mehmet Efendiyi, her sa- duyarım. Fakat hemşe~rilerime kar!ı 
\ ıı.~l~rın oynadıkları butun oyunhu· benim evde olmadığımı söyle. _ .. .. bah su getiren lıekçi lsmail ağayı, liÖ· olan irtibatım daha şedıt ve daha mu-
'b·kıle (üstat) olmuştur. Buna M t - Amc_acı~'.nt_. dun gec.e r~y.anı.~~ şe başındaki dükkanda durmadan tik: essirdir. Onlarla benim aramızda fark 
t~le 1

_1 bir kerrat cch·elini dimağına azere b~na beş hra o_dunç verdıklerını ~oı- tak! diye çalışan kunduracı Şekip E- yoktur ki. 
~ Uırrnek, en küciik bir tabiat hadi· - Garson bu ne pis bira böylt.? dum. Hayırdır ınşallah. .. ••••• - ........ _ ........... - .......... - ............................... --··-·------\ :e dikkat naıarı.nı celbetmek imk:1n - Hayır b('yim bira pis değil b:tr- . .Dun;un y~vrum paran olduğu va· Geçen haftaki yeni 
' 

1
1lYor. Ve böylece istidadını ıün- dak pis. kıt ıade edersın. J 

;:e ~örıeu.ro~.. . .. . Çocuk aklı Kırmı~ı balıkla~ Bilmece~iz . . . Bi mecemiz 
~i 1 

81•1~ bu ha~ını~ benı _ı_"uteessır Çocuk _ Ah başım ağrıyor annem Hanım - Kızım kav~~o~da~ı kı.~: ?eçen haftaki bılmecemızın sure~ı Yeni bilmecemiz ıudur: 
~ ı-.ltl tıkbalde cı~~ıyete _ı~~cu etm_e- gibi yapsam da başımın ağrısr ge~se. mızı balıklaı:ın suyunu degı. t_ırdın mı. h~llı: Çaylak, çay, lak, ablak, kala.y ı· iki heceli bir kuş ismi bulunuz; 
4t\be . rtı~ı pek goremedıgımdendır. Yabancı _ Annen ne yapar? Hizmet~1 - Hayır efendım .. Daha dı doğru halledenler arasında çekılen bu isim aynı zamanda kesretle 
>1' llerıne her gün tesadüf etmekte Çocuk_ Başı ağırdığı zaman tak- kavanozdaki suyu içip bitirmemişler kur'a neticesi şudur: müracaat ettiğiniz bir adama da 
~Onlar da ondan farklı değil orta ma saçlarını çıkartır. ki. Be' kitap kazanan alem olsun. Bu ismin ikinci he-
~t Ptt bakaloryaya hazırlandığı hal ·-·-·--·~·······-~·:···-·-··-.. ············-·····-··~· .. ·:·· .. ·-·--_-·-.~·---···- B. T. S. No 8 l\lıgır Kamparyan n. cesini birinci heceden evvel ıöy-~ .... " ha.it kimya düsturunu yazamı· lar mı dıyecekaınız? Hayır kıamı a1..a· tatlı ış )apmamak) tabırı ,·ardır. lşte Ü klta k 1 !erseniz içine para konu:an bir 
~"': ~ d k" ı·· h r d k b" "k · ç p azanan ar "~ !anınmış bir hil~umetin ~a};. mı son . e.rece z.e ı ~~ t ~ztu~u. dalınt· e ~ar ın en uyu - marazı bu (tath ·~ 1 - Hahcıoğlundan 2076 Orhan B, 2 şey olur. ismin ilk üç harfi ise 
«iJ;a. bılemiyen nicelerıne tesaduf e- her şeyı ıhataya mus eı }aıa 1 ış a- yapmamak) tır. Ona deva bulunduğu G 1 t ·d 

1076 
ııı.·e· t B . sap manasma gelir. 

~ "01'. :-:r .. _ • • •• d - a a asara) an 1 ... Ja e) . 
.. ...:. -aelerde de aynı halı muşah\? ır. · gün sark her noktadan tefenuk isti- k la Bilenler arasmda (150) kişiye 

iL ...... •ktındür. Bu suretle kayit.sizlik Noksan lan? Rehavet, lakayitlik, :. .. · k 
1 

Birer kitap azenan r 
~~l'enl . dadını gosterece t r. 1 _ Kavak iskele karşısında .,.azi- rr.uhtelif hediyeler verilecektir. 
~ •r • baait mevzulardan gaf. tembelhk... ment Hanım: 2 -. Kadıkö.v d.ördüncii -··············ç··a-:;--k··a· .. z·a··-na_n.......,.lar ......... _ renler (anormal) • dimafhdrr İtalyanların bir (dolce farniyente = M. Gayur , 

! mektepten Şınası B, 3 - Gazı O man ı - Heybeliada iskele civannda 
b iŞ an Ruyam Paşadan 271 'aıif n, 4 - Seyl'.İsefain 'No 9 ŞeYket n, 2 - Rumelihisarında 
( avrularımı·7 Bahar taıvı·rı· baş acentesinde M~azzez Hanım, ;; - M. Cemil B, 3 - Amerikan mütalea 

&. Sultanahmette Sevım H, 6 - Pertevne salonunda Hasan Fehmi B 4 - Bakır-
yalden 134 .Naci .B •. 7 -:-A Seyrise~ain köyünde Ekmel n, 5 - ~atih fü~an
Baş acentesınde l'iebıle ~azım H, ~ - cıda Hikmet B, 6 - Erke.k ameli ha)ut 
Gazi Osman paşadan 433 ~le~ı_"et B. tan 229 lsmail B, 7 - Dakırköyünde 
9 - Gazi ?sman paşad~n ~..ı9 Zn·er B. Necla .. · ecmettin H, 8 - Iemberlitaş 
10 - Oskudaı·dan M. ~edım B. 11 - orta mektebinden ~ejat B, 9 - Gelen 
rn inci ilk mektepten Kenan B. 12 - bevi orta mektebinden 481 Ahmet ('e. 
Kadıköy Acıbadem Şaziye Uefik II. al Bev 10 - Akbıyıkta Talat Kemal 
13 - Fatih Altay müezzin sokak No ~, 11 .:_' ı inci mektep ;;ı Macit Hey, 
11 Ahmet Cemal'li\E, 14 - Vefa orta nıe~ 12 - Be ikla" Kirerhanede Bedri"'e H, 

Yazan : H. Avni 
validemin mektebe geç kalacak

sın sözü ile baharımın tatlı rü

yasından ayırmış oldu. Arkadaş

larıma bu yazm•ş olduğum rü· 

yamı mektep de anlatırken din· 

liyorlar ve güliişüyorlardı. Kimisi 

hakikat baharın tatlı bakışları 
vardır diyor, kimisi ise baharla 
arkadaş olunur mu diyordu. O 

L"s..111110· • . 
~-d • yavrularımızın ımti· 
l~ t~tai yaklaıtıkça içlerini 

~ ~ ~ ır endite kaplıyor. imti
t..~"6 t heyecan Yerici ne dü-

~ ~ cll ne korkutucu birıey 1 
~~d~lll tanılmıyan zevat bu
~..:ı •enelerce müddette bi
lltk • 11t11 
. •lellı lhalfimatı şaşırmadan 
~bi- h tden aöylemek -didikleri 

• ~111,fih Yiğitin karı değildir! 
~ttij~ kendine güvenen, öğ-
~ "''it llı~ll6ınatı iyi hazmetmit 

~11
11' Yerleştirmiş olanlar 

:' h 0 
derece korkmazlar. 

~d,11 er ne kadar imtihan oda-

~'tlllr hbancılık mahcubiyeti 
'I diıe:a da sorulan şeylerin 
ııa..1 bllc.e tamamen bilinmiı 

lfka bir hayat kazan-

O g6nü çok hoıça geçirmiş
tim. Arkadaılarımın ayrı ayrı 
anlattıkları hikiyeleri hatırlıyor 
ve pencereden dişarı çıkarmış 
olduğıım kafes içindeki kuşların 
ötllıleri beni illerin bir uykuya 
sürüklemiş oldu. Kendimden 
geçmiı uykuda arkadatlarla 
ikinci bir bahar tasfirini anlatmı· 
ya bqlamııım. Uyandığım vakit 

derhal bir klğıda görmüt oldu

ğum rilyayı yazdım ye ıize de 
aynen anlatmıı olayım. Güzel 

bahar, fırtınalı, kasırgalı yolların
dan geliyoruz. Bakışlarımız ıoğuk 
kalbimiz soğuk... Soğuk her şey 
soğuk bir damla ziya kucakla 
getir, bir damla hararet istiyo
ruz. Geliyoruz... Sına geliyoruz. 
Güzel bahar... Bizi çiçekli ma
bedine kabul edermiıin, Güzel-

likler senin koynunda neıe se

nin gözlerinde ııcaklik senin kal
binde imit geliyoruz güzel ba-

har kuılarmla, çiçeklerinle, kele· 
beklerinle kardeş olmağa geli
yoruz güzel bahar. Çiçekli kol
larmı aç... Aç diye mmldanırken 

::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::ıı:::::u:::::::::::ı::: 

malarına sebep olur. 
Mekteplerin güzide talebesinin 

ayrıldığı mevsim bu mevsimdir. 
Resmimiz bu çalı,kan yavrular· 
dan bir tanesini Üsküdar 
mektepten efendiyi ağa· 
beyi orta mektepten Nedim B.le 
gösteriyor. Miniminiye muvaffa
kıyetli imtihanlar temenni ederiz. 

gilnde birinci dersimiz Turkçe idi. 

Çocuklar hep bir ağızdan Tilrk

çe muallimi ••• beye: "Efendim 

sınıfımızda ••• Ef. çok neş'eli 
bir rôya g6rmüş ve bize de ay-

nen anlattı.,, Muallim bu ıöz üıe
güzel bir bahis açarak dersi 

hitama erdirmişti. 

b. d '''54 R . B ı· G 1 lı v ~ :. 3 
" te ın en -· . emzı • a - e en e 1 13 - Göztepe Kayışdağı caddesinde 

orta mektebmden :127 lrf~n Mustafa lbrahim B, 14 - Galatasaraydan 574 
B. 16 - Se!1benua mektebınden Fahret Sami B. 15 - Bakırköy Kartaltept! 
tin B, .11 - Kuzguncuk Aziz Bey SO· numara 3 Ruşen Eşref B. 16 - Beya. 
kak Hıkmet Hanım. zıt 6 ıncı mektepten 2 7 Handan Feni 

Kolonya kazananlar Hanım. 17 - 4.t üncü ilk mektepten 
l - 2 inci ilk mektepten Muharrem ::\lüheccel ~uzan ilanım. ı ~ - Selçuk 

B, 2 - Kartal istasyon cinrında Şef•· san'attan 101 Perihan H. 19 - 36 mcı 
ka H, 3 - Beyazıt toprak sokak No (i ilk mektepten Necati Bey. 
Hüseyin Bey. ---- -----

Esana kazananlar ..--- lµHçtiA şüleci -----• 
1 - KandiJli iskele karşısı Ahmet E ı· .--------••! dd . me 1 ••• Mithat B, 2 - Pendik istasyon ca ""ı 

VAKiT 
Çocuk sayıfası 

Müsabaka kuponu 

17 ·i\lııns 19~ 1 

ısım: ----------

Adres: ---------

Bilmece halli: 

Mahmure H. 3 - Kandilli Yeni,>ol mı-ı 
marn 3 Hüseyin B, 4 - Aksaray numa 
ra 14 Semiha H, :> - l1çiincii ilk mek ı 
tepten Necdet H. 6 - Selçuk sokak ı u 
mara 2.S Naciye H. i - 44 iincü ilk ınek 
tepten Sabahat il .• - İstanbul kız li-

l
ses~nden ~i.met H, 9 - Kandilli kı:r. li· 
~esınden Nıhal ll, 10 - Ortn m<.'l,tPP· 
ten Nüzhet il. 11 - 1\adıköy h:tışdilin · 
de Necla Emin H. l:? - Heyh•rbeyi .:\1. 
Nuri Bey. 

oı, macunu kazananlar 
1 - İstiklal lisesinden NedimP 11.J 

Kıl'.ı/sın telleri hayat sazımın 
Silinsin izleri karo yazımın 
.'lluzlarip kalbimin c;üksün temeli ... 

/Jen lıicran elinde bir garip yolcu 
J"olumun yıllardır gclmi11or uru 
llulıumu okşamaz bir şefkat eli ... 

/11/iııcrı kalbi111i11 susı;un fiaanı 
Kalmasm içimde ma:i ni§am 
E zeli nağmeler artık emdi .•• 

(,'eçmişin lınrtlıyan avazı dursun 
/Jira:: dn siikimct otağı kursun 
(;iinliimün bu acıları dinmeli 

Nisan 9:n 
Neriman llikmet 

2 - ilk mektepten Necdet il, :~ - lüı· 

dınları çalı~tu·ma l urdundan Nerinıan L 
H, 4 - Kız hayat mektebinden l\luallfı 11--·-•••••• ••• H, 5 - Ticaret mektebinden Ayten H, -------------• 
6 - :-;enpülşeriden Behire Hanım. 

Şoförün Başına Gelenler 
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1 Adliye Haberleri 

Kara Ali çett:sİ 

Dünkü muhakeme çok hararetli oldu 
Şahitlerden bir kıamı dlkkatı calip ••vle,. anlattı. Deha 

şeh t •Unt .. n•t"'cPll.r 

Daktilo 
Hanımlara 

J. - 19:31 senesi daktilo 
ı;ampiyonluğu miisa
hakası haziran iptıda
fiiında Ali Ticaret mek 
tehindc ~ apılacaktır. 

~. - I\ayıt 31 ma.rısta niha 
yet bulacaktır. 

İstanbul ağır ceza mahkeme.,ınl.e tlıgi içın hnra Ali ve adamlarının :3. - İştirak etmek istiyen-

1 

leı· her gün idarehane 
dün öğleden sonra. Gebze, Danca dövdüklerini, sonra karakola götiiı- ı mi1:e müracaat edebi-
\'e ci\'arında oturanları haraca kes- düklerini gördliği.inü ilave etti. Bu a · lirler. 
mek. hoşuna gitmiyenleri tildürtmek damın şimdi nerede olduğu sornlılu. I ı. - :l\ffü~ahakada kendi iş 
suretile ;;eka\'etten maznun Kara Ali l (Şimdi lRtanbulda bal<kı llık ediyor·'ı tedikleri makine ile ya 
ve adamlarının muhakemesine devam 1 muş. Adresini iyi bilmiyorum) dedi. :ıacaklardır. 

1 
:l. - iştirak edip en iyi de· 

olunmuştur. Buna sebep olarak da (Kara Ali, ko· rece kazanacak hanınl 
Evvela Kandıra Akse ova jandarma yunlarını lsmailin bağına salnıı~ 1 lara ya bir makine ve 

karakol kumandanı :Sazım Ef tndi. j O, salmayın! demi:;;. Iluııun üuriı~r- ya kıymetli bir hediye 
dinlenildi. Huna, lbrahimin katli ha· kar~ı geldi diye dö\'mü;:-ler) dedi. lfo-1 \'erecegız. Bundan 
disesi hakkında ııe bildiği ~rQldu. ra Alinin bir gün de kahvede keyfe gc. başka iş sahihi değil. 
Yaptığı tahkikata ait izahat ,·erdi. Bu Jip üç el silah nttğını kaydetti. lerse I<endilerine iş te 

min edeceği7~ 

İzmit ve civarındaki kıtaat ' 'e müe&· 
sesatın ihtiyacı olan Mğır eti kapalı 
zarfla ve dört şartname ile münaka~a
ya konmuştur. İhalesi 31 - :> - 9:n 
pazar günü sıtıtt ıı; te lzmitte Askeri 
~atın alma komisyonunda yapılacaktır . 

Taliplerin şartnameyi görmek üzerr 
Fındıklıda heyetimize ve şartname al
mak ve tekliflerini vermek üzere temi
natlarile mezkilr komisyona müracaat 
farı. 

... $ * 
Merkezdeki krtaat ihtiyacı olan sı· 

ğır ve koyun eti kapalı zarfla ve ayrı 

ayrı şartnamelerle münakasayakonmuş: 

tur. İhalesi 30 - 5 - 931 cumartesi gü 
nti saat 15 te Ankarada merkez satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. l'a
liplerin şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzere temfnatlarile mezkur ko 
misyona müracaatları. 

* • • ~hit, müphem bir tanda ifade ,·e· ı Kah\·eci İbrahim tekrar ça~ırıldı . 6. - Derece kazanan ha-
ıuordu. MawunlanJan Ahmet, btn Muvacehe yapıldı. İbrahim (Silfıhı nımlara hem iş huJ-
o gece kendisine ·Hahın Kara Alinin yere sıkmadı. Bana sıktı. Bunlar, l:i mıya çalı~acak heın 3. K. O. SA. AL. KOMJSYO· 

· ·· .. d t ld • ·· 1 d' Y · de Ali 'l'icaret mekte- NUNDAN· e~ı ~nun .. en a ı. ıgmı !'?Y e ı.m .. er.~- 1 seneye mahkQm Tqtbluslu Ahmet fa · hı· .ıurı h"yetı"n·.·n ' 
b ı t .ı D u ~ylu · ı· k r " Çalı fasulya: 7200, sakız ka-nı ı e JOS erı,.ıın. ogrusun .,., · lan oturuyorlardı. Kara A ı. ey c ta dik edeceği ehliyet 

vor dedi ı· (B f k t ha d Aclan o"l d bağı: 24.000, Semizotu: 7.200, 
~ •.. .. • • • ge ıp u u a a nca ır. ı · ve tavsiye kağı ı vere-

J}oylul~rden ?rJustafa aza çagırıldı. 'dürmeı. Korkma) diye tabancayı ceğiz. Bakla: 7.200, Ayşekadın fasulya: 
Buna 6oban Hüsnünün kjmin t.rafı1'· boşalttı. tsabet etmedi. ben karako- 7. - Müsabakanuza iı-ti • 19.200, Patlıcan: 7.200, Bamya: 
dan öldürüldüiü soruldu. (Halil, Ah· la koştum, anlattım. İstida da verdim rak etmek için bize iki 7.200, Patates: 14.400, Kuru so-
JJ'et, Koca Hii eyin öldürmüş, diyor- karakol kumandanına. Rirkar gün nsika fotografı getir· ğan: 14.400. 

J .. 1 " mek ,.e ya göndermek 3 K O "h · · · b 
lar. Bu bütün Darıcada J>9y e SOY e- sonra Ali ağa bana ben c;eni pişkin sa- lazımdır. iş ,.e ehti)·et · · . ı tıyacı ıçın erveçhi 
nir.) Dedi. Şahit Rençber Mehnı~t- nırdım. Çiğ imi§IJiin. Benim niyetim kağıdı istemiyenler is bala 9 kalem yaş sebze kapalı zarf 
ten Müminin ölümü hakkında ne bıl- boskasınıı idi. Ama kaderde yok- terlerse fotoğraf gön- la ihale edilecektir. Yevmi ihale 
diği i~tizah edildi. (Müminin, Alf ah m~ş, dedi. Verdiği~ istidadan oir dermezler. 23 mayıs 931 cumartesi günü saat 

- BORSA 
lô Mayıs J31 

1 ln~fiz lirıuu Kr. 
.. T.t.. mukabili !)olar 

~·rank 

Liret 
Rel:ıa 
Orıhm 

k ~·rank 

l.eva 
l'lorln 
l\aron 
Slltn~ 
Pezeta 
f\tark 
Zlott 
rengö 

!of.ev Kuru, 
t l'ürk lirası Dinar 
~·en·oııeç Kuruş 

Nukut 

ı lmrlln (ln~lllzı 
ı Dolar ( Amerltııı J 

20 Frank [Fransız 

20 Liret [ lıa lya 
O Franlr P.elçlkaj 
ıu Drahmi [Yunan 1 
O Frank [lsvlçrel 
ıo f .eva Bulgar J 

ı Florlıt [Felemenk J 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
sııın. .Avusturya) 
ı Pııeta !ispanya] 
1 Rıy~marlı(Almanya] 
ı Zloti Lehistan 

ı J'engn tıl ıcarlstan 

Ley f Romıoya] 
20 Olur Yugosloyyal 

ı Çe\'Oneç Snyeı 

Adıçıl 

7· 

1 902 kestirmi;;;, diye bana Osman söyledi) ıu>y çıkmadı.) diye ,·ak'ayı teyit et· 8. - Bütün işsiz daktilo ha 15 tedir. Taliplerin sartname ve 
f J 1 i u- · nımlar müsabakamı- f ·· k .. 1h .. .. ~ Altın 

dedi. Bu arada Koca Hüsey n n sırı • ti. zın neticesini, kendile evsa mı gorme uzere er gun og- l\lectdlye 56 

ni de ıikrefti. Parıcah bmail Efrn- Müddeiumumi Cemil Bey, maznun· ı·ine memnuniyetle leden evel ve münak~ya iştirak Bantonoı 2011 

dnrsa 
hıncı 

di, (intihap devresinde Hasanın Ali aJ tarın sabıkalarına ip.ret etti. (Kısmen iş '·ermek için yüzler- edeceklerin de vakti muayyenindel•·~~~~~~~~~~~~ 
ğanm adamı tarafından vurulduğunu beraet etmişler, kısmen tecil kanunun- ce ticaret müessesui· komisyonumuza müracaatları. Yiyecek 
işittim) dedi. R'nsber Jsmail, llb· dan istifade etmişler) dedi. Kara A- :!!mbael~~~:;;;~i unut- Edremit asliye mıhkemesi hukuk Toptan Mevva, Sebze. Et nada:' 
rahimi Ahmet vurmuş, dediler) dedi. linin vekili, meselenin bir (Tahir ağa 9. _ Matbaamrzıa ı:-elme- cı 

Bu arada (Ali ağa, kimin olu işi· _ Kara Ali mesele.sı· oldug~unu, karar- dairesinden : l$kenderive Domates: KıyY''J 
den kaydedilmek isti- 100 K p ti 250 d J'k r 

ni bitirir şeklinde bir Miz aarfetti. namede mliekkiline ~enaat isnat edil- yenler bizden mat~u Edremidin ilca iıkeleainde · 
8 ıcen: • et 

1 
-/ 

Fakat bununla. (karını itmam eder) mcsi yersiz ve yolsuz olduğunu, işti- kayıt kağıtlarını iste- mukim iken vefat eden Göreli ~~-;1~7li~~a. Hıyar: 250 
adetlik 

mi, yoksa (iyilik yollu yardım eder) har etmek istiyen, Gebzedeki tahkika- tebilirler. Mustafa ağa zade ~aresi meb'u- Yaprak: (Yerli) okkası 35~ 
mi de~ek lstedi~i iyi. a.nla§Jl~ft\aclı.. j tı yapanların bunu iştihar vesilesi yaı>- su sabıkı Ferhat Beyin terekesi Bakla: (Yerli) :- - ıo K. lap•~ 

Şahıt kahvecı Hahl lbrah1Jl1, C.b· tıklarını, izam ederek ta oradan 5 · 6 kuru} Pırasa: 3,.5 kuru~· J 
ı-ahimi Ahmet öldürmüş. Otekindeıt gazetelere yazdırdıklannı iddia etti. Poli• Haberleri Edremit sulh hakimliğince tas· bakı (Adana) 28-301\. Tazetef'i• 
berikinden duydum. HüınUyij ele Ah- İddialarına denm ederek Kara Aliye fiye edilmekte olup müteveffa- 80-70 Enginer: Adana ( adedi);, 
met öldürmüş. Ahmet. kendisi Gebıe- teşvik kaydlle eilrum atfettirilmek ü- Bir Hanım nın uh~ei tasarrufunda bulundu· Maydanoz ı (demeti} 40 P:Jı 
de bana söyledi. Halille birlikte öl- zere diier maznunlara karakolda iş- iu tapu kaydile anlaşılan Edre- "::~~~ ~~.0 .S:~.:~~'k:'~o . -1 
dürdük dedi.) ŞekliJ1de ifade verdi. kenet edildijfoi iltri ıürdü. Bazı mü- Otomobil altında kaldı aOır midin ilca iskelesinde tarafları T•z• •olanı 60parıı Nane:~ 
S~hebini de şöylt anlattı: dafaa ıahitlerinin celbini istedi. J(a. yaralandı yemini yol yesara mukaddema Can erlll:40·20 K.Maltaerl 

- Ali ağa ldris Beyi öldürtmek ~s- ra Alinin aşağı yukarı dünyanın en iyi Aksarayda Şekerci sokağında 35.40 l\. Peynir beyaz: 40· 
temfş. Çoban Ha~an, bunu seımış. insanlarından biri olduiunu ortaya 10 No. lı hanede oturan Yaıar Hasanbey arsası elyevm Akif Ka,ar taze: ıoo. Balkanı~ 
İdris Beye haber vermiş. O da kendi· attı. H. tramvayın önünden karşıya bey arkası deniz cebheıi tarik Et: (kilosu) karaman 62·68 K. "2 
· t k B f k d K a k · t k k b'l t f 'l hd t t h · 1°" 62-70 K. l\ımcık 70 ı, l laı:ır W sın. ·orumuş. unu ar e en ,. a~. MUddeiumumt Cemil Bey, taleplere geçme ıs er en mu a ı ara - ı e ma u a mnıen xı arşın 40 46 K. Muhtelif cın.. u1.11 S.t'~ 

Alı, çoban Ha!'<-ına kıımı~. "\ ilcudu- karşı ,u mUtaleada bulundu: tan gelen ıoför Süleymamn ida· murabbamda ve her iki yol ci- Öküz 23 . 3I K. D ı ıJ .,rı K. 
nü ortadan kaldrrtmış. Biitün bunla- . · · · d" 1 resindeki 1965 No. h otomobilin hetinden kırk ar•m mahallinin 19 • 31 kmış. -j 
~ Al' · 'l t .ı. Ahmet - Daha. amme . aıntlennın ın e· d ,, 

rı nara ının emn e yap ı~ını .1 . bit d. V k"ı B 1 1 . sa mesine maruz kalmış ağır su· zeminden bir metre irtifaındı 
bana anlattı. (Artık ona ftaat ehni- n.ı m~ı me ı. e ·ı ey, aza~~ rette yaralanmıştır. lıtanbul dördüncü icra 
yeceğim. Hakikati olduğu ,ıbi !Ö!'li· t~~al e.diyorlar. 80,nra, fiO - 6~ şa 1 ~l iki kadın arasında taş ve tuğla Ye kireçle inp edil iundan: ~ 
yeceğim) dedi. goaterıyorlar. Bun ar, mn.dem;~ğ;·\'. Fatihte Sarraf sokağında otu· mit na tamam divarla kısmen Tamamına 17 10 lira kıynı•• 

Maznunlardan Ahmet (/1ıııı1 öldü Beyfn burada m1ahkAem1 .ey~ 'reh~" 1 
•• 

1
1r ran Emine H. komşusu şoför tahdit edilmiş olup itbu arsanın edilen Burgaz adasında Man-.,;i 

ren Kara Alinin yeğeni Hlildir. Ben, mazbata yapmış ar, . 1 a1ra usnu :1 
'." Ahmet Ef.nin karısı Merzuka H.ı elli lira kıymeti mubammenesi desinde 1 - 1 mükerrer -~ 

ıı 1.1 k rk dl 'l "h tt Bun ilk eshabındandır, dıyorlar. Bu kafı. b k k b kayden üzerine bina inşa edil~~' 
~a ı o sun ... e sı a a ım. · ı'r avgayt mu··te"' ı'p aa.ın old • h ıı· d b"lk "f b ' 

• • J hJ'k ı Celplerine lüzum yoktur. Vak'a etra- "' Y - ugu ma a ın e ı eşı er a-ların ıçlnde benım hayatım te ı eue· . . ·P dan taşla yaralamıştır. fu lan arsa halen ınaa bahçe bir • 

dl T kif d b·ı f t bul .. •lt\r fındakt dığer -8 f&hlt bun.lar, her cel- 70 M t fi 1 dll k? bı vuku n beyanatından anlaııl- nenin tamamı açık arttırmıya,I: r. ev ane e t e ırsa .._ • . . . . . . ~ emur as ye m e ece 
Kara Ali beni ötdilrtUr. Orada muha selde hır kısmı dınlenılmek Ur.ere çn.gı- lstanbul polısleıinden 70 ka- mishr. Mezkur arsa tarihi ilin- miş olup 4 - 6 - 931 tarihi~ 
faza altına alınmamı rica ederim. Ha- n sın. . . daranın tasfiyeye tabi tutulacağı dan itibaren İki ay •onra 12 namesi dh'anhaneye taHk ed~I~ 
vatımdan emin deıc.mm) dedi. Gazetedekı habere gelınce, bunun t h . d'l kt d' temmuz 931 pazar günü saat haziran 931 tarihine müsadif / -
.; f§ • • b' Uık kt G a mm e ı me e ır. ' Sahit Rasim Efendi· bir ~eyden dava ıle hıç ır 8 ası yo · ur. a- .. _....................................................... 16 da Edremidin yukarı çarştıın· !5İ ~ünü saat 14 ten 16 ya ka ~ 
malümatı olmadıfını ı18;ledf. "Rteep zete, tabit alabildiği malumatı ne~re- çıkan J,ama da alıkonulmuştur. bul dördüncü icra dairesinde~ 
Efendi de (İbrahim benim kahveden der isterıııe, elint geçirebilirse, tahki· Harita taklidi davası da Adliye dairesinde satılarak tmna suretile satılacaktır. '-~ Q 
çıktı. Giderken yolda \'Urmu~lar. Ah· katı yapanların da resmini koyar. n.un . . • 3 ha~l~and~ paraya çevrilecektir. Talip olan- ya iş1irak için yüzde yedi 1 J 

t d d d ·1 ) g ki" d • h t dan dolayı adlf makamların tarızc H.ı) oglunda fotografanesı bulunan 1\1. !arın Hhf tartnameainl görmek akçesi alınır. Müterakim v~~f,, ~ .. 1e , vur u, e ı er. :.>e ın e ııa a y . b . 1 d" d . L 
. d' lto4' h t ·ı Ah t H . hedef ittihazı doğru değildir. Hun'J, ayın crı ıle be e ıye arası" akı ıstittenlerin mah._eme kalemine beledive resimleri, vakıf i ~ il , er ı. .,,.e mr og u me , a:-anı h· "t d . ? h · . d 1 ı 1 _ , " .; 

J{ara Alinin ·' 11etle Halile öldürttü- üzerinde durulacak bir şey saymam. tarı a a\asına - azııan a >al\ı acak- muracaatla her ıamao için göre· teriye aittir. Haklan tapu /. ~ 
ğünü, lbrahimi de Yine Kara Alinin Neticede mahkeme heyeti mütebaki ır. r •• • • • .. " bilecekleri . gibi tarihi mezkurda sabit olmıyan i~otekli al• •'j ~ 
öldürttüğünü işittiğini bildirdi. Ren~· şahitlerin dinlenilmesi için mahkeme) i \ a) ınberg bele~ı.)lenın bu) Ü~ diğer alaka daranın ve irtif111' -.lJ l 
ber Hacı Hakkının lsmaiti. karfı ırel- 20 haziran l!J hu.;nia bıraktı. hma~ralflarla yap~dırdıgı k tanhul dşehrkı tayin olunan mlizayedeye iftirik <iiahiplcri bu haklannı ,., ıjl~ı 

arıta arınr laklı e ,.e opya e ere ıçin kıymet mubammenenin % faiı ,.e. ma.<liarife dair olan i~I l 

A .... ceza salonunda bı·r hadise basmı~tır. Ehli vukuf bu haritaların on niıbetinde pey akçasını ha- ' yirmi gün kinde bildirmeleri ,,P,J: ' 
gır takli tolduğuna J\arar urmişti. Fa- milen mahkeme kate mine mura- Aksi halde. hakları tupu sici!, .. w ~ ~ 

M
- bltll ~k-~-- kat Yayinberg belediye bu .haritala- caatlan iJln olunur. bit olmıyanlar satış bedtll')I ~ MU"tekl u n , atllden maznun rı nhakkı tem ilmühaberini almadan 1 d 1 r ı. Y aşmasın an hariç ka ı 'cıV 

111 kllçftk Aliye kama çekti e\'el sattığını iddia etmiş, belediye a- iLAN darların yenı ıcra ve f ~r#t 
\"Uktat Rahmi Bey haritaların ilmüha· nununun 119 uncu maddeıı,:. -

Osmanlı bankoaından: d w- ~ 
fstanbut ağır ceza mahkemesi salo- hemen o ande elini beline atarak ~ı- berin alın~asında~ ~onra da hari!ala- tevfiki hareket etmeleri ve ~ı / 
d d

.. h b' b. k k k • . rın şatıldı'"nr, hutun İstanbul kıtan.. Osmanlı banba.'41 ii~leri, mal,.:5In mafAmat al ak . t' nJerı'ıt u1 
1

· 
nun a un saba ır ıça çe me kardıgı kama ıle me\·kufun üzerine !'al tt• .. . 1\! · t · ·· ·· d ·ı·ba u m ıs ıve •lfll1ır " çrlarını sahit gösterecdi ce,·ahını ver- o ınci pazar esı gunµn en ı ı ren, d ·1 . ri1e• ı. 
hadisesi olmu§tur. dırmıştır. Bu hareket üzerine iki . . . . . . osya numarası e memu 't 

·u k Ar . d 1 b. • mı tır. ış an ahıre kadar ın·dt muharrer sa- racaatlan il:ln olunur. • 
K' ÇÜ ı, ismın ek ır maznun tarafın tanıdckları birhirlerine girmi~- Uç haziran cel~esinde Tünel haşın- atltrde açık bulunacaktır. 

~:~~n::r;!§ı :~~~:~~ki mu!~~::~ ter, sabl.onb' k1ar.m~ ·ıkarıksık olmus. sa- da ki \'e Beyoğlundaki bütün kitapçı. 1 _Galata merkezi idareai: lLAN ~' -
. . miler ır ır arını ı ere kaçmağaa hş- lar hu da,·ada şehadet edtıceklerdiı-. Eyamı adiytde: saat 9ı; t ı- Osmanlı bankasından: . 'bftte-Fii -

cevap gelmedığınden kalmıştır. d Kadastro mahkemesinde ,. an .) e 18 cari pazartesinden ıtı .... ıı_,-'J ' 
K .. "'k Al' 17 d Jd • lamışlar rr. kadar. t .,.. uçu ı, yaşın a o ugunu, . b 1 di 1 hl deki d h" k d . d h:ırre Aliyi muhafaza eden Jandnrma ntii· e e ye a ey n avara p .. J . t 9. t t<> l\ ıre -a ar zır e mu • 15' " 

iddi aediyor. Kendisi Gala tada kah,·e . . . . bu Un bakılacak azar gun en: saa ,;) an .. Y~ giştlerinin saat 9 buçuk••" o111'' 
hanesi önünde kavga ettiii Sakiri öl- teyakkız danan mı~. l\fuhıttını sınısı"ı B ·- g t d .. tt Ad 1 k kadar. ı.·· d ld ·u ifall --"' J \ .. .. .. ugun saa on or e a ar a- • . . umuma •U~ e o ug :S~ ı ffı 
dürmek ve Bahae.tti.ni yaralam.~kla yakalamış. t~cavuz~nu ::ar~da h11~a~~ dastro mahkeme~inde Büyük adada 2 - Yeıı.ıc~ı fUbeaı: • Amerikan Expres co, 

0 
di 'l ~ 

"".aznundur. Muhıttın, cerhten ~uşte- mı~tı.r. Had_ıse Y,enne ~ud~ıumumı~ı~ yangı." mahall~ sahipleri tarafın«ian Eyamı achyede: saat 9,!l tan l..>c m~e~ciale ltaliana, BancurıdYe f;J ~ 
kı sıfatlle mahkeme~ .'e.~mektedır. polı11 Necatı Bey yetışmı~. ahalı) ı belcdıyc aleyhıne açılan davaya bakı- kadar. .. . ~ Tiırkıye Ziraat banka~r, 'fricf1f ~ ~ 

Muhakeme başka sünu bırakılarak te!llkin tderek intizamı iade etmbtir. lacaktır. Pazar gunJerı: Saat 9,.1 tan 12 ye kast, S. S. C. t. Ticaretı tı~ ı;ıt ıJ"'~ -
~~~.ü~ ~li, jandarma muhafaıaaında Muh\ttinin hareket hakkında he;\ıen Belediye Emine Faika Hanım ile kadar. v • sı, l\femaliki Şark.iye FW;; Pi_; ~ 
zoturulürken daha mahkeme salonun· komşularına ait seki7. evin arsasınt 3 - Begoglu ıubeaı: sı, Umum Ticaretı J-[ar !1· ~ 
dan çıkarılmadan, c•"1h kapııun önün- zalnt t~t~\mu~t~r. .. . . yola kalbetmiş, istimli1k hedeli verme- Eyam\ adiyede: Saat 9,5 tan 12 }e Felemenk Bahrise~it Jl::ııt~~,. ~ ~ 
de Muhittinle Ali yan yana ıılmişltr, . lluhıttın, ıstıcvabı muteakıp ~e,. mi:;;tir. Bunun üzerine de arsa sahip- kadar, ~at 13,a tan 1~ e kadar . h Bankası, SeJi'ıntk ~ 

11 
• .-.. ~cf' ' 

bu sırada muhakemenin uzadıj1nd&11 ktf ~lunmuş. hakkında k:rnııni takıha· teri belediye aleyhine dava açmışlar- Pazar günleri: Saat ıs tan l2 ye sche Bankı Deutche Or \ııs•• 
_bahseden Muhittin Aliyf. küfretmi§ ve ta ba§lanmrştır. Muhitti.nlıı üzerinde! dır. kadar. kı Karip Ticaret 13an 

LYonnais Bankaaı. 
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Darıca, Zeytinburnu ve Esklhisar fabrikalarının 

ASLAN ÇiMENTOSU 
ilk günden itibaren istimal edenler tarafından kazandığı itimadı muhafaza ediyor ve dalma 

edecektir. Zira en mükemmel nıevadı iptidaiye ile imal olunmaktadır. 

, Daima ayni cins f f ft l İ 8 İ R M ~ H ~ ~ l ~Ü ft Yüksek derecei mukavemet 
··-----------------------··----------------------------------------------·· 

3 Günde 

Dişler, biribiri11de11 beyaz· 

J LEYİN KESBEDER/ 
Kol).,1os 'ım :Kurıı Fırro Trlmiği •· Sorı lı[:'ı,, izole Edff. 

B IR unllmetro milıdarındı 
Kolrnos di' macunu kuru tıi r 

fırçada kullanınız • Bunu· tam on 
ıun sırı il• tecrlıbe edın ıı . oi,ıe. 
r lniıdelıl farlıı g6retıhiniı . 3 gOııdt 
~irblrinderı beyaz 3 tevln ~e 10 gün
de pırtık bir hal lıesbederler Bu 
tamımen yeni ağır tahuetınln fok· 
ılldeliğindtn memnun kılacaksınız . 

Kclynos, mundı taaffün ve mikrop 
öldurllcü l:ıv.assı Cimi moad ile 
teksif edilmiş bir · dış macunudur: 
liudı kopUlden ir. Bu hasu, 
hru fırçı lelınllln in mıhsul iid ılr. 
fırçıın ı n lııllırı m1tunun ltuY· 

vetlicı fırçılımığa mulıtul kAff 
derecede sert clup di,ıerln bo,lult 
ve arıhlıluın ı mllhmmelen temiz· 
!emesine we d iş ellerinin uvmasını 
müsait kılır. 

Ko t rnoı un " hı y ı .- ıh' " u,ujjo, 
muzadı taafl~•dUr oı,ıtrl ttmlıltr ve 
dı, ltr l• pırlak mlntslnl mtJdl•I çıkarır, 

Aii •ı mlkregıarını oldUrOr " ıgııdı h•• 
tı l r nıltı blrakarık tamımtn tımlılır. 

l!ıtimıl t ımdl kullndıiiınıı dlf ıucvnu· 
nu• i r i olduiu• u raneeıblll rsl•lı Fakat, 
IColynll •t onu• kuru lırçı lıullınmık 
t•k nıginl cıe bir dıtı ııcrObl MmtQlıl 
arıu ediroruı . Cörcukllnlıkl natlct1 l ıı· 
d•• nı kadar mt mnun kılacak .,. ırıdalıl 
!arkın buywk lllğOnu hlutdecıhlnlı . 

frt )drcnrn a· lı' c mnh~cme<i hukuk da- Be yoğlunda Taksimde sıra servif erde 
!ıııdcn • • kain d:ıiı ci mahsusasınd:ı ifoi vazif c eden 

~;d~e~idin ilca iskelesinde ,mu
~ ıken vefat eden GUreH 

ustafa ag· a d K . b' lla za e aresı me -
td"' sa~ıkı Ferhat Beyin terekesi 
'<l~eaut sulh hakimliğince tasfiye 
dt· rnekte olup müteveffanın uh
!t.1 t~ıarrufunda bulunduğu tapu 
ı.~1dıle anlaşılan Edremidin Kav
ltii ar altında Koca orman mev
"t ilde Şark an koca bıyık İsmail 
~l!l ~arben Mehmet hoca 1ade 
~t ~ E_E. şimalen kınık Mehmet 
'rat''k trım cenuben İsmail ve 
~tıı u Hüseyin ile mahdut tahmi
d~tt otu~ dönüm miktarı tarlanm 
baıli donüm mikdarmdaki ma
ltıc~ açık arazi ve ekilip biçil-

~t~ olduğu ve kısmı müteba
. ataklık ve ormant.k olup 1. 

~i )'~ın~e ekilip biçileceği ve 

ht:ınbul ikihct icra memurltığundan: 

Tamamına ( 6071) lira 80 ku· 
ruş kıymet takdir edilen Sultan
ahmette Akbıyık mahallesjnde 
arabacılar çıkmazı sokağında 
kain ve eski 9 yeni 23 numara 
ile murökkam ve kısmen kagir 
ve derununa kırk cari kırk çeş
me suyundan nısıf masura mai 
lezizi havi bir bap sahilhanenin 
21 ·6·931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
dair ede birinci ve açık arttırması 
icra kılınacaktır. 

cııd\ı" ı lıra kıymeti muhammenesi 

~ı \t~ mahallinde bilkeşif erba- masrafa dair olan iddialarını ilan 
~1ttıt ~fun beyanından anlaşıl- tarihinden itibaren ~O gün için-

Arthrmaya iştirak eden mu
hammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat akçesi 
verilmek Jazm,dır. Haklan tapu 
ıiciJlile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve 

lııi)'tı: •ıbu tarlanın heyeti umu- de evrakı müsbitelerile dairemize 
l~ l'cı tarihi ilandan iki ay sonra bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
16 q lllrnuz 931 pazar günü saat hakları tapu sicilliğile sabit ol-
'''fld-'A. E~remidin yukarı çarşı- mıyanlar satış bedelinin paylaş-
~"'Y dlıye dairesinde satılarak masından harıç kalırlar. Müte-
~ltı ' Çevrilecektir. Talip olan- rakim vergi ile Belediye rüsum-
'-tiyt~tı! fartnamesini görmek tarı ve vakıf icaresı mlişteriy~ 
~~tc tın mahkeme kalemine aittir. Daha fazla malümat almak 
"İl aau, h . . .. 
~ tcekı . er zaman ıçın gorc- istiyenler 25 - 5 - 931 tarihinden 
itti }'{il oı:~ gibi tarihi mezkiırda itibaren dairede açık bulundu-
. "•ki · an saatte müzayedeye rulacak olan arttırma şartname-
~ı._ ~ Ç;n kıymeti mukammene- sile beraber 930-587 No. lı dos-
~111 h~rn? nisbetinde pey akça- yasına müracaatla ve derununda 

lltllta den mahkeme kalemine mevcut ve mahalli mezkür evsaf 

1 atları ilan olunur. 
'taııbu ve mesahasını havi vaziyet ve 

~· >rt.'hcu' b~inci icra memurluğund:ın· takt!ri kıymet raporunu görebi
~ ~. ı ve satılması mukarrer 1 lecelderi ilan olunur. 

Ilı l o:t~~ iki sandalya bir kol- j ..................................... ~.?.~.?.: .. ~~?..L .. 
~ t &and 1 sandal ya dört yal- buçuktan itibaren Beyoğlunda 
~hla, ~~a, bir konsol bir Sakız ağacı sokağında 33 numa-
~ il 111 ır tahta konsol, bir rah apartıman önünde açık art-
lıi-~'• b~sası, bir komodin, bir turna suretile satılacağından 
--~?3 rrı'' masa, \'e bir perde- l&!!p alanların mahallinde haıır 
~ Cll ayıs 931 tarihine mii- bulunacalc memuruna muracaat-

nıartesi günü saat 12 ı lan ilan olunur. 

Seyrisefain 
ı\Jcrkcz nccnta~ı. Calnta l\öprü ba~ı 

R 2362 ~ube accnta~ı Sirkecide 

Mühfirdıır zade hıını 2 2740 

Hozcoo~a Postası 
( E R E G L 1 ) vapuru 17 

Mayıı pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki , 

Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

~ire -istenderi~e ~ostosı 
( ffif) v~:~~s 19 SH 11 iôd; 
Galatadan hareketle ızmır 

Pireye uğrıyarak cumar-

tesi sabahı iskenderiye-

ye varacaktır. isl,enderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe gelecektir. 

H~uaııt sür'ot ~ustası 
ı MERSiN) vapuru 19 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeciden Ge

libolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay
valığa kalkacak, dönüşte Al
tmoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 
ytik alınmaz. 

vapuru 20 
Mayıs 

g-ünü ak~amı 18 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle (Zongul-
dak, Inebolu, Samsun, 
Ordu, Gire!Un , Trabzon, 
Sürmene Ye Rize ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için ~irkccide Yel-

-aııW' .. •H• c:ı~nırı:tGm:m:::::::ı 

lstanbul icra dairesi itiraı mrrcıındcn: 

Eyilpte Ali paşayi cedit ma
hallesinde Kurukavak sokağında 
cedit 42, 44 numaralı bostan 
hissedarlarından olup ikametgah
ları mechul bulunan Nikola ve 
Y orgi ve Lazarı ve istefo ve 
Boris efendilerle iv ana hanımın 
murafaa günü olan 18 haziran 
1931 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on dörtte lstanbul 
icra dairesi itiraz merciinde ha
zır bulunmaları ve yahut vekil 
göndermeleri ve aksi takdirde 
Nasti oğlu ilya efendinin Raif 
efendi ye olan borcundan dolayı 
mezkür bostanın satış tarzmın 
tayin edileceği davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ: olunur. 

J>ıyango \ hilhirluf;tındeıı: 

Nümunesi veçhile 5.000 adet 
duvar afişi tap ettirileceğ inden 

taba talip olacakJnrın pey akça
ları ile birlikte 18 mayıs 931 
pazartesi günü saat 15 te piyango 
müdürlüğünde müteşekki l teyyare 
mubayaat komisyonuna müraca
atlar&. 

J 

$fZE b'r ai-fr, b1r rıastafılc veya OfOm geldt-
ğl zaman bunun, üçan vey~ eQrOnen bir 

haş~ratın eseri olab11eceğlnl asla unutmaye- f 
nız. f'ilhaklka haşaratın,haştalfkların en mÜ'h• 
ilk vasıta! sirayeti- olduktan her .'k~açe <ma._. 
tCımdür. Gerek evinizi ve gerek k tıdrntz:l: \ 
koruyunuz. Flit püskürtünilz · ' 

• F"Ut. sinek, elvrısrnek, pire, karınca. gQve, 
tahtakurusu glbt haşaratı ve bunlann tohum 
larınr imha eder. Haşarata öldürür fakat fnsan
fara a•la zararı yoktur. Kullanafması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'l d iğer ha9arat lrnha edlcf 
(lCzalarla teşv1~ etmeytnrz. Siyah kUfZLkh Sal"ll 
tenekeler üzerfndff asker marka.srm fateytn1~ 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

Pazarlıkla kumaş 
alınacak 

Istanbul gümrükleri muhafaza müdürlü
ğünden: 
1- Muhafaza memurlannın kaputları için memhur nümunesinin 

aynı renk, tutum ve evsafta olmak iizere merkez namına 500-600 
metre pazarlıkla kumaş alınacaktır. 

2 - Pazarhk 20-Mayış-931-Çarşamba günü saat 14 tedir. 

3 - Taliplerin şartnamesine ittila ve nüm un esini g5rerek 
yüzde 7,5 teminatlarile belli gün ve saatte muhafaıa müdüriye
tindeki komisyonda hazır bulunmaları. 

Pazarl~kla kumaş 
alınacak 

İstanbul gümrükleri muhafaza Müdür
lüğünden: 

1 - Merakibi bahriye zabitasnıa lacivert memhur nümunesinin 
renk, tutum ve evsafından olmak üzere 350 - 600 metre mer
kez namına kumaş alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21 Mayış 931 Perşembe günü saat 14 de Muha· 
faza müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- isteklilerin şeraitini ve nümune!.ini görerek ve yüzde 7,5 te· 
minatlarile birlikte belli gün ve saatta muracaatları. 

is~ino ue i~~iler in~isorı iston~uı ~o~mu
~ürlüöün~en: 

931 senesi birinci altı aylık içki bey'iye teskerelerinin tebdi
line başlanmıştır. Kapalı şişelerle ve kadehle müskirat satanlar 
ellerinde mevcut teskere ve vesaikle birlikte 931 senesi Mayısı
nın nihayetine kadar Kabataşta inhisar idaresi İstanbul Başmü
dürlüğüne müracaat ve teskerelerini tebdil eylemeleri, tebdil el
miyenlerden i90 No. lı kanunun 19 uncu maddesine ğöre iki kat 
bey'ıye resmi alınacağı malüm olmak üzere ilim olunur. 



Pjf ıiir k\l\ ~ rrir T r:· v A K iT ın .. ,. "mnıınıınııınııııım g,,, y JJ.'1'11.'.!. ~ lhJJ mmımıııımnımm~, 
1 
Küçük ilanı arı 

1 ~ Y AL~V A K~PLIC~LARI ~• .;"..... ............. d 
~-- Kapıcı Odacı ---.... 

E3 Yeşillikler Arasından Fışkıran gibi işler için kef .. ıerli, doğru bir 

: HA 1f A ır ~ lDJYU ;:;: •d•m ;sr;yenl",ısf:ı',~'.emlze mü""" 

=== = Muayenehane, idarehane 
~ -Romatizma §§ Veya ikamet için iki havadar oda bir 
= s· t•k sora ve bir hela.dan miirekkep bir daire 
~ • ıya 1 müsait şeraitle kiralıktır. Ankara cadde~i 
;; -Arteriyos-K.leros = 52 No. ya müracaat edilmesi... 

§§ -Kadın Hastalıkları Arayıpta bulamadığınız - V<!F 

:: -Teneffüs cihazı hastalıkları = her hangi bir kitap hakkında maıoma • 
= sormak, fiat anlamak, ucuzca tedari :: -CiL T, ASAP HASTALIKLARI- ::= etmek isterseniz mektubunuza lstanbu 
= - için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul leffe 
1 y eşillikleır Arasından Fışkıran ~ derek Galata P. 34 v. Bcnrubi adresine 

: HAYAT S lJYU i 1 e ~ r:;;::~.~::,~:id~~l~;;""" yok ... d .. 
E3 == Satılık ve kiralık ---. = = ii Tedavı olunur. ~ 

es * ** * 
i Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar :: 

Kuzguncukta Münirpaşa mahalle
sinin Aziz bey sokağında fevkalade 
nezaretli beşer odadan iki bölüklü 
eşcarı müsmireyi havi vasi bahçeli 
16 numaralı Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve k1ralıknr. Deru-:: Yemekler· T abildot (sabah, öğle ve ak- _ 

= • d h l} 225 450 k = nündekilere müracaat. 
E=2 şam a i • uruş -----
E" (Uçünçü sınıf oteJletde yemek mecburi değildir) c:= Sabhk irat - Süleymaniyede ha 
IJI (Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur• ~ rem sokak, 9 oda iki bölük müceddct == == kArgir nezaretli bir ev ayda 55 lira ki-;= Banyolar: 50, 7 5, 100 kuruştur. =-~ radadır. Pazarlıksız 4000 lira saat 9. 12 
= = arasında müracaat 
~ Vapur ücretleri· ~i!in~i mevk~ 30 kuruş : ıstanbul dördüncü vakıfhan 
~ • ıkmcı mevkı 20 kuruş = UNIONKOL 
E§l - Mayıs zarfında otel fiatlarmda yüzde 20 tenzilat - = --------------= Herliirlü malumat için YALOVA'da Kaplıcalar Müdür- = Emlak alırız - iskeleye, tramvaya, 
F=ı lüğüne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük :: şimendifere )ııkın olan apartıman, dük-

Kaleınine müracaat: Tel. B. 1745 , k!n, maıaza. ev, köşk ve arsalar miirec· 
·:Emımmıı 1111 lll lllllmllfüllmm11m1111ın111nı1111~1111ın1nı1111~111nı111ı1m111111111111111111111ım1111m1111111111111111111111111m111nı111nı1111m111nı111~111m cahtır. 9 • ı 2 arasında müracaat. 

Kocaeli Daimi Encümeninden: ıstanbu\~~;~~~~zakıfban 
Kocaeli Sıhhat dairesi için 9 kilo 250 gıram kinin mubayaasJ 

şartnamesi mucibince 27 Mayıs çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere alenen münakc-saya konulmuştur. Talip olan
lann mezkur tarihte otuz lirahk teminatı muvakkate makbuzile 
Kocaeli vilayeti Daimi encümenine ve şartnames:ni görmek ve 
tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli sıhhat müdürlüğüne müra
caatfrı. (672) 

Ankara valiliğinden: 
Ankara mubasebei hususiyesinin şehri 275 lira ücreti maa tuah 

mimarhğı münbaldir. Taliplerin Ankara valiliğine müracatları 
ilan olunur. 

Balıkesir vilayeti 
daimisinden: 

• • • 
encumenı 

Bandırmada idarei hususiye akarahndan ve altında gazino ve 
lokantası bulunan büyük otelin mobilesi şartnamesine tevfikan 
müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beş senelik icarı 31 
Mayıs 931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte ihale 
edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzaye
deye vazedilmiştir. 

Talip olanların beş senelik bedeli icarı mubammeni olan 
12500 lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçe
sini vezneye teslim ile veyahut banka mektuplarile yevmi mez
kürda usulü dairesinde teklifnamelerile Bahkesirde encümeni da-
imii vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. (697) 

Evkaf umum müdı'rbğ·inden: 
Vakfı Mevkiı No. Nev'i Kıymeti 

Şahadet camii hi- Çekirge cad- 35 
tabetine meşruta desinde. 
vakfından icarei 
müecceleli. 

muhammeneıi 
2 masura sıcak Lira 
suyu havi maa 7000 
müştemilat bir 
bap konak maa 
bahçe. 

Balada muharrer bir bap hamamlı konak maa bahçe 14·5·931 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile mü
zayedeye konuhr.uştur. 4·6-931 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 te bedeli müzayede haddi layık görüldüğü takdirde mü-

düri~ eti umumiyeden badel;stizan ihalei kat'iyesi icra kıhnacağm
dan talip olanlarm ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Bursa 
Evkaf müdüriyetine lüzumu müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Maarif müdürlüğünden: 
Amerikan terbiyecilerinden Vinetka sisteminin vazıı Mösyö 

Vaşbörn tarafmrl~n erkek muallim mektebi konferans salonunda 
bugünkü pazar günü saat on beşte bir konf eraos verilecektir. 
Muallim arkadaşların hazır bulunmaları ilan olunur. 

Satılık irat - Maçkada tram
\"ay yolunda 36 oda bir garaj, 2165 
arşın b:ıhçe içinde seneliği 4260 liraya 
kiradadır, kırk bin lira. 

Sabhk apartıman _ Taksimde 
beş daireli seneliği 21 O liraya ldraliclır 
20 bin lira. 

Dükkan alınz - Sultanahmet· 
ten Sehzade başına kadar yahut Ga 
:atadan Beşiktaşa kadar tramvay yo
lunda 2-3 bin liralık dükkAn olması 

müreccahtır. 

Mağaza ahrız - Eminönü, 
Balıkpazarı, Sultanhamam, Sirkeci, Ga
lata, Beyoğlu cihetlerinne 20-30 bin 
liralık kadar 9-12 arasında müracaat. 

Istanbul dördüncü Vakıf han 
ONIO~KOL 

Küçük bir fotograf makinesi sa
tıh 1-tır. Galata P.K.34 V. Benrubi adresi· 
ne yazılması 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
lş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 

malik yegAne vekAlet, temsil, takip mü
essesesidir. 

Ankara - Bankalar caddesi - Anadolu 
han - Posta kutusu: I 66 

Sabhk hane - Karagümrük civa
rında Sarmaşık caddesinde I 6 numarah 
üç oda bir muıbak ufak bir bahçeyi havi 
bir bap hane acele satılıktır. Taliplerin 
mez!<ôr mahallede hakka! Hayati Ef. ye 
mliracaatlan. 

111111 1111111 

iLAN 
Yeşilköyde Rum kilisesi civa· 

unda mukim iken elyevm ika· 1 

metgabı meçhul Yani Papadop
los efendiy,e: 

ilya efendinin zimmetinizde 
alacağı olan iki bin liranın temi· 
ni zımnmda şahsı sa1is Galatadcı 
Arslan hanmda Küstav Kotu Ef 
zimmetindeki matlubunuzun hac
zma karar verilmiş olmakla işbu 
haciz ihbar varakası taraf.mza 
ilanen tebliğ olunur. (931-392) 

ZAYiLER 

Erenköy kız Jisesinded 927 · 928 
senesinde aldığım tastiknaruemi 

, zayi ettiğimden hükmü olmıya~ 

cağını ilan ederim. 
Leoıan Mahmut 

1ürk 

Lertnzn en 

büyük vazil es1 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
' . ' . . . ~ VE 

Yetistirmek. 
' O haldel derhal 

ZIBAA1 
Bankasında 

nunıı 

Pazarlıkla Kumaş 
alınacak 

Istanbul Gümrükleri Muhafaza Müdilf 
Jüğ'ünden: , 

1 - Merakip tayfa ve mürettebah için memhur nümuoe~ 
nin renk, tutum ve evsafından olmak üzere 450 - 750 ınet 
kumaş pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Taliplerin nümune ve şeraitine göre ve % 7,5 teıniıı~~ 
larıyla 20 - Mayıs - 931 çarşamba saat 11 de pazarlığın icra e 
leceğinden Muhafaza Müdüriyetinde haztr bulunmalar.. ~ 

Horhorun •I Beyoğlu Tokatliyan yanınds 
mektep sokak No. 35 

• Her gün ~abahtan akşama k:ıdar -----~ 
• "' .. • 'lo • • ~ • • 

• J ' + ··~ ... . • . • .ı ~ ... , , .• ~... . -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedit 

Büyük ikramiye 50,000 lirad•' 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, s.ooo 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 


