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Harici Bırakılacağı Tetkik Olunuyor angi Memurların Kadro 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darülfünun Aziz şehit 
Ve 

Kadro harici 
Orta maktep mezunu 
olmıyan memurlar 
hakkında tedkikat 

Bir komünist iki sene 
hapse mahkum edildi Barem 

l)lriilfünuna bu sene barem 
~ tatbik edilecek. Onun 
'lct llluhtelif fakültelere menıup 
.ı.. erria ve muallimlerin bugün 
ter akta oldukları maaşları bir 

eceye kadar artırabilmek 
~adile hükumet Maarif bOtçe
t... erı bir milyon liradan fazla 
.._ rruf yapmasına rağmen Da
-~un bütçesini bir miktar 
._b ile ( 975,000) lira olarak 

ul etmiştir. Memleketimizin 
ıeviyesini yükseltmek için 

~erilaıiş bir fedakarlık nümu
b· dernek olan bu kararın 
•lcı, ve muhtelif fakültelere 

P müderris ve muallimlerin 
C.lclan maaşlara göre hiç bir 
dağaya meydan verilmeksizin 
llra tefriki Darülfünuna ait 

r ••zife idi. 
alcat müderris ve muallimlerin 

ra taksimi için Darülfünun 
Ilıca kabul edilen esasların 

t.raftan edebiyat, diğer ta
rı Tıp fakültelerinde şimdi
İtirazlara uğramasına bakı-

. lllaalesef Darülfünunun bu 
taini kendi kendine yapa
iına hükmetmek lazımge-. 

~tlilfnnun divanınca kabul 
l . ıaslann isa1>et e 

' ıaabetini burada müna
\' aJıı tt11ıek niyetinde değiliz. 
a, ıı bize verilen malumata 
~ 'lllıyamadığımız bir nokta 
eti e nazarı dikkati celbetmek 
l) ı: 

ltlilfonun divana bir taraf
-Gderris ve muallimleri sı
ll •}'ırmak için kıdemi esas e:f. Yani darülfünuna intisa

e&ki olanı en yüksek ma-
'1.cak dereceden addetmeğe 
t . •ermif. Bu esasa göre ;nt . fakültelerde okutulan 
traiıı mahiyeti ve ehemmi· 

•e lllliderrisinin ibtısası hiç 
8iJf habsolmıyacak demek-

• arz darfilfilnunun meseli 
;eya bp fakültesinde öyle 
tra mevcut olabilir ki bu
~~derrisinden başka bütün 

"ette bir tek mütehassısı 
't · Yahut hukuk veya ede-

) fakoltelerinde öyle bir 
0 •bilir ki bu milderris istifa 

olsa yerine ondan daha 
~· olmak Dzere bir değil 
İlci llılltehasaı• bulunabilir. 
h lllGderria arasında kıdem
'tlca bir tercih esası gör

-..- ,doğru mudur? Kezalik 
~ ıkiter saat bir fakülte
~ •ererek ve bunun hari
lcıd laatlerini hariçte çahşa-

,,e'f:rl kazanmış bir milder
llıuallim ile bütün ha-

~~lrlilfnnun tedrisatına 
lf bir mllderris veya mu-

"!1~nda biç bir fark gö
~ lllakul mildür? 

beraber Darülfilnun 
it.d eaaa olarak kabul edi

e11ı de mutlak değilmiş. 
b. lllliderrisler ve mual

lclunda bir istisna kaydı 
~ b 

1 
Mesela Tıp fakülte· 

(4't ~~~n bir çok müdenis
...,...,, 2 inci sayıf ada) 

.Atel&Hcet .AaM 

Kubilay için 
Menemende yapılacak abl• 

deye memurlarımız da 
yardım edecekler 

Ankara, 26 ( Vakıt ) - Orta 
mektep mezunu olmıyan yerler
de ve bütOn devairde imtihanla 
alınan, Orta mektep mezunu 
olmayan memurlann kadro harici 
bırakılarak yerlerine memurin 
kanununun 4 ilnc(l maddesindeki 
şeraiti haiz ve elyevm açık ma
aşı alan memurların tayin edil
meleri keyfiyeti etrafında ma• 
liye vekiletince tetkikat yapıl
maktadır. 

ılydında tahrlkAt yapmakla maznun ko· 
ıgijnlsler ... dün Istanbula getirildiler 

... , ,...,..,..,..._,_..,.,, ... ..__~~--.---~ ... , neticede iki sene hapse mahkum 

Dünkü toplantıda bulunanlardan bir grup 

Menemende aziz şehit Kubilly 
namına yapılacak abide için ia-
ne toplamak üzre belediye reisi 
Muhittin B. in riyasetinde teşek-
kül eden komite dün ilk içtima
ını yapJDlfbr. 

Sayım vergisinde 
MUkelleller lehine 
yUzde yirmi tenztlAt 

iki sene hapse mahkOm olan 
Re .. t Sallh Ef. 

Komthıiatlik tabrikibndan maz
nun oluak bir mOddetten beri 
İstanbul ağır ceza mahkemesin· 
de muhakeme edilen Reşat di
ğer ismile Salih Ef. nin muha
kemesi, don bitmiştir. Maznun, 

olmuştur. 
Aydında komünistlik tahrikib 

yaptıkları noktasından tevkif 
edilen San'at mektebi talebesin· 
den izzet, ayni mektebin eski 
mezunlarından marangoz Musa 
Oğuz, Bulgaryalı namile maruf 
i~çi Hüseyin, makinist Ali Cevat 
muallim Bah:S. ve Ef. ler, dün 
izmirden mevkuf en istanbula ge
tirilmişlerdir. Bu arada bulunan 
ortamektep Almanca muallimi 
Salihattin Ali B. in muhakemesi 
kendisi gayri mevkuf olarak gö
rUlecektır. 

Mnddei umumilik, bunlar hak· 
kındaki tahkikatı derinleştirmek 
üzere, evrakı ikinci milstantikli
ğe vermiştir. Bugün iıticvapla· 
nna başlanacakbr. 

======-:::::::ıı 
içtimada vali muavini Fazlı, 

belediye reis muavini Himit , 
Halk f1rkası viliyet idare heyeti 

Ankara, 26 (Vakıt) - Muad
del sayım vergiıi kanunu liyiha
sı maliye vekili tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu kanunda mn
kellefler lehine yllzde 20 tenzi
lat yapılmıı ve ayrıca sayımın 
köylerde nahiye mildürlerinin 
riyasetinde muhtar ve tahsil me
murlarından mnteşekkil bir ko
misyon tarafından yapılması tes
pit edilmiştir. 

Ankara, 26 (Valnt) - iktısat 
encümeni sayım ve muamele 
vergisi etrafındaki tetkiklerini 
ikmal etmiştir. 

Vilayet ve Sinemacılar 
reisi Cevdet Kerim, Defterdar 
Şefik, Müddeiumumi Kenan, sıh
hiye müdürü Ali Rıza, rüsumat 

Cemal Ahmet B. , vali muavlnl Fazlı 
Beyi dava edeceğiz, diyor 

T•llm•tname Uzerlnde bazı tadllltyapdmuı dUşUnUlmektedlr baş müdürü Seyfi, ticaret odası c z 211 
reis vekillerinden Şerif zade Sil- • • • Sinemacılara tebliğ edilen 
reyya B. ler baıır Lulunmuşlar- yeni talimatname ilzerine villyet 

dır. Neticede ücretli ve maaşlı Tefrikamız 2 inci defterdarhğile sinema sahipleri 
arasında çıkan ihtilAf eski şek· 

memurların hamiyetlerine müra- lini muhafaza etmektedir. 
caat edilerek abide için iane sayıfamızdadır Sinemacılar 100 defa vili-
derci esasi kabul edilmiştir. Ma- mıııuııan111•ımnı111•1111-111&-111 ___ al yete müracaat ettikleri zama11 
aşı altmış lira~·a kadar olan me- kendilerine tamim edilen tali• 
morlardan yüzde yarım, yukarı matnamenin tatbiki lizımgeldiği 
maaştakilerden yüzde bir nisbe- Kuponsuz şikiyetlerini devlet şurasına 
tinde iane için para kesilece .< tir. bildirmeleri icabettiği söylenmiş-

Bu paralar bir defaya mahsus k ti. Şimdiki halde sinema sahip• 
olmak üzre kesilecek ve iş ban- piyan omuz leri talimatnameye itiraz et-
kasına yatırılacaktır. Bundan mekte ve bunu tatbik etmemek-
baıka esnaf ve tüccarlarm da tedirler. Bu vaziyet karşısınd~ 
yardımlarını temin için ticaret Yarın Başlıyor vali muavini Fazlı B. emrin 
odasında tali bir komite intihap mutlaka tatbik edileceğini hatta 

YUzlerce karllmlze kıymetli 
edilecektir. iane dercine mahsus bu hususta kaymakamlıklara hedlyler kazandıracak olan 
makbuzlar birkaç güne kadar bu plyankomuzun tafsllltını emir verildiğini, talimatnameye Opera sinemasının kapısı 
tabettirHecektir. lstanbuldan on riayet etmiyenlerden yalınız ce- Opera sineması sahiplerinden 
bin liraya yakın nakti yardım 7 inci sayıfamızda za alınmakla kalınmıyarak ica- Cemal Ahmet B. bu mes'ele hak· 
temin edileceği ümit ve tahmin bulacaksınız bederse giıelerin bile kapabJa- kında dün şunları ıöylemiftir: 
edilmektedir. bileceğini söylen.iştir. - Biz tebliğ edilen talimatna-
= === ========================== ====== === -= meye itiraz etmiş vaziyette bu

.. 

y 
baş 

lunuyoruz. Vilayet müra~aatımı~ 
--~----*' nazan itibare almak ıstemedı. 

biz de Şurayı Devlete, iktısat 
vekaletine ve Büyük Millet mec
lisine müracaat e~rek emrin 
g~ri almmasmı istiyeceğiz. Bu 
mes'elenin halline kadar talimat
namen;n tatbik edilemiyeceği 
kanaatindeyiz. Sonra vilayet ta· 
rafından tanzim edilen talimat-
name hiç bir esasa istinat etme
diği için kuvvei müeyyidesi de 
yoktur. Talimatnameyi tatbik et• 
mezsek bizi ne ile cezalandıra
cakları da belli değildir. 

Talimatname tatbik edildiği 
takdirde yalnız bizim ticaretimiz 
felce uğramakla kalmıyacak, ay• 
ni zamanda hükumet varidahn· 
da da mühim eksiklikler olacak
tır. Çünkü yalnız seans başlana• 
da bilet satılması mecburiyeti 
olunca halk o saatlerde gişeler 
önünde birikecek, bu da zaman 
geçmesine sebep olacağından 
sinemalar her gün üç matlııo 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) -----
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1 Telgraf Haberleri 

Varidat bütçemiz geçen seneye 
nazaran arzettiği çokluk ve azlık 

-------
~nkar:-, 26 ~Vak!t) - Buse- resmi 1,867,000 av vergisi 218,000 

nekı Tandat butçesı geçen se- tütün inhisarı 1,500,000 ispirto 
neye nazaran 32,64r,OOO küsur inhisarı 1 400 000 deYlet orman-
lira bir azlık göstermektedir. Bu la rı varidat; 180 OUO posta 
seneki varidat bütçesindeki fa- 935,000 müteferrik varidat 
sıllardan geçen •eneye nazaran 
azlık, fazlalık miktarJ şudur : 3,500,000 tapu .1._200,000 tasar-

Erazi vergisi 1,678,000 musak- ruf kazanç vergısı geçen seneye 
kafat 1,045,000 sayım 1,650,000 nazaran 1,637,000 fazladır. istih-
gümrOk varidatı 14,300,000 mu- lak vergisi Maliye vekaletince 
amele vergisi 3,000,000 dam~a tadil edilmektedir. 

Düyunu umumiye mu 
kaveleslnde yanlışlık 

Ankara, 26 (Vakıt) - Düyunu 
umumiye mukavelenamesinde 
yanlıthk olduğunu iddia eden 
Hüseyin Hüsnü B. in verdiği ve 
maliye vekaletinin tetkik etmekte 
olduğu raporun iki kısmının tet-

kik neticesiede doğru olduğu an
laıılmışbr. 

Maliyede 
Ankara, 26 ( V akıt ) - irtişa 

muelesioden dolayı vekalet em
rine ahnan kavainin müdürü Edip 
Beyin yerine mvavini Fahri, mu
avinliğe mümeyiz. MDmtaz B. ler 
tayin edildiler. 

inhisarlar bütçesi 
Aekara, ( Vakıt ) - Vekiller 

heyeti toplandı. Henüz meclise 
sevkedilmiyen müskirat ve tütün 
jnhiaan bütçelerini müzakere etti. 

•tıMuııınnıwwwıwıQüülJlllUWllftımnnnuıumuıınıııııauı111U111nqnınnıum111 un 

yerine iki matine vermek mec-
buriyetinde kalacaklardır. 

Biz defterdarlığın istihlak ka-
nununu tatbik edip etmediğimizi 
kontrol etmesine birşey diyemiz. 
Kontrol vazifesini istediği gibi 
yapsın. Memurları azsa çoğaltsın. 
Fakat bu kontrolu yaparken bi
zim ticaretimize sekte vermesin. 
Vali muavini Fazlı B. sinemacı
lan IUİ istimal ile itham eder şe· 
kildeki beyanatını tasrih etmedi
İİ için kendisini dava edeceğiz. 
Yine iddiamızda çok haklı ol
duğumuza eminiz.. Ve yül<sek ma
kamatın bu hakkımızı teslim 
edeceiini zannediyoruz.,, 

Diier taraftan haber aldığı
mıza g~re viliyet, evvelce taoz.im 

edilen talimatnamenin esaslarından 
harice çıkmamak şartile bazı 
tadilit yapmağa karar vermiştir. 
Bu arada gişelerde her vakit 
bilet alınabileeek, fakat biletler 
üzerine hangi seansa mahsus 
olduğu damga ile işaret edile
cektir. 

Yazanı Hüseyin Rahmi 

lktısat vekAletlnde 
tayinler 

Ankara. 26 (Vakıt) - iktıaat 

vekaleti muhasebe müdürltiğüne 
deniz muhasebe müdürü Cemal, 
deniz muhasebe müdUrlüğüne 
ikbsat vekileti muhasebe müdü
rü Nafi B. ler tayin ve becayiş 
edilmişlerdir. 

Hamiller ve bütçemiz 
Ankara, 26 (Vakıt) - Hamil

ler 930 bütçesini alarak tetkika-
ta başlamıılardır. Hamillerle mü
zakere devam etmektedir. inkıtaı 
uğramadığı takdirde müzakeratın 
bir ay süreceği anlatılmaktadır. 

VekAletlerdekl evr•k 
kalemleri 

Ankara, (Vakıt) - VekiJet
lerin şube müdürll\klerindeki ev
rak kalemlerinin llğvile bu va
zifelerin umum evraka konulacak 
birer memur tarafından yapıl
ması ta karrür etmiş gibidir. 

Haziran maa,ı 

Ankara, 26 (Vakıt) - Muva
zenei umumiyeden maaş alan 
memurların haziran maatları a
vans olarak verilecektir. 
Devlet bankası idare heyeti 

Ankara, 26 ( Vakıt)- Devlet 
bankası idare heyetini teşkil 
edecek olan Maliye vekaletinden 
iki, milli ve ecnebi bankalardan 
iki, ziraat kooperatiflerinden bir, 
ticaret odalarından bir ve hisse· 
darlardan bir olmak üzere yedi 
zatın tayini için bankalar ziraat 
kooperatifleri ticaret odaları 

mürabhasları burada ve haziran
da toplanarak idare heyetine 
kendi azalarını seçeceklerdir. 

TUtUn nizamnamesi 
Ankara, 26 ( Vakıt) - Yeni 

tütün kanununun tatbiki sureti 
hakkında hazırlanan tütün ni
zamnamesi devlet şurasınca tet
kik edilmektedir. Nizamnamede 
tütün zer'iyalı, tütllnlerin müba
yaa sureti, antrepolar tesisi ve 
tütün tnccarları hakkında me
vad vardır. 

==-=~iiiiiiii .... ~~;;;;;; 
idil hakikati bilse böyle ni-

yazmendane mektuba bedel kim 
bilir ae kadar tel'in ve teşniler
de bulunurdu. 

Çelebi alnını tutarak düıUndü. 
DBfündU. iılemiı oldukları bu 
cinayetin imkln derecesinde ta
mirine koşmak lüzumuna karar 
ftrdi. 

Karanfilin eline birkaç lira 
aıkııbrarak: 

- Al dedi harçlık yaparsın ... 
Git onlara söyle. Yarın Caize 
ile beraber kendilerini görmeye 
ıeJeceğiz. 

Arap dua ıena ile yerlere ka
pamp etek öperek teıekkür üs
tine teıekkllr geveleye geveleye 
gitti. 

Çelebi büroya girdi. Fakat 
artık kafa1ma malik deiildi. 

Hiç bir iş göremiyeceğini. anladı. 
Yerinde duramıyordu amirine 
itirazdan sonra sokağa fırladı. 
Soluğu köşkte aldı. Caize ile 
milzakerede bulunmak ihtiyacın
da idi. 

Hemıiresini tenha köıeye çe· 
kerek mektubu okuttu. O da 
şaşırarak: 

- Hiç memul etmediğimiz 
bir netice .• 

- Biiyük cinayetimizin ne-
ticesi ... 

- Ne. demek istiyorsun? 
- Biz onları vadeli sem ile 

zebirledik. Hastalandılar. Tabii 
Umranı işe güce gidemedi ıe· 
falete düştüler. Bu ısbraplır 
içinde biribirinden nefret etti
ler felaketlerinin amili biziz. 

- Aiabey acn onların bu 

Darülfünun 
ve 

barem 
- Ba~makalcmizdm mabaat -

ltr ve muallimlere kıdemlerinin 
icapettiği dereceden atağı maaı 
tahsia edilmiş. Çünkü bunlar 
askerlikten mütekait imiş. Müte-
kaitler için bu tarzda muamele 
yapılmasını zaruri kılan bir ka-
nun veya kararnamenin mevcu
diyetinden bahsediliyormuş. 

Yeni sene bütçe kanunu layi
hasını konan bir madde vardır. 
M. Meclisince tastik edildiği 
takdirde kanuniyet kespedecek 
olan bu madde mucibince 30 
sene hizmeti olan .memurlar te-
kaüde sevkedilecektir. Ve tekaüt 
edilenler ancak heyeti vekile 
kararile istisnai ahvalde ücretle 
istihdam edilebilecektir. Bunun 
haricinde olarak mütekaitlerin 
istihdamı hakkmda hususi bir 
karar veya uıülden haberimiz 
yaktur. 

Filhakika tıp fakültesinde bu
lunan kırka yakın müderris ve 
muallimden hemen iki sUlüsü 
mütekaittir. Fak at bunların hep
si on, oo bir sene kadar asker
likte hızmet ettikten sonra as-
keri kanunları mucibince arzu· 
larile tekalit edilmiş kimselerdir. 
Bu ıuretle tekaüde aevkedilmiş 
olanlar ile yeni bütçe kanunu 
mucibince tekaüt edilecek olan
lar ayni vaziyette midir? Tıp fa. 
kUltesindeki mütekait müderris-
ler iç:nde yerlerine ikincisi bu
lunamıyacak surette muayyen bir 
şubede ihtısaa peyda etmit olan
lar bulunabilir. Binaenaleyh za· 
ruri olarak bunların ihtısasların
dan istifade etmek icap edecek
tir. Bu takdirde ibtisaslarından 
iatifadeye darülfünunun muhtaç 
olduğu bu müderris veya mual
limlere sarf vaktile ask .. rlikten 
tekaüt edilmiş olmaları vesilesiJe 
emsallerinden aşağı derecede 
maaı tahsis etmek madelete 
muvafık mıdır? 

ilave edelim ki Darüfününa 
barem usulünün tatbiki ne şekil 
verirse versin, nihai ve kat'i 
olmıyacaktır. C. H. fırkası umumi 
kongresinin kabul ettiii bDyUk 
program Darülfünunumuzun ye-
niden tensik ve ıslah edileceğini 
tesbit etmittir. Öyle zannediyo
ruz ki bu esaalı tensik ve ıslah 
zamanı çok uzaklarda değildir. 

.Al/uHeı .AsUK 
-~ 

Hamlllerle mUzakere 
Ankara, 26 (Vakıt) - Hamil

lerle müzakereye devam olun
maktadır. Müzakere etrafında 
büyük ketumiyet vardır. 

hastalıklarım zehirin tesirine mi 
hamlediyorsun? 

- Şüphesiz değil mi? 
- Ağustosun 17 sine daha 

iki aylık bir zaman var. 

- Olsun.. Zehirin tesiri bün
yeye göre degi,iyorsa ... 

- Peki amma onlara içirdi
gımız. zehirden ayni miktarda 
biz de aldık.. Biz de ne için bu 
garip hastalığın aliimi gözük
medi .. 

- Dedim ya zehirin bünyeye 
göre tesir yaptığını kabul etmek 
zaruretindeyiı •.. 

- O halde şimdi bunlar A · 
ğustosun 17 sinden evel mi öle
cekler? 

- Bizim için onu da kestir
mek kabil değil. Hallerine acı

dın mı? 
- Bize kim acısın? Onlar 

~lUp te biz yaşıyacak değiliz ki. 
Bizim de şunda iki aydan az 
6mrümüı kaldı, saati gelince 
aynı ııtırabları çekerek öleceii· 
miz anlatılıyor. Hem bizim ölU· 
mümlbe hem de kendilerininkine 
onlar ıebebiyet •erdiler. Biıi 

o c. z. - 211 
-S

Hayretten dona kaldım ... 
Oda hizmetçisinin bir tep i hırnha· bıyık kadar gürdü. Gözleri, bu 1' 

rak uuıklaştığını duydum. Ayak ucumlrrn sayesinde . aklanarak karfll• t• 
da bir roh dö şambr ,·ardı. J<'elton her kini durmadan tarassut edlY0.~. 
seyi dü.:ünmü~tü. Rop dö sambrı gi:r· Bu adam bizzat miralay BrenÇ 1 1

' 
s " '$ s l "d" B • eda ·ı -cut dikten sonra kapıyı ararak yemek tep. daıı tat ı ı ı. u ı ı e o vu 
~i~ini a

0

ld1m. ~em y~mek yiyordum. sanda bir alaka bulmak ne ka~ar 
.. M' l t edd '· ı.s ·· luııı Hem de bana yazılan mektuhu okuyor• tu .. · ıra ay, ~r . u suz, te if• 

dum. Ru mektupta bir saate kadar ha·l tevakkufs~z ~ehs hır suret 
zı r olmakhğım bildiriliyordu. 1 meram edıyordu. 

1111 · · · k lş odası övle bir tarzda yapı 
Sefaretı ayni gızlı yoldan ter et·ı . . . . · . · tJll 

t . Ot b ·ı b · ı kl" . ·d ki hıçbır ktmse kapıdan dınlıY 
ım. omo ı enı ıe ıyoı u.. 0 d · k .... k il Ultü duyul 

, . . .. d 1 . k ışar an en uçu g r -"* 
1 arıstc bır mudet o aştı tan ~n- du. Habersizce bir adamr yok et,,.. 

ra Port Mayodan çıktık ve uzun nıud- . h k d "eaı"ttı• .. cın urası ne a ar mu.. .. 
det yol aldık. ~ıhayet kn· ortasında • Miralay heni süratle muayeıı• 
bir şatoya vardım. Burasının neresi ol ti. Müdekkik nazarı beni birkaç,.
doğunu anhyamıyordum. Faka~ artık de hükmetmişti. 
sual sormamağa karar venniştım. Ua· ,.1._ .. ' t d · k" mest .. . . .. - ,, ı~, umı e erım ı, . ~ 
ha ~onraları oğrendığıme gore bu sa· zin bütün müşkül~trnı ihata edı1° 
kin melce Entelllcens Servisin Fransa· nuz. 
d k . k "h . . . ... ' a ı ararga ı umumısı ımıs-. Baıımla taıdik iıareti yapto"' 

Orada yalnız teşkilatın başında nuşamıyordum. Fevkallde mütell,f. 
bulunan miralay Brayç sakindi. Mira. tim: 
lay saller vasıtasile sefarette münase- _ Mis Ev ... siz; ecnebi bir 
batta bulunuyordu. Felton bu şatoya kete gideceksiniz. tık vazifeniz içi' 
asla ayak atmamııtı. Türkiyeye göndereceğiz. 

Garip surette tefriş edilmiş bir o- - Türkyeye mi? .. Fakat bfllı" 
daya ithal edildim. Burada cesim bir llave etti: 
yazıhane vardı. Yazıhane bir deve - Jstanbula gidecekainiz-
yarıyacak kadar büyüktü. Yazıhanede Bir çocuk hayretile sordu~' 
oturan adam hen i~eri girince ayağa - Türkiyeye gidip ne yapa 'jl. 
kalktı. Bu hakikaten de\' di eli bir Şaşalamıştım. Nedtn üıe '16 il 
şeydi. yaya veya Almanyaya ıönderileetr" 

Bana doğru yürüdü. Yüzü derin tahmi~ eylemi tim. . :/. 
çiziklerle oyulmuştu. Sanki kılıç darbe Mır~Jay ~r~yç ınsanhk hıl'
lerinin izleri varmı gibi idi. Kaşları anlar bır zat ıdı. BillmUnakaşa 1/. 
!!"!!!~~~~~~--~'!!!!'!!'!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!'!!~ yavaş yavaş alıştınlacağımı o "J 
Topraklaramız tetkik edildi kavramıştı. Felton çok acele gc;,i"~ 
Ankara, 26 (Vakıt) - iktisat ti. 1 patı da bütün kararlanm• ~ 

vekaletince topraklarımızın vazi- men biraz ı;;aşırınca sual sormat'.j 

Yetini, çorak yerleri, göherçile 
lamakhğım idi. Miralay tatlı bir 
la dedi ki: J 

manatıkmı tetkik etmek üzere fi'_ - M~'ele şu ... lstanbulda I 
memleketin muhtelif yerlerine sut etmek istediğimiz bir kadın J 
gönderilen 7.irai kimya ve top- Bu kadın Almanya hesabına çatıf 
rak mutabassısları ge!diler ve ismi I.ena Darbedir. / 
hazırladıkları raporu vekalete · rağa sı~radrm ve iler'i dol~ 
verdiler. dım. Miralay belki ~e .ınl .bir ~ 

lzmlr müzesinin kataıoau uğradığımı zannetmıştı. Şıdetle . 
lerimden tuttu. Ve amirane baiırdl· 

Izmir, 26 (A.A) - Bir sene- , - Yerinize oturunuz ... Bu Jt 
den fazla bir zamandanberi iz· mek!... ~ 
mir müzesinin kataloğunu yap- _ Lena Darbe mi dediniz? 
makla meşgul olan ve maarif Darbe öyle mi?.. ' 
vekaletince taktirname ile taltif - Evet.. Fakat ne oluyorsu11'ı 
edilen Almanya asari atika ens- Acıklı bir kahakha kopardıfll/'I: 

ralay bir çana doğru iki ad1111 
titüsn azasından doktor Haldant Hareketini görerek elimle durdO 
müzenin katalog işlerini bitir- ve dedim ki: J 
miştir. Dr. Haldant, bugün Is- _ Affedersiniz miralay .. ~l'f 
tan bula ve oradan kataloğun çağırmağa Jiizum yokM Ben sisi"~ 
tahini temin ıçın Af manyaya ride .. anlatırım .. demek ki ben f 
gidecektir. Darbeye musallat olacağım ötl',_ı' 

t11t1111111111111111111111ııı1111111111111111111111111101 » Bu vazifeyi maalmemnuniye kJ 
.... Telgraf haberlerimizin diyorum .. Bana gü\'enebilirsinlY 

devamı 4 düncü sayıfam1zdadır. ,,, (BitmtdıJ 

akıl, fıkir, irade bırakmıyacak 

bir tiddete dütürdüler ... 
- Caize başında, miden de, 

kamında bazı araz hissediyor
musun? 

- Hiç.. Kat'iyen.. Evvelden 
nasılsam gene öyleyim ... 

- Bende de bu hastalığın 
şüphesini verecek hiç bir emare 
yok. 

- Onlar Kuruçetmede ki sefil 
hayatlarında bizim zehirin lesi· 
rinden hariç bir sebeple hasta· 
lanmış olmazlar mı? 

- Bu da muhtemel •. 
Caiıe küçük bir dalgınlık 

geçirdikten sonra: 
- Benim intikamım tamamile 

yerini buldu. Ben onların öldük
lerini değil biribirinden nefret 
ettiklerini görmek istiyordum. 
Bu emelim hasıl oldu .. Biribidn
den şiddetle teneffilrlerini ş~mdi 
kendi ağızlarmdan da işiteceğiz. 
Yüreğim yağ bağlıyacak. 

- Bu istimanı üzerine sen 
kocanı tekrar kabul edecek misin? 

- Ya sen karını? 
- irtikAp ettiğimiz cinayetin 1 

tamiri için imdatlarına koımamız ı 
lizım ıeliyor. 

- Ne suretle? ~ 
- Ne suretle icabederıe· I.. 

bir mUllkat için biıi çağıf11 
)ar. Ben araba söz verdinı 
laka gideceğiz. / 

- Gidip de ne yapac•i' 'İ 
gitmezden evvel kararlaıtır• 'f 

- icıbederse onları abP 
raya getiririz. ~ 

- Oh ne söylüyorsun al' 
babam buna razı olur "'.u? ,tf 

- Onu bir emri vakı 1' 
sında bulundururuz. iş bite~,d 

- Onların biri birine d ~ 
göst'fdikleri bu nefretlerill ~I 
bize anlattıkları nedametJetl-' 
sebat edeceklerine inanıyor 
ıun? · .. , 1 

- Sebat edip etme111eJ ,'J~ 
kit yok ki şu iki aydın ~ 
bir zaman içinde her ıeY sİ' 
bitecek... DüşUn bir kere~· 
rin tesiri onlarda g6rüld8: ,;;! 
görülemedi. Onlar vade. b•~.,I 
da ölüp te fevkalade bır ~f 
yelle biz sağ kalırsak bu 8' 
timizin nedametini aaı~t,; 
sonuna kadar çekmek ' .Al 
uğrıyacağız .•• {Bit,--



P fakültesinde 
' ecltı yarın toplanıyor 
~kaıtenın yeni dlnn azası 
? kim olacak ? 
~ IJ> falrilltesi mecliıi yann 
ı.;. ltııarak •ekllette!I iade edi
IMı .~sim Ali beyin enakını 
~ edecektir. Bundan baıka 
t.ı •da divan azalığından iıtifa 
~doktor Kadri Raıit Pı.mn 
~ • Yeni bir aza iptibap edi
~./tir. Divan azabiı için Akil 

qtır ve Kerim Sebati aeyler 
~ıet gösterilmektedir. Kerim 
~~ beyin intihabı daha kuv
' il', Tıp faknlteai reisi T ev
~ aecep B. dnn bir muharri-

11 fUnlan saylemiştir: 
"le ~telis perşembeye toplana
dtfibr,. Ye ruzname henDz belli 
._.. ldır. Kadri Raıit Pı. istifa
~kreımen bize bildirdi. Yerine 
~ 1 • birini seçeceği~. Rasim 
'eti beyın evrakı darDlfünun ema
~ ilden perıembeye kadar ge
u ve biz de ruznameye dahil 
~e1>·1· 
' 

1
• ırıek mDzakere ederiz. Be-

•t ıle Muammer Raşit beyin 
~ibda bir ihtilAf olduğu asıl· 
\ubr. Bazı noktalar hakkındaki 
'ı ._•lı.aeleri ibtillf diye ıöıter-'I( d .. d "'ld' Di" ogru egı ır. ,, 
'i "'-ltr taraftan darülfünun emi
~l U~mmer Raşit B. de ıunlara 

11 
t11ı11br: 

'Ga a_im Ali beyin evrakını be
di bp fakUiteaine gönderme
~ . Daha tetkik edeceğim. 
"'Utı Raıit Pı. mn istifasını tıp 
~ te~i daha bize resmen bil
tit llledı, Ankaraya bugünlerde 
'lrltlcliğim m~vzuubahiı değil· 
hl. DarOlfOnunun bugün başta 
d '1l işi baremdir. Onu da gön
~~~li b~ş gün o]uyor. Tasdik 
~ gelmesini bekliyoruz.,, 

t'bryill fakUltesi meclisi dün 
ltt l\..!"lf, fakülteye ait bazı İf
l'~de R'lSrfüımils l t-rd i r. 

~~ 
"•~1'-r bazı ihracatımıza 

. "'1 9UmrUk muafiyetini 
.~~ kaldırdllar 
'illlld· ~a 1)'e kadar Yunanistana 

'kç etmekte olduğumuz öküz, 
~.· dtna, keçi, fasulya, bakla, 
' ~ercimek, tereyağı, peynir 
'f . ~ta gümrük resminden 
hle •dı. Harici ticaret ofisine 
lıi., k 11lalürnata göre Yunanistan 
iiı- lrarname ile bu maafiyeti 

Ji etıniştir. 
~k'Yli mObim olan bu mesele 
~ •:da ofisçe icap eden ted
~h•caktır. 

• hububat gUmruıunu 
~ artt1rdı ,,k Ye hUkümeti, hububattan 
~ tı olduğu glimrnk resmini 
~. 30 dan yUzde 40 a çıkar-

t._ boraaaı dUn ,ıklyetlerl 
l'i tetkik etti 

._ :re.t. \'e zahire borsası ida-
' tdııı dün saat 14 te top
)~~ Toplantıda borsaya 
~, ~ edilecek olan sabun 
. 1 °

11Y•iı hakkında alAkadar 
tilt4)t~rı~ . ticaret odasına •aki 
~rını tetkik etnı i~tir. 

~ -
~-:' idare ve belediye 

wli'•ir ····~· blr.'~·tlrllecek 
14'tt 1aa a11 bırden ıtıbaren hususi 
'-a. b·•tbaası ile belediye mat
'tht ırltttirilecektir. Belediye 
. '-i ::• namını alacak olan 
~~baa belediye ve viliye· 

tap itlerini görecektir. h0nra vilayet gazetesi de 
~ "'l•caktır. it çok oldu· 

te•bitden sonra matbaa 

~- "~ rnilrettipleri açıkta 
ca ardır. 

Cemiyetlerde 

Stttçttler fabrika vt: 
ahırlar yapacaklar 

SUtçüler cemiyetinde idare he
yeti intibabatına dlln başlanmış· 
br. Dün cemiyetin takriben bin 
kişiyi bulan azasından (300) ü 
reylerini vermişlerdir. 

intihabata bugiln de devam 
edilecek, netice akşama belli 
olacaktır. 

Istanbul siltçiileri büyiik bir 
Macar grupile temasa geçmitler
dir. Bu grup ile anlatırlarsa Ja
tanbulda 40 000 litre sUt tasfiye 
edebilecek derecede bir fabrika 
yapılacak, bundan başka yeniden 
birkaç büyük asri ahır yapıla
caktır. Sütçüler belediyeye mü
racaat ederek belediyenin bu işe 
müzaheretini ve hatta belediye· 
niı1 şerik olmasını teklif etmiş· 
lerdir. BeJediye eski süt şirketi
nin akibetini bildiği için bu tek
life yanaşmamış yalnız şehrin 

sıhhatini alakadar eden bu mU
mühim meselede azami teshilat 
,.e müu hereti göstereceğini bil
dirmiştir. Verilen malumata na
zaran timdiye ICadar iki bin 
hayvanı istiap edecek genişlikte 
lstanbulda asri ahır yapılmıştır. 
Büyük ahır sahipleri belediyenin 
asri ahar talimatnamesinin tatbi
kinden çok memnun olduklarını 
bildirmişlerdir. Çünkü asri ahır
larda yatan ineklerin sütleri es
kisine nisbeten °o 25 derecesinde 

ziyadeleşmiştir. Üç, dört ineği 
olanlardan birkaç kiti belediyeye 
müracaat ederek ineklerini ıata
caklarmı ve bu hal jıe zararlarını 
mucip olacağını söylemiılerdir. 
Belediy bu gibi inek sahiplerine 
inekleri satacakları yerde birlet· 
melerini ve bu suretle bir asri 
ahır yapmalarını tavsiye etmiştir. 

Maıirifte 

D•rUlfUnunda lmtlhanlar 

DarillfUnunun bUtUn fakülte-
lerinde imtihanlara başlanmıştır. 
Edebiyat fakültesinin imtihanları 
yalnız bir haziranda baılıyacaktır. 

Muhtelit mübadele 
komisyonunda işler 

Fuat B. Garbi Trakyaya gidiyor 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Türk murahhas heyeti reisi Şevki 
B. komisyonun muhtelif i_şleri 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

Tevfik Kamil beyin komisyon
dan ayrılması üzerine geri kalan 
Garbi Trakya tetkik seyahatini 
benim yapıp yapmıyacağımı so
ruyorıunuz. Ben fimdiki yaziyete 
g<Sre böyle bir seyahat için acil 
bir sebep görmiyorum. Fakat 
Garbi Trakyaya g itmek faideden 
hali olmıyacaktır. Fakat bu 
oradaki işlerin tanzim edilmesi 
ve salim bir mecra dahilinde 
cereyanmı temin ettikten sonra 
yapılabilir. 

Garbi Trakya müşavirlerimiz
den Fuat B. gidecektir. 
Fuat B. Garbi Trakya işle-
nnı çok yakından tetkik 
etmiş ve iktidar sahibi bir ar
kadaşımız olduğu için oradaki 
mesailin kendisinin gitmesinden 
sonra daha salim bir şekilde 
cereyan edeceğine kuvvetle 
kaniiz. 

Garbi Trakyada komisyonu 
en ziyade meşgul eden iş Yu
nan hükumeti tarafından vaz'iyet 
edilen etapli Türklere ait emla
kin iadesi melesidir. Etapli ve
sikalan tevziatı Garbi Trakyada 
Istanbula nazaran daha ko
laydır. 

Komisyonun işlerini en kısa 
bir zamanda bitirmesi evelcede 
müteaddit defalar söylediğimiz 
gibi her iki hükumet alakadar 
dairelcrin_in komisyona ait işleri 
süratle bıtırmelcrile kabildir.,, 

Haber aldığımıza göre komis
yona bu s.ene hükumetimiz his
sesi olarak bütçeye 200 bin lira 
kadar bir para -konacaktır. Ma
IOm oldağu üıete e\"elki sene 
komisyona hükumetimiz 300 bin 
lira geçen sene de 260 bin lira 
vermişti: 

Vilayette 

POiis kadrosu 
Tasfiye ve tekaüt edi

lecek memur yok 
Dün bir gazete, şehri miz po

lisleri arasında yeniden tasfiye 
ve tekaütlük suretile 505 polisin 
açığa çıkarılacağım yazmışsada 
vali muavini Fazlı B. bunun kat
iyen doğru olmadığını söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Esasen otuz sene hizmetini 
ifa etmiş olan polisler sırası gel
dikce kamilen tekaüde sevko
lunmuşlard11. Şehrimizde halen 
tekaütlüğü icra edilecek polis 
yoktur. Hepsi gençti r. Tasfiye ve 
sair sebeplerle kadronun daral
tılacağı asılsızdır. 

,_.. Istanbul ve Taşradaki -• 
Devair ve müessesatı 

resmiyenin nazarı dikkatine 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazeternizde 
neşredilecek bilunu11n devairi resnıiyc ih) natı
nın, veni teşekkül eden ve merkezi Jstanbulda, 

ol 

Ankara caddesinde, Kahramanzcıde Hanında 
üçüncü katta bulunan 

Resmi i1dnat 
Türk Limtet şirketine 
gönderilmesi iktiza ettiğini devaire ve nıüesse

satı resmivenin enzar1 ittil:iına arzevleriz. 
J J 

----Telefon: 20960 ___ _ 

• 

3 -VAKiT 27 MAYIS 1931 -

[ Memlekette V AKIT 1 

Namık Kemalin 
mezarı başında 

Gellbolµ, {VAKiT) - Gelibolu mu 
allimler birliğinin te ebbüsüne geçen 
sene olduğu gibi bu sene de büyük Ya· 
tanpen·er şairimiz Namık Kemalin ha· 
tıraıının tebcili için bir ihtifal tertip 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Carşamba 27~1arıs Sinci 

ay 1931, enenin ~unleri. geçen 147, 
kalan günler. 218, !) !\luharrem 1350. 

GUneş-Doıtu~u: 4,35; Uatışı. 19,50 

N a maz vakitleri- . abah ~.4f; 

Öğle J 2.11: ikındı ~Akşam J 9,30, 
Yatcı: 21,25· imı;ak 2,22 

• 
Hava- Ounkti hararcı (az11mi) 22 

(asgnrl) 15derece Bugun riızgAr mutehaH il 
sura i mutcdıl ) arı açık ~an kapalı. 

• 
Buglin 

Konserlef'-(;{llatasara~· liseci kon

ferans calonunda :'\imet Vahit H tara
fından tıganni saat 9,30 da 

Gezlntller - Fcyziati licesi talebe 

ve muallimleri bugün şirl;eti flayri~ cnin 

74 numaralı 'apurilc JJcreke) e bir te
nezzüh yadncaklardır \ apur sabahle} in 
Arna\ utkôyunden kalkarak Köprüye gi· 
dccek \ c oradan saat ı;ekfade hareketle 
Üsküdar iskelesine de uğnyarak Hcrckc· 
ye gidecektir 

edildi, şairin Bol ayardaki mezarı zi) a- bulunan haricl ticaret ofüi müdürü Cc
ret olundu. llk ziyaret perşembe ~ünü mal bey dun Homnnya tarildle Köstcnce
yapıldı, kaymakam Münir Bey, bütün den şehrimize donmüştUr. 
hükumet memurlan mua11im hanım \ 'C f Seyrisefaln umum müdürü Sadullah 

Gelenler • Gidenler - Peştcdc 

beylerle kazanın münen-er gençliği hu be} dun ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
zurunda proğramın birinci kı mı tn~ § Edirneyc gitmiş olan l\Iısır t~rifat 
bik edildi. Kemanla rnualJim Sevim ha nazıra Te' fik Besim P~. şehrimize gelmiş 
nım 'e Etem Beyler tarafından çalı- ve diın ekspresle Parisc gitmiştir. 
nan mw iki parçası dinlendikten sonra §- Ttirkiye T uring klubfi ikinci reisi 
H a kimi) eti miltiye mektebi müdürü Şukrü Ali be} , e umumt kAtibi Cevdet 
Arif Bey bir nutuk irat etti. Bundan Be} dun akşam Budap~teye hareket 
ba§ka muallim Mürteza Bey tarafın- ctmişlertir. Şukru Ali \ e Cevdet beyler 
dan (vatanpen·erin hayatı) hakkında beynelmilel Turizm umumt meclisi içti
mufa a l bir konferans verildi. Kon- mama iştirak için Peşcteyc gitmiş olan 
f eran ın nihayetinde muallim F ahriye Reşit Saffet be\ le birlikte Türk-Macar 
Hanım tarafından airimizin Yavey. e}ahat komıtesinin senelik içtimalannd:ı 
lası okundu. Bunu müteakip l\luallim hazır bulunacaklardır. 
Gryasettin Bey merhumun murabbarnı Radyo 
ve >ine muallim l smail Müştak Bey lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
tarafından Kasidei hürriyet okundu. 

Programın birinci kısmı bu ı;uretlc 
nihayet buldu. Ertes i gün binlerce halk 
muhtelif yesaitle Bulayırda saat on 

gramofon plılkları neşrh·an 19,30 dan 
20,SO kadar alanırkn snz Nuzhet Hanım, 

TnhsinA. 20,30 dan 21,SO a kadar A jans 

ıd"' tte merh umun kabri başında top. orkestra 21,30 dan 22,SO a kadar sa~ 
,:~dı. Tiurad a şiirler mersiyeler okun- mahfe\ musiki heyeti '22,"30 aa lmrsY" 

duktan s onra mualJim Gıyasettin Bey Viyana, Pe!te, Moskova1 SOICre! 
ınun ve heyecanlı bir hitabede hulun- Saat 19: 
du. Hitabeyi müteakip muallim 1\liini· Bukrcş (12-394) i tihbıırat Romen mu. 
re Hanım tairin kabri üzerine bir çe- Peşte (20·550) lacar knoseri Ferd· 
lenk koydu. H alk vatanperverin kabri mandan 1 domınor. 
başında okunan me"ludu büyük bir ı;Ü· Mosko\a ÇelkO\O: ( 75-1304) Rad ·o 
kunet içer:sinde d inledi. l htifalc ~aat Jurnal 

on a ltıda nihayet Hrildi. Roma konseri, Ofenbah, Kctelberg, 

Rif at Hıırtmnn. Lehann parçaları, danslar. 
Se_f_a_r_e_t-le-rd_e_ı ----- Viyana: (20-516) üç musahcbe 

lngiliz Krahnın yll dönUmU 
mUnasebetile 

lngiüz sefiri Sör Corç Klark 
yarın akfamki ekspresle Anka
raya gidecektir. 

Haziranın üçünde lngiliz kra
lının doğumunun yıl dönümü 
münasebetile Ankaradaki sefa
rette Garden parti verilecek, 
buradaki lngiliz konsolosluğun 
da da bir resmi kabul yapıla
caktır. 

Çirkin bir hadise 
Bostancı ile Kartal arasındaki 

Y enikarye köyünde deniz kena
rında iki mektepli kızla gene iki 
mektepli genç çirkin bir vaziyet
le görülmüşlerdir. Jandarma dev
riyesi tarafından Kartal jandar· 
ma karakoluna götürülmüşlerdir. 
iki genç kız verdikleri ifadelerde 
bir orta mektebin altıncı sınıf 
talebesinden olduklarını ve Üs
küdarda oturduklarım söylemiş
lerdir. Bu kızlar evvelce randevu 
verdikleri gençlerle buluşarak 
trene binmişler ve Kartala git
mişlerdir. Kızlar ailelerine teslim 
edilmişlerdir. Mugayir ahlak va· 
ziyette göriildükleri için erkek 
ve kı;: talebeler hakkında mek· 
tep idarelerı tarafından tahkika
ta başlanmıştır. __ .., __ 

Kadınlar blrllllnde 

Kadmlar birliği kongresi yarın 
saat iki de birlik merkezinde 
a ktedilecektir. 

Saat: 20 
Bukrcş: Ünh ersitc Radro 
Peşte: konsere de' am italyanca der.!. 
Mosko\·a ÇelkO\ o. Konser 
Roma: Konsere dc\am 
\ iyana: musahabe dc\8m 
saat: 21 
Bükres: Gramofon. Fransızca ders. 
Peşte. Cigan Ork.,trıı 

.Moskova Çel km o: Musahabe 
Roma· Gramofon, Radyo J urnal, 
\ İ\'sna: musahabe de\'amFransızea {İcrı 
Saat: 22 
Bukreş: \'holonscl Solosu, .pl~ano sb

iosu, :\tozar, 'uber, Skorlatis, Gobestenin 
parçaları · 

P~te· enfonik konc:er 
~ skoaa· (ekou: Knscr, 
Roma: Don J\arlo J Ferdi piycs4perde 
Viyana: I...a) pzig'dcn alınma ldmser. 

Saat: 23 
Bu kreş: pi\ ııno,kcman otosu Beto\·ôn 

Etcl Buruc, Elgoron Parçalrı, 
P~te. Kon ere deum 
Roma. Don Knrlosun mabaadi 
\ ıyanıı l\onser (de\ am) 

Vakıt:Abone şartları: 

1 30 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
I laricte - 800 1450 2700 

ilan sartlarımız: 

Aylık 

l\uruş 

Re~mı Hususi 
Sanrı ı O l\ş. ı 2,50 l\ş 
• antimi 20 ,, 25 .. 

KUçUk llAn şartlar1mız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

I • 10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerımi1Jn her iıç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçen ılı\Jllmn fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur 



~ 4 -VAKiT 27 MAYIS 1931 

•• •• GUNUN 
__ İŞABBTLER·i 
Cins, cins seyyahlar 

Umumi harbin bir sırrı 
Harp esnaaında Almanların havalarda te
fevvukunu temin eden adam, Felemenkli 
bir gençti. Kendist en seri miteralyoıları 
tayyarelere koymağa muvaffak olmuştu 

lhtiraın sahibi lhtiraını daha evvel lnglllzlere vermek istemiş 
fakat reddolunmuştu. Daha sonra lngillzler ona iki mllyon 

lnlillz lirası teklif etmişler, fakat iş işten geçmişti ı 

Seyahat iyi bir ıeydir. Modern a
dam için valizı üstünde meı;;tur o
tellerin bir kaç dam~alı kağıt 
parçasını taşımak, bir vaiiz do
lusu banknottan daha güzeldir. Se)a· 
hatin edebiyatı, seyahatin zevki her 
gün bir parça daha kafaları sarıyor. 
Modern adam okyanusların üstünden 
bir evin sofasından geçer gibi rahat .. Umumi harbin sırlarından biri son Foker bu tayyareyi yaptıktan son-
rahat aşıyor. Bir kıt'adan bir kıt'aya gunlerde .~eydana. çıkmıştır. Londra ra onu cephede tecrübe etmiş ve tecrü
geçmck için evinin bu oclasından gazetelerının verdıği malumata göre be en büyük muvaffakryeti ihraz ~ı. 
başka bir odasına geçer gibi İngiltere hü_kumeti umumi har.p esna- mişti. 
güçlük çekmiyor. Mesafeler daral- ıında Antonı Foker namında bır Fe- Bu muvaffakıyet sayesinde Al· 
dıkça, insan oğlu bir gün içinde Jemenkli tayyarecinin Almanyada ça- manlar harbi umuminin hemen yarısın. 
yeni ekilen tarlayı, yeşil çemani, orak- lıştı~ını haber almış, ve derhal. ona dan fazlasında ufuklara hakim olmuş. 
la biçilen sapsarı başakları, çöl- te~lıflerde bulunmuştu. Bu teklıfJere lardr. Foker tayyareleri birer arı gibi 
lerft ve kara kışı gördükten gore ,ayet Fokerf Almanyadan Fele- uçup yükseliyor ve altında kalan Fran 
sonra dünya küçüldü. Ve yeni bir menge avdet edecek ve İngiltere hcsa- sız tayyarelerini mütemadiyen perişan 
mesafe ıekorunu kıran tayyare, otomo br~~ çal.ı~a~~k ~)ursa k~ndisi~e ı~i ediyordu. 
bil arzı biraz daha büzdü kücücük bir mıl:yon ıngılız lırası hedıye edılecektı. İngilizler bu sırada bu islerin Fo
yumak haline koydu. ' • lng~li~le~ bu ~~beri •. en ~izli vasıtalar- kcr tarafınd;n yapıldığını ~nlıyarak 

Halbuki eski adamlar kendi malika la ) etıştırmek ıstedıklerı halde, Foker k d. t fi l k . . t b 
nelerini görebilmek için hic olmazsa ondan malıimattar olamadıgından ln- ob~ul edn ıh alra arını a a ~a ~çtı~hbeşe t 

• T ı · t krf· .. .. .. us er e u unmuş ar ~e ıs ı ara 
birkaç gün yaya yürürlermiş! Bir öl- gı ız erın e - ı ı suya duşmuştu. . . . . . . . 
ked d 1 nl k .. . İngilizleri bu mühim teklife sevke- şebekelerını harekete getırmışlerdı. Fo 

. e kolaşa dar çbo defa dort hmevl sı- den ne idi' ker Almanyadan ayrıldığı takdirde 
mı ar a arın a ırakırlar ba ar ar, • k d' · ? ·ı ı· ·ı kt' 

l hah 1 ı b. h (Deyli Herald) bu sırrı şu c:.:ekilde en ısıne - mı yon ıra verı ece ı. yaz ar, son ar ar, ve kış ar ır u- . -s • • 
dutta bir hududa geçmeden biter- ıfşa ediyor: Harbin ilk senelerinde Fakat Almanlar .bu teklıflerın Fo 
miş ! Fransa ve Belçika ufuklarında müthiş kere varmasına manı olmuşlar, Fo-

• • • Alman tayyareleri uçuyordu. Bunlara ker ancak umumi harbin hitamından 

Seyahat yalnız kısa zamanda koca karşı lngiliz ve Fransız tayyareleri ha sonra bu tekliften haber almıştı. 
dünyayı kolayca gezdiren, bir coğraf- reket ediyor, fakat bunlar ateş ve du- Mütarekenin imza edildiği sıralar 
ya kitabının okunmasından rahat bir man içinde yere düşüyordu. da Foker, dakikada 7300 kur~un atan 
şey değildir. Onun için türlü, türlü Almanların kullandıklan tayyare- bir mitralyöz imal ettirmiı ve onu bi .. 
faydaları var, ve türlü, türlü seyyah- lerin adı Foker tayyareleri idi. tayyareye yerleştirmiş bulunuyordu. 
lan... Felemenkli bir tayyareci olan Fo- Sulh aktolunurken müttefiklerin 

• • • ker, bu yeni tayyarelerin pltt~~aı mı Yersay muahedesinde ısrar ile istedik-
Golf pantolonlu, kasketli, ,.e omu- hazırlam.ış ,.e .harpten evvel. ~ngılızlere leri bir şey, bütün Foker tayyareleri

zunda fotoğraf makinesi a<>rh satmak ıste~ış, faka~ lngılızler bun: nin teslimi idi. Fakat Almanyadaki 
her adam dünyayı görmek için yola lara ehemmıyet vermıyerek onu gerı . . . .1 .

1 1 
k Fok _ · • 1 d · mesaısı ı e mı yon ar azanan e., 

ıkmı b' h d d ~ ·ld' çevırmı~ er ı 
Ç § ır ovar a egı ır. :. .. · . . • Almanyada kurduğu imalathane ile 

Para yemek için yeni kıt'alar arı- Bunun uzerıne Foker, aynı planla- b"t" t 1 . k ğ f 
1 . • u un ayyare erıni açırma a muva . 

yan, para sarfetmek irin acaiplikler rr A mantara teklıf etmış, ve Almanlar fak 1 t 
~ · 1 · t tk'k tt'kt L 0 muş u. keşfine çıkan insanların yanında dün proJe erı e ı e ı · en sonra ona •ı . . 

yanın en züğürtleri de vardır. projeleri tatbik için her türlü yardım- Onun tayyarelerını taşıyan al.~1 
M 1 k tind 'kt d" . · . t ' da bulunmuslardr. tren Almanyadan hareket ederek bu-

em e e e ı ısa ı \aZJ~f' ı "' t" b ı F ı "t" ·· t" 
berbatl~n bir adam, tebdili kıyafetle Foker, kendisine gösterilen yerde ;.~t .. u~ ~n t e eme;ge g: .. u~uş .. u. 
bir seyahate çıktı mı bir hayli masraf- çalışmağa başlamış, bu mesai netice- u

1
un u .

1
u . ~em ur arına uyu ruş-

.. , ·et er ven mıstı 
Iardan kurtulur. Seyahate çıktı mı bu sinde birçok tayyareler yapılmıştı. :. · . 
masraf asgariye indi demektir. Olduğu Fokerin ihtirama muvaffak oldu- (Foker) bu suretle Felemenkte :rer 
yerde kendisil'll tanıyanlar ,·ardır. na. ğu şey, tayyarelere kuvvetll mitrnl- leşti.k~en son_ra A~erikalılar, onunla 
ha ucuz bir hayat .sürmesine imkan yözler yerleştirmekti. Bu iş daha e\'- t~ş~ıkı mesaıye t~Iıp olm~sl~r .ve kcn-
yoktur. Fakat seyahate çıktı mı kendi- vel düşünülüp yapılmamıştı. dısı hemen Amerıkaya gıtmıştı. 
si için azami ucuzluk başlamıştır. Foker işe başladıktan sonra har- uıün kendiıinin Felemcnktel'i ima-

Hele parası yüksek yerlerin insan- bi umumi kopmuş, Almanlar onu kay. 13.thanesinden başka Amerikada da hü
lan seyahatlerinde pek az masrafla betmemek için askeri bir emirle onu yük imalathaneleri vardır. Kendisi A
gününü gün etmiş, n seyahat esnasın alman tabiiyetine almışlardı. Bu emir merika için en büyük ve en seri tayya
da bedavaya yakın bir şekilde yaşamış sadır olduktan sonra Fokerin Alman- releri yapmaktadır. 
Clemektir. Dünyanın parası düşük yer- yadan ayrılmasına imkan kalmamıstı. (Foker} harbi umuminin niha
lerine gidiniz, elinizde de yüksek fi- Foker Almanya hesabına çalışmakta bir mtralyöz imal ettirmiş ,.e onu bir 
yatlı paralar olsun! de\·am etmiş ve Almanların havad:.ıki yet bulduğu sırada henüz yirmi sekiz 

Bundan daha ala ne olabilir? hakimiyetlerini temine munffak ol· yaşında bir gençti. Bugün kendisi 
• • • muştu. Onun tayyareye yerleştirdiği milyonlar içinde yüzmekte ve dünya. 

Sokaklar-da baldırı çıplak, başı ka- mitralyöz dakikada altı yüz kurşun a- nın mühim adamları sırasında bulun. 
bak, meşin gömlekli adamlara tesadüf tıyordu. maktadır. 

edersiniz bun1ar ellerinde deste deste 
kartpostal, kahve, kahve, gazino lokaıı 
ta, lokanta, meyhane, meyhane, bar, 
bar dolaşırlar. 

Size uzattıklan kartta retuş edil
miş bir genç resmi vardır. Ve resmin 
altında (yaya devri ale mseyahati) kay 
Cif gözünüze çarpar. Ne verirseniz alır· 
lar ... Bu cins seyayahların memlekete 
gelmesi için transatlantiğe filan ihti
Y.8Ç yoktur. 

Uçüncil mevki bir bilet, bir bekar 
odası, ucuz bir ahçı dükkanı mevcut 
oldukça onları görürüz .. 

Memlekete her sene seyyahlar ge
llr.or ve senede bir hayli para bırakı
yorlarmış.. Fakat yine zannediyorum 
~ bu gelen parayı, dilenen ecnebi sey 
Y,&hlar derleyip toplayıp götürüyorlar. 

SADRI ETE~! 

Mudenya·Bursa hattı sahn 
ahnmıyacak mı? 

Ankaradan gelen bir habere 
g~re Mudanya - Bursa demiryolu 
hatbnın hUkümet tarafından sa
bn alınmasına dair olan layiha 
Nafia encümeninde tasvip edil
IDİf fakat bütçe encümeninde 
ekseriyet layihanın reddine ta
raftar olmuştur. 

Hfikfimet layihasında mezkur 
hattın 50 bin liraya satın alın
ması için Meclisten salahiyet 
talep etmişti. Bu meblağı verme
den, mukavele m.;!cibince hattın 
billbedel devlete kalacağı mli
taleuı ileri sürülmektedir. 

Olimpiyakos gitti 
Yunanlı futbolcular diln sAmimi tezahil
rat arasında lzmlr vapurile Pireye mil

.teveccihen limanımızdan ayrıldılar 
Kafile reisi gösterilen mi~aflrperverlfkten coleyı 

sporcularımıza ve halka teşekkür ediyor 

Olimpiyakos takımı dün mem

leketine müteveccihen hareket 

etti. Geçen perşembeden düne 

kadar bize temiz bir c!ostluk 
havası içinde güzel spor heye• 
canları tattıran Yunanlı sporcu

lar arkalarında samimiyet ve 

muhabbet duykuları bırakarak 

lstanbulan ayrıldılar. Bunun en 
canlı delilini dünkü teşyi mera

siminde gördük. 

Gelen ecnebi takımlarının he

men hepisi memleketlerine dö

nerken nihayet beynelmilel spor 
temaslarının icabettirdiği şekilde 

alelusul ve basıt merasimle de 
teşyi edilirler. Bu yalınız bizde 

değil her memlekette böyledir. 

Fakat dün Yunanlı futbulcuları 

yol ederken bu merasimde da
ha başka hislerin yer aldığını 

gördük. Bu lıialu nıhayet yalmz ,, 

dostluk, samımı ve sıkı bir 

dostluk kelimelerile ifade edile-

bilir. 

Misafirlerimiz kendilerini bu-

raya getiren İzmir vapurile dön

düler. Sabahleyin saat onda Ga

lata rıhtımına geldikleri zaman 

kendilerini karşılı yan . büyük ka

labalığa yakın bir sporcu ve me

raklı yekünu toplanmııtı. Misa

firlerimiz otellerinden otomobil

lerle gelerek vapura girdiler. 

Vapur kalkıncaya kadar üst gü

vertede kendilerini teşyie gelen 

spor erkim ve birçok zevatla 

pek samimi hasbuhallerde bulu-

nuluyorilardı. Bu ?evatın içinde sey

risefain g:ıüdürü umumisi Sadul

lah B. de vardı. Sadullah B. mi-

safirlere mavi bey'z çiçeklerden 

yapılmış bir buket vudi. . Klüp· 

Telgraf Haberleri 

Papa Eftlm 
Arada, sırada ismini ve 

gazetelerde görmeğe alıştığımız 
muavini ve polislerin listesi bir Eftim Efendinin gene sesi du) 

haftaya kadar neşredilecektir. d"k E.;velki gün gazetecilere de 
o muş. 

Terfi eden polis memurları 

Ankara, 26 (Vakıt) - Bütçe 

dolayısile terfilerinin neşri ve 

tayinleri teehhür eden komiser 

BahkA&lrde bereketli ya§murlar Rum başpap:ızı kendisini 

Balıkesir, ( A.A ) - Bugün ettiği için sokakta kopiller ar 
h . . . b k l' dan: 

şe rımız ve cıvarına ere et ı . ~ ı - Voy\'O ! dıye bagırıyor 

ve m€bzul surette yağmur düş- Bunlara rağmen Keskinli papası 
müştür · Akıam üzeri saat 18,5 deki kilisenin akarından gelen P 

raddelerl.nde b l - le iktifa ediyor, ge~iniyormuş. 
aş ıyan yagmur llahi Eftim efendi, ne de 

yirmiye kadar devam etmiş,bazan 

da gök gürültülerile müterafık 
olarak şiddet kesbetmişmir. 

Yağmur buraya hakiki bir 

feyzü bereket getirmiş, çiftçileri

mizin yüzü gülmüştür. 

Matbuat U. mUdUrlUAU 

Ankara, 26 - Yeni bütçede 
Matbuat umum müdürlüğü ilga 
edilmiştir. Bu şube, birisi, dahi
liye. diğeri hariciye vekaletlerine 
merbut olmak üzere ikiye ayrıl
mıştır. 

Bahkenir·KUtahya hattı 

Balıkesir, 25 tA.A) - Balıke

sir • Kütahya hattının kabulü 
muvakkati tamamen ikmal edil
miş bulunmaktadır. Demiryolları 

idarei merkeziyesinden gelen 
h,.yeti fenniye son olarak Nus
ret~ Piribeyler kısmının da ka
bulü muvakkatini yaparak Ma
nisa - Afyon tarikile Ankaraya 
dönmüştür. 

lzmirde hayat pahahh(lı 

İzmir, 25 ( A.A) - Şehrimiz 

ticaret odası umumi harpten ev-

velki zamana nazaran son 4 se
ne 2arfındaki bayat pahalılığına 
dair yeni bir statistik tanzim et

miştir. Bu statistiğe nazaran or
ta halli 5 kişiden mürekkep bir 

aile umumi harpten evvel olduk
ça iyi bir tarzda geçinmek için 

bir sene zarfında 114 lira 72 
kuruş sarfetmek mecburiyetinde 
idi. 

Aynı efrattan mürekkep orta 
halli bir ailenin iyi bir tarzda 

geçinmesi için 1927 senesinde 
2015 lira 61 kuruş, 1928 sene
sinde 1885 lira 33 kuruş, 1929 

senesinde 1773 lira 20 kuruş, 

1930 senesinde 1615 lira 8 ku· 
ruş sarf etmesi lazım gelmektedir. 

Bir altın lira vasati olarak 
1927 de 820, 1928 de 826, 
1929 da 870, 1930da 912 kuruş-

tur. Şu halde hayat pahalılığı 

umumi harpten evvele nazaran 
1927 senesinde yüzde 216, 1928 

senesinde yüzde 198. 1929 da 
yüzde 178, 1930 senesinde yüz-

de 54 nisbetindedir. ........................................................... 
lerimizde misafirlere birçok he

diyeler, şekerlemeler takdim et
tiler. Saat on buçuğa doğru İz
mir selamet temennileri arasında 

limandan ayrılıp müteaddit mo
törler de bulunan sporcular misa
firleri Sarayburnu açıklarına ka

dar yol ettiler. Seyrisefain mü
dürü de motörile Sarayburnuna 
kadar vapura refakat etti. İzmir 

vapuru limandan çıkarken hare
ket filamaları indirilip yerine 

OJimpiyakosun kırmızı beyaz 
bayrağı çekildi. Bu güzel mera
sim her iki yolcular tarafından 

da onlan teşyi edenler tarafın
dan pek hararetli bir surette 
alkışlandı. İzmir biraz sonra tam 
yolla Marmaraya açıldı. 

izmir, yarın izmir limanına uğ-

derdin Yarmış! 
Bir kHiıc akaretlerini 

hesabına isti mar ettikten sonr' 
diye bir de şikayet ediyorsun. Bit 
bin dua et, otur aşağı! 

* • * 
Mucit 

Bursadan geglen bir habere 
ölmü~ kedilere can veren me:.hur 
cit Safiye 1\Iitat ilanım, Ankara>" 
miş. Bu seyahatten maksadı ihti 
bu günlerde fare mücadelesine 
ehemmiyet nren iktısat vekaleti 
ma tır. 

Bursa telgrafı, Safiye Ha 
darülfünun kendisine müspet 
verdiği takdirde lstanbula da 
ğini de bildiriyor. 

Yazık, meşhur mucidi Jstarı 
görmek mümkün olmıyacak.-

'l:onlH .1 

Poliate: 
Zavalh çocuk korkudan 

Kuruçeşmede Alaybeyi s 
ğında 9 numaralı evde o 
17 yaşlarında Halil ibrahiıo 
diin Zincirlikuyu civarından 
çerken önilne iki kişi çıkmıf 
tabanca ile tehdit ederek 
rindeki parasını almışlardır. 

ibrabim eve dönünce ko 
dan hastalanmış ve kaldırı 
Beyoğlu Zukür hastane · 
vefat etmiştir. 

Mesele hakkında müddei 
milik talikikat yapmaktadır. 

..ınnmnn•ı~ttm1uımunuı1111111nmumn-. .. 

rıyacak oradan ertesi günii 
reye varıp misafirlerimizi 
leketlerine bırakacaktır. Ana 
Ajansının telgraflarına ve i 
den gelen malumata ra"' 
Yunanlılar izmirde Karşıyak• 
karşılaşmaları için bir kara~ 
remediklerini söylemekted 
Bu itibarla izmirde maç yap 
yacaklardır. Kafile reisi M. 
uris limanımızdan ayrılırkeO 

muharririmize şu beyanatta 
lunmuştur: 

lstanbulda gördüğ" 
fevkalade nezaketten ve b 
kabulden çok mütehassisim. 
idarecileri ve sporcuları bize 
yet centilmence muamele y• 
lar ve çok nazik davraP 
bunu her yerde göğsiimü 

gere söyliyeceğim. Bu te 
her Yunanlı genci Türklere 
ziyade yaklaştırmış ve o 
arasındaki kardeşlik hissini 
derece 4'.akviye etmiştir. Bu 
dolayı aziz ve muhterem 
milletine ne kadar teşekkii' 
sek azdır. Bundan böyle te 
edecek olan temaslarm dab• 
neticeler vereceğine emioiO'· 
hassa lştanbuldaki hüköDJe~ 
esasına son derece müteşek 
Sizin sporcular da Y unanİ' $ 
geldikleri zaman gördüğürı>O 
hüsnü kabule bir parçacık . 
mukabele edebilirsek kend• 
çok bahtiyar addedeceğiı •. 

1 dilik allaha ısmarladık ı 

inşallah gene görüşürüz. 1. 
ediyorum lütfen teşekkürle 
muhterem halkınıza ib)iğ e 

Tahkikat yapıhyor 
Ankara, 25 - F enrbahçe 

piyakos maçında zuhur 
hadise Ankaranın resmi 
filinde teessüfle karşılanfll 

Hükumet hadise hakkınd• 
di tahkikat yapılmasını e 
miştir. 



5 - V AKIT 27 MAYIS 1931 ~ 

Dilnyada Olan Biten Meraklı Şeyler Halkı okutmak için 
Yunanistandan gece yarısı Hükumet, halk terbiyesi işine 

kaçırılan Komünistler çok ehemmiyet veriyor 
ıı Köyler arasında seyyar muallim teşkili\tı 

e '8,ı llıayıs. tarihli ''Messager d'A·ıd~ahmi .. muk~bili.nde kirala~mış olan llliç vapuru, Sovyet sefaretinden bu meselede büyük bir rol oynıyacaktır 
81.tgYazı} or: bır motore bınmışler ve lllıç yapuru· saat 20 de hareket emrini almıştı. Fa-

l ros hapishanesinden kaçan ko nu açıkt abularak içine binmişlerdir. kat kaptan biraz geç kaldığı için saat Ankara, 25 (Vakrt) - Maarif veka-ı 3 - içinde kitaphanesi de bulunan 
b tr hakkında yapılan polis taki- Motörde 13 kişi varmış. Bunlardan 21 de vapura zabit gitmit ve kaptan a- leti halk terbiyesi, müdürü Osman Bey seyyar sinema teşkilitı vücude getir-
1lnlann pazar geeesi soYyet bay sekizi firariler, beşi de, aglebi ihtimal, k d . d k. . ' 

1 
_ le görüştüm. Bana beyanatında: Halk rnek. . 

baınil lll' .1 k ld t• .1 . d"" 1 . d.1. çı enız en ımseyı vapura a mıyaca . .. .. .. .. .. .. . f . 
1....... ıç vapuru ı e ·açırı ı ıran erın uşmam o an Ye esır e ı ıp • d . t . t . t• deyınce goıumuzun onune ıki sını ın- 4 _ Köy muhtarlarını muayyen 
~it et kted' b b. d" .1 . 1 b gına aır emına vermış ı. . B" kı h. k k 11'· • me ır. ce ren vapura ın ırı mış o an eyaz . . . . .. . san gelır. ır srnı ıç o umak yaz- mıntakalarda teksif ederek okutma 

11;'rı komü~istıe:,. paz~r. akşamı r~lar i~iş •. Fakat bu ~n ~okta teey- ll~ıç npu~u ı~e aynı gu~, t~ca.ret mak bilmiyen ü~midir diğe~i de bir az ve onlar vasıtasile köylüyü irşat et-
de Kavun sahılıne gıdıp, 12000 yut etmış hır haber değıldır. ataşesı Skufanın }oldaş da gıtm1ştlr. okuma yazma bılen fakat dunyanın re- mek. 

P --- --·:;- ------ • l -- ~i·b_i. vişine ayak uyduramıyan kadın ve er- 5 - Köy kanununa göre köylerde 
anyada biltun Kadın hapishane mil- 'Fayyare er ok g kek halktır. Asrı:nızda her. gün. değı: bulunan köy kfıtipleri yetiştirmek ve 

-.. dlııier Serbest dÜrÜ neler yapacka? havaya fırlatılacak şen tenkit ve san at us~~lerı ~enı Y~n~ bunlardan istifade etmeğe çalışmak. 
"'ld · . . mefkureler Jaiklik n cumhurıyet gıbı . . • . • b 

• rıt, - Hükumetin bir emima- Sevil - "Mahpuslara insanca bir Londra, - Kunetlı makınelerlc . . h lk k Seyyar muallım tcşkılah ıçın u 
ı e bu d ' 1 . d. f yeni prensıplerı a ın avramasına • . . d b. t .. be 1 n an böyle ispanyada bütün hayat ya~atacağım.,, Bu söz hapisha- tayyare erı amu ı surette havaya ır· . • ·c 'r k:-l t" k d. sene l\lugln ''ılfıyetın e ır ecru ya. 

l' ta :. ··b · d"" F h ımkan yoktur. 1\faarı e .ı e ı en ı- 11. 1 .• k • rnaınen serbest olacak ve her neleri ıslah işine büyük bir gayretle sa latmak tecru esı un arnboroug tay . k b .k. .. pılacak ve arzu eden mua ım er yu • 
"l'ıtı. t ·-· · · · ·d d t b" ff kı sıne en yakın gaye olara u ı ı zumre .. .. . .. kb e tıgı dıne ıntısap etmek ve· rılan yeni hapishaneler müdiresi Ma- yare mey anın a am ır muva a • . 

1 1 tı . h. okuma yaz sek ucretle koylere gıdecek veya gQçe. 
1_ it dine mensup olmamak hak· d K ı· d" B .. 1 d E d··1·· yetle yapılmıştır. Vakıa tayyare gemi. ınsan~ e .e a mış r yankı dıç t da~ be halkla birlikte gezerek on1an yan-
"lliz b am en ın ır. ugun er e n u us . . , 1 . ma bılmıyen erkek ve a rn va an :. 

uJunacaktır. 1 f h . ha 1 .. t tk'k t kt lerınden tanare erı çok defa bu tarz- . larında götürecekleri kara ahtalarla 

nnı k i ti 1 eya e bı akpısd nhe e~ını el ıd e meb"ke da uçurulmaktadır. Fakat bu usulün tarı okutmak Ye her sınıf vatanpen:er· B .. 
:lııı . a s yen er olan u a m apıshane er e tat l büyük ve ağır tayarelere de tatbikı ler yetiştirmek. 1928 harf inkılabından ve levazımla ok~tacaklardır. u tecru 

ttıkada Reno isminde bir ~hir edilen usulleri kökünden değiştirmek mümkün olup olamıyacağı hususunda beri bilhassa ümmilerin okuyup yaz.. be~en .alına? netıce elyernt seyya~ mu· 
ki burası için talak merkezi de- azminde olduğunu söylemektedir. Bun henüz tereddüt mevcuttu. Bu tereddüt malarına ehemmiyet verildi. Millet allımlıkler ıhdası etrafında tetldkatla 
• Filhakika, Reno şehri mahke dan ~':e.lki hapishane. ıs~ahat.~ılarınm çok kun:etli, bir fırlatıcı makinenin ~ektepl.eri teşkilıltının. bu. sene üçün· meşg_ul olan komisy~nun ~azrrlamakta 
kendi hudutları dahilinde altı ekserısını şaşırtan cınsı munasebat şimdiye kadar yapılmamış olmasından cu faahyet yılıdır. Şımdıye kadar oldugu rapor ve pro1e tadıl.edilecek ve 

~arnet etmek şartile herhangi mes'elesi bu kadını hiç korkutmıyor, o ileri gelmekte idi. Artık tereddüde }ü. millet mekteplerinde okutulan vatan· Adanada da seyyar muallım yetiştfr
kocaYJ, biribirlerinden ayır- evli mahpusların karıları veya koca- zum kalmamıştır. Farnborough'da kul daşların miktarı (1827580) dır. Son nü- mek için bir mektep açılacak ve tec

dır. Bu muamele o kadar çabuk larile haftada bir iki defa hususi ve lanılan makine tazyik edilmiş hava ile fus tahririnde memlekette (1111496) rübe iyi netice verirse bu büttln vila• 
alttadır ki bir karı koca, 24 sa- yataklı odalarda buluşmalarına ve müteharrik ve dört bin beygir kuvn- nüfusun okuma yazma bildiği tesbit e- yetlere teşmil edilecektir. Bu arada 

hoıanabilir ·e · t lerse baska biri bekar mahpuslann da muayyen gün- tinde bir alettir. Bin beygir kuvntin· dilmiştir. Şu halde (2939076) nüfus o- birkaç senedenberi büyük varlıklar gös 
ttlenebilirl ' 

1~ er iri~ ·Reno }erde arzu ettikleri kadınla yine hapis- de iki motörlü bir bombardıman tay- kur yazar sayılabilir. Buna mektepleri· teren Kars ,.e Muğla vilft.yetlerlnl tak· 
br........ er. unun ~ · d"" b k. ·ı t · d k (500 000) ğ T .. .rüıc bir rağbet görmektedir. hanede haşhaşa vermelerinde hiçbir yaresı. u~ ~ ~a ıne rnsıtası e o uz mız e o uyan , çocu u ı ave dirle yadederim. HaylJ zamandan berf 

>aıun her t f d b" .b. 1 .· mahzur olmadığını iddia etmektediı·. metrelık hır ırtıfaa kadar atılmış ve edersek nüfusumuzun (3500000) ne ya- bir seyyar sinema yapmak için uğra. 
'h-ılınak i at.r~ ın an.. 

1~ftılr eıbın· Bundan ba~ka her altı ayda bir mah· tayyare bundan sonra kendi makinesi- kını yani yüzde 25 şi okur yazar de. . d k ıı.ıemleketin birrnk yerlerln-
s IJ en zengın çı er u- :o • - bas) t T . . . .. . , şı}or u • " r 

Ctlın kt l ih f d k poslara - kaçmıyacaklarına daır ken- le uçmaga :. amış ır. anarenın mo mektır. Bugun bu netıceye 'iardıktan d . kt birçok yerler benzin ve 
'cin.,.,. eb erahave a tı a tak ?tdur u • dı"lerinden s'o"z aldıktan sonra - birkar törü fırlatılmadan evvel işlemeğe baş. sonra mevcut nüfusumuzun 15. 46 yaş e. yer .Yb? . ur ·ı· elektrikiveden mah-

·~ u t memle etı e ter- - • :r d T .. b _ .. saıre gı ı 'esaı ı ,; 
1 . • günlük bir mezuniyet vereceğini ve bu lamakta ır. ecru e o kadar muvaffa. lan arasında daha (4732;)97) nufusun d l t d"k k. sinemamız gayet 

be stememektedırler. Şehrı hal- .. . . . 1. kıyetli olmuştur ki tayyare fırlatıldı· ümmi olduğu hesap edilmektedir. l\fa- rum ur. s .e 1 1 
• 

lediye zenginleri eg· lendirehil- muddet zarfında kendılerını ancak ço • • an irinde bul h' b" h " . • . ·ık k . . 1 .. kullanışlı bır kamyon lçersınde bulun. 
ı · ' . . .· rbi tutaca·ını iHiYe gı zam, ): unan ıç ır ra av- anf ,·ekaletı 1 ya ın gayesı o an um- . . . .. .. . 
a~ı.n birçok tertibat almışlardır. hafı_{ !akyıtlere t.~ g srzhk duymamıştır. Tayyare bir saat miliği kaldırmak emelinin tahakkuku sun ve _ıçer~ınde k~tupanesı ~e hal. 
ll~iin Reno şehrinde büyük otel- etmıştır. kadar uçtuktan sonra hayaya atıldığı için senevi (400000) vatandaşı okutmak ka te.~·zı. e.dılecek kıtap ve .şoforle o-
~llolar, eğlence yerleri açılmış- Zeplinlere karşı noktadan birkaç metre ilerile yere in- .. daha en az 12 sene çahsacaktır. perator ıçı~. ~~ yatac~k ~erı olsun bu 
<ıtr ı~ ·· i · ti B ı ·· b.. ··k f d uzere :. kamyonu butun tertıbatıle yapmayı Urlu spor sahaları mevcut- atı)aU merm mış r. U usu un en uyu ay ası Diğer bir nokta vilayetlerden alman ra .. . . 

evveıa tayyareye vakit kazandırmak, 1 b"" yük !=:ehir n kasa- Ford mue · esesı kabul ettı bu kamyon 
"'-- Melburn - 1\1 Yolm Pommeroy d por ara nazaran u ~ • b" h ft .. dd ti b . l aksı 
.:'~nlerde, bu kocası tarafından . . d b" ' .. h d~ bu··yu··k harpt"' sonra a uçuşun çok ufak bir yerde balarda okur yazarlar erkekler arasın- ır a a mu e e enzın a m zın 

ıtı~•- ısmın e ır mu en ıs .... 1 · k. kt' ko··ylerı· dolaşabı'lncek kab·ıli'-·ettedir ve -,.Qna mahkum edilmek isteni- . .. . . yapı masına ım an verme ır. da yüzde 60 • 65 kadınlar arasında . ~ . . " . ,; 
l..edi <lnverclyde) de Reno şehrin- zeplın!e:e ~ar:;;ı k~llanılan mues.ı;;ır bır Sporcu bir vali yüzde 20 • 25 nispetinde gösterilmekte- fıatı fa bın Jıradır. Senelık masrafı 7 
'1 •t etmektedir. me~mı ıhtı~·.a .etmı? •ve b:ndan ~olayı Londra, - SabılC Ta.smanya valisi Og. dir. Şu halde büyük şehir Ye kasabala· bin lira tutmakfadır ki ~ bin lir~1.\\ ,, 
~ur ~ıdız Ester Ta .. ·lor ile ev- lngıltere hukiımetınden ... O,OOO lıralık d' b. k tup ha alas' inde bulu- rımızda okur .. ·azarlar nispeti yüzde mal olmaktadır. Bunun !~~n tcrbiY,edn 

J• ,; ··1 r t ... lt t Ui "" {ili d" s ne ra 1' cenu 1 u v ,; · ·· 1 ·1 t 1 fil l ~lan ''e şimdi de ayrılmak isti· mum a . a mış ı. u m 1 en 1 on e nan Falkland adaları valiliğine tayin 40 • 45 denilebilir. Diğer şayanı dikkat fı)m mues:-<>ese erı e em~ a m er 
-~r De pseY de oradadır ve den ben meydandan kaybolmuş ve o d.l . t• ,, 1• lelikten . ti . t• b. kt k lar ni peti celp bu fılmlerde asrt zıraat usulleri 
Ilı m . , . . . . . d h. b. h e ı mış ır. a ı ame ye şımş ır. ır no a o ur ve yazar s . . 

. açları organize etmekle me~gul zamandanberı kendısın en .. ıç ır a- işe dokuz _yaşıı 'a iken bir gazinoda Trabzondan Ankaraya Ankaradan Af- arıcılık b~~ç.ı.vanlık . hayvan yetıştır-
1~ ber alınamamı.ştı. ?eçen g~n. Melburn: garson yamaklığı ile başlamıştır. 'Fa- yon Karahisarına Afyon l{arahisarın. ~-ek .. v~ ~uyuk f~br~ik~l~r hayatı her 
~ lıJ.Jk t ib i u~ ufak kah\:elerınden bırın~e es~ı kat güçlü kunetli bir delikanlı oldu- dan Adanaya doğru çekilen hattın şar· turlu ılmı ve ahlakı fıkırler verecek 
loıı.d 8:. g!:'r es. bır arkadaşı tarafından teşhıs edıl- ğu zaman kendini spora vermiş atle- kında kalan vilayetlerde şarka doğru filmler gösterilecektir. Operatörün mü 
'ola~ "":- Dunya ~unya olalı ıl~ miştir. Mühendis arkadaşına harbi u- tizmde ye bilhassa boksta birçok mu- gittikçe azalmaktadır. Yani ümmiler neV\'er bir insan olmasına ve sinemayı 
~el'd hır. ~a~m, bıl~assa. umumı mumide aldığı yirmi bin lirayı bir ta. vaffakıyetler kazanmıştır. Tasmanya- kesafeti mektepsiz ve muallimsiz köy- seyreden köylülere inkılap ,.e cümhuri 
tiis~ ken_d~ını, oldugun~an daha. kım muvaffakıyetsiz tecrübelerde kay- da da sporu kendisi tamim etmiştir. }erde mevcuttur. Yalnız Erzurum mın yete dair hitabeler yapabilecek kabili· 
~ rmıştır. lşte bu ınanılmaz hettiğini ve şimdi de yeni bir tıraş ma· Yeni tayin edildiği Falklanda da eş- takasında bini mütecaviz köy mektep- yada olduğu gibi yaznrak eline vere
bıl'ihçerıde Londra mahkem~le~~n- kinesi yapmakla meşgul olduğunu an-ıyalar arasında boks el~ievnleri dolu siz ve muallimsizdir. Binaenaleyh halk ceğimiz konferansları okuyup anlata. 

ilde \'Uku bulmuştur. Ellı dort latmı~tır. bir sandık götürmektedır. terbiyesinin müstakbel faaliyeti şehir bilecek adamlar olmasma. dikkat ve İ· 
dll bir kadın evini gizli bir ku- den köylere yani merkezden muhite in tina edeceğiz. 

el'fllt ~a!in~ koyduğun?.an ve ?'Ü~· 0 d tikal ed~ektir. Bu~ü~ü .~ütçemizdc Memleketimizde okuma odalan mik 
·~.~ ııı~nsız olarak yuksek fıyat- Isparta a su vaziyeti mekteps.ız ve muallımsız koyler~e da- tarı 1162 <lir beher okuma odasında en 
ı~ 8attıgından dolayı muhakeme ha haylı zaman mektep Ye muallım bu 60 kitap vardır halk nesri'-·atı 200 Otdu . • k . . . az ~ ,; 
>"a • Bır gece zabıta bu en bas- lamıyacagız. Fakat demo rasım~zı~ ü geçmistir ve gittikce inkisar edecek-
d:1§ ve kadını da cürmü meşhut Mühendisler şimdilik mecra dıvarla- a~~ kütlesini te~kil eden köyBlülerım~- tir. " ~ .. 

hkalamıştı. Polisler dolapları l zı ıhmal etmek ımkan.sızdır. unun 1• 

da.tr ıarnan kendilerini adeta bir rJDID bir metre yükselti ffieSİDe çin yapılacak tedbirle~ şunla~~ır: K:ıdıkö\' 
~P<>surıda zannetmişlerdir. Bura- karar Verdiler 1 - Seyyar muallım teşkılatı yap- Kuşdili Sinemasında 
aı.lttce . k" b" mak. Bu gece: San'atkdr Naşit Bey temsilleri 
""telttı ' şarap, vıs ı, şampanya, 1 

• • • • • • • • 2 _ Okuma odalarrnı şarka ve 2 oyun bir gecede. Aman vermez Avni, 
~ vardı. Isaprta, 22 (Yakıt) - Buradakı ıç· çeşmenın suyu taksım edılerek ıkı mıs mektebi olmıyan köylere kadar teşmil Düğünde M:ıhkômiyet ayrıca varvete ve 
"~rı ınuhakeme neticesinde altı me sularının geçtiği kum dağının yıkıl tine çıkarıldı. Fakat susuzluk şiddet t k Saire 

td· \'e on lira para cezasına mah- masile hasıl olan tehlikeli yaziyeti ev· lidir. Kasaba dağınık olduğu için e me ' 
ıJ!'1iştir. Kadın kararı duyduğu velce bildirmiştim. J\afia ,·ekaletinin halk uzak mahallelerden içeceği suyu •••••••••••••••••••••••··~ 

4it~~laınış ve !aşı ~ olarak tes?i~ gönderdiği mühendisler gelerek tetki· pek müşk~lat~a tedarik et~ekt~~ir. 
~k a~~e ha.kır~l~rın . merhametı.~ı kat yaptılar. Suların geçtiği kum da- . Bel.e?ıye~ı.n. sa~fedebılecegı para 

~ te ıçın Yetmışlık hır kadına bo:r ğı yıkılmış ve çayın mecrasını doldur- ıle bu ışın bıtırılmes.ı se~clere muhtaç 
'ttt ıa Vermek günahtır "diye ba- muştu. tik sel de bu yığmı sürükliye bulunduğundan tehhkenın kaldırılma· 'il l', çek ve kasaba içinden geçen mecraya sı hususundaki yardımdan dolayı hü

llQ söylerken boyalı saçlarının, sürerek mecrayı kapatacaktı. Esasen kumete çok minnettar olan Ispartalı 
~aş~annın, sürmeli kirpikleri· mecranın kenar dıvarları eskimiş ol !a.r yeni .sene bütçesinden içme. suları '-d dışlerinin yalancı şahitliği- duğundan bu vaziyette su tamamen ıçın de hır yardım beklemektedırler. 

llırn artık hiç ihtiyacı kalmamış mecra.dan ç~karak kasaba içine taş~- Pehlivan güreşleri 
~ cak hır vazıyet hasıl olmuştur. Mu. Ç kk 1 d Tayyare C . ı· 
~h.. ana a e e • emıye ı 
"-'IYonJar nereden hendis1er bu vaziyet karşısında suyun mP.nfaatine 29 mayıs cuma günü pehli· 

glrf d ? mecrasına yığılan kumları kaldır- van güreşleri yapılacaktır. Bas pehli· 
~~or YO~ U. mak çok masrafa mal olaca~mı. ~üş~- vana (60), baş altına (25) büyUk orta 
1-tbilq~~ - lçkı yasagı kanunu· nerek mecranın dtvarlar~nı şı~~.ılı~.bır (l5), küçük ortaya (10) Ye diğerlerine 
o?\ . nezaret eden memurlar metre daha kaldırmagı duşunduler de münasip hediyeler nrilecektir. 

\(t\ 1cıvannda metruk ve mühürlü ti tehlikeden kurtarmağı düşündüler-
~ .. :bri~nsında 103 ~in g~lon iç- Ve vekalete . raporlarını • ver~iler. Mevlidi nebevi kıraatı 

fab lllusadere etmışlerd~r. Bu Nafia vekalet~. de (~500) lıralık ınşa. Bu gün öğle namazından sonra-
n l"ikaya nasıl sokuldugunu a- at havalesi gonderdı. lşe başlandı. Eyüpte camiikebirde merhum 

de f~~Urlar uzun tetki~at neti· Hummalı bir faaliyetle çayın dıvarla- müşir Fuat patanın ruhu için 
tlltı likanın arkasındakı koca- rı yaptırılıyor. hafız Nuri, hafız Kutsi ve Ke· 

ll ~ ~ dtı\'annm müteharrik oldu· lçme suyuna gelince: mal Ef. )er tarafından mevlidi 
l~ Unun ınihvu etrafında dön· Belediyemiz ve belediye reisimiz M. nebevi tilavet edilerek hatmi 
>C)~ ilden hftsıi olan aralıktan Hulfısi Bey, çok şayanı takdir surette şerif duası icra olunacakhr. mer

t't Iİrip çıktığını anlamıılar- çalışıyorlar. Kasabaya akmakta olan bumun ehibbası ile arzu eden 
l ve yCJlu bozulmamış bulunan bir iki zevat da Yet olunur. 

Ben .a Aıınar Sirki 
Hakikaten mühim ve temaşagiranı alakadar etmekte olan 
B E N A M A R S I R K I umum aileler tarafından 
temaşa edilebilmesinin teminen tespit edilen tenzilatlı fiat· 
!arla verilen ilk yeni müsamere parlak ve emsalsiz muvaf-

fakiyet görmüştür. 

Sofyaya hareketten evel her halde 
gidip görünüz 

Mevkilerin fiatları: 
ikjnci mevki 
Birinci mevki 
Stal 
Hususi 
Localar 

50 kuruş 
75 

100 
150 
200 

" 
" ,, 
,, 
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Hikaye S. S. S. Yazan • 
Fikret Adll 

Bir ıomandan piHÇa 

Adliyede 

Oktruva ihttlôsı 
Sadık ve Nurettin B. ler 

mahkQrn oldular 
Oktruva müdürlüğündeki sui 

Birdenbire kendJni ne kadar ihti- ni gererek iradesin bir noktayateksif d 
yarlamış buldu. Yirmi sekiz yaşında i· etmek istedi. Fakat buna muvaffak o- istimal avaın, dün lstanbul ağır 
eli._ Şimdiye kadar hiç yorgunJuğunu ıamadı, çünl<ü 0 zamana kadar hatrr- ceza mahkemesinde bitmiştir. 
duymamış, yaşadığrnı bilmemişti. Me- lamadığı şey, yapacağı hareketin i~mi Mümeyyiz Sadık B. 5 sene hap
lihannı "arbk yeter, beni bir daha hiç birdenbire aklına gl'lmişti: lıırsızlık. se, ihtilas eltiği 12,000 küsur 
gönniye çalışman diyen mektubunu a- Fih•aki amca.sının odasına böyle lirayı iki miıli olarak ödemiye, 
lni~ beraber geçirdikleri kısa zamana gtc; val.it .ıfr·i:;-i, artık işteu çekılmeğe üç ıene memurluktan mahrum 
dönüp baktı. Ne yapmışlardı? Hiç. Sa- k.a;ar veıel'ei< o gun s~nctini paraya kalmıya mahl<iim edilmiştir. 
qece tanışmışlar, aralarında konuşma- çevirmiş olan l\Iurat Beyin kasasında· 
4an· anlaşmalar olmuş, bir dans esna. ki on bin lir'\yt alma.k içindi. Veznedar Nurettin B. in üç 
sında bir an göz göze gelerel\. titre- Sahip, hırsız! hayır. Bunu asla ıene altı ay hapsine karar ve
ınişJer, tesadüf mü nedir, ayni günde yapamaz. Bu düşüncenin birisinin ak- rilmiş, müdür Osman B. beraet 
başları ağrımıştı. Maamafih bu hatJ. lrndan geçtiğini hissetse muhakkak O• etmiştir. 
ralar yıkılmış yeni bir köşk enkazı ka nu öldürür. Hayır, o sadece, es.ki zih- Katll sakhyanlar birer sene 
dar taze, ka1eidoskoptan görünür g'ibi niyette olan ilacı Makbulzade Murat hapsedilecek 
değişikti. Beyin parasınr iki saat için kullana- Eski Muıul Meb'usu Nuri 

Selim bu dakikaya kadar hiç geri· cak; iki saat içinde biliyor, ,-e emin ki Beyi bir kadın meselesinden 
ye bakmadan yürümüş. her zaman ne- bu parayı birkaç misli arttıracak. Fa· 
l•li ' kalmıştı. Maziyi tahattur, geçtiği kat bunu amcasına nasıl anlatsın. z3 • Beyoğlunda öldürmekten maznun 
yollann mesafe telakkileri, ona Hk de- vallı adamcağız hala on sekzinci asır olnp kaçarken yakalanan Arna
fa olarak yorgunluğunu duyuruyor- ticaret zihniyeti ile maluldür. Sahip vut Hacıyı Davutpaşadaki evle· 
do. bunun için yapacağı hareketin bir ah- rinde sakladıklara için nıuhak~me 
; Selim başını çevkdi: bir gürültü laksrzlık olmak ihtimalini hiç düşün· edilen Recep, karısı Caniş ve 
olmuştu. Duvardaki, ihtiyar ninesinin ınemiş. vicdanı emin ve müsterihtir. kaçmağa delaletten maznun pi-
93 hcreUnden yegane hatırası olan es· Güzel amma kanun bu sebepleri din- Javcı ibrhim. diln lstanbul ağır 
ki zaman saatinin zinciri boşanmıştı. leı· mi. İnsanların kanunları herkes 

1 ceza mahkemesinde birer sene 
Süknt içinde zembereğin gerildiği du· ma rna tasarruf hakkım vermiştir. Ha 
yoldu, n bfr tek baki!' ~es çınladı. Bir cı J\ılakhulzade Murat Efendi parasını hapıe mabkôm edilmişlerdir. 
az b&kledi. Saat tıkırdamıya tekrar istediği tarzda kullanabilir; tehlikeli Şirketi Hayriye aleyhindeki 
başlamıştı. gördüğü, bilmediği bir işe servetini bir dava 

Kalktı; babasmnı yazı odasına ge- koymamak onun en basit ve iptidaf Tütün in hisarı avukatJarmdan 
çerek masaya oturdu. Bir mektup Y<.\Z• hakkıdır. Fasih B., Beyoğlu hukuk mah-
dr, zarfı dikkatle kapatarak masanın Hak.! .. . .. kemesinde Şirketi Hayriye aley-
ilk İm;krşta görünür tarafına büyük bir ... Sahıp duşünuyo~. l~ersinf y!yen hine bir dava açm1•tır. Fasih B. 
'! .. ~- ·ı 1 . d" 0 d b' "k' d ış adamt,, onu teşvik edıyor ve dıyor ,. 
_uma. ı e . yer eştır l, ra a lr 1 1 o- ki. bir gün Üsküdardan hareket 
lattaıktan sonra odasına geçeı·ek eşya- . B b · k 'ht" etmek ü•ere bulunan vapura ye-.1 '-d bo bo b' · ı ka - u una 1 1yarın parasını .,. 
annı topm ı, ve m ş ır ıç e so - . • 

• T • • d h 
1 

kt 'tti çalm1yacaksın; ona ıki saat malık ol· tişmek için, bilet alamadan va-
'°a, elın e avu u, Çl 

1
• gı ' man ıeni zengin edecek yalnız iki sa- ti · · "d b'l t 

Selim sokak kapsnn henüz kttpa· . , ~ . . ., pnra a amış. ıçerı e ı e para-
• • atç1k .... Kaybetmen ıhtımaU var mı. · f k t b' 
mrştı ki babasının Murat Beyin oda- y k z k" 1 t' k h d" · smı vermış, a a memer ır • ~ "' . .. o • "e amn {m·ve ıne aç ya u ı , . . . . 
sına amcasının oglu Sahıp urkek a- karşr durabilir? Emin değil misin? E- mısh de ceza ıstemış. Fasıh B., 
dımlar1a giriyordu. mnisin. o halde yürli, hem kim bile· davasında yeni borçlar kanunu 

Sahibi herkes Murat Beyin oğlu cek? Hayat cür'et edenindir. mucibince hiçbir şirket ve mü-
': Sel.imin ka:r~~i za~nede.rdi. Fil va- öteden Romalı elbisesile adalet: e11esenin bu şekilde bir ceza 
ki Selım ona agabey dıye hıtap eder~ ~ Sen bir hırsızsın' diye bağırı- ı h kk ı d ~ ileri 
1\lurat Bey de Sahibi ağır başlıhğı için yor. · · 1 .mıya 8

. 
1 0 ma ıgını 

,,.,ı, o<Tluna, gece hav. atını seven ilcai sürmektearr. 
.., 1:\rk:ı~ı vaıın] -----------

Selime tercih ederdi; ve hakikat şu idi -----------
.. ~elimle ~ahibin aralarındaki fark Mektep arsasında tiyatro 
hisle:.,ıekiw.n;:.°P.rasmdaki fark idi. Ha· Yanan Fevziati liselerinin yan· 
yatın ~ırrı oıa·n bu tenıayiillerle Selim gın yeri tesviye edilmektedir. 
mulıarrir olmuş, Sahip de, kendisinde Dünden itibaren arsada büyük 
harikulade bir iş adamı kabiliyetleri bir de tiyatro sahnesi yapıJmığa 
()Jmakla beraber, timdilik amcasının, başlanmışhr. Bir hafta sonra 
ya.ğ tüccarlarından Hacı Makbul zade burada Şehzadebaşında oynıyan 
Murat Beyin hesaplarını tutuyordu. tiyatro heyetlerinden biri bütün 

Selimle Sahip ba~ka ba,ka alemler- yaz müddetince temsil verecektir. 
d~, başka haşka gayeler, mefkurelerle ~-------------
yaşaclıklarr için hiç ihtilafa dü~mez- O BU L M }\ C A O 
!er, iki arkadaş gibi sevişirler, ve hi-
'fibirleri için en büyük f eragatlerde bu 1 2 3 4 ". f. 7 ~ 9 1 O 11 
Iunacak kadar da civanmerUiler. 1 ili 1 H 1 •' 

Sahip, Murat Beyin odasına girin- 2 E-!S_ E~ R fi)1U IJITllll.' L 
1
[i1 

ce doğru kasanın başına gigtti. Bir 3 N_ §_ıs i R [Ilı i L IA v E 
IAhze düşündü. Cebinden buruşmuş 4 E_'R 1 i K·,ımır i ı~ı~ D E ji 
bir kağıt parçası çıkararak baktr. KA· S R ii1 R lii1 fiillii'I A L liii1 D-O 
ğrtta harfleri ayn arn yazılmış üe f. l!!!l !Mı,~\·~ tllJI _ 
sim ,,ardı: SELlM SAHlP SELMA. 6 B U .!il i 1li]liJ1N 1 i H AT 

' ' 7 A f'iil ı R . -Uç ishn de beşer harfli. __ ~ ~ _ ıA ~1[!) A filli! i: 
Sahip bu sonuncu ismi okuyunca 8 H ı iL A lL l 1 A H M E IR 

durdu. Selma, Selimin ninesinin kızı 9 ç·,,. A- D [i] H iJ M A S A 
jdi. M?r~t .Bey .bu kızca~ızı. da, trp~ı ıo E- LV IE D !A (il E s-,A Is 
kendisı gıbı, e\·latltk edmmış ve bu- 11 liJlımJ!E-lım' C) T fiil R A S T 
yütmUştü. Selimle beraber biiyümüşler 1 

' 
1 

di. Fakat Selim hiç de Selrnann 18 Ja· DUnkii bulmacamızın hal-
şına geJgdiğini. göğsünün kahararak ledi.lmış şeklı 
gerildiğini, her akşam odasına çeklir· 
kerı, küçük) iiğündeki ayni saf hareket- 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 O 11 
le yanaklarından öptiiğü Selma.nın kı· 1 ı• I 1 1 I~ 
zararak gözlerini · yere indirdiğini far. 2 ~ liJI !IJ i[i]ı- -ı , ... -
ketmiyoı-du. Buna mnkabi~ Sahip ye- 3 ... 1 - - ~ - - fil - '[11 
meklerde yanma oturdug~ı Sel maya 4 •- '!il- - - -fil - ı- ı-
her eli değdikçe kızggın bır maşaya 5 - - - - - ı· - - -

dokunmuş gibi elini çekiyordu. 
6 

ı- -- _ , _ _ _ _ _ ıliJl[i 
Bu üç isimden birisi kasanın kili· - [il [i; _ ,!il _ 1 _I _ 

dinin an.ahtan olarak daha o akşam 7 ___ ~ _ iJ,!iJlil -1 lil'.li 
Murat Bey tarafından tertip edilmiş- 8 _ '-1-_ ı!il __ _ 
ti. Murat Bey üç ismi de heceliyerek 9 llJ [i1 li 
yazmış, ve defteri kebiri iistüne iği1- 10 - - ,- liJ - !i} - - - -
miş oJan Sahibi gözetliyen bakışlal'l 11 r.J - [!J ~·- !ml - [il - ti' 
altında bir müddet mütebessim düşi.in- ...;. · ' . 

1
· 

dükten sonra kağıdı buruşturarak se- Bugdnkü bulmacamız · 
pete atmıştı Ne tuhaftı ki, üç isim de 
S. le başlıyordu. Muhakkak ki bu üç ia 
aim biribrine, görünür açrk akrabalık 

bağlarından gayri bağlarla da bitişik
ti. 

iki erkek, bir kadın. 

Eski hikaye." 
Biribirlerini, haberleri olmadan 

aşkla seven üç fedakar kalp. 
Sahip kasanın kilidinde l1arfleri 

sırala.mıya hazrrlanırkcrt ı;armakları
nm titrediğini gördü. Bütün sinirleri· 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

l - Kalabalık {;"). 
2 - Cansız (5). 

3 - Rütbeli asker (5), franı:ızca san 'at!2) 
4 - Müsaade (4), sorgu (4), 

5 - Yorgunluk çıkarma (9), 
6 - ~:da (3). Tava ( 4), 
7 - Hir kuma$ (3). .. 
8 - Ayna (6). müslüman papaz (4), 
9 - 1 !icap (7). 

1 O - Bir musiki makamı Hl. hücum 4) 
11 

Limanda: 

Vapurcular araııda 
rekabet kalktı 

Seyrisefainle vapurcuJar arsm
da Karadeniz hattmda rekabe .. 
tin kaldmlması için tanzim edi· 
len mukavelename dün iki 
tarafın da mümessilleri hazır ol· 
duğu halde Seyrisefainde imıa
lanmışhr. Bu hususta Seyriscfain 
müdürü Sadullah bey bir mubar
rimize demiştir ki: 

Bu itilafname halkın aleyhine 
değildir fiyatlarda katiyen bir 
fark olmayacaktar bu itilafnamede 
yalnız vapurcular arasındaki za
rarlı rekabetin bertaraf edilme
si gayesi takip edilmiştir. 

Ayvahk lzmlr hattında ltlllf 
Diğer taraftan haber aldığımı· 

za göre Ayvalık lzmir hattında 
işleyen milli vapur kumpanya· 
larımızdan Hantal Ye Tavilıade 

kumpanyaları arasmda da dün bir 
itilifname aktedilmiş ve ha~ 
zırla nan mukavele iki tara fan 
salahiyettar murahhasları tarafın
dan im:talanmıştır. 

Bunlar da Karadeniz hathnda 
işleyen kumpanyalarla olduğu 
gibi Seyrisefainle bir itilaf akt
etmek üzere teşebbüste bulun-
muşlardır. · 

Uç aylıklar 
Eytam, ~ramil ve mütekaidin 

maaşlarmın tevziatma ay başında 
Defterdarlık tarafında maaş sa
hiplerin mensup oldukları maliye 
tahsil şubesinde başlanacaktır. 

Haziranın ikinci, dördüncü ve 
yedinci günleri askeri ve mülki 
mütekaitlerin günüdür. iJmiye 

müt~kaitlerine maaşlar. her şu
beden ayan ikinci günü verile
cektir. Aıkeri ve miilki eytam 
ve eramil maaşları da ayın birinci, 
üçüncü: ve altıncı aUnleri ve 

Seyrisefain· 
~1erkez ıccmasL GıılatR Köprü ha~ı 

B S-362 ~ube :ıcentası Sirkeciclr 
Mühürdar zade hanı 2 2740 

l ra~zon itıncı P. 
( ANKARA ) vapuru 28 

Mayıs Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun. 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabıon, Rfae, Hopay11 
kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Riıe, Of, Sürmene, Trabzon. 
Polatane, Tir~boJu, Giresun 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. 

- BORSA 
Mayıs }31 ' Adı ı1 

J lngiliz lira11 Kr. 10.1 
.. 'LL. muluıtııll noıar , o.+ı ı5 

bank 1 
1.Jrer 
Relıra .. 

.... 
.. . 

nrahrrı 

Is. ~·rank 

Leva 
rınrın 
Kıırnn 

~lllna 
l'e7.era 
l\lark 
Zloti 
f'enıı:ı'I 

!.l'o Le-r K ııruş 
ı Türk lirası Dinar 

(,'errnneç E'uru~ 

Nukut 

ı 

~ n 
H.'i 

, !I "' 
1 I~ 

'~ ıs 
.. 36. 
412. 
ı 8 

l•l8~ 

ı lnerliıı Clnıcillııı , 11.29 O 
l Dolar ( Amerlk~) 

:~ 1 
? .. ~' 

,J (0 

1 17 

ı! )'4 
~ 6 

72 

Mersl.,n "DSlBSI ~o Frıınk [l'raıı~ıı: r zo Liret [ halya 
O Frank retçlka t 

(ÇANAKKALE) vapuru 29 o Drahml [Yunan ı ; < ı 
Mayıs cuma 10 da Galatadan 20 Frank [lsl'Jçrel ff 

20 Le~·• Bulgari 
Çanakkale, lzmir,Küllük, Bod- ı florin (FelemenkJ 

rum, Rados, f ethiye, Antalya, ı o Kuran [Ç"ekoslo\•ak ) 1 
1~ 

Alaiye ve Mersine kaJka- Şılına: Arnsıurya J ı · 
ı ı>eıeta 1 ispanya J 

cak dönüşte Taşucu, Ana- ı HanmarkJAlmanya} 
mur, Finike, AndifJi, Kalkan, ı zıotr Lehı~tan 
K d 1 Penıtö Mııcıırfstan ı 
uşa ası, GeliboJuya da uğrı- 2o t.ey fRomartya] 

yacakbr. ~o Dinar Yu,oslovyaf 
,. 

ı•·--------------41111 ı (cvoııeç ~c\ryet 1 
1 Hazirandan itibaren Ban· Altın 900 

dırma ve Karabiga postaları l\Tecfdiye Borsa 54 harlcf 
mız 18 de kalkacaklardır. Rankonoı 26 

..................... 

rt!i~!lmil 
İi Karadeniz posta~ı (( 

H v ATAN vapuru 27 : 
H Ma~s 

•

(·=:'=al ÇARŞAMBA f! 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
tlhtımından hareketle (Zongul .. 

H dak, lnebolu, Samsun, 1 
ii Ordu. Gireıun, Trabzon, 
H Sürmene ve ·Rize ) iskelelerine 
•• il azimet ve avdet edecektir. 1 
ı-10. k k Gelecek haf
i 1 a ttadan itiba· .: 

il niz hattma vapur::r~m~a:s~::: İ 
S 1 giinleri ha· 1 

H butdan a ı reke~ ede- ~ 
P. cekt&r. :r 

Ü Tafsilat için Sirkecide Yel· fi 
H kenci hanında kain acentasına § 
U müracaat. Tel. IstanbuJ: 1515 il 
a::::;::::::::;:;::::::::::::::::!:::::::::::~::::=:::=:=ı:: 

~Mayısın yirmi dokuzuncu' 
Cuma gUnU 

LJzunl.öprü kazasının 1 lamidiyc köyüııJ• 

Büyük pehlivan gü· 
reşleri ve At koşuları 

Pehlivan Güreşlerinde: 

Lira 

Ba•a 75 
BUyUk ortaya 40 
KlJçUk ortaya 20 

Desteve mfin3sip hediyeler 

At · koşu.arı 1çin 
Lira 

Birinciye 30 
ikinciye 15 
UçUncUye 5 

' 9 i , Yeni Sofya elçimiz 
Sofya orta elçiliğimize tayin 

edilen Tevfik Kamil Bey itimat 
namesini hamHen şehrim ı ze gel
miştir. 

TevfikKamil bey bu hafta 
içersinde Sofyaya haraket ede
cckti.t. 

ihnıye eytam ve eramit maaşları 
da aym birinci gönü tevzi edile-
cektir. 

Avans ve hidematı vataniye 
maaşları ha:ıiramn birinci gUnü 
kadınlara, ikinci günO de erkek-
lere Hocapaşa malıye tahsil 
şubesinden tediye olunacaktır. 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et .. Sebze· Meyve , :ır 
Et - (Kiloıııu) Dağlıç: 46-80 K .. 1'~1 ~ 

cık: 40· 58- 62 K., Hasır kuzusu: 40.5 
Ökül'..: 13· 27 [(. :\landa: '28 K. • ı~ 

Peynir - lleyaz yağlı 650-700~~~' 
13 kiloluk teneke. yağsız 11·1~ ,_ıl 
tenekesi 200· ~00 kuruş. l'I~~ 
Canerf§h 15-20 R. ,\lalta eriği: gO·:ıı 

Taze sojan: ( Demeti ı 60 P ~J 
sarnnsak: 50 . 60 para. Na"•:;. 
para. Kırmızı turp: 30 · 40 · 501".ııi 
Dereotu: 30 para. Maydanot~ı 
para. Bakla: (Yerli) 2-af\. Be•• ~· 
8·9· JO 1\. Semizotu; 3.5· -l- K., P' 
car: 4·:; kuruş. 11 
Yaprak: (Yerli) okka~ı 10 kurıJ:ö . 1ıı 
ı-uıuş . lspanak: 3·fi kıırıı.~~ı 
Kabak: !Adana) 10- 15 kuruş l\i :;,,. 
19-20 kuruş. Tazefaaulyes · ,~ı 

~u· ı. uruş Enginar: (Adanııı adedi9 • ~ıl 
(Yerli) adedi 5-7 kuruş. Hlyar: (V 1* 
adedi f2· l3 kuruş (lzmir) 3 ~ur 
bomates: Sıındığ'i 27 kuruş. 

Meyve tl 
incir (ii.:mir paçal J 4 ı. urus edr ~91 

•. •91' 
11- I 9 üt:üm çekirdeksi~ 50-56. ~1~ .~· 

Portakal: Döı tyol IOO tıın:'İ ~ 
.1'10, 80 tane:-i 670, 64 tıne~i 9~0 

BuQday .. Arpa .. Fasuıt•.,i 
Butjday: Yumuşak (Anlmaı ~1

8.J' 
:-.ıo · 8 \ Kon\'a ı 7,2.~ · 1.•il 

- ~~ti' 
(Yahşihan) 8.J5 (Polatlı) 8.20 (A 'fi 
8 r 5 CSh·as) 8.27.5 ( t\aram11n \·e .;e'' 
~ehir ) 7,30, 7. 10 ('a~ ) 8 kuru~· ,~~~ 
C\nk:m.\ 8.~::iK. ir.zeddin 8K. Kü~•~; 1 ~ 

Arpa: (Ankara) 6.15 . şar~ı.dir~'. 
ti\ ü,at'l\'a) :;.s ( Geliholu ı 5.20 c g 1 !~ 
.'> 1;:;; ( Kırklareli ) ."i, 1 O Fes~lf~ ı.ııVt 
Sarı mıser: tBandırma.} • ~ ~., 

Çavdar; Yüzde 20 buğday t<•flşı ~ıırV' 
~ 2.1 K. l\'irldareli 5:9 K. 4,25 
~ırkta reli eski sııtılmıştır ,. 

Ca~kehve,plrinç,.eke~Y 
patates, sabun çı~1 

Çay: ı ( :a"a) okkası 260 · 4~· ~ıı~ 1 

.!.+0-800. l l lindi\"c ) ':1I0-400. ! :_.e.) gS' 
2tıO 400. Kahve: (.\luhtelif tl~1e(c.l', 
105 1\, Pirinç: (Homba\') 37 4.:ı ) gS 
34 :1.1 (Hindiye) 36-Ji'.:'i ( Ran~orı 1 1~ 
29 ( Riwn ) J6,5.3;- K. Şek!'r~ .:1li 
\'.~r li ) ,15.:50 ·'~ 90 ( ~:cnehi·l· J.:ı ~O (1~o~ 
l.up :18 3 - 38.:ıo ( Ru': Kup) ·Jrıf~ı~ 
:-1.1.85 1\. Sade yaoı < Crfa: ~ (1'r'~ 
OJ 41 s;; (l·:rzunım: · l\ıırs) ıoo-1 9'.trtil 66 wıı l '10- J:l.'i Vejetalht= 

1 
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Kuponsuz p • yankomuz 
Yarınki perşembe Günü Başlıyor .... 

1000 Okuyucumuz muhtelif kıymette herl;ve kazanacak 
1 irin,c~ye 40, 2 ınczjıe 20, 3 liıı;ct"iye 1 () 

. 
L;trlı ikrrıııııJ ·e 

Gazetemizin baş tarafında çıkacak sıra 
numaraları ancak 15 gün devam edecektir. 

Bu numaralar neşredildiği müddetçe muntazaman ( V AK/1 )alan herkes kupon 
toplamak ve topladıkları kuponları matbaaya kadar getırmek ve göndermek gibi 
zahmetlerden hiç birine.hacet kalmaksızın piyankomuza iştirak etmış olacaktır· 

. 
Numaralar Neşredidikten Nihayet Sonra 

• 
Kazanan Numaralar ilan Edilecektir. 

Kazananlar ilan edeceğimiz bir giinde ya bizzat 
Veya bir vekille matbaamıza gelerek kur'a çekecek veya 

~ ı ,,l'lb.._ ______________________ _, 
y t.ıl 4 üncü icra memurluğundan: Kaen efendi müstecir ve diğeri 

Qı trasimoı Ef. nin Y orgi Ha- boştur. 

da~:ll~o Ef. ye olan borcundan Hududu·bir tarafı halen Teo
kab•Yı tamamları 1200 lirayı mu- dos vesaireye ait tahtani dükkln 
d,. rJ ahara ı·potek olan Galata-" ve fefkani odaları ve diğer ta-
,,, ~ tnicami mahallesinde kiin rafı medyunlara ait diğer mağaza 
t.J a l'lludiye caddesinde atik 2 
1 ao. h fevkte odaları müstemil ve bir tarafı Mahmudiye cadde-
11"tı. sile mahdut üzerinde elektrik 
~ Ve mahalli mezkiırü Yeni-
Ilı ~i caddesinde atik 3.5 No. lı tertibatı vardır. Üst kat pence-
h:g~zanın 8 hisse itibarile ı reler demir kepenklidir. 

1, ~tıle itibar mezkürdan 1 his- 5- No. 1ı mağaza zemininde 
•t~ırı~e 84 sahip tertibi ile 13 dükkan ve üst katın odaları de· 
) d blıl .Ye 3.5 No. lı mağazanın lik 2 katta 2 odayı havidir. 24 
3(1 e bır hisse itibarile 1 hissesi metre terbiinde olup derununda 
İli Kün müddetle ihalei cvveliye elektril<: vardır. 
~•na konmuştur. Hududu bir tarafı kt:filli zade 

'İnd lltılarda Mahmudiye cadde- ve Molgo vandoze dükkanın 
t_trı: atik iki mükerrer ve Yeni- diğer tarafı medyunuo hissedar 
~bt 1 ~~nesinde 3 No. h mahallin olduğu diğer dükkan bir tarafı 
~t knısı tahminen yirmi beş mahmudiye caddesi önü Yeni-
~t' ~~ 28,80 metre ve birinci cami caddesiyle mahdut olup 
~'tt '. ıtıbaren zemine ait mahalli içinde hissedar Kemal B. müs
k"ı~•ne doğru genitliyerek fev- tecirdir 5 numaralı dükkanın 
dt 

1 

1rnesabasi 17 metre terbiin- tamamı yirmi bin altıyüz hanın 
~-1; Up Mahmudiye caddesinde maaıemin ve havasına yirmi üç 
''ıı~· ·2 No. 1ı 2 adet seksen 
~t i~ arı.andan dükkan ve 2 bin yedi yüz lira mütahammildir 
rt:.1 3 kat odaları methali ve talip olanların kiymeti muham• 

"'ta meneli hisselere musip yüzde 
)'ieı ~i caddesinde zemini çini 
~ t d~kkin ve işbu dükkin· onu nisbetinde pey akçasını 
dGkk!~k edilen kDçük bir tütüncü mustasbiben 29-6-931 tarihinde 
~ltıt ~•nı havi üst kat itbu dük- 341-5914 dosya numaraıiyle saat 
~,._~rırı halen ve kısmen Notus 14-16 ya kadar ve fazla malii-
ı...ı:_ •rt a't dükk. .. · mat dosyasından ita edilecegıv• 

Çektirecekler, isabet eden hediyelerini alacaklardır. 

M M. V. Satın alma ko:"J 
misyonu ilanları 

Jzmir.de bul unun 57 inci fırka kıtn 
at hayvanatınm ihtiyacı olan kuru ot 

kapalı zarfla nılinakasaya konml•Ş· 
tur. ihalesi 10 6 931 çar amba günii 

. aat l:i.30 da lzmirde mü tahkem mc\ ı 
ki satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 1 
üzere Fındıklıda heyetimize ve şartna-

me almak \'C tekliflerini \'ernu:k iizert' 
teminatlarile birlikte lzmirde mczkür 

komt ... yona miiracaatları. (367) 

* * "' 
Izmirdeki kıtant ve miie~ esesatın ı 

ihtiyacı olan sade yağı kapalı znrrla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 3 hazi 

tan 931 ~arşamba günü saat 15,~0 dn 

Jzmir müstahkem me,·ki satın alma ko 

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

şartnameyi görmt'k iizere Pındıklıd&ı 

ıi{~ADIUM)i\ . HJIKiKi 
; o o QJıı . 
\ HA~_ '.SVEÇ ÇEli~~ RADı UM 
EMSALSiZ 

TIRAŞ 
B 1ÇAG1 

Halis İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikros

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez de~ecede 
metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe ka

fidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

heyetimize "e şartname almak ve tek· 4,105 Kilo yn ebze aleni münakac;~ı l O - 2000 kilo süt pazarlık sureti. 

liflerini ,·ermek üzere teminatlaıile suretile .:;atın alınacaktır. lhale"i 16 le 28 mayı - 931 per~embe günü aat 

mezkür komisy~na* m~racantlnrı. (3:51) haziran 931 de ant 15 te icra olun.ı- 14 ten 15 e kadar icra kılınacaktır. 

ı •tt k. k t t 'ht• caktır, Taliplerin şartnameyi görmek Talipleı-in şartnamelerini görmek üze-
zmı e 1 ı an ın ı ıyacı olan C· ı · · · · 

rimi. sızdırılmış ade yağı kapalı üzere her gün öğleden C\
0Yel ''e müna re her gün 'e münakn~aya ı tırak ıçın 

zarfla münaka aya konmuştuı·. lhn· kasaya i;;tirnkleri için de vakti mua3- de ye,·mi mezkfırda komisyonumuza 

le i S 6!9:31 pazartesi günii nat 15 te yeninde teminatlarile birlikte komi • müracaatları. 
hmitte a keri satın alma komi~yonunlyondn bulunmaları ilan olunur. 

da yapılacaktır. Taliplerin ~artnanıe· * • "' 
Yİ görmek üzere Jc'ındıl·hda heyetimi- 3 K O S Al K d . . . a. . o. an: 
7.e ve şartname almak \e tekliflerini k Çalı fasulrası .. a ·ıı kabağı 
vermek üzre teminatlarile birlikte iz. 7200 2400 

A ,·şek Adın fa uka 
J 19200 • 

mitte mezkur komisyona müracaatın. Baklıı 
7200 rı. (:166) 

.'emizotu 
:-200 
Pat'ıcın 

:-200 .. "' Pataıc~ 

14400 
kuru soğnn 

3. K. O. SA. Al.ı. Komisyonundnn: 

"' * • 
3. K. o. SA. Af,. KOMISl'ONu.v. 

DAN: 
Müteahhit namına be bin kilo n.:>-

hut ııaznrlık suretile 2 ' mayı 931 sa. 

at l:i ten 16 ya kadar pazarlığı icrl\ 

edilecektir. Taliplerin artnameyi o

kumak üzere her gi.in öğleden evel ,.e 

mez. 
'Cl-q,.d. ı anın uzerıne 
) " lf b k ilan olunur. ktkdi" ~e ir oridor üzerinde 

Barut fabrikaları muhafız bölüğü 3. K. O. ihıhacı için hmr.çhi halA 
için 22.000 kilo ekmekle 3,000 kilo el a. 9 kalem yaş cbıc pa1.arlık l :ı ıh:ı •c edile· 

--,-,,-a-n-bu_l_m_al_ı_kt>-n-ıe_i_a_s_li_y_c3-u--1-ır.-ü leni münaknsa suretile atın alınacak c~_kti.r. Ye,ıni pııım!ık JI . S . 9.~ı paıar 'lta g~~ıııe geçilir. Uç oda 3 
~~ tıf kır koridor üzerinde 3 oda 
"\~tt' 'd· bir odayı muhtevi olup 

• J • . • • ı gunu sa ar 14 ren ı .1 c kadar da' am ede· 

puznrlığa i tiraklt't'i için yevmi 

kurda komisyona müracaatları. 

Be' oğ u S inci icra mernurlup;undan: 

liır ır 

~. litr ·ıc'. 
ltj11~ ~ ı taraftaki mağualar ve 

•ıl\ıl,d •l Yorgi Vaailin istica-
2 ır. 

~ kat b 
t'İlıd oştur. Mahmudiye cad-

t dilkklnlardan biriai iaak 

hukuk dairesınden. tır. hıı le ı 16 hazıı an 931 de aa t 16 
. · da icrt olunacaktır. Taliplerin art·! cektır. Taliplerin ,aıtname \C e\•&lı ~lır· 

Ommü Gülslim Hanımın .Muhsin • ' ::'• .. d ı 
nameyi görmek ii:ı:ere her giin öğleden mek uure her gun ol!,lc en C\\e pa· 

Efendi aleyhine actığı gaiplik davası· . . . . 1 1. • ~ d 
~ . evvel \'C münnkasayn ı~tırnkJeri için d(' ıarlığa ışurak edecek er \bll mun) ~ cn e 

nın icra kılınıtn tahkikatında mumaı- vakti muayycnindt' teminallarile birlik koınisyonumuzıı mürncaatlan ilAn olunur. 

leyh Muhsin Efendinin akibetlnden te komisyonda bulunmaları ilfın olu· * "' * 
malOmatı olanların mahkemeyi haber· nur. 3. K. O. SA. Al.ı. KOM/Sl'ONUS-
dar etmeleri lüzumunun ilanına karar 
nrilmif olmakla illn olu.mır. 

"' * • 
J. K. O. SA. AL. Komis11onu11dan: 

IJAN: 
Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için 

Hayg Ohanyan ef. ye borçlu 
Alf ret Pı inilecyo ef. ye ait mah
cuz üç adet pıyano ayağı, bir 
pedal ve bır tuvalet takımı 
Sandal Bedesteninde 30·S.931 
tarıhinc müsadif cumartesi günü 
saat 12 den itibaren açık arttır
ma ile satılacağı ilin olunur. 



Bugün işe Başlıyabilirsiniz 

Para biriktirmeye başlamak için mutlaka ay veya sene başını 
beklemek veya bir yıldönümüoe intizar etmek şart değiJdir. 

Hemen bugün İş Bankasından bir kumbara alarak para birik
tirmeye başlıya bilirsiniz. 

Büyük ve küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir iki sene 
içinde sermaye sah!bi olmuşlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

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

1 - lstanbulda telgraf fabrikası levazım ambarında mevcut 
37 kalem eşya satılmak üzere aleni suretle müzayedeye konul
muştur. 

2 - Mezkur eşyamn 8 - Haziran - 931 tarihinde müzayedesi 
icra kılınacağından taliplerin şaa::tname almak için her gün müza
yedeye iştirak için de mezkur tarihe müsadif pazartesi günü saat 
14 te Istanbulda Yenipostanede mübayaat komisyonuna müraca• 
atları. 

~eseseeeeeesseeseeeeeeeeeees~ 

1 Iktısat vekaletinden:~ 

Satllık ev aparbman,arsa,eşya 

Satılık irat - Beyoğlu K:ılyoncu 
karakolu Ayakostantin kilisesi sokajtında 
beş odalı kArgir bir ev ayda 33 lira kira 
getirmektedir. Pazarlıksız 2800 li radır. 

9· 12 arasında mür:ıcaat 
I!'tanbul dördüncü Vakıfhan 

Ü ~IONKOL 

Satılık irat - Maçkada tram· 1 

\'ay yolunda 36 oda bir garaj. 2165 
arşın bahçe içinde seneliği 4260 liraya , 
kiradadır, kırk bin lira. 

Satılık apartıman _ Taksimde 
beş daireli seneliği 210 liraya kiralıdır 
20 bin lira. 

Dükkan alırız - Sultanahmet
~en Şehzade başına kadar yahut Ga
!atadan Bcşiktaşa kadar tramYay yo
l unda 2-3 bin lirıılık dükkdn olması 

müreccah cır. 

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

lstanbul dördüncü Vakıf b.ın 
Ot\1:0.NKOL 

SATILIK MOTOSiKLET 
Az kullanılmış Triyomf markalı bir 

motosiklet satrlrktır. Taliplerin mat
baamızda Muharrem Efendiye müra· 
caatlarr. 

Klrahk oda, ev, kö•k v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki hav:ıdar oda bir 
sofa ve bir he!Adan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesL. 

KiRALIK EV ARANIYOR 
Kızıltoprak Göztepe tara!larında 

iki üç odalı bir ev istiyoruz. Müşterek 
de olabilir. Bahçeli güneşli olmak şar
tile. 

lST. Posta K. 46. A. Osman Beye. 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Tramvaya. iskeleye, şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. Saat 9- 12 aruında 
müracaat. lstanbul dördüncü Vakırhan 

ÜNJ O N.K OLı ~ Ankarada ziraat mektebi civarında inta ei:litdie1t\e olan S2 
® Ziraat ve Baytari enstitülerin ( Tavukçuluk cn9titüsü hariç ) (5 

1 
___ , __________ _ 

O)) 170000 lira bedeli keşifli Kalorifer tesisatı sıcak su kazan Küçük bir fotograf matinesi sa-
(>) merkezi (şebeke hariç) soğuk su hidroforları kapalı zarf usu- tılıktır. Galata P.K.34 V. Benrubi adresi-
@ lü ile 21 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. ne yazılması 
0 Zarflar 17 Ha:ziran 931 tarihine müsadif Çarşamba günü 
m saat 15 de açılacal~tır. Evrakı fenniye ve projesi vekalet mum hasebesinde tanzim olunacak tahsilat rnUzekkeresi ile merkez 
f>) muhasebeciliğine teslim olunmak şartile 25 lira mukabilinde 
@ telsiz telgraf civarında Enstitüler inşaat Fen heyeti tarafın

t>) dan verilmektedı r. Talipler ilan edilen bedeli muhammen 
Q) üzerinden % 7t5 teminatları ve noterlikçe musaddak ehliyeti 
0 fenniye vesikaları ile birlikte yevmi mezkurda saat 15 e ka:l dar iktısat vekaleti Ziraat müsteşarlığı lcısmında müteşekkil 
@ inşaat komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~~eeee~e~asaeeeeeeaeaı~ 

lstanbul etibba muhadenet ve 
fdavün cemiyetinden: 

Önümüzdeki cuma günü saat 10 buçukta Ankara caddesi 
Meserret oteli altında, Türkiye eczanesi üstündeki merkezinde 
umumi içtima aktedileceğinden azanın teşrifleri mrcudur. 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkildta 
malik y~gAne vekAlet, temsil, takip mü· 
essesesidir. 

Ankara • Bankalar caddesi • Anadolu 
han - Posta kutusu : 166. 

1111111 nııııı~ııı~ıııııı 
Ticaret işleri umum müdürlüğün

den: 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun 

hükümlerine göre tescil edilmiş olan 
ecnebi şirketlerinden Fransız tabbiyet
li (Kredi Fonsiye Daljeri e dö Tüuizi 
• Credit Foncier d' Algerie et de Tuni-
ıie) tirketi bu kere müracaatla tirketin 

Türkiye umumi vekilliğine şirket na. 
mına yapacağı işlerden doğacak dava
larda bütün mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü şahıs sıfatları ile ha
zır bulunmak üzere (Ojen l\fari Gon
zak Bernar dö Lavernet Sen Moriı 

• Eugene Marie Gonzague Bernard de 

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
V6 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZIRAA 'f 
Bankasında, 

Bi~ nunıı 

Tütün inhisarı umumi rnii' 
dürlüğünden: 

Haziran 31 jplidasmdan mayıs 32 nihayetine lcadar bir 5~~: 
zarfmda Cibali fabrikasında birikecek tahminen 200000 kıye .. •' 
pmh mukavva ve kağıt ile 2t500 kıye sığara kağıdı püskiiliJ r 
1,200 kıye ambalaj ~ağıdı parçaları için evvelce yapılan P9ı~t 
lıkta elde edilen fiyatlar haddi layık görülmedi. Mezkur 1'9 ~ 
ve kırpıntılar 8-6-931 pazartesi günü saat 11 de Galatada ~el' 
bayaat komisyonunca tekrar pazarlıkla satılacaktır. Talipler 
400 lira depozito alınır. 1 Askeri mektepler satın alma komisyonu ilfinları 1 

Topçu Atış mektebine ait iki tay müzayede suretile satılacak
tır. Müzayedesi 27Mayıs 931 Çarşamba günü saat 10 da Fatihte 
Atpazarında icra edilecektir. Taliplerin mezkur mahalde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Lavernette Saint - Maurice- efentliyi •••••••••••••••••••••••••...,.. 
tayin eylediğini bildirmit ve lazım eg-
len veıikaları vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muva
fık görülmüş olmakla ilan olunur. 

Jstanbul Belediyesi l f anları ...--1 
Kadıköy belediye şubesinden: Yeni sene münasebetile e5''.~ 

yedinde mevcut bilumum terazi dirhem kantar baskül 'ı':ıı· 
~ ~-~'~aı1f!1lllllıııııl lıııJllllllUıııınıflllllıı"'™""""''""""f!lll"ı'""'ıııııınııımııeııııı1111111ınıınnrııınınıı111n 11111uııı1mıı"ııınıııu,1111uııınııı11rmıııuııııı111ıtıııımMıınlll'nnıınnııımı"mıııınıMııtl"11ıtını11111t11M ~ t ·ı · t h b b t · · ı "'l · · b'l d ... l1B 1 

-
{ r l!lllllll 1111 1 11llıı11111ıııııı lliüt11n111tll tı1111111nll U111 111 JUU il 1111JllUlllltun1111lllllnuııu111Ufllflfl1111tllllillllDopım1111rıtllltlı111111111llıU1111ım111nıı llllJıttıUll ll1111111nıı ıuu111n111t1Ulli1111ıı11111J ıııuuıtııı uıı111uıılllflllll1J1111t11Jlllflııııııır~ \ me re 1 e mayıa Ve U U a 0 ÇU erının J muayene 8..,b 9j 
=ı ~ _ masma 6 Haziran 931 tarihitıde başlanarak 15 TemJJJuı b•I· 

ı==Js_i Krem Pnrtnv Mu"" ~t~hzar~t11 Kolonya ~="'-' tarihinde nihayet verilecektir. Bu müddet zarfmda hangi JJJ
3 

de' 
\\:ı:... ~ ~ IL.!I IL.!I = lede icrayı ticaret edenlerin hangi gün ve nereye müracaat eti• 

i l F A B R J K A S J i\g 1 cekleri aşag· ıda yazılmış oldug· undan alakadarların müracıı'/ı" -ı Diş macunu Tırnak cilaları f~ ,. v 
J ~~j mevazini damgalalmaları sonunda damgasız görülecek JJJe"' ıJll 

J Ruj p~ DR rrEv ş .k . Losyon A_; esbabının umuru belediyeye müteaıtik ahkamı cezaiye kanun°" 
ı!.J . ı - ve erıı l u 1 maddei mahsusasına tevfikan tecziye edilet.ekleri ilan oıuoll''·~· J Südo-ro·no Diş tozu n Osmanağa, Caferağa, Rasim paşa, ibrahimağa, Osmaniye, :e~ 

0-- M J k t• k• d ~ 1 baliye, Hasanpaşa mahalleleri 6 Haziran 931 tarihinden itibll 
"' Podra em e e in en es l Ve nam ar Esans ~-=~~=~ 22 H · 931 ·h· k d ~ azıran tarı ıne adar dairei belediye binasın a. • 1S 

l;:ı B • Mu··stahzaratı ıtrı·ye ve tıbbı·yesı· ~~ Zübtüpaşa, Tug·ıacı, Göztepe, Merdivenköy mahalleleri J11f rıyantin Kozmatik U 1'B""' 

U
" K• • K b • d _ k • • !l' Haziran 931 tarihinden itibaren 26 Haziran 931 tarihine 

~ ~§ Kmltoprak belediye şubesinde. 11 
_ inin- ar Onat Ve Sair eVal Omprımeerl " Sahrayıcedit, Kozyatağı, Suadiye, Bostancı, içereokl>Y 

R Mj Hazirandan 31 Hazirana kadar Erenköy belediye şubesindeiıı~e 
1 Herzevk! temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat iı 1 ila 15 Temmuz 931 tarihine kadar belediye rnerkeı 
\ ~ - muayeneye devam olunacaktır. 

~=o..n:;r::::.-::r.=uıo~o:o;c=::::c:=c=:*:'uı::=======c~ ı••••••••••••••••••••••••".'~ 


