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Gazi cif tliğinin altıncı yıl dönümü 
' Hukukcularımız ne diyor ? 

Dün tes'it edildi ' 
Reisicümhur intihabı 

Büyük terakki ve iyi nümuneler 
Davetlileri çok mütehassis etmiştir 

Fevkalade içtimada yapılmalı mı ? 
Muslihiddin Adil Reyin mtltaıeası 

Verilen malümata nazaran teş
kil edilen bir sıhhi heyet tara-

fından terkos suyu yeniden tahlil 
edilmiş, hazırlanan rapor Anka

raya gönderilmiştir. Bu tahliJi 

yapanların kimler olduğu anla
şılamamıştır. Dün Belediye fen 

heyeti müdürü Ziya beyi gördük. 
Bize şunları söyledi: 

«Terk osun tesisatını asrileştir
mek ve ıuyu içilebilecek bir 

hale koymak için ıirkete verilen 
üç aylık müddet bitti. Her halde 
birkaç gün içinde su tahlil edil

miştir. Bizim hiçbir şeyden ha

berimiz yok. Suyun tahlil edildiği 
herhalde bize bildirilecektir. Su

yun kimyevi bir şekilde içilecek 
hale getirildiğini bilmiyorum. 

Tahlil yapan heyetin raporundan 
bu da anlaşılır. Biz son kararımızı 
verdik. Neticesini bekliyoruz.» 

Diğer taraftan T crkos ıtrketi 
müdürü M. KasteJno Ankaraya 
gitmiş ve hareketinden evvel 
demiştir ki: 

- Şirket hükümetin taleple
rini yerine getirmeğe hazırdır. 

Yalııız yapılmaaı istenilen ıeylerin 

• 

.Müslihittln Adil Bey 

Harding kendisinden otuz yaş ktlçttk 
bir metresi için herşeyi feda ediyordu 

müsbet surette tayin edilmesi · -a 
Madam Harding devam etti: karşı hissettiğim muhabbetten kat ka• lazımdır. Bunun için Nafia ve- 1r .. ..-

- o günden beri aramızda harp baş fazladır. Bu nefret, benim ona -!ı· 
kaleti mütehassıslarile müşterek Iadı. Kocama karşı hissettiğim muhab- duyduğum otuz üç senelik muhabbet-
tetk'k t 1 · t d'k B t 'dd tı· D" · d h' b' kadının 1 

a yapı masını 15 e 1 
• u bet, merbutiyet, fedaktırhk ansızın de- en ~ı e 1• unya a .1ç _ır 

mütehassıslar henüz gelmemiştir. ğişti. içimde ona karşı sert, acı ve di- kalbınde bu kadar vahşı hır nefret U• 

Ankara da bu mesele ile uğra- kenli bir şey hissediyor ve, ondan nef - yanmamıştır. . . 
şacağım. ret ediyorum. Bugün bu nefretim, ona Madam Harding, muhakkak kı ıçf. 
============ ================= ni döküyordu. Susamadım: 

Milli vapurcuların dertleri 
Karadeniz hattı için Seyrlsefainle bir 

anlaşma yapılıyor 

Milli vapurcular dun toplanarak ihtiyaç ve dertlerini konuş

muşlar Ankaraya bir hey'et göndermiye karar vermişlerdir. Res
mimiz içtimada bulunanlan giSsteriyor. Bu bahse ait yazıyı üçün~ 
cü aayıf ada bulacakıııuz. 

_ Bir kadın, bu kadar sevdiği adam 
dan nasıl olur da bu kadar nefret eder. 

- Ne dedin? Sen çok cahilmişsin. 
Yemin ediyorum. Harding ömründe o 
çocuğun hayrını görmi!ecek: . ~-ü~ün 
bir kerre, bugün Amerıka reısı cumhu 
ru olan o ahmak, o gayrimeşru çocuk, 
0 piç uğrunda, kendisinden otuz yaş 
genç olan metresi yolunda, kendisini 
rezil edecek. Bütün dünyaya maskara 
olacak tarihe çirkin bir nam ile gire
cek. Bütün hunlar bir maceranın ze\'· 
ki için, gizli mülakatların heyecanı 
için yapılır mı?! .. 

Cevap ,·ermedim. 
Fakat o dc\·am etti~ 

- Bana Hardingin metresile yataklı 
vagonlarda, türlü türlü otelJerde nasıl 
buluştuklannın anlatıyorlar. Fakat 
Ilardingin metresini beyaz saraya nasıl 
kaçırdığını, onu benim harimime nasıl 
soktuğunu keşfettim. Benim harim im 
bu milletin harimi demektir. Çünkü be 
yaz saray, miJJetin sara),dır. Milletin 
bu harimini onun tel\'is etmeğe hakkı 

[L1ltfcn sayıfayı çeviriniz] 
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var mıdır? 

Madam tepeden tırnağa titriyordu. 
Ben korlunağa başladım ve ayağa kalk 
hm. Madam feryat ediJ"Ordu: 

Hukukçularımız 
ne diyor? 

Bir sul istimal 1 (1: ,1 '' 
Sigara P•kellerl ne oluyordu? l!J'. t . ı 1 , 11 1 

Tütün inhisar idaresinin Ka- 'liiiiİlııl .... 
1
•-• ... ••lııılııı•_. ..... .,. 

- Beni yalnız bırak ! Sen de onunla LÜsı tarafı l inci sıyfımızdı] 
birlikte benim aleyhimde hareket edi· rette intihap miiddeti fevkalade icti· 
yorsun. Çünkü sen de erkeksin. " en ele ma ile beraber hfltiil dört seneden f~ z

dıkay ıubeainde mnhim bir ıui Avrupa birliği 
istimal meydana çıkarılm1ş, bu 

onun bütün do tları gibi o topu, hır- la da olabilir. 
sız, yalancı, alçak, adi herifler gibi ha Görüliiyor ki bizde kanun intihabın 
reket ediyorsun. O mel'un herifler, O· dört senede bir icra edileceğini teslıit 
nun bir piçi olduğundan i tifade ede· etmekle beraber intihap dene:;inin 
rek onu korkutuyor, ona her kıtğıdı im dört seneden fnzla ,·eya noksan olması 
zalatryor ve bu sayede milleti istedik kabildir. Reisicümhurluk müddeti de 
leri gibi soyuyor ve her namu uzluğu bu suretle dört seneden ziyade veya 
frtf.kAp ediyorlar. noksan olabilir. 

Madam yıkılacak gibiydi. Yanın:t Kanun fevaklade idimalarda ancak 
l<oştum. Fakat Madam Harding heni muayyen mesailin tetkik \'e müzakt!re 
Jtti. Dikkat ettim. Onun elindeki men· edileceğini tesbit etmemiş olduğu i~in 
dil kıpkırmm idi. Madam yumrukları bu içtima tetkik ve müzakere mevzuu 
m o kadar sıkmıştı ki parmaklarında itibarile ftdi bir içtimadan farklı de· 
ki yü.zUkler parmağını kanatmıştı. Ma ğildir. 
dam elin açmı§, mendilile parmağını Diğer taraftan u cehetl nazara al 
samuı ve devam etmişti: mak lazımdır ki reisicümhur için mut 

- O hainler, o mel'unlar bu sayede laka meb'u olmak arttır. Ve bizde 
milyoner, bu sayede milyarder oldu· reisicümhur riyaset makamını ihraz 
Jar. Onlara cezalarını verecek bir ka ettiği takdirde dahi meb'U61uk hakkı
nun yok. Fakat sonunda görürüz. Za na halel gelmez. Yalnız meclisin mü· 
l'Bllı kadın oturduğu yere yıkılıyordu. naka a \·e müzakerelerine iştirak ede 
Onun beyni )anıyor gibiydi. nır daki mez ve ı·ey vereme.z. Bu şart nazan 
ka geçmeden madam Harding doğrul- dikkate alınınca intihabın tecdidi Jıa. 
muş ve sormuştu: linde reisicümhur, reis olmak için hn· 

- Söyle bakalım (Jes) i kim öldiir- iz olduğu esaslı şartı kaybetmiş olur. 
dil?. Binaenaleyh yeni intihap olunan mec-

- Gazeteler yazmadı mı? lis derhal kendi azası meyanından ye-
- Ben gazetelerin ne yazdığını bili niden reisicümhur intihabına meebur-

sui istimalle alakaları görülen 
şube muhasebecisi Celal Beyle 

depo müstahdimlerinden biri 
hakkında tahkikata başlanmıttır. 
Şubeniu mOdürü Atıf Beye de 
itte alakası görülmemekle bara
ber mes'ul Amir sıfatile itten el 

çektirilmiştir. Sui istimal Kadı
köy deposunda bulunan sandık
lardan gizlice paketleri almak 
suretile olmuştur. Civar eınaf 

bir mUddettenberi teslim edilen 
sandıklardan muayyen miktardan 
eksik paket çıktığından bahisle 

inhisar idaresine şiklyet ediyor
lar fakat yapılan teftitlerden 
meydana birşey çıkarılamıyordu. 
Son defa Kadıköy şubui teftit 

edilirken birçok sandıkların ya
rıdan fazla bot olduğu görülmUı 

hadise bu suretle meydana çık-
mııtır. 

Sui istimalin miktarı beı bin 

·lira kadar tahmin edilmektedir. 
)'Orum. Sen bana bildiklerini söyle. dur. Zaten bizde eski meclis, yeni 

_Bir teY bilmiyorum. meclisin içtimaına kadar vazifeye de· Boraada : 
_ Bildiğini biliyorum. vam etmek mecburiyetindedir. Ve yt>-

. ıı· b. d f t ...... ı..k"l d' Hevvan borsası idare hey'etl T b .. b · h t b. t k r· nı mec s ır e a "'~ u e ınce ar· , 

kf ı-. a 11 enım şa 8 ır 8 ·ım 1
• tık reiskümhurun tekrar intihabından intihabı te•dlk edlldl 

r erım nr. b k k 1 ç·· kU Bü ··k G 1 d 1 h 
H d ... 1 1 Fak t J b. a a çare a amaz. un - yu cçen er e yapı an ayYan 

- ay ı oy e o sun. a es ır (" . . k bü .. k h h i . ·· 1 · :rnzının pe yu '"' mu terem P · borsası idare heyeti intihabı ik-mtidetten beri benı gormek stıyor. Ye ti . . b. dak.k . · · 1 1 . • ye erını ır ı a ıçtn muıa a mıya· k J • d k d'I · 
sece gUndüz buna ugraşıyordu. nunun rak _ eski reisicümhurun tekrar mcb tısat ve i etınce taa ı c ı mıı· 
sebeh! ne o!abili rd_ı,; Onun ba~~ .. ö:ıe- us intihap edilmemiş bulunduğunu tir. idare heyetinde ikbsat vekl
mek. ıstedl.g! ne~~ı: , caba olumune farzettiğimiz takdirde f elkaliide i~ti· letini temıil edecek olan dijer 
mtıu olabıhr mı) dım · mada yeni intihap yapılmazBa meh'u'i iki aza yarın 9ehrimize gelecek-

- Zannetmiyorum, madam. olmıyan bir reisin vazifede devamı icap 
- Keşki onu kabul edip ona ynr· eder ki kanunun medeni ve ruhun.t tir. Hey'ete belediye azası ola-

dr111 edeydim. muhaliftir.,. rak baytar Esat B. tayin edil-
Jes nasıl intihar etmiı;;tl'! Tabnn- ==-!"-::::=========== miştir. 

ca ile mi? köm olurdu. Reisin Dogetri gibi arka 
_ Zannetmiyorum, madam. Çünkü da ları ~oktan bu zinda_n•. boylamr~lıu

Jes tabanca taşımaktan korkardı. Her dı. Belkı ben de orada ıdım. 
ne hal ise Jes ölmii bulunuyor. Madam denm etti: 

- O hnlde zehirle mi intihar et· - Ben Ha rdingi doğrud a n doğruya 
:mi§? ı .. Muhakkak öyle olacak. kendi kontrol uma alacağım H başka 

- Zaten kendisi beyaz ve öldüriicü hi r k im enin onun üzerinde tesir etme 
bir tozdan bahseder duru r. Onun sine mani olnca~ım. Bu kat'fdir. Bunu 
insanı ıstırap , ·ermeden öldürdüğiinU temin için Alaska seyahatini tertip et 
silvlerdl. tim. Harding buna muhalefet ederse 

· B d b t d b h ttl ilk evvel o ölecektir. Fakat namusile 
_ en e onun u oz an a se •• 1 k B d h. ·· h o 

~ı . d t B 1• 1 o ece . un an ıç şup e etme. nun 
5 nı uymuş um. en sana p a n arım . . . . . ~ 
·d bah t i t' B h tt h k bu nkıbetı benım elımdedır. :Sen bunu an se mem ş ım. en a ı a re C· t 

.. unn ma. 
timi kat'i surette kararlaştırdım. Dun· 1, ~ d .. .. d 'kk t tt' . x:n ma amın ' 'uzune ı · a e ını. 
yada hiçbır kuvvet beni bundan \'Rzge- A b d 1. • •• d·? F k t d l" b' 
1 

• .h ca a e ırmış mıy ı . a a e ı ı:" 
ç remez. Karar verdim. Reısl ı ata e- d .. 1 . • b k d b t ·· ı · 

Azalar tehrimizde toplanınca 

eveli riyaset intihabı yapılacak 

ve borsamn inki,afı için mllhim 
kararlar verilecektir. 

lzmlr ticaret odası umumi 
kiti pli il 

Hayvan borsası komiseri Kc
malittin B. io İzmir ticaren odası 

kl.tibi umumiliğine tayin edile
ceği söylenmektedir. 

Maamafih izmir sanayi müdü
rü Ricai B. in isminden de bah
sedilmektedir. 

a am oz erını u a ar maz u soy ı 

den ve ona h~kim olan bütün nüfu!lnn yebili r miydi.! Gümrüklerde: 
yıkacafım veya om.fan ayıracagım. Madam hala sö .. ·Jüvordu · il 

llstlk N Brltto i hlkl d. R ı · ., ., · Rusyadan getir en an n, re se m ır. e sın ar - nu seyahat esna,nnda reisin ya-
. · ayakkabllar hakkında bir '8JI• 

kada~lan ıse bu kadını kullanarak o- nında bulunacağım. Onun hususi katip . . • . 
nu fınldak gibi çeviriyorlar. Masum liğini kendim yapacağım. Hu sa)ecle Dün ak,am şayı olduguna 
lıir kadmm gtiı yaşları bir faide ver- her şeyi. onu saran hütUn tehlikeleri. göre Rusiyadan memleketimize 
med~ ha~de güzel .bir kızın aldatıcı ~c onun ayak ucundaki bUtün çukurlaıı gönderilen }istik ayakkabıların 
~Umlerı her şeyı )Rpıyor başka lnr birer birer göreceğim. Ona gönderile· ıehrc ithaline giimrükçe müsaade 
ttmrde olsaydık ben hunları nasıl yok cek her mektup ve telgraf benim elim d'l . . 

d ~ · bil" d" c ı memıştır e ece&.mı ır ım. den gesecek. Bu 8ayede her şeye vakıf ' .. .. . . 
• • • olacağım. Şayet bütün tehlikeleri ber- Bu suretle gumrukte bırıken 

Ent Amerikada bir Bastil bulun ay taraf etmek mümkiin!!e ne alil! yoksa, ayakkabıların mühim bir yekiı-
~r, Nan Brftton orada çUrUmeğe mah- (Bltm~di) na baliğ olduğu söylenmektedir. 

geldi 
MUrehhaelerımız 15 mayısta 

gidiyorlar 
Ankara, 5 (Vakıt) - Avrupa 

Birliği tetkik komisyonunun içti~ 
malarma iştirak için hükumeti-
mizin davet edildiği ve bu da•ete 
verdiğimiz cevap yazılmıştı. 

Akvam cemiyetinin umumi ka
tibi ahiren Türkiye ve Sovyet 
Ruıyaya gönderdiği birer mek
tupta Avrupa komisyonunun tali 
meselelerinin tetkikine bUyük bir 
ihtimal dahilinde 15 Mayısta öğ
leden sonra ve yahut 16 Mayıs 
sabahı baılanacağmı bildirmiş ve 
heyeti murahhasalaranı 15 Mayıs
tan itibar.en Cenevrede bulun-
durmıya davet etmittir. 

Tahmin edildiğine göre hiikiı
metimiz namına murahhas ola
rak hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
ve iktıaat vekili Mustafa Şeref 
beyler bu ayın on betinde An
karadan Cenencye hareket ede
ceklerdir. 

Polis kadroları tevsi 
edilecek 

Ankara, ( Vakıt) - Emniyeti 
umumiye mildOrlilill polislerin 
iıptibanlarma ait 13 imtihan ev-
rakını tetkik ve muvaffak olan
ların iıimlerini teıbit etmiıtir. 

isimler, muvakkat bOtçenin mec
liste taatikinden sonra, haziran 
iptidalarmda neşredileccktir. 

Polis kadroları, polis teşkilatı 
kanunu liyihasmm meclisçe tas
tikinden ıonra yeniden tanzim 
ve ihtiyaca g6re tevıi edilecektir. 
Tevsi edilecek kadrolar arasmda 
bilhassa Istanbul, Ankara vila
yetlerile Zonguldak Ye Adana 
vardır. 

-~~-
F. grupunda 

BugUn ldere heyeti lntlheb 
olacak 

Ankara, S ( Vakıt ) - Yarın 
grupu idare heyeti intihabatı 
yapılacaktır. Reiı vekiUiklerinc 
Ali (Afyon) ve Cemil (Tekirdağı) 
beylerin seçilecekleri kuvvetle 
söyleniyor. 

------
M. Meka•ın konferaneı 

Ankara, S ( Vakıt ) - Yu
nanlı gazeteci ve meb'uıu M. 
Makas yarm akşam Türkocağın
da bir lconferans verecektir. 

Ermenletanda hereketl arz 
Moskova - Ermenistan hareketi 

arzında 10:l köy tamamen ve Jusnıen 
harap olmuş, 3:i9 kişi ölmüş, 502 kiiş 
yaralanmıştır. Bu miktar, nüfusça 
epeyce vaki olan hnsaratm ancak ha· 
libi tesbit olanıdır . 

Fırkada: 

Cevdei Kerim 8. yertn gid 
Cümburiyet halk fırkası ' 

yet idare heyeti reisi Ce• 
Kerim Beyin dün Ankarayı 
meıi mukarrerdi. Fırkanın udi 

kongresi 10 mayısta toptanı 
için Cevdet Kerim Bey bı 
ketini yarma tehir etmişt. C 
det Kerim Beyle birlıkte k 
ile seçilen Adalar kazazı '. 
Sadett in Rıza B. de s;ridecektı 

Ticaret odasında : 
Uzum sat.şiarı ba,ıecl•, 

Ticaret odasına ~ildirildl 
göre memleketimizde üç g11ıtd 
beri alavire üzüm satışlı 
başlanmıştır. Fiyatlar geçen 
neki fiyatlardan çok yüksek 
Buna sebep Avusturalya O 
rekultesinin bu ıene pek 
olmasıdır. 

lranlılarla müzake 
Ankara, 5 - İran hüküdl 

aramızda hudut meselesi bak 
da geçen senedcnbcri de 
etmekte olan müzakerat bu 
böyle Tahranda yapılacakt1r. 
firimiz Hllsrev beyin mest 
Türkiye murahhası olarak 
tayin edilen atc~emilter de 
rak edecektir. Yeni ateıe 
rimiz Tahrana hareket et ' 

Londra yer altı ,ımendlf 
senede kaç yolcu naklecl 

Londradaki bütün nakliyat 
leri arasında tam bir ahenk tesı.I 
adile muhtelif nakliyat şirke 

tahvillerini satın almağa karar 

hUkümctin Londra şimendifer ~ 
şirketlerine bu hususta derme 
tiği teklifi mezkur :.;irketler ha 
umumi bir i~timada kabul etmi 
Bu şirketlere ait hatla1· iizerincl 
sene iki milyor iki yüz milyon 
qaklolunmaktadrr. 

Daktilo H.lar ! 
Size müsabakamıza iylGf 

haurlanabilmeniz için şimd 
lik iki makine acentesioif 
dersanelerini temin ettik. )it 
sabakamıza: 

Underwoop ve ldeel 

Makinelerle gireceksepl' 
bu makine acentelerinin d•r 
sanelerine müracaat edlll~ 
Size boş zamanlarınızda ~.: 
mak imkAnı temin edilecP" 
ti~ ~ 

Underwoo d ir"" 
Gala tada kağıtçılık ,.e fJllt 

baacılık şirketine, ide~!,. 
için Galatada Hazaren j;ıf 
ğın<fa Naumann makin~ r 
şirketine n Üsküdarda ı,t.,.. 
le yakınında Naumann ':, 
ğazasına müracaat etJll• 
kafidir. 

.. VAk.ITıİı tefrikaı ı 148 İse bizim karşımızda kucaklafmı- ledir. Niçin ağlıyorsun ıöyle baka hnfta ... İki hafta? 
ya kadar cür' etlerini ileri götüre• lım... - Daha fazla .. . 
cekler... - Ağabey seninle kardeş idik. - iki ... Üç ay ... . 

- Götürsünler. ikisi de bugün Şimdi de sırdaş oluyoruz. Her şe- - Eh... .. -' 
. pençelerimizin altında bulunan yi ıöyliyeceğim. insanlığın bahu- Çelebi biraz dütündiik' 

birer idam mahkumudur. Ne vakit ıuı kadınlığın ıarip halleri var ... ra: . 
ve nuıl olıa ben onları haklarım. Ayıplama beni.. . - istediğin bu mühlet1SI ı 
intikamımızı bırakma.m. . - ikimiz de alem nazarında sını pel< anhyamadım. f~ 

- Biz de beraber öldükten son· ayıplanacak birer vaziyete düftük· ma garip bir fCY geldi .. • 
ra bu naaıl intikam olur! birbirimizi ayıphyacak halimizi - Nedir ağabeyciiiJll~ tJI 

Umrani - Canı naııl iıterse... Çelebi - Kardet kendini tuta• - Onların ıebermeıınden ıon- var mı? - Geçenlerde Fran•• 
Yanım söndü. lkr•mınıza mem· mıyoraun... Bizim kendilerini her ra yaşamak istiyor muıun? - Ben kocamı çok seviyorum .... man okudum ... 
mm olduk. Artık müsaade ediniz hangi bir ıurette öldüreceğim izden - · .••. • • - Ben de karımı ifratla ıeviyo - Kimin? ıtl'' 
edamıza gidelim... tüphey ... e düttüler ... Onlar da bi· - Ni~.i~. c~vap vermiyoraun? ~m. 1.ıt~ bunun iç.in öldürmek ve - "A~dre dö Mezollı• ~ 

Umrant oda kapısından çıka- zim planımıza kartı plan kurarlar- - Du9unuyorum... .. .. .. olmek ıatıyoruz.. .. .. .. . - Pekı.. . ~· fı 
rak· sa bizimki falıo olur. Tehlike b n - ilk kararımızdan nukul mu - Evet fal<at bu olum muddetı _ Bu kitapta mühilll • u d. ? . ? h. Jer 

- Çelebi bu likörden ne za- dan da ibaret değildir. Biz onlan e ı~r~un . .. .. 
1 

.. na uzat~~~z ~11Y;2 • d.t, faslı vardı. Öyle ze ır 9ir 
mu lutfederaen içerim ... Beni bu- gebertıhezden evci belki onlar bizi aıHe ıonu ıuzce: . - K~çınb.f em 

1 
• k .. dd miş ki yedikten üç •Y·· _1 

mmla zehirle... Raziyim... Karı· becerirler... - Öalyır:·· d .. .. .. ? f- d 1f" kı ;~ ]b·ce h l mu h et sonra öldürüyor... kditeSI" 
:mm düıturuna göre hayat bir teker Caize - Ne yapayım aiabey s .. ] lA~ 11~ ne. 'd'un~~0.:•uı. z~r ınd a ev r ak e d 'ırk l\ d . :zu . ~r Caize karde~ini ta 
firclen ibarebe bu meı'um odalar- dayanamıyorum.. Elime bir silah °.; e.:: b 1) d agzrn an ır eme fkjr h eıitse e en 

1 
e n ıne ıyı· parak: s.a 

~ klh kama, kah kurıun, kah ze- geçıe ikiıini de cansız hemen yere çı magB aı a .. 
1'j · h ll · . 

1 
e 

8ç 0 ukiu~··· t Y" ki · - Ah işte tarnanıtl_, ~ 
hir ile · laıkançlık davaları faılo- ıerivereceğim anlar oluyor.. - k . aAz~nl oy e a Ae~lgeçırıyo· . -d . 0

1
.cu u e ~e1 :: · d urbe ekn den hem biz yeriz. n ~ ~ ,# 

hmacaktır . . • . . rum ı... g ıyorum. g ıyorum ..• mız e lf ıyen yara o um en aş a d. • . U ve oı~l.!k V 
· .. - Ba~ıana herıf. verd~.gım . lı- Göz yaşlarımı göstermemek için bir ıeyle iltiyam bulmaz... ye .. ırırız. zu;a ıııuhal'P" 

- 51 - korde zehır bulundugu ıupheaıne ıizli odalara kapanıyorum. Ken- - Öldürelim, ölelim fakat he- ~uddett4:_~ 10!1., 
~esi ~nü. b~ftmühim ı;neseleyi ~Üf~~or. Ve bunu ~a ~çıktan açı- dimden utanarak ağlıyorum... men yann, ob~rg~n değil .. Biz bi- ruyor degıl mı· k .. 

ıöruımek ıçın ıkı kardeş yıne hah- ga soylemekten çekınmıyor.. . ı - Ha hava lodostan poyraza raz za.man 1eç1relım... - Muhakka · (Bit,,ıe4U. 
~enin bir köte1inde birlettiler... - Yüze çıktık artık.. Nerede döndü. Kadınla ite giriımck böy- - Ne kadar bekliyeceiiz? Bir 



~yede: BeJediyede : 
3- VAKiT 6 MAYIS 1931 -

Oktruva meselesi Mezarhklar 
12,600 liralık ihtilas TaHp talip üstüne! 

Bu işe siz de şaşın 

Anadolu yakaslnda bir 
liseye ihtiyaç var 

Birliklerde: -Milli vapurcular 
Dün toolandılar 

r 
Günün ' 

1 
\.... 

Muhtırası 
) 

davasında Ayas Pş. mezarhtı üzerinde 
ltttUctct 

1 
iki daire arasında yeni bir Haher aldık ki Kandilli 

1 
e umumi ceza istiyor ihtllAf çıktl kız orta mel,tebi li~e halİ:ie 

dıı,. 11btanba.ı ağır ceza mahkemesinde Ileledi"e'-e devredilen metriik mezar-ı kalbedilrceJ,miş'. Ru karar 

Bezi meseıeterın halli için 
Ankaraya murahhas gönde· 

rilmesf karartaştmldı 

Takvi"!..:=\..arşıımbı6t\Jarıs5inci ay 

1931. ~cncnın ı::-unleri, ~cçen 129 kılan: 
239. 18 Zılhlcce 1349 

"·• el d " " cok I~ i. Boğaz etrafında kız-
tlsııı e ıye oktruva müdürlüğünde lıklara talipleı· gittikçe artmaktadıl'. lıırı oJ,uhmık bir lisemiz \'Ok. 
•tır )~ığı me\·zuu bah olan 12.600 liii· Mezarlıklar müdürlüğü şimdiden bazı l\fektepliı·dik ~ iiziinden hiı:<·ok 

IJ'ahk iht'J • d .. . '-! dl!ta ı as avnsının ruyetıne taliplerle nnlaşmağa başlamı.,. bu m'-'· ÇO<"Uı- nr orta tah elini gör· 
}) ~ 0~.unmuştur. yanda Osküdarda kız .. anayi mektebi dükten onra okumayı terke· 

"-
11 

finku celsede, müddeiumumi Bur vanında bulunan mezarlığı melitep ida diyorlar. 
oıa etr · Fakat a ıl garibi şu ı.i, 
~J ın B., iddianamesini serdetmi~ı re ine satmıı.tır. Bu mezarlık mel,t<'- l'cndikten Ue) koza kadar hu 
te ta. r te etraClr surette hadi ... eyi tetkik bin bah~esine ilii\·e edilecektir. tiin Anadolu :sahilinde telt 
dt ;ın. ederek, oktru,•a veznedarı Sa- E) üpte Gümü., uyu yolu üzerin<leı hir li emiz yoktur. Buna mu-
ka,. erın zimmet ve ihtilfü;tan ceza bulunan bin metre murahbaındaki me kabil hu ha,alide yüzler<"e 
~h .. onu.nun O, 202, :?03 üncü. l\:ittip zarlığa da talip ~ıkmıştır. Bu taliı> gen~ lise tahsili f!;in İ!'tanbula 
'"ett inm<'ktediı·. Bilha~.,a Berkoz. 

ı~ht ın Beyin re mi enak üzerinde burada hirka" e,· yaptıracakmıs.· hun- 1 ı p d"k · • ""' tkfi • <.ı en ı arusındn oturun Cfl 
Osrıı tlrktan O \'e 339 uncu. müdür dan başka Tünelin Beyoğlu cihetinden cuk \Clilerinin ekseıfreti 
illa] an Beyin murnkaba nızife~ini ih· !\le\'levihnnenin arkasındaki mezarlt- fakir halk talıaknlarıına ~en· I 
dis· 'dtrek ihtlliı.srn '-ukuuna ''e tema ğa da talip olan bir zat burasının ki- uptur. Pendikte oturan \'c 
ttn'tıe .. ebebiyetten 204 ün<"ii maddele- ra ile kendisine verilme ini istemiştir. lstaıılml Ji e:-.ine. Jnhut ifa. 

et bata~ lise ine de\'am eden bir tiıı ?'\ 0 re tecziyelerini i temi~ tir. fü\. Bu wtın niyeti burasını tanzim edip genci n. ade yol ma~rnfr asga 
bıııı ~~et~in Beyin hareketinin a\'a: ... ı. ı:?Üzel bir gazino ) apmaktır. ri 70 kuru tur: 'fren parası, 
lşıiraltıudrık olarak Sadık Beyin fiiline Kasımpaşadaki Aşıklar meıarlı· rnpur 11ara ı, trum"ay parn-
ttrıı· k. ettiği anla ıldığını aynca tasri!'ı ğı da bir kö ine i abet eden gıu:ino sı! ... 

l§tır. ile birlikte belediyeye de\•redilmi tir. Hatta bunların kinde Is· 
~ h tanhul li e ini Kabataşa ter-

&aı. u a.keme müdafaa için 19 ma) ıs Bu mezarlıkla artık ne mezarlık nıüte dh eden faldr ~ocuklar da \'ar 1 abahına bırakılmıştır. vellilerini H ne de eYkaf111 al:ikası bunların aileleri yalvarıyor 
Cebren h 1 kt hkQ kalmamı~tır. Belediye ile eYknf ara· gibi Ortaköye kadar bir tale-

1rsız ı an ma m d k" ı l k .. -- d k h '"'"'il gı"cle l' k t l ld 1 sın a ı 1u mezar ı - Yuıun en çr an c } .. ,, mez. • a ·n s-

i 
l>uduıı 0 

.. u ar . ihtilaf halledilmiştir.· Eveke mütevel- tanhul lisesine kadnr yaya gi 
ıL u ve cı' arında cebren hr.-.cız d itebilir. Hic olmazsa cocuk-•11;ta,.. ... • _ "' ,· JiJeri tarafından ag~ac.ları kesil mi~ olan ~ 

lL.-· '' •11a J ı ·1 M f ,, !arımızı Jstanbulun yakin bir 
"'iti znun smaı og u u ta a. bu mezarlık iç.ı"n d"' u··,. t!ılı'p cıkmı ·tır. · d k 
11ı,,_ r oflu !\I tnf s ·k· ·ı () "' ~ · ~ :; emtın e o utunuz. 
""'Ilı., • us a ~e ~e" 1 og u s- Bunlaı·dan biri mezarlığın Perapala · 1\adıköyden, Boğnziçinden 

Milli vapurcular birliğinin .. enelik 
konn-re.:-i elim nat on dörtte birliğin 
~Hihtirdnr 1.ade hanındahi merkezinde 
yapılmıştır. 

Birlik rei i Yelkenci zade Lütfi B. in 
ri} a et ettiği içtimada enelfı yeni icla 
re heyetine aza seçil mi ,.e riy11 ette 

) 

Liitfi Bey ipka edilerek diğer aı.alıkla 
ra da .Mütercim 1.ade Hakkı, Kal· 
ka,:ın zade Rıza. Halil zade Hafız Bil lfıl. Sadık zade Fehmi Barzilftr Bey-
ler intihap edilmi~lerdir. 

1 
Bundan ~onnı rnpurcıılnı·ın hütiin 

ihti) aç ,.e dertleri ayrı nyrı konusu. 
larak bunlnı-ın .neticelendirilme i için 

Anknraya üç kişilik bir heyet gönderil 
me i kararla tırılnustır. 

Ahmet Bey heyet azalarının bu iç
timada seçilme-ini teklir etmişse ele 
kabul edilmemi.. Gönderilecek murah 
hasların intihabı yeni idare hc\·etine 

1 bırakıl mı:. fır. -

lçtimadan sonra reio;; Lütfi Rey 
kendisi ile görü'>'en hir muharririmize 
şu izahatı vermiştir: 

- Milli ,·apurculaı·ın rnziyeüni kö 
tiile tiren :sebepler bir değil nıütead-
dittir. ~ rıı h llluhakemelerı lstanbul ağır ce arkasına tesadüf eden kısmını biraz da hat boyundan gelen <"ocuk-

a kerne · d d ·· b"t · t• · ı ı· 1 · ~;: . ın e un 1 mı.., 11 • ha doldurarak büyk hir gazino yapa- ar ve 1 e erın uzaklığı Yİİ· Balen bunların en başında Se)·ri::;e-
ı.1 "'ddeıum i B h tt• B . zünden mektebe uidemi.veıı f . J 1 •ht"IAf 
'« eb· um ur ane ın erın caiYını bildirmi"tir. Diğer talipler <le bi ,, nın e o nn ı ı u ,.e rekabet gelmek-

ı \·e h·ı 1 · "' ') çocuklar r liseyi değil ikLi-
~et et ~ ı e smaıl oğlu Mustafa lıf' e\' yapmak üzere satın almak f::..temek· ni de ferah ferah doldurur. tedir. Her ne kadar ticaret odalarında 
~aıı11 rnış, Be.kir oğlu tu tafa ceza tedirler. Mün_ e.vver kıtlığından sikft· yapılan i~timn \'e tekliflerde bu d-
l 1111non 49., 49- 497 · · dd d 1 k k • fl'f lltUcibf ""' .ı, : . ıncı ma e· Aya va::adaki mezarlık yüıiinden yet e 1 ır en endi kendimize het görüşülmü~ ''e deniz ticaretinde re 
~l nce 7 ene 9 a,> ağır hap~c, belediye ile evkaf arru ında yeni hir ih c:ocuklanm.!~. bir mektep aç lrnl>ctin men'i hakkında bir kanun pro-
.ı . ._ O,ı;.lu O 49- 49,.. · · 1 mamak YUZUndnn c"h", Jete "'"w 15 

•• man. ..,, \'C 1 ıncı mac tı"l·.·ır rlaha "1kn11stır. v,,kaf burad"' bi- - '- " " k lk ., rn b ' ., r. " mahkum edişimize siz de .ı.;a- jesi hnzırlnnara · h at ,·ekaletinc 
~IJ.,,. Ucı ınce ağır hap e mahkum nalaı· '"apıld. ıg·ı ı"rin mezartıg·ın artık • · d b. b d ""i§lerdir ·' .. • . şın... gönderilmı se e ız un an bir netice 
"' · mezarlıktan çıkarak ,·aklf akar halıne Biz de şaşalım ! çıkacağını ümit etmiyoruz. Bunun 
il Onez ktiyU yolundaki vak'a girdiğini söylemekte ,.e kanunen bele- için Sel riscfainle hususi surette te-

~ 'Ykozdan Polonez kö) linc giden diyeyc Hrilmcsi mc<"buri olan satış Le 5 · şebbüslerde bulunduk. Karadeniz hat 
ııı_ lbaz.eı Rejin'nın balta ile önüm: delinin yüzde ellisini helediycye H'r· okuz'.. 1 mek Ve bir danada tü- tında bir anlaşma yapılmak üzeredir. 
• tak cebren tasnllu"te, ha' uluıııı. memek istemektedir. Fakat beledi) e · berkuloza tesadüf edilmiştir. ' M b h d k Jtilaf mucibinre haftanın muayyen -~Lasını, eşya nı gazhe teşebbiis et- de bu )·erlerin tapusu çıkarılmadığı ez a a a esilecek hay~anlar 
l\)e l\\aznun Mu tafa oğlu Arifin için hic kimsenin burada ta~arnıf n• bundan sonra daha sıkı bır su- günlerinde post ayapılacak ha~ılat ,.a. 
k -• dün ı ... tnnbuı nflr cc.ul mülki) et iddia edemireceğini ileri sür rette muayene edilecek, hasta- purların il~leti itibarile taksim edile· 

!'it e~, inde neticelenıtıi mmmu11 mel<tedir. •ihtflfıf sürnyı de' letçe hal· lıkh h_ayvanlar derhal imha edi- cet.tir. 
l~b~tiddeiumumi Burhnnettin Be) in ]edilecektir. lecekhr. Burada muvaffakıyet hasıl olduğu 
ıs l~c~''Shile ceza kanununun 416 ,c Rum remanti tnrnfından Kadıköyde 8Ş1er~fiye re.sml artacak takdirde mukavele !ersin hattına da 
Q~~~ 1 trıaddelerine tevfikan ,.3 ının Dörto\·I ağzındaki rum mezarlığı yii· e edıye yenı yapılan ev ve tesmil edilecek \'e aradaki rekabet k·~ 
ıt ba0lrnasr dolayı ile bir·ı-e~e 9 a~ zünde~1 açılan darnya yakında Üshii· apar~a~anlardanw alman şerefiye sım kısım knlkmı olacaktır. 
~mahkum olmttı-;tur. dar mahkemesinde bakılacaktlJ'. Os- r_esmını arhrmaga ~arar vermiş- Fener l"lisumunun ağırlığı, gümrük-

't ~tit küdnr tahkil\at hitkimliği tetkikat yap :ırtk ~u hususta daımi encümen lerde.ki mü külnt, mükerrer sigortasız 
~ federBS\lonunda: maktadır. Bundan başka her iki fl:ı. el ı~at yapmakt~dır. Geçen se· hl<, pratikn gibi amiller ete bizi çok 
~ler k ,. ildi rnf hazırladıkları layihaları mahkenıe ne er ~ lSOO? lırayı geçmiyen sar~maktadır. l\1e ela şimdi alınan 
Cie e arar l er re \'ermi:;ılerdir. numlar üzcı·inde 17 bu .!esı~ ~ekunu yapılacak zam- fener ı·esmi diğer memleketlerle nislwt 

de t Çcn hafta içinde şehrimiz- dükkiınr ha\'İ olan bu mezarlığı heledi ~: ~ç mıslı~e çıkarıla~aktır. Se- kabul etmiyet"ek derecede ağu·dır. ~i· 
dı., 0

Planan Balkan Turiım Fe- yeye Hrmemek için çalışmaktadırlar. _f~ye r~smı. fazl~ca bıl~assa Be- gorta mecburiyeti olmaması ise bu e-
L_ ·•~onu k · · d. ~. Dört avukat tutmuşlardır. yogJu cıhetmdckı yenı apartı-"'-' l ongresının ver ıgı mani d I kt Ç k ne vapurları kazazede olan yedi ge· 
..,. ,., il' r h 1· d t b"t Ba~art te.:kllAt b dar ~n a ına ca ır. Un ü 
•qılı.a· . apor a ın e es ı ,. T ura a mşaat yapılacak yer git- miciyi mütezarrıı· etmiştir. Bundau 
l' ~tır. Belediye baytari teşkilatını tikçe azalmakta ve buraları ün- Sirkeci rıhtrmrndaki enkazı nkaldırıl· 

it1- u.,1~1tı kongresinde yapılan hazirandan itibaren biraz daha den güne şenlenmektedir. i ması, buranın temizletilmesi ye köprü 

ılıt ~ ışler ve kongreler şunlar· genişletecektir • Mezbahadaki Fatih ki~yahan~si b~yU.ltUlecek münıriyesinin. de kaldırılması Jazım· 
a baytarların miktarı da çoğaltıla- BeJedıyc Fatıhdekı kımyaha- dır. Mnamafıh her kumpanynnın ar· 

lı 4
dkan T · F d caktır. Yapılan istatistigw e göre neyi tevsia karar vermiştir. Kim- nca diğer dertleri de vardır. a ... urızm e erasyonu· yah b" d b. d 

djı_ "1laznna • t · t geçen sene ıarfında Karaagw aç ane ınasın a ır e ayrıca Heyet azalarını intihap edince isim-
.• ~ tdil . . mesı aozım ve as· •. _ baKteriyolojihane vücuda etiri· lerini ,·apurculara bildirecek Ye diğer 
ı.;,. hlıttir Federasyon reı·s- mezbahasında 2867 buyuk baş lecekt· B . . b.~ b"t d 
''04t u • •1 . . ır. unun ıçın utçeye dileklerine de tahriren tes ı e ece· 
' dttu llıurni luitiplik vazifesini hayvan kesı mıştır. Bunlardan 25 100000 lira tahsisat konacaktır. ğiz.,, 
~fftt 8hte etmek üzere Reşit f· -•• Stakb 1 b•tı . . . 
.Uh t .ey, ikinci reisliğe Yunan vıU e za 1 erım iZ Harbıye mektebinde 
1to1 ~tıı.rn ofisi reisi M. Aga- K 1 11 8;;----M:-:;--:-::----__.--=-----~:.._-
ttdınuhap edilmişlerdir. u e ' ursa, altepe, Halıcıoğlu liselerinde son 

tııc lt .. ııyon merkezi ilk üç SIDif)arın İmtihanları bitti 
8111ll•tınbuJda bulunacaktır. ,. 
il iltda t-bb n batka Yugoslav 
0-rı ltk~· heyeti tarafından ya
~ itle 

1
•f U%erine Pariste Bal

lt rn eketl . . • .. k d' Prop erı ıçın muştere 
11ıtıek •~anda merkezi tesis 

~llıa k iltcre tetkikatta bulu
il ba arar verilmiştir. 
her a'0ı te4kiJ edildikten son-

'ııd a kan 1 k . 

GiJneş-Doğuşu· 4 . .54: Banşı: 19,10 

Namaz vakitleri- abah· 3,14; 
Ogk 12ı1: ıkındı İ6.04:-\kşam 19,10; 
"\ nt'ı 20,55, ım~nk 2,56 .. 

Hava- Dilnku hararet (azam() 14 

(acgari) <> derece. Bugun ruzgAr mutedil 
po) raz eı::t•cck,ha' n ekseriyetle açık olacak ,,. 

Bugün 
Toplanblar- 1\Jaarif 'ekAled 

umumf müfettişler• içitimoı (l\laarif i
dare!indel 

Muhakemeler - Kadriye hanım 
mtist:ıntik l iikmet bey dnva~ı oğledcn 
sonra ağır cezada. Şair NAzım Hikmet 
bey ale~ hine ~azılnn dola},Sile açılan 
da' :ı, oğlcden sonra ikinci cezada. 

Konserler - Viyolonist Muto 
(Glorra sinema ında) 

Gelenler•Gldenler- Parls oto· -mobil klubıi azasından M. Robin ve 
oğlu otomobille fran<::adan şehrimize 
gelmişlerdir. !\J. Robin otomobil seyrü· 
sef cri serbestisinden istifade ederek 
memleketimize otomobille gelen ilk 
Fransızdır. 

Kudüsc gidip hacı olan kadınlı er
kekli 50 kişilik bir Bulgar kafilesi dün 
,ehrimize ı::elmiflerdir. içlerinde iki de 
pap:ıs 'ardır. Muhtelit mnbadelc ~bık 
bitaraf rcicJerinden iavcçli M. Ekstrand 
~ehrimi?.e gelmiş, Anknra\"a gitmiştir. 

Radyo 
lstanbul -Saat 18 den 19 a ka· 

dar gramofon, J 9.5 dan 20,5 :ı kadar 
Ali B. n ~abihı hanımın iştirakile n7., 
20,5 tan 21,5 a kndar cıızlıand. 21.5 
t:ın 22,~ a k:ıdar mıhfcl musiki 
heyeti tarafından <::ız. 

Yiyene- Tulü mc\·ç 517. 20 ki· 

'at • • ant 18 • Konser: Ormanda Nok
ıom Şubcr: denizde Rek~r; Prolod 
Prokokicf: i n:ıturcl mınlJJ" r.ap odi 
l\]ark·· [..cjand hatime i Komgold; To
kntt:ı Sen • alni; Ak,am sihri Brokncr 
ihtiyar oje Gr-.ıven: Kralın çocukları 

Krescr; !\lnldbona Alıski; Kıtara l\loı
kovski; 20 30 muhtelif haberler, 2G,40 
dans müzlkası. 

Roma -Tulü mevç 54T.2-75 ki· 
fo\·at • I ?.25 • Radyo jurnal; 18- Kon· 
ser: l\tılif do bağdat Boııpeldion; ino· 
ano .\rndel; Roııdfnc Poçini; Kapriço 
Jspanyola !\1alvez~ Pspori Kclker, 22,:l 
Ko:ıto Ordorik Rösinyi; .,;ark rom:ınsı 
Rimıski Gorçakof; Doris Godonof Mo· 
sorski; Traopata Verdi. 

Peşte - Tulu me,·ç 550,50 - 23 
kilovat • 21,40: Mi Minor Kuatuor 
\'olkman: Saol Nııindel: nır gece bül· 
} ası l\lendelson; Hal maske Verdi 'e 
diğer muhtelif ha\ nlnr. 

v akıt:abone oartları 
ı 3 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 '750 1400 Kuruş 
Hnrictc - 800 1450 2700 

ilan tartlanmız 

Resmt 
Sann 10 K~. 
Sııntlmi 20 ,. 

Küçük ilan şartlanmı>: 

Rususf 
12,50 Kş. 
n.. ;> 

J 2 ~ 4 I • J O Defa~ k 
RO 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her iiç a}lı· 
ıtı fçfn bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geı,.erı ılı:'lolıırın fnzla 
satırı için 5 kuruş zammolunu;~ 

Küçük Haberler ] 
d· a trı mem e etı propa-
.ıtltıiş asrafını asgari hadde 
lıc 1 olacak d h . • 

---------* AKIL MVH'l'AR BEY - Uyu.,tu-
rucıı maddelere karşı hnlkı terbiye na. 
mile mevcut cemiyetin nznsrndan olan 

~ t tt ld ' a a müımır 
kil hu,: t e edilebilecektir. 

d lİler a ~ tetkikatta bulun-

' I>, .. ~ eşit Saffet B. ya-
ıse. d 

"'"' 7~g-ı _e_c_e_kt~ir:_:. __ 't •t.n h 
ı ''tif •kkında konferans 
tij "ekaı t' • lldtıı S . e 1 umumi müfet-
''ttı clını S B iı •ıtıtt 19 ırn . yarın 
t~ t,n hıtkk da radyoda Yu-

Ctktir ında bir konferans 

. Bılıcıoğlu askcrt l!sesf 50n sınıfınd:ın mezun olan talebe ve mektrp erkAnı 
~ske~i haeler son sınıfları mezuniyet imtihanlarını perşembe günü bitirmişlerdir. Mekteplerinde 

muallımlerı ve talebe arkadaşlarile veda merasimi yaparak muzikaları önlerinde oldukları halde 

Halıcı?ğ~u, ~uleli, Maltepe ve Bursa mezunları Harbiye mektebine nakletmişlerdir. 
ıstıkbalın genç kumandanlarına muvaffakivct temenni ederiz. 

Akil Muhtar Hey cemivetin Cenen~ 
içtimaında bulunmak tlzcı'C )akında 
Js,·i~reye gidt·cektfr. 

* D!\RÜLF(\ "l'XUN Y \ZlYETI 
- .l\lı~ırlı prenses Fatma Hanım ta.ra
fından darülfünun. i~in \'akfedilen e
ncvt (25) hin İngiliz liralık emlak üze
r!ndcki da\'anın son ~arhasına gelinmiş 
tır. Dariilfünun ll\'Ukatı bu işi Mı ·ır
da takip etmektedir. Dnva knzanılır
sa darülfünun 2:JO bin Jirn birden ala· 
caktır. 
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GÜNÜN -
===iŞABETLERİ 

Mıtarifteı 

imtihanlar 
M~st~ı. meb'°:slar Hangi dersler tahrlrt 

Mustakil mebuslardan hır kısm: h f J I f h 
meclisteki halk fırkası grubuna girmek ang er şi a i 
Jetiyorlarmış! Hatta bu zatlar fırka olacak? 
grubuna kabul edilmezlerse meb'usluk 
tan istifa edeceklermiş! Bu haber tu-
haftır, acaiptir. Acaipten daha fazla 
bir şeydir. Bugün halk fırkasına ilti· 
hak etmek istiyen meb•uslar en·eJcl? 
halle fırkasına mensupturlar, yahut ta 
değildirler. 

Bu sene fiziki illmlerln sual• 
lerl veklıletten gelecektlr 

Haber aJdığımıza göre şehri· 
mizdeki orta mekteplerJe liselerin 
mezuniyet sınıfJarında tedrisat 
mayısın 30 uncu gününe kadar Halk fırkasının kadrosu için-

de olan bir insanın kendi fırkasrna mu denm edecek, 0 tarihte dersler 
kesilip bir hafta müddetle tale· halif olarak meb•us çıkması onun ev

velki fırkasmdan ayrılması için kafi 
sebeptir. Hele müstakil meb'usluğa lü
zum görüldüğü zaman fırkanın umu
m! reisi müstakil meb·usluğun düstu 
runu da beraber zikretti. Müstaı-dl 
meb'usta aranan sıfat her şeyden ev

vel (samimt muhalefettir.) MüstakilJe. 
rin intihabının sırrı budur. EvYelce 
halk fırkasında iken müstakil meb'us 
olmayı tercih eden zatlar kendilerine 
rey veren müntehibi sanilere (samimi 
muhalefet) vaadinde bulunmuş insan· 
)ar demektir. Çünkü onların aldıkları 
reylerin manası budur. 

be mualJimleri tarafından müza· 
kere edilt:rek bakalorya imtiba· 
nına hazırlanacaktır. 

Bu senenin Türkçe ve Edebi· 
yat, Riyaziye ve Fiıiki ilimlerin 
imtihanları tahriri .oJacak, bunJar
dan Fiziki ilimlerin sualleri ve· 
kaletten kapalı zarf içerisinde 
gelerek imtihandan bet dakika 
evel bir heyet tarafından açıla· 
caktır. Diğer dersler ıifahi im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

imtihana tabi olmiyarak tahriri 
Meclise girinceye kadar ben müsfa. yoklama notlarının vasatisile ter· 

ldllim diyen, ve fırka, fırka dolaşan fi edebilen diğer sınıflarda ted· 
~tlann tekrar halk fırkasına dönmek risat haziranın on betinci gllnilne 
istemeleri tam manasile emri vaki kadar sürecektir. 
)erden istifade ederek yan gelip safa Tll klll MI 'l l 
ııümıek arzusundan başka bir şey de r f!5 un menşe er 
fildir. Belki de bu zatlar için emri va ve TttrklUk mefktlresl 
kilerden istifade ederek kendi mevkile 
rini takviye edecek birçok sebepler var 
dır ve bu sebepler birçok insanları da 
ikna edebilir. 
Müstakil meb'us intihap edildikten son 
ra fırka grubuna girmek istemi) en 
leri mevzuu bahis etmek istemiyorum. 
Gruba iltihak etmek istiyenler, meb'us 
frağı giydikten sonra yanlış kapı çalı
yorlar. 

Bu zatlar için çalınacak kapı fırka 
grup riyasetinin kapısı değildir. Eğer 
samimi, candan halk fırkasının men· 
sdp1attrt&ehr, hatta kısaca inkılap fır· 
kpsııua .saminai mensupları iseler, fır· 

ka disiplinine tabi olarak daha intihap 
mazbatalarını ellerine almadan meb
usluktan istifa ederek kendi cepheleri
ni tayin ederler. Çünkü halk fırkasına 
mensup olanların namzet listesini fır· 

kanın ali divanı tesbit etmiştir. 
Samimi bir fırkacı gruba müracaat 

etmeden evvel fırka nizamnamesini bir 
defa olsun okur ve ona aykırı hareket 
ten kendini kurtarır. 

Bir fırkanın, bilhassa inkılap fırka· 
IDJlln yeg4ne kuvveti disiplindir. Disip
linin harikuladeliği yaratılacağı (ben) 
yerine (bizi) koyabilmesidir. İnkılap 
cephesinin saka neferinden meb'usuna 
kadar herkesten bu feragati istiyen fır 
kalar muzaffer inkılap f ırkalarıdır. 
Ba fıı:1uLJann saflan daima dirsek yok 
Jıyarak ııafiarı sıldaprak tek bir yil
rtlrek halinde işler. 

SADRI ETEM 

Troçki 
llapanra seyahati dolru d•lll 

Gazetelerden biri M. Troçki· 
Dİll ispanyaya ıideceğini, ispanya 
hGk6metinin buna müsaade etti
pi yazıyordu. ispanya sef are· 
tinde bu hususta hiçbir malumat 
yoktur. iıpanya sefiri böyle bir 

pyden maltimatı olmadığını bil· 
k6metin b6yle bir seyahate mü· 
1aade edeceğine de ihtimal ver
mediğini 16ylemiştir. 

Bir Amerlkah ilim geliyor 

Mqhur Amerikalı terbiye ili
mi M. ( Şarlı Vespem ) mayısın 
• betinde ıehrimize gelecek ve 
harada on gi1n kadar kalarak 
tetkikatta bulunacaktır. M. Şarls 
burada bir iki konferans da ve· 
recek, ıon terbiye ıistem ve na· 
zariyelerinin tatbikatını izah 
edecektir. 

Mumaileyh buradan Ankara· 
)'• da ıidecektir. 

Y azıldıgına gore yeni mecliste 
encümenler intihabı yapıldıktan 

sonra Maarif encümeni mllhim 
bir meseJe iJe mqpl oJmıya 
batlıyacaktır. Bu mesele milli 
hars ve mefküre iJe allkadar bir 
ders ihdasıdır. Türkçülllk mente'i 
ve maıisi hakkında lise ve orta 
mektep talebesini dolgun ve mil· 
li bir l<ültürle yetiştirebilmek için 
Türklnk etrafında blitOn yilksek 
hislerle teçhiz etmek zarureti ab
laşıJmak tadır. Liselerin muayyen 
bir sınıflarında ihdas edilecek 
dersle çocuklarımız daha koyu 
miJJiyetperver yetiftirihnit olacak
tır. Bu ders için vllcuda getiri
lecek kitap salahiyettar bir zata 
yazdırılacakbr. Milli san'atlann 
takviyesi için talebeye ayni za
zamanda konferanslar verilecek· 
tir. 
lstenbul erkek llseal mezunlan 

lstanbul erkek lisesi mezunları 
cemiyeti perıembe günü saat 14 
buçukta mektebin salonunda eğ
lenceli bir toplantı tertip edecek
tar. Bu toplantıya mektebin btı
tlln eski ve yeni mezunlan da
vet olunmuşlardır. 

Mekteplllerln gezintisi 

Mayısın ilk haftası olduğun
dan lise ve orta mektep talebe
leri dün mekteplerine en yakın 
olan mesire yerlerine giderek 
geç vakitlere kadar eğlenmitler• 
dir. 

Kabata, lisesinde 
Kabataı Erkek lisesi ıon 11nıf 

talebesi senelik veda mOsamere
sini gelecek hafta içinde vere
cektir. MOaamerenin mtıkemmel 
olması . için çok çalıtılmakta hr. 

Borçlar meselesi 
Hlmlllerln murahhaalan on 

gUn sonra 9ellwo .... r 

Geçeni erde Pariaten gelen 
Türk dayinler vekili Zekli Bey 
CSnümDzdeki hafta içinde Anka· 
raya gidecektir. Haber alcbiımı· 
za göre yakında Ankarada bq
byacak olan mtlzakeratta blmiJ
leri temsil edecek murahhas he
yeti Mayısın on bqinden sonra 
tehrimizden geçerek Ankaraya 
gideceklerdit. 

Himiller heyeti alb kitiden 
mllrekkeptir. 

Büyük kongre 
iştirak edecek mu
rahhasların isimleri 

Ankara, S (Vakıt) - Büyük, 
Halk fırkası kongresine vilayet
lerden iıtirak edecek murahhas
ların mühim bir kısmı buraya 
gelmişlerdir. Bu murahhasların 
isimJeri şunlardır: 

Adana: Avukat Fahri, beledi
ye reisi Turban Cemil. 

Afyon: Fırka azasından Hüse
yin Haıim, Dinar fırka reisi 
Şemseddin. 

Aksaray: Farka reısı Hadi, 
Koçhisar hrka reisi Hasan Hu
lusi. 

Amasya: Fırka reisi Veysi B. 
zade Sıtkı, Klauzzade Riza. 

Ankara: Fırka reısı Bursa 
meb'usu doktor Galip, doktor 

Münür. 
Artvin: Sünnetcizade Vehpi, 

Hacızade Fuat. 
Balıkesir: Aksaray meb'usu 

Ahmet Süreyya, doktor F atıl Do
ğan. 

Bilecik: AYUkat Hakkı, merci
mek oğlu Hilmi 

Bolu: Hattat zade Tabir, Arap
kirli zade İsmail 

Bordur: Avukat Fuat, Meclisi 
umumi azasından Mehmet 

Bursa: Fırka re111 A,·ukat 
Hulusı, Antalya meb 'usu Nazifi 
Şerif 

Cebelibereket: Hacı Mehmet, 
Abbas 

Çankırı: Fırka reisi Sait, Avu
kat Celil 

Afyon konferansı 
M. Ekatrant akvam cemiyeti 
namına hUkOmetimizle te· 
maslerde bulunmaya geldi 
Muhtelit mübadele komisyonu 

sabık bitaraf reislerinden İsveçli 
M. Ekstrant dünkü semplon eks
kresile ıehrimize gelmiş ve ak
şamki ekspresle Ankaraya hare
ket etmiştir. 

M. Ekstrant demiştir ki: 
- Ankaraya mayıs sonlarında 

Cenevyrede toplanrcak olan bey
nelmilel afyon istihsalatım tah· 
dit konferansı münasebetile ce
miyeti akvam namına Türk hü
kiimetile temaslarda bulunmak 
üzure gidiyorum. Bu konferansa 
her hükumet gibi Türkiye de 
davet edılmiştir. 

Çok sevdiğim Türkiyeyi ve 
Türkleri bu münasebetle tekrar 
gördükçe çok memnunum. Tür
kiyede birçok dostlarım vardır. 

Hariciye vekıli T evfık Rüştü Hf. 
ile muhteJit m;ibadele komisyonu 
reisliklerinde bulunduğumuz za
mandanberi tanışıyoruz. Kendi
lerile tekrar görüşmekle çok 
bahtiyar olacağım. 

Ankarada bir hafta kadar 
kaldıktan sonra şehrinizden ge-

1 çerek Atinaya uğradıktan sonra 
Ceneneye döneceğim.,, 

Çiftçi meb'us. 
Fırkaya mUracaatanda ne diyor? 

Son posta ile gelen Babalık refiki
miz, f ırkaca kon yadan namzet gö ·te
r Herek meb'usluğa intihap edilen Hızır 
oğlu köyünden Hayrullah oiullann· 
dan çiftçi Mustafa Lütfi B.in intihabın 
dan evel fırkaya verdiği talepnameyi 
neşretmektedir. 

Bu samimi müracaat mektubunu 
Çorum: Fırka reisi çöplil oğfu aynen iktibas ediyoruz: 

Mustafa, hatip oğlu Mehmet "2.1 yaşındayım. Doğduğum doğalı 
Çanakkale: Fırka reisi Veli, kendi tarlamı sürerim 300 dönüm Çum 

Fırka azasından Tahsin ra kanalile sulanır arazim vardır. Kon 
Denizli: Fırka azasından dok· · yadan C .H. fırkası namına namzetliği 

tor AJi Riza ve Bursa komiseri mi koyuyorum meb'us olursam çiftliği 
Esat me yine devam edeceğim. Tatil za· 

manlannda köyüme gidip arazimi ekip 
biçeceğim. Edirne: Fırka reisi akıncı oğlu 

İbrahim, fırka azasından Kara
bekir. 

Erzincan: Erzincan meb'usu 
Saffet ve Aptlllhak Hamit. 

Erzurum: Fırka azasından Na· 
fiz ve Rif at. 

Eıkiıebir: Fırka reisi Osman 
Saffet. 

Gaziayntap: Fırka reisi Mllm· 
taz, Dr. Abdlllkadir. 

Giresun: Gireaun meb'usu Mu
sa KiZJm, Hacı Emin zade Emin 
Salim. 

içeli: Ali, Halil 
iıparta : Fırka reiıi Ahmet 

Remzi, Hilmi. 
iıtanbul: Fırka reısı Cevdet 

Kerim, İstanbul meb'uaa Salih 
Cimcoz. 

izmir: Ticaret odası l<itibi 
umumisi Maniaa meb'uıu Turgut 
maallim Eaat. 

Kars: Çilingiroğlu Halim, fır· 
ka azasından HOseyin. 

Kastamonu: Fırka reiıi Hamdi 
Hilmi. 

Kayseri: Kayseri meb'uslan 
Ahmet Hilmi ve Rqit. , 

Kırklareli: Dıkiloğlu Şevket, 
muharrir Ali Riza. 

Kırıebir: Fırka reisi Seyfeli 
oğlu Mehmet, Saitoğlu izzet. 

Konya meb'usu Şaban Sım, 
Rakım. 

Kocaeli: Adapazarı ticaret 
banka11 mlldtlrll Asım, Kocaeli 
meb'uau Ali. 

Kntabye: K&tahye meb 'uau 
Hakkı, 0ff8k fırka reisi Allettin. 

Malatya: Fırka reisi Osman 
Hilmi, muharrir Şevki. 

Manisa: Hamit, HAmit. 
Maraf: Tevfik, fabrika mlldtl· 

rll imat. 
· Meis!n: Doktor Muhtar, fırka 

azaıından Salih. 
Mutia: Mutia meb 'usu Hlleyin 

Milliyetperverim. Daima türklük 
için çalışacağım. Beynelmilel cereyan 
lara aleyhtanm. C. H. Fırkasına ,.e 
onun bütün prensiplerine ve harekatı. 
na tam bir sadakatim vardır. 

Meb'usluk müddetimce bunu muha 
faza edeceğim. 

Dindar ve müslümanım. Fakat ka 
ra tahassup sahibi değilim. Hareka· 
tımda rehberim akhselimimdir. 

Meb'usluk sıfatina efendi millete 
ve bilhassa komşu köylerime karşı faz 
la bir imtiyaz vermediğini bilirim. 
Bilakis onlara hizmet edebileceğimi 

ümit etmekle müftehirim. Mütagalli
beliğin düşmanıyım. 

Ulu reislcilmhurumuz Gazi Musta
fa Kemal Hazretlerinin bizi mahvol· 
maktan kurtardığına ve yükseltmeğe 
çalıştığına tamamen kani olarak arka 
sından yürümeğe ahtettim. 

Halk Fırkası namına Konyadan 
çiftçi namzeti olarak kabul ve ilanımı 
rica ederim efendim.,, 

Avni, fırka azasından Cemal. 
Niğde: Bor reisi Sadık, Nev· 

ıehir reisi İsmail Safa. 
Ordu: Firka reisi Vahi, Ünye 

fırka reisi Sabri. 
Rize Fırka reisi Mataracı zade 

Mehmet, Osman ağa zade Şevki. 
Samıun: Fırka reisi Samsun 

meb 'usu Emin, meclisi umumi 
azasından Salim. 

Sinop: Fırka azasından Feri· 
dun Emiri, Boyabat farka reisi 
meb 'us Hultisi. 

Sivas: Fırka reiıi Hllseyin 
Veli, Hikmet. 

Şibinkarabisar: Selim zade 
Hayri, Hacı Ahmet zade Tevfik. 

Tekirdağı: Fırka reisi ezzacı 
Ekrem, Eyllp Rana. 

Tokat: Erbeah Behçet mllte· 
velli zade Nuri. 

Trabzun : Kini, Trabzun 
meb'usu Raif. 

Yozgat: matbaa müdürü Refet, 
Yozgat meb'usu Ahmet Cevat. 

Zonguldak: Tevfik, Süleyman 
Sırrı Beyler. 

Fransız b&fYeklllnin nu~.llı 
Paris, 4 (A.A) - Baıvekil. t 

L:ıval, dGn La Courneuvede. ~ 
etmiş olduğu mllhim bir ııy, 
nutukta, Fransız hükiimetiDİD iC' 
raatından ve projelerinden ~ 
ıdmiş ve bu h~susta izahat '"' 
miştir, Dahili siyasetten ba~ 
den mumaileyh, mali vaziyete 
temas etmiş ve veı·gilerİD ,
hadde vasıl olmuf oJdui'uDU; 
yan ve işsizliğe karşı bir ıiY-' 
ve umumiyetle içtimai bir ; 
siyaseti takip edilmesi zaruri 
duğunu teyit eylemiştir. 

Harici siyasetten babıecı-
M. Lava! F raosanın sulbll ,,
etmekte ve sulbü tensik için il«' 
şeyi yapmağa amade oldui""' 
söylem i~tir. Mumaileyh s6~ 
devamla demiştir ki: 

Maamafih Fransa, kendi ve'fl. 
ve şerefine riayet escssına iı~ 
eden bir sulha taliptir. ÇBO"" 
ke,ndisi de diğer milletlerin ~ 
kar ve şerefini ihlal edecek '" 

bir harekette bulunmamağa • -
miştir. M. Laval, esas hatları 
Briant tarafından tesbit 
miş oJan beynelmilel itilaf 
setinin Fransanın kendi mUd 
vasıtaJarmı tam bir baki ~'j 
dahilinde istimal ~~mesi key~ 
ile tamamen kabılı teJaf odu~ 
ve bu siyasetin Avrupanın '1 
istikrarını temin etmesi liza~~ 
diğini söylemiştir. Muma 
netice olarak, buhranı or 
kaldırmak için avrupanın ik 
ve mali sahada teıriki meli 
mesini iltizam etmiştir. 

Paris, 4 (A.A) - Birçok 
partmanlarda umumi mecliıl 
içtima devreleri bugün açıl 
Meclis rei~IPrinin ekurisi };; 
turya - Almanya itilafı 
meselesinin ehemmiyetinden 

setmişlerdir. Nancyde sabı~ 
zırlardan M. F emand Davit 
le demiştir: "Bize buglln al 
iktısadi bir fikir ve tallkki JJJ 
gösterilmek istenilen gl~ 
bir:iğinin s 'yasi birlij'e ~ 
etmesine bllkiimetin mini o1''. 
ğına itimat etmeliyiz.,, 

Honduraste karga'81~ 
Vaşington, 4 ( A.A ) - l",l 

duras hllktimetinden t~ 
eden ve Amerika hariciye 
retine gelen reıml bir ....... 
giSre Santa Rosadald 
muhafız kuvvetler etra&~ 
kadar kimse Asiler 
katliama utrablmıılardır. 8d 
talc kurban gidenler 
askeri kumandan ile polit 
dllrUnUn de bulunduğu 

mektenir. .. 
Amerlkah çete ~-il~ 

Albany Nevyork, 4 (iV" .-! 
Çete reisi Jack Dia~~ I 
kında memnu ailih UfP"""' ...I! 
mak töhmetile bir tevkif,/$ '(; 
keresi ısdar ediJm~tir •• J~ 
amondun sıhhi vazıyeti 
lidir. 

Bir milyoner Bldllf'rtl-~ 
Nevyork, (A.A) - 1 fJll'f ... 

tional Bank müdOrii M. ~ 
Baker, 91 yatında old~ 
vefat etmiıtir. Mudi .,; 
milyon dolar miktarında 
vet bırakmıştır ~ 

.... -Muhtelit mahk• k ~ 
Muhtelit hakem aıah 1~ 

yaz tatili yapmıtlard~· ...SJ 
Türk-Yunan mahke~.:~ 
aliyettedir. Bu ..,.._. ~ 
yarın birkaç davaya Jl)f//ll"'J 
tır. Bu sene Y~oaD : ;;-. 
işleri biraz hafifle~---~ 
lııma müddetini ~·. •."c 



işlemeleri 
bir şarap 
motiflerle 

filiminde fevkalade Almanca konuşan ilahi artist 

7 inci muvaffakiyet günü 
Bütün şehir ahalisi bu şaheseri temaşaya müsaraat ediyor. -----·- .. .. -."": .... ·' .. . , c 
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ARTi.STiK 
Sinemalara 

Bu akşamdan itibaren 
YAZ FIATLARINI 

~--- Doktor nasihati: •-•llıııır.. 
Ayak terlemesinden muztarip olanlara 

"LY50L,, 
(Alameti F arikaıı) 

Müstahzarının yüzde 2 oıikda
rında olarak haftada bir veya 
iki dafa kullanmaları tavsiye 

olunur. Neticesi müsmirdir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Fabrikatörleri: Sbülke ve Ma

yer A. G. Hambu~g 
Türkiye için yegane acentası: 

S. Jacoel mahtumları 
İstanbul 

Ben Amar 
4 kardeşlerin 
Hayvanatı Vahşiye 

Sirkı 

Taksim· Meydanı 
4 Direk- 3 Yarış Mahalll• Bir 
Olimpik GUreş Meydanı • 12 
Bin Kişilik Yer • 400 Artist• 
500 Hayvan • 2 nakliye va· 

puru • 120 Araba 

Hayvanat ve Levazımatınm mecmuu 
6000.000 Franklık sermayeyi 

mütecavizdir 
14 Mayıs Akşamı Tam 9 da 

muhteşem resmi küşadı yapııacaktır 
Dev asa filler - Şahin kaplanlar 
Beyaz ayılar· Canbaz arslan -
Vabıi arslanlar· Hecin develeri 
Mahir köpekler - Maymunlar -
Benekli beygirler- Küçllk tay· 
lar· Soytarılar- Cambazlar- ip 
cambazları- Ölüm merdiveni -
Çinlilerin hileleri - Faslılar -
Hintliler - F ar-W eıt oyunların-

da Kovboylar 

milletlerin büyük resmi geçidi 
Olimpik güreş meydanında 120 
kişiden fazla dünyanın beş 

kıt'ası temsil ediliyor 
Ben Amar 4 Kardetlerin Vah-

Kalbi sağda olan şi Hayvanları - Beynelmilel 
.. ·· ··- ""adam Hayvan Mürebbilerinin Resm 

lspanyol komllnlstlerinl Şampiyonları. 

idare ediyor 81 yaşında güçlü kuvntli bir ihtı· l••••••-----•-•ıii 
Barcelonadf\ 1 mayısta yapılan gü- yar Seelandda bir doktora müracaat Britanya adalar1nı mUdafaa 

rültülü nümayişlere fili bir surette iş ederek l•endisini muayene ettirmiştir. edecek hava kuvvetleri 
tirak eden kadınların bu seferki coş· Doktor uzun uza~ı~a. mua~eneden son Jngiliı hava nezareti teşkilat daire-
gunluğu 1909 da vulrna gelen şiddetli ra ihtiyara (kalbınızı~ sagda ~e kara si reisi M. Frederik Bowhill on bir 
karı:. ıklıkları hatırlatmakta idi. lg- ciğerinizin solda oldugundan hıç habe .. evel bir ta'·' ·are müsademesinde 
t . 1 .. f . . ?) d" t gun JJ 
ışaş arın en fazla gozc çarpan tara ı rınız var mı. ıye sormuş ur. ..len Vesey llolt yerine Britanya ada· 

hükumet dairesi önünde tezahüratta Isviçrede bu yaşa varan birinin da- ~arını müdafaaya memur hava ·kuvvet. 
bulunan binlerce komünist n anar:;;ist hili azasının ,.e bilhassa bunların en lerinin ikinci kumandanlığına tayin e
arasında yüzlerce kadın olmasıdır. Za mühimlerinin vaziyetini bilmemesi tŞİ· dilmi<:tir. ]{endisi umumi harpte bah
bı~a nümayişçil~re ateş açtığı za?'a~ dilmiş değil~ir. Halbuki bu ihtiyar ~im ri ha~a hidematında çalışmış ve harp 
elınde kırmızı hır bayrak tutan yırmı diyekadar hıç hastalanmamış ve bu ya ten sonra Somah, .Mısır ,.e Irak hava 
ya~ında genç bir kız bir kamyondan şa kadar doktora müracaate lüzum kuvvetlerinde vazife almıı;tır. 
atlıyarak komünist ve anarşistleri po- görmemiştir. İhtiyarın gafleti yalnız " 
l .. h.. - t ··k t · . . · nü ~3 karı koca ho~anma karan almış-L-.e ucum etmege eşn e mış ve on· kalbının çarpıntısını duymamış olma- :s 1 ların başına geçmiştir. sındadır. lardır. Ilu s~retle boşanm~ kararı a • 

A ik bük• tİ ti . mış olan 3 çıft karı koca biraz sonra 
mer a me - Kolay boşanılan şehır tekrar evıenmişterdir. 
Din bütçe açığı Reno (Nevada), 5 (A.A.) - Nevarla Ayni suretle boşanan ailelerden bir 

Yaşingtonda yapılan hesabat ve hükumeti dahilinde en aşağı 6 haft.ı çoğu da bir iki güne kadar başkalarlle 
tahminata göre git gide kabarmakta 0 ikamet etmiş olanların talfık davasına evleneceklerdir. llfıkimler, boşannta • 
lan bütçe açığı 1930 - 31 senesinin ma hak kazanmış olacaklarına dair bulu- davalarından her birile ancak 10 daki
li ayında 878 milyon doları bulacaktır. nan yeni kanunun tatbikine muvaffa- im kadar me~gul olmaktadırlar. Bo· 
Bu açığın mali senenin bittiği 30 ha.- kıyetle devam edilmektedir. Bu kanun şanma taleplerini tetkike memur ma
ziranda 1 milyara çıkması ihtimali de evlilik bağlarını kırıp koparmak arzu. halli mahkemede iki heyeti hakime nö
vardır Bu. halin önüne geçmek i~in sunda bulunan birçok ailelerin buraya betle çalı~makta oldukların~~n hemen 
hükumetin kısa vadeli devlet eshamı gelmesine sebep olmaktadır. Yeni ka- hemen 5 dakika kadar bir muddet zar· 
çıkarmağa mecbur kalacağı zannolu· nunun mer'iyet mevkiine konduğu t a- fındn bir t:ılal~ kararı verildiği iddia 
nuyor. rihe te~adüf eden geçen cumartesi gü- edilebilir. 

eve doğru süründü. Diğer kepenkten ya Karhes idi. üç adam meyhaneden Adolf de sendelemişti. (Yes) bunu lAdolfun burnundan kan akıyordu. 
tak odasına baktı oda karanlıktı. Mut çıkınca meşe çiniti takip ettiler. O. farkedince Adolfun en~esine adam a· Dudaktan şişmi'iti. :Fakat öteki dur. 
faktan gelen bir ziya aralık kapıdan arkalarından gidiyordu. Bir lfıhze du kıllı indirdi. Adolf yereserildi. Sonra mndan indiriyordu. 
giriyor. Ye yatağa çarpıyordu. Adolf, rarak konuştular ve gülüştüler. Adolf tekrar doğrularak ötekinin üzerine n-1 - Al a\·detin şerefine .... Al bu da 
Mari ile geçirdiği son geceyi düşündü. bir ağacın arkasına l"aklandı. Elleri tıldı. l{afasile karnına bir tos , ·urup karın l'ıla rinin şerefine.... Ona benden 

Kadının göz yaşlarının rütubetli titriyordu. Cebindeki şişeyi çıkararak yere düşürdü. üzerine atıldı. lki ~'. selflm götür. Al hir tane daha. lstedi-
kokusunu, boynuna . arılan kollarının dibine kadar bosalttı. de birbirine sarıldılar. Ellerini kurta j ği vakitte yine buyursun. Al bir daha 
narin derisinin temasını hatırladı. Na Nihayet üç ;rkadaş biraz daha şa- rabildikçe yek diğerini yumruklıyarnk yolumda gözükme .... 
ıl birbirlerini teselli ettikleri ve nasıl kalaştıktan sonra ayrıldılar. Adolf yoncalar içinde yuYarlanıyorlardı. \.· Adolfun sakat elini yakahyarak ba-
ayrılmak L temedikleri hatırına geldi. (Ves) i takibe başladı. Küçük orma- yağa kalktıkları zaman Adolf bir t:ı~n ğırtıncıya kadar burmağa devam etti. 

Birdenbire içini büyük bir hiddet nın yanında evine erişti. (Yes) arka- çarparak düştü. Sağ elinde bir sızı Adolfun gözlerini kan bürümüştü. 
kapladı. Dişleri gıcırdıdıyordu. Köye sından gelenin sık adımlarını ,.e ne· duydu. Bileği incinmişti. Her ne llcynini ateş bir çember içinde sıkışı· 
harbe, cihana her şeye insanlara ıa fesini duyunca. döndü. Adolf yavaş kadar incinmiye rağmen kendini mü yordu. llirdcnbire başını doğrulttu 
net etti. Cebinden şi:.esini çıkararak yavaş ona doğru ilerliyordu. Beriki dafaa etmek istedi ise de acı elini kJ. ve rakibinin küçük parmağını ısırmağa 
bir miktar içti. O vakit içini bir şey Adolfu tanıyınca ellerini ceplerine so'< mıldatmasına mani oluyordu. muvaffak oldu. Herif acısından ölü· 

c , parçalar gibi oldu. Aklına (öteki) gel- tu. Göğsündeki iri saat kösteği ile (Ves) bunu anlayınca Adolfun ka~ yordu. Adolf ısırmağa devam ediyor· 
~I '.--"-.: mişti. Sessizce uzaklaştı. Köpek o- yapılı ve mücadeleye hazır bir vazi- nına bir tekme indirerek yere serdı. du. Fakat müthi~ bir acı onun par· 
~ellbire b nun geçtiğini hissetmişti. Yavaşça ses yette duruyordu. Sonra göğsü ü!'tüne çökerek koIJarını mağını bırnkmağa mecbur etti. (Yes) 

l "1 do1r hı ir adım seda.c;ı duyul- lendi. HayYan inildemeğe başladı. O Adolf kamerin ~oğuk ışığında heri- di-zleri arasında sıktırdı ve suratını parmaklarını gözlerine sokuyordu. Bir 
S~ttı ~il'Sız gibi geriye kaçtı. Fa ,·akit Adolf büyük adımlarla uzaklaş- fin geniş ve gamsız yüzünü, yakışıklı yumruklamağa başladı. Hem vuruyor uğultu, müthiş bir gürültü.. Darbe
~dilin lah \Jt~Jaştı. Adolf selıze tr. bıyıklarmı, gözlerinin parlaklığını far hem de nere nefese geliyordu... ler, obül§ler, torpiller, zulmet ıe-
~tdu. ya fıdanlan arasında bir Meyhanede son kalan mü ·terilerin ketti. üzerine atılarak menfur sura- - Al ... Hergele .. Nasıl hesabın ta- cesi ... 

l' l.Yi ol apraktnrı eli ile okşadı. çıkmasını uzun müddet bekledi. Bun- tına bir yumruk salladı. Yumruk bur marn mı? Al bir daha ... Al bir daha .. 
muşlardı. Sonra tekr.ır hır üç kişi idi. İçlerinden biri aradığı nu ile ı;özleri arasına gelmişti. Fakat Durmadan yumrukları indiriyordu. (Bitmedi). 
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Haberleri J Memleket Haberleri r BÖRSA-' 1 1 Polis \ ---1 Hikaye Annem lzmirde Emllk bankası iskontoll-4.,...~,....-"""ll!"!l!'!P"'-.-""'""'!"A""!"dı-.'!""1 ...--:r:-Oi 
muamelesini kesti Mayıs 

Yazan: 
Fikret Adil Bir !ddia 

SonbaJıarı tamr mısınız? Sağanakları, uzwı iç çekişleri, 
bir lıaıtanın tehesRiimii gibi solgun gün batış/cm ile kırda 8011 
baharı? 

Papas küçük kıza ne yapmış? 
Kalyoncu Kolluğunda hammal ba

şı sokağında iki numaraı, evde .oturan 

Emlak ve Eytam bankası iz
mir ~ubesi umum müdürlükten 
a]dığl bir haber üzerine iskonto 
muamelesini kesmİf tir. Banka 
bundan sonra ticari senetleri 
kırmıyacak yalnıı: emlik üzerine 
muamele yapacaktır. izmir tüc· 
carlarl bundan çok müteHsir 

t<l.,. .,.., 'Vr> 

1 Jngiliz lirası Kr. j/ ıoa 
.. T.r~ nıulcsb!lf Dolar 1 0.41 ~; 

Annem bir odada. day1m karşı ki o- Jlirdeıı bire. annem: rnacl ma H risan ti, geçen g-ü n Beyoğlu 
dada yatıyorlardı. Anne annem oda- _ .\nne .. anneciğiJU.. Vftsıf öldii .. z~brtn~~n~ ~iirncaat ederek o civarda· 
dan odaya gidiyor, bil'İsinin ha;;;r ucun değil mi'! .. Doğru söyle .. anneciğim. kl (O~ıgıtr~a) rum kato1ik mektebi 
da biraz gecikti mi, öteki yavrusunun Diye müthiş bir çığlıkla uyandı. Ya- mua~Jı~lenııd~n JJapas (Antuvan) E-

k d . · ·· 1 d·-· · d" ·· k h - fendınm aynı mektepte okuvan 9 ya tn ını oz e ıgım u~;unere - emc-n tagında doğrulmu~, ellerini uzatıyor ve · . . . · 
kalkryordu. yalvarıyoı·du: ~nda Ye Anna ısmınd~~~ . k_ızıı~ı odası-

Babam, bastalann yanma bizi sok- - Allah aşkına doğrusunu söyle an- na alarak taarruz ettı~ını ı_d~ı~ et~iş 
ıuazdı. Elinde derece, mütemadiyen on ne, Vasıf öldü değil mi'! şimdi rüyam- ".e kızının m~.aye~1e edılmesını ıstemış
larm .hararetJerine hakar, defterine da gördüm .. Beni üzme anne. ~öyle .. tır. Bunun uzerıne ~abıta doktoru 
kaydederdi. Baıı günler. arkadaşları korkma.. Hamdi Bey tarafından muayene edilen 
gelir, hep beraber konsültasyon yapar- Donmw;ı, kalmıştım. kı~da şüphe uyandmcı. eserler görül-
lardı. Anne annem, annemin yanma kos- muş ve doktoı•un raporıle birlikte t.ah-

Kız kardeşimle ben. e\•İn içinde u- tu, onu kucakladı: ~ k~ka~ e.nakı müddeiumumiliğe gön<le 
nutulmuş iki bebek ~ibi bir köşeye a- - Ya·num, yat.. vallahi ölmedi .. rılmıştır. 
tılmıştrk. Hizmetçi Gülter ile sandık şimdi yanından geliyorum .• Ayol, hah Bir çocuk yandı 
odaeına çekilir, He!)iktaştaki akaret- aptesli aptel"li yemin ediyorum .. Konı Karagümrtikte Molla Aski mahalle 
Jerin hu Joş ''e rütubetU odasında ll· kadınım, bana inan •. öJmedi.. sinde oturan Binnaz hanı~ın iki ya. 
zun uzun susardık. Diye teselliye çalışıyordu. Fakat an şmdaki çocuğu Hüseyin üzerinde ı;;u 

* * * ne annemin sesi titriyordu. Annem, kaynamakta olan mangalın üstüne dü 
Bir akşam mektepten dönüşte Va· durdu, anne annemin başını ellerine şerek kaynar su l'e ateşten yanmıştır. 

sıf Dayımın odasını boş buldum. Anne aldı ve ta gözlerinin içine bakarak: Etfal hastanesine kaldmlan çocuk hir 
annemin vanma lwı:ıtum: - Anne, dedi, Vasıf öldü. Billahi a:ı sonra hastanede ölmüştür. 

olmuştur. 
lzmlrde ktiylUye tevzi edilen 

toprak 
Manisada Koldere çiftliği ara· 

ziıi çiftçilere tevzi edilmiş mü
tevelli çiftliğinin de tevziine 
baılanmı4br. 
AJaşehirdeki Y eniköy çiftliği 

de tevıi edilecektir. ihtiyaç hasd 
oJursa bu çiftliğin civarında eş

hasa ait bulunan çiftlikler de 
istimlak edilerek uıun vade ile 
topraksız çiftçilere verilecektir. 

Mısır ve ihracatımız 
- An~e anne, y;·ısıf da},m nerede? öldü.. • Kurtarddı 
_ Alman hastanesine kaldırdık yav llo kadın aglaşarak kucaklaştılar. Eh • tll tt I t ·~ * * Kadıköyde Mısırhoğlunda Hayri emmıye sure e aza mış 1r 

rum, bey baban söyledi, orada ona, bu H k M k 
rada annene daha iyi bakrlır, değil mi Zavallı anne annem ve zavallc ana! Bey ijOkağında tl8 numaralı evde otu- Ü fımctimh:, ısır hü umeti-
yavrum? Vasıf dayım coktan ölmüştü. Annem nn Kayserili nakkaş Muzaffe~ Efen. le aktolunacak yeni ticaret mu-

- Anne anne, bana bu akşam si- dPn sakla~ak i~in onu hastaneye kal- d~~in ze,•cesi. 3o _Ya,şında Güzide h~nını ahedesi için bir rapor hazırlan-
ıara böreği pi~irlr misin? dndıklarmı söylemişlerdi. Anne an· d_u~ s~ba~. ~ı.ıe...-~ b~r rn~sele~etı m:te~~ masmı ihracat ofisine tebliğ et-

- Olar. yavrum. nem, ü~ aydır her cuma ve pazar gün sı_ı~nldiien ıık ı_yot ~~~e dsuıke \~ .. ~n ı mittir. Bunun üzerine ofi süratle 
* * * leri, öğle vakti (ziyarete gidiyorum) di nı o rme ıs emış ıse e u1 at 1 mış b' . . . · . . tır ır rapor tanzım ctmışbr. Cu-

Her cuma ve pazar günleri anne ye çıkar glder, Ayaspaşa ıo;(rtlarında • . .... 'k kA • "' · · . ı d -ı ··ıu ·· k k· "' * * martesı gunu ı tısat ve aletme 
annem öğle üstii evden çıkar, Alman vu a~e. er e og_ unun o mu.n~ . ana .ı .· . . . . " . 

.... 
" .. .. .. 

" .. ... .... 
.... 

Frank 
Liret 
Belıı;ıı 

l)rıhm· 
Is. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şilln, 

Pezeta 
l\1 ark 
Zloti 
Pengö 

2o Lcv Kuruş 

1 Tür.le Hrssr Dinar 
c;ervoneç Kuruş 

Nukı..ıt 

ı lmrtın (lnglllı:I 
ı [)olar (Amerlka J 

:.ıo Frank (Fransız 
tO Liret [ ltal}'a 

O Frank Belçlk11J 
20Drahml [Yunan). 
20 Frank llsvlçrel 
20 Leva ı BulgarJ 

ı Florin [Felemenk] ' 
10 Kuron [Çekoslovak] 
Şılıng .Avusturya] 
1 Pezeta tlspanyaJ 
1 HayşmıırklAlınan}•a] 
ı Zloti :Lı:hlstın 

ı Pengö Macaristan 
20Ley [ Romanya] 
O Dinar Yugoslovyal 
1 Çcvoneç Scvyct 

Altın 
Mecidiye 

... Banlconor 

Boru 
harici 

ll!6 

3) 
22:10 
s 50 

2. 
37 

75 

90 

. ~ f d · t . na ıkı saat aglar durur l"tnln acısı- Ameııl\ctn hastancsmde yatmakta o- gonderılecek olan bu rapora 
hastanesme, Yası ayımı ııyare e gı. • · • • ıs • • Y 

d
.. .. . . d • nı, tuzlu göz yaşlarile döktiikten son· lan duvarcı ustası Sımolyan Efendi ıs- nazaran mısmn çıkardıaı müş- iyecek 

derdi. Annem, onuşte ona sorar ı. · d b' · · d b'J ki · · k . k 0 

• \'r c 1 ? ra. evde. öteki hasta yavrusunun baı; mm e ırısı e 1 e erını esme sure küJat yüzünden ihracabmız ehem- l\Ieq·a, ... Seb"',e, Et fı'atlıırı 
- .-..nne. asr nası . t'I "I k . t . "l . t" F k t ı " 

di tertip der. musikiye gelince. hususi ucuna, ancak felaketin verebileceği bir 
1 

e 
0 

me 
15 emış, 0 ~e~u~ u·. ~ a miyetli surette azalmışbr. 928 , . "'' 

. . .. metanet tebessümü ile gelirmiş doktor) ar hayatrndan umıdı kesmışler Yaprak: (Y c:rlı) okkası ov ..ı. 
taneden çrkabılecekmış. Doktoru gor- ' · di. senesiııde Mısıra ihracatımızın Bakla· (Y 1')11-12 131' (1 · )8·ıır 
.a • . • ·ı t - .. 1 d" ı . 1 * * * ı. • c:r ı ~. zmır ' 
Qtim, ıkı kı o ar tıgrnı 1'0Y e 1• a eşı c e luymeti (7 866 000) lira oldug~u ı s,6' 
d" .. 

51 
Annemi bir ay .sonra bir defa dalm Kehlibarcı kehllbarcı kalfa· ' ' epanak: 3-3,5 K. Pırauı ..J 

uşAmu,,. &ını yaraladı halde 930 da ihracatımiz 5,548000 Kabak :(ı\.dana)40-4fiK.Ta~efa•llıt; 1 

nnem, bu sözlerden sonra uyur· gördüm. 1. 6' 
ttu. Ca.ddebostanına taşınmrştık. J:vin et Aksar ayda Hacr Bayram Hafta ni ıraya tenzezzül etmiştir. 100-11 O Enginar: .Adana (adedllf 

* * * rafındaki bağda kardeşimle oturuyor- mahallesinde oturan kehlibarcı Ah· Ayni zamanda Mısırdan mem- Maydanoz: (demeti) 40 para. 

Vasıf da:rım. annemden kü<;iiktü. duk. Ilirdenbit'e bana sarı saçlı başını mel Efendi diin öğleden sonra Beyazıt leketimize ithalat da (2 692 000) reotu: 30-40 para. K1rmızı turP
1 

Bahriye zahiti idi. Fakat musikiye rev çevil'di; ta Sahaflarda kehlibarcı Rafet E- liradan (2,327,000) lir~ya 'düş- 40 - ;;o para. sarımsak: 50 - 600f 
lallftde olan istidadı ile onun be~tekfır - Ağabey, dedi, korkuyorum. fendinin kalfası ~lehmet Efendi il~ .. t- Taze so§an: 60para. Nane: S 1 
~ması lfızrmdı. Hemen hiitiln sı-ıılan Ben de onda bir korkıı duymu~tum. kavga etmiş Ye bu sırada elindeki sivri mut ur. . . Can erili: 50 K. Malta erıııı 

~.lardı. Bir başka iptilası da kıı rı:tgöz Fakat kardeı,imin bana (ağabey) dire bir demir ı>arçasile Mehmet Efendiyi Mısıra başlıca ıhracat madde- 3.'5-40 K. Peynir beyaz: 40 • <ıO ı 
nynatmaktr. Yalnız, karagöz oynatır- hi1ap edişi içimde bir gurur uyandır- husyelerinden ağır surette yaralam1::;- lerimiz tütün, kuru sebze, hay- Kaşar taze: 100 • Balkan= 160 
'ken bütün mükalemeleri değiştirir. ken mıştı: tır. Vak'a mahai,ne gelen polisler vanat, mey va, peynir ve sebzedir. Et: (kilosu) karaman 74,25 K. ~ 
di tertip eder, musikiye geJince hususi - Neden? yar;ıh Mehmet Efendiyi haı)taneye kal Ufise göre eaash tedbirler ?0,25 K. Kırncık 70 K. IJa:;ır ~ı.ılıl 

1 -o . y· 
besteler yaparak mükalemenin şideti- Diye sordum. Cernp verdi: dırmışlar Ahmet Efendiyi de yakala- alındığı ve gümrük tenzilah te· .., I\. Muhtelif cins ku7.u 70 K. ( 
ni arttmrdı. Bugüniin lisanı ile söyle - Hiç! mışlardır. . d"ld"w• t kd' d "h 43-60 K. Dana 46 K. Manda ~I 

.. , J{ k d b mm e ı ıgı a ır e ı racatı- Malak 46 kuru•. 
ınek JazımgeJirse Vasıf dayım muı\em- - ror ·ma, yanın a en varı~: Şakadan cerh 15 'J 1. k y 

ınel bir rejisör ve bestekardı . U:zaktan babamın sesi geldi. Bızı ça mııt mı yon ıraya çı armak .--A. 
Dayıma bu işinde annem cok yar- ğmyordu. Gittik. Bizi elimizden tutup E'•elki akşam Sirkeeide ağır hir mümkündür. Mısıra en mühim O BUL M ")\ Cr ·1 

d- d d' lk' k d b b ~ t ' · d "'t" d" cerh ''ak'ası olmustur. "h t dd l • · tüt" dü 1 2 3 4 5 7 9 10 l ım e er L ı ·ar eş era er op an annemm o asma go ur u. • .. . ~ _ ~ . ı raca ma e ertmız un r. - 6 ~ 
tılar haztrl:ırlar, day1JJ1 kara~öz o~'lrn Annem. son gördüğüm kadar güzel Şofor Necatı ite a~çı ~ırag~ Kerım M 929 d (4 463 000) } tır, annem de onun beşteJerini, ut, ı.c. di. Rizi aldı, kucakladı. göğsüne ba~tı. şakalaşırken aralarında hır münazaha ısıra a ' ' ira 1 1 i (S i M !H j~ 
ınan, hazan da piyano ile çalardı. Uzun, uzun, Babam (artık yetişir, ba- çıkmı~, Keri":' bıçaği~e Necatinin mü- kiymetinde olan tütün ihr~cah- 2 E -ıfilS-ı~ R !A- '(il~ f.J#, 

San'at bağ1 iki karde~in kan bağ- ri onlara acı, mikrop geçmesin) diyene teaddıt yerlerınde~ agır surette yarn- mız 930 da •2,181,000) lıraya 3 i IS T 1 i F [i]ID -i L 1
} 

tarını daha kuvvetlendirir ve birihirle· kadar. . lalamıştır. Necatı Cen-ahpaşaya kal- düşmüştür. RapQrda da deni- 4 §_IA_ i.'IMJ A iV_ u~ R- 1-.~ı 
rini böylt!ce severlerdi. Sonra çıktık. dmlmtş, Kerim de yakalanmıştır. liyor ki: S i R ı F A N 'i] R A !iJ ıİI) 

* * * ŞUpheli Rus - Mıs1rda (40,000) kadar 6 C IA lji1 V rm1 i . M T ı i lfllN 
Po•tada: ı T l!!l l!!!J Babam selftmlrğa gittiği için o ttı· Rumelikavağında do aşırken ahval n• ürk vardır. Kahirede bir Türk 7 U Y_ıD U R M A fl],S 

Jna annemin odasına kaçmıştım. Anne Mektuplar kayboluyor mu? harekatı şüpheyi d•n·et eden bir rus ticaret odası açılması lazımdır. 8 M liJI i R A }~ 1ıfil 'li !.. jİ(l 
unem dayıma, hastaneye, kız karde- Dün sabahki gaıet~lerdenbiri zabıta tarafından yakalanmıştır. Talı- Bu teşekkül ihracatımız için rok 9 H A L T · f r. 
ı.tm de GülterJc beraber geımeğe git- d · • h · 1 kikat yapılmaktadır. ır ı' _il! i S jT 

1
- • s.. posta i aresmm ta sısatı oma- f d ı l kt B d b k 1() U r-1 f ı mlşlerdi. Evde aşnğıda, yalnız, Mehmet ay a 1 0 aca ır. un an aş a ı·llıı i [i],!iJ N j'llJıı• ' , 

tavuş yardı. dığı için posta kutularım torba diye kader da buyolda hiç bir Mısırda bir de Türk ihracat 11 R AIM A iz A N 1.ı A J.,~J 
Annemin odasına yavaşça girdim. yerine sepetle boşaltığını, mek.. şikayet yapılmamlşbr. iddialarında maddelerine mahsus sergi açıl- il' 
Geniş ceviz karyolasında. uyuyordu. tuplarm bu yUıden kaybolduğu- israr edenler madde tasrih etsin- malı, milli mahsul tamblmalıdır. DIJ.nkü bulmacamızıll 

'Buna !;C>'k hayret etmi~tim. O, anne an- nu yauyordu. Dün bu hususta ler de görelim!.. Propganda için ayrıca kıraat ledılmiş şekli ti 
rıemln hastaneden dönmesini ve dayı. başmüdür Hüsnü B. bir muhar· J ı d ·h · d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yeni pullar sa on arma a ı tıyaç var ır. 
mm iyi olduğunu öğrenmeden uyumaz rı'rı'm· ı'ze demı"ttı"r kı·. p . f d Ofi d·~ 1 111~i osta idarest tara ın an s ıgcr memleketlerin Mı- li. 1 ıl!il!!!'.1 '11' 
iı. Ayaklarımın ucuna hasa, basa mni· - Bu iddia kat'iyen doğru damga matbaasında bastırılacak sua yapbkları ihracatı tetkik 2 ~ - j (ifı - iJ iJI 1 d 
(\ kT z1 b' velensenin yayılı ol değildir otomatik kutulardaki olan yeni pulların imaline yakmda etmiş ve bu madd Jerde m 3 1- -,-ı- -ıi)"' 
11~~ ta;~~· ot~~dum (Şehbal) meenrn~ mektuplerm torbadan maada her batlanacaktır. leketimizi alakadar :denleri ;:~ 4 _ 'i'j}ı= =--iJI= :/~ 
asının resimlerine bakmağa başlardım. hangi bir şeyle toplanmasma PulJarın üzerinde GHi Hz. le- bit etmiştir 5 iilı tllll ~ / 

Odada hafif bir ilaç kÔkusu ile an- esasen imkan yoktur. B-ze şim- rinin bir portresi bulunacaktır. Hükumet, yeni ticaret mua- 6 ~ [iı - - ı ı Mı = IJ ........ 
nemin nefesi duyuluyor<lu. Bir aralık ıii1 J 

aözüm anneme ili;; ti. Yarabbi! nekadnr A k . f . hedesinin ak tinde bu raporu 1 = 1til -= li]'fj !l]:i] ti! -(1 

güzeldi. Bir madonna gibi güzel<li. İn n ara ıstasyon bü 051 nazarl dıkkate alacak ve li:ıım 8 ~ _ ~'- _ -~if!l!_ -~ 
ce dudaklı küqük ağzı yan açık, kapa kı·raya ver·ıı·ı yor gelen gümrük muafiyetleri temin 9 !, _ l!J 1!i; ı ı--~ 
lı gözlerinin kirpikleri haleleıfoi per olunacaktır. 10 I ~ - -ı-ı- lP-~ 
'deliyor, yant'tklnrı hümmanın tesiri le Devlet DemlryoUarı qmumi idaresinden : - 11 iıı - 1511 - - - - -uf 1. 

b ı f·ı d. ı b 1 • Ticaret borsasının hükümleri ,, 
pem e, uzun saç arı 1 '1? eraz ıgrn- Ankara istasyon büfesi ikı· sene mt·ıd- - at# dakl yüzünü çerçeveliyordu. Beynelmilel ticari mabkeme]er Bugünkü buJmlJC .. ıı: 

Ben onu bu kadar güzel hiç görml'· detle Ve pazarlık suretile ·kiraya verlle- ve borsalarda Istanbul ticaret t.r 
mlştiın. Kimbilir, onu güzelleştiren bl'l Ş t borsaemm verdiği hükümlerin Soldan sağa \'e yukarıdıJ~sl': 
L: de hastalıtdr. cektlr. ar namesi Ankarada idare vez- k SoldHn ı:;aP.cı, yukarıdart il ıu abul edilmesi için borsa idare ,, nesile Haydarpaşa ve Kayseri işJetme ı - .ıı.terllczimi: (fi; <'J Ona, yan asık cibinnik araı;;ından hiı• 
meUike seyreder glhi biraz da korl,u 
ve gö~ilmdP bir hkanıklık ile hakryor 
i!um. 

Ne kadar grdl hilmirorum 
Kapı hafif bir h1tlti ile aç1ldı. si· 

)'9.h çarşafı içinde daha haşmetli görü 
nen anne annem içeri gireli. Ona eHın 
Jı işaret ederek yavaş olma~rnı ..,j-)ylc· 

dim. , 
Geldi, yanıma oturdu. Bekledik. 

ki 
. heyeti tarafından bir talepname 2 _ Eski senenin 11c:rıi 0//

1 

Müfettişli erı veznele:rlnde birer liraya hazırlanmıştır. .3 - .uurakkam (8) 

satılmaktadır • Talip olanların 500 lira Ticaret borsası bu hakkı bey· ' - Za'f (1), doğru (IJ $) 

teminat akçesini hamilen 18-Mayıs-93t nelmiıeı ticaret odaları kongre· s - .uodem <ı1>. "zak~((tJ 
ıından isteme([e karar vermıştir. 6 - llir maddc· (0. ~'· ) 1 

pazartesi g-Unü saat 15 te Ankarada 1 - Bir kumaş c:u ıet (l' 

U i ld bt d ti d 
Komuşyoncular birUt~i 8 - Bir miislüman rJr.ıı mum are nasın a m zave e ve u (3) •• k v Komusyoncular birliğininin se-

muna 888 kOWİSYOUUnda hazır bU)Ull• nelik kongresi bu p'\Zar günü 9 - Ar (:?). lekrnr (~} ·l (5) 
ma}arı. {630) W - J;fr Afrikalı mıl_I~ (3) 

gümrükte yapı l acaktır. 11 _ Çifl ( J), ııc•p ı1euıl 
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Lik maçları 
latanbul Futbul heyetinden· 

le ~S-931 cuma günu icra edi
cek lik maçları. 

Mahkeme ve icra ilanları 1 :~ M Ü j d e l1 
Beyoğlu dördiincii sulh lıul.'uk mah· l~~tanhul dordôncli icra daıresinden o t k ti (J p 11 

kemesinden: Usküdarda Altuni zade mahal· f' ~ ov ÜJltllS 
Terekesine mahkemt'ce ''aziyet olu- lesinde Raufpaşa sokağında atik ~ (LJI ~ 

nan müte,•affa doktor Alher Bahar E· 2 ve 4 ve 6 ve 8 numaralı bir • • 
fendiye ait olan: tarafı yol diğer tarafları Ihsan Aıle Bahçesı ac;ddı Tel. ı. 2843 qdık8yUnde ikinci t.kımlar 

kasunpaıa - Anadolu saat 10 
~CID Refik 8.) Süleymaniye -
N nbulspor saat 11, 15 (hakem 

Qri B.) F enerbahçe - Kumkapı 
... t 12,30 (hakem Refik Bey) 
~kt&f - Eyup saat 13,45 (ha
tllı Nuri B.) Vefa • Galatasaray 

llat 15 (hakem Refık B.). 
"' . . 

8hincı kUme Tak•im st.dında 
(~alatasaray-Beykoı saat 13,15 

1 em Sallhattin B.) Vefa - Sü
aYlhaniye saat 15 (hakem Sedat 

ısız. B.) Fenerbahçe • Anadolu 
~ (bale em Sehap R. \ 

~IGUere ve ,ehlt yetimlerine 
•tılı askerlik dairesi reisliğinden: 

I• 1931 senesine mahsus dağıtı
Cak bey'iye ikramiye deherleri 

:'Yıı 1931 nihayetine kadar 
ltlal edilicektir. 
l<ayıtlarmm _ yatıralma11 için 

~'.rıaup oldukları askerlik şube
" 

11•e hemen müracaatları ve 
._•Yıs 1931 tarihinden sonra 

d·~ olacak mOracaatların nazarı 
~ı ilan olunur. 

J - Kanape tıtkımı. muayene knr· 
yolası ve saiıe 7 - .'.) - 9::1 perşemlıc ve Şadan beyJerle haffaf Karabet 
aat 17 de Babıali caddesinde Kanaat bağlarile mahdut zemini ivaz 

kiitiipanesi önündt. 
:! - Jfanaı>e takımı dolap n.• saire 

10 - 5 - 9:n pazar saat 1:! de Beyoğ. 
funda Yeni sokakta 2."i numarı:ılı hane. 
de. 

3 - Bir adet elektrikle nıütehanil< 
tedavi (Systeme D' Arsom·al appareil~ 
elektro) makinesi 2;; - ;; - 931 pazar. 
tesi saat 17 de Maçkada Amerikan has 
tanesinde açık arttırma suretile atı
lacağından talip olanların mezkür giin 
,·e saatte mahallinde hazır bulunmala 
rı ilan ohınur. 

Begoğlu dördüncii sulh hukuk mnlı 
kemesinden: 

IJeyoğlunda Yeni sokakta 2:i numa· 
ralı hanede mukim il>en intihar eden 
doktor Alber Bahar Efendl11in tereke· 
.si11e mahkemece ' 'aziyet edildiğinden 
tarihi ilandan itibaren eshabı matluı> 
\'e alakadaranın bir ay ,.e veresesinin 
üç ay r.arfında Beyoğlu dördiincü sulh 
hukuk mahkeme~ine müracaatları füın 
olunur. 

Fakih vakfından maa tarla taş 
ocaklarının ve maa bağ köşkün 
zemin ebniye kurumu ve eşcarJ 
kırk sekiz sehirn itibarile otuz 
üç sehmi tekrar yüz dört sehım 
tertibile on dört ve yine mezkur 
mahal ve sokakta atik 6 numarala 
bir tarafı Raufpaşa sokağ1 ve 
bazen Çerkez lsmail paşa veresesi 
bağı diğer taraftan valde kasrı 
bağı ve tarafı rabii tariki has 
ve bazen Raufpaşa bağı ile 
mahdut otuz iki sehim itibarile 
yirmi dört ıehmi tekrar yiiz dört 
sehim itibarile on dört sehmi 
keza mczkür ıolcakta atilc cedit 
2 numaralı bir tarafı Kozcubaşı 
bağı bir tarafı Ferit pnfa vere
seleri bağı tarafı rabıi tarikiam 
ile mabdut maa köşk bir kıt'a 
bağın zemin ve ebniye ve kuru- -
munun 1440 sehim itibarile 966,5 

lstanbul beşind icra dairesinden: aehmi tekrar 104 sehim tertibile 
Mahcuz olup satılması mukarreı· eş 14 sehinı keza mezkür sokakta 

yayı beytiyyenin 7 - :i - 931 tarihine atik 34 numaralı bir tarafı Rauf 
mü adif perşembe günü saat 16 - 17 paşa sokaiı bir tarafı Eftik Hi-
arasında Pangaltıda Yeni ehirde Sir· A 

. . ~a ı n a ma o- kecl Romano5> Efendinin dükkanı Ö· ristik ve gani hisselerine tahsis 
m ısyonu ı ıan ıarı kılınan mahal ı'le mahdut bı'r nünde açık arttırma ile mlizayede i 

'-h \Jafullerle şehit yetimlerine ı.anunu icra kılınacağından taliplerin l·ernı Ye kıt'a ~ağm zemin ebniye ve 
ite ~l.ıs nıuciblııce bu 6enc de tc\·ıi edı· saati merkürda mahallinde hazır hu- kurumunun 104 sehim itibarile 
bfı~ıtı ıkrımiyeye ait teshit defterlerinin lunacak memura müracaatları ilün o· 14 ıehim: 
tı. 1 urn •~kelik ~uhckrındc ihzarına lunur. Raufpaşa zade Mehmet Sait 
'•nınışur. 
Rı · • ı - nd beye ait olup bal~da hudut ve t...ı_ nıenale""h harp malOllcri) le şehit ftlarmarıs ıcra memur upu an: a 

d;llltltrfnln 30 Mı\IJ 931 ıktımını ka· l\larmarfsl nTurgut karyesinden müştemilatı zikrolunan h'sseler 
•1ıtıcbchcmehal men~up olduklan a kerhk 1 Mollıı l\fustafaya 642 lira borcundan do mumaileyhin Fehmi beye olan 
ltrı ~erine müracaat ederek ııemen isim· layı demirci Hü nii J<jfendinin Turgut 3000 Jira borcundan dolayı 30 
h: Ilı defteri mah~u una ka~ ıt ettirme· köyündeki değirmen yanı mevkiiııcle gün müddetle k"" ij de 
-·~ "' k h"l" t b s r· 1 rnev n m zaye • nn müddetten sonra müracaat eden ar an a ı >ı ene ' gar en il ıye ıa- 1 h' 

rıım. cenuben dere. :simnlf'n '.·ol ile ı , ye. vazo unm_ uştur. Umum. ısse-oı.... w.e.. dahıl .edil mi~ w: i il - l k L: 18000 
""llr. (345) hdu.t yr4uk ı.ve defir.nııen ebnly.esi ma erın ıymelı munammenesı 

1 • • • hallen ehli ''ukufra iki yüz 1ira kıymet lira olup bundan Sait beyin 
31 ~1Yıs 931 de kapalı zarfla 30 İlfl tak~irile n hacf7: edilmiş .. 0 ~.duğunda~ 2 hisselerine ait miktar nisbetinde 
filli kilo yün kırpıntılarına verilen haıırıtn, .:ıl çar~amba gunu ant dokuz pey akçef erini alarak 928 - 3056 
-• !t haddi itidalde "'Örü1medi"'-inden da l\Jarmariste pınar ha~ında ıırttır- dosya n 6 6 931 t 'h" d 
~ . • .. • . _ umaraaı · · arı m e 

ı-11 ıJa 30 bin kilo bez kırpıntılanna nıa şartnamcsı alenen yapılacaı:ından t 14 16 k d I b 1 
"a p Çtknıadığından 9 mayıs 9:ll ~u- meılı:ur değirmen üzerinde hakkı olan· s~.a .. t.~n. ya a •r~ ıtan u 
~ ~i günü yUn kırpıntıları saat 14 tarın resmi evraklarile 1\larmaris icra dorduncu ıcra memurluııuna mü
.,~;' be? kırpıntılnrı saat ı;; te F'm· dairesine miiracantlnrı aksi halde s:ı- racaat eyJemeleri ilan olunur. 

lldah t . d'I -··ı· 1 "q.., eyetimizde pazarlıkla 5atıla· ı.,,ın ıcra e ı ecegı ı an o unur. 
llıi~,· TaJiplerfn şartnamesini heyeti - . . . . . 
., kırp1nt l E .. t d'l . . lstanhul 8 ıncı ıcr:ı daırf'~ındcn: "' S ı arı :.yup e ı cım evın· 
'1114 itkeci Demirkapıda Saraciye e· lstanbul esnaf bankasına ez-
ttııı1' tötıneJeri ,.e ihale ~an tinden evel gayri masarif borçlu Galata da 

llatıariıe hazır bulunmalan. Arapcamiinde fırıncı iken halen 
ikametgahı meçhul Osman Nuri 
Beyin işbu borca karşı bir itiraıı 
varsa tarihi ilandan itibaren on 

~l'tl lLAN 
tr"-d' tele Kara Mehmet zade İbrahim 
._t)~e (210) liraya borçlu TerY.i A 1i 
~ ._"den Ekiz oğlu Yahyanın kar· 
.:~ batt 'ık6rede nki Gem hah~e \'e 
'bİ l'e Çe ve Dalaklı ve YolönU ve Tut 
: "-aç.~~~e bahçe \'e Mezarlık arka· 
\' Clreıerı 21 mayıs 931 perşembe gü
fıt, .\ttt ede icra dairesinde satılacak· 
~daıa ·~~ şehadetnamesi herkes tara 
"'t '- t~rulebilmek için a~ıktır l\feı 
~ '~ hlenkul üzerinde hak iddia 

' ti lif ve faizlere dair bir iddia 
:-- ttJetftli. gün zarfında müracaat la 
ı.~t oJ C:eğı aksi halde tapu sici11ile 
~--:adıkça satı bedelinin pay
'-t. an hariç kalacakları ilan o-

beş gün zarfında serdi itiraz et
mediği takdirde bilihare mesmu 
olmıyacağı tebliğ makamında 
il4nı keyfiyet olunur. (930· l 1153) 

Handırma hukuk mahkemesinden: 
Müddei Manyasın Salır kar

yesinden Yusuf kerimesi Zübeyde 
ile müddeialeyh karyei mezkü
reden Mehmet oğlu Akif arala
rındaki boşanma davaıı;ında 
müddei aleyh Akifin ikametgl
hının meçhuliyetine mebni ilinen 
tebliğat ifası mahkeme kararı 
iktı:ıaaından olduğundan 17-5-931 
tarihinin pazar günü saat 1 O da 

...._"·il. lLAN mahkemede hazır bulunması ve 
-.lllflo,..

11
• leri Türkiye Umumi Ajan- ya muaaddak vekileti haiz bir 

Ilı ... ,!\. 
~'•tat;; lngi)(z M. H. l\f. i 11 tem- vekil göndermeıi ve aksi halde 

4at )'aı lihı11_den 5 ey1ü1 931 tarihine muamelei kanuniyenin ifaıı za
-"i "'Uct~tilıne karar ,·ermi~tir. ruri bulunduğu tebliğ makamı
\t te,.dlf et .zarfında evrakı usul iye- na kaim olmak üzere keyfiyet 
~s;" ,:'. aıt ınUteallik milddetler ilan olunur. 

.. "'•Yetekttr ----·----------~ 
··~ r • 

t iltn 01
111ahkeme reisinin iş'arı üze· 
un ur. 

it Doktor 
b,hih Gfız Cemal 
~Ilı hasta• kl . . ,_ •dan 1 ar tedavıhanesı 
~in ltu t ~aada her gün öğleden son· 
rı111 •e Ço~'kı 4 de kadar erkek, ka· 

Dıv10\. 1 1rın dahilıye hastalıkla· 
1 JO Und 

ZAYiLER 

Seyrüsefer merkezinden almıı 
olduğum ( 1239 ) sicil numarala 
şoför ehliyetnamemi zayı ettim, 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Be) oglu Ba) ranı sokak No 11 ~ofor Ali 

Bandırma asliye hukuk mahkem~sin· 
den· 

Müddei Tatlısu karyesinden 
Bekir vekili Cemal beyle Ban
dırmada mukim Romanyalı Fev
zullah oğlu Cemail ağa beyinle
rindeki alacak davasının mahke
mesinde müddei aleyh Cemail 
ağanın mahalli ikametinin meç
huliyetine mebni ilanen tebliğat 
ifası mahkeme karan iktizasın
dan olduğundan yevmi mahke
me tayin edilen 17-5-931 pazar 
günü saat on da ya bizzat bu
lunmamı veya bir vekil gönder
meniz aksi takdirde muamelei 
kanuniyeye devam edileceği teb
liğ makamına kaim oln,ak üzere 
ilan olunur. 

Cchze m:ıhkcmei asliye hukuk daire· 
sinden: 

Tuzlada sakine ıken mübtela 
olduğu akıl hastahğından dolayı 
Bakırköy Emrazı Asabiye hasta· 
nesine 4 mah mukaddem nakil 
edilmiş olan ve muhtacı vası 
bulunduğu tahakkuk eden mer· 
hum arabacı Hasan ağa zevcesi 
Emine hanıma mul<addema vasi 
tayin kılııımış olan Ahmet Ef. 
zevcesi Behice H. ile t{ifat B. in 
ahiren vaki itiraz ve mahallen 
yapılan tetkikat üz.erine mahke
mci asliyece azledilmiş, ve karye 
eşrafından Mehmet Ef. mjjstakil
len vasi nasbedilmiş olmakla 
keyfiyet ilan olunur. 

Samsun nafia başmühendis
IığındP.n: 

1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak iizerindeki 
betonarme köprüslinGn başlarına yapılacak imli ve kaldmm 
ameliyatı 13281 lira 56 kuruıla münakasa ve ihale kanununa 
tevfikan şehri nisanın 21 inden itibaren eyyamı tatiliyeden madut 
Kurban bayramı olan 4 gün müstesna olmak ıartile 931 senesi 
mayısının 13 ün eli çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
ve 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 
edilenler kabul ve talip olanların yüzde 7,5 hesabile depozito 
akçesi ita veya banka teminatı olarak teklif mektubunu vere
cektir. 

3 - Şeraiti münakasa ve teferruatını görmek ve fazla 
tafsi!U almak istiyenlerin Samsun nafia dairesinde mütetekkil 
komisyonu mahsusuna müracaatları. 
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ıSTANBUL IRAMVAY :;,IRKETJ I:VKAl fARİFESı 
1931 senesı l\Jayıs JO uncu gününden ıtibaren 

i!Anı ahire Lndar muteberdir 

N(• Hu tut 

ıo Sıştı lüne 

ı ı Kt.rtuluş. funel 

ı :l Harbiye· f at ıh 
1 

ı ı l\laçka-Tünel 
1 

ıs, Tak~lm-Sırkfcı 
1 

1 () Maçka· Bevazıt 
1 

18 la l(sm·t':ıtı 
1 

ıQ l<urtuhıc;-Be\azııl 

2~ Bebek ·f!minorıfı 

23 Orıa\\tly·.Almı.rıv 1 

32 Topkapı·~lrkecl 

3J Yedltule·Slrtecı 

Hareke\ 
Birincı Son 

Fasıla Hareket Hareket 

~ışlıde • Tünele 
Tünelden - Şişliye 

3 6 () 00 24,12 
• ,9 6,26 24,38 

Kurtuluştan • Tünele 
TGneJjerı - Kurtuluşa 
Harbıyeden - fatihe 
fatihten- liarbiveve 

RO 2.~.00 23.30 

23,SU 24,00 

5, 10 6,09 1, 10 
6.ıo ı,ıo 

Maçkadan-Tünele 30 21. tO 
TUncldt:n· l\1ııçka) a 21,30 

1 alisiın en-Sirkeciye 4'6 7,35 
Sir~ e1:1den · Taksime ıo 6,51 
Mac adan-Bey:ızıta 6.9 b,15 
Beyazıttaıı-Maçkaya 14 6,08 
Taksimden-fatihe 15 7,37 

fatihten ·Taksime 30 S,23 
Kurtuluştan-Beyazıta 6, 13 (), 1::; 

Bey;ızıttan-Kurtulıış:ı 17 7,05 

Bcşıktaştan -Be~~e !5.84 

Beşiktaştan-Emiı:önOne S,44 
FlebeJ-ıten-f:miııôııiine 7, ı 3 6,on 
Erninönündrn· P.cl ei?r l S 6,06 

,. • B. ta~ı 
Bebekten B. Taşa 

Ortakö}deıı-A~saraya 10.16 5,45 
Aksaraydan-Ort:ıköve 20 5, 6 

Beşıktaştan· Fatihe 9, 18 6,00 
Fatihten- Beşiktaşa 6,46 

fi,13 

?!'.30 
24,<.0 

20,22 

21,08 
2~.56 

'.!3,26 

.'4,3"1 

24.~0 
1,15 
1,15 

22,10 
2l,56 

21,52 
22,38 

AkSaraydan-Topkapıya 

Topkapıdan-Sirkecive 

Sirkeciden-Topkapıya 
Topkapıdan-Al\snraya 

6, 12 5,34 23.54 
20 6. ıo 24,so 

J,06 

Aksaraydan-Ycdıkuleye 
\'edikulec1en-Sıı k ·cıye 6,9 
ırkecıdeıı--Ve iırnleye ı 2 

Yedilnıleden.Aksaraya 20 

5,10 
5,33 24 oO 
6 J3 24,40 

1,20 

37 ~'.dlrnctapı ·Slrkccl 
A •saravdan-Edırnekapıya 7 
EJirnekapı .lan-Sirkeciye ı 4 

5. 2'l 
5.SIJ 23, IO 

b,23 23,44 
- 24.lt') 

-------4 SirKecideıı-Edirrıekapıva 14 
Edlrnekapıdan·Aksarav:; 

.. . . ' 

·.•. . ' 

Gcb:r:e sulh hukuk mahkemesinden: tLAN 
T uılada arabacı müteveffa 

Haaanağa zevcesi olup Bakırköy 
Emrazı Asabiye hastane.inde 
tahtı tedavide bulunan Emine 
tanıma ait Tuzla kariyesinde üç 
dönüm miktarındaki tarlada 
mevcut 931 .Jen~sine ait bir se-
nelik enginar mahsulü ile bir 
res dişi manda aleni müzayede 
ile 7 may11 931 perşembe iÜnü 
saat onda mahallen sahlaca~ın

dan talip olanların memuru mah
susuna mliracaatları ilAn oluun;:" 

Adana vilayeti Karaisalu kazasının 
Karsnntı nnhiye i dahilinde Po ornta· 
nında mevcut olup beheri 1~0 kurus be 

). 

ideli muhammen ile Ye knpalı zarf usu· 
lü ile müzayedeye çıkarılan 28.740 par 
ça çam kere tesi hakkındaki müzayede 
müddeti 11 - :; - 931 pazarte.i güııü· 
ne kadar temdit edilmi tir. Tafsilat . 
almak i ·ti) enlerin Ankarada Orman 
müdüril eti umumiye ile tstanbu1, A· 
dana orman müdürlüklerine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

•b nu· • 1 18 numaralı hu· 

~-:~.~-~bte~~a;~ıo~d-er-Tel-efon.I Koltuk ayak ter ve kokusundan''Hı·drol namındaki ilaçla derhal kurtu!ur-
' ' ' '' SU]UZ. Her eczanede raıd11. 
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Çanakkale başmühendisi· 
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YALOVA KAPLICALARI 1 
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Oteller: 60 /(uruştan 5 liraya kadar ! 
§ 

Yemekler: Tabldot 225-450 kuruştur! 
il 

(Sabah Kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri dahil) ;; 

Uçiincü sınıf otellerde yemek 
mecburi değildir 

~ 

V •• t} • • Birinci mevki 30 kuru11 apur ucre erı. ikinci mevki 20 kuruş 
Herlürlü malumat için YALOVA'da Kaplıcalar MüdUr-

IOğfine veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük 
Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

1 
~ 

1 
a 
~ 
= 
~ 

= ••mıımım ~ ıı ı 111111 ı ıı ıııııııınııımııı .. m-ır 

Elektrik tesisatı 
Bedeli keşifleri cem'an 7 500 

liradan ibaret. 
Edirne kız ve erkek Şehiryatı 

mektepleri elektrik tesisatı işbu 
mekteplerde mahfuz plan ve 
şartnameleri mucibince müna -
kasaya konulmuştur. Erkek ya-
ta 411ektebinin tesisatı 11 mayıs 
931 ve kız yatının 14 mayıs 
931 de Edirne maarif eminli
ğinde toplanan mübayaa ko
misyonu vasıtasile kat'i ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin proje, 
şartname ve keşifnamelerini 
görmek üzere Edirnede mez
kur mektep müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Evkaf Umurn müdürlüğü vakıf 
akarlar ınüdiirlüğiinden; 
Oç ıene müddetle icar için müzaye

desi temdit olunan emlAk 
Şehri lira: 38 

Gedikpaıada Divaniali mahallesinde Gedikpaıa caddeaile cami 
•okağında köıe batında 61 No. dükkan. 

Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 1-6-934 tarihine kadar Uç 
•enedir. 

Mebdei icar: Eski müstecir için akdi sabıkın bitami yeni 
müstecir için teslim tarjhidir. 

Mllddeti milzayede: 9 Mayıs 931 cumartesi glınO ballda mu
harrer emlak kiralık olup encümeni idarece bir hafta müddetle 
temdidi müzayedesine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar 
son güaü saat on dört buçuğuna kadar lstanbul efkaf müdiriye
tinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

licoret ue mm~ nıuııarı ue m~o nıo~~eıeri 
muayene ue to~lili 

Hlııusi fırına ve ticarethanelere ait olan her nevi Malların \'e 
gıda mallannının ücreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanah
met'te Ticaret mektebi alisi binasında tablilatı ticariye labora
ttıvan tarafından yapılmaktadır. 

Tarafeynin muvafakatı suretile hakemlik dahi kabul oluaur. 
Telefon: Istanbul, 1731 

Seyrisefain 
Merkez ıcentısı; Galata Köprü başı 

B ~362 $ube acentası Sirkecide 
Mühtlrdar zade hanı 2 2740 

J rn~zon i~inci P. 
(CÜMHURIYET) vapuru 7 

Mayıs Perşembe akşamı Gala

t adan Jnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, H opaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

lnebolu, Zonguldağa uğraya· 

caktır. 

Mersin Postnsı 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 8 Mayıs cuma 10 da 

Galatadan Çanakkale, lzmir, 

KUllfik, Bodrum, Rados, F et

hiye,Antalya,AJiiye ve Mersine 

kalkacak dönüıte Taıucu,Ana

mur,Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya da uğnyacaktır. 

Gidiıte Çanakkale için yllk 

alınmaz. 

Kiralıt Kı~ıe Or.atlırı 
Kadıköy, Haydarpaıa, Mo-

da, Kalamıı, Adalar, Anado

lu ve Yalova hatbna ifleyen 

vapurların kahYc ocaklan mlil· 

tezimliği bir sene mOddetJe 

ve her aylıjl peıinen verilmek 

Ozere bilmOzayede kiraya ve

rilecektir. Kat'ı ihaleıi 14 Ma

ya 931 pel'fembe gilna icra 

lbhnaeapadan taliji olanlann 

% 1 O ·deJfôzitolariJe levazım 

milzayede komisyonuna mllra

caatJan. 

iki •ene içiıı de teklif ka

bul edilebilir. 

#'J-- Kapıcı Odacı ---..... 
gibi 
adım 

işler için kefaletli. doğru bir 
istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Satılık Han - . Galatada tram
vay yolunda S mağazayı ve 16 odayı ha· 
vldir, ayda 230 lira kira ğetirmektedir. 

Pazarlıksız on sekiz bin liradır. 

Istanbul dördüncü Vıkıfbın 
Unlonkol 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taş han arkasında 
Marmarıya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kArgir hane 
satılıknr. içindekilere müracaat 

Satılık Apartıman - Şişli has· 
tane istasyonunda 9 oda 4 kıt 130 lira 
kira getirir, pazarlıksız onbin lira saat 
9- I 2 arasında müracaat 

Istanbul dördüncü Vakılhan 
UNJONKOL 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 
yahut F:LBISEU:R ,.e AYAl\KAPLAH. 
ile sair HER i\F.\11 EŞYA almı ı. için 
saat 9 · l 2 ar asında müracaat 

lstanbul dördüncü Vak ı fhan 

LJNION KOL 

Muayenehane, idarehane -
\'eya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir hel~dan mürekkep bir daire 
müsait şcra i tlc k ir ılık ur. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesi. .. 

OakUdar Hale Sineması 
(iki Kırmızı Gül) fü\·cten: 23 Niszn 

Bayram filmi gündüz 3 buçukıa gece
leri 9. 15 .. Cııma &ünleri i de 4 ıe. 

ğinden: 
170 bin lira bedeli muhammenli Ezine - Bayramıç yolun 

7 +500 ila25-300kilomelreleri arasındaki kıımın tesviyei tnrabi 
ve imalatı sınaiye ve şosesi 18 mayıs 1931 tarihine mllsadif 
ıartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 28 Nisan 931 t 
hinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mlln• 
saya konulmuştur. 

Taliplerin 18 Mayıs 931 tarihine müsadif pazartesi gilnü sa 
15 ten evet Encümeni vilayete müracaatları ve fazla tafsilit 
mak iıtiyenlerin Çanakkale ve İstanbul başmühendisliklerine 111 
racaatları ilin olunur. (622) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Kiralık garaj 
Taksimde Cumhuriyet meydanının bir kıımını teşkil 

Iıtanbul Otomobil TOrk Anonim Şirketine ait garaj kısmı, 
men ve yahut tamamen kiraya verilecektir. Taliplerin me 
garaja, Beyoğlu 1821 e ve yahutta Istanbul 2266 ya mllracaa 

Tütün inhisarı umumi müdür!" 
ğünden: 

Cibali fabrikasında mnterakim takriben on bin kilo ilıtll 
kazık (Trifil) 16-5-931 Cumartesi günü saat 10,112 da Galata 
milbayaat komisyonunda pazarlıkla sablacaktır. Talipler her 
bunları fabrikada görebilirler. Pazarlığa iştirak edebilmek • 
20 lira teminat akçasi vermek lazımdır. 

, .......... , .................... ~ 
ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kıymeti 
Metro murabbaı 

Lira 
Şehremininde Ereğli mahallesinde 

T opkapı caddesinde 177 - 179 harita 
No. lı arsadan müfrez 6 metro yüzün
de 85, 95 metro murabbaında 1 No.lı 
arsa. 

,, ,, ,, ,, 6 ve 6,40 metro 
yilınnde 95,23 metro murabbaındaki 
2 No. lı arsa. 

,, ,, ,, ,, 7 ve 6,45 metro 
ylızOnde 119,18 metro murabbaındaki 
3 No. lı arsa. 

,, ,, ,, ,, 6,10 ve 6 metro 
yOzünde 125,08 metro murabbaındaki 
4 No. Jı arsa. 

,, ,, ,, ,, 7,60 ve 6,40 met-

10 

10 

10 

10 

64,S 

71,S 

59,S 

ro yüzünde 146,16 metro muıabbaın- tO 
daki 5 No. lı arsa. 10 • 1 1'fl1 

Şehrem ininde Ereğli mahallesinin T opkapı caddesıode 
179 harita No. lı arsadan müfrez, sahaları balada yazılı 8 ~ 
satılmak için ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye kooOI: 
Taliplerin şartname almak için hergün levazım müd~rl 1,ıt müracaatları, arsaların hizalarında yazılı teminat makbuzıle .~ 
name ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale o._,; 
olan 7 Mayıı 931 Perşembe günü saat on beşe kadar ene 
daimiye vermeleri. t547) 

T ahsı l şubeleri için lüzumu olan 25 yazı masası rne~fy,r 
sim mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 7.5.9 flJw' 
şembe günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne 

caatları. (634) . ;fol 
Cerrahpaşa, H aseki ve Beyoğlu hastahanelerine bit,. 

zarfında lüzumu olan snt kapalı zarfla münakasaya koD~~ 
Taliplerin şarlname almak için hergün levazım mUdllt t'a 
müracaatları 1658 liralık teminat makbuzile ıartoame Me yıl 9' 
mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 7 8 

."',; 

Perşembe günü saat on beşe kadar encümeni dairniye 

leri. 520) ~ 

Mes'ul MUdilt ,.,,.. 


