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M. aııi-ler-listede ismi 6ulunnııyan fırkaya 
mensup namzetleıre rev veıremivecekleır 

Bir kararın 
Manası 
Meb'ns namzetleri hakkında C. H. 

F'ırkası bililtizam bazı vil!yetlerde 
kazeteler ile neşredilen tebliğin bazı 
tatandaşlar üzerinde biraz hayı·ete 

-----
Rey alabilecek namzetler Kitap. mesele~i çirkin saf haya giri~ 
H.Fırkasına muhalif programla nam- Rasım Alı B. hakkındakı 
zetliklerini koyacak müstakilledir karar ittifakla verilmiştir 

Fırkaya muarız namzet çıkmazsa riyaset 
divanı tekrar namzet gösterecektir 

benzer bir tesir yaptığını gördük. Halk 
Prrkası bilailtizam bazı vilayetlerde 
!:'Östereceği namzetlerin adedini inti
hap olunacak meb'us miktarına nıu:a- Ankara, 16 (Telefon)- Halk namzetlere rey veremiyecekler

dir. Çünkü buna nizamname 
manidir. Maamafıb fırkaya muarız 
namzet çıkmusa divanı riyaset 
tekrar namzet gösterecek, belki
de Taziyeti tenvir için müntehibi 
sanilere "fırkadan istediğinizi se
çebilirsiniz,, şeklinde bir beyan
name neşredecektir. 

Bu kararla, kendisinin evelce mualllmllğe 
intihabı kararı arasında münasebet 

aramak ta doğru değildir tan az tutacak. Heyeti umumiyesile fırkasının muhtelif vilayetlerde 
1trka. haricinden otuz kadar müstakil 30 meb'us namzedi eksik gös- • 
•eb'us intihap olunmasına imkan bıra termiye karar verdiği yaıılmıfb. 
ltacak Serbest Fırka tecrübesinden son Müntehibi saniler, intihap günü
~ ~u tarzda tedbir alınmasının sebe· ne kadar H. fırkasında muhalif 

1
tti Pek iyi anlayamayanlar vardır. bir pragramla müstakil namzet 
~ ~akat fırka katibi umumiliğinin olup olmadığına bakacaklar böyle 
b hı.1~i çok açıktır. siya.-.;i hayatta cüm namzetler varsa, kendileri Halk 
ı lltiyetçi, milliyetçi ve samimi müta- fırkası namına seçilmiş olmakla 
~larrn müdavele. ine memleketi alış-
~ak için bu yolda bir tedbir alınma beraber bunlara rey verebilecek-
"" !erdir. 1 Uruumi riyaset divanı lüzumlu 
~0rrnü:> tür. Binaenaleyh c. H. J<'ırka- Fier müstakil namzet çıkmaz
la rıa ınensup olan müntehibi sani va- sa müntehibi saniler fırkanın 
ta lldaşlar hu karan almağa. saik olan namzetlerinden bıtka listeden 
)'babı iyice takdir edecekler, ve bu fbariç fakat fırkaya dahil diğer 
~da uhteıerine düşen mmt vazifeyi 13 üçilncil Alfons ne-

heııe yerine getireceklerdir. 
tı Şüphesiz Fethi Bey ile arkadaşları Jer SÖylftyor ! 
t~rı. !eşkil ettiği Serbest Fırkanın tarzı! 
lıı alıyeti hepimizde ~ok acı hatıralar ' 
taktı. 

il C. ll. Fırkası takip ettiği esaslnra 
)'~n olmakla ber.ıal...r noktai na· 

~tlaıında. samimi olanların tenkit Te 

~~Utalealarına muhatap olmaktan dün 
le ~"fu ı:tibi bugün de korkacak vaziyet 
n, t'tfldir:'Ratta bu gibi mütalealar 
Ilı kendi izahatının millet karşısında 

llkay . ati e esınden fayda geleceği kana-
~::~dir. Onun için cümhuriyetçi, mil 
ktt·~ı, ayni zamanda !'amimi olmak 
ııll\ 1 e devlet işlerinde C. H. Fırka ı-
~tb·~togramından baska bir program 
~ey~ edebileceklerini iddia edenlere 
lo'ltk ana. çıkmak ve hatta bizzat H. 
~·ı a~ına mensup müntehibi sanilerin 
~k '~ıle tnillet mecli ine meb'us ola-

Vaktile Fethi B. i intihap et
meleri için Gümüşhane mlintehi
bi sanilerine yapılan tavsiyenin 
esbabı mucibesinde ayni şeyler 
vardır. 

[intihabata ait diğer ı elğraflar iç 
5avıf11mızda] 

Irak tayyarecileri 
diin geldiler 

Memleketlerine gitmek Uzre 
gelmeleri beklenen Irak tayyare 
filosu dün akşam saat on sekiz
de Y eıilköy tayyare meydanına 
inmişlerdir. Tayyarecileri Yeşil
köyde tayyare cemiyeti Istanbul 
ıubesi erkanı, Irak sefiri Naci 
Şevket B. e tayyare zabitleri· 
miz karşılamı,lardır. 

- ----· 
Akll Muhtar B. : Bu zat yazdarını mUdafaa etmesi llzım 

gelirken buna hiç temas etmemiştir. Görüyoruz ki 
mUdaffa olunamıyacaöını. kendi de a_nlamışbr, diyor 

Doktor Akıl Muhtar beyin \ 
Rasim Ali B. tarafından yazılmış 
bir risaleye cevaben diier bir 
risale neşretmif 

olduğunu yazmış· 
tık. Dün Akı.' 
Muhtar beyin bu 
risalesinden bir 
nüshası elimize 
geçti. Risalenin 
ıayanı dikkat o
lan mukaddeme
sini aynen bura
ya dercediyoruz. 
Akıl Muhtar B. 
bu mukaddeme· 
de diyor ki: Akil l\Juhtar B. 

cağını kendi de anlamıştır. Bu 
risalede bir çok hocalarını ten~ 
kit örtüsü kakkında tahkir edi· 
yor. Bu meyan-
da benim kitap 
ve makalelerim-
den alınmış par
çalar da Yar.Bun
larda fenni ha
talar bulmıya uğ
raşmış. ihtisas 
erbabı söyledik
lerinin baştan 
başa hatalı ol
duğunu hemen 
anlar. Yeni ye· 

ll!m"l~c:--'"-,~~--

tiıen fen münte- Rasim Alı B. 
siplerinin belki zihinlerini karış
tırır mülahazasile bu sayıfalan 
yazdım. Risalede şahsiyata ait 
bir çok ıeyler var. Şahsi teca· 
vüzlere cevap vermek eskiden-
beri adetim değildir. , 

Irak tayyarecileri tayyare ce
miyeti tarafından Perapalasta 

:~;afi;a;:~~~t:rd:ut~:·~~il~:;, [ Ha rd in g . , naSıi "!Wö 1 dÜ? 
Filonun rehber tayyaresini Irak 
hükumetinin hizmetine giren mi- ·--------------·7·-
lbım Carter idare etmektedir. 

Görüyörilz ki iptida doktor\ 
(Alt tarafı .J ürıcü saııılada) 

- Rasim Ali B. (cevap ve i
zah isminde bir risale çıkardı. 
Acaba kendi eserlerine yapılan 
ağır tenkitlere ne cevap vermiş 
diye okudum. Bu zat yazılarını 
müdafaa etmesi lazım gelirken 
buna hiç temas etmemittir. Gö
rüyoruz ki müdafaa olunamıya· 

Diğer tayyareleri Cronvel'deki L1 fı·yen·n eıı·ne geçen 
ingiliz askeri tayyare mektebin- h.~!a l 
de 926 senesindenberi tahsil gö- k 1 
ren Iraklı pilotlar idare etmek- me tup ar 
tedir. Bu tayyareler çöllerde is· 

,;•rıttek imkanı gö terilecektir. 
llıeııs alua lıu karar C. il. Fırka~Itln 
1-~ Ut> olan müntehibi ııani vatandaş 
~ l'ey vermek vazifesini epeyce zor 
lııİistaacaktır. Fırka li tesi haricinde 
~el\l ldı olarak namzetliklerini ilan 
~ 0~l' için kendilerine rey verilebile 
dtı. anları tefrik edebilmek için çok 

timal edileceğinden hafiftir. Ye- Mektupları buldug"' umu söyleyince Madam 
~:ıhık kırat ve kıraliçe son seyahatlarında niden benzin almadan 600 mil 

ispanyada hadisat tabii ıey- mesafe katedecek şekilde yapıl- Harding daha ııe duruyorsun onları 

ı~at 
~ltı ve teyakkuz ile hareket etmek 
(ite k gelecektir. Bununla beraber şim 
'~ıı~~~r gördüğümüz tecrübeleı· 
~lıetı ıhı anilerimizin bu hususta 
"\ biı e hareket edecekleri hakkın
~ So~ 'tnniyet ve kanaat verecek ka 

'l'(i ve kıymetlidir. 

rinde yürümektedir. Sabık kıral b ti ' dl b "' d 
bir zıhlı ile Marailyaya , kıraliçe mışlardır. Makinelerin kuvveti ana ge rsene • ye agır ı 
ile kıziarı da Pariıe gelmişlerdir 120 beygir ve sür'atleri saatte Ben hemen ~ikago'ya hareket ettim. ~an Britton'un hemşiresi evde dikiş ~l 
kıral «haklarından vaz geçmiş 100 mildir. Şikago'nun cenup tarafından w .. ca~d~- kıyorken telefon çalmış, orada misafıı: 
bulunmadığını,, ıöylemiıtir. Misafir tayyareciler Pazar sa- sindeki apartmanı bulmakta muşk.ula~ [LOcfen sayıfay çeviriniz) 

Bütün ispanya hali ıevinç te- babı hava güzel olursa Konya çekmedim. Nan Britton'un hem~ıı·esı --------------
k d B burada ikamet ediyordu. Onun kocası Kı· m rd u ıabüratı içinde çalkanma ta ır. ve Halep tarikile ağdada ha- bir orkestrada ~alışıyordu. Kansı da VU 

Yeni blikiimet neler yapacağını reket edeceklerdir. 'j~hirde buna mümasil bir işle meşgul. K "k dl 
ilin etmittir. Tayyare cemiyeti misafir tay- dü. Nan Britton'un ~ocuğu burada de- arısı OCam,, yor 

ispanyaya ait telgraflarımız yareciler şerefine yarın aktam ğildi. Çocuk bu sırada validesile birlik kocasına gelince ••• 
betinci sayıfada harici haberler saat dokuzda Perapalasta bir tehir ~iftliğe gitmi;;ti. 
kısmımızdadır. ziyafet verecektir. Vaziyeti iyice tetkik ettim. Apartm:t· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nın sahiplerini ve mü ·tecirlerini teshit 

Y d ti ~ ettim. Nan Briton'un hem~iresini ve ko-unan OS ugu casını tarassut altına aldım. Burada i
ki adam bulunuyor ve bunlar bu i~le Türk -

~l'ta~ tniHetini dil man esaretinden 
~ ~Qr· . . C. il. Fırkası memlekette 
): l'atta'li eti ebedileştirmek için siyasi 
ı..' lıer Reı-hest ve samimi münakaşa 
~t ~ "akit taraftar olmu~tur. Ser
~~ıııu~~ka tecrübesi de bu suretle 

~I\ t,Şeh~~: Fethi Bey ile arkadaşları Dlln Yunan darlllfllnunu profesörleri ve 
~/' i ti}\ u lerinde mu\·affak olmamı\ 
tiı~~ _Orı.ıt ba.ıe. ait ümitleri kırmış değil talebesi şeref~e iki kabul resmi yapıldı 

meşgul oluyorlardı. Maksadım hu aile
nin gündelik itiyatlarını anlamaktı. On 
ların mektuplarını nasıl gönderdikleri
ni, hizmet~ileri olup olmadığını, dost. 
larının kimlerden ibaret olduğunu an
lamak istiyordum. 

t&_~l.lrjl~ ıç.ındir ki yeni intihabatta r......- .._

~t~· l' sa~~çı. ve milliyetçi olmaklahe
tıı,~ 1 \ata •ını olan H. Fırkası haricin 
~t ~tıtı,td~ lnrın da intihabata işti
~~.lı irı.e erıne ve bu suretle millet 

'det\ fıl'll.eh'u olarak girmlerine 
lt·t\ı'rı.ıı ktı;at \'erilecektir. 
•t· ' et· · ~ı~11~ ltıevk· ın sıya!'i hayatında işgal 

ttıı~ Q l:İbiı~ ll~za.ran geçen intihapta 
~I\ l!tı hir t u ıntıhapta da fırka hıtri 
'1 ~t!rltıern e~ meb'us çıkmasına mey
Glı · arı.da ikek h~ usundaki iktıdarı 

>~11 t'ttı bir k en C. il. fırkasının böyle 
~~ğı İ§ler~ra~ \'ermi~ olması bütün 
'~ •ııııaki e ısabetıe hareket ettiği 
~i~lıı g0 tea~sılmaz kanaatini ve iti
~. karar ~~· ... llu itibarla bahsetti-

.} uk takdirlere layık-

..+te/utıet A4UH 1 Yunan talebeleri lstanbul Darülfünunu önünde 
(Yazısı 5 inci saylfamızda) 

* * * 
Bunları anladıktan sonra Vaşingto-

J
na avdet ettim ve oradan Şikagoya bir 
hafiye gönderdim. Bu adam karısını a
lacak ve ayni apartmanda ikamet ede
rek Nan Britton'un hemsiresini ye ko-
casını tarassut edecekti. Bu adam mu
sikiye vakıf olduğu için bu aile ile 
doğrudan doğruya temas edecek ve O· 

nunla dost olacaktı. 
Bu adam, kendisine verdiğim ,·azife

yi yapmış ve hergün bana telefo~la m:ı 
IUmat ,·erm<'ğe ba~lamıştr. Uenım ha
fiyem apartmanda Y.eı:l~ştikt~n sonra 
meslek hasebile mmnkışınas ı.~e ~al~u· 
cak dost olmuş, dostluk tees ·u. ettık-
ten sonra ben de Şikago'ya hareket e1-

' 

mistim. Benim hafiycmin hu s rada ka 
za~dığı <'n mühim muvaffakıyet, Nan 
Britton'un hemşiresi tarafından isgall 
oluna? .a~art.manın bir nnahtarını elde 
etmesı ıdı. Bır akşam Madam W., yani 

İl yas Ômerle Kdmile hastanede 
KaragUmrükte henüz mahiyeti 

tenevvür etmiyen kanlı bir hadise 
olmuş, bir karı koca odalarında 
kanlar içinde bulunmuılardır. 
Kadın kendisini kocasının vur
duğunu söylemektedir. Kocasına 
gelince .. . 

[Yazısı 4 üncü sayıfamızda zabıta ha· 
berl,.ri arasındadır.] 
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bulunan h:ıfiye, hemen kalkmış, anah
tarın resmini almı:. ,.e onun bir mi !ini 
yaptırmıştı. 

Hafiyenin bilmediği bir şey, benim 
bu aileyi tarassut etmemin sebebi idi. 
Ben Şlkagoya mu,·asalat ettikten on· 
:ra. adamıma anlattım: 

- Bu ailenin ikamet ettiği npartı· 
ınam taharri etmek i!;tiyorum. Bir mfl 
ni var mı? 

- Hayır. Çünkü hizmetçileri ) ol •. 
- Bunlar, niindü:ıün nereye gidn-

Jer. 
- tki i de şe:hirdt ~.alışırlar 'c gÜn· 

dUziin evlerine uğramazlar. 
- O halde sabahleyin onlar işleri· 

ne gittikten onr:ı biz de io;c b:ı~ıarız. 
- Pek fılA. 

Ertut sabah bu küçük ailenin npar
tımanına girdik. Bu beş odnlık güzel 
bir daire idi. Mükemmel surette tefri., 
olunmuştu. Ben bir yeri taharri efti. 
ğim znmnn onu adamalnllr taharri e
derim. Bir dakı1 a da yastıkların altı
nı, yafakların içini, moşambalann a1tı
nı aradım. Burada odanın hiri, Nan 
Britona aitti. Hafiyem bunu Rnlamı · 
tr. Hemen oraya koştum. Burada kilit
li bir dolap \'ardı. Kilidin resmini al
dım. Ve bununla iktifa ederek apartı· 
manı bıraktım. 

lkl gOn onrn nnahtar1ar hazırdı. 
Ben bu iki gün zarfında apıı.rtımanı 
başından sonuna kadar tahnni etmi!Ö: 
e bu suretle bir dakika zayi etmemi 

tim. Knitlf dolabı anya.cağım giin ha
fiyemi ister (W) nin peşine taktı"! 
ve bu uretle onun geri dönmemcsinı 
temin ettim. :sayet Mister (W) avdet 
edecek olarsa, hnfiyem bana derhal 
telef on edecekti. 

Haf iyem bu i') leri görUyorken ben 
apartrmana.giderek dolabı açtım. Bu· 
rada. kadın ve çocuğa nit bir sUru elhi 
seler dlzflf idi. Fakat blrdenhtre narıı. 
n dikkatimi celbeden şey, dört defter 
!ldL Ben hemen bunlan alarak ışığa 
koştum ve bunlnrın birini açtım. Bun
lar muhtıra defterleri idiler. Defterle 
:rin dördü de ık yazı ile dolmu tu. 
Bunlann öte ine beri ine baktım le 

bunlnnn i ime ynrıyncağını anlıyarak 
dördünli de cebime yerleştirdim. 

Dolapta biı· ürü kutular vardı. Uun 
lar erleme kutuları, şapk:ı kutulan 
ve, kurdele kutuları ve aire ve airc. 
Bunların birinde mektuplar buldum. 
Bunların içinde bir kı mı -serltlerle 
bağlanmı~;tı. Bu kutuyu alarak yine ı-
ıklı bir yere gittim. Bu mektuplar tn· 

rih ırnsile dizilmişti. Bunlnrla hem· 
ber bir ürü kartlar vardı. Bunların 
hepsini yerli yerine koyarali dolabı kn· 
padım. Ve hnfiyemin apartımanına koş 
tum. Orada bir sepet bularak geri dön 
düm, dolabı açarak bütün mektnplaı·ı 
ve kartları sepetin içine bosalttim 'c 
bunlarm hepıı;ini taşıyarak kendi ap:ır 
tımanımıza döndüm. Bütiin buları le
di dakikada ynpmıştım. Blitün mektup 
lan ve muhtıra defterlerini hir el çnn 
tasına > erleştirdikten sonra kendi ot ·' 
lime gitmiş, odama girmiş, kapıyı kilit· 
lemiş ve ~antadakt bi.itün evrakl ma n· 
mın üzerine dökmüştüm. 

Mektupları gözden g~irerek muhtı 
ralara geçtim. Bunları başından onu· 
na kadar okumak, günler.ce devam c· 
decek bir işti. Fakat aradığımı buldu
ğum muhakkaktı. 

Şikagoda yapılacak iş kalmamı tı. 

llafiyemi nnyarak J>uldum ve onu 
otele davet ettim. Hafiye geldiği z.ıt· 
man ona: 

(Bitmedi) 

Yazan : Hüseyin Rahmi 

Ticaret odasında: 

Odalar kongresi 
diln bitti 

Ankarada toplanacak umumi 
kongreye iştirak için mU· 

rahhaslar selldi 
lstanbul mıntakas10da ki tica

ret odaları kongresinin ikinci 
içtimaı dün yapıldı. 

fxmir murahhuı Hüseyin Bed
ri B. in riyaset ettiği içtimada 
Hakkı Nexlhi B. in ••istihsal ve 
ihraç emtealarımııın kıymeti., 
namındaki raporile odalar te
menniyatıoı tetkik eden encü
menlerin raporu okunmuı ve 
encümen mukarrerah ile Nezil,i 
B. in raporu arasında tam bir 
mütabakat olduğu anlatılmıştır. 

Odaların temennisinden bazı
larının d~ha ziyade mahalli h 
olduğu ncticeaine Yarılarak bun
ların iadesine karar verilmiş yal
nız 23 temenninin Ankarada 
toplanacak olan umumi kongreye 
arzı kabul edilmiftir. 

Bunların milhimleri apğıdaki 
maddelerdir: 

1 - Oktorva ve muıakkafat 
vcrgilerind'! tadiJAt. 

2 - Şark şimendifer tarife
lerinde tadilat. 

3 - İzmit - Karamürsel, Fil
yos • Eregli hattının işletme şe• 
raitinin düıeltif mesi. 

4 - Erdek buğday sahasının 
tezyidi. 

5 - Rusların soğuk hava mah
zenli vapurlarla memleketimize 
sevkettikleri kilmeı hayvanları 
Oıunk8prli çiftçilerimiz mutnznr· 
rır ettiğinden bunlardan fazla 
gümrnk alındıası. 

6 Fare mücadelesinin tev-
ııı. 

7 Ezinede balen göl olan 
mahllin kurutularak buraya liman 
inş::ısı. 

Bundan sonra mazbata muhar
riri Bahri B., Çanakkale murah-
haeı Halit B. in odalar kongre
sinden bir netice alınmadığı 

h kkında, geçen celsede söyle· 
diği s&ılere cevap vermiş ve ya· 
pılan tetkikatla geçen kongre
lerde serdedilen temennilerin bir 
ı;oğunun neticelendiğini anlatmış
tır. Bu izc:ıhattan sonra Bahri 
B, in cevabına kanaat getirilerek 
Ankara umumi ticaret odaları 
kongresine murahhas saçilmcsine 
geçilmiş Ye yapılan intihapta ls
tanbuldan inet, Trakyadan Mu
rat, Marmaradan Hnseyin Bed
rettin, Karadeniz için Maksut 
ve ticaret müdilrü Muhsin bey-
ler ayrılmı~lardır. Bunlara kon
greye iıtirak için 200 lira avana 
verilecektir. 

intihaptan sonra, Çanakkalede 

İntihap işi 
MUntehibi seni intihabı 20 
NI ana keder ikmel edilecek 

Ankarn, 16 (Yakıt) - Merkeı
den muayyen isim gösterilmemek 
vuiyetinde bir kere bütün mün
tehibi saniler samimiyetine inan
dıkları bir namzeti sebestçe seç
mek fırsatını bulacaklardır. Bun
dan sonra da kendi köşesinde 
aturup millet meclisinde muha
lefet vazifesini üzerine almak 
için fırsat bekliyen cilmhuriyetçi, 
milliyetçi, fakat Halk fırkasının 
temiz muarızlarından mütereddit 
simalar mecliste münhal göste· 
rilen vazifelere kazanılmış ola
caktır. Ve bu vazifeler ortada 
dönüp dolaşan isimlere vergi 
değildir. 

Ankara. 17 (T clefon \ - Da
hiliye AekAleti müntahibisani in-
tihabatmm 20 nisana kadar beh
mehal ikmalini vilayetlere tamim 
etti. Namzet liıtesile büyük re
isin beyannamesinin 21. 23 ni
sanda neşri beklenmektedir. 

intihap, mtintebibisanilerin in-
tihap merkezlerine gelebiJme~i 
için listenin neşrinden ancak hır 
gUn sonra olabilecektir. 

Çiftçi ve amole meb'usları 
Ankara, 17 (Telefonla) - Fır

kanın namzet listesinde Istanbul
dan 4, izmirden 2, Balıkesirden 
2, Samsundan 2, olacakbr. Ma
nisa listesinde açık birdir. Nam
zetler li tesindt: Erzurumdan 1, 
Çorumdan 2, Manisadan 1, An
karadan 1 çiftçi, lstanbuldan, 
Eskişehirden. Ankaradan, Ada
nadan, Samsundan ikiıer amele 
meb'us görülecektir. 

Seneyi sergisini ziyaret etti 

Ankara. 16 (Va kıt· Telefon} -
Ga:ıi Hı. bugün şehir dahilinde 
bir tenezzüh icra buyurarak es
ki Tllrkocağı binasını, Haki
miyeti Milliye idaresini ziya
ret ve yarım saat kadar burada 
istirah~tten sonra köşklerine av
det ettiler. Müşarililcyh Hı. bu 
arada ikinci milli sanayi sergisi 
ni de ziyaret ederek takdir ve 
memnuniyetlerini beyan buyur
muşlardır. 

Ankara, 16 (Vakıt) - Gazi 
Hz. gece Kbım paşanın evine 
giderek bir müddlit kalmışlardır. 

Adana da 
Bu sefer de Ceyhan 

nehr coştu 

44 köy su altında 
Adana, 16 - Yağmurların .,.iddet

lenmesi yüzünden Seyhan ile Ceyhan 
nehirlerinin suları taşarak birleşmiş 
Yüregil ovasile bir çok yerler su al
tında kalmıştır. Karatas Jı:öprlistinUn 

gözleri tamamen knpanmrştır. Sular 
şöseyi takip ederek şimale doğru Ada 
naya makus bir i tikamette çoğalmak 
tadır. incirli - Kotas köprüsünden 
geçmiye lmkftn yoktur. Halep treni 
cenuba inememiştir. Toros ekspre~ı de 
yolcuları da Adnnadn knlmıya merbur 
olmuşlardır. Seyhan pek taşkın değil 

clir. Fakat Ceyhan çok coşkundur. 
.. u altında kalan kö) lerln adedi 44 

olarak tahmin ediliyor. Yağmurlar 

devam ederse Çukur ovanın tamamik 
su altında kn1acağından endişe edili 
yor. Halkta mahsus bir heyecan 'ar 
dır. 

1 irtişa Davası 
1 

Tahkikat hakimi yakında h 
mUnU verecek 

Ankara, 16 (Vakıt)-Bir m 
dettenberi Ankara adliye 
intikal eden irtişa davasına 

evrak müstantiklikçe ikmal e 
miştir. Zannalbnda olup Ank 
da bulunmıyanlarm istinabe 
rakı tamamen iade edilmit 
tahkikat dosyası tekemmlU 
miştir. Halen Nesim Mazli 
Ef. nin ölümUnün resmen t 
ti hakkında Iutanbuldan iste 
cevap gelmemiştir. Bu ce 
geldikte.o sonra tahkikat hik 
kararını verecektir. 

Seyyar -----Köy köy dola arak h•I 
okum yı tamim edecek 
Ankara, 16 (Vakıt-Telefon) 

Maarif vekaleti halkımızın o 
tulması ve mektebi bulunmı 
köy çocuklarının tahsilleri b 
kmda seyyar muallimler i 
edecek ve buraya Adana Ta 
-zon ve Kayseride açacağı ı 
muatlım mekteplerinden me 
olanları tayin edecektir. Ba 
allimler her köyde d&rder 
kalmak suretile memleketi 
)aşacaklardır. Vekalet bu b 
ta bir rapor hazırlamıştır. Ra 
talim ve terbıye heyetince tet 
edilecek ve gelecek ders 
sinden itibaren faaliyete gir" 
cektir. 

Tesellüm heyeti 
TUrkocağının teUollUmD 1 

blr heyet teş il edllfyor 
Bunlar içtima zamanlan hari

cinde mutat işlerini değiştirmi
yeccklerdir. lzmlrde de yaftmurlar de m nl ara. 16 (Telefon) - T.iit.k 

ediyor ğının teselHirn işi için Mustafa 
Kengrı hattanın açılma re;;mı lzmir 16 _ Yağmur dc,•am ediyor. ( Jnni a) ,Ha an (Gümiişane) M 

Anlmra, 16 (Telefon )- Kengırı \ i ' d 'dd ti' b' il r. • (Bursa) Ilev1erden miirekkep bir .. · · · · h .e ı yn :ıam::ın a şı e ı ır r zg,ır e ı . hattının kuıı:nt merasımı ıçın usm;ı l . 
1 

bi k 
1 

. tcskil edilmi tir 
tren Anknrndnn 8,20 de hnrcket ede- ylotr. dzmkırln tr çoB- yer erı _senels~ ~Ocaklar lırk;nın kültiir evi o 

• "k"d d.. n ın a a mı rr. u son )a mur aı 
cek. Kengırıdan gece aat ı ı e one· . 1 1 .. ül kt d" orada tarih enclimeni. clil heyeti 
tektir. J\engm belediyesi küşat şerdi ;''~1~~l~ ''e 

1 
za~n~_ı gor d ~e ~ '~·. te kküllere >er ,·erileccktlr All 

ne bir ~ay ziyafeti Yerecektir. d u üıı U efı~t 0

1 
rna :k~ze.~e . ~da fıml 1 

dulci por te el l\lilled de ocakta 
en z m ıa arı ı ı gun ıçın e ır a · 

~lerasimde meclis namına Mu tafa dı. Üzilm 5 kuruşa çıktı. Stok mal caktır. 
Halık Bey bulunacaktır. depolarda ancak 2j()() çuval kadar ü 

Altın ahp satımı serbest züm kalmıştır. nu tcreffü bıığlardaki 
Ankara 16 (Telefon ) - Esham yağmur tahribatından ileri gelmeı te 

ve tahvilhtın murakabe heye- d' 
ır. 

tinin müsade 1 olmaksızın alınıp sntrl ------------
ması ve memlekete girip çıkmaı:;r mali SefareUerde 

--C. M. bankası 
Hisse k ydı muamelesi 

akşam bitti 
Ankara, 16 -Cümhuriyet 

kez bankasına hisse kaydi ye vekAletlnce erbest bırakılmıştrr. CUmhurlyet ispanya sefaretine 

b
• 111 kıını ınıı:ıbmı.ıunrııu1ırntıır ~"!mı bildirildi. amelesi dün akşam nihayet 
ır ban a şu eaı açı ması ıçın d 'd ki" . d muştur. 

teşebbüsatta bulunan heyet v. ·~~~nya ~. 1 ar.e ~e . ı~ın ~- Elektrikşfrketinin i tlrak h 
azasından Basri B. Adapazarı g~~~gı ve .c~mhur.ıyetın ılan edıl- Cümhurİ)et merl<ez bank 
Türk Ticaret bankasının §Ube dıgı ıehrımızdekı ispanya sefa- dan istanbul elektrik şirk 
küşadını kabul ettiğini bildirmiş 1 retine dün resmen tebliğ edil- 30 bin değil 60 bin liralık. 
Ye kongreye nihayet verilmiştir. miştir. senedi aldığı bildirilmektedit• 

kızım .. Muhabbete cinayet aığma7. .. dır. Fakat bunlar uykudadırlar. ,ne bir kaç kova su dökülın 
Cidden aevenler müpremiyet zuhu· Fevkalade ahvalde uyanırlar .. llk idi .. 
runda kinsiz, ve husumetsiz. hıra· önce kocamın yanına girdim. Diş Havassı lıamsenin fev 
kırlar ve bu, bütün insanlar için ağrısının sahteliği suratından bcs- hissimle bu iki mücrimid 
bilinmesi ehem olan bir keyfiyet· belli .. Ben odaya ansızın girince biri birine iyice doymuş old 
tir.. ağzında çiğnemekte olduğu bir şe- nı anladım. 

- Ali Sena ver Bey gibi.. yi birdenbire yutu verdi. Bunun ne Onun yanından çıktım. ti~ 
- lıte sen kendin misali bulup olduğunu da derhal anla.don .• Etn sormiya gelin hanımın od~ 

söylüyorsun .. Ali Senaver Bey bu jerin üıtünde bir tabak badem şe- dim. Şezlonga uznnmış.. Sı 
doğru hareketile felaketten kurtul- kcri var ... Tamam diş ağrısına bire hangi Fr nsız muharririnİll: 

B .. b.. .. ka d · th b / 
w ki d" F- '--t .. du .. Belayi bizim ba§ıtnıza sardı.. bir... Le!ı Victimes d Arıı""'-us ulun ynayıp enız ısa m· ma oyun egece er ı. &KB mu· H' f k d 1 "b' 

d ka b 1 ğ d d f tt. k · t"d ~ b" h ti h - 48 - ıç ar m a o mamış gı ı sor· kurbanlar) atlı romanını an y 0 ca 1 esna a pey a o· e ıt pe ıp ı aı ır va şe e are- F h" H B h · il d d 
. ket tf e ıme . - a sı şumu en-ı um: u. 

lan gırd pları hav ya fı kıran ıul~· e 
1
' • •• •• • • dirmeyiniz .. Caize maddi emareyi - Ditiniz nasıl Bey? Beni görünce yntma1't ... 

rı sandallardan ıeyrederle~ke~ mu· .. - ~a§~ın &evgı oyle muth~ş b~r nasıl yakalamış oraya gelelim.. - Diıçi (panıuman) yaptı.. mak vaziyetine ağır ağır d• 
f ettif sadakatsiz maşu!'asıl~ atıkı: n.obet~.ır ~1 .~na. tu~ulam vahşı}e~tı- Caize - Anneciğim bu hiyanet - Ağn durdu mu?. Evvelleri odasına girdiğiıtl -
nın engin ıuların dibındeki ebedı rır. Busbutun. ıptıdat, dagt hır ın- o kadar yüreğime itledi ki anlatır• - Eh ıöyle böyle... !arda her hangi vaziyetld ,; 
mezarlarına gömüldüklerini göre- ''hn ra~a~.bo Bır aevdbe~e, atk mu· ken cezbeleniyorum. Sahurlu bir - Demek çekmi)•e lüzum görül istifini bozmazdı. Bu gür:' f 
rek geçirdiği bütün bir iıkence ha· a e esını z~nı ve oz uranı top• dinleyeni bulsam hiç dutmayip söy medi... bu nezaket nereden gelrrı1t 
yatın!n inti~amım ~ı.ka~ıf olur •. " rağa gömmedıkçe hıncını ala.maz .. liyeceğim. - Bir hafta sonra gel içini ayık Rengi soluk, hareke~ıeri 

Caıze facıayı bıtırdıkten. ıonr.a - ~ızım <!kadar v.a~fet~ aıtme.. Filesof - Bizden saburluıunu lamağa batlayalı.m badehu dolduru fakat başlarında eskı .~ I"'~ 
heyecandan parlıyan gözlerıle Fı· Atk cı~ay~t ıılemek ıçın ~ır ~az~- bulamazsın.. ruz dedi.. hu~unete bedel bir hill1'l1,...-,. 

losdfa bakarak: ret değıldır. ~uvak.kat bır hıa~ bır Fehime H. - Ey sonra.. Fakat söz söylerken yüzüme de olmugtu. Bunda d ayıı~ıı~,. 
- intikam nasıl baba? cin~ettir. Geçmce ınsan yaptıgrna Caize - Vakit akşama yaklat· vamlı bakamıyor gözlerimin bade· lehi yemiş kedi mahcub1~ 
- Hayvancasına canavarcası- nadım olur... tı. Sinemadaki facianın sinirlerime kalarında cinayetini okuyac::akmı· (Bitnıtd 

11 na ... Çok teni... ' - Muvakkat bir his mi? Hayır ... verdiği çok fena bir gerginlikle tım gibi nazarlarını hemen oraya Bir tashih: Tefrıl\ııoı~: 
- Bence bilakis tamamile yerin- Bazan müebbettir. Bakımz müfet- eve döndüm. Ne buldum? Tıpkı buraya kaydırıyordu. Nasıl anlata kısmında bazı }anlışlıklar 0

1
; 

tie... tiıin qkı bütün bir ömür zarfında düıündügüm gibi .. Beyfendi oda· yım? Halinde tel dolabı açıp t bir rincl kısımda "candıı1n . d:~ . d d' . d . H b k h il b" . d.kt !>ola~ geli~or cuın r~ın dl - Müfettiı merhametine aıfiı- geçm~tf·· ıın a ışın en muatarıp, anım· ta a ma a e ıyı ye ı en &om J ; .. .. •.• dın 1JP 

"ki ' M"·f . " h"lk~ 1· b' f d' ( 1 k) . . 1 • d h ) ğ beli" tm k • . b" kelimeler olacaktır. ,..a nan 0 ı canı kuı:ta.rmıt olsaydı es- - u ettıf canı ı at ı ır a- e en ı tez. on la sı~~r :rm . en ırsız ı ı~ı.. ı e :~e ı~~n .. ır hılelerle koeıısını :ıldatncır• 
ki zevcesile rakıbınden insani ve dammı§ .. Kadımn onu bırakıp ta rahatsız .• Sıze ıunu da soylıyeyım tarafa buzulen kendının suklum 
daha büyük bir intikam almıf olur· bir diğerini sevmit olmaaında hak ki insan makinesinin duygulan be~ püklüm mahçupluğu vardı .. Bana 
du. Onlar yaşadıkça gördükleri iyi- h bulunduğunu ıon facia ispat histen ibar t değildir. Altıncı, ye· ı kartı olan adavelkar tavırları dn 
!iğin minnet ve mahcubiyetle dai- ediyor .. Kin baıka, e§k ba~kadır dinci ve belki daha fazla hisler vaı·1 yatı§mı§tı. lclale olan ateşinin üstü 

veri yor,. , ere er 
Gene avnı 1,ısımd:ı • d 

Nıhavet cuınle"lnden sonıa 
kelimesC ilı1vc <'lunacakur. 
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Mecli inde l ŞEHiR '------- Bu işe siz de ıaşın ! 

Maa if müdürü 

Bu ene yapılacak,açılacak 
mektepler hakkında 

izahat verdi 

l::cn bl mektepleri hakkındaki 
lcenunun do§urduğu ihtiyaç 
temam n tatmin edilmektedir 

Bu na ıl ı, böyle? 

Bir mcrmeblm Şilede mı· 
hılle arasında başıboş dolışı-. 

yor diye, Şile belediyesi tara· 
fından yakalandı. müracaat et· 
tim, vermediler, fütelik bir li· 
ra cezayı naktiye mahkOm 
edildim. Bu ce7..a kanunun cm· 
rctıiği ~ekilde tıhstl edilecek 
yerde talisiz e~cğim on beş 
gün hapsedildikten sonra ıltt 
lira doksan kuruş mukabilinde 

Haydar Bey müzayede ile sauldı. 

San'at ileminde 

.. Sehir mccli i nisan ayı içtimalanna mrya hazırlandık. Bu melıtup Şileden geliyor 
d"n de,·am etti. Celse on dört buçukta YENiDEN YAPILACAK ~iUyetçtnin uğradığı vaziyet nl lr lkl 
-Yani muayyen vakitten tam yarım l\IEK'l'EPLER lns:ınn: "Allah fıkırayı Se\'İn· ye b mus 
S<tat sonra - Ikinci reis vekili Hasan üçüncü nokta: inşaat .. Encümenin dirmek istediği zaman evvelA Aleti yapıldı 

ecfp Beyin riyasetinde toplandı. mazbatasında zikredilen ''erlerde e~eıtıni kaybettirir sonra bul· K d .. · b" lü • " b' endi köıesin e mutevazı ır t ntahap kfıtlplik mevkilerin del birer yeni mektep inşası esas itibarile durur" sözünü hatılauyor.Hay-
tenı lzzet 'e Ali Uıza Beyler bulunu· kabul edilmiştir. Bütçe \'aziyetimizln di diyelim ki Allah bu Hum· fayretle çalışan san'atkArlarımız· 

~?rdu. Eski zabıt okundu, knbul edil· tanzzuhunn intiznr ediyoru7.. Verece- lili kulu ile alAy etmek istedi dan Hayrı Bey, "Hayrikir,, adını 
1
' ğiniz paraya göre bunların hep ini yap elinden aldı, Şile .sokaklıınna verdiği yeni bir musiki aleti 

b· Rei (l~ncümeııi daimiden masraf mayı temin edehilirse-k hepsini, ol- başıboş salıverdi, buldular... ihtira etmiıtir. Musikişinas tar·a-
iltçesi gelmistir. G~rçi mazbatası gel· mazsa ~ıra üzerinden mümkün olant· Ve nihayet muhacire teslim fından tecrübe edilen bu ilet, 
~enıiş nmma o dn basılıyormuş, \'akit nı ya)lacağız, maruzatım bundan iha· ettiler. Fıkar:ıyı se'ilndirdiler.. ~işman karınlı utları rağbetten 
11ıanmak için bütçeyi şimdiden bütçe rettir. Fnkat şu arada zavallı adamın dUşUrecek bir sazdır. Malfım 
~l'lcUmenlne havale edelim!) dedi, ka- BURGAZDAKl MEK1'EBL' cebinden çıkan fuzuli altı li· olduğu üzere utlarda parmak 
uı edildi. lHKAYı-;st rava ne dersiniz? perdelere baaanca, tanin kesilir 

1STANBULUN .MAARiF IH'l'I· Adalar aza ı Sadettin Rıza Bey söz ·i~in ala~, bertaraf, eğer Şi- ve inilti durur. Bu yeni ıaz da 
YACI aldı: leden y:u:ılan haber doğru ise mızrap tele dokonduktan sonra 

g l tanbulun maarif ihtiyacından hu - Ilurgazdaki ilk mektep enei ted bu \'nt:ı.nda~ın merkebini böy· perdeye basılıada ihtizaz 25 sa-
~tıe bütçe ile tatmini lazım gelen kıs- ri iyenin başlangıcından iki ay sonrn Je acaip şekilde kendisine te· niye devam etmektedir. Sesi 
"tıtıı ınnarif encümeni tetkik ,.e teshit açıldı, hem de oradnki rum mektkebi· krar satanlann k"nun namına ··k kt' f Id • 'b. 
~ mı h - • yu se ır ve ası a pıyano gı ı 
d' s, lr mazbnta halinde mecli e bil· nin alt katına iltica etmek suretile.. yııpuklaıı harekete siz de şa· 
~rrniş. hu mazbnta geçen c:el ede okun Bu elim bir manzaradır. bu hususta şın!" kendini hissettiriyor. Her slyde 
bil hı. Dün \'İlliyet maarif miidürti maarif müdiirü Bey ne dü.,.iiniiyor- kıymetli bir gayretin izini gör· 
~il ~u ustaki mütalea:sını söyledi, lle Iar? Biz de şaşahm! düğümüz için Aletin ve muhteriin 

kı: Maarif müdürü Haydar Bey_ :Bu , . . .. bir resmini takdirle dercediyoruz. 
lb - l\tnnrif encümeni mazhatasile mektep geçen .;ene k is edildi. mc,·cu- meı.tep tesıs~ııe luzum hasıl olacak, DarUlbedayl eaer istiyor 
f <'elleri :iliye dört esas üzerinde tekli· du onla ,;rmi arasındaclır. Ye bir sı· kaç çocuk gırecek? .. Yirmi beş mual- Darülbedayi Müdüriyetinden: 
ıı:~la hulunu;>or: 1 - Bnzı mektep lıi- nıflıl\tır. 

0

Scne ha:.ında hu mclı:tehi aç- 1101 tale~lne .~~~· .~ arzediyorun_ı. Önümüzdeki tiyatro mavsiminde 
a 

1 
arının tamiri, 2 - Yeni mektepler mıya k;ı rar ,·erdiğimiz zıı,.,ıan enwali l\fuarıf. mu~uru --: l\lemn.unıyet ;,aı temsil edilecek eserlerin tetkiki· 

:.~ lrtın ı, yeni mektep binaları in • milli,•cden hfna bulup i tı (11' ctmiı;Uk, nız ecnebı. m~l .. teplerıne mttir. Turk ne başlanmıctır, Mütercim beyle· 
~ı " meliteplcn türk asr· · t"" k ~ 
011' 4 - Bazı yerlerde ~ enidf'n mel tebi açtı!,, bina bir mulmdile tef- _ . . . nı. . uman '~ ur n· rin eıerlerini asılları le beraber 
Jeı a ntektcplcr küşadı hakkında vcka- ,iz dilmiş. çıt.mal, mcclıuriyetlnde kal.lı~ et ~~kte.pl.erıdır. Ecnebı mektc~- E_azartesi ve çarşamba günleri 
kil 1 celile nezdinde <cm"nnı e bulunul kaldık, adn dahilindr parnsile tut- lerının_ mutelm.sıf bulundukları muhıt Earülbedayi idaresine tevdileri 

11 ~ı. Bunlardan sonuncu u meclisi ii· mak istedigimiz halde mektep bulama le.rdekı talebe müracaatlarını nazarı mercudur. 
t lliı~ ait bir hnktır. Temenni ediliı-. dık. ~enci derslye gecbordu. hu :r.artı· dıkkate alarak hunu teldif ediyoruz,============== 
t:hıık~uı u mucibi m~mnuninttir. ltla rete binaen ~m m~ktcbile anlnştıl , Sınıfların mevcudu 30 - 4: olacağına f~aliye~i hakkında mal\ımat istedi, tak 
~a~~~ı nl:ıkadar eden diğer üç madde parnml7. , ardı, bug"n bir bina bu!ul'· nazaran ~aç. ~nlebeni.n . ulınnbiJeceğ~ rı.r sahıplerfnden Sıtkı B~y izah~t ,·~r 
'l"A nda mnruzntta .bu1un~y1m. sak derhal lutnnz.. Hcyfendi biraderi· hesap edıl~bılır. Bu ~~t~.yaç ta e~ zı- dı, nra~n. (meıarhklar f.,..ı belcdıye~ın 
~~~R .EDİLECEK l\rnKTEPLER miz ornlıdırlar, bir bina bulunma ıııa yııde. Heyoglu, Kndıkoyu ,.e Gedıkpa- ~ec~u·n· lezalfl ~rasın~adır. Bel~dıye-

di) ıncı nokta: Mnzbatadn tcsbit e· dclfıl<ıt ederlerse minnettar oluruz. şa, Humkapı tarafJanndadır. nın ışını yapıyor.) dey:ınce lsmaıl Şe\' 
te ~:c;~e.~t.e~le~in tamirat projel.erlnin Sadettin nıza B. _ Tahsisatı olduk ~·cvf~ Sa1iıh Paşa.- Takribi bir l~et Bey söz aldı.: . .. 
:tica ıflcrının ıcrası heyeti fennıyeden tan sonrn bina bulunmamnt:ını anin- rakam lutfedemezler mı? - Artık bu ışlerın teşekkul eden 
~i edilnıi tir. Hnzırlanmnktadır talı- r.ıam, mnmnnflh d rahte ederim. Maarif müdlirü - Bu ~on ual üze· mezarlıklar müdürlüğünce yapılması 
4liytı .da bütçeye konmu tur. lleyl't: Adalar nzası yerine otururken ma· rine ernehi mekteplerinin ~ınıflarına Iazrm. Ilu cemiyetin \'aziyetl ne ola· 

\·~llııc gelecektir. arif müdürü ayağa kalktı, ymaşça ilfı her sene giren yeni talebenin müslim, cak? Bu ''azifeyi belediyeye devrede· 
~iDEN AÇILACAK MEKTEP· \"e etti: gnyri mü lim 600 ile 700 ara ında ol· cek mi? 

lk LER _ M 1 te bir der anelidir l3ir 61• duğunu söyledi Bunların hir kısmının Cümlemiz arzu ederiz ki muazzez 
~ 1~nc! n.okta: Yeni mektepler açıl- nıflı, hi: ~o~nlı, tabii bulunac~k hin:ı· - akalliyetle.re mensup oln~ların. çoğu ş~hi.tlcrimizln yattıktan yerler imar e
lıyarı a ıhtıy~ç vnrdır. Jdarer.tiz hu ih- Ya 1500 lira, 2000 lira , ermek lazımgc nu~ - n~allıy~t ~ektep!~r:ıne gırecek d~lsın, bu~~ hep ç.alışırız: fakat ~~e· 
ıtlın 1 931 bUtç inde nazarı dil<ka~c i· bil encümeni daimi ne der? lerı tahmın edılebıllr. Dıger losmı da dıye vezaıfıne hır cemıyet alelıtlak 
ltJoi~ :e kırk yeni munllim tah i atı ırs~cl 7-:::li Necip u. _ Efendim, türk mekttplerine ilave edilmekte alt- müdahale edebilir mi? 
tdııe t.nıı tir. Son znmanlarda kabul B ·f d'l husu i surette temas edile- rnış heş sınıfa girecekler demektir. Buna mukabil Sadettin Ferit Bey 
~~lll?b~ bır kanun mucibince de badema eke.} en 1

1 
e d tesbit etsinler muvafılt DUn umumi meclis içtimaında ma- şehitleri imar cemiyetinin teşekkül ~t-

t,,._ 
1 ltlnk'- ı · · · r ara nnn a ' ·~ "d'' ·· ·· dl ... i h k._f. - t•r.ı ki i ı· b i t "'ttıkı " L\:P erının ılk sınıflarına d ,.1 . ? nnı mu urunun ver gı za at ·il ı go ıı; zaman - \'az ye ı ve u cem ye e 

bııtıd arı kabul edilmiyeceğlne göre egı mı· f k, 1 ') rülmilştür.. olan ihtiyacı cemiyetin bu ihtiyaca 
ııı~ 't~n başka bütçemize yeniden ylr- (l\luva 1 ·M:. se ~rı . • . • iKiNCi CELSEDE müsbct şekilde cevap verdiğini anlat-
ı'" .rnıı beş mualUm tah;;i atı dah:ı '.l'e•;fik B. - Encumenı ~a.ımı ılave- Şürnyı devlet İstanbul umumi mec:- tıktan sonra bu cemiyetin mevcudiyc-
~ l'a 

1 ]fı.zınıgelmektedir. Biz bütcemi- ·i teklif edilen muallimler ıçın ne yap lisine intihap edilen zevatın mazbatala tinin belediyenin me7.arlrklar müdürlü 
~~l e~~ığırnız zaman kanun henü~ ka· tı bilmiyorum. dediler, malüma

1
t. ola- rrmn meclisçe tetkiki lüzumuna ka- ğilc tearuz te~kil etmiyeceğfni söyledi, 

bıql\ kılnıemışti. l\lamaafih hiz o za. rak an.ediyorum, makam ne tek ıf i et- rar vermişti. Meclis dün ikinci im- (bize bir yardımdır, mevcudiyeti hük
!~llılz anun kabul edilirse bizim büt- mi.,. e encilmen aynen kabul etml t r. ele hu mazbataların riyaset dil•amnca miycsine ili ilmiye hacet kalmadan 
"~i~ de bu yirmi yirmi beş muallim ÇATALCA KÖYLERiNDE tetkikine karar ''erdi. Balffr'köy tny- muavenet imkanı olup olmndığmı nra 
~%1\ tının ilave i lazım geleceğini Çatalca azası Halit Bey - Kazru 1 yare şubesi idare heyetine umumi mec yalım!) dedi, takrir bütçe encümeni-

)'a:~ı daimlye bildirmi tik, orada dahilinde köy mekteplerinin binnlan- lis namına Galip Bahtiyar Beyin işti- ne havale edildi. 
~tı~ dığını bilmiyorum. nın fenalığmdan ikayet etti, maarif rnki kararlaştırıldı. BOGAZ 1Ç1NDE ORTA MEKTEP 

a ''il,i E~ERDE l\IEJ\'l'EP YOK? müdürü tekrar söz aldı: Viyana.da bastın lan İstanbul reh· Maarif encümeni mazbatasında 1 . 
~da ıt~tı.~i7. dahil:nde Silivri kaza- - Köylerimizin ekserisinde mektep her haritalarının bedeli yüzünden mat tanbulun muhtelif ycr1erinde bir kaç 
l ner ~ koyde mektebimiz yoktur, bu denilebilecek bina yoktur, hinn siyasc hancı Ahmet Ihsan Bey aleyhine be- orta mektep açılması için maarif veka 
~dir, 

0 
e ÇİftJikktcn kalbedilmiş köy- tine ancak dört senedir .ba~lanmıştır. Iediye tarafından açılan davada bele- Jeti nezdinde teşebbüste bulunulması-

) ~Strıd talarda da açacağız. Beykoz Ililtçe mesele ldir, hep fnı bırden yap- diyenin haksız olduğu anlaşılmı , u- nın makamdan temenni edilmesini iste 
a ltır ~ da bir kaç köyde mektep mnk mUmklin olsaydi maarif müdUı·ii muru hukukiye müdürlüğünün talebi mişti. Sarıyer azası avukat Aziz Bey 
h~reaİr. ~ek illik te tamamlanmak bahtiyar olurdu, bu imkanı bize hah· ve kavanin encümeninin teklifi veçhi bu mekteplerden Boğaz içinde açılma
\~ 1 "ilal. ~luva kazası bu sene Jstan ,.edecek nisbettc tahsi at Yerecek olur le bu davanın terkin edilmesi kabul sı istenilenin Sarıyerde açılmasının 
:~e ~M~~ıne raptedildi, \'e otuz lıeş sanız minnettar olurum. B!z şimdilik edildi. Arada Tevfik Salim Paşa sor- temenni olunmasını teklif etti: (Eli-
~ tel> " ı. Bunların ancak sekizin ele işleri sıraya koyduk. Ev\'ela çocukları du: mlzde binrı var, Jevaznnt tedri iyem iz 

Selle da:rdr, dokuzunuda dnha açtık tah ilden mahrum bırakmamayı düşü- - Dava hangi tarihte ikame edil- de var, maarif vekaleti yalnız mual
~ ş~1°n köyünde dnha n~acağrz. nüyoruz, nerede imkn bulursak ~rad? miş, hangi tarihte tetkik edilerek hnk· Jim tayin etsin, maaşlarını versin l) de 

~b·J~hir d ı~~ DAHILl. ,DE çocuklan okutmıya başlıyoruz. 1 ahsı- ızlığımızı anlamışız? Yani davayl aç- di. Encümenin temennisine bu temen· 
~l'ı kesirt~hılınde mekteplerimizde ta satımız mü ait oldukça bina da yapı· tıktan sonra çıkmaz iş olduğunu kuç ninin de ilavesi kararlaştırıldı. 
-t~' duğ-1 tn~" ~·eni binalar bularnk bun yoruz, tamir kısmı varsa onu da ynpa senede anlamısız? TE::\fENNlLER NE OLDU? 
)0~1>•da h'ak tnecburiyctindeyiz. Edir rız. Reis - (İsterseniz hukuk işleri mü 'femenni Jafiolunca gözler ~vdet 
~ b"t .. \• tı~ nt~ktcp açmarı dli Unü- Rel \'el\ili Necip Bey - Ih~i ~s en dürünii çağınp soralım!) dedi, fakat Kerim Beyi aradı, o mutlaka {~u bi
fı.t, it ltıekt apıle Kumkapı ara ındn cUmeni tetkfüat netice inde ı.htıyacı meclis dağılmak üzere idi. Sualde ıs- zim temennilerin neticeleri ne oldu?) 
~1 tl'lıin(i e~ açmak ta awurumuz te bit etmilitir, maarif idare ı de bu rar edilmedi. diye sorardı. Fakat Te\'fik Salim Paşa 

lltı hi ~~ kaza ı dahilinde de bu noktayi na1..ara iltihak ediyol'. Şu hal- MEZARLIK l\IESELESl daha evnl davrandı: 
ı~ ~~l>liyed ıl~e~tedir. Dunun için de bir tahsisat ciheti kalıyor. Bu maz Celseye nihayet Yerilmek üzere i· - Cçüncü defa soruyoruz, temen-
t 1"kecid e~! bınayı yeniden açaca- batayı bütçe enciimenine ha,·ale ede- ken azadan Sıtkı ,.e Hacı Recep Bey- niyat listesi ne oldu? 

~allılr edile 1 ~ .eki?'inci mektep bina· lim. lcrin bir takriri okundu. (Her sene ol Reis ,·ekili Necip Bey - Dh•anı rf. 
~ hnı aç ~ceı,n C'lbi tnleb i de J,ı.. - l\tU\·afık. !. duğu gibi bu ~ene de hayır cemiyetle ya et cemba müheyyadır, fakat ten-

t 8tıretııe 1 
kacnk mel>tebe nakledil· ECNEBi l\1EK1'EB1NE GlDEMl· rine yardım edilecektir. llu arada ter sip ederseniz gelecek celseye arzede-

~ e af eti tahfif edilecek- YECEK ÇOCUKLAR clhen ehltliklerl imar cemiyetine büt lim t 
il turet g°' . Tevfik Salim Pn.,.a - Ecnebi mck- çenin imknnı nl betinde yardım edil· - Gelecek cet eye! •• 

il.ve ttıuc~ruıen ~ cı !erde de şube- teplerin ilk sınıfına badema tül'k ~o- in l) diyorlardı. Sesleri arasında cel tatil edildi. 
' uretıle ihtiyacı kar§ıla 1 cukları gircmil eceğine nazaran kn~ 1'evfik Salim Pa~a bu cemi) etin Salı günü saat 14 te toplanılacak. 

1 Balkan haftası 1 
Talebe grupları bir 

hafta sonra geliyorlar 
24 Nisanda başhyacak olan 

Balkan haftası hazırlıklarına de-
vam edilmektedir. T uring kulüp 

idare heyeti belediye reisi mua• 

vinlcrinden HAmit, maarif emini 

Muzaffer ve Balkan birliği Istan• 

bul teşkilfıh reisi hukek fakültesi 
reisi Tahir B. }erin iştirakile bir 

içtima yaparak hazırlık İflerile 
meşgul olunmuştur. 

içtimada programı hazırlana• 
rak birkaç gün evel tevzi edil· 

miş bulunan balkan tur izim f e· 

derasyonu kongreıinden başka 
Balkan talebe haftasında yapı· 
lacak tezahilrat programının tan· 
zimi müzakere edilmiştir. 

Bu hafta içinde verilecek mü· 
aamereler için lüzum görülen 

tahsisat meselesi hcoüz halledil· 

memiştir. Belediye ve luring 
klUp bu tahsisatın temini için 

tekrar müracaatta bulunacakbr. 

Talebe haftasında balkan 

memleketlerinden gelecek tale· 

benin 23 den 30 nisana kadar 
gezecekleri yerler, iıtirak ede

cekleri mDsamereler, resmi ka· 
buller ile konferanılar için bir 

program tanzim edilmiş ve taatik 

edilmek üzere Hukuk fakilltesi 

reisi Tahir B. tarafından Anka· 
rada Balkan birliği merkezine 

gönderilmiştir. 
Balkan haftası için şehrimize 

gelecek talebe guruplan nisanın 
23 ve 24 üncü gllnlerinde bura
da bulunacaklardar. Gelecek ta· 
lebeyi talebe birliği tarafından 
ayrılacak ilç mümessil ve Balku 

birliği cemiyeti ve lstanbul be.· 
lediyesi mfimessilleri karıılıya• 
caklardır. 

Bu hafta içinde şehrimize ge· 
lecek Balkanlı talebenin nakliye 

vesaitinden ücretsiz istifade et
meleri için Balkan birliği cemi· 

yeti ve T uıing kulüp muhtelif 

yesaiti nakliye ıirketlerile m6ıa· 
kereye başlamıthr. Bu şirketler· 
den yalnız Istanbul tramvay şir
keti bu teklifi kabul etmedi~in· 
den meselenin halli belediye 

ve nafia vekaletlerinin teşebbll· 
satına kalmışbr. 

Gümrüklerde: 

Sıkı bi'rreftlş var 
Zonguldakta başmUdUre lflert 

el çektirildi 
Gümrük müfettişleri iki hafta· 

danberi mıntakalarına dağılarak 
sıkı bir teftişe başlamışlardır. Bu 
meyanda Karadeniz: mıntak~ 
teftiş heyeti reisi Murat B. in 
riyasetinde üç kişilik bir heyet 

şehrimi.:den ZoniUldağa gitmiı· 
tir. Zonguldakta yapılan teftişte 
bazı yolsuzluklara tesadüf edildi· 
ğinden baımüdüre işten el çek• 
tirilmiştir. 

İngiltere kırallçesl
nln kardeşi geliyor 

lngiltere kıraliçesinin biraderi 
Lord Adlon ve refikası, lngelte· 

re kıralmın yeğeni prenses Alia 

ve kızı ayın yirmi dördünde hü

kümetimizin misafiri olarak An· 
karaya geleceklerdir. 

Lord şimdiye kadar Cenubi 

Afrika valii umumisi ve başku· 
mandam idi. 

Metro§oldlvin mayer lrketl 
neşriyat mUdUrUne çay ziya• 

fetl verildi 
Birkaç gündenberi şehirimizde 

bulunan Metro Goldvin Mayer 
ıinema şirketi Avrupa umum 

müdüril M. Sam Wagencr şe
refine dün akşam Tokatliyand• 
bir çay ziyafeti verilmiştir. · 
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Rasim Ali B. hakkındaki Kim vurdu? Mahkeniede üç tevkif 
k f k 

Karısı "kocam,, diyor 
arar itti a la verilmiştir kocasına gelince •. 

Karaıümrilkte Mollaaşkı ma
halles!oin Beşirgazi sokağında 
cvevlki gün henüz mahiyeti te
nevvür etmiyen kanlı bir hadise 
olmuf, aynı caddede 6 numaralı 
evde oturan ilyas Ömer isminde 
birisile karısi Kamile evlerinde 
yarah olarak bulunmuşlardır. 

(Üst taralı 1 inci sayı/ada 

Kemal Çenap beyin bir makale-
• n- • "V k ıı \Uierıne a ıt,, ın neşriyatile 

baılıyan bu mesele çirkin bir 
ıafhaya girmiştir. Tıp fakültesi 
tarafından bu mesele hakkında 
tetkikat Ye tahkikat yapıldıktan 
ıonra verilen karar Darülfün·m 
divanına sevkedilmış, karar usu
le ait bir noktanın ikmali için 
buradan tekrar Tıp fakültesine 
iade edilmiş, nihayet bu nokta
da ikmal edildikten" sonra gene 
divana gönderilmiştir. Divan da 
son kararanı bugünlerde vere
cektir. Binaenaleyh Akil Muhtar 
B. in yukarıda dediği gibi Ra
sim Ali beyin bir diyeceği varsa 
kendisini ve yazılarını müdafaa 
etmekten ibaret idi. 

Fakat o, kendisini ve yazıları
nı müdafaa edecek yerde hak
kınde verilen karara iştirak et
miş ne kadar doktor, müderris, 
ue muallim varsa hepsinin eser
lerini tenkit şeklinde fahışlarına 
tecavüz etmiye başlamıştır. Ev
velce Kemal Cenap B. tarafın
dan meşhnr fiziyoloji kitabı hak
kında yazılan tenkit makalesinin 
VAKiT sütunlaraoda· neşredilme
ıını muallimlik vaz!fesinin bir 
nevi sui istimali gibi gösterenler 
bakalım bu tarzı hareket karşı
sında ne diyecekler? 

Bizim bu söz!eri söylemekten 
maksadımız tabii bu münaka
ıaya hariçten müdahale etmek 
değildir. Yalnız d~ktor olmı
yanlar tarafından her hangi bir 
doktor hakkında bazan yapı· 
lan şikayetleri ho~ görmiyenlerin 
bu gibi şikayetlerin Türk taba~ 
betine karşı halkın itima dıoı 
haksız yere izaleye sebep olaca
j"ım ileriye sürenlerin bu defa 
kendisine Tıp fakültesi muallimi 
aıfatı verilmiş olan bir zat tara· 
fından bu fakültenin en mühim 
simalarına cehalet damgası vu
rulmasına karşı ne diyeceklerini 
anlamak, ıüphesizdir ki, merak 
edilecek bir şeydir. · 

Hldisenin mahiyetini tavzih 
edebilmek için biraz daha tafsi
IAt verelim: 

Tıp fakültesi kimyayı hayati 
muallimi Rasim Ali B. in nesret
tiği kitap hakkında Kemal Cenap 
B. tarafından yapılan tenkitler 
ile baıhyan bir mllnakaşa mn
tekabil ithamlan mucip olmuştu. 
Meıele Tıp fakilltesi meclisi mü
derrisini tarafındao tetkik olun
duktan sonra mevzuubahs kitabın 
neşredilmemesine, ayni zamanda 
tedrisattaki ademi muvaffakı
yetinden dolayı Rasim Ali B. in 
Kimyayı bayati muallimliğinden 
ihracına karar verilmiş idi. 

Aldığımız malumata göre Ra
atm Ali B. hakkında verilen bu 
kararın esbabı mucibesi muhte
liftir. Kitap meselesi bunlardan 
biridir. Hatta billüzum heyetin 
karar zaptına dercedilmemit olan 
diğer bazı sebepler de vardır. 
Rasim Ali B. in mualJimlikten 
ihracı kararına iştirak etmiş olan 
mOderrislerin ve muallimlerin 
adedi otuza baliğ olmaktadır ki 
bunlarda şunlardır : 

Ziya Nuri Pş., Besim Ömer 
Pı., Neş'et Ömer B., Orhan B. 
SerYer KAmil B. , Kemal Cenap B., 
Tevfik Recep B. , Saim B. , Kad· 
ri Ratit Pş. , H~an Reşat B. , 
Kerim Sebati B. , Hadi B. , Akil 
Muhtar B. , Mahir B. , Sadettin 

Vedat B. , Kemal B. , Ihsan Hil· 
mi B., Kenan Temk B., Fuat 
F ebim B. , Ziya 8. , Mustafa 
Nevzat B. , Sait Cemil B. , Hay
rullah B. , İsmail Hakkı B. , Sü
reyya B. , İsmail De"it B. , Ra
şit Tahsin B. , Selabattin B. , 
Mösy6 Moıe. Bunlann haricinde 
olarak meclisi müderisinde dahil 
olan iki zat Yardir. Bunlardan 
Tal ha B. ile Ali Hüseyin bey
den ibarettir. Yalnız bu iki zat 
verilen kararda müstenkif kal
mıştır. Talha B. in müıtenkif 
kaJmasmm sebebi açıktır. Çünkü 
Fizyoloji kitabını yazmak için 
bu zat Rasim Ali B. ile teıriki 
mesai etmiıtir. Yapılan şiklyet
ler dolayııiJe kendisine dokun
muştur. Ali Hüseyin B. de kita
bın kabili neırolmadığı fıkrine 
iştirak etmif, Yalnız ihraç kara
rında müıtenkif kalmıştır. 

Görülüyor ki Rasim Ali B. 
hakkındaki karan hey' et ittifak 
ile vermiş demektir. 

Rasim Ali B. nasıl vaktile 
muallimliğe intihap edilmiş? O 
vakit ehliyeti olup olmadığı hiç 
tetkik olunmamış mı? Tetkik o
lunmamış ise üç dört ıene mu
allimlik ettikten sonra ehliyetsiz
liğinden babsedilmeıi garip ol
maz mı? 

Bazı kimseler bu noktalara 
temas ediyor. Bu suretle eğer 
ortada haksız bir intihap mese
lesi var ise bundan da mes'ul 
olan kimseler bn'unması lizım 

geldiğine ifaret ediyor. Bu nokta 
şu suretle izah olunuyor: 

Rasim Ali B. mektepten çık
tıktan sonra birkaç sene emrazı 
dahiliye asistanlığı yapmıştır. 
Ancak yedi sekiz ay kadar bir 
kimya müderrisinin yananda asis· 
tanlıkta bn!unmuştur. Bundan 
sonra sırf bazı tesadüflerin yar
dımı ile kimyayı hayati muallim
liğine tayin olunmuştur. Kimyayı 
hayati bugünkü tıbbın esası ol
duğuna göre dünyanın biç bir 
yerinde bu ıerait altında intihap 
edilen bir kimyayı bayati mual
limi yoktur. Bununla beraber 
Rasim Ali B. in kimyayı hayati 
muallimi olduğu sırada kendisi
nin bu dersi okutamıyacağı meç
hul değil imit.' Onun içindir ki 
bu derse ntihap edilirken maaşı 
ile Avrupaya giderek bu derste 
ihtisas kespetmeıi lazım geleceği 
bir şart olarak koıulmuş ve 
kendisine de şifahen bu yolda 
tebligat yapılmıştır. Fakat Rasim 
Ali B. kimyayı hayati muallimi 
olduktan sonra Avrupaya gitme
miıtir. 

Bununla beraber Rasim Ali 
B. hakkında verilen muallimlik ten 
ihraç kararı ( Tedrisatta ademi 
muvaffakiyet ) maddesine istinat 
etmektedir. Tedrisatta ademi 
muvaffakiyet ise bir kimsenin 
muallimliğe tayininden ve fiJen 
tedrisata baılamaaandan sonra 
anlaşılacak bir şeydir. Bu noktai 
nazardan Rasim Ali Beyin hak
kında verilen karar ile muallim
liğe intihabı karan arasında bir 
münasebet aramak doğru değil
dir. 

Yine aldığımız malumata göre 
Rasim Ali B. hakkında meclisi 
müderrisin karar vermezden 
evel uzun boylu tahkikat yap· 
mıştır. Maktepteki tedrisatının 

sureti icruı tetkik edilmif, ierek 

Vak'a hakkında yaptığımız 
tah~ikata göre iJyas Ömerin 
karısından başka iki de çocuğu 
Yardır ve mektebe gitmektedir-
ler. Çocuklar mektepten aYdet 
edince baba ve analarının yaralı 
olarak yerde yattıklarını gör
müıler ve karakola giderek ha
ber vermişlerdir. Vak'a mahrUine 
gelen zabıta memurları yaralıla
rın ifadelerini almağa çalışmış 

ise de yalnız karısına nisbeten 
yarası hafif olan llyas bizi "Mü
nir vurdu,, diyebilmif, kadın iıe 
hiçbir şey söylememiştir. 

ilyasın batındaki yaranın ağır 
bir cisimle vurulmaktan hasıl ol
duğu, kadının batında ve yüzün
deki yaraların da biçakla yapıl
dığı tesbit edilmiştir. Evin ap-
teshanesinde bir de biçak bulun
muştur. 

ilyas, müddeiumumiye verdiği 
ifadesinde kendilerini Münirin 
vurduğunu tekrar etmiş, zevcesi 
Kamile iıe zevci ilyas tarafından 
vurulduğunu söylemiştir. Fakat 
kocası tarafından niçin vuruldu-
ğunu ve zevcini kimin vurduğu 
sualine de cevap vermemiş ve 
sadece bilmiyorum demekle 
iktifa etmiştir. 

Dün bir arkadaşımız, yaralıla· 
ran yalmldıkları Balat musevi 
haatakancsine giderek kendileri
le görüşmüştür. ilyas bu arka-
datımıza da şunları söylemiştir : 
Oturduğumuz evin sahibi olan 

Münir, aramızda biç bir şey yok
ken hadise günü akşam üzeri 
evimize gelerek bir bahane ile 
beni ve zevcemi vurdu. Sebebini 
bilmiyorum. 

Zevceıi Klmile de: 
Beni vuran Münir değil zev

cim ilyashr. iyi olursam bir da
ha onun yanına gitmemeğe ah
tettim. Az kaldı beni öldürecek 
ti. Onu kimin yaraladığını ise 
görmedjm, Beni niçin vurduğu· 
nu da bil!lliyorum, demektedir. 
GUmu, dereköyunde bir cerh 

Sarıyerde Gtimüş dereköyünde 
oturan 20 yaşında Memiş ile 35 
yaşında Hasan bir eğlenti esna
sında sarhoşlukla kavga etmişler, 
Memiş bıçakla Hasam sol böğ
ründen ehemmiyetli surette ya
ralamıştır. Memiş jandarmalar 
tarafından yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 
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talebeden, gerek müzakereciler-
ded, gerek dersine gidip bulunan 
asistanlardan malumat alınmış, 
kimya kitabının tarzı tahririne 
bakıltnıf, Burada görülen hata
ları hakkında söylenen sözleri 
teyit etmiş, Tıp fakültesi, Meclisi 
müderriıininc dahil olan otuz 
bukadar zatta tadrisatta ademi 
muvaffakıyeti hakkında kanaat 
hasıl olmuştur. Bu kanaat üzerine 
mevz~u bahis karar verilmittir. 
Bilahare usule ait bu cihetin 
ikmali için divan tarafından ev· 
rakın iadesi Uzcrine mezkur ka
rar yeniden tetkik edilmiş, bu 
defa yine yirmi ıekiz zatın itti
fakı ile eski karar teyit olun
muştur. 

Bu günJ,.rde bu karar yeniden 
Darülfünun divanında müzakere 
edilerek bir kMrara bailanacakbr. 

Katil kastile silAh çekmekten maznun 
Omerin, delilleri ortadan kaldırmak 

istediği anlaşılmıştır 

Istanbul ağır ceza mahkeme- man çavuşu yangın yerinde n~ 
sinde dün öğleden sonra bir kurşunla öldürmüş. Dava, idaııı 
müddet evvel Şilenin Korucu cezası tesbit eden 450 inci mad" 
köyünde Pehlivan Ahmede katil de mucibince taammüden katil 
kastile silah çekmekten maznun ve katle teşvik davasıdır. 
rençper Rizeli Oksüz oğuUarın· Hakkı, mahkemede isticvabın'" 
dan Mehmet oğlu Omerin mu- da "Ben, Hüsnüye tabanca ver-
hakeµıesine başlanmıştır. medim. Zaten onu reddetmişidl" 

Ömer, evvelce bir jandarmayı dir. Kaç zamandır yfizünQ gCSr
cerbten altı ay hapse, sonra zi- düğüm yoktur,, demiıtir. Sonr• 
nadan üç ay hapse mahkum Hüsnü isticvap edilmiş, on iki 
edilmiş ve müddetini ikmal et- yaşında iken hırsızlıktan mah• 
miştir. Ömer, şimdi eski karısı- küm olduğunu söyliyen Hüsollı 
nm yanında Ahmet pehlivanın "Ben, tabancayı üvey babamdaO 
boşadığı karısını da oturtuyor- almadım. Şimdi memleketine gi" 
muş. Bundan dolayı Ahmet peh- den hamal Mustafadan dört li'" 
livanla ar alan açılmış. Bir gün raya satın aldım. Yangın yerin· 
yolda karıılaşmışlar. Ömer, ev- de tecrübe ediyordum. O 11rad• 
veli balta, sonra tabanca ile Osman çavuş civarda imiş, isabet 
Ahmede hücum etmiş. Boğuşu- etmiş. Tabancada üç. kurşuO 
yorlarmıı. Orada buluuan Ali Tardı. Hepsini attım. Altı kurşutl 
isminde biri, Ömeri tutmuş, Ah- olsaydı altısını da atardım!,, de' 
medi öldürmesine bu suretle imştir. 
mani olmuş. Hakkında tahkikat Şahitlerin, vak'a hakkında1'İ 
yapılan Ömer, yüz lira kefaletle malumatı dinlenilmiş, ve muh•· 
serbest bırakılmııtar. keme başka şahitlerin celbin• 

Maznun, mahkemede Ahmedi kalmıştır. 
öldürmek istediğini inkar etmit, Cenaze otomoblllerl 
yalnız baltanın tersile koluna Belediye yeniden iki cenaı' 
dokunduğunu iddia etmiştir. Ge- otomobili almıştır. Bu otomobil' 
len iki şahit çağırılmış, Recep ler az bir ücretle cenaze taşıyt 
ve ~sman ismindeki bu iki köy- caktır. Bundan başka HaziraO' 
in, Ömerin Ahmedi ·öldürmek dan sonraki bütçeye koıı 
istediğini teyit eden ilk ifadele- cak tahsisatla yeniden ot 
rini tevil etmek, sözlcrile işin mobiller alınacaktır. Yeni otoın 
ehemmiyetini azaltmak istemiı- billerin karüseriJerinin plinl 
lerdir. Halbuki, mesela bunlar- belediye fen heyetince h~ 
dan Recep mazbut ifadesinde maktadır. Alınacak otomobil 
maznunun "Bırakın şu herifi ge- lüks ve tezyinatlı olacak ve b 
berteyim,, dediğini söylemiı, larla taşınacak cenazeler da 
"Ali, mani olmasaydı, Ömer Ah- yllksek bir ücret mukabilio 
mcdi vuracaktı,, demittir. taşınacaktır. 

Bu vaziyet karşısında, müddei Asri ahır meselesi 
umumi Cemil B. , fU talepte Belediye ahır sahiplerinin aJJ 
bulunmuştur: larmı asri bir surette tadil edl. 

- Şahitler, ilk ifadelerinden etmediklerinin dikkatle teftf 
bambaşka şekilde şehadette bu- için belediye şubelerine dün f 
lunuyorlar. Maznunun, onlaran ni bir emir vermiştir. Ahır I 
üzerinde müessir olduğu anlaşılı- hiplerine verilen mühletin Ni~ 
yor. Hatta, evvelce şikayette nın iptidasında bitmesi bu elll J: 
bulunan Ahmet de bugün mah- verilmesine sebep olmuştur. R 1 
kemeye gelmemiştir. Vaziyet, satiye alıp da ahırlarını t•. 
maznunun, cürmün sübutunu te- etmiyenlerdcn ceza alınacak 
min edecek delilleri ortadan başlamış bulunanlara lzaıni. 
kaldırmağa uğraştığını gösteriyor. beş gün mühlet verilecektir. Ş 4 
Binaenaleyh, cürmün mahiyetine diye kadar verilen mütead 
nazaran maznunun ve hakikati mühletlere rağmen hiç işe ~ 
sakladıkları için, şahitlerin tevki- lamamış bulunanların ahırları 
fini isterim. derhal kapatılacaktır. 

Mahkeme, bu talebi tasvip ....-:'A' 
etmif, reis Nusret B., her üçünün İran hükumeti şıtJY 
de tevkifine karar verildiğini lerl tenkil edece~ı 
bildirmiştir. Tahrandan gelen malumata~ 

Muhakeme, tahkikatın ikmaline ran Tahran elçimiz Hüsrev BeY ~ 
kalmış, Ömer, Recep, Osman İran hariciye nazırı Frugi Han jle "ı' 
jandarma muhafazasında salon- bir mülakatta bulunmuş ,·e Jr

3
: ~ 

dan çıkarılmışlar, tevkifaneye rağı dahilinde hududumuza yııl";/y, 
zide faaliyette bulunan haydutlll 

gönderilmiılerdir. Jtll kında hükumetimizin noktai ~ 
* "' • 

Ü 
bildirmiştir. JllU"n 

vey baba Alınan haberlere göre, ~u Jııldd", 
tı müteakip İran hükumetı . ıç1,. 

Başına vuran adamı, verdiği . k d tatJtiı1 1 "' t b il "'I öldU U 1 muz cn·arının eş ıya an ~iJI a anca e 0 8 unu rm ştU k tı· ··r 1 .. d receıo 
1 b 1 

_ uvve ı mu reze er gon e 
stan u agır ceza mahkeme- d t · ı· 

sinde, dün öğleden sonra, Şeh-
zadebaşında yangın yerinde Os
man çavuşu öldürmekle maznun 
Siirtli Hüsnünün ve onu katle 
teşvikten maznun üvey babası 

kahveci Hakkının muhakemele
rine başlanmııtır. 

Yapılan tahkikata göre Os
man çavuş, bir gün Hakkının 

başına vurmuş, bundan muğber 
loan Hakkı, "benim intikamımı 
sen alacaksın,, diye üvey oğluna 
tabanca vermİf, Hüsnü de Os-

e mış ır. 

Maarifte : .,,.. 

ı:"" Ziraat mektepleri .,,e ı•' I' 
bir cemiyet kurd" ıı>.,J t 

Ziraat mektepleri ın~•ti''~ 
dün bir içtima yaparak ~e ~ 
Mektepleri Mezunlar~,, n~. q; 
cemiyet teşkil etınışl~~ e J~ 
miyetin teşekkül ettigıoe fel, 
hükümete bir beyanna~,t iJ'~ 
miştir. Cemiyetin muva~ fil /J 

h . . 1. -• Lut re eyeta reıs ıgıne 

B. intihap edilmiştir. 



~ Harici Haberler 1 

İspanyol cümhuriyeti teessüs ediyor 
Sabık_Kral,Kraliçe Fransaya geldiler 
13 üncü Alf ons diyor ki : Haklarımın hiç birinden vaz geçme

dim. Krallık seUlhfyetlerlme bililtizam fasıla veriyorum 

Madrit, 15 (A.A) - Yeni ha
ticiye nazırı M. Lerroux, neı:a· 
tete gelerek vazifesine başladığı 
sırada söylediği bir nutukta, ha
riciye nezaretinin bütün memur
larile sefirlerin ve konsolosların 
lıpanyanın layık olduğu şerefi 
tc nufuzu ecnebi memleketlerde 
Iapanya lehine olarak temin ede
cek surette el birliği ile ve ken
diıi ile birlikte çalışacaklarını 
iinıit ettiğini beyan eylemiştir. 

Yeni dahiliye nazırı da, mem
ltkctin her tarafında huzur ve 
•~kun hüküm sürmekte olduğunu 
löylemiştir. 

sabık kral ne diyor 1 
l Hcndaye, 15 ( A.A) - Kral 
3 Oncü Alphonsun ispanyadan 
'Yrılırken neşrettiği beyanname
!e hülasa olarak ıu sözler okun-
aktadır. 

1 
"Belediye intihahabnın netice-

t •• 
'ttlrı ıspanyolların muhabbetinden 
~brum kaldığımı bana göster

~1ıtir. Fakat ben, milletimin 
t~eccüh ve muhabbetinin kat'i 

: .rette zeval bulduğuftu :ıannct
~ 1Yorum. Ben cebir ve şiddete 
İıt llatenit vasıtalara baş vurmak 
~·tınedim. Tarihin yığıp biriktir
b~f olduğu bir miras hükmünde 
d Unan haklarımdan biç bir·n
Ç tn vaz geçmiş bulunmuyorum. 
h Gnkn ben bu haklarımın mu
d lfatası hususunda günün birin
~/•kı bir heıap vermek mec-

EYetinde bulunuyorum. 
d .fkarı umumiyenin lıakiki ifa
~:nin tecelli etmesini bekliyo
~hı ve millet son sözünü söyle· 
lııi ce~c kadar krallık ıa lahiyeti
~t 11

• ıatimaline bililtizam fasıla 
~0:1Y0rum. ispanyadan uzaklaşı· 
~tnd·~e bu suretle ispayanın 
diaj .1 mukadderatına gene ken
~ı, tıı~ hakim bu lunduğunu tanı-
li 0 Uyorum. 

•e etıdaye, 15 (A.A) - Kraliçeyi 
)otı Socuklarını getiren tren istas-
1-ı. l girdiği 28man civarda top
t ıp b' 'k "Pa ırı miı olan halk "yaıasın 
htiıtıYa, yaıaaın kraliçe,, diye 
CU~ı:::•şlardır. Kraliçeye ve ço-
li tıa buketler verilmi~tir. 
~ :~• olan prens des Asturies, 
~led·Ye içinde Fransız trenine 
~\le _ılnııştir. Prense, erkek kar-
ı~.'10d~n ~~isi refa~at etmck
~k la ÇÜncu kardeşı Cebelüt-
"""' bulunmaktadır. 

letı umumiye mUdUrU 
~ '1ad • kayıp 
Patı) r~t, 15 ( A.A) - Sabık 

~tetı 0 baıvekillerinden M. 
d Sah~er lizbona gelmiştir. 
~ttltıtı emniyeti umumiye mfi· 

ldut: b!tadan temamile kay-
1,~ ıldirilmiıtir 

t~1lotıd:r•nın Lond~ sefiri 
~ ~lin aİd 16 ( A.A ) - Gaze-
111~1it .. ia ıkları haberlere göre 
~a P~nyol cemiyetinin içti
~ •ti, '

1
Yaset etmesi evvelce ' •anı, 1 • ' •efiti 'M 0 an ıspanyanm Lon· 

~ .. llllek .. t· • Mcrry Del Val, 
" • " hıe - 1 tid •tııilt çagırı mış olduğunu 
~ceiin~re~en hemen ayrılıp 

t~ •drittt soylenıiıtir. 
,~t kraı en gelen bir habere 
. lıtkt.. b~lpbonae Madritten 
ıtı: .. ır b ..... 8 eyanname neıret-
1>,11 \1 b · . )ol h eyanname F ranıız-

t, Ududuna kadar gel-
~'teı 

o"r it te • hUkOmetl 
""ttatı •ekkuı ettı 

Otı 15 
' (A.A) - Kata-

lonya cümhuriyetinin yeni hüku
meti aşağıda gösterilen tarzda 
kat'i surette teşekkül etmiştir: 

Reis M. Macia, Siyasi işler 
nazırı M. Ventura Gassol, Ma
arif nazırı M. Rıfael Canpalans, 
Müdafaa nazırı M. Jean Casa
novas, iktısnt ve mesai nazırı M. 
Marıuel Sera· Moret, Maliye na
zırı M. Giralt, MünakalAt nazırı 
M. Carrasco. 

jeneraller ile alay kumandan· 
ları yeni idareyi muhabbet ve 
muhalasat ile karşıladıklarını 

Valii umumiye beyan etmiılerdir. 
Vali, askeri mevkuf ve mahpus
ların serbest bırakılmasını emret
miştir. 

Serbest sendikaların merkez
lerinde baıı tabarriyat yapılmıı, 
14 bomba, birçok tüfek ve daha 
başka silahlar bulunarek müsa· 
dere edilmiştir. Sendikalar komi
tesinin tevkifi için emir verilmiı
tir 

HUkOmet neler yapacak? 
Madrit, 15 (A.A) - Cümhu

riyetin muvakkat kanunu ~sasisi, 

hükumetin salahiyetlerini tevdi 
eylediği sırada faaliyeti hakkın
da da teşri i meclislere izahat 
verecektir. Hükumet, 1923 tari
hinde ve l:u tarihten sonra neş
ı olunan ka r.un, kararname vesa
ireyi yeniden tetkike t abi tuta· 
caktır. 

Hükumet vicdan mezhep, şa· 
hıs, sendika, kooperatif ve hu
susi mülkiyet hürriyetlerini tanı
yacak ve zirai mesaiyi teshil 
edecektir. 

Hükümet bilAharc müessisan 
meclislerine hesap vermek şar
tile yeni rejim aleyhtarları hak
kında takibat !crası hakkını mu
hafaza ~decektir. 

Hükumet, milli f ~laketlerin 
müsebbiplerini meydana çıkarmak 
için üç dava açacaktır. Hüffiımet, 
bu hususta bir takım tedbirler 
alacak ve ahiren yapılan sermaye 
kaçırnıalarına karp ~iddctli ka
rarlar ittihaz edecckt ı r. 

Sefirlerin ve valilerin tayini 
hak kında henüz kat'i bir itilaf 
hasıl olmamıştır. Hükumet, yaz 

saatine ait kararnameyi f~sbet
miştir. 

Krallçenln heykelini k1rdllar 
Sen Sebastiyen, 16 ( A.A) -

Meşhur bir şahıs l:u gece kraliçe 
Marie Khrislinein heykelinin 
kafasını kırmııtır. 

cumhuriyetçiler memleket• 
lerlne dönUyor 

Madrit, 15 (A. A)- Pariste 
bulunmakta olan birçok İspan
yol cümhuriyetçileri ispanyaya 
gitmek üzere yola çıkmışlardır. 
Jaca hadisesinden m~ul adde
dilmiş olan zabitlerle Franco is
panyaya dönmektedirler. 

Hendaye, 15 (A. A) - 30 ka
dar İspanyol mültecisi dün hal
kın çoşgun tezahürleri arasında 
iröne gelmişlerdir. 

Sevinç ve nUmaylş 
Madrit, 16 (A. A) - Cadde

lerde ve sokaklarda halkın son
suz ıevincini aksettiren sürekli 
nümayişler yapılmaktadır. 
Sevll'de vahim kargaşahklar 

Sevil, 16 (A.A) - Komünist
ler geçen akşam topçu kışlası 
önünde bir nümayış yapmışlar 

sivil muhafıılara kartı mllcadele 

etmek için sillh istemişler ve 
kışla kapılannın ıürplerini tafek 
ateşile parçalamağa teşebbm ey
lemişlerdir. Askerl"r mukabele 
etmi ş bir komünist ağır ıurette 
yaralanmıtlır. Komünist çeteleri 
bir bakkaliye mafaıaaını yığma 
etmişlerdir. Bu vak'a üzerine 
Se•il'de örfi idare illn edilmiı
tir. 

isp:ınya'nın sair yerlerinde sü
kun hüküm siirmektedir. 
Sabık kral ve kraliçe Fransada 

Paris, 16 ( A .A ) - iapınya 
kraliçesile prens ve prensesler 
bu sabah 9,15 le buraya gelmit
lerdlr. 

Marsilya, 16 {A.A)- Pirinci
pe Alfonso namındaki iıpanyol 

kruvazörü sut 6 da buraya ıel
mittir. Sivil bir elbise geyinmiı 
olan kral zabitlerin ellerini sık
mış ve Krtacene'den beri ken
disine refakat etmiş olan sabık 
Bahriye nazırı amiral Derivera'
ya veda etmiştir. Bundan sonra 
bir sandala binmiş ve sandalın 
içine bir düıüne kadar bavul 
yerleştirilmiştir. Bir filika kralla 
maiyetini rıhtıma çıkardıktan 
ıonra luuvuöre dönmüıtilr. 

Dük ce Miranda, bir takıi oto
mobil çağırmış ve bu sade ara
ba rıhtımı ve ıssız sokaklara geç
tikten rnnra saat 16-15 te bir 
otelin önüne gelip durmu~tur. 
Kral karaya çıktığı dakikadan 
beri kendisini takip eden bir 
gazeteciyi selamlamıı ve çekilip 
gitmesi için tatJı bir işar•tte bu· 
lunmuştur. · 

-r-etuanda karga,ahklar 
Tctuan, 16 ( A.A , - Yerli 

muhafı~ kıtası, ••yatasın cümhu· 
riyet,, diye ba;ıran nümayifçilere 
a~eı açmıştır. 8 yaralı vardır. 
Üçünün yarası ağırdır. 
Fas fevkallde komiseri yeni 

lspanyol rejimini tanıdı 
Madrit, 16 (A.A) - lspanyol 

nüfuzuna tabi Fas taki feYkallde 
komiser yeni rejimi kabul etmiı 
olduğunu dUn telgrafla muYakkat 
İspanyol hükumetine bildirmiıtir. 

Saraya vaz'ıyet 
Madrit, 16 (AA) - Nazırlar 

meclisi, hükumetin kıralın sarayı
na hemen vaz'iyet etmesine karar 
vermiştir. Sarayda mevcut eşya
nın bir demirba.ş defteri yaptı• 
rılacaktır. 

Tahbndan feragat etmemrş 
Manilya, 16 (A.A) - Dük de 

Miranda, Havaı ajansının bir 
muhabirine ıu beyanatta bulun· 
mu~tur : Haşm etmeabın taç ve 
tahtından feragat etmemiı oldu
ğunu söyleyiniz. Müıarllnileyh, 
ispanyayı münhasıran dahili 
harplere mani olmak için lerket
miştir. Kral, Ispanyol milletini 
umumi intihabat vasıtaaile icara· 
rını serbestçe ve kat'i surette 
vermek hususunda hUr brakmıı· 
tır. Kendisi milletin arzuıu hu· 
:r.urunda boyun ejeceldir. 

Kral, saat 15 te Manilyadan 
hareket edecektir. Pıriıteki aile
sine iltihak etmek tasavvuruada· 
dır. Kraliçe He çocuklarının Lon· 
draya gitmeleri muhtemeldir. 
Alamanya ile Rusya ara•ında 

tlccart bir mukavele 
Berlin, 15-(A.A)· Alman sanayi 

erbabı birliii ıovyetler birliji ik
tısadiyat Ali meclisi ile mukaYele 
aktetmiıtir. Bu mukavele Alman
yaya 300 milyon marklık ticaret 

Bayram Geliyor 
Siz de 
Çocuğunuzu 

Sevindiriniz 

Bir KUMBARA Alınız 
1 Türhlye İş Bankası 1 

Türk - Yunan dostluğu 
Dlln kabul resimleri yapıldı, ziyafetler 

verildi, nutuklar söylendi 

Evvelki gün ı~birimize gelen 1 
Yunan profesörleri ve darülfll· 
nunlulırı ıerefine dün sabah sa
at onda darülfünnuda bir kabul 
resmi yıpılmıftır. 

Misafir talebeler, muhtelif fa
kültelere mensup talebelerimiz 
tarafından hararetli bir surette 
karıılanmışlar ve edebiyat fakiil
tesi salonuna alınmıılardır. 

Burada evfell darülfnnun emi
ni ~uammer Raıit Bey bir nu
tulc söyliyerek her iki millet a
rasındaki dostluiun takviyesin· 
den lıararetle bahsetmiı ve al
kıılanmıfd1r. DarDlfiinunumuıun 
Yunan tarihi kadimi müderriıi 
Fazıl Necmi Bey Muammer Ra
fit Beyin nutkunu lerctım etmiş, 
huna misafirler naaına profesör 
M. Adamandiyoı muakabele et
miotir. Bunlardan sonra hukuk 
f alcültesi mltclerrisleriaden Mus
lalıaddin Aclil Bey de bir nutuk 
ıöylemiıtir. 

Misafirler saat on ikiye kadar 
darülfünun.la kalmıtlar, fakülte
leri gezmişlerdir. Şereflerine bir 
de çay ıiyafeti verilmittir. 

Misafirler öğleden ıonra saat 
beıte viJiyete gelmiılerdir. Vi
llyette de bir kabul r~smi ya-
pılmııtıs. Profesörler ve talebe
ler vıli Mullittin !!eye takdim 
edilmiıler ve kabul resmi esna
sında vali muavini Fazlı, darülfü
nun emini Muammer Raıit, Po-

8*Yllillitt"•'mfitwnn ı ""'""'1+.HıiMn 111111111 ıı ı 

efYHI sipariı nrilm,sine müteal-
lik buluwmıtadır. 

Televizyon tecrUbeleri 
Pariı,15· (A.A)· Elektirikçilik 

yilksek melctehinde M.!arthele
my, televizyon (uıaktaki eşya ve 
eşhası l:>ir perdeye aksettirerek 
l'Örmejı temin uıulii hakkında 
müıbet neticeler veren bir tec· 
rti&e yap•ıthr· 

Arjantin kabinesi 
Buenoı • Ayres, 15 (A.A) -

Kahine istifa etmiıtir. 
Atlnadan kaçanlar 

Atine, 15 (A.A) -- Belli başlı 
komlinistlerdtn 8 kiti Atinadan 
ka~p gitmfıtir. 

lis müdllrü Ali Rıza Beyler de 
hazır bulunmuşlardır. 

Misafirler namına gene M. 
Adamandiyos bir nutuk'. 6tle· 
miftir. Buna vali Muhittin Bey 
ıu sözlerle mukabele etmitlir: 

"Temsil ettiğiniz heyet namı· 
na söylediğiniz: hatırnüvaı ve 
güzel sözlerden dolayı teıekkür 
ederim. Gençlik ıüphe yok kj 
istikbalin manasını daha iyi ifa· 
de eder. Memleketlerimizin mu
kadderatını tevdi edeceğimiı 
gençlerin şimdiden dostluk ra-
bıtalannı takviye etmeleri ıaya
nı memnuniyettir. Gençlerin be
raberce, hemahenk şehirde do· 
laıtığını g8rmek benim için ve 
huklımetirn için bGyUk bir bah
tiyarlıktır. Kendilerine teıekkoı 
ve bu dostluğun bu şekilde de· 
vamını çok arzu ederim. Kendi· 
lerine, size, Yunan milletine 
bahtiyarlık, saadet, refah temen
ni ederim.,, 

Vali Muhittin Beyin sözleri 
çok alkışlanmııtır. Resmi kabul-
den sonra misafirler çay ve pas· 
lalarla izaz: edilmişlerdir. 

Dün gece misafirl~r araıı~da 
bulunan dört profesör ıerefine 
darülfünun emini Muammer Ra
tit Bey tarafından Istanbul pa· 
lasta bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafette darülfünun mli
derrisslerimi:r.den bazıları da ha· 
zır bu'unmuttur. Misafirler bu 
sabah surları, camileri gezecek
ler, Rum başpapaslığına gide-
cekler, 3 buçukta Tepebaşında 
Konservatuvar talebemizin kon
serini dinliyeceklcrdir. 

Saat yedide de M. Fransova 
Psalti tarafından darülfünunda 
Tlirkçe Fransızca, Rumca ile 
"iki millet arasındaki ruhi kay
naşma,, mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

Gece Tokatliyanda Yunanlı 
misafirler şerefine hukuk fakül-
tesi talebe cemiyeti .tarafından 
bir ıiyafet verilecektir. 

itizar 
"Sonrı,. roman tdrıkamız münderica· 

ıımııın çokluğuna nıebnt bugün dcrcedi-
lemedL O.lroyoculanmız n öxür · 
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Grafoloji mütehaasıaımu: ceva pveriyor 

295 - Dürüst karakteriniz 
Yar. Takip kudretiniz de fena 
değil. Nikbinıiniı. Biraz karıır
larıoız:da ve tatbikinde mütered
ditsiniz. GiSrüşlerinizdc ekseri
ya kanaat ve fikirlerinize daha 
çok mütemailsiniz. Dikkatli ve 
intizamı seven i1irisiniz. 

terin. BOtün noksanJarınızı dü
zeltmek elinizdedir. 

303 - Siz intizama çok dü§· 
kün, etrafına iyi görünmek isti
yen, çıılışkan, hassas, süsü ve 
temizliği aeven birisiniz. 

Hadiseleri ekseriya çok kıy
met vererek münakaşa ve muha· 
keme cd~rsiniz. 

lmıa gönderen karilerimiıe 
yine tekrar lüzum görüyoruı : 

1 - imzalarınızı siyah mürek
keple ahoız. 

2 - imzalarınız mümkün ot
duğu kadar kUçllk olsun. 

3 - Birkaç imzayı bir kağıda 
atarken aralık veriniL 

296 - Aıabiıtniz. Ancak a· 
Hbiyetiniz münhasiren kendini
ze muzirdir. Hassassınız. Müte
reddit, müvesviısiniz. Her fey• 
den alıngan tabiatiniz var. Ça
lışmak sizi çabuk yorar. Fakat 
mecburiyetlere itaat eden ve 
başkalarının ir~de ve idaJesini 
kabul edebilen, pek intiıama 

ehemmiyet vermiyen, umumiyetle 
ıefik, rahim ve ıamimi birisiniz. S P O R 

Etrafınıza emniyet ve itimadınız İçtimada neler 
olmasına mukabil kendinize 
emniyetiniz azdır. konuşuldu 

297 - Seri kararları otan, FutbolUmüıün terakki i esbahını 
cevval, çalı§kan, kendine emin, tetkik etmek üzere ihtisas olan zem
aı hassas, hayatı hususiyesinde tın futbol federasyonunda Rana neyin 
ve İf hayatında titizsiniz. riya etinde bir içtima yaptıklarını ya z 

mı tık. 

Dikkatlisiniz intizamdan hoı- ' Gec vnkite l)adnr dcrnm eden bu 

lanırsmız. Etrafınıza menfaatin- ictimnda futbol ün te rakkisini temin 
rmız tarafından pek emniyetiniz i ı;in basit ,.e mütea ddit oyun meydan· 
yok. Nikbinsiniz. Görüşleriniz ları 1·ücuda getirllme!'!i, kliipler için 
nakikiye YAkın4ır. · antrenör teminj . .;;por saha ve mU a· 

mer<~lerinden alınan vergi ve rüsumun 
?,98 - Az asabisin"z. Dikkat- ilgnsı i~fn teşebbUsat icrası. oyuncula· 

]i ve kararlarında seri, tereddü- ıın atletik knbiliyetlcı1ni tezyide hil· 
dü az, kendine emin, umumiyet~ met etmek iiıere kapalı jimnn t lkane· 

le iyi, az mütevazı, çalışmaktan ler inşa-. r gibi bir ço:k m;ı rldelcr iizerin 
çekinmiyen, hassasiyeti orta rle tetkikat ynpılmı~ ve diğer bazı ma d 

delere de temıı~ edilmiştir. BQ iı;tima 
decede birisini:ı. Hadiselere da· rn teker riir ctme_i muhtemeldir. 
ima plurundan H kıymet verir-
ıiniı. Nikbin "niz. Hayallere 
bağlısınız, 

299 ~ Mütereddit, mllteveh
him lıasses, çahşmağı o kadar 
aevmiyen, harice karşı iyi görlin· 
mek hıtiyen, görüşleri mübelagalı 

ne nikbin ne bedbin, acul karar
larında ta ldbe dikkat etmiyen, 
em~lleri çok. iş hayatında hırçın 
hususi hayatında titiz kendine az 
emin, etrafına emin birisiniz. 

300 ,,..... Dürüst, ıakin , çalış
maktan hoılanan, kendine iti
madı bol hassasiyeti kendine 
kifi, dikkatli, intizamdan ho,ıa
nan, iş adamı kabiliyet ve isti
datlarına sahip, fikirlerini kabul 
ettirmek istiyen, biraz mağrur 

her ıeye karı,an, muhitine az 
itimat telkin edebilen birisini~. 
TecrObeniz az. Umumumiyctle 
karakterleriniz., hayatta muvaffak 
olmanız için kAfidir. Ancak inki
ıafettirmek lazımdır. Okumalısı
nız. 

301 - Siz diinyayı hoı gören, 
her ıeyi olduğµ gibi kabule mü
temail, dikkati az, intizamı seven, 
phışmaktan hoşlanan, hemen hiç 
bir ıcye karışmıyan, samimi, 
muhitine emniyetbahş, nikbin, 
mUtevaıı emelleri olan, görlltlc
rinde ya çok ya az kıymet ver
mekle tanınmış birisiniz. 

302 - Az asabisiniz busuıi 
hayalmızda hırçınhğınız söylenir. 
Ne nil<bin ne bedbinsiniz. Biraz 
mliteredditsiniz. Kendinize em
niyetiniz de yoktur. Çah3kanlığı· 
nıza diyecek yok. Amcıl tarafla· 
rmız noksnn. Halbuki kabiliyet 
fe istidatJarmız jş adamı olma-

11111 icabcttirir. Biraz. iayret ııöa-

Memleket haberleri 

lzmlrde bir amelenln garip 
intthar tefebbUsü 

iz.mirde Karşıyakalı AbdUI 
usta Bulevar firketindeki iıinden 
çıkarılmasından ve aile geçim
sizliğinden c!olayı başını keser 
darbelerlle parçılayıp intihar et
m'!k istcmitlir. 
Ağır urelle yaralanan Abdül 

uıta da başına indirdiği darbe .. 
lerin ıiddetind~n dolayı delirme 
alimetleri görülmüıtür. 

Gözleme tatlısı sonra ölUm 

Eıkiıehirde Hasan F ebmi is
minde 40 yaşlannda bir adam 
refikası tarafından pişirilmiş göı
leme tatlısını yedikten sonra 
öJmoştür. 

Fehmi Ef. nin gözlemeden ze
hirlendiği iddia cdılmit ahşası 
muayene için §ehrimiı tıbbıadlt
sine gönderilmiştir. 

JLA.l\ 
Hara lsah kazasının karsantı nahi 

yesi dahilinde pos ormanı dahilinde 
me\•cut (28740) parça çam kere tesi be 
heri 150 kuruş muhammen bedelle ka
palı zarf usulile 4 mayıs 931 tarihine 
kadar ilana konulmu§tur. Tafsillıt al
mak ve şeraiti miizayedeyi öirenmek 
istiyen}erin Ankarada orman müdüri
yetine müracaatlan ilan olunur. 

Plyınko müdürlüğünden : 

Nümuneleri veçhile bir milyoa 
fiş ile 200000 adet evlenme ev
rakı tabettirileceğinden taba ta
lip olacaklarlD pey akçaları ile 
birlikte 20.4-931 pazartesi saat 
15 te p~ango mlldürlüğUndc 
müteıekkil lay)'are mUbayaat 
komiıyonuna müraeaatlan. 

Hamiline Ait Hisse 
Senetleri 

Türkiye lş Bankasından: 
Bankamızın hamiline ait 

hisse senetleri tevzi edil
mektedir; Henüz ellerinde 
makbuz ve muvakkat se
net bulunan hissedar'arı
mızın 

caatla 
maları 

şubelerimize müra .. 
asli senetlerini al-

rica olunur. 

f Defterdarlık ilanları 
. 'ATILI K li.AHI H EV - No. 36, Sepctçı sok ak, lü'tı ı p 

l\:t!ı;rnı mahallesi , Aksaray , Yc)ııikapı Ltas~ omırw 

\'akm ı! ır, 4 kotta 4 oda 3 sof ı 2 tırhi 1 mutfak bi r . 
1a~lık hir kömiirliik bir tarat;<l bir saı·ııH; ve hir mikıar 
lt:ıhçrsi \'tırdır, hedelı peşı11 verifnıck şaı·tile kıymeti 

1800 lira, srııış ac;ıl\ nruırnıa 4-Mayı. - 931 paıartesi 
ı :> l>Pftrrcfrırhkrn . ( H - 1 ~ ) 

Adana defterdarliğından : 
.-\hı<lm pa.,a zade H:ısilı lu1 v111 341 ıl:i 93U erıeleri 

an1zı 'r. srıyım 'ergilcnndcu dc~· ni olnıı cem'an 
ı 259 l lıra 66 kul'lışmı tt•ıu i ui istifası zıııınmda talı· 
sili Pm\'nl l\oıııLyoınırımı ollrnpıaki kararı rııucihırıce 

ıııccJnırııı rııuıııa Je\ lıin ıalıtı tasarrufundtı l ulnuan 
~ . 

.\ch111 :111111 Ha cı IJahip kaı·yc~inde ,·nki h ı zd i k oğlu ' e 
C:ı mıısc; ı H' sm·ı lnıgfnr ve ka)ı~lı ve miifıiler \'e 
Ofıaııt'!" ,. • Mt>ra~lı ılnıııı ve ılürtnğaç ve Hacı llahip 
daıuı \'r. lrngalı \P yt)ııi c..hım lıucluılm·ile 48500 dn
uiimlii hir· kıL':1 tarbcLı ıı ifrazen lle11dekli malazı na
milt' nwruf şarknn tar.kiam \'C pa~a çiftl iğ ı ceııubeıı 
garı <'il \ ' <' ~mıa l eıı salı hi ~t·rıel tal'lalnrıle maJıduı 

W)O) düu iim ,·c "')za sıra11lı \'e or11ıan daJıili olup 
wu·lwıı ~ahihi S<'tıet YQ ~tıkalhiiyfığii Şrtl'keıı l\adır · 
zrı ıl <• Ali \ 'P ~lu~ı:1fo rfeııdılr.r sinıalt•n ve cerıubeıı -safııbi scııct tarlalar.lr •u: luhıdmıa :30GO clfüıiim ki 
ı'(' ı ı aıı ik ı kıı'ada ılrazc•ıı uow) dfüıiim ıarlalarm 9-
~ : ~cın. tı~{ J ııırılıiııdrıı itilıHı'eıı 30 - ı ·isau - 03 t per
~t>n . lw g ıı niirıP k ı d :ı r yirrııi hı r gliıı nıiiddetlc hirın ci 

n ı iiza)PllP~ uiu \'·c 011 gi"ııı nıiid<letlr, ik ı ııci müzayede 
nız f•d ı lııw ... j ııe idare lır.~c l ııce knrar vcrild iği ııde ıı 
tnlip olaıılaı ııı IJc~e ı i rıwz~ıire)C miiraC"antlan ilfüı 
oluııur. 

O Horhorunl• Beyoğlu Tokatliyan yanında 
r • mektep sokak No. 35 

Pcl {ığı 1.lq~· ıı. r rrngi, idrar darlığı . Ad~mi ikrldar, cilt , e her ne,·! kadın 
ha,tıılı~l:ırı ıeda, ihan c~i. 1 fer gün ~abahtan akşama kadar 

l~ul~qf~ l ) l ı ıLLıı-ı ırı ılrl ,.i rlıiğ:iiızo en: 
izmirde Kemeraltında evkafa ait maa müştemilat Salepcioğlu 

hanı mr steciri Mehmet Bedevi Ef. nin vefatı hasebile feş i h hak-
kında vuku bulan ihbarat Uzerine mihel kanuni nihayetine kadar 
feshi akit mecburi bulunması itibarile han hakkındaki icarın fes
hinden ve yeni talibine tcdiminden itibaren bcrveçhi ati şerait 
dairesinde ve kapalı zarf usulile üç ıenc müddetle müzayedeye 
çıkarılmı~tır. 

1- Müzayede müddeti 11 Nisan 931 den 11 Mayıs 931 ta
rihine k~~ar bir aydır. 

2- Uç senelik bedeli muhammeni otuz bin liradır. 
3- Teminatı muvakkate ve kat'iye liç senelik icar için tah

min ıedilen bedel üzerinden verilecektir. Bu teminatlar nakit ve
ya nakst yerine hiikfımetc;e muteber bir banka kefaleti veya kıy
meti muharreresi üzerinden istikraıa dahili tahvili veya borsa fi. 
atından yUzde on noksanile diğer milli esham ve tahvilattır. 

4- Usulü veçhile tanzim edilecek zarflar Kemeraltındaki 
dairei mahsusada komisyon reisi olan izmir evkaf müdüriyetine 
tevdi olunacak 11 Mayıs 931 tarihine müsadif Pazartesi g ünü 
saat on bcıte komisyonu mahsuıu ve miişterileri huzurunda açı
lacak ve teklif edilen fiat haddi Jiyık görüldüğü takdirde mü
düriyeti umumiyenin tastikine taliken ihale olunacaktır. Teklifler
de şart dermeyan edilemez. 

5.- Talip olanların fartname sureti musaddakasını almak üz
re eyy,mı tatiliyeden maada bergün izaıir evkaf mudüriyetme 
mfiracaatları. 

- V AKIT' ın t akvimi 

Cuma 
11 N i5an 931 

Zilkitde 

1349 
Bu geceki Ay 

Namaz vakitleri 
:>abalı Otle ikindi t.ıqaı:n Y•:eı lm..Js 

3,53 ll.14 155!'l 18.4$ 2M-1 3;35 

BORSA 
31 

K n _,vo 

1 lngiliz lirası Kr. 
• T.!a mulcnblll Ool:ır 

l'rank 
r !ret .. • fleJ~a .. .. Orahm .. .. Is. r raJlk 
Leva .. Florin 
Kuron .. . 
Slllııg .. .. Pezcta 
Mark 

" .. Zlotl .. .. 
rcnııll 

?o J er Kuryş 
1 1 urk llrıı'ı nınır 

Ç en oııcç Kuruş 

N ukut 

ı ı~terlln (loglllı) 

ı Dolnr (Amcrllı:aJ 
2Q Frank [Fransız: 
•o Urct ; ıuıl} a 
orrank l'elçlkn] 

1 

'20 Drahmi {Yunan) 
lO frank [ l~vlçrel 
201 eva Bulgar J :ı ı 

1 l• l9rln [I elcmenk] S~ 
O Kuron {Çe\:o~ıovalı:) 12i 
sııınıı A\ llSturya] 3) 

1 r . zeta flspaııyaJ 
1 ll&Hmıır~ IAlman\·aJ 
ı Zlctl ( rhlstan 
ı 1 engö Macaristan 

20 l.ey [ Romaııra] 
20 Dinar \ ugoslOV) al 

ı Çc\·oncç Sc'1 et 

ı 

Altın 

Mcddl}'C 
BanlrnMt 

Borsa 
harici 

ehıaJc ı.- ı 

Fera h sine ııı~ 
Bu~n bu p;ecc S kUl'O (1c 

mine H nım 1 lafız Bı 
Jan ) IJ'l"', hur Çıng ncl r • 
fılım bırdcn. 
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' Mahkeme ve icra ııtınlcrı f 

lstanbul icra dıııreslnden: 

Kadık6yünde tuglacı başı ma· 
ballesinde atik Hacı Hamdi B. 
cedit Fener yolu sokağında kain 
olup Fatma Zehra hanımın tahtı 
tasarrufunda bulunan atik 2 - 2 
Ye cedit 14-14 numaralarla mu
rakkam maa köşk bagın zemini 
ve ebniye ve cşcar ve kürumu
nun Madam Kalyopiye olan bor
cundan dolayı ibalei evveliyesi
nin icrası için otuz gün müddet· 
le müzayedeye vazedilmiştir. Hu
dudu sağ tarafı Rüstem beyin 
rnaa köşk bağı sol tarafı ve ar
kası Hamdi bey çıkmazı sokağı 
Çephesi fener yolu tarikile mah
duttur. Ber mucibi kayıt üç dö
nüm arazi dahilinde tahminen 
ıki yüz elli bir arşm terbiinde 
bodurum katı kargir üst katları 
ab~ap köşk takriben yirmi iki 
arşın mahalli kagir harem seksen 
~t~ın mahalli kagir mutbak otuz 
tkı arşın mahalli ve zemini kır· 
hlızı taşlıktır. Müştemilatı bodu
~nı katında bet k6mürlük yük
lii dolaplı iki oda bir sofa bir 
koridor olup camekanlı yan mer
~ıvenleri başında birer koridor 
•ki oda iki hela zemını kırmızı 
tini bir kurnalı sobalı hamam 
b~I cihette çini d6şeli taşlıkta 
ır kiler iist kat i bu katın ay-

~.1 olup yalnız köşk sokak cihe-
ıne daraca iki tarafı çıkmalı 

Olup pencere ve tavanlar ve dı
\'arlarının ekserisi yaglı boyalı-
~ır. Bahçede yel değirmeni tu
Uınbayı havi bostan kuyusu ıve 
ftıüteaddit eşcarı müsmire muh
te · vı olup derununda kumpanya 
•uyu hava gazı techızah olup 
derununda medyun sakinedir. 
Bahçede divar me\•cut olmayıp 
teı ile tefrik edilmiş olan işbu 
f ~.rı menkulün temamı beş bin 
"e~ yüz lira kiymeti mubamme
aıelıd ır. işbu yerin iştirasına talip 
. arılar daha ziyade malumat almak 
ıır n· 1Yenler kıymeti muhamme(lesi-

111 Yüzde on nisbetinde pey ak-

~~1111 nıüstashiben Istanbul icra 
c:ıresi müzayede tubesine müra
k at etmeleri ve 27·5-931 tari
~ı~~e 927-3211 dosya ihalei eY-

0t1Yesi ıcra kılınacağı ilin 

~ ~11nb-ul-b-.i-rın_c_i _ı_fl4_s_m-cm-ur-Ju-ğ-u-nd-:ı-n:-

r<lt ~kaddema iliinı iflası l<a
larjır olan lstanbulda Fincancı
fat a 4 No. lı mağazada Mani
iıtı,~racı Bohor Franko Ef. tara
k~r:n olacakhlarına karşı kon
ltkı filo teklif edilmiş olmakla ve 
latih· n müzakeresi için 9-5-931 
•aal ıni nıiisadif Cumartesi günü 
'ar 4 te alacaklıların adliye 
tts(Y~nda vaki birinci iflas ida
bı.ıu 0 Plauma ıalonunda hazır 
~rı ilan olunur. 

4_ •~t•nb 
"lıt I° tıl tnahkeme "ı aclı) c 6 ıncı hukuk 
~11lden: 

koeq ernnune hanım tarafmdan
ltıilh:ı\e0:up beyazıtta Emin bcy
~4 N sınde karakol sokağında
~ttt 0b lı hanede oturan Mustafa-
~ ofıırırney aleyhine ikame olunan 

1 tıbli cea . davasımn 12·4·931 
ttle lseı tahlf-il<atmda gazete-
ltı~ın:~f u bulan tebliğata rağmen 
~lttı~nı-' eyh daveti vakıaya icabet 

i~bkikit vb bu kerre ikmal olunan 
tl'b L ıısebiyle gaibi muma-

tıı. llakkı d . b .rap k n a son ve muamelelı 
ıJ~ kata ararı ittihaı olunarak-
qll tı "h . bi trı tebı·~~ aınin de kezalik-

) tlttcn I 18"1 lcararğir olmuf tur. 
t a a eyh .. dd . k . ·it· tı gli mu etı anunı· 
~ 1~ı ol n Zarfında işbu karara-
' a trne :1rnadığı ve )'evmi mu
d"~t 1 ı an 16 6-931 salı günü 

'Ri de hk di·· \tey~ b.rna emeye gelme-
ıtı:• takd ır ve\til göndcrılme· 
"akdd,,i rde usulün 402 inci
\dd'aların ~nntukunca bil dimlc 
t' ~1Utıaca~bul ve ikrar edilmiş 

'Yfiht g.1
1 
.. malum olmak üze· 

1 un olunur. 

Krem 

Diş macunu RIKA 
Ruj PERTEV veŞeriki 

Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş tozu 

VAK 1 Tın 

ıı 

M, M. V. Satın alma ko· 

1 misyonu ilanları 

Memleketin en 
Müstahzaratı 

eski ve namdar 
ıtriye ve tıbbiyesi 

Esans 

Koımatik 
1 

3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: 
= Kıpalı urf usulile münakasaya konu· 

1 
fop ev\·clce dört defa ilan ettirilen· 

- Kastamonidekl ala~· ihtiyacı için ı ı 7,500 
• kılo un3 talip zuhur cımcdiglnden ihalesi 

Kinin-~arbonat ve sair devai komprimeleri -1 1·4·931 Pazar gDnü saat 15 talik edildiği 
ilan olunur. 

Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarai ı * * * • = İstanbul Yollama MUdürlOğü emrin 

~ 111-:=:='!Ui:=aQıtı:t,....."!""' ... ""E..!lllıın_.~.:=:::ll!ll•ııu.._aı:nıııwrz 1 -rç.-,..,,,._..MXoaıalD_,,.,_,.,,_.,_./.J deki 20 Numaralı Hnm?le mo,tör1ün~~ ıııı--.-ııııı.ıımı· .~u~ ~ ...,.•nııJll!!llll"ıuı uınıumıııu .. u ııııuu~ıuuıııı111ıııııouı11J1~~---- :;;;.-" güverte \'e makine tamıratı a en mu· 
1 tan bul 4 uncu icra memurluğundan T " t • • • h • /\ .. d • • ı · • nakasaya konmuştur. İhalesi 19- 4 - 931 

Re.m~iye H. ın . Viktor!a H. u un 1 n 'sar 1 umum 1 mu ur u- p~w: günü sant 14 te Frndıklı~a hey. 
dan ıstıkraz eılemış oldugu me- etımızde yapılacaktır. Taliplerm şart. 
baliğe mukabil Maltepe kariye- v • • de • namesini. hey'ctimi~~e .. '·e .. ~.?1örü .~'op-
sinde Çayır mevkii civarında g un n hanede 1 o ilama Mudurlugunde gorme 
1177 71 N 1 b" · · d • leri ve ihale ,;antin(fen ev\·el teminatla 

•• •• ~· 1 ırıncı erece M b rile hazır bulunmaları. bırmcı sıra ıJe ipotek irae eyle- ü ayaa edileceği evvelce illn olunan mualecatın nevi ve * • • 
digw 1• bı"r bap bostanın otuz g-un miktarlan ahiren değiştirilmiştir. Yeni listeler üzerinden 20-4-931 'faahhüdünO ifa cdemiyen mütcah· 
müddetle ihalei evveliye müza- pazartesi günü saat 11 de 150 Jirahk teminat mektubunu havi hidi evel nam ve he ahına olarak 4710 

Y
edesine vazolunarak üç yüz li- kapalı zarfla münakasa yapılacaktır. kilo arap sabunQ pazarlığa konmuş-

T r t • l" t l · h - G l t d b k · tur. lhatesi 18 nisan 931 cumartesi gü 
rada talibi uhtesinde olup yüzde 8 ıp er yem ıs e crı ergun 8 a a a mü ayaat omısyo- nü saat 14 tc Fındıklıda heyetimizde 
beş zam we on beş gün müd- punda görebilirler. (774) yapılacaktır. 'l'aliplerin şartnamesini 
detle ihalei kat'ı"ye mu··zayedes"ıne - görmek üzere her gün ve ihale saatin· den evel teminatlnrile birlikte hazır 

vazoıunmuştur. Büyük Tayyare Piyangosu buıonmn!an. * !';; • 

Mezkor bostanın hududu şar• 
Eyüp - Defterdarda ve irkecide 

Demir kapıda Snr'1Çane anbarında le
vazım dikim elinde tahminen mevcut 
30,000 ilii 3f),000 kilo yün kumaş ve 
25,000 ila 30,000 kilo haki n beyaz bez 
kfrpıntılıırile mayıs 931 nihayetine ka· 
dar birikecek ayni cin ktrpıntılar ka· 
pah urfla ve ayri ayri şm1namelerle 
miinakn ayn lrnnmu tur. ihaleleri 3 ma 
)'' 9:U pazar günü ant 14 ,.e 15 te 
Fındıklıda heyetimiıde )'apılacaktır. 
Taliplerin kırpıntıları mezkr mahaller 
de ve şartnamesini heyetfmfıde görme· 
lerl '\e ihnle aatinden evel teminatın· 
7.e vermeleri. 

kan Halil Ef. tarlası, garban ta- 4 iincii J(eşide 11 Mayıs 1931 dedir 
rik, şimalen Kadinko tarlası, ce-

nuben Niko bostanile mahduttur. Büyük ı·kramı·ye 45,000 liradır 
Mezkur bostanın mesahası alet-

tahmin beş dönüm bir evlek AYRICA 
miktarında olup derununda bir : 

dolaplı bostan liuyusu iistünün 15 000 12 000 10 000 8 000 
çatısı olmıyan taştan yapılmış • ' • ' • ' • 

harap bir mekAn mahalli mev- Liralık ikramiyeler 
cuttur. Bostan derununda bet 

dut on beş incir iki ayva bir Ve: 35.000 Liralık bir 
zeytin ağacı ve bir asma ve ara-

zi dahilinde mezru olarak bir mükafat- vardır 

-
Emlak ve eytam bankasından: 

Emvali gayri mekule ipoteki mukabilind~ki ikrazatımızın ev· 
velce yüzde on üçe baliğ olan f aiı ve komisyonu miktarı idare 
meclisimizin 2384 rıumarah kararında münderiç şeraite tevfıkan 
16-3-931 tarihinden itibaren yüzde bir tenzil ile yüıde on iki 
olarak tesbit edildiği ilin olunur. 

"' * "' Ordu ihtiyacı icin yerli f brikalar 
mamuJatından doksan bin iJıi yüz bin 
metre boz renlite clbi elik kumaş kapa· 
lı zarfla münakasa) a konmuştur. lha· 
lesi 2 fi'931 cumartesi günü aat 15 te 
4nkıırada merkez satın alma komisyo
nunda ynpılacaktır. Taliplerin şartnn· 
ıne almak \'C teklifJerini Yermek üzre 
teminatlariyle rnczkiir komisyona mU· 
racaatları. 

* * • 
4 nisan 931 \'C 12 ni an 931 tarihin· 

de iki defa ilan edilen Elaılıdeki as· 
keri inşaatın münakasasından sarfı 

nazar edildiği ilan olunur. (335) 

miktar kereviz ve havuç mahsu· 
latı vardır. Etrafı çitle çevrilmiş 
ve derununda Hidayet Ef. sene
vi yüz. altmış lira kira ile ve 930 
kasımından 931 senesi kasımına 
kadar müstecir olduğunu beyan 
eylemiştir. Mahalli mezkur mün· 
bit olduğundan maada lstanbu
lun turfanda sebze yetiştiren 

mahalden olmasına ve hali hazır 
piyasasına naıaran mezkur ma- "' ı::. * 

r ı 
Dokuzuncu Kolordu ihti;)'acı olan 

hallin kıymeti muhammenesi ta- Devlet Dem iryolları ilanları yün eldiven pazarlrğa konmuştur. tha 
mamı bin sekiz yüz otuz yedi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ iJ2ni~nn eu ça~nmba ~nü~at 
buçuk lira olup talip olanlar kıy- Devlet deıniryolları ve limanlarz ıınu1n1i 14 tc Pındıkhdn he:retimizde yapıla· 
meti mubamnıenesinin yüzde on d caktır. Taljplerin .artname ... e nUmu· 
nisbetinde pey akçesini alarak idaresin en: nesini görmek üzere her gün ve ihale 
929-3804 dosya No. Jile 7-5-931 Kurban b~yramı münasebetile 25 Nisandan 4 Mıayıı 931 ta- §Batmdnn evel teminatlarlle heyetimiz· 
saat on dörtten on altJya kadar rihine kadar 10 gün müddetle bilümum Devlet Demiryollannda de hazır bııJunmııları. (S34) 

* * * .. d .. dördüncü icra memurluğuna biz- (Erzurum demiryollan hariç) mutat tenzilli "bayram tarifeleri 
ıat veya bilvekAle müracaat ey- tatbik edilecektir. 
lemeleri ve fazla malumatın dos- Şimdiye kadar bayram tarifesi tatbik edilmiyen Samsun-
yasında bulnnduğu :lan olunur. Swas t F evzipaşa - Malaty._ , Çan km - IrmJk ve FUyos hat-

lstanbul asliye mahkemesi 4 üncü 
hukuk d:ıiresindcn: 

Panayot Ef. zevcesi madam 
Maryanın pederi Yordanaki Ef .
ye bir kıt'a noter sen edile ikrar; 
elmiş olduğu 6 bin 1 lirk lirasını 
mumnileyhin vukuu vefatına bi
naen terekesine vaziüleyt bulu
nan evvelce Beyoğlunda Arılan 
sokağında 19 No. lı hanede otu
ran komisyoncu VAsil Çivi oğlu 
Ef. den faiz ile beraber tahsilini 
talebe mütedair mezbure madDm 
Marya namına avukat Riistem 
Kemalettin beyin Vasil efendi 
aleyhine ikame eylediği davanın 
31-3-931 tarihli celsei tahkika
tında ilanm tebligat yapıldığı halde 
mumaileyh Vasıl Ef,hnzır buluna· 
madığmdan nati hakkında gıyap 
kararı ittihaz edilmit ve tahki
katm 7 • 5 - 931 perşembe günü 
saat 13· 30 a talik kılınmış ol
makla yevm nkti meıkürda ken
disi veya vekili gelmediği tak
dirde tahkil<atın gıyaben ifa ve 
ikmal olunacağı ilin olunur. 

larında da bu tenzilat yapılacaktır. 
Tenzilat miktara: 
Haydarpaşa ve Ankara'dan haacketlc 10-142 ve 143-9 nu· 

maralı muhtelit katarlarla seyahat eden yolculara tenzilat yüzde 
kırk ve d ğer kısımlarda ve diğrr kattarlarla seyahat edeceklere 
de yüzde otuzdur. Çocuklara ve esasen tenzilatla seyahat eden 
yolculara yapılmaz · 

Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

* 
h. p. de111iryollar magaza miidürlüOiinden: 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak hırdavat, d~mir, elek
trik, mensucat ve mefruşat, boya kırtasiye ve saire gibi (69) 

kalem muhtelifükins malzemenin pazarhğı 20·4·931 tarihine mllJadif 
pazartesi günü icra kılınacaktır. Bu baptaki müfredat listesi 
mağaza dahiline asılmıştır.Bu malzemeden marka ve şeraiti fcnniycsi 
bulunmayıp nümune verilmesi icap edenlerin nümunelerini beraber 
getirmesi nümunesiz vuku bUlacak teklifatın Jcabul edilmiyeceği 
ilan olunur. ( 788 ) 

lstanbul 7 fnci icra memurluğundan: 

Bir dc)nln temıni isufaeı lçln mahçuz 

98 lirıı kıqncıinde zi.ıcocı} e 11it eş~a 

.. :ındal bedc~ıcninde 18 · 4 • CJJI t:ırlh"ne 
mü~adıf cı..imarıesi günü aat 13,30 da 

açık artırma suretıle satılacağından tılıp 

olanlann mahallındc t-u1unacak memuru 

oa mltrac:ıatlıırı ilan olunur. 

Satthk arsa 
No. 15 eski patrik yeni Gaıi 

Avraoos sokağı Çınar caddesinin 
ittisalindedir, Ev yapılmağa mll
saittir. Satıı bedeli peşin olmak 
şartile 63 lira 73 kuru~tur. S1ltıf 
muamelesi 27 • 4 - 931 Paıınte5İ 
gnnn saat 14 te Adalar Malmü· 
dürlüiünde y.apılacaktır. 

'l'opanede Le,·azım yollama mu ur· 
lüğünde mevcut on be kalem mefaki 
ki bahriye enk~ziJe bo tene1'e ve sah e 
20 ni an 931 pazar günü saat 14 te pa 
zarlıkla satılacaktır. Taliplerin şartnn 
mcsini heyetimizde \e c~)·ayı d~ yolla 
ma müdürlliğünde görmeleri ye ihale 
saatinden ewel teminatıarlle birlikte 
heyetimizde hazır bulunmalar. (3.16) 

' ZAYILER 1 
Çenberlitaşta kahveci ihsan 

efendinin dükkanı 6nünde maaf 

3enct deft~rimi düşürdUm. Bulan 
ratın insaniyet namına kahveci 
ihsan efendiye teslimini aksi tak· 
dirde hukmU olmıyacağanı ilin 
eder;m. 

Çcmberlitaş No 16 riısumattaıt 
mütekait Mehmet Mcki 

iLAN 
Osmanlı bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi idi 
Mitli münasebetile nisanın23üncü 
perşembe ğünü kapalı buluna· 
caktır. 

ÜSKODAR HALE SiNEMASINDA 
(GUlen adam) mUmessill: (Konraf 

Vayt). Prograr.tJarımıı: Cumartesi ve 
çarfamba günleri deği ir. Her gün giln· 
düz 3,30 da geceleri 9,15 te. Gelecek 
proğram Kakm lstırnbı 
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SPOR 
Hayattan uvkalma .. •e daima.,. 
fCll,sibhatlı n faal bulıınmak lıabı 
kunrttcn darGrmrau:klr mCımkOıı
dlir. Slhhatialat ıınuhafaaa , ılalr
ltrlnlıi takviye faaliyeti· 
ııizl lezyil için lı.Oç6lı.lcr 

1 Tt b6yükler tarafından 

1 
mükrrnmel blr kuvnt 
ilacı olarak tanılan 

Arseno · rratos 
kullan ınıı. 

Htrrcıanrdt bulunur. J': 
1 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
iki sene müddetle icar için 
müzayedeye vazolunan emlak 

Dosya N 
1 - Beyoğlunda Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük Parmak· 

kapıda 6 • 13 No apartımanın 6 No dairesi. 247 
2 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde telgraf so· 

kağında 13 - 17 No hane 234 
3 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük· 

parmak kapıda 34 • 42 No hane 248 
4 - Hocapa§ada Karaki Hüıeyin Çelebi mahallesinde Orhaniye 

caddesinde 33 No Kamer hatun mektebi 679 
5 - Hocapaşada Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Darüssea· 

de caddesinde 9 - 11 No dükkan 678 
6 - Hocapaşada Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Orhaniye 

caddesinde 35 • 2 - 4 numaralı dükkan 
7 - Balık pazarında Ahı Çelebi mahallesinde Soğancılar soka-

ğında Nevfidan camii tahtında 11 No dükkan 43 
8 - Çar§ıda Feraceciler sokağında 4 No dükkan 346 
9 -Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Yeni camı havlısında 

134 - 7 No ardiye 235 
1 O - Süleymaniyede Şemsettin mahallesinde İmaret aokajında 

2 - 17 No mahzen 609 
Müddeti icar: 1/ 6/ 931 tarihinden 1/ 6/ 933 tarihine kadar 
iki senedir. 

* * * 
OÇ SENE MÜDDETLE İCAR iÇiN MÜZAYEDEYE VAZO-

LUNAN EMLAK 

r~~.'l\ K 1 T ın•ı 

E.~~~ -~~~?!arı J 
Satın alırız - Ev, aparoman, dük· 

kin istiyoruz. Taksim, Harbiye, Maçka. 
Kurtuluş, Ş işl i , Cığaloğl u, Sultanahmet, 
Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih, Süleymaniye, 
V da, Laleli semtleeinde olanlar mürec· 
cahtır. Jstanbul dördüncü Vakıfhan 

UNIO~KOL 

fstanbulun merkezinde- iki o· 
da bir cofa ve bir he!Adad mürekkep 
gayet ~tineşli \'e ha\'adar l>ir daire kira 
lıkur. Odalardan biri gayet büyüktür 
idarehane \·eya muayenehane ittihazına 
da elverişlidir. Şerai t müsaittir. Galata 
posta kur usu 34 Bcnrubi adresine mü 
raca at. 

Mütercim ve muhabir - iş ara· 
maktadır. T tirkcc, Almanca, Fransı:ı:ca, 

lngilizce, lıalyanca ve muhasebe bilir 
lsı. i5 .ııumaralı posca kutumna mtiracaaL 

Seyyar memur istiyoruz- işiniz 
olmadığı zamanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kıuına bilirı.ini z 9-12 ara· 
sındı muracaat: 

lstanbul DördUncU ,·akıf han 

UNJO:-.TKOL 

Satıhk - K. Pangaltı, N işarıtışında 
Ku\'Umcu sokak 'o. 34. Hepsi 345 ı\t 
arş;n; hane ve bahçe 3500 lira. l\1üracaat 
1st. 3 icra (Dosya 929 - 517). 

Arayıp ta bulamadığınız 
veya her hangi lı i r kitap hakkında mı· 

IOmat alm:ık, fint 
sormak; ucuz bir 
fiatla tedarik etmek 
hterseniz • Galata 
P. K. 34 V. Benrubi 
adresine yazını7-

Mah'lmat almak 
istiyenler \'eya fiat 
soranlar mektupla
rını lstanbul için 4 
tıışra için 6 kuru~luk 
pul leffeımelidirler. • 

Kiralık köşk - Yakacıkta ayazma 
karşısında ne2ueti kAmileyi haiz L: öşk 

kiralıktır Beyoğlu HilAliahmer merkezi 
muhasebecisine yahut telefonla Beyo~lu 
2168 numara)'& müracaat. 

11 - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde telgraf soka· 
ğmda 2. 4 No apartımanın 4 No katı 239 Bir Alman Matmazel iş ara· 

12 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde telgraf so· maktadır - Almanca, Fransızca lisan 
kağmda 2 - 4 No apartnnan 6 No katı 241 ve dikiş dersleri verir. Alafranga yemek 

13- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde küçük yapar. iyi bir aile yanında mürebbiyeliğe 
parmak kapıda 6 • 13 No apartımanın 3 No dairesi 244 dahi talipdr. Taşraya ~idebilir. idaremizde 

14- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde küçük par• A. B. rüınuzuna müracaat • 
makkapıda 6 - 13 No apartımanm 5 No dairesi 246 

15- Beyoğlunda Pangaltıda Fransız mezarlığı kartısında 109 No 1111100 
dükkan 72 

ı~nıııımıııooııı 
16-Topanede Firuz· ağa mahalleıinde Ağahamamı sokağında 

3 • 3 No dükkan 186 
l 7 - Balık pazarında ahı çelebi mahallesinde yarımhan deru• 

nunda 25 No kahve mahalli 40 
l 8 - Balıkpazarında ahı celebi mahallesinde nevfidan camii tah-

tında 71 No dükka.; 42 
19 - Balık pazarında hacı Mustafa ağa mahallesinde tatÇılar so-

kağında 191 - 103 No dükan 398 
20 - Tahta kalede Rüstem pqa mahallesinde mahkeme sokağın-

da 26 No mağaza 533 
21 - Bahçekapıda Hubyar mahallesinde Hamidiye caddesinde 23, 

25 No iki dükkan 468 
22 - Hocapafada emirler mahalleıinde Hami diye caddesinde 57 • 

46 No dükkan 52 
23 - Çakmakçılarda büyük yeni han derununda 13, 53 • 55 No 

. " 
II~AN 

Anadolu Ajansı Müdüriyeti 
Umumiyesi için Ankarada çalıt
mak üzere iyi Fransızca bi
len bir daktilo haoama ihtiyaç 
vardır. Maaşı 130 liradan aşağı 
olmayacaktır. 

Şeraiti haiz olan namzetlerin 
cumartesiden itibaren bir hafta 
müddetle her sabah yarıma ka
dar Ankara caddesinde ikdam 
Yurdunda Anadolu Ajaosma 
mUracaatları. iki dükkan 485 

24 - Gedikpaıada divanı ali mahallesinde cami sokağında 61 No •••••••••••••• 
dükkan 514 S .. f · 

25 - Gedikpaıada divanı ili mahalleıinde cami sokağında 65 No e Yf l S e atfl 
dükkan 517 ------------------------26 - Gedikpaşada divanı ili mahallesinde gedikpafa caddesin-
de 61 - 2 No kahvehane 787 

Merkez acentası: Galata Köprü bası 
B. 2362 ~ube acentası Sirkecide 

l\1ühlirdar zade hanı 2 2740 27 - Çarııda terlikçiler sokağında 58 No dükkan 295 
28 - Çarşıda kazazlar sokağında 35 No dükkan g39 11------------
29 - Üsküdarda Selimiye mahallesinde Harem iskelesi caddesin- izmir Slr'Ht nostası 

de 15, 17, 5, 7 No dükkan ve ardiye 166 il 
30- Üsküdarda Kısıklıda cami ittisalinde 6 No arsa ve baraka (GÜLCEMAL) Vapuru 19 

kahve 187 Nisan pazar 14,30 da 
Müddeti icar: 1/ 6/ 931 tarihinden itibaren 1/ 6/ 934 tarihine Galata rıhtımından kalkarak 

kadar üç senedir. , 
• • • I 

Mebde\ icarlar: eski müstecir için akti sabıkın hitamı yeni 
müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 30 mart 931 den 21 nisan 931 salı günü 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmuttur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre lıtanbul Evkaf müdür• 
lüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Evsaf ve r..ü~iemilatı hakkında malumat almak iıtiyenler bu 
mUddet zarfında müzayede odaıına müracaat ederek ecri misil 
raporlarım gönderebilirler. 

lzmirc gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

~ozcaa~a Postası 
(ERE G L l) vapuru 19 

Nisan pazar 17 
• 

de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 
Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 
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rıedir 
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Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği cemiyetinden: 

Balkan konferansının Selanikte içtima eden üçüncü Konsef 
mukarreratı cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinif1 
iktısadi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafına ait en o'/' 
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazıl01•' 
sı için bir müsabaka açılmııtır. 

Altı Ballran memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulg•• 
riıtan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış olan bu ıııO· 
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliği~e 
1932 yılının mayiıi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektıt· 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. .1, 
3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarafından seç~ 

miş altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 8 

edilecektir. il' 
4 - Birinciliği kazanan esere (400), ikinciye (200), üçün' 

ye (100) dolar mükafat verilecektir. 
Bu mnklfat Kameji müessesesinin Balkan konferansı eııı 

ritıe 

teberrü etmiş olduğu paradan Terilecektir. 

iktısat vekaletinden:di· 
Ankara'da tavukçuluk enstitüsü binası civarında inşa eıer 

lecek olan 9473 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kilrPe:'f' 
inşası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münaks~İ'/e 
çıkarılmııtır. Münakasa müddeti 21 gündür. Enakı fe~iııde 
ve projeleri vekalet muhasebesine verilecek Slira ınuka~:oıelı' 
Ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesi tarafmda? v:r~ 58,t 
tedir Zarflar 18-4-931 tarihine müsadif cumartesı guıı 

15
yo" 

16 da iktısat vekileti Ziraat müsteşarlığı kısminda kotıl 
tarafından açılacağı ilan olunur. 


