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Namzetler 
listesi 
Cümhuriyet H. fırkasının nam

~etler li.tesi Büyük Reisimizin 
'lllzalan ile neşredildi, bu listenin 
~tçen devrelerde neşrolunan 
ıstelere nazaran haiz olduğu 
~,~usiyet şu suretle hülasa edile· 
'ldır: Otuz kadar çifçi ve esnaf v, amele ile beraber fırkaya 
llluanz fikirde olanlara da otuz 
kadar mevki vermek, mevcut 
~eb'uslar içinde ihti1aslarından 
1darede vesair hizmetlerde isti
fade olunabilecekleri oralara 
'!1rnıak, nihayet millet mümes
~ıUiğini mümkün olduğu kadar 
l'llhisarda tutuluyormuş gibi gö
liinrnekten kurtarmak. .. 
Vakıa bugünkü mecliste zira

•tton, ticaretten, iş hayatından 
ltılıyan meb'us olmadığını iddia 
~t~ek doğru değildir. Hatta 
llt0&rudan doğruya çiftçilik eden, 
tısadi hayatta mevki sahibi 

otan "h l . l ·ı . . ' nı ayet ame e ı' erı e ıştı-

~al etmiş bulunan çok kıymetli 
~\'at vard•r. Fakat bu defa lis-
. Ye isimleri giren zevatın şah
~Yctlerine dikkat edilirse bunlar 
de onlar arasında mühim fark 
l ~.~al göze çarpacaktır. Deni
~ •h.r ~i şimdiye kadar Millet 
ç~c~ısıne giren çiftçiler büyük 
t çıleri, tüccar ticaretin yüksek 
t:ha~asında bulunan teşkilatları 
h~sıl ediyordu. Kezalik iş ha
) hle alakadar olanlar daha zi
.~~e serbest meslek erbabı ara
~! ~n seçiliyordu. Yahut amele 
takrı\c daha ziyade nazari ola
•ı f nıeşgul olan zevat amele 
}'~dı~ın hukukunu müdafaa edi-

ll\~İtı~cnaleyh şimdi ilk dafo 
d~a~ ~memleketimizde doğru
bay 0 g.ruya toprağı sürmekle 
'ra atıtıı geçiren kUçük çifçiler 
tıs ~~dan millet meclisine meb-

~.1recekt" r ı ır. 

.,,ecı~~ ilk defa olarak Millet 
ltıaki12•1ncle kunduracı, küçük 
tllcs ?•st, şoför ve saire gibi 
llıeb~ı erbabı içinden yetitmi~ 
doRt~~lar görülecektir. Sonra 
~alış an doğruya madenlerde 
~t 

8 
~ış, kayıkçılık, arabacılık 

ı~. aıre 'b' . l ~d 
1 

gı ı ış er yapmıf ya-
llı.anı aş ar millet meclisinde ta
~bi en mesleğinde kendileri 
\altlı Çalışnııı, kendileri gibi ya
lıtttı f, kendi dertlerinin acılarını 
~t t~tnıış millet vekillerinin 
ttdi 80Ylediklerini işidecek-

"' r. 
~ 'ab·~ 

tıtlla 11 
bu zevatın mecliste bu-

~f ~ 810dan maksat ziraat, es
d ~la~ qnıelc edebiyatı yapmak 
~ t~İld· nutuklar söylemek için 

1 af "'eır ~ Küçük çifçi, küçük es
~1 lllele sınıflarının ihtiyaç
~ tı11ı!:kından bildikleri için 
~11~Ucııe 1 Yapılırken icabında 
~fac:te 11 

erde istişarelerinden 
~ı Yeti etmektir. Diğer taraftan 
~.dııkJar Umumi yel erde mensup 
~lttitıeı sınıfların fikirlerine ve 
"lıt• ter .. & iltı ._. cuman olmalarına 
~ l.ı de~rrnel<tir. 
d ~ 'di)j ~ narntetler iistesi tan
tt~ }'en~ :n bilhassa memurlar
~i ~dilnıi ~~zed alınmamasına 
~ il taı· ş ır. Bundan meb'uı-
~ h· ıp ol 
~ildı~çhir li :n memurların için-
d~ ~ gib/ b~atli zat buluna
'tas tıJ. olanı ır rnana çıkarmak 
~~ 1tıda h k~· Bilakis talipler 
\~~c..,at b a 

1
1katen ehliyetli bir 

f~at hi.ik~ Unduğu muhakkaktır. 
~sına illet teşkilatının za

rncvdan vermemek 

lstanbulun Yeni Meb'us Namzetleri 
Amele Yaşar,Hamdi,kunduracı Hayrullah Ef.lerle mühendis Hasan Vasıf B. anlatıyorlar 

"Piyanko çıkmadı ama .. ondan büyüğüne nail oldun. 
Hadi ver bakalım artık bizim kundurayı !.. " 

SalAh Cimcoz B. " Haydi oğlum damgalıları geç te, yenilere bak ! ,, diyor 

llasan Vasıf B. 

C. H. fırkası tarafından ıeh
ri mizden meb'usluğu konan üç 
amele ve bir mensucat milhen
disile dün bir muharririmiz gö-

Aıımet H.ası m B. Doktor Refik H. 

Hamdi Efendl 

rUşmüştür. Arkada~ımız bu dik
kata şayan görüşmelerini şöyle 
kayıt ediyor: 

Hayrullah usta 
" işçi ve esnaf namzetlerin 

Salı\h Cimcoz U. Ali Rana B. 
H 111111 11111U1Ull11U11il1111il1illllHI111111111111 ınllft IU.. nı ı urı:rrıı uı nıınıı ı ıı ıı ıı 11 .,~ rı ı ı 

için bunlarl yerlerinde tutmak M •• t k•} } 
zaruri görülmüştür. Onun için US a l namzet er 
memurlardan yeni meb'us nam
zedi ayrılmadıktan başka esasen 
mecliste mevcut olan ve ihtiıas
larından muhtelif sahalarda daha 
ziyade istifade edilmesi ümit 
olunan zevatın isimleri bu defa 
iltizami olarak liıteye idhal edil
memiştir. Bu hususta bir tek istis
na bile kabul edilmemesi bu 
mülahazanın nekadar esaslı bir 
prensip meselesi telakki edildi
ğini gösterir. 

Nihayet liste içinde otuz kadar 
mevkiin boş bırakılması fırkaya 
muarız fikirde olanlara otuz ka
dar mevki vermek kararının ne
ticesidir. Bir iki gün içinde ya
pılacak intihabın neticesi de bu 
kararın nekadar samimi kanaat 
mahsulü olduğunu ispat edecektir. 

..&luHet .Asım. 

·Bu~ÜD" 
Akşam Gazetesi Alacak

sanız mutlaka 

Politika'yı Bekleyin:z. 
POLiTiKA yeni ellerde, 
yeni şekilde, havadis, mü
cadele, tenkit gazetesi 

olarak çıkıyor. 

p o 1 itik a akıamları 
geç çıkacak günün bütün 
havadislerini verecektir. 

Şehrimizde 11 kişiye 
baliğ oldu 

Cemil P,. ile Ziya Molla, Ce· 
mal Oğuz, Muallim LOtfi ve 
Ahmet Osman Beyler de dUn 

namzetliklerini koydular 

MUstakll namzetlerden 

r .ılcfi B: Cemal Oğuz B. 

[Yazı si 4üncü sa yıfamızda] 

Asılsız bir rivayet 
Ankara, 21 (Vakıt) - H. Pırkası 

müntehihi ı:-;anilerine yeni talimat ye. 
rileceği rivayetleri asılsızdır. 

Cümhuriyetçi, milliyetçi, oldukları 
halde il. I?ırkası programına samimı 

muarız olanlar ,.e hunu intihaba ka
dar ifade edenlerden Fırka müntehihi 
snnileri beğendiklerine rey vermekte 
serbesttirler. 

Böyle bir kimse çıkmaz Ye çıkanla· 

rı müntchihi saniler beğenmezler e yi 
ne müntehihi ~ anilcr serbe-.t kalacak
lar demektir. 

Yaşar Efendi 

siyasi hayat karşısındaki ta
hassüslerini ve meb'us olunca 
mecliste ne . suretle çalışacak
larına öğrenmek ve bunu en 

l lamdi B. I Talil B. 

ufak noktasına kadar yazmak 
çok enteressan olacaktı. ilk işim 

fırkaya telefon etmek oldu. Ora
dan yeni meb'usların eski iıleri 

başında olduklarını · öğrendim. 
Ve ilk olarak Çarşıkapıda kun-
duracılar cemiyetine gittim. Ce· 

miyet binasının alt akatındaki 
dükkanlarda çalı~an kundracılar 

işlerini bırakarak yüzüme bak
tılar. Bir kısmı gülüyordu. Her-

halde aralarından çıkacak meb'
usun adresini soracağımı anlamış-

lardı. işini bırakan bir kunduracı 
bana Hayrullah ustanın dükka-

nını tarif etti. Biraz sonra Ba
yazıtta leblebiciler içindeki Hay-
rullah ustanın dükkana önünde 
idim. Beni dolaştıran bir otomo-

Hayrullah Efendi 

bilin durması burada da bir fev; 
kaladeliğe sebep oldu. 

BUtUn esnaf dışarda 

Meb'usluk haberini işiten bil• 

Akçoraoğlu Yu:;uf B. Abdulhak Ham!tB. 

tün civar dükkanlardaki esnaf 
dışarı fırladılar. Bazılan garip, 
garip ve bazılan gülerek Hay• 
rullab ustanın dükklnına bakı• 
yorlardı içeri girdim. Kapıya ar.; 
kası dönük siyah gömlekli birisi 
bir müşteriye ayakkabı giydiri· 
yor, köşede üç kalfa ayakkabı 
dikiyorlardı. Batını kaldırarak 
bana bakan kalfalardan blrineı 

- Hayrullah usta ile görfiş• 

mek istiyorum dedim... Hiç bii 
fey suylemedi. Yalnız elile ç5-
melmiş arkasl dönük müşterinin 
ayağına zorhyarak ayakkabı giy• 
dirmeğe çalışan adamı gösterdi. 

Eski dostluğa gUvenenler 
Zaten işarete lüzum kalma• 

mı$tı. Hayrullah usta doğruldu. 
- Efendim, buyurun, Harul· 

(Lii.tfen sayıfayı çeviriniz) 

ispanyada Cümhuriyet (Bir lnglliz karlkatörU} 
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lah usta benim, dedi. Baz; mü- k·~a~n~rm~ı ~a~ç~t~ım=.~E~vl~iy~i=m~ik~i~ç"""'o~cu--~~y"""'i"""',."""'d=i"""'r"""'. 'ı"""'o~d=ak=ı=.k=a=i=ş=im=~v=a=r,=b=e=k=-~~r=a"""'ca~a=tl"""'a"""'t=am~"""'g-.!'ü~n"""'ç"""'a"""'ı"""'ış~a"""'b~!i!:""lm~e"""'k~i-~"""'m--e~n""'"su"""'c"""'a"""'t"""'m""!"""'!'ü"'.""h-e~n=d~is!""i !!""H~as~a-n=V~a~-
tecessis komşular eski dostluğu- ğum var, fırkanın bidayettenberi lesioler dedim. Beklemişler. Yan· çin tavassut etmelerini rica et• sıf B. olduğu bildirilmiş, yanlışlık 
na gövenerek içeri girmişlerdi, azasıyım. larına gı'ttı'm. 6 kı·ş·ı ben·ı beklı·- · t" B "k" l k b" · · H b ı d d"'kkA · d mış ım. u ı ı ay ı ır ıştır. at halledilmiştir. 
azı an a u unın içın e olup Meclist ki faaliyeti neolacak? yordu. Evvela tüccar zannettim. ta beni de bu ricamı da unuttuk Hasan Vasıf B. e dairede i•· 

bitenleri görmek için sokakta M 1 k" f l' Fakat dikkatlice bakanda tüccar- 1 b d 'f; dükkanın önünü arşınlıyorlardı. ec ıste ı aa ıyelinizin başlı- arım zannettiğim ir zaman a baıında buldum. Namzetliği hak-

H 
ll h U ca hedefi ne olacak? olmadıklarını farkettim. Bize fab- Fıfka merkezine celbettiler. Ben kında şunları söyledi: 

ayru a staya: - Mecliste kunduracıları tem· rikayı gezdir, dediler. Deriler ta.m gün çalışabilmekliğim için - Muhtelif sanayi erbabının 
- Gazeteciyim, sizinle görüş- sil edeceg·im için tabii san'atıma hakkmda malfımat verdim. Elimi Fırkanın intizar odasında Sadul 

mek l"stiyorum dedı"rr Naıı'k.ı:ne k k teşviki üzerı'ne Ankaraya müra-
' •· " ait olan hususat hakkında so .. z uyuya so arak ıslak bir deri lah Beye bir tavsiye mektubu ve 

Yer g8sterdi Kendi · d t g· caat ett.m. Hatta bu sanayi 
• 51 e ez a· söyliyeceğim. Kunduracıların müş çıkardım. Gösterdinı. Sonra bu- receklerini beklerken, riyaset o· hının başına geçti. ilk sualleri küllerinin takı'p ve hallı'ne çalı· yurun yukarıvı gezdireyim dedim. d d C d K . B . b" erbabı ayrıca bir mazbata yapa• ıordum: J aam a ev et erım eyın ır rak sanayi birliğine ve oradan 

- Namzetliğe nasıl seçildiniz; şacağım. - Kafi, kafi, dediler. Tahsi- saat kadar san'ate nasıl süluk Ankaraya göndermişler. Fakat 
Bizi dinlemekten kendilerini ala- Daima çalışacağım lim hakkında malürnat istediler. ettiğim nerelerde çalıştığım ve sa gazetelerde tıkan isimleri de bir 
mıyarak başlımnı kaldıran kalfa- - Bugünkü işinizi bırakacak Sonra içlerinden biri, sizinle ya· ire hakkındaki isticvabilc karşı· yanlışlık var. Dokumacı mühen• 

ıara Sertçe
·. "Çalışın, 

0 
ı'şler ak· mısınız? rım saat kadar görüşmek isti- )aştım. Arzu ettikleri cevapları d' . d w • 1. V 1111• • H D d ısı egı ım. e •ısmım asan 

ıama çıkmalı!,. dedikten sonra - Hayır. San'alım bana da- yoruz. e i. verdim. Vasıf. Benden başka Hasan Va: 
özlerine şu 

3
urctle başladı: ima lazımdır. Hiç bir zaman Şimdi vaktim müsait değil.. Günlerdenberi hariçte hakkım sıf isminde mensucat mühendisı 

G(f er. hafta bir gUn... bırakmıyacağım . Giderken ye- - Müsaade edin şimdi vak- da topladıkları maliimatın sözle· k F · b' k lf k d · · · · y• • l 1 yo . · ırkaya gı"ttim. Ankaraya 
- eç hafta bir gün dük- rıme ır a a bıra acağım. tim müsait eğil, akşama görü- rımı teyıt ettıgını an amış o a· t 

M ı. · 1 ki k" b · H lk F k soracaklarını söylediler. Nihaye 
kında çal ordum. Saat 3 vardı. ec ısın tati zamanlarında şelim cevabını verdim. ca ar ı enı a ır asının 

1
. · 1 z O d t b 1 ı · ı k anlaşıldı namzet benmiıı:im. 

Dükkand lbit B. lere ayakka- ge ıp yme ça ışacagw ım. anten - lmaz, şim i konuşalım di- stan u ame e namzetı o ara :r 

1 
- T ercümei haliniz? 

bı giyd r • Qrdum. iki müşteri ta epnamemde de bunu ıart koş· ye ısrar etti. Nihayet bahçeye merkezi umumiye teklif edecek· dükkanın ~pısından baktılar. muştum. çıktık. Sonradan öğrendim ki, lerini söylediler. Hayretlerde kal - Aydınlıyım. Pederim idadi 
Ben buyurun derneğe kalmadı, - Bildikleriniz ve meslektaş· benimle konuşan Cevdet Kerim dim, ne cevap vereceğimi şaşır· muallimi idi. Harbı umumi içİll" 
çekilip gittiler. Ehemmiyet ver- larınız intihabınızı nasıl karşı- beymiş: clım. Biraz sonra vaziyetimi an· de idadiyi bitirdim, Ziraat neıa" 
medim. Alacak müşteriler değil, !adılar? -Biz seni alta ay için bu fab- Iadım talepnamemi verdim. reti tarafından Almanyaya tahsil 
dedim. Aradan 1 buçuk saat - Sabahtan akşama kadar rikndan almak istiyoruz. Bu akşam da namzetliğimin gönderildim. Almanyada IKraf• 
geçti. Ayni müşteriler dükkana yüzlerce kişi geldi. Bunların he- Dedi ve aramızda şu şekilde büyük reisimiz, memleketin ha· felt mektebinde boyacılık kimya" 
girdiler. Biri 41 No. kahverengi men hepisi esnaftı. Ekseriyetini bir muhavere cereyan etti: laskarı Gazi Hazretleri tarafın· gerliği, Avusturyada Brüm mek: 
ayakkabı istedi. istediği iskarpi- kalfalar teşkil ediyordu. Tebrik - Fabrıka sahiplerinden izin dan kabul edildiğini öğrendim. tcbinde menıucat mühendisliği 
ni çıkardım giydirdim. Ayağına ettiler. Bir çoğu hayrette kalı- alınırsa kabil olur aksi halde ge· Bizim gibi elleri nasırlı ve tez· tahsil ettim. Sulhu miReakıP 
tam uygun geldi. Fakat altı iki yordu. Kunduracıdan meb'ua lemcm. gah başında demirlerle uğraşan memlekett: geldim. ikhsat veki• 
kat köseleden yapılmıştı. Bunun olur mu imiş, diye şafıyorlardı. eo iş vatan işidir arkadaşları düşünmek ve bizle· !etinin hizmetine ?girdim. Sonr• 
bir katlısı yok mu? diye sordu. Hemen hepisi memnundu. Bun- - Anadoluya gideceksiniz. Bu rin halini hiiki'imetin membaına lstanbul senayı müfetti liği eın· 

E er ısm rlarsanız... lardan bazılarıda yahu artık iş bir memleket ve vatan işidir. yetiştirecek kuvvet ve lrudret ver rıne verildim. 40 yaşındayım, c'I' 
- Yoktur beyim, dedim. Eğer meb'us oldun, benim şu işimi - O takdirde kabul. Bu iş mek ancak Ulu reisin dehasında Jiyim. 

ıımarlarsanız daha iyisini yaparız. yapıver, kunduracılığm müşkül- bugünkü kazancımı temin etme- tecelli edebilir. - Meclisteki mesainizin esas· 
- Olamaz, bize bugün lazım. !erini hallet,, diye ricalarda bu- se bile gitmiye hazırım. Çünkü - Meb'usluğunuz esnasında lan? 

Taıraya gidiyoruz, cevabını ver- lundulr. ben her şeyımi bu memlekete nasıl çahşmağı düşünüyonunuz? - Fırkanın prensipleri dahiliıl' 
diler. Yalnız lakırdı arasında di- Garip bir hadise ı ve vatana medyunum. ..- Tabii çocukluğu.mdanbcri de sanayin itilasına çalışmaktır· 
~er arkadaşı benden işim ve Daha garip bir şey oldu.Tanı· - Seni amele meb'usu yapa- seve seve çalıştığım san'atımı Geçen seneki sanayi kongresiıı.e 
san'ata sülfıküm hakkında bazı dıldardan birine tayyare piyan· cağız. Knbul eder misin? kat'iyen bırakmıyacağım. Millet ve daha evel de vekalete verdı: 
izahat aldı. Diğeri de bazı şey- kosıı çıkarsa sana bir kundura - Madamki beni meb'usluğa Meclisinde dilim döndüğü kadar ğim raporlarda sanayi mesaisiıı1 

ler sordu. Fakat hemen her veririm diye vaitte bulunmuş- layık görüyorsunuz. Kabul edi- arkadaşlarımı ve snn'ati bildir- tafsil etlim. Oolarm hlllasasıııl 
müşteri buna yakın sualler sor- tum. Bu zat dün çıka geldi. yorum. Dedim. işte namzetliği- meğe uğraşacağım. Bu makine· da söyliyeyim:' Senayii kooper•' 
doğu için bir fevkeladelik his· _ Eh, dedi. Piyanko çıkmadı mi bu şekilde koydum. Gece nin en ufak bir parçasını tamir tif esası üzerine bireteşkilit• 
setmedim. Çıkıyor' ardı birisi amma taliin yavermiş, ondan bü- fırknda bir talepname yazdım. ile yerine koyduğumuz zaman raptetmek.,, lstanbulumuzun d~ 
"inşallah fırlrnya gel, görüşelim,. yUğüne nail oldun. Hadi ver - Tercümei halinizi rica ede- duyduğum heyecan o makine· yeni meb'usumuzun sözleri bu ~ 
dedi. Fırkanın azasından oldu- bakalım ayakkabıyı!... cektim. nin muntazam işlemeğe başladı- istanbulun bunlardan başka j~d 
gu .. m ı"çı"n akşam dilkka"nı kapa- o . . • k S" 1· e . f d' B 314 gvı zamanki sevinrle telafi olur ve yenı' meb'usu daha olacak·. L.J .. l ı:.ayram üzerı ışım ço • Yenı' - oy ıy rım e en ım. en ~ n .. 
Ylnca fı ı 1 . 'tt' 1 d san'atkar bir haz ve gurur du- s l"b c· b 1 r ta rner <ezme gı ım. birlc~ç müşteri geldi. y eti~tire· tevel ütliiyüm. ineboluda oğdum. ve a a ımcoz ey er. 
Biraz bekledim, Dükkana gelen miyeceğimi söyledim. Babam Kara Ali oğullarından yar. Müzeler müdürlüğünden g~ 
müşterilerden bira -sonr~dan oğ· - Tabii, meb'us olunca kun- müteveffa Mustafa Ef. dir. 1928 Meaeln boş zamanlarımda uğ- çenlerde ayrılan Halil B.' h~f't 
rendim bu Samih B. imiş- beni d k de de evlendim. Bir yaşında bir ratarak küçük bir buhar makine tının bundan sonrasını köşesıııd 
bir odaya aldı. Burada beni Y c- ura yapma güç gelir. dediler. k d si yaptım. Son parçalarını bugün istirahate hasredeceg .. ı'nı· sııyle' 
d

'k 1 d d . f b 'k d 1 Evde birçok '-onu, komşu gel- mm var ır. iptidat, rüşti ve l d k d B l d v 
1 

u e e erı .. rı .. K 1 b · 'd d · er e ta ıyor um. u sıra ar a f k t..1. " .. sın a ça ı· miş, akşama kadar tebrikler de- mii ga ine olu tıcaret ı a ismin mişti, a at şimdi yeni bir 'fa " 
~an Hamdi u t. ile tanıştırdı. · H u"çu''ncu" sırııfına kadar okudum. namzetliğim tcpşir olunduğu i· 'f · k b · t' b t P 1"' 
Y vam etmış ı · il h 1 F vazı esı çı mca u ıs ıra a ı .,.., 
Biraz sonra Ccv et Kerim B. ' · ayır ısı ınşa a · 19 6 çin bu makineyi itmam i e ır· P' 

Çal Şaca w 1 1 da Kastamonu vilayeti he· sa bir zaman sonra tekrar 1 ı~ 
geldi. Bazı sualler sordu. Şart- 1 gız 11 A d kama yadigar yapacağım. k b""""" H I h B b sabına lmanya a dibagat tah- ansız bir hale E"ireceğini ta .... ~ 
nameyi okudu. Bundan sonra ayrul a ·in iş aşında bir siline gönderildim. 1919 da mü· - Tetcümeihaliniz hakkında ederek bu kısa zamandan bO( 

namzetliğimin lrnnması için bir resmini çıkardıktan sonra doğ· tareke dolayısile avdete mecbur malumat verirmi aini? bol istifade etmek üzre gaıet , 
talepname Verdı·m. ruca Yedikule haricinde Kazlı- k ld k 1 h b - 314 tevellütlüyüm· iptidai b ıa a ım. isti 18 ar ine iştirak cilerin kendisini kolaylıkla ıı ,., 

- Namzetliğiniz konduğundan çeşmeye gittim. , ettim. 3 sene askerlik yaptım. tahsilimi Kasımpaşa nümune mıyacakları bir tarafa çeki~; 
nasıl haberdar oldunuz? Hamdi usta 1922 de tekrar Almanyaya git- mektebinde ikmal ettim· Babam kedilerini sevmekle •akit geÇ1

'' 

Ertesi s bah bUtUn gazeteler.. Alber Jozef ve Kamhi deri tim. 1925 te tahsilimi ikmal ede- Seyrisefain kaptanlarındandır, be yor olmalıydı. . ' 
Fırkadan öğrendim, eve git- fabrikasını sordum fabrikayı geç.- rek memlekete döndüm. 1927de ni, Topanede san'at mektebine Salah Cimcoz B.' azasırı.o'ti• 

. E . b h b mişlim. Burada fabrikayı sordu- de şimdiki fabrikaya usta başı verdi. Dört sene orada çalıştım. ç 
tim. rtesı sa a ütün gazete- g .. um adam da .• t b h · f b ·k l bulundugw u tehir meclisinin 

1 
.Jt 

1 
• ı· . . b' muavini olarak girdim. 120 lira sonra ersane a rıye a rı a a f'. 

enn namzet ığımı yazacağını ı- - Yenı· meh'usun fabrı'kası 1 Ş d k rında bir buçuk sene tesviyeci o- mama gelmifti. içtimadan e .( 
li d G l k l 

maaş a maktayım. im iye a- ıtl" 
yor um. azcte eri o uyan ar değil mi? diyerek fabrikayı tarif dar siyasetle meşgul olmadım. larak çalıştım. Oradan Seyrisefa· salona bitişik odada şehir (Jı 

eve gelerek refikama bir takım etti. Yarı aralık kapıdan fahri· iki senedir Kazlıçeşme Halk fır- in f abrikasma girdim. Bir sene lisi azası etrafını almıftı. Z:,"1 
sualler ıoracaklardı. Talepname- kanın içine "girdim· Toprak ren- kasına kayitliyim.,, lzmirde Pirine şirketi fabrikasın hoş sohbet ve kibar meb'usıJ ~( 
yi verdiğim zamanın üzerinden ginde elbiseler giymi, ameleler _ Meclisteki mesainizin he· da ustabaşılık ve iki sene motör· tebrikler, kahkahalar ve liıtf 
bir hafta geçtiği halde evi va- makineler arasında çalışıyorlardı defi ne olacaktır? lü bir vapurda makinist muavini ler arasında yanına yak' 
ziyetten haberdar etmemiştim. boşta görilnür kimse yoktu. Her- - Mecliste amelenin maddi olarak, Fran&ada bulunduğum gazeteciye: -ı~ 
Artık her şeyi söyledim. Çünkü ledim, sağdaki cameklnlı odaya ve manevi refahını temin etmek zaman hariç olmak üzere dokuz - Damgalılan geç, og 
zevcemin kom"ulaun su:ı.lleri kar· daldım. Posteki konmuş bir san· çarelerini aramak ilk işim ola· senedir Seyrisefain fabrikaların ~ d t · · ı k l kt sen yenilere bak 1. 0t 
Şlsında habers"ız kalmaması J.ı:. dalyenin üzerinde oturmuı, tır· caktır. Sanayiimizin ıkişafınada a esvıyccı o ara ç.a ışına a· I ~ cı Diye cevap vererek tat 1• L( 
zımdı • Dlln sabah da ga:zeteler naklarını kesen kapıcıya: elden geldiği kadar çalışacağım, yım.,, cı ' 

D 'b ' T" k' d k Y t b l k petine devam etti. Gazete J( 
ismimi yazdılar. - Mehmet ustayı arıyorum? ı aget san atı ur ıye e ço atar us a en ayrı ır en ar- d " 

_ Terclimei halınız; nerelerde dedim. tarakki etmiştir. Birkaç sene kamdan fazla birıey yazarsanız lay kolay geçmek niyetin e eb'' 
okudunuz, çalıştınız? Kapıcı, elinde mal(ası doğrul· sonra hariçten mal getirmeğe tekzip ederim ha,, diye sesleni· ğildi. Evvelce de Jstaııbul ~-ye· 

- Mercan sultanisinde on bi- du, bana ve arkadaşımın elinde· ihtiyaç hasıl olmıyacaktır yalnız yordu. usan meclisinde iki daf ıı uı ıııd' 
rı'ncı" sınıfa kadar okudum. Mek- ki fotoğraf makinesine baktık- yerli fabrikaların himayesi lazım· · Mahalledf'l sevinç timizin meb'uslug .. unu Y8~ff'' d Yalnız bir şey kayıdetmeği uf" ~ 
tepte iken 3161ıların ihtiyat zabit tan sonra: ır. unuttum. Ya!C:ar ustanın oturdu- siyasi hayatta rlisuh ve ııı ..tı1el 

1 
. 

1
. Ah w 

1 
- O, yok. Bı'razdan aelı"r. - Bu namzetlikten memnun- T k' .1 t l Jıır 

nnmzet eri ta ımga ına ragırı • ? gwu Arapcamideki mahallesi ıyetı e anmmıı o an 
~ • Bekleyin dedi. Biraz ıonra fab- musunuz · u · kt b' bırakarak dün heyecan içinde puyandı. Ame veldlimize: 'b"'~,,ı' 

ması zenne me c ı rikanın sahiplerinden bir genç - Tabii. Bilhassa vatan ve le ailelerinin kesif bir surette M b' k b . 'stı ., e' 
asker oldum. Talimgfıhı bitirece· geldi. Fab_rikayı ziyaretimin mak- millete büyük hizmet etmek ga· - e uslu u teı 

1 
vcilı · d d R · k' toplu bulundugw u mahallede pen· d v • ı· ı k te ğım sıra a a amıste ı topçu adını anlattım. Telefon etmek yem olduğu için yeni vazifem k ze eı aı sa ıse o ara 

d b k b ki d
'ld' .. k b . . . b" "l b' b ht" cerelerden uzanan onu komşu- diliyor de1r:I mi? 0~JJ.. 

en a t mc te ine na e ı ım. uzerc onuşurken makine ıesle- enım ıçın uyu c ır a ıyar- başları Yaşar ustanın iki kız ıs• c " ~ 
Bundan sonra mütarekeye kadar rinin duyulmaması için yapılmış lık olacaktır. ,, krrdeşini: Diye sordu. Salah Citı11 dt 

1
' 

Akbaşta mustakil obüs taburu telefon odaıma girdi. Fakat o Yaşar usta nerede? -GüzUn aydın hemşire! .. Söz· - Ne diyorsun ınonşer oııJ5~ 
19 uncu bölüğfinde takım zabitli- h.enUz od.adan çıkmamıtlı ki, içe- Hamdi beyle kafi derecede lerile tebrik ediyordu. daf'ai ula !.. GörınÜY~~ e dri~ 

rı Hamdı usta girdi. Ben daha ~onuşmuştum. Vakit geçiyordu. b k o•'f d'r ği ettim. Terhisten sonra ağabe· kendimi tanıtmadan vaziyeti Üçüncü namzet Yaşar usta ile Hasan VAsıf e. listede ismimiz sa ı k 91 i aif 
yim lıtanbul belediyesi mektup· kavramıştı. Birer sandalya reke- konuşacaktım. Seyrisefain fabri- Dördüncü namzet nesçiye mühen- Cümhuriyet Halk fır 

8 

ıılı·,v 
O b • d 1 1 t') ~ dislerindenHasan VAsıf B.di. Ha- h · d d' •e Y

8 

çusu sman eyın e a e ı e ma• rek oturduk. Oda, keskin pala- · kasına gittim. Yaşar usta çoktan eyetı azasın an 
1> ,Ji 

ı"'' ·ı d b" k lf san Vasıf B. dün sabahtan ak· er 
w gazı er pazarın a ır a a- mut kokuyor, makineler ug .. ultulu gitmişti. Onuda, kahvelerde ara· 1 h onları sildik şimdi... ııe~f ı.. 

k 
şama kadar hay i eyecan geçir· ztıtl r 

nın yanına çırak olara girdim. gürOltülerle işliyordu. dım. Bulamadım. Nihayet fırka miştir. Ankaradan gazetelere çe· Neş'eli meb'usurnud. ,eıı ,. 
bir buçuk ksefne hldevesleB çalış· Hamdi Ustaya namzetliğinin merkezinde bulabildim. Gazeteci kilen telgraflarda dördüncU nam- nrkadaşları müte_rn_ıı ı) uruı~Uiti' 
bğım için al a 0 um. undan nasıl konduğunu sordum. Şu olduğumu öğrenince: zedin ismi dokumacı mühendisi mekte oldukları ıçınb8'11difJ1 r 
sonra başlm yerlerde çalıştım. suıetle anlattı: - Sabahtanberi kaçıyorum, Hasa.o Basri diye bildiriliyordu. rasında cümlenin ına 8

ebir ~e• 
iki sene evvel de imdiki dük- Gecen perşembe gUnU idji... nihayet yakalandık, dedi sualle· Farka merkezine gelen telgrafta da ş JI 

d 
· d temedim. Bu sıra 

1 
.... ,ğ• • 

11 eçen perşembe günil i i. rıme şu cevaplan ver i: ise bu isimAliVasıfidi.Bumubayenet ı 11 ııw dll~ 
l l !ZAR F · 'k d k k 8 1 tisinin içtima zi i çı a~'j~ aorı a a itip yo tu. aya - Son zamanlarda Seyı·ise· Dün geç vakıt halledilmiştir. ı v"' ~ 

(Hnrding nasıl öldü?), (Deli file- tartıyordum. Bekçi geldi. "Sizi fain fabrikasında yarım yavmi· Ankara dan gelen dün akşamki la} mca Salah Çirnco 1ul01
11 

of) tcfrlkalarımız mündeticatrmızın teşviki sanayiden lstiyorlar.11dedi. ye ile çahştırıldığım için kalaba· telgrafta dördüncU namzedin tecılerin elinden l<ısr t 
çokluğuna mebni buglin dercedlleme. Bizim amele arasında sanayi mii· lk ailemin ia1esinde müşkülat çe sanayi birliği tarafmdıın namzet bunu fırsat bildi. tct 1~"11 
dL Okuyuculnnmızdan öziır dileriz. düriyetinin ismi "teşviki sana- kiyordum. Fıfka amirlerime mü gösterilmesi rica edeilen sanayi l' 

mUdUriyeti müfettişlerinden ve 
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Şehir Meclisinde 1 1 1 Poli• Haberleri San'at illeminde J Tıp Fakültesinde 1 
~-------------------

Temennllerneolmuş? .Nasıl ealmışlar 

Riyaset divanı izahat verdl,ri· AleyköşkUnUn damına çıkıl· 
Calaran tetkldine karar verildi mamıştırl 

Jstanbul şehir meclisi dün ikinci Alayköşkünün damındaki kur-
reiı vekili Necip beyin° riyasetinde şunların çalındığına, bu yüksek 
toplandı. Azadan Knra Mustafa binanın damına akasya ağaçları· 

na tutunularak çıkıldığına dair 
zade Ahmet beyin Amerikadan 

bir refikimiz, bir haber kayde· 
telgrafla gönderdiği istifası okundu 
İıim heni burada bir kaç hafta diyordu. 

Gilzel San'atlar birliği müaü
daha alıkoyacak, bu seyahatim 
her altı ayda bir de tekerrlir e- rU Lfıtfi B. , dün bir muharriri-
decek, onun için umumi meclis mize bu hususta şöyle demiştir: 

- Dama çıkılmamıştır. Bir 
azalığından affimi istiyorum,, 

D. d A d A . b gece şiddetli yağmur ve rüzgar 
ıyor u. za an vnı ey, 1 d b. 

ist"f · • ·· t ·ı b b. esnasında, kur§un ar an ırkaç 
ı a ıçın gos en en se e ın aza- . k 

hgmv 1. • • h" tt parçası yerınden oynıyara , soka· 
zeYa mı mucıp ma ıye e .. d .. b"A k" . . 

ol d .. Ah t b · ga Uımuf, ta ıı ım geçtı ıse ma ıgını, me eyın rey ve . . . 
ihtı d · ti.f d d'l' b" bunları toplamış, alıp gıtmıştır. 

sasın an ıs a e e ı ır ır K 1 bi h d" .. . an ı r a ıse 

~at oldugunu slSyledı, bu devre Tütün inhisar idaresi · A • . . . . d d' • nın zap 
~çı? mezunıyetının tem i mı ~~ kapıdaki levazım ambarında ça-
ıstif~sının. kabul . edilmemesı_nı lışan ameleden Musa o .. lu Ha· 
leldıf etti, bu tekhf kabul edıl- san yine ayn· d ıg k 
d. N ı· d M' b A . , ı yer e ça ı~an a-

ı. em 1 za e ıtat • ey, . tı- dm amelelerden Mehmedin kızı 
nada toplanacak sanayı ve tıca- Fer"ıdeyı· dü t ı k ·ı -

d 
. . . n sus a ı ça ı ı e yu-

ret o aları kongresıne ıştırak et- zünden .. d · 
k .. .. . ve vucu unun snır yer· 

ıne u:r:ere on beş gun mezunı- le · d ı t 
Yet . . d d k b 1 d'ld" rın en yara amış ır. 

ıstıyor u, o a a u e 1 1• Vak'anın sebebi eveldenberi 
~clediyc memurlarının tekaütlü- münasebeti bulunduğu Feridenin 
ğij hakkında makam tarafından bir müddettenberi Hasana yüz 
hazı 1 1 d o A Ü r anmış o an aımı ene men vermemeğe başlaması ve Hasan 
rnazb t k b .. t a asının avanın ve u çe hakkında polise şikayette bulun· 
encümenlerinde tetkiki kararlaş- muş olmasıdır. Vak'a mahalline 
tırıldı . b 1 k d M · yelışen za ıta memur arı a mı 

. . üteferrrik işler haakkında hastaneye kaldırmışlar Hasanı 
bır ıki mazbata daha ait olduk- da yakalamışlardır. ' 
ları encümenlere havale edildi, Bir kız daha kendini öldUrmek 
Neft sendikat ile belediye ara- istedi 
•ında imza olunup Buğaziçinde Davutpaşada helvacı Tahsin 
tesis olunacak gaz depoları hak- sokağında 41 No. lu evde otu-
kında daimi encümen mazbata- rao Kfimil Beyin kızı 18 yaşla-
•ının müzakeresi nıznameye da- rında Remziye H. evelki gün 
bildi, mazbatanm henii:ı: yetişti· tentiirdiyot içmek suretile ken-
tilemediği anlaşıldı, mü:. akeresı dini öldürmek istemiş fakat -.ak-
gelecek ce!seye bırakıldı. içtima tinde yetişilerek kurtarılmıştır. 
tıki zaptın okunırasıda dah:J Fu g enç kızın kendini öldür· 
<>lınak üzere yarım saat sü rmiiş· mck istemesinin sebebi bayram-t• . 
u, teis vekili: lık mar to alınmrıması imiş. 

- Ruznamem'z bitmiştir de- Dostun marifeti 
eli, fakat ecı· · t '. t Kmm uşta tiren sokağında 52 
1 m ısın emennıya ı T Ef 
•akkınd d' · t 1 h t No. lu evde oturan Mehmet . c. ıvanı rıyase za a · A h d .. 

'ttecek nın melresı yşe anım, un 
ai . d. LA • • d Mehmet Ef. n n evde olmadığı 

~· Yaset ıvanı Hatıplerın en . d ı ı k 
'\ptüık d. z· B L_ d. bır sıra a bazı eşya arı a ıp aç-

a ır ıya . ızarmt ver ı: 
ı mı hr. 

•k. u arada yirmi üç temennınin 1 plan dit otelinde yanöın 
b· ıbeı haber verildi, bunlardnn Evvelki akşam, Büyükadada 
ı·ıt kısmı hakkında "tetkik edi· isplandit otelinde elektrik motö· 
~~~t, fıJan daire ile temastayız_ 
QI rünün gaz borusunun patlama 
d ier mühim bir kısmı hakkında sından yangın çıkmışsada der-
tj~· "bUtçe meselesidir, para ve· hal söndürUlmüştür. 

Bu işe siz de şaşın ! 

Belediye nizamnamesi 
iç sokaklarda tatbik 

edilmez mi? 

Sabah snat be buçuk. So-
kakta se ler: 

''- Yoğurtçu .• )oğurtçu .. 
"- P rasa! •. 
"- 'fnze balık .. 
''-Süt .. 
"-Karnı bahar .. ilah .• ilah .. 
Eğer iç sokaklardan birin-

de eviniz varsa, iç sokaklar
dan birinde oturuyorsanız şa 
fak atar atmaz fecirden itiba
ı·cn uyumanıza imkan yok
tur. Çünkü hu se ler, türlü tür 
Jü satıcı sesleri biribirini takip 
eder. Halbuki belediye zabıta 
sı nizamnamesi ~atıcılann bu 
ne\ i yiiksek se<:le satış yapma 
larını meneder. l<"akat bu 
memnuiyet ne kadar tuhaf bir 
şekilde tatbik edilir bilir misi . ., 
nız. 

Size anlatalım. Uü) ük cad 
delerde satıcılann ) iiksck e 
le mal satmalarını menetmek 
sure tile. Hal hu ki hüyük cad
deler ab:ıhtan akşama kadar 
o lcadar g{irültii ile doludur 
ki, satıcının e i, otomobil kor 
nasından, tramvay güriıltüsiin 
den 1..aten İsitilme1. 1c sokak
lara gelince, J,ıyamet oracla 
kopar. Belediye zal1rta ının be 
Jcdiyc nizamını höyle zaten in
san esinin işitilmiyeceği bü
yiik caddelerde tatbik etme~ i· 
ne ve iç sokaklardaki halkın 
i tirahatini dü., ünrnemekteki 
düşünce ine H bütün bunlar
dan E>onra hall,ın i tirahati
nin temin eclildiöfoc iz de ~a 
şın ... 

Biz de aşalım ! 

Gümrük ittihadı 
İtalyan Başvekili TUrkiyeslz 

e Rusyasız bJr ttlhadın de
vamlı olmıyacağını s6ı.•lilyor 

İtalya Başvekili M. Musolini 
devletlerin gümrük ittihadı ve 
iktısadi mUşküller hakkında mü
him beyanatta bulunmuş ve de
miştir ki: 

11Bir memleketin dahili işlerine 
uygun düşen bir tedbir diğer 
bir memlekette ayni müsait tesiri 
hasıl edemez. İtalya, ne Türki
yenin ne de Rusyanın iştirak 
etmiyecekleri iktısadi herhangi 
bir ittihadın de\•amlı bir teşek
kül olamıyacağını kendisine nok
tai nazar olarak kabul etmiştir.,, 

Blrliktcn bir köşe 

Genç bir mimar bir 
sergi açıyor 

Genç mimarlarımızdan Burhan 
Arif B. tarafından Güzel San'at- ı 
lar Birliği binasında bir sergi 
vücuda getirilmiştir. 

Burhan Arif B., Akademiden 
mezun olduktan sonra tahsilini 
ikmal için Avrupaya gitmiş, uzun 
müddet Fransada, Almanyada 
bulunmuştur. Bundan başka Hol
Jandada, ingilterede, italyadn da 
üç aylık bir t1::tkik seyahati yap
mıştır. 
AlayköşkünUn büyük salonun-

da vücuda getirdiği sergide, 
Avrupada bulunduğu esnada 
yaptığı bazı mimari eserlerinin 
örnekleri, memleketimizdeki mi
mari eserlerinin örnekleri vardır. 
Diğer taraftan sergide memle
ketin modern ve sıhhi binalara 
malik olması için kendi tasav
vurlarını tesbit eden resimler, 
şehirlerin ve köylerin muntazam 
bir hale gelmesi için düşüncele
rini gösteren plfınlar mevcuttur· 
ki bunlar bilhassa dikkate değer. 
Boğaziçinde otel projesi, bir 
köşk projesi, çok orjinaldir. Köy 
mektebi projesi de hoştur. Baı
kaca hususiyeti haiz birçok pro-
je de bulunuyor. Mese1a: Yeşil
köy ve Kandilliyi imar, Çukur
bostan da stadyum, Ankarada 
muallimler ve aileleri için ev, 
ucuz ev projeleri, Beyoğlu için 
bir etüt ve diğer birçok proje .. 

Sergi, önümüzdeki Cumartesi 
günli öğlenden sonra herkes için 
duhuliye alınmadan açık buluna
cak, bir av sonra kapanacaktır. C.~ae. yapılırL deniliyordu, an

iltd bır ikisi için açıkça «imkan
lll •ti» cevabı verilmiştir. T e· 
iç~tıniler arasında sıhhiye işleri 
lçi:d konulmuş tahsısatm senesi 
\th .e tamamen sarfı ve gene 
haksıaatı mevcut fakir çocuklara 
'arıtrn evlerinin biran evel nok
•cı 11ltının ikmalile açılması me-

' 

Memleket haberleri Turing kulUpte içtima 
Türkiye Turing ve otomobil 

Ticaret odamnda: 

t eri · 
•lırı ntn tacilen naıarı dikkate 
diril:ll•ı~ın tekrar makama bil-

l' esı kararlaştırıldı. 
~t e~ennilerin sonuncusu Gazi 
.... nın ıeh" ı· . . . 1 • ... 11, ır mec: ısını zıyaret erı 

~nda k b 1 b tııtı b· vu u u an eyanah· 
lip ır livba halinde tesbit edi
d rtıecı· 'itd· ıs salonuna asılmasına 
lı.11111

1 ' "'.erilen cevapta bu lav
•tiai a bızzat Yali ve belediye 
ldu .. · tarafından hazırlanmakta 
t>:U bildiriliyordu. 

o.. lar ..,.;; .. t d .. -t1lan 6"nu saa on ortte 
. ttildi rtıak üzre içtimaa nihayet 
tahat · Temenniler hakkındaki 

t aru-"'e . münakaşa da yanm 
Celisi _nıUştü, bu suretle şehir 

llın düı k·· . . b" lt d ı ·u ıçtımaı tam ır 
........._ evarn t . 
.. --........ mış oluvordu. 
. s., h 

~tıka P 1 B. Viyana sefiri 
tyİtı V~,21- Hambullah Suphi 
'k•rru •Yana sefirliğine tayini 
'lıldi r B etmiştir. Viyana sefiri 
t~tir. · Kal~rı;;;~ uakledile· 

lzmirde ticart •skandallar kulübü idare heyeti bugün top- Oda meclisi bugUn toplanıyor 
mı var? !anarak cuma günü başlıyacak Oda meclisi bugükn bugün sa-

izmirde çıkan Hürriyet gaze- at 15 de toplanaca tır. 
olan Balkan haftası hazırlıkları · tesi ecnebi bankaların piyasayı içtimada, aidatını vermıyen 

b hazırlıkları etrafında müzake- S k sıkmasından acı bir lisanla ah- şirketlerden bu meyanda o ~m-
ratta bulunacaktır. setmekte ve bazı iskandallan bel gaz müessesesinden ceza a-

meydana koyacağını haber ver- rica ederiz, onlar da fazla söy- lınması, ticaret odaları kongresi 
mektedir. lenmesinler. Aksi takdirde bütün mukarreratının tasdiki meselesi 

Refikimiz ezcümle banka mü- iskandalları ve şahsi bütün ( ...•. ) görüşülecek ve encümenlere 
dürlerine hitap ederek: meydana çıkarmağa mecbur ola- yeniden aza ibtibabı yapılacak-

"F az)a söylemiyelim. Lakin cağız,, demektedir. br. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çizgilerle fikirler • • Mes'ut Aile 

Mes'ut aile, birbirine bağlı 
ve birbirini seven, birbirinin me
ziyetlerini takdir eden ve birbi
rinin lmsurlarını tashihe çalışan 
insanlardan teşekkUl eder. 

Birçokları, ev hayatında yalnız 
kusurları görür ve onları yapan
ları muahaza ile iktifa ederler. 
Bunlar meziyetleri görmez veya 
görr:ıe111czliğe gelir. 

Bu doğru değildir . Kusurları 
görmek ve kusurları tashih et
mekle beraber meziyetleri tak
dir etmek ve bunları sevgi hissile 
yapmak mea'udiyet vücuda getirir. 

Ek s k tamamlandı 
FakUlte m elası Rasim Ali B. 
hakkında son kararını verdi 
TıpFakültesi müderrisler mec

lisi dün sabah toplanarak Rasim 
AliB.fmeselcs"ni tekrar müzakere 
etmiştir. 

Malum olduğu üzere Darlilfn
nun divanı bu meseleyi ilk defa 
mDzakere ettiği zaman kararda 
üsüle ait bir hata görmÜf ve 
Rasim Ali B. hakkında bir ka· 
rar verilebilmesi için teklifin 
müderrisler tarafmdan değil fa
külete reisi tarafından yapılması 
lüzumu olduğunu fakülte mecli· 
sine bildirmişti. 

Haber aldığımıza göre divanın 
son celsesinde gene bu cihet 
mevzuu bahsolmuş ve bu nok
tanın Tıp fakültesinden sorulma
sına karar verilmiştir. 

Tıp Fakültesi mfideraisler mec
lisi dünkü içtimaında bu mese
leyi müzakere etmiş ve neticede 
fakülte reisinin Rasim Ali beyin 
tetrisatta ademi muvaffakiyeti 
görldüğünü İfaret ederek fakül
teden ihracını teklif ettiğini di
vana bildirmeğe karar vermiştir. 

içtima salonu önUnde toplan
mış olan fakülte talebesi içti
madan çıkan müderrisleri alkıı· 
lamışJardır. 

Ticart odasında: 
Tüccarın bazı şikayetleri var 
Söylendiğine göre Ticaret 

odası hakkında yapılan fİkiyet
ler çuvali etmekte ve odanın 
tüccara müşkülat çıkardığı iddia 
o)unmaıdadır. 

Ezcümle cvelki gün bazı tüc
car gümrük idaresine müracaat 
ederek faturalarının odaca tas
tik edilmediğini s6ylemiılerdir. 

Halbuki kanunun sekizinci 
maddesi mucibince tastik oda· 
nın salahiyeti ve vazifesi dahi

alinde olduğundan gUmrilk ida
resi tüccarın şikayetini hakl· 
bulduğunu odaya bildirmiştir. 

Bir istifa 
Ticaret odası meclisi azasın

dan Karamustafa zade Ahmet 
B. istifa etmiştir. Ahmet B. ti· 
caret işlerinin takibi için Ame· 
rikaya gidecelctir. 

Sefaretlerde 
lngiliz Kraliçesinin kardeşi 

yarın Ankaraya geliyor 
iki ay e vel lngiltereye git

miş olan Ingiliz sefiri Sir Corç 
Klark bugünkü Sempilon ekspi
resile şehrimize gelecek ve An· 
karaya gidecektir. 

Sir Kiark yarın Halepten An
karaya gelecek olan İngiltere 
Kraliçesinin biraderi Lort Alh
lonu Ankarada karşılayacak ve 
lstanbuJa gelirken refakat ede· 
cektir. 

lngiliz tayyarecllerl 
Geçenlerle bir kaza neticesin· 

de Eskişehirde yere inmeğc 
mecbur olan lngiliz tayyareci
leri M. Conson, M. King şehri
mize gelmişler ve Londraya ha· 
reket etmişlerdir. 

Muhtelit mübadelede : 
fi. Holştat mezun 

Muhtelit mübadele komisyo
nu bitaraf azasıcdan N. Holştal 
iki ay mezuniyet almıştır. M. 
HoJştat'a bitaraf azadan M. An· 
dersen vekalet edecektir. 

Fransız masonlar reisi 
gitti 

Bir müddet eye( şehirimize 
gelen F Jansız masonlan reisle
rinden M. Groussier dün Seyri 
sefainin Ege vapurile Pireye iİt· 
mi tir. 
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Meclise yeni girecek meb' 
uslarımız kimler ? 

B. M. M. azalığı için yeniden namzet gösterilen zevatın kısa 
t ercUmei hallerini dercediyoruz : 

Adanadan: Resul oğlu Ömer Efen- ret oda ı katibi umumisi. Refik ~evkı>t 
idi. Adanada çiftçi. D. Hukuk mezunudur, birinçi n. )1. 

Ankaradan: Eşref Efendi. Fişenk Meclisinde meb·u olarak bulun mu~· 

fabrikasında ustabaşı; Ahmet oğlu Ha tur, Esbak adliye Yekilidr. :Misli Zade 
san Efendi. çiftçi, Keskinin Hlitli kö Halil .Efendi. cirtçi. Saruhanlı kövüıı-
yilnden; Abdullah oğlu Müslehatin E- den. d • 

fendi. Kasap oğuJJarından, çiftçi, An- Mersinden: Süleyman Fikri D. C. 
karanın Paklar köyünden. il. !<"'. Yilayet idare heyeti azasmdan· 

Antalyndan: Nazif Şerif B. dok- dır. Hamdi n. Mersinde umumi meclis 
tor, Borsada belediye rei.-;i; Haydar aza ıdır. 

B. Hukuk mezunlarından, C. H. F. An Muğladan: Hü eyin Nami B. (', H. 
talya viHlyet idare heyeti azasından. F. ,·ilayet idare heyeti reisi 

Aydından: Adnan Il. C. H. P. idare ~iğdeden: Ahmet Refik B. muhte· 
heyeti reisi. 1 "f t kt 1 · ı d k . ı or a me · ep ve ıse er e ·ımya mu 

Balıkesirden =. İbrahim B. Yürük o allimliğinde bulunmuştur, Eczacı mel< 
ğuliarından, GeJıbolulu. Evvelce B .. \l. tebinde muallimdir. 
M. de aza olarak bulunmuştu. Vasfi Ordudan: Ahmet Ihsan B. tesis 'e 
B. Hukuk mezunudur, Bandırmalıdır. neşrettiği Serveti Funun mecmuasile 
avukntıı:kla me guldür. Haydar Efen- Türk irfan alemine hizmetlerde bulun 
di. Etçi oğlu, Bahkesirlidir, çiftcidir. t l\I tlı · 

. ~ muş ur, a uatımızın en eskt ve C· 
Bayezıtten: Ubeydullah Ef. Is- h . . . . . . 

tanbuıda b' 
1 
.. d 

1 
emmıyetlı sımalarından bırıdır. Son me usan mec ısın e aza o a • 

rak bul t h t . zamanlarda bır taraftan matbaacıhk 
unmuş ur, ·eyya a ,.e ne,.rıya 

tile maruftur, son Yazifesi Beyoğlu ?~~ taraftan çiftçilikle iştigal etmekte 
1 

evlenme memurluğudur. 1 1
' 

Muştan. ııa R 't B ,.1 .. lk' ·e Sam undan: Hacı Yunus zade Mah 
· an eşı · u u 1> t n °f • ç b ı d E · memurlanndandrr. İstanbulda polis mu · çı tçı, arsam a 1 ır. ,mın 

müdür mua,·inliğinde bulunmuştur, dB.' C. H. 1''. vilftyet idare heyeti reisi-
ır 

son ,·azifesi Türk ocakları şark mınta . . w . 
kas i ··r tt' 1. w 'd" Sıvaıstan: Mahmut oglu lsm:ul Ef, 

ı umum mu e ıs ıgı ır. . . . . . .. 
. :. . çıftçı. Hafık kazasının Lıdık koyün· 

Bursa dan: Rasım Ferıt B. doktor d z Abb w 11 d d en .or as ogu arın an ır. 

, dur, lstnnbulda cemiyeti umumi,·ei c.;;:·1.ı · K h d s d · "'tak • • ':.'ı ın ara ı::.ar an: a rı "' su 
beledıye azalığında bulunmustur, avu-

. , . . • di n. A vrupada uzun müddet tahsil 
kat Sadettın F erıt Beyın karde idir. t t bb d b 1 t A . . . . . . Ye e e u a u unmuş ur. il· 
Gahp B. Antal)ada beledıye reı ıdır. kara Hukuk mektebi mezun· 

Cebel bereketten: Hasan Basn B. 1 d d ·ı··· k dı'lı· t f 
l d 

• • ., • • ann an ır. ur e ra ın-
yo aıre ı - ıncı c;ube ustaba ısıdır an d k. · t ft 'r:tsfı' a ı ncşrı.ra ı maru ur; . 
'at erbabındandır. İbrahim n. Cchelbc Raşit B. Zor mfü.;takil mutasarrıf 
J'eket C. il. F. idare heveti reisidir 1 - d "t k •t h ,.. telt· · · ıgın an mu e aı mer um " 

Çorumdan: Bekir Efendi. çiftçidir, met Raşit PasanJn oğludur. 1303 

Sungurlunun Hacılar hanı köyiinden- senesinin nisan a)~ın"da Yemende Mata 
dir, Kara Mehmet oğullarındandır. Na hada doğmuştur. Galata~aray Iisesin 
bi Efendi, çiftçidir, E\•ciyeni köyünden den mezundur. İstanbul hukuk mekte
Zülfikar c;ğullarındandır. bine kaydedilmiş, meşrutiyeti müte-

Edirneden: ~erer B. Enelce ı~tan akip Parise giderek Paris hukuk fa. 
bul meb'usan meclisinde bilahara n. külte ine kaydedilmi:;-. buradan şeha-
1\f. l\fecli inde Edirne m~b·u:su olarak detnamesini almıştır. Harbı umumide 
b l t h . d ' ihtiyat zahiti olarak Kafkas cephesin 

u unmuş ur, mu arrır ır. de çalışmıştır. 1918 senesinde mülga 
Elazizden: Memduh ŞeYket D. muh . . . 

t lif ekt 1 d 11 . l'k b"l adlıye nezaretı tarafından hır kaç e m ep er e mua ım ı te. ı -
ah h · · 1 ki d b 1 türk hfıkimi ile birlikte Almanya mah ara arıcıye memur u arın a u un 
muştur. kemelerinde Alman memurları vazi· 

· · t• T h b" "k 1 . fe ve salahiyetile çalısmak ÜT.ere Sak-• on memurıye ı a ran uyu e çı .. . . : • . 
ı .ğ.d' sonyaya gonderılmıştır. 192,1 senesıne 
ı ı ır. 

E k" h' d C f Ef d' '(t . kadar Alman mahkemelerinde cahştık 8 ışe ır en: a er ~n 1' çı çı- tan sonra 'I'ürkiveye avdet etmiş ve 
dir, Türkmen Tokat köyü C. H. J<'. o- . · . . 
ak · "d" Al. - 1 Ah t Ef d" muhtelıt hakem mahkemelerı nezdın· c · reı ı ır. ı og u mc en ı. 

ı ld . · d'f f b .k· d k' de türk ajanlığına teyin edilmi tir. 
şs ır, şımen ı er a rı ·asın a ma ı-

ne monitörüdür Yusuf Ziya B. Hukuk Adli kanunları ihzar komi:;yonların 
ınezunlarındandır, muhtelif adliye me da aza olarak çalışmış, yeni kanunla 
muriyetlerinde bulunmuştur. Hukuk ra şarhla yazmıştır. İstanbul şehir 
fakültesinde rnüderristir. Türk tarihi meclisinde azadır. Darülfünun emini 
haldrmdaki tetkikat ,.e neşriyatı cüm- Muammer Rnşit Beyin karde~idir, tu
lenin malOmudur. haf bir tesadüf eseri olarak vaktilc 

Jzmirden: Mehmet Sadettin n. De Muammer Raş.it Bey de ayni intihap 
mfrcldfr, kestane pazarında ziraat ftlct daire ·inin rneb'usu idi. 
)eri ve makine imalflthanesi sahbidir. Tokattan: Nazım izzet B. Selaniğ-

Karsttan: Umer Kamil Il. Hukuk in türk ailelerinden lzzet Heyin oğlu
mezunlarındandır, n' ukatlıkla iştigal dur. 1:~02 tarihinde doğmuştur. 
etmektedir, Muhittin Paşa. Ordu im· ldadi tahsilini Selitnikte yaptıktan 
mandanlarımızdandır, umumi hapte sonra Jstanbul hukuk mektebine gir
Medine mudafaasile şöhret kazanmış- mi~ 1324 tarihinde ne~'et etmiştir 
tır, bilahara hariciye memurluğunda 1911 tarihinde Parise giderek Paris 
da bulunmuş, Kabil ve Kahire elçilik- hukuk fakültesinde ikmali tahsil et
lerini yapmıştır. miştir. Avdetincle po:.ta ve telgraf n~ 

Kastamonudan: HaJil Efendi, ~ift znreti umuru hukuki....e müdüriyetinde 
çidir. Daday kazasından Dağı saman- bulunm s b·ı: h : t "C d ek n ·u-
·'· k" U d d' u.,., ı a ara ıs ı a e er ' CJA oy n en ır. 

. katlık mesleğine dahil olmuştur. l\luh 
Kayserlden: Azmı B. Hukuk mezu t 1.1 ahk 1 • t ·· ·· d b · . . . e ı m, eme erın essusun en erı 

nudur, 8\"Ukathkla ıştıgal etmektedır, türk ajanıdır. 
Kayseride baro rei Jiği yapmaktadır. ' 

. w . Trabzon dan: Seyfi Zade Hakkı Ef. 
Krrşehırden: Ahmet oglu Serdnı marangozdur, Hair B. hukuk nıezunu

Ef endi, ~lftçi. 
• dur, Vakfıkehir ı,azasında •l\·ulmtlı!, 

Konya dan: J\.azım n. Sabık meb'us t kt d" . e me e ıı. 
lardan. Sırrı B. hukuk mezunuuur, . .

1 
.. . 

vuk tl kl · t" l t k-4 d' llf t Yozgattan: Antı B. aı e !;;Ohretı Er a a ı a ış ıga e me •Le ır. n us a-
fa Lütfi Efendi, çiftçi, Hayıoğlu köyün zurumlu oğludur. Yozgatta umumi 
dendir. meclis azasındandır, Ahmet Cevdet B. 

KUtahyadan: Hakkı n. Hukuk mc· Yozgat umumi meclisinde Boğazlıyan 
zunlanndandır. C. H. F. idare heyeti kazasından miintehip azndır. 
reisidir, Davut oğlu Ömer Efendi, LIU Zonguldaktnn: Ha an Efendi. amc-
köydc çiftçidir. le ha çavuşudur. maden kömürii 

Malatyadan: TalU B. Haşim D. za şirketinde taştnacı ocağında çalı;;· 

de, çiftçi. maktadır; E at Efendi, amele ba çavu 
Manisadan; Turgut ll. lımiı· tica- şudur, Koılu şikctinde çalı~maktadır. 

Müstakil Namzetler 
Şehrimizde dün akşam (ll)e baliğ oldu Boyacı ve şair 

Neler yapacaklarını anlatıyorlar Dün Beyoğlunda ayakkabı .. 
mı boyatmak için bir 

Doktor Hasan Rıza, muallim 
Feyzi Arif. konsolitçi Asaf, da
hiliye nezareti tefti, heyeti umu
mi müdürlüğünden mütekait F et
hi, sabık Moskova sefiri Galip 
Kemali, Hoşgör gazetesi sahibi 
HalitCemal beylerden sonra dün 
Ziya Molla, Cemal Oguz, made
ni eşya mütehassısı Ahmet Os
man, Vefa mektebi muallimlerin
den Ltitfi beylerle Cemil paşa 
şehrimizde mustakil namzetlik
lerini koymuşlardır. Bu suretle 
mustakil namzetlerin adedi dün 
akşama kadar on bire çıkmıştır. 

Ziya Molla B. 
Esbak Rize meb'usu, mülga 

umumi belediye cemiyeti aza
sındandır. Bir zaman S. fırka}'a 

intisap dmişti. Avukatlıkla meş
guldür. 

Verdiği istidada esas itibarile 
C. H. fırkasının programını mem
leketin menafii aliyesine uygun 
bulduğunu, ancak bunun tatbi
katında zamanın ve bilhassa İm· 
kanın nazarı itibara alınması la
zım olduğunu söylemektedir. 

Ziya Molla B. e göre bugünkü 
buhrandan asıl istifade edecek 
gelecek nesillerdir. Onlarm da 
bu külfetlere iştit aki temın edil
melidir. Ziya B. "lstanbul bele
diye,, sindeki müracaattarmın 
muhterem lstanbul halkımn ma· 
liımu olduğunu işaretle mustakil 
meb'usluk için ayrıca bir prog
ram ilanını zait addetmektedir. 

Cemal Oğuz B. 
Eski vilayet umumi meclisi 

azaımdaadır. Mefsuh serbest 
ftrkaya mensuptu. 

Programını şöyle hulasa et
mektedir: 1 - Küçük san'atların 
himayesine çalışmak, 2- Devletçi 
milliyetçi, cümhuriyetçi, layik 
olmak Camal B. piyasa ile 
meşgul olduğunu ve halkın her 
tabakası ile temas halinde bu
lunduğunu da ilave ediyor. 

Ahmet Osman B • 
Karyola ve madeni eşya mü

tehassısıdır. Amerikada fabrika
larda tetkikat yapmıştır. meb
us olursa amele hayatının ıslahı
na ve sanayi hayatının inkişafına 
çalışacağını söyliyor. 

LOtfi B. 
Vefa mektebi Fransızca mual

limidir. Galatasarayda tahsilini 
ikmal etmiştir. 1895 senesinden 
beri devlet hizmetindedir. Mes
leği maarifçiliktir. Diyor ki: 

"Bütün hayatımı vatanın ve 
milletin hizmetine hasrettim. Hali 
vakitlerimi mütalea ve tetebbü
atla geçirdim. Memlekete hayırlı 
evlat yetiştirdim. Müstakil meb'
usluğu muhalefet manasında te
lakki etmediğimden ekseriyet 
fırkası hükumetinin vatanın se
lamet ve saadetine matuf olan 
bütün teklifatına müzahereti va
zifei ahlakiye ve vicdaniye bile
ceğim. 

Hükumetin halka ve halkın 
hükumete karşı mütekabil emni
yet, hürmet ve muhabbetini ar
tıracak icraata miizahir olacak 
ve bu yolda her türlü mesaiyi 
sarfedeceğim. Memlekette işi ve 
iş erbabını himaye edecek teş
kil at ihdasına ve bu teşkilatı 
tanzim eden kanunların vazolun
masına çalışacağım.,, 

Lutfi B. yapacağı işler arasın· 
da tüccari ted ris teşkılatıodan da 
bahsetmektedir. 

Cemil Paşa 
Eabak Şehreminidir. Farit Pş. 

kabinesinde Nafia nazırlığını 
yapmıştır. Hulaseten diyor ki: 
"Pek samimi layik cumhuriyetçi 

ve milliyetçiyim. Bana daha zi
yade demokrat ve liberal bir gaye 
takip edeceğim. Halk cümhuriyet 

rejime ısındıracak tetbirler almıya, 
mevcut vergileri imkan dairesin
de tahfife faizin haddi gayesini 
yüzde dokuza indirmiye. t>ski 
ve yeni mütekaitler arasındaki 
maaş farkını tadile, amele ve işçi
ler için asri kanunlar vazetmeye 
çalışacağım,. 

Balı kesirden 
Ankara, '.Ll (Vakıt) - Maruf 

bir sima olan genç mühendisle
rimizden Hasan Hadi Bey Balı· 
kesirde mustakil namzetliğini 

koymuştur. 
KUtahyadan 

Ankara, 21 (Vakıt)-Nuri Bey 
(Kütahya) nın Sinoptaki açık 
yere namzetliğini koyması kuv-
vetle mehtemeldir. 

F ı % , , :ı :ıt;t\, ! ı 
izmit ziraatçıları 
lzmit, (V AKIT) - Geçen gün bir 

toplanma yapan lzmitin genç ziraatçi
leri tavukçuluk ve arıcılık cemiyeti na 
mile bir cemiyet teşkil etmişlerdir. Bu 
cemiyet Ankaradaki tavukçuluk ensti
tüsünün burada

0

bir şubesi mahiyetinde 
olup azalarına enstitüden cins tavuk' 
yumurta1an celbine tavassut edecek, 
memlekette tavuk ve arıcılığın inkişafı 
için çalışacaktır. İçtimada bu hususa 
dair uzun müzakerat cereyan etmiş ve 
aşağıda isimleri yazılı zevat cemiyetin 
idare heyetine seçilerek faaliyet et>as· 
lan tesbit edilmiştir .. 

Fahri reis: Vali Eşref Beyfendi, 
idare heyeti reisi: Derince çiftliği mü 
dürü Naci Bey, Veznedar: Kumla çift 
liği sahibi Fuat Bey, Katip İzmit nümu 
ne fidanlığı müdürü Osman Nuri D, 

lhtisas heyeti: Ziraat müdürü Malt 
mut Emin Iley, Orta mektep muallim 
]erinden ziraatçi Hıfzı ve Bilal Beyler. 

Oğuz 

Parls hastanelerinde 
diş teşkilatı 

-2-
Paris hastanelerinin içinde diş ser· 

visinin şefi hoca olan hastanelerden 
en değerlisi St. Louis hastan~sidir. Bu 
servisin şefi alemşümul olan \'e beyne} 
milel dişçilik cemiyetinin reisi bulunan 
profesör Somprettir. Bu zat senelerden 
beri geçen makalede izah ettiğim sis
tem dahilinde birçok talebe ve müte
hassıs yetiştirmiş ve dişçilik fenninde 
birçok ihtirnat ve keşfiratla şöhret bul 
muştur. 

boyacı dükkanına girdim. Boyacı 
dükklnlarında Arapça, yahut 
Kürtçe dinlemek boyacılann 

kaba ve soğuk şakalannı duy· 
mak siuirime dokunur. Onun 
için ekseriya potinlerimi boyat· 
mayı uzun bir zaman ihmaletti· 
ğim o lur. 

Dün, bereket versin, dükkln· 
da ne Kürtçe vardı, ne de 
suğuk latifeleri Ben girdiğioı 

zaman, daha önceden baılamıf 
bir münakaşa devam ediyordu. 
Bir boyacı ötekine diyordu ki. 

- Senin de bugün şairliğin 
tutmuş beyahul 

Ayıptır, kendi kendimize de-
ğiliz. Bak müşteriler vardır, 

biraz kibar ol be! 

Ayakkabımı boyabp çıktığını 
zaman dilşündüm, demekki bü .. 
tün dünyayı renkten renğe so .. 
kan şairi ayakkabı boyacısı böyle 
telakki ediyor, bu ünvanı kibar 
olmayanlara mahsus buluyordu. 

Kim bilir, belki de haklıdır ••• 

Boş emek 

Rıza B. isminde biri Avrupa .. 
da ekmekçilik tahsil ettiği .. 

ni söyliycrek belediyeden iş İS' 

temiş. Bu müracaatı hoş göreıı 

belediye Riza B. i bir imtihan• ' 
tabi tutmuş ve neticede kendi
sinin bu işten pek o kadar aP' 
lamadığı meydana çıkmış. 

Istanbul belediyesinden kel1' 
dine bir iş almaya muvaffak 
olamayan bu zatm Avrupad• 
sarfettiği emeğe acı~ım. Ekmek' 
çilik öğreneceğine keşki ekrntlc 
parası çıkaracak bir ıey ö§'reP' 
seydi .•• 

Mideciler 
yeni gazetelerden birisi~~: 

baş muharriri - Şimdıli 
imza atmaktan yıldığı için a~ 
açıktan açığa yazmıyacağız· pi' 

taya yeni, fakat biçimaiz l:>ir I<~ 
lime attı. Mahut "ötkünç,, keU' 
mesini gölgede bırakan bu J<e: 
lime "Mideci., kelimesidir, Jos• 
na böğürme hissi veren, yazılışı: 
na göre mideciyi, manAsına o:ıı 
zaran işkembeciyi hatırlatan 

1 
kelime, muharririn aklı 111 f 
memleket ıiyasetine karıtt~· 
muzur bir tipi ifade etmekte 

1 

Midecinin tarifi şu imiş: . e 
"Evelki gün kara dedikle~i~' 

dün beyaz ve dün beyaz de t ~ 
!erine bugün gene kara diyenle 'e 

Her halde bu tarif, uıll~O 
Ç''l'I" 

taall<ik etmez sanırım, .u bif 
evelki gün beyaz dediğim•~ W 
salkıma bugün siyah deıııe 
zım gelir. 

Hastanelerdeki diş servislerindeki 
bu resmi ve sistematik teşkilat hari
cinde buralara müracaat eden ecnt'bi 
diş tabipleri de şeflerin ~en·islerinde 
ikmali mümarese için kabul olunur. TeşekkUr ,ıe 

S ·ı· d . . . ce" ' Hemen her hastanede böylece servisle- evgı ı pe erımızın .;ıf 

re devam eden muhtelif memleketler· merasiminde bulunmak ttJJe~ 
den ecnebi diş tabipleri vardır. Bu ser telgrafla beyanı taziyet ~ e j( 
vislerde her türlü asri ağız Ye diş ame suretile keder ve eleıniıJJ1~1111et' liyatları yapılmaktadır. Bir ecnehi diş oıı ..., 

tirak eden zevatı kiraıııa bt•tt"' tabibi i~in son derece ent~resan ameli .,, 
1 dalıgw ımızın iblagy ı için ııı~A" ede" re er... v-

Demek öyle teşkilftt yapılmış ki: gazetenizin tavassutunu rı J' 
ı - ::\teycut sistem dolayısile kıy- riz efendim, ·ıesı efr• 

metli diş mütehassısları yetişiyor; :'\lerhum i\lüşir Fuat p:ışıının ıı 
~ - Halkın diş ihtiyacı mütehassıs ~ft~ 

e1Jere tevdi edilmiş oluyor; irtihal.. .. zııdC iı~· 
3 - Bu teş!<iHitın değer ,.e luymeti Tüccardan Ahmet ıtu~t~ı:ııife ı ~1 

ecnehi etıhhasını celbetmek suretile met Hayri Deyin validesı ;ır ıııı5':ııı~ 
hem Fransız ilim ve irfanının intişarı nım snh gecesi çok h,sa. ~crlt t'" 
na vesile oluyor; hem de ecnebi mem· müteakip irtihal eyJeıniştır~ jl•ıdt1dı<'' 
lek<>tlerin mütehassısları en değerli nin cenazesi bugün s~nt :afi "'cıııı~ 
Fransız rnütehas ıslan yanında en as- şantaşındaki ikametgahıfl ~ııl!ıt 'ııd'~, 
ri fen terakkiyahnı takibe imkan bul- larak Teşvikiye camii~de -ı-tıP'5~ıf'' 
muş olu) orlar. si eda ve badehu Edırnc etİ ilfı 
I - Mabadi var - aile makberesinde rnJtp1 

1 l'aris: Di§tabibi Süat lsmail tevdi edilecktir. 
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1 Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 Suriye kaynayor 
......................... ~ 

Düseldorf canavarının muhakemesi Berutlular Fransız idare-
gün geçtikçe ehemmiyet alıyor sinden nefret ediyorlar! 

EVDelce Düseldorf canavarı Pe me. ine \'urdum, parçaladım. ve kanını buna: "Biçare ,.e behbaht kurbanları· 
ter Kurten hakkında izalıat ver· emdim. O kadar emdim ki, kustum \ 'C ma acıyorum. Kendime lii.net ediyorum. 
lni.ftik. Bugün mahkemenin devamım tadı birkaç gün ağzımdan kaybolmadı. Her şeyi itiraf etmekle çok iyi ettim. 
llcızıyoruz: Sonra, kalça~ındnn bir .ram açtım n• Vicdanımın tazyikinden kurtuldum . ., 

İkinci celsede Peter çok yorgun gö kanın akışını se) rettim. Sonra onu cevabını verdi. Bundan sonra şahitler 
l'iinUyordtı. Sararmış, kamburlaşmı~tı. gömdüm. Maksadım ölüyü saklamak dinlendi. Ilu ifadelere karşı ne diyece
?ıtahkemenin hafi cereyanı kararlaşt .. değildi. Onu ziyaretti. Cesedin kaldı- ği olduğu ~orulan katil vuzuh 
tıhnıştı. Fakat birkaç gazeteci, içeri>e rılıp ba:.ka yere götürülmesini istemi ve !'ükünla ce,·ap verdi. Ye ifa. 
kur'a ile alındılar. Peter bu celsede ye yordum. Kaç defalar oraya gidip otur delerde gördüğü bazı noksanla-
lll ve müthiş itiraflarda bulundu. Bu dum ,.e düşündüm. rı tamamladı. Şihitler ifadeleri· 
~oc~uğu esnasında yapmış olduğu İ· Sonrn J>etcr. miithi bir heyecanla ne devam ederek tüyler ürpertici 
1 cınayetc ait tafsilattı. bağırıyor: rnk'alar anlatırken katil bunların tek· 

Peter sekiz yaşında iken, 1\fulheim - Asla, asla öldürmek istemedim. rarından canı ıkıhyormuş gibi ikide 
rı'rinde, Ren nehri kenarında çamaşır Utanıyorum. Kendi kendimden nefret bir esniyordu. Bazı kadın şahitler ca· 
arın kurumasını beklemekle, çamaşır ediyorum. Yavaş yanı;; beynimde bir fa ninin yakininde bulunmaktan o kadar 
~ıla~a yardım ediyordu. Nehir kenarın· aliyet oluyor, arzu, öldürmek arzusu heyecana dü~müşler ki söz söylemeğe 
.. a ıki arkadaşı ile dolaşırken onları yine lıende uyanıyordu. bile cesaret <?dememi~ ,.e ikisi sinirle· 
~Urmek fikri aklına geldi kendi ine O zaman miithiş bir kriz geliyor n rine hakim olamıyarak bayılmışlardu. 

sürat \'e sertlikle fakat ayni za. beni deli gibi, her önüme çıkan kadına Bu celsede katilin yeni iki cürmü da· 
~a?da büyük bir hesapla çocuklardan saldırıyordu. ha meydana çıkarılmıştır. Bunlardan 

1
1
ttncisini hemen nehre itti. Fakat öy- Peter, sandalyesine yığıldı. Celse ta biri altı Ye diğeri on dört yaş 
~ bir .. hesnp etmişti ki çocuk nehre dü til edildi. larındaki iki kızcağızın katli· 

0 
r duşmez bir salın altına kaymış ve Düsseldorf, 18 - Peter Kürten mah dir. Kürten çocukları kandıra· 

atada boğulmuştu. Oteki çocuğu da kemesinin üçüncü celsesi şöyle geçti: rak gömmüştür. Diğeri de ~udur: Sch
b~binde suya yuvarlamıştı. Fakat bu, Katil e\'velki cel~elerdc olduğu "İ· ulte isminde 26 ya.~ında bir hizmetçi 
t ~tahta parçasına sarılmağa muvnf· bi saçları itina ile taranmı:. • elbisesi ü kıı. mahkemeye müracaat ederek iki 
.~.olmuştu. Peter, onu omuzlarından tülü olduğu halde muhakeme huzuru- sene en·el Kürtenle birlikte Ren nehrij 
h~a bastırdı ve çocuk tepine tepine ÜO· na çıkmıştı. Haydut ilk nazarda bu ter sahilinde gezinirken tenha bir yerde! 

ana kadar onu öylece tuttu. temiz kıyafetile mahkemeye davacı sı- caninin birden bire üzerine atılarak ır 
h . n~ itiraf üzerine mahkeme, Mul· fatile gelmiş kibar bir adam tesiri bı· zına geçmek il'tediğini ye nki olan mu 
Jı:;ın~n mensup olduğu Kolonya şeht i rakıyordu . .Fakat konuşmağa başladı· kavemeti üzerine \'Ücudünün muhtelif 
lı() lsıne haber verdi ve kırk sene evvel ğı zaman ne mal olduğunu clerhal mey yerlerinden bıçakladığını \e kamanın 
~i:le bir cinayet olup olmadığını tah· dana r.ıkarıyordu. Şahitler çağırılma· ~pı koparak vücudünde kaldığını H' 

~başladılar. 1 dan evvel reis hayduda vicdani bir a- hu yaralardan ancak he~ ay sonra ifa. 
, 111 eter, bu sözlerden sonra gençliğini zap duyup duymadığını sordu. I\:atil kat bulduğunu söylemı~tır. 
~ ~tıyor. O, on altı yaşlannda iken 
:rı~1 Ve koyunlan boğazlar n kanla. 

ın. aktığını zevkle seyredermiş. 
t'Q llır ihtiyar acuze onu e\"ine götü· 
~; kendisini kamçılatırmı • l\f e~hur 
it •ıık deşen Jakın maceralarını şehYet 

o u-n· ... uş. 
~e, ır zamanlar kapatıldığı ı lahhane· 
lba tahat rahat düşünebilmek için 
lıa bsus yaramazlık yapar ve kendini 

11st attırırmış. , 
•a~' Bir gün, diyor, mahpus olduğum ' 
'ld~k)'~ genç bir papas girdi ve bağlı 
all d'u~ zincirleri diz c;ökerck (iptü. 
llıaıı 1~1 ınerhametin tezahürüne o za. 

n agıadım. 
lıatıru Özlerden sonra Peter, o günün 
tUr asını yadettiği için h\ingür hiin· 
"t saaflaınağa başladı. Hınçkmyor, 

...._ ~daJyesinin üzerinde döğüncrek: 
~İ&t" h, di.>or, ben zavallı bir deli:} im. 
~tı /~'i Öldürdüğüm zaman ellerim 
~ııı. ~ildeydi. Onları yıkamadım, ynlıı 
aııuııd aıan öldürdüklerimin evlerinin 
~ır \' e t~planan kalabalık ara ma lm 

11 te: cınayetlerimin uyandırdığı koı 
~~l"ard eh§etten büyük bir memnuniyet 
~litdu •ırı. Ben kendimi tatmin için öl-
\iııı. ltı, lliçbir zaman bir cinayeti tas 

Daktilo Hanımlar! 
Hazırlanınız ! .. 

1931 SUr'at şamplyonıunu mUsabakası haziran ayı için· 
de An Ticaret mektebinde yapılacakbr 

Kazanan Hanımlara en yüksek ticaret 
müesseselerinde iş temin edeceğiz. 

VE 

Bir 
Vazı makinesi 

Vereceğiz 
MUsabakamıza iştirak edebilmeleri için daktllo hanım· 
lorın yapacakları yeglne ı, evveli çalışmak sonra 
idarehanemize mUracaat ederek isimlerini kay· 

dettirmektlr. 

ı.tıra:~ltıedim. Kimse benim çektiğim 
~~YlLlfEI Kl~Y ANI ~~llıtz ~tın şiddetini anlıyamaz .. Emin ~-·••• 

> i'a g ".sözleri kendimi affettirmek llr Tamamen Fransızca ıözlü fılımlerirı en muazzamı 
01'tııı:ı.aYli ınes'ul olmak için söylemi· 

tı 
\ eter b' 
t l\ bu k ır canavardı. Fakatkimse on· 
-tdU•-ı adar vahşet beklemiyordu. öJ. 

f\ erin' , ~t . ın kanını içen bu adam: 
~ h<> :rıa Han! .. diye devam ediyor, 
)~''-' h ~a gidiyordu. Fakat ~ok i te· 
~~ lliııi~ d~ onu se\'cmiyordum. Niha· 
~ltd erırn tuttu \e onu öldürdüm.

1 a Yalnızdık. Bir darbe ile me· 

MAJiiK Sinemasında 
muzafferane bir muvaffakiyetle devam ediyor 

---ı, 24000000 Franga 
Mal Olmuş Filim 

26 Parisli 
20000 

Ylldız 

FigUran 

Yıldızları: JEANNE HELBING - GLASS - P AOLI 

Her halde gidip görünüz 

" Mustafa Kemalin başı için ,, diye yemin eden 
lular, Türk adaleti ve Fransız zulmünü 

bağırarak söyliyorlar 

Berut• 

Bir Fas mUcahldi Fransızlarla harbin yokın olduQunu 
haber veriyor 

Beyrut, 14 (Hususi) - Son 1 mit Ef. delaletile ufak ticaret 

zamanlarda Suriyedeki Fransız yapmaktadırlar. Fransızca Oryan 

idaresinden halk ademi memnu- Arapça Errasit gazeteleri Türki-

niyet beyan etmekte ve fırsat ye aleyhinde makaleler yazmak-
buldukça memnuniyetsizliğini gös tadırlar. 
termektedir. 

Zahlede bir isyan vuku bula

cağını hisseden Fransızlar, iki ay 

evvel tetkikat için Zahleye istih

barat memuru göndermişler Ye 

bütün halk bu memura, Fransız· 
lardan ve idarelerinden şikayet 

ederek Türkiye lehinde söz söy· 

lemişler ve bir an evel Suriyeyi 

terketmelerini beyan etmişlerdir. 

istihbarat memuru, hükumete 

verdiği raporda (Fransızların Su-

iyede ikametine ve yerletmele

ıne imkan olmadığını, terkedi-

rezse pahalıya mal olacığını) 
dermeyan etmiştir." 

Beyrut eşrafından Emin T arrat 
efendi bir ay evvel v~rdiği bir 

ziyafette ( Fransızların, Suriyeye 

saadet ve refah getireceğiz diye 

halki iğfal ettiklerini sefalet ve 

uğursuzluk ve fakrü zaruret ge

tirdiklerini ve saadet yerine iş-

kence koyduklarını, Türlder hak· 

kında propagandaların kıymeti 

olmıyacağını, Türklerin dünyanın 
en yüksek ve adil ınsanları ol-
duğunu) söylemiş ve islim, hıris

tiyan davetliler dahi bu sözleri 

lastik etmişlerdir. Ertesi günü 

bu sözleri netreden El'ahrar 

gazetesi hükumet tarfından top· 

ıattırılmıştır . 

Fas mücahidi Abdülkerimin 

arkadaşlarından darı beyza reiıi 

mücahit Abdüllatif, Fransızların 
zulmünden ve müslümanları ceb

ren tanassur ettirdiklerinden ef· 

radı ailesile iki ay evnl Beyruta 

gelmiştir. Şimdi Beyrutta otur

maktadır. Abdüllatif, Fasta bü

tUn teşkilatın mevcut olduğunu 

ve ufak bir harbin zuhuruna in

tizar edildiğini söylemiştir. Firari 

Abdülkadir Kemali, sefil ve pe· 

ritan dolaşmaktan ve halkın ha

karet ve tezyifinden kurtulmak 

;çin Küseyir köyüne giderek es

kiden tanıdığı bir ağaya iltica 

etmiş ve kerhen kabul edilmiş
tir. Diğer arkadaşları Suriyedc 

tanıdıkları rüsumat memuru Ha-

Beyrutta sakin tüccardan 

lbrahim Ethem Beye vatanile-

rın naşırı efklrı olan Ennida 

gazetesile cevap verdirilmiş ve 

bu cenp, Fransızlara hitaben 

(Siz vatanilerin istediklerini ver-

mezseniz biz Türkiye ile birleşir, 

onlardan alırız) cilmlesile bitiril

miıtir. 

Suriyelilerin yüzde seksen hi

ristiyan ve yüzde doksan müs-

lümanı, Türk lehinde idarei ke

lam etmektedirler. Yemin ede-

cekleri zaman (Mustafa Kemalin 

başı için) diye kasemetmektedir-

ler. Fransızlar, Beymt yolu üze

rindeki tepelere istihkam yaptı

rıyorlar. 23-2-931 de büyük as

keri manavrenın, Şamm müda

faası için olduğu halk arasında 
söylenmektedir. 

DUn gelen seyyahlar 

Dün şehirimize otuz Fransıı 

seyyahı gelmiştir. Seyyahlar bu

gün istanbulun görülmeğe değer 

yerlerini, camileri ve müzeleri 

gezecekler, yarm memleketleri-
ı• ne döneceklerdir. 

"VAK!T,, e abo
ne olunuz 

'~ 

Doktor nasihati: 
Husu~t ve sıhhi tuvaletiniz için 

"LYSOL,, 
(Alameti F arikaıı) 

muzadı taaffün müstahzarını 

kullanınız: Adetlerinizdeki dem 

zayiatı duracak ve hali inti-

zamı kesbedecektir. 

Taklitlerinden sakın1nız 
Fabrikatörleri: Shülke ve Ma

yer A. G. Hamburg 
Türkiye için yegane acentası: 

S. Jacoel mahtumları, İstanbul 

't,l\ ~marası-;-}14 
~:ı~%rp cephesinde .. ,. mücllfii 

aria Rema19ue 
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Yilli) i bekliyerek saki tane O· Muzlim bir el içimizden birini kaptı. duk. Fakat ifşa etmeden e' vel temel öğrenmediğinden en ıyı bildiği şey a-
turuyoruz. Bir lfıhze sonra J\:oso Ilir gölge önünden kaçtık. Fakat biz U· kazması liızımgeldiğini unutmuştuk. teş etmek oldu. Asker olmasaydı bir-
le diyor ki: zaklaşamıyorduk gölge bize :yeti:.ti. .Meğer istikliılimiz endişemizin nika çok eylere katlanırdı. Askerlik terbi· 

- Nasıl oldu da bu i~i yaptı? Çok uğraştık \'e hü nü niyet gösterdik. bı imi . Biz sükundan korktuğumuz i· ye:-i ona şerefini heı· ~eyden mukaddes 
Cevap veriyorum: Maalesef kendi yanımızdaki felaket- ~in güriiltü ediyorduk. Yalnız kalma· tutturdu. Bilfıperm ate:;: etti. 
- Kadına çok mC'rlıuttu. ten J akayı sıyıramadık. Halbuki mu· mak i~in tesaniit gfü;teriyorduk. Hal hu Bu Jınyat mücadele. inde yalnız a '\ 
Villi )alnız dönüyor. J\o ole yerin- \'afCak olacağımızı zannediyorduk. Bil ki yanlı~ bir yol tutuyorduk. Hu haya bı ka'i olanlarımız galebe çalacak. 

den sıçrı) arnk soruyor: miyorduk ki kimizde kanır.ıız1a, hayatı tı biz bir kasırga iser ·inde ar.ı., tll'dıl;; tır. Eğer I..edcrhoze, netkenin yerinde 
- Gitti mi? mızla kaynaşamıyan himmet!e:-imizi Bizim kaba hislerimiz ara ·ında, kn· o1saydr. \ 'aziyete hflkim olurdu. Eğer 
Villi başı ile (hayır) işarrti yaparak boşa çıkaran bir kuV\'et \'ardı. rar.,.ız Ye titrek kollarımızda mağlübi Jüp. Llıd\'iğin )erine hasta ol aydı. 

ilave ediyor: Bİ,t durmadan :ıraı;;;tırdık. Kendimi· yetlerimizin Ye hü.-.ranlanmızın gulgu Bö) le azap cekmezdi. Karı Raheyi an 
- Karakola flidip tes lim oldu. Bir zi unutarak kalplerimizi sertleştirdik. le~;inde hayatı elde ettiğimizi sanıyor· lıyamıyor. 'J'jaden, Alber gibi ateş 

şey yapamazdım. Fazla ı rar etseydim Bazı iğildik, bazı sısradık. Yolumuzu duk. Fakat akin cereyanlara nsla ku etmezdi. Neden hen Betke, Lüd\'ig, ıta-
beni \'uracaktı... şaşırdık \'e yolumuza devam ettik. lak nrmedik. Çünkü mel:"inkolinin bi- he H' A lheri diğerlerinden fazla sc\ j . 

- Vay canına... Daima omuzlarımızda kurtulmak iste- zi en ~ardığı anlarda bile lüzumu mik yorum. Neden bunla r tehlikede de J,c. 
Ko ole başını arabanın dingiline da diğimiz güllenin sıkletini hissedi)'Ol'- tan :-;akin değildik. Ye bekliyeme1.dik .. derhozc g ibiler inin i~i yolunda? hayrı· 

yıyor. \Tilli otların iizcrine bitap otu· duk. Biz, onun bizi takip ettiğini zan· ,,.. * ı:ı b:ıtmnrnalıyı z,ne yapıp yapıp kendimi· 
~ ~al\n ruyor. Karı \'e ben nakliye arabasının nediyorduk. Halbuki onu kendimizle Parkına rnrmadığımız halde hepimizin zi kurtarmalıyız. 
~ .\ther~derseın faides i olmaz J{o. yanlarına dayanıyoruz. taşıyorduk. O her bulunduğumuz me\' içinde a~kerlik hissi me\'cuttur. Eğer * * • 
t~<lina0 ~n~nm.. J{osole, koca Fcrdinnn l{osole bir kide ses.siz duruyordu. O arkamızdan Alberin gen~liği sükunla ge~mi;:; olsay Rahe tas kolleksiyonıınun yanın<!a 

h tı. har ,~b:rıyor: küçük çocuk gibi hüngür hüngür ağlı- gelmiyordu. Bizzat kendimizde mün- dı içinde bir takım unsurlar değişir oturuyor. Lud\'ig odada aşağı yukarı 
"1 \., e11.etı ··ı d · t' k d b · k ı·· ~, "~"e i e 0 ene can verecek de .> or. emıç ı.. hn:Hlta o ·a ar arız ve a ı nazar. geziniyor. Birdenbire duruyor ve masa 
~Çtnaıı..Yarı.) acak ld .. Alber her - iV - Diz evler inşa etmek istedik biz d(' larla bakmazdı. Halbuki askerlikte nın iizerindel.i gazeteleri alıyor. Mırıl· 

Bir silah patladı. Bir taş koptu. nizi &örmek, rüzgarı duymd istiyor· kafi bir azim ile a~ılanmıştı. Diğer ta danıyor: 
raf tan askerlikten başka bir meslek (Bitmedi), 
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Seyrisefain 
V AKIT' m takvimi 

Çarş•mba 
22 Nisan 931 • a bir ihtilal arife- Yunanistanda 

atletizm Zilhicce l\ lC'rkez 11cent11sı: Galata Köprü başı 

• 
sın e mi b lunuyor? Yunanlllarla, Mısar ve lspan· 

yol takımlar. arasındaki mU· 
sabakalar1 Yunanhlar kazandı 

B. 2362 ~ube 11ccması .Sirkecide 
Mühllrdnr 7.ade hanı 2 2740 

1349 
Sıtte Sevir başı Bu geceki Ay 

- -
ispanyaya gıtmek üzere Varşovadan 

bir çol1 kom ün· t grupları geçmiş •• 

Atina, 19 (A.A) - Mısır, Yu
nanistan, İspanyol takımları ara- , 
sındaki atletizm final müsabaka-

M~rsin Postası 
( KONYA ) vapuru 24 

Gün~ın doğu'u : 5,12-Baaşı : ıs,56 

Namaz vakitleri 
:ıabah oııe lkıodı '·kf•m ... •toı 

3,4() tl,t3 16.00 18.56 20,34 Madrit, 20 (A.A) - Madrit
teki cümhuriyetçi Radikal Sos
yalist fırkası yeni doğan İspanyol 
cümburiyetini korumak ve mü
dafaa etmek için atide ld karar
ları ittihaz etmiştir: 

1 - Elyevm mevcut bulunan 
krallık taraftarı lrnvvetlcrin silah
Jarmdan tecrit edilmesi ve şim-
diki cümhurİ) et idaresine sada
kat gösteren halk kuvvetlerine 
silah v~rilmesi hükumetten iste
necektir. 

2 - Eski idnreden mes'ul 
olanların hepsini hukuku umu
miyeye ait veya siyasi curiim-
lerden dolayı maznun addedilen 
13 üncü /: lfons dö Borbon aley
hine açılacak tarihi davaya dahil 
edilmelerim istemek için hükü
met üzerinde mümkün olduğu 
kadar tesir yapılacaktır. 

3 - Fırka idealinin kuvvetli 
bir surette halk arasına yayıl
masına çalışılacaktır. 

4 - Ziraate ait işlerde esaslı 
ıslahat yapılması, sanayide çalı-

şan işcilerin mürakabaya tabi 
tutulması, devlet ile kilise işle
rinin birbirinden tamamile ayrıl· 
ması umumi hizmet ve müessise
lerin büsbütün laikleştirilmesi, 

mekteplerde tahsiliıı laik, mec
buri ve meccani olması istene
cektir. 

5 Harbiye ve bahriye 
bütçelerinin azaltılruası ve buna 
mukabil ziraut bütçesinin hisso-
lunur dererecede artırılması ta
lep edilecektir. 
Tayyareciler isyan mı ettiler? 

Madrit, 20 (A.A) - Son gün· 
lerde hususi maksatlara müstenit 
bazı şayialar ortaya çıkmıştır. 
Pazar sabahı Kuatre-Vants tay
yare karargahına mensup tay
yarecilerin isyan ettiklerine dair 
Madritte bir dedikodu şayi ol
muştur. Bu haber asılsızdır. Esa
sen bu tayyareciler, kendilerinin 
cümhuriyetçi olduklarmı şimdiye 
kadar birçok hareı.ctıerile gös
termişlerdir. 

Krallık taraftarlarından bazı 
iirnseler Afrilrnda bulunan İs
panyol alaylarından bir kaçının 
cümhur'yet ilanından memnun 
kalmadı!datınn dair bir zan 
uyandırmağa çalışmaktadırlar. 

Hiikfımet, Fastaki lspan}ol 
askerlerinin yeni idareyi kabul 
hususunda büyük bir tehalük 
göstermekte olduklannı bildir
miştir. 

cumhuriyeti tanıyan hükümetlcr 
Madrit, 20 (A.A) - Norveç, 

Kolombia, Breı.ilya, Lehistan 
Panama Yunanistan, Bre· 
zilya, Portekiz hükumetlerinin 
siyasi mümessilleri hariciye na
zırını ziyaret ederek hükfımet
lerin:n l...panyol cumhuriyetini ta-
nımağa karar vermiş olduklarım 
biJdirrnişlerdir. 

Kıral Londraya giUi 
L~ndra, 21 A ·A) - ispanya 

kıralı refakatinde Dül dö Mi
randa ile M. Kinones de Leon 
bulundu&u halde saat 1 oı ıs te 
Paristen otomobille hareket et
miştir. 

Vakit çok erken olduğundan 
kıralın hareketi kimsenin gözüne 
ilişmemiştir. Kıra!, KaJeye gi-
decek ~e oradan l.ondraya git
mek üzre vapura binecektir. 

işsizler iş istiyor 
Barsclon, 20 (A.A) - işsiıl€r 

serbest send'kasıo r::ıc:ı up k"m
ıelerden mürekkep r 0 rcp bu 
srün ellerinde büyük bir livba 

ları bugün stadyomda yapılmıştır. 
taşıdıkları halde vilayet dairesı- Hava gayet g:Uzel ve stadyom 
ne gelmişler ve işsizlik buhranı- fevkelade kalabalık idi. Yunan 
nan hallıne medar olmak üzre takımı 177 sayı ile birinci, Mısır 
günde 6 saat çalışma usulüniin takımı 1(8 sayı ile ikinci gel-
kabulünü istemitlerdir. miştir. ispanyol ekipi 88 sayı 

K1rallçe geziniyor kazanmıştır. 

Paris, 20 (A.A) - ispanya kı- Bugün yapılan 17 müsabaka-
raliçesi, yanında iki kadın oldu- dan 14 ünde Yunan ve üçünde de 
ğu halde bugiin öğleden sonra Mısır takımı galip gelmiştir. 
dışarıya çıkarak bir gezinti yap- Evclce Mısırda temin edilmic 
mıştır. Y 

Prenses Beatris ile prenses olan beş bin metrelik koşu re-
Mari - Kristin Pariste otomo- korunu bu sefer Atinada yapı-
bille bir tenezzüh yapmışlardır. lan koşuda bu mesafeyi on beş 
Kıymettar eşya ortada yok dakika 24 saniyede katetmek 
Madrit, 20 ( A.A ) _ Karaim suretile Mısırlı Sait Mehmet kır-

mıştır. 
azimetinden sonra bir takım kıy- Pazartesi günü şarki Akdeniz 
metli eşyanın ortadan kayboldu- tenis mlisabakasının beynelmilel 
ğu beyanile şikayette bulunul- yedinci turnuvası yapılmağa baş
muştur. lanacaktır. Bu turnuvaya Mısır, 

Emniyeti umumiye müdürü Avusturya, lngiliz, Fransız, Al
Havaa Ajansı muhabirine fU be- man, Yunan ve ltalyan takımları 

Nisan cuma 1 O da Ga

la tadan Çanakkale,lzmir, Kül

lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Alaiye ve Mersine kal

kacak dönüşteTaşucu,Anamur, 

Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya .da uğrayacaktır. 

Çanakkale için azimetle yük 

alınmaz. 

J ra~zon itinti P. 
(CÜM HURIYET) vapuru 23 

Nisan Perşembe akşamı Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa. Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

1 

1 

- BORSA 
3 Nisan :ll 

H. •n • vo 

l lngiliz lira11 Kr. 
_ T J.. mukabili Dolar 

( rank 
l lrct ... 
Belı:a .. Ora hm ... le. Frank 
r.eu .. 
l lorln 
Kuron 

.. • 
Şlllng 
Pcr.cta .. • Mark .. • .Zloti .... Pen .. ~ 

2o f ev Kums 
1 Tiırk lirası Dinar 

Çcnoncç Kuruş 

Nukut yanatta bulunmuştur. iştirak edeceklerdir. 
.. Bu §ika yetin esası nedir, bi- Bu hafta yapdacak maçlar 

lemi yorum. Kıralın sarayına men- 1 lan bul ruıbol l IC') ctindC'n: 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, ı !sterlin (lnglllz) 

sup kimseler, bir takım mllcev- 24-4-931 cuma günü icra edi-
Sinop, lnebolu, Zonguldag-8 ı Dolar (Amerika) 

~{) rrnnk [f"raosız 

herler götürniUşlerdir. Bunların Jecek lik maçları: 
uğrıyacaktır. :ı.'O ı,ım [ltalyıı 

1
,, .. ___________ .i Otrnnk f'e'çllıa) 

hareketi pek mantıksız değildir. l\adıkoıundc ikinci küme 
Bazı memurlar azledilecek Boğaziçi-Hilal saat 11, Eyüp- ti.AN 

21) Drahmi • 'ı unan] 
iO Frank (IS\ lçrcf 
W Leva llulı:ıır J Madrit, 20 (A.A) Cümhuriyet Topkapi saat 12,45 hakem Bas

komitesi, kırallık taraftarı bazı ri bey. Osmanlı bankası gişeleri, Ma- 1 Florin [Felemenk l 
ıo Kuron (Çelmslovak] 

memurların vazifelerinden uzak- Tak im stadyom"mla birinci küme 

laştmlmasını talep etmiıtir. Şim- Galatasaray-Anadolu saat 12,30 
diye kadar gayri tabii hiçbir hakem Simo Ef., Vefa-Istanbulspor 
hadise olmamııtır. saat 14,15 hakem Sedat bey. 

ispanyada komünistler F enerbahçe-Beykoz ıaat 16 ha-
Paris, 20 (A. A) - Löjurnal kem SaJahattin bey. GaJatasaray 

gazetesi, Londradan almış oldu- Kumkapı şild maçı tehir edil
ğrı bir telgrafı neıretmektedir. mi~tir. 
Bunda Varşovadan alınan bir !============== 

mana asileri Mader hUkiimet 
}:~~~rels;!~~:y~eçc;it!:ıta ü:::~ memurlarına teslim oJmağa da-
Lehistan arazisinden birçok ko- vet ederim. Onları idare eden
miinist gruplarının geçmif ol- lerin hattı hareketi hakkında 
dukları haber verilmektedir. Rus- namuskarane bir tefsir bulmak 
Jara refakat etmekte bulunan mümkün değildir. Her türlü si
lspanyol komünistleri reisi M. yasi ihtilafların üstünde tutulma
Berkas, ispanyanın bir ihtilal ar- sı icap eden vatanperverlik, 
fesinde bulunduğunu beyan et- isyana nihayet verilmesini em
miştir. rediyor. Bu ihtara riayet edil-

mediği takdirde kumandan altı
Amerlkadamı dampinl yapacak na verilmiş olan kara, deniz ve 

Nevyork, 21 (A.A) - Ziraat bava kuvvetlerini Mader üzeri
nezaretinin Amerikadaki hubu- ne sevk ve ·tevcih etmek mec
bat fazlasının bir kısmını Avru· buriyetinde kalacağım.,, 

yısın 2 inci cumartesi gününden 

itibaren iş'an ahire kadar, zirde 
muharrer saatlerde açık buluna
caklardır: 

1 - Galata idarei Merkezi-
yesı: 

Eyamı adiyede, saat 9 1-2 tan 
16 ya kadar. 

Pazar günleri, saat 9 1·2 tan 
12 ye kadar. 

2 - Yeni Cami Şubesi: 
Eyamı adiyede, saat 91-2 tan 

16 ya kadar. 
Pazar günleri, saat, 9 1-2 tan 

12 ye kadar. 
- Beyoğlu Şubesi: 
Eyamı adiyede, saat 10 dan 

12 1-2 ğa kadar, Saat 14 ten 
16 ya kadar. 

Pazar günleri, saat 9 1-2 tan 
12 ye kadar. 

pa piyasasına gönderip satmağa 
l<arar verdiği bildirilmektedir. 
Amerikanın bu satıı muamele
sını kendisine malolan fiyata Jlnkar a istasyon büfesi 
naıaran yüzde 50 zararla yapa
cağı zannolunmaktadır. 

Paraguayda lhtilil 
Madrit, 21 (A.A) - Gazete

lerde cıkan ve henUz teeyyüt 
etmemiş olan baz.ı haberlere 

kiraya veriliyor 
Devlet demiryolları 

A umu mı 
idaresinden: 

Şf)ın~ lı\usturraJ 
1 P.zcta 1 lspan~ a) 
ı Ra\ ~mar~IAlmanya] 
ı Zloti f.chhtnn 

ı Pengö .lllacarlsta n 
20 Ley (Romanya] 
'lO Dinar l'ugoslo\') aJ 

1 Çc\'Oncç St\}Ct 

1 Altın 8 
Mccldl)'C h~r~ 
B:ınkonot 

31 

:i 75 

7 

911 
5 

2fı(' 

o Bulmaca' 
1 
2 
3 

1 
2 göre, Paraguayda bir ihtilal çık

mıştır. Bu ayaklanma hareketi
nin bazı aıkerler tarafından yar
dım gören bir takım sivil me
murların idaresi altında vuku 
bulduğu söyJenmektedir. 

Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs ! 

Yeni Arnavutluk kabinesi 
Tiran, 20 (A.A) - Yeni ka

bine M. PandeJi Evangelisin ri
yaseti altında teşekkül etmiıtir. 
M. Hüseyin Vriyoni hariciye ve 
M. Mannes Kareco maliye na
zırlığını deruhte etmişlerdir. 

Kabinenin tahlif merasimi icra 
edılmiştir. 

Bulgar kabinesi istifa etti 
Sofya, 20 ( A.A ) - Bulgar 

kabinesi, parlamentosunun son 
teşrii devresinin hitamı dolayısile, 
kralın fırka reislerinin yeni bir 
kabine teşkili maksadile fikirle-
rini istimzaç etmesine imkan 
bahşetmek üzere istifa etmiştir. 

Portekizde isyan 
Lizbon. 20 ( A.A ) - Hüku

metin hususi murahhası, Mader 
asilerinin reiılerine telsizle aıa-
ğıdaki ihtarda bulunmuıtur: 1 

.. _ Ciimhuriyet hükümeti ••-

tarihinden itibaren iki sene 5 

müddetle ve acık arttırma usu/ile , 

931 

kiraya verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada idare 

veznesile Haydarpaşa ve Kayseri 
işletme müfettişlik/eri veznelerin
de birer lira f iatla satılmaktaaır. 
Talip olanların ihale günü olan 
27 nisan 931 pazartesi günü saat 

beşte Ankarada Umumi idare-on 
de müzayede ve münakasa ko
misyonunda hazır bulunmaları 
ilan otunuı. 

1 - Ölen Amerika 
(7 ), boşluk (.3) 

2 - lJlahkcmelik iş (4) 

3 - lstanb11l limanında 
şey (6), pek (2) 

4 - Hadise (ti) (1) 
5 - Hir cins oturacak ger) 

(2 6 - Amst11rya (5). as , 

7 - f)irek (5) ı"" 
8 - Kanbrır hayran (1) ' 

M (2) 

9 - l"ırtıcı ltcıyr•an (7) • (11 
10 - llanc (2), r.rkit; (~}·j), 
ıı - Orla (5), öyle "'' ( 



r 
1 Devlet Demıryolları ilanları "1 

1 
1160 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4 - 5 - 931 Paıartesi günii saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlannı aynı günde saat 15 e kadar münakasa komis· 

yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler mfinakasa şartnamelerini ( 3) üç lira mukabilinde 

Ankarada Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede

bilirler. (711) 
Jf. Jf. Jf. 

3000 ton yerli _çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Mnnakasa 4-5-931 pazartesi gtinü saat 15 de Ankarada Devlet 

Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

vakkat teminatlanm ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 

komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler milnakasn şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka

rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Jf. .. * 
Devlet demiryolları ve liman-

ları umumi idaresinden: 
Fevzidaşa - Diyarıbekir hattının SUÇATJ, 

AKÇADA& ve l\1ALATY A istasyonlarını havi 
56 kilon1etrelik kısn11 23 Nisan 1!)31 tarihinden 
itibaren işJetnıeye açılacak ve Fevz;paşadan 
l\lalatyaya CU1\1A, PAZARTESi, ÇARŞA1\1BA 
l\'.lalatyadan FevzipaşayaCU~iA. PAZAR.ÇAR· 
SAl\1BA günleri birer muhtelit yolcu katarı 
tahrik edilecektir 

SAAT 

6 uo 
17 50 
8 20 

Fevzipaşadan hareket 
A1alat ra~a n1U\'asalat 
l\1aJatyadan hareket 
Fcvzipaşaya muvasalat 20 10 

Un1rııni idare 
Jf .,. • 

Devlet demiryolları ve liman
'arı umumi idaresinden : 
lrınak - Ereğli hattının Kalecik,Alibe.,r,Tüney, 
~enııecc ve Çankırı ista ..,yonlarını havi 104 
l,ılon1etrelik kısını ~3-Nisan- 931 tarihinden iti 
~aren yolcu ve eşya nakliyatına açılacaktır.Bu 
kıs1n1 üzerinde siındilik haftada iki defa atideki 
tarife n1ucibin;e ınuhteJit kat :ırların seyrüsefer 

(edeceği nıuhterenı a
0

haliyr i ı:\n <-"un ur 

Cankırıya azırrıet) ~ıuvasalat Hareket 

~tıkaradaııf Cumartesi çarşanılıaj -- -- 8,30 
~ağa tCumartesi çarşanıbaf 10/>5 

~ıvastan f Cunıa Salı l 14,55 
ı/lYseridenı Cum~ Salı ı 23,44 

..... ~~ğa l Cunıartesi çarşan1bnf 8,37 
1 •••• ········································································-----·-·--·· ... ···· .. ······ ... 
ınıak Cun1artesi Çarşamba .... -- - - 11 ,20 
~al 'k ? 00 .f\ ecı .•.• ,, .•.•••.••••.. 11,55 ı ... , 
l~·ibey •............•.... 12,41 12,53 
G Uncy ••••••••••••••• ~ •• 13,39 13,-15 
Ç ernıece ....•••••• , ••••.• 14,46 l 4,50 
ankırı ı ~ ~4 -- --

~a ÇaÖkı~;d~-~ . ~~d~İ ) v,v 

Ci nlurı Pazartesi Perşcnıbe ... -- -- 11.26 
~~tnıcce .• , . . . . . • . . . . . . . . 12,30 12,34 
~~lley •. !I •• e •. • ••• n. • 11 • 13,36 13,41 
1\ ibey .•.••..•..•••••. , 14,27 14,39 

1 afecik •.••. ,. • • • • • • • . . • . 15,2U 15,25 
•1·· .. ~

01nk 16 oo -- --...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t ""'- .......... . 
. 'ıa k ································································································ ı 

'\llk f Pazartesi Perşen1bc 1 -- -- 16,25 
~ Paıartesi Per~enıbe J 18,50 
vtnak r ~a:Ys . Pazartesi Perşembe l 
'\>tvastrı Jl Sah Cunıa ( 

Sah Cuma . J 
4,31 

13,20 
Un1umi 

! 9,37 
-- --
-- --

idare 

Fit idlltcnıiıe aı't 1 ·· ·· ı· ı~ • b · 15 5 31 t 'h' d Y<>sta b o up goru en uzuma me nı - - arı ın e 
'det fır ulundurulması icap eden 10 adet muhtelif vagon ile 1 
~h~, fon H. P. nhhmından alınıp Filyosa nakil ve ihracı pa-

t> 0nnıuştur. 
•ıarfak 26-4-31 pazar günü saat onda H. P. ma2azasında 

Ka.ıra.hisaır 

VAKiT 22 NiSAN 1931 ~ 

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 
iktı at kuponu 

• s yt1111 
Hazmı es i eder . ....._ ___ , ______ J 

3 ! n. . 

Bö ırek, karacr:"ğeır, M M V Satın aın-u:ı ko
n'\ lsyon u ilan ınrı 

1 e ırah ızh· 
Bü) tik Erk.mı Jlnrhi) c dnire~i kin 

ğilna ı,arşs ta ıın .. be~ hin liralık Jave mnrin kömürü 22 
- ni.c;;an 931 çarsnmba ~ünii ant 14 bu-
ır su ,., çukta rındıklıda lll') etimizde pazarlık 

HER Y 

Siparişler 

TOP A 

UR 
kabul edi ir. 

P RA-

Deposu: Yeni Postane Karşısındaki 

Caddede No. 20. Telefon Jst. 62. 
Telgraf. Depo Istanbul 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi mü
~ürlüğü:nden: 

Kü ürt satın alınacak 
Mühim mıktarda kükürt mübayaa olacağından talip olanların 

Galatada Kefeli handa umumi müdürlüğün imalat şubesine mü
racaatları ilan olunur. 

Mahkeme ve icra ilanları 

la alınacaldır. Taliplerin artname i
ni he) etimizde görmeleri 'e ihale sa· 
atin den e' vel teminatlnrile hazır bu· 
bunmaları. (339) 

* * * 
Ordu ıh ti) acı için yerli fabrikalar 

rn3ınul1'tındaıı n bin adet kilim kapalı 
zarfla munaka il) a konmuştur. lhalesı 
4 • S - Q,l ı Pazane ı ~unu aat 15 tc 
ı\nkaraıin :\lerkcz sann atma koml$yo· 
nunda ' pıtacaktır. Taliplerin ,artname 
alın k \ tekliflerini vermek tizerc temi· 

1 

neti ar le n.elkur komt:.\ una müracaat· 
lan. J32) 

"' "' * 
1000 adet posot hujisi No 11 
2000 metre murabbaı knnnt bezi 

2000 metre buji kap iilii '1 1 1 

10000 metre l<cten kanat seridi 7 S'M 
arzında 

300 adet l\anat bezi dikmcğe mnh· 
u ı.. ten makara 

2:i metre murnhhaında 1\aplnma tah 
tn ı l ~l\l , ı 

J\ıtnat ihtb acı icin ayrı ayrı ola· 
rak hen echi halft altı kalem malze-

1 

me pazarlık urctile miibaraa oluna· 
caktır. •rnliplerin şeraiti anlamak ~e 
paz.ırhğa istirak etmek üzere 4 mayıs 
9:31 tarihine miisadif pazartesi günii 
saat on birde teminatlarile birlikte 
.\nkarada Merkez satın alma komLyo 
nuııa müracaatları. 3ıü 

* * 
Ordu ihti) acı için ) erli (a brikn lnr 

mnmul.ıtından on bin kilim kapalı 

lstanbul birinci ticaret malı J.. wıc · 1 stanbul birinci ticaret malı keme· zarfla münn !,asa) a kon mu tur. lha lesi 
sinden: si11dl"Tl: l 12 :>'931 salı günü aat 11 de Ankarnda 

2;; ~uhrıt 1931 taı·ilıinclc lstanbulda A m,ı altında Cnmh han 1erkcz atın alma komi ) onunda ya. 
at 4,4.i rnddelerinde hnradcniz boğa. 7 numarada icrayı ticaret etmekte j. pılacaktıı-. Taliplerin artnnme almnk 
zı haı·icinde sis \C dumandan naki kn ı,en nıul-.addema iflfısınn \,arar \eril en 'e tekliflerini 'ermek tizre teminatla
ray.ı oturan lngiliz handıralı Tre,in l'erecullah ,c J-.kendcr Anti Efendi- rile mezkur komis)onıı rnüracaatleri. 
vapuru sm,ıri::;i 1\1, hlefort I O\\ er ta ferin alacaldıJaıı ile aktettil feri kon- (3.11) 
rafından tanzim cdih•ıı :-; mart 19''1 ta ı.ordatonun 16 ni an 931 tarihinde * * * 
rihli rapor mahkememize Hrilmis· nıahl emece ta dikine karar, erilmi ol 
tir. duğu iliın olunur. 

Oı·clu ihtipcı için ) erli fabrikalar 
mamuUtından ) emeni kapalı zarfla 

Deniz ticaret kanununun 106- Rİn· - ----------
ci maddesi mucilıince hu hapta tetki· lstanbul ikinci fican.•t malıkenıc· miinl\.tstı)a konnıu;:;tur. lh~le i 2-3 ni-
kat icra ı 26 ni an 1931 taıihine mü .1 -: in<Le11 : an 931 per emlıe günii saat 15 te An-
d:f pazar günü ant l:J e knrnrlnstırıl- Beyoğlu istil,l:H cadde::.inde 197 nu karada merl\e7. atın., :ılma. komt.::.yo· 
nmıtır d "fi' k d E . JJ nund·ı ) ıpılac.ıktır. 1 nhplenn "artna "' · 1 mara a mu ı a ap z:ı e ~mın e)e 

Bu i le alfıl,ası olan herke rapoı ait bulunun ap,ırtırnnnın meth ıli 8, ğ me) i gôrmel\ 'e teklifle1 ini Yermek ii-
alınırken )evmi \C ,akti mezkurda· ,.e sol tarafındaki 2 diil,kan ,c mC't· zere teminatlarile mezkur komis~oıııı 
mahkenwde bizzat hulunmnğ.1 \e)n H hal kapı ında ıo santim geniışlik hir müracaatları. (314) 
kilini göndermekle sal[ıhi~ ettnr oldu· buçuk metı-c dcı inlikte bir mahal ile * * * 
ğu ilfm ohınuı·. hn,•a sol.ağında kapısı bulunan birinci 23 ni an 931 tabirinde ihale edilecr 

"' * "' katın tamamı \c o !.attaki kah\'e oca ği il:ın edill'n 6620 cift yemeninin tnri 
:!:i Şuhut 1931 tarihinde .ıbahın :;,]) "'ı her ild a\ lı~ı pe. inen te,·di edilnıPk hi mezkur e)rnmı n~smiye~e te.--adüf 

ı~ddelerinde I\arnd.eniz boğ.azı h ıl'İ.I .... aı till' iki ~ene müddetle müza~ ede etme i dolayi .ile ihalenin 2:; ni an 931 
cınde Karah.urun Cl\'arında 1 'e .cı.u \'C mz'edilmistiı' Talip olanl.ırın :i ma tarihine talık edildiği (337) 
mandan fülil ı,ara~ n oturnn Jngılız :}ıs 931 salı giiııü saat 14 ten 16 ya knclnr 

bandırah 'elfil Hıpuru su,,n i-.i 1. İstanbul birinci ticaret mahkemesinde 3. K. o. SA. ~ı .. : Komisyonundan: 
(;, l". HarkE>r tarafından tanzim 1 ılı· kn ap zade Emin ne,·in ifl:"ıs nıasaı;;ı .. .. . . . •• 

a 1 · 1(131 t· ··ı r · . hk · . • Gumu u) u Ha tnne ı ıhtıyacı ı~ın n n ~ nısan . .ııı ı ı nıpoı m.ı l' Jlij komiserliğine mürncaatlnrr ıJan • . . .. _ .. 1 memize ,·erilmistir ıkı bın beş ) uz (2,:;()()) kilo sut ace e 

D · . t' "'ı k. 
106

• . olunur. pazarlıl\ uretile atın alınacaktır. Iha 
enı.1. ıcare nnununun ı şın- . . ... 

ci maddesi mucibince bu bapta tetld· Jq:ınl ul Kadıyok ulh icra dniıcsinden lesi 25 nisan 931 cumartcsı gun.u sa~t 
kat icra ı 26 nisan 1931 tarihine mü a Hamit Ef. ye borcundan do- 14 te icra kılınacağından talıplcrın 
dif pazar giinü saat ı;; se ı,ararlastml M e\ı):tf \C sernitini gi.irmek \C öğrenmek 

layı Göztepede aşcı uhittin 
mıstır. için her giin ö•'TI n<lcn enel Ye paza1

• 

Ef. nin mahcuz olan lokanta lıg-a 1 ..... ıı·r ... , k "tınck irin de vakti mu· 
Bu isle aı:ıkadar olan herl\C rapor 931 1 ·r " "" '!> 

1 k . k . 1 (ı 1 eşyalarının 16-4- perşembe ~"'- "nı'nde l\<lmis)'onumuzda hazır bu-a ınır en )cvmı 'e 'a tı mcz, ıı c a· . "" 
mahkcmed<' bizzat lııılunmağa Yc~a H günii saat 15 te Göztepe de lunmalnrı. 
ldlini gönclcrmekle ~nl.H1i~ attar oldu· Carşı içinde satılacağı ilan olu-
ğu ilan olunur. , nur. 

i ilanları 

Şehremanetindc Ereğli m hallesinin TopkapıTramvay cadde

sinde 168 No. lı belediye mali hanenin ankazına 300 lira kıy· 
met takdir olunarak satılmak için açık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için bergün levazım müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için 22,5 lira muvakkat teminat akçelerile 

beraber ihale günü olan 23-4-931 Perşembe giinü saat on beşe 
k<ldar enciimeni daimtve müracaatları. 

ıcra kılınacaktır. 

Talip olan vapur şirketlerinin H. P. mağaza müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

• ~ lf. 

Mudanya-Bursa hattında 24-25 Nisan 93J gece yarısından 
ba~lamak ve 4-5 Mayıs 931 gece yarısına kadar devam etmek 

üzere yoku ücuratında ıo 30 tenziıat yapılac gı ılan olunur. 

A• H l \Jd ~:ı Al. Komısyonundan· 
ı' :! o ki 0°tl"11lat çclığl 

\ ukarJ t \a ı ı m:ı' .ıemc kapalı zarfusulilc 
M8·6 19. l t rıh ndc .. aat 15 de ihale.si 

nl,ı'ncakıır 1 1 plcr'n , '.\rtnamevi almak 
·ç., 1 ı:ı b h.ı 1' phanede Askeri San'at· 
lır ınektcbınc \nkarnda Satın Alma 

!\om y nur:ı murncaat C} lemeleri ve 
\aktı mu:ı\) ndcn C'\ Hl zarfların komis
) on te\ c· e\ lemekri. 

l>oı.ıor 

ahz enıal 
Dahili hasta ıklar tedavibanesi 
cumada m ad:ı her gun oğledcn son
ra sıat 2 den 4 de k d:ır erkek, k:ı· 
dın 'e çocuk :ııın dnhilh e hnstalıkla
nnı Dh nn) olundıı 118 ·numaralı hu· 
su~ ~abinesinde tcda' i cd r Telefon 

k nb ıl ~3Q8 



Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 
Para Biriktirmeğe -

Başlatınız 

• 
iş Bankasından 

Bir KUMBARA Alınız 

i . . .. 1 
? '. 

Balkan Bırliği cemiyetinden: 
Balkan konferansının Selanikte içtima ,den üçüncü Konsey 

mukarreratı cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin 
tısadi münasebetlerile bu münasebetlerin ınkişafıua ait en uy

gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma
sa için bir müsabaka açılmııtır. 

Altı Balkan memleketinde, yani Tllrkiye, Arnavut!uk, Bulgıa

riıtan, Romaya,Yugos!avya ve Yunanjstanda açılmış olan bu mii
Ahakanan şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumilığine 
1932 yılınan mayiıi sonuoa kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmıt olacaktır. 
3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarafından seçil

miş altı mütahas11stan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400) , ikinciye t200), üçüncü
ye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Eu mükafat Karneji müessesesinin Balkan konferansı emrine 
teberrü etmit olduğu paradan Yerilecektir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncii Keşide ti Mayıs 1931 dedir 

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

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encünıenı 
Riyasetinden: 

İzmit- Karamürsel- Yalova yolunun İzmit meb'deinden iteba
ren köprO dahil olduğu halde b!r kııım fOSe inşaatı 66108 lira 
88 kuruşluk keşfi ve ıartnamesi mucibince Mayısın 6 ıncı Çar
tamba gGnU saat on beıte ihale edilmek üzrr kapah zarf l!suli
le mnnakasaya konulduğundan talip olanların yüzde yedi buçuk 
niabetinde teminat mektubu ve ehliyet vuikalarile mezkdr tari
-he kadar Kocae~! viliyetine ve ıartnamesini görmek ve tafsilat 
almak iıtiyenleriu Xocaeli bat mühendiıliğine müracaatları (539 

or·. Horhorun·ı Beyoğlu Tokatliyan yanında 
mektep sokak No. 3S 

Her ııaa ubahlan uıama kadar 

-·VA K iT ın ·-' 1 Küçük ilanları 1 
·--· f •r .,ün n•ırolunur • • 

Seyyar memur istiyoruz- lşinız 
olmadıjtı zamanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kazana bilirsiniz 9·12 ara 
ında muracaat 

icran bul Dördtincu 'akıf han 
l'NIONKOL 

Satılık - K. Pangaltı. Nışa'ltışında 
1\u, umcu sokak No. !H Hepsi 345 M 
ar~ııı; hane ve bahçe 3500 lira. l\1üracaaı 
1-t. 3 ıcra (Dosya 929. Sl7). 

Bir Alman Matmazel ış ara
maktadır - Almanra. f'ransızca Jicaıı 
'c dikış derslerı 'erir. A ıarranırn \emek 
\apar. lyı bir aılc yanında mürrbbl\·elijtc 
dahi ralipt'r. 'J aşra'a s.tidrhil·r ldarrmi1n 
\ . B. rumuzuna mürara:ıt . 

Para - l liscesız cınlfıke Hyahuı 
lıeJeli kara mukabıl ıpoıek le para 'eri· 
lır Saat 9· 12 ara-ınd:ı rmir:ıcaııt. 

h.tanbul dorduncü \takıfhan 

C~IONl\OL 

Emlikin!zi satmak yahut kira 
Jamak - Şümcndiıferc, isi.eleye, tram· 
\'aya yakın olanlar müreccahtır. Saat9· ı 2 1 
:ırasınd.ı müracaat. 

ı~tanbul dördüncu \'akıfhan 
0.:\10~1\0f, 

Satahk apartıman - ı Jarbh·e 
ııcktcbi kar~ısında I 3 oda, 4 kat, 90 li·ra 
l\ıra gl·tir ir, nt>?.areı'i bir aparumnn 6000 
liradır. saat 9-1 ~ arasında müracaat. 

l•t~nbııl dordüncü \'akıfhan 
L"NIO~KOL 

Satılık köşk - faenkch ünde Sua
diyc h:ıc l o unda dokuz odalı \:lsi hah· 
çelı ko·J.. kir H 'e satı'ıkıır. Taliplerin 
itfı;ıl rdcl..i lw~ı..e müracaat tylcmelcri. 

ıl ·. l ; I~ il il 
l\fuhaslp Aranıyor 
Anadoluda ıstihdam edilmek 

üzere Almancaya vakıf muktedir 
bir Türk muhasibe ihtiyaç vardır. 
Tal'plerin dereceı iktidar ve 
tercümei hallerile tekliflerini na
hk mel< tuplarmı fotograflari!e 
birlikle 532 posta kutusu Gal&\ta 
adresine g&ndermeleri ijin olu
nur. 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcalan 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahat

. le Qeçirmek için 

28 - Nisan - Salı 

AÇILIYOR 
OTELLER: 60 kuruıtan 5 liraya kadar 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Öğle ve ak
şam dahil: 226 - 460 kuruıtur. 

UÇUNCU SINIF Otellerde yemek mec
buri değildir. Gayet ucuz fiatla alakart 

yemek bulunur 

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat 

vardır. 
Her türlü malumat için YALOVA'da Kaphcalar Mlldllr
ilğüne ve ISTANBUL'da Seyrisefain Umum MOdOrlnk 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

Şirketi Hayriyeden: 
25 Nisan 931 Cumartesi sabahından itibaren Boğaziçi ara 

iskelelerine mahsus azimet ve avdet Ocreti tarifesinde benechiatİ 
tenzilat icra edilmiştir. 

Altı iskeleye kadar azimet ve avdet ikinci mevki 26,SO kurut 
iken 6,50 kuruş tenzil olunarak 20 kurut•· 

Alta iskeleye kadar azimet ve avdet birinci mevki 32,SO 
kurut iken 7,50 kuruş tenzil olunarak 25 kuruıa. 

Altıdan fazla isk,le için azimet ve avdet ikinci mevki 39 
kuruş iken 9 kuruş tenzil olunarak 30 kuruşa. 

Altıdan fazla iskele için azimet ve avdet birinci mevki .f4 
kuruş ıken 9 kuruş tenzil olunarak 35 kuruşa tenzil edildiiİ 
muhterem yoJcularımıza malum olmak ilzere ilin olunur. 

fstanhul sıhhi müesseseler mübay~ 
kornisyonu rıyasetinden: 

[?!1----------•I 438360 Kilo Ekmek 37000 Kilo Mangal k6mllrtl 
Operatör 

151372 it Et 818 Ton Kok kömril 

"o~ıor u~ıı·ı ~ez~ı· 49717 " Pirinç 935 " Kriple maden köm..., U ft U 0 U 14350 ,. Makarna 2850 Çeki Odun 
Hergün 7-1 

Divanyolu Dr. Emin pata 
sol<ak No: 20 1 Telefon 2. 3390 

1 Defterdarhk illnlan 1 
KiRALIK DÜKKAN -

No - 345,3;,;:,, topane kışla 
altı , senelik kirası 72:l 

lıra kiralanıak açık art
tırnıa 7 nıa vıs !13 ı per
şenıbe günü saat t.i te 
Def tcnlcırlıkta. (~1-22) 

* * * 
l\IRALll\ TAŞ OCA

GI - l~unıeli Hisannda 
Balta Iİnıanı ahırlar Hr
kasındaki bir dönün1ii 
taşlık ve bir dö11ün1ü düz 
arazili taş ocağı 3 sene 
müddetle kir~ıya Yetile
·cektir. Senelik kirası 41 

lira, kiralanıakaçıl< art
tırnıa 3·1'1a)·ıs-n3ı p zar 
günü sat.it 15 te Def ter-
c.larl ıkta. ( ı\1-38) 

ÜakUdar Hale sinemasında 
<Kadın lztrabı ) miımecsilı (Lıli Damita) 

1:1\ eıen : (,'ı~ ır !\ıralı) gclccelı; program 

lt\aaıic:rde l\adm) 

22423 ,, Sadeyağı 79500 Kilo Arpa 
18168 ,. Kuru sovan 91000 it Saman 
35900 it Sot 82600 ,. Kuru ot 
18400 Kise Yoğurt 15000 ., Kepek 
31200 Kilo Şeker 4500 ,, Yulaf 
12265 it Sabun 2000 ., Mııır karmua 
26700 ,, Patates Muhtelif cins taze ıeb_. 
22300 ,, Kuru fasulya 5315 Kilo Beyaz peynir 
7600 ., Nohut 11100 ,, Zeytinyağı 

149300 Adet Yumurta 1000 ., Barbunya fasulya 
Sıhhi mOesseselere 1 haziran 1931 tarihinden 31 mayıs 19,, 

tarihine kadar bir sene için lüz\imu olan ve yukarda i8İlll 
miktara yazılan ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki . ıartnaaıel 
veçhile ve kapalı zarf Osulile ihale edilmek üzere mOnak.,.,.. 
konulmuştur. -' 

Bunlardan, et, ekmek, süt, yoturt 19 mayıs 1931 salı I"'·. 
saat 15 te ve sade yağı ıle alelOmum erzak ve mekftlah ~~ 
niye 26 mayıı 1931 salı gilnll saat 15 te ve alelOmum m•~c ~ 
tle muhtelif cins ıebze!er 2 haziran 1931 ıalı günü saat tS ,_ 
fiatlar haddi layık görUldilğll takdirde ihale edilecektir• ,, 
baptaki tartnameleri görmek ve fHla izahat almak iıtiyeOI 
mezkur komisyona müracaatlan ilin olunur. 

Ticaret işleri umum 
lüğünden: . 

30 ikinci T eırin 330 tarihli kanun hOkümlerine g6re it~ 
mağa izinli bulunan ecnebi tirketlerinden J. Ent Koloıad ~ 
siı - J. And. J. Kolman Ovtrseas Limitet tirketi bu ker~e ~ 
caatla şırketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet verildiğin• -
miş olmakla mezkur şirketle alakası bulunanların ıirkete ~ 
hında islanbul mıntakası Tira""t mndnrlDğüne mUrac:t ~ .:/ 
leri ilin olunur ~JI!'! 

Mes'ul Müdür ıı.J., 


