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Umumi 
Manzara 
Memleketin her tarafında in

tılıabat bittikten sonra zuhur 
eden netice ve görülen umumi 
lllaıııara karşısında biraz durmak 
~~ düşünmek faidesiz değildir. 
t ır kere ciimhuriyet Halk fırkası 
b:rafından gösterilen namzetlere 
Ulün intihap dairelerinde bütün 
~Untehibisaniler tam bir ittifak 

1
.e. rey vermişlerdir. Fırka disip-
1111 Ve siyasi terbiye noktai na

~ı~dan bu manzara hakikaten 
lqk~ır edilecek bir ıeydir. Müs-

•llcre gelince: 

~ Ba~ı yerlerde I~tanbulda oldu
~ gıbi müntebibisaniler müsta
tt namzetlerden kimseyi intihap 
) lllerniş, bunlara mahsus isim 
b ttlerini rey pusulalarında boş 
~•takmıştır; bazı yerlerde be 
t l'tıet paşa ve Recep B. gibi 
b~ilsen Gazinin listesinde diier 
~r llıabalden namzetlikleri kon
di uş olan zevata rey vermişler
lt r'. Bu suretle yapılan intihap da 
i~t~cc itibarile diğerinde!\ farklı 
h~ulnıcmek lazım gelir. Çünkü 
Ilı" alardn ki müntehibisaniler de 
'Yllslakil namzetler ar asında mu
hu~n evsafta muhalif meb'us 
har ltıadıklarından dolayı o yolda 

0eket etmişler, demektir. 
Ilı llnlara mukabil izmit, Kasta
i1ı~~ Ve saire gibi diğer bir takım 
b' ap dairelerinde de müntehi-
"aniler namzetliklerini koyan 

11"~1er arasınrbn ~P.rbescP 
~ld • ı. ıntibnp etmişlerdir. Şu 
ltıtıde ıntıhabatın umumi neticesi 
~ı an ibarettir : (287) Halk fır
boş.~dan, ( 20) müstakil, ( 1 O ) 
lllUnt ~ e. bUtUn bu netice bütün 
b,8t. ehıbısanilerin tam bir ser-

lntih~hile yaptıkları şuurlu bir 
C, ~n ınubassalasıdır. 

lesi • fırkasının namzetler lis
~ll t\~redilip de otuz meb'uslu
bıra.k~\ls~akil muhalifler için boş 
'tl~r •bdıgı görülünce birçok kim
~p Ukadar ıerbest bir inti
~. ~~Pılabilcceğine inanmadı
fıtka ıç olmazsa son dakikada 
~Ctğj:erlcezinden bir işaret ge

~lllıet~' bu İfaretle müstakil 
~~\tafık e~den kimlerin intihabı 
~lll etr ıse bildirileceğini tah-
li ıler. 

&.lbuk· 
~ }' ı bu tahminler tama-
~tıretın~nlıı idi. Gazi Hz. nin 
nltill ,, oldukları beyanname 

~tı t1tı~Untehibi sanilere ilk ve 
t~~tkilll ır ve işareti vermiş idi. 
~~a.t· "akayiin cereyanı bu 
ttd ı b"r· ııı~ i, li u un çıplakhğile gös-
't ijlıtehib ;r dairei intihabiyede 

tbe8li ~ ~an~Ier en geniı bir 
~ ~~ıla aıresınde hareket etti. 
't 'a'lıda rı tnüstakil namıetler 
~af~'lllanı ~atlup evsafı haiz kim· 
)t 

1 detea ı. Şahıslar üzerinde 
~t ~lltar cede tetkikat yapmak 
~t llıUsait \'erebilmek için vakit 

)-~~d, dah d~~ildi. Şu Yeya bu 
~~ut Ita2a a ıyı bir hareket için 
'f ,~ lttitı nrnak maksadile müs
. t· 'lıt tı Y•tlerini boı bıraktı. 

ılıqb asen d'v 
~ iyed ıgcr bir dairei 
~ ~kaıt e~ rneb'us çıkması 

q itı ~'•at 0 
an fırka erkanından 

~~b~hap ~ ~ey Yerdi. Diger ba
tı sanil aırelerinde ise mün-

''•tı er fırk • · da 11 k a rıyaset dıvanı 
<4.ıt tcır endiierine verilmiş 

Clfı 2 • • 
ıncı 8ayıfada) 
.Atefunel .A.su,. 

Heyetimiz 
Bugün Peşte sergi
sine hareket ediyor 
TUrk pavlyonund• iki mu• 
vatfakıyetli kö'• : Adetle 
TUrkiye, foto§rafla TUrkiye 

Peştede Beynelmilel bir sergi 
açılacağını ve bu sergiye Türki
yenin de iştirak edeceğini yaz
mıştık, hükumetimiz Peşte ser
gisinde Türkiyeyi temsil nzife
sini milli iktısat ve tasarruf ce
miyetine vermiştir. Bu vazifeyi ifa 
etmek Uzere cemiyetin müdürü 
iktısat doktoru Vedat Nedim 
B. le komiser sanayi müfettişi 

Daniş B. buiÜn Peşteye hareket 
edeceklerdir. 

Sergi 9 mayısta açılacak, 18 
mayısa kadar devam edecektir. 
Sergide yapılacak Türk pavyo-
nunun planları ienç mimarları

mızdan Sedat B. tarafından ya
pılmış, serii umumi idaresine 
gönderilmiştir. Pavyonumuzun bi
nası orada hazırlanmakta, sefi-
rimiz Behiç B. de nezaret et
mektedir. 

Sedat Nedim B. dtin bir mu
harririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

- Serginin iki kısmı olacaktır. 
Nümune ve satış kısımları. Nu
mune kısmında memleketimizin 
belli başlı mahsulAt ve mamulatı 
teşhir edilecektir. Satış kısmına 
iki halı, bir ipekli mensucat, bir 
mensucat, bir işleme, iki ,eker
leme bir kehribar müesses~si 
tŞ ıra cdıyor. 

Pavyonumuıun ba,lıca hususi· 
yetlerinden biri de yapacağımız 

iki köıe olacaktır, bu köşeler 
adetle Türkiye, fotograflı Tür
kiye isimlerini taşımaktadır. A
detle Türkiye köıesinde memle
ketin iktasadiyatını grafikle ve 
haritalarla canlandırmak istedik. 
F otografla Türkiye köşesinde 
bugünkü ve dünkü Türkiyeyi 
birbirine zıt fotograflarla temsile 
çalıştık. 

Ayni zamanda asarı atikamı
zı, memleketimizin tabii güzel
liklerini imar faaliyetini ve ikti
sadi bayatını gösteren fotoğraf
ları da bu köşede teşhir edece
ğiz. Sergide seyircilere Türk cı
garası, İzmir üzüm ve inciri, 
Ayıntap fıstığı, Malatya kayısısı 
ve Gireson fındığı dağıtılacak. 
Sekiz ihracat maddemiz için 
Macar, Alman, F ransıı lisanla
rında hazırlattığımız broşürler 
ve yeni Türkiye hakkında yazıl
mış bir eserde tevzi edilecek. 

Gazetemizin dünkü 
çocuk yazı mildilrü 

Kat'i Neticeler Anlaşıldı 
16 intihap dairesinden seçilen müstakil 

meb'usların adedi 20 dir 
10 münhal meb'usluk için intihabat tekrar edilecek 

Ankaradan gelen hnberlere göre in- Antalyadan: Numan Bey (Halli 
tihabat neticesi tamamile alınmıştır. fırkasından.) 

Her yerde Halk fırkası namzetleri lstanbuldan: l\lüstakillere rey ve-
miittefikan intihap olunmuşlardır. rilmemiştir. Münhal meb'usluk dör~ 

.Müstakil hamzetlere rey verilmiyen tür. 
yerler İstanbul, Tekirdağı ve Sam:sun Tekirdağından: Müstakil meb'us 
dur. • seçilmemiştir. Münhal birdir. 

20 MUstakll meb'us Samsundan: Müstakil meb'uslara, 
Diğer intihap dairelerinde müstakil rey verilmemiştir. Münhal ikidir. 

1 
meb'us ~eçilenler şunlardır: \ Manisadan: Müstakil meb'us yeri· 

Ka!htmonudan: Doktor Suat Bey ., e lsmat Paşa. seçilmiştir. 
ı (birinci millet meclisinde aza idi). Boludan: Müstakil yerine Salah Cim 

Ispartadan: Kemal 'l'uran Bey. coz Bey se~ilmiştir. 
Kocaeliden: R ki meb'uslardan AU R""-

Bordurdan: Müstakil yerine ..-,.e Sırrı Beyler. (Sırrı Bey birinci 
cep B. seçilmiştir. mecliste ikinci grupa mensuptu. Es-

bak lktısat vekilidir.) Cani• bir cevap 
Adanadan: Ali Münif Bey (sabık lımirdcn scçllen müstakil Adıoada..n seçllcn Ankara, 25 - intihap evelld akşam 

. d , mcb'uslardao c~bak bari· müstıkll mcb'us sab:l. • • • 
Mersın mebusu ur. Bu defa namzet clyc nazın Mersin mcb'.su her tarafta bıtmış ve netıceleri almml§ 
&"Österilmemişti.) Halit a AH Münif B. tır. İntihabat umumi bir allka. ile 

lzmirden: Esbak hariciye nazırı Ahmet Tedik Beyler. takip olunmuştur. Bu neticelere göre 
Milaslı Halil \."e Yavuz kütüpanesi sa· Konyadan: Eski .meb'uslardan İstanbul müntehibi sanilerlnin müsta• 
hibi Hüsnü Beyler. Haydar B. kil namzetlere rey vermemeleri nam• 

Niğdeden: Galip Bey. (Sabrk Ser- Kütahyadan: Uşşaklı Bucak zade zetler arasında bulunan eski şöhretl&-
best fırka erkanından.) Mu~tafa. ve Simavlı Bursa lisesi mual- rin' efkarı umumiyede kendilerine kar• 

Afyondan: Molla zade Cemal Bey. limlerinden Tevfik Beyler. şı tevehhüm ettikleri teveccühe kal\ 
Bur.sadan: İpekçi ve tohum<"ıı Sinoptan: Boyabatlı HulU5i B. ~ı canlı bir cevap addolunmaktadır. 

Pertev B. Serd:ı.r a Ali Haydır B. Şaban Sım B. Cevdet B. Muzaffer B. 
Mehmet Rüştü B. Balıkesirden: Elektrik mühendisi Asıl dikkate şayan görülen nokta 

Aksaraydan: Hanhisar zade Rıza Enver B. Bu müstakil namzetlerin ilAn ettikleri 
Bey. Aydından: Şahin zade Fuat Bey. program ve siyaset esaslarının Halk 

Kayl'eriden: Develi ~abık belediye (Halk fırkası vilayet idare heyetin- fırkası siyasetinin esas1anna. olan ya.. 

reisi Co~kun Osman Bey ve avukat den.) ( Alt tarafı 5 inci saytfada ) 

Lort Aslon şerefine [ lnglllz sefaretinin verdlQI 
Harding nasıl ·· ıd .. ? o u. ] 

ziyafette Gazi Hz. de - 14 -
hazır bulundu 

Ankara, 2
:) (Vakıt) - Bugün Loı-t Hardı·ngı·n metresı· Şı·kago 

Aslon 'erefine ı~mt Pa~a tarafından • 
bir öğle ziyafeti Ye katibi umumi 1'n· 

r~k Bey ı.arafı~dan.da.G~zi çilflifinde dan Vaşı·ngtona gelı·yordu 
bır çay zıyefetı nnlmı~tır. 

Bu ak~m Jngiliz sefirinin yemeğin 
de Gazi .Mustafa Kemal ıPa~a Hazret
leri Ye erkanı dnltt hazır bulunmuş
lardır. Ziyaf~ti süvare takip etmiş· 
tir. 

YllAyetlerln taksimat. projesi 
Ankara, 2:; (Vakıt) - Vilayetlerin 

takEıimatında birisi 30 diğeri 50 esası 

Madamın etekleri tutuşmuştu • Acaba 
rakibesi beyaz saraya mı yerleşecekti ? 

de tarassut ediyorum. 
- Bana bak Mister .l\lins ! ben bil· 

tün delailimi kuvvetlendirmek için, 
bir kere de o çocuirun yüzüne bakmak 
istiyorum. Şu çocuğu bir kerre görmek 
için onu buraya getiriniz! 

Ben bir cevap vermeden kalktım. 
üzerinden iki proje hazırladığına da
ir bazı gazetelerdeki neşriyat üzerine 
Dahiliye vekaletinde salahiyattar bir 

ll zat demişti~ ki: 
~ - Hazırlanan bir projeder. Bu da 

Çünkü cevap \'ermekte bir faide yok 
tu. Ayakta iken ağzından bir söz kaç· 
tı: 

büyük kongrenin müzakerelerinden a
lınacak neticeye bakılarak meclise ar
zedilecektir. 

Bu sayımızda: 

Balkan Turizm 
kongresi açıldı 

:-J üncü nyıfadı 

Çocuk - Gençlik sayıfalan 

- Madam, siz beni hırsız yerine. ko
yuyon;unuz. 

- Mister 1\tins, böyle söz söyleme. 
Çocuğu getirmek istemiyorsan onun te 
yeJlüdüne ait bütün vak'aları tahkik 
et. Ben bu çocuğun doğduğu sırada, 
Hardingin nerede bulunduğunu anla· 
mağa çalışacağım. Çünkü muhakkak 

. olan bir nokta, Hardingin o sırada Nan 

ı\bdam Hardingin en çok: güvendiği birisi 
falcı Madam Eks 

Britton ile birlikte bulunmadıfıdır. 
Ben jeneral (G) yi bu işle meşırul edi 
yorum. 

Onun deruhte ettiği büyük mes'uli- - Madam siz Yaktinizi ve paranızı 
yetler, evinin içinde kopacak kng:ıya israf ediyo~unuz. 

HikAye göre bir e:r değildi. - Anlamıyorsunuz. Bana madam 
.!irinci mektepten GUzln H. Rirka~ gün Mnra Mad~m Hardingi (Eks) bu çocuğun Hardinge ait olma 

iş başında İngiliz Aıkı gördünt ,.e me~aimi hul:ha ettim: dıJi'ını temin etti. 

Yazısı ~iüncü sıyıfadı ı•-------------- -Nan Brittonu arzu ettiğiniz ~ekil (Lütfen ıoyıfayı ~eı.:iriniz). 



- Nereden bildi? Böyle işler falcı 
lrkla anlaşılır mı? 

- fadam Eks falcı değil. IliHikis 
Madam Eks },ldızları arıyarak • ırhm 
keşfediyor. Zamlh kadın benim icin 
hirkaç gecesini !eda ederek yıldızln1·. 
la meşgul oldu. Ve nihayet bann netice 
yi bildirdi. Onun her öylediği doğru 

çıkar. 

- O halde madam ne diye beni is 
tihdam ediyor ve beni hu kadar uğraş 
ir17yorsunuz? ! .. 

- Ben enin hakil,ati i pat etmeni 
bekliyordum. Sen henüz mumrfak ola 
madın. 

Ben madamın yüzüne dikkat ettint. 
Acaba aklını nu oynatmıştı. u tum. 
1-'akat madam devam etti: 

- Sen Nan Brittonun Va.,.ingtonn 
gelmekte olduğunu hiliyor mu un? 

- Hayır. 

- O halde ben nna haber vereyim. 

Umumi 
Manzara 

(IJa~makalcmizdcn mabat) 

olan müsaade ve salahiyeti iste
dikleri gibi kullandı. Müstakil 
namzetlerden baıılannı intihap 
etti. 

Fırka tarafından kendisine 
mensup müntehibi sanilerin otuz 
müstakil meb'us intihabı için 
serbest bırakılmasından iki türlü 
faide hasıl olmuştur. Bir kere 
C.H. fırkası ve bUkGmetinin kendi 
icraatına muhalif olanlarm ten
kitlerine muhatap olmak husu· 
sundaki samimi arzusunu gös
termiştir. Sonra fırkaya mensup 
müntehibi saniler, fırka teşkilatı
nın her hangi şekilde müdaha· 
lesi olmakııım yapılacak geniş ve 
serbest bir intihapta nasıl hareket 
edeceklerini gösteren kilçük bir 

tecrübe ve imtihandan geçiril-

s··-o·N . 
=& ··a ·a 1 B L 1 B 

.ii"'ytam dsanıkları 
1 Mayıstan itibaren eytam san .. 
dıktarının alacaklar1 Maliyeye 

devrolunacaktır 
Ankara. ~.) (\'akıt: Telefon) -

Maliye ,.e Adliye ,·ekletlerinin 
bilmuhabere karşıla~tırdıkları veç 
hile merkez \'e mülhakat eytam san· 
dıklarmın alacakları l mayıstan · itibn· 
ren Maliyeye denohınacaktıı·. 

Keyfiyet her iki vekaletçe tamim e· 
dildi. Buna nazarnn eytam sandıkh· 
rınrn Rıüstakrizler, eşhas \'C memu. 
rin zimmetlerintleki alacaklarile mii· 
kener tediyat ah~ ,.e ~arfından tah· 
sil edilen meblağlar \"e sandrklardıt 
mevcut paralar, Ziraat bankn.ı;;ı ,·a~ı

ta ile merkeze gönderilecektir. 
Eytam sandıklarının alacağı hade· 

ma ciheti maliyece takip olunacak, 
andıklal"lncn kat'iyen para kabı ... 

difmiyecek icraca tahsil edilecek meh· 
lftğlar da mahalli mal andıklarına 

verilecektir. 

Nan buraya. geliyor. ı 'an, bu ak~am 

. "evyorktan hareket etmiştir. neni din 
le. Nan erkenden Baltimorn nıurn"a 

Jat edecek. Sen hemen Baltimora hare 
ket et l'e onun geJeceği frene bin. Ben 
bu kadınm doğrudan doğruya beyaz 
saraya gelerek buraya kabul olunma· 
stndan ve madam Harding diye tanın 
mak isteme~inden kol'kuyorum. 

miştir. Müstakrizler zimmetindeki mathi 

- Bana emriniz~ 
- Dinle! sen nyni trene bin ,.e onu 

Bu şayanı dikkat tecrübenin bat, icabında hazine vekilleri tarnrın
verdıği neticenin gerek C.H. fırkası dan icra ma rnfile birlikte tah il edile 

ve gerek fırkaya mensup mlln- cektir. 
tehibi saniler için umuır.i surette I tanbu.lda mevcut ve Adliye vekal~-takip et. ·Onun nerede ikamet edeceği· 

ili anla. Ve 'bana iirntl~ haber \'er. 
Sen Nan Drittonu hiç gördiin mii? 

"b' . ld tlnce hazıneye devri mukarrer olan 
mucı ı memnunıyet 0 uğunu tahvilat \"e nukut hakkında maliye lıiı· 
kaydetmek lazımdır. talimatname hazırlamaktadır. 

- Hayır. 

- Fakat sen onu muhakkak tanır-
tın ! Bu işi yapmağa hazır mısın? 

- Hazırım. Şayet Nan Britton be
yaz saraya gelecek olursa ne yap.ı

yım. 

- Sen de onunla hernht-r gel 'c o
nu hemen te,•kif et. Sen bütün zcl~anı 
kullan ye onun bir iskanda! çıt.:arıırn

ısma mUsaade etme. . .. 

..Jt.Juıteı .A..suH 

Bor•ada: 

kambiyo mUrakaba heyeti 
azehAı 

Borsa Komiseri Abdülkadir 
beyin tütün inhisarı mürakıph

ğma tayini üzerine kambiyo 
mürakaba heyeti azalığı da mün· 
hal kalmıştı. 

Maliye vekaletinden gelen bir 
emir üzerine bu vazifeye vekilet 
mllfettişlerinden Halit B. tayin 
edilmiştir. 

Bu emirleri aJdıktan :-;onra Balti· 
mora hareket ettim. \'e Nevyorktıın fYe 
terek Va ingtona giden trene bindim. 
Vapnlar içinde dola tım. Nan Hritto
nu hemen tanımıştım. J\endi kompnrti-
mannida duruyor. Bankalarda: 
BUı J\m.uSQk cazip, arı ın bir tnze Bnrtrn ziraat bankaaında bir 

idi. Onu tı-ı-assudn ba ladım. l'aknt o· suUstlm•I 
nu ti'ra ul-eden ynlnız ben değildim. rat bankası Bartm ıubesin-
Herkee ona bakıyordu. Çünkil hu ka- Cf! 2200 liralık bir suiistimal 
dın, eTktkleri meşgul edecek bir sima olmuıtur, Ya,ar Ef. ismindeki 
idi. Ben düşünüyor ,.c kendi kendinı~ muhtelis ve"tnedar da ortadan ta
diyordanı iki: 

- Rei 1n s e\'gili ini göreceği gelmiş gayyüp etmiştir. Suiistimal para 

Sallh Chncoz B. Bolu meb'usu 
Şehrimizden llalk Fırka ·ı namudi 

oJarak <;ılmn ~alah Cimcoz Beyin Bo
ludan miistakil mel/usluğa e~ildiı;i 

yazılmıştır. 

Söylendiğine göre mumaileyh Bo· 
ludan vaki olan intihahı tt>rcih eck 
cektkir. 

Adanoda 
Adana. 2:J (Yakıt) - Hilmi, Ömer. 

Zamir Beylerle müstakilJerdtn Ali 
Münif Be'' melı'ıısln~n seC'ildi. 

Ticart odaaında: 
MUsaade elmadan tenzlllth 

aatuı memnudur 
BRyram münasebetile baır ti· 

carethaneler, tic ret ,q.d~etnd•n 
müsaade almadan tenzilatlı salıt 
yaptıklarını Hin etmektedirler. 

Oda idare meclisi, böyle mü
saade almadan tenıilat yapan 

mağazaları mahkemeye verecektir. 
Rusyadan çok şeker geliyor 

Rusyadan memleketimiıe yapı· ~Jacak ki onu yanına davet etmiş. Bu torbalarına bronz para konmak· 
kadın da onll seviyor ki onun davetine la yapılmışbr. MUfetlit Nail B. 
kabet etmi ·. "znten ı·ei erkek gUzl!li tahkikata başlamı~tır. 
bir adamdı. Fakat hu kndrndan hiç ol· '!!!!!!~~~~~-~!!!!!!!!!'!!!"!!!!!11!!!!!"!!!!!11!!!!!"!!!!!11!!!!~~ 
musa otuz ya ileri idi. Fakat bu iki kı ıklılığı da bu kır.ı ona bağlamıştı. 
aevdazedenin hayatı ne kadaı· hicranlı Fakat madam llarding, reisin otuz 
seçiyordu. Kendi i cümhur reisi olduğu iki ~enelik karısı idi. Reisten ~ok yaşlı 
f~in bu kadını yanına alamıyordu. Kim olan bu kadın, onu daima pençesinde 
l>IJir ~udisi bundan ne kadar muıtarip tutmak istiyor Ye kendisini bu gen~ \"C 
hl\tnuyordu. Madam Harding bana taze kız kadar cazip sayıyordu. Gcrc;i 
Nan Brittonun reis Hardingi cok kı . madam Harding kocasını yükseltmişti. 
tandrfını söylemişti. .Nan Ilrittoıı, 1',akat llarding de ona fenalık etme
Hardinıi dajma takip ediyordu. ( ·nn), yi, yahut onu yaralamayı kastetmemi 
Bardiitgl on iki ya ından beri tanımak ti. Onun bütün yaptıfı, gönlünün kud. 
ta idi. O zamandan beri hu cazip kız, retine inkıyattan ibaretti. 

. lan şeker ithalatı gittikçe art· 
maktadır. Geçen sene 10 ayda 
13 bin 319 ton şeker geldiği 

halde bu sene 15 bin tona ba· 
liğ" olmuştur. 

Rualar tutun zer'ivatına 
ehemmiyet veri1orlar 

Ticaret odasına gelen haber
lere göre Ruslar tütün zer'iyatı-
na yeniden ehemmiyet vermiye 
başlamışlar istihsallh artbrmıt· 

lardıa. Bu suretle 932 tütün 
mahsulüniln 125 milyon kilo ola· 
c11ğı tahmin edilmektedir. nisin kafasında yer etmi'?ti. Rei in ) a (Bitmedi) 
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edemiyecekler Adllye veklletl aleyh ine 0-ttl "' 
let •urasın• mUracaat • dr• 
Bandırma ağır ceza rivasetln 

Baro bu mesele etrafında B • hk : •lıtııı• 
A dll y kll ti U t tti ursa agır ceza ma emesı az., 1 ye e e ne m racaa e ki d't h k .. t t"k Hı'klllt 

B ı . .. na · e ı en sa ı mus an ı . 
aro ar resmı muessese tayıl- n~ D 1 t . .. aatla f' 

ın:\', eve urasına murac 
dığından, heyeti mahsusaca bak kfıyette bulunmuştur. 
larında devlet hizmetlerinde Hikmet Bey, dün l"cndisile görUf'' 
kullanılmamak kararı verilenlerin bir muharririmiıe bu hususta şu f'3' 

avukatlık da edemiyeceklerine hatı vermi~tir: . 
dair tefıirin Baroya tebligv olun- - Evet. Bandırma ağir ce~ ~ 
d 

.. • , ) a ·etinden Bursa ağır ceı.a aıalıJl1! 
ugunu, bu huıustakı tetkıkatm t h ·ı· · h.k. 1 k dakı' ,_. .. a n ımın a ım er ·anunun , 

baıladıgını y~ımıştık. .. kama rağmen muvafakatim ahnınad•, 
Haber aldıilmıza ıore, Baro yapılmasından şürayı de,·lete rrıürat 

Adliye V ckiletine mOracaatla at ettim. Ve bazı vesaik gönderdint· . 
bu tefsir etrafında bau izahat Bu nsaik ve istida, elelusul A4lt 
ve tafsilat iıtemiştir. Barodaki ye vekaletine tebliğ edilecek, Adili" 
a•ukatlarm ıicillerinde heyeti ,·ek!tleti müdafaanam~ini hazırlı~ 8tıı 
mahsusaca devlet hizmetlerinde rak :.ürayı devlete ,·erec~l\, şQrarı dt, 

k 
let bu müdafaayı lıcrmucibi ~~111 11 

ullamlıp kullamlmıyacaklarma b· bildi k n d k betetrf d · k T ·ı d .. . ana rece . en e mu a 
aır arar verı ıp verı me lgı cevapta bulunacağım. 

hususunda kayil ve bir nokta· _ Kadriye Hanım tarafından ıı(" 
dan BarÔda reami malumat lan hakaret da,·asından dolayı tebl 
mevcut olmadığından. istenilen ğat yaprldı mı? ~ 
izahat ve tafsilitın bununla ali- - Yapıldı. Dava, 6 mayısta go. 
kadar olduğu söyJenilmektedir. lecelttir. Dava dosyasını tetkik eti~ 
Diğer bir rivayet de, Baroya Muaheze edilmemi mucip hiç bir > 

tefsirin hülba ve neticeıi bildi- tesndüf etmedim. 
Bu dava, hayli eski sayrJabil 

rildiğ"i, Baronun aynen tefsir Üç sene e,·el me\'zuu bahis olınuf 
suretinin gôndertlmesini istediği, bir muameleye tabi tutulmarrıı 
mliracatın buounla alakadar Bu davanın yeniden canlandırıl 
olduğu zeminindedir. Muhakkak gizli emeller takip edildiğini göstı~ 
olan cihet, Baronun Adliye ve- -'' Gizli emeller,. den maksııd 
kilcti ile tefsir etrafında muha· nedir? 
berede bulunduğudur. - Tahkikat eısnasındn J<adri)·e 
Avukatlık mealeğinden çeki· nrm tarafından ,·erilmiş bfr iS 

lenler yolttur. ~onradan, tarihe mat ol 
Son günlerde avukat Ekrem ,·e kapanmış bir hadisenin tekrar 

ve Kadri Beyler, Baroya müra- landırılması nazından kaçmıyacalı 
caatla avukatlık hayatmdan çe· di attandır. Ben. heı· zanıl\n htr 
kildıklerini bildirmişlerd•r. de :ı~rk bir nnılnJa he.1ap ,·erml,.. 

_ -- -- mudeyim. Mahkemede de bnna 
Sanayi birliğinde: birçok ·öyliyeceklerinı mr . 
Kuma.,ıara afimetl farika - Yeni memuriyetinize ~it111e1' 

konacak ize hiı· tebliğ yok mu? 
iktısat vekaletince muhtelif - Geçen gUn Adliye ' 'ekilletlll 

cins kumaşların ebadının tayin mnhalli memuriyetime git"1ed 
edilmesi, bunlara alameti farika takdirde maa. kanunu ahkamına 
konulması ve şarj ıeklinin ihdası k~n . ı~ü~taf~ addedileceğ~m ~eıı ~ 
takarrur etmiftir. tbıJ<lınldı. J .. anunun kud ıyetıne 

Bu suretle mensucat fa ÖrtKa- rmı cın. T ... n. ıtffl! Jd ;t;llllj) ıı:l il " 

törleri kumaşların en ve boyunu verdim. 
küçUltemiyeceklerdir. --=:;;;=G.=e=le=n=l=e=r=g=ld=e=n=l=e=r~ 
Ceml:retlerdeı Me:r.uniyetle mem e etine ~ ttr 

Tuzcuzade Mehmet Tevfik beye miş olan Macar sefiri M. 1 ~ t il 
gUmU' madalya verilecek dünkü Avrupa ekspreaile ıfe~., ,.tta 
Tayyare cemiyeti JstanbuJ mize gelmif, istasyonda M'( ~r 

şubesine yüı lira teberru eden konso!osiuğu erkam ve baıı 1 
t · 

Fethiyeli Tuıcu zade Mehmet vat tarafından karşılanruı,~~ır· ~%11 Tevfik Beye tayyare cemiyeti 
merke2i bir gümüt tayyare madal· 1 Memleket Haberleri "''' 

yasının verilmesint- karar vermiş Cizre kaymakafııJ ~oıi 
madalya lstanbul şubesine gön .. 
derilmittir. tevkif edildi ,1 1-. 

TeavUn sand:lında lkrazat Mardin villyet gazetesi ~/ b 

B b 
.
1 1 

· yor: Cizrede icap eden baz- AJ ~•• 
ayram milnase etı e po is le- kikat için makamı viliyetçe ""ı f ~ .. 

avün sandığı memurlara ikrazata ~üş kaymakamı Akif Rahrt'/ 
başlamıştır. memur edilerek Cizreye s6 ~ 

Sivil memur aynilaraıamında rilmiitİ. r!. \k 
şapka, kundura, ve elbise de tevl'!İ Tahkikatın cereyanı csn•":ı ~ 
edil~cektir. hir takım sui istimalat ve ~/ d~? 

leri dolayısile Cizre kaynı• ~ ~~ 
Hayri beyle sabık jandarot•. ~.- i 

- Evet bunu istiyorum. Ve iı l~li.l nefretini aaklıynmamakta mandam üzba 1 Halit \'e ,A1'f ... ~ 
temek te hakkımdır.. hakıkaten pek bot bulunduğu· üd" - Aybdil ş k ve SO!JJ • •Q 

T h f h k d 
~ 1 k h .. k" m uru rraza ,.IJI". '"t~· 

-- u a a ogrusu.... nu an ıyara . . a.taamı mum un mUdUrU Nusret ve Cizre .. ~· ~.,ı 
- Hak tuhaf olmaz Tuh.-flrk mertebe tamır ıçın: K 1 b l le 110otı_:ı ~t . · " . memuru ema ey er "~ . .,. 

onu yanlı~ telakkı edenlerdedir. ,.- Bey, hasta hı~ ka~ının m~- muhafaza memurlarmdan . ;,- Sıtt 
Bana kartı aldığın yüzünü ıoğuk r~ın .. tavırlarından, s~zlerı~den hm ve Behçet Ef. ler tevkif e~ı~. ~b t 
tavırları ben sıcak aamimiyetimle turlu mana çıkarmaga ugrn~ıyor.. vilayet merkezine gctirilrll1f ,~r 

Y 
• U .,; Rah ı - eritmiye uğratıyorum. Ben şana sun. İnaaf ···· ;. - - ••'' 1 ~ıt 

azan• H ae,..n m :=: - - k ~ h d d"k - İnsaf .• Evet onu ben senden Şehir •••klar1., "'" ·' l. ~u arıcıgım, a canım e ı çe ıen . . ~· J • • • mUaamere•I e1t"ı ·°'b 
• . • . . . bana canın çıkım demek iıti or· Hhyeceg!m clal.. Bu. •.ınır hasta· ArU::oatik ve O era ineına1•~1 t' "'- )..''il 

Fuat kıskançlık msanın h1ss1- - Nıye cevap vennıyoraun... F k t b k .f· d Y lıiını gızlemek 11tedığın pek çok d . . d ~ d"J e1' ü-' ' ' 'fıı 111 
b·ı· .. h' b' .. b H' b d . . I . aun. a a unu acı ça ı a eye ne . . • .. .. . . an ehrınuz e ırae c ı 111 rı .J yatını ı ıyen mut ış ır mune · - ıtJl m an ımır enıyorum... k • . ld .. ~ d b . h11lerının onunde kalkan gıbı kul· 1• 1. .1 c: h' ıl1ı1'1a r,. 

bihtir. Caizenin insanlarda vücu- - K ğ h't b d ? za et manı .o ugun an enı bu lanıyorıun lltc ıJen Şaı onun <:1c ır dU" ,~ &t~ 
dunu iddia ettig'"i altıncı hissin de Earrcı ım ı a m an.... samimi hitaplardan mene kalkıf!· 1 ı·t '"1' .. ' d k l minin ilk ı;nla mUsantcresl ıııerl"ııt l"-

- vet.... ki h k • c a tez onsun uzerın e a • . t 9 4 ~ t t.b nt mümesS &I '' ~1 
laletile Çelebi kendi yatak odaaın· ma a ıncınr çı aı·mıya ugraıı- k t k b. b' z: b k s.ıa ' il e ma u 0ttt• 1 

d 
L.. • - Bu ıamimi taığırde sinire do H ı· d .. .. d ıp 0 urara aaa 1 ır Yu~ uruıu riJmi tir Ileynelnıilel hh' ş 1 ıt 

a uıraz evel geçen sahneyı ta- k k ? yorsun. ay ı zaman ır yuzun en luğile tekrar etti. . r·ıml, ,. '' 1 
·ı ö .. "b" ld K unaca ne var b k 1 b b f • olan Snrlonun bu şon ı ..a'ıi'" mamı e g rur gı ı ı0 u... arısı- D h . . ana arşı ca aran u ne ret ne· _ Gizi mek iıtedi" im hiıl • .. .. . . . ·e tı1'" 1 

nm yüzünde l!rlanın buıelerinden - a a dün ovlenmıt tımarık reden geliyor? Simdi bu odaya . 0 1 e ler uzerınde çok derın" 
•-•ma 'harareti ıankr vlzıhan seci· çocuklar ıibi (karıcıiım) (lcarıcı· 1. . . k d • d N' . ? H r mı? sirler bır;tkrnı;.tır. -.. ~ ... ) . d' .. i d I ge ışım senı rz ır ı. 1çın. u· E t l ili . b k ~ .,~.:1u. gım ız ıvacımızın uzer n en yı.. 1 . h . k' d 1 - ve c ... • ill" ıra ·nu ttr. ~ .,vna 

1 
. 8 . d h 'ddi 1 zurum a senı angı zev ın en a ı- . • bu 1 1 f . I ... 

Şulonıa yaklafarak. ar ıeçtı... ır az a a cı o a· k d '? B d . . - Ne ımıı n ar 6t en IÖy er MUbecceı na"'"' 'İİill ~ 
...- Karıcığım • maz mıyız? oy um.. enl o aşy·a d' gırerbgır· miıin? Geçen senenin gUı~ ti- -~ 

... • l d' .. . d il mez renıın uç u. ım ı na zım Mnb 1 Narrll• ~~ 
_ • • • • • • - z ıvacın uzerm en yı ar .. .. k" b l 1 · - Şimdi lüzum ıörmüyorum. çeaı e<.ce t• .'.kl1~ 

r_ · geçmekle tekellüf artm~z bilakis saysam yuzu geç ın u urum. · çın icabında bir müddettenberi h., -•tr'.~ 
- "'9Tap vermıyorsun.... • d k h b 11 d ......, ~. 

• • • • • • . ıami.miyet, huıuıiyet, ruh birliği e ... aynıyan eyecanı. . e 1 et~e: ..... .. .. ve bu baatalaiau .• 81 odd•' ~ 
- Sesin çıkmıyacak kadar hal· ziyadele!İr.... ınege çahfıyoraun. Lakın kendını • . - S.nı ~UntUd~n o!durma~ itlirak için kda bır dl ol?, 

us misin? _Senin bu hitabına (ah koca zaptedemiyoraun. Kanında fıkır· ıç.ın b67l• müphem sözler ıcat edı· fında zaiflamıya nıcc~:yıt 
-Çok tükür henüz sezin1 tutul cığım) mukabelesinde bulunmamı dryan nefret ağzından, burnundan yorsun. mn da sebep olduııı.u 1 

•• mı iıtiyoraun? tqıyor. Botanıyor... 1 (Bltmetli) mektedir. 
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Çocuk Haftası 
~esmi makamlara seçilen yavrular 
htın sabahtan itibaren vazlf el erine 

~ b başladılar , baz1 
lllt ~ haftasının üçüncü gii 
ilk bekteplerden seçilen çocuklar 
~ 1ttakamJarr işgal etmişlerdir. 

ıı• ~cuk vall makamında 
b ~ nbul ,·aliliğine eçilen onuncu 
.~ t Jlten Resmi Efendi dün .sabah vi· 
, r'lt ıelerek akşam dört buçuğa ka· 

"alilik makamında oturmuştur 
it~ tUnlük çocuk nli dün Gazi HazrPf 
fi ~e Şu telgrafı çekmiştir: 

•cUınhurumuz BUyUk Gazi 
t< St Hazretlerine 
11~ ilin Ulvi himmetinle kurmuş oldu-
tf :lttelin 12 inci yılını yaşıyoruz. 

'tU an dofan eserler şerefli ve mes 
r k nunu bütün lstanbul halkı namr 

1 J?ıı lltlular, uzun müddet başımıı:daı 
l'narnanrzı dileriz Efendim. 

~ Vali : Rezml 
tu~dan başka Başnkil Paşa Haz. 

~ t tine ve Dahiliye vekiline de birer 

mirler verdiler 

ı~'f Çekmiştir. Çocuk vali kendisi 
1
tarete gelen çocuk belediye rei· 
~lis müdürü, Fırka reisini n 
O htetecileri kabul ederek görüş-

~ r, ;/' 
ll'~te~i.nde iyi su içmiyen vali ~c- '.:___afl.l!!t:.::::!li~~ 
tt reı ıne bundan şikliyet etmı-.. 

be iyi su verilmesini emretmiştir. 'ocuk vali ile çocuk fırka reisi iş basırı ıı:ı 
dan başka sokakların daha iyi te-, lıiroçk yangın yerlerindeki fena adam· n:11ll'le i mahalle aralarındaki ga· ların kaldırılmasını istemiştir. Ço
(l'ırı kaldırılmasını şehirde iyi bir cukların tramYaylardan atlamalarının 

% bahçesi yapılma!'!ını da ayrıca önüne geçilmesini, gazinolarda çalışan 
t ~~İştir. Bir aralık tele~onla Nes- 14 - 16 Y~;iınd~k! kızların. ~alışmak
·~k 01ataıan ı;İrketine müracaat e- tan menedılmesını emretmıştır. 
aı barUHiceıedeki fakir çocuklara f 1rka idare reisi 
t(~la dağıtılmasını rica etmiştir. Fırka ,·ilAyet idar heyeti reisi ~a-
1~ bu ricayı memnuniyetle karı;ı· lahattin 'Efendi Gazi Hazretlerine. 
tii l>aruıacezeye iki sandık çikola· Başvekil t met Paşa, ::\Ieclb Rei i Ka 

llder-· t• . 'L-•t·ı· ... ış ır. zrm Paşa llazretlerıne. .n.a ı ıı umu-
~e\Ç~Cuk Belediye reisi mi Recep Beyefendiye birer telgraf 
~ı:dı)·e reisi Orhnn Efendi de çekmiştir. Hilftlia~me~ re~s~ Zerin H~ 

tde sabahtan aşkama kadar nım, tanare <'emıyetı reısı Ihsan h
ı, 1 olmuştur. Yerdiği emirlerde fendi, Kndın birliği reisi Müye:--gcı-
lt~''llrdır: Hanım. Diki yurdu müdürü Bf'diha 
c..:.,;1tenin takvi> esi lazımdır. Ya· Hanım, Haı:;tahakm mPkte'hi miidiir\i 

~ ar ~anda yapılmalıdır. Hor- Mübeccel 'Hanım, Himayei Etfal cenıi 
t, 1 ilhassa tamamen değişmt>li- yeti reisi Lütfh·e Hanım dün sabah· 
I~ ka~k im abidesinin karşısındaki tan akşama kadar vazifeleri başında 
'atıda~•rılmalıdır. Abidenin et~afı. bulunmuşlardır. 

Q ttl"afı Ya ~onmalıd~r.. Ç'.emberlı ta- Gazetemizin çocuk tahrir 
it il )ol ltmızlenmelıdır. Halktan 3· mU~UrU d.e ~~·.•_şt_•. _ .. 

harj .Paralarının kısmı azamı şc· Gazetemız tahrır mudurlugune se· 
QJ~~111tdeki yoJlara sarf ediliyor. çilen birinri mektepten Güzin Şevket 
tr, ç·· SOkaklar daha evel yapılma- Hanım dün matbaamıza gelerek ça· 
>'o~lar0PtUlerin çoğu sokaklarda u- hsmıstır. Giizin Hanıma matbaamı?. 
~ . n . "' :. 
llıJ ha una manı olmalı. Bazı gezdirilmiı.• gazetenin nasıl ~ıkanldı-

tıııı.ı. \' lfı.lar kokuyor. Bunları kal ğı gö terilmiştir. Güıin Şevket Hanım 
Ç era kokuların önüne geçmeli. bugün çıkan çocuk sayrfasını tanzim 

tlolis Oc~k polis mUdUrU etmiş, bazı yazılar yazmıştır. Bu ya-
~ llıUdürü Mehmet Efendi de zılan o sayıfada bulacaksınız. 

Bu işe sizde şaşın 

Mektep talebesi ve 
Spor klUpleri 

Maarif vekfıletinin bir ta· 
mimi var: Mektep talebe i ha 
n~teki ~por klüplerine gire
miyecek. bu klüplerde oyun 
oynıyamr.racaklardrr. 

Fakat bazı müsabakalar 
oluyor. Bu mü ahakalarda 
acaip teşekküllerle karşıla~ı
lıyor. Maarif vekaletinin ta
mimini sıkı !'ıkrya tatbik eden 
ıniie~seseJer talebelerini kliip 
saflarında oyun oynamaktarı 
menettikleri halde bir kı, ım 
müesseseler de işi tevil ederek 
hareket ediyorlar. 

Talebenin spor kliiplerine 
girmelerini menetmek doğru 
mudur değil midir? Burada 
onu münaka~a etmek istemi
voruz. Fnka t an la tmak iste
diğimiz nokta ı;;udur, wkkalr· 
tin tamim ettif'i lıir fil,ir )a 
tamamen tatbik edilmeli 'a
hut da tatbik kabiliyeti y~ık
sa seyyanen lıiğvedilmelidiı·. 
Genç n~li terbiye vazifesiııi 
üstüne alan bazr müesc;esele
rin ,·azifeyi ifada gösterdik· 
leri yumusaklıfa siz de şaşın. 

Biz de şaşalım ! 

Muhtelit mahkemelerde 

Ikl milhim dava 
Muhtelit Türk - Belçika hakem 

mahkemesi dün açılmı~, iki mü
him davaya bakmıştır. 

Birinci dava Anadolu - Bağdat 
demiryolları idaresi tarafından 
Belçika hükumeti aleyhinedir. 
Siparit edilen şimendifer mal
zemesinin teslim edilmemesi 
üzerine açılmıştır. 

ikinci dava bu dotmaryet şir· 
keti tarafından hükümctimiz aley
hinedir. Hicaz şimendiferleri 
idaresine sattığı malzeme bedelini 
istemektedir. istenen para 
3,600,GOO Belçika fırangldır. Dün 
bu iki davanın mürafaası yapılmıJ, 
karara kalmıştır. Türk· Fransız 
mahkemesi yarın açılacak, bazı 
davalar hakkın'da karar verecek~ 
tir. 

Matbuat cemiyetinin 
Yalova tenezzühü 

Balkan Turizm kongresi 
Dün ilk toplanışını yaptı 

Muhiddin ve Reşit Saffet Beylerle Yunan, 
Bulgar, Arnavutluk, Romanya murah

hasları birer nutuk söylediler 
Balkan !urizim 

federasyonu bi
rinci kongresi 
dün sabah saal 
11 de Galata· 
saray liseci kon• 
ferans salonun· 
da ilk celsesini 
yapmııtır. 

Celseyi vali Vf 

Belediye reis 
Muhiddin B. aç 
rnış ve bir nu· 
tuk söylemiştir. 

Muhiddin Be1 
nutkuna: 
"- Balkan vt 

yakın şark mem· 
leket ve millet· 
lerinin 
dostluk 

ıulh Vf 
tarih-

lerinde misli 
geçmiyen pelı' 

mes'ut bir ha· 
dise olan ve 
Balkan birliğinin 
teşvik ve arzu

- ~ 
' 

\ 

sile toplanan bu Balkan murahhulan Cftmhurlyet abidesine bir çelenk koydular 

kongrenin küıat mersımını yap- ıöylemit ve alkıtlanmııtır. Bun-
mak fırsatına mazhariyetle hakika- dan sonra Arnavutluk murah· 

ten pek bahtiyar bulunuyor ve hasları Asaf, iskender Koniçe Ye 

kongrenin muhterem azasına Malik Buıatı beyler Ye Bulgar 
bir taraftan hükumetim namına murahhası M. Minçef ve diier 
beyan hot amdi diyorken ayni murahhaalar birer nutuk tayle· 
zamanda mümeısilliklerile muba- mitlerdir. 
hi bulunduğum lstanbul halkının içtimada Romanya murabhıı 
en samimi hissiyatına tercüman ve Istanbul baı konıoloıu M. 
olar~k yüksek heyetinizi hürmet Yuneıkonun teklifi üzerine Re-
ve meıretle selimlıyorum . ., Diye isicümhur Hazretlerine ve Baı· 
başlıyarak turizmin artık sadece Tekil ismet Paşaya birer telırrf· 
şahsi bir zevk ve tenezzüh mes-

la kongre az.asının taz.imatlan· 
elesi olmaktan ziyade beynelmilel ı... 
sahada dostluk rabıtalarının in- nın bildirilmesi kabul edilere!"t .,. 

içtimaa nihayet •erilmiıtir. 
kişafında ve kuvvetlenmesinde 
büyük bir rolü olduğunu zikret· T oplanbdan sonra murabbaalar 
miştir. otomobillerle Taksim meydanına 

Muhittin B. bundan sonra bir giderek Cümhuriyet Abideıine 
çok tabii güzelliklere malik bu- kongreye iştirak eden alta Balkan 
lunan Balkau ve yakın fark memleketinin milli renklerini 
memleketlerinin Türizm vasıtasi- göıteren kordelllarla ıllnlenmiı 
le tanıtılmış olacağını, bunun da büyük •e güzel bir buket koy-

Marbuat cemiyetinin tenezzühü bu milletlerin menfaati icabın- muşlardır. 
bayramın ikinci günü yapılacak- dan olduğunu ilave etmiş ve ıö- Öğleden sonra aaat 10 da yal• 
tır. Seyriıefain Kalamış vapu- zü Türing klüp reisi Kocaeli nız kongre için gelen mürahbu· 
runu bu tenezzühe tahsis etmiş· meb'usu Reşit Saffet beye ter- lann iştirakile Parapalls ta Bal-
tir. Vapur sabahleyin onda köp- ketmiştir. kan turizm federasyonu mecliıi 
rUden kalkarak Kadıköyüne Reıit Saffet B. birçok yerle- toplanmıştır. ~~larda (ll --

~-.::hon tUtilnler 
ilden itibaren aatm 

uğrayacak ve doğruca Yalo•aya rinde şiddetli alkışlarla kesilen Turing klüp aaat 20 de Bal· 
Cerrahpa,•d~ 1»ablye mü· "d kt' B b 1 d' y uzun nutkunda Türizm ve faide- kanlı mürahhaslar ferefine Pe-
tehasaı•hlın• ayin olundu gı ece ır. ursa e e ıyeai a- lerinden bahsetmiş, Balkanlarda f 

~lı t" alınacak 
kaı•tdutun tUccarına ait ve 

~ nııı.. . a rnerhun bulunan ıtok 'it· "fltı 
\' 1 "tknı satın alınması hakkın-

4i1tı l\ltu e.r heyeti kararname· 
~tdiJdi!1. •~hisar idaresine teb

nlti ~ını yazmıştık. 
t~· il ınlı · 1 du •sarı müdlirler encü-
~~ ttıin n to~lanarak bu karar
~tttı, .. ~a t bıkine ait bazı mü
~ Ctitı e hdunmuı ve bu tü
, ~.tt11 b tn~bayaasına yarından 
ı,.1 t. aı anmasına karar ver· 

1 "'Ub 
) b 'Yaa · ~1111ld, e'~nıir, Samsun ve Is-
~~ kısperler tarafından 
~-t\~ ~ 

&111 ~ •• 1:;·;~n reni ubelerl 
~ ~·tı l''n' ıne kadar iş ban

tltal'.bı al rubelerinden mühim 
l Ctt ta~ rnış olacaktır. Bu 
4 'it\ n{~0 olunan müdürler 
tU,tind fettişlerile beraber 

it b e hazırlık yapmakta-

~t :11kasın 
~ b •h• b.10 muhtelif mahal
! •trtk •rkaç ,şube açması 
h ~U rearn· 
il raea 1 ve gerek hu-
h~11k.•nın a~ar yapılmıştır. 
~~li tama 2. Y~ baliğ olan 
ı ibll· aonr:ule ı~lemeğe baş
~. ~ıy,,.I Yenı vaziyet ve 

"'ı '- l' ara •. 
ttola"d gore yeni karar 

" ır. 

Genç Ye muk· lovaya gideceklerin iıkelede Türizm ze•kının çok eıki deYir- rapalasta bir gece ziya eti yer· 
tedir asabiye mu· " kalmamaları için Bursadan oto· terde bile mevcut olduğunu Türk miştir. 
tehassıı lann dan mobil tedarik ederek Yalova ya türistlerinin piri Evliyaçelebinin Kongre murahhasları burfi• 
ve Bakırköy asa• gönderecektir. Gece Yalovada birçok uzun seyahatlere çıktığını aaat 14 te Perapalasta topla· 
biye hastanesi kalanlardan Seyrisefain bir ce- söylemiştir. nacaklar Ye şehri gezmek üıere 
teflerinden Dr. mile olmak üzere otel ücretlerinin Reşit Saffet B. den sonra mu- 14,5 ta buradan hareket ede· 
Ahmet Şükrü B. nısıf olarak alınmasını emret· rahhaslarımızdan Ekrem Besim B. cekler akşam saat 17 de ıeref· 
Cerrahpaşa has· mittir. bır nutuk söylemiş, müteakiben lerine Topkapı sarayında bir çay 
tanesi asabiye de Yunan murahhaslarından ve ziyafeti verilecektir. 

Vapur akıam altıda Yalova- M M k b" mütehasııslığına Atina meb'usu . a as ır Balkanlı talebe 'ehrlmlzde 
tayin olunmuş· den kalkarak Marmarada ve Bo- hitabe irat ederek Türk ve Yu- Balkan talebe haftası tezabO-
tur. ğaıda bir gezinti yaptıktan son.: nan dostluğundan bahsetmiş ve ratına iştirak edecek ecn~bi ta-

Kendisine mu- ra gece yarısı köprüye döneck- Turizm vastasile bu dostluğun lebelerin bir kısmı da dün ıel· 
yaffakiyetler temenni ederiz. tir. daha ziyade inkişaf edeceğini mİftİr. Misatir talebeler dün ıeh· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f. ~ ri gumişler, akşam saat 17,5 ta 

1 
Bican Efendi ve rüfekası:Kazanamiyanların derdi san'at tarihi müderrisi Vahit B. 

tarafından Galatasaray lisesinde 

r -

di, bır 

madık ... 

Aman Bican Efen
tek rey bile ala- bir tek 

madık ... 

Aman Maruf Bey, 
rey bile kopara-

Bican Ef., Maruf B.- Ef~ndiler! bi· 
zc ne dert yanıyorsunuz? derdiniz 
varsa Marko Paşa burada; o dinler! 

verilen konferansı dinlemitlerdir. 
Vahit B. konferansında Türk 

~an'atından ve eserleri olan ca· 
milerimizden bahsetmiş, Türk 
ıan'atının bazan iddia edildiği 
gibi Arap, iran ve Bizanı ıan'at· 
larımn bir kopyui olmadığ'ını 
ı;öylemiş bu noktayı ispat için 
birçok misaller ıikrederek iıpat 
etmıştir. Vahit B. Türk san'ah
nın Bizanı san'ahnın ayni olma· 
dığını, tamamile müstakil ve 
kendisine mahsus evsafı bulun• 
duğunu söyledik\en ve bu nok
tayı izah için r azari baıı müta-

( Lütfen ıavıfay çeviriniz). 
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Müstakil namzetlerin 
mefhum uluk illeti 

Ben çocuktum, bır gün bir 
gazetede bir fırka programı o· 
kumuttum, fırkanın programında 
deniyordu ki: 

Fırka, kavanin ve nizamat fU· 
rutuna mu•affık surette memle· 
keti idare etmek üzere tqekkül 
etmiştir. .. "' 

Hiç unutmam mektepte idim, 
halkçıhk ve milletçilik cereyanı 
gUnDn meselesi halını almıştı. 

Bir gün Türkçe hocalarından 
birine sorduk: 

" -Halka doğru nedemektir? 
Dedik bize: 

- Vatanı kurtarmak diye ce· 
vap verdi. Bu cevabı veren ho· 
ca soıyoloj ı filan okur, ciddi 
meseleler iJe alikadar •e halka 

Bulgaristan da 
Yeni kabine teşekkül 

ediyor 
Jurnal, Bulgaru~tandekl siyasi 
buhran hakkında ne diyor ? 
Sofya, 25 (A.A.) - Kral )eni kn lıi

nenin te kiline müstafi kabinede ma 
arif naırn olnn Cankofu memur l't· 
miştlr. 

Jurnal gazett' inde 
gar buhranı hakkında 
tadır: 

• en Bı·L Bul· 
unları y:H.nıak-

Bulgar buhranı her nekadar eni. 
den t nat edilmiş "e gayri muntaLtr 
bfr hadi e almazsa be~ enedenhcri 
devam eden bir hükumetin ukutu ikin, 
et dereceye atılan bir me ele değil · 

dir. 8 sendnheri Ralkanlardn sıılhü 

temin etml olan bir rejimin niha yet 
bulması da oldukça mühim bir '" ') fj. 
yettir. 

IAyapçef kabine inin ~nhneclen çe 
kilmesi köylU diktatörlUğü ~erine im· 
im olan burjuvazi diktatörlüğlinün 

son gördüğü zarardır. Hatrrlardn ol 
dutu veçhfle herbin ferda rnda Bul· 

do ru cereyanında alemdar olan gari!tanda Sovyetlerin idare ini an· 
bir zatta. drran bir idare tesi edilmişti. Ak üt-

• • • ıımel eri ve lddetli oldu. 1923 ten 
Aradan seneler geçti, fukalar itibaren ha ta ı. Cankof olmak üze. 

tcşekkUI etti. insanlar değişti. re bUtUn münenerlerden mürekkep 
Namıetlikler, mfistakil prog· hir ittihat çiftçi hareketini imha etti. 

Ve fırka reisi feci bir ıı;urette öldü. 
ram meseleleri hararetle konutul· 

O vakitten beri üç devre gecti. 
duğu fU zamanda yine benim En•elft bir Cankof kabine~i re ikara 
çocuklukta okuduğum fırkanan gelerek 1926 ya kadar devam etti. 
programına benziyen laflardan Sonra Cankofillstler hariç olmak Uıı·e 
ba ka türlüsünü ışitemiyorum. Liyııp~ef kahine i nihayet geçen ene 

Muhteva bir, fikir ayni, yalnız s,·ogor tesmiye olunan toplan•~ hir 

klişeler değişmiHI d ahareiskara ~eçti. 
~Onlar kavan•n •e niıamıtı tnkılAbm unrnmi karakteri liği 

eski siya~i ırklara müterakki bir ni· 
devl~le muvafık şekilde bDkeımeti cu ite harpten evel büyük roller 

idare edeceğiz diye fırka yapı· oynryarak batmış olan bazı gruplar· 
yorbrdı. rın tekrar canlanma"' olmuştur. Re· 
Şimdi de program neşreden 

isi M. Molinof olan demokrat grupu-
namzetler, programdan bahse· nun \'81.iyeti de budur. Bu grup n ... 
den Zqtler: isinin hük6meti idRreye rlavet edilece 

Devletçiyim, milliyetçiyim, sa· ği ıahmln edilmektedir. Burjuv;ı 
mimt muarızım, Halk fırkasını Koalisyonunun iyuetini t.ni letfrf"k 
mlirakabe etmek istiyorum gibi ve intihap rejimini ıslah ederek guy. 
tlffarla bir sürü müphem mef- ri nwınnunlan teskine im n ha!'lıJ 
humlarm gölgesine saklanmak is· ilacağı ümit ediliyor. Çünkü eneler
tiyorlar. den heri deYam eden bir rejim daim.1 

Gerçi şarkta vuzuhtan kaç· gayri memnunlar te,·Ht edel'. Hele 
mak, söıleri geniş çerçi•elu bu bir iktr~adi huhranl:t karşılanırsa 
jçinde bırakmak usuldur. Muvaf· hu hal daha barizdir. 
fakıyetin sarrıda belki buradadır. Bulgari tanda sükunun vt. intir.a· 
Fakat ıamanın hendcıeleştiği, mın vikayesi me elcsinin afü;i 

mevzuu bahis demeUir. Bu nokta. hi· 
zekt.nın bir ıpektila5yon aleti de· zi alakadar etmiye kafidir. 1''akat 
ğil, bir cetvel ve pergel vazife· buhranın geçirdiği tahan·iiller bi:r. 

ıioi gördüğü ıenelerde sadece Fransızlar için aynca hir ehemmiyeti 
mefhumların arkaıma fİzlenerek haizdir. Filhakika en 7.iyade taarru
programdan bahsetmek abesten za dilçar olan şahsiyet Hariciye naıı· 
fazla birfeydir. rr Büroftur. Halbuki M. Ilürof Bul· 

Prc;>gram demek mefhumların raristanrn ttaıyaya doğru ürüktenctı . 

muhtevasını teker, teker bntün ği srrada Fransız muhipliği !iilyaseti· 
nlianalarile ayırmak, bir mefhumun nf idame eden şahsiyettir. Şu halde 
içini boıaltmak, tqrih etmek yannki hfik6met de kendi inin kalıp 
demektir. Mefhumlar birer zarf- kalmaması mesele i aynca calibi dik
tan baıka bir ıey değildir. Asıl kat bir keyfiyettir. 

IA%ım olan onun muhtevuadır, ------------
içidir. Mesela muhaliflerin, mUs· Limanda 
takil namzetlerin "devleçtiyim,, Transit vapurlannden bir kısmı 
dedikleri ı:aman anlatmak iste- reslmlerden muaf tutulacak 
dikleri nedir? bunu tek bir ke· Liman şirketi lıtanbul lima· 
limcnin iphamma bürüyerek ıöz nının iıllha ve limanı boş bırak-
gibi her kesin önüne sürmek mamak için uaalı tedbirler al-
mUntehiplerin ve temsil etmek mağa baılamışdır. Bu cümle-
iıtedikleri memleketin zekasına den olarak limanı:ıı yalnız ihraİ<ıye 
hakarettir. ve au almak için gelen ve geçen 

Bir programdan bahaeden· transit vapurların her türlü re-
lerden kuru mefhumlar değil, ıimdeo iıtisnaaı takarrur etmiftir. 
mefhumların içini, muhtevasını 

anlatmalarını bekliyorduk, ama, 
olmadı. i~allah gelecek intiba· 
bata kadar biraz okurlar tetkik 
ederler fikirlerine bir muhteva 
bulurlar. 

Sadri ETEH 

lealar dermeyan ettikten sonra 
Tfirk san' ahnın asarı olan bü)'Ük 
camilerimiz hakkında inşa tarih· 
feri ııraaile ve projekaiyonel göı· 
termek ıurctile izahat vermi§, 
Türk san'atı tamamile müstakil 
•e orijinal bir san'attır d,.mittir. 

Misafir talebeler bu sabah saat 
10 da Topkapı sarayını ziyaret 
edecekler, öğleden sonra Darlil· 
fOnonda bir konf eranıı mfitcaki· 
ben çay ziyafeti Yerilecektir. 

( ölün!::] 
Afyonkarahisar n.eb'usu Ru

ten Eırcf B. in kayınpederi Ana· 
dolu demiryolları idare heyeti 
izasmdan Mehmet Ali B. Şişli 
Sıhhat } urdunda vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün öğle namazın· 
dan ıonra Teıvıkiye camiinden 
kaldınlarak ınakberi mahsusuna 
defnedilecektir. Arkadaşımıza ta
ıiy~tlerimi:ı:i beyan ederiz. 

§ Dit tabibi muallim Hüseyin 
Hamit B. in •alidesi H. irtihal 
etmiı ve don defnedilmiştir. 

Merhumeye maifıre~ ailesine 
ıabır dileriz. 

Denizlide S. fırkacı
ların muhakemesi 

1600 şahidin ıfadeai okundu 
Denizli, 23 c Vakıt ı - Serbes 

fırkanın teşel< külü zamanında 
Antalyada bclerHye intihabatın-
da çıkan karışıklıklara sebep ol
mak cürmünden dolayı yllz alt
mış beş kişi muhakeme altına 
alınmıttı. Mefsuh Serbes fırka 
men uplarından olan bu yüz alt· 
mış bet kişinin muhakemesi ad
liye vekaletince Denizliye nak
ledilmiş, bura ağırcezasında mu
hakemeye başlanılmıştı. Bugün 
muhakemeye devam edildi. 

Saat onda reis Alı Rıza aza 
Tahsin ve Şnkrü Bey.erle ma
kamı iddiayı Münir B. ve mua· 
vini Kamil B. işgal ettiği halde 
celse açıldı . Geçen muhakeme 
de i!ıbativücul etmiyen ve zorla 
getirilmesine ı.. arar .-erilen on 
dört maznun ile diğer maznun
lar hazır bu unuyorlardı. 

Saat on ikiye kadar maznun· 
ların yoklamalari ile getirdilen 
on dört mamunun hüviyetleri 
tesbıt edile bildi ve un dörte 
devam edilmek üzere celse tatil 
edildi. 

ikinci celse on dördii yirmi 
geçe açıldı. Maznunların göster· 
miş oldukları müdafaa şahıtleri· 
n"n Antalya ağır cezasında isti
nabe suretile alınan ifadeleri o-
kunmağa başlandı Bin altıyüz 
küsur şahidin ifadelerile dolu 
altmış dokuz sayıfalık eser cedit 
kağıdının üç zabıt katibi tarafın· 
dan münavebe ile akşam saat 
on sekize kadar anc ık yirmi 

yedi sayıfası okunabilm iştir. 
Müddeiumumi muavini Kamil 

B. sö1 alarak esasen bu şahitle· 

rin ifadelerinin heyeti hakime 
tnrafından tetkik edileceği ve 
t unun için vakit zayi edilmeme· 
sini teklif etmiş isede ma:ı:nun 
vekillerinden ~t&Ly '1 EP0 ••· 

o~nizlili Hulusi ve Niyazi l>eyler 
müdafaa ıahıtlerinin ifadelerinin 
kıraatinde ısrar etmişlerdir. Çün· 
kü maznunlar aleylıindeki zabıt 
varakalarını imza etmiş olanlar 
arasında intihap encümeni aza· 
laril belediye reisi B. ve poli 
efendiler vardır. Bu intihap en
cümeni azalarının hüviyetleri tas· 
rih edilmeyip yalnız belediye aıa!ı 
demekle iktifa edilmİftİr de
c•ilf!r. Vaktin ademi müsaadesi
ne binaen celse tatil edilmiştir. 
Geçen defa adliye vekaletinin 
müsaadeleri iizerine dava Türk
ocağmın vasi salonunda rüyet 
edilmişti, bu defa ağırceıa salo· 
nunda devRm edildi, 

Adıiyede. 

Komünistler 
Komünistler hakkında Istan· 

bul ağırceza mahkemesinde ge
çende verilen mabkümiyet ve 
beraet kararlarını tetkik eden 
Temyiz mahkemesi, mahkumiyet 
kararlarını esa itibarile tasdik, 
beraet edenlerden biri hakkın· 
daki kararı nakzetmiştir. Bu ci-
hetten ağırceza mahkemesi ye
niden tetkikat yapacaktır. 

Mizah gaz teleri dav &1 

« PHiç », << Bıldırcm • , " Çap· 
kın kız., mizah gazeteleri aley· 
hindeki açık resim neşri davası-

nın rüyetine haziranın dokuzun· 
cu günü İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde başlanacaktır. 

Katilden mahkOmiyet 
Balıkpazarında meyhaneci il

yayı öldürmekle maznun Yakup 
dün İstanbul ağırceza mahkeme-
sinde onbeş sene ağır hapse 
mahkum olmuştur. 

" SUrp Agop ,, d vası 

Belediye ile Ermeni başpapu
hğı arasındaki .. Sürp Agop " 
mezarlığı davasının rüyetine, 
dün lstanbul dördüncü hukuk 
mahkemesinde devam olunmuş, 
başpaslığm dava ikamesi sala· 
hiycti kabul edilmiştir. Muhakc· 

1 SPOR 

Belgrat şampiyonu 
yarın şehrimizde 
Bayramda tehrimize geleceğini 

haber •erdiğimiz Beogradski 
isimli Yuğuslav takımı dün mü-
sabaka hey~ti tertibiyesine gön
derdiği bir telgrafla ve dun gece 
için Belgrattan hareket edecek· 
terini bildirmişlerdir. 

Bu takım yarın ıehrimize ge
lecektir. 

"Beogratski" maçlara tertip 
heyetinden: 

Yugoslavyanın Avrupai mer· 
kezi kupalar,na memleketi namı· 
na ithal ettiği Belgrat şampiyo · 
nu « lieogrataki » takımı başla
rında Federasyon ve Balkan ku
pası komitası katibi umumısı 

maruf spor ricalinden Dr. An
diryoviç olduğu halde saat on 
buçukta Konvansiyonel trenile 
S "rkeci iıtaayonuna muvasalat 
edecektir. 

Galatasaray, F enerbahçe, Be· 
şiktaş klüpleri azasiJe diğer 
klüplere mensup arkadaşlarımı
zın kıymetli misafirlerimizi istik
bal etmek üzere Sirkeci istasyo
nunda me:ılcQr saatte hazır bu
lunmaları rica olunur. 

1 28 Nisan bayramın bi-
rinci salı günü saat 17 de. 

Beoğrntski - Beşiktaş maçı 
hakem: Sedat B. 

2 - '.j0 nisan Bayramın llçiln· 
cü perşembe günü Beoğratski 
Galatasaray maçı. 

3- 1 mayıs bayramın dördüncü 
cüma günü Beoiratski Fener
bahçe maçı. 

4 - 3 mayis pazar günü 
Be'>ğratski - Galatasaray · F e· 
nerbahçe Beşiktaş muhteliti. 

Bayramda yapılacak 
boks maçları 

Ravrimıd il<inei Car amba szU· 
nil saat beşte Mulenrujda lstan
bul boks heyeti tarafından çok 
fayanı dikkat maçlar olacaktır. 
Muladoviçe defi ıttan Yunan 
şampiyonu Anszelides bu maçta 
karşılaşacaklardır. 

Boks heyeti bu maçın bir tike 
halini almasına mani olmak için 
Beşiktaş Halk fırkasında boksör· 
lerle çok sıkı !taytlerle bir de 
kontrat imzalamıştır. Mukaveleye 
göre maç 1 S ravunt olacak ve 
üçer dakika denm edecektir. 
Sert bandaj kullanılacak ve el
divenler dört onsluk olacaktır. 
M çta kat'iyen abandone olmı· 

yacak ve diskalifye edilen bok· 
ıöre para verilmiyec.ektir. Bu 
maç için ber iki taraf ehemmi
yf'tle çahşmaktadır. 

GGnün ikinci karşılqması da 
geçenlerde berabere kalan me~
hur Saranga ile bahriyeli Kema
lin maçıdır. Her ikisi de çok 
ağır vuran boksörlerden bu se-
fer nefesi faıla olan kazanacak
br. Kemal her maçıııda olduğu 
gibi bu sefer nefesini ihmal et· 
mezse parJak bir galebe kaza
nabilir. 

Bu maçlardan evvel amatör 
kombalar olacak ve haftaya şam
piyonluk maçlan yapılacaktır. 

ikinci takım maçlara 
lstanbul futbol heyctındcn : 

20-4-931 tarihinde ikinci ta
kımlar lik maçlarına iştirak 
eden klliplerin ellerinde mevcut 
birinci ve ikinci takımlara ait 
litanslarm kaffesini 27-4.931 pa· 
zartesi akşamına kadar heyeti· 
mize gctirmleui tebliğ o unur. 

foglltere devlet 
kası mildilrün 

A111erlko seyahatı 
netice vermdl 
İngiltere bankası mUdUrtl ull 

Montngil 'orman bir nıUddettJr. 
rikada bulunuyor \' e orada b~ 
liyecilerle müıakeı·eler icra 

.Maksat İngiltere ile Ameral 
sında müı;;terek faliyetler bul~ .. .t 
glltereden altın çıkmasına maao 
maktı. Amerikadan \'erilen ma 
göre İngiltere bankası mUdUrU 
si iki hafta " ·el Ne,•york lıankllll 
rü umumisile görU;,.müş, fakat bG 
meden hir netice çıkmamıştır. 

Dnha evvel bu gibi zlyaretıer. 
nelmilel mali fllemde pek mtiht• 
selere sehehiyet verirdi. lister 
nın ziyareti dünyadaki altın 

nin çok ehemmiyetl_i bir mete1' 
kil ettiği ''e Amerikalı banekrler 
nebi sanayiciler arasında mft 
vukuhulduğu zamana te adüf 
Bu sanayiciler ara ında Rusya, 
ya. Avu~turya ve Fran a hük4 
le alftkadar olanlar da vardır. 
rrn mühim bir kı.smr İngiltere 
bankası müdürü umumisinin aç 
zakerelere i:. tirak etmişler, t~ 
Iann birinde de kat'f bir şeyin 
dığ ı üzerinde ısrar eylemişlerd 

Bu sıralarda mevzuu balti' 
yegane mes'ele, harp borçlarınd 
toryomn tabi tutulacağı şa.)i 
zibi idi. Hatta bu mes'elenfn 
n•çhlle hatıra ~elmediği, son 
hemmfyetle kaydolundu. Fakat 
matbuatı buna inanmnmaktadd• 
ra göre bu pek mühim mes'ele 
kak görüşülmüş olacak, fakat 
efkfm umumiye inin böyle bir 
yoma mu,·af ak at edemiyecefl 
itibara alınarak onun mcktum 
sr daha murnfık görülmüştilr. 
hil:\hare müna ip vaktin hul81 
sa edilecektir. 

lng iltere hnnkn~ı miidUril 11 
nin Amc.rikarla bulunduğu sı 
rika tıcaretinin dü~künlüğe 
devre tpgadüf etmiştir. 

Bu vaziyet karşrsrnda cü 
(llover) mali siyaıııetini tadil 
iş ~ahiplerine yardım etmek 
doğru gitmiştir. Amerika ti 
nın mütehn. •~ komitesi bun• 
plan da ha7.ırlamış bnlunuyer-

Mi ter Normamn seyahati :ll 
le intişar tdecek bir haber, ...:. 
nelmilel bir kredi müe e 
de getirilmesini teklif et 
mü • se Fransrz sermnyeslt 
getirilecek. fakat Fransızlar,_ 
yenin i tima llni kontrol e 
dir. 

Fransada şayi olan bu 
Fransız gazetelerini sinirle• 
onların Mister •ormana h 
!erine ,-esile te kil etmiştir. 

A,·enir gazete i bu haberi 
ten onra, Mister Normanrn 
muvaffakıyetsizliğe uğrnın ~ 
ni bu çareye müracaat etın 
ni, çünkü Avrupada Paris1.. 
bir yerde para bulamıynca•n~ 

mektedir. 
Jngilizler Paris gnzetesı..ı

rini, Mister Normunrn ft 
muvaffak•> et~izliğinden ıne 
mı ayarak onun doğru ol 
bul etmemektedirler. A 

mıınuı !MQ.ıınuımnırıı uıııuınt1 ıııutıı ı ı ı ı nn 

meye, dokoz mayısta devam edi
lecektir. 

Baro içtimaı kaldı 
Baroda dün heyeti umumiye 

içtimaı yapılacak, yeni reis, 
ikinci reis, inzibat meclisi azaları 
intihap edilecekti. Ekseriyet ol
madığından, on bir mayısta top· 
!anılması kararlaştırılmıştır. 



~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=~~~~~~~~~~==~=~~~~=~~~~~~~~~~ 5 - VAKIT26 NiSAN 1931 -

[ Çocuk Haftasında Nasihat 1 Kat'i Neticeler· Anlaşı dı 
Doğacak çocııklar için sıhhi ne (lJ•t taralı ı inci sayıfada) buı. 1'ekirdağı, :samsunua mu:,takıt soran b ı r gazetecıye ~ unları öylentı,. 

gibi hazırlıklar yapılmalıdır? kınlığındadır. Bu vaziyette bu meb'us namzetlerinden hi~ biri:sine reyi ler~ir .= • . 

Y • D kt Al" Şükrü namr.etlerin yalnız mebu.s olmaktan verilmemesini Cümhuriyet Halk fı rk;ı- ~udı Ahmet Bey: Benım bu netıce 
azan· 0 or 1 · d " k h kk d h" b' r ·k · · k. 1\1"" t . . . . . d yani ~i bir alakadan ba ka hiç bir sı müntchibl nilerine ,·erılen ırc • a ın n ıç ır 1 ·rım )O un e· 

Dtinyaya gelecek olan mın.ı mını, talanma ını ~udp olur .. Pence~~ler e ga)·e takip etmedi](lerine hükmedlliJ tir netfceo:i olduğu hakkında bugiin hibi an ilerin müstakillere rey \'erme 
ıtıisafiriniz demektir. Bu misafır her a- :rnzın fazla gune e manı olmak ıçl~ be yor Bu itibarladir ki lstanbul mün· sabah ,.e öğle gazet~Jerinde yapılan mekle kendi rnzifelerini ynptıklanna 
ilen· h Ii ·· b" h~ ·· kab l ,_.az stor üzerine tül ve daha ~u~rn • - • .. ın a ne gore ır usnu u J • • • • tehibi sanJlerinin 'bu müşterek hare- ne ri.rat mün~ ebetile fırka umunıı kanıım. 
bekler. Bunun i~fn yapılacak hazırlık olması arzu edıllr e )lan H U tünden keti erini burada takdirle kar ılıyan· katibi Rec:ap Bey \'e diğer aHıhiyettar Cemil Paşa: Bu neticeyi gayet ta· 
atideki tarzda olmalıdır. kapa~tmamnk art~~e Amerikan bezi ka lnr az değildir. )arla görüştüm. Recep Bey böyle bir bii buluyorum. Galip Kemali Bey: Dü 

E~ell bir Y~'·a JAzı.m~ır'. ~u. Y~'~ lınlıgında k~rnlş u~erlne beyaza yakın Sam un ve Tekirdağı müntehlbl su- direktif verllmi olma ının nasıl dlİ· şündüğüm gayet ha ittir. Benim bu 
kabili 1 n, temız ve mını mınının ıhtı kum~§ ''eya ıpekll konabilir. Kanatlan nilerinin de lstnnbul gibi hareket et- şünUleblleceğini öyledl. Ve ila\"e etti: intihapta müs takil namzetliğimi vazet 
Ya.catını havi olmalıdır fena hir yu\'a hiçbır zaman camı kapatac:dak tark~da ol meleri dolayısile yedi meb'usluk mün- .. _ !\fünt~hibi saniler için tek direl\ mekliğimc ~ebep sırf Gazi aHzretleri· 
Ç1>cuğun hayatını tehdit ,·e bilhassa ya mamalıdır. Odayı hnalan ırma mes- ~ . . . . .. . 
• 

1 
. k •. h. dl dn. pencere inin hat kalmı tır. tif umumı riyaset beynnname ıdır. nin memleketımızde cumhurıyet pren· 

.. ın tedavisi gayri kabil hastalığa e· e ı ço · mu ım r, o d h k d h 'h 1 . . h k"k t · bebf en ü t kısmı acılmalı ki sıcak n kirli Bundan başka Manisadaki müstn- Bundan a a açı , a n ~arı ne o a- siplerını tamamen ,.c a ı ·aten. csıs 

S
Jhehtfverir.k 

1 1 1 d ? hava daimn ~·~karıya çıktıfından bu kil meb'uslufa tsmet p~8, Bordur· bilfr. Eğer me"zuu bahı yerlerde ve teyit buyurmak hakkındakı katı 
ı çocu yuv~r nası o ma ı ır. J B . ü tak"l . t re~· alamamıs::Jarsa bun k d ·ı . k "oc ğ . d d r k · · radan rabuk gider. Halbuki bizde ha- dakine Recep ey e~ilmışlerdJr. Bo- m s ı z"a .r • • .. • arzularına tabaan ,.e ·en ı erıne arşı 

~ u un yuvası· o ası ır. ~ocu ı~ın ::ı •• d ki bebl ü tehlbı sanılerde değıl . · · 
nda, hanenin cenup veya cenubu şarki nelerimizin pencerelerinin ekserisi a a l~dn da mus!~il meb'usluğa Sa1Ah a se m n . ahsi ·etlerinde ara kalben şamimi merbutıyetım şevltıle-
tarafında, UrUltüden azade olmah- ğı kısmından açıldığından kullanılmış Cımcoz Bey ıntıhap olunmu§tu~. ls- namze!lerln kendı • ) dir. nu suretle vatanıma ,.e milletime 
dır, Bu cih!tteki oda sabah n öğle gü hannın gitme i uzun sürer. Bu sebep met Pa a, Rece~ Bey ve Sal!~ Cımcoz mak la.zımdır. . .. v knrşı vazifemi bir kere daha yapmış 
ne ine maruz kalacağından bu, çocu- ten pencereleri a gart yarım saat a~rk n. Jer namzet gösterildikleri nıtihap da Gazı Hazretle~ı dun gece geç akte olmaktan tamamen müsterihim. Bu 
iun hayatına bir hayat dnha katar. bulundurmak Jbımdır. Çocuktan yal· lrelerinden ~ asen meb'usluia lntih~ kakdar fırkadıı bılhassa me ~.uı olmuş neticeden an1aşılı~or ki Gazi aHzretle 
Clinkü güne!'! hastalık mikroplarını ,·e nız böyle odanın içersindc bulundur· edilmiş bulundukları cihetle bu müsta tur. Aldığımız mnJQmata gore. c~m_a rinin amirnl fikir , .e arzuları tama· 
Odanın rütubetini ve küf yapan mikrop mak kafi değildir. doğduğunun hafta· kil meb'u luklara itizar edecekleri tabii günü l tanbul, Snm un, ~.ekır a~ı nıen tatbik edilememiştir. Bundan 
lan öldürdüğünden bu suretle para· !1=.rndan itibaren kışın aaat 10 - 12 ara dir. Bu uretle münhal müstakil meb' Bordur, Manisa, Boludn. mun.ha~ ka anlaşılan ikinci bir netice de !stanbul· 
SJı bir tathirat eçhizesine malik olunur. sındn \'e bir de on beşte, yazın abahle u tuklarrn. ndedl ona çıkmaktadır. lan mebu luklar iiçn yenid.:n ıntı~~P da çıkacak olan her hangi dört mü • 
Gttneş yni zamanda vücudün tema •· yin ''e bir de öğleden onra okağa çı· Fırka rıya et divanı bu mebusluk· yapıalacktff. Bu defa Cumhurı~~t takil meb'usun elyey:ın meclisteki meb
"' hizmet etti i gibi vediği gıdayı iyi karıp hava aldırmalı. Ve bu zamanda lar için vereceği kararı bildirecek ve Halk fır'.kası buraları için namzet gos- uslnra muadil bir kuvvette addedilme· 
Ct hazmettirir, kemik hıuıtalrklı olmaz. da odasının camlarını açıp hava aldır· ağlebi ihtimal cuma günü intihap ya. terecek ve bittabi o zevatın intihapları sidir ( !) ve gşrip şeydir 
Eğer çocu un odası güne görmiyen tn malı. Yağmurlu rüzgarlı havalarda. bit pılacaktır·. icra edilecektir. iddialar cevap 
:tafta yani şimal tarafında olursa hu tabi çıkarılmaz, soğuk hu·alarda ıii· Fırkanın yeniden mU takillere ı rar Ankara, htanbul, Samsun, Tekirda: Dünkü sabah gazetelerinden biri e-
0da mikroplu, rütubetli, küflüdür, he zelce giydirilir çıkarılır. göstermesi kuV\•etli g8rUlmemektedir. fı lntihabını ancak bir şuurun \'e aklı velki gün yapılan şehrimizdeki meb'us 
it.bir de titiz pnne olup ta her gün te· Fakat okakta ~ok durmamalı. Eğer Bir şayiaya göre münhallere bu defa selimin tezahilrü şeklinde karşılamak intihabatrna fesat knrıştrrıldığmı fır 
t!lız olsun diye 1 Jatarnk ilerse rütu- hanenin balkonu var a. t..<nğa çıkarıl· namzet gösteril cektlr. tadır. ·Yeni mecli münhal meb'usluk ka mensuplarından bazılarının müsta· 
btt dah~ ~i?·ade artacağından ş~ haller mnya lüzum yoktur. Balkona çıl<arıhr. Klmler kazandı ? tarın i~ali ~eklenmeden içtlmaa killere rey vermek istedikleri şeklinde 
"!nl mınının hay tına fena te ır der. Bu uretle hava aldınlmaya alışan ço· Ankara, u _ Mefsuh Serbest fırka davet edılecektır. 1 bir iddiada bulunuyordu. 
~ıfer t~raf.tan s~slü ol u~ diye zat.en ~uklar hiç ha,·a aldırrlma~sızın odanm erk9.nındnn yalnız Galip B. Niğdede ismet ~.ya çekilen telgraf garl.ptanbul ,'RlM Muhittin Bey dOn 
l>~neş gırmıyen bır oda bır de kaıın ıçi~de kalan çocuklara ~ıspdle dahıı haıanabllmlştir. Talat, Refik I mi\· tani a, 2.J - Jntihabat neticesinde bu iddial a r hakkında şunları söylemiş-

rdelerle kapatılırsa bu odanın el-re saglam ,.c ha tahtıı kar 1 daha muka- fi B~yler namzetlik kovdukları halde a .. ık bırakrlan bir meh'usluğa Ba vekil 
l'f li 1 · • · d. Ç k k • k ·· ·· • ~ · tir· o mıyacnğı tabiidir. Zırn rocugun \'Jm ır. ocu · so ·aga çı ar:sa uşur nez kaybetmi ·)erdir L;met Pa~a Hazretleri intihap edildi. •

1 
b' b r · inde 

li_Yl&ılıktan n vUMma ı duç~rı tağ· le olur, diye söylerler bu doğru değil· Ef>1<i Terakki~erverlerden hiç kimse Müntehibl an ilerden Abba Kflmil. ,. nti~ap .. t~.~ .. ~r d. er es ı ıç etmiş. 
~olur, kemik h taJığına duçar olur, dir nezle olmak oguktan değil mik· kazanamamıştır Kenan ı·e,•zi Mehmet Ali Bevler l'a~ herke~~n go~~ onu~ e cereyand b 
uo~·ı b" · · t d ı· • ı ı· k" ı dc:n · ' • tir Muntehıbı sanıler ara ın a azı ~ e ır odada mıkroplar daıma mel'• rop an ır, ~ocugu nez e ı ımse er . Ad da C h S ·b t f k d .. aya şu telgrafı çekmifllerdir: ' .. k' b d 
cuı olaca. ından hastalıktan kurtula· saklamak daha münasip bir tedbirdir. • ~na ' me su "eı es ır a an :ı •. .. . . . . . :> • • ufnk muzakereler olmuştur 1 u a 
fl\aı. Garp tarafında olan bir oda ise Birçok anneler şikayet ederler; çocu- Nu~i 'e ~ğaoğ~u Ahmet B~yler Jıam· "Buyukk reısımızın hızler~ hı tap c· cok tabii "e yerindedir. İntihabata 
Çotuk için iyi bir oda olamaz. Çünkü ğumu his bir yere ~ılmrmadım. daima ıetlık ko} madıkları halde hırer rey al- den yüh"ksek beyanna~e.lerınde ~çı~ miidnhale edildiğini öylemek hiç yok· 
buraya ikhtdi umanın dan onra gii. ıcak odada, yine nezle, yine öksürük mı ·!ardır. bırakılan meb'usluk . ıçı~ rey.le~ımı- tnn orta~ n bir me ele çıkarmak de
lltş gelir. \'e bu güneş bir çok ham ta- oldu derler. Halbuki buna sebep hava· ~mlrd~ mUstaklller kaç rey aldı zi an~~~. z~tı _devlet.len !eh.ı~e • ':~·~al mcktil'.,. 
hıkasındnn geçerek geldi~inden içinde şıı odı:ınm içinde çocuğun ıhhatinin lzmır, 24 - :\febus int'ihabatı es· e~megı u.ln b~r vazıfe bıldı~. Ke. f~y~t Diğer taraftan Cümhuıiyet Halk 
'il kıymetli olan ziya 1 ZR) i olur, lnı se tam olmama~ı \'ücudünün mukaveme· nasında müstakili ere rey nrip \'errne· tı kemah tazım le arıederken b~ ıçtı- fıı ka ı , il ayet idare heyeti :ref i Ce,·· 
hepten i tiladcli değildir. tinin azalma:;ı, C\ dekiledn ,·eya misa- mek meselesi burada hir hayli müııa· ma devre.si İ!jin teneuülen Manısanıı- det Kerim Bey de iddialara u cevnln 

HAl'.ANIN FA/DESi fir r;elenlerin nule.ri getirt"rek ~ocuğa kaşa edilmiştir. l\fü takillerc ancak zın temsil buyurulma ını istirham <'de vermi tir: "İntihap safhası hakkında 
~u,•q C'!o~ııkl::ır i ı•in l!Ünes (!ibi t·ok bulaştırma.;ındand ı r. On~n i~in ıtnne· 4? ~üntehihi ani ı·ey \'errni~tir. S~,._ riı efendim.,, matbuatın ve efkarı umumiyenin bil· 
l!ı ttıdlr. Çocukların adetn ikinci bir ler neıJe ol~a burnuna hır tulbent a!· rıhı.sardıın ba~ı..a hutUn. k~zalar mu~- l•m•t P..ş. ne diyor ? diği açık ,·aziyet haricinde -hjç bir ta-
d dagrdır. Teneffüs ile tııze hanının dıktan sonra çocu[un yanınR gelmelı, takıllere rey ,·ermekten ı tınkılf etnııs A kara 2~ l\fanis:ıdnn acık hıra- . 1 d ·ı · t' 
"tttınundaki raideli maddeler ıılmır, altını cleğiştirmeli, memesini ,·ermeli, lerdir. kılannbir ... :er;, i-çin bütü~ re~·ı'e~in ke~- lhm~ht nehn kın~ış , .. ~ ~e .. ü~ ,d•erıtmışbı~r· 
"ttf.. . . . . 1 ki· . · · k . . 1 b. h , . . . . . ·. J J • ntı ap er ·esın gozu on n e am ı 
ı:. .. e kandakı fena maddeler. yıne t't nez e çocu aı ıçın S0 ~arar 1 ır al!- 1'..skı meb'usan meclısı reı:;ı Halrl d. · ·ıdi"ini haber alnn Has,·ekıl . .. . 
6f!tJ ı 1 kt z· kl ( b ı ıne verı ., "\ · erbe tı \'e mukemmelıyetle cereyan 
kij .~r \'a ıta ile geri yerilir. J~ğcr oda a 1 ır. ıra çocu arın ne ~. oru.!'U· Bey 3t'. Tokadi 7.ade Şekip Bey 1 , bmet Paşa Hazretleri gülerek: . • . 
tı Çq)\ veya havn ız olursa oda deru çok yakkında hemen dılın l\r· Darülfünun müderrislerinden İsmail " 1\1 !salılar J met Paı:;avı ten· etnnştır. ldare cyetfmıze atfen yaı:ılan 
blll\da hnvamn faideli maddeleri ça- ka ındadır büyükler gibi deA'ildir. Jlu Hakkı B 8 v uz k"•t·· . h. •··t -t ak".. ....i lsmet p'$ ·a , ı"n mUtaleat hiları hakikattir. İntihap ilk b .. .. .. ey • 'av ·u upanesı sa •· .1 e me · ııçn .r ne • aş )I • 
\'er .. ı.tecığinden çocuk teneffüs ile l ebept~.n nt>ı~e pek. çabuk oksuruk ,.e bi Hüsnü Bey 20 rey almr tardı. Hl\· tihap etmi Jerdir demek oluyor .. ,, De- salonunda ve haricinde birer mUn!ehl: 
ti. tdlgı kendi kanındaki fena maddele ya zaturreeyı .mucıp olur. Jit ve Hüsnü Beyler bu :suretle meb'- mf~tir. bi sanilerin kendi aralarında vazıyetı 
nıa:~rar almı olur. Ka.nı tasfiye olı1- I . ODA,\IN HARAR_ETI . us olmuslardır. y 

1 
ti münakaşa. ,.e tahlil etmeleri kadnr ta· 

ha \'t tedricen zehirlenir ha" ağrı ı ~ocuk odasının haral'etı on ~ ekızden • en namze eı b.i b" l D . t"h 1 hin 
tılt\sızhk · tih ı k .. : "" ·· t . ' aşağı yirmi üden vukarı olmamahdrr. Bursada verilen reyler Ankara, 25 - Mefsuh Serbest fırka 1 1 ~ §CY 

0 nmnz. u ın ~ ap a ey 
tek • iŞ a iZ 1 ) U7. go. eı C· • • n ')4 B d .. ·ı d "k b"IAh '' 11 f k de mutalea beyan etmek bızce fnsafsı~ 
·h ?l\fnf mi i · ıhh t' b ı . -. Oç aylıktan fazla olan çocuklar için a- ursa, .:n - ura a mustn.kı ler· erl<flnın an ı en ı •ı are a ' rr · :ı· . • . . 
ı~ıal', l"engi n lnın 1 n ı ozu uı, ı.ı- zami virmi derece olmalıdır. Bundan den en çok reti RUştü Bey kazan mı 11na tekrar dahil olan Bilecik meb·u u lık ve samımı olmıyan hır tenkit O· 

gun o ur. • b' ·1 . t• n·~ R l B ' H lk f k b Jur 11/R ÇOC CU , , • fada ıcak olursa çocuk terler, ciğerle ve me us seçı mış ır. ıger namzet· tt~ m eyın a ır asının u se- '" 
liJtl'Al'A 1U,,TI~~~~ t~%~~., rine kan hücum eder, viicudü rütubetıi lerden İhsan Celftl Bey 7. Münür Ha· fer ilan edeceği yeni namzetler ara~ın Bunlardan ha im heyeti tefti iye re· 
Bir . · .• olur. hastalanır, ök ·ürük gelir. iştiha lit Bey 4, avukat Asaf Bey 3, Necip da bulunacağı ~yi olmu tur. is ,·ekili Tevfik Bey de ''l'esat yok-

bt t Ç()(:uğun on beş santımetre mıka 1 . . k i k Be 1 b k b' ... r·k L""tfü n d d"kt 1 ·ı~ t b aıe h , "ht" • . d . B sız o ur, ,·ücudünUn mu avemet no • Y • sa ı me us ~e ı u ey Kazanamıyanlar ne diyor? tur,, e ı en sonra şun aıı ı ıwe c • 
itlikte Yaa\taya 1 J"dı~ a~ı. 'ard 11 

• h una, sanlaşrr. 6 rey almı~lardır. Jstanbulda müstakil nnmzetliğe ta· mistir: "l\1 üntehihi sanile.r şuurlu bir 
~ıo... an \'a ı esının e ava 1 • • • 

bl 
.... hıoluna k 

1 
.. . Çocuk hastalıkları mütl'hanısı Dr. Recep Beyin beyanat. tip olup da rey alamıy:ınlardan bazı- surette reylerini istimal ettiler. Gazi 

r d ca o ursa ona gore genış Al' ş··ı. .. A k S t h 'dl 
111 

o a intiha 1 1 1\1 . 
1
• d"" ·t ı uı\rll n ·ua, 2:1 - on dadikada stan- ları bu netice karşısındn fikirlerini H. nin beyannameleri gayet \-azı ı · 

ttre tııı p 0 unma.ı. e:;e a ~· AJ müntehibi ~ıniler mli takitlerden sami 
~~ ~ ' ~ı';e~~k::~l~ğ~!d~e!~~~~~ '~········=r···-;;.·-ı.··E ... B .. E .. L .. E .. Rİ° ....... : :············E .. B.-E .. V .. E ... Y0 Nf000 

.......... , ..... M ... Ü00A00L0L0'i""M" 00L0·E··Rİ-··f mt kim~e hulamadrkları için kimseye 

latak h bu odanın camları sık ık açı- i JULES VERNE'ln Çocuklarınızı 
1 

Talebenlze JULES VERNE'in ~ rey ' 'ermediler. Bir \•atandnş ıfatlle 
fıı~ıa i ııvası tecdit olunmalı .. Odada f ESRARENGİZ ADA JULES VERNE'ln ! ESRARENGJ•Z ADA f söyliyehilirim ki intihabata fesat kanş 
>tıtıtk nsa~ yatmamalı Ye kat'ıyyen ne : . . . . . •. . .. ESRARENG1 A ! : mamı~trr. Umumi mazbata Dahiliyı:! 
Çt~ Plşırmeli, ne de çocuk bezleri ye : fılmını gıdıp gorünuz Z DA f filmini gidip Jtormclerlni tav.iye ediniz. : ı ' ·ekaletine yol1ndık. l\lcb'uslarm mazba 
lar ~:•rları yıkanıp kurutulmalı, bun- f GLORYAnın sizler için husu• 1 filmini görmek üzre GLORYA i GLORYAnın kendileri için hurnst ~ ] taları hazırlanıyor. Açık kalan meb
tııhttlfrn ha, ınr ifsat eder hem de rii ! si fiatları vardır. 1 sinemasına götürünüz. i fiatları ,.ardır. i 

1 
u.:;luklar için Ankaradan emir gelince 

bulunduracağından çocuğun has .................................... _ .......................... - ................................................................................................. - ..... : ı intihabat yapacağız.,, 
--- -

\'~ .!,•frika numarası: 117 Yüzü buruşun ihtiyal' kadın ağh- - Onlar ç-~nelerini tut~unh\r .. A '~1 vap nriyorunı: :_ Be~ terziye gö teririm. 
lfl ·c yor. Hadiseyi bir türlü aklı kanıya- kabahat onlarda.. - Hergelenin birisi idi... Ağlıyarak inliyor: lrtlc arp cephesinde •.• mücllfii B 1 • 1'1arlo Remargue mıyor. ana bir ı;;ey an ıyamadan bakı)or. Öyle zannetsin .• Bana ne. Göz }aşJn _ Ah .. Dışarı çıkmagn cesaret edt>? 

- Nasr} oldu da bunu yaptı': ... , Sonra nakletmeğe de·rnm ediyor. Albe rı ara ında ta.sdik ediyoı·: miyorum. Odn kapısrnın önünde otu-
0 kadar gakin hir çocuktu ki... rtn nasıl yürümeği öğrendiğini, ağlar· - Başka türlü olma ını imkansız rnr. 

Köhne şapkasının kurdelalan titri ken ağlamasının başka çocuklarınkine ıörüyorum .. .Alber bir sineğe bile e1.İ• - • ize refakat ede~"im Troçke nn-
yor: elimdeki bendil titriyor; arka· benzemediğini, onun gibi uslu çocuk yet etmezdi .. Iiüçükkcn Han::; sinekle ne.. 
smdaki siyah mantocuk titriyor, bet- nadir görüldüğünü söylüyor ... Şimdi o· rin kanatlarını koparırdı Alber öyle E\ine yakin ıyoruz. lhtiyar kadınca 
baht mahhikun bütün vücudu titriyen lan hadiseye bakrnız, bu nasıl oldu da şeyler yapmazdı. Şimdi ona ne ynpa· ğız lıınçkırarnk methal kapısını göstc 

1 
bir elem halini almış... • vukua geldiğine aklı bir türlü ernıi· caklar acaba?.. riyor \"C diyor ki: 

- Re iki ha bası olmadığından bası- yor. Ona hayretle bakıyorum. Hakika· J{endisini te:;;kin ediyorum: - Bakınız. .. Yine orada. 
1 na bu hal geldi. Kocam öldüğü vakit ten Al heri tanımıyor. Belki benim an _ Ilir şey olmaz .. Cinayete adeta Kendimi tutn1ağa çalışıyorum. Eğer 
dört ya~ında idi. l\faamafih o ka· n.~m de benden bahsetse böyle şeyler teşvik edilmişti. l\lüdafaai ncf.:; halinde herif biı: : öz :"Ö}liyccek olursa mutla-
dar uslu o kadar sakin bir çocul\tu J,i .. 6oylerdl. Anneler yalnız se,·mesini bi- olduğuna karar verirler. ka beynını patlatacağım. Ne olur .. on 

Ce\'ap veriyorum: lirler, bundan başka bir şeyden nnla lçinl çekiyor: eneyi yerim .. Fnkııt yaklaştığımız za. 
_ Yine öyle de madam. •rroçke... mazlar ki~ ihtiyatla diyorum: _ Allah sizden razı olsun .. üst kat man yanında çene r.alan iki kadınla 
Bu sözlerden ce aretleniyor. Albe· - Fakat mndam Troçke bir düşün ta oturan terzi idnm edileceğini söyle- uzaklaşıyor. 

(j 'ltardı rin çocukluğundan bahsetmeeğ çalışı- enize Alber askerliğini yaptı. di.. . Aıınrtımanda anne, Alberin bir ~o-
' artık yatmak zamanı gel- yor. Artık takati kalmadı. Konuşma- Tasdik ediyor. Fakat maksadımı an - Terzi delirmış.. cukluk resmini Hansla alınmış bir r~ 
l..fldbig . . ğn, derdini nnlatmağa muhtaç. Kom hyamıyor: ~ _ - E.~·et:: Hem de Alb~rin katil oldu mini gösteriyor. 'I'ekrar ağlamoğa ha§ 

' CUzeı 'lını u1.atıyor: şular, bildiği, hatta iki profe ör hile - E,·et dogru .. Fakat bu Barçer de gunu soyluyor .. Halbukı a::;la, asla bu Jıyor, sonra utanarak su uyor. Ihtiyar 
' İtaba Cecelr Ernst.... geldiler; hic kisme hadisenin nasıl o- ne fena adamdı değil mi? olamaz .. Albcr hiçbir vakit katil değil kadınlar çocul\lara benzerler. Gözlm 

t bir uyku Ludvig. Jup ta rnku; geldiğini · anlıyamıyor· SÖzleri yavaş ya\'aş ve adeta yal· dir. • çahuk sulanır, fal\at ağlamaları ça· 
* ... * lar ... Diyorum JıUı nrarak 1ıöylüyor. Israr etmeksizin ce Hiddetle diyorum ki; buk geçer. A,·Jıda bana oruyor: 

(Bitmedi), 



~ 6 - VAKiT 26 NiSAN 1931 

No. 9 
(VAKIT)ın ocuk Sayıfası 

26 Nisan 

Bu gelen 
ne güzel 
Bahar ••• 
Çocıık bayramı dolayısilc 

bugünlük gazetemizin Çocuk 
tahrir müdürii Güzin Şeııket 
terkcdiyorum: 

köşemi 
haftası 

Hanıma 

Şimdi ilk bahar; bu mevsimi 
böyle dört duvar içinde geçir
mek olmaz haydi bahçeye ••• 

Ben ilk baharı ne kadar çok 
severim. Ah güzel ilk bahar! 
Çayırlarda kuzular meler, dal
larda kuşlar ötüşür ve tabiat 
bütün güzeJliklerini insana bu 
mevsimde gösterir. Ağaçlar kı

tın ölü bir insan gibi dururken 
şimdi yavaş yayaş uyandı; kırlar 

yeşillendi, çiçekler açtı, her ta
rafta kuzu yavruJarı meliyor: 
Kuzu kulağı gibi yeşermiş olan 
ağaç dallarında kuşlar ötüıüyor. 
Bak her tarafa nazlı güneş neş'e
ıini saçmıf ... 

Dünya Çocukları Arasında Çoçuk tahrir 
müdUrilmttzftn 
düşünceleri 
lstanbul birinci mektebi ıod 

sınıf talebesindenim. Hocalarıo>1 

mcktebimi büyük bir muhabbet· 
le seviyorum. Bu sene imtihaO .. 
larımı verip Çapa kıı muallilll 
mektebine gitmek ve memleket 
ve millete hayırlı bir muıllilll 
olmak isterim. Fakat bir mual
lim olabilmek için çok çalışmak 
liıım. Ben kendi akhmca Tilrk
çe muallimi olmak arıusundayılll• 
Aynı zamanda piyano öğrenip 
musiki muallimi olmak da isti
yorum. Ancak bazı şeyler beni 
çok düşündürüyor ve muallilll 
olmaktan yavaş yavaş cayıyorulll• 
Şimdi bu mektebi bitirip kıS 
muallim mektebine gittiğim ı•
man bükümet bana bedava ye
mek ve elbise verecek bunuO 
için oradan çıkınca her istediği 
yere gönderiyor. Halbuki ben de 
lstanbul viliyetinde kalmak isti
yorum. Her nedense son sınıfa 
gelince inaana çok tuhaf geli
yor. insan hocalarını sevmemezlik 

Böyle bir ilk bahar sabahı 
kuşlar ötüşUyorken ve ben pen· 
cerede baharın güzelliklerini sey
rederken koskoca bir çaylak 
gelip her gün penceremin karşı
ıındaki ağaca konan küçücül 
bir serçenin üstüne indi ve om 
iğri gagası içine alarak uzaklaşt ı 
gitti. Ben pencerede gözlerimi 
dehşetle açmış bakıyordum. Kış 
kış diye bağırdımsa da o çoktan 
uçup zavalh masumu paı çala· 
mıştı bile... Ben pencerede 
onu düşünüyordum. Serçenin za
vallı annesi şimdi onu bekliyor; 
halbuki bilmiyordu ki onun bed
balit yavrusu çoktan ölmüştü. 

Rahar olanca letaletile ortalığı aar yorlar. Deniz kenannda dal(J(llann lece"ğlnl de bize tebşir ediyor. Tatil etmez, hem aynlık öyle birşe1 
.. ga başladı. Kırlar şenlendi. Her tam tatlı tııırdıyarak kurmalı döğnıe- dernek kır dlemi, deniz kenan, dere ki hiç ıennediğiniz bir kiı:ntı 

taraf çiçeklerle bezendi. ilini mini si en tatil musikUerden daha ldtil ve kenarı aefa demektiJ'.. TatU dokuz ay bile olsa ona karıı rabıta duyıı" 
zarif kelebekler daldan dala, çiçekten kıymetli bir ahenk gibi duyul muuor dan beri aınıfların yüklü hava:sından yor. Senelerce muallimleriınİI 
çiçeğe konuyor ve bir günlüf.· lıayatları nw? kapanan küçük vücutlann haklı bir arasında yaıadıktan ıonra onlıt" 
için muhtaç oldul:ları gıdayı toplu· Bahar yakında tatU zamanının ge- 1$tiralıatıdır. JJliniminilerin ıimdiden dan ayrılmak çok acıdır. 

:.\~tık lier sabah penceremi 
açtığım ıaman onu bizim bah
çedeki armut ağacinm yaprak arı 
arasında görmüyorum. Şımdi 

onun yerinde hep arnıul ağ acı· 
nın beyaı çiçeklerini yeşil yap
raklarını görüyorum; sanki onun 
hatırasma örülmüş bir çelenk 
gibi uki meskeni olan ağacı 
:ıinetliyorlar 

Güzin Şeııket 
--Çocuk müsameresı 

23 nisan bayramı münasebe· 
tile Aksaray Hilal mektebinde 
talebe ve talebe velilerine 
mahsus bir müsamere verilmiştir. 
Müsamereye istiklal marşı ile 
başlanmış ve miniminilerin ha
zırladıkları manzumeler ve bil
hassa "fazılet nıü afatı,, namm· 
daki piyes çok b .. 'r ük bir zevk 
ile dinlenmiştir. Senelerdenberi 
çok mütevazi bir halde memle
kete kiymetli un urlar yetiştiren 
bu irfan müessesesinin müdürü 
Memnune H. ile müsamerenin 
tertibinde muvaffakıyeti inkar 
edilemiyecek olan muallim Rifat 
Şinasi Bey şayanı tebriktirler. 

Şen Fıkralar 

Yazan . lh~an 

Bir tecrübe 
Poli nehirde yüzen adama sert, 

eert bağırdı: 
- Hey hemşeri bana hak. Burada 

yüzmenin yasak olduğunu bilmiyor ma 
ıun? Çık bakalım dışarı. 

- Aman efendim, bilmez olur mu· 
yum hiç, buralıyım. 

- O halde nicin gizli. gizli l üziiyor 
sun böyle? 

- Ben yüzmü)ordum Id. 
- Peki ne yapıyordun? 
- BakaJım poli Jç..: ;rmcden viize. 

bilecek miyim diye tecrübe ) a~ı} or
dum? aman efendim!:! ... 

_ _ _ ___ _ _ _ _ __ - - - - tatil günlerini ne suretle geçirdikleri Gtfzin 
lıakkında bir tak'lm tasavvurlar vücu· 

~~~~~~~~~~~~~--

ş E F KAT ŞEKERi da getirmeleri kadar tabü bir ~ey O· ] 

· labilir mi? Bu haftaki bimecemiz 
Deniz kenarı ufaaının güzel bir -

1'cyzeza'dctı:.; r 6ir '.11Ün gezmek için kırlara 
Gitmişlerdi bu tatil dağlara bayırlara · 
Bunlar birer çiçekti henüz /ıayat bağında 
Olmamış meyveydiler dalıa balıar çağında 
Zerrin yeni açılmış namsız saçları dökük 
Kiiçük papatya idi .. Haıtanın kalbi çökük 
Bir narin sünbül gibi büküktü nazlı boynu 
Görmemi ti yumuşak sıcak bir ana koynu 
Teyzesi bu sert kadın ona hiç gülmüyordu 
D:ıdaklariyfr şefkat busesi sürmüyordu 
!.<ikin kemli kızını canından çok severdi 
nasanın karşısında onu lıer gün öperdi 
Öksüz ıcn ur ı 11 {li:tilü ycprak gibi sarardı 
O böyle ezilirkm bir "teselli arardı 
nazı günler ağlardı bir mezarın başında 
Istırabı (iğrendi /ıenüz dokuz ya.şında 
Ilasana çok acırdı Zerrin bu ince melek 
Dokunmazdı kalbine derdi: bu bir kelebek 
Sonra tiiyriikler gibi neşesi dökülürdü 
için için <·r·fr de be/kibir giin ölürdii 
Hisleri birbirine hamı:ı- gibi karıldı, 
Kmla Zerrin Hasana birdenbire sarıldı: 
- Kt:derlisin neden lıiç gülmüyorsun sen böulı. 

Sana bir t:eu mi yaptım kabahatim ne söyle 
!lak ne aüzel ş11 kırlar gel çiçek toplıualrm 
Oymyalmı bugün de zıplayıp lıoplı11alım 
rallahi darılırım gülmelisin gülmeli 
Yoksa derdini bana muhakkak söylemeli 
Hasan f'findc duran dcğnefiini kırarak 
Nazı geçen bu l..1za feryatla lıaykırarak: 
- Jtladc·mki istiy<Jrt;un cfcğru söylerim Zerrin 
Derdim<' stnsin sebep lclkin lıiç yok lıaberin 
lfrr (Tiin benim l.arşım<la lıir şekeri yiyorsun 
Bcın ijksüz bir çocuğum pek ( cil<i) biliyorsun 
Zerl'in llasandan bir yaş kadar dalıa kiiçiiktü 
Yakut dudaklarını yii:iindc yaşla biiktii 
- Ycılij/in• ıcr. i~loi c:ı. 1:011 gizli tlC'rirdi 
Çikolatalarımı lıep babam yetirirdi 
/(arşında ııemiuorıım vallalıi şeker llasan 
lfrm bo{, n:ın d<ın o< rn:cz sen yanımda olmasan 
Ôl.-t:iiz aiildü kalbinde <:cı bir iniltiyle 
ı;ıindc>n tuttu kızın kardeş mulıabbeliyle 
- Dediğim o şekerin ismini sen bilmezsin 
IJiçbir sözün!C' beni if•sclli cdemcZRİrı 
Onurı adına Zerrin sdkat ~cl:c1'i elerler 
O pııray/a alınmaz sizin [lilıilel' yerler 
!ıldck kı= yine soldu bir lıınçkırıkla coı:tu 
Alı bilseniz bu tablo ne yiizeldı ne lıoştu 
- }'alan söylrrm orıncm böylt· bir şey hiç ı•ermcz 
Bilirsin şeker l'.IL ıı11u•111 /um babam da getirmez 

'' criman Hikmet 
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Erenköy kız lisesi 

nümunesini resmimizde görüyorsunuz. 
...MH•'I uıı •• :ı.. lnpt,.--uglnı• L-•»• l/Dni l _l__l_I~ -/ 

1 1 

) 1 

\ \ 

zin mcvcelelen sathını seyrediyorlar. 
Kimbilir bu seyran esnasında mini mı. 
ni kalplerinde ne gibi hayaller ne 
gibi düşünceler vardır? Belki içlerin· 
de bir gün Robenson olmak hülyasi· 
le kalbi çarpan da rardır. Çünkü lıer 
kahramancasına menkıbe gibi Roben
son 1:1enkabesi de mini 
mini kalpleri heyecanla çarptırır ve 
eezbeder. 

-ı-ı-
Yukardaki murabbalan o ,.,-

~, 

retle doldurunuz ki soldan .., 

incili çavuıun fıkralarından:5 ve yukardan aıağı okundukU: , 
1 - Sayıfamız baş mub,rtr 

\ ~~~ç~!u~~ğ!!.~!!~Y ria~n~•::iıa edatı, 
yünde bir yalı almıştı. Daha yalıya 3 - Fesli bir ncvı ecnebi -'' 
ilk girdiği gece sabahı yalının önün· keri, 
den bir yahudi yüksek sesle: 4 _ Accmt 

- Eskiler alayım. G b • • 
Diye bağırarak geçtiği için incili Ç:l· 

5 - üıel ir ısım. u· lıl'-
vuş uykusundan rahatsız etmiş '\·e bu olsun; bilenler araıında e •,a,, 
dernm eylemişti. Nihayet bir gün incili şiye muhtelif hediyeler ve 
çavuş buna bir oyun oynamaya karar cektir. ..;-. . "e" 
verrni . Bir gün sabahleyia erkenden Dikkat: Bu bilmecemııe 'f' 
eline bir takım yeni elbiseler öte beri lecek cevaplar 8 mayıs culO~r 
alarak yalının nh~ı~ına çıkmış_ ,.e ka- kadar vakıt müsabaka 111elll 
yık la geçen yahudıyı yanma çagırnuş: ı w .. d ·ı . ı abd•~~ 

Eskici eskici! · uguna gon erı mıı o ID ~~ 
Yahudi derhal kayt<;ı sahile yanaş· masları küpelerr--;:e===t'Yiilttll11,Jı 

1 
tırmı I~~ili t'lindNd e~yayı yahu diye yaları vardır. işte sana kutunu~; de' 
uzatarak· tarı fakat bunları burada aç•Y oJI' 
- Bezirgfmğa bana kaç kuru;; verir- 'b d ,_1 ca açarsıtlb JıOdl 

f k 
. . . me ura an uzah aşın \'il 

sen nr a at çabuk ol şımdı yulıdakı· 1 tt kt yJaşırı:ı. t11l' 
1 Y h d

. d h 
1 1 

. arı sa ı an sonra pa d 111 11 
er uranır. a u ı er a esya arı evır . 1 k t 1 ve san a ,.j.· . · . . .. . sennc e u uyu a mış ·..-te , 
mı:;ı <'enrmış: Bunlar çok kn·metlı şey ~ k.. kl . 1 ku"vetı.T Mil-

i d~ w. • • , • yınce ure · en o anca taf&ıı;· 
er egıl kaç kuruş ıstersın . ., b 1 1 dan uzak hjt' 

ı . . meye aş amış va ı t " 
ncıh acele ederek - Canım kaç ku . _ · • a mış fak• U 1'ıJ 

ruş verirsen ver yalnız çabuk ol. Bn emın olunca kutuyu ç 
1 

çUıt1' ... ktı 
nun üzerine yahudi derhal cebinden den bire hir çığlık kopar_"' ş ışJ11Ş ~ .. p 

1 :l lira çıkarmış n> lncili carns:ı uzata· tunun içinden elmas yerıne ta ~i· 
rak: ~ ıo ğını görünce yahudi ağlant11

1 llllf l 1 
w - h k mağa baŞ a ~ 

- Al kuzum hunlar hu kadar et· ç~gırmaga ınç ır . tıdan ft ot'# 
mn ama senin yfü:el hatırın için. lı Çli\ uş bunu k?~ıdan >3 

urae •"•o' 
lnciliça\'u:;- parnyr alarak içeriye gi- yormuş. yahudının bu ha 8110d1>'\111tt 

reı Ve ertesi günü yine vahudi oradan ve adamlarını göndererek y .rirt ,111
d.,e . • • • . h ~ bah1t.r ı 

get"erken incili yalının kapı ını acarak tarmı~ ve hır da a ısa. laf'"' "' - - ·· ·· d ı. kıter n sı bu sefer elinde yine bir çok eşya oldu onun en geçernen es udide" ıı1'' 
ğu halde ynhudiri çağırır. Ve yine rŞ·· bağırmıyacağına dair yah "111ış bıiP' 
yaları ona vererek haydi çabuk ol rn bir vait altıktan sonra brt.~niint ge el:' 
h . . · d h d. tının ° 1'ii' udı der. Bu sefer geçen ~eferkınden an sonra ya u ı ya "Jtl" dll" 
daha az para verir. O~iincü günü lnci ce sesini cıkarmak değil daıl\ oı1' 
li çavuş bir kapalı kutuyu yahudiye n teri olanc~ kunetile çekere . 
rcrek: uzaklaşırmı,. oedred011 

- Bana bak dedi. Bunda hanımın el Hasarı 



Gençler Gençlik Haberleri Genç Amatörlerin Hayab 

.,, diyorlar ki: 
Sene ortasında muallim de· 

Bakırköy lstlklAl 
idman yurdu 

ğişmesl bizim hayatamıza naknköyünde (İstiklal ldman yur· 

Istanbul gençler temaşa grubunndan 
Avni Bey 

maloluyor. Çünkü metodlar du) namile yeni bir klüp açılmıştır ku 
defilşiyor. Çok zaman da lübün maksat Ye gayesi Bakırköy genç-ı 

lf dersler boş k~hyor !erini kah,·e köşelerinden kurtarmak 
~calar değişmemell 1 Dersler gerı kaldı 1,e kö~ede kenarda kaımış spor amatöı· 
flnıza Söhrap Bey diyor ki: Üsküdar orta meki<'p son sınıfından )erini bir araya toplıyarak müsabaka· 

~ lSq haftaki sual: Hocalarınızdan Nedim B. diyor ki: lar tertip eylemektir. 
ta~ değişen oldu mu? Bundan ne gi!>i Bu sene içinde çektiğimiz büyük deıt (İstiklfıl ldman yurdu) iki üç ay ev 

a~ıar gördünüz. ıer meyanında muallimsizlik ve mual· vel a~ılmış ve 23 nisan perşembe ak-
r~ıinı Vefada muallim değişmedi. Hm değişmesi me 'elesini ev\·el:i zikre-,~mı çok güzel bir müsamere \'ermiş. 
de t. sırası gelmişken muallimlerimiz· debilirim. Tarih ,·e coğrafya muallimi- tır. 
tu~gôrdüğü~ü~ f~ydaları. anla~ayım. mizin ra~nt?ızlığı dolay~~i!~ dernm ,._ .. 23 nisan_ k,endileri için bir. s~.n~~ dev 
ıllıı. Çe rnualhmımız em alı nadır bu· dememesı bızlere çok buyuk zararlar rı)e olacak 'e her sene bugUnunu me
'aıı~n bir kudrettir. Onun kullandığı açmak kahiliyctindeyken kıymetli mlİ· rasimi m~hsusa .ile tes'it edeceklerdir. 
) Q tedris, hiçbir mektepte görUimi- dürümüz imdadımıza yetişterek bizi Klüpte bıı· de tıyatro heyeti teşekkiil 
:::_ıranıer der i tarzı bizleri pek çok kurtardı, Ye lıiz bu ko koca sene için- etmi:.tir. Ye hu kararı tatbik için ·faal 

0 ... ltfit ediyor. Gelecek sene de de de ondan ba~ka derdimize ortak olan azalardan Osman Bey (İstanbul genç
~llla bulunmamızı çok arzu cdiyo- i:.ir.ci bir şuhsiyet gt::eıı1edik. VAKiT ler temaşa grubu). ile anlaşarak temeil 

lnŞallah arzumuz olur. bugün bizim bu derdimizi hatırladığı heyeti teşkil etmıştir. ilk müsamere 
~Gene tarih ,.e yurt bilgisi muallimi için ona ilelebet medyunu şükranız. bayramın 4 üncü günü verilecektir. 
~: ~e>k malumatlı, güleryüzlü, temiz Senenin ilk üç ayında bu dersi hiç JSTANBUJ,, GENÇLER TEMAŞA 
lt.ııtı~ı, talebesi ile candan alflkadnr o· ı;··~eme tün Malumatımız ancak GRUBUNUN MOSAMERESl 

Yazan ve tophyan: Necmettin Sabri 

ı,1111 lr :muallimdir. Onun der.-.inde bu- · .ıdi çalışn • .ıı.m:a münhasır kaldı. Du lstanbul gençler temaşa grubunun 
t(il P ta anlamıyacak talebe tasavvur ırada genç bir muallim Bey geldiJ<?r; aylık müsameresi pazar günü saat (9) k d 

1 ;rıı~z. güzel derse başladık fakat maale~ef da başlamış ,.e yarım da bitmiştir. Bu Avni B. ve ar • 8 • ar1 
''- · ~usret Bey Enver Kemal ve sair onu kar ·mızdn ancak birkaç ders gö. müı:;amereye karagöz eğlenceleri ile lıtanbul gençler temaşa grubundanı tim \'e odan sonra ~~k ~ak~ndan ~anış. 
-.t:llı~ter hakkında da malfımat ver rebildik. nedense devam edemediler ar- başlıyan gençler Reşat Nuri Beyin Avni Beg: mış olduğum Alaettın ısmınde hır ar· 

11.1Çın Yerim müsait değildir. tık hu bizim talihsizliğimizden haşka (Bir köy hocaı:;ı) ile Mahmut Yesari -Tiyatro haytına na~1l başladınız? kadaşım ile ilk defa ufak mektep tcm-
8hıı •>: YetatıJar hocalarımızın değiş.ne bir sey değildi... Beyin bir azizlik piyesleı;ni oynadı· - Sahneye 1342 senesinde ilk defa silleri daha doğrusu yazmış olduğu• 

lsla arzu etmeyiz. Nihayet muhterem müdür beyfendi Iar ve çok muvaffak oldulal' gençleri karagözcülük ile başladım ve ı:;onra ti muz kendi yazılarımızı oynarnıya başla 
tebrik ederi1H yatro hayatına atılmayı çok istiyor- dık. 

GENÇLiK ANKETi GAI..ATASARAYDAJ{f MÜSAMERE dum. Fakat kendime münasip bir arka - ldealiniz nedir? 
Dün akşam Galat . . 1. . d daş bulup çalışmak mümkün olmadı - İdealim kendi kabiliyetim kadar 

Gençler, 
asaıa" ısesın e . k d d b. · • ı k · ı· 

"' · usameresı verı mış • . . • 

• 

mekt"'hin senelik m" · . .1 • ve böylece 4:3 ı;enesıne a ar evam et- ır me,kıe vasıl o ma ı. ıyorum. 

soruyorUL tir. Müsamere. alonu davetliler ile hın •••11t11UIM~HHll~tfmd11uıuuıı111111111ııırrnmı - Kaç ~enedır s:l'.hnedesınız? 
oyunda gosterıyor u. - 7 ı-enedenberi ~ahne icinde ya,.1· 

• 
sıze 

~3 ~a. hı~c dolm~ştu .. ~>rogrnrn musiki "' ÜÇÜNCÜ SINJ'F lLE ÜÇÜNCÜ yorum. Ve elde ettiğim knbilh eti a;,. 
~nisandan itibaren çocuk haftası başhyor, biliyorsunuz ki ıkı pıye:;ten ıharettı. Bütün numara· SINIF BlRINCl ŞUBE MAÇLARI cak etrafımda bulunan sahne ;ırkadas 
çcuklar bu hafta lcinde muhtelif yerlere intihap ediliyor larda Galatasaraylılar feykalade mu· Pazar günü ma~ yaptılar. Ve neti· larım takdir eder. 
Ocukların bir hsfta valillk, polis mUdUrlilğU gibi işler· vaffak oldular ve ı;;iddetle alkışlandı· cede 3'1 aalı'p gelmiştir R Ak 1.• h 1 d 
ı 1 • "' •• - esmı ·u up ve)a sa ne er e ca-
e u§raşmasını mı , y~~sa en.dileri. _iç~n faydah ar.. AMELİ HAYAT IZCILERINlN lıştınız mı? • 

olacak işlerde lecrUbe ıgormelerıni 1111 ,sbyo.-sunuz Ilir nerdelik (Hava 0 ,·unu) üc per- 5;EY AH ATI G"' 1 · ti . b" ı·w• A' ~ · • 
ı· .; ~ "' - uze ana aı ır ıgı, l\!:'i•lra) 

Ct . , . 1 • delik (Fettah Efendi ve şürekası) pİ· 28 nisan salı günü Yalova tarikile geneler mahfelinde Anadoluhi arında 
~'tb Çtn haftaki anketimizin de· ı n~n '~ at'etier~ 'e çalrşmalarıle şım~ı- yesleri dayetJiJere çok ze,·kli dakika- Bursaya bir seyahat yapacaklardır. çaııŞtım şimdiki halde gençler temaşı 
~ı dercediyoruı. kı tarıh \'C cografya l~oca!arım'.~ gelı~ lar gı-çirmeeğ ve~ile oldu .. Müsamere A. Hayat izcileri geçen cuma H bu cu- grubunda çalışıyorum. 
~\r\re}a program der e .l~aşı:ımak fcd.akarlıgını go terd.ı- perşemhe günü geceı;;i saat bire kad:ır ma da Büyükdereye bil' talim yürüyii· iŞmdi) e kadar oynadığımız e~er-

J~r .• Şımdı ders.len muhtasa~an. ver.:z a) ni sekil de deyam etti. Galatasarayın ,u yapmışlardır bu seyahatte izcilerin Jer en cok oynadığımız ve hoşlandığım 
t\ k lazımdır 1 bır urette takrır ederek e kılerı tela· bu müsameresi senenin en muvaffakı- ba nda kı,·metli ovmaK he,·i :Muhsin .., . ·k: h R ki' f z k" t b. \Ja . .. 

1 
şı .; .; .; ı.oı nı .ı • en ı ener, .ora ı a ıp, 

'l"ıf tldar Orta mektebı" son fıye çalıı.~ın hocalarımız tabu ne kac ar yetli müsameresi olmu ... tur. D •. ·d izcilere güzel se,·ahatlm- B ·k "lk .. 1>·. f .· ·ı· .. . . . . . .h. ~ e' 'aı ır. · .; a) uş. l şaıı, >il gece acıa ı, aş 

diyOt k~lebesinden Nedim Be)' dıdınseler programı 1
• t~dıkh·rı gı ~ TICARI~T l\IEKTEBINDEKl vo. temenni ederiz. parça ı, Ümidin güne idir. 

~C)r ı "Bütün bir meşgale ve anla tamı) acakla~ ve_ tnnaenal:) ~ hız LEYBOL LIK .MAÇLARI KlTAP BASILACAK - Sahnede hangi tiplerde mu,·ar-
Ola~l~k esnasının mükafatı de a~cakw~mumı malumattan ıstıfade DEVAM EDiYOR Üsküdar orta mektebi on sınıf ta- fak oluyorsunuz? 
.. '4ltıl k ı· f edehılcccgız.... . . .. .. Bu hafta ticaret mektebi orta kısım lebesi sene sonunda şapiroğrnfla t<;t· - Başta (jön ı>römiye) olmak üzc-
"ln ._ e ımesinin sar ı insa- iste muallım ızlık nıı.unden duçar . . . ld • · · ·• 
\.,.~8'•'1ında vehleı" ulaAda şunları d ·ğ b b 

1
·k. .. . 

1 
li2 ılc 21 mac vapmışlar ılk devre ı;ı karmakta o ugu mecmuanm )erıne re dıgcr rollerde muvaffak olurum. 

"" ol u rumuz u şey e ı mues.,ır o ur 4 "k. . d ~ . 10 tba d gu··.,eı ,.e ı'stı'fad"'lı· va·•ıhr D ··ıh d . . k . . . aQ • ve ı ·ıncı ene ı:ı . 2 1 ikinci smıf ma a a •· · • ~ .; " ' • - aru e ayıe gırme ı ter mı~ı· 
~tık Ilı ettirir. Bütün bir sene d~ bızden ~onra gelecek arkada:;;lar ay- birinci şube galip gelmiştir. Esas~n resimler ile bir kitap bashrmağa karar niz? 

~-~lll tan sonra 3 - 4 ay rahat nı ~;ı~ın1~? ı :el~~ıezle~··· .... d .. d .. 21 ikinci sınıf birinci şube kendisini ,.,rmiştir. - Darülbedayie girmek isterim am 
Qll • Oturmak· fakat içimizde • ua ım egı mcsı yuzun en gor u , ma inhi..;arcılık olmasa. 

ıar h ' ğiimüz zararlar bunlardır ... 
llı,tı, .:ra at müddetinde tam - Türk sahne inde kimleri takdir 
~. t' e rahat edenler pek az- ORTA 1El\TEPLEH ARA~INDA edersiniz? 
~~hatil görünüşte her nekadar l\H'SABAJ\ALAH - Türk ahnesinde başta Galip Bi>-
~ .. at l\la,} ıs ayı içersin de Gazi Osman pa- Mu·· h •. m b •. r mu·· saba ka yi n• ikinci olarak Emin Beliğ Deyi tak 

laJl d miiddeti gibi ise de ~a orta mektebinin tt',.ehbüsile lstan. dir ederim çünkü Galip Beyi ~ahnede 
~ttj. a kendine göre bir takım buldaki liselerin hirinci devre talebesi ( Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
~l~~Yrı ve hususi bazı met· ile orta mektepler ara ında 100, 200. Glorya Sinemasında Jill Vern'ln 
' \'ardır. Yalnız çok yo· 400 mtre ko,.ularla yiif,sek ,.e uzun nt- en kıymetli eserlerinden "Esra-
._~,~tl Z~hmetli olan mektep lama müsabakaları yapılacaktır. gi Ad l 1 d 
t-ıtle ~ erıne mukabil tatil meş- IS1'ANBUL ERKBK LISE::-;INDEG! ren z a"Dlll göster JmeS O• 
>.'~llt~ daha ziyade seve seve MAÇLAR layıslle V AKIT tarafından bir 
~. li ~etatbik edilen bir heves· İstanbul erkek Ji esi \'Oleybo} ma<;· müsabaka açılmaktadır. 
~~d ... ttb mektepli ona çok ev- larına hu haftadan itibaren ha:;lana· 1 
\ "-. kt Aşağıdaki dokuz suale doğru cevap \erenler arısııı<lı ı ura ile 

b·1.. aıırlanır. Bu hazırlıklar ca · ır. 
• .,. .,..,.., ... ,_mınırııTtrtYtnTl'l'l'ft.11,_."",_,... l'ı'rı'nc·ı·'ün lıe,·ı'n•·ı·)·e "'a·'ar ('! · 1 1 · ı·ı. ·ı.· k 1 ' ,.rog 1 d h 1 > u... ... .. u , orya .sınemı~ınt a ıır ,,.ne ı,; ı,;ı otu,; 

k.~ ... ram a tetviç e ilirse ve her günkü nage zu ıur meşa-
~ --•Yad • "f Altıncıdan nnheşİnciye ., ,. ,. 1\ltı aylıL; .. 
tlı ı.ı b e ıstı ade kabil olur. gili takip etmeğe hasrederim. Onaltıncıdan otuzuncu)ı,. " .. uı; a~lık ., 
~t; u seneki programım 6 - Artık akşam olmıya ya· Otuz birinciden ellinciye " .. .. bir dafalık iki knltu, 

ı..· ....... l kındır onun için bundan sonraki Cevaplar 3 Mayıs pazar gününe kadar Vakıt müsa-
~ t atilde her halde mek- iki üç saatimi arkada .. slarla veya ı ~L- ~'11ı baka memur uğuna "Sinema,, kaydı ile gönderilmelidir. 
~ anından daha erken kayık ve bisikletle gezmekle 
~ 111• Sualler .~unlardır ~ ....... • geçırırım. -y : 
,, .. ji••irn l~akal yirmi dakika 7 - Gece eğer umumi bir 

3ttı, :~~stık olur ( Bu hiçbir gezinti teklif edilmezse yalnız 
" ....... 8~gışrneı). başıma mehtaptan veya havanın 
lb,'~ b· u suretle sağlam ve letafetinden istifade etmek 

~le, •:d:~f a ile iki üç saat üzere küçük bir gezinti yaparım .. 
1 · rım. (Buda değişe- 8 - Ve nihayet vakıt pek 

\ ' Bu 
1 

gecikmeden gelir yatarım. 
l. \'ücud·· aman kısmen '-'Oru- Bu sene takip etmek istediğim , 
~t ı. Um.. " 
~" "'d u Yarım veya bir programın umumi şekli bunoan 
1~ ... d . b 
S 'dtri enız anyosile tak- ibarettir. Yalnız bunda küçük 

~,, ........ a::;d vak 'alarJa fevkaladeden zuhur 
1 dt h an sonra iki üç sa- edecek hadiseler kaydedilme· 

Ususi işi . . .. k . 
erımı goı me mıştır • ., 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

Jül Vern'in başlıca 5 eseri hangileridir? 
Jül Vern nerede ve ne zaman doğdu? 
Jül Vern'in haber verdiği başlıca iki icat nedir? 
Jül Vern'in Esrarengiı; Adaya benzi yen ötek ı 
eseri nedir ? 

ilk tahtelbahir ne zaman yapıldı? 
Tahtelbahir mucidi ne milletten idi? 
Tahtelbahir mucidinin ismi, tahtelbahirin ismi 
nedir, ilk tecrübe 11erede yapı1dı? 
Rober Fulton'un mühim oJan batk• icadı nedir? 
Jül Vem nerede ve ne zaman öldü? 

filO~Yfl 
JULES VERNE'ln 

layemut eseri 
1 

: Esrarengiz 

1 

ADA 
Filmini takdim ediyor 

Miimessilleri : 

I.Joıınel Barrymore 
LLOYDHUGES 
JANE DALY 

:;>i mdı' e "ııd:ır Gormedığiniı 
Bir l larilrn, l':ıhrımuhit Dıhinde 

C.'c\ nkıı l le\ ccanlı Sahneler. Jule 
\ crnc'ın t:ıs:n \ur Pltiği surette 
hiı inci tal-lclb:ıhıı in ce\ eU.m. 

:Fransızca Sözlü 
Tamanıen renkli 

fil~Rlft 
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fl'rınenin hareketi 

Hikl7e İngiliz Aıkı 

Bana bu hikayeyi, Londra'da 
"Sa•aıe Club,, da anlattı. 

Üç dört arkadaş, yeşil koltuk
lara, çukura batmıf gibi otur
muıtuk. Öniimüzde, küçük bir 
masada •iskilerimiz duruyordu. 
. T ~J<.aüt olmuş bir kaptan an· 

)atıyordu. Evvelce bir lransat· 
laotikin suvariıi olan bahriyeli: 

- Mortimer Hiks'in, dedi, 
hiklyetini biliyor musunuz? 

Size anlatayım.. Kısaca... öyle 
bir bikl~·edir ki tam İngilizlerin 

tabiatını ve ruhiyatını gösterir •. 
Hikı, bir şilepin suvarisi idi. 

Bahri Muhit adaları arasında 
etY• naklederdi. Hikı, Mikro
nezya adalarını ve o denizleri o 
kadar iyi tanırdı ki, gözleri ka
palı olu gemisini idare edebilir· 
di. Fakat açık denizler de kimse 
rDıglra hakim olabileceğini id· 
dia edemez. Bu sebepten yirmi 
ıenelik tecrübesine rağmen Hiks' 
İn gemiıi bir fırtınaya tutuldu, 
direk ve dümen parçalandı, tay• 
falar boğuldu. gemi battı. 
• Yalnız, tek başına Hiks 
lcurtuldu, bir tahta parçasına 
aarıldı, sular onu götürüp Bobo 
adaaıoda aabile attı. 

Bobo adasını bilir misiniz? 
Onun Marşa! adalarından oldu· 
ğunu söylesem belki yerini ko
laylıkla hatırada bulabilirsiniz. 
Bu adanın mesabci sathiyesi 600 
he'ktardan ibarettir ve tamamen 
~alidir. 

Bobo adasının bu yeni Roben
eonu, Hikı, bitap idi. Çünkü 28 
Nat denizde kalmıştı. Mamafi 
her ıyı lngiliz gibi Allaha 
inamyordu, metanetini kaybet· 

.me~~ "' 
t.f:,,J,ki """'- tam iki sene bu ada
da yalnız başına yaşadı. Muz 
1iyor, taşla öldürdüğü kuşlar ve 
onlann yumurtaları ile geçiniyor
du. Yatmur sularından içiyor ve 
•akit geçsin diye, kuruttuğu 
1osunlardan yaptığı siğaralardan 
İçiyordu. Bu gibi vaziyete dü
'enlerin içat fikrile, Hıks, bir 
1andal yapmıştı. Bir gün güıel 
havalarda uzaktan g~rdüğü bir 
adaya gitmiye karar verdi, ve 
fitti. 

Bu ~da da Bobo adası gibi 
il~llktU, Fakat adada bir çadır 
görnnce hayretten dondu kaldı. 
Bakb -çadırda bir yatak, bir 
~ift İpekli çorap •e bir tiıede 
lavanta •ardı. 

Tam bu eınada bir ayak sesi 
duydu, döndn, ve genç sanşın 
i»'ir gtızel lngiliz kadını ile karşı· 
laıb. 

Hemen konuştular. Hiks mace• 
•uu ııttı-ı ""111ıııu111ı1111 n ı nıı ı Hn.ırun11•11 
başka bir şekilde gördüğüm idn onun 
her gün ~· .> rr nyı·ı oyun laı·ını görmek 
latırim, Emin Beliğ ise tablidfr. Bu iki 
aan'atkftn takdir ederim. 

- Avrupa sinema ,.e tiyatro artist. 
lennden kimleri takdir edersiniz? 

- Anupa artistlerinden Duglas Fa 
yrbanks, Emil Yaning ve fon Rarri· 
•oru. 

- Spor ile meşgul olur mu.sunuz 
l't hangi spor ile meşgul olursunuz? 

- Sahahları biraz ı~:weç usulii ile 
mtfR'lll olurum n)·rıca da \oleybol oy
nıyorum. 

- Yakında mü~amereniz 'ar mıdır l 
l'At'sa oynryacağınız e er nedil"? 

- Yakında mü ameremi;,, ''ardır. 
Mahmut Yesari Beyin bir perdelik Be- 1 

lrfrirı rüyası i mindeki dramını oynıyaı 
tatri ayrıca bir komedi oynıyacağız. 

- Siz nasıl ölmek istersiniz? 
- Molyer gihi sahnede mm·affak ola 

rak ilmek isterim. Molyer sahnede Zo 
ralfi tabip ismindeki eserin on tem iİ· 
Jinde aizrndan kan gelmek suretilc Vt? 

fat ttiniştit. Ne mutlu bir ölüm .• 
N cemet tin Sabri 

iJlaris dö Kabra'dan: fa. 

rasını anlath. Güzel kadın da 
anlattı. Kocası bir gemi milceh
hizi imiş, bir fırtınada onlar da 
batmışlar, hepsi ölmüş, yalnız 
kendi kalmış. genç kadın: 

- Tesadüf, dedi, bazen ifÜ· 
zel şeyler hazırlar. Bu adada sı
kıntıdan patlıyordum. iyi ki bana 
bir felaket arkadaşı gönderdi. 

Gülü§tüler. Gün batmış, hattı 
istivada oldrıtu gibi hemen ge· 
ce olmuıtu. 

Kadın bir kandil yaktı, ana· 
naa bazırJadı n yediler. Mllki
leme hararetle devam ediyordu. 
iki Robenıonlar da memnundu. 
Bilbaua kadın. Uzun zamandır 
inı.an yllzil g6rmemİf olan kadın 
taliin karıı11na kendi milletinden 
ayni zamanda yakıtıkb bir adam 
çıkarmıı olmHına pek ıevinmitti. 

Hikı, tam bir centilmendi, ve 
bir atletti de. 

Yıldızların altında, mOltilemeıi 
gittikce aamimileımitti. 

Yan yana oturuyorlar, ve iki
si de tehlikeli anan geldiğini his
sediyorlardı. 

Birdenbire güzel İngiliz kadım 
Hiks'in elini aldı, boğuk bir 
sesle, iôzleri arzu ateıile yana· 
rak, fU s(Szleri s6yledi: 

- Kaptan... sizi küçük lcayı
ğınızla adama gönderen talie 
teşekkür ederim. Bunu size da
ha mukni bir surette ıspat için 
de müsadenizle söyliyeyim ki, 
hoşunuza gidecek her hanili bir 
feyi benden talep ederseniz, bu
nun için bir sözünüz kafidir. 

Güzel kadın gözlerini indirdi, 
bekledi. Kaptan, ona daha ziya
de sokuldu, kulağıma iğilcrek, 
hafifçe dedi ki: 

- Ahi .. bir az viıkiniz olsay
dı pek memnun olurdum. 

Polia Haberleri 1 
Bir intihar teşebbllstt 

Şehremininde Altamnmer ci
•rında ~ ömürcü Nazif ağa dOn 
evinde ustura ile g1rtla~ını kes
miye teşebbüs etmi,se .de kurta
nlmıı. hastaneye yatırılmıştır. 

Nazif ağanın ötedenberi müp· 
teli olduğu kalp hastahğının 
tedavi edilmemesinden müteessi
rcn kendisini öldürmek istediği 
anlaşılmıttır. 

Sarkıntrlrk 

Kasımpafada oturan Muhte· 
rem •e bemfİresi Mukaddu H.
lar evelki akşam saat 20 da Pe
rapalas önünden geçerktn ka

zancı Reşat isminde bir sarho, 
arkalarma takılarak urkırıhlık 
etmit ve tecavüze başlamııtır. 

Reşat H. ların şi~ Ayeti üzerine 
yakalanmı,hr. 

Kendisini kuyuya attı 

Dolapderede arka sokakta 
oturan 55 yaşında madam Eli
savi bir sinir buhranı ile kendisini 
kuyuya atmı~sada kurtarılmıştır. 

Ticaret ileminc1e: 

Koopratiflerln hesapları 
tetkik edllecek 

Ticaret mUdürlUğü tarafından 
yapılan te tkikatta şehrimizdeki 

koopratiflerden hemen ekserisi· 
nin gayrı faal olduğu anlaşılmış· 
tır. • 

Bunlardan bakkallar koopra
tifinin hesapları büsbfitün karıtık 
görüldOğUnden yerli fİrketler 

komiseri Rasim B. nıuamelatmı 
tetkike memur edilmııtır. 

Harici haberler Mahkeme ve icra lllnlan 

Fasla karışıklık SultanaJrn.et ıulh maJrl<~nr~•inden: :~ultınıhmet ~olh mahkemesin;:.. 
Müddei Ali Rıza Beyin mUddeiale)'h Müddei Ali Rıza Beyin 

ispanyadaki vazıretten istifade Yedikule charında Relgrat Kapııı dei aleyh Yedikale cin....., 
edllmek isteniyor hıtı•icinde 17 numaralı Ay,•alı bMtan belgrat kıpuıu haricinede 22~ 

Valence, 24 ( A.A) - Mülki dahilinde 3·1 numaralı hanede Dani iP' 
b d k 1 d. • 'k' bostanda mukim Anutaa •• Vdli, ir eli anı ıle ıger ı ı ,·eledi Pano Yijo ve İstifan Apustol ve fC 

şahsın bura fabrikalarından biri- Jstifun \"eledi Meret ,.e Anastas vcı ilya ve VaogeJ ve Pando . 
ne krallık armasının alametle- Yanço ve Vangel zimmetlerinde alaca· ilya ve koço ve Kiryakiçe we Jtlr 
rini hamil 5,000 Kokart siparit ğı olan 11:1 lirR 44 kuruşun tRhsili hak· na ve Koıtantin ve oı,. " 
ederlerken yakalanmış oldukla- kında dantnrn cari muhakemesinde Apoıtol zimmetlerinde alıca~ 
rını beyan etm;,tir. Bunlar fab- müddeialeyhim namına tasdir "e ir· olan 166 lira 83 kUl'UfUD ta)alili 
rika müdürüne sipariş bedelinin r;al kılınan cel:>nameler zahrına ma- hakkında davanın ıeari mubakt' 
tediyesi hususunun Paterno topçu halle heyeti ihtlyariye!!linin tasdikinı meainde müddei aleyhim na ....... 
alayile sabık Valence belediye hal"i mübatiri tarafından verilen meş· 

·ı hi · ·k t ·hl tastir ve irsil kılınan celpnı_.-reiıi Marki De Sailo ve vatan- ruhattan mumaı ey mın ı ame ga .ı Ua' 
perverler birliği reisleri tarafın- rı meçhul olduğu bildirilmesi haseblle ler ıahrına mahalle heyeti • 
dan temin edilmiş olduğunu söy· ilanen tehligat icrasına karar verilmi yariyesinin tasdikini havi mlbl' 
lemiılerdir. olduğundan mumaileyhimin ye"mi tiri tarafından verilen mefl' 

Kral taraftarlarının Blaako muhakeme olan 2:; mayıs 9:31 günü sa· hattan mumaileybimin ika~ 
ibanezin ogv lu ile timdiki Kor- at 1:1 buçukta Sultanahmet birinci sulh ibl b 1 ld ~. bildP 

. 1 diki . t k g arı meç u o u.... t du valisi aleyhinde sui kastlar hukuk mahk!mesıne ge me erı a • bit.fi 
dirde muhakemenin gıyaben icra kıh- mHİ hasebile illnen te .. -

hazırlamakta olduklara zannedi· · k ril · 1.J.w 
nacağı tebliğat makamına kaim olmak ıcrasına arar ve mıt o u• 

liyor. üzere ilftn olunur. ğundan mumaileyhimin ye~ 
Valans, 25 (A.A) - Kralhk muhakeme olan 25 maya1 'P' 

kokartları mes'elesine ehemmi· Sultanahmet ıulh mahke!Msinden: günll saat 13 buçukta Sal~ 
yetıiz bir vak'a nazarile bakıl- Müddei Ali Rıza ~yin müddeialeyh met birinci sulh hukuk malak~-' 
maktadır. Bu kokartları ısmarlı· Yedikul~ civarında Belgrat kapı hıt· 
yanlardan birinin ruhi muvazene- ricinde 20 numaralı söğiitlü bostanın· sine gelmedikleri tak 
ıini kaybetmiş olduğu tahkikat da mukim Atanaş ve Yanko ve \'angeJ muhakemenin gıyaben icra ~ 
neticesinde anla,dmışhr. Efendiler zimmetinde alacağı olan 144 nacağı tebligat maka1Dına kaJ' 

Kendi namına kokart ısmar- Jira 69 kuruşun tahsili hakkında dllva olmak üzere ilin olunur • . 
lanan kimse de bu mesele ile ıun cari muhakemesinde müddei aley- -------------
hiç bir allkası bulanmadığını, hin namına tastir ve irsal kılrnan celp Bartın icrı dıi~sinden: 
koyu cümhuriyetçi olduğunu nameler zahnna mahalle heyeti ihtiyn Bartmlı Mehmet hoca zad 
beyan etmiftir. riyesinln tasdikini havi mübaşiri tara· olan borcundan dolayı latan 

CUmhurlrete .. dakat fından verilen meşruhattan mumailey- da mukim Eyüp uıta otlu 
M d 't 24 (A A) Ceneral himin ikametgahları me"hul olduğu 

a rı • • - ;T Haki efendinin Bartın boia Berenger ile elyevm bapısane- bildirilmesi haseblle ilanen tebligat ic- • 
de bulunan ceneral Mola cüm- rasına karar verilmiş olduğundan mu· kain sağ tarafı ve arkua 
huriyete sadık kalacağına yemin maileyhimin re,·mi muhakeme olan alemdar zade Halil & IOI t 
etmitlerdir. 2:> mayıs 931 günü saat 13 busukta Sul· telgrafhane ve ielim otlu 

Bir tevkif tanahmet birinci sulh hukuk mahkeme met ve Galip efendiler anll 
Madrit, 24 (A.A) - Ceneral ıine gelmedikleri takdirde muhakeme- ile mahdut iki kattan i 

.Martinez Anido ıçın halktan nin gıyaben icra kılrnacafı tebliğat ma dört oda ve iki helayı milft 
t 1 Ve k d . 'ne tevdı' olu luımrna kaim olmak üzere ilan olunur. op anan en ııı • 800 lira kıymeti muhamm 
nan beı yüz bin peçetayı zimme- bir bap hane haczedilerek 
tine geçirmekle maznun lejiyo- Fatih ikinci sulh hukuk Mkimliğin· 
nerlerin reisi doktor Albina den: lığa çıkanlmıı •e ~erilea 
hakkında tevkif müzekkere!li Müddei Lıitfi Efendinin Kantarcı- lira pey haddi llyık ı5rOl 
istar edilmiştir. tarda No 47 dükkanında sakin Mustafa ğinden ikinci artbrma yap 

Sarayda hırsızlık Efendiden alacağı olan :?70 liranın tah fizere ihalesi 4-5-931 per,e 
Madrit, 24 (A.A) -- Bir ta- sili davası üzerine ikametgahı meçhul ıününe talik edilmif oldu 

kım meçhul şahıslar, kıratın aa- olan ,.e hakkındıt en·el ve ahır ilanen fasla bedelle talip oJaalano 
rayına mrerek sabık kırala mah- tebligat edfJegelmel<te b)lhtn!'\'11 m'tfdde: k B 

•· ı h · ·ı h · b d · on pey a çeıile artın icn 
sus dairelerin kapılarına vazedil- aa ey ı mumaı edy ın gdrd~a ın ~ ctarı ı'resı'ne mllra .. •at etmelen' 

muhakemede mü dei i ıasını ıspat an -
mİJ olan mühürleri sökmüşletdir. izharı acizle kendisine medyun oldufu olunur. 
Bu şahısların mczkür dairelerde meblflğr müddeabihten 235 lirasını mü- -----------~ 
bu:unan kıymetli eşyadan bir te el ilen edayi knbul etmediğinden ve iLAN 
takımını alıp almadıkları henüz Adına \il!yetfnin Kara isalu k "!:"Ji 
malüm değildir. meblağı mezburdan fazla borcu olma- Ktrakuz morca taş ormanında ~ 

ispanya bnındı dığına dair yemin teklif etmiş ,.e tek· 1000 on ~enede 10000 metre 

Bu .. t·u·n Jiri vaki muvafıkı kanun görülmüş ve ,.. Madrit, 24 ( A.A. ) - çam e~çarrnı bil mü~yedr talip w· /' 

k · l ikametg;ihrnrn meçhul olması hasebile dığındın şeraiti ubıkl dairesinde fi 
hü ümetler, yeni ıspanyo cüm- bu hususun da hir mah müddetle ilfl- ı 
h · h k · · t ıarlık suretile J 1 - 5-931 tarilıltl urıyet Ü iımetını anımııtır. nen tebliği karargir olmuş bulunduğun dar yeniden müza~·edeye çıkırdlD•.-ı: 

· Fasla karg•f8hk dan ye,·mi muhakeme olan 30 mayıs A k 
R 25 ( A A ) G imale ,.e ~erıitini öğrenme . '-. 

oma, . - azete· 9;n saat 14 te olveçhile berayı yemin lerin Ankırada Orman MüdüriycP . ı 
lerde çıkan bazı haberlere göre mumaileyhin mahkemeye gelmesi ve miy('.sile mahıllt orman idare" .J 
Fastaki İspanyol mıntaka11nda aksi takdirde yeminden nakil addoluna ı tınbııl Orman müdürlüğüne ve 1"~ 
bulunan Meleyle bazı hadiseler rak hüküm \'erileceği ilan olunur. ihalede Adına ormın müdüriyetincll 

olmuş, birçok zabitler linç edil- karılmış külliyetli miktarda morfin ele teşekkil lıiomisyona mürıcaadtfl 
mişlerdir. ıeçirmiştir. Müsadere edilen bu ka- olunur. (529) 

~~~~~~--~~---K ra lr n hala•ı öldU ~ak morfinin kıymeti yarım milyon iLAN 
Pa ris, 24 ( A.A ) - ispanya dolar tahmin olunmaktadır. Hali tasfiyede Anadolu tld 

1 kralının halası prenses izabel, ltelyan komUnlstlerlnln mumiye Türk Anonim ~rked•~2 
vefat etmiştir. mahkOmlyetl 2 mayıs 1931 tarihinden ~ 

Par is, 24 ( A.A ) - Sabık İs· Roma, 24 ( A.A.) - Hususi mahke- şirket sermayesinin yüzde üçli~ 
panya kralının halası prenseı iza- me, Milano komünistlerini :l ve 6 sene de _ yani beher hisse senedi•' 
bel, yarın hiçbir merHım yapıl- arasında detlşen muhtelif hapi!! ce7.a· kuruş - tevziatta bulunula 
makıızın ve hatta ispanya hane- lanna mahkum etmiştir. hissedarların Galatada Nazi• 
danının bütün azası bile hazır Lehl•tanda feyezan şirketin tasfiye memurlutun• " 
bulunmaksızın Pcrlaıez kabris- VarşO\·a. :!:l CA.A.) - Vilna hal'a!i- atları lüzumu ilin olunur. A 

d kk t b. Minele \'Uku hulan feyezanlar dola}ısi- Jll'i,I' 
tanın a muva a ır mezara ı.- Villia nehrinin ~ahili üzerinde bulu- HllAllahmer 
gömülecektir. 

nan f'\'lerin boşaltılmasına lüzum hasıl k 1 d 
Prensesin cesedinin bililıare ez D en: 1 

olnıu._tur. Bu nehrin ı.ularının hu de· 1 r 
ispanyaya nakli imkanmm huıu- recede kabarıp taşma~ı gihi bir hıldifle 1 · t ~ n 1 1 
lüne intizar olunacaktır. altmış seneden heri ilk defa olarak 1 c !I r e 1 ~ ~ 

.!<•l~_Utada bomb~ görülmüıjtür. U U ~ 
Kalkuta, -·J (A.A.) - f ngı1tere teha ,.

1 
k' rll 

1 1 
Kurban bayramında. "'-. . .. k Y " •• •Y••• •• ••m ' ~~ a:.ından hır kııdın dun a anı sokakta t• ,.. <>• (.. .. ) en· . · k 1 Hilaliabmer gazetuine , ., f 1 • •• .. (',.ın, '°"' l'· n. - ırıncı iZi 

Gol topuna bl'nzrr ıır ~e) gormu~, d ) . . . t T · · mek arzu eden tüccarlD, _. ' 
yerden almak h;temis. fal.at hunun bir or u ısmını aşıy~n ,.e g~çen eşr'.nı .,.,. 

" t'H'l ayında Anıerılrnn mısyonerlerııı- Ankara cadde.iode (Jı.JI~ bomba olduğunu ırnlıyarnk zahıt:" a d .... 1 • d • k ld 
1 

... ı.l'IS 
h 1 • • • en ,.,f' sonu aga a ırmı~ 0 an ~· nat odasına mllracaau-~ 

a ıcr \'crnıı . tır. k. ·ı h" t f'd · ı · ~ - ılt'r, mumaı ev ın neca r ye!'ı o - S 
1
. · 

7 
. · 8 1• .. cı 40 r' b · t k'k · ·· · - · t· .. · an ımı ıncı .. • om :t) ı et ı "· '" ç.ııgıı 1 an nıule nıak üzre i temi" oldukları miihim mik f d• 

1 1 1 ' L " • J k •• t ) . k • 30 s· • 6 ıayl • ı~:-..c:.ı~ ~~.nu~ ~'ece n·•. u 11 PO ıs 0 • tarda p:mıdan başka ı:ramofon plakta j ' mcı ıncı ~ 
mı erı ~or Çaı le:- Tegaı ta atılan trhlı rr, tenis rakt>tleri ,.e topları, şatranı:. : ru~tur. gfl"~~ 
),eli lıombal.ır cin inden olcluf,;uııu "iiy kol sutleri. kalem. futhol topu ,.f' l'itıl . .. 

1 
, ~ıNf;",4ffll Gf 

l i t . . n· . ,. · ... d ı . . . . O~h l O \H lf>~d.I·. • . V"i em ,.. ı ı. ırn1 .. onıa n. nı ) .. r r C\C • 11 bıı takım şeyler ıstf'mektedıl'ler. . . . . ~ üm«'~ilı: ,..,. 
kine bPnzer biı bomba dah :ı lıulunnıu J\:ınton. 21 A. \.) _ Çinli sakiler 1 Ht'ı ın kaıı ı m . (l'flterl 
t .. .. • " son. Gt-l<'c.-l'J. progrıtm · . .MI ur. geçen pawr gunu hır yolcu 'apuıunn ~ fi"... 
Amertkada morftn kaçakcllıOı t~hrip fttikten !llonra "himaye harcı.,I Millet tiyatro ... '(llr' ~ 

Ne\· York, ~ ( A.A.) - Gümrük me- namiJe iı:;tedikleri pRrayı ''ermtkten iı- f Genç komil\ ~cıai he,•le 111ii" , 
murları 22 ni anda üıerlerinde Cıut• tinkar eden yolcuları hamil motörlü j. \ zız 8 hl\'ramd11 tc,~•''t' ,f" 
muk hal> ası) ibaresi yazıh sandıklar ki filik:ıyı honıba ile l>l'rha\:t etmi~ler· 1 ltr \crtceklcrdır. l>rogı•rl1 11 

için bil" posta upurundan karaya çı· dir. 60 kişi kadar kuı tulmu~tur. 1 gınJır. 
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t ~>ünyada Olan Biten Merakb Şeyler 1 Fener Başpapazhğının Nüfuzu 
5ünyayı senelerce işgal Günden Güne Artmaktadır 

eden dava ikinci F otyüsün oynadığı mühim rol 
Dreyfüs meselesi artık bir 

çı~ıştır 
sır 

~~~~~~~~~~__;:.:......~ 

Deha gazetesinin dikkate şayan bir makalesi 
olmaktan 

tQ Otuz sene evvel, bütUn Av
dif' ve bntün Franaada her 
D de doJaıan bir isim Yardı: 
oıı'Yfi.ia dünyanın her kısmında 
'4. urı davası konuşuluyor, Onun 
dt ıcadar görüldüğü itler üzerin· 

ı'r t~r!~ tlrln fikirler, mübahaaa
'lık ıhtı}AfJar, hatta mücadeleler D buluyordu. 
ltQ rcyfnı hadisesinin bu ıon 
'd 1

crde filme çekilmesi bu 
d ~tnırı davasını yeniden ve ıon 
~~ce hararetli bir surett 

b •ııdırdı. 
~ Uifln de yine onun hadise~ 
~htıı llluhitte yeniden mevzubahis 

8 Uyor. 

u hadise ne idi? 

• • • ~ ( Dcreyfilı ) Un kendisi bugün 

.,~•tta dır. Ve tarihi bir sima 

Gak Yaıamaktadır. 
''Çcn asrm en bariz sima
~ dan olan bu adamın al.ika· 

~ b olduğu davada F ransamn 
J. liyQk ricali de dahildi. Bun. 
~il b• 
'-ı aı ır kısmı yıkılmış, bir kıs-
~ llleı bir şöhret kazanmış, 

•t ekı · · d b - ö ·· ttt . · erıaı e ugun g çup 
ithı:•tlerdir. Belki bunların 
)tt~ bugün hayatta kabn 

~id·' adam, Dereyfüsün ken· 
ır 

~~ dava, giSrüşU duyuıu iti
~'tk t bugünkü nesilden bamS olan bir nesle aittir. Bu
~ beraber bu dava her nesli 

~i'lıhlndıracak derecede mil· 

~-~· Hatta bu dava; hala 
Y~tıd~ mufrit milliyetçilik ile 
'1t"n 1 dütmanlığını birden bire 

'k\!~cck mahiyeti haiz bulun-
~t ır. 

l~tt Çcnlcrde Dreyfüs davsmı 
~ttı,:tıı filim Pariste oynandığı 
ll)l!ı\lt ttıUbim nümayişler vuku 

~l1tı11 ~e filmin men'ine çalı
"tt k' 1•1cat polis bu ttşebbüı

•rtı l . . gc mııh. 
t) •• * 

\ "t)'f tııdi,j Gs, Alsaslı bir Yahudidir. 

~ ~ •.skert bir tahsil gör

l'ti•t= ~ır topçu zabiti olarak 
~~'i •rbiye nezaretinde ça-
'da' haılamışh. Kendiıi bu 

t>tt ~liıbaıı idi. 

~ b~ı na da-Yası 1894 senesin-

'·ı •dı. Bu ıenenin eylülünde 
~ )a tr~inı harbiyesinin eline, 
~U. 8 tıaıte bir mektup geç· 

-.ı· ~ı \l mektup imzasızdı ve 
1)otcl tn •ıkerl istihbaratı ifşa 
~ ll. 

~, ')flı, 
~ di"•tı derhal tevkif olunmuş 
\'ılı h 1 

harbe gönderilmiıti. 
~ \(ftr~p 0 nu gizlice muhake

~ ~btt k .. on~ ordudan ihraç ve 
l_.~ lb urege mahkum etmişti. 
~--

1 

•d •hkCimiyetini müteakip 
~"' ıı:a1ı af •ına gönderilmiş ve 
•~' "'fl e . \ )ilttı rıt hapse atılmıştı. 
b~ C, :u görebildiği yegine 

~tt)'fna r 'Ya.nı idi. 

\ 
0
t, ftka~asumiyetini iddia 

ttltıı onun ta uzaklar-
Ot.1 •cai h · b" ,u. F' ak' ıç ır tesir bırak-

,, <>tııırı b?t onun haberi ol
tııtı t"k ıt dostu çalışıyor ve 
tt tar tctk'k" . • tdh, ı ını tcmıne 
tı .JOtd B 
~ tt•tcr ~· . u mesai, Har-

ı-11 P·k1 ıatıhbarat dairesi 
l- . ı •rt d' idi. B· ncı ınde yapıl· 
~la ıl&b..... H b" 
hı tı bu -.e ar ıye na· 
"' ı'.ı. tat na k. 1 • ·ı "''· nıus ar ıgı ı c 

(Deha) gazetesinin İstanbul muhn- ı ederek, ~ukut eden <;altanatlarr i tih ::\1e. ele ~u idi: Müteveffa Moslcoft 
biri ahiren Fener patrikanesinin yeni Uıl eden memleketlerde milli ortodo- patrığı monsenyör Tihun tarafından 
vaziyeti ile bu müesse eyi me:>gul eden k~ kili!--elerin tanzimi ve tanınması \':ı merkezi Anupadaki rühban merkezini 
mühim meseleler hakkında uzun bir zifesini tahmil ve tewih etti. Ayni La idare ile memur edilen mon~enyör EY 
mektup göndermiştir, manda bir fikri te~an\it muhtar kili~e loirvii" gecen tesrinic;anide mon!l!enyöl' 

et. <# • 

Bu mektup patrikanenin ruhani nü lerin Ru muhacirleri ile J\facar tahak St-ı'j tarafrndan azledilmi~ti. Monsen 
fuzu harbı umumiden e\'velkine nisı>ct kümünden yeni kurtulan renubi Kar· yör :-ierj nğlebi ihtimal Bol~evik rü~a 
le çok genişlemiş olduğundan ve bu nü patlarda bulunan ve Unyatlerin tnzyi sının emrile Siberyada ~eyahat eden 
fuz Anupanın hemen bütün muhtelif kine manız kalan ortodok~ları hima- patrik Piyeı· Krütiskinin Moskovadaki 
memleketlerine şamil olacak hir ' 'azi· ye etmesi için Pah'ikaneye müracaat vekili idi. Monsenyör E'·loğyüs maiye. 
yete geldiğinden bahsederek bu me) an eylemelerini mucip oldu. Böylece ted ti riihhanile beraber. ge~en sene bolşe 
da şayanı dikkat malümat veriyor. 

1 
rken tee ü eden kili ~eler ile aPtrika ,·ik rejim' kurbanları namına yapıl~ 

Patrikanenin 'fiirkiyedeki vaziyeti jne arasındaki revabıt kun·etlendi. Ye d.ini merasime iştirak ettiği ~çi~ azled~· 
(Lozan) muahedesile tahdit edilmis 0ı1Patriklik makamı ile l.ehistan Çeko lo lıyordu. Sovyetler bu merasımı sırf Sl• 

duğundan (Deba) muhabirinin mektu. lvakya, Estonya, Litvanya ve Finlnnd yasi mahiyette addediyorlar. Evlo~yü 
bu türkler için alilka ile okunacaktır. yada yeni tees üs eden kili eler arasın bir \·ekilin tehdit tahtında vermıt. o! 
Onun i~in muhabirin mektubunu ay. da sam~mi müna ebetleı· hus~te geld~: ması muh~en.tel bulu.nan .. bir emn~ı 
nen tercüme ve ne;:rediyonız: Muhacır rumlann garpte çogalma ı u kabulden ı~tınkf\f ettı. Ruhban ve dın 

D b ) h 1 .. d" k' zerine patrikane yekliğerini takiben A- darlar rahiplerinin etrafına toplandı· 
( e a mu a nrı ı.ror - ı: . . . . . .1 1 ·· A t -· · ı· d ki 

• • • • •• A mcrıka \•e Avrupa kıh elerını teşkı et ar mon enyor u onyus rıyase ın e 
N!lralay DreyfUs ~atrık ıkıncı .Fot~us .. gar~ı Avr~pa ti. Böylece patrikanenin doğrudan Rus rühhan meclisi de bunlara iltihalC 

Bu mesainin sarfolunduğu sıra- d_akı Rus muha~.ırlen r~~:saı r~hanıre doğruya idare i altında olarak biri A- etti. Bunun üzerine Rusya ile müna· 
( sıle Moskornda~ı ~~a kılısele~·ı arasın mcrikada, biri ~arki Anupadn ,.e diğc !'ebatı idari yenin katedilme..-.i mamaa· 

da Alfiret Dreyfüs) ün kardeşi da z~h?r ~de.n ıhtılafta noktaı nazarı· ri garbi Avrupada olmak üzere üç ru fih monsenyör evloğyüse ,·aktile patrik 
Manyo, diğer bir erkanı harp nı bıldırmı;;,;tır. hani mıntaka vücude geldi. Merkezi Yi tihun tarafından battık mıntakasına ve 
zabitini casuslukla ittiham etti. Patrikin, ortodoks fi.leminde tesir yanada C))an garbi Avrupa or rildiği veçhile idari bir muhtariyet 

iıte tam bu ıırada mes'ele yapacağı muhakkak olan hu kararın· todoks kili e~foe Şarki Alman. vermekle beraber Moskova ana kilisesi 
biiyilk bir ehemmiyet kazanmıştı. dan bahsetmeden enet lstanbul mer- ya. Avu ... turya Macaristan 1- ne merbut kalınması kararlaştırıldı. 
Casuslukla ittiham olunan zabit, kezi tarafından takip edilen ve şarkı talya Ye merkezi Londrada Umumiyetle kabul edilen bo karar 
binbaıı Esterhazı idi. karibi fazla,.ile aşan siyasetini kısaca olan garbi Anupa kilise~ine garbi Al· monsenyör Antonyüsun, monsenyör Ev 

ifade etmek lazımgelir. ~fahim olduğu manya, İngiltere, Belçika, Fransa, Fe- loğyüse karşı besltdiii e9ki husumeti 
Bn zabit muhakeme olunmuş wçhile ortodoks kiliseleri kaideten mil Jemenk ve İsviçre merbutturlar. canlandırdı. Monsenyör Antonyils la 

fakat divanı harp onun berea· li \'e mü. takildirler. Aralarındaki rabı ı ikinci Fotyosun muhtar milli bir ki demini ve sair hukukunu ileri sürerek 
tine karar vermişti. ta sırf federal mahiyettedir. Ay~1i. a.ki lisenin muhiti hal'icindeki ruhban te~· yeni muhtar kili!le üzerine tahakktlıne 

Meşhur Fransız muharriri Emil deye me~hut .. kal~ak onl~rca kafıdır: ı kilfttırı tstanbul kilisesinin nüfuzu al kalkıştı. Vaziyet bu merkezde iken 
Zola bu sırada meydana atılmış Maamafıh cumlesı llalkıdonra konsı tında tanıması garpte ~imdiden vü 'at monsenyör Evloğyils kendisi ile Mosko 
ve Oircyfüs düşmanlarını müşkül lince 1 tanhul başrnhihi olan Patrilte peyda etmi~ olan ortodokslu va n monsenyör Antonyü arasında ıu 
bir vaziyete diişürm;iştü. verilmiş hulunan tekadcliimii kabul c· ğa doğrudan doğruya idare hur eden ihtilıifrn hallini İl!tanbul pat 

Dini ve medeni hüriyete taraf- derJer. kudretini te~mil edecek mahiyet rikliğine tevdi etti. 
Sultanlar tarafından patrikliğe ,.e tedir. Makedonya kon ili mukarreratı Fotyos millt kiliselerin manatıkı 

tar olan ve Direyfüsü müdafaa rilen. ortodokslar üzerindeki saltanul. nm hir tef:-;irinden zuhur eden bu hak haricinde bulunan ortodokslar üzerin· 
eden diğer bir siyasi, meşhur Patrikliğin temelini imparatorluk mu· şimdiye kadar asla itirazla karşılan· deki kafi nüfuz hakkını tekit lle ikti 
Klamanso idi. Ondan başka Şu- kadderatına bağlıyordu. Türkiyenin mamı!'tı. Fakat Rusya Sen Sinodu me- fa etti. Monsenyör Evloğyüsü Avrupa 
rer Kcstner, Jores, Labori daha her pa rçalanı~ında, lstanhul kili:se i nıalikl ecnebiye deki nıs kiliselerini nü daki ru5 rühban merkezinin idare ·i ti • 
başkaları da Dreyfüs'e müzabaret nin idaresi, istiklalini alan kıt'alann tuzu altında bulundurmağa devam et· ~ında bırakıyor. l<'aknt nrdlil İiıfat 
etmekte idiler. milli \'e müstakil kiliseler lehine ohı.· mi~ti. ''patrikliğin muv2l.kkat bir nzife ile 

Mü d 1 Üth. t" B 8 da rak azalıvordu. Fener patrikliği rarJann ho~mna gönderilmi~ murahhası., dır. Birkaç ay ca e e m ış ı. u ıra • • . . . .. - . . 1 k 1 . · 
k k H · d b' b"t 192.3 mukavcbtından .,onra lstan- ~ıtmek mn buna musamaha edıvordu. sonra .Aynoıozda top anaca o an ~l· 

ayma ~m .. enrı na~ı~ a • ırza 1 
bul kilisesinin doğrudan doğruya nüfu Hahu us- ki o . ırada Rusya ha;icinde nod kongre~i bu meseleyi halledecek 

(Dr~yfııs) un mahku~ıyelme se~ .!'U takriben 300,000 olan impa bulunanlar rühban teşkilatından ziya- ve ı;;üphe:.iz ikinci Fotyüsün kararını 
be?!re.t . ~eren v.esıkayı, tasnı ratorhığun eski paytahtına inhisar et de ~ebdili hava için ecnebi diyarlara gi tawip eyliyecektir. 
ettıgım ıtıraf etmış, ve derhal mişti. Ru adet hıtlihazırda siilüsüne in den nus ekalliyetlerinin hususi kü~ük Şu suretle Jstanbul kilise i kendine 
tevkif oiunmuştu. Kaymakam miştir. Çünkü rum unsuru mukadderatı kili ~eteri idi. Rus rühhanının muhace sadık olanların Amerika \ ' e garbi A•
Hanri tevkifini müteakip Mont iktısacliye_.:;i daha emin, ,.e milli ser\'etle retinden sonra mesele değişti. rupaya muhacereti ile Asyayı suğra ve 
Valarien kalesinde intihar etmişti. rin i~letmesinde din farkı araştrrrlını Patriklik bu mu.~acirler . üzerine şnrki Traky~~a ~~.~l~nn kalma~asın 

8 Ü 
• 1 ·d yan mıntakalara tav'an muhaceret e- doğrudan doğruya nufuzunu ıkame e- dan dolayı gordügu ııyanr fazlasıle te 

unun zerme mese e yenı en . .. b k 1 b'l. d' . d kt' 'f k.. ı· f k 
d

'kk l O _ decek kadar zekidır. Şu halde derek ruhban nas ına a kışa ı ır ı. lafı e ece - tr. ~· ev une ge ınce ev a 
nazarı 1 ate a mmış ve rey patrikin doğrudan doğnıya nüfu Pakat bu muhacirlere ve :Monsenyör iade yükselecektir. 
füs tekrar muhakeme edilmek zu pek kürük hir mıntakayn munha- tihunun milli kili e ine gö terilen rah Görülüyor ki, patriğin .nüfuzu ken 
üzre getirilmitti. sırdır. Bu~dan, sırf ~arka müteallik mü şefkatten ve hadisatın muvakkat disinde tenkit edilen dar milli muhit· 

Bütün dünya muhakemenin hukuka rağmen rolünün k<'enlem ye· olduğuna dair he lenilen kanaatten do ten kurtulunca, dünyevi mahiyett.eki 
neticesini sabırsızlıkla bekliyordu. kun oldı•ğu istidlal edilebilir. Halbuki layı çarlara gösterilen müsamaha ida- zayiatı nispetinde fazlalaşmı tır. Ba· 
Divanı harp 1899 senesinde Ren- hakikat bambaşkadır. Çarların. ?iğer me edildi. nun. bir ~qpatı ~~ rus kili~esini~ baıı 
de toplandı. Fakat divam harbin noktnlardnn bil'çok zamrlar teYlıt et· 1920 de l:stanbul, Belgrat n Mo ko- metınlerın tef sırı meselesınde uç sene 
b O f .. Ü I t miş olan Sezaro Papizminin inhilfı.1i. va kiliseleri ta rafından Rus imparator evvel huşunetle mücadele ederken ls-
eş azası re!~~ suçu anı- Avusturya - Macaristan santanatının luğundan ayrılan mıntakalarln Rusla tanbul patriğinin tefsirini hemen bila 

yor ve yalmz ıkısı onun suçsl!Z sukutu. Lehistan w Baltık eyaletleri- rın muhaceret ettikleri mıntakaJarda itiraz kabul etmiş olmasıdır. 
olduğuna kani bulunuyordu. Ne nin istiklali. Patiiknneye müdahale bir idarei umumiye teşkil edildiği sı· Şu halde İstanbul kilisesinin sulta· 
tice divanı harp ekseriyetinin kr • ·.;;.;:.:..::: ................... --- -· rada patl'ikane bu müsamaha ını lZ· sı henüz bakidir. Hatta tezahür eden 
rarile Dreyfüs on sene hapse olmakla beraber, onun aleyhinde har etti. ittihat ve tesanüt hisleri ile kunet bul 
mahkum edilmişti. bütün bu işleri, bu desiseleri Ayni mfüıamaha gr~rbi Avr~~ad~ maktadır. Bu _hitdise ·~y~n~. d_ikkat bi.r 

Bu karar da kimseyi memnun tasni edenin kim olduğu la- milli ru::. kili esi patriğı ~~onsenyo~ ~ı ç?k meselelerın tevelludunu 1cap ettı· 

t · f D f' t ft l yikile anl:tşılamamışhr. Çünkü hunun nasbı ile monsenyor Evlogıyus rır. 
e memış 1• rey us ara ar arı taı·afından bir rus rühban merkezi te· Me!'ela bunlardan hiri A yayı sui-

d . ı h .. k. Kaymakam Hanrinin intiharı, 
mütema ıyen ça ışıyor ve u um sisi sırasında da gösterildi. · ra rumlannın muhacereti. ve rumla 

k h f bunun tahkik edilmesine imkAn aleyhinde bulunma için er ır- Hu merkez patrikanenin Anupada rın yahut diğer ortodoksların garbe 
saltan istifade ediyorlatdı. Niha- bırakmamıştı. ki merkezine merbut göstel'ilmediği•t· akın etme-inden ,.e ayni 7.amanda Yuna 

Bu işin bütün esrarı ancak 
yet Fransa Cümhur reisi Lüube, k I den bir takım. salfıhiy~t su~isti~a~le~·i nistan •. RomanY8:· Yıigosla~ya _v~. ha~ta 
efkarı umumiyenin tazyiki karşı- ısa bir zaman evve anlaşıldı. göriildü. Kon~ııı.er a)· nı ~ehude ıkı p:~ Uulgarı~tan e~knrı umumıyesı .. uzenn· 

d hUk ... 1 t . r Dreyfüs davasının başladığı koposluk tesisinı menetmekle hunların de garbın tesıratından tevellut ed~ 
sın 8 mu 1 g~ e mıf 1

:. •• sırada Almanya sefaretinin ataşe önüne geçmişlerdi. Bundan ba~ka rus cel.:tir. 
Fakat bu şekıl Dreyfusu te- milteri olan Svartıkoppenin ha- muhacirleri rühban mecli i rei i olup Ga1·bin nüfuzu Roma kilise!'ine te· 

miılememişti. Kendisi nihayet tıratı meseleyi bütün teferrüa- Sıı bbtancla muhacir hulu nan monsım- baiyeti icnp ettirmez. Patrikliğin nüfu 
affedilen bir mahkumdu. Bunun- tile aydınlatmış, bütün bu mese- ı yör Antonyib. mon:-:enyör Evloğ) ü ün ıu altındaki milletler ondan ayni mı}& 
laber'!be:- çok geçmeden Drey· ltnin kimin tarafından tasni salfıhiyetinc itira7. ediyor ve bu iki 111 cnk kadar e~kiden merbutturlar. 
füs binbaşı rütbeıile orduya alın- l d d kadar hip ımtriklil• tnrafınd.a~ g? !erile~ n~ii . Diğe~· ~lir ~1es'ele d~ ~ar~ mera~i.zi 

. 1 h d' I b' 0 un uğu üzerjn e zerre samahayı Mo l\oYa kılı~e:,,ının J,us)a nı ve dmı mue ·~e:-.elerım ıdare ı~ın 
mış ve .m~ra ayı ~a u 1 0 a~ .1r şüphe kalmamıştır. Alman Ataşe lrnridndeki kiliseler ii7erinde hakkı İ· ve patrikliği inod. muhtaı·. müstakil 
alayda ıkı ıcne hızmet ctm ıştı. Milterinin verdiği malumata göre dareye maliJ, bulunduğunun tasclikı kili-:eler yanmda temı:-il için mal\ımatı 

Fransa hükumeti, bu hareketle bütün bu hadisnin asıl failı mahiyetinde telakki ediyorlardı. ,.a,.,i \'e i~timai me,·kii yüksek ve kesir 
( DreyfOı) ün masumiyetine kani binbaşı Esterhazi idi. lkind Fotyosun bu teca,·üzlere ni- bir rühban heyetinin teminidir. Bu me· 
olduğunu göstermek istiyor. Esterhazi Bir aralık yakalana- hayet verme!-i gihi ade fakat nazik sele halloJunncak mesailin en kolayı 

Umumt harp eınaaında (Drey- k ı f bir l':ızifeyi yakında .Ay.n~rozda topl.a: Geğildir. Bahu us ki ortodokslar 

f 
.. ) h d" . • h t t 'd ra muhakeme 0 unmuş akat naeak olan ortocloks kıh~eler konsılı lstanbul kilisesi rhübanında fazla ze· 
us a ısesm.ın a ıra ı yenı en beraet etmişti. Bu adam beratine m· hn"ale etmesi muhteml'ldi. f'ahat ka "' bilgi istiyorlar. 
uyanmı~ ve Bmbaşı olarak teka- rağmen, efkarın Dreyfüs lehine mon,.,rnyör E' loğyüı. ~ubat mehadisin· Yunan cin i kuwei elastikiye inin 
üde sevkolunan Dreyfüs harbe döndüğünü görür görmez Fran-

1 
de müraraat «!derek Moskorn idi Lesi gem: n dinç olduğunu i pat etti. Şa 

işiirak edrırek Miraleylığa terfi sadan kaçmış, Londraya gitmiş nin milli hududu harieindeki kilic:eler halde patrikfiğ'in hütün hu me!l'aili le. 
etmişti . ve ölilnceye kadar orada yaşa· üıerindt' patriknnc hukukunun i"tima· hine olarak halletmesine infü:ar otuna 

Dreytüı ıcrefini iıtirdat elmiı mı§b. 1 lini talrp etti. 1 bilir. 



M, M . V . eatı" alma ko• 
ft'11eyenu llAnıarı Sevrisetain 

3. K. Q. SA. AL. 1'0/fl/SYONU.\·l .. -..----------11 
DAN: M..-trez ıcentası C ·•lıt~ l\öprti ha'ı 

H M2 'ube ı:ı.-entı•ı Sirkecid<" 
\1iıh0rdıır ıadt hanı 2 2740 

K. O. kıtaatı hayvanatından çürü
te ~ıkanlanlar ber haftanın çarşamba 
cinleri Fatih ve pazar gönleri 08"1· -------·------• 
dar Atpazannda satılacaktır. Talip· ~re · SlHMfttll onstısı 
lerln mezkGr sünlerde aı,.urı•• si- lllU~ IJri 

::~k müzayedeye iştirakleri uın otu. l illir J v ·~r:" . s s 1 l l fôd~ 
• • • Galataclan hareketle lımır 

Aıurı fabrikalar umu"' müdürlü-
ğü .atın alma ~l/Onundan: Pireye utnyarak cumar· 

Kırıkkalede klip fabrikaların ,;ula- tni sabahı ı•kenderiye-

naı temin etınek üzere tulumba vazı ye wara~aktır. iakenderiye· 
ile yaptınlacak boru ve elektrik tniaa 
tı paarlıkla 16 .,.,ayı• 931 tarihlatle den paıartHİ 1 S te kalkacak 
ibale edlJecektir. Taliplerin proje .e çartamba Pireye de uğrıyarak 
.. rtnaınelerini ıörmek için her cün per,emb• ıelecektir. ' 762) 
tetkik komisyonuna pa~rlık için de 

,,TJll, ıneıkQrda .. ıı .. alma komi•)'.,. ft•lık o•r·ıı u~•'sı 
auna mtlracaatları. Jn il '91ll 

• * • ı MERSiN 1 vapuru 28 Nisan 
M. F\>.U. Md. Sa. Al. KomlsvonaJ\dan· Sah 17de Sirkeci nhtımından 

48280 kiloimılAt çelili 
Yukarda vazıh nıalzeme kapalı ıarfusutne Gelihela, Çanakkale, lmroz, 

28·6-1931 ı.nhinde ~ut ı ~ de ihalesi tSoıcaadaye kılkacak döoUtte 
yıkılacaktır. Telıplerin şartnameyi almak Altıaohaia da uirıyacaktır. 
için lstanbulda Tophanede Askerl San'ıt 
lar mektebine, Ankırıda Sınn Atma Giclif •e reHfte Gelibolu için 
Komis1onuna murac .. t e~·lemeleri 'r yOk abnmaz. 
vakti muavnnden ev,·el Hrflann kotnl" :-------------
yona r,vdı eylemeleri. Baynm ,enlerinde icra oluna-

iLAN 

YW• ~ faldt, 1334-tttl tarthlı 
s.ttkTası dehdt tah.tllb lıamlllerlae 

1 M•YJI 1?31 vad.-i v, 'l'1 
aMIMl'-tla kupon bedelipia, 1 
••"8 1931 tarihlnclen itiltarea 
0...ah hankas111111 Galata •• 
Ankara idareleri ıirketlerin4e 
•e vilayet nıcrakiıinde buJU1M• 
lııili••m tQbeleriade tediygilıe 
•lhqeret edi ı~~etı. me&ktr 
tahvillt hamHteriae Hin ol•nar. 

20 Tür" lir••• ılibari kıya1etla 
beher t•bvil lnıpont.1JJI mukabil 
enaln aakdiye olaru 50 kurat 
t.,vi1e 8'uaec:aktu. 

Kwpeelann, aumara herd•'°' 
ları he bir ilet~ ibraz ve teıJimi 
tiıeriıte Osmanlı Banka" lar•· 

rak Atielar - Yal ova ,ef erlerı 
Kfprlden Adalar• 

7,40 
8,20 Oojıu b.Au•- 'r a•ov. 

10, 1S 
3,!S 

lS,OS 
18,0S 
&9,15 
21,3'> Yal•1ı Hf'ybeli B. A--

Büyülcadaclaa Köpı dye 

b 
7 
7,45 

lO,tS 

15,25 
17,20 
19,10 Dotru K~prft 
19,30 

1 

F•ıt. ma1ümat çan Duvar 

ıllnlarana H iıkele Bat Me
--- l>r. lh•an Sa•'--•ıll ısJVrLtrtıJI J1J0r•c.at edılme•i. 

Ök ürOk Şu .. ubu 

f111da• ba,.iJ.leriıı, Hl•r t.dirııs 
5 (it .. ) ti• sonra tetirli••• 
mul«taı Mr malcbuı. nrilecektlr, 

Olrdriilc ve aef• darlatı içi11 ı 
pek tea rli iflçtwr. Dlq•yola 
Sultan Mahmut tftrbe•i No. 18' 

•• Her ecz•neqe btılam11r ..... 

Deri ve banak 
mÜ7.RVttd~ı 

1•111JfU'e Ceınl11eti lıt""""1 f116nia· 
tlen: 

Ct•i1eti•iı krafıa••• Kurbu .,., 
1'8mında tettlaauak ••ri " •naklar 
taltbl ahlleeJ••• olup 11la11111 yirmi he
flnci cumartesi rUntl saat on altı•a ,.. 
zarlık ıuretile ihateıi 1aprlataf1ndan 
talip olanların Cataloilull•aki ,.IJlyet 
ıubemlıe müracaattan ilin olunur. 

l\eredern?. poııtı~ 

VAT AN ··~~:n 29 

ÇARŞAMBA 
pe •ktamı 18 de Sirkeci 
nbtnaıadasa hareketle (ZonıuJ
tlık, laebolu, Sa maun, 
ON., Gifeeun, Trebzon, 
SOrmen• •t Rize ) iakelelerine 
esi .. t •• ••elet ede~ektir. 

TefıtlAt i~ Sirkecide Yel-

'""ci haRı.de klin acentaıına 

1 ZA YILU 1 . f~·="'=•cu=L::T:•I:. :'':ta:n:bu:l.:· :1 :51:5::..: 
Erkek muallim mektehhHlea 

aldıtı• tHtilmamemi zayi ettb9. 
Yeaieini alautımdan e•kiainia 
laükmll yoktur. 

Muanınıeı 

Kurb- Deri ve Barsak· 
lannı Tanar• Cemlye

thle verlalıd 

r ~evlet Dem lryollerı llenl6ra J 
Devlet demiryolları umumi idaresinden: 

Devlet De111iryollan11ın hanıar bulunmayan iıtasyonlar1ndı id· 
cUhar edilen Hhirelerin muhafaıaıı makudile mal ıahiplerlnı be 
her muıamba •• beher hafta i~fn 150 lcuruf t,edel mukabilinde 
mapmha icanna dair D. D. • 24 numarah yeni bir tarife ihdes 
edil ... tir. 

Fam mal6mat ~i• i8taıyonlarımııa 1116racaat edilmelidir. 

ıstanbul Beledlyeaı UAnıarı 

Cenah,... h..tahaaHi hay•aalartnclaa bir beytirin 6-5:931 
Çar•••ba trGnl\ •ut CJ c4• Fatih At paannda ıuthlaHjı illn 

Çocuk Haftasında 
Çocugunuzu 
Para Biriktirmeğe 

Başlatınız 

iş Bankasından 
Bir KUMBARA Alınız 

Gelecek Sene Cocuk Hafta· 
!nnda Çocuğunuzun da 
Bbikmit Bır Çok Parası Olur 

Ankara 1stasyon büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet demir yolları umumi 
idaresinden : 
An~ara ıstasyon büfeıi 1 Mayış 

931 tarihinden itibaren iki ıene 
müddetıe· ve acık arttırma uıulile • 
kiroyo veri,ecektir. 

.Şa1 tnameıı Anka1ada idare 
veznesı e Hayda1pafa ve Kayseri 
işletme matettiflikleri veznele· 

birer lira f iatJa satı,malr-
Talip olanların 500 iira 

teminat akcesini hamilen ihale • 

ıinde 

tadır. 

günü olan 27 nisan 931 pazartesi 
günü saat on beşte Ankarada 
Umumi idarede müzayede ve mil· 
nakasa komisyonunda hazır bu
lunmaları ilô.11 olunur. · 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü 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 

VAKiT 26 NiSAN 1931 
VAKiT' m takvimi 
Pazar 

26 Niıan 931 

Zilhicce 

1349 
Bu geceki AY 

G-.u-.. n-eş-in_d_o-ğu-~-u -: -5-.08---S.aşı : l~ 

Namaz vakitlerı 

ıuaı. l)fte lldad ' •llfa-n Yat• 

334 ı~.ı! 1601 18.59 ~.3Q 

BORSA 

.... '" 
1 lnStha .,.., Kr • 
" T.J. mukabili Onlar 

hınk 

tim 
Rela• 
Orahm 

Is. Frank .... 
Florin 
Kuron 
~l1t11g 

Ptzft• 
Marlı 

Zloti 
Pengll 

tn l.ev Kuru, 
ı 1 tirit llruı Dinar 

~ crvoneç "•ru~ 

Nukut 

ı lnrrlln ( lnıclllı 
ı Dolar C Anıerlta 

20 Frank [1-'ransıı 

M Um i ltılyı 
o frlik Ştlçlka 
~o Drahmi {Yunan 
O Frank LIJ, ıçref 
l.evı Bulıtr j 

ı Florin ( fetemJat 1 
Kuron Çekoslovak J 
ılıııı Avustwryı] 

1 r~ jlspanyı] 
ı Rl)·şm1rkl,Alm1py•) 
ı 7.lotl Lehistan 
ı l'tagli Macarlltn 

l.ey [Romanya) 
Dinar Yugoslovyaf 

1
1 ( eYOHÇ !'İe\) et 

Altııı Bo ... nı 
... ıddlyı hujd 
lutf>tet 

difi horo6 (S) (IJ 
5 - Alalurko pijaııt# 
6 - lnatr• <'J 
7 - Hoca (S). tlr•I (ZJ tJ 
8 - Olma! nın _., {':'fı 

(6) ,,, 

CDr H orhoruni He\ otlu Tokatliyan yanında ı 9 - Bir ingUiz M~-~ 
• mektep sokak No. 3~ 10 - Bir çalgı (ZJ, il'J. 

•••••••••••Iİll•••••••••••llii--------· licr ıua Nbahcan aitama kadar ll - DUine sail°"' 

olunuı . 



RAYRAMLIK iHTiY AÇLARINIZ ÖNÜNDE 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası F abrikalar1na Ait 

}erli Mallar Pazarı lstanbu1, Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DAiREMiZDE Hereke ve Feshane Fabrikalarımızın 
En iyi Kumaşlarından 

Kostümler, Pardesüler, Çocuk Elbiseleri, Spor Jakctleri, Rob dö Şambriar 

BEYKOZ Fabrikamızın: F cvkalde dayınıkh ve metin ayakkapları, iskarpinleri, her 
boy ve kalıpta çantalar, cüzdanlar, zarif kadın çantaları 

ipekliler, Şapkalar, Itriyat, Eldiven, Gömlek, Boyut\ Battı, ipekli Çoraplar ve e dille 

Devlet memurinine kredi ile mal veriyoruz. Ljitfen muhase~Jem1ze müracaat ediniz 

·-----------------------------·---------------·-----------------------------15tanbul Ziraat bankasından: 
karyesi Mevkii Numarası Cinıi 
Maltepe Badat caddesi 13 Hane 

,, Mektep 13 ,. 
., Hat boyu 7 Kötk Ye çiçek bahçeıi 

Pendik Badat caddesi 609-11 ,, ve meyve .. sahilde 
Gayrı mubadillere ait balida evsafı yazılı emvalden 7 numaralı köık 1 haziran 931 ve diğerle· 

ri11in 18 mayıs 93 l puartesi günli saat ıkide ican bilmUzayede ihaleleri yapılacağından taliplerin 
YGzde vedi buçuk pev akçelcrile beraber ihale saatine kadar bankamıza müracaatları ilan olunur. 

,,~..::n.ııtQMU:JHCJi'C5t'ıı.ıı"J&tıa::CJııııcnc::::;ııııır,Cwımı:1~I/=, ~nmıımınınınıının ııını ııınııurınıı ıııuııaııııt''ıı::" 

krem Pertev Müstahzaratı Koıoaya 
Diş macunu F A B R 1 K A s 1 Tırnak cillları 

Ruj Loıyon PERTEV veŞeriki Diş tozu 1 Südo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Esans J, 
Ko:ımatik j 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri İ 
lierzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 1 
~;·~~~::;~~~::ı!ç;;::::=::~:;::;:~~=~ıc::=c::;:a::.::=c:z.IR::W:::::W::~ 
Gazi terbiye enstitüsü 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

~Gazi Muallim Mektebinde in§& edilecek li.ğı.m tesisatına ait ay· 
-. it. ve anltma çukuru İn!aatı 21 / 4/ 931 tarihinden 11/ 5/ 931 tarihi· 
'dar 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya kon· 

ur. 

lr;_ ~AK iT ·~::1 
~~~! -~~?!:!:J 

Bir AJmin Matmazel it ara· 
maktadır - Atmıncı, Fransızcı llstn 
ve dikiş dersleri verir. A lafnn~a yemek 
yapar. lyi bir aile )'anında mürobblytlll• 
dahi taliptir. Taşrayı Ridcbllir. ldaremlzde 
A. B. rümuıı:una milrıcut • 1'ıGL İtin mahiyeti mahıusasr itibarile münakasaya ancak diplomalı 

'erıdiı veya mimarlar veyahut diplomalı bir mühendis veya mi- ------------
~dan bidayetinden nihayetine kadar işin mes'uliyeti fenniyesini a· Para - Hisse iz emlAke veyahut 
~İti l~a da.ir katibi adillikçe musaddak taahhütname getiren .müteah· bedeli karı mukabil ipotekle pırı veri· 
~t' 1ttirak edebileceklerdir. Proje ve şartnameler Maarif Vekaleti lir. Sut 9 l~ uasında müracaat. 
lg t '\;•İresinden tedarik edilir. ihale 11 mayıs pazartesi günü ıaat lstanbul dördüncü Vıkıfhan 
.._ t~·ı aarif Vekaletinde toplanacak in~aat komiıyonu tarafından ic· UXJO~'KOL 
~· 1 eceğinden talipler ayni gUn ve ıaatte kanunu mahıuıuna ıöre __ E __ ,.. _________ _ 
~ ~ edecekleri teklif mektuplarını komiıyon riyaıetine tevdi etme· mllkiniıi satmak yahut kira· 
.........._ a~rrndır. lamak - Şamcndüfcrc. i kcleyc, trım· 
-------------------------------- vayı yıkın olınlıır m üreccahtır. Saat9·1~ 

YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
BOMOTi RAKISI 

l tcrUbe ediniz. Emsali araıında bu nef a1ette hiç bir 
rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruetur 
!....} 250, 300, 500, 1000 gramlık titelerde 
~ 60 100 ~00 kuruıa satılıyor. 

~ı::: _____ :.:n ~nı 111.'!!nı~ Her yerde arayınız ...::WC:C:m:: 

Pazarlıkla alat, edevat ve ecza 
"u~ münakasası 
'in~:t Baytar mektebi .rektörlUğün~en: 

~''tat • Baytar mektebıne muktaıı 48 kalemden ibaret alat, 
4 t, ilı:ıec~a. 6 Mayıs 931 tarihine mUsadif Çarıamba gUnU, ıaat 
''Yi eaı ıcra edilmek Uzere mOnaka1aya konu)muıtur. Şart• 
)"-i ib~&r111ek iıtiyenler her gün ve pa:ıarhğa ittirak için de 
~t lco11ı· •de Defterdarlık b_inaaında Müe11eıatı iktıudiye mDba· 

llyonuna müracaatlara. 

ırısıncfı mürıcut. 

fstanbul dördilncü Vıkıfhan 
ONIONKOr .. 

Satılık aparhman - Hırbi\"c 
mektebi kar~ısında t S oda, 4 kıt. 90 lira 
kir• cetitir, nezaretli bir apırtımıın 6{J()() 
liradı r, !ut 9· 12 ırasında müracaat. 

l tanbul dördilncü Vıkıfhan 
UNIONKOL 

kiralık k&ık - Yıkacıktı Ayazma 
kıreısında nazarcti Umllni hı fz kö,e 
kıralıkbr. Beyoğlu hila114hu er merkez 
muhasebeci i ) thut telefonla Beyoglu 
2168 numarayı murıı:aat 

Kiralık evler - Ni,enu~ında "'' 
vl kiye cemil arkıı ındı (,.'ınar soklğında 
birisi bet odalı, iki sofalı. dareçalı, \'asi 
nezaretli, mutpıklı, geniş bıhçclt. tulum 
balı ve clcktrlkli: 

Diğer! bir ınrrcli iki odalı. mutpık 
vui bahçe, tulumbılı \ e elektrikli iki ev 
kiralı kur. Görmek \'e ~örüşmck l!th en· 
terin mczltOr hanelerin itti alindeki ~\·de 
Enis heye müracaa dan. 

Satılık Han - Galetıda tr•m· 
vay yolunda 5 mağaıı}ı \t 6 odı\·ı hı· 
vldir, ayda 230 hrı kira ğttiımcktedir. 
Paıarlıhız on uklı bin liradır. 

lmnbul dördüncu Vıkıfhan 
(.;nlonkol 

••-lliiiDllJ 

5tNEICLER, bir. çok -90Cukfarm. bef yarına 
varmadan öfmelerlne sebeb1yet veren ço

cuk tahallnln elrayettnın başlıca amlllerld l r. 
Sfnekler aynı zamanda her sene bfnlerce kt
flnln öfümüne badt olan ttro haatal ı&ın ı bulaş
tırdıkları ırlbl kut palazı, l~karlatln ve h Atta. ve· 
remfn btle vasıtal ılrayetleridirler. Sinekler 
müzehrefatta )'&f&r v. oradan do#rudan doğ
ruya yemeklerin Uzerıne konar. Onun1ç1n evı- -
ntzJ ve kendinizi ·onlara kartı masun bulun- ( 
$furmanız IJ.zımdır. \ 

, Flit, sinek, sivrisinek, pire, karınca, gQve, . 
tahtakurusu gibi hataratı ve bunların tohum
larını imha eder. Hafaratı öldilrür fakat insan
lara asli zarart yoktur. Kullan ılması kolayd ı r .. 
Leke yapmaz. Fllt'i dtğer haşarat imha ed ici 
eczalarla tefv1f etmeylnf2: .. Siyah kufaklı sarı 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz • 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

i 

.lt'tlı lıtilll111Tıl tılllİ ıt111k 111akıalilı Fil!. falntr molıırıo tmrelt/'dı sattfmaktadıf 
Umumi Deposu: J, BERT ve ŞOREKASI j,ıanbul • Galata Voyvoda Han• 

Samsun nafi.:ı başmü
hendisliğinden: 

1 - Çarpmba kaaabasından geçen Yeıil 11mak üzerindeki 
beton arme kaprtııUnUn baalanna yapılacak imla ve kaldınm 
ameliyatı 13281 lira 56 kuruşla mtınakllaa ve ihale kanununa 
tevfikan ıehri Niıanın 21 inden itibaren eyyamı tatiliyeden 
madut Kurban b•yramı olan 4 alin müstesna olmak şartile 931 
ıeneai mayııının 13 UncU Çarıamba gUnü saat 15 te ihale edil
mek Uzere Ye 20 gün miiddetle kapah zarf uıulile münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - MUnakaaaya iktidarı malisine ve hftsnü haline itimat 
edilenler kabul Ye talip olanların yllzde 7,5 lıesnbile depozito 
akçeıi ita veya bınka teminatı olarak teklif mektubunu verecektir. 

3 - Şeraiti mllnakasa ve teferruatını görmek "Ye fazla 
tafsilat almak istiyenlerin Samsun Nafia dairesinde mütctekkil 
komisyonu mahsusuna mUracaatlan. 

Türkiye iş Bankasından: 
Kurban bayramı münasebetiJe 28 Nisan Salı 29 Nisan Çar· 

ıamba 30 Nisan 931 Pcrıcmbc günleri İstanbul ve Beyoğlu şube
lerimiz kapah bulunacaktır. 

Evkaf umum mı'idiirb"ip/inden: 
Darülfünun Tıp Fakültesine muktaz.i aliit ve edevatı fenniye 

klitübü ecnebiye, Rontken ve F iziyoterapi alat ve edevatile Rad· 
yom ayrı ayrı aleni münakasaya konulmuştur. 

Talipler ıeraiti anlamak ve liste1cri görmek Uzere her rtın 
levazım i~aresinin ve ihale tarihi olan (19·5·931) salı gDnD saat 
ondartte ıdare Enclimenine müracaatları. 

Mes'ul Müdü r Refik Ahmet 



' 

BANKASI · .. . - --,.., ... ,: .. 


