
Dftn çekilen Tayyare 
Plyankosunun mun-
tazam cetvell[5]lncl 

sayıfamızdadır 

Y arınkl sayımızda 

KADJN 
SAY/FASI 

14~ Yıl •Sayı :4851 lc!are yeri: Jıtanbul, Ankara ca. Yakıı Yurdu Pazarte•i 13 Temmuz (7 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - ( Ya:ı işleri) 2.1371 Sayısı S Kuruı 

Teşkil Edileceği Haberi Uydurmadır 
Uyduruyorlar Türkiye - Danimarka 

Sefir Hz. , sanayideki muvaffakıye
timizi maarife medyunuz, diyor 

Feysal Hz. 
Dlln Mısır sefirinin zl-

1 yaf etlnde bulundular 
Sah gUnU şehrimizden ayrll• 

malara muhtem6ldlr 

Hudut haricine ••• • 
Nt. .. hlllerlnde alyut bir Karag6z oyunu All Salp Beyin bazı gazeteciler hakkın

daki takriri nasıl ve niçin hazırlanmıştı ? 

Apttllmeclt-Y•r ..... bir padl .. hllk, pr HIUI bir padl .. hlak. 

Bilyilk millet meclisinde cete· 
yan eden matbuat münakaşası 
eanuında muhalif namı altında 
efkln tahrik ve teşviş etmekte 
olan bazı gazetecilerin hudut 
haricine çıkarılmaları ha"kında 
bir teklif vaki olduğu, fakat bi· 
llhara bundan sarfı nazar edil
diği malGmdur. Mevzuu bahis 
teklif hakkıoda gazetelere akse
den haberler çok noksan oldu
ğundan bir takım yanlış neşri
yat olmuı, yanlış telakkilere mey· 
dan •ermiştir. 

Onun için bu hususta biraz i
zahat vermeyi f aideli buluyoruz. 

Gazetelerde tafsilatı neşredil
diği vechile Urfa meb'usu Ali 
Saip bey matbuat hüri31etinin 
sui istimali hakkında beyanatta 
bulunurken Istanbul gazetecile-
rinden Zekeriya, Kadri, Arif O-

ruç, ir mir gazetecilerinden Beh
zat Arif, İsmail Hakkı, Zeynel 
Belim, Sırn beylerin isimlerini 
saymıf, bu i'imlerin sahiplerini 
matbuat hürriyetini siper yapa• 
rak cümburiyet rejimini yıkmak 
iıtiyen adamlar olmak üzere ta•
sif etmiş, bunların hepsini hıya• 
net ile itham ettikten sonra şu 
sözlerle beyanatına nihayet ver• 
miştir. 

- Efendiler, kimlerle mUca• 
dele ettlAlmlz merdandad1r. 
hainlerle, doland1rıcdarla, al• 
çaklarla mUcadele ediyoruz. 
Efendiler! hain dedim, taavlp 
seslere ı,ıttlm. Şak l dedim, 
tasvip sesleri ı,ıttım. Efendi• 
ler BUyUk Millet Meclisi hain• 
dlr ve şakidir dedi ve kan1r 
verdi. O halde bunlann vazl• 
retleri nedir? Hangi mahkeme 

.<Lut/en sagıfagı pDlrinU). 
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e!9!!! 2 - VAKiT 13 Temmuz 1931 
bunl•r1 muh•keme edeblllr? , .. ------------------------, 
H•ngl 111ahkeme bunların iti· son Haber 1 er: 
ne bakablllr? ı,te biz baknu· k B I d . d ,.z, karanmızı vermı.ız. Artık Matbuat anunu e e ıye e 
kan d8kUlmeden ve bu gibi • k • Tail kuşu kimlerin 
h•lnlerln mUlevvea vUcutları· layihası 1 ramıye başına kondu? 
na bakmaktan u .. ndık. Bun• 
ıara madamkl haini vatan de· Vekiller heyetinde Devlet ştl.rası .karıl• Tayyare pfyakoıunun altınca 
llllmektecllr, blneenaleyh bun• rIDl dllO verdi kefideaine dün sabah deHm 
lar hakkında yapılacak ,.y tetkik edlJdl, yakındaı ediJmİŞtİr. 25000 Jira 17350 DU• 
k.ndl lerlnl vata d t Ankara, 12 (Telefon) - Be· 

n ı4ına • - meclise verilecek maraya, 15000 lira 33962 numa-makbr En son aıe k h ti lediyeler ve idarei hu•uıiyeler 
• re eye raya rık111ııtır. C!:...n 100o00 lira· celllenlzden bunu lnterlm. Ankara, 12 (Telefon) - Ve- tarafından tasfiyeleri kararlaş· T ~ 

(Alkı,ıar) killer heyeti bugOn öğleden brılan memurlara ikramiye ve- hk mükifat 100 numara arasın-
Ali Saip beyı"n bu sözlen· he- rilmeıi meıelesi ihtilaf halinde da taksim edllmiıtir. sonra üç buçukta bir içtima ·d· 

men umumi denilecek derecede akd•ttı' ve ıaat ona kadar mil· 1 1 
• Sonları ııfır, iki, altı ile niha-

k • tli b • Ik 1 "' Bu meseleyi tetkik eden Dev· 
e aenye ır a lf a karıılandı. zakereye devam ettı·. ög·rendı·· yellenen biletlere beşer lira Bu aıı.. •• ı.. let ıurası bunun ancak memu· 

~ın manası Ali Saip ğime göre bu içtimada yeni rin kaoununun tefıirile devlet amorti isabet etmiştir. 
beyin dediği gibı isimlerini aa- h 1 b k 200000 lira rıkan biletin nısıf yarak hiyanetle ittiham ettiği aıır anan mat uat anunu li· bütçesinden verilmeıinin milm- T 

Talililer Devlet bankası 
Şehrimizdeki ~ubeal nerecl' 

açtlacak? 
Şehrimizde bulunan Deficl 

bankası müdürü Sallhaddin s.11 
bankanın idare heyeti azasınd.-ı 
Şefik ve Cevdet B. ler dün al' 
leden sonrll borsa komiserı; 
dairesinde toplanarak bank•' 
alakadar eden bazı mesaili tel' 
kik ve müzakere etmişler~ 
Dünkü toplantıda saire mer' 
nında bankanın şehrimizde açdl 
cak olan ıubeıinin hangi tar.afi' 
ve hangi binada açılması mülll' 
sip olacağı meselesi de g&rt 
ıülmüştür. 

Aleni teşekkür 
adamlann bir nevi mahkümiyet yibuı etrafında görütlllmilş ve kün nlabilcctğine, akıi takdirde bir parçası iımir askeri hasta· 
karan manaımı ifade ediyordu. liyihanm mUbim bir kısmı göı· hususi bir kanun çıkarılması neai aabık aer tabibi miralay 
MDteakiben Meclia reisi on beı den geçirilmittir. Yann da mü· IUzumuna karar vermittir. Lütfi B. in damadı birinci mil· 
dakika iatirahat edilmek nzeıe zakereye devam edilmesl muh· MUstakll mektepler liı.ım Reıit 8., torunu Rtııtü, Oğlumuz Ferdinin cenaze 111

" 
l rasimine ictirak etmek, çiç' celleyi tatil etti.ıı:.: irin koridora temeldir. Uyiha yakında mec· Sedat B. ferle kerime eri Şayan, .., 

..;1.__ •• ~ M lf Veklletl 1 bl S N b h 1 d d göndermek ve taziyet telgraflatf ~ meb'uılar arasında haki- lise verilecek, bütçenin intacın· •ar yen r emiba, eai e anım ar a ar. 
kalen iaimleri zikredilerek biya- dan sonra müzakeresine baıla· kanun llylhası hazırlıror Bunlar tam 100000 lira alımı· çekmek suretile tesellimiıe şit•f 
Mtlerindea bahsedilen ve Mec· nacaktır. Ankara, 12 (Telefon)- Sın'at lardır. Bu numarah biletin diğer lütfünii bizden esirgemiyen bİ' 
ilaha ekseriyeti tarafından Ali ve ıehir yatı mekteplerinin mOı· bir parçaaı gene iımirde iki Çet· lOmum hatırımas zevata biı-' 
Saip beyin beyanatı aJkıılanmak Hususi bütçeler takil olarak idare edilmeleri meHkte palamut Ameluinden teıekkür etmek isterdik. 1'1' 
mretile aleyhlerine htıknm veri· için Maarif ve Dahiliye vekl· Huriye hanımdadır. Diğer par· derlerimiıle kendilerini faılf 
la lrimaelerin hukuki vaziyetleri Yllzde yirmi beş ta• letleri tarafından yeni bir kanun ralır1ndan biri Kastamonuda .... müteessir etmemek için mubtl' 
ae la ~-- L• ·&· ı · t l llyı"haaı hazırlanmaktadır. Y r t·n· · t t dl' 
lar 

~~-1111 uın il erıne ıoran- sarruf em n edildi blmış, bir parçaıı lstanbulda ... em gaıe ~ ızın avassu ve 
TVUL 991 btltçeal k" liletile alenen takdimi teıekkt 

Btlyllk Millet Mecliıi teıkillh Ankara, 12 (Telefon) - ver- Ankara 12 (Telefon) - Salı blmıyarak iade edilmİf, i ı par- rat eyleriz efendim . 
... iyemiz mucebince teırii ve gilerde yapılan ve yapdacak ta· gGnll Mediate mllzakıre ecllle- ça1& biç ıablmamlfbr. Süleyman bey zada 
lcnl bllt&n kuvvetleri nefsinde dilAt neticesinde belediye ve hu- cek olan 931 bOtçeai dlln meb'- 50000 Jira kazanan biletin üç Nihat "e Nlglr 
cemetmif bir meclistir. Bu ıusi idarelerin varidabnda da uılara daiJblmlftır. Botç~in ı a çası l ıtanbulda, birer parçaıı J 
itibarla icap ettiği vakit bizzat eksiklik husule gelmektedir. mDzakeraine baılamaaıdaa enel Mudanya, Ôdemif, Tarsusta aa- ıcsindcn almıtbr. 40000 lirala~ 
Yeya bilvasıta bazı ceraim erba- Vekiller heyeti bu: eksikliğe kar. maliye vekili AptGlhalik bey tılmıı, iki parçası Istanbulda sa· biletin iımirdeki barçasınm aab~ 
bını muhakeme edip haklarında tılık olmak ilıcre ıu kararlan mUhim bir nutuk ıöyliyecektir. tdmayarak iade edilmif, ikl par- bi iımir telgraf muhabere baf 
hllk6mler verebilir, cezalar tayin ittihaz etmiıtir: Mecliı blltçeyi bitiriaciye ka· ça11 da satılmamııbr. memurlanndan Sabri B. dir. 
edebilir. Ancak bu hükllmlerin 1 - Belediye ve hususi ida· dar herg\ln öğleden enel ve 40000 lira kazanan biletin 25000 lira isabet eden biletit 
Ye kararlann tatbik edilebilmesi relerde milnbal memurluklara ıonra celaeler yaparak bntçeain b b. lik b" bir parçası lstınbulda, beıte bit' 
içib mecliı kararlarınm usulü da. kimse tayin edilmiyecektir. biran evvel çıkmasma ,,.•'··acakbr. qte ır 11 parçaıı ve ayrı· 

..-"9 d L • ı•k Q f t D lik bir parÇHI Za);.rada 18 fafmtfo 
ireainde yazılıp tasdik edilmesi 2 - Yol inıaatı mUıt••na Sabri Şakir 8. ca on a 0

" 
1 ç parçaaı s a • J5 

... ld b" B · · bir parçası lstanbul, Akıebitı •e neırolunması llıım gelir. itle olmak üzere fevkallde bOtçelu- bu a, ır parçası ursa, ızmır, J 
Ankara 12 (Telefon) - Ad· Di beldrd ıJ k. lslabı"yede satılmayarak ı'ade edi • bundan dolayı Alı· s-:p B. mec.. d f ' ·'Jan e aat 1111•- i ı par-.. e sar iyat ve taabhildat yapıl· liye vekAleti hukuk ı"ıleri ma --wt • b k. ) 1 .,. 

liate bazı gazetecilerin milli bu- u• çaaı aablmamaıbr. Bette birlik mıf, müte a 1 parça arı satı m .. 
mıyacaktır. dOril Sabri Şakir Bey temyiz mııtır. Jıtanbulda bulunan par 

det haricine çıkanlmalannı teklif 3 - Muavenet için konulan mahkemeai azalıflna tayin parçuı Utar Iİfeaİ aahlbi Ömer 
ettikten sonra celsenin tatili ea- tahaiaat aarfedilmiyecektir. edilecektir. Rafln B. tarafmdan Kntahya da çaıaan aabibi m&itekait miraı. 

d b. k ll "h H Halil ccai in kızı d 
nasın a ır anun Y1 111 yaı- Bu suretle hususi bDtçelerde Lise mildilrlerl Hilınll Ef. ye sablmııbr. üsnü hanımdadu. 
mış, bunda isimlerini mevzu bah· % 25 tuarruf temin olunmak- Ankara, 12 (Telefon) - Lise Ef. evvelce burada iken aon za-
ıettiği gazetecilerin nefilerini tadır. ve muallim mektepleri mlldOrleri maalarda Kotabyaya ıitmit. al· 15000 lirahk biletin Oç parç• 
teklif etmiftir. Bu teklife meb'- B bu,Onkü içtimalara naharl tale- makta olduju bet biletin para- lstanbulda, bir parçası Adaalt 
ualardan yetmiş kadar imza ile ekçller için kanun be meselesini, tedrlaatın ameli llDI yollayamalDlfbr. İzmir, Merzifonda ıahlmıt. bit 
ittirak eden olmuştur. Ankara, 12 (Telefon) - Kır, ve hayali olabilmesi çareltrinl parçası Istanbuldan, Sındırğıd•' 

Egw er Ali Saip be.,in bu teklifi mahalle ve belediye bekrilen· aörUımUtlerdir. Ayın yedili ıeçtiji halde O-
T o R fk B 1 d·.ıı:.· h ld aablnuyaralc iade edilmif, i 

meclis he}Ceti umumiyesine gel- hakkındaki muhtelif hOkOmler Bıaıklet teneazUhlerl mer 1 1 • para ge me 1
• 1 a e d 

• 1 d k dk Mersin, 12 (Valnt) - e.-ıa. biletleri aatmamıt. aym aekizin· parçası satılmamıştır. lstanbul ,. 
mıı o say ı e seriyetle tas i birleıtirilmek ıuretile yeni bir rmda bir komiıer bulanan "'ıs de bilet aabibinden bir mektup ki biletin bir parçası gümrok 
edileceii muhakkak idi. Bununla kanun liyibaaı hazırlanmaktadır. k" ·ı·k b" b ki . li alm•...,, ... Bunda Hnann Ef. bilet komiıyoncular1ndan Yunt Ef. d• 
beraber bu sırada yapılan tek- 111 1 ır 111 etcı po ı grupu "9"6 u 

tiften haberdar olan ismet paıa ve isim zikredilerek bir kanun Tanuıtan buraya geldi. paralarım posta ile yolladığını dir. 
arkadaılanna bu tekliften fera- çıkarılması muvahk g6rülmeme- Ticaret :;~::::~.;UdUrlerl bildirmif, bu mektubu alınca da 10000 liralık biletin dört pat"' 
gat etmelerini rica etmiştir. Bu ıindendir. Ankara, 12 (A A) _ Bazı ti· Ômer Rıfkı B. paralan bekle· çaıı lstanbulda, bir parçası Arr 
auretle teklif meclis heyeti umu- Bununla beraber yukanda de- caret mektepleri mlldOıU ve mu- meden biletleri yollamııtır. Dun kara, Torbalı, İzmir, Zonpldak• 
miyeaine verilmemif, olduğu ook- diğimiz gibi Bnynk Millet Mec· allimleri 20 temmuzda Aakarada Hnınll efendiden telgraf gelmiı, ta satılmıı ve iki parçası aatıl-
tada kaJmııbr. !isinde Ali Saip bey tarafından toplanacaklardır. bunda kendiaine çıkan8000 lirayı mamıştır. Istanbuldaki parçalar' 

illve edelim ki haber aldığı· isimleri zikredilerek ve hiyanet• San'at makteplerl mUdUrlert almak Oıere Kntahyadan hare- dan biri Galatadi Fermeneci-
mıza g6re bu tekliften feragati klrana neıriyatları ve hareket• Ankara, 12 (A.A) - Kız aan'· ketettiğini bildirmiıtir. lerde makaracı Kenan Ef. d• 
mucip olan filin ve filln phıı· leri tasvir olunarak itham edilen at, terzilik, sepet ve çiçek mek· 40000 liralık biletin diier bir ve izmirde KCSrfcz müdür sabıkı 
lann ne himayui, ne de tec- k" 1 • h · b 8 k tepleri mlldilr ve mDtebauıalan par"••• da Kadık .. yllnde muhnr- Cemal 8. dedir. . . fikril 1 k d ımse enn epsı ugOn OyO bufl(ln meaailerioi bitirmiflerdir. y u 
zıyeıı e 8 i a ar değildir. Millet medisi zabıtlanna biyanetle Erkek aao'at mektepleri mi- darda 40 numaralı evde oturan DOn çekilen bütün numaralatl 
Bnynk Millet Meclisinde mev- kaydedilmit vaziyette bulunmak- dür ve mUtebauısJan içtimalan• mütekait yUzbaıı fımail 8. dedir. sıraya konmuı bir halde iç sı• 
ıuu babiı mesele hakkın~ahıs tadır. na devam etmektedir. Biletini Beyarıtta yeni ikbal gi· yıfamızda bulacakıınıL =;el 

YAKITın Tefrikası ı 30 ben anlıyorum .. Sen kızın, kardeıi- görmiyecekleri, ititmiyecekleri ka ladı. Ah bu çocuklar kendilerini bir yerde vermeli ki acmnı ~ 
"'ızılcık nin ölümünü haber alınca allayıp dar uzak bir yerde çıkmalı. seven yahut acıyan büyüklere ne duymuın ... Nuıl ki erkek çocukl' 
.. baiırmaaından korkuyoraun .. Ve Büyük hanı.m kurban hayraın• :aalimetler çektirdiklerini bir anlıya rı da bunun için çalgı çalarak, he'. 

Jikin ıana ıöz veririm .. Senin ru· farında da atalı yakan &Jftİ bilaeler !... bir ağızdan "Matallah maıallah, a-

Dallar hun bile duymıyacak.. Hatta kız feyi yapardı. Kurbanlık koJUDla• XIV du bitti maıallah,. diye bağrııar~ 1 ağlamak ıöyle dunun ıenin yanın- rm konak babçeaine miaafir edil· Gillıütn karcl91iain öldüiünülel ayak vurarak ıünnet etmek ad-' 
da bir kere bile ıızıldanmıyacak.. dikleri bir iki ıün içinde onları et· orta oyununda öirendi. olmuıtur .. Evet kız ilkinden bir~ 

YAZAN Büyük hanım: ııt ıibi aemıeie batlar, keıile- Süt ninenden itittiii havadisin ça acı duyar, lakin çocuk oldut' 
R E Ş A T N U R 1 - Deli miıin ıüt nine... öyle cekleri sabah elile yüzlerini ıi· taka mı aahi mi oldujunu hali an· için bir parça ıonra kavuklunun .-

Kararsızlık Nadide Hanımtn ,ey olur mu? diyor. Fakat ıaf ye· ler, kuru üzumlerini yedirir, lryamıyarak: "Au...aaa. aen beni haflıklarına, mantin feraceli, bil' 
ıinirlerini adamakıllı bozmağa bat til gözleri derin bir ümit ile parh· hatta ıözlerini öper, ahçı bqı aldatıyonun .. doinı mu diyorsun rümclik yaımakh zennelere dald' 
lunııtı. yordu: Bu feytan kadın neye mu· belinde Ç&rf&f cibi bir peıte· Allah aıkına?., diye söylenirken da kederini unutur. 

Mesele artık Gülıümle alikaaı· rat eder de baıaramazch. malla onları alnıağa ıeldiii za. vul zurna baılıyor, pi19kir kırmızı Fakat hepıi bu kadar da de~il• 
m kaybediyor, ihtiyar kadının ruh Büyük hanım süt ninenin bu man ıözlerini kapıyarak bucak cüppeaile ağır aiır yeni dünyanın di ıütninenin daha baıka heaapl.ı' 
ve ıinir huzuruna ait bir dava olı- teminatı üzerine, gırtlajında ıolu· bucak kaçardı. önünden ıeçiyordu. vardı. Gülıümde her türlü fen.tf 
yordu. ğunu tıkıyan bir çıban varmıt da Karamuıallı ıüt nine Gülıümü Bu dakikamn acw ile zuma ğına, piıliiine rağmen ıarip bir~~ 

Nihayet bazan ıüt nineye: patlamıf gibi bir ferahlık du:rdu. haiırtmadan ameliyat etmek ~in aeıi Gülıümün kafasında-o kadar fa.karlık ıezmi9ti. Ne ıuretle olur' 
-Ben bittim ben aradan çekiliyo Madem ki facia onun gözlerinden bulduğu aklı anlatmak isteyince kuvvetle biribirine ballandı ki ıe· aa olıun bir parça ıönlünü alan iat 

runı .. Gülıümle aranızda ne yapM· uzakta geçecek, merhametli kulak· büyük hanım razı ı0lmadı: nelerden sonra l1111&ilin çehresİn· aanlara ıünlerce bir köpek ıadalct· 
aamz yapın . .Vebali ıenin boynu· ları kızın en küçük bir iniltiıini bile - Hayır, hayır ••. bana söyle- den ve muhabbetinden en küçi.ik tile bağlanıyordu. Havadiıi veı11'1 
na? diye teılim bayrağını çekecek İfitmiyecekti; o halde meselenin me .• ne yapacajını dinlemeie bile bir iz bile kalmadıir uzak zaman· den evvel ona: "Kızım. Bak !Jeti 
gibi olu7or fakat ıonra birdenbire: tekli deiitirdi. dayanamam, dedi. larda ne zaman bir zuma ıeıi ititu müılüman bir kadınım, ıenin a~· 
''Yok .. yok .. biraz bekliyelim .. Hiç Hem canım hayatta cesur ol· Evet Gülıümün bu haberi ne· ıayri ihtiyari ıaripaer ve atlamak mm, sana bir iyilik edeceğim, bit 
olmana yanna kadar., diye ıözün- mak lazımdı. Bu onlardan ziyade rede, nuıl alacaiını hayal etme- arzuau duyardı. ıır ıöyliyeceiim amma kimseye ı1'1 
den dönü7ordu. çocuğun kendi iyiliği için lazım ie bile aiizel kalbinin tahammülü Maamafih o ıece orta oyunun· lemiyeceiine yemin etmeliıin ... ti! 

itin artık kıvamına geldiğini ıelen bir 9eydi. Anneler ev)itlan• yoktu. da hiç ailamamııtı. nımafendi bunu ıana aöyledi'•• 
anlıyan ıüt nine nihayet en kuvvet· nın çürük diılerini çıkartmaja ra· Karar verildikten sonra büyi.:k Karamuıalh ıüt ninenin uzun mi duyarıa beni evden koY'llt' 
li IÖZÜnU MSyledi: zı olmuyorlar mı? Yalnız hunun hanını kızın yüzüne hakamamağa, uzun diltündükten ıonra icat ettiği ıonra bana yazık olur,, dene kıf 

- Haıumefendiciiim, dedi, için bir tart Yardır. Mel'un dit ondan bucak bucak kaçmaia bat· yalan ıu idi: onu ele vermemek için ne mümkil" 
- Kua bu haberi e lenceli · 



1 Adliye Haberleri 

Emin Vafi Bey 
T•hllye talebi reddolundu. 
MUlklre mUfettı,ıerı de tah

kikat yapıror 
Ankara caddesinde bir genç 

kızın feci surette 6lümü ve üç 
kişinin yaralanmasile neticelenen 
otomobi.1 k:ızası tahkikatına ikinci 
mll~lantaklıkçe devam edilmek
tedır. Maznun Emin Vafi b . 
tahliye talebi rcddolunmu etyın D - şu~ 
•;anın. agırceza mahkemesine 

~erfı mes~ ve mubakeınenin mev
au en ıcra edilnıcsi ku ti 
muhtemeldir. vve e 

Vakanın cereyanın b 
ı k .. ı yan ı 

an atma uzere haz h. 1 para teklif ed "ld. - . . ı . şa ıt ere 
fJ d 1 ıgı ıddıası etra-

n. a, muddei umumi muavin· 
lermden Necm~ddı'n B .k. k' · · f · ., on ı ı !1! ~ ıçvap etmiştir. Bu on iki 
lri~ının dokuzu nıemurdur. Müd· 
deı umu 'J'k b 
kikat m~_ı • u husustaki tah-

evran:ını da kaza tahkikabnı 
yapa~ .ikinci müstantikliğe gön· 
dermıştır. Diğer taraftan Ankara 

dc~dd~sindeki bu kazada bele-
ıyenın ib l' ' . 

olm d • ma ı mevzuu bahıs olup 
lil 8 • ıgını tetkik etmek üzere, :k kıy~ müfettişleri Dahiliye 
lletınden emir almışlardır. 

~~ikiye müfettişliğincede tah
h~at başlamıfhr. 

Yunus Nadi B. 
Arif Oruç Beyi dava etti 

b "Cüınhuriyct,, gazetesi sahibi ve 
•ımuharriri Yunus Nadi B. tara· 

fından " Yarın ,, sahibi ve baş
~uhahrriri Arif Oruç B. aleyhine 
ır akaret davası açılmışbr. 

Altıncı müstantiklik tahkikata · 
batlamqbr. 

Daktilo H. lar1n imtihanı 

Adliyede çalıımağa talip olan 
otuz daktilo hanımın imtihanı, 
~~adliye dairesinde yapılmıştır, 
•mtiJıın heyetince, netice tetkik 
olunarak, imtihanı kazananlar 
teıbit edilecektir. 

B 1 Loncadaki 61Um 

M ,_• atta' Loncada esrarkeş 
enmed' .. ld" 

taf an 1 0 uren çalgıcı (Mus-

1 ın muhakemesi bitmiştir. 
stanbul v • 

Meh . agır ceza mahkemesı, 
Mus::~~~ b.eı a~kadaşile birlikte 

k n ilzerıoe hücum ede-
re ' onu şiddeti' d .. - . . 
ağır tahrik b. ·~~ ogmesım, 
M . t f rna ıyetmde görmüş, us a ayı ü 
h ç sene dokuz ay ağır 
apse mabkunı etmi ti 

Hakim Cemu 8 ' r. 
lıtanbul - • in muhakemesi 

. . . . •gır ceza mahkemesi, 
bırıncı tıcaret mabk . d k. 
bir davaya •t cmesın e ı 

f . . aı rnuarnelitı naip 
sı atıle ıdare ederke 'f . 

'h .. n, vazı esın· 
de ı rna] gosterdigv i no'-t d 

h k d . K asın an 
mY a eme e ılen azad C ·ı . an emı 
lleyın muhakemesine du·· d ·t . t' n evam ... mış ır. 

Dünkü celsede, davacı k.1._ 
. b' ve ı ı 

•.ı.n ır noktadan tahkikatın tev-
sn talebi reddolunmuş b 
k . hk' ' mu a-emenın ta ıkat saflıası bit-
miştir. iddia ve müdafaadan 
sonra, karar bildirilecekt' 

ır. 
Bir facianın da,,851 

Mercan Altınyan çetesinin ya
kalanması esnasında vurulan 
s~rk?rniser Muammer Cavit B. in 
~ılesı tarafından aça!an on bin 
lıralık tazminat davasına bu 
hafta birinci hulcuk mahkeme
sinde devam edilecektir. 

Vilayette: 

Aygırlar 

Bunlardan çok istifade 
edlliror 

Yanş ve ıslah encümeni tara· 
fından Avrupadao getirilen ay
gırlar bütün vilayetlere tevzi 
olunmuştur. Bu hususta ve bay· 
tar müdürü Rasim bey bir mu
harririmize demiştir ki: 

- Fransadan getirttiğimiz ha
lis kan İngiliz, arap, norman 
aygırlanndan pek çok istifade 
temin edilmektedir. 

Bunlardan başka iktısat ve
kileti tarafından mubayaa olu
nan Monyon Aygırları da vilaye
timizle, Sivas, Ankara; Tekirdağ, 
Adaııa, Konya fehirlerine gön· 
derilmiştir. 

Barlar1 teftiş 
Emniyeti umumiye müdürlüğü, 

barlarda çalışan kadınların sıkı 
bir teftiş ve tekayyüde tabi tu· 
tutması hakkında yeni bir emir 
göndermiıtir. 

Polis sivil memurlan bunun 
üzerine derhal teftişe başlamış
lardır. Teftiş neticesinde en kü
çük ahlaksızlığı görillen ecnebi 
kadınlar hudut haricine çıkarı
lacaklar dır. 

Bu cümleden olarak Ankara-
da 17 kadar ecnebi bar kıiınm 
hudut harici edilmeleri karar. 
laşh rılmıştır. 

Kaymakamlar 
Mezunlret için vekAlete mU· 

racaat edecekler 
Dahiliye vekaletinden vilayete 

gönderilen bir tamimle kayma. 
kamlara valiler tarafından iıİ!t 
verilmesinin doğru olmadığı bil· 
dirilmiştir. 

Tamim mucebince kaymakam
lar bundan sonra her ne şekilde 
oluraa olsun mezuniyet almak 
için ~ete mmaeaat edecek .. 
lerdir. 

Diğer taraftan başka memur
lara da kanunun tarifi veçhile 
ancak mecburi sebeplere ve 
meşru mazeretlel'e müsteniden 
izin verilmesi lüzumu tekit edil
miıtir. 

Zootekni tetkiki 
Yüksel baytar mektebi Zoo

tekni Jiburatuarı ıefi İsmail 
Hakkı bey iktısal vekaletinin emri 
üzerine bu ay sonunda memle
ket dahilinde bir Zootekni ıe· 
yahatine çıkacaktır. 

İsmail Hakkı bey bilhassa 
Trakya, Garbi Anadolu ve uzun 
yayla mıntakasında tetkikatta 
bulunacaktır. 

Mehmet Nuri bey 
Türk baytarlar cemiyeti heyeti 

idare reisi ve Maraş meb'usu 
muallim Mehmet Nuri Beyin 
merkezi Libeyde olan beynelmi
lel baytar kongreleri daimi ko
misyonuna Türk baytarlannın 
mümessili olarak intihap edil
diği mezkur komisyon reisliğin
den bildirilmiştir. 

Teftltte tecziye 
Defterdarlık memurları, ham 

petrol tasfiye eden imalitbane
leri teftişe başlamışlardı. Teftiş 
neticesinde maruf bir imalitha
nenin kaçak petrol çıkardığı an
laşılmıştır. Bu müesseseden ·ı O 
bin lira alınacaktır . 

Evkafta: 
Emir beklenlyor 

Ankaraya nakilleri kararlaşh· 
rıJan Evkafa merbut 5 miidürlük 
hakkında henüz bir emir gelme
miştir. Maamafih beklenen em
rin yakında geleceği cıuhakkak
tır. Bu müdürlüklerin Ankaraya 
naklini müteakip tatbik edilmek 
üzere yeniden bir teşkilat vü
cuda getirilmesi kararlaıtırılmıı· 
tır. Bunun için de bir proje tan
zimine baılanılmııtır. 
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Maarifte 

Eminliklerin ilgası kararı 
Dün talimatname viİiyete geldi ; Eminler 

vazlf eye tayin edillnclye kadar açık 
maaşı alacaklar 

Maarif eminliklerinin lağvi 
hakkındaki karar istanbul maa
rif eminliğine tebliğ edilmiş ve 
dünden itibaren muamefitm tas
fiyesine başlanmıştır. 

Badema işlere maarif müdürü 
Haydar B. bakacaktır. Eminlik 
kadrosuna dahil olanlar evvelce 
muhtelif mekteplere yerleştiril
miş olduğundan bir tek memur
dan maada başka kimse açıkta 
kalmamıştır. 

Bundan maada bir de ihtiyar 
memur tekaüt edilmiştir. 
Vlllyete yeni bir talimatname 

g6nderlldl 
Maarif eminliklerinin Jiğvi 

münasebetile dün vilayete ve 
maarife Maarif vekaleti tarafın· 
dan bir talimatname gönderil
miştir. 

Bunda eminliklerin kalkmasın
dan sonra hasıl olacak vaziyet 
hakkında yeni direktif verildiği 
gibi ecnebi ve akalliyet mektep· 
lerinde hocalık edeceklerin va• 

Yalnız ecnebi ve akalliyet 
mekteplerinin kesif .b!r ~a.l~e 
bulunduğu İstanbul vılayetı ıçın 
ayrı tebliğat yapılacaktır. ( Bu 
tebliğat dün akşama kadar ma
arif müdürlüğüne gelmemişti · 
(Yakıt) . 

Madde 5 _ Şimdilik hseler, 
muallim mektepleri ve orta mek
tepler re'sen vekaletle muhabere 
edeceklerdir. 

Veklletln emlnlere ve m~mur· 
iare teşekkUrU 

Talimatnamede bundan sonra 
demirbaş eşyaların ne sure~le 
muhafaza edileceği gösterildık
ten sonra eminlere ve memur
larına teşekkür edilmekte ve 
açıkta kalanların en yakın bir 
zamanda ehliyetlerile mütenasip 
bir vazifeye tayin edileceği bil· 
dirilmektedir. 

Açıkta kalan emin ve memur· 
lara şimdilik açık maaş verile
cektir. 

Darillfiinunda: 

Hukuk talebesi 
ziyeti ve bu muallimlerin nasıl DUn fevkallde olarak toplandı 
tayin edileceği bildirilmektedir. Hukuk talebe cemiyeti idare 

Talimatnamenin bu maddele- heyeti dün fevkalade olarak 
rini aynen kaydediyoruz: toplanmış ve cemiyetin bir se-

2 :-- Maarif eminliğioin teftiı nelik faaliyetine .ait umumi h~
vazifesi vekalet müfettişleri ta- sapları tetkik et~kten s~nra go
rafındaen, idari vazifeleride 1702 rülen lüzum Uzerıne yenıde~ va
No. lı kanunun yakında tebliğ zife taksimi yapmıştır. Neticede 

d l d l dd Cemiyet reislig" ine Hıfzı, katibi e i ecek olan muad e ma e- S · f 
'f umummg· e ve F etbi ezaı, orma ]eri ve değişikliklerin maarı 

müdürleri talimatnamesi daire- encümenine Baki ve Ekrem, 
ikinci reisliğe Riza Nur, muha· 

sinde valileıle maarif müdürleri il · 
ıipliğe Faruk efendiler seç mış-

tarafından ifa edilecektir. lerdir. 
3 - l400 o. lı kanun muce· Diğer taraftan içtimada 24 

bince tayin hakkı Maarif veki· Temmuz da Lozan muahedesinin 
letine ait olan ilk mektep mual- yıl dönllmlinü parllk .. bir sure~e 
lim ve başmuaJJimlerinin ve ilk tanzim için bir program tanzım 
tedrisat milfettişlerinin intihap- edilmiştir. 

Günün 
uhtırası 

Takv m - Pazartesi 13 Temmuı 7 

inci ay J 93i7'7enenin günleri: geçen 194 
kalan günler: 171, 26 Serer 1350. 
GUneş-Doğuşu: t,39; Batı~ı~ 19,41 

Namaz vakitleri- Sabah: ~.42i 

Ô~le: 12.19: ikindi l~Akşam. 19,41, 
Yatsı: 21,40, imsak: 2,24 

* Hava - Dünkü hararet ıazami) 30 

(a:;gari) 18 derece. Bugün rüzgar mutedil 
poyraz, hava açıktır. 

* Bugün 
Gelenler • gidenler- Dahil!ye 

müsteşarı Hilmi B. dün Ankaradan şeh· 
rimlze gelmiştir. 

I lilmi B. mezuniyetini geçirmek üzere 
bir müddet Istanbulda kalacaktır. 

§ Hasta bulunan çocuıtunu görmek 
üzere şehrimize gelen hariciye vek ilimiz 
Teyfik Riiştü B. bugün Ankaraya döne· 
cektir. 

Muhakemeler - .. Yılmaz,, gı· 

zete~i alc~ hindeki cürme tahrik davası 
öğleden .sonra letanbul üçüncü ceza mah· 
kemesindc. 

Radyo 
ıstenbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pl~kları neşriyıı.o 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alatnrka sa~ 
Hafız Ahmet Bey lştirakile. Anadolu 
Ajansı haberlcri 20,30 dan 21,30 a kadar 
orkestra 21,30 dan 22,30 a kadar jkincl 
kısım saz, Emel Celil 11 ve Zeki Bey 
iştirakile , Bor~a haberleri. 

Vakll:Abone şartlan: 
1 3 o 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

IUln sartlar1mız: 

Aylık 
Kuruş 

.. 

Resmi Hususi 
Satın l O Kş. l 2,50 Kş. 
Santimi 20 " '25 

KUçUk llAn şartlarımız: 

r 2 3 4 ı . ıo Defalı k 

30 50 65 15 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen ilanlıınn fazla 
atırı için 5 kuruş .zammolunur 

ı 'f üd" ı · t f dan Cemı·yet, Loıan. gu .. ·nn .. nun. are· arı maarı m ur erı ara ın b d P_iyosa: 
. fesinde veya ertesı gunu ır e-yapılacak ve mOdiirlerin bu ın· .. d" Un k Peynir fiyatı 

, _____________________ ___ 

k l n·ız gezintisi yapmagı Uf me -tihapları vilayet ma am annca Piyasada yaptığımız tahkikata 
k 1 f 1 k B tedir. ve ilete tek i o unaca tır. u göre, bu seneki peynir istihsa· 

inhaların formülü ayrıca bildiri- ArH Oruç lali geçen seneye nazaran yüzde 
lecektir. hkO ld otuz nı"sbetinde noksan olduğu Bir sene hapse ma m o. u 

4 - Ecnebi ve akalliyet mek· izmit valisi Eşref bey aleyhıne söyleniyor. Geçen seneki peynir 
tepleri TOrkçe, tarih, coğrafya küstahça neşriyattan dol~y! istihsaJitı 300 bin teneke idi. 
ve yurt bilgisi muallimlerinin (Yann) gazetesi baş muharrırı Bunun yalnız 120 bin tenekesi 
tasdik hakkı vekiletimize aittir. Arif Oruç B. bir sene, mes'ul Trakyada istihsal edilmiftir. Bu 

Ecnebi mekteplerine tayin olu· müdürü Süleyman Tevfik B. de sene az peynir çıkmasının sebe
nacak muallimleri bu mektepler 7 ay hapse mahkum edilmişler- bi, geçen ıene peynir fiyatlan-
maarif mOdiirlerine inha edecek dir. nm düşmesinden ileri gelmekte-

Ayrıca valiye 2500 lira da d b k · · veya maarif mildOrlerfnden mu- dir. Bu yüz en irço peynırcı· 
alliın istiyeceklerdir. tazminat vereceklerdir. = ler ziyan etmişlerdir. Ayni pey· 

=======-======= =====:sı:=====~~====~=== nirciler, fiyat düşkllnltığünden 
Şehrimizde Avusturyalı izciler zarar etmemek için bu sene u 

DUn ,erimize gelen lzçlzer .. 

Dünkü konvansiyonel trenile şehrimize 43 Avusturyah izciden 

mürekkep bir kafile gelmiştir. . . . _ . 
Sirkeci istasyonunda Türk ızcılerı tarafından samımı bır 

su~tte karşılanan Avusturyalı izciler Galatasaray lisesine misafir 
edilmişlerdir. 

Misafir izciler dün öğleden sonra izcilerimizle beraber şehri 
gezmişlerdir. Bugün saat on ikide merasimle Taksim Cümburi
yet abidesine bir çelenk koyacaklardır. 

Avusturyalı izciler şehrimizde Uç JıÜn kaldıktan sonra mem· 
leketlerine döneceklerdir. 

peynir çıkarmışlardır. 

Fırkada: 

C. H. F· Beyazlt kazası 
ta,ınacak 

Cilmhuriyet Halk Fırkası Be
ya:zıt kazası Türkocağı binasına 
taşınacaktır. Fatih kaıası Şeh
zadebaşında Letafet apartıma
nında kalacaktır. Ocak binasının 
alt kısmı yine lisan derslerine 
tahsis edilecektir. 

Te,tlthane 
lstambulda bir teştithane in

şası düşünülmekte idi. Belediye 
nin 931 bütçesi Ankaradan ge
lince teştitbanenin inşasına baş
lanacaktır. Bu suretle Istambul 
ve Beyoğlu cihetindeki ölü hay
vanlar buraya nakledilecek ve 
ezilerek sabun yağ yapmakta 
kullanılacaktır. 

Üsküdar ve Ka lıköyündeki 
ölü hayvanlar için ayrı bir teı· 
titbaneye lüzum görülmemiş, on
lar için yalnız bir mezarlık yap
bnJmaia kararlaştırılmqb. 



~ 4 - VAKiT 13 Temmüz 1931 
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1 Maarif işlerimiz ---
ilk mektepler ıs-

lah edilmeli ? 
, 

Anarşist ! 
Anarşist kimdir? Bolşevik iktısadiyatı 
Anarşisti mutlaka bir felsefe ki- Maarif kongresinin meşgul Kapitalizme karşı muvaffak 

tabından, bir felsefe dershanesinden olması icap eden bir mesele oluyor mu ? 

dışa~ı .~ıkan eli tabancalı bir insan gi- "flk mekteplerin tah• Moskorn, 10 (A.A.) - So\'yet Rus-
bt duşunenler aldanırlar. ya komünist fırkas ı merkezi kontrol 
dünyada (Kropotkin) i okumıyna, ve Sil müddeti altı Seneye komisyonunun ahiren aktettiği umu. 
yalnız anarşizm değil, bir fikire felsee çıkarılm8.lı! deniliyor mi içtimaında • hu komi:'yonun riyaset 
cereyanı denilen seyin bile me"cut ol- . " . . . . . dı·,·anı azasından \ ·a · 1· ·'sk ' -·· . . • . . . • Ankarada maarıf vekılının rıyasetı ' .. ~ ' l Os el\· ~ ı :soz a-
duğunu kabul etnuyen nıce, nıce eçh('} it d ('l 'f k .) to 1 d ]arak, Sovyet Rusya sos:rnlist iktı-. ti tt . . .. .. a ın a •T aarı ongresı p an ı, or . . . . . 
a.?~~ı~ er mevcu ur. anarşıstın turlu ta tedru atı alakadar eden muhtelif sadıyatı temelının atılmasındaki mu-
turlusu '·ardır. . .. vaffakıvet karsı-ınd·ı ka 'taı · t · •• mevzular üzerınde muzakeratta bulu- ' .; ) ~ • pı ıs 'e 
Tllrlil tilrlu anarşist nuyor. • ~yal derno~rat .~e.zetelerin b.u m~-

Fikirlisi .. fikirsiniz, züppesi, deli::.i, Bu kongrede tahsil derecelerinin v~ffakıyetlerı k~mu~ıst . pr_ensıpleı-ı-
dolusu, sarıklısı, cüppelisi vardır. hepsinin mevzuubahis olması ihtimali nın H be~ senelık planın ıfla"ı \'e Ya· 

Genç Osmanı deviren anarşist idi .. pek kuvvetlidir. Maarif bir kül old!tğu h~t. k~.pita lizm ö~iinde te-.limiyet 
Genç Osmanı devirdikten sonra durnu na nazaran birisinin müzakeresinde di- gıbı gosteren ne~nyatın batıl oldu. 
yan, yürüyen yeniden memnun o]mı- ğerinin de tet.ldki mümkündür. ğunu söylemiş H! E"cning Neu::-:es 
)"an anarşistti. Bugün ilk tahsil müesseselerinden g.azetesinin "Bolşe,:izmi~ tehdidi~ ~ta. 

N . . . . . . . . hn tarafından teşrıh edılen yenı ıktı-ızamı cedıdı ıstıyen aynı adamdı. bahsetmek ıstıyorum. di 11 · 'th ı · ı k 't ı· 
An d · d'd d" 1 19 . d d t 1 sa usu erın ı a ı e · apı a 11.m ı a am nızamı ce ı e uşman o - 24 senesın e Ankara a op anan d " . . ..

1
.. t hl 'k . h 

1 
.. 

du (H t . ·ı · ) 'lk kt 1 . t h ·ı unyası ıçın o um e ı ·e;sı a ını • eye ı ı mıye ı me ep erın a sı . 
T · t ı h tt " ] ·b· "dd · · 1 k k b 1 t almaktadır . ., unvanlı yazısını zıkrede-anzıma ve ısa a a gu er gı ı mu etını beş sene o ara a u e • k d · ~t· .k.. B . . . . 

1 olan ayni adamdı. Tanzimatı beğenmi- misti. İki sene sonra ilk üç sınıfın nıuh re 1 .e1m
1~1 • ır .. ı · .. -d h~IJua.:ı.m1ın 1

1ehş 
· ·d· l~f d 1 • d t .. h 1 sene ı \ p anı onun e ıs..<ıettıgı rn < ,·~ yen yıne o ı ı.. te ı ers erı arasın a e,·azun ve a r:n < .., . t R . ·t·l·· . k _ 

" ·f ı· t' 908 • bew 'd' · ... b' . t'b t t ı · ..ı şet, SO\)e us~anın ı ı a-.ı ar:-.ı-n eşru ıye ı ı genen o ı ı, temını ıçın ır ır ı a ce ve ı meyuana d h k' ' . h t h k 
1 

. . ~ 
b w • • ı ld . 'Jd' \ ' k' d'l - b 1 d sın a a · ın.ı a tı are ·et erını n ıey egenmıyen yıne o o u.. getırı ı. e ta ıp e ı mege aş an ı. d k kt d k" B . 

B . 1 istikl"l h b. · b r b -1 ·ı ta b' t 1 d ana ~· arma · a ır. Mez ur Ul'JU ır zaman ar a ar ını e- \e u vesı e ı e or ya ır op ut<' • . k •
1
• b·ı· k' B 

1 
'ki 

.r. d' y ld b - · · . 1 • kt azı pe - a a ı ır ı o şen er ne ~en ı. arı yo a egenmıyen aynı a- rıs mese esı çı ı. k .. . d - . d t 
d d A · · tt• 0 1 · .. omunızm en \'azgecmegı ne e es-nm r. ynı anarşı · ı. zaman yapı an programa ~ore 

1
. 

1 
w d .. . --: .. 

1 
.,..

1 C.. h · t' ._.. b d · tt b ı t 1 b b ım o magı uşunur er. •• ua"''en um urıye ı J:.•Lıyen, sonra onu e- te rısa a u unan a e e u Sl'ne b' .. dd . . .. . t 
1
. ld. • . 

1 w • h" • ı· · t' h'. · t kt 1 · · 'k 1 tt'l 1 ır mu et ıçın musa\a ın \a ııı • g~mıyen, urrıye ı ıs ıyen, urrıye ı me ep erını ı ma e ı er. A ınan ne- k .. . . tik , . 
bo- ı · d d t' · .. t ld - . . d k ma~;ından ·omunızmın en v sen. gaz ıyan aynı a am ır.. ıcenın rnuspe o ugunu ıddıa e ece · . 

1 
• d f d·ıd·-· 

Cahil anarşist!.. derecede kendisine güvenen bir mualli- p~ensı: erın k en b s;.r 1 ~:zarh e 1
• ~~·-

istediğini bilmiyen, sadece memnun min çıkacağını tahmin etmek hayli gür n~ çı armnh · ah es 1.r·b. er adngı · ır 
1 • t•· w kımseye, er angı ır zaman a mev o mıyan anarşı... ur. . .. •. 

• • • "'' d .. t t' d ·? n du işin ıfasını munhasıran ve kat 1 ne en muspe ne ıce verme ı. u • • . 

H 1 hl d il i ı..- ı · · kt 1 d k yen sahsı mes ulıyet esasının kahu· e e r eVr S 0 n_un seın:.P erını şu no a ar a arama . lü ~O~yalizmin hakiki miisarntın tr~ısi 
B. d h l f t• b - t ,. lazımgelır. . ff k ... ız e mu a e e ın ayragını .a;;ıı· • . .. .. . .. mücndele:sınde rnuva a · ıyetı ı~ın 

'd' ç·· k.. 'Ik 1 - Kunetlı kulture sahıp mureb . . . . d yan anar:;;ı ır. un u onun ı ve son b' I . d d' . k·r· d d 
1 

ha)';rk~i r bır tesırı olmak ıcap e er. .. .. ı erın a e ının a ı erece e o ma- . ) 
ozu: (Tas AJansı • 

"- Gazi baştan çekilsin, ismet pa- yışı ·>· • • • w Var ova, 11 (A. A.) - Stalinin nut 
· t t l h lk f k d - I I - - Ders vesaıtının yoklugu. "' h r·ı· "" şa ış en a ı sın a ır ası agı sın k w kundan bahseden ;:10Yyet ma a ı ı . .:-ov 
,, p k' G . f k d k'l . 1~ il - Programın sa athgı. • ı· . l ·' .. .. l d" .. .. d - e ı azı ır a an çe ı sın, . . .. .. _ yet ihtila ının .. uncu yı onumu o· 

t b k ·ıı·kt . d ' .1 . 4 - Tedrıs usulunun fenalıgı. . 1 1 hk. 
me paşa aşve ı ı en ın ırı sııı, B b 1 . t tk'k h!T h' layısile. suıkastten c o ayı ma um o· 
halık fırkası dağılsın! ~ sehepkkerıdn eb' · ıf_kv'e ta 1 

l wl· !anlara ela samil olmak üzere bir affı 
F' k t b 1 · k. 1 ze netıce a · ın a ır ı ır verrnege . : t ld • .. a ·a un arın yerıne ım er ge- • . . umumi ımkanmın mevcu o ugunu so 

lecek? Ve gelenler ne yapacaklar? kafı gelır. !emektedir. 
" H 1 0. ·talı'- karısnn, anar A.-geçen sene Ankarada toplanan Al d 1 1 1 1 - e e ır oı n ,.s · • · . . . . . manya a şs z ere ş 

. tin anar i icinde bozuk ruhun cen· maar)t emınıe:ı kongresınde ılk tah~llt' Bertin 11 (A.A.)- Blt<"ok ,._ izle-
şıs .ş • ,.e onu vermege memur olanlara kar~ı . ' . . . · 
net andet~. budur. .. 1 t k'tr k d . d, re ış bulmak ıcın tanzım p}ynal\jnl.f!:aı 

Nizam bozul:-.un, memleket parar.ı y~pı an acı en 1 er ne a ar yerm e programı mucf bince, alman dernir)ol-
1 k t 1. ı · b .. dır. · · · d 't'l parça ol ·un, mem e ·e ıyme, ıyme o . . . !arı cenuyctlerı pazartesın en ı ı >.'\· 

] .. .. B. - Mektebı ıkmal ettıkten sonra . 1 ~000 b" ele·--e · - · ·"rmı· unsun... . . . . . . ren yenıc en .) ın am .• ı~ .. , "' 
. d t h kendısını canlı bır ansıklopedı zanne- . "dd ti d Felsefe dershanesın e a anca. ını . Jerclır. Bu amele beş ay mu e e e-. ·ı h 1 tt k . derek kıtaplara boykot bayrağı açan- . . . k dolduran anar~ıst ı e, ce a e en m- • . mın·o11nrının tarnırınde kullanılacn -

. k d .. t k tar da vardır. Bunlar, vekaletın nesı <'t · t 1 nt alan anar~ı:st bu no ta a muş ere . · tır. Her amele hartada krrk sa:ı. çıı ı-
t . tiği mesleki eserlerı okumamışlar ve kt n h . · evvel·"l 60000 ki 
ır. kt k·'t" h 1 . 1 saca · ır. .u usus ıçın • 

• • • meccanen me ep u up ane erme yo · ~ . . . t 'hd· . h' mil var iki \-ÜZ 

i hı il lanan eserlerin biJe sahifelerini açma şı~lın ıs :ı kamı 'er d1 ~- ·iinÜlmüstii ·Fa 
An arş zm r re. m mışlardır. (Maarif eminleri kongrc~i- mı yo·n· mar ~n sar 1 u;;_ 1 :ı. • .k 

ildi . . . kat bılahare ı~e alınacak ame enın mı 
değ r nın okunmasını tavsıye ederım.) . tarı 10000 ki ·iye indirildi \'e derpiş olu 

k . 1 ı· ı· . C.-Elde mevcut bulunan mu:ı.llım . ~ . . . b' k d Memle tı parça ıyan, ıyme ı) rne . . .. , nan mühım sıpa rışlerın ır ·ısmın an 
etmek istiyen anarşiste hiçbirrejim te- lerın bazıları yenı programa gore iM· f . 1 d 

ı l d t tb.kA c'hetl . sar ınazar o un u. 
neffUs hakkı vermez. Köhne hürriyet zır anmamış ar ır ve a 1 1 1 crı- K t d"' ş brun Moskova 
nazariyeleri ile anarşizmin ağına dliş. ni layıkı ve~hile kavramı~ değillerdir. on se~ri :!:r olacak ? 
mek hiçbir rejimin karı olamaz. . J?· - Bır kısım muallımler d.~ ~d Paris , 11 (A .• \ .) - Pöti Pariı)en 

1 tibdat diye bir devlet rejimi ola bındırler, her tarafı karanlık .go.rme- gazetesi Fransanın Mo:-.kova sefiri M. 
bilir. Fakat anarşi diye bir devlet re- ~e alışmışla~dır, n~zarlarında ıstıkba· Herlıerte halef olmak üzere Pransanın 
jimi yoktur. lın parkal guneşlerı altında aydınlana Türkiye sefiri Kont dö ~ambrön, D~b-

Her rejimin kovduğu kah cahil, cak olan her şe~ ~apalı ve donuktur. len orta elçisi l\t. Alfand ile Il. Bar-
kAh züppe yüzünü gösteren bu soysu- 2 - Ders vesaıtı. noksandır. Hatta ba getonun ü,,;mterini ileri sürmüştür. 
:6U aramızdan söküp atmak hürriye- zı ~ekteplerde hıç yoktur. Ders ve- Çekoslovakyada bir rezalet 

t . tahd't etmek de.Yil bir milletin hür· saitı olanlarda da kul1anılmış ,.e aza· J>rağ 11 ( A. A.) - Meb'u~an mec-
1 

1 
,., I A d o •f d ] d ••td' ' 

riyetini korumak ve sadece bir milleti m~. de~ece e ıstı a e 0 unmuş egı _ ı.r. tisi milli birlik namile vücude getiril-
u t 1 ke olmaktan kurtarmak de- Çunku bunların ne tarzda ve ne ~ckıl- miş olan fasist teş;kilatın müessisi sa-m seme 11 1 w • • b"J 1 :. 

mektir. de k~ anı acagını ıyı ı em~z er. bık nazırlardan meb'us ~tdbnyum 
SADRI ETE!tl Nıce metkepler vardır kı ders vası- tesrii masunivetinin ref'ine. teşrii ma-

talarına el bile sü.rül~~miş, tozlar için su:ıniyet encü~eninin talebi üzerine, ka 
de harap olup gıtmıştır. (Bu, yalnız rar vermiştir. Stribny, nazırlık \'a7.ife
ilklerde değil, ortalarda ve yük ·ekler- sinin ifası e nasında nüruzunu suii!: 

Vapurcular 
Aralarındaki rekabet artıror 

Vapurcular arasındaki rekabet 

devam etmektedir. Milli vapur
ctsluğumuzun inkişafına ehemmi
yetli bir darbe olacağı tahmin 
cd ilen bu rekabetin önüne geç
mek için henüz bir mudahale 
yapılmış değildir. 

Haber aldığımıza göre Zon
guldak madencilerinden Ali B. 
de 300 tonluk bir vapur satın 

almıştır. Maltada Çinkonaz Ban· 
ktan 2500 İngiliz lirasına satın 

de de böyledir.) timal etmiş olmak \'e yalan şahitlikte 
3 - ilk mektep programı sakat- bulunmakla zan altına alınmıştır. Mu

tır. ilk üç sınıfta öğrettiği çok b'\sit- hakemesi mahakimi adiyede yapılacak 
tir. İkinci ve üçüncü arasında fark tır. 
yok gibidir. On yaşındaki çocuk dör- Hükumet mesele ile alakadar olal'ak 
düncü sınıfa geçtiği zaman duymadığı devlet mübavaatının kontrolü hakkın 
dersler ve bahisler ile karşılaşıyor. da bir kanun- liıvihııc:ı h ımr!amaktndır. 

Umumi tarih (kurunu kadime mil· 
letleri). Tabii coğrafya ,.e Türkiye roğ Kıl.secıe ötdu 
rafyası, tabiat tetkiki, eşya ve saire.. Ermenı meclisi umumi reisi 

Bu derslerin ihtiva ettiği bahisleri sanısı sabık Osmanlı bankası 
on yaşındaki çocuğun tamamile kav. memurlarından Barkero Papaz
rıyacağına ve hazmedeceğine inanmak yan Ef. dün Bahkpazarınd~ki 
safdillik olur. büyük Ermeni kilisesinde füc'eten 

Polis Haberleri 1 
Rakı ile zehirlendi 

Hayat 
yolunda 

[Baş makaledan mabaatl 
Sekiz ya,ındakl ;ocuıa rakı kil fikirlerini bi?ğenmiyecel\İt 

lçlrenler tevkif edildiler Herkesin kendi hayatında iyiJfğt 
Şişli, Mecidiye köyünde Ali ıı) 

niliğe doğru gördüğü bu daimi t 
efendinin sekiz yaşmdaki çocuğu vül bir tekamül i~e bir milleti~ 
ismaile o civarda dut bahçelc- miyet hayatını tanzim eden umurııl 
rinde oturan dutçu Osman, Mı- rede böyle zaman ile iyiliğe \'e ~ 
gırdiç, Abdullah, Çamur Yakup ğe . doğru ilel'liycn bir hareketin 
rakı içirmi -lert!ir. İsmail içirilen du zaruri değil midir? 
rakıdan zehirlenmiş ve kaldırıl- Hülasa bir mill etin hayatını 

mcı. bükülmez, değişmez kaidelt1 

dığı Etf al hastanesinde ölmüştür u~uller ile idare etm~k idd iasınd& 
Çocuğun arncc.sı, Sirkeci gümrük lunmak o milleti oJduğu yer de et 
memurlarından Ethem efendi ta- tutmak, tevakkuf i ~indc ölüme ' 
rafından zabıtaya yapılan ihbar kum etmek isteme!~tir. 
üzerine müsebbipler yakalanmı'i· Bunun içindir ki türk inkılnP~ 
tır. ismailin cesedi zabıta do'<- eğilmez ,.e bükülmez ve milletiıı 

giinliii \'e yarınki iht iyaç la rını 
toru tarafından muayene edildik- şünmez r ski kaideleri bertaraf el 

ten sonra morga kaldırıl- tiirk milletinin kendi hayatını 1 
mış ve defnine ruhsat verilmiştir. için usul intihabında ve kanun ,·nı 

Dutçu Osman, Mığır, Çamur tamamile serbes t bırakmıştır. 
ve Abdullah dün adliyeye veril- Türk milleti ı.endi::;inin muhtıt 
mişler, mustanliklikçe istiçvap ve duğu u::;ull eri ' 'e yolları her Jı 

(Demokm1'i) yi yalnız kitaplar jç 
tevkjf edilmişlerdir. okuyanlardan daha iy i görecek ft 

Geçimsizlik yUzUndon lecek me,·kide, idrakte \'e Jrnbili}t 
Usküd;rda Karacaahmette otu- dir. Elveorir ki Falih Hıfkı Beyııı 

ran kömürcü Ahmet geçimsizlik gibi milletlerin hayatın-da da iv 
yüzünden karısı Meryem hanımı glb imilletlerin hayatında da ist 
bıçakla yaralamıştır. bayrağını tutmak için ycnilcşmiŞ 

falanı, değişmiş ah!f~klara, ycııl 
Kadın hastaneye kaldırılmış neşter ile aydınlanmış ,·icclııı:tl 

Ahmet tutulmuştur. ihtiyaç bulunduğu takdiı· ecli!ınl· 
Ustura ile sun. 

Periklı isminde bir sabıkalı Aksi takdirde diin de\'lct ''e Jllıı 
dün sabah Yüksekkaldmmda hayatında eğilmez, biikülmez, dC 
kendisinden yüz çeviren dostu mez bir kaide olduğu için terketti~İ 
matmazel izmoraya rast gelmiş eriat usullerinin yerine hugur. 
ve hiddetle usturasını çıkararak (demokr:U ) usulü kaim olabilif· 

_ .. .. .. . . (demokras i) namına türk milleti c 
kızcagızm yuzunu kesmıştır.. • mez, bükiilmez, deği~mez hir çer.1 

Matmazel hastaneye nakledılmış içine konarak \'arlığı tehlikelere 
kıskanç carih yakalanmıştır. koluna hili r. 

işten el çektirildi 
Beyazıt polis mevkii komiser 

muavinlerinden Ziya Ef. ye mü

fettişlikçe gösterilen lüzum üze
rine işten el çektirilmiştir. 

Ziya Ef. hakkmda tanzim olu
'" '--1 k 4 •lı· !\l'-IJ I fil f -'·fuu nan evra a ıyeye ver eCCJ6. • 

.. vtı. M6zuntyer ~ • . 
Polis ikinci şube müdürü Ata 

beye rahatsızlığına binaen 30 
gün mezuniyet verilmiştir. 

Fahişelerin vesikası 

Vesikah fahişelerin muayeneye 
sevki hakkında yeni bir üsul 

tespit edilmektedir. 

Bu şekle göre, bilumum vesi
kalı kadınlar muayyen günde bir 

polis memuru tarafından topla· 

mp polis nezareti altında mua· 
yeneye götüruleceklerdir. Bu su· 

retle hem kadınların muay::ne
den kaçmalarına mani olu:ıacak 

hem de adliye ve zabıta fazla 
meşguliyetten kurtarılmış ola
caktır. 

Kazalar devam ediyor 
Dün şehrim zde üç otomobil 

ka~ası olmuş iki kadın ve bir 

erkek çiğnenmiştir; 
1 - Şoför F aikin idaresinde

ki 1284 numaralı otomobil Be

yaZ1Ua izmaro isminde bir kadı 
na çarparak bacağından yarala

mıştır. 

2 - Ga!atada kahveci Besi

min evinde oturan Leman hanım 
dün Karaköyden geçerken meç
hul bir otomobilin sademesine 
maruz kalarak muhtelıf yerlerin. 

den yaralanmışhr. Şoför kaçınış
tir. 

3 - Beyoğlunda Maz!üm Ef. 

isminde bir garsona da diğer bir 

meçhul otomobil çarpmış ve ağır 
surette yaralamıştır. 

.Ate.itme t .A.wfı 

Uyduruvor.lar 
\Ü st taralı 1 mcı sayı fada ) 

meselelerde temaülJerini tebarüz 
tirmekten ibaret olduğunu yazın' 
~ eıfu \ e ile ile benim resmimi d 
ce mektedir. "Bir mali a ı ma 
matuf olduğunu zannetttiğim \"C 

e ası olmıyan bu neşriyatı glil 
buldum. Börle bir ~ey olmadığı 
benim Cümhuriyct Halk f~rkasınıı:t 
i. çi meb'usu olduğumu hatırlatınııli 
erim. Bu mektubunun gazetenizdt 
nen neşrini rica ederim efendim. ,, 

lstanbul nrcb 
llayrull~ 

Son postmıın 'Ortaya .attığı b11 h'\ 
üzerim." Anka,.ada bulunan Jstcııı 
m.eb'11su llamdi Beyden de §U tclotl 
aldık: 

Bugün çıkan (Son Posta) gıı~· 

inde bizim bir hizip teşkil etmekte 
duğumuza dair bir havadis neşro1° 
duğunu haber aldım. l\lensubiycti 
müftehir olduğumuz C. H. Fırl' 
teşkilatı dahilinde çalışmakta ve s11 

leketimize elden gelen hizmeti j(~ 
gayret etmekteyiz. Son Postıt 
uydurma havadisini tekzip ve bli~ 
bir hızbın asla mevcut olmadığını I 
yan ederim. Kanaatimce tdrikıı 
ri memlekete dü;;manlıktır. 

lstanbul mcb'll ~ 
/lamdİ/ 

....................................................... t 
lira 200 drahmi ve 1 altın sa• 
çalarak kaçmıştır. 

Kumkapıdan ablan slllh 

alman bu vapurun da Karadeniz 
hathna işliyeceği söylenmektedir. 

Beşinci sınıfta beş kıt'a, kurunu ce vefat etmiştir. Muayenesi netice· 
dide ve asrı hazır tarihi, eşya dersleri, sinde kalp sektesinden öldüğü 

Kazayı mütaakip kaçan şoför 
aranmaktadır. 

Şoför Nuri isminde bir sabr 
kalı dün gece sarhoş olarB, 
Kumkapıda silah atmıya başl•. 
rnış çıkan kurşunlardan ikisi es. 
mi sokağında 24 numarada ııııl~ 
kim telgraf hat çavuşlarındıı 
Hidayet efendinin taraçasııı' 
düşmüştür. Silah sesine koşıı0 
polisler şoförü yakalamak iste: 
mişlerse de Nuri evine firar el, 
miş ve kapıyı kilitlemiştir. BıJ 
nun üzerine memurlar evi taraf' 
sut altına almışlardır. 

Küstah kadın 
Venedik sokağında 16 nurrıs' 

rada oturan Fikret fominde geıı\ 
bir kadmın evvelki gece istiklıt 
caddesinde geleni, geçeni iz'ıı{ 
ettiği polise şikayet edilmiş bıY 
nuu üzerine Fıkret karakola çs' 
gırılmışsa da kendini davet ede" 
polise de hakaret etmiştir. fjlr 
ret yakalanmış ve muayene11 

gönderilmiştir. 

Birkaç gündenberi !imanımız
da bulunan vapurun içinde bazı 
tadilat yapılmaktadır. Bu tadilat 

bittikten sonra sefere başlıyacak 
olan vapura Bartin ismi veril
miıtir. Bartinin 40 birinci, 24 
ikinci ve üçüncü kamarası var
dır. 

hesap, hen dese. ..~?.!~~-~!.~;.~!!.~: .................................... . 
Son iki sınıfta teksif olunan bıı ]anılacağını izah eden hro~ürler neş

dersler okunuyor mu? Hocalar bilir! .. retmek. 
4 - Sınıf usulü tedrisatın yaptığı :ı - Dördüncü sınıf derslerini di-

tesirler de inkar edilemez. ğer sınırlara taksim etmek. 
Çaresi nedir? 4 - Tedris usulünde bir tahavvül 
1 - l\fuallim mekteplerinden key. yapmak. 

fiyet itibarile iyi mezunlar çıkmasını :; - ilk mekteplerin tahsil miidde-
temin etmek. tini altı ı:.eneye iblağ etmek. 

2 - Ders vesaitinin ne suretle kul Cezmi 

Fatmanın marifeti 
Harbiyede, vali konağı cadde

sinde Nışantaş apartımaoında o
turan şehir meclisi azasından 

Feridun beyin hizmetçisi Fatma 
dün evde kimsenin bulunmama

sından istifade ederek 1 dürbün 

1 tabanca, üç qümüş kaşık, 15 
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Dünkü Ke~idede kazanan Numaralar 
Fatıih ltiınadı Milli bayii Burhanettin· 8. listemizin .gösterdiği ikramiyeleri 

biletlerin ibrazında derhal tediye edecektir. -------------!-----------------------------, 
No. 1 ~ürk N Türk N Türk ı N Türk N I Türk N Tür)( Türkl -1 Türkll 1 Türk N \ ~ürk N o. 1 ~ürk N l T~ 

lırası 0
• lirası 0 • lirası 0 • lirası o. ! lirası o. lirası No. lirası No. liras~l No. lirası o. hrası _ lırası o. =li=~=~s!J=ı[__ == 

231 uro 121 ıoo 283j 2ooo; 724 ıOO 21s 1Uooı Y25 lOO 728 1000 65 ıot 97'2 ıco 11:! ıo... 166\ fi ,5 ıoo 
~~ 250 145 100 351 100 987 1000 312 100 947 1001 137 100 ıos ıot ?71so 100 116 20 112 140 200 

100 111 ıoo 403 100 997 200 342 10Q18011 1oc, 886 100 t6' ıoc ıs5 ıooo 158 ıoo 218 845 ıo 
1~; jOOO 188 ıoo 404 ıoo ı 1013 100 370 1001 so ı ooı 913 1 ooo ı 12 ıoı 221

1 
ıoo 236 1no ~10 

25
(} g~~ ~g~ 

201 
ooa 253 100 515 100 42 200 379 200 133 ıoo 9? 2 100 202 ıoc 238 ıoo 2s4 200 326 

101 
A

1347 100 100 385 100 590 100 88 100 385 ıOO 205 ıoo 9QO 200 ~~? IOC 334 303 ıOo 334 ~ 
~~~ 100 498 634 ıoo 168 2co 452 1001 206 ıooo 21014 2o0 309 2oc 34 446 10J 342 1

10
°
01 

3
3
6
8

4
2 

1
1
00
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıkare pantolonlu gUğ··· . kl" ~~· O, kızla ~ttikten ~nra her ~ey bir ruhlel~ yağlı varakayı garip bir 

k d .. •• li bir kafe ~ante;: çı~:n:i~m misa· hakkında mallımat toplıyan Simcon his ile adeta hayretle seyrediyorlardı 
ız ar çu ura uşun ce . . . fir olur. içeri girdi \"e o zamanlarda metresi Slşko Katka sorulan suallere kar-

Buna dair ziyareti . ayekrin olan sermaye Niyuraya gizli gizli şı: " Canım ötekiler gibi bir adam,, 

' 

bezmış, muhav,,el . e~ dsel ıml dırır. bir ızeyler söyledi. Niyura güz- diyordu. Fakat müşterisinin kim oldu 
azan . Alek 9 (," . M G J J e ını a ga :ın . . • h 1 • ..ğ . . . _ 

A k d · . sandr Kuprin - - c\ ııen : • ayur Sönmüş hislerine ca . ~!eki mc leri fal taşı gıbı açılmış oldugu a gunu o renınce nı~ın oldugunu bil 
1 a aaları ıse hu sırada karyolala- rezalet esnasında kadınlara en alçaltı. raklarını uva d n v,e~ırhme .. adet-ı de mü terinin bir gün rizasile cellfı- meden hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş 

rın altına saki h k ti 1 J n ırır. e epsı • 1 d 
b ' anarak korku çığlıkları cı a are er yapı ır. Bu, zevk- aşıkane bir du .. ·gu .1 b harikaya da vekalet ederek on bir kişi asmış a ı. 
a arlar. · h k kl · 1 1 J J 

1 e u D' k ld - f 1 d Il f'll . r · ı. hl· · · sız, ıç ırr ar ~e u uvuş ar a dolu takılarak yekd·- .. k k !ar olan ıyaçen o o ugunu ıs a ı. u se ı erın se ı ı ma uk ıhtıy ırf. Hazen • d b' · ıgerını ıs anır · .. . . • ' 
. men up olduğu müessese· kabusu an ırır ır yaşayıştı. Çıp. Bir defruı;ında 8 . kabul :5U· nu hal ne kadar tüyler orpertıcı ol le cellatlık edecek kadar va!tşi 

nın ka asınd b · ı k ı·· ı·· k "k k • ımeon ' · 1. 1' k' hl J 
f . ' an eş on hın ruble ana a uy u arnı çı ı canavar kılıklı )onuna Burua gibi . . i. olduk· ursa olsun oylemek azım ge ır · ı ru u o an hu adam kıza karşı aı:ıla 
or etmış olan h b. dk h "fi sol ·· .. ·· gıyınm li b. ..dd t · 1 k b 1 k t · · 

kftr etrafı 'd h" a~?s.~z ır ska~ 1' . l erıker,J ~lan d muşdporsumuş vfü·ut ça yaşlı fakat alelade halli bir ada- g.eçen ır. s~at m~ _e çe sern:ıadye el- ka _a ı . e m~~ış~ı. Fakat bir .. nevi la-
. . n a ır suru çana ya a- u arı aı a ans e er; bu rez:tlet mı getirdi B ad f sinınlı rın hepsı şışko l\.atkanın yerın e o ·a} tlık degıl ınsanlara, kopeklere, 
Yıcı ıle "'el' a f t·-· - ı . d h k . b' · - · • u ' am zayr il . . . . 
mühim k~ ır. ı~na or .e ıgı .pa~:ııun ~g .encesın e er es ıçe ıldıgı kadar ciddiyetini fazlalaştıran çıkık elma· madıklar.~na .. }:~~-dılar. epsı.nın ı~ın beyg~.rl.~re, h~tta bir şemsiyeye bir 

h smını ı kambıl o.} nıy araJ, ıçtıkten sonra yataklarda ve dösemt cık ke "kl" d 1 1 . ·ri s:ıkal- de baş dondurucu H korku) la karı- perdusuye, hır sapkaya karşı hile 
atırmı tır .... 1 .1 d b d .. t·· d d 1 . . . :ı. mı ı, ar a ın ı, ;:,I'\ • 

k · na anı 1 e e ura a us un e omuz ar gıbı çıtleşirler U Iı ir" k ı b" ·· ·· .. t k" den d·ıha şık bir merak rnrdı. bardak suya bir sapkaya karsı bile 
eyif .çatar. Ya müttehimler sırasına mumhanenin hamsı alkol buha.rlar. yUk." ~ ı;;. 1~ 'd'ır gozu 

0 
e ın ' Diyaçcnko sakin tanrla dısarı gösteril~ive~ bir .• mii~imse~e~ezlik 

veya ıntihara götüren bu yalun :;on zehirli nefes kokuları ve pis viicutları ı~e . '.rı. 1 ı. . "htiyari Jıir çıktığı zaman bütün kızlar ağızla~·ını gö termisti Tıpkı mu,·akk:ı.ten 
ntarhnıcs· · 1 1 b" h d . . d .,erı gırınce gayrı ı :.. . , , 
luk . . ını t~)~·an aşmış ır sar oş an ıntışar e en taaffünlerle meşbu- hareketle parmaklarını alnına y,f.. a~maksızın hayran hayran onu kapı· kullanılan ve kullanılır kullanılmaz 

0
1ç,~~d? geçırır. dur. türdü fakat dıvarlarda haç olmadığı ya kadar. götiirdüler. Sonra pencere pislendiği için uzaklaştırılan bir ka-

k k klt kapılar pencereler sıkı Si· Bazı kere de bir sırık pehlivanı nı görünce haç işareti vapmakf:\11 lere koşarak camların arkasından ' ha nasıl muamele edilirse öyle mıı 
1 npatılır. Ve kırk sekiz saat müd· iri ,,.arı vücudile d . 1 . . .. .. - ·· "d" · · · · tt"l G .... , ld - · · · detıe i . . . . J. • o a.} a a ınrnı~ hır vazgeçerek yere tukurdu. .Mucssese· gı ışını seyre ı er. ıoru mez o ugu amele- etmıştı. Şışko Katkanın kaz 

,,,, d çberı~e bı.r rezalet ha}a~ı, .~~-s- beygır halı vererek giru yahut uzun nin en etli kızı olan şişko Ifatkaya zaman odasında giyinen şişko Kat kafası bu dehşeti ihata edemiyordu • 
.,a an aşka hır y.:rrle !'nt~alı gorul- sarı be,,·az cor ... pları .· t . . b ·ı · k . k t 1 · · ı - 0 • · 1 - • m' . k b' · :J J ~ " m:n ı en arl~I· yanaştı. Salon kapısını aşı ı e ışa· anın yanına oş u ar onun ırı .~ır- nun ıçın apta casına agladıgı 1..an-

•)ece ır hayat deYam eder. Bu le bir Çinli içeri dalar. Yahut dapöti- ret ederek kısa bir emir verdi: mızı kollarını düzelmemiş yatağı nında bulunuyordu. 
- Haydi bakalım... müşterinin bahşış olarak bıraktığı (Bitmedi) 
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Büyük Millet Meclisinde Bir ihtifal daha Tllrklye-Danlmarka Gayri mftbadlllet 
Afk kurbanlarına mezar ıUst tarafı t inci sayıfada) Tevzi edilecek bonolar 

Matbuat mu .. zake"resı·nı·n yepllacak mek çok muvafık olur kanaatindeyim. klletten geldi 
Don Kandillide, merhum zabit Esasen Danimarkada böyle bir ta-'av· TUrk gayri mübadillerin Y 

vekili Vahit B. le Belkiı hanımın vur mevcut oldutu gibi bunun için hir nistanda b1raktıkları emlake k 

en hararetli• safhasın da•• ru"blarını tuiz için bir ihtifal proje de haz.ırlanmıştır. Bu proje tat· met biçmek üzere giden 
bfk edfldfğf takdf rde hiç şüphesiz türk heyetten üçü şehrimize dön daha yapılmıştır. 

"Halkı kanunların temin ettiği hUrrlyet
lerden ve haklardan soğutacak tarzda 

yazı yazan gazeteler şiddetle ceza 
görmelldlr . ,, 

[ Dankti nusbadan mabaat im (Manisa), Ali Münip (Giresun), 
Efendiler; buhran z.amanları çok Eaıin (Samsun), Ziya Azmi (Kayseri) 

tehlikeHdlr. Birbirlerile kavga etmek Bah~ Tal\ (Kars), H. Hayri ( Edirnı-), 
ve o kavpyı kızgın mücadeleye dön· Danış (Tırabıon). 
dURMk, ula doğru olmıyan bir iştir. YUkaek Riyasete 

Binaenaleyh buıün - demin de Tenkit hürriylti ve matbuat hiirri-
arzett1fim gibi dünya bu fellkete dü;ı yeti gibi haddi zatinde çok yüksek, ;e 
mtiftilr. Ondan biz de himemiz.e düşen milbeccel olan mefhumları suitatbi!tten 
uııtırabl çekiyoruz ve bu ıstırabı millf. doğan muzır ve mühlik neticelerin rr.c
tin önünde açık söylemek lbımdır ki, ni için hükfımetten alınmasını talep 
ne gelecek sene, ne de öbür sene belki ettiğimiz kanuni tedbirler meyanında 
daha mutedil, daha hafif bir hale gele aşağıdaki fıkranm nazarı dikkate a· 
ctk delildir ve biraz daha artacaktır. lınmasını arz ve teklif ederim: 
Binaenaleyh bütün vaziyeti olduğu ! Meclis 2 
sibi milletin ön1lne açıp ona cöre ted· Halkı, mliesees idare tarzından, 
birleri yalnız devle~e değil, milletçe inkıl4p ile neticelerinden, banilcıi.t· 
ve devl~e ele almalıyız. den, teşkilatı esasiye kanununun temin 

Efendiler; ben biraz enel nz.i. ettiği haklardan ve hürriyetlerden s~ 
yeti, hali kara tasvir ettim. Fakat va· ğutacak ve şüpheye dil§ürecek, ümıt. 
ayeti biyle tasvir etlllek1e beraber sizlik, boqunculuk, ahllksız.hk saça
kat'iyyen nennlt değilim. Nevmidi hu cak yazılan netreden gaz.eteler hüku· 
m~lekete, bu millete yaluflll&Z. Eli· metçe muvakkaten kapatılır. 
ılMzdeki gtizel Anadoluyu bir kere göz Tekerrtirü halinde gazete kat'iyyen 
önüne getirin. üç tarafı denize yaklaş kapatılır ve IMS'ulleri sair gazeteler
mış orta• hattı vasat itibarile beş yüz: de ve netriyatta üç sene müddetle ç11· 
azunlujıa sekiı yüz kilometre, Uç kıt'a- hpmazlar. Bunları çalıştıranlar ha<· 
nın deniz ve kara yolu ile onun tize- lannda kapatma karan tatbik olunur. 
rinde Ye ıüzerglhından geçiyoruz. ve Gazeteleri kapatılan ve çahşmarlıtn 
dünyanın her mahsulünü yeti§tiren bir menolunn muharrirler gerek bu karar· 
define. Efendiler; bizde işliyen yolla· lardan dolayı ve gerek mahkemedeki 
n, limanları, kanallan yapabilirsek davaları hakkında gazetelerde nü•na
mahsulll dUnyanın her tarafına en U· yişli neşriyat yapamazlar. Yaparlan1a 
cuz ve kolay surette sevkedebiliriz. ,·e muvkkaten tatil karan verilir. 
bu yollan, liman ve kanalları ve MI· Aksaray 
tün bu aiylediklerlmi bu buhran esna Ahmet Süreyya 
•nda yapabilir miyiz? onu da bütçe YÜKSEK REISLIGE 
miinasebetile söyliyeceğim. Fakat ya. Bugünkü müzakerata ait zabıtla· 
pabiliriz dedikten sonra hususile hmet rın köylere vanncıya kadar her mahal 
Paşa dedikten sonra, hususile Gui de kı'Hi miktarlarda halka tevziinin te· 
dedikten 90nra, bugüne kadar böyle bü minini teklif ederim. 
yük şeyler yapıldıktan sonra bunları Sivas 
da beş se-ne. on sene sonra bütün kri· Remzi 
m rağmen yaparız. Ben o iman ve ka- Reia - Efendim, takrirlerden biri· 
naatteyim. si Ali Beyin takriridlr ki: Hilk6mete 

Efendiler; memleket dedim. O beyanı itimat edilerek ruznameye re
m~mleketin ibtllnde yaşıyan, istediği çilmesi hakkındadır. Enelen bu takrf. 
zaman daima mucizeler yaratan c~ur, ri reyinize arz.edeceğim. Ondan sonra 
çalışkan ve necip bir millet vardır. bugün1<ii müzakeratm neşir ''e tamimi 

Ef enailer: daha yakın tarihimizde hah1iındaki takriri reyin ize arzedece
nf olduk, mağlubiyete uğradık. Peri- ğim. Bir de l~IMt Paşanın nutkunun 
~an olduk. Düşmanlar ~·urtlarımızı is- tabı ile memleketin her tarafına tc,•ıdi 
tila ettiler. Fakat efen diler; yuvasına hakkındaki takrir vardır ki nutuk res
hücum edilen aslan gibi dikilen millet mi ceridede tab'olunduktan sonra re· 
göğe bakarken iki mavi göz gördü. O ye konulabilir ondan evvel reye konu· 
mavi gözden bütün ilhamını aldı. Onun lamaz. 
gösterdifi yola gitti. Hücum et dediği Zabıtaların neşir ve tamimi hakkında 
yerde hücum ettik. Nihayet muz·tffer bir teamül yoktur. (Gazete ki\fi ıteıııle
olduk. Vatanı temizledi. O ma,·i göz. ri) bütün zabıtaları ayrı ayrı her köye 
)er yine memleketin ufkundadır. On· ,·erebilmek im!·dinr görülürse meseleyi 
lım başaran milletin büyük oğlu yinr. hükumete te,·di ederiz. 
b~ dev~tfn ba.,ındadır. Binaenaleyh Bir de kanunun do(rudan dobu· 
ben milleti~ buradan hitap ediyo- ya tadilini talep eden bir teklif vardır 
rum. Ona olan emniyetini zaafa rtü~ü· ki bu reye arzedilmiyecektir. Çünkü 
receok yazılara gözlerini kapasın, o yoi bir kanunun tadili ancak bir kanun 
da gelen seslere kulağını tıkasın d;.in. teklifile olabilir. Binaenaleyh teklif 
yaya karşı kendisini muzaffer t'den, sahipleri hükumetin kanuni teklifi 
ktndisine iBtiklAllni veren büyük f>ğlu müzakere edilirken fikirlerini orada 
11a itimat etsin. Bütün mesele biter teklif eder ve mUzakerede kahul ettir· 
(Alkı.;lar). meğe çalışır. Şimdi evvela AH Beyin 

Reia - Başka söz istlyen yoktur. hilkfımete itimat ve ruz.nameye geçil· 
Takriri er vardır. Okunacak: mesi hakkındaki takririni reye arzede 

YUkaek Riyasete ceğim. 
Hiikbtetln miitalea ve noktaf na· Ahmet Süreyya Bey ( Akıara11) -

zarlarını dinledik. matbuat hürriveti· Takrir tn<:Umene havale edilemez mi 
nin sufüııtimaline mani olmak Üzere efendim? 
Büyük Meclise yakında tevdi edecekle- Reira - Efendim; kanunun tlldili 
l"i ifade olunan kanun lı\yihası şimdi- hakkında hir teklifi kanuni yazarak ri 
1i!< mabadr temine kafi olacağı anla- yasete verirsiniz derhal encümene l.a. 
ııtmakta olduiundan hükumete bey&· vale ederiz. Ali Beyin takririni l<abul 
nı itimat olunarak ruznameye ge~ilme· edenler ... Etımiyenler .. Müttefikan !<a· 
aini teklif ederiz. bul edilmiştir. 

Ali (Afyon), Hasan Fehmi (Gümü- (Süleyman Fikri Beyin (Mer4Jin) 
şane), Fuat (Rize), Kılıç Ali (Gazi An· takriri okundu.) . 
tep), Aziz (Erzurum), M. Celal (İzmir) Reia - Süleyman Fikri Beyin tak· 
Rasih (Antalya), Haydar Rüştü (lJe- ririnl kabul edenler .. Etmiyenler .. Ka· 
ıdzli), Ruim (Sivas), Hüsnü (Tokat), bul edilmiştir. 
Aıiz Samih (Erzincan). Necip Ali (De Sivas meb'usu Remz.i Beyin ismet 
nlıli), DOktor Saim (Manisa), AH MU· paşanın nutkunu tamim hakkındaki 
nip (Giresun), Hasan Hayri (Edirne), takriri, nutuk zab1t terfdesinde çıktık· 
Baha Tali (Kars), Sait Azmi (Kayse· tan sonra reyinizt arz.olunacaktır. 
rl), Kemal (Kocaeli), Danlı (Tırab- ruznamede müzakere olunacak başka 
a>n). bir şey yoktur. Yarın saat 14 de içti· 

YUka6k Riyasete ma etmek üzere celseyi tatil P.diyo· 
Buı1in burada matbuat hürriyeti rum. 

hakkında söylenen sözler ve verilectk 
kararlarm Türldyede münteıir bütün 
yevmi pzetelerin ilk çıkacak nUshala· 
rının ilk sahif eterin den baştı yarak ay. 
nen ve harfiyyen ve biH\ mütalea n~ş. 
redilmHinfn karar altına alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kapanma saatı: 21.40 
- Bitti -

Hukuk talebeal 

Mersin 
S. Fikri 

YUkaek Relallıe 1 
lmnet paşa hazretlerinin beyanatı

nın memleketin her tarafında ntşlr ,.e 
iJAnını teklif ederiz. 

Salih (Bilecik). Kılıç Ali (Gazi An· 
tep), Fuat (Riz.e). Hasan t:ehmi. CG!J· j 
.... ne), Aziz. (Elı\ıiz) , Rasım (Sıva~,. 
Haydar RUftü (IH4•irli). M. Celil (İz· 
mir), Necip Ali (Denizli), A. S:ımih 
(Bnlncaa), Kemal (Kocaeli), Dr. Sa· 

Hukuk F akUlteıi son ıanıf ta
lebesinden bir grup dOnkO trenle 
Edimeye gitmittir. Talebeler 
d&rt gün kadar kalacaklar ve 
tetkikatta bu hın" r l' k lard1r. 

Te,ekkUr . 
Samsundan gelirken Zonpl· 

dakta yaz olmasına raf men de· 
nizde çok fena sallandık. Rahat
sız olan ailemin iıtirahıtini 

temia edeo Y elkuci aadelere 

ziraati için çok faideli olacaktır. tür. Diğer heyetlerin bir hı 
Bu ihtifal genç kuın banka 1'ürkfye Cflmhuriyeti Hük6metinin içinde dönmeleri beklenmek 

arkadaşları tarafından tertip nafiz ·n kud~tli muaveneti sayesh!dc dtr. heyetler en kıH bir za 
edilmit ve kendiıini yakından memleketinizde ziraat son zamanlarda içinde raporlarını takdiri kıy 
tanıyan birçok dostlan, ahbap- büyük bir inkişafa başlamıştır. komisyonu reiıliğine verecek 
lar1 da ittirak etmitlerdir. Çok yakın bir istikbalde bu yolda b l 

büyük ve parlak semereler elde edtle komisyon u rapor ara i 
YOz yirmi kitilik bir kafile dün · nb d·ıı · 1 ki ceği muhakkaktır. gayrı m a ı enn a aca ı 

13,30 vapurile Kandilliye ıitmit . Çiftçilerimiz ve mütehaMıslanmı· teabit edecektir. Diğer tara 
ve beraberlerinde getirdikleri ıın Danimarkanın ziraat sahasındaki ağuıtoı içinde gayri mübadiU 
iki bOyük çelenği facia kurban- tecrilbelerinden tUrk köylüsü ve çiftçi dağıtılacak olan bonolar 
lannın kabirlerine bırakmıflar· ıini istifade ettirmek arzusunda olduk sandık içinde Maliye vekil 
dır. tarını çok yakından biliyorum. Bu su- den takdir kıymet komiıyon 

Kabirlerin batında F~lemenk retle Türkiyenln z.iral inkişafına h:z · gönderilmiştir. Bu bonolar 
Babrisefit bankası namına mu- met edilmiş olacaktır. Bu da, türk genç miıyon reisi Faik Nüzhet b 

V f }erinin Danlmarkadakl ziraat mektep gayri milbadiıler cemı.ıeti r 
baaebe tefi e ik B. ıu hitabeyi d t Jarı"nı· d t h-'l ' terine evam e me "' ve ora a 8 81 )erinden Celil B. tarafın 
söylemiştir: lerini bitirmelerini temin ile mümkün imzalandıktan sonra hamil 

"Belkiı!. Vahit! ola.bilir. Böyle bir teşriki mesaiyi ta· 
ynılı olarak dağılacaktır. 

Temiz, 1af bir atkın zavallı bit görüyorum. 
kurbanlar1. Çünkü Gerek Türkiyede ve gerek Bono tevziah ve bu tevzii 
Aramızdan aynldıtın ve 0 Danimanada ceniŞ, n büyük çifthkle· yDıde niıbetinin tayini işi 

k 1 re hemen 6-adilf edlhrıez. Her . iki Maliye veki~etile temasla 
gattar urtun arın haasaı kalbi- ""' k dil r. memlekette de ekilecek arazi köylill~ lunma üzere n gayri mu 
ni parçaladıjiının onuncu sUnü rln elindedir. Ve küçük çiftlikler mev- diller cemiyeti ikinci reisi C 
seni çok ıeven arkadaf1ar1n HDİ cuttur. Arazi ve çiftlik tasarrufunda idare heyetinden Hilınü 
ziyarete ıeldiler, BeJk;a. T optak· iki memleket arasında.ki bu benzf'yiş Mustafa Arif B. lerden müte• 
tan yapbğınız gelin d&feiine çi· T8rk hük6metinin Danimarıkada tatbik kil bir heyet Ankaraya gitmit 
çekler koydular. Zanlb yanul. edilen usulleri Türkiyede kolaylıkla ------------
Alnının ne kara yazııı varalıf... tatbik etmesini mllmkiin kılacaktır. O BU L M .~ C A 
Niçin kendini bizlere bu kadar Bu 8Özler\lnden, Danimarka~ın yal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 

B. ı nız mahsulatı arziy ile ıeçlnen boir mem 
sevdirdin... ın erce ıeni tanı· leket otd-.ıc.u manası çıkartılmamalıdır l M t1 t: \il 
yanlara g&z yatlar. d&ktDrdiln.. ua 2 Y U M A K 'i' iii li&l 1il Bu fikir oldukça taammüm etmiş ol· . _ _ _ I!!!. ~ 1!111 l!! 
Hepimiz ıenin glizel çehreni re· makta beraber ha.kikate tevafuk ~t~!· 3 H U N 1 t [i

1
S 1: ~ !i; fi 

Jin duvatı içinde g6rmek iıter· yor madenler, kömür ve beyaz kontur 4 A M i N [i'E K 1 i O E 
dik.. Söyle, Belkisi. Niçin o du- denilen ,elale ve akar sulara ~alik ?ı S L- A llJ liJ i , R A Ir E- li 
ağı taıtan ve topraktan yapbn.,, mamamııa. ratmen amelelerlmızle u:ü· 6 E K ·s-E R -f y E T [i. i 

Vefik 8. bundan aonra b&yGk hendiılerimiıln ve fen adamlarımııın 7 F [il rE K A y A fii E-li 
bir tesirle ıunJan ı~ylemiftir: fenni ytikeek kabiliyetleri sayesinde -ı • · l!!ı-; _ _ • _ 

"Ne yazık ki, acı bir babran milli sanayiimiz oldukça ehemreiydli· 8 ~JiJ F J ı D_ E _ ~ lll K_ IJ 
da var.. Geçen perıembe s&•li dir. 

9 !. illi~ E T I~ K T i 
erken çıkmak için izin iatemif- lsve~- Danimarka ırupu tarafın· 1 ~ • IJ E _ lıil fili iİ i \R . 
tin. izin verdiğime •imdi ne .. n Andohıda inşa edilmekte olan şi· 11 il K A N O i iL .ı F i 

r mendifer hatları mllhendlelerimizin 
acı bir nedamet biuediyorum. fenni kabllfyetltrfni TUrtdyede de g& Bıle'kl bulmacamızın 
Ketki verme)'eydim.. B6ylelikle tennelerine vesile olmuştur. Tül'kiye ledtlm•ş şeldı 
Vahitle buluşamayacak ve bel· cümhuriyeti hükumeti ve Danimarkah l 2 3 4 5 h 7 8 9 101 
ki de buıün aramızda olacaktın.,, mühendisler için memnuniyet verıcı t 1 ~ 

Daha ıonra Vefik B. Vahit bir ~kilde inkişaf etm~ini görmekle 2 _- -- Jl llJ '•ı 111 _ F.ii 
beye bitap etmif ve t6derini" mUtehaMisim. Irmak • Filyos ve Fev· 3 1!11 

fÖyle bitirmittir: ıipaf&. Diyarıbekir hattının inp8ı iç"·· 
4 "Sizleri artık ebedi yalağınaza lswç . Danimarka ırupile 1927 şuba· - - - - - - li -

terkediyoruz. Ve bu temiz •tk tında imzala.naa mukavele şeraiti mu· 5 _il_=!-____ _ 
cibince bu hatlar 1934 senesi sonuncla 6 liJ 11 

kartı11nda hllrmetle etiliyoruL,. tamamlanmış olacaktır. Şimdiye kadar 7 -ljl--,-L -'jl - -
Belkiı hanımın arkadaıları n~ bu hat ilıerinde 429 kilometrelik k• 8 - 1- - - , fi • - -

mına Tevfik B. de kıu bir bita- mın rayları da..nmit n ray dötenm~ 9 - - - - - -
be t6yledikten ıonra kafile 16z ıl cenupta Malatyaya, timalde Çangm lO -- ~ - - - - · -
yaıla11 içinde kabirden aynlm11· ya kadar gelmiftir. - -· - 1='- - _ ll' 
hr. Danimarka sanayii yalnız bu ~·ha 1 ı .. ~--•-iillııifliiiiiiiıı, ..lı...i...1-lılll'I 

Haber aldıiımııa g&re banka da muvaffak olmuş deiihlir. Mntli 
Vahit 8. in arkadqlarile anlq• ıt!rek büyük genıllerde vt ıerek bı>hk Soldan sağa ve yukardan aşal' 
mııtır. Ve Vahit B. in arkadat· an ıemilerinde kullanılan dizel motör 1 - DU encümenin de en çok 
larının aralarında topladıklan terimiz her tarafta §4Shret bulmuttur. ,,apan aza (il) 
500 lira, Belkis H. ın bank• ar• TUtkiyede bahk~ıhjın inkip~ı .dllha 2 - Ölüm anı (,), aıcak baıkı (3) 

fennt bir ıurette yapılması dUşlinüldil· 3 - Süküt (9) 
kadaıları ve banka tarafından iU ıu snalarda Danimana bahkçıhjı ı _ Yapı,tırmak , aamak (S), t 
toplanan 500 Jira ile beraber nı örnek yapmak çok dotru olur. Çi\n· (') 
müşterekea mükellef bir mezar ktl Danlmarkada bal•çılık çok ilf"ı I~ 6 _Saat 17 (6) 
yaptırdacakbr. mlştir. Ve bahkçdarın müıterek Rahıp 6 - Dünya (3), tazyik ttlümiş ( 

Mezar GOıel san'atlar birlltl bulunduıkları Danimarka dizel motör· 7 - Kemikli bir oyun (5), kiİ 
tarafından yapllacakbr. Krokisi lerfle müeehheı balıkçı gemileri botuk ran (3) 

havalarda bile uzaklara giderek balık 8 _ Çift (4), ·~lıf (4) 
profe.CSr Veber tarafından çizil- ,,-. 

avlıyabilirler. 9 - Çok fık (4), iıaletler (6) 
mekted r. t 11t Danl•arkada )'&prlan straa . Ye ıu 10 - Be11glr (2), knümek (6) 
Ticaret odaaında: tUUikte kallanllan alit il• çımento 11 - Siklet (3), 1'ıaa cüppe (4) 

fabrikaları için lbım olan makint•ler, -=aaamaam:nannnnım:mmmns • 
Hover tekllflnln tealri 

Amerika ReiıicUmburu M. Ho
verin teklifinin kabul edilmesi 
piyaAda iyi bir tHir bırakmıı· 
hr. Ticaret odaaına gelen telgraf 
haberlerine g&re ıon bir hafta· 
danberi Amerikada buida1 •e 
bam maddeler fiyatlan da ytllı· · 
selmiıtir. 

Almanyaya •aki olan ihraca· 
bmııın artacatı tahmin etliliyor. 

Denlaclllk komlsronu 
Ticaret odaaı, lıtanbul lima• 

nanın va.ıiyetini tetkik ettirerek 
bu hususta ba11 raporlar ha11rla· 
mışh. Odanın denizcilik komis
yonu dün ıaat 14 d~ toplanmıt 
ve haurlanan bu raporlan tetkik j 
ve mUıakere ıtmittir. 

lllllf41IHl'll ... -ltltltfNfMl#Mlfll .. Htlll ... IMHt4 • 

ait Samsun vapurunun ıilvarili 
ilbami beye alenen arzı ,Okran 
ederim. Muıtaaa 

buz makineleri, elektrik Aletleri, rad- lfoketler sanayii ile rek• 
yo °" telefon malrineleri, por"Mlen ve umumi maarifin pek miit 
allmüt talmnları her tarafta tanınmıt- mil olması ve refah içi 
tır. yaşı yan amelenin fazla 

Mesaha itibarile küçük, milll piya. retle çalışarak daha az. üı 
BAıı gayet mahdut ve gümrük tarif elt· çalıştırılan diğer memleketlerdeki 
rl dt rayet mutedil oJan Danimarka· kiplerine nispetle daha mükemmel 
nın Almanya, lnıiltere, ve hatta Ame- ltr vUcude getirmesile kabil olma 
rika &ibi b8yilk sanayi memleketlerile dır. 
rekabtt 4debilmesinln naaıl müm11 ün 1 Türkıye ile Daıtimarka arasındl 
oldutunu soruyorsunuz? Gayet mühim caret muahedesinden başka bir mo 
olan bu noktaya bir iki kelime ile ce· de akti mevzuu bahis olup olmad 
np vermek hayli mU'1'llldür, Dan;mu soruyorsunuz. 
k_ada amele 1evmiyeai ıayet Yiik~ek. iki memleket ara.tıında bir Uı!i 
hatta ingillz n alman amele yevmıy~ ~ıkmuı hiçbir zaman mevzuu bahif 
sinden de fazladır. Buna rağmen Dani lamıyacaiı i~in siyasi bir muahede 
marka eanayiinin diğer mem- tiyacı kendi8ini hiuettirmiyor. 

lstenbul Belediyesi llilnları 

F.mtnönü belediye şube müdürlüğünden: Hataplııpısında me}vehali dıftf• 
sında 1 ve 16 • 17 No. tergi mıhalleri pazarlık sumile icare verileceğ ndeP 
talip olanlın11 eeraltinl anlamık üzere Muhasebe Ye ye\'mi ihale olan 19. y .931 
Pazar lhti ~at 14 de dıitt. encümenine müracutları llAn olunur 1812• 
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M•hkeme ve:lc,.. lllnl•n 

Begoğlu ikinci. sulh ltukuk hA'~ 
llğinden: <unnı-

Yani Efendinin Galatada .M h 
nede mi şarap iskelesinde kAi um6 ~-) 
8 aJ dükk• n H 
ki numHaar ıŞük . anda miisteciren mu-1 

m cı rü efen-eli aleyhi .k 1 

Seyrisef ain 
l\lerkez acentaııı: Galata Köprü başı 
B ~362 ~ube acentası Sirkecide 

~lühürdar zade hanı 2 2740 

me eyltdiıli tahliyei ınecur dane 1 a· 
· vasının AYVALIK SÜR'AT POSTASI ca.ri muhakemesınde mumaileyh Şük 

~-~~ndlnlkaln gösterilen mahalde bulu~ (MERSiN) 14 Temmuz Salı 17 
..._,.ı n metgllu meçhul bulundu de Sirkeciden kalkacakbr. 
ju miiba,lr tarafından celpnaın h TRABZON POSTASI na verilen DMfruh tt e za rı 
muma bhtaen tal aı an anlaşılmış ol ( lNEBOLU) vapuru 14 Tem-
J'fnnl gün miiddetelp ~tçhile bndisine muz Salı 17 de Sirkeci rıhtı· 

e ılanen t hl' t 
lcıraama karar verı'lerek e ıga d h k ti Z ld k ırıahk mın an are e e ongu a , 
ltl m tarihine DlÜ8ad'f eme 7 ey 
saat H buçuğa talile ~ 

1
Pazartesi günü lnebolu, Ayancık, Samsun, 

dan yevm ve saat· 1 ınmış olduğun Unye, Ordu, Gireson, Trab-
hbmede bulunırn~d~ezkftrda bizzat ma zon, Rize ve Mapavriye gide· 
bir Tekil gönderıned ~1• veya musaddıtk cek aynı iskelelerle Gareleye 
mtnln gıyaben il 

ıgı takdirde mahke v k d t edecektir 
makamına k . r Yet olunacağ[ tebliğ .... u•grliı•y•a•ra-•a•v•e•••••.•• .. 

aım olmak üz ·ı ~ nur. (l3S8) ere ı an olu-

lıtanbul u.u 
hukuk 'dairesin~: mahkemeal ~ 'üncü 

Maide H ariye h 
p.ntatmda 1tiısı anım tarafından ?\i 
sakin iken 

1 
r oğlu apartımanmda 

e Yevm ika tg"h h I bulunan Ah ıne a ı me~ u 
dilen ıesc·u met Bey aleyhine ikame e
mahk dı talak davasından dolayı 

eme en sad 1 . 
hinde mum . ~r o an ve 192.t tarı-
d··•-ı aıleyhımamn boşanmış ol· 

1 M. M. Veklletl lllnlar1 

Alancı fırka kıtaat hayı·anatının ihti
yacı olan kuru ot kapalı z::rfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 5 Ajtustos 931 
çarşamba günü Jspartada aııkeri satın 
alma komisyonunda yıpalacaktır. Talip· 
!erin şartnameyi görmek üzere Fındıklıda 
heyetimize ve şartnııme almak Ye tekJif. 
)erini vermek üzere teminatlarile birlikte 
mezkOr komisyona müracaatlan. (433) 

• • • U1Uarınm sif bu . . .. 
yıt ve tescil· ve sıcılU nufusa ka.. Cinsi ihale tarihi 
7-93l ta . ıne mütedair bulunan #6- -

Saati 

mUdd nh "' 529 numaralı ilamın Un 2 Ağustos 931 Pazar 16 da 
Uği ı:: aleyh Ahmet beye ilanen tcb- Sığır F:ti 6 Ağustos 931 perşembe 16 da 

· sip edilmiş olduğundan teblig Bcrgamadaki knaatın ihtiyacı olan 
makamına ka' U ıı-. .. k J fi ·· k reti . ım olmak iizere ilam su n ve ~•ı;·r e.. apı ı zat a muna asa-
c\ild~~~ ~1:hkeıne divanhanesine talik t ya konmuştur. ihaleleri balAda yazılı gün 

gl ı "n olunur. 0387) ve saatlerde Berğamada Askeri Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Talip-

latanbul 4 'ti .. · !erin şartname almak ve tekliflerini ver-dan: ncu ıcra rncnwrluğun-
mel< üzere tcminatlarile birlikte mezkur 

K siıtdeası~~~~ada Ca miikebir mahal 1 e- _k_o_m_is_y_on_a __ m_u_ra_c_aa_t_ıa_rı_. __ (448__..' ___ _ 
d . Ç \'ıcıler ve Selkapısı soka"ın 

a atık 7, 3, ı 20 9 3 ~ ,, : ı Ask. Fb. S. A. komisyonu ı 
17 d' ' ' ' ' 17• fo, - 0· • • . llAnları ıa' ee ıt 22, 24, 26, l, 9 1 numaralar-
ı nıurakkam altında fırın ve düldian 45000 metre bam ipek kumaş 
arı müştemil bir bap apartımanm his Yukarda yazılı malzeme ka-

sedarlarınd ı - 1 rit sok _ an o up Beyoglunda Marga pı ı zarf usulile 12·8·931 tari-
Pina ;ıında 0~ n_un_ıarah ha.nede Des hinde saat 15 de ıbalesi yapıla-

amm, Dımıtrı ve Kelımandros caldtr T Upıl • • 
~fl'"diler ile kezalik Şişhane kaı:ako- . eii -; r6• ••m~nwey• •I· 
Unda lt'resıko apartımanında Sava n ~. ~ :A~tft •atınalma 
ledı lsa,·i ve Yorgaki Efetldiler, fın- llomısyonuna mftracaat eyleme
drklıda Aleko apartımanmda nya ve leri ve vakti muayyenden evvel 
Avranı ve bakkal Sava efendilere: 4rflartnı komisyona tevdi eyle-

lşbu ~ayri menkuldeki hissedarla· melemeleri. (3096) 
rınızdan lnaska binti lspiro hissesini -------------------
Şükrü Re)e 20017 liraya birinci <lHe· ı 1 
cede ipotek irae etmiş olup on dört Defterd.arhk llAnl•r~ 
4
1 931 tarihinde mezkur gayri menkule KlRALIK ARAZi - Levent 
Yapılan vazıyet ve takdiri kıymet 11\U· çitlıği müştemilatından : Zincirli 
amelesinde t>hli vukuf tarafından mez. k B kd ktir . uyudan üyü ereye giden yol 
1• gayrı meıW.uliin tamamına 29079 ( G lf ki b 
ı.ra kıymet takdir edildiğini natık ha· üzerinde o Ü ünün ) işga· 
c~~ zabıt varakası ikametgahlarına Jinde bulunan OçyDz dC>nüm ara
gonderilmi~ de mitbqirinin verdiği zi, senelik kirası yüz altmıt lira, 
~ş~uhatta halen ikametgahlarının n~ kiralamak, açık arttırmak, 16 
~huhyetf bildirilmis olmakla i"bu haciz T 931 b zabıt varak 

9 
~ " . emmuz perten e saat 15 

raf ası 31 · 3.t numarası ıle ta Defterdarlıkta. "M 76) (369) 
ınıza ilflnen tebliğ olunur. (1!\86) " • 

tla:atilı ikinci 8ulh hukuk hakimliğin-

Miiddei Lütfi f d' . "dd . aleyh K e en ının mu eı 
kftnda a~~arcılarda 47 numaralı dük 
.3\0 l' sa ın Mustafa efendi leyhine 

ıranın tahsili ··t d . . t'h sal evled· ~ . .. · ne mu e aır ıs ı • 
yizi i~imıglı hukmü gıyabi hakkı tı:m 

a etmek .. d' . alelusul h"k. . uzere ken 1sıne 
edilm'" . . ud hm ıhbarnamesi tasrlir 

ı., ı~e e mtı ·1 • h maı t>yhin ikamet· 
ga ının m-eçhul' . . 
r~ . d k ı~etı hasebile bila teb 
ıg ıa e ılınmış 1 ~ • • 

W d 'fb · o dugundan tarıhı 
an an ı ı aren Yirm'ı .. f da .. gun zar ın 

muracaat etmediği takd' d h""k .. 'kt' h ır e u m.an 
ı · t!'a ı kat'iyet edec ğ' .• 

0392
) e ı ılan olun .ır. 

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

Yüksek mektepJer 
mübavaat komisyonu 
riyasetinden : 

Preventoryom İçin 101 kalem 
ecıa alitı tıbbiye pazarlıkla mu
bayaa edilecektir. Taliplerin 18 
temmuz 1931 cumartesi günü 
saat 16 da Fmdıklıda Yüksek 
mektepler mUbayaat komisyo
nunda hazar bulunmaları, liste ve 
tartnameleri görmek için de ber 
gün mezkur komiıyon kitabetine 
müracaatları ilin olunur. (803) 

Gazi muallim mekiebi ve ter
biye enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartları 
Gazi Terbiye e.1stitüsü yüksek dereceli ve leyli bir muallim 

mekteı:.idir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine muallim ve 
ilk tedrisat müfettişi yetiştirir. Biri mesleki, diğeri ihzari olmak 
üzere iki kisma ayrılır. 

A. Mesleki kısım 
Mesleki kısmın tahsil müddeti üç sömestrdir. Bu kısım beş 

şubeye ayrılır: 
1) Riyaziyat, 2) Tabiiye, 3) Tarih, Coğrafya, 4) Edebiyat, 5) 

Pedagoji. 
Mesleki kısım mezunları Maarif vekaleti celilesinin müıaadesile 

Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darülfünun mezu· 
niyet imtihanına girebilirler. Bu şubelere girmek istiyenlerde ara
nan vasıflar şunlardır: 

1) Bir erkek veya kız lisesinden mezun olmak. 
2) Yaşı 25 ten fazla olmamak. 
3) Vücudü sağlam ve kusursuz olmak. 
Pedagoji şubesine girmek istiyen lise mezunları, Enstitüde 

tahsilini bitirdikten sonra hakkı müktsepleri baki kalmak üzere 
bir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği teahhfit 
edeceklerdir. Bu şubelerden herhangi birine girmek istiyen lise 
mezunları 20 eylül 1931 tarihine kadar enstitü müdürlüğüne mü· 
racaat etmelidirler. 

a. ihzari kısım 
ihzari Jusım ilk muallim mektebi mezunlaranı mesleki kisını 

tedrisatına hazırlar ve lise derecesinde umumi kiiltnr verir. Bu
rada tahsil müddeti iki senedir. ikinci senede talebe Edebiyat 

ve Fen kısımlarından birine ayralır. 
ihzari kısma girmek istiyenlerde aranan vasıflar şunlardır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Yaşı (23) yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu sağlam ve kusunuz olmak. 
4) Enstıtüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtihanını 

kazanmak. 
Enstitünün ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek istiyen 

muallim mektebi mezunlan ağustosun altısına kadar ilk muallim 
mektepleri müdürlüklerine ve muallim mektebi bulunmıyan yer
lerde orta mektep müdürlüklerine müracaatla isimlerini kaydet

tirmeJidirJer. Müsabaka imtihanları 8 ağustos cumartesi ve 10 
ağustos pazartesi günleri yapılacaktır. imtihanlar muallim mek· 
teplerinde ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta mek
teple:rde tahriri olara~ yapılır. Ve sabahleyin saat 9 da baılar. 
ill!rd~ pedagoji kısmına girmek iıtiyecek olaalana bir ıene ilk 
mektep muallimliği etmiş olmalan şarttır. Etmemiı olanlar tah
sillerini bitirdikten sonra hakkı müktesepleri baki kalmak üzere 
bir sene ilk mekteple muallimlik yapmağı teahhüt edeceklerdir. 

(764) 

Klrahk klgir hene ve DUkkln 
Beşiktaşta akaretlerde 38 numaralı hane Uç tene ve 1-3, 

7, 11, 43 numaralı dükkinlar birer sene mllddctle bilmüzayede 
icar edileceğinden şehri halin sekizinci çarşamba gününden iti· 
baren aleni müzayedeye vazedilmiıtir. Talip oJanlann ve daha 
ziyade malumat almak istiyenlerin Ağustosun birinci cumartesi 
gUnU saat on üçe kadar mahalli , mezkQrda 54 numarada mü
tevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkQrun saat on üçünden on 
beşine kadar istambul Evkaf mOdüriyetınde idare encümenine 

milracaat etmeleri. 674 

Tütün inhisarı umumi mü
dürlüğünden: 

}500 k!lo müceddet bel ipi 
12269 kılo kaneviçe } 

761 ,, çul 
1270 ,, ip Köhne 
1757 ,, kınnap 

Azapkapı levazım anbarında mevcut ve miktarlan ballda mu
harrer b~f kalem eşya satılacaktır. Bunlara görmek için taliplerin 
her gün mezkur an bara ve 25-7 -931 cumartesi gilnü saat 11 de 
de teminat akçelerile beraber Galatada milbayaat komisyonuna 
müracaatlan. 

-------·------------------------~~----------~--~~----
lıtanbul üçüne;; l'cr,_ından: 1 Uoğum ve ·"adm hastalıkları - 11 il 1,.. 

-+ ..... mUtehauısı Devlet Demıryo arı an arı 
Borcun temini için mahcuz ve .ıa· Doktor 

ra.ya çevrilmesi mukarrer 130 ton H .. . N . Elli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı 7.arfla mü-
ınıktarında ham alçı taşı 16 tem· useyın aşıt nakasaya konmuştur. 
muz 931 tarihinde saat 11 den 12 ye Tllrbe, eski Hililiahmer binası Münakasa 19 ağustos, 193~ ça~şamba günü saat 16 da 
kadar Yenikapıda Yalı sokak 63-.G!'l No. 10 Tel. Jstaaıbul: 2622 Ankarada Devlet demiryolıarı ıdaresınde yapdacaktır. 
numaralı arsada birinci acık arttıl'maıı_ı~~~~~~~~~S~~~-ıa Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve. mu-
suretil · 11.''.---~~~~!ll!-~----.-.-.. ~-· kk d t 15 30 k d K h e satılacaktır. Taliplerin nıa·ıı va at teminatlarını ayni gün e saa , a a ar omısyon 

a1llnde llH!murine müracaatları. DOK TOR katipliğine vermeleri lazımdır. 
'11.-1.'.L r --- - - A Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 

~--• Dr. Ihsan Sami-••• O~ ~ Ankarada ve istanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Ö Dahiliye hastalıkları mutahassısı • ,. • 
ksürük Şurubu Cumadan maada her ıı;ün öP,-leden 

Ök ·· "k ~onra saat ( 2,30 dan 5 e ı kısdar D. D. l O numaralı tarifeye tevfikan bususi şahıs ve ya mü~ 
suru ve nefes darlığı için ı 

pek tesirli il Açtır. Oivanyolu sıanbulda Oh· an ~olunda ( 118) nu- esseselere ait Hrnıç vagonlarile yapılacak mayiat naklinde yal-
S maralı hurnsi ı-abinesinde dahili has· mı benzine münhasır olmak üzere asgari hamule mıktarı 13 ton 

r· ultan Mahmut ~.;:;.~esi No. 189 ıalıkları muıı~ene ,.e ted:ni eder f 
_..,__ ____ _...._~~--~--------~__.111..m~------~:.......--_......~~~----.Al--OUILl'.AK-lı.llnWL....enıJlnU.S....:ı.t.e...mezkUf tarİ CYC bu hUSUUa hu maddP 

As. Sn. Mp. için 13. 72:> kilo koyun 
eti bir ııy pazarlık neticesinde kapalı 
zarfla çıkan fiattan a!;ağı fiata talip 
zuhur etmediğinden tekrar kapalı zarf 
la satm alınacaktır. lhalesi 28 - 7 
- 9;n ı-;aat 16 da icra olunacağından 
ta Jiplerin ~artnamesini görmek üzet'e 
her gün öğkden t!V\'CI kapalı zarfa 
iştira!\ etmek için ele Yakti muay.re · 
ninde teminatlarile birlil>.te komisyo
numuza müracaatları. (59) 

"' "' * 
1900 çeki odun aleni münakasa su· 

retile satın alınacaktır. }halesi 26 te.n 
muz 9:J1 saat l:i,S dan 16,:> ka· 
dar icra olunacağından taliple-
rin şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve mü· 
nakasaya iştirak etmek için de vak
ti muayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatlan. (44) 

• • • 
400.000 kilo odun aleni münakasa· 

suretile satın ahnacaktır. }halesi '!6 
temmuz 931 saat 1:> den 16 ya kadar ic 
ra olunacağından taliplerin şartnamt-si 
ni görme-k üzere her gün öğleden ev· 
vel ve münakasaya iştirak etmek için 
de vakti muayycninde teminatları ile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. 
(42). 

• "' * 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı 

için cins ve miktarları ile münakasa 
sekilleri \'e ihale günleri Ye tarihleri s 
aşağıda yazılı iki kalem sade yağ mü-
nakasaya konmuştur. Evsaf ve şera
itini anlamak istiyenlerin her gün 
ve münakasaya işthak edeceklerin de 
aşağıda yazılı günlerde ve saatlerde 
Çorluda fırka satın alma komisyo•ıu
na müracaatları ilan olunur. (4.0) 

~ Çorln Tekirdadağı 

Sade yağ 7,200 kilo 9,600 kilo 
Münakasa tarihi günü ve saatleri 

27 - 7 - 931 Pazartesi 15 
Münakasa şekli 

Kıpolı zarf 
• • * 

157,000 kilo ot aleni münakasa su· 
retile satın alınacaktır. İhalesi 26 tem 
muz 931 saat 17 den 18 c kadar icra o
lunacağından taliplerin ",art"iHtl~Sffü 
görmek üzere her gün öğYeden ewe'1 .Je 
münakasaya iştirak etmek i~in de vak 
ti muayyeninde teminatları ile birlikte 
komisyona müracaatları. (4:ı) 

* * • 
AS. SN. MP. için asgari 300 

azami 450 kilo koyun etine ve-
rilen fiat gali görüldüğünden ye· 
niden pazarlık suretile sabo alı
nacaktır. ihalesi 14-7-931 saat 
16dan 17 ye kadar icra kılına• 
cağından taliplerin şartnamesini 
görmek üzere hergiln öğleden 
evvel ve pazarlığa iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde temi• 
natlarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (66)-716 

* * * 
As. SN. MP. için 2400 kilo 

ekmeğe verilen fiyat gali görül
diiğOnden yeniden pazarlık su-
retile sa\m alınacaktır. ihalesi 
14-7·931saat16dan 17 ye kadar 
icra olunacağından taliplerin 
ıartnamesini görmek Dzere her 
gün öğleden evvel ve pazarhğa 
ittirak etmek için de vakti mu
ayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatlan. 
(67)·715 

"' * * 
284, 750 kilo kuru ot kapalı 

zarf usulile salın almac.aktır. iha· 
lesi 4·8-9.H saat 15 de icra olu· 
nacağından taliplerin şartname-
sini görmek üzere her gün öğle
den ev el ve münakasaya iştirak· 
e~meleri i~in de vakti muayye
nınde temınatlarile birlikte ko· 
misyonumuza müracaat eyleme
leri. (71) 

* * * Maltepe piyade Atış mekte· 
bindeki yanık bina paıarlık su
retile tamir ettirilecektir. ihalesi 
'.ll· 7-931 saat 15 de icra kılına· 
tağından taliplerin şartname •e 
keşifnamesini görmek üzere her 
gün öğleden evel ve pazarlığa 
iştirak etmek için de vakti mu
avvenind ~ t.f!mİnatbr.ile ir!ikt .. 
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hik~,:ı~~~~~:~~~~r;~~~.·,·uh ...... ~ ~.~~ "~~?!:;ıj ,.111111 .. ı•~·üm.b:·,:·=·db'.ir-::!:ı!~~;ubesi 
ır· Her nevi gazete ve matbu kiğHL, mürekkep, mukavva 

Şimdiye kadar neıredilmif olan bikAyeler ıunlardm Setıhk ev epertlmen,ar-,e•y• saire için bllyllk, k&çnk sipariıler kabul eder. 

ı G ılnclk hanım Ve Mavi sakal Kiralak ve sablık ev - Ccnbcr· 
- e ' AJıa verf a ~ralli aayet mftsalttlr. 

2-0rman gflzell, 3. Çizmeli kedi, Perl- litast• ı~tanhuı heıcıHyc dairesi civarın- Y' v v-- e 
da Dizdar iye mahallesi medrese so ağın M w A k ' dd M · ı ı · t . . r d ler, 4- Sırma terlik, 5- Parmak çocuk da 7ı"\o, lı ev kiralık \"C satılıktır geni~ agaza: n ara ca esi ı ıye gazete•~ ittısa ın 

6 E k d 1 1 7 Dik l 8 Mahir odalar, bahçe, ku} u ve sair lüzumlu • şe er 8 ' • 88Ç J, • tcferıüatı, su ve elcktı ık tesisatını ha,·i 
prenses, 9- Sarı cllce, 10- Sevgili prens dır. J\formara~·· , .e adalara kar~ı geniş 

Her kitabm fiyah 10 kuruştur. hfr nezareti \'ardır. Gezmek ,.e ı:örmelt 

----- Nalilfrl·. Kanaat klltllphanesl ---- için Dızdariye camisi ci,·arında bulunan 
... Y' mahalle hekçisinc \ 'C pazarlık içinde Di-

\'anyolunda ba\.:ııryolol Ur. lıısın Sami 
Beye No. 189 telefon l\o: ~0981 mü-
racaat oluna bilir. 
-------

Kiralık E\I 
Harbiyede Sipahi oca~ karşısında 1 

l;erah apartımanı yanında J 69 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 
elektri~i ,.e bahçesi ''ardır 

Evi görmek ve konuşmak için için· 
dekilere müracaat edilmesi. 

Satılık kirgir hane - Gedik. 
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin· 
de Kar~or ve F urun soka"larında 9' J ı. 
13 numaralı üç bap hanenin dörtte biri 

Iktısat vekaletinden: 
200 kilo ıWfat dö strikildn ıartnamesi mucebince k• 

zarf usulile •münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin tar 
almak üzere timdiden Ankarada ikbsat vekileti mübayaat 
misyonuna latanbulda birinci ziraat miidürlüğüne müracaat 
meleri ve mllnakauya ittirak için de yevmi ihale olan 9 
1931 çarıamba günllne kadar bedeli mubammeni olan (10, 
liranın yüzde 7 ,5 üzerinden teminatile birlikte teklifnamel 
mezldir komisyona tevdi etmeleri ve yevmi mezkürda saat JS 
detkomisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. (707) 

'\ Her cemiyet müttefikan 

GILLETTE'i 
saulıkur. Talipleıin Mercanda Çulcur kabU) ve fstfmaJ etmektedir. 
han 25 numarayı müracaatleri. (1337) 

Toptan aabf deposu: Jak GrOmberg, lstanbul Hamdi B. pauji No. S4 

Robert Kolec -----.-ıı A•~~·1:!'.ı.."{~~:y.·: • .:t11:~ •• i. ı f Her ·yerde satılır 
ayrı ayn veya ikısi lıirden ,.e bir Macar 

Kolec kısmı - Ali mDhendia kiamı - Sanayi kurlan 
16 Temmuzdan itibaren her pe11embe ve cuma gllnleri saat 
9 dan 12 ye kadar mllracaat kabul olunur. Yerler mahdut 

olduğu~~~n_istical ..:.t=a~v=ıi~y.:.e_:o.:..::lu:::n::u:r·:_.======~ 
~E!:ü:~~~~: 1~[~;'.~~- ~·~:;~~~.~ ıornı iı~isırı umami Mo~orlHOn~ea: 

İüılm. silıhat aYU'İzÜıia 
mcabaic:lir. Bua, altmİf te
Dldca fazla amYaffaldJdi 
ile b6tea clb-pda taaia•it 
Eao'a "Frait Salt" ma. 
tahzarindan sabah .. ye 
atpm lıir bardak ID dcna
Danda bir bJnc tqi&i miJc. 
darinda alarak dcl'cdiniz. 

Edirne 
binden: 

Erkek muallim 

..... 
mPkte-

1929 Kinunuevvelinde Konya MuaUim mektebinden naklen 
ıelir gelmez rahatsızlığı dolayısile izin alarak ailesi yanına dö
nen ve bir daha mektebe uğramadığı gibi maltlmat da glSnder
miyen D6rd0ncil sınıftan Naim bey oğlu 93 Şebabettin efendi· 
Din Temmuz nihayetine kadar idareye mDracaat etQJediği takdir-
de kayıdının ıilinecej'i illn olunur. (807) 

:~ KIZ KULESi ~; s e• 
PARK ve PLAJINDA 

vary~te haftası 

satllık hene - Şehzadebaşında 
Çukurçcşmc ~anında Taşhan arkasında 

Mırmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddel kir gir hane 
satılıktır. içindfkilcre müracaat. 

Satılık ve kiralık meyva bah· 
çesi - Yeni1'öy üstünde, Gilzelce 
Alipafa mahallesinde, 25 dön~m arazi 
dahilinde her nc\'i yemiş ağaçlan, bağ, 

ahır ve motöıü, kümes ve sair ıcferrüatı 
havidir. lstanbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kitaphınesine müracaat. 

Terzi kadın aranıyor - Her tür

lü kadın tuvaletleri diken itÇi bfr hanım 
arınıyor. Bahçekapı 1 lacı Bekir arlcaun· 
da Rasim paşa llan N'o. 9 terzi Eli7 ... 

Satılık kirgir hane - Şişli 
Etfal hastahanesi istasyonu ch·arı, 4 kat 
müceddet 2 aile oturabilir. ıparuman 
olabilir nezaretli, 9- J 2 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf hın 
Asma kat 29 0342) 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için iki havadar oda, bir 
sofa ,.e bir halAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraiti~ kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No lı Muallimler kiıapbı· 
nesine müracaat. 

Emlikinizi satmak - Yahut L.i
ralamak için 9-J 2 arasında milracaal edi
niz, Tramvay, iskeleye ~imendifere yakın 
olanlar müreccahtır. lstanbul dördüncü 
\'akıfhan Asmakat 29 

Memur ve memure la-o
ruz - işiniz olmadığı zamanlarda ça· 
lışarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
siniz, şeraiti mektupla sorunu1., içine 6 
kuruşluk pul koyunu7H 

lstanbul Pomnesinde No. 400 
Bugünden ıtibaren perşembe akşamına katlar meşhur cambaz Bufalo 

,.e varyetesi, Darüttallmi musiki, Orkestra. caz, dans ve saire Terzi kadın aranıyor - Her 
Duh.uliye 5, metrubat 25 kuruıtur tür1u kadın tuaıe11en diken işçi bir 

hanım aranıyor Bahçckııpı Hacı lkkirin 
Köprüden Salacık _vs Ü~küdara gece ve gündüz mütaaddit vapurlar, Haydar arkasında Rasimpaşa han No 9 terzi Ellz. 
paıa, Çamlica. ,.e Uşküdardan tram\'ay.gece a\·del için Ccnkelköy,Beylerbeyi 1 •ııııRHıılR'ılllllllll 
Kuzguncuk. U~küdar n Kadıköyüne husuıt otobüs ve gece \ansına kadar UIHI 111111111 il 

·JıfC.!ti!J(~ klSprO ve Beıiktaşa vapur vardır ~] 2)(J)ıı(. 1 OskDder Hile alnemasında 
(inciler ve Çiçekler) mümessili; Kolin 

flazarlık sureti le Kırım Danası Mar. Duhuli;c __ ıo_ıı_u_ru~_tu_r. __ _ 

mübavaası: 
.: 

Pendil< Bal<teriyoloj. ,\lüdürlüğünden: 
Ankarada Etlik merkez laboratuvvarı için pazarlık turetile 

18 Temmuz 931 tarihine mUsadif cumartesi gllnü saat 13 de 
milbayaı edilecek olan 26 baş kınm danasının ıartnameaini 
görmek için her gOn Pendikte Bakteriyolojihanei baytari mG· 
dOrilrlüğüne ve Fındıldıda Güzel san'atlar Akademiıinde Yilk· 
ıek mektepler mub.:lebeciJiğine ve danaları vermefe talip olan
ların yukarda göster~'.t=n tarih ve saatte Fmdılclıda Ylikıek mek· 
tepler mubasebı:dliğinde müteıekkil mibayaal komiayonuna 
mOracaat eylemeleri. (851) 

oı, tabibi 

.At. ZeAi 'ilmi 
Haatalarını her giln aa

at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her ıaJı ıaat 
onüçten itibaren mecca
nen tedavi eder .. 

Mueyeneheneı 

KedıklSy Mıaarh otlu Ya• 
VllZ TUrk •okek Noı 8 

Fabrikalanmızm ihtiyacı için pazarhk auretile ( 150000) 
bin ıiıara kljıdı alınacaktır. Bu pazarlığa ittirak etmek isti 
fabrika ve mGeueselerin nilmune ve ıeraitimize muvafık ver 
lecekleri klğıtlann nDmunelerini 15 Ağustos 931 tarihine ka 
levazım idaresine Yerip muayene ettirmeleri lizımclır. Bu l 
ten sonra vaki olacak mDracaat ve getirilecek nümuneler 
m6nakaaa için muteber delildir. Nilmune ve terait bak 
izahat almak Ozere her giln Cibalide Levazım mlldilrtyetine 
racaat olunabilir. (637) 

"' l·TOK 

Elmalı belediyesi riya 
setinden: 

Elmalı kanba11nda vDcude getirilecek elektrik teıiutı 
projeleri itbu tllnıd latanbul gazetelerinde intiıar ettiği 
gilnden itibaren 45 gOn mDddetle ve kapalı zarfla milnakasa 
nzedilmiftir. 

1- MOnakasaya iftirlk edenler mahallinde kqfiyat icra ' 
projelerini tanzim \fe bunlardan birer nllahaaını teklifle · 
nptedilecektir. 

2-Kqfiyat ehliyeti fenniye.i bDk6metçe munddak olan 
tarafından yapılacakbr. 

3- Teaiaabn kendiline ihale edildiği mllesıese Ye bu ba 
taki projeleri Nafıa Yeklleline kabul ettirmekle milkelleftir. 

4- % 7,Steminab mu•akkate ve projelerin tasdikinden i 
baren de % 15 kati teminat glSıterilecektir. (Bank mektubu) 

5- Zarflllr Elmalı elektrik firketine gönderilecek ve ib• 
müddetinin hitamından itibaren 15 giln sonra Elmalıda açılar 
ihale telgrafla bildirilecektir. 

izah: A- Tesisat ıu ile miltebarrik 55 Pı. lik turbin, t 
cenerafor olacak Turbiıa, cenarator, tevzi tablosu, 5 kovalık k 
Ye 35 kovalık yağlı birer Tranaformer biltiln akaamile kom 
bir halde santral, muhavvele, binaları su kötkü, su mahzenin 
ki tertibat 105 metrelik tazyik borusu 500 metrelik kur 
arme kablo ve iki ton bakır ve buna ait izollitör, sigorta ve 
reden ibaret biJcOmle alAtın montajı dahil olduğu tesisat hakkın 
iptidai bir fikir buaulll makıadile dercolunur. 

B- Elmalı, sahilde Finikeden oto ile 2 Antalyadan 6 aaat 
Afyondan bir gGnJOktnr. (7671 


