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Meclis hararetli günlerinden birini daha yaşadı 
Maarif eminliği 18.yihası görüşülürken •.. 
'I ekilin teklifine şiddetle itiraz edildi, 

Çürüyen Hazineler 

Yarım kalan tasnif 
liyiha re'ye konmadı Şevki ve Köprttltt zade Fuat Beylerı. 

verdlklel'l izahat 
Evrak hazinelerimizde bulunan ta

rihi kıymeti haiz bir çok vesikaların Maliye vekili de izmit meb'usuna cevap verdi 
li .Ankara, 15 (Telefon) _Millet Mei' , ve dayinler vekilleri tarafından mat- tasnif edilip muntazam bir halde sak-
ı:l bugün Vasıf Beyin riyasetinde top buata yapılan beyanatın piyasadaki te !anılması n gelecek nesillerin istifa· 
z~d: İlk olarak yeni meb'uslardan Birinden bahsetti. desine arzolunması icap ederken ma· 
r· tu l'e Ismail Hakkı Beylerin tahli· Maliye Vekili, şimdiye kadar Mec alesef dağınık bir halde çürüyüp git-
l >'aprldı, lise izah edilmiyen bir mesele hatırla- mekte olduklarını yazmıştık. Bu hu· 

k Sonra MaUye Vekili AbdülhaHk B. madığını ve M. Dekloziyenln beyanatı susta maltlmat sahibi olan zevattan 
~l>_<>nlar müzakeresi hakkında Sırrı ne mahiyette olursa olsun imzaladığı ~bak Evka~ rniisteş~rı Ş.evk~ ~e ~.arUl 
ct ~ (İztnit) tarafından sorulan suale metnin neşredilen tebliğ oldufunu f~nun edebıyat fakilltesı re~ı Koprü-

l'ap verdi ve şunları söyledi: söyledi. lu zade Mehmet Fuat Beylerın muhar 
"'ll' · . nl .. . . rJrimize verdikleri izahatı dercediyo-

Ocesinadnnıbı~rınd umumlh kot• eArakanSI ne· i Bul" ~da~l sobnra ınaarif emınl~I.eri- ruz. Şevki Bey şunları söylemiştir: 
teldi e ır elege eye ı ~ ray~ n n cıgvı ı e eşinci dereceden bınnci _ Gerek Babiali bahçesindeki (Ce-
tazj ' • d~l~gelerln, malt ve ikt~~di sınıf m8:arif müfettişleri adedin~ iki- vat Paşa Kütüphanesi) nde mahj'uz n 
lea ~:tilltizi yakından t~tkik ve. muta- den yedıye ve ~.ltıncı de~ecede~ ikinci Topkapı sarayından menkul evrakın 
'as tneleri için her turın vesika ve !lımf maarif mufettişlerı adedınin al- ve gerekse Ayasofya tabakalarında 
'1a ltalan istifadelerine arzettik. Os- A tülballt B. Esat B. tıdan 12 ye iblAğı hakkındaki kanun mevcut vesaik.in hepsi mahvolmakta-
le nı~ borçlarının, Türkiyenin takati- mi v: hosust miiza;Jrurelerde bulunduk, layihasının müzakeresine geçildi. dır. Bunlardan başka evkaf idaresile 

lllutenasip bir hadde tayiJü için res- delegeler bundan sonra avdet ettiler. ( Alt tarafı ~ mcı sayıfada ) tapu daire.sinin de hazinei evrakları 
~---'.! Anladığımıza göre kat't bir neticeye vardır. Bunlar, biran evel mütahas-

k için ldfi salihiyetleri yoktu. sıs bir heyet teşkil edilerek hiç olmaz. Esbak evkaf müsteşan : fevki B • . 
varma t b be 

1 
f 

1 1 
. sa büsbütün mahvolup gitmekten kur- emrile Ayasofya kütüphanesi · araba.. 

Müzaıkera a u se p e ası a ge mış- ı · . lnkıt ktu z t k yf" ti tarrlmalıdır. Bir de bunlar buJunduk arla· nakledilırken, meşJıu:r. (Ebmısu .. 
tir. t k :. Y~ b/: .

1 
a .~~ ~ ı~e v n lan yerlerden nakledilirken şerait ve ut) efendi tefsirinin bfrind cildi soka. 

müştier: ır e ıg 1 e 1 an ° un ugu vesaiti nakliyeye de dikkat etmelidir: ğıı düşmüş, ·o zaman bu cildi bir hıris 
mal m. u~'" . . Bu sefer Bulgarlara satılan hazinei tiyan amele başİ b~Imuş ve nihayet bu 

Malıye Vekıli burulan !lonra 28 ma.- evrak, üstü açık yük arabalarile sUp- kıymetli kitabı o cahil ameleııiıı elin-
yısta bu hus~~ tarafeynin müştere. rüntii gibi Sirkeci garına nakledilir- den Vamık Şükrü Bey almağa muvaf. 
ken neşr~ttikleri tebliğin metnini oku· ken bir çok kıymetli Jdğıtlarla yazma fak olarak kütüphaneye iade ettir· 
du. Vekilin izahatından sonra Sım B. kitaplar sokaklara döküldüğü gibi, mişt.i. Koskoca kitap ciltlerinin bile 
tebliğ neşri kafi olmadığmı, icra Ve- lvaımle Hayri Efendinin evkaf nezare- maruz oldukları bu tehlike, darına na- l 

killerinin her yaptıkları işten meclisi · · ti zamamndıı her ilim için ayrı bir kü~ iınık evrakın naklinde tabü pek müt .. 
haberdar etmeleri icap ettiğini söyledi Rısih B. tüphane tesisine kalkışan bu nazırın (Lfltfen ıpınfalfC ~evtrlniı) 

Reşit B. 

Kazım Paşa Hz. diyorlar ki: 
"l\temurların ne maaşlarında ve ne de 

kadrolarında esaslı tebeddill vuku 
bolmıyacaktır .,, 

k ~Gyiik Millet Meclisi reisi Kazım paşa Hazretleri aileleri ile 
ıı~:lıkte bir kaç gün istiıahat etmek üzere dOn sabah posta tre-
1

1 
e Ankaradan 

thriınize gel- ı------'" 

:itler ve Hay· · 
ltpaşa istas· 

>' 0 ıı u nd b' ç k a ır 
~ 0 

zevattara· 
it! tıdan karıdan· 
•tlardır. istan· 

>'onda polis ve 
'
1 
sker tnüfreze
tf 
• 1

1 tarafından 

1
.c inılanan mec
ıa teis• • b 

t"ad ınuz u-
b· an hususi 
ti~t nıotörle Be
i aş sarayına 
'Stbşlerdir. KAzım paşa hızrederlle refikalan ııanımcrendl Beflktaş 
Meclis reısı- SArayanın bahçesinde 

~iti 
ij e refikalan hanımefendiyi "- Cuma gtinU tekrar An· 
,.,'Ydarpaşada istikbal edenler karaya d8necegim. Ankaradan 
lsınd · tıirı. a ı~met paşa hazretleri• havadis soruyorsunuz, Meclis 

l'u refıkaları hanımefendi, müzakerelerine çok ihtimam ile 
I! tiln inhisan mildürü Behçet, qltı devam etmektedir. Bazı gazete-
... •ıı şirketi müdürü Hamdi. 
'<.il }erde memurlann çıkarılacağı 
•ıt• llrif emini Muzaffer Beyler ve 

lt Zevat bulunuyorlardı. hakkında yapılan neşriyat efki-

d.' • l<izım paşa hazretleri ken- n umumiyeyi lüzumsuz yere iş
İı~aıle göriişen bir muharririmize gal etmiıtir. Böyle bir şey yok

ltle•nbuJa dişlerini tedavi ettir- tur. Bütçe dolayısile ufak tefek 
d k \re çocuklannı Bur1aya gön- bazı tadilat mevzuubabistir ki 

ltl:rınek üzere geldiklerini söyle- bu da umuru taciiyyedendir. 

t~:. \re şu be:,~tte bulunmuş· Memurların ne maaşlarından 
• ve nede kadrolanndan eaasb bir 

Ril'llumetin mühim bir kararı 

Resmi otomobillerin 
· hepsi kaldırılıyor 

Vekillerin aylık tahsisatından da 
ikişer yüz lira kesilecek .. 

Ankara, 15 (Telefon) - Ve- killerin vekalet tahsisatından her 
killer heyeti dün akşamki içti· ay ikişer yüz lira kesilecektir. 
maında bütçenin masraf kısmın· Henüz mukaveleye raptedilme
daki 7,5 milyon lira fazlalık mit baıı taahhütlere ait tahsiaabn 
etrafında gece yansına kadar bütçeden çıkanlmasına da karar 
milzakerede bulunmuş ve çok verilmiıtir. Bunların haricinde 
mühim kararlar vermiştir. olarak her vekiletin masraf büt-

Öğrendigı" ·me göre b 7 b k çesinden de bir kısım tasarruf 
, u uçu d' b uk ·1 1' 

milyon fazla masrafı indirebil- yap~adkilye kı uçb mı yotnl ıdra 
k · · ·a temın e ece ve u sure e e 

me ıçın yenı en tasarruf çare-
I · b bntçe mütevazin bir şekil alacak· 
erı olunmuştur. Ba cümleden B d "lh k b"t ı d . tır. u ara a mu a u çe er en 

olarak, baıvekıl de dahil olmak d b' b k ·ı ı· k d . e ır uçu mı yon ıra a ar 
üzere bntün vekillerin resmi tasarruf edilecektir. 

makamların, hatta vilayetlerin Bu son kararlara ait BaŞveki· 
otomobilleri kaldırılacak, bu su· let tezkeresi bugiin (dün) Millet 

retle senede 85 bin liralık tasar· Meclisine gönderildi ve bütçe 
ruf temin edilecektir. yalnız se- encümenine havale edildi. 

firlerin otomobiller-i kalacaktır. Diğer taraftan kuvYetle temin 
Bundan başka başvekilin ve ·ve- edildiğine göre hükumet memur 

maaşlarım tenzile katiyen taraf-
tebeddül vuku bulmıyacaktır. 

Meclis 15 temmuza kadar iş· 
lerini bitirmeğe çalışacaktır. Bu 

müddet zarfında her vekaletin 
bütçesi, ayrı ayrı encümenlerde 

tetkik ve ona göre kabul edi
lecektir.,, 

Kazım paşa Hı. dün geç 
vakte kadar Beşiktaş sarayın· 

da"i dairelerinde İstirahat et· 
mişler ve sonra Beyoğlunda Sa

mi Günzberg Beyin muayeneha
neıine aitmıılerdir. 

tar değildir. Yalnız memurlardan 
yüzde beş kazanç vergisi kesile· 
rek senede ( 600 ) bin lira elde 
edilmiş olacaktır. Komisyon ba
larının huzur hakkı olarak büt
çeye tahsisat konmadığı için bu 
suretle de senede ( 190 ) bin lira 
tasarruf edilecektir. 

Bütçenin meclis heyeti umu· 
miyesinde müzakeresi esnasında 

otuz senelik memurların tekaüt 
edilmelerine ve münhallere kimse 

tayin olunmamasına karar veril· 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

imtihanlar 
Orta mu1111fm olmak lstlyen 
11k mektep hocalar1 imtihan 

edlldller 

l )ünkü imtihanı iştirak eden bir muallim H 

Dün darülfünunda orta mek· 
tep muallimliğ~ne talip olan ilk 
mektep muallimlerinin imtihan• 
ları yapılmıştır. Tarih ve Coğrafya 
zümresine 22, Türkçe . ve 'edebi· 
yat zümresine 16, lisan ıilmresi· 
ne 20, riyaziyeye 16 muallim 
girmiştir. imtihan tahriri olarak 
yapıl.mış, orta . tedrisat müdürü 
Fual, il~· tedrisat mildü~ü Ragıp 
Nureddın beyle~le maarif emini 
Muzaffer B. imtihanda bulun
muşlardır. 

Ta lıriri imtihanda muvaffak 
olanlar perşembe günü de şıfahi 
imt!han" S.T ı tf>ceklerdir. 

ibrahlm 'l'ali B. . 
Ankara, .14 _· Birinci müfet· 

· lişi umumi ibrahim Tali B. An
karaya gelcl_i . . Dahiliye vekaleti• 
le diğer makamlarla temas ede
rek ~ınta kası hakkında icap 
eden ızahatı verecek ve bu d 
ls~a~bula gidecektir. ra aa 
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tz'lt;.ıii•iil ,5'~smae11B Danimarkalı Şair 
----------....--~---~ 

İngiliz -----kabinesi Şehrimizde yapılacak maçlar inkılabımızın büyüklüğüne 
hayran oldu 

Avam kamarasında 
Bir müddet evel şehrimize gelerek vehidiyeti sayesinde birkaç sene zar- akalllyette kaldı Yunan muh teli ti seçildi ve şimdldell 

Ankarayı ziyaret eden ve Anadoluda fmda başarılan inkılapların fevkalade bazırlanmıya başladı 
ah t. d b d'· D k t• 'd k k ld k k 1 Londra, 15 (A.A) - Avam kamara-sey a ın en sonra uraya onen a- ıyme mj ı ra etme - o u ça -o ay. d ·~ 

nlmarkalı muharrir ve şair M. Emil dır. sın a hükumet bütçe kanun layihası Atina, 13 (Hususi muhabiri- antrenörün nezareti altında ~e" 
Bennelik ile Danimarka san'at mekte- Yeni Türkiyeyi vücuda getirenlerin hakkında muhafazakA.rlar tarafından mizden) - Temmuz sonunda, diden cemi ve ferdi ekzer•I 
b. ..d .... M. E dü ..• 1 d 1 . . .. d t' . k verilmiş olan tadil teklifinin 208 reye G l F b h B 'kt l d ı mu uru spersen n og e en muazzam eser erını vucu a ge mr en ? • • •• a atasaray· ener a çe· eıı aş rine başlamış ar ır. _fr 
sonra hususi otomobilJerile memleket. yıkmağa mecbur kaldıkları manialar karşı .. aı rey:e kabul edılmesı uzerine muhtelitile iki maç yapmak için B' 1 h G ı t ra'f' 

kail tt k ı t maena ey , a a asa ·~i· 
lerine hareket etmişlerdir. kendilerinin şiddetli azimlerinin kat'i ansrzın 8 ıye e a mış ~r. . . . lıtanbula gı·decek olan Atina klU ıerı"' 

M Mak Donald bu tadıl teklıf1n1n nerbahçe ve Beşikta~ P 1 .. ııa' M. Bennelik hareketinden evel rnern bir delilidir. k ' ı·yın 
11

• muhtelitini teşkil jçin Olimpiya- ,.. .. 
lf·ketim.Jz hakkında ihtisasatınr bir mu Memleketinizi ziyaret eden seyyah an~n. :1 asrnrn esasına . taa uk et. kos, Paoatinekos ve Enesis zin icarecileri tem diden top cır 
ııarririmize şu suretle anlatmıştır: her şeyden evel Türklerin Şark zihni- medığım ve kaı:ı~r.an·ı·n m~z~kerelerl- klilpleri heyeti idareleri dün top- rak lstanbul muhteliti oyUJJııO' 

- Türkiye hakkındaki taha ·· t . yetinden - Hatta tamamile diyehili- ne devam edeeegını soylemıştır. J J d larım tefrik Ptmeleri ve ant~dır• ssusa 1 Bi 1 h h "kıl ı· . d ~ anmıf ar ır. ı~ 1.,.. mı soruyorsunuz, öyle mi? B ı rim - kurtulduğunu hisseder. Tür- naena ey u me ın ugra ıgı manlara başlandırmısları caı .. ~uo 
un an ağl'"b' .. t· 8 • t hi b' ı· . ı Bu içtimada ür ldllbiln oyun- tlibUIJ size açıkça söyliyeceğim. kiye istiklalini elde ettikten, yerleş- m ı.ı ıy., m ıyas ç ır ne ıcesı 0 • T Çünküb.u üç Yunan k telit 

Türkiyede bir aya yakın bir zaman tikten ve halkı itibarile tamamile y~k· mıyacaktır. cularından teşkil edilecek olan lstanbula gönderecekleri ~~b U~ 
kaldım. Ve lstanbul, Ankara, Sıvas nasak bir hükumet teşkil ettikten son- 9 Atina muhteliti şu suretle tesbit Yunan milli takımı ve bııuıı b' 
ve Malatyaya kadar gittim. Memleke ra milli şuur kuvvetlenmiş, atiye kar Selle SQOfa edilmiştir. takımımmn da çıkaracağı Jlldl>ktl 
tfnizin her tarafında ecnebilere karşı şı emniyet hasıl o1muştnr. Kaleci: GramaHkopulo(ihtiyat): 1 ıJı.t-

81 id hkti telit de ayni mahiyette o "il' gösterilen misafirperverlik ve kolaylı- Tembellik ve fatallstllk aneak eski r am ma mu Yamaliı) Müdafaa: Kurantis, ı 
M J• ( 'h · y · d' ) cihetle, hakikatte Türk "e .. ı11ı' ğın hayranıyım. rejime yakışırdı. Onlann yerine şlm- yakalandı a ıyor ı byat eremıya ıs , 1 r J 

Eski Osmanlı İmparatorluğunu ta- di emniyet ve nikbinlikle dolu ateşli . Muavin: Baltasis, Lekos, Kostan· nan milli takımJuı karşı 8 

nımryanlar için bugünkü Türkiye Cüm bir faaliyet kaim oldu. lzmır, 15 ~~·A) - U~umi harp ~~- tinidis (ihtiyat: irofondis, Andri- olacakllr. t1etl1 

huriyetinin vücuda gelmesini intaç e· Bu faaliyet bilhassa Ankarada der m.aoınde. Jn~lızler ve müc~del~i mi.;ı- ços) Muhacim: Simeonidis, Dinos, Yunan spor münekk\ rl• 
den cezri değişiklikler hakkında tam hal göze çarpryor. HükUınet merkezi ye esna~~~mda da Yunan .amahne hız. şimdiye kadar bizim takıJ!I 8 ti• 
bir fikir peyda etmek belki biraz güç bir Avrupa şehrinden farksız bir hal- met ettıgınden İstanbul dıv~nı harbin- Adrianopulos, Vasilis Adriano- yapılan maçlarda aldıkları 01:ı. olmakla beraber Büyük Reisinı'z Gazi- de.. Muazzam bfnalar şehrin yenı· '-'Ol ce. idamına karar veri.len yüzbaşı Snh· pulos, Leonidas Adrianopulos, f tbO " .. 

J d k d b ki kt 1 Baltos, Baltasis. celere bakarak bizim u rıJ11 
nin yorulmaz azmi ve arkadaşlarının larının iki tarafmda. sıralanıyor. Muh rıt 0 uz sene en erı sa an~~. a 0 larımızm daha teknik olduklS ~ıll' 
mm::n:::::mmcm::ru::r:n:;.-:::.-::ı:mm:::m teşem büyük oteller ecnebi seyyahlan dutu Burnovanın Işıklar koyundeki Atina muhteliti, Galatasaray - oJ"' 
hiş bir nisbet alabilir. Herhalde bu kabule hazır. Milletin kurtarıcıları evinde d~rdest edilmiştir. Fenerbahçe-Beşiktaş muhtelitine kabul etmekle beraber, nefes ,JiP 
cihetlere fevkalade dikkat etmek ş:ır- namına yapılan abideler sokakları sfis D l t Ş karışı iyi bir netice almak için luğu ve sliratleri sayesinde f ,,ııı 
tile, bir an evel tasnif işi ehline tev- lüyor. ev e orası timdiden egzersizlere başlamıştır. gelebileceklerini umduk ';ıır 
di edilip kAinata karşr yüzlerimizi kı- Türk kadınının tazyikten kurtula- Yeni reis ve kenl azalar cu• Temmuzda gelecek olan Atina saklamıyorlar. Binaenaleyh 'rti• 
z~rtan bu ~acal~t aver hale artrk bir rak gerek aile hayıı.tında, gerek umu· marteslye intihap edilecekler muhtelitinde geçen ay Istanbulu diden teşkil edilecek mubte ~il· 
niha~.et _ve~ılmelıdir. mt hayatta mühim bir unsur haline Ankara, .1S (Telefon) - Millet ziyaret etmiş olan Olimpiyakos miz, egzersizlerine baılar, claı' 
.. Kop.rii~ü zade Fuat Bey de şun1arı gelmesi çok büyük bir inkılap eseri· Meclisi Adliye ve Dahiliye en- takımından alb oyuncu vardır. bassa genç ve seri oyuncular bO 

soylemıştır: dir. Bu hususta eide edilen neticeler cUmen'•rı' bugün milştereken to Bunlarda kaleci, sol müdafi, sa« teşkil edilirse, Yunanbları~d·~ 
- Vaktile hazi.ne_ i evra.ktaki t.arihi harikuladedir. Bugünkü Türk kadını ...... p- & k , ... 
jk ı ı ı k D l t Ş ~ · ı· .. · muavin ıag" ve sol içJerle eol son ümidini suya düşllrme • •.K 

ves a arın tasn fı ıçin bır komısyon mazideki gibi bir esir değil aile yu\•a. anara ev e ur..aı reıs ıgıne açıkbr. bile deg" ildir. Elverir ki 11ıv 
teşekklil etmiş, işe başlanmış ve bir kı- smm rnuavinidir. Vaktile bazı sınıfla.. tanzimat dairesi reiıi Mustafa d 

'k l d ı t F k b · Yunanlılar, Istanbul - Atina iden eg2ersizlere batlaosıP• f mm VeSl a ar a .ay.rx mış '.· a .at i- ra hasredilmic:ı ola\t umumi tahsil uu· Reıat, mal.iye daireai reisi Ali _.. 
JAh t h i t b tt T h il i ~ muhtelit takımları maçlarında, Mısırhlar me"'b., . a~e a 8 sa 1 1•• arı ene men. gün umuma şamildir. Rıza ve mülkiye dairesi reisi' ~ f 
komısyonun faallyetıne devam etmesı Hula!'!a' inkılabrnızm mana rnahi İsmail Hakkı Beyleri, balıklara Olimpiyakosuo lstaobulda uğ- Muhtarı kaybettJle 
itin. Maarif Vekaletind.en .. tahsisat is- yet ''e şU~ulü Türk toprakları~ın her da evkaf umum mUdilrU Niyazi, .. ~.~:!! ... !~~ .... ~.~-~~?.~r.~~! .... ~~?.~?.~.. Evelce Mısırdan lstabbul• ~ 
t~dı. F!kat bu ta~ep üç dort kere va- adrmında görillen faaliyet ve inkişaf- baş muavinlerden Edip ve Ömer zrr bulunmak üzere banka müdürü u- w 
k~ old~gu halde ı_a~ım gelen para ve- tan derhal anlaşılıyor. · mumisi Celal, meb'us Kılıç Ali, Os- Jen Nadil Ehli futbol takı~eı' 
rılmedı Ayırma ışı de bu suretle dıır· beyleri n<1mzet göıtermi.cıler. in- kıymetlı' oyuncularından 1'' · Memleketime dtiner dönmez Türki- ,.. rnan zade Hamdi ve Remzi neyler şeb ~ 
du. O zamandan beri de duruyor. ye .hakkındaki tetkJklerimin neticeleri- tihap cumarteıiye yapıJacakbr. rlmi:LO aoı-~91 .... , hararo11t10 ı.. ... r .. ,b ... - duh Muhtar kaydedild~ine Jöi 
Bü:iin mahzenlerdeki kıy.metli tarihi ni mensup olduğum gazete ere yaza. iki ){alil idam edildi nuşlardır. re Iskenderıyecıe ıuna tP~ b~ 
vesikaları ayırmak fhtısas, zaman - M k 1 1 1 D · k • h lkı ı cuları'le oyun oynarken fect ., . . . . • ' cagım. a a e er e anımar a a · Balıkesir 15 (Vakit) - Bikrini jza. Rusyada yapılacak yeni 91J' 
para 1şıdır. Maddi ımkan varatılırsa blit·· cı · ı ·ıı ti · b'ld' . ' kazaya ug-ramışbr Oyun e ı . . • .. na ve un ...,ıllla mı e erıne 1 •1 e' le ettiği kızı kurtarmak istfyen diğer d6mhyolları • . \14'. 
eveı~; .ta~nıf yapa~ komı~!~~ .~~- ı~~ ceğim. Ayrıca Şimali Avrupa memle- birini öldüren Giresun nahiyesinden Moskova, 14 (A.A) Sovyetlel' smda Muhtara bir tekme ,,a ~' 
pe~ ala )'apar. Euakm . ç~rud~gu~.~ ketlerin de Tih'kiye hakkında mütaad· Si.irrtıeli Mustafa oirb Yusuf hakkında birliği hiikCımeü dahilinde ikbaa· elmiş, ve bu favul ayak k'\ııt• 
alali:adar makamlara bıldırmege ıu. dit konferanslar da vereceğim "' d~ 1 t f t d gwinin kırılmasına sebep olın\Jf ,,., 
zum yoktur. Çünkü 0 makam vaziye- T .. ·k· d h t ft . .'rdii- .. verilen idam hükmü sab1ha karşı a~ıl- .1 dgaye 
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er
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e maki~l inşaalik evre· ,.111, 

. ~ uı ıye en er ara a go gum mak suretile infaz edilmiştir. ı sın e J , · ometre yenı Muhtar, derhal sahadan . .,.. ~ 
tı pek ala takdir eder. hi.isnü kabulün unutulmaz hatırasilc . . • rılarak hastaneve götürülıııilŞ .~ 

Evrakın çürümesine gelince, malı- ayrılıyorum. Çankırı, 15 ( A.A.). - ıhtıyat demıryolları yapılmıhştıdr. v k ·ı" . . etti• 
zenlerdeki evrakın alt ve üst tabaka.la- zabiti Remzi efendıyı parasma Halepte bir a ise ayagının e&l mesı ıcap 
rrndakiler, yani hava ile teması olan Bir karmakama işten elçektlrlldi tamaan öldüren Himmet bugün Halep, 15 - Burada soförler anlaşılmııtır. ft!ıtd 
!lmıım çUrUr. Havanın nüfuz etmedi- izmirden yaııldığına göre ıabableyin saat 3 te hükumet kazanç vergisine tabi tutulmala- Ayak kesildikten sonra ıJ1' 
ği yerlerdeki evrak senelerce çürümez. mülkiye müfettişleri tarafandan meydanında ası)mıtbr. rana itiraz ettiler, grev yapblar. hükümeti bu kıymetli oyuı>C: ,, 
Şimdiye kadar çürüyen evrak çürU· gösterilen lüzum üzerine Torbalı Ayıntap da iş bankası Polıı ile aralarında müsademe (3000) lira vererek sun'i ~it// 
mUştUr. Orta kısımdakiler eski halde kaymakamı Hilmi beye işten el Gazi Ayıntap, 15 (A.A) - İş Ban- oldu. iki şoför öldü. Yüz şoför yak yapılması için kendisin• 
durmaktadır. çektirilmiştir. kası şubesinin açılma merasiminde ha· tevkif edildi. manyaya gaodermiştir. 
Ei!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~ir 

VAKiT ın Tefrikası ~ 4 rin ölüsünü çakallara bırakıp gide- - O yolları hep yürüyerek mi tü9lüyordu. ı Eski zabitlerinden t f. 

K 1 
ceğiz.. ille kuru ağaçlara can ve· geldiniz? Oralarda ar aha filan bu- Hanımefendi maıum yetil göz- Balya madenlerinde ona gaf~ ~,· 

izi Cll• ren Allah ona da can verdi. Para- lamadımz nıı? diye bir sual ıordu. leri rikkatten ıılanarak iğildi, kü- zel bir it bulm~t~u. Rahatı ~1''1., 
.. mrz olursa bir horos kurban edece- Köylü fıkaralığın ne demek oldu- çük kızın ıaçlarmı ok,adı: zancı yolunda ıdı. Ancak b!r ıtl 

D il 
ğiz, değil ,mi Gülsüm? ğunu bilmiyen bu lstanbul kızının - Gülıüm yemek boğazından bile geçmeden küçük kardeıı ,,l a arı Elindeki katığı bir türlü ağzına gö- cehaletine gülümsemekten kendini geçmiyor ... Kardetini çok mu ıevi- be köyde Allah emri olmut! ~ l 
türemiyerek bu hikayeyi dinliyen alamacll. yorsun? diye ıordu. bklı karısı ile iki çocuğu yiiS 

y AZAN Gülsüm büyük bir insan gibi başı- - Bize göre bir landon araba- Kız uta.mp önüne bakarak ha- blmı§b. ul 
~ E Q A T N U nı ıallıyor: İnşallah amca inşallah, ıına raahyamadık küçük hanım de ır ile birkaç defa (evet) İ§tıreti Yorganlı yana yakıla aııh~ .ı 
~ ~ R. i diyordu. di. Sonra yine ciddileşti: yaptı. du: e J~ 

Sonra büyük hanıma Gülsü- Hanımefendi: - Şimdi artık - Soluya gelirken bir yük a- Bu vefa Nadide Hanımın çok - Onlardan başka bir d tı" 
mün neden böyle yaptığım an~attı: bir şey kalmadı değil mi diye rabaıına rastladık. Arabacı Gül· hotuna gitmitti. hemıire vardı ki ona da Re~e:ııı~ 

- Bu kız az buçuk dehdir .. sordu. aümle İımaili ıevahma aldı. ille biz Gülıüm en küçük torunu Bii- kardı. Haberi alınca iıter ı•t ~~ 
Eline geçeni leıailin ağzın~ tık- - Hamdolsun kalmadı.. ille dıtarda kaldık ... Herifin işi beabel- lent için· bulunmaz bir dadı olabi· Balyadaki iti bıraktık; Çerket~pl~'. 
mazsa canı rahatlanmaz •• Boyle e- çok zaif .. Biraz yer içerae kendine li acele imif ... bir kotturur ki sanır lirdi. dük. Çoluk çocuğu başımız• .!

9 
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de ede oğlam yolda öldürüyordu .. gelir. ıın kelle götürüyor ... Araba koşar ihtiyar kadın Yorganlı ile ko- yıp ça1ıtm~ğa batladık. ille ~r 
Çocuk hala hastadır... . ... Nadide Hanun tarasanm çar .. biz ardından kotarız ... Bqladık so- nuşmağa devam ederken bir türlü dır üst üste bizim oralarda .. "'J#'. 

Yorganlı bu vesile ıle çocugun dağına asılı fenerde onları timdi lumağa •• Az daha gitsek çathyaca· Gülsümden gözünü ayıramıyordu. lık var .. Hele bu yıl ölü gözU ,ıJ~ 
hastalığını anlattı. Yolculuğun ikin- daha iyi görüyordu. Gülsümün ince ğız.. Bakbk olmıyacak... herife el Yorganlı artık yemeğini bitir· rahmet görmedik ... Köylünii0 l 
c:i gecesi lsmail kusmağa başlamış.. ince örülmüş uzun kumral ıaçları ettim.. "Bırak arkadq... indir ço· mişti. Hanımefendinin kendi iyi tii- ğı mahıul vergilere bile ~e~ ~ 
Sabaha kadar uyuyaınamıf.. Erte· vardı. Taş bebek yanağına benzi- cuklan .• vazgeçtim ıenin ıevabın- tününden eli ile sararak üst üste Çoluk çocuk ne yeyip içtiğııtl~P.ı 
ıi gÜn biraz iyilettiii için yola çık· yen şiş yanaklarile, iiıt dudağını dan.,, verdiği ıigaralan içiyor, Evliya Çe· sen s.or ne ben söyliyeyim··· il 
mı,lar, fakat öğleye doğru yeniden kaldıran iki iri diti olmasa yüzüne Kapının eıiğine oturarak kara- lehi vasiyetnameıine benziyen bir velkelam köyü dağıttık ... tr1' ~J.: 
fenalafmıı .• Geri dönsek bir türlü, adeta güzelce denilebilirdi. Göz- göz seyredermiş gibi merakla köy- ıergüzetl anlatıyordu: rin birazı Eskişehirde, A.,1',. ~1 

ileri gitsek bir türlü ... Ni- !erinde de hafif bir tatılık vardı lüyü dinliyen çocuklar onun ırrtın- Beş kere askere gitmi,, iki de- lıtanbulda çahşmağa gittilet::~l 
hayet hasta çocuğu sırt- amma bu ona bilikiı yaraşıyordu. da yorgam, boynunda yetil çekme- fa yaralanmıftı. Çekmecenin içinde azı da kadınları, çocukları ,0 Jİ·~ 
lanna vurarak yola de- Yorganlımn üç yaşında olduğunu ceıile nasıl koştuğunu b,.ğırdığım bir de madalyası vardı. Rumelide, katıp Karadeniz taraflarınıL 'ııe O' 

vam etmiıler fakat bu yüzden ak- söylediği küçüğe gelince, geçirdiği gözlerinin önüne getiriyorlar. Gül- Arabiıtanda gezmediği yer kalma- - Peki tarlalarla evler,, 
şama misafir olacakları köye yeti- hastalıktan sonra onda insana ben- mekten kırılıyorlardı. mıt gibiydi. Hikayesini anlatırken du?.. of~ 
şememişler ... Bu yetnıezmit gibi zer bir şey kalmamıftı. Aralanna Seniye Hanım bir sual daha binbaşı Feridun Beyin araııra sor· - Tarlaları arabaya ~.,,r 
bir de karanlıkta yollarını da ıaşır- saman çöpleri do1mut kıvırcık ko- sordu: duiu auallere gayet düzgün cevap- tatıyacak halimiz yok ya .. • ..ıı~ 
mumlar mı? Çaresiz dağda gece- caman bir çocuk başı altında ka- - Yiyecek ne yaptınız? lar veriyordu. Son askerliği bitince m, bir iki kap kacağı olan .'1

1 
~-

lemitler ..• sabaha kartı lımailde şık kadar kalını§ buru§uk bir ibti- - Ne yapacağız ... Bulduğumuz memleketine dönmemiı, redifliği- vurdu .. Balyada bet on fiti el~ 
aeı ıoluk kesilmiş.:. !ar yü~ü .... Ka~alı gözlerinin oyu· zaman >:_edik.. Bulmadığımız ~a: ni, muata~fazbğını ~itirip bir daha zanmıştık .. Onları da yedik e j 

. "Xorganlı - Tovbe olsun mu· guna gırmı§ golgeler, beyaz kıuk man daglarda ot çok .• davar gıbı askere çagnlmıyacagına kanaat ge- bq batta... ,,
1

.r,.<l' 
harebede dütman karıısmda böy· dudaklarının altında takımı ile ıe- otladık.. tirdiği zaman bir karar vermişti: Büyük Hanım aS •ı 
le gece geçirmedim, diyordu, gayri çilen dişler bu yüze bir ölü ıoğuk- Gülıüm lımaili uyandırmaktan Oç beş aene büyük bir şehirde ça- yorsun? diye sordı.... ··t~~ 
çocuktan umudulOI kestim. Beı.bel- luğu veriyordu. ümidini kesmemiıti. Amcuı öte lıtıp ben on para yapmadan köye - Bu çocukları nereye go 
li bunun nasibi de böy.leımit, faki- Seniye Y organlıya: tarafa baktıkça çocuğu gizlice dür· dönmemek... yoraum diye sordu. tJl) 

" (Bitnıe 
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htahkeme, muhakemenin devamına ka- Evveli plln IAzım !.. Tütün inhisarın a 
l'ar H d dan Belediye l stanbulda deniz verdi. Fakat, Kadriye • avasın yarıştan ıçın btr havuz yap- Tüccarın şlkAyetlne 

vaz geçtiğinden, dava dllştO ~{:;~ ~~!~;:::.u~uv!~~~d~~t idarenin verdiği 
ı: .. ladtanbul Amrceza mahkeme· mamak mümkün değildir. cevap 
'"111 •- Fakat deniz sporundan bah-
lltnı e dün sabah, Kadriye ha• gederken insanın aklına kara Tütün iuhisar idaresinin evelki 
l.l!ı tarafından sabık müstantik aporlarınm nerelerde yapıldı- hafta içinde yaptığı cıgara ka-
'l!ltınet B fr gayri ihtiyari ola rak g~li-
aJa ey aleyhine açılmıı yor. ğıdı milbayaası bazı tüccarların 
~ce~-~akaret davası rUyet celi· lstanbul belediyesi sene· şikayetlerine sebep olmuştur. 

l(ij C Is b · d ]erdir ıııtadyom me el esini hal 
•roc1ı. • e e, saat on ır e ledcmedl. Ye bu mesele ha- inhisar idaresine cıgara kağıdı 

l) la da halledilmiş değildir. vermek üzere dört müessese 
ltd avacı mevkiinde geçen cel- Stad)·om meselesinin ml!\"· mUracaat etmiş ve neticede 

C K d H • zuubahis olduğu zamandan-
~tik a riye anımın zevcı beri bir hayli mUddet geçti. Modyana isminde bir tacir ka-
tck·ı B~y bulunmuş, Hikmet B. Şimdi de havuz meselesi ko- zanmışbr. Fakat kaıanamıyan 
~·t' lerı irfan Emin ve Ali Şev• nuşuluyor. Bunun da üzerin bir kısım tacirler mübayaaya 

>; B l d den seneler geçecek. Bunun 
ıc . ey er, c:exai meseleler e ıebebl tek bir ~ydir: Plansız fesat kar19bğı iddiasile maliye 
•cın ı . ·ı d . k ccı:.· • evccyı temsı e emıye- hare et.. teftiı heyetine müracaat etmiş· 
ıstı:ıı ı'l · · l d Eğer planlı olarak haı·e-ıı l en ıUrmuı er, avac• d lerdı'r. ,c .... d ket etseydi şimdiye ka ar 

"" "". c igı· ·ne g"re davanın düt· ı b' k "'taıı..' . u d 'eh r ır çok şeyltr azanır· Bu meselenin tahkikine me-
d ••I ısteın· l · zaman • dr. PlAnla hareket etmiyen· a\r ış er, aynı mur edilen Maliye müfettişi 
11, anın usulü dairesinde açıl· lerln ne vaitlerine, ne de yap 
-..ıadı" d mıyacağıı diye inatlarrna e- İsmail Hakkı Bey raporunuhaıır-
g Rın an ve ortada zaman · Hikmet a. dUnkU celsede hemmiyet vermek caiz değll- . . 
.:tÇın.csi de bulunduğundan hah· H k B . dir. Çünkü yapacağız derler lıyarak vekllete g8ndermıştir. 
~ ""'ıı:ıJ d C - Miiekkilim i met eyın ' ·apmazlar, )'apmıyacağız der Tü 'k· etlerı' mu"naka· "'il .... ..., er i. Müddeı' umumi e· b k' ıf til d J ccann şı ay , ,.. B yalnız bir li ım ı a e v~ a a- lcr yaparlar. b b' . 
fhı ey, me elenin zevcin ıere- let endi§esile hareket etmıı ol- Böyle olduğu halde beledi sanın evveli 250 bin o ın cıgara 
~:ı ede taalluku olmak itibarile b "k delT b ""' yeye ciddi bir plandan evel k~ğıdı için yapılacakken bunun 
"c.ıe b" doğunun en • üyu . ~ ı, ua .. n şunu yap, bunu yapma diyen . d .. 1 • 
~•d ırliğine temas eden bu da- aynı hakikatin teslımı demek lerin akıllarına siz de şaşın... sonradan 100 bine ın ırı mesı, 
Ilı il Faık Beyin Kadriye hanı- olan feragatle de teeyyüt etmek· münakasanın usulsüz ve ilansız 1 

tc ... ·1 • • ı · Biz de ş alım ' ı k ı .. · d t di· •a.csı edebileceğını ı8y emıf tedir. Kenan Ömer Bf. nin bir aş · • yapı maaı no ta arı ozerın e op-
gcr iti zl J 't a 1 'b lanmaktadır. llıiıti. ra arı • a varı g rme- aile yakini lisani e ve en nezı 

bir uslOp ile aradaki ıui tefeh- Belediyede : Don bu mesele hakkında jn-
\c [)llrıku celsede, Faik B. mah· bUmün zovalindr.n bahsetmesi, Muhittin B. bugün hiıar idaresi mi1d6rü Behcet B. 
tı~tde yoktu. Kadriye Hanım, müekkilimin bir aile kadınının geliyor bir muhaıririmize demiıtir ki: 
ô 1 nıüsteşar Awkat Kenan şeref ve namusile iştigal etnıek- _ Cigara klğıtları mubayaası 
l!ı!11~r Beyi vekil olarak g8nder· ten çok uzak bulunduğunu ve Muhittin Beyin ba9kıı bir va• münakasa değil pazarlık suretile 
d lflır. Hikmet beyle vekillerin- yalnız kanuni vazifesini ifa ~!!e: zlfeye tayini şayıalar1 tekrar olmuıtur. Ve bu pazarlık mü-
tn irfan E · B h z rdı mek gayesile ha. re. ket . ettigını ortaya çıktı 
Cels mın • a 1 Ô illna veaile vermışbr, kı bu hu- Vali ,.e belediye telsi Muhiddin B. dilrler encümeni kararile, cigara 

b, V e açılınca, Kenan. m~r k k ti" .. t d d la Ankara da bütçe hakkındaki temasları kigw ıtlan idaremizin mütedavil 
tı ckaıetnamesı'nı· verdı. Reıa ıusta pe ıyme 1 us a ın e - b i · · n ı h 
'1Qaa k letile tahaddüs eden vaziyeti nı it rmıştır. ugünkü ekspres e şc sermayesinden olduğu için usulü 
tıa"l il l. Utfü B., geçen celsede i d b d rimize gelecektir. Muhittin Beyin ye-

.. e t k k hukukiye, artık orta a ir ava- niden ihda!' olunacak ntüf etti~l umumi- muhaacbe kaunnuna tabi olma· 
lla .. aı itirazların ararı o u- nın kalmadıg· ını karar ile tesbite b rf k b ~agını bildirdi. Karar, okundu. liklerden birine tayini şayiası ortaya makla bera er sı ra a et 

Q münhasır kalmıştır. k ştır d k h I h •.ı u, zevcenin namusuna taalluk d • · çı mı · tevlit e ere azine e ine men-
'loltll Hikmet B. de, şöyle emıştır: Muhittin bc)·ln yerine Dahiliye n~üs 
lliadd davalarda zevcin 344 ünrti _ fSco<fenuı , -yalnız vaz1~ ıeşan Hilmi, Dahili) c Vek ictl vila- faat temin edebilmek için nümu· 
'lıtb t rnuceliince onu temailen kanuniyemi yaptım. yetler müdürü umumisi Sabri, Anka· ne gönderen her fabrikanın mü
~e kcoıeye gelebileceği, hakaret Reis Hasan Lütfü, Aza Nusret ra ,·alisi Nevzat Beylerin getirilecek- racaatı kabul edilmek ıuretile 
~ad eın ali davalarde 151 inci ve Tahir Beyler, feragat dolayı· !eri de rirnyet edilmektedir. yapılmııtır. Bu nümuneler gerek 
liJ deye göre şikayetname ve- sile davanın düşmesini kararlaı- yapı.lan mektepler kimyevi noktai nazardan, gerek 

'a~~sile dava ikame edilmiş tırmışlar, Hasan Lutfü Bey, Kad: tetkik ettiriliyor fabrika imalatı noktai nazarından 
"•t ~cağı, Kadriye hanımın tiki- k'l" h't t "'- tı riye Hanımın ve ı ıne şu 1 ap a Belediye daimi encüıneni vilayetin tahlil edilir. Tahlil neticesi iste-
~ ~hle verdiği gibi bunda bulunmuştur: birkaç seneden beri yaptırmakta oldn-
~t· cınırı istidasındaki esaslara - Zatı alinize tavassutta bu- ğu mektepleri yerinde tetkik ettirme- diğimiz fenol şeraite muvafık 
)~~ldcn davacı olduğunu ayrıca lunduğunuzdan dolayı teşekkür ğe karar vermiştir. Du ısuretıe bu in· çıkmaZ1a bu ~eklifi yapan fab· 
'İlıd 1§1, bu istidaoın verilme- ederim. şaata ait fen raporları Yehalkın şlka· rika pazarlığa kabul edimez.Fen-
bah·e de zaman geçmesi mevıuu yeti dinlenecektir. ni şeraiti müsavi çıkanlar veya 
hıoı_ 18 olınadığı, binaenaleyh mu• Vilayette: Şehir mecli i azasından Avni Bey yakın olanlar rekabet temini için 
"ite Atlı ziraat ile Nakiye hanım ve maarif müdürü 

liııd llleye devam edileceği şek· Haydar, belediye fen heyeti müdürü kabul edilir. Netekim bu müba-
~e t idi. Karar okunur okunmaz Traktörle ziraat yapmaktan Ziyn Beyler bugün Çatalcaya giderek yaada pazarlığa kabul edilen 

ilan Ömer B. ayağa kalktı: vaz geçenlere tazminat kaza merkezindeki ve köylerindeki in· dört fabrikadan ikisi nfimu-
~~d . Bir maruzatım var, dedi. verlllyor şaatı göreceklerdir. Sonra di~er ka- nemize tamamile muvafık, 

t'iye H ._ d' · hü ti Traktör sahiplerinden, traktör zalara ,.e köylere de gidilecektir. 
llıUt • , Ken ısıne rme e dig· er ikisinden biri yUzde on, di-

ehass· b 1 d w bum iıletmekten vaz geçerek atl.a Mezarlık işleri th_ ıs u un ugum mer d l k g· erı· yu''zde 7,50 noksan evsafta ...... anı ziraatı kabul e en ere tra tör 
' ıı~ Ali Riıa beyin kerimesi- k . Belediye Ağa hamamı (Yedikule) ı'dı'. Bu münakasada alınacak şey 

"it, Ç k tazminatından baş a mütemmım 
dı11. o muhterem bir aile ka· lğril<apı meuırlıklarını da satmağa ka halkın sıhbatilc alikadar ci· 
~;ıl dır. Hikmet B. de uzun se· tazminat verilecektir. Dün iktisat rar ''ermiştir. Bunlar Yakında mUza-

b er dl vekaletinden ziraat mildürlüğüne yedeye konacaklardır. gara kiğıdı olduğu için yüıde 
İt 8 

iycmizde hizmet etmiş b • d b 'b' t kt" M 1 ki · 7,50 ve 10 nı"sbetı'nde noksan h k gelen ir emır e u gı ı ra or e7.ar ı ur nızamnamesi Şt1rayı 
llıııb 4 

imdir. Cemiyetin !ki sahipleri hakkında tahkikat icrası devletten çıkmış, Vekiller Heyetine bavas olan numuneleri teklif eden 
' bit dtereın uzvü arasında böyle . , b'ld' ·ı · ti gltmi:. tir. Ni1.amnnme gelince derhal fabr.'kaları kabul bı'Je etmemek a ve adreslerinin ı~ arı ı m mıt r. 

tlt-~ Vanın bulunmasını, bunun SalkımsöGUttekl bUyUk kapı tatbik edilecektir. mümkiln iken sırf rekabet te-
ttrı:ı nda dedikoduların devam d 1 k ~izamnamede belediyenin bütün l d k 

Csin· f k d d yakın a açı aca metruk mezarlıklara derhal vaz'ı:) et vlidi için on ar a abul edilmiş, 
~i L •

1 
muva 1 bulma ığım an Meşrutiyette kapatılan ve 0 d bil ğ' k d · ld ~ · nu"munclerinin toleransları çıka-

thl t Qtr aile dostu sıfatile bu l e e ece ı ay ı o u.,u ıçin " ·kafa 
"' cf h taribtenberi kapalı duran vi ayetin ve bütün unsurlara ait bu metr.l\k m·· ld kt d'kl . f' ı k c hümUn b"ıran evci halli u .. rı ı an sonra ver ı erı ıa~ 
"il Salkımsöiilt cihetindeki büyük zarlıklar belediyeye geçe~ektir. Evkaf M d f b . ._ f d 

""' 
1
.P.cdcrane davadan vazgeç- 1 k K 1 1 ' · ' o yana a rıKası iatın an ~ kapısı yakında açı aca br. apı eve ce sattığı mezar ır.ların bedeli ola k 

~h-. ... ~1 teklif ettim. T,.•ebbt1ıümü d ı ' l · · · 600 rak belediyeye olan 18 bin liralık bor- ylikse bulunmuştur. ~ .. ll -r ve civannın üze tı mesı ıçın 
b~tıtd telakki etti. Ben de şimdi liralık bir keşif yapılmııtır. Tanzim cunu da ,·ereceğini bildirmiştir. Binaenaleyh talip fabrikalar 
~.bdh~ bilvekile davadan bili k 1 d'ld 'kt M Uatahdemln beyannameleri 250 bin bobin dgara kağıdının 
"" ll ameliyesi i ma e ı ı en sonra d 
h\I fart feragat edı"yorum. d 1., ı · v'll et Mahallelere gön erilen müstahde 100 bine indirilmesi de tüccarın 
Q Defter ar ıga, po ıs ve ı 'J 

l <: 1 d min beyannameleri sıra sile gelmekte- v •1 ) M 1 
tt...,.1 e se e iddia makamını da'ırelerı"ne buradan girilecektir. iste&• e o muştur. üracaat ar 

-.q .. 1 dir. 'n ağustosta beyanname vermek 
'talık eden Burhanettin B. , bu Avcdar dUn vllAyete mevsim· müddeti nihayet bulacaktır. Belediye içindeki baıı taliplerin, fabrika-
~ ~ekfiletnameyi almıı, tet- siz avlar hakkında ,ıklyette ye gelen bazı beyannamelerde noks:ın- farının yliz binden fazla bobin 
&., 11tdıyordu. Reis Hasan Liltfi bulundular Irk görüldüğü için bunlar geri gönde- veremiyeceğir.i bildirmeleri üze-

' Ordu: Avcılar namına diln villyete bir rilmektedir. rien' 250 bin bobinde ısrar edi-
' f~, V ckfiletnamede davadan müracaat yapılarak, av nizamna- Ekmek flyatlar1 lirse derhal Modyano müessesi 

2at salAhl · ·ıd·ğ· d · b' bu ayda avlan Belediye narh komiS''onu ekmek fı' 
b Yeti Ven 1 ine alr mesl. muce ınce - J k b · · h l ' ne verme mec urıyetı ası flt• k d ? l b ld k k atınr 9, fırancala fiatını 13,!l kurus.tn a. ..n ayıt var mı ır ması memnu o an ı ırcın, e - d" - ndn ı ''!Gd ipka etmiştir. olacağını uşunen m r er en-

lll ce .. dbeiumumi Bürhanettin B., lik, çullukların bazı eşhas tara· 
.... ..a 1 verdı' •• f 1 d M b'ld' ·1 • e Avramaçl sokaDının 1 mi cümeni 100 bin bobin alınması "' ından av an ı5• ı ırı mış v 1 ~i•t: .. Ev. et, bu cı"het tasrı'h edı'l- b kk d t k.b t . sı deAlştlrl dl kararını vermiftir. ,, Böyle yap--.,...-. u gibiler ha ın a a ı a ıcra Kuzguncukta bir Avrnmaçi sokağı 

)'ıı~İ lfte, çizdim Uzcrini, bu· istenmi~tir. bulunduğunu geçen günkü sayımızda mak sayesinde rekabet temin 
1\. Bu kutların neslinin imhadan yazmıştık. Haber aldığımıza göre mez edilebilmiş, ve yalnı1 bu muame-

~i ~kat irfan Emin B., mOek- kurtarılmaaı için vil&yet kazalara kQr ~okak (Tufan) ismine tebdil edil· elde hazineye 12 bin lira temin 
lltrıuıa birkac söı ıövledi: emir vermit:ir. miş ve lavhaaı asılmı~tır. edilmiıtır. 

Takvim - Salı 16 l lnzirin 6 ıncı 

ay 1931, senenin günleri ~eçen 167 kalan 
günler 198, 29 Muharrem 1350 

GUneş-Doğuşu 4.28. Batışı. 19.43 

Namaz vakit!.!!:!,:: Snbııh. 2,25 
O~le 12.14: ikindı IG,15: ı\kşam 19,43 
Yom 21,45 inısnk: 2,07 

• 
Hava- Dilnlai hararet ca7.amf) '26 

ıas~ar!) 1 S derece Bu~ün rüzgAr f afıf 
müteha\•vül hn·a açıktır. 

* Bugün 
Gelenler· gidenler - Romanya 

sefiri l\1. l\nrl ve 'l.c\ cesi Karaman! \'a· 
purile \'e i\ larsilyn rollle Parise hareket 
etmiştir. 

l\ 1. l\nrl bir ay sonrn buraya döne· 
cektir. 

Bir san'atkôrımızı 
kaybettik 

T eesstirle aldıjtımız habere göre eskt 
tiyatro san'atk4rlıınndıın ,.e orta oyuncu
larından küçük lsmıtil l~f. vefat etmiştir. 

lsm:ıil Ef. memleketim.izin en eski 
san'atkı\n 'e meşhur kavuklu Hamdi 
Ef. nin pişehrı idi. Senelerce Istanbulda 
orta oyunu oynamıştır. Son senelerde 
90 yaşında olmasına rağmen Şehzadeba

şında orta oyununu yaşatmıya çalı~ıyordu. 
Bu eski s:ın'atkarın cenaze merasimi pek 
sade olmuş, öldüğünden kimse haberdar 
olamamıştır. Ailesine ve san'ııt Alemine 
teessürlerimizi beyan ederiz. 

Radyo 

lstanbul - Snat 18 den 19 a kadar 
gramofon pl4klan neşriyao 19,30 dan 
20,SO a kadar alaturka sıız, \'edıa Rıza 

H. ın iştirakile, Anadolu Ajansı haberleri 
20,30 dan 21 ,30 a kadar orkestra, 21,30 
dan 22,30 a kadar ikinci kısım alaturka 
saz. Emel Nermin ve Bclkis J Janımlann 
l ştlrak ile. 

Viyana, Peşte, Moskova, BUkre, 

S a at 19: 
Gükreş: U 2·394! istihbarat, konferans, 

konsere dc\•am 
Peşte: ( 20·550) l\ırnat. konser 
l\loskova: (75-1304) Rııd)O Jurnal 
Homa; (441) l\onser: Keman \ e pi)ano 

solosu, Şan \"eber, i\Jackanyi, l'rank, Ru
biştayndan parçalar 

Viyana. 20·516) Çocuk ~aati 

Saat: 20 
Bükreş. Gramofon, Dariılfiınun Radyosu 
Peşte: Konsere de' am 
;\foskova: Radyo Jurnal 
Roma: Konsere devam 
Viyana: .'.\1tis:ıhnbe 

Saat: 21 
llükreş: Orkestra, Konferans, Şan 
Peşte: Konferans, Çigan orkestra sı 
l\Jo~kO\·a: Müsahnbe 
Roma: i\Jusahabe, Radyo ju.-nal 
Viyana: lngilizce ders 
Saat: 22 
Bükreş: an, Orkestra 
Peşte: Orkestraya de\ am 
Moskova: Konser 
Roma: Grnmofon konseri 
Viyana: Konsere dr\ am 
Saat: 23 
l'cştc: l\l(ı alırılıc konseri 
Rom:ı. Kon rr 
\'i~ ana Ti\ ntro 

Vakıt:Abone 
..., 

.i l~ Aylık 

Dalıildc 150 .ıoo i50 1400 Kuruş 

Haricte - f-00 1450 2700 

ilan şartlarımız; 

Hcsml Hususi 
Satın 1 O 1\ ~ 12,50 l\ş. 
Santimi ~o .. 25 

KUçUk ilin anlarımız: 

1 2 :'l 4 
30 50 65 75 

I-10 Defalık 
100 Kı:ruş 

A - Ahonclerlmiıln her üç aylı
~ için h!r defa mec1.:anendir. 

B - 4 satırı ge~·cn H:lnlıınn fazla 
s:ıtırı için 5 kuruş znmmolunur 

DarUlfUnun emin vekili 
An karada 

DarlilfUnun emin vekili Musta
fa Hakkı B. t elefonla Ankaraya 
çağrılmıı ve d ün gitmiştir:. Ken
disinden darülfünun bütçesi ve 
barem hakkında izahat istene-
ceği tahmin edilmektedir. 
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Lokantacılar ve ka
zanç vergisi 

Yeni şekli lokantaclları teıı,a 
dUşUrdU, Ankaraya heyet 

g&nderlzorlar 

Lokantacılardan alınan kazanç 
vergisinin yeni taah.sil tarzı lo
kantacılar arasında haylı telaş u
yandırmıştır. Bu hususta Anka· 
radan gelen haberlere göre çal
ğılı ve içkili lokantanlardan ka
zanç vergisi kiralarının yüzde 
90 ı niapetinde ve maktu olarak 
alınacaktır. Loknntacılar cemiye
ti umumi katibi Ehil oğlu Zeki 
bey bu işle meşgul olmak üzere 
perşembe günü Ankaraya gide
cektir. Zeki bey dün bir mühar
ririmize demiştir ki: 

- Lokantacılardan alınan ka
zanç vergisinin tahsil tarzında 
yapılan son değişiklikler hakkın
da buraya gelen malumat pek 
nakısıır. Kiralann yüzde doksa
nı nispetinde alınacak olan ka
zanç vergisi eğer yalnız çalğılı 

Ye içkili lokantalardan alınacak 
sa, bu lokantalardan istihllk ver
gisi kaldırılırsa, çok yerinde bir 
it olur. Fakat kazanç vergisi bu 
lokantalardan yüzde doksan nis
betinde alınmakla beraber istik
lik vergisi kaldırılmazsa vergi 
verilmesi imkAnsız bir dereceye 
çıkartılmış olur. Hele bu kara
nn içinde çalğı ve içki bulun• 
miyan lokantalara da şumn!u 
varsa lokantacıları dükkinlarıoı 

kapatmaya icbar edebilir, bu iş 
için perşembe günü Ankaraya 
giderek maliye vekileti nezdin
de teşebbUsatta bulunacağım ve 
alacağım malumata göre lokan-
tacılar cemiyeti namına maliye 
vekili beyden karann değlıtiril· 
meıini rica edece2"im. 

Gümrüklerde : 
~~·lçlnden ipek ;;;ıne toz çıkan 

sandık tahkikatı ., 
Avrupadan bir tüccar namı:ıa 

gelen ipekli eşya sandıklarmdan 
birinin içinde ipekli kumaş ye· 
rine kömür tozu ve tuğla çıktı
ğı ve gümrük idaresinin tahki-
kat yapmakta olduğu yazılmış
tır. 

Dün umum gümrükler müdüri
yetinde bu mesele etrafında 
tekrar yaptığımız tahkikata göre, 
bu vaziyetten gümrük idaresi 
de müştekidir. Bu hırsızlık hak· 
kında zabıta · tahkikatı ikmal 
edilmiş ve iş mahkemeye intikal 
etmiştir. Söylendiğine göre san
dık gümrük anbarına girmeden 
evvel açılmııtır. 

Krezol terklbab resimden 
muaftır 

Teşviki sanayi kanununa mer
but iptidai mevat cetvelinde 
yazılı olan Tri Krezol tabirinin 
( umumiyetle Krezol terkibatı ) 
auretinde tashibile maden ocak
ları tesisatında kuUanılan bu 
maddelerin gümrük resminden 
maaf tutulması icap edeceği ma
liye vekaletinden gümrük idare
lerine bildirilmiştir. 
ispirto resmi ve kolonyacılar 

Memleketimize ithal edilmek
-te olan kolonyacıcılık sanatine 
ait ispirto ve esanaflardan alın· 
makta olan iÜmrük resminin 
indirilmesi için kolonyacılar güm· 
rük tarife komisyonuna müraca· 
atta bulunmuşlardı. 

Komisyon bu kısım ispirto Ye 
eaanslardan alınmakta olan güm
rük resminin indirilmesine karar 
vermit ve keyfiyeti vekalete bil
dirmiştir. 

Darülacezeye 
teberrtt 

Üsküdar Amerikan kiz lise· 
si yedinci sınıf talebesi ders 
ıeı~sinin bitmesi münasebetile 
aralannda para toplıyarak Darü
llceze kreşindeki k6çllk ya.-

Harici H a b e r 1 e r ' Polis haberleri 

Almanyada ko- Bir dolandırıcı1J1' 
Deniz facıaları m Unlzm Son yirmi dört saat z•rf-" 

Fırtınalı havada seyahata 
600 yolcu ne oldu ? 

çıkan 
Berlis, 14 (A.Aı - Nöydek' kayda deler bir 

den avdet eden M. Brilning fır- hadise olmadı fJod' 
Son '-"irmi dört saat ıaJ _,.lif 

kalar rüesasile mükilemata de· J P""". 
vam ederek Rantag'ın mev- şehrimizde kayda değer d~ 
simsiz içtımaının ve kararname- vak'ası olmamış sadeced ıaodr Amsterdam, 14 (A.A) -Yunan ban bir İtalyan vapuruna çarpmıştır. 

dıralı Uranya yapuru sarmçlı bir ~n- İtalyan gemisi batmıştır. 29 kişi· 
veç gemisile çarpışmış ,.e batmıştır. den ibaret olan tayfası kurtarılmıştır. 
Tayfası Noneç vapuru tarafından Cüz'i surette hasara uğrıyan transat-

h 1 IJ·ralık ebemmı'yetsiz bir 0 
lerin tadilinin muva k o madıjı· 
na fırkaları iknaa çalışmakta- rıcıhk yapılmıştır. · • ..al-

Bu uzun zamandaoberı gos~ 
dır. miyen ilk hadisesiz güodi1r· ., kurtarrlmıştır. lantik Havr limanına dönmüştür. 

M. Hindenburg'un M. Brüning · de " Sen :Sazer, 14 (A.A) - Henüz te Nevyork, 14 (A.A) - Notilüs ismin tarafından takip o!unan hattı ha- Yalnız vukuat defterın k'al' eyyüt etmiyen bir habere göre, Sen deki tahtelbahir Atlantik Okyanusun
Filbert gemisi akşam üzeri sahilde hü da kazaya uğramış ve yoluna devam e 
küm sürmeğe başhyan şiddetıi bir bo- demiyecek bir hale gelmiştir. Ende· 
raya tutularak batmıştır. Gemide pan'dans vapuru tahtelbahirin ~ a-
600 kadar yolcu bulunduğu söylenmek nıbaşında beklemek:tedir. 

velki güne ait aşağıdaki va _.r 
reketi tasvip ettiği anlaşılıyor. d prr, 

görülmektedir ki bunların • .1 ~ M. Brüning evveli sosyalist rü- rı OIJ. 
esayı kabul etmiştir. Sosiyalistler kezleri tarafından geç ve ,, 

anlaşılmaktadır. Bu vak'afar 
kararnamelerde yapılmasını iste-

tedir. Amerikan harp gemilerinden Ar-
dikleri tadilitı izah etmişlerdir. lardır: 1 ,.~ Bora esnasında yolcuların geminin kanzas ile Yiyoming zırhlılarından a

bir tarafında toplanıp yığılmak ihti- lınan haberlere göre Notilüs denizaltı 
yatsızlığında bulundukları \'e bu sıra- gemisini çekip götürmek için yapılan 
da büyük bir dalganın gemiyi kaplıya. tt>Cebhüsler denizin salıntılı ve tahtel
rak batırdığı zannedilmektedir. bahirin manevra yapamaması yüzün-

Bir pollsln cesedi bu." ... t 
Hiç bir karar ittihaz olunmamıt 1 _ Dolmabahçe polısd. f 
ve bu mükalemat pazartesiye ta- rettebalından Ahmet efen 1 ııfı 
lik olunmuş ve bilahare N. Brü- .. .. k yboldl çen pazar gunu a dlı.' 
ni"g devlet fırkası mümessilleri h o k.. salJll'' 

1 evvelki saba rta oy Bu kazaya kurban gidenlerin eve)- den şimdiye kadar neticesiz k~lmışttr. 
ce korkulduğu kadar çok olmadığı ü- Ortalık aydınlanınca yeni bir teşeb 
mit olunmaktadır. büste daha bulunulacaktır. Tahtelba-

ve il;tiıat ve hristiyan sosya ist 
rinde cesedi bulunmuştu.r. _,,. 

fırka'arı murahhaslarile görüş- oıOJJ 
Ahmet Ef. nin cesedı _1,,. 

Sen ~azerden Nurnrmutiyeye J..a- birin bir posta vapuru tarafından bağ 
dar yolculuk pek fena şerait içinde lanarak Kenstovn limanına getirile-

müştür. kaldırılmış ve kendi sand.,. ,.t 
M. Brüning, Hildeshayma ha- d.n. ... eıv 

binerken kazaen denize "" ,,1 
geçmiştir. Bu halin neticesi olarak ceği zannolunmaktadır. reketinden evvel, halk fırkası 1 "' 

boğulmuş olmasına ihtirıı8 
reisi M. Dıngeldey ile görüşmüş-gemide bulunanlardan bir çoğunun Tahtelbahirin içinde her şey yolun-

B k k rilmiştir. Nanta çıkma!. i!:in Nunrmutiye arla- da gitmektedir. 
tür. aşve it, parlamento mer e~ 43 yerinden dl'&e"''" ,t 

sına inmiş olacakları zannedilmekte- :Sevyork, 14 (A.A) - Bahriye neza. 
dir. reti Arkanzas ve Yiyoming gemilerine komitesinin içtimaıoda hazır l::u- 2 _ Kadırğa da mekttP ~ 

lunacak ve pazartesi günü Ber· d · · ·0 de Çünkü cezir sebebile sular alçaldı- kumanda eden amiralden aldığı bir kağın a oturan ızzet ıstDı .., .... 
Jine avdet ederek müzakerata B ı "'P 
devam eyliyecektir. Bütün müla- gençle şapkacı ulgarya 

1 .t ğı zaman bu adadan Sen Nazere geç· telgrafta bu gemilerin kazaya uğrıyan 
mek kolay olur. Notilüs ta'htelbahirinin yanında bulun 

katlar eınasmda M. Brüning, fır- met kira meselesi~den. ~ Y' Kazadan sağ olarak lcurtulanlann duklkarı bildirilmektedir. Mezkar t&h
anlattrklarına göre Senfiliber gemisi telbahir şimali Bahri muhitin ortasın
Nanttan 4:i0 yolcu almıştır. Bunlar- da kalmıştır. Elektrik bataryası ta
dan yüz kadarı deniz tutması yüzün- mamen boşalmıştır. Şiddetli fıtrnalar 

den Xuvarmutiye adasına çıkarak ora hüküm siirmektedir. Deniz sakinle
da kalmağı tercih etmi~lerdir. şince tahtelbahir Yiyoming gemisi ta-

etmişler, Mehmet ızzetı 4 
kalar rüesası Rayştagin ictimaa rinden dişliyerek bayıltroıştıf•..J 
daveti leyhinde bulunurlarsa is- ........................................... •:::::~ ·····················-····················· ,.,... tifa edeceğini anlatmış ve ka- erkanı, mühendis F orJsl1 .p 
rarnamelerin herhangi bir suretle oğullan ve birçok zevat b• 
tadilini kabul edemiyeceğini söy- bulunmuşlardır. , f l{azazedelerden bir kaçının yüze yü rafından en yakın bir limana ihtinıal 

ze Sen Jilda burununa çıkabilmiş ola- Kenstov· ' ı;ötiirülecektir. Dün öğleden 
cakları ümit edilmektedir. ~onra bataryalardan birinde vuku bu. 

!emiştir. Cenevenln nUfusu ne k•d' f. 
Siyasi mahafil vaziyette ger- Ceneve, 14 (A.A) - Bil~ 

Han, U (A.A) - Nevyorka gitmek lan infilak neticesinde makinenin si
üzere denize a~ılan Rokhambo tran- lindiri sakatlandığı n biraz sonra aa 
satlantiki enginde Ungari ismindeki kırıldığı zannedilmektedir. 

ginliğin zail olacağını ve halk kmlarda yapılan nufus ta 'J 
farkasının aldığı muhalefet vazi- neticesinde Cenevenio • uo> ~ 
yetini terkedeceğini ümit eyle· nüfusunun 1921 senesınde ,i 
mektedir. nazaran 53,651 kişi fazla ol~..ıl Brlyanın milhlm 

nutku 
Gurdon 14 ( A.A ) - Lot 

eyaletinin muhtelif sabık muha· 
ripler cemiyetleri Gourdon da 
bir "Sulh ziyafeti,, tertip etmiş
lerdir. M. Briyan ziyafette hazır 
bulunmuştur. 

Ve dünya sulbünden, Avrupa 
ittihadmdan, Avrupa ittihadı fik
rini ortaya atmakla uğradığı hU
cumla rdan, l:u dünya dahilinde 
F ransanırı da bulunduğundan ve 
sulh fıkrinin muhakkak muzaf
fer olacağından bahsetmiştir. 

Bir telsiz lhtllAfı 

Varşova, 14 cA.A) - Tallif
nab'dan bildarildiğine nazaran 
Tallifnab ve T orino telsiz tele
fon istasyonları arasında merakh 
bir hadise olmuştur. 

Son zamanlarda Torino istas
yonu 1928 den beri Tallifnab 
istasyonunun kullandığı 296 met
re üzerinde çahşmağa başlamış
tır. Estonya hilktimeti İtalya pos· 
ta ve telgraf nezaretine müra· 
caat ederek protestoda bulun· 
muştur. Bu protestoya cevap 
alamıyan Eatonya büktimeti, To
rino istasyonu 296 metre üzerin
de çalıımaktan vaz geçmediği 
takdirde Tallifoabın Roma istas· 
yoouna ait olan 441 metre 
lb.erinde çahıacağını İtalya bü
knmetine bildirmiştir. Buna da 
İtalya tarafmdan cevap verilme· 
diğı için Tallifnab istasyonu· 
Romaya ait olan 441 metre 
üzerinde çalışmağa başlamıftır. 

rular için mermerşahi almıf ve 
müesseseye hediye etmişlerdir. 
Mektepli banımlann hediyesi 
sınıf namına talebeden Ülker 
Yusuf Kemal Hanamın yazdığı 
bir mektupla Darülacezeye gön
derilmiıtir. 

Hanım kızların kimsesiz yav· 
rulara karşı gösterdikleri bu sa· 
mimi a!Akayı takdirle karşılar, 
öteki mekteplilerin de bu hare
keti 6rnek ittihaz etmelerini le· 
memai ederi&. 

Fransada cllmhur 
reisleri Essen, 14 (A.A) - Polis Es- 607,650 kişiden ibaret olcı; 

sen ve Duisbour~ komünist ee• a .. ı .. ,.ı-.,h.. NHfmt ke~afeti; 
Pari• J 4 (A.A) - M. Dumer miyetlerinde taharriyat yapmış, itibarile Ceneve şehrı ~,; 

saat 18,5 takızafer meydanma Essende 12 ve Robsburgta 13 N l'd a iv. Milano ve apo ı en sonr ~ 
gitmiş ve meçhul askerin mezarı kişi tevkif etmiştir. Bunlar va· mekte ve İtalyanın en kalabl 
üstündeki ateşi tutuşturmuıtur. tani biyanette bulunmak Uzere şehirleri arasmda dördnncol 

Pariı, 14 (A.A) - M. Dumer hazırlıklar yapmak cürmile itti· 
d 1 kazanmaktadır. -" 

saat 10,5 ta Elyze gelmif, ham edilmekte ir er. Alfons ispanyaya gellll.-
doğruca reisicümhurlara mahsus Hamburg, 14 (A.A) - Hn- lstlyormu' d' 
mesai odasına girmiıtir. kumet, yarın toplanacak olan Londra, 14 (A.A) - S•0 t) 

M. Dumer Elyzede kat'i su· komünist kongresini menetmiştir.. Refere gazetesi, ahiren ",-r 
rette yerleşmiştir. ispanyada arbedeler kıral Alfons ile lspanyol "!111"e'f 

Split 14, ( A.A ) - Split'te İzmir' 14 ( A.A) Mootemolin- kat hükumeti arasında bır tf 
bulunan Fransız filosu, dün riya· den bildirildiğine nazaran halk tup teatisi vuku bu!muş ol "e~ 
seti cümhur vezaifinin devri mil- yeni intihap olunan belediye nu yazmaktııı dır. Bu gaıetOf 
nasebetile bayraklarla donao· azas1nın dün belediye dairesinde nazaran sabık hükümdar, ' ıj 
mıştır. Limanda bu'unan bütün işe başlamalarına mani ol- huriyet hükumetine alelade ' 
Yugoslavya gemileri usulen muştur. Bunun üzerine bir ar- vatandaş sıfatile ?e~~o. I!,w 

·ı b ki bede çıkmı• ve bir polis memu- yaya dönerek yenı reıımıP •· J lop almak surelı e ayra arı Y tısı': 
ru halk tarafından linçedilmiştir. mi• oldug-u işe yardım e .1 .1ı1 selamlamıştır. ., 5'"' 

Paris' 14 (A.A) - Sabık re· Hadiseye zabıta kuvvetleri mu· ve bu hususta teşriki ıne ııı'' 
isicümhur M. Doumerg dün dabale ederek halkın üıerıne bulunmak teklifinde bulunr11ııf Ji 

O d h ateş açmıştır. iki sivil ölmüş ve Muvakkat hükumet reisi p.1. ·• akşam saat 19,3 a ususi •bir tff 

k birçok kişi de yaralanmıştır. Za- kala Zamora, bu mektuba ce . .M vagonda cenup e apresile Pa· tı,.. 
· bıta bazı tevkifatta bulunmuştur. vererek cümburiyet hükurııe ı.f risten hareket elmiştır. iıtaa· , .. 

d f d Yeni bir ltalyan kablllsevk bu teşriki mesai teklifindeP tı"' 
yon a teşri at umum mil ürü dıl!!' 
M. Ot: Fukyer Başvekil M. balonu kalide miltehassis olmuş ol ,'Jf 

Milano, 14 (A.A) - Bir mütl- nu fakat sabık karalın lspa. P1
1 

_,. 
Laval, askeri ve mülki riyaseti d t ı f t t · ı - •·• ,,. e evve ve a e mış o an mu- mevcudiyetinin yeni intrı.. . :Jı 
cumhur maiyet erkim ve birçok h d" 'F ı · · · d·-· l" "" en ıs or aoınm çız ıgı p ana ve tahrikita yol açacağıP• 
dostlar tarafından teşyi olun- .. 1 k .. -k k bilisevk gore yapı an uçu a dirmiştir. r' 
muştur. balonun vaftiz merasimi Pyacyo VenezUella RelslcUmh~·"" 

Tu'uz, ( A.A ) - Sabık re· k ,,..-r 
tayyar arargihındcl icra edil- Nevyork 14 (A.A.) - .J 

isicümbur M. Dumeri saat • t tJeP" . 
5,36 te buraya gelmiş ve ıstas· mış ir. kastan bildirildiğine göre r ~ 

Andriyad ismi verilen bu ba- züella Re.ısi.cümburu M •. ~·l( 
Yonda mahalli hükumet erkim, ı 56 t ı w d b ı•P'' on me re uzun ugun a ve istifa etmıştır. Kongre u .... .r 
zevcesi ve umimi dostları tara· 4000 'k b h · d d' · clJ"" metre mı i ı acmın e ır. yı kabul ederek yeni reıll A 
fmdan karşılanmıştır. M. Dou· Sırf tecrübe UÇUJlan yapmak burun intihabı tarihini ~il ti;~r 
mergue ve zevcesi otomobile üzre inıa edilen bu kabilisevk dokuzu olarak tespit etınif vr 
T urnöföniye ye gitmişlerdir. M. balon, idaresi yükselmesi, amudi M. Perez, leçen baft• ~( 
Dumerg otomobile binerken surette yere inmesi, yana doğru nezüellada vukua gelen bası ıef 
bir defa daha valinin ve gaze· hareket etmesi hususlarında da- diseler memnuniyetsiılikler .~ 
tecilerin elini ııkmıştır. istikbal hiyane yeni tertibat He müceh- lit etmiş olduğundan koPi1J .... 
g~rü.ltüden azade fakat çok sa· bez bulunmaktadır. . . istifa teklifi karşısında ~· i"' 
mımı olmuştur, Bu balonun vaftiz merasımınde ve kongrenin arzusu ınucıb 

Sıcaklar Dük dö Bergam ile hükumet hareket etmiştir. /; 

ıi:.i,~~~ :i~d~~İiA~.:k:!~'y=~~ KAN s 1 z LI K :~ ~ 
lamıştır. Mılano, Bolonyada 34 cbıoı' 
Ye Mantoda 35 derece kay- _ . A 
dolunmutlur. 1 =:u=~-:=1:.t:d:n k~pi~tım~Ü:. SIRO p D ES CHIENS· ,, 



S. "-nızın sajırlıfı gUn l'eçtfkçe 
'I -.__~l>a. aeye ihmal ediyor, t.da 
~r~ 

'~P verdi: 
~ Tectavi ettiTffıek, fakat, 
'~ _ aldıklan musiki derslerf

... lllllt8inl bekliyor. 

tt_ Ona rağmen ... 
~ ~ ile koca yemek muasında 
~rlardL Erkek dedf ki: 
S ICanajım, bu bizmetçidea ~k 
~ .,,..-__~ Bak bu yemeği ne gU
~ ..._~ ill8Ul atız tadile lftilı 
~ 1'17or. 
~atıldı: \, ••et, &Jaa, dedi, bu yemeli sa 
~ ~i; ben de kendisine yar 

!ltb.. 
.... ~ f1l eeq.bJ verdi: 
~~ bncığrm, ona rafmen 
:-ıei ObnUf-

c. z. 

Baba - Yarabbi, bu -ı ~- lfl•1111for, letnlzllk mi 
latlror, nedir • 

Çocuk - HQlr bebe te111lzle111 .. e lhtlpcı Jok, daha biz 
onu bu .. ilah banro,. solduk .. 

.. 211 o 

Meslek 
HA.kim, kal'flSlndaki mua1111& hita 

ben dedi ki: 
- On bet defadır hınahk ctll'IBiln 

den dolayı kaqıma &'tlfyonaa. Ar
tık bu köttl ha11111a ~miyek mi
sin? 

Maznun cnap 'ferdi: 
- Sollra ha;yatnıu 11U11 kuuınm. 

Bu YBf&aa •nr& ••lek mi d~ 
yba? 
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Berber d81rklnmda 
MU"9tf- Uat11111e pmra al

ma1111f1111,.lmdl ne ,.paetlm 
Berber Sakalın tekrar p 
kıncıfa kadar bir ,.,.. IH
rakmam. 

Efer telairde bir 1Uphe ve ihanet mu mealeketin•e yalnız, hiıu)'eaiz konuımata bafladL hdal dertltf17o11e 
hamı esmeseydi vaziyet ınllkemmel o ve aırf kendi tefebblsU phaisine bat· lardı- Hafifçe tebeuflm etmUtea 
laeaktı. Ba hal en ki~ hldiselerle Jı olank kalmak kolay Mr keyfiyet de kendimi alamadı&. Dlayaaıa Jaer ta. 
meydana çıkıyordu. Acaba aiyledJ. fildir. Şu halde babı daha zayıf olan raf ıada kadmlar cnaeUkle l'Bkitleri-

~---··••••••·~-~~~~~~~~~~l~ e~~~~~?~~~~b~md•u~te~-n~~~~t~~~-~~ B~ 
Harp scaclcrtndc Isunbalda çalışmış olan evel tanımdıfım f8 adam beni taru- 81 kadar tabU bir feY var nu? Yalnız bire odada arkamda Mrtllln d__. .. ...__ 

bir lngtllz CIS11S1111GD hatıratı t d u ı•- unı~-- 5 _ sa e en usr po"' •emaru mu? Şu kalır kaim~ ;yatafıma yıkıldım. Of? na hisseder sfbi eldam. Döadiba. Ya 
ILL 2 dehliıdeki kapı- Aca• arkuıada be.- Birkaç dakika iatirahat edecektim. tağın yanında uıun boylu zayıf bir ka 

._,-..._. bbe •wtıe hizmet ediyor-,ıiiplaelenmiyeeekti. Bitaraf " nazik ni bir dinliyea yok •u? Fakat uyumak istemiyordum. Yemek dın vardL 
~ ..... U~ f8e ba kadan lifi idi.. bir genç udıaa zerafet sahibi bir ada- Ya odamda yatafımın altında, ya- zamaoı için hazırlanmaklıfım icap c.df Oda hizmetçisi gibi &iyfnmiftl. Fa 
~ "4eı 1-iadeki bu casusla na- mın hizmet ve muavenette balanmaıun but dolabın içinde birisi elinde taban- yordu. Akşama yakın bir saatte gel- kat nuıl bir phliyet oldatuna taJfa. 
' ~ eelbetmeden, nuıl 'olup dan tabU bir ffY olabilir miydi? ca beni bekliyor mu? Böyle tehlikeli mfttlm. de ula tereddüt etmedim. Bu flpı. 
~eeektim? mazlıttan gelerek ben de boıuk tir bir meslefe intilap eden kimse her te- Dfmafımı saran uykuc':ın kurtulmak ıiz bir hizmetçi deflldL Tavrında ta-
~ otelde balu9up görti§memiı de durdu ve qyamı yere koyda. . ye i•tizar eme:ıeli mi~di? için a;yafa kalktım"' odada bet aptı rif olunmaz bir hal vardL. Bu hal da S-hliJordu. Hem de ba bir ko- Vetzelhof - otel lnUne gelmiştık. Ne kadar ahmak b_ır feydiın! Uç yakan dolqtım. Geee ortalıfı kap ha yiikaek bir sınıfa mensup olduiu 
~ lllt •en bir filmde olduğu veçhi- Otelin direktlrU hemen kotta. Bu ada- Demek ki bu asabıyet beni hiç bir lıyorda. Fenerler birer birer ;yanıyor gilsterfyorda. Hemen ihtiyatUr b: 
\ tfleaceu bir tanda olacak- mın biltüa Alman otel sahipleri rlbi vakit terketmiyecek. Her §eyin yolun da. Pencereye yaklqarak eokata bak tavır aldım. Aman yarabbi ytlzilnde 
~ lnailizce bilmesi icap eyledftfni dl· da gitti~ ·ve muvuenemln tam oldu- tı.. ne kadar fenlhk akıyordu!.. • 
~ tada bir masaya otarup Al- şUndüm. ve Vaşington ahalisine mah tunu ılrmekle sttfnditfın bir sırada Çok llL. TabU halimi tekrar alma- Bu simadan Alman olllllyan her p. 
'-t .._~ ~••ek 19marlamaklıfım fa- sus basık telAffuzla konuımata batla bile mabayyelemln en kUçük ihtizazı ta baılamıştım.. Şu sokak "asıl şey- ye kartı husumet ve nefret okua 
~- l'erditi cevabı anlama- dım. bua her yerde heyalllar gösteriyor- dl? Herhanci bir memlekette görüle- da. insafsız, gaddar bir tovea .i::. 
~ &elerek ben de mevnn hir G8neniz ne kadar memnundu. An- du. lecek kllıllk bir 10kaktı.. Kaldınm. ğu aşikArdı. Tebessüm ediyor Yi
lt ~ ile konqacaktııa. Bu suret· lqılmıyacak bir ffY deffl. Bir Ame- Buı • endlmi pallttan farzedfyor- Janmıı temiı hfr eokak.... Karş1ki kal zümU asabileştirecek bir ısrar i~ ti& ltlr atm mfidahal..ıaı mucip rfkalı demek, avuçlarla dolar demek- dum. Fakat garip talih en kUçUk ve- dırımda bir kU~Uk oflan bir köpek~e züyordu. Sanki şaşkınlığımdan :.:k. 
" Bu at bana terclmanlık tir. sile ile ruhuma mlatıyor4a. O.fBuyGrda. Bu k~Uk çocuk bir kil· )emmekte fdL Böyle yakal aktan 

' "-keUni rösterecektL Dolar her zaman ve her yerde mem Dotruu iatenfline biyle hldfııe. çlik Aln:an olaeaiına, bir ktlçflk Fmn- ve haber vermeden girmesi-:• hi 
Sı ....,., anlapldıtı veçhfle nuıaiyetle karplanır. Otf t direktlrO lere atılmıı olan erkekler bile ilk M- yahut bir kfiçtik İngiliz de olabilirdi. detlenerek bağırdım: n en et. 

Olacaktı. 8.ml'Bdu doet ola- bana tahsis edilen odayı rl&terdi. f erlerinde ~ektikleri eIHUtelerl ikrar Bir kadua geçti.. Kol anda bir -. -Barada ne yapıyonanaı? Ne . 
.. ..._ bu chetlatamazdan Oda oldakp muntazamdı. mecburiyetinde kalmıılardır. Dit- pe& vardı. Bildiji diler bir kadmla ile kapıyı varmadan rircliniz? iaak 

(Bltınetll) 
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M. Meclisinde dün- Maarifte 

ku•• mu·• ·iakereler Vazife yerlennl detlftlm1ek 
.. latlyen muallimler 

-~~--------- Sıbbt ve ailevi sebeplerden 
( Ust tarafı ı inci sapfada ) memuriyetlerini başka bir ıeh· 

Layiha okununca e\"Vela Rasih Bey 
(Antalya) 5Öz aldı ve layihadaki ma- re tahvil etmek istiyen muaılim· 
arff mUfettltleri adedinin arttırılması )erin müracaatlannın 1 temmuza 
na ait fıkranın çıkarılmasını ve emin- kadar kabul edileceği vekalet· 
lerin maarif müdürlüklerine tayin o- ten bildirilmittir. 
lunmalarını söyledi. Maarif vekaleti bu müracaat· 

Maarif Vekili Esat Bey cevap \'ere- ların hepsine ayra, ıavrı agustos 
rek maarif emlnlikleri te~ilatı lağve- nihayetine kadar müsbet ve ya 
dillrken bunlara ait teftiş salahiyetle- menfi bir cevl!p verecektir. 
rinln ipka edildiğini ve bu itibarla ka- Yarınki lmtlhanler 
nunan teklif edildiğini. ilk tedrisat iıa- Yann lnz Muaılim mektebin· 
ridndeld mekteplerin senede hiç ol- de Ortamektep naluı ve dikit 
mazsa Uç defa teftişe tabi tutulması mualJimJiklerine talip olan ilk 
zaruri bulundutunu söyledi. mektep muallimlerinin imtihan· 

Rasih Bey ( Antalya ) Teftiş ları yapılacakbr. 
son fıkranın tadilini istedi. Teftiş ~ 
kadrosunun klfi bulunduğunu bir ta- Kaval konaerlerl 
raftan kaldırırken, diğer taraftan ila Geçen akıam radyoda kaYal 
veye hacet olmadığını söyledi ve söz. ile konser veren Bulgar aan'at· 
lerinl şöyle bitirdi: kir ı Kohyof dün akşam da 

- Esasen müdürümüz yoktur, di- İtalyan operasında bir konser 
ye lise açamıyoruz. Şu halde eminlik- vermiı ve alkışlanmıştır. San'at
lerin 1:1.ivı üzerine maarif müdürlük- klr konıeratuvarda da bir kon• 
lerinln takviyesi llzımdır. ıer Yerecektir. 

Sonra Maarif Vekili Ecat Bey söz -O-B--U-L--M--4--C-A--O-
alarak mUf etti§ler n vazifeleri hak- .~ 
kında izahat verdL 1 2 3 4 ~ h 7 X 9 10 11 

MUteakiben Gazi Ayıntap meb'11su 1 • A N IA • 
Refit Bey tun lan söyledi: - -ı- .,,ı.:.;. -

- Vekil Bey, bütçenin müsaadesi 2 K E_~_ A ıM ·~-ı~ li_IA- N 
ehHdıtı için liselere meccani talebe 3 A !--_ !il I"° E"° K A_,V E _ T_ • 
alınamadıflnı söylüyor. Emlnlilderin 4 R A Z • L lij M A S 111) M 
lltrile emin maaılannın elli tane fa- 5 A M -E L 

1

E- li] E L- !iJ!!ij· R 
kir ve tehlt çocutunun tahsilleri için 6 !iJ K [il lifif r·ıE K i 
arfını muvafık buluyorum. 7 A z A. M E- T- Iİi (i A. N il 

lbrahim Allattin Bey "Maarif en- 8 N E V A 1L- E"lımı r.ı R ~ 
ctimeni maıbata muharriri" liyihanın - - · - - - _ ._, IU 
kabulUnU teklif etti. 9 A B E S lil K A mR P U Z 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - l\la- lC • IAT [il S i tr U L U 
arif eminliklerine lüzum olup olmaciı- 1 J ,fri M iT - U z-lu N 
tmı eöylemiyeceğim. Yr.!nız teftiı ·ıui Da ka b im &.-l 
felerf ipka edilecek olan eminlerin n u ac:amısrn na • 

mUfettit olmalan meselesi vardır. IHilmrı ,eklı . 
Muhterem vekilin izahından (19) mü- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
fettiş olduğunu, bunlann (150) mek- 1 
tep teftlfile mUkellef bulunduklarını 2 - • ili! • 1111 
anladık. - - -

Bugfln mevcut 19 müfettiş için har- 3 _ _ _ _ liJ _ liJ _ 
cırah tahıiAtı yetitmediği halde yeni- 4 111 111 ı 
lerl 1'ill ~hsisatı nereden- bulacağız. 5 [il - lli il) llJ 111 - lll -
Allattin ~t;yc' ırfi müfettişlerin kü- 6 - ~- j ,-
tüphaneleri de teftiş ettiklerini buyur 7 i] - liJ - - - -
dular. Rica edfrim, kaç kütüpane 8 (il - - llJ 
var, neyi teftiş ediyorlar? - -

MUf ettişlerin bazıları doktormuş, 9 l 1 
bunlar mekteplerin sıhhi vaziyetlerini 1 liJ llJ 
tefti;, ederler. Şu halde tedris ve ida- 11 
re kısmı diğer mUfettişlere kalıyor n ... /j•u•g•ü-n•k.ı•ıl•b•uılılıiıliımillılld«:amız 
bu suretle bu vaziCe de azalıyor demek Soldan sağa ve yukardan aptı: 
tir. Bendenizce . mUfettil}ler kifidir, 1 _ Mabaddtabü e (S) 
Fakat diyorlar kı hunları difer yerler 2 K-.1 (~) ~ .1 1 ~k d . • 
d IA "f ildtl lükl · d - ~er • , nvr yatı · enızın-e ve mese G maarı m r erın e de bir liman (4) 
kullanalım. Buna barem kanunu m:t· 3 . k 7 . - Çevırnıe ( ) 
al.Ur. Kendimızl aldatmıyalım. Açık 4 Bi ak 
konuşalım. Vekil Bey bunları barem - r roba (4), doğru (4) · 

aaani oldafu için. müfettiş yapmak is- / ~ötürlJmli ı.... •• 
tiyor. Zannetmem ki meclis kabul et- kin (S) n vurna gelen (4), ıa 
mn. 7 - Hacı dağı (1) 

Rqit Bey (Ayıntap) - Maarif mü 8 _ Eıcr (Z) balıflamak (%) 

fettlfinla bir tane.f bizim memlektte 9 _ Olen kader (10) 
pldL Akşamdan masayı kurdu. eğ- . / )adi, danaetU. Sabahleyin kalktı, 10 - lsım (2), ıtanbulda en rok 
slttl. Bir daha Jtlzilıatl görmedik. olan ıeg (3) . . 
(Alkıflar) Ve bu memleketin müreb- 11 - Şekbplrln bır ~eri (6) 
IQI olan müf ett.işler işte böyle. 1111~ıını~::ımn~:m111mmı•maı1~111n 

Müteakiben layiha tadil teklifleri- mahkum şerırlerdcndır. ~ynı 
1 bi ilkte rif Ü 

• ferhanede bulunan ve firara 
• r maa ene menıne havale · · k • 21 k dU '·ti ııtarı etmıycn . mab Om da-

• m"" r. ha va1'dır ki bunlar iti bildik· 

1 Memleket Haberleri 1 
Manlsada hapisha

neden kaçan 
mahktl.mlar 

iki gtın evvel Manisa hapisha· 
aninin dı•annı delerek kaçan 
31 mahkGm tiddetle aranmak-
tadırlar. Son haberlere g6re 
16 aeneliklerden ikikiıi ya
kalanm11lar ve bir kısmının 
aaklındıkları yer de keşfedil· 
mittir. Bunların da yakalanması 
Mat meaelui addediliyor. 

Y apdaa tahkikat bu mah
ktmlann kaçmak için iki hafla· 
daaberi haz1rlandıklarım göster
mektedir. Delinen duvar ferhane 
doYarıdır. Bunu evveli ibrahim, 
Ali, Mehmet ismindeki üç terir 
d&tünmllt ve fikirlerini dığer 
arkadaılanna ·~··~ardır. Ka· 
nlan tunel ] 5 metreliktir. Ka· 
çulu _...ı 7 azami 18 1CDeye 

ferini fakat ölllmle tehdit edil
dikleri için haber vermediklerini 
ı6ylemektedirler. 

lzmlrde hazin bir 
facia 

Evelki giln izmirde feci bir 
cinayet olmuş lstanbullu Burhan 
isminde bir sabıkaln sokakta 
arkadqmı öldürmek isterken 
ıerhoılukla rakibini ıöremiyerek 

o sıralarda kapının 6nUnde bulunan 
komıusu Uç yatında Cafere bi
çaiına saplamııtar. 

Zavallı çocuk aldığı yaranın 
teairile derhal ölmüı katıl ya
kalanm11tır. 

Caf erin imi olan ana ve ba· 
bası bu vak'a üzerine tecennGn 
allimi göatermitlerdir. 

ı,ten el çektlrlldl 
Merainde çıkan Akın gaze

tesinin Yerdiği malOmata göre 
mnlkiye milfettitlerinin göster
diği lilzum Ozerine Menin hu· 
au•i muhast.be modtlrft Behçet 
Beye itten elçektirilmiftir. 

Etabli 
Vealk• almır• gelmlrenler 
hakkında tedeblr ehnıFor 
Muhtelit mObadele komisyo· 

nunda işlerin stır'atle bitirilmesi 
için çok çalıtdmaktad1r. Altıncı 
milbadele komisyonuna Gilmlll
cine komisyonundan getirilen 
memurların ilavesi üzerine etabli 
vesikaaı tevziatı daha sür'atle 
yapılmağa bqlanmışhr. Şimdiye 
kadar 55 bin ruma etabli YHi· 
ka11 verilmiıtir. Daha 25 bin riı· 
mun •eaika alacatı tahmin edil· 
meldedir. Fakat alAkadarlann 
bir kıımı vesika alm•k için hali 
komiayona müracaat etmemiıler· 
dir. Etabli veıtkalannı biran ev
vel bitirmek maksadını takip eden 
komisyon allkadarlann Azami 
silr'atle mOracaatlarını temine 
çahımaktadsr. Bu makıatla alA· 
kadarlırı müracaata mecbur 
edecek bazı tedbirler dOtOnlll· 
mektedir. 

Esnaf cOzdanları 
MUddet •r niheretin• kader 
uzabldılı halde ceza keallmlf 

Her esnafın mensup olduju 
cemiyetten hDviyet cDzdanı al· 
malan için bu ayın on beşine 
kadar tayin edilen milddetin kl· 
fi gelmediği anlaıılmıı ve bu 
mOddet ayın nihayetine kadar 
uıablmıftı. Halbuki temditten 
haberi olmıyan Kıdık6y Ye 
adalar belediye memurları, ilk 
tayin edden mOddetin aonu ol
maaı dolayııile, dlln elinde cilz· 
danı bulunmayın esnafa ceza 
yaımıtlardır. Bunun üzerine _. 
nat mllrakabe müdOrlllğil bel~ 
diyeye mllracaat ederek yazılan 

cezalınn affedilmesini istemitUr. 

Ticaret Aleminde 

ihracat oftslerl 
kongreslııde 

Avrupa ihracat ofisleri bu 
ayın onunda Viyıaıda bir top
lanb yapmıtlardır. içtima Qç rb 
ailımllt ve AYWJturya bıt•eldli 
rayaHt etmittir. Bu konferuata 
harici ticaret meaeleıinde bey• 
nılmilel bir teşriki mesai çare· 
leri araamııbr. Bu konferansa 
TDrkiye, Yugoalavya, Macaris· 
tan, A vuıturyıi, Almanya, ineç· 
Noneç, Lehiatan, Belçika milrah· 
hasları iıtirak etmiıler. Türkiye 
Cumhuriyetini Triycste milme11t· 
limiz Ali Muhtar bey temsil et
miıtir. 

Oda idare hew•U toplandı 
Bazı mllhim itleri g6rilfmek 

llzere Tıcaret oduı idare heyeti 
dün toplanmııtır. Ruznamede 
mllıakerelİ icap eden maddelerin 
intacı kabil olmadığından top
lantı buKlln de devam edecektir. 

Ofla pir•.. bUltenlerl çıkaracak 
Mllrıcaıtlar üzerine harici ti

caret ofııi bu haftadan itibaren 
gilnll\k dahili piyasa Bnıtenleri 
neıretmeğe baılıyacaktır. Bu 
BilltenJer Avrupada allkadar 
mlleue1elere ı&aderilecektir. 

Bundan bqka ofiı, memle· 
ketimiıin haftalık ihracat vazı· 
yeti hakkında da ayrıca bir ha"'f. 
tahk Bülten neıredec~lctir. 

laveç hDkOmetlle rap•lan 
muahede 

HllkQmetimizle iaveç bllkG· 
meti arasında yapılan ticaret ve 
seyriıefain muahedesi 30 haziran 
tarihinden itibaren meriyete ıi· 
recek tir. B" ınuahede taraf ey· 
ne en ziyade mazharı müsaade 
mıllet m"uamelesinden istifade 
hakkını .vermektedir. 

Merkez bankası mUdUrU 
Boraada 

Şehrımızde bulunan Merkez 
bani\ ası mOd~ril Sallhıttin bey 
dtin a;teden ıonra Borsaya ıe-
lerek maliye teftit heyeti reiıi ve 
Borsa komiseri vekili Adil Bey
le a6r0fmllıtür. 

Bir dedikodu 
. etrafında ... 

Geçen hafta Ankaraya Jiden 
villyet idare heyeti ·eiai Cevdet 
Kerim B. don ~önmlitUlr. Ken· 
diaiJe ı&rflıen bir mubarririmize 
ıunları ıöylemiıtir. 

"Ankaraya . ~oğrudan doğruya 
Fırka te,killta ve ·ımur idaresine 
ait ~•aslar haklundı katibi umumi 
ile görOımek Ozere gittim ve 
bu işlere ait bazı yeni em rler 
tellkkı eyledim . ., 

Dünkll a"ıam gaıetelerinden 
biri lstanbulda yapılan aon inti
bablara fırkanın 1r6sterdiği nam· 
ıetlerden Alieddin Cemil beye 
milntebip sanilerdcn yarısının 

rey vermemiı olmalanmn Anka
rada dedikodu uyandırdığını, 

Alieddin Cemil beyin evvelce 
Muhiddin beyin alehinde yazı 

yazdığı için Muhiddin beyin 
mllntehibi saniler araamda aley· 
himde probağanda yapbğını 
Cevdet Kerim B. ile Muhiddin 
beyin 11rf bu mesele hakkında 
kendilerinden izahat alınmak 
üure Ankaraye çağnldıklarını 
Ankara muhabirinin telgrafına 

atfen yazıyordu. 
Cevdet Kerim beye bunun 

hakkında ne diltllndOiünil de 
ıorduk. fU cevabı verdi: 

Alleddin Cemil beyin intihabı 
hakkında kltibi umumilikçe is
tenen malumab arzettim. Bir 
gazete muhabirinin Bana atfen 
ıazetesine çektiği telgraf yan 
btbr. Ankarada tasadUfOmde, 
Alleddin Cemil beyin eksik 
rey almasında Muhiddin beyin 
Amil olduğunu ve Ankarada böy
le bir kanaat mevcut olduğunu 
ıazeteaine bildirdiğini söyledi. 
Ben bunun bilAfı hakikat oldu· 
ğunu ve K&ıetesin~f"l b6yie bir 

• yazı yazmıısa yanlıı malGmat 
verdtğiniı6yledim ,, 

Liman ela 

Reşltpaşa vapuru 
satılmıyacak 

DOakO akıam gazetelerinden 
biri Seyriıefıin idaresinin, Reıit 
paıa vapurunu 125 bin liralık 
tamire ihtiyaç ıösterdiği için 
hurda halinde aatmaia karar 
verdiğini ya11yord11. 

Se1riıefain idareıinde yaptığı
ma& tahkikat bu havadisin ash 
olmadığını göstermiştir. idare 
erkloından bir zat demiştir ki : 

- Reıitpap vapuru idaremizle 
milli vapurcular ar asında yapılan 
anlaımadan ıonra Karadeniz se

ferlerini azaltmamız üzerine ih
tiyat olarak ahkonulmu, ve ufak 
baıı tamirlere ihtiyacı olduğun
dan halice çekilmiıtir. Vapurun 
tamiri yazıldıtı gibi yGkaek pa· 
raya IOzum g6ıtermez. Vapuru 
sataca;.mız da doğru değildir. 
Danimarka zırhhaı bugUn tek• 

nar t1111a1111111zdan geçecek 
Bir mllddet evel gelerek lima

nımızı ziyaretten sonra Odeaa
ya fiden Danimarka zırbhıı 
Nıelı· juel bugiln buradan ge· 
çcrek Pireye gidecektir. 

Zırhla Danimarka sefiri M. Şor'ı 
ve muhtelit milbadele komisyo
nunda bitaraf aza Danimarlcah 
M. Anderaen'i almak üzere li· 
manımııda bir aaat kadar lıala· 
cakbr. Zırhlı ile beraber Pıreye 
~decek olan Danimarka sefiri 
M. Şor ayni ıamanda Danimar· 
kanan Atina sefir• de olduğu 
için ıarhlının Pıreyi ziyaretinde 
yapılacak meraaimde hazır bulu· 
nacak, M. Andersende Atina da 
Glorya sinemasında verdiği, Da· 
niaıırkanıa zirai iktiaadi, sınai 
hayabna dair konfoı:raoıı tekrar 
ettikten aonra buraya d6necek
tir. 

, 
.& 

BORSA 

1 lngiliz liruı Kr. 
" T.I.. mulıablll Oolar ... Frank 

.. .. 

. . ... ... 

Liret 
Bela• 
Drıhm 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllnı 
rezetı 

~larlı 

Zloti 
Penıtı'J 

to ı.e, Kuru, 
ı 1"ürk lirası Oloar 

\ervooeç Kuru ~ 

Nukut 

ı lsmlln (lnl{lllıı 
ı Dolar (Amertlta) 

'lO Funlı [Fransız 
20 Llreı i ltalya 
O Frank Relçlh J 

Drahmi [Yunan) 
frank ( lsvlçrel 

.ıo l.evı Rulaar J 
1 Florin [Felemenk J 

ıo Kuron {Çekoslovalr] 
ŞJlıDJ A\•usturyı] 1 
1 Peıetı !ispanya] 
ı Ranm1rlılAlmanyı] 
ı Zloti 'Lehistan 

ı l'enıö M 1rarlstan 
Ley (Romanya] 

lO Dinar Yugoslovyaf 
1 Çe\"Oneç Se\)'et 

Altın ! Bo 
Mecidiye hı~ 
Rınko not 

Yiyecek 
Toptan ftatlat 

Et • Sebze • Meyv• 
Et - (Kiloııu) Dıglıç: -J0,56·60 

Kıvırcık: 46,80-66.30 K. Karaman: 
61,40 K. l\lezbaha kuzı,ısu: 46,80 • 
K. Oğlak: 46,80 Ôkiiz: 21.84 • S0 • 
Dana: S9 K. inek: 23,40 - 39 K. 
21,84·32,76 kuruş. 

Pernlr - Beyaz yatlı 580 dell 
kuruşa kadar. Yanm yağlı l L·l4 ~ 
teneke 450-550 K. yağsız 11 -12 

• teneke 160-!SO kur!Jf. 
Canerllll Okka&& ı 5·20·25-30 k 

Taze soıanı <Demeti) 40.SO 
aanmHk: 2 L:uruş. Na11•1 

para Kırn11aı turp ı 20 30 ti 
Dereotu: 20 P. MaydanoSI 
Bakleı (Yerli) 3,50 - 4 K. 8•• 
7 • 8 kuruş.Arakaı 8 · 9 K. 
otuı s - 4 K. Pancen 3 • 4 
Yaprak : ( Yerli ) okkası Ji J 
kuruş. lspanak ı 2 • 4 K. K•~ 
(Yerli) 4 - 5 kuruş. Tazet••.,ır: 
Yerli Çalı 1 O· 12 kuruş. .~d 

11!.nglnan (Yerli) adedi S-~ 
&anm t (Okkası) 10-12 K. ti ~ 
!Yerli) a"-~·" 2 • 3 - 4 - 5 • 6 - ~~ 
Domateaı Okkısı 90 - ıoo K. "' 
ye: (Adana) 200 ~ urus. 

Adliye haberleri 

Avukatıann teneutdla 
İstanbul barosuna mensup ı 

lardan bir kısmı, temmuzun 
bir t<nezzilh yapacaklardır. 

senelik müsameresini evelce 
tekilde veriyor, btittin avuka
rak ediyor, hakimler de daveı 
)'O~~ ~ 

Baro bUtc;eslndeki müsame,. 
satı tasarruf maksadile kaleli 
teavün sandığına devredildlğind 
seneki müsamerede geçen sene ol 
gibi hususi mahiyette yapılaca1't 
yenler, maarafa ittirak suretli• 
zühten istifade edebileceklerdlt• 

Yaz tatlll :J 
Adliyede yaz tatili 20 te•~ 

başlıyacak, ;; eylüle kadar sU"2. 
Bu müddet zarfında baro da ~';/ 

Avukatlardan bir kısmı. gruP 
Avrupa Hyahatlne çıkacaklard~'j 

Yaı tatili esna. .. ındtt, biri• 
ikinci ceza mahlil'melerile biri 
ikinci ticaret mahkemeleri m 'ıfP"l 
işlere bakmak üzere nöbetçi il~ 
!ardır. Nöbet(i sulh mahkemell'• 
yakında tel!fhit olunar·aktır. 
Heaen LuttU B. bir kaza 

lstanbul ağır cna mahkem ... 
Hasan Lütfü Bey. dün sabah 
dairesine gelirken, bir kaza 
adliye dairesi önünde bir 
bilin sademesine utram11o yeti 
mill}tür. Maamafih, hiç bir ytrf 
lenmemiştir. Hasan Lütfü Bet• 
mit olsun deriz. 
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• :~A."u···· ~.ıı ... ": •• ı,Toaıo.,nuı• ~ia;ı 1 : .. :·:~:::.~"~:~~:;:::.... J•;;~.:::~a;"~:.··~·:::::: 1 Mahkeme ve icra lllnlar1 ' Bir baba 
~ltamıara verllml9 olan 
~ 1 r•vruaunu an~or 

~dtnJa umumt harpte esir olarak 
~ a. kalmıştım. Atları yukarda 
\ : oğlum darüleytamlara veril
~ &8yada olduklarını haber al
~ Gtldiın. burada bulamadım. Sene
-._ hasretini çektiğim bu yavruları-
"-:::: )"'(iz.ünden gecem, gündU-

Mukaddema Beyoğlunda HO· 
seyinağa mahallesinde Yılancık 
sokağında 1 No. h hanede mu
kim iken tarihten 3 sene mu
kaddem Marsilyaya gittiği ve 
fakat Marsilyadaki ikametglhlDın 
malOm olmadığı anlaıılan Oha
neı Arakilyan veledi An don Ef • 

'b rler içersinde geçiyor. •n.-... ye: .._. -,,auan hayatımı ancak iki ay d 
~~~~bildim. Siblrya çb1lerhıde İkinci icra memurluğun an: 

911 "'l Bakkal Prodromos veledi Sa-
~tı senelik hayatımın acalarını 1 d - • · 765 
~'lllftı bulmak Umidile unuttum. vadan istikraz eye igınız • 
' bt lll dnden beri yaya olarak ne- lira mukabilinde ipotek ırae 
~ llntit verirlerse oraya giderek eylediğiniz Beyoğlunda Hüseyjn 
\il 0ru11t. Son ümidim Amas)'1l i· ağa mahallesinde Yılancık soka
~a da bulamadım. Şimdi sizin ğında eski l ve yeni 1 No. h 
'lı muhtaç oldum. Vatan ve mil arsanın paraya çevrilmesi ıuretile 
~ h 1.§luna olsun bana iki kuzum· h ı· l ki bak 
~ ~ hıaline delllet buyurmanızı matlubabnın ta si ı a aca ı · 

tderirn. kal Prodromos Ef. tarafandın 
;dreılnt: talep edilmit ve talebi ~a~ı 
,!rrnenede Bemandu% Eyilp o- llzerine gayri menkul rehınm 

~~anndan Temel. paraya çevrilmesi hakkında na: 

" tohumlarımızı kaçırmak mınıza gönderilen ödeme emrı 
N latırenler var ikametgAhınızın meçhuliyeti ha-

dt •fııetile dllnya piyasalann- sebile tebliğ edilemediğinden 
oı... htıaUtt bir mevki kazanmıt illnen tebbğat icra11na karar 
~ tGtllnlerimizin tobumlannın verilmiıtir. Tarihi illndan itiba-
8- ' çıkarılma11 memnudur. ren 30 giin zarfında alacaklının 
"-a·llıenıouiyete rağmen tütünle- takibat icraıına ve alacağın he-
"d~o aynına yetiıdirme mak- yeti mecmuasına veya 

0

bir ~ıs· 
~ ' tohumlarını kaçak ıureti· mına bir itirazınız var ıse ııfa-
~tmleketimiı:den ihraç etmek hen veya yaziyle dermeyan ey-
... bbUsleri yapılmaktadır. Bu- 1 d • b nddet ~ lemeniz izım ır. •t u m 
~ llaıan dikkate alan gilmrilk- zarfında itiraz edilmediği surette 
tGı. ~ltaum müdllrlfiğü, barice til- bu müddetin hitamından 60 glln 
)tQ tohumu kaçırılmasına kat'i- zarfında da borcun ödenmesi 
tel llıeydaıı verilmemek için icap lizımdır. Bu 60 gün içinde dahi 
~ tedbirlerin alınması lftzu- borç ödenmediği surette merhun 
'il ~ gümrüklere tekrar bildi- olan araanın merasimi ka~uoiy~ 

'-ittir. dairesinde paraya çevnleceği 
""• h maHkmunuz olmak ve gayri men• _ •rlcl ticaret mUme••lll 
L~"' Moakovaya gidiyor kul rehinin paraya çevrilmesine 

lal -:?•t ticareti hariciye mil- mütedair olan ademe emrinin 
~ ta&ıh M. Hadarofıki yarm tebliği makamına kaim bulunmak 
fıl °'kovaya hareket edecektir. iizere ilanen tebliği keyfiyet 
d, liadarofski Moskovada yakm- olunur. ~1'281) _... 
'iti toplanacak olan ticareti ~·- ' ı;t: Mabk;;,~ıi ::tf ,: '4 o;;'cn 

~e mümessilleri kongr~s~ne hukuk dairesinden: 
~ •k ettikten ıonra f ehrımıze lstinyede Jstfnye caddesinde 60 t\o. 1ı 

llttektir. bostanda rnul..im Prezrinll Hasan bin ldris 
Ef. ve Boğaz içinde Kireç burnunda Ali 
paşa sokağında JO ~o. lı hanede mukime 
Ane Behice H ile Fatma Cavide H. 
bin Ta!At B. aleyhlerine Vasilik~ kerime 
\'e mahdum'ıırı tararından ikamei da,·a 
olunmaı.ı üzerine müddri aleyhlerin ber· 
veçhi ball hallerden semti . meçhule ~t
tlkleri 7·6·93 ı tarihli da\·etıye zahnndakl 
miib:ışlr İsmail Ef. tarafından ,·erilen 

• .. ıaarıatanda koınUnlat 
&.ı beyannameleri 
~ 1raristanda Tarnova kaaa
ko •tıdaki ticaret mektebinde 

' llıı lııünist beyannameleri yakalan· 
~ttır. Tahkikata vaziyet eden 

~ k.ı •ta, talebeden olan failleri ya· 
• ~ay . tir. •rak adliyeye teslim etmış-

1 ~.;;::;:=======-
~ Davetler 

llıe~llıeli Hayat ticaret ve lisan 
,._

1 
lepleri mezunları cemiyetı 

"a •rı l 9 haziran cuma günü 
İl t..at 0n buçukta eski Türk oca

~, dt feykallde surette içtimaa 

~~et edilmektedirler. Binaena
i "-t• tnukayyet banın yevm ve 

i ~·~· • IDez.k urda Cağaloğlunda 
/. '~ 1'ürk ocağına teırifleri ve 

~~ ı kaydedilmiyenlerin de mli· 
'~rata lıtirak edebilmek için 

i '" ~r gün ve aaata kadar 
f t~~ llıı kitiplige müracaat ede· 

~)tt dtıhuliyelerini vermeleri ve 
hi ol 0lnıaları ehemmiyetle teb· 
~ unur. 
1 tıınanıeyi müzakerat: 

~il - idare heyetince tasvip 
'-tı~~ ınuaddel nizamnamenin 

Q lgi 

2 ~ 'd ' ~1'.ıı ı are heyetince tanzim 
t~ ~edi aylık bütçenin tas-

/.. ~lttb ~ •. ı ~za gelen eserler: 

~ideal BUro 
~ ~~ tlerı nıuallim Mübahat Bey ta
'ıf.. ~ ,,_ '4rJ. tercüme edilmekte olan Jngi· 
~ ~·ıırı eıı hayat Alimi Herbert M. Gns-
1.. ) ilet~ inci kitabı olan (ideal Bil-
i, \ı;tt 18 bir surette basılarak intişar 
~ ~ r. 
~ \ -~)lfYet matbaasında, Ag!h Sabri 
r· llıa4t llJinı Ahmet Halit kitaphaneie· 

labIJlaaktadır. 

meşruhattın anlaşılmış \"c tarihi ilAndan 
·ribaren J 5 gün müddetle i!Ancn tebligat 
1 • ı. · ı ifasına tahkikat hakimllğınce 11arar ven · 
mlf ve tahkikatın devamı 2-7-931 pcr· 
~rmbc saat on dörtte muallak olduğu 
ilAn olunur. (255) 

lstanbul ! inci iflAs memurluğundan: 
Müflis Elbiseci Ahmet Nuri 

Ef. nin alacaklılarına ait paylq· 
ma cetveli tanzim ve 10 giln 
müddetle alikadarların nazan 
tetkikine arzolunmuştur. Bundan 
baf ka müflis namma bakiy.e 
borçları için konkordato tekhf 
edilmiıtir. ifbu teklifin müzake· 
resi için alaca~Jılarm 22:6-93! 
tarihine müsadıf pazarteaı günu 
saat 13 te dairede hazır buluo
malan Uan olunur. (1280) 

lstanbul mohkemei asliye 6 ıncı 
hukuk dairesinden 

Cemal efendi tarafından 
Çenberli taşta Esir pazarıo~a 
kürkçü sokağında Şaban beyın 
hanesinde mukime F evıiye ba
n m aleyhine ikame olunan bo
ş~nma davasanın 14-6·?31 tarih· 
li celsei tahkikabnda ılinen va· 
ki tebligate rağmen .gelmemiı 
ve cevap layihası dahı verme· 
mit olduğunuzdan bittalep hak· 
kımzda gıyap kararı verilerek 
tahkikat 16-9-931 tarihine mll-
sadif çarşamba saat 13,30 ~ 
talik kıhnmıı olduğundan yevmı 
mezkOrda hazır bulunmanız ve 
akıi taktirde srıyaben tahkikata 

ve müessesıtın erzak. ekmek, vesaire mektebi müdürlüğünce münakasa 

&atalık ev apartıman,araa,e~ya 

-- Satılık ve kiralık -
Kuxöuncukta Münirpaşıt mahalle· 

sinin Aziz bey sokağında 13eşer oda· 
dan iki bölüklü fevkalAde nezaretli 
eşcarı mUsmlreyi ha\'i vasi bahçeli 16 
numaralı dol.tor hakkı beyin hanesi 
ucuz fiyatla saulık ve kiralıktır, dcru· 
nindekilere müracaat. 

kara n11kliyıunın beher kilolarına kapalı ile satın ahnacak cins ve miktarı 
zarfla teklif edilen fiatlar h:ıddi İtidalde aşağlda yazllı on üç kalem hu
görülmcdinden ı 8·6-93 ı perşembe günli bu\tat ve yaş sebzenin ihalesi 
saat on dörttf' Fındıklıda heyetimizde 18 Haziran 931 Perşenbe günü 
pazarlıklı ihalesi yapılıcdaır. Taliplerin yapllacağmdan taliplerin yevmi 
şartnamesini heyetimizde görmeleri ve münakasada mezkflr mektepteki 
iha'e saatinden eHcl tcminatlarile hazır sabn alma komisyonuna müra
bulunmaları. (393 ı 

• • • 
Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı olan .,. 

dun ''e koyun eti kapalı ı.arfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 18 hazir:ın 

Kargir ev satın alnız - Tram· 931 perşembe günü saat 15 te Bitliste 
vaya, şimendifere, iskeleye yakın olmalı askeri satın alma komisyonunda yapı
Pazarlıksız son fiatfntzi mektupla bildiri· lacaktır. 'faliplerin şartname almak 
niz, mektup içine 6 kuruşluk pul koyunuz. ve tekliflerini \'ermek üzere teminatla 

hranbul Po5ta kutu5u ·o. 400 rile birlikte mtzkOr komisyona müra-

ı, arıyanlar caatlan ilan olunur. (385) 

• • • Daktilo - Gayet iyi ingilizce bi- Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 
len bır daktilo hanım iş aramaktadır. mamulA.tından 400.000 metre çamaşır
lstiyenler gazetemizde Fikret Adil beye Irk bez kapalı zarfla münakasaya kon
her gün öğleden sonra müracaat edebi- muştur. ihalesi 18 harizan 931 per· 
bilirler. Telef: 2.4371 şembe günü saat 15 te Ankarada mer-

caat!arı. 
Kilo 

· 500 
2500 
2000 
5000 
1700 

140000 

3000 
14700 

6600 
9882 
1500 
1500 
1500 

Cinsi 

Patlıcan 
Kırmızı domates 
Sakız kabağı 
Taze fasulya 
Erimiş sade yağ 
Meşekayin 
nar odunu 

veyahut çi-

Kuru üzüm 
Arpa 
Saman 
Ot 
Pirinç 
Mercimek 
Kuru fasulya 

__ M_U_t_e_f_e_rr_l"'"k_k_U_,.-0-k~ll~A~n'"!'la_r_ kez satın alma komişyonunda yapıla-
"T Jandarma lmallthanealnd6n: -...;.;~;;.;;.;.~;....-;.;;;,;:~.;....---- caktır. Taliplerin şartname almak ,.e 

Ankarada iti olanlara - lAnkara 
İt Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 

malik yegı\ne vektlet, temsil, rakip mil· 
essesesidlr. 

tekliflerini vermek üzere teminatlari. (5620) adet alemünyom matra 
le birlikte me7.kf1r komisyona müraca- 1 temmuı-931 çarşamba günü 
atlan. (370) saat 15 te kapalı zarfla rnüna-

Ankara • Bankalar caddesi • An11dolu 
han • Posta kutusu: ı 66. 

• • • kasaya konulacaktır· Tabiplerin 
S&franboludaki kıtaatın ihtiyacı o- Gedikpaşada jandarma imalat-

tan un n sıfır eti kapalı zarfla müna 1 1 l hanesine müracaat arı i an o onur. 
kasaya konmuştur. !halesi 18 haziran (173) 

Memur istiyoruz; - işiniz olma· 931 perşembe günü saat 14. te Safran· 
dığı zamanlarda çalışarak ayda 90 liradan boluda Askert satın alma komisyonun Jandarma lmaUithaneai mU• 
fazla kaıanabilirsinir.. Bize mektupla so· da yapılacaktır. Taliplerin şartname dUrlUGUnden: 
runu7., mektup için 6 kııruşluk pul ko almak ve tekliflerini vermek üzere te. Mersinde 5 No. lu jandarma 
'iunuz. (1248) lstanbul Postanesinde ı· atlaril"' bı'rlikte Saf a bol d 

m n "' r n u a mez mektebince münakasaya konulan 
________ _:N~10=---4_00___ kilr komi!yona müracaatlan. (377) 

Muayenehane, idarehane _ • • • (162000) (180000) okka ekme-
s ta k k t t h 1 ı. gwin ihalesi 1-7-931 tarih ve çar-veya ikamet için fki havadır oda, bir ıvas mer ez ı aa ı ayvan nr 

sofa ,.e bir halldan mürekkep bir daire nın ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla şamba günü saat 9 da yapılaca· 
müsait şeraltle kiralanacaktır. Ankarı münakasaya konmuştur. İhalesi 4 tem ğından teminatlarile beraber 
caddesinde 55 No. h Muallimler kitapha· muz 931 cumartesi günü sat 16 da Sı- mezkur mektepteki komisyonuna 
nesine müracaat. vasta askeri satınalma komisyonunda ve şartnameyi öğrenmek istiyen-

llllBIU11Ul1111Ilj11JlllljjlliljlillHljlDTIJjJnlJJDTIOIDjJJlljJJ JJJJjlllTIJffiJJJJllUD yapılacaktır. Taliplerin şartname al- lerin de bu mektep müdürlüğü-
UHlffiWIUDIUIUI Dlllllllll!Bll IU 111111111 U 11111 ini mak ve münakasaya girmek üzere le- ne müracaatları. (175) 
Kiralık kagir hane ve minatlarile mezkilr komisyona müra- -------------

dükk~n caatıarr. • • 
111 

(395) Jandarma lmalithaneslnden: 
(4008) adet arka çantasile 

Beıiktafta Alcaretltrde mükerrer Farkr fiati taahhüdünü ifa edemi- (14170) adet ekmek torbasının 
14 No. lı hane ile 1-3, 7, 11, 13, yen müteahhide aft olmak üzere pa- kapalı zarfla münakasası 1.7-931 
16, 23, 27, 32, 43 No. h dükkln· ıarhkla müzayedeye çıkarılan 14 ila çarşamba günü saat 15 te Ge-

18 bin kilo beyaz ve haki bez kırpıntı-
lar birer sene milddetle bilmll· lanna talip çıkmadığından 20-&-931 dikpaşada jandarma imalithane-
zayede i.car edileceğinden şehri cumartesi günü saat 14 te Fndıkhda sinde icra edilecektir. Şartname 
halin onuncu çarıamba güntın- heyetimizde tekrar pazarlıkla ::;atıla· imalathaneden verilir. (174) 
den itibaren yirmi gün müddetle caktır. Taliplerin şartnamesini heye-
aleni müzayedeye vazedilmiıtir. timiz e ve ırpın ı arr saraç ane am d k t l h . rı Şeraite muvafık 

Talip olanların ve daha ziyade barında saraciye evinde görmeleri \·e Dişçi aranıyor 
ihale saatinden evel teminatlarile ha-

malumat almak istiyenlerin Tem· zır bulunmaları. (39G) Ojş tabibi Mehmet ~eki B. 
muzun dördfincU Cumartesi günU • "' * bu kerre KadıköyUnde Mısırlı 
saat on üçe kadar mahalli mezkdr· As. Sn. Mp. nin ~enelik ihtiyacı olan oğlu Yavuz TUrk sokağında 

da 54 No.da mütevelli kaymakam· azamt 43920 •~gar! 40880 kilo I<:kmeğc 8 Numarala hanede açacağı 
lığına ve yevmi mezkiirun verilen fiat pahalı görüldüğünden yeni· kabinesinde dişçi bir arka-
saat on Ilçllnden on beşine ka- den pazarlıkla saun alınacakuı. ihalesi daıa ihtiyacı vardır. Şe-

E k f 2.'\-6 931 saat 15 ten !6 ) ' :t kadar icra · · k d l dar istaobul v a müdu'"rı'yeti"n- ö raıtı ög· renme arzu e en er ı lıınacaktır. Taliplerin f.trtnameslni g r· 
de idare encümenine müracaat me:ı için her gün öğleden e\'\'cl ve pa· gazetemizde biraderi M. Ad-
etmeleri. (1243) zarlığa iştirak etmeleri için de \'akti nan Beye veya yukarıdaki ad· 

muayyeninde ıeminıtlarile birlikte ko- rese müracaat edebilirler. 

Seyrisef ain 
Merkez accntası: Galata 1\öprü başı 

(1 2362 ~ube acentası Sirkecide 
Mühürdar zade hanı 2 2740 

l ra~zon Postası 
(CÜMHURiYETJ 18 Hazi

ran 17 de 

Mersin IJostası 
(ÇANAKKALE) 19 Haziran 

10 da Galata rıhtımından 

kalkacaktır. 

misyonumuza müracaatları. (11) 
• • • 

Gümü~suyu fıastanesi için 20,000 kilo 
Korun etine vrr!lcn fiat pahalı görüldü
günden yeniden p111.arlıkla satın alına
c:ıktır. ihalesi 23· 6-931 !aat 16 dan 17 
ve kadar icra olunacağından taliplerin 
;artnameslnl görmek için her gün öğle
den enci \'e pazarlığa iştirak için de 
vakti muayyenlnde temlnatlarile birli~te 
komisyonumuza müracaatları. (12) 

"' • * 
3. K O. Sa. Al. Ko. dan: 
Kıtaat ihtiyacı için J 8050 kilo yaş 

stbıe p:ızaılılıla satın alınacaktır 18 6·931 
perşembe günü saat J 5 ten J 6 ya Jcedır 

ihalesi icra kılınacağından şartname \"e 
e\·sarını görmek üzere her gün öğ!eden 
e\'\·cl ve pazarlığa ıştirak ttmcleri için 
de \'akti ınuıyycninde ırmfnatlarile bir· 
liktc .komisyonumuza müracaatlan (Dun -=====;;;;;;;==== 3 K O. Sa. Al l\o. dan ı eşrcdileıı il:\ 

1 nın münakasa tarihi sehveıı 6·6·9:l l ynzıl 
DOi-<. TOR mıştırBu l!Anın neşrıle ıııshıh olunur. ı9) 

~ ,,..,,'.L Cemal, • * • 
""'f 3. K. O. SA. AL. KOMISYO-

Dahiliye bastahklan mutahassııı NUNDAN: 
Cumadan maada her gün öğleden Kıtaat ihtiyacı için 191815 kilo . ığrr 

sonra saar t 2 .. '30 dan 5 e ı k11dar eti kapalı zarf usulile münakasaya ko
lstanbulda Divan yolunda ( 118) nu- nulmuştur. lhalesi 28 - 6 - !':n 
maralı hususi ~ abinesinde dohlll has-

paıar günü saat 16 da icra kıhnacnğın-
ıalıkları mua~·enc ve tedavi eder dan evsaf ,.e Qeraitı· görmek isti-•·enle- ' 

f elcfon· lstabnul 2398 ı.- .; 

·---------~•ıiıılııımll rin her gün öğleden e\'el \'e münakasa
devam olunacağı tebliğ maka- ya girmek istiyenlerin de vakti muay- 1 
mma kaim o~malıt U&ere illn yeninde komisyonumuza müracutıarı. 

1 
olunur. (1279) (2) 

Kadıköy Mühürdar 
bahçesinde 

Pek yakında bahçenin yaılık 
sahnesinde Ankara sahnesi san'
atkirları temsillere başhyacakbr. 
Bı.ı heyete Anadolunun tanınmış 
ve emektar san'atkarlarından 
küçük Hüseyin B. riyaset etmek 
tedir. ( 345) 

Dfterdarlık lllnlar1 

sA·rıllK ANl\AZ ANA
DOLU KA \' AGINDA 

Maj·ar kışla çindeki 
eslci hrstahancnin çata 
ak!"anıı, tahnlİn edilen 
bedeli ao J;r~ı. satış açık 
arttırnıa :!o haziran 93 t 
petşenıbe l b defterdar-
lıkta . rM-447) (1~0 

l.loğum ve .-adın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilfıliabmer binaaı 

No. 1 O Tel. Jstaubul : 2622 
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( Devlet Demlryolları llanlArı 

Devlet Demiryollannda tarife timsali 
( 6) olacaktır. 

Mevcut tarifelerdeki maktu ücretler ve Haydarpaşa liman ve 
nbbmında tatbik edilen tarifeler değişmemek fizere, Anadolu
Bağdat ve Adana-Mersin hatlarında halen (5) ve diğer Devlet 
Demiryollarında (8) olan tarife emsali 1 temmuz 931 tarihinden 
itibaren (6) olacaktır. 

Askeri mektepler satın elma komisyonu lllnlerı 

Gnlbane hastanesinde mevcut kömür toıu, pastekül ve mek· 
leplere ait köhne eşyalar 17-6-931 çarşamba gilnü saat 14 te 
Harbiye mektebi satın alma komisyonunda pazarhkla satın alı· 
nacağından taliplerin vakti muıyyeninde komisyonda hazar bulun· 
malan ilin olunur. (8) 

• • • 
Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 100,000 kilo sığır 

eti pazarlakla satın alınacaktır. ihalesi 17 haziran 931 çarfamba 
günll ıaat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
.cra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona 
milracaatları ve iıtirak için de vakti muayyeninde hazır bulun
maları ilin olunur. ( 9) 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyonu riyasetinden : 

Mülkiye ve yüksek muaUim mekteplerüıin 931 mali senesi temmuz ayı ip
tidasından mayıs 932 a}, nihayetine kadar olmak üzere on bir aylı.ık erzak ve 
saire ihtiyacı zirde hizalannda göste:ilen günlerde Fındıklıda Güzel san'at
Jar akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde mubayMt komisyonu 
tarafından ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yıldızda mili 

kiye mektebi müdürlüğüne ve müna:. ı~ya iştirak edeceklerin yevmi muay
yeninde mubayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve ihale tarihinden e

Tel teminatı muvakkatelerini muhasibi mes'ullük veznesine yatırarak mak
buz almaları n münakasamn saat 3 ten beşe kadar devam edeceği ilan ob
nu. 

Sade,'Bfl, zeytinyağı sabun zeytin 
Pirinç, fasulya, tuz, nohut, mercimek, 
beyaz peynir, kaşarpeyniri, yumurta 
Et: Koyun, kuzu, Siğır 

Kok n maden kömürü 
Odun ve mangal kömürü 
Sebze 
Arpa, saman, kepek 
Makama, un ve saire 
Ekmek 

ihalenin 
Ne surttle tarihi 
Kapa:ı zarf Z7~ı 

Kapa~ı 27--r-:ll 

" 
Z7-6-:-,31 

Alrni münakasa ~1 

" 28-6-31 

" 28-6-31 
ti .28-6-.11 

" 28-ô--31 

" 
~1 

Günü 
Cumartesi 

Cumartesi 
Cumartesi 

Pazar 
,. 

" ,, 
,. 
" 

lstanbul 
ğünden: 

Evkaf Müdürlü-

Evkaftan mütekaidin ve eytam ve eramilin Haziran ili 
agustoı 931 Oçer aylık maaşlara Haziranm 17 inci çarşamba, ve 
18 inci perşembe günleri eytam ve eramilin 21 ve 22 inci cu
martesi ve pazar günleri de mOtekaidine verileceğinden o gün-

lerde tubelerine mUracaat etmeleri. (252) 

Bahkesir Vilayeti Daimi En
cümeninden: 
Bandırma idarei hususiye akaratından ıartnamesi mucibince 

iatimal edilmek Ozere beşsenelik icarı müzayedeye vazedilen otel 
pzino ve lokantası için ihale tarihi olan 31 mayıs 931 tarihinde 
yalnız bir talip zuhur etmiı ve teklif miktarı haddi layık görül
memif olduğundan 2 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe 
glhıll saat on beşe kadar pazarlık ıuretile verilmesine karar ve
rilmiıtir. Talip olanların bedeli muhammeni olan 12500 lira llze
riaden yüzde yedi bu\'uk niıbetinde dipozitosu ile birlikte Bah
kesirde Encümeni vilayete mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Ali deniz ticaret mektebinden: 
Mektebin 932 mayıı gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, ıa

Cle yağ ve 21 kalem muhtelif erzak ve saire 2 temmuz 931 tarihine 
müaadif perfembe günü ıaat on üç le ihalesi ayn ayrı ıcra e 
dilmek üzere münaaakai aleniyeye vazolunmu9tur. Talip-
lerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve ıaati mez
kGrda mektepte müteıekkil komiı yonu mahsusuna müracaattan ve 
tartnamelerin mektepten alınabileceği. 

(Resmi Jlanlar Türk Limited Şirketi) 

-PONDS-
K R E M l 

( GOndllz için ) 

VANiSHiNG CREAM 

(Gece için) 

----coLD CREAM--• 

OskUdar Hale sinemasında 
(Atıte Suzan ) mümessilleri: Villi friç, 

Liyın Har\'ey Duhuliye 10 kuruştur. 

oı, tabibi --

Suat lsmail 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü· 
tOpaneıi ka11ııındaNo 8telefon~ 
lst. 4156 

Krem 

Diş macunu 

Pertev Müstdhzaratll 
FABRiKASI 

Kolonya 

Tırnak cilaJatl 

Ruj 

Südo-ro-no PE R'I EV ve Şeriki Losyon 

Diş tozu 

Podra Esans 

Briyantin 

· Memleketin en eski ve namdar 
~üstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik 

i Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
'Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzat3# 
~::a::ııuc:ııte:aı.:=o::a:.:=::ıc:=::=:::.=::..::."lf::nııcmr:.~~ 

Menemen belediyesi riyasetinden: 
Menemen belediyesine ait nıevcut tesisatı elektrikiyenin işletn1esi ve ted· 

ricen yapılacak kasabanın planına göre son kabul edilen esasatı f enniyeye 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şirkete devredilmesi takarrür etnıişt~· 
T.ılıp ol.ınların . yirmi gün zarfında belediye riyasetine nıüracaatları. (24 ) 

Allo! Allo! 
Perşembe günü hayret edeceğiniz 
nefasette ve fevkal&delikte çıktı 

Dünyaya dehşet veren yeni bir pcyfamber 
Cinsi ahl&h taraftarı mııınız? 

Kıymetli müderrislerimizden Mazhar Hüsnü beyin 
biitiin memleketi alakadar eden açık münakaşaları 

Kuduımut .. bir .polisin elim ölümü 
P' il ViKi -s~ııtH11ıA"ldlftf·getıtuk itirafları 
Büyük ve tanınmış zevatın iıtirak ettiği bir taharriyatı 
ruhiye meselesi: TALAT paıa neler haber veriyor? 
Detektifin şayanı dikkat cevapları-

Eırarentıiz kartlar 
Bir fakirin fakirizm iftaatı: 

Ateş insanı nasıl yakmaz! 
Maymunlar araıında bir Cizvitin hatıratı 
Kadın vücutlarındaki esrar - Kudurmuş: Zabıta romanı 
Inaanlaımıı nebatlar - Banyo sayıfası -- Mahrem sayıfa 

Çocuk gazetesi, Mektepli gazetesi 
muhabirlerimizin isimleri 

Parmak izlerind~n haleti ruhiye ketfi 
Iıtanbul altındaki defineler 932 haziranın 

16 ıncı Qünü meydana çıkıyor 
Tefrikalar, hikayeler, bilmeceler, bol resim 

Nefis ve reiıkli . kap, beş renk 

duhuliye 
resmi verdiğim yağim 150 lira 
40 kuruşu havi 144779 No. h 
makbuzu zayi ettim. Kayıt sureti 
istimal edeceğimden aalının hllk
mü olmadığı ilin olunur. Lefter. 

(1284) 

.-. Pendikte ..... 
Vapur iskelesinde Adepa• 
zarh Hasen Ef. nln 50 nu-
marah kasap dUkkAnında: 
Kıvırcık eıi 5:) Kuruf 
Dağlıç 50 ., 
Kuzu 50 ~ 
Dana 30 

liatlı saolınaktadır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide il Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000liradıt 
AYRICA: 
. 50.000, 40.000, 25.000, 15.000 

10.000 Liralık ikramiyeler 
Ve: 100.000 Liralık bir 

mükafat vardır 


