
Yarınki Sayımız 

Başvekilimlzin g~lecek hafta 
teşrifleri ihtimal dahlllndedlr 

Dahiliye vekilimiz Şükrü Kaya 
Beyin gelecek hafta içinde şeb· 
rimize geleceği ve bir müddet 
istirabattan sonra Zonguldağa 
gideceği haber alınmıştır. 

Ayni hafta içinde Başvekilimiz 
ismet Pş. Hz. nin de şehrimizi 
teşrifleri ve Şükrü Kaya B. le 
birlikte Zonguldağa gitmeleri ih 
timal dahilinde addedilmektedir. 

Btltçe en~flmenl 
reisinin beyanatı 

Amerikan kız lisesinde 
Yeni mezunların dlplomalan mereslmle dalıbldı 

l ' 

Genç rne;Eudlar Amerlkah sefiri, mektebin mUdOru ve 
Hllml Ziya Beyle beraber 

- Yazısı 4üncü sıyıfamızda -

Kim uydurdu? 
Akşam refikimiz neşretmektc 

oiduğu edebi ankete verüen cevap. 
lar arasında Abdullalı Cevdet Be
yin Ziya Gökalpa deli dediğini, 
Reşat Nuri Beyin de JJ!oris dö Kob. 
radan muvalfalayetli adapteler 
yaptığını söylediğini yazıyor. 

Evelki günkü sayımızda bu çir
kin isnadı kaydetmiş, Abdullah 
Cevdet Beyin sözünü i&pat etmesi 
icap edeceğini yazmıştık. Neıriya. 
tımızdan sonra Akşam gazetesin
sind,e de Reşat Nuri Beyin lmzasi
le '§U mektubun intişar etmiş oldu
ğumı gördük: 
Abdullalı Cevdet Beyefendi ye, 

Elendim, 
Akşamdaki müldkatınızda yazı. 

larının dö Kobradan adapte edU
miş olduğunu söylüyorsunuz. Dö 
Kobranın hangi eserinden ne çal
dığınu açıkça yazmanızı bekliyo
rum efendim. 

l 

Re§at Nuri 
Abdullah Cevdet Bey bu mektu, 

ba şu suretle mukabele ediyor: 
Muhterem Beyefendi, 
Açık mektubunuzu çok mütees

sir olarak okudum. Meselede 
bir sui tefehhiim vardır. Hakkı 

alemimizde dö Kobrayı temsil e
Nuri Beyefendi bizim romancılık 

alemimizde de Kobrayı temsil e
der demiştim. San'atiniz hakkın
daki samimi kanaatlerim, bundan 
evel intişar eden müteaddit mü· 
lfıkatlarımda ne kadar takdirkar 
bulunmuş olduğunu tahattur buyur 
sanız gerektir. Zatı ilinizi şah· 
san hiç görmüş ve tanımış olmadı· 
ğım zamanda dahi istidadınızm 

dar manasile bir adapta.~iyon

dan müstağni ve müteall c;ıldulunu 
bilir ve söylerdim. Bu sui tef eh
hilmden hasıl olan tees&UrUmUn 
derinliğine inanmanızı ve zatı ali
nizin muhip ve takdirkarı olduğu
ma. itimadınrzm sarsılmamasmı 

rica ve teyidi muhabbet ederim, 
Fazıl ve kıymettar edibimiz efen
dim. 

Dr. Abdullah Cevdet 

Yeni harp gemileri· 
mlz geliyorlar 

Ankara, 15 - Başta yavuz 
olmak üzere donanmamızın eylül 

nibyet1erinde Maltaya giderek 
İniİlİZ donanmasma iadei ziyaret 
etmesi mukarrerdir. 

İtalya ya sipariş ettiğmiz Ko
catepe ve Adatepe 30 haziranda 

btanbul sularında bu!unacak, te
sellüm muamelesi yapılacaktır. 

Sahillerin muhafazası için si
pariş edilen iki geminin . sür'at 

tecrübeleri muvafık netice ver
mediğinden bunların teslim abn
maması ihtimali vardır. 

Devairde yaz tatili 
izmir. 16 ( A.A) _ Hükumet 

dairelerinde yaz münasebetile 
öğle tatili 3 saat olmu~tur. 
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ij<7~ 3 h ?'fli ; J ! 3, G ~ J l] f}tlJ Vergilerde tadili~ ti 1 
l!--~- ~ ___ii _;_ - - - !:__ - Memurlardan alınacak kazanç nıspe ~ 
B " t E •• • R . . . Hususi idare bUtçeslnde kuıet U çe ncumenı eısının tasarruf Arazl,kazanç, muam4ile vergllerlnln son aldıkları ~e ıY-t 

d 
_ Ankar.~, 16D (hT.e~efon) -:-

1 
ıı:abehr 3 l· Ankaradan gelen haberlere göre fedilir. Vergi iratlı arsaların \iııd' •• h • b ıgıma gore a ılıye Veki etı, usu- .1 .. . d 1 k t d'l:ıt t t' . b' d . t 1 rdan :u m U ı m eya t . .. . vergı er uzerın e yapı aca a ı & a- ının m e onu ıra sız a 

1 
de.,.. na } st ;d~rel~~. ~~tçesınde. de tasarruf ~ı. mamJanmış gibidir. lktısat encümeni beşi nispetinde alınır. Bu l"eı·gtlt ,et 

---------- --- ra ın a ~ş~nmek!edır •. , . kazanç vergisi tetkikatını bitirmiş es. taksitte ödenir. Arazide tadi 
"Maksadımız, sene iPİnde ftPık vermiyecek Bu~~n ıçın Vekilet. ış ar~ ahir~ ka· babı mucibe Uyihasmı hazırJamıya gi nispetini değiştirir. 

y y dar munhallata memur tayın edılme- b 1 t Tah ·r meselesine gelince: . ~ 
bir bütçe tanzimldir.Takaüt maaşlarından mesini vilayetlere bildirmiştir. aşEam~~ ır. "k 11 fi lehine ehem- 1340r~enesinden itibaren arısı~, 

t ·ı"t dil il H ~ 'd 1 b" . d 1 ncumen mu e e er rlt• 
CDZI 8 Ş DÜ)memJştfr" ususı ı are er utçesın ~ ~apı. miyetli tadilat yapmıştır. Nisbet de- umumi tahrirleri yapılmıyan Y\ ~ 

HUkOmet bütçeyi varidata .96 e f t rtib" • m~~ ~u:temlel ~ ta:a~r~fun :.ı z ~t20 recelerine göre 75 kuruş yevmiye ve yeniden umumi tahrir yapıtınc:ierinİ' 
dikkate ~&arak tanzim et . ti r 18m2 asrila e,. ılnkı nbaUztarı r~ esın e o acagı a mın e ı me e- 20 lira maaş alanlardan vergi alınnn· dar (931) de tayin edilen kıyıne dilir 

mış r. m yon tra ı çe, dır. . 1 (6) . r . t ah 'tfhaZ e ~1 
böyle bir tetkik ve mülaleanın mahsulUdUr Buna nazaran 10 - 12 milyon lira yacak~ır. 50 Jıraya k~a~ maaşın ya mz mıs ı vergt ma. r ı ; ı d ftP' 

. otuz lırasından vergı cıbayet oluna· 331 den sonrakı sene er e .
1 

,ıt 
Ankara, 16 (Telefon) - Bütçe en-ı den beri pren.sip ittihaz eden hükumet k.adar bır tasarruf yapılacak demek- caktır. Memur ve müstahdemin ka· ipotek Ye vadeli satışlar vesileS~ el 

r.tımcni reh;i Hasan Fehmi Beyle ~ö- masraf bütçelerini bir daha müta- tır. . zanç vergisi yüzde beş, yüksek maaş- tırılmış olan arazi kıyemtleri e 
rü~tüm. llana dedi ki: ıea ederek bütçeyi 182 milyon lira ola- Yenı yollar kanunu , lardan yüzde 7 alınacaktır. deki kıymetlerine irca edilir: 11111ıtt 

- Bütçe encümeni, bir taraftan va rak teklif etmiştir. • A~kara, 16 (T~le~?n) - Nafıa '"" itiraz komisyonlarına; ekseriyeti 1331 de mukayyet krymetı bU 1",·ıt 
rl<lat kanunlarile, bir taraftan da va kaletı, şose ve kopruler kanununu ta ticaret odaları azaları teşkil etmek Ü· yan veya o sene de tarla olarak il 
ridat ve masraf cetvellerinin• tetkik irtişa meselesi dil ile yeni yollar ve vergiler kanunu zere meslek erbabının menfaatl~ri li iken bağ, meyvalık. fund~lı~ ıt 
ile iştigal etmektedir. Ankara, 15 - irtişa mesele· yapmaktadır. . .. temin edilecek bir şekil verilmiş ay- ya orm:ın haline gelmek için bır~ f' 

Senenin hususiyeti ,.e umumi kıri- ~inde .. Anka.ra. müddeiumumiliği Bu kanuna nazaran bedeh ~ukel· rıca kazanç hesaplarını tahakkuk heple hal ve heyeti tebeddül ede ~ı 
zin Türkiyeye tahmil ettiği vaziyet, ı•n ıle m~stantık~ık. ~ra~md~ çıkan lefiye.t nak~en. 0!acak, . sekiz hradan memurlarına tasdika hacet bırakma· hut bunlardan kütük ' 'e ağaçları~~ 
cümence mütalea olunarak sene için· nokta~. naz.ar ıhtıl~!! .u~erıne A_n- altı lıraya ~ndırılecektır. • dan cüz"t bir aidatla bu işi yap- hangi bir sebeple sökülerek veYş 11,~ 
de açıl\. vermiyecek bir bütçe tanzimi kara. mud~cıull!~~ıh~nın ceza nya· Keşlfler1 yapllen yenı yollar, mak üzere eksperler usulü ihdas e- ,·olarak tarla halini almış b~1 ~ııt 
lüzumu kanaatindeyiz. lşte bundan setın?e~ ıstedıgı mütaleaya cevap A~kar~, 16. (Telefon) :- :Nafı~ 'c- olunmuştur. araziye (331) senesinden sonraki edıt 
dolayıdır ki hükumet son teklifi ae gelmıştır. ka.Iett keşıflerı yapılan yo~ların ınşa- Diş tabipleri. dava vekilleri yalı- lerde tadilen takdir edilmiş ,.e bi 
930 senesinin munzam ve mütehan·il F kaJ d sından sarfı nazar edecektir. nız muayenehane ve yazıhanelerin· cek olan kıymetler (6) misle tA üb" 
tahsisatı da dahil olmak üzere 2:10 eV a e Gazi Hz. nln lzmirde rekzedl· den vergi vereceklerdir. Doktorlar, maksızın aynen vergiye matrah il 
milyon liralık masraf bütçesine muka s· f lecek heykelleri mühendisler, avukatlar hakkında en- edilir. -~' 
bil 31 - 32 senesi için 182 milyon lira ır tasarrU izmir 16 ( A.A ) - izmirde ciimen hükOmetin teklifini kabul et- Bu kanunun neşri ve iHinın• ·rf 
hk bir bütçe veriyor. Aradaki farkını Tedbı•n• birinci kordonda rekzedilmek mekle iktifa etmiş, yalnız bu kabil akip iki ay zarfında umumi. t~ıı:; ~' 
masraf bütçelerinden tenzili suretile üzere M.Kanonika tarafındanRo- meslek erbabından alınmakta olan ren yerlerde muvakkat ıkın ~ 
temini azmjni de gösteriyor ki müte· ! Uıışmakalcmizdcn mabut 1 d l kt l Gazi Hz. maktu kazanç vergisi kaldırılmıştır. de hükümlerinin, bütün araılf ~d 
vazin bütçe esasında hükumet ve ı::n- miş, meselenin halli meclis müzakere· ~a a yapı. ~a a •0 a_n. • Arazi v6rglsl ]erinden ihtiyar heyetleri tara 1 

cümen müttefiktir. sine bırakılmış idi. Acaba vergi n~~ heykehnı tetkık ıçm . teş.~k- Bu vergiye ait layihanın son ş~- bildirilmesi temi nedilecektit· ~ 
'l'ekaüt kanununun tayin ettiği nıa- kanunlarının tadilinden müteveJlit ne- kul eden heyet cumartesı gunU Une göre arazinin kıymeti üzerinden Umum köylere bu kanundan 

aşlardan bir şey tenzili düşünülmemiş tice karşısında. heyeti vekilece itti- italyaya gidecektir. Perşembe vergiye tAbi tutulması istenmekte- nüsha verilmesi mecburidir. 
tir. Böyle teklifler olmad1ğı gibi en- haz edilen yeni karar ile hükumetin günü Istanbuldan gelecek olan dir. Yalnız kazanç maksadile değil Bu kanun ahkamının tatbiki 
cümende de böyle bir temayül yoktur. noktai nazarında bir tebeddül vuku heykeltraşlarımızdan ihsan B. de umuma hizmet noktasından vücuda bir nizamname yapılacaktır. 

Bütçe kanun layihasının müzakere- bulmuş mudur? bu heyete itihak edecektir. getirilen fidanlık:. spor s~hası, 1?iil- Mua.!"el~ ver~lsl ti 
si takdir olunur ki, masraf bütçeleri- Şüphesizdir ki cümhuiryet Türki~- Muhafız gUcU blsikletçilerl hak ve hususi butçelerle ıdare edılen Bütçe encumenı, Malıye v~ 1~ ~ 
nfo tetkikatı bittikten sonra başlar. si istiklal mücadelesinden doğmuş bir Ardahanda ziraati ıslah mahalleri, parklar, <:O· encümenlerinin (15) beygirlık rfı 

Ynrid,ıt kanunları üzerinde yapıhn devlettir. Ardahan, 16 (A.A) _ Muha- cuk bahç~leri! yo~lar, köylerin ~a- törle çalışan müesseselerden "e ~ 
tadilat iki maksadı istihdaf eder: Türkiyenin siyasi istiklali için ol· f Gü .. b. 'kJ t •1 . dil t nevt şahsıyebne aıt harman yerlerın- Iınmaması esasını kabul etıneıtl 

ız cu ısı e çı en n saa . 4 Biri tarh ,.e tevzi usullerinin ısla- duğu gibi mali istiklalini muhafaza den vergı almmıyacaktır. Hususı ka- dir. :f 

hı, vergi mükelleflerine dah'a emin için de cümhuriyet evlatlarınca göze 18, 15 te Ardabana muvasalat nun ve arsalardan vergi muafiyeti ka- E ·· en beygir kuvvetinin ' 
müracaat ve itiraz hakları tanıyarak alınmıyacak fedakarlık yoktur. Bu n:>k ettiler. Bisikletçiler Kars - Arda- bul edilenlerle tasarrufu hükumetçe ıacakn~~: r:ıuamelesine esas olıtl'ı 
tevziatta adaletin temini, memleketin tai nazardan lsmet Paşa hükumetinin ban arasında son ve en uzun menedilen yarlerden de vergi alınm(· cağı mütaleasındadır. EncUmeıı f 
içtimai ve iktısadi vaziyetlerine göre ittihaz ettiği kararın ehemmiyeti açık- merhaleyi yağmur, }tar ve tipi yacaktır. hususta kıymet esasına ehenııtl 
·stisnaların tevzii. tır. Ancak bu kararın millet mecli- olmasına rağmen katederek Yeni yapılacak lfa.ğlar-z;-tntltlfk ve vermektedir. I_ 

Diğeri de nishetler üzerinde muhte since kabul edilip edilmiyeeeğini ve I 'k l t . l d• ya bahçeler (8) sene, aşılama zeytin Bunun için yarıs1 peşin, yarısı. ıJ 
i f db. 1 . . . d k. program arını ı ma e mış er ır. . .1 1 (l"') .. . · iki Uf vesilelerle söylenmiş olan tenzili~- umum tasarru te lr erı üzenn e ı . lıkler (10) sene, yenı er <> sene, sonunda olmak uzere vergının t 

tın icrasr. tesirinin derecesini anlamak jçin büt- Sporcular, vaktıo geç . ve ~ava- aşiret ve muhacir iskan edilen yerle· sitte alınması muvafık görülüyot·. ı 
Bu tenzilfıtın muhtelif zamanlarda çe encümeninde yapılan tetkikatın ne· nın kapalı olmasına ragmen ri (~) sene yeniden ziraate elverişli bin liraya kadar cirosu olan sın~ 

söylenilen hudut dairesini tecavüz e- ticesini beklemek lazımdır. hükumet erkanı ile hudut taburu hale konan arazi (3), sene, yeni orm~n- esseseler için vergiden istisnası iÇI~ • 
demiyeceği tabiidir. ..JteluHet Asım kumandanı ve xabitanı ve bir lar (3) sene, dutluklar (10) sene meyil vardır. Yakında layiha kllı 

Bu maksatla tanzim edilen varidat ( Vakıt - Bu makale dizil- halk kitlesi tarafından karşılan- vergiden İnuhaf tutulacaktu. şekil alacaktır. 
kanunlarının mali neticeleri ve sene- dikten sonra gece geç vakit An- mışbr. Hükumet merkezinin spor• Bir mahallin mahsulü her hangi bir -------------
nin husu:siyetlerinden mütevellit bil· karadan aldığımız muhabirimizin af et yüzünden mahvol ursa vergisi ~i- Kayseri de yatmur S' 
vasıta tekalif ve rüsumdaki bazı eksik telgrafı hükümet tarafından ve- cularının gösterdikleri alaka ve Kayseri, 15 ( A.A ) - dt 
likler nazarı dikkate alınarak tetkikat rilen tasarruf kararının reddedil. samimeyet pek yüksektir. teplerin mezuniyet imtihanları günlerde yağan yağmur ve ,t 
neticesinde takriben 182 milyon liralık diğini bildirmiştir. Bu haber fır· Sporcular yarm Erzurum tari- ikmal edilmiştir. Orta mektep- şen dolular dolayısile ve bilb ~ 
varidat tahmin edilmektedir. Bu tnh- ka grupunun, hükumetin noktai kile avdet edeceklerdir. lerde de mezuniyet imtihaolanna sa Çorak mevkiinde buğda)' if 
mini nazarı dikkate alan ve esasen nazarına iştirak etmediğini gös- Mekteplerde imtihan başlanmıştır. Bu imtihanlar ·ıs arpa mahsulünde yüzde 5 ~,ı 
rnridata göre m<t sraf tertibini seneler tMmektPrlır l iımir. 16 f A.A) - ilk mek· al\n İf"İn•-le ikmal Prli'ecpktir. hetindP t~hl" h<>t "'"'''" 

VAKiT ın Tefrikası : 5 si gidince dadısı olursun .. Çeyizle· rak ağır bir sesle: - Üzülme çocuğum, dedi. Biz gelelim lsmaili ne yapaca~tı? ~ 
rini elimle hazırlarım, aeni elimle - Besbelli bu çocuk piçti ha- seni zorla alıkoyacak değiliz .• Ma- amafih binbafı buna da bır "J 
gelin ederim •• Bana dua edersin ol- nımefendi, dedi, südü bozuk bir dem ki kardefinden ayrılmak iste- buldu. Kaim validesi isters.e isti 
maz mı? • .. .. ins~m ~dam . e~ek -~çi.~ ne etsen miyorsun... amcanla gidersin.. Al- nüfuzl~ bir ak~aba ~asrtasıle{li;i Kızılcık 

D il 
'!organlı ıle Guls~~ ~e~e~ae n~fıle.~ır .•. B~zım. Gulsu.m çok te· lah biribirinizden ayırmasın. yarın ne yetımhanesıne gondert~b ,1 a arı ~adıde Hanımın ~~. ıo~.lerını c1d- mız sut emmıf hır çocuktur... sabah çocukların eskilerinden sa- Yorg~nlı ku~akl~~ına ~.nail~ 

dıye almıyorlar, gulumsuyorlardı. İş ciddileşiyordu. yorganlı na da karde,ine de elbise, çama- yor, bu nımetlerın böyle ust Jc 1 
y AZAN Büyü~ han~~ devam. etti:. çocuğun soyunu sopunu ınethedi- tır ve;iriz.. Güle güle giderainb •.. nere~e? . g~ldikl.erin.~ k~.şf :trne~ 

E A T N A --: Bemm Zubeyde dıye hır. ev- yor, babasının da, anasının da çok Uzun askerlik hayatında bin ter gtbı ıkıde bı_r gokyüzune ., 
R Ş .. . . . U ~ 1 latlı~ım ~ardı .. ~et yaşın.da e!ıme namuslu insanlar olduğunu ıöylü· çeıit insan görmÜ§ olan Yorganlı yordu. Demek kı Haydarpaşılf' İt 

Yorgall;lı ~mıtsız bır tavırla o- geldı. Huda bıhr ~endı evlatla- yordu. Sözlerini şöyle bitirdi: bu muameledeki tatlıhk ve kibaı·h- dar bilet parasının çıkışnııııı'2 
muzlarını adktı: rımdan ayırt ctmedım. Onlara el- _ Ke~ki Gülsümü yanına al- ... I k 'd kt h' d d trenin gecikmesi, bu akşam k• ~ 

- Hiç ... Bakalım Allah nereye bise ona da elbise .. Onlara eğlence san da adam etsen hanımefendi ~·· an ıydca h 1 ra e hır a ~'H ı. tarlada gecelemeleri Allahııı 
kısmet ederse ..• Benim fikrim Göz· ona da eğlence •.. Evimizde elham- ille kızımız edep erkan görmemi~: ır ybab~, aNn 3:yrannl ayrant ey hikmeti imiş! •. ~ 
l d k• h •d b ku d'')'llAh h b ı B' •• 1 o , ~ yara l o e ınsa ar yara ırsın,, J"'.61"' 
epe e 1 ~mşerı en eş on_ ruş u ~ .a. ~r şey 0 ·• ız oy~ Y?~ı- tir .• Ayı gibi dağlarda büyüdü •. Si- d' h f d. kom liman maamafih pazarlık bittikten, v-JJ 

borç alıp yıne Balyaya gıtmek .. Ienı ıçılenı aramayız... Her ıf ıçm ze yaramaz ıye an~e en ıye .• ..P .. mün nüfus kağıdı büyük hı.~~ 
Belki inşallah bir i§ buluruz.. ayrı hizmetçilerimiz de var •• Buna N d. d ·H . . b k d yapıyor, hır yandan: "Gozu done· t r edildikten sonra YorS"( 

- Bu çocuklar seni rahatsız kalan it yeyip içip gezmek bir de h a. 1 el' b~nım 1J1~'ld' °K a ar si beni yerin c!llbine soktun •• ,, diye b~s km d . . . • .. ....ni J<eıı'1 

etmiyecek mi? ara sıra §Öyle ortada dÖneliver- de emmıy~t ı ır tey degı dı. akn!n: kıza çıkıfıyordu. ıreg"'eurba~nlaıdçııg~ınıçıı~uyyu~:gı M 

Ed N 1 k G 1 1 1. k a varsa ınsan sonra an a pe ıyı 5.. d .... • y 1 b k m :r • .:ı,,. - er etmez... e yapa ım .. . me ... e ge e ım soysuz çı tr.. b' d'I b·ı· d' oz egıştı; organı aş a G . ukl b'' l · ted" 
Sokag"' a atacak halimiz yok "a .. Yalancılık bunda, fitnelik bunda, ter ıye e 1 e 1 ır ı. •eyler anlatmağa başladı. . ~rçı çoc arıl 0t~ e 11kl'" t'-

J M f'h k'' ··k k · · 'dd. :r d l er eı ırmc "' ',) Ben tok onlar da tok, ben aç onlar hırsızlık, pislik, terbiyesizlik hasılı 
1 

~amba 1

1 
d ~çu .~z .. ışm cı I Aı· Bütün gün çocukların peşinde ~k b1[1 ~~kt ere -:. b 1 Ad kılr\ İ 

da aç ... Onu demeyi unuttum .• iki her kötülük bunda •.. Sonra biraz eş.m~ge aş a ıgım ~orunce te a§ koımaktan turfuıu çıkınık olan ihti yu ır yu en, ;r e a dn ol•• 
ay evvel çocukların anası da size büyüyünce de atiftelik ••• Ama ben· etmege başlamıştı. Bıraz aonra am· l ·) k I k L. k.. d h • mu' oluyordu. Ya ruz ne. e. 0tı( 
·· ·· ·· ·· · il h k k ·· .. .. casımn • yar a anın aran 1 oır oşe e or larla beraber yaıamak fıkrıne •.ı~· 
omur, oldu. Allahla benden gayrı de A a or uıu var, kuçuklukten • Jadığı işitiliyordu Bu ses yorgun N 1 k d 'foftl , 
kimseleri kalmadı... elime geldi diye bir türlü atamı- - Çocukların bari biri rahat c··ı .. .. 1 y m. ag"'a te•vik etti mıştı. e yorgunu , n~ e -· "' 

Y N.h t · B f ·ı· b' · ı_ u ıu,mu ae u u :r • g"'un kaçıramadığı neşeıı yavın 1oı' 
organlı Gülsüme dönerek gü· yordum... ı ayet on dördüne bas· e ıın .. en .sı.n~ı_ı?. ırçaresıne ua· V" d'" d h4I" d • · ·b· .. .. . d ..... · ı•, 

I" d. d b' "l ·· "' ·ı k t karım dedığını ışılmce hırçınlaştı ucu un e a a tren e ımıt gı 1 vaş sonuyordu. Garıpıe ıgını ~ 
umae ıN: d 1· c ··ı .. C b Vmallahn. hır ıulçdu Jıragı ı _el .aç~:· Kard~•ini hemen kucag"'ından l<a~ sarsıntılar, kulağında demir ve dü~ nımefendiye ıezdirirae ayıp ol" 

- e e e ım usum.. ena ı a a ı azır a ıgım çeyız erı go· :r d''k ·· ··ıt"I · d arak u u~t .. ... l k . 
mevla kör kurdundan bile geçme· renler parmak ısınrlardı. pıyorlarmıt gibi kollarında uka· k uld guru u erı uy Y :. u b. Zorla gulm~ge ça ışara : ;l 
nıiş ... Elbet bizim rızkı.mızı da gön· Yorganlı ka,larını çatmıştı. rak: a 1

• • - Kardeşınden ayrıl?ıg~ıJf~ 
derir.. Seyrek kara sakal1arım çekittjri- - Aaa !. Ben İamailden ayrıl- Sö~ dön~ü~ dolan~ış, bıraz biraz gürültü eder~e gayrı ;I 

Büyük hamm kararını vermis· yor bu kadar nankörlüğü bir tür· mam .• istemem .• seninle gideceğim sonra yıne Gulsum bahsınde karar na bakmazsınız, dıyordu. 0111' ıJI" 
ti, tatlı bir sesle: ~ lü ~klına sığdıramıyordu. Zübeyde diye iıyan etti. ' kılmıştı. Kızı hanımefendiye .ev!a~· ağzına bir i_ki şa.m~r .~rurıu~,ı( 

- Gülsüm sen bizde kal de· midir ne karın ağrısıdır bu kız bu Yorganlı çocuğun bu münase- lık vermeğe Yorganhnın aklı ıyı· çocuktur. bırkaç gun ıçınde 6'~ 
di, ben senin vefakarlığını çok be· ağzından bal akan melek gibi ha· betaizliğine kızdı. Fakat büyük ha· den iyiye yatıyordu. Onun gidece- tur gider .. Uykusu ağır~~Jl'··eJe~ 
yendim .• Seni ke;:.dii'llc evlat ede- mmefendiden bu kadar iyilik gör- nım bundan da hoşlanmış göründü, ğim demesinin ehemmiyeti yoktu. varı~ ~rkend~n ~:>na gorunJ!l 
yim. bağrıma basayım... bizim üç sün de ıonra bu haltları yesin! kızın terbiyesiz ve haşin tavrına Yedi yaşındaki çocuk dünyanın lsmaılı alıp gıderım .. 
aylık bir bebeğimiz var ... Süt,nine· Zihninde başka bir izah bulamıya- kartı tatlı bir ıeale: Hanyuım Konyaıını ne bilir? Gel (Bitmedi. 
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Ofis Amerikan Kız Lisesinde 
~·~~~~----------~~~-

Y enl mezunlann diplomaları merasimle istihbar teşkllAtım Bir tenkit Dl._. 
Ziya GUkalp ve Ap- daııXrwtıJdı b k ti 

--İŞARETLERİ 

tullBh Cevdet B 88• usene uvve en- sebetlle .. -". 
.. . • Usktidar Amerikan kız lisesinde dan tatlı munffakıyetli ve mtie11Sir mu dlrecek "Maarif mülettiılerinin bit ; 

Tallt Paşa Ziya Gökalp ıçin U- dUn diploma dağıtılması merasimi ya- siki parçaları teganni olunmuıtur. bizim memlekete geldi. Ak,..,,..~ 
.. ydullaJa Efendiye: pılmıştır. Mektep idaresi tarafındH bir Ku• yemi, etron ve tiftik k d •

1 
neli dana effL ~.MI 

"-O bir deli idi demiş! Ubeydul- Merasime mektebin piyano hocası musahabede bulunmak bere davet rekoltolerl tasplt ed~ldl ;a::,. ;~:, eg elttt.' Bir .,.. ~ 
IA Efendi hazretleri de. bir başkasına madam Flak tarafından çalınan istik- edilmiş olan muallim ve muharrir ihracat ofisi idare komıtesi dUn :öremedik. ı, v! bu memlekeflıi .-
nakletmiş.. O da hakimı. zutu~.un Ab- lal marşile başlanmış, müteakiben Hilmi Ziya bey terakki, medeniyet \e toplananak ~ vakite kadar milıake- biai olan mületifler lıte ~ 
dallah Cevdet Beyfendıye soylemfş, mezunlardan Alie hanım ingilizce ola hayat mefhumlan üzerinde kıymetli ratta bulunmuştur. B .. ı i elki gün mee.!_f'_.Zjf 
AWullah Cevde~ Beyfendi de. bir ede- rak misafirlere "Hoş geldiniz!,, de- bir hasbıhalde buluamuş, yeni mezun içtimada men'i tağ~iş nizamnamesi ında u ~~~:ta~v meb'usu RfllJ& 
biyat anketi vesılesile Ziya Gökalpten miştir. Mezunlardan Varsenik Fam- tarın muvaffakıyetini temenni etmit- le Mıaırla yapılacak tıcaret muahede- sö 1 • - Jill 
blyle bahsediyor. Ta1At paşa Ziya lf k i ha "Tllrld d . tir ıl n Avrupaya yapılacak seyahat m"'- Y ;mış. .

11 
t kT lis ~ 

Bey için dtli diyebilir aitekim Pazar I'~ ç yan ile nhım, 1 d ~ t"'yedü ettlyeknı- .Müteakiben mektebin mtldtırli Mis seleleri tetkik edilmiştir. d hır mtıil eı·· ve lı ı mi ~. tenld' 
. . A ta bi d ..,, annn azrr a la• e u r çe .. f' h ··ç en er r u yo saz u5 .. ola Hasan Bey ıçın ynş 111 r e- Harley mezunlara birer birer diplo- Haber aldrtımıza gore o ıs d ı • . V tınel-

lidir. Tal:lt paşanın ilimle olaa müna- olarak akumuttar. Tlrldyenla yeni· malanm teni etıplf, beyu elbiseler teki iatihbar teşkilatını kuvvetlendir· hakkını haizdı~ . ~ e b' 
sebeti l'aur ola Ha.~an neyin Aynş- lqmeei tarihini tiçtindi Selim zama- giymlf genç mezanlar bir Wr 'fll•adet- meje karar vermiştir. Ofiı yeni kad Faka!f bir üefu:. ~r~~ "•:_yt 
taynla olan munnsebetind .. n daha ileri nmdan bagtine kadar kısaca anlatan namelerini alıp mUdlr tarafıadan el- l"MUna buna göre hazırlamıştır. maan .m .;. ışın! b" m şeki14• 
defildir. genç lise mezunu bilhassa dtişUnq lerl sıkılarak tebrik edildikçe tlddetle Tlecarlarımızın ecnebi tüccarlari dans ettı,, gı ı g~rı~ . ar bir 4 

Fakat Abdullah Cevdet Dey gibi sahasındaki inkılabı ve memleketimiz Un J lftı le temulannı temin için Almanya, J. tirmesi, sonra bir kışınin flll 
hem Hekim, bem ba"im bir zatın bu deki hayırlı yeniliklerin teeeJU tarz a MIU~~Lıber. A u.- flri Mi9te tal,.a ye Lehletana yapılacak olan se- mıı oldutu bir kabahati btl~~ 

1 i h t · f .._. n mer- ee r tiılere tepnfl eder yollu.....--mebdeden \Jaşlıyarak Zıya Göl.alpı ti- arını za ' mış tr. Gruv bir hitabe irat ederek gençle..ı yahat hazırlıklanna da devam olun· J • 
l"k bl h · M ı d· .,. .. h ı N d h &~ d beki )emesi yakışık a mı;yor. marhane ı r m1& l•)I\ ,.,,,f,·tnıtsı, ve ezan ar ''" •"' a a anı_m tebrik etmiş ve muvaffaldyetlerinf dile maktadır. Almanya an enen re- R . B. b babtıt 

ZiJa Gfkalpın bayrak haline ı.:t-tirıliı.!i "TUrkiyede spor,, mevzuu üzerinde ıta mi tir vap geldikten 80nra seyahatin günü ta Her ~alde eşıt f hu ~ııt11. 
· 1 d .a. tlldfl in-'l" 1 k -1. ş • tıtına gore - maari aya111J1P~ bir cere)'&DI, tımarhanelık bir mc\-zu , zır n ••• e •• ızce o ara uaU· bunlardan sonra koro yeni mezunlar yfn edilecektir. b 

1 
kt bU,-

acld tmeef dikkate la kt 1 "tu~ ' ' 
1 

tanır ve u mes e e ne 
e Y1 ır. ıııu.. • davetliler araamda bulunan ıenç, ih· Toplanan rekofte er pgtlerle çalışan vatandaşlar 
Herkes blllr ki Abdullah Cevdet ~lennlardan Lidya hanım da •tı tiyar eski mezunlar hep blrdea mezr.n llaracat ofisi, ihracat mallanmı• bili 

Bey Zfya Gökalpın düşmanıdır. Çün- :ıayatında çocuk" mevzuu llserindeki lar p:rkl9ını söylemlfter, alklflanmrt- dan budannın 1931 aenesi rekoltesi tunu r. • • • 
idi Ziya Gökalp her şeyden evvel ide· tetkikini okumuştur. Bittin ba etüt lardır. ile mlBIUll mallan yetfttiren meml ,_ l I 
aliattir. imparatorluğun inkırazı .dev- ler genç hanım kızlann fikri inkişaf Genç ıı.e menntaniıı tebrik, hep- kellerhl rekolteleri hakkında tetkikat- ~lom~b 1 ~r 
rinde kendini fikfr1~~ne ve p~ensıple· \'C kabiliyetlerinin kıymetli birer sinin memlekete faydalı birer unsur ta bulanmqtar. Vekıller heye!• pek yer.ınde 
rin• bir Promete gıbi zinelrlıyen ye· delili idL Arada talebe korosu tarafın- olmalannı temenni ederi&. Bu sene memleketimizde kuş yemi rarla, vekillerın ve vahleriD 
JAne adam gllnleri, fikirleri, prensıp· . rekoltesi iyidir. Geçen seneki 75 :>in billerini kaldırıyor. Şu halde, 
leri, aklı, zekAyı şiş göbekli, yatlı r;n. y d ı 1 9\ ç val istihsallta mukabil 100 bin çu· hak vekillere, valilere ,.e .uait 
leli istirahat sarayına çabuk götüren unanı•stan a ne er o uyor 'f :ı mal çıkacafı tahmin olunmakta· billi rUesaya: 
bk otomobil farzeden inkıraz nesille- ; - Yürü kulum! 

ri arasında Ptılaeak, hayret edilecek uuhallf fırka)ar mftttehlt bir cephe .&.'ıP.llJd} ır~platada kut yemi mahsulü iyi r!e Dedi diyebiliriz. . el 
bir insandı. .u L~y fildi G eki 300 bin çuval is- Bu resmi otomobıllerln kal 

BUy(ik harpte vesik.a '!'mefi .yiyen, ~derek parlamentoya qtlrak etmlyecekler ihsa~Ua :::a:~ bu seneki istihsab\t 81 yahut kaldınlmaması bizde 
ielleleree evine şeker gırmıyen bır mer t bi .. ı . kfr beri hatıra gelen fakat her 
kul umumi azasının ne demek olduğu- Atina, 16 ( Apo) - Yunan CDmhuriyet birliği namile yad 180 n çuv..._.ı ıecm~yece 1 

•• • • • tatbik edilemiyen icraattan sa 
na harp senelerini tanıyanlar çok iyi Meclisi meb'usanında, Matbuat edilen Mhyl Papa Awtuyo Futakl kuş yemı rekoltesı ıyıdır. Hatta bir defa, otomobili 
lllllrler- Fu kut yeminin bu seneki fazlalığı dırılmaıını istemiyen bir lya• 

idealist Ziya Gökalp, inkıraz ne• kanuna mOzakereıinde Başvekil Fırkası da diğer iki muhalif fiatleri de dtişU.receği ihtimal dahilin- bu arabaları müdafaa için, bft 
M. Venizelos ile M. Kafandaris fı k b. h ·•- ~ :..a:-k d ö uı--'·ted llnbı kararsız, kopyacı, ve dönek insan r anın ır ar ... euue 119.... e g ru mca ır. . . dütünUp tapndıktan sonra: 

lana içinde ilim namusile yükselen ye aruında vukubalan hadiseden edip et~emek lıam1UDda hen&z Yeni afyon mahsulü İzmir ve Bile- _ Seri olmıyor! DemiştL 
dae şahefyettL sonraHüniyetpe"er abrar fırkuı, bir kfrar vermemiftir. Mamafih elk mıntakalarında ti>planmata baş- Galiba o zaman, bu tek 

btm tellkldleri acaip bir metafi. kendisine mensup meb'uslar ile mezk\\r fırka da halb hareketini Lanmıtbr. lstanbala birkaç sandk ye- müdafaa, resmi otomobillerin 
18' laavası içinde çalkanırken ona müs lyanın parlementosu maaiaine tesbit için aktedeceji içtimada ol mal gelmiştir. Geçen seneden kal· nlmamasına sebep olmuştu. 
pet Çetnfyi veren adam sokak ilimleri- iıtirak etmemeğe ve Venizelos diier iki muhalif Fırkanın ma lstaabulda 1750, lzmirde 600 ,.e Şimdi ise artık sahiden 
nln bir gecede bir kitaptan derlenmiş, kabineai aleyhine mllcadeleıini dahilde 600 sandık afyon istokumuı Her halde, otobüs, otomo~ 
toplanmıı düşüncelerine bq'lanamaz. tiddetlendirmeg .. e karar vermiıtir. parlemantoya ve kabineye kartı mevcuttur. Bu seneki afyon mahsu- ha ziyade bu asra ve bu ,O 
'1· H"' Mı~Y evel ZfTa Gökalp bir 1.z..-ç-anot) futrm da ~ti U.O et~i (~batrlbiJ,CMa)~ ~ Jtıg_iJ ~ Wn~k ~ı""1i t.ı.t i\IY,'9~ uyıun bir binektir. 
!j!rlatan ~eilldi.. . . içtimada Hlluiyetpener birfiğine etmeai •e bu ~dle btltln !\!ft .... .. , ıa " " • • ~ 1ı 

~r"atanhğın bir mezıyet, hır akar muhalif fariralann aıllttetiit bir Makedonyanın Yugoslavn kısmın-
ibf il t . b" •ek h ti meoıup meb 'usların da pulemanto ı ı ı tyi 1 g ge r ge ıren ır mesı a ne cephe letkil eylemeleri ihtimali da bu senenin af yon reko tes n n Acili ye Haberleri 

geldiği demlerde bu orijinal adamı meaaiaine iftirak etmemaiai kunetliclir. olacatı ve istlhsalitm 1800 sandıiı bu -----...... ---~ 
plditf demlerde bu orijinal adamı a-~ albna almlfhr. _ == ıaeaiı tahmin elanmaktadır. PlaJ• 
leladeler şilphesiz ki anlıyamıyacak- BeJecllyede 1 1 SPOR Hallerleri 1 Bu mıntakada 1928 senesinden 200, 
lardır. Dal f ft _ . 1930 senesinden 1600 sandık istok mal .AptuJlah Cevdet Bey Ziya Gökal- m ene men azası R d 

pm ılatemlerinden do~ayı da d~şman- Çatalcada Alman takımı O· varB:·seneki tiftik rekoltemiz 40 - 45 

::.:k~:d-::ı~:~v:e'!8ta~; ~~; D~iml Encam!n azaaaa~an manyaya gitti halya olarak tahmin olunma~tad~r. 
•·1--'ni F jisi "bi l h" Nakıye H., Avnı B. Beledıye ŞeL-• • d w· k Eski maldan lstanbulda ve dahılde 20 
•"'" ransıs re cı n ısar f h . d z· M uıımaz e maç yapara .. bal i tok 1 . dır 
altma allliak isterdi. e~ eyeti mO Gril ıya ve a• her ikisinde ole matlup olan - 25 llfin . ya 8 • ma 'ar • 

Daha lenine gideraek Gtistav J..ö- arıf mOdOr Haydar 8. ler dOn ı A t bt • • li Alman tak Bu sene tiftik pıyasası marta ka-
JJollla Dil:rkhaym ihtilafını görürüz.. otomobille Çatalcaya gitmiılerdir. d:: llmanı::dan hareket ed: dar çok dusun ıeçm~f. mart ayında 
Blr ilim adamile· Alim tavırlı adamın Heyet Çatalcada yapılan ilk D •1 KGatence- ha· faaliyet .bqlamıf ve nısan a71 zarlın-
SlrilttllerinJ... mektep iDf8ahm tetkik edecektir. akçyta vta~t? e J- da da oldukça .mühim satışlar olmut-

M rl kla 1 1 re e e mıı ır. 
Aptullah Cndet Bey Ziya Gik Al- eza ı r ~·- •• T k BOkre te Yovento81a tar. 

iJa sl8temlne detti, fikirlerine de dit Mezarlıklar nızamnameaımn . a ım ' Merkez bankası mn-
... dır. ÇhkU Ziya Gökalp reel, (mil· Ankaradan gelmeeai hararetle bır maç • yapbktu ıonra eter dtlrll borsada 
let) ta bahseder. ldealı odur. Halbu- beklenmektedir. Nizamnamenin yol üzerınde bapa utnyarak 

• &.. elür baJaiaa S-rlmlsde bulunu Merkez Ban· ld AbduJlah CeYdet Bey bir titobsittir bir madde1ine g6re bfttGn met· maç yapaca ••. ! ua kul ldtirU SaWaattia Bey dtin de 
n blr ,.an müstemleke müuevv~~lnin ruk ak~lliyet • mer:arbklan ile doğruca Laypçıp dinecektir. saat :. birde Borsa komlserlitf dalrc
'bltln nsrflannı haizdir. Ziya Gökalp Evkafın ıdaresındekı me~arbk~r ~l~I ~IUbU~-. •neu~hD llae ıelmit ve saat iki buçuia kad:ır 
m auarf.7eleri bqiln fhtiyarlamıttn. derhal belediyeye devreddecektır. Beylerbeyı terbiy~ı becte1Jıye kalmlftir. Uzan süren bu görüşme es 
BBJ&t daha eola geçmiştir. Ziyanın Belediye mezarlıklar tubesi klllbO 19 Hııiraô O.naa gbO nuında Sallhattin Bey, Maliye tef· 
nuarirelerl tarihe mal olmuıtur. Fa- bu maddeye istindaden Evkaftan bir Yalova teaezıUlıil hazma· tit heyeti rebıl ve Borsa komiseri ve· 
kat • daha ıenç iken bile Abdullah botlln metruk mezarbldan ala· mııtır. H~r Mne olduiu gtbi bu idil Adil Beyden piyasa hakkında ma-
CeYdet Beyin U1rlık fikirlerinden k . . . 1 ·• A ı d devlet 

..ıa._1 rh ı ilerde idi Şimdi cağı gibi Sarp Agop ve Kadı· teneullblln parla 1eçoıe11 )çın 16mat a mıırır. yn zama~ a 
1 me.nua e, me a e • k R lıkl d la y ı d 1 le o 1' k bankumın latanbul şubesinın stan· 

bile he ıeri, ilerinin düşmanıdır. Ab- d ly um me~r. ar~ ~va nnın a.oVI a yapıdm: zer~- ayı bul eilıetinde mi yoksa kartı tarafta 
dallah Cmet Bey yan mti~~~~e .~ulcetunu ııtiy11ertlce1 tir.:... a yDzme ve it e 

1 
yanP.'n. ~e mı açılması münasip olacağı ve ba,,. 

klJtlrl tqıyan mUnevverler ıs•u ya ...... için ge ec- m • muhtelif deniz eğ enceıen tertıp kaya ait diğer bazı mesail görtişiıl· 
J'I anlamaz, anlamak istemez, inklr e- tehauıa hlkl'f••I bitti edilmittir. Vapllr Cama sabahı u tti 
der. . . ~lecliye ile Almanyadeki ik! dokuzda kipriidea hareket ede- i; şlrketl şubeler aç-

Ahclallah Cevdet Bey, Zıyaya &l· ıtfaıye m~teha1&1S1 araS1ndakı cek Boğaziçinde bir cnellnclan k rdl 
JUi kanaftleri itibarile de düşmandır. muhabere 6ylece kalmıtl}r. Bn· ' y l 'd kti y mıya arar ve 
Çbkfl Zf,.a fikirlerinin, prensiplerinin na da 1ebep beledi enin bllt e- ıonra a ovaya ~ ~ce r. .. •- .. iş Umitet" şlrketi, Karadeniz s:ı-
lfadell olan mu.takil bir mlllet dev· · d it b, ta!-! __ b b 

1 
ç lovadan geç nlcit yıne Bogan hillerindeld mUhim kasabalarda şuhe

letl kurmak t.tiyen adamdı. Btittin si- ıın • m e auıs ...... u on· dinültrek gece on ikide klprl- ler açmata karar vermlttir. Bu ita· 
JUi faaliyeti bu sahada geçti. mamasıdır. Bu ~le .ıire b~ aene ye ~ıkı'acalcbr. aaıta tetklkatta b~lunmak ve teşkilat 

A.Lı ilah "-d t Be ite i fi mütebauıa sıetirdmıyecekbr. B b ltakl maçı -pmak tizete tlrket reislerinden Mu-.n.uuU '-'CT e y, S 1 m' • nnm:amulDlllliillDAAlllAIUilillllll&IWW U a ar J-

kfrJeri itibarile mtitareke cllnlerini fi· diri farkı idL 
1 

b 
1 

r bol h . d rat ve Süreyya Beyler Orduya gitmiş-
• • • stan u ut evetın en: di kir Jerinin tahakkuku için bir vesile 19·8·1931 Cuma gDnD icra edl• ler r. 

addetmlftL ÇtinkU yarı müstemleke Aptullah Cevdet Bey Ziya Gök Alp lecek ilk lllaçlan Murat n Sllreyya Beyler, Ordu-
mlnenerlnin hakiki cephesini alması intihar etti. Delidir, diJ10r. Galataaaray. istanbulspor Aat dan sır'ulle Giresun, Trabzon ve di-
fp Galtrohan lıtanbala giriıi bir bay Ke§ki mürekkep yalamıf, hekim ve tS 30 (Hakem Saim Turont B.) ter kasabalara da giderek tetkikatta 
ramdı. hakim sıfatile kart bastırmıı mlnevver ' . •- balaaacaklar ve tetkfllt yapaeakl:ır-

Balbukl ayni glln Ziya G8kalp lerin mUtareke günlerinde vatandaşla Beıiktaı ·Vefa aaat 17 (Hakem dır. 
l~ n mtlataldl devletçiler için bir rını Maltaya sürdürmek için eJleri11de Sait Sallhattin B. ). 
ilim ıtlnlydl. jurnal yazan kalemler bir tabanca ol- Beraber kalan maçlar beher 

ZiJa De Aptallah Cevdet Beyin ıi- sa onlann beyinlerinde patluaydı da haftayim on bqer dakikaclaa 
pat kanaatleri siyahla beyaz arasında karakterlerini, münevverlik şereflerini ibaret olmak bere Jaram aaat 
ld fuldaa daha bqka farktı, 111 n kaı1ana1dı.. 1 temdit edilecektir. 

SADRI BTEll 

Borsa idare -,etinde 
Ticaiet ve zahire borsası idare he

yeti din ötledea sonra ıautat olan iç
timaını yapmıftır. Borsayı allkadar 
.._ llpı .... ıj ıöriiftilmi,tiir. 

MUddel umumlllk, llltal 
Maclt ae.,ıer1n teczl'f• 

ı.uror 
İstanbul ceza mahke 

don ikinci hukuk mahke 
sabık azasından Mitat •r 
keme ba41 kitibi Macit Bey 
muhakemesine devam etmit 

DOnkO celsede mtıdde' 
milik, iddianamesini bild" 
Mitat ve Macit eeylerin 
kanunun iki yiiz otuzuacu 
de8İne g&re tecziyelerini ilt 
tir, Otuı haziranda ..... 
ve mOdafaa dinlenilecek, 
keme, karannı verecektir. 

Fılorya plijuan bir dafll 
yedi adle tevdi 1ureti ve t 
ni müteakip idare taruna t 
eden bu davada, Mitbat 
rafından baıkltiplik vuif 
tıle muntazam ve devamla 
rette metgul olmuana ~ 
bu unmıyan Macit Beyin 1-..M 
adil tayininden sonra p Ajıo ~ 
hi emirle bıtkasına ican ve 
cit Beyin devamlı ıurette bG 
batında bulunmaması nok 
talebin istinat eltiii esua t 
etmektedir. 1 

Mithat 8., soa tebedd 
tafraya tayin edıldi;indeu, .... 
bakemeıine kendisi hazır b 
mıyarak devam olunacaktır. 

Pollal yerahyanlar · ,.Jİ 
Üsküda,da Polil ŞOk!8 ~ 

diyi katil kaıtile yar....,. 
maznun arap Arifle Ômeritl ~ 
bakemeleri dün ağır ceza ~ 
kemesinde rllyet edilmiftir.i 
keme on sekiz tahidin ç 
mıll için muhakemeyi 
gOne bıl'fkm11br. 
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Mari muhtariyetinin onuncu bir içtima yaptı 

devri senesi 

laka Alman casus teşkilatına mensup- Şimdiye kadar hizmetçnik etmedıği pirinç pasasr. 

tur. . muhakkak olan bu kadını böylece ça- Meyus bir tavırla gülümsedi ve de 
9t:r , Bu tahminım gayet doğru idi. Eğer Jıştırmakla zevk duyuyorum. d. k'. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıı o dakikada ~minle kar~J t• b'I o b. kh k ti ı t hk. · 

1 
ı. 

o c. z. 211 .. o 
. .. .,. aş ıgımı ı · nu ırço are e er e a ır edıyor- _ Jh fersthe niht (anlamıyorum) 

Harp seuelcrinde lsıanbuldı çalışmış otan seydım, son derece urkecektim. Sonra- dum. O ise kim olduğunu sezdirmemek l t be . d ü it ttf . • 
bir inglliz casurnnuo hatıratı ı b 1 b ş e nım e m e fım -y b arı aşıma ge en u sergüzeşti kay- için ağız açmıyordu. Nihayet dersin . . . . . . r u 

26 - makam Ponderiye anlattım K . k. f· ld • k t . . . ıdL lstedıklerımı hır defa daha tekrar ...._ le . . . .. . ayma· a ı o uguna anaa getırınce kendı- tt' G t li d • 
~t apıyı vurdum fröylayn" Fa- Bu usulden kaçınmak ı~termı! gı- ~am, bu kad~nın ~ut~liflerce gıyaben, sini def ettim. e ım •.. ~rson e~. yo~ u · . .. 
ıaı ... Pencere açıktı... DıQ!lrı eğilmişti- bi hareket ederek hata yaptıgımı hısset ıdama mahkum edılmış oldu;ı;.unu. '"'' Birkar dakika sonr t • . . • Yüzunde büyuk hır endışe gorülU-
' Vu d r- d h' · · b · b0 k " ' , a emız gıvın d Ef d. · d · b_.· · r utumu duymadınız?.. tim. Sözde o a ızmetçısı ana garıp ırço memurlarımızı tes1im ederek i.lmiş olduğum halde loka t 1 · yor u. en ısın en emır ınt.hyen bir 

..... N is k d S 1 b k d · d .• · ·· n a sa onuna k'. ·ı b k ·ı ü ü ha ~ e tiyorsunuz? Ben sizi ça· bir tavırla ba ~yor u. ırt an a ışın- am ett~r ıg~ni s~yledi. Vende le ilti- girdim. Bir garsona işaret ederek otur- opeg n. ~ ışı ı e Y z me kıyor, 
dıın_ da tehditkar bır hal nrdı. Omuzları· dam ettırdiğıni soyledi. Vendele ilti· dum. Maddeten ve ma h r Ü· ve derdımı anlamağa kafa patlatıyor-

~... - Hayır matmazel ... Fakat usul mı silktim. Ve biraz evvelki hiddetimi hak edemiyen betbahtlardan dördünün kemmeldi. Oda hizm t ~e~ .1 a ılm "\. du. Bu sırada benim masamdan birkaç 
~.. ola . . .. 1.. .. d , 1 e çısı ı e o an ça f d .. ğ' 

~l'd n muayenenin icrası için size izah için dedım kı: o umun en o mes u tutuluyordu. Ben pışmaklığım bana yeni kuvvet vermiş- m~sa mesa f' e gorece ım adam işe 
111la geldim. _ Madem adetiniz böyle imiş ol- de asla şüphelenecek bir şey bulma- ti. Hem yemek listesine bakıyor hem ~~dahaleye ~azırlanıyormuş. ilk sipa. 

laft \re miisaademi istihsal etmeksizin sun .• Maamafih bizim memleketlerde m'.~tı. Bunun s~bebi mektubun yüzüğü de hafif hafif bir şarkı mırıldanıyor- rı~ımd~ ok~ugu gazeteden nazarlarını 
it hası bavulu mütehakkim bir tanr- böyle usullere alışmamışız da tuhafı- mun taş yerınde bulunmasındandı. dum. Dikkat! .. Şimdi komedya oyna- ayı~mı~tı. Sonra tekrar gazetesini oku
~~~bıe aldı. üzerine doğru atılarak ma gidiyor .. Fakat rica ederim bir şe- Maamafih kolay kolay alt edilemez mak sırası gelmişti. ma~a k~;u~~u~tu. İkinci soruşumda 

drın: yi buruşturmamağa dikkat ediniz. bir rakip karşısında imiş gibi benden Maamafih Manha,·m bir düşman hafıf~e. oksurdu orada olduğunu anlat 
..... Şunu bırakınız bakayım! Bavulumu bire~ bire~ ~e yavaş ya- nef~et ediyordu .. o zaten memaliki ec- hafiyesi için öyle asude yaşanacak hır ~.:k .. 1:!.n sandalyesini kımıldattı, Ü· 

~t lteniın hücumumdan kaçınarak fa. vaş bosalttı. Elbıselerımı konsolun nebıyeden ne gelırse hepsine karşı hu- yer değildi. Herke daha pek yakında çu cusund~ bana uzunca b~ktı: "Artık 
lcoıt elinden bavulu bırakmıyarak bir gözlerin~ yerleştiriyordu .. ~er bir par s~met .duyuyo~du. Y.~~ancı olmaklığım bir takım Fransızların kurşuna dizil- kar~ş~ak lazımgeldi !" gibilerde gülüm 
ti t~hn _arkasına siper aldı. Kül ren- çayı e\'iriyor, çeviriy~r. sılkıyor ve. so~ şuph~h ~d~edılmeklıgıme kafi idi. Bir diklerini ve başkalarının aranıldıkla- sedı " garsonu çağırdı: 

Özlerı parlıyordu: derece dikkatle büküyordu. He~sı hı· denbıre ı~t~k~m. almak arzusu içimde rını biliyordu." ı - Bu_ genç yabancı bir Amerikalı 
'lı - lfatmazel ... Eğer gizli bir şeyi- tince beni selamladı .·•e. başka hır şey uya~dr. ~ılı amırane çaldım. Gelince Garson elinde de~ter n 1.ur!:'un olacak ... l\.~ndisine söyleyiniz.. Amert. 
lt ._:0~ ne korkuyorsunuz? .. Mahal- söylemeksizin çıkıp gıttı. dedım kı: . kalem emirlerimi beklıyordıı \lmaııC'alkanc~)~ı mukeınmrlen bilirim •• lsters• 
"'1e IQurınin emri töyledir. Herkes bu Düşündüm: . - . ~ıca ederım ayakkabılarım! ı.: ve Amerikanca karıştırarak u;marla-

1 
kendısıne tf'rtümanlık edeyim ••• 

•tltavaat mecburiyetindedir. _Ne meş'um kadın! Bu kadından mızleyınız... Sonra mantomu da ıüpu- dım: 
(BitmetUJ 
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6lümden kurtulan bir kaç kişi facıanın 

cereyan tarzını anlatıyorlar 
Paris, 15 (A.A) - Saint Phil

bert vapurunun uğradığı kaza
dan kurtularak hayatta kalanlar· 
dan Berty, Matin gazetesi mu
habirine felaketi şöyle anla.tmışhr: 

"Saat 18,30 idi. Gemi, Loir 
haHcine doğru ilerJiyardu. Son 
derece şiddetli bir fırtına esiyor
du, hemen hemen bütün yolcu
lar rüzgardan korunmak için 
geminin sancak tarafına hücum 
ettiler. Gemi birdenbire yolcu· 
ların sıkletine dayanamıyarak 
yan yattı, bu esnada gayet bü
yük bir dalga da gemiyi tersine 
çeviri verdi. Gemi, omurgası ha
vada olduğu halde bir dakika 
içinde denizin dibine indi. ,, 

Geminin bir tarafına yapışmış 
kalmış olan Berty, arkadaşların
dan bir kaçının bir sandala bi
nerek kaçıp kurtulmağa çalı~hk
Jarmı görmüş ~e hemen sanda
lın yanına kadar giderek sandala 
girmeğe muvaffak olmuştur. An
cak sanda 1 bir iki defa kapak
lanmış olduğundan arkadaşların· 
dan ikisi denize düşerek boğul
muştur. 

Berty, kadın, çocuk bir takım 
yolcuların suların üzerinde dal
gaların [,eyfine göre şuraya bu· 
raya sürüklenmekte olduklarını 
görmüş ve bunların fırtın a nın 

Mısırdaki mücadele 
Kahire, 15 (A.A.) - Hükü

met Veft fırkası mensupları ile 
liberallerin eyaletlerde yapmak 
tasavvurunda bulundukları tur
neyi menetmiştir. Veftçilerle Li
beraller dün akşam yapmış ol
dukları içtimada serbest meslek
lerle ticaret aleminde işleri ter
ketmek suretile parl ıımentonun 
açıldığı tarih olan cumartesi gü
nü par!amentoyu protesto ma
kamında olmak üzere bir boy· 
kot yapılmasını mutazammm bir 
karar sureti kabul etmişlerdir. 

Mısır gazetesi kapabldı 
Kahire, 15 (A.A) - Veft fır

kasının efkarını neşretmekte olan 
"M t . k ,. t ısr,, gaze esı at ı sure te 
tatil edilmiştir. Şimdi bu fırkanın 
gazetelerinden ancak bir tane 
kalmıştır. Diğer muhalefet fırkası 
olan liberallerin ise gazeteleri 
yoktur. 

Fırtına 
Lorient, 14 (A.A) - Bugün 

CSğleden sonra alb saat kadar 
müddet Britanya sahillerinde 
kasırgayı andırır bir rüzgar bü
kfım sürmüştür. Büyük dalgalar 
sahilin denize doğru iJerlemiş 
olan kayalıklarına çarparak çat
lıyordu. Denize girmİf olan kim· 
seler kasırga ve bora şeklinde 
kalkan bir kum fırtınasına uğ· 
ramışlardır. 

Londra, 15 (A.A) - İngiltere· 
nin her tarafında şidetJi bir fır· 
bna hüküm sürüyor. Bilhassa 
Birmingham havalisi fazla müte
essir olmuştur. Hususile Romotha 
vadisinde Worcester kontluğun· 
da, Leedsde Blackpoolde mühim 
basarat vukua gelmiştir. 

Brükseİle, 15 ( A.A) - Dün 
ikindi vakti şehirde bir fırtına 
çıkmış ve birçok hasara sebebi
yet vermiştir. Cenup istasyonun
da vücuda getirilmiş Qfan pana
yirdeki birçok be~kalar devril
miştir. Bir kişi ölmüş birçok kişi 
yaralanmıştır. 

gürültüsünü bastıracak derecede 
müthiş ve tuyler ürpertici bir 
sesle haykırmakta olduklarım 

işitmiştir. 

Saint Nazairede bu gemi yol
cularından 300 kadar kişinin 
öldüğü tahmin olunuyor. 

Paris, 15 (A.A) - Havas a· 
jansının bir muhabiri Saint Phil· 
bert felaketinden kurtulup ber
hayat kalan 3 kişi ile görüşmü.ş
tür. 

Bunlardan birincisi şöyle de
miştir: «Gayet iyi bir yüzgecim. 
Denize daldım. Gemi tamamen 
kapaklandığı zaman kalçama 
birkaç darbe indiğini hissettim. 
Nihayet suyun yüzüne çıktim. 
Gemiyi omurgası havada olduğu 
halde gördüm. Biraz sonra ge· 
mi ne var ne yok beraber gö· 
türerek gözden kayboldu. 

ikincisi şöyle demiştir: iyi bir 
yüzgecim. Karımı, bir saat kol
larımda tuttum. Nihayet takatirn 
kesildi. Bırakmağa mecbur ol
dum. 

Havas ajansı muhabiri üçüncü
süne, kurtulduğundan ailesinin 
haberdar edilmesini isteyip iste
mediğini sorduğu zaman şöyle 
demiştir: 

Ne zahmet! Karım, annem, kı
zım denizin dibindedirler. 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 16 ( A.A ) - Yüzde 

3 faiz ve ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin dünkü çe
kilişinde kazanan numaralar: 

1886 senesi tahvillerinden 136 
numara 50,000, 1930 senesi nah
vilJerin'den 606,000, 1911 senesi 
tahvillerinden 163,693 numara 
50,000 frank kazanmışlardır. 

Lort Sesil hain! 
Londra, 16 (A.A) - Lort Se· 

ıil, muhtelif akide ve mezhep 
mensuplardan binlerce eşhastan 
müteıekkil bir içtimada 
bir nutuk söyJiyerek tesli
hatm tahdidi lehinde bulunmuş
tur. Mumaileyh ezcümle demiş
tir ki: 

'·Buhran ve sıkıntı cihanşümül 
olduğu halde milletler, teslihat 
için senede, 800 ili 900 milyon 
jngiliz lirası sarfetmektedirler. 
Hakiki müşkül millet!eri birbi
rinden ayırtan haset, suizan, fe$ 
na anlaşmadan ileri gelmektedir. 

ikisi kadın olan birçok kim· 
seler hatibin nutkunu kesmişler 
ve içlerinden iki kişi de kendi
sini "hain,, diye tavsif etmişler
dir. Bütün bu eşhas dışarı çıka
rılmıştır. 

Fllistlnde komUnlstler 
Kudüs, 14 (A.A) - Nebi Mu· 

sa yortusu esnasmda fesat to
humu saçacak mahiyette bir ta
kım kitaplar tevzi etmiş olduk
lanndan iki komünist ikişer sene 
hapse mahküm edilmişlerdir. 

Arap komitesi, Salı günü bü
tün Filistinde umumi grev ilan 
etmeğe ve 1929 kargaşalığı es· 
nasında idam edilmiş olan 3 ara· 
bın hatırasını tebcil ve tes'it 
için ciini ayinler yapmağa karar 
vermiştir. 

Avusturyaya nekadar para 
verilecek? 

Bale, 16 (A.A) - Avusluryg . 
ya ikraz edilecek para miktarı· 
nın 350 milyon İsviçre frangına 
baliğ olacağı ıöylenmektedir. 

Muharrir Hakkı Turhan Beyi kim·ıbir kızım. Sevdiğim erkeğin, çok da 1 lngiliz lirası Kr. 
" T .L. mu kahili Oolar se tanımryordu. Halbuki o da birçok kıymetli olsa, başka birisinin imzasın· .. M frank 

meşhur meslektaşları gibi, yolda gi-1 dan istif ad eye kalkmasma tahammül 
derken parmakla gösterilmesini, bilhas edemem. Size bir şey dalın itiruf ede· 
sa karilerinden mektuplar almağı ister ceğim. O güne kadar yazılarınızı zevk· 

Liret 
Belu 
Drahm 

di. Düşündü, taşındı, nihayet, isminin le okurdum, fakat bu his şimdi daha " 
ilk hecelerinden kendisine bir imza kuvvetli, daha yakın ... Daha .. ne sa/dı
yapmağa karar verdi. yayını tam bir aşka tahavı·ül etti. Bi

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
5illn~ 
Pezeta 
~lark 

Zloti 

r •'2 
:ı }~ 

~Hl 

H:i 
ı ~ ıo 
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Ertesi gün (Yeni dünya) gazetesi- liyor musunuz, sizi seviyorum. Hem 
ni alanlar, (Minareden.-) serlevhalı 18 balıarımın bütün kuvvetile swiyo- .. • 
sütun altında Hak - Tu imzasını gö. rum Hak • Tu ... Her sabah erkenden, • • 
rerek: (Minereden ... ) i, (Ye.ni Dünya) do gö-

... 
l'enııö _ Bu da kim, yeni J>ir muharrir ol· rünce kalbimden, ciğerlerimden ,qayri 20 ı .ev Kuruş 

sa gerek, ihtiyari Hak • Tu diye bir ses geliycır .• ,, ı 1 Urk ıtrası Dinar 
diye düşündüler. Buraya gelince Hak - Tu: Çerl'Oneç Kuru~ 

gecik::~i: ZÜU~~~:~.:i~~~l~ !:1:e~.~!: di k~dt:ı::e ~a~a::~~ y~~~ !.f~~~~ 1 Nukut 

nezleli idi. Bu suretle Hak • Tu, hecele. daha iyi, doğru olduğuna herkes ina- 1 !sterlin Clnglllzı 
ı Dolar ( Amerika ı 

ri her ağızda dolaşıyordu. nır. ıo Frank [Fransız 

I C3rı 

21ü l5 

11.6 ıs 
222 5 
ııt. 

(Yeni Dünya) gazetesinin sütuu Diye düşündü, fakat devam etti: ıo Liret 1 lııılya 
muhanJri, bu tarzda bir reklam dU- "Emin olunuz, sizi sevdim. Sizinle o rrank PelçlkaJ 

şünmemişti amma, arkadaşlarına: muhakkak görüşmek istiyorum. ister· :ıo ~rahm i l Yunan 1 
G" d'' .. "d" d Amerika · · E~ ·· · Ofraok [ lsvlçrel - or ~n uz mu'. dıyo~ ~: f tt' senız gazeteye geleyını. ger munasıp ıo Leva Bulgar J 

bugün reklam sayesın e ın -_ışa. e ı. görmüyorsanız, bu cuma, Kadıköt)ün- ı Florln [Felemenk ı 
Reklam, rekliim.ft Her hangı hır fır- den (1) vapuru ile ineceğim. Köprüde ıo Knroa [Çekoslovak] 
sattan istifade etmek suretile rekJAm .. buluşuruz. Bunu sizden şiddetle rica. ~ıl•nJ? Al'Usturyaj 
Işte ben de bu usulü tatbik ettim ve ediyorum. Evli olduğunuzu biliyorum ı Pezeta jlspaoyaJ 

muvaffak oldum. Evvelce meçhul bir ve sizi tanıyorum. Kendimi size, iske- 1 ~ayşmaLrklAlrııauya ] 
. .. ı Zloti ehlscan 

adamdım, halbukı bugun... lede tanıtınm. Her günkü fıkralarını· 
Arkadaşları onunla eğleniyorlar zı.n altında bir iki satırla muvafakat 

fakat Hak. Tu aldırış etmiyordu. Hat· cevabınızı bekliyorum.,. 
ta birisi: Saadet 

- Hak . Tu ! sakın bir aile ismi o.. Hakkı Turhan, ellerini uğuşturdu. 
larak sana (Allah müstahakkını ver- Mektubu büktü, zarfa koydu ve üzeri· 
sin) diye bir şey takmasm, tuhaf olur ne şu adresi yazdı: 

demiş, o, yine ehemmiyet verme- "Hak - Tu Bey, 
mişti. Çünkü Hak • Tu, şöhreti temin Yeni Dünya gazetesi muharrirle· 
etmiş. şimdi, karielerinden mektup al- rinden 
manın yolunu arıyordu. Ankara caddesi. Dairei 

Çok geçmeden buna da bir çare mahsusa 
buldu. l{endi kendisine mektup yaza. Sonra, ertesi gün postaya atılmak 
caktı. Oyle ya, bunu kim bilecek. El üzere cebine koydu. Kalktı, soyundu. 
yazısını değiştirir, bir mektup yazar, * * * 
bunu arkadaşlarına gösterir, sonra Ertesi günü (Yeni Dünya) gazete-
(Minareden ... ) fıkrası altında bir de sinin (Minareden ... ) serlevhalı fıkrası· 
(Not) çekerek kariesine cevap verirdi. nın altında, kariler, Hakkı Turhan ım 

O akşam eve gidince hemen masa- ~sım yine bul~.ul.~r •.. 8:~kkı Tur~~n o 
sına oturdu. BabıaJiden inerken aldığı gun gazeteye yuzu gozu bere ıçınde 
mavi renkli kağıt ve zarfı çıkardı, y~ ve bitkin bir halde gelmişti. Arkadaş· 
zısmı değiştirerek şu mektubu yazdı: ları bunun sebebini sordukları zaman 

"Muhterem. Hak • Tu, Bey o, sadece şu sözleri söylemekle iktifa 
etti: 

Uzun zamandır yazılarınızı okuy~ H h · h ı· lmak . . . - em mu arrır em ev ı o 
rum. Sızın çok hassas bır kalbe ve ay- bel4 b' . k b. d b' k · ek . . a, ızım an ce ım e ır arı m 
ni zamanda yüksek bır zekaya malık t b b ld . t h 1. b k 

~ .. k O 1 A b d u u u u ve ış e a ıme a ın ... 
oldugunuza şuplıem yo • s ıı unuz a •••••••••••=••eıı-·--···-· .. ···-··-· .. ···········-· ...... 
güzel •• Bir kelime ile size hayran bir ;~ş·;~·;. """jj~"'kir·~·;·;;~i'iiiii~·~·;;;~j"~y 
genç kızım. Bu mektupla sizden, zanne metinin takdiri kıymeti usulü değiş
dersem sizi d< alakadar edecPk olan mektedir. Bunun üzerine " istik 
bir mesele lıakkında fikir almak is- et,, sesleri yükselmiştir. Fakat M. 
tiyorum. Ben bir gençle sevi'jiyorum. Makdonald bu tadilin kanun esasını 
Daha doğrusu sPvişiyordum. Sevdiğim haleldar etmediğini ve binaenalyh 
genç edebiyatla meşgul olur, ~iir .110.· meclisin ruznameyi miizakereye devam 
zar. ismi de, 1/tıkkı Turguttur. Son edeceğini söylemiştir. Hükumetin a
zamanlarda, nmntazaman (Yt•ni niin· kalliyette kalması siyasi hiçbir netice 
ya) gazetesini a/lp sizin fıkralaruıı'!ı tevlit etmiyccektir. Maliye kanunları 
kesip sakladığımı görünce, Turg!ıilo a nın müzakeresine nihayet verilm~si 
ramız bozuldu ve sizi, kıskanmağa baş· hakkmda muhafazakarların verdiği 
ladı. Halbuki buna sebep de yoktu. diğer bir takrir 232 reye karşı :!·12 
Ben, mümkün mertebe kendisini l€8<'l· reyle reddolunmuştur. 

uue çalışırken, o, cmımızın büsbütün Alman ile Lehistan 
açılmasına sebep olan hadlseyt ortaya 
attı. isimlerinin ilk lıet:elerini'l sizin- arasında natalar 
kisine benzenıeıJin<len i&tif ade ederi..'k, Berlin, 15 (A.A) - Salahiyettar 
yazdığı şür'lere Hak • Tu ti.iye imzalar muhafilde söylendiğine nazaran 
atmağa başladı. Brelauea çelik mığf er t~şkilabnm 

D<>ğrusunu söyliyeyim, ben '.:iddi yaptığı tezahüratı protosto için 
nm::::m:u:::::m:::::::::::::::::::::::::m:::::::= Lebistamn Alroanyada verdiği 

İn Q İ ite re d 8 notaya Bertin hükümetinin cevabı 

Siyasi vaziyet endişe 
veriyor 

Londra, 1:> (A.A.) - Vaziyet vu. 
zuhsuz ve endişe verici bir haldedir. 
M. Makdonald Snowden bu sabah li· 
beral rüesa ile görüşmüşlerdir. Mec 
lis kulvarlarında hükumetin maglubi 
yeti tahmin edilmiyor, sade vaziyet 
''ahim olmakta berdevamdır. Ne li
bera11er ne de hükılmet JiberaJlerin 
emlak vergisi kanununun icrasını ta· 
lep ettikleri tadiliit hakkında noktai 
nazarlarını terketmek istemedikleı·i 

için çok mühim bir siyasi buhran te
ressüm etmektedir. Her iki fırkan.~ 

yeni intihabat arzu etmedikleri i~m 
bir sureti tavsiye aramaktadırlar. 

işçi fırkası Avam kamarasında 
akalllyette kaldı 

Londra, 15 (A.A.) - Avam kama. 
rasında maliye kanunları hakkında 

muhafazakarların verdiği tadil tal• ri 
rinde hükumet akalJiyette kalmış
tır. Muhafawkarların tadil teklifi 
288 reye karşı 232 reyle kabul olun-

cumartesi günü Varşova sefaretine 
gönderilmıştir. Alman hükumeti 
bu cevabında , çelik mığfer 
teşkilatının hususi bir cemiyet 
olduğunu, askeri bir maksat 
takip etmediğini ve yaphğı 

tezaharatm da resmi mahiyette 
olmadığını kaydederek diydr ki: 

"Binaenaleyh Almanya, Alman 
makamah tarafından hususi bir 
cemiyet hakkında takip olunan 
hattı hareketi Dzerinde ecnebi 
bir hükfunetin amali nufuz 
eylemesini kabul edemez. Diğer 
tarafta Alman hfikômeti, Lehli 
". syancılar,, ın bilhassa 3 haziran
daki tezahürleri üzerin Lehistan 
hüHımetinin nazara dikkatini 
celbeder. 

ltalyanın nufusu art.yor 
Roma, 15 ( A.A) - italyada 

21 nisanda yapılan tahriri nufusun 
neticesi şudur: 

italyada ikametgahı olanlar 
43. 118.435, mezkfır tarihte ıtal-

ı 1 eo~ö !\! aurlstan 
o Ley [Romanya) 

20 Dinar Yagoslovyal 
1 Çevooeç Se\·yet 

Altın l B 
( orsa 

l\1ecldlye l harlct 1 

Bankon ot 1 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et • Sebze • Meyve ~ 
Et - {Kiloııu) Dağlıç: 40,56-60·~sa· 

Kıvırcık; 46,80-66,30 K. Karaman: 4 .. ~~ 
61,40 K. l\lezbaha kuzusu: 46,80 • 1 orııt 
K. Oğlak: 46,80 Öküz: 21,84 - ~so ~aıı~ 
Dana: 39 K. inek: 23,40 - 39 K. ~ 
21,84·32,76 kuruş. ~ı~ 

Peynir - Beyıız yağlı 580 defi k~~ 
kuruşa kadar. Yarım yağlı I L·l4 o~~ıtıı 
ceneke 450-550 K. yağsız 11 · 12 ° 
teneke 160·230 kuruş. 
Canerlijl : Okkası 20-25- kuroŞ. ~ 

Taze soGan: (Demeti) 40.50 ~ 
sarımsak: 2 kuruş. Nane 1 ,tt 
para Kırmızı turp: 20 30 ~ f 
Dereotu: 20 P. Maydanoz= İti 
Bakla= (Yerli) 3-5 • 6 K. Be.ti ıt 
7 · 8 kuruş.Araka: 8 . 9 K. sell' .o4 

~ıır''' 
otu: 3 ·2 K. Pancar: 3 • 4 ı' 
Yaprak ; ( Yerli ) okkası ı~~ı 
kuruş. ıspanak : 2 · 4 K. K• w'. 
(Yerli) 3· 4 kuruş. Tazefa•11 dı 
Yerli Çalı 8 J O· 1 1 kuruş. Ayşe ~~!· 
40 K. Ycsil Fasulya: 35 K. Yer 
yası : f J.J2 Kurıırtur. 

4
,5.6 

Enginar: (Yerli) adedi 3~: 
Sarımsak: (Okkası) 10-11 K. ti 
<Yerli) adedi 2 • 3 • 4 kuruş. t12.•" 
Domates: Okkası :-o · 80 K. ..,... 
ye: (Adana) l65-180K Dolma bl 
izmir 80 90 K. 

Meyva r/! 
kiraz: 17· 20-25 30 kuruş. Çilek= 1 
25-30 35 4-0·50-55·60 huruş. K•t'10-
( izmir) 80-90K. Şeftah:( Adana )6~' 
75 K. Akça Armudu: (Bursa) ';"0 !\• 

Butday • Arpa • Fasuır•il~ 
BuOday: Yumuşak (Ankara) ~ ~· 

7,35 !Yahşihnn) 8 Kırldareli: B • 
Polatlı :.8l7· 8, 15K.Şarkışla: 8,14 Si'''5 rılİ 
Afyon; l\luhacir yüzde lJ ınorri 
8,5 ' Kuruş. ,. 
Çay, kahve, pirinç~ şeker, t 

patates, sabun ~ 
Çay: ((.'ava) okkası 260 · 4()(). <~ıı 

240·800, ( r lindiyc ) 270-400, ( f e) \d-1' 
260--tOO Kahve: (Muhtelif tipler) 

1
; 

108 K. Pirinç: (Bombay) 36 42 (C~S 
33·3:1.5 (1 lindiyc) 32,5·34 (Rangon) :fıı' 

28.50 <R izon ) 36-37 K Şekerı 15 ~o 
\'erli) 35.50 36,75 {Ecnebi) 35,60 -~'1 
ı üp 39,5 1 ( J~us: Küp ) 39.50 ( ;ti 
35.60 1\. Sade yal: ı Urfa : 1\ tar ,

1 
rf 

ffaze) T 25· f JS. f 40· l 45 (r~rzuruın· !\~ ıO 
( Erinmiş ) 80 · 90 ( Trııbzon ) 105 • I'' 
Vejetalin: (\'erl i) 62 Zeytin 'I' 69 
( F. li stra c~stra l 65-67 (Ekstra) 61 • ~ 
( Yemcklık ı 56. tO (\'emeklik) 54.J-,-ı 
( Sabunluk ) 43-46 K. Patates: c11ıı 
naturel I 8· 191\. Sabun: ıZeytinyağll,. ......................................... ; ........ ··04s 
yada bulunanJar ise 41.145: ~· 
dir. Yeni bir tetkik netlce•111 -
bu rakamların biraz değişrOe 1 
mnhtemeldir. Geçen tahriri n~ftJ;, 
nazaran binde 61 derecesıO 
bir tezühür vardır. 



~~~~~~~~~1M~e::n:em=~e!!!!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!b~e!!!!!!!!!!!le~d~iy~e~s~i-riY;~~
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İi~id;~--; 
Ya/ava KapLıcaları 
AÇJLMIŞTJR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 1s-soo kuruı 

Alenernen belediyesine ait mevcut tesisatı elektrikiyenin işletn1esi ve ted
ricen yapılacak kasabanın phinına göre son kabul edilen esasatı fenni yeye 
göre tecdidi bir ınüteahhit ve ya şirkete devredilnıesi takarrür etnıiştir. 
Tnhp ohınların yirmi gün zarfında belediye ri~·asetine nıüracaatları. (24b) 

Y ki Tabbdot (Sabab-Oğleem e er: Akşam) 225-450 kuruı 

MM. V. Satın alma ko· 
misyonu ilanları Vakıf akarlar müdürlüğünden: 

3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir 

lstanbul ve civarındaki Askcrt kıtaat 

ve mUcssesatın erzak, ekmek. 'esaire 
kara nakliyatının beher kilolarına kapalı 
7.arfla ıeklif edilen fiatlar haddi İtidalde 
görülmedinden 18·6·931 perşembe günü 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan emlak 

saat on dörtte rındıklıda heyetimizde 1 - Çemberlitaşta Molla fenari mahallesinde Boyacı 
pazarlıklı ihalesi yııpılacaknr. Tıliplcrın sokağında 3-5 No. Jı hane 882 

Banyolar: so-1s-100 kuruı 

V .. tJ • 1 inci 30 kurut apur ucre en: 2 inci 20 kuruı şartnamesini heyetimizde görmeleri ve 2 - Sultanabmette Alemdar mahallesinde Şeftali soka· 
iha'e saatinden evvel tcminatlarile hazır 
bulunmaları. (3931 iında 18 No. Jı hane 

Her türla malumat YALOVA da müdüriyete * • * 3 - Erenköyünde Cadde bostanı camisi ittisalinde 226 
lıtanbulda Seyrisefain müdüriyet kalemine Boludaki kıtaatın ihtiyacı o1an un No. ]ı hane 16 

müracaat. Telefon-Beyoğlu: 1745 kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 4 - Pangaltıda Çayır sokağında 53-63-1 No. la dükkin 59 
rrr lhalesi 24 haziran 931 çarşamba günü 5 - Çenberlita~ta Yağlıkçı han üst katta 10 No. la oda 652 

1 uır saat 1:; te lzmitte 23 üncü fırka satın 
,_ 6 - Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde 

E d 
'"' d ıı alma komisyonunda yapılacaktır. Ta- • 

Vkaf Varı• at mu ur-- liplerin şartnameyi görmek üzere J<'ın· Yeraltı camii önünde 63 No. dükkan 260 
dıklıda heyetimize Ye şartname almak MOddeti icar: 1·6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 senedir. 

1 ve tefliklerini vermek üzere teminat. • • ._ 

U •• g"' u'' nden·. larile birlikte lzmitte mezkur komisyo- iki sene müddetle icar için müzayedeye vozolunan emlak, 
na müracaatlan~ ~3872 7 - Bahçekapı Hubyar yeni postane. C. 44-66 No. dllkkan. 457 

kaya.eti Mu':ıhammenesi Metrosu Beher Metro Fiatı Harita No. Afyonkarahisarındaki merkez kıta- Mnddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki ıene. 
Lira Lira 2 aı ,.e müeşsesatının ihtiyacı olan çam lf- 'f • 
295S 197 15 4 ve meşe odunu kapalı zarfla münaka- Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak. 
1331 lıl 11 5 saya konmuştur. ihalesi 6 temmuz 8 - 4 üncü vakıf han birinci kat 34No. oda 1068 
1160 116 lO 931pazartesigünüsaat ı:ı,:ıodaAf- 9- Siileymaniye medrese altında 41 No. dükkan. 566 

. Fatibte F · caddesinde münhedim Halilpaşa camii şe· yon karahisarda askeri satın alma ko-
'ifi arsasında:v:u~!:z (3, 4, 5) harita No parçalar balAda irae mi. yonunda yapılacaktır. Taliplerin 10 - Çakmakcılar büyük yeni ban orta kat 31 No. oda. 486 
~en kıymetı' muhammcneleri üzerinden . dört hafta mu.·_d.detle şartnamesini almak ,·e münakasaya 11 - Beyoğlu okçu Musa kara molla S. 26-28 No. dükkan 339 
;ıa d - d i t• k t k ·· · ti il 12 - Üsküdar Harem iskelesi 3 No. dükkJ:.n 84 ~" 9e mUzayedeye vazolunmuş ise de talıp zuhur etme ıgın en ş ıra e me · uzere temına ar e mt'z. " 
p. .1 • f kılr komis)ona müracaatlan. (397) 13 - Nuruosmaniye C. 57-1 No. dükkan 795 

larhk suretile s&blmasına karar verı mış ır. * • • 14 - Mahmutpaşa mahkeme S. 6 No. dükkan 798 
'I' Pazarlık suretile müzayedesi şehri halin 23 üncü Salı günüdür: :Edremit Ye civarındaki kıtaat ve Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 3 senedir. 

llip olmak istiyenlerin yevm ve saati mezk.üre .k~dar kıymetı milessesat ihtiyacı için meşe kömürü 
ltıuhaınrn • 00 7 5 nisbetiode pey akçelerıle bırlıkte Istanbul ve odun kapalı zarfla münakasaya kon Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aklin hitamı. Yeni müs-
, .... _ enenın ' d , .. - hlA ı At 'd · t Ih ı · 11 931 tecirler irin teslim tarihidir • .. ·"af müdüriyeti binasında varidat mü iir ugü ma u a ı aı esme muş ur. a esı - 7 - cumar. ~ 
... Q tesi günü saat 14 te Edremitte askeri Müddeti müzayede 5 haziran 931 den 27 haziran 931 cumar-

........._ -ta<:aatlan ilAn olunur. satın alma komis)onunda )·apılacakhr. 
~ tesi günü. 

E k f • d t ıı d '' Taliplerin şartname almak ,·e münaka· 

V a Var 1 a mu Ur,,,, sayn girmek iizere teminatlnrile mez· Balida muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
kur komisyonu müracaatları. (39S) vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 14 

ı •• d "' * "' buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita u ğfin en: . . :·, .. Kat IOht·ı·\·aScıa. ı·çAı·nJ. 
1
K
80

o
5
•
0 

dk~11n0: \·aş ederek müzayedeye iştirak etmek üzere Istanbul Evk;ıf snüdür-
.... .... , 1 Joğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Kıymeti muhammınesı f'br.e pazarlıkla sann alınacaktır 18·6·931 Evsaf ve müştemilitı hakkında malümat almak istiyenler bu 
Lira per~emhc günu sut 15 ten ı 6 va kadar müddet ıarlında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
1100 ihalesi icra kılınacağından şart~ame ve 

O k h il · d · d" e meydanında raporlarını görebilirler. ı Odarda Tavaşihasanağa ma a esıo e ına ıy . c\ safını "gormek üzere her gün oğ!cden 
~ mlllga ~andırmalı tekkesi eJyev~ ~~ki~o~.u ~lipaşa ca~ı- C\\el ve pazarlı~ ~tirak etm~erl için ~·~·~~~-~~~,~~~~~~~~l~~~-.·~~~~~~ 
"ın enkazı ( ş~ybin ikamet eifği mahal ıle bahçe davarları ve ~e \akti ~U:t))cnin<lc ~~ıninat'ıırilc bir· ~ Sahibinin i:jeSI Nafia Vekaleti celilesile Türk 

telbelleri ve türbeyi ihata eden dıvarları müstesna olmak üzere) lıktc komı-yonu~u1~a ı:t·rııcaatları ıj J U REnK ÇSEonp LÇr!aKnl AR Anonim Elektrik şirketi ve "Sat-
il 1'0o) ı· b d 1 ·ıe 4 hafta müddetle müzayedeye vazolunmuş " gazel,, denilen Istanbulda hava-
• ıra e e ı .1 1 3 K o S'A Af,, KOMISl'OıVU.'I/· t z ki B • 
•ae de talip zuhur etmediğinden pazarlık suretı e satı masına DAlV: • . • • • 1 ~ e eyın gazı ve elektrik ve teşebbiisatı 
karar ·ı · t" ' · . · 

1 
AX 1926 No. Sınaiye Türk Anonim şirketi p verı mış ır. . d . h "b r 23 üncü salı günü 803.200 kilo oduna verılen fıat g:ılı i '4eva, Hicaz, Gazel. LAylkml k' 

1 azarhk suretıle müzaye esı şe ~ı .a ın . görüldUğünden yenider. pazarlık sure· i Anadolu TUrkUsU arasında 20 Nisan 1931 tarihin-
•at 14 buçuktadır. Talip olmak ıstıyenlerın ~e~m . ve ~a~tı tile atın alınacaktır. ?halesi 2ö hnzi- ÇIKTIM ÇINARIN HAŞINA de aktedilen bir mukavelename 
lbtılcüra kadar kıymeti muhammenesinin yi~zde. : nısbetın .e ran 931saat15 t~n 16 Ya kadar icra o-1 Nermin Hanımın üzerine Türk Anonim Elektrik 
Pey akıı-eJ ·ı birlikte lstanbul Evkaf mildürıyetı bınasında varı- lunacağından talıpler şartnamesini li AX 1305 N ' şirketi imtiyazının Anadolu cı"he-
d Y erı e ı ·ıa l (270) ·· k ·· h ·· ··• o . ........._at rnOdürlnvn mahlü!At idaresine mDracaat arı 1 n ° unur. gorme ·• uz~r~ er gun °';1 ~den evel v~ SARI KUŞ. (TAN G ÜJ tine de teşmil edildi&"i havalii 

l
"""-~ g pazarlıga ı~tırak etmek ı~ın de ''aktı . GO) 

l d
. . . d • muayyeninde teminatlarile birlikte ko-'i,.... Sarı. Yasemın. (TAN • mezkure ahalisine arzolunur. tabzon be e Jye fJyaselJil en. misyonumuzda bulun~atarı. (16) t"eryadı:•~30~a~~- Beyı. n Bundan dolayı, Anadolu ci-

"' • .. helinde bulunan elektrik müs-
Abı'r f • ki" . ı"ktisap eden Trabzon belediye mezbaha- . 1L Wüjginların ucunda Menım _ tebltklerı"ne badema, Tu"'rk Ano-en eonı şe ını . w - • 3. K. o. SA. • KOM/S}'ONUN· olsa ay kız -

llaıırı fimdiliek şehri (60) altmış lira ücreth baytarlıgı ~unh~ldır. DAN: nim Elektrik şirketi tarafından 
932 . d · b ·· t tezyiden maaşa tahvıl edılmek - h Hafız Omer Beyin ıı. seneıı kadrosun a ış u ucre . . . .k. · .K. O. kıtaatı aynnatından cül'iiğe kendi şartnameleri ve mukavele 
uıer b . I ·· t hdemlerı nızamnamesının ı ıncı h r AX 1308 No. e eledıye memur an ve mus a . . . , çıkarılanlar her a tanın çarşamba nizamnameleri şartlarına göre 
lbaddesinde muharrer şeraiti haiz talıplerın sertıfı.ka ve evrakı günleri Patihte, ''e pazar giinleri Cs- Mahur Şarkı: elektrik verilecektir. 
llıiın .. J .. ·ı T b b l d" e rı'yasetine müracaatları ılin olunur. (223) kiidar at p:ızarlannda ~nılacaktır. Ta GÜL YÜZÜN AÇARSIN 

.........._ -·-uıcu.n e ra zon e e ıy Bu münasebetle Türk Anonim 
'9, ........____ tiplerin mezkur günlerde at pazarına Hicazkar Şarkı: 

~ Dı, Tabiplerine mUjde ~ llJ giderek müzayedeye i~tirakleri ilfrn 0 • S U D A Ç 1 p L A K elektrik şirketi, Rumeli ciheti 

8ty«>Qlu lstlklAl caddesi, 361 No : Seyrisefain lunur,(17) " :,. ,~ Nil Pli DELi ~ E~MEDIM tarıfesine nisbetle evvelki 00 10 
l<Uyu~ıcu _ CE\ AHIRCl : " _ AX 

1313 
N zammın bundan böyle yüzde 5 e 

~ ::1. K. O. S.t1. .iL. KOhllSl'ONU~'· o. indirileceğini Anadolu cihetindek 
a.. J. A D L E R • l\)erkez ıı,.cntası. Galata l\öpni başı DAN: • MıHi Türkü. Hale bin Yolları ht - t ·ı . k 1· 
i~ı•taıa(ında rekabet kabul etmez ~ " ' T f da 1 .. 1 

• 
2 

Urfa Hoyratı. mu erem muş erı erme ema ı 
•atlarla SAF 1,LATIN b 1 t H ~:1fi2 ~ubc ncentıısı ~irkecldr opane ırının ıırı \mı~ olan i9' ~ memnuniyetle beyan eyler. 

'' , u ııcaı.sınız • . ı 

1 •••••••••• .. ••••••••••••"'' ~ MiıhOrdar zade hanı 2 2740 kılo _ek~ek kırıntısı ':e tekne kaıınusı . Müşteriler, gene eskisi gibi, 
1---------·--.~~~~·ı alenı ı:nuzay~de su.retıle satılat'aktrr. ıııııııııııaaııııııııı"ı• •ıı nı .-11trı; Kadıköy şubesine (Telefon, Ka-

,. Kira ı) k daire 12,216 kilo üstübü; 15000 Jhalesı 12 - 7 - 93l aat ı:; te icra ıU· ·-.. dıköy 355-356) Usküdar şubesi-
•n 1 adet çalı süpürgesi, 300 kilo . lınacağından taliplerin \'ak ti muan o-

A k·arc cemiyeti istanbu şubesinden amyant fitili 300 adet tel to· ninde teminatıarile birlikte komis)on· . a .. tı cı·> ne 'B'iskelel,, Tdelefon, Kadıköy 312 
ko ~ ara caddesinde, hükumet .. tları {13) mısyonumuz muracan arı. " ve eyoğ un 8 Tünel meydanın-
... oagı civarındaki şubem"ız bı·- mar fırçası, 2\,0 kilo koman· numuza muracaa • . "' * "' ı 
"''s "' * "' 1 da Metro hanına (Beyoğlu 692-
Je ının birinci kah kiraya veri- do, 300 k".ilo ispavlo, 300 ~:;~ .1. 11.. o. Sıt. AL. KOJtlSJ'OVllN- DA~V.~· u. SA. AL. K.o:nısru.vuv. 693) müracaat edebilirler. Bura-
"'~eiinden taliplerin şubemize maa makıne teneke gaz . fJAN: . larda bilcümle muameı-t ·ı t h 

tacaatları. b 500 adet sustalı yağ ıb- ~ . . . . As. Sn. Mp. idn 13.72:1 :ulo ko) un 1• • . a 1 e a · 
ası, :--elımı.re fırını ı~ın ~~09.:iOO kilo o- . .1 f" t J' .... 1d .... d .sı at yapılabılır. 

riğine verilen fiatlar haddi iti· duna ''erilen fiat gnli görüldüğünden etme Hrı eı~ ıa ga ı goru u?un t'n --;-:--:-:-:::--::--::~-----
·ı cıt inden müna- . . bu defa yenıden pazarlık suretıle sa· lstmıbul iiçiincii icrasından: 

·"adın tıastalıkları 1 dalde gt ru me • g t .. yenıden pazarı.ık · uretıle satın alına· tın alınacaktır. İhale i 23 - G - '131 Mahcuz ve furuhtu mukarrer be. 
mütehassısı kasalar 21 Hazıran 931 arı caktır. lhalesı 30 - 6 - 931 aat 16 saat 15 ten 16 ya kadar kraolunacağın. ıunan Sirkecide Sa1ıı·n ı• . t 

1
. d 

d·ı · ı· k d · 1 ':. a .l 0 t! ın e Lı Doktor hine temdit e ı mış ır. 1 dan 17 ye n ar ıcra 0 unacağından dan talipler şartnamesini görmek üze. mevcut karyola, )atak \e or 

l'cı.. u·· seyı·n N aşı·t isteklilerin o gün saat 16da j taliplerin e, af ,.e şartnarnl' ini gör· re her gün öğleden e"e' ,.e pazarlrga l 24 haziran 931 tarihıne mü aciır ga.nıar 
h . k .. h .. '"ğl d 1 1 . . . d . caı ar.ı Urb 1 vazım münakasa evetıne me uzere er gun o e en He ve pa- iştirak etme en ıçın e ,·aktı mua~.re· ha günli at 12,30 cin ~atılacağı d 

~, e, eski Hil,ı:liahmer binası e I I . (250) ıarlığ'a i<:tirrk etme'' için rlc rnkti rnu· ninde teminatlarile hirlih:.? komisy .l Jip olanların mahallinde n a~ ıa. 
r,.o 10 T 1 1 t b 1 '1622 ge me erı. 1 . . ti ·ı b" . ,, .. tla (1,.) 1 .. memuı una 

""""'ilii.iiıii!!!!~e~.~s~a~a~u~: ~~~~; ltı.------------ ay.renınde temına arı e ırlıkte ao- numuza muracaa rı .. l muracaatları lüzumu il:m olunur. 



~ 8 - V AKIT 17 Haziran 1931 ......................................... 
Yerli Mamulatı Kullanarak Serveti 
Milliyeyi Himaye etmek, BizLat Kendi 
Menfaatinizi Vika v·~ Etmek Demektir. 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fab
rikaları Size Daima Ayni Ve Mükeıll· 

mel Cinsten Sun'i Portland Yerli 
Çimentoları Takdim Ediyorlar ._ ______________________________________ ~,,. 

~ ~ 

Bütün dünyada 
A 

SENEVi 
Türkiyede 

50 senedenberi 
satılmakta olup 
herkesin takdi-J,500,000 çift 

~ah maktadır. 
NORT BRiTIŞ LAST .iK 

rini kazanmıştır 
AYAKKAPLARI 

Piyasada Mevcut Ayak.:apların En Sağlamıdar. 

SATIŞ YERLERi: 
İstanbul ciheti l Türk Anonim lastik şirketi -

Ar K 1 . Meydancık No. 68 
1 ema • Şehz.adebaşı No. 120 Vertanesyan ve Horasanciyan -

Ali Raza - Kalpakçılar :\lah~utpaşa Kavaflar Balat 
.L\o. I 42 v· ı· B 'k' s 

8 lık A '~ J k .. k ıta 1 en,ussan - ve şer J 1 e· 
a çıyan gop - c ~cı ~oçe ca · petçi I lan 

mıı No. 13 Z k. R (ı\1·11· Ti .d. 
B k Z d "b h" 1 e ı JZa • ı ı spor) amı ıye 
ıça çı a e ı ra ım - s~ender cactı!esi No. ı ı 

boğazı No. 14 B ..., ) G ] . h . 
Gurpikyao, Doğos. Sult:ın~amamı e\'og U ve a ata Cl et1 

1\o. I!'l 

Hacı Ali Zade Mehmet Arif
.l\Jahmutpaşa No. 98 

' İbrahim Ağa Zade Eyüp Mus
tafa - Büyük K•nacıyan Han altında 

No 8 

Mehmet Nuri· Di\·anyolu No. 6:i·65 

Müstafa Selami • Yenicaml :\o 86 8 

Papazyan Mihran - i\lıhmutpaşa 
i\o. ı:-.=; 177 

T avacryan K.arnik - l\alpakçılar 
' No 42 

Tertsakyan, Melkon - Malımutpa· 
~a r\o. 139 -

Azlzof, Şari - Hüyükder~ caddesi 
(\o. 69-71 

İsmail Hakkı - T opcular caddesi 
No. 130 

Kepekliyan Karlo • Tekke Yük
.ekhldmm No 623 

Marinos - Tünel sokak No. 2 

Papazvan Artin - \'üksekkaldırım 
.'\o. 42 

Beşiktaş ciheti 
Kırasas Leonidas - Köyiçi No. 3 

Yusuf Ziya· ll:ısfırın caddesi No. 
19·21 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik • Pazaryolu Ncı f48 

T eteosyan, Art in - .. . .. r so 
Yazıcıyan, Bedros - .. .. ı ı 2 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi • Çarşıboyu ~o. 

f61·2 209 
Hasan Nazif bin Ali - Haki· 

miyeti milliye No. 80 
Suat Nazmi - Çarşıboyu No. 161 

Büyük ada 
Mehmet Hasan • Balıkpazarı cad

desi No. 12 

Yeniköv 
Sirnonides, Simon • Köybaşı cad· 

desi No. 78 

Sarı~·er 
Y ervant Agop --

1 Askert mektepler sabn alma komisyonu lllnları ı 
----------~----Ot Saman 

Piyade mektebi 
Baytar mektebi 
Tıbbiye ,, 

30,000 ı 15,000 
3,000 3,000 
1,500 Aleni mOnakas;:ı ile 1,500 Aleni mOnakasa ile 

Tatbikat hastanHİ 
Kuleli Lisesi 
Çengelköy Orta mektebi 

1 ,500 j bir şartnamede 1,500 bir ıartnamede 
1,200 1,500 
1,000 1,200 

Yekan 
Harbiye !llektebi 
SDvari mektebi 

38,200 23,700 
30,000 24,000 

Topçu nakliye mektebi 
Topçu ahı mektebi 
Olçme taburu 

45
,000 Bir şarlnamede ka- 45,ooo Aleni mUnakaaa ile 

45,ooo pah zarf ıuretile 3o,OOO bir ıartnamede 
30,000 18,000 
15,000 6,000 

Yek6n 165,000 123,000 
BalAda mektepler hizalarında gösterilen mıktarlarda 164, 700 Saman ve 38,200 kilo Ot llç 

prtnamede olarak aleni müaakasa ile ve 165,000 kilo Ot ayn bir şartnamede kapıla zarf suretile 
•abn a bnacakbr. ihaleleri 21 Haziran 931 Pazar günü saat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere komisyona mOracaatları ve 
kapalı zarf için de hazırlayacakları teklif mektuplarım komisyonun müselsel numaralı ilmühaber 
muk11biHnde komisyon rivuetine vermeleri ilan olunur. 

• • • 
Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyaca için 100,000 kilo s:ğır 

eti pazarbkla satın alınacakbr. ihalesi 17 hazıran 931 çarşamba 
gtlnO aaat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona 
mOracaatlan ve iftirak için de vakti muayyeninde hazır bulun
malan ilin olunur. ( 9) 

• • • 
Askeri mekteplerle ha1taneler ihtiyacı için 85000 kilo man-

ıal kilmOrü aleni münakasa suretile satın ahnacaktır. ihalesi 

9-temmuz-921 perşembe günü saat 14 te Harbi ye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecekfr. Taliplerin şartnamesirıi gör

mek için komisyona müracaatları ve itlirak için de vakti muay
yeninde hazar bulunmaları ilan olunur. .. . . 

GiUbane hastaoesile askeri tıbbiye tatbikat hastanesi için 
5000 kilo francala pazarlık suret ile satın almacaktır. P d!arhğı 
22 Haziran 931 pazartesi günü saat 14 le icra edilecektir. Talip
lerin Harbiye mektebindeki aatın alma komisyonuna müracaat-
ları ilin olunur. 1 O 

-· Pendikte ._, 
Vapur iskelesinde Adapa· 
zarh Hasan Ef. nln 50 nu• 
mareh kasap dUkklnındaı 
h'.ıvırcık eti 511 !\uru~ 
Dağlıç ,. 50 ,, 
h'.uzu ,. 50 .. 
Dana _ ;10 .. 

Iiatla sarılm11ktadır. 

ZAYiLER 1 
Hüviyet cüzdan ımı kaybettim. 

zenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Türbe, Alemdar caddesi Sinandere sohRı 

1 I numarada 321 tevellütlü Hayri 

ilandan istifade 
ediniz 

BlR CEREYAN PRIZi ... işte oka at 

SATiE 

VERESiri 
SATIYOR 

ELEKTRi1' 
ŞiRKETi ". 

de bu aleti alan ın~~ 
terilerine hususi tarı 

tatbik ediyor 
Beyoğlu: 

Metro Han Tünel meydaJllfi 

lıtanbul :Elektrik e. 
Beyazıt Kadıköy Muva~ 

hane caddesi No. 83 

1 FRiGECO 
1 Devlet Demlryolları ilanlara ,.,,, 

Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimun kapalı zarfla ~~ 
kasaya konmuftur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi güıı&1 
16 da Ankarada Devlet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır· ~ 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarnı ve mut' ifil 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon kitipl 
vermeleri lazımdır. _ ,_..ti 

Talipler münakua ıartnamelerini beter lira mukabilinde ADY 
da ve lstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirler. 

• • * 
Haydarpaıa • Ankara - Haydarpaıa arasmda bergiln seyrO•~ 

~tm~k~ oLa_rı_6-\~.ye 10~--~ No. Anadolu sOr'at katarlan, 2().6-7"' 
tarihinden itibaren haftada üç gilne tenzil edilmiştir. • 

Mezk6r katarlann hangi günlerde seyrüsefer edecekleri atid' 
göıterilmiıtir: bl 

Haydarpaşa Har. Cuma Pazartesi Carplllb' 
Ankara Muv. Cumartesi Sah Perıe~ 
Ankara Har. Cumartesi Salı Perte 
Haydarpap Muv. Pazar Çarıamba Cuma 
Keyfiyet muhterem ahaliye ilin olunur. (227) ...../. 

ror Horhorun•I Beyoğlu Tokatlıyan yanında 

.. ---·· --- ller giın' sabahtan akmş .. mkatepk"dsaok•a•k!llN•o•.-
35

-~ / _ Cilt ve emrazı zübreviy~ teda~banesi '.'.'.'./ 

Istanbul gümrükler baŞ 
müdürlüğünden: 

Muhafaza memurları için 499 takım elbise acele ve pazarbkll 
diktirılecektir. Bunlarm mevcut rıümunelerile şartnamesini taliple' 
her zaman görebilirler. 

28-6-931 Humartesi pnn saat 14 te pazarlık yapılacağı içİ' 
taliplııı!r teminat akçesilc (184) lira birlikte o gün ve saatte blf 
mildUrlilkteki komisyona mllracaatlan. (262) 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--_./ 

fstaiıbul evkaf memurluğunda~: 
Yunanistan.da kalan evkafın gerek muhaceret tarikile lstanbul' 

gelmiş olan gerek esasen ötedenberi lstanbulda bulunan mUtt' 
vellilerirıin 3 gün zarfmda Çemberlitaşta lstanbul evkaf modit' 
riyeti mülhak vakıflar kalemine müracaatları ehemmiyetle iJjl 
olunur. (246) 

Cocuklarına 

EBEVE)'N 
Çocuklannn NEUHAUSEN, Schaffhau-' 

( Su isse) de klin 

RHENANIA 
iallm ve terbiye mUesseseslne göndermeleri tavsiye olun11t 

Hirinci smıJ ticari malumat · Asri lisanlar için husus! kurslar . 1\ üçük sın ıflardl 
münferit dersler (Almanca ve Fransızca) - itinalı ıerbiyc . Vasi Parkı ve o,·tJll 
mahalleri vardır. Çocukların sıhhati için güzel bir mevkide kAinctir Talep vu'ıııı· 
unda müdüriyetçe şı•rait \'e malum:ıt hakkında mufası;ııl tarırnamcler göndorillr 

aı~ u.a ınuuur ııt:ıUL , 


