
Y annkl Sayımızda 

Kadın Sayıfaıı 

irtişa meselesi · son 
safhaya girdi 

l.eon, dil, Jak Fresk~ Jak Buat EfJerle 
Latrtı Beyin Uadelerl alınıyor 

~ itinde irtip meıe119i Ba bet maman LeOD, Jelt 
~ IOD afhumdachr. An- Jak, ,reako Ye Jak Buat efen
~ plea mal6mata sin• clilerle ibralılm zade L6tftl l>eı
A .. L'-lakllsaba IOD ..a.....da. clir. Baalarm iltiaabe evrakt An
~ mhtaatiJdiii ile mtkldel kara1• jacle ediliD~ ma.tan· 
~ aruanda nokta! uzar tiklik, eaua ait olan IOD karan-
.... Waaclcla. etmlf, ba ilatillf, Dl yerecektir. 
4-1 llaalakemeli reWifhÜD mlcl- Aakaraclaa P• baberlen 
................ noldai ....,... slre, ı. bet • ..,.... _,.... 
J;!.~elile neticelea•iftir. ikametı'ha raptedilmeleri de 
...:....__~ nazar ilatiWa takorar eblliftlr. Fakat, ı.tan-
~ olaa cihet, barut bal ac1By9lhlde yapbpmz talald· 
~. ~ me.eleaiade maznun kata nazaru. bu ,eldlde bir 
~·llllDde bulanan bet zatm af if'ar nld ol•~· Gelen e; ...:::_... ı.....-.ı.. ı.tifade edip nida, yalım lltlııalıe ııaretile 

eridir. Ceza mahke- ifadelerinin almmumdan bahio
'eİlliii. mamunlana bu k•· lunmaktadır. 

İltlfade edemiyecelderi Diğer taraftan dOfYada ismi 
~~~ıla bulmmufbar. ıeçen mallJ• memarlarmın mu· 

"-l1ettea ......, Ankara hakemelerİDİD mevkufen cereJaD 
~.._lllilt_&a::ii lataabalda bakman etmesi " buad.. ~ada. ~~ 

.... "8DlllDUD iatiaabe ..... liai aJlkaclar etlen bır imlua IÇlll 

"11ekiain alm•...,• karar edli'eain Millet lıfecliaiD8 bir 
• BU h•uata d&a latan- tesMie ta.clerenk llial6mat ..

f'llddei amamllijiae teblipt .... illtimallerl Jcatcl....,or ki 
iati-.lle enaka 1edinci ....,.1 .Wy .. cle ltu llma"8 
~e ı&aderilmiftir. hiçbir ....ıtmat yoktur. 

~--------------..---.-~~« Senfilber faciası 
batan 

içinde 300 ldfl•ln boluldlllta 
........... dpunl ..,.... .. 

flkmed•newel 

...... ., ICHtll •lrflll ••• ke. klly dola"'9 k•dınlan ........... ,_ . 
....... ldt'ul ..... kurllll .... , ,_ - 7 

"Kızılcık d•Jları,,nı 
okuyor musunuz 'l 

R ... t Nuri Berin bu ...... nı 
harkulAde nefis bulacakS1nız 

Her~n 2inci sayıfada 

CUllA 19 Haziran (6 ınet ay)l951 Telefon: (/dan) 2.4310 - (Yan lflm) !.4311 Sa)'ISI 5 Kunıt 

Dünyagüzeli 8 sene odasından çık
mıyan idam mahkômu Amerlkadald mftsa· 

bekayı Mlss Belçika 
kazandı Sabri Er. Lozan muahedesi mucibince 

umumi ailen lstUade edeltlleeek mi ? 
Uaaml laarpte Irak eeph..mde Ja. 

slJklerl• tepld ...ı edenk TlrJdye 
ale1'alade ~alıftıtı lpa Pmd*lı dlva· 
m luubl tarafmclan idama malıktm e
dlln tanancl 1il*fı Sabrinln aeklz 
8IHdlr Umfrde lf*lar köytlnde anne
lllllla 1UJIMfa -*l•ank J'B§&dıtı aa
lqıldJtı '" keadbdafn ,..Ulaacbtı 18· .. ..... 

hmfntft plea .OD taflO&ta .. re8alt 
rl hıllklen ..&rllll mltU.... laismet 

........ •tltank• -·--· da .... 
..ı llrmek anmll• .- ıtsUee lstaa-
lnala aelılüplr. Soara krada idama 
IUl*tm MINlllnl suetelenle elnı· 
JUC& ismin ppdf ve sisi•• ıizlene 
.............. lltmlftlr· 

s.ra ...... sbll ,........ stl~ 
eldwlaa• dtlflaenk anlllnl mi et- lzmirde JlbhMn !dm llllbbma 
illl ft lf*lar UytiDde 11afka bir H • ..... llf. 
tatanık or&J& 19l'llflalftlr. adam kly malltarma llclerek kiri• 

Sabri barüa tam .-m •ne 11 ar Arap Baana alt ffcle bir adamm • 
sisli JllP•t •• ıta-.ı• tire bu za. leacllllnl 811lelalf, ne fU1a Clpra 
... I~ ~ defa •• luulm kıyafetile alumuı dMaU eeıbetlllfF•e :keJfl;J9t 
dlpn 9"Wl'f&ır· Nihayet U1'1e IO" Bonon. nahl7e mlilrltteae ldldlftl. 

GalYlltOD 17 (A.A.) Belçi· 
kah matmazel Metta du Cbatau 
Amerika ,ezeliae tefemak ede
rek cihan ı"zellik kraliçeli illa 
olUDmuftar. Matmuel Metta 17 
, ... clachr. 

tlrltk ede• Baa Mcwet ....... Mr ( Alt mm 6 mca ayıfac1a) 

Çtlrilyen Hazineler 

icra ve itıas 
Kanun b .. taD b&f& 

deifş~or 

Hiç olmazsafenni tebhirat 
yapmak li:zımdır ! 

O.:t-1.:.f:~~ 
~, 18 (Telefon~_fclliJe ı----==------· eadlme.i hap top iaa 

Ye iflla bmma lberiacllkl tet
kibtma m.am etti. Eac&mm 
kaaami battaa bap tadil etmekte Tir. slzl8 llllmde 
•• adeta ~ llir kaaaa ..... b•• rolll ovn .. yacak 
lamaktachr. EDClmen fİIDdife -Y " --
kadar 130 madde tetkik eblllf Dullbeclayi rejilarl Erbajnl 
ve bepliai ihtiyaca alre delil- Muum Beyin idareli altmcla 
tirmiftir. "latubal aokaklannda. ialmli 

Ba vuiJete tire icra ft 11111 Tlrk .adi 
kanunu meclis he1eti umumiye- b • ::.. 
liade ba dewede mlzakere ecli- ;r,,iai çeY-
lemiJecelr, ;elecek içtima dene- ~ JU-
llae lralacaldlr. _, ..... 

llatçe HCBM•lnde SeaarJom• 
Bat~ ebelmeni b~ i~ • Erbajnl 

...... wrsi kanaiılin lftrin. Makin BeJia 
deki tetkikatma denm etti. ,_.. ba fil. 

Daltlllp enclhn6nlnd• m1a memm 
Buı&n dahlliye enctımeui de ı.tuhal, Mlllr 

içtima etti Ye valilerin aal&biyet• ve Yuna~ 
leri hakkındaki kanwa llyihaamı tuda geçmek 

Adliye vekilinin huzurile mtlzake. tecliı 
n etti. MQlakere çok a-aretli • 
oldu, ancak iki madde kabal DUn muudan aeJen Fdmin baı 
edildi. ıu 'atttrlarımızJm kaclm roltlntl 

NIJlre iL Mwrh Mqhur 
Milli Bankalar Siaema ,.ıc1m Emire Aziıe 

Hamm OJlll)'acakbr. 

Memur maaşlarında 
ta&arruf yapıyorlar 

.Ankara, l 8 (Telefon> - Milli 
baakalano, memur maaılarmdan 
tatnnf y•pmak kann verdik· 
lerini atrendim. Ziraat ve it ban· 
kalan yeoi memur alquyacaklar
dır. Ziraat bankası merkez kad· 
rosunu tensik etti. Fazla memur. 
lan lafl'• ıubelerindeki mOabal
lere tayin edecektir. 

.. clls reisimizin reflkalan 
Hllnım lf. Bursacla 

Burea, 18 (Valat) - Meclis reial
mfzfn reflkalan hanımefendi çocukla· 
rile birlikte istirahat için bu&ila ba· 
nya geldiler. Çeldrıe 7ohındakt kitk 
t.e .ı.atir edildiler. 

Yirmi p kadar e•el opera· 
tir Cezmi Bey De beraber Mi-
ma giden Ertutnıl Muhsin Bey 
orada filmin harici bua aabae
lerinl çevlrmlt ~e Emire Azize 
Hanımla birlikte AtiDeye git· 
mittir. 

Bir kaç gtlne kadar da ba b&· 
DUDla llirlikte tebrimiae gelecek· 
tir. DarllbedaJi arti8tlerinden 
baulanmn ·da rol alacaklara bu 
ilk TOrkçe .azli filmin mDklle
meleri Pariate bir ltldyoda ya· 
palacaktar. 

Mabaia Beyle &eraber Mwra 
ıidm Niyire Niyir Hamm din 
İllDİr Yapurile buraya d6am8Plk'. 

llllkrlMlll Helll 
Evnk hazlnelerlmWe 

ıltmtkte olan --~ 
ıl etrafında ~.-. ..... 1_.,_ 
talealannı daha dereedlyorm. Tarlla 
maallimlerhltea Kllrıf• Halli Bq 
palan llJl•~ 

- Maziden kalan müktk ve m• 
harrer eserleriil ...... de tarihi vesi
kalardır. Mll)ıarrer lar dalla •• 
fusaldır. Dlferlerl daha muhtuar
dır. · B8ld ıaHletlenlen JalMs Roma
lrlanlır ti blJle lnfituaa ...._lan
•• ..Wasa etmlflerdlr. Rotna 
malda vealkalan tnlncaat ederek ay 
ve sene hetıablle tarihler y&Dllfl&r
dtr. Bu bafka milletlerde görllmlo 
ror. Bafka milletlerde 1atırlular aa· 
kil, hlklye, mlf8hede,.e ietfaat e~ 
tedlr. Halbuki Romalrlarda mahf111 
vesikalar ehennnlyetl haJlldL 19 •nea 
asırdan itibaren tarihi vesikalan top 
layıp tasnif etmete elaeaml)'et wrll· 
dL Bunun i~in bir taraftU barı atı. 
kaaıa muhaf uasına itina edlldL A,. 
ni zamanda jruılı kitaplar topl&ıımJa. 
büyük kütUpaneler tesisine bqlanG. 

Diğer taraf tan da devletlere ut o-
1an küçük vesikalar ki bun1an devlet 
vesikası diyelim, aynca cem n tasnif 
olunda. ATI'llpada bütün blya ft 

klçlk devletlerin birer de-.let h•liMI 
(UUm 8fllllfa111 ~"'1-iaU). 



~ 2 - VAKiT 19 Haziran 1931 
enakı mevcut olduktan başka de.Jete kimselerden mürekkep ayni zamanda DarUlfllnunda barem 
ait difer müesseselerin, belediyel~ şark tarihine ve şark lisa.nlanna eski 

.-.-------T---e-lgr--a~f--!:H~a-.b~e-r~l~e-rl~-----~ 
' rin Te Tillyetlerln de ayrı olarak ha· yazılara vakıf kimseler yeti§tirilebilir meselesi 
zineleri mncuttur. Evrak hazinele- ve evrak bunlara tasnif ettlrillr. Bun· Darülfünun emin vekilliğini 

rinde bulunan vesikalar, eeki ve tabr· lara hazinei evrak memuru denir. B~ ilihiyat fakalteai mnderriılerin· 
namelerdeki, kitaplardaki zikredilen ka meeılete intisap etmiş başka işi olan den İzmirli İsmail Hakkı B. yap
malQmattan tabii meTSu.k olduğu lar bu işi yapamaz. Bu ayrıca bir lh· 
için şimdi her müellif evel beevel bun- tisas işidir. maktadır. Muammer Raıit B. in 
lara müracaat ederft( eserine mal· Avrupada bunun içiın ayrıca mek- iki vekili Mustafa Hakkı. ve Ta 
zeme hazırlamaktadır. Ben Pariste· tepler vardır. Mesela Parlııte Sorbo1' bir B. ler elyevm Ankarada bu· 
ki milli hazinei evrakta epeyce meşgul medresesi dahilinde Fransız hafız lunmaktadırlar. 
oldum. Bu harinei evrakın ihttva et- kötUplerinl, hazlnel nrak me- ismail Hakkı B. dOn demiıtir 

Kar tJ 

yagıyor 

Erzuruma dUn 
kar yağdı . 

Erzurum, 18 (Yakıt) - Bu
gün burada havalar birdenbire 
soğudu ve bir mDddet hafif su· 
rette kar yağdı. 

tiğl mana !f&Y&nl hayrettir. Ye murlarını ve blnnetlce en bilyük ki: 
içinde yüzlerce erbabı ilim sabahtan tarih alimlerini yetiştiren mües- "Mustafa Hakkı Ye Tahir B. ler Maliye vekili 
akşama kadar tetkikat n tetebbuatıa seseler vardır. Bence blı:de böy!e Ankara 18 (Telefon)- Mali-
bulunuyor. Keza Pariste bulunan di· yüksek bir mektep tesis etmek lhım· Ankarada Darülfünunun baremi 
ğer enak hazineleri de bu şekilde n· dır. Bu mektepte şark Uaanlan, hat- haklundaveklletle temH etmek· ye vekili Abdnlbalik bey bugDn 
saikle malamaldır. ta litince, yunanca ve m11'teaddtt tarih tedirler. iki sıOne kadar gelecek- baıvekili ziyazet ederek bDtçe 

Bin ,elince maalesef vesaikln Asa- demleri, A..~rı atika, eski yazılar ilmi lerini Umit ediyorum.,. lb:erindeki ıon tasarruflar hak· 
rı atik& nninden olanları bile muha· ve saire öirenilmelidfr. Bu suretle ye- kında izahat verdi. 
faza edilmemiJtlr. Yazılı kitaplar bi· ı tittcek olan hakiki mütahaa&ıslar hem TfttUn inhisarında Nahiye ve k&ılerlmlzde tel6fon 
]e muntazaman toplanıp tasnif olun- bu evrak ve ldtaplan tasnif edebilir.. U11ak, 17 (A A.)-Şebrlmize 
mamııtır. Bittabi evrak hazinelerine ler ve hem de kendileri için terefli bi yeni kadro merbut Ulubey, Karahallı, Banaı 
de lüzum rirlilmemiş, ötedenberi dev meslete ıeçmit olurlar. Bunlardan TUtDn inbiıar idareai kadro- nahiyelerile 172 k6ye ve bundan 
Jete ait nsaLk öteye beriye en bUyüık müverrihler yetifir. sunun kat'i ıekli umumi blltçe baıka mUcavir kazalarla muba-
ga7ri muntazam bir §ekilde yıfıl- Her şeyden evel mektep açmah on- ile anlatılabilecektir. Yalnız 38 vere edebilmek üzere telefon 
mrş, bir kıamı çUrUmii§. bittabi ken- dan sonra tasnifi yapmalıdır. Bu ol· d. ıd· t•ıı'aatı •apılacakbr. Bu aabı 
d·ı rl d ''H'"'f d d'J • • kA h d•M üdd ... tas 'fi d bat mOdDrlDiOn 20 ye in ıri ı.X.: '" J ı e n en 111w a e e ı mesl ım nı a- ma "A' m e.,.e nı yanm a am· •• dabı'lindekı' karakollar arasında 

1 1 t 1 ı l IQ .... : ak f f tahakkuk etmektedir. Bundan sı o mamıt ır. ara yan u mu şanuyeye v ı &· tesiaata timdiden bqlanmııtır. 
Devletlerin hiç birinin enak hn· kat tarihin yeni wıul ve &elllddleri baıka yeni kadroda idare mat-

zineai pmdiyı kadar ele ıeçnıemiıUr. ne, ta..<Jnifine aph olnuyan bundan baaıı, levazım mlldOrlDiU emrine, Ut'8k mlllet mekteplerlnde 
Hır unıdan dı..ıı:.er hanedanı iılt.ihlaf ba..ı..a muhtelif ve müteaddit meslek· d l U11ak, 18 (A.A.) - Bu sene 

• 9S' neıriyat ıubeai, fen mn l1r Dill U k M"ll k ı · d 583 ettikçe ktadlne takaddU'lll eden ailenin lerde bulunarak ihtisu ve melekesi ıa ı et me tep enn en 
emrine verilmiı, imallt ıubeai k d 1449 k k l k ü hatıratına hürmet etmemit ya kas· teşekkül edemiyen kim.selerin eline a ın ve er e o ma ze-

ten ve yahut ihmal edilerek bu hatırat teslim etmek manaaız n faydaaııdır. ile mObayaat tube1l birlqtiril- erere 2032 kiıiye ıahadetname 
mahvedilmlftir. MU.teana olorak islanı Binanealeyh Maarif veklleti veya mittir. Yeni blltçede yeniden verildi. Mekteplere devam et
d-evletleri içinde Oılnlanh devletine ait Başvekllet allkadar olmalı. Tahsisat merkez depo mtıdDrl6ill lt.tkil medikleri halde okuyup yazma· 
ınebızul "' belki de milyonlara balii koymalr, mektebi açmalıdır. Avrup&· edilecektir. yı &ğrenen 150 kadın ve 200 
olacak la)'ln•tte vesaik kalmııtır. Bu dan hoca ıetiriJmelidir. erkek Maarif mndOrlOtOne mft· 
naaik dört bilyük kısma ayrılabilir. Şimdi yapacak i~ elyevm çürümek· Bursadan lstanbula racaatle imtihanlarının yapılma-
Birinciai Babılli ve divana ikin· te olan bu kağıtları muntazaman mu· B 1 I b l b. ıını lıtemftlerdir. 
ciai defterihakanlye, üçüncüsü dev hafaza etmek llıım tembliii yaptıra- ursa memur arı stan u a ır Bir tetalr talebl 
let muhasebatma, dördüncüsü nıak rak kokmalarına ve çürümelerine mini gezinti tertip etmektedirler. Ônli• 

Şeker istihsali 
Uşak fabrikası tıd 
senede ne yaptı? ııır '-' 
Ankara, 18 (A.A.) - Aldıtını':rl}t 

lQmata nazaran Uşak şeker fa ııJl.t 
sın da 1930 senesinde 30.569.00o .s~ı1-
ram §eker pancarı işlenmiş ve 4 ~1 f 
kilogram beyaz ve 51.790 kilo sa 
ker istihsal edilmiştir. , 

Ayni fabrikada 1929 ••• iş ti 
22.'109.000 kilogram pancar işle~ v 
3.19Z.12S klloıram beyaz v~ l~r. 
loıram sarı şeker elde edıllll ;;._,,,-

Yollar, kUprnıer 

"" Trabzon • ıran tranelt yolll 
tamirata ba,ıanlld• r't 

Ankara, 18 (Telefon) - tJ' 
fia vekileti bu sene meaıle~ 
muhtelif yerlerinde 27 k tıf' 
yaptırmaktadır. 162 kilooıe 
lik Balye ·Çanakkale yolile, s-f' 
ka ıoıeai ikmal edilmiftlf· ti-' 

İran • Kızıldize • Trabzon, 
ıit yo)unda da tamirata b 
mıtbr. -

Sığır vebası 

Yalnız bir mıntakad• ~ 
bin llra zarara aebep ~, 

Ankara, 18 (Telefon) ..- , 
vas ve Kayıeri mıntakaıınd• ~ 
ğır vebası hiç kalmamııbr. f• 11 
baatalık bu bavalide bugilne blf 
dar 680 bin liralık zarara 8' 

bme aicUlerine ait evraktır. Hun- olmaktır. mllzdeki pertembe alcıamı Mu- Ankara, 18 ( A.A ) - Milli 
Jardan ba~a hariciye, harbiye, evkaf, Beyazıt umumt kütüpanesi müdürü danyadan bir vapurla Iıtanbula mUdafaa veklleti tOtlln bey'iyye· olmuıtur. 
bahri,·e dairelerinin evrakı da buna lsmail Efendi de muharririmize ı;ıun· ki • ıinin maltlllere verilme1i hakkın- Ziraat kongresi kararl•~ ... 

.# ~ gelece er, geceyı ve cumayı Pi~ 
illYe edilirse nevi itibarile evrakı res· lan söylemiştir: da ki kanunun bir maddesinin Ankara, 18 (Telefon)- J~ 

burada ıeçirdikten ıonra cumar- f 1 ı ı b h ""' miyı adedi Hkize çıkar. - Sultanah~t, Ayuofya ve B&bı b te sirini Dzum u bu mut. u u· at kongresinde verilen kari J 

Mademki urf bir millet ve medf!nl llideld evrak mahzenlerinde ta8n.1Ce teıi sabahı işlerinin baımda u- ıuıta meclı'ıe bir tezkere g&n· k t '9 

1 k d.. ki d. nn tatbiki için milli i tıı• "' 
bir cemiyet olmak istiyoruz bunun irin değer kıymetli evrakın mevcudiyeti in unma nıere unece er ır. dermi•tir. 1 ı• 

"' 'I' miyeti allkadar vekiletler e 
maziden kalan her nevi vesaiki muha· kar olunamaı. Bu mahzenlerdeki evra ı, bankaaı Qazlarıntapta bir 
laza etmek mecbııyiretJndeyiz. Asarı kın taanifi, memleketin ilim ve irfanı Yeni bir tarın tube aetı masa başladı. 

Adliye ıat itleri mOdOr mua- .... ee mimariyeyi tahrip etmemek, haraLe· namına yapılması lbım olan bir iştir. Gaziayıntap, ,lZ~<~~A) - it 
lerini temin ettirmek mecburiyetinde Retit paıa :ı.amanında Sultanahmet vini Salih Bey, latanbul aaliye bankasa ıubeıinin kDıat resmi KAtane çayırı .~ 
olduğumuz gfbi dlfer taraftan bizdeki teki hazlnei evrakın tasnifine başlan· mahkemesi Azalığına tayin olun· Belediye ile defterdarl.ık ar~ 

1 b 1 b. h ı · · ı F k t buglin yapılmış ve banka, umumi 1111• yazma eser eri hep ir araya top ıyan mıı ve ır ay ı ış yapı mıştı. a a muıtur. da yeni bir ihtillf çıkmıt V! .. ~ 
mükemmel tasnif edilmiş, kütüpane- blllhare, tahslsatsızhk yüzünden oldu ........ _ ................. -.. - • • ....... mlldOr Celil B. tarafından açıl· li ~ 
ler yapmak ve aynf ıamanda evrakı ğunu zannettiflm, bu hayırlı 1§ duam rupa m~&ehusudarına mfiraeaattan mıtbr. Celil B. bu münaıebetle sele dahiliye ve ma 'ye v 
resmiyırf ele munta11man tasnif etti· ettirilemedi. Babıali hazinei evrakı da müatağnıyJL Hayli bir para urfını it- 300 kitillk bir ıiyafet vermiıtir. lerine akaetmiıtir. 
rip hufnel ena.k binaları vUcuda ıe- mütareke zamanlannda Ali Emtri E· tilam edeceif tabi! olan tunif itine Tllccarlanmız bankanın açılma· ihtilafın ıebebt fUdur: f 
tlrmtk mecbarlyetlndeyi&. Bu mesele, fendinin riyaset ettifl bir komlqon ta bu&'iin için ne miktar bir talaelut ayrr ıından çok memnundur. Defterdarlık Klatbane ~ 
yanı uan kadlmenin muhafaıuı ve rafından tasnife başlanmıştı. Ali Eml mak kabil olursa bu para ile dı yan~ Muh•fl•ılcl blalkletçllerl yınna tasarruf iddia ederek .A 
tasnifi metelni yalnız bizi deiil, bü- ri Efendinin vefatı üzerine de bu ko- yanı taanife devam edilm.ı, ihmal Sarıkamıı, 17 ( A.A) _ iki raaını aatmıya karar ver~ 
tün med•lret llemini alA.kadar eden mlayon, elyevm evkaf mUzesl müdürü etmekten her halde daha ha.yırlı olur. gtlndenberi avdet seyahatine de- b d bir balık yağı fi:"~ 
bir menledf r. Bilh888a eski ttirk im· ve tarih encümeni azasından bulunan Mah:r. lerd ki evrakın baıUnkU a ve ura 

8 
• 'P' 

paratorhıfunun hlkim oldufu sahalar Mahmut Kemal Beyin riyasetinde da- ziyetini b~~med·~m için çürttmetd vo- vam etmekte olan MuhafızsıOcll kası yapmak istiyen bir tit f' 
göz önfine ıetirllecek olursa bu vcsa- ha bir müddet faaliyetine devam ettik 

1 1 
d k 

1 
d . bl a: bisikletçileri ıebrimlze gelmiıler- le mllzakereye başlamışbf·~ 

ikin ne kadar mUletleri allkadar ede· ten sonra bu Uç hazinede mevcut ev- up 0 ma 1 larına aır r feY yli- dir. Seyahat, halk tarafından esnada belediye bu mcıel 'I 
cefinl " tetkikat ve tetebbüat için rakın miktarını tamamlle tahmin ede- yemem. allka ile karıılanmıı ve ıark h b d ol uı mesire yerlel 
binlerce erbabı &e&ebbUU memleketimize mediiim için tunifiu ne kadar ariid· Efer bu evrakın perip.n bir nd· a er ar m ' dl 
celbecleeefinl tahmin etmek ıUç de~fl· det süreceiini katı olarak tayin edo- yette atıldııklan yer rüt.~betli ise hiç gençliğinde ıpor zevki ve hevesi kanunen belediyeye ait ol "i/ 
dir. mem. Bu, tasnir için iıtihdam edilecek şüphesiz çürürler. Bu vaııyet kartıaın· uyandırmıştır. Bilhassa Erzurum, nu, batta burasını bele~, 

Her ttYdtn evel bUyUık bir halinei ev memurların adedine de ballı bir key- da. ilk yapılması lbı~elen Jt tasnif· Sankamıı, Kers, Ardahan genç• bile satamıyacağını bildi . ~ 
rak blnıısı Jlzrmdır. Bundan eonra fiyettlr. Şurası muhakkaktır ki mem· ~n evvel bu evrakı çürilmekt.n kurtar !erinde. ıimdiden bir çok spor iki daire arasındaki bu 1~ 
Avrupa hazinel enaklannı ıirmU~ leketinılzde, bu evrakı tasnife maide· mak ve ınaddi imkin buldukça tasnif. hareketleri bissedilmeie bqla- halledılememif, nihayet flJ~~ 
onlann tam tasnifini anlam.ıış olan dir adamlarımı& vardır. Bu it için Av· !erine çalıomaktır. mıthr. alakadar vekaletlere bildiril~ 

AAKIT ın Tefrlkaaı ı 7 ne düıürmüttü. Nadide Hanım bil· rasının hatimelerine ıeldiiini gö· aın bu piıi? diye aöylenmeie ba~· larına koyarak heybetli bir ~ 
. 1 k 

ha11!" onların h~aapl~, muame- r~n çocuklar bir köıeye ıiner, miıa· ladı. yüfle çocuğa d.oğru bir kaç 7 
izi el lelerme akıl erdıremıyor, bu batak· f ırler ayaklarının ucuna buarak to Nihayet bu muhabbet yarasını attı, yürüyen bar tabura kuJll 

t~ ~e~dini kurtannaia çalııtı~._ falardan kaçııırlardı. batka bir muhabbetle kapatmak i· verir gibi dik bir sesle: J 

il 
b_~butun ıaplandıiıru dehtetle gö· .. •. - iV - • çin yukardaki ıüt nineye aeılenerek - Dur, diye bağırdı, 

Da GMI ruyordu. Gulıum amcaıırun lımall ıle çocuiu ıetirttiler. keı .. Şimdi seni çiinerim. ' 
... . Nadide ~anımın en t~t}ı za· ~aber . kaçtıimı . haber alınca Nadide Hanım: Kanındaki atalardan kal~J 

YAZAN 
manları ayın ılk haftalan ıdı. O za koıkte hır kıyamettır koptu. Kız Bak G"I .. b d · bit korkusu Gübümü bir ani~~ 
manlarda ıevimli ve vergili bir ha· kendiıini hamama aolanaaa çalı· --: . u ıwn u .. ~ .. aenın . . •ptl''J 

R E Ş }\ T N URI nım efendi olur, ağzından bal, ma ıan (Nevnihal) kalfaya bir tekme kardetın .. Bıraz ~aha büyuıun bu· tat ııbı don~urdu. Artık 1 <tİ'J .um Y • ı ·· 1 • d h bbet ıavurarak La ~a fırladı M it nu ıana verecelız. Sen onun da· kalıyordu. Bır zerre muıı- 1 
Bö 1 bö. 1 b" 'k" . . etı goz enn en mu a •• •o-. 1 a epe• d . la 1 k o· .-,1_, 

. . Y e Y e ır ~ 1 sene ıç~n· kardı. O müddet eınuında istersen ye ıiden cadde merinde alabildi· 111' evın zı 0 aca ıın... ıye ıörmede.n. o~a ne iıterae!1 y•~. 
de ı~tıy~ d~yının planı tam~mıle kadıncağızdan canını iıte. Fakat ğine koımağa bqladı. Bir yandan kundalı uzattı. . .. w yapbrabılırdın. (Nevnıhal) ~ 
t~tbı~w~dılm~ı oldu. Maamafıh es· ayın on betini geçirdin mi yandın da avazı çıktılı kadar (lımail, fı· ~akat hayreti Gulıum bu agı~ gözlüiünü taktı, kızı önüne Ç ~ 
kı. duıun evı manzaratını kay~t· demekti. mail) diye bağırıp allıyordu. Be· ibanı kund.~!• altın. (matallahJ terek ıaçlannı aralıya aralıY• 
nuı olmakl_a bera~r .~o~~k yıne O za.man büyük hanım da, tek· reket verıin bir yerde ayalı l&J& lı, l!'~lek yüzlu bebeiı o paça~ra: muayenesine bqladı. J 
kalabalık, ıdare yıne guçt~. Kız· nede kabarmağa bırakılan ekmek takılarak yüz üstü yere kapandı, I~ !çınde koca k~falı, '!'ka yüzlü Bu hatların bit sirke yu•,,ı, 
lar, ofullar, damatlar, ıelınler, to- h b" . . • . b" burnundan tiddetli bir kan boıan· kırlı kuklaya tercıh etmıyor, (ben duğunda ıüphe yoktu Anc"' J 
nml~r, ıü~ nine~e~, evlatlıklar, hiz· 1 amurb g 1 ı, ıçın l~çıhn l" ır b~adya .. dı. Yoksa bu tozu dumana katarak lımaili isterim) diye çakal ıibi ulu muayene konağın öteden beri Sljo 
metçıler ıt takıbı yahut hava teb· anma af ar, evve a a ıne ır ur 1 b d 'b· k yordu 1 · ' · · h 1'1~ dT . . , d d l . . f' ıunluk çöker ıöylenilen sözleri din yara ı ya an omuzu gı ı açan . eketlerınden yenı gelmıt • r 

1
• 1 ıçm 1f&r an ıe mıt m11a ır· lemiyerek de~in derin dütünürdü. canavara yetiımek tık nefeı lala· ~ihaye~ ~üyük __ hanım etraftn· lara, evlatlıklara tatbik edileJI 

er... h akakl . nın kin delildi. dakılere ıızlıce goz kırparak ıerl maliteıi idi. .J 
Huılı imaret, eıki ıeklinden Da a sonra f ;mda, el~erınde Gülsümü, yüzü kanlı bir ça· bir aeıle: - Pek i.li., dedi, sen bizi K lf kı · ör~ 

çok farklı olmakla beraber, yine ta ~ı°r .~İm~~lkr ~eyh a olur, ~iljel. Y~ murla ııvanmıt, avuçları, diz ka· istemezsen biz de ıeni iıtemeyi2 •.• ni m.ka.İa k=~~i 1:::r:a~n\l ta~ 
mamile kapanmıı sayılmazdı ve ft goz er ur mut ayvan goz erı gı pakları patlamıt bir halde· kö§ke Dayın mıdır, amcan mıdır nedir o k k k ' .1 yı~ 
bütün bu deiirmen Nadide Hanı· bi deli deli parıldar, burnu, ağzı ıetirdiler Kalfa onun renk renk ıakallıya haber ıöndeririz .• Gelir mN~hıo arak ayna5r ·~ 

1 e. '~· 
ı.... d d" .. d takallu"ı ederdı" O vakı't en ehemm1' · lb" • 1 · . .. .. · b'" • 1 ş · d" ı ayet ar asına enıyenın mm ~m a onuyor u. . . . · . yenı e ııe erını onune serıyor, '1· ıenı a ır.. ım ı ıus. • . öaı' 

Kadmcaiıza pafadan kalan ay· yetsız bır aöz ve hareket onu çıle· yük hanım türlü dil dökerek cmu Fakat Gülsüm gurbete çıkmıa mıı çamatırlarından bır . g ·~ 
lık - her yeni devlet ıslahabn• den çıkarın.ağ~ kaf! gelirdi. kandırmağa çalıııyordu. bir adamın böyle çocuk sözü il~ k~ıalmı! bir kırmızı .. e.~tarı ''" 
da - kırpılıp küçülüyor, kadınca· Ayın yırmı ~tmden sonra ko· Fakat kız (lımail) deyip <lama· yolundan dönmiyecetini biliyor, d~. ~~~an kızı) .na b~t'!n ~~~t 
ğızm üç bet parça iradı ve mücev• nak halkı onun bırçok defalar: il) ititiyordu. kendini yerden yere çarpıyordu. bır um forma hı.zmetını ıo ' 
herleri seneden 1&r1e;ıe eriyordu. "O Allah ya bu ay ıonunu Dürdane: Nihayet Y organhnın ta niye ettili lan beyaz önlüğünü de takııte' 
Fazla olarak ufak tefek borçlar da evden çıkarsın ya beni,, diye a•azı - Anne sen de durup durur· çareye bat vurmak lazım geldi. aleti tamamlanmış oldu. _.ıU 
J.aP.DUL a1lık ciizdanmı ıarraf eli· avaz baiırdıjım itilir, azgınlık ıı· ken batına it açarım •• Ne )'&P.&cak· Binbatı Feridun Bey ellerini kalça· (Bit,,,,.-
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ankalarda bulunan tütünler Bulşeslzdeşaşın klttbftnfln gezintisi 

Fener• Yılmar. spor klObu 
bugGn Beykoıa bir tenezz11h 
tertip etmlıtir. Klnbnn bntnn 
azuı ailelerile birlikte bu teoez
znhe iıtirak edeceklerdir. Ça
yırda klOblln Uç takımı aruın
da maç ve koıuculann aruında 
milsabakalar yapılacaklar. Birin
cilere madalyalar verilecekti..-

Çocuk- ikinci tabı ikinci fır.. ı Bican Ef. - Ya! Bu ikinci ı Maruf B. -Anlamadın mı ya-
kaJI yauyor. fırka niçin yapılmış ? hu, ikinci tabı yapabilmek içtn. 

Günün 
Muhtırası 

Takwlm-Perşembel8Haziran 6 ıncı -ay 1931, senenin günleri: geçen 169, kalan 
gUnter: l 96, ı Sefer I 350. 
GUnetDoğu~u: 4,28; Batışı: 19,44 
N11m11z vakltlerl- Sabah: 2,25; 

Öğle: 12,15: ikindi l~Akşam: 19,44. 
Yatsı: 21,46; imsak 2,07 

• H•ve- Dünkü hararet (azamf) 26 
(asgari) 16 derece. BogUn rüzglr 
poyraz hava açıktır . 

• BugUn 
Gelenler· gidenler - Boğazlar 

komisyonunda Fransız f evkaltde murah
hası ve Fransı:r. sefareti adi! milşaviri 

M. Pozzi Ankaradın gclmi~tir. M. Pozzi 
Ankuada Suriye emlAkl meselesi hak
kındı Fransa ile aramızda cereyan eden 
müzakeratta hazır bulunmuştur. 

§ 23 Haziranda Londradı toplanacak 
olan Osmanlı bankası hlsscdarlannın 
umumt içtimaında hukOmetlmlz namını 
hazır bulunmak üzere maliye teftif he
yeti reisi ve borsa komiseri veklli Adil 
B. dün ekspresle Londrayı hareket et· 
mlştir. 

Adil Beyin bu seyahati on bet gGn 
bdar sUrecektir. 

Adil Beyin gaybubetinde kons&slyom 
işleri, M. Toledo ve murakabe işleri de 
şube müdürlerinden Bedri ve HaDt B. ]er 
tarafından tedvir edilecektir. 

§ Bir müddettenberl tehnmb:de bulu
nan Kartal çimento fabrllcısı ıermıye· 
dartarındın ve Bclçltadakl Slnflne na· 
mındaki meşhur malt gunıpun reW ba
Junan M. IIankar dün ekspresle memle
ketine dönmOştür. 

§ Kartal çimento fabrikası f dare mec
lisi Azasından Belçikalı M. Maton dOrıkO 
ekspresle memleketine gitmiştir. 

§ Balattaki ııltkarbonfk ve mOnllldil· 
humuza ve Zeytınbuma çimento fıbrika
lannın idare mecllsi Azasından va Pazar 
Dölövan mürahhas Azısı l\L Şor, kendini 
tedavi ettirmek üzere dünkü ekspresle 
\iyanaya gitmiştir. 

Kongreler-Amclt hıyıt mektebi 

mezunları cemiyeti kongre~ sabah saat 
10,30 da eski TUrkocağı salonunda. 

§ Harp malOlleri cemiyeti kongresi 
öğleden sonra Darülfünun konferans s:ı
lonunda. 

Spor - Taksim stadında şilt maç
tan. 

Ölenler - Esbalc Elblz Valisi 
Ali Seydi Beyin biraderi, esbak: lstanbul 
Valisi Raşit B. in kain pederi ve tüccar
dan Atıf Nurettin B. in pederi. esbak 
Siverek meb'usu Nurettin B. dün vefat 
etmiştir. Cenaıesi bugünkü cuma gilnU. 
saat on birde Samıtyada Tramvay du
rağındaki hanesinden knldınlarak Koca
mnstıf•paşada ZUmbUl Efendi cımilnde 
namazı kılındıktan sonra Topklpıdaki 
ılleııl kabristanında defnedilecektir. Mev
ld rahmet eylesin. 

Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den !9 ı kadar 
gramofon pldklan neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka s111 

l\ı\zım Bey ve Suhandın H. iştirıkile, 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a kadar cazb:ınd 21,30 dan 22,30 ı 
kadar ikinci kısım alaturka saz. Nermin 
IJ. iştirakile. 

VakıbAbon• .-rtıanı 

ı 3 tı 12 Aylık 

Dıhlldc 150 400 750 1400 Kuruf 
Harlcte - 800 1450 2700 

ilan .. rttanmun -
Rr~mi Hususr 

Satın ı O l\ş J 2,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 ,, 

KUçDk llln .. rtlarrrnız : 

2 3 4 
30 50 65 75 

1-IO Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimi zin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

H - 4 satın ge<"en il!nlıınn fazla 
1 ıtırı için 5 kuru~ zammolunur 

Vazifeyi sut istimal 
Iatanbul birinci ceza mahke

mesi, hakkında yapılan tahkikat 
neticesinde İften el çektirilmiı 
olan adliye tebligat müdürti 
Muıtafa B. in mubakemeıine dün 
devam etmiştir. Bazı tahitleria 
celbi icin muhakeme lcalmısbr. 

• 
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Bir nebbaşm marHet
leri ve tenkidimiz 

1 Memleket Haberleri 1 1 Polia haberleri 1 
Mahktlmler Bir genç çocuk 

y akalamyor •taıya hava naz1rının tettı, intihar etti 
Manisadan son gelen haber- seyahati Evvelki gece Kuaıkapıda de-

Bir k~s~an~ııı:b,cs 
lere göre, hapishaneden kaçan Roma, 17 (A.A.) - Daha geçen glin niz ban osu sahibi Yusuf Beyin 

Hırsız olmıyana hırsız diyemnsi- mahknmlardan bir kısmı yaka- tayyare kazasından kurtulan hava na- Y k' y l y k 
niz. Derseniz vay halinize. İsnathırla zrı jeneral Balbo Akdeniz ve Afrika 13 yaşmda 1 og u a up 

Adanada ıbtıyar bır ar bit 
70 yaşındaki karısıP• del 

şüphe v~ kısliaiıçlık yüıilo 
lanmıştır. Yakalananlardan Naz· ' b ·ı · 'h d k k d' · taayyüş etmek istiyen adam bir cemi- hattı havailerinde teftijatta bulun- ta anca ı e ıntı ar e ere en ını 

yet içinde alnına müthiş bir damğa mi ismini taşıyan mahküm " bir mak üzere refakatinde bir tayyare fi· öldürmüştür. 
. öldürmüş: arıt 
• yarabbi, bu ne uıun 6~ df1 

yemiştir. I ( ı haftadır ot yiyorum. Kaçmamızı losu olduğu halde buradan hareket intiharın sebebi şudur: 
Fakat siz, elinize bir kalem alabi- hazırlıyan Manisalı Çerkes ibra- etmiştir. . Yakup henfiz tık mektebtn 

aşk ve 1'~skançlr~mış ki b~ ~~ 
uzun müddet devam etınıfı 

lir ve bu kalemle neler, neler yazmaz himdir. Bu adam 10 arkadaşile ROma, 17 (A.A.) - Haber verildifi· ıon sanıfındadır. Sık sık mek-
sınız. lsterseniz hırsız dersiniz dolandı beraber Bursa havalisinde eşki· ne nazaran yakında İtalya etrafında k t y d 1 . 

me1!1iş. · bdo 
Asıl hayret edilecek nokta~, ncı dersiniz.. dersiniz, dersiniz. .. Hele yapılacak olan hava müsabakalarında tepten aç ıgı ve ers erıne 

. . . . . . . . yalık yapmak niyetinde idi., de· hareket işa. retini bizzat M. Musolini çalışmadığı için babası geç,.nler· Zaro ağanın 180 sene yat~ 
sına hayret edilmez amrD81 ıl>t't 
kalplerde bugün ıs1ak tii ede' 
kuruyuncaya kadar devaın kal' 
aşkın ihtiyar bir arabacıoıo ıısJ' 
binde bu kadar :ıaman ıür 

kalemmız bıraz edebıyat, fıkır f ıJan miştir. . . k 
çfziktiriyorsa, ağzınıza geleni söylemek verecektır. , Keza, 1932 senesı mayısın- de oğlunu mektepten alara 
te hürsünüz, yerden göğe kadar hakkı Mania~ •skerl~k d~lr~sl yandı da B!!-hrimuhiti geçen tayyarecilerin muvakkaten Lütfü Ef. isminde 
nı ~·ardır. Manısa askerhk daıresı evelki gece Romada aktedecekleri kongrey: <le bir terlikçinin yanına vermiş, fa. 

B. .. b' d ık • kazaen çıkan bir yangın neticesinde Kapitolda l\f. Musolini açacaktır ır gun ır a am ç ar, açar aozı- . . · kat Yakup buradan da kaçmış· 
.. .. .. 1 t b - ~ yanmıştır. Evrak kurtarılmıştır. Bahrimuhitleri aşan bütün tayyareci-

nı yumar gozunu, u u or a agırır: br. Bu haJlerinden müteessir olan 
" E hal" b·1· , F"I' lzmlrde bir Arsen LUpenl Jer İtalya hava klübünUn misafiri ola-- Ya L 1 ıyor musun. ı an 1 . . . .. . . ki d . Yusuf B. dün onu bir kenara ne şaşı! ır. _,.., 

mıir şiirlerin flan şarden aşlrmıştır. zmırde Sıneklı mevkıınde, kendısı- ca ar ır. d h Z l'k k d kov 
::ıo- F · ı · h . f·ı· h . d ne Arsenlüpen denilen Hasan ismin· Tahdidi ıealihat Konf6ransı çekerek uzun müd et nasi at avallı yetmiş ı a ı~'. k•f 

ı an mu arrır ı an mu arnr en . . . · b l k .. .. 'h t · · k"mbılırı t . f de bır hırsız sıvıl ve resmi memurlar- için davetnam61er gönderildi etmış, u ara ı uveyu annesı ya ı ane onutı ıçm ı f' 
kopya e mış ır. ~ la yarım saat siJAhla Çarpıştıktan son- Cenevre, 17 (A. A.) - 1932 şuba- geldiğinden çocuğu banyo· seneair, tarihin eski yıllarıP• 

. • • .• • . . . ra firar etmiştir. tının 'ikinci giinü toplanması mukar· da bir odaya kilitliyerek kadınla bir hatıra olmuştu. 
Bır za~anlar, Nazım Hikm.et ıçın Bahkeslr vallsl Ankarada rer umumi tahdidi teslihat konferan- lakırdıya dalmıştır. • • * 

~ayakofskıde.n mrs~a mı~ra kehmt, ke Balıkesir valisi Ozdemir Bey An- sına iştirak etmeleri için Cemiyeti Maymun değil! acfftıb!ı' 
lime kopye edıyor dıyen bır adsız adam k a a "t . ı· akvam azası olan ve olmıyan devlet- Ya kup babasınm kendisini oda- J ~ 
t.. d' id ' ar Y gı mış ır. ya kilitlemesinden ve asabi ıö:ı- b 
ure 1 1

' LAlv4'dllen bir istasyon lere ~önderil~n ~~i davetnamenin Londrada genç ır ti~ 
Şimdi bir adam çıktı, Reşat Nu· Edirne tohum ıslah istasyonu Jağ. metnı neşredılmıştır. !erinden müteessir olmuş, o ara- Darvin mesleğine " 

ri i~~n diyor ki.: . . . .. vedilmiştir. ouıun evine baskın . lık odada eline geçirdiği baba- olan, yani insanların rııard t( 
- E~erlerını Mo~ do Kobradan Hararetten iki kl'I öldU Durban, 17 (A.A.) - Krans Kop sının tabancasını beynine sıkarak neslinden geldiğine inanan dl 

adapte edıyor. Sonra ış sarpa sarınca: · . d k k f zl d .k. civarında bir köylü düğünü münasebe intihar etmiştir. h b' f - ·· u• .. ı " Be h d"" .. .. .. ok d ızmır e ııca ço a a ır. ı ı ur ır pro esoru vurm .... ~' 
- n arp onuşunu u um, .• 1 'k' b fü .. 1 tile yapılan eğlentinin en hararetli bir Silah sesini duyan Yusuf Ef. ilmi bir kanaata tahalll Lıl 

harp dönüşü l\foris dö Kobradan a"cJap- g~.0 ~vve ı ı şa ıs cceten ° - saatında düsman kabilelerden biri dü· k 1 11"' 

tedir diyor. Sonra .da itiraf ediyor: muıtUr. ğün' yerine ;e davetlilere birden bire odaya koşmuş, çocuğunu an ar edemiyerek silaha sarılan Uf 
"- Ben Dekobrayı okumadım. Bursa klmyagerlerlnln bir hücum etmiştir. Bunun üzerine kor- içinde ölmüş görünce feryada tabi kendisinin maymun nel ~ 

. Harp dönüşünü yazan Reşat ~uri muvaffaklyetl. kunç bir mücadele başlamrştır. Bu başlamıştır. den gelmediğine inanmakta b•pf 
()eğil, Bürhan Cahittir. Bursada tarla farelerini öldür· taarruzu yapan kabile efradı düğün ya Zavallı baba dün göz yaşları Kendisi mutlaka ayı soyuo 

Demek ki bir adam edebiyat saha- ınek için kullanılan Hora isimli pılan büyük kulübeyi yakmışlar ve ka- içinde bu vak'ayı şu suretle an- filin olacak. 
sında iftlra etmek için ne muharrin boğucu gazın memleketimizde çıp kurtulmak istiyen davetlileri sopa- !atmıştır: • • • 
tanımağa, ne de eseri okumağa lüzum yapılması. için bazı kimyagerler tarla öldürmüşlerdir. Kulübenin için- - Çocuğum mektepte oku- B lık ğ 
görüyor. . . tarafından yapılan teşebbüs mu· de kalıp kendilerini kurtaramamış O· yordu. imtihanlar yaklaştı. Ben a ya 1 fit 

Sonra bakıyorsunuz bir adam, Ah· f k lanlar alevler içinde can vermişlerdir. l . Trabzondaki balık yai' t 4 
va ı neticeler vermiştir. Son Bunların arasında dört tane :rerli genç banyoyu açmıya ça ıştrğım içın rikası külJiyetli ihraca~r 

met Haşim Peyalesini benim fransız- tecr:t.beler bı'r hey .... t hu· •urunda 1 l 1 d H l 
u .. • klz bulunmaktadır. onun a meşgu o amıyor um. a · b' t ııY . -' ca yazdıÇım bir şiirden kopya etmiştir k pıyormuş; ır gazc e ya .il" 

'diyor. ya~ı1la~ati~tır. Bu gaza Fora iımi Bu taarruz esnasın~a 14 kişinin telef buki o mektepten kaçmış. Me - O halde Hammami zade J ti 
Bir ha kasını gördüm, beni bir kö- verı mış r. . olduğu söyJenme~tedır. tep müdürü şikayet etti. Oğlumu bey üstadımızı pek yakınd• 

şeye çekti dedi ki: Doktorun iddia 'et· Ruslnolun cenaze merasimi aradım, bulamadım. Tam 15 gün mizliyecektir. 

~!i !i1\r~!:~~r: Dedenin şu beyitlerir. h~ HSI B l~~~;· c ! ' ıı m:ş~:;1 ::irl~e(~u~~rrir ~:~~!:~!: ~~~=~!~r~~~d;:ı:ı~;~~ f=-~~: 1 • • 1~la !J!j 
n =~ =. ı . '. ~ cenaze merasimi dün yapılmıştır. A· atol 

Beyitler şunlardır: 1 ı ! , :ıim bir halk kütlesi merasime iştirak nuŞ~rken . üvey annesi. • ge~ı.c ı~ ... Emllk banka•• latall 
Zannetme tehi bu hayı huyu U kt etmiştir. Bir muharrir grubu cenazeyi Ben de onu odaya kapadım. şubesi mUdUrlUIU ;_ 

B'bş sanma peyaleyi sebuyu şşa a imar omuz üzerinde taşımıştır. Hükumet re· Maksadım annesile konuştuktan Emlak ve Eytam bankası 18" f' 
Al. ':ıdc görüp 0 malı ruyu hareketleri isi miralay Maçya, belediye reisi, umu- sonra kendisine gene nasihatte şubesi müdürü Mahmut Nedint ~ 

Cuşo?du döl:üldü abıruyu! 1. k • k d · · t"f t · t " Y · u- dl "ıl Uşşak muhabirimizden: mt va ı, as en ·uman an merasımı bulunmaktı. Fakat iki dakika ı a e mış ır. erme um ... ' 
Zarif, metin, ,.e kıymetli bir mima· idare etmişlerdir. Mezarda, 1\1, J\taçy:ı k be müdürü Ziya Tahsin Bey ıayiJl J sonra bir silah sesi işittim, a· o'· 

. . d . "k ri abidemiz vardlr: Ulu sami .. dört ta- ve belediye reisi birer nutuk söyJiyerek d miştir. Ziya Beyden açılan .,,1/ Ne Çınde, ne maçın e, ne Tnarı f k' . . . . . • ··t ff th"" sena yl "şler pıyı açınca onu kanlar için e h b .. d .. 1..•.. d \l'tv 11 . . ra ı ımısı ahşap, kımı.sı tugla veya mu eve ayı me · u e emı - mu ase e mu ur ugune e .w 
ler arasında ne Çat sahıllerınde bu ka k. d""kkA 1 J k t 1 d"r yere yıgy ılmıc buldum. ~- . . . . .. d .... -.fıJl'r d b bo b k d b bo k "d argr u ~ cı.n ar a apa ı mış, manza. ı · "' '' .u:ttanbul şubesı ıkıncı mu uru rt• 
tl~rı aşı d şd " l u a ar aşı zu 

1 
• rası örtülmüş, avlusu hatta kendisi BGlçlkAda siyasi vaziyet Bir hizmetçi kendisini bey getirilmiştir. ~ 

ıa ar ser e 1 ~~z. .. . harap bir halde bulunuyordu. Brüksel, 17 (A. A.) - Meb'usan Ve d tt . . . . . '====::!~ 
Reşat Nurıyı B~rhan Cahıde ka- Belediye re-isimiz Alaettin Bey ve ayan meclislerindeki sol cenah liberal- pencere en a l kını stı ıbrabmı Ef. ler de d 

rrş!ır~n, Ahmet Ha~ım .benden ko~.Y~ rüfekası şehrin imarı, şirinleşmesi hu- Jeri Ranken kabinesinin ne gibi şerait Bakırköyünde Ebuzziya cadde- düşmüşlerdir. ıd' 
~ttı .dıyen adam, şımdıye ~adar .olu susundaki mesai arasında bu güzel dairesinde teşekkül ettiğine dair M. sinde oturan manifatura tüccarı Hakkı kaptan yaralı bir h~ 
tiahılere mus~llat -0lmuş bır edebı.rat camiin avlusundaki dükkanları kaldır- De~(!Z tararın.?a." ve.riJen izahatı ~i~ Bohor efendinin hizmetçisi Sul- denizden çıkarılmış, fakat Ol 
ııebbası idı. üç asır sonra Şeks- mağa karar verdiler Dünden beri ca- ledıkten ve hukumetın beyannamesını t d- k d' · d . y 

b·1 b k r·1· ı· d k d. · · .. • . . ana un en ını pencere en nıst bogulmu•tur per 1 e u ne ro 1 ın e ın en en mı minin etrafındaki dükkanlar kamilen tahlil ettikten sonra hükumete ıtımat . . . . .,. · d 
kurtaramadı. li~rn~ li;me harap o1du. yıkılmağa ve cami de meydana çıkma- beyan etmeğe karar Vi!rmişlerdir. ~t~ak suretile ı~tıbar .. etmıştır. Polis Ahmet Ef. nln aıOfll 

ğa başladı. .. ltalyada fırtınalar mtıbarının sebebı henuı anlaşı- esrarla görUIUyor ~# 
Bunlar edebiyatta başı bozuk iddialar Yıkılan dükkanlara karşılık dük- Roma, 17 (A. A.) - Jurnale Dital lamamıştır. Geçen pazar günü ort•,,, 
Cfan bir kaçı~ır. Senelerdir ayni s?z· kan göst!rildiğinden esnaf da 0 kadar ya gazetesinin Villentadan i~tihb~rınR GOlbahçede iki vak'a . sahilleri önünde cesedi bulO ti. 
ler, ~~m~n ~ır~.z ~~hur. olan her ın- zedelenmemiştir. nazaran yukarı Trantende.;ştddet!ı ~tr· Beyoğlundaki Gülbabçe gazı· Beşiktaş merkezi müretteb'/ 
san. ıçın ılerı surmu:jlerdır. Bunun sc- Caminin garbinden geçen bozuk tınalarm çıkmı~ ve sola ~ukselmış ıse nosunda evvelki akşam sarhoş- dan polis Ahmet Ef. nin 310 
bebı ş~dur: bir yolu da soğuk asfaltla tefriş ede- de Al.p kıtaatının sarfettıği g~yretler luk yüzünden iki vak'a o!mTJş- hadisesine ait tahkikat deritıle( 

Elıne kalem alan, ağzını a~an a· cekler. sa.yesınde mıntaka su altında kalmak· . . k d' N" . .. . de f 
·.:ı ·dd" · . at edemdı"g· · G"" "d k. 1 1. d t k t 1 t tur: tırılme te ır. aşan uzerın ~t uam ı ıasını ısp ı zaman uzı e ve ze ı genç er e ın e mem an ur arı mış ır. lılP'" 

maskara olmamıştır. Bu ~o~da gülünç leket büyük hatvelerle imara doğru i- kollej dö Franstakl merasim 1 - Ça'gı çaldırmak yUzün- laska, ~eç ~e tal>anc~nın çı ~-f 
l>ir tip hatırlamıyorum. Fıkır ve tenkıt terliyor. Paris, 17 (A. A.) _ Kollej dö Fran den Süleyman ve Faik isminde ması dıkkatı celbetmış, ve , 
~amma ortatı~~an dolaşan bu k~duz, grubu gençler birliği .ça~ısı ~ltın~a nt~ sı~. tes!.si günü~ün 4 y~zünc~ y'ıl dön? iki arkadaş kavga etmişler ve bolduğu glin . i~i ru'? ka~ıo_J,.1. 
}spatsı~ . d.elılik havası akıl n. ~u- tevazı, fakat kıymetlı hır say gosterı- mu munasebetı.le te~ıp edılen sergı· Süleyman bıçakla F aiği tebli- beraber gezdığı tesbıt edıl~ 
Jrun zıncırıne \'Urulmad~k~a edebı}a- yor. nin açdış resmı marıf nazın M. Itus keli surette yaralamış ve yaka· işte esrarlı bir safha old"' 
~n namusunu korumak ıçın yumruk· Genç ve zeki musikişinaslarımızı tan tarafından yapılmıştır. lanmııtır. .. 't d"l kt d' ~ 
.an başka çare kalmıyacak! Uş.şağa gelen meb'uslar, heyeti vekile· Efganlstanda zelzele 2 _ Mr.•terilerden Celil İs· 1~~

1 ~ ~ me el ır. d ~-' 
SADRI ETEM den muhterem bazı zevat vilayet erki Lahor 17 (A. A.) - Kabilin şima- U9 zsab 1 ası o an 8 adm pv 

k takd. t · ı d" . .. ' .. minde bir şahısta keyif iç'n ta- a ıta uzun zaman aD .i 
nı ço ır e mış er ır. lınde dun zelule olmuştur. aO ev yıkıl y y . . it " 

Allo Allo mecmua
sının beşinci sayısı 

Dördüncü sayısının toplandı
nlmasına karar verilen "Allo 
Allo!,, gazetesinin dün çıkan be. 

tinci nushasının da mevki poliı
leri tarafından toplandığı görül
müş, bu yanlışlığın tashihi için 
müddeiumumiliğe müracaat edil
miştir. 

Müddeiumumi Kenan bey 
deraal keyfiyetten polis mlldü
rli Ali Rıza beyi haberdar ede
rek emrin yalnız dördilncU nus
nUshanın iadesini v" yllnlışhğa se 
bebiyet verenlerin tecziyesini 
teblii etmiştir. 

Davet olunduklan bir kaç mentlc- mış ve 15 kişi ölmüştür. bancasını çekmişse de tabancası aradıgıgı Vahan ısmınde b J'.' 
kette Uşşak halkının göğsünü kabar· Avusturya da kabine buhranı elinden alınmıştır. bıkalı hırsızı dün tevkif etdt ~ • 
tacak muv~ff~kı~tl~ri işitildi. U~ak Yiyana, 17 (A.A.) _ Reisrcümhur Bir kadın daha ölmek istedi Vahanın şimdiye kadar 1 
bu heyetle ıftıhar edıyor. .. .. istişarelere başlamış l'e birçok siyast Ortaköyde Taş merdivenlerde mütecaviz sabıkası vardır. _ ~ 

________ R_u_ş_tu__ ve mali şahsiyetleri kabul etmiştir. oturan Rahime isminde genç bir Emlrglnda bir kızı dal• il"" 
Edebiyat FakUltesl dUn Zogoya sul kast kadın dün Ortaköy camisinin dırdrlar, ve kendisin• 

lzmlre gitti Londra, 17 (A.A.) - Kral Zogoya yanından kendisini öldürmek tecavUz ettiler ,J 
Edebiyat fakültesi talebelerJnden su! kast yapıldığı hakkındaki haberler için denize atmışsada kurtaral- Emirginda prens Mehınet ı6' 

kırkı dün Bandırma vapurile Bandır· buradaki Arnavutluk sefareti tarafın· B · k" k"" d b kç'lı"k eor . • . 1 mııtır. • ın oş un e e ı ~ 
maya gitmişlerdır. Oradan tetkikat dan kat'ı olarak tekzıp o unmaktadır. sebebini il k . Al Ef • k 211~: 
için lzmire gidecekler ve lzmiri ve ci- iki kadın tdam ed~ldl . Rahime H. bu işin m te aıt ~ • nın ızı •"'e' 
varını dolaşacaklardır. Talebeler ua Budapeşte, 17 (A.A.) - Bırçok kım· söylememiştir. larmda Melıba hanım, e ~ 
sında hanımlar da vardır. Seyah.ıt seleri zehirleme~le ~ttiha.m edilen Sza- Denizde bir facia gün bir erkek arkadaıile Ş 
on gün kadar sürecektir. bo ve Skordas ısmındekı kadınlar bu Karaağaçtaki buz fabrikasına yede bir koruda otururkeO ~ 

sabah a..cıılmışlardır. dün gece buz almak İçin giden Laz kendisini dağa kalchı1"':1_ 
Esnafın hUvlyeı cUzdanları Gandl ltalyaya davet edlldl -Ad ·1 2 l __ıı., 

« a» motörı e, numara ı mez- lardır. Lazlar kıza teca•""' .... Yeni gelen bir emirle esnafın ba- Bombay, 17 (A.A.) - Alınan haber ır 
dema hüviyet cüzdanlarını mahalU Jere nazaran M. Mu.solini, M. Gandi- baba motörü karanlıkta çarpış- mişler bu felaketi haber ~ 
kaymakamlardan almaları bildirilmiş· yi lngiltereye seyahati esnasında 1- mışlar, neticede mezbaha motö- Meliha H. ın annesi felce .,. .. 
tir, talyayı da ıJyarete davet etmiştir. rü batmıı, kaptan Hakkı ve ma· mıf, dili tutulmuştur. 



, 
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Yeni Bir Işık Keşfedildi 
'firmi beş santimetre kalmhğmda bir çeliğin ar-

5 - VAKiT 19Haziran1931 

Kastamonu şehrinin 
hususiyetleri 

Kastamonuda adım beşında bir aşçı dflk
kAnı vardır. Mide işine biç bir şehirde kasında duran bir adamın resmi ahnabilecek 

... ~rta bahriyesine mensu ti soara ondan daha ucuz bulunuyor. makinesi kadardır. Makine kol~y~ıkla bu kadar ehemmiyet verilmez 
~ .lliaı ...t • '-- p ç k d k vvetlidir ki taşınarak her yerde kolaylıkla ıstımal ~ • ,,.rmı u.:ş santimetre kalın Bu yeni şua o a ar. u _ d'l ekted' Bu mektubumla Kastamonunun ba koşarlar. Biran ve kebap en makbul bir 
' halfa çeliği delerek onun ar bir insan yirmi beş santım kahnlıgm- e 1 m • ır. . . .. . zı hususiyetlerinden bahsetmek istiyo şey olmakla beraber, yirmi kuruş ile 
~ llfifuz eden ve arkasındaki her da ,.elik arkasında duracak olursa o- Mesela çehkten yapılan bır koprü- rum. "k 1 do .. ·ulur 
\l"'ll lir ~ mkü 1 ti · · b · · ik 1 mu emme ~ • 

en bir göz keşfetmişlerdir. nun fotoğrafını almak mü n ° u- Y m~ayene ıçın Uyük.5~1 parça :ı- Kastamonulular, nedense; boğazla- Kastamonunun adeta yemek za. 
.._ A.rt ibnin en bfiytik harikalann· yor. rını laboratuvarlara gotürmefe, ya- rına çok düŞkün insanlardır. Çarşıda manı olan 7 ile 11 aramnda her 
-.._ idl'f lKs ıuaı idL Fakat Gamma Robert Mech, Şarla Baret, Jilbe~t hut iks şu~ının büyük ap~r~ylerini mu- gezen bir yabancıda ilk intiba: kes yemek işi ile meşguldür. Bi· 

bQ lb paını yenmiş bulunuyor. Duan namında olan bu üç doktor bır ayene yerme taşımafa ıhtıyaç kalmı- - Bu memlekette ya bekar çoktur, ran ve kcbab yiyemiyenler 
~ n, Aıaerlkaıı gencin enik iflerf senelik mesai neticesinde apareylerini yacaktır. vey.a fazla yabancı vardır! Halbuki ak için ayrıca seyyar lokantalar vardır. 
,._. ltt daha Heri götün:ekted:. Bu hazırlamıtlardır. . . · Bu ~~~i ~parey istenilen yere suhu- si.dır. Ne yabanc! vardır, ~e d~ on s~ Onlar ~~ k~miksiz et yerler. Bir satı • 
...._1_11a ika ıuaından daha kuvvetli Onların bu ketfı sayesınde bUyü~ Jetle gotilr~lmekte ve fotoğraf alına- kız yaşında bek~r .. ~u hu.kmu ver~ı- cı ya koşenın başına oturttuğu bir 
~il b&§ıka ondan daha çok kolay maden parçaları çok iyi muayene edı cak şeylerın fotoğrafları alınmakta- ren şey yemek ışlerıne aıt ;erlerın tepsiyi, ya cam tabla içinde kucatına 
~le daha emniyetle kulJanılıyor, lebilecektlr. Yenf makine bir fotoğraf dır. fazlalığıdır. Hemen so.kak geçılmez ki aldığı paçalık eti: 
lii)•••••••••ıu................................................................................................................... ahçı ve kebapçı dükkanları bulunma- - Ekmek katığı, kemiksiz et, elli o Ctlrftmden maz- Fakir bir Alim Bir ırkın son adamı sın. Denebilir ki mkle işi ile meşgul diremi beş kururş, elli diremi beş ku 

Dun d Birkaç gün evvel lngilterenin ma- Bir ırkın zeval bulmasını düşün- o~an. bu ~adar. çok dükkan Anadolunun ~u~! ... diyerek peltek peltek bağırır Te 

~ 8 BM ruf heyet Alimlerinden VUyam Frede- dünüz mü? Mesela bir sabah uyanıyor hıçbır vıl&yeünde yoktur. ıştihası açılanları davet eder. 
'-t kıttlrlta hfikdmeti mefhur haydut- . 

1 
f t t . ve ancak onun sun uz ki mensup olduğunuz ırktan Bu mevsclmde Kastamonuluların En ucuz yemek budur: elli dirhem 

~ 1 ALKAPON ile arluldaşla~ı rik De~ ng ve a ~ m~inin son derece sizden başka lıimse kalmamıştır. Artık, en çok yedikleri yemek kebap ve biran et beş kuruştur .. yüz dirhem ekmek 60 
~. • kaldırmağa azmetmiş bulunu ;:!~!1:1::,:::~~~mı§tır. sizinle bir ırk bitiyor. - püryan - dır. para 6,5 kuruıla karın doyar. 
~ tel . d biri bu mü Şimdiye kadar birçok ırklar zeval Kebap diye burada dönere derler. Yine bu saatte bir başka satıcı 

-...._ rtka htikGmeti onun kanun e- Lonldra ~Z:, ;.~nba~:.akalede ıu bulmuştur. Bugün de zeval bulmak ü- Fakat hakikaen çok nefis döner yapı- sizi yemeğe davet eder: 
a..... · htrhanıi suretle kaçmamasını n~t ~ 1

1
ü8 1 1 1 

zere olan ırklar vardır. hr, burada... Bazan düşünürüm: - Hazır lop, vaaar, simit vaaar .. 
• ~ i"'- sözlerı soy yor: . 
' ~JJI onun büttin kabahat ve suç- .. ü ff iietadın heyet§inaslar Meseli Tasmanyalıların son ferdı - Şu Kastamonu kebapçılarından - Yalancı dolma.. yalancı dolma.. 

ka~etmi• ve bunların (5000) e M te,.:. ka ti' bir mevkii var- olan Truganini öldükten sonra başına birisi lstanbula ritse de, lstanbulda bir tanesi bir kuruş.. 
.. arasında ~v- ıyme 1 kt - t" 1 b' -1.ı 1 d" 1 i ı:f .. __ d d. ı teabit etniittir d d .• 1 ta ıgı uy er ır müzeye n- o un- oner yapan ara şu re~; e ım. Börekçi me11hur Hotoman yafmı 

llQ • d Onun altmış eene evam e en um :ı 
' •dan b&§ka onun kazanç vergi- 1• bi hi t t kil muştur. Hakikaten Sirkecide açılacak bir kirlerinden sim siyah olmuş börek ta-
~ka.1111una nı i bi çok sahtekar tetkikatı, çok büyük r z~e eş Yeni Zelandada (Morionis) isminde kebapçı dükklnr çok iyi bir fş görebi- vasını alır: 
"ı ~ buıu:!8~ r ol~uğunu tes- ediyor. Mütewffa üs~t mılyonlarca bir kabile yaşar~~ ki 1836 senesi~de lir. Ne çare ki Kutamôİnİdan- bu · ioe _ Kıymalı börek.. yallı börek! .. 
'- ttı.ai§ ve bu suretle kanun sene evvel doğan ve mılyonlarca sene- mecmuu 2000 kı~ıye varan bu kabıle- teşebbüs edecek babayejit çıkmaz.. Bütün bu zaman zarfında herkes kar· 
~daJet pençesinden kurtlu- lik mesafede bulunan yeni yıldızlar den bugün hiç kımee kalmamıştır. Döner kebabı derecesinde rağbtıte nım doyurur. Ve rahat rahat işi ile 
~. Ilı temin içiR her şeyi yapmış- ketfetmiş, tanınmıyan şehaplar, Bu kabilenin son ferdi bugün (Ç8 mazhar olan bir aan'at da bırancılık- metıul olur. Bir daha öileyemeği ye-

w kuy:r1*1u yıldızlar bulmuş, onun il tam) ~dalarında Yaşryan (Sami Solo- tır. Bu da kuyu kebabıdır. Diikkinın mez... 
~4lllap0a) nun yalnız kazanç Ter- mt tetkikatı saikalar hakkındaki malO mon) ısml.nde~i adamdır. Ora~a çift içine kazılan bir kuyuya kuzular ası- Kastamonulular, hamur. i§ine de 
._. lttheallik eahtekArhkları tahak t ızı arttırmış ve doktor Pikar- çubuk ~ıbidır. Maorilerden bır kızla lır, ağzı kapanır, kuzu orada kendi çok düşkündürler. Hele etli ekmeje 
it .!~~cet olursa kendisi 32 sene hap ma ım d "h et bulan evlenmiştır, çoculdan da olmuştur. Fa kendine pişer, suyu ile pilav pişirilir, hep bayılırız. Kastamonuya gelip de et 
~-- olacaktır ın macerasın an sonra şo r . . . kat bunlar babalarının cins ve mezhe- her ikisi de dükkAnın önüne i tihayı li ekmek yemeden gitmi§Hniz, muhak· 

k. 41'aPon hali ha~rda son derece s.tarospir m_ın~ası hakkınd~ hı~~~~~ bini unutmuş, yahut terket~işle.rdir: açacak şekilde konur. ş k~k büyük bir fırsat kaçırDll§ ve bir 
~i bir ta t ve takibe tabi bu- zı tevsi etmıştır. Os~t, bu hız~ . . Bu adam gayet neşelidır. Bır kah Bel dl bu işl 1 allkad 1 nımetten mahrum kalmıŞSlllızdır. Etli 
~tadır Kr&88dui•ı' --'·'-i gibi sakla ne mükafat olarak llım akademılerının kaha attığı zaman bulunduğu evi sar- h eik' yie e d near he k ar 

0 
ur, ekmek yufkadan yapılır. içine dövül· 

• en .. ~ 'hl . ·ı olmuştur . .. ve er ıs n e r oyar. . . v 

~ r "'' ltiç bir kimse tarafından en şerefli tevcı erıne naı . • ~r. En büyük merakı at yaı:ışlandır. Sabah saat edi dedi mi a larda müş ve su ıle yoğrulmuş çiğ et konur. 
111l ıörınüyor Bununla beraber kendisi fakrü za Bır at yarışını seyretmek içın hazan ku 1 Y k • i k llç rşıl O saçta pişer, yağla kızartılır ve so-
.A.... • • kil t k • ·ği kidi zuyu parça ama ıç n u anı an sa- • • 

"- ~ti(a hükumetı Alkaponun bil- ruret içinde yaşamıttı~. Yaln\z .so~ se yüzlerce .. ?me re at et~ va r: itl iiMi\i 1Ji1 IH; el&& larti unda oturulur, yenır •. Yufka~ın tııne 
"4. lllC!ıarını ve biitUn e11114kini mü· ne°f.~d:'fJn~~' 'nrıstoY(l7tar1ilftruu- Ba adam olilnce bir ~vmtn son ferdı tı n il 'p 11 ı n mana göre kavrulma§ ıspanak, yo-
)\ "~ir. Mlsadere olunaa. et- ndtra'll ktiÇUtt'bırr 111ali., b~a.iiiıli!i. bltnlit:

1 
btl'"kttaTlhln 8irfti ahtfesl kapan• 'nızın adeta zan patlar ğurt, mantar, yumurta: pastırma, 

b...... • • mış o aca ır. ' ' b gibi 1 d k h bl -.._-=~da zırhlı otomobiller vardır. Büyük bir memleket a~ımleri.ae - Pat.. pat.. pat.. tak, tak, tak. am~~ şey er e on~r ve. er 
~ ht,ka, onun içki imal ettiği başka türlü muamele etmelidırl,, Fransaya gönderilecek Sabahın erkeninden başlıyan bu ~:~ ıçıne konduğu şeye gore bıçim n-

~.:~•un evleri, paraları, esham ve . _ . 1 bo bacıları d&rt talebemız faaliyet, ancak 11 • 12 ye kadar, ba- • 
~ mitralyözlerle mücehhez :arak mı~aly:z::; :.ş, b: vaziyet Tasarruf maksadile lağvedilen Zon- zan daha az devam eder .. O saatten Is aP~ p:t. ğ~at.. tak, tak, tak.. 
~ • aillhları ve mühimmatı da ıle Nevyo a a . e ı k . guldak maden mühendis mektebi son sonra ne kebap ne de biran bulun- pana e me ı, mantar ekmeği .. 

UaılJtir. karşısında Amenka hiikOmeti mer ezı. sınıf talebelerinden en iyi dereceli dört maz. Şayet yaban~ı iseniz ve şayet ke Bu mayasız ha~~rıa. yapılan şeyler 
'4'aPonun idbari Şikago belediye yesi onun aleyhin~e hareketıe karar dendinin Avrupaya tahsile gönderil- bap ve biran yeme iştihanızı öğleye mutlaka ak~m ıçındır. Nasıl hazmecli
lıt. 'l'elllılonun hezimeti ile başlamış- vermit ve son takıba~ ~şlamıştır. . . mesi lktrsat vekaletince kararlaıtırıl- sakladınızsa vay halinize ... Muhakkak lir, nasıl erır bunu Kas~monudald 
~'-roaun yeni belediye reisi Cer· Amerika hükilmetının,. ~lka~n ışı· mıştır. aç kalırsınız.. doktorlara. sormalıdır. ahtilhamt mi· 
it 4lqPGn ile arkadaşlarını şiddet ni, mahalli bir hükt\met ışı halınden Fransa maden mühendis yüksek Kutamonuda yerli olan memur ve de hastalıgına tutulanlar hemen hl~ 
~karar vermiş ve onun aley- çıkararak merkezi hükOmeti harekete ~ebi~de ~ahsil ede~ o~an talebe· esnaf, velhasıl hiçbir erkek evinde kah denecek derecededir?!?. 
ı... t,ıı- .. _ b 

1 
t Alkapon g-irmesi Amerikanın haydutluktan lerın isımlerı irfan, Hüseyın, Necdet valtısını yapmaz, hepsi de daha sabah Kastamonu: 

"t.L. ve..: aş amış ır. ~~ L"tf' Be 1 d' b' ~ı....tta ğ 1 1 bıktığını gösteriyor. ve u ı Y er ır. tan ırancı ve kebape!ı dükkAnlanna Talat Miintaz 
D .,. n kurtulamıyaca ını an ı- " 

- Yarın .. ~caba nerede olacağım.? kaybolması yalanı itime pek çok yarr- ı mızı kesildi: 
Vendel aynı tarzda mukabele ettı: yacaktı. - Ben vazifemi bilirim. Eter hlJ· 

C Z .. - Çok teşekkür ederim.. muhte- Zabıtanın ne yapacafını biliyor- le terbiyesizlik ederseniz, sizi terbiye-
• e rem mis .. fakat acaba sizin lOtufkarlı dum. Meteliksiz kalmış ecnebiler hele ye davet için burada hapsederim. 

11111
- •••• ;~••••••·~~~~~~~~~=:~~~~~~b~~·~nıQum?~~b~zamu~a~~mn~~~e Su•m.F~asö~~~ ~~ 
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Harp senelerinde Istaabulda çalışmış otan dan dolayı çekinıyorum. dilir. Onlan hemen hududa iadeyi ter- ne geleceğini anlamı11tım. 

bir laglllı CISU~UDUD hatıratı k :ı 
Ve sokağa çı tı. Onun geçmesi cih eyler.. Bir takım kağıtlar düzeltmefe ko-

28 - için. kapının .önünden çekilmiş olan o- • • • yuldu. Sanki gayri ihtiyari izhar etti-
DOR p Elini uzattı .. 0 el bir dakika enel telcı bana dıkkatle baktı ve hayretle Polia komiseri bittin alman memur ğim sabırsızlıktan keyifleniyordu, Bu 

llt DVNCV BA d "ldürmüştU: sordu: lan gibi hqin bir adamdı. Suratını a- cehennemi mahlOk beni deliğe atmak 
t_ lECANU BiR FlRAR a a: ~ektubunuz? Burada herbiri· - Oh 1 matmaz~l benzin~z ne k.~dar sarak. beni dinledi. Sonra birdenbire için vesile anyan bir kimse idi desem 
~ .tı1a1 kolundan yakahyarak tu· miz yakayı sıyırmağa bakalım .. Herkes atmış... ~a~ınıza ~~ §~Y mı geldı · eordu • .. . . . yalan söylememiş olurum. Nihayet yt 
\ it. Odaarna ıUrükledi. Kapıyı kapa- kendi payına himmet etsin .. Allah iki- N.e so~tı;ece~ı~ı .bıl~iyordum. Ma. . ., - En~ll şunu soyleyinı.z.: Kımsı- ne benim me&ele ile uğrapıağa nza 
Sı»lllna a!i(uından bir taraftan mize de main olsun. ama~ıh buyük bir ıtidah demle cevap nız. admız. sanınız? mesleğınız?.. gösterdi ve asabiyetle dedi ki: 
~ ...... •er ...... _ .. b' ta fta d r Yü :ı~ımun" tuı.ını oynattım. Ken· verdım: Pasaportumu uzattım. Yazıhane- V . . 1 ta .._....._ • urar- ır ra n u • Zuau -r d ğ .. .. • . - erınız şu e çan nızı-
-._ ho l'11rclaf d d K dı- . . _1 ah hapı verdim. o da bana - Çok o ru mosyo .. Nasıl müte- nin bırinde oturan bir yazıcıya emret- A t 1 h if B •. d 
"-... ··~ d unu uyuyor um. a dısıne l!Nf .. .. • essir olmam ara cüzdanım b "t" t'. p a er .. en para cuz anımı 
·' I' •rbede ölmUt olduğuna emi- bir hap verdi. Bunu yuzüğe yerleştır d . . d P lduğu hald : un mdev ı • y çoktan kemerime vüt!udümün üzerine 
S>o~d t o cenazeye mütemadiyen diğim sırada Vendel rahat bir nefes cNu um ıkçındeğo mu bir tu" el" haytboll u. :; azınız. t ti . d k yerleştirmiş bağlamıştım .. Çantayı u-
" • 11. Nih 

1 
ereye oy u u r u a ır ıya- w e pasapor zerın e ne varsa e- K r . 

~,~\tende) .~et ka!~avaşçDal~çı: alarak:H dl kaçalım Hem de soğuk mıyorum. Sokakta düşürdüm zannedi- lime atlamadan yazdırdı. Herifi hem zkattımt .rd ocGaman e ı~.ı ls.?1<ab~ak kçantayı 
\ -rar go.,.._tu. e ı gı- - ay ... h h d f ti d' d arış ı ı. enç ve sus u ır adının ....._ ~ • Bu ad h 1 1 1 eli yorum. ınç em e ne re e seyre ıyor um. 1 d 1 • . • 
-~it amm manzarası cesaret kanhh~mıza a e .geme~ .. · · Böyle ant bir ilham ile orta b·r Beyanatımı kaydetmek i in bu kadar e çantası.n ~ ne 0 abılırdi kı.. Bir al-

tı...~t1 lllahiyette deifldi.. Dedi. Ba~a bır vakıtte. olsa :ıcü mesele atarak kurtuluşum mesl Y_~ ıi- merasime ne lüzum varlı" Bu kaya hk kalemı, bır pudra kutusu, bir sür. 
""~~~ -;8b~e~ düşmU~.oldu- kahka~a ile gü!e~di=-n~!!::k~:hc;.~: reli ikinci defa olarak vukua g~iy!r- muamelesi bitince komiser

0 

telefonu .ıç med;nlik, bi_r şi~endifer bileti ... 
~ til1tlt1 tın a or u ve en ~şe a- den zıyade ~~u du. Türkiyeden kaçarken vapurun Ü· tı: omurtkan bır tavırla sordu: 
~~rt ::rdu. ~ene:enı~klt~r~gay- Her tarafı t~~rıyor::;erede bulunuyor zerinde de ayni suretle yakayı sıyır· - Atlo .. Vetçelhof otel .. evet .. bu- - Bu da ne? .. 
,,, rpıyor u. are e e şaş Samimi ır mu k dk. mıştım. rası polis dairesi ... Burada bir matma- - Bu mu? .. Avdet için biletim-
~ lcl ee:.:

1 
daha doğrusu me~nuncası mu§ gibi kon~şa~~küık k•:

1f in :!a g~y Muhatabım şaşkın ve gayri mem- zel bilmem ne var .. Sizin otelde oturu- Görmüyor musunuz? 
~«! Oldutue::m. Belki de c_ana~eti~ lki~i~ ~e salun. go:d:.e Me~divenin a- nun bir hal aldı. Mil§terinin birisi bü- yormuş.. Doğru mu? Pek ala .. ne di· .. ~ileti ~~irdi. çevirdi. Sonra uzağı 
~ qlkac ktdanBedlkolayı bent Y

1
° et retımıZ1 sarfedıyoh'b' .

1 
kannlaqtık tün parasını kaybederse otelciye bir fa yorsunuz? Cüzdanını mı kaybetmiş fC gormıyen gozlerıne yaklaştırdı: 

~
ld a 1. i de onun :ı şe- a .. ~ da otel sa ı ı ı e ·r -s • • • H b. . ld ., ç ld k ı · · · 'hns Z h tl k ~ısın . . tt Henüz titri- h hayır değildi. emen ır tekhfte ya ça ırmış mr... a ırmış ne ·e ı- - Avdet bıletı .. Neresi için? Ha an 
I· u unutmuştu. a me. e e Vendel bana elını uza ı. d ., B k' .. 1 d' H f 1 d l .. • . ak r 1 sıktım ve de- bulun u: me... unu ım soy e ı.. ayır e en- a ım.. lal ıçın .. Baldan mı geliyonıu-

'' o,.
11 

li . .. .. Y~n el~m uzatar e ın - Ancak bir şey yapabilirsiniz di hayır böyle şeye inanmam .. Kadın- nuz? Öyle ise güzelim eğer başka 
t •d,n. ld.llrdüm ... Başka turlu ha dım k1: . 1' ziz mösyö.. matmazel.. Polis komiserliğine gidip tar öyle şaşkın şeylerdir ki- ranız yoksa burada işiniz yok dem: 

~ ~. llo tzdıın... - Yine görüşe ım ~ . Pansu· vaziyeti anlatmalısınız... Anlaşılan bu polis komiseri su ka- tir. Pılıyı pırtıyı toplayıp hem k .. 
: r relen bir tebessünılc sırıta Aman ihtiyatsızlık ~tme~tnı:~ğiştirect' _Tavsiyeniz çok doğru .. Teşekkür tılmamış bir kadın düşmanı idi. Bana şi kırarsınız .. Birkaç dakikaya e~a~rı. 

k. 'l . . ~anınızı yarın aynıksaad. e'ıi yormayı- ederim .. Şimdi polis dairesine gidece- bir çok terler daha sordu. lki defa mev tren hareket ed iyor. Ona yetişmeğ . "r 
l'\ '...: o sidecek~ Ya ben .. '\:anı gım .. Yarına kadar en anı ğ'im zu ihtara lüzum gördüm. lışınız ve bir daha . . .. . e ~a-

l kaçalım artık zamanımız nız.. 0

Yolda dil§ünUyordum. Bu cüzdan Ikiııci defasında hiddetten kıpkır- sızı gormıyeyim.. 
t~mden diifilnU,ordWDI _(Bitmedi) 



() 
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Hik&ye Andr~ Lamandtden 
nakleden; H.Fltnat 

8 sene odasından çıkını- · ____ 8_0~R A~~.~A 
yan idam mahkômu Otomobilim, güneşten, panl, parıl ğu halde onu takip ediyordu. 

yanan fundahklara sürtünerek kumlu O dakikada bütün başlar görülc-
yollarda kaJiyordu. Kapının hizasına cek gibi idi. Ayakta duran, oturan, ki- ( Üst tarafı ı inci 5a1 ıfada ı mu Sabri Efendi hakkında idam hük· 
gelince arabamı durdurdum, \·e bir mi tahtadan yontulmuş, kimi kırmızı miştir. Bundan 5e>nra ev, bir gece ab- mü infaz edilecek mi? .. .. . 
gün evvel vefat eden Güzel Sanatlar balçıktan yoğrulmuş, bu insanların loka edilerek Sabri bizzat İzmir polis . Baz~ ~azeteler bu hukmun .. ın.~az e
birliği sabık ınUdürü (Lüdovic IAama- hepsinin gözlerinde ayni hırsın alevi müdürü tarafından yatağında tutul· dıleceğını, bazı gazeteler de hükum gı
zou) nun bu geniş köy evine girdim. Ce- parlıyordu. yabt olduğu için muhakemenin tekrar 

muştur. 
naze merasiminde bulunamamış, ar.-1 Lamazou'nun servetinin hakikt mik ? edilmesi muhtemel görüldüğü hak•\tn· 
cak ahbap n komşularının huzurunda tarını kimse tayin edemiyordu. Bunun MahkOm. ne diyo~. da yazıl~r yazmaktadırlar. Halbuki, 
\"asiyetnamenin okunacağı güne yetişe la beraber bazı kurnazlar göz kırpa- MahkQm Sabrı şunları soylemekte- Sabri efendinin cürmünün umumi 
biJmiştim. rak ve ~e !erini alçaltarak, Lamazo•ı dir: harp senelerine ait oldueu söylenmek-

Bana doğru sevinçle dönen yüzle- nun Paris ve civarında hayli Jrat ve - Uzun seneler yalnız olarak 0 ev- tedir. Bu takdirde bu cürümlerin ce-
rin birden bitt yeis ve inkisar ifade et- akara sahip olduğunu iddia ediyorlar de geçirdim. Çamaşırları kendim yı- zasını affettiren Lozan muahedesinin 
ınelerinden anladım ki orada hazır lm dı. kardım, yemeği kendim yapardım. llat Sabri Efendinin affı umumiden istifa 
lunanlardan bnzıları beni noter zan- Birden: ta yalnızlık bana berberliği de öğrett!. desini mümkün kılması kuvvetle muh-
netmi~lerdi. - Efendiler, diyen noterin sesi du Hiiktlmete tesli~. olmak !çin ~irkaç ke: temel görülebilir. 

......... ,., IVfJ 

1 lnıJliz lira11 Kr. 103 
" T.[.; mukabili Oolar ... frank 

Liret .. 
Aelır• 
Orıhm 

• Is. Frank .. r.eva 
• f•1orln 

Kuron 
Şilini! .. • l'ezera 
~! ark .. • Zloti .. " Pt'nı:c'I 

2ıı Lev Koru, 
ı · ı ürk ltrıı(ı Dinar 

~·erı-oneç l\urus 

Nukut 

homurdnnarlc saatine bakıyordu. Ken- · Lahzada salonda ses seda "kesildi. ?lmadı. Ben de hasta ve ol~m d~Ş1.'- ait olan beyannamesinde dördüncü \'e ı ıuerıtn (lnglllzı ıo~' 
Yanımda duran şişman bir adam vuldu: re annemden musaade ı~.e~ım. ~.azı Lozan muahedesinin affı umumiye 1 

disine doğru döndüm: Yalnız dı!l:arda aiustos böceklerinin glnde onu y~l?ız bıra~mak ıstem~~ı~. beşinci maddeleri şöyledir: ı Dolar (.t\mcrl\;n) 2to l!ı 
- Bu noter de de nerede kaldı? ötüşme] eri duyuluyordu. Sabri lngıhzlere hızmet etmedıginı, 4 - Türk tebaa.tından ve mütcka· 20 frank [frınsız 
Dedim. Muhatabım hiddetli bir ba· ~ t esir dUştUğünU, haksız yere wid~~a büen bugünkü tarihli mualıcdci •utlıi- ıo Liret [ lıalya 

ı.-ta beni tepeden tırnağa k-adar sUı· ~ 0 er: mahkftm edildiğini _fakat ko. rktugu ıçın yeye vaz'ı imza eden digw er devletler ° Frank PelçtkıJ 
.... !W"' (Bitmedi) ~ k o Drahmi [Yunınl 
dü. Anlaşılan benim ~ah.sımda kendi~i- me:rdana çıkamadıgını da ılave etme • tebaasından olup 20 teşrinisani W22 20 !:'rant lb\'lçreı 
ne bir rakip sezmişti, ve endişeli bir Ko•• şk tedir. tarihinden mukaddem. mezkur mualıe ıoLe\•ı Bul~arJ 
sesle: aranıyo1'9 Annesi ne diyor ? dei •ulhiyc netice•lnde türk kalacak o- ı Florin [Felemenkl 

- Si.ı de akrabadan mısınız? de- Sabrinin annesi Zeynep hanım çok lan arazide nıalıiyetl siyasiye veya a~- ıo Koron [Çelıoslo\·ak) 
dL Kendimi takdim etmek mecburiye- Hlllllahmer aenatoryom yapa• ihtiyardır. Şunlan söylüyor: keriyeyi haiz esbaptan dolayı, düı:eli 1~~~;:ta ~ı:;:~u>~~JJ 
tinde kaldım: cak kö,kU hen Uz bulamadı - lşte nasıl oldu ise oldu, oğlum mezk'flre memurini veya mütekabilen ı Ray~mar~ !Almanya] 

- Bendeniz ''Albert Lavergne,,. La "Hililiahmer,, umumi merke· idama mahkum edilmiş iken kaçtı ve türk memurini tarafından derdest, ta- ı Zloti Lehlsııo 
mazou ile ur.ak kardeş çocuğu oluyo· zinin tahıiı ettiği otuz bin lira- yarııma geldi. Aman anne beni sakla! kip veya mahkllm edUmiş olanlar affı ı ı enJ0 Mırarımo 
~uz. Kendisini son defa bundan yirmi Dedi. Ben de sakladım. Yalnızdım umum.iden müatefit olacaklar ve meı·- Ley [Romanya] 

nın bir kısmı ile "verem mfica- •o oı r ı ı ReDe evvel görmüştüm. O vakitten beri onu elimden alırlarsa ben ne yapar- kuf ~eler tebrzalarındarı bulundul.ları - ou u~os O\·ya 
T d 1 ' ti • b' kö k 1 1 Çevoneç SC\'\"Ct 
işlerimin çokluğu ve biraz da ihmal. e en cemıye nın ır f a a· dım. 75 yaşındayım. Yukanki odaya memurini yedine teslim -edileceklerdir. 
kendisini ziyaret etmeme mini oldu. rak, sanatoryom ıekline sokaca- yatafıru yaptım. Orada bütün senele- işgal ordulanna menıup bir fert hak- Altın ~' Borsa 901 

Kuzenim müstesna bir adamdı. Oııun- gv ı yazılmı~tı. rini o-irdi. Sabri isminde bir genç kında mevti veua ağır btr cerihayı in· ,\lccldlye harici 
75 

ır •-11 " Rankonot 26tlso 
la sık, sık ıörüşemediğime şimdi çok Minasap bir köşk aranmuma çocuk her istediğimizi çarşıdan alıyor taç etmiş olan bir ille mütecasir olan • ._ ___ _.. ___ .._ _ _.."': 
müteessifim. devam edilmektedir. Bazı kı5tk· ve getiriyordu. Paramız ayda (28) li- lar mU..tcana olmak üzere, işbu hü· 

Koca göbekli adam: ra dükkan ve ev kıraaından ibaretti. küm velev tarihi nıezkurden mukad· 
- Çok doğru söylüyorsunuz, dedi. ler gezilmiş, fakat bunlardan Vaktimizi peynir ekmekle geçiriyor- dem irtikap edUmif olan hukuku umu· 

Müteveffa hakikaten müstesna, bir in· her hangi birisi hakkında tabn duk. Sabri birkaç defa bana: "Artı!.: migege ait bir cürümden dolayı olıun 
sandı. Şimdi kim b11ir bize yine ne sür alma karan verilmemittir. Sabn can boiazıma geldi, gidip teslim olaca- veya failleri türkiye haricine sevk e· 
priz hazırlamıştır. alınacak köşkün sanatoryom it- ğnn,, dedi. Fakat ben sahvermedim. dUmiş bulunıunlar balada beyan edi-

Bu sırada yanımda bulunan birisi lihazına elverişli bir bina olmaıı, Yakalarlar, öldürUrler ve yalnız kalı- le.rı arazinin bir kıanunı işgal etmiş o. 
kendini takdim etti: b h d rım diye korkuyordum. lan devletlerin memurini tarafından genişçe bahçesi ve a çesin e 

- Bendeniz efendim (Preignac) bt' Sabri ismindeki köylü gencin, mnh· derdest, takip, veya malıkiım t>dilmiş 
lediye müdürü (Jean Fabrou). Ben t:ım çam ağaçları bulunması gözetil- kftm Sabrinin mevcudiyetinden haber- olan türk tebaası hakkında dahi mahi-
on senedir M. Lamaıou'ya e ki şarap mektedir. dar olduğu tesbit edilmiş ve kendisi ne hüttatbik olacaktır. 
tedarik ederdim. 1'abi1 mukabilinde hi~ 1.stanbuldaki eski kötkler ara· tevkif olunmuştur. 5 _Bu bapta ita edUmiş hükümlerin 
bir şey almazdım. O ise hediyemi tek- aında, bu evsafı haiz olan kötk- Adliye tahkikata devam etmekU!dir. kaffesi lbtal edUecek ve derdest bu-
lifsizce kabu~ eder, Fabrou'cutum, der ler vardır. Yakında bunlardan • • • ı lunan bUcümle ., takibat tevkil oluna· 
di, . hiç merak etme, ha iyiliğini unut- biri intihap edilecek ve pazarlığa lzmirde tevkif edilen idam mahkQ .. caktır. ı ' ,., 
mı)raca.ğım. Ben öldükten sonra.. • ••••••••••••••••••••••••••••••• .--.-................................ __..... ....... _......_ ....................... - ... . 

· Devam etmesine mani olarak: girişilecektir. Kadınlar Blrllğl TUrk • Yunan mahkemesinde 
- üzülme) iniz efendim. dedim. Diğer taraftan, viliyetce de Türk _ Yunan muhtelit hakem 

Yirmi senedir l\t. Lnrr.r:!zou'ya benim lstanbulda elli yataklı bir başka faaliyete geçiyor mahkemesi dün Yunan ıubesi 
en ufak bir hakkım bile geçmemiştir. sanatoryom tesisi mevıuu bahis- Kadınlar birliği on beş güne kadar tarafından Türkiye hUkumata 
Bu cihetten mU&terih olunuz. tir. Bu cihetten de yakında faa• yeni bir faaliyet devresine girecektir. 

Bu itminankir sözler Ü'Zerine dos· Y~ni idare heyeti bu hususta ilk h:ızır aleyhine açılan 16 davaya bak· 
ta l k t k 

'

' . dost m n"'-- liyete geçilmeıi muhtemeldir. B" l"k . T ,,.t.f dd . ne e sı ış r . e yenı u .,.. hkları yapmıştır. ır ı reısj uı ı e mış, bunlardan birini re etmıf, 

terin hala gelmemesinden bilistifade O BUL M A CA O Bekir hanmı yen_i faaliyetleri hakkın- l S dava hakkında da müddeiler· 
beni başlıca mirasçılarla tanı:.tırdı. .~ da şunları söylemiştir: 

Herbirt bir iki kelim! ile ba'la ı 2 3 4 :> n 7 8 9 10 11 - Anadolu ve Rumeli cihetlerinde· 
burada bulunmalarının sebebini iz:ıh l v K. rıı1ııııı I ki köyleri mıntakalara ayırdık. tik 
ederek mirastan ümitvar olduklarını - - ı ı - ~ ~ gidilecek mıntaka olarak Çatalca, Şi· 
ima ettiler. (Sullier): 2 ~ §_ ~ ~ i . fi(E _ L E_ 1!1. _...., le, Kartal, K!htane köyleri ve Boğaz 

- Doğrusu yaman adamdı şu La· 3 ~ A L A_ S jlil'R E ~ M .i_ içinin gerilerindeki köyleri kararlaş-

den bazı hususatm sorulmasına 

karar vermiştir. 25 haziranda 

mahkeme yeniden 7 davaya 

bakacaktır. 

mazou; dedL Bu kadar servetü sama- 4 A M A D ıE li] C li] T A S tırdık. Bundan başka gidecek heyet-
.nı olduğu halde her nedense bir oto- 5 L jT S E- iiJ K n M E [1J A lere doktor hanımlann da iştirakleri- Galata•aray atletlerl 
mobil atmazdı. Otomobilimi her vııı.~~ 6 }(ji] [il ~K TM ON O- ni ve kendilerinden bize yardım etme- Galatasaray atletleri Bursa oyun-
onun ~~~?.e ~h is eder onu isle~iğ~ 7 r·ıE IR-c 1 Ü M- A N lllıS i )erini ricaya karar verdik. Doktor ha- cuları ile müsabaka için dün sab;:h 
ifere gotururdum. o da her gezıntı 8 - L-ıE liJjM 0. - N- G- O L- nımlar gideceğimiz köylerde hasta 1ta- B ·ı . 1 d. lil • ursaya ıı mış er ır. 
dönüşünde: "Azizim, derdi. Bu lütuf· -=ı _ _ - - . - dm ve çocuklan muayene edecekler· 
kArlrg·mı birkaç misli ödiyeceğlm. Ama 9 ~- E !. T ~I~- ~:~ T_ O 1.• dir. Ayni zamanda heyetlerin b~ra-ı0 ı s L O r-ı O letanbul 4 üncü icra memurluğundan 
hele biraz sabret, vakit gelsin.,, H A iM JM ~ (j] I _ ~, berinde birer de seyyar eczahane bu-

Oldukça kekeme olan (Pierre De· 1 l R rmı i s IA lij] i ı.1 lij,O N lundurulacaktır. Fatma Neriman hanımın, 
pagnac) kulafıma şu sözleri fı lamaga Köylere seyyar sinema fikrinden Mehmet efendide alacağı olan 

Diinku bulmacamızın hal- · çaJıştı: vazgeçilmiştir. Çünkü her vakit i~iıı mebaliği malumenin teminı is· 
_ M. La.. Lama .. mazou .. yu btn ledilmış ~eklı seyyar sinema makinesi bulmak güç tifasa zımnında mııhcuz bulunan 

bir .. ha .. a .. ba gi .. gibi sevm, e,. verdim,, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olduğu gibi, köylü kadınlarına göste- dörder yaşında biri kırmızı renk· 
Onun bah .. çe .. çesine ba .. bakar, yem 1 ' J 1 (il 1 rilecek film bulmak da daha güçtür. te dig· eri siyahlı beyazla kırma 

· • ı t su sulardım O o 2 - - - Doktor hanımlardan ayrıca köylerde yemış agaç a.. arını .. · ~ iJ (ij'[iJ inek biri kırmızı ikiıi alacalı ve 
da ba .. bana., de"' derdi,, ki: "De .. e... 3 ! -· I - r;;,ıliı - - sıhhi malQmat vermeleri rica edilecek-
pagnac'cığım be ben nan nankör,. bir l =ı tir. Her heyetin mesai programı on bir adedi ısiyah dört adet ikişer 
a. .. adam .. de.,, değilim., Ya.. yani an,, 4 ıii] - ~ - :il - [il liJ - !ii beş ıüne kadar tesbit edilmiş olacak ve yaşında düğe sekizyüz lira kıy-
anlar,,,, sı,,,, sıııız ya! 

6
5 , -, =-=- !il _ temmuz bidayetlerinde köylere gldıl- meli muhammen eli o!up birinci 

Sıra Madam Belkastel'e gelmişti. ı~ li] {11 • mlye başlanacaktır. arttırmasında müşteri çıkmamış· 
Isırgan otu gibi kulakları tırmalıyan 7 lij . ! - - - - !iJ !il' Merkez teşkilatının kuvvetlendiril- hr. Arttırma ikincidir. 28-H.931 
keskin sesile söze başladı: 8 ,- '"i1 - - - ljil· '• mesi mesele5İ de görüşülmüştür. Hıl· 

l!!!J l!!J b' r· ı tarihine mUsadif pazar günü 
- Mösyö, d'di, ben olma aydım 9 fjjl liiil'ljil rm1 rm1 'i1 - 1i ha~a genç hanımların ır ıge aza <ay· .. 

l!!!l l!!!.I l!!J l!!J l.!!1 l!!I ~ b" l"kt h" Uıkildarda Atpaıarında saat do· M. Lamaıou beş parasız kalır, seCil lO • 1 1 l - - - dolunmalarııır, ır ı · e ayrıca ır 
olurdu. Çünkü büyük adamların çoğu l l 1 1 '• I 

1
_1iil _

1
_ _ _ gençlik teşkilatı yapılmasını da göriiş- kuzdan on ikiye kadar ikinci 

gibi o da hiç he5abını bilmezdi. Ben tük. Bunun için konferanslar, mUsa- arttırması yapılacaktır. Ve en· 
onun kuıini idim, ona hem arka<laş· 11ugünkü bulmacamız. mereler "' genç kadı~l,a~ ceı~.!çin el- ziyade arttıranın üzerinde peıin pa· 
] ... eder, h•m de i terini idare eder- ~ ld • k d • den gelen azami faah) etı go~terece- ·ı b k 1 k T 1· 1 ıJ\ " .... o an saga ve yu arı an aşagı: ra ı e ara ı aca tı:-. a ıp o an-
dim. O bana her ''akit ":'\tadam iM- ı - Boğazda bir köy (9) ğiz.,, me1.kürda mah"Jli 
kast,ı, derdi. Eğer bu kadar ya,.1ı ol· 2 _ Latife (1) ların yevmi 
masaydım size izdinç teklim ederdim. 3 _ Seyalıat (8), Sivri yer (2) K TOR mezkiirda hazır bulunan memu· 
Ama görürsUnüz, bir gün gelecek ser- ' _ (.) 3Cal r ____ .-il run:ı müracaatları ilan o:unur. 
ntimin büyilk bir kt!l:mı sizin olacal<- 5 - Eski bir ~eylıisldm (8) un (2) ı!Z. \..em"" · --- -----------

of ' ffAta d t ı d' •9r. ihsan Sam .,. ••-ı• tır ... ,, ... u " a no er ge me 1• 6 B ı·aramaz değil (,), na (2) Dahiliye hastalıkları mutahassısı 
Anlaşılan bütün bu insanlar mira!' 7 - Kaide mucibince (6) Cumadan maada her ıtün öğled'n Gonokok at•sı 

taki hlseelerlnin miktannı bir an tn-el 8 - }'aı (3), Rumelide bir nehir ~onra saat ( 2,.'30 dan 5 e ı kııdar 1 Belıojukluğu ve ihtilAtlarına 
anlamak için yanıp tutu~uyorlardı. (4), su (2) lstanbulda Divan ,·olunda ( 118) nu· 

• 1 kar•ı pek tesirli ve taz" aşı· 
• • • 9 - /j'vet (2), öz (3) maralı hu~ust ı.abineEinde dahi f ha~ · Y 

1 dır. Divanyolu Sultan Mahmut 
Nflıayet noter görUndü. Arkarlaıı 10 - Devirler (5), düenci (1) ıahkları muayene \'e tedavi eder. türbesi No. l89 ~ 

kltibl, elinde dört köşe bir kutu oldu· 11 _ Müıabal\a (3), dürüat (1) Telefon· l5rabnu1 2398 
1 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et • Sebze • Meyv• "-
Et - (l\ilo!!u) Dağlıç: 54,60·58·~060. 

l\ıvırcık: 50,70· 58,50 K. Karaman: S 6~,l,O 
58,50 K. ;\1czbaha kuzusu: 46,80 • 

7
6 ~ 

K. Oğlak: 46,80 Ôkiiz: 19,50 • S~1,11as 
Dana: 39 K. inek: 23,40 kuruş. 1 

21,84·31.20 kuruş. 710 
Peynir - Beyaz yağlı 580 de~~· 

kuıuşa kadar. Yanm yağlı I t·l4 ° ~~ 
teneke 450·550 K. yağsız 11·12~~ 
teneke 160·230 kuru~. ıı~ 
CanerlOI : Okkası 25 - 27 - 30 

0
• 40 

Taze sojjan: ( Demeli ) S ,.,ı 
para. sarımsak: 2 kuru~. flıl pJ'~ 
40 para Kırmızı turp: 20 ~ f 
Dereotu: 20 P. Maydanoıs 11,ı 
Bakla: (Yerli) 3·4-5 1\. eeı~f( 
7·8 kuruş Araka: 8 9· ıo K. S4'

50 
,~ 

otu: 2,50 • s. 4 K. Pancar: S. 5. ıt 
Yaprak ı (Yerli ) okkası 12 · 1 ·,~ı 
liuruş. lspanak ı 2 • 4 K t<•b1~ 
(Yerli ı 3·4- kuruş. Tazef••"~,ııııı 
Yerli Çalı 7 · 8 9· 1 O kuı uş. Ane , ~1rı~ 
31·32 K. Yeşil Barbunya: 24-26 K· 
çalı fasulyası · 18·20 Kururtur. .f 6'1 

Enginar: ( y,rli) adedi S· 1rı 
Sarsma•k: (Okkası) J0-1 ı K tfı1 
IYeıti) ndedi 50 · 60 P. 2 - 3 kur0~rııf 
Domates: Okkası 7'5 • 85 ıffl' 
Bamye: ( Adana ) 140 K. 0~ tııli" 
biberi: iz mir 80 • 100 K. Siyr1 o-ti' 
60 • 70 K Pathcan : (Adedi) 1 

l 5· I i' kuruştu·. 
Mey va 11,ııı 

kiraz: ı 5 - 20 - 25 J<uruş. Ç f''~ 
30 • 35. 6-0 • 65 - '70 kuruş t<•. )~ 
(izmir) 60 65-70 1\. Şeftaln ( izıtl'~o~· 
.1\. Akça armudu: (l3um)S0-60' 

BuOday • Arpa • Fasult~~ 
Buldayı Yumuşak !Konya> r.I~ 

7,15 (Yahşihan) 7,35 8 K. Küıah>" 1! 
Polatlı: 8. 17 kuruş .Şarkışla: 7 Sh''ffoıı' 
Çavdar: l\ırklaıcli: 4,14 K. '- ~0rı* 
(~lalatya) )Üzdc J 1 moı1inli 1 ıOO .,/ 
Osmaneli yazde 1 O morfinli 8'2~· ~.11(11f 
9,50 morfinli 800 K Çıkımı: 50 ı ~,1,I 
Tiftik: ( Yozgat) 80. 85 K. (Atı 
37 kuruş. ı• 
Çay, kahve, pirinç, tpekerı 1 

patates, sabun tCl 
Çay; ıCaH) okkası 260 · 4()() .. 1~· 

240·800. ( 1 llndiyc l 270·400, ( ~e) ır/J 
260 400 Kahve: (Muhtelif tipler:c,_,11 

108 K. Pirinç: Wombay) 36 42 ~S 
33· 33,5 (l lin<liye) 32.5· 34 m.nngonl ('fo' 
28,50 CRizon) 36-3i' J\. Şekerı sS.~ 
Yrrli) 35,50 36.75 (Ecnebi) 3560' 'fi 
ı.üp 39,5 1 ( Rus: Küp) 39,50 ( 41 
35.60 1\. Sade yajj: ı Urfa; 1\1~ 1~,r.1 
(Taze) 125 135· 140-145 (Erzuro~5 • ııO 
1 F.rinnıis ) 80. 90 ( Trııbıı:on l 1 ıd'ı. 
Vejetalin: cYcrli) 62 Zeytlrt :ı , 6: 
{ F:ı.sıra ekstra ) 65·67 1 Ekstr•) 

4
• 5 

(Yemeklik) 56· tO (Ycmeklikl S -r' 
ı Sabunluk ) 43-46 K. Patate•: -r.'1 
naıurel 18·19 K. Sabun: (Ze\lin' 6~ 



Yunanistanda tahdidi teslihat 
Akvam cemiyetine verilen muhtıraya 

göre ordu ve donanma kadrolarının 
Resmi ilinlar Türk Ltd Şirketi 

son şekil nedir 'l -;. 
ltaın. ıL • • ti · ı· ı= 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler 
için bilumum resmi daireler ilanlarını kabul eder fıtec 0 - nıaayetlnde Budapeıtede toplannuş olan Akvam ccmıye nın . ~ -:, 

te.ı beyn<'lmUel teıküdt birliğinde Yunanı.tan m11,.ahhaslan, Yunan tahdidı ; 
Jl ilıatı hakkında "U muhtırayı vermi Rtir. Dikkate değer kunmlarıru nal.:lc- . 
" lloruı: 7 ~ r=. 

ltıa 'Y~anlstan umumt tahdidi teslihat hakkında yapılan. işleri ~u\~etli bir 
~,_tı ile takip etmektedir. Bilfiil on .ene sürmüş olnn bır harbın (ılk B~l· 
tı harbj tarlhl olan 1912 den Lozan muahedesi olan 1923 e kadar) ağır ık-
!adt ... h . 1 . ~ . l'afla. e nıaU neticelerine, bir buçuk milyon kadar mu acır erın ~gır mas-

llıaa ftnın gelip ilbe olduğu malumdur. Yunan bütçesi bu darbeyı uzun za. 
daha hissedecektir. 

lt Bu itibarla, umumf noktai nazarlar hariç, büt~eyi hafifletecek her tür
tedbirle hüsnü nazarla tellkki edilmektedir. 

'nk Aşağıdaki tablo hemen tatbik edil en tedbirlerle elde edilen neticeltri 
bir urette röstermektedir: 

Seneler 
1926-27 
1927-28 
1928.29 

1~30 
1930.31 x 

" (Hava) 
1931.32 

" (Hava) 
1927 

ltncr.ı 
38 

~liralı 
t\ y 136 
•Ynııkaru 259 

Binbaşı 6:'8 

\' llıba$ı 1656 

~ inci rrıiilhım 1881 
inci rnultzım 2005 

Yaver 475 

mı-

-1-
Ordu 

f ,138.596.l ı 1 
81,381,000 

ı ,135,495,005 

146,762,254 

-11-
Donanma 

Drahmi 
ı ,920,865,954 
1,558,427,637 
1,37 J ,463,20~ 

ı ,359,839,505 

ı .~19,977,11 7 

I,282,257,359 
1931 

39 
135 

178 
sıo 

1263 

1359 
1529 

355 --5365 

~e ~~ 
1925.27 548, 166,570 

ı 927. 28 463, 115,992 

l 9c:<-29 356,l 04,917 

1829.30 428,:'22,720 

1930-31 ''"''l"' ~n~,~~63,6S.r,679: r\ 
1931 32 379,506,171 

l - ASKERLiK MÜDDETİ . . . . . 
h Ordud k J'k "ddeti iki sene idi. 19Zi, te on sekıı aya ındırıldı. 
qlJr·ı a as er ı mu . k ,. . . 1 te . 11 bu mliddeti bile dolduramaz çünkü H iincü aydanberı ~~ ' .. ızın er 
( tilerek zaman azaltılmaktadır. Diğer taraftan vatandaşların buy~k kısmı 
'-111tseıa ınUıtecilet) 4 aylık bir hizmete tabidir ,.e bundan başka hızmetten 

ııat· 
•tet için mühim kolaylıklar yapılmıştır. 
2 

- KADRO 
l9'>"t d "h' tenzilat yapılmıc:tır. Bütçeye na-

ıtt .. , senesinden beri kadro a mu ım "' 
arı cetvel budur: 

3 - ASKERLiK MÜDDETİ 
bft Bahriyede hizmet iki sene idi. 1929 dan itibaren 16 aya indirildi. Yeni 

Ptojeye göre bir ay daha tenzili kabil olacaktır. 
4 - KADROLARIN TENZiLi 

t 1929 v 19.,0 ı rinde alınRn kanunt tedbirlerle bahriye kadrosunu 
tnı·ı e " sene e b·t ·1 110 k" ··k 

•· 1 etınek k b'l ı ı.ıtur. Bu tedbirlere naz.aran 72 za ı ı e uçu 
""bitı a ı o mu"' 1 . b'ld. ·ı . . 

Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan- Telefon: 20960 Posta kutusu lst:753 

·1nımmıııw~mııınmımillllli111Bıı•Dlllllll111Hmill!l1D1oonııırn •nıınıııııınıımmımııij1J1Bijli!lllllillllli lılill!millJJu.uıu!JJJJJUJJJJwı 

Tarsus Ziraat Bankasından: 
31 - Mayıs· 933 tarihine kadar· olan icarı 20 - 4 • 931 tarihinde kapalı zarf usulile müza

yedeye çıkarılarak müzayede müddeti 21-5-931 tarihinde hitam bulan Tarauıun Mersin cad
desi nzerinde Kancıkkapı civarında Havaç Debbas evlatlarından metruk buz ve çırçır fab
rikalan ve müştemiJitının müzayede neticcıinde tekarrür eden icar bedeli Maliye vekile
tince az görülmüş ve müzayedenin on beş gUn daha temdit ve pazarlıkla intacı emir bu
yurulmuş olduğundan müzayede 11-6-1931 tarihinden itibaren onbeş gün daha temdit müd
detinin hitamanda bedeli icar haddi layikini bulduğu takdirde badel istizan ihalesi 

yapılacaktır. 
Taliplerin Tarsus Ziraat Bankasına milracaat ederek şartnameyi görmeleri ve müzaye-

denin hitamı olan 27-6-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat on albda (2000) liralık 
teminab muvakkateleriJe birlikte Tarsus Ziraat Bankasında müteşekkil müzayede komisyo
nuna mUracaat etmeleri ilAn olunur. 

ı Davetler 
fstanbul müdeiumumiliğinden : 
Istanbul mnddeiumumi mua

vinlijine tayin kılınan Saray 
müddeiumumisi Übeyit Beyin ls
tanbula geldiği anla§ıldığmdan 
hemen memuriyetimize müracaat 
etmeıi. 

ilan 
Bolu vilayetinin Mudurnu Ka

zasmda Yagcılar köyilne civar 
Haftancık namı devlet ormanın· 
dan kal'i plan mucibince senevi 
(1571) metre mik aptan beş se
nede (7855) gayri ınamul metre 
mik'ap göknar eşçarı kapalı nrf 

usulile 21-6-931 tarihine mfisadif 

pazar 'gtınil saat on bete kadar 
müzayedeye konulmuştur. Tafsi· 
Jit almak ve ıeraiti ınilzayedeyi 
anlamak isteyenlerin Ankarada 
Orman müdüriyeti umumiyesile 
Istanbul ve Bolu orman müdüri
yetlerine ve taliplerin yevmi iha-

lede teklifname zarflarını müs
tesbiben Bolu Orman mlldüri
yctinde müteşekkil ihale komis
yonuna mllracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

1 ' KiRALIK ARAZİ VE 
ODALl ANBARLAR 
N. 3 Çobançeıme caddesi Ali 
bey köyU, Hasköy, timalen Emin 
efendinin işgalindeki arazi gar
ben Taşköprü deresi ıarkan ve 

cenuben Çobançeşme dere ve 
caddesile çevrilmit üç dönüm 
iki evlek erazili metrük cepha· 

nelik anbarlanndan dört odalı 
iki anbar ile diğer harap dört 

MM. V. Satın alma ko· 
misyonu llAnları 

Farkı :fiati taahhlidünü ifa edemi· 
yen müteahhide ait olmak üzere pa. 
zarlıkln müwyedcye çıknı1a,n 14 Ha 
18 bin kilo beyaz ''e haki bez kırpıntı
larına talip çıkmndığından ~931 
cumarte i günü saat 14 te Fndrklıda 
heyetimizde tekrar pa7Arlıkla satıla
caktır. Taliplerin ~ırtnamesini heye4 
timizde n kırpıntılurı saraçhane am
barında saraciyc e\'inde görmeleri \'e 

ihale saatinden evel teminatlarile ba. 
zır bulunmaları. (396) 

* ıs: • 
odalı bir anbar üç sene müd- Gümü~suyu hnstancsi için 20,000 klo 
detle ldra1a verilecektir. Sene- Koyun etine verilen fiat pihalı görüldü
lik kirası 150 lira kiralamak günden yeniden pozarlıktı ~nUb alına· 

caktır. ihalesi 23-6-931 saat ı 6 dan l7 
açık arttırma 5 temmuz 931 pa- ye kadar icra olunacağından taliplerin 

15 d ft d J kt (M 26) şartnamesini görmek jçin her gün öğle· 
zar e er ar 1 a - den evvel ve pazarlığa ittirnk için de 

Burdur sulh H. H. lisinden; vakti muayyeninde tcmlnatlarile birlikte 
Burdurun Divan baba mahalle· komlsyonumnzıı • m~ac;at1an. (t 2) 

sinden Hatipoğlu Aptullah usta As. Sn. Mp. nin senelik ihtiyacı olan 
ile Camiikebir mahallesinden ha- azami 4..1920 asgari 40880 kilo Ekmeğe 

verilen fint pahalı görüldüğünden yeni
cı iımail oğlu Mustafa Ef. zev· den paznrlıkln satın alınacaktn. ihıılesi 
cesi Zekiye H. aralarındaki aynı 23·6·93 l .~nat l 5 ten ! 6 ya kadar icra 
hak davasının muhakemesine daw olun:ıcakur. Taliplerin ~artnameslni gör

mek için her gün öğleden evvel ve pa-
bil olmaları lazım gelen Divanba- zarlığa jştirak etmeleri için de nkti 
ba mahallesinden Şamdancı kızı muayycnlnde teminatlarile birlikte ko-
Şefika kerimesi Emeti H. ve misyonumuza m~ra~aa~arı. (11) 

Şamdancı zade Rıza Ef. ler bu- Eski~ehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 

lf)'e in Yaş ni petine bakılmadan tekaütlükle~ini isteme eb~ıt ·ıı 9ı3rlı mk.~ş .'!ke ıs· 
bit n .~ekaüt edilmişlerdir. Bu suıctle bahrıy~de ~32 ~8 • ı 1 

: uçu ~a·ı---------------
d, fııtvcut kalmıştır. Neferlerin de adedi tenzıl edılmıştır. 1:~ · 29 senesı.n- lstakbul avcılar cemiyetinden: 

lunmadıklarından kendilerine teb- ~ığır \"e koyun eti kapalr zarfla mUna 
ligat yapılmadığı ve muhakeme. kasaya konmuştur. İhalesi 9 temmuz 
lcri 2-7-931 Perşembe günü saat 931 perşembe günü saat 14 buçukta Es 
ona muallAk bulunduğu cihetle ki ehirde askeri satın alma komi yer 
yevmi muhakemede hazır bulun• nunda yapılacaktır. 'faliplerin şar~ 

ı./100 olan bu sayı 1931 • 32 de 6500 olmuştur ki bunların ıçınde hava 1f- Avcılılt ve avcılar hakkında 
itle arrılanlar da dahildir. mühim mesail görüşmek ve he-

6 - BUYUK GEMiLERiN TERKl TESLlHATI yeti idareyi intihap eylemek 
ı~1 ll:r)kf~ ve Lhnnos harp gemileri mektep ıemileri haline konmuştur .. Bu iizere lstanbul avcılaranın 21 ba
l,., temi, eskı· tı'plerde olmalarına rağmen dört se.ne evvel .ya.pılan .. t.amırat 

name almak ve münakasaya girmek 
malan illnen tebliğ olunur. (105) üzere teminatlari1e Jo:skişehirde mcz. 

"<l,, ziran 931 pazar günU saat 18 de 
to t lrıae iyi bir halde idiler. Hücum kabiliyetlerı kuvvetli ıdı ve ıkısı 30,000 Cağaloğlunda Türk ocagw ı salo

Sabık Şehremini •-• kur komisyona müracaatları. (403) 
ı:ı * * 

Operatör Eınin Bey Muğladnki kıtaat \'e müessesatın ihti. 
,,:- hacminde ldlJer. Bu iki gemiye mukabil tona mecmuu bunların yarı-

.. r nuoa gelmeleri rica olunur. 
teçınıyecek hafif gemiler inşası düşiinUJmek~edir. _ .. 

rswıbulda Nuruosmaniye caddesinde yacı olan dört kalem erzak kapalı zarf • 
34 numaralı muayenehanede Cuma- la münakasaya konmuştur. lhale.I 

h Şirndı' d d haaredilen bilt .. e ıle bunların umumı butçeye 
q I> t or u ve onanmaya " . ~ 

' lerlni gö tuen ou tabloyu arzedıyoruz. 
Stne 

80 
\'. Hütçt Nispet 

tçe 
192&.27 

bo Ordu ı 920.865,954 
nanına 548,106,570 

192.,·28 
ll Ordu 
Onltınıa 

2,469'032.524 

J .5~8.427 ,637 
463, ı ı 5,992 

2,021,543.629 
ı92s.29 

Ordu 1,371, 463,202 
Donanma 556,104.817 

1929.30 
Ordu 
Donanma 

1,927,568.019 

1 ,359,839,505 
422,72'2,720 

] ,782.562.225 
19&<>·31 

Ordu l , 1 88,596, 1 J 1 
~onannuı 403,631,670 
...... 81.~81,()00 

l 
1,623.608,787 

031.3~ 

8,821.6 J 9,843 28 °/o 

9,12 r ,345.808 22 .,. 

f 0,974.652.333 17,5 °1. 

9,847,3; 5,962 18 °/e 

J0.332.887 ,SU JS,5'/0 

k P dan maada hergün öıtledcn sonra I:i - 7 - 931 çarşamba günü !\tuğlada 
aı,ı ta, •rkı " • ı k ı~ hastalarını kabule ba~lamışur. Aı'tıe· asken atın a mn om~ı·onunda yapı-

Bugu"n o-ündüz saat 5 te dans, ti~·atro, lacaktır 1'nliplcrin $art ı k ~ ı liyaılarını Tophane Cİ\'ırındaki ltalyıtn • • .,., name a nıa 
vıın.·etc, cambaz ve mükemmel orkf'~tra. ._.e ... u··nakasa'-'8 gı'rmek .. t · -,, - hastabaneııinde \'apa<.'aktır. • ... .J uzere cmınat-
D~~:u:li~y~c !s:«:b:~~m:c~~~u~~=t~l5~k:~~u!~=~~~~~~~~~~~~~~~~ larile me~6r kom~~nn rnürauattan. 

(404) Ordu 
Donanma 
Haya 

1, 135.495,005 
379'508,171 
148,762,254 

1.661 ,765,430 T0.2.14.259 924 J(j "/o 

"' . . 
Re el ayın hudut taburu ihtiyacı 

için üç kalem enak kapalı zarfla mü
nakasa)'a konmuştur. lhal~i 8 ttm-

Pek tabii olarak, Yunanistanın tahdidi te~lih:ıtı umumi ve bilhassa muz 931 çarşamba günü Mardinde as-
Balkanların Ya7.iyetine bağlıdır. Bugüne kadar alınan neticeler mevzuu hahis ktri satın alma komisyonunda yapıla. 
tahdidi tcslihata nazaran belki de bir temnylilü gösterecek mahiyettedir. l'u- <'aktır. Taliplerin şartname almak ve 
nunla beraber şayanı takdirdir. miinakasaya girmek üzere teminatla-

.Fakat bu mesele bir veya bir ı.nç memleketin münferit hareketleri\c rile komi yona müracaatları. (405) 
halledilecek kadar kolay değildir. Çünkii öyle devletltr \·ardır ki harp biit- "' * * 
çeleri sadece kendi mali bütçelerine değil kendi huduttan dahilinde, . ul· 3. K. O. SA. AL. KOMlSl'ONUN-
hün fdamesl \'e ihtilafların muslihnııe halli gayelerine matuf teşkil<Hı in"i- DAN: 
şaf ettirmeğc çalışmıştır. As. Sn. Mp. için 13.725 kilo koyun 

Bu müna ebetle Yunanistanın ı;-ittikçe artan do tluk ''e hakem munhe- etine \'erilen f'iat gali görüldüğünden 
delerini zikredelim. Şimdiye kadar Yunanistan, Amerika, Avusturya, Bel· bu defa yeniden pazarlık suretile • 
çika, İspanya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugo 1a,·ya \'e nihayet Türkiye ile tın alınacaktır. lhnlesi 23 _ 6 _ !l;l 
muahedeler yap~ış~ır. . . . saat 15 ten 16 ya kadar icraolunacağın-

Bllhassa Turkıye ıle yapılan do tluk ve hakem muahedesı ehemmıyet· dan talipler şartnamesini gör k U 
lidir. Bu muahede ile hahrf bir de protokol imzalandı (30 teşrinienl 1930) re her gün öğleden evel ve me 

1
1:e-

d d • t' · 1 k K Ik' L' hl ı t · · · · pazar ıga Bunun doğru an ogruya ne ıcesı o ara · ı ış ve ımnos zı ı arını crx1 rtırak etmeleri i•·in de ,. kt• . . . ~ a ı muayye-
teslıhata tabı tutmak kabıl olmuştu.r. ninde teminatlarile hirıı·k· 1 • • 

:? 11.omıay,. 
numuza müracaatları (14) 
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Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
K-nıhk, ıaliydi unııuwıy• •r 
ıialr rababıahltlanaa karıı bia· 
lerce doktorlar taralmdu ta•11· 
'!e edile• w ., 

kanct O&cmı dl•Ja••• hr t• 
rafında nWdclrr •• çocaklar 
b6yü bl!' •e••-lJetle k.U.... 
nk · pek Wyü faide ~nıuktt-
4lrltr. · Hcrecaucdt hhuaar. _ ... ~ -

Devlet Demlryolları ilanlara 1 
Haydarpaıa • Ankara - Haydarpata arasında hergün ıeyrDıefer 

etmekte olan 6-106ve105-5 No. Anadolu sDr'at katarlan, 20-6-931 
tarihinden itibaren haftada Uç gllne tenzil. edilmiıtir. 

MezkO.r katarların hangi günlerde ıeyrDsefer edecekleri Atide 
ıöıterilmiştir: ' 

Haydarpqa Har. · Cuma · Pazartesi Cartamba 
Ankara Muv. Cumarteıi Salı Perıembe 
Ankara Har. Cumarteai Sah Peqembe 
Haydarpqa Muv. Pazar Çarpmba Cama 
Keyfiyet muhterem ahaliye ilin olunur. (227) 

* • * 
idaremiz için pazarlıkta sahn alınacak ( 27 ) kalem elektirik 

malzemesi hırdavat, tırpan sapı demir, Hamııı kibrit, amonyak 
ve saire gibi muhtelifnlcins malzemenin pazarhğa 22- 6-931 tari
hine müsadif pazartesi gün& icra kıhnacakhr. 

Taliplerin yevmi meıkurda saat 9 dan 1 J ,30 a kadar isbab 
Yllcut etmeleri Ye tahriren fiat vermeleri. 

Bu baptaki müfred•t listesi mağaza dahilinde asılmııtır. 
Pazarlığa arzo!unan malzemeden nDmune gelmesi icap eden

lerin nilmuilesinin beraber getirilmesi nOrr:unesiz vaki olacak 
teklifabn kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

Askeri mektepler sebn elma koMlsyonu lllnlen 

...... Gnlhane baatanuile askeri hbbiye tatbikat haıtan~ıi ıçm 
SOOO kil;, francala r azarhk ıuretile satın alınacaktır. P.urlığı 
22 Haz.İran 931 pazartesi günü saat 14 te icra edilecektir. Talip .. 
lerin Harbiye mektebindeki satın alma komiıyonuna milracaat· 
lan ilin olunur. 1 O 

Istanbul gümrükler başmü
durlüğünden: 

Batmildürlilk binasile mOıtemillhnın deniz cihetine nazır 
cephesinin badana, yağhboya vesair tamiratının 8-7-931 çarf8mba 
gilnil aleni mDnakasası yapılacaktır.Mimar veya mDhendiı olmatı 
lizımgelen taliplerin bu baptaki teraite ittill huaulile beraber 
yevmi mezkurda saat 14 te evrakı lAzimeyi mDıtesbiben bat· 
mDdilrlilkteki komisyona mOracaatlan. (312) ' 

Pazar gtlntt Foto Stlreyyanm 
2 inci nüshası çıkıyor ... 

20 ku~la hem 
Nefis tablolar1 havi 32 -hlfellk bir salon mecmuası ve 

hem de bir dit macunu •lacaksını z •ynl HMande de Foto 
SUreyyada resim çektireceksiniz. Yalnız 20 kuru .. • 

Krem Pertev Müstahzaratı Kolonya 

Dit macunu F A B R 1 K A s 1 Tırnak cilllafl 

Ruj 

J Südo-ro·no 

I l Podra 

Briyantin 

PER1 EV ve Şeriki Losyon 

Dit tozu 

Memeketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve hbbiyesi 

Esans 

Kozmatik 

komprimeeri 
.Herzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarı~ 
~ ::;,cuıdlMu=ıca:x:caı::>ıcc:=c::ıım:::=ıc ... =:ııır:nc:n=ı:=n.-=-::=.C: 

Kinin-Karbonat ve • 
saır devai 

Meneİnen belediyesi riyasetinden: 
Menemen belediyesine ait mevcut tesisatı elektrikiyenin işletmesi ve ted" 

ricen yapılacak kasabanın planına göre son kabul edilen esasatı fenni7e~ 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şfrkete devredilmesi takarrür etmıştıl'• 
T.ıhp olanların yirmi gün zarfında belediye riyasetine n1üracaatlar1~~)_.... 

r;~ AK iT ·~:ı-=ı=o YENi ÇIKAN ALA 
~5~!~?!!!J · BAHÇE 

Kirgir ev satan alırız - Tram- • A K 1s1 
vaya, şimendifere, iskeleye yakın olmalı 8 o M O T J R 
Pazarlıksız son fiıtinizi mektupla bildiıi· 1 
niz. mektup içine 6 kuruşluk pul koy,unu7.. Tecrilbe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç bit 

lstanbul Po•ca kuıu(ıı No. 400 rakı yoktur. 
ı, arayanlar 

Daktilo - Gayet iyi iogllizce bi- , 
len hır daktilo hanım iş aramaktadır. } 
lstiyenler gazetemizde Fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra milrıcaat edebi· 
bilirler. Telef: 2.437 l 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Memur iıtiyoruz - işiniz olma 
dığt zamanlarda çabşarık aydı 90 liradan 
fazla kuınıbilirslniz. Bize mektupla so
runuz, mel.top için 6 kııruşluk pul ko 
yunuz. lf248l 'liianbÜI Postane;lnCJe 

N'o. 400 --
Muayenehane, idarehane -

veya ikamet için lkl havadar oda. bir 
sofa 'e bir hılldan mürekkep bir daire 
müsait şeraitte kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No. h Muallimler kitıphı · 

nesine müracaat 

Satılık sandal mot&ril - ı 2 
Beygir, 1 ~devirli Aster motörü,mığneıo. 
şanjımın, pervane ve şıftile beraberdir. 
Küçüklüğü için çıkarılmiştır. Asla tamire 
muhtaç değildir. Elden 150 lira. Bu mo· 
tör 5,5 xl,4-0 l\1. bir sandala 10 mi 
veriyordu. Kalafat yerinde Bursalı ı 

dükktnı üzerinde 

Kiralık aparbman - ~bekte 
Sağlık ap•rtımına. Elektrik, gaz, kalorifer, 
banyo, daimi sıcak su ve kayıkhane. 

Kilosu ıoo kuruştur 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ıitelerde 
30 50 60 -100 200 kuruta satılıyor. 

Her yerde arayınız 

Ya/ava · Kaplıcaları 
4ç1ıf!f.{ŞTJR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 1s-5oo k111'1lf 

Y ki Tabhdot (Sabab-Oğleeme er: Aktam) 225-450 kurut 

3 Dncn ıınıf otellerde yemek mecburi değildir 

Banyolar: so-75-ıoo kul'llf 

V •• t) • 1 inci 50 kurut apur ucre en: 2 ıacı 20 kuruı 

Her torla mala.mat YALOVA da mildtbiyete 
lstanbulda Seyriıef ain mOdllriyet kalemine 

mOracaat. Telefon-Beyoğlu: 1745 

Telefon 20107 

Satılık piyano - Alman markı 
güzel bir piyano ehven fiyatla ıatılıktır. 

Trabzon belediye riyasetindeO: 
Beyoğlu Hamalbaşı r.io. 27 blrmci kat 

Tütün inhisarı umum müdür- Para - Kefılıtle yahut emllk ter-
hinile veririz, keflllerintzi yahut emlaki. 

Ahiren fenni ıeklini iktisap eden Trabzon belediye m~ 
ımın timdiliek tehri (60) altmıt lira ücretli baytarlığı mOn~ 
932 senesi kadrosunda işl>u ücret tezyiden maaıa tabvil e~ 
Oıere belediye memurları ve mDstahdemleri nizamnameaiDtn ·~ 
maddesinde muharrer teraiti haiz taliplerin sertifika ve e ~ 
llzimelerile Trabzon belediye riyasetine müracaatları ilin olunut• 

1 U .. ğ u·. n d e n ·. nizi bize mektupla bildiriniz, mektup 
• içine 6 kurusluk pul .koyum·z. . 

fstanbul Postanesinde No. 400 
Bursa idareyi inbisariye anbarında me•cut takriben (650,000) -&-a-tı_h_k ev apartıman,araa,eu• 

kilo yaprak tDtilnlln Bursa - lıtanbul nakliyab olbaptaki prtna· 
Satılık apartıman araaıı -mesi mucibince 28 haziran 931 tarihine kadar mUoakasaya va-

Aksırıyda şerefli bir mevkide 1\1.ıştıfa 
zedilmiş olduğundan talip olanların Bursa bat mDdOrlftğUne mil· Kemalpaşa caddesinde 6 metre mesafede 

racaatları. (288) iki arsa satılıktır. 9- 12 arasında mürı· 
Ticaret işleri umum müdürlüğünden : caıt. (1288) Istanhul dördüncü Vıkıfhan 

Asma kıt 29 Unionkol 
30 ik.huıi teşrin 930 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan -------------

:Alman tabiiyetli (Doyçe Oryent Lin ye - Deutsche Orient Linye) şirketi 

bu kere müracaatla Türkiyedeki nıua melatını tatil eylediğini bildirmiş ol
malda mezkur şirketle alakası bulunan Jann şirkete n icabında İstanbul mın
takası ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Dr. Cevat Kerim 
Haseki hastanesi emrazı cildiye ve 

zühreviyr: şefi 

Bir senedir Viyınıda mesleki ıct~ ik 
ve tetebbilde bulunan Dr. Ccnt Kerim 
Bey bu defa Viyınıdan avdC'tle yeniden 
moıyenehanesini Cığaloğlundı, İran sefı-
retbanes! karşısında Sürey_ya Rey ıpır
umanında tesis etmiş ve hıHılarını ka 
bule bqlamlftar. Telefon 20619 

Piyanko müdürlüğünden : 
Şartnamesi veçbile 55,000 adet 

defter t~bettirileceğinden taba 
talip olacaklann pey akçelerile 
birlikte 22 haziran 931 pazartesi 
günü uat 15 te piyanko mü· 
dOrlüğtlnde milteıekkil tayyare 
cemiyeti mObayaat komiayonuna 
mtiracaatlara. · 

. Satılık hane - Şebıadebırındı 
Çukurçeşme yanında Tışhın arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı htş oda 
ve müştemillth müceddet klrgir hene 
11tılık tır. içindekilere müracaat. 

•ım~ını 1111111•m 11,,',,, · ''j' ı"·I 1i1 11,ıijlı!11il,l1 ı,IJı 11 jliı!:iı. 

._I __ z_AY_ıLE_R __ ı 
1929 senesinde Kayseri şehir yatı 

mektebinden almış olduğum şehadet
namemi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eekiainin hükmü yoktur. 

M fllurwl N .U. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000Iiradıt 
AYRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 Liralık ikramiyeler 

Ve: 100.000 Liralık bir 
mükafat vardır 


