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kSinemaların ontrolu 
Istanbul sinemacıları ile vila· 

Yet arasında sinema biletlerinin 
kontrolu meselesinden bir ihtilaf 
~ıktı. Defterdarlık sinemalardan 
:tiblik resminin cibayeti hakkın-

a bir talimat yapmıı. Bu tali
~at ile sinemacıları seans baş
•d~ktan sonra gişelerini kapat• 
~aga ve kat'iyen bilet satmama· 
f'. nıecbur tutmuş. Sinemacılar 

1 
al~~attaki bu kaydın müessese· 
ttını seddetmeğe mecbur ede· 
~tğini ileriye sürerek itiraz etti· 
cet: Fakat bu itirazları kabul 
ddnıedi. Şimdi vilayet noktai 
:•zarında musır olduğu için ta
~ llıatın tatbikini isteyor. Ve ta· 
• ıııatın tatbikini kabul etmiyen 
:111ernacılar aleyhinde her gün 
t'k?Aa kesiyor. Sinemacılar ise 
,

1 
•vetlerini hükumet merkezine 

)tıctnıek için Ankaraya bir be-
t~~önderiyor. 

ltı ıç şüphesiz hükumetin sine
h •lar üzerine bir mürakaba 
h~kk.! vardır. istihlak resminin 
ç ~rıu cibayetini temin etmeğe 
d • 1~tnası vazifesindendir. Şu ka· 
ı:d ki tesis edilen nıürakabanm 
t~ eden ziyade zarar tevlit 
h ecek mahiyette olmaması, ba
'~us mürakabanın iş ve mües
ııı 'e sahiplerini icrayı san'attan 

trı derecesine varmaması da 
~tır. Bugüne kadar Istanbulda 
Ilı teamiJ olan üsul şu idi: Sine-
" •lara gelen herkes istediği 
~ •ttc biletini gişeden alıyor, 
~-~Ye giriyordu. Şayet seans 
~ııuş ise görmediği kısmı 
)~~lkıp seıııns ife ikmal cdi
i u. Yahut filmin başında ./;en. k1S1m manzara veya foks 
o~cteai ise asıl oyunu görmüş tdJ0.r .. du. Yeni talimat tatbik 
tcc tgi takdirde sinemaya gi
.... ~ olan her kes mutlaka 
ııı· "c dakika ile hareket et-
lt;c mecbur olacaktır. Şayet 
k~ tıs başında yetişememiş ise 
tc c 

1 
kapanmış olacağı için bilet

ıtı," •ııuyacak, tabii olarak sine
'İtı Ya giremiyecektir. Bu suretle 
bit clbaların müşterileri azalacak, 
tar taraftan sinemacılar zarar 
._t tcek, diğer taraftan bilet 
tihl:~e. tabi olan hükumetin is
~kt hissesi de tabiatile azala-

S ır. 
ac .. ~ra halihazırda sinemalar 
l~dt akşam ve gerek matine
'tq,,d c Yaptıkları ikişer seans ara· 
~tl'j a ancak 15 dakika bir fasıla 

[)YOtlar. 
~ tınck ki bilet satışları ancak 
dtti:d beş dakikalık fasıla müd
~llta e devam edecektir. Ondan 
~'b kesilecektir. Bazan bir si
~I aya giren müşterinin miktarı 
"'~ Yiiz, altı yüz, hatta hazan 
~il Re~tiğine göre bunların hep· 
~\a .b~r tek kişeden on beş da
~ b_'Çınde bilet almaları imkan-
--._ ıt~cydir. Bu büyük izdiha-

--Grc~kserisi genç ve kadınlardan 
"•ıııts ep olduğu nazarı dikkate 
'IQ a kontrol namına vazedilen 
~ ... : halk için de bliyük bir 
'-hlbi teıkil edeceği kolayca 
~ta: dlunabilir. Bu sıkıntı ve 
~- ., .. a zaruri olarak sinema
~lk ~gkbeti kesecektir. Binoelice 
l\ krtııı~t ıntıdan, sinemacılar ve 

Atllt 0 .. de noksan hasılattan 
~c._t~0tecektir. 

Qa \r'}A 
~tllıacıı 1 ayet ve defterdarlığın 

kont arı bu tarzda sıkıntılı 
~•illi tol altına koymak iste
~ ~be Sebep ve hikmeti nedir? 
~~illa P. şu yolda izah ediliyor: 

1ti gııelerinde seans devam 
~llddetçe bilet satılırsa 
ır IJ\ilşteriyc verilen bilet 

e Dördüncü salon açıldı Peşte 
• • 

sergısın 
....... . 

Altı yüz bin kişiyi 
getirdik! 

Hazine dairesinin · bu · 
kısmı, çok mühimdir • 

ımana 

Macar dahiliye nazırının beyanatı Ttırk san'atinl, Tllrk harsını gösteriyor 
Peştede açılan beynelmilel sergiye Bir kere daha kani oldum ki bei• 1 

hükumetimizin de iştirak ettiğini ve nelmilel sergilere muvaffakıyetli bıı 
sergideki Türk pavyonunun büyük bir tarzda i~tirak içtimai, iktısadf, fer
muvaf fakıyet kazandığını yazmıştık. di hatta siyasi sahalarda en kuvvet
Peşte sergisindeki Türk pavyonunu ha· li bir propaganda &ilahıdır. (Aze~t) 
zırhyan heyetin reisi lktısat ve tasar. gazetesinin anketine cevap veren 
ruf cemiyeti müdürü Vedat Nedim seksen bin kariinin seksen bininin de 
Bey dün Peşteden şehrimize gelmişti:. Türk pavyonu lehine ittifakla karar 
Yedat Nedim Bey dün kendisine müla· vermiş olması maddi ve mane,·i başka 
ki olan bir muharririmize şu beyaMt· hiç bir vasıtanın muvaffak olamıyacağı 
ta bulunmuştur: bir neticedir • 

- Serği on gün sürdü, Türk, pav· Pavyonumuzun iktrsadt sabadaki , 
yonunu bu müddet zarfında altr yüz muvaffakıyeti de aynca kaydedilebilir. 
bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler ara· Macaristanda üzüm, incir, frndık. 
sında Macaristanın devlet ricali de nr kayısı, pamuk ve kömürlerimiz için 
dı. Sergi Türk malı ile beraber Türk bir haber verilmemektedir. 
inkılabı hakkında da ziyaretçilerine .Macar ihracatçıları Türk ihracatçı. 
malumat verecek şekilde tertip edilmiş larının Macar piyasasına karşı kayıt. 
ti. · sızlığından müştekidirler. 

Macaristan dahiliye nazırının Ma- Yunan ihracatçıları muntazaman 
car gazetelerinde intişar eden beyana- Macar piyasasını haberdar ettikleri 
tından bir cümle;>; hatırlıyorum. Na- halde Türk ihracat merkezlerinden lıiç Müzede dün açılan salondan bir k6şe 
zır aynen şöyle demiştir: "Türk pav· bir haber vermemektedir. yığılmış, tOrlü türlü barlar içinde eşya. konulması Suttan 
Y?nunu ziya~et e_!ti~ten _sonra anladım lhra~atçıları~~z Peşte-de müm~ssil· ıerin itina ile tetkik ve tasnifi net:- Mecit zamanına kadar böyle devam eı. 
kı g~nçleş~ı.ş 1:u~kıyenın. yaratm~ ve l~r temın ~m~hdırler. !\!acar ıtha- cesinde, günden güne kıymet ve ehem- miş. Sultan Meclt, Rusya muharebe· 
tazehk kabıhyetını Macanstan nunıu latçılarr .Turkıye rnahsulatına kal"§I nrlyetinin derecesi artanTopkapı sa- si esnasında bazı şeyleri tanzim ettirip 
ne olarak alabilir.,, haveslidırJer. Bu, pisikolojinin mü· rayı müzesinde dün sabah yeni bir ilk salonu açtırmıştır İkinci Abd"l· 

Mncaristanda birçok kimseleri irn:ı. sait vaziyetinde istifade etmeliyiz! salon açıldı Eski ve zikıymet birrok hamit devrinde de diğer il( sal u. 
na getirdik. Çünkü Türk pavyonunu· Son birkaç kelime daha ilave ede)im: ~y ziya;etriJerin gözleri önüne ~5~ rılmıCL ancak bu fir 1 dı .bon nt 

t ·· k · 1 t f d B d t 1 d . d • :;'- ' :ı; :ı :t7 ::r sa on an ı a re nun ur mımar ar ara ın an ya- ura a gaze e er en birın e sergıye 'ld" 1 ha · d · • · · t, ·· 
ld - h' d'l 11 T.. 1 . t .1 w n L o aıı zıne aıresını zıyare musa-

pı ıgına, teş ır e ı en ma arın ur- ge en sıyare çı ere kurtlu incir dagıt- y . 
1 

h . d . . d tlb" t tul t N'h t 
kiye mamulat ve mahsulatı, olduğuna, tığımız şeklinde bir yazı !flkmı~ Uu e~ı ~ 0~.' sarayın azıne. aıresın- a e~e d 1 

; :uş ur. ı a~e ~n 
kinde calısan heyetin türk olduğuna yazıyı yazan vata d Peştrde de dorduncu salondur. Fatih zama. ~~e er e, op .~pı sarayı .. m ~~ a. 

l - :. n aşımız ·ı l b b' h · hal' hm alınca bu uç salon muzecılık U· 
inanmak istemiyen birçok Macar pavyonumuzu ziyaret etmiştir. Kurt· nına 81 0 an u ınaya azıne ın 1'" .. ' t krar tas 'f t zi 
kardeşlerimizle karşılaşılmıştır. GUn lu incir dağıtıldıjnu sergi mahalJin~ ~el eşya konu~ms:, l Yavuz s;ı~an s: un:_rre ı: bi nı t'i ve( an" m 
de sergiyi %iyaret eden altmış hin kişi- bizzat mUşa~ede ettiğini söyliyen bu be ı:;a~anm 4 aş a;"ı§tı~. d 8

:: 
0 ~ina U kil 0~r k rer 'fi~ ~n :'~; 

nln her biri muhakkak ki o akşam ~Yi· vatandaşımız niçin gelip de o kurtlan 1f, . ar a eon a.ınan ara 8. ar ... 0 re. üm m B n 
1 
n 

1 
ısım id ;n . 

ne gittiği zaman en asağı on kişinin zilı orada gözümüze sokmamı~t ' Böyle daırenın kapılan, Yavuzun milhru de mış r. . u sa on ar, yen en anzım 
· t' ·· · d ı h. · ~· · b' kt b · k. :. ır. mühürlenmek mutatmış. Yavuz ve tasnıf olunmakla beraber, depolar-

nl ıye ıduzerın e e ırnıze mu~ssır o- ır ~Yh~o ·rut~' dıu, çır ın ve memlekete Sultan Selim, evvel! buraya Mısır ve dan çıkanlan diğer bazı şeyler de mev· 
uyor u. muzır ll! J ıra r.. . . . . t ·ı~ ı t lran seferlennden getirdığı ganımetıe- cu eşyaya ı ü.Ve o unmuş ur. 

ri yerleştirmiştir. Dün sabah açılan salon, hazine da· 
Hazine dairesine sandıklar ve ıım· ( Alt tarafı 6 ıncı sayıfada ] 

Yazanı 
/ulı fa&Mru - 5 -

Gttzelllk dtlSturları 
Amerika kadınlarının memeleri, 

ekseriyetle az tekemmül etmiştir. Bir 
az aşağıdadırlar. Garip şey, hemen he· 
men her kadının memeleri biribirlerin 
den başkadır. Acaba neden? Meçhul? .• 

Bu memeler, ayni zamanda, taw.a. 
men hissizdirler. Bunu belki de spora 
hamletmek llizımdır. Vücudün, e.kroLa. 

Sergideki TOrk pavlyonundan bir k&'e tik danslarla gerilen ve elastikiyetini 
(Duvarda görülen kadın resnıininaltında şu cümle yazılıdır: "Güzel ka- en yüksek derecesine çıkararak sert, ,J;;,,/ 

dınlar Bursa ipeklisi giyiniz!,,)_ leşen bu kısımları, nazik ve hafif te. ~· 
==========:======:===:================= mas1ara karşı lakayt kalmaktadırlar 
elinden alınıyor, tekrar gişede Bu itibarla, bir Amerikalı kadının 
satılıyormuş. Bu suretle sinema· Şiddetli yağmur yuvarlak ve küçük memesine temas. · 
cılar bir biletten iki defa para etmek lüzumsuzdur. Avrupalı ve bil-
alıyorlar, bir defa istihlak resmi hassa Viyanalı kadınlarda kuvvetli bfr 
veriyorlarmış. Havza ve Merzlfonda bUyUk tesir uyandıran bu nüvaziş, onlar için 

Fikrimizce bu tarzda bir bile- hasarlar yaptl tamamen tesirsizdir. Bu sebepten, der· · 
tin birkaç dafa satılması ve yani H .,0 ( \rakıt) n· k .. hal en son çareye tevessül lazımdır. . . .. . d k k l k avza, ., • - ır aç gun· . .. . 
ıstıhlak resmın ~n aça _ _çı ~ denberi gök yüzünde kesif sis bulut'a- Bılhassa tecrubesız. olan genç ~ızlarl~. 
yapılması kolay b.ır~e~ degıldır. rı dola~ıyor. Bu kesif sis bulutları ih· Bu h~l, A~enkahların .. cın~i .mu· 
Fakat bu nevi suı ıstımal kabul b" . . _ ··ıh· • nasebetlenndekı kabalığı, suratı ızalı 

ırlıkte Jagan mu ış yagmurlar il· . ·· t• · 
edildigv i takdirde bile s inema gi- d 13 k. . . h w 1 11 

k' nasebetlerındekj hoyratlık ve sura ı ı· 
maı:;ya a ·ı~ının ogu masına, ·ı- h d 

şelerindc bilet satışının fevkali- sinin varalanmasına sebep olmus, viiz za e er. A · 'k 1 k d 
de tahdidinden mütevellit nok- ~. · . . . :. · Bacaklarla, sırt, merı .. a ı . a ın · 

.. , bınlerce lırahk tahrıbat yapmı~tır. larda en ı:;on tekamül ve guzellık de-
sanı hasılat herhalde bahsedılen Bu yüzden Havza - Amasya demir}'O· · · · 1 d" 

k"ld k. k k 1 kt .. t 1 .. recesıne erışmış er ır. 
ş.e ı e ı ~ça çı ı an mu eve - lu bozulmuş ve beş gundenberi müna. Amerikalı kadın, bacaklarını gös-

Nakledenı 
la. 

ht zarara nıspetle daha çok ola- kaıat inkitaa uğramıştır. Hasıl olan termeği sever. Pek öyle hicap hisleri· 
caktır. Binaenaleyh sinema bi- korkunç sisler Merzifonda birçok tah· nin esiri olmadığı için orada ifrata gi. 
letlerindeo yapılan istihlak resmi ribat yapmış, Havzanın önündeki de· der: onları üst üste atar, masaya kal-
kaçakçılığına karşı daha başka re taşarak sular evlere kadar girmiş- dırır. açık tutar.. • · 
tedbirler alınması yalnız sinema- tir. Nevyork ,·e şimal taraflannda bu ıç çamaşırlan m<>dadır. Halbuki ba~ka 
cılarm değil, ayni zamanda hem Belediyenin ,·aktile haber verme.si manzaraya doyum olmaz. Fakat garp yerlerde ~ışın, kısa ve küç~k bir ... 
halkın, hem de hükumetin kendi ne rağmen aşağı ~arBtda bazı evleri sd taraflarında, küçük ve mürteci şehir· çamaşır ~ıyerler •. Yazın. ~a hı~ ... 
menfaati iktızasındandır. basmıştır. Birçok eşyai tüccariye za ]erde manzara o kadar güzel değildir. Amenkaya gıtmek ıçın yaz mem. 

.At.efaHu.t .A.suH rar &örmüştür. Çünkü oralarda el'an ıeniı ve Jeroey {_Lütfen ıa11ife11i çeviriniJ). 
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mini tercih etmek iyi olur. ınsan, ı·uz- Adil beyin ziyareti Dördüncü salon 
glrm cilveli oyunlan, güneşe karşı du 
ranların elbiselerinin şeffaflığı \ "C ha- Sinemacıların murahhasları dün açıldı 
raretin inzımamr He bedii hislerini goz ~aliye vekaleti teftiş heyeti reisi _.._ __ 
,·asıtasile bol bol tatmin edebilir. Adil Beyi ziyaret ederek vilayet· ~U~t cara fı hirlnci ~ayıfamızdadır] 

Amerikalı kadının sırtı çok güzel- çe haklarında yapılan muamele· ::-"' inin evelce müsaade ile görülebilen 
dir ve iyi teşekkül etmi>ıtir. Hatta L:a- den şikayet etmişlerdir. 

Ad·ı B 1 h salonlarında bulunmıyan çok kıyme•Ji zan biraz da fazla. Fakat heyeti umu- ı . , sinemacı arın mura • 
h 1 'k~ l · h kk d şe) leri ihtil·a etmektedk. Ilu !'alon, miye ile o kadar latif gözükür ki sı!t- as arına şı ayet erı a ın a 

hat fazlalığına delfllet eden bu kiiçük tahriren milracaat etmelerini bil- bu dairedeki son salondur. Şimdiy~ 
hata affedilebilir. dirmiştir. kadar depo idi. ratih zamanında kö~k 

Amerika güzelliğinin hu usiyet!eri Kubilay abidesi komisyonu mü-;:. Ya,·uz depo ya)lmış. Bu d\;r-
n modelleri bunlardır denilebilir. Tiü- Tüccar, sanayi erbabı ve di- düncü salondaki şeyler. umumiyetle 
tiln kadmlar oratla bu model üzerine ğer serbe&t meslek erbabının türk san'atını. türk harsını gö~ter
yapılmıştır. Modelin iki seri i vardır: Kubilay abidesi için yapılacak mektedir. Yerli kumaşlardan günde-

1 - Küçük ~eri. teberrüata iştiraklerini temin et- tik elbiseler, kıyafet ntimuneleri v:u-
2 - Büyük seri. mek üzere faaliyete geçecek dır. 
Orta model yoktur. 1 olan komisyon, önümüzdeki cu- Şöyle bir göz gezdirint"e görülen 
Amerikada kat'iyyen orta mode1 martesi günü ticaret odasında ·e)ler, )?Unlardır: Kanuni Sultan Süle~ 

yoktur. yapılacak içtimada ayrılacaktır. manın oğlu şehzade ;\lehmedin hil'at . 
Ya Ford ,·ardır yahut Packard. ka 'Uk 0··rıu··ıeri mendı· ı ,.e kucınkları, 

d ··t k" k d ·· ·· nava \"lklasrr ve he,·az bir tel arar ' 1 ~ Hoş o a, o e ·ı a ar ~ urur. . • ' ~ . -· • · .. .. .. • * * Fakat o ne? Bir tel degıl, tam bir tu- uçuncu Sultan l\tustafanın km Fatma 
Amerikada vücudün herbir uz\·u tam beyaz a~ları varmrş. Demek ar- Sultanın elbiseleri, serpuşu, birinci 

için mütehassıslar ,·ardır. tık onların, genç aşıkını sahilde hek- Abdülhamidin oğlu şehzade Mehmel•in 
Chicago'da kollar ve boyun ile !erken, denizin rüzgfLrile delicesine u- elbi e. i. sorgucu, Fatihin elbiselerı, 

meşgul olan (Kathryn l\lurray) ,ar- çuşma ma müsaade edemiyecek? kürkleri, ikinci Sultan Heyazrdın oğ. 
dır (Kathryn Murray) mente pastille- John Wol·dburry daha mukni bir ıu şehzade Korkudun hil'ati, Jkirc: 
ri ,.iğniyen hafif uzun boylu bir a- reklfını yapmaktadır: "Okşanmak arıa ..::: it 0 ta . . üçu··ncu·· C'.ııl , ' b" r .::>U an smanın en rı ı. o;) • 

damdır Tıp tahsilini Yivanada vapmıs su veren ır ten) den bahreder. \ e t 11.ı t ... 1 h d" k .. ki 1.1· ''a 
• J • • • • • an n ura ve •• e me ın ·ur e , .1 -

tır. bunu goren her kadın, heyecanlı eh- S . • . 
1 

. 
1

• • • 
- Daha kU!;ükken bile, diyor, be- ni yüzünden ,.e ''Ücudünden geçirir. ~uz Sultan ... elımın elbıse erı, J!r~nc~ 

düyata büyük bir meylim nrdı. füz Maamafih Elizabeth Arden en ,u. Sul~a~ Mahmudun .. şalvarları, ıkı~cı 
kardeşimin bir ta bebeği ''ardı. Beu zel formülü bulanıdır: ~elım~~' ~an.unt Suleymanın ~ntanl~-
bu bebeği çok se'·erdim. Fakat o, benim ''Şaheseriniz, bizzat kendinizdir.,, rı, dorduncü )luradın eldn·enlerı. 
için hayalimdeki kadın tipini tamamen Böyle düsturları olmıyan ve gü- padişahlara ait ayakkaplan, birinci 
vermiyordu. Uzun saçlannı kestim, ve rüıtülü reklam yapan binlerce bediiyat Sultan Osmanın kaftanı, ikinci Osnıa 
saç olması icap eden bazı yerlerine ya.

1 
mütehassıslarını saymakla bitirmtk nın maşlağı, Saliha ve Hibetullah 

pııtırdrm. Bunun üzerine babam l)eni kabil değildir. İçlerinde dikenler, bi- sultanlann esnplarr, bir ü~üncü ka
bir iyice döğdü idi. Zaten hakiki isti- çenler, kesenler, et ekliyenler,~aha ne· dın efendinin esvabı, murassa yelpa-

SON 

C. M. Bankası 
Müdüriyet vekaletle idare 

edilecek 
Ankara, 30 - C. M. ban· 

kası müessisleri haziranın ikinci 
gününe müsadif salı günü top
lanacak ve banka meclisi idare 
sile mürakipleri intihap edilecek

tir. 

Meclisi idare riyasetine Dev

let Şurası reisi Nusret beyin in· 

tihabı muhakkaktır. idı-re mec
lisi azalıklarına namzetler ara

sında sabık Trabıon meb'usu 

Şefik, iş bankası İzmir müdürü 

Nusret, Ziraat bankası İstanbul 

ıubesi müdürü Cevdet ve Em

lak bankasından Mahmut Nedim 
beyler vardır. 

Şimdilik banka umum müdür

lüiüne kimse tayin edilmiyecek 

ve umumi müdür muavinliğine 
tayini mukarrer olan Ziraat ban
kası umum müdilr muavini Sa
lahattin B. bu makamı vekale
ten tedvir edecektir. MarakipJer 

arasında ecnebi banka ve şir
ketleri namına bir ecnebi bulu
nacaktır. 

Mahkemelerde 

Haberler 

Avrupa birliği 
Zirai komite yakında "'U:I 

kerelerine başlayacak . 
Cenevre :.m (A.A.) - Avrupa bı.r 

tetkik komisyonunun ittihaz ettiği 
karnr fü:erine gelecek haziranın °11 

d . • k . "d .. kerııt n zıraı ·omıte Yenı en muza 
ba. lıyacağından i1eyeti murahha~ 

• k3 
aza ından Ye ziraat kcınbası er rt 
dan ~uphi Bey, komitenin müzake ~ 
na iştirak etmek üzere. Tel'fik ltl1 
Beyefendiden aldığı talimat {iıtJ 
burada kalmıştır. 

Bilt.celer 
Bundan sonra Şubatta Mecll 

tevdi edilecek ~ 

Ankara, 30 - Ba,vekile 

Millet meclisi riyasetine bir t.~r 
kere göndererek, heyeti vek• ~ 
nin badema bütçeyi, T eşriııis~~~ 
de değil, fakat Şubatta fdıl t 
meclisine tevdi etmek mUtale~· 
sında bulunduğunu bildirınİftır· 

Milfet meclisi riyaseti, Baf~ 
kaletin bu tezkeresine cevap ~ 

rerek, bütçenin Şubatta d~ Jt 
fakat Kanunusani bidavetırı 

M·ıı l' . d" ·d·t..,tf ı et mec 151ne tcv ı e ı •··~ 

daha muvafık olacağını, fakat 

takdirde de, teşkilatı esasiye~ 
bütçenin meclise zamanı te-vdiiO 

dair olan maddesinin tadili ıaı~ clatlar hep başlangıçta böyle mümana leri, neleri yoktur! zeler n sineklikler, binlik tesbihler, Geçen bir sene zarfında ya· 
atlara uğrarlar. Güzellik işleainde, Amerikayı ida- akik aynihür, ye~im, sedef, mercan, palan ı,ıere dair bir istatistik geldiğini kaydeyfemiştir. 

Bedüyat mütehassıskırından kadın re eden içtimai kanun hakimdir. O iç- an~r, inci tesbihler, at başlıklarına Ankara, 31 (A.A.) - Aldığımız nıa- JI 
ismi taşıyan bu erkeğe mukabil, erkek timai :Jianun ki ;;;u düsturları koymuş· h ft 1 r b"" •rk lünıata nazaran 930 sene i zarfında 30 senelik memur 
ismi taşıyan ·bir ikadrn Yardır. Ru tur: mahstus mb.urassat. mha kaka t' k U)J 

1 
' İstanbul, Gaziayıntap, Niğde ,.e J\a. ..J 

. . . . mu esem ır saa o a a ·ım arı, .. r 
l\fartfn from V ennadrr. Herkes ıçın sınema, • • . . rakose mahkemeleri hariç olmak üzere Ne ~amandan itibaren tek• 

Beşinci caddedeki 557 numaraya Herkes için otomobil, a~berden askı, .. K_abedekı Hahcferıe:;1·~·e- bilumum mahkemelere 516.990 danı sevkedileceklerdlr 
•• ..:ı. i . . . H k . . b .. t 1 kt ik dın altm n gumuşten ma aza an 1 . t• r:oo 912 d . t d'J . JI gidip onu gorm.:-~ stersenız, ı;ızı ro- er es ıçın anyo, su , e c r . • . . . ge mış ır. .> • ava ın aç e ı mı~- Ankara, 30 _ 30 seneyi " 

mantik vüzlü bir sürü "'enr Sakson)'R· sandalye.,.i... tabakalar, kutular, Hulafaı Raşıdın- tir. d 1 k "d eİ 
J b :l d 0 z· · · •. 1 K • uran memur arın te au e 5 b delikanlı karşrlar ye (Yesil 1'una) VI! güzellik!.. en smam ınnurının ı,;ı ıcı, anımı 1930 • . J t b 1 , •. ~d ro, • j :. . . . .. .. .. .. ~enesı yıne san u , ... ,ıg e. ••a· J • •• M M r ıll" 

p~kısmı söyliyerek ayaklarınıza mas- Jşte ıyı sosyalızm bu~a derler. . Sultan Suleymanın yata~anı, u~11ncu ziayintap, Karaköse hariç olmak üze. erı, geç~n gun_ · ec 15 / 

&aJ yaparlar. llk defa olarak Amer:ıkalılardır kı Murada lran sergerde1ennden Tımıır- re bilumum icra dairelerine 474 .5:;~ iş kabul edılen hazıran ve teıtı 
".Mistingett,, ne kadar Çinli ise cerraht usullerini vücut bediiyatına dan hediye olarak gelen kadife gelmis, 4;)9.997 i" intac edilmiştir. aylarma ait muvakkat bütçİ. 

bu delikanlılar da o kadar Saksonya- tatb~k ettiler. . kaftan, boynuz \'e bergedan boym.17.u 19JO senesinde te~yiz mahkekme~ i tatbikinden itibaren değil, fl 
lrdır. • .. . f,,\'e~ce ~a~~Jlar, . buhar banyolan dan eşya, ve daha yüzlerce ufak te- ne 7U72 iş gelmiş hundan 70.1.:> i in- 1931 senesi bütçesinin meiJ/. 

Ilır bııska bedııya tçı olan dol.tor ~eya cılt üzeı ıne tesırler yapan krem- f k 1 k" h b" . • L tar edı"lmiqtiı· •' . ., . . e sey er ı er ıl'Jnın ayrı ayrı 1!1\· :. · ~ • k b l t d"k. d f Rlchard H~nut, da, müstahzeratını lerJe ıktıfa olunuyorlardr. Buruşuk . ~ . ' . . a u ve as ı ın en sonra 
birinci (François) nm gözdesi (ltu yüzleri kremlerle düzeltmek kabil olu· .susıyetı, kıymet "' ehemmıyetı mev- Bir çete edilecektir. Bu itibarla mel 
Barry) ismile satar. yordu. En son çare olan parafin şı cut. .. .. .. Jar eni but e meclisten ıkıl 

Nevyorktaki Yardley şirketinin r:a- rrngalan yapıhrdı. Mesela gözlerin .A~ılan dorduncu salon da, ~ok mun- Jandarmalarımız tarafından ' Y • ç . . ç 1 
rip bir husu iyeti vardır. On derste altındaki çukurları doldurulmak j~irt tazam tanzim edilmi tir. Bu ~alondan Yozgatta imha edildl ya kadar şımdıkı maaşlarını jfl 
Amerika kadınlanna lngiliz kadınlan- elmacık iistünden deri . i~irilir iht!- e\·elki diğer üç salonda da bazı tadi!at Y'~zgat. 31 (A.A.) - Keskin, Kale- nen alacaklardır. Bütün dev• 
nın tenini n şivesini ''ermektedir. ln- yarlıkla sarkan gerdanları kulak nr· yapılmış, mesela kılıçlar hep bir ca- cik kazalannda eşkiyalık eden Gidil tetkikata devam olunmaktıcl>' 
giliz şivesi Amerikada moda olduğu ka~rndan Ye ensesinden gererlerdi. mekana konulmuş, boş camekanlar. Mehmet, jandarma takibatı netice:sin
jçin bu şirket müşteri iz kalmaz. Ame· Bir .sinema yıldızı hu usullerle genç- elektrik tertibatı \'t\Sıtasile aydınlatıl- de iki arkadasile ölü olarak yakaluıı-
rikah kadml?r o~~ya şe~tn:i renginde leş~işti. Kocası ~nu tatlik etm~k is- mıştu. Yeni açılan salonda, zemini mıştır. :ı 
bir tenle girıp, gul rengı hır ten \'e tedı. fakat parafın. esrarengıı lıir aynalı camekanlar teşhir edilen sev. 
bir lskoçya köpeği ile çıkarlar, köp~k- inatla, şırınga edildiği yerlerde dıır-

1 
. h ' t f d' .. ·ül .· . w t. 

ı · ·d· t ı h t d ·· d d - "ki t k enn er ara ın an goı meşını e-enne gı ıp ya mn arını veya u yııs- ma ı, yuz en çeneye ogru, sı e . ·a. . . 
~,., ·· · d t al"rını k . d" 11 d mın etmektedır. 1.uuannın uzenn e o urmam. .. nununa uyara , ın ı \'e zava r a amca . . .. •w• 

Kıral beşinci George 'un nedimeleri gi- ğrzın sekiz Bolduk köpeğine muadil hir Du salonun tanzımınde, .go ·terdıgı 
bi bir şh·e ile tenbih etm~ ini öğren· ~enesi oldu . .Adam, parafinin ayakları- mU\•aCfakkıyetten doyalr. 1 opkapı sa 
mişlerdir. na kadar kayıp parmak u~larındPn rayı müzesinin kıymetli müdürü Tah-

Ogilvie hemşirelerin reklıimlan ı:11 ~ıkma~ını beklemeden bir cerraha git- sin Deyi tebrik eder, yakında harem 
mali sorarlar: ti ye o da lıir ustura darbesi ile onu dairesini açmak kususundaki faaliye-

- Saçlanruz genç gözüküyor mu? bu azim sıkıntıdan kurtardı. tinde de muvaffak olmasını temenni e-
Bunu okuyan bir kadın hemen ay- (Bitmedi) deriz. 

lzmlr halk fırkasında 
İzmir 31 - izmir fırka heyeti 

idare azasından doktor Behçet 

Salih B. ansızın Ankaraya gitti. 

Rivayete göre münhal meb'usluk

Jardan birine talip olacakmış. 
Bundan başka istif al ar etrafında 
da merkez umumi ile temasta 
bulunacağı söylenmektedir. 

izmlrde spor 
Alsancakta bir kitabi 

konulacak ., 
lzmir. 31 - por mümes~iJlcf1 

Kazım pa-.anrn ri.ra~etinde topta.ııd/ 
Geı;enlerde istifa eden muhteııt 
heyetinin yerine intihap yapıldı· ~ 

Spora ~ok yardım eden rııl;, 
zım paşaya bir şükran e~eri olıtl ., 
!zere Alsnncak spor sahasına b• 1 

mer kitabe konulması kararJaştıfl 

"VAKiT mtefrikas : 169 zi bunun için çağırdık... Hayır cinayetinizi aaklıyal'ak onla ıile haykırdı: ~ 
lcli.l bu heyecanlı ifadeıinde ra ıahte bir şefkat y'üzü gösterme· - Hayır efendim haY1' fi 

tıkana tıkana devam edebiliyordu. ğe uğratacakıınız. Onlar nedamet Umrani ile ıimdi karı koca d~ 
Seıi bir hınçkınkla düğümlenerek azabından kızar,mış yüzlerile siz- Bizim asri zihniyetimizcc . //, 
kesildi. den af diliyorlar. Mukabeleten cür· kocalık sırf nikahla değil ~ıc ~/ 

Şimdi bu facia sahnesinin ikin münüzü itirafla siz de onlardnn mütekabil sevgi iledir. Si:ııt1 ı' 
ci aktörü ba,ladı. Umrani gözlerini af istemek cesaretini gösterebile- runuzda vicdandan bahsetJ1'1e~ 

:w:::za pek yüz yüze kaldıramaz bir mah- cek miıiniz?,, zümüz yoktur .. Kar~ılrklı •ef,tf 
Yazan: Hü•eyin Rahmi ı~ _ ~~ cubiyetJe: Bu sözler, iki kardetin kulakla gelince Umrani ile aramııd• ~ 

- - idil Hanım dünkü candan ha· rmda tekrar tane tane çınlıyordu. §eyden eser kalmamış muh'ıt' 
Beri taraftan Caize bu gördüğü Dadı - A ayol benim yüzüm yat arkadatlarımız ve bugünkü mi Babaları pek doğru söylemişti. Kar ıandığımız alaka az vakitte~~ 

hastalığın ve onun neticesi aefale· de kahveden siyah .. siyah olması safirlerimiz sefaletimizi görünce trlarında edilen bu hiyanet itiraf .... le dönmüştür. O benim rrs•
1
'j)i, 

tin yalnız maişet değişikliğinden ne günahtır, ne ayıptır. Allah he\· kendilerini unuttular. Çehreled tına mukabil kendileri i§ledikleri sebep oldu. Ben de onu !e~ 
ileri geldiğini dütündükçe içinden kulunu bir renkte yaratmış kedile• merhamet ve ibret tefekkürü ile du cinayetin itirafına cesaret göstere.•· düşürdüm .. Siz bizim densıı:l~ 
fenalıklar geçiriyordu.. ri görmüyor musunuz. Kaç renkte, ruldu. Bizden intikamı kendi alçak miyorlardı. O andc vicdanlarına mizi taşkınlıkları mızı, edeP iiP 

Beri yanda Karanfil Umrani· siyah, beyaz, alaca, sarı, tekir.. lığımız aldı.. Onlar hiyanetimiz~ ilanihaye azap verecek bir ağırlık lerimizi çektiniz .. Biz dört .i. f.. 
nin söndürdüğü gaz ocağını tekrar lclal nihayet yüzünü açmak ce hiçbir !iddetle mukabele etmek te· çöktü .• İki kardet alçaklığa alçal~ ribirimizin nazmı çekemedılı~l'J 
uyandırarak misafirlere kahve pi· saretini göstererek: nezzülünde bulunmadılar.. Karan· lıkla mukabelenin pek yanlıt bir mızda çarçabuk zıtlıklar b Jııf:~ 
tirm~ğe uğratırken: - Davetimize bu çabuk icabe· fil köşkün bahçeıinde yalan yanlıt hareket olduğunu anladılar. File- O bana bazı muamelelerde i~~ 

Ç elebi - Bırak dadı. Bizim tiniz le bizi büsbütün mahvettiniz. işittiği bir zehir ıözünü bize yeti~· ıof babaları kendilerine bu sad~t· landı. Ben ona tahlandım· JJ Şi~ 
1 : ~.!n·c tiryakisi olmadığımızı bilir- Caize - Ne yapmalı idik. Ha· tirdi .. Biz de bunu kendi hiaaiyalt· te ne güzel nasihat vermişti. Fena mizin gözünü oyuyordu~··ıııiflf 
s:n .. Dedi.. mmefendi? gelmemeli miydik? mıza göre tefıir ederek evden sa· lığa aynı fenalıkla mukabele mütte kalp mahkemesinde biribı!~r,·_J 

Hakikaten o bulanık ıularla lclal - Gelmiye idiniz bu a• VUflJlak için behane tu.ttuk.. himle fiilde pata gelmek. Biz fena şadık •. Asla karı koca dd'' ı1 1"'-,I 
p:~mif, temizlikleri meşkUk kaplar ğır ölümü beklemeden intihara a.· Umrani böyle samimi itirafta dediğimiz adamla fenalıkta niç.hı birimizin huzurundan sık• ;e /. 
<!~ n geçmit kahveyi o koku içinde tılmak halasımız için daha muva- bulunurken Çelebi ile Caizenin akıl müsavi olalı.m? Lakin biribirimizden nere•' ,>' 
o inanzaraya karıı içmek te mide fık olurdu. Zira bizim ıizden bek· ]arına babalarının son ıözleri gel· Çelebi nedamet teessürünii giz çalım, şu viran eve bat1~1 

e( ~ 
ye yarar bir ıey değildi. lemeğe hakkımız olan §ey, insani· di.. lemeğe uğraşarak: tuk. Kirasını alamadığı !çıt1 ~ıl' "' 

Karanfil - A olur mu hiç ayo .. yet değil kahır ve tahkirdir. Si'Ze File&of onlara demiıti ki: - Biz buraya maziden bahset hibi bizi her gün ağır lşkıl' t""' 
Kırk yılda bir geliniz. Bir kahve- verdiğimiz 11trrabın acııım çıkar· - "Onları görünce yüzlerinde mek için gelmedik. Geçmi~i unut- kovar .. Para yok şuradaJJ ; 
mizi içmeden mi gideceksiniz? mak için aleyhimizde ne kadar cinayetinizin ilamını okuyarak mü malıyız. Siz timdi kan kocasın,:z. gidecek derman yok... I f'I~~ 

Umrani - Bırak dadı bırak şiddet gösterebilineniz gösteriniz: teeaair olmıyacak mııınız? onlarla Biz de sizi ziyarete gelen iki misa· Çelebi - Yetişir ld~J~' 
onların yanlannd~ ~.izlerimiz kah· Bu suretle kendimizi büyük gü· yüz yüze gelince: firiz. izaha lüzum yok. Bütün s·ı ır..Jt 
veden daha ıiyah .• Bu odada kahve nahımızrn kısmen olıun kefaretini "Bu çektiğiniz ıstırapların fail Bu söze kartı İclal dö§eğinden hal kendisini gösteriyor· ~ıe r· 
irı111ü bulantzya tutulmaktır. vermit ıayabiliriz. Zaten biz de ıi· leri biziz.,, diyebilecek miıinii? doğrulmaia uiraıarak zayıf nefc- ya sizi alıp kö,ke götii~.11) 
~ . d'k (Oitntf'll 

ı ..• 
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~ ~-----------------·---------------·~!!!!!!el'!-"!!!!!!!!!!~~==========: 3 - VAKiT 1 Haziran 1931 ~ c Apkta J.•l•nlar j jaır 61UmDn yd dönUmil 1 j, ___ P_o_ı_ı._h_a_b_e_r_ıe_r_ı ___ f , Günün ~ 
~yenin tebliği Avni LlllJ gilnil Buişeslzdeşaşın Kundak sokmuşlar Muhtırası 

IQ"'ler 8 ,...._ta kalmı,, klmler Yarın bUyUk re••amın ölUmUnUn Fakat çıkan yangın görUlerek '-'--------------~ 
Y°' yll dönUmUdUr HodbinllQln derecesine söndUrUldU Takvim- Pazartesi ı Haıiran 6 ıncı ~ rerlqtırllmlttlr? bakınız Bundan üç gece evvel Etye- •v _1_9_3_1, - s;,;;nin ~imleri: geçen ı s2 

~· bugUn verilecek 1 "- Halk•nı• Efendi. mezde iki eve kundak sokulmuş k;ı.n gtinh 213. ı:ı ~luhoırem 1350. 8 M M el
. . k b 1 d" .. _ Kalkmı.racağım.... ve atef vaktı'nde go"ru"lerek bas- GUne!-Doğuşu· 4,31 ; Batışı . 19,34 J._ • • e mnce a u • ı- "- llul'ası knılm lam mal" Namaz vakltlerl- ~abah, 2.35, iki aylık muvakkat bütçenin Fustur. tırılmıştır. 

llJa,, ft d 1 . k .. _ llen kalkmam... . 1 d b d b 1 d' :1et ve te er arığa aıt ıs- Bu muhabere bir t rn mrn:r- Bu ev er en irin e e e ıye Ilı dllıı tebliğ edilmiıtir. da oluyo•du. Jlu •özü söy- temizlik itleri müdür muavini 
il_.. d . Iiycn lıir biletçi id i. .\,rakta M' d'· · d h" ı· · ı..."'aJlye vekAJetinden gön erı- d b " ıtat ve ıgerın e şe ır mec ısı ca bir kadın uruyordu. ,.l' ıı· la..!ı ~İr tebliğde 1 haziran 931 de eı-kek kadın la ra mahsu azasından Ihsan B. ler olurmak-
~den itibaren İstanbul mu- verde oturuyordu. tadırlar. Evlerin ikisi de ahşap 

- Kadın erkeğin kalkma~ını '8 b zatiye ve Çatalca mev- hekledi. Fakat erkek knlkma- ve sigortasızdır. 
llıOatabkcmt milessesatı iktı- dı. Sözünü u1.attı: - Kundaklar sabaha karıı çok ~ • ll"kl • • "- Tien buradan kalkmam, . f k M' lb -Ye muhasip mes u ı erının Allah bile gelse! Para nr- mahirane yerleştirilmış a at ı-

-,.olunduğu zikredilmekte ve dim. tat B. in gazete almak için kapı-'>ııen ş8yle denmektedir: iş uzad•. l'l'amvay durdu. ya inen hizmetçisi tarafından 
İti ••ı haziran 931 tarihinden tirdi .Poli · ndamı yerinden hissedilerek alel'ler söndürU müı-Biletçi indi, polis buldu. gl'- l 

.ı11b•.r en vazifelerinin liğvt ken- Ressam merhum Avni Lifij'in kaldırdı \'e neden .sonra tram- tür. Polis iki gündenberi bu 
llq ,·am hareket etti... Fakat hii· kt d ~l'lne tebliğ edilenler ile mün- vefatının dördUncn yıl dönümüne tün bunlar olurken tramvayın meçhul kundakçıları arama a ır. 
Ilı tr hariç olmak üzere diğer müsadif haziranın ikinci salı gü- hareketi yirmi dakika teehhür Zav•lh çocuk! 

'

. e11ıurin ve müstahdeminin ha- nü saat üçte merhu. mun hatırası etti. Dün sabah Beyoğlunda feci 
Hu teehhüı·ün mann..:ını 

ve temmuz 1931 maaşla- Mehmet Nurettin B.in bir hit&be- anlamak müşkül değildir. mr bir kaza olmut izzet isminde beı ~il 9. 30 kadrosu mucebince te- sile taziz edecek ve genç res• ~ok insanlar mana ız yere iş- yaşında bir çocuk gazhane cad-
11111... b El f N • B b" }erinden gec kaldılar. Keneli d k k d Ü • ı-."-ı ve vazifelerinin lagv vı te - samlarımızdan i acı . ır desin en aeçer en ar a an s r -
q hotbinliği için bu kadar ~ü- e ~ •dilenlere de açık maaşı konferans verecektir. rültüye sebep olan insanların aile gelen bir kamyonun çarp-

•ı ... 11 medeniyetine siz de şaşın... masile ölmnıtnr. Belediyede : 
. _ 1{1ınıer açıkı. kaldı? Biz de şaşalım f Vak'ayı mUteakip kamyon der-

6> ija• dolayısile mubassaaatı za· Taşdelen suyu bal kaçtığından katil ıofiirün bü-
• ~ fQbe mes'ulü Süleyman Sır- viyeti teabit edilememiftir. 
·• o J b k Bir heyet menb•ında tetkikat ~ · e irkaç memur açı ta yaptı inhisarlarda Dayakmı •ttlmıf? 
d llııı diğer memurlar mal mü- Belediye reis mua.·ini Hamit, Fen TiltUn inhisarında Beykozda park gazinosu sahibi ~lrlGJ.ıerine yerleştirilmişlerdir. heJe!i müdürü Ziya, ••·kar müdGrü Cemil B. mOllriye mOfe!titliğine 
~r bugünden itibaren yeni :"iya•i •·e evkaf Cen heyell müdürü TaHrruf dolaylslle hiçbir me· ve ıDUddeiumumiliğe müracaat ~lelerine batlıyacaklardır. Me· Fikri Beyler evelki gün Allemdağma mur açıkı. kalmıyacak ederek Beykoz polis efradı tara-
b ~lrdan bir kısmı da tekaüt· giderek Taşdelen suyunun mem~a- idarenin 931 senesi bütçesi fından d&ğllldllğllnü ve kaburğa 
"lltl • ında tetkikat yapmışlardır. Giden ze- hakkında Maliye vekaleti ile J • trıni talep etmişlerdir. vat du'·n a,·det etmı'ştir. Beledi .. ·e fen kemiklerinin kırıldıiını ıöy emıı· 

f.41 ~ temasta bulunmak üzere Anka-!) aa, bugUn verilecek . heyeti müdürü Ziya Bey dün şunlnrı tir. 

ı... iier defterdarlık memurları söylemiştir: raya gitmiş olan Tütün inhisarı Yapılan muayeneainde filbalri-
~:.'1nd• bqka bir tebeddül .. Taşdelen suyunun membaında ya, umum müdürü Behcet B. henüz ka darp neticesinde kemiklerinin 
.,..llııt kadrolar aynen ipka tıi•m•z tetkikatta bu suyun lstanlıu- Ankaradan avdet etmemiştir. çatladığı tespit edilmif ve mec· ~"ittir. Asil değişikliğin iki la daha fazla mikta.da getirilmesi ~" Behcet Beyin, yeni bütçede ruh hastaneye kaldınlmışbr. 
i~ lonra kat'i bütçe kabul edi- relerini aradık ve bulduk. Jstanlnıla tasarruf dolayısile yapılması ta- Müddeiumumilik bir vatanda-
:"tt l 1 k d B bugüne kadar günde ancak beş, altı ton savvur edilmekte olan tensikat bl"k k ..._. o acağı anlaşı ma ta ır. u su getirilmekte idi. nıına da sebep şın hayatmı te ı eye so an po· 
~hetleDefterdarlıkça memur vohın jvi olmaması. membaın çuk•ır- hakkında buraya yeni talimat lisleri teıbit eder etmez teYkif 
~ttı'l~ıtabClemine villyette maq da bul~nma!!r dofeyıstfe su almanın gönderdiği kaydedilmektedir. ederek aumi ceza istiyecektir. 
L~:"esine bugünden itibaren müşkütatı idi. Bchcet beyin gönderdiği talimat l•kemle çalan 
lbı~taktır. Açıkta kalan me- Halbuki membadan ye,•rniye akan hakkınpa salahiyet sahibi olan Haçik isminde bir sabıkalı 
~.,.,.._r iki ay tam maaş alacaklar su kırk tondur. E,·kaf membaın et- memurlar ketum davranmakta Taksimdeki Ben Amar sirkınden 
L· lla6ddetin hitamında başka rafında temizlik yaptığı gibi kaynak- iselerde tahkikatımıza göre mer· bir sandalye çalarak kaçmakta Vıt .., tan rıkan suyu emape hir boru ile k . k"J •t d b'" .. k b" d 1 t -.~d"'re tayin cdilmiyenler eğer ~ er te~ ı a ın a uyu ır e- iken tutu muş ur. 

11 d münasip bir yere naklettirdi. Bu yer ki k I k k·· "'k d k 1 h 1 ki d"ld tti memuriyetleri 20 aeneyi ğişi i o mıyaca t uçu ere- Bu sir te yapı an ırııı ı arın ., de ynpılan çeşmeye sucular yanaşarak f l •ıı•ıı. ~ucsa nısıf doldurmamıcsa celi bir kısım az a memurlar dördüncüsüdür. oeı11 .., " borularla damacanalarını doldura- k 
a alacaklardır. caklardır. Hu surl'tle eskiden kulla. açığa çıkarılaca tır. Fakat bu Parayı vermeyince 

'1 "1emur namzetleri nılan tenekelere -re sucuların suya el- açıga çıkarılacak olan memurların Dülger ameleainden Raıit 
ltı,· •ıııur namzetleri için henüz !erini dolrundurmasma lüzum kaim•· hiç birisi işsiz bırakılmıyacak dün akıam Galata dan geçerken 
ı.~ bir Yaziyet ve yeni bir emir vaakbr. Membaa gid•n yolun tanzimi ve yevmiye ile münasip yerlerde sabıkalı Hilseyin isminde birisi 

•r. İşinı de biz yap•yoruz. Ayrıca nıem- kendilerine it verilecektir. önüne çıkarak para is!emif ver-()~nıa bilmiyenler haın etrafındaki muayyen bir sahaya Maaş meselesine gelince, ye- meyince bıçağını çekerek Raşidi 
"- hayvanların otlamak üzere girme!'lını ni bütçe ile barem kanununun teblikcJi surette yaralamışbr. 

• de menettik. Bundan sonra şehre ge. b k d'l · k ti 
"'"•Unden sonra hiçbir da tat i e ı mesı uvve e Raşit ifade veremiyecek bir hal 

1 tirilecek su miktarı on tonu ge~ecektir. muhtemeldir. Bu takdirde dere-
' . • bulamıyacaklar ~i!=ılide damacanası ıso. Kadıköyünde de hastaneye kaldırılmıft Hüse-

' ~~nden itibaren okuyup yaz- ~2~. Eskişehir, Ankarada dört _ he~ celerin tali sırasında hiç beklen- yin yakalanmııtır. 
"-1, dıııiyen bademe, odacı ve lira olan bu nefis suyun boşa akan mii miyen bazı değ•şikliklerin olaca- Kuyuda lntlh•r 
..;Din hizmetlerine nihayet ve· tebaki k•smınm HadıköyUne getirilme- ğı söylenmektedir. Bundan baş- Üsküdar Emiraburda iskelecad· 

.\•~tir. si için de tetkikat yapacağız. nu iş,ı. ka idarenin merkez ve taıra desinde 55 No. lı hanede oturan 
1.. ""tok hademelerden bazıları le bugünkü hesaba göre :ıoo - 3'° teşkilitında tensika tabi tutula- mfitekait Hamdi B. dün gece ~en Y•ni harfleri öğrendtkle- bin liraya kabil olaraktır. cak memurlar arasonda büyük kendisini kuyuya atarak intihar 

~-~ kendilerine küçük bir Belediye bUtçe•I memurlar da bulunacağı anlaşıl- etmit sebebi fakrü zaruret oldu-L~tt d Belediyenin 931 bütçesi Ankarada maktadır. · d"J · · aha verilmfc: ve im ti- . gv u tespit e ı mııtır. 
Y dan henüz tasdik edilip gelmemiştir. 

1111.... .,rıııın bu hafta içinde ya- ı. · ı . Tütün inhisar idaresinin Is-'""'- Bütçe gelinciye kadar eski bütçe tatuın: kararlaştıralmıştar· olunacaktır. Dolayısile bugünden iti· tanbul baş müdüriyetindeki 92 

"'---~---------'=" baren melediye memurlarına maaş ve- murakabe memurundan kırkının 
1) k rilmiye başlanacaktır. tasarruf dolayısile, vazifelerine 

a tilo Müsa- nihayet verileceği ve ınuhafaza 
baka mız Belgrad Kongre•I teıkilatı mütehassıs ilyas Beyin 

-~)ıt mUddetlnl tem· 
dit ediyoruz 

~ Clıetemizin 1931 senesi 
tilo sürat şampiyonunu 

iir.ere hazırladığı nıÜ· 
ıı.ı..~a haziran ayı içinde ya
~tır. Bundan );rmi gün 
~ e\"el başlıyan \'e yarın 
~ 1 lazım gelen kayıt 
~etini müsabakamızrn .ra· 
tft~iı tarihe kadar temdit 

ıOtqz. 

'- ~llu yapmakla kendlJerl· 
~. lbenfaat, şöhret ve he
~ teınin edecek olan daha 
•• ~ hanım ve beylerimizin 
~ f~elerfnl korumuş ol
l\t. laıuıa kan! tıhnu' oluyo. 

~-·----

Bu ayın 27 sinde Belgrad'da O 
1 Balkan emrazı cildiye ve efren- maaşının da 50,6 iraya indiri-

l k leccg· i söylenmekte idi. ciye kongreleri top anaca hr. 
Kongreye memleketimiz, Yuna- Dün bu hususta kenciisile 
nistan, Romanya, Bulgaristandan görüşen bir muharririmize bat 
iştirak edilecektir. müdür bey demiştir ki: 

Kongrenin tertibi ile uğraşan Hiç bir memurumuz tensikat 
komite raportörlüğe o tor arı· d k 1 Ve tasarruf dolayısile harice çı-
mızdan Hulusi Behcet B. i me· karılacak değildir. Bunlara yine 
mur etmittir. münasip vazıfeler verilecektir. 

Diğer taraftan aldığımız ma- Maaş azaltılacağı meselesine ge· 
Jumata g8re sıhhiye vekaleti dok- lince, maa,ların haddini tayin 
turumuzun son Hililiabmer mec- eden elimizde bir nizamname 
muasand11 fuhuş hakkında yazdı- mevcuttur. Bu nizamnamenin ta-
ğı bir makaleyi çok takdir etmiş yin ettiği hadden fazla maaş 
ve Hulusi Bebcet B. e bir teşek- alanların maaşlara nizamnameye 
kür name ıöadermiıtir4 tatbik edilecektir. 

Halil bey 
Yol vergl•I hakkında ne 

demi'? 
İzmir milstakil mcb'usu Halil 

bey Ankaraya gitmek üzere 
Milastan Aydına gelmit l'e bir 
gazeteciye demiştir ki: 

Münhal meb'usluklara sebat
kar ve fırkaya girmemit kimse
lerin seçilmesi hayırlıdır. Bilyük 
yaf'mur yollan iJlili etmiı, bir
çok yerlerde köprü yok, bin 
müşkülatla geçtik. Tarik vergısı 
ni yola sarfdmeli yüzde yirmı
sini mubasebei hususiyenin al· 
ması doğru değildir. 

Bir emir 
Münhalita memur ahnmaması 

hakkında dün belediyeye dahi

liye vekaletinden yeni bir emir 
ıelmiıtir. 

Öğle· 12,12; ikindi 16.l l ; Ak~am. 19,34, 
Y:ıt~ı. 21,31; imsak: 2,1? 

* 
Hava- Dünkü h:ıraret lazam!) 2~ 

(asgari) J 5 derece. Bugün ruzglr hafif 
müıehan·il hava açık olacakor. 

* Bugiln 
Gelenler - Gidenler - Sovyet 

hıırid ticaret mümes~ili (Hodrurskl) yol
daş Eskişehir, Adana, :\lersin \'e lzmlrde 
iknsadr tetkik scyahı ti icra etmek için 
lstanbuidan hareket etm iştir . 

§ Ankara a\ ukatlanndan Galip Hikmet 
B. dün Eskişehirden şehrimize gelmlf. 
fzmlrc gitmiştir. 

Radyo 
lstanbul - S3at 18 den J9 a kadar 
gramofon plı\klan neşriyatı l 9,30 dan 
20,SOa kadar saz Hafız Ahmet Bey ,.e 
I Iatice 1 Ianım lştiraklerilc, Anadolu Ajansı 
20,30 dan 21 ,30 a kadar cazband 21,80 
dan 22,30 a kadar saz Emel Hanım n 
Zeki Beyler i~tlrakile. 

,... Vakıt:Abone 48rllaru 

... 

1 3b 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 145'0 2700 

itin sartlarımız: 

Aylık 

Kuru~ 

" 

Rcsmr Hususi 
Satın J O Kş. I 2.SO Kş. 
Santimi 20 ,, 25 ,. 

KUçUk llln '8rllar1mız ı 

ı 2 3 4 ı - ıo Defalık 
30 50 65 75 100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her Cç aylı· 
~ jçin bir defa meccınendir. 

R - 4 satın geçen ilAnlann fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

Mali sene 
Ve yeni malt tefklllt 

bugUn ba,hyor 

931-932mali seneıi bugiinden 
itibaren başlamaktadır.Bugtınden 
itibaren kazalar malmüdllrlükleri 
tam teşkilatla faaliyete geçecek
lerdir. Bu suretle lstanbulun mali 
teşkilatı tamamen değişecektir. 
Vergi tahkikat ve tahsilitı bu
günden baılamak üzere kazalar, 
malmGdOrlnkleri vaaıtasile yapı
lacakbr. 

Bu milnasebetle defterdar
Jıkta mevcut memurlardan bir 
kısmı ile zat işleri muhuebe 
memurları mal mndarlllklerine 
verilmitlerdir. 

Defterdarlık merkezinde yal
nız şube mUdllrleri ile kalemleri 
kalmıştır. Diğer memurlar kaza
lara göndl!rilecektir. Defterdar
hktan maat ala!l devair (vili· 
yet dahiliyesi mUstesna) poliste 
dahil olduğu halde badema ma
aşlarını mal mlldürlllklerinden 
alacaklardır. 

Defterdarın teftlfl 
Yeni sene münaıebetile d6a 

defterdar Şefik bey tahsil ıube
lerini dola~mıt ve linm gelen 
emirleri vermiıtir. 
Şube ve sandıklardaki kıy

metli evrak, paraların tadadına 
bu sabahtan itibaren başlana
caktır. 

Bakım yurdu 
Edirnekapıdaki fakır çocuklara 

bakım yurdunun inşaatı bitmittir. 
Yurdun hemşireleri de tamamlan
mıştır. Önümüzdeki cumartesi 
günü yurdun resmi küpdı ya
pılacak ve ertesi günden itibaren 
sabah işlerine gidip akşam llstO 
evlerine dönen ışçı kadınların 
çocuklarının kabulüne baılana• 
caktır. 
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GUNUN -. · 
_iş&BBTLERİ 

1 .. • ... 

Ararat - Trabzon yolunun 
Mektepli kasketi! iktısadi kıymeti 

1 

I; p ·1 Q :\;, i ;1:.J~ JJ 1 i 
Eski yeniye düşmandır. Yeninin .., 

İspanyol ordusunda 
tasfiye en iyi işi eskiye göre hiyanettir. ırn.. Bu yol Avrupa ite lran arasındaki en mühim iktisadi yol 

tülüktür. Bunun için o, yeniy1• dai- olacaktır. TUrkiye hükOmeti bu yolu yapacak olursa d 1 • l\la rit, 30 (A.A.) - Orduda ~apı-
~~bardan düşürmeğe çahşrr. ranın iktisadi ve ticari mukadderat. değişecektir lan ıslahat ve tensikat üzerine 66 sı 

Tanzimattanberi mektebin, yeni- Taymis muhabiri, bu yol üzerinde yap- Ceneral rütbesinde olmak üzere 8000 
nin uğradığc iftira saymakla tiiktn- t "' zabit istifalarını vermişlerdir. 
~~}rtica sa~e, Menemen.de olduğu Igl Seyahatin fntibaJarınt kaydediyor . Bargelon, 30 (A.A.) - Miralay ~ta 
gıbı ;.a ~ut~u~ akt~p~, deyıp hamle et <.T~ymis) gazetesi Türkiye hükü- lun Batum ile Tibrize üç günde bitiş. cia Elsol gazetesi muharrirlerinden ti-
~~· ınsı, gızJı, ~ızlı . ç~l~şarak re- metının Tırabzon ile şamili garbi Iran tiren yol ile ucuzluk noktai nazarın- rine vaki beyanatında Katalonya hü· 
nını~ kuvvetten duşmesı ı~ı~ çalışır. arasında münakalatı kolaylaştırmak dan rekabet edebilmesi çok şüphelidir. kumetinin programından ve milli emel-

. Bır z.am.a~lar, eski :enıyı vatana için bir yol inşasına karar verdiğini Onun için Aırabzon yolunun lngiliz· !erinden vazgeçmekle beraber fedrral 
hıyanetle ıttiham ederdı. haber verdikten sonra Trabzon ile menafii namına ehemmiyeti, hiç bir hükumet şeklini ve tarzı idaresini ka-

• - Eğri kılıçla alınanı doğru ~u- İran arasındaki bu yolu geçen muha. \'eçhile küçülmiyecektir. bul edeceğini söylemiştir. 
lı.çla ~erdik söz~ .. Senelerce alaylı za- birinin yazdığı makaleyi neşretmekte- Hali hazırda Irandan Karadenize San Sabastien, 30 (A.A.) - Sa n 
bıtlerın mekteplıye ka~şı s~lahlı oldu. dir. gitmek is tiyen yolcu, Rusyadan gt>ç· Seba.stien, Lezo ve Pasajes şehirl eri 

Senele~c~ alaylr zabıtlerın mektepli (Taymis) Muhabirine göre bu yol, mek istemezse, insan ile tabiatin ona müstesna olmak üzere eyaletin her ı a -
ye karşı sılahı oldu. İngiltere ile Iran arasındaki ticaret k ld"gw· . .. .. Il h lid k rafında örfi idare kaldırılmıştır. li er . . . . .. . arşı ge ı ını gorur. u ava e 1ş, .. • .. .. .. . 

Bu eskinın yemye bır hucumu ıdi ... yollarımn en kısası ve lrana giden yol- t ş . . elde k d tarafta sukun hukum surmektedır. . e rınıevv n mayısın sonuna a ar 
:r~nı. ~ektep, yeni kafa yalnrz siyasi larrn en faydalısı olacaktır. devam eder. Erzurumda haziran ayın- Edebiyat mUntesipleri kongresi 
bır ıttıham altında ~almadı, o hafif (Taymis ) muhabiri, bu yolun ik- da bile kar bulunabilir. Paris, 30 (A.A.) - Edipler cemiye-
meşrep kadın ve hafıf meşrep kadın- tısadi kıymetini tahkik etmek için bü- 1828 d R T .. k tinin beynelmilel kongresi beynelmilel 
laşm ş erkek! · • · 1 k .. t .1 .. e usya, ur men çay mua- b" . . . ı erın yerı o ara gos erı · tun bu yolu, bazan otomobil bazan h d .1 A k k 'd h.k. 1 ır federasyon teşkıhne karar vermıs-di • e esı e ra s orı oruna a ım o .. t' ~ 

· tren, hazan at iistünde geçmiş ve ni- .. . . ır. 
E k

. d ·· kt b .d h t T b duktan sonra Turkıye Ermenıstanı şar U • h t• . t d" s ı a ama gore, me e e gı tın aye ra zona gelerek oradan f stan- • mumı eye ın rıyase ıvanı şu su-
kız ahlaksız olurdu. Mektebe giden er· bula muvasalet etmiştir. ka dogru kervan yolu olmaktan c;ık· retle teşekkül etmiştir: 
kek çocuk için ayni sözler senelerce (Taymis) muhabiri bu mühim se- mıştL . . Reis: M. Gaston Rageot (Fransız); 
darbi misel halini aldı. yahatini kaydederken 'bütün asrilik ve Bu s~ne~!~ 3 nısanında t~pta? reis vekiJi: M. Manu (Alman: aza 

Netekim sade kahve erkek içkisi, umran hareketinin Anadolunun ücra Mak~ya gıtgtı'?'ı1.1' zam~n ~ol, harıkul_a M. Marinetti (İtalyan); M. Hernstedt 
şekerli kahve kadınlaşmış kadın içkisi kadar yerlerine kadar nasıl uzanıp de hır ha.~de ıdı. Yedı mıl kadar hır (İskandinavyalı), M. Zaleski (Leh). 
addedildiği zaman şekerli kahvenin gittiğini de anlatmakta ve bunun kuv- mesafe_ ~ur~lerl~ hayvanJ~rr.nın, at ve Sabık Hicaz Krahnın hastııı· 
adı sadece. et· 1 •1.k h k t· . 1 . 1 . develerının ışgalı altında ıdı. Bunlar lı"'ı devam ediyor • v ın asrı ı are ·e ının can ı ız en .. .. . . . • . u 

" -Mektepli kahvesi idi! ve eseı-leri olduğunu izah etmektedir. Ir~n s~n:&'ulerının taz:ıkı 11.e . cenuba Aman, 30 (A.A.) - Ağır surette 
Bu sinsi maziperestıik, sinsi miir- Bu makalenin şayanı dikkat kısımları- dogru ınıyorla.~-dt. Celali aşıretın~ ~en hasta bulunan sabık Hicaz kralı Hü.;e-

teciin yeni kültüre yaptığı sinsi akındı. nı naklediyoruz: sup olan bu kurtler, Mako havalısınde yin kendisini ziyarete gelen oğullan 
Sinsi mücadele idi " T .. k" h '"kA t• . T bz .1 biraz döğüştükten sonra Türk hududu kral Faysal ve emir Ali ile görfü;müs-. ur ıye u ume ının ra on ı e . . .. . . " 'l * "' • · ı· bA 1 d .. k 1• na ıltıcaya teşcbbus etmışlerdı. tür 

şıma ı gar ı ran arasın a muna a a- · 
931 senesinde Türkiye matbuatını tr kolaylastırmak için Araratta bir Fakat bunlar buradan da geri çcv- Belçlkada kabine buhranı 

arcyorsunuz ve hayretle okuvorsunuz 1 · "d •. .d h b .1. rilmişlerdi. Ve lran hükumeti onlan Brüksel 30 (AA) - M Reni.in .:ı • yo ınşa e ecegı yem en a er verı ı- . . . ' · · · 
ki, eğri kılıçla aldıklarımızı dog· ru kı- B h b t h kk k d l Tebrızın cenubu na tehcıre haşlamıştır. ile M Deveze, hükumete taraftar e'h.-yor. u a er a a u e erse, ra-
Jıçla verdik diyenler, mektebi şüphel: nın iktısadi hayatı üzerinde çok derin Yazm Hoy, Ovacık, KTZJldizi, Diya. seriyete dahiJ 2 grup bir anlaşma elde 
bir yuva telakki edenler, şekerli lmh- t . 

1 
kt H 

1
. h d A din, ve Erzurum arasında bir otomobil edilmesi imkan ve ihtimallerini tetkik 

. . . . e.o;;ır er yapaca ır. a ı azır a v d y b'I ·· .. ·· ·· · veye mekteplt kahvesı dıyenler sankı 
11 

ki d • 
1 

yolu var ır. alnız buradan otomo ı etmek uzere goruşmuşlerdır. M. Ren 

T
·- k" tb t 'd d" 1 r upa ma arrnı na e en yegane :ro ·ı k . . .. d k ü t·· k" . k b" t k' d b"I k ur ıye ma ua ını ı are e ıyor ar. R .. d kt d' S · t ı e gecme ıçın musaa e eeme - g c; ur. ın, yenı a ıneyj eş ıl e e ı me -

us arazısın en gecme e ır. ovYe • 
Bakıyorsunuz bir gün, vaktile m<"k ı· t h d . . •. d 

1 1
· lüşın, Araks vadisinin aşağı taraf. için istinat edebileceği fikrinde bulun 

t 
b ·ım· b" k kt b" . b·t· . ıcare mua e esını ımza e en ere ~a- 1 . k . 1 d • K . d • D 1. d" . . e e gı ış ır ız me e ını ı ırmış, t .

1 
C 

11 
. d b" t k h k arma mme ve şıma e ogru arsa ı- ugu esaslan M. eveze >ıl ırmışt: r. 

b
. k kl . 1 ik.hl um ı e o {a aıasın a ır a ım a • l 1 k . d Ç" k .. (K Jd" . H 'k" d b" . ·1·r .. ır er e e nışan anmış, n a au-

1 
t . 

1 
d S 

1 
. er eme - ıcap e er. un u rzı ızı er ı · ı grup arasın a ır ıtı a \ "U· 

. ar emın o unuyorsa a .. ovyet enn . . . .. mış ve nıhayet gebe kalmış... Var . ' . Kars) yolu ancak kızakla harekete cuda getırmek ıçın yapılan muzakere-
ef endim b unasıl şey". Yur abalıya;. kendı mallarına rekabet edecek olan müsaittir. J{ars yolunda otomobil yol- nin ivi bir mecrada ilerlediği zonno
Abalı kim?. Kim olacak? Modern ha- mall~.ra ~e~best rniirur h~~kı verilmi- culuğu Iğdırd:m başlar. Burası han lunm-aktadır. 

t b • • 1 kt , yecegı asıkardır. h d d d t · ·1 f d d · ya ııı ayrag:ı o an me · ep. . • . . u u un an ye mış mı mesa e e ır. Rusyada papaslar 
Koskocaman bir serlfıvha ile eski · Ha.lı h.aznda' ~ana nıfı1{abn ıstıfa. Beyazıcla kadar at sırtında gitmek la Moskava, 30 (A.A.) :::..- 1\-İoskova 

mırıldanıyor: de edılehılece~ hır yol. Hay.fa Y~hut zırn idi. metrepoliti bir emirname neşrederek 
Asri talebe I Beynıttan . Bag·da~. ve Hanlnne gıdım Beyazıda giden rus şosesine gir- ecnebi memleketlerindeki Rus kilisele-
Bir başka gün okuyorsunuz: yoldur. Bır d~ Suv.eyş ~anahndan ge- mekten menedilmiştim. Buna mukabil rinin reisi bulunan metrepolit Eulo-
" tki kız talebe iki erkek talebe çerek Basra korfezıne gıden yol var- Tondurak daA'ma doğru ilerlemiş ve gusi papaslar mahkemesinin vereceği 

ile birlikte yıkık bi~ binanın kösesinde dır. .. • . . ? • kar içinde 13 saat yürümüş \ ' e akşama hükme kadar ruhani reislik vazifesini 
yakalanmışlardır. ~ ~r~k. h~k~~etı Revandız. ıle Kale~ı~ doğru Beyazıt kalesinin ~ulun.d~ğu ifadan menetmiştir. 

B
. b k geçıdını bıtıştıren yolu ıkmal ettıgı köre varmıştık. Buradan ıki sılahlı Otto evlenmlvor 
ır aş a gazete şunuyazıyor: t kd" d k . . . . • :ı1 " . . . a ır e aıa yolu bıraz daha kısalmış muhafızla bırlıkte lgdıra hareket et- Brüksel, 30 (A.A.) _ Suar gaze· 
İntihar eden bır talebedır .. falan 1 kt B · d B • d t LI t' 'r · b" k'" t k .. ·· d . . o aca - ır. u saye e ag a - ı an- ım. e geceyı, ır ur oyun e ge. tesinin verdiği bir habere göre sahıl. 

lıseye devam etmektedır.H,, k' ı ı k k T hl d · d" B" b k .. • ın yo u )(ra ara ra usşam an çır ım. lmparatoriça Zitanın maiyeti erltanı 
" ır aş a gun :. . • _. (Nuseybin) e ve Musuldan Tebr:ize Iğdır, eskiden mühim bir şehirdi sabrk lmparatoriçanrn ltalyaya seyH-
' Şay.a~ı t~essuf. ~lan gayr_ı ahlak\ varılacaktır. Bununla beraber bu yo- ve Rusların üssülharekelerinden biri i- hati esnasında oğlu prens Otto ile lt!ll-

vak aya ıkı mekteplının sebebıyet ver· d' I"d d 1 ~ •tt" s k 1 · d ıu· • · • . 
1 

fi. .. ~ . Ilunlar k" le d. 7 ı. g ır an, \arsa gı ım. arı amış ya prenses erın en m.arının nısanlan-
mış o ması e ruırı umumıyede fena tc- ım r ır · · d k" d k ·ı h tt ı " · . b km n· . ~lektepl· de" "ld' 1 F k t b ıle Erzurum arasın a ı e ovı a ı ması hakkında talya kral ve kralıre-
sır ıra ıştır. ıye bır yazc okuyor 1 gı ır eru a a ll w d . . d'' t . . .. .. .. w •• • " betbaht kadınları bira d h h 1 ... yapıldıgından bura an yırmı or sa· sıle goruştugune daır Macar gazetele-
sunuz... z a a pa a • ı a . k .. kil d .. . . 

B k t .
1 

. . satmak istiyenler suratlarına 
0 

{: atte Erzururna gıtme mum n ur. rınden bıri tarafından neşredilen hava-
azan urnaz gaze ecı er ısım ve d d 'kl . ' .. d .. 

1 
tk P c 1

1 ~· Kış mevsiminde bu iki şehir arasında disi kat'i surette tekzip etmiştir 
mektep zikretmiyorlar Onların ileri u a arma ruJ sur u i en sonra nr t • k 
sürdükleri haberler t~kzip edilmiyor. de başlarına mektep kasketi geçiriyor- yegane miina~ale v~sı ası aşagı yu a- lta lya d a ta,ızm aleyhtarları 
F k t b 

. . . . lar rı bu hattan ıbarettır. Roma 30 (AA) -. Hususi mahkeme 
a a azan ısım ve mektep zıkredı- •• . . ' . . . . 

yorlar. Kocaman resimlerle ve koca- Toy zamparalar, nadide mahllık Sarıkamış, sathı bahırden .. (6600) Mılanolu on tacırın muhakemesını yap 
man kocaman sayfalar halinde ilan diye böyle avlanır. k~dem Erzuru.m _6000 kadem yuksekte- mcştır. Mahkem~ ~unlarda~ .. r~şi~m 
edilen hadise kahramanının adı ile,.: * * "' dır. Bazan bu ırtıfa. 8000 ~ademe kadar al~yh~~rla~ı?~ ~eıslık ed~~ ıkısını yır· 
sürülen mel<tepte talebe olmadığı ger. Büyük caddelerde, parklarda, kah- çıkmaktadır. Se.nenın se~ız ayı zarfın- m;, dıger ıkısını ~n ve ~ırı.ni altı sene 
çi birkaç gün sonra tekzip ediliyor. velerde, gazinolarda dudaklan boyalı, da bu yolu temızlemek Iazım~ı~. agır hapse mahkum etmıştır. 
Fakat ne tekzip... Ne tekzip bu, harf yanakları podradan ve kremden bP- Bayburt, (4000) kadem ırtıfarnda Malta şövalyeleri 
leri okumak için bir mikroskop lazım- tonlaşmış, kaşları yontuk erkek elbj<:c olmakla beraber Erzuru~dan daha Roma, 30 (A.A.) - l\lalta şövalye. 
dır. Ve yazıyı gazetenin içinde arayıp si giymiş zenneler görüyorsunuz. nun çok mümbittir. Şehir, asrıleşmektedir. leri r~isini intihap edecek olan meclis 
bulabi1mek için birkaç gün uğraşmak! tarın da başlarmda türlü, türlü kus- Şehir elektrikle t~nvir. olu~maktadır. bu sabah Avanten üzerinde kain ~'illa 

Tabii bu entipöften kanun yerini ketlere tesadüf eclersiniz. Fakat bu co Bundan başka şehırdekı yenı bankalar. - Maltada toplanacaktır. Meclıs a 
bulsun diye yap1an tekzipler hiç bir cuklar hiçbir mektebin talebesi değil- yeni daireler, umumi bahçeler ve sine zaları kiJisede yapclacak ayini mütea
mana ifade etmiyor. Netekim geçen dir. Mektep camiası bu tipte bir ada- malar, yeni Türkiyedeki asrilik cere· kip alay halinde intihabatm cereyan 
senedenberi mekteplilere atfedilecek mı içinde yaşatamaz. Hepiniz mekt~p · yanlarının nasıl Anadolunun yetişil- edeceği meclis salonuna gidecekler· 
yazılan yazılardan ancak bir tanesi te okudunuz hatırlarsınız. mez sahalarına kadar vardığım göster dir. Bina dahiline yabancı hiç bir fert 
tahakkuk etti. Bu da bir intihar ha- Bu kız taklidi kadınlar, bu mektep- mektedir. kabul ediJmiyecektir. 
disesi idi.. li taklidi çocuklar mektebin. yeninin Gümüşanede asrilik daha fazla gö Jeanne·d'Arc ihtifali 

Ona mukabil kahramanları mektep- aleyhine propaganda için en km·- ze çarpıyor. Yüksek ahşap. evler, i~k ~:~ Roule, 30 A.A.) - Jeanne d' Arkm 
Ji olarak gösterilen otuzdan fazla ha· ,,etli silahtır. kışta Avul'\turya veya Ttrol hıssını ihrakının beş yüzüncü yıl dönümü do-
ber ya tekzip edildi, yahut müphem Buna karşı tedbir çok kolaydır. vermektedir. Fakat bunlar eski haya. layısile, mumaiJeyhanın üzerinde ya. 
kaldı. Kasket giyen talebe hüviyet .. •ara- tın modern şeklidir. kıldığı odun yığınının kurulduğu rr.a-

Yeniyle yapılan ikinci te· kasını yanında taşımıya mecbur ad- Gümüşaneden Trabzona kadar o- halde büyük bir ihtifal yapılmıştır. 
matbuatının ilk vazifesidir. Yeşil e- dedilmelidir. ~viyet varakasmı lan yol 6600 kadem irtifaındaki Ziga- Cihan bilArdo şampiyonluğu 
debiyat biJe bu nevi haberleri kendisi mürebbiye ve polise göstermiyen kim o nadan geçmektedir. Bu geçit, nisanda Barsölen, 30 (A.A.) - Uç sıra üze· 
için bir silah olarak kullanmaz. Hal- Iursa olsun sahtekarlık ve hüviyetini da kar altındadır. Buradan elli mil u- rinde cihan biJardo şampiyonluğu mü
buki bu haberler bizim elimizde reji- saklamak gibi cürüm. işlemiş adcledi- zanan miimbit vadilere geçilmekte ve sabakası başlamıştır. Müsabakaya 
me çevrilmiş bir balta halini altyor. . lebilir. ara yerde Bizans medeniyetinin izle- dokuz millet iştirak etmektedir. Al· 

* * * Nitekim asker olmıyan asker elbise<.i ri görünmektedir. man Burisch 113 defada ,.e altı seri· 
Mektep yolundan yapılan kinci te- giyerse bir cürüm işlemiş sayılır. Hü- Trabzon, ilk bakrşta bir Italyan de 50 sayr yaparak 112 defada ve be<. 

cavüz. Yeninin, mektebin bizim tara- Yiyet varakası gösteremiyen de cezası- şehri hissini veriyor. İhtimal ki bunun seride 47 sayı yapan Mısırh Sussay~ 
rafımızdan ivi himaye edilememesidir. nı görür. sebebi sehrin Cinevizlerle uzun bir · t' ıı ı d ı c- d .. . . . . , :.. , , yenmış ır. o an a ı o:::ıengers e 

. Bazan oyle umuı::J edere .gırersınız 1\:ektebi muhafaza için bu tedbir zaman ticaret yapmasıdır. Trabzon- 99 defada H altı seride 30 sayı yapa-
kı karşınıza mektep kasketh kadınlar ~r•ındir. dan l stanbula beş gün zarfında muva- rak 98 defada ve beş seride :l6 sayı ya. 
çıkar. SADRI ETEiJl salat ettim.,, pan Arnerikah Bratheri yenmiştir. j 

Gazeteciler! 

Eminönündeki durakta tra~ 
vay bekiiyordum. Ora 

akşam ve sabah gazeteleri sat•" 
çocukların tramvaylara hücurrıte.rı 
oldukça enteresan bir ınao:ıar• 
teşkil eder. Bizim her gün ça!' 
kalem savurduğumuz fikirlerı;. 
bu toy havarileri tramvay yo, 
cularına gazete sunmak için eP' 
gayret sarfederler. 

• 'd 
Dün, tramvaya binmek 1~. 

durakta fazlaca beklemek ıs 
zım geldiği için müvezziler, ha; 
cum edecek araba bularnıyar• 
birbirlerile döğüşmeğe, şakacı~· 
tan itişmeğe başladılar. B1lııl•~ , 
gören iki yaşlıca adam effel 
içlerinden biri: 

- Lahavle! çektikten soot' 
1 

birisi dedi ki: 
- Bu çocuklar da tam 

şecek yer buldular. 
Öteki manalı manah gülülll5' 

di ve şu eevabı verdi. 
- Azizim, gazetecidir oıı1~1 

Büyüğü de, küçüğü de birjbir1 

çatmadan edemezler. Pek ıe 
zaman gözetledikleri de yoktıır· lı 

*** 
iki muharrir, Jki ~e' ~ 

zin, lld kafiye ~ h 
Bizim matbuat aleminİl1 ~ 

müntesibi vardır ki jsİ ~ :ı 
leri birer ufuulün., den ibaret ı ~ 
ayni vezindedir. ikisini iki ~ 
ram sonuna koysanamz 6r 
güzel iki kafiye olur ki ci " 
Bey bile beğenir. Fakat bıı 
arkadaşı bir türlü biri bİ 
uzlaştırmanın imkim ola01ıf 
Birisi alaturka musikiyi meti 
öteki hemen aleyhinde yaıı 

aleyhte yapılmJş bir karik•~ 
imza atıyor. Birisi harflere 
bir fıkra yazsa öbürü beme~l 

- Sen sus! diye bir mal" tı. 
yazarak harfendazlık ediyor: I ~~ 

Bunlar Peyami He Selarrıı ~ 
Acaba isimlerinin veıin ve ~~ ~ 
ye itibarile bu kadar biri bı ~ 
uyması mı bu iki muharriri 
birile uğraşmağa sevkediyor ~l 
dersiniz? 'ıı 

J~"' ~ 1o,,bt y ta 
Sinen1acılar 

DUn aeçtıkleri het"t 
Ankaraya gitti 0 

Şehrimizdeki sinemacılst . 
Melek s; nemasında btr içtı 
yapar. Ankaraya bir ~~

1 

gönder •. mesine karar verıı>1ş 
Bed dir. Fahir, Şadi, Cevat / 

den mürekkep olan bu bt 
yarm hareket edecektir. ~' 

Dün Melek sineması s9 1~~ 
Fahir B. bir muharririmize f ' 
ları söylemiştir: O 

•Bugün sinemalardan D~' 
ceze, belediye ve diğer "'er~ 
ayrı ayrı tahsil edilmektedir· 
bunlar için de ayrı, ayrı ıııeıı' 
lar kullanılmaktadır. BıziO' 
dereceğimız heyet sinernı111., 
alınacak vergilerin maktı.ııY 
raptını istiyecektir. 1 

Bu takdirde biz de siPeıJI 
lanmıza sahip olacağız. au~ 
maada sinema kapılarınd~ 1 
mur bulunmasına, müfettıf 
dolaşmasına lüzum kahP1Y

1 

badehu loca, mevki veriJİP 
rilmemesi meselesi kalkacalıır 
de rahat edeceğiz. Bu 5~ 
zaman, zaman suiistimaJletl~ 
mama91 için ittihaz.ına ıuıuıJI 
rülen tedbirlere, talimalP8 

re de lüzum kaJmıyacaktıt·, 
yet bu hususta azami ınt6J 
sarf ederek arzusunun k•b 
çalışacaktır. 
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Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler Yeni bir mllze 

Garip bir boks müsabakası 
Hakem başına inen bir yumrukla nak avt oldu! 

lt~~çcnlerde ingilterenin Şeyilt bildirerek havluyu geri atmış ve Bu sııretle, ring içersindeki 
k rtnde garip bir boks müsaba- sallana sallana ayağa kalkıp has- üç kişiden, döğüşmiyeni ve 
laı olmuştur. mının üstüne atılmıştır. nakavt olr ıak ihtimali hiç 
.Jak Fiıcr ile Jak Humfris is- Bu hareketin gayri nizami ol- mevcut olmayanı nakavt olmuş 
~de iki ağır sıklet döğüşürler- duğunu söylemek için h:tkem oluyor. 
~· 4 ncü ravuntta, Fişer kay- Vay Mavbi, iki boksörün orta- lnglltere şampiyonu ma§lup 
b ecek derecede zayıflamış ve sına geçeceği zaman, esasen yarı Londrada "Olimpiya,, salonun-
llaıuun bir yumruğu ile sersem olan Fişerin salladığı sal-
~tre d F da yapılan boks müsabakasında 
ı._, :. Üfmüş. işerin köşesinde lapati bir yumrukla nakavt ol-
J'liYen yardımcıları, maçtan muştur. dünya şampiyonu Al. Brown 

0etıgat ettiklerine işaret olarak, Doktorlar hakemi hemen ayılt- İngiltere şampiyonu T eddi Bal
Firt.ya havlu atmışlardır. Fakat mışlarsa da• Mavbi artık hakem· doka 12 ravntta sayı hesabı 
'fer, maça devam edeceğini Jik edemiyecek bir hale gelmittir. ile galip gelmiştir. 

~es'ut hayvanlar Musikiye hürmet Japon hakimleri 
,~: ha~eket, sahiplerinin yüksek te Geçenlerde Milanoda bir konser es· Tokyo, - Hükumetin memur ma. 
t!t hlerıni kazanan hayvanların bi· nasında faşist gençleri ile Toskanini aşlarile amele ücretlerinden yapmak 

ltt birer hazırlanmasına saik olmu~- arasında cereyan eden vak'ayı yazmış- istediği tasarruf ciddi bir buhran tev. 
~ tık. Toskanini konserine başlıyacağı !it etmiştir. Bu buhran kolayca berta-

tG iiteveffa miralay Bretvets, öldü· sırada bazı faşist gençleri ayağa kal"- raf edilmiyecek gibi görünüyor. Şi· 
'"-t'l.atııan, hayatta kalan papağanına mış , .e konsere faşist marşı !le başfan mendiferlerin grevinin önüne ancak 

'-• ~takmış ve bu iradın münhasıran masını ihtar etmişlE:.-•ti. Bunun üzerine ön. ayak olanlardan yirmi dördüniin 
il arcolunmasını vasiyet etmişti. Toskanini (program yapınak hakkı yal tevkifi ile geçilebilmiştir. Diğer taraf 

~,tnker Ernest Strohmengerin va- nız kendi. ine ait olduğunu ve buna tan hakimler büyük bir hüsnü niyet 
~ naınesi, bu çeşit vasiyetlerin en kimsenin müdahale edemiyeceğini süy. göstermiş ve maaşlarının bir kısmını 
'dq 11. idi. Kendisi bütün atların.ıt !emiş) samiler de gençleri dışarı at- kendiliklerinden terketmeğe karar ver 
~ tlilerek doldurulmalannı ve Nih· mıştı. Şimdi meşhur Rus orkestra şt:fi mişlerdir. Yoksa kanunu esasi hak:m. 

-~~eki müze~e. kon_m:ısı~ı vasiyet et. Kuscvets~.in·i·n .. Milano~~~i Sk.ala tiyat· le~in. azli~e ve. rn~aşlarrnın tenzilinf. 
~l'alt e bunun ıçın kafı mıktarda para rosu mudurune çektıgı bır telgraf manı4 ahkamı ıhtı,·a ettiğinden bu u. 

.Qtıştır. bu meseleyi tekrar canlandırmıştır. mumı karardan muaf ve müstesna ka· 
~t llır Amerikalı kedisi için 15.000 do· Kusevetski telgrafrnda Toskaniniye tar lacaklardı. 
~ "' bir ev bırakmıştı. Amerikalı, ziye verilmediği takdirde Skala tiyat. Şfmal kutbu ha all-

ltadı k d . · · ·ı b' k ·ı · ı · · · t V 'tfllı e ısının tam bir i~tirahat l"e rosu ı e ır onser sı sı esı ıçın yap ı· ind 
,, a.t İçinde yaşaması için \'asiyet ~ ~uk~v~leyi hükü~~Üz sayacağın~ S e t~tkikat 
' §lı. Kedi on dokuz sene yaşamış, bıldırmıştır. Kuseveskının bu hareketı . Lon~ra, .-: ll~ı tetkikat komitt ... i
lft~~enıerde kalp hastalığından Ka- faşistlere karşı bir , ·aziyet almak rna· nın tavs~yesı üzerıne Şatham tezga•t· 
~·111Yanın San Gahriel sehrinde öl- nasını ifade etmez. Onun maksadı gti· larında ınşasına başlanan Şallenger 
:"llu ~ ~· Onun ölümünden sonra onun zel san'atların en yükseği olan musi- v~puru yakı?da k.ızaktan indirilect'k· 
't 1 

1• efendisinin akrabasından biri- kiye ve onun üstatlarına layık olan tır. 10.000 mıl SeJ,r saha.sına malik o· 
;tikaı etmiştir. hürmeti temin etmektir. lan bu vapur petrolla işliyecektir. Şıı.l 

lee 1111~ geçenlerde bir çiftçi kısrağına Konservecilikte gaye ı~~ger kut.up . havaJisinde yapılarak 
I~ 11tıliz lirası nsiyet etmiş n bu r· ? •• dort senehk ılml tetldkata tahsis e~il 
~ ile ona iyi bakılmasını, onun hiç • Londra, -: \ ıkont Kobha~ bugun miştir. Bu tetkikatı bahriye nezareti İ· 
~hrııete düçar edilmemesini iste- \ orsesterde bır konserve fabrıkasının le ziraat ,.e balıkçılık nezareti müşte 
~ kü~t res~inde bir nutuk irat ederek reke~ idare e~eceklerdir. 

~t_ ltı~ddet mukaddem çok zengin lngılter~ pıyasasında yakı~ _zaman~ ka \ ap~run ın~sına. haşlanmadan ı ~· 
~ ~hz kadınının köpeğj ölmti , ka- dar ~~~lı meyve kon~er~~sı ıle ~·erlı ku .-el ko.~ıte henuz harı!ası yapılmamış 
l'-t kopeğin fevkalade merasimle ki· tu sutu bulmanın muşkul oldugunu n olan ~ımal sulanndakı balıkçılık sa
tı. ~brlc;tanına gömülmesini istemi~· teşebbüsün bu müşkülü izaleye doğn• halarını !etkik etmiştir. Şellenger önii 

s~lfsenin papazları, bu kabristam bir adım ~Jd~ğunu söyledikten sonra müzdeki dört sene zarfı~da lzland3. i· 
4'1t insanların gömüleceğini söyle- meyn yetıştırenlerle konserve kutusu l,e Groenlan.d a~asındakı sah~yı istik
~tfrtden ,.e bu hususta ısrar ettik- ami1Jerinin teşriki mesai etmeleri Jii. ':'iar. edecektır. '.apur~n bahrıye nezcı -
'-.~deıı kad .· • b h · d b" zumunu ileri sürmüstür. Vikont kon- retıne mensup bır zabıt kumandasında 
b.'C\t ın eHnın a çesın e ır .. 70 k' Tk .. tt b t 
~) kazdırmak için ruhsat almış ,.e serve sanayiinde ilk hedefin memlel;c- ışı 1 mure e a 

1 vardır. 
~et kapek, insanıara bile :rapııa. t~~ ihti~·acını tehvin etmek oıduğ~nu Jnglltere Kraliçesi 

ı,ıı_ llıerasim dairesinde ve kesif bir soylemış ,·e ondan sonra da harıçte lngiltere kıraliçesi 6:> ya!';ına uir. 
tttı lık tarafından kaldırılmış ve makbul olan meyve konservelerini ye. miştir. Bu müna..ı,ebetle her tar~fta top 
Qı llı~hsusada hazırlanan mezarma tiştirmeğe gayret edilmesini tavsiye et lar atlmış ve resmi binalar donatıhr.ı;; 

llıiiştür. miştir. tır. 

Eski mezar ta,ıara bir mUzede 
toplanacak 

Eski Saraçane binasının taş 
müzesi haline getirilmesine ka
rar verilmiştir. Belediye elyevm 
pis bir halde bulunan bu yeri 
birkaç gün zarfında temiıletecek 
ve Asari İslamiye müzesinde bu
lunan tarihi taş kitabeler ve 
mezar taşlarının yerleştirilmesine 
başlanacaktır. Harf inkılabından 
sonra resmi dairelerden kaldırı
lan lavha, tuğralar da buraya 
konacaktır. Bundan sonra tedri
cen şehir dahilinden kaldırılacak 
olan mezarlardan çıkarılacak 
mezar taşları bir heyet tarafın
dan gözden geçirilerek seçilecek 
ve tarihi kıymeti haiz olduğu 
görülenler buraya nakledilecek
tir. Bu taş müzesini de müzeler 
müdürlüğü idare edecektir. 

Muhsin B. in raporu 
BüyUk kahve itbalatcılarının 

bir tröst teşkil etmeleri ve bu 
tröstten zarar gören küçilk tüc
carlann vakı şikiyetleri üzerine 
vaziyeti tetkik eden ticaret mü· 
dilrü Muhsin beyin bu mesele 
hakkında hazırladığı raporu ik
tısat vekaletine yolladığı yazıl

mıfh. 

Muhsin beyin raporu vekilet
çe henüz tetkik edilerek bir ka
rar verilmediğinden küçük tüc
carlar tekrar vekilete müracaat 
etmişlerdir. 

--~--
Bahkçıhk mektebi 

Bütçede yapılmakta olan ta· 
sarruf dolayııile iktısat vekileti 
Marmara adasmdaki Balıkçılık 
mektebini ilga etmiştir. 

Mektebin ilgası üzerine açıkta 
kalan 40 talebenin balıkçıların 
yanlanna yerleştiriJme!erinin te· 
minine çalıtılmaktadır. Bu işle 
meşgul olan ticaret odası deniz· 
cilik şubesi müdüril Ali Riza 8. 
Balıkçılar cemiyeti ile temas 
ederek şimdilik on talebenin 
dalyanlara kabul edilmelerini te· 
min etmiştir. 

Fındık mahsulU 
Gireson ve Ordu fındık mın

takalarından 21 Mayısta 420400 
kilo kabuklu ve 1500 kilo fın
dık içi ihraç edilmiştir. Stok 
olarak da 690 bin kilo fındık 
mevcuttur. 

---- .... 
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Tekaüt maaşları 
Bugünden itibaren 

verlllyor 
Eytam ve Eramil ve mütekai

dinin üç aylık maaşlarının bu· 
günden itıbaren verilmesine baş
lanacaktır. Muhassasatı zatiye 
lağvedildiği için maaşlar maliye 
şubelerince verilecektir. 

Askeri eytam ve eramilin ma• 
aş!arı 1, 3. 6 haziran günleri 
Şehzadebaşı, 1, 2 sinde Y enica· 
mi, 1, 3, 6 sında Fatih, Aksaray, 
Beşiktaş, Galatasuay, Kulekapı, 
Üsküdar, Kadıköy, Çarşı şube
lerince verilecektir. 

Askeri tekaüt maaşları hazi
ranın 'l, 4, 7 sinde Şehzadebaşı. 
Yenicami, Fatih, Aksaray, Be· 
şiktaş, Taksim, Kasımpaşa, Se
lamsız, Haydarpaşa, Eminönli 
ıubelerinde verilecektir. 

ilmiye eytam ve eramilin ma· 
aşları bugün Küçükpazar. Fatih, 
Kum kapı, Beşiktaş. Taksim, Ku· 
lekapı, Selamsız, Haydarpaşa 
Eminönü şubelerince verilecek
tir. 

Mülkiye eytam ve eramilin 
maaşları 1, 3, 5 haziran, Mercan 
l, 3 haziran Küçükpazarda, 
1, 3, 6 haziranda Divanyolu, 
Kumkapı, Amavutköy, Kamer
batun, Selamsız, Haydarpaıa, 
Eminönü şubeleri ve bugünde 
Kasımpaşa şubesince verilecek· 
tir. 

Mülkiye tekalit maaşlan 2, 4 7 
haziranda Mercan, Dtvanyolu, 
Kumkapı, Galatasaray, Üskü
dar, Kadıköy, çarşı şubelerince, 
2, 4. haziranda da Küçük· 

pazar şubesince verilecektir. 
ilmiye tekaüt maaşları yarın 

küçük pazar, Fatih, Kum kapı, 
Beşiktaş, Kulekapısı, Selamet, 
Haydarpaşa, Eminönü, Kamer· 
hatun şubelerinde veriJeccktir, 

Avans ve hidematı vataniye 
maaşları bugün kadınlara, yarın 
erkeklere Hocapaşa maliye ıu· 
besinde verilecektir. 

iktisat mecllsl 
Ankarada toplanacak olan ik

tısat meclisinin içtimaı Eylüle te· 
bir edilmi~tir. ~unun için şehri· 
mizde bulunan iktısat meclisi 
azaları Ankaraya gitmekten sar· 
fı nazar etmişlerdir. 

ıği o güzel çarşıları gezerken kendimi Elimdeki kart postalı evirip çeviri}or-ıgözükmüyordu. Yold-;n geçenler be-

c Z 211 
hayalci.ta kaptırıyordum. Sankin hin dum. Bu parmaklıkla kapanmış bir nim bu halime karşı lftkayt davranı-.. O bir gece masallarını yaşamakta idim. parkı gösteren çirkin bir resimdi Res. yorlardı. Kendimi kurtarmak için ça· 

• . • İstanbul tramvayları her tarafa gö mi dikkatle gözden geçirdim Niba- balanıyordum. Bu ı-ırada sert bir ~e!l' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ türü~ Binaenal~ şehrin yedi tepes~ yet binanın cephe~nde görülen du,ar duyuldu. 
l( - 10 - ni de dolaştım. Her akşanı otele bit- saati kadranrnın üzerine işaretler - Defolun bakayım it sürüleri ... 

t!11 ~lldisine nazikane teşekkür ettim. Ye bah~tmiş olduğu Avrupa oteline kin bir halde dönüyordum. Fakat gör yapılmış olduğunu anladım. Mürekkep Bu genç kadından ne istiyorsunuz! 
~ '1tdu. Alman zabiti başını çıka· indik. Otelde kendimi kaydettirdikten düklerimden dolayı çok memnun idim. le iki iğne çizmişlerdi. Bu iğnelerin Külhan beyleri bu sözleri söyliyen 

...._ dı§arı baktı. Ve dedi ki: .sonra odama çekildim. Orada adama- Adeta buraya niçin geldiğimi unuta. \'aziyeti on ikiyi gösteryordu. adamı görünce beni bırakarak kaçıştı-
lia rnesele)i anladım. Buraları kıllı bir banyo yapıp yatağa girdim. cak gibi oluyor \'e seyahat hatıraları Dernek ki rande,·ü resmin gösterdi- tar. Bu zat kaymakam Fon Lersııer 

" harbinin vukua geldiği mınta. Ertesi sabah hafif bir kahvaltıdan son almak arzusuna kapılıyordum. ği şu mahalde ve saat on ikide idi. idi. Beni samimane bir tavırla azar-
tt~~IJ.tada hiç olma1_.a iki !!taat bek ra İngiliz hastanesine gittim. Müdür Nihayet dördüncü günü hastanede Fakat hangi saat on ikide? Öğle vakti tadı: 
't ıı,. beni nezaketle kabul etti. Kendis;nc hizmetime başladım. Oteldeki eşyamı mi? Gece yarısı mı? bir tehlikeye uıl· - Size demedim mi matmazel- 8• 
t ~~r doğru söylüyormuş. Tam iki getirdiğim tavsiyeyi okuyunca bana a bana tahsis olunan daireye get!rdim. ramamak için iki defa gitmiye karar kaklarda yalnız gezmek tehlikelidir .... 
ıuı14 kledik. Dışarda trenin sağında deta merhamet eder bir tavır takındı. Sonra resmi elbisemi giyerek işe lıa~ ,·erdim. Elbet bunların birisinde kar· Geliniz sizi bu muhitten harice götü~ 
11ı19 llda birer tabur askerin siingü Bu adamcağız sergüzeştler tasanuru ladım. Saatler pek yavaş geçiyordu. şılaşacaktık. yim .. 

0 
~aıiyette sıralanmış olduğunu ile zevk alan biri idi. Beni büyük bir Filhakika şimdilik yapacak çok işim Bilek saatime baktım. kaybedecek Fazla beklemesi ihtiyatsızlık olurdu. 

t ıtdurıı. Her ' 'agona bir miktar aileye mensup bir kız zannediyordu. yoktu. Verdikleri bazı kısa vazifeleri zamanım yoktu. On biri geçiyordu. Zaten öğleyi geçmişti. Tanıdığım ve
t\illat0lldu. Bundan başka bizim kom·, Bir aşk macerasından dolayı babamın hemen icra ediyordum. Ye gösterilen mevki tramvayla yarım ya beni tanıyan hiç bir simaya tesad =.ir 
4l Ji:•n kapısına da ~ir. nöbel~i di·!evinden kaçtığımı . z.annediyordu. Onun . n.eni as~I düşündüren nokta :\mir· saat m~fede i.di. Mey~ana ,·ardığım etmemiş~i~-, Binaenal~yh kaymaka· 
~il' ite kadar çok ıhtıyat almak· nazarında ben yeısımden dolayı hasta lerımın benımle nasıl muhaberede 1111• zaman ogleye bır veya ıki dakika rnr· mm tekhfını kabul ettım. 

'lahit gelip pasaportumu iste<li. hakıcı olmuştum. Bana son derece ser lunacakları idi. Hastanede hiç kimse dı. Burası dehşetli galabalıktı, t:ir Onunla beraber Avrupa oteline gir 
t11'1labitinin bulunması bana cesa· be~ti nrmck icap ettiği hakkındaki benim hakiki ,·azifemin ne oldnğuru çok askerler ve bahusus Alman asker· dim. Benim orada oturduğumu zan. 
s~rdu. Filhakika asla mtidaha kaydi okuyunca hu fikri kunetlendi. bilmiyordu. Bir casuı-: keli~enin tam !eri görülüyordu. Sokaklarda hemen nediyordu. Bana sadakatini temin et-

Fakat beni tanır gibi gö- Mırıldandı: mefhumu ile casuslugu bılrniyen hir hemen kadın yoktu. Kahvelerin ö- ti. Onu ev\'elden tanımış olduğuma 
ı.._ ~kkımda fazla tazyikte hu· - Zarnllı çocuk. Böyle nazik elltr· adam olmalıdır. Şu halde ne yapacağı nünde, kaldınmlarda bahçelerde yal· memnun idim. Sayesinde pek müşkül 

::: temin etti. Zabit bana le adf hasta bakıcıların laptığı işi y:\p mı ,.~ nereye gid~ceğimi araba ban11 na nız erkekler vardı. Bu hal benim için bir vaziyetten kurtulmuştum. Kayma-
' 'l' nile "Adece sordu: manız. kabil mi? ~ıl hıldireceklerdı. , hayırlr değildi. Kolayca beni tanıya. kam bana sordu: 
4,._1tlrkıyede ne yapacak~mrz? Bana şehri gezmekliğinı için n ye BEŞ/ı\CJ BAP cakları muhakkaktı. - Sizi te!<rar görebilir miyim? 
' 1 l'-anla cevap verdim: ni hayata alışmaklığım için hemen ü~ Lcna Darbeyi tekrar buluyorum. Filhakika meydanın bir köşesinde - Şüphesiz ... Yarın benimle çay i~-
:Uı haatA h!lkıcryım. Yazife gün müsaade ,·erdi. Duna son derece Beni uzun uzun ~düşündüren mese · durur durmaz, sarhoş oldukları hal- meğe geliniz. 

l'~orum. sevindim. Filhakika içimde bürük lıir leyi lstanbula vardıgımın beşinci günü ]erinden anlaşılan bir sürü külhanbeyi Tebessüm etti. Ve parmaklarımn 
"'1 t bu kadarla kaldı. Seya. merak vardı . Piyerlotinin kitaplarile anlıyabildim. Esmer renkli, iri göz- sırıtarak etrafımı sardılar. Bunlar· ucunu öptü. Gittiği zaman içerimi 1-ir 

~'it kıı;mı hadisesiz geçti. Tren herkese tanıtılmış olan şu meşhur lıel iti bir küçük ermeni çocuğu, ha~tane dan birisi kolumdan tutmağa çah~tı. endişe kapladı. Acaba bu tesadüf kay 
ıı,._ taııbula vardı. deyi tanımak istiyordum. Ayasofya ca l\l'lusunu geçtiğim sırada elime resim· Hepsi birden glilüyorlardı. makam tarafından ihzar edilmiş olma. 
''ıı '-1ttan1 ldl Bu uzun seyahat miini gezdim. Boğazi~inin sahillerini li bir kart postal sıkıştırdı. Ye bir oyun Yüzüm kıp kırmızı olmuştu. Kaça- sın! .. Belki de külhan beylerinin ta· 
~.::ı• ıormt\Ştu. Fon Lers:ıt· dolaştım. Hatta Haliç nehirini takip e etmiş gibi bataklarının var kunetile cak yerim yoktu. Tam öğle nkti idi. arruzu onun teş,·iki ile vukua gelmif-
~1'1 maalr~rnrıurıiye kabul. derek Rağıthaneye kadar uzandım. Av. kaçtı. Birinin müdahale ederek beni kurtar. ti. 

llıttq otomobile bindirdi. rupanın dünyada ıa.savvur edemiyece· Bir kaç dakika hareketsiz durdum. ı masını bekliyordum. Fakat kimseler (Bitmedi) 
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ingiliz kahramanlarından bin 
daha gözden düştü 

Bir aralık ingilterede bir mabut gibi ta
nılan meşhur Lord Kiçnerin cahil bir as

ker, teşklH\tçı değil fakat tahripkar 
bir adam olduğu anlaşıldı . 

Umumi har p biter bitmez onun kah nanmaz. fakat hakikat budur Bu f ir· 
ramanlarına heykel dikmek adet ol- ka Gelibolu ~ibih seziresine çıkarrlm ı -r 

muştu. Bu heykeller hal fı dikiliyor. tı. Ki çner, 29 uncu fırkanm muvasa 
İngiltere, bu çe~it heykeller diken mem la hattına muhtaç olmadığına ka ni 
Jeketlerin en iler i gelenler inden biri- idi. I\:ınm harbinden beri. hiç bir as
dir. F akat bir taraftan bu heykeller keri kuvnt hu kadar tehlikeli şerait 
dikilirken diğer taraftan da bu hey- dahilinde sevkolunmamıştı.,. 
bl sahiplerinin şöhretl eri de birer bi- İngiliz müvekkidi Giçnerin askerlik 
rer yıkılıyor. ğini mevzuu bahis ederken onun bir 

Bu şekilde yrkrlanlarrn hiri nıeş- a~ke.ı:clen f~zla bir.. amatör .o~duğuı~u 
hur Lort Gicnerdir. Bir a ralık lngi- soyluyor. \ e şu mutaleaları ılave edı-
1' ler"n mabutları arasına giı·ecek de- yor: Kiı:ner bir askerden fazla hir 
.. ~:ed~ ve şöhret kazanan Giçner, ag. idareci ve bir idareciden raf.la bir dip 
kerlikte de üstat sayılırdı. Halbuki lomattr. Ancak 1916 da Kıçner, kE:n 
son zamanlarda tngilterenin en meş- disinden daha kuvvetli \'e liyakat
hur askeri müver rihlerinden, 8ir .Jun li adamlar hulunduğunu anlamı~ ve 
Firtesk. binbaşı Cerale Frenç. onların reylerini almağa başlamış
Lord Giçmer a leyhinde ~ok şiddetli tı. ?nun bunu dah en·el .anlamanı~
neşriyatta bulunmağa başladılar. s~, bırçok zararlal'a sebebıyet vermış 

1 d G. "Z f · h 1 ·an tır ... ,onr ı çner, .. a en azır t) n· b F 1 "it . . ın aşı renç, ngı erenın meş. 
adam.. dıye tanılıyordu. h , 1 1 

(F ) · ·ı d 
- . . ur ·' arşa ı renç ın og u ur. 

Ona bu sıfatm venlmesı. onun teş- Kendisi babasının muhtırasından şu 
kilatçılığından ileri gel iyordu. Fal.at sözleri naklediyor: 
(Furstak) a göre Gi<;ner, t~şkilfıtçı "Kiçnerle beraber yemek yedik ve 
değil . fakat teşkila t bozan hır ad?m Irnnustuk. Kicner yorgun ve bitap 
dr. Diyor( Jon :Furstak) hu vad ıde görü ı~ ilyordu. ~Kendisi, bizim hal'p sah 
§U sözleri söyli.iyor : . nesinde mühimmatı israf ettiğimize 

"r.fçner gerçi, te:okilatçı djye meş- kanidi. 
hurd nr. Kendisi kat' iyyen böyle de~it Ona gerek kendisinin, gerek ark ~
di. Gir,ner. derhal yapılması icap C· dastarının asri haı·p hakkında hit: 
den şeyler karşıı::ın d a Sar'a nöbeti- hiı~ fikirleri olmadığım anlattım! .. ., 
ne uğramış gibi hareket ederdi. Ye o- Bu gibi neşriyat Lord Kiçner hak 
nun hu halini görenler onu teşkfüLtçı kında vaktile beslenen büyük \'e p:ı· 
~anırlardı. l'i~ner hu gibi zamanlar yansız ittihadın hiç bir devirde olma 
da, eline Jreçen her şeyi topl ar. fakat clrğını göstermektedir. 
bunları toplamak için neler i hara p et- Fakat bu gibi tenkidat Kiçnere 
tiğiıı e ehemmiyet nrmezdi. Kiçner bu münhasır değildir. lngilterenin bütün 
~eki l de bulduklnmı birbirlerint• ya ma- harp liderleri aı;ağı yukan buna 
Jar, M,, geçmeden hu ya malnr ,,.i)!,ü. mümasil tenkitlere uğramış "t; her
lürclii.,. kes bunlara heykel dikmenin pek 

lng- iltcrenin askeri mün>rrihi hunu yerinde olmadığı kanaatini beslenw-
. ı " l için ~u delili ileri sürüyor : ğe başlamıştır. 

"Kic net :?9 uncu fırkayı kara~ a çı- Şim rliye kadar tenkide uğramryan 

kard ığ; bir zaman. onun en el:l muva yegane adam. ( Şarls Jagari) dir. 
~al a hattını temin etmek icap ett iğ i- Ötekilerin hepsi, müna~kitlerin elin
ni takdir etmemişti. Buna belki kimse i- den kurtul amamışlardır. 

Ucuz satışın sebebi ne imiş? 

Gümrük müdüriyeti ve Tica ret 
odası bir Ermeni ticare t mües-

ıesesi hakkında vaki olan ihbar 
nzerine tahkikat yapmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, hakkm· 
da tahkikat yapılmakta olan bu 

müessese, ithal ettiği bir kısım 
ipe kli kumaşları ham mal olarak 

göstermiş ve bezler için verdiği 
beyannamede de noksan fiat 

yazmıştır. Bu suretle piyasaya 
ltir hayli mal çıkarmağa muvaffak 

olan bu ticarethanenin gümrük 
resminden istifade ettiği ıçın 
ucuz fiatle satış ve rekabetiJe 
birçok esnafı zarara sokması 

nazarı dikkati celbetmiş ve bu
nun üzerine gümrük müdüriyeti 
ile ticaret odasının nazan dik
kati celbedilmiştir. 

Gümrük müdüriyeti bu mÜE>s
~· senin g ümrükten yanl;ş beyan· 

name ile çıkarmağa muvaffak 

olduğu mallar hakkında tetkikat• 

ta bulunmak üzere 15 tüccardan 

mürekkep bir heyet teşkil etmiş· 

tir. Bu heyet dün raporunu ver

mittir. Gümrük müdüriyeti bir 

kere de Bakırköydeki Bez fabri
kasının mütaleasını almağa karar 
vermittir. 

Müvezzilerin listesi 

lstanbul posta ve telgraf baş 
müdürlüğü kadrosuna dahil otuz 

ıeneyi ikmal et miş olan hat me· 
murlarile müvezzilerin bir listesi, 

telgrafla posta ve telgraf umum 
müdürlOğünden istenmİftir. Bu-

radan istenilen liste telgrafla 
Ankaraya bildirilmiştir. 

Esnaf cemiyetleri 

Ticaret Odasındaki esnaf 
murakipliği, esnaf cemiyetlerinin 
ıslah1 için bir rapor hazırlamış 

ve bu raporu iktisat vekaletine 
iöndermişti. Alman malumata 

göre bu rapor vekaletçe kabul 
edilmiştir. 

Bugünden itibaren esnaf ce· 
miyetlerinin muhasebe usulleri
nin tasvibinin tatbikine başlana

caktır. 

Harp malOllerinln tombalası 
Harp ma'ullerinin tertip ettik· 

leri tombala bugünden itibaren 

çekilmiye başlanacaktır. Tomba

la şehrin kalabalık yerlerine ko· 
nacak dolaplarda çekilecektir. 

Kuponsuz 
Piyan komuz 

Piyankomuza a it nunıa
ra lar iki günden beri gazete
mizin başlığı nın sağ tarafrn
da neşredilmeğe başlanmıştrr. 

On beş gün devam edecek o
Jan bu numaralı nüshalarımı
z ı muhafaza edenler müsaba-
kamıza iştirak etmiş olacak
lar n çekilecek bir kur'ada 
kaza na n numaralpr tesbit " 
ilan edi lecektir. 

Birinciye 40. ikinciye ~O. 
ü~üncüye 10 li ra ve yüzlHce 
kariimize de muhtelif kıymet
te hedi)·eler kazandıracak o· 
lan bu yeni piyonkomuzda ay 1 
l ,ırca kupon toplamak ve son
ra hunla rı matbaaya getire
rek değiştirmek gibi zahmet
lerin hiç biri yoktur. 

Xumaralarımızı biriktiri-
niz. 

Memleket haberleri 

Tehdit mi? 
Bir nahiye müdürü, sulh hA· 

kimine tabanca çekml• 
izmirden bildiriliyor: Akhisa· 

rm Mermere köylülerinden biri 
bir dava ikame etti. Sulh ha
kimliği derhal tahldka'a başladı. 
Nahiye müdürü Fuat B. kendi-

sinden mevki itibarile ufak rutbede 
bir kimsenin ~endi hakkında taki
bat yapamıyacağını söyliyerek 
buna mani olmak istedi. 

Sulh hakimi Mehmet B. kulak 
asmadan tahkikatı bitirdi. Sala-

·hiyet meselesinden bu iki idare
cinin arası açıldı. Bundan hid
detlenen nahiye müdürü Fuat 
B. , iddıaya göre, hikimi ölümle 
tehdit etmiştir. Mehmet B. Da
hiliye ve Adliye vekaJetJerini de 
telgrafla habeı dar etmiş. Dahi
liye vekaleti Manisa vilayetine 
tahkikat yapmasını bildirdi. Ma
nisa valisi Fuat B. bugün Akhi
sara giderek tahkikata baılamış · 
tır. 

* 'İ' • 

Kahpece bir clnAyet 
Urfada bir jandarmam:zı 

arkasandan vurdular 

Urfanın Yaylak kazasında bir 
vazife için Kurunca ve Küçük 
Tülmen köyüne gitmekte olan 
bir jandarmamız orada saklan .. 
mış olan fırari eıkiyadan Kurun
ca köylü Mustafa oğlu Mehmet 
namı diğeri (Hamoreş) tarafın· 
dan arkasından silah atılmak 

suretile şehit edilmek suretile 
şehit edilmiştir. Katil şaki taki 
takip olunmaktadır. 

Edlrnede bir çete 
Edirneden yazıhyor: - Hudu· 

dumuıu pasaportsuz geçen 1 O 
kişinin Bulgaristanda çetecilik 
ettikleri anlaşılmış ve bunlardan 
Ali, Şükrü, Ahmet ve diğer bir 
şahıs tevkif edilmişlerdir. Di
ğerleri de aranmaktadır. Ayraca 
taharriyat yapılarak ziraat çiftliği 
civarında toprağa gömdükleri si
lahları da ele geçirilmiştir. 

Şarkta Maarif 
Diy arabekir vilayeti mıotaka

smda gerek talebe, gerekse 
mektep adedinde geçen seneye 
nazaran fazlalık vardır. Viliyet 
merkezile kazalarda mektep 
adedi (22) ve talebe adedi de 

(2100) dür. Yeniden birkaç ilk 
mektep daha açılacaktır. Bazı 

mekteplerde de şubeler açılmak 
zarureti hasıl olmuştur. 

intikam yUzUnden 
Geçen cuma günü İzmir umu· 

mi hapishanesinde eski bir inti
kam yüzünden kanlı bir cinayet 
olmuş, Menemenli Boşnak Hamit 
isminde bir katil kendi yaphğı 
bıçakla mahkum Ödemişli Şev
kiyi . öldürmüştür. 

Adanada buz tröstU 
Adanada buz çıkaran beş fab

rika sahibi birleşerek bir tröst 
teşkil etmişlerdir. Bu yüzden fi
yatlar artmış buzun okkası yüz 
paradan 1 O kuruşa kalıbı 80 
kuruştan 2 liraya ç1kmı,ur. 

Anadoluda yağmur 
Bu hafta içinde Anadolunun 

muhtelıf yerlerine mebzul yağ

murlar yağmıştır. Bilhassa Konya 
ve Af yon yağmurdan çok zarar 
görmüş Havzada da sellerden 
15 kişi boğulmuş 11 k i şi yara
lanmıştır. 

izmirde de dolu yüzünden Ke
malpaşa havalisinde 4000 dö
nümlük arazi harap ol muştur. 
Burada zararın 400,000 lirayı 

bulduğu tahmin edilmektedir. 
Feci bir cinayet 

Trabz.ona tabi Tirpik köyünde 

geçenlerde feci bir cinayet olmuf, 

Adliye Haberleri 

Bir hAklmle 
başkôtip 

A~1rcezaoıs muhakeme 
edilecekler 

iıtanbul ikinci hukuk mah
kemesi azasından Mithat ve 
başkatip Macit B. ler, iki hazi
randa ıstanbul ağır ceza mahke
mesinde vazifelerine ait husus
tan do l ayı muhakeme edilecek
lerdir. Bu hususun, geçen sene
lerde bir dava mevzuu teşkil 
eden Fluryadaki plajın yedi 
emin suretile idaresine temas 
ettiği söylenmektedır. 

Edip B. nereda 
Silah kaçakçılığından maznun 

olarak ikinci cezada muhakeme 
edilen tüccardan Edip beyin 
Almanyaya gittiği, arandığı hal
de bulun;,madığı söylenmektedir. 
Diğer maznunlardan Necmettin 
ye Remzi Beyler mevkufturlar. 
Mahkemeye hazirand:\ devam 
olunacaktır. 

Romen filosu 
Atinadan yazılıyor: 
Geçen sene İngiliz filosunun 

Köstenceye vuku bulan ziyaretini 
iade için Maltaya gitmekte olan 
Maraseti ve Marasti ismindeki 
iki sefineden mürekkep Romen 
filosu Faler limanına gelmiş 
selamlanmıştır. 

Balkan ziraat kongresi 

Sofyadan bildirildiğine göre 
Balkan ziraat kongresi nihayet 
bulmuştur. Konferansta bulunan 
Türk murahhasları verilen karar-

lan tamamen kabul eylemişler
dir. 

O BULM .. t\.CA O 
J 'L j 4 ."ı f \ 7 ~ 9 1 o 1 1 

ı e ı u ,i' ç E ,ıırdiı P f'..1 [ A 
2 u-ji) A li!1 F A ~ E-1R fml'[~ 
3TAHARR iYAT[i 
4 Çı[i}A LA T T N T [jjP 
5 E F. R AT !iJR . i F i i 

6 • A R T iUillil R [iı A Y 
7 (il B i i R !i]'!i] [ij A S A 
8 P E_jY N T.~ {i)[il F O 'N 
9 •R A i F fiiA F liHiiK 
tc L- li]·T- ljj [i] AS O [il D lb 
11 A fii:ljj!.R i Y A N K O r.' 
Dünkü bulmacamızın hal .. 

ledilm•ş şeklı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 !il [I 
3 -:- - !il 
4 !il - - - - l!i; - !- -

5 - - -,- !iı [il 
6 !iılil - - - !il _ = 
~ ~ ~ llJ•= fi} ~ı - ı~ı~ 
9 - ,- [il - - [i li 
1 - li.: -- i.i' - - [i 

n • -- ·• ·'lii 
bugünkü buımacamız 

8oldan sağa ve yukarıdan aşağı : 

1 - Yunan futbol şampiyonu ( 11) 

2 - Trabzonlıı ( 3) 

3 - İikdrnizde bir lima11 (5), İzmir 
neclir? ( 5) 

.f - istek (5), mader (,'J) 

5 - Sils (6), çıkma (2) 
6 - Sulu yer (5), bir renk (2) 
7 - Hayran saçı (4), n e et ne kenıil.: 

(/) 

8 - Edenmek ( 7) 
9 - Bir çalm (5) hane (2) 
](} - ı1n (2) aroba (5) 
11 - R11m<'lindc hir şelıir (6) 

Osman isminde 23 yaşlarında bir 
genç babasının ölümünden sonra 
anasını a lan ve bu suretle üvey 
babası olan amcasını genç hem
şiresile münasebeti gayrı meşru
ada görerek öldürmek istemiştir. 
Fakat çıkan kurşunlar o esnada 
odaya giren teyıesine isabet 
ettiğinden yalnız teyzesi ölmüştür. 

Lekeli hUmma 
Safranboluda demir yollarında · 

çahşan ameJe arasında iki lekeli 
hümma vak'ası ~örülerek sıhhi 
tedabir alınmışt&r. 

Yiyecek 
1,optan fiatlar 

Et - Sebze - Meyv• . ıt• 
Et - (h:ilo•u) Da~lıç: 54-60 "- ·~ ı.;~ ~ 

nk: 46 :i.l· 1\ .. J ! ası r J..uzusu: ;l.:ı .1 
Üku1.: '2 ·-1-2 1\ .\landa: 31 K_ ... ~- 1~ 

Pevnir - l)e\·az Ya~lı ötıO· ı 00 
1
,,• 

• il • • . ı. · ıo v• 
J.3 kiloluk reneke. vağsı z 12 13 1 

teneke.;i 200· ·oo kuruş. . . 30 ~ 
CaneriOi: ı:>.~0-25 K. Rursa erıgı: ,,., 

Taze soğan: ıDemetiı 30·40 ~ ıjO 
sar1msak: 50 - 60 para Ne"e 'arı 
para. Kırmızı turp: 30 · 40 · I' 40 
Dereotu: 20 para. Maydanoı ;,,1 
par:ı. Bakla: !Yerli) 2-3K. Beze 

11
• 

7·8- IO 1\. Araka: 7·8-10 1\. Sefll 
otu: ı .. 'i-::l 1\ .. Pancar. 4 5 kuru~· ıt 
Yaprak: (Yerli) okkası ro kuruŞ ctJP 

hurn~ ıspanak: 3;5·4,5 kuru. r 
Kabak: {Yerli) 20-2 1-2'.1 !\. T•:..o 
fasulye: ( Adana ) yaş. çalı 50 3,.,rı 
ı, uruş. Harhuın·c 40 ı- u ruş. Ensl 'erW 
(yerliı adedi 9· ro kuruş. Hlyar: (~ıırıı~ 
:ıdcdi .'i - 10 kuruş (Adana ) 3 k 

0
.gO 

Domates: ( iskederiye ) okka~ı 8 rı9'ı 
K. Pathcan: < iskrntleriye ) ~QO. -
ııde\ i 25-30-35 lira. 

Meyva ııı ı 
incir (İzmir paçal l .+ ı. uruş :.~r~~I 

J 1-19 üzüm çekirdeksiz 50 ·56, !:'!~~~-
Portakal: Döı tvol 100 tanesı ..n. 

. ·O·D" 
5~0. Çilek: (okka5ı ) !'i0-60·65 • rt)t 
kiraz:(Yar ı mca) okkası 30-40-45 kil; 
(Tarşancı l) okkası ~5·30-3:l KarP:ı 
( lsk enderiye) adedi 80-90 dır K•f 
(Adana) okkası 80 k. 

Bu§day - Arpa • FaaulY~j(c-:ıı 
BuQday: Yumuşak (Ankara) k P 

8 . 10 ( l\onya) ';",1';",50 ( Yahşıb;,ı 
8.12,50 ( Polatlı) 8,20 (.\\..:şehir .) hif' 
(~i va~) l ..:!,50 ( !\araman Ye E~kı;e 

1 
O 

8.10. ı Çay) 8 kuruş. Sert. (.\nk9~ ~ 
fi <>5 1\. iızeddin 8 K. Kütahya ' ,. ··- ~, .. 
Polatlı 9 ~ upış. Kızılca: Ba 
~- 1 5 kuruş. 

1 
) f 

Arpa: ( Ankara ) 5,25 ı Şarkı;• 
(;\fyonkarahi~ar) 6 ı ~:dirne) s.ıo, .,.rt' 
Fasulye: 18 Sarı mısır: Kırk riJt 
2· 6 1\ , beyaz, Adapazarı 2,50·6 ~l~ ~ 
Susam: ı\ntalya 19 K. Dalyan ~ 
A fyon• l~skicehfr yüzde 20 111 

• ' . de 
1200 1\. Aaşeh ir ( çıkıntı ) ) ÜZ 

1 
ı 

morfin 1560 K. C~viz: dç~ _ .\)~dı9' 
bO K. Amasya tıO K. Hartı n ..,.., V..·'{P 
huklu) ,\mas ya 2 ! K. Çavdar:, ~1p' 
20 buP;da\' l\an~ık kayseri 5,IO 1\:. 
h rcli 5,25. kuru;. Çan~~kale 5 kıırtıf,,. 
Çay, kahve, pirinç, şeker, 1 

patates, sabun r/ 
Çay: (Ca,·a) okkası :!60 - 4~· '.ıı~ 

240-800. ( 1 lindive ) 2:-0·400, ( ~eı rf 
260--ıoo. Kahve: (.\ luh celif ıi ~le~11 1 
105 K Pirinç: (Bombay) 37 4-' l .,~ 
34·35 (1 linclive) 36-3';",.'i ( Rangon \ j·ıJ 
29 ( Riwn ) 36.5-37" f\. Şeker: ,,pi 
\ "erli) ;1::i . .'i0 35.flO (l::cnehiJ 35,60· ·rrııfl 
klip 38 .. 3· -38.::iO \ Ru•: K üp ) 40 ıfjll 
;t'i.8.'i 1\. Sade yao: ( L ·rra: ~ 1~.f,,ır 
01 4 155 (Erzurum:- Kars) 1 00- 19~ hl 6• 
znıı) l~O· t;:l.'i Vejetalin: n er64.oo 
Zeytin yağı: ( Eır~tı :ı ck::-tra ) ıf' 
(Ekstra) 6 l ·fi'2 (\'em eklik ı 56, • 1 ~j~~JI' 
meklık) :iô 60 (Yemeklik 54.:ı8 1• 18' 
luk) 45-M 1\. Patates: ( Hattsl ı f' 1 

18.:iO (Ha~ kel leı ı -ı-1 :'i.."iO (Oortll d•~ 
1 n. ı ı I~ SebU"! 1 i' {'\tin ~ 
~~------------ 11 
Tazminat verılecek "' ~el 

h""kÔ'" Estern şirketi ile u · ıerl' 
arasındaki müzakere haylı 1

1 
di~ 

miş ve esaslı meseleler hal telef 
miştir. Bugünkü mü:ıaktt 
teferruata aittir. ıl 

Estern şirketı Türk Jllerfl ' 
~ ı•Jll'· 

!arını açığa çıkaracagı tıı>İf~ 
tazminat vermeği kabul e ;/ıİ 

· ıect• 
Halbuki tazminat verı ~tıı'' 

gösteren bir hareket .Y0 
ti( 

· se 
Posta ve telgraf idare~ı 1 tıı>J' 
minat verileceğini temın eyıJ~ 
tedir. Aynı kumpanyanın tt~r 
nistanda işlerini tasfiye e ti 
zaman Yunan nıemurlar•;~ıı•" 
minat verdiği nazarı d ,~ 
~ lınacak olursa burada . il ti~ 

"l 
suretle hareket edeceg 
görülmektadir. -----

SOfya telefon" ,.1,ıııt' 
Bir müddettenberi ~il 

1 
P 

makta olan lstanbul • So 11 ,d~ 
sındaki telefon hattı ikııı~obe" 
miştir. Dün bu hattın te ,tU t!' 
yapılmış fakat muvaffa~~ d• tP' 
tice alınamamıştır. Bogtl . 
rübeye devam edilecektır· 



........ 
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1 Karııerhnlzln ,ıklvetlerı I Mahkeme ve icra ilanları 1 '[ 1•V A K iT 1103 Devlet Demlryolları ila nları ( 

Sakaların derdi lsıanbul ~ekiıİnci icra mcmurlup;undan: K . . . . k ·ı" 1 UÇU l an afl Derincede bulunan doksan bin kay ın traversin Samsuna nakli 
~ir saka matbaamıza mu··ra• Bir borçtan dolayi mahcuz ve k apalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Caat ederek sakalar cemiyetin- paraya çevrilmesi mukarrer iki .. Her ırlln netroluıı ur <il M 20 H 931 l 6 d A k 
d d 

ünakasa aziran . cumartesi günü saat a n a• 

1 
en şikayet etti. Elı'nde Beyoü- a et etrafı yaldızlı ayna ve bir 5 1 k 

0 atı ı ev aparbman,araa,eşya rada Devlet Demiryolları idares inde yapılacaktır. 
U ıulh mahkemesine verilmek adet asma saat ve 1 adet etrafı li · h l l d f Sabhk irat - Beyoğlu Kalyoncu Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
Zere hazırlanmıı bir istida ııya ya dızlı ayna, a et etra ı k l d 15 30 k d 

k 6 
karakolu Aynf,ostnntin kilicesi ~okağında at teminat arını aynı gün e saat , a a ar komisyon ka-

"•drdı. Bu fakir adamların derdı· mermer taşlı omodin ve adet l d 1 1 a • l . d .., 1. k. • ı· 
t )eş o n ı üırgır m e\' a~ a ::\.ı ırn ·ıra tıp ığine vermeleri lazımdır. 
-rU ur: kolonya şi•esi ve 4 adet resim · ı.. d" J> ı ı d 

S 
.,. getırme tı: ır. azar ıksız 2800 ira ır Talipler münakasa şartnamelerin i üçer lira mukabilinde An· 

akalar belediyece sıhhi tablosu 7 - 6 - 31 pazar günü !'H 2 ara~ında miiracant 
tnuayeneye tabi tutulan esnaf- saat 9 dan itibaren Şişhane ka- 1 tanbul dordünciı \'al.ıllıın karada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

tandır. Bu muayeneler belediye rakolu yokuşunda altıncı daire Ü l\ 1 O:'\ KOL • • • 
tabipleri tarafından yapılır, mu- ittisalinde 86 numarada perukar SATILll\ l\lOTo- uu,E'l' Münakasası feshedilen muhtelif bina ve vagon camları pazar-
~Yene neticeleri de ellerinde dükkanında paraya çevriJeceğin- Az kullanılmış Tri:rornf markalı bir !ıkla mübayaa edilecektir. Pazarl ığa iştirak edecek lerin 3 Hazi· 
Ulunması lAıımgelen cüzdanlara den talip olanların mez.kür gün motosiklet satılıktır. Taliplerin mat- ran 931 Çarşamba gilnü saat 15 de 2050 liralık teminatlariyle 

l<aydedı'lı'r. ve ıaat mahallı'nde hazır bulun- b' I'kt A k d 1 d · · l 1 • baamızdn Muharrem .Efendiye mürıı · ır ı e n ara a ma zeme aıresıne müracaat ey eme erı 
~r~bq kuruıa beledfyeu durulauk memınu~ müuua~ mattarL --------------·- - - ---- --------

;auirnaıı icap eden bu cUzdan- ları ilan olunur. (930-7099) Klrahk oda, ev, köşk v. s. Eo/Cll_{ ll/1llll7ı //1ll{/,.İr/t'ia·ı/ {'(Lf{ltj. 
barın tevzii sakalar cemiyetine 1. _.., 
ır k l üsküdar llukuk hakimliğinden: M h h l •• l .. . / •• • 
a ırnış.Bucilzdanıalmakiçin Ismail Sadettin efendinin Be- uayene aneı idarehane - ll ~~lr (// /111/G llrlllQ'l.l/1f1Ctl: 

dcellıiyete yazılmak mecburiyeti \'eyn iknmc:t için iki ha,·ndar oda bir , v' /,~ -
e 1•1 • Ü .. 1•• E f şiktaş Şenlik dede mahallesinde sofa ,.e bir helddan miırekkep bir daire p } k} k• ·ı k J k 

.... . erıye 8 ru uyor • sna ın M 1 1 k d 30 azar l a ıraya Veri ece em a"' ""tn ısır ı oğ u so ağın a numa· miisa iı şcraitle kirnl ıkıır. Anknra caddesi 
f ıyctler halinde toplanmaıı ralı hanede sakin Mahmut oğlu 52 ·o. •a müracaat edilmesi-. 
eııa birşey değildir. Fakat tiki- Müddeti icaı 

Yet • Ahmet Sefahattin efendinin ga-

k 
cılerin ifadesine nazaran sa- IilRALlK EV ARANIYOR 1- Galatada Kemankeş kara Mustafapaşa mahallesinde hel-
i yipliğine karar itası talebile a ar cemiyeti sakaları kaydet- . Krzıltoprak Göztepe taraflarında vacı sokağında 6 No. hanın dokuzda sekiz hissesi. 1 

lll k ikame eylediği dava üzerine mu-c için üç dört yüz kuruş alı- iki üç odalı bir e\' istiyoruz. Miişterck 2- Çakmakcılarda büyük yeni han derununda 13-53 ve 55 
Yo mailcyhin hayat ve mematından rrnuş, buna mukabil verilen de olabilir. Bah~eli güneşli olmak şar- No. iki dükkan. 3 
lll k malümatı oJanlann mahimatlan-a buz da yirmi kuruşluktur! tile. 3- Balıkpazannda Ahıçelebi mahaHesinde Y oğurtcu sokağın-
s nı bir ıene zarfında mahkemeye l ST p t T.." • 

d 
akalar belediye iktısat mU· · os a n. , ~ı6. A. Osman Beye. da 3-5 No. ardiye. 3 

Q ı bildirmeleri için ilanat icra edil-

k 
r üğüne müracaat etmişler, Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı yeni 

ıa diği halde hiç bir ihbar vakı Satılık hane - Schzadeba~ındı · 1 l d 

1 
aca muayene.yt tabi esnaftan " ' müstecır er için tes im tarihi ir. od k olmadığından yeniden bir ay Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 

ıh U ları için cuzdan almaları "'dd ti h t d l\1armarn.'·a nezaretıı· 9 numıırılı beş oda Müddeti: 6 Haziran 931 Cumartesi günü saat on dört buçu• 
ut mu e e ayat ve mema ın an 

.... Umu kendilerine teblig" edil- ve mü(,temilAılı mı.icedd"t kılr,..ir hane ğa kadar. 
~ malümatı olanların malümatlarını ~ 0 

tl~f. Bu tebliğ sakaların .:ikıiye- s:ıulıktır. içindekil ere müracıınt. Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pa-
., Y mahkemeye bildirmek üzere tan· 

" e cevap teşkil etmemektedir. K zarlıkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiştir. 
'-e . zim kılınan işbu ilanın bir nüs- iraya vermek ister misiniz? -
b'bnı· ıyet s akalardan denildig" i Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita e~erek icara ait ta· 
6
1 hası mabl<eme divanhanesine Tram\'a\·a, iskeleye, ı;fmendifere vakın 

'1ı 1 üç dört yüz kuruş para talik ve bir nüshası gazete ile olanlnr · miircccahtır. ' ant 9•12 ara~ında leplerini dermiyan eylemek için lıtanllul evkaf müdüriyetinde 
t- Yor mu? Bu ne parasıdır? .

1
.. 

1 
mürnc:ın ı . lstanbul dordüncU Vakırhan vakıf akarlar müdürlüg"Une müracaatları ilin olunur. 

rak· ı an o unur. P;ı ır bir sakadan bu kadar U '.\1 1 o N K o L Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler mU-
~lmak revamıdır? Sultanahmeı 4 üncü sulh hukuk mah· zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 
~ kcmesindcn: MUteferrlk kUçUk ilanlar 

l___ Davetler f Müddei Y orgi veledi Yanko Küçük bir fotograf makinesi sa-

h '•Gürbüzler yurdu 
11 

kJübü efendinin müddei aleyhin Balat- tılıl. tı r. c ; :ıl nta P.1\,34 v. Benrubi adresi· 

tyeti umumiyesi 5-6-931 Cuma ta hızır çavuş mahallesinin kül- ne )azılmn~ı 
.. ,l 13 30d ş han sokağında 27 No. da mukim q , a işhane karakolun-t: .. kulüp binasında içtima ede- Hiri~to veledi F oti ve Panayot 
"&ı d b 1 veledi yani ve ağa veledi Bodos tü ıı en i cümle azanın mezkur 

tic ıı Ye saatte hazır bulunmaları ve Marokabinti Yorgi ve Balat-
a olunur. ta kasimi günani mahallesinde 

b ~iizakerat ruznamesi : idare aynalı bakkal sokağında 59 No. 
b~eti intihabı ve n izamname hanede Yanko veledi Sava ve 

kında müzakerattır. Balatta kasimi günani mahalle-
• * * sinde aynalı bakkal sokağında 

~Uddciumumilıkten: 61 No. hanede Dimitri veledi 
tıı· ~bak Acıpayam Müddeiumu· Sava ve Dimitri veledi Yani 
u:.' Salahattin beyin memuriye· efendiler aleyhine ikame eyledi-
~ müracaatı . ği izalei şuyu davasının cari 

~amıza gelen eserler: mahkemesinde berayi tebliğ is· 

~alon Pfçekcillg"' i dar olunan davetiye varakaların-
' Y da müddei aleyhim mumailey· 

h aa~onlarda, odal:ırda pencere ,.e bnl· hima mezkur hanelerden çıkıp 
~Nıt • ev \"e opnrtıman bahçelerinde . l k 
lld l \"e çiçeksiz fidan ların y etiş~irilme· semtı meçhule gittik eri ve i a· 
~"-;~ bah eden bu kitap AgAh Sabri metgahlara meçhul bulunduğu 
it 

11 
ne: ı ıarıı rından çıçd•çilik serğisi mahalleleri heyeti ihtiyariyelerile 

t r a~ebetilc nc:~redilmiş tir. l\itahn mii· mübaşiri tarafından musaddak 
kı b~hçl\•anlık mühendisi Halknlı ziraat meşruhatdan anlaşılmış olduğun-

~t ren 1 !ııhık ıtıuallimlerlnden LôtfU dan yirmiıer gün müddetle ila· 
lbı eydir. Garet nefis bir t:rıdı tabe· nen tebligat icrasına karar ve-
~.,_tş 01du~u gibi birçok re imlerle de 
1 l l'en olması mı.indencaıına başka rilmiş olduğundan muhakeme 
ıt:~\llıct \eımcktedir. (içeği ~ even \ C günü olan 22 haziran 931 tari· 

t...,, •ğe merak ı olan hPrkc:~e bu de· hine müsadif pazaueti günü saat 
~ müıaleacım ta\' i\'C edeıi1~ 11 de Sultanahmet dördüncii sulh 
~Q k lkta~ BUyUk aile parkı hukuk mah emesine bizzat gel-
1

11 
açllm1r;ter meleri ve yahut bir vekili mu-

rıbulun en guıel hahçc:si, nefıs saddak göndermeleri aksi tak-
ı 1 ~., ltlıkemm-~ orkr tra her akşam dirde haklannda gıyaben muha-

tı\ o•ro me,rubaL <IO) kemeye devam olunacağı tebliğ 

Galata l\öpru bası 

~~~~ıı~ sür'at ~ustası 
1~ER S~ SIN) vapuru 2 Haziran 

t·b 1 
17 de Sirkeciden Ge

ı O) 
~IJ u, Çanakkale, Küçük 

~-~~· Edremit, Burhaniye, Ay
ltıı Rll kalkacak~ dönüşte Al

<>lu-
ga da uğrıyacaktır. 

makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (931 -587) 

lLAN 

Giresonun Ketap nahiyesine 
tabi Kayabaşı kariyesinde Emür 
oğullarından Şükrü oğlu 97 
tevellütlü Hüseyinin ölümüne 
muallak kariyeden Emür oğlu 
kerimesi Zeynebin müddeialeyh 
kariyeden Emür oğlu Hüseyinin 
Babası Şükrü aleyhine ikame 
eylediği mumaileyh Hüseyinin 
330 senesindenberi hayat ve 
mematı meçhul olduğundan ba
hisle kayıplığına karar itasını 

talep ve davasından dolayı icra 
kJlınao tahkikatta mumaileyh 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
iş Burosu). Ankarnda mütahn~sıs ıcşkil:tıa 
malik yeglne \ ek:llet, temsil, tak ıp mı.i · 
essescsidir 

Ankarn · Bankalar caddesi . Anadolu 
han · Posta kutusu: ı 66 

Kira getiren emllk alırız -
Tram\•aya, iskeleye, şümendiıfere yakın 

olanlar mureccahtır. Terhin edılir~e bin 
liradan ,·uknrı PARA 11\RAZ edilir. 9· J 2 
nrasında mı.irncaat. 

lsıanbul dördı.inciı \'ak ı llıan 

Şark Dcmiryolları mlidürl~ etinden; 

31 Mayıs 1931 akşamından 
itibaren iş'an ahire kadar 37 
Nu. it katarın seyri aşada gös· 
terilen şekilde tadil edilmiştir. 

Kilometre 24 hareket 19,00 

K. Çekmece " 19,42 
Florya " 19,47 
Y eşilköy .. 19,56 
Bakırköy " 20,06 

Y edikule " 20, 15 
Sa mafya " 2~18 
Yenikapı " 20,22 
Kumkapı ,. 20,25 
İstanbul muvasalat 20,3 l 

ZAYiLER 

Vefa orta mektebinin 8ci sını· 
fından aldığım tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmil yoktur. · 

492 '.'\o. 1ı Mehmet izzet 

Hüseyinin 330 senesinde askere 
sevkedilerek hayat ve mematı 
meçhul olduğu kariye heyeti 
ihtiyariyesinin ilrnühaberinden 
anlaşılmakla kanunu medeninin 
31 ve 32 inci maddelerine tevfi
kan mumaileyh Hüscyinin hayat 
Te mematından haberdar olan· 
ların bir sene zarfında mahke
meye beyanı malömat eylemeleri 
iiin oluııur. (931-266) 

M M. V. Satın alma ko· DOKTOR 
misyonu llftnları 

.. l•z•m•it•t•ek•i•k•-ı•ta•a•t•ın-ih•t•iy•a•c•ı •o= C· ;/(a/llL Cemal 
rimiş sızdmlmış sade yağı kapalı Dahiliye hastalıkları mutahassısı 
zarfla münakasaya kon mu:. tur. lhn· Cumadan maada her gün öğleden 
lesi 8 sroı pazarte. i günü saat ı;; t c •onrn snııt ( 2.30 dan 5 e ' kttdar 
lzmitte askeri satın alma komisyonun fsıanbulda Divan yolunclıı ~ 118} nu-
da yapılacaktır. Taliplerin ·artnanıc· marnlı hususi kabinesinde: dahili has· 
yi görmek üzere :Pındıklıda heyetimi- talıklnn muıı,·ene 'e tedıl\İ eder. 

Telefon lstnbnul 2398 
ze \'e şartname almak \'e tekliflerini ••••• 
vermek üzre teminatlarilc birlikte iz. 
mitte mezkur komisyona müracaatla· 
rı. (366) 

• • • 
1\falü11erle 

• * * 
lzmitteki kıtaat \ 'e müew csatın ih· 

tiyacı olan un kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. lhale i 2 - 6 - 931 
salı günü saat ı:; te lzmit a kerl atın 
alma komisyonunda yar·lacaktır. Ta 
tiplerin şartnameyi görmek üzere }"ın · 
dıkları heyetimize ,.e şartname al nıak 

ve teklifledni ,·ermek üzere t~minatln· 
rilc mezkQr komi.yona müracatları. 

(3SG) . "' 
3 K. O. Sa. Al. Komisyonun

dan: 

s. Sn. ~ip. için J 3.725 kilo Koyun 
Eıi kapalı z~rr u ulile münakaca\a ko· 
nulmuştur. Teklif mektuplan 6 - 6. 931 
sant 16 da nçılarık fia ılar haddi lı\yık 

gorüldüğu taktirde ihalesi icra kılınacak· 
tır Talipler şartnamesini görmek üzere 
her giın öğleden e\ ,·el ' e münakasaya 
iştirak için de tarifıtı kanuniye dairesin· 
de mcktuplannı Yaktl muayyeninden e\·vel 
komisyona ita etmeleri ilAn olunur. 

* • * 
3 K. O. Sa. AI. Komisyonun· 

dan: 

As. Sn. Mp. nin bir senelik ihtiyacı 

olan uamf 43,920 asgnrf 40880 kilo 
ekmek aleni munakasa suretile uun 
alınacaktır. İhalesi 6 • 6 - 931 saat l 5 tc 
icra ol unacak:tır. T ıliplcrin şartnameyi 

görmek üzere her giin öğleden el'vel ' 'e 
münaknsayn Jııiraklerl için de \•nkti mu· 
ııyyende teminıtlarilc birlikte komisyo
numuzda bulunmalan j)ı\n olunur. 

• • * 
S. K. O. SA. Af,, KOMiSYONUN. 

DAN : 
l\fütaahhit namına :tOOO kilo nohut 

pazarlık suretile 4 - 6 - 931 saat 15 
ten 16 ya kadar pazarlığı icrnedilecek
t ir. Taliplerin şartnamey i okumek 
üzere her g ün öğl ed en e\'cl ve pazarlr
ğn i tirnklnri için ye\'mi mezkurda ko
mi yona müracaatları . 

Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci T\.eşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50, 000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat 

Mes'ul Müdür Refik Ahmet 



..: Hayret ! bu adamın ıırtlndald ne 1 
- N~olacak 1 bir daf 1 
- "?- 111 
- Hem de ıo.ooo ton ııkletlndcl 
- 1 ?D 
- Fakat dikkat eti nereye baııyorl 
- Eveti fordflm: 

ZiRA.AT BANKA.-SI 
. ' . · . .: . 

- Temam ... Bu adamın 

ZiRAAT BANKASI na. bir 
" 

TURKIYE ZiRAAT 
EH\NkRSI 

]\-g ~ 

Tasarral Besallı varı 
- Öyle ise, daha bunun dibi iki vük iatır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 

• 

• 

.. 
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