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Hamiller 

• 
1lınirde eski ti-
Yatro alemleri ! 

htıde Opera ve 
0Peret niçin doğ

ınamıştır? 

~tat Halit Ziya B. ( Ha
l'llJar arasında ) buna 

cevap v~riyor 

~~~4 Uncu sayıfada 

Birliği Konferansı Bir Tebliğ Neşretti 

Türkçe sesli filmde . baş kadın rolünu 
oynıyacak olan Emire Azlz R 

Darülbedayi rejisörü E. Muh
sin B. in, ipekçi kardeşler hesa
bına yapılacak olan "lstanbul 
Dilencileri " filmi için. Mısıı:a 
'ttiğini ve mısırh Emıre Azız 

fanımı da baş rolü oynamak 
üzere angaje ettiğini yazmıştı~. 

Emire Aziz H. la E. M~h~ın 
Bey, bugün saat 17 de şehrımıze 
geleceklerdir. 

'k' . de Atinada, bazı manza. 
ı ısı 

ralar almışlardır. . • 

F· ı . son kısmı ve barıcı 
ı mın . k 

l burada çevrılece , manzara ar 
ve sesli kısımları Pariste tamam-

lanacaktır. d 
E . A · H Mısırda Ve at 
mıre zız ·' 

Urfi B. ile de bir kaç filim çe-

virmiştir. 

Paris, 19(A.A.)- Havas:ajan
sı bildiriyor: Osmanlı eshamının 
Fransız, Alman, Belçjkalı, İtal
yan, Felemenkli vej İsviçreli ha
millerini temsil ve) 13 haziran 
928 tarihli mukavelenameyi imza 

u Beşinci Irk,, gayri tabii te

şekkül etmiş insanların ırkıdır. 

Cüceler de bu ırka mensuptur-

Jar, ve onlar da, tıpkı, alelade 

insanlar gibi aşk ve izdivacın 

zencirlerinden kurtulamazlar şu 

farkla ki, biçarelerin bu pek 

tabii his ve rabıtaları, sadece 

söz ve k'ğ1t üstünde kabr. 

Onlann izdivacJan sadece .... 

Fakat uzatmıyalım, "Beşinci Ir-

k,, ın hususiyetlerini çarşamba 

gününden itibaren, resimli olarak 

gazetemizde okuyacaksınız. 

• 

eden birlikler konferansı, An
karaya memuriyeti mahsusa ile 
gidip avdet eden Osmanlı borç· 
ları hamillerinin murahhaslarına 
dinledikten sonra bu murahhas-

(Liı.tfen sayıfayı çeviriniz) 

ne yapıyor? 

Dil cncDmcninin mesaisi hakkında be

.... ~....,ıas ......... 2-..--...sıas--. ............ _......,."""""~._..,..._......,_...._....,.....,.,..........,....,_.._.,11111111! 

yanatta bulunan Celil Sahir B. 
olduğu kadar temizlemek, medeni, 
erişkin bir dildeki bütün mefhumların 
karşılıklarını bulmak istiyoruz. Bu 
mefhumların kadrosunu tayin etmek 
i~in iki ciltlik Larousse Universelle,i 

-----_______ _____ ___ uııııııııl (Lütfen sayıfayı ~eviriniz). 



lann tarıı hareketini tasvip et- rin dillerinde karşılıkları bulunan mef cıları diye şükranla bakarız, fakat ve san'at) ünvanı altında neşrettiği ! ... 
11111 

mit ve 13 haziran 928 tarihli humlar için bizde karşılık bulacağız. dill kendi alışkınlıklarına esir etmek sıra makalelere verdiğim cevapta 
mukaveleden feragati red ile Milletler arasında müşterek kelimeler. istiyen dünebağhlarm seslerine kulak· fikirlerimi bugünkü kanaatime pek 

ancak halihazır vaziyetinin haklı 
le ifade olunan mefhumlar fçfn bizde larımız tıkalıdır. yakın olarak açıkça söylemiştim. 

ayni kelimeleri dilimizin ahengine uy- Bugün elde dolaşan lılgatıi Osmani. Selanikte büyük mütefekkir Ziya Gök. V glsl 
ve mefrU gösterdiği muvakkat duracağız. JQgati Naci, kamusu türkf, yeni türk· alpın etrafında topJanaq genç mu- eraset ver 
hafifletme tedbirini kabul ede- Yapacağımız yeni türk lılgati, mu· çe ltigat gibi kitaplardan kelime çer- harrirlerin canlandırmak istedikleri En 

0 1 
.. lh 111a..-

.... ·ıı 1 . t" t t ·· k 1. ti . b" • ' b" 1 . . 1 k · · ~ .. i . ı· d lk c: mence ay anın ceaını ı m ey emış ır. cu ur çe uga erın ırçogu gı ı ya - çensı en zengın o ara .ıw.musu turk - yenı ısan cereyanını en can an a tŞ· le: • "k 
1 

dlldl 
Konferans, hlmillerinin tema- ruz kitap ve okumuşlar türkçesinin IQ- de öz türkçe ve yabancı asıldan keli- lıyanlarm birisi ben olmuştum. O Z« A k er:•(; ı'';8 t- Ve...-ı !f 

ytilltı hakkında timdi daha doğ- gat ~itabı olmaması, memleketin her melerin umumi miktarı kırk .bin~ var: man 13~ Selanlkte hususi bir ed.eb~- intik:l a;;~isi la;i~:nın nrüzake~ 
ru ma)Qmata malik olan Tfirkiye t~.r~. ına ~ayılrn~ş. ~larak konuşulan maz. Yukarıda me-deni .. bi~ d~!dekı yat ve lısan toplanm~~nda _Ye~ı .. lı- encümende bıtti. ~ 

butun kelımelerı ıçınde toplaması e· mefhumlar kadrosunu gosterır ornek san cereyanı hakkında !ıkımlerımı soy- E .. t t ik'le j11t 
hükümetinin yukarki esaslar da- t d' d - .. · ~· . 1 · h 1 · ncum~n. \'erase arı 1 

d O b J sas1'.~· k 
1
• t" t t 'b'I 

1 
Uıy~ al ı1g1 ımd ızkı. soyle~ıgıml'Z Larou~~ ~m.ış, hatt

1 
a genç edikp ~mkrın. aruhz kvkez- hakkını alan nıirasçılardan (50) ,-~ 

bilin e smanlı orçlari e mü- ut çe uga ın er ı ı e rneşgu o- nıverse e e ı kelıme .sayısına go- nını mu a aza etme · ı anr a · m d • 1 nJ f 50~ ştfl"! naıebettar bntnn menfaatlerin lan komisyon (A) harfUe (B) nin re aradaki boşluk büyüktür. Bunu daki düşüncelerini tenkit ederek ye. d~~·ıaş~gı 0d\;:ıb~ ~r~ (1
7
• O)ten _. 

h. · · '"h' k h 1 tı B k d ld b"l ek · • k l" 1 · · ı:- 1 t....... · k k d. ~ı er en ° ırını, ımaye ve sıyanetı namına şa- mu ım ısmını azır amış r. u ı- o ura ı m ıçın e ıme ma zemeS'I nı ve guze un~çenın anca en ı 1 1 k' d b" . ··ık· et 
• h ti t tkik' d t'k b 1 k l~ d l k"t ·ıı· · ·ı t ·· d b'I • · · an ar se · ız e ın; mu ıy 

Yani arzu olan bir uzlaımıya sım urnumı eye n e ın en geç ı · u ma <ıZlnt ır. şte ı aptan ve a- mı ı vezm ı e erennum e e ı eceg nı 1 . "'lk' ti be be • t'f a c1J 
t b l kt • d k r d . . . h ·1 . .. .. t"' B d .. k en mu ıye e n r ın ı a vusulü temin maksadile yakın en .sonra neşre aş anaca ır. gız an e ıme erleme ışının e em- ı erı surmuş um. un an sonra tur hip oldukları takdi d 50 ya§ll' 

Istılahlara karşılrk bulurken umu- miyeti böylece meydana çıkar. derneğinde ayni fikirlerle çalıştım. d f (!:'.n 60
1 

ncl• 
bir ·atide müzakerata tekrar . k 1. 1 d ld • d d h T''-'· 1 . ki 1 B 1 d 1 1 k' B h . ar nıs ını, OJV - > arası 

mı e ıme er e o ugun an a a ge- un~çe yazı mış eskı tap arı ta· un ar an an aşr ır ı: u usustakı d'' d"' .. 1 kl d 
bqlanmaaına karar Yerecegv i h k d •. . k'" 1 hl k . k" or unu a aca ar ır. niş are et e ecegız, çtln u ıstı a ar rıyarak onlarda bulunan ve bugiin anaatım es ı ve sarsılmaz bir ma· U • '"lhak h i bil 
- "d* · !_L t iı1t· ·· k l' J Jd ğ · · k 11 1 • 1 h' tted' A k d"l" d 1 · mumı ve mu ' uıns umı mı ü0Br. e m.,. ır. esasen vaz ı e ıme er o u u ı~ın 011· artı ku anı mıyan k~limelerı ve ahi· ıye ır. nca ı ı sa e eştırnıek 1 bel d" 1 k'" t ııa 

B• likl O 1 b 1 l d w. • • •• k 1 . k . . . f'k . . 1 . e e ıye er ve oy or a na ır er sman ı orç arın- arı egıştırıp tur çe eştirme te ıtıya kaları çıkarmak bu kelimelerın bugün ı rını an ayış tarzında belkı başkala- A . ı·k 11 un e . . . . umumı ın ı a ar, umum 11 
daki bia1elerini henfiz kabul et- dın mukavemetı mahzuru azdır. yerıni tutan yabancı kelimelere nasıl rıle bırleşmiyen noktalan olabilir. h d' 1• ti 'had tbanew", 

O k w 1 b' l . ki . ·ı . . Be dT d ı . i be a ım cem ye er, ı e ·~, ti" memit olan Yugoslauya, Bulga- rtaya oyacagımız eser er ırrnç ınce mana far arıle tekabiı ettlğını nce ı ın sa e eşmesı le raber ~ h ta le ·e daru .. Vceze, 'I ..ıı 
f l 1 t 1 h lQ tl f k · · b' · · · 'f d k bT r d k" ük · canı as ne r " a .,,. .;•tan ve Yunanı'ıtanı bu 

1
.,

1
• smı a ayrı ır: s ı a ga arı, ran ço dık'kath ır tasnıC ve tertıp ıle ı a e a ı ıye ın en en uç şeyj bı- haneler "eraset tarikile rıı811 

·- sızcadan ve sırasile başka bü>iik dil- göstermek, memleketi nher tarafında le kaybetmemesi, bilakis medeniyet b'"t'' ' • f w karı ~ 
daha ziyade keciktirmemeğe !erden türkçeye alınan higatlar, yeni kulJanılan kelimeleri ilmi bir usul ile, te en çok ilerlemiş diller derecesinde u un ebav ebşydasr, . uti~kugi d n 111~ 
.eyk •e ı'kn · · tb hük.n. · k ı· ı· l"ff 1 .. · · d ı h f'krA h' • f kl ·1 ana ve a :ın ın a e e " a ıçın me u u· tür uga ı. te a uz arı, cumle ıçın e mana arı, er ı ı ve ıssı ar arı e, en acrk d h" .1 . A d · eleree ·-·~ 

ti • ld ki I 1 h 1 A ti h b' . bf .1. . . b k t .1 d . · an ıssı erı ve resmı aır 1 ~ me en ve mensup o u arı stı a uga an, er ırı r 1 ım ıstimal sahaları gösterilmek şartıle ve erra suret e ı a e etmesı ayni 1• t t 1 b'T' eıtkO~ 

mi k bes. •t ı k ·· 1 . 1 . d d h . tl· b' . ı mu a o mıyan u un m me e etler efklrı umumiyeıi şu ıne aı o ma uzere ayn ayn neş top amak, gene aynı suret e tertıp erece e e emmıye ı ır gaye<!ır. 
1 

h te k .• adelll . _. 
d ·ı k . k 1 k l kl l . k 1· S t•• k . . . 1 . ar, arp ve eş ıya mus fP". nezdindeki mesailerini taz'ife re ı ece ve yenı onu an arşı ı ar a ve tasnıf etme azınwhr. onra garp ur çesının ınce e, ıncele .. 1 k . d a polis e ·~ 

b b __ ,_. k b'll . . . d b l . . k b .. ld • h k k . d o en as er, Jan arın ve .,,.-
karar •ermlf· lerdır' • era er ~• mu a ı erı ıçın e u U· Bu derleme ı;;ı çok zaman ve eme ugun a ıgı a en ıymetın en en k b b larına IJ~~ 

• kt B'" l l'kl T dT . l . . . . w 1 ak . . kü ü:k b'l f d t k . nın an ve ana ve a a &fi"' 
Nl'bayet bazı hu"k.n.metlerı'n naca ır. oy e ı e ı ım ı ının nası ışıdir Lugatı yazmaga baş am ı~ın Ç şeyi ı e e a e me ıstemem. eden bu''tu'"n mallar verwiden 111us 

u d 1 ı· ·1· k 1 l t ld w b' b d' · · · · • · b ki Eğ t"rld h 1 . d b' b' ~ sa e eş ırı ıp o ay aş ırı ıgı ır a· bu ıl tarama ışının netıcesını e- e· er u e çe en arasın a ır ır- d JI 

Osmanlı borçlanndaki hisselerini k_ışta ~örülecektir. Bu neşriyatı, o i· me~ ~iki mant~~dir; fa~~ . am~li lik vüc~! ~u!acaksa o.na çalı.~manın ırResmt memurların muttali old'j 
resülmal şeklinde esham itası su- lımlerın mutahassısları ve memleke- degıldır. Bnun ıçın biz her ikı ışe hır- yolu, dıhmızın aldığı ınce ve guzel şe· b''t'' . t'k 1 h dl 1 .. 15 ~~ 

d . b" .. ··ı f kk' 1 . d • t 1 . .. . kild { d kA 1 k d ğ'I 1 h . rı u un ın ı a a ~ erını . LIJV, relin e ademek niyetinde bu- tın utun mu e e ır enne agı ı a. den başlayıp devam etmeğı munasıp en e a ar r e ı , garp e ~nsı- f d . 'd t 1 kl rına ,,..~ 
k "t 1 1 ·sı· .. T'' k b . b"tU t'" k l h l • d .. • ın a '\arı a memuru a 1 pr lundukJannı nazarı itibara alan ra mu a ea arını ı ıyecegız. ur ulduk. nı u n ur e çe erı arasın a og. 1 . b 'd' B'ld' mi..-ell e , 

T dT · k k büt" l.h. t · 1 d · f d d 1 · ·1 · ok f d l ı k h 1 me crt mec un ır. ı ır J -"d 
konferans, verecekli memleket- ı ı~ 

1 
ı 1~1. ~~:~ en ~n .. sa \ıy\ Kıtap ar an şımd ye ka ar er edı- re~~ me~~-en ç ay a ı o aca a e (Z:'i) ten (lOO) liraya kadar n..-

lerin mevcut mukavcllt ve mu- sa ıp erının ı ır ve rey erını ı ma ğimiz kelimeler takriben on beş bin ge ırme ır. a alınacaktır ,.,.. .~ 
etmemekliğimiz tabiidir. Bu büyük kadardır. Ağzımızdan derlenmiş fiş- Dilimizin kelime çerçevesini öz z • · . --(~ 

ahedah tatbik etmemelerinden i~ bütün milJi kabiliyetimizi kullan· Ier de bu miktara yakındır; bunlar türkçe kelimelerle beraber bir gün ta- Maarıf emlnlikler1nln va•~~ 
doğan borsalarda esham ve makla ancak başarılabilir. karşılığı olduğu ve şimiliye kadar di- mamile türkçeleşmi~ kelimeleri de Ankara 20 (Telefon) - . (t 
tabvilit fiatlannın düşüklüğü ile Istılah liigatlarının ilki olmak üze- limizde kullanılan arapça ,.e acemce içine alacak bir ölçüde görmek isteern. ledilecek maarif eminlikletl .J 
tezahür eden timdiki gayri tabii re (Bitki biliği=nebatat) ıstılithları kelimelerle muvazi olarak fişlere ge- Benim gözümde mektep, kitap, ka· ıifelerinin bir kısmının 111 ~ 
aby~Jdcn dolayı bu tarzda bir bulunmaktadır. Yakmda çıkacaktır. çirilmiştir. Ağızdan derleme işini da· lem, ~efter ••• Gibi kelimeler tUrk~e- üdü 1 i diğer bir kıslll"".' 

1 Fransızcadan türkçeye lQgatın ilk ha düzeltmek ,.e genişletmek için bir dir. Çünkü kime söylesek bunlan an- m 
1
.
1 

r ter ' , d l aı b•~ 
41 •tmaya yanaıılmıyacam netice- n va ı er araııo an yapı acı~ •'• 

. e· formaları hazırdır. Bu IQgat mevrut talimatname ve kelime defterleri ha- lar. nugün dilimizde kullanılmıyan . .. . . ldt ' ! 
ıınde karar kılmıştır. higatlardan farklı olacaktır. Her ke- zırlayıp bunları memleketin her kö- yahut kullanılışı tamamile yaygınlaş- kmdakı layıba mechse ge ker' ' 

örnek aldık. limenin manası en ince farklarına şesine dağıtıp g~nç münevverlerin mış olan öz türkçe kelimeleri dirilt- maarif encümenince m~z•. 
Bu Jugatta Al 1 k 1 ~ kadar derinden derine araştırılarak yardımını istiyeceğiz. Bu işlerin iste- mek, umumileştirmek mevcut kalıp- edilerek aynen kabul edildi· ~ 

' em er çı arı ırı:ıa. · d'I kt d' H h · b' d'" · v 1 b'l' 1 ·· t"' k k l' l t k ~-' doksan be b · d f 1 k 11 . tetkık e ı me - e ır. er angı ır ıgı emek ve zamanı ugraşan ar ! ır. ara gore ur çe e ıme er yara ma · . . =-1' r 
dır B şk 1

1~ eln ~z a e_ me .. var- Fransızca kelimenin hizasına mana- Ancak bunlardan başka türk gra- iyi bir şeydir. Eski tabir ile icat ve kitapları ve mekteplerde verıJecteıl.-'. 
• u e ıme er umumı ~oz., ,.e b' . . k b" k k r 1 . . . . t . . lf d ·1 b .. b"Jh ler yeni yeti~ecek nesle bu ıs ııv~ 

(ıst lah~ 1 k .. 'ki r . 1 lan ırbırıne ya ın ır~o e ıme • men ışıle de meşgul olmaktayız. Türk ervıcı e ali ~ en u ışı ı assa u- :. ~ 

bil}., .~ 2.!!Y;1 ~ ~l re_ 1 
k sınıı akla} rı a. Ieri sıra va dlz.mek usulünden kaçını· grameri için )jj; layitfa liazır\ama~ işi mumi keliımelerde çok dikkat ve i14Ü- rı kolaylıkla öğretir. Buna 111 

ır. mum soz erın arşı ı arı ya · . . .. k ti k b la ç ·h· lerde mukavemet ya · .J ·· cfllf . 'h t tilrk 1 k k yoruz. Bu kelımcnın tam tur çe mev- arkadaşlardan Ahmet CeP1at Beye ya a. ;yapma .ııe. uıa rı.,amu.ınış kı~ gen zı ın y•"" 
omza du'lı' a u. k 

1
. ~e 1cşedre 1onukş. cut karşıhğı yoksa teklif ettiğimiz ye- havale edilmiştir. Hazırladığı gramer metli kalemlerin yazılannda ölçülü n birle~miş başka şekiller otrııı .. ır 

ı ne geçmış e ıme er en o aca ·• · · b. l' d - · · bütilll 11"".Jlt . . ni kelime ile berabeı· şimdiye kadar layihasının birinci cildi neşrolunmuş.- sürekli surette kullanmaları yolu ile ıç1? ır n~s. ı? eg~~mesı. . ~.,.-
tır. Her hangı hır mefh~ma b.u saha- kullanılan karşılığı da yazacağız. Tek· tur. ikinci cildi de bu yıl bitecektir. yerleştirip halka tanıtmak lazımdır. tılahlar dıhnın degışmesı ıçin. e i 
da ta~- karşılık olac~.k hır ke!ıme ~u- lif ettiğimiz yeni kelimelerin hepsini Bu layiha hem encümi!nce tetkik edil- Bunda yapılacak ifrat dil sadelt>~ Fakat umumi kelimel~rde vazır' ıı ~ 
la~n<ııgımız zaman turkçe ~elıme kok- birden tutacağını ve dilde yerleşe· dikten, hem de mütehassISların tetki- mesi işine beklediğimiz fayda yeri.ne nun aynj değildir. l' ~şı~~n '"il 
lerınde? mevcut tUr~çe _Uhıkaların da ceğini iddia etmekten uzağız. Baş1ca kinden sonra katı şeklini alacaktır. ancak zarar verir. lşte bu yeni keli- rnüe~-~se ?l~n ~mumı dıhn bil-~ 
yradımıle benzerlerı dılde bulunan milletler dil sadele;;me ve düzleşmesi· Görüyorsunuz ki encümen boş dur· meleri güzel eserler içinde birleşti· re degışmesını ısternek ancalc ~ 
mürekkep kelimeler kalıplarına uygun nin nasıl ve ne yollarda tahakkuk muyor. Ancak üzerinde çalıştığı mev rip işletme işidir ki, yeni türk higa- li mümkün yapmağa uğraŞlll tııt' 
mürekkep. kelimeler yapılacak yahut ettiğini bilenler, ortaya atılan her zu çabuk semere verir cinsten değil- tinin en kuvvetli ve canlı şahitlerini Bu sahada şuur~.u ve yorulrııaı 1.,,,, memleketın bazı kısımlarında yaygın yeni kelimenin mutlaka yaşamıyacağı- dir. Türk dilinin güzelleşmiş ve zen- vücuda getirerek maksada hizmet e· mekle uzun muddet çalışmak 
olar~k kul_lanılan fa~a~ yazı diline geç nr, zamanla daha iyi başkalarının o- gin bir dil olması için çalışanlardan der. dır. .. ~ 
memış kelımelerden ıstıfade olunacak; nu atıp yerine geçebileceğini n aı:;ıl el çabukluğu beklenmemelidir. Istılah bahsinde yeni kelime ve şe- Bu sözlerimi bazı kelime orJI ff 
bu suretle yazı dili ile halk dili ara. ehemmiyet şu veya bu kelimede olma- Kendim çok eskidenberi dil sade- kil konmasında ölçümü çok geniş tu- vererek teyit etmeği de isteriJll' ti 
111nda aynlığın giderilmesine ~~h~ıla· yıp dil inkılabmın hakim ruhunda ol· Jeşmesinin en hararetli taraflısıyım. tarım. Çünkü yukarıda söyledi.ğinı gi- kat bunları toplu halde karneı;ı 
caktır. Bunları yaparken dılımızln duğunu takdir ederler. Bizim inan- Meşrll'tiyetin ilk senelerinde büyük şa· bi (Terminologie) esasen bir Jisan kidine arzetmek zamanı çok > 11 f 
zamanla kazandığı incelik ve ahenk dığımız, bağlandığımız bu ana fikir- ir Cenap Şahabettin Beyin kardeşi, demektir. Her ilmin ıstılahları kcn- mıştır. Şimdilik gerek encümen "'
tiveslnl bozmamağa dikkat etmek baş- dir. Meydana getirdiğimiz örnekleri kendisi de ltıymetli bir muharrir ve di mütehassısları ve meraklıları arasın rek şahsım hakkında kendi kurıı~J' 
lıca iizendiğimiz noktadır. beğenmeyip daha iyilerini bulanlara muallim olan Ali Nusret Beyin da kolayca yayılır. Ve sabitleşir. rının istinatlarmı yapanlar bu fr 

Istrlihlara gelince, ba~a milletle· bu büyük milli işin kıymetli yardım· (Serveti fünun) da (lisanı müzeyyen Yeni ıstılahlara göre yazılacak ilim de devam etsinler.,, 

VAKiT ın Tefrikası ı 9 Kızarıp kızamıadıklarını anla- liğini kör boğazlarına tıkıyorlar •. tanmadan söylediğine bakın •• Ben dı. Günette yanmaktan ar•P,; ., zılcı•· mak için bir tarla karpuzu çivi Yandım Allah •• beni çektiğim cezi Hazreti Süleyman aleyhiaaelam gİ· cuklarma benzemişlerdi. M11.t I 
.aıl D. il~ deler~e~, yar~n kayık yüz- reler d«:ğil bu sen.in dilin öldüre- hi kurda kuta emir mi ederim ki diyen dü§Üp kalkmaktan, itit•P 1 

durmek ıçın hır teneke gazı cek •• lzın ver barı de memlekete arılara bu yumurcaklara dokunma- ğüşmekten avuçları patlıyor, 1 
D il Azar ve dayak yasaktı. Buna gideyim.,, diye meraklanıyor, ba· ym diye lenbih vereyim,, diye ba- leri kolları bacakları 51yrı a arı mukabil ya~amazlıklar.~n!. kaz~la: zan. burn~nu kısarak gülünç bir ğınnıt, havuzun batında sırt Üıtii par~akları~da kına koyınUf 

. rm, zarar zıyanlarm butun mes ulı şekılde aghyordu. yatıp bayılmıftı. ıargı bezleri sallanıyordu. _ J 

1 

· YAZAN yeti lalaya yükletiliyordu. Tahir a- Daha fenası küçük hanımlar, Evet cezanın her türlüsü yasak B k d h l v JIS~ 
ğa ihtiyar halinde deli güllabicili· çocukların anneleri de lalaya ıa- tı. Adamcağızın elinde bir tek va- k I u a br h ırç.ın hga y•..,i!j 

R E .Ş A T N U ~ i ği ettiğine, tık nefes göğsü, hasta tafmağa kalkıyorlardı. Fakat otuz sıta vardı: Çocukları yalanla kan- .arın arını a çenın am ıat•ı !J, 
~~ulmuftu. Otüdüi~~. çok ıu iç- ayaklarile yumurcakların peşinde bu kadar senedeı:ıberi kona~a 9ç d~rmak. ~~seli onlar uzak bir >:ere l\~lk?-k ıatı~ılarının mısı;1., ' 
tıjı, fazla kederlendıgı veya se- telef olduğuna o kadar yanmıyor- neıle lalalık etmı, olan Tahır aga gıgtmek ıçın tutturdukları vakıt o de 1 erı, Arabııta~. fıstıkl.a~ ~ 
vindiji zaman idrarını tutamaz- du. Ancak çocukların batına gök· onlara pek kulak asmıyor, daha ol gün biraz sonra güne§ tutulacağmı urduklarından vucutlerı at~ 

1 
dı. Nihayet bir romatizması var ten taş dü§se büyük hanım ondan mazaa, küçük gözlerini istihfafla ortabğın zifiri karanlık kesileceği dön.üy?~· yüzleri. i~celiyor, b 1;! dı. Her kıt bir iki defa yatu biliyordu. Piçler biribirlerini su· büzerek: "Haydi defolun batım- ni temin ~tmek •• Tarladaki bostan rı ııvrıhyor, zaıflıkten alrll 
ıai diz kapağı kendi tabiri üzere ya atarlar: "Kabahat Tair ağada.,. dan •• Daha pisliklerinizin kokusu kuyusu civarında dolaşmalarına kıl basıyordu. • I_ 
"köpek kafası kadar fİfer aabaha cam kırarlar: "Lala gözün gör m\i parmaklarımdan gitmedi... Adam mini olmak için orada bir evliya Usluluk nasihati verenle~;, 
kadar yandım anam çajırır,, dı. idi?,, bahçenin bir köşesinde kuru olmutlar da insan azarlıyorlar,, di yattığına, hatta geçen gece evliya lenmek için burunlarını kı••P 

1
;.! 

Maamafih Tahir ağa kıttan otları tutuştururlar: "Bunak yine ye yanından kovuyordu. yı gözü ile gördüğüne yemin et· rini çıkardıkları zaman ağıJ~ 
ziyade yazlardan tikiyet eder, nerede uyuyordun bakayım?,, hay4 Gülsüm gelmeden iki gün ev- mek ... deniz kıyısında bir yolsuz- da şekerden simsiyah olnıut ~ 
baharda yemit aiaçları çiçek di diyelim ki bu itlerde kendiıinin vel gene bir kavga olmuttu. Dür- luk icat ederlerse "timdi mızıka ge diti gibi sivri ve kırıklı di9ler 
açarken ada.mcaiızı korkudan sıt az çokbir taksiratı olsun. Ya çocuk dane Hanımın büyük kızı Fahriye4 çecek,, diye ıokak tarafına, sokak- nüyordu. ~ 
malar tutardı. lar iıhal oldukları yahut gece atef- yi arı sokmuştu. Kız ne kadar ta başa çıkamazsa "zırhlılar yahut (Evin çocuğu) ve öteki p·~ 

Bunun sebebine gelince, pek lenip sayıkladıkları vakit bile hanı yaramazıa o kadar da korkak ve yarıt kayıkları geçecek,, diye deniz ların bir nevi kardes ve 0yuıı r~ 
fena havalarda çocukları masal· mefendi lalanın üstüne yoruyordu yaygaracı idi. Öyle feryat etmİ§lİ kenarına götürmek.. Ne çare ki datı 1Ifatile gruba giren Gültii"' ~ 
la, yalan dolanla bir dereceye ka ya! Nadide Hanım böyle bir !ey ki bütün ev halkını etrafına topla- fazla kullanılan ilaçlar gibi zaman . d I I . . dı Giil~I 
dar avutmak mümkündü. olduğu vakit "Bunak! çabuk söyle mıt, bu arada hanımefendi de ide- ile bunun da tesiri azalmıftı. Adam zıya kel a ~ndın ıtmte yakra .. y. le ~ ._r 

Y 1 h bd·ı· *d'ld' ki d' d' b k · .. · 1 1 k v b ... · d' " f t d 1 çocu arı 1 are e me ! 0 11" az an ava te ı ıne gı ı ı- çocu arıma ne ye ır ın a ayım .. tı uzere yıne a aya çı ıtmaga at· cagız tım ı ıo raya o ur u ar.. k d' . I d be bete' 'I. 
fi nımurcaklardan herbiri bir a· çabuk söyle .. ,, diye adamcağızı lamıftı. haydi yemeğe gelin,, yahut "Hay· ıun e?. 1~1 on ar an f dı )ıi • 
yakh canavar kesildiği zaman kabir ıorguıuna çekiyordu. Birkaç günden beri ayakta ha- di ha.minneniz para verdi .• iskeleye zır delı ıdı. Ancak §U var et'"i 
Lala onları nasıl zaptedecek, on· ihtiyar ada.m: "Be hanımefen fif bir grip geçirmekte olan Tahir gezmiye gidiyoruz,, diye ne tabii la arasıra bazı vak'alarıP 111 ııe" 
lann tilrlü yaramazlıktan hMka di .. Ben ne edeyim.. yumurcaklar ağa artık iıyan bayrağını açmı§, hakikatleri haber verdiği zaman ço yetini Gülsüme yükliyerek 
akla ıelmez hainlikler de .;ar· söz anlıyorlar mı? Senin gözünün hastalıktan kısılmış ıeıile: "Ama· cuklar arsız arsız "yal~n ... sen yine meı'uliyetini hafifletiyor~U· ...dl 
cin · önünde karanın otunu, denizin piı nın derim.. amanın derim •• hele u· atıyorsun lala,, diye bağrıııyorlar- (Buı--
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Adliyede bir afız gücü atlılan şere
lle bir çay ziyafeti verildi 

S,.. JC1ymedt sporeulanmız ziyarette 

" lh.....aıaksadile Ankara-Edir· yilrtiyDf eanaıında Ankara-Edir· 
~da bir yürtıylif yepan ne yolu 12 gilade ahnacakb. 
~ ~ rGcO atlıları geçen haf· Mesafe 900 kilomet~yi ıeçi~ordu. S •dan geçerek Edirneye Her ,On 70- 75 kılometrelik yol 
~" •e iki gOn evel de ıeh· alanmıf, yalnız havaların yağmur
~ d6nnıUşlerdir. Dün bele- lu oJmaıı dolayııile Geyve bo
\ ~ t.rı~dan eski Türk ocağın· ğazında uzun mOddet kabn~ıf, 
\ Ylbeth misafirlerin şerefine prosrrama 16re varalma11 ıcap 
,_,:: lİ!afeti verilmiıtir. Zi· eden gü~ izmite ye.titilememiıtir. 
~ lllıaafirlerle fırka viiiyet Hava bıraz dilzelınce Sapanca, 
~ heyeti,· belediye erkln1, İzmit, Gebze, iıtanbul . yolu bir 
~ eııcnmen azaları ve bini· günde ahnarak bu gecıkme te
~ lllektebl muallimleri harır lifi edilmittir ki, bu mesafe 150 
~-~tlardır. Misafirler dün ~ilometredi.r: .Atlılar Edirney~ 
~e ~ trenle Ankara ya gitmek ııtanbul • Sıbvn - Çorlu- Babaeskı 
't~ lltaııbuldan ayrılmışlard:r. yoliyle gitmiıler ve ylrtlyllf Edir
~I yapan atlalar grubının nede bitmittir. 
4~ Y6ıbaşı Mustafa, milbım Yürüylif eaaa11nda bir lnza 
~ ·~ Salihattin beyler bu- olmamııtır. Atblar h~r yerde 
~ lrtadır. Atlılar 18 neferdir. balkın candan ve samımi teza· 
~r maksadile yapılan bu büratile karıdanmıılardır. 
~·····-··················-············ ·;:ı;;;~;···;d:ı;;;;--·---

d~~ll.rcular arasın• Yunenhler meyvecllll• çok 
~l bUyUk ehemmiyet verlyorler 

ltUAf bozulu- Tıcaret oda1ma gelen malu-

' yormu? 
lanıanlarda milli vapur-

~lti Seyriıefain idareıi ara· 
~ •nlaımaDID bozulduğu 
8- lllelctedir. s; huauıta malumatını sor· 

... lb11t s . f . .. 
~ 

111 
. eyrııe aın umum mu· 

, llavıni Tahir 8. dedi ki: 
~ ~~manın bozulduğu doğ
~'clir dar. El'an tatbik edil
~~ • Fakat mukavelede 
~ ltraf da itilafdan ayrılmak 
~e ~tbeat b1rakıldıklanndan 
~~~ tt belki olabilir. Fakat 
~ ha~de böyle bir şey 
~ hahıs deö-ildir. 

Yılan hikAyesl 
ı...~:Çesinde bir yden bir 
ra.;.b " 81Umden kurtardı 

k•.hçede garip bir vak'a 

~~ lııe kandilcisi Y eraıimos 
Ufak b" .. b" a1n ır çocugunu ır 

~ ol inden kurtarmııtır. Vak'a 
\'; ınuıtur· 
~oı Ef. nin zevce.si iki 

·•el 1 
t • a u aylık çocuğunu 

. tıun .. 

mata gere, urmayesinin yOıdc 
elli biri Yanan ziraat bankaıına 
ait olmak Uzere Atinada teıek· 
kül eden meyve ihracat tirketi 
15 hazirandan itibaren faaliyete 
geçmiıtir. 

Şirket ıimdilik meyvelerin taze 
nakli için kırk kadar ıouk hava 
tertıbatını ha•• vaıon almıt ve 
Viyanada büylik bir ambar vücu
de getirmi4tir. 

Avrupa ibracahna bu ambar 
merkez olacaktır. 

iş Bankasının gilzel 
bir kararı 

it Bankası umum müdlirlüğli 
orduya menıup biliimum erkin 
ümera, ıabitan ve efradın nakle
dilecek paralanndan masraf al· 
mamağa karar ver mittir. Bu ka-
rardan tabii it Bankuınin ıu
beıi bulunan yerlerdeki kıt'alar 
istifade edecekl.-rd1r. 

lamlrlll•r gellror 
İzmirliler tarafından Seyyar 

vapurile lıtanbula bir tenezzüh 
tertip edilmiftir. Vapur yann 
ubah ıehrimize relecek ve 
çarıamba günü tekrar izmire dö
necektir. 

Bulşeslzde şaşın 

Bu er-d•kl evler 
ne olec•k? 

lzmi rde koekoeaman bir 
ana varmış. Arsa metrtlk 
mallar müdürlüğünün malt 
imiş. Bu kocaman arsa gü· 
nün birinde bir mübadi1e tef· 
viz edilmiş ve mübadil de tef· 
viz kiğıtlarile birlikte arsa
sını teslim almıya gitmiş.Fa· 
kat ne görmüş bilir misi
niz: Arsa diye gösterilen ko
caman a.razinin üzeri baştan 
bap yenı yapılmış evlerle do
lu. Tabii mübadilin elinde 
mühürlü, imızah Mnet var. 

Çat çat kapılan çalmış 
ve: "Arsa benimdir. Evleri 
yıkıp arsamı bana vereceksi
niz.,, diye ev sahiplerine ih
tar etmiş. Ayni zamanda 
hütdlmete de müracaat etmiş. 
Şimdi Izmirde karışık bir mu
amma var : E vler mi yı
kılmalı, arsamı satın alınma· 
lı? Tabii evlerin vıkılmasma 
cevaz verile-miyeceği için ar
sanın mübadilin elinden sa
tın alınması lazım gelecek. 
Bu suretle de mübadil efendi 
ümidinden çok fazla para 
kazanmış olacak. 

lşte. yalnız kara kaplı def
terler ile iş gör tn, bir defacık 
da başlarını pencereden çıka· 
rıp etrafı yoklamıyan bazı 
memurların yaptıkları su işe 
siz de pşın... :o 

Biz de şaşalım ! 

lranlı bir hanıma iş
kence mi yapılıyor? 

iran tabiiyetinde bulunan Sab
riye H. isminde genç bir hanım 
namına Üsküdar müddei umumi
liğine müracaat edilerek, kendi
sine iıkence ed:ldiği iddiasında 
bulunulmuştur. 

Yedi yilz elli bin lira mirasa 
konduğu ıöylenilen Sabriye H.ın 
bir mOddet enel ölen hah 
tacirlerinden İranlı AptülJah B. 
Şebüaterinln kızı olduğu kayde· 
dilerek, timdi oturdutu Beyler
beyindeki. arslanlı k6tkte tazyik 
ve işkenceye maruz bırakıldığın1 
ve bu miras üzerinde bazı emel· 
ler beslenildiğini ifade eder şe· 
kilde bir tikiyct ileri ıürülmüttür. 

Sabriye H. ın kocası, babasının 
kltibi olan Riza Ta~ir efendidir. 
Verilen malümata g6re, Sabriye 

H. isticvabından ıonra, zevcinin 
yanına dönmemiı. batka bir ye· 
re gitmittir. iddianan doğru olup 
olmadığı anlatılmak üzere tahki
kata devam t"di lmektedir. 

Be, senelik proırem · 
yenllenmedl mi? 

Dahiliye vekAletinin, Muhiddin 
8. tarafından hazırlanarak şehir 
meclisine verilen ve mecliıce de 
ta1dik olunan bet ıenelik proğ· 
ramı beğenmiyerek iade ettiği 
yazılmaktadır. 

Muhiddin B., dün böyle bir 
ıey olmadığını ıöy!emi~tir. 

dilenci! 
Bir hırsız dlln kori
dorda para topladı 

Adllye koridorunda p•ra 
toplıyen hırsız 

Resmini koyduğumuz Muıta. 
fa hırsızlık yapbğı için mabke. 
meye verilmiıtir. 

Dün elleri kelepçeli olarak 
Adliyeye getirilmiı, birinci ceza· 
da ıorguya çekilmiıtir. 

Mustafa mahkeme salonu 
açılmadan evvel koridorda bir 
sıraya oturmuı, mahkemede da
vası olan diğer kimselerden ke
lepçeli elini açarak: 

- Beyefendi beş kuruı ver
s~ne, abla yllz para versene di
ye dilenmiıtir. Meraklılardan biri 
Muıtafanın yanına yanaşmıı, ah· 
baplığa baılamııtır. Kelepçeli 
dilenci etrafında toplananlara 
şunları anlatmııtır : 

- Birgün aç kalmııtım. Ga
latada bir apartımana girdim. 
yükte hafif, pahada ağır elime 
geçenleri bir çıkın yaptıl\1. Tam 
kapıdan çıkıyordum. Enselendim. 
Tabii ıatııta yapamadığım için 
meteliksiz kaldım. Onun için 
.sizden para istiyorum.,, itin ga
ribi kendisini dinliyenlerden ba
zıları ellerini ceblerine ıokarak 

para vermiıler ve bazıları da 
bağıra bağıra cürmünü itiraf et
memesini tavsiye etmişlerdir. 

Fakat kelepçeli dilencinin 
adliye koridorundaki işine mil· 
batirin ıeai nihayet vermiı, Mus· 

tafa istemiye iıtemiye sorgu sa· 
lonuna alınmıştır. 

ihtiyat zebltlerlnln yoklaması 
- Fatih askerlik dairesi reisliğin· 
den: ihtiyat zabitanının 931 
ıenesi }Oklama müddeti hitam 
~ulmak üzeredir. Yoklamaya 
gelmiyenler hakkında ihtiyat za· 
bitan ka'!ununun onancu maddesi 
mucebince 50 lira cezayı nakdi 
alınması zaruridir. Keyfiyetin 
ihtiyat zabitam:ıca nazarı dikkata 
alınması ve yoklamaları için 
haziran nihayetine kadar şube

lerin~ müracaat etmeleri lazımdır. de b. Onilne yabrmıf, ken· 
~la ır köıede diktı dikme· 

\... ~ lllıtbr. Biraz sonra pen~'Cleta •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L--_B_ic_a_n_E_f ._v_e_r_ü-::fe_k_a_s_ı _: _B_ic_a_n_E_ı_. o_ı_o_m_o_b_iı_d_e_J 'aı ın bir fare gelmiı ve 
~ .. Çocuğun kulağını yeme-
t't lllıttır. e ,. .. 

· .ocugun tam ağzının 
oturduğu için annesi 

dıay 11~ boğuk •uini epey 
•b.dı;niıtir. Nihayet annesi 

, flit 1nıltiıini duyarak kot· 
•t kocaman fareyi gö

fltırnııı ve bir ıey yapa
t •

1 
Bu esnada pencereden 

• • 
0 dulcça bllyük bir yılan 

1'ork Kadıncağız büıbü-
h) llluı, fakat yılan çocuğa 
te Y•pnıadan fareyi yakala· 

· ç
0 

Penceredg..; ~·kıp gitmiı
led:u~n yüzü yaralandıiı 

•ı altına alınmııtır. 

Maruf H;;·:·N~-;;.irim. maıallah - Yoksa mrcJisi idare ıuas r filb Bican Ef. - Yok dostum, otomohile 

tayyare piyankoeu falan mı vurdu, ne· mı oldun da böyle mükellef otoınobiltı binmtmek ist iyenlere hir meb"us ~ıkıı:i· 
b" . _ 

1 
mış da ne olur, ne olmaz diye biniyo. 

dirt ını)OflUD rwn.. • 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - P•1.ar 21 Haııran o ıncı -ay 1931, enenin ~unleri: v,eçen 172 kalan 
gl.inler: 193, 4 efer u~so 

GUne!-Dogu~u: 4.28; Hatışı. 19,47 
Namaz vakltlerl- Sabah 2,26; 

Üğle: 12,l.5; ıkındi ~.\k~am.. 19.47: 
Yat5ı: 21 ,48, imsak· 2,08 

* Hava- Dunkti hararet tazamt) 23 

l• sgarf) 15 derece. HUJ!:Ün ruzglr 
mlitca\·assıt poyraz ha' a hafıf bulutlu 

• 
Bugün 

Kongreler- Bugun eski Tiırkoca~ 
bi nasında A \'Cıl ır cemı) etınin 5cnelık 
kongrecj ) apılıcıktır. 

Radyo 
lstenbul - Saat 18 den 19 ı ı.ada r 

gramofon plAklan ncşriyao 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka Sl7., 

Makbule H ın ref akarile, Anadolu Ajansı 
haberleri 20,30 dan 21,30 a kadar canbu 
2 I ,30 dan 22.30 a kadar ikinci kısım 
al~turka saz. l\Jahf eli musiki heyeti ta• 
rafından. 

Yekıt:Abone '8rU•r11 
1 3 t>' 12 Ayhk 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru' 
Hariccc - 800 1450 2700 

llln ••rtlerımız: 

Satırı 
Santimi 

Resmi 
IO Kş. 
20" 

Husust 
12,50 Kş. 

25 " 
KUçUk llln '8rtl•rımız ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

l·JO Defalık 
100 Kuru$ 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ıtı için bir defa mcccancndir 

B - 4 satırı geçe n ilAnlınn fazla 
aun için 5 kuruş zammolunur 

Adliye Haberleri 

Avukatlar 
Kazanç vergial hakl(inda ki 

mutalealarını diln baro 
reiaine bil dirclller 

Baro inzibat mecliıi, geçen 
hafta ki toplantısında umumi he
yetin içtimaa dav~ti bir takım 
ahkima tabi olduğundan, bunun 
ikmali için zaman geçmesi mü
lihazasile, kazanç vergisi tadilltı 
hakkında avukatlann ıifaht ola
rak mutalealannın alınmasına 
karar vermİf, keyfiyet avukatlara 
bildirmiıti. 

Dün, avukatlar baroda reis 
Halil Hilmi beyi görerek mUta
lealarını ayrı ayn söylemiıler, 
bunlar birer birer teıbit olun
muştur. Kanunda yapılan tacli· 
lltta nazarı dikkate ahnmaıı için 
alakadar makamlara bu mUtale-
alan bildirmek üzere, inzıbat 
meclisi azalanndan m&teıekkil 
bir heyet, bugOnlerde Ankara

ya gidecektir. 
• • • 

Handaki yangın 
İstanbul ağırceza mahkemesin

de, dün Agopyan hanındaki 
yangın davasının bakılma11na 
devam olunmuştur. 

Dünkü celsede, bazı istilimla• 
ra gelen cevaplar ve rapor o• 
kunmuş, müddeiumumi Cemil B. 
evrakı okumak için almııhr. 
Kefaletle serbest bırakılan maı• 
nunlardan Y orgi istelyanoı Ef.de 
kardeş~ ~mil ve çirak Yani Ef .• 
lerle bırlıkte dünkü muhakeme 
de gayri mevkuf olarak haz r 
bulunuyordu. Muhakeme onsekiı 
temmuza bırakılmııtır. 

Kere Ali çetesi 
~stanbul Ağır ceza mahke

mesınde, dün Kara Ali çetesinin 
muhakemesine devam olunmuş
tur. 

v ~ünkü celsede mahkemeye 
çagırı lan ıahitlerden - l .. B çogu ge -
memıştı. unlardan bı" k . r ısmının 
mazbut ıfadelerinin ok 
bir kısmının niahke unn.as~n.a, 

meye getırıl-
melerıne karar verı" l . t' O 
b

. mış ır, n 
ır 1 emmuıda h k 

devam edilecektir mu a emeye 
' 
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1 Polia haberleri 1 ...._ _______ _ 
Feci bir kaza 

Bir vatman iki tram
vay arasında ezildi 

Dün Üsklldarda, Hancıtar 
başında bir tramvay kauıı ol
muştur. 

Batlarbaşı atelyesinin önUn• 
de iki tramvayı birbirine bağla
makla uiraşan vatman Muıtaf a 
ef. yalnış bir manevra yUıünden 
iki vagonun arasında kalmış 
kalça kemikleri parçalanmıştır. 

Mustafa efendinin feryadına 
koıanlar zavalhyı kanlar içinde 
bp faktiltesine kaldırmışlardır. 

Kopan karıt amelenln 
gözUnU çıkardı 

Kaaımpaşada Yani efendinin 
furununda hamurkar Kadir dün 
makina ila han:ıur ye>ğyrurken 
kayış kopmuş ve bir ucu gözüne 
çarparak gözünü çıkarmı1hr. 

Zabıta çürük kayıs ~ullanan 

~e tamir ettirmiyen furun Hhibi 
Yani ef. hakkında takibata baş
lımışhr. 

aır Çocuk kaynar sUte dUştU 
YO 81dU 

Anadolukavağmda Halil ef. 
nin bir buçuk Y•fllldaki kııı 
Emine dün evde kimsenin bu· 
lunmadığı bir ıırada manıalda 
kaynıyan ıüt tencereainin ü:ıc
rine dllşerek yanmışbr. 

ZavaJlı kızcağız hastaneye 
g6türülör'rcen yolde ölmüştür. 

Kaybolan Rumun cesedi 
bulundu 

Evelki gün Heybeliadada çam 
limanında şahilde bir ceset bu
lunmuı ve bunun on beş gün 
evvel kaybolan S4 yaşlarında 
balıkçı Koçoya alt olduiu anla· 
şılmıştır. Koçonun ötedenberi dı· 
magen malul bulunduğu ve bir 
ıinir llittıranı neticesinde intihar 
ettiiJ tesbit edilerek defnine izin 
verilmiştir. 

Hamallar eresınde aopah 
bıçaklı bir kavga 

Dün akpm KUçük pazarda 
Tahtakalcdeki bahçeli kahvede 
oturan hamal Vanlı Muaa, lhaan, 
hamal Kürt Arif, yoğurtçu Er· 
ıurumlu Mahmut aarhot olarak 
birbirleriJe kavga etmi9lerdir. 

Neticede Erzua umJu Mahmut 
ile Muaa ağır surette ve o sıra
da da tesadüfen kaYgacılarm 
arasında kalan 10 yaşlarında 

Hayrettin sırtından bıçakla ya· 
ralanmıştır. 

Y arablar Cerrahpafa hasta
hanetine kaldınlmıılardır. Kav· 
ıacılar yakalanmıılardar. 

Bir kUstahhk 
Evvelki akşam Adadan on ıe· 

kiz buçuk postasını yapsn Moda 
vapurunda bir hadise olmu,tur: 

Vapurda bilet kontro'u Y•pı
hrken Yuda isminde bir yahudi, 
mevki farkım vermemek istemiş, 
kendisine bu farkın verilmesini 
aöyliyen polis memuruna da ha
karet etmiştir . '1,.mur, nizamna
me mucibine~ farkın tahsilinin 
ıaruri olduiunu tekrar edince 
yabudi bu sefer : 

..,. Türk milletinden ne zaman 
kurtulacağn: ? diye bağırmış, or· 
tayı velveleye vermi,tir. 

Yuda yakıJanarak hakkında 
kanuni takibata ba,Jann11ştır. 

Şark musikisi lnkılAbında bir sahibi zuhtlr 
Geaetede ter~kki .:.... B

2

a~ka dostlpn - Tiyatro tptllfi~ı -
Fransız operetleri ve lfalyan operaları - TUr"çe operet 

kumpanyası geliyor - GedU~pet;edan b•ktro 

- 49 - Yazan : flolit liyrı 
Guttenin mRllf'\ i kU'l:n•ti ndt> ~ün 1 yeti kalhi~·e hisseder olm u~tum. Sonra 

den gü11e artan bir tt>rakkiye mukıthil hu hir macrra oldu ki hiki)·e edilıne
maddf halinde anul\ !}al~ha teHrc:iih s!e muhtaçtır. 
denebilecek hir itidal hasıl olınuı;.tıı 1 Ö) Bir gün (A*H) kardeşler, hir ti· 
le ki - kimhilir hari~te ne fan:oluna· yatro gece--indın sonra bendt>n l)'l'llır· 
bilirdi - bir müddet sonrn onun sa· k<'n, ikisi hirden: - A ... , df'diler; J1a
hipJeri olan muharrirlerine hir ıah- heriniz )Ok. Bu kumpanya gider ıit· 
met hakkı tefrik edilmek lazımgelincr mn yerine bir Türk operet kumpanya 
ha$t)attın Ud ki,i)e ~ehıi ) ırmi eı· mr -1 geli}'ormu~; 11imdi ı-öylÜ)'orlardı .. 
ejdiyeden kırk mecidiye) e kadar para Hayretle yüzlerine ba~tım: - füı 
çekmek alahiyeti ,·erildi, ileride heı;ap bil değil. dedim. 
görüliince hit;1telerine daha ziyad.e hi r Rir 'f U rk operet im mpan) a!llını n 
meblat -~~het edecek ~l~rı;;a tcsvı) e e- moYCudiytıline iijtjın.111 vneıni;r11rd11m. 
dilmek lJZere kaydı da lfR\e olundu. fJa n .·• ·t •~·J lleraher rivıt~·t"tin . . h .. .. nUnJ.A :<ill) tmtn1cı,, e -' 
klkatı halde hlçhır :zaman esap goı ule . 1 1 "'H"'ı la ısrar ettim. onlar 

d. . ... 1 d. h . 1 )anış oa" ~nf 
me ı, zaten goru sey ı mu arrır t>re d ~ 1 .;. 'ddl d U"'rr oldulıı· · . . . • . . oır ı u ıı,,, ıı nu ı a a m " • 
dahil fazlll hır ~yın ısaheti ıhtımalı .r. 1~ k 

'f .d. a)ıı uı . 
pt"k zaı ı ı. · 

. , .. Ri r müddet sonra vulrnıı. t htnı le-1\ 
Buna mukatnl hnnkıtda furk ola- ziı• etti: bmire Jlenliyan Efendiııi11 

rak yalntz h~n kalmı~trnı. muha,~lır· idıtrt'~inrle hlr türk c-tper•t kumpan)<l· 
de cahşmakla beraher banl\snın 1urk·l 1 · t h kk k etti. \re vere 

~ .. . . .. . sının ge nıesı a a ·u . · 
ç~ye ,.e turk alemıne mute:tllıl\ ı~le· ceklt>ri oyunlar ilfln edildi. Bu oyunlu 
rınde de hen J\~11.enılıyordum; b.11 ~u- Güllü A~op zamanından kalan mü· 
r.e_t!e >-azımın ~ıthkçe ~notulan cı~kın· tercem fransız operetlerinderı bafka -

llıgh1~1ledi~~rşı h~hşk~ mh~Zflı·etllerekmalı~ ol: bet e er - Çuhacıyan Efendinin üç 
a 1 gıme zı ap a.,ı o ara ntllııc ı ı· d k' b b ııu" me,·eu 

~ . ı· d b.. ..k b' f 1 opere ın en - ı en un ı · 
ve manen vazıye ım e uyu ır ar~ 1. ı· "k f d ··ıd· ter"kku"p e • • c ıyc ıne va ı egı ım - '"' • 
husule gelmı tı. diyordu: Leblebici Horhor, Arifin hj\t 

Zaten mınevl vaziyetimde htmton si, Köse Kahya ... 
blitün diğer memurlara ni~pet('n hir 1- . nJannı vermeoe 

.. . d İlk .... d 1 \umpan}a oyu e 
mu;0.tesnaıyetk va:.dı:. 1 gununk r.,n .. t>.~:-ı haşlayınca bmir yerinden kopmuş •· 
lıyarak gere mu ur er. gere >U un . 1. d 1 h ı· d "alkal"ndı .ır. 

zım lir a ga il ın r .. .. , o· 
memurlar - sıfatı milliyeme hiirm"· deta bir ihtilal dalgası.. Fakat asıl 
ten olacak - hana pek hatuşmasane çalkalanan benim hissiyahmdı. Ara
davranırlardı. 1\fekt<>p derıı;Jerfne de· elan on sE>neye yakın bir zaman siJin
vım için banka zamanla nndan çalman mis oldu, hen kendimi çocuk ve Gedik· 
aatlere iğmaıı ayn etmtk hir Jrnide. paŞa tiyatr0t0una bir an evet yeti9mek 

nrilecf'k emirlere rimya mü~ahih bir i~in fenrrin önünde koşuyor l'Ö· 
"'~ koymak hir usul ad<\edilmek nıü- rüyordum. Sonra bu kumpal\· 
dürJrrcc mutaf olduğu gibi bütün re· yanın baş muganniyeleri olarak 
fiklr.rinıe de ayni zarafeti muaın<!le Siranıı:;. ile Koherih Şirlnyanm 

tılrayet ~tmis oldu. Hele heııimle akran arasında \'lr.iini KarakaşyAn var-
olanlıu. u ~ok bir yaş.tn buhrnanlar dı, , .e onu lzmirin u. sıııhne~.i~~e 
beni haklkt bir samimiyet hnıı~ı ilP i· MRrlam Angoırnn kızı rolünde gorur· 
hata rtmişlerdi. Hath bankada me~e ken on yedi yaşında çapkın Clairette 
Ja .katoliklerle rumların arasında iti<; -Klert'ti görüyor gibiydim. Bütün o 
bir zaman itinemi_yen bir mın:hep ve ro\ün hende çocukluk hengamından mü 
kavmiyet bürudetj Jtükümfernıa olııı·· ttres.<0ip kalan intibaları onun tatlı 
ken her iki tarafta da bana karşı hu ıse inde. şrtarttli edasında toplanmı~ 
neYiden bir fark arıyan bir milhaadd oldu. 

( Menı~ket Haberleri 1 

Tarihi evrak 
Adonada da arabalar
la ~e)1 hana dHkfllmtlt 

Yeni Adana gaı~tHind~ oku .. 
duiumuıa J&re Adana viltrıt 
mahıe.,lerind~ blJlunan tırihl ve 
kıymetli evrttk da ziy.-a uirıbl .. 
111ıttır. 

~ent>lerdenberi mıhıende bu· 
lu"ın l: µ khtJar hiç tcı '- ik ediJ· 
meden ve luymeti takdir edtn 
bir heyetın elinden gr,med~n he· 
lediyenin çöp arjbaluile •UprUn• 
tü ribi taım11ak Seyhan n,hrino 
rUSkülmüftür. 
M•"'••d• ka,en 111•h~O"'lor· 

dan on biri , .. k•la1tdı 
Geçen hafta Manısa hapısane

sinin dıvarlarını delerek kaçmıya 
muvaffak olan 31 mahkfımden 
timdıye kadar on biri yıkalan· 

mı"tır. Firarilerden, katilden bef 
seneye mahkôm olan Menemenli 
Hüseyin de evv~ıki gün İzmir 
müddeiumumiliğine gelerek tes
lim olmuftur. 
8ahkeslrd'1t Nttcetl 8. fftektebl 

Bahkcıirde yap.tan Necati 8. 
erkek muallim mektebi binatının 
İnf8ah ilerlemiş ve kalorifer te· 
si•ab 63300 liraya ihale edilmit· 
tir. Mektep 15 EylOlde mera
simle a~,ıacakhr. 

Buldulu eski ••erlerl 
satm•lc ısteMilf 

Ankara istasyonu kahveci•i 
idris efendi hakkında aJ4rı atika 
kaçakçıhğı cürmile takibat yapıl
malctad1r. 

idris efendi b1rk aç gün evvel 
tahminen 1700 sene evveline ait 
baıı toprak v.ııolar ve çanaklar 
alarak antikacı Mustafa Beye 
müracaat etm f, Muıtafail ltun· 
Jarı tetkik ~dince kıymetUıi p· 
lamış meseleyi hükömete bHdir .. 
miştir. 

Yapılan tahkikatta bu ••ir1n 
Ankara istasyonu intaab için 
kazdırılan tepelerde butunduğu 
anlaııJmıthr. 
Atlnaya kaçan bir Rum doktor 

lzmlrde tevkif edlldl 
Evvelki gtin limammııdan iı

mire giden F ransn: bandralı T e
ofili Gotiye vapurunda tehrimiz· 
den Atinaya kaçan Nıkola ia· 
minde bir doktor tevkif edil .. 
m ştir. Nikota Ef. Mari isminde 
bir k•ıa lfcavüz cürmi!e maı· 

hissi izhar olunmudı: katolikler hel· hm irin hütün san'at müntesipleri 
ki biraz ihtiyatkar idiler, fakat runı· ittifak ettiler ki bu sıın•atkarlar müter 
hır ırklarına ait bir sokulganlıkla l'a· cem operetleri oraya gelen franım~ 
na daha ziyade takarrüp irin hic;hir kumpanyalarından daha iyi oynamıt 
fırsatı kaçırmıtzlaı-dı. Her lki zlimre- lardı. Hiçbiri musiki terbiyesi l\lmı· 
den, daha ziyade ikincisinden, pek iyi yan fakat seslerinin Ye kabiliyetlerinin 
doatJara maliktim ki beni aile hayat- geniş müsaadatile beraber ev"elce mn 
la rma, hufiUtıi içti mı. lar1ua da vct edı>r· hir reji1111örledn bırakbklart an'11 nele re 
lerj bunlarda ı:en~ krıiarla rak~cdilir. merbut kalan bu san'atkarlarr~. munıf 
musiki Alemleri yaptlır, seyrnnlnr ter fakıreti yalnız o eserlere munhasır 
tip olunurdu. kalmadı, onlardan ıiyade Çuhacıyan 

nundur. (Ha~iye: Küçük hikayelerimin i· Efendinin eserleri~~e ~.ö'._iildü •. Hel<-
~inde bu alemlerden mülhem olırnlar Leblebici Horhor ı~ın ~~tun şehır t:tl· Gayri mUbadlll6rin takdiri kıy• 
vardır.) dırdı, öyle ki uzun bır muddet bu operet met komlayonunda işler 

Başlıca yapılan şeylerden biri ti· !'ahneyi terketmedi, evvela ~iran~ş Dünkü akşam rdiklerimiıden 
yatro alemlniydi: Hanım tarafından ~ sonrd~ 0 bır ,.aK~ a biri gayri mfibadillerin takdiri 

t . .. .. · . i . neticesile Mı!lltra fırar e ınce - a· 
zmırde butun yaz meYsımın ıs- .. kıymet komı syor.unda iş sahip· 

gal eden bir tiyatro hayatı vardı; şelı· rakaşyan tara.rı_nıfan soyle~en par~a· lerine müşküJit gösterildığini, ko-
. k .. 't ı 'k' ahn" 1·nde lar ilt' Lehlehıcı Horhor aganın p:ıı ça 

rın az ro · mu aı o Rn ı ı " .. · · · F ·k Nn h t B · :ı t .. ,.. • ı da daima terennunı. e· mısyon Hııı a1 uı c • ın ya bir Jı'rnnsız veya rum oper~t kunt· ttl rn un agıı R r T' • • .. •• 

h t d h l. 1 ak dilen şevler oldu. ) tne lzmırın butun her uman komisyonda bulun· panyasr, ya u - a a st, o ar - · . . . . , 
bir ftniyn.n opera heyeti oyunl:ır ,:erir tııan'at müntesiplerı ıddıa ettıler kı Çu· mamassnm işlerin gayri munta· 
dl. Rumca yahut fransrua müdhike ve harıyan Efendinin bu ellierleri baştan ı m gitmesinde amil oldugunu 
rrn kumpanyaların arasıra lz.mire uğ- haşa ~ark ve Türk şivesile memlıi ol- yazıyordu. 
radıkları olurdu, ve o zaman hmirin makin beraber garp musikisi tekniği · Cemiyetin ikinci reisi Celal 
pek mtişkülpeıııent halkı karşı~ında O· nin operet nev'inden Ye miıullinden hi~ B. Je görüştük cemiyet reiıi ıı
runlar Hrebilmek i~in bu heyetlerin ı:eri kalnuyan nümunele-riydi. 

f atile komisron reisinin işlerin-pf'k iyi intihap edilmiş olmaı;ına lüzum (1::-titrat: Bu fikir bende de zaman 
vardr. ile daha kuvvetle teeyyüt etti ve J.ı.a. den memnun olduğunu ve şika-

Burada ltalyan rrpHtuarından naat hasıl ettim ki bizde operet hatta yete mahal görmcdığini,, ıöyle-
tzmirde oynanması mümkün olanları. opera vücuda gelebilme~i anu•, di. 
Bellini, Dcmizetti ve Yerdinin hemen Çuhacıyan Efendinin açtııi1 çı· Faik Nüz.bet 8. de mevzuu 
bütün ya~ıyan operalarını görüp tanı- ~uda )·ürümeklc mümkün ola'·1- bahis neşriyatı giSrmediğini, ce· 
mak. ve hele Fransız operetlerile pek lirdi. Aradan helki elli .ı.ene vap vermeğ ede lüıum g6rmedi. 
alakadar olftlak müml'-ün oldu. ge~ti. bu ~·olcla hir hatn atılmadı. . . .. I . t 

· .. d .1 . k" ğını ıoy emı~ ır 
Bunlar arkadaşlarımın, lıiraz da (Pembe kız) knhılm e_ı~ ~tı eı - ' ~------ ---·--• 

benim. hE-men ezberimizde idi; htle birı;ol\ ;.ark ılarrn yekdıg-enıH• bağlana re hu suitefehhiim devanı ettikçe dofa. 
Prens•• Emine Hf,nin cen•••· ptk güzel !llC"'li iki kardeş olan (A" '+) 1rak te\ali etnıe,-inden teşekkül et"Ü'5· mı:racaktır. Bu bah~e bu hatrraların 
ıl •ah gUnU Mısıra g6tUrUlecek ailecinin kızı ve oğlu eıdimle .\udrnn tir - matlup n<'tice):i takri.p değil .. tPh haYsala~ı mütehamnıil olmadığından 

V f t tt h • • d ~ p _ Odranın Maskot La l\fascotte - u- it etmiştir. Bi1.de daıma F-uıtefehhume garp ,.e şark ntusikiJeri din yadedilen 
e a e ıgını yaz ıgtmız ren· .. . . ı. 1 "k' i ıırk nıusi . · · ·k· · b. d t ı·t t • . • ğurlu kıı dh·e tercume olunabılır - - ,.e.,ep o an n garp mU<l\1 ıs Ş bu ıkı nnı muş;.ı ının ız e e,· ı e • 

Hl .~mıne H~. nı~ ~en~ıe~ı Sa- operetinden Btttina ~e Repponun ne~i. ki i t:thirile yekdiğerinin mahi~i adcle· tiği ihtillfa ve me~elenin kendi )?Örü· 
lı gunn Seyrısefaının ızmır va- delenni ~ayanı hayret bir şrhhatle tt· dilerek münhı .. iplerini iki muha.-ıım ~üme nazaran e~c;ına dair olan hana
purile lskenderiycye naklcdilc- ıı:anni edf'rlerdi. fırka~ a ayıran me~·eıe haddi ıatindt stleı imle fikir inimi ilerde bir sils:lti 

cektir. Vapur yaııldıiı aibi hu· Onu ,;;ahnede mükerreren $.!Örmt'hle Yarit bile değildir. Yaıık ki hir ~uitl'- m11.kallt §eklinrle l3Zmak başlıca e-
ıuıi surette kiraianm1ş değildir. ''onlardan o par{'alı.rı dinl~meı-.ıe 1 fehhiim uhuııa biıde bııgiitıe kadar u.

1

mellcrimdendir.) . . . 
Yılaıı baı& daireler ayralmııtır. bu opent hak.km da. adeta bir merbuti ı peret ve opera ı;:ın'atları doğmamıolır l:iaJ&t Zı11a• U Jlakııad«' 

Kadın ve esrarrır 
Topanede oturan 30 y•J 'v 

ita hir kadım eJrar '~ 
ken yakalall'lıtlar. Bir llfdı?~ 
"utık kıdınlar da mı b•t 
diye lııy•etini itah ediyffı ,.rr 

Niy.: icmeıjnlcr? Onlır '
1 

·l•'•" ndcce·rnuhafua edc111e• 
~ " . 

Fena mı? ~·~ 
Büyftk edebint ü•tıdı .,,r 

Zin, bir ~debiyat ankıdftf L~ 
diji 'evapta genç fair frf' 
Selimden bahsetn111\ir. f. 

Bu tılcdiri, her ndenff~ 
dırgll)'an Faruk Nafıı, t11 r.tl' 
yette bir f.lua yazmıt "~ 'Sik' 
met Selimin -aJehisul- isro1111 tfl 
retmlyer~k Uyanııta çık•~.\ 
mınıumeleriaden bir tı 1,ıt 
hırpalamıı. Bu fıkra, ıu 

larla bitiyor: ~ 
''Bu filri, büyük üıladtn t ıfl"I." ..ı 

pkuduktan •onra. tıd"bip<d ,~ 
t1lemd" olduğuffu öğr"ntli.nı: 
IH'~intle!., &pi 

Eh fena mr, hiç olmaıl' 
cek ayak peşinde değil y• ·· 

Mtıcevh~;a~ ffatl~ 
G aıetelerde nıüce"beJ'a~' 

atlarının düştüğilrı 
1 

bl' 
yan bir zat bu işte ıen f '~,b" 
ızi ıelibiyet olan Doktor f.4itl J 
Osman Beye, bu meseled ; 
olup olmadtğını sormuJ •• 
cevabı almıştır: ..,I_, 

- Böyle bir feyden ~~ f 
yok. Esasen kaıanç vergıı 

81
,1 

re bilmek tçin bugünler~e ~ .... I ~ 
her aldığım da yok. ı~tt Ot• 
bu yüıden Hatlar düşmütl 

• • • 
Tuluat! ~ 

Tuluat kumpanyaları·~-' 
cemiyet yapmak 1 ~V 

ler, fakat bu hareket yilı 
birbirlerine diltmUtler. b~~ 

Bunu tabii bulmalı. Her. ,~· . ,, 
bu efendiler - mt>sleklerı ıi 
içtimalar için ruzname lı• ~ 
almamışlar ve bu yüzden ııe l 
nuşacaklannı bilemiyerelc ~·' 
gene tekerlemeye ve t\J 

vurmutlardır. 
'7 oobt _!!.,' 1 

Yunan hüküJ11e~ 
it' 

Dört açık deniz 111.ı 1t 
rlbi daha yaptır•~ 

Yuna"hlar bu kararı are? 
ltll8f muceblnce hUko"' 

blldlrecektlr ydf'' 
A tina, 19 (Hususi) - , /ı 

hükumeti, dün meclisi nıeb ıJ f.' 
da mliıa k'1esine baıtları•11 ti 
bahrl programm kabul '"fl 
tikinden sonra alb av ıar ~~~ 
d6rt açık deniz tor pito ..,., ıl 
sipariş etmek niyetinde "~~JI 
duğunu, ıki hükumet ar•'~~·· 
yapılan bahri itiJafname .. :ol 
mına ıevfikan Türkiye htı ~0;' 
tine bildirecek ve iki hD ~-t 

•ıı v· 
arasında bahri muvdz.enenı. (1 

haf uası hususundaki fikfıt .; 
·ı · fi" mlitaleasının, yeni itı ~ ·ıl 

ahkAmına müsteniden bi)dı~~t· 
sini Türkiyeden rica edece dl' 

Şunu da kaydetmek icaP e fı 
ki, yeni itiJafname ahkarrı1~,ıe" 
re, dermeyan edi ecek 111 t'~ 
ve noktai nazara itba 1 

mecburi değildir. d ,J 
. . e e ' Yunaniıtanın 1 1parış li~' 

diier harp sefinelerine ıe 1,~' 
bunların ısmarlama ıanı~ııı fi 
laşhğı ıam•n Türkiyeye 
le.,ligatta bu~unutacakht• 
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Geceniz hayrolsun, Sir Con ! 
'' Ateş söndü, su sıcak, kapı ve pençer~ler kapanmış, 

fare kapanları kurulmuttur . ,, 
LiYe ı•d _ı d C oAtq .andll, su sıcak; kapı - Bu sözler otuz .enedir her 

8·•- rpo a geçClllerı e on ka k k f d. ö 
•IQ'eıtaff İlminde bir adam al- ve pencereler kapanmıı, fare • a şam, yatar en e en ıme s y· 
~Ot ve cenaze mtraJiminde Uf&• parılan kurulmuıtur, Geceniz ha- Jediğim sözlerdi. 

e~ .ıetirdiği çe~k h~ bu- yır olsun, Sir Con!,. Eğer onun ebedi uyk~ya yat-
~ l1Uar1 dikkatini cel· Herkesin uıağın delirdiğine hğı bir sırada bu ıözlerı söyle-

~· • hllkmettikleri bu sırada, uıak meseydim, eminim ki efendim. 
tak. çelf4guı Ostilne fUDl&n d. d d" ki Rahat uyuyamaz 

Yaznu.ı. izahat ver ı ve e ı : · 
......,1.1r: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
""l5ii';;y~;""i{~;t;~~İ;m ; evet ... DW::rf:t!::.8ğllnden: 
Fı.,.t dUnra aad6 emperyalist devletlerden mi ibarettir ? Mektebin bir senelik yağ, zeytin yağ, 

·~el"fka Kolumbiya darülfiinanu, Kredi açıp ~a borçlunun ödem~ye 
'" l'l'anaa • Amerika komitesi reisi pıJ.ıım.aııına mani olmak olmaz. Eger 4-ttor Muray Butler, Pariste (Dün· FMtııa, JngUtere, /tal.ya ~e Amerika 
~ kurtarmak · iıı bir plin Jazım) i- blrleım.ezkrıe sahayı, - dünyayı malı· 
1111llt bir bnfer:!. vermiş, ve (dünya- uetm.ek bUe olsa- bir plllnlan mevcut 
>'r lnu-taraımı) demesine rağmen, dün- olan ıark adamlarına bırokmış oluruz. 

~ ladeee Anıerlka, Fransa, ltalya Beş asırdanberl 
llıfitereyi kastetmiş şaıtdıları ha- l 

~ tutup (dünyayı mahvetmek) le if,. yapılmıyan meras m 

ve sair erzakt kapalı zarf usulü müna· 
kasa Jle alınacaktır. Temmuzun J 3 üncü 
pazartesi günü saat (!4) te zarflar açıla-
ca~ından talip olanların o zamana kadar 
fartnameleri elde etmek üzere Nuroosma-

nlye camii mahfelinde Cemiyeti Tedri
slyei isltmiyc merkezine müracaatlan ve 
tekliflerini havi zarfları mezkQr pazartesi 
günii saat J4tenevvcl tevdi etmeleri. 832 

Mezardaki kemlklerln çahna· 
rak sabldıaı iddiası do§ru deOil 

lstanbuldaki eski mezarların 
gizlice açdarak kemiklerin top· 
!andığı ve sahJdığı hakkında bir 
iddia ortaya ablmıştı . Dün be
lediye mezarlıklar şubesi müdU- \ 
rü SOleyman B. demiştir ki: 

••Kemiklerin toou 3 liradır. Bir 
mezarda dört kilo kemik çıksa bir 
ton kemik eJde edebilmek için 
2SO mezar kazmak lazımdır. 
Çünkü kafa tası alını ve satımı 
yapanlara a&"ır surette ceza ve
rilmektedir. Bundan başka ke
mikleri bulmak için üzerinden 
30-40 sene geçmiş bir toprağı 
kazmak da herhalde kolay de· 
ğildir. Bu suretle kemik topla· 
mak herhalde üç lira için yapı
lamaz. 

Bundan başka yeni mezarların 
belcçilerl vardır. Bu kemik hır-
sızlığı ancak eski, metruk me· 
zarlıklarda yapdabilir. Şimdiye 

kadar açılmıı ve üzeri tekrar 
örtnlmUş mezarhk olsaydı her-
halde haberimiz olurdu. Böyle 
bir hırsızlığa imkan yoktur.,, 

•nı etnıfştlr. . ispanyada cümhuriyetin ili-
... .A.ılıtrika. Fransa klübUnde nnlen nmdanberi ilk Yahudi izdivaç 

11

11Ut1cu naklediyoruz: meraaimi haziranın onuncu gli· 
atfp evveli fU suali eormuştur: ' 

Iktısat vekaletinden: 
- Dünyada bu kadar terakki ,,,. n& yapılmııtır. . . . • 

~llııı 1Vlimım Mden bu derece fakfr· Evlenenler Moız ısmı~d~ bır 
ile bfırd,r? .. gençle Ra,el V ~nt~ra ısmınde 
ı. ~'Nap olarak, buna tiç sebep :JOS: bir kızdır. Merasımı yapmıya.ce: 
le r:-~ı~. Bu sebeplerin . b.ir tanesi ~1 zayirden bir haham ba~ı ge~ıfb. 
"'~tik neticeler verebilır. Fakat ~~ ilk bakııta ehemmıyebız gö
teeıliıtb .. ~lr araya. gelmesi, ~~ b gübnkhu rülen bu habere, okuyuculanDll% 
..... "'ıranı doğurmuştur '"' u u • • ç nk 5 
"'1'. "D---a ı t rlnğunun inkıra- hayret etmesınler. ü ü, asır· 
,.... •>111Q mpera o f d ı.: b" 
~qdan soınraki ve traMIZ ihtilili ke· danberi ilk de a ır ıu, ır ya• 
rftıdeei buhranın R)'ltidir. hudi izdivacı alenen yapılıyor. 

'- lteı. Butler bu ti~ sebebi 9ÖY1e CDmhuriyet, krallığın menet~ 
latryor: . tiği bu dini merasime müsaade 

llttıt~-ilk Bebe('; lıarpt~n mlltdl!Vellıt etmiı bununla beraber eski Ya-
'tf . .., hambelm dir. Dlirt •eM e, ~c- • 

Ankara tohum ıslAh ve tecrübe istasyonu için 37 kalem allt 
ve edevat fartnamesi mucebince ilin tarihinden itibaren 21 gün 
mllddetle ve kapalı zarf usulile mlinakasaya vazolunmuştur. Ta
liplerin ıartnameyi a)mak fizere şimdiden Jktısat vekileti muba
yaat komisyonuna ve Istanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat 
etmeleri Ye mllnakasaya iştirak için de ihale günü olan 11-7-931 
cumartesi günü saat 15 te bedeli muhammen olan 6147 lira 
40 kuruıun •ıo yedi buçuğu ilıerinden teminat akçelerile birlik
te komisyonda hazır bulunmalan ilan olunur. 1307) 

::::::::::..--::-.::::::::=:::::::-.::c .... :-.:::::::::.:.-:m::::-.-:::::. .::::::::lltlldAllAADMIWIRm:n 
budi an'aneleri tamamen ihya Madritte dini merasime elan 

1 
edilmemiı, ıadece, sinagogda riayet eden 40-50 Yahudi me-
7 kollu iki şamdan yakılmış ve rasime iştirak etmiştir. 

~rce gag~ eıerlerl malıooldu. 
"'-lkfneı ıebq fjt Uim ve maktnecili-
6i •• '!_erakkiıldir. düşünülecek olurı 
l-;rnllı tniü6iiıMfiı ·aç lldte gaptiğı ifi 

rıusiinaYli MfiityeYf Himaye Etmek Kendi 
ioıJ •en.nlnde bütün. insanlar üç •aat 
~lllak ıuretüe yapardı. 
~ () ÇÜncil 11ebep iae, a~ yüz ıerıeden
tı.ı.tt. f1tsanlget ÜZerinde çall§an ve git
.~ tekdmül etmı., olan ılga.ıt kuv
betl ttr ki bu .. ,, demokrat ilml verilir. 
~-- , ·- ~ 

Kendinizi Himaye Etmek Demektir. 

ASLAN Sun'i Portland 
Çimentosu ~ · , ·~ 

"• da, framız Uıtildll kebiri oldugr.ı 
~ dünyanın ruuıl h~kete geldiği 
~ diitfinü.niJz. H al.buki bu günt her ttZ
ıtq_ tq ihtildller var: Çlntk, Hindiatan 

T ü R K ı,çiainin Emeğile 

1931 Londra ser
gısının büyiik 
mükifath ve al
tın madalyasmı 

ll"-11ada ve Cenubt AmLrikada. 
it l>oktor bu sözlerinden rM>nra, ihti
~letjn her tarafta olmasına rağmen 
11 bir Yerde ihtisasın mevcut olmadığı 
~, htrkeaın "beklf~lim baka~. ~
ı:~ ile olacak,, diye beklettiğını soy-
~r, Te flbe ediyor: 

~l - Y egcfne ümit beynelmilel t,tfm,. 
~ ~aidedir. M azlnbı usullerini mü
~~ ıet-loedtp yeni va:aıtalarla çttlıf· 
ı.., &dır. KUn.enin kotn§Usuna "Bana 
tlr.~a bulununuz, fakat 'emtlamzla 
~CCIPt(ı tokul11Uya kalkışmayınız,, de-

T ü R K Mevadı iptidaiyeaile 
T ü R K Kömürü ile 
T ü R K i YE' de imal Edilmittir. haizdir. 

Mimarlar - · Müteahhitler 
Darıca, Zeytinburnu Ve Esklblsar Fabrikalarının 

Aslan Çimentosunu Kullanınız 
Her daim aynı 
müntehap cins 

Her hususa 
mukavemet 

thtUAf bitti 
Kitane '=aym belediye hudut• 

ları ~a-... r~!nde kalmıştır. 

KUı:ne çayırının Defterdarlık 
ta:afıodan satıhğa çıkanldığını 
ve l,elediyenin burasının kendi-
ain e ait olduğunu söyliyerek bu 
aatııa razi olmadığını bu yüzden-
de maliye ile belediye arasında 
ihtilif çıktığını yazmıştık. 

Son mülki tefkilit üzerine 
ihtilaf kendiliğinden ballolunmuı· 
tur. Belediye erkanından biriıi 
dün bu mesele hakkında demif
tir ki: 

"Belediye kanunu ile Kitane, 
Uzun çayır, Beykoz çayın gibi 
yerler belediyeye verilmişti. 
Belediye buralarını balkan istifa· 
de edebileceği bir hale koya· 
cakb. Bundan bir müddet evvel 
maliye belediyeye bir tezkere 
yazdı. Katanede bir balıkyağı 
fabrikasma yer sa tacağıru, bu
rada fabrika inşasının mahzuru 
olup olmadığinı sordu. Bunun 
üzerine işten haberdar olundu 
ve maliyeye de burasım sata
mıyacağı bildirildi. Mesele bu 
safhada iken yeni mülki teıkilit 
kanunu geldi ve Kitane çayın 
belediye hududu haricinde kaldı. 
Bu suretle belediyenin burada 
bir hııkkı mevzuubahs olamaz. 
Kitane çayırı bundan sonra köy 
kanununa göre idare edilecektir. 
Maliye şimdi kOylülerle anlaıa
caktır. 
Toplu bina ihtiyacı 

gittlçe artıyor . 
Geçen eylülden sonra beledıye 

ile vilayet ve hususi idare bir
leşince yapılan baı.ı nakiller 
üzerine belediyenin ıimdiki binası 
dar gelmiş ve mtıfettişlik Beya
zıttaki daireye, Sıhhiye mildiir· 
lüğü de Sultanahmede taşınmıı
lardı. 

Haber aldığımıza giSre, evvelce 
belediyenin şube mnıclürleri bir 
binada toplu olarak bulunurlar
ken birbirlerin alakası olan 
işler kolayca yapılan bir temasla 
hallediliyordu. Şimdi ise daireler 
U%8kta olduğü için hemen her 
iş için müdürler yerlerinden ay• 
rılmakta veya tezkere ile iti hal
letmekte iseler de işler uzamak-
tadır. Bu husus naıan dikkate 
ahnmıf, belediyenin bUtiln ıube
lerini alacak bir bina aranmı ya 
baılamııtır. 

Bugün için yeni bir bina yap
brmıya maddi imkin yoktur. 
Bunun için belediye mevcut bi
naları tetkik etmektedir. Bir 
seneden beri boş duran eski dü. 
yunu umumiye binasllllD sabn 
alınması meselesi tekrar tazelen
miştir. Maliye vekileti ile yakın· 
da bu iı için mubab«11'eye bq
lanacakbr • 

....._ hakkı yoktur. 
-w~--~ ALTINCI BAP yordu. Omuzlarımı silktim fakat bu - Bana dokunmamanızı emrediyo. 

211 o 



~ 6 - V AKIT 21 Haziran 1931 l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!l"!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!llll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!~~=========~==!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~==!!!!!!!!!!!!~==~~~::;: 

...._ _________ 1-f __ Eı ___ r __ i_c __ i _____ ı-ı ___ Eı ___ t:> __ e __ r __ ı_e ___ r __________ I 
ltalyan sanayi erbabı 

Moskovada 
Moskova, 19 ( A.A ) - Sov· 

yetlerin başlıca sanayi merkez. 
lerini ziyaret edecek olan İtal

yan sanayi erbabı grupu buraya 
gelmiştir. Ziyaretçiler, istasyonda 
İtalyan sefiri ile ticaret komiser
Hii erkanı tarafından karşılan• 
mışlardır. italyanların harici ti· 
caret komiserliğini ziyaretleri 
esnasında komiser, bu ziyaretin 
iki memleket arasındaki iktısadi 
münasebatı tarsin ve takviye et· 
mesi temennisinde bulunmuştur. 
Mühendis Guaroei, yapılan istik
balden dolayı arkadaşlan namı
na şükran ve minnetlerini beyan 
etmiştir. Sovyet milli iktısat ali 
meclisinin naşiri efkarı olan Sat-
zin gazetesi, neşretmiş olduğu 
bir makalede sarfedilen mesai· 
nin ikbsadi münasebatın inkişa
fına ve İtalya ile Sovyet Rusya 
arasında zirai ve ıınai mahsulle
rin mubadelesine medar olacağı· 
nm muhakkak bulunduğunu yaz
maktadır. 

Moskova, 19 ( A.A) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

izvestiya gazetesi, İtalyan sa
nayi heyeti murahhasasınan Rus· 
yada ikametinden bahsederek 
tki memleket arasındaki ticari 
muamelelerin seneden seneye 
artbğım ehemmiyetle kaydediyor 
ve diyor ki: " Sovyet Rusya, 
memleketin sınaileştirilmesi için 
İtalyan tekniğine hergün daha 
ziyade mUracaat etmektedir. 
Bu müsmir iktisadi teşriki mesai 
dürüst ve katiyen normal bir 
esasa istinat etmelidir. İtalyan 
sanayicilerinin Sovyet Rusyayı 
ziyareti italyan iş alemine Sovyet 
Rusyanm ihtiyaçlarını ve azım 
kabiliyetlerini daha iyi takdir 
etmek imkanını verecektir. Bu 
da her iki memleket için çok 
faydalı olacaktır. 
Alman • Sovyet mUnasebatı 

Berlin, 19 ( A.A) - "La ga· 
zette de la Croix,, Alman - Rus 
münasebatı hakkında 0 Germa-
nia,, gazetesinin neşriyatını nak
lederek diyor ki: "Şarki Lehis
tan Fransız· Sovyet muahedesi-
ne Almanya tahammül edemez. 
Bu şerait altında, Berlin muahe
desinin tecdidi bizim için artık 
manasız olur. Ruslar tarafından 
teminat verilmesi gayet tabiidir. 
Bizi memnun eden cihet bu va· 
itlerin zahiren salahiyettar görü
nen menbalar tarafından ehem
miyetle kaydedilmesidir. 

Demokratların naşırı efkirı 
"Berliner Volksçaytung,, gaıetesi 
Germania tarafından yapılan neş
riyatın Lehistana terk olunan 
arazinin istirdadı için Sovyet -
Rusya ile Almanya arasında 
müşterek bir müdahale hususun
da zımni itilaf mevcut olduğu 
şüphesini uyandırabileceğinden 
endişe etmekte ve tamirat me
selesinin müzakere edildiği bir 
zamanda bu neşriyatın Şeqkers 
mülikatından bekJenen bütün 
faydaları mahvedebileceğini ilave 
eylemektedir. 

ırakta İngiliz mandası 
Cenevre, 19 ( A.A) - Marki 

Albert Teodolioin riyaseti al
tında toplanan idari vekaletler 
komisyonu, İngiltere hükumeti 
tarafından verilen ve Ira kın 1 O 
senelik ingiliz idaresi altında 

mazhar olduğu terakkiJerden 
bahseden raporunu tetkık etmiş· 
tir. Komisyon lrakm istiklale 
nail olacak derecede olgun bir 
hale gelip gelmediği bakkmdaki 
fikrini beyan ettikten sonra Mu
su1 petrolları meselesini müza· 
kere edecektir. 

Bulgar komitecileri 
birbirlerini Hldür

tllyorlar 
Sofya, 19 (Hususi) - Sofya 

istasyonu civanoda, milli Bulgar 
komitesi reisi doktor S~anisefin 
muhafızı Voyvoda Tanef, altı 
komiteci tarafmdao iki kurşunla 
katledilmiştir. Katiller cinayeti 
müteakip sırrakadem basmışlar

dır. Komitacıların arasında tekrar 
mukatefeye başlanması iki mu· 
hasım tarafa ayrılan Makidonya 
Bulgar komitesi erkanı arasında 
henüz itilaf hasıl olmadığını 
gösterir. 
Romen • Rus siyasi mUnase

batı iade ediliyor 
Bükreş, 19 ( Hususi ) - Ro

manya ile Rusya arasında siyasi 
münasebatın iadesi İçin müzake
reye başlanılacağına dair Taymis 
gazetesinin verdiği haber teey
yüt ediyor. Besarabyanın ilhakı 
meselesi bu müzakerat esnasın· 
smda mevzuu bahsedilmiyecektir. 

Kolleje dö Frans'ın 400 
UncU rıldönUmU 

Paris, 19 (A.A) - Kolleje dö 
F rans, tesisinin 400 üncü yıldö
nümünü 34 millete mensup mu· 
rahbas heyetlerin huzurile ve pek 
mutantan bir surette tes'it et
miştir. 
Yeni ihtiralara ait tecrUbeler 

Roma, 19 (A.A) - ibtiraların 

tetkikine memur ili komisyon, 
yeni ihtiralara ait 11 rapor tet
kik etmiştir. Komisyon, şimdiye 
kadar sermaye fıkdamndan do
layı tecrübeleri yapılamamış olan 
bazı ihtiralarm tecrübeleri yapı
labilmek üzere lazım gelen para
nın verilmesi için ait olduğu ma• 
kama müracaate karar vermiştir. 

lstrazburgta lmperatorluk 
tara~rlara 

Strasbourg, 19 (A.A) - Polis, 
motosikletlerinin üstüne eski 
Alman imparatorluğu renklerini 
taşıyan ufak birer bayrak tak
mış olan iki Alman gencini tev
kif ederek hudut haricine çıkar
mıfhr. 

Tayyare gezlntllerl 
Triyeste, 19 (A.A) - Dük dö 

Puyı, tayyare mUesseseleri ile 
inşaat tezgahlarım ziyaret etmiş
tir. Bundan sonra bir deniz tay
yaresine binerek ve yamna Yu
nan prenslerinden Kristof ile 
refikası prensesi ve prens Al
fons de Burbonu alarak Porto
roıea gitmiş, tayyareyi bizzat 
idare etmiş ve hiç bir arızaya 
uğramaksızan denize inmiştir. 

Dük, Portorose kışlasını, tay
yare mektebini ziyaret etmiş, bu 
esnada prens dö Burbonda bir 
turiım deniz tayyaresine binerek 
cambazlıklar yapmıştır. 

Dnk, prens ve prenses Kris· 
tof ve prens de Burbon mü
teakiben Monfalkoneye avdet et· 
mişlerdir. Avdet esnasında da 
pilotluğu Dük yapmıştır. 
lngillz nazırları Berllne neza· 

man gldecekler 
Berlin, 19 (A.A) - M Mak 

Donalt ile M. Henderson, M. 
Brüning ile M. Kürtiyüs'ün Şe
kers ziyaretlerini iade etmek 
üzere 17·20 Temmuz da Berline 
gideceklerdir. 
Avusturyada kabine buhran. 

Viyana, 19 (A.A) - M. En
der, kabineyi teşkil etmekten 
vaz geçmiştir . 

2 milyon lsterlinge yapllan plAj 

Kap, 19 ( A.A ) - Belediye 
meclisi ile demiryolları idaresi, 
Kap plajlarının inkişafına 2 mil
yon İngiliz lirası tahsisi hakkın· 
da bir itilifname akdetmiıler. 

ispanyada teşkiIAtı 
askeriye 

Madrit, 19 ( A.A ) - Teşrii 
en<..ümen, kanun projesinin tet· 
kikine müteallik mesaisini ikmal 
etmiştir. Projeye nazaran teşrii 
kuvvet meb 'usan ve ayan mec
lislerine verilmekte olup bu 
meclisler içtimai ve iktisadi ma· 
hiy~tte ve muhtelif meslek ve 
san'atlara mensup patron ve 
amelo mümeşsillerinden müte
şekkil olacaktır. Kanunu esasi
nin mahiyetinde vahdet olacak 
ancak bazı mıntaka ve eyaletle
rin talep etmekte oldukları hu
susi imtiyazların o mıntaka ve 
eyaletlere bahşı imkanını derpış 
edecektir. Katalonyaya gelince, 
bu eyalet müntebiplerinin ittifakı 
arası ile buraya ikbsadi muhta
riyet verilecektir. 

Kanunu esasi, kilise ile hüku
metin yekdiğerinden tefrikini de 
derpif eylemektedir. 

Papa ve umumt ayinler 
Roma, 19 (A.A) - Papa, ye

niden umuiDİ ve aleni ayinler 
ve alaylar icrasma mezuniyet 
vermiştir. 

BUyUk bir dolandır1cıhk 
Anvers, 19 (A.A) - Kendisi

ni İspanyol olarak tanıtan bir 
şahıs, bir cevahirciden 4,585 bin 
franklık elmas ve inci satın al
mış, mukabilinde cevabirciye 
Madrit bankası namına 2 miJyon 
Fransız frankhk iki çek vermiş
tir. 

Müşteri gittikten eonra ceva· 
birci şüpheye dUşmüş ve Madrit 
bankasına telefon etmiıtir. Ban· 
ka cevabircinin ismini bildirdiği 
adamın Madritten hiç bir yere 
gitmemiş oldığım bildirmiştir. 

Amerikanın şarkında sıcak 
dalgası 

Nevyork, 19 (A.A) - Ame
rikanın şarkındaki hükumetler 
dahilinde sıcağın şiddeti yüzün
den ve yahut sıcaktan kurtulınak 
için denize girenlerin uğradık
ları kazalardan dolayı 20 den 
fazla kimse ölmüştür. Hararet 
ekseriya gölğede hemen hemen 
100 dereceyi bulmuştur. 

Yugoslavyada sıcaklar 
Belgrat, 19 (A.A) - Fevkas

lade şiddetli fırtınaları müteakip 
bütün memleketi bir sacak dal· 
gası istila etmiştir. Dün Belgra 
tta gölgede 37 derece kaydo
lunmuştur. 

Şarki Prusyada fırtınalar 
Bulin, 19 (A.A) - Dün ıar· 

ki Prusya'daki şiddetli fırtınalar
dan 7 kişi ölmüştür. Bundan 

maada yıldırım isabetile bir ame· 
le felce uğramış ve diğer bir 
ame!e de kör olmuştur. 
Afganlstanda sillh nakliyatı 
Peşaver, 19 (A.A - Afga-

nistan hariciye nezaretine ait 
silih ve mühimmatle dolu 32 
kamyon Kabile hareket etmiştir. 
Bu, Kabile yapılan sevkiyatın 

üçüncüsüdür. 

lsveç kabinesinde 
Stoktıolm, 19 (A.A) - Şimdi

ye kadar Başvekil M. Ekmanın 
uhdesinde bulunan müdafaai mil
liye nezaretine M. Pundbuist ta
yin olunmuştur. 

ispanyada zelzele 
Murçi, 19 (A.A) - Şehir ve 

civarında biri hafif diğeri biraz 
şiddetli olmak üzere iki zelzele 
olmuştur. 

• Davet - Jstanbulda ol
duğu anlaşılan, adresi meçhul 
İnebolu müddeiumumisi Ahmet 
beyin İstanbul müddeiumumili
ğine müracaatı lüzumu bildiril
mektedir. 

MM. V . Satın alma ko• 
misyonu ilAnıarı Seyrisefain 

Ordu ihtiyacı için yerli fabdkalar ma
1 
.. _.._ ____ _. _ _._.-: 

mulatından 200 bin metre haki renk
te yazlık elbiselik bez kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. !halesi 22 
haziran 931 pazar günü saat 14,30 da 
Ankarada merkez satın alma komisyo- .......... ________ _ 

nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna. nı·re ... ı·s~enderı·ye nostııı 
me almak ve tekliflerini vermek üzere r l il 
teminatlarHe birlikte mezkur komisyo ( IZMIR) 23 Haziran Sah 
na müracaatları. (376) 10 da Galata rıhtunındall 

* * * 
Sıvasta merkez kıtaatı hayvanları klkacaktır. 

nın ihtiyacı olan kuru ot 1kapal~ zartfla ~ •. lıı •• 111 •• • •• • •• 11!1 ••• 11!1 •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ .. ~ •• ~ .... ~ •• • .. • •• • •• • •• ~ •• ~ ••• ~::.!':;~ 
münakasaya konmuştur. haJesı 4 em ;;-··········· .. ············--.................. f 
muz 931 cumartesi günü sat 16 da Sı- !5 Al E M u A R zıne r;, eh m 8 
vasta askeri satınalma komisyonunda İi V A p U R idarehanesi 
yapılacaktır. Taliplerin şartname al- H K d 

1 
IUk 

0 
•tt•1 

mak ve münakasaya girmek üzere te- i! ara en z 5 5 rat po Z 
minauarile mezkur komisyona müra- n Bu·· ıent vapu-u z 
caatları. (395) ii Hairaıı 

* • • n PHZH DJ t eı· günü akşam .,,ı 
Askerf ihtiyaç için 500::> kilo ma?oc !i 11 L U 18 de Sirkeci ıh· 

alent münakasaya konmuştur ihalesi H tımmdan hareketle {ZonguldOa~ 
5 - 7 - 93 l pazar günü ~aat on dörtte •• ır 
Fınd1klıda heyetimizde yapılacaktır. Talip- U lnebolu, Ayancık, Samsun, 
!erin şartnamesini heyetimizde görmeleri 5i ye, Ordu, Giresun, Trabı00• 
ve ihale saatinden evvel teminatlarile •• jııt 

İi Sürmene, Rize ve MapaYr / heyetimizde hazır bulunmal<ırı. (394) 
* * * ii azimet ve avdet edecektİf• 

Ezine \'eBayramcıktaki kıta.at ibti- ii Yük ve yolcu için Sirkecr 
yacı olan dört kalem erzak kapalı zarf- ~i d V . . '- l • k k ... 10,61 
1 ·· k lh 1 · .. e ezır ısKe esı so a L' a muna asaya konmuştur. a esıı;: reı: 
9 - 7 - 931 perşembe günü Ezinede !! acentasına Müracaat. 

• l k . d ı. aSkerı satın ama omısyonun a yaın- !i 21037. 
lacaktı .. Taliplerin şartname almak :: .......... _ ......... __ ........ :ı•·•ı-ı• 

.... ·-···················-····-········· ...... ve tek1iflerini vermek üzere teminatla-
rile birlikte mezkur komisyona müra
caatlarr. (406) 

* * * 

Istanbul 5 inci icra dairesirıd~ 
Avukat Dimitri Ef. nin Qiyorıi'·ıı' 

den alaca~ı olan mebaliğm temini ısc~ ,. 
Bursadaki kıtaatm ihtiyacı oları için mahcuz olup Bcyoğlunda 1JüseYI 1~ 

~ı un kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. lhalesi 20 - 7 - 931 cumartesi 
günü saat 15 te Bursada 11 inci frr 
ka satın alma komisyonunda yapıla-

ğa mahallesinde imam sokağında es ~dl 
1 O mükerrer, yeni 12,I 4 No. lı tahtı~ 
kArgir dükkanı müştemil . ve t.aın•~ 
(29725) lira kıymet takdır edıJeıı ıt9 
dükkAn bir bap apartımanm nısıf }ıi~dil 

caktır. Taliplerin şartname almak ile tamamına (640C0) lira kıymet ~ .. Jı 
ve tekliflerini vermek üzere temjnat. ali sı•· 

edilen ve Galatada Şahkulu mah e ~·~ 
larile birlikte mezkur komisyQna mü- caddeikebir ve Cerrah sokağında ~ 
racaatları. (407) bulunan atik dört defa mükerrer (ll 1~ * * * ı 552,560 ve yeni 490,492,494 ve tıı 

Urfa ve Siverekteki kıtaatın iMi· 9 No. tarla murakkam ve tahtınJa ~ıP 
yacı olan 4 kalem yem ve erzak 16 - bir bap mağazayı müştemil kargir ıııf 
7 - 931 perşembe günü saat 10 da ve bap apartımanm nısıf hissesi ve • ~ 
3 kalem yem ve erzak 20 - 7 - 931 daki dükkanlardan 3 No. h berber .~ofl 
pazartesi günü saat 10 da kapalı zart gi~<İen münkalip dükkAn mahallin111 f 
la münakasaya konmuştur. !halesi iki hisse itibarile Beşhuçuk hissesi '1)1 

Urfada askeri satın alma komisyonun arttırmaya vazedilmiş olup l Teıflııı tf 
da yapılacaktır. Taliplerin şartna· 931 tarihinde şartnamesi div:ınhaneY~tıl~ı 

lik edilerek 22 Temmuz 931 carı7 f me almak ve tekliflerini vermek ü
zere teminatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. (408) 

* * * 

müsadif çarşamba gün ü saat l4 t~n ~ icr' 
kadar Beyoğlundaki lstanbul 5 ancı ~of 
dairesinde açık arınrma ile sautacıı ;il'' 
Arttırmaya iştirak için yüzde on tetıl ır 

İstanbul ve civarındaki askeri krt:ıat akçesi alınır. Müterakim vergi ile ~f 
ve müessesatın ekmek, erzak ve saire diye resimleri ve vakıf icarcsi m_ü~teııt11' 
kara nakliyatının daha ucuz fiatla nak aittir. (]akları tapu sicilkrile sabıt 0 ~r 
line ta1ip ~ıktığından 24 hazirRn yan ipotekli alacaklılar ile di~er ~!• ıııı 
931 çarşamba günü saat 14 de Iı'ın- darlarm \·e irtiıak hakkı sııhiplerill111 ,11 

dıklıda heyetimizde pazarlıkla ihale haklıınnı ve huausiV: faiz ve masarile r'~ 
si yapılacaktır. Taliplerin şartname olan iddialarını tliın taıihinden i.tıb'tıı+ 
yi heyetimizde görmeleri ve ihale 20 gün ı.arfında evrakı müspitt>lerıle ki•~ 
saatinden evvel teminatlarile birlik- dirmeleri lazımdır. Aksi taktirde h3 cJ(A 

te hazır bulunmaları. (409) Tapu sicillerile sabit olmıyanlar · ~r 
1 • ı:• * * * bedellerinin paylaşmaQJndan ıarıÇ ~ 

3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· lar. AIAkadarlann yeni icra ve i~l~~uo' 
DAN: nununun l 19 uncu • maddesi. huk dJ~' 

Gümüş suyu hastanesi için 20,000 ki göre revliki hareket etmelerı ,·e .. ,ıt' 
Io süte talip zuhur etmediğinden ye- fazla maltlmat ve tafsilat almak i~t'' ııtl 
niden aleni münakasa suretile sa· !erin 930·4316 dosya t'!o. sile nıeıtl 
tın alınacaktır. !halesi 24 haziran yetimize müracaatları il:i.n olunur.~ 
931 saat 15 de icra krlınacağından . . . . .. alltl'"' 
taliplerin şartnamesini görmek üze- rıle bırhkte komısyona mura~20) 
re her gü,n öğleden en·el "·e münak:ı. 

* * * \• saya iştirak etmek için de vakti mu \'l'· 
ayyeninde· teminatlarile birlikte ko- 3. K. O. SA. AL. KO,l11Sf0ı 
misyona müracaatları. (18) DAN: ·ııı ~· 

* * * Selimiye f ırınt için 309.500 ~~ dt' 
3. K. o. SA. AL. KO!JllSYONUN- duna verilen fiat gali görüldüğll~ııı". 

DAN: yeniden pazarhk suretile satın il t >' 
4.105 kilo yaş sebzeye verilen fiat caktır. İhalesi 30 :-- 6 - 931 s~~dııı: 

pahalı olduğundan yeniden pazarlrkla dan 17 ye kadar ıcra olunac~g. rl 
satın alınacaktır. İhalesi 24 haziran taliplerin evsaf ve şartnamesın• f 
931 saat 17 den 18 e kadar icra oluna· mek üzere her gün öğleden evel v.e 111 ır 
cağından taliplerin şartnamesini ~ör- zarlığa iştirak etmek için de vaktı ~LI' 
mek üzere her gün öğleden evel ' 'e pa· ayyeninde teminatlarile birlikte 
zarlığa iştirak etmek için de vakti mu- misyonumuza müracaatları. (15) 
ayyeninde teminatlarile birJikte komis- * * * tl ~ 
yona müracaatları. (19) J. KO. S.4. AL. KOMiSYON ~ 

* • "' DAN: ıı.11 
3. K. O. SA. AL. KOMISYO.VU"i\'. Gümüş.suyu hastanesi için 400 ıııı'' 

DAN: yoğurt Pazarlık suretile satın . a #. i ~ 
2.200 kilo ekmeğe talip zuhur etme. caktır. !halesi 24 - 6 - 931 ğııt' 'ı 

ğidinden bir hafta daha temdit edil- 17 den 18 ze kadar icra oluna.~'~ ~ 
miştir. ihalesi 24 haziran 931 saat dan taliplerin şartnamesini gor .Ji 
16 da icra olunacağından taliplerin üzere her gün öğleden evvel 'Ve ~11f!lır 
şartnamesini görmek üzere her gün lığa iştirak etmek için de ,.aı.tı 1'' 
öğleden evel ve ihaleye iştirak etmek ayyeninde teminatlarile birlikte 
için de vakti muayyeninde teminatla- misyona müracaatları. 



Ge nçll k Haberleri 

..... .,. ,...llfell reni kuvwetlerln ln•l•amll• ren-• 

TOrk Gençler birliği 
nasıl çalışacak ? 

Gençler Diyorlar ki : 
insanın vereceği ilk nasihat vazlvetlne 

gire değişirdi 
Bir seneye yakın bir zamandan be 

rf faaliyrite bulunan Tilrk gençleri Zeng~n ba,ka, !-kir ba.•kal . dotmaz etrafında gördülü sefalete ba-
blrlJti temsil kısmı rejisörü Nurullah Vıklidardan Nedım Be!' dıyor kı: karak: 

.__ •• canla bir hBwlfel oldu 
-ıap ıeacler blrlltfae, Byilp hallı 

lla\':"etfnln mflhim bir ekseri. 
e4alftir. Bu iltihak dolayı 

. Bu sualinize iki noktaı nazardan, -" Be adamlar madem bu kadar 
Kizım B., kendiaile görüşen hır mu- daha dotrusu ik-i cihetten cenp vel'e- sıkıntınız vardı beni de ne diye dünya-

~ ~ler mahfeli maddeten 
.... dar manen de kunetleamlt-

IOn llUhak dolaymfle, UUllllD 

~ U40) ı ıeçm•tedlr. Muhtelif 
11ıt.ıL. anılarak çalışan Eyüp ıenq 
-.reli UUından yirmi kltfaf mu 

harririmize demf§tir ki: bilecetfm: 
- Birliğimiz önUmUzdeki temsil Birincisi vaktii hali yerinde otan 

mevsiminde bam başka bir şekilde çı bir aileden dotan çocuğun doğ. 
kacaktır. Temsil kısmımız amatörleri dufu anda konu~ası kabil ol

. duğu takdirde söyliyebileceği ilk 
iki kumta ayrılacak. Bir kısmı yıne .. 1 lk' . i d h . ad ·· 

Gençlik Anketi 

Gençler aize aoruyoruz 

....... de m•anet bulunmakta· 

. . soz er. ıncıs a a zıy e mu-ı 
Sulta~ahmetteki salonunda faahyet~?e zayaka Ue ~çinir fakir bir aileden 
devam edecek ve diğer kwm amal.ör- bir çocuğun söyliyebileceği ilk sözler· insanlar denizi niçin H• 

ır .. _.. . ler halk fırkası himayesinde muntazam dir. Valldelerce çocilklannın bu ilk su verler .. Size gllre b••un 
-..... tabui azası, •en~ler birli temsiller verecektir. Eylülden evvel allerine mukni bir cevap verip vernd- bunun sebebi nedir. •ze 

ıadan maeikı ıubeei riyasetine başlıyacak olan temsil faaliyetlerimiz yecekleri meselesini bertaraf ederek blldlrlnlz 
edilen, gözide mulkl muallim i in imdiden eserler intiha ediyo- çocuklann .sorabilecekleri suallere ~e- _____________ .. 

-=ı~ --.ıa Beyden den almak ç ş . P • • çiyorum. Bırincl zengin çocuk annesıne 
• ·u L. 1 . . ruz. Bu ay nihayetinde eserlen taanıf veya yanmdafdlere. ya ptirininb. Benia ae k•M•a&im 

ır_. .Evip Gençler blrJlğl musıa.ı a.ısm reısı • 
\ ......_ bir Rnedl r 111118ikl tedrisatı · M 111 Mustafa a. ederek rolleri tevzi edeceğiz. Bu su- "Babamın sene ti nedir bana bun- var kendi çeldiihUz yetmiJ'or sihi ba-
"""=''l olan Muatafa Bey gençler ua m . ff k t t retle evvelden çizdiğimiz program da· dan ne isabet ediyor bana bir de* tor na da mı sefalet çektireceludniz. Haydi 
~ 1 •ae•4 ıubesinin faaliyeti he iiz. Eyüp gençlerıne muva a ıye e- bilinde muntazaman kıt temsilleri n- bulun da çok yapmanın yolunu öfret- mümküruıe beni öldürün biyle ,_,... 

• 1a1ze tiyle hullea etti: menni ederiz. receğiz. sin babam nasıl bir adamdır. Başka mak istemem "diyecektir .. fakat diln· 
...._ - MaaQd tedrisatını disiplin al Yeni bir mahfel B ek' f 1. t' 

1 
d b kardetlm var mı v. s. gibi hayattan yada bu ya o kadar nanttnimet içinde 

~ ll1aa1. . bi u sen ı aa ıye ım z e on on eı f • • biri • . -ır hh 
:.... .., ıençlerin hocaları de r· Haber aldıfmuza göre Aksaray k d h eska k d k memnun yetini izhar edecek havai söz büyüyen neısı ~~ yapmaz ve 81 a 
"'- llade bir fek.ilde çalıtmalarını te Halk fırkası himayesinde gençlerden ~ a~ ~v n sa~neye çı ar. ' .. v~ ler aöyllyecektir. Halbuki ikincisi - tli olmaz da ikincisi topaç gibi olur; u. 
~"-ek, maalesef bazı cemiyetlerde mürekkep yeni bir mahfe) açılacaktır. şımch mukemmelen ıkinci ve üçuncü kendlsln-i saracak parçacıklar ve doğar (Lütfen aagUegi çeoirlnlz) 
Sf olan plıılı kahve hayatından B klübUn tiyatro spor musiki şu derecede roller yapıyorlar. p 1 1 
ı.....~ tedriutını kurtarmak, musiki u Ti t' 'b . . ha TUrk g6nrler blrllllnde eçen haftaki bll111ece111lı Yeni BUmeeemlz 1 .... ~tın .. "d heleri olacaktır. ya ro şu esman ,. _ • • 
~r. 1 ıarp tekniflne gore 

1 
are pnda kıymetli amatörlerden Sadettin . mU .. mere . Geçen ~aftaki bilmecemiz - bilen- Öyle bir kadın ~mi. bulunuz ki 

l1tı . . Bey bulunmaktadır. Diğer şubelerin re 20 ha~ıra~ pa~ar akşamı. (Tür~ ler ve hedıye kazananlar: beş harfli olaun. Bu umıtn ilk Uç har-
ı..... •• nda gençler mahfehnde genç d . t"h d 'I ektı"r gençıer bırhgı) nu, Sultanarımettekı Beçen haftaki bilmecemizin sureti fi çok tath bir emir 2, 3 harfleri en =""' -O · -ı.ıı d isleri yakın a ın ı ap e ı ec . , 
~L ~ekkep hır caz t.,~ e ece· merlı.P?inde ycnı bir nıiisamere nrile- halli ıudur: samimi bannacak yer, beşinci dirdiin-

1 
tektir. Bu telllbi!de (Kim haklı) (M&n- Cebimde 120 kuruı vardı. eti ve birinci harfleri genç kızlara ve-

Hl k6ye Müsabakamız r-kilen kur'a neticesi: rilen bir il.kap. Blrind, ildnd Te be-... ---~~.:.:.:.:~~----!~-':!""-:=-:::-:•------ tar Mehmet) isimli piyesler oynana- yı; 

C ESARET caktır. BiRER ABONE KAZANANLAR şinci harfleri ise iildflrücü bir şey ol-

Tema'8 grubunun UçUncU 1 - U•Udar lnadiye bakkal so- sun. 
- ---· yezhk mDaameresl kak Necdet Yılmaz Bey 2 - Sofularda Bilenler arasında elli kifiye gize] 

'-"-ttakl hlka,e mDsabaka1111zda muallim All Haydar B. Temaşa grubunun Uçiincü yazlık Neriman H, 3 _ İstanbul ticaret bor- hediyeler verilecek diierleri takdir Ta 

birinci gelml,tlr . . kı d • G sasın~a Behbude H 4 - Çamhcada rakası alacaktır. 
"it.. , ıı Jı>~ 111 .,, ;l ':! nüsameresı ya n:tl J erilecekiir. euç C Ş hJSettı- {ı; • .. 'T h& d .... - ....... ·-·· .. ·---··....+.hl8ülif{lıuaaa 

!'r.·~tt~y fiflllan viicudtlnii iki ta ~ede ıi>:afı.t VA~· Or.~da..,.ç ... ~ m ırmctfden pro t.t\Sfrttaşlamışlardır. enap e a ~ - op ne c 'fUdlin Haaım. auu "' 
~ 'hatarak tqkm bir ....,. ile an- etfeucetlz. Hoş benim de arzu ett Amelt Hayat mektebinde mahatlleblcl MilTelilae't Nuri B, BiRER ÇA y KAZANANLAR 
~dta: ğiıa bu idi ya- Ertesi gün yemek için umumi lmUhanlar ba,ladı B RERrtaK AP KAZANANLAR il 1 - Mustafa izzet Bey AUaraı: 

, . \ ' 1 - O ticaretten 98 Ayten , 2 K ' \ tGeaıklar dedim ya! .. Saze bura· Iizım olan eşyalarımızı hazırladık. e Geçen haftadan ~ri Ameli hayat 2 G 1 •--- d 1128 •- il Ad - içtik A~uof,a Mehmet pqa 70 
ta..:" .. ' • d ld ğ h ld b' - a •--ray an uma • k 5 Ali iN "-. ...._l'etim hakkında ne kadar soz içimizde N urı Bey e o u u a e ır mektebi umumi imtihanlanna batlan· ,, 3 _ Be t 6 ilk kt uşu numara yuf B, 3 -Ak- · 

·"':'tta h ' · tik O ·· ·· t t nan ..,, yazı ıncı ıme ep sarayda 15 numarada Selma H ' 12 
~ ~ epsi boş... . . araba ile bah~eye . gıt •. gu~. ~ a mıştır. lıııtihanlar ayın sonuna kadar ten Handan Fevzi H, 4 -Galatasaray inci ilk mekt te 

20 
M. ' -

~ d&§lan da ~nu taschk ~.~~: çok keyifli idı. Mütemadıyen guluyor, sürecektir. dan 1126 Hayrettin B, 5 - Beşiktaş Bey, 5 - He;teı~da lsaa:Usamettla 
~tr ce başlarını ığdiler, ve gu kollan sıvalı bir vaziyette ağaçlardan Orta mektepl4trde bakalorra dört yüzlü çetme Ziver B, 6 - Gazi desi Cemal B 6 _ Anad 

1
.J:.::n en:· 

.. kiraz kopararak yiyordu. Ziyafet ~a- imtihanları ba•ladı o.nan paşadan Nejat B, 7 - Beşiktaş Göksu mahaıı'esinde O.:... B, '1 n a 
1' • • • . zırhğını görmek için erkenden yola 17 haziran çarşamba günü orta Şenlikdede mezarlık sokak Mehmet B. Pendik ilkele caddesi numara 268 M; 

~ ~ trı BeJin adetiydL Bır mecl~ kmıştık. Vakit öğle zamanına yal(laş mekteplerin son sınıfları imtüıan BiRER KOLONYA KAZANANLAR met Ali B 8 - Kumkapıda Koço B 
..._ llt~~ılı ~ bart~i ::e~: :ıştı Güneş semada yükselmiş ve sı- lanna başlanmıttır. B 

2
1 -EVefak .. orta

9 
hmekteptd~n Kudret 9 - Yeni 'çarşı caddesinde Huriye;: 

~ hı.....--... çmrır ve a ı c • y ki . . . , - ren oy a rayıce ıt numara 10 Vefa orta mektebind H 
~ ;-qı bıktınp U88ndmncıya ka· cak da çokartmıştı. eme erımazı ye- Liselerde ••kert kamp 20 Ali Bey 3 - Gelenbevi orta mek- - en amma 
~ tııa.;;.erdL Bunun için ismini (ya m-,ıik,. Sıcaktan herbirimiz ayn bir a Her sene yapılan askeri kamp ha· tebinden A~ni B, 4 - Laleli tramvay Bey. 
~ hlal~n) koymuşlardı. Bu~n ele ğacın altına uzanmış uyumağa çalışı: yatı bu sene bir temmuzdan itibaren caddesi numara 114 LOtfiye H, !i - •'••••••••••••• 
~u. Akp.m üzeri işlerınl bi- yorduk. Aradan ne kadar zaman geçti başlıyacaktır. Kamplarda muhtelif Göztepe hat boyu numara 12 Seher H, VAKiT 

~-._~den yorgun bir halde çı- bilmiyorum biraz uyumuştum. Birden. kerl talimler yapılacaktır. Kampa li· 6 - Kız muallim mektebinden Emine 
~ •aflarla parkta toplanmı§tık. derinden gelen şiddetli bir feryat selerde onuncu ve on birinci aınıf tale Hanım. G t•k L 

.:.- dniin havadialerini anla beni uyi(umdan uyandırdı. Gördüğüm heleri iştirak edecektir BiRER ESANS KAZANANLAR eDÇ 1 88YJı-&IJ 
~a e&Dada. ka..pd cad~e: manzara çok enteresan idi. Nuri Bey lzmlr 111ektepl~nde 1 - tik mektepten Mediha H, % - MU..baka kupona 

•-:: - titman göbeğini oyna ra . 1 Sultanahmette Numara 5 Nuri Bey, 3 
"""Sili reldl.ıw . ··rc1:u.. Deminden yüzü sapsarı olmuş hahnden umu mı- Bu sene l1JD1lr ticaret mektebinden -~ 25 N zih .....__ aını go .-. . . - Vefa cinnuua nwmaara e e 
~lt neşeli konupn arkadaşla· yan büyük bir çevıkhkle koşa koşa ya- 42, kız lisesinden 14, erkek lisesinden H 4 _ BUyükada M. Mihriye H, 5 _ 
~ertaı derin bir elem kapladr nıma doğru geliyor, ve hem de var 17, kız muallim mektebinden 40, Ka- Aİraarar Tevetdrillde Semiha H, 6 -

1 
autu. Nari Bey küstah ~~r kunetile bağınyordu: rataş orta mektebinden 43 talebe me- Yenlıki7de Niumettin B, '1 - Büyük 

~la davete filin Hizam gor _ Aman.. yetişin.. mahvoldum .. zun olacaktır. Umum mektepler 28 ha postanede daktilo Sadiye H, 8 - 13 
4ı llluza ıelip bir iskemleye o- müthiş! .. bir engerek yılanı var.. ziranda kapanmıt olacaktır. iinclt ilk mektepten Sflkrtt Bey, 9 -

80ara bazı arkadaılar birer Fak t bu esnada LOtfi onun y:ıttı- - Kartal fatasyon civannda Şefika H, 
... ~ başlamışlardı •. Fa· 

1
: anındaki sık bir çalılıktan na yaklaştım. O derin bir uykuda idL 10 - 1 lnd mektepten 49 AH Haydar 

21 Haziran 1931 

iaim: 

Aclru: -----

Bilmece laalll: ----
O 'lltL.. tlrJO cesaret ed~ıyor- ğı ağac Y h 1 1 "lüyor ve düsme Ağır bir kibusun tesiri altında fıa•· B, 11 - Ytlbet mfibendls mektebinden 

nae bermutat cesaret hıkiye çıktı. Kahka 8 ar a gu '" ag '11 Nurettin B, 12 - Ayvusaraydan 
~~: mek~di•~i~~"rd~Y~~~~nlWu~~~Mk~&~~~===~~~~~==~=~~~~~~~~~~~~~~ 
.lt-al Bey .. Bugtln öyle kor· tı, mü9tehzi bir sesle: nı yavaşça yastığı üzerine bydum 

1ılr 1rlb öldlrdtim ki boya iki _ 0ooo .. geçmiş olsun Nuri Bey .. ve kendim de çalı kümesinin aıilasına 
°tlrdı.. Kıa:aç gibi parmaklarım dofrusu ya zatı ilinizin bu kadar c': gizlendim. Yerden aldığım ufak bir ta ,_n!';. dakikada canını öteki dün sur olduğunuzu ümit etmezdim.. N~r~ şı yiiztine attım birden silkindi ve u-
~ Bey ayaktan kollannı çaprasvari bm yandı. Fakat yastığın üzerinde dilfnf 

lfln dudaklanmı kana- birine bağlamış dişlerini gıcırdatarak çıkararak kendine bakan ~lanı g8rtln 
"'"1or, Te kendimi güç hal- a bakıyordu. Lutfi gülerek devam et bi d -•·ı ti akl ldl 
,_dam. Maamafih belli et o~ ce r en eıı.a cesare ına ge ve 

"'ap Terdim: tı: _ Ben de sizin gibi bir ağa~ın ~mdat diye bağırarak yanınıza kotma-
~ olean Nuri Bey. Haldka gölgesinde uyumak istedim. Fakat sı- ga başladı. 

bir tehlike atlaknışsın! .. caktan bir türlü uyuyamadım. Bu es- Nuri Bey taşkın bir hfddetle: 
L.~ aaat kadar konu,,tuk nf- d .. -ı; ... e Nuri Bey ilişti. Sık bir - Artık yeter dedi. Ve ceketini al 
~~ ua~~ 'ağ Jemefi behane ederek ay çalı kümesinin yanında cevız acının dığı gibi koşa koşa uzaklaştı. 

altında yatmış uyumağa çalışıyordu . • • • 
.&....... • • • y . den kalktım çantamdan Bu vak'adan sonra artık Nuri Bey ..... ._.... 8' dlrt glln geçmişti. Bir avaşça yerım . •W • 1• . ... "-rt L-L rk d . bizim küçük çocuk için getırdıgım as bize gorunmez oldu. Arasıra BOkakta 

-av~efoitukrul ten aıre tikt 1 ldım ,.e ceketimin iç cebi tesadlif ettiğim zaman af diler gibi: 
ı..._ . an --t u a ıma ya- en yı anı a . . • . . 
,..ldadı: ne yerlettirdim ve hiç sesımı ~ıkarma - Ne yaparsın bırader, ınsan ba-

Jaria akpm ttzeri bizim mala ıayret ederek Nuri Defin 7anı zan ıençlerin etlencesi oluyor. Deri. 
Vefa orla 111ekt6p son aınıf talebeal .. 1 ••lllmlerlle blrllkte nen n son gUnUnde 
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O BULMACA O Parlstekl talebemiz 

L 

DIJnldJ balmacamısın hal
lftlllrnrı şeklı 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

BastlnldlWmaeamız 
Soldan uta Te yukardan aptı: 
1- Bir,,,.,, (1) 
1 - Aluılan plcan (3), 11emln (3) 
1 - Yt.ıbntılt (1 ) • .,. (t) 
4 - 11.._.e (4). an- (!) 

' - ""' .,,,,., (1). "" (!) 
, - ,..,,, (4),,,.,,.,. lln' (') 
'I_ - Bir to,,,.. (3) 
I - Otla (1), N1dl f'lrl Hafı (2) 
1 - Adclnıdan pkm bir edebi ya. 
.. (1) 
11- Tedblnlz (10) 
il - K•rulan fell (6), kudur (2) 

Jlat"""1nıza gelen nerler: 

Tavuk 
. Tavuk bealeyicilerin ubınız· 

lakla bekledikleri ba fOzel meı· 
lele mecmua11nın 5 numarala 
baliran naahua bir (Ok relim 
~~~ Çikm1tbr. AIAkadar-
ırı ii!IQ I ı d , 
1& na ıavaıye e erız. 

teaa dlnyanın hanrt iti aksi detti ki 
btl da olmuın ! Şimdi plellm muele
aill kU.e: 

Sis unnediyor muıunuz çocuk do 
tar dolmaz bunlerı llylemez sizi te
•ln ederim ld eöyler hem de dehşetli 
bir be)jptl halile yalnız farkı dili ile 
81ylemelllftin4edlr. Yoba böyle bir va 
si1et eauında bulunun da bakın ne 
ler 81Jie4Jlfal &'irflrstinlk. 

J'mt zanllı yavrucuklann bu 
•tfflklerlnl anlıyacak "Ye cevap vt
neek adam neredeeee? bende bilmem .. 

Aanenlzl MYlnlz 
BOllUa Sllarap Be11 digor ki: 
SeYgflf Vaktime a~en hafta gör.· 

.. NJll• Ple'tecl olmak istiyorum ıs· 
•lıldeld 1&1181 •için tıkmadı? Bu su 
aıe Vakn namına gençlik sahifesinde 
....... enap beklerim. 

Ba haftaki 1aale ıelince; çocuk 
•91data zaman konqabllseydi insan
lara ilk tavsiyesi ne olabilir? 

Bana kalırsa ilk tavsiyesi ıu olur. 
da, ey ·umcillslerim: anaenlzi çok hem 
pek tok seviniz. Onu üzmeyiniz, incit-
81)'fnlz. 

Halmten çocuk dotdap zaman 
UnUfU idi bence insanlara bu tavaf· 
yede balumalı idL O anne ki dokuz 
&J\ •da IUI kanıada tatır; ve en 
niha,et bin asap ve atrılar içinde bizi 
dojlarar. Gene bu doiurma neticesi o
larak Wtalarca huta olarak lohua 
dlteltade albetler &'eçirfr, hatta öyle 
.... olu ld .. hutalık biçarenin 
•ntıu •ne ..ı olar. Ve zavath an 
llftlfs t ar blsi karnılMla tqrdıktan 
10nra n ful dhnra shlerfnl yu· 
.. r. 

itte slrtb'onunus ki: SeY&'ill anne 
im.ıs Msl dUn,.,-a ıetırmek için ne 
atretlen &'ltflıa ıerlyorlar, hayatla· 
mn bile feda edl1orlar. 

Bel• hlal Mlyiümek için neler çeki 
,..ıar: kıfQI .,Pf1111da, yazın ııca

lnHI• .....,._tsia bapndan aynı ... 
lat, blH meme nrir, ninni aöy1er1er. 
Ali o seYimli ve illhl BeL. Benim en 
(Ok befendiiim musiki işte o, ninni se 
ldlr. 

Amtelerinizi incitmeyinil, onları 
çak.ma& 

Tetkik serehaUnden dönen 
dl' doktoru Suat laman b•r 

gördDklerlnl anlebror 
Avrupada yaptığı tetkik ae• 

yabati eana11nda gazetemize 
mesleğine ait yazılar yazan diş 
tabibi Suat İsmail Beyin tehri· 
mize döndOğOnü yızmıthk. Suat 
ımail Bey gördüklerini 4u ıu· 

retle anlatmaktadır: 
"Avrupa seyahatimden her ci

hetle çok memnum. Pariste Sen 
Lui bas.tanesine, Maksilo Fuyal 
merkezinr, Odentotekink denilen 
diıçi mektebinin Ortodona, yani 
çarpık çene ve dişleri dOzeltme 
aerviaine ve ayrıca buıuıl iki 
muayenehaneye devam ederek 
n.ıesleğin aon teraklnyatını yakın 
dan takip ettim. 

Devam ettiğim aerviılerde 
g6rdliitlm bOanll kabul ve ne
zaketin takdirklnyım. Sen Lui 
hutanesinin dit ıerviıinde ağız 
çene, dit ve yilze ait bilumum 
ameliyatlar yapılıyor. Servisin 
ıefi alemıOmul bir 16brete 
malik olan doktor Chomprettir. 
Herg6n bir çok baata burada 
dertlerine çare anr. Aiti ve 
ıiatematik bir ıekilde çalıtan bir 
servis.. 
Makıilo F aayal merkezinde ıef 

doktor Ponroyun riyaaeti altın
da çalıtan heyeti tıbbi)'e bilbaa
aa hup yaralılarının kırık ve 
nokıan çene ve elitlerini yapmak· 
la meıguldOr. 

Vatan uğrunda çenelerini kay· 
beden bu lrahramanlarla mqguJ 
olmak ne şerefli ve ne zevklidir. 
Bizde de b6yle ıervialerin bulun· 
mua nekadar f8yanı arzudur. 

Dini mektebinin ortodona bo
ca11 doktor Tacatl Amerikada 
tahatl elmİf değerli bir adamdır. 
MeaaİIİDd~n çok i~f,de ettim 
Gelirken bu zat bana bU mevzu 

·dahilinde kurlar ve konferanslar 
vermek Ozere Suriyeye davet 
edildiiini ve oraya gideceğini 
a6yledi ve f8yet bizim darlHfil· 
nun da aııu ederae Ttırkiyeyede 
geçmeyi çok iatedijini iJlve ve 
bu hususta mOracaatta bulunup 
kendisine yazmamı rica etti; bu 
talebi bizim mektep idaresine 
ı6yliyeceğım; mOmktın olur da 
celbediline çok iyi olur; mem· 
leketimizin mealek muhiti bu 
zattan çok feyler iatifade eder. 

Doktor Chompret de Aps· 
tosta Blidapeıtede toplanacak 
beynelmilel iıtomatoloji ((Stoma· 
tologie) kongrasına riyaset ede-
cektir; bu ııralarda bu ubn 
lıtanbula da gelmesi me· 
muldür; gelirse ona bazı kon· 
feranalar verdirmeyi temine ça· 
lqacatım; çok değerli bir ho· 
cadır. 

Pariaten bir arabk da Lond
raya geçip bir hastahanede dit 
servisini tetkike imkln buldum. 
Londradaki usuller, tamamile eaki 
uaullerdir. Çok mubaf azalclr day
ranıyorlar. 

Pariste (Port dorlean) denilen 
cenup kısmında Cite univenitaire 
dedikleri ( DarnJfOaun merkezi ) 
namile bir kııım anıi ayırmıı· 
lardır • 

Ba arazide Pan.te tahsilde 
bulunan her devlet birer muaz
zam ve asri pamiyoa yapbrmlf 
talebeıi burada ikamet ediyor. 
Bu arazi ıayet YUı •• Adeta bir 
ıebir kadar bGyllt. Frama bG
kGmeti anu eden her millete 
bayJe bir bina yaphl'IRal için 
meccanen arui veriyor. Bizim 
bOkClmetimizin de orada bayle bir 
bina yapbrtmaaı ne kadar arzu 
olunur bir ıeydir. 

Bu sayede tahsilde bulunan 
talebemiz de toplu bir halde ve 
muntazam bir displin tahtında 
çahfılıyor. Herhalde bu binaya 

8. M. Meclisinin 
dünkü içtimaında ..................... 

(Üst tarafı J incı aayıfıda) 
MUdafaa vekaleti emrine vereceği me
baliğin bir taraftan varidat bütçesine 
Irat kaydı ve diğer taraftan hava büt· 
Çebine tahsisat olarak ilavesi ve ha· 
ziran temmuz ayları için ha,·a biltçt
sine 341 bin lira verilmesi hakkındaki 
kanun llyihası kabul edilmi9tir. 

Bundan sonra arazi vergisi kanun 
layihası müzakeresine geçilmiştir. ~a 
it Azmi Bey (Kayseri), kanunun heye
ti umum iyesi üzerinde be) anatta bu
lunarak arazi ve bina iratları kanunla 
rının tanziminde esti devrin hukuki 
tesirlerinden uzak kalınmış olmasına 
nazarı dikkati celbederek kanunu me
deninin tanıdığı bir nevi gayri men· 
kal dahilinde her iki kanunun birleş
tirilmesinin kolaylıkları mucip olacaaiı· 
nı söylemiştir. 

Maliye vekili Abdülhalik Bey cnap 
vererek iddia olunduğu gibi her iki 
kanunda eski ruhun hakim olmadığı. 

nı, bu vergi kanunlariJe gidilen yolun 
Iradı safi üzerinden vergi almak oldu
ğu halde halen birçok sebepler dolayı. 
sile arazide bunun temininin mümkün 
olmadıtını 8Öylemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi 
Bey, -arazı vergisinin de hakiki irat 
esasına iatlnat etmesinin doğru Te fa· 
kat timdiJik bunun bir ga1e olduğunu 
işaret etmiştir. 

Ve beyanatına devam ile, §İmdilik 
dört yüz kazadan ancak yeni arazi 
vergisi kanununun arzu ve gayeyi ta
mamen temin edecek bir derecede de
lilse de miltavllMlt bir halde bulun· 
duğunu söylemiı ve kabulünü istemi~ 
tir. 

Bundan sonra maddelere geçilerek 
birinci müzakeresi ikmal edilmiştir. 

Kanun liyihasiJe Türkiye hududu 
dahilinde bulunan bUClmum arazi, kıy· 
metleri üzerinden ara:d vergisine ti· 
bidlr. Uzerfnde bina bulunmıyan ve 
bina mtitemmimatından madut ol· 
mıyan arsalar, araziden maduttur. 
Etrafı çevrilmiş olsun olmasın ti ··•ıret 

ve san'at işlerinde kullanılma' .: 
mUstaklllen kiralanan arsalar . ı 

•e bunlardan ga~ itatSı% 'a"' .. ufU· 
aur. 

BiR CEREYAN PRIZi ... lıte okad 

SATiE 
Bu mükemmel il• 

VERESi ~· 
SATIYOR 
ELEKTRi~ 
ŞiRKETi 

de bu aleti alan 
terilerine huıuıi 

tatbik ediyor 
Beyoğlu: 

Metro Han Ttgıael m 

lıtanbul :Elektrik 
Beyazıt Kadıköy Mu 

hane caddeıi No. 8' 
FRRiGECO 
BİR 

.... 

EVDE VİM HER 
KULLANILIR 

ŞEYB 

Alli 1ıir" ............ 
~ bir kuta Vim 1D btlJO 
JUtunoam. 
Yer oiDflbı1, camlan, 1ıuiJo1an. 
,...... llbaDJan .. ........ 
mlbmmel lllftcte ft llr'Mle 
temillemek ieın Dim ,... 1ıir bM 
berine 19rPIJea Ylm tomndaa 
daha mObın .... 1ıir .., roktv. 

.. ook u JOllUlU ·-.. -db 1ıir aalba ... tebllk..:• 
temilleair. 

- ı t•-oee T ....... • OT11SU ı.t•lnD NaT --T, ....... 

Devlete Ye bahusua bötçelerle idare 
edilen tefekkiillere ve belediyelere ve 
umwnun menfaatine hizmet eden ct
miyetlere ait olup mücerret kaz3nç 
mabadile teaiı edilmiş olmıyan ve 
icar edilmlyen, ziraatin ıslah ve inki
pfına matuf nlimane fidanlrldarı. 

meyvalıklar, nllmune tarla ve çiftlik· 
leri, spor sahaları, umuma mahsus 
meccani parklarla, çocuklara mahsus 
bahçeler ve oynama yerleri devlet ve 
mahallf idareler veya belediyelere ait 
her nevi yollar, meydan ve paur yer
leri, köylerin iear olunmıyan mer'a 
harman yeri, çayırlık gibi mahaller 
l~köylen~tgayrlmenk~ortama~ ~-,-

1
~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ları, ziraatı elverişli olmadığı gibi u'1 tu~ n ı·nhı·sarı umu-j 
sair suretle istifade edilmiyen taşlık, 
batakl* ve fundalık arazi husust ka-
nunlar veya m'*avelenamelerle mua- mu'' du"' ı ,, ğ ,, d 
fiyetl kabul edilmiş veya edilecek ara- r u un en: 
zi ve arsalar ve kanuni sallhiyetleri 
istimal ederek hükQmet tarafından ıa- Cıbali fabrikası için muhtelif ebatta (800) adet iblamur ta 
sarrufu menedilen arazi ve arsalar ver alanacakbr. Talipler pey akçelerile beraber 1 - 7 . 931 ça 
giden muaftır. Sonuncuların muafiye gUnll saat 10 da ve fartnamesini g6rmek için hergOn Gaf 
tf memnuiyetin devamı mUddetincedir. mtibayaat komisyonuna mliracaatlan. 

Şu arazi de tayin edilen mllddetlerl ~~:=:~=;===;::============~ 
zarfında vergiden muaf tatulaeakiır: Çıkardan buz bu sene 4ehre 1 Wm Aleminde 

Yeniden vücuda l'etfrilecek ballar, yetecek -----------
gUllükler altı sene, meyvahklar sekiz Belediyece yapılan teftiılere B J 
ıııene, aşlama suretile vücuda getiri· 16re, buz fabrikaaı ıenifletildi· oş uğun esr 
lecek zeytinlikler 10 sene, yeniden jiden ite yarıyacak bir hale 
vUcuda getirilecek zeytinlikler ve fın· ıelmiş, geçen aenelerde g6· 
dıklıklar 12 sene, hUk&l.metçe · muay· rlilen buz buhranına bu ıeoe 
yen bir mıntakaya iskln edilecek a~i· meydan verılmemitlir. Fabrika· 
retlere ve muhacirlere tıal1sis edilen 
arazi U~ sene, hueJ181 kanunlar ve U· DID aOn1Uk iıtihtalltı olan 125 
sallere göre yeniden ziraate eyverişli ton buz yeni teıkil edilen tevzi 
tiir hale getirilen arazi üç aene, or· ıubeleri vuıtasile ıehrin her ta· 
l11'8nlar 20 sene, dutluklar 10 sene. rafına g&ıderilmelctedir. Haata· 

Meclis pazartesi günü toplanacak- lar için de geceleri muayyen 
tar. yerlerde buz bulunnıaktad1r. Ge· 

faideleri çoktur. 
Pariste tahsilde bulunan Tilrlc 

talebesinin mecmuu 120 kadar· 
dır. Bunun 60 kadarı hillcümet 
be1abına, mOtebakiıi kendi be
uplarına aerbeıt tahsildedir. Pa· 
riıteki TOrk talebesi yeni bir 
cemiyet tesis ettiler. Bu cemi 
yetin retıi dejerli gençlerim zden 
Halim Tevfik Peydir. Talebenin 
menfaati için çok çok çallflyorlar. 

ceJeri havalar ıerin rittiğ'inden 

,sarfiyat azdır. Bu yüzden hergün 
bir mıktar buz artmakta ve faz· 
la iıtibulat fabrikanın buz de· 
posunda saklanmaktadır. 

Ankara ekaprosi haftada Uç 
9Une lndlrlldl 

Ankar• ekspresi dDnden iti
baren haftada üç güne indiril· 
mittir. Eksprea bundan ıonra 

Pr. Plkar milhlıo 
konferans ve~ 
B.rukıel, 19. - (A.A.) _, 

Piccard, dün bir konF-rı.
nasında geçenlerde yapbjl 
fun netıceaini izah eyi 
Pr. Piccard fezada gayri 
apsamdan mOntqir kenti 
ile teıekklll etmekte oı.
yaJarın menıeini teıkil ecldl 
bulutlaran1n mevcut el 
ıaylem it ve maamafih 
bir faraz yeden bulunduğuDİİ 
ve atmiıtir. Pr. yapbİJ 
netice. nde fezada • 
imkanının sabit oldujuna 
etm •tir. 

cumartesi, sah ve pe 
gilnleri hareket edecektir• 
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21 Haziran 

t: koııuflllll Köıe•i 
lıntthanlar 
olurken •• 

.. 

Seyahat. Aleminde 1 

Bir milletin başına gelenler 
Fransız masalc1111 meşhur Lafonten arka tarafına yerleştirdiği yarım da

in bir hoş masalı var. ArkadalJ olan bir ire şeklinde çadırı idi. Harp zamanın
maymunla bfr .kedi ocaktaki küme kü da uzun arabasr istihkam vazifesini 
me olmuş bir takım kestane görürler. görürdü. Cenubi Afrika cümhuriyetle
Maymun kestaneleri ocakta tırnakları ri bu suretle yapılan mühim bir Tre
ne çekmesi için kedi,yi teşvik eder. Ke kin mahsulüdür. Malikanesinden ko
di kestaneleri yanş yavaş çekerken rulan bir sürü halk çölde diğer bir ma 
maymun da birer birer yermiş derken likane elde etmek için Tkere çıktı. 
birisi gelivermiş; kedi ellerinin yan- • • • 
ması ile kalmış kaçmağa mecbur ol- İngilizler Kap müstemlekesine yer 
muş. Beşeriyet tarihinde bu hoş hika- leşince Barlara hakkı hayat bırakma
yeyi andıran birçok , ·ak'alar varsa da dılar. Senelerce tabiatle, ,·ahşi kabile
kanaatlmce aralarında en canlısı Bur- lerle mücadeleye alışmış olan bu kah 
Jarın Afrikadaki sergüzeştleridir. raman ve serazat adamlar İngiliz taz. 

• • • yikine tahammül edemediler. Ye he-
Afrikanın cenup kısmında Sahrayı men içeri doğru çekildiler. 1836 sene

Kebirin nısıf kürei cenubideki bir nıü- sinde ~di. P~rvasız muhacirler üç kafi 1 
adili olan Kalahari çölü ile deniz ara- le hahnde şımale doğru yol aldılar. 
smda iklimi Anadoluyu andıran fey- Jlerdeki mıntakalar henüz Avrupalı-

~-· vaz bir mınta.ka ,·ardır. Bu vasi mın- larca meçhuldü. Av eti ile geçinmeğe 
-~nı taka bundan bir a!llır mukaddem Zulu geceleri sürülere musallat olan aslan-
'-n blJ llluvaffakıyetle nrmeğ. c. haz.ırla· \'e Hotanto iıı.mini alan yerli vahsi ka· lara karşı koymak irin ates yakmağa 

gençler in d d dd 1 k - ~ ~ llJc urnlarn akıcı 11 • ••• bileler tarafından iıı.kiln ediliyordu. Av ~ecbur oldular. ~urlar bu sure!le iler 
teı bul ltlekteplerin imtihanının nihn· rupalılar içeriye nüfuz edemiyorlardı. lıyerek Batuang ısmini alan Kafrlar 
'l· . llıası akabinde orta mektep 'e tık defa olarak kıt'anın icersine doğru arasına geldiler. Ve bunlarla bir mıı-

~tırı . ~ 
IQ ıc k 1~tihanlarına başlandı. Yazın akın etmek ceı:-aretini g()şterenler bir kavele akt.ederek Vet ve Val nehirleri 
~ d"~ hır me\ iminde gençlerimiz, takım Felemenk müstemlikleridir. arasrndak1 mrntakayı ,.;atın aldılar. E
~~a 0 

e döke (Bakalorya) yı kazan- Bunlara Bur ismi verilir. Burlar cenu sa!'en bu adamlar hiçbir vakit garet ve 
1lffak~~Ytet ediyorlar. Neticede mu- bi Afdka çayırlıklarına yerle~miş ço- ya~ma et~ezler n mücadeleye uzlaş 
ltçh~~et elde edilme 1 için adamnkıl hanlıkla i-:-tigal eder bir halk idi. Bu- magı. ~.e~~ıh ~d~rlerdi. . 

ilk Mekteplerimizde 

Hilal mektebinde •• musamere 
l 

Mini mlnllerln zeybek elblseslle aldıklar1 hal gay•t cazip idi 

~t t olunmak lazım: bu sebepten ralarda araları hazan yüzlerce fersah Gunun bırınde Burların reı!ri Pot
!! ar,a~afta elinde kitap ~akin hir kö· uzaklıkta olan çiftlikler tesis etmişler ceter bir iş için cenuba uzaklaşmıştı. 
11 ıt/an \e gözleri dalgın dalgın etra di. Kuraklık fırtınaların kesreti, çekir Felemenkliler mukaveleden emin ola-
1Gıııat'derken dudakları bellcnmi> ına gelerin hasarları bir mrntakadan diğer rak rahatça hayvan otlatıyorlardı. Bir 
4tlika' sessiz bir hareketle heceli~ ~n mıntakaya geçmelerini sık sık icap et- sürü Matebeleler birdenbire Bur mrn 
~ lllıl.ar ve genç kızlar görüyoruz. tirdifi için. bu çiftlikler arasında ade- taka~ını ?aı=;arak ~Herine geçen Burla Tav1rlar1ndakl ciddiyeti görenler kendller1nl bUyok adamlar 

~Pltt~arıf \'ekalefj hu sene orta mek· ta göçebe gibi dolaşırludı. insanların n katlettıler ve surülerini zaptettiler. zannederlerdi ... 
Ce~llıiın ftıik ,.e kimya suallerini gön '"' hay\"anların bu toptan muhacereti- O vakte kadar mücadele nedir bilmi- On bir senedenber· Ak ·d ., t . ~ . .. 
lttdt \"e bu imtihanlar biitün meklep lne Burların lisanında Trek ismi nri- yen Burlar hu ~efer siperler yaparak tenzı bir surett 1

1 s_"r~yf a mu az_a~ \e ~glencelı ?lmu<:.tur. Musame 
~~d~ al'lıi saatte acılan zarflar dahi- lirdi. nöbetçi dikmeğe mecbur kaldılar. Si- dusun k . tı · e ça _ışaı" 'e ır ~n. or- re? e_ ıstlklal marşı ıle başlanmış \t 

'lltt· 1 8Uallcre gli;e yapıl mı tır. Su- Herhangi bir sebepten dolayı mu perleri uzun arabaları ile yapıyorlar- H'lt 1 a ~~ ~~ 1 un:su; ar yetıştıren mı Ilı marşlar okunduktnn onra kü
lt(,'. dikkatte gözden geçirecek olur- hacerete karar erildi mi Bur köy·lüsü dı. Her nrabanın dingilini altına bii· haıf.tı me e 

1 .:ro~ ~brnıl talehe ! geçen çüklcrin hazırladığı, Sadrettin Celal 
~- ek· • a cuma gunu a ırnrak iıç ·· n ·· ]k' d rk (F "'tibj aletin orta mektep tnlı ilinden aJı'itını, edevatını1 ailesini uzun araba· kerek yan yana sıralarlar ve bo~lukla- d . d 0 . :. • •. . gun e.)ın 1 per e 1 

- edakiir melek) 
~~ bir netice beklediği hakkında )ara yerleştirir '"' hunlara on beş yir ra kuru dikenler yığarlardı. ~\::m/ e;

1 
.. ır 'f'eda musa~eres~. ' '": namındaki piyesi temsil edUmiştir. :Bu 

flı.~'llınıeı bir fikir peyda edilebilir. mi cilt öküz takarak yol alırdı. Araba Düşman yaklaştığı zaman sürüler- ~ış. erk 
1 ~· • ~sa~eı:e ~ektebın mue 1 piye te mualllm rnlünde Suzan. Melek 

Cer, ltt~tep tahsilini bitit'erek birinci ranİı can~ız bütün malını meHudiye- den mümkün olduğu kadar koyun'"' 
81 t~et t?~~tlı . mudı~~ 1 h~nım ,.e he- rolünde l\lüce sem, ve Hürmüz hanım 

~alıCt bakalorya alan talebenin malü- tini taşırken Bur elinde yirmi kadem öküz ,·ücude getirilen siper arkasına ye 
1 

a ımı.} enın gay 1 etlerıle çok mun- ( Lutfen soyıfayı çeı·iriniz) 
,,111 1ttuıniye inin nazari) eden ziyade boyunda bir kırbaç oHluğu halde yü alınırdı. 
1~li)·a 01ıtıa ı \ ' C hu ameli mah1matın rürdü .• ~rabanın önünde ve arka.-.ında llk Bıtr istihkimına hücum 29 teş· ~eçen Haftaki bllmecemlzl ı y • B"I • ı 
ı. tatı d · · · d k ·· • t · ··1 · 1 k ·1 l · · · 1 t "h' d · k 1 · enı 1 mecemı:ı " .hııı aıme.) ı ıha ta e ec~ . vu:-. ~ öküz, koyun siıru en ot ıyara ı er er- rınıeH arı m e 'u ·ua ge dı. Mata he- _. . .. 
~% 1111rna ı n~kaletin gaye ını te .. kıl !erdi. nur acele etmez nerede ot ve su leler acı acı sayhalar çıkararak hücum . G~çen haftakı bılmecemızın sure- Beş harften mürekkep öyle bir er-
~~tıh tb· l>ün sorulan sua11er de bunu bulur~a orada dinlenirdi. E' i arabanın ettile~. Burl~r silah ~tmaktaki meha- tı hallı s>ttd~r: kek i~mi bulunuz ki ilk üç harfi ka~ın 
~il ır urette gördük. ahillerdc n• uıuıını~1111111~11~11111111Nıtt11111111um111111111111 retlerı sayesınde bu ılk çarpı.,.mayı ka . ANADOLU HiSARI ma marazının tıbbi L mi, ilk dört harfi 
~te nı_ıntakalarındaki ;,. tcakhğrn mtı· hir dag halını aldı: Eller dur~u~ zandılar. Rasıh, - Oda - Dana - Arı - Hi!> pahalr, 2. 3, 4 harfleri diğer bir erkek 
t ~i 'sı, hıwagazinin is tih!>ali, motör B_~nd.~ talebenın kusuru ~ok de: Bu ilk muharebeden sonra aylarca - Dolu - Ana ismi, 4, 5 harfleri herkesin ve her şe-
"i hl\alllQnun elektrikle tahriki sual· ğil; çunku sorulan ~ualler ga) e~_kola~ mücadele devam etti. 1838 kanunusani . llı\~ledenler arasında çekilen kur'a yin asıldığı bir madde başı değiştirile 
'da a_rr tatbikı fizik \'e kimya snha- olmakla beraber ce\apları elleıındekı sinde Zulu rüesasından Denigan iha- netıce 1 ~udu~: rek tersine döndürülecek olursa güzel 
~~ıı kkaJır en mücerret gfö·ülehilecek kitaplarda me\·cuttur. Ancak onları şa net suretile Bur karargahını basarak BEŞ KiTAP KAZA:SAN bir yemek olsun. 
~ta !or odyum sualinde hile olduk- ~ırtan bir tek nokta olm~ştur. Onlar; 100 muhariple 513 kadın ve ~ocuğu it- Erkek ameli ha.) at mektebinden Uilenler arasında e11i ki iye muhte s:· bir tatbikat sahası mevc?ttur: muadelelr, kanun~ar, ~e. .. ~mler. ~ekiller la~ etti. Bunu.~ üzerine reis intihap 142 Adi! Be~. • ' • • • T lif hediyeler \'e diğerlerine takdir va-
~~1/.a ı garip görülmemelidır kı karşısınd~ kal~a.-.ına ıntıza.r edıyor!ar edılen Pretoryus 400 muhariple zu- BlRhR A.lONl~ KAZANAN LAU rakaları ,·erilecektir. 
~ti tın bu ha. it ve pratik sualleri ta dı. I\luaı_ııı~ıler~. onları bu cıhet_e do.gr_u luları sıkıştırarak onlara üç bin tele- ~ - :e~rahpaşa caddesinde nuına·ı==.===========-===ıı:::mııl 
~dU ~~ güç düsturlardan fazla dü- sevketmışh. G~~e sa\Rştıl~r, kolay ." fat verdirdi. Ve merkezlerini zaptctti. ra ~ Lutfıye H. 2 - Sultanahmette Alı H. " - K. Ç. Y dan Sabriye H, 9 
~111 tdu, 'falebe_nin heyeti umumiyesi basit olan tatbıkt sahayı akıl1arına bıle Bunların yerleşişleri uzun sümedi. Sevım H, 3 - Erenkör istasyon ch'tln - 17 inci ilk mektepten Ali Kamil n. 
\~. ttden beri l\larvot Pa::.kal, zeve- getirmediler. •V• • İngilizler Natala girerek Burları tek numara 9 Arni Halit Hey. 10 - F'atih Çarşambada Firuıan H 
~lu!~leyan, inki~r, in'iki'ls ,.e saire Böyle olmakla ~er~ber gen~lıgımı rar muhacerete mecbur ettiler. Daha BlRf;R KiTAP KAZANANLAR 11 - ~arıyer dereboyu numara 12 s: 

111 ta arı ile boğazlaşıyorlardı. Bir ta zin ekseriyetle bu ımtıhanlard:t ~u: ~nra 'l'ransml ve Oranj da İngilizler l - Samatya hat boyu numara 26 her il, 12 - İstanbul balıkpazannda 
tıı hanımuzat, klorivctler, etan. e- rnffak olmuş bulundu~lar! kanaatı~ı tarafından istilaya uğradı. Za·rnllı Akif Bey, 2 - Ü küdar orta mekttıp- komisyoncu ~azmi Bey. 
~, "~ saire dimağlaı:ını doldurmu~- besliyoruz. Yalnız ~ek~letı~ sua!ler~- Burlar bütün gayretlerine rağmen en ten 352 'l'eYfik Sabih 8, 3 - Gazi Os- • • • , • • 
~~L_llhıt ve dahild d · sühunetin nin muallimlerce bır dtrektıf '"aııfesı- büyük senetleri olan istikl;'tllerini ni man pa~adan 69 Sahi.hattin B . .t - Yiili BIRhR ÇA \ KAZANANLAR 
~ 'il)·.... e ereceı .. _.ı . t d h 1• b' ·· d · · "'tlatı "~' i gibi bir ual bütün bu dfü; ni görüşü. ve ~-rısa a ~ a ame. ı ıı: hayet kaybettiler. M. Gayur s~k muhe~ ıs mektehınd~n 77 .Nuret- 1 - ~lektrik e\'İnde Hans K. Bey, 
~ta 'e bu kanu 

1 
b. a a bırak veche verılmesını temennı edersek hak Ç k .. 1 . tın Rey, ·> - Marka talımhane sokak 2 - Gazı Osman pasadan 347 Suphi 

1\" n arı ır y n ~ . d . ocu şur erı . 9 •. , ~ • • • •• •. '" .. • 
lt L t on11 ... n b .t . . d b ·ıhı""' lı oluruz kanaatın eyız. numaıa - 8uz.tn H, 6 - Bostancı nu B, .ı - Kadıkoyunden ~ıtzıye Refik H 

qttk ...- ası 'e en sa e • ., .. . ~ . , 
esın üzerind b .. "'k ·şilmez M. Gayur Martılar mara 4 muhendı!' Cemal neyın kızı 4 - Yozgat hukuk hakimi Nec· D e uyu erı F' . • R' 1.. 7 • . ıp ey ff ~ . rıze ız~ -ıanım, - ~ı hane ~aı·a- oğlu Ya~ar Zi) a B. 5 - 19 uncu ilk 

1 --- 1 1 kolu. numara 7 Rana .n. ~ - Bc~ıkta~ mektepten )lehmet n. 6 - Göztepe Ka 
~--.:._::__::~~..:.!::_ __ b=._U.:,. __ u __ n ___ u __ z______ Rüzg~r yine bugün de Şenlık dede mahalle ı mezarlık sol.ak yı-:dağı caddesinde numara r:: 1 - ilk l k · S L• 'h il "' ;ı zzet B ı ı ı · eııyor numara ' r er~ a • 9 - Dolap sol.ak 7 - ı inci ilk mektepten Jbrahim Be\.' 

~ .. " "-I cuıardan birisi merdende rok nerededir ? Bulabilir 
•l"lz ? l Hediyeli 10 .. tur ] 

Her ruhta ayrı ayrı, numara 8 Nerıman H. 10 - Kumkapı- s G . 0 d • • 
d il 

,
1
, h . B . , - azı sman paşa an Tacettin n. 

Bir ıevinçle geziyor. a asan a ~ ın e). 

BiRER KOLONYA KAZANA~LAH ,.-----------· 
llartılar hu rüzgarı 
Pek de çabuk seziyor 
Haralarda uç('(J'ak, 
lnlp ıuda yüzüyor. 

Onu J1aliba sıcak 
Çok şidd~tli ;izüynr 
Bir iki taklak atıp 
Haı·ada süzülüyor. 

Çocuklar ılık suda 
,tf artı gibi yüzelim 
Bu tatil vaktimizde. 

Scl'inç ile gezelim. 

c.o.M. Ccldl 

l - Rumelihisarı ic;ıkele cil'arında ... 
Ahter H,:? - I..alelj apartımanlarında V AKJT 
Eda il, :J - Sultanahmette Konya kız 

muallimden Hikmet H, 4 - Lang:ı is Çocuk SayıfaSJ 
tasyon cirnrında Hü eyin Recep R. 5 
- Kadıl-;öy Yeldeiirmeni numara !) 

Jlüs.-yin B, 6 - Kii~iik Aya ofya nu 
mara S Hüsniye Hanım. 

BIRlrn ESANS KAZA:\"ANLAH 
1 - 11 inci ilk mektepten Şinasi 

Bey, 2 - Ni~anta~ı vali konağı cadde i 
numara :l:i Adnan Sami B. 3 - 49 un 
C'U ilk mektepten :Macide il. 4- Feyzi
ati lisesinden Güzin Muhsin H. 5 _ 
2 inci ilk mektepten !'\luzaffer H, 6 _ 

lr-tanbul kı1 ortadan :W3 Muzaffer IJ 

Müsabaka kuponu 

21 flaziran1931 

isim:----------
Adres: 

Bilmece halli: 

- Büyükdere F'ıstık suyunda Adale; • 

ı-. ...... ~------·· 
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ÖLOÜRÜNüzt 
QFACIK slv-rraınelcler. yırtıcı hayvanların he· 

yeti umunılye&lnden fazla adam oldOrürler. 
Ceçtlklerl yerde sıtma ve dljer mühlik hu• 
talıkarın tohumlarını eıı.çarıu. Sinekleri 

eevdlltlnlz kimselerden uzaklattırınız. F'llt 
püelcürton üz. 

Flit, alnek, alvrlı\"ek, p\re, karı"ca, aUve,' 
~htakuruau albl h&f&ratı ve bunların tohum· 
larını imha eder. Hataratı öldürürfakat lnsan
lar..a. aaıa zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. F'llt'I dlter hatarat imha edici 
eczalarla teşvı, etmeyiniz. Siyah kuşaklı sarı 

tenekeler üzerinde a•lcer markaeını lataylnh: •. 

FLiT PDSKCRTCNDZ 

111111 lıtll41ulıl tı•/11 lilflli malıalılı flit. ıa/1111 11llıl!/l t111ıtı/1uı tfltllmattaıftr 

Unıuml OePHU: J. BERT ve ŞÜREKASI lstınbul • Galata Voyvoda Han 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6ıncı Keşide ti Temmuz 1931 dedir 

Büy,ük ikramiye200,000Iiradır 
A:YRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 Liralık ikramiyeler 

Ve: 100.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

rolünde Perihan Niyazi Hanımlar çok 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu piyesten sonra zeybek rakıcıları 
gösterilmiş ve yavrular bu milli raksı 
da çok mü-kemmel yaptıklarından da-ı 
vetliler üzerinde iyi bir tesir bırakmış 
ve müteaddit defalar tekrar ettirilmiş
tir. 

(Ben hazretleri) namındaki kome· 
di (Apti) rolünde Salih, ve Stmih ro
lünde Cudi Efendilerin gayretile kah
kahalı bir zaman geçirtmiştir. 

Ben hazııetlerinden sonra mekte· 
bin musiki mualliminin kema11la n~fa· 
kat ettiği talebeden Süheyla ve Asude 
hanımların teganni ettikleri (Efenin 
bayramr) ç.ok alkış toplamıştır. 

Arada on dakika istirahat V'1'ilmiş 
ve müsamerenin en .zevkli kısmını teş
kil eden programın ikinci partisine 

. ZAYiLER ' 
ıstanbul ithalat gümrüğünden 

almış olduRum 100 lirahk 40860 
No. h ve 19.4-931 tarihli mak
l:uıu zayi ettiğimden hükmü ol
madığı ilan o'.unur. 

Rahmi ~:~ref 

Piyınko müdürlüğünden : 

Şartnamesi veçbiJe 55,000 adet 
defter tabettirileceğinden taba 
talip olacaklarm pey akçelerile 
birJjkte 22 haziran 931 pazartesi 
günü saat 15 te piyanko mü
diirlüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

başlanmıştır. --h-tıı-~-h-ul-a,-c-ıl-ar-ct_m_i_' ~-t-i n-<l-cn_: __ _ 

Bu partiyi mektebin ana ınıfı ta Avcılıl< ve avcılar hakkında 
lebesi idare etmiştir. Henüı doğru dü 
rst konu~masını bilmiyen bu mini mi· milhim mesail görüşmek ve he. 
niler birçok manzumeler okumuşlar yeti idareyi intihap eylemek 
ve bilhassa (itaatsiz çocuk) namında· !lıere Jstanbul avcılarının 21 ha
ki komediyi çok muvaffa.k:ıyetle "'e al- ziran 931 pazar günü saat 18 de 
kışlar arasında temsil etmişlerdir. Bu Cağaloilunda Türk ocağı salo
küçük piyeste henüz beşer yaşında bu nuna gelmeleri rica olunur. 
lunan Nejat Efendi ile Azade ,., '.!'ttu· 
kaddes hanımlar şayanı hayre1 bir mu OskUdat HAie sinemasında 
vaffakıyet göstermişlerdir. O kadar ki (ilk Panulon) mümcssilı: Ufarrı r ,ıın k· 
müsamere bittikten sonra davetliler· ıon) duhulı,·e JO kuruştur. 
den birçoğu bu küçük yaramazları · -----~--:-------
sevmek ve okşamak arzusunu izhar etl.-ı-• Sabık Şehremini 
miştir. ~fuallim Şinasi Bey. mua11ımlel Opera tör E rn in He\. 
talebe arasmdaki rabıta ·u mUnasebal· .J 
tan bahs~tmi§ ve bu ayr11ık günlerinitı ı btanbulda ;\urueım:<>n ;re cad ci e~·r<I• 
nrdifl te~lrl çok samimi bir li"lanla 34 numaralı muaycrıchanede Cuma 
a.nlatırııttır. darı maada htrgun oğlrden .!'nnr; 

Yavrularımızı ~~ mu,·affakıyetli huıalarını kıılıule l')a~ lamı ~uı Amr 
mtisaınereden dolayı alkışlar H mem· li\atlarını Tophane ci\lrır, da h i lıaluın 
lekete hayrrh umrurlar olarak ıörmeJ.: ha~ıahıır, c•ırıde "'apacaktır. 
t.eınennlsinde bulunuruz. 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyonu riyasetinden : 

MiilkiyP ve yüksf'k ınuallim mekteplerinin 9:Jl mali seneıı:i temmuz ayı ip· 
tida~ından mayrs 9:.l2 ay1 niha:retine kadar olma.k üzere on bir a~ tık erzak ve 

saire ihtiyacı zirde hizalarmda 1tö~te··i1en günlerde Fındıklıda Güıel ~an'at· 

lar akact~misinde yüksek m.-ktepler muh~etıeri1iltinde mubayut komhıyonu 
ta rafmdı:ı n ihale edilecektir. Ta lipl11rin ,eraiti an lam ak üıert Ylldııda mül 
ki)'e mektehi müdürlüğüne nı münA ~aya iştirak .ı'lereklE>rin ~·e"mi mua~·· 

yeninde muhayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve ihale tarihinden e. 

,·el teminatı mu\'akkatPlerini muha~ihi mf'co'ullük \'f'ıTIKİnc yatıruak mak· 

buz almaları \-'e münaka.sanrn ıaat 3 ten beşe kadar denm edeceği Han .oh-

nur. 

Sadeya~. 7.PJtinyafr ~hun nytin 

Pirin~. fa!'.ulya. tuz.. nohut. merdmek 

beyaz peynir. kaşarpeyniri, yumurt.a 
Et: l\oyun. ku7u, ı;;11?rr 

Kok Ye maden kömürü 
Odun l 'e mangal kömiirtt 

Seb7.e 
Arpa, !'aman. kl'pek 
l\fakarna, un '"'e saire 
Ekmek 

s .. ~urPtte 
Kapa:ı zarf 

İhalenin 

tarihi 

27--6-.3t 

GtinU 
Cumartesi 

Ji11pa~ı 27-6-..11 C:umart.ıı:i 
27-h'U Cumartesi 

Aleni münakıu;a 28-6-31 Pazar 
.. 28-6--.11 ,. 

., ~31 " 
~ 

2$t--6-.'H il 

.. vı.--6-'\l ,, 
il 2~·u " 

Askert '"ektepler aabn alına komıa,onu llAnlare 

Çek; 

130ü l 
2300 J Bir şartnamede 
1000 -4600 

ıooo l 
1600 J Bir ~artnam~de 
800 -3400 

2500 Bir şa tnamede 

470 l 
30G J ~ ir şartnamede 
500 -1270 

350 ı 
1000 J Bir şartnamede 
2000 -

Tupçu atış mektebi 
Ma!tepe li .. esi 
Ölçme taburu 

Tıhbive mektebi 
Tatbikat hastanesi 
Baytar mektebi 

Piyade mektebi 

Gülhane hastanesi 
Askeri Matbahane 
Gedıkli Kuçük Zabit mektebi 

Süvari mektebi 
Topçu Nakliye mektebi 
Har\ıiye mekteb• 

3350 ' 41 =.ı.U ~ 
Bala la isimleri bir.asında yar.ı!an mıktarlarda askeri mektep 

ve h .. staneler içan beş şartnamede olmak l zere ceman 15,1'20 
çeki odun kapalı zarf suretıle aatın alınacaktır. ihaleleri 4 Tem
muı 931 Cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin f&tnamelerini 
görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de haurlıya
cakları teklif mektuplarını müselsel numara.lı ilmühaber muka. 
bilinde komisyon riyasetine Vf!rmeleri ilan olunur. (1) ..... 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 12,000 ki !o yufka 
aleni müanakasa suretile ahnacaktır. Münak asası 23 haıiran-931 
sah günü saat 14 te Harbiye m~ktebindeki mahaUi mahsusunda 
icra edilecektir. Talirlcrin şartnamesini ıörmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeoinde baıır bulun· 
maları ilan olunur. (230) . .. . 

Malt epede piyade alış mektebi ihtiyacı 1çın l 50,000 kilo 
ekmek kapalı zarf suretile satın alınıcaktır. ihalesi 27 haıiran-
931 cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebinde mabalH 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek 
için kom·syona müracaatlara ve iştirak ıçın de vakti muayyeninde 
hazırhyacaklan teklif mektuplarını yevmi ihalede saati muay· 
yenesine kadar müselsel numarah iJmilheber mukabilinde 
komisyon riyasetine teslim etmeleri ilan olunur. (227) 

Trabzon belediye riyasetinden: 
Ahiren fenni şeklini iktisap eden Trabzon belediye meıbaha

sının şımdiliek şehri (60) altmış lira llcretli baytarhğı mUnhaldir. 

932 senesi kadrosunda işbu ilcret teıyiden maaşa tahvil edilmek 
üzere belediye memurları ve müstahdemlerı niıamnameıinin ikinci 
maddesinde muharrer şeraiti haiz taliplerin sertifika ve evrak1 
lazimelerile Trabzon belediye riyasetine mfiracaatları ifln olunur. (223 

istanbul Belediyesi lıanlan 
========:==-=-===:ı::~=====-=====-=~=""====-==-=======.ı:=====':"""""" 

Matbaa için lüzumu olan 25 paket yirmi•i sarı mukavva, 25 
paket yirmi betlik sarı mukavva, 25 paket mücellit bezi, 5 kilo 
mumlu dikış sicim, S düzüne ince makBra, 25 tura ter.glh aici· 
mi, 100 kilo tutkal, 10 tura şiraıe, 20 tura şerit, 30 tura bağlama 
sicımı, 15 tura meşin, 12 kilo diki§' teli açı'< m '.inakasa ya konmuştur. 
1 aliplerin şartnameyi görmek için herırün levazım mUdürlliğüne 
müracaatları münakasaya girmek için 73 lira tem;nat makbuzile 
şartname ve teklif melctubunu mühUrlU zarfa koyuak ihale gü· 
nü olan 16 Temmuz 931 Perşembe iÜnü saat 15 e lcadar encü
meni daimiye müracaatları. t334ı 

-
Mı. •n t Vf"J 

1 Jnlfiliz lir1111 Kr. fO:'l 
• T .L. mukıMll Ortlar 

Frank 
r . ırer r '1 
Pel~ı ~ 11 

f'rıhm ~~ 41 
I~ Fra"k ~ .ııı 

Leı'" ~~ 10 
Flnrin 1 17 

Kurnn ı•Q,; 

~tlln~ · ~~. 
Putta 4 3. 
Mark 1 1 

Zlntı 4 l<\ 
Ptnrı"ı 'i · 1 

!n r.o F\unı, ; 311 
ı 1 lırk il rım Dınar 2t ~ .3 

(trvnntç ı.:uru• l•l~~ 

"ukut 

ı ltttrlln <lnıctllzı 
1 flc')lar ( Amerika 

iO frank [ frın~ıı. 
ıo Liret i hılyıı 
O frank f''lçlltal 

O rıh mi [ \'unııı I 
00 funk i ı~,·tçrt ı 
'20 l.evı Rul•ı.r 1 

1 florin [Ftlcmtnk 1 
ıo Koron [Çtlmslovak j 
~ıhnı Avo~tu~ a) 
ı Peıeta Jlsran)·ı] 
ı RıyşmıırklAlmınva ) 
ı Zloti L'hlnan 

l r enırı l\ it ımtan 
o r ev f Rnmınya ] 

?O Ol nar Yuınslovyıl 
ı <; e\·oneç ~enet 

Yiyecek 
Toptan flatıat 

Et • Sebze .. Meyv• 
Et - (l\ilo~u) Oa~lıç: 55 K ~ 

~0.2'0 K. 1-\ııııman 541\. Mrzhıha ~ 
46 K. O~Jık 46,80 Ôkür.~ 19,50 S! 
Dan&: J9 1\ inek. 23,40 l.uruf 
21,84·31,20 kuruş. 

O der. Peynir - Be~ u . vıglı :58 el 
kuruşa kadar. Yarım yaglı 1 L-14 J 
teneke 450· 550 1\. ~ a~m; il -12 
ten ek• 16(). 2JO kuruşı 

CanerlOI : Okku1 '2:i • 27 • 30 ~ 
Teze soQan: < Demeti ı · 

para. aer1msak: 2 Luru~ 
40 para K1rmızı turp 1 2Ô 
Dereotu: 20 P. Maydano•' 
Baklac (Yerli) 3 .4 .:; K. B• 
7·8 huruş Araka: 8 Q.JO 1\. l',O 
otu: 2.Ro · 3 • 4 K. Pancarı ~. 

1 Yaprak ı ( Y eorli ) oJ.;ka~ı l 2 • 
ı.. uruf. lspanak : '2 · 4 K. t(I 
(Yerli) 3-4 kuıuş. Tezer• 
Yerli Çalı 7·8-Q 10 kuıuş. Ayse, 
31·32 1\. Yeşil Barbun ~ ı : '24-26 ~ 
çalı fasulva~ı · 18-20 l\ururtur. l 

Enginarı (Yerli) adedi ~· 
earamt!ek: (OH~~ı) 10-1 t K tt, 
1Y erlil adedi :'iO · 60 P. 2 • 3 ı:ur~ 
Domates ı Okk•~ı :-.ı; • 85 
Bemyeı ( Adanı ) 140 K. 
blberlı iımır 80 • 100 1\. ~q~ r 

1 
60 · 70 K Pathcan ı (c\dedl) 
r 5· J 7 kuruştu• . 

Meyve 
kiraz: 15 • '.20 • 25 kuru~ 

30 · 35 · 60 - M • :-o ~uru~ f(tııl 
(iımir) 60 65-:-0 1\. Şeftaln ( i~ 
K. Akça armudu: O:hına).'iO· ~ 

Buldey • Arpa • Fes.,IJ~ 
Buldavı Yumuşak tk:onyaı 

7,15 (Yahşihan) 7.35 8 K l\ütal'lf' 
Polatlı: 8.17 kuruş Şarkış1a: 7 Si,1' 

Çavdan !\ırkla • eli: 4. ı 4 K. l> 1 
(.:\lalıtya~ yu7.de 1 f mnrtinli 11~ 
o~nıaneli yızdP 10 morfinli B2J• 
9,f\O morfinli 800 J\. Çıkıntı tO 

1 

Tiftik: { Y ozıı;at ) SO • 85 K. ( f. 
37 kuruş. 

Çay, kahve, pirinç, 1teke'' 
patates, sabun 

Çay: ıCna) okkası 260 • 4~' 
~H0-800, ( Hindi}P} 270·400. ( ~ 
2b0· 400. Kahve: (ı\ luhtelıf ıiplel' 
108 "- · Pirinç: u :nmha\) 36 4~ 
s.~·33,5 Olindhc) 32.5· 3..i. 'Rangt'~ 
28.SO ( R i;:on) 36· 37 K. Şek•". 
\erli) ;~5.50 3fı.:" 5 ( F.cnebi) 35 60 
~ üp 39,:'i ' ( Rus: l<üp ) 39,50 

1 

35.60 1\. Sade ya§: ı L·rfa. :'ı. 
!Taıe) 125· 135· 140-145 (ErzururtlS 
l l~ri nrrıiş ) 80 . 90 ( Trıtb:mn ) ıO 
Vejetallnı ıYerli) 62 Ze1tlll; 
( F:ı..mı ckma ı M· 6:' ( EkHr•) 
\ Yemtklık ı ,'ifı. t O ff cmeklil;) 
t Sahunluk ) 4:~--t6 K Patatefl 
naturel 18 19 K. Sabunı ıZe) un>' 
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•V AKITı~:J 
3:ü~?! ~~~!:!J 
~ık ev apertıman,arsa,e4ya 
Be Satılık sandal mot6rll - 12 
ı.::r, l !ro:><levlrli Aster motörü,mağneto, 
~u urtlln, pervane ve ••(tile beraberdir. 

111~ klüğü için çıkarılmlştır. Asla tamire 
tör rtç degildlr. Elden 150 lira. Bu mo
l'trj S~ xt,40 M. bir sandalı 10 mil 

)'Ordu. Kalafat yerinde Bursalı 
....._____ dükklnı üzerinde 

g(l!atıfılc piyano - Alman marka 
Be bir piyano ehven fiyatla eaulılnır. 
~lu Hamalbaşı No 27 birinci kar 

~k Satılık apartıman arsası -
K ltrayda şerefli bir mevkide M.ıstafa 
ik~tliılpaşa caddesinde 6 metre mesafede 

I lf'St L • Ce&t satılı~tır. 9-12 arasında müra· 
h288) lstanbut dördüncü Vakıfban 

.........._ Asma kat 29 Unlonkol -------------c;.a8•tılık hane - Şehzadebaşında 
1-t urç•$ınc yanında Tışban arkasında 
"•raıarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 
at l'lıliştcrntl4tlı müceddet klrgir hane 
•hlıkt J • 
~ çındekilere mfirııcaat. 

"• l<irgir ev satın alırız - Tram· 
h. h, $İtncndifcre iskeleye yakın olmalı 
.-.~•rl k ' ıı[ı 1 sız son flatJniıl mektupla bildiri· 

· "2ektup içine 6 kuruşluk pul koyunuı. 
~osta kutusu No. 400 

'-..._. ı, erıyanlar 

ltıı Daktilo - Gayet iyi ingilizce bi
latı bır daktilo hanım iş aramaktadır. 
ı. }enler gazetemizde fikret Adil beye 
tıtr ~ b' lıııı n öğleden sonra müracaat ede ı-
~elef: 2.4371 

~eferrlk kUçUk lllnlar 

~tı Memur istiyoruz - işiniz olma· 
I~ l~anlarda çalışar4k ayda 90 liradan 
toıı • kuanabllirslni14 Bize mektupla SO· 
} 

112. lllektup için 6 koruşluk pul ko 
llııut. 11248ı Jstınbul Postanesinde 

No. 400 
'------ $ 

\' Pttı.ıayenehane, idarehane 
~· ikamet için fkl havadar oda, bir 
ıtıoa 'e bir halAdan mCirekkep bir daire 
tad!tlt ~craltle kiralanacaktır. Ankara 
lltı~tsinde 55 No. h Muallimler kitapha· 

•ııe 
~racaat. 

p 
~ınn •ta - Kcfalıtle yahut emltk ter· 
ıı aı ' Vtririz. kefillerinlzi yahut emlaki· 
içıllt bite mektupla bildiriniz. mektup 

6 lcurusluk pul koyum-ı. 
~anbul Postanesinde No. 400_ 

ttbı al~cı aranıyor - lzmire yakın 
ti~~trın birisindeki son sistem un fıb
)ttJı hnın birisinde çalışmak üzere ehli· 
i~llılr bir Vılsa aranıyor. Taliplerin 
Sor, de tiiccar Y ako lkncİyı Ef. ye 

a sarayı ci\·annda mür.ıcaatlan. 

J, -"ct•rrna lmaUlthaneslndenı 
l t!S620) adet alemünyom matra 
'-•ttaınıuz-931 çarıamba gfinfi 
~ıs te kapah zarfla ~On~-

iıl. ~~Ya konulacaktır· Tabıplerın 
~ ~ Ucpqada jandarma imalit

.,ı ı tifııe lbBracaatlan illn olunur. 
.• , (173) 
sfıjl 

le"d 'llttuı •rrne lmellthanesl mU· 
P.1 U"denı 

'btkt:r~fnde S No. lu jandarma 
(16~nce milnakasaya konulan 
~ .b ) (180000) okka ekme· 
'-'1~ •ltıi 1-7-931 tarih ve çar· 
itı.d ' Rlinll ıaat 9 da yapılaca· '-elk: teminatlarile beraber 
~t k t mektepteki komisyonuna 
lttiaı tlnaıneyi öğrenmek istiyen· 
llt ltıflde bu mektep mOdürlUğü
~atlan. (175) 

~"el 
(~"'• lmalltheneslnden: 

Utı ıo ) adet arka çantasile 
rıırıı ~ ) adet ekmek torbasının 
ı~ ~ı larfla mfinakasası 1.7·931 

111 flilt lllba flinü aaat 15 te Ge· 
•) d ~'tada jandar&a imalitbane· 

~~,. ~~.~· edilecektir. Şartname 
'61Qedcn verilir. (174) 

a raa 
a ası aa • • 

Tapu senetlerine göre· merhun emvali 
ve borçlunun 

gayri menkulenin mevkii , cinsi ve 
isim ve ikmaetgfıhz 

uıiktan 

ikraz No. 
255 _ Aluaray T opkapı caddesinde 243 numaralı hanede mülga 

divanı hümayun tetrif at memurlarından Ahmet Rüştü 

Bey bin Sadık Beyin 2 • 1 • 329 tarihli ve mükerrer iki raka· 

mı ebvaplı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet Üsküdarda 
Kı11klıda istavroz dere tarikinde 5256 zira miktarında bir 
kıt'a bai yerinin tamamı. 

2474 - Kartalın Dolayoba kariyesinde mukim Ali Bey oğlu Hüs

nü efendinin 21 • 7 • 329 tarihli ve 34 rakamı ebvaph tapu 
ıenedile uhdesinde mukayyet Kartalın Dolayoba kariye

sinde Ayazma civarı mevkiinde kiin atik bir dönüm 2 ev· 

Jek miktarında bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine 21 • 7 - 329 

tarihli ve 24 rakamı ebvaplı tapu ıenedile uhdesinde mu

kayyet Kartalın Dolay oba kariyeainde Tem niye mevki inde 

kain atik iki dönüm iki evlek miktarında bir kıt'a tarlamn 

tamamı ve yine 21 - 7 • 329 tarihli ve 70 rakamı ebvaplı ta

pu ıenedile uhdesinde mukayyet Kartalın Dolayoba kariye

sinde Baılamıt mevkiinde ki.in atik üç dönüm iki evlek 

miktarında bir kıt'a tarlanın tamamı. 

2461 - Kaaımpatada Tahta gazi mahallesinde .mürayık çetmesi itti

salinde 77 numaralı hanede mukim mütekaidini bahriyeden 

Behaettin efendi bin Şevki Efendinin mayıs 328 tarihli ve 

mükerrer 9 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukay

yet Matima kariyesinde Kuruçe,me mevkiinde ki.in atik 352 

zira on iki parmak .miktarında müfrez bir tarlanın tamamı. 

t 122 - Bakırköyün lki telli kariyesinde mukim Arif ağa oğlu Muı· 
taf a ajanın"24 mayıs 333 tarihli ve 225 rakamı ebvapb ta· 

pu .enedile uhdeıinde mukayyet kariyei mezlnirede Karaça· 
hlık mevkiinde kiin atik kırk dönüm cedit on dört dönüm 

on yedi evlek yetmi, iki artın miktarında bir kıt'a tarlanın 

tamamı ve yine 24 • 5 - 333 tarihli ve 226 raka.mı ebvaplı 

tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkUr kariyenin Kara· 

çalılık mevkiinde kain atik kırk alb dönüm cedit on altı 

dönüm yirmi iki evlek sE"ksen iki arım miktannda bir kıt'a 

tarlanın tamamı ve yine 24 • 5 - 333 tarihli ve hila numara· 

lı tapu aenedile uhdesinde mukayyet kariyei mezkarenin so .. 

ğuk pınar mevkiinde kain atik kırk altı dönüm cedit on al

tı dönüm yirmi evlek seksen yedi arım miktarında bir ktt' a 

tarlanın ta.mamı ve yine 24 - 5 - 333 tarihli ve 286 rakamı 

ebvaph tapu ıenedile uhdesinde mukayyet kariyei mezkUre· 

nin Soğuk pınarda tatlı tarla mevkiinde kain atik on ıekiz 

dönüm cedit altı dönüm on bet evlek kırk yedi artın mikta· 

rında bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine 24 • 5 - 333 tarihli 

ve 231 rakamı ebvaph tapu ıenedile uhdesinde mukayyet 

mezkUr kariyenin Soğuk pınar mevkiinde kain atik otuz dö· 

nüm cedit on bir dönüm 79 artın miktarında bir kıt'a tarla· 

nın tamamı. 

297 _ Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesinde Camiiıerif kar· 

tııında merhum defterdar Ferit Beyin kötkünde mukim F e· 

rit Bey kızı Fatma Meliha hanımın 23 • 2 • 331 tarihli ve 

dört rakamı ebvaplı tapu senedile uhd«;sinde mukayyet E

renköyünde Sahrayıcedit mahallesinde Erenköy cadde5i 

mevkiinde ki.in atik on iki dönüm yüz seksen dokuz zira 

miktarında gayrez ikrar bir tarlanın mııf hi11eıi ve yine 

teırinisani 323 tarihli ve 78 sıra numaralı tapu senedile uh· 

desinde mukayyet Erenköyünde Bağlar batı mevkiinde kn· 

in atik yirmi dönüm üç evlek sekiz zira miktarında bir 

kıt'a tarlanın nısıf hiaseıi. 

506 _Şilenin Meırutiyet kariyeıinden Recep ağa oğlu Mehmt-t 

Efendinin 25 • 2 • 329 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mu

kayyet Şilenin Kızılca kariyesinde Hacı Hüseyin çalılığın· 

da atik bir dönüm miktarında müfrez bir kıt'a tarlanın ta· 

mamı ve yine 25 - 2 - 329 tarihli tapu senedile uhdesinde 

mukayyet Kızılca kariyesinde Kavaklıkta atik iki dönümü 

havi bir kıt'a korunun tamamı. Ve yine 25 - 2 - 329 tarihli 

tapu senedile uhdesinde mukayyet Kızılca kariyesinin hark 

altı mevkiinde kain atik bir dönümü havi bir kıt'a müfrez 

tarlanın tamamı ve yİnP- 25 • 2 - 329 tarihli tapu senedilc 

uhdesinde muke.y1et Kızılca kari:yeainde aüpüraelikte atik 1 

ikraz No. 

bir dönümü havi müfrez bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine 
kinunuevel 1335 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet 

Şilenin Meırutiyet kariyesinde aıağı harmanda atik sekiz 

yüz :zira miktarında bir kıt'a bahçe yerinin nı11f hissesi ve 

yine kinunuevel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mu• 
kayyet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde çiftlik civarında atik 
800 zira miktarında bahçe yerinin nısıf hissesi ve yine ki.· 
nunuevel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet 
Şilenin Meşrutiyet kariyesinde bağ alb mevkiinde 
kain atik üç dönümü havi bir kıt'a tarlanın nısıf hissesi ve 

yine kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile uhdesinde mu .. 

kayyet Şilenin Meırutiyet kariyeıinde küçük çayır mevkiin• 

de ki.in atik sekiz yüz zira ,miktarında bir kıt'a çayırın nısif 

hi11esi ve yine kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile uhde· 

sinde mukayyet Şilenin Meırutiyet kariyesinde merkep meY.i 

danında atik bet dönümü havi bir kıta tarlanın nısıf hiaae•' 

si ve yine kanunuevvel 335 tarihli tapu aenedile uhdesinde 

mukayyet Şilenin Metrutiyet kariyesinde hacı Hüseyin tarla 
ıında kain atik altı dönümü havi bir kıt'a tarlanın nıaıf 
hissesi. 

499 - Şilenin Hacı Kasım mahallesinde Salcızadelerden mütevef· 
fa Ali Efendi oğlu Muslihittin Efendinin 12 - 7 - 336 tarih-

li tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kas1m 

mahalleıinde mahkeme sokağında ki.in atik yüz :zira 

miktannda bir bap bekkal dükkanının sülüs hissesi veyi

ne 26 • 7 • 336 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şi

linen Hacı Kasım maha1lesinde mahkeme sokağın.da ka · a .. 
tik yü~ zira miktarında bir bap bakkal dükkamnm .-ülü • s

ıeai ve yine 12 - 7 - 326 tarihli tapu aenedile uhdesinde mu .. 
kayyet mezkUr mahalle ve sokakta kain atik yüz zira mil<· 
tarmda bir kıt'a bahçenin tamamı ve yine 12 • 7 • 326 ta
rihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur mahnlle ve 

sokakta kain atik yüz a.tmış zira miktarında bir kıta' bah

çenin sülüs hi11eıi. 
1041 - Kartalın Şıhlı kariyesinden Osman oğlu Mustafa ağanın 

6 • 8 • 317 tarihli ve altı rakamı ebvaplı tapu senedile uh· 

desinde mukayyet Şıhlı kariyesinde orman başı mevkiin
de ki.in be§ dönümü havi bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine 

6 - 8 · 317 tarihli ve 62 rakamı ebvaph tapu senedile uh

deıinde mukayyet Şıhlı kariyesinde büyük dere mevkiinde 
ki.in 3 dönümü havi bir kıt'a tarlanın tamamı veyine 6·8·317 
tarihlive 18 rakamı ebvaplı tapu aenedile uhdesinde mukay• 
yet Şıhlı kariyesinde koca mezar mevkiinde kain iki dönü· 
mü havi mukaddema bağ elyevJ tarlanın tamamı. 

494 - Şehzade batında Hoşkt.dem mahallesinde Selim pata yoku· 

§Unda 30 numaralı hanede mukim Şilenin Hacı Kasım ma· 

halleainden Serfiçe muhasebeciliğinden mütekait Hacı Nu· 
ri Bey bin Hüseyin Beyin kanunusani 326 tarihli tapu ıe
nedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahalle-

sinde bahçe yerinde atik dört yüz zira miktarında çiftçi 

hane zemininin tamamı ve yine 19 kanunusani 326 tarihli 

tapu aenedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Kasım ma
hallesinde bahçe yerinde kain atik dört yüz zira mikta-

rında zemin Hamza Bey vakfından tahtani iki çiftçi odası 
ve bir ahırı havi bir bap çiftçi hanesinin mülk ebnyesinin 

tamamı ve yine 4 te!rinievel 335 tarihli tapu senedile uhde

sinde mukayyet Şilenin hacı Kasım mahallesinde T abakha
ne bahçesinde kain atik bir evlek miktarında bir kıt'a tar· 

lanrn nı11f hissesi dokuz hisse itibarile üç hissesi ve yine 16 

haziran 326 tarihli ve 2 rakamı ebvaplı tapu senedile uhde

sinde ,mukayyet Şilenin hacı Kaıım mahallesinde T abakha

ne bahçesinde kain atik bir evlek miktarında nısıf tarla· 

nın dokuz hisse itibarile altı hissesi ve yine kanunusani 326 

tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacı Ka

sım mahallesinde bahçe yerinde kain atik iki dönüm üc ev

lek miktarında bir kıt'a müfrez tarlanın tamamı ve ~yine 
4-10-335 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet Şilenin hacı 
Kasım mahallesinde Tabakhane bahçesinde kain be§ dönümü 

havi bir kıt'a tarlanın dokuz hiase itibarile üç hissesi ve yi• 

ne 16 • 6 • 326 tarihli ve on rakamı ebvaplı tapu senedile 
(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
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Lü!eburgaz mq!müPPrlpğQn~~n: 
Lüleburgaz kazasında mukim fabrikatör Muhiddin ve Cemil 

E!. lerin vergiden hazinei maliyeye olan borçlarını tediye etme· 
diklerinden tahsilat komisyonunun müttehiz haciz kararı muce
bince heyeti idareC:en verilen karar üzerine mumaileyhimden 
Muhiddin Ef. nin Lülel:urgaz kaaabasmda 1'ain kırk beygirlik 

kuvvetinde gazojen motörü ve teferrüatı sairesi abşap ebniycsiyle 
birlikte ve Cemil Ef. nin Lülcburgaza 3 kilometrelik mesafede 
kain 20 beygir kuvvetinde mazot ve su ile müteharrik ebniyesi 
kargir fabrikaların Lüleburgazda ilan edildiği 6-6-931 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
müddeti mezki'ıre zarfında talip olanlar % 50 depozito akçasiyle 
beraber Lüle.burgaz maliye dairesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Bandırma Belediyesi Riyasetinden: 
Bandırmada Havuzlu bahçenin üst kısmında 3 dönlim 800 

llra ham erazi üzerine hastane yapılmak üzere menfaati umu
miye namına beher dönOmüne takdir edilen 150 lira kıymete 
alakadarlardan Besime hanım, Suat, Sait beylerin itirazı üzerine 
200 liraya iblağ edilmiştir. Mahalli mezkureye mutasarrıf olanlara 
tebliğat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (278) 

uhdeıinde mukayyet Şilenin hacı Kaıım mahallesinde ta· 
bakhane bahçesinde kain atik S dönümü havi bir kıt'a tar· 
lanın 9 hisae itibarile altı hisaesi ve yine 4 tetrinievel 335 
tarihli tapu ıenedile uh deıinde mukayyet Şilenin Hacı Ka 
ıım mahallesinde Tabakhane bahçesinde kain atik altı dö· 
nümü havi bir kıt'a tarlanın dokuz hisse itiba
rile üç hissesi ve yine on altı haziran 326 tarih
li ve 15 ve 16 rakamı t ebvaplı tapu senedile uhdesinde 
mukayyet Şilenin Hacı Kasım mahallesinde tabakhane bah
çesinde atik altı dönümü havi bir kıt'a tarlanın dokuz hiı
ıe itibarile altı hisaeai ve yine 4 tetrinievel 335 tarihli ta
pu aenedile uhdesinde Mukayyet Şilenin Hncı Kaaım ma" 
hallesinde tabakhane bahçesinde kain atik altı dönümü ha
vi bir kıt'a tarlanın dokuz hisae itibarile üç hisaesi ve yine 
16 haziran 326 tarihli ve 42 rakamı ebvaplı tapu senedile 
uhdesinde mukayyet Şii enin hacı Kasım mahallesinde ta· 
bakhane bahçesinde kain atik 6 dönümü havi bir kıt'a tarla
mn dokuz hisse itibarile altı hissesi. 

~ukarda tapu ıenetlerinden numaraları ile mevkileri ve mik· 
tar ve envaı çıkarılan gayri menk-ul mallar sahipleri borçlarını yapı
lan tebligata rağmen vermediklel'inden dolayı bu mallar satılmak ü
zere 31 • S • 931 tarihinde bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

çılianlmıı idi bu müddet zarfında talip çıkmadığı için bu kere icra ve 
iflaı kanununa tewfikan yirmi gün müddetle ikinci arttırmaya ko· 
nulmuıtur. Talip olanların ihale tünü olan 13 • 7 • 931 tarihine müıa· 
Clif P,azartesi günü saat üçe kadar ziraat bankaıırun lıtanbul ıubcıine 

aelmeleri ilin olunur. 

Menemen belediıcsi ri~asetinderı; 
l\fenemen belediyesine uit mevcut tesisatı elel<trikiyenin işletmesi ye ted· 

ricen yapılacak kasabanın planına göre son kabul edilen esasatı f enni!e?'c 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şirkete devredilmesi takarrür etn11ştı(• 
T.ılıp oh!nlaran yirnıi gün zarfında belediye riyasetine müracaatları. (24J) 

Tarsus Ziraat Bankasından: 
31 • Mayıs· 933 tarihine kadar olan ican 20- 4 • 931 tarihinde kapalı zaıf usulile mfiıa• 

yedeye çıkarılarak müzayede müddeti 21-5-931 tarihinde hitam bulan Tarsusun Mersin cad· 
desi lizerinde Kancıkkapı civannda Havaç Debbas evlatlanndan metrük buz ve çırçır fab· 
rikalan ve müştemilabnın müzayede neticesinde tekarrür eden icar bedeli Maliye vekile· 
tince az görfilmüş ve müzayedenin on beş gün daha temdit ve pazarhkl!l intacı emir bu· 
yurulmuş olduğundan müzayede 11-6-1931 tarihinden itibaren onbeş gün daha temdit müd· 
detioin hitamında bedeli icar haddi llyikini bulduğu takdirde badel istizan ihalesi 
yapılacaktır. 

Taliplerin Tarsus Ziraat Bankasına müracaat ederek şartnameyi görmeleri ve müzaye· 
denin hitamı olan 27·6-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıda (20UO) liralık 
teminatı muvakkatelerile birlikte Tarsus Ziraat Bankasında müteşekkil müzayede komisyo· 
nuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Tramvay tir· 
kelinden: 

lstanbul Tramvay şirketi be
delleri tediye olunacak tabviii· 
tının on birinci keşidesi 1 tem· 
muz 931 günü öğleden sonra 
saat 3,30 da Beyoğlunda Tünel 
meydanında Metro hanında şir· 
ketin merkezi !daresinde Noter 
huzurunda icra edileceği, işbu 
tahvilat hamilJerine iJin olunur. 

aAmortisman cetveli mucibin
ce, itfa keşidesi, 1040 (bin kırk) 
adet tahvil üzerine yapılacalctır. 

Tahvi'at hamillerinden arzu 
buyurc.n zev.1 t, ketidede hazır 
buludma davet olunurlar. 

OskUdar HAie tiyatrosunda 
Bu a ~şam Cemal Sahir ve arkadaştan 

ilk büyük Rövü müzikal (Dünyanın Hali) 
'l tablo. Komedi 1 perde teyze Hanım. 

Fazla para vermemek için: 
Mahrukatımzı yazın tedarik ediniz. 

Ko.k Könıür-IJ 
Yedikule ve Kurbahdere Gazbanelerindc 

Asgari lOton almak üzere tonu 20 
liradır Sıkleti Garanti Edilir 

Sipariı yuleri : 

SA TiE, Metro Han, Tünel meydana Deycğlu 
Elektı ik Evi, Beyazıt, lstanbul 

Mühürdar caddesi No. 13/15 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No.83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 1 O Üsküdar 
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