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Yeni Muamele Vergisi Liyihası ....______ 
lsta.nbufun 
Hakkı 
rakın Sıahülrrde vapur işletme 
lılmn menfaati bel-edi~mize ve
lilrnel idir. 

ttn.atıçtik kabotaj kendimize kaldık· 
at ı:nra npurculuğumuzda görülme· 
~be lenen inkişaf, olmadı. Bunun 
tal( ~leri bir değildir. Sayılamıya· 

\r adar çoktur. 
lıa 1PUrcu1ara sorulursa, bunun asıl 

tr Sev.· c · . ·· af, b ,, .. ıse aındır. Devlet mue~ese-
sıl'tt '-ap ve kitabını bilmez, mıllet 
'"e ıtdan vapurcularla rekabet eden 
tı11 °1lları felce uğratan yer burasıdır. 
>1ı. iddiayı. olduğu gibi kabul e~enıc: 
tibı Seynsef alni bir vapur şırketı 
lll kendi saflarında bulunması milli 
ı.'ltfaat ve mevcudiyetimiz için bir 

t'Qrettir. 

'ltrt~cttk, hususi müess~eler d~'. °: 
9' kendilerile her ışte musun 
._rtıarıa çahcı .... ac:ını istemeleri yer· 
"'il &''ğ :.----

·0 e haklarıdır. 
.Sunu söylemek ve yapmak lazım: 
~ Sen-isetainin uzak sef erlerile ya
l't 8ef~r1erinin hesabr biribirinden ay
'-br t.Q.ıuıur. işte bu ayrı tutulan he
' Uıak seferlere ait olan kısmını 
~ aef erlerin yardımından da büs 
~ anrınahyız. Türk vapurunun 
~ittOlduğu bütün . mükellefiyetle~i, 
J~ kalıt üzerinde bile olsa bu ış
tır. e kısmına teşmil etmeliyiz. lca· 
tfc da devlet bütçesinin yardımını da 
l't tabii olarak bu hatta ayırmalı, 

l'laıeliyiz, 

Siyaset sahasında özentiler 

S.fırka hortlıyacak, Caliit 
Beyi lider yapacaklarmış! 
Hüseyin Cahil B. bu haberi gillUnç bul

makta ve " Ben siyasetten çekildim,, 
demektedir 

Büyük bir salonda her hang: 
bir adam öksürünce nasıl bir 
çokları onu takiben öksürürlerse 
bizim memlekette yapılan siyasi 
garabetler de biri birini takip 

eder. • 
lstanbulda muhalefet yapaca 

ğım diye telgraflar tasni eden, 
vukuata istediği şekilde betha· 
hane renkler veren bir gazc· 
tenin sahibi Ye yardakcıları bir 
mtiddettenbiri bir fırka yapmal~ 
gayretinde görünmekte ve btı 
suretle fazla satış teminini der· 
piş etmektedir. Tam bu sıradc 
izmirden gelen bir telgraf, Ay· 
dın havalisinde mefsuh serbest 
fırkanın, tekrar canlandırılması 
için teşebbüsata girişildiğini, ha
zırlıklara başlandığını bildiriyor. 

Bu yeni teşebbUsil yapanla
rın, liderlik için evveli eski li
deri Ali Fethi Beye müracaat 
edecekleri, o kabul etmediği 
takdirde eski (Tanin) gazetesi 
Saşmuİiarrırl Hnscyin Cabit ve
ya müdderris İsmail Hakkı bey-

HUseyln C8hlt B. 
lerden birine ricada bulunacak
ları da kaydolunmaktadır. 

Fakat vaktlle kendini feshe
den Serbest fırkanın yeniden te
şekkülüne girişenler kimlerdir. 
Siyasi hUviyetleri kuvvetli midir? 
Buraları malum tPeğı1dir. 

Bununla beraber temin celil-
( Alt tnrnfı 4 üncü sayıfada ) 

ı ~11hdan başka bir şey daha yapnıa
C'>lı: Seyrisefainin yakın sef erier
~~ lrtac.a1c parasını da yine bu hatta 
ae;nce'Jt vapurların yenilenmesine, bu 
~tlerın çofaltılmasına, ve mUm
._. ise daha ucuzlatılmasına, nihayet 
beı Cfknle ile lstanbula, lstanbul 

'diyesine bırakmalıyız. T ürkce sesli film 
~llıau istemek, almak l.stanbulun, , 

~dt~buı belediyesinin apaçık bir hak- Mısır_l_ı ..... kll!llİİa-a·ı-n--s-a-n....ıl!!l!'-atkaA r 
Ilı._ latanbullular bu uzak seferlerin 

d~ l'aflannı ar.trk ödeyem.iyecek hal· d h • ld 
~r. Görüyoruz ki, Adalara, ün şe rimıze ge ı• 
)'h Yiine daha ucuz gitmemiz kabil, 
~t llt daha em.niyetll vapurlarla mtv· _ 

~-.. ",~talan yenneme:kliğimiz mu~ "Gllzel Istanbulda bir fllm çevireceğimden 
'"lien, bu uzak seferlere devlet 
'tna J>osta işletmek mecburiyeti dolayı btlyUk bir stlrur duyuyorum " diyor 
~ de latanbulun boynuna bor~ r.l· 

kalnu§trr. 
lıııa letaııbul hiikQmet meıkezi iken bu
\t~ar§Jlığmı elbette f azlasile devlet 
'er 

1 
inden alıyordu. Fakat buglin 

1'.t~ı arca me?kez olmanın vücuda ge
~il eserlere bekçilik yapmU. 
l~ fei de üstünde olan bu şehrin be· 
~desi_ bu hakkını kullanmak ~el"· 
--- tdır; bunun "işletmeyi beledıye
'~line vermek istiyoruz,, manasm<L~ 
ı.t!•iı111 tasrihe lüzum yoktur ya? 

!ııtlak nbuı belediyesi Seyrisefainin bu 
~ildi !,,_ nıevcudunu temellük j.çin 
~ ~ına bir çare bulmakta gilç
'-i ~tknıedikten başka böyle bf r 
tiı ı-ıı U2aik seferlerin ıslahma tah· 
fttı~!lebiJeceği düşilnülerek. uzak ~-
t'~ Yalan seferlerin himayesi kül· 
't~ n kurtarmış olmak da aksi ka· 
dtlit bulunanlara söylenebilecek bir 

olur. 

'tt~rtilUyor ki Seyrisefainin yakın 
" ferini şehre tel'ketmekten doğa· Mısırh san'atklr san'atklnmızla beraber 
~lltı.ll:Yda, Yalnız son belediye kanu- ipekçi kardeşler hisabma çev· fından samimi surette karşllan-
teıa.ıtf~a kaydettiği tabii bir vaz~cte rilecek "Jstanbul Dilencisi,, fil· mışhr. 
dl:t, ,_ 

1 
lemin ile kalmryacak, bele- m;.,,·ın baş rollinu" oynam.ak üze.re E · A · H k ~l llltna· h .,. mıre ı:ıze • endisini kar-

tli 1 akkı olan bir geJiri ken- angaJ· e edilen Mısır.lı a.rtıst E •. m .. •r.e. ""'ı ne aldıktan T •• kry' f 1 şılıyanlar arasınd.a bulunan ga-
"ll tr· sonra, ur e sa- Azize hanım ve ı mm reıısoru 
~ 1~1 .•• vapur uğrağı haline getir- Ertugrul Muhsin Bey .dün ~kşam zetecilere, lstanbulu pek güzel 
'll.Qıı Uçuk, yahut büyük kabotajı Stella Ditalya vapurıle Pıreden bulduğunu söylemiş, "GUzel Is-
~ ta bir teyit altında idare etmek 1 • J d' tanbulda Türk artistlerile birlik-

c:ı ... ~rt bir ahenk başgösterecektir. şehrimize ge mış er ır. .. 
l..o Q"'"'rıa.. Mısırlı artı'st rıhtımda darulbe- te film çevirecegw imden çok 
...,.l,rf'ı ~fain, Şirketi Hayriye, Haliç . , ,. l ve halk tara-
~.. e bir tek limanı üçe parçalıyan dayı san atkar an _ memnunum,, demiştir. 
~t ~işletıne garabetini, zıddiyetini yati menfaatlerinden oldugu k.a~ar Filmin çevrilmeıine bir hafta 
~llt lllarrn netice itibari.le halkın •J· türk vapurcularını isti!'nasız hınıle- sonra başlanacaktır. Mevsim so
t'eı ~ııa çöken sıklfltini kaldırmak sı· bilir, mal yiı1dctilebilir vasıt~larJa nunda filmin tamamlanacağı ll-: 0 ndan sonra gelecektir. mücehhez görmek istemek de yıne h· ümit edilmektedir. 

" trıeç yapmak lstanbulun h~.- tanbulun ve memleketin hakkıdır. 

"" 

ikinci Sayıfamızdadır 
Bütçe tasarrufu 
Hususi bütçelere de 

tesir edecek 
Vlllyet ve belediyelerde yUz

de on be' kadar bir 
eksiklik olacaktlr 

Ankara, 21 (Telefon)- Millet 
meclisi artık mühim kanunların 
müzakeresine başlamıştır. Bu 
hafta zarfında vergi kanunları
nın encilmenlerdeki tetkikleri 
tamamlanmış olacaktır. 931 büt
çesinin varidat kısmı basılmakta
dır. Bu vaziyete göre meclis 
temmuzun ilk nısfında bütçeyi 
tasdik ederek fevkalade içtima
ına nihayet verecektir. Şu halde 
önilmilzdeki senede devlet hiz
metlerinin hangi kisımlarmda ta
sarruf yapılacağı ancak bundan 
sonra anlaşılacaktır. 

Geçen seneye göre bütçede 
40 milyon lira tasarruf yapılaca· 
ğına göre masraf bütçesinin ye
ni şekli de hayli değişecektir. 

Diğer taraftan umumi devlet 
varidatındaki tebeddüller , yani 
vergi tadilleri zaruri olarak vi
liyetlerin hususi bütçelerine,hat
ta şehirlerin belediye bütçelerine 
de tesir edecektir. Çünkü, ka
zanç, sayım, bina ve arazi ver
gilerinin asılJarında tenzilat yapı
lınca idarei maballiyelere vebele
<liyelere ait hisselerin miktarı da 
inecektir. Bununla beraber idarei 
mahalliyelere ve belediyelere ait 
bütçelerin tanziminde bu cihet 
göz önünde bulundurulmamıı ve 
tenzilat yapılmamıştır. Bu suretle 
tanzim edilen hususi bütçeler:Da
hiliye vekiletinden mahallerine 
gönderilmiştir. 

Şukadar ki vergi tadilatının 
idarei mahalliye ve belediye 
biltçelerine ne kadar tesir ede
ceii anlaşıldıktan sonra bir hey
eti vekile kararile mezkur büt
çelerde yapılacak tasarrufun nis
peti tayin olunacaktır. Tahmin· 
lere göre, belediyeler de dahil 
olduğu halde bu tasarrufun mik
tarı 3 milyon lira kadar tuta
cakbr. Bu takdirde idarei husu
siye tasarruflarında % 10-15 ka
dar tasarruf yapılması muhte
meldir. 

Meclis reisimiz 
Ankara, (Telefon) - Meclis Re· 

isi Khım Pş. Hz. meclisin tatilinden 
sonra lstanbula gidecekler, tahmin e
dildiğine göre yazı Anadolu yakasında 
bir sayfiyede geçire«klerdir. 

Beşinci Irk 
Yaz.an: Nakleden: 
~ 'llüu.uuı /a. 

Tabii teıekküllerinl yap· 
11uş insanlarda mevcut "lıis,, 
ler, beşinci ırk meMuplann· 
da ''ilıtiras,, olarak gözü· 
kür. 

Beşinci Jrkıı, canavar de
füğimiz mahlUklar dahil de
ğildir. Esasen bunlar yaşa
mazlar, doğar doğmaz ölür· 
ler. 

Bununla beraber, vücutla· 
rını, uzun bir mümarese TW!

ticesinde, oa!lri tabii vaziyet
lere alıştırmış sahte garibe
ler de vardır. 

Bütün bunları, çarşamba 
gününden itibaren, gazett!miz 
de okuyacak, merakınızı fat
min edeceksiniz. 

italyan sel iri 
M. Pompeo Alverlzo bir 

hitabe Irat edecek 
Bu sabah saat 9 da, limanımıza 

İtalyanın "Lega Navale,, cemiyeti 
bahriyesi tarafından tertip edilmiş 
bir tenezzüh 
gemısı, ve bir 
çok seyyah ge
lecektir .. 

Bu seyahat, 
cemiyetin19uncu 
te ne'z zü h ü dilr . . 
ve iıtirak eden
lerin hepsi ce
mi yet azasından l 
48 kişidir. Sey
yahlara Amiral 
Gustavo Orsini 
riyaset etmek- ltalyan sefiri M. 
tedir • Pompeo Ah-erizo 

Seyyahlar arasında prensesler, 
kontesler, Markizler, ve bir çok 
tanınmış italyan şahsiyetleri var
dır. 

Bu münasebetle, İtalyanın Tür· 
kiye büyük elçisi Barone Ponpeo 
Aloisi, tenezzühe iştirak edenleri 
şu hitabe ile selamlıyacaktır: 

ltalyadan, dostumuz Türkiycyc ka. 
dar bu sene ele mühim ve mütcnıayi.: 
bir grupun iştin:zki ile bir tenezzü/ı ter
tip etmiye muvaffak olan faal "Lega 
l\'aı.'Cllc,, cemiyetine e.n lıar tebrikleri· 
mi takdim ederim. 

Bu kadar mükemmel bir surette 
tanzim t'!C tertip edilen temezzülıler. 

milletlerin mütckabilen tanışıp anlaş. 
malanna pek büyük bir lıizmettc bu
lunur. BinCllJrl.llley1ı bu gibi teşeb1>us
lcrin büyük bir ciddiyetle tcUikki edil· 
mcleri ve bu lıususta lıcr türlü mua
venetin csirgcnnıcmesi icap eder. 
!lalıdut da oloa, Türkiycdc yapılacak 
bir tevakkuf Uc, tenezzühe i§tirak C• 

den zevata, Türk mi8alirpervcrliğl 

Ue beraber, ayni zamanda Kemal in
kıltibımn, inkıraza uğramış ve izmüı
ltile yaklaşımş olan bir milletin ru. 
lıunu Jtalyamn faşist ~lıtilali gibi, 
pasıl tamıımile değiştirmiş olduğunu 

anlıyacaklar ve onu nasıl büyük, kuıı. 

vetli, metin ve atisinden emln bir mll
let lıaUnıc getirdiğini görecek! erdir. 

Tcnczzülıc iştirak etmlş olan bilıl. 
mum zcı.·ata eski .ve sadık bir deniz. 
ci sıfatilc, bir ltalyan tnfatile l1'e kra,. 
lın sefiri sıfatilc samim'i uUinılarımı 
gönderirim. 

Cemiyetin lstanbul şubesi reisi 
doktor Manaıa da misafirlere bir 
hitabe söyliyecek, bura italyan
larının Düçeye merbutiyetlerini 
bildirecektir. 

Salih Pehlivan 
Alafıranga güreşe 

çalısıyor 

Salih pehlivan 
(Yazısı 2 inci ••rlfada) 

-
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Aptullah Cevdet B. Salih pehlivan 
Übeydullah Ef .nln kendisine 

ne için dargın oldutunu 
anlatıyor 

Doktor Abdullah Cvedet Bey bir ga· 
ıetenln edebiyat anketine verdiği ce
•apta (Ziya Gökalp delidir.) 

Tallt Pata Berlinde Ubeydullah E
fendiye rusehnit ve Paşa: 

- Diyarbekirli bir deliye uyduk da 
bqrmrıa bu hal geldi.... Demiş. Ubey
dallah Ef. bunu Ali Şefik Beye söy
lemio- Ben de ondan i~ittim.,, demi~tf. 

Ubeydullah B. dün bir refikimize 
hadiseyi .tanih edecek mahiyette bir 
•ektap ıön4ermiştir. 

UbeüduJJah B. bu mektupta TalAt Pa 
p ile Berllnde hiç birlefmeditini, Pa
tanın Ziya Gökalpın imanı defltmeı 
hayranlarından biri olduğunu ve bu 
hayraalıfa kendisinin de iştirak etti· 
11111 llyledlkten sonra Abdullah Cev
det Bert laUcum etmekte n ezcümle 
demektedir ld: 

- Ali Şefik B. tmıirll edip ve ,a. 
lr, h.U ehU dotru benim bir arkada
•ntdır. 

Onan h~ yalan söyliyeceiini zan
aıtmem. 

PekilA t Bu yalanı Abdullah C:n•et •f 11ydurda? Ondan dofrulufa 
•a.hallf her fe>' ~lenebilir. Dünyada 
)lauınefis, menfaati hasise onu her 
ttJi lrtiUba Hvkeder. 

Alafranga gllreşe · 
çalışıyor 

Muamele vergisin.in esasları idam kararları Birkaç gün evelki nüıhamııda 
Urfadan tebrimize gelen Salih 
pelivanın Çenberlitaşta Merkez M 1 b Meclisin tasdlkl06 

lokantuında tutuıtuiu bir babiı ec ı· s u" tçe encu .. menı· dildi 
üzerine kevgiri parçaladıj'ını ve arze Si~ 
pek kalın bir halalı kopardıj'lnı b h 1 d Ankara, 21 (Telefon) - fi it 
yazmııtık. Salih pehJivu Ku•• maz atasını azJJ a J Kerim oğlu Veysel, Karslı Jil jtiııd' 
kapı terbiyei bedeniye ldObtıne mail oğlu Nevruz, Yavuz ~dir" 
kaydedilmit Ye kendisine bele- Suphi Rıza onbaşıyı çakı ile ~~I 
diye iktısat mOdOrlOjiinde bir Fabrikalar senelik lstlhsallerfnln on bin Rizeli Mehmedin idamları ve ,,.,,tt 
hademelik vazifesi Ytrilmittir. }iraltk kt8M1Ddan Vergi Vermfyecekler oilu Hamidin idamının on bet ,. 
Pehlivan timdi her a~m klObe tahvili hakkındaki adliye e:ı_.ır 

"d k }aL ....n. J • b t I" • ınkf iÇ gı ere a nranıa 5 ... efe ça lf• Ankara, 21 (Telefon) - Btitçt en- zilini kararlaftumıflır. nı m~.z .. a .~1 me~ ı.sın yar 
maktadır. Diln bir arkadqımız ctmıeni muamele Tersiıini tetk• ettt. Muafiyet maddelerinde diğer encU- da goruşulecektır. ___,., 
Pehlivanla 0 öriltmn•tllr. N .. •eli M .... _ta d ı d 

• .., -T a- sın a fU esas ar var rr: menlerin teıklffleri ipka ve tamirha- D 1 t A ası 
kahkahalarla daima ytlıO ıtılen ev e Şur 
pehlivan ıunlan söylemektedir : lktısat ve Maliye encilmenleri sa- nelere demir imalathaneleri de ilan ,.-

0Urfalıyım. Anam ve babam, nayf mUeeeeaeleriıd 15 bey~ir kanetllı! edilmlttir. BugUn mecliste umurnt 
dayım, hatta ninem pebliwandı. tahrik ettiriyor. Halbuki kunel mu- Encümen, pamuk, yün ve iplik fab- intihap edilecek ıet _,,. 
Bunlardan yalnız dayım aatdır. harrike bu h118Ueta bir ölçü olamaz. rikaları muafiyetini bil6mum iplik fab A~kara, 21 cı:-elefon>.-: DeV ~,, 
Alaturka preıi bilirim. Şimdi Bütçe encümeni ihsat ma14mata rikalan teklinde tadil etmiştir. kası ıda~ ~edısi reielığıne rtl' 1" 
alafırani• rüreıe çahpcatım. göre aı beygir kuvvetli müe~lerde Enetiımen bil6mum ihracat mad- Nusret Beyın yerine devlet şO dt i". 
Makaadım Tlirk kuvvetini ilpat çok "' ~ beyrfr Jcan.tll mlewıM delırtnln •ersiden muafiyetini kabul isliği için bugün Millet Mrcli51~ıı' 
etmektir. Bu ıaye için ölilnceye Ierde az laühsal yapılablleeetint dil- etml,ıtr. Bu suretle ~~hilt aanayiden tihap yapılacaktır. Tanıiınat .,btl' 
kadar çabıacağım. HenUz ;irmi fiincırek benir kanıtı yerine hltln ahaan muamele ve.rs•ı .nısfın~an ıf. rei8i Reşat Beyin intihabı çok -' it 
yaıındayım. Bir ıene soma aı• maldnelt unaylden n her mfleaHH- yade teadltt, yanı 3 mı~yon lı.radan meldir. Bundan açılacak a~l~ 
ker~ gidecejim. Alafıranp ...n. den f9'1hAli• Mnede on bin liralık fazla t.endllt .~abul etmış, !atbikat evkaf umum müdürü Niyaıı iJ. 

•.. ıalkta raid h ~ · b rak kısmında dg mükellefler lehıne bazr cektir ~ 
reti öğrendikten aonra Ameri· ve 11~;

1 ıc:~an k:_ a • ' rlıruş ilbeler yapmıftır. Ezcumle ihraç 'e- Ta~ıimat dall'fli reislitint dt ' 
kaya gideceiim. Oradaki pehli· 

1 
-'- _: d lnnf rnın a US• • sikalannm ibraz ınüddetlui dörtten lhara sabrk İstanbul valisi ~itt1 .d 

Yanlarla boy 6lçlifecejim. ,, a"- ı 111 e Y ıfnl ...... iptidai· ltr k&rılmıft tafll .... 
Bu yalanı uydurmakta ne menfaati Salih pehlivanın kolunun bile• 11 -*ablll t..lil4en eoara •Ute- a ay~ çı rr: yln namzet gösterilecefi an ••ra hanınefıi olabilir? Evvell Zi· ği 22 santimdir. Bazuıunun kabn· baldelnlft nrıtyı matrah tttlhHt Vasıf• itabı fa.brikaların eera~rna tadır. 

1• Gilkalpa hasedi, saniyen btni eeuım kabul etml tir. Ba u J'hde vakıf olacak memurlar bu sırları ıfşa • __..., 1' 

:-;,~· :a::~rda~=~u~z ~l~~-ra ç!: tff~ i~el~8ek::~ii~djKl~~=d:~n:: IO maddef Jptldal:•nln, aanaylln dn· ~:.rl•nte •tır cezalara çarpılacaklar- Bre z i 1 ya s ef ır 
o dostluktan çdrlım. o evelkf d06tlu- relen en ağir ıillleleri ka1d1rmak· line ı•re tktıat ftkllttl•t• taadm Tahald<uk ve t&lulilde kanun hart- IJll 
lan tekrar yenileşmesine çok çalr~tı. ta, bunları bir elle kaldınp atmayı edllettk bir barem eth'illle tttıflni cine ~an memurlar da memurin u- Parlste mUb ..a.ı 
Ben bana yanaımadım. Şimdi bu müna bir oyun teJAkki etmektedir. ve un .deflnnenlertn4en de her mU. nltl muhakemesine übi olmaksızın beyanatta bu}UJJ~J 
aebetslz1fklerle ya dostluğu venil-- Kendiıi """r•ıe ra'··dı""' ı·rı"n Mil ltın on bin lira tenılldt1l 10nra dotrudaa dotruya mahkemeye eevke- . . 11r~ 

'7 ..... • .. • T ~ a• T teh'ele tabi o1mabrrrn yilzde 20 ten- dileceldenttr Parıs, 20 (A.A.) - Brezılr• _..1,4"' 
mlye rol bulmak, yahut beni sıkmak güllelerle meıgul olmaıı dojru - ................ _ .... _._._ .................. _._ ...... -.-.:...... tinin Türkiye cümhuriyeti neııu fi 
ltıter. Hangisi tahakkuk derse o görülmemektedir. GGlleler peb- Kiymetll bir sergi Bina vergisi yeni sefiri M. Pimentel Brandalıd•~. 
kendt.fni Urlr addeder. işte kendisi- ı· ld'kt k·ııt lb l P ıvan sıre ı en sonra ı • na ~ karaya hareket etmezden ere ,,,.,1· 
al yalan irt•lbına se\i<eden budur. ı b C ....n n ..n .... a -,.-, 

a ınmış r. uma ... au ... reft'· ismet - .. kız enatltaau11u11 bu!a" Meclls h•r•U umumiye· ajansına şu beyanatta bulun111
- .....1 

Apclullah Cevdet&. ne diyor? J ı K k d k d - ,,. 
Dunun üzerine dün Abdullah Ctv- er e um apı a iı ele civarın a Hrglal dUn •çtldı • nde 111Uakere edllecek~lr ''Dünyanın şimdiye kadar ıo~~~ 

dola9ırken rasieldiii bir çeki Ankara, 21 (ır.Iefoo) - Bina nrgl· i timat ıslahat ılardan en bUY~ 
det Beyle ıörü~tüık. O da bu hücu- tafını kaldırmıı, denize atmıtbr. Ankara, 21 (Telefon) - IS1Mt Pt- s1 hakkındaki kanan llyihasının tncU· ç ·"'· .d ~ lt d h ..• ttte l'~·.ı. 
ma 'u •ekild• c•vap v•rmekt dJr lu ~·tn-·· taı~L~ı i hi..a.ı sen" ve ı aresı a ın a, ı.ıı-

':I ~ ... ... e : Pehlivan ak:ıamları yemejini ı en .. ı ""'q ~n n ~, dikit. m•nlerd• tetkikatı tamamlandı. Ya- . . . . ıi ..S. _:t/ 
- Bu,nu ben uydurmadım. Ve du· yine Merkez lokantumda re· ılltl•rf Mrıiıi a~ddı. Dikifte bir ~ty rm (bqtin) mecUa beydi umunıfyesin· dıiı muazzam ıçtımaı ... ~.~ .. Y '..J 

twj ·4urtti1len de uydurmağa hiç bir mektedir. elbiMel•i ~ saatte dlkea birine· aınıf. dı mUıaktre etlilecektir. le bizi eon derece aı-~ar bl'";.. 
mecburiyetim yoktur. Bana i~nat tdi· Lokanta sahibi ile yenlCfen tan Rana fldncidea Pakize 8~Uncll- D blll 11.;a 'l memlekette Brezilya için çaJıf' ;pt, 
ltn sözleri, Hki Nevyork şehpendtri bahse firitmek iıtemekte ilede dtıt dt ~ma.n hanımlar biri~eiliii al- a ye vea.u ğimden dolayı kendimi bahttra' ~ 
Ali Şefik Bey bir mUsahabe e ·nasında kevgiri kırılan lokantacı bu İf• ddar. Serıi çok ıenıin"' ~ok kıymet. Yakında millet mecllalnd• bir ~iyorum .. Vaz!fem, bl~im g~ 
IÖyJedl. Ben ondan duydum. Ali f)e- yanaımamaktad1r. lidir. •u•I• cenp verecek tıcaretlerıle gunden gune tı;ı' 
flk Bey ~ uzakta değil Beykoıda ........................................... _. .. Ankara, 21 (Telefon) - Da- zengin n müstahsil mem1ek:r1• ' 
oturmaktadır. Ondan sorulabilir. übey yazm1t ve: hiHJe •ekil! ŞOkril Kaya B. da- dikkat ve alA.kasrna layrk ht~ ~~41; dullah Beyin mektubunda §ahsıma tn- "Bu milletin vekili olan meb'uılar Edeblrat flıkDHeal ~ 
allılk eden kr11mlara gelince: böle imparatorlara d-eğil, kendi azimle- lımir 21 - Şebrimiae relea hm,. memurlan hakkındaki tef- cart ve iktısadi imkAnlarin 

Bu zat bir neşriyat yüzünden ha- rine ıünnmeli, müracaat etmelidlt,, edebiyat faktılteai gençleri tere tit neticelerinin takip edilip edil- ~alışmak olacaktır.,, 
na kır.ırn n darggrndrr. ÇünkU, ben diye tenkit etmiştim. fine iımir ed•biyatııları bir çay medijine dair sorulan bir suale Meb'ualaren :eni h.;r;.ı 
Trabluegarbin işgali zamanında, o vn- Übeydullah Bey her nedense buna ;ı. ziyafeti verdiler. bagGDlerde Millet Mecliıinde ce- • 
kft meb'us olan Übeydullah B. in Aya- Jınmış n darılmıf. Halbvki ben ebe· Aminde rol prasıe Tap nrecılctir. cUzdanlerı ol'_ 
90fya c&miinde bir takım ahaliyi ba- di aulhpen·erim. Kimse ile darstn Ankara, 21 (Tel~fon) - ,Artvlnde Trakf•da sıcaklar Ankara, 21 (Telefon)-;;.,; 
pna ~lryarak ve muavenet için Al· kalmak istemem. Eter miiracaat edil· :rol 11ı111elei mökellefeai hakkında vt- Edirne, 21 (A.A.) - Trakyada şid· düncü MiUet meclwi -_1.1 
manya hnparatoruna müracaat edil- miose bunun y~ane aebebi herk•ln riltn c.uyl naktl mMelel mahallinden detll sıcaklar bqladt. Edimede dere- mahsus yeni hüviyet cüzdaP"" 
•tel yolundaki brarını (içtihat) da tanrdığı sulhperverliğimdir.,, IOntlmuttur. cel hararet burUn cölgede 33 il buldu. nın tabılan bitirilmittir. t 

VAKiT ın Tefrika•• : 10 aııl ıa~i~i o tanırdınız. Veliyyini• kaTıa çdmuıtr. Lala ıürültüyü bu çalanmıı aandal iskelesinin kırıkla- ları, . bilhaua ölenleri ıö~iillil~ıl 

Ki 1 k metlerının çocuklannı "Selim, Fa· tmnak için eYde ne kadar Çamatır rı Ye türlü türlü pialikler, • yoıun· nüne getirmif, Allahın ı~I. 
ZI el hir, Fahriye, Nimet,, diye atlan ile ipi Tarla toplıyarak dört ayn ıa• larla cloldurmuıtu. Bai bili ekti bu bitip tükenmez acı ve öliiJll / 

çağırıyordu. Gerçi ona da (ETin ço Iracak kurmaktan bqka çare bu· bir deniz lcokuu içindeydi. Köık yaıına niçin getirdiğine iı~ 

Dall 
cuiu) demiılerdi. Ama aa11111zh· lamadı. halkı aabaha kadar uyuyamamııtr. rek uzun uzua ağlamıttı. ~ 

arı im, iz'anaızhiın bu dereceıi olur Fakat bu defa da hqlca bir Sinirler ıerıindi. Çocukların Sabahleyin Nadide .ti ~ 
.mu? . • •. .m .. 'ele bat ıöetermiıti. Cocuklar• ~·ncai• nawı ... kul~~ia ra· ıapsarı bir renk, piıal gibı. t.i, ~ 

y AZAN Beyler ellerı~de yem!f mendılı· dan herbirb~ Gillaümün yalım ken· aı ~l~a"'!'lannın ~bebı bıraz da ortada dolaıtığını, ikide bırd!_:I 
T N U le sokaktan ıehrken evın ud ~o- diıini aallamuını, atel~il~~n aalın· bu ıclı. Yın~ ~- ~·d~n onlar ·~·dönüyor gibi ellerini ıak.ıı:;.( 

R E Ş A R. I cuklarından evvel o kofuyordu. caiına el ailrmemeainı 11tıyordu. bahtan berı bınbarlenne kartı bu· götürüp durduğunu gören kd ,;I 
Br vak'a çıktıiı bir kaza ol· Y emiı toplamak için aiaca çık&r· Çocuklar ne emrederlene mut yük bir nefret ve dütmanlık duyu· nu zorla yatağına sokup 1.1t1' 

Cluiu vakit büyük hanıma kolayca dıkları zaman en iyilerini kendi lab yapmak llznn olduiunu 'bin ;rorlar, diiüfmek için behane an· lardı. ,l 
itilip kakılabilecek bir meı'ul teı· kör boğazına tıkıyor, çocuklar bir zahmetle kızın kalın kafama 10lca JOrlardı. Ancak kardetleri Çocuklann çığlığı han11ııef ~ 
lim etmek l~z~dı. Ama lala ol· türkü ıöy~irecek olıal~ o .. danı~r bllmitlerdi. Fakat birinin (yap) denin bi~ ahretlik parçaamdan dayak yi iıte bu karıtık ve rahat•'! IJ~ 
mamıı da Gulıum olmuf, tahsın dunrur dılı, o bomk köylu nııle dilini öteki (yapma) diJKek olur· yem•ı onlann uil lcanlanm cot· dan uyandırıyordu GülıüJllil., ~ 
hiç ehemmiyeti yoktu. . o da kan9ıyordu. 1& ne ;rapmab hanıiaine itaat et• turdu "J9titin ayı Selimi öldürü· çede torunlan iİe boi1.1tl1'~ 

N~di~e H~.~i~di Tahır a· Nadi~e .. Hanım diyor du ki: meli? ' Y_or,, diye~ ~ülaümijn üs· görünce ihtiyar kadının a~lı 1 
lanın uıtune yurudutü zaman o.el - Glilıum o amcan olacak a· Gül üm b d içi d tüne çullandılar. Buyuk hanım fır· cak gibi oldu ve bat örtüıil•• 
lerini kaldırarak: "Ben ne edeyım dama da eöyledim ya sen emanetul kam 1 :.C. aTan~--=-~ e!1 bna deftlll ettili müddetçe yani likıiz dı§an fırladı 
be hanımefendi? bu deli kız önle· lahıın •.• Seni öz evlitlanmdan &• ~1 t :.°"~ )& Jd"ii.~k . ı· Wltin pce audan çıkmıt balık gi- · (B~J 
rine düıüyor,, diye Gülıümü ileri yırt etmiyorum •• Hem delil una ~ eke Ik ~ktu' nı deat'S bi çarpınıp çrrpmmıf, merak edile· 
ıürüyor •• kendini temize çıkarı· can diiflllanıma bile gül yapraiı İ• rıyeke d aiı 1 d"~DIJOr u ... ~ eek yolcuau olmadılı için denizde • • • 
yordu. le dokunmaia kıyamam.. Li.kin ·~ .'z 1 h zaman. ~Ybrı •: deryadaki müılüınan kardetlerini TASHiH VE /TIZAll I', 

Büyük hanım evli.tlıia evveli. sen de biraz i.damlıtın yolunu tut 1t 0 "::u'Y1•n du.11 ıuz! •k•:•r k ır çocb • aklma ıetirerek üzülmeie çalıı· T 1 'k d .. k " k '"""tld_,i 
tatlı tatb nuihatler vermitti. Fakat malısın ... Sen bize diSrt elle ıarılır· bu. akmn 1

1~~
1 

• pe ••• ıke!' a· mıı fakat hiçbiriıini phaen tanıma üeı ndanuzdı~ d~n ~ ıt rdot',,. J 
1__ I "ha I d'ld t · S • • • h amın e e ını yıyoraun... ım o- d I . . b b" .. 1.. ki.f cı • un a or uncu ıa ı ~ıit"~ 
IDAı-~! ... eb~ı htl~~~ tabet ı ı . en adn• sanb~ark~~ e meuın.İc enın ıçın er luyoraun bana itaat etmiyecelc,, di· dı ı ı~ıdn ku ~rrlap lr t~r u ı birkaç Mıtınn ildv<"si tdzım ~J) 
, 7 _ ır ına uaa nzemıyor u. ay ır ofeye az ço para atarım... la .. .. ld la l erece e esaın etememıf, ıonra tt üf t l t tor· I 

Ha)'Y&D tibl dalda dayakla büyü• Damlıya damlıya ıöl olur.. Çeyiz ye zın ~~?•:r!:..i' saç b JO borÇlannı hatırlayıp korkmuf, ah-~ ceı~ . ~n~ ." m~t:~, gel,-
milf bir çocuia tatlı dil kireder çimen de yapanm •• lateditinden l· mai~ :rükrnü Iai~ rnı· baplannın, lnzlannm, damatları· ~ z:ar ~ 

1 
n~ . avesı t 

mi 7 li. bir kocaya veririm •. illh .• ili.h .• na, ca anna ruıe ,8 t eler nın tesadüfen aklında kalmıı llktr· r r ıun ar ır • • 1,.., .11 
Geleli bir aya yakın bir zama_n Gülıüm bu ıözleri dinle!, a!a: aavurmaia batladı. Gülı~ ev:veli dılannda - eöylenildi~leri zaman ç~m~~ır ,!enekeaıne boıaltır ;bi V 

olclalu halde daha doiru dürüst bır ııra büyük hanıma bak •enr ııbı yalnız tatlan tatlan kendını müda- farlcmda olmadıiı - bır takmı çir burgun ~alı~ kazlar !rı ~:' 
yemek yemeeini, çafrı!dıiı zama!' görünüyor. Fak.at .fal• sözlerinin faaya çalrtıyordu. Fakat ~ r.a· kin manalar lcetfederek krznnf, zecekler mı?,, dıye tavukl tJ,P' 
t17le İDl&D aibi (efendım) demeaı• bakııından 'belh ki aldı bqka yer nınca o da kızdı, o da Sebmı doT· bundan bqka lalanın yolıuzlukla· caklanndan tutup tutup 
ni lfreUmemitlerdi. Merdivenle ferde .. Ne yapalnn cezaımı kendi mele baflaclı. nna bu kadar sene nasıl ve neden atarlardı. ~ 
ri twlrm &,.le aümbür gümbür bir çeker. Bir alqam nnel tiddetli hir tahammül ettiiini dütünerek erteai Hiç bir şey bulamazlar,.;çıl 
topuk atqr, o ııtaıa görmemit ıeıi Bir ıün bahçede aahncaia ben lodoa fırtınası olmut, dalıalar de- ,Unden tezi yolc bunair evden at· çede çukurlar kazıyorlar, ~ 
ile &Jle bir baiıra baiıra lakırdı bineceğim, aen binecekain yüzün• niz kenanndaki tat aecldin üatün· mala karar Termit, nihayet bu 'ka· ne doldurdukları çamurlu 
.&,a.,ifi Te sülütü vardı ki kötkün den çocuklar arumda büyük bir den qarak bahçenin kenarım, par• rarm verdiii ıükWıetle eski zaman katık katık içiyorlardı • 

• 
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( ... Walııl 1 l idamı beklenirken 1 Cemlyetlenle ( Günün 

Bir facia ............ ~ Bulfeslzdeptm Matbuat cemi- Muhtırası 
11
--'.... yetı·nde ....................... 

..._..._-_ ...... keatl ..... llldllrdl 
.:_"!8IÜllaPe.-ıe laııbn~ 
~ balı bir daa7et •lm11f, 
~ 1llr ..,, s-ı bnmu alır •a· 
1ııııı-.-:_ ~n ..,.ra pkalı- bir 
...... -- latlaar ıhlpfr. :v..,._ tat.nııı fl1ledlr: 
"=ı°!:'lıte Dnlıt Demfryollan gece 
~ '8 Ja11anaU Sabri Efen4i 
~ ~Vb'a •u•ı bhb~ ar. nel 
~ Clflml• )'UDi& teWlll· 

ı...:...:_ ftDamttır. ,,;P'" a._ heurnıa verdfll ld• 
.... ....,, martta dlneceli 

~ Jaulranda avdet etımtftlr. ' 

~ a.ı.s .,.•ı..:::, =:~:ı 
~ ı.a..... Ktlqbada Ali pnş 
~ Wrtaue ~ti me,.danıı 
t. ~. Dlter taraftaa Nariye 
~ lroeunaa brp olan tamnı de
• .,. •• plerde oaa ,.attı· 
...::-- aı..,.arak knüdlldea •Y· 

.,.... • ..-ermJt&tr. 
l'1117et ha flkllde den.m ederken 

...... da Saki Bf. vapnan pen· 
~dea l~rl slrmit ve hamil ol-

..... tUuCMI ile ·~ kUl'fUll 
~ ....... unuad ........ ı kolan 

l•tanbal Apceu mahkeme
• nde, din Şile yohmtla arkadafl 
HGleynl .,-ruıaa tama ederek, 
ald8rmelde maznun Şileli Salibin 
mahakeme•İ bitmiftlr. 

Mllltantildikce idam talebile 
mahkemeye verilen mamanun, 
arkadqım 6ldllrdtlill sabit ol
DWDlf, beraetine karar werilmit
tir. Salih, serbest barakıJIDlfbr. 

~ l6r RnUe pralamllfbr. Kur· 
~ te.lrilı karml•ın birdenbirr 
~lt&libll siren Sabri Ef. ta· 
tt ..atına ~virmift atq etmit 
-._ı llmapır. Belecllzed• ı 
11ecıa ..._ tıp tüılteain• aıdı- MO.Stahdlmln ıubesl S .. u,.. tüklkatl mlcldel_.amı 

Si Saıt•attia •• tıbbı adli Hfk· fldlJ• nd•r 30 hlz .... tçl 
....__ lerler tarafından yapılarak ce- 111l,.C88t elU 
...... WlllM naı.at verflmfftir. Belediye mO.tabdemia ıubeai-

Yolcu ef J'881 Dİll faaliyeti ilerlemektedir. Ma-
"'-· ltlr 11,,..,z .. ltek••I ballelere dağıtılan beyaaaameler 

,. ....... , doldurularak pbeye 16oderil· ita,.,,.._ prmü, usan uman mektedir. Şimdiye kadar m~a
'-t 10lnlan• efY&lannı çalan meleleri bitirilerek kendilenne 

~---1111. n.pan:ruı meydua çık•· 1 vesika verilen mllltabdemin 30a 
• _ .. _ uu...--'n dür '1aliğ olmuftur. Bundan başka 

~lllUlftllllll 11.-1111 -3· . id b . arbdqlarmın Jamirı .. cft miiıtahdemın ıre aıresı 
:-..... .-..~ __. ,...,,,. L.,ft4n.(~f< ~ 

...._. sf>'en "= bir dair• darehaaeler 10 lira ralllatıye 
'-*ıeria•• birinin bawJaaa ~· harcım vermifler ve defterlerini 
'lr ..._ u ctlnD41 mefbut laalın- tanzim ederek talimatnamenin 
hblaam.,tır. ıöaterdiii ıekilde itlerine deva-•tr , Z.:l:Z:::de biri diin ma koyulmuılardır. 

•llh --.a•.ı.. kan· Otobl• .. 11111atn8111••I .,._rl ayn ,,-,-a •• 11.-• ali 
ft1M Pi•'* bantmak teklif Dimi encOmen otobuaaer t . -

........... matDameaini bup sene tetkik 
~ha• kabul ıtme,.Jnee Sert~ edecektir. Talimabaameye naza· 
'I ı ""erek kanii ••dam Mano ran elyema kendileri tarafından 
'tttt it aıat •d• bal•••• kayumeıt Aro tesiı edilen hatlarda ifliyen bazı 
~. otobOaler seferden menedilecek
lb· T .... '"'!~111!1 edilen Jerdir ÇOnkO bu otoh&llerin hir 

-.....__~-- Jalf - 1 
0 

• d d----~U ... ~..... Alfred dtln BeJOila•· luamı talımatname e ııı:n;cwaen 
~ Uaı••• ppbet Adolf prt18n Mis bıılmuıuımütaclır. 

N~ .-ıa Jatemiftlr. Budu bqka otobWeriD bazı 
:::: lllr ani* cebiad•• bir !1- yollardan lf)emeleri de menolu

t...~ lııeJu bir tos pkararak b!r· nacak ifliyebilecek yollar tayin 
.._....... tqıbaanl ,...... ıerpmttı- . -·~ 

eclileca&UI' · 
~ Bf. ten kGklarınea bayılmış 

te 4trllal U.riae atılıp cebin
...... IO Urunu alıp kapaıfUr. 

&.a.~frtt blru llODr& yakalPID1ft 
""lr ....... ,.. pderllmittfr. 

....... c.a ... 1181d&ı 
... ~ ~el ıube me••rlan, dtln 
~ .............. bir kadını il· 
lıt ertadaa kaTbolan eelep Hü 
~• lllr btill yaka)UPJlardır. 
h..._ Dol•lltl1nCllar 

"--~ •ldftUenberl o-wr• d· s:: laa1la HlaHıraa Masa, SU. 
-.; ~ Adil isminde iç manltaeı 
~ ..... ut halinde tmdf edil· 

......., 

ilk mektep ....... " 

Belediye daimi enctlmeai ha
mndan AYDi B. , Nakiye H. Ye 
belediye fen heyeti mllcltlrl Ziya 
ve maartf mtıdOrll Haydar B.1er 
yana Şileye plerek burada •• 
cinnnda yapdan ilk mektep W. 
naJanı11 tetkik edeceklerdir. 

......... el:aklrlk 
Elektrik, ıtrketi Adalar ft 

Anadolu cihetinde yapacata teD
Yirata ait bmrhlJlan ilerletmittir: 
Şirket memur ve mlbeaclillsi 
buDUD için Peadiktea. ~ora 
kadar tiderek 10D kefilleri PP
m .... rdır. 

AmıpaJa ıımarlaaan muhTl-
1 merkezleri bu ay niba1etinde 
;elecek ve derhal ameliyata b..
Janacaktu'· Kunotli bir tab'"!ne 
rlre bltDn bu alDelİJ•l t~ 
enel nibayetioe kadal- bitmif 
olacakbr. ŞimdWk Anadolu ta· 
rafmda Beykoıa kaclar cereyan 
uzablacakbr· 

Burada 10kaklarm aydmlabl· 
maıı için 200 l&mba talalacak. 
baaua 781111111 bolediı• verecektir 

Çlpl•k ve resl111ll AvruP8 
111ec111•l•n duruitc•n •• 

Araaıra tlrk pıetelerl, 
tUrk mecmaalan acık reaim 
nffl'ly&tından dolayı malike
... ,. •erilir. Halbuki ekse
riya ba reehalerln ulı İltan· 
bala plen ecnebi psetelerln
dt• alıaır •• her defuıada 
da yerli Adet ve uıallere sö
re kapatılır. Çıplak bedenle
re don sl7411rlllr falan- Fa
kat 1111811e blyle o14ala laal
dı Jatanbula Parfstea, Load
radan, Berllnden o ka4lar çok 
aç* nefmJI mecmualar ae
llr Ye Jıanl hani satılır. Ba 
mecmuaların Mtıp .)izi• 
meemaalann satıırndan qatr 
delildir. 

Bislm meemualann aatı
fDldan ld miıli fuladır. 

Fabt her nedeaae hl~ mi 
hl~ takibata ufram17or. ltha· 
11 meaed'llmi70r. .Aeaha ne
den1 Yazı olea dlyeHm ki 
ilan bilen ~ yoktur. Kim
.enin JUıtlDtl lkbl a~ 
ihtimali yuktar. Pllbt mlba 
rek remaln ne dlllf"'99 de ltl
ptl vardır. luaa bakınca 
~rllyor. Hem Jltleri? 

Baylı oldafu halde btan
bala plen ba ecnebi mec:mu· 
alarmın serbeet Hrbe8t alıl
muına .ebebiyet yerenlerin 
vuifelerinl ,-apaaakta ,Wır· 
dikleri alAkaya ıiz de taflll-

Blzdeş~I .., 

Koopermtlf fa•ll~etln• 111Uu· 
h8rete k8ntr verlldl 

lltanbul Matbuat cemiyeti ida
re heyeti mutat içtimaanı dlbı 
cemiyet merkezinde akdetmiftir. 
Hikmet Şewki merhumun ailesi 
tarafınclaa cemiyete hediye edil
miı olu kltapue bGylk bir 
mellUIUlliyet tevlit etmlı ft mer
lmman aclmı dalma yadettire
cek sevimli bir habra olarak ce
miyette bir kite tahmine lwV 
•erilmiftir. 

Azayı alAkadar edecek, bayat 
•iprtalan •• biltmum wMaiti 
nakliyeden razetecilerin temillt
la iatlfadui ıibi, birçok meseleler 
mlbakere eclilmlt Ye neticeye 
bal'a•mıı, bu meyanda cemiye
tin kooperatif tefkilltile de all
kaclar olmımna ve au•m koo
peratife mtlzaheret etmaiae 

brar •erilmittlr· 
Bundu bqb 6nlmUzdeki 

tqriniluide 300 llndl yılmı id· 
rak edecek Tllrk matbaaahiı
DID tuidi için tetebblll alınmlf, 
kitapçılar •• mlnttipler cemi
,etlerinla de iftlraldle bir komi
tenia lauarlıkta baJmunua muft• 
t.k prllmUfUlr. 

T•kYlm- Puartesi 2t Hulran 6 ına 
ay 1931, senenin günleri: ıe~en 17& kalan 
günler: ı 92, :; Sefer J 350. Günqin ..,.. 
tan bürcüne girifl. · 

GUn!f=Doğuşu: 4.29; Ballft 19,4& 
... .... z ftkltlerl- Sabih: U& 

Oğle: 12,16; ikindi 10,16; Akflm: 19.41; 
Yatsı: 21,48; imsak: 2,08 

• 
Hlava- Dünkü h~ ruaml) t9 

(aaprf) 17 derece. BaıüD rUıs&r 
poyrı.ı havı kısmen bulutlu. 

• ...... 
Gelenler· ıldenler -Vly&111D111 

metbur gueıelerinden Moye Freye Prete 
sahibi M. Alek dün izmlrden fehrtmlta 
ge1mi4tlr. 

M. Alek Istanbaldın tayyare ile lranı 
üldecetdr. 

§ Ud gün evvel şebrlmlze plen be,
nelmdel tayyare federuyona iklnei relll 
ve Almanya taYJare cemiyeti amumt 
kltibi Her Hüpner dün 11bab ıanaw 
ile Berline dönmflştur. 

§ Bu sabah suı 9 da ....._ 8t 
tınmmış italban ıeyyıı pJerekdr. 

Tenezzlh - btanbal Mm"'-la 
blrlllfnden 30 muallim dün aablla teaa
züh ve tetkik mıbadile, OIDbllllede 
Bilyükçekmece. Silim ye ÇllÜıdJI &it• 
mlşlerdfr. Seyahat iki sUn dnllll eMt 
cebir. 

Rad7• 
1 AdHye HaNrleri 1 

ipekli çoraplar 
18111nbul - Saat 18 den it a bdıf 
gramofon pllldan neplyaa 19.80 da 

Mllfredatp ...... amlan 20,.80 a kadar blrlad lalllll aJaana az, 
• -e• · hafız Ahmet S. refabtde, Aaadohı Akma 

llaarlfte 

Y•hudl .. ncl ...... , ...._., 
we lmrdql 111•hkA111 olda .. r T ... 111••- An-.... topla• 

latanbul atır ceza malılreme- •ak olan kongrede ........ _. 
aiDde din 8eJotıaada Karlmaa Mekteplerde 1Dlfredat prog
maiazalarında yapaJan çorap hır- ramlanmn eylulde deifteceti ya· 
ıızlıia dava11 rll'yet edilmlftİr. zalmaktadır. Dan Maarif erklam-,.:.r:.C:i!!' ~!d:..: 11lnwtaldyetll 1-tr zat bu meiele 
111.., ,Hl ,e. .- ipellti lı:aclUa' balckında -clemiftir ldı 
ıoraln 8f11'11111· Babllli Morhio .. Mlfıeclat proa,......._ cle-

.&ı:w • .; =.!ffik ·- bahis ile hllytlk lsarclCfi Samoel'de, a-.- ,._ ~·-
bu hınızlıkla fer'an allkadar detlldir. Yalna bir ay enel 
olmakla maman Natan, mevkuf, latuhalcla toplanan mllfettitler 
diierİeri mevkuf dejil. koapelİ diier maeleler arum-

Mallkeme, da•anm rll'yetiai ela mlfredat propumm ela tetkik 
bitirmit. Natam iç 1eae altı •J 1Denaa yaplDlf, her d .. Pl'Of'9 
bapae mahk6m etmit, yaıı dola- ramı hakkmcla deiifmeaini fay
yııile bu ceza ltir aene, dokuz clah bulclaiu noktalan teabit 
aya lndirilmiftfr. Babam Moreno etmlftir. Bu arada muhtelif den
bir sene hapse on lira para ce- ler hakkında m&tehau11 mual· 
zuına, bllylk kardqi Saaaoel limlerin fikirleri ve motalealan 
oa ay hap-. yirmi be, Ura para IOl'ulmQfbar. Ba meHlo tommm· 
cer.asma mahk6m olmuflur. ela Ankarada topluacak olan 

Tewldfll•--n firar m&dtlrler ko ....... de ,.._ 
ı.tubul •tar ceza mahkeme- fl)eceldlr. Verllmll bir karar 

lincle, bir 1Dldclet enel tnldf- yoktur • ., 

haberleri !().80 da 21.80. kadar ..... 
21,:M> dan ft.80 ı kadar lilncf ban 
'™'1rta aaz. Emel CeW H. n Zetl 
beyin lşdratiJe, bona haberleri 

V•kdaAllone ,. ....... 
1 3 6 li AJ)ık 

Dahilde 150 400 74'0 ..... WOO IC 
Harlcte - 800 14S0nl100 ,. • ........... " ..... 

Rami H1IRll 
Sam ı o Kş. ı t.SO Kt. 
Sudmi to • t5 • 
KlçlllllllR.-rU11r11111aı 

ı ! 3 4 ı-10 Defalık 
30 50 65 75 100 ICllnlf 

A - Abonelerimizin her iV .,ta. 
it içla bir defa llHICClllliDdbo 

B - 4 satın seçen P .... an fule 
ıun için S kanıf IA"lmolmmr 

• ...._,. .... top .. .,. 
Galaıuuı:r tpCJt klflbl dJI......_ 
2' Huiraa 19Sl cama s1D1 

aahUı mt oada S.,ojl ıla 
klip merk.We f.m.Mdt .. 
rak bir kongre aktedllemlllı. 
ifba koaırecle iatlla .._ W.. 
heyelİllill 1.me ,_... '9dllap 
edilecektir. Anmw .._ .._ 
lmımua rica olamr. 

haneden kaçmak •e kaçmafa Verilea mallmata tire •ial
tetebbll etmekle muamı Ah· ıo. DilaaJetiDe dojru ADkaracla 
met Be•imle arbdatlarmm mu- fizik .. Wmlerl bir i~ ya
hakemelerine din deftm edile- pac:aldaftllr. 
cektL Fakat. meftuf olmayarak 1--------------------==e t;:;t ;:;:~= Avcılann Dünkü kongresi 
du. muhakeme kabmtbr. 

la clancla, k•~•la hfebbll 
etmekle ma111UD mnbflardan 
...... haza prdlJUlarda Yui· 
felerinde ilamalden m••aaıılar. 
Daq, enell birind caa mah
kemeaiade rl'yet edilmi, llatta 
mahakeM IOll ....._ seı-.. 
ti. Fakat, 10D uflaada bu dan
am karara nbb ap caa ..U.. 
kemuiala ..WU,eti dalreliDde 
,ar&lmllf, evrak oraya aWerll
miftir. 

Dl ... blplerl topilıab• 
Diftabipleri cemi1eti uaJan. 

dia ... ı 17 ele cemi1etin mer
keliacle fevblAcle btr içtima 
yaplDlf(arduT. 

811 içtimada. hlk6metin lra
ıuç •er,Ui hakkmclaki •oa ta-
11nurlarmdu kendilerini alaka· 
dar eden cilaetleri tetk,k we ... 
...... ohaailluttur· 

Andar .-ı ..,. heretlerlnl dl11 Mfll• 

Avalar cemiJetl heyeti ....m,.l elin ..... ..W Tllk 
ocatmU içtima ecl..U ,. heyeti iclareaini intihap ebwlftlr. 

R.,leria taalflacle yeni he7ete atideki zeyıtm aeçilcllil u
lqıbmfbr. Polis Bçlncl pbe m&dllrl Kerim, Ticaret odm ra
portlrl Seyfi, Matbuat cemİJeti mahuip •e katibi T.n... 
Doktor Nl,ui, Ziapl oflDU firketi mlldtlrl Teftik A6, Done 
<>r,ent bank memarlarmclaa Emin, Sanayi •e Maadia Nı•lrall 
meclili idan au1111claa NAzım, Şehir mccliahaden llelamet Ali. 
ClmlmriJet ıazeteai mutemedi Sabri •e fınncı Şakir beyler. 

BilbaH ı•ç uzuvlardan tqekklll etmesine itina edibait 
cMla ba heyet, itil hir YUJyette olan .. ki c:emi1eti canladaraak 
Aftllaia ita1a edecektir, 
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Kangren! 

Haı-i ci Haberle ı-

İtalyanın genç izcileri ? 
- - -------------....---

Validei Hidivi 
Yarın Mısera naklediliyor 
Merhum Validei Hidivi Prenses 

Emine Hanımfendinin cesedini Tarihi bir sl~8 ~ 
1stan bul gazetelerinden bırı şe•ri' 

Bir gazete haberi 
Bir gazete haberi: 
''Mustafa isminde bir çocuk birkaç 

giln evvel dut ağasından düşmüş. ko-
lu kırılmış ve yaralanmış. Tey-zesi tıp Paris, 20 (A.A.) - M. Marsiyak, Hükumet istiyor ki, bir çocuk kiliseden 
fakültesine götürmüş. Yara açılmış, Jurnal gazetesinde İtalya seyahati in· çıkar çıkmaz kendisile meşgul olan, 
pansuman :rapllmış, geri gönderilm;ı;;. tibalarrnı anlatmaktadır. Mumaileyh onun adelelerini kuvvetlendiren, sıh-

Mısıra nakli için yapı!ması ica

beden hazırhklar ikmal edilmiş 
gıbidir. Salı günü limammızdan 
iskenderiyeye hareket edecek 

olan Ege vapuru Validei Hidivi· 
nin tahnit edilmiş olan cesedini 
nakledecektir. 

tarihin sayrfalarını açarak r 
30 sene evvelki hayatını yazıY0.~,ı,t t 

Burada ismi geçen tarihi 
81 

1,t~ arasında Abidin Davere de rıs 

Er~i ~azar günü t~krar ~~ülteye gö- evvela izci teşkilatile meşgul olan hatine nezaret eden, onu eğlendiren, 
tUrülmuş. Saat sıek.ızden ıkıye kadar nazır M. Riçiyi gördüğü zaman yetiştiren ve ona düşünmeyi öğreten 

yelim mi? saaıi 
Halbuki biz onu hiç oımazS3 

Etem kadar genç sanırdrk-

• * * d 

beklemişler. Nihayet bir tarafı bulun- duyduğu harreti anlatmaktadır. Na- devlete gelsin. Bugün ltalyada keş
muş ve çocuk has!aneye !.atırılm.~ş. Ya- zır göğsü açrk bir fanila ile siyah renk- şaf teşkilatına girebilecek sinde iört 
rası tedav,i edilnuş. Fakultede rontgen t t k 1 b' t 1 . milyon çocuk vardır Bunun iki ınil-

Validei Hidivinin cesedine oğlu 
Prens Mehmet Ali Paşa ve 
kerimesi Prenses Hatice H. la 

lstanbulda bulunan bütün maiyet
:eri ·efakat edecektir. 

Efendi - BeY .1,~ ··ııı:ıe> 
Şapka ve sakal - evet, gu bir 1 d 

Türkiyede bir de kendiliğinden·bıııd" 
kal inkılabı olmuştur - inkıla 1,,i 

v •• •• e gayt! ısa paça ı ır pan a on gıy- • 
bulunmasına ragmen salı gunu drşarda · t' N .. t k 1 yonu teşkilata dahil bulunuyor Bü .. . . . .. mış ı. azırın guneş en yanmış a ı- • -
rontgen yaptırması ıçm annesıne gon· . d k' k tı· d 1 1 . .. tün "Ocukların teşkilata alınmalarına ve rengm e ı uvve ı a e e en go- ~ 
derilmiş. Paraları yokmuş. Aldırma- .. k.. d .,.1 R' . . . t k' t··t· mani olan yegane sebep tesisat nokta· 

Cenaze merasimine buradan 
şehrimizde bulunan Mısır sefareti 

ve Mısır konso'.oshanesi erkanı 
ile bütün Mısırlılar ve merhu · 
menin bütün muhiplerı iştirak 
edeceklerdir. 

~. ıne l!j 
sonra elkapta da esaslı deg~ş. rııı. ır 
du. Artık Efendilere Bey dt.)O ıtalı f 
kaideden her nedense Cbeyd~ ·oC· ~ 
f eneli listadımrz istifade ed~ını> ,aıı' 
minin önünde ilmü fazlın bır ter' 
batası gibi taşıdığı "fazılı _ıııuh_1'eııd~ 
ünvanından dolayı mı, nedır. ·•' ~ 
ne Efendi sıfatı Yerilmekte de' " 

h 
. .. zu uyor u. ., • ıcı ızcı eş ı a • 

mışlar. Etfal astanesıne muracaat et- 1 kk d ,.1 ,.,1 . ~ k . h· t sıdır. 1932 de Musolini müessesesinın . . ıa ın a ·' . n arsıya a şu ıza a ı 
mfşler. Çocuk ~abul edılmış, fakat ya- vermiştir: küşadı yapılacaktır. 
rasına baluldııı zaman kangren oldu 1 . . :- .. .. . . Dört yüz muallim iki senelik bir 
ğu görülmüş ve o akşam çocuk ölmüş.,, ktçı t~~~ıl~ttı~a butdunh_ıltall}ab~I. lço- staj göreceklerdir. Diğer taraftan 

Bu gazete haberi insanlarr nas1l is cu arı 1 a ıs tSna a ı 0 a 1 ır er. ··ı d' . k ı ı kt d ' B · · • t ı.A. • .. mu ema ıyen me tep er açı ma a ır. 
af ettiğimizi düpedüz gösterir Vak· unun ıçın yegane şar e~l'eynın mu- l\I l\f · k · t"b 1 l t y • t t l 

;ile Sarayburnundan balıklara. altın saadesidir. Teşkilat yaşlara nazaran : • d _arsıy~ ~n ~- a ar~~~ an .ı • elli orpi 0 arımız 
' d · d b" · d" iki kısma ayrılır. Biri 8 den on dörde mag~ e' am ~ .ere ıyo~. 1 

• • • 
serpen a amm yerm e ız, ~ım ı k d d"w . d 

1
, t 

18 
k d "r\azırla mulakatımı muteakıp ki.ı-

. 1 · · · ukl A -1· ·a ar, ıgerı e 't en e ·a ar o-
ı!kfj erı.?'ızı ç?c · arımızr zraı m }anlara mahsustur. Birinci kısımda ç~k bir ~ocuk müfrezesi önüm~zde ge-
ucagına serpıyoruz.. . . . . çıt resmı yaptı. 8 yaşında hır çocuk 

Niçin? Çünkü: olanlar Ballılas ve ıkıncı kısımda o- müfrezeye kumanda ediyordu. Bu ço-

R ı lanlar da keşşaf tesmiye olunurlar. cuklar önümüzden dörder dörder gN'· BSyOne Ballilaslar için asgari yaş sekı'zden . w :: . . . : · . · .. • tıler ve sagımızda sıralanarak en mu-
çalışmıyoruz altıya ındırılecektır. Faşıst hukume- kemmel bir tarzda selama durdular . 
Bütçe<le tasarruf için kah bir mek tinin maksadı iyi v.at~ndaş ve kuv:etli Hepsinin elinde küçük birer tüfek var-

tebin levhasını kaldıralım, kfıh, leyli erkek ve kadın y~tıştırmek ve aynı za- dı. Bu hususta nazır demiştir ki: 
n meccani fakir çocuklar okumazsa manda memleketın evelce mahrum ol- "Bu tiif eklerin hiç bir eksiği yok
biraz ferahlarrz diyoruz. duğu inzıbatı aşılamaktır. Talimler- tur. Yalnız kurı;;unsuzdur. Yalnız 

Kah bir adam çrkıyor, vekil oto- den sonra çocuklar arasında ya~la- keşşaflar hakiki tüfekle müsellahtır.,. 
mobile binmesin diyor, diyor, kimin ak rına göre müsahabeler yapılmakta- Bundan sonra nazır gazeteciye mit
lına ne gelirse ulu orta ortaya atıyor. dır. Hükumet, kilisenin mümasil tes- ralyöz böliiklerini göstereceğini vadet-

Bu fikirler, birer reçete değil, bir limat yapmasını kabul edemez. miştir. 
koca karı füicı tavsiyenamesidir. Hatta -
koca karı ilaçları bile değil, çünkü ko Kanser 
ca karı ilacının tecrübeden gelen mu- hastalıg"' 108 ilAç ! 
,-aff ak olma. ihtimali vardır. 

Avusturya 
kabinesi 

birer koca karı ilcı olmaktan da uzak. Londra, 20 (A.A.) - lsviçrede Arln Viyana, 20 (A.A.) - 1\1. Saypl?l 
lşkembei kübradan atılmış barsak heim müessesesi profesörlerinden dok sosyalistlerin de iştirakile bir koalis 

]arın düşündüğü birer laftır. tor Yerner Kaelin "Sosyete ruayal de yon kabinesi teşldlini kabul etmi:;;tir. 
Modern cemiyetin hayatı 8 tandar- zar,, cemiyetinin içtimaında, kanser ve Viyana, 20 (A.A.) - Sosyal - De-

dize. edilmiştir. te-davisi hakkında bir konferans ver- mokrat fll'lrnsı mümessilleri, biitiin 
Her şey muayyen tiplere, örnekle miştir. Mumaileyh "Viküm,, tesmiye O· fırkaların temerkiizü esasına müstenit 

re göre yürür gider. lunan şekilde müstahzar ökseotunun bir kabine te~kili prensipini 'reddetmek 

Karşılama merasimi 
karerlaştmlda 

italyada inşa ettirilen Adatepe 
ve Kocatf'pe muhriplerimizin l: u 

hafta içinde limanımıza gelmesi 
beklenmektedir Gemilerimizi 
istikbal etmek için bir program 
tertip edilmiştir. 

Bu program mucibince Peyki

şevket kruvazörü yeni muhripleri 
Yeşilköy önlerinde karşılayacak 
ve Boğaziçinde bircevelan yapıl· 
dıktan sonra demir yerinde du
rulacaktır. 

Adatepe ve Kocatepeye bay
rak çekilirken Hamidiye ve 
Peykişevket 21 parça top atacak 

ve geceleyin donanma tenvirat 
yapacaktır. 

Sıhhi nezarete ahnan 
gemilerde 

Hudut ve sahıller Sıhhat u-

mum müdürlüğünden: 
Boğazları ve Marmarayı mec-

' , ıl j ~,llUf'l• l , .J 

buri veya ihtıyari ı ransıt ha ın-
de geçen gemiler He limanları
mızda sıhhi nezaret altına alı-

Sesin, konusmanın, gevezeliğin, aş- istimali esasına müstenit bir usulün le beraber, hali hazırdaki buhran do
kın, sevdanın blle standardize edildiği tatbikı ile kanserin önline geçildiği ve layısile fırkalarının şimdıye kadar ta
şu dünyada sadece bizler, mütemadi- hatta bazt ahvalde hastalığın tama- kip edilmiş olan istikameti takip etmi
yen cehlin anarşisine kurbanlar veri- men tedavi edildiğini söylemiş ve ah- yecek bir kabineye iştirak etmiyeceğini 
yornz. nan neticeler hakkında izahat vermiş- M. Saypele bildirmişlerdir. nan gemilere ikame edilen me-

Dünya kıyafetleri birkaç tipte tir. Fırkanın tebliğinde işsizlik tazmi- mur, muhafız ve amelelerin har-
toplanıyor .. aşıkın jestlerini biliyoruz. ltalyan borsasında natı için zaruri menba ve vasıtaların cırah ve yevmiyelerine mukabil 
Hiç tanımadığımız bir muharririn ölü Roma, 20 (A. A.) - Gazetelere na tamamile temin edilmesi lüzumundan 
mü nasıl anlatacağını tahmin edebili- zaran ltalyan borsası piyasası, büyük bahsedilmekte ve fırkanın, her hangi badema gemi sahip veya acen
yoruz. Ve nihayet dünyadaki güzt'lle· bir seyrisefain kumpanyasının uğra- müstakbel bir kabineye iştirakini, bu telerinden para almmıyacaktır. 
rin biribirlerine benziyen şeyler oldu- dığı müşkülat yüzünden biraz d\L~nıüş meseleye bağh tutacağı beyan olun- Rusumu sıbhıye kanunu mu· 
ğuna inanıyoruz. tür. maktadır. cebince tahaffuzhanelerde alınan 

Fakat •• Neşredilen bir tebliğde kumpan- Viyana. 20 (A.A.) - Monsenyör Say- bulaşık resimleri ile bilumum 
işte o kadar! Y~~tın n~klilydat!akfi ukmtumi _buht~antdhal~ pel, bugün bir takım müc;.averelerdc limanlarımızda yapılan fare it· 
Bakıyorsunuz bir hastanemiz var. mu.eessır o w ugu .a a .vazıye ı~ e. ı daha bulunduktan sonra gazetecilere Jafı ameliyesinin bilumum me-

'·f.ül' 1 A dl . 1.1 ka keh olmadıgı tasrıh edılmektedır. beyanatta bulunarak kabine teşkilin-
J.' iemme vrupa mı emsa 1 e mu sarifi bu kayitten müstesna olup 
ye.c;e edilebilirw iyi hekimlerimiz var .. Guba'nın şeker ihracat. azahyor den vazgeçmiş old?ğ~~u söyl.em~.şt!_r. bunların tabsiHcrine devam edi· 

Hüsnü niyet tümen, tümi!n... La Havana, 20 (A. A.) - 1930 sene Bu muvaffakıyetsızhgın sebebı buyuk lecektir. 
Amma velakin bu müesseseler ni- si şeker ihracatı pek ziyade azalmış- Almanlar denilen grupun hükumet.el=============== 

çin, hangi maksat için çalıştığını da bil tır. Neşredilen resmi rakamlara naza- müzaheret vaadinde bulunmakla bera-ı tür. Başvekil, memurların şahsi mü
diği halde bir türlü istediğini yapa- ran 1930 senesindeki ham şeker ihra.:.ı- her kabineye dahil olm~ktan istinkftf talealar neşretmelerine muarız bulun 
mryor. tı altı milyar beş yüz altmış altı mil- etmeleri olduğu zanncdılmektedir. maktadır. 

Ç•• UkÜ • yondur. Halbuki daha evvelki sene 10 ParlamC'nto koridorlarında frrkalR· Harbi}·e nazırı, mezkur zabitiıı 
u. . • . . milyar 271 milyon idi. Tasfiye edilmiş rın reyine miiracaat edilmeksizin bir mütaleasından resmen haberdar ol-

Bu ı~lerın. ~eka~~z~as~-~ı .. ~~ra~- şeker ihracatı ise 6:)1 milyondan 630 Mikyas kabinesinin tayininden bahse- madığını ,.e bu rnütaleaya erkanı as 
lar vaktıle, hızım duşundugumuz gı- milyona düşmüştür. dilmektedir. l•eriyenin j-tirak etmemekte oldukları 
bi düşünmezlerdi. Onlara göre hasta· I "it d h tal k nı söyleıni~~ir 
nenin idaresi fakir halk kütlelerinin ngı ere 0 85 

1 
1 

• • Alman ordusunun mevcudu • ·, · 
. . ak d ~·ıd· B ık· .. Londra, 20 (A. A.) - ngılteremn ve Japonya halya ile papahk arasında 

sıhhatını korum. legı 1
.' de 1 

1
§

0
.Y· birçok yerlerinde ve bilhassa İrlanda- Londra "0 ( \ \ ) - Taymis gaze· Vatikan, 20 (A.A.)- "Osservature 

le bir hastanemız o uYersın eme •tı. d : . D . d La . . . ' ' - ' "' · . . ~- · • 
H lbuk

. h lk · · hastane halk· a kam al'n a nkastr ve Pert tesının Tokyodan ıstıhbarına gore, Romano,, gazctesı, bazı ecnebı matbua-
a 1 a ıçın .ı en k ti w d h d h.. · k l • I ·· .. . t .1 hh t .:ı on ugun a zu ur e en ummaı · ı aı Japon askeri muhafilinin \"ersaille.:;; tının tal) a hukum~ti t:ırafmdan Pa· 

suratlı, en kolay vası a ı e sı a na- k' 1 .. . . I .1 • . . · ~ · .w 
v • va a arı uzerıne zıraat nazın ngı te- muahedenamesinin Alman ordusu efra palıga bır nota vcrıldıgı . ,.c dıger ba-
gıtan yerdır. .. . .. re hay\•an nakliyatını derhal menetmij dının miktarını tahdit eden kısmrnıı; zılarının da bir itilafname a!dedilrrıt•!. 

Hastanede ölen çocuk ne husnunı- t' .. w . . . • 
1 

kt .. 1d .. U ır. yeniden tetkikine taraftar olduğu ve uzere oldugu hakkındakı neşrıyatını 
yetsızhkten ne bakımsız~· an.? .u. f u Piyasalar ve ziraat müsabakaları bu meselenin tahdidi teslihat konfe- mevzuu bah ederek bunların doğru ol 
fakir çocuğu öldüren es .1 rteJt~~ın ~r tatil olunmuştur. Kasaplara mahsus ransında orta va atılmasını arzu et- rnadığını yazıvor ve diyor ki: 

n 'dl y . b' 1 e ıpıne gır . . 

d. I 
ıyor. dıır 

Sakalını Rasih Efendi ıca 
11
alf' 

riltmediği için mi üstada BeY de 
yor acaba? 

• • • 
Börek ti: 

Aptülhak Hamidin kıymeti!"/ 
• ..fU"'..ı kası Liisiyen llanımefendı, b~~ır 

rin geçenlerde bil' börekçi dtJ. d,,' 
girip ağız tadı ile börek yemesııt~ 
kaye-t etmiş; hatta. "onu oraY8 df 
mc-ğe sebep olan z:ıta kin bağlB 
demiş. ş, '1 

Hanımefendi affet-;;inler a."' ~ 
ni börekte yen~ı şey d~ildtfditit• 
Basana ait olursa yağma bile e 

"/? ••• JfJ1' 
ıoor..n ,_..,, 

Siyaset sahastfl~ 
özentiler 

(Üst tarafı ı inci sayıfa.dsl el 
diğine göre bu yolda hı~ t ~ 
büs vardır ve bu leşebbus .J' 
kında çok yakın bir istik 
tatbikata da girişil~cektir. ~ 

Bu garip haberi alınca ~ 
tile ilk yaptığımız iş keO ~ 
liderlik teklifi mevzuu b~b•~ 
Hüseyin Cabit beye mur• 
etmek oldu. 

Hüseyin Cahil Eeye sorduk: j/ ~ 
- Beyefendi, böyle bir tekl :J. 

şısında kalacak olursanız ne de;;1 
Sabık Tanin başmulıarriri § 

vap verdi: fi 
- Siya:letten, siyasi /ıayattll 

kildiğimi söylerim. p.' 
Müderris ismail Hakkı 'I 

de böyle bir teklif karşı51 I 
kalınca muvafık cevap ~er lı" 
yeceğine muhakkak nazarale 
kılmaktadır ..• 

Varan iki... ·~~ 
Gene menbaı İzmir o)an 1 fıt' 

bir telgraf, Ankarada Hall<b,I 
kasma dahil olan bazı rııe ti 
larıo ayrılarak yen; bir fırka I 
kil edeceklerini rivayet etıJI 
tedir. Telgraf şudur: . / 

izmir, 21 - Ankaradan ıı, -
re akseden bir şayiaya grıf 
Halk Fırkasının nafiz unsurlB ~ 
dan biri Halk fu kasından ;~~' 
!arak Ankarada yeni bir 

1 

teşkil edecekHr. • t( 
Yine bu şayiaya göre b&J / 

şekkül etrafında müstakil O' 
us!ar toplanacaklardır. ,~ 

Mevcut malumata inarııl' ~ 

~~! ~sı r. enı . ır ~em y b' k . haymn alım satım pazarları bu mcm· mekte bulunduğunu bu suretinde mat "Vatikan beyhude yere İtalyan lıü-
dıgımız halde esin kaıdeler ır a~ a · . tt · t' 1 . · h 1 · ı • t' b' t d' B .. k 

h 
. . . f nuı) e en ıs ısna o unmuştur. buatta ıntı~ar eden a >erler üzerıne ,umc- ıne ır no a ver ı. u gune a-

gibi... ve bu kaya insan sıh atını ısra ·• . . d h' b" 1 · f B. T • . . Bir yddırım 6 ki,lyl öldUrdU Japon hariciye nazır muavını, .Tapon ar ıç ır cevap ge memış ır. ır ı ı-

lazım gelirse yeni fırka beŞ• I 
gün içınde faaliyete başlıya' 
tır. 

• • • 
ta bir cellat kesılıyor. • h .. k. . ,_ ,. b .. 1 1 . t kl'ft l'f kt" ·· ı d b b t t1e 

Varşova, 20 (A. A.) _ Askeri ta- u umetın ırnt ıyen oy e >ır e ı e ·~. na~.e a ı şoy e. ur~~n. u a_p ? 
HAIA yaşıyan eskilik limler yapmakta olan bir kıt'a Sicr- buıunmaı. tasan urunda oım.1dığını he nuz muzaı,erata bııe ~·rışıtmemı~tır. 

Eski rejimin sıhhat siyaseti ne ise. peş yakininde fırtınaya yakalanmış. yan etmiştir. Alman doktorlar1nın bir kararı 
iktısat siyaseti, maliye siyaseti kıt'ayı teşkil eden talebe büyük hir Mevzuu bahis haberlerin menşei har lfolı>nya, 20 (A. A.) - Alman dı.k 
hulAsa devlet hakkındaki düşüncesi ele buğday ambarına hlicum ederek içeri biye nezaretine mensup yüksek rüt- torları kongresi itithaz ettiği bir ka
odur. Çünkü. ye girmişlerse de birkaç dakika sonra peli bir zahitin c:erdetmiş olduı{u rnr suretinde, gelecek terki teslihat 

Kafaları kendi arzusuna göre yo- dii<:.en bir yıldırım bunlardan altı tane bir miital~adır. Fal.at mumaileyhin konferansı dolayısı ile hükumetten hü 
ğurmuştur. işlere kendi arzusuna göre sinl öldürmüş on sekizini de yaralamı;: mütaleası şahsi olup ne harbiye naza tün bir milleti imha etm~k içi~ rnuhnil< 
kay'rtlar koymuştur. tır. retinin fikrine ne de hükumetin siya gaz istimalinin beynelmılel bır muahe 

istikraz yapar .. İsraf için. Yergi setine terciiman olmaktadır. Ilu gibi de ile men'ini talep etmiştir. 
koyar israfı arttırmak için .. lJsul ko- dü~en ilk ve son vazife, standardı bu mütaleaların inti ar etmesine ve e· Yugoslavya kabinesinde tadilat 
yar, kandi israfını arttırmak için! lup rasyonel çalışnuya başlamaktır. hemmiyeti ile mütenasip olmıyan Belgrad, 20 (A. A.) - Hükumetin, 

Halbuki bugün halk için devlet bir Es1ii rejimin sinsi, sinsi ya5ıyan bir heyecan tevlit eylemesine mani büyük bir ehemmiyet atfetm~kte oldu 
fabrika idaresinden başka türlü de~il ruhu yalnız hastanede bir çocuğumu- olmak için başvekil, hariciye, harbi- ğu iktısadi meselelerin halli hususun· 
dir. zun bedenini kangren etmekle kalmı· ye, bahriye nazırları , .e bahri ve her. da, faaliyetini teksif edebilmesi için 

Devlet adamına, meb'usa, münene-

1

yor t .. Fikir halinde yaşıyor. ri erkflnı harp reisleri ile tahdidi tes bütün kabine azasının itilafı ile kal..ıi-
re, muharrire, muallime, mü~fekkire SADRJ ETEM lihat siyaseti hakkında ıörüşmüş- nede tadilat yapılmıştır. 

Yeni fırka 

" Ankarada nasd karşd•" ·~ 
Ankara, 21 (Yenigün) -: k 

ve çiftçi fırkası namile b!t ~ 
kanın teşekkülü burada bıÇ~,f 
alaka uyandırmadığı gibi fır ~,. 
teşkil edenlerin vaziyetine .t;;ct 
rak bu teşebbüsün ileri gı J~ 
ğine de ihtimal verilmcmekt ~ 

Söylendiğine göre, bu flrk ~~ 
müessislerinden Habil Ade JI 
izmirde otellerde, şurada bıJr'8" 
çok borcu, takmhsa varmıŞ· 

1 
ı,t 

sefer ızmire gidişinde alacalı~( 
kendisini sıkıştırdıkları için tJ"' 
da fazla kalDJıvarak kaçDJlf 



____ .. , __ ----- -· ------ ........ 
------

Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

8UY11k adamların Blllor köşk (Marş Fünebr) nasıl 
çocukları Eski masallarda peri pa.di~ahı:~rı- yapıldı 

w 'Ate§hur Aınerikal . h har . nın kızlarının oturdukları bıllur koşk ~openin Mars Fünebr i imli eseri· 
•ı ııfa k ı mıza mu n 1 d b d"l" d" '!>. " ~ r Tl·ain daha k .. ··k.k k. . er en ahse 1 ır 1• ni bütün dünya tanır. Pakat bu eserin 

il kn uçu en ze ası B ·· b'lhl kö.,.kler artık masal 
tdttd" \'\>eti ile herkesi kendine hayran ugun, 1 r "' ' b'k t ·h nasıl doğduğunu pek az kimseler bilir. 

ı. !ardan çıkmış, hayata, tat ı a sa a. T l d F l"k z· n· .. . . . anın ra.l;j ressam ar an e 1 s .ı· 
ır gun b bas d d" k" sına gırmıştır. b h d" . .. 1 • ..._ D ' a ına C 1 l! l d b' .. P.arisin orta ·ında cm U a ıseyı ŞOY e anlatıyor: 

.... ~-~ha, bana bir mdelik ver. ..,~~ln aekrtadn. ırısı ' s "Ressamın Nis sehrindeki atölve-
"'IÇin" yu~ m e ır. . . . .. · 

- Bu :. Bir ay kadar evvel, Nevyorkta U sınde hır akşam bırkaç ;ırkadaş top-
~lc Ye .gun derste hocanın sorduğu milen camdnn yapıJmı~ bir ev teşhir lanırlar. Hunların arasında Rassoni, 
~~. tane doğru cevap veren ben ol- edilmiş ,·e, matbuat bu evi "İstikbalin Balzak, Mü~se, Delakrua, Jorj San ve 

.... h..ı.· • Iarak tarif etmişti. Şopen de ,·ardı. 
r~ı h t evı,, o 

..... De '
1 
~an ~e sormuş u: Fakat bu ev kfımilen camdan de- Toplantı, gece yarısına kadar .:;ür-

~ de~ n~ bilmıyen parmagını kal ğildi. Duvarları alüminyomdan yapıl- dü. Mumlar, şamdanlarda son ışıkları-
b ınıştı. . . t d t • . k b0 

• • • d b" 1 oahası . , •. . mıştı. Paristekı ev ıse epe en ırnaga nı verır ·en, ınsı, pıyano a ır va s 
İtdifi p ' Mark Tvaın e gulcrck ıs- kadar camdandır. Bununla beraber dı çalmağı teklif etti. 

arayı verdi. · · · ·· k kabil dei'r "Jdı'r A ··ı · 1 · k b. · • • şardan ıçersını gorme ,..ı · to yenın ur öşesinde ır pıya-
llab,... .. .. .. • .. Verilen izahata. göre cam evler, no, piyanonun yanında da bir iskelet 

~ .... ının olumunden sonra, bu-- •1 d d h d · ki d Paris- · · · h.. tu8 d"b• • • . •. .. taş c'\' er en a a ayanı 1 ır. vardı. Lahfe olsun diye resısam ıske-
•q e ı ı l\faksım Gorkı buyülc ba . · d .•. · k d ta t bT ' ' llıın y ' tekı eve ıste ıgınız a ar ş a a 1 ır- Jeti kucağına alarak parmaklan ile 

G anına alınmıştı. · · k ı ak korkusu yoktur ' 
Ptı 0 rkinin büyük babası onu bir p:ı- sınız, ı~ı m . • · . bir valsin ilk notalarını ona çaldırma-
bı llıektebine . 1 t' d' ·e dini ter· Parıste Gıyyom sokagında Yapıl- ğa ba~lndı. 

>'esini ) er eş ır ı " lan bu ev uzaktnn buzdan ya-
F n iyi olmasına itina. etti. mış 0 ' ' G.. h t Bu eı::nada, Şopen kalktı, sükuti ve 

t~ akat Gorki büyük babası ile hem- pılmış bir cv.e ben:er. un~ er a- dü:;;ünceli bir tavırla ı>iyanoy:ı oturdu 
btı2 değildi, nihayet bir gün, büyük raftan .eve ~ı~lll'Ckk eh '~e bc.am an tfeçe~ ,.e çalmağa başladı. 

llilSı on k d d' k' şuaat ıçersını pe o~ ır sure e ay-u orkutmak için e ı ·ı: ' kt d Etrafı muhteşem l'C melankoli~ a-
d ..... Eğer dinsiz olmakta devam e- dınlatma a ır. . . · · e~ .. M' p·yer Şarü bu cvlerın taş- henkler sarmıştı. Herkes, dındar hır 
te lıtıı' Yarın ol'Unce, seninle cennet- ımar •1

1 
ld ~ b 1 sükılt içinde dinliyordu 

U§arna tan daha ı;ag am o ugunu ve un ar- .,, 
GorJd .:tıiz. h ti baka- ıa mukayese edilemiyeceğini söylemek lşte Şopen, meşhur eserini bu anda 

~ , ı yara mer ame e . yapmıştı. 
ctl'ap verdi: tıedır. . . ' il·.. · B. tarzda yapılmıştır kı ıçerd~ ............................................. - ............ . 

t 1'd1Jnııy liYiik babacığım, cenne~~ khab~l b" -~~gae 0 
bile görmek kabil değildir. de, sabahleyin :> ten güneş batana ka-

td' ~Cek kadar büyük ne guna ış- ır go . . d b'· 
, 1llı ki! Cam evlerin içleri, yaz mevsımın· ar pek ta ıı olarak aydınlıktır. 
·~..... ... ............................................................................ -:-....... . 
--=--..... ····-·•••••••-"···-.... ı olmadı ve gayet lakayt bır tavırla: 

Memleket Haberleri - Evet gezdik, ben istedim 

I{ kAğ t Baldııını kaçıran dedi. Herl{es hayret ediyordu. 
açak n 1 Nihayet şahitler vak'ayı anlat· 

~llhu civarında yakalanan Mahkeme huzurunda her iki· mışlar ve kadınla erkek evlene-
8•te klQıtları Yunan tayyare si de vak'ayı oldu§u teklerini söylemişlerdir. 

~ cemiyetinin imiş gibi anlattılar ., ,., "' 

~tdCtsenJerde Salihli civarındaki bağ- Bundan bir ay kadar evvel Otmırak Aleminde 
~d aa J~ndarmalarla kaçakçılar ar~· Manisada karakol arkasındaki 
'td hır nıüısademe ,·ukubulmuş, netı- sokakta garip bir hadise olmuş, 
~, e ikisi ağır, birisi hafif olmak üze- Tevfik efendi isminde biri bal· 
hft~ kaçakçı yaralanmış.. iki kişi ile dızı Kübra hanımı otomobile 
d, .. te (50000) defter sigara kağıdı atarak kaçirmıştır. Ozaman tu-

~alcalanmıştır. tulan ve el'an mevkuf bulunan 

te ~dıfrnuz haberlere göre cigaralar Tevfik, geçen gün Manisa ağır 
"- htıar Yuan tayyare cemiyeti ceu mııhkemesinde muhakeme 
,f~tlne çıkarılmıştır. Kaçak eşya, edilmiJ ve if.ndcsj arasında bal
~~Ya. Söke, Kuşad~sı s~hillerind~n dıztle sev;ştiğini ve o sabah bir · 
le ta çıkarılırmış.. Nitekım bu da oy konyak aleminden sonra Kübra 
d~lı.ınş, kaçak sigara kağıtları sahil- H. ın arıusile bir otomobil tenez
~ Sckarıldıktan sonra Tirenin Güme, zühüne çıktıklarını, sonra oto· 
~ ~Şln Bozdağ tepelerinden geçirile mobil çamura saplandığı için 
._t Salihliye -"türülmek istenmiş, fa- bir bağa girdiklerini söylemiştir. 

:taqlanmıştır. Sonra şahitler dinlenmiş ve 

ıal'tı leasakçıların reisi Giritli Mehnıet bunlar Kübra hanımı dekolte bir 
Cft ttur .. O da yaralılar arasındadır. halde yalın ayak gördüklerini 

'111~ klğıtıarmın şekilleri eski de- söylemjşler • buna mukabil de 
~"'1 lları kağıtlarını andırmakta~ır. Tevfik: . 'llı tayyare cemiyeti menfaatıne - Eh ne oJur, otomobil ka· 
~ lll olaın bu kağıdın memleketimize palı idi, kadın dekolte olsa ne 
'- in ltıiktarda ithal edilmekte oldu· çıkar 
'' aıı.1 • ·1 • .. il K" b h d 'I ' aşılıyor. Müfrezeye ' 'e mü.sade: Samı erın goz u ra anım a 

Bir kadın bir erke§I 51dUrdU 
Konyada sı~c sık tertip 

edilen oturak o:ılemlerinde her 
vakıt bir cinayet olmakta bu 
yüzden bir ~ok c;elikanlılar bir
birlerinin canlarına kıymakta· 
dırlar. 

Dün gelen Babalık refikimiz 
de okuduğumuza göre cuma gi
cesi yine böyle lrnnla bir alem 
de bir genç öldürülmüş bir çok 
kişiler ' tev!<if edilmiştir. 

Fakat bu seferki vakamn en 
enteresan ciheti katilin bir kadın 
olmasıdır. 

Nuriye ismindeki kadın otu
rak gecesi, oşıkı kunduracı Ali
yi Emine isminde bir alüfte ile 

oynarken görmüş ve bıçağını 
çekerek Kara Alinin kalbine 
saplamıştır. 

Ali aldığı yaranın tesirile 
derhal ölmüştür. Kadın yakalan

Kaçaklar 
Manisa haplsanesi kaçakla· 
rından yakalananlar kimlttr f 

Manisa hapisanesinden kaçan 
31 mahkumdan ikisi Nazmi ile 
Hakkı İzmir civarında yakalan-
mıştır. 25 yaşlarında olan Nazmi 
Vanlıdır. Vaktile izmirde iki 
çeşmelikte börekçi Ethemin ya
nında çalışmıştır. Hakkı ve Meh
met ismindeki mevkufalarla parti 
arkac!aşlığı yapmış, Kemal paşa 
civarında onlardan ayrılmış, fa
kat izmirin Pınarbaşı mevkiinde 
bir kır bekçisi tarafından yaka· 
lanmıştır. 

ifadesinde firar hadisesinin 
Manyaslı katil çerkes ibrahim 
tarafından tertip edildiğini söyle
miştir. Firardan sonra dağlarda 
ot yemiştir. Hırsızlıktan mah· 
kümdur. 

Erzincanlı Hakkı ise yol kes
mek ve cinayetten muhakeme 
altındadır. D~ha hüküm gecesi 
bir mevkuf ile kaçmış, fakat 
Turanda dayısı Erzincanlı Aziz 
çavuşun evinde rahat rahat otu-
rurken yakayı ele vermiştir. 

İzmir hududuna giren beş fi
rariden diğer üçü de yakalamp 
Manisa vilayetine iade edilmiştir. 

Bunlardan Kürt Mehmet Ma
nisanın bir köyünde bir düğün 
e~nasmda bir kadın yüzünden 
bır arkadaşım öldürerek 15 se-
ne ha!>se mahkum olmuştu. Bu 
gllçlü, kuvvetJi haydut hapisane 
duvarlarının delinmesinde en bü· 
yük rolü oynamıştır. Sahte bir 
nüfus kağıdile }ola çıkmışsada 
jandarma tarafından yakalanmış
tır. 

Menemenli Hüseyin de İzmir 
müddei umumiJiğine müracaat 
ederek: " Yaptığım itten nadim 
oldum,, demiş, dehalet etmiştir. 

Bunlardan İsmail Manisanm 

Açık söz 

K;?slamonuda çıkan Açık Söz 
arkadaşımızın on üçüncü yılını 
kutlular, uzun ömürler dıleriz. 

Kiralık Ev 
l larb"ycdc Sipnhi ocnğı karşısınd:ı 

Fernh ap:ırtımanı yanında 169 numa
ralı eı.- kiralıktır On odası, terkosu. 
elektriği \'e bahçesi \'ardır. 

fa·i görmek \'C konuşmak için için
del:ilere müracaat edilmesi. 

Beşiktaş bUyUk parkta 
Bu akşam Sahir opereti (Ulc Del'rl) 

tariht isk eç. 

Diş tabibi --
Suat lsrnail 

Avrupadan gelmiştir. Yeni 
Postane caddesinde ikbal kü
tüpanesi karşısmdaNo.8 telefon: 
Ist. 4156 

!LAN 
Suadiyede trene ve iskeleye :pek 

yakın 3 odalı iki ve bir de 2 odalı, bah
çeli, kuyulu 3 adet ev satılıktır. Talip 
olanların Suadiyede istasyon arkasın. 
da Refik Beye müracaatları. 

Emiralem istasyonu civarında kurtulduktan sonra teslim olmak 
dolaşırken jandarma tarafından 

ı aklımdan geçmiyor.,, 
tutu muştur. Ayın 18 inci akşa-
mına kadar yakalananların adedi Soma jandarma bölük. kuman-
on iki kişiye baliğ olmuştur. dam yüzbaşı Abdülkadir B. mek-

On yedi kişi tutuldu tubu ele geçirmiş ve bir müzek-
izmir, 21 - Manisa hapisane· kere ile müddeiumumiliğe ver-

sinden kaçanların en azılısı Bal- miştir. Vaziyet böyle olduğu 
ya Mehmet namındaki hayduttur. halde hapisanede, daha sıkı ted-

Bu adam değirmen basmak, bir almak hernedense lüzumlu 

hükümet kuvvetlerine karşı gel- görülmemiştir. 
mek fiiJlerinden mahkumdur • Bu münasebetle bazı memur-
Mehmet, bundan bir buçuk ay lar hakkında takibat yapılması 
evel Somanın Ovecli köyünde muhtemeldir. 
oturan karısı (Ay) a bir mektup Şimdiye kadar yakalananların 
g_ön~ermiş. Bu mektupta şunları adedi (17) yi bulmuştur. Son da-
soyluyormuş: kikada jandarma kumandanlığına 

"Yakında, ne bahasına olursa yapılan bir ihbarda firarilerden 
olsun buradan kurtulacağım ve sekizinin Somada bulunduklan ıf t't ll Salihli tütün inhisarı memuru ru idi. Bunun itiraz edeceğini zan· 

..,; ey de iştirak etmiştir.___ nediyorlardı. Halbuki kadın orah ___ sonra sana kavuşacağım. Buradan bildirildi ve tertibat alındı. 

Dikkat ettim sözü d~di Kur - v k · t-:- 'l' d · · · · · -- - • 

mıştır. 

211 O 
tarıcım ayağa kalktı \'e AI • ı . g~ .~ra.~ vermış ım. ren en ındıgını- trene bindiğinizi görünce öyle Se\'in. 

C Z l·ıe ka . d - itti S rnanı te.ime zı gordum. Halk arasına karışmı~tmı; dim ki"_ Üzerinizdeki vesikavı gavet 
- pıya ogru • onra kapıvı a b ı· h r· · · · · "ht" · · "' "' 

• • k
. .,, • u po ıs n ıyesının sızı 1 ıyat zahıtı- giizel sakladıg· ınız anlaşılıvor s·· çara . .. d. . . . f k . .,, . ıze 

~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· -11 ·d·ı A- ' ti ne g~ter ıgını ar ettım. Acaba k 'm refakate kanlr verdiğim sırada hu k ay ı. .. ga. a a bakalım' Jd v ı ·d· y a. 
(larp Seoeler!nde ıscanbulda çalışmış otan De.ı1 1· Fak t ·· ~ k . ... 0 ugunuzu an amrş mı 1 1• oksa ba herif benden eve! vanınıza geld'ı 

u • a ru1 .. gar apıyı şıddctl . · · d - d ·· h · d ? "' • bir loglllz casusunun hatıratı ar tı Herif t k . .. .. 1,; ı'ın e. :sa ece şup e mı var ı. Bura- _ ~imdi ne yapacağız? 
ç P • e rar yere duştu. O va· srnı bılemem. Her halde h~r taraf ı · 

" _ 31 - kit yeni a:ııkadaşım Almanı yakasından t 1 1 b ' ını- - Jıraz uyursunuz matmazel .. ben 
"ttl zrn araş ırı mı, o masına se ep bu •t "'. • t d . 

0 1t11 f d k. t · i b" L yakaladı kapıyı bir eli ile k t tt · • · . ıze nezaıe c erım. 
~ e başkalannın sıhhatine muzir nin iç tara m a ı ce~ e ı~ ır .ug~r . · ı b" f tb J .. . açı. u ~ damdır. Hatırıma gelmi;;Ken sorayım. - Bale lmdar beraber mi gid . 
ti\ ~eyler ta d v k .. l\f ama- tabancası buldum. Mudafıım dedı kı: '~ ag ~rn ır u 0 cu tekmesıle herı Eşyanız nerede? ;.· ? ece 
d, lıı.ı.._· - §1 ıgına anıım. a A ük 1 b · f ı boşlugn fırlattı gız · 
~ ~canıla bu mel'unun arasın- - ıa .. ~ . em.m.e " .. u ?yunca~ı . . :.. - E~ya mı M~nhayrnda bıraktıre. - Bu tehlikeli o1ur.. Eğer bizim 
4,tebneni .. ı' t . _.:ı • Saha muhafaza edınıT ... Sızın ıçın hır hatııa Alman hır korku hırıltısı çıkardı ve - Hır mecburıyet karsı ında mı h r· . k .11 • k 1 d ... nvsıye ıı::uerım. . d • 1 t .. d k bold r >' ~ a ıyenın ·cmı \ erı ırı rna 1 i-:e bii 

h &etbest k 
1 

olur Hem de bir hedıye .. cebren el e zu me ıçın e ·ay u. lalnız kal- kaldınız? t" 1 1 t 1• . h b - · 
L'le a srn" • • dığımız za . k d un me. c' a:. ,u ına :ı er verecek 
~tl in gtilüyor hem de dik.kate asla edilmiş bir hediye.. . . . .. . , man :·e~ı ar a aşım tebes- - Evet." .Sonra size ,·ak'ayı an· tir. • 
b.. ,1 lttirınivord B d ··ımi .. ·e Her halde faydalı hır şey .. Şımdı sum ederek dedı kı: latmm. A J k v ;;'i acı J u. en e gu .,, b k k . K. Jd • 1, ki G" .. cı pat ıcanı ıragı çalmaz. Heri 
-ı. lltt. Vaziyet .

1 
d ··şmi.._ bu serseriden ça uca ya amızı sıyı- - ım o ugunuzu yani kimin irin - e ... umrııkte hunun hakkırı· f' • 1 1 • • 

tı ha~nlın sulu ··tama~u. e egı ,. .. k racağız çalıştığınızı biliyorum. Ifat'iven c~n- da size bir sey sormadılar mı? ın "aıg <.n mn.sını pek de ıstemiyo-
"lt mu ecayızım acrnac... .. . . J ~ • • • rom. sYıcrenın Al ı · 

.... lde idi. Biraz enel kabadayılık taslıyan dışe etmenıze mahal yoktur.. Ben bu· - Sordular. Taharrici kadınlar d 1 ld , , .. ma~ c:ısu~ .ar~ ıle 
t''llJt t . 1 d . . . . tt 1 b" t k il 1 o u o u~unu :;;uphcsıı! bılırsıniz 

ttıı,1 -.a. bu mu'"d r·· d h·.. herif titrek hır ses e sor u: raya sızın emnıye e o manız için gel- ır a ım ·ua er açtılar. Esyamın ça T d . . . · .~? a um nere en zu llr ... d"" . k . . d" s· . k t d ğ 1 • ~ ren en ınerken bııe mım ı-oyacaJ-la taı.. o da Al .d. Al . _ Aman .. benı ol urmıyece ·sımz ım. ızı ur ar ı ım adam bir p~ rnmış oldugunu ve bu seb~pten dolayı h· 1 k k . ' \. · 

'

ta man mı ı ı. man 1. h r· .. d. 0 . . kt" d rı mu .ı, a tıı. 
Yet güzel k . d F· 

1 
t . , ıs a ıyesı ı ı. nu ıyı tanırım. O da va ın en eve! geri döndüğiimü söyle- r 

onu~u;>or u. aca ya... . .. d 1 b . y 1 b . Za\ .. tllı rnr•·tep h ı ·· ~ı ... · tabiiın b " 
1 

_Seni öldiirmek mı? yerımız e o enı tanır. a mz en Belçikalı oldu- dım. .. :.' : .•.... '' ocasının nası ol-
""lladı~ ana onun a man d F 1 t ~ h ld b . t . 1 v durulclugunu lntıı·I· m t n ~ glnı ihsas ediyordu Kumral saydın belki ~en onu yapar ın. a ,a gum a e enı svıçre i zanneder. Be- - l alanı iyi uydurmu -:unuz .... !\r Fi· . . . ·~ ış ım. unn 
'' ht bo1ıu idi mavi gözleri. vardı. Te~ ben ellerimi kanla kirletmek i tenıem. nim i~mim Prosper Flajodur ... Bern- ise sadede geJe1im. Bu sabah h:ıfi fC· er •1J

0 ıı::mındcl,i yenı dostuma söylt .. 
b >'atclı. S . h t üzerine atlatacağım .. Atikli- deki Fransız sefareti ile müştf're-lien nin yiııe işe çrktığını fnrkedince sizin- ıın. . . 

ı.. ~"-ı , enı a 1 , . . k Dedı lu · ·•~ 1.1{ bir ing'l" d. B ık· d b" -· . ··relim.. ça ışırım. lanı ·aymakam Pondel'i- le meşgul olduğu kanaatine vardım. • 
) ~e ,_ ı ız ı... e ı e ır gını go . . . 1• ('" d ·· ·· tlıı. tlıı.H veya· bir İskandinavyalı Dedim ki: nın ekıpıne uza'litan merbutum. Isvi~- Al~anyaya gi:meniz şüpheyi tel"lit - .ur um 7. ya! 
~ ~l bitarafın ibi idi. Adam _ Ne diyorsunuz .. Tren hareket reden geçerek :L\fanhayma gittiğinizi etmı~ olacak kı ) abancı gibi duran Jıü. l\fanha) mdn ha~ım:ı gelen hndisele 
lıfİıl'de.. Bu nokta sonra da halloluna· halindedir .. Muhakkak ezilir... h~b~r al~ı':ıl!.ı~. Hu.dutta ~elim. En tün g~n~ kadınlar şiddetli bir taraı:..- ri. de _tafsil:Hı ile anlattım. Dikkalle 

liel . _ Hayır matmazel! halı hazı.rda kuçuk muşk~Jat z~hurunda ı:ıı_ze. yar- s?.ttata~ı_t~tuhıyorı::~dı. Herif güm- clınl.edı: Ve takclil"inj snklıyamıyarak 
~I\ tlfın Uzerini araştırmak benim oldukça dik bir yokuş çıkıyoruz: ~ren dım edecektı~. Kol.a~c.a ge~tı~~7:· Fa- rukte sızı ı şare~. e!tıgı zaman fcykah~·ı dedı kı: 
~t t~k eğlenceli bfr iş değildi. Fa.I ancak yirmi kilometre sür~tle gıdıror. kat er geç doneceğınızı bıldıgı.mdcn de sıkıl~ım. Hukumet memurlarına - Bu <\Hşm:ın arazisindeki ilk m 
(~~tükte duçar olduğum hakareti Yal"aşladığımızı farketmıyor musu· her Alma~yadan ~"det e~en trenı kon- karşı b~r şer yapamazdım. Kurtula- muriyetiniz Öl le mi'? e-

lince ihtirazı kaldırdım. Yeleği- nuz? trol edebılecek bıK mevkide bulunma· mıyacagmızı zannediyordum. Sonral (Bitmedi) 
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1Defte..!darhı1 ilanları 1 Yiyecek 

Eyi 'Ye tam bir sihhat için 
muntazam bir hazim lhimdir. 
Tatli m6leTfİD Te taami lltif 
olan Eno'a "Fnıit Salt''" size 
bunu temin. mideyi tahiy. 

o:·;·:;;~;·~:;d; ~ •" -~-- .. -- ~·~~ .,,,...,,,,,. .,, .... .,... M/ldil. ~ .--
81L011VJ1 a:z.Ula.aDS IATIU& 

1 M M. Y. Sabn alma komisyonu lllnlan 1 
-------~ Jatanbal ft clvanndaki ukerf kıt:ıat 1a&t 15 ten 11 J& kadar lcraolaaaeatın· 

•• mUeaHUtın ekmek, erzak ve sain dan talipler tutnamestal slnaek ize. 
kan nakliyatının daha ucuz fiatla nak re her gün iileden nel ve puarhta 
Hae talip çıJdıfından 24 haziran lttfrak etmeleri l~n de Yakıt maane-
931 çarpmba cttnti aaat 14 de ıı·ın- ninde temlnatlarlle birlikte kou1·. 
dıklıda laeyetimbde paarlıkla ihale numuza mtlraeaatlan (1') 

• yapılacaktır. Taliplerin prtname • • • 
yi laeyetimlzcle girmeleri ve ihale 3. K. O. SA. A.L. KOMISYONllN· 
aatfa.S.• enel teminatlarlle birlik· DAN: 
&e hasır bulanmaları. (409) 2.200 kilo ekmefe talip nhu etm. 

• • • tldladen bir laatta daha temdit edil· 
· Boladald lntaatın ihtiyacı .... an mittir. lhalem U haslraa 931 saat 
kapalı artla münakasaya konmaıtur. H da icra olunacağından taliplerin 
Daaleli Z& haziran 931 ça.rpmba günü prtname9inl rönaek ilert her ... 
aat 15 te lzmitte 2.1 Undi fırka satın öfleden evel n ihaleye lfdrak etmek 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta- için de vakti maaneniade teminatla
llplertn prtnameyi görmek Uıere Fm- rile birlikte komlsyena mtlracaatlan. 
dıkhda heyetimize ve prtname almak (20) 
ft tefiiklertni vermek üzere teminat- • • • 
larlle birlikte lzmitte mezk6r komisyo- 3. KO. SA. AL. IC.OlllSYONlJ,\' 
.. aıflraeaatlan. (387) DAN: 

• • • G8mtl911uyu hutaaest l~n toG kno 
Afyonkarahisanndakl •erkez kıta· yofart Pazarlık ıaretlle 1&tıa alına· 

at ve mUeaeesatının ihtiJ&Cı olan çam eaktır. lhal..t 24 - f - 931 • l 
ve meşe odunu kapalı zarfia münaka· 17 den 18 ze kadar lera olaaacalln· 
•Ya konmuıtor. İhalesi ı temmuz dan taliplerin prtnameeinl rlrıMk 
931 pazartesi ıUntl saat 15,30 da Af· flzere her cila llleden ffYtl ve paur 
yon karahlurda ukert satın alma ko- hla lttlrak etmek için de vakti ma
~11ndjl, yap1laraktır. Talipleril} ayyenindc temlnatlarile birlikte ko
tutaamesiai almak ve mUnakasaya misyona mUrataattan. 
lftlrak etmek üzere teminatlarile mez. • • • 
k6r komlayona müracaatları. (397) 3. K. O. SA. AL. KOMISYO· 

• • • NUNDAN: 
Ealdfehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan Kıtaat ihtiyacı için 191815 kRo uitr 

ade Yatı kapalı zarfla mUnaasaya eti kapalı zarf aıalfle mtlnakua,a ko
konmuıtur. thalest 2 temmuz 931 per· nuhauetur. lllal•I Z8 - • - f31 
.. 111be sbti 1a&t H te Ellcişehirde as- pazar rUnU 1&at 16 da icra kıhnaeatı•· 
kert utın alma komillyonunda yapıla- dan evsaf ve 11ralti sinaek latf7enl• 
mtır. Taliplerin prtname almak .. e rin her Jth öğleden nel ve •tinakua. 
teldlfierinl vermek üzere teminatlari· ya ~rmek lıttyenlerln de vakti •Uf• 
le birlikte Eskfşehirde mezktlr komi&- yeninde komisyonumau mlraeaatlan. 
yena mUracaatlan. (388) (2) 

• • • • • • 
Onla U.tlyaeİ için 100.000 1Mtre 3. K. O. SA. AL. IC.OlllSYONUN· 

dlUllk ~ bez kapalı zarfla münaka- DAN: 
•1• k•mqtur. ihalesi ıı hazir.an 
931 çarpmba ıUnü saat 15 te Ankara. 
da .. rkez satın atma komisyonunda 
yaprlaeaktır. Taliplerin şartnamt al
mak ft tekltnerlnl nrmek üzere temi· 
aatlartle birlikte mezk6r komi&yona 
mlraeaatlan. (383) 

• • • 

Gümü~suyu hastanesi jçin tO.OOO l;to 
!\oyun etine vmlen fiat pahab görüldü
gilnden yeniden pazarlıktı QbD alına· 
eaknr. ihalesi !3·6·931 saat 16 dan 17 
,.e kadar icra olonıcıtwndan tallp1erla 
~ırmameılnl görmek için her gün itle· 
den evvel ve pazarlıl• lftira1< için de 
\•aleti muıyyenlnde temlnıtlırlle btrttkte 
komisyonumuza mürec:aıdan. (it) 

3. 1[, O. SA. AL. KOMiSYONU!\·. • • • 
DAN: 3. K. O. SA. AL. KOlllSYONV!i• 

GUra8t ıuyu hastanesi için 20,000 ki DAN: 
lo süte talip zuhur etmediğinden ye
nidtn aleni münakasa suretile sa
ba alınacaktır. ihalesi 24 haziran 
931 saat 15 de icra kılınacağından 
taliplerin şartnamesini görmek üze
re her gün öfleden ev,·el ,.e münaka 
saya iştirak etmek için de nkti mu 
ayyeninde teminatlarile birlikte ko-
misyona müracaatlan. (18) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONU.\"· 

DAN: 
4.105 kilo yaş sebzeye nrilen fiat 

pahalı oldu.fundan yeniden pazarlıkla 
1atnl almacaktrr. lhale8f 24 haziran 
931 Mat 17 den 18 e kadar icra oluna· 
e.almdan taliplerin şartname!'linl gör
mek l•re her gün öğleden e\"el n pn
urllfa lttirak etmek için de vakti mu
anHlnde teminatlarile birlikte komis,_a mUraeaatlan. (19) 

• • • 
1. iL O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

DAN: 
Al. 8n. Mp. için la.725 kilo koyun 

~u.. verilen fiat pli girlldutUnden 
ba defa ıwalden pazarlık suretile sa· 
tıa almaaldu. ihalesi 23 - 1 - 93! j 

As. Sn. Mp. nln senelik ihdyaa otaa 
azami 4.'l920 asgırf 40880 kilo Ekmete 
'erllt>n fıaı pahalı görüldügünden yeni· 
den pazarlıkla satın ılınıukuı. ihalesi 
23· 6 9~ 1 saat 15 ten ! 6 ya kadar icra 
oluna~aktır. Taliplerin flrtnemeılnl göt· 
mek ıçin her gün öğleden evvel ve pa-
1.arlıgı ittirak etmeleri için de vakti 
muayyeninde temlnularile birlikte ko
misyonumu1.a müracaatları. U 1) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KO. dan: 
Ha\'I Gd. Kç. Z. Mp. nin Tayyare 

hınJt:ııı pazarlık ıur~tile tamir ettirilecek· 
tir ihalul 30 Haziran 931 ıaat U te 
icra kılınıcığından talipl~rin ketif ve 
~ıı rtn:ımcı-ini görmek üzere her gün öl'~ 
den ev,•el \'e paıırlıta iftiralı etmek için 
de ,•akti muap·eninde temlnatlırile bir· 
likte l\omi<yonumuza milrıcaatlan. (H) 

• • • 
3. K. O. SA AL. KO dan: 
10715 kilo yat sebzenin aleni mün•· 

kasada verilen fiıt gali görüldüA"ünc:t.n 
yeniden mın ahnıca ı.. nr ihaltsi 27 ·tı 931 
günü sut 1 S ten ı 6 >• kadar krı kılı· 
nacatından taliplerin f~rınam,.sir.i görmek 
için her ~ün <>lirden e\ \"fi ve münaka· 
~aya i~tirak etmek için de vakti muı)-ye· 
ninde temir.arl ~ rtıe tılrlik• komiıy011a 
mlncu&Jm. (il) 

- : Toptan ltatıar ...... 
Adalar malmüdürlüğünden: Et·••b•• ·M•fYI' ~ 
S l 1 k • b" h • N 52 A Et - (Kilo~u) Dağlıç: 55 K. IC~ a 1 1 UÇtC ır ISSC arsa o. yan•kola 50,?0 K. l\araman: 54K. Mezbah•şt.76, 

cadd~i Maden Büyükada 2924 metre maden 46 K. Oğlak: 46,ao ôküz: 19,s<>-~ 
caddesinin üstünde şarka nezareti var ebniye Dana: 39 K. inek: 23.40 kurut 
• 1 • ı·d• 21,84-31,20 kuruş. ıtf 
ınşasına e verış ı ır. Bedel def'aten verilme~ Peynir - Beyaz yattı 580 ~ 
şartile 28-6-931 pazar günü saat on ıkide Adalar kuruşa kadar. Yanm yağlı ıı·J4, 
M ) d ) d teneke 450·550 K. yıgsız 11·12 

a mü ür üğün e aleni müzayede ile satılacaktır. teneke 160·230 kuruş. ~ 
• • • Canerltl ı Okkası 2:5 • 27 • SO _,., 

Satılık motör ve film ~ritleri: Yıldııda harp alıade- Taze •olanı ( Denıeti 1 ~ 
para ... ,.rn .. kı ~ ~uruf. ~ 

miıi kumandanbja deposaacla meYcat 4S kalemden ibaret mot6r 40 para Kırmızı turp ı to tJJ t 
Ye filmlere ait terit •• teferrl•h Nblalrtar. Tahmin edilen Dereotuı 20 P. Mayda~o:._.-
becleli 75 lira, lallf açık artbrma 25 haziran 931 pertembe· 15 Baklaı (Yerli) 6-7·8 K. ~..JI 

Defterdarlıkta (M-1!) ,. 7·8 kuruş.Arakal 8·9·10 K. ~ı 

Vakıf akarlar müdür
Iüeünden: 

Bir ıene müddetle icar için 
MUza7edeye vazolunan emlAk 

1 - Galatada Kemaakef Kara Muatafa pa .. mahalle
linde helTaa lokap.cla 6 N. laaa (dolnaıda sekiz laiue) 37 

2- Eyfpte Tuir tekk-... 17-19 N. tekke 95 
3 - Betaaifiacl• latlilıM• kltkfl ...._ malaalleaincle ça-

JU' lolsatmcla 46-48 N. mektep Ye dBkkln 190 
4 - Ennl&&7Uacle tata.,on cadd .. aDCle 3 N. d&k~ln 105 
5 - N1Plltafmda Maradi,. mahaD..m.le Galip dede ao-

...... !S.41 N. dlkl&ln 276 
6 - Ortalr&,de aa,&lr ayazmada 6 N. dlldıla 25 
7 - Huklyde kececi piri mahallesinde 5-7N. dDkkla 264 
8 - Şiflicle Mec.idiJe k6ytlnde 9-11 N. praj 282 
9 - Umaprflda Mektep tabtmcla 22-24 N. iki bodrum 906 

10- Ortakıı•• cami Hkatmda ana 26 
M&ddeti icarlar 1·6-931 den 1-6-932 tarllü .. kadar bir senedir. 

iki sene mUddetle icar için mlzayedeye 
vazolunan emlak · 

11 - Tabim4e Flruap •alaaUesiıl•• Sneeniletcle lOI 
No.lt cllkkla • rı 16 

12 - Abarpycla lqtip T«lillahattia ..... ı ...... Asaltpci 
•ektebi albncla 58-74 No. b dlldsla 724 

ıs - N....._.. MaradiJe liiahalleehHle Gallpclecle lolıa· ' 
pa4a 59 No.·h cllkkb 275 

14 - Botaziçbade Anaantklylade 42 No. h 41kkla ıs 
15 - Çeaberlitqta Ylthl.ç.h,a lllt katta 9 No. lı oda 637 
16 - Galatada Kalafat yerinde4 11S No. h baraka 54 
17 - Sirkecide Emirı. malaallemcle Vellrçalrma1mda 8 
~b~ ~ 

18 - Şehıaclebap KaleaderlWae cami S. 12-10 No. h ana 716 
19 - Kmltoprakta Zlhtl,..a mahallı.mcle Ômer Ef. çakma: 

macla ı.t No. b ahar ft ....... Ye ittiaaliade 25 
d&alm tarla · 108 

MOddeti icarlar: 1·6-931 den ı.,;.933 tarihine ka· 
dar iki seaeclir. 

Uç sene mtldcleUe icar l('lıı nıUzayedeye 
vazolunan emllk 

2" - Be,otlaacla Kaıaerlaatan .. htla.tade ka11lcak so-
kapda 26 No. ......_ 42 

21 - Çalrmak~nla l»e,&ls 7eai la.ada 13-53-55 No iki 
d&kkln 485 

22 - Alcuraycla Cerrahpap caddlllllClt •ılıtep altında 56 
No. dllrklD 725 

2! - Belakpazan aluplebi yoprtcu 10kaiında 3-5 No. 
. uc11,. 39 

24 - iatlnyede Mılamatçawt cami laarialiide bahç_e 285 
Mlkldet; icarlaı: 1·6-9~1 dea 1·6-934 tarihine kadar &c 

HDedir. . . .. 
Mebdei icarlar: Ea1d mllateeirler i~in akdi aabllnn hitamı 

yeni milılecirler ipn luli• tıribidir. 
Müddeti mOaa,..te: 22 laaıiran 931 4ea 14 temmuz 93l 

Nb gUDÜ. 
Balada muharrer emlllc kiraya •erilece.,ınclea mOıayedeye 

nıolunmuttur. Talipleri yeYJDi ihale olan ~n gOnBn Nal on 
dlrt baçap-.ı kadar tartnameri okumak Ye temiaab muvalckate 
ita ederek mOıayedeye ittirak etmek bere lstaabul EYkaf mil· 
dlirlGiO•de valnf akarlar mQdllı lllfllM mGtıcaatları ılln o'unar. 

E•aaf •• mOftelDilAtı bak~ında •alOmat almak iıteyenler 
bu mOddet ıarfında mlı.yede adaıına mDrauat ederek ecri 
mi•:ı nporlarını flrebilirler. (S4l) 

Jandarma lmalAthaneslnden 
t 18,000) ili 20,000 metre klflık elbileliic ve 20,200 metre 

kaputluk Ye SS50 adet battıniyenin kapala sarfla mOnakaaaıı 
12·7 • 931 pau.r tl•I IUl 15 te Ciedilcpaıacla Jandırma ima
lltta.eainde iaa Mileaktir. Şartname imalltbanede meT· 
cattv. (349) 

otuı 2 50 • 3 - 4 K. P8nC81'1 s. ıt 
Yap~k ı (Yerli) okklll _ı~ 
kuruş. lapenak ı 2 • 4 K. ~ 
(Yerli) 3·4 kuruş. Taze~ 
Yerli Çıb 6 · 7 · 8 kuruş. Ayf',, ~ 
22-23 K. Yeşil Barbunya: 20 "" 
çılJ fuulyası: 16·,17 Kurunuı. #. 

Englnan ( Yerli > adedi 'J~:J 
•nrn .. lu (Okkuı)S-10-l~K . ...,.... 
(Yerli) adedi 50 · 60 P. 2 • 3 ~-4 
Domatea ı Okkaaı 50 • 60_ rlllll 
Barnrer (Adana) 100 K. .,....-~ 
biberi ı 100 K. Siyri biber ~ 
Patbaın ı (AdedJ) ı o- ı ! .15. ı 7 

Butd•r • A,,.. • Fa•...,.~ 
•ld.,a Yumupk (Konya> ı 

7,15 (Yahfihan) 7.35·8 K. Kütah1' 1, 
Polatlı: 8.17 kurut Şarkışla: 'l Si•-~ 
Çawdan Kırklaıeli: 4,14 K. -~ 
(Akçaşehir) yüzde J,,2 mortlnli ı ı 50 ",JJ 
TlfUkı ( Bolndin) 90 K. K'-'"1 
(Gelibolu) 59 K. Yapekı (Aıt~ 
K. Parnulu (Adana) 42 kuru• ~ 
ç.y, kahve, pirinç, .-k.,, r 

petlltea; .. bun 
Çtlrr ıCava) okkuı 260 - 4()0. ( 

240·800, (Hindiye ) 270·400, ( S 
260·400. Kahv .. (Muhtelif dplcr) 
108 K. Plrl11çs (Bombay) S6 .fi 
33-33,5 (Hindiye) 3!.S-34 (RangotJ 
28,50 (Rlzon) 36-37 K. ...... 
Yerli) 35,S0·36,7S (Ecnebi) as,60--·"'.,_.. 
Jcüp 89.50 ( Rua Küp ) 39.~..--w 
BS,60 K. Sade ,.,. ( Urfa: df 
(Taze) 125·135-140-145 (t:rzuro111·:,. 
( Erinmiş ) 80 • 90 ( Trabzon ) ıoS~ 
YeJetllllnı tYerli) 62 Ze,Ull ~ 
( Ekstra ekıtrı ) 65-67 (Ekstra ) 61 f 
(Yemeklik ) :56. tO (Yemeklik) 5'f fi. 
( Sabunluk ) 43-46 K. Patate .. ~ 
naturel 18- ı 9 K. •buna CZeytiJ1~ 

O.BULM.~C/t 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tô 1 

1 • 1 i 1 1 f 

2 s azıı.r- ı !• l•ı' H 
s Z IA NM AK 'l•!T 

5 i (L'M i H 'A L 1• I•• Y 
6 . !A A 1fll:o C°A 
7 A • .JK. T 1L"i!!: ı•ı U ~! 
8 h•ı ı• lf•ııo u ·A ı•I~ 
9 •A•ı•lllıC••Hl 1 

1c , ti"f"iV A YsTi-1ıJ 
ıı iiiırlir z A"ıK"lii-: "Arz- l!"".k 

DanlıtJ bıılmllellmuın il"' 
ledılm•ş şeklı ti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c!t-ı=Fıl··~- 1 

==ı=•ctı __ 
1'• 1 •ı•ı --,------- - - _ , __ l•ı~ _ __. __ _ 

• • - ı•ı -l111rı . -
•ıl 1 ı . : ==!: 

ı•ı fiil • 

BugflnkU bulmacdll' 
1 

Soldan ıafa ve yukardan ,,..,. 
1 - Bir kaplıca. (S) (ip 

2 - Biricik deniz kamgonu,,,., f 
.ı - Nota (2), Satırlama (4J, 

(3) 

1 - Aç gödü (4), usul (6) 
5 - Bir vUa11et (3), anM (IJ J' 
6 - Kendini aldatmak (1)ı 

ipi (3) 

'1 - Ati (3). sivri odun (4) 
8 - Bir sadaka ($) 
9 - Yaz leldloeti (8) 

10 - U11malc (3). oturmflk (11 1 
11 - Rlılı (3), bir K""""""' 

111 (1). 
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~ Enıniyet sandığı müdürlüğünden: 

Jl''l!ı ! • • ı "'ili' 
' ' ıı 1 1 ' " ı "' 'i, ,,ı fı'l.ılı·'I ı• 1 1 1 1 '! 1 ' 

~en ikraz Merhunatın cins ve nevi Borçlunun 
~~lltti No. ismi 

10'ıQ 936 Erenk&yllnde Suadiye mahallesinde Bağd~t 
caddesinde eski 98 yeni 313,313 No. h bır . B 

''- köıkiln tamamı. Cemile H. v! Ayretbn • 
..,.,, 1463 Kaaımpqada Çatma mescit mahallesınde 

mezarlık aokajında eski 10 ve r~ni ~2 
No. la bir aparbmanm d&rt biae ıtıbanle 
tı hiueai. . A11e H. 

2'to 1650 ffaydarp•f& Maltepesinde eıki vaP';'r ııke-
leai 10kafında eıki 519-10 ve yena 337-7 . d 
No. b maababçe bir diikkAnın tamamı. Ma~ızaEfe 

HGseyın • 

1604 1783 Tophanede Sobeyi B. mahallesinde Tu
lumba aralığı sokağında eski 1 yen! 7 •. 9 

No. lı bir haneDİD ikiyllz seksen sekız ~ıs- . 
"tib ril n .;rmi biHesi. Advıye Rebıa H. 

H ı a e y z ,-ile Rafettin ve Fikrettin B. ler. 
2048 2225 Kartalda Oıkodar caddesi so~a.i1nda 

1208-1209 81-83 mükerrer No. lı ıkı dük· 

k' t 
' Kaptan Ethem B. 

J&tt~ nın amamı. k k v 

'1't 2630 Ortak&yde atik San cedit Fıslı lı ıo agı~-
da eski 24 mtıkerrer yeni 17 No. h . bır . 
h • tamamı Advıye Rabıa H. 

~ anenın • B k 
.,,l\t 2740 Haydarp•f& Maltepeıind~ mukaddem w a -

kalkZSy yolu elyevm Çiftbkyolu sok~gın .. da 
231 353 5913-12 No. lı maa bahçe bır kof· . B 
,_

0 
' t 1 

' Hasan Tahsın • 
2Js " n amamı. . d t 'k 3 2969 Kadıköyllnde Hasanpafa mahallesıo e a ı. 

Tqkaprll cedit Kayııdağı sokağında dkı 
1·31, 31-1, 31-1 yeni 5-}. ~-6 No. l! ma~ 
bahçe bir ahın müştemil bır baneoın ta R·f B 

' at • 
1 mamı. . d 584 3006 Sultaoselimde Tabakyuous mahalles~n e 

Çifteçeıme ıokağında e1ki 10 ve yenı 14 L li H 
No. la bir hanenin tamamı. . . ey • 

368() 6208 Feriköyünde Tatavla mahallesınde ~eğır
men sokağında eski 51 ve yenı ~42 
numaralı bahçeli bir hanenin on altı hısse . 
itibarile on Uç hissesi Sofya Hanım Kı~te Cemıl 

Panayot ve Necıp Ef. ler. 
6850 6225 UılcOdarda Solaksioan mahallesinde ~ op

haneli oğlu sokağında eski 12 ve yenı 14z h H 
No. bir .hanenin tamamı F at~a e ra • 

2'll9 6412 BAkırköyilnde Ayastafan_oıta Şev~etıye 
mahallesinde Nigir ve ıkbal sokagında 
t, 6 numaralı seneden bab~e!i iki ba_P 
hane elyevm bir çatı altında ıkı kapılı bır 
hanenin tamamı Vasfi Ef. 

~7 6924 Büyükderede Hançerli sokağ1nda eski 16 
mükener numaralı bir hanenin tamamı Odolf Ef. 

lsao 7015 Boyacak6yllnde birinci sokakta eaki ve 
yeni 7 buftıarab bahçeli bir bapenia tama• . • 

1 
Salıh Efendı 

~S 7078 G~latada Bereket zade mahallesind~ Zürafa 
sokağında eski 35, 37, 39 ve yenı 35, 37 
numaralı iki hanenin tamamı. Elınko Hanım 

SOı4 7164 Arnawtkaynade Adalı Dimitri •okağuıda 
eski 37 mükerrer yeni 8 numaralı bir ha- • 

• t -· Hasan Sabn Bey 
'b nenıD ama...... . d 
'-192 7231 Mollagürani de Nuri dede ma~allesın .. e 

kalender çeıaıe ıokağında eskı 17 mu- . 
fl.... kerrer numaralı bir hanenin ta11ma.mdı Mehmb~t Cemil B. 
.-..le) 7411 B iktaıta Meşrutiyet maba e~m e ca ı 

soi:ağında atık 20 mükerrer cedıt 32 No. lı . 

b• h . tamamı Neriman H. tarafmdan bıl-
ır anenın • vekile Adnan Hilmi bey, 

'4so 7519 Beyoğluoda HOseyinaia mahalle~inde altın 
bakkal ıokağında eski 19 yenı 23 No. lı 
b

. b . t mamı Elenko H. l'7 ır anenın a · •• d b ~ 
~ 11'58 Sarıyerde Fııbkbbaiı mev1riın e ve . ax· 

Jar yolu ıokağında eski 2,21 ve yem 29, 
31, 33, 33, numarala maabah~e .ahır ara- . 

6f) babk bir kötk zemin ve ebnıresı Alı Paşa 
40 7826 T h ede firuzağa mahalJesınde ahır ve 

s.~~.:~ıer ıokai!nda 17,19,23,25,21, ahır 
1 3 5 7 9 Sıraservıler numarala derununa 
~;i 'ı '~asura maileziıi havi maa d~kkl? 

O temillt konağın n111f bıssesı. 
ve maa m Mustafa Cemal ve Ahmet Şakir B. ler 

'8ao 7854 Beıiktaıta CıhannOma ma~allesirıde w atik 
Beıiktaı caddesi cedit çıragın. sokagında 
1 dlikklm mDıtemil bir hanenın tamE;d~kimiı Ef. 

S114 7871 Arnavuk&ynnde Yahudi sokağında es~ 
108 O . 4 numaralı 1 banenın 

, 11 yenı Fatma Filisan H. 
S63Q tamamı. d k' 100 

7872 Arnavutköyilnde birine~ ca~ o6 e:ni 104 
100 mllkerrer 102 ıll Y . b 
!I• 115 2 b maa dükkin bır ane- .. 
~ , numara Fıhsan H. 

lS975 7873 kn.ı:-tk~~tınde birinci caddede 77 • 77 

mükerrer 79, yeni 83,85,87 numaralı maa·F·ı· H 
dilkkln iki sabilhanenia tamamı. F atm~ 1 ısan • 

916 1034 Eyipte Kwlmeacit ınaballesinde ~apur ıı-
keleıi ıokağında eski 25, ve yfıenıH201 n~- Hüsnü B 

~ marala bir hanenin tamamı. Ha z seyın • 620 707 5 Mercan ve çal'flyı kebirde ve maballdestnf e 
atik Muradiye ve batpazarı ve ça ırcı ar 
cedit Muradiye cadırcılar ve Fuatpaı5•96i kağında eaki 45,47,49,51 5,33,55,57, ı • 

1,3 veyeni 12,10,8,6,5,4,21816,4,2,1,3, numa• 
ralı muradiye caddeainde atik, 45,47,49,53, 
55,37,39,61, ve cedit 2,4,8,10,12 ve Fuat 
paıa caddesi 2,4,6,8 ve batpazarı namı 
diğer çadırcı caddesinde atık 1,3,5,5 ve 

5enede5000 Lira Mükafat 

, 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya iştirak Ederler 

Türkiye lş Bankası 
1~1~-ımıumıı1BB111-

Menemen belediyesi riyasetin<l~n:, 
Menemen ~eCliyesine ait mevcut tesisatı elektrikiyenin işletmesi ·ve ted• ·· 

ricen :rapılacak kasabanın phlnına göre son kabul edilen esasatı f enniyeye 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şirkete devredilmesi takarrür etmiştir. 
Tahp ~}anların yirmi gün zarfında belediye riyasetine müracaatları. (24b) 

Edirne kız Muallinı 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - Mektebimizde yaptırılacak (25875) lira (95) kuruş bedeli keşirii 
banyo, su tesisatı. sahne ilavesi ve geçit mahalJeri inşaatınin 8-6-931 ta
rihinde icra klhnan münakasasında talipler tarafından teklif edilen fiat 
haddi layıkında görülmediğinden 9-6-931 tarihinden itibaren tekrar yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Plrtn ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin Istanbu]da Güzel 
San'atlar Al<ademisinde ~ıaarif vekAlcti resmi mimari bürosuna ve E<lir· 
nede mektep idaresine müracaatları. 

3 - Münakasaya iştirAk edecek olanların münakasa komisyonunda bu 
işlerde nıütehassıs olduklarını ve evvelce bu gibi tesisatı muvaffakıyetle 
yaptıklarını ve mali vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle ispat etme
leri h\zimdır. 

4 - ihale 29-6-931 pazartesi günü saat 15 te Edirne ~1aarif En1inliğin
de müteşekkil komisyonda yapılacaktir. 

5 - Teminnt makbuzu ve nıektuplari münakas1 ve ihalfıt kanununun 
maddei mahsusuna b~vfikan ihzar ve zarf la ihaleden yarım saat evvel ko
misvon riyasetine tevdi ediln11ş bulunacaktır. 

cedit 1,3, numaralı sekiz bap dOkklnı At
pazarı namı diğer çadırcılar caddesinde 
atik ve cedit 7 numaralı dtıkklnın havası
nı mnıtemil muradiye caddesinde atik 51 
ve cedit 6 ve Batpaıan caddesinde atik 
ve cedit 5 numaralı murakkam aarnıçlı 
han namile maruf hanın salifllzzikir Batpa
zarı namıdiğer çadırcılar caddesinde atik 
1 ve cedit 5 numaralı iki adet çadırcı ge· 
diğinden milnkalip ve muayyen maballerile 
diğer muayyen mahalleri ve derununa cari 
nısıf masura maileziz. Pakize Hanım 

Yukanda ikraz numaralı yazıla emllk vadesi hitamında borç 
ödenmemesi hasebile altmıı bir gDn müddetle satılığa çıkarıldı
ğından talip olanların ve fazla tafailit alnıak istiyenlerin ıandık 
satış amirli2'ine müracaat eylemeleri lliıumu ilin olunur, 

Kadıköy icrasından: 

Hüsameddin B. zevcesi Ra· 
yet hanıma 19750 kuruı borçlu 
Kadıköyünde Rıhtım boyunda 

74 numa:ah dükkanda berberlik 

1 

yapmakta iken gaybubet ettiği 

anlaşılan Fehmi efendinin ilin 
tarihinden itibaren 7 gün zarfın· 

da itiraz etmediği veya 15 g6a 
için borcunu masrafla beraber 

tediye eylemediği takdirde ka· 
nuni yollara girişileceği ilanen 
tebliğ olunur. 



Görülmemiş Büyük Fırsat 
Galatada Karaköy fırını sıraısında büyük mahallebici üstünde ki.in 

• 

Büyük Elbise Fabrikası 
Ticaret odasınin müsaııdei mahıuıası ile 

yalnız 30 hazirana kadar 

Gayet 

O/o 
mühim stoklarını 

Tenzilatla 
Satmak
tadır 

muhterem halkımızın enzarr istif ı dasin9 vazayladiği bazı malhrıı fiaflarr 

inıiliz üa~or~in er~et emiseleri ısıira ~ıynıetin~e iten 
Po~üsüet ta~ın nıuHnı~alorı ıs-t 6 ,, 
teurile~ilir er~e~ mu~onı~oiorı ıs il 
ku::;:::~an Ko~ın por~esüleri 16-17 il 
!:;.~~!~~ lren~~ot por~esüleri 20,, 

" 
" 
" ,, 

" 

" 
" 
,, 

9 liro 
9 

" 
10~11 
10 ,, 
12 " 

teurile~ilir ~a~ın mu~anı~olorı1 s-19,, ,, ., ıı ,, 
EKSELSiOR müCliriyeti,muhterem liiıliiiiiizi liü 

görülmemiş fırsattan istifadeye davet eder 

---Vantilatör sayesinde --=-• 

6 

Ay 

v 
A 

D 
E 
• 
1 

L 
E 

Serin htıva 

SATiE 
~ Tepebaşında Şlşhane'de ~ 

6 

Ay 

v 
A 

D 
E 
• 
1 

L 

E 

HALK JALE BAHÇESiNDE 
TENŞİTIELHAN BİRLi(;i 

Güzide bestekarlardan Kaptan zade Ali Rıza B. ve Gülbenk 
Ef. nin yetııtirdikleri talebe hammlar bu akıamdan itibaren 
her akşam taganni edeceklerini teşrif buyuracak muhterem 
Hanım ve Beylere arz ve ezhercihet memnun kalacakları te
min olunur. 931 senesı için Kaptan zade Ali Rıza B. in piya
saya çıkmamış eserlerini yalnız Halk Jale bahçesinde dinliye-

•ksiniz. Fiatlar rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 
MDdüriyet 

Seyrisef ain 
~1erke7. acencası. Galata Köprü başı 

H. :362 ~ube acentası Sirkecide 
rı. Jühürdar zade hanı 2 2740 

'GILLETTE 
l\\ilyonlarca kişi tarafından 
kemali zevk ve memnuniyetle 

kullanılmaktadır. 

A vv ALIK sORAT POST Ası Her yerde saf ılır. 
( MERSiN ) 23 Haziran 

1

111••---------------··--~ 17 de Sirkeciden kalkacak-
tır. 

Kiralık kngir hane ve 
dükkan 

Beşiktaşta Akaretlerde mukerrer 
14 No. lı hane ile 1-3, 7, 11, 13, 
16, 23, 27, 32, 43 No. h diikkin· 
Jar birer sene müddetle bilmü
za yede icar edileceğinden şehri 
halin onuncu çarşamba günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
aleni müzayedeye vazedilmiıtir. 

Talip olanların ve daha ziyade 
malumat almak istiyenlerin Tem
muzun dördüncü Cumartesi günü 
saat on üçe kadar mahalli mezkur· 

da 54 No.da mütevelli kaymakam
lığına ve yevmi mezkiirun 
saat on üçünden on beşine ka
dar İstanbul Evkaf müdüriyetin
de idare encümenine müracaat 
etmeleri. (1243) 

Sabık Şehremini 

Operatör Emin Hey 
lstanbutda Nuruosmaniye caddesind t". 
34 numaralı muayenehanede Cuma· 
dan maada hergün öğleden sonrıı 
ha st a ları nı kabule ba~ l am ışur. Ame· 
livatlarını Tophane Cİ\'ırındaki Iıal yan 

hastahıme~İnde nıpacaktır. 

~ ~ - : . . . . .. . ... . . . \ ' . 

Kir alık Daireler 
Anlı:ara caddesinin en mutena noktB"' 

sında, Orhanbey hanında 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul belediyesi için paıarlılda dört bin kilo benzin ıatJll 
alınacaktır. Benzinin evsafı 0,730-0,740 derecedir. iki gün '~ 
fında teslimi şarttır. Talip olanlar 75 lira teminat akçesile :::.& 

Haziran Pazartesi günü saat on beşe kadar levazım müdürlilr 
ne gelmeleri. ( 335) 

Kumkapılı Molataşı sokağında 38 No. lı dükkan kiraya ,eri; 
mek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname~ 
görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girllle. 
için 5,5 lira teminat akçelerile ihale günü olan 13· 7-931 P~. 
zartesi günü saat on beşe kadar encümeni daimiye müraca• 
Jarı. (346) 

GaJatada eski borsa hanında, Karaköy caddesinde 5-6 ~O·: 
dükkan ile 13 No. lı oda bir seneden üç seneye kadar ~ır•~ 
verılmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talıple 

1 
şartname almak için hergün levazım müdürlüğüne müracaatla~ 
171 liralık teminat makbuzile şartname ve teklif mektubıl0 0 
mühürln zarfa koyarak ihale günü olan 13-7-9-' 1 Pazartesi gilO 
saat on beşe kadar encümeni daimiye vermeleri. (347) 
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