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F. ı!urupunun dünkü i<etiııııaıında ğörüşülenler 
Fırka azası, verilen iza-

hatı kifi gördü 
Beşeri kudretimizin ze ginliği 

Antropoloji enstitüsü Türklerin ve Hititlerin 
aslı hakkında mühim neticeler elde etti Görüşülen mes'lelerimiz Afiyon işleriı 

sui istimallerve T.cemiyetinin bazı ye.r- Yakında Darillfiinunda yeni bir kürsü tesis edilecek 
len•nde •• ••ıen yolsuzluklare! dairdir •. Bir mü~~et evel Hayd~rpaşa'da teı: . . gorU sıs edilen turk Antrepolojı enstitUsU 

son günlerde faaliyetini arttırmı~trr. 
Balkan memleketleri arasında yal. 

nız Türkiyede bulunan bu enstitü, U· 

mumt katipliğini yapan doktor, prof e· 
sör, agreje Şevket Aziz Beyin gayreti 
ve mütevazı çalışması neticesi mü
kemmel bir mile&5ese haline gelmiştir. 

Anlrdımız malftmata göre antl'epo· 
,lojinin eheın:miyetini anlıyan Maarif 
\"ek-lleti darülfünun programlarına 

ithalini lüzumlu göııınilş ve 931 - 932 
ders Erenesinden itibaren darülfünun
da antrepoloji kürsiisü tesisi ka.rar
laştmlınıştfr. 

Bu kürsi.i müderrisliğine Şevket 'Al 
· Şevket B. (Gümüşane) ~iz Bey tayin edilecektir. 

Sabrı B. (Manisa) Fuat B. (Riıe) , . Diğer taraftan enstitünün genişle· 
Ankara, 23 (A.A.) - Cümhuriyet mahalli zikrolunan bazı . suı istıma:· tilmesi ve yeniden morfoloji, kablet

llaık fırkası meclis grupu bugün saat ler hakkında yapılan takıbata. da.r tarih, kan labo.ratuvarlarile, cani-
10,30 da Afyon meb'usu AH Beyin ri- Güm~ne meb'usu Şevket Beyın tak- lere mahsus antrepo1ojik tet'kikat ma-
)'asetinde içtima ederek öğleden eve~ riri i.d~ . . . lk hallerinin a~ıhnası da temenni edilmiş --~·-
\le sonra olma.k üzere iki celse a.ktte- Bırın~ı. suale Başveıkıl Paşa .. ve - tir. 
lbiştir. Müzakere ruznamesine dahil tısat vekih Bey ce~ap vererek ~teden· Dün bir muharrirhniz enstltiMe 
olan mesail: beri afyon m~~~lesı hakkında hu'kftme- Şevket Aziz Beyle görüşm~, Şevket Antro~olo)I en~~tUsUnden bir kısım ~e kıymet•ı Dr.Şevket AzizE. 

1 
_Af -0n karhisar meb'usu Cemal tin takip ettıgı hattı hareket ~e m~- Aziz Bey müessesenin şimdiye kadar Alaşehırde_ profesor Fon Dresle yaptı- leketımizin antrepolojik ha:ritasım neş 

te Ispart:meb'usu Ke-mal Turan Bey- saisini ve bu defa Cenevreye ~onder~- yaptığı işler hakkında şu izahab ver- ğmuz h'afnyattan sonra orta Anadolu redeceği'ı. Haritanın tarihle alakadar 
lerin f bugu"nkü vaziyeti ve hü- len murahhaslarımızm faalıyetlerı· miştir: ve Trakya kısımları da tamamen bi- olanlara da büyük yardımı dokuna-

a y-0nun . f 1 . . t 1 ti il '..+:,. k6ınetin bu hususta ittihaz etmek is· ni ve memleketın ~en .aat eı:nı em n.e - Antrepolojinin bir işi insanı mu- r mı:i"~: . • . . caıktır. . 
ltdiği tedbirler etrafında hükumet- matuf olarak kendılenne talımat veni ayyen bir usul içinde ölçmek, şekli be- ~e~k.ilcımızın dığe~ la:raflarda da~· Tetkıklerden türklerin ve Hititle
te11 sual takriri, diğini ve konf eransm devam etmek· şeri ve eb'adını adetler kemıınt nis- malı ıçın rnemlelı:etıınızin muhtelıf rin aslı hak.km da şayam dikkat neti-

2 _ Manise meb'usn Mehmet Sabri te o~duğu~u mufassal bir surette izah petlerle ifade ve onu diğ~r beşer züm. köy ve. k~zalan_ndan kafatası g~nde· celer elde ettim. 
lı~yi frtiMip ve irtişa aleyhinde a- etınışlerdır. relerile müıkayc5e e1'1erek bir netice rilmesını Maarif vekaleti vasıtasıle ri· Bundan anladığıma göre bizim; 
ltaan tedbirlerin neler olduğu ve lju Hükumetin bu ~attı ~a~ek~ti grup. çıkarmaktır. ca ettik. Bu suretle Jaboratuva?nuz- bazılarının iddia ettiği gibi mongur
~birlerin ihtiyaca kafi gelip gel· ça. müıttefikan tasvıp edılmı~ır. l<jte biz bu suretle hemen hemen bir da (2.000) kadar kafa kolleksıyonu larla kafiyen hlç bir alakamız yok-· 
~iği etrafındaki takriri, Diğer suale, Dahiliye ve Maliye ve- senedenberi laboratuvarımızda memle· o1dn. Bu sene ilk defa olarak mem- (Liı.tfen sayı/ayı çeviriniz) 

3-Tanare cemi~ti h~i11hnda Alt ura~4ün~ ~vı~da l btimi~n be~rlm~~v~ru ~~ı~I·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ilı::::::: • başladrk. Daha ilk, m~ahedeleri· Beşinci Irk o Seyı iselaln. Halic. Şirketi Hayı ıye miz bizi ~eşnı kudretimizin zenginliği 

, ve alfengı hak'kında büyük bir imana 

Şl.rketbufı·kriesasitiba- ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~karakterlerın muhteıır mıntakalara Hilgat garibeleri, kendilerine mer-
t ile çok muvafık buluyor gör;uı~:z~·~:~~!·.::~~.::;:~~ hamet edenlere acırlar! 

... 
\lrl:etiRayrlye mUdürü: Yusuf Ziya B. 

I<apotaj hakkının kabulünden 
~Onra milli vapurculuğumuzun 

el eklenen inkişafı göstermediğin-
~n b h' ı · · · h a ıs ve bunun sebep erını ıza 
~derken Seyrisefain idaresinin 
"aııyetine de temas ederek uzak 
b~~ Yakın seferler hasılatının bir-

\ttınden avrılmasını ve lstanbula ci· 
il.t 

f semtler arasında yapılan se-
~tl b l . e asıla tının yalnız bu sefer-ktt tekemmül ve ıslahı için 

c '1 lanılmasının daha muvafık ola
l.~ğına İfaret etmiştik, Bu arada 
~ ~nbulda işliyen üç vapur şir
ll~tınin bir elden idare edilmesi
~b. daha muvafık olacağı da 
~"ıuubahs'!dilmiştir. 

ti B~ mevzu bilhassa üç şirke
~: bırleşerek l-ir elden idaresi 
~}' r tarafta büyük bir alaka 
'ndıımışbr. 

Dün işaret ettiğimiz gibi bu - 1 -
fikrin kabulü için belediye hü
kumete müracaata karar vermiş 

bulunmaktadır. 
Dün bu bahis etrafında diğer 

allkadarların fikirlerine de mü
racaat ettik. 

Şirketi Hayriye müdürü Yu-
suf Ziya bey şunları söyledi: 

- lstanbulun deniz nakliyat 
vasıtalarının sevk ve idaresi bir 
elden mi, yoksa şimdi olduğu 
gibi bir kaç elden mi idare ~!'lil
mesi mevzuu çok ehemmiyetli 
ve ciddi surette tetkike değer 
bir meseledir. 

Istanbulun umumi menfaati, 
milli iktısat ve tasarruf namına 
gazeteniz tarafından ileriye sürü
len, deniz nakil vasıtalarının bir 
elden idare edilmesi fikrini ka· 
bul ve tasvip etmemek kabil 
değildir. 

Benim fikrimce, lstanbulun 
deniz nakliyatını bir elden mü
kemmelen idare etmek kabildir. 
Ve bu tarz pek tabii olarak 
daha tasarruflu, ikbsat esa 
satma daha uygun bir tarz olur. 
yalnız bu fikrin neb.s1 ure~I~ hfaka· 
Jiyet sahasına geçe ı ecegı a -
kında, alakadar müesseselerden 
birinin başında bulunmakhğım 
dolayısile, şimdiden size bir şey 
sö liyeınem. Bunu, esas itibarile 
b;{ fikir kabul edildikten sonra, 
mütehaasıslar hallt:der. 

Dakti o 
Miisabakamız 

Yakınlaştı 

Müsabakamıza iştirak edeceklerden 

iffet Halll Han11n 

Daktilolar arasında 1931 
sürat birincisini seçmek için 
gazetemizin tertip ettiği milsa· 

baka Ali Ticaret mektebinde ya
pılan intihaplardan dolayı bu 
ayın iptidalarında yapılacali
ken gecikmiştir. 

Bir kaç gün sonra müsaba
l< anın yapılacağı glinü ilin 
edeceğiz. Kayıt devam etmek· 
tedir. Şeref ve muvaffakiyet 
temin edecek bu müsabaka
mıza iştirak fırsatını kaçır-

mayınız. 

lLK TESADÜF orada, onun aşk, Allah, ölüm, ve Şeks-
"BUyük müsamere,, için cambaz- pir hakkındaki müt.alealarını dinle. 

hane artistlerinin Tayınis sahillerinde dim. 
bulunduktan bir son bahar idi. Hatibin masasında on beş ka-dal.". 

Londrayı eyi tanıyanlar, bu meY-., 
simde Royal kahvesinde sodalı vermu- r-"-;---.,,.--:--ı,..._....._.....,n'.!M~-.,,......,, 

tunu içen "G. K. Chesterton,, u gidip 
görmdi tavsiye ederler. 

Ben, meşhur muharririn masasına 
kabul olunmak şerefini kazandım ve 

Hariciye müsteşarı 
Numan B. dUn Almanyaya git• 
mek Uzere şehrimize geldl 

Hariciye vekaleti müsteşarı 
Numan B. dün öğle trenile An

Numan B. 

karadan tehri· 
mize gelmiştir. 

Burada bir kaç 
gün kaldıktan 
sonra tedavi için 
Almanyaya gide
cektir. 

NumanB., dün 
kendisile görü· 
ıen bir mubar· 
ririmize seyahati 
hakkında demiş· 
tir ki: 

-Kendimi te-
davi ettirmek ihtiyacında oldu· 
ğum için mezuniyet aldım. Bir 
kaç gün iıtanbulda kaldıktan 

sonra mezuniyetimi geçirmek ve 
tedavi olmak üzere Almanyaya 
gideceğim. Seyahatimin ba4ka 
bir aebebi yoktur, 

M6sy& Mıırselin 
kişiydik. Muharrir sol koluna garip 
bir mahliiku sıkıştırmış, tutuyordu. 
Bu mahIUkun vücudü geniş bir peleı·in 

içinde kayboluy-0rdu. Onu bize takdim 
ederken, muharrir: 

- Eski ve çok aı;iz dostum Bop 
demişti, ve bu kadarla iktifa' • 

'ı· B" f.!'1..-mış ı.. ı:az .sonra garson, ısmarladığı. 
mız ıçkılerı getirince, geniş p.-

!Lütfen flayıfayı çeviriniz)_ 
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tur. Orta Anadoluda bugün yaşıyan ne bir hareketle okpda. •lutırlerden ,...-"'!!"~-... ..... ""'-------~-------...... ~R:::==::-Jı 
ttlık kavmi tamamile beyaz ırk ka- birı.inin bozulmuı aa~lanaı dUzelttl. www ~~- 1 S O N H A B E R L B 
rakterini göstermektedir. Bu muameleleri yaparkea Bop, aptal ' ;: • ·, ,' 

Hititlere gelince bunların samı ol- bir tebessümle sıntıyorda. iiiiiiiiiiiiiii -·-, Bulgarlstanda Kıra] Feysal ffz. 
madıkları hak'kındaki kanaat umumi· Bir kelime ile blltlln bunlan il· k ,.,. 
dir. Bu hu.sueta ha•ırladıfım bir renç buldum. Uşşakta yağmurlar j intihapta hilldlmet fırkası l•tanbul tllrtklle An 8 

raporu geçenlerde hUktlmetimi tel118i- Nihayet, Bop, müsaade istedi n 8,,.,..ı nuUıabirimhden· akalliyette kaldı ı gidecek Kral tef", 
len hazır bulunduğum Portekiztle giderken ayakları He hepimizin elleri- · · 1 Ankara, 23 (Telefon) - . 

1 ~ 
toplanan on beşinci beynelmilel antre- ni sıktı, ayağının bat paraaaiı ile ,.. Uşa.kın f&riuna dUten, Afyon. Ka- Kabinenin istifası beklenlror zal Hauetleri temmuzun ılk Jllİ" 
polojl Ye arkeloJi konferansına tak- hadet parmağı aruıncla mulaarrirla ralaiarıaa yakın Niyaz ovasında, 808 Sofya, 22 (A.A.) -: ~~tlmet b~°: zarfında buraya gelecek ve ~zi baıt' 
.ı 1• mettı'm. dı'ğ' bl ·~. d k t d b' rflnlerde yatan şiddetli yafmur ve do kunun muvaffakıyetsızhgı sebcbını retlerinin misafiri olarak 3 gun .. ver ı r ıuıgı ı ıı lf ır ı, sonra ır 1 1 d k 1 · · · · · • · 

Rapor Hititlerin lisanları ye haya- taban darbe il pk k f u ar an opan, ael er geçtığı yerlen memleketın geçırmekte oldugu ıktısa- da kalacaktır. _..., 
s e şa asını a asına h aL- . . ti dl bi bah d ak 1• d n·ı mı ı-ı 

tı hakkıada birçok malUmatı ihth·n et- yerleştird' Çlkt ·w ar U'Czara Çe\,rmış r. r ran a aram azım ır. ı . Kırat Hazretleri Halep yo P1' 
tiğinden bUyük bir alaka uyandırdı. o~;.. TM~;: J~eti hatırhya· Bflha.a Bib'ük Oturak köyUnde hua llababat tfatlannrn dilşmeşi mek programını deflştinnl,~ir. uJa&f'!: 
zaten ıarp Alimleri de enatltUmUzle mıyorum &in& Cheetertona f'I ll&leı- bin beş yk dönUm batda1, yedi yüz köylülerde memnuniyetsizlik uyan- rut, İstanbul tarildle gelmesı dl 

yakından temas etmekte daimi muha- rl kalat;nda kaldı: dönüm arpa, yedi yüz dö~ihn pancar dırm~ştır. . . meldir. 
bere n kran mübadeJ.ıi yapılmakta- _ Sla Jealn eden• ld dMtam yüz elU dlaUm hqb•f, ytiz elli adet Dığer taraftan yedi senedenberı ık- de 
dır. Hülba yakın bir zamanda ens- Bop mesuttur, etrafında merak ve a- koyun ve keçi yedi act,t öktlz beş hane tidar mevkiinde bulnan h~Qmet fı~- &ayım vergisi encum: 
titümüzUn daha tekemmül • edeceffni lüa uyandıran prlhltr kadar meı'ut harsp oJmqtar. kuı dön elki başvekil ~alınofun rı· Ankar~: ~ <!elefon) - H 1 .,, -' 
ve garp Alimlerine yardım edecek neti- tur. De-min onun ayaklarını çekingen Bir çocutc ile iki kadın telef olmut- ya.seti ve fiberalleri fhtıva eden kuv- s~yımın koy ıhtıyar hey~tler kkil ti' 
celer alacağımızı Umit ediyoruz.,. çekinaen 1;yreditiniz, kalbini aevia~ tur. ntli muhalefet bloka ile mücadele- hye . memurlarından mütete tekıtfl 

1 d ld rd 1 ... Nl-z ha-ı•-•n· _...,_ tahkı'kat h• mecburiyetinde bulunuyordu. Muha- kemısyon tarafından yapılması ,.::;. .. ,.,,..m" ııı_._...,..............,._ ve gurur a o 11 u, memnun o araa .r- ., .. m1 "' 5''""''" "' ~ .-
lerinden penbe eldiven I? •• 1i bir ayak gitti heım de kendisinin ' bizim g'hi ta- yeti ancak bu kadar hasar miktarı le!et bl~u in~ihabatta büyük bir fa. enc~mence tasvip. edilmi.ye~ek ca' 
zuhur etti ve maaadan .bir kadeh ala· bii ıurette tefel*iil et.it Jm•lara ne zaptedebilmlft ve sellerden dolayı ah_Yet göstermış ~e .ra~la rey al.~ış~~r. lUn ıpkası takarrür etmıştır. En~ 
rak "etki H p aziz d09t Bop,, an kadar faik oldllia kuaatlal labb'e e- clTar kiylerde taMdkat hnkinmı ba- HiikQmet fırkası ikıncı plana duşmuş- vergi miktarında tenzilat icra (l)ı 
atau rötlrdl, bltt•ten 80Dra da, derek.. lamanutlardır. Nahiye ile muhaberat tir. Dl~er partilerin . kazandtklan koyun ve ki!çiden (50), tiftiktd .dl) 
JUAya ptfrlp l»ınim Te tekrar pel• MOSYO MABSBIJN kinülen mOnkatl olmuştur. reyler hıç meaabeslndedır. domuzdan (300), at ve kıaraktaa ~ 
rblla lçln'cle ka1bolh. Tam ~ hafta, MJ1&f bir CMbaz. Ba cmrda sayılanlardan çok K.9 Meb'ualan olacak? sıfır ve tiküzden (90) kul'Uf a 

Bfttthl bu •aamele blrka~ •niye hane hapb 781Hı• ft erada lldncl fasla haaarat oldufu ve bu af etin Sofya, 2Z (.A.A.) - Zaıınolunduğu- nı takarrür ettirmiştir. _ _,j 
iflacle. ıaye& tabD .bir ,eldlde olap bit- defa olarak prtWerlı ı.... ettim. klyltller 8zerlnde derin bir tee•Ur na lire yeni meell8te muhalefet blo- Kıakançhk ,UzUnden bir ?, 
Wft 1nl prlp ,.UIJ,eUa )11dııde 'ha1· Dljoa ........ J.U• Glt1'a •Y· uyandırdıfı anlaşrlmaktadır. Her kana menaup 1'5 ill 150 meb'us, ~ Ankara, 23 (Telefon) - Ba 1 

' yar camNdaan.ı •..ualamu bitir· halde afetledelere htlktmetfn muave- lll 70 k~dar da htlktmet blokuna ıne~: burada Sofukkuyuda bir clnaJ!' ~ 
mitti. Şimdi, fehrl sfdlp ,... ... slr- nett bekleniyor. AP meb m. Makldonyalılann 8, komu muıtur. Fuat isminde birisi )ff9'~_ •* llJ'W, aıtll&ltn plmlf". JYea. RIJtflJ nı.tlerin 7 meb'ma bulunacaktır. kımlnde bir kadını kuııkançhk ~ 
... pdmla .... lttqller, llQftn· Ba netieeler hMkında tefılrlerde den mtura ile ağır surette ya~ 
tar Tt a ..... , ı•• ,..._ Mlbt lar Ye heykeller Tardır.,. bulunan nim resmi. Svobockıa Recth tır. Yaralının hayatından tiadt ...,. 
pribe81 ol .. clce llanel ..... ltqka ZaT&lh cileenin Mons fehrlnde pnteel yaııyor: , mlftlr. Carih yakalanmıftır. 
kMme kalaımlf&I. dofclufunu fJlveye bilmem hacet T&r Hlk6metfn parlAmento an aneltrl RU t bUt 1 

ca- o tarihte to --ela 141 ve nu? Ona, bir nal eordum: ne tevf•a.n istifa etmek f~in merli- ·~3m(Ta 1 f )çesBüt""' 
_., ,-.- . . t' d t' . beki • i' k Ankara, ... e e on ~ ~ 

boJa 80 IUÜIB ldL Bir clee ~ bu - Peki ama MBeyl Mal'9flin, arka- sın tı~ ımaard aveHıük~ıtl t,emt ıy~hcie ı •. ~- cümeni, rüsuma tın masraf btit~ 
boJ, um bir bo7dv. datlanJUZ gidip dıprda eflettlYorlar. naa. ı va ır. me arı uır kabul etmi tir. Masraf kısnund• r 

_._. ___ .. _ __., Sis ne diye ellenmf.Yornnaz1. eh&mmlye-ti haiz olan vazifesini ifa 1ş f (lO) 11 ~ --ı• ......... ,,..._. b bl niden yapı an tasarru n 
. laflutdaa ben ee-.lllıa .. • •Y· Cüce bana, merhametle dolu bir etmek ve 80D intiha atın t~m . r ser- tecavüı etme!Mktedir. 

•-n rollntl -parü .,. kim· tebeMflımle baktı, bapıu salladı: bestl içinde cereyanını temın eylemek a ' 
,- '~ til · d' k d t • lbl Encümen rileumat kadrosun a P9k ••I• tloetu111u• llop senin nazan dMathd eelbetmezcM Ke - Aziz m&yl dedi siz bunlan sure e şım ıye a ar yap ıgı 1 va- ' 

• ' ' ıdfesint ifa edecektir memuru açıkta bıralmtııtır. 
. . .. .. mik , .. -ereminıe uğramış ~ocuk vücudu anlamaZBinız. Arkadaşlarım gidip el· · tL 

rete Jelilet eder hı5bır şey gorunıne· .., L 1 11 .-t....&l ria ..a 1 1 1 ~ d a1ı ı• 1• Verilen rerler Ticaret mDste911r1 Şakir .,.,,. 
.ı ti ve aocamaa •• uı • _,, .. ,.. e .,..ıY· en yor ar uı1onnmm, egı m • e 1 hilll 111':. 

ş · lece ıösUne çarpar numaruını yapar bette, bu onlann haklandır. Çimdi Sofya, 22 (A.A.) - Verilen reylerin Ankara, 23 (A.A.) - n 
Hep şaıırmıft•, blraa da sıkıl- aiderdl. Bütün bu '..a..plerdea doJayı onlar alelAde ı._nlardır ve birer san- adedi 1.243.000 i bulmuştur. • Sanayi ve Maadln bankası idare 

mıft*. .. Bereket venfn, •kfaından be- k dlai 1 ok betbaht old·ıı.Maa aan- atldrdır. Bir san'at Bfrenllebillr. Hal· Ba reyler beş mühim ırup arasın- eti azahklarına lktısat veUleti 
ri bUtun dlldcatl berin' toplamıı e>- en n 

8 ~ -· • • d l -..ı·ı i tir t .. •- ~ k" esbak ha lan h • d d 
1 

nediyordum. Onu teselli lçi11 yanıaa b1*+, ben, öyle mıyfm? Benllft, balka- a tevz llC'U'I m f • re musw:şarı ~a ır, 
C e"terton tm a ımıza yıt §ti ve uuldwn: 1an ribl etlemnefe hakkım yok. Bir MilU blok 590.000, hiikOmet kovatiı nazm Asım Turgut Beyler tayla 

anlattı! M~I Manelln -hri lfyarete ht•at •aribesi-'m b ....... bir adamım yonu 417.000, geçen intihapta 530 bin mişlerdir. 
- "Ha unutmu,tum. Dostum Bop - .,.,, ' - e 

31 
' ~ • ı K Ü ıst .. t kil f 1..-..ııdUI dtl . k' ı imek retli h ' ritmiyor munnu7 BenJm 18ll'atım lfrenllmeı, Allah ve~ rey a mı,trr. om n mus a ır· AdllJ• bUtçealnd• te-

nya)a 0 suz ge su e aya- .....,dl B f"'- 1 ~- d la ı kur 165.000 909Yalist federasyonu :era 23 (Telefon) - Dün 
tını adeta yarı yarıya baaltlettlrmit- - Ghllp de ae yapayım? •- r. a it .,.r f aı-aa a" ~ & sı- ' il '. . 
tir. Bir anda ona JUzuımaz oldafwau kıp, herkeeln nasarı dMatıni Urıerime z.6-000. ~ali~. fn~aaı 25.000, ~ ayet m ~.resı bıten adli~.i! b 

Bu 1 tidat tedbirle IUzumsus bir- hfasettim. HaUa, ona rahat.ıs bile et.- celbederek onlara tefevviiıkmnu a:• lıstelermde teuı edılen 229 meb usl~- tebeddul yokt~r •. Encumen ka 
P t -..ı. ı~- B kada bodbia tan 150 sini muhalefet bloku, 68 ıni muhafaza etmı•tır. ~ hareketlerden kurtulmu~ n bizle- tiilml anladım. Eauen o da benim bu e~ BKmem. en o r . . . . .,, --~ 

rln elimizi kolumusu sallamak lç'n bo- baHml anladı •• btal sil bir 'YUf7et- delilim, zavalhlan bırakın eflensln- hülu\met kovohzyon?, 6 sını m~akıl Kibrit ,ırketl fabrlk• J•Plr"'I._ 
şuna sarfettiğimiz vakti tahayytllata ten kurtardı: ler .. Onları ne diye lwrkandırayrm? amele fırlwn ve beşıni de &OSyalıst fe- Ankara, 23 (Telefon) - K4brK 
sarfetmek suretile dah~ kıymetltttir- Evet, cltdl, gidip de ne yapa- Zaten, hepsi beni tulkanıyorlar. Dik· deruyonu kaıanmıştır. Suraeı kay~e keti Bomontiden Büyükderede bf~• 
mi-ır Elzem hareketlere geltnce '"m;-BUtUn -birler biriblrlerine betı- kat edin.Is, bakınız, her akpm nama- pJUdrr ki, villyet liatelerlndı·etlhıç sa satın alarak fabrika inşasına bW 

S'•• ' .. J • Y- ..... ba ı l k~ bir mebusluk alamıyan 808}'a ıs er. 
Doetum Bop onları ayakları ile pyet zerler. Hem lokata pkanam halk be- ramr yapafl\eın cam z ar nuı uuu- , mıştır. _.A 
..._ı.:t h t b"r tt kt . L-d d H lbuk' 1 b ruyorlar. Halk beni alluflıyor, onlan merkez 118tesinde mebusluk tevzlat•na ••• ... • .. ., •• , -· •• ~ •111 ve ra a ı sure e yapma a- nı llC' ava seyre er. a ı oa ar U· iftlrak ı in lbrm olan haddi asrarfyi neticeleri hükumet için pyrl • ., 
dır. Hem ıannede1'Hlll, HIE dostumuz, na mu.tabak dqlllerdfr. O. yqımdan hl~ ç. ffak lmu lardır . t,tl 
ayaklarının meharetini bize göster· beri beş defa düınyayı dolaftım. Size Ama ben aldınt bile etmem, zaval· elde etmıye 

1
muva

1 
~ist ş b'rk• çıkacak olursa, kabıne parlamen ..Jll 

mekten çekiDmeı.,, temln ederim kl bir defa olsun çadır. lıların lu91l•nmafa halda Tar. Bu ~ul rebt le Jden meckl de 
1 

aç anestne tHf ikan Sobraaya tof"" 
.. . . B d-a.•L-d 11- •• I'- mlne181 a an araca ar ır. 1 1...,, kt' 

Bu sozler menne, penbe eldıven- dan dışarı ayak basmadım. 1ki defa a -- a c ..... ye ne aoy r,ece- Sofya, 22 (A.A.) _ lntihabahn ilk madan kra a :m asını verece ır. 
l~ ayaklar _tekr~r. pe!erind~n. ~u~ur et-! Çine, bir defa Amen'kaya gittim. AT· ilmi ~.rmı~ Fü.at O. mtitemacU- neticeleri hütr.ında yUrtHtfittl mütale- Tarihi bir takım eserler vücudll ~ 
tıler. Ayagın bin gıdip bmsının ce- rupayı battan qaiı dolaştım. .~fitUn yen soylüyordu · at aruJ11da alm reeml Svoboda Retch tlrmlt 99 IOD tntlhapların mMlak ,,.. 
hlndea kartun kalemi çekip aldı ve bu memleketler hakkında aize Hyllye- - Affedıntnla, aatıdm, ~idlp yat- ıueteei dlror ki: "İntihabatın kat'i belltislnl temin etmlt olan kabille il_ 
ınenner masanın üzerine Chestertonun cek bir tek kelimem yoktur, ç&*ii si· mam llzım. Matem ya, prıbe1er C&· _ ............................................. _.. d ldutu aibi b d -_, 
karikatürünü yapmağa başladı. Son- dip görmedim. Ben dUnyacla bir tik mek.Anlar ılbldlr, ne kadar ince n mam doğru olmaz. Geceniz hayrol- diye b ar 0 un an .,,JS' 
ra, ayak, bir gazete aldı, sahfreleri güzel şehrr bilirim ki o da Bel~&ada kıymetli iııeler, e dereee llttlma111 et- nn ı. da YUifetlnl yapmakta kusur et 
çevirdi, geçen rarsonun sırtını dosta- Mone ~hrfdlr, orada aokaklar, adam- mei Jbradır. Benim de fazla Yorul- (BUlnedl) cektlr. 

VAKiT ın Tefrikası ı 12 Tokmak vurmadan kazık çakmak l&J'l'Uf yaparak (bevab) a yol hocauyım. Sizi fena mı yetittir· Bu kıa pek ayle okuyup~ .. • 1 • •• nasıl imkinaızaa ıopa TUl'IDadan Termit olclutu için burası boftU. dim? Ekmeiimi elimden alınanı7 cala benHmi,ordu ama ne f't aaZI c... çocuklann kafuma ilim Ye edep Soiuk ft J&lıtb havalarda Tahir hocalık hakkımı haram ederim .. emanetullah.. Büyük hanım ~ 
ıokmak da ayle imklna12dı. Son ala bu oclacla oturuyordu. Hoca Hem timdi ben de uıulü cedit üze· teki çocuklardan ayırt etmi~ 

Dall 
zamanlarda maarif dayalı yuak ı.lmdan 9ilrlyet etmek fÖy)e durıun re okutuyorum. Hoca diye maarif ne IÖ• Yermitti. Bakalım bir 'I an ettili için hoca çocuklardan birini bilikiı memnundu. Çünkü araura mekteplerine tayin edilen o düdük tecrübe edilıin. Lala Gülıümi ~ 
falakaya yatıracaiı umaa pence- mektebe ujnylUI çocuk babalan gibi züppeleri on kere cebimden çı· canm elini öpmeğe ıötürürkell,~ 

y AZAN releri, kapılan kapabfor, laaWet Tahir ağayı (bnap) l&Dlyorlar ve kannm,, diye kıyametleri kopar· na yakıla nasihatler verdi: ~ 
yapıyordu. böyle kelli felli bir kapıcıya ma• llllftı. ana yok baba yok. Halin be ; _,,, 

R E .Ş A T N U R 1 Lala dayak ıOrültülerini bir lik ıöriinmek hocanm ıururunu Büyük hanım zeki bir kadındı. bet beter ... Aklın varsa biraz o~ 
bahçuinde çıkarırdı. Güzel ha•a· ilihl konaer ıibi, gözleri yan ka· olc:ıuyorclu. Diler cihetten lala Gayet ijri bilirdi ki boca Salibin kü sun, hiç deiilıe mevlutlarda ~-,, 
larda aiaçların altrncla otun.ar, palı, adeta huıu içinde dinler Ye da bir mektep adamı, bir maarif lüıtür mektebi nümunelerin brna• ilihi okur, bet on para ahrıın .. 
kendi kendine f&l'lalar 16yler, IÖ· hafifçe tülümaerdi: Jla7 ta hoca· mem111'U sanneclildili için sizli bir ima benzemez. Ancak bunu itiraf ben aenin yqında olaam •. ,, _ ~ 
küle diker, tırnak keser, çınarların nın elleri dert atil"lllMlnl O~- iftihar duyuyordu. etmek itine relmiyordu. Tat mek· Lala bugün Gülaüme ~ 
ıövdeıinclen kopardıtı kuru kabuk lan d6inaekle yalım onlan terbiye Maamafih Tahir alanın mekte- tep konalın bir 9ubeei gibiydi; Na· rikkatinden gözleri ıulamyor, ~ı 
lan evirip çeYirerek acaip inaan ve etmiyor, ayni aamanııla lilaya et• be daha bqka hizmetleri de var· dide hanım orada iıtecliği gibi hü· zı adeta krakanıyordu. Maam.f 1" 
ha,van tekilleri tahaJYÜ) ederdi. tikleri cefalann da latibmmı alı· eh: Gelen pclene kapı açıyor, lriim ıüriiyordu. Halbuki nümune· bütün okuma bilenlere az ço1' ~ 
Sonra da bol bol uyurdu. yor demekti. dayaklardan aonra aalya aümüfe ler resmi hükUmet mektepleriydi. aet ederdi. Tahir ağanın bu h~ 

Mektebin aade cami a•lutun· Gerçi dayalı yi,..ler konalın kanpnı, bir halde atalı inen çoc:uk Oralardaki hocalar hatır aaymıya· bilen kalfalar ona bir çok de 'it!_ 
dan delil, iki IOlcak qm evlerden çocuklan delildi? Hanımefendi· larm yil&iinü yıkıyor, arkadqlan- caldar, konaim nazlı çocuklanm dera vermeyi teklif etmitler, 1 
ititilen bir ıürültüaü Tardı. den aon derece çekinea hocanın nm aefertunu kanıbran yahut ao- öteki hllf&rat yığınının arasına ka· zır mektebe ıeliyonun •• san• ı 

Altmıt yetmit çocuk yUkıek onlara gül yaprajı ile dokunmaia kala kaçmaia çalııan talebeleri ntbracaldardı. Hatta lalanın mek· ders verelim,, demi,lerdi. f;ı-sil' 
sesle derıe çalıtır, hoca ile kalf amn luyamadıfmı lala biliyon:lu. Falcat yukan kovalıyordu ki aylıklı bir tepte oturmasına bile müıaade e· guatriıini ümitıiz bir ah _1' 
yaygaraya bikim olmak için ezan ne çıkar? Dayalı yiyen AH olma· beyabın yapacaiı da &f&iı yukan decekleri ıüpheliydi. Bu sebepler· titirerek reddetmiıti. Her .-ı.;. 
okur aibi bir seale batırdıkları du· mıt da Veli olmut; hep bir besap. bundan bqka bir teY delildi. den dolayı Nadide Hanım iatemi· bir vaktü zamanı vardı. imal' f.: 
yulurdu. Konak çocuklannın yaramazlığı Son nesil okuma çalma erişti· ye, iatemiye Salih hocanın tarafı· ve on yqlar aruında o~ 'j 

Bu 1e1ler ba:ıan lilayı ap ve ihtiyar adamı "çocuk milleti,. ne ii nman mahalle mektepleri can nı tutmUf, otu seneden beri hoca- zaraa ne ala .. olmadı mı geçlll~ 
mahzun dütüncelere daldırinlı: ıarez etmiıti. Bunun için dayak yi· çekifiyonlu. Damatlar bir arabk ço lar ve kalfalarla düte kalka maarif ıun .• temıili zemheride ekin e 
ilmi öğretmek de öğrenmek kacl..- yen bir çocuiun ferradı onda ade- culdan yeni açılan maarif nümUJMO- hakkında bir çok fikirler edinmit mahıul alır mııın 7 .• bu da ö~ ı 
güç bir mueleydi. Bu adamcağız- ta marazt intikam hazlan uyandı· leriDe vermete kalkmıtlardı. olan lala da bir taraftan var kuvve Haıılı vapuru kaçıran 1'1!~ 
lar helil para alıyorlardı doirusu .. nyordu. Tahir ala vuıtuı ile bu hava· tile dayanınca damat beyler çare· dam iıkeleden vapura ıidesıı-".ı 
Allah, iki tarafa da kuvvet verain. Mektebin tqlıtmda bir küçilk diıi du7an emektar hoca konağa ıia afıalanm kapamıılardı. nasıl bakarsa lala da vaktinde 

Mektepte her ıün bet altı nö· (be•ap) odaıı vardı. Hoca aon le· koımuı: "Çoc:uklannızı okutmak O kıt laf mektep bir talebe da· tebe girerek okuma öğrenmitdl. 
bet ele cla7ak olurdu. Bu lizımdı. nelerde mektep IRitsabade bir ta• benim haklupıdır. Ben bepm\zia ha kazanıyordu: Gülaüm. ıelere öyle bakar ve garipter 

(Bitmetll) 
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A.vrupaya giden hanımlar! Butşeslzdeşaşm ibrahim T~li 8 • Günün 

. Arnavutk3y Kız Kollejinden 34 talebenin muallimleri villyı ile 
bırlikte tetkik seyahatine çıkacaklannı dlin yazmıı~k. Bu tale~e· 
ltr, dün limanımızdan kalkan Sitna kumpanyasının ıtalya vapunle 
P~reye gitmişlerdir. Resmimiz bu seyahate i§tirak eden H. lan 
~teri yor. ... .......................... _._ ......... . :::--_________ .................... ._.... 

1
- .. . 1 Ticaret aleminde: 

.. Aclllye Haberlerı Tllccarlarımız Avrupa 
&ir idam kararı seyahatine çıkıyorlar 
Yakında lstanbulda infaz 

edilecektir 
'dTaamnıUt surctile öldürmekten 
1 •nıa mahküm edilen ve ge· 
leııterde bir mOddet tevkifhane-
e ıçlık grevi yaptıktan ıonra, 

~eve nihayet yeren Niyazi ile 
k lrtıdinin haklarında v~ıilen id.am 
ararını temyiz tastık etmış, 

1-Ianıdinin cezası 15 seneye tah
\''l 1 olunmuştu. 
ha Verilen malumata gare, Niyazi 

d 
kkındaki karar, son merhale

e de tastik olunmuştur. Maz
~atası geldikten sonra, büküm, 
h Bayazıtta, veya Emin.önünd~ 
•eya Ayasofyada infaz cdılecektır. 
~ltat ve Maclt 
8.Ierln mildaf aası 
latanbul ağır ceza mahkeme• 

Iİnde dnn ikinci hukuk mabke
ltıeıi 'sabık Azasından Mitat ve 
lıaahkemenin başkatibi Macit 8.
le,tiı\ muhakemesine devam edil· 
laıittir. 

MUddeiumumilik, geçen cel
•ede ceıa istemişti. Dünkn mu· 
bıkemede mudafaa yapılmıştır. 
Vekillerd;n Necati B. iki saat 
kadar süren müdaf aasım bitir
dikten sonra, diğer vekil Mus· 
tafa Adil B., kendisi mudafaara 
aşlamadan bq, on dakika IS· t' 1 • 

•rahat edilmesini rica etmıı, 
16yle demiıtir: 
k - Hava çok ııcak ve buk~· 
• t Dıeselelerin mudafaa mevkı-
ltıden ar1 , zaruri olarak, bir aı 
Utunca sü~dll. Onun içip muhte· 
!t~ heyeti hakime bir müddet 
latirabat etse. • . 

Q.eia Hasan Lutfl B., müddeı 
\lınunı1 Cemil Beye sormuştur: 

...... Ne buyuruluyor? 
ı - Mahkeme nasJl takdir e

C.: erıe, öyle olı~n, efendimi 
t Bubun üzerine riyaset, Muı· 
L'f a Adil Beyden şu istimzaçta 
ulunınuıtur: 

l ,- Y :ı ni, bu faaıla ve istirahat 
a.~biniz.. bizim heıabımıza mı? 

n· - Efendim, tabii hep beşeriz. 
t· 1' de biru teneffüs etmek ih· 
'Yacındayızl 
f Ve celseye, 1 O dakikalık btr 
~!a verilmiştir. Mlldafaalar geç 
içi ıt bitmiı, muhakeme karar 

11 kalnıııtır. 
'teıne heseplar1nı tetkik 

h Adliye mahkemeler veznesi 
ttı tıka plan bir heyetçe tetkik edil· 

t tcdir. 
Cteu tetkikat, yakında bitirile· 
lla ' netice raporla tesbit oluna· 

taktır 
'1ıc:ı~ın muhakemesinde 
~k ,ah itler 

~idil i Musul meb'usu Nuri Beyi 
c111 rnıekle maznun Arnavut Ha
'l ın nıuhakemesine dlln sabah 
td~rl ~eza mahkemesinde devam o rtlıştir. 
i'-d lln, f&bitlerden bir doktorun 
&t tai okunmuştur. Bu, Nuri 
~ı/J" Glnıeden Hacı tarafından 
ded·tUidOiünO söylediği şeklin• 
tiıa •r. Muhakeme batka ıahiUe· 

Celbine bm,kılmıştır. 

ihracat ofisi, tnccarlarımı:ı.ın 
Avrupa ithalAt evlerile doğrudan 
doğruya temaslarım temin mak
sadile tertip ettiği seyahate mü
him mintakalardaki ticaret oda
larından bir zatm iştirakini fai
deli görmüş ve bu odalara mil
racaat etmittir. Bundan baıka 
Ziraat ve Sanayi maadin banka
larile " iş limtet ,, şirketinin de 
bu seyahate iştiraklerini temin 
için kendilerine yazılmıştır. 
Berlin ticaret mümessilliğimizden 

beklenen cevap gelmiş olduğun· 
dan seyahatin gUnü kal'i olarak 
tesbit edilmiştir. Ağustosun 27 
sinde Istanbuldan bafhyacak olan 
bu tetkik seyahati bir ay süte· 
cektir. 

ihracat Ttlrklye için 
. bj,r ..za~qrettlr 
ihracat ofisi, tficcarlanmızı ih

racatın arttırılmasına teşvik için 
teşvik edici cümleleri ihtiva eden 
tablolar hazulıyarak buolan Ti· 
caret odalarile ticaret borsalan· 
om koridorlarına asmağa karar 
vermiştir. 

Bu maksatla hazırlanan tab· 
Jolardan bazılarına şu cilmleler 

yazılmıştır : 
"ihracat TUrkiye için hayati bir 

zarurettir. Bir memleketin ihra
catı artbkça ıervet ve refahı da 
artar.,. 

ururk taciri memlekette yeti· 
ıen nefis mahsullerin ihracatını 
arttırmağa çahş. Hem memleke
tini zengin et, hem kendin kazan,, 

"ihracat Ofisi hariçle yapacağın 
bUtüo işlerde ıeni tenvire ve 
ıana müzahir olmıya amadedir. 
Birlikte memleketin ihracabm 
arttıracak · çareleri görllşmek 
üzere bergün seni bekliyor. ,, 

Afyon lstlbsaIAtımız 
azalacak 

Cinevrede toplanan afyon kon
feransı tarafından Avrupanın 
muhtelif yerlerinde onbir afyon 
fabrikası açdmasının kararlaştı
rıldığını ve fabrikalarm istihlak 
edecekleri afyonun yüzde ıek· 
seninin memleketimizden alınma· 
sının kabul edildiğini dün yaz-

ın1şbk. 
Umum dllnya afyon sarfiyatı 

3 b. sandık tahmin edilmektedir. 
m k · · d B hesaba göre memle etımız en 

a~nacak afyon miktarınm 2400 
sandık olacağı anlaşıl~a.ktedır. 

Halbuki memleketimızın afyon 
istihsalih 4 bin ile S bin ara
ımdadır. 
Borsa idare heyeti toplandı. 

Ticaret borsası idare heyetı 
dGn 6ğlen sonra mutat içttmaını 
yapmlfbr. Bu içtimada boraayı 

Anadolu hattına 18,30 
dan sonra vapur ı,11. 

yiblllr amma 1 

Seyrisefain idaresinin bu 
yaz mevshtılnde Moda, Kala
mış Caddeboatan, Suadiye 
hattına işlemek üzere seferler 
açmak ve bu hattı da birinci 
mrntaka addetrnt-k .suretile 
halka gösterdiği suhulet oa· 
yanı şükrandır. 

Bu, semtlerde oturanlar 
yerlerine Kadıköyden gitmek 
isteseler bir de otobüs derdile 
kar§ılaşacaklardr. Bu hem 
pek işkenceli hem de ikinci 
bir masrafı icap ettirecek 
idi. Fakat köprüden 18,30 
dan sonra bu semtlere gitmek 
isterseniz vapur bulamazst
nız. 

Mevsim itibarile bu sa
atte işini, dükkAnını, va· 
zlf esini bırakabilmek ıçın 
çok müşkUldür. Binaenaleyh 
bu vapura yetişemiyenler Yİ· 
ne Kadrköy ve otobful yolile 
g itmektedirler. 

Halbuki 18,30 dan sonra 
bu semte gidenler bUyllk bir 
ekseriyet te il etmekte ve 
otobüı:;lerde yer bulabilmek 
için birbirini çiğnemekte ve 
hatta bir çokları otobüs n 
yer bulamamaları yüzünden 
ikinci bir otob~ seferini bek 
lemeğe mecbur kalmaktadır
lar. 

Halkın en çok kalabalık 
olduğu zamanda halk için 
faydalı olmayı düşünen ve 
balk için faydalı olmak isti· 
yen bir müessesenin lS,30 
dan sonra birkaç sefer daha 
tertip etmemui tuhaf şey. 
dir. 

Hem halka faydalı, hem 
idare f çin kflrı olan bu se· 
ferleri icra etmeğj dfil!ünmi
yenlerin bu düşüncelerine 
siz de şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Darlllfünun bütçesi 
50 bin Urahk bir tasarruf ya· 
pllmaaı mevzuu bahsedlllyor 

Mülhak bütçelerle idare edilen 
resmi daireler bUtçesinde yeni· 
den yapılacak tasarrufların Da
rülfünun bütçesine de teşmili 
mevzuu bahsolmaktadır. Darlll
filnun emin vekili Mustafa Hakkı 
B. bu yeni tasarruf işile me§gul 
olmak üzre dünkü trenle Anka
raya gitmiıtir. Diğer taraftan 
Pariıte bulunan emin Muammer 
Raşit B. de Darülfünun betçeıi
nin meclisteki müzakeresinde 
hazır bulunmak üzre davet edil. 
miştir. 

Darlllfünun blUçeıinde yeniden 
yapılacak tasarrufun 50 bin lira
yı geçeceği tahmin edilmektedir. 
Bu tasarrufun, masrafı diğer fa· 
kllltelere nazaran fazla olan tıo 
fakliltesinden yapılacağı tahmi~ 
olunuyor. 

Bir habere göre bu arada bp 
fakültesinin lstanbuldan nakli, 
hastanenin belediyeye devri me
selesi tekrar meydana çıkmışbr. 
bu takdirde hastanelerin masrafı 
belediye tarafından verilmiı 
olacak ve tabiatile fakülte mas• 
rafı da çok azalacakhr. 

.. ;iik;d;;···;d;~ .. b~-;; .. ·r;i~·; .. ;ö;ü: .. 
şülerek intaç edilmiştir. 
Yumurtalaran damgalanması 

meselesi 
Yumurtaların damgalanması 

meselesini görüşmek ilzere 11 
Haziranda Romada bir konferans 
toplanmıştı. işini bitirmiş olan 
bu konferans gelecek konferansa 
verilmek üzere bir rapor hazır· 
lamıştır. 

Ofisin yaptığı teşebbils üze
rine BroksUlde lop!anacak olan 
ikinci konferansa memleketimi· 
zin de davet edilmesine karar 
verilmiştir. 

Yumurtaların damgalanması 
hakkında Ofisten bir de rapor 
iıtenmiıtir. 

Dlln Ankaradan Muhtırası 
Şehrimize geldi 

lbrahlm Taif Bey 
Birinci mıntaka umum mUfet

titi ibrahim Tali Bey dün öğle 
trenile Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Birkaç gün burada 
kaldıktan sonra istirahat etmek 
llzere Bursaya gidecektir. 

ibrabim Tali B. bir muharri
mize seyahati hakkında ıunları 
söylemiştir: 

- Mezunen geliyorum. Birkaç 
glln sonra Bursaya giderek istira· 
hat edeceğim. Mezuniyetim 15 
gündür. Bittikten sonra Anka· 
raya döneceğim. Oradan da va
zifemin ba§ma gideceğim. Şark
ta ıayanı kayt hiçb:r ~ey yoktur. 
Tam bir sllkün vardır. Herkes 
işi ve gücü ile meıg\lı: olmakta· 
dır. 

SllkOn ve asayişin yerinde ol
masının bir delili de bana me· 
zuniyet verilmiş olmasıdır. 

Belediyede: 

Dolapta su! 
Memur deQllaenlz, belediyede 

bir bardak su içemezsiniz 
Belediye daire müdürü Ab

dürrahman Ef. dOn belediyenin 
bntUn hademelerine bir emir 
vermiş, hariçten hiç kimseye su 
verilmemesini bildirmiştir. Evci
den buzlu su destileri ve bar
dakları meydanda dururken dün 
birdenbire kaldırılmış, ve sular 
dolaplarda kilit altına alınmıştır. 

Yalnız bu su tasarrufundan 
memurlar istisna edilmiştir. Giln
de iiç defa belediyeye buz gel
mekte ve destilerdeki sular ye· 
nilenmektedir. 

ıı: * * 
Ceza hafif geliyor! 

Satllan gıda maddelerinin Uçte 
biri bozukmu' 

Mayıs ayında muhtelif semt· 
)erden alınan 1000 kader yiye-
cek maddelerinden 300 zn nu
muneye muvafık çıkmamıştır. 

Bunlardan yenemiyecek birbalde 
olanlar alınmış, denize dökill
müştUr. Yiyecek maddelerine 
1,u suretle öteberi karıştıranlar 
hakkında zabıt tutulduğu gibi, 
ayrıca para cezası da kezilmiştir. 
Bilhassa yağların fazla karıştırıl· 
dığı anlaşılmaktadır. Yalnız ka
rışık yağların müsaderesi kanu· 
ned caiz olmadığı için bu gibi
lere para cezasından başka bir 
şey verilememektedir. Halbuki 
bazı yağcJlar 20 lira para ceza· 
ıını veriyor, ertesi günü }İne 
ayni yağı satıyorlar. Hergün tef
tiş yapılamadığı için aradan 
günler geçip de bu dükkana sıra 
gelinciye kadar yağcı cezanın 
yUzlerce mislini çıkarıyor ve 
yine karışık yağ satmasına mun
tazaman devam ediyor. Bu hal 
sık sık görülmektedir. Yakında 
önüne geçilmesi için bir çnre 
bulunacaktır. Halkın gıdasını 
karıştıranlara belediyenin verdiği 
cezalar çok hafif gelmektedir. 
Daha kat'i çareler aranmaktadır. 

Teftişler devam ediyor 
Mülkiye müfettişleri belediye 

muhasebe ve fen heyetinde yap· 

Takvim - çarşamba 24 Haziran 6 -ıncı oy I93J, senenin günleri: geçen 175 
kalan günler: 190, 7 Sefer 1350 \'c)Adcti 
Yahya. 

GUneş-Doğuşu: 4,29; Ba.uşı. ı 9,45 

Namaz vakit~ Sabah: 2,26; 
Üğle: J 2,I 6; ikind J G 17; Akşam. 19,45 
Y:ıtsı : 21,49, imsak: 2,09 

* Hava- Dünkü hararet tazamt) 26 

(asgari) ı 7 derece. Bugun rüzg4r 
poyraı ha,·a ç,ktır. 

* Bugün 
Gelenler•gldenler-tzmir met

ruk mallar müdürti Niyazi bey dün ~eh· 
rlmize gelmiştir. 

§ Bir hafta CV'Wel Ankarayı gitmiş 
olan Yugoslovya sefareti müste~an M. 
Yuvanoviç dün öğle trenlle Ankuadın 
şehrimize dönmüttür, 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pl!klan neşri;atı !9,80 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka su., 
hafız Ahmet B. \'c ikbal H. Jann refaka 
tile, Anadolu Aj:ın ı haberleri 20,30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21,30 dan 22,SO a 
kadar ikinci kısım alaturka saz. Tınburi 
Refik 8. , .• arkadaştan borsa haberleri 

Viyana, Peşte, Moskova, BDkreş 
Saat 19: 
Bükreş: (l 2·894) Orkestra 
Peşte: ( 20-550 ) Konferans, konser 
Moskova: (75-1804) Radyo jurnal 
Roma: (441) Konser: Lüppe. Kıtalani, 

Franketl, Dölil \ ' C Sidenln parçalan, 
Saat: 20 
Viyana: (20·516) Mozardın uvertür, 

tibbi müsahabe, 
Bükreş: istihbarat. orkestre, konferans 
Peşte: Konsere devam. konferans 
Moskov:ı: Konser 
Roma: Konsere dC\•am 
\'lyana: Müsahabc 
Saat: 21 
Bilkreş: Gramofon, Darülfdnun radrosıı 
Peşte: Macar havaları 
MoskoYı: Müsahabe 
Roma: Radyo Ju:nal, Gramofon 
Viyana: Konferans. 
Saat: 22 
Bil kreş: Kemlin solou u. konf cranı 
Peşte: ÜstUdyo, gramofon 
.Mosko,•a: Konser 
Roma: Radyo Jurnal, Milsahabe 
Viyana: Konsere de, am 
Saat: 23 
Peşte: Ti~·atroya devam, 
Homa: Karmen Operası 

Vakıt:Abone ~artlar1: 

J 3 tı 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
JJarlcte - 800 1450 2700 

ilan sartlaramız: 

Aylık 

Koruş 

.. 

Resmi Hususi 
Sann ıo Kş. 12,SO l\ş 
Santimi 20 .. 25 ,., 

KUçUk llftn şartlnramız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Dcfahk 
100 Kuruş 

A - Abonclcrlmİzin her üç ııylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen il!nl11nn fazla 
atırı için 5 kuruş znmmolunur 

Viltiyette: 

Otomatik basküller 
insan tartmağa mahsus otoma· 

tik basküllerin memlekette alım 
salım ve ist•mal hakkı Himayei 
etfal cemiyetine verilmişti. 

Halbuki kanundan evvel bu 
aletlerden getirtmiş olan birçok 
şahıslar cemiyete müracaat ede-
rek kendilerinin Seyrisefain, Şir• 
ketihayriye, Demiryolları ve di
ğer imtiyazlı şirketlerle aktedil· 
miş mukaveleleri olduğunu söy• 
lemi~ler ve buna itiraz etmişler
dir. Keyfiyet vilayetçe tetkik 
edilmektedir. 

··i~k·i~·;;· .. i;fi·işr~;i~i···bit·i;:;;i~i;;di;:· 
Şimdi umuru hukukiye şubesine 
sıra gelmiştir. Bütün dava doa
yeleri gözden geçirilecektir. 

Kaymakamhklarda da teftişler 
devam etmektedir. 
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Fırka grupunuıı 

Lll ~~!11ıı,1i,1 
.. ·· --GUNUN======= -· . 
Sui istimalle 
mücadele 
Rejimin iki düşmanı vardır: 
1 - Rejimin dışında kalan. Cephe 

alan, hatta ona bitaraf kalan, bizden 
olmıyanın bitaraflığı da şüphe ve kor 
ku ile karşılanmalıdır. 

2 - Rejimi bir ahşveriş vazifesi 
yapan, rejimi bir kaşanenin mermer 
merdiveni, yahut ayaklarının altına 

bir halı gibi seren adam en tehlike
li düşmandır. 

Cephesini bilme-ısinfa:. İçinizde ya
şar, ve gözünüzü kırptınrz mı bizden 
kirpiklerinizde biraz zaiflik hissetti 
mi derhal elleri kelepçelenir ve gtrt
lağınrzı sarar. 

En küçük iktidar sandalyesinin a 
yağı bir darphanedir. Müt-emadi3·en 
ikti-darı pape.Ueştirir. 

Rejimi satarak geçinen adam çok 
de.fa sinsi ve her zaman uysaldır. Bu 
bir kanserdir. Hele bu adam memursa. 
en küçük makaıma sahip olsa bile, bir 
k.alp kanseridir. 

Rejimi kalbindoen vuran bu adam· 
dır. 

İdealist rejimi yürütmek için kola 
muhtaçtır. Bu kolun bele yeni bir re· 
jim başında bulunanlar arsında sade
ce idealist olmast lazımdır. 

Yeni Türkiye doğarken mahalle 
b\?kçisinden başvekiline kadar arıya

cağımız en büyük vasıf: 
İdeale rehberliktir. 

Oslov - Istanbul 
Aiti Norveçli Tıp talebesi 

lstanbula geldi 
Norveç te Oslov şehri Tıp fa

kültesinden altı talebe hususi 
otomobillerile şehrimize gelmiş

lerdır. 28 mayısta Oslovdan ha
reket eden Norveçli talebeler, 
Oslov lle Berlin arasındaki 1050 
kiJometrelik masafeyi gece gün
düz otomobilden inmiyerek ve 
sıra ile otomobil kullanmak su
retile 30 saatte almışlar, Berlin
de 4 gün kalarak hastaneleri ve 
Tıp fakültesini ziyaret ve tetkik 
etmişlerdir. 

Talebeler Berlinden hareket
lerinden sonra Breslav ve Var
sovide birer ·. gün kalmışlar ve 
Çekoslovakya, Büdapeşte, Bel
grat, Nis, Sofya, Edirneden ge
çerek buraya gelmişlerdir. 

Norveçli talebe burada bir 
hafta' kalacak Tıp fakültesini, 
Cerrahpaşa ve Gülhane hasta
ııelerini ziyaret ederek tetkikat· 
ta bulunacaklar, camileri ve mü
zeleri şehrin görülmeğe değer 
yerlerini gezeceklerdir. 

. Talebe buradan vapurla Sela
niğe gidecekler oradan Atinaya 
geçtikten sonra, Arnavutluk, A
vusturya, Hamburga uğrıyarak 
Osloya döneceklerdir. 

Pün gece Yeniyi halka tanıtmak, yeni re.ii· 
mi halka ısındırmak için en mü.essir 
silah halkla temas eden tabakanın • HastahOından ısbrap çeken 
ideale olan kuvvetli rab1tasıdır. bir adam intihar etti 

Memurun yeni Türkiyıedeki vazi- Dün akşam saat 19,25 tc Kına-
fesi ancak cephedeki neferinkile ölçü- hdan kalkan Maltepe vapurunda, Is
lebilir, . tanbula gelirken Caddebostanı hizala-

Rejimi temsil eden, rejimin h~Ik rında bir adamın k~ndisini denize attı. 
arasında görünen yüzü memurdur. ğmı süvariye haber vuilmiş, vapur 

Rejim yürümoek için iyi vatan~faş, süvarisi Mustafa kaptan, derhal vapu
ideal ve vazifesine kalbini bağlamrs ru durdurarak sandal indirih;niş, mü·n· 
memur ister. ~ tehirin bulunması için azami bir dik-

Aksi berbat bir seydir. Çünkü ~ katle taharriyat icra ettirmiş. fakat 
jime hiyanet eden m;mur, çok defa bu sarfolunan bütün mesai ve taharriya
hiyaneti bir dilim ekmek, veya bir a- ta rağmen müntehiri bulnp kurtarmak 
partımaı1 iÇine srğdırabilir. lkisi de ay miiımkiil\ oılamamrşttt. 
nidir. Müntehir, vapurda şapkastt'ı, bas~ 

Şu halde iki düşmanı bir an için tonunu bırakmış, bir de açrk ~rf 
unutmamak lazımdır. terketmiştir. 

Rejimi kurmak istiyenler dışarıya Zarfta iki reçete kağı;lr, bir tek lira 
karşı na.s rl tarassut kulesinde düşman bir de melctup vardır. 
gözliyen nöbetçi gibi dikkatli olmak Mür.tefıir mektubunda aynen şöyle 
mecburiyetinde iseler, ideali pa.pelleş- demektedir: 
tirenlere karşı da ayni şekilde silah- . "97 tevellütlü mütekait bir yüzh:ı
lanmağa mecburdurlar. · şıymı. V:e o-kadar aptal d.eJ?ilim ki in-

Biitün ideal fırkaları mütemadiyen tihar suretile hayatıma hatime vere
azasının ideal kuvvetini canlandırır yim. Fakat uzun müddettenberi çek
ve onların ~ yumuşayıp eriyip ideale tiğim tahammülsüz entrekiyotin ve o
hiyanetlerine mani olur. nun neticesi dehşetli bir zafiyet beni 

Fırka grubuna suiistimal meselele perişan bir hale getirdi. Ayaklanın 
ri için verilen takrirleri bir dedi kodu tutmaz, gözüm görmez oldu. Has
ba,,ası ile değil,. rejimi benimsiyenle- tahğım müzmin olduğu için geçmiye
rin bir teyakkuzu ile takdir etmelidir. ceğini anlıyorum. Sebebi intiharım, 

SADRI ETE!rf yegane bu hastalrktır, başka bir se
bep y()ktur. 

"Elyevm berayı t~davi dört aydan-S. C. F. 
lzmlrde neler yapıhyor muş? beri lstanbulda bulunuyorum. Konya 

tütün inhisarı sicil müdürüyüm. ismim 
izmirde mefsuh Serbest fırka-

nm ihyası jçin bazı teşebbiisler 
yapı!d1ğım yazan gazete dün de 
şu malümab vermektedir: 

Programın üzerinde yapıl
makta o,an tetkikat bitmek üze
redir. Ağlebi ihtimal bir hafta
ya kadar son şeklini almış ola
caktır. Yapılan tetkikat bilhassa 
Serbest fırka programının akal· 
liyetlere ait olan kJsmını istihdaf 
etmektedir. 

Eundan başka eski nizamna
menin beşinci maddt.sindeki (in
hisarlar mülgadu.) cümlesi (bil
umum inhisar'ar mülgadır) şek
lirte ifrağ olunmaktadır. 

Fırkamn lideri olmıyacaktır. 
Fırkaya kongrede seçilecek bir 
zat muvakkaten riyaset edecE:k
tir. Fırkanın merkezi için lzmir 
daha münasip görülmüştfir. 

Sab1k serbest fırkanın programı 
tadil edilirken bir istikraz akti 
lüzumunda da ısrar olunmuştur. 

Bundan başka büyük nafia işle
rinin ve demiryolJannın ecnebi 
sermayesi ile yapılması lüzumu 
da bir esas balincie kabul edil
miıtir. 

Vahap Kazrmdrr. Kocaeli meb'usu 
Salahattin B. kayın biraderim, hukuk 
fakültesi reisi Tahir Bey bacanağım-
dır.,, 

Edirne mualllmlerlnln seyahati 
Edirne muallimlerinden bir 

grup temmuz ortalarmda bir 
Bulgaristan seyahati tertip et
mişlerdir. 

Bu seyahat kısmen tenezzüh 
ve kuımen me• leki mahiyettedir. 

23 Temmuz 
Himayei etfal cemiyeti, hürri

yetin ilanına tesadüf eden 23 
temmuz gününde rozet tevzii 
için hazırhklara başlamıştır. 

Bulgar nalla nazıra Edirneyi 
ziyaret etti 

Bulgar hükumeti nafia nazın 
Gospotin Dano1iyof geçen cu-
martesi günü otomobil ile Edir
neye gelerek Bulgar konsolosa
nesine misafir olmuştur. 

Gospodin Danoliyof Edirnede 
Oç saat kalmış, vilayet ve ku
mandanlık makamlarile tehrin 
görülmiye değer mahallerini gez
dikten sonr" Bulgariıtana dön-
mllftür. 

Memleket Haberleri 1 
Bir facia 

Babası kızını oğluna 
öldilrtttt 

Kastamonu c' a •1 bildirildiğine 

göre ( Karacaören ) köyünde 
tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, 
kôyiln muhtarı Hasan ağa 15 
yaşındaki k1zı Atiyenin bir deli
kanlı ile seviştiğini haber alınca 
ailenin namusunu temizlemek için 
Atiyeyi erkek kardeşine öldürt
müştiir. 

Delikanlı müddei umumiye 
verdiği ifade de cürmünü itiraf 
etmiş ve kız kardeşini babasının 
rizasile ö]dilrdüğünü söylemiıtir. 

Seydlk8yUnde iki maskell 'erir 
izmirde iki maskeli adam 

Seydiköyde Bekirin evine gire
rek km Fatmayı kaçırm1şlardır. 

Adanada bir UfUrUkçU yakalandı 
Adanada Hoca ibrabim ismin

de bir üfürükçü yakalanmıştır. 

Yapdan tetkikte ibrahimin evine 
bir hayli safdil kadının devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

Hocanın son marifeti bir ka
dmı kocasından ayırmak için 
muska terbp etmesidir. 

Con Ahmet beye bir rakip çıkll 
Nazilli avukatlarından 70 yaş

larında Ethem B. isminde bir 
zat devridaim makinesi ihtira 
ettiği iddiasile iktisat vekaletine 
müracaat etmiştir. 

Akide şekerinin içinde 
balak IQnesi 

izmir Ziraat müfettişi Nadir B. 
bir şekerciden akide şekeri almış 
ve ,ekeri ağıma atınca içinden 
balık tutmağa mahsus volta 
iğnesi tıkmışbr. 

Nadir B. bu iğneyi bir dok
tordan 'eğer iğneyi yutmuş olsa 
idi ölecekti,, diye bir rapor ala
rak şekerci aleyhine dava aç
mıştır. 

MUddelumumilık yapllan yan· 
h•hkların tashihini emretti 
Birkaç gün evvel, haftalık 

"Allol Allol,, gazetesi aleyhine 
müddeiumumilikçe açık resim 
neşri davası açıldı ve müstantık· 
hk, davanın açılmasını mucip o· 
lan resmin çıktığı dört numaralı 
nushayı polise müzekkere yaza
rak toplattı. Bayiler, polisler ta
rafından mecmuanın bu nusha
Jarı toplanması üzerine, bundan 
sonra çıkacak nüshaların da ıa
ttlmıyacağını zannetmişler, diğer 
nüshaları ahp satmakta tereddüt 
eimişlerdir. Halbuki, dava, yal· 
nız dördüncü nusha içindir ve 
yalnız o nüshanın dükkanlarda 
satılması memnudur. Diğer nüs
halar için dava yoktur. Diğer 
taraftan, zabıtaca müsaderesine 
karar verilen mecmua nüshalan 
toplanırken, bunu satan dükkan
cıların kanunen kefalet ve ika-
metgaha raptedilmek üzre ka
rakola götürülmeleri lazım gel
mediği, yalmz dava açılan nus
halarm almmasile iktifa edilmesi, 
müddeiumumilikçe alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Mecmua sahiplerinin, bayilerin 
müteakip nOshalart sat nakta te
reddüdü yüzünden zarara uğra
mamaları için yapılması icabeden 
muamelenin müddeiumumilik ma
kamınca bu suretle tasrihi, çok 
yerinde bir h::ırekel t ir. 

Terkosun boruları gene 
bozulmuş! 

Üç gündenberi İstanbul cihe
tinin bazı semtlerinde terkoı 
muslukları yine kurumuştur. 

Dün belediye şirkete suyun 
akmamasmın sebebini sormuş, 
boruların bazı yerleri tamir edil
diği için su verilemediği cevabı 
ahnm11br. 

Kemik hikayesi! 
Mezardan kemik çahnarak 

sabldı§ı haberi dotru 
değildir 

Mezarlardan ölü kemiklerinin 
çıkarılarak gizlice barice gönde
rildiği hakkındaki yaz1lar üzerine 
belediye sıhhat işleri müdürü 
Neş'et Osman B. ve alakadar 
müfettişler dün kemik toplama 
yerlerini teftiş etmişlerdir. Top
lama yerlerindeki kemikler göz
den geçirilmiş, dikkatlice mua-
yene edilmiş, hiç bir yerde hay
van kemiğinden başkasına tesa· 
düf edilmemiştir. Bundan maada 
ayrıca kemik toplayıcıların da 
malflmatı alınmış, bunlar hiç bir 
zaman mezarlardan kemik çıkar
madıklarım sokakta, mezbahada 
okkalarla kemik varken saatlerce 
mezar kaurak kemik çıkarmanın 
zabmetİPe değmiyeceğini söyle
mişlerdir. Bundan başka zabıta 
da, tahkikat yapmış, hiç bir me
zardan kemik çıkarılrnadığmı 
tespit etm"stir. 

Şarkın incisi 
Italyalı seyyahlar 

Istanbulu çok 
beyendiler 

Evvelki gün şehrimize gelen 
italyan seyyahları dün de şehri 
kezmişler ve gece yansı İtalya 
vapurile Pireye haraket etmiş
lerdir. 

Seyyahlar öğle yemeğini İtalya 
sefiri Baron Aloizi ceoaplarile 
birlikte vapurda yemişlerdir. 
Bundan sonra hususi bir motörle 
Buğazda bir ge2inti yapmışlardır. 
Akşam üstü Tarabyadalu Tokat
lıyan otelinde italyao sefareti 
tarafından verilen çay ziyafetinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Seyahati tertip eden "Lega 
Navale" denizcilik şirketinin ve 
buraya gelen kafilenin reisi bu
lunan amiral Gusta vo Orsini 
dün kendisile görüşen bir mu· 
harririmize cle!1V,,tir ~i: 

- Dost 't urkıyeye gelen va
tandaşlarun but'ada ger'ek .t.resmi 
ve gerek hususi makamlardan 
ve İtalya sefiri cenapları tarafın
dan kendilerine gösterilen hüsnü 
bkaulden çok miitebusis olmuş
lar ve bu teşeklCü.(.lerioin bildiril
mesini bana söylemişlerdir. 

Güzel şehrinizi burada kaldı
ğımız kısa zaman içinde kabil 
olduğu kadar gezdik. Gördüğü
müz güzellikler tabii menaıir 

itibarile dünyaca tanınmış bir 
memleketin, İtalyanın evlatları 
olan bizleri bile çok hayrette 
bıraktı. 

istanbulu şimdiye kadar gör
meyenlerimiz buraya geldikten 
sonra şehrinize şarkın incısı 
denilmesindeki isabeti derhal an· 
ladılar. 

Vatandaşlarıma güzel şehri
niıi zjyaret etmek fırsatını ver-
mek için cemiyetimiz önümüzdeki 
sene Türkiyeye daha büyük 
mikyasta bir seyahat tertip ede
cek, bu seferki seyahate daha 
fazla kims,,. istir;;ık edecektir. 

M. Venizelos 
Şarka tevecciih 

dünkü içtiın~ 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) ff' 

killeri Beyler tarafından cevaP Jt 6~ 
rilmiştir. Adliye ''ekili BeY s<> irıdt 

.. sseses 
sene zarfrnda adliye mue 

1 
ıt ııır 

haklarında takibat yapılmış -~ ~ ıııüd· 
morlardan yedisi müstantik, uçu ··-ıert 
deiumumi, hakim ve aza oıına: ;arı~ 
ancak on kişinin mahkum ol ~wır 
bu hususta icap eden e~ast te 'l'ii~ 
rin ittihaz kılınmış oldugunu, ti it' 
ye cümlıuriyeti aliyesinin ~daJebliY'I 
min ve kavanini tedvire .kifı :a isi' 
ve liyakatte oldukları etrafın 
hatı kafiyede bulunmuştur. .. J{I' 

Ililahara Dahiliye vel.:ili Ş.~; idi' 
va Bey dhi münhasıran kUÇ .dt " .. ··tın"' 
re inzıbat memurlarmda gol"ll; 9ııef 
olduğu dermeyan edilen sui istıııt ıed· 
mesaili etrafında ittihaz kıltn3•11 (ılB~ 
birleri ve tatbik edilen kanuni ı~ )iti 

tadat ederek cümhuriyet devriııiJI 
111
r 

devirden daha temiz olduğunu ~:ıııJ!lf 
murlarımızın muvaffakıyetle fııtııl' 
işlerini idare ve asayişi muha 

1 
b! 

muktedir olmakta bulunduklarıll ı,r 
takım madde ve delaile istinaden 
yan etmiştir. )>dii!Jıa' 

Müteakiben Maliye vekili ./i. eS;ııi• 
Hk Bey, Maliye heyeti teftışiY' 

1 
jll' 

çok temiz ve faal bir heyet oırııas 
111

1· 

barile muvaffakıyetli teftişler ya!, fJI' 
Jill ta olduğunu ve geçen sene rnev rııtı~ 

biıke konulan maliye meınurl3 11~~ 
idareten azilleri hakkındaki k311;dıt' 
çok müfit nticeler vermekte bul d• ~ 
ğunu ve tahakkuk memurlarınrJ\ ;,IJ 
ni kanunlara tevfikan vaziyetler bl' 

~ J\1 
rslah ve tahtı temine aımacagı 
yan etmiştir. . rA 

Bütün bu izahlar takrir sahibi~ 
tarafından kafi görülmüştür. il'~ 

üçüncü takrire Tayyare ceJll (t' 

reisi Fuat Bey tarafından cev3~ 1r 
rilmiştir. Fuat Bey bu cemiyetiJl~pıı 
sıl bir milli heyecan ve vata~t ~ll' 
teşekkül ve inkişafa başladrgııt11 

" 

yar olunan fedakarlık ve m~r 
milli mevcudiyette şerefli bir ııtil il t 
se haline geldiğini ve vaz ve ta.1'5~~ 
dilmekte olan iane ve resimlet ti#' 
vakit halkın gösterdiği ve gayre f 
taniyeden doğduğu.n.u izahtan '/' 
şurada burada vukua gelen baZl ~ ~· 
luklar ve sui istimallerin şidd~~ 
kim ve mahkemeye tevdi ed~ ,11 fi bulunduğunu, müessese teşkılıJ tf 
müfettişleri vasıtasil~ her zaıt1~111,~ 
kipten geri durulmadığını vak $11ıl 
istinat ederek uzun uzadıya 8 

mıştır. #'~ 
Bu izaha te mukabil takrir ir 

Şevket Bey (Gümüşane), mües.'e·; 
nin bünyei asliyesind-e değil, baı• i 
hallerde mevzii olarak vukua g .f 

•,;$r 
hadiselerin matbuatta ve halk ıı:_~J' 
da mübaliğalı bir suı-ette ded1

.1f!l1' 
er1 

m-evzuu yapılmasına m~ydan '1 ~I 
yecek surette tedbir ahnmasınl 
teylediğini bildirmiştir. i 

Neticede müzakereye mevzu , ,e~ 
meseleye dair Tayyare cemiyeti .

11
jiJ1 

Fuat Beyin verdiği izahatın ta.tJl1',:ııl' 
olduğu , cemiyetin idaresini ıtt~'aıı~ 
kıyetle tedvir, sui istimali g~'l 
memurların pençei kanuna te,,dı ~~ıf 
miş ve edilmekte oldukları lt~1111d" 
daki izahatın kanaatbahş oldllS° eb._. 
reye konulmasına dair Edime. ıtt \tfY 

su Mazhar Müfit Bey taraf ındıı~.11,fl' 
len takrir reye vazolunarak (tl~lt~)tl 
kan kabul edilmiş ve içtimaa J11 

verilmiştir. ~~ 
tll' l 11 Uld'U lll 111t111 llllJ!l!l!lll!l'.l!l!lt 1 llHl'.llfllUllif'lııO 
eder, iki hükumet bu sahada su 
dameye karar verdik.,, . ~r 

Muharrir bu beyanatl tas'1•P 111-I 
Bir Amerlkall gazetecire yor ve franstz mandası altı.ndil 01,-

beyanatta bulundu Suriye, lngiliz mandası altınd3 ııt f 
Şarl H. Şerril isimli Amerikalı bir Filist.iın ile Mısxrın kimseye hiic~,-ı~ 

muharrir (Review of Reviews) isimli decek vaziyette olmadrklarınr . 11ıı~ 
mecmuada, (Venizelos şarka teveccüh yor, ve harp an'anesi en kuvvet11 Jtl;i' 
ediyor) .sıerlevhası altında bir makalP Balkanlarda bu muahedenin elte!itııf~ 
neşretmiştir. yetini tetkik ettikten sonra 1"l11

1atl' 
Muharrir, M. Venizelosun Türk - Kemal tarafından idare edile~ 111ıır 

Yunan muahedesi hakkında hararetle ye ile, Venizelosun idaresindekı. l~ 
ve samimiyetle bahsettiğini, Balkan fc nistanın harp istemedikleri içı~ıl 
derasyonu fikrinin inldşafına intiza- yüksek siyasi mefhum teşkil ettt 
ren hükumetler arasında muahedeler ni ilave ediyor. tı ~~ 
aktederek Şark sulhüne biiyük yardım Muharrir Balkan federasyoJ1 '°r 
ettiğini kaydediyor. kmıdaki fiki.rlerini söylerken şu 3~ıı' 

M. Venizelos Türk - Yunan nıua- lede geıniş bi·r görüşü olduğunu 
hedesi için demiştir M: maktadır: tidi'' 

- Bu muahedenin yakın şarkta sul - Seri bir Netice bekle~~fıİ>-.ı:I 
hün idamesi hususunda büyük ehemmi Geçen sene ümit veren bir te;:e i <' 
yeti vardır. Avrupa ve Asyancn iki u- başlandı. Faıkat Balkan devletler'-' 
cunda birla.,en iki hü.ktlmetin vaziye~ komşuları yarını düşünmüyorlar, 
ti, şarki .Aıkdenizin aınahatlarını teşkil tak.bel nesilleri düşünüyorlar .. 



5 V AKIT 24 Haziran 1931 ~ 

SPOR Haberleri [ Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 f Polis haberleri 1 
Bir talebe kayıp! Kumkapı sporcuları Yunanis· 

K l d t Sını tan seyahatine hazırlanıyorlar 

On {jre er e azanın anışına Evine bıraktlğı bir mektupta Kumkapı teı-biyei bedeniye klübü 6 intihar arzusundan bahsediyor riyasetinden: 

t • • • yapmalı ")• Kadıköyünde Hünkar ima- Yuınanistana yapılacak seyyahat i-

emın için ne r çin 56- 61 kilolar arasında 26 cuma 
mında oturan Kadıköy orta mek- günü sabah dokuzda seçme müsaba 

'' k bu cemiyetin şayanı dikkat hu· tebi yedinci smıf talebesinden ka..'lr yapılacaktır. 
viyana, 21 - Yann başhya· Kongrede terki teslihat gümrü d Muvaffak efendi imtiham kaza- Hakem heyeti: Mazhar, Ahmet Fet 

c k ı ·ı ı ı- t susiyetlerinden biri her içtima a 
a olan beynelmilel Rotary tarifeleri, beyne mı e ma 1 eş- namamasmdan müteessiren on geri, I<emal, Seyfi, Kadri, Saip, Ra. 

klü 1 ·ı 1 k l'"t azaların yerlerini değiştirmek P kongresine iştirak için şi- kilat ve beyne mı e mu ave a gün evvel evden çıkmış bir da- şit, Beylerden miirekkeptir. 
illa.it ve cenubi Amerikadan, Af. hakkında görüşülecektir. Mubte· suretile herkesin yan yana otur- ha gelmemiştir. Yerin ademi müsaadesine binaen 
rik d lif mesle ' 'ere mensup zevatı ta- ması ve tanışmanın teshil medil- Muvaffak efendi odasında gazetecilerden maada hariçten kimse 

Ş a an ve Avusturalyadan ve k b ı d·ı · ı ı· 
arktan 3600 l!. l · ti t rmak 'Tay esile teşkil edilen mesidir. bırakhgv ı bir mektupta bu tesi- -a u e l mtyece ı. l r. 

caza ge mış r . nış 1 ••• ; .................... ·-·-·-···--·· ............ ___ ...... -.... Hava mUddet rekorunu 

40--,00· 0--llr·-alık ..... --incr .... ·siibik ispanya hane- Bir Mihrace Paris- rin·i·Bke:r~::~·a·şn vaeo:nra go··remı·ve- kırmak için 

t ki t yor Etampes, 2:1 (A.A.) - Tayyareci 
kolleksiyonu danı Azası e sarayım .sa ~ . ceksiniz.. Ben belki ancak Mar· Ilusutru ile Ro"'8i dünya müddet 

A . M d 't 21 - Sabık kral (Al- indore ınihracesı refıkasıle maranın mavi suları arasında rekorunu kırmağa teşebbüs için dün 
ınsterdam - Kendısine ma· a rı ' b . . d birlikte Par isi terkedecegv i için b 1 b"l v. d . . P ı· 6 • - h l l ·ı' ruf b' M d . .. wlu fons) un bayatı ususıyesın e u una ı ecegım,, emışhr. o ıs saat .... 1 te nva anmış ar, ve ~ sa 

... ır a rıt tuccarınm og. .. d anı dikkat ta- St. Germain de Cbateau Holhar şimdi kayıp çocuğu aramakta- at uçuştan sonra hiilı1 tayaranlarına 
9ilsunQ veren beynelmilel bır son gunler e şay ov. k 1 namile tamlan muhteşem sarayı- d devam etmekte ~ bulunmuşlardr .. Tay. 
doland.rıcı buradaki müceeherat havvüller husule geldıgı ~a .a nı satmağa karar vermiştir. Sa- ;~bık Gireson noteri tevkif yuecilcr bu müddet zarfında 3000 
lticcar1a:ı::ıdan birini dolandırmış yakın kimseler tarafından bıldı- raya biçilen kıymet 200,000 is· edildi kilometreden fazla yol almışlardır. 
th~ 4,000 isterlin kıymetinde olan riliyor. Alfons .~ok~t~ :ıa~anlaş;:; terlindir. Mihrace 1928 de Ame- Bundan bir müddet evvel MuhafızgUcU bisikletç.ilerl 
ır elmas ve inci koJleksiyonunu çekingen ve su u 1 0 ~u · Jikah Miss Miller ile evlendikten 5000 lira ihtiJas ederek ortadan Başkale, 22 (A.A.) - Muhafız gücü 

aşırrnıştır. Dolandıncı maksadına Kraliçe çok zayıflamışvbr, ıspa~- sonra bu malil<aneyi satın almış kaybolan Gireson noteri Fehmi bisikletçileri bugün Başkaleye gelmiş 
rn.uvaffak olmak için t~ccara yadan ayrılmakla ~ogru hır ış ve binbir gece hikayelerini an~ bey şehrimizde tevkif edilmiştir. Ierdir. Sbpolrcudlar,h hlker geçtiklerfi kdöy 
Bılbao u··zerı'ne çekı'lmi• bır çek yapmadıklarını daıma tekrar S F b . b . d f k t• d ve kasa a ar a a a sporun ay a 

Y dıran bir hale koymuştu. aray e mı ey ıan arma re a 3 10 e larını izah eden samimi hasbihaller-
ter.oıiş, çekin sahte olduğu e~- ediyor. Eğlencelere i.ştirak et- arazisi içinde mükemmel bir ti- Samıuna gönderilecektir. de bulunuyorlar. Sporcular mun-
tesı günü Madritle yapılan bır miyorlar. Yalnız kendılerrne re- yatro binası ile mükemmel bir Koza köyUnde bir tecavUz tazam pro~ramlarını tatbik ile yol-
telefon muhaberesi neticesinde fakat edenlerle konuşuyorlar. Ve yüzme havuzu vardır. Mihracenin Çatalca merkez nahiyesine ıarına devam ediyorlar. 
•nlaşılmışhr. ispanyanın güzel havasından refikasına ait daire yazın bir tabi Koza köyil sakinlerinden Bayburt, 22 (A.A.) - Muhafızgiicü 
Ebenin marlf etleri Madridin güzelliğinden bahse- çok mini mini şadırvanlardan Selim Hocanın kızı Hanife dün bisikletçileri bugügn şehrimize muva. 

Budapcşte _ Geçen sene diyorlar. fışkıran su ile serinletilmektedir. sabah tarJadan evine gelirken salat ettiler. Sporcular kaza haricin· 
lca 7 d k ı D ni f 1 n kur Notilyu·· s tamir edile Ömer ve Mustafa isminde iki de kaymakam ve alay zabitanı ve 
tıOUnusanİnİn 1 sin e oca arım e Z ftC 8S1Dl • • kardeş yoluna çıkarak kızı or- memleket mümessilleri tarafından is. 

Oğullarını ve aşıkla~ını zehi~lemİŞ banJarJ çıkarılıyor bilecek mi ? mana kaçırmışJar ve tecavüz et- tikbal edilmiş, halk tarafından şid-
oloıak suçu iJe ittıham edılerek N · d k' f"l Atlas Okyanosu ortasında bir · ı d' detle alkışlanmı~tır. Şereflerine bu ttı . - lü Sen azer cıvarm a ı ı - mış er ır. y 

ahkemeye verılen 31 koy b t' battığı mahalde deniz arızaya maruz kaldıktan sonra Hanifenin ıikayeti üzerine akşam 30 kişilik bir ziyafet verHecek 
l<adındao ahiren jdama m.abkum a::u~de yüzmekte olan bir çok Amerikanın Vyoming namındaki müteca\'İzler yal<alanmıştır. tir. 
ok~~n ikisi asılmıştır. . Tızsasug ceset toplanmıştı. Limanda bek· harp gemisi tarafından çekilen Sporcular yarm seyahatlerine cle-

oyün"' besi zehır saye- b Beynelmilel at sergisi vam edeceklerdir. 
1. d un e d kt liyen bir çok hısım ve akra a Notilüs deniz alb gemisi An- L d Ol • dd 

1 
Tayyareci Mis Ruth 

kın e koca an d ve k alşı ~·n cesetlerin teşhisine muvaffak ola- censtavna doğru ilerlemekte dir. b onl '~ı -
1 

empır~ da açı ahn Nevyork, 22 (A.A.) - Tayyueci 
Urtulmanın neka ar o ay . ır mamışlardır. Hükumet cesetlerin Viyamingden alınan bir telsiz e~ne mı e at sergısın e m.~ .- Mis Rüth Nikoisyalnrz başına Atlas 

fhey olduğunJ öğre.tmek sur~ıJe muvakkaten defnine müsaade iske.e ve sancak motörlerine arız tehf !11.er;rıleke!.lere m.e~su~. guzı- Okyanosunu geçmek için giriştiği ha 

ı emşehriler! olan bı .. r çok ka ınik- ettı· . içeride kalan cesetleri de bınıc. ıler hun.erlerını g~stere- va seyyahatinin ilk merhalesi olan 
k d k t şv olan sakatlık neticesinde hare- ki d S d b- G l arı an ırara curme e k . . ce er ır. ergı e cenu ı a Sen Con _ Viyu bronsvayke git-

b . k k kl . çıkarma l\'lD vapurun parça- k tt k t k ld A l k 1 . d . ·ı l etrni• köyün ır ço er e en . . e en sa ı a ığım ve arızanın mem e et erıo en gehrı en a tmış mek üzere saat 15,22 de buradan hava 
b Y• b • . k b n !anmasına karar verılmıştır. . · 1 u hunhar e enın şerrıne ur a tamırıne ça ışıldığını bildirmek- beygir de teşhir edilecektir. Bun- lanmıştır. 
olduktan sonra işin içyüzü mey- Balon rekorcusu ne- tedir. ların arasında yirmi altı sene- BUyUk blslklet yarışları 

ı. ~@na çıkmıştı. Mahkemeye veri.- ler s<Syledi? lngllterede plAJlar zarar edlyer denberi yer aLtında t9'llıı~n bir Roma, 21 (A. A-1-::-.. ~~~,!ıi~~!~t 
l~l1 köylü kadmlann bir kısmı Balen re-koııunu yapan Pikar-a. .re· lngilterede havalarrn fena gitmesin bayv~~d!!: • .ı. ... • , koşu mahallinde .yapılan 1tal~~Pn -
beraet etmiş, bir kısmı 30 seneye fakat etmiş olan dokıtor Kinfer üç den dolayı plajlar mühim zararlara Vellington dükası mesbuk vatanperve_! F~~nsrz yarışını Bında ve Guerıa dan .. ı ·ıt ı · v t T · · 1 .. lmurekkep olan İtalyan taktmı kazan-kadar hı'dematı şakkaya ve ikisi gün kalmak uzere ngı ereye ge mış· ugramış ır. eşrınıeve den bugune k:ı rane hizmetine mükafaten zamanın kı 

· · · · · k t'" b' ı · ı d I ·ıt k ·· ·· mıştır. Fransız takımı Mu ton n Kor-
l'dama mahkuA m olmuştur. tır. Yem bır u;uş ıçın a 1 ır P an o ar ngı ere anca uç hafta guneş rah tarafından ceddine verilen malika . .. . 

d b'l ·· ·· t"' l\f h l f t· l dıerdcn murekkeph. lngUiz ve Amerikan radyolara madığmı S<>n uçuş esnasın a asa ı eş- gormuş ur. u a e e l hava yalnız n nenin senelik kirasını vermek üzere şa 
mediğini yalnız beş saat havada kal- giltereye münhasır olmayıp şimdi A,,_ toya gelmistir. Malikane verilirken ha· Maden sular1 blrlbirlerine 

İngiliz radyosu müdürü umu- mak fikrinde oldu.klarrnı fakat 17 sa rupada hüküm sürmektedir. li hayatta ~olan dükün her sene ıcırah karıştn:llmıyacak 
trıisi Amerikadan Londraya dön· at uçtuklarını beyan eyledi. Vatedlo muharebesinin 'Ziyaret ederek kendisine kira makamın Bazı maden sularının birihiri-
ttıüştür. Mumaileyh Amerika ile Alp cümudiyesi üzerine inişlerinden yıl dönUrnU da mini mini bir Fransl2l bayraği talı: ne karıştırılarak satıldığı, üze-
llıüzak-eratın memnuni\ e! bahş bir bahseden doktor aı'irndaşınrn çiz.mele- Vaterlo muharebesinin 116 ıncı yıl dim etmesi şart konulmuştu. Bııgün rinde Karakulak yazıldığı halde 
•urette devam ettığinı Amerika rini giymesi tavsiye'3ine latife ile mu dönümü günü lngilterede Vindsor şa· kırata takdim edilen ipekten mamul içinden başka bir menba suyu 
ıı.. k d' l t kabele ettiğini bildirdi. Kinfer kendi tosu garip bir merasime sahne olmuıcı.. mini mini bayrak m4>-Qlıur kumandanın çıktıc ı görülmüş, etiketinin gös 
rtogramının Ameri aya ıo e - 1 f k "' -"' 6 
t' b rekorlarının kırılması müşkü a at tur. Napolyonu mağlup eden meşhur şatos11nun esllha salonunu tezyin etlen terdiği suyu taşımıyan şişelerı 
•rHeceg· ini ve sonbah.ar.da una ı ·ı· k d h k 'l · · b gayri mümkün olmadığını söyledi. ngı ız uman anının alefi bugünkü heykeli üzerine asrlmıştır. satanlar dan ceza esı m1ştır. 
aşlanacağını söylemıştır. -~-- ~-

fte---- ---- p;; +(AA -Yememiştim. Son defa olarak :M:an • tirdile;.~-. - - -- ı{~ı tayyörüm, kostümden baş 
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haymda Vendelin odasına çıkmadan Yirmi saat sonra uyandım .. Uyu· ka her şc-ye benziyordu. Eskimiş, bu. 

O C Z - öğle taamı etmiştim. Filhakika yemek muşum .. hem de adamakıllı. ruşmuş, pislenmişti. Çamaşırım da on 
e • yemeğe hiç de zamanrm olmamıştr. Hu Odaya bir baktım. Gayet sevimli dan haytrlı bir halde değildi. Hizmetçi 

~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dudakadar~anseyah~imdeve~~ hlrye~i.Düşündilm: ~u~~rankn~yetianldbaSam~ 
"'" Harp ser.elerinde lscanbulda çalışmış olan jo ile olan seyahatimde otomobilin fi. _ Hele bak!. Elbisemi soyarak be miyetle tebessüm etti: 

bir ingi liz casurnnun hatıratı 
rarı cı.nasında açlığın elemlerini asla ni yatağa yatırmışlar ... Hiçbir şeyin _ Bu nokta evvelden düşünüldü 

- 33 duymamıştım. Şimdi bayılacağımı his. farkında değilim.- matmazel .. Köşedeki mukavva kutuyu 
. 

1 
. ık unun akabinde öğreniyorlardı. sediyordum. Kadının Yine geldiğini Bu bana çok hoş geliyordu. Gece görmediniz mi? 

dı ... Onu bir daha görmek nasıp 0 ma- u Şimdi bunun sebebini an1ıyoru1!'. g~zle~i~ puslanmış olduğ.~ .~alde g~- m~ının ü.ze~inde bir kağı.t _gördüm. Filhakika bu kutuyu görmemiştim. 
Gizli teşkilat nakti her türlü fedakar rur gıbı oldum. Zaafımı gorun~e telaş Kagıtta şu kelımeler yaztlr ıdı: Kız bana kutuyu getirdi. lçersindc en 

ALTINCI BAP 1 v göze alryor ve muvaffak olmak i· la sordu: "Bir şey lazım olur olmaz zili <;a- ü k"'l ent bir kadını memnun et-
B/;;RNE SALll'rlEN V ~RIŞ ç~~ pek çok memur kullanmanın yolu- - Neniz var? •. ra~atsız mrsınrz? .. Imız .. Emrinize amade bir himnetç.i :e~ ~i~e~e lftzı:msa vardı. Güzel uir 
IŞ/ll-J D.E .ılJUV.AF~ A~IY E~ıktan nu bul uyorclu. Bundan başka bu usul . - Hayır ~çım .. dun öğleden beri vardır.,, roba her nevi çamaşırlar .. 

~ Otoınobıl son bır donüş yap b. ·:rakabeyi de temin ediyordu. Me hır şey yemedım.. Kolumu uzattım ve baş ucumdaki . 
1 

b' _ h rk dı n· 
in l\ra durdu. Varmıştım. Hafiye rııc- ır 7u kseriya taz'if ediliyordu. Bu sözJeri söylerken hafüçe tebes zile bastım. Az sonra nazik bir hizmet ~evınç ~ . ır say a ç dar :;. E~-

'
:te~lal'ı için adet olduğu veçhile sefa· ımu~ ar. ebir memuru mürakabeye diğf süme çahştım. Kadın son derece acele çi kız içeri girdi. Manhaym ile bura- metçı k~.z g~yın~eme Y:.~ 1~ Bı. 1~ • 
la Yan bir kapıdan girecektim. Bura . t :~ olunuyordu Bir haber geldi- ile: sı arasında ne büyük fark vardır! biseler uz~nm: . a.m g;;:o~~ ç~: a-

. tıitını ınükemmelen tanıyan Röne be- ~ a ts d'v er membadan ayni mesele - Vah? zavallı matmazel_ geliniz. Matmazel ne emrediyorlar? rı satın. a ma .. ıçı~ a .. 1 ~ .1 . ~-
~fbiiyük kapıya götürmemişti. Uzun gı zıa.ınadn ·~en haberler karşılaştı rıh- çabuk geliniz.. - Kah\'altı olarak bir çikolata is lan elbısedlerhuzerlıned o çu vb~r~ m:şkı. 

erin 1 v • • ıtı da ol hakkın a g~ n· k 1 . d' . Az zaman a azır an ım ve ırıncı a 
du· Yorgun ugu, testrı a n · 00. 1 ce kat'iyet ihtimalleri ço ıyerek <> uma gır ı '1e beni m~r- teriım ... Ilır de srcak hamam yapmaklı . . S f' . ht . d 

glltnd .. d.. ~ .. lrtu Röne yor ve Y e di d ••• • b 1 . • • ~ ta. ındtm. e ırm mu eşem ış o a.c;ıına 
ı... . an vucu um uyui''"" · • . d Çünkü memurlar biribıri ven en çı.nannaga aş adı. Vazıyetı gım lazım.. . d S f" b . k 1 k 
~ll.ı n 'k• b"Jd · d" ·di \ı'e galtrlıyor u. d v• • ı· B .•. . ıthal olun um. e ır enı arşı ama 
iç .• azt ane otomo ı en m u · . . d klarından söz birliği vapa tamamen egışmtş ı. ana karşı mu- - Hamam buraya geldJgınızden . . _ k lk k d d' k'. 
d.trı tthal etti. Bir kabul odasrna gır- nı tan~~ıa ı habbet ve hürmet gösteriyordu. Dedi beri hazırdı matmazel. Yenisini hazır ıçın ayaga a ara e 1 1

: • • • 

tn. Bil' kadın koşarak geldi. Gayet mazlar · .. d v ki: larız .. Eğer lfitfen biraz beklerseniz.. - Ah! kıymettar muavınımız sız 
~ab· ·· Yalnız müstacel ol ugu zaman ve · · · ? • · f k ıı· d t b "k d · 1 gözüküyordu. Mukaddemeye lu· . d b ld - Ne iş yapmış olduğunuzu bilmi "Matmazel ne arzu ederlerse ka· mısınız. sızı ev a a e e rı c erım. 
Zum görmeksizin sordu: esbabı ~üc.bıre karşrsınl ~ u ushu de~ yorum matmazel •. fakat her halde ha- bule hazırd,. Ilık ve muattar suyun Beni taltif eder birçok sözler de sar. 

·1ırdı Prosper F aJonun u u . S · · d 1 t ıı· 
- Mektup sizde mi?.. vazgeçı. · . beni kurtarması rikuHi.de bir muvaffakıyetiniz var.. içinde güzelce yıkandım. Sonra tel()·ar fettı ... evıncırn eu uzarmış rm. )ır. 

<l .. llir tuzağa düştüğüımU zannedere·k taki m~dahale~ı v~d. Hafifçe sordum: yatarak mükemm·el bir kahvaltı et- denbiı·e sordu: 
ogl'Uldum ve anlamamazlığa geldim: bu kabil al~val efn 

1ka1ıİade endişe irin· _ öyle mi dersiniz? ti:m. Yastığımı düzelttim sonra tekrnr - Az kalsın unutuyordum. Mutia 
.,., ? ••Yukaıda,, ev :r • R • k ı · ·· U ··-1 l k ·ı t• d t t · - J.~e mektubu. K dın üzükten çıkar· - ŞUphesrz.. eıs me ctubunuzu o- uyudum. 1 em de ertesı gun og eye ca a paraya 11 ıyacınız var ır. ş e sı-

li - Haydi matmazel .. Yukarda hek de olm~~·1.~rdı:. ı\ ~u elimden kap kuduktan sonra ne yapacağını bilemi· dar... zin için hazırlanmış bir şey .. 
~:tlar. Herkes haberdardır. Veriniz dığınn kuçuk kag~ ti~~irinci katta bir yordu. Bana: "Aşa~ ininiz genç ka Uyandığım zaman tamamen dinlen Bir göz açarak hazırlanmış bir 

l.lık... • tı ve koş~rak 1gıt tığını işittim. dına en büyük hürmetleri gösteri· miş1im. Güneş pencerenin tül perdele zarf çıı!•ardı. Zarfı boşalttı ve gözü-
' h 

1 
O \'akit Flajonun neye şehrın met kapını~ şıd?et e.f~~~P .. kmüştü. Bulun niz .. onun hizmeti fevkaladedir!,, dedi. ri üzerinde zarif huzmeler çiziyordu. mün önünde kırk bin franga muadil 

lia inde benden ayrıldığını anladm1. lçı.me hır zaı 1 ço 1 bir yer yok- Cevap veremedim. Ne olduğunu farke Oturdum gerindim .. Nazarlarım elbi- bir meblfl~ ~aydı. Banknotlan elime sı· 
~halde raporunu vermişti. Fakat duğum mahalde otura~'l.•i Başrrn. dö- demiyorum. Galiba omuzu üzerine dii· selerime dikildi. Düşündüm: kıştırarak: 
ıt...._ Iİ USal ile? Burasını bilemiyor· tu. Bir duvara dayan ımd.u Hat:rla· şüp bayılmışım .. İki erkek çağırdı bun - Heyhat .. köhne şeyleri bir daha - Alınız .. alınız .. 
"'lqft n d tt' k' • .. gözlerim kararryor . ? 
~l · ayretle mllşahe e e ım t a· nuyor . . .. tt beri bir şey lar beni ikinci katta bir odaya yerleş 1 giyemem ki .. Acaba ne yapayını (Bitmet!i) 

tle:rinı olan bir hadiseyi ehseriya vu dun .. Yırmı dol't saa en _ . 



e!!!!!!! 6 - V AKIT 24 Haziran 1931 ----- --

J Harici Haberler 1 
ve maliye nezaretleri mütehassısla- O BUL M ... .l\. C A O _ 
rıHoverin teklifinin akisleri haldund.a J 2 3 4 .) 

0 
7 8 9 10 11 BORSA 

Moratoryom ! 
Amerikanın teklifi 

karşılandı 
nasıl 

tetkikatta bulunmuşlar ve bu teklıf . , . r.- ı r. 
hakkındaki mütalea ve müsahebeleri- 1 •ı:!_ıK .!:_ı~ıM l~ıK ~11~1 I L111!! 
ni teebit etmişlerdir. 2 ~IG El[il ~fi] L•l ~~\~HM 

Paris, 22 (A.A.) - Bu sabah bü- 3 K E ı!:._ IA ı~ı~!_[ijJ_.§_I E 
tiin gaz~tele~ ~ı. H?ve~in Yung pll- 4 L Jr•ll~l!__~\_ş_ !i]\_Ul*llA jS 
nı taks1tlerının tedıy~s~ h~s?sunun 5 E HL ıE JH j[•l fJJIN .A IH ı i 
bir sene müddetle tehırı teklı!ıni tef· 6 M f•l!EŞll•lTıEjZV ıTR 
sir etmektedirler. Gazeteler1n he- ----=--=---s -.-ı-R [i-llE-
men hemen ~iimlesf, AmerJkan tekli- 7 E fİll l!_ f•llL•lJ~~--ı ,-~ _ 

Almanlar, Bulgarlar mem~un, lngilizler razı, Fransızlar finin hayret uyaııdırdığl ~e ~er ha.~- 8 K_ ljiJ:!li} J_I!!._ !_ J_ ~1-~J!_ [• 
-----~ pUskUrUyor de Fransanın bu bapta fıkrıne mu- 9 •ııs I i liiJ/A iV R AT lrJiJIS 

Vqjngton, 22 (A.A.) _ M. Da'teş, zin tatbik mevkiine konulması için racaat edilmemiş olduğu mütale~rn- l( lllı liilıSIA !iilillliııT !il'ı!_IA 
reisicüımhur M. Hoverin harp borc;la- etraflı bir proje tanzin1i hu8us~nda da bulunmaktadır. Eugene Lavtıer, 11 •ılM IESıTıRıE [_iiJ S IAN 
rırun ve tamirat bedellerinin tediye teşı·iki mesaiye amade bulu.zıdugunu L' Hommne Libre gazetesinde, kul- . 
si hususunun bir sene müddetle ilave etmiştir. !anılmış olan usulü (pek kaba) diye 
tehir ed.Umesine dair olan teklifinden B. Baldvhı ve M. Lloyd Care, tavsif etmektedir. 
bahsededten bunun istişareler netice- M. MakdonaJdın miltaJeasına iştirak Mumaileyh diyor k.i: (Bu, Avustur 

DiJnlcü bulmacamızın hal~ 

ledilmış şeklı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 efnde uyuşulmuş olan muhteJif fırka etmişlerdir. ya _ Alman ittihadı teşebbüsünden 
reislerinin mliştere·k noktai nazarına Alman matbuatı ne diyor? sonra millt kesemize vwku bulan di- l • -----~ı----
terciiman olduğunu söylemiştir. · Berlin, 22 (A.A.) - Gazeteler M. ğer bir taarruzdur.) 2 __ ı_ 11. [ili_ !il __ _ 

M. Yung ise bu te-kUfin yer yü. Hoverin teklifini memnuniyetle kar· Echo de Paris gazetesinde, Mar- 3 ____ IIJ_I ___ _ 
zttndekJ demokrasilerin kaffesinde iti- şılamaktadır. cel Hutin diyor ki: 4 lli1 
~dm iadesini istihdaf ettiğini söyle- ~elçlka memnun delll . ••M.. Hoverin te-klifleri haıkkında 5 ti]ı-= = = =r= !il= li 
mı§tir. ~r.üksel, 72. A.A.) - M. Hov-erm müt.altalarrnı serdetmek hususunda 6 fil [jj ı!i} 1 

Nevyork, 22 A.A.) - Resmi ma- tekhfı dolayısı]e l\t. Uymamı, sab::th bilhassa salahiyet s&hibi olan hükO.- 7 - ,-- -.ll_ - - lill-
hafile nazaran, reisicümhur M. Ho- 1-eyin maliye nazırı ve B~lçikanıın Yu~~ met erkanından bir zat, Amerikanın • ,.- 1-. -.- - - - -
ver, h~rp borçıa:.ı ile tamirat bedelle- ~lanı .. ~on~~r~.nsındnki .. mUmessıh bir sene müddetl.e harp ~rçları ile 8 [ij _ lj; ~ ~ - - - - 1m 
rinin hır sene muddetle moratoryoma ıle goruşmuştur. Bu munasebetle tamirat bedeUermin tedıyesi hususu- 9 _____ 1_ !!!, ____ - --ıl!!!! 
Ubi tutulması hakkındaki teklifi ü- Le Soir gazete.si, Belçikanın vaziye- nun tehiri ve bu suretle Almanyaya 10 __ l ___ liJ_-=_ 
zerine gerek Amerikan ve gerek ecne- tinin hususi olduğuna işaret etmek· muavenet edilmesi teklifini Fransa 11 ı {jiJ !il [1

1 bi matbuahnda yapılan tefsirleri mem- tedir. Almanya, Belçikaya senede memnuniyetle karşılar, çünkü Ameri-
naniyetıe karşılamıştır. BUyük yevmi takriben 380 milyon vermektedir. Hu kanrn bu hareketi Alı:nanyanın iktrsa- Bugünkü bulmacamız 
gazetelerin reisiciimhurun bu hareke- kadar büyüık bir farkın Belçika büt dt ve maU buhranını izaleye medar Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
ıti hakıkındakl uzun uzadıya tefsirler- çesi için son derecede ehemmiyeti var olacak mahiyettedir. 

1 
_ f'am evi (5), erbap (') 

de bulunabilmesi için her ne kadar dır. Diğer taraftan bu gazete Yung Ayni gazetede Pertinaks teklifin 
2 

_ Soğuk blr içki (4), oba (3) 
kafi zaman geçmemişse de ~üşarünil~· plı<inrnın parlamento ıara.fmdan tasdik pek 

0 
kadar dürüst bir şekilde yap•l- . (

5
) k" l l 

h . b t bb'" ·· ·· tcleri . 1 b 3 - Nakü vasıtası , es ı usu a ın u eşe usunu pazar gaze - edilmiş olduğuna, nazarı dıkkati ce - mamış ve projenin ala.kadarlann a-
~i.n büyük b~şlr_~ı~.r . yap~rak halka betmektedir. Demek, Yung planı, b~r şında bir bomba gibi patlamış oldu- ıaı-e (5) 

ılan etmelerı buyü:k hır tesır yapmış- Belçika kanunudur. Şu halde yenı- ğu mUtaleasını serdetmektedir. 4 - Kaybolmuf (7), ara (8) 

trr. den beynelmilel müzakerat vukubul- Bor•ada 5 _ Meşrutiyetin dört şartından bi 
Ayan azasrndan birçoğu, reisicüm- madıl<ça ve bu müzakeratın netice- Paris, 22 (A.A.) _ M.. Hove.rin ri. (6) 

hurun teklifi hakkındaki miitalealannı leri parlamento tarafından t:ısdik beyanatı üzerine Paris borsasında mu 
6 

_ilik (
4
) tabaka (8) 

söylemişlerdir. . edilmediıkçe hiç bir surttle tadal hu- amelatta vasi mikyasta faaliyet ıörül- B~ d ' (S) 
3 

(
2

) 
l\1. Boralı, şayet bir seneye kadar susu mevzuu ba.hsola.maz. Bu gaıe_te müıJtür. Bundan başka yalnız Nev- 7 - eposu ' 

teslihatta kat'i tahdidat icra edif.diği- netice olara.k, Bel.ç.ika için b? te.klıf· york ve Londra borsafarında değil ma· 8 - Sebep. (5) .. .. 
v-e tamirat meselesi makul bir su- te bazı zaruri tadılat icra edllebılect' adin piyasasında büyük bir sağlamhk 9 - Mu.allun (4), buyuk (5) . 
rette haUolunduğu takdirde bunu ğini yazmaktadır. görillmüştür. Maadfn piyasası Lond- 10 - Avrupa ı4anm adalarından bı 
büyük bir iktısadi faaliyetin takip Fransa ne dUşUnUyor ? . ra ve Nevyork piyasalarının \•azlyeti- ri (6), bir köy İllmi (4) 
edeceği, aksi takdirde yani başka tl'd- Paris, 22 (A.A.) - Meb'usan meclı ni takviye ve tahkim etmiştir. 11 _ Tahta (4), bir Uim (3) 
birler ittihaz olunduğu surette netice- si koridorJarmda mütemadiyen Ho- Londra, 22 (A.A.) - M. Hover tek· ·-..... - .................................................... . 
de pek az salah temin edilebileceğini ver teklifi hakkında münakaşalar ce- lift daha borsa açtlrr açılmaz tesirini bu sabah Terre - Neuve adasında 
''eya hiç bir giina salah temin olunamı- reyan etmektedir. Meb,uslarda.n ek- göstermiştir. Bütün eshamda mah- Harbour - Gracea gitmek üzere hava 
yacağını serdetmiştir. serisi bu teoklifin hakiki ehemındyet sus bir terefttl hasıl olmuştur. la.nmışlaroır. 

Sabrk hazine nazın M. Glas, ec- ve şümulünü vt! Fransa.da ne gibi Almanya - Romanya Oradan hava tarikil~ •• Londraya 
nebi memleketlerinde hakiki bir ikb- mali akisler ha81l edeeeiini Öğrenmek Biikreş, (A. A.) - Almanya Ue gitmek üzere de.rhal hareket edecek 
sadi felaket vukuunun önüne geçHmek istemektedirler. Romanya arasında cereyan etmekte .,.. Ierdir. Tayyaredler, 25,0QQ mil im-
için tamirat meselesinin yeniden tet· Hariciye encümeni reis veki1i ~ı. lan ticaret müzakeratr hakkında all- tidadında olan bu me$afeyi 7 güude 
kiki lazım geldiği mütaleasınt ileri Paul Ratier bu husustaki mütaleası ıkadar mahafll, Almanyanın bir takrm ve 10 merhalede katedecekleri iimi· 
sürmüş ve böyle bir felaketin vahim o- nı beyan husuaunda muhterizn~e fktısadt ve ticari menfaatler ba.hşede- dinde bulunmaktadırlar. Tayyareci
loı.cı.ğını ve Amerikada da aı~dsleı· davranmış ve mütalea beyan edcbı~- ceğini ve bilhassa rilçhan e~asına nıUs- ler bu seyyahatlerinde Berline, .!\fos 
hasıl edeceğini ilave etmiştir. Şıkago mesi için her şeyden evvel bu teklifın tenit tarifelere tevfika~ bugday ve ar· kovaya, ve Slberya ile Hindistanm 
miııt banka müdürü M. Taylor, rei· Yung planının şarta U.bi. o!~ıyan pa satın alacağını ve bıl~ukabele R~- birçoık yerlerine uğrıyacaklar, sonra 
skümhurun beyanatının fevkalade ce- kısmını istihdaf ~dip .eıtme?ığını bil- manyadan srnat işler imtiyazları lstı- Alaska tarilr.ile Şikagoya dönece•;. 
saret bahş ve ibdakar olduğunu SÖy· mek lazım geldiğini söylemıştit. yeceğini ve yine Ro-manyaya aynı ta-

1 
di 

ak. 1 i d er r. ]emiştir. Mumaiftıyh demiştir ki: Ben Meb'uslardan birçoğu Amerika.n tek rifeye tevfikan ziraat m '?e er ve e Da§ faclalar1 
yalnız bir şey istiyorum. borçların tes- lifinin Almanyaya. pek müsait oldu- miryo11an levazımı satacagınr beyan N 

22 
(A.A ) _ lki Alp seyyal 

• b t 1 · 1 Ilt Fran •-~·t d" erone, • viyesi bir sene degil, eş sene e ur ğunu ve Belçika, ng ere ve - ewwıı:on e ır. hı 
270 

metre derinliğinde bir U!;U· 

edilsin. saya gayri müsait değilse bile pek Bulgaristanda 1nt1h.abat r.:ına düşerek ölmüşlerdir. 
Nevyork, 22 (A.A.) - Müstakillerin az müsait bulunduğunu, çünkü onla- Sofya~ 22 (A • .A.) - !ntıhabat, m~ G Trablusunda vaziyet 

naşiri efkarı olan VaşiJ!gton Post rm yüıkünıü hiç bir veçhlle tahfif et- ha liflerin faaliyetini .. teshi~ ~der mahı arp . lekat 
gazetesi, relsicümhurun cür'etkarane meımekte olduğunu söylliyorlar. Bu yetıte görünen bir süıkun lçınde cere- Roma, 22 (A.A.) - Müstem

1 1 ve tehlikeU bir harekette bulunmuş ol- meb'uslar, bu teklifin Yung plinınm yan etmijtir. ne~areti~e gelen habed~rdebn tan aş!>: 
b. 1 Papahk ve ltalya drgına gore 1929 senesı şu a mm .~ duğunu ve müşarünileyhin, kongrenin mutazarrır olacağını şarta_ U. ı 0 mı· . . d b ü kadar Garp Trablusu 

kendisini tasvip edeceği zannında bu- yan kısmına teşmili takrirınde Fran· Vaıtikan, 22 (A. A.) - AJa.ns Ha m e~19 ug n~i d t et iştir Bun-
]unmakta gibi görünmekte olduğu mü- sanın mutazarrır olacağını söylemek- va&ı:n burada.ki müımessilin.e. ~eyan e- ~a uh~~·~ a\ e d m b'lh~ssa Tu 
taleasmı serdetmektedir. Mezkur tedirler. Filvaki Fransa büıtçesinin dildiğine göre M. Mussolınının bazı ar, ı:ı 1 ye~ e~ .. e:, 1 lmişler-
gazete, vaziyetin muhataralarla dolu a,..1g~ı kurtulacak bir şekil alaca.k ve sözleri üzerine ltıalya ile ~-atpa.h~ ara- nd~s, ısır, ve u us en ge 

3' • d k" "ht'llf "dd t kesue mıştır .ır. olduğunu yazmaktadır. Herald Tri- moratoryotn sayesin-de Almanya pı- sın a ı 1 1 şı e · I il k 
1 1 1 

e• 
· · ·· h · · it ıt da ı d fi k ı r na tere ra ının Y rm a bün gazetesine nazara~, reısıcum ur yasaya tekrar daha ıyı şera a ın ~panya a r a a . • nelik hUkUmderhfiı 

tarafında11 borçların ılgası meselesi çıl<arak rekabete başltyacak ve bu Madrlt, 22 (A. A.) - Dahıhye na· r 
hakkında verilen teminat miJleti bir- rekabete de Fransız, İngiliz ve Bel- zırı, Kortez meclisine namzetliklerini Londra, 22 (A.A.) ~:~al ve K~; ~ 
Jeştirmelidir Nasıl ki fırka Hisleri çlka ticaretleri kurban olacaıktır. koymuş olanlardan şimdiye kadar mn- çe Ask()t haftasını n s~r d ~;:ı 0 

.uüşarünlleyİ.in teklif etmiş olduj!u M. Luls Marfn, Almanyaya JAm olanların bir listesini neşretmiş- sunda geçkdikten sonr~ on ray: 
feclakArlıklara müzaheret etmek için bahşedilecek rnoratoryom meselesinde tir. Bun1arıın mecmuu Madr~~· Barse- avd~~ .et~fşlerd~r. Bugl~~ .~{r~lın ta .. 
tirleşmişlerdir. 1 Fransa üç m!lyar gibi bir mebliila a. lon ve Malaga hariç olma~ uzere bil· gly·dıgının .ylrmı~c:i. yrl ~onumü olı:'ak 

lngllizferte Bulgarlar . lakadar olduğu ve lngilterenin alaka· tün ispanya için 892 ye bahğ olmakta- mUnasebetıle bdtüıı bınalar bayıak-
Vaşington, 22 (A.A.) - lngiliz sefı- sı yalnız 110 milyona münhasır bu- dır. lat'la: do-natdmıştır. 

ri. hariciye nezaretine lngiltere hü- lunduğu halde Fransanın bu kabil mil· lşte muhtelif fırkalara aft erkam: Fran9anın es bak cllmhur re(~~ 
nimetinin IJover teklifini te,·eccühle zakerntta hazrr bulunmaması esbabı Sağ cenah cümhuriyetçi liberaJJer Mezin, 22 (A:~·) - Esbak ~els.~-
tarşılamış olduğunu bildirmi:;ıtir. hakkında hükumetten istizahta bul<ı- 120, Sosyalistler 104, Cümhuriyetçi • cU~hur M. Falıere.s, cumartesı gu-

ltalya sefiri, hüJ{ıimetinin yurın- nacağını söylemiştir. Mumaileyh de- Sosyalist birliği, 94, Lerrou radikalle· nü parka çıkarak mutadından fazla 
fan evel cerap H·remiyeceğini ibla~ miıştir ki: Fransayı evelden haberdar . 83 Radikal sosvalistleı 70. Millt ak· kalmı~tır. Müşarünileyh, öğle yeme
ıtmişt.ir. Bu_lgar sefiri, Amerik~n~n etmeksizin ona böyle bir tedbiri ceb- :~y~ 33, Müstakıiİler 47, CilmhuriyetçJ ğini büyük bir iştiha i~e yemiştir. 
J~ harek~tıne li;arşı_ ?'e-mleketının ren kabul ettirmek mümkün değildir. aksiyon 33, Cüınhuriyetçi ittihadr 2~, Pazar giinü saat 5 te btraz raha~ız
.nıınnettarlıgını arıetmıştır. , . M. Hoverin teoklifi, Fransa . siyast Reformistler ıo, Kıral taraftarlar 3.1, lanmış ve kendisine b.iri.bir.fni m.~~<"~ 

Londra. 22 (A.A.) - A'·am Kam ... mUmessilleri.nin müıkalemelerıne ze· komüni~tler 22. aktp trkamklık gelmıştır. Kendı~ıaı 
,asında l\t. BaldYi~ M .. Makdonal~~a.n min teşkil etmektedir. Frensada kral taraf~arlars teda\•i eden doktor ölümüne kad~r n1 

ıtL Hoverin teklifr karşısında huku- Cumartesiden beri burada bulunan Paris, 22 (A. A.) - Aksıyon Fren nından ayrılmamış, ve esbak re~s ~ 
netin ne gibi bir hattı haı·el<et itti- M. La,·al M. Bri)·an gece dönmüşler Se"Z gazetesine nazaran dün 1\fon - Re- pazar gecesi sa.at 1,05 de vefat etmı11 
ıaz edeceğini sormuştur. dir. M. Briyan hemen başlıca arka noda 20 hin kişi .topla~m1ş ve kıra lJılı tir. . 

M. Mak Donald, Anıerik.~ . rei~i· daşlan ile görüşmüş, M. ~.a~al da tan.fthr. muhfelıf hatıpJtrin nutukla- Madam .. Armand Falheres, sonuııa 
<l1mhurunun beyanatını hukumetın ild saat M. Flan-din He mulakfittc. rını alkıı;.lamrştır. kadar muteveffanın baş ucunda bu-
iostal)I! bir surette karşılamış olduğu. bulunmuştur. Hükumet yarın ç.abah Atfas Okyanoaunu geçmek lunmuştur. O~Iu il~ kızı .saat S,30 ~a 
ıu söylemiştir. \·aşington lıükumetine ,·eritecek ce- için yeni bir t&.ebbdae Paristen ge.ımışlerdır. Bırç~~ şahsı: 

M. Makdonald, kendisinin ~as iti· vahı rei!'icümhurun riyasetinde topla- glrlşlldl yetler, tazrye telgra~ıa:ı. gond~1~nıış 
ıarile Amerikan teklifine taraftar nacak, ha bine İ~timarnda milza.h~re Roosevelt~ieJ~,, Nevyork,,. 23 (A.A.) l~~dir. ~enaz~ mer~sı~mın ta.rıhı he 
tlduıhı.nu ve bunun vakit geçirmeksi· J edecektir. Bu maksat He haru:ıye - Tayyarecı Wıley Post lle Gatty nuz tesbıt edılmemıştır. 

:l3Haziran ~31 i 
l in;~~, ı~:s~ Kr. 103 
.. T.L. mukablll Oolıır o . .ı;' ıl8 
" " han~ ı2 . 6. 

.. 

... 
M .. .... 

Liret 
Belıı;a 

Drahm 
ls. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
fillıı~ 
Pezeca 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Lev Kur~ 
ı 1 ürk lirası Dinar 

<.. ervoaeç 1\ uru~ 

"-ukut 

ı lscerlln (lııt{lllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frıtnk [Fransız 

20 Liret l halya 
O J.<rank l' elçlkaj 

20 Ora.hm! L Yunan 1 
:ıo Frank l lsvlçreı 
2U Leva Bulgar J 

ı Florin [felenıcnk.J 
ıo Kuron [Ç'ekoslovak] 
Srlınıı il. ı usturyaJ 

ı Pexeta ılspauyı] 
ı Rıyşmar~ l.Almaoya] 
ı Zlocı Lehistan 

ı l' eogö l\lacaristao 
20 Ley [ Homanya) 
•!O 'oıoar Yugoslovyaj 

ı Çevooeç Se\·yet 

Altın ) 
Mecidiye ~ Borsa 
'Rankonot \ harici 

IC;jı , 

21cı.J 1 

11675 

222 ~o 
l it 

75 

909 ·o 
53~0 

26 5() 

ıt>S 1 

910tO 

[ii '~ 

Yiyecek 
Toptan fiatlar ___ 

Et • Sebze • Meyva ~ 
Et - (Kilo11u) Dağlıç: 55 K. K1vır ~ 

50,70 K. Karaman: 54 K Mezbaha kuı05~ 
46 K. Oğlak: 46,80 Ôküı; I 9,50-32.76 ılJ 
Dana: 39 K. inek: 23,40 kuruş. ıvJsf1 
21,84-31,20 kuruf 710 

Peynir - B~yaz yağlı 580 den ~ı 
kuruşa kadar. Yanm yağlı 17-14 ok~~,ııl 
lenel<e 450-550 K. yağsız il· J 2 o~~ 
teneke 160· 230 kuruş. ııf 
Caneri§I: Okkası 20 • 22 - 55 ~ıır.jll 
Taze soaan: ( Demeti l 30 . 

11 
para. sarımsak; 2 kuruş. Ne" 
40 para Knmızı turp: 20 ~ 
Dereotuı 20 P. Maydanoz: ~-
Araka; 10 • 12 - 14 kuruş. Sefll 4 

so· olu: 2,50 · 3 - 4 K. Pancar: S. ı~ 
K. Yaprak : ( Yerli ) okkası ıı: 
lrnruş. Kabak: (Yerli) 4 - 5 · 6 ~ııı ~ 
Tazefasulye: Yerli Çalı 6 • 7.'

1 kuruş. Ayşe kadın 20-22· 23 1\. V 
Barbunya: 20 kuruş. Sırık çalı fasul)' 
13-15 Kururtur. 6·; 

Enginar: (Yerli ) adedl 3-4 ,~ 
Sar1msak: (0kkası)8-10-12K. ttı1 
!Yerli) adedi 50 · 60 P. 2 - 3 kuruŞ· ·•' 

~ ır•• Domates: Okkası 35 - 40 45 1 

1,1~ 
Bamye: ( Adana ) 60 K. {Yerlil ~ 
200 - 250 K. Sivri biber 70 · 80 

Meyva ~ 
kiraz: I 7 - 20 - 25 kuruş. Çil ~ 
20 25 30-60 70 ~uruş. Kayısı= ~OJO' 
Zerdali: .18-30 35 K. Vişne: :P A~ 
55 60 h'. Şeftah: 40 - 45 · 50 · 70 · ' 
K. Akça armudu: 45· 55-65 1\. 

Buaday • Arpa • Fasuly~ ıı:I· 
BuCjday: Yumuşak kilosu 6 ( ~a rıl~ 

han ) 7 - 7.5 K. Köy 7 Konya: 7 ~ıı ıO· 
Akşehir 5,25 Sivas: 6,32.5 Ankara: 6.,rl= 
6.16 - 6.32,50 - 6,35 - 7,5,50 K. Kal;ı~ 
~ 32 I\.~ Y erhö.y: 6.30 K. Esı..işchir: 6~:g~· 
;,-6,35-t,JO 1\. Jlgın : 5,22,50 K. bııf 
dar, Kayseı i. +20, ı Edirne) 4, (Lüle ~ 
gaz) 4, Tiftik: IAnkara) oğlak 12<' ıl 
Ceviziçi (Barue) t 5 K. Af yon. yü~d' 

0
r 

morfinli ı 100- 1200, yüzde ıo,S "'
0
,. 

finll 1925 !\. 9,5 morfinli 850 K. 8 rıı 
finli 750 Ye çıkını 425 kuruş. ff 
Çay, kahve, pirinç, şeker, '11 

patates, sabun (i~ı 
Çay~ ıCaYa) okkası 260 - 400. t ... 

,. )'iş•' 240-800, ( l lindiyc ) 270-4.00, ( .:ıe ıOO' 
2tı0 400 Kahve: (Muhrehr tipler) ~~ı 
J 08 K. Pirinç: CHombay) 36 42 (~~50 
33-32,5 O lindiye) 33 (Rangon) 28. ~ 

51
50 

<Rizon) 36 K Şeker: (Toz Yerlı)S9 5LI 
.. s' (Ecnebi) 35,70 • 36,50: hup • 

( Rus: Küp ) 40 ( Toz ı 35,iO l'«ii~ 
Sade ya§: ( Urfa : Marf{sril 

(Taze) l 25 135- J 40· I45 (Erzuruuı·. ı# 
( Erinmiş ) 90· I 00 ( Trabzon ) 1f5 fll 
Veı·etalin: ı Yerli)62· 63Zeytln Y6 6' 

61 • 
( Eı.stra ekstra) 65-69 ( Ekı;ıra} ~ıı~I 
ıYemeklik ı birinci 56 57-58 (\errıe ~· 
ikinci 54 - 5C"> (Sabunluk) l4·~6SJ ~t 
Patates: Taze naturel 18-191\· 
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Asgari 5 Lira Mevduatı Bu!~an ; 
· Bütün Kumbara Sahipleri 1 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 1 
Tarihlerinde Ç~kilen Mükafatlı Kuraya iştirak Ederler§ 

Türkiye iş Bankası 
= 
§E 
= 

~ 
~ 
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l"Mahk•m• ve icra lllnlara 1 
lstanbul birldci iflh memurluğundan 

Umu itlisına karar verilen 
l\ayük adada Küşadiye cadde
tnde 19 No. h hanede mukim 
"'•dam Marika F oskoloya ait 

~6Yflkadada Bahkpazan cadde· 
•inde 17 N. lı dükkandaki bak-

"'liye eşyasmm 25-hazirau-931 
tarihine müsadif perşembe gü-

lltı •abableyin ııaat 10 dan iti
?•ren açık arttırma ile ıab1aca
ıındlln taliplerin mahallindeki 
111'ıtıura müracaatları ilin olu
llur. (1300) 

~-------------~ 
latanbui mülhııkatınd2n Beyoğlu ile 
Calıta beyninde tahtelılrı Demir 

~'Olu Türk Anonim şirketinden: 

~ latanbul mOlbakatından Bey
~ilu ile Galata beyninde tahtel-
ltı D A . . tnıir yolu Türk nonım 

tt•tketi bedelleri tediye olunacak 
lh.·ı 'd _. 1 abnın on dördüncü L:eşı e-
. 1 Tetnmuz 931 günü öR"leden 

:~ra aaat 3 te Beyoğlunda Tü· 
Şik ~eydanında Metro Hanındn 
t etın merkezi idaresinde No-

i~ ~uıurunl:la icra edileceği 
()) u tahvilat hamillerine ilan 
Utıqr. 

İtfc\aıortisman cedveli mucebince 
-da keşidesi 51 S (betyüz onbeş) 
tır,tt tahvil üzerine yapılacak-

b
11 
l' •hvilat hamillerinden arzu 

bu~ran zevatın keşide de hazır 
~ğa davet olunur. 

4hadoluhlsarı KUçCk su 

meaireslnde 
her 26 

Haziran Cuma günü ve badehu 

cıltırıCurrı, günleri saat 16 da l\lilll Orta 

ctktirll tenısıı hey'etl icrayi lubiyıt ede· 

8 
a.,lkta, BUyUk Parkta 

thıiıı 11 akşam Sahir Opereti ( Ule dev
&onu) KomedJ. Karagöz. 

• 

Tütün inhisarı Umumi Mü--
dürlüğünden: 

l-6-931 tarihinde ilan olunup puarhkla mübayaasına başlanılan 

(10,000) kilo yerli kınnaba ait şartnameyi tadil edilmiş olduğundan 
mezlcür kmnaba talip olanların şartnameyi görmek için her gün ve 

pazarhk için de (500) lira feminatı muvakkate akçeleriie beraber 
29 Haziran 931 Pazartesi günü saat (10 1·2) da Galatada müba
yaat ~omisyonuna müraçaatlan. 

Devlet Demiryolları ilanlar. 

Devlet demiryollarında mer'i hususi tarifelerden bir çoğu I 
temmuz 931 tarihinden itibüren değiştirilmiştir. 

Tadil, teşmil veya lağvedilen tarifeler hakk1nda tan.ıim edi

len listeler istasyonlara talik edilmiştir. Alikadarlar bu listeleri 

okuyarak vaziyetten haberdar olmalı ve yeni tarifelernen tedarik 

etmek istiyenler de istasyon ve ambarlarımıza müracaat etme· 

lidir. 

~~~------~----~--------------~------
Bandırma Belediyesi Riyasetinden: 
Bandırmada Havuzlu bahçenin üst kısmmda 3 dönUm 800 

zıra ham erazi üzerine hastane yapılmak üzere menfaati umu• 
miye namına beher dönümüne takdir edilen 150 lira kıymete 

alakadarlardan B~sime hanım, Suat, Sait beylerin itirazı üzerine 

200 Jiraya iblağ edilmiştir. Mahalli mezkureyc mutasar~ıf olanlara 

tebliğat makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (278) 

___ z_A_Y_i_L_E_R--~' 
Edirne muallim mektebinden 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan bükmii 

yoktur. 
256 Hüseyin Zühtü 

Lisan dersleri 

Kadın birliğinden: Mekteplerin ka 

panması dolayısile Kadın Birliği ]isan 

derslerinin kayıt muamelesi her gün 
saat 14 ten 17 ye kadar yapılmaktadır. 

OskUdar Hile sinemasında 
(il k Pantalon) mümessili: (Harri Lank • 

ton) dubuli~c JO kuruştur • 

Acele satılık haneler 
Kasımpaşada Camiikebir ma

hallesinde Nalbant ıokağında 

17 No. h yedi oda bir mutfak 
ve bir büyük bahçe \le kuyuyu 
havi ahşap bir bap hane ile, 
Kasımpaşada seyit Aliçelebi ma• 
hallesinde Nisamektebi sokağın
da 29 ve 31 No. lı ikişer oda ve 

iki mutfak ve bahçeyi havi iki 
bap ahşap hane acele satılık ol
duğundan talip olanların Darül

fünrın fen fakültesi hayvanat 

müstahzır1 lbrı:.him Ethem beye 
müracaatlara. 

Beynelmilel müsabakada kazanmak 
ihtimali daha ziyade artar. 

Daha idareli 
N etlce daha emin 
Cihanşünıul şöhret 

Kopyalarınızı VELOKS kiğıdma bastırınız. 
Kopyaların arkasmda VELOKS kelimesi a r ayımı. 

Ankara tohum ıslah ve tecrübe isıasyonu için 37 kalem allt 
ve edevat şartnamesi mucebjnce ilin tarihinden itibaren 21 gfin 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Ta• 
liplerin şartnameyi almak üzere şimdiden lktısat vekaleti muba
yaat komisyonuna ve lstanbulda ziraat müdilrlüğüne müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de ihale günü olan 11-7-931 
cumartesi günü saat 15 te bedeli muhammen olan 6147 lira 
40 kuruşun °/o yedi buçuğu üzerinden teminat akçelerile birlik
te komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 1307) 

Kir alık Daireler 
Ankara caddesinin en nıutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

Pendik serom labaratuvar 
müdürlüğünden: 

' (440 Baş) Dana münakasası 
Pendik s~r~ni darüJistihzarı iç{n mübayaasına lüzum glrDlen 

440 baı yerli ve yerli Kmm danası kapalı zarf usulile 12 temmuz 
931 tarihine milsadif pazar gilnü saat on dörtte ihalesi icra 
olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek 
istiyenler hergün Pendikte müessese müdürlüğüne müracaat ey• 
lemeleri ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de yevm ve 
saati mezkurda Fmdıkhda Güzel San'atlar akademisi dahilinde 
yüsek mektep muhasebe memurluğunda müteıekkil milbayaat 
komisyonuna müracaat eylemeleri. (282) 

. ıstanbul Belediyesi ilanları 

Çaknıakcılar yokuşunda 86-29 No. lı diikkanın 36 hisseden 
30 hissesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için 
açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi g8rmek için 
hergün levazım müdürlüğüne mUzayedeye. girmek için 23 lira 
teminat akçesile ihale günü olan 16-7·931 Perşembe aünü saat 
15 e kadar encümeni dimiye mllracaatları. (396) 

Koskada papas zade Mustafa çelebi medresesi pazarlıkla 
kiraya v~rilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün 
pazarlık için 42 lira teminat akçesile beraber 28. 6 - 931 Paıar 
günü saat 15 e kadar levazım müdürlüğüne mllracaatları. (398) 

Askeri mektepler satın elma komisyonu iUinlar1 

Askeri mektep ve hastaneler ihtiyacı için 8000 kilo koyun eti 
ve 2000 kilk ku:zu eti yevmiye mahallerine teslim şartile pazarlıkla 
aahn almacakhr. Pazarlığı 27· 6-931 cumartesi giınü saat 16 da 
Harbiye mektebinde mahalli mahsusunda icra edilecektir. Taliple
rin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve iftirak 
için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilan olunur. (15) 

• • • 
Askeri mekteplerle hastaneleri için 8000 kilo tereyağı 'fe 

20,000 kilo beyaz peynir iki şartnamede olarak kapalı zarf su
retile alınacaktır. ihaleleri 29 Haziran 931 Pazarle: i günü saat 
14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kıhna
caktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için komisyöna müraca
tları ve iştirak için de bazırhyacaklan teklif mektuplarını yevmi 
ihalede saati muayyenesine kadar müselsel :numaralı ilmiibaber 
mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. 

* .. * 
Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 85000 kilo man

gal kümürü aleni münakasa suretile sabn alınacakbr. ihaleai 

9~temmuz-921 perşembe gUnli saat 14 te Harbiye mektebind k. 
mahal.li. mahsu~unda ic~.a edilecektir. :~liplerin şartnamesirıi g~~ 
me~ ıçm komısyona muracaatları ve ıştırak için de vakti muay
yenınde baur bulunmaları ilan olunur. 



...... k .,, _,.. .......... ,.,,. 

Sablık deaia -~ - 1930 
laodell 10 beyJlr bvvcdnle 6 Jli 8 
klfWk pek u kulllnılmıf Johion deniz 
mot&1l saahkar. 

Arzu edenlerin ,.,. ........... 
Ahmet Beye mUracaa..._ 

Sabhk pİJUO - Aban marta 
gOzcl bir plJIDO ebyq ftJada IMlhtar. 

Be)'otlu Hamalbafa '°· 27 blilacl Jıat 

Sabhlc apartmaa anam -
Abanfda fel'efll bir mevkide Mt1111fa 
ilemaJpqa caddaiade 6 mecrc mesafede 
td ana ~ar. 9-J2 arumda mtira· 
aaı. {im) ı...abul dördflncü Vmfban 

Asma bt 29 Unlonkol 

Kiralak EY 
Haıbl1ecle Slpül OC11ı ~ 

Pertb aparamım )'llllDda 169 nama
ritr IY kfnlatar On odua, --... 
8i1ll " büçell Tlrck . 

....... ft k.oınapl• -tem ~ 
.... tıt lllflrllCllt ...... 

)111 ft•• !dle ••llll•r ....,._ha.., icluüue -
..,a lbmet fçln fkf lanadar oda. bif' 
.._,, Wt.-..dlı mUrükep bir 4fh~ 
...... ...,..e klralmcatar. Antıri 
atıll•t SS No. la........, .,... ............ 

ıiaden. 
1'llk AerS. elek ... _ _... 

Mdelleri ,..,. ............. .. 
lltmm 12W tr..W..S l 
.- ttŞI _. ll'Wea ._. 
.. 21.2 " &e;Olflmcla ..... 
...,...._. fWro ........... 
..................... Noter 

• 1 ·-- - ......, •• 
..... t ....... ua.o1aar. 

Aiılortilia• atnB -aw.-. 
itfa ......... 7'0 Mil falaWU 
..... ,.pdaeakbr. 
T.ımıat W.Olerlacl• ana 

.. , ...... t, i .. - ... 
•ı'ın11a claftl ........... 

Bütün dünyada 

SENEVİ 
Türkiyede 

50 senedenberi 
sablmakta olup 

,500,000 çift herkesin takdi-
Sabmaktadır. rini kazanmışbr 
NORT BRJTIŞ LASTlK AYAKKAPLARI 

Piyauda Mevcut Ayakkaplann En Satla•cbr. 

S A T 1 Ş Y E R L E R lı 
lstanbul ciheti 1 tork Anonim IJlttk tirketi - Kadıköv ciheti 

Ali Kemal - ~·bzadc"-·ı No. 120 v '!2.~;..~~Z 38 
Akta..,.., Haçak • Pazaryolu No.148 

-r; .,.. ertanayaa Ye .... _._. ... ,an- Artla 
Ali Rna • Kalpakçılar Mahmutpq1 Kavaflar Balat T eteo.yan, • • " JSO 

No. 141 Vitali Be •••• • ve feriki Se- Y mayan, BedrOI • .. " ıı 2 
BaLkpyn App • Hıcıköçek CI• ~ petçi Han U.. k .. d •b • 

• °!Ji No. ıs Zeki R.za • <Mlnt spor) Hamidlye s u ar cı eti 
Btçakça Zade ıbrabim - l~end• caddesi No. ı 1 Ahmet Hamdi • Çarflboyu No. 

bolm No. 14 I G I .h . 
Gatpikyaa, Bot-• Suhanhımıan Bevoğ u ve- a ata cı etı . . . 161·2 ~ 

No. 13 A . f c • ..ı. BllJikclere ~ Haua Na11f hıa Ali • Haki· 
.... .-llı'a•wt Afif. llZO ' y-w No. 6f.71 mi1eti milliye No. 80 

Mahmutplfl No. 98 iamail Hakla• Topcular caddesi Saat Ntılllli • Çtrfaboyu No. 161 
....... Ap Zade E,ap Mm- No. 130 .. .. k 
tala- BflyUk Kınıayan Han alanda Kepeldiyaa Karlo. Tekke Yut- Buyu ada 

No. 8 lıekbldınm No. 023 
11 ...... t Nuri • DiY1Dyolu No. 6.'i· Mmrinoı • Tlllel aat No. ! 

~Selimi •Ytıılkrlll • 86· Papuyan Artia - Yüksek kaldırım 
Pa llillraa • Meltme No. 42 

,..,.. No. ..... 0eş·k .h . ns. 111 ı taş cı etı 

TanCIJ-. K.rDik • l{al~çıt.~ ıc.r.... GGiiia .. -ıa11ç1 No. a 
terbüyaa,Melkon· Mıhmutpa- Yaauf Zi1a • Hısfınn 

.. No. 189 

Mehmet Hasan • Behkpazan cad
desi No. 12 

Yeniköy 
Simoaiclea, Sfmoa • Köybql cad

deli No. 78 

Sarıyer 

MM.V. Satan 
mlayonu ıt6 

latanbal ve clvanndald 
Yt •le•t1a&ıa eimMk. 
kara nakli7aıawa daha • 
llııe talip pktıiındaa il 
931 ~arpmba ctlııil saat 1' 
dıklıda heyetimizde pasar~ 
al yapılacaktır. Talipleria ,. 
11 heyetimizde gönnel~ ..... 
aaatlnclen enel temina~ 
te laazır balanmalan. (409) 

• • • 
Parkı fJ&tl taahhldbl .,. 

7ft •lteülüde ait olmak 
sarbkla mtlaJ .. 979 fibnlal 
bl pbuyaa 14 - 18 ltlD kil• 
Ukl bez larpıatılan 21 - 1 -
................. I' .. 
etf..Wt paarllkla •tıl 
llplerla larpmtılan BJiipte 
kim niade Ye prtaamesinl 
de P5rmelerl ye llaalt eaa 
te•lnatlarlle hulr balan 

• • • 
Sdnmlt Ye eharmdakl 

··--· flıtlJUI lpa .... ft odu kapalı -'1• mtlMS.-
mqtar. Jlaaleai 11 - '1 - ti& 
_, ...... t 14 te Edrıamn-\ 

lla&ıa alma bmlqonanda 
Talt,lerln tutnuae almak .e 
uya sinnelr here temfaa 
k6r ko..U.yona mlracaatlaıle 

• • • 
Suuandakl Jataatm Ol 

kOJU Ye aıltr eti bpab 
n ayrr fartD&melerle •laaUll 
...... lhalllll 1 ....... 
ba stlntl Samauda uked 
koaJanaanda ya,..acaktır. 

~ rla prtllameyf dnaek ben 
- '\ lıda •eretbnlze ft prtnuM 

Pertev Müstahzaratı Kolonya 

Tuaak ciWan FABRIJlASI 

PER1EV veŞeriki 
Losyon 

Dit tom 

Memeketin en eski ve namdar 
Müstabzarab ttj e we bbiyesi Koımatilr 

Kinin-Karbonat devai komprimeeri 
Renevki tepı nefls müstahzarat 

= = = =·=·=·= :"'°:. = = = = 
_..........,.. ___ _ oec•:ao•cc...P 

Otabl•..,... ...... .... Takalınde ~om. !;LiSjılU 
ıneımn,~ :AH B 

OFÖR 11 lbl MAKi NiST 
M E K TEe· 

Her Çetit 
.... Mo .. 

Otıo•• ... 
Traktlr ........... .,. 

•7 ..... v .... v. 
"6J Tı y ...... . 

&n)la,........ tathikab ~· 

azlran Ça amba Ak,amı 
Y..U -.n ......,.._br. Tahlil IDlhl•etr 4 .,-.. 
D•••-nltl nle•ra• ., ......... 

IJ.Ualllt 18 ta ... la SO ... 20 talimle 60 liradar. Tabit ile almar. 
....... ., .......... ,..._ ile yatak .. 8 lindD' • 

••• Deniz Gezmeleri ..... ._ __ 

Mot6rler 

1aanbul TrmmYIJ tlrkednclen: 
8efilmt ile ( Ma• tarikDe) 

Harbt1e arumda iflemekte olan 
Otabe. ..ted.,.. Takaia mey
d'°"" .... .... edildiiW 
lllld,lr.iJet ahalH mahteremeye 
ilin De kapi şeref eyler. 

Ba bat Beyoilu ile Boiuiçi 
Ye Oaldldar ara11nda Betikbt 
Yapar ilkeleaiaclen deab mlu· 
kalltını kolaJlqbrmaktadar. 

Sc f .rler, Bqiktafla ••par İ8-
kelai yumcla, .. Beyotlaada 
·ıakaia meydauada Tram••J 
darap yumclaki mahallerde 
ath aatlerde ga.terilen zamaa
lanla Ye tam OD dakika fuala 
iie icra olunmaktadar. 

Hıareket - 1 ...... 

S.at 
T..._clu ilk hareket 7,SS 

" 10D ., 20 
Be,i~taftlD ilk hareket 7,13 

,, 10D ,, 20,19 
Seferler seri ve rahatbr. 

Seyrisefain 
Merkez ımnıa Galata Keprtl baft 
a !86i , • ...,. 1CeDl9 Sirkecide 

Mflbtlrdlr zade bana t 2740 

Y eDi •• eski tente Ye uire 
imli Ye tamirine ysiJea fiat
lar itidalde glrllmedijiaden 
25-6-931 t.ibiDe temdit ... 
miftir. 

.-ıınerlııl Yermek tllert 

.. fllrlikte ._..... --~ 
na mliacaatlan. 39Z 

• • • 
Marqtül .......... ..,.. 

1 ve ude nlı bpab IUfla" 
n prtnamelerle •tln•ll••7& 
tv. baallll 8 ..... -
..... ad 11 da Marqta .... k...,. .... ,.l)llUI~ 
Hplerln prtaule1' ltni* 
ddrhda lae1etimlse ft an .... 
" teklltlerla1 Yermek ilen 
rft"e bfrlate •ı , Or kOlldqıll! 
caatlan. (401) 

• • • 
3. K. O. SA. AL K() 
10115 kilo ,... ..,.. 

tuada Yel'ileD flit gall 
yeniden satın almacahr. Mesl 
gtlnU aat 15 ten 16 ,a kidir 
nıcatmdan caliplerin fll1Dllll111Dl 
için her gGn ötleden evvel ve •Y• lftlrak etmek için ele nktl 
nlnde teaıludadle blrb 
mllnc:aadan. (23) 

• • • 
a. K. O. SA. AL. ICO•lı 

DAN: 
2- kilo dt puarldE 

tm almaeaktır. n.aı..ı n 
de ad 15 tea 11 ya lraW 
lm&atmclu talipleda 
ılnaek ben her ... 111 
Ye puarlıta lftlnk etmek 
u mu,,-ealade temıntıarlle 
k....,_a mlraeaatlan. c•> 

• • • a. IC. O. SA. Al.. KO• 
DAN: 

'l,809 Wlo mtrr eti puarlık 
•• alnlaeatrr. Daaled 
931 aat 15 tea 11 ya ....... 
lıaacalnMlan taU,ı..

slrmek ıp. her da it 
ye puarlıta lftlrak et1'111l 1 
U maa11ealade temiaatla 
te k.,...,_a mlncaatlan. ( 
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Askerler arasında Şilt Macları , Yunanlılarla Temas 
1 J 1 

Takımımız kampta çalışacak fırka şampiyonası Yarın bir maç oynanacak 
Yunanlılar da bir araya gelip takımlarını ! Dördüncü alay şam- Beşiktaş müsabakalardan çekildiği için 
kuvvetlendirerek bumnıalı faaliyetle piyon oldu Fenerbahçe hükmen galip gelerek 

.. te adfyen çalışıyorlar Ordumuzda spora karşı derin bir finale kalıyor 
mu m - alaka uyandığı, askeri spor teşkilat· 

'Yunanlılarla ·a aca ~ımız tema ın rinlerle oyuncular kısmen ~1azırlandık lan, yurtlar ihdas edildiği her sene Yarın Şilt maçları kar~ılaşma::;ı te~~viye muhtaç bir hale .. ~~1.miştir. 
tarih· ) P g or t sonn müsabakaların ıcrasına on ht re b' i Tkl . ld ğ \'ar. Geçen hafta berabere kalan Ga- Klup bu beş oyuncudan Hu nu ıle Ad-

• 
1 Yaklaşıyor. Yunanistan da ım- an ' ' '· ·· .. d mu e 1 spor ır ncı ı erı yapı 1 1 ı tasaray ve Istanbulspor talumları nanı su tedavisi için Bursaya gönder-

Pıyakos, Panatinaikos Enosi · takımla beş gün kala yanı temmuzun uçl wı 'he m~mnuniyetle görülmektedir. a 
ıı ' takımımıZl te~kil edecek oyuncu ar ı 

Intıhtelitinin teşkili ve çalıştırıl- • ·~ p .... d Fc- Ordulardan, kolordulardan, alay-
ıtıasına başlandı. tiyatlarla beraber, h.adrkoyun e . lardan taburlara kadar teşmil edilen 

Yaktın sütunlarında Atinadan al· nerbahçe stadında kurulacak ~~an ka~l bu çığırın mes'ut ve feyyaz netayici 
d.rfıınız telgraf haberleri meyanında pa çıkacakl~r. ,.e orada ~~bı~ı~etl~r~ Türk çocuğunu, Türle köylüstinil spor 
): Unan muhtelitinin hangi oyuncular- nin, nefeslcrının artması ıçın ıkı ha t ve terbiye çerçevesi içinde hazırlıyor. 
dan teşekkül edeceği yazılmıştı. çalı~ucaklardır. • . Spora verilen bu ehemmiyet dola 

llu tesbit edilen kaıd.ro federasyo- Bunun için yapılafcalk t~labn 
1
1

'lbOOl 
2 yısı ile bilhassa kolordularda, fırka· 

tıun t l t ·ı b' lira kadar masra ı ::. .ın u e e-nezarcti altında kamp a ça ış n - ın ' . . larda şayanr takdir bir :Caliyet nazarı 
lacak . . k -,. diyesi deruhte etmıştır. . . . 
1 tır. Yunanlılar Olımpıya os maı; 1 1 . a bizi de Yunanlı- dıkkatı celbetmektedır. 
Obi k · · ıde Bu c ... as ı ça ı~m, 

Yetinin acısını çıkarma ıçm ~ · · . . ·akosa ıktığım•zdan Bu cümleden olarak fırkamızda 
ta .l'ehücut bir halde ellerinden gele !ara karşı Otll~m~ı~acaktırç Futbolcu··ie- 931 futbol birincilik müsabakalarına 
ili l r daha I·une ı }JIP ' • 

t . >·npıyorlar. En·elce Yunıın ~u ıte 1 
.' ., d' simdiden muvaffakıyetli bir devam edilmiş ve geçen hafta da flr-

ı 'e ·ıı· k l muhacım !tat- rımız en " tı ını ı ta ım arın_ın . ' çalışma temenni ederiz. ka şampiyonluğu finali yapılarak maç 
nı buraya gelen Ohmpı!akos~n An· • y _ lara nihayet verilmiştir. 

dropuıo biraderleri tcıkıl edıyordu. Güreşçilerimiz una Fırka şampiyonluğu müsabakaları 
Pakat bu hattın 1 tanbulda. gol ya nfstana gidiyor na alaylar iştirak etmiş ve en nihayet 

l>aınaınası ormpiyako muhacım hat- ld ··h' b' t 
tını .. 1 d . .., d n düsiir Yunanlılar futbo e mu ım ır e dördüncü alay futbol takımı üçüncü a-

ve hu dort kar eşı goz e " ı t ·bit edilirken güres 
rtıü~tür l;!imdi Yunanlılar Panatinel,os masın esas arı e~ . k ~ 

1 
, .. :. layı mağlup ederek fırka millfatı o-

. ~ ' .. ·ahasında da yenı bır ar~ı aşm.ı ıçın . . . . . r aran bir dafa daha kar,11a,acak olan Galatasaray lstanbul 
Spor takımlara bir arada llıuhacim hattımı ve bilhn a o klu- ' ' 1 kt dır Yunan güres- lan bırıncılık kupasını mcrasımle al-b.. .. - hazırlık yapı ma a . ,. t 

1 
un dört a} ev' el futbolu bırnl.mı ~ o- çileri kı ın burada mağliip olduktan mış ır. tekrar oynıyarak aralarında galibi çı Besiktaş klübü bu sebeplerle şilt 
an e l.i 1 apteni l\lus.ıriyc bel Lı:ığla- onra bir 1. tanbul güreş takımını da Bu maçı tatbikat fen me!ktebi za. karacaklar- amçlar~ndan çekildiğini İstanbul fut-
~ış bulunu)orlar .. Mu ari. vukubulan \·una~i:stana ~ağırıp kendi memleketle bitanından mtil§.zi.m Muammer Bey gü Bu iki taknn 8Qn ay içinde ikidir be- bol heyetine bildirmiştir. Bu takdirde 
tıca ve ısrar üzerine yenıden futholc rinde boy ölçüşmeyi pek ziyade arıu 1,el bir şekilde idare etmiştir. rabere kalıyor .. Üç hafta evvel lik Fener en tehlikeli rakibi ile karşılaş.. 
Oaşlamıs ve takımın kaptanlığını de- edil orlardı. Bu düsünce ile Kumkaııı Yapılan final müsabakası büyük maçlarında berabere kalmışlardı. Ge- madan hükmen galip addedilmiş olu· 
tuhı-c tmi tir. 1:.: te Yuna~lıları~ ha- klübümüze müracaatla müptedi \'6 bir alaka görmüş, Selimiye sahasl ça çen hafta şilt müsabakalarında. iki i- yor ve böylece Şilt için finale kalıyor 
Zithın etrafındaki son \·azıyetlerı bu- kıdemli olmak üzere iki güreş takımı d 1 1 .1 . f ka k d kiye kaldılar.. demektir. 

o• . _ er ar a çevrı mı.ş, ır mızı as1 a 
d1tr. gönderilmesini rica ctmişlerdı. Kumka b . . ı· k mı· . İstanbul şampiyonu karşı ında al- Yarın oynanacak l·tanbulspor G:ı 

. y 1 1 b ı a- .. .. 1 11..ıb 1 d ;."' f u merasıme ış ıra e ıştır. w • ls . . mzc gclınce, unan ı arın u ~ · pı klubu bu davet rı.u u e ert::A an-. . . . dıgı bu netıceler tanbulsporun çok latasaray maçının galıbi Galatasaray' 
ltlığm ye ) enmek hususu ndaki ı d- liyete geçmiştir. 1\laçta ordu mUfettışı Fahrettın, lehinedir. Bu iki berabereden sonra olursa. ge~en hafta bu sa'hiflel~rde yup ' 
dialı çalı:.: molnrına karşı bizim futbol Yarın kendi klüp binasında seç- fırka. kumandanı Rtiştü paşalar haza yarın giiiel ~~r oyunla galip gelmesi tığımız tahmin teeyyüt edecek ve yeni 
c:Uıerimiz de durmıyorlar.. Galatasa- meler yapacaktır. ratı ıle alay kuman<ianlarından Mu- de beklenebıhr. bir Galatasaray - Fener karşılaşmasc-
tay _ Penerbahçe ve Deşiktaş oyuncu- Kumkapc ldübü Yunanistanda harrem Mazlum, Rifat Beyfendiler bu Yarın şilt maçları için ikinci mü- na şahit olacağız. 
larından te;;;!iil edilecek olan muhtelit Türk güreşinin la~ıkı ile temsi~. edil: lunmuşlar ve askeri maçı heyecan ve him bir ka:şılaşm.a daha olacaktır. Pe- Fa~at Yunan maçlarl arifesin.de 
lak :. nlıstırılmasına önünıüz- msei için diğer kuluplerden de gureşçı samimiyetle takip etmişlerdir. nerbahçe ıle Beşiktaş. Fakat bu maç kıyrnetlı oyuncuların sakatlanması ıh-

d,,.1 .1.ınrnnıın . ç. d• b .1 ac·.ıktır. H>ve alacak ve her halde kunetli bir ka<1- 0 ok heyeca 1 1 b*lh yapılamıyacaktır. Çünkü Beşiktaş ~ilt timaline binaen böyle bir müsabakanın 
-ı hafta ıçın e aş an . yun ç n ı o muş ı assa d k'l. S b d b 1 d - .. "l k d' la • nlar ve cem'i tem- ro ile gidecektır. .. .. .. d h • . maçların an çe ı ıyor. e ep e e;.; yapı ması ogru goru meme te ır. 
ferdı antrenma dorduncu alay a a haklın oynamış.. oyuncusunun maça iştirak edemiyecck Uilha~sa Galatasaraylıların '"nt 

Naaıop ettlfjimlz Olemplyako• 
takım ı şohirimize geldikleri za· 
ftlan vapurun gUAerteslnde 

~caret aleminde: 
ltaıvanlar tutun almak için lhra· 

cat ofisine mUracaat ettiler 

Memleketimizden her sene tü
lün alan italyan rejisinin Şark 
llıubayaa enstitüsü, ihracat ofisi· 

lle müracaat ederek 1931 sene

ai Zarfında memleketimizden sa· 

lın alacağı tütün miktarı hakkm

da malumat vereceğini ve bu 
hususta ofisin müzaheretini isti

Yeceğini bildirmiştir. 

İtalyan rejisi, memleketimizden 

928 senesinde 428343 kilo, 929 
senesinde 163863, 930 senesin
de de 601440 kilo tütün almıştır. 
Yunanhlaran tütUnlerini hi· 

maye için a\dıkları yeni 
tedbirl~r 

Yunanistan ziraat nezareti, 

tütün yapraklarının toplanması 
hakkmda parlementoya bir ka

nun layihası vermiştir: Bu ka
nunla birinci elaltındakı yaprak-

larm sahşı menedilmiştir. 
Satış kontrolüne, tütün hima

ye komisyonu memur edilmiştir. 
Bundan başka zarara uğrıyan 

tütünler hakkında da parlamen

toya ikinci bir kanun layihası 
verilmiştir. Bu layihaya göre 
l 928-1930 senelerinde zarara 

~ rayan tütünleri hükumet sahn 
ug k · B t"r· alarak imha edece t!r: u. u un-

1 . satın alınması ıçm kılosuna 
erın . . . 
2 5_4 drahmi fiat teşbıt edılmış 

br. surette sakatlanmış bulunmasıdır. maçlarının tehiri için icap eden maka-
Dördüncü ala}'ln bütün takımları Bu sakat oyuncuların ba~ında mü mata müracaat ettikleri bile söylen-

yenerek birinci olmasındaki şerefin dafi Hüsnü geliyor. llfumü sağ bacnğ"ı- mektedir. Fa.kat İstanbul futbol heye 
en büyük hissesi kumandan Rifat nın mafsalından muztariptir. Sonra ti m:ıhafilinde bu maçın bilakis oyun 
Beyfendiye ve muallimleri sporcu Re- müdafi Adnan da sol bacağının kası- cular için ~ıkı bir tecrübe ve imtihan 
fik Osman Beye aittir. Refik Bey bi- ğından sakatlanmıştır. Yine müdafaa olacağından tehirinde l'ebep olmadığr 
· · alayın nefes, f ..... 001 ·- k bi oyuncularından Rü:;-tü son vefa ma~.n· görü:;-ülüyor. Yaziy~t önümüzdeki haf 
rmcı '"' , enerJı a .. .. kt 
1
. t• · h 1 h . .. 

1 
da sol a~·ağrna yediği bir tekme yuzun ta anlasılaca ır. 

ı~e mı azr~ amış ve. a~ık~ten guze den evinde yatmaktadır. Zaten hun- /sta:zbul futbol heyetinden: 
hır takını vucude getırmıştir. dan evvelki maçlarda da Feyzi ile Na 26 - 6 - 931 tarihinde icra edilecek 

Maçtan sonra kupa Fahrettin pa- zım sakatlanm~şlardı. Ve son maçl .r:ı şilt maslan: 
şa hazretleri tarafından dördüncü a· iştirak edemiyorlardı. Bu suretle Be· Galata::;aray - Istanbulspor saat 
lay umumi kapteni yüzbaşı Şadi Beye şiktaş lik maçlarının sonunda ve şilt 16.30 
verilmiş ve paşalar önünde takım ya. maçlarını henüz bitirmemiş bir v·.ızi- Beşiktaş klübii şilt maçlarından !:t• 

şa, yaşa, yaşa diye bağırarak bu çok yette iken t~~mından beş oyuncu~u kildiğini bildirdiğinden Fencrbahçe -

güzel ve heyecanlı gü ·· 
1 

miştir. Diğer uç oyuncuyu da haft:l so Be~ikta maçı icra edilmiyecektir. 
nu yaşamış ar- nunda gönderecektir. Dikkat: 

dır. Bu itibarla Beşikta · Fenerin kar- Takcmlnr vakti muayyeninde ~aha· 
Pek yakında sevgili fırkamızda spo şısında şilt maçını oynıyamıyacak bir da bulunmaları lfızımdır. Berabere 

ra daha fazla ehemmiyet verileceği an halde olduğu için çekilmeğe mec'mr kalan takımlar on beşer dakıkadan iki 
ı1aşılmaktadır. kalmıştır. haftayim temdit edilece~tir. 

ta içinde yapılan yün satışların· 

da dikkate değer değişiklik ol
mamıştır. 

Alıcılar, fiatların dlişğünlüğün
den müşkülpesent davranmakta 

ve iyi cins mal aramaktadır. 
Fransanm şimalindeki yün fab

rikalarında devam eden grev, 
yün piyasasında tesirini göster· 

mektedir. 

Son hafta zarfında Marsilyaya 

Cezairden 2390 balya yün gel
miş ve bunların 1990 balyasl sa· 

tılmıştır. Bu balydlara karşı alıcı
lar tarafından alaka gösterilmek· 
tedir. Türkiyeden de 161 balya 

gelmiş ve 59 balyası satılmışlar. 

izmir üzüm!erınin zararına ola

rak Avrupa piyasalarında mü
him rol oynamağa başlamıştır. 

Şimdiye kadar Avrupa piydsa

larmda bir mevki tutamıyan İran 
üzümleri, İzmir üzümleri gibi te

mizlenerek Hamburg, Liverpul 

ve Anvers piyasalarında satıl· 
maktadır. 

Yunanistanda Uzum az 
Yunanistandan alınan halıer

lere gör~, Yunanistan bağların 

daki zararlar neticesi bu seneki 
üzüm istihsalatı çok az o!acak

tır. 

Gümrükte 

Motörler işliyor! 

tarı ve bı r turıü ıştedilemedilderi 

ve bu yüzden çürümeğe mahkum 
olduklan yazılmaktadır. 

Dün Rüsumat deniz müdürü 

Rahmi B. le görüştiik. Rahmi B. 
bize dedi ki: 

" B . t - u neşrıya ın arasıra ya-

pı lmasına rağmen motörlerimiz 

hali fa ali}'eltccl:r. Ne işledilemiyen 
ve ne de bu yüzden çürümeğe 

mahkum o la n molörümüz yoktur. 
Mevcut olan molörlerimizin te-

mamı iş b~şmdadırlar. işte şu 
karşımızda duran levhadaki asılı 
o lan numaralar motörlerin numa-

v~ mübayaa için de ziraat n~za
rdi bütçesine icap eden tahsısat 
konmuştur. 

Marsllya piyasasında yUn satışı 
Marsilya piyasasıuda son haf-

lran UzUmleri bizimkilere 
rekabete başladı 

irao uzümleri, son :ı.amanlarda 
Geçen sene Rüsumat için 

alman motörlerin bozuk olduk· 

ralarıdır, l;unlardan hangilerinin 

hizmette, hon~ilerinin tamirde ve 

hangilerinin emre amade olduk· 
lan görülmektedir. 
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fren ıaA zım '· Jorj Lerı kendini takdim etti: Kalemim elimde~ dü~ü: ~nımda- 3 ARA B Alil~~ 
- Poilteknik eski meıunlar~a~an. ki kal'anla odada bır gürliııtü .. ko~tu, 4 N A B E OT T il A 
Avucumda elini kaybeder ııbı ol- çekmemden tabancamı aldım, otekı e- - ---lfr:r y 

Kamıı kalemle yazı yazıldığı 
devirlerde muharrirler biribir· 
1erinden bahsederken hürmetle 
sftslenip gOzelleşmiş, okşayıcı ve 
tatJı bir lisan kullanırlardı; kamış 
kalemle birlikte "Edebi kelim.,da 
defnedilmiş olmalı ki sivri uçlu 
demir kalemler, arbk, yazıcıların 
elreriode birer mızraktır ve sanki 
haysiyetler, şöhretler birer yel 
değirmeni kanadı. 

* 
Babılli gene gemi azıya aldı. 

Şaha kalkmıt ihtiraslar, yer yer, 
ıerseri hamlelerle öteye beriye 
safdınyor. Bu kör d6ğ016nlir 
atlı "Edebi anket,, dir. Biz ga· 
zeteciler ıunu bunu biribirine 
dDtOrmekten hotlanınz. Namık 
Kemal, " Barikat hakikat mllaa
demei efklrdan çıkar,, demift•. 
Cenap Şababettin, "Evet ama 
ç&;pıpcak bqlara dikkat etmeli: 
Balkabaldarının vuruımasından 
yabuz çekirdek yağmuru çıkar,, 

diyor. Bizce ne o, ne 6teki: MU· 
ukapdan aabf çıkar! 

Gazeteci b6yle dDtlinOr, onun 
içindir Jd en az zararı. mllnakqa 
olarak edebiyatçılan biribirleri
nio lizerlerine bamlettiriyor~ iyi 
ediyor: Herkeatn mahiyeti mey· 
dana çıksın 1 

• 
- Filin muharririn eserleri 

1oklanacak olursa istikbale bazı 
parlak terkiplerden baıka birşey 
ltalmıyacak! 

- Fi!Ancanın yazılan soğuk, 
ötekininki bayaiJ, berikininki 
bott'l•l8Çma ... 
:ııı; ..,. ~at Nuri bir Franıı~ 
muharririnden , Ahmet Hatim 
Fraoaw:a yazan bir Türk ııirinden 
çalıyor! 

- Yok, F ramız muharririnin 
eaerlerinden alınan ve inti9ar 
ıa~sına telif damgasile konulan 
roman Reıat Nuri ye değil, 
Burhan Cabide aittir! 

- Ve dab, ve ilah, ve ilah ... - ..... 
.. iıtıkbflle intikal edecek mµ

harrirleri say!,, denilince hemen 
" bir, iki, üç!. • ., deyip bir kaç 
ahbap tami ortaya atılıveriyor. 

Batka bi 1 i ayni aualin cevabını 
•erirken g6r0yoraunuı ki dilinde 
ba ialmlerin hiç biri yok 1 

Hangisine inanacağız? 

* Hilkilm, mantıki bir silsilenin, 
eaub tetkik ve muhakemeye iı
·tinat eden deliller mecmuasıntn 
'neticesidir. Altmış yıllık bir ömrü 
dolduran mOsbet mesaiyi, ortaya 
konulan eserleri, ka~i ve tarihi 
inkir etmek için hangi akim 
ıüzgecindeo, hangi ilim usulünün 
61çüaOnden istilade edilmiştir? 
FiJinı ve filim bir hamlede, bir 
cllmlede, bir çnpıda ebedileştire
bilmek kudretini veren .sihirbaz 
değneği nasıl, nereden tedarik 
ediJiyor? 

Edebiyattan bahsederken; 
- Şu var, bu yok! Şeklinde 

Ye · sebep göstermeğe de lüzum 
glSrlılmeden ileriye sürülen fikir
lerin vaıfı "indi mülahaza,, dan 
başka bir şey olamaz. 

'86yle de olsa en geniş bir 
mllUmaha ile "fikr,,i muhterem 
.. ymak için kendimi zorluyorum, 
fakat daha iki buçuk ay evvel 
ayqi ağızda ayni bahiste ayni 
16ıUo akıioi işittiğimi bir trülü 
ueutama yıaca ... 

... . . . .. . . . 
- Çalıyor! .• 

- O eserin ash filinındarl.. dum. Bir kahvede idik, saat on bil.' liımde 18:"'1>8, yü.rüdü.m, sıra ile d~r~ 5 llil A ~ A ~ _ --ır ~ 
raddelerine gelmişti, yanımdaki arka. rahmeti& anenmın, babamın, ve buyük 6 A r.. l• ı !:_I i K 1 1 - Bu şiir benimdir, hain 

gasbettil .. 
1 

- Filin filandan, filanca da 
filancadan nıülhemdirl.. 

Şeklindeki uluorta "lif,, lara 
gelince: 

Söylenilenlerin aslı astan yok
tur; bu bir .. 

Asılsız esassız bir davayı öne 
stirmek adamı gülünç eder; bu 
iki... 

iddiacılarla iddialara isimleri 
kanttırılanlar "kalem arkadaşı ,, 
dırlar; bir meslektaıın iımi ka· 
ııbrılan babiate bu 0.16bu kul
anmak " meslek hayıiyeti ,. ne 
uypn dejildir; bu Oç. •• 

• • • 
Babılli eanafı bir zamandır ip

siz aapaız konutmaia batladı, 
Matbuat cemiyetine, ,Uzel aan' -
atlar birliji edebiyat ıubesine 
teklif ediyorum. Mthaakua mı 
ilAn ederler, pazarlıkla an ahrlar, 
ne yaparlana yapmalar, icap 
edenlere meccuen dajıblmak 
ve istimali mecburi kılınmak 
Ozere bir dOzftne fren tedarik 
et.inleri 

daşım Pedro Meylan ıene ıazetesinin annemin ağır çerçev~li r~imle'l'lni ye- 7 •J _(E,~fK !111 ~ 
sütunlarına dalmıştı. re düşmüş buldum, bır~r ~ırer kaldmr 8 E l.ı p fliJ T [il S ~ 8 

Lerg, bakılıp görülmiyen khneell!r ken bakışlarında sankı bır korku n.r- 9 H O CA[j]K EB 1 i 
dendi. YegAne hatırladıj'ım şey, vUe~- dı, çi.viJer duvarda idi, ve çerçevelerın 10 i "ti'"'"E R y A fil E!,' 
dvnun sesi sibl bir yokluk terlsı verı- iplerı kopmamıştı. .. . . ., 

1
) L - T A ~il T - p 111 N 

şi idi. Lerg durmadan söyledi, dikkat- Nasıl oluyordu da düşmüşlerdı . A • 1 -,,; 

sizliie dant eden eözlerinden, Politek Düşündüm, bulamadım, lambaları yak Diinkii bulmacarnı~ııt 
nik Astonoml, Matematik, kellmeh•ri, 1mm her tarafı aradım: ne insan ne l dıl lclı 
aralrındald rabıtayı aalamadan naza hayvan giNIU.m. Garip! 

1 2 
e mıı ıe 

8 9 
10 Jf 

rı dikkatimi uyandırıyordu. Döndüm yava~a masama oturttum, 3 4 5 6 1 
Fa.kat yanılmıştmı. Lerg Aetrono- tabancamı önüme koydum. 1 

miden dejil Astrolojide'll bahsediyor· Kortlu içime yerleşti. Etraf mıa ba· 2 
du. Bu kelime ile bulanık şahsiyeti şe kır~rum, gözüm takvimde, bugün ayın 

3 kil aldı sözlerine dikkat ettim, Astro- 25 L Haziran 1931, demek 25 haziran 
4 

._.._, 
loji ile 'tezat te~il ede.n Polltekntk es geldi, vakit geldi, kurtuluş yok. Olii~ 
ki talebewlnl yeni tanımıt gibi gülüm- yaklaştı eli tabancamı alıyor, beynı- 5 _ _ __ _ --iıl 
sedim. Bu kellıMnln sihri bir tip kar- me dayadı, mani olamıyorum, son sa- 6 !i; 1!! _ li _ li) !!! 
f1111nda olduıiumu, tetkike değer bir tırlanmı yazıyorum, hikayemin ve h:t· 7 liJ ı İl 
ferdi dinlediğimi hu.ini ~.erdi .. ve sor yatımın sonudur, "O~OE!kop,, yalan söy 8 - ~li] = liJ = =-
ruya başladım: "AatroloJ~ nedır? yıl~ leımeı. 9 fil-ı-l_11i] !il 
chzlarla insanların kadera arasmdak. • • • 1 - 111111 r-ı - - -
rabıtalar haııcileridir?,, BiR iNTiHAR • ---r~--=--' 

Cevaben cebinden bir kitap çıkardı DiJn ~tt, tanınmıı muharrfrfr1·l· 11 ~ IWl 1 1 ' 

ve uzattı, okudum, kabın üstünde kır- mizden S. K. Bey evinde intihar et- B iink" bulm ~ 
mızı harflerle Astroloji kelimeleri ya- mlştir. ug U a ~ 
zıh idi, muharriri de Pollteknik talebe intiharın Hhbl hakbnda polltı tcıh Soldan sağa ve yukardan _,,.,,Z. 
)erinden Torj Lerg. Eğer Jyl hatırlı. kikat yapmaldıadır. ı - Tarihin meıhur bir kıJlll""':.I 
yorsam, birinci k•ım nazarl, Hdnelıl Gazetemiz, mlJnlehJrln mcuası üz~ (8) 
ise hakikat sahuına dokunuyordu, Ü· rinde bulduğumuz yukıardakl htkdyegı 2 _Sadaka (4) 
çüncüsü, yalnız "orm*opa,, ait idi. neıret~kle, bu ölümü örün earar 3 _ Daire ekrru!k(5), lla:% ""1" 

Suallerim ve eevaıpları, razetesini perdesini loaldırmış olduğunu zannet· 4 _ Uıul (5) , vermek (3) 
okuyan arkadqımız Pedro Meylana mRktedlr. 5 - 'şagam dikkatin züppdİ 
uyku vermiş olacak ki bizden aynldı. B l dl d 6 - ? (2) 

Refik Ahmet Baş başa kalmıştık, geç olmuştu. • e ye e: 7 - Kcu.:u~ma BTzusu (6), -" 
Azizim Necip Fadıl, kahve kapnıyordu, çıktık. Validei HidİVİ B - Runcagel (3), zırhllldl' 

Ankete Yerdiğin cevabı bu makaleyi Gffe fevkallde tatlı idi, karanlık· bir ıeu (5) 
yazdıktan aoora okudum. Bu il· tı, yürüdük, ve bulunduğumuz tehrin nam 1 na 9 - Yaı (3), nota (2) 
cak havalarda iç serioliğidir di- eteklerinde Jönev gölün~n ke~arı.ndıt 10 - Aksi (3), nota (2), ~-" 

e iki alltun doluau ldlfür ıavu· konuşına..nna devam ettik. Oaümüzde 11 - ôlüaü hauır ile yaıdaa 
y . . . aydınlanmlf, tenha rıhtımlar beyaz ı,ooo Jngillz lirası .. ---········: .................... .. 
r~~ fi~in muharnre dıploma~ ~·- bir yılan gibi uza.nıyordu. sular don· teberrft edildi sonra • harıçt_e koyun k 
kısı, fillncaya Aksaray yetııtır- muş katran gibi hareketsizdi. menedılecektır. 
mesi, birisine kurunu vuıtai, bi- Kapalı duran bir parkın demir .Validei Hidivi pr~naes Emine Kartaldaki rıhtım inta•tl 
risine kurunu ulii vesaire ve- pannakhtı linüncle durup kendisine de hanımın cenazeai Seyriıefain ida- hayli ilerlemiştir. Yakacığa • 
saire... diyorsun. Bu suretle ilti- dhn ki: l'eaiain izmir vapurile Mısıra gön· yolun Kartal çarıısına t 
fat ettiklerinin biç biri aana bir - Ben ~~92 ~neai~~le ~-hazir~n- d.erilinittirr eden kısmı da genişletilmi~, 

F da doğdum, oliimüm tauı yvasa ga,, -rr M b • ı:n n.k oğl p . şey yapmamııbr. akat 1ence tab·r i 1 ak" er umenın auçu u renı rada birkaç bina satin al 
bu nokta o kadar ehemmiyetli 

1 
u:qn:a a~ir 'sükuttan sonra dedi Mehmet Ali Paıa validesinin yola kalbedilmiştir. 

değildir; mutllka doğrudan doğ- ki: ruhunu taziı; ve arzunnu yerine Mekteplerin t6ftlfl . ~ 
ruya sana bir ıey yapmilan icap - OlilmUn 1931 senesinde 2.t; hazl- getirmek için, dün belediye re- Daimi encümenden ıe~ 
etmez ya, itte yazı neşrediyor- randa gayri tabii olacaktır. isliğioe fukaralara dağıtılmak heyet Kemerburgaz ve P• 
lar, ve yahut evvelce eserleri Aklıma Ani bir cinnetin sqali gel· üzere 1000 İngiliz liraaı vermiş- bordaki mektepleri teftife 
çıkmııtır, bu hareketJeri senin di: tir. Bu para fukaraların topJu mişti. Heyet dün saba.h döolll ~ 

- Ya siz? r 
onlara düıman olman için kafi- bir halde bulundukları Darüli- tür. Pazar glinü de Üsküdar - Uzwı bir hayattan sonra tabil 
dir, değil mi? bir ~Sllimden ölecetim. cezeye verilecektir. Şile civarma gidilecektir. 

Bilirsin ki ben aeai yakından Cılız vtieodu.nu deli bir bakışla laket'n9 Pelea MUlhak bUtçelerle lderf 
tanırım, deli dolu söylenmelerin- wtncıüm, ıuya baktım, pek yakındılar, Etki Karpıç ıokantasının bu· edilen mUesaeaeıer fi/: 
den zevk alırım; lstanbula gel• kimee yokta, parmaklarımda botmak Jundup binada bir hafta sonra Daimi encümen mülhak dJ1!, 
diğin zamanlar sen de beni soh- ittihaaı vardı, atılacak mıydım?.. bir iıketiaı Palaa açılaçaktır. çelerle idare edilen bele Llf 

. d h Oroekop haklı idi, ve ben dellrme- • • • 1 · · b 1 ·ıe "' petın en ma rum etmezsin, bu müesııe erının esap arı ı _.. 
h l miştim, ayrıldık. • LOk t bili k.k b l .abır-so pet er arasında kaç defa * • • 8 o omo er lançolarmı tet l e aı adl;, 

portireni, birk~ç . sözle çizip sa- ·-·--·.... • • _______ .......... ___ ._
111 1 1 

bl k Bu kontrolu yapmak daimi e dıl 
na da göslermııtım. ıen de 61çDsOzsüo, ebedi bir ha· r' ' er n mUtllm r ıamı menin vazifeleri arasındadırğ;/..,.. 

belecHr•r• gelerek ,ıklyet 
Sen kudretli bir tairsin. Ede- aet cehennemi halinde mütema· ettiler eınada muamelit da gaz.den 

biyat derıinde 11
müoakkabiyet,. e diyen yanıp tutuıan ruhunun bu LDkı olmayan otomobil tof6r· rilcektir. 

misal olarak talebeme aenin baleti gerçi aeain orijinallitioi leri namına bir heyet belediye- Stedyom için rer aranırot 
"heykel,, manzumeni okutuyorum; arttınyor, fakat bir taraftan da ye mDracaat ederek bazı talep- Stadyom yeri hakkında; 
o rOtpe incelmi~, sUzülmOf, iş- basit münakaşa kaideluini bile lerde bulunmuılardır. Bunların lediyenin tetkikatı devam et fi' 
lenmiş bir zarf içinde teksif unutmana sebep oluyor. Sana s&ylediklerine göre, otomobilleri tedir. Şimdi yeni bir araa d• 
edilmi, bir tiir ! hiç bir hissi olmıyan, şimdiye JOka olmadıtı için diğer IOks bulunmu9tur. Orası da Tat W' 

San'atkir 
11

itiras,, ı kuvvetli kadar hiç bir yerde hiç bir za• otomobillerle rekabet edeme· la yanındaki yine sakıt b,.,. 
olan adamdır, sendeki ihtiras man senin için tek bir ltelime mektedirler. Halbuki bütün be- dandan birine ait bir hali !~ 
aan'attan da kuvvetlidir, akıldan, aöylememİf olan Hüıeyin Rahmi lediye •ergilertni, kazanç vergisi- dir. P. undan baıka yeniden VV 
mantıkdan, muhakeme kabiliye· bey için durup dururken"bunak!,, · ilik t b'll 'b' k maba t çe .ıeki ,sk"ı hayvan .~ 

nı ı o omo ı er gı ı verme - u :,,u. 
tinden de kuvvetlidir 1 diye kOfür ediyorsun. tedirler. Bu hal ise zararlarını ları yeri cie gözd,.n geçirilaıit•~· 

Bizimle, karilerinle beraber O Hüseyin Rahmi B. ki bu· mucip olmaktadır. Kendilerine Şoför ehllyetnamelerl 
ıen de kendini beğeniraio, aan'at gOnkü içtimai giditi elli yıl evel şehrin muhtelif semtleri arasın- deoı,tlrllecek . bit 

bahsinde olduğu gibi bu bahisde de görmüş, "Halk dilile halk bayata Şoför erin ehliyetnameler• 
da otobüslerde olduğu gibi _1.r; kıskançsın; o kadar ki bi· halk içini., mefkuresini elli yıl kaç güne kadar yenileıtirilecP · 
20-100 kuruıa, yahut pazarlıkla !ı. • ...e-

zim seni aendeo fazla beğenme• e'fel koymuştur ve bugün elli tir. Bu değiştirme iti ay niı-r 
müşteri taşımalarına müsaade ktlt 

mize tahammül edemeuin, ken· ciltlik Hüseyin Rahmi kütlipıne· edilmeainı istemektedirler. Be tine kadar bitirilmiş olaca ;ı 
dini herkesin seni beyendiğinden sinin tqkil ettiti sarsılmaz teref Şoförlere ve muavinlere 9 

tediye bıı mOracaatı tetkike baş- ıet daha çok beğeoirain. Bunun ne· şatosunun kaim kale c' ıvar: arı senesi için bu ehliyetoaıne 
lamışbr. Bundan başka . aynı he· '' 

ticesi olarak kendinden başka üıtünde taarruzdan ebediyyen ma• yet batı acentelerin bila lıtan- verilirken ayraca otomobille~ 
biç kimseyi beyeomezsinl ıun ve payıdar ebediyete bakıyor. taksiler de kontrol edilecektil'• 

bu'a ukiden müsaadesi alınmış 
Ankete nrdiğin cevabı oku· Fadıl Necip, seni avuçlarmm, gibi g~atererek Jükı otomobil 

yanlar bunu bilseler bütün ka· şakaklarının, batının humma nö- soktuklarından şi~ Ayet etmişler& 
lem sahip!erini bir bir batırma- betJeri içinde yandığını tahmin . dir: Bu da avrıca tetkik edile
ğa kalkmanın sebebini anlamak· ettiğim bir gecede o mürteişi cektir. 
ta güçlük çekmeılerdi. Bu sa· küfran ve hezeyan aahrlarıoı ya· Kart.ide Y•Rılan mezbaha yirmi 
tarları seni teşhir maksadıle de· zarken görür gibiyim. gUne kadar bitecek 
ğil, sırf karilere hir hizmet ol- Fadıl Necip, vah kardeşim, K~rtalda yeni bir mezbaha 
ıun diye yazıyorum. aen hutaıın, una fren değil, yapılmaktadır yirmi gtin~ kadar 

Terkoa akmıyor iıJ 
Belediyede ve civarıad• 

mahallelerde terkoı suyu di)lt'. 
de akmamıştır. Bu vaziyet O~ 
rine belediye şirketler kornitet" 
fiğine emir vererek ıuyuo ~ 
Jerce neden akmadığını tahkik~ , 
meıini ve neticenin bildirilmetİ.'I' 

Bir tok ukadaılarıouz iibi zincir lizıml R. A. bitecektir. Mezbaha yapıldıktan istemiştir. 



;:_:~-------~!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!9! ______ !!!!!!!!~~~~~=====~-~~~~--~~~ 9- VAKiT 25 Haılran l~"i -

Şirketi Hayriyeden: Haberler MM. V . Satın alma ko• 
misyonu llAnıarı 

Amerikanın teklifi Ealdtthlrdeki kıtaatın ihtiyacı olan 
aıjır ve koyun eti kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 9 temmur. 
931 perttmbe günü saat 14 buçukta Es 
ldtthirde al!lkeH satın alma kom is) o
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart

name almak ve münakasaya girmek 
fi.zere teminatlarile Eskişehirde mcz· 
ktr komisyona mUracaatlan. ( ~03) 

Haziranın 2() ıncı cuma giln6 tarifede mevcut seferlere illve
ten atideki postalar icra olunacakbr. 

Hoverin teklifini Almanya kabul 
etti, italya Anılus meselesini 

ileri sürmektedir 

Köprüden saat8·8.4fr 9.30· 1 l .30· 14.30· l 5.30 ve 16.3Qda 
birer vapur hareketle Betiktaf doğru Y enilcay, Tarabya, 8tıy6k
dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rumelikavağı iskelelerine utrıya• 
rak Altınkuma gidecektir. 

Boiazdan K6pril:pe 
S. D. S. D. S. D. 

20 
20.ıo 
~0.20 
~0.24 
:!O,:JU 
~0.40 
20.50 
21,30 

S. D • 
21 
21.10 
~)ı 90 

. . "' 
'22 (A.A.) - ltalyan gaze~e- ııöylemlt ve deıaitür ki: -Bu teklif Re.el ayın hudut taburu ihtiyacı 

Altınkumdan hareket 1R 19 
iL lloverin cesurane ve mühim buhrana nihayet verDMte · ıntiılaittir. için tiç kalem erzak kapalı zarfla mü

R. Kavağı 
Yeni mahalle 
Sanyar 
Bllyükdere 
Tarabya 
YenikiSy 

1 R. t O 1 H. t O 
tt &tilkili ettikleri teklifini Fakat ltiJb ... Almanya için çok alt- nakasaya konmuştur. ihalesi 8 ttm· lR.20 19.~0 ""' ,_ 

.._dtya tefsir etmektedir. Gaze- cenalMaM olan ba teklif belki de S.I· muz 931 çarşamba günü Mardinde As t8.~4 ın.24 2l.t4 
21,30 
21.40 
21,50 
22,ao 

ekaertst bu teklifi tamirat vı çika ~· p met'umflar. kert satın alma komisyonunda yapıla
-selesinin beraberce halli Brlk8el, 23 (A.A.) - Nuırlar mtc· eaktır. Taliplerin şartname almak ve 
ili ileri süren M. Musolininin Usi Hover teklifini tetkik etmtttlr. münakasaya girmek üzere teminatla· 

ıs.ao 19.30 
18.40 19.40 

•aıarının kabul n teslimi ma• Mediain prta d.bl olauyaa t~lya~n rile komisyona müracaatları. (405) 
18.50 19.nU 

t addetmektedirler. kolaylıkla vaaceçllmiyecetf aeticesme • • • 
K&prllye muvasalat ı g.au 20.~10 

~' 23 (A.A Al hüıki- vuıJ oldutu s8ylen1J1ektedir. Farkı fiati taahhüdünü ifa edemi· 
4"-tury .) A~ ma:y~ bi~ Nazırlar meclisinin fikrine ıire yen müteahhide ait olmak üzere pa-

»r.Jt.iad a - man gk mı -· ı Lahf')"de yapılın .e Bel~lb par· urhkla müzayedeye çıkarılan ve tali. 
en vazgeçece o u. -· • 1 dd ta9dlk . edlln L.ı * l4 · · ~•ıT-.. ~er teklifini k bul edecektır. lameata.u tara ıa . 111 ç mıyan - 18 hın kılo beyaz ve 

Şirketi Hayriye 
~a, 

23 
a rin tek· itillfname kanua hUktbn •• kuV'f'tti~ kaili bez kırpınttları 25 - 6 - g:n per· 

ltaı (A.A.) - M. Hove i t' dedir. ttmbe ı&nü saat H te Fındıklıda hey-
1 Ya lnehafili kabul etm ş_ ır. Ayni zamanda bu ltillflD yeniden eti•izde pazarhkJa satılacaktır. Ta
~ arzuları bu suretle yerın~ beynelmilel mUzakerelere ıirifihneden lipleria kırpıntıları Eyüpte askeri di-

Hiısedaran heyeti umumiye içffmaı 

~~=~r. ltal~a, Almand:~;. tadil edilmMfne i.Wn yoktur. kim evinde ve prtnamesini heyetimiz-
~ e •tittefikJerin ver • • • de görmeleri ve ihale saatinden e\·el 

IHesedaran heyeti umumiyesi Temmuıun 27 inci Paıırtesi günu saat on 
beşte ~irk etin Galatada Fermencilerde ktin idarei merkez;} esinde fevkallde suret· 
te içtimu davet olunur. işbu içtimaa elli ve daha ziyade hisse sahl1'i olan bii
scdaran ittirak ederler ve sahibi rey olurlar. 

-.r~an ındaki farktan . • Rumamei Mlizakerat 

1 
arae ekt' ttal· Bertin, 23 (A.A.) - Ta•lrat meee- temınatlarıle hazır bulunmaları. (410) 

- ntle feragat edec ır. 1 1 de allkadar •alaafll içtima e- • • • 
••tti, bu bir senelik morat~r· esrn HoYer ,rojeel iierillde ~11u ı. K. O. SA. AL. KOMISYONl.!N
l&atılacatını ümit etmektedır. de ek •-L vüllt ıa.wonda taatii ef- DAN: 
Alın dan bu mua· mellaus .,..av 

I' anyaya Jap 
1 

. aseU kir eylemi§ler ve iptida Franunın ha '1,000 fl.ilo aıtır eti pazarlık suretiJe 

1 - Boğaziçinin Rumeli ''e Anadolu cihetlcrinde seyrti5efer eden vapurlula 
te\ hidi hareket \'e faaliyet etmek üzere her iki tarafta ve sahile mü,·azi surette 
otobi.t 8eferlcri ihdas \'e yahut bu teşebbüsu \Ucııda gctirmelt iıure tetekktil 
edecek bir ~irkete iştirak edebilmek üzere meclisi iihreye sallhl~et itası. 

~· b~lmayanın Ant u: sıyt nın husmtaki re&ml cenbına intizar eri~ utın alınacaktır. İhalesi 27 haziran Betiktaş icrasından: 
._ 1 ~ taraf~ bıra aca 1 

mek üzere hiç bir karar nrıaemi!lfl· 931 eaat 15 ten 16 ya kadar icra kı- Mahcuz ve furubtu mukaner 
"aı ıörmektedır. ı "' d t ı· ı · t · · dir. ınaca.ın an a ıp erın şar namesını bir ayna bir maaa bir saat, bir 

• • • . . Tekmil matbaat nazari dikkatini ıörmek için her gün öğleden enel mahfaza: bir dlikkin mostralık 
;\ (A.A.) - ~~· b~I Parls azerine tekllff eylemit •e Fra~- 'te pazarlığa iştirak etmek için de vak cameklıu·, bir köfte ouğı 27-6-

__.. ..... _ Amerika. reıaıc~h~ru M. • ınat.buatil• l'ra .. z atyul mahaf(~~- ti muayyeninde tem-inatlarile birlik 931 tarihine m&aadif cumartea 
1 teklifini tetkik ·~ştır. !\1: nfn bu ....... .hakkındaki efklnaı b..ı- te komil)'ona müracaatları. (26) ...n n t 13 d ll-..:kt .. l 
Franmz htiiuimetinın hugı ük bir atik• il• takip eylemekte bu. • • • 5 .. n saa • e ~· a .... a 

tlU:~altnıda ita tekliften haberdar iunmuttur. Bundan dola11dır ld a. K. o. SA. AL. KOMiSYONUN- tram~ay caddeaınde ıatandart 
.. ~ aa1atmı"ır. M. Flantlen ka aıaelere mitteallfk nıtinakqat DAN: benzın deposu kartıamda bilm8-
~trti A-natan teklifinin Fr~nsız dar:~~·~ ırfndOr ıtiktnet 1-ulmu,tur. 2,000 kilo süt pazarlık suretile 88• zayede ıatdacaiJ ilin olunur. 
la.~ tlzerinde yaptıiı teeirlerı ıaıı- YaJnız ihtllllcı Hnalkalar komitesi tın alınacaktır. ihalesi 27 haziran 9:\1 ( 1304) 

"-itlerdir. Müzakerata yarın de 23 (AA.) - Kabfat M. Ho- de uat 15 ten 16 · k d · k - --...................... - ...................... .. 
tl ahiri Jnilttelıhle Tokyo, • . )a a ar ıcra 1 yeniden pazarlık ıuretne satın alına . 

.. _ 1laacaktır. Cem t . d veri• wtcUftal •Uu.ken etaıftlr. Hi- lmacatındaa taliplerin şartnamesini 1:aktır. lhalesl 30 _ 6 _ 931 t 16 
'ı,.pia Yerilecek cevabın me nı t k6met ~t• halterdar ••ilir edil•• sirmek fizere her gün öğleden evvel dan 17 ye kadar icra o1unac.ı;:dar. 

.... ~~t o1anacaktır. B . :M. bu kararnameleri prote9to etmek bert n pasarhi~ iftirak etmek için de v:ık taliplerin evsaf ve prtnalllesini gör-
~ 'fit, 23 (A.Aİ) h.:~da r~~~:~c~k bir ırev ilbına karar venatı oldgp U munenınde teminatlarile birlikte mek üzere her gün öğleden evet ve pa-

ll ttklifier 
1 

R h' .. ·tl· haber verilmektıedir. kamlayona müracaatları. (25) zarl·~a iştirak etmek için de vakü .mu-
dalr Brlikae '"e oma UI\ • • • * • * 114 

"' 
le temasa başlamıştır. . . uırla ayyeninde teminatlarile birlikte ko-

-.. .... - ren mtb- bu teklıfı kabul huıunnda. • na 3. K. O. SA. AL. KO. dan: misyonumuza müracaatları. (15) 
---..._ 23 (A.A.) - M. Ma 't mut...a1CiilttklarttmlüdlU,.. Hava Gci Kç. Z. Mp. nin Tayyare • • 
~ .... tclislnde Yung pla~ının ka~- • • • hangarı pazarlıltsumile tamir ettirilecek- 3 ~u derhatır ettirmış ve hilk Vqinston, 2' (A.A.) - Moratory•• tir. ihalesi 30 Haziran 931 saat 15 te • K. O. Sa. AL Ko. dan: 
~ alacalı vaziy~t hakkında me~- meaeleeine ltatyaıua aiJ'UI mti1lhaza- icra kılınacağından taliplerin keşif , e f'in~ı Çorlu TekirdıJI 
..._!-tiri talep etmıftir. ~· Lav~.' lar karııtırmuı hayret te•lit ebnit- fartnameslni görmek üzere her ~un oğle- Sıgır eti 52,000 kilo 72,000 kilo 
~' lriikimetin ~merikan t.e~lı: tir. Bu hus'*8 Fransa tarafından den ev\el 'e pazarlığa iştirak etmek için Ko)un ,. 11,000 .. 12,000 • 
~ th._iyetini inkir eyJemedığ~nı tereddüt izharına intiur ediliyor fa· de nku- mua~yeninde teminatlanle bir- Münakasa tarihi 'e gtinu 
!k"'-ek demi,tir ki: Yanı .... P~~nı kat ltalyadan böyle bir py beklenil- likte komis)onumuza muracaatlan. (22) t6. 7 _ 931 Perşembe 

OtabUa ..,..._feri 
lstanbul Tram\'IY şirketinden: 
Beşiktaş ile ( Maçka tarikile) 

Harbiye araaında işlemekte oıu 
Otobnı seferlerinin T akaim mey
danına kadar temdit edildiiini 
MBdOriyet ahalii mu1ıtereroeye 
illa ile kespi teref eyler • 

Bu hat Beyoila ile Boiuiçl •e Oık6dar arauada Betikt .. 
•apur iskelainde11 deniz mlina
kalihm kolaylatbrmaktadır. 

~ e ferler, Befiktqta Yapur İ• 
keleai yanında, ve Beyotlunda 
'takıim meycianında Tramvay 
duraiı yanındaki mahallerde 
asıh saatlerde g6ıterilea~ 
larda ve tam on dakilff.. f uala 
ile icra olunmaktadır. 

Hareket n111anlan ı 
Saat 

Takıimden ilk hareket 7,30 
,, son ,, 20,30 

Beıiktaıtan ilk hareket 7, 1 O 
,, aon ,, 20,SO 

Seferler aeri •e rabatbr. 
~ •ukavelatının bir ~u.zudu;·. miyorda. · • • •. Saati i\hinakıı~~ sekli 
"- lllİbTellt üzerinde her ~kı me.c ı- M .Hover tarafından yapılan tekit. 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN- 15 Kapılı zıırf Ferah alMmada IHI ak .. 111 
~ taa.ıbi olmaksızın hi.ç ~ır tadılat fi kabul ettirmek için Fraua iberia· DAN: . • 16 Alenl nıünakasa fevkallde 11111-111e ... 
- ı!,_~11 mümkün deiıldır. (şiddlet- de hiç bir g6na ta.,tk yapılmıyacatı Selimıye fırını lçın 309.500 kilo u- Çorlu ve TekirdaJ;ı kıtaatı İhtiyacı için Komik Cevdet bey temsilleri, Suriye 
~""!lar) htlk6met M. Hovere ~er le· reeml ıuretk detilH de mutantan ifa !.'!!'!.!!!'!!!~..!!!!..!~~.!!~!!,~~!_!i.~2.~~ cins ve mikdarlan ile münakasa şekilleri ses kıraliçesi Müy"ser Hanım konseri. 
~bın metni hakkında mürzake· delerle IÖylenmeMedir. Haılne ne- laa ıüzel artist (Röne Piyerne) 3:> ya· Ye ihale tarihi yukarda yazılı dört kalem Sinemada Harrl Lidkenin eseri (Serseri) 
~ • deTam etmektedir, b~ cev~~ın zareti erk81lı ile federal Rnerv ida· flnda olduiu halde bir otomobil kaza- erzak münakasaya konulmuttur. Evsat 9 muazzam kısım aynca komik. Ya.z 
~ J'ttl nl coma günü bildırec~g•.m: resi arasında yapılan konferansl~r .. nda aldığı yara neticesinde ölmüş- ,.e şeraitini anlamak lstıyenlerin her gıin ~~~~~~!'!_~.!,!_5_> ______ _ 

it l.a•al, ıu sözleri illve etımıştır • netkeeinde kredinin Relftaia tepuli tür. (Röne Piyerne) müstemleke ve münakasa' a iıtirak edeceklerin de komisyonumuza müracaatları. (27) 
~~•re verilmiş olan cevabı~ mu- imkılnlan artımıftrr. erillnından birinin zevcesi kli. 6 )'a- yulıanda yazılı gunlerde ~e saatlerde • • * .;.it)\ tarafından ıttıla hasıl ed'llmrk Hazine nezareti mlMefan M. Milt• pnda bir kız bırakmıştır. Çorluda fırka satın alma komisyonuna 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

llltltarına maahaza ica.bı ~kıt bugün federal Resen iıdare81 •ldtirl Ya .. n talebesi ve Y•hudiler murıcaatları. (24) DAN: 
~~ret olmak mere rıza l~r· ile temU etmit Y1 Ne'fJOrluın federal Se1'nlk, 2' (A.A.) - Yunan talebe- • • • As. Sn. Mp. için 13.725 kilo koya 
·~nl takdir edeniniz. Mechs,. RKerv bankası miclttr\i ile de telı· ali ft)arln muhtelif mahallerinde işine Dörtyolda.ki ukerl kıtaat ihtiyacı eti pazarlık suretile satın alınacaktır. 
~itin talebi üzerine, Ho~er. tekh· rafla görifn1U,tür. ıiden tılir takım yahudilere fena mua- olan ekmek ve sıfır eti kapalı zarfla ihalesi 4 - 7 - 931saat15 ten ll 1a 
~ .• Y~rllecek cevaba ait ıstızahın * • • meleler yapımflardır. münakasaya konmuttur. 1ha1esi 1:; kadar icra kılrnacatından taliplerin 
~ı •tukeresini cuma gününe ta- Berlin, 2' (A.A.) - BapekU M • Bernelmll•I tabiler kongresi Dörtyolda ukerf satın aJma komisyo- şartnamesini görmek bert her l'tiıl 

~·-lftlr. Brünlnı bir nutı* llÖyliyerek M. Ho- Parla, 23 (A.A.) - &ynelmilel ta- temmuz 931 çarşamba ıünü saat 9 da öğleden evel ve puarlıia iftirak i~ 
• • • nrin alicenap hareketini takdirle ya. biler kongresi açı1mıı1tır. Bu kongre- nunda yapılacaktır. Talipleıin (enaf de ,·akti muayyeni11de teminetlarile 

'i.~1, 23 (A.A.) _ (Le Soir) ı:ı· detmit ve bunun mllteftbbi~nln mil- ye 16 milleti temsil eden 2:10 murahhas ve şeraiti Fındıklıda heyetimizde birlikte komisyonumuza mtlracaatlan. 
~diyor ld: hem olduiu ar-i alicenap fikır1e diğ~r fttirak etmektedir. görmeJeri) şartname almak ve müna- (28) 
it llover Al anyadan alacaklan· memleketler tarafrn4an •• kalMal edıl- Esir ticareti kasaya girmek üzere teminatlarile • * • 
~rta ~tir m olmıyan ıaamından diii takdirde memleket ifin muhak· Berlin, 23 (A. .) - "Lö Jörnal dö mezklir komisyona müracaatları. 3. K. O. SA. AL. KOMISYONU.V. 
~lll&ıar etmelerini müttet•tderden kak bir ren.iti~ ihdu edeceii•i beyan .., .. ör,, ün nrditi . bir habere na- (412) DAN: 
~ .. rettle 

16 
devletin hnasını etmittir. ~•11, M. Ho...erln. h.u tek· zaran Bremende hakıkt bi.r çlnli ~ir * • • As. Sn. Mp. için azami 43.920, u,a-

~ fllkat C~mahiri mittefikanın lifini iyi neticeye vardırmak ~ın A~· ticareti meydana çıkarı1mıştır. Bre· Sökede bulunan ukerı kıtaat rl 40.880 kilo ekmek pazarlık suretlle 
~ bulunmıyan Yunı planının manyanın hüsnü niyetini .. k~!detınıt ınen ve Hamburı.da ikam~t eden ~in hayvanları ihtiyacı olan ıup: satın ahnac~tır. lhal~i .C - 7 - 931 
..._ daa tebdili pmpiyonlunuşu aJ. Frana& ne Almanyanın müşkul mest- tüccarJarı vasıtulle AJMrikaya mura· kapalı zarfla müııakasaya kon- saat U ten la e kadar ıcrakıhaacatıa
~-•l.,.,r. Fransa ve Belçikanıa bu leleri hal için müşterek bir aha bala- kabesiz çinli kadınlar .se~i~·atı yapıl- mu~t~r. ihalesi yirmi temmuz 9:11 ~an talipleri~ şartnamesıni görmek 
~fi kabul etmeleri için, Amerika· caklan ÜIİlidini izhar ederek şekeri mtştır. Hamburgta bır kışı te\·kif o- tarıhınde sa.at on altıda Sökede as- ıçin her gUn oğleden evel ve pazarhta 
~ tellttn olunan muvakkat kolaylık müJMlab gibi bir mllikat fı~tını lunmQftur. keri satın alma komisyonunda yapıla.- iştirak için de vakti muayyeninde te. 
~ret bulur bulmaz Yung plAnına mnaniyetl• kaqdıyaeatını 107le- Puankare baro reisi caktır. (Evsafı heyetimizde mevcut- minatlarile birlikte komis:-onumuu 
~t tttlrmeii taahhftt tylemesi la· :~'1ir. Paria, 23 (A.A.). - M.. Puankare tu.~.) Talipler~n şartname almak ve mürac&tlaarı. (29) 
~· Akbi takdirde Fransa ve Ya~nrton, 2' (A.A.) - ~l~~n _. t80 azanın 804 r~ıle Perıs barosu re- munakasaya gırmek üzere teminat ve * * • 
~ bu Wı1ifi kabul edemez. fi . Almanyanın Hover tekhfını res- isliiine intihap olunmuştur. teklifnamelerile birlikte mezkur komis 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

'rllıkt t.e 
1 

istihbarına "n87.a· rı, kab•I ettttl•i •arleiJ• •esaretine Virana DarUlfi.!nununda yona müracatları. (413) DAN: 
"'' 'fuar 1~~ : n f ransındaki Bel· =~=I mittir. Viyana, 23 (A.A.) - Ali teşldlitı • * • Gümüşsuşu hastanesi için 20.0f'Jll 
'll11r ~ nıM.on Ge t, M. Hoverln rBlr feD kurbanı ..-1e mahkemesi. bundan bir sene 3. K. O. SA. AL. KOıfflSYONL'N- kilq koyun etine verilen fiat pahalı 
~lft ..:ri uı 

1 
ti u Ü PariA git- "lk k ). eve] darüJfünun talebesinin millb et DAN: görlildüğünden yeniden pazarlık .ure-

~. 
0 

:e 88 ,;..._ı e: denberi Fran· Parla, 2' (A.A) - X Ş•aı•ı 1 hfa esasına müstenit gruplRra ayrılması K. o. kıtaatı için 1.281.000 kilo odUll tile satın alınacaktır. illi.lesi 30 hui-
'--..... ~ • mdt r ..:Okeratı idare )ananlardan doktor Soret lO ~~ra Ma· hakkında Viyana darülfünun emaneti pazarlık suretile satın alınacaktır. ran saa.t 16 da icra kıhnacağından ta. 
~ nt.... .. ektir. meliyeden 90llr• nfat etını,tır. · U• tarafından netrolunan emirnameyi ihalesi 28 harizan 931 saat 15 te icra liplerin şartname ve ev.safını görmek 

1ıa • prutec d ma11eyhln 2 kola ke8ilmiftir. fffhet.miftir. Bu fesih kararı millı· kılınacağından taliplerin şartnamesini üzere her gün öğleden evet ve pazarlı-
--..; .;_düJ mlbakereıer ~~8ı'ın C:: Bir artist Uldfl 1etperver tattbe arasında fevkalade görmek üzere her gün ötıeden eveı ta ıştirak etmek için de vakt· muan• 
~ Slprt, Hover. tek 1 •. ~ ç f (A.A) _ Odeon tiyatro- bir heyecan uyandırmıştır. Darülfü·ı" pazarlığa iştirak etmek için de vak- ninde teminatlarile birlikte k~mis,-aa 
la; ~ oldulu~u ve cıhan i;ı~ ~~ ~ P&ria, 23 Lu. .. :... rolleri oJaaımıı o- •unda bu aabah karıtıklıklar olmut- ti muayyeninde teminatlarile birhkte mma mtiraeaatlan. (30) 

._ 9' aeticeler vereb ecsaın ıuda bMla ..- tar. 



~ 10-VAKIT 25 Haziran 1931 

Istanbul Ziraat Bankasından • • 
Tapu senetlerine göre merhun emvali gayri menkulenin mevkii 

cinsi ve miktarı ve borç unun isim ve ıkametgahı 
ikraı numaraıı 

267 - Ka.Ula tabi DOdtUIU kariyeainde mukım Muslih oğull&
nndan Hüseyin ve Mahmut aj'aların 20-5-338 tarihli ve 
cedit 4371 ve 17 numaralı tapu senedile şayian uhde
lerinde mukayyet Düdllllil kartyesinde Açma nam ma· 
halde kJin bet dönümü havi bir kıta tarlanın tamamı 
ve ıene 20-S-338 tarihli ve cedit 4282 ve 3 numaralı 
tapu aenedile pyiaa ubtelerinde mukayyet Düdüllü kari· 
yeainde Açma nam mahalde kiin İki dönümil havi bir 
kıta tarlanın tamamı ve gene 20-S-338 tarihli ve ce ~ it 
4260 ve 1 numaralı tapu aenedile şayian uhtelerinde mu· 
kayyel Düdüllü kariyeainde Eıekizi mevkiiode kain ıekiz 
dönümO havi bir kıta tarlanın tamamı. 

271 - Ba1CJrköyiln Safra kariyeıinde hacı Mahmut oğlu Hamdı 
efendinin 26-3-341 tuihli ve 22 rakamı ebvaplı tapu se· 
nedile ubdeainde mukayyet Safra kariyeainde Halkahyolu 
mevkiinde klin atik on dlSnUmü havi bir kıta tarlanın 
tamamı,, 

272 - Balnrk&yiln Safra kariyeainden Ali Osman oğlu Ali efen
dinin 1-4-341 tarihli ve cedit 27 rakamı ebvaplı tapu se
nedile uhtesinde mukayyet Safra kariyesinde Köy civarı 
mevkiinde kAin atik beı dlSnOm iki evleği havi bir kıta 
tarlanın tamamı. 

273 - Bakırki5yün Safra kariyuinden Muatafa oğlu Abbas efen· 
dinin 19-4-926 tarihli ve cedit 28 rakamı ebvaph tapu 
ıenedile ubtesinde mukayyet Safra kariye.inde Halkalı
yolu mevkiinde k&ın atik on dönQmü havi bir kıta tar
lanın tamamı. 

274 - Kartalın Soğanhk kariyeainde 42 ~marala hanede mukım 
Ali oilu hacı Ali efendinin 15-4-338 tarihli ve cedit 
1901-3 rakamı ebvaplı tapu aenedıJe uhtwnde mukayyet 
Soğanlık kariyeainde Savak mevkiınde kiin atik üç dö
nümü baYi bir kıta tarJanın nıııf hi11eai ve gene 15· 4-338 
tarihJi ve cedit 1901·3 rakamı ebvaplı tapu ıenediJe uh
teainde mukayyet soğanlık kariyesınde Savak mevkiinde 
klin atik üç dl5nüm6 havi bir kıta tarlanın nısıf hiuesi 
ve gene 15-4-338 tarihli ve cedit 6083-3 rakamı ebvaph 
tapu ıenedile uhteainde mukayyet Soğanlık kariyesinde 
Balıklı mevkiinde kiin atik dolcuz dönümü havi bir kıta 
tarlanın nısıf hissesi ve gene 15·4-338 tarihli ve cedit 
S789·21 numa~alı tapu ıenedile ubteıinde mukayyet So
ğanlık karıyeaınde Ortadağ mevkiinde klin atik .bir. dö-
ııüm iki evleii havi bir kıta tarlanın nısıf hissesi ve gene 
15·4·338 tarihli ve cedit 6033-49 rakamı ehvaplı tapu 
ıenedile ubtesinde mukayyet Soğanlık kariyesinde Pana· 
yır mevkiinde klin atik dört dönümU havi bir kıta hır· 
Janın nısıf hissesi. 

Ve yine 15-4-338 tarihli ve cedit 5793-25 rakamı 
ebvablı tapu ıenedile uhtesinde mukayyet Sovanhk kar· 
yeainde orta dağ mevkiinde klin atik altı dönümü havi 
bir kata WJanın naaıf hinesi ve yine 16·3·338 tarihli ve 
cedit 5307-3 numaralı tapu senedile ubteainde mukayyet 
Sonnlık karyesinde Beylik lcuyu mevkıinde kain atik 
iki d6nümll havi tarlanın tamamı ve yine 16-3-338 tarıhlı 
ve cedit 5764-4 numaralı tapu senedile uhduinde mu· 
kayyd SoYanlık karye.inde Balcı deresi ınevkiinde kain 
ıtik ilci d6nümll havi bir kıta tarlanın tamamı ve gene 
16·3-338 tarihli ve cedit 5572-4 numarah tapu senedile 
ubtesiade mukayyet Sovanlık karyeainde mezarlık civarında 
klin atik dört dönOmU havi bir kıta tarlanın tamamı 
ve ıene 16-3·338 tarihli ve cedit 5823· l 9 numaralı tapu 
ıenedile ubteainde mukayyet Sovanlık karyesinde Tav
ıan tepe meYkiinde klin atik aekiı: dönümU havi bir 
lnt• tarlanın tamamı ve gene 17·10-929 tarihli ve 
cedit 79 numaralı tapu ıenedile uhteainde mukayyet 
Sovanlık karyeıinde Balcı dere mevkiinde klin iki da
nOmO havi mukaddema tarla elyevm bai yerile mülkünün 
tamamı. 

281 - lıtanbul Fet&iye kltip Muslahattin maballeainde Mehmet 
•ia caddesinde 70 numaralı hanede mukim Recai Ef. 
kerimeıi Hatice Edibe ve Ayte Penbe hanımların J-12-929 
tarihli tapu aenedile ıayian uhdelerinde mukayyet Karta
Jın Kurt karyeıinde SarıhUyükler mevkiinde kain dört 
d~nümO havi bir kıt'a tarlanın tamamı. Ve gene 3-12-929 
tarihli tapu aenedile ıayian uhdelerinde mukayyet Kar· 
talın Kurt karyeıiade SarıbUyülder mevkiinde kiin dört 
ciönllmD havi bir kıt'a tarlanın laraamı. Ve gene 3· 12-929 
tarihli tapu aenedile 9ayian uhdelerinde mukayyet Kar
talın Kurt karyesinde Kocagi!re mevkiinde kain 3 d6-
nUmü havi 1 kıt'a tarlanın tamamı. Ve rene 3-] 2·929 
tarihli tapu ıeoedile ıayian uhdelerinde mukayyet Kar
talın Kurt karyesinde Çataldağı mevkiinde klin 16 
dönUmU havi 1 kıt'a ı.,lanın tamamı. Ve gene 3-12-929 
tarihli tapu aenedile pyian uhdelerinde mukayyet Kar· 
tahn Kurt kly6nde Çangra mevkiinde kiin 4 
dlnOmU havi 1 kıt'a tarlanın tamamı. Ve gene 3-12·929 
tarihli tapu aenedile fayian uhdelerinde mukayyet Karta· 
ha Kurt karye1inde Ovatıkiçi mevkiinde lciin 3 dönümü 
laıYi J kıt'a tarl.uua lamt.11No Ve ıeaı J.12·929 tarihli 

ikraz numarası 
tapu senedile fayian uhdelerinde mu"ayyet Kartalın Kurt 
köyünde Ovacık içi mevkiinde kiin 20 dönümO havi bir 
kıt'a tarlanın tamamı ve yene 3· 12-929 tarihli tapu 
aenedile pyian uhdelerinde mukayyet Kartalın Kurt 
karyesinde ağıl karfııında namı diğer Aiıldere~ mev· 
kiinde kain 24 d~nümü havi 1 "ıt'a tarJanm tamamı. 
Ve gene 3· 12-9"9 tarihli tapu ıenedile ~yian uhdeJe .. 
rinde mukayyet Kartalın Kurt karyesinde K6ıeköprüıünde 
kain 12 dönümü havi 1 kıt'a tarlanın tamamı. Ve yene 
3· 12-929 tarihli tapu aenedile ıayian uhdelerinde mu· 
k!iyyet Kartalın Kurt köyünde K~kçeıüren mukiinde kiin 
6 dönümll havi f kıt'a tarlanın tamamı. v~ yene 3-12-929 
tarihli tapu ıencdile ıayian uhdelerinde mukayyet Karta· 
lın Kurtköyünde Kuruaervi mevkiinde 6 d6aümti havi 1 
kıt'a tarlanın tamamı. Ve yene 3 - 12 • 929 tarihli 
tapu aenedile ~yian uhdelerinde mukayyet Kartalın 
Kurt köyünde Çahkdereıi mcvkiinde klin 4 dönOmD havi 
bir kıt'a tarlanın tamamı. 

285 - Kızı toprakta iblamur caddesinde Hasan Edip paıa köJ· 
künde merhum telgraf nukuk mütaviri Kiıım 8. uvcesi 
Sabiha Hava H. ın 21-4-334 tarihli Ye 3 rakamı ebvapfı 
tapu senediJe uhtuinde mukayyet Uslc6dar111 8ufg"Jrlu 
mahallesinde Küçük Çamlıcanın Uzunçayır cıddeainde 
otuz dönUmU havi klrgir havuzu mUıtemil bir kıta bağ 
yennın tamamı. · 

298 - Bakırköyün Safra karyeainde Salih oğlu iıllm ağanın 
5-1-341 tarihli ve 3S No. lı tapu ıenedile ubteıinde mu .. 
kayyel Safra karyesınde Halkah yolu mevkiinde klia 
atik on dönümü havi bir kıta tarJanın tamamı Ye yine 
5-1·341 tarihli ve 35 No. lı tapu ıenedile uhtes"nde mu· 
kayyet Safranın Ayastafanos ıoseıi mevkiinde klin atik 
dört dönüm iki evleii havi bir kıta tarlanın tamamı ve 
yine 5· 1-341 tarjhJi ve 3 No. Jı tapu aenedtle uhtesinde 
mukayyet Safranın Çekmece yolu me•kiiade atik 9 dö
nüm iki evleği havi bir kıta tarlanın tamamı ve yine 
5-1 341 tarihli ve 33 No. lı tapu at.nedUe uhtuinde mu

kanet Safranın Kapalary.a mevkiinde atik 6 dhtimü 
h~vi bir kıta tarlanın tamamı. 

26:0 - Kartaldan haCI Muıtafa oğlu Neı'et efendinin 31 •iuttos 
337 tanl?li •e 2682-79 numaralı tapu aenedile uhdesinde 
mukayyet Kartalın yalnız ıeıvi mevlıiiade klia ilci cl6alim 
iki evleği havi taaarru lianunuoun nqrin en mu a Clem 
muhaddea maa 1'uyu dolabı havi bostan yerile mektebin 
tamamı bin )ÜZ elli iki sehim itibarile 732 aebi•l •e 
s:en mumaileyhin 29 eylUl 337 tarihti ve 2076 5 J numa 
ı fı tapu aenedile uhdeıinde mukayyet Kartalın Selin.otlu 
ayaımaaı mevkiinde klin atik dört d6nUmü havi bir kıt'a 
tarJanın 288 hisse itibarile 1 !6 biuui. 

2677 - Kartal sabık belediye reiıi Ethem. 8. kaplanın 11-3·335 
tarihli Ye 2 rakamı ebvaph tapu Hnedile ubduinde 
mukayyet Kartalın lopaervi mevkiinde yedi d6nüm bir 
ev1egi havi bir &cıt'a tarlanın nıııf hiueıi •e yine 17-7.329 
tarihli ve 26 rakamı ebHph tapu aenedile uhde.inde 
mukayyet Kartalın çayırlar mf!vkıinde lelin atik d&rt d6-
nümü havi kuyuyu haVJ bir kıt'a tarJamn tamamı ve 
yene 24·9·329 tarihli •e 24 rakımı cbvabh t.pu seoedile 
uhdesind~ mukayyet Kartalın Çavu~oğlu deresi mevkiinde 
atik sekiz dCSnUmü havi bir lıııt'a tarJanın t.mamı. 
Yukarda tapu aenetlennden numaralan ile mevkileri Ye mik
tar ve envaı çıkardan gayri menkul mallar sahipleri borç· 
Jırını y&pılan tebliıata ratmen •ermcdıklerinden dola)'l 
bu mallar aatılmak illere 1 g-4-g31 tarihinde bir buçuk 
ay mliddetle açık arttırmaya ç.ıkarılmıı idi. Bu müddet 
zarfında talıp çıkmadığJ için bu kere icra ve ifl•ı 
kanununa tevfikan yirmi iÜn m6ddetle ikinci artbrma"a 
konulmuıtur. Talip olanların ihale rünO ol.an 16· 7-931 
tarihine müsadif perıembe rnno Hat Uçe k•dar Ztraat 
bankasının lstanbul ıubeıine gelmeleri ilin olunur. 

Is tan bul g·ümrükler başmü
dürlüğünden: 

BaşmUdftrlilk hinasile mOıtemilihnın deniı cihdine nanr 
cephesinin badana, Y•ihboya veşair tamiratının 8-7·931 çarıamba 
günü aleni mDnakasası yapıJacal<tır.Mimar veya mühendiı olması 
lizımaelen taliplerin bu haptaki 9eraite ittill husulile heral»er 
yevmi meıkürda saat 14 te evrakı lizimeyi müıtcahiben baı-
mBdürlükteki komisyona mfiracaatları. (312t 

( DeftC
4

~darlık ııanıarı j 
Kirahk ahırlar, Kuşhane, tavuk kunu~ len. . . 

arazı vesaıre 

.. Nu~a.ral il& 5, Büyükdere ~·~cleıi, Maılak, ( Ayaaaia kaarı ) 
mutlemılatından 100 hayvan 11tıabrnda ahırlarile havuz ve 21 par· 
ça kuıluk ve kümeıler, ıu mak~ne dairesi ve odası, mutfak, flfln, ıa· 
m~nlık, ot ~epcıu ve. 3 ode. ile 60 d~nün:ıün 294 aiaçlı areıi üs tene 
mucldetle lcıraya veralecektır. Senehk lcıra11 1500 lira, kiralamak a• 
çık arttırma 12 temmuz 931 pazat 15 defterdarlıkta. (M-81) 
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Senede5000 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunall 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Koraya iştirak Ederler 

Türkiye iş Bankası 

Tarsus Ziraat Bankasından: 
31 • Mayıs. 933 tarihine kadar olan ican 20 • 4- 931 tarihinde kapalı zarf usuliJe mOza· 

yedeye çıkarılarak müzayede milddeti 21·5-931 tarihinde hitam bulan Tarsusun Mersin cad· 
desi üzerinde Kancıkkapı civarmda Havaç Debbas evlatlanndan metruk buz ve çırçır fab
rikalan ve mü§lemilatınm müzayede neticesinde tekarrür eden icar. bedeli Maliye vekile
tince az ıörOlmüf ve müzayedenin on beş gü.n. daha _t~mdit ve paıar~ıkla intacı emir bu· 
yurulmuı olduğundan mü_za~ede 11-6-1.931 .t~rı.hmden ı~ıbaren o~beş gün dah~ !emdit müd
detinin hitamında bedelı ıcar haddı liyıkını buldugu takd1rde badel ıstızan ibales 

yapılacakbr. d k · .. • 
Taliplerin Tarsus Ziraat B~~kasma mli~acaat e ere. !a~~nameyı gormelerı ve müzaye-

d~nin hitamı olan 27-6-931 tanhıne müsadıf cumartesı gunu saat on alhda (2000) Jirahk 
teminah muvakkatelerile birlikte Tarsus Ziraat Bankasında mfiteşekkil müzayede komisyo· 
nuna mOrac:aat etmeleri ilin olunur. 

1 
~ 

1 

~111ıııııı11uıı•ıı1"11ıııt1111/'l""""::llı ,::m111111111ılııııııı11ııııı11uıııı liııııııııı ııııııııııı ıı1111111ıııııı1111ııı11ıııı11111ıı ııııuu1111ııı111111ııııı111111111ııı1111111ıı •111111111 ıı 11111111 Hıl: 1::: 
111111, ...... "" ''"""'""'" ... "'r"'' .. '"•ıı•"""'"'C)'"ıı"'ıı11111ıııııı11111•lllll•ııııı•llllll11ıı••lllllı11111ııımı11111ııııııı1111 11ııııııı 1111 , .. ııı 11 111111 ' 

~ Şij"iık Çay /arının yeni -~-· -~· --.=- ..... 0 
R çıkan 20 dirhem 25 ~~ti< ~! 
i~ kuruşluk paketlerini ö 
~} tecrübe ediniz __ u 

1111 1rıııı11111,1.ıııı11 11uııııııı .. 0,11ııııı1111 111"" .. ''"'"" .. "ıı11""1ı,. 111, .. "111111urıırııu1,ııtt""""""""ı'"'""'ı" ""'' .M utllllltı11ı::1lllllll11ııı1tnıı11111ıılllllı1mıtllllll!Hı:::::::'llı::' ::m::..ıııttııtıtııllflllffllNııtl'' 111111111111 lu11111ırııı111111ıll 1111111111 111111111111 ltıtutıll ll11111Ulllll111111t1llH11ııınımı:lll .. ::~,,, 
........... MllMll ıtııııııııı 11•11111111111111"1 1 11111 1 

flnkara Vaıı·ıı· lıJ•nden·. Acele satılık haneler 
" Kasımpaşada Camiikebir ma· 

hallesiode Nalbant so!<ağmda 
17 No. h yedi oda bir mutfak ı A k d B Dkalar caddesinde yeni bahçede idarei 

- D ara a • a . • 51486 J' 
hua·"· · · · ı k d'u'kkiolarlD bedelı keşfı olan ıra usıye ıçın yapı aca 
0o '- .. · d k 1 .... rf usulile münakasaya konulmuştur. 
"O KUruı uzeran en apa ı - . . . 

2 T 1• 1 t pla"uları 15 hra mukabıhnde mu-- a ıp er ıar name ve .. 
haıebei hususiye mildürlliğüoden alabıhrler. 

d 1. k fin % 7 5 gvu niıpe· 3 - Tevdi olunacak zarflara be e 1 eş ' 
tinde teminat mektublle ehliyeti fenniye vesikası konacak. 

4 T kl·fn 1 h' b" k ydu·· şart kooulmıyacakbr. - e ı ame ere ıç ır a 
5 - Zarflar 28-6-931 pazar glloO ıaat 15 e ka~ar ma~amı 

iliyete verilecek ve teklifler haddi liyık görüldüğü takdırde 
•yııi günde ihale edilecektir. (108) 

D H h • Beyoğlu Tokathyao yanında r. Or OrUnl mektep sokakNo. 35 

Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanes· 

------- Her p llbabwı akfama Uda ------

ve bir büyük bahçe ve lrnyuyu 
havi ahşap bir bap hane ile, 
Kasımpaşada seyit Aliçelebi ma-

hallesinde Nisamektebi sokağm· 
da 29 ve 31 No. h ikiıer oda ve 
iki mutfak ve bahçeyi havi iki 

bap abıap hane acele satıhk ol
duğundan talip olanların Darül
fünıın fen fakültesi hayvanat 
müstahzm lbra!ıim Ethem beye 
müracaatları. 

ee,ıkta' BUyUk Parkta 
Bu alişam Cemal Sahir (Gozlerin gör

m,nıcli) facia 3 perde. Ayrıca: Komedi, 
muzik. 

Askert mektepler satın elma komlayonu ilinları 

Ot Saman 
Piyade mektebi 30,000 15,000 
Baytar ., 3,000 3,000 
Tıbbiye ,. 1,500 1 ,500 
Tatbikat basta nesi 1 ,500 l ,500 
Kuleli lisesi 1,200 1,500 
ÇeorelklSy orta Mb. 1,000 1,200 

Y ek6o 38,200 23, 700 
Harbiye mektebi 30,000 24,000 
Süvari ,. 45,000 45,000 
Topçu nakliye,, 45,000 30,000 
Topçu ahş 30,000 18,000 

Ölçme taburu 15.000 6,000 

165,000 123,000 
Baladaki mekteplere hizalarında gösterilen miktarlarda t 65 

bin kilo ot pazarlıkla ıahoalınacakhr. 38, 200 kilo ot ve 23, 700 ve 
123,000 kilo saman talipleri uhtesindedir. Daha dun fiatla talip 
olanlarJD 28 haziran 931 pazar günü saat 14 le Harbiye mekte
bindeki mahalli mabıusunda satın alma komisyonuna mUracaatlan 
ilin olunur. (12) 

Kilo 
20,000 
20,000 
20,000 
5,000 
4,000 

20,000 
20,000 
8,000 
1,000 
3,000 
3,000 

20,000 
4,000 

10,000 
300 

5,ooo 
15,000 
3,000 
4,000 

adet 

demet 
demet 
adet 

adet 

adet 

Taze fasulye 
Taze kabak 
Patlıcan 
Bamya 
Domates 
Semizotu 
Bakla 
Enginar 
Salça 
Maydanoz 
Dereotu 
Limon 
Ispanak 
Kıvırcık salata 
Kunı sarmıaak 
Havuç 
Hıyar 
Dolmalık biber 
Bezelye 

Askeri mektepler ihtiyacı için yukarda yazılı 19 kalem yazlık 
sebze ihalesi 27 Haziran 931 Cumartesi günli saat 14 te paıar
hkla satın alınacaktır. Taliplerin eartnamesi için Harbiye mekte
bindeki sahn alma komisyonunda müracaatları ve iştirak için de 
vakti muayyenınde hanr bulunmaları ilin olunur. (13) . . ,,,. 

Askeri mektepler ve hastaneler ihtiyacı için aleni münakasa 
ile 1~00 teneke gazyağı ve Kuleli lisesile Çengelköy orta mek
tebi ihtiyacı için de 3150 çeki odun kapalı zarf suretile ikı şart· 
namede olarak satın alınacaktır. Münakasaları 4 Temmuz 931 
Cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini glSrmek 
için komisyona müracaatları kapah zarfa iştirak için yevmi iha· 
lede hazırhyacakları teklif mektuplarını müselsel numaralı ilmil· 
haber mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilin olunur. (7) 

* * .. 
Askeri mektep ve hastaneler ihtiyacı için 8000 kilo koyun eti 

ve 2000 kilk kuzu eti yevmiye mahallerine teslim şartile pazarhkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 27-6-931 cumartesi gi1nft ıaat 16 da 
Harbiye mektebinde mahalli mahsusunda icra edilecektir. Taliple
rin şartnamesini görmek için komiıyona müracaatları ve ittirak 
için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. (15) 

,,,. . ,,,. 
Anadolu ve Rumeli cihetindeki Harbiye mektebine merbut 

aıkeri mekteplerle hastaneler için mahallerine teslim prtile 150 
şerden 300 tabutta cem'an 432,000 adet yumurta kapalı zarf 
suretile sabo alınacaktır. ihalesi 6 Temmuz 931 Pazartesi giinl 
saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra 
kıhnacaktar. Şartnameleri veçbile hazırlayacakları teklif mektup
larını yevmi ihalede saati muayyeneıine kadar müselsel numaralı 
ilmühaber mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin 
olunur. 

. ' J' ... • 
• .,, • • • 1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000liradır 
AYRICA: 
50.000, 40.000, 25.000, 15.000 

10.000 Liralık ikramiyeler 
Ve: 100.000 Liralık bir 

mükafat vardır 
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İnltibaz, sihhat avarizin.in 
menbaidir. Bunu, aitmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dt\nyada taninmiş 
Eno's "Fnıit Salt" müs
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak s1:1 .cıeı:u
nunda bir kahve Jıcaşıgı mık
darinda alarak defediniz. 

8ILÖMUM: 
SCZA!"ELERDK 

SATILIR 

•Fnııt Salf 
w.·ENO• 
l$1mlcıil• 
chlı•ll<rl 
fabrıhruıa 

alimnl 
farıka,ıd1r. 

.. il.. 

Ya/ava KapJıcaları 
AÇJLMIŞTJR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 15.500 kuruı 

Yemekler: Tabhdot (Sabah-Oğle
Akşam) 225-450 kuruş 

3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir 

Banyolar: 50-75-100 kuruş 

Vapur Ü ere teri: 1 inci 30 kuruş 
2 inci 20 kuruş 

Her türla malümat YALOVA da müdüriyete 
Istanbulda Seyrisefain müdüriyet kalemine 

Sabhk ev aparbman,arsa,eşya 

Satılık deniz motörü - ı 930 
motldi 10 beq!;ir kuv\'ct"nde 6 i.i 8 
kişilik pek az ~ulh\nılmış Johson deniz 
motörü s:ıcılıktır 

Arzu edenlerin idare memurumuz 
,\ hmet ile ye miiracMdım . 

---------
Satılı'< piyano - Alman marka 

güzel bir piyano eh,·eıı fiyatla ~atılıkur. 

Beyoğlu l lamalb:ışı '\o 27 birinci k:ıt 

Satılık apartıman ar53sı -
ı\k5arııyd:ı ~erefli bir me,·kide ~]Jstafa 

Kem:ılp:ışa caddesinde 6 metre mesafede 
iki ar:::ı saıılıknr. 9· 12 :ırasında müra
c:ıat. (1~88) lsıonbul dıirdüncü Vakıfhan 

ı\sma kat 29 Unionkol 

Satalık hane - Şehzadcbaşınd:ı 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marmaraya nez:ıretli 9 numaralı beş od:ı 
ve müştemiltı.tlı müccddet kA.rp;ir hone 
snıılı l.tır. içindekilere mür:ıcaat. 

Kiralık E\i 
1 farbiyede Sipahi ocağı karşısında 

ı~erah apartıınanı yanında 169 numa· 
rafı ev kiralıktır On od:ışı, terkosu, 
elektriği ve bahçesi vardır 

E,·ı görme!{ ve konuşma'• için için· 
dekilerc müracaat edilmesi. 

Kiralık apartıman Bebekte Sağlık 
apartımanı. F.lektrık, goz, kaltırifer. banyo 
daimi 11enk su ve kayıkhane· 

Telefon 20107 

Kargir ev satın alırız - Tram· 
vava, şimendifere, iskeleye yakın olmalı 

Pa~arlıksız son fi:ıtinizi mektupla bildiri
niz. mektup içine 6 kuruşluk rıul koyunuz. 

lstanbul Po<t1 kuru~u "\o. 400 
----~-iş arayanlar 

müracaat. Telefon-Beyoğlu: J 745 Daktilo - Garer ivi ingilizce bi-
~ ~-= len bır daktilo hanım iş ar:ıma 1ıtndır. 
~~~==========::=============;;;;~'fW lsti\·enlcr gazetemizde Fikret ı\dil beye 

her. gün öğleden sonra müracaar cdebi-

T ütün inhisarı umumi mü- hlli•~~~:~:::.:3~uçUk_lllnlar it i 

dürlüğünden: 
100 Kilo Jelatin 
500 adet 18 No. yuvarlak fırça 

15600 kilo köhne kanaviçe 
40 ,, ,, çul 

1300 ,. AnbaJaj kağıdı 

6-7-931-pazartesisaat(JO 112) 

8-7-931 çarrmba saat (10112) 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet içirı iki havadar oda, bir 
sofa ve bir lıalAd:ın mürekkep bir d:ıire 

müsait şeraitte kiralanac:ıktır. Ankar:ı. 

caddeciııde 55 i\o. 1ı l\luallimler kitapha
nesine mürnr:ıat. 

Para - Kefalıtle yahut emlAk tcr
hinilc veriri7,. kcfillcrinizi yahut emlaki
nizi bi7.e mektupla bildiriniz, mektup 
içine 6 kuruslu!\ pul l\oyunvı. 

lstanbul Post:ınesinde :\o. 400 

Balada muharrer eşyadan Jelitinle fırçalar mevcut nümune
lerine göre satan alınacakbr. Jelatir. için (10) fırça için (30) ve 
satılacak köbneler için (120) lira teminatı muvakkate akçelerile 

beraber tayin olunan günlerde Galatada mübayaat komisyonuna Emlakinizi satmak - Y:ıhut ki-
ve köhne eşyayı görmek için de hergün Azapkapı anbarma mü- ral:ımak için 9·12 arasında mürac:l:ıt edi· 
racaatları. (377) niz, t!'am\'aya, iskeleye, şimendifere yakın 
-----------------------------· olanl:ır müreecahtır. 

Eskişehir vilayetinden : 
Istanbul dördüncü Vakıfhan 

Asmakat 29 Cnionkol 

Memur ve memure istiyoruz -
Sivrihisar - Hamidiye yolunun s+soo ... 6--627 inci kilometre- işiniz otm:ıdı~ zamanlarda çalı~arak 

leri ara.aı şosesile bu kısım üzerinde mevcut projesi mucebince ya- ayd:ı 90 liradan fazla kazanabilirsiniz, 
pılacak bir adet 4.00, metrelik bir adet 1.00 ve bir adet 0.50 metre- bize mektupla sorunuz, meklup içine 6 

lik köprü ve menfezler 8867.24 lira bedel ile 22 - 6 - 931 tarihin- kuruşluk pul koyunuz. 

~=~E i:~:~~~n ~~nak:saya 9!!.::~ı: it~~~ü saat 
16 buçuğa kadar kapalı ~1110011JllrnJID~l~•l~~~IJ~~l~ll~!ll~lll~ll~li 

Talip olmak istiyenlerin bedeli keşfin yüzde 7 buçuk nispetin
C:le teminat akçesi veya ayni miktarda bank mektubu vermelerı ve 
müddeti inıaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen mem;.ı~ 
ru istidam edeceklerine dair taahhütnamenin teklifnameye leffi :le 
encümeni vilayete vermeleri lazımdır. lntaatı mezkure hakkında taf
silat almak istiyenlerin Nafia h<'şmühendisliğine müracaat etmelcrı 
lüzumu ilan olunur. 

Çocuk bakıcı ve süt nine aranıyor 
Darül'aceze müdürlüğünden: 

35 Lira ücretli Süt nine 25 lira aylıklı çocuk bakıcı alına
caktır. Cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri sa~t 9 dan 12 ye 
kadar Darül'acezeye hüviyet" cfizdanları hüsnühal varakalarile 
milracaat edilmesi. ( 411) 

Maraş daimi encümeninden: 
Maraş-Eloğlu yolunun tamiratı esasiyesile Eloğlu ve Erkenez 

kCSprüleri ve 1 adet menfez inşası 54896 ve 2 adet tamirci 
kulübesi 6691 lir'! bedeli keşifle ve kapalı zarfla münak3saya 
vazedilmiş ve 20 temmuz 931 pazartesi günü saat 15 de ihale
lerininin icrasına karar verildiiri ilin olunur. 

lstnnbul Postanesinde ?\o 400 

Diş tabibi 

Suat Ismail 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü-

l 
tüpanesi kar~ısındaNo. 8telefon: 

1 Ist. 4156 

Darilşşaf aka 
müdürlüğünden: 

~lektebin bir senelik ya~, zeytin yağ, 

ve Silir erzııkı kapalı zarf usulü müna· 
kasa ile ıılınacnktır. Temmuzun 13 üncü 
pazartesi günü snat ( 14) te zarflar açıla
Cilğıııd:ın ta'ip ol:ınların o zam:ına kadar 
ş:ınrı:ımı•lcıi eh.le etmek üzere Nuruosmn 
nivc caıııii mahfelinde Cernircri Tı:dri-

siyci is:~miyc merkezine ınürı;c:ı:ıtlıırı vc 
tekliflerini h:ıvi zartları ınezı. Or pazaı tesi 
glinii :-:aat l4•enc\\ı•I t'!:\'Uİ ermeleri. 328 

ÜskUdar Kısıkh mesire 
gazinosunda 

Hu akş:ırn cam 9,45 te 5ıın 'atl..ı'lr ~aşit 

lıey \'e J.ey'cıi l lermine h:ınımın iştirakile 
fe, kain de müsamere duhuliye 30 kuruş. 
Oyunun hitn mınd:ı her tarafa tramvay 
ve oıob\b temin edilmi~lir, 

·eoURLA BiRADERLER vE Ş5' 

Emniyet sandığı emla~ 

Müzayede 
bedeli 

180 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Hesap 
No. 

Merhunat·n cinı ve nev'ile 
mevki ve müttemilab 

1J05 Haydarpaşa da mukaddema Osman ağa 
Hasanpaşa elyevm ikbaliye mahallesinde 
eski Ulusoluk ve yeni Uhuvvet sokağında 
eski 21 mükerrer 21 mükerrer ve yeni 
26,28 No. lı yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
derununda bir asma odasını havi bir dük
kanı ve buna muttasıl ahşap bir katta iki 
oda bir koridoru ve sekiz arşın arsa üze· 
rinde bir mutfak ve on sekiz arşın bahçe· 

Borç!urıol 
ismi 

yi havi bir hanenin tamamı. Münire Ayşe Sebtf 
ve Lütfiye hanıoılat 

150 15860 Üsküdarda Selimiye mahallesinde D.:.ye
hatun sokağında eski 5 ve yeni 18,20 No.Jı 
yüz doksan beş arşın arsa üzerinde ahşap 

üç katta iki methal, dokuz oda iki sofa 
kırk iki arşın arsa üzerinde iki mutfak bir 

250 

kuyu ve iki yüz seksen üç arşın bahçeyi , 
havi harap bir hanenin tamamı. Ali ve Abdülkadıt 

beylerle Fahriye ve Bedia hanımlat 
6317 Vefada Molla Hüsrev mahallesinde Emin 

hoca sokağında eski ve yeni üç numarala 
yüz elli arşın arsa üzerinde ahşap üç kat
ta yedi oda (daların biri camekanlı ikisi 
içiçe ve biri sandık odası ve üçü odadır) 
bir sofa (sofa kapu ile bölünmüştür) bir 
tulumbalı kuyu bir taşlık kömürlük ve 
odunluk ve yirmi ;ki arşın arsa üzerinde 
bir mutfak ve doksan sekiz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. ibrahim Fevzi B. 

1010 4994 Galatada Bereketzade mahallesinde Zü
refa sokağında eski ve yeni 2 numarala 
ıkiyüz kırk arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta on yedi oda dört sofa iki mutfak 
bir sarnıç bir kuyu iki ufak taşlık ve otuz 
altı arşın bahçeyi havi iki bölüklü bir ha-
nenin tamamı. Mm. Agavnl 

Yulcarıda cins ve nevile semti ve numaraları muharrer emvali 
gayri n.enkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri netices~nde h_i
zalarmda gösterilen bedellerle müstecirler: üzerinde takarrur etmı ş 

isede mezkur bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar otuz 
bir gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 29 te~mu~ 
931 tarihine müsadif çarşamba günü kati kararlarının çelulmesı 
takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten 
on altıya kadar Sandık idaresine maracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 


