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fı'leh111et Nurettin ve Fikret 
AdlltarafındanmUştereken 
yazllmış orlJlnal bir hlklye 

~ Yarınki sayımızda 
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Kadınlık 
Hareketleri 

Yarınki sayımızda " Kadın 
saylfası,, nda allka uyan· 
dmcı bahlslerbulacaksınız 

Telefon: (idare) 2.4370 - (Yan işleri) 2.ıl371 Sayısı 5 Kuru, 

Dün Mecliste irat ve Veraset Kanunları Müzakere Edildi 

'l'ağşlş kanunu 
~a:ttkara, 25 (Telefon) - Tağşiş 
ltaır Ununun sureti tatbiki hakkında 
del\ tlanınakta olan nizamnameler
~eı ~ı~dık, zeytin, afyon nizanma 

eıının ihzarı ikmal edilmiştil'. 

Çapada Selçuk kız san' at mek
tebinde ders sene:;inin nihayet 
bulması dolayısile bir sergi açıl-
mışlır. 

Sergi saat üçte açılmış, bir 
çok davetliler saatlerce mekte
bin geniş salonlarında talebeler 
tarafından muvaffakiyetle yapı
lan el işleri sergilerini gezmiş
lerdir. Bu meyanda Gazi Hz.nin 
hemşireleri Hf. de mektebi teş
rif ederek her salonu ayrı ayrı 
gezmişlerdir. Sergi üç gün sa
bahtan akşama kadar açık bu
lunacaktır. 

Talebe tarafından yapılan el
biseler, pardesüler beyaz işle· 
"Deler, elişleri beş salonda tg· 

bir edilmiştir, Leke ve çamaşır· 
hane, pasta ve e!tmek nümune· 
lcri salonu, gece talebelerinin 
yaptıkları el işleri de ayrı birer 
salonda gösterilmektedir. 

Talebeler tar~fmdan yapılan 
pastalarla davetlıler izaz edilmiş
lerdir. 

Bu sene mektepten 11 hanım 
diploma almJşbr. Geçen sene 
anca~y bir talebe mezun olmuş· 
tu. Dıger sınıfların talebeleri ise 
20 - 30 arasındadır. Mekrep 
gittikçe rağbet görmektedir. 

Sergide teşhir edilen eserle· 
rin hemen hepsi talebenin ve 
muallimlerinin muvaffakiyetine 
işaret etmektedir. 

Talebeden bir kısmı ve sergiden bir köşe 

e e 
Vakıt,mütahasaıslara mü
racaat ederek istihlak 
ve ihracat çarelerini 

arathnyor 

lZ t-
ır 

Türkiye için buğday me
selesi 9,S milyon çift· 

çinin refahı mese
lesidir 

Irk o 

GARiBELER TEŞ~lR ED1L1RKEN kaba, ve iğrenç ise de, Rozun kolu, pen 
Kırmızı perdenın deliğinden, şi~ be renkli ve etli bir koldur, sahici bir 

man Roz penbe fanila dekoltesini de kol. Esasen, gidip biletlerini almadan 
gösterecek bir tarzda, penbe tombul mii~erilerin bu kola dokunmağa, ıe: 
kolunu çrkartmış, kolu ile zaman za- mas etmeğe hakları vardır. Pek tahit 

, man ~areketler yapa~ak, seyircileri i- bu temas, gayri ahlaki olmamak şarti-
çeri gınneğe davet edıyordu. le. Bundan sağlam ne teminat olabilir. 

- Şunu da unutmayınız ki hanım- lşte, gari'.}eleri göstnenler, mfüıte-
lar ve beyler, şişman Roz, kendinin rilere böyle muamele ederler. Dah; &. 
dünyanın en şişman kadmı olmadığını çeriye girmeden mallarının ~esnisinl 
ispat edene 1000 dolar verecektir. tattırırlar. Bundan daha doğr~ ahı 

Bu sözleri de yorulmak bilmeden veriş olur mu? 
kapıda duran maskara tekrar eder. Şi..,rnan Rozu gö. tuen k 1··b .. 1 
K. b ks" . . t d u u ~ ca-
ım unun a ını ıspa e ecek de ge- PL"ında tombul bir kol n 

1. 1000 d 1 . . k' E ' amom cam-ıp o ar ıstiyece . sa.sen bu bazhanesinin kapısında b' d . . 
k l ~ .. ı · ki k 1 . ır ev a' ak-u a cının soz erıne m u ak verıyor kabısı bir cüce k 1.: • 

k. b kı · R ' oml.Jllnezonu. aslan 
ı, a nız .. şışman "oz ora'1an kolunu adamın pazısını t k d . · , par. er ·a ının kıçr-

uzatmış .. herkes onunla meşgul. nı gösterirler". 

lşte bu ko.ı uydur.ma ~~ğil. Va~ıa, Ye he~n bilet parasını verir, içeri 
h8B6as ve ııazık zevkliler ıçın bu bıraz (Lütfen sayıfayı reviriniz)_ 
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ye üst taraf mı gönneğe rirerlı. 

Orada daha görülecek ne vardır? 
Hiç bir ıey. Kapıda ae gördüklıe 

irtişa meselesi 
Maznunların istinabe sureUle 

Halkı tahrik SON 

ifadeleri ahndı' MUddllumumlllk "Yllmaz,, sa- M. Meclisinde Selanlkte 
• • • Barut işinde irtişa meaeJesin- zetftsl aleyhl"" dava açtt h dl 

nd lıtanubl müd DUn Irat ve veraset kanunları Bazı Yunanlılar Y• 11 
23 yap a 273 kilo atırlıiında olan de maznu b l l d b 

o 1-

0 u unan ar an et diiumumilig· ince mUzakere edildi cemiyetini bast.ıer 
tltman Rozla hemen ahbap olduk. Ro- k' · · JnJ J k L F k D"" 

ışının, u • 1 • eon res o 100 nü•baların· Ankara, 25 (A.A. - B. M. Merlisi ) "" zun rö.ıc-ünün çevresi 2,80 metre, bal- d ,. Atı'oa 22 ( Husu··ı -5
"' kar eılerlc jak Basat Ef. nı'n ve ' .. J r dırı l,'75 JMtre geliyordu. dan birinde , çı· bugün reis Kazım Paşa hazretleri k S ) 'k M 'Jer • e 

LütfO B. in, yedinci mDıtantlklik- nin tlyasetinde toplanmı tır. tün· a şam e anı te usevı 80' 
Roıt ile Brem tehriınde tanıtmış· kan bir yazıdan h"ınde bı"r hareket olmu•tu'·aaki' .... / çe ıladeleri ahnmıthr. Tahkikata hal Samsun meb'u.sluklarına intihap " 

-· dolayı "Yılmaz,, ıo 
Onu gidip te-şhir edildiği baraka- yapan Ankara müıtantikliğinden edilen Zühtü, Aziz beylerin intihap nun sebebi Makabi nıoı deO 

. k 1 d l . b k gazetesi aleyhi- mazbataları tasdik edilmi.,.tir. M . . ti . h ketiO da gördüm. Beni gayet iyı arşı a ı ge en ıstina e evra ına göre ba- ;; usevl cemıye nın are " ... 
·d· k ne halkı cürüm Bina iratları vergileri kan'Ununun J'f 1 IJll,.. n tam üç gUn kendisile gı ıp onuş· zı cihetler hakkında yeniden is- çıkmıştır. Gece muhte ı . :.ı 

ikanta tahrik da- müteakip maddelerinin miizakeıesi till"' 
tum. ticvap edilen maznunların evrakı, ikmal edilmiş, yeni veraset ve intf. milli teşkilatı Makabi ceoıiye .J 

Her sabah saat onda, Roz muhte· vası açılmıştır l ,. 
-m l'ÜcudUnil Ü' sandalı.·e üzerine ''U Ankara mUstantikli~ine gönderil- kal kanunu müzakere ve kabul edil- idare merkezini basmış at J' 

r- ~ " " • t" Altıncı müıtan · ı· k ıor Jtştirir, oturur. mıı ır. nuş ır. cemiyetin evrakını alara . 
............................................................ tik Süreyya Bey, Bu kanuna J:Öre, gerek "·asiyet ve h 1 b' t "t" .. ı.-.. ail• 

Roı. penbe elbiseleri içinde gU- kelime ile harika idi. Sonra ne oldu? u ır sem e go urmuş ~ tahkikata başla· ·erek veraset tarikile gelerek bedel fi' 
ıeJdir. Temiz yıkanmış her tiıman gi- Zaiflemek, kendi kendine yürilmek is· Tahkikata başlıya· iz herhangi bir tarzda n·essiz ola- Mütecavizlerin hareketine,,... 
bl güzeldir. Biraz parlak vücuduna, tedi n zaifledi de. Bugün Tom ı:Juk- mıştır. :ı lrıncı mütıntik rak hakiki veya hükmi bir şahıst.ın ni olmak isteyen iki jand 
kalkarhkaldk~az, ulyanır uyanmaz dRer· ley 100 libre eksilmiştir. Kı~eti ve Dava, ceüza klal- b :Ur:n• B.dd diğerine inUkal eden menkul veyn ahali tarafından bag· lan~' 
sek da a ogru o ur - bir kutu a· san'atı kalma ... 1.;:tır. Alelade bir 11·~ nununun y z e ı eııncı mı e· ı.J' 

... y ~ gayri menkul umum em\·al ile Yera H"kA t h d ' h ll' e ,. •. 
-1 pudra sürer. Bu onun ilk sabah fa. mandan 'arkı v...:..,..ur.. sinin birinci fıkrasına göredir. u ume a ıse ma a ın ..lıl •"' ' """"• set veya vasiyet suretile vaki intifa ,.. 
aliyetidir._Sonra, gece yar.ısına kada_ r. Ya şu Parıaı· alt ::-ı etmfıı olan (J•- H . vetli bir askeri müfreıe ı u.• -x ;;,- Jk d hakları ve kanunlarına göre tesçı· 
Roz, kendısf_ne yakı~n. bı~ ~ebesstim kelet. adam Rozental BeJJal bir giin, 8 JD araSlD a le tabi bütün hukuk n menafi ve- dermiştir. ./ 
~ktnır ve bır an onu cıddı goremez~l- durup dururi<en müzeleri gezmek me- (Üst tarafı 1 inci sayıfıda) ra.set ve intikal vergisine tabidir. Bulgar Başvekili 
nız. rakına tutuldu, ıkart poetallar .5atın _ Yalova çok güzel cennet gibi bir Yalnız umumi mülhak ve hususi bıit 

- Matmazel Roz, seyircı olmadığı ld k il ks" ı "h O JI .. .. .. ı, o e ıyon ar yaptı ve nı ayet yer.. Ren geçen sene "ok istifadeet- çelerle jdare edilen devlet müessP· r. gUn kadar istifa ed~ııtr 
vakit böyle oturup ne duşunuyorsu- 15 k'l rtt b"t·· 'fl"k ··h t' · > t il k"" 1 · i h · ı· T il ır •ua'l ı o a ı, u W\ zaı ı fO re ını tim:. Cuma ıünlerf gidebilirsiniz. De· sa ı e oy erı~ mane\' şa sıye ı. Sofya 25 (A.A.) - Başvek , .J 

kaybetti. mitlerdir. ne vaki umuımt ıntikaller, umumun çef iki üç gün zarfında jıtll"~ 
- Çahıırııa. Roz bana buna benzer birçok hikl- Bu mtibahaae esnaşında Muhittin menafilne hidlm cemiyetlerle umuma -· · b"ld ' · f k ,-.. "'1 h 1 ,·erecegını ı rrmış, ır as ""'J 

- • • • yeler daha anlattı ve birdenbire: Bey Tabiınt ile Bllyük dere arasında ma us b&dethaneler ve meccani hrıs . . . ,,,, 
:- Erteai ıünkti yemek list~i dil - Gördünüz .mü, dedi, •iıinle im· 30 otobüün iflentefe başladığını, bu. tane, v~ darüllcue .ve yetimhanele- l\ıtınofa hah~ane hır s~rette ".J 

ıtmör, 273 kilomu hesaplarım. Sonra, nuşayım diye kendimi Uıdiim ve 600 nun halka kolaylık olduiunu da &Öyle- re dlu menkul fntıkaller, verase.t rete amade olduğunu ılave e~ 
INr dtlUik ıünUmde kaybettitim 20 gram kaybettim. diktt<en 110nra fOförlerJn yolu tahrip tarikHe intikal eden bUtUn ev eşya- tir. (Bulgar ajansı) 
ırınu nuıl tekrar kazanacafımı he- • • • ettikler! halde para vermek f•temedlk· ıı, fru ve karı koca ve ana babaya 
uplanm. Sakin ol matı düşü- BI k h ft 1 B d _. d ..ı: lerini anlatmıı Pap Haıretleri de intikal eden menkul mallardan her- Yeni ticaret mUste .. tl J 
•UrUm iatir.ahati diliUnUrUm fişman r aç 1 a evvı u ape~ .. e e ıı;u biri ü U il · · Ankara, 25 (Telefon) - """'· 
1 

...... • dil UnU ü 1 
' - celerle beraber bir masada yemek yJ. itin zaptı rapt altına alınması JAıım ç. Y '& rayı geçh~~~en .mıras kA • . 

.a .... ımı f r m.. , d geldiğine işaret etrnfıler ve yolda du- hi•elen akraba ve e ı a gıbl şa. nleti ticaret müsteşarlığın• J 
- Beııiımle eileni) or musunı.ız m4t ) or um. . . rup tatları göstererek yolun nereye hıalar araıında alınıp verilen H re guldak mebusu HUsnU bey W' 

l R , Yanımda ha. cüce vardı. Be111nc de -• bl d ı t f d t ·ı· aaıe os. .~'l Y • kadar yapıldıfını ıı<>rmuılardır. m• r a re ara ın an esçı ı mu· dilmiştir. J 
- Biliyor mu.unuz ki aziz dostum, m_emleketlerı~ın ~~yıU:htıa~ın ısmt- Yali Bey to§enin Maltepeye kadu tat oJmıyan ve ~il edllmiyen bü- ._ ................................ ___ ._.., 

<ıa.rJbeJer) dedlfintı bizlerin yegAne nı 80rdum. Hı~bırısi bılmedı. muntazam oldufunu, oradan itibaren tün menkdp hediyeler, mütekabili- nin tarh nya tahakkuku yapı 
""etbnb, YMama. ebebimiz, iftiha- Halbuki bu beş elice de "Baron'' belediye hududu haricinde kaldtftJtf yet eartile yabancı hüktlmetlerin Veraset ve intikal vergisin,. 
rımıı bu (rarlbe) olu umuzdur'l Bu İ· idiler, Pek ta bit bu asalet unvanmı bildirmiş, Paşa Hazretleri de halk n aefirlerine sefarethane teri memurlaı ! · rahı intikal eden menkul "'e 
ıtbarla bununla bu kadar ciddi ıneşgcl kendi kendilerine ve menecerlerjnirı menfaati için Perıdiie kadar olan )\ıs. na ve bunların aileleri efradına li'ı· menkul mallar ile hukuk ye ~ 
olarak dofru bir hareket yapmıı ol- müsade i ile ta.kmıştılar. Bu, ban~. mın da ikmalini aöylemişlerdir. kl olan bütün intikaller, harpte ı·· . b k "bi ti 

t .1 - "b ı · · · 1 1 i t tk"k ıının u anun mucı nce 
maıı mıyıı? anı-uıgım garı e erın ısım er n e ı lsmet Paşa Hazretleri bir aralık veya eşkiya müsademelerin<le veya d"I k k ti .df ' 7 r:.ııf t L- f ik 1 · f _ • . ı ece ıyme en r. e muP 

_ Matmazel Roz.ı yalnız blrgö\de e me~ r nı ver yor. Kartal kaymakamına teveccüh et!e- bunlarda aldıgı yara.tar netıcesınde tarafından verllecek beyannaııt' 
den ibaret olan (Viyolet) eıYer politika Garibeler tüccarı Mö yö Binenfeld rek: ölen asker nya Jandarma efradı- . t h 1 K b zı 

· d ı d 3•0 • 1 t tk'k tt" d b d ·r d ··ı nne ar o unur. anunun a ile meşgul olsa, acaba ayakları çıkar ııı ooya arın a . ,ı ıs m e t e ım. - Buralar a. se ze ve meyva an nın ve "·azı e esnasın a o en po· d 
1 

• .. .. d .
1 

. ti 
B 1 1 d <)(\Ot · · · · b • · • · 1- ı · f k 1 · t"k 1 e erı encumene gon erı mış t• .. ı mıydı sanıyorsunu~'! un arın ara arın a .. ., anesınıp ısırn aşka ne ekıyorsunuz; zeytın yetı~ır ıs erın ru ve arı arına m ı a .. . . ' · 

_ .. Eier {Gö,·de _ kadın) diye 8 • lerinln encUnde asalet unyi\nları nr mi? Bah~ivanların hali iyi mi? Malt- eden bütün mallar, 1'iirkiyıe tayyn Mute~ıhen m~arıf vekaleti, 
r . . . dı. sul na!'lıl! re cemiyeti piyanko lkramfyele,.t lından ıd:are edılel'ek mektep~ 

nılan \ J~ oli!t, uzun hır tetkık 'e me - . • fr 'K d'l . siyonlar kanunu mfrıakere ~ 
&'Uliyet netice:;inde elde ettiği (kendini Bütün cürcler1 dev adamların ya:ı- Dıye sormuşlar, kaymakam bey vergıden muaf rlar. en ı erıne • ~ 
ı~erınek" kabiliyetine malik olmR- ı, ma) mun adamların heJ>{li, i man- m~_yva ve sebzenin bol olduğunu fakat menkul ve gayri .. ~enkul emval ve bul ?_Iunmu~tur • . Bu .kanun l.i /, 
saydı, huJün. ~evyorkta, bir güzellik tarın ekseriyeti asalet unvanlan al· m~ıstahs.~lfn kabzemalla~ elinde kal hukuk ve menaft _ı~tıkal eden şahıs- na g~re le~U h e le muall1'11 ~ 
müe e&Hlnin camekanında ::;aç reklA mı 11\rdr. Ma,·i unkli adaft\ kendi ine ~ıgını soyleyince ~BŞ\.'ekıl bu mesel~ lar bu kan~? mucıbınce. ~arh ve t~- teplerı ve orta mekteplerle~ 
mı yapmak için ken<li ine Yerilen bil- amiral •ıfatını vermi~ti. Kurbağa l\· ıle çok y~ı~~~n alakada.r olu~ması lA· h~uk e~tırılecek ~ergryı ~ermekle n me Jeki mektepler kadrola I_ 
1tik ücrete nail QlR.mazdı. dam i~ _ bı.ı en çirkin ma\hluk _ zım geldıfını ışaret etmı~lerdır. mük~Udtırler: Henüz ~kendı ~.amma mürettep adetten fazla olarak .J 

O 1 k . . b" k d· 1 Pren . Belka ans i mini ta~ıyordu. ismet P~a Hazretlerı bundan son vergı tarh edılmeden olen mukellef cak iicretıi le) 1i talebe için bll ~ 
. d" ;:: ı ,d ıç:r~re d ırç~ . a ci1·~~ a.r lleı·kec;j güldüren bu u:vanlar ne- ra Pendi i.si<.elesi.nde istikbaline gelen- mirasçıları tarafından tem!'lil olu- teplere mülhak olarak pansf);IP'ı 

~ır 1~ b z.'. ..u.tg~n ~~ . ~ç h" uş~~- den" lere teşekkür ve hepsine ayrı ayrı ve- nur. Vergi, vera.c;et tarrkile vaki tesis olunacaldır. Le~li teskil&tt 
}en e ~umu 1 e e_n ını e:o 1 ~ e ': 

8
' . b" b" 

1 1
.d da ettikten sonra biraderi Rıza Beyle intika1Jerde ölen kim enin, diğer su . • :>. ~ 

yordu. Bır askerı . afıyane şu sozlerı u e rarengız ır ta ıatın, a e a c .. . . 
1 1 

k 1 . tik 11 d t mıyan neharı mektepler dahı •J 
.. le i ti bir ruhi) aUahlili ile anla ılamıyacalc m<>tore bınmı"ller ve halkı~ al kışlan: ret er e vu ua ge en ı~ a er. e a· vekaletinin müsnndesile panfll·, 19> m f ı . . ., sehimları arasında Heybelıye ailelerı sarrufu vapan şahsın ıkametgahının . ıl 

_ Hayatımda hu L-adar bııırbat bir kadar ~ Uksek bir ışareti defıl mi. . . . 1 d" b 1 d _. h 1 "d t açarlar. pansıyonlarda talebeden e y • nın yanına. gıtmış er ır. u un ugu ına a varı a memuru .. . fd 
tfY ıörmemi~im. öiro!""'ek istedım, V• bir ~kı_m Başvekil Paşa dtin kendlsile görü- tarafından tarh olunur. Bu ikaıntt- cak ucret p~n ıyonun ~.ulundu J 

Ro~ ftldınMdl hll@, Di!ddıııda e, ~ftpah •lerle cUcele~, chWJtgm f''ıt sen gazetecilere söylenecek bir §tY gah ecnebi memlekette i e ölen \'e- lerde'kl leyh mektep ucretlnln 1. 
qJI t@b Üfn,11 ~an Rgıa, dev UrJ"'uu_. iftmh hem ~lmadığını söylemiş ve sadece: ya tasarrufu yapan ~ahsın Türki) e ~ır. .Leyli meld.e~ • yoksa .~8:11 HM dev&m etti: §ll'@lere sordum. _ Seyahatim ırf hususi mahiyet. deki !"On fkametg<ihının bulunduğu ucretı ~ah~ll.i "·ıh~_> et encunt ;J 

lltlkl "' fhul' Amerikalı i§ko H@~nden ayni eevabı a.ld~: Bir tedfr. Cuma tatilinden istifade etmek mahal varidat memuru tarafındın ve beledıye ·ının mutaleası al~n 
'ftM D kltıfl h"lırlantınıı? 27 ya ında te~ \im,. dud~~lt\~rntl~n. t@fltir ~il ve ~ocuklarımı almak için geldim. Cu- veya tasarrufu yapan şahıs Türki- maarif nkaletince . ta):~n .e.dil.ır· 
J'•f"'~'" ~aH~amıygrdu. Tam ıntO, kile cli~leri ,aman du§m11~n a~ı kbea.iia1 martesi günü tekrar Ankaraya döne- yed~ hiç ikamet etmemi.~ ise Ankara Meclis cumartesı gunü ıçunı• 
nltYctff\I n ııhhati m\iloımmeh\f. nır (B~O ceğim.,, demi~lerdir. vilayeti varidat müdürlüğünce vergi cektir. 

iıtem.m •• ıg\ur otwdupn )'tnle ba• kuruş ... ) diye el açıyorlar, lalayı _:.Yok amca! bizde odun hol.. Lalanın bu dostluktan istifi. 

de H)'ım,. di)'• J&lv~rtmtık için ayni bucak bucak kaçmağa mecbur edi akıam oldu mu ocağı... ıi sade ayaklarını, kollarını ol 

1 1 ter1n@1I ttkrar ederdi. yorlardr. ihtiyar ada.mm Gülıümü - Hele sen hana bir çay ge- maktan ibaret değildi. Ona 
Evet b\I töıler cilve ve .nudan aevmesi ona paranı bir memleket tir de sonra konu9uruz.. çoraplarını, mendillerini yı 

D 1... kYt1111kı tefuU\lerdtn i~etti. Y 01' kokusu getirmesinden ileri ıeliyor· Lalanın odasında yaz kıt bir söküklerini diktirirdi. Hatta . 

• l ıa l~lm kovtalp bile (k1 ~?• a· du. ~aç ?'angal bulunu.r, .bu. mangalın kıt gecelerinde kendine bir yial' 
J!& ıırA olmıyg~ da dene~eadı ( f~ Kıt gecelerinde onların adeta uzermd~ k~lpsuz hır ıbrık kaynar- rap ördürmeyi hile düıünüyot~., 

YAZAN dadt1·'"'Y~ ııclımiJtMitni kendı gizli randevuları vardı. Konakta dı. ıahır ;.f\ıhlri~' çay, 1kpdat- Maamafih küçük kızın 1 
A T N U R 1 t '"K' 1n»"k ""' 1 L w.5 k" el ayak çekilince Gülıüm uıulca kya,kularan ı . 3:sı ı be n~eb ~: ak ar ağaya ettiği hizmetlerin en bu 

ır ttn@ ın• glfl"'""' o- lalanın odasına girerdi. Kız bu zıl· o u ot ıeçırırse u ı rıge tı ar, • . d d 11 GtlilM bir~uı hemıerilikleri de ,Unde aQ~ kim1e1i kılmıt ınıy· manlarda - gündüzkü Gülsümün geceleri yatmadan bardak ba.rdak onu hamme~e?dının ır !r; ı 
VM'fh ('.i'"lı\im ı•d~ köyünün iıl1\İ· ıh? kaldı iıe onla•a kendini tanı~ büsbütün aksine _ ağır batlı, aes· onu içerdi. kurtarması ıdı. Çocuklar gıb 

1 n~ .. bildiği, hangi kazadan, ha~gi' tabilecek ~iydi! l~tanbula geldiği aiz, mazlum bir çocuk Q}urdu. - Haydi bakalı~ ~ülaü~·: da ~ek .. d~_rd~ k~_ld~~ı zamanlı 
yı~a7etten ohJujun" a~latMn~dıgdt •.akman ~enı eb':Jıydı. 1~u~da yerlbeş _ Gel bakalım Gülsüm .. An· aen hyavaf yavat bel mm,11dızlerı1mı hb~tı .~1~~s?-1k~ul~kuıdtuneb!ıkıyoyr; 'çı~ y~nhk derecelerınj tayın e e tı teg ıonra ır ~ra ı~ ~aıuını ı· 1 t b 1 __ 1 k' ov, em ıççen kıt ımaı e ne er ır turu ı ı a ır ıyı ır ara d' 

· l .1 f 1• k k d .. ·· ·· ·· F k • d' a aa. ım ne var ne yo ' "' l · · k d' · "d f d e 11l1YP.T •r"'ı. •~•t ızın araııra rp. "'"Yı "funmuıtu a at tım ı L 1 b tt r· 1.. yaptııınııı an at... tırıp en ını mu a aa e em 
memleketten bahıederken ,öyledi· bunu yapıR yapmadığını, kadımn t •• ~ a k' saa ~·uy~ .Paa~n e!'· Kız bir yandan Tahir ağaya ma.- etse de sözlerine, yeminlerino 
ii baıı şeyler Tahir ağaya hiç ya· bot 1'ii,dını ıöqderiP- ıöndem\edi ~lltl\I, eb ~I ara ıyb~ınık gıy~~~' ••j yapar, bir yandan ibrikte kay- lak asılmadığı için lalanın 
hancı ıelmiyordu. Hele konuıma- ğini hatırlıy~ıyordu. Niha,Yet bu .. t~~ mı ıİ~ a~ı~ ır erevh ın nıyan çayın ıesi kadar hafif bir derde girmemit oluyordu. 
l~rın.ta övle aıikir bir benzeyif yıllarda Ariadolunun ~k zaruTet· ul 1 \lft~ aer 1 ya aıına uzanmıt u· seıle İsmail hikiyeıine haılardı. G . 1 k ll b' •dam • 

.1 k' " l'k kt' ... · · · "t' d y . unur~u. L 1 .. .. b . . 1 ki erçı saç ı sa a ı ır ... 1' vv~ı ı... ı çe !gını ııı ıyor u. a oraya gı • a a ıunun ütün yorıun u arını b b. h k d•> 
Lal11 memleket lalgrdmnı hiç dince hır. alay aç: "Sen misin ıoyµ, -. Am~ ~~na htr ıey ıormai~ dinlendiren bu mu~ın hazzı için- ? pek namuılu ~r are et,.'' 

~i11ndan dütürmezdi. nu ıopunu göreıi aeleq ... ~ç ~~a- geldım. (Çulf~m ne~ense ıecelerı de evveli onu dinlemekle hatlar, dı. Ancak bu çocugu da, ceı 
J(;opaktakilerle kavga ettiği lım keıenin ağzını di.ye bat•Pa ÜfÜ lalayı !mça dJY• çaı~rırdı) ha~a ıonr~ ıihni Y•Yaf Y&V•f batka ha- bacağından asmıyorlardı ya.'. 

vakit: şiip bet parasını yeyiverirler~e ha- çok ·~ıuk •• acaba Edırnede ıoıuk yallere kayar, ıözleri açık olduğu kaç çift lakırdı, arasıra da bıt 
- 6en gayri memlekete gidi- li ne olurdu? my kı? . • • . h~lde @ö~lerinin karaaı baygın bay tokat.. Lakırdı çocuk kıımın• t 

yorum ... Siz ıayri baıınızın çaresi Böyle olmakla beraber baı.an Lal~ onun ne d~m~k 11ted1itnı ıın, titrek titrek 1iıt ıöz kapakla- yük adam gibi dokunmaz .. 'fo~ 
ne bakın .. diye söylenir, hatta ya· memleketi için hafif bir hüzün ve anl"'arak cevap verırdı: rmm perdeai arkaıma çekilir ve gelince .. eh bu veledin cezaııı 
laJldan hazırlanır, hizmetçiler. ço- haaret duyd1.4iu da oluyord~. T11t- - Yok ••• Edirne Kabe tarafın· uyurdu. Fakat kızı kutkulandırma- Jllıt boyunca ıuçu var .. Onlar• 
cuk1arla he1illatırdı. Hanımefendi hir ağa arasıra hemterilerile ıö- dadır .. Bur.alar ıibi soiuk deiildir. mak için lisım olan tedbirleri de . h k 1 azıa eli 
') i · ld "' • rf ·· h ı· ll' 1 kt f-L- K km 1 ·ı ·· ·· O 'h l tm d' yıveraın.. em pe 0 m ı e arası yı o ugu zaman ıae ıı ru§se ay ı tese ı o ıca ı. ~t or a ımaı uı~ez.. nun ra- ı ma e ea ı: b. • .. b k ıkıtt 

pazlanmak, onu "•ırnan lala .. öyle- o mübarekler de "sel•nıı aleyküm batı ıenden benden iyidir .. Geçen - Ben gözlerimi kapıyonım.. ~~a~. Y.~mıt. uç et '.~ er ~. 1 '°'" 
fey olur mu? ıen bu evin direği gi .. aleyküm selim) demeden (Aman kışlar köyde daha mı rahattı ıan· lne uyyyor zannetme .. kulağı.nı ıen gonlum; alıvermek guç degl ' 
biıia. •• ben öyle münaaehetaizlik bemteri •• ıen bilinin.. bize bet ki 7 de ... hep söylediklerini itiliyorum.. (Bilmedi) 
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; Sandalda bir Günün ı ıp Fakültesinin Istanbula Bulşeslzde şaşın cinayet Muhtırası 
ı Evvelki akıam Unkapanında tıakliiçin2milyonlira azım iskelelere levha kon· sandal içinde bir cinayet olmuş ı=--T-akvim _ Cuma 26 Haziran 

6 
mahd1r Hnseyin oğlu Sadık isminde bir ıncı ay 193 ı, senenin günleri: geçen 177, 

AIAkadarlar blyle bir naklin mevs s z vak'ageçti. • am ıı ıımın e ır ayı ı· kalan gunıer: ısa. 9 erer ısso im l Evelki gün ayni yerde iki d Ra •t · • d b. k kc s 
10 Iar ı - Vapurlarla sık sık se- yı öldnrmnıtür. GUnetDoğuşu: 4,30; Batışı. 19,45 Ve lmki\nsız Olduğunu sDy yor yahat etmiyen bir zat Ada Cinayetin •ebebı bir alacak Namaz YBkitlerl-Sıbalt 2,27, k illkelesini ararken yalnışlıkla _ ıılL...?1•J da Frana'ın teailİDİD yıl Üsküdar iskelesine inmiş, ki- Öğle: 12,16; ildndi 16,17; Akş:ım: 19,45 

-..-.tınn tes'it mOnuebetile şeden öğrenmiş ki bu yol onu Yatsı. 21,49, imsak: 2,09 
)1-L d -.Un jstediği yere götürmez. Ko- • 

......, merasime anwunun prak merdivenlerden çıknuı Hav.- Dlinkü hanm ıazamn 30 na-·- ı·ıtirak etmek tızere Pa- .mı. ı d · · b"1~tini alın ~ ~.er n en ınıp •~ • losgarl) 18 derece. Bugün tilzgtr giden darOlfıınun emini Mu· cıya kadar "apurunu kaçır- poyrazdan hava ck-srriyeılc açılttır . 
..,.,., Raıit Beyin bugiln ı•· m"2 _Burada Modaya git· • ~ıe d&nmeai beklenmekte· mek ı.tiyen bir yolca, (bura- Bugiln 
,..,, sr da ayni şirketin iııkeleei) 

Muammer Raşit Bey aTdetini 
"Qt-.lrip, resmi daireler blltçe
ltrillde yapılacak ytbde onbet 
t.a.rrufwı mUlhak bltçe ile ida
" edilen diğer mOe11eselerle 
beraber darülfünuna da teşmili 
liıtrine darülfünun blltçeainde 
bq t&aarrufun ne suretle temin 
edileceğini tetkik edecek ve bir 
1bllddet ıonra Ankaraya fide· F f k··1 
tektir. l):uülfünun fmin vekili ve en a u · 

tesl reisi ı l\lustafa Hakkı B. 
Dlriilfnnını blltçcsinde yapıla- . kaldırmak ta 9ehir için zarar-

talc lasarrufuo, masrafı diğer :ı neticeler vereceğinden b8y~le 
fttdııtelere nazaran daha fazla bir taaarruf fikrinden vaz geÇJ • 
olan bp f akültcsinden ve bu fa· meıinin daha muvafık olacağı 
kıuteniıı Haydarpa9adan lıtan· taleasında bulunmaktad1rlar. 
""1. nakli ıuretile temin edil- Bu haıtabanelerin faknltedcn 
•taiıUn mcvzuubahsuld?Jğu şek- b:lediycye devri de imkinsız 
lb.cte ıon zamanlarda vapılan görillmcktc 400 yataklı ve mu· 
lltfriyat hakkında dartilfnnun zzam tesİ$atlı hastahanele!i be
t"'İn Vekili Mustafa Hakkı Bey İediyenin timdiki biltçesile ı~are 
.telllittir ki : etmesi mümkün olamıyacagını 

ileri sUrfilmektedir. 
- Tıp fakOltwnio Haydarpa- Fakültenin Istanbula nakli 

kd.q lıtanbula nakli ne darill· mcvzuubahs olsa bile ancak da-

diye Haydarpaşa vapuruna Gelenler • gldC9nler - Ziraat 
binmiş ve bittabi yanlış yola ımüdürü Ştikrü Bey dün Ankaradan şeb· 
gitmiş, milşterllerine yolJa- rimlze gelmiştir. 
rını lyj tayin edebilmeleri ı ıı · k 
için şirketler her Jskelenin Toplanlllar-Harp ma n erı on· 
merdiven başlarına o iskele· gresi saat ikide DarUlfünun konferans 
nin isimlerini, meseli hiç ol- salonunda. 
mazsa (Adalara gidilir), (Bo- Spor - Taksimde Şilt mııı;ı lstan-faza ~idflir), (l\lodaya gidi· 
Ur), (Haydarpaşa - Kad!- bulspor - Galtıuısaray arasında. 
köy), (Moda - Kalamışa J;l- Radyo 
dilir), a:ibi birer lbha ile ıstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gösterseler halka bir kolar.- ""ramofon p!Aklan ne~riyan 19,30 do lrk yapılmııt olmaz mı? " 

Dünyanın her yerinde is- Katıl Sadık 20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz, 
kelelerin üstünde böyle birer meselesidir. Sadık Raşitle bu KAzım Bey, Vedia Rıza ,R refakatilc. 
Javha vardır. Fakat halkr Anadolu Ajansı haberleri, sdor havadls-k. ? H k dü ·· yllzden mtınazaaya tutuşmUf "t'e düşünen ım al ı şun- lcri 20,30 dan 21,30 a kadar cazband düklerini mütemadiyen iddi- sonra bıçağını çekerek Raşidi 
a eden ıı:.irketlerı·n bu kad.·.r- k 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci kısım ala-

" vurmu•tur. Sadığa kansı ve ar· N 1 l..J z ki B. ı rI cık kü~iik İ§leri yapmakta Y turka saz. erm n ı~ . ve c e n 
gösterdikleri ihmale siz Je deşide yardım etmiş hepsi ya• iştlrakile. 
şaşın... kalnmııbr. Viyana, Pe,te, Moakova, BUkr .. 

Biz de şaşalım ! 

Maarif işleri 
Esat B. beyanatta 

bulundu 

Ne Vazı ki 
Vapurcular arasında

ki ltllAf bozuluyor 

Saat 19ı 
Bükreş: (12·394) Dans musikisi 
Peşte: ( 20-550) Kenfcrana. Konser 
Moskova: (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441) Konser: Wcher, Hıydndcn 

parçalar 
Viyann:(20-516) Gençlik \'e hdın saati 
Saat: 20 '611un divanında ne de reisler Kı· ·kl d 1 

ha ziyade ını e~ ~ . ça ı~an DarUlfUnun bUtçesl- Maarif 
'-cthnenlode kat'iyyen mevzuu ıon iki sınıfın nakh ıçın müm· emlnllklerl - Fllmlerln kon· 
h.ıııedilmemiıtir. Divandan geç- kün görülmekte ve ilk sınıflar trolu - Tedrisat prol)ramı 

Milli Vapurcular arasında se
nelerdenberi devam ederek mem. 
leket iktisadiyah üzerinde zarar
lı tesirleri görülen tehlikeli ra
kabetin önünü almak maksadile 
ve Seyrisefain idaresinin teşeb· 
büsile son zamanlarda yapılan 
itilaf bozulmak üzeredir. Bu an .. 
laşmıya seyrisefain idaresile 
Yelkenci zade ve Sadık zade 
kumpanyaları girmi§ler, diğer 

Bükreş: lstfhbarnt, Dansing, konfer&nı 
Peşte: Konsere devam, Konferans 
Moskovl: Konser 

"eden de tabii böyle bir şey binlerce lira aarfile ve senelerce Maarif \'ekili Esat Bey muhtelif 
'-tkkmda karar verilemez. devam eden mesai neticesinde maarif işlerine ait §u beyanatta bulun 

Eaa.en b6yle bir iş için mıd· vücuda g tirilen aboratuvarlar.. muştur: 
dt hiç bir imkln yoktur. ,, da çahştıkları, bu laboratuvar- DerUlfUnunde Berem 

k d ı f ların Iıtanbula nakıl ve yeniden DariilfUnunda barem meselesi hak· Diğer taraftan all a ar ar a- tesisi büylik bir binaya ve hiç kında darülfünun emini ve tıp fakül-~1'1teııin latanbula nakli ıure~i,11e olmaıaa iki milyon liraya lüzum tesi reisi ile Ankarnda görüştük. Ken-
SQ bin lira tasarruf temin e 

1 
- d 1 k · dilerlle tekrar tetkikat yaparak bütçe-1 aöstereceği cihetle şim i i ım· laa.:n·ın kabil olmadığını ıöy e.· '" yi heyeti veldlcye verdik. MalUm ol--. el klnsı• tel~kki edilmektedir . .._,, ve fakülte baatahan erı• .. dufu üzere bu ta arruf deninde darüt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~ fünun ~in fedakirlık Japarak darül· 
r' Adliye Haberleri fünun tahsi atını aynen kabul ettik. 
~ Yapılan yüzde on tasarruftan dıı-

s u l A r•ı yum pla~1·1 davası .rülfünun bütçesinin müteessir olnıaşı 
a fütimali vardır. 

i t B l Temmuzun 11 inde lise ve muallim Bakı MJtat ve Başkatip Mac ey er mektepleri müdürlerini Ankaraya da-

h.kkmında, mabkftmiyet kararı VCr}}df ,·et ettik. Kendilerinden programl.tr· 

lttaabul ağırceu mahkemesi, 
~!':'. FIGryada Sulariyum plljıruo 
~ t.rafından yedi adle tev
... ltkline ve plijın idare 'tar~: 
~ tııau eden davanın rü yetını 
'11,U~ 
lat~buİ ikinci hukuk mahke

._eai &zaıuıdan olup ıimdi tqra· t' l•Jhı edilen Mitat B. , ~ah: 
t11ıe k•lemindeki resmi vazıfeıı 
·ı. itle menul olmağa mllaai~ 

1 u uıuıuyan baı kitip Macit B.yı 
b e~a •dil tayin ettij'inden v_e 
r-~tadı11 aonra da plajı baıka bır 
~~lecire kiraladıjından dolayı 
k \lhakeme ectiliyordu. Mahkeme, 
.:.tıdiıiııin bu suretle vazifesini 
~ İalimal ettiji kaydile ceza 
el 1ııHınun iki yllz kırkıncı mad· 
, "bıbı birinci fıkraama göre ilç 
~ h.pıine, nç ay memuriyetten 

'-"1ılıiyetinc karar vermiş, an· 
~ IDQiai nazarı dikkate alına· 

teıaaı tecil olunmuıtur. 
&~ k&tip Macit B. ye ıelince, 

t:ı~ •dil ııfatile yevmiye aldığı 
"'e plljda bulunmayarak bu 

~Ue ınUrakabe vazifesini ih
~ tttiii kaydile, cez' kanunu
k..: °'' yOz otuzuncu maddeıintn 
~ci fıkruı mucebince otuz 
- • Pıra cezasına mahküm ol
~J, ınazisi dnıUnülerek ceza 

il ~ilgıiıtir. 
'rebıtgat ~Udftrtl 
~ddelu"':Smt ceza l•tiyor 
•ıaııbw birinci ceza mabke-

meıinde, itten el çektirilmiş olan 
adliye tebligat miidürU Mustafa 
B. in Tazifeyi ıui iıtimaldc~ ~u
bakımesine dün dev•m edılmış· 
tir. Müddeiumumi Sadun B. , 
Mustafa 8. in cürmünü sabit gör
müş, tecziyesini iıtemiıtir. Mn
dafaa da yapılmıştır. karar ve· 
rilecektir. 

Rüşvet davası 
iki kltlbln muhakemesine 

ba,ıandı 

lstaobul birinci ceza mahke
esi rüşvet aldıkları iddiaıile 

~ kl~nda muhakeme kara"! 8 ·ıen ikinci ceza mahkemesı 
verı T h Salih kAtiplerindeo ur an ve 
Beylerin mevkuf en mubakemele· 
rioe baılamııbr. • . 

Davacı Nedim 8., bu ıkı. z.a
tın bir işin halli için ken~ısıle 
azarhğa giriştiklerini, • keyfıy~~-

p vekilini mOddeıumumıyı, ten ' . 
dr doktorunu haberdar ettı-

a. ~ye olis mOdtirlilğünde numa
ğıİı, pt ıbit olunan elli liranın 
Tu~b~n e Beye verildiğini sCSyle-

miştir.b 8 bu parayı öd6nç 
Tur an '' · ü ü Sa 

1 k aldığını ilerı ı rm '' • 
~ ara d T urbau 8. tarafından 
~h .B. e ra i tenildiğini ve alın· 
odünç pka d' ~ in bu işle alAka· 
dığnu en ısın 
aı oh~adıiıoı anlatmıfb~.B t h 

kT Samı a • Ki tiplerin ve 1 1 ., ı b · 
. 1 b. de bulunmuş. ta e ı 

laye ta ~ ı~ . M bkem~ce ,.. 
reddedılmıştır. ~ -r 
bitler diDleoilc,ekür. 

da gerek terbiye ve tedris, gerek usul 
n<>fdasından ne gibi tadfh\t yapılması 
lbım geldiği husu ·unda mütaleaları
nı soracağız. Vekalette terbiye sis
temleri ve programlar hakkında dü· 
şündUklerini söyliyecek ve müşterek 
bir neticeye \•armak için çalışılarak ye 
ni sene de o suretle işe başlamaktır. , 

Maarif emlnllklerl 
Maarif e~nltklerlnin lağvı Uzerine 

bunların ilk tedrisata ait vazifesini 
maarif müdürleri yapacaklardır. Mü
dürler orta mektepler ve liselere ait 
hususatta vekaletle muhabere edecek· 
lerdir. ileride maarif mUdürJükleri· 
ni kaldırarak maarif eminliklerinl 
evelki vaziyete getirmiye çahşacağıı. 
Şimdilik nziyeti bu suretle idare e
deceğiz. Bu münasebetle açıkta ka· 
lan memurların miktarı azdır. Bun
ları da süratle yetleştireceğiz. On 
seneyi dolduranların tekaüde sevki 
meselesine gelince h1anbulda yeniden 
ihdas edilecek pansiyonlarda yeniden 
münhalat olacaktır. Bunlara hu me
murların tayini muhtemeldir. 

Filmler mUrakaba edllecek 
Sinemada gösterilen filmleri terl>İ· 

yeli nokta! nazardan bütün medeni 
memleketlerde yapıldığı gibi murakn· 
be etmek i tiyoruz. Bizim gayemlz 
filmltrin çocukla rırnızı terbiyevi noJ..· 
tai nazardan bozmamasıdır. Onun 
için film mUe eselerinden çocuklara 
terhin\ i ders nrecek filmlerin ge· 
tirtil~esinl de istiyoruz. Bu husus
ta hazırlamakta olduğumuz kanun la
yihası bitmek üzeredir. Hulasa her 
medeni memleket ne yapmak iıtiyoraa 
biz de onu yapacağız.,. 

hususi Türk vapur kumpanyalan 
hariçte kalmıılardı. Anlaşmıya 
dahil olan kumpanyalar seferler 
hasılatını aralannda tesbit edilen 

nisbet üzerinde taksim ediyorlar
dı. Fakat anlaımiya girmek İs· 
temeyen kumpanyaların rekabeti 
bu itilafın devamma mani ol· 

muştur. Bu kumpanyalar itili.f
tan ısonra evvelce başka yerlere 
iılettikleri vapurları Karadeni· 

ze sefer yapmağa ayırmışlar ve 
çok ucuz fiatlc eşya ve yolcu 
taşıyarak itillf a giren vapur 
kumpanyalarına rakabete başla
mışlardır. 

Bu vaziyet karıı~ında anlaş
mıya giren milli vapurcular, 
arada mukavele olduğu için fi-
"'Uarı da indirmediklerinden va· 
purlannı aı yolcu ve eşya ile 
hareket ettirmek mecburiyetinde 
kalmışlar ve bittabi urar etmiş
lerdir. 

Bu vaziyet bu şekilde devam 
edemiyeccğinden milli vapurcu· 
lar itilafın bozulması için seyri
acfaine müracaat etmişlerdir, 
Evvelce yapılan mukavelede her 

iki tarafta iti)aftan ayrılmak hu
susunda serbest bırakıldıkların• 
dan itilafın boıulması bir gün 
meselesi olmuştur. 

Seyrisefain idaresi erkanı itila
fın bozulmasını yukarıda bahıet
tiğimiı sebeplere atfetmekte ve 
di~er kumpanyaların da iştiraki 
temin edileme~ıe bir anlaşma 
yapmanın imkansız olduğu fik
rinde bulunmaktadırlar. Halbuki 
ılikadarlar diğer kumpanyaların 
anlaşmıya girmelerini temin et· 
mein şimdilik imkansız oldu
ğu fikrindedirler. 

Roma: Konsere de\•am 
Viyana: l\1üsahabe 
Saat: 21 
Bükreş: Gramofon, DarüUünun radyo'1u 
Peşte; Terogato konsen, l\t Etienn• 

Lugıssiy tarafındın 

Mosko\'8: Milsııhabe 
Roma. Radyo ju:nal 
Viyana. Derse devam, Viyana opcrasın· 

dan naklen 
Saat: 22 
Bukrcş: Tiyatro 
Peşte: Çigan orkestrası 

Mosko' a: Konser 
Romn: Radyo Jurnal, Gramofon 
Viyana: Operaya deYam 
Saat: 23 
Bükreş: Operaya devam 
Peşte: Gramofon 
Roma: Konser 

Vaklt:Abone şartlan: 
ı 3 tJ 12 

Dahilde 150 400 7SO 1400 
llaricte - 800 1450 2700 

hın sertlarımız: 

Aylık 
Kuruş 

., 

Rcsmt Hus'1st 
S:ıun 10 Kş. 12,501\ş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk ilAn şartlarımı~ : 

1 2 3 
30 50 ()5 

4 

75 
1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Alıonelerımızin her Oç a~lı
~ı için hir defo meccanendir 

B - ~ S3tın geçen iUnlann fazla 
ntırı için S kurı.ış ııımmolunur 

TUrk ·Yunan mahkemesinde 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde dün yedi davaya 
bakılmış, bunlardan ikisi redde
dilmiş, beşi hakkında tetkikat 
yapılmasına karar verilmi§tir. 
İngiliz mahkemesinin tadil deY
resi Tem muz bidayetinde başla
yacak, iki ay sürecektir. 

70muhafaza memurunun va•t• 
fesine nihayet verildi 

Tasarruf dolayısile gümrük 
muhafaza kadrosundan 70 mu
hafaza memurunun vazifesine 
nihayet verilmiştir. 

V aıifelerine nihayet Yerilen 
bu muhafaza memurları meclise 
müracaat etmeğe karar vcrmit
lerdir. 
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.... ~P~o_li_•~H_a_b_e_r_ı_e_r_i~-' 
mek maksadına matuf bulunmaktadır . 

Milletler arasındaki iktr-1 Ha.ri ci Haberler 1 

Üsküdarda 
bir hadise 

"Avrupa anlaşmalıdır!,, 
sadi münasebat ıslah ve tan. 

edilmedikçe siyasi huzur l!!!EE zim 
ve sükftnu iade etmek miiımkükn ola· 
mıyacağı gibi siyaset zemininde huzur 
ve emniyet tekrar tesis olunmadıkça 
ikbsadi sıkıntı ve müzayekayı kaldır-Azgın bı·r at altı Alman Başvekili Fransız nazırlarile 

ki • • i"' d• temas etmek istiyor mak kabil olamıyacaktır. Avrupa ferah 
şıyı Ç gne l · ve umranının iadesi, masum ve feci bir 

Dün gece üsküdarda sahibinin e- Hoverin t kl•t•ni it l d k b l tti sua tali neticesi olarak büyük harpte 
linden kurtulan azılı bir at ortalığı e 1 1 a ya a a u e ' biribirine karşı düşman vaziyetinde 
karmakarışık etmiş, altı kişiyi muh- Japonya düşünüyor kalmış olan bütün hükumet ve millet. 
telif yerlerinden tehlil<eli surette ya-

l 
, .. lerin şimdiki ağır buhranın istilzam et 

raam.ıştır. Vakaşoyleolmuştur: V . tiv•f dk. lkl k ti 
Usık .. d d T b - d t aşıngton, 21 (A. A.) - Riyaseti duğu takdirde Fransanın bu tesebbü- gı e a ar ı ara cesurane a anma u ar a unus agm a o uran .. - ~ v 

K b r d . t ?? d b . cumhur sarayından alınan malumata sü Yaşingtonda pek müsait bir surette larına baghdır. ur an e en ı gece saa ........ e eygı. .. . . . . . .. 
. . 1 k 1 al .. S 1. . d gore M. Hover teklıft hakkında kon- karşılanacaktır. l\Iüttehideı Amerıkanın teklıfi nıul 

rını a ara su am t uzere e tmtye e . . 
duvardibi çesmesine getirmi~ t b . gre azasını 1skandıl etmekte devam ey Paris, 21 (A.A.) - 1\1. Laval, Ame· hem olduğu ayni ülılvvü cenap ile a-
rada manav ~ Yusufun tayın;• -~ .. u lemektedir. Müşarünileyh, parlamen- rikanın Paris sefiri 1\1. Edeyi kabul lakadarlar tarafından kabul edileetk 

gorunce to l l ı· J J • • H · v h .. 1 • l h l'' l b '" ::ı . ürkmüş, şahlanmıya başlamrştır. . . aza ar~na .a .e ace. e cevap v~rme erı etmış \'C oH.'r teklifıne J.' ransa u.rn· o u~sa ~su. u ar~u. o unan uy~ g~-
Bu esnada hayvan sahih" . r . ıçın kendılerını kat'ıyyen tazyık etmek meti tarafından hazrrlanan cevabı yeyı temın ıçin kafı derecede vası bır 

den kurtulmuş ve kısrakla ın~n / ~n. arzusunda bulunmadığını söylemiştir. sefire tevdi eylemiştir. zemin hazırlanmış olacaktır. Alman1a 
aşağıya doğru koşmağa başlam~t~r.eı Ko~gr~ azasının ekserisi M. Hoverin Bu cevabın ~etni hariciye nezareti hükumeti, Amerikanın gözettiği ga}e 

Bu sırada yoldan geçmekte t>lan proJesın.e taraftardır. t~r.afından Y.aşın~to~~ak~ ~ransız r~e- yi tahakkuk ettirmek üzere olanca ~uv 

y;arım . . 511,t 

Genç ve kıymetli dışcı abatİ
ismail son Avrupa seY orii' 

ne çıkmadan evvel kısııı~ s:oi~ 
müf bir dişimi çekece~tı. 1 aJOl$ 
ib~alim yüzünaen bil ıf 0 ~b c1et 

b . . t' Nı a,. 
araya seya at gırmış ı- k adili" 
bu dişin yarısı, bir gün e 
ğinden kırılıverdi. kakO 

Suat dün arta kalan 
çektikten sonra: k tdık 

- Bu işte biraz geç 
8 ca· 

amma ziyanı yok, diyordu'. k•Y" 
nım yanmadığı için neş'eID1 

betmemiştim. dilll-
- Ziyan ne kelime, ~~ otlJ' 

Kar bile ettim, tam bir dıtı IJlll" 
ayyen bir ücretle çekmiyor~crel 
nuz, o halde ben yarıDl 

~imendifer memurlarından Ali efincli ltalya da kabul etti fırıne kablo ıle bıldırılmıştır. Se .. ır, vetile Amerika ile teşriki mesaiye ha 
~ygmn önünden kaçamamış at ku~ et Vaşington, 24 (A. A.) - Resmi ma bu cevabı bugün 1\1. Hovere verecektir. zır olduğu gibi Avrupanın huzur ve ve_r_e_c_e_ğ_i_m_. ______ ____.,_ 
li bir tekme savurarak Ali efendiyi ya hafilde İtalyanın M. Hover tarafından MUzakere mi ? sükunu noktasından haizi ehemmiyet Ticaret aleminde: 
ralamıştır. teklif olunan rnoratoryom projes:ne Londra, 25 (A.A.) - M. Mellon olan bilcümle meselelerin halli için JJllıJ 

Azgın aygır bundan sonra olanca Alman - Avusturya gümrük birliğime saat 11 de Parise müteveccihen bura. de bütün devletlerle el ele vermek ar Ofis lhracatçıl&rl 
hız.ile Doğancılara ve iskeleye do•"ru selesini karıştrrmak suretile işe siya dan hareket etmiştir. Sarih ve vazıh zusundadır. Alman miJletinin muzta. tanıtıyor -·" 
koşnuya başlamış ve önünde tesadüf si bir mülahaza karıştırılması burada beyanat vuku bulmasına ı·ağmen ga- rip olduğu iktrsadi ve içtimai buhran tUC""' 
ettiği kahveci Ahmet efendinin zevce- hayret tevlit etmiştir. Filhakika Fran- zeteler M. Mellonun teklif olunan mo ne kadar çok hafiflerse Alman milleti ihracat ofisi, ihracat b" jfC 
si Fatma hanımla, po::.ta müvezzii Ha sanın bu bapta bazı tereddütlerde bu ratoryom hakkında Fransız hükumeti Avrupada 0 derecede daha kuvvetli bir larımız için çok faideli .. ır~iye 
san, tütün inhisarı usta başısı Hfü:;. lunmasına intizar olunuyorsa da lta.1 nezdinde resmi veya gayri resmi mü- nusur olacaktır. Yaşadığımız şu da!<i· teşebbüs etmiştir. Ofis, Tu~,.o' 
rev, kahveci Halit efe!'dileri altına a· !~dan böyle bir şey beklenilmemekte zakere memurluğunu yapacağını yaz- kalarm ve şimdiki mes'uliyetimizin ihracatçıJara namile mutelif ~ı ,ır 
larak yaraladıktan sonra çeşme önü- ıdı. . . • maktadır. . azameti bana şu ümidi vermektedir ki, larda neşredilmek üzere r~ 
ne gelmiştir. Fra.~saya gelınc~, ~ı~ ~e~mı ve .. fa M. Mellonun .Parıst~ ~ransız ba~- Alman efkarı umumiyesi üzerinde ha- ler hazırlamaktadır. lı' 

Burada Ziihtü efendi isminde bir kat katı ~·~~k bıldmldığı~e gore katarı memurlarıle se.:rı bır takım mu- izi nüfuz ve tesir olanlar şu sırada hü lstanbuJa ait çıkacak . ~ 
kahveci iskemle ile ha'"-·anın karsısı- Hover teklıfını kabul ve tasdık etme· zakerelerde bulunacagı zannolunuyor. t•· .11 t• t h"' tta 1·~:d 1 .. t nüshaya isimlerini dercettır ıı.t( 

J • ,. • • • • • •• • • • un mı e ın eza ura u.ı a gos er- "' 
na çıkarak onu ürkütmek istemisse de sım temın ıçın Fransa uzerınde hıçbır Bel~ika şikayetl'!i . "ht' tl d h için tahriren ihracatçılara IJJJ·• 

• ~ • • • • • T T menın ve ı ıya ı avranmanın e em d f laf""' 
muvaff::k ol~mamış beygır bu za.~a.ı.ıı. tazyık ıcra edılmıyecektkır. . . Brüksel, 21 (A.A.) - Le Soir ga- miyetini takdir edeceklerdir. Sükun ve caat e en o is, tüccar 
yı da çıgn.e?ııkten sonra karakol ~~u~- ~oma, 24 .<A. A.) - ~l: Mu.sohnı zetesi M. Karton dö Viyartin, M. Hovc- itidal gibi amiller Alman • Fransız büyük bir alaka görmüştilr· il 
de 19 el sılah atıldıktan sonra oJdu. Vaşıngtondakı ~talya ~efırıne bır t~l· re hitaben yazmış olduğu bir açık münasebatının müstakbel inkişafında Ofis, buna mukabil tüccat cıır· 
rülmü.~tür. graf çekerek hükOmetın Hover pro3e- mektup neşretmektedir. M. Karton, b .. ük" b" 1 ktadı dan hiç bir ücret almamaktll ..ı 

A t km · . . 1 k" . • . k b 1 . ld v b'ld" . uy ır ro oynama r. I 1,.. ygırın e esını yıyen atı ışı sını a u etmış o ugunu ı ırmı :§· bu mektubunda M Hoverin namının . .. ..1 . h ran UzUmleri TUrk UzU"' 
. ·· · h .· . · Bırçok muşku lerın zu uruna ve 

trp fakultesı astane~ıne kaldırılmış· tır. Belçikada hürmet ve muhabbete maz. . . h ' v diye satahyor ~f' 
l d .. b" k h bundan ıkı tarafın da akim ısse mag- al"'IP"' 
ar ve un ır ısını ayvanın kuduz Japonya dUııtUnUyor har oldug- unu beyandan sonra Amri· v .. 1 ihracat ofisinin aldıg" ı m "..1t 

• • • • T ... lô.p oldugu birçok munakaşa arın vu- b""' 
olması ıhtımalı nazarı dıkkatc alma- Tokyo, 24 (A. A.) -Hükumet M. kan teklifinin Belcika için manası; v . .. . . . ta göre, İran üzümleri Hanı A 

k d .. Jk ı ted· ·h · ·· d ·ı · kuuna ragmen aradaki guçlüklerın nı l . )•'~ ra aru e P avı anesıne gon crı Hoverin son teklifi hakkında tetkikat senevi bütçesinde 606 milyonluk bir . .. . v• Anvers ve Liverpo pıyasa / 
mişlerdir. ta bulunmuş ve bu hususta bazı iz:ı. rahne olduğunu söylemektedir. )lu- hayekt ~ırb gunl o~:_da kaldmlabılecegı da izmir üzümü namı alttnd•. j 

4 hayvan hl S Z ·ha et h · · ı·· ·· bük' t · t• ·ı h ·1· d" F'Jh k"k b' · ne anl u unmcwuayız.,, tıl kt d Of' b a .... , r ı ı nı Y at ıstemesı uzumuna me mış ır. maı ey , ı ave e ıyor: ı a ı a ızım ma a ır. ıs, una m !" fi 
yakayı ele verdiler F 1 ti kiyasetimiz medeni milletlerin iktrsa- Fransız - Alman nazırları ara· mak için faaliyete geçoııf .d 

ransanın vaz ye ' . . 1 fY_ 
Zabıta, uzun zamandanberi Şeh:·e· . M L 

1 
di ve mali tcsanüdüne karşı gayrı has sında bır mUIAkat lazım gelen tedbirl~rin a ı~ 

mininde bir kumpanya halinde çalısa- dPar~1•1~k(A. tA.) - rt: ~_vat ya- sas değildir. Fakat bizim mukadde- Paris, 2i (A.A.) - Siyasi mahafil, hususunda İzmir ticaret od 
_,_ h 1 d'" k" ·ı·k b' h, nın a mı ı ı tısa nezare ı mus eşarı b k l k dd t . d"" t 1 . t 1 f 1 1\,,. B .. f • d .. tt b lunmuştuı r-.. ayvan ça an ort ışı ı ır ır- b 

1 
d • h ld A 'k r· .. k· ratımızla aş a arınm mu a era ı a- un e sız e e on a J.. run ngın a muracaa a u • 

. d k u un ugu a e merı a se ırını a- d f k .. t k . d D tk b t kt .. .. ·ı h t k dl'/I sız çetesı mey ana çı armıştır. b 
1 

. t' S f" f t .. t rasın a ar goze me ıcap e er. a- nu u ve u nu u a muşarunı ey a· Macar bankası re 
Şe\'liet, Abdi, Kemal ve Meso is- u etmkış ır. ek ır~,d.se are mus eşa· ha açıkca söyliyelim, o kadar arzu e- rafından Alman - Fransız başvekili azaltıyor _,. 

· d k" b h l ak l l d rr refa at etme te 1 ı. d"l • • l.h b" · h h · · l d k M ·ıı· b k tü arl"· mın e ı u ırsız ar y ·a anmış ar ır. . . . . ı en umumı sa a namına ızım er· ve arı<:ıye nazır arı arasın a vu u- acar mı ı an ası cc .. .4 
Bunların uzun zamandanberi hırsız Sefır, M. Lavala Hover proJesının kesten daha ağır masraflar ihtıyar unu telkin ettiği mülakat hakkında açtığı krediyi, son buhran a:ıU:w 

lığa devam ettikleri ve çaldıkları hay. ta.~zimind~n e~el hiçbir men:ılekct~e etmeğe mahkum edilmemiz doğru de- birçok tefsiratta bulunmaktadır. Bu sebetile azaltrnağa karar ve~ 
vanları Anadoluya götürüp sattıkları mute~addtm .. muza.ke.rat icra edılmenuş ğildir. Ve bunu !mbul edemeyiz. ihtimalin bu sabahki kabine içtimaın- d · ka' 

ld - l t 1\,,. H ve bunu temin için e ıs ,,., a laş lmıştır o ugunu soy emış ır. J,, over, gecen 1 .. ,,. B .. . . "" 
n ı . h fta .. l . d Al • Belgratta ne dü~UnUyorlar ? da derpiş o unması ve ıu. runıngın miktarına yüzde yediye çı a nın son gun erın e manyanm 'T • • v akd' d 

Kuyuda bulunan cesedin . . d kt ld v b h Belgrat 2-l- (A A ) - Hover teklif: bu talebının sarahat buldugu t ır e, mışbr. . tçın e çırpınma a o ugu u ranm • · · • h .. .. tl k tıll' 
hUvıyetl anlaşrldl pek yakında bir fel3kete müncer ol- efk;\rı umumiyeyi son derece mütehey· Fransa tarafından usnu .sure e ar- Ruslar pamuk lstlhsell 

Dün, Kasımpaşada 9 uncu mektebin mak istidadında bulunduğunu görerek yiç etmiştir. Fakat hükumet mah:.ıf i- şılanması çok muhtemeldır. artbrıyor ·f. 
arsasında bulunduğunu yazdığımrz ka harekete geçmek mecburiyetini his.set- li hükumetçe ittihaz edilen hattı 4 senede 3 çocu§u olacak• Ruslar, 1931 senesinde P't,;ı· 
dm cesedinin Sivaslı Zeynep hanım is- miştir. Kendisine bu teklif hakkında hareket hakkında büyük bir ketumiyet lara mUkifat saya daha ziyade bakim ol•~ 
ııninde bir bağçıvana ait olduğu ve pa- ilk malftmat verilen devlet Fransa ol- muhafaza etmektedir. Yalnız buııun, Roma, 24 (A. A.) - Gazetelere na mek için pamuk istihsali ı( 
rasma tamaan öldürüldüğü anlaşılmış muştur. Amerika sefiri Fransız ef!;.arı Fransanın cevabına mutabık olacağı zaran Roma valisi, önümüzdeki sene- yüzde otuz nisbetinde artbrlll 
tır. umumiyesi Fransanm projeden kastı zannedilmektedir. den itibaren beş sene için altı tevellüt. fardır. _it 

Müddeiumumilik ve zabıtaca evelki mahsusla hariç tutulduğuna zahip ol Politika gazetesi, bu moratoryo- mükafatı ihdasına karar vermiştir. Bu Yunanlstana gönderlleC~ 
gece sabaha kadar yapılan tahkikat duğu takdirde aldanmış olacağını ila- mun Yugoslavyaya hiç bir menfaat mükafatlar dört e~lki sene zarfmda yumurtalar mUhUrleneC.,...!Jlf 
neticesinde katillerin .me.k~ep hademe- ve etmiştir. temin etmediğini, .bilakis :ugos.lav- en aşağı üç çocuğu olmuş olan ailel~· Yunanistan hükumeti, yudl d' 
sinden 19 yaşında Nurı ıle arkadaşı M Laval sefire verdiği izahattan yanın bü•tçesini tadıl ve ycnı varıdat ·1 kt" B ük" f'f tl k"' ilk taların damgalanması bakkıll,J 
M hm t vl H'' · ld kl b" · ' . . d 1 re verı ece ır. u m a a ar uç IJ' 

~ .e .og u useyın ° u arı tcs 11 dolayı teşekkür etmiş ve Fransız hüku taharri etmek mecburıyetın e ka a~a- evlerden, binalardan ibaret olup husu ittihaz ettiği kararın tatbİ~1 t, 
edılıniştir. metinin yarın ne gibi bir teşriki me· ğını yazmaktadır. Hatta bu tekhfc • b. lk . ·r t"l h' e 

B ik. · iki. el 'f 1 . .b. 1 t d. t d h'l 1 sı ır omısyon man e ı e mecca:ıeo paskalya münasebetile te ır ·t'r u ı şerır ay ev vazı e erın- sai zihniyetile ne gibi şerait altında. şarta fa ı o mıyan e ı.ya a ı o ma-
1
. d"l kt' 1 

·.1 ekil ek 1 k tl · l s· · · b"I y l f bir vaz·y •t"e tes ım e ı ece ır. tmiş ve bilahare 1 mayıstan uen ç er · mem e e erı o an ı· cevabı vereceğini söylemıştır. sa ı e ugos avya ena ı -
vas vilayetinin Zara nahiyesine tabi Londra 24 (A. A.) _ Vaşington- ve ke.ndisi dahili n harici borç!arı- Yeni ihtiralar baren tatbike başlamıştı. 1 
Boğazvi.ran .kö:üne gittiklerinden .ora- dan Royter' ajansına bildirildiğine gö nm.karşıl.'.ğı~.ı _bu~mak hususunda _fev- Paris, 24 ~A. A.) - Po::fta .n~zırı Bu karara göre, Yun:ıoist•~t' 
da tevkıflerı dun telgrafla mahallı za- alakadar makamlar Fransanın .\. kalade mu~kulat ıle karşılaşacakt.r. M. Şarl Garnıye, geçenlerde tabı !\1. ithal edilecek yumurtaların j.,i 
bıtasına bildirilmi~tir. ~erikan teklif.ine karşı mukabil teklif Vreme gazetesi yazıyor:. Hover.te~· Belin tarafından tab'edilmiş olan "Le tünde sabit mürekkeple mePŞ~ıf• 

Altın Ura 1 ler dermeyan edeceğine dair hiçbir ha lifi, alfLka uyandıracak bır ~ahıyet· Voyage d'une lettre • Bir mektubun gösteren damgalar bulunaca" ·ıe 
Dün açık göz bir sabıkalı bir tütün- her almamış olduğunu beyan etmekte tedir. Ancak ~arçlar \'e tam~rat rn~· seyahati,, filmini temaşa etmek üzere Ayni damga yumurta senetle~:,. 

cüyü dolandcrmak istemiş, yakalanmı::ı· ve bu hususta telmih eden Paris gaze selesini halletmıyor. Bu teklıf, tamı- otomobil klüp azası ile diğer birçok sandıklar üzerine de basılacak , 
ter: telerinin tefsirlerini nakleden telg-raf rat bedeli namile aldıkları para, şahsiyetleri davet etm!ştir. :M. Belin Bu damgalanma işi Yunan gü~, 

Aksaraylı Bedri ismindeki bu sabı· lan ihtiyatla telakki etmektedir. tediye ettikleri borçlar miktarının du· bu son günlerde Paristen Büenos Ay- iüğünde ithalatçılar tarafıodaO 
kalı, Bakırköyünde tütüncü Yusufun Maamafih M. Stimson Hover tek- nunda bulunanları tatmin etmel~te- rese yanj takriben 2.5000 kilom~tre me yapılabilecektir. 
dükkanına gitmiş ,.e kendisine bir al· lifinin hiçbir ~iza ve ihtilafa meydan dir. M. Hoverin teşebb~sü, ca~ibi safeye gönderilip tekrar geri getiril- Transit sureti)e Yunanista~~ 
tın lira uzatarak bozmasını söylemiş· vermiyeceği ve bunun acilen kabulü za dikkattir. Zira bu teşebbus A~erı~a mesi için yapılmış olan muvaffakıyetli gönderilen yumurtalar bu kat»" 
tir. ruri olduğu suretinde beyanatta lıu- siyasetinde Au~paya ~arşı ~:enı lur tecrübeden bahsetmiş ve müteakiben 

Pazarlık neticesinde 8_60 kuruş.ı !unmuş olduğundan Fransa tarafın- i!'til.rnmet verilmış oldugunu gostermck buna aı·t fl'lmı· ı·rae eylemiştir. Bu fil,n, ahkamına tabi değildir. .,.ı1 
1 d Oda borsadan ayrllacak . ı"' altın bozulmuş fakat Bedrı paray; a dan Hover projesinin tadili teklif olun te ır. her tarafa gönderilip neşredilecektir.. Bir gazete ikb·at vekale. tıı> ;t 

dıktan sonra: ............................................................. Almanya minnettar f"" 
_ Beo \·azgeçtim lirayı iade et di- askekr Ayakapıda, açıkta denize gir- Vaşington, ~-1 (A. A.) _ Alman se Yeni Avusturya kabinesi hazırlamakta olduğu yeni tıca ;ı 

ye söylenmeğe başlamıştır. miş fakat iyi yüzme bilmediğinden bo- fareli, Alman hükumetinin lio\'er tek Yiyana, 24 (A. A.) - Bureş ka· borsası nizamnamesinde bor5
B ı· 

Lirasını geri aldığı zaman da: ğulmu~tur. Mustafanın cesedi bulu- lifini kabul etmi~ olduğunu resmi su· binesi beyannamesini milli mecliste o- ticaret odasından ayırdığını yat 
_ Haydi ne ise .. Yine bozdurayım namamıştır. rette hariciye nezaretine bildirmiştir. kumuştur. Çol< muhtasar olan bu be· mıştı. Dün bu hususta ti.cabr:; 

diyerek bu defa ki'tğıda sarılı bir nikel Bir kaza Bcrlin, 2-t (A. A.} - Başvekil Brü yanname ihtiyatkarane bir lisanla ka odası umumi ~atibi Vehbı ·t>i 
yirmi beşliği altın yerine Yurnfa yut- Arnavut köyünde terzi Yaninin 9 ning irat ettiği bir nutukta demiştir leme alınmıştır. t' t b mi katı ve ıcare orsası umu . tOlcı 
turmuştur. yaşlarındaki oğlu Niko bahçe duvarın ki: "Hover projesi yalnız dünyanın ik Atlas Okyanosu bir defa Nizamettin Ali B. le görüş ur' 

Yusuf biraz sonra tavlandığını an· daki demir parmaklığın üzerinden tısaden tekrar imarı sahasında beynel daha açıldı her ikisi de böyle bir tasavv .. Y' 
lamış ve polise müracaat ederek Bed atlamak btediği sırada düşmüş ve C'eke milel itimadı iade f!ayesini istihdaf i· Londra, 24 (A. A.) - Terre Neuve dan haberdar olmadıklarını 50 

rinin eşkalini tarif etmiş ve Bedri Ak- tinden parmaklığın demirlerine takı· le kalmıyarak ayni zamanda ortalığı adasında Harbour. Grace'dan hareket lediler. or' 
sarayda tutulmuş, üzerinde para bu· lıp kalmıştır. karıştıran gerginliklerin tesiratından etmiş olan tayyareci Post ile Galty sa Nizamettin Ali 8., ticar~t ~iıı• 
lunmamıştr. 1 Etraftan görenler yetişerek çocuğu beynelmilel siyasi münasebatı kurtar· at 11,15 te lrlandada Çester civarında sası tarafından iktısat vekale bit 

YUzme bilmeden denize kurtarmışlardır. Yarası tehlikeli O· mak ve beynelmilel teşriki mesai esa yere inmişlerdir. Tayyareciler, Berli· gönderilen projede böyle 'ıt' 
girmemeli lan ~iko Etfal hastanesine yatırılmış- sc üzerinde bu münas~batın muslih;me ne gitmek üzere saat U,:i te harek~ teklif yapılmış olmadığını da 

1 

Dün bmitli Mustafa isminde bir tır. inkişafını kolaylaştırıp kuvvetlendir- etmişlerdir. ve etmiştir. 
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..,,, Buğdaylarımız 
(dst ~h 1 inci sayıtadaı 

~beraber fiatların da çiftçiyi 
'ltaa in zarar edeeek bir dereceye 
Ilı eeiae meydan vermemek )azım
~ Bunun için en münasip çare 
~Yln randımanını azaltmak n 
be şehirlerde çavdarsız ve halis 
lle1az un sattırmaktır. Malumdur ki 

llelerdenberi İstanbul belediyesi 
ltlairde &arfedilen ekmekler yüzde on !: lllabetinde çavdar konulmasına nıu 

akat etmişti. Bugünkü vaziyete 
"11ıur olan bu usulü kaldırıp çavdar
lla un mübayaa ve imalini tatbik za
~ret.1 vardır. 100 kilo buğdayın ran-
•anının altmış beş nisbetini geçiril-

ıı.t ... - · .ki . ~ı sayesinde geri kalacak ı ncı 

te iiçüııcü nevi unlar hem daha be
Yaz, hem de daha fazla mugaddlolur. 

1 
Böylelfkıe de büyük şehirlerdeki fnz

:ı. istih18.kin çaresi bulunmuş olur. 
Geriye alacak olan kepek daha un

lıı olarak kalacağı için bittabi daha 
ıtda)ı olur ve bunları da köylerde ve 
~Yl'anatı ~hliyeye istihlak ettirmek 
''*tnı hasıl olur. 

Bundan başka buğday istihlildnin 
ltı&Y'Üdtinü temin için bulgur, pasta. 
'ture ve her türlü hamur yemekleri
liıa llllieasesatı resmiye ve askeriyede
k( lstiblüatını fazlalaştırmak lazım
'1r. 

Takdiri kıymet 
Yunantstana giden 
heyetler dUnflyorlar 

Gayrı mubadilTOrklerin Yuna
nistanda bıraktıklan emlike kıy
met biçmek ozere Yunanistana 
giden heyetler bu ay ba~ında 
buraya dönmDt olacaklardır. 

Heyetler buraya geldikkdte~ 
gavrı mubadiller ta lrı 

sonra , .. F "k 
kıymet komisyonu r~ısı aı 
NOzhet Beyin riyaseti altın~a 
bntlln komisyonların iştirakıle 
bir toplantı yapılacak ve heyet
lerin getirdikleri evrak ve dosya-

1 üzerinde tetkik yapılarak 
ar ' 1 
gayn mubadi~lerin ~at i a acaK-
ları tesbit edılecektır. 

Gayrı mubadillere bono tev· 
ziatı bu toplantıdan sonra ve 
Temmuzun ilk yansında yapıl.a
caktır. Tevziat yüzde kırk nıs
beti üzerinden olacaktır. 

Askerliğe davet 

o 
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Beledlyecle ı 

Şehrimizde 

Kaç bina, arsa ve 
bostan var 'l 

Yapılan bir istatistiğe göre 
lıtanbulda 50965 arsa, 685 bos
tan, 949 bahçe, lö park, 267 
mezarlık vardır. Bundan başka 
4546 katsız bina, 47949 1 katlı 
bina, 54236 iki katlı bina, 23119 

VilAyette: 

Sakalar esnafı 
Sakalar namına bir grup dlln 

viliyP.te müracaat ederek kendi
lerinin esnaf olmadıklannı ve 
esnaf cemiyetlerine kayda mec• 
bur tutulamayacaklarını söyle
mişlerdir. Vilayetçe sakalara ha
mallar örnek gösterilmit u onlar 
esnaf sayıldıktan sonra siz do 
~snafsınız,. cevabı verilmiıtir. 

• 

3 katlı bina' 5037 4 kath bina, Limanda 
1568 dört katlıdan daha yüksek Mavnacllar • Liman ,ırkeU 
bina vardır. Son zamanlarda ise lhtlllfında son vaziyet 
4 katlı fazla binalar inşaatı ço- Liman şirketi ile mavnacılar ara-
ğalmışhr. sında çıkan ihtilafın mevzuunu teş-
MustafakemelPa'8 caddesinin kil eden nısıf maaş ve Ye\'miye usulü 

ikinci kısmına başlandı üzerinden verilmeğe başlanılan ma
aşları mavnacıların müttehiden reel 

Verilen . mal1imata nazaran, de-ttikleri yaşılmıştır. 
Mustafakemalpaşa caddesi açı· Tahkikatıımıza göre henüz böyle 
lırken belediyeyi zarara oğratan bir şey tahakkuk etmiş detildir. An

bir bata yapılmıthr. cak ay nihayetinde belli olacaktır. 
Emin B. zamanında caddenin Esasen bu yeni usulün, zannedildifi 

birinci kıımı açılmıttır. O zaman gibi mavnacıların magduriyetletinl 
bu yer milnhat olduğu için uzak· mucip olmadığı ve şirketin diğer me-

k b b l d murlannın maaşlarında yaptığı ten-
tan ve yakında i a çe er en ki-hatı geçmediği, bu ayın hesapları 
toprak getirilerek caddenin tes· Je sabit olmuştur. 
viyeai yapılmıfb. Şimdi ikinci Mesela şimdiye kadar 35 lira ma. 
kıımının açılmasına ııra gelmiş, aş alan bir mavnacı bu ay nmıf ma. 
fakat burada da bir hayli mikdar aş ve yevmiye hesa.bile 38,50 lira 
topgrağın kaldınlmaıına lilzum 30 lira alan 31 lira, 32,50 lira alan 
basıl olduğu gCSrlllmllştllr. 32,53 lira, 37,50 lira alan 3','15 lira, 

Halbuki caddenin evveli ikind 40 lira alan 36 lir~ 45 lira alan 4l li 
k k b ra, 50 lira alan 4:> lira, 55 lira alan 

kısmıkaçıladrak' çıkakn ltopra d İ· 49,50 lira, 57,75 lira alan 52,75 lira 
rinci ısım a ı çu ur ara dol u· alacaktır. 

rulacak ve bu suretle belediye iki Haber aldığımıza göre, Liman tir· 
kere toprak taşıtmak masrafın- keti bu hususta lktısat veklletine 
dan kurtulacakb. BIUçe gelince ve ticareti bahriye müdüriyetine 1A 
burada inıaata daha ehemmiyet· zım gelen izahatı vermiştir. 
le devam edileceği gibi üçüncü Seyrlsefaln idaresi ök•lzler• 
k11ımda da bazı istimliklar ya- yol venneml91'r 
pılacaktır. Seyrisefain idaresi fabrikasında 

35 kuruş yevmiye ile çalışan ve ev

oı, tabibi --
Suat lsmall 

Avrupadan gelmiştir. Yeni 
Postane caddesinde ikbal kü
tüpanesi ka111SmdaNo.8telefon: 
lst. 4156 

velce öksin mekteplerinden fabrika
ya alınan dört kimsesiz çocuğa son 
tensikatta yol verildiğini bazı refik
lerimiz yazmaktadırlar • . 

Dün Seyrisefain müdür muavini 
'' Tahir bey bu hususta bir muharriri 

mize demiştir ki: 
- Bahsettiğiniz dört çocuğa yol 

edilen plinın zemine derecei te- verildiği doğru deiildir. Fabrikada 
tabukunu ya bizzat tahkik etmesi bazı ameleler açığa çılalnlırken bun 
veya en emin adama yaptırması lar da açığa çıkarılacaklarını zanne
llzımdır. derek telaşa düşmüşlar ve şikayet et 

mişlerdir. 

Mesele bundan ibarettir. Yoksa 
idaremizin günde 140 kuruş tasar
ruf için eyvelce öksüz yurdundan 
aldığımız dört çocuğa yol vermek 
mevzuu bahis bile değildir. 

V ~ı<;ı~ tabı işle- ı 
rınızı ya ar 



~ 6 - V AKIT 26 Haziran 1931 

1 mk•,. I istanbul Belediyesi llllnlat'ı r B o R s A. 
=~~==-=======-=---=='===-.-====.====:--::-====:===~=;=:=-'~'"'11 - . } Adıc:ıl 

TiF il:& :L _ _ ~ 

Yazan: 
Fikret At111 F atib Niıancasında 9 odadan ibaret incirli medresesi bir se· 

neden 3 seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye 
-1. GalJp'e _ tika lazım. Fakat ya kııı kendine gü- konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için he~gün levaz~m 

Yorgun, gece yafısrndan sonra e- cenirse .• Ne yapsın da kendini affettir- müdürlüğüne müzayedeye girmek için 14 lira temınat akçesıle 
VJne döndilftt zaman, aktör, yastığıtıın sin? Hah! •. tamamM aklına geldi. O beraber ihale günü olan 27-6-931 Cumartesi günü saat on beşe 
Oiiri.D8e liar15ının yazdığı şu pu!!!layı güne kadat kızını tiyatroya hiç gi>tur. 

7 · tf K it d ıd "' h ı kadar encümeni daimiye müracaatları. h~~u: mem~. na ı~~nao u5 u a-~~~~==~~~-~-~~~-~~-~~=~~~~~~, 
"Yahu! .. Bizim kiz ınektepte arka- de bir de'f'a olsun babasını sahnede ili< mektepler için lüzumu olan ı 200 sıra ka~a~ı zarfl~. mü-

dqmın bebeğini almış, muallime ha- görmemişti. nakasaya konmÜttur. Taliplerin şartname almak ıç~ n her~u~ le-
nım geri vermesini söylemiş, vermem Niçin baba81 bunda bu kadar ısrar va11m müdürlügw üne müracaatları ve münakasaya gırmek ıçın de 
diTe tutturmuş, sonra bebeği kırmı ş. ediyordu? bilinmez, Belki de sah.ne ıslt k f k b 
Mqallimesi haber gönderdi, kendisine masının kızını da sarmasından korku- 1350 liralık teminat makbu:ıile, şartname ve te li me tu unu 
biraz nasihat vettnek lazım!,, Yordu. milbürlü zarfa koyarak ihale günü olan 16·7-931 perşembe gü-

Krzı! .. Canı gibi sevdiği kızı. Onu Kı1.11nı, kanının kucağından alclı, nü saat on befe kadar encümeni daimiye vermeleri. (413) 
~d~&hayabnına~ri~erlanm~k~a~nabirpylerh~dadı. Genç~h ll~~S:u~f-ıç:ı:la_r:ın:d~a~k=u~l~la~n-ı~lm=a~k~b~.z-r-e~Jh~.z-u-m~u-o~l~a:n~b~ir~m~il~y:o:n~d~a:m:-~11 
ela ihirial ediyor, sadece karısrnın eli- rede, bahar açılırmış gibi oldu, ôdftyA T )' l . 
ne brrakıyord1L Halbuki o, kızına iite- neşe doldu. ga kurşunu kapalı 2:arfla münakasaya konmuştur. 8 1P erın 

... .. . 

"""' ,, _, vn 

!.lret 
Bel~a 
bra'!ım 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~ilini! 
J>eıeta 

1art 
Zloti 
ren~ 

2o l.ev l\tıruş 
1 1 ürk lirası l>inar 

<:en·oneç 1\ uruş 
aJfi gibi bfr terbiye vermeği, onu dile- • • • şartname almak için bergUn levazım müdUr!üğfine ınür~caatları 
attı gibi (forme) etmeği ne kadar dU- O akşam bir melodram oynamyor- münakasaya gırmek için de 150 liralık temınat mak~uzıle ş~rt: 

1 
lsterlln (lnııııızı 

şiinmüştü. du. Baba, evli bir ka.dınla seviılyor, name ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ıbale gunu ı Dolar (Amcrilrıı) 
Nuku t 

Faliilt bu ptovalar, ti1a.tro, onun, birinci perdenin sonunda kadının ko- olan 16 Temmuz 931 perşembe günü saat on beşe kadar en· 20Frıınk {rransıı 
.ıhili-e Jliffı;ıtrhyan onun vaktkini, casını öldürüyordu. Kadının, ölen ko-

6 
201.~ret [ltalya 51 

~ cllmenl dıimiye ıtermeJeri. 4j o ı-rank HelçlkııJ hem de yenflerle mUndele mi!cburiye- casından bıir çocuğu vardı. Onun da 
2 

h . ~o Drahmi [Yunanı 
tinde oldufundan, eskisinden iki mieli ortadan kalkmıuııı IÇ'ift aşrkınr t~ik Aksaray yangın yerinde 83 üncü adade 2043- 044 arıta nu· 

20
1'"ranlt lln·içreı 

alıyordu. ediyordu. Kaduwh nıa.ksadı, kocuın- maralı arsalar arasında 100,84 m~tre murabbaı sahasındaki 2oLeı·a UulgarJ 
Yorıunlafu daha fa1la düşünmesi dan sonra çocuktan da kurttJlmak, yUısüz arsanın metre murabaıoa 125 kuruş kıymet takdir o!u· ı Florin [l'c:lemenk] 

ile imn nrımedi. bütün sernte konup sadece elinde hir k n d k t T ı 10 Koron [Çekoslovak) 
narak alakadarları arasında açı m ıaye eye onmuş ur. 8 ıp· ~ııını :Avusturya] 

- Sabah ola, hayrola... vasıta gibi kullandığı ve haddi zatn1- . .. k . . h•rgün levazım miidu'" rlügvUne ı !Peıeta ıt·panya] 
lerin şartnameyı gorme rçın "'. . . , Diyerek yattı. Gece rüyasında kr- da hiç sevmediği işıkılll da atlatmak, l I k l l b b h l 

1 
RanmarklAlmanya) 

i1' bir bebek gördü. Onu yerden kal- fhtıimslarını tatmin eotmektki. Zavallı müzayedeye g irmek için O ira temınat a çe erı e era er 1 8 ~ 
1 
ııoci C.ehistan 

thrmak üzere iğilirken bir ses: aşık, sevgiliıinin bu mımfur manevrn günü olan 16· 7-931 perşembe gOnil ıaat on beşe kadar encü· 
1 

l'engo 1\lacarlstan 
- Baba, dedi, yatağın kenarına larını gÖrftniyor, ona körü körüne ita· meni daimiye müracaatlara. (440) o Ley [Romanral 

l~~~n,dtt-c~~. d~i~~u.F~~"~~~ooa,b•~==~=~~~~~~-~~~~:~~~S~~~~=t~~~ıı~I Mnı~ Yqm~ry~ 
Aktör, baş ucunda gülerek kendi- nu teklif edince ıitiraz etti. Hayır, Sor· • h · d 'l 

Ufie biltart bu mini mini, penbe ,eyi çı bitmedik bir yetimin kanı ile elleri. caddesinde cami ve civarınm müş'ır yangın yen arıtası ta 1 en Altın ~ Borsa 

ıl 

1•>81' 

"" ""'9"" Sarıyer belediye ıubesi müdürJüğUnden: arı yer Yenim aba e l Çe\'oneç seı1 et 

İnitaklamak, koynuna alarak sarılıp nf bula.ştiramazdı. Rakibini Hldünnüş 15 metreye teni edilerek keyfiyet alikadarane tahriren tebliğ Mecidiye \ harici 

tekrar uyumak için şicld~li bir arzu- tU. EVıet.. amma bu bir düello n~ice- edilmit olmakla adresleri meçhul kalan Y aniroso efendi vesaire· 1 !:.:"t:o:n~ot:=::==~~::::;;; 
dam k-endislnf ancak akşamki mektu- sinde olmutttL ye tebligat makamma kaim olmak üzre ilan olunur. (439) 
bun t~rile al~oydLVe s~ur~an, Kadın b~Unbw~an dinle~yo~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
efddt yapmafa çah~rğı bir yil.zle - du. Muhakkak çocuiun yok olmasını 
1hı titr aktör için kolay bir baba için istiyordu ve !şıkını (cinayetini haber 

s~Ur - kıilina dedi ki: vereceğim) diye tehdit etmiş, ikinci El. Sebze • Meyv• ~~ 
- BM 9enln gibi bir kızım oldu· perde bu sahne lizeıine kapan...,şıı. El _ ( Kolo•u ı D•ğhço 54,60 ~ 

iftiftl ~lpi&nım. Hoca hanım, 18. bana Halk heyecanla son perdeyi bekli Tamamına (6042) lira 56 kuru~ kıy- Kmrcıl' 46,8 >-56 94 K. Kaıaman. 'tıJ. 

Yiyecek 
Toptan fiatlat 

kadar gelip .. nden ıikilyet etti. yordu. Bu perdede iişıl<, naçar kalarak met tal<dlr edHen Eyüpte Ali Paşayi 54 60 K. ıı.zbah• kuzu&ı. 50,70 • ı.' 
- Tiyatroya mı geldf7 çocuğu öldürecekti. Perde çocuğun cedit mahallesinin Kurukavak ooka- K. Ôkü"' 25,74 28,08 K. Dan" 39 ~ l 

- Evet. beni kapıdan çağırtt \ ' e yatak odasına açıldı. A~ık elleri ;ı er- ğında atik 42, 42 mükerrer cedit 42, 44 
2
7,30. 39 Jıuruş. I\landa: 27,SO • 

Mnin ariladaşrnın... de, parmakları gerilmiş, karyolada numaralı bahçivan odalarını muhtevi kuruş. 
K!z gü~erek Ye yalnız çocııklara yatan çocuğa ilerliyor, gözleri dimdi~ bostanın 2 hissede bi~ sehminin 3 !'e· 7 ır~ıs R ET r RIE. Pevnlr - Beyaz yağlı 580 deli.; 

hu hır şlnnUkle: ona bakıyordu. Birkaç defa, durur ırı- him itibarile bir hfsscsı n mezkur bos- D ~-~e_ _ _..._ı• T kuruşa kadar. Yarım yağlı Jr-14 ~ 
- Oyle ise, ~ye babMının özli· bl ~·du, nlha) et uyuyan çocuğun bo:)'· tanın 7 hi!'Se itibarile 2 hisse 1 \"e sü- 8 ........ .!::.~ıl•l A I• L~ R_~ teneke 

4
5
0

.550 K. yag6ız Il·l2 "dfY 
mı kesti, anladım. bizim hoca hanım nunu elll'rlle sarm, tam sıktnak üz.ere ıusan rubu hiS8enin tekrar 3 h issesi 9 l< rıil S i N • ifl·R 'E11iJ teneke 

160
.
23

0 kuruş. "' 
~ nasiStir, parasız t~yatroya girme!< u,en syan etti, yataktan çıkararak tertibile bir .hissesinin. "'.sır ~issesi d~ 1C "jiz l7 T ,., [• ~ E •l' s Canerııı: Okkası 20. 22. 55 ~. 
için hu~." h•.hane etmı. ·: kucağına aldı. tekrar iki hıS8e tertıbıle hır hlsa• 1 J t • ,. ,JRJA H iM E T L i Taze soAan: (Demeti 1 SO' 

Aktör. gulmemek ıçın dudakların ı Çocuk aktörün kollarında oturur , .e mezkur bostanın 7 hissede 2 lusse· para. sarımsak: 2 kuru; lıl• _.p 
ısırarak duymamış gibi ct:~·a.m etti: gibi bir vaziyete gelince gözlerini aç- -inin bir s ülüs hi~csi ve ~e;ı~ür !>°:'· Dü.nka bulmtJcamızın hal~ 40 para Kırmızı turp: 20 ~· 
h - .. Arkada~ının hcbe~ını al~ış.<:ın, mıştı. Susuyordu. Ne eki çocuktu. Kır- tanın 7 hi se itibarile hır ~hmını.n ledılmrş şeklı Dereotu: 

20 
P. Maydanoz: ~ 

oca hanım gerı ver demış. sen ınat •· nan kırmoıı ıfdnnklar, ' ""';m gibi lln~· tekrar 7 sehim itibarile 2 schmini.n b•~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Araka: ıo . 12 _ 14 kumo. S~ı 
dfp bebefi- /ar lün lüAe surları ('f!P"dı. Ya 11öıl't:· hi~esi , ·e mezkur bostanın 7 hı1'lscı_ı ı 1 ~ • otu: 2,50 . 3. 4 K. Pancar: !3. 

- ... :Kırdım babacığım .. O kadar gü- . ' ltibal"ile bir hiı;sesi ve sülüs sillfü~:ın - ~--- liiiı __ l!!l__ 1\. Yaprak: (Yerli) okkası .. 
ııel bir hf:bekti ki .. geri vermeğe doğ- rı. .. A k k 1 d k· . b 1 ..... ken rubu hı"ssesinin tekrar 3 hi se terti- 2 \l!J~ (jİ~ ırlı..____ ~ 6 ~· 

. • • şr · o un a 1 nt.lsuma a ,... . , 3 1 'm1 t;uıuş. Kabak: (\erli) 4 · 5 · ., 
tWia kı9kandım. lyısı mı kırarım de- f T . . . .. d.. a·· bile 2 hissesi bu kere açrk arttır.nırya l!!!l Tazefasulye, Yerli Çalı 6 ~ ~ 
dlfn .. Hent sen bana vade-tmiştin de :ıl Y~ tara tan sevglı ısı gu~un u. oz. ,azedilmiııı olup l:l - 7 - 9:n tarihin- 4 fit - ~ -,-ı--C. • 

1 • . . lerınd.en at~ saçı ıvor ve. :ı- • • - _ _ -_ ~- - - - -=- kuruş. Ayşe kadın 20-22·23 K. 
1 ına.tnıştım_ Ne cıcı beb~tı. kırmızı .. , · .. .. , de şartname.si divananeye talık edıle- 5 ~ ı.. Barbunya: 20 lrnnış .. ,ın~ çalı f;sU 

kırmızı yan•tdarı, resim gibi kaşlnn, - · e duruyorsun, oldursene:.. rek 3 _ 8 -931 tarihine mü adiC pa- 6 - (ii [i] -~ - li] - --
13

. ı:s Kururtur. • 
lüle lüle sarları vardı. Ya gözleri .. Ar diye haykırıyor.do. Atık . mt uml zartesı· au··nu·· saat ı.ı ten 16 yakathr 

7 
=--- - - • fiifjj1 [i - d S t 

, d ı._...., l l t e • l '=! l!!I ~ Enginar. (Yerli ı ade i " "" büstü yatırınca hemen kapanıyor, lC ka ını~ .' ... ".1 ş. arı 1 ~ manya ızm 0 ·İstanbul dördüncü icra memurluğun- ---- ıp--=- - Sarımsak: (0kka<ı'8·10-121\ t11r 
ustu uslu uyu'-:ordu. Zavallı... erimd i mu~ gıhı elını çocugun 00. Y.n.una do~- :aa açık arttırma suretile satılaca!.dır. 8 · _ IJIJ _J! .~l f!J __ ~ rü' 

~ -s t k ı ı d bi d hır u 9 ifil <Yerlı) o<lcdı 50· 60 P 2 • 3 ku '·"' kint bflfr hangi çöpçü arabasında kırık ru ~z.a ır en,. oca ar an nn en Arttırmıya iştirak için Y.~zde }:edı te- • __ I ___ ~ ............ _ • Domates : Okkası 3:5 • 35 ~"ıf 
kollan ne koyun koyuna yatıyordar. fer) at koptu· . . minat akç~si alınır. l\tuterakım ve ·- 1 _ 1 _____ ~ _ _ _ Bamye: ( Adana ) 60 K. (Yerlıl 
Ari* a1ata kaldı1"8alar bile gözlerini - Yapma ba ba ... hebeğı kırma?.. gi, beltdlye, vakıf icaresi müşteri:ye 11 • [il rno K. Sini biber iO 80 K. 
a~az dtfil mi bey baba .. üs tünü ört. Fikı• t Adil ıılttJr. Hakları tapu sicili erile sahit B link .. bul 1 Meyva ıl 
1tae, bak lllaıUrUyoraW>.. olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğor ug _ u macamız_ kirazı 

17 
• 

20 
. 
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5 "''"' çı 
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~ 
Hakikaten aktör, kııına olan ••· 1 Memleket Haberleri ah\.liadaranm ve irtifak hakkı sahiple· Soldan saga ve yuka.'dan aşagto 

20
.
25 30 

.. 
0 70 1 

""'' Kayı•ll 1 ı , 
..tını ve tH.nirünü ıaklamak için ök· . rinin bu hakları ve hususile fai1. ve 1 - m: afet (? ), IHr ha,.p (2) Vişne: 

30 3
5.

4
51\. Akça •'"'" 

ıilrUyordu. Nihayet dayanamadı, onu İzmirde 4 in ti har masarife dair olan iddiaların ı ilan ta- 2 - ~ıkauc. (SJ . • . 
30

. 
40 

• 
50 

_ 
60 

K. 
~ati, ko)'ınuna aldı, altın batını okıtı· rihind~n itibaren yirmi gün içinde ev- . 3. - /\uru bı r llC"Uf (7), bır mıllct Buğday. Arpa • Fasuly• .. r 
•arak "·atırdı: Son iki i[Ün içinde iımirde 4 ı·akı mlkbı·telerı' le bildir meleri limm· cınsı (3) Ak·cP" ~ " ... Bundav: Yumuşak kilosu .~ .4 - Bak, dedi, ıııen de timdi o bt• intihar hadiıeei kaydedilmiftir, dır. Aksi halde hakları tapu sicille- 1 - Kurtuluş (4J ~ 5•2cı. 7 

kuruş Ycıköy: 630 ~~~ 
bek ıibi gözlMini kapa 'ft aöyllyecc· şunlardır: rlle sabit olmıyanlar satış bedelinin 5 - Acmıak (4) , aynam (S) Arpa: ( Atibra ) 

5
.
10 

K. U:ıunkli!,~ 
fim sözleri iyi dinle: Kızım, insan ı-· 1 _ Rıhtım tirketi memurla- paylaşmasından hariç kalırlar. Aliı· 6 - Kol, barok V. S. (J), garın s,s ~. sı-,_. 

5 
K. Çavd•r: (Ul•~j 

Joaeının malını ahr&n fenadır. Ona son rından Cemal B. İsminde 32 ya· kadatların icra \'e iflas kauununuıı (3) ıı.ı 4 1\. Tiftik: O~lak ( l\ııl;ıycık) T :...ı · 
ra hırsız derler, herkes ondan kaç.ar. 119 uncu ma dde i hükmilne göre te,·fi- 7 - · /Jnjjazda bi r i~kde (7) Ah-onkıırahlsar 90 K. Afyon: J~"' 
konuşmaz ve kanun cna ,·erir, hap e tında bir genç, tabancayı kalbine ki hareket etmeleri ve daha fa:ıla mn· 8 - <:crı.i ti k <2), f , ... z=ct (.'1) 1025 kuruş. _, 
atar. Artık bir defa hapse girdi mi. dayıyarak intihar etti. Bu ıatan ıumat almak lstiyenlerin 931 - 19 9 - I>cm ir lo:bak (5) , çıknmk (J) Çay, kahve, pirinç, ~eker, fP" 
~aktıktan sonra ne kadar ı lahı hal et- maatı aı imif, ailesini geçindire• dosya numanısile mernurlyetimize mü- 10 - Hırsız ( 6), sırt (ıJ) patates, sabun l'it! 

M kimse ona itimat etmez, en kUçUk miyormu,, birkaç gUne kadar racaatları ilan olunur. (1:109) ..... ~~.":::..:.~.~~~~ .. ~:~:.~!~~-~~~.~~!.......... Çay: ıCıı\d) okkıı ı 260 · 400. t~; 
bir sebeple bu lekesini yüzüne vurur. bir çocuğu daha dünyaya ıele· . . . metin yüzde onu te\•di edilmek ıcap 240-800. ( 1 lindiye ) 2r0·400. < Se'1

1
(P 

Bu tiyle btr damgadrr ki onu ölüm bi- cektir. lstanbul aaliye mahkcnwtti .ıkmcı eder. Giimri.ik ve inhisar ve d ell iıll)e 260 400. Kahve: (~lulıtelıt tiple•) ~ 
Je temh•lfyemez. bütün aile bir kişinin b k d tio:ıırct dnirt!8'ndc nıütef'.:kkU miYU. resimltrHe ai r her türlü mnf;raflar JOB K. Pirinç: <Hombay) M 42 ıC•-2 - Şefika isminde ir a an d na t &. 
kabahatini çek r, Sen ister misin :f<j Fratdli S ora şirlıeti nuwasın an: mil teri ye aittir. Arzu edenler ÇanRk· ;13-32,5 (l lindh e) 33 <Ranğön) " ~ 
ı- ııol<alrta gideri<en bUtün çocuklar kendisini Konak iskelesi Ustiln· Müllis irkele alt olup mağruk • •· ka l•d• ma.<a y•ddi •m ini d•ğirntonci (Rlzon)36 K Şeker: ffo• V•rll ,J 
parmakla beni göstersinler '"t "bnk hır den denize attı. Sebebi aefalet· lainin ihracı ameliyatında istimal e- Nazım Beye lnilrataatla mezklir mc- !Ecnebi) S5,70 - :l6,50. küp ~ 
•ı kısın babası geçiyor,, de inler. tir. dilen ve ltalyan orduf!unda i!IU.mul e- , addı görebilirler. Açık arttırma 2 ( Hus: Küp ) 40 (Toz 35,70 K. di" 

Kıs Jçfn'i çeke çeke ağlamağa bt'Ş- 3 Tepecikte Sadık oğlu Ke- dil mi~ bulunan tahminin r> - 6 ton temmuı 931 tarihine mü~adlC pe rşemlıe Sade ya§: 1 Urfa : l\J•ı. ti 
]adı. Aktör, gözlerinin bu kadar iş- mal Ef. zevcesile geçimsizlik mik!arrnda rr.rit~ı. ~monyal) namı~- 1 günil saat 14 ten 16,:l a kadar lı>tanbul (Taze) 125 t!35·1 l-0·145 {l~rzu ru m· li:; 
Hyecejtni düşünememi tI. Sadece yüzünden intihara teşebbü etti. dakı meuddı ınfılakıye açık arttırm .ı . da adliye sarayındaki ikinci t icaret ( (~rinmiş) 90 100 ( Trabzon ) 115 • l 
ka1'18111a karşı aile :reiSıi '\1l~ifeelnf gör ruretile atılığa çıkarılmı tır. mahkemelll iflı\ odasında icra e<lile- VeJetallnıtYcrll)62·6SZeytln y• -
mU, olmatc: için bunları, ftminansıt IJlr Köğsüne çakı sapladı. Yarası Arttırma ntticesinde talibi taraf~n cektır. Arzu edenler.in mUrac:uı thırı ( l~kstra ek tra) 65·6{) <Ekstre) öl ·9~ 1arette .Oylemfştf. ağudsr. dan kilosuna dört bu~uk kuru . \'eni· ilan olunur. 1\'emckllk ı birinci 56 57-58 (Yclilt a ~ 

O aralık içeriye kar11111 girdi, ve kı 3 _ Deg~ irmen dağında Arif miş ve bu fi at haddi layıkında göriil- . ikinci 54 • 56 ı Sabunluk) 44.46 
11111 atladıtmı görünce: ı'smı'nde bir zat Zeynep admı me-diğinden ikinci defa olan açık art· Ycrıiköy ı 'fı malıkemcsı?den: Patateaı Taı.c: naturel 18· 19 K. eı 2 

t · ı.uretile satılığa sıkarılmı~tır. Yenikö} de iskele caddes111de 7 n·ı· ........................................ : .......... ••; '1 
- Aman bey• d ed 1, kızı ne dire ta11yan bir genç k111 sevi yormuo. ~:a~~I li teslim Çanakkaledir. M .,. ı m a rah ha n•d e mukim iken 21-,,_m zarfında m a h.ktmeye • mu ra~aa ti ıct'' ı.i.::::•7 gel yavrum, gel.. bana Zeynep ıon günlerde Arife yUz kılr m•vat bulunduğu mahalde v• tarihinde v•fat eden ve terek•sine ma h yıt •ttlrm•lrn :e ak" takdı;:esl cı' 

ge .. me sen.. vermemiye baılamıf. Arif müte- hali Uı.ere teslim olunacaktır. Bede· kemernizce \'az'iyet edilen madam nu medeninin n69 uncu ~a . _e ,ıı 
Gardlln mil işH... şi.mcli zavallı b ki ıı·n pesinen tesvivesi meı:.ruttur. l\fü. Eteni paras. ınm_ ~lacakl.ıl.a riyl e bo.rçhı·. cebince mua mele yapılacagı ıtan baba kabahatli fllmu5tu. E y_ ne yap:ı r essir olmuş, kendisini ıça 8 1 - .; " iıh l" d t b b r a} nur 

a111. ail• ::9iaı o1uı.a.k kolay mı? .. P~li- varalamı.sbr. ı.ayıdeye iştirak için muhammen kıy- !arının tar i ı an a.n ı ı aren ı • 



Yüksek mektepler mü• 
bayaat Komisyonu riyasetinden: 

Valdebaj-ında Prevantoryom müessesesinin ihtiyacı olan me
~lddı iaşe ve sairenin zirde gösterilen tarihlerde. mü?a~asaları 
ltra kılınacağından talip olanların teminat akçelenle bırlı.k.te ey
~•ırıı mezkQrede Fın dıkbda yüksek mektepler muhasebecıhk da
ır · taıne gelmeleri. 

ES A Mi 
Yatlık sebze, Ekmek, Sade l 
Yağ i 

Süt, tereyağ, kurufasulye, ı 
Patates, nohut, teker, pirinç 
Dıercimek, tut. 

Bcyazpeynir, kaıarpeyniri, ı 
~cytin tanesi, zeytinyağı, un, f 
ırrnik, makarna, ıebriye, o
dun, mangal kömllrU, arpa, 
saman, kepek, sabun. 

Et: kapalı zarf suretile } 

AÇIK MUNAKASA 
18 temmuz 931 tarihinde 

saat 15 de 

21 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beıte 

25 temmuz 1931 tarihinde 
eaat on beşte 

18 temmuz 1931 tarihinde 
saat 14,30 de (415) 

taburu kuman-

Acele satılık haneler 
Kasımpaşada Camiikebir ma

hallesinde Nalbant sokağında 
17 No. h yedi oda bir mutfak 
ve bir büyük bahçe ve kuyuyu 
havi ahşap bir bap hane ile, 
Kaıımpaşada seyit Aliçelebi ma-

hallesinde Nisamektebi sokağın
da 29 ve 31 No. h ikişer oda ve 
iki mutfak ve bahçeyi havi iki 

bap ahşap hene acele satılık ol

duğundan talip olanların Darül
fünun fen fakUltesi hayvanat 
müıtahzm lbrahim Ethem beye 
müracaatları. 

Jandarma lmallthaneslnd6n: 
(5620) adet alemilnyom matra 

1 temmuz-931 çarıamba günil 
saat 15 te kapalı zarfla müna
kasaya konulacaktır· Tabiplerin 
Gedikpaşada jandarma imalat
haneıine mllracaatlan ilin olunur. 

(173) 

Dünyanın en hassas 
ve en dakık saatı: 

1931 -

1929 •eneal Barselon meşherinde birlnclllftl kazanmı,br. 
Flatler1n ehvenlyeti ve saatlerin zarafeti bilhassa eliler 
markaların fevkfnd.tdir. TUrklye için umumi veklll : 

VAHE ÜTÜCIYAN lstanbul Sultanhamam No. 32 

Askeri mektepler 

~:.~~:;::.!:a ;~:;:;:s::~:~;rilecektir. Kumaı ima- rs:;~~"'"'i:~=~:::::e;:"ll [ s tan bu 1 Evkaf m Ü d Ü r ı Ü ğü n den: 
litL- d verı'l'ır Talip olanların 27·6·931 cumartesi günü eaat il derler vapurları :: K . M B h M M u.ıne en • (424) r :: ıymeh u- e er etre etresi Harita 
lS le müracaatları. il Karade . H ham~enesi fiatı No: 
~ p nlZ :: Lıra Lira 

[ M M. v. Satın alma ko".:,lsy~nu .ıı~nları 1 ıi POST ASI li 2955 15 197 2 Beher metresi onar 
lira hesabile 19701i· 
ra bedeli ile talibi 
:zuhur etmiştir. 

l ·Askeri kıtaat ha)'\·a~-ları ihtiyacı 3. K. O. SA. Alh KOM/SYONL'N· ı~SAKARY A~~ 
lçın Atpa ve kuru ot kapalı zarf DAN: . !i Si 
a ltllinak k tur ihalesi K. o. kıtaatı i~in 1.2 ı.ooo kılo odun h Vapuru ~ U11ü k i: l'> asaya ·onmu • . . 1 kt :: !l z ~ r g a - :: 
~4 t~rnlnuz 931 pazar gün\i Uiiakta as pazarlık bUretıle satın . a ~n_a~a. ır. il 28 Haziran U U şamı 17 :! 
erı satm alma komisyonunda yapı- ihalesi 28 hnriznn .931 s_aat ·> e ıc.ra :· . • ~! 

lacakt . . 1 k kılınacağından tnlıplerın artnamesnıt i! de Sırkecl rıbhmmClan hareket :!j 
'\' ır, 'l'aliplcrın şartname a ma .. ··ğı d 1 ·ı "" 
t ltlilnak . . k üzere teminat görmek üzere her gun o e .en eve 1: edecektir. ii 
~ tek)ı'rw.asa)la .g1 ırme r. ,,:. kö ... 1 ... .,.. ,.e pazarlıga iştirak etmek fçın de vak- ~!·······:······ .. ········· .. ········· :: 
lla !tlli name erı e m~v.l\ur ... ~.,~ ti mua)·yeninde teminatlarile bitlikte ...... , ............................... ::::::::::::::::::,:::: 

l'acaatıarı. (4l4) kombyonumuza müracaatları. (27) ZA YiLER 
• • • • • * ~ ıt\şkcri \·esikam ile nufus tezkeremi 

l'a~ ıine \'eBa~·ramcıktaki kıtaat ihti· 3, n.. o. SA. AL. KOJIISYONl.H't'· zayi ettim yenisini alacağımdan eskisi· 
la tn~~ıın dört kalem erzak kapalı zarf: D,{"iN: nln hUkmü yoktor. Adre : Yeuişehirdc 
11 una kasaya konmuştur. lhalesı 7,000 kilo !'tg" ır eti pazarlık sure tile bülbül deresinde ~o. 113 üc Y orgi o!!;lu 
ıı - 7 Dimitri. · 
l&k - 931 perşembe giinü Ezinede satın ahnacaktır. ihalesi !?7' haziı an ~ l lasköy Askerlik ş•ıbcsindcn almış 
ı tft atıf\ alma komisyonunda yapı· 931 saat 15 ten 16 ya kaclar iqa kc· oldııj!;um ihti)'at \esikaıııı zayi ettim. Yc-
aeqkt · · t · · " lt, Taliplerin şartname almak Jınacağından talıplerın şar namesını nisini alacağımdan eskisinin hükmü rnk· 
e tekliflerini "ermek üzere teminatla· görmek için her gün öğleden cv\'el tur. • 

l°ile h' • · ı· k t k iı"n de ,·ak 322 Tevellütlü ~eşet oıı-Ju Cemal. 
~ ıtlikte mezkür komisyona müra- ve pazarlıga ı~ ıra e me ~'. , b 

attarı. (406) ti muayyenin6e ten1lnatlarıle blrhk 

1 
b 

1 ("G) efterdarhk llAnlar1 
te komisyona müracaatları. - . 

* • • 
)Ql\S;"a ta merkez kıtaatı ha)'\·anlal'I- •• "' SA TILlK HAS BAKIR 
ltıQ htiyacı olan kuru ot kapııh zarfla 3. K. O. SA. AL. KO. dan: Kağıthanede Çağlayan köş-

1\akasa k ı 4 t 10715 kilo yat ~cbzcnin aleni mü na· künde mevcut tahminen 120 kilo 
ltıtıt 9 ya onmuştur. halesi em kas:ıôa \'erilen flat ~ali görüldilğünden f 'ta 31 (Utfiartesi günü sat 16 da Sı- yeniden satın :ılınacak ur ihalesi 27 •6. 931 mıktarmda tos or bronz ayarına 
~l»ıla::~eri satı~alm~ komisyonunda ünü saat 15 ten 16 ya kııtfar icra kılı· karip has bakır satılıktır. Kilo· 
Ilı.alt v tı:· Tahpletı~ şartname RI· ~acatından rnliplerin şarınamesini ~~rmek sunun tahmin edilen bedeli 65 
lllltı e mUnakasaya gırmek ütere te· için her ~ün öğleden evvel ve munaka- kuruştur. Satış açık arttırma 5 
cat~~l~rile meıktlr komisyona müra· saya iştirak etmek için .d~ vakti m~ayyc· Temmuı 931 pazar 1 S Defter-

(39:>) ninde teminatlı\rilc bır lıkıe 1 omısyonıı darlıkta ( M. 11 SS) (196) 

)le • • • müracaatları. (23). • • -- oı, tabibi 
~ tsfndekj kıtaatın ihtiyacı olan • . , r'" 
Ilı. ~k kapalı zarfla münakasaya kon- 3. K. O. SA. AL. KO.UISIONU.\- ~,/ f1' _IJ..! /)1 ____ ! 

Uttur t . DA u. ..nı. .t)~ I ıncı ta halesı 15 temmuz 931 çar- h • . 
"ıba gU U . 2 000 kilo silt pazarlık sureUle sa· 

l1.... n aat H da Mersinde a ke- • lh 1 · '1:1 haziran 9:ll 
-tın al . tın alınacaktır. a esı · • 

tır, ma komısyonundn yapılacak- d 1 • ten 16 ~·a kadar icra kı· 
~fll(h)"' • • l .. k Ü e saat ı.1.0 • • 

Hastalarını her gün sa· 
at 8,30·12 ve 13-20 kadar 
kabul eder. ttte lı' .. "'rın şartnatney gorme · · lınacağın<lan taliplerin şartnamesını 

lıtt ındıkhda heyetimize ,.e şartna- görmek üzere her gün öğleden evnl Muayenehane: 
ltrtı~hnaıt ve teklifletlnl verMek Uıere ve pazarlığa i tirak ~tmek i~in ~e .v~ık Kadıköy Mısarh oğlu Ya· 
ııa n.~tıarile birlikte mezkur komisyo· ti muayyeninde temınatlarıle bırlıkte vuz TUrk sokak No: 8 

lburacaatları. (399) komisyona müracaaı.ları. (25) ı.__.. ________ _..._. ...... _.....,..ı 

1331 11 121 4 
1160 10 116 5 

Fatihte DiUgerza~e mahallesinde F evzlpaşa caddesinde mün
hedim HaliJpaıa camii şerifi arsasmclan mUfrez (2 - 4 - 5) 

harita numaralı arsaların 23- haziran - 931 salı günü pazarlıkla 
müzayedesinde 2 harita humarah arsa balada irae edildiği üze· 
re beher metresi onar lira hesabile 1970 lira bedelle talip zu
hur etmiş olup verilen bedel haddi layıkmda görülmeCllğinden i· 
lana devamına karar verilmiştir. Diğerlerine talip yokrur. Her 
üçünün pazarlıkla müzayedesi şehri halin otuzuncu Salı günü 
saat on beştedir. Talip olmak istiyenlenler yevm ve Baati mez
ki'ıre kadar lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında varldat müdü
riyeti mahlulat kısatıha müracaatları ilan olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak istiyenler için 

bu eylülün 1 inci salı günü lstanbul Kız muallim mektebinde 
bir imtihan açılacakur. 

Maarif vekaleti, bu imt\handa muvaffak o1up ehliyetname 
alanları lüzum gördükçe orta mektep\er bedenin terbiyesi mual
limi tayin edilecektir. Ancak bu ebliyetnameli muallimlere orla 
tedrisat mekteplerinde istihdamı icabctmediği zaman İlk mektep 
muallimliğinde tekrar kullanabilecektir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olup ta 
20 den aşağı 11 S den yukarı olmıyan ve ahvali sıhhiyesi müsait 
bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıhhat raporlarıle 
fiş ve fotograflarını arzuhallerine raptederek nihavct ağustos 
iptidasma kadar vekalete müracaatları ılan olunur." (417) 

Kiralık 
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BiR CEREYAN PRiZi ... işte okadar 

SATiE 5enede5000 Lira Mükafat 
Bu mükemmel aleti 

VERESiYE 1 
SATIYOR 1 

ELEKTRiK 1 

FRiGECO 

ŞiRKETi 
(J e bu aleti alan müş 

ter ilerine hususi tarife 
tatbik ediyor 

Beyoğlu: 
Metro Han Tünel meydam 

Iıtanbul :Elektrik evi 
Beyazıt Kadıköy Muvakkit

hane caddesi No. 83 

YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
ı BOMONTi RAKISI 

Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefuette hiç bır 
rakı yoktur. 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Kilosu 200 kuruıtur 

150, 250, 300, soo, 1000 gramlık ıitelerde ~ Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Koraya iştirak Ederlet 
~ 50 60 100 200 kuruşa satılıyor. r= 

_:;_._:_:1_=__:=_~:1-~ __ H_e_r_y_e_rd_e_a_r_a_y_ı_n_ız_~C_•_c__::=_c__:_11_=_ 1 
Kıymetli çoraplar L:ıı~ef~:a;..~:~: ·-------

Türkiye lş Bankası 

Lux kullandığınız t&ktirde en ll& çoraplannm 
mtıteadid def'al&r yıkayup giyebilirsiniz. Bu 
billur ve elma.a gibi a&f Lwı: ur inceliğinde olan 
iplikleri bile çektitip ııertleştirmez. 
Saniyede ipek köpükltı ka.ym.&k halini alan, Lu, 
kıymetli ço~pla.r için dQnyade en temis ve a&f 
1J]tama vasıtası olur. 
Bu ılık Lwı: suyunda pek hafif ovam&lda eşya yı 
temizleyebill:nıiiıiz. Sıkıp ovmap lazum yoktur. 

Lux ia\fmal Mi.niz lli p&h&lı &ldJim.ıs 90Bpl&n 
yıkarken "lıi9 bir 'V&kıt zuv ve iplik kaçmasın& 
meydan ka.lmaa:ın. Da.lıa ziyade onlan gtızeU.. 
ştirip, sizi ihya eder. 
Daima Lu~ ütimal tdiniı. 

Zari/ htllaflart" cJmrillG i!i trtiM tııııllv, 

LUX 
M-UC asa-oaa T 

Edirne kız Muallinı 
.. ' 

Mektebi Müdürlüğünden 
! - l\tektebimizde yaptırılacak (25875) Jira <95) kuruş bedeli keşifli 

banyo, su tesisata. sahne ilavesi ve geçit mahalleri inşaatınin 8-6-931 t8"" 
rihinde icra kılınan münakasasında talipler tarafından teklif edilen fiıı! 
11addi h\yıkında görülmediğinden 9-6-931 tarihinden itibaren tekrar yirı111 

!.{Ün müddetle ve kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 
2 - Plan ve şartnameleri görnıck isteyen taliplerin Istanbulda Güzel 

San'atlar Akademisinde Maarif vekaleti resmi mimari bürosuna ve Edir
nede mektep idaresine nıüracaatları. 

3 - Münakasaya iştirak edecek olanların münakasa komisyonunda bıJ 
i şlerde mütehassıs olduklarını ve evvelce bu gibi tesisatı muvaffakıyetle 
yaptıklarını ve nıali vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle ispat etme"' 
1eri lazimdır. 

4 - ihale 29-6-931 pazartesi günü saat 15 te Edirne Maarif Eminliğirr 
!e müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminat makbuzu ve mektuplari münakas ı ve ihalAt kanununuıı 
maddci mHhsusuna t~vf ikun ihzar ve zarfla ihaleden yarım saat evvel ka
nı is yon riyasetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 

t;::ır==::mr.::nr:==:::ını=c::rıc:c=:.-:cı.=::--= 

i=I ====o=e=v=ı=e=t=. =o=e=m=l=ry=o=ll=a=r=.= .. =a=n=IA=r=. ====-ı v Pe te Mu·· st h tı 
- \ Krem Jr V . d zara Kolonya 

idaremiz için . pazarlıkla satan alınacak (29) kalem hırda-
Yat, elektrik malzemesi, kırtasiye, melbusat ve saire gibi muhte- Diş macunu F A B R 1 K A S 1 Tırnak ciliları 
lifnlcina malzemenin pazarlığı 29-Vl-931 pazartesi gllnll icra 
ldlmacaktir. 

Taliplerin yevmi mezkür saat 9dan 11,30 kadar isbab vücut 
etmeleri ve tahriren fiat vermeleri bu baptaki müfredat listesi 
mağaza dahiline asılmıştır. 

Pazarlığa arzolunan malzemeden nümune gelmesi icap eden 
malzemenin nümunesinin beraber getirilmesi nUmunes:z vaki 
olacak teklifabn kabul edilmeyeceği ilin olunur. . .. . 

Devlet demiryollarıoda mer'i huıusi tarifelerden bir çoğu 1 
temmuz 931 tarihinden itibnren değiştirilmittir. 

Tadil, teşmil veya lağvedilen tarifeler hakkında tanzim edi
len listeler istasyonlara talik edilmiştir. Alikadarlar bu listeleri 
okuyarak vaziye~~en haberdar olmalı ve yeni tarifelerden tedarik 
etmek iatiyenler de iatuyon ve ambularımıza müracaat etme
lidir. 

Ruj 

J
= Südo-ro·no 

1 . 
Podra 

J Briyantin 

PERTEV ve Şeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve bbbiyesi 

Losyon 

Diı tozu 

Esans 

Kozmatik 

ı l 
: Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
f Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 
E :::==ıro===<:>::acc:c:::w=<:a:w:•:>e<>:ca::ı<iA 

llea'ul Miidilr Belik ~ 


