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Kenarın asrisil 
Bugün Geli,igiizel sayıla· 

mızda okuyunuz.. 

Daktilo 
Müsabakamız 

Cuma günü yapılıyor 

Meclisinde Şiddetli Münakaşalaır Oldu 
"Baş istiyorlar, 
Baş!,, 
Birkaç gün evvel Ankarada 

nıuhalif geçinen gazetelerden 
bahsederken bir arkadaşım mil
i ·1ı a azasını şu kısa, fakat çok 
manalı cümle ile hülasa etti: 
"- Baş istiyorlar, bati,, 
Dedi. Muhterem arkadaşım 

bu sözleri ile bu tahrikatçı 
~atbuatın neşriyatını vaktile ye
nıçerilerin kazan kaldınşlanna 
leıbib ediyordu. Düşündüm. 
Hakikaten bu görüş tarzım çok 
doğru buldurıı· 

Bakılacak olursa bu gazetele-
rin hepsi cümhuriyetçidir. Hem 
de cümhuriyeti bizzat kuranlar
dan fasla cümburiyetçidir. Son
ra bunlar mazinin büyUk şeref
lerini de inkar etmemektedir. 
Dumlupınar ve Lozan kahraman
larma zahirde herkesten fazla 
hürmetkardır. Ancak, onların 
fikrince cümhuriyet esası ile . , 

ıdare işlerini karıştırmamak lazım-
dır. Ne kadar parlak olursa ol
ıun mazinin büyük şereflerine 
istinat ederek bugün için iktidar 
ınevkiinde oturmak doğru de

ğildir. 
Müphem ve mücerret tabirler-

le ifade edilmiş olmakla 
beraber bu sözlerin manası pek 
açıktır. Bununla beraber bu açık 
maksadı daha açık ifade ettire· 
b mele ı.,.in ~u gazeteJere btr 
sual sorulunca derhal vaziyetle
ri değişiyor. Sorulan suale açık
ca cevap verilecek yerde suali 
soranm şahsına hücnm ediliyor. 
Dalkavukluktan başlıyarak na
ınussuıluğun en alçak derecele
rine kadar fonadatta bulunulmak
tan çekinilmiyor. Vuzuha davet 
edilen bu gazete, işi şahsiyata 
boğarak prensip . meselesinin 
lnünakaıasma kat'iyyen yanaş
hııyor. 

Son gllnlerdeki gazete mü
nakaşalarına biraz dikkat etmiş 
olanlar filphesiz bunu çok iyi 
gl ar~tıtlerdir. Hatta bu gazete-
er ı · d 

k
" çı~ e Halk fırkası ve hü-
umetıne k . . 1. arşı memnunıyetsız ı 

ğe se~.ep .0~rak ancak hükumet 
müdafiı bır •ki gazetecinin şah
sını gösterenler bile vardır. 
Cümhuriyet Halk farkası kendi 
kendini tasfiye etse, bu bir iki 
kişiyi içinden atsa belki muha
lefetlerine sebep kalmayacaktır. 

Fırka kendisini bu gibi mu
harrirlere müdafaa ettirmese it
lerde büyük bir iyilik başbya
caktır! 

Hakikati hal ise böyle değil
dir. Meselenin asıl iç yüzü eski 
Yeniçeri usulü kazan kaldırışın 
Cümhuriyet devrinde politika ve 
lnatbuat sabasına tatbikinden 
ibarettir. Faraza Ahmedi iste
miyorlar değil mi? o gitsin. On
~ar Yine istemiyecek diğer birini 
ulacaklardır. Bu defa Mehmet 

gitsin. denilecek fakat tabii 
m~sele yine halledilmiş olmıya-

kca br. Bilakis her yeni muvaffa
ıyelten sonra bunların taeplerindc 
'le b .. lale ucumlarındaki azgınlık art-

ça artacaktır. Çünkü onların 

<Ah tarafı 2 inci sarıfada) 
.Atelı1Het .ASUH 

inkarın bu derecesi görülmemiştir! • • 
vergısı 18.yihası .. '' ı . müzakere olunurken ı maz,, gaze esı 

Bazı meb'uslar vergiyi fazla b~I- meşhut a inde ya 

Sayım 

dular, indirilmesinde ısrar ettiler 
Besim Atalay B. de memleketteki keçilerin 

hudut haricine çıkarılmasını Heri sttrdti 

Emin B (Eskişehir, Uesim AtalayB. İbrahim B. (Jspart:ı) 8. Sım B. (Yozgat) 
Ankara, 29 (Telefon) - M. Meclisi miktarda ihracat yapılır. Halktan lıir 

bugün öğleden sonra Raf et Beyin çoğu varidat için cı.ıuz beslemiye 
(Bursa) riyasetind~ toplandL lstima başlamışlardır. BugUn ecnebi memle· 
çok hararetli ve münakaşalı oldu. ketlerde dC)Jltuzun ehemmiyeti ne ise 

El"Vela yeni Kütahya meb'uslarr burada da öyledir. Ben verginin a
Hact Mehmet ve Rasim Beyler tahlif zaltılması taraftanyım. 
edil~i~e~. S~~ra v~raset ve intikal Bundan sonra Eskişehir meb•usu 
vergısının muzakeresıne devam olun- Emin Bey de tiftik meselesinden bah
d.u .ve bun.d~n son~a ~a .s~yım vergi- setti ve bllha.ssa şu sözleri söyl~di: 
sını~. te~ıkme ~.eçıldı. L.lıyı~~ madde- - Bugün tiftik fiatları çak ucJz. 
l~~ u.~er~~de rnuzakere .edıhrken on dur. Şimdiki halde okkasr otuz beş 
d_?rduncu maddede ~~mdı. B. (Mersin) kuruştur. Buna bile talip yoktur. 
soz aldı ve şunları soyl-edı: Sonra işlenmesi de azdır Halbuki 

- Memleketimizde manda az oldu- bugün 22 vilayetin nıerasında tiftik 
ğu h~de lllle mUvazenesl lçl lm ke i inden başka '•ayv ut yOk gibidir. 
liayvana fazla nrırt konuJm11§. Buralardakı" halk "&ln b ı 11 lb k' • o1 ız unun a se· a u ı mandanın ıhracatta e· c;iniyor. Bunun ihy .... 1 ı~ d 
h · ı· ı ki """' azım ır. 
emmıye ı o mama · a beraber ithalat- Koyuna gelince bu h d h 

t 1 üh. · b' k'· , ayvan :ı a a ço' m ım ır mel· ıı vardır. Bu- ziyade sahillerde ve n-L· 1 1 .. 'l'"rk" H" d' ·t . cuır o an yer er. gun u ıyeye ın ıs andan lnle man de yetişir. Bu da mUh' d' v · 
d d · · ı k d" nn u. ergı-

a erısı ge me te ır. nin koyun ve tiftik · · 2~ k k · 
Ç"ft · ı· d . ıçın o>, ara eçı 

ı çıye ge ınce, man a ınekten için 20 kuruş olmasını tekl'f ed i 
fazla iş gördüğü için tercih edil~k- Cemal Bey (Afyon) _ Tı ·rı·kerf~·t 
t d

• Ev • f l l d l 1 ıa 1 e ır. ger vcrgı az a o ursa man a Emin Beyin söyledigwi gib' t be k . 
1 k t . · d v l D ı o uz ş u mem e ·e ımız e çoga amaz. omuza ruş değildir. 

gelince, bu hayvanın memleketimizde Bu itiraz üzerine iki -b' a . 
y 1 d"l . d . nı" us ar sın 

çoga ması arzu e ı memesın en mı da kL~a bir münakasa oldu 
nedir fazla v~rgi konmuş. Ha~~~ki Bu arada Süleym~n Sırr; Bey (Yoz-
bu hayvan çogalacak olurca muhım < Alt tarnfı 2 inc'ı f d ) 

sayı a a 

Eczacı mektebinin tıp fakültesile 
birleştirilmesine karar verildi 
Aldığımız malumata göre Tıp 

fakültesi meclisi son toplantis:n
da eczacı ve dişçi mektepleri 
hakkında kararını vermiştir • 
Meclis, eczacı mektebinin Tıp 
fakültesile birleştirilerek (Tıp ve 
Eczacı fakllltesl ) namını alması
na, dişçi mektebinin de fakülte
den ayrı bir enstitü halinde kal
masına karar vermiştir. 

Dün fakülte reisi Tevfik Re
cep beye sorduk. Şunları söy
ledi: 

"Fakülte meclisinde eczacı ve 
dişçi mektepleri hakkında karar 
verildi. Bu karar Tıp fakültesi
nin noktai hazarıdır. Meseleyi 
esaslı surette darülfünun divana 
da müzakere ederek keyfiyet 
maarif vekaletine bildirilecektir. 
Bu meselenin kat'i surette halli 
için daha bazı yerlerden geç· 

mesi icap etmektedir. Talimatna
me yapıhp ve diğer hazırlıklar 
bittikten sonra · karar tatbik edi
lecektir. 

Cümhurlyet matbuat•nd~' kaz::\n •<aldıranlar 

tE 83 EB 
ffi EB 
~.'1 

- istemezük ı 

Kadri Bey, CelAl Nuri Beye çektiği bir 
telgrafta gazete ile hiçbir alakası 

olmadığını söylüyor 
Ankara, 29 (Telefon) - Yıl

maz sahibi Kadri B. dün Geli
bolu meb'usu Celal Nuri beye 
bir telgraf çekmiştir. Telgrafta 
mndnrn umumi sıfatile Celal 
Nuri beyin mesuliyeti tahtında 
çıkan Yılmaz gazetesini kendi 
başına bırakıp çekildiğinden bah
sedilmekte ve idaresine memur 
olduğu gazeteyi terkettiii cihetle 
gelip teslim alması bildirilmek
tedir. Celil Nuri B. bu telgrafa 
cevaben çektiği telgrafta demiı· 
tir ki: "Telgrafınızı aldım. Çok 
hayret ettim. Eğer Yılmazın 
mesul mildilrlilğü bende olsaydı 
çoktanberi yapılan neşriyata im-
kAn bulamıyacakbmr. Binaena
leyh biç bir suretle biç bir mes
uliyet kabul etmem." 

Bu müracaat, şimdiye kadar 
Yılmazın sahibi olduğunu ve Ce
lil Nuri B. ile alakaları olmayıp 

e anik e 

Gelibolu meb'usu Cetll Nuri B. 

kendisini kovduklarını söyliyen 
Kadri beyle, gazetesinin müşkül 
vaziyetini itiraf mahiyetinde gö· 
rülmektedir. 

eyecan! 
Bu sefer de Yahudiler demir sopa

larla Hırstiyanlara hücum ettiler 
Çarpışmada 20 Hırsttyan, 13 Yahudi 

.ağır surette yaralandı 

Se!Aniğin meşhur beyaz kulest 

Atioa, 29 (Hususi) - Sellnik 
valii umumisi tarafından dahi· 
liye nezaretine gelen bir telgraf
nameye göre dün gece Selinik
te Hariliü mahallesi musevileri 
odunlar ve demir sopalar ile 
mücehhez oldukları halde ma· 
halledeki hırstiyanlara hücum 
eylemişlerdir. Vuku bulan mllsa
deme neticesinde 20 hırstiyan 
ve 13 musevi ağır surette yara· 
lanmıştır. Beş musevi hadisenin 
müsebbibi olarak tevkif edilmiıtir. 
Selinik valii umumisi, dlln gece
ki hadisenin efkin umumiyeyi 
fevkalide tehyiç ettiğini ve asayişi 
muhafaı.a için şiddetli tedbirler 
aldığını da bildirmiıtir. 

Hldlaenln sebepleri 
Atina, 28, (Hususi muhabiri

mizden) - Son günlerde Yuna
nistanın en mühim hadisesi, Se
lAnikte musevilere karşı vaki 
olan tecavüzatbr. Daha dün Yu
nan parlamentosuna da akseden 
ve Yunan baıvekili ile bütün ai-

yasi fırkalar rüesasını, müteca· 
vizler hakkında şiddetli bir lisan 
kullananları intaç edE.n bu hadi
senin tafsilatı şudur: 

Selinikte, Yunan talebeleri 
birliği, museviler aleyhine bir 
beyanname neşredilmiş ve mu
sevi unsuruna karşı şu ithamlarw 
da bulunmuştur. 

- Geçenlerde Sofyada inikat 
musevi makabı cemiyetleri kong

(Lfitf en sayıf ayı çeviriniz) 

. Bu eser Rus son nesil edip
lerınde Aleksandr Kupriun en 
kıymetli eseridir. Kupriu bu 
~serde T eolstoyn ve sair Rus 
udebasının cesaret edemedikleri 
bir vmevzuu kaleme almış en 
aıagı ruhlarda bile ulvi hislerin 
biltün bütün sönemiyeceğini gö~ 
t~~~iştir •. Eser Rusyada pek 
buvuk bır şöhret kazanmışbr. 
Pek yakında başlıyoruz. 



2 - VAKiT 30 Haziran 1931 
r!S.'nde, muıevi mürahhasla~da~ 

1 
.. 
11 
...... ~3•••: .. 2••[ .. • 

bın Makedonyanın mubtanyetı ~---· r..3 ~ ' • 
lehinde bir nutuk irat ettiği C 
zaman kongrede bulunan Yunan llllıiıliiiiiiiiiiiiiiii 
muıevileri mürahhaslan, hatibi 
protoıto etmemişlerdir. 

2 - SelAnik muıevileri, mina
relerine Yunan bandıralarını 
çektikleri zaman bayrak direği-
nin Ostüne aem olarak istavruıru 
koymıyorlar ve bu suretle isevi
yet aleyhine bir vaziyet almış 
bulunuyorlar. 

3 - Sellnik Musevileri, daima 
rumca konuşmaktan ictinap et· 
mekte ve aralarında Fransızca 
görüırneyi bir vesilei iftihar ad· 
deylemektedirler. Sel!nikte Mu
sevilerin mecmu nfifusu altmış 
bini tecavuz etmediği halde şeb· 
ri mezkürda Fransızca lisanile 
ilç gazete neşretmeleri bunun en 
bariz bir delilidir. 

4 - Selanik Musevilerinin ck
eeriyeti Azimesi komünisttir ve 
binaenaleyh Yunan vatanının 
dOşmanıdır. 

5 - Yunan vatanına karşı 
ihanetleri bariz olan Sclanik Mu· 
sevilerine boykotaj ilan edilmeli 
•e onlarla her tUrlll alaka ve 
münasebet kesilmelidir. 

Bu beyannameyi neşreden ta
lebe birliği birçok halkın da iş
tirakile muaevilerin Yunanistan 
aleybtan faaliyetlerinin merkezi 
olarak telakki ettikleri Makabı 
cemiyetine hücum eylemişler, 
k pıları, pencereleri, masaları ve 
blltnn mobilyeyi parçalamışla~, 
cemiyetin evrakını müsadere ey-
lcmiıler ve fazla olarak da o 
esnada cemiyet merkezinde bu
lunan dört musevi gencini de 
yaralamışlardır Fakat bu teca
vtlıat, yalnız Makabi cemiyetine 
münbasir kalmamış , Makabi 
cemiyetinrf en naraler atarak 
Ayrılan mütecavizler sokakta 
tesadüf ettikleri musevilere ve 
musevi dükkinlarıoa tecavüza 
başlamı§, Yunan ıabıtasıda ya
hudilerfn mükerrer müracaatları· 
na rağmen ekmek yapıcılarının 

srrev ilin etmeleri ihtimaline 
kartı mahalli hadiseyi, tecavüzah 
meniçin hiçbir kuvvet gönder
memiştir. Tecavllzlar, tam iki 
~n sllrmilş, ve Seliinik musevi
feri evlarine kapanarak terör 
İçinde yaıamışbr. 

Neden sonra bükü met mer· 
kezinin emri İfarı llzerine Sell· 
nik valisi, tecavll:ı:ab menedecek 
bazı tedbirler almış, ve şehirde 
ıimdilik aukdn iade edilmiştir. 
Selanikte -cereyan eden bu ha
diseler, Yunan hükümetinin par-

lamentosunda bu hadiseleri şiddetle 
takbih etmesine ve Musevi un
ıurn hakkında siyaset icabı ola-
rak cemileklraoe bir lisan kul-
lanmasına rağmen iki un-
sur arasındaki münasebatı 

Yalan haber 
Fırka teşkili haberi 

uydurmadır 

M. Meclisinde dün· 
kü müzakereler 

(Üst tarafı 1 ınci sayıfadal 
Ankara, 29 (A.A.) - lzmir ve Ma· gat) da münakaşaya karışarak nrgi· 

nisada Serbest fırkanın yeniden ihya nin otuz beş kuruş olması fikrini ileri 
edilmesi için teşebbüs ve hareketlerde sürdü. Sonra bütçe encümeni reisi 
bulunulduğuna ,., Aydmda muhalif bir Hasan Fehmi Bey söz aldı n dedi ki: 
fırka lehine gençlik arasında temayli· - Bugün tiftik fiatı üç sene eveli· 
JAt izhar edildiğine dair bazı gazete- ne nazaran düşmüştür. Bütçe encü· 
lerde çıkan haberler mahallerinden a- meni iktısat encümeninin otuz beş, ma· 
Jınan telgraflarda sureti kat'iyede tek !iye encümeninin yirmi beş kuruş ü-
zlp edilmektedir. zerinden koyduğu vergiyi kabul et. 

Adliye encümeni bu
nu kabul etmedi 
Ankara, 29 (Telefon) - Ad

liye encilmeni icra ve iflas kanu
nunun müıakereıine başladı. Bu 
mQzakerelerde Adliye vekaleti 
namına temyiz mahkemesi azasın
dan Fuat Hulüsi B. hazır bulun
maktadır. Kanunda borçluyu taz
yik için değil, fakat ceza için 
hapis esası mahfuz tutularak di· 
ğer kısımlar ba,tan aşağıya de
ğifmektedir. Bu kanunun gelecek 
teşrinisanide çıkanlacağma mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

Bir tekzip daha memiş, fakat ''erginin baŞka sureUe 
l\fuğla, 29 (A.A.) - Muğla ve .l\filac;- tenzilini! de. imkan bulamamı~tır. . 

ta Serbest fırkanın ihya edildiği hak Bu sene ıneklerden bir ml1yon ıkl 
kında bir lzmir gazetesinde görülen yüz bin, tiftikten (300) bin, man~a· 
handis hilfıfı hakikattir. Bu havaili dan (245) bin, at, katırdan (125) bın, 
Muğla ve Milas münevverleri ara~m· eşekten (90) bin, ki ceman iki mil· 
dn hayret uyandırmıştır. Gerek l\luğ. yon kUsur Jf ra var!d.a~ azal~ıştır •. 
la ve gerekse Milasta bu fırkanın ih· Bunun (700) b~nı ı~areı .husw;ıy~
yası hakkında ne bir teşebbüs ne de ]ere, bir milyon Uç yüz binı de malı· 
hareket vardır. yeye aittir. 

Galip bir ihtimale göre bu li· 
yiha tatil devresinde meb'uslara 
tevzi edilerek istiyenlerin fikir· 
leri alınacaktır. 

musevilerinin memleketlerinde 
uzun müddet yaşamalarına imkan 
ve ihtimal kalmamıştır• Çünkü 
Yunanlılar ticarette kendilerine 
bi aman bir rakip addettikleri 
musevilcrin Selaniktcn köklerini 
sökmeğe karar vermişlerdir. Ha-
disat ve vekayi, bu kararı 
hergün ispat ediyor. 

Yukarıda söylediğim veçbile, 
Selinik musevi meb'usların te
rör altında yaşayan vatandaı
larının himayesi için hükO.nıetçe 
ne gibi tedbirler alındığı hak
kında vuku bulan istizahlerine 
cevaben başta başvekil Venize· 
los olduğu halde bütün ıiyasi 
fırkalar rüesası söz alarak bu 
hadiselere tiddetle takbih etmiş
ler ve musevi unsurlarının sada· 
katinden bahsederek Selanik 
musevilerinin tedbirini Yunanlı
lığı benimseyeceklerini kaydey· 
lemişlerdir. Şurası şayanı kayıt· 
tar ki Selaniğin musevi meb'us
!anndan biri, bu hadiselerden 
şikayet rJ~ken, Makedonya 
valii u~ı·u.:af-.ıin musevilerin hi
mayes:nı t ..ima ihmal ettiğini 
ve hatta !:>elanik matbuat müdü
rünUn museviler aleyhindeki neş· 
riyatı tahrik ve idare ettiğini tek
rar l ' l meıi ve Yunan başveki
linin bu iddiayı cerh ve reddet
meıi şayani dikkattir. 

AakarllGe davet 
Sülcymanlyc askerlik şubesinden: 

327 Döğumluların son mua· 
yenelerine 1 • 7 • 931 tarihinden 
itibaren başlanacağından mabal
lata yapılan tcbli8at dairesinde 
mezkur doğumlu efradın yokla
vc muayeneleri yapılmak üzere 
her hafta sah çar~amba peqem· 
be gUnleri şubeye mOracaatları-

Gelecek bütçede sayım vergisi 
4.542.000 lira eksik olacaktır. Bunun B 1 • d 
ı.su.ooo i hususi idarelerin, 3.028.000 i u g a r 1 s ta n a 
malıiyenindir. 

Başka ,·ergilere nisbetle bu vergi· yeni kabine teşek• 
de tenzillt daha azdır. Tiftiğe ecnv kfil etti 
bi memleketlerde de ehemlyet verilme Sofya, 29 (A.A.) - Malinof tarafın 
si ve buhran fiatları düşürmüştür. dan teşkil olunan yeni kabine Kral 

Tenzil meselesine gelince, flattar tarafmdan tasvip edilmiştir. 
mütehu'"\ildir. Bugün 3:i ku~u~a sn· Başvekil ve hariciye nazırı 1\1. Ma· 
tılırsa yarın 70 kuruşa satılabılir. Du- linof, Dahiliye nazırı M. Buşotof, Ma
günkü vergi altın para zamanınd.a a- liye nazırı M. Virkinof, Ziraat nazırı 
lınan<lan çok azdır. Koyun \'e keçtden M. Botoşef, Maarif nazırı 1\1, Morali· 
tenzilata imkan bulamadık. yef, Nafia nazırı M. Bordanof, Ti· 

Verginin esaslara j caret nazırı M. Petrof, Adliye mıt.t· 
Encümen tarafından meclise veri· rı M. l\lordenof, Demiryollan nazı. 

len layihaya göre beygir cinsi hayvan· rı M. Ko~nkof, Harbiye nazırı 
lar üç yaşına kadar vergiden ntU· Jennal Hittiyof, 
attır. Bir yaşını bitirmemiş davariar. Kabine azasından üçü demokrat, il· 
iki yaşını bitirmemiş sığır, manda çil Ziraatçi, ikisi Liberal ve biri ra· 
ve denlerle damızlık hayvanlar ve dikal fırkasına mensuptur. 
kazanç vergisine t!ıbi bilumum nakli· 
)'at hayvanları ordu ve zabitanın bi· tnglllz tayyareleri 
ne.k hayvanları vergiden muaftır. 1 ı haziran 931 mali senesinde hny- DUn ak'8m UstU şehrim ze 

geldiler 
van başına şu ı;uretle vergi alınacak- Karaşiye gi~ip 2elme reltoru-
tır: nu kırmak üzere ingiltereden ha· 

Koyun, keçi 60, tiftik 40• den 200• reket eden İngiliz tayyarecile
manda 150, sığır lOQ, at, kısrak, idiş. 
katır 125, e~ek ;,o, domuş 350 kurut- rinden Cbaplin ile Neville Stack 

ı haziran 932 tarihinden itibaren 11• dün saat 19, 10 da Yeşilköy tay• 
Jınacak vergi miktarı şu suretle tesbit yare karargahında yere inmiş
edilmiştir lerdir. Tayyareciler bugün Ha

Koyun ve kıl kec;l 50, tiftik 40, de· lep yolile Hindistana gidecek
ve 200, manda 150, sığır 90, at, kısrak, !erdir. 
idiş, katır 125, eşek 50, domuz 300 ku.; - ------ • -

v i iki müsavi taksitte tahsil o- ne kasti tecavüzlerde bulunuyorlar. Bu 
:-Uş. erg tecavüzlerin bir taraftan para kazan· 
un:ır· Us perşembe günü toplanacak- mak, diğer taraftan da tahrik mahiye-

t 
ec tipi alması şayanı dikkat görUlmekte-

ı~ d' ır. 
Bu gibi neşriyat şimdiye kadar 

memlekette hiç müfit olmamıştır. Ah 
Muhalif gazetelerin ne,rlyatl lak ve milliyeti belirsiz şahlslar elin· 

nefretle karşılanmaktadır de bu gibi neşriyatın devam etmesi 
Ankara, 29 - Ankarada muhalif bazı meb'usları teyakkuza davet cdi· 

gazetelerin, son zamanlardaki neşri· yor. 

Ankarada nefret 

yatı derin bir nefret ve istikrahla kar. Bu vaziyet dolayısıile meclisin yaz 
şılanıyor. tatili yapmama~n fikti de ileri sürülü· 

"Baş istiyorar, 
Baş!,, 

[ Başmakalcmiıdcn mabaat t de 
bir istedikleri iktidar mev~: et 
kimi görmek istiyorlarsa nı Y 

. kt' Fakat onu oraya getırme ır. bet" 
istemedikleri gün onu da 'ilet 
taraf etmektir. Devlet ve m~Jile 
işlerinin kaza kaldırma us 
idare etmektir. 'litı csa" 
. Ama ortada bir teşkı 'ktidar 

sıye kanunu varmış. 1 ka· 
mevkiindeki tebeddüller bl~ miş. 
nuna göre olmak lazım ,d ır sini 
Bu devletin yüksek ı. are ve 
ellerinde tutan büyllk reısler il· 
meclisler varmış. Devlet ve nı.Je 
let işleri bunlarm reyleri ~ 
görillürmüş. Bunları onland ... ~: 
!aklarına koymak kabil eg~ 
dir. Binaenaleyh onlar ye~e b ş 
istemekte devam edecektir• 

1 
• 

Yarabbi, bu büyük reise~ 
görmek istemiyen, bu büyü~ aıe ıı 
!isleri yok imiş gibi telakkı ed.e? 
bu baı isteyiciler kimler:ıle 
Bunların kimi milli müca e 
devrinde milli orduyu arka••~· 
dan vurmağa teşebbüs etlll,1!; 
Ethem çetesine yardım etti~ 
için vaktile istiklal mahkeıııe. 

1 since cezalandmlmıştırf J(itııİ~ 
Yunanlılara jandarmalık ettiJl 
İzmir ve Alaşehir taraflarıııd: 
tevatür haline gelmiştir! Hatt, 
bunların ba§ında matbuat vası~ 
sile dolandmcıltğı ve şaııl~ 
kendine bir nevi sanat yapa~ .

1 

vardır! Lakin bu nasıl olabılı t 
diyeceksiniz. Cümhuriyet hürif', 
ve serbesti devri demek ise ııı• 
zisi bu kadar boz.uk, hali b~ 
kadar şüpheli kim elerin ıniJIC1 
ve memleket işlerine matbu• 
gibi dünya müvacehesinde b~ 
kadar müdahale hakkı verif meJI 
doğrumudur, diyeceksiniz. Eve!· 
muhterem kari, bu dediğirt~ 
doğrudur. Bununla beraber biıid 
söylediğimiz eyler de doğrud~~ 
Hem de bu şeyler bazen namusı· 
bir gazeteci için çok ağır gele# 
J:>ugüukü watbulll kan11nı1 ott•M 
iken olup gitmektedir!· 

.Alelunet 

Maarif cemiyeti 
Dilnli:il içtimada idare 

heyeti seçildi 
Ankara, 29 (Telefon) - M•' 

arif cemiyeti kongresi on buçu~' 
ta Himayeietfal salonunda tol" 
landı. B. M. M. reisi Kazım l't 
riyasete, Refet B. ( Bursa ) rt~ 
vekilliğine intihap edildi, katibi 
umumi Reşit Galip B. idare be!'. 
eti ve mesai raporlarile blltçe~ 
okudu. Nizamnamede icrası telr 
lif edilen tadilat kabul oluodıl
Bu tadilata göre Maarif cemiye' 
tinin viliyetlerdeki teşkilib birt' 
mümessilden ibaretken bund•' 
sonra cemiyetin şubeleri ol•~ pek ziyade gerginleştirmiştir. 

~urası mUttefiktirki , Selanik 

nın ve yoklamaya gelmeyenler 
hakkında ahkimı kanuniyenin 
tatçik olunacağı. 

Bu gazeteler, ntandaşlann en yor. Du fikir yannki fırka içtimaın-
meşru hakkı olan şeref l'e haysiyett'!rı da görüşülecektir. yerlerde azası Uçle beş kişi ati' 

sında olmak üzere idare heye~ 
VAKiT 1 T frikaaı 18 t••t·· ı t" f k tt' · .11 d" ka .. .. k 1 k d 1 . leri intihap olunacak, mUmessl n e : u un ça ee ır .. ama ar e ırıraen ı e,, ıye ar uıtu yere yatara ara tırmanır, ete o usu yemıt 1 b 'd h ti . • • . deJ' 

WI' 1 •• seni öldürürüm ha, derdi. tepinmeğe, potinlerinin topukları çalardı. er. u 1 a~e ey_e .erının ıçın ıJ't .. ızı CIA Büyük hanım evveli. - ile tahtaları dövmeğe batlarlar. Ke. Cülıüm böylece bir amatörlük seçılecektır. Bu ı_nbhaplar umu f• 
çocukl.a~ ben yine so~ zama~- dıncağız da. bir h~yli • g~rültüden devresi geçirdikten, san' atım kiifi merkezce tasdık ~h~nacaktsO 

D il 
larda ıfı azıttım. Eskıden bır sonra, çaresız, dedıklerını yapardı. derecede ilerlettikten sonra bir az Umumi merkez hcyetıoın de ... a arı paket tütün bana üç gün Gülsüme verilen vazife çocuk· da kendi hesabına çalıtmayı di.i· kişiden on beş kişiye indirlmesi, w .. 
g!~i~ordu. Şi~di ~irA günde_ hep&i· lala veri!en bu kaza!ı ~ahut lüzum tündü. Madem ki lsmaile ara ııra tihap tarzının umumi merkezce t:ı 

y AZAN nı ıçıyorum, dıy~ tıkayet edıyordu. Iu ıeylerı el çabuklugu ıle aıınnak· posta paketleri gönder.menin yolu· limatnameye bağlanma!!ı kab 
~ E ş A T N U R i r:att ~onrad~n ışe.!eytan parmağı tı: .. . • .. .. nu bulmuttu. ilerde yine ona gön· edilmiştir. Cemiyet, azası olmı~~ 

.. .. • .. 1 ıgın~ !e.zınle~ı · - Goreyım sem Culsum .. on· derilmek üzere bir de sandık düz· yerlerdt! mümessil tayin edebıl 
Gulsum kımseye gostermeden - Bırısı benı.m tütünlere mu· lar bir parça oynadıktan sonra bı· · A · d ., E IA k l d t k"l~t .. aktıt• 

rt d ••t b · ak t r 1 · il ld k" ? h b' 1. 1 mesıne ne manı var ı. vve a men ce , ora ar a eş ı ca yapa ..... ı. 1 
o a ani~ be .. cin laflırmh ba ınıberı· sa !'t o ud.ama •. ılm. av ır e ıme kar,1~r ... Sen us~lcacık ça ar bana dil, çorap gibi eıyanın eskilerinden Dün yapılan intihapta meır~:, 
ne evve a oy e a a esa ma a§· geçırsem ıye ıoy enmege başladı. getırırsın ... e mı kızım? · b ı t S 'd h t' M ı~h t 11 1 d f'h b" M fh h f . . .. .. . ııe aı amıı ı. onra yavat yava§ ı are eye ıne e" a 1 r 

ku
a ıd, mi aama ı zamb.ank~a~kand'k!r .. 9:~1 a ! . anlıme enh~ı bıhr yanddan . b~ulaum bu egz;rsbızlelrden ga· teşebbüs büyüdü, çefitler çoğı:ılılı. Gevher H la Nafi Atuf lflf~a 

r e e parçasını, ır uçu 1 ış tutun erını ça an ma ır ırsız an rıp ır zevk duymaga af ıyor, ço· ç ki k" "l ·· d ·· l ki (Af ) M 'f ' f:ıtlın, 
makasını, lımaile pek yakııacağmı tiki.yet ederken bir yandan Gülsü cuklar olmıyacak bir ıey için tut· .ocu k'arı~ ~çr ~uf t?n1 g~mh etle A yon(E aarı) ~s.teşEr~(llın), 
tahmin ettiği bir yün kuıağı kendi mü garip bir hıraızhğa daha doğru· turdukları zaman büyük hanıma rı, es 1 pe erın er~, P~ ın erı, a .a . sım rzurum .' zıı ( r Jirtl ve 
ne ayırdığı da oluyordu. su yankesiciliğe sevkediyordu. yaldaıarak gizlice: oyunca.kl~ı ~aydı hır derec~ye .ı· ıhsan paşa (Gıreson), ta talilll 

IX Çocuklar hazan çarııdan ça· - Verin hanımefendiciğim .. zah edılebı.lsm ... Fakat Senıyenın terbiye ~eyeti rt.isi. ihsanı daO 
Konakta Gülsüme el çabuklu· kı, tığ iğnesi, fitek mahtap gibi ka Ziyanı yok •. ben timdi ellerinden •.aç .m.aıası ıle Durd~ne Ha~ımın i.e ve. terbıye hey~tı aı•:ın J{e• 

iu talimi yapbranlar sade 1aladan zah şeyler alıyorlar, bazan da bü· çalar ıize getiririm, diyordu. Kı- lı!1lığı!'~.en kalİa lımon )ıç~k!cr· Alı Haydar, meb uslarda 0, .. 
ibaret değildi. yük annelerinin çekmecesinde gör· zın günden güne ilerliyen bu hüne nı ~~ ı ı s~rma 1 pafa ~pu e~~n~ s· mal Zaim, BaşvekAlet 1111'4" 
B~ son baharda o~ beşine basan dük~eri ~i~i saat zi?ciri, an~ht~r! rinden hizmetçiler de istifade edi- maılın n~.ıft':.kulla~ab!lece!Jını. ~n teş.arı Kemal, .. m~arif vf•i1' 

Senıy~ ham~ a!'n;sınde~ ~e knr- tesbıh, ~ıkıı m~~nesı aletlerı gtbı yorlardı. Komıu bahç~de. fre~k ar lama~ ,mumkü~ ~e~ıldı. Şımdılı_k leh . şube mUdurlt:rındeP f&Jllt 
deılennden gızlı cıgara ıçıyordu. kıymeth veya luzum)u şeylere mu· mudu, nar, fındık ve ıncır agaçla· ıan~ıgı olmadıgı ıçın bu eşyayı hır Reııt, orta tedrisat müdOril l'ffC, 
Bazı tütünsüz kaldığı zaman gizli sallat oluyor1ardı. Büyük hanım ev rı Vllfdı. Bunların mevsimi geldiği eskı peıtemala dolduruyor ve ta· beyler seçilmişlerdir. Konı.bu
ce Gülıümü çağırır: veli (olmaz) diye reddederdi. Fa- vakit hçı ile hizmetçi Gülsümü van arasındaki hırdavat dolaplann Gazi Hazretlerine ta:ıimat~ktan 

- · Haydi Gü~"'Urn... Annemin kat yumurcak1ara laf anlatmak ka bir duvar kovuğundan içeri ıokar dan birine saklıyordu. lunulmasını kararlaıtat 1 

paketinden bana usulcacık bir az bil mi? "isteriz de iıteriz .• ille de lar, kız kendini ıöstermeden ağaç (Bitmedi) sonra hitam buldu. 
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Ya(lmur dün de devam ettil Butşesızdeşaşın A~~~o heyeti ·r Günün 
b__ d ğ Muhtırası 
•Q188tbaneye göre garptan cenuba 0 ru sokak kenarlarında ki ömer Faruki ve Esat -----------

bir hava cereyanı: geçmektedir abdeathaneıer.. Beyler, Ankaraya Bir okuyucum.uz yazıyor:. 
"Postanenin arkasındakı ld ki 

sokaktan hiç geçtiniz mi, pos- g ece er 
tanenin arkasından Yeşildi· Kazanç vergisinde yapılan 
reğe çıkan yoldan hiç yukarı tadilitta avukatlar namına An-
çıktınız mı? Çıkmışsanız ne-
reden bahsetmek istediğimi k:-raya giderek temenniyatta bu-

Takvim - alı 30 Bazıran 6 
ıncı n\ J<)JJ, enenin ~unlerı ~eçen 181 
kalan ı:unler 184, 13 Sefer 1350 
GUne!-Dojtu~u 432. Bau~ı 19,45 

Namaz vakitleri- Sabah 2,29. 
Ogıe 12.rz. ıkindı i6.iaAk~:ım 19,45 

derhal anlarsınız: Koskoca· J k l 
d k unması arar aı- Yat-ı 2 1,48 imsak 2, 12 man bir adayı istila e en ·a· 

pısız, örtüsüz, lflğımsız, du· tmlan baro he- • 

S 1 h 
Unln meydanındıkt biriken ıu üzerinde bir alcıl 

u tana met caıD • • • 1 tur H a cereyan· iki d eden yaj'mur- teaınle o mut • av . 
1-rdan gfln eya~dn ıabab hava lan geçerken yağmur· tevlıt. et· 
a~lfk ıo~al deD sonra tekrar miftir. Mevzii ve sağnak halınde 

en -ı» e 1 l .. kl' l hozutm ınahtelif fasilalar a olan bu yağmur ar sure ı o maz. 
ıiddetli ~.~-:nurlar tekrar baıla- Havalarda fevkaladelik yoktur. 
nıııtır. Amerlkade sıcak dalgası 

karadenizde hafif bir fırbna Nev-Y ork, 28 (A.A) - Ame-
V&rdır. Maamafih vapurlar gidip rikanın her tarafanda, bilhaıısa 
gelmektedir. Kaza olduğuna dair cenubunda ve merkezinin garp 
liaıana bir haber gelmemiştir. havalisinde bir sıcak dalgası 

Bu mevsimsiz yağmurun uza- hl\kOm sürmekte olduğu bildiril
)'lp gitmesi dolayısile dün rasat
hane müdürü Fatin B. le görllı
tllk. Dedi ki: 

- Birkaç gündenberi devam 
tden yağmurlar garptan cenuba 
doğru geçen hava cereyanlarının 

VUAyette: 
MUlklye mUfettltlerl tahkikat. 

Mülkiye mnfettişleri Darlll
•ceze ve sandal bedeateinine ait 
teftitlerinl ikmal etmiıler v~ bu 
husustaki raporlarını vermııler
dir. 

Diğer taraftan milfettişlerin 
d•bllty ekili-ti <laridmdan A.
karaya çağmldığı, bir kısmının 
da Agopyan bana facıasına ~it 
tahkikatla meşgul bulundugu 
hakkındaki haberler tekzip edil
IDİftir. 
Sov,et Konsolosunun ziyareti 

Sovyet kotıaoloıu M. Nalikin 
ve mütaviri Soholof dün viliye
te gelerek vali Muhittin beyi 
ıiyaret etmiılerdir. 

Sinemacılar mese
lesı devlet şurasında 

miştir. Buralarda hararet dere
cesi gölgede hemen hemen 40 
dereceyi "santigrat,. bulmuştur. 

Perşembe gl\nündenberi sıcağın 
şiddetinden 49 kişi ölmüştür. 

110 bin liralık bir 
ihtilas! 

Bak1rköyU malmUdUrU Nail B. 
tevkif edlldl 

iki aydanberi Bakırköy mal
müdürlüğünde maliye müfettişleri 
tarafından ~AAJ)~ ~,,k~aı .l)eti
cesinde 110 bin liralık açık gö· 
rülmüf, bu parayı Malmüdürü 
Nail Beyin ihtilas ettiği anlaşıla
rak kendisi dün ikinci istintak 
dairesine çağrılmıştır. Neticede 
Nail Beyin parayı. maaş cüzdan: 
Jarı üzerinde iş yapan bir tefeci 
ile uyuşup sahiplerinin haberi 
olmadan on senelik maaşlarını 

bu sarafa verm~k suretile ziyaa 
uğrattığı meydana çıkmış ve gö· 
rillen lüzum üzerine kendisi tev
kif edilmiştir. 

Muhtelit mübadelede: 

var diplerini dolduran ahde- yelinin kimler-
sanelerden bahsetmek isti· den müteşekkil 
yorum. Her kö:> ede öbek ö- olacağı anlaşıl-
bek pisliklerden, dereler hali· mııtır. 
ni alan ve sokaklardan sokak Baro meclisi-
Jara akan sidik ela 
man .... 

üç gündür yağan yağmur- ı 
lar bile temizliyemHI, keskin 
amonyak ko'kusu Mli geniz· 
lerıi tahriş ediyor. 

Zaman, zaman evinizin Ö· 
nüne çöp doldünüz, mangal 
yakarken külünüz kaldırıma 
sıçradı di) e bizlerden boyuna 
ceza alan belediyenin meD\Ur· 
]arı acap bu sokaklardan 
hiç geçmezler mi? Bizim rna 
halle lstanbulun için ]anetle
mesidir?,, 

Okuvucumuz haklıdır. an· 
lattığt 8cmt hakikaten berbat 
bir haldedir. 

Vakıa diyeceksiniz ki aha· 
Ji böyle S<>kak kenarlarına 
pislemesin! Amenna, fakat 
şehirde gün gestikçe halalar 
kapanıyor. Yerinde yeller e
s iyor. 

İstanbul halkını ye.mez iç· 
mez zannetmiye belki bazıla· 
rının hakkı vardır. Fakat 
İstanbul halkının defihace· 
tinden de rnuarra birer peri 
tayfasından zannedenlerin 
bu zannına siz de şaşın ... 

Bizde şaşaıml ! 

\ Memleket Haberleri 1 
Kangal hlklmlni öldUren 

Re~it B. Ankaraya 
getirildi 

KanS?d hakimi Galip beyi öl
düren Reşit B. mahkeme edil
mek üzere Ankaraya getirilmit· 
tir. 

Reşit B. odasında nefsini mU· 
dafaa için Galip beyi öldürmek 
mecburiyetinde kaldığını iddia 
etmektedir. • 

111 ı ın11111 .. nJtflnıtt11.ııı.ıuu.a11•~uı uıuuuuan ıı 

raya dönmüıtür. Diğer mıntaka
larda faaliyette bulunan Şarki 
Makedonya, Tesalya, Epir, Garbi 
Trakya heyetleri de iki, üç gtlne 
kadar şehrimize gelmiş buluna· 
caklardır. Adalar heyeti işlerini 
bitiremediğinden Temmuzun onu
na doğru gelebilecektir. 

ainin eski aıa-
sından Ömer Fa· 
ruki ve ıimdiki 
azadan Esat bey-
ler, bugünlerde 

Ömer Farukt B. Ankaraya gide
cekler, alakadar makamlarla gö
rtlşerek, Avukatların temenni· 
yatını bildireceklerdir. 

Baronun te
mennisine, dere
celere göre olan 
maktu verginin 

1kaldınlması, yal
nız ikametgih 
ve yazıhanelerin 
senevi icarı lize
rinden yarı yan· 
ya vergi alınma
sı, esas olmakta-
dır. Maktu vergi 

Esıt B. biricci ıınıf avu-
katlar için Uç yllz, ikinci sınıf 
avukatlar için yllz, üçllncU sınıf 
aTIJkatlar için elli, dördllncll sı
nıf avukatlar için yirmi beş lira 
dır. Maktu vergi kalktığı tak
dirde, baroya mensup olmıyan 
bir heyetin avukatları tasnif et
mesi mevzuu bahsolmıyacakbr. 

"Plllç,, in mUdafaası 
"Piliç,, Mizah gazetesi aley. 

hindeki açık neıriyat davasında 
dün ikinci cezada müdafaa ya
pılmıştır. 

Mes'ul mlidür Yusuf Ziya B. 
11eırediten manzumelerde ve 
resimlerde gayri ahlaki bir ıey 
bulunmadığını, bunlann birer 
san'at eseri olduğunu söylemiı-
tir. Çarıambaya karar bildirile· 
cektir. 

Yaz tatili haz1rhklar1 
Yirmi temmuzdan beş eylu

le kadar adliye ve baro tatil 
edileceği için, tadil hr.zırlıklanna 
başlanmıştır. Nöbetçi mahkeme
lere dair henüz resmen tebligat 
vaki olmamııtır. Maamafih, ağır 
ceza mahkemesinin tatilden isti
fade edeceği anlaşılıyor. 

Hava- Oünkü hararcı ıazamf) 20 
(asgari) 14 derece. Bugün ruzı:Ar poyraz 
mı.itevassıt hava bulutlu ve hafıf l agmur. 

* Bugiin 
Gelenler - gidenler -Yeni Sof· 

ya 5efirımiz Tc,·hk Kı\mil Oev, dün kon
' cn!;ivonelle ~ehrlmizden Sof)·a~ a hareket 
etmi~tir. 

ÖIUmler - Kuleli askeri orta mck· 

tehi tedrisat müdüni Suat Beyin oğlu 

Rif at Bey müptel ı\ olduğu h:ıstahk an 
kurtulamıyarak tedavide bulunduğu Cer
rahpaşa ha c:tııne"'inde dun Yefat etmiştir. 

Pek genç yaşta çocuklarını ka) beden 
cbeve~ nine be~ anı taziyet ederl1~ 

Radyo 
latanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAklan neşri}·ao 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci l.ısım alaturka sız, 
Vedia Rıza Hanımın iştiraklle Anadola 
Ajansı habcıl eri, 20,30 dan 2 1,30 a kadar 
Radyo orkesırac:ı 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kı sım alaturka su, Bellds 
Hanım ve Cevdet Reyin iştlrnkile, Borsa 
haberler. 

Bir ziya 
Yeni Adım ba,muharrlrl genç 

ya,ıncla öldU 
Bugün, okuyuculanmııa çok 

kıymetli bir arkadaşımwn 6Ulm 
haberini vermek-
le müteessiriz. ~>~:-ı;";-~ 
Bu arkadaıımız .:: 
Garbi Trakyada 
çıkan "Yeni A .. 
dım,. gazetesinin 
bat muharriri 
Mehmet Hilmi 
8. dir. 

HenUz 29 ya- ~-----
şında olan Meh-
met Hilmi B. ga· Kıybetti~imlz vatan· 
zetemize de bir dışımız Mehmet 
çok yazılar ya- Hilmi B. 
zarak Garbi 
Trakyadaki vatandaşlanmız hak· 
kında malumat vermişti. Mehmet 
Hilmi B. apandisite tutulmut ve 
yapılan bütün tedavilere rajmen 
25 Haziranda ve bir ameliyat 
neticesinde vefat etmiştir. 

Geçenlerde sinemacılar na
llıına bir hey' et Ankara ya gi
derek istihlik vergi.sinin tahsili 
Y61.'1nden viliyetle aralannda 
çıkau ihtilaf hakkında temaslar
da bul111a11ıuı ve meselenin dev· 
let ıura .. l\cla tetkik olunmasını 
iltemiıti. A14ıiımız maltmata 
göre Şurayı devletçe bu mUra· 
caatın tetkikine haılanmışbr. 

Kıymet takdiri için giden 
heyetler gellyorlar 

Gayrı mübadillere ait emlike 
le ıymet biçmek llıre Yunanistana 
giden heyetlerden merkezi Ma
kedonya heyeti dOn sabah bu-

Heyetler buraya döndükten 
aonra faaliyetlerinin neticesini 
rapor halinde gayrı mübadill~r 
takdiri kıymet komisyonuna bı~
direceklerdir. Komisyon yapacagı 
umumi bir toplantıda bu rapor
ları tetkik ettikten ıonra bono 
tevziatına başlanacaktır. 

Çolak Hayri t6vklf edildi 
Sultan Ahmet cinayeti maz

nunlarından Çolak Hayri dün 
adliyeye teslim edilmiştir. Kendisini 
altıncı mustantik Süreyya bey 
isticvap ve tevkif etmiştir. Maz
nunlardan Manav Sabri, hasta
nededir. Yaraları iyileşmektedir. 

Mehmet Hilmi B., Garbi Trak
yada, gördüğü bülü? mümanaat· 
lara, hapis ve nefı cezal~ına, 
hatta fili tecavüzlere ragmen 
Türklük ve Gazi inkılabını btı-
tun imanı, kudretlle mUdafaa 
etmiş çok vatanperver bir gençti. 

Ölümü haberi. Garbi Trakyalı 
vatandaşlarımız kadar bizi de 
mftteessir etmiştir. Merhumun 
cenazesi kaldırılırken , bntnn Devlet şurası •inemacıların 

İkinci talebini k~bııt etmemit 
ve tetkikin ikmahne le.dar ver· 
ginin viliyetçe gösterilen tekilde 
lahail edilmesini alAkadarlara 
bildirmittir. 
Maa, per,embeye verilecek 

Defterdarbk ve villyet me
murlarına maaı tevziine perşem-
be günü başlanacaktır. 

f ,..nanı tlıyyarecllerl gittiler 
Şehrimize geldiklerini yaıdi· 

iımız F ranıız tayyarecisi Kolo· 
neı Veya ve arkadaşı M. Traf
ford don tayyare ile Bükreşe 
hareket etmiılerdir. Tayyareciler 
~li~reıte iki gün kaldıktan sonra 
•rııe döneceklerdir. 

QQ 
"• .. ki hnstanesl göz 

mUtehassısı 

• Adana ııbbıye mildl\rü Naz
lbı Aziz bey Haseki hastanesi 
l&z ınütehasaıalıgw ına tayin edil· 
l'Q' • 
hlftı~. Şimdiye kadar bulundu· 

hır \!Ok vazifelerde ki)'metli 
~••ffa~ıyetl~r giSateren Nazmi 

Yeıu vazifesine baıl•IDlfbr, 

Daktilo Müsabakamız 
A 

önümüzdeki cuma günü Sultanahmette Ali Ticaret 
mektebi binasında sabah saat 10 da yapılacaktır 
Gazetemizin Türkiye daktiloları. arasında tertip ettiği 1931 daktilo sürat şampiyonluğu 

müsabakası önümüzdeki Cuma günQ Ali ticaret mektebinde yapılacaktır. Şimdiye kadar müsaba
kaya ıirebilmek için isimlerini kaydettiren daktilo hanımlann o gün saat onda Ali ticaret mek
tebinde hazır bulunmalarını rica ederiz. Şimdiye kadar kaydedilmemiş hanımlar anu ettikleri 
takdirde Perşembe günü akşamına kadar idarehanemize müracaatla isimlerini kaydettirebilecekleri 
gibi Cuma günll de saat ondan evel ticaret mektebinde isimlerini yazdırabilirler. 

Müsabakamııa iştirak etmek istiyen hanımlar bu fırsah kaçırmamaladırlar. Müsabakamı%, ken
dileri için çok faydalı olacak, kendiledne hediy~, şöhret ve İf temin edecektir. 

JUrl heyeti kimlerden mUrekkeptlr: 

Şimdiye kadar yazdıklanmızdan anlaşıldığı gibi, müsabakamıza iştirak edecek bütiln daktilo 
hanımlara, gazetemizin tertip edeceği birer ehliyetname verilecek ve bu ehliyetnameyi Ali ticaret 
mektebi müdürlü~ü ile ~üsabakanan huzurlarında yapılacağı jüri heyeti erkanı ayrı ayn imza ede
ceklerdir. Jüri heyetini Ali ticaret mektebi müdürü Hl\snü, daktilo muallimi Hamit, Baha beylerle 
geçen seneki sürat mUsabakasında birinciliği kazanan Mediha Haşim H. teşkil edecektir. 

MUsabaka naall yapılacak : 

Müsabaka, hemen hemen geçen sene yapılan müsabaka İçin jüri heyetinin tesbit ve ilin et· 
tiği esaslar dahilinde yapılacakhr. Bu nasları yarın bir hüliaa halinde gazetemiz ıntunlarında 

neşredeceğiz. Bunları bilhassa müsabakaya iıtirak edecek hanımların dikkatJe okumalarını rica 

ederiı. 

Garbi Trakya ağlamıı ve cena· 
ıesinde hazır bulunmuştur. 

Mehmet Hilmi beyin ailesine 
ve dostlarına samimi taziyetleri· 
mizi beyan ederiz. 

Nı,an merasimi 
Gümüşane meb'usu Şevket 

Beyin kerimesi Suat hanımefen
dile suvari mülbımi Osman Ze
ki beyin mıan merasimi clünkU 
gün Şevket beyin Şehzade ba
şındaki evinde bir çok davetli· 
lerin huıurile icra ve tesit edil
miıtir. Tarafeyne saadetler di
leriz. 

JIJalbaanuzcı g~len eserler: 

Ruh hastalıkları 
Darulfunun tıp f:ıkiıltesi seriri~ au ak· 

liye muderrıs mua\ ini Profesor agreje 
Doktor l•':ıhrenin Kerim Beyin Ruh has· 
talıkları i imli e erın n üçüncü tab'ı çık· 
mışur. Kitabın bırıncı \ e ıkinci kısımlan 

hir arada nc,redi mı tir. Pratisven hc lı.1m· 

ler, tıp talcb ne hukuk ve terbiye 
mtintcsiplerınc hitnp eden \e kJ ~etli 
bir tetkik \ e 1 ctcbbu mah ulu olan bu 
eseri alAkıdar karilerimiv~ tavsiye ederiz. 
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1 HARiCi HABERLER 

Arbedeler arasında 
ispanyada cümhuriyetçi sosyalist 

koalisyonu kazanıyor 

1 

Madrit, 2.8 (A.A.) - Son gece bü- civarında klin Badalonada komünist 
yük bir faaliyet içinde geçmiştir. Cüm terden mürekkep bir grup intihabat 
huriyet ve sosyalist bayraklarile siis- bürosuna girerek müntehipleri itip 
lenmiş olan otomobiller şehrin başlıca kakmışlar ve tehditkarane bir takım 
caddelerini dolaşmışlardır. Otomobil- sözler sarfetmişlerdir. Vak'a mahal
leroekiler, intihabat propagandasını line çağınlan sh·il muhafızlar otoma. 
muhtevi o kadar çok risaleler atmışlar bil ile gelmişlerdir. Bunun üzerine 
dır ki bütün cadde ve sokaklar, bun- komünistler ateş açmışlar bir şoförü 
Jarla örtülmüştür. öldürmüşler ve bir yolcuyu da yam-

Fecir vakti, faaliyet ve heyecan lamışlardır. 
daha ziyade arttmıştır. Püerta del Madrit, 28 (A.A.) - Valense vila
solda heyecan ve hareket o derece yetinde kain Vergaradan bildirildiği
artmıştır ki emniyeti umumiye müdü- ne göre milli aksiyona mensup mü
riyeti hadiseler vukuuna meydan ver- taahhitler ile cümhuriyetçi - Sosya
memek için bütün sevkülceyş noktaıa- Jist koalisyonuna meMup müntahip
rma hücum kıtaatına mensup efrat ler arasında vukua gelen müsademede 
ikame etmek mecburiyetinde kalmış- bir nasyonalist ölmüştür. 

tır. H?di~~ olarak yalnız bir t_akım Malagada da bir takım ha~iseler 
şiddetlı munakaşalar olmuş ve hır ta- vuku bulmuş olduğu haber veriliyo!'. 
kını inıtihabat l'isaleleri yığın haline Çyudadreal vil!yetinde de bir ta
getirilerek yakllmıştır. kım vak'alar olmuş birçok kimseler 

Umumi meydanlarda hapisler nu- yaralanmıştır. 

~l~r söy~emi~lerdir. Bu ~a~ipleri Madrit, 28 (A.A.) - itimada şayan 
d~lıyenlerı~ mıkt~rı pek çok ıd~: ~n husust haberler Tablada tayyare ka· 
zıyad~ faalıy.et göstere~ler, cum u- rarg-cihında vuku bu.lan hadiselerin şu 
riyetçı sosyalıstlerle radıkaller olmuş surette cereyan ettiğini göstermekte-
tur. dir: 

M. Zamora, sıralarını beklemekte . 
olan diğer müntehiplerin arasına gi- HükQmetin hava işleri umum mü-
rerek saat 1815 te sıra geldiği vakit dürlüğünü, binbaşı Frankonun uhde
reyini vermiştlr sinden almağa karar nrdiğini öğre-

M. Lerru rey.ini saat on da ver nen küçük zabitler bir isyan hareketi 
miştir Sabahleyin vukua gelen ye- çıkarmıya ve askerleri de bu hareke
g-lne hadise Pont Vallekas mahalle- te karıştırnuya karar vermişlerdir. 
sinde zuhur etmiştir. Sanravon dai- Bu küçük zabitler amirleri bulunan 
rei ruhanisi rahibi Gonzaloz Vunor zabitler nezdinde 4e bazı teşebbüsler 
bir zamandanberi civardaki ahali ta~ yapmışlardır. Fakat bu zabitler ya
rafmdan reyleri satın almağa teşeb- pılması tas~.vvur edilen har~etlerde 
büs etmiş olmakla Jtham ediliyordu. bul?nmak şoyle durs~n bil.akıs kü~ük 
Mumaileyh kilisede cümhuriyetçi bir zabıtlere yapmak ıstedıkleri ışın 
takım gençİeri baştan çıkarmıya uğ- bir delilik olduğunu anlatmağa çahş
raşırl<en yakalanmıştır. Bunun ü- mışlardır. Bizzat Frankonun da ha
zerine kilisede bir rezalet olmuştur. zırlamak1a ~lan bu ~ar~eti haber a
Sivil muhafızlar vak'a mahalline ye- hr. almaz küçük zabıtlerın tasavvur 
tişmişse de halk kaçmıya uğraşa a- ettıkleri bu akılsızca hareket aley
hibi kovalamış, 'yakalamış, d";:Uş hinde bulunduğu ve küçük zabitle· 
ve toz toprak .. içinde yuvarlamışo ve a- rin. aldıkları vaziyeti muajıe~e . eUjği 

ı..fl ·ı •W • t• söylenmektedir. 
yaaıarı ı e çıgnemış ır. 

Nihayet polis rahibi bir kliniğe Yalnız başlarına kalan küçük zabit-
götürmüş ve kendisi orada mevkuf tu- ler ne diğer zabitlere, ne de asıkcrle
tulmuştur. Sükun iade olunmuştur. re ggüvenemiyeceklerini görünce ve ay 

1 Ticaret ileminde 1 
iş şirketi nerelerde 

şube açacak 
Tetkikat ve teşkilat yapmak 

üzere Karadeniz sahillerindeki 
kasabalara seyahate çıkmış o!an 
"iş limitid,, şirketi reislerinden 
Murat ve Silreyya B. ler şehri
mize dönmilşlerdir. 

Murat ve Süreyya B. ler, dün 
şirket merkezinde toplanan his
sedarlara seyahat ve tetkikat
ları hakkında izahat vermişler
dir. 

Haber aldığımıza göre şirket 
şimdilik Ordu, Giresun ve Ta-
rabzonda birer şube açmağa ka
rar vermiştir. Şirket ileride daha 
başka yerlerde de şubeler aç
mak tasavvurundadır. 

Bu seneki fındık 
rekoltesi 

ihracat ofisi, fındık yetiştiren 
memleketlerin bu seneki rekol
tesi hakkında malumat topla-
mıştır. Bu malumata göre bu 
sene ispanyada fındık mahsulü 
iyidir. Geçen seneki yüz bin çu
val iç fındığa mukabil bu sene 
yüz elli bin çuval (beher çuval 
80 kilo) olacağı tahmin edilmek
tedir. 

jtalyada ise bu sene fındık 
mahsulü geçen seneye nisbetle 
daha azdır. italyada bu seneki 
fındık istibsalitının 275 bin çu-
val kabuklı fındık olacağı tahmin 
ediliyor 

Ofis, bu malumatı, alakadar
lara bildirilr.ıek &izere fındık is-
tihsal edilen mıntakalardaki ti
caret odalarına bildirmiştir. 

Ofisin topladığı malumata gö
re memleketimizin bu seneki 
fındık istihsalitı 220 bin çuval 
iç fındık olacağı tahmin ediliyor 
Kar ve yağmurların fındıklan
mıza yaptığı zarar yüzde 1 O ile 
30 arasındadır. 

ihracat ofisi, fındık iıtihllk 
pazarlarindakl vaziyet ve tema~ 
yülitı yakından takip etmekte 
ve alakadarları tenvir eylemek
tedir. 

Pamuk sanayii ve dUnya 
buhranı 

Yirmi hükümet mümessilinin 
iştirakile Pariste açılan beynel
milel pamuk konferans işlerine 
devam etmektedir. 

Konferansta, dilnya iktısadi 
buhranlarının husule getirdiği 
tesirJer, pamuk sanayinin maruz 
kaldığı milfkilit ve pamuk istih
salatının tezyidi tetkik olunmak
tadır. 

Nazırlar, öğle yemeğini yemek ü- ni zamanda Sevilde Tabladaya sevke
zere saat 14 te toplanmışlardır. M. dilmek üzere asker toplandığını ha
Daningo muvasalat ettiği zaman iııti· her alınca tasavvurlarından vazgeçtik
habat tam bir sükQn ve intizam dahi- lerini bildirmişlerdir. Tablada ka
llnde cereyan etmekte olduğunu be- rargahı amirinin yerine geçmek Ü'Zere 
7an etmiştir. M. Lerru her tarafta Madritten gönderilen binbaşı Baron 
sükun hüküm sürmekte olduğuna dair küçük zabitlerin silahlarının alınması· 
M. Zamoraya teminat vermiştir. M. nı emretmiştir. Bütün silahlar top
Mora, bazı k.asabalarda ufak tefek lanmış ve silkin tamamile iade olun
hadıisehr vukua gelmiş ve oralarda muştur. Bu suretle akim kalan ta
heyecana kapılmış bir takım kimse- savvur sahiplerinin derhal muhakeme 
)erin silah kullanmış oldukları ve neti sini icap ettirecek sebepler bulunup ihracat ofisi, konferansıo mü
ceCle iki kişinin yaralanmış olduğunu bulunmadığını tetkike bir topçu mira- zakerah hakkında muntazaman 
söylemiştir. layı memur edilmiştir. malumat almakta ve alAkadar· 

Murçiede iki rakip taraf birbirine Madrit, 28 (A.A.) - Dahiliye nazm lara bildirmektedir. 
girmif, iki kişi yaralanmıştır. bir gazeteciye vaki beyanatında An- :f:r.:f;:~;=~=J~;=i~~i::!:~:i:f;.:;;f~~:::::: 

Barçelon civarında birisi reylerin daluzyede sendikalist - komünist ~n- Barçelon, 28 (A.A.) - Miralay Ma 
atılmakta olduğu büroya sahte oldu- surlar tarafından hazırlanan ve Frau- çianın sol cenah cümhuriyetçilerıniı. 
ğu zannolunan bir hüviyet varakası konun ahpapları tarafmdan idare e- intihabatta parlak bir surette muva(
ile müracaat etmiştir. Hüviyetinin dilen harekete ait tertibatı birkaç gün· fakryete mazhar olmakta olduklarına 

1 PoU• Hıiberlerl 1 Zaro ağadan ınektUP 
- geldi! 
Kuyuda cesetl On dört ay evvel Amerikaya 

Mezbaha motörU makinisti- götürülen oradan da logilte~e~ 
nln de cesedi dUn bulundu giden Zaro ağadan bura a 1-

Dün ıehrin muhtelif mahalle- ailesine nihayet bir mektup ge 
rinde yeniden iki ceset daha miştir. . b• 
bulunmuıtur. Kardif'den postaya venlen 

Bunlardan biri bilyük Çamlı- mektupta, üç İngiliz liraaı .g~O: 
çada, Tomruk suyunun alt tara- derildiği, sıhatte olduğu, .. ~ır .. ırki 
fındaki kuyuda görülmüş ve yuka- aya kadar Istanbula gelecegı ag 
rı çıkarılarak hüviyetinin teşhi- nın lisanından yazılmakta 91 

sine çalışılmıştır. Yapılan tahki- d ki nn• 
f d b · "orada gazetelerin yaz ı • katta cesedin bir ha ta an erı k"kat 

kuyuda bulunduğu ve kfiçük pa- inaomaymız. Yazdıkları ha ı 
zarda çorap fabrikası sahibi Ro- değildir.,, Denilmektedir. ti-
manyalı ibrahim B. in biraderi Zaro ağayı Amerikaya ga lr 
20 yaşlarında Mustafa B. e ait renler tarafından yazıldJğı 8~ 
olduğu anlaşılmıştır. şılan bu garip mektup atle 

Aml ve biraz mecnun o- büsbütün meraka düşilrınOftlt• 
lan Mustafa Beyin orada gezer- Çünkü mektupta Zaro ai'~ 
ken kuyuyu görmiyerek düştüğü sarih bir adresi bile bildı..U. 
tahmin edilmektedir. Jdı· 

ikinci ceset de dün sabah Ka- memiş ve köy, köy dolaştın 
ğıda itiraf edilmiıtir. . _: .. id 

sımpaşa açıklarında bulunmuştur. Mektubun, Zaro ag~ a ailea---
Üzerinde l,ahriye elbisesi bu- b-

burada hükumet nezdinde tefe 
lunan bu cesedin on iki gün b b 1 1 • te• üsatta u unma an üxerıne • 
evvel H•liçte bir müsademe ne· lişa düşen seyahat mürettiplefl 
ticesinde batan mez.baha motö- tarafından yazıldığı anlaşılıuak· 
rü makinisti ibrabim efendinin tadır. Bu mektup münasebetiJe 
olduğu anlaşılmıştır. ki: 

Evvelki akşam Sandıkburnu Zaro ağanın torunları diyorlar ı:.:I. 
açıklarında bulunduğunu ve üze- - Yalancı gazeteler der' 
rinde beş kuruşla .. Cahit ,, na- dedemizi götüren o iki adaoıdıt• 
mına kazdırılmış bir mühilr çık- Utanmadan üç lira gönderiyor' 
tağını yazdığımız diğer ceset lar. Dedemizi orada dilendirllll" 
tefessüh ettiği için morga gön- ğe başladılar galiba! Orada ki' 
derilmiverek defnedilmiştir. zandıklarını hep ceplerine atJP 

20 giln kadar evvel Silivri- ağayı süründürüyorlar. 
kapıda bu isimde bir adamın B' h k d -k ız fi ümete müracaat e eı .. 
gaybolduğu teabit edilmiş, ailesi 
çağnlarak elbisesi f'Österilmiş dedemizi kaçırdıklarını, geri ge' 
ve tanılmışbr. Ailesi Cahidin tirilmesini istemiştik. Bunu hah" 
intihar ettiği ihtimalini söylemiştir. alarak etekleri tutuşunca bd 
Rakı içtiler, yolda giderken mektupla 3 lirayı gönderdil~ 

kavga çıkardılar Dedemiz orada on dört ayda ., 
Dün akşam Edirnekapıda Sul- İngiliz toplaya bilmiı, balb~ 

tan mahallesinde oturan Tahsin ona burada belediye ayda fili 
ve Riza ismindeki iki arkadaş r · d 
sarhoş olarak evlerine dönerler- ıra verıyor u. !111 
ken eski bir mesele yUzUnden Selihattin isminde 14 yaşlannell 
ar•larında llaVŞ'ılçıkiiiii~ iielfcede bir çocuk don makineye ki 
Tahıia· sustalı ç.kısaoı çelterek verirken ıol elini .kaptırmış 

parmakları kopmuştur. 
Rizayı Oç yerinden yaralamıştır. Selibattin Cerrahpaşa has•·nf' 
Mecruh tedavi için Cerrabpaşa ..,. 

sine kaldınlmışhr. 
haıtaneıine kaldırılmıf, carih kaç-

Kerpltle oynark•n 
~~ 91 ~ Bavullarınıza dikkat edlnlzl Sofular caddesinde nulD ~ 

Ortaköyde Dereköyünde 153 rada oturan müteahhit Kbl 
Nu. 1ı hanede oturan Haçik Ef. Ef. nin oğlu 13 yaıında Abıne& 
dUn gece Yalova vapurundan Nizam ettin ile 7 yatında ,.S 
çıkarken bavulunu 12 yaılannda Selimi dtin çıkmaz sokakta bit 
Şaban isminde bir hamala ver- çukur kazarak teneke içind• 
miş, Şaban yolda Haçik Ef. nin karpitle oynarlarken karpit bit' 
arkadaıile konuşmasından istifade denbire parlamış ve hızla çO" 
ederek bavulla beraber bulunan cukların alnına çarpan teoek• 
45 liralık bir halıyı çalıp kaç-
mıştır. her ikisini de yaralamıştır. 
Akşam matbaasında bir kaza Küçük yaramazlar hastaney• 
Akşam matbaasında çalışan kaldırılmışlardır. _./' 

KANSIZLIK~ 
bcDizsiılik icin. ye&inc deva bD1 ihya eden SIROP OESCHIENS p·.I 
En muntahip ctibba tarafından tertip edilmiftir. • ~ 

mes'keninde tahkiki zımnında kendi- den beri çok yakından takip etmiş ol- dair olan intiba umumidir. fakıyet kazanmakta olduğunu söyle- etmiştir. 
sine polis memurları tefrik edilerek doğunu söylemiştir. Nazır beyanatı- Madrit, 28 (A.A.) - Katalonya ey.ı. miştir. Barçe~on, 79 (A.A.) .:- MI.ralay-:: 
evine gönderilmiştir. Bu şahıs sokağa na devamla demiştir ki : Jetleri intihabatına ait neticeler, 1\1. Bunlar en ziyade Madritte kazan- çya ahahye tıhaben soyledıği bit·"'' 
çıkar çıkmaz hemen rovelverini çeke- "Bu harekete ait tertibatın hemen Maçyanın elli azalıktkan kırk ikisi- maktadırlar. tokta Katalonyahların artık Mar~ 
rek ateş etmiş ve attığı kurşunlardan hemen bitmiş olduğunu dün sabah ha- nl kazanmış olduğu merkezindedir. MıLdrit intihap mıntakasında nazır hükOmeti tarafından idare edilmed 
biri sokaktan geçen bir yolcunun tam ber aldrın. Bu harekata bir an evel Bu netice, üzerine Katalonya cümhuri· !ardan M. Fernando de Los Rfos,Pri- ni söylemiştir. ,; 
kalbine isabet ederek ölümüne sche- nihayet vermek Uzere hükQmet reisin- yetinin ilan edileceğine dair bir şay:a to D . M Albomos A- Madrit, 29 (A.A.) - Cümhurit"...,,. 
b' • . d' w b" k 12 e , omıngo, ura, , . .. i1Iı,,... 
ıyet ve~ş ve ıger ır u.rşun den ve harbiye nazırından icap eden zuhQr etmiştir. Kargaşalıklar çıkma- zana ve M. Lerru intihap edilmiş- - Sosyahst koalisyonunun buy Jllg. 

yaşında bır kız çocuğunu hafıf çe ya- mezuniyetin dahiliye nezaretine veril- sından endişe ediliyor. terdi~. zafer kazanmakta olduğu ve b11 ,tııt .. 
ralamıştır. Katil, kaçmıya muvaffa?i mesini istedim. Jeneral Sanjurjoyu Madrit, 28 (A.A.) - Bazı eyaletler- D'kta .. 

1 
.. k d 

1 
k t vaffakıyetin memleketin her tat ,., 

olmuşsa da ahali onun yanında bu- Sevile gitmeğe memur ettim. Ve ken- de intihabat münasebetile bir ta.kım . 1

1 
t:; ~ ~am;nınl a n~zır 1 eh· da tecelli ettiği her saat teeyYlil ol" 

lunmakta olan diğer bir şahsı linç et- disine kat't talimat verdim. Bu hare· hadiseler olduğu haber verilmektedir. mış 0 an : a vkok ote 0 • Lonredns şe • mektedir. Jeande kazanamanııf .... df• 
· t bb"" 1 · k k t •t 1• 1 . d"l • . d h'I' d r rinden mebus çı mıştır. ra s~ M. D S _,.,._ . t'h diJJlllr.: .. mıye eşe us ey emış ve onu yumrlJ e e aı p an şu suret e tertıp e ı • Valanse eyaletı a ı ın e \ orgarada f' . M 

1 
A' 

1 0 
. d h . ora araguıına. ın ı ap e ".:..:; 

ba t d b 1 • ·ı 1 t . t• F k b' k .. ti. h k' . • ırı . 'eres ıa a, vıe o şe rın- S ·ıed wl.r.ı. l F -•·o 'JJ""'~-ve son ar e erı ı e yara amış ır. mış ı: ran o, ırço muse a ım- aksiyon nasyonal teşkılatına mensup d b' . tih d'I ·.rt· K .. evı e mag up o an raua: _,ya· 
Bu şahıs, bir polis mevkiine iltifa selerin her harekete hazır bir halde aza ile cümhuriyetçi - sosyalişt koa- ~ mı e hus ın fap beilı '~kıS"b·.•r. omffu- londa intihap olunmuştur. lW"ıııti· 
t '..+f Ah ı· k" h "' ,,. k k ld . . nıst er er tara ta yu ır muva a- R B ·•·--ı f' 1 ri .. e mıs-• r. a ı, mev ıe ucum ~me · bekleme te o ukları Tablada tayya- 11Syonu mensupları arasında bır car- k ıs· 

1
.• w kt d 

1 
M ht nın oma ve rUIUft: se ır e auist-

teşebbüs .. d b 1 · d I' .h d . ~ ıye ız ıge ugrama a ır ar. u e- h d'I 1 d d 1',,-
-..ıt.1ah 

1
un te .u unmudş ıse ve pko ıs re ka~a.rga ı~ a tayyakr~lerGı~. ':?P1~1~: bp~şma. o1!muş~u.~1• .. B~ vak'a esnası a lif yerlerde çıkan hadiseler esnasında 

1 
a~ e ı:!' edr.ka1ras1ın a ır.tl 1''0 bi~ 

.... ~ a e e mış ve a amcagızı ur- ması ıçın emır verece tı. unun ı "' ır mıJ ıyetçı o muştur. . .. . .. erın g""'ı.er ı er namze e -"ır 
tarmıştır. Bu ufak hadiseler müs- saatlerinde milli mesai konfederasyo- Madrit, 28 (A.A.) - Saat yirmi iki- 11 kişı olmüştur. . biri intihapta kazanamamışl•""ıo~ ın-
tesna olmak üzere, intihabat sandık- nuna mensup köylüler ile bir takım ye kadar intihabata dair dahiliye ne- M. Meuades Alverse ıle ~~f. Orte- Barçelon, 29 (A.A.) - s11'1' iför• 
larının kapatılması saati olan saat anasır Sevile gireceklerdi. Bu esna- zaretine gelen neticeler, nazır M. Ma ~a. - Y - Gasset ve M. Galarza da tihabatın- ait resmi neticel~ cenall' 
16 ya kadar tam bir sükun ,.e asayiş da karargahta toplanan tayyareler- uranın gazetecilere cümhuriyetçi - ıntıhap edilenler arasındadır. Katalonya cümhuriyetçileri fJO d' Jı'' 
hüküm sürmüştür. den mukavemet gösterecek makam ve sosyalist koalisyonunun bütün lspan- Saragos intihap mıntakasında inti- tarafından gösterilen 14 11aJllze 1;.1.._,. 

Aranın tasdiki, rey verenlerin rnik memurları tehdit eder yollu beyan- yada muzaffer olduğunu söylemesine hap edilmiş olan M. Zamora Kortes si intihap edilmiştir. Ekalliyet dfr. 
tarmm 12 nisanda reye iştirak eden· nameler atılacaktı. Bu tertibatı ya- müsaade bahşolmuştur. l\ladrit e- meclislerinde cümhuriyetçi liberalle- ları dört azalık kazanabflDlfflett 11azt-
ler miktanndan az olduğu intibamı panların maksadı serbest Andaluzi yaletinde şimdiye kadar hiç bir konııi- rin doksandan az ve sosyalistlerin ytn Bu azalıklardan birine *'':;ır.Dl-
vermektedir. Madrit intihabatının devlet namile bir sosyalist cümhuriye- nist namzet intihap edilmemiştir. den fazla meb'usları olacağını tahnıin rı M. Dolver intihap edlllll' Tdl\ reJ 
netayicl ancak gece geç vakit maJQm ti ilan etmekten ibaret bulunuyordu. Madrit, 29 (A.A.) - Dahiliye nazırı ettiğini söylemiştir. M. Zamora ye- ger iki namzet müsavi .. -d• yen .. 
olacaktır. Franko ile Rejaks yakında yapıla- cümhuriyetçi - sosyalist koalisyonu- ni parlamentonun mihverini radıkal- aldıklarından bunlar hak)ıP 

Barçelon, 28 (A.A.). - Barç !lon cak intihabat için namzet ıösterilmiş nun lspanyanın her tarafmda muvaf • fırkaamın &efkil edeceğini dı beyan den intiJl&p >:apılacak&at• 
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Babanın rızası 
Biribirlcrile evlenmek istiyen genç 

bir kızla genç bir erkek, kızın evindi! 
idiler, kız birden bire erkeğe: 

- Haydi Sait dedi, babam ~imdi 
bHardo salonundadır, bilardo oynuyor, 
git de evlenmemize razı olmasını rica 

ı et. 

1 

Erkek: 
- Hayır, şimdi gitmem, dedi, he

le kütüpa.neye geçsin de o zaman gi-
der, söylerim. 

Kız: 

- Neden canım? diye hırçınla~tı. 
Erkek cevap •;erdi: 
- Yoo, şimdi gidemem elinde ste

ka vardır. Neme lazım, ne olur, ne ol-
maz. 

Havala\r ve çocuklar 
Birkaç gündür, havalar yağmuı·lu 

ve serin gidiyor. Yaz ortasındaki bu 
değişiklik küçük bir çocuğun hayre
tini mucip olmuş, annesine demiş ki: 

- Anneciğim, kış geldiği belli a
ma, neden akşamları bozacı geç:ni
yor? 

turdum. Aradan on dakika geçmeden Sabahleyin lakayitliğim haksız idi. Bu hareket etmek istiyorlar. Bu icabına 
Röne şoför elbisesile gözüktü. Yanıma davetten endişe etmekliğim icap ede- göre hareketin niye müncer olacağı. 
yaklaştı ve etrafına bir göz gezdinlik cekti. nı siz de anlarsınız ..• 
ten sonra oturduğum sıraya oturdu. Röneye heyecanla sordum: - ~u halde ne yapmalıyım? 

~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ve dedi ki: -Biraztaf~latverin~ meseleyi -fapahileceğiniz hlr tekQey va~ Harp •eaclcrlnde lstanbulda çalışmış olan H ,.. 
bir ıngillz casu~unun hatıratı - enüz şüphelenmiyorlar. Bina- anlıyamadım? dır. Buradan serian uzaklaşmak, he-

ena~eyh ~hat.ç~ görüşebiliriz. Sesim - Teşkilatımızın Baldeki Alman- men İsviçreyi terketmek. İsviçre l\Jp-
. hafıfçe tıtredığı halde kendisine sor· lar arasına girmiş olan birçok azaları rağı bundan sonra sizin için iyi bir yer 

Bu teklif asla işime gelmemekle be-\mış ~ır kart p~stal buldum •. Bu. kart dum: .. . . . vardır. Bunlardan bir tanesi gelip değildir. Eğer bir mfrnianız yoksa bu 

- 40 

l"aber yekten ret cHabı vermesini üıerınde adresımden başka hıçbır şey - Muhım tiır şey mı var? sizin şeklinizde bir kadının Manhayır.a ak~am Parise hareket eden sürat ka-
asla muvafık görmedim Ye dedim yazılı değil~i •.. Yalnız ka~t post.al.ın - -~vet: ... bu sabah haber ald.ğı- gidip geldiği hakkında Almanlarca ma tarına atlarınız. 
ki: resmi Bal b~yuk park~.nın ~lk geldığım mı~ gore s~zın Manhayme yapmış .0! lumat elde edilmiş olduğunu haber Hemen parktan ayrıldım ve konso-

• - Balde birkaç gün istirahat ede gün oturdugum ''e Rone ıle karşılaş- dugunuz se) ahat alman casus teşkı!a verdi. loshaneye uğnyarak ,·edalaşıp bavulu 
Yhn.. Sonradan Almanyaya gitmek tığım mevki in resmi vardı. ~z düşün- tınca haber alı~mıştır. Kaşlarımı çattım: mu otelden aldım. 
~elesini düc;ün ··r.. mekle bu muammayı hallettım. Muhak Şaşırdım. Nasıl olur da casus teş - Şu halde?!! ı Röne otomobilini hazırlamış benı 

lJ 'S u uz.. o b• b t d 1 k"l At 11.ı h h er Friç mukaYele mucibince (1000 kak Röne herhangı ır se ep en o a- ı a ı !• an aym seya atım hakkında - Şu halde mi? Sizin birdenbire bekliyordu. Cesur çocuk beni himaye 
~ları elime savdı. Ye tekrarladı: yr beni görmeğe lüzum görmüş n ay- malumat almış olabilirdi. Acaba fran :uimetiniz şüpheyi davet etmiş tam i~in ne kabilse yapıyordu. Bana neza
kı - Her hald~ dediğim mesele hak· ni mahalde bulunmamı anlatmak iste- sız rttsus teşkilıitının manasız bir en- Manhaymdan ayrıldığınız sırada ken- ret ederken adeta ölen efendisinin 

1 l\da çabuk karar verirseniz sizin misti. OğJe taamını ettikten sonra sa- dişesi karşısında bulunmuyor mıydım? disile münasebette bulunduğunuz bir gösterdiği gibi himayeyi gö terivor-
çlll çok iyi olur. de :.bir elbise giydim \'e şehrin kalaba- l\faanıafih tereddüdüm uzun sürmedi. adam mukabil teşkilata mensup bir du. Trenin hareketine kadar ya~ım

..t.. llu derece ısrar b' 8 ha ·retimi mu l lık sokaklarında bir müddet gezindim. Her Friçin beni Al manyaya gitmek kadını itlaf etmiş. Binaenaleyh sizin dan ayrılmadı. Tam vagon hareket e 

.... P 'l k ır z ') ·k "t · · k k d · t t · a.k k' b l l.k d ld v · v alına nıa la beraber, şlıplı€!enmeden Sonra bir arabaya atlıya~~k p.aı. a gı ıçın ~ı ı sı ı a\e e mesı ancv ım unun ~ a a a ar o ugunu~ ~annnar d.erken basamaga sıçradı Ye lokomo-
Oteı tı cıısu unun pnından ayrılrlı:ıı. tim. Arabacıyı savdım Roneyı ılk de· old~gum anlaş·ı·l~ış bul~ndug~n.da~ dır. Ne. yapıp yaparak . sızı Alm.~n- tıf hızlanmadan elime bir şey sıkıjtı 

t &eldiilm taman namına bıralul· fa görmüş olduğum ağacın altına o- be-nı kapana duşurmek içın olabıhrdı. yaya geçırmek n orada ıcabına gore rarak: 

(Bitmedi). 
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Belediyede: Ma anunu 

Irk Takslslz çalışmak 
menedlldl Beşinci o o 

Eski taksi sahipleri beledi yeye 
Nakleden ı /,a.. müracaat ederek yeni takıiler 

- 1 - karşısında müşteri bulamadıkla-
Yazan : flmt. 1llas&oH 

lŞ raplarını çıkarınca 20 - 30 santim kilçü nndan şiklyet etmişler ve taksi-
Budapeıte borsasında Otto Binen- len sahte devler gördüm. siz olarak çalışmaları için müsa-

t'hal yük.sek bir yer işgal ediyordu. Bi Bu sözlerle Ludvig bana tamamen ade istemişlerdir. Belediye eski 
nenthal oyun oynamuını severdi. E- kalbini açmış bulunuyordu. Çünkü u· taksilerin bu şekilde çah,mala
peyce sermaye~d vardı. Cesaretli idi ve zun müddet garibeler arasrnda yaşa- ram kabul etmemiıııtir. Bundan 
muvaffak oluyordu. mış olan bu adamlar, gördükleri şey- Y 

Asri bir iş adamı olan Blnenthal- lerden öyle bir vazıiyete düşüyorlar ki, başka hiç olmazsa kazanç ver
in yazıhanesinde işler Amerikan tar- artık Hhi ile yalanı tefrik kabiliyeti~- gilerinin indirilmesi de teklif 
zında ıörüliirdii. Bekleme salonların- ri kalmıyor. edilmiştir. 
da '1u• görüşünüz., diye levhalar ,·ar • * • Küçük taksilerin günlük ka-
dı; sıra ile dizilmiş dosyalar, yazı ha- Bütün meslekdaşlarrnın .içinde Ot· zancının iki, büyük taksilerin 
ned~d intizamı gösteriyorlar, geniş to Binenthal, öküz kafalı bır adamın üç lira addedilerek bu nisbet 
pencereJerden giren ziya insana emni- mevcut olabileceğine inanmaz. O, tam üzerinden kazanç vergisi alınması 
yet hissi veriyordu. manası ile bir iş adamıdır. jsteniyor, balen verilmekte olan 

Halbuki, bir gün, Budapeştede Yeşil kaplı dosyalarında 3000 den senevi 80 -1&0 lira verginin çok 
ihtilal çıktı ve borsa filan alt üst ol- fazla garibenin tercümt>i halleri var- ağır olduğundan şikayet ediliyor
du... dır. Bu garibeler, bütün dünyadaki du. Vergiye taalluk eden husu-

Felaketten sonra Mösyö Binenthdl garibelerin hemen hemt>n yarısıdır. l>e aatın tetkiki vilayete havale 
emniyetini kaybetmedi. Yazıhanesini, mek befind ırkı, 6000 nüfuslu bir ırk edilmiştir. Bu vergi meselesi 
d011yalarmı, daktilolarını muhafaza ~ olarak kabul ediyoruz. vi ayet idare heyetinde görüşiil· 
ti, fakat yazıhanesinin ismini değiştir- Her dosyada, o garibenin hususi~ 1 e tedir. 
di. yetleri, yaşı, ana babası filAn .. vardır. OtobUsler hakkında yeni bazı 

Şimdıi, dosyalarının üzerinde, al- Sayılan 1200 kadar olan cüceler- kararlar verildi 
tm madenlerinin isimleri yerine, cü<:e den yalnız üç tanesi fevkalade sınıfa Daimi encllmen otobüsler tali-
ler, devler, şişkolar, iskeletler, gövde- dahil olmaktadlr. On tane kadarı da matnamesini tetkike devam et· 
)er, Siyamh kardeşler, üç ayaklılar, kendilerini teşhir edenlerin ancak mas 
dört elliler, maymun • insanlar, yılan raflarını koruyabilir. Üst tarafı ma- mektedir. Şimdiye kadar yapılan 
duiM kadınlar, aslan • insanlar, sakal- hlmat kabilinden dosyalara konulmu~ projenin yanlış yoldan yüründiiğü 
ıı kadınlar, mavi adamlar .. ve saire i- tur. için, yeni baştan değiıtirilmek 
simleri okunuyor. Devler dosyasında beş tane ehem- lüzumu basıl olmuş, yeniden tet-

Mösyö Binenthal sadece sermayele miyetli dev vardır. Şişmanlardan 7, ki.kata baılanmıştır. iki aydan
ri!Wn cinslerini değiştıirmifti ve bu su· iskeletlerden ile iki.. beri talimatnamenin çıkanlma
retle garibeler borsası teessüs etmiş Cem'an yekun bütün dünyada. ha· ması fizerine keyfivet belediy~ 
oldu. kikaten şampiyon namına layık ..-e pa- riyasetinin nazarı dikkatini cel-

Yirmi sene beraber çalıştığı mü- ra getirir, 30 kadar garibe vardır. betmiş, encümene talimatmenin 
diirüne, Mlan adaıtt 7,200,000 frank ka- Bunıdan başka bir de hiç beklenil- kış gelmeden biran evvel çıka
zandırmıştı. Bu miHldet zarfında mü- miyen ve fevkalade bir garibe meyda- rılması bildirilmiştir. iş bu saf· 
dürü ona 1,200,000 frank maaş, 500.000 na çıkabilir. Aslan • adam, panter · ka· hada iken belediye riyaseti ka
yemek ve yatı iicreti, 1,50:>,000 frank dın, boynuzlu adam gibi. Bunlar beşin zalara mani olmak ve belediye 
reklim, vergi ve saire, cem'an yeıkıin ci ırkın yüksek kıymetli eshamlarıdır. varidatının ziyaının 6nüne geç-
3,200,000 frank masraf yapmıştı. Fakat Otto Binenthal için, bu esham- mek için yeniden bazı kararlar 

Demek müdür, haftada yarım sa- lar, garibeler borsasında, her esham vermiştir. 
at konturat imzalamak zahmetine mu- gibi tehlikelidir. Bunlarla oynamak i- Bu cümleden olarak bilet kul-
kaıbil 4 milyon frank kazanmıştı. Vak- çin hayli usta olmak lazımdır. Janmıyan, biletlerini belediyede 
tinin üst tarafını da hoşça geçirmişti Bütün bu fevkaladeler içersinde en damgalatmıyan ve Gazi köprüsü 
Bundan daha açrk ve sade bir iş tanı- mühim olanı gövdeden ibar~ olan ka- ile Galata köprüsü paralarını 
mıyoruım, bundan daha çok gelirli rle dındır. vermiyenler derhal işten menedi
bir iş bilmiyorum. Bunun bir tek güç- On senedir kendisini teşhir eden Ieceklerdir. Sür'at meselesi de 
lüğil vardı. O da, aslan - adamı bul- bu kolsuz ve bacaksız kadını herkes ehemmiyetle takip olunacaklar. 
mak. tanır. Ben de onu Pariste tanımış ve Motosikletler memürlann bilbu-

Aslan adam, Kafkasyanın küçük zavallının bu uzuv eksikliğini herkese sa kaza olması ihtimali çok olan 
bir köyünde doğmuştu. 14 yaşına ka- hikaye etmiştim. Asıl ismi Luzzi Vng-

Bilyükdere yolunda daimi surette 
dar, etrafındakilerin llkayt bakışlarc ner olan gövde - kadın güzeldi. Onu otobüslerin sür'atlerini kontrol 
altında büyümüştü. Bir gün bulundu- Viyoleta diye çağırırlardı. Kendisile 

etmeleri temin olunmuştur. Bunlu köye seyyar bir camba2hane gelmiş görüşür, okuması için ona kitaplar ve-
ti. Cambazhane müdürü aslan adamı rirdim. dan başka belediye muavini Hi-
•örmiiıı_ ve bir ay sonra da aslan a- F k t h b ld b'l' mit B.le Sarıyer, Beyoğlu kayma-
a -YY a a ne a er a ım ı ıyor mu- k l d ft' ki d 
dam meıahur olmuı:ı.tu. v· 1 t .. d d .b t b' k am arı a te ış yapaca ar 1r. 

Y 'il sunuz. ıyo e a gov e en ı are ır a 
• • • dın değildir. Onun sizin ve benim gıbi Mimar Monçerl çiviler hakkında 

Matmazel Maria V ... yirmi c1ört iki eli ve iki kolu vardır. Her sabah, ~Uzakerey~ '!lrl,lyor. 
d d •un kil gelı'r kalkar kalkmaz kız kardeşi onun ~u- Mımar Monçerı dun beledıyeye 

yqın a ır ve ~ o . . • l k d · ~ Ü • • ·ı 
Nadir bir mazhariyet olarak onu aletini yapar. Viyoleta, ayaklarını ge ere aımı ene men reısı ı e 

çırıl ç•plak &'Ördüm. Bu asla unuta- bağdaş kurar ve meşin bir bağla bağ- görüşmüş ve lstanbuldaki çöple
mıyacağım bir manzaradır, bir saat lar. rin toplanması ve bunlardan is
mütemadiyen komisyoMu Ludvig Ne- Kollarını da vücudüne sararak, ustaca tifade edilmesi için belediye ile 
feJ.din doe*toru onun etlerini yoklanuş, bağlar, elbisesini giyinir ve teşhir olu müzakereye hazır bulunduğunu 
ta .. derinlerde çarpan kalbini dinle- nacağı masanın üzerine naklediJir. Ve söylemiştir. M. Monceri ile gö· 
mfş ve nihayet kat'I bir sesle: bu sayede annesinin, kız kardeşinin ve r üşülmesi kararlaştırılmıştır. 

- Beş sene için mukavele imıalı- kendisinin hayatını, hem de bol bol, Oteller sınıflara taksim edlldl 
yabiliminiz, kazanır. Otellerin sınıflara taksimi 

demişti. O günden beri Mari.ıl. tJu Bunları bana Otto Binenthal söy- işi bitirilmiştir. Bugün kendile-
komisyoncunun emrine amadedir. Onu ledi ve dedi ki: rine tebligat yapılarak aınıflanna 
~ir içia yapılan mukavelede, teşhir - Görüyorsunuz ya, böyle birisilc göre ruhsatiye almaları bildirile
miiddetl muayyen bir saatle tahdit e- mukaYele imzaladınız mı tehlikelidir. cektir. 
dilmiş değildir. Maria, müdürün canı Bakarsınız, bir iki sene iş yürür .. Fa- Otelciler cemiyeti bu karardan 
istediği zaman, ve istediği kadar ken kat birisi meseleyi çaktı mı, artık bit- haberdar olmadığı için dün be-
dini teşhir edebilmek hakkını ona nr- ti. lediye riyasetine tekrar bir istida. 
mişttr. Bundan başka hizmetine tah· Dosyasına baktım, dedikleri doğru 
sis edilen adamın vereceği bütün e· idi. Pek tabii Viyoletanın kardeşi da- yazarak ruhsatiye işinin biran evel 
mirleri, bizzat müdürün sözleri imiş ta Yereyi söylemiyordu ... Fakat tasav- neticelendirilmesini rica etmi,tir. 
gibi dinlemek mecburiyetindedir. 1 vur ediniz ki Viyoleta, ki ne de oba istida daimi encümene verilmiştir. 

Buna mukabil Maria 500 frank bir kadındır, birisine aşık oldu, ve a- Tasnif kararı daimi en::ümenden 
haftalık alacak, intihap edilen otelde şıkı da onun sırrını faşetti, bUıtün iş· geç çıktığı cihetle ruhsatiye de· 
yatıp kalkacak ve kendisine gündt- Uç J.er mahvoldu demektir. Bu fikir aklı- ğiştinlmesi için yeniden otelcilere 
ötün yemet< verilecektir. Bu yemekleı- ma gelir gelmez VlyoJetanın, i$kelet bir mühlet verilecektir. 
de bir et. bir sebze, bir yemiş ,.e yarım adamın dostu Konige karşı niçin muh Ekmek flyatlare 
,ışe şaraptan ibarettir. Fazla yediği teriz davrandığını anladım. Temmuzun birinci çarşamba 
takdirde ücret kendisine aittir. \"iyoleta, sevmekten korkuyordu. gününden itibaren Ekmek sekiz 

Maria mukaveleyi hiç ~üşünımede~ .Bitmedi) buçuk ve Francala on llç buçuk 
iJMaladı. Garibeler ekserıyetle tabıf kuruttur. 

2sanl•nn ebtmımiyet nrdjği teferrüa Üsküdar hale sinemasında Nalbant dUkkAnları 
ta lAkayittirler. Ateşten gömlek mümessili: El'tuğ. 

Sıra Lud\'ig ~öf elde gelmişti. Lud rul Muhsin, Bedi:.a Muuhhit, duhuli
ris. kendi hazırladığı mukaveleyi üç re ıo kuruştur. 
defa okudu, sonra iki gün diişUndU. --------------
Nihayet. üçündl gtin mukaveleyi imza- ae,lktalf bUyUk aile parkı 
Jarken bana: T e\'ak kuf rnahallınde Cemal Sahir B 

- Biliyor musunuz? dedi, bir şey pm:ti. Danı;, \'arycte ,c saire. \ 'e$aiti 
unutup unutmadığımı henüz. pek de nakliye her yerden yakındır. (36) 
emin defflim. ÇUnkl. mukavele imza. 
stndan bir hafta Sonn ı.alfliyen 500 
librelik adamlar, sebebi malum olma-

Be1tlkta, bUyUk park 
Bu ak~am arzu ve i~rar umumi üzere 

Belediye nalbant dükkanları· 
nrn asri bir şekle konması için 
bir talimatname yapmış ve bu 
kaymakamlar vasıtasile alakadar· 
tara bildirilmişt:. Tadilatın ya· 
pılması için verilen müddet bu 
akşam bitecektir. 

Şimdiye kadar yapılan teftiş
lerde birkaç dükkin milsteına 
nwrr••••••"ni eski ekillerlni bile 

Ankaradakl koml•yonda 
esaslar tesblt edlldl 

Matbuat kanununun tadili için An· 
karada bir okmisyon teşkil edildiğini 
yannıştık. Kanunda yapılacak tadil
ler şu noktalar etrafrnda toplan
maktadır: dazete mes'ul müdürleri 
kaldırılarak, yaı:ılardan imtiyaz sa· 
bipleri ve yazı müdürleri mes'ul ola
caklardır. 

Namus, haysiyet ve şerefe tecav:iı, 
bilhassa Reisicümhur Hazretlerite B. 
M: Meclisi reisi hakkında ima ile de 
olsa resim ve yazı ile neşriyat yapılır
sa müddeiumumi gazeteyi tatil etmek 
su retil e da va açabilecektir. 

Yeni kanun her türlü tenkit hakkı
nı en geniş şekilde verecektir. 

Gazetelerin namus ve haysiyete 
vaki tecavüzlerine mani olacaktır. Ye 
ni matbuat kanunu layihası iki sene
denberi hazır bulunuyordu. Komisyon 
yeniden tetkiki icap eden noktalar iİ· 
zerinde meşgul olacaktır. 

QQ 

Bir ,ırket mUdUrlUIU ve çıkan 
bazı •arialar 

Merkezi Pariste bulunan «So
syete jeneral de Min Metalürji 
tirketinin Tilrkiye şubesi umum 
mlldiirü M. "Deskufi,, dört ay
danberi Pariste bulunmakta· 
dır. Şirket umum müdilrü Parise, 
şirket muamelatı hakkında malu
mat vermek için gitmiş ve dört 
aydanberi orada bulunmaktadır. 

M. Deskufini uzun mnddet 
Pariste kalışı, burada, tirket 
umum mlldürlüğüoden ayrıldığına 
dair bazı fayialann çıkmasına 
sebep olmuıtur. Diln, f iı ket 
nezdinde yapbğımız tahkikatta 
ve umum müdür muavini Mahi 
beyin slSzlerine giSre biSyle bir şey 
yoktur. Mabi B., müdürü umumi
nin işleri oradan takip ettiğini 
söylemiştir. 

OBULM}~CAO 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 llJ A ·ıA 1 ı• IA 
i x~~:~i~ i! l~ 1

1~,ı=,~ 
4 M ı•ııF cf K [il A K ŞJA M 
5 A F A K i lliJIN l.-ı ilil T ,li 
6 ş 1 E IR l!i1111JI i ,B IA T E lı• 
7 ı s 1T A N B ı u L ii] 1H [W 
8 R l~JA lK ı rımı lA L\TıM l[i]IA 
9 • i'i i11S'fii:1

T /fil M 'EIV T 
uı L lı•ı \(iu!A lT IE 1H ı ı•J v !iflA 
11 A D E M !•ı fil [jil A T A K 
DBnhiJ bulmacamızın hal· 

ledilmış şeklı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ı • ---- --- _ . , 
2 • ~ili! llil! 
3 - [il - tlJ -ılilj- - -
4 - ----.(iJ!iJ-
5 ·lll !il - fi- - - -· li 

~ -[W:i. =====;ı=lii -=-111----- - -
8 [i; li ili 
9 =1=11=1r11J==~
ı • :i!ı_ ~ -1-l- I~ ~·ılil -
11 filıfml 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Polis hafif!~Bi (8) 
2 - Kaçık (4) 
3 - I/ı-:ırfı tıırif (2), gelir (4) 
4 - Müptel<i (7) 
5 - Ordu ferdi (5) 
6 - Bir hudut dağı (8) 
7 - Kazan kaldımuık (5), nota (2) 
8 - Şarkı (5) 
9 - Işık (3), on (2) 
10 - Yu.unlı (3) 
11 - Mağrip (4), bir din (5) ··-···· .. ·•········••······································ değittirmedikleri görülmüştür. 

Nalbantlar tadiJAtı niçin yapma
dıkları hakkında sorulan suale 

·maddi imkinsızhkla karşılaştıkla· 
rmı ıöylemişlerdir. 

Yanndan itibaren bütün dük-
kAnlar teftiş edilecek, dükkanlarını 
ta!tmatnameye göre değiştirmi· 

yenler cezalandırılacaklardır. 
Birinci ıımf cadde üzerinde 

nalbant dükkanı bulunması mern· 
nu olduğu için bu gibi dükkan· 
Jar derhal kapatılacaktır. 

Nalbant dükkinlarınm zemini 
beton olacak, · nallama yeri ve 

1 lngiliz liruı Kr. 
.. T.L. mukabili Dolar 
" .. l<'rank 

Liret 
Bel~a 
Ora.hm .. 

.. fs. Frank .. .. 

... 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pez:etı 

Mark 
Zloti 

.. . ... 
Penıı;ö 

2o Lev Kuru, 
1 Türk lirası Dinar 

Çerrnneç Kurus 

ıNukut 

ı !sterlin (lnıclltzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frıtnk (Fransız: 

20 Llm tlıalya 
O Frank Belçlkaj 

20 Drahmi ('.ı'unan 1 

O Frank lJsviçrel 
Leva Bulıar j 

ı (<'Jorln (Felemenkj 
ıo Kuron [Çekoslovak] 

~Jltnıı Avusturya) 
1 Peı:eta ıJspanya] 
ı Rayşmark!Almaaya] 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengiı l\1 acarlstan 
O Ley [Romanya] 

20 Dinar YugoslovyaJ 
ı Çe\•oueç Se\·yet 

Altın ~ Borsa 
Mecidiye harici 
Ban konar 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et - Sebze • Meyva 
Et - ( l\iloııu ) Dağlıç: 54,60 .k 

Kı\'ırcı~ 46,8 l-56,94 K. Kaıaman: 
54,fıO K. Mezbaha kuzusu: 50,70 • 
K. Öküz: 25,74-28,08 K. Dana: 39 K. 
27,30 - 39 kuruş. l\Janda. 27,30 • sı 
kuru~. 

Peynir - Bcy:ız yağlı 580 den 
kuruşa kadar. Yarım yağlı 17-14 ok '\' 
teneke 450-550 K. yağsız 11·12 o r 
teneke l 60·230 kuruş. t 
TUrb6erlll : Okkası 30 - 35 
Taze soıanı ( Demeti ı 30-40 
Nane: 60 para Kırmızı turp: 
Dereotu: 30 P. Maydanoz: 
Araka: IO - 12 kuruş. Seml:c 
2,50 · 3 K. Yaprak: lYerli) okk 
kuruş. Kabak: tYerli) 4 - 5 - 6 k 
Tazefasulye ı Yerli Çalı 6 - 1 
kuruş. Ayşe kadın 20-22·23 K. 
Rarbun ya: 20 kuruş. Sırılt çalı fasul 
13- 15 l\ururtur. 

Enginar~ (Yerli ı adedi 3-
Sarımsak: (0kkasıl8· I0-12K. Hı 
!Yerli) adedi 50-60 P. 2 - 3 kuruş. 
Domates : Okkası 3.5 - ::ıs ~ 
Bamre: ( Adana ) 60 "'- (Yerli! 
200 K. Sini biber 70 80 K. 

Meyve f 
kiraz: 17 • 20 - 25 kuru~. ÇI 
20 25 ::ıO-t:ıO· 70 h uruş Kayısı: I ı.,, 
Vişne: 30·35-451{. Akça arma'-
30 - 40 - 50 - 60 !{. 

BuQday • Arpa .. Fasuly• J/I. 
Bulday: Yumuşak kilosu Akr...: 

5,20 - 7 kuruş Y eı köy· 6,30 k ~ 
Arpa : ( Ankara ) 5. I O K. Uzun kör.~ 
5,5 K. Si, as: 5 K Çavdar. (UlıJIR"i 
4,14 1\. Tlftlkı Oğlak (l\oldycık)l~ 
Alyonkanıhisar 90 K. Afyonı ı 
1025 kuruş. _.. 
Çay, kahve, pirinç, •eker, ,_ 

patates, sabun çııı 
Çay; ı( 'a\'a) okkası 260 - 4()0. c1.,, 

240·800. l Hindi)e) 270·400. ( ~eY toO' 
260·400 Kahve: (l\luhcelıf tiple'[o"' 
J 08 K. Pirinç: ( lfomba) ı 36 42 ızB.SO 
33-32,5 (ilindi\ el 33 !Ran~on) 2~ı>'5 aQ. 
(Rizon) 36 K. Şeker: !Toz \er S9. 
(f:cnebi) 35,70 - 36,50 ı-~P !\. 
( Hus: Küp ) 40 (Toz 35,,0l\laıdiıt 

Sade yal: ı Urfa ; • Karsı 
<Taze) 12;; 135- 140-145 (t::rıur~~S _ 12<> 
( Er·nmiş) 90· 100 ( Trııbzon l ıu 

VeJetalln:ıYerlı)62·6.3Zeytln f. 6 
( l~1'stra ek~tra ) 65-69 ( Eksttıy',..,eklik) 
(Yemeklik ı birinci 56 57-58 ( 46 !'
ikinci 54. 56 (Sabunluk l 

9
'151 !{. 

Patates: Tazt: naturel 18 l:..,.~11"!"'"1 
114ıu111111••••1110M ......... ,_ ı.oıf bulu• 
ocak birbirinden ayrı k• bntno 
nacaktır. Bundan b•f ima 
nalbanharm ebliyeto•'°:albant
ları lizımdır. Bir k•:'~taneıind• 
lar Fatih hayvan • d k elr' 

1 ı. d 111 e ere 
açı an Kursa ev• d Bir lı• 
liyetname almıfİd' ~~~ kurı da 
güne kadar ikill Ehli etnaoıe 
ba açılacaktır . t ~enedil• 
olmayanlar da ıt en 
ceklerdir. 



\VHITE Elektrik Tarağı 
liıı elektrik tarağı sabo alırken fabrika 

markasına dikkat ediniz. 

l Mahk••• ve icra lıanlan 
/ 8 tanbul a.aliye mahkemesi ikinci 

ticaret dairesinde müuıekkU müflis 
Fmtelli Sdra ıirketi masasından: 3 Temmuz 

• 
ıçme erı 

Cuma günü açılı) 
Sabahları köprüden Haydarpaşaya hareket eden 7 ,\ 
ve ondan sonraki vapurların trenleri menbalara gider: 

Fiatlar tenzil edilmiştir. 

YALNIZ 

Müflis şirkete ait olup mağruk se
fainin ihracı ameliyatında istimal edi
len ve ltalyan ordusunda istimal edil· 
ıniş bulunan tahminen 5 - 6 ton mik
tarında (Tri~l Amonyal) namında~I•~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~ 

''WHITE,, elektrik tarakları hakiki ve 
~~uıinnıw~~kaillırman~~-----------S~U~~P~L~E~K~·s~·T•w•a·,-B·~·a·gı--~ 
tile satılığa çıkarılmıştır. T 

muteberdirler. 
Arttırma neticesinde talibi tarafın- hepsinin fevkindedir. 

dan kilosuna dört buçuk kuruş veril- SUPLEKS- PLA TIN ise 

YALNIZ miş ve bu fiat haddJ layıkında görül· Yirminci asrın bir şaheseridir. 
~~ğindmik~cidefaolM~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•atlup 
ederler. 

lt\VHITE elektrik tarakları fennen 
" fhsal •ıktarda cereyam elektriki is 1 

lmaliyelcri itinalı •• pldlr. 

"WHITE,. El rik Tarakla~ 

tırma suretile sa.tılıia çıkarılmıştır. 
Mahalli teslim Çanakkaledir. Mezldir 
mevat bulunduğu mahalde ve halt O.
zere teslim olunacaktır. Bedelin pe· 
Şılnen tesviyesi meşruttur. Müzayede
ye ietfrak için muhammen kıymetin 
ytlzde onu tevdi edilmek icap eder. 
Gümrük ve inhisar ve dellaliye re-sim
lerile sair hertürlü masraflar mü~te
riye aittir. Arzu edenler Çanakkale
de masa yeddi emini değirmenci Na
zım Beye müracaatla mezkftr mevaddı 
gtirebilirler. Açık arttırma 2 temmuz 
931 tarihine mUsadif perşembe günU 

ı saat 14 ten 16 buçuğa kadar lstanbul

Emniyet sand~ı müdü
riyetinden: 

S.~lann dökUlmetilll tevkif, ~çların ye~ı~~ 
çıknı 'k (tahit renklerınde) güze ır 

asanı ı az, kepeklerden 
Olldülaayon ita ve tamamen 

tahlis ederler. 

'rARAOIN FtATI: 8.1/211radır 
Yedek Pilin Fiatı : ISO kurUltur 

f olarak •· tara'"nızı masra sız 
ıınze yaııınız ,.. • • 

derhal ,aadennz. 
,..,. 

, ' ç· ek Puannda Altıparmak 
latanbul da ıç d EhreııstelD ve 
Hanında t .. 3 numara a 
Toledo efendilere: 

Efendim, 
H 1 T E elektrik 

Leff en bir "W " d" · ı 8 t-2 lira tak ım tarağının kıymetı o an · b 
L .. tf zı·rdeki adresime ir ediyorum u en 

adet gönderiniz. 

laim •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • • • • • • • • • • • • · _,,,) 

M M. v. Satın alma komisyonu lllnlara 

' da adliye sarayındaki ikinci ticaret 
1 mahkemesi lflls od881nda icra edile
! cektir. Arzu edenlerin müracaatları 

1 ilan olunur. (5) 

1 
ldanbul 1 inci lem TMmurluğun

tlan: 
Beyoğlunda Tozkoparan civarın
da Çatma m~çit mahallesinde 
orta sokakta 19 numaralı hane
de sakin iken elyevm ikamet
gahı meçhul kalan müteveffa 
Moiz Poryaz oğlu ' 'eledi Pan
delinin mahdumu ve varisi A
leksandros efendiye. 

1 Madam Osyaya noter senedile olan 
(12.000) lira deyninizi birinci ihbarna· 
menin ilanen tebliği üzerine deyninizi 
birinci ihbarnamenin ilan.en tebliği ü
zerine muayyen günde tesviye etmemiş 
ve tehiri icrayı mucip esbabı kanu'.\İ· 

JGra,i&id Jataatın ihtiyacı olan un la münakasaya konmuttur. halel!ii ye de dermeyan etmemiş olduğunıırr 
ve sade Jall kapalı zarfla ve ayrı ay- Urfada askeri satın alma komisyonun dan tarihi tebliğinden üç gün zarfında 
n prtnaJDelerle münakasaya konmu1- ~ ~apılacaktır. Talipjerfo ~rtna- yine tesviyei de~n etmediğiniz takdir
tur. !halesi 8 temmuz 931 çarpmba me almak. ve teklifl~rini ''ermek ü- de mahcuz gayri 'menkulün paraya 
dnü saat 16 da Maraşta askeri satın zere. temınat.~arile birlikte mezkur çevrileceği ikinci ihbarnamenin tebli-

1 Temmuz 931 tarihinden itibaren icra olunacak ikrazat ve 
kabul olunacak tevdiat muamelatında faiz ve komisyon nisbetleri 
aşağıda ıösterildiği ıekilde tadil edilmit olduğunu muhterem 
müşterilerimizin nazan dikkatine aneyleriz: 

T~vdiat 
A - Vadesiz hesabı car.~i t (500) liraya kadar % 3 faiı 

tasarruf mevduab: ~ fazlasına faiz verilmez. 

1 
(1000) liraya kadar % 4 fazla

B - Kısmen ihparlı tasar- sına faiz verilmez. 20 Liraya 
ruf mevduatı: 1 kadar her gUn alınabilir fazlam 

için 15 glhı evvel ihbar ıartbr. 

C - Vadeli tevdiat: 

J Alb ay için % 5 faiz 

l 
Bir sene ,, % 7 ,, 
iki sene ve daha fazlası için % 8 

Ç - iki sene müddetle bırakılan mevduatın faizi vadenin 
hitamında verilir. Üç sene veya daha ziyade mllddetle bırakılan 
mevduatın faizi on liradan dun olmamak üzre her ay veya iç 
ayda bir verilir. 

ikrazat 
A - Emlik mukabili ikra- f Senevi faiz % 9 

zat için: 1 ,, komisyon o/o 3 
B - Mücevherat mukabili J Senevi faiz %9 

ikrazat: l Maktuan komİlyon % 3 
C - Esham ve tahvillt ( Senevi faiz ~9 

mukabili ikrazat: \ Maktuan komisyon ~,\ 

Ç - Tevdiat bonoları mu- f Senevi faiz % 9 
kabili: l ,, komisyon o/o 1 (42) 

aı .. komisyonunda yapılacaktır. Ta komısyona muracaatlarr. (408) ği makamına kaim olmak üzere fJAnen 
Upleria prtnameyi görmek üzere Fın· * * * tebliğ olunur. (1330) O 
d*lıda heyetimize ve şartname almak Askeri ihtiyaç için ponsot bujisi, r r • 
'" tekliflerini vermek üze.re temin~~la- buji kablosu, kanat bezi, ~eri~i. ma· /stanbul alillt! mahkenıeıi üçüncii 

Horhorun •I Beyoğlu Tokatlıyan yanında 
mektep soka~ No. 35 

Cilt ve emrazı ztibreviye tedavibaneıi rfte birlikte nıezktir komısyona mura- karası ,.e kaplama tahtası Hci şartna- hukuk dairetJinden: 

caatıan. (401) mede olarak 4 - 7 - 931 cumartesi gü- Arhin mahkemesinden bir sene ay- iıll••••••• Her gün sabahtan ıkşaml kada •••••••• 
* * * nü saat U ,·e 14,30 da Fındıklıda hey- rı bulunmalarına karar verilerek bu 

Ali deniz ticaret mektebinden: 
hllhlyedeki kıtaat hayvanları ih- etimizde pazarlıkla alınacaktır. Ta- müddet hitam bulmuş olduğu cihetle 

tlyac~. için iki kalem yem kapalı zarf liplerin şartnameyi ve ponsot bujisi boşanmalarına karar verilmesi talebi
la munakasaya kon-muştur. ihalesi nümunesini heyetimizde görmelerf ,.e Je Suada Bey tarafından Kastamonu-
~ temmuz 931 sah günü saat yedide ihale saatinden evel teminatlarile ha- da Saraçlar mahallesinde Pirci mah· Mektebin 932 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, aa• 

llliyede askeri satın alma komisyo- zır bulumnalan. (426) dumu Mustafa efendi kerimesi Aliye de yağ ve 21 kalem muhtelif erzak ve saire 2 temmuz 931 tarihine 
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''-la yapılacaktır. Taliplerin şart- * "' * hanım aleyhine açılan dava arzuhali müıadif pertembe günü saat on üçte ihalesi ayrı ayn icra e 
:nante almak ve tekliflerini vermek ü- 8 _ 7 _ 931 tarihinde ihale edi:e- Aliye hanımın ikametgahı meçhul bu- dilmek üzere münaıakai aleniyeye vazolunmuıtur. Talip-
te.re temiaatlarile birikte mezkur ko- ceği ilan edilen Maraştaki kıtaatın ih- hmduğu şerhile bila tebliğ iade olun- lerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saati mez• 
ln18fona milraeaatlan. (422) tiyacı olan un ve sadeyağı müna.luuıa- muş v~ ilane~ teblitat ic_r~sın~ ~tlrar kUrda mekt~pte mütetekkil ko~iıyo~.u mahıuauna müracaatlan ve 

• • • * sından zarfınazar edildiği illn olu- verilmış oldugundan tarıhı ılandan şartnamelerın mektepten abnabılecegı. 
~~kd~i~~bn~U~~~"~~c~7) W~ttnhlrQA~~am~d~aleyh~ ---------------------------~ 

e Y-aı kapalı zarfla münaasaya * * "' nı.n i'bu davaya karşı cevap vermc.sı lkt t k A ı t• d 
kon:şt;r· ihalesi 2 temmuz 931 per- Suruçdeki kıtaat ihtiyacı için Uç lüzumu ilanen tebliğ olunur. (36) ısa ve a e ın en: 
şem g ntl -.t 14 te Eskişehirde as-, kalem erzak ve yakacak kapalı zarfla ...... _. ___ ............................... _ ........... . 
keri satın ah•• komisyonunda yapıl• münakasaya konmuştur. ihalesi 21 16 - 7 - 931 de icra kılınacak olan Ko· 
caktır. '.f~llplerı. tartname almak ·•e temmuz g31 sah günU saat 15 buçukta yun ve sıfır etlerinin her ikisi de ka
tekliflerını ve~melt ~re teminatlari- Suruçta askeri satm alma komisyunun pah zarf usulü ile mUnakasası icra 
le birlikte Eskışehirde ••zkôr komis- da yapılacaktır. (Efsafı heyetimizde kılınacağı tashihen ilan olunur. 

·· atlan ( 3) Yona muraca • 388) mevcuttur) taliplerin aartname al- ( 2 
• • • y-

h .. dii mak ve münakasaya girmek üz.ere te-
Farkı fi&tı taah u nU ifa edemi· minat ve teklifnamelerile birlikte Su

Yen mtı.taahhide ait olmak Uzere pazar ruçta mezkft.r komisyona müracaatJa. 
lrkla miizayedeye çıkarılan ve talibi (428) 

· ı be rı. çıknuyan 14 ilA 18 bin kı o Y•z ve • * • 
haki bez kırpıntıları 1-7 - 931 çar- 3 K O g Al K d . 

F d ki.da he • . . a. . o. an. 
lamba gönü saat 14 te ın ı Y· . , . . 
ti · d 

1 
ki ._1 aktır. Ta· 107 J 5 kılo \aş sebzeye verılen fıat 

e mız e pazar ı a san ac h 1 ·· uıd··ı.·· d ·d ık eri di pa a ı gor u6 un en Yenı en pa7.ıtr ı 

!:~erin kırpıntıları Eyüpte a:ketimiı: suretile satın alınacaktır.' ihalesi 5.7.931 
e.tnde 'Ye prtnameılinl h Y saat ı 5 den 16 n kadar icra olunaca-

d .. ı d eve1 · · ' r 0 rme1erl ve iha e saatın an ~ından taliplerin ~artnamesini görmek 
ı.minatlarile hazır bulunmaları. (423) · üzere her gün öğleden ev\"cl ve pazar

* * • lığa iştirak etmek için de \•akti muayyc· 
Bureadakl kıtaatın ihtiyacı olan ninde teminatlarile birlekte komiı;yona 

* "' • 
1150 ton saf yumu'8k kur.un 

Askeri fabrikalar umum mil· 
dOrlnğilnden: 

Yukanda . yazılı malzeme ka
palı zarf usulile 5-9-931 tarihin
de saat 15 te ihalesi yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnameyi almak 
için Ankarada satın alma ko· 
misyonuna mtlracaat eylemeleri 
ve vakti muayyenden evvel zarf
ların komisyona tevdi eylemeleri. 

1lll kapah zarfia milınakasaya konmuş ( 
hır. hıaleti 20 - 7 - 931 cumartesi müracaatları 38

)* * * * * * 
llnU saat 15 te Bursada ıı inci fır Aakari fabrikalar umum müdürlü· 

(2821) 

ka sat- 1 k i d 1 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: ğünden: ... a ma om syonun a yapı a-
caktrr, Taliplerin şartname almak l\apalt ııırf usulile K. 3. kıtaat ih~iyacı 100 ton elektrolit tutya 
Ye tekliflerini vermek flzere teminat. için ihalesi 28·6·931 saat ~6 d.a ıcra;;ı 6,5 ton nikel 
larile bırllkte mezktlr komisyona mü- evvtlce ılan edilen 19J81J kılo Sı~r Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı 
'tacaatlan. (.(07) etinin ihalesi 2 Temmuz 931 persembc kapah zarf usulile 9 - 9 - 931 tari-

• • • gilnü saat ı 5 de icra kılınaca~ı ta\ zıban hinde saat 1:> te ihalesi yapılacaktır. 
Urfa Ye Stv ._.._1-1 kıta t l'"tf.. İlln olunur. (39) Taliplerin şartnameyi almak için !\n-,,.__ erıa..:ıu a m .~ 1 k · ·· 

·""Q olan 7 ka1- k 10 • • • karada satın a ma omısyonuna mu· 
7 9 . ..,... yem ve erza • 1 1 . ktk" · 
3 - 31 ı>ertembe ıtinU aaat 10 da ve ı. K. o. SA. AL. KO. dan:. . racaat ey eme erı ,.e Ya . ı muayycnın 

"-.leın Yem ve erzak 20 _ 7 _ 93ı Çorlu ve Tekirdağı kıtaat ıhtıyacr den evel zarflarını komısyona *evdi 
Paaart..ı libtA. aaat 10 ela kapalı urf içia müaku&Ja konulu ilıalelerl eylemelerL (2878) 

Ankara tohum ıslib ve tecrtıbe istasyonu için 37 kalem allt 

ve edevat ıartnamesi mucebince illn tarihinden iübaren 21 glln 
mtıddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuıtur. Ta

liplerin şartnameyi almak üzere şimdiden lktısat vekileti muba· 

yaat komisyonuna ve lstanbulda ziraat müdilrlüğllne m&rac:aat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de ihale günü olan 11-7-931 
cumartesi gOnU saat 15 te bedeli muhammen olan 6147 lira 
40 kuruşun °/n yedi buçuğu üzerinden teminat akçelerile birlik
te komisyonda hazır bu!unmaları ilan olunur. ı 307) -Büyük Tayyare Piyangosu 

6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,0001iradır 
AYRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 Liralık ikramiyeler 

Ve: 100.000 Liralık bir 
mükafat vardır 
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Ya 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI -

il 

ıra 

~~-~----- . ~ 

- J . ' NIN 

hayat· Kumbarası 

lstanbul Evkai 
tinden: 

müdüriye-

Kıymeti muhammenesi 
1100 

Üsküdarda Tavaşibasanağa mahallesinde inadiye meydanında 
llain mülga Bandırmalı tekkesi elyevm Hekimoğlu Alipaşa camii 
şerifinin enkazı ( şeyhin ikamet ettiği mahal ile bahçe dıvarları 
ve temellerini ve türbeyi ihata eden dıvarlar müstesna olmak 
üz"re) 1100 lira bedel ile ve dört hafta müddetle müzayedeye 
vazolunmuş isede talibi zuhur etmediğinden pazarlık suretile sa
tılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlık suretile müzayedesi temmuzun dördüncü Cumartesi 
g!nü saat onbeştedir. Talip olmak: istiyenler kıymeti mubamme
necin yüzde yedibuçuğu nispetinde pey akçesile birlikte İstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti Mahlule kısınma 
müracaatları ilan olunur. (490) 

Yüksek mektepler mü-
bayaat Komisyonu riyasetinden: 

Valdebağmda Prevantoryom müessesesinin ihtiyacı olan me
v._idı iaşe ve sairenin zirde gösterilen tarihlerde münakasaları 

icra kılınacağından talip olanların teminat akçelerile birlikte ey
yat.ıı mezkiirede Fındıklıda yüksek mektepler muhasebecilik da· 
iresine gelmeleri. 

ES A Mi 
Yazlık sebze, Ekmek, Sade ) 
Yağ .. { 

Süt, tereyağ, kurufasulye, 
patates, nohut, şeker, pirinç 
mercimek, tuz. 

Beyazpeynir, kaşarpeyniri, 
zeytin tanesi, zeytinyağı, un, 
irmik, makarna, şehriye, o
dun, mangal kömürü, arpa, 
saman, kepek, sabun. 

Et: kapalı zarf suretile 

ı 
I 

) 
J 

AÇIK MUNAKASA 
18 temmuz 931 tarihinde 
saat 15 de 

21 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşte 

25 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşte 

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

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

' ·.. : ... ' 
•, . 

. . . ' . ı . 

1 Defterdarhk ilanları 1 
Kiralık seyir kalivecitiği 
No. 28-32, 22, Çamlıca cad

desi Kısıklı, büyük Çamlıca (set
ler kahveciliği) 3 sene müddetle 
kiraya verilecektir. Senelik kirası 
800 lira, kiralık açık arttırma 
16 Temmuz 931 perşembe 15 
Defterdarlıkta. (M. 7 5) - 367 

"' * * 
Kiralık Dükkan 

No. 447, Topcular caddesi, 
Tophane senelik kirası 72 lira, 
kiralamak açık arttırma 19 Tem
muz 931 pazar 15 Defterdarlık
ta. (M-1034) - 365 

Kirahk ve satılık ev 
Çenbcrlitaşta lstan bul belediye dairesi 

civarında Dizdariye mahallesi Medrese 
sokağında 7 No. 1ı ev !aralık ve satthk
tır. Geniş oda!an, b:ıhçe, kuyu ve sair 
lüzümlu teferrüatı, su ve elektrik tesisa· 
tını havidir. Marmaraya ve Adalara karşı 
geniş bir nezareti vardır. Gezmek ve 

görmek için Dizdaı4fyc camisi civarında 
bulunan mahalle bekçisine ve pazarlık 
içinde Oivanyolunda bakteriyoloğ Dr. 
ihsan Sami Beye (No. 189 telefon No. 
20981) müracaat olunabilir. 

l ___ z_A_Y_iL_E_R __ -.J, 
Beşiktaş askerlık şubesinden 

aldığım terhis tezkeremi zayi 
ettim yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

321 doğumlu l\lehmet oğlu Ferhat 

Diş tabibi -

Hastalarını her gün sa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her salı saat 
onüçten itibaren mecca
nen tedavi eder. 

Muayenehane: 
Kadıköy Mısırlı oııu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

... _. __ .. Deniz-Gezmeleri için 

_,...,..,_Kifalık .. ~:Motörler 
Kömür, mazot, benzin ile müteharrik muhtelif motör ve i_stim

botlar, deniz gezmeleri için müsait şeraiUe kiraya verilır. 

.Müracaat mahalli: 
Istanbul Liman Şirketi umum katipliği 
Sirkeci Liman Han Telefon: 24360 
Istanbul Liman Şirketi lşletme Şubesi - Galata Yağ kapanı 

Haydar Han Tel. Beyoğlu 2606. -------•Umum miidilrlilk 

Askeri mektepler setin alma komisyonu lllınları 

Harbıye, suvari, topçu nakliye, topçu satış, ölçme taburı 
ihtiyacı için 165000 kilo ot pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı~ 
5-temmuz-931 pazar günü saat 15 te harbiye mektebindek~ 
mahalli mahsusunda icra kılınacakbr. Taliplerin şartnamesiıı1 

görmek için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilan olıJ' 
nur. (18) . . ,,. 

Topçu Gedikli küçük zabit mektebine ait bir reis tay mO
zayede suretile satılacaktır. Müzayedesi 1-temmuz-931 çarşaın~• 
günü saat 10 da Fatihte Atpazannda icra kılınacaktır. TaliplerıO 
mezkiir mahalde hazır bulunmaları ilin olunur. (20) 

~--------"'-'------------;-----------------------------~__./ 
fzmir l\1~mleket hastanesi Baş tabipliğinde~: 
Hastanemizin senelik erzak ve mualece münakasası bütçeıı~ll 

henüz tasdik edilmemesinden dolayı - Encümeni vilayetçe 15 g~~ 
müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 5.7.9 'r 

O ·ıoJl tarihine müsadif pazar günü öğleden evvel saat 1 da 1 

encümeni daimisine müracaatları. (407) -~ 

istanbul Belediyesi ilanları ~ 
===============-:~i-

==A=r=n=a=v=u=tk=ö='y,__.ünde Lütfiye mahallesinde Kilçükayazma ıoe""e-
inde 34-57 No. lı hane bir seneden üç seneye kadar kir•Y;.,eyi 
rilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartP 11oıek 
görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye 1 rtesi 
için 8 lira teminat akçesile ihale gilnü olan 13· 7-931 P•(40) 
günü sflat on beşe kadar encümeni daimiye müracaatı-r•· .. 

•-.;....-------------------~-=a·rfla mu-
Hk mektepler için yaptırılacak 300 dolap kapalı ~ h ··n 

• • • 10 ergu 
nakasaya konmuştur. Talıplerın şartname almak ıç ki in 248 
levazım müdürlüğüne müracaatları, münakasaya girllle çt· t 

. kb .1 . .__110 ve ıcare 
liralık temınat ma uzı e şartname, teklif mektu~ k k 
odasına kayıtlı olduğuna dair vesikayı mübürlfl ı ba o~a::., 
ihale günü olan 20-7-931 Pazartesi günü saat on eşe a 
encümeni daimiye vermeleri. (491) 


