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Hariciye Vekilimi~iıı .. , Vakıt ,, a Beyanatı 

Sulh ten emin olmadan ticari muamelelerin 
mümkün değildir selim etini düşünmek 

Cümhuriyet Halk Fırkası · 
Bilyük kongrası azasına mahsus takrlrı k!itıdı 

ilk toplanma ıarihi 

10 l\laS'ıl' 931 

lkfnci bfiyük kongra 
~~~~~~~--· 

Gazi Hz. bUyUk kongrenin ikinci celsesi açlldıGı zaman 
kongrenin aktolundu§u meclis içtima salonunda mUmessll· 
ler arasında sa§dan ikinci boy s1raların altlncısında otur
muşlardı. 

Gazi Hz. o sıra Uzerlnde Sadri MaksOdi Beyle gazetemiz 
mUdUrU Hakkı Tar1k Bey arasında oturdukları sırada· Hakkı 
Tar1k Beyin ricasını IUtfen kabul ederek • azaya daGıtdan 
takrlrlik klöıtlardan birinin Uzerine bir hatlra olarak bu 
imzayı koymuşlardsr • 

Gazi Hz. ilk defa olarak meb'us sıralar1nda bugUn otur· 
mutlardır. 

bir içtima! 
Fakat hayırlı bir karar: Üsküdarda 

bir hastane yapılıyor 

Şehir meclisinin ilk mesaisine ait dir ki birkaç gündür şehir meclisi lier 
içtima müddeti önümüzdeki cuma gü gün toplanmaktadır. Bundan sonra 
nü bitiyor. Halbuki meclisin henüz da bugün ve yann üst üste toplanaca 
müzakeresine başlamadığı ve bu devre ğı gibi yann sabah celsesi de yapıla• 
zarfında intacına mecbur olduğu bir caktır. işler bitirilmediği takdirde ya 
ha.yli mühim iş vardır. Bunun i~in· [LOtfen sayıfayı çeviriniz] 

Peşte sergisinde mühim muvaffakiyet 

Pavyonumuz birinciliği kazandı 
Bir Macar gazetecisi lnclrlerlmlz kar

şısında nasıl baştan çıktı ?! 

Pcttc sergisinde birinciliği kazınan paryonumuzdın bir göriinilf 
[Yazısı 4üncü ıayıfamada] 
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nn ı:ece Ye cuma ıı:ünü de toplanılması daiınık yerlerde çekirdek tesisi n I~· dir. Benim yaptırdığım hesaba nnza tına girmiş değilim. 1 p .• yan k 0 
_.th•t!ltr. Maaınafi1' ~ ttlM tfyaea g5re onların tev. ii lazımdır. En ran f o;;tanbul şehrinde :;774 yatak Gıtlip Hakkı Bey - Tahtie mak~:ıdi l 
sinde ekseriyetin temin olunamıyacağı cümen hesap etmiş, bir günde bir has vardır. Bunlar !'Öyle tavzi edilmiştır: Je öylemedim. plY'"ıcı.ı• 
zannolunmaktadır: Onun için bu ge- ı tayn bütün masraf dahil olduğu hal· Çocuk hastane'"sinde, Şişli 10 ehiryatın Karar Onuncu btrtlp tayyare ıdetl 

b sunun dördUncU ket ce ictimaından vnzgedl mesi me\ZUU de bir buçuk liraya akabiliyormuşuı. da, Bulgar hastanesinde, Şişli seri- .. . d h 
1 
·r dUn blttı· 

- · ı . . • . Bu menu uzerın e mu te ı ze\ :l t 
bah olmaktadır. l,\mortismanln beraber iki Jirava t•ıkı yatında. Kenan Tevfık dogum enn- d h h d k M h"tt" B .. l 

Şehir mecli. i dün saat 14,10 geceden yormu,.. Tevfik Salim Pa~a nive ;di· de, Amerikan, İngiliz, ltalyan, 1'' ran· 'r~n -~~'ld~. !;eRtr en .. u 
1 tınd·ıey k~ot~ Kazanan biletler it 

• :. E · s·· • F ı·b k ı goru u. eye murncaa e ı ece· ı. 
1 .40 geçeye kadar dört hucuk saat d~· lecek yatakların yarısı bu miktar nisbe sız, rmenı orpagop, ransız a e a - . satıldıg"' 1 yerler 

d 1 • · 1· k t . · · ı•· · d ·· ıı· 1 • ı· K dk"" ş·f n 1 ki ı :Fakat ,reye konulacak maddelerın for vam c en ur ıç ıma a te mıştır. -.ı- tın e ucre ı o ursa ma rafın hır ı<ı.; . ıye, a ı oy • ı a, a ı · ı. . . . .. . 
rinci celsede Refika Hulü i Behçet Ha mının da oradan çıkacafınr söylüyor. ni iram, Alemdar sıhhat yurdu, S<tğ- mille edıJ~ıesı de ~unakaşayı ~u~ıp Onuncu tertip tayyare pi!d~ 
nımm üç gün mezuniyet talehi kalıuJ Kimin fikri ? lık yurdu. Afiyet yurdu. Haydan> ı oldu. Uskudnrda yuz yataklt mukem kosunun dördüncü keŞI 

0 edilmiştir. Şehir mecli. i azasının maz · Doktor Galip Hikmet Bev söz aldr: ~a İntaniye, Biiyük ada, Burgaı, mel bir hastane inşa. ı hususunda ayn· B k 'd nio e 
hntalarının ayrı ayn tetkik edileceği- - Rapordaki teklif Te~fik Salim Heybeli sanntoryomları, Bakırköy lık yoktu. Bu madde ittifakla kabul dün bitmiştir. u eşı e 4So<JO 
ne ,.e muvafık görüldüğüne dair riya. Paşanın teklifi gibi gösteriliyor. nu akliye, Gureba, Mu evi, Emrazı züh edildi. Yüz yataklı bir verem hastane büyü't ikramiyesi olan "dede 
set divanı mnzbatnsı mu,·afık görül- fikir Tevfik Salim Paşanın değil sıh· reviye, Cerrahpaşa, Haseki, Dcy si yapılması da esasen geçen celseler- lira evvelki günki kefl 1ştı· müştür. hiye encümeninin bütün aza ının fik- oğlu Zükür hastaneleridir.. de kabul edilmişti. O da hatırlatıldı, 31399 numaralı bilete çıkrD jJ• 

Besleme, hizmetçi deQildir! ridir. Bu fikir sıhhiye encümeninin Görülüyor ki şehirde yedi bin yatağa onda da ihtiJaf yoktu. Bu arada Tev- Bu biletin dört parçası şeht li· 
Evelki günkü celsede başlanrlan de değil, halkın fikridir. Yani hakkın lüzum Yansa }>unun ;; bini me,·cuttur. fik ~alim Paşa yapılacak hastanı . in de birer parçası Adana, eoç 

müstahdemler talimatnamesinin müza fikridir. icra makamı güzel, mükeın Ayrıca askeri haı;;taneler ve fakülte de ucuz ve beton pavyon şeklinde olma bulu Trabuzuoda satılm•t• 
),eresine devam olunmuştur. 'J'alinrn t. mel hastaneler yapmak istiyor, hiz vardır. sın dan bahsederken Muhitti nBey sö.r. d bl t 
name hükümlerile mukayyet olanla· önce bugün okaklarda aç, ha.ata siirü Bu vaziyette açıkta kalan miktar aldı: pa;~~ l~as;OS~:~~~;~h bilet~ 
rın ayn ayn unnnları tasrih edilir nen halk bR.kıldrktan. iyi edildikten son pek korkunç olmamak Jazımdır. Ha~· _ Ha ta e in yapılması kararı si- rÇ'" 
ken bunların arası~da b~ lemel.eri~ çr ra onları yaphrmıtk i~tiyoruz. 'Ma t~n.e kapısından dönen belki he·· on ki- ze, nasıls y:pı~acağı cehetinin tayini çıkmıştır. Bu biletin bir pa kk•l 
karılması Hacı Adıl Bcyın teklıfi uze. kamı icranın teklifi bir altın tas içinde şıdır. O da hastalıkların salgın oldu- . . . 1 k Yedikulede imrahorda ba . e• 
. k b 1 d"l . t • v· . - . 1 d 1 t U k""d d ıcra makamına aıttır. cra ma ammın S d d B'l • . G i kıŞ 

rıne ·a u e ı mış ır. .1 ıne ınunıaı· terkos suyudur. ıhhiye encümeniıı!n gu me,·sım er e o muş ur. s u ar a • . . . . . imon a ır. ı etını aı ·"e' 
1 h. t kJ.f"I ·· bb" ı·k .. · - h t h ·ht• d ·· salahıyetlerı hududuna rıaHt etn .e.. dıd ey ın e · ı ı e mure ıye ı • ut nı- teklifi temiz camcak icinde abıhayat- açacagımı~ as ane u ı ıyacın a o . · . . sinden almıştır. Biletin ,~ •• 
nelik, u~khk, aşçılık ve saireJig-in tır! . - nüne geçecektir. lazımdır. Bunu bır hak olarak ıstıyo. 1 bu o 

r rum ! parçalarından biri ıtao ıf• 
meslek ve san'at olduğu kabul n mad Vall cevap veriyor Saııamlarl da dUtfUnellm . . . . İzmir, Manisa, Al!iyede 18tıldl "' 
deye ilave edilmi tir. )1üstahdemlcr Muhittin Bey _ Üsküdarda bir Mevcut yatak adedini tevsi bütçe . ·~~vfık Sahm Pa.._a - ~asıl ısterse ç•" 
talimatnamesinin müzakeresi ilk celse hastane t~isfni makam da esas itibari mizfn istitaatı fevkindedir. Yarı yol· ?ıı oyJe yap~n ama ucuz Y~~ın~ ~unu iki parçası izmirde, bir pa~ de 
de bitiriJememiş ikinci celsede de bu le kabul etmiştir. Buna ihtiyaç var- da kalırız. idaresinden mes'ul oldu- ıs temek de bızf m hakkı sarıhımızdır ! şehrimizden satılmıyarak 13 

s· 
talimatnamenin geri kalan maddeleri dır. Hastanelerin bir yerde temerkü- ğumuz müessese ha.stalal'la beraber Beyoğlu hatsanesine yüz yatak ila- edilmiş, iki parçası hiç satılıU lı 
tehir olunarak program hakkında nıulı zü meselesine gelince Tevfik Salim sağlamları da düşünmek, çah:.an, biLe '"'· i, yani bugünkü bina tevsie mü ait mıştır. 12000 lira 3556~ _N°· r• 
telit encümenin hazırladığr raporun P3..:.c;a Hazretlerinin mütalealarına bir vergi ,·eren hastalara bakmak imkanJa olmadığına görl' Beyoğlunda yeniden bilete çıkmııhr. Bunun ıkı P'bİf 
mü1.akeresine başlanmı,. tır. noktai nazardan iştirak edemiyorum. rını bize veren sağlamları da çok dü hastane inşası hakkındaki sıhhiye encü çası lstanbulda, beştebirlik t• 

Akalllyet ne istiyor ? Berlini misal getirdiler. Uç milyon şünmek mecburiyetindedir. meni teklifi reye konuldu, kabul edil- b" p• 
Raporun ilk kı mı sıhhat işlerine a halkın sıhhatini muhtelif yerlerden ida P•ra nerede ? medi. parçası ve ayrıca diğer ır pe• 

itti, okundu. Encümen azası ikiye re etmek rnzımdır. Halbuki bizim n& 'fevfik Salim Paşa belediye reisine Sıhhiye encümeninin teklifini imza çası izmirde, birer parçası bİ' 
ayrılmışlar, akailiyette kalanlardan yimiz nr? Bir Cerrahpaşamız, bir de cevap verdi. Bu arada Cerrahpaşa haı:. lıyanlar aksinin de reye konulmasını mirci, Giresunda aatıh1n ıty• at•~ lsmail Sıtkı Bey akalliyetin · noktai Hasekimiz Yar. Bunlar da birer pav tanesinin Avrupadakilere faik olduğu· i-tediler, Ak.c;inin reye konulmasına parçası btanbuldan satı Pil • 

nazarını anlattı: yondur. Bunlara ilive §Öyle dur8un nu söyliyen Almanın nezaket g~terd~- lüzum olup olmadığr maksadı gürültiı- iade edilmiş, iki parçası da ti 
Usküdarda yüz yataklı bir ha. tane yann öbür gün yerlerine yenilerini ika ğini, buna inanılmamasını, soyledı. lü bir münakasayı mucip oldu. Usul tılmamıştır. Al 

yapılmasında bir verem hastanesi te- me etmek lazım gelecek... Bütçe encümeni mazbata muharriri hakkında ateşli sözler söylenildi. 174ır 
h · Abdülk d' B ·· Id h ı· t 10000 lira isabet eden ı. sisinde, .cerrah pasa .a. stane. '". e c:a· Orada büyük masrafla kurulmıyan a . .'r ~Y soz 8 1

' u asa an Celse ... ·i idare eden Sadettin Feı· it l taıır 
d tt f k t 1 1 d .; No. 1ı biletin iki parçası 5 't' "ln~şırane ınşasrn a enc~.m~n 1 1 a · e. başlanılan esaslı mües.!eseyi tevsi ve şun arı soy e 1 : •. • • Deyin sabır n hilmi karşısında Hac: ı 

~ış, ya~~ız Be):oğ~u ~ukur ha ·tane '. bir müessese denile~ilece~ hale e;~· - Makam Üskudar ~astanesını ~a .Adil Bey aksini reye koymıya lüzum da, beştebirlik bir parçası iı:~ C' 
nın tevsıı, kreşın ılerıde şehre naklı tirmek fikri bendenızde hır umde ma- bul etmekle bunun tahsısatını da ka 1 1 d • .h t· . t kd" . . t de, bir parçası Turgtlu ve GırJ. • . . o up o ma ıgı cı e ının a ırı rtyase ftO" 
ve hastanelerin Cerrahpa a mu hı tın hiyetini almıştır. bul etmış oluyor; bu parayı nereden . . . . • sunda salılmı•, dört parça ... 
d ·r d"l · d • t ı kl.f b 1 k., B" ·ı b··ı d bö ı dıvanına aıt bır sal4hıyet oldugunu ha- Y 1'" e tekst e ı meyıp agı 1 ması te 1 Bendenizce tababetimizin yülu;ek 0 aca • ıze verı en u çe e Y e ,. · · · · satılmamıştır. Dün çekilen h l· 
]erini, akalliyd kabili kabul görme- havı:iyetini de korumak lazım gelir bir rakam yoktur. Benim yeni bir tek tırlat_tı. 1'ıhayet reıs ,-~~ıh bu salahı- b" ı 

. .,~ • . . . . yetinı kullandı. Kendısı BeyoğJunda maraları sıraya konmuş ır .. ,,_ 
mış. Cerı-ahpaşanın yeni pavyonunu gezen lıfım var: Haydarpaşadakı fakülte . . d b l bT sıP'"' 

Ekseriye ne istiyor ? Avrupa üstatları hissiyatını ifade ede hastanesine senevf 40 - 50 bin lira yar ha.stane yapıl_ma~ı taraftarı, y~nı ak~l: de İç sayıfamız a u a ı ~ 
Muhtelit enclimendeki ekseriyet na- cek bir kelime bulamadılar. Avrupa- dım edelim de bir kısım hastalanmzı li):etten oldugu halde maddenın aksını --1 

mma da 'J'e\•fik Salim Paşa İ7.ahat n•r daki em alinden yüksek buldular. Ec orada baktıralım, hem dert görül- reye koymıya usul noktasından lüzum ı S p O R _) 
di. Mumaileyhe nazaran şehir ha ta- nebilerin bu yülisek şehadetini alc1 k- mü:>' hem de inşa ma!11rafından kur- olmadığını, Beyoğlunda hastane ya - . 
nelerindeki yatak sayısı şehrin niifu· tan sonra tababetimiz namına bii· tutmuş oluruz. pılmasını l'eddedenlerin ekseriyette u1 lstanbul 1utbol heyetınden : . r' 

1• • ~ı. d ki d •ı d · k · · 15 - 5 · 931 Cuma günü ıc suna nazaran çok azdır. er olmadıgı yük bir iftihar hissettim. Doktor Galip rıakkr Bey - Alınan u arını söyle i. n a denın a smın -
için hastane kapılanndan dönt'nler ve Beyoğlunda yeni bir hastane isti')·or profesörün gösterdiği takdire teşekkür reye knoulmamasını istiyenlerden Meh edilecek Uk maçları: ) 
bu yüzden ölenler pek çoktur. lar mütaelalannı kemali hürmetle kn- ederiz, ama Alman bizim ihtiyacrmrzı met Ali Bey taJebinde ısrar etti ifie de ikinci kUmeler (Kadık61cl~O 

Tesis ma rafını a.sgari hadde iııdir bul ,.e tasdik ediyorum. Mustacel va görseydi hu takdirde bulunmazdı. Biz dinlenmedi. Ka1tmpaıa. Kumkapı saa~ e· 
mek Uı.ere yatak adedini ne kadar ziyetler için Beyoğlunda hastaneye ih 750 yatağın beş senede ilıh'esini teklif Nihayet Sıhhiye encümenile bele4i· (hakem Refik B.), Süleyınaıı1Yfi~ 
arttırabiliriz? Encümen bunu he~ap- tiyaç \'ardır. Fakat bu ihtiyaç için ediyoruL. Para nerede diyorlar, ıııa· ye nisi arasındaki ~n ihtilaflı nokta Anadolu saat 11,15 (hakerıı Jl'le ,, 
Jamış Şehir hastaneler.inde mevcut bendenizce Beyoğlu Zükür hastanesin- kam 250 bin lirayı bulmuş ki bu planı d k ld '"" .. U küd . 1 ":7 
,,=n t - b f d d h 7. 0 k 1 k ıt.ı·· a reve onu u. .c.ncumen s aı B ) B ·kt V f •aat ' '""' ya aga eş sene zar ın a a. a ,, de bugün mevcut olan 50 yatak kafi. yapmış para yo sa mese e yo ·. ı• u - . • , eşı aı • e a .. e • 
yatak ilavesi. Jazımdır. Hastaneleri dir. Bugün ayni zamanda Beyoğlun- tevekkil oturur, bekleriz, para varsa ve -rerem hastanelerı yap!ldıktan ~a.:.ka (hakem .Nuri B .), Fenerb•~~.ısı 

. . . d 'd .. kl b" h · .· f . · · ·· t ri mevcut hastanelere de 550 yatak ıJa,·e- 3 45 (hl\~ yaJnız Cerrahpaşa muhıtınde teksıf e· a yenı en yuz yata ı ır astane a~- onun en ı)ı sar >erını gos e yoru7.. . . . Ü .. Istanbul spor saat 1 , 1S 
d k 1 k h · a·h f d k. k · · kt 'f h" . B B d. k shn ıstıvordu. Makam 11kudar \'e ve- at ece o ursa şe rm ı,.er tara ın a ·ı ma · ıçın paramız yo ur. ., u ıttın e y- eyefen ı para yo · . . . Refik B.), Beykoz-Eyup sa 
nhaJi .. ·e bakamavız. Te\•fik Salim l'a ı a- b ld k h a- --» 11a program niçin teklif olundu. Oi· rem hastanelerınden başka matahhın .; ., BMln u a aç aa .... ne va..-• t,;.h kk k k h·ı ·· ·· d (hakem Nuri B ) 
şa işt.e Derlin harita ını getirmiş. ha Sıhhiye raporundan müstefit oldum. ye bendenizi tahtie ettiler. Mukad· "' a u unu 3 1 gormuyor u. • • d1" 

c:o hh" ·· · · kl"f dd Birinci kDme (Taksim •._ ritada Berlindeki ha!!tanelerin mevl\i· Alemi medeniyette yüz bin nüfusa on demeyi okuıpamıli oJacaklar. Orada . -~ı ıye encumenının te · ı i rr e · 
]erini mavi kalemle çizmiş, görülüyor yatak esası kabul edilmiştir, diyorlnrl inşa programları sabit esa ... Jara ic::fi· dıldı. munda) 14,,0 
ki orada da hastaneler dağınık bir hal Şehrimizi nde 700 bin nüfus hesabile nat ettik~e faydalı olmaı., varidatıınız Vefa - Anadolu saat ·ıct•r 
dedir. İstanbul gibi dağınık ve aksa· 7 bin yatağa ihtiyaç olduğunu söylli- daima mütebeddildir. -- Telgraf haberlerimiz hakem Sadet Riza B., Bet• lı~ 
1111 sularla ayrılmış bir birde bir sıh· yorlar. Bu nüfusta blltlin ecanip a- Fakat i tenildiği için programı ya- 6 ıncı aarlfamızdadır. lstanbul spor saat 16,30 b• 
hl merkez yapmak muvafık değildir, kalliyet1er mensubini askeriye dahil pıyorum. Demiştim, bir taahhüt a1- Necmi Bey. -~ı· 

- -- --==z=~ sır~~ 
• koyan kimdir? Bugün her şeyde ye yordu .. ,, den kendi kendine sıyrıldı. 1,t' 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t niliğe koşan medeniyet gönüllerde "Bu müellim hakikat bir sır ğı eseri bütün rabıtaları .k0 &:11,I"' 
usaresi kesilerek kuruyan, paıhrma ketmiyetinden çıktı. Hemen her tamamile temizlemek içıJ!J' irtiı··· 
latan muhabbetlerin tecdidine ni- ,ey aleniyete vurdu. Karı koca bey lacak leke sabununu siz b! 1ı:'11e ~ 
çin müsaade etmiyor? Kan kocayı ninde ve hazan ben, Caize Hanım, "Bir ikinci ariza ta~dıtıı' ;le~ 
ölünceye kadar biribirinin batına kocam, Uumrani bu dördümüzün hal bırakılmamasını istırh~J11 ,fetl 
bela edip bırakıyor .. ,, Haz.mine uğ- arasında üstü açık mücadeleler yük hürmetlerimi arzederıll1 
raıılan bu bıkkınlıklardan türlü aİ· başladı .•. ,, dim hazretleri .. ,, , 
le geçimsizlikleri zuhura geliyor.,, "Fileıof - babamız sizden soru- "Adresimiz: ıcJ•" 

.. .. . • • . . .. "Ben bu usancı kalbimde hap· yorum. Aile namusun& en kara le- "Kuruçeşmede (x:xx) '
0 

• 

buyulC namını alan ıkıncı Katerına huzurunuza çıkaracağım ... Her mu ıedecek kadar riyakar olam,dım. keyi sıvıyan isyanlarını bu derece· da 21 numara.,, . . _,,el' 
olaydım koca.mı öldürdükten .s_~n- rai. k~~ın ~ib! bütün ~ö~ü i~hima~- Bir cilt hastalığı gibi hararetimi ye vardıran gelinle damada ne mu· Fileaof bir elile, bitirdıi• ~~ 
ra tahbna kurularak beyendıgım lerımı ınkar ıle kendımı sıze bır kıpkızıl dışarıya vurdum. Çelebiye amele yapılır? Bu dalaletzedelcri t b d""' ·ı lnını ıutar-"d t d• 

k ki ı t k ık d m l k · t. d ·· t • 1 1 d u u ıgen e a .. d e 
er e" eı: e ya a~ a ~r • ım.,, .. e e maıu!11ıye ın e gos ermege evve a rümuzla an atmıya uğra~- erhal aile hariminden harice de- çatkın bir çehre ile bir ıııu 
. Şaırl~.r faz.'letlerım~. terennum çalıı~ı~ac~gım.:.,, . hm .• sonra hemen hem~n .ap açık fetmekten başka çare var mıdır?,, gın dalgın dütündü. ı.rs~" 

ederler, muverrıhler futuhatımın Hıçbır fazılete mahk olmadı- başa kaka söyledim. Lakın bende "Hayır oğlunuz, kızınız böyle Ç l b" .
1 

ea· baba Jll tıı~ 
azametini ayyuka çıkarırlar, en ğımı söylemekte belki bir meziyet sönen ateş sanki onun göynünde- yapmadılar .. lkiıi aralarında bizi b k de 1 1 e .. r~zeatkınbi1 

11 ef> 
müthit günahlanm türlü senakar· sayılır. Hilkiyeti~i ~endim yarat· ki külhana inzımam etti. Bütün çe· öldürmeğe karar verdiler .. Bu ne· ~ a a! lteessF~l u ~f dünY.frıbit te 
Jıklarla uhdeme sevap kaydolunur. madım. Kabahatı kıme bulmak la kilmez hırçınlıklarımla bu külhanı vi ağır hadiselerde insanın yüreğin grrmhemdı~ el ... ı ek rtı h•fı ~1" 
üu. Çünkü cinayetlerimi görenlerin zımgeleceğini ıiz tayin ediniz.,, yelpazelemiş oluyordum.,, de bomba gibi patlıyan tehevvürün eb ım.. al ııe erıne ·ı•~-ekteıı d' Jlıt 

-.A..... • • k t · k lk 1 "G ·· ·· d "B d k" k b b"· b·· k 0 l ·1·h l k d ~·ı B'I essum e omuz 51 
'""• •S 

1
' Jdı.I· go;&nsrını çı arır, e!nıa a an arın enç goynum ıev aya ıuıa· en e t aş mem aı us u- sev ı e ıı a a sarı ara egı •. ı • b" .. .. .. öıteJ'111"' •" 

dillerini koparırdım.,, mıştı. O hararetle oğlunuza buzlu tün kurumuş muydu? Hayır bu ku- miyorÜm nasıl bir tasavvur fante· İd t~ebur {uzd ~eden "°elıl"p• 
''İmanların gözlerine dolap bir kevser kupası gibi ıarddım. iç raklık yalnız kocama karşı idi. Des ziıine kapılarak bizi zehirlemeğe Ho • 1~ • 1. udı ıyab 

1aknıadsfı 111 

c_ • 1 • "b" b" k k d d k · • · · f k d N f ı· k · · (d · · ) 1 d ka d 0 I a a e ın en ır ~· ueygır en gı ı ır apa uy ur u tım, ıçhm, ıç ım an ım.. e e a· rıpsıyon . eıcrıptıon arım a rar ver ı er •. ,, t ? tt 
tan ve dillerini kelepçeledikten son ket ki o bana hali kanamadı .. Ar· biraz realiıt olmamı affedersiniz. "Kuytu bahçe köşelerinde on· a ne ~ar· . .. ddct 50111:-1 çe· 
ra keyfe mayefa bir gayri mes'ul tık karı koca döteğinde biribirinin Umranla dudak dudağa geldiğim ların baş baıa bu müthİf karar ile b'hk~ıl~ıo~ ~ır mu oculdı.t• 
&labilinin .. ,, A • • • • • zı.~dı~a kürek çeken iki çifteye zaman on~n ~efesin~~~.ruh?ma ~o meıgul old.uklarmı Karanfil bize v~rer:k· a 1! arın ç eti''~: 

Ben zatıalımz gıbı büyük hır donduk .. ,, . lan aşk goynumde buyuk hır fey1z haber verdı. Usulca yanlarına yak· • . .. b't )(eP"\,e ı.ı~. 
riJeaofa birkaç ıene gelin.lik etti~. "Onun niyazları benim nazar· ile t~!°'ar alevlendi.,, _ laşarak dinle~i_ş h~r kelimeri ~a.n~ - Benı böyle a~ felike~~~ 
J\lellde kadınlar zümreımden fık larımla dokutarak peyda olan ana· Her !ey kadından dogar. Er· tane vazıhan ışıtmış .•. Kendımızı o tuba muhat~p olm ço1' dl 1,.rı ~ 
ren, filen ayrılıyorum. Kadınlığımı for içinde boğulma tehlikeleri re· keğin cesaret edemiyeceği böyle lümden, oğlnuzu kızınızı canilikten r~tmıf ~.ldugunu:~t .. rı kad1Jiif'el 
htitün yalancı kıy.metlerinden çırıl çiriyorduk .. ,1 •• •• •• ~a~imi i~iraflar da ... Artık benim kurtarmak için bu suretle harekete f~m ... Dunyanın he~eıirıe i) 
pplak ı~yarak cennett.en tardo!u· "Bu atkı goynum':'ze dolduran olu ceıedım kocamın. koynunda ya• mec~~r. olduk.,, . . . cınayet hava ve [Bit,,,ed 
nan büY,Uk anamızın üryanhtı de ve ıonra onu alıp yerıne bıkkınlık tıyor ruhum Umranıden ayrılamı· Fılesof baba bu kır aılenız-
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Milli vapurcularımız Buişesizdeşaşın Borçlar meselesi r 
'lraradenlzden Port Saide kadar posta K ı ingillz hamiller ve-

G .. ··~ 
Mu~~~~ı 1 

n ana izaayon çukurla· idil de di1n geldi 
tesisine davet edlliyorlar rına çare 

\Q Ticaret odası deniz ticaret filomu· 
b n Utrnrmt vaziyeti hakkında bir rapor 
lırıla.nıı§tır. 

t hporda 1931 senesi başından beri 
,~tınalar yiizUnden karaya oturan Te· 

t~atan gemilerin yediyi bulduğu 
ita edilmekte, bunların kurtarılması 
b ~f.l ~lmadığından tonajdan çıkarıldı 
la •ldırilmektedir. Bu suretle kaybo 

1\ remiJerimizin isimleri şunlardır: 
aıı!t§il Irmak, Hacı zade, lntepe, 
ltı. ' Bozcaada, Tcellii Adalet, ffi. 

Mülkiye mektebi (1300) 8e 
nesi mezunlarından Necmet
tin imza.'Sile aldığımız mek· 
tupta deniliyor ki: 

Avrupada kanalizasyon 
bacalarının açılma~ır lazım ge 
lince oraya demirden mamul 
dört ayaklı n portatif bir 
korkuluk konularak hem ge
len geçenler baca deliğinin içi 
ne düşmekten hem içerde ça· 
Jışmakta olan işçinin kafası 
ezilmekten kurtarılır. 

Şehrimizde ise böyle baca 
lara bir kaç biçare düşmüş ol 
duğuna şüphe yoktur. 

Tekvlm-Çar~ambll 13 !\1ayıs Sinci 

ay 1931, senenin ~ünleri geçen 136, 
kalın: 229. 25 Zilhicce 1349. 

GUne!-Ooğuşu: 4,45; Hatı~ı 

Namaz vakitleri- Sabah. 
Ô~le: J 2.1 O: ikindi 16.06':-:.\kşam 
;rat.ı: 21.05; imsak· 2,4.3 

• 

19.1'1 

2,59; 

ı 9,1 ?; 

Hava- Dünkü hararet (nzamt) 16 

(asgnrl)9 derece. Bu~iın ruzı:;:ir müıevassit 
poyrai'., ha' a buluthı hçfif yağmur muh
tem~ı. 

Bugün 
ııı· Maamafih ticaret filomuzdan 7 Jl.C· 

1 eksil · k b'l t''rk lııt mesıne mu a ı u vapurru Milli \'lptırlanmızdın birisi 

Kanalizasyon çukurları
na düşenlerin adedi epey faz 
tadır. Bunların üstüne bir ka 
pak, yahut insanların icine 
düşmesini men'ettirecek Jher 
hangi bir manianın vücude 
getirilmesi lazımdır. Bilhassa 
geceleri bu çukurların adeta 
yangın yerleri gibi bir hal al 
dığı yerler pek az değildir. 

Ingı1iz Dayinler vekili 
Ankarada başhyacak olan düyunu Toplanblar-Şehir meclisi ~aatl4te. 

,. 11 geçen ay Barzilay kumpanya!'ı- . 1 t .. ı t b' ··dd t "'il l)d ~ . .. ış er ar ıruya yuz u muş, ır mu e 
h . ~gı refah vapurıle mel·cut yuk irin seferlerini tatil etmis olan Nainı 

umumiye müzakeratında iştirak erle· Ticaret odnsı meclisinde, Boğazlar komis· 
cek ecnebi hamiller ve murahhaslarmın yon unda, Turing kHip idare heyetinde. 

ltıılerı . . b .... ~ .... k :ı: =--
~ mızın en uyugunu azanmış. vapur idaresinin Adnan Yapuru yine 

son kısmı da dün gelmiştir. Gelenler • Gidenler - lstanbut 

(il al Bey müessesesi tarafından da haftalıl\ postalarına başlamıştır. 
11t'8a) ·1 . b' 1 .. Ilı namı e yenı ır yo cu gemısı Diğer taraftan ı-aporda, Yapurcula 
~~ut vapurlara ilave edilmiştir. rımızın birleşerek bir ecnebi hattı ih· 

llıt \ apura göre, ticaret filomuzun das etmeleri zamanının çoktan gelmiş 
il'-tt aYI içindeki faaliyeti geçen 8ene ve belki de geçmiş olduğuna i~aret e-
~ ay • ~ 
~U nı ayına nisbetle azalmıştır. dilmekte ,.e milli vapur sahipleri 
loıı noksanlık Zonguldak ha\'zasından türk yapurculuğunun terakkisi kin 
ıııu kazalar dolayısile az miktarda ki• (Karadeniz limanlarından başlıyarak 

Karanhk sokaklarda hem 
zabıtanın i~ini kolaylaştır
mak. hem de insanları düş
mekten korumak bir nzif e
dir. Bu vazifenin şimdiye ka· 
dar niçin ihmal edildiğine 
siz de şaşın .. 

Diin gelenler İngiliz hamilleri vehili Şehir meclisi azasından Hefika HulOsi 
:M. Vayt ,.e Fransız murahhasları'· Behçet H. dün Romaya hareket etmiştır. 
dan l\f. Prüdomdur. Murahhaslar Refika l 1. bir müddet orada babası Ro· 
Semplon ekspresile gelmişler n i~tas- ma cefiıimiz .Suat beyin yanınde kahı· 
yonda düyunu umumiye umumi katibi cakur. i\luncnzam borclar müdürü Hil· 
'M. Ukey ,.e düyunu umumiye me- mi B. şehrimize gelmiştir. Hilmi be);n 
murları tarafından karşılanmışlardır. bazı mali işlerle me~gul olııcağt 50y]en· 

r gelmiş olmasındandır. Suriye tarikile Portsayide kadar im 
lllt y~lnız bmir doğru hattında ) a~ tidat edecek olan) bir posta te~i~ine 

Be ki ilik olan hamiller murahhas mektcdir. lngiliz dninler ,·ekili de dıin 
lan bugün Ankaraya hareket edecek· şehrimize gelmiştir. Diğer ,·ekillerle be· 
lerdir. raber bugün Ankarayı hareket eifecektir. 

.... ~ 1111inin yaklaşması münasebetile davet olunmaktadır. 
········ l'· .................................................................... __.. ........................ -.. - .. 

Biz de şaşalım ! Adliyede: 

Komilnlstllk 
ıcaret odasmda : Ticaret ileminde: ., - ·.ı •nı cetveller hayat bahahh· Yeni ticarethane açmak için Sıhhi 1 er: Re,at, mUstear lsmlle Salih 

~~ın azaldıOını gösteriyor mUracaatlar var HilAllahmer Ef. hakkında gelecek sah 
• ıca t d t fı d Son günlerde yeniden ticaret· karar verilecek 

td·ı re 0 ası ara n an neşr- h k d 81 sanatory t ı t k I•tanbul agv ır ceza mahkeme-
~ 1 rnekte olan hayat bahahğı ane açma için ticaret o asma r om es s e me "' 
~ g · d k ı müteaddit müracaatlar yapılmak-. tasavvurundadsr sinde dün komünistlik tabrika-

193 eçınme en e s erinin mart Ankarada toplanan Hilaliahmer d R 
l ayına aı"t olanı çıkmıştır. tadır. Bunlar içinde 20 - 30 bin tın an maznun eşat müstear kongresine iştirak eden ı~tanbul Hila-

l C'"'tvel, ana, baba 1·ıe bı·r'ı bı"r lira gibi o)dukca mühim bir ser- . h 1 1 . ı· ismile Salih Ef. nin muhakeme-0 "' lıa mer ve verem e mücade e cemıye ı 

d
\lçuk, diğeri yedi ve üçüncüsü maye koyanlar olduğu gibi evel· reisi Doktor Ali Paşanın şehrimize dön ıine devam olunmuştur. 
t 

0 
b ce kriz dolayısile piyasadan çe· düğünü yazmı~tık. Ali Pasa kongrede Hafi olarak cereyan eden 

~~ il e§ yaşlarında üç çocuk- kı"len ba'"ı müesseselerde vardır. • h k d f ~il .. ki mesai!'i arasında bilha!'lsa fakir mu a eme, mU a aa yapılmak 
htıı·hlürekkep beş kişilik · orta Bir de Çiroz tr6stU meydana mektep çocuklarına yapılan yardım ve karar verilmek üzere gelecek 
a 1 bir ailenin 1914 senesinde çıkarıldı tahsisatının beş bine iblağı için çalıştı ı .. b k ı 
~}'d~ıı 100 kuruşla geçindigi farz Çiroz müstahsilleri odaya mU· ğını. teklifinin kabul edildiğini, ~a- sa ı gunüne ıra 1 mışhr. 
f ılerek bu esas üzerinden tan- racaat ederek lstanbul, Mısır, natoryom meselesinin de ehemmiyetle Buna nazaran, iddianamenin de 
'Ilı '"'d'l · · y · t R d · k ld v b k d t t serdolundug-u ve muhakemenin 
1 

... ı mıştır. u11an;s an VJt o.manya a çıroz onusu ugunu ,.e unun ya ın a a • 
911: senednde 100 kuruş tiiccftrlarının fiyatları düşürmek bik sahasına gireceğini söylemi~tir. Bu tahkikat safhasının bittiği anla-

:!an bu r 1929 senesinde için anlaşma yaptıklarını bildir- sanatoryom için istenen tahsisat (:lO) şılmaktadır. 
''ta k 1381 1930 mişlerdir. hin liradır. DöGerek çocuk du,urmek 

'İııd o ara • sene- davası 
t 1272 k ı Bu anlaşma netieesinde tüccar V 19jı uruş 0 muş, mart · d · d ilayette : Nı'şanta•ında M-•rutı'yet ma· 

b · d · 1242 d.. ü ·· çıroz:a para verme iğm en mlis· ., ._., 
~ it'b el ıse ye u,m ştur. tahsiller müşkül vaziyete düş- Çalışma saatleri hallesinde karısı Ayşe H. ı dö· 
lci~ 1 r a ticaret odasının tet- müşJer çirozun tanesi 10 paraya k w dil · 
L., •tına bakılırsa Istanbulda 9 dan 12 ye ve 13 den 18 e vere çocugunun şmesıne ıe· 
Q,.b kadar inmiştir. b l kl B h tt" h.:

1
•t bahalılıg-1 aydan aya azal- O . 1 kadar çeh,ıhcak ep o ma a maznun a ae ın 

..._" da müracaatı ehemmıyet e Ef d k 
l'tk tadır. Bilhassa bu ucuzluk nazarı dikkate almış ve çiroz Heyeti vekilece kabul edilen, • nin ağırceza 8 

muba eme
5in· 

~}' tna? temizleme ve giyecek ticaretinin ekseri Rum tüccar devairde 8 saat mesai hakkın· de, mUddei umumi ceza istemiş 
~ fıyatlarında görülmektedir. elinde bulunduğunu anlamıştır. daki talimatname dün villyete muhakeme, mOdafaaya kalmıştır. 

t~tlk'~ nüfuslu bu aile bundan Mevadı iptidaiye fstlhsalltımız tebliğ etmiştir. Talimatnamede Dün vekiller, tabkikahn tevsi-
'~1 •atatistiklere göre 1929 sene- Odanın tetkikine göre mem- memurların 8 saat çalışması teh- ini, kadının kendiliğinden yere 
~ t. \'asati 150 lira ile yaşa yordu. leketimiz mevadı iptidaiye is- liğ edilmekte fakat başlangıç ve düşme5İ neticesinde çocuğun 
)rı_,1-.ııkta. r 1930 senesinde 138, tihsal ve ticaretinde mühim bir tatil zamanlarınının tayininde va· düştüğünü gösterecek bazı şa-
~.J d mevki almaktadır. 1 ı h' l · b d Lt e ıse 135 liraya düşmüştür. ziyetlerine görevi iyet er serbest ıt erın cel ini istemiştir. Mü -
"~ Türkiyenin bu sahada beynel- b k k d ı 1 ı d · 1 k b ~ı.ı •rt ayında ise 133 lıra ola- ıra ılma ta ır ar. stanbu vilayeti eıumumi i , unu varit görme· 

"ıc t milel ehemmiyeti haiz bir piyasa 
a .. tıbit edilmış· tir. db 1 yaz iş saatini sabah 9 - 12 ve mit, mahkeme müdafaa şahitle-
~.. haline gelmesi için bazı te ir er ~. ve slclller Uzerlnde alınacaktır. öğleden sonra da 13 ten 18 e rini dinlemeğe karar vermiştir. 
'ti •lklyetler var kadar olmak üzere tesbit etmiı· Temyizden gelen komUnlstlik 

ltı,ltı Ctret odasının adres ve sicil Firarı mUrtecllerin tir. Bu yeni iş saatleri bugünden davası 
~Ilı~ hakkında şikayetler tevali kepazeliğine. bakınız itibaren şehrimizde olduğu gibi lstanbul ağır ceza mahmesinde 
~.: ledir. Buna sebep Jske~ede çıkan (Yeni Adım) gazete bütün vilayetlerde de tatbik edi- geçenlerde komünistlik tahrikl-

lc.bb 
111 evvelki sene, mu- sinin yazdığına göre 150 Jiklerden nıa- lecektir. tından mahkOm edilen Hasan 

1 "ıtt t" tth.· Uccarların isim ve adreı· hut Mustafa Sabri ile oğlu lbrahiın MUnhallere tayin yok Ali Ef. ve arkada•larının davası, 
·-ıt b" '# 

•tr
1 
k;oster~~k ü~ere bastırdığı Sabri Atinaya. gitmişlerdir. Bunlaı· Bütçeden tasarruf için memu· Temyizden nakzen gelmittir. 

dtkitt' ~lı sıcıl kıtabının hali beraberlerinde matbaalarının harfleri rin kadrosunda yüzde 15 nispe- Yakında yeniden muhakeme ce-
t:ld ırı( ni ve makinelerini götürmüşlerdir. ls- • d I il k memesidir. Bu yüzden tın e tenzilat yapı acag-ını yaz- reyan edecektir. 
ı. e d keçede l:iO Jiklerden yalnız Çopur Is. 

t:ı~ııı, n İ komisyonlarında aza mail Hakkı kalmıştır. Gümülcinedeki mıştık. Dahiliye vekaleti bu hu· Mahkeme, mahkumiyet kara· 
"'-kt.'~n adresini bile bulama- firarilerin de Suriyeye hicret etmek susta viliyete bir tezkere iÖn· riuı, müddei umumiliğin talep 

ır. i~in hazırlandıkları söylenmektedir. dererek vaziyeti bildirmiş ve he- ettiği maddeye göre vermemiş 
~ Bunlar gitmek i tiyenlerin bir li!'tesini yeti vekile kararı mucibince baıka madde tatbik etmişti. 
~çük Haberler ı 'fevfik isminde hirisile Ederne gön- münhallere hiç kimsenin tayin Milddci umumilik, daha çok 

tı.r.ı .\Sl{ı:.bı - dermişlerdir. Hicret edecek olanlara edilmemesini, mülazım memur- . t'I tt" . d 
hı: ltt ıorc.n LiSELER - Kaydedil- Atinada (25) lira yol para.ı verilecek- cezayı ıs 1 

zam e ırır ma • 
ı._~tr ııırıır~ a kerl liselerin, her sene tir. Yint- mahutların rivayetine naza- ların terfilerinin yapılmama5ını denin tatbikini istemiş ve ne-
~lctıı karı azaltılmak suretile \'C ran Suriyeye gidecek hu gibilere orad:ı tamim etmiştir. Ayni tamim Ma- ticede kararı temyiz etmiştir. 
,~ .. 'taldınJmaları hakkında bir (2300) lira dağıtılacakmı~ Bu para liye ve adliye vekaletleri tara- Nakzın müddeiumumiligin tale-
~~ ttbıl'lt a~d.ır. Bu takdirde hurbiye guya ittihadı i lam komitesi tarafın fmdan defterdarlık ve müddeiu- bine uyğıın oldugu anlaşılmak· 

!•r. •vıJ 1i elerden talebe alına dan toplanmı~ imiş... mumiliğe de gJnderilmiştir. tadır. 
'llıııı ltı~ SE , .. Yeni .. Ad~m;. Bulgari ·tand~ çıkan ................................................ --.. . 
ttıt· tl ~ll'lan _F -~~B~RLl~l - Da~~l- (Açık Soz) ı mındeki gazetenın etrafın Demir yollarında: temenni inde bulunmuştu. 
~? bır çaıetı onumuzdekı sene ıçın da toplananlarla Garbi Trakya firari- Devlet demiryolları müdürlüğü bu 
~ıt r ... l>ar'ı'"'~a programı hazırlamak Jeri arasında sıkı alaka olduğunu, bun Hat boyundaki istasyon bah- teklifi tetkik ettikten sonra muvafık 
% llı~derr~ tli~un ilmi faaliyeti yal- ların (Anadolu istirdadı hukuk ,.e hiir· çeleri gUzelleştirllecek bulmuş ,·e istnsyon bahçelerine memur 
~~~l.}·ecek ~rın.e ve. tal~beye inhisar riyet rcmiyeti) namındaki bir te~ekkül Türkiye turing klübü bir müddet e· Iarın daha fazla itina gö termeleri içın 
\ı ~il it lstiy~ a~ı~tekı munenerleri o hesabına faaliyet göstermeği, beyan- vel De\·let demiryolları umum müdür- bir müsabaka açmı~tır. 
'ı-~6hıııtte n bütiin vatandaşları snh t nameler bastırarak Türkiyeye gönder lüğüne müracaat ederek hat boyundaki Bu müsabaka her sene yapılacak ,.~ 
~~) tler İle al~~aktır. Konferanslar. meği dü~ündüklerini ve bu işin başın· istasyon bina ve bahçelerinde, haris birinci, ikinciliği kazanan. en güzey l>:ıh 

Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den l 9 a ka· 

dar gramofon pil~klan neşriyatı, 19,5 tan 
22.5 a kadar Vasfiye Hanım ,.e Ali Riza 
Reyin iştiraklerilc alaturka .az heyeti tıt· 

rafından 20,5 ta Anadolu Ajansı haberleri 
21.5 ten 22,I ~ e kadar mahfe) mu iki 
he~etinin konserL 

Viyana, Pe9te, Moskova, BUkre• 

Saat 17: 
Bükreş: 394· 12 orke.trn, 
Peşte: 550-20 edebi konfcran~: orkes

tra çığan, 
I\ loskoH (Çclkove) J 304-75 Rad~·o 

jurnal. 
Roma 441 Konser: Kerubininin Ali 

Baba uvcrtüni, Doorakın :S]A\• · dansı. 
!\loskanyinin Gilyom Radklayf; ;\lontinin 
Çardaş; ~lazovenin Lohorkrn\ı. 

Viyana 516·20: mü ahabc · 
Saat: 20 
Bükrcş-Radyo Onh'ersite, 
Peşte·Konser: Çirm:mn ~urur. husar· 

lar, Strausun Venediktc bir gece, Kal· 
manın prenses Çarda~. 

Mosko\'a Konser 
Roma Konser (de\'am) 
Viyana müsababe (dcnm) 

Saat: 21 
Bükrcş gramofon 
Peşte konser (dc,·am) 
f\ Tosl{O\·a müsahabe 
Roma radyo jurnal: gramofon. 
\'İ\:ırı Frnn~zc.a dersi; tİ\'&tro \e söı· 

lü film hakkında konferıın:.." 
Saat: 22 
Biikre, kemençe Solo. konferanE, Feüt 

.olo. 
Peşte sirk. 
Mocko\'a konser. 
Roma Radyo jurn:ıl : Beynelmilt-1 teb· 

ligat, tibbt müsahebe, i~tibbarat. 
Viyana Bela Börtoz, Resital, eski Mı· 

car dan hırı, n' ı dansı, kırlarda nkşam, 
Romen dan~i. 

Saat: 23 
Bükreş Feüt solsu. keman solosu. 

istihbarat, 
Pe~te ı :stonya ve finua marşları Te· 

oyvoko!anın Sonati dö Minör 
Roma Konser. Şen Sansın IJejanicr, 

Brohmsın ,·:ılsı, Gnonun Faost düösu bir 
perdelik aşk &\'det eder komedisi, Roıl
ninin Pi ,•olö1~ 

Yiyana Lııugenberg \...on~cr. 

Vakıt:Abone 4artlara: 
ı 3t> ı 2 Aylık 

DJhildc 150 400 750 1400 Kuruş 

H:ırictc - 800 J 450 2700 ., 

llAn sartlarrmız: 

Re~mi Husu t 
Saurı 10 J\ş. 12,50 Kş. 
S:ıntimi 20 .. 25 

KUçUk ilin şartlarımız : 

ı 2 
30 50 

::ı 

65 
4 

75 
1 • I O Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
~ için bir defa meccanendir. 

l''ttt"a dgu~el. eserlerin taltifi da İrfan isminde birisinin bulunduı:u- ten daha zarif bir şekilde görünmeled- ~e)i tertip eden istasyon memudarrna B - 4 s:ıun geçen il!nlıınn fazla. 
satın için 5 kuruş zammolunor ahıldır. nu yazıyor. ni temin mak.sadile tadilat yapılması iki mükafat ,·erilecektir. I 

1 .... ______________________ ___ 
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Devlet işinde rasyo
nel çalışma ! 

.M.adritte son hadiseler umumiyede 
Para sui istlmalile Bir mizah muharrtrl 

~. .~~~~- . . 

Modem adam kimdir? D .. .. " k h d ? Eskiden, tavşanların doğu~:: 
Or t ruzgar ararga" 1 n a kimler meznun • tavukların civdrlemesi gibi mel"Slıt1 

Ankara müddeiumumiliği düyun11 mevsime mizahi yazılar yazan ~ Modem insan (rasyonel) çalı~ma
aını bilen adamdır. 

• • • 
Fan.ediniz terzisiniz, elinizdeki ku 

maşın hiçbir parçasını ziyan etmeden 
bir elbise yapıyorsnuz. Ye kullanılnn· 
yacak parçalarla birle.~tiriyor, işe ya 
rar bir §ey vücude getiriyorsunuz. 

umumiye sui istimaline dair dosya üze izzet Bey arkadaşımız son g.ün~e;,. 
Nümayişçiler Jezvit zaviyelerini ve bir rinde tetkikatına devam etmektedir. ~~ndeli~ _yazıcılardan 01d~ ~·~;5 ~-

darülltlnunu ateşe Verdiler? Sui istimalin miktarı 7 - 8 milyon li- gı kedndıı:-lınde s~lzhyapaml adıbgı ıça...ı,8daf 

Modem bir adamsınız. 
Bir elbise ticarethanesi sahibisiniz. 

terzileriniz var. Müşterilerinizn ölçü
sünü alıyorsunuz. Elbiseler yapıyorsu
nuz kumaşlardan artan kırpıntılar biı 
tarafta heba oluyor. iğneler iyi kulla 
nılmıyor kınlıyor iğne üzerinde kalan 
iplik saplan birike, birike koskocaman 
bir kangal halini alacak iken yerlerde 
sürünüyor. 

Siz modern bir terzi değilsiniz ve 
sis piyasaya ucuz mal gönderrniyecek 
sjniz nesli rnünkarız hayvanlar arasına 
gireceksiniz. 

• • • 
Günde sekiz saat çalışan bir adam 

sınız ne kadar çok iş çıkarırsanız o ka 
dar kazanıyorsunuz. lşleriniz de ayrı 
ayn yerlerde görülecek. Bu işleri · ·e
ki saate sığdıracaksınız. Zamanı 

tıpkı bir kumaş parzası gibi kullanacak 
smız onun en işe yaramıyan kısımlarını 
biribirine ekliyerek iş için zaman ka
zanacaksınız. Böyle yaparsanız modern 
bfr adamsınız. 

Saatlerinizi bir kumaşn ufak par· 
ça.Jannı biribirine ekler gibi ekleyip 
i~ için zaman bulamazı:-anız, zamanını
zı fena kullanırsanız, yani bir plan ve 
metot dahilinde çok iş çrkaracak bir 
şekilde çalışmazsanız siz f'.Ski zaman 
adamısınız, siz modern adam olamaz.. 

Madrit, 11 (A.A) - Saat Uç 
buçukta kalabalık 'bir halk kit
lesi hala puerta del ıo!da bulunu
yor ve katolik El Debat gazete
aının nüshalarından mürekkep 
cesim yığınlar vucude getirerek 
yakıyorlardı. Halk "Dört Rüz
gar,, tayyare karargahındaki is
yana iştirak etmiş olan ceneral 
Dellanoyu bekliyordu. Gece dı
şarı çıktıiı zaman halk, kendi
sini omuzları üstunde taşımı,tır. 

Mumaileyh, bir kahvenin balko
nundan halka nutuk söylemek 
mecburiyetinde kalmıştır. Halk 
jeneralı dindarana bir sül:iit 
içinde dinlemiştir. jeneral halka 
cümhuriyete layık olduklarım 
isspat etmek için sükunetle ha
reket etmeleri tavsiyesinde bu
lunmuştur. Kendisi her dakika 

alkışlanmış ve takdirkarlarımn 
elinden güç hal ile kurtulmuştur. 

Bir takım otübus!er amele 
birliği ile sosyalist fırkasının 
halkı davet eden bir takım be
yannamelerini dağıtmışlar~ır. 

Madrit, 1 1 (A.A) - Yeni den 
işliyen tramvayların adedi azdır. 

Müttehit sendikalar azasından 
6IDIZ. • * • oldukları zannolunan nümayişci-

Zamanda ve i~te (rasyonel) olmak lerden mürekkep gruplar, duvar
modern hayatın e:--asıdır. o:!\ldern in- cılarla inşaat amelesini işlerini 
san, modern cemiyet müesseseleri, bil- terke teıvik etmektedirler. Bun
h~ devlet müe. seseleri (rasyonel) lardan bir çokları işierini bırak
çalışmak mecburiyetindedirler. 

Eskiden devlet için rasyonel çalı- mışlarc!ır. "Halk yurdu,, grevci-
pJ\ bir. zviy t olmak bir mecburiyet lerin kendi emirlerine itaat et
§eldinM ~ş;ıy.rnr edilmezdi. Fakat memckte olduklarım beyan et
bugün del·letin gayesi, bugünkü devle- mektedir. 
tin ifade ettiği mana onun iktısadile:j- Ellerinde benzin tenekeleri bu· 
tiğfni ilan ediyor. Bunun ilk şartı bu lunan nümayişçilerden mürekkep 
mü.:SSesenin (rasyonel) faaliyete ge-
çebilmesidir. bir grup Gran-Via Cizv;t kilise-

JlükOmet müessesesinde iş rande- sini yakmıya teşebbüs etmiş ise
maru, fabrika randemanından farklı de polis buna kolayhkla mani 
değildir. O da elindeki zamanı ve elin- olmuştur. 

. deki işin hiçbir parçasını ziyan etme- Birçok mağazalar kapanmıştır. 
den iş çıkarmak mecburiyetindedir. Takı' t b"JI · 1 kt d' • • • ı o omo ı er ış ememe e ır. 

Rasyonel çalışma zarureti bir ta- Amele grupları bağırarak sokak
ra ftan bir terbiye mes'elesi olmakla be larda dolaşmaktadırlar. Piyade ve 
ı aber daha ziyade bir .teşkilat işidir. suvari polis kıt'aları şehrin sevkel· 

Yeni Tilrkiyenin inkılap hedefleri- ciş noktalarını işgal etmiştir. 
. Dl tayin eden halk f ırkaı-ı programı- Kordau ve Sevill d ·· _ 

llJD en iyi tatbik şekli devletin rasyo- . .1 b" k . e ~ numa ' ı ...tr;ıd 1 t · t k yııçı er ırço zavıyerı yakma-ne """'AA e ça ışmasrnı emın e me - v •• • • • 

tir. Nitcldm yeni kabine programı, halk ga teşebbus etmışlerdır. Pohs, 
fırkası riyasetinin kongreye verdiği ra su yolJarı ile Madritin elektrik 
por devlet işinden ciddiyetle bahset- kablolarını ve tebrin umumi bi-
mektedir. nalannı himaye etmek için iktiza 

flütçede tasarruf, tensikat mes'ele d db" ı · ı 
ı d 1 t işi · 1 h . . .. .

1 
e en te ır erı a mıştır. 

eri ev e nın ıs a ı ıçın gosterı en .. . . 
· arzuların en canlr ifadeleridir. Dun, A. B. C. gazetesı bması-

Bilhassa devlet işlerini (rasyona- nan önünde yaralanan iki şahıs 
)ize) etmek fçin önümüzde büyük, pek ölmüştür. 
bUyük bir sebep var: Paramız yok! Bu sabah, Madrilte vukua ge-

Devlet işlerinin (rasyonel) bir göz len hadiselerin faili olmak üzere 
le tetkiki teşkilatın, brokrasiden ve 5 k .. . t "tfb d'I kt d' 
(adam için iş!) mefhumundan kurta-

6 
°.~un•s ı 1 a~ e 1 me e ır. 

nlmasmı adamakıllı temin edecektir. hucum arabasıle askerlerle 
Ruyonel kafa ile yapılacak te-kilat dolu birçok kamyonlar Madrit 
tasarrufun en canlısı, feyizlisi olacak- sokaklarında dolaşmaktadır. 
tır. F eroldan bildirildiğine göre, 

Yeni ıene bütçesinin tasarruf hii'i "Jaime 1,, zırhlısında mahpus 

~~t~iet~~~.ziyade k c:~~?~.el~ 0
:- bulunmakta olan bahriyelilerin 

~e en e 1 varma ıı:- e ıgımız e serbf st barakılmış oldugv u haberı· 
defleri bize yaklaştıracaktır. . 

SADRI ETEıU sahtedır. .. 

Dttzcede feci bir 
clnilyet 

Hendekte feci bir cinayet ol
muıtur. Sartbayır klSprüsü civa
nnda yol üzerinde Düzcenin ma
ruf tacirlerinden Hacı kasapzade 
Hakkı B. ile kardeşi Ziya Bey 
meçhul bazı adamların taaruzuna 
uiramıılardır. Neticede Hakkı 
B. almuı Ziya B. ile otomobil 
ıoförcllıli ağır surette yaralan
m1flardır. Caniler aranmaktadır. 

Madrit, (A.A) - Orfi idarenin 
ayna olan harp hali ilan edilmiş
tir. Nümayi~ciler, karmelitlerin 
binası ile sanayi darülfünunu ve 
cezvitlerin zaviyesini ateşe ver
mişlerdir. Bu vaziyenin yakının
da bir müsademe olmuş~ur. 

iki taraftan ateş edilmiş ve 
bir çok kişi yaralanmıştır. Cez
vitlerin zaviye!inde çıkan yangı
nın önüne geçmek kabil olma

mıı ve zaviyenin kapılarile damı 

ve içerisindeki eşya yanmış 

tır. Aristokratların bir merkezi 
gibi telakki edililen bu zaviye
nin yanması halk nazarında ma
nidar bir işaret addedılmektedir. 

Dünkü hddiselere sebebiyet 
veren kralJık taraftarlarının tev
kifi emredilmiştir. 

Bütün ispanyada borsa mua
melatı tatil edilmiştir. Nazırlar 

meçlisi mütemadi surette içtima 
halinde bulunmaktadır. Şehirde 
galeyan hüküm sürüyor. Hüku
met neıretmiş olduğu bir teb
liQ-de, müfritane hiçbir harekete 
müs maha etmiyeceğini ilan et
miştir. Kargaşalıklara sebebiyet 
verenler cümhuriyetin düşmanı 

addedilecek ve yeni rejim şid

detle müdafaa edilecekti,r. 
KomUnlstlerin mitingi 

Madrit, 12 (A.A) - Komünist
ler dün akşam Polazza-Mayerda 
bir miting yapmışlardır. Zabıta, 

bu mitingin tertip edildiği mey· 
danın civarında bu'.unan yerleri 
tutmak ve mc:ydana çıkan yolları 

kapatmakla iktifa etmiştir. Bu 
esnada 80 komünist tevkif edil
miştir. Miktarı tahmin edileme
miş olan nümayi,çi!erin geri 
kalan kısmı kaçıp kurtulmağa 

muvaffak olmuştur. 
Bir tev~df 

Madrit, 12 ( A.A ) - Dikta
törlük idaresi zamanında nazırhk 
etmi' olan amiral Kurnejo, dün 
tevkif edilmiştir. 

lspanyol tayyareleri 
Madrit, 12 (AA) - Harbiye 

nezaretine mensup birçok me

murlarla tayyareci zabitler bugün 
Mr drit üstünde uçacak olan mü
teaddit tayyare filolarmın idare
sini ele almak üzere askeri tay
yare karargahına gitmişlerdir • 
Bu tayyareler, evvelki gHn ve 
dün lnallık taraftarlarile komü
nistler tarafmdan yapılan bareke
hakkmda izahatı havi binlerce 
beyannameler tatacaklardır. 
Fransada reisicumhur intihabı 

Paris, 11 (A.A) - Ayan mec
lisinin sol cenah demokrat gru
pu, reisicilmhurluk için yapıla
cak intihabın i!k reyi toplanışın
da hiçbir namzede rey verme· 
meğe ve ikinci rey top:anışında, 
en fazla reyi olana muzaharet 

etmeğe karar vermiştir. Hariciye 
nezaretinde vukubulan mülftkat 
heyecanlı olmuştur. M. T om
son, M. Briyan isminin F ransada 
en maruf isim olduğunu, bu ma
rufiyetin ecnebi memleketlerde 
de şayi ve sulh siyasetinin tim

sali olarak taninmakta bu:undu
ğunu hatırlatmıştır. M. Eriyan, 
Cemiyeti Akvamı ve hariciye 
nezaretini terketmek mecburiye
tinde kalacağını söyliyerek itiraz 
etmiştir. Nihayet, M. Briyan mu
vafakat etmit, fakat namzetliği
ni ne gibi şerait altında koyma
ğa mecbur kalmış ol~uğunu M. 
Dummerge izah etmelerini arka· 
daşlarından rica etmiştir. 

Yeni Norveç kabinesi 
Oslo, 11 (A.A) - M. Kolstad 

yeni kabineyi teşkil etmiştir. 
Çiftçi fırkası ilk defa olarak ik
tidar mevkiine gelmiş oluyor. 

Hariciye nezaretini M. Birger
braaland ticaret nezaretini M. 
Perlarsen deruhte etmiştir. 

Başvekil ayni zamanda maliye 

d zan avu an ı am a an u .r" 
ra ır. güzel nükteler ve tekerlemeler yıpt· 

Fakat maliye müfettişleri elde mev . r 
cut detaile ve ve aike göre bu mikta- ) 

0 
.. B. . k b t ıarrndal 

ıı· o uyucu, u za ın yazı t 
rın ancak 926.137 lira 50 kuruşunu tes aşırı derecede memnun olmuş, di1° 
bit edebilmişlerdir. Bu miktar ~ui u - ki: 

b"f timal şu ne,·i paralar üzerinde yapıl- _ Mükemmel birader, yaJnıı 1 

mı~tır: müstear isim takması lazım. Bana ~~; 
Yiiz seldz adet biner liralık, 2781 lırsa (Felek) unvanını Bürhanet 

1 

adet 25 liralık, 88.):J adet 10 liralık. Beyden alıp Agah Beye vermeli. 
• * * Klmler? 

Ankara, 12 (Politika) - Düyu- inkılAp •• 
nu umumiye sui istimalinin su- Serbest fırka meb'uslarından ıtıa: 

d B . t d • k.. .. k Jübe)err 
reti , ·ukuu tahkikat dosyarında ar eyın yap ır ıgr opru u dO• 
~-Öyle tesbit olunmustur: ( mü- nin dördü de tütüncü dükkanı 01 
. . . l rtol" 
badele suretile kasaya giren fersude ~em d~ kınalı s_:ıka~~ı ~~em tacır e deJil 
evrakı naktiye peyderpey ka~dan ça- tomhekı satacagı dukkanlardan 

d · 'k T"" k h ıarrnıll lınarak tekrar mevkii tedaYüle <'tkr.- e, gen~ ve nazı ur anım ··1'· 
~ · · "k 1 t · tt • b · r dil rılmış, bunların ihraç ve iptaline ait cıgara \e çı o a a sa ıgı ıre 

b t 1 k · ı ·h ı kan. mnz a a ar omısyon aza arının ı ma , . .. tJııtl' 

l · ı l"kl · d b·ı· "f d k d" E .nden bu kulubelerde sura t ve a ;.ayt ı enn en ı ıstı a e ·en ı- d d"" b" 1 t h -·ıdarlS an uşen ın parça o an a :sı t 
terine imza ettirilmiş ve bu suretle ~a- ve satıcılar otururdu. Şimdi ise giilt 
iman paralar piyasadan bir defa da yüzlü genç hanımlar .. 
ha kasaya gelerek yenilerile tebdil et- Yarabbi, belediye hayatımızdll ııe 
tirilmiştir. Halbuki mazbataları iilt- büyük inkılap! 
za eden komi:-;yon azaları bu paraları * * "' 
gerek imhasında ve gerek ihracında Su ve sü.t 
birer birer koymak suretile vazifeleri- .,. 

1 
. 1. . ··ı · 1 ri1t tı• 

· 1 b · · t" 1 d ~e ur mec ısı su ve su ış e ld 
nı yapsa n.rmı~ u suı ıs ıma mey a b" • B h"" 1 e .. gııl r 

. . . . _ . . ıre ugraşıyor. u umma r m ., . 1't 
na gclmezmı~. Fersude e' rakı naktı) e te rağmen, ne su, ne de süt işının 
nin o zamanlar düyunu umumiycde künden halledildiğini duyamadrk· ~ 
tebdiline iki komisyon memur edilmiş- Bir sütçü bundan bahscdere!• d 
tir. Bunlardan biri iptal, biri de ih· yordu ki: 
rak i;;i ile meşgul oluyormuş. Bu ko . _ Belediye, süt ve su i şlerilc ııt; 
misyonlarda hiikumet ve düyunu umu şıp .du~~Y~~ amma bana kalıı~a b: °" 
miyenin muml1haslarr bulunuyormu~. ~eyı bırJbırıne karıştırıyor. Ilız d 
I\omisyon azalarının isimlerini bildiri- dan başka bir şey yapmıyoruz .. 
yorum: !lopta Jij,ıfe 

Uecni, Mübahat, Nafiz, Nişan 
Yokosenfe, Teri Teodor, Mukadder, 
Daniş, Vitalls, 1 Gospar.11 

Bunlar rnemu!'iyeti- nzifelerini ih· 

Peşte sergisinde 
Mühim bir 

maiden, içlerinden Vitalis bilfiil t>Ui Muvaffakiyeı .. 
istimale i~tirak etmiş olmaktan maz- • !) fil" 
nundurlar. Aı-ıl sui istimali bilfiil ic Peşte, lO mayıs (Hu.·usı) - get' 

yısta küşat resmi icra edilen Pe;;tc ti' 
ra il~. maznun ola~lar ise şunlar.dır: gisinde payvonumuz birinciliği ktıı-1~ 

Duyunu umumıy~ sabık baş kı~e n~e mıştır. Birçok hükumetlerin res~.i ~ 
muru Lionida Aı:-pıras, defterıkebır hu ·usi i"tirak ettiği bu sergide 'fur 

b ""d"" • . s "k d"" ... ·-~-eti şu e ~u u~. mua,·~nı . erı o, uyunu ye ... in böyle büyük bir mu,·arfaıil; 6l' 
umumıye mumeyyızlerınden Hacı pa~a, nail olması bilaistisna hepimizin ı;.,,. 
sabık ser veznedar Meri Teodor, ye\" sünü iftiharla kabartmaktadır. 11ı-ı 
miye ile müstahdem Azeri Biltiski, yonumuzu bir san'at meşheri ]tll fe 

komi yonun azalarından Yitalis ile sokmak için cansiperane çaiışı~_ın1~1 
Aspira Seriko ve Hncıyanın adresleri me~her 8 mayısta matbu_at ~uıtt11~~ 
meçhul bulunduğundan ifadeleri alına lenne açılmıştır. Bunu hıç bır ~'O' 
mamıştır. Diğer maznunlardan hepsi- metin pavyon~ ya~amamı~tır .. 1;;1\~ toi' 
nin ifadeleri vardır. numuzda teşhır edılen emtıa büY dllt 

1 .Mülga Maliye nezareti muamelfıtı alıi.ka olandırmıştır. Bilhassa te, 
naktiye müdürü Kazım Ziya Bey de bu tarzı takdirler kazanmıştır. f(lfl 
meyandadır. Ankara müddeiumumili- Belli başlı ihracat emtin111''\., ~ 

t l b .. ···k t ·ı· tablolar 1 ği talepnamesini müstantikliğe vere- yap ır_ı an U) u emsı ı rafi1'ıe 
rck maznunlar hakkında takibatı kanu tısatdıyatımızı canlandıran ~ . ,,,,,. 

l k t• · · ·· Irklerın•· fi niye yapılma ·mı istemiştir. l\liistantik- ve mem e e ınuzın guze ı ··ıti 
. . 1 rı atikasmı, ziraatini, sana>1! tes't· 
lık de adre.<1um meçhul olan maznun a . T .. k' .1 eski T··rkiyeyı bl 

. . . yem ur ıye ı e u dif~ 
rın nerede bulund uklarmın tahkıknıı 1 .1 1 d f t - f)ar · ,,". . arı e can an ıran o ogra 't r. ,. 
lstanbul istintak haldmliğinden ıste- lirim ki dillere destan olın_uş'f~rJ•if' 
miştir. remsiz, f essiz ve. sultansız bır biıt" 

. .. .. d ;;untı ~•· =============== nın yer yuzunde mevcut ol u,,, 11 :r-
nazırlığmı da uhdesine almışbr. lerce Macar kardeşimiz bu pa'1'o 

Harbin önUne geçmek çarele- ye~ inde öğrendi. .,.0ııır 
rinin takviyesi Gazeteler, ittifakla türl• P;~,11f~ 

Cenevre, 11 (A.A) - Bu sa- nun serginin en güzel l·e en j\ğıııt~ 
hah Cemiyeti Akvamın harbin pavyonu olduğunu yazdılar. aıcte'1 

önüne geçmek çarelerini takviye hiç incir koymamış bir j'tfn~~fl~J11J1 r• 
etmek maksadile umumi bir si incirlerimizin üstündeki in' ak ııl"' 

· .· tatft1' 11 
mukavelename projesi tanzimine zısilc baştan ~ıkara!< incıı 1 LC'•Jı.nıt 1 

memur komisyonu toplanmıştır. zusunu içinde duymu~tur 
M. Politis, reis intihap edilmi~tir. üzerindeki yazı şöyledir: ~iJ fıt'~ 

ltalyada zelzeie "ilana, Ademe eıma de:. 0J;ııd:,. 
Napoli, 12 ( A.A) - Melfide nrdi icli !,, gazeteci bu yazı difol' • 

Vu kubulan zelzele esnasında sa- tan ve inciri tattıktan ::.on~de111i IJ."~ 
"' ... c•· 

k ı · k 'Türklerin hakkı l·ar. . ·1 l" katlanan birço ev erın çö üp h k.kak li 
yıkılması yüzünden üç kişi yara- ~~n çıkaran elma mu a t ı-1~ 
lanmıştır. Geçenlerde vukubu!an ır.,, . . . . .. .. 5o bin Jiiİ.;~ ,ur~ 

Sergımızı ılk gunu · . etçilC ııfl 
son zelzeleden sonra hususi bir ziyaret etmiştir. nu zıyıır ,,11,ııttl (f 

t d l Ş t · d"l b" eser • ·ıet arz a yapı mı veya amır e ı - terin bu kadar güzel ır . ,.,jrd• J Jı" 
· l 1 d h' b' · h · · · k içer• "' ıı1> mış o an ev er en ıç ırı asara melerıne ınanmıyaıa i ııe 

· let uğramamıştır. Dün akşam yeni hayranlık ,.e takdir hiS 

bir zelzele daha kaydedilmiıtir. rı çıktılar. 



S
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ıyası m c e e e şim i- işler en kısa bl za-

Şehrimize muvasalat eden 

N AR l. k f f manda bitirilecek ) ransa mu va fak! Muhtelit mubadelc komisyonu 
~lh'e Türk murahhası heyeti reisliğine 
~o anya•Avusturya gUmrUk ittihadı suya dUştU, Almanya ve tayin edilen sabık tokat meb'usu 
ıri;~nkya müzakereleri inkıtaa u§radı, Romanya· Macaristan Şevki B. vazifesine başlar başla- eşhur ve Büyük Sirki 

a ı akamete uğradı. Fakat bundan sonra ne olacak? . 
~ lt.l'Q turya - Almanya gümrük itti istiklaUerine nail olmak icin vukubu
~a:~:elesi Avr_upa.d~ m~him ecre lan bu teşebbüsleri Frans~ tarafmdan 
•tansa vucude getınnıştı. Bır aralık mukavemet görmüş ve neticede Mös;> ö 
~t ta nın vaziyeti sarsıhr gibi olmu~, Briyan bu iktısadi ,.e siyasi ittifakla
' ha raf Almanyanın mühim bir siya ra engel olmuştur. 
a~ 8~ekete geçtiğine kani olmu~tu. Çünkü Romanya ile Almanya nra
'e ~Yası w harekete karşı Fransanın sında vukubulan ve bir ticaret muahe 
tl\ns:acagı merakla bekleniyordu. desinin aktini istihdaf edeno müzakerc
'ıtdiğ• ~on haftalar zarfında yapmak ler sureti kat'iyede inkıtaa uğramış 

bir ını Yapmış ve neticede diploma- ve Fransa bu suretle bir muvaffalu
~ bı muvaffakıyet kazanmıştır. Fran yet, daha kazanmıştır. 
~~ t_araftan Avusturya - Almanya, Bundan başka Romanya ve Ma"a· 
l;\ı ik ~a-:- Macaristan arasında daha ristan arasındaki müzakerelere de niha 
~ . t~adı münasebetler \'Ücude getir yet verilmiş bulunuyor. 
lt!,tiıçın cereyan eden bütün müzake Fransa, bu diplomatik muvaffakı 
~t. durdurınağa muvaffak olmuş- yeti temin i~in cemiyeti akvamdaki 

a mevkiinden istifade etmiş oluyor • 
lttaıı. Q lllühim hadiseler şu şekilde ce Cemiyeti akYamın bu suretle ancak 

ll· etıniştir: bir devletin nüfuz ve satvetine alet ol 
~a•tkaç ay evvel Almanya ile Al·us ması birçok siyasi muhitlerde endişe i
~ııw~''rupa devletlerine aralarındaki le karşılanmıştır. 
~~ hududunu kaldırmak için te Bu dakikada Fransa muvaffak ol 
~ Pla. tt-a bulunduklarını n Iazrm o muş sayılıyor. Fakat bunu ne takip e 
"td~ illan hazırladıklarını bildirmiş decek? 

.\r Muhakkak olan bir şey, Fransanın 
~~ b' Usturya • Almanyanın bu tebli bu hareketine karsı mukabil bir hare
~~l'~ok devletler tarafından hüsnii ket vukubulacağıd;r. 
~ta, ıle karşılanmış, Jngiltere ,.e 1- ---;;============.--
\ ~u planı, bazı şartlar dairesin 1 Polis Haberleri 1 
l ll8.k P edeceklerini bildirmişlerdi. 
:°'tdat' at Fransa, bu vaziyetten ha- B •. r h 1 rs 1zlık1 
~lıır· <>lduğu zaman, hadiseyi şiddet • 
'l§tıaı ile tehditkar itirazlarla karşı· • 

u~ ~r~nsa, A\·usturya - Almanya Kayınpederle birader 
~'r" •ttıhadını siyasi bir hareket sa yakalandılar 

e hunu masuniyeti aleyhinde bir 
~ t telakki ediyor. . Dün garip bir hırsızlık vakası 

~Qıı~n üzerine, Fransa cemiyeti ak olmuştur. 
~~tellı~racaat etmiş ve onun yardımı Sürp Agop hastaneıinin ha-

l~llı_ı~tir. demelerinden Hacı Mikelin 9464 
ta~':tere hariciyesi bu hususta o- Mo. Jı tayyare piyankosu biletine 
tal~ ederek Avusturya - Al evelki günkü keşidede 8 bin lira 

ttıhadı projesinin cemiyeti :ık . · · B h b J 
ııevk· . t 

1 
t . t• ısabet etmıştır. unu a er a an 

bıı ~il ını a ep e mış ı. H M"k 1· k . b. d . H 
~ tıu ınüteakip me:s·ele yeni bir acı ı e ın ayın ıra erı e-
{a girdi. rant ile kayinpcderi Mike birlik 

~~:~ce ~u pUrna taraftar olan.tar olarak Hacı Mikelin biletini çal
~-~ıaıı duşmeğe başladılar. lngılte mışlar ve derhal istikli cadde-
~ 'n ak · · · t' ·t · bı'~takat \am ccmı)~ ın~ gı mesınc sinde 27 No. lı kişeye müracaat 
~ t . etmekle gerılemış; Roma, d k b"l t d""r 800 r "k-
"ıı' neı müzahir bir vazi ... ·ct alını" c ere ı e e u\'en ıra ı 

d ~ .. . . l l d 
~ a gevşemişti. • ramıyeyı a mış ar ır. 

't:lldan b:ışlm A,•usturya • Al- Bir müddet sonra bileti ara-
~" da Pek ileri gidememişlerdi. yan vereude bulamıyan bacı 
~l' ~:ada lngilter~. hariciye nazırı Mikel meseleyi polise haber ver

ı:..~ iç- nderson, rnutevas~~tl~k ede- miştir. Polis tahkikat neticesin· 
~">'e ın Almanya b:ışvckıhnı ve h:ı . . . 

llaıırını Londraya davet etmiş- de bıletı çalanların Herant ılc 
~l' Mike olduğunu tesbit etmiş ve 

~d~ll.sa bu daveti şüphe ile karşıla ikisinide yakalamıştır. Bunlar İs· 
'il>a sonra .Mösyö Briyan bu davc ticvaplarında cürümlerini itiraf 
~ l etmediğini açıktan açığa süy- etmişlerdir. Kişeden aldıkları 

l
llllul\ u . b d 1• t 800 lirayı sarf etmegc meydan 

~ QI\ ıerıne u avet evve a e- b l d ki b l 
"aı llluş, daha sonra ondan tama u ama ı arın an tamamen ıa· 

k l't:eçilmişti. cı Mikele iade edilmiştir. 
ı~ 

8 
tısa bu muvaCfakıyeti kazan- Matmazel Sol hayattan 

llt ~ra ittihat planını bütün bü bıkmışbr. 
t etmek için bir adtm daha Dün saat 13 buçukta Köprü-

~ ()Qıı den hareket eden Kalamış va· 
ılQıılt l\ bu adımda da mm·affak ol· puru Sarayburnu açıklarına gel· 
~ldıı son haberler apaçık bir suret dig-i sırada vapurda bulunan yol
~li tdiyor 

l\\(l • • culardan, Sirkecide Karga soka-
' ~l hırkaç gün ene1, Al·ustur-
~~anya ittihadına müteallik ğında 18 numaralı evde oturan 

lıab ttkerelerin tatil ve talik edil kasap Y akonun 18 yaşlarında 
illa :ı:- \'erildi \"C bunun cemiyeti Sol ismindeki kızı kendini deni
~teıı:rıneten yapıldığı söylendi. ze atmış isede dearhal vapur 

1 :rda Fransanın muvaffak oldu- durdurularak Sol denizden çıka· 
~ ati~a çıktı. Fakat Fransanın bu rılmış ve Tıp fakültesine yatırıl
}, d1,. l'lıuvaffakıyeti bu kadarla 
,.it llıtı mıştır. 
' dettenberl Romany:ı ile Ma Matmazel Sol polise verdiği 
tbe~~asında daha slkı iktısadi ifade de hayattan bıktığı ve 

"ıl~b er teessüsü için müzakere- nefret ettiği için ölmek istediği· 
e }ı Uluyordu. Almanya da ayni ni ve bu maksatla denize atıl
~ltareket etmekte ve Romanya dığını söylemiştir. Zabıta tahki· 
~atta ereler yapmakta idi. 
~ata ~ndrn mahafilinin verdiği kat yapmaktadır. 
'l'&st tore Romanya ile l\lacaris A§lr yarala 
~e~:da siyasi bir ittifak n itti- Dün saat 15,5 ta Yağkapanın-
~ llıes·~ bahis idi. Peşte ile Bükreş da İnebolulu Yunus ile sandalcı 

litu.I\ \ede konuşulmakta idi. Yunus kavga .etmişlerdir. Neti· 
) lliara ~ ı>lanlann hedefi iktısadi cede İnebolulu Yununs bir odu~ 
'\ taıısa karşı gelmek, ayni zaman- ile sandalcı Rizeli Yunusu ağır 
~:::lt~:n siyasi tahakkümünden surette yaralamış ve kaçmıştır. 

rıran B Yarala Yunus hastahaneye-hl 
il .a Çalı •n alkan devletlerile an 
"ilde!\ §ması onun Fransız tnhak dırılmıfhr. Carih Yunus da aran·., 
~il lçığ:e ~adar brzar olduğunu a- maktadır. 
~ tı:ıe goSteriyordu. Diplomasız dlşcl 

lllleketlcrin iktısadi ve siyasi Aynalı çeşmede F oti isminde 

maz komisyon işlerini en kısa 
bir zamanda bitirmek için azami 
mesai sarfetmelerini memurlara 
tebliğ etmiştir. Şevki B. bu mak
satla bütün memurlara akşam 

saat yiirmi buçuğa kadar vazi
feleri başından ayrılmamalarn:ı 
tebliğ etmiştir. 

Komisyon reisliği Gömülcene
deki dokuzuncu tali komisyona 
ağustosa kadar işlerini bitirme
lerini tebliğ etmiştir. 

Esasen Gömülcünedeki komis
yonun işleri az olduğundan ora· 
dan dört memur istanbula çağı
rılmıştır. 

Murahhas hey' etimiz reisi Şev
ki B. İstanbul ve Gömülcüne 
tali komisyonlarının nihayet ağus
tosa ve merkez komisyonun da 
azami teşrinisani nihayetine ka-
dar ellerindeki işleri bitirebile· 
cekleri kanaatindedir. 

Diğer taraftan komisyon kad
rosanda tasarruf maksadile bazı 
tensikat yapılacağı, ve bazı me
murlara münasip miktarda ikra
miye verilerek vazifelerine niha
yet verileceği, bir kısmının da 
hariciye vekaleti memurluklarına 
nakledilecekleri söylenmektedir. 

Tütün inhisarında 
inhisar idereleri bUtçeleri mec

liste hazirana kadar müzakere 
ve intaç edilemediği takdirde 
memur maaşları avans namı al
tında verilebilecektir. 

inhisar idarelerinde tasarruf 
maksadilc tensikat yapılaçağı ve 
bazı memurların açığa çıkarıla
cakları hakkındaki haberleri ala
kadarlar tekzip etmektedirler. 

Tülün inhisarı umum müdürü 
Behçet B. bu nokta ve merbun 
tütünlerin İnübayaası işi hakkın
da demiştir ki: 

- Her idare gibi biz de azami 
tasarruf gayesini takip ediyoruz. 
Ancak bunun için bazı memur
larımızı açığa çıkararak mağdu
riyetlerine meydan vermek 
tasavvurumuz yoktur. 

Kodro icabatı olarak bazı 
memurlarınızın Anadoluya nakli 
bazılarının da Istanbula celbi 
mümkündür. Bunun tasarruf işle
rile alakast yoktur. Bu daimi ve 
mutat işlerdendir. 

Merhun tütün mübayaası de· 
vam etmektedir. Teşkil edilen 
ekispr heyeti Kavalalı Hü· 
seyin B. in tütünlerini muaye
neye başlamıştır. Bunu müteakıp 
diğer tüccara ait liltlinlerin mu
ayene ve mübayaasına devam 
edilecektir. idaremiz mübaya<ı 
işinin azami süratla bitirilmesi 
için çalışmaktadır. 

Yarın akşam tam saat 9 da 

Taksim Talimane Meydanında 
(Telefon B. O. 47) 

Müsamerelerine Batlıyacaktır 
Biletler yarından itibaren SiRK gişelerinden sabah saat 

10 dan 12 ye kadar ve öğleden sonra 2 den itibaren 
tedarik edilebilecektir. 

SiRK cumadan itibaren her gün s<aba!ı saat 10 dan akşam sa
at 10 a kadar halk tarafından ziyaret edilebilecektir, 

A. A. Neşriyat BUrosundan: 

Istanbul Halkına 
1 L A N: 

21 Mayıs perşembe günü için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe gilnii biltimum resmi ve hu
susi müessesat, umumi meydanlar da
hil olmak üzere Türkiyenln her tara
fında bomba tarakelerlne müşabih 

/A llL llL Ol !A lL iL Ol sesı tştdlleceğln
den balkın heyecana kapılmaması 

şimdiden iliin olunur. 

l\fösyö BEN - AMAR 
Bu kere lstanbul valisi ve şchrcminl 

Beyefendi ınr:ıfındnn kabul edilerek 
evelce Darül4cezeyc teberrü ettiği 
500 lirayı 1000 lir:ıyıı fülAğ etmek 
Alicenaplı~ında bulunduğu h:ıber alın· 

mıştır. 

iki kadın birbiri aley-J 
hine dava açtılar 

Çatalca asliye mahkemesinden: 

Çatalcadan Mustafa Ef. zev~ 
cesi Ayşe H. tarafından Hadım· 
köyünde bakkal Ali Riza Ef. 
aleyhine ikame olunan tahliye · 
davası için müddei aleyh namına 
gönderilen davetiyenin ikamet
gahının meçhl..liyetine binaen 
bili tebliğ iade olunması üzer.ine; 
üsulün 141 inci maddes· muti-RJ 
hince ilanen tebligat icrasına 

karar verilmiş ve yevmi muha
keme olan 27 • 5- 931 çarşamba 
günü saat 14 te tayin kılınmış 
olduğundan mumaileyhin bizzat 
veya bilvekale mahkemede isbatı 
vücut etmesi ve aksi takdirde 
gıyaben muamele ifa kılınacağı 
tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (931 - 198) 

HafizeSuzan H. Zabıtaca dün 
hakemda lzmirden gelmiş ihzar 
müzekkeresi olup olmadığı an· 
)aşılmak üzere müddeiumumili
ğe gönderilmiş müddeiumumilik 
tetkikat yapmış böyle bir mü-
zekkerenin gelmediği anlatılmış· Jlcşiktaş birinci su'h hukukundan: 
tır. Binaenaleyh HafızeSuzan H. Fatma H. ın Beşiktaşda kap· 
zabıtaca ikametgaha bağlanarak tan ibrahimağa yeni sokak 1 
serbest bırakılmıştır. No. h hanede sakin iken elyevm 

Müddei umumrik, keyfiyet ikametgahları meçhul olduğu an
hakaında izmirdcn telgrafla is- !aşılan Apostol ve Vahilya Ef. • 
tilamda bulunmuştur. ihzar mü- ler aleyhlerine ikame eylediği 
zekkeresi gelirse Hafize Suzan Beşiktaşda Kaptan ibrabimağa 
H., hemen izmire gönderilecek- mahallesinde yeni sokak 1 No.lı 
tir. hanenin iza!ei şuyuu davasının 

Diğer taraftan yeni bnzı ha- gıyaben cari muhakemesinde ha-
berlere bakılırsa bu dedikodular nenin gayri kabili taksim oldu• 
yeni bir safhaya daha girmiştir. ğundan açık arttırma ile bilmü· 

Suzan H. dedikodu:arm bera- zayedc satılmasına ve şuyuun 
her Istanbula geldikleri Fazıl izalesine ve esmanı hasılasının ............................................................ 

birinin diplomasız olarak dişci- Beyin zevcesi Hidayet H. tara- hissedaran beyninde taksimine 
lik ettiği haber alınmış ve polis fından çıkarıldığını, kendisinin ve masarifi muhakemenin keza 
tarafından yakalanmıştır. Foti M. Gin'nin metresi değil zevcesi hisseleri nispetinde taraflara 
mahkemeye verilecektir, olduğunu, beraberinde bulunan yükletilmesine 9· 3. 931 tarihinde 

7 ayhk çocuk ufak çocuğun da çalınmış değil karar verilmiş ve başkatip ih· 
Taksimde Talimhane meyda- manevi evladı olduğunu söylemiş, barnamcsi usulen tebliğ ve ika· 

moda terk edilmiş yedi aylık Hidayet H. hakkında dava aça- metgahlarının meçhuliyetine meb. 
bir kız çocuğu bulunmuştur. cağını ilave etmiştir. ni bila tebliğ ifade kılınmış ol-
Çocuk Darülacezeye gönderil- Diğer taraftan izmirden gelen ğundan H. U. M. kanununun 141 
miştir. haberlerde Suzan H. la beraber \'e 142 inci maddelerine tevfikan 
Bir sandal porçalenıp battı Istanbula gelen Fazıl Beyin zev- bir ay müddet zarfında kanuni 

Kaptan Şükrü Ef · nin idare- cesi Hidayet H. da kocası al ey- yollara tevesc;ül edilmediği tak-
sindeki romorkör, arkasında is- hine bir boşanma davası açtığım dirde hüküm kespi katiyet ede-
tandart gaz kumpanyasının du- ve Suzım H. ın kendisine ait ceği tebliğ makamına kaim ol-
bası, onun arkasında da Mehme- bazı mücevherleri alıp götürdü- mak üzere ilan olunur. (930·1374) 
din sandalı olduğu halde Arna- ğünü iddia ettiğini bildirmekte ee 
vutköyünden geçerken akıntının dir. itizar 
tesirile arkadaki sandal önünde· ,---ıml!--aıııı-ı;;:m:~f~llm.!!m:c:mn "Sonra,, tefrikamız mündericatımı· 
ki dubaya çarparak parçalanmış ilandan isti 'ade zın çokluğuna mebni bugün dercedile-
ve batmııtır. Denize düşen san· ediniz medi. Okuyucularımızdan özür dile 
dalcı_ Mehmet kurtarılmıştır.____ riz. 
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SON 
~ B A ·a 1 8 -.i. ·ı B 
Hariciye vekaleti 
Akvam cemiyeti umumi katip· 
llAine ne cevap gönderdi ? 

Ankara, 12 (A.A) - Avrupa 
birliği tetkik komisyonu içtima· 
ına iştirak mes'elesi hakkında 
Hariciye vekaletinden 25 nisan 
1931 tarihinde Cemiyeti Akvam 
umumi katipliğine çekilen telgrafa 
cevaben mezkür umumi katiplik
ten gelen './. Mayıs 1931 tarihli 
telgrafta hükümelimizin mezkur 
telgrafının Cemiyet azası olan 
devletlere tebliğ edildiği ve bu 
bapta tetkik komisyonu reisile 
de temasta bulunulduğu ve mu· 
vakkat ruznamenin iktısadi me
saile mütedair olan üçüncü mad
desinin 15 mayıs öğleden sonra 
yahut 16 mayıs öğleden evvel 
müzakere edilmesi muhtemel 
olduğu ve bu şerait tahtmda , 
heyeti murahhasanın 1 S mayıs 
tarihinde Cenvrede bulunmasının 
faydah olacağı ihbar kılınmış ve 
keyfiyet ayrıca bir mektup ile de 
teyit edilmişti. Hariciye vekaleti 
tarafmdan işbu iş'ara cevaben 
•tideki telgraf umumi katipliğe 
çekilmiştir: 

"Katibi Umumi Beyfendiye; 
Türk heyeti murahhasasının 

Anupa ittihadı tetkik komisyo-
nunun müzakeratına iştirak etmek 
(bre Cenevrcye azimet edeceğini 
zatı alilerine bildirmekle müba
hiyim. Ayni zamanda hükumeti 
cümhuriyenin kendisine vaki olan 
davet hakkında evvelki mektup 
ve telgraflarla arzolunan noktai 
nazarı mahafaza ve teyit etmekte 
oİduğunu bilhassa beyan etmek 
isterim.,, --------
Tasarruf maksadJle 
icap ederse bazı kaymakam· 
hklar ve mektupçuluklar da 

lı:tğvodflocek 

Ankara, 12 ( Vakıt) - Bütün 
vekaletler ve miidüriyet umumi-
yeler kadrolarındaki münhallatı 
tesbit etmektedirler. Tasarruf 
dolayısile yapılacak ylizde onbeş 
tenkibat münhaller namzet ve 
ücretli memurluklarla doldurul
mazsa mevcut memurlardan ten
sikat yapılacaktır. 

Bu suratle açıkta kalan me· 
murlara kanunen almaları laıım 

gelen maaş ne ise o verilecektir. 
Dahiliye vekaletinin münhal 

kaymakamlıktan ve mektupçu
lukları vel<aletle idare edeceği 
ve icap ederse bazı kaymakam
lıklarla mektupçulukları lağve
deceği sövlenmektPdir. 

Büyük kongre 
Kongre encUmenleri dUn 

gece de çahştıler 
Ankara. 12 (Valut) - Büyük 

kongre encümenleri çalıştılar. 
Program müzakeresi bitti. 

Maliye faslında: Vergi kanun
larında vergi matrahlarının müm
klln olduğu kadar safi irat esas· 
]arına ircai hedef olduğu live 
edildi. 

1\1aarifte: Orta tahsili memle
kete yaymak esası gözetilerek 
kazalar mıntakalarında orta mek

tep bulundurulması, bu mektep: 
lerde mıntakalarile münasebetı 
olan mesleki malümat verilme
sine itina edilmesi. kitap, neşri
yat. kütüphane işlerinin mühim 
tutulduğu, nüfusu artırmak tedbir-
lerinin takip edileceği yazıldı. 

Adliye fıkrası şöyle tadil edildi: 
Mahkemelerin t.eşkili kanununu, 
halkın ihtiyacına. memleketin men
faatine en uygun gelecek surette 
tedvin edeceğiz, basit, ameli. seri 
muhakeme üsullerini genişlete
ceğiz. icra. tebliğ işlerinde matlup 
neticeleri seri ve kolay olarak 
temin edeceğiz, rnevkufları mah
puslardan ayıracağız, hapisane· 
leri birer ıslah yeri haline kay
mağa çahşacağıı.. 

Adliye maddesinde : Uşşak 
m~b'usu Alieddin B. iüri usu-

Ziraat • • 
sergısı Tıp Fakültesinde merasim1~-B~O~R_S--A~ 

Gazimizle Başvekili- ----------- ıı Mayıs .Hl r~-...:A;;.;:"::.•Ç•;..
1 

.,._..,.....-

•-1. • ',.,., mlz tarafından tak- Tıp ilmi memleketimizde 531 sene 
22 <!!a~~~ .~!~~!1~.~?a~ olan evvel tedrise başlanmıştı 

1 lnailiz lır1111 Kr. · IOJ 
.. T.L. mukabili rıolar 

~rınk 

ziraat sergi i memleketin her tarafın r .lret 

da hii) ük hir alfıka uyandırmı'.;l ve ı~ :i:n ~<>ne e,·el Bursada açılan , e ilk i~e se\'gili ('Ümhur hükümctimizin hiı " 
tanhul ziraat odasının bu te~ebhibii aefn tiirk fo;anilc tıp ilmi t<'dris eden tün darülfünunu ıslah \ ' e ten:.ik etmr 
Gazi Hazretleri ile Ba;:;nkil ismet f'a· Dariittıp mliesse.,.esinin at;ıldığı 1:! ma ği Ye yük~eltmeği i;: ,.e gaye progu· 
şa '"" lktı!'at vekfıleti tarafından takclir l 1:-ı günlinii tıbhiHliler bayram olarak mma ~elik harflerle ya:rnıı~ \e kaznııs 

l'tlı:~ 

Duhıtı 

h. f'rırı~ 

'·'' a 
~lnri n 

le karşılanmı~tır. jı-atıul etmişlerdi. Bu müna:.ebetle bir olma~ıdır. Yakın bil' i~tikbalde hu 
.Ankarndan hildirildiğine göre :-;eı·- kaç eneuenheıi mera~im yapmak ım· i tc i5çi \'e yardımcı olarak çalı acah. .. • 

gide birinciliği kazanacıtk mah..;ulat "lretile bugiinii te::ı'it etmekte olan tıbiye olan si1. gellçlere ne mutlu; hütiin 
hny\'an sahiplerine (;ali 'e 1. met l':ı· lileı· dün de tıp fakülte~inde tertip et· çalışmalarınızda ve ilerlemelerinizd.:ı 

1\ ııron 
~lllnı: 

Zloıı 

l'enrö şa nıüki'ıfatr namile iki hediye verilme tikleri parlak biı· merasimle n müder- yeis ve hıkkınlık ne olduğunu göı üıı 
si takanüı· etmi~tir. risler. doktorlar" miimtaı şahsi) etlP.ı bil mi) ccek~iniz. 

Bu hediyelerin dns Ye miktarı hili'i- den mürekkep kıymetli bir zümre iic 'l'ıl.ı:ıı .. tüıkcede tedris taril 'nin ,. 
hara tayin edilecektir. birlikte bayrumlarını tes'it ettiler. ~ularca eYellere götürülmesi ve hu i-.-

Al nca 1ktıı-;at Hkaleti tarafından Tıbbiyelilerin bu seneki bayramları teki atalar ve dedeler ~ayiin orla) a 
da mükfıfat olarak 1000 lira kabul C· için geçen senelerden daha iyi ~azU'lan çıkarrlma'ı çok ~erefli bir i;;;tir. (;t• 

dilmiştir. dıkları 'e fazla bir gayret saıfettik· rek im ciheti iyiden iyiye arayıp tara-
leri göze ~a rpıyordu. yıp tesbit eylemek, gerek bundan bil' 

~Fuat B. Bayram münasebetile Tıp fakülte- asır eYel tıhhanede ve Siileymani) c 
M. Mübadeledeki vazifesine Ainin her tarafı bayrağımızla 'e :re:;;il medre~e:sinde tıbbın nasıl tedıü edil 

avdet etti liklerle donatılmış n• merasimin raıHl diğini ortaya koymak ve bu hu..,••s 
Bundan birkaç sene evvel, drğr konferan salonu da itina ile "Ü"· lar hukk111da tetkiklerde bulunmak iizt• 

muhtelit mübadele komisyonu lenmişti. re genç me:slektaşlarımızdan, tıp fn. 
reisliğini yapan Cemal Hüsnü Mera. im, tam saat 14 te . an'atkar kültesi talebe cemiyeti aı:a. ından mü· 
B. le arasın la çıkan bir ihtilaf Zeki beyin idaresindeki deniz muzi.ka· tes;ıekkil bir heyet tayini le hu noJ,ta 1 
yüzünden vazifesinden ayrılmı$ sı orkestra takımının çaldığı istiklfıl ların aydınlatrlmasını teklif edip· 
olan mezkür komisyonda siyasi marşı ile başlamı;;; ve mar~ ayakta rum ... 
Türk müşaviri Fuat B. in tekrar dinlenmi:;;tir. Hundan sonra fakitlte Miiderris Be~im Ömer Paşadan son 
vazifesine avdet ettiğini sevinçle reisi namına umumi k:Uip Behçet ~a ra da tıp talebe cemiyeti reisi Nec· 
haber aldık. bit Bey tarafından bir hitabe irat edi- l\lettin Be)'le ;1skeri trbiyeden l\fehettıf 

2o l.cv f..uru~ 

ı 1 urı. ll rıısı "lnar 
l,enoncç h:ııru) 

r.ut<uı 

ı l\terlın ( ln~illıtt 
1 !ıolar (Amerılı;;ıJ 

!O~ rıınk [Fransız. 
.~o ı.ıreı hal} ;ı 
O Frank l'elçfka 

2J llr•hml ~ \un arı l 
ıo ~ unk [ Is\ lçreı 
.'O Ltva 8ul~ar j 

ı l lorlo rreltnıenk 

.o!\ uron [ \d•ıslm·ak . 

flltn~ A\usıunıı j ' 
1 Pezcıa j lspaora 1 
t Hı)Şoıarl !Alman) aJ 
ı ııotl Lehistan 

ı 1 cnıo l'ıhcarls lan 
20 Ley ' Romanra 
ıo Dinar Yu~oslov\·ar 

1 < t\ oocç Scı·) et 

,< 30 

l•>~l' 

f' ı . 

·~ 31 

Fuat B. in, mübadele komis- lerek hazırına selamlanmı ·tır. Beh- Ali Beyler de kısaca, bugünün kıyınlt 
yonundaki vazifesine avdeti Türk çet Sabit Bey ezcümle demiştir ki: ve ehemmiyeti hakkında hitabeler ir:lt Altın 
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heyeti murahhasası azaları tara- - Bugün tıbbiyelilerimizin yıl dön ü etmiı;;Ierdir. Ranı.rınoı !!fı' 1~0 
fından olduğu kadar, diğer iki münü kutlulamak için burada pek ısa :Necmettin lley ezcümle demi~th ki: •-----------~ 
heyeti murahhasa azaları tara· mimi bir mesl.~k. duygul~rile toplaııa~ ''12 mayıs, b~' buçuk a!;ır enl 1 Yl k 
fından da memnuniyetle karşı- muhter~m. guwle ''e. yuks~~ h_eyf'tı· tıp tarihine keçen türk lisanile tıp ilmi yece 
lanmıştır. Fuat B., mübadele iş· nızı selamlanmk ~erefıle mubahı olu1· ni tahsil edeı~ tıp müessesesinin kil· Toptan ~ley,n. Sebze. \:t {iat!!!!, ll' 
!erindeki vukufu ve malumatile, ktn ömriimün en mes'ut ve müftehir .h. f k t t·· k t b b t' · ı kcndcrı' \'c Domates: Kl\•e.ı 8 

. sat tarı ı, a ·a ur - a a e ının · " cı· 
bütu"n muhtelit mu"badele komı's- dnkıkasını vac:!ımrş olu,·orum. ~ IOO L" p ti q50 d tlı' · ı.s 

R 
," t :.-- .. .. .. ·h h"' 

1 
bes buc;uk asırdan cok daha evet hafllı- "'· a ıcan: - a e " w 

yonunun kıymetli bir rüknüdür. u mes u gunumuz er .ene o-. e ~ k d . b .J d . T" ·k t ~5. 30 lira. Hıyar: ~50 adetlik l.ıt 
M ff k. d ıe• ~ 1 d k b' 1 .. .. .. .. yan ı emın a) ramı ıı. uı a-uva a ıyette evamını temen- ,.rar an ı ea ız ere. omrumu2un ı~.~~ lira. 

0 
ı: 

ni ederiz. bir vılını daha genelik. calı~mak .,.e babetinin türk tıbiyesinin ~ok kı- 4 "" 
.; • J .. • • f1' h' ·" ld ~u ta Yaprak: <Yerli) okka;;ı 3::i "' 

- gayesine erişmek emellerini ~urur ,.~ d_e~lı ve şere. ı ır ma~ısı .. o UK Bakla: (Yerli):-. JO 1\. lspe"~ı· 
lilnün gaye olarak ilavesine. Ta- fair içinde hissettiriyor. rıhı ,·esnlkle '"pat t'dılmıştır. 'J'iirk 5. tı kuruş. Pırasa: .t.> kuru~ 1 ,ı 
rık B. (Giresun) bunun matbuat Memleketimizin gene tıbbiyelileri, mtlleti tnrihin kaydettiği bir zamandall bak: (.\daııal 28.Jul\:. Tazefa•"ıt~ 
davalarına hasren kabulünü tek- tıpta ho('alrkla talebeli~i_n .yalnız h:1· ?.eri .~Ün)~a~a meYCut~ur: n~~aen·a.lt'.}'~l so.;o Enginar: \da.na (adedi) ... ,,,. 
lif etti. Kabul edilmedi. farkı \'ardır. O da yekdıgerınden umk omru tarıhıle berabeı başlı~ .ın bıı mı! Maydanoz: (demcıı) 40 paı;ıı. 'rf 

Encümen gece nizamname mü- ve yakın. yeni ve eı1ki nihl\yetsiz lıir letin ıamanımu:a kadar )aşıyahilme- reotu: ~0-40 pııra. Kırmı~ı turP pi) 
zakeresirıe devam etmektedir. talebeliktir. si 0 milletin de\'İl' d<>,·ir a~rınm 40 • SO par.ı sarımsak: .'.l0 • 60 r" 
KUtahya intihabı yenilenecek Bu cihetle dünyanın en güzel bir par medeniyetine \'e ilmine intibat edehilnıe Taze soaan: tiOpara. Nane: ~O .~ı 

Ankara, 12 Va kıt• - Heyeti ÇB"t olun Tiirkiyede, bu ~irin yurtta si demektir. Be;; bucuk asır e\'el Bur- Can e.rifil:40·20 l' . MaltaerıOIC:O ~ 
· · b i d ti .· h ,· ı: ··k .• . J ... . 1 35·40 1\. Peynir beyaz: 40 • .J1!--umumıyenin cumartcsı günü top- e,.er ~aa e eıın ep~ıne :t) ı nıeı. sada dariırtrp, daha e\el Selçuk tur .. e . ıcıv 

l h ld. Tb · · . · .· ht · t'kl 1' . .. . . 'd i b' Ka•ar taze: 100 · Balkan· '· anması mu teme ır. mıne nccıp " ma~ı ı .mu eşem. ı~ ı H\ ı rinın Daruşşıfaları elbette ıptı a ır ."'f • • o._ ~. oa~ 
göre Kütahya intihabı kısmen pal'lal• bir mılletın mevcut ~astal:ırı, k.ld 'd' ~··ıkut 0 zam·ının ilmi ve nıe Et: (l,ı~osu) kara°2an .6- · 6 • · oı:tJ 

k k ··ı d ti .. thb'· J'I · . ~e ı eı ı . .ı-. ' •• 46 · .0 ı,. 1\1\ırcık .o K. lfasır "ôı.S yenilen ece tir. Burada e serıyet ~ız er en, m nen eı ı 1) e ı erın gen~ deniveti de iptidai bir mahiyette ıdı. 0 • . . . _ ~ > 

k ·ı.· b 1 d' · · 'k n dine ellerinden ifa heklh·or. Bunun · 1. 5 "· :'lluhtclıl cm:- ı, uzu ·O · 5 ~ azan an iKi c e ıye re ısı ı en J • ıo:; sene evel Sehzadeba';iında tıh m· 43 to r 0 2 4Q ı; !\Jıında 2,, .L 
için yüküniiz cok ağrrdır. :-;iz tiirk . . · .. '· '· ıın~d 

bunların intihap edilmiyeceklerl r·· i· ·c . . b kt - nenın açılmasrrle garbe tHeccuh eden -o Bu L M 4 c-4.., 
anlaşılınca ondan sonra gelen genç ıgı. nes 1 a 1 mazının ıra ıgr türk tababeti de yine o zamanın ih 1i .~ f -.

1 l'k'ı fazla rey almış zata meb'us· hoşlukları /'.aman kaybetmeden azın· . . . b' t •) ·ı 7 ~ 9 1() 1 • . • • . ihtn ac 'e "'<'nve~ıne n· ce,·ap ı. /. , 4 "ı h 0 kar hır kun·etıe çalıt"arak telafı etmek · J •• .. •• • • • • 1.ı.11111~-iıııll!!!"""ııı!ı·--~-~.,,.,'M 
luk mazbatası verilmiş, bunlar .1 .· . t' d .· . Bugunku tıhıyemızın "<' 1ahahetınu 1 M K 1 L· o r•ı E L 

k 'l l k 
1
. l • mf'c ıuı ı~ e ın e:-;ınız. . . . • . . ı:. .- =.. ·· 

müsta ı o ara mec ıse ge mış- 8 1 
Ö p k ziı1 beynelmilel ı-;erefını hızdegıl. dtt~· 2 E rll 'ii1 ı=• ''ml E -5 iiii• rjı ı r es m mer ş.mn nuı u .. ~ . .. ~ ı l!!l !!!JI~ l!!!l1l!!!!' 1.iii 

ır. Bundan sonra kıymetli dokto~lan- manlanmız .soylesınler .Hu. fa!~uıtr- 3 K j ı S T E :L Y E V iM ~ 
Kanunen ekseriyet kazanan- mııdan müderri!'I Doktor Be.! im Omer den 511\an yiızle~ce ~enç l\endılerıne te 4 r ı;~ T 1 :- y A r R o :f W 

!ardan sonrası meb'us olamaz. Pasa Türkiye'<le tıbbın tarihi.~i an~:ı~ rethıp t!den .vaııfeyı s~ve se:·c • yaptı· S ~ 1 L Y i 
Bundan dolayı iki meb'us inti- mı~ \'e ~ok kıymetli nutkunu ~oyle bıtıı· lar. ~le leı\. \e mefkurelen ugrunrl:l E ~ E ıy t@) ~JA ti ~ 'f 
babının yenilenmesi gerektir. mi tir: . canlarını da nrdiler. Bir. de bu yol 6 ! ~ L A F ~ M E V A lJ 

Saraç ooıu ŞUkrU B. ")luhtel'em m~slek~a;;l~rım. se\·~:ı.ı da onlar kadar \'C ho~alarımız ~ad~r 7 .• E y T A M liJ B o R ~ 
Ankara, 12 (Vakıt) _ Devlet tal~bem, hu u_sıle ~:ız tt.11'~ .gcnçı:~ı: feragat n f edakarlıgı e'_as bıl~ı~ 8 E S E R liJ E 8 E riJJA tıJ 

ban kasma Saracoğlu Şükrü be- rmı~ ?1 u.n~z kl fakultemızın ılerle) 1' 1 Gen~liğin mazi için değil istıkbal ı~ın 9 L [ij V O Y V O ~ {i f 
yin müdür veyahut meclisi idare hepım~z. ıçı~. ~~m me~le~ ~-c hem mer.t~ haıırlanması lazım ~e.l~iğini ta~dir e: 10 E 'm1 M fi1,fii A R A [i'L IA 
reisliği. eski Tarabzon meb •usu leket ıçın: oğunme. ~e ~eı eflenı1." mr' deriz. Fakat mazı mızın !icrefıle ıl tı 1 l ·\1 i lli;,:::; {jjı T U IR N A 
Şefik beyin de azalığı muhakkak zuu olahı~ece~ ~~'.r der~cededır • .1'~· har etmek de hakkımızdır .. , . ' · '

1

• • ~I' 
görüliiyor. nun.ıa .. heı ~b~~ s~z 'e. bı_ı. he~'"'.">: Necmettin n Mehmet Ali Beylcı ın Dünkü bulmacaınızıTI /1 

? bu azız mueı-;se.,..,enın çok daha ılcı le .. 1 . . ··t k. D 1·z oı·k .. ·t1· .. sı l d l kl · Ziraat bankasında tensikat mı . . .. . . soz ennı mu ea ıp en .. s "' e ı mi~ ~e ı 11 
mc:;ını. cok daha :ruksel mcsmı ell•et- . 9 1 O 

Ankara, 12 (Vakıt) - Ziraat tr isteriz... Ve hu ·...-eni ilerlemenin nın çaldığı hir alafranga par~a ıle nıe· 1 2 3 4 5 6 7 8 
bankasının mevcut memurlarından bütiin enerji ini ve. ı-ıezkini de her- ra:>imin kon _er kı~mına başlanmış , .. ! 1 •ı ·•• _ ,. 

.., ·k t . .. t dd t alafran~a ,.e ala- .!!!il ı=- - ıf1 400 kadarını çıkaracağı hakkın- kesten eni azmi ,e iradesi çok kuHet oı e~ ret mu ea 1 2 - - - - !j; - '.I 
da bir haber deveran etmekte· 11 olan tiirk tıp ~ençliğinden helde- turka parçalar çalmı~ ve ~ok. alkı:;.l:ın 3 - - - - ~ - ~ - j J, 

d_ir: Bu memurların ihracında ri1.. Bu husu~ta hizi teşvik ede~ı. ~e,·k· mı.,.tır. Orkestradan .. ~0~.~--a ~a.k~T) ~n 4 - - - - 1,_,. "°ı- -ı-
sıcılleri nazarı itibara alınacaktır. Jtndiren en büyük n kudretlı saik hanım da tatlı ,.e puru~suz "'~sıh al.ıf _

1 
~ __ - -

················A···········k······-·············;--···t·· .............................. b .. :-f··--·:···-.... --·· :~~-~~ni~\;~~:~a trgannı etmı:;- H çol\ ~ _~il! ~[il_ ii _,_ !! .,.. 
nara 1$ asyon U esı Piyanorefakatile. kıymetlisan'-7 =,--=--~j)-:Jı..-

k• .
1
• ntkarlarımızdan Arni Bey ele bir nl :r 8 - ı iJ - -,-~ .,.... "" 

ıraya verı ıyor ranga \e üç alaturga şarkı söylemi!'\ 9 - - ,- - - - ~ ........ 
Devlet Demlryolları umumi idaresinden : ''e nlkışl:ınmı~trr. , , . . t O 1- iiii1 - • • 1ii'I iiil ı 1 

Avni Jl.-ç-den ~cın1·a M. 1 alarıco ıle ~ _ 1 ~ _ -
Ankara istasyon büfesi iki sene mild- m:uıam Taİarico teganni etmi~1er \1: ı ı ra ı fi 1 

detle ve pazarlık suretile kiraya verile- şiddetle alkr~lanm:şlardır. hugiıntıü l;u/mac/J"'a~ı: 
cektir. Şartnamesi Ankarada idare vez- Bu suretle merasimin kon ... er kı~t!ll ~oldan ~ağa '\e yukarıd~" ııŞ 

da saat 16 lıuçukta bitmiştir. Kon:,t>riıı' ı K t k r·) · i (...,) 
ııesile Haydarpaşa ve Kayseri işletme hitamından onra davetliler ha7.ıl'laıınn 2: ı1t:~;s;;),"b~ !;~:ğu ,sı 
Miifettişliklerl veznelerinde birer liraya biife\'e dant edilerek kendilerine JlaS· :ı - Orta (5) (6) 

t 1 kt d T li ) J 500 il ta ,.~ limotana ikram edilmiştir. 4 _ • • topal (,), bed<Jııll 
sa ı ma a ır • a · p o an arın ra - - .!. _ JJirlik deg·u (6) JAı• 

i l h Or. Ihsan Sami --- '"" ~" teminat akçes n amil en 18-Mayıs-981 (j - Ak ( 2), rey (3) bit 

pazartesi günü saat 15 te Ankarada Öksürük Şurubu 7 - Bkmek • • • (
6

), rtı 
U t id bi d n d Oksürük ve nefe~ darlığı için <2J mum &re DaSID 8 M zaye e Ve 8 - Alev ((4), not (2) . (1) 
münakasa komisyonunda hazır bulun- pek tes'rli ilaçtır. Divanyolu !J - Aynen rsJ. ı;iz ('2J gası~ 

Sultan Mahmut türbes; No. 189 ıo - Bsp (2), tir (Z), nç 
maları~ (630) •Her eczanede bulunur.= 11 - Bulu~ (6) 
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Dünkü Ke~idede Kazanan Numaıralaır 
Fatih itimadı Milli bayii Burhanettin B. listeınizin ~östeırdi~i ikramiyeleri 

biletlerin ibırazında. derhal tediye edecektir. 
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lrn~zon itintı P. 1 CARSAMBA 
t.f (ANKARA) vapuru 14 ~ iftnü akıamı 18 de Sirkeci 

t 
•Yıı Perıembe akşamı Gala- j: rıhtımından hareketle (Zongul

ld l :I dak, lnebolu, Samsun, 
t\ •n nebolu, Sinop, Samsun, r 
\Jlly F •i Ordu, Gireıun, Trabzon, 
'l> t, atsa, Ordu, Giresun, f • ''-h ıi Sürmene ..-e Rize ) iskelelerine 
k ton, Rize, Hopaya n azimet .... a Ydet ~decektir. H 
~lkacak ve dönüşte Pazar, !; Tafıilit için ~irkecide Yel- ii 
I> ~. Of, Sürmene, Trabzon, i~ kenci hanında kain accntasına ·,:: 

0°
1
•t•ne, Tirebolu, Gireıun, ii müracaat. Tel. lstanbul: 151 S 

tdu F t O S •. ••••• m • :uw:saW1ım . s· , a sa, nye, amsun, Ankara Asli.Ye maııkemcsı bırinci hu 11lo 
11.. P, Inebolu, Zonguldağa kuk dairesinden: 
2l'lYacaktar. Ankara Polis müdüriyetinde 

M 
· n fil 119 No. lı polis memurlarından 

ersm rOSwSI Selahattin Ef. 
(}( Karısı Gircsunda mukim ince 

cu ONYA) vapuru 15 Mayıs Kararzade Ahmet Ef. kerimesi 

l' NUTMA YINJZ 
\İ RİH ~IE~ILEKETIN 
:\UVVETİ, RfLHASSA .\lfLLİ 
ılAHSULATl~IN SA'flŞl İLE KA-
ı.\JDIH. DARICA, ZE\'TIN BliHNl' VE 

l·SKf-HIS:\H FARHİK .\lıAHININASLANsrN'l 
PORTtAND CİMENTOLARI EN ~ttS.\İT . 
FİATLAHLA SATILAN PEK ' ÜKE~l-
~IEL t:İNSTEN YERl..İ ~IAH-
S t: t.\ T 1 N n A N 1) 1 H L A U 
ONLA B f KUL-
L .\ S l N 1 Z. 

eYel teminatlarile birlikte hazır hulun 

Kereste mllzayedesi 
Darüşşefaka ~ludürlüğünden: 

Mektebimiz:de takriben ( 70) 
metre mikabı haçminde eski 
Romanya kalasları müzayede ile 
satılacaktır. Mayııın 18 inci pa· 
zartesi günü saat 16 da ihalei 
kat'iyeai icra olunacağmda talip 
olanların keresteleri görmek üzre 
Darüşşafakaya ve ihale günll 
Nuruosmaniye mahfelinde cemi· 
yet merkeıine gelmeleri. 

ot' * * 
Elıizizde inşa edilecek olan yedi pal' 

ça bina l(apalı zarlfa münakasaya kon
muc;tur. İhalesi 6 - 6 - 931 cumarttsi 
günü ... ant 14 te Elnzizde askeri salın 
alma komisyonunda yapıJacaktır. Ta
liplerin a rtnameyi görmek üzere lı'ın· 

dıklr ht'yetimizde Ye ~artname almak 
,., tekliflerini \'ermek üzere teminatla 

rile mezkur komi-:yona müracaatlan. 
(355) 

~: * * n .. ~ka 10 da Galata dan Ça- Kadriye H. a. ihtarat ifasım ta· M . · V . ~atın aı ma ko• 
•11: 1 m i~yon u ilan ıarı maları. 

llad a c, lzmir,KüllUk, Bodrum, lep eylemiş ve gönderi!en ihtar- • • • lzmitteki kıtaat Ye müesses.atın ih· 
"'l•·os, Fethiye, Antalya, namede mumaileyha Kadriye 9 - :; - 931 tarihinde ihale edılt· lzmirdeki kıtaat H müe~eı,e atın ti) acı olan un kapalı zarCla münakasa· 

caıyc H. m iıtanbulda bulunduğundan ceği ilan edilen yün kırpıntılarına H· lhtivacı olan ~ade .. ·ağı kapalı zarfla ~:a konmu tur. ihale i 2 - 6 - 931 
t,ı ve Mersine kalka- ·1 r· h dd' Td Jd ı d • J 

K dö .. bile teblii iade kılınmış ve İs· rı en ıatlar a 1 1 1 a e görü me İ · münakasa~·a konmuştur. lhalesi :ı hu:zi !'nlı giinü ~ant l:l te lzmit askeri satın 
lllu nuşte Taşucu, Ana· ta~l;ulda.ki ika~etgahı da . b~~· c:n ğinden Ye b~z kırpı~tıların~ tali.p ~ık· ran 931 ~arşamba günü saat 1:>,30 da alma komi )onundu yapılacaktır. Ta 
ı,.. b:· Finike, Andifli, Kalkan, edılmemış oldugundan tarıh1 ılan- madığmdan ıhalelen 14 - " - 931 per 1· . . .. tahkem me\·ki satın alma ko llplerı' 11 ·artname'-'i "'Örmek üzere Fın-
f\-,ld d . 'b b' rf d k zmıı mus . J ., 

"•,. ._ •aı Gcliboluya da ug· rı· an lh are~ ır .ay za. ın a o- ~mb~ gününe talik . o_lunmu~tu~·· Ta- mis onunda ynpılacaktır. 'faJiplerin dıkları he ·etimize ı;e şartname alnınk 
3•~•"t cası mumaıleyhın evıne avdet hplenn §Srtnamelerını heyetımızde \'e Y • .. •. • . ) • . •. 
j,.·1.. ır. Gidiıtc Çanakkale t . 1.. ·ııı. t b)'Y k t 1 E .. .;::· k 'd D . qartnamevı gormck uzere l' ındıkhda ,.e teklıflerını vermek u:ıere temhuı.tla· 
~ ., Yllk e mcsı uzumunu ı ctnen e ıg ·ırpın ı arı yup ve ._,ır ecı e emır • . . • . . . .. 

alınme:ı. ~akamma kaim olmak üzere ka~ıda ~~~açane .amb~rında diki~ el·· ~eyet~~ıze ,.e -. ar.~name alma~ Ye t~k·ı rıle mezkur komı-.vona nrnracatl~rı . 
ılAn olunur. perınde ıormelen ve ıhaJe iaatınden lıfJerını \ermek uzere lemınatlarıle (354) 

• 



Y edikule ve Kurbalıdere Gaıhanelerinde 

Asgari lOtoıı almak üzere tonu 20 
liradır Sikleti Garanti .Edilir 

Siparİf yerleri : 
SATiE, Metro Han, Tünel meydanı Beyoğlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 
Miihilrdar caddesi No. 13115 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No.83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 1 O Üsküdar 

Tel. B.O. 1161 

" 
24318 

,, ·Kad. 355-6 
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66 

312 

Yol halısı Münakasası 
Ticaret •e sanayi Müzesi Mübayaat komisyonundan: 
7 • Mayıs • 931 tarihinde aleni münakasa usulile mübayaası 

evvelce ilin olunan 90 metre tulündeki yol halısına yevmi mez· 
kürda talipler tarafından teklif edilen fiat haddi layık görülme
diği cihetle münakasa 14 • Mayıs - 931 tarihine müsadif perşem· 
be gününe taJik edilmiştir. 

itasına talip olanların nümune ve şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için de zikrolunan günde saat 
16 da Sultanahmet'te Ticaret müzesinde müteşekkil komisyonu 
muza müracaatlan. 

Devlet Demlryolları llanlan 

Devlet Demiryollarz ve Limanları umumi 
idaresinden: 

Kartal - Pendik arasında kain Çimento Fabrikasında (Yunus) 
namile tesiı edilmiş olan durak, 15 • 5 - 931 tarihinden itibaren 
yolcu münakalatına da açılacaktır. 

Bu münasebetle atide numaraları muharrer banliyö katarları 
mezkur durakta birer dakika tevakkuf edip yolcu kabul ede
ceklerdir. 

Haydarpaıa'dan: 12 • 16 - 20 • 22 - :l6 - 28 • 38 - 44 - 50 • 56. 
Pendik'ten : 15 - 19 • 27 - 29 - 31 - 33 • 43 - 47 - 57 No. la 

katarlar. 
Yunus durağına azimet ve avdet etmek isteyen yolcuların 

bu katarlardan iıtifade edibilecekleri ilin olunur. 

• • • 
Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil 

ameliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakaaa 1 Haziran 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idareıinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde Saflt 14,30 a kadar milnakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini bir lira mukabilinde Ankara· 
ca ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

, ___ Kapıcı Odacı --...... 

gibi işler için kefaleti~ doğru bir 
adım istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçcşmc yanında Taş han arkasında 

:\larıııaraa nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müşt~milatlı mliceddet k:lrgır hane 
satılıktır. içindekilere müracaat 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 
yahut ELBISEL~:R ve A YAKKAPLAR, 
ile sair llER NEVi EŞYA :ılmak için 
saat 9- 12 arasında müracaat 

lmınbul dördüncü Vakıfhan 
UNIO~ KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki ha\'adar oda bir 
sofa ve bir helAdan mlirekkep bir daire 
müsait şcraitle kiralıktır. Ankaı a caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesi... 

Müktedir Muhasip - Bütün gün 
veyahut günde birkaç saat Türkçe ve 
Fransızca lisanlarda muhasebe ve muha
bere ile meşgul olabilirim. Gazete idare
sine a E. rümuzuna müracaat. 

Arayıpta bulamadığınız - Vc!ya 
her hangi bir kitap hakkında ma!Omat 
soı malt, filu anlamak, ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza lstanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul lcffe
derek Galata P. K. V. Benrubi adresine 
yazınız. Şimdi ihtincınız yoksa adres 
kaydetmeniz faidelidir. 

--- Satılık ve kiralık ---
Kuzguncu 'kta l\1ünirpaşa mahalle

sinin Aziz bey sokağında [evkaU.de 
nezaretli beşer odadan iki bölüklü 
eşcın müsmireyi havi vasi bahçeli 
16 numaralı Dr. IIakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve kİralıknr. Deru
nündekilere müracaat. 

Satılık ırat - Süleymaniyede ha
rem sokak, 9 oda iki bölük müceddet 
kdrgir nezarrtli bir ev ayda 55 lira ki-
rıdadır. Pazarlıksız 4000 lira saat 9 - 12 
arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü valnfhan 
UNIONKOL 

Emlik alırız - iskeleye, tramvaya, 
şimendifere yakın olan apartıman, dük
kAn, mağaza, ev, köşk ve arsalar mürec· 
cahtır. 9 • 12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü vakıfhan 
UNIONKOL 

Küçük bir fotograf malı:inesi sa
tılıl.tır. Galata P.K.34 \7. Benrubi adresi
ne yazılması 

Kelepir furun - Ka!!ımpaşada Zin
cirli kuyuda (54) numaralı )eni ve hail 
faaliyette bir furun sahibinin hastalığı 

hasebile acele kiralıktır. Hava parası 
yoktur. Kirası ehvendır. Kelepir :my:nlar 
mezkôr furunda Yakup Ef. ye müracaat 
etmelidir. 

Pazarlıkla iskandil aleti ve 
halat mübayaası 

Yüksekdeniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Bir adet iskandil alsti ve 300 kilo manita halatı 14 - 5 • 931 

tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte pazarlıkla ınO
bayaa edılecektir. Taliplerin şartnameleri görmek için OrtakliY 
caddesinde kain mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak 
edeceklerin mektepten verilecek tahsilat müzekkeresile lstanbul 
iktisadi müesseseler muhasebeciliğine "Deftedarlık binası da· 
bilinde,, tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu baıııi• 
len yevm ve saati mezkiirda mektepte müteşekkil komisyond 
mahsusuna müracaatları ve komisyonca nakit teminat kabul oluD" 
mıyacağı ilan olunur. 

/'.ı'vkaf umum mildt'irhiğıl. vakıf 
aka rl< ı r mt'idiir lı/~~/inden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

Müddeti icar seae 
1 - Dayahatun Büyük Yeni han derununda 

13-53-55 No. 2 dükkan 3 
2 - Pangaltı Fransız mezarlığı karşısında 109 

No. dükkan 3 
Mebdei icar: eski müstecirler için aklin hitamı. Yeni müstt" 

cirler için teslim tarihidir. 
Müddet: 23 mayıs 931 cumartesi günü saat 14 buçuğa kadat 

20 gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazarlıkla 
kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiştir. Talipl~ 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerİD1 

dermiyan eylemek için lstanbul evkaf müdüriyetinde vakıf ak•I"' 
lar müdürli1ğüne müracaatlara ilan olunur. · 

Evsaf ve müştemilib hnkkmda malumat almak istiyenler ıııO-
zayede odasındaki cari usül raporunu okuyabilirler. 

Ankara valiliğinden: 
Ankara muhasebei hususiyeıinin şehri 275 lira ücreti maktuıb 

mimarlığı mUnbaldir. Taliplerin Ankara valiliğine müracaatlatl 
ilan olunur. 

Pazarlıkla beygir ve 
deri satışı 

Pendik Bakteriyolojihanesinde~ 
Adet 
2 Bat beygir 

40 Adet koyun derisi 
2 ,, keçi derisi 
6 ,, öküz derisi 

18 ,, dana derisi 
Pendik Bakteriyolojihanesile serom darlllistihzuına ait nıik~ 

ve nevileri yukarda yazılı olan beygirler ve deriler pazaflP"" 
suretile 17 Mayıs 931 tarihine müsadif pazar günü satılacaid.'.: 
dan derilere talip olanlarm saat 13 te mliesseseye, beylere taliP 
olanların da saat 14 te Pendik çarşısında hazır bulunmaları iliO 

1~111111~~ .. o.lun-ur. _________ _..... 

Kereste ve odun 
müzayedesi 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Belgrat ormanlan ifletnıe müdüri- Kiralık Dükkanlar 
yetinden: 243 

Yavasça Şahin mahallesinin Uzun ÇarııbaşındaS-224, ,.~ Belgrat mu haf aza ormanlarının ten- 2uu 
sil ve imarı dolayisile mevcut kaym 259-168, 3-212, 6-218, 7-220, 222, 5-216, 2·210, 4-214, 1· 
gürgen, kestane ve meşe ağaçlarından numaralı dükkanlar bir seneden ilç seneye kadar kiraya ver~l-
çıkarılmasına Jüzumu fenni hasıl o- mek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerırt 
lan devrilmiş ve dikili olanlardan d,ı şartnameyi görmek için her gün levazım mudürlUğüne mUıt" 
kuru ve hastalıklı bulunan ağaçlardan yadeye girmek için 6,5 lira teminat akçelerile beraber ihale 
husule gelecek takriben <212•500> kan günü olan 14-5-931 perşembe günü saat on beşe kadar Eo" 
tar odun ve (1300) metre mikabı gay-
ri mamul kerestenin iki sene müddet cihneni daimiye müracaatları. (564) 
le beher kantarı 12 kuruş n meşe Sarıyer yangın yerinde Mesarburnu caddesinde 3.26 ınet· 

Karacabey Pa alylr nin beher metre mikabı 10 kaysının re yüzünde 30.63 metre murabbaı sahasındaki arsanın metr: n 5 gürgenin 5 ve kestanenin 8 lira bedel murabbaına 8 lira kıymet takdir olunarak satılmak için aÇ~ 
ı d d lerle olbaptaki şartname ye mukavele- müzayedeye konmUJtur. Taliplerin şartnameyi görmek i~~ 

Karacabey be e iye airesinden: namesinde münderiç şerait dairesin· her gün levazım müdürlüg'Une, müzayedeye girmek için t9 Jır: 
Bursa vilayetine merbut Karacabey kasabası civarında Çifte de 31 mayıs 931 tarihine müsadif pa- 111 

Karaagw a,.lar mevkiinde her sene küşat edilen panayır bu sene de zar günü saat 15 te ihale edilmek üze teminat akçelerile beraber ihale günü olan 14-5-931 perfs65) 
T - be günü saat 15 e kadar Encümeni daimiye müracaatları.( dart gUn devam etmek üzere mayısm 26 mcı salı günü küıat re ve kapalı zarf usulile müzayede) e ·rı 

edilecektir. Mezkdr panayırda her türlU hayvan ve emteai tica- konulmuştur. Talip olanların bedeli Müddeti icarı hitam bulan F evzipaşa caddesinde k~;e 
d b' ihalenin yüzde yedi buçuğu nisbetin- 1-10 numaralı hane karş1S1ndaki arsanın müzayede suretır 

riye ahı verişi icra vkıl~~acağı ve panayır an ır g{!n evvel de de depozite ,·eya teminat mektubu ile e 
at yanıları yapılacagı ılan olunur. şeraiti taahhüdiyeyi vaziyeti müsait icara raptı mukarrer bulunduğundan taliplerin 14 mayıs ~ rı 

cembe günü Sclat on beıte daire encümenine müracaat • 

d 
olduğuna ,.e orman işini başarabilecek Y 

K ı · D - " E ·· e nı· n . kudrete malik bulunduğuna dair tica- ilan olunur. (606) QCa e ] a 1 ffi] Il C U ffi e Il • ret odasından musaddak ,·esaiki ihti,·a •---B-b_k_t __ B_b_k--d-d-. -d-1-09_1 ___ l_h __ -::."'aıi00 
Kocaeli Sıhhat dairesi için 9 kilo 250 gıram kinin mubayaası 

şartnamesi mucibince 27 Mayıs çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere alenen münakaaaya konulmuştur. Talip olan
ların mezkür tarihte otuz liralık teminatı muvakkate makbuzile 
Kocaeli •ilAyeti D~imi encümenine ve şartnamesini görmek ve 
tafıillt almak istiyenlerin Kocaeli sıhhat müdürlüğüne müra
caatlrı. (672\ 

e e e, e e ca esın e - numara ı a şap & r. .. 
eden teklifnameleriJe birlikte deft<.'r· ı ı•" 
darlık binasında müteşekkil müzayede bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için kapa ı ·çil' 
ve ihale komisyonuna ve şartname Ye la müzayedeye konmu,tur. Taliplerin şartname almak :--
mukavelename şeraitini anlamak isti- her gün levazım müdürlüğüne müracaatları 147 liralı~ tC:,fı 
yenlerin de eyyamı müzayedede Anka nat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlu ı ,ıJ 
ra, l!ltanbul ve lzmir orman müdüriyet koyarak ihale günü olan 14-5-931 perşembe günü saat 
lerine müracaat eylemeleri ilan olu- be,e kadar Encümeni daimiye vermeleri. (574) 
nur. 


