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Dördüncü idman Şenlikleri Muvaffakıyetle Yapıldı 

lt.l(•rada seflrlerlmlzden 
lllUrekkep bir meclis 

içtima edecek 
'-~ra, 15 (Vakıt) - Hükumet se
-~ırtizle müsteşarlarının mesai tar
\. kkında mühim bir karar vermiş.. 
tJ. llu karara göre sefirler senenin 
~Yında hariçte vazifeleri başın-

' hınacaklar, diğer altı ay da An
~a davet olunacaklar ve burada 

" azası sefirlerden mürekkep ola
,~il olunacak bir mecliste ~ahşa 
~dır, Du suretle senenin altı a 
\ .t\nkaraya gelecek olan sefirle
~''tine sefaret müsteşarları kala
~ altı ay zarfında vazifelerini ,.,_ 

e idare edeceklerdir. 
8-tirlerin filen vazifeleri başında 
llduğu altı ay zarfında ise müste-

tl tı Anka raya gclecel:ler, merkez
~ lışacaklardır. Şu vaziyete nazıı-
~ ""'urniyetle s~irler ve müsteşar
~ ft stnenin yarısını hariçte. yansı 't. Ankarada geçirecekler demektir. 
~ tıı ınesai bütçe noktai nazarın· 1 

~;sarrufu mucip olacağı gibi se

' c1ia"e mül"teşarlarının mesailerin
'ıtak a ayade semere hasıl olacağı 

11 kak görülmektedir. 
~ tr stfir hariçte kaldığı müd

~rfında bulunduğu memleket hnk
\ tetkikat yapacak, Ankarnya gel· 

~~an tetkikatının neticeleri Ü· 

~' etiitıer hazırhyacaktır. Sonra 
~tire •ekaletinin en yüksek idare 
~ 1'1erkezde sefirlerden mürekkep 

"ıi.,, ~kkül edecek meclisten ge~e-

~';jkm nefreti 
\t 
~ '-tan hainlerine 
.\~ı pek biiyüktiir 
~- ra, 15 (Telefon) - Gazi Haz
~ \et latan hainleri tarafından ya 
..:...'-l~tfaflar halk arasında büyük 
~'ti 1Yet uyandırmıştır. Halk, bu 
~~-ekil "atanla alakası olmadığını 
~ 'id t~. ''e \'atana hiyanet ettikle
~l:r~~Yiik halaskara dil uzatmak 
\.~''-'l •nı nefretle kalşılamaktadır. 
\""ıı tketin birçok yerlerinden Rei-
~ı.: lfazretlerine gelen telgraflar 
, ~nlert tel'in ediliyorlar. 

~(lari teşkilat 
"ıı ~ ltılz miitalAala-

~ 4-"-: ~lldlrecekler 
~'·~ l:ı. (Telefon) - idart teşki
~~etı, akı Projeler burada yeniden 
~1- lrıevzuu bahsolmaktadır. Bu 

-~· '"el ,.._ Jltoj d ce hazırlanmış olan üç 
\ ~l 'de en VilAyetlerin adedini 45 
' ~diğ~n Projenin hükQmetçe ter 
~ ~r k :eeyYüt etmiştir. Ancak 
~·ı ı._ d a 't değildir. Gazi Hazret
~-.. - e, b '~te b') ~ baptaki mütalealarını 

1 dıreceği rivayet edilmek-

Diinkü miles(if hndise olur'ken [lc<Sşede 
ı.aıara uğrıyıın g

0

cnç sporcumuz; Fahri B. 
Dün Kadıköyünde ve stad

yomda futbol maçlara yapılmıştır. 
Kadıköyünde Fener bahçe İtalyan 
rnubtelitini 1-6 yenmiştir. Stad
yomda lik ?flçlarma devam edil
miş Vefa Anadoluyu 6-1 yenmiş 
Beşiktaşda lstanbulsporla sıfır 
sıfıra berabere ktilmışlardır. Yal
nız son maçta lstanbulsporlu 
Fahrinin feci bir kaza netice
sinde ayağı kırılmıştır. Tafsilat 
iç sayıfamızda, spor sutunumuz
dadır. 

Şarlo 
Anlatıyor ••• 

"lnglllzlerl bazan dUnyanın en 
rlyakAr insanlar1 olarak 

görUıroruml .. 

Meşhur artist Şarlo, geçenler
de Avrupayı ziyaret etmiş ve 
harikulide surette karşılanmıştı. 
Şarlo, bu ıeyahatinin intibalarını 
nihayet anlatmıya başlamıştır. 
Bu dikkate değer yazıyı S inci 
u1afaumda bulacakamız. 

Vilayetler neler istediler 9 • 

Büyük Fırka kongresinde kabul edilen 
kısımları aynen neşrediyoruz 

Borç ve hapla - Tadil edilecek adli ve malt kanunlar - Askerlik mUddeU -
Vergiler - TUtUn ı,ıerl - Bandırol usulU - Satı' fiyatlarında tenzlllt -

GUmUş meakOklt - Orta mektepler , Liseler. 

Cümhuiryet Halk Fırkası kongre. 
sinin evelki günkü toplantısında layi
ha encümeni mazbatasının okundu
ğunu ve bu ldyiha etfarında cereyan e
den müzakereleri yazmıştık. Anadolu .4 
jansı dün, fırka vilayet kongrelerinin 
temennilerine dair olan bu layiha en 
cümeni mazbatasına ı•e kabul edilen kı 
sınılara ait uzun ve muf08sal malu
mat vermişti1ı.. Bütün vilayetlerimizi 
alakadar eden bu mühim lôyihagı C1U
nen neşrediyoruz: 

"LAyilıa encümeni mazbatası, "l
Iayet kongrelerinin dileklerini tetkik 
için büyük kongrece seçilen encümeni
miz bu kongrelerin toplanan teklifleri 
ni ve bunl~ra daha evel "ilfıyetlerden 'Mdrif vekili: Esat B. Harıcıye vetı1l: Tevfik Rüştü B. ·Maliye vekili: Aprtilhalit B. 
verilmiş olan tahriri cevapları ve bazı mı idari mahiyette olduğundan bun- da tadilAtı icap ettiren kısım için de 
mümessillerin kongre riyasetinden ha- ]ardan bütçeye müteallik olanlar Bü- ait oldukları vekaletlerce icap eden 
vale edilen takrirlerini , ·ekil Beyefen- yük Millet Meclisince kabul edilecek hazırlıkların yapılacağı ve yapılmakta 
diler de hazır bulundukları halde tet- bütçeye intizaren mali istitaatın vüs' olduğu anlaşılmıştır. Şu hale naza. 
kik ve müzakere etmiştir. Vilayet. atine bırakılmıştır. Yeniden kanun ran vilayetlere göre cem ve tasnif edi· 
lerce not edilen bu dileklerden bir kıs· yapılmasını n yahut mevcut kal\unlar (Lutfen sayıfayı seçiriniz) 
ı•ın 111n1tıuı1111111111111111141111111111 tı ı ı ı ıuı 1 .... ,.....,... • ..,., .. .ınr1111111111111111111111ııı1111111111111111111111111ın:sıın11111111 MmH,,,. __ ._..1t'111ntm111 

Dainlervekilleri Mısırda parlamento intihabatı başladı 
Bugiln temaslarına 

başlıyacaklar 
Ankara, 15 (1'elefon) - Dainler ve

killeri burada toplandılar. Mümessil
ler kendilerile müzakereye memur edi
len Saracoğlu Şükrü Beyle bugün te
maslarna başlryacaklardır. 

Rasinı Ali bey 
Vazifesine iade edlldl 

Ankara, 15 (Yakıt) - Vekalet, Ra-
sim Ali Beyin fakülteden çıkarilma. 
kararını usulsüz bularak vazifesine 
iadesini emretmiştir. Darülfünün e
mini, fakülte rei!'i buradadrr • 

Hikmet, Şevki ve All beyler 
beraat ettiler 

Eskişehir, 15 (Vakıt) - Mübayen 
karar ittihazından dolayı temyizce mu
hakemeleri icra edilen Bandırma ağır 
ceza reisi Hikmet, aza Şevki ve aza 
mülazimi Ali Beylerin muhakemesine 
bugün devam edildi. Neticede her ü
çü de beraet karan aldılar. 

Kahire de arbedeler 
Milllyetperverlerle hiiktlınet arasındaki 

miicadele gittikçe şiddetlenmektedir 

Hadise yerlne gönderilen Mısır süvarilerinden bir kıcım 
Kahire, 14 (A.A.) - Öğleye gelen hadiselerde ölen ve yara

doğru yeniden bir takım karga- lıların mıktarı hakkındaki resmi 
şalıklar olmuştur. Polis otobüs- malumat şudur: 

lerle bir treni ateşe vermeğe 7 Kişi ölmüştür, ikisi mısırh 
kalkışan halk üzerine ateş aç- kadındır. 60 kadar yaralı hasta-

Bu Sayımızda : 

Biiyttk devletlerin 
miithiş yarışı 

mağa mebur olmuştur. Bir çok nede tedavi olunmaktadır. Bir 
kişi ölmüştür. Polis memurlarının çok kimseler hafif surette yara

" 1 bir raporuna nazaran bu gilnkü lanmış olup imdat postalarınca 
hadiseler esnagmda 10 kişi öl- tedavi olunuyor. Mamafih yara
müş 86 kişi yaralanmııtır. hların tedaTisi ile iştigal eden 

Kabire, 14 (A.A.) - intiha- teşkilat, tedavi etmiş olduğu ya-
bat bugün başlamıştır. Dün tak- ~ahlar miktarının 167 kişiden 

- 5 inci sııy ıfamızda -

Tatuana : Hikaye 
- 6 ıncı sayıf amızda -

Daktllo Hanımlar 
MUsabakamıza iştirak ediniz 

- Tafsil Atı 5inci sa~ ı'8mızda -

ıbaret olduğunu beyan etmekte 
riben beş bin kadar grevci Bu- ve ölenlerin miktarını 18 olarak 
lak ve Şubra•da bir takım ha- tahmin eylemektedir. 
diseler ve kargaşalıklar ihdas et- Eyaletlerden malümat almak 
mişlerdir. Halkın taşa tutmakta müşküldür. Tanla ile batvekilin 
olduğu polislere yardım etmek- intihap dairesi olan Zifta ve 
üzere vak'a mahalline suvari ve Nebisüveyf müstesna olmak ilze· 
piyade kıtaları gönderilmiştir. re diğer eyaletlerde ıükun bl-

Kahİre, 14 (A.A.) - Vukua kiim aürmektedir. 



~2 -VAKiT 16 MAYIS 1931 -~ef-
Juek dosyalara ayrılan bu mesai nl'- dedilmi~ \'e buna ait kanunun Büyük Kazanç vergisi ' etmesini bir hakkı tabii gördüğünden 1 
tayicinin vilayetler H meclis nezdin· Millet J\fet'li~ine takdim edil mi~ oldu- 2 - Kazanç \·ergisi mecli e takdim tütün satış fiatlannda (bilha~sa köylü fı 'I ~ 
de ~i.p edilerek ~J~yetlere. iblağ-. içi~ ğu mah.alli id~re bükelerind~n Maarif edilmi~ .olan ka~nç ,·e r? i .i ·~1.ayiha· ci~araları~d~) fiatın te~.zi!.i ~~çal,~ı- I:[ j :. ;-1 ; W., 
esas ıtıharile katıbı umumıllğe te\'dıı ,·ekaletıne Hrılmekte olan yuıde onla- tunda bıraz maktuıyete gıdıldıgı , hak- lıga da manı olacağrnı du:;ıunmuş. ın __ , ___ ,_ -
ucümenimizce musip görülmüştür. rın ,•ilayetlere bırakılacağı, mahalli kı takdirin küçük memurlardan alındı hisar idare i kadrolarında tenkihat ya Fırka kongresi 
Ayrıca bu dil eklerdeki asli maddeler idarelerin ta~' İ)e edileceği ezcümle ğr seyyar ~atıcıların 'ergilerden ı · pılmaısını muvafk bul mu~ H bu on e· ., 
hakkında vekil lıeyefendilerin encü- hususi varidatın ilga edilerek ntecli::.i tisna edilerek hususi hükiimlere tabi kil Hkil beyefendice de kabul edil· BugUn mUzekereye dev•"' 
mende izahtan n encümenin ııoktai umumiterin bütün sal;lhiyeti te,·si edi· tutulduğu. köylüleı· i<.:in miihim maa. mi tir. decek ve yar1n mesai•'" 
nazarı a~ağıya yazılmıştır. leceği 'e ihzar olunan kanun bu d~\ · fiyetler temin edildiği ve ziraatle i~ Muamele vergJal ikmal edecektir (bıl' 

Evkaf ı,ıerl rede medi e arzolunacağı, poli H tiğal ettiği halde muayyen bir zaml\n· Muamele ,·ergi i: Verginin Iağ\'ını Ankara, l:> (Va.kıt) - Yarın ı1' 
Heyeti umumiyenin nazarı tetkik jandarma kadrolarının muntazam " larda çalı~anların amele addedilmedi· istiyen :!:> vilayetin dileklerine kar~ı gün) onda toplanacak olan kOII 

111
, 

ve tasvibine arzolunan e,·ırnr miidüri- muayyen hir ı>rogrnnı dahilinde teıy i . ği, kara değil'menlerinin iratları ii· :\talin Hkili lıevefendi, muamele ver- dilek Jayihalarının iktısat kısmının -~ 
yeti umumiye.si bazı yerJcrdeki <".ami d i ile nahi}t'lt~rde tam teşkilat )apıl · zerinden Hl'giye tahi tutuldukları, Is- gisin.in kaldrrıl~asına ~lmdiki halde zakere edecektir. Bunlar bitince 

1
, 

ve ~eşmelerin, hamamların in ~aat ve ması, e\'elct' ihzar olunan program d:ı.hi tanbul ,murcthhasluının {piyasa ye. hukuki mani bulunduğunu, ihracattan zamnameye geçecektir. Nlıamn•lll"ıt 
tllmiratlna ~~.tealllk di!eklere kuşı li~de hHsene tezy·it· edildiği, yenide.n nn rinden uzak . rab.dka mıth. u~l~rinin kamilen l<aJdrrılacağını • . himay~si la· encümence yapılan tadilltı b~tlı\ 
umumi mUdur ni) azı Bey mn· hıye ' 'e kaza le kıla tına memleketın U· piyasa ) erlerındekı yazıhanelerının ka· zım hir kısım anayi i~ın prmı 'er. tır. :g as maddelerde şunlar yıf! 
Jt vaziyetin nispetinde bu aızu. mumi idare ihtiyacı nazarı dikkate alı· zanç ' 'ergisindcn maafiyeti) huki\ın · mek suretile l.ıu verginin te irinden hf. dıı· : 
]arın teminine çalışılacağını "' a.. narak yapılan programa tevfikan de· daki dileklerine kar :. ı fabrika hari- maye ~a releri düşünülmüş olduğunu :Fırkaya men~up vatandaşların ~'1 
san itlkadan olanlarının ... tefriki icin vam edileceği, po ta telgraf şubeleı·i cinde bulunan yazıhanelerine , .e satı n bu esa. !ara göre hazırlanmış olan ılıklı samimiyet, itimat, arkadıf11~ 
heyeti mahsusaca tetkikat yapılacağı- açılması bütçenin istitaatına mütevak mağazalarına a) ni fabrikadan mnl alıp kanun layihasının BüyUk Millet Me~ll· duygularile birbirine bağlı bir kU'1' 
nı ve muayyen talepler hakkında hiz. kıf bulunduğu, bekçiluln vazifei e a· satan ticarethanelerden fazla bir maa. sine takdim edilmiş bulunduğu ,·e l • teRkiJ ederler. Fırka mensupları frf 
zat tetkfkatta bulunarak mümkün «~ iyelerinde bırakılarak jandarma işle· fiyet temini ıidiJane olnuyacağından tllnhul mürahhaslarının {fabrika mua· ka"nrn programını, prensiplerini bnt 
lanların is'afını temin f'deceğini ~ÖY· rinde kullanılmamasını temin ve tamim bunlardan kazan~ vergis i alınn11ya. fiyetlerindeki mü külatın kaldırılarnk 

1
. 

1 
"d f d -'·t'. }'1 11" 

· B b .. k"f' ·ı·hl 1 1 . . . k'l ' I f d' C d ce,, on arı mu a aa e ecCA n. ~ Jemiştır. u eyanat encumence ·n ı edileceği ve fakat sı a ı o ma arı ıtı· cağı l\talıye \ ' f' ı ı ıeye en ı tara ın an ba it bir şekle ifrağı) hakkındaki di· lek tt ht lif k tlarlı ' 
.. .. Ü • 1 'f 1 • • .1 h . . . . .. .. mem e e mu e ma ıııa it' 

gorulmUşt ıA·. dl" 
1 1 1 

barıle bu~ ~rın vakzı e erını.bı. a U· 17.ah edı1mı !!r. 
1 

t .. Ieklerine kar5r hu me ~elenın gumı·uk cut hulmu~ olan hayfl'h ve faydalı .:ıı 
ıye ' er usunda daımı mura abeye ta ı tutu· Köyl~ye ara~ ·~~11 . kanununa Hıbi olduğunu ve idari bir bb" 1 · t kküU 1 hayırhv 

Adliye vekaleti, adliye işlerine ait Iacağı köy muhtarları hakkında köy • 3 - Köy~.uy~ arazı te~:z~ı. b.azı ' '1• mesele i e kolaylık temin olunacağını rır. us erın ve eşe er n 
dileklerin başında 19 , .itf,yet kongrttıe ıi hnununun ahkimı mevcut olup ma· layetıerde koylulere tevzıı l!\tenılen a- ifade ,.e izah etmi ·lerdir. . • .. . tV 
tarafından i tenilmi~ olan icra ,.e if- halle muhtarları \e ihti,·ar heyetleri ra7.iden devlete ait bulunanlarının mu· A 

1 
U kk f t Fırka teşkılatı e a ta mulkf rH 

~ J •• • • • ·ı raz ve m •• a a J, ı b''t·· t" ·k 1 i · fı ••· Jas kanununun tadili ile hapsin iadesi irin yeni bir kanun hazırlanmakta. ol- kRdder bedellerle koyluye te,·zı edı · 
6 

A . . kk f t . .• . m ;; o an ll un uı gene er nı ,. 
11 ı · d . - razı 'e mu :ı a a 'ergıttı, .• . . • 

mesele i bulunmaktadır. Şahsi hilrl· duğu cihetle muhtar ücretlerinin de mekte bulunduğu ve devlet e ın e 'a- 39 'l" t k 1 • • t rafından nın tabu namzedı teUk1u eder. ·~t 
yeti tahdit eden kudreti olmıyanlara hu kanun hükmüne tfıhi tutulacağı hay ridat getiren bu gibi arazi bJl'akılnıa· tad~'1'. ~yte .

1
ong.re e~ımı~ a akkafat zamname tadilleri, fırkaya kabı.ti 1 

· · ld ~ · ı· F lı: ı ı ı enı en arazı 'e mus .. 
da tatbik olunması ihtimali bulunan van "irkatinin men'i hakkındaki kanun ması hır prensıp o ugu, ıs ım •1 • • d ikA t' k t takdirin turkk~e konuşmayı şart koşuyor. _, 

.1 t .1 • t .1 . • de vergı~ın en ş tt.ye ın ıyme · r tv 
ve muhtelif memleketlerde kaldırılmış ve men'i israfat kanununun tatbik edil ı:ıuretı e evzı ı~ enı en arazının d kt ~ . b d doJavı ım. Fırka teşkilatı esata mülk .ı 

. .. trk b' 1 ld fi: en çı r5rnı "e un an J •"' 
olan borç için hapi~ u~ullinün hu kR· mekte olduğu \'e fuh un men'i hakkın· büt~eye mutea. ı ır mese ~ . 0 u . u yük l\lilld Meclisine takdim edilmi' simatı takip etmekle beraber ulll ·~ 
nan ile bizde de kaldırılmış olduğu daki talimatnamenin tatbi~~na ~ev:uı~ Ye~ı~ beyefendı tarafından ıfade edıl- olan layihada, halk mümessillreinin idare heyeti icabında nahiye ve '°1•

1
,. 

hapı;in iadesi yerine alacakh~ın hak· edilmekle beraber emra1.1 ıuhrevıye nı mı:. tır. komisyonları da fazlalaştırılmış nb· yetlerde kaza heyetlerini kaldırJbl 
Jarını tamamile temin ~der bıı·çok te~ :r.amnamesi ve hıfıı ıhha k~nunları , , .... T':'tU~ ı,ı~r~. . ili petin indirilmi.,. olduğunu. araıidfln cektir. Umumi idere on dört kişil~ 
bir1er konulmak suretıle kanun tadıl hükümlerine göre sıhhi n ahlaki mıth· 4 - 1 ut~n ışlerı, tutu~' ~e..~a .· ağaç ve . airc dikilecek kısımları için Aza ı kendilerini fırkaya bağlı1•J 
edilerek BilyUk l\lillet Meclisine tak- r.urlann önüne geçileceği mahalU ida- hakkında vılt\yet ~o~greleı:ı dılekle!.1 nevine göre üç seneden yirmi sene\'e ka 1 ·d T ft' . 1 . b . ·wr. 
dim kılındığı Adliye nkili beyefendi relerle belediyeler tarafından istenilen bazı mah~llerd.e tıit~.n .. zerı~~tına mu· dar maafiyet konulduğunu, batak· aı ;:·. e ış ış erı . ~ray~ aı ir ~ 
tarafından izah edilmi "e hukuk ,.e dileklerin takip edileceği en ar nü- saade. verılme · ı ve tutun mubayaasın· . . . 

1 
• . \ ıluyet kongrelerı ıki }ılda b 8( 

t'eza mahk.e~eleri u ulü kanunl~rile rusun iskanı icin ehem~lyetle çalı· da bayiin de hukukunun muhafa1.a. 1d1~·. 1d~~. lı.k ara1 _zıdekı ~ıspetdeı1·ın ~nl · caktır. Ocak ve nahiye heyetleri ..Jl 
· · · · - · ·· - . • . · ·· h' . d k . ın ıgını sey up ve snne o ayı ı e . . yr 

<"eza kanununun dıt tadılı ı!;ın layı ha ~almakta olduğu bkfın ve teffız ışlerı- sıle beraber zurraı mıa) e e e~e. . u bl. t h , .. 1 h r· d e ginin tenıi- he • ka7.alar beş yedı, vırnyetıer ff' 
hazırlanmakta olduğu n mahkemele- nin kesri! ile bir an evel kat'i netice le· su ilerin ,·aı'ı , bandrol usullerının ıh· li 

1
. a a \tVt~-. tu~kudiund ebv :un da "-'apı dokuz kişilik ola.bilecektir. Kat' rt 

• · • · 1 d · t (' tlar nın tenzili ıcap e ıgı a r e u J • fil' lerin teşkilAtı ~e el.esı tet.kık edilmek re bağlanmRBı hakkındakı . dılek er. a~ı. cıgara sa ış ıa 1 
· • lacağının temin olunduğunu, müsak- isleı·i, ' 'ilayet heyetlerini umurnl ttf 

te olduğu, adlı teblığat içın muvazı.af teffiz kanununun kabulü tarıhinden e· hus~satıdıı·: . Bu husu.s~t . hakkın~~ kafatta tamirat payı ljırnkıldığını zi- heyeti tasdik edecektkir. Teşıt1ti '1 
süvari müba:ııirleri i tihdamı hakkın· vel , ·aki olmuş bulunduğundan kanu· Malıye .vekı~ı heyefendın~n .11.ahatı, tı~· raf müsakkafatın vergiden istisna edil- hükumetle tema ı hakkında tallın•'· 
dakl dileklerin ' 'ekaletçe de zaruri gö- nun bu dilekleri tamamile temin etti- tün iistıhsa!atı~d.a fazı~ ı~tıhsalden zı. dlğini ni!lpetin indirilmiş olduğunu prlacaktır Umumi idare heyeti 1111 
riilerek 1931 büt~e ine 750 üvari nıü· ği Dahiliye ' 'ekili beyefendi tarafından Y~~e nefıs tutün ye!ıştırmek he~ ve halk lehine mühim tadilat yapıl· munda ,.iİayetıere ı·eiı;; tayin edtııl' 
haşir tahsisatt ila\•e edildiği \'e ağır j1.ah olunmuş ve bu izahat encümenct ~ustahsilin .. .~e~faatı n hem de tü· dığını MaJiye \'ekili beyefendi bildir· cektir. Meb'u11lar her yıl intihıı.P p 
(:eza, asliye ,.e sulh mahkemeleri açıl· de mu,·afık görülmüştür. tun mahsulunun ıhracında memlekete . . . • . . tı_,, 
ma ı hakkındaki dilekler bütçe mese· N•fla ı,ıerl fazla para getirmek nokta~ındn mışlerdır. relerın.e gıdecekler, .t~m hır .ı~ ~ 
leal olduğundan mü tacelen is'afı ma· Nariıt vekaleti kısmında arzedildiği daha nafi olacağı cihetle tütün zeri- GUmU' meakOklt .. devresınde de en az ıkı defa bütifrl 
Jf jmkinlarln mukayyet görüldüğil 'e veçhile mahalli idarelerin salahiyetle- yatına. eh'erişli olmıyan manatrkta ze· .. Gazi Antep murahha ~arının . (g~- za merkezlerini dolaşacaklardır. l 
mer'i bulunan hayvan ırkati hakkm· rinln te\'sii, hususi ''aridatın kaldırıl· riyata müsaade verilmesi doğru olnu· mu~ mesku~atın kaldırılması ~e ka~~k· lnzıbat hükümleri kuvvetlendi 
daki kanunun hakkile tatbiki için Cüm nıa ı \'e alınan yüzdelerin bau zaruri yacağı gibi hugünkü dü:.ünceye na- çılıgın me~ 1) ha~mdaki d.ılekl.~rı~~ mlştir. 1'art umumi rei~lfk di~; 
buriyet müddeiumumiJiklerinin yeni· ve mu\'akkat kayıtlarla mahallerine zaran lktısat Yekaleti marifetile ~a· karşı Malıye \'ekılı hcyefendı. gun\U:;ı dad 1 t'h 1 d nM'd 

· 1 i · d"1 k ı·· me kfıkatın tedavülden men'i hakkın· ır. n 1 ap ~•ra arın a v ~11 den dikkat nazarla rı celhedildiği \t terki hakkındaki dileklerin müzakeresı pılacak tecriibe ere stınat e ı ere · U· • ~ . • .. mu,·akkat ihrac kararı ,·erebileev 
gerek bunlardan ve gerek kanunu me- sırasında encümende bulunan Başve· tün zeriyah manatıkının tefriki yoluna d~ bır kanun bulunmadıgını \e C~mhu· . . : bİ~I 
kanunu medeniden evelki nikahlarla kil Paşa Hazretlerinin bu dileklere ve doğru gidildiği ve inhisar idareı;;indc nyet merk.eı b~n~ası açıldrktan H pa· ldaıe ~e~etl~rınde . bulunanlar ga",t 
deniden sonı·aki kanun uı milnasebet· maha111 idarelerin takviyesine kar,.: takip edilen <:enet U!=ıullerl tütün satı fi ramız te:~ıt edıldıkten so.nra 0 taraflar ~a~la 'azıfe al~~·.: a~aklar~ır. 
Jerden doğtin çocukların te..41<'İli n ka· gösteı·diklerl yük~k alAka encümeni· ferağlarnın te~hll edildiği ve in.!ıf. d~ da ka~ı~ ~ar~.nı~ ayn!_~u~etle teda· ıçtımaı pazar gunu hıtecektır. y 
yıplar hakkındaki muamelelerle bütiin mi7.ce te ekküre ayan bulunmu~tur. sar idaresinin doğrudan doğruya koy- vül. edecegını umıt ~ttı~ını ve cenup ~ 
hu hususlara müteallik air me~elele- Harlct ı,ıer lüden mübayaa ve a\'ans vermek sure· takı kaç.akç~lığın .. men ı i~ın hududumu Memurlardan ko•lfeC 
rin aJlkadar ,·e.kaletlerce te kil ed il· Hl'lriciye vekaleti: Edirne vilaye. tile bir taraftan müstahsili himaye ci- zun vazıyetın~ gore muhar.a~a t~şhl· ke~anç ~ergisi ~ 
mek Uzere olan bir komi yon tarafın· ti kongresinin Meriçten hayvanları~ betine gidildiii \'e mnamafih . tüccal'l lMı yapıl~ca~nı ,.e hu _un ıçın. ıca~ Ankara, ı., -:- Bır . ~abere ~,'J 
dan tetkik edileceği , .e kanuna müga· ıııulanmam hakkındaki dileğinin men ı sıkıntıdan kurtarmak maksadıle satıl· eden tedbırlerın alınacagı~ı be) an et maaşJardan kesıle.cek kazanç , 
yir nikah yapanlar hakkında cümh•r· tazammun eden hiç bir hüküm ve ahit mıyarak tüccar elinde kalan beş altı miştir • .. ~u ?.ey:~nat encumence nıu- yüzde altı nispetinde olacaJrlıt·tt,1' 
7iyet müddeiumumiliklerinin tamamer. bulunmadığı \'e böyle bir mani çıkmış milyon kiloluk tütünün mübayaa ı kn· vafık gonılmu~tur. suretle yüzde (6) ve münhall~re ;' 
nazarı dikkatleri celbolunduğu Adliye i~e hemen izalesi tabii olduğu, Trab- rarJa~tırıldığı, bandrol u ulünün t-int· Maarif işleri yapılmamak suretile de yüzde (3) t 
vekili beyefendi tarafından ifade edil- 1.on kongresince Rus istilasl miina ebe- diye kadar muhteliC defalar Büyük Maarif ,·ekaleti: Ana mektepleri a. l'Uf 1emin edilecektir. 
ıniş ve encümence de mu\'afık görül· tile zarar görenlere tazminat nrilmesi Millet Medisinde mü1..akere i c~kett~· çılması vilayetlere ait vezaif cümle· MUnhal meb'ualukl•f . .&' 
.ınUştfir. arzu edilmiş ise de aktolunan muahe· tiğinden tekrar mevzuu bahsedılmcsı· sinden huİundug- u \'e hu mektepleri aca A k . ı - (T 1 f ) _ Sabı1' "°ı 

A k • · 1 • d b" 1 b. k t b l · ·· b l d ~ · t <: n aı a, o.> e e on c1,11 a erllk müddeti de hükiim erın e oy e ır ayı u un ne luzum u unma ıgı, cıgara ~a 1 :ı cak mekteplere muallim yeti~tirmek Ü· . , .• • . • ·e p • 

Milli müdafaa a kerlik müddetinin madıb'l çihetle bu dileğin tervici imk!ı· fiatlarında ka~akçılığı men noktaı na. zere Çapada kız muallim 'mektebinde uslardan 1'ah~~ (B~~ıke.sır) b:115111••' • 
.bir seneye bedeli naktinin 600 liradan nı olmadığı Hariciye vekaletinden bil· zarından dahi köylü cigalararı?ın te~ - iki sınıf meHut olduğu \'ekalet büt~c· { Krn ) Beyleı ın munhal ~~ rO~ 
;aoo liraya tenzili ile bazı kazalarda rilmiştir. zili fiatr düşüniilmekte olup dığer t.ı- sinden yatı mektebi açmağa imkan ol· ra _fırka namına namzet goste 
ukerUk şubesi açılmasını dilemiş olun Vergiler . tün fiatlarında ftltın farkı. he~ap e· madığı ve bugünkü yatı mektepleri len anla~ıJryor. 
~masya, Antalya, Çanakkale, Aydın. ~taliye \ekAleti: 1 - Sayını vergı. diJirc;e muharebeden evelkı fıatlar· mahalli idarelerden alınmakta olan Ankara at ko4uları ,ı 
Sam1un, Bilecik, Cebelibereket, h:- sinin tenzili ve çift hayvnnlarile kuzu dan falla bir fiat mevcut olmayıp e .. a. yüzde onlarla idare edilmekte ise de A k 1- (1'elef ) _tik tJa1'11r.~1 

ı 1 b d'l . • . .. . . d " .. · · n ara, a on ( .. 
air ve stanbu on u . ı eklerıne karşı n olaklann re imden ıstısnası ra~o~·· sen lük. tütunler ıhtıya_ç ~şuncesın· l9:n haziranından itibaren mahalli id11 yarı. larmın ikinci i bugün Il'lu'' 
MilU müdafaa nkftletı tarafından ya. ları tetkik edilen 53 vilAyetten 39 vıla- den harit olması ha~chıle fıatlarnırn relerden \'Üzde onlar ahnmıyacağın- ti . ld 

d k ]ık Udd . . . d' E - . - d b' h 1 d . ) e e ) apı ı . sılan tezkere e. ~8 :er · m ~tın_ın ye.tçe ~rzu edılmekte ır. ~ncume~ı: yuk ek olmft ın n . ır . ma zur 0 ~~a .' : dan takriben 2 bin mevcutlu yatı mek· eti•' 1 
J,fr seneye tenzılının memleketın aJi mızde. ızahatta bulunan Mahye vekılı fı ve ne de ol~a ınhısar meseleı:;ı hıı teplerinin de mahalli idarelere devro- LIOvedllecek vlllJ .ı1ı1' 
menfaati nokta .ından . ~U~kü~ _ola.mı- Beyefendi esas verginin d~v1et~e hubi vergi mesele~i o.lduğunda.~ fiatlarrnm lunanğı orta mektep ve lise açılnıa· Ankara. 15 - Lağvedilecek "' '''! 
yacağı ve l>edelı nnktının ındırılmıy.-. umumiden e\'el alınan mıktardan Car. tenzili bir varıdat , .e butçe me~ele ı 81 hakkındaki dilekler vek:lletçe de ltrin aç:kta kalacak memurları fffÇt' 
.eeği •e şube açılma ı Hya muamelat la olmadığını diğer kı mının (yüzde olduğu merkeLinde toplanmı:;tıı'. İn· mUhim görUlmüs olduğundan nüfu u maa. 1 \'erileceği ve hu surette b rt1'( 
noktasında~ mümkün olm.ıyacağı . \'e· 28 ilft 40) idarei hususiyelere. a.it bu. hisar ida~esinin .bütUn . enelik mübaya on bini geçen y;rlerde ortıı mektep, iki milyon liradan tada bir tafl 
;ya muamelat memurluğu ıhdası dılek· lunduğunu ve bu krsmın vergıyı ~ok atı on mılyon kılodan ıbaret olup bu· yirmi bini geçen yerlerde Jise açılnıa- yaplmı .... olacağı ~ayidir. 
)eri de bütçeye ve zahit miktarına taal· gösterdifini Maliyeye ait kı~mında nun yarım milyon kilosunu harice at- 81 programa dahil bulunmuş olduğu \'e ---·--------
l6k .ettiğinden _imkan hasıl .olun.':~ as· tenzi~ii.t icrası. hidematıumumiyenin. i: ması dolayı~ ~le .?tu~ mily?n. ihr~c.atı ancak bütc;e ve muallim miktarına mü 1 ıeti 
.kerlık muamelatını 'e halk ışlerını ko· fası ı~ın zarun olan varidatın temını olan bu emtıa uıerınde ) nı ın~ n11I) on teallik bu ihtiyaçların ll'ıtya konul- Memleket Haber 
Jayla§trrmak için bu hu~ustaki arzula · noktasından mümkün görülmemiş ol- kilo !llatı şın Avrupaya ucuz fıatla a· ması zaruri olduğundan hu sene hüt· DU 

1 
ti in e•,-rt f• 

;nn da teminine çalışılacağr bildirilmiş duiunu ve e asen 3:) milyonluk aşaı· tılması yüzünden tütün .. fia!ları~ın çe i müsait oldukça sekizer orta mck· Dü zc~ c nay~ n bir telf"j!S 
Te encümenimizce muvafık görülmüş- vergisinin liığ~·ından ;onr~ beş milyo~ düştüiü , .e b~~ne.tice el~~~~ ın.hısar ını· tep ve lise açılma ına çalı rlacağı Mau- .. zc_e .. en ge en Hakkı pe)'ill 
:tür. hayvanatı ehJı~·e , ., üç mılyon aratı tiyar.ından bılıstıfade tutun. ıh~·a.cat5ı· rif ,·ekili beyefendi tarafından ifade 0 • gore, tutun tüccarı. • 

8 
ı,e1 

D•hlllye i'leri vergis i alındığı çlhetle c;irt hay,·anla· )arının rekabet edememe.le!·' gıbı. hır lunmu tur. Bu beyanat encümence ölümU ve kardeşı Zı'J. eJeO,ıt 
D~iliye vekaleti, dnhili)e i~l.e'.·i~c rının r esimdtn i.c:ıfüma ı caiı .. oı~a.mak- ,·aziyet ihdMı ile za rarlı .bı_r ı:ol ıfa e· mu\'afık görillmüştür. ağır yaralanmasile. netıC İf fe 

:müteallik dfleklerden )ol Yer11sının la beraber tatbıkatta da muşku1at \'e dilmekte olduğunun gayrı 'arıt bul.~ın· _ --- cinayet tahkikatı ılerlell' •"' 
tenzili mik)asının tebdili \'e yfü.de el- sui i timallere meydan bırakılmı ola· duğu , .e tsase.n tütUn pazarlarının turk Borsanın açık bulundulu t b .1 . I re işaret f d•' 

..;a_ " f 'h 1' t '·d' • d vl t' ·· J ·d ti 8 BOCSll e şerir C a.ı • Jne.na vilAyetlere bırakılması y uzde. 3 rağını ,.t nıaama ı met ı e ~I\ . ın1 tütünlerınc a emi ra~ ~ ı son gun eı c saa er . . . . .. . u tur. v .. ett' 
maarif munzam hl e i alınmac:ıı • a - için ha zırlanmış olan ayım Jayıhıı· tüccar mallarınııt ıyı olmama · ındn11 8ors ı Ye o-mınlı Banka ı komıserlığınden· hır k.oylü tutul~ ş b citı11 t' 
fıa vekAJetine mUteallik dileklerlt ~mda bütün büyük hn:nanlarla tif· müte,·ellit olup elyevm harir. piyasa· Borsa muamelat salonu 15 mın ıfşaatma gore u ai1 "'' ., 
llrlikte müzakere edilmişti. nu H · tiklerin re.;imden yüzde yirmi tenziliit Jarı ancak inhisnr idares i ve >ahul Mayıs 931 den itibaren yeni diğer bir tacirin de par~ de" ı,ı 
bı.tt ala diğer dilek~erin b.~ında id~: icra ı , .e ke .ne.n kuzu H . ola~ta~d~ı~ doğrudan .d?ğ.ruya .müstah. i~de~ ~al bir tebliğe kadar esham ve tah- dır. Cinayetin sebepler~nirOİf' 
:re lmf.rlerinto salahıyetlerının tl'\·sıı ahnan re.smın ılga~ı ttklıf edıldığını almak tankını tercıh ve lhtıyaı ettık· .

1
• k b' . I . . . • risi de bir kan mes~Jeıı 

ıı: •• __ b ı k · · . . . · 1 k ·ı . . f d · ı · ·· ··1 vı at ve am ıyo ış erı ıçın sa ..u:ıuoO u unma ·tadır. Halk ı Jerı- ve bu teklırın hilt~ede bır ıuçu · mı · len ,·ekıl bey tara ın an ı . erı suı u · 11 ma vfl!yetlerdeki hükumet dairelerin· yon Jiradan fa:ıla tenzilU husule re· müştür. Encümenimiz l'<ln günlerde bahları saat (10) dan (1_2} Y.e v: ltlz•r iltıd'~ 
ce kolayea görül~esi Ye ."i1a.yetlerde tiı ereğini .d~rdest bufonan ~ft)·ihanın tütü~ ~übaya~ fiatlarının ~peyce t~ · ~~lnız esham ve tahvılat ıılerı '"Deli File of .. tefrik~mız ;, dcret; 
Wi'ktmet otorite ınln tak' ıye!; ı , ta~rn bu e~as dahılınde hazırlandıı:rnı en· nezzulU haı::t!bıle bu tenezzUlden dahı·ı ıçın de O 4) den (16) ya kadar mızı n çokluğuna mebnı btıP. r eli' 
~tımızca dn zaruri H ihti)aç ad cümene blldirm~lerdir. li tütün müstehliklerinin de istifade açık bulundurulacaktır. mcdi. ukuyucularımııdan uıu 
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Jüri usulü etrafında 
Hukukçularımız ne diyorlar ? 

lv11ka t E•at Bey , " JUrl , alelekser maznunu delil, kanunu 
"'•hkOm e d lro r. Garpta da Ilgaya mahkOm bir teşklllttlr. 
Pttemlek etlmlzde tatb ikini ~ayanı temenni görmem,.dlyor 

d Bizde jari usulü mevzuu etrafın- ~'ll:Jf1"l~~ıra!l;""?Ql~:r'!r'JI 
' eVl'elki gün hukukçulanmn:dan 

~"t:ıkat Galip Beyin, dün Şük(ıf e Hanı 
ın fikirlerini ne rettik. Dugün de Js. 

~buJ adliyesi esbak ba~müfet
rıı .'e l tanbul birinci ticaret mahke 

f~ sabık reisi avukat :Esat Bevin 
111. • • • 

tını dercediyoruz. 

k~ ~sat Bey, bu bahisteki fikı·ini ;:;~ 
ilde ifade etmiştir: 

"" - Jüri esasının kabulü muvafık 
dır' F.k 1 h ç·· k"· ··· . . · ı r mce ayır. un u. JUn· 

11111 h . k· aıı olduğu ev afın hiç biri hfı· 

d~ llıde Yoktur. Ve olmama ı da zaruri 
ır. 

rıedE\'·veJA, jüri, hukuka tamamen bigii 
C!~ fr. _Halbuki, hukuk ancak uzun H 

dl bır tnh il ile elde edilebilir. 
aıı;Yen ... . k . f "k . d • Jurı, ·anuna rıayt>f ı nn-
f~ tamamen mahrumdur. Halbuki bu 
Ilı ht, nıedit bir terbiyei me leklyenin 
hıı tılü telkinidir. Sali en. jüride lstanbul birinci ticaret mahkemeci 
h~ 1 ıne 'uliyet yoktur. Halbuki bu abık rei~i avukat Esat B. 

llıet Jtıenrnrlyetin \'Ücut ,·erdiği kır· memleketten kanun \'e binneticc adn· 
JG .tar bir adalet unsuruduı·. Rahian Jet fikrini kaldırmış oluyoruz. 

Bu işe sizde şaşın 

indir şu keseri mine· 

reden ! 

!ak~imde bir .sirk açıldı. Be;. 
yuz hay\'andan \'e bir o lm
d:ır arti tten hnh~olunU\;or· 
du. · · 

Amerikada ha tırılan 111-
gilizce ih1n1arla lstanbul hal-
kına bu muazzam e t>rden 
haftalarca haber \'erildi. ·i
hayet ahalinin kar ısına çılca, 
çıkıı iki düzine nt daha fazla 
olmıyan a lan, kaplan, eşek, 
deve, maymun, ayı 'e bir ~ift 
fil çıktı. 

Bugün ayni ::;irkin müdürü 
~irkte a ılı bayrağın altında 
ferah, ferah elli bin ki~i nlı· 
nacağını bir gazeteciye ., ÖY· 
!emiş. O gazete de bunu 
yazmış, değil sirkin kuruldu
ğu yer, oradaki meydan hile 
elli hin kişiyi alma. Bu sirk 
bin ki., iyi alır a ne Slla! Jn
:,an gördükten onrn, kalı,Je 
arşın bir arada iken de 
wkam üzerinde bu kadar mü
balaga ederse muharririn gö
rüşüne \'e bu ~irk müdüriiniin 
mübaHiga ına siz de şa ın ... 

Biz de şaşalım ! 

Tarziye! ~1;1• lanı nıanasile i. tiklali reye . a- Şimdi bana diyeceksiniz ki, (ma· 
~ 01aınar.. Halbuki, fikri istiklal ka demki böyledir. neden garpta jiiri 

t~"Unu~ tatbikile meydena gelen 'c te kilıitı . hal:l tatbik .. ediliyor? C~\'3~1- Sirk mil dürünün kar-
'ıtırnuı eden bir ruhi halettir. nı \'creyım: Garp mue. ·e!ö;atı adlıyesın • • 

tlj lürideki bu nok anlar. çok defa de jiirinin taı:ihi bi~ . ~evkii. \'ardır. ~~Şl Özür diliyor 
lıt Ilı 'aziyetler ihclw etmiqfir. Çünh:ii. 1 Bu. garp cemıy~tlerının ıd:u~ı mu.ti:•· . J?u~ Ben Amar canbazhane
• Ytti ist· tak" . •d· k· ·d kadan m ruti ıdareye geçebılme.;;ı ı· sını zıyarete davet edilen gaze-
tı ın 1) enın me) ana çı ılı ı . 'hd d"l . b' kil · tt . y_w 

Ctta.inı· .... t f d . k" .:ı•ı cın ı a~ e ı mıs ır le:; a ıı. na· tecilere Ahmet B n Amarm 
d'.ı· ın Jurı ara rn :ın ın ·ar Cl•I b. . . . h . . . • • c 
'••rıe d . . nun. ır feı din kanan tı ~n ı) e ı, :ır· nezaketsız muam lede bulundu-

._ aıma ahıt oluyoruz. Bunun . . w 11. e 
'"aıı d .. zuyu :ıatı ı oldugu znmnnUnda uu t~ ğunu yazmıştık. 

'~'11 Ul' k'I" k r· b. 1 b·1· d" t J& • • ı ut pe. na ı ır :.eY o a ı ır ı .• e e· Ben Amar sirk .. d .. I ·nden 
-llh. rı, al elek tr nıaznunu değıl, ka· ldn1 tarihte jürinin pek cok ke) fi ha· M t f B A ı mu ~r _erık .. 
~ıııı ın hk • d · • D h k · ' ~ us a a en mar - kı ote ının ~b· a um c 1) or. a a açı hıı· reketlerln önüne geçmiş olma ı dn . . . .. 
~le, Jüri, kendi ine arıolunan her huna "ahittir. Fnknt, fernidi sabıka kar~eşıdır • gazetemıze muracaat 
~6~ 1~de halin mukteziyatına göre yı takdir etmek. filhal kıymet bahşet· etm~ş, ve bu. m~ameleden dolayı 
\t ~llnij \'ermi oluyor. Halbuki, her mek için hir sebebi kftfi teşkil «t tarzıye v~r~ıştır. 
~.~tı bir de\·letin te kilatı adliye i. mez. Davctlılerıne karşı f~na mu~-
'": ~ukteziyatına değil, belki b - l~te hu tarihi mevki, jiirinin ha - mel~de ~ulu~an ve ben bır 
tı n ıcabatınn hwfiki hareketle mü· lfı idame i ebebini bize izah edebilir. centılmenım dıye haykıran ~a~

'f ettir, E asen, kuvvei idare ile kll\ Her mili tin k ndi miic" c atı hukuk; baz Ahmet A~ann, .kardeşın.ın 
,~dl.iyenln yekdiğ rinden tefriki, ye ine iptilit ı , nakabili inkfir bir hakt- ası b~ hdrj.ketk. cbnt~mencedır. 
~İt •ttıı 'er;aif endi. e inden doğ mu~ kattir. Huna ı ağmen. baır millefleı· mıt ~ e ım ı, un. an sonra, 
~~hy değildir. Bunda cemiyetin c- ezciimle Almanlar jürinin mazarrat- Ahmet A~ar, kar?eşı Mus~afa 
\,, ,ti rıamına bir zaruret vardır. Çiin hırını tahdit icin ııek miihim adım· Amarır~. mudahalesıne sebebıyet 

rı ~dare,, ile (adliyt~, nin hedefleı i lar atmıslardır. ..~!~.~-~~?.: ......................................... . 
'~dır. idare (hal) i adliye (kanun( u Hinaenaleyh. fikrim<·e garpta da bayrağımız alkışlar içinde çekil· 
f~ıJ~ ~ikkate nlınmağa mecburdur. jüri ilgn) a mahküm hir tcşkilfıthr. di ve selamlandı. 
1c,blt iıı ntuktezfyatını (kanun) un Bunun memleketimi7.dc tatbikini -..a)ıt Maarif emininin nutku 
''ha hakim kıl<!ığınız zaman, nı temenni göremem. Bundan sonra klirsüye gelen 

l}·O~ .. r ..... d ...... U:··n······C·····U:: .. ···l:··d······m ......... a ...... n ......... Ş .... e ..... n ........ l .. ı:·g·:;·I:· .. ·· ::~~if ~:;:L~u~~s~er b~· ::iue~ 
söyledi ve dedi ki: 

l\,. - Türk gençliği, fikren ve 
v\ıh T k • d ... ff k } }d ahlaken yükselmek için, aıhhat-

•ı a sım e muva a ıyet e yapı 1 le kuvvetin en mühim bir vasıta 
~l~ · olduğunu bildiği için, vücudunun 

\re e rkeklerimizin gösterdikleri yek- terbiyesine ihtimam ediyor. 
h. h k ti d ) ) Cümhuriyet evlatları, kanuna l'are are e er evamlı alkış ar a itaatkar, vazifeşinas, çalışkan, 

.., ·karşılandı müteşebbis, neş'eli olmağa, her 
türlü fenalıktan nefsini koruma· 

~ 'lbleketimizin her yerinde 
~I ~!je mayısta yRpılması ka
~·ıtti ~ tn idman bayramı şen
~~ .~ın dördUncUıü dün Tak
~-.. '~Yomunu dolduran ala-

'~ff b:~ halk kitlesi huzurunda 
~b '"1Yetle yap1ldı. 
~11:hleyin havanın kapalı ol-
~~ta·"e bir aralık yağmur çi
~'dld,tı'~c. rağmen daha saat 
,~ !lıbaren atadyomun bal
~~~ ,~bUnleri •e meydanın 
~~ nlcrce kiti ile dolmağa 
~· liik lı. Tribunde ŞükrU Na
~ '•li"';.,t Patalarla diğer üme
)fıa..J •e .uhiddfn B., Afgan se-
-~ ••ır :ıevat göze çarpı· 

~tl•rı dolcuıda halkın takdir 
-....~ h \re alkııları arasında 
~~'P t•reketlerini yapacak 
~l~ alebesi gelmeğc ve 
"ij' b, ~ tahsis edilen yerleri 
f0 tt ~ 1 •dılar. 
,~lttt •lt~lctcp ayrı bir renk ve 
~it bit ı:t temiz kıyafetlerilc 
'ı.ı" ve aahaya se•imli 

~- 'ur: veriyordu. 
..._t t k resmi geçit 

~ b't~: ;n buçukta harcket
,,1~ıı k~r 1•• Biilkenun önüne 

1a11ı aliye çıkan erkel< 
llltlctebi mu ür 

vini ve terbiyei bedeniye hocası 
t\izamettin B. gür sesiJe, karşı· 
sında sıralanan talebeye dikkati 
kumandasını verdt. Bunu bütün 
mekteplerin büyük resmi geçidi 
takip etti, sırasile Erenköy, Fey
ziati, lstanbul liseleri, kız mual-
lim mektebi, Çümhuriyet, Çam· 
lıca, Eyyüp orta mektebi, Kadı-
köy, Fı~?ıklı, Niıantaş, Selçuk 
sanayi, Usküdar sanayi, Ameli 
Hayat kız orta mekteplerile Da
rüşşafaka Feyziati, Feyziye, Ga-
latasaray, istiklal, Istanbul, Ka
bataş, Şişli Terakki, Hayriye, 
Pertevniyal, erkek muallim, Da
vutpafa, Eyüp, Gelenbevi, Ga
ziosmanpaşa, ŞemsülmekAtip, Üs
küdar, Vefa erkek orta me-ktep 
ve liseleri geçtiler. 

Talebelerin hepsi sert ve mun
tazam adımlarla yürüyor. Bilhassa 
kız muallim rnektebılc lstanbul 
orta mektebi lstanbul ve Üskü
dar erkek liselerinin daha çok 
dikkati celbettiği görülüyordu. 

SancaOa sellim 
Geçit resmi bittikten sonra 

önlerinde bayraklarla her mek
tep yerini aldı ve kol0rdu ban
dosu istiklal çalarken 

ğa, Talan müdafaasına hazırlan
mağa ahdetmiftir. 

iyilik, güzellik, doğruluk şıa· 
rımızdır.,, 

Nutuktan onra 
Muzaffer Beyin, çok alkışlanan 

bu nutkunu müteakıp Kız Mu· 
allim mektebi beden terbiye 
hocası Mes'adet Hamdi hanımın 
kumandasında kızlarımızın hare
katı başladı. 

Bin beş yüz genç kız yekpare 
bir kitle halinde muntazam ha-
reket ederek, ileri sıçırayarak, 
yatarak, kalkarak eH güç hare· 
ketlerı gösterdiler ve yarım saat 
kadar devam eden harekattan 
sonra yerlerini erkek kardeşle
rine bırakarak alkışlar arasında 
saheden çekildiler. 

Erkeklerin harekatı da kızlarınki 
kadar güzel ve muntazam oldu. 
Muzikanın geçit marşile gençler 
sahayi terkederken herkes bu 
muvaffakıyeti takdir ediyor, 
stadyom alkışlarla çınlıyordu. 

lzmlrde idman bayramı 
izmir, 15 (Vakıt) - Mektep· 

liler idman bayramı bütün tale
benin 1,tirakile A'sancak mey-
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Dünkü kongre l ___ G_u_·n-ün 
Cemiyeti tedrlslye Muhtırası 

kongresi dün 
yapıldı 

Dün, cemiyeti tedrisiye, sene
lik kongresini Darütşafaka mek
tebinde yapmıştır. içtima lstan-

Konarede bulunanlardan bir grup 

ı bul meb'usu Halil B. in riyaae

tinde vuku bulmoş ve mesaiye 
baılanılmadan e•vel büyllk rei
simiz Gazi Hz. ne, cemiyeti ted
risiye reisi baıvckil ismet Pş. ya, 
meclis reisi Kazım Pı. ya ve 
Maarif vekiline tuimat telgraf· 
lan keşidesine karar verilmiştir • 
Bunu mllteakip iki aylık bütçe 
münaka,a olunarak tastik edil
miş, Darüşşafaka muallim •e 
memurlarının bir arızaya uğra
dıkları takdirde geriye verilmek 
üzere ücretlerinden yUzde bir 
vermeleri hakkaoda vuku bulan 

teklif müzakere edilmiş, nihayet 

bu teklifin daha mufassal bir 

ıurette tetkiki ile bir proje şek· 
)inde gelecek kongreye taktimi 
kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra idare heyeti 
azasından dört zatın müddetleri 
bittiği için yerlerine d~rt kişinin 
intihabı ile meşgul olunmuş 
müddetleri biten izzet, Hafit, 
Tahsin ve Esat beylerle Ali P,. 
Mustafa Nevzat, Vehpi beyler 
ve sair zevat namzetliklerini koy-

muşlar bunlardan izzet, Hafit, 
Tahsin ve Mustafa Fuat beyler 
ekseriyet kazanarak intihap edil
mişlerdir. ihtiyat azalığa da Veb
pi B. intihap olunmuştur. 

intihap neticesi anlatıldıktan 
sonra Darüşşafaka müdürü Ali 
Kami B.ile mektep muallimleri 
kongre azasını izaz etmişler ve 
azaya bir çay ziyafeti vermişler
dir • 

Gümrüklerde: -Milhim bir sui istimal 
Maliye mlif ettişleri Is tan bul 

gümrüğilnde yapılan 1 milyon 
franklık bir sahtekarlığın tahki
katına baş1amı~lardır. 

Sahtekarlık otomobil lastik 
levazimah satan bir ticarethane· 
nin faturalarında görülen müba· 
yenetlerden anla,ılmış ve mües

sesenin Avrupadan getirttiği 
mallar için iki fatura tanzim et-

tiği birini konsorsiyom heyetine 
diğerini de gümrüğe verdiği tes-
bit edilmittir. 

Söylendiğine göre bu fatura-
lardan 138 bin frank kıymetinde 
olan bir fatura gümrük idaresine 
38 bin konsorsiyom heyetine 
138 bin lira olarak gösterilmiş 
bu suretle muhtelif zamnnlarda 
sahte fatur:ılarla hazine 1 mil
yon frank 7.arara sokulmuştur. 

DarüJfünunda: 
Barem tehehhUr mU ediyor? 

Ankaradan gelen bir telğraf· 
ta, darülfünunda baremin bütçe 
mülahazasile bu sene latbikmm 

Takvlm-Cum:ı.msi 16 M 

ay 1931, ~enenin günleri: g 
kalan: 229. 28 Zilhicce 1349 

GUne!-Doğuşu: 4,42; Bati 

Namaz vakltlerl- ~ah 

Üğlc: 12.10; ikindi 16,07; Ak~a 
YaN: 21,10; imsak: 2,38 

• Hava- Dunkiı hararet (a 
(asgari) 8 derece. Bugiın ruz 
mütehan il, hu a ekseriyetle açı .. 

Bugün 
Toplantllar - Ziraat od 

heyeti fe\ kal4de olarak] toplan 
Avrupa trenleri - Dü 

haren .. ark demir) alları işletm 
sinde değişiklikler yapılmıştır. 

12 de Sirkeciye gelmekte 17,35 
ker etmektedir. 

Posta katırlarının geliş sa 
gidiş saau 19,40 tır . .Muhtelit tren 
kalkacak l 8,3~ te gelecektir. 

Banlyö hattı tarif esi de değ 

ve haftada iki gece 1,20 de 
ihdas olunmuştur. 

Gelenler· Gid e nler -
fıhrettın Kerim Hey Ankırada 
umuml tıp kongrc&i hazırlıklırile 
olmak üzere bugfin Ankarayı gl 

Ölenler - Tevzi me 
Cevdet Beyın büyük valideleri 
zımındanberi devam eden h 
kurlulamıyarak vefat etml~r. 

dünkü cuma günü Cığalo~ln J4 
daki evleriddcn kaldınlırat metf 
di~ine tevdi edilmiştir. Arka 
bütün ıilelerinc beyanı taziyet dtl 

Radyo 
lstanbul -Saat 18 den 19 

gramofon pl!klan neşriyatı, 19 
20.30 a kadar Darüttalim1 musiki 
20 30 dan 2 r ,30 a kadar Radyo 
ıra ı \C Anadolu Ajansı; 21.30dan 
kadar D:ırüttaliml musiki heyeti. 

Viyana, Peşte, Moskove, ~ 
Saat 19: 
Biıkreş: (12·S94) orkestra 

Büdapeştc: (20·550) Konferans, 
!\Ioskova Çelko\O: (75· 1304-) 

Jurnal 
Roma: (441) Ofenbıhın Orfe o 

den U\Crtiir; Vağnerin Hıyalit; 
vskinin :Fındık lman, Gunsnun 
eJülyct \al ı; Leenkaullonun Zı 
mm Run Div6todan Uvenür; V 
Vepr isilyen; Cilanın Adriycn Lö 
den Entcrmezo; \"erdinin Ayda 

Viyana: Şiirler, Avusturya • 1 
futbol maçı 

Saat: 20 
Bükreş: Üni\·ersite Radyosu 
Büdapcşt~ Konser "devam,, 
Mosko,·a Çcllmvo: Konser 
Romn: Konser "devam,, Radyo t 

cılık der.si 
Viyana: Haberler 
Saat: 21 
Bükrcş: Gramofon 
llodtpeşte: Orkestra konseri 
Moskova Çclkovo: Müsıhabı 
Roma: Radyo Jurnal, Jstihbarar 
Viyana: Haberler .. de\·am,, mas 
Saat: 22 
Biıkrcş· A !)kert musika konseri. 

f erans, askeri konsere de\'lm 
Bodapeşt~ Müsahabe, Hc.,·eJni 

perdelik ""Jahpus,, piyesi, sonra 
opı:ra musiki konseri; ,. travsun J 
Haynının i\ludlen; Bımyının elem g 
'foskof skinin Malagena; Goldmırkın 
kıraliçesi; Büzasın marşı 

Mo ko' ı ('..clkovo: Konser 
Hom:ı: \Terdinln dört perdelik 

kırlosundan parçalar 
\ iyana· Fellks Vn~tganin idart 

ikiııci senfonik konser 
Saat: 23 
Bekreş: Koıı~cre de\•am, isllhbarat 
Roma: Ooo karlM "de\•am .. 
Yı,anıı: Ti)ıtronun devamı 

Vakıt:Abone şartlan: 

1 3b 12 
Dalıılde 150 400 750 1400 
1 laricte - 800 I 450 ~700 

illin sartlaramız: 

Ay\ 
Ko 

Rcsın! Hu.usr 
Satın 10 Kş 12,50 K 
Santimi 20 ,. 25 

KUçUk llAn şartlar1mız 1 

2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalı 
ıoo Kuruş 

\ - Abonelerimizin her ilç aylı· 
ğı için bir defa meccancndir. 

B - 4 satın ge en ilı\nLınn f 
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GUNUN====== 
·y·. İŞABBT-.EJIİ 

~ 1 l ___ H_a_r_i_c_i _H_a_b_e_r_ı_e_r __ _ 

i t1 Cenevrede Fransada 
İnkılAp gemisi yel 
değirmeni değildir Dip~omatlar arasında M. · Brfyan istifasını 

Dördüncü büyük millet meclisi a- miilAkatlar başladı geri aldı 
çıldı, kabine itimat aldı. Büyük .,.ef Cenene, lt (A.A.) - l\f. Bender- Paris, U (A.A.) - Nazırlar mecJi. 
büyük kongreyi açtı. Ye bugün h;lk son öğle yemeğini M. Grandi ile bir- sinde M. Briand hariciye nazırhğın
fırka!'ıının dünya cereyıınları arasrndn tikte yemiştir. lki nazır arasındaki dan fstifasınr vermiştir. Lakin bütün 
topoğrafik vaziyetini çok iyi biliyoruz. mülakatın Avrupa komisyonunun ruz- arkadaşları tarafından umumiyetle fik 

MecJis açıldı muhalif gazeteciler namesi ve bilhassa Avusturya - Al- rine iştirak olunan l\.L Laval, 1\1. Bri
meclise beğenmediler ... Filan molla, fi. man gümrük ittihadı hakkında cere- andın Cenevreye giderek gerek Avru
lan hoca, filan paşa meclise girmedi yan etmiş olduğu tahmin ediliyor. M. pa birliği' komisyonunda ve gerek Ce
diye. Grandinin .M. Hendersona İtalya - miyeti Akvam meclisinde Fransanrn 

Kabine itimat reyi aldı, kabineyi Avusturya ve İtalya - Macaristan ik· menafiini müdafaa etmesi için fevka
beğenmediler. Şu halil Bey neden baş tsadi itilaflarının başlıca noktaları lfıde ısrar etmiştir. 
vekil, hiç olmazsa neden hariciye vekili hakkında izahat vermiş olduğu zanne- M. Briand buna muvafakat etmiş
olmadı diye? diliyor. Bu mülakat esnasında tahdi- tir. Mumaileyh saat 21 buçukta re(a. 

Fırka kongresi açıldı, müzakereler di teslihat konferansı meselesinin de katinde M. Poncet olduğu halde Ce-
başladı kongreyi beğenmediler.. mevzuu bahis edilmiş olduğu söylen· nevreye gidecektir. 

Murahhaslar neden biribirinin ka· mektedir. 
nma girmediler, neden biribirlerile dö M. Schober, M. Gurtiusu kabul iranda zelzele 
ğüşmediler, neden, biribirlerile söğüş- ve müteakiben M. Grandi ile M. Hen- Tahran, 14 (A.A.) - Tebriste şid· 
mediler de sadece prensipler üzerinde der!'onu ziyaret etmiştir. detli -zelzele oİmuştur. Bir takım kim 
konuş~.u~~r ~iye! . . . .. Cenene, 15 (A.A.) - M. Schober, selerin telef olduğu ve hasarat vuku 

B~tun hı~detlerın şıdetlerın, ku~ M. Gurtiusu öğle yemeğine davet et- bulduğu söyleniyor. TafsilM yoktur. 
lere bın~el~rın !'<>n~n~~ . muhalefetın miştir. iki nazır heyetlerinde müte- Tahran, 14 (A.A.) - Hududa yakın 
ağzında. ıhtıyar keçı gıbı ınatçı fakat hassasların iştirakile çalışmışlardır. olan Zangazur ha valisinde bilh~ssa 
hurda hır ma~tık peyd.a oldu. Bundan sonra M. Schorber, M. Gran- şiddetli olmuş olan zelzele neticesınde 

Bu mantı?'ı muhalıf gazetelerden diy.i ve .M. Ilendersonu ziyaret etmiş- birçok evler harap olmuştur. Tel!ş 
aynen nakledıyo~m: . tir. . ve korku içinde olan halk açık havadn 

"Tek fırka agn ıle kuş tutsa blle, C d ltal · kamp kurmuştur. 
bu mületin elıemmiyetli bir kütlesi in· enevre e ya ----------
di d kb l t b de vildir Cene\.Te, 14 (A.A.) - ltalya, (günı· M. Brlyan istifasını geri aldı 

n e ma u ve mu e er g • ., "k ··t k . ') d ·ı 1930 ilil' • .. •1 .. . .. ru · mu are esı enı en ' tar ı ve Cenevreye gitti 
~~~lıf d~st~-~uz ~) e N SO} lu~ ticaret mukavelenamesinin tekrar ele Paris, 14 (A.A.) - M. Briand gaze-

yor. . en_n mTu kafı kgazev ey~1· .. ke açı · alınarak mer'iyet mevkiine konulması tecilere beyanatta bulunarak istifası· 
ne sarıh laf.. e ır a agzı ı e uş tut 1 · · d" ·· .. 1 · h . •v• . . · · f t 

b. d d•v• .. 'k' b' çare erının uşunu mesı ususunun nı Avrupa bırlıgı komıtesı reısı sı a I· 
sa, ır e 1

1gımızığı 1 de.tmese ız gene Avrupa komisyonunun ruznamesine it- nın kendisine tahmil etmekte olduğu 
memnun o mıyaca ız ıyor. h 1 d'I · · t 1 t · t' a e ı mesını a ep e mış ır. vazifeleri ihtar eden arkadaşlarının • • • 

I
• d alı ısrarı üzerine geri almış olduğunu söv 

Siz diyeceksiniz ki muhalefetin ga spanya a SOp Iemiştir. 
yesi halkı memnun etmektir prensiple h•• k t' l p · 14 (AA.) M. Aristide 
rin tatbikatındaki noksanları ileri süre ucum ı a an arıs, . -

. . . ~ . . Briand, refakatinde M. Françoiç 
rek memlekette ışlerı yoluna koymak l\Iadrıt, 14 (A.A.) - '\eni emnıyetı p t b 1 d v h ld t 2150 de 
t ~ı ks t h l f t - . h l r t . ..d .... 'il• A 1 G 1 once u un ugu a e saa ' 
ır. n a · a mu a e e ıçın mu a e c umumıye mu uru ı.n.. nge a arza, C ··t ih h ket etmı·~ . . . enevreye mu evecc en are ş 
değildir. Havas aJansı muhabırıne beyanatta bu b' k t t f d t · ·d·ı • • • .. .. .. .. ve ır ço - zcva ara m an eşyı e ı -

. . v . lunarak 30 yaşından kuçuk ve guçlu miş ve halk tarafından alkışlanmıştır. 
O sızın anladıgınız muhalefettır. kunetli ve yalnız sopa ve tabancalar. 

Bizim babacanların anladığı muhale- la mücehhez bir takım hücum kıt'ala- Macar Hbarlclyet nazırının 
fet tek fırka olmasın da ne olursa ol- rı ihdas etmek arzusunda bulunduğu- ~ eyana 1 • 

d n .. l · . k d ·1 • Peşte, la (A.A.) - Harıciye nazın 
s~~ı·~~· enksfoyk~mı;}voru~, k entt :~ı nu söylemiştir. Gayet !'!Üratli kam- söylediği bir nutkunda ezcümle demiş 
SO} U) or, te ır a agzı 1 e uş u sa yonlarla bu kıt'alar iğtisas zuhur ede- · · · · · · 
biz cmu istemefiz dh·orlar.. .. ~- ". .. . tır kı; şımdı de l\lacarıstan ıle Avus-

• ., · cek mahallere suratle gottirulecektır. turya arasında birle~meden bahsolun-
~~dke~: b' . . d k' · •• M. Galarza bizzat idaresini de ruh mıya başlandı. Fakat bunun muahe· 
~un u ır cıns ınsan \•ar ır · ı, d d ~. b' .. h . .1. k 

l k . 1 k h'k· e e ecegı ır cum urıyet mı ıs ta ı- delerin tadili meselesi "·e terki tesli· zampa:ra ı macerası, ayyaş ı ı a .. . . 
• k h 'b· d d'-k d d' 1 mı Yucuda getırmeyı de tasavvur et- hat konferansile olan alakasını bir 

yesı, uma r ırsı, gı ı e ı o u ın e 
mek, adam çekiştirmek l:if jimnastiği mektedir. Mumaileyh cümhuriyeti ve türlü anlıyamıyorum. 
yapmak küçük veya büyük politika tel inkılfıbı onun sağ ve sol cenahlardaki ltalyada kalpazanların tevkifi 
Jallrğına meraklıdır. Sabahleyin düşmanlarına karşı müdafaa edeceği. Roma, 14 (A.A.) - Cenevreden Po· 
kahvesini içerken okuduğu gazetede ni söylemiştir. polo di Roma gazetesine bildirildiği. 
bir skandal yakalrsa, sırtını ı ıran bir Kıral:n bUtUn emlAkl mUsa· ne göre polis uzun tahkikattan sonra 
pire yakalmrş gibi sevinir. Yapurda, dere ediliyor bilhassa 10 ve 20 liret sahte paralar ima 
tramvayda, kah,·ede ahpabile biraz çe Madrit, 14 (A.A.) - Neşredilen bir linde ihtisas peyda etmiş nsi bir 
ne çalmak, tanıdığı, tanımadığı bazı a . kararname sabık kralın bütün hususi kalpzenlik teşkilatı meydana çıkar
damların aleyhine atıp tutmak geniş ne emlakinin m~aderesini na tık bulun- mıştır. 

fes almak için bire birdir. makta ve diğer kararnamede 12 nisan Milboda 100 liretlik sahte banko· 
Bu adamlar için politika oyunları belediye ıntihabatının fehsolunmuş ol notları tedavül mevkiine koyan birçok 

nr seyretmek futbol maçlarını seyret· duğu yerlerde yeni intihabatın icrası kimseler te,·kif edilmiştir. 
nıekten fark le değildir. Hatta daha a· tarihini 31 mans olarak tesbit etmiş-
teşlileri vardır. tir. Bir Yunan gazetesi 

Gladyatör mübare7.elerini seyret- ============== 
mekten zevk alırlar. Söğüş, yumruk, bir okuyucu zümresi arıyor. BUtçe taaarrufabmız hakkında 
mekten zevk alırlar • . Söğüş, yumruk, Her gün bir skandal ileri sürsün! ne mUtalAada bulunuyor ? 
kan ortadan kalktı mı, bu adamlar be her gün parlamentoda bir münakaşayı Türkiye bütçesi ve Türk - Yunan 
yinlerine balyöz indiril mi~ gibi sersem şişirip ortaya atsın, birisi el çırptıysa 1 itilafı münasebetile (Hestia) gazetesi 
}erler... bomba patladı desin, çocuğun elinde şu satır lan yazıyor: 

Futbolü seyreden futbol seyrediyo şişirme bir düdük patlarsa, gökte bir Tekrar teşekkül eden ismet paşa 
rom der. Bokstan hoşlanan kolların zeplin ortadan ikiye yarıldı desin!.. kabinesi, büteçsinde büyük tasarruflar 
meharetini ve cidalini seyrediyorum Şüpehsiz ki bunlara v~ ile verecek yaptığını beyan ediyor. Telgraf haberle 
der. olan iki tarafa ayrılmış olan fırkalar rinin bildirdiğine göre lsmet paşa. bu 

Kumarbaz kuman seviyorum da oy dır. Onların münakaşaları siyaset spo taıı;arrufların Türk · Yunan itilafı ne· 
nuyorum, der. runu seyredenleri arttırır. • ticesinde ve iki hükumetin mütekabil 

Horoz veya koç döğüştüren adam Bu artmanın sonunda da tiraj de· teminat vermeleri sayesinde kabil ol-
" - Ne iyi şey bundan zevk alıyorum nen keşkül dolar .. Muhalif gazete için duğunu anlatacaktır. 
aer.. artık (amali milliye) husul bulmuştur. Türkiye bütçesi, ~.üm~uriyetin te-

Fakat polotika oyunlarını, fırka Kasalar tıklım tıklımdır. Gaıete sahi essüsünden sonra, bugunku devletlerde 
mücadelelerini spor saha..,ından !'eyn b' 1• b' ' b'I 1 k''t·· k h hiç tesadüf edilmiyen karakteristik bir 

. . d 1 k d f ı en·e a ır otomo ı a ır, o u a ve . d llcf"d f . .11• der gıbı e en er, ço e a: 't b "k 1. B' d h t nokta anedıyor u. ı• u a aaı mı ıye 
" H Ik h ' t d' .. .. . ye gı mez ara yu se ır. ıraz a a u .. . b"' .. b"t . d f - a a ızme e ıyorum sozu ı· . .. . . butçesı utun u çenın yarısın an 3Z· 

le maskelenir. tarsa. şoyl? ~ır Avrupa seyahatı ya - laya yükseliyordu. Bu vaziyet Türkiye 
Çok defa sinsi, sinsi adam çekiştir· par .. Bey gıbı yaşar.. nin Sovyet Rusya ile dostluk muahede 

mekten daha ileri geçmiyen bu hare Amma bu münakaşaların sonunda si, l\fusul için İngiltere Suriye için 
ketleri yapanlar ne bir fırkanın sami işler çıkmaza girer. Devlet inkılap yo- de Fransa ile muahedeler imzalaması· 
mt taraftarı, ne de aleyhtarıdır. ~e lunda bir adım atamaz, hitabet ve bela na rağmen senelerce devam etti. 
Galatasaray, ne Fenerbahçe bunlar ;. gat yolunda memleketin saatleri, iş kuv Bugün. bütçede tasarruf edilmesine 
!;:in jdealdir. Sadece döğüşü seyretmek: .. veti ı-arf edilir. Uıf değirmenleri rey ö yardım eden başlıca sebepler bir ta-

Seyirci tribünlerinden bağırırlar: ğütür, insan zekası öğütür; iş saati ö- raftan Türk . Yunan itilafı, diğer ta 
"- Cesaret gö teremedi.. ğütür. Ve inkılap meclisi bir yel değir- raftan da kürt isyanının basılmış ot-
"- Ha bakayım ha!.. meni gibi yerinde syar. ma~ıdır. 
'- Olmadı" İnkılapçıyı Donkişot halinde tasav Bu suretle Türk - Yunan itilafı, 
,._Korkaklık etti. vur etmeğe benim aklım ermiyor. !\fa iki devletin iktısadi sahasında kıymet 
"- Döneklik etti... amafih çift fırka olmll!'lın diyen de yok! li ve el ile tutulur bu neticeyi vermiş. 
Bu kadar bağıranlar, çağıranlar iş Meydan açık! i~tediklerini yazıyorlar. tir. Türkiye, zengin arazisi ve madenle 

.ıer ciddileşti mi derhal her şey sus pus peşlerinde sürükliyecek adam bulurlar ri ile onların istihl'alatını arttırmak 
olur. Oyuncu, onlar Jçin sahnede iken ~a fırka da yapsınlar. Fakat fırka ya için ,·aridata muhtaçtır. Bu da, ancnk 
kendilerini memnun ettikçe bir kıynu:t pamazlar. Onu da başka, zaman anlatı· Yunanistan ile Türkiye arasında mual 
tır. rız. !Ak mesailin halli ,.e mütekabil emniye 

Bizde muhalif matbuat da bu cin::. _SADRI ETEM tin tarsini ile kabil olacaktır. 

lst. Spor Beşiktaşla berabere 
Maçta Ist. Sporun kıymetli sağiçl Fahrlnill 
ayağı kırıldı.Ist. Spor on oyuncu ile çalış
masına rağmen muvaffakıyetli oynadı 

Fener İtalyan muhtelitini 6 yendi 
şekilde çıkmıştı. Yani takıdl 

,... şöyleydi : 
KAzım 

Samih Tevfik 
Murat Hasan Ali 1 

Safa Sal!uattin SalAhattın Fahıi Ne~ 
Beşiktaş bildiğimiz kadrosile· 

Kalede Osı:ıan oymyor. 
Müsabaka büyük bir heyec•~ 

içinde başladı, ve sonuna kad• 
ayni alakayı kaybettirmeden d~ ş 
vam etti. Her iki taraf da galı tft, 
biyet için pek çok gayret •8" tt~i 
fetmesine rağmen neticede tı1' ~t· 
yapamıyarak berabere kaldı!~~ ~, s~ 
Yalnız bu sıfır sıfıra ber11berlı 

11 
ttı li 

böyle oyunu neticesiz bırakırkd• ~ril 
maalesef müsabaka esnası~ t ~ h 
feci bir de kazaya sebebıyeıı ll 
verdi. Birinci devrenin beıı>j ~tıi 
on beşinci dakikasında iıtanb ~ıt, 
sporun sağiçi Fahri topu snr~ 'ıı. 
rek Beşiktaş kalesine bir f ~lar 

• çekti. Kaleci Osman topu kıJt' diiıts1 
'\azalı htdiscdcn sor.rl zıvtlfı Fahri Jf larmak için plonjon yapb. OJ; toı-u11 

ırkıdışlan aranodı yerde man böyle atılırken Fahriye til' 0 
Dün Istanbulun iki futbol sa· çarpmışh. Bu sedemenin tesi Jf baııa 

Fahri sagv ayagv ınm üstone dil~j :otd .. , hasında ayrı ayn mütaaddit çv , .. 
maçlar oynanmışbr. Kadıköyün- ve istanbul sporun genç ve ~ ~~t'ee 
deki Fener stadında hususi mü- kıymetli oyuncusunun ayağı fltSUJc 

rıldı. A ~Ot 
sabakalar yapılmış stadyomda da Kazayı teessürler içinde r. ~ b'trı 
likmaçJarına devam edilmiştir. zark.en burada . asıl teessüf~uı~ ı:.: oı 

Fener stadında, F enerbahçe mucıp olan hır noktaya ıt~~ ~ a~· 
birinci takımı gelecek yunan ta- edelim. Futbolde vukuu mel~ 4t 111JI 
kımına hazırlık olmak üzere ital- olan bu kabil kazalara k• tıli 
yan muhtelitile karşılaştı. italyan stadyom idaresinde iptidai rJ. tı..l>a 

h 1. · 'k' k d 1 d davalı yapacak hiçbir va• ı;~ 
mu te ıh ı ı ay a ar eve sta - meYcut değildir. Bir doktor b ~ ~ t 
yomda Fenerbahçenin kuvvetli lundurulmaz, bir ecza çao~ tlad 
bir takımile çok muvaffakıyetli yoktur. Ve şayanı ~ ı. -'tr 
bir oyun oynamış ve berabere kattir ki yürüyemiyecek şekıl ~lle 
denebilecek bir varlık göster· yaralanan sporcuyu sahanın le dUf 
mişti. Bu itibarla Fenerin bu~ün- rından kapıdaki otomobile k• ~rı 
kil oyunu bir hazırlık müsabaka- olsun götürecek bir tek s~ ~ ~ 
sı mahiyetini arzederken ayni yoktur. Ve dün zavallı fi/\ ktt 
zamanda bir revan~ maçı da ol- saha kenarında bakımsız bir b, ~· 
du. F enerbahçe rakibini baştan de, etrafında çırpınan arkadli lfl 1 

başa üstün bir oyundan sonra larının ortasında on beş da~/ ~l'la 
bire karşı altı sayile mağlup inledikten sonra, bir tara .\" 
etti. bulunup getirilen eski bir ~ı • d, ı. 

Taksim stadyomunda iki lik parçasının üstüne yatmlarakf'~ ~llt,11 
maçı oynandı. ilk müsabakada sız hastanesine utamlacak şe ~ lııg-1 
Vefa Anadolu ile karşılaştılar. de kaldırıldı. t tiy 
Anadolu şimdiye kadar yaptığı Fahriye acil şifalar teaıe >tt 
on üç maçta yalmz Süleymaniye ederiz. Yakmda kendisini 11 ~:t~ı 
takımı ile 0 da bir dafaya mahsus safta arkadaşları arasında •• ~t tt 

mek bizi çok sevindirecektir. W ~~ 
olmak üzere berabere kalmış, kü- ı 
menin en zaif takımıdır. Bu iti- yetmiş beş dakikasını on oy" tİii' 

ile oynamasma rağmen mu~• " 
barla dünkü maçan neticesi da- k' tr b. .. t ı~t .\ 
ha oynamadan evel kat'iyetle ıye 1 ır oyun gos eren ~Ilı 

bul sporu takdir ederiz. :J~ 1 ~1d tahmin edilebiliyordu. yalnız me· _ ., 

rak edilecek nokta bu devrede 1 Hava aleminde , tı, 
Galatasaraya 4 Fenerbahçeye ın· giltere kabili se11 bıt 
13 golle yenilen Anadolunun 

Vefadan kaç gol yiyeceği keyfiyeti balon istemiyof tf· 
idi maçan neticesinde Anadolunun Avam kamarasmda M. 

61 
~ tı~ 

V cfaya da 6-1 yenildiği görüldü. Donald, ingiltcrenin kabil , ~41'a 
Yalnız şunu da kaydedelim ki balonlarla yapmış olduğu te ~~ 

Anauolu bu müsabakanın ilk belerden memnun kalmaaıı! t ı/ 
haftayımında şimdiye kadar yap- duğunu beyan etmiştir. Hük~I~] 11 

havadan daha hafif cesiın b prj 
tığı oyunların hiç birinde göste · Jara ait faaliyetini alelade~, ~-" 
remediği canlı ve düz~ün bir taharriyata hasretmcğe O ~,. 
oyun oynadı. Vefa bu devrede vermiştir. R-100 balonu, te~ 
ancak iki gol yapabildi. ikinci balonu olarak muhafaza e 
devrede Anadolu takımı ilk dev- kt ' .ıi ce ır. . JV" 
redeki gayretten kesilmiş gibiydi Kardington üssü ile ıs~e~I 
Arka arkaya dört gol yedi bir ve Karaşi bağlanma dı~,1 
de attı. Hu suretle bir şeref de muhafaza olunacaktır. y~ 

balonu mühim hiçbir uçuŞ e~ 
golü de yapmış o '.uyordu.Tekrar mıyacaktır. Bu programın ~ıtf, 
söyliyelim bu müsabakanın Ana- azami masrafı 140.000 J 

dolunun sene içinde yaptığı lirası olacaktır. 
5
, 

maçların kendi hesabma en mu- Hava işleri nazırı M. t1I 

vaffakıyetlisidir. Hoare, hükumetin AJına0~ı 
Giinün ikinci ve sonuncu ma- Amerikada kabili sevk bal~" 

çını BeşiktaşJa lstanbulspor oy- yapılacak tecrübeleriv~~y b' 
nadı. Her iki takımın da puan- dikkatle takip edecegını 
ları birbirine yakın olduğu için etmiştir. ıoO 
müsabaka alaka uyandırıyordu. Meb'uslardan birisi R· ırd0 
Bilhassa lstanbulspor bu dafa lonunu şişirmek için ınü\fd·J~e t"d 
safları arasına hususi bir mek- yerine heJyom ikame e 

1
• i ~. ~~ e 

teklif etmesi üzerine, ~h'"rtı~ 1 'lıı 
tebe geçtikJeri için takımda oy· musteşarı M. Montagu, 8 I&JJ' 
nıyabilen Salahattin ve Samibi meselenin bahse mevzu 0 

de alarak cidden kuvvetli bir cevabında bulumuştur. 



.... , ....... - :·s,::_ 

" Şarlo ,, anlatıyor 
• 
lngilizleri hazan dünyanın en riyakar 

insanları olarak görüyorum ! 
A. vrupada delilik derecesinde bir vatan

perverlik var. Bu yllzden bir harp 
daha olacaktır .. 

llıt~o, Avrupayı dolaştıktan sonra yapıp yapmamak bile ehemmiyet ver-
hrı tını anlatmağa başlamıştır. diğim bir şey değildir. 
-~~ bulup onunla görüşmek çok Mesela Lort Yiverbrok, benim fi· 
ıttes ll~ bir iş i~ ~e Deyli Ekspres ga. Ii_mlerden hoşlanmıyor. Teessüf ede
de b hun muhabırı onu (han Leben) rım. Fakat ben onun bugünkü lngil. 
~ ~tarak kendisile görüşmüş ve bjr tere için en lüzumlu adamlardan ol 
fattf1§.l~r ~e meselel.er. hakkında onun duğuna kaniim. Kendisi genç kafalı 

llt ıstımzaç etmıştır. bir zattır. 
llt~arıo evvela bu sözleri söylemiş--------------
,. Cl3eni kırallık varyetesine davet 

111• :~ler, fakat ben bu daveti reddet· 
• del§ ırn. Daveti reddedişim İngiltere. 
~ 811.i telakki edildi. Halbuki bu da·l 
lQ bana yüksek bir makamdan nyal 
"-lf~tere kırahndan gelmemiş, bir mü 

01 müdüründen gelmiştir. 
(8' lıuna mukabil Ingilterede bana 
~t ili~ İngiltereye karşı vazifen '·ar
'ıı,' l>ıyorlar. Bu vazifenin ne olduğu. 
?aı ben anlamıyorum. Bazen öyle sı
(6:t oluyor ki ntandaşlarım, bana 
•t:anın en büyük riyakarları gibi 

llliyorlar. 

,
11 

On Yedi sene en·el lngilterede 
~t; bir tek kimse, ehemmiyet vermi· 
ftt 11• Halbuki o zaman da ben ayni 
\as~~de. san'atkardım. Fakat o zaman 
~o\Uc hır meblağ mukabilinde ~aJı. 
«ıfi t l'e gece gündüz didişiyordum. Al 
\lı ~ ~~r~t beni ya~trcnk değil, fa. 
~la ldurucek kadardı. İngil terede 
'tdıın benim haftada 200 lira ka
L..~~ kazanamıyacağımdan şüphe e
~ırrı. 
~lk 
~ '.~da Amerlkaya avdet ediyo-
~ı. Çunkü benim taliim orada par. 
~l İngiltere ise benim taliim oracla 
.\ldıktan sonra beni tanıdı. 
rıel'tt!payı dolaştım. Avrupada v:ı
dG ~erliğin delilik derecesine götü

funu gördüm. Her yerde v:ıtaıı
ik çok ~iddetli bir haldedir. 

~ lletlce ne olacak? 
\~tice ikinci bir harptir. Zannede. 

~elecek sefer ihtiyarlar da harp 
it ı?e gönderileceklerdir. 

~t~ıkatte en büyük caniler bu ih· 
ltdır .\ . 

de"ııtPada, Londrada ,.e sair yer-
li hAkiın olan ruh, taşra ru. 

t, 

lııtil 
ıi terede yeni bir takım dostları 
tta~ete davet etmiştim. İngiliz 

ht:Sı benim bu hal n hareketime 
t t etınişti. Sonra burıya geldim. 
t~ eteyf, Monko prensini bekli· 

Daktilo 
Hanımlara 

1. - 1931 ı;;enesi daktilo 
şampiyonluğu miisa
bakası haziran iptida
sında Ali Ticaret mek 
tebinde yapılacaktır. 

2. - Kayıt 31 mayısta niha 
yet bulacaktır. 

3. - iştirak etmek istiyen
Jer her gün idarehane 
mize müracaat edebi
lirler. 

4. - .Müsabakada kendi is 
tedikleri makine ile ya 
zacaklardır. 

5. - İştirak edip en iyi de
rece kazanacak hanım 
]ara ya bir makine ve 
ya kıymetli bir hediye 
vereceğiz. Dundan 
başka iş sahihi değil
le nse kendilerine iş te 
min edeceğiz. · 

6. - Derece kazanan ha-
nımlara hem iı;; bul
mıya çalışacak hem 
de Ali Ticaret mekte
bi JUrı heyetinin 
tasdik edeceği ehliyet 
,.e taYsiye kağıdı vel'e· 
ceğiz. 

7. - l\lüsabakamıza isti -
rpk etmek j~in bize iki , 
' 'esika (otografr getir
mek Ye ya göndermek 
lflZlmdır. iş ve ehliyet 
ki'tğrclr istcmiyenler is 
terlerse fotoğraf gön
dermezler. 

8. - Bütün işsiz daktilo ha 
nımlar müsabakamı
zın neticesini, kendile 
rine memnuniyetle 
iş vermek için yüzler· 
ce ticaret müesses~i
nin beklediğini unut
mamalıdırlar. 

9. - Matbaamızza gelme
den kaydedilmek i._ti. 
yenler bizden matlıu 
kayıt kağıtlarını iste
tebilirler. 

Polis Haberleri 

17 Yaşında 
Bir genç kız daha 

kendisini öldür
mek istedi 

Beykozda oturan 17 yaşların
da Nadire H. bir müddetenberi 
müptela olduğu asabi hastalıktan 
kurtulamayacağmı anlayınca dün 
akşam intihara karar vermiş ve 
kendini mutfağın tavanına bağ
ladığı bir ipe asmak istemiştir. 

Genç kızın bu teşebbüsü bü
yük validesi tarafından görüle
rek kurtarılmıştır. 
Azıh bir aabıkah yakalandı 
Polis ikinci şube memurları 

Istanbulun maruf şerirlerinden 

kurşuncu Vedat isminde birini 
yakalamağa muvaffak olmuşlar
dır. 

Müteaddit sirkat ve cerbler-

den maznun olduğundan dolayı 
uzun zamandanberi polisten sak
lanan Vedadın evvelki gece Ga
latadaki tiyatroda old~ğunu ha
ber alan memurlar oyun bitin· 
ciye kadar beklemişler ve kapu-
dan çıkınca teslim olmasını ihtar 
etmişlerdir. 

Vedat bu ihtar karşısında ka
lınca tabancasını çekerek ateşe 
başlamıştır. Bu kurşun yağmuru 
üzerine, hayatını tehlikede gören 
memurlar da korkutmak maksa· 
dile ateş açmışlardır. 

Vedat neticede teslim olmuş 
üzeri arandığı vakıt iki tabanca 
iki biçak, bir kaç dirhem esrar 
bulunarak müsadere edilmiştir. 

Mütekaitler ne isti
yorlar? 

Eski mütekaitlerin bazı teşeb
büsatta bulunmak üzere Ankara
ya gönderecekleri heyet yakında 
hareket edecektir. Mütekaitler 

cümhuriyet hükumetin~n kendi
lerint! müzahir olacağından emin 
bulunmaktadır:ar. 

Evvele~ yazdığımız gibi müte
kaitler maaşlarına zam yapılma
sını, yeni mütekaitler gibi bare-
me tabi tutulmalarını arzu et
mektedirler. Fakat diğer taraf
tan bunun mali ve zamanla 
halledilecek bir mesele olduğunu 
bilmektedirler. 

Mütekaitler bu Ankara seya
hatlerinde n..aaşlarına zam yapıl
masından ziyade fabrikalarda, 
nim resmi ve hususi müessese
lerde ve devlet dairelerinde ter-1 teçfrdim. Bilmem hangi müna. 

ltı~ heniın, Konoot düküne hakaret 
.\ ıannedildi. ciben kendilerine vazife verilme· 
llı~~Panın bu hallerini katiyen be- Zabıta abidesi için lstanbul 20 sini istiyeceklerdir. 
tdılll. Gittigvim her yerde halkın bin lira veriyor 
ııııc A k d b k b' b Ticaret aleminde: 1't lttae.ı çok tuhafıma gitti. Bu . n .a~a a . üyü . ır za .•ta 

btrcleıı ıcap ettiğini anlamıyorum. abıdesı ın~a .e~ılccektır. Bu abıde MUkerrer lskontu flatları 
aJneına komedyeni;>im. Avı'U· memleketımızın zabıta kuvvetle- Amerika bankalarında Rayş-

>o~nden fazla düşünülecek bir rini. bihakkın temsil edecek bir mont Federal Rezerv Bankası mü-
~tliJ ırtu? Ben kendi ~ahsım namı. vazıy~tte .ol~caktır. •. .. kerrer iskonto fiatını yüzde3,Sdan ' 
1'~ '.fakat eserlerim namı\ıa rek· Abıdenın ın'a masrafına bulun yüzde 3 e indirmiştir. 
~ta;•nt \'e bunu ancak bir iş sahi- vilayetler bütçeleri nisbetinde 11.mııt11'11tzıı'l'lırımımm1111M11nı_,,_ 
~p ~alep ederim. iştirak edeceklerdir. lstanbul vi· cektir. Para toplandıktan sonra 
t ~~.hıti anhyamadı ben orta halli ]ayeti polis müdiriyetimiz namı- derhal inşaata başl?nabiJmek için 1 

ın adaınım. Başka bir filim na abide için 20 bin lira vere- mütahassıs celbedilecektir. ı 

Türk halıları 

Fort kompanyasına mühim 
bir tekllf yapıldı 

Kaydedildiğine göre, F ort 
kompanyasına mühim bir tek· 
lifte bulunulmuştur. Bu kompan
yamn günde binlerce çıkardığı 
otomobillere müessese tarafın
dan adi halı taklitleri konulmak· 
ta ve bunlar az zamanda parça
lanmaktadır. 

Teklife göre bütün F ortoto
mobiJleri için sunileri kadar ucuz 
fakat nefis ve sağlam türk halı
ları verilecektir. Bu teklif müs
bet netice verirse bu yüzden 
memleketimize senevi milyonlar-
ca liralık varidat temin edilmiş 
olacaktır· 

Halepte 24 Azllı mahkOm 
Firar etti 

Halepten son gelen haberlere 
göre bayram günü Halep mah
pusanesinden üçil idam mahku
mu olmak üzere 24 kişi firara 

muvaffak olmuştur. Mahkumlar 
jandarma bölügüne hücum ederek 
bütün silahları ellerine geçirmiş
ler, gece haberdar edilen hükO· 
met kuvvetleri harekete geçerek 
takibe koyulmuşlardır. 

Takip neticesinde yalnız üç 
mahkum ele geçirilmiştir. Diğer 
firarilerden haber yoktur. 

Şehir meclisi azalan 
ne diyorlar? 

Terkos mukavelesinin tecdidi 
şayiaları karşısında bir mubar
ririmiz şehir meclisi azasından 

bazılarile görüşmüştür. ikinci 
reis vekili Necip B. şunları söy

lemiştir: 
"Biz şirket hakkındaki kara• 

rımızı ittifakla evvelce verdik 
ortada bir rıvayet varc:!ır, muka
vele tecdit edilecekmiş. Ben ri· 
vayetlerden değil, hakikatlerden 
müteessir olurum • ., 

Mehmet Alı B. şunları söyle· 
miştir: 

"Biz noktai nazarımızı teıbit 
ettik ve bunu bugün de teyide 
karar verdik. Hükumetin noktai 
nazarını ise bilmiyoruz.,, ismail 
Şevket B. ise, cıcBizim verdiğimiz 
karar şehrin mümessilleri namına 
bir temenni mahiyetindedir. Mu· 
kaveleyi hükumet yaptığı içiıı 

son karar tabii ona aittir.,, De
miştir. 

Hacı Recep B. 

söyliyemiyeceğini 
tir. 

ayrıca birşey 
beyan etmit-

Avni B. ise tunları söylemİf• 
tir: 

Küçük Haberler ı "Fesih ile iştira şirket şartna• 
mesine göre ayni neticei huku• 

ı:: .MEMURLARIN TEKASOLU - kiyeyi veriyor. Biz ıehrin ihtiya• 
Vazifesinde tekasül gösteren memur-

cını kısa yolda tatbik etmek en• 
ların sanıl cezalandırılacağına da-
ir kanunun muaddel maddesi dişesindeyiz. Binaenaleyh yeni 
vilayete tebliğ edilmiştir • belediye kanunu mucibince vo 

* BELEDiYE DA VA AÇIYOR - şirket fartnamesincede mübayaa 
Maarif hissesinden taksim edilen 22 hakkı vardır. 
bin lira iade edilmediği takdirde bele- Bu hakkın istimali suretile 
diye muhasibi defterdarlk aleyhine biran evvel bu beliyedcn kur· 
dava a~mıya karar vermiştir. tulmak istiyoruz. Hedefimiz Ter• 

* NAŞiDE SAFFET HANIM - kos tirketi değil, şehrin su ihti• 
İstanbulda çevrilen Kaçakçılar fil- yacıdır. Makam şebekelerin islih 

minin sahibi İpekçi kardeşler, yeni se;; ve tevsii ve ilk mübayaa taksi· 
Ji bir film y::ıptırmıya Ye bu filmi Pa-
riste ~c,·irmiye karar vermişlerdir. tini karşılayacak parayı bile Jm· 

Budilrncle bir rol alma ı l931 ··- zırlamııbr.,, 
., , s gu ····-···················--···-~·-· ... -·----ze llik kraliçesi Naşide Saffet hanım- ceği yazılmıştı. Bunlar lstanbulda 

dan rica edilmiş, Naşide hanım bu 2500, bütün memlekette 6.000 kadardır. 
teklifi esas itibarile kabul etmiştir. Maaşları 800 bin lira. tutmaktadır. 

İpekçi kardc ·ler, filmi şarkılı yap. Ayni zamanda Diyanet işleri levazım 
mağa karar ,·erdikleri takdirde, ses dairesi ile müftülük kalemleri de Ev. 
kraJiçe~i Hudadat Şakir hanımdan da kafa devredilecektir. 
filme iştirak etmesini rica edecekler. * HARCIRAHLAR MESELESi -
dir. 1931 bütçesinde bilhassa harcırahlar· 

* DiN l\IEMURLARI - Haziran- dan azamt tasarruf yapılacağı ıçın 
dnn itibaren Diyanet işleri kadrosun· mühim ve ciddi zaruretler olmadkça 
da ~alışan imam, hatip, müezzin 'e bir yerden diğerine nakiller yapılmı· 
kayyum maaşlarının Evkaftan verilt'· yacaktır. 

BEN~AMAR Sirki 
Taksim Talimane Meydanında - Tel. B. O. 47 
Bugün ,.e yarın tan1 saat 15 te l\l AT 1 N E 

ve saat 9 da SU V A R E 
Biletler sabah saat 10 dan itibaren tedarik edilebilir. 

3 Ha 12 yaşında olan çocuklar tenzilatlı tarifeye dahildirler. 

Ehali, SIRK'i her gün sabah saat 10 dan itibaren akşama 

kadar ziyaret edebilir. 

'~ri a numarası: 131 sinden ölÜlerinhcyulfılaniledurma-l şında-kndar olan kii~iik kızı ile oynı· ı ğ'ım ka)~ıyor. Her şey te~iz her şey~Fakat şimdi -dikkat et ... 
~tlL G:._rp ce. pheıinrle •. ,. müellfii dan boğazlaşacaktır. yor. Çocuk saman gibi kumral, saçla- yerli yerinde... Sandıklar, biblolar, perlerdeki efrat değişmişti. Yeni ge-

l'( cıarıa Remargue Alber cesur bir askerdi. Ilirçok <lü<: rı arasında geniş mavi bir kurdclfı· fotoğraflar komodinayı tezyin cdi)"Or. Icnler baba Brünoyu dahll öğrenmemiı 
man tepeledi. Halbuki hugiin olanc;l var. Orta yerde kırmızı kadifeden bir yas- lerdi. Dokuz tane hakladım. Ne der· 
cesareti kırılmıştır. lntihnr ctml'si lıile nriino yerde Irnlay varaktan lıir tık iizerinde üstü cam bir fanusla or· sin yavrum! ...• 
muhtemeldir. Ve hatt:t ileriyi tliişünii- n<'lıir y;ıpmış iizerindc kağıttan kiiçiik tülmü~ askeri nişan duruyor. Drüno Yüzü sevinsten parhyarak bana 
yorum. Birdenbire önüntde hir hilden ı g·emiler dolaştırıyor. Ilazı gemilerin bunu harpte kazandı. baknor. 
duva~', bir ~a.zgal, bir tüf~~ .~·c ~.r~a.o;ı~ trııt-.in<Je bir parç~ p:mn_ık ,.a~. ~un- Harp za.~anından laf açıyoruz. :Ni- ~ Hem de iki saatte,- ok komik 
d~ dıkkatlı hır ~uhafr.~ _>·uzu .gorur ,K' i la,r '".~pu~·Iar... ~.~mıleı:ın . .. . ~1:~~ıı~de hayet ken~lısı~e s~ruyorum: . bir ~e) di. Bilmem çene aıl.ndan vur-
bı oluyorum. Druno I\tul~enh:tlpt.. 1a- (Sellu loıt) clt'n ):ıpılmış kuçucuk )ol- - Scnın bır nışan defterın ,·ardı. duğumdan mı? Fc.lrnt h d f d 
b k tr Ti d . r il' 1 .. ··1.. s . tı.· b' er e asın a 
b?run k~~ hı~~~ kısı a ıcı~ azı ıc ı. ıç- cu ~r -~oru uyorj. b _ . . Ç . ....,erzenış ar ır tanrla ccrnp ve· yerden göğüslerine kadar kedi gibi sıç-
ır vAa ı. ekelkı açırmazG.ıd. . b • runo uzı1ın nr ç~ udg-u ı~ıyor. u- rıyor: 11.• d . . . 

1
.. rıyorlnrdı... Ha lıak "imdi 29 da akşa· 

yaga a ıyorum. ı ıp onun ne ugun porse en çanagn a nışan alan - .. ~e ersın azızım. O mel' m şc· d b' h ~ . . . 
yaptığını görmeliyim. Bakalım o hayat bir adam Şl'ldi rnr. Bunun etrafında rerte duruyor. ~101 ondun •. ald' ı r edefe ısabet ettm~. 

1 h il · d ·· .. a m egı ır ha ! Görüvorsun ya' kaygusunu nası :t etmış.. a şu ~ozler y:ı7.rlı: Gidip defteri dolaptan çıkarıyor .... E t h · • 
n .. "k b" b' k k ı "El. · .. ·· ·· t 1 · t· · . \ T C 1 1 l k 1 .. 1 rn" unun için ayrıca bir şehadet uyu · ır ev ırço mes ·en ere ay ını ve gozunu rn an 1ızml' ı ıçııı e sa) ı a arını mrı;;; ırara zev ,ı e O· ld 

rılmış. l\lerdivenden riitubet akıyor. talim et!., lrnyor: ~anıe a '~· Uak_ oku: " Doğru oldu-
:~llh,1 Cumartesidir. Her taraft::ı. kovalar, fır Ilrüno ~ocuğu okşıyaral, Ye yalııız - Tabii en iyi mevsim yaz mevsi- g~.nu tasclık ederım. Ba~avuş ,·ekili 
t erı, n liretleri, hüsranı ile gi çalar, etekleri toplu kadınlar var. bırakarak sesleniyor: minde idi. Bak şur:ıda... Dur bak:t· Ş 1

" Ak~amın onu tam karanlık sayılır. 
Bir ~an şiddetle ~alındı. Ses kapı· - Vay sen misin Ernst? yım.. Haziran 18 dört kişi; 19 da üç, Bu karanlıkta hedefe isabet ettirmek 

t"de 'il • • • ya göre çok sert... Dana tereddütle J\abul odasına gicliroru7_ l\fal'i, 20 de bir, 21 de iki, 22 bir, 2.1 te hiç .. herkes müyesser değildir. Hey yn-
. tt,t ~?ı müddet onu düşünüyo · kapıyı açtılar. Ilrünoyu soruyorum. san dalyaları kırmızı lmdifeli arkala· Gözler açılmış. karşıkiler artık rum hey .. Ne günler ya~adık ... 
"l»tır l Je f enn dUşüncelere ken· Kndın heni içeri alıyor. l\lüşkenho,· rında küçük yastıklar ' 'ar. Zemin o i~in farkına \'llrmışlar. Daha ihtiyat- Sordum: 

'~ mahYolmu,tur. Hiicre ceketsiz olarak yere oturmu~ beş ya. kadar temiz bnlmumlanmış ki ayn· lı dananıyorlardı. {Bitmedi). 
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Hikaye 
( Guatemala masalı ) M. A. Asıuriı~·ran . 

fa. 

Ustat Amandiyenin kınalı bir hakikatten. beyaz. kedileri siyah krdi· 
sakalı virdır. Reynz renkli in- !erden. tücran garip müsteriden a,·ı-
sanlar onu görünce altından bir ra- rıyordu. f'stat <·ıkarken ' ayaklar1;11n 
hip zannederlerdi. Çünkü elbiseleri tozunu kapıda ilkti .• \yal\ tozu lftnet 
kimilen müzehhep idi. Amandiye yar:t demektir. . 
Jarr ve sancılan iyi eden otJarrn $ır- 400 günlük bir eneden onra, tüccar 
rını bilir. (Hacer! mütekellimi) n Ji;;;a uzun bir seyyahatten dönüyordu. ı·. 
nrndan anlar, yıldızların ya)'.ı~ını o- zak bir memleketten geliyordu. Yaııııı 
kurdu. da ü tadın ruhu ile "atın aldığı gü-

0, kimse değmediği hnlde orman- zel cariye, çi~ekten yapılmış bir ku~ 
da, ha,>·aller tarafındnn gctirilmi:- gi- ki, gaga ı hal damlalarını 
bi kendi kendine çıkmış olan ağaçtı. tahvil ederdi. Ye otu:r. süvari 
Yürh·en hir nğn~ ... 400 günlük ·ene· ,ardı. 
Jer yaşamı.,.. öteki ağaçlar gibi her ge- Tüccar cari) e ine: 

re nyla haşhasa. kalmı-, ve Bereket - sehirde nasıl rn-.ırncaksın hili-
diyarından gelmi~ ihtiyar bir ağac· .. )Ol' m~ııı? Diyordu: btı: sarayın ola-

400 günlük ·enenin ::W ayından hi- <·ak bütün usaklarım, n i~tersen hen 
ri olan .balıkçı Hi~u ayı geline~, ü~ıa_t de, emrine :'t.made olacağız. Ve yüzü 
Amandıyt- ruhu dort yola taksım et tı. güne le tutu arak devam ediyordu: 
Ruh birbirinin aksi istikamette ~iden _ Orada her ey enin olacak. ~en 
bu dört yoldan, diinyanın dört bir kij.. bir mücf\·hersin ,.e ben paha~ız nıü-
.,e ine dağıldı. cevherler tüccarıyım. Sen, bir züm· 

Siyah kö e: Sihirli gece. rüt gölüne deği!;mediğim bir ruh par· 
Yeşil kö e: Jlkbahar 1 tırahı. r.asısın. ~eninle -:.hir salıncakta, güne-
Kmk kö e: Hattıisth-a ~efası. ;in batıp çıktığını, görüp, ,·e benim ta 
Ueyaz köşe: arzı me,·ut. liimf gayet iyi bilen ihtiyar bir bakı-
Dört Y<>I vardı. cının hikayelerini dinliyecefir.. Be-
Beyaz bir güğercin. heyaz yola: nim tali im. kocaman bir elin parma-

- Yol, küçük yol!_ . . ğındadır. ~en de eğer öğrenmek ister-
dedi. Fakat beyaz yol dınlcmeclı. ~n. taliini öğrenecek in! 

GUğercin voldAn. hRvalleri iyi eden , . . .•. 
•. d .h . 

1
. - d c··· . Carıye, mesalelerın perdeledıgı mn u ta ın ru unu ı .... rvor u. ugercın- . 

l lı b 
.. 

1 
d: , 'ı renklerle perdelenen manzaraya ha 

er. \'e yo ar oy e ır. k . d ,. 1 k , d • ı . · 
Kı ı hl k l k

. 
1 

. 1 • ı)or u. ı.o un en,\rın a agaç at, •:.-· 
zı r a p ızı ) o a. 1 . bi k d ·• ı · · "b' .. ı 
Y 1 ilklik 

. 1, en mı~ r a ın gom egı gı ı . us er 
- o• ç \O... d K 
D d

. F k t t. • 1 1 d. 1 d' Yapıvorlar ı. u-:ılar, semanın rahat. e ı. a a. l\IZI ,.o ın eme ı. · . · ~ 
r 

1 
k 1 .. t d -h t lıgındıt, kanatsı:ı. ve uyurken uçuyor· 

.nızı a p us a rn ru unu unu ıın 1 'b" d"I 'r . 'b' U 
dl 1 k . ı· d L" 1 armı:i gı ıy ı er. e grnnıt gı ı s . 

.... e onu ova ama · ı ıyor u. n.a P· • . . 
J • • • • kun ıçınde, yoku:. cıkan hayvanların 

Jer, hır:.1zlar gıbı, unutulmuş şeylen f 
1 

. . • b' ~ 
1 

d 
. 

1 
ne et> erı, ınsanı ır mana a ıyor u. 

gen \"ermez er. C · ı k ·d· ı · d ,r ·ı b" ·ı 1 arıye çıp a · ı ı. meme erın en 
J e~ı ır asma ) e ı yo a: . · .. 

) , 1 k'" "k , 1, a)aklarma kadar sıyah saçları, de-
- o' uçu ) o ... h ı· d b' l "b' k ı k D d" p k t ·ı 1 d' 1 d' met a ın e, ır yı an gı ı ınr ara 

e -~· a a > e.,.ı . yo .. ın eme ı. akıyordu. Tüccar altın elbi el erle gi-
A!ma ustadm ruhu ıle golgelere \e . . 1. Ü t"' d k . .. .. d b' 

b it k nnmı~ ı. ı.; un e eçr yunun en ır 

Askeri fabrikalar sa
tın alma komisyo
nundan: 

ı\liinakasaJara pazarlıklara iştirak ede· 
ceklerin tlirk ticaret odalarına nıukavvet 

., w 

\'e kazanç \'ergisi ile n1ükelJef oln1aları 
şarttır. Bu vesaikin münakasa ve pazar 
lık günlerinden evel kornisyona kaytetti
riJn1esi 111uan1efat1 n kola yJığı iti bari le a-

hlkadarana il:ln oluntu·· 

Karacabey panaıyır 
Karacabey belediye dairesinden: 

Bursa vilayetine merbut Karacabey kasabası civarında Çifte 

Karaağaçlar mevkiinde her sene klişat edilen panayır bu sene de 

dört gün devam etmek üzere mayısın 26 ıncı sah günü küıat 
edilecektir. Mezkür panayırda her türlü hayvan ve emteai tica

riye alıı verişi icra kılınacağı ve panayırdan bir gün evvel de 
at yarışları yapılacağı ilin olunur. 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

A 

umur111 •• mu-

Cibali levazım ambarında mevcut takriben 10,000 kilo kaçak 

sigara kağıdı - memleketten ihraç edilmek ve mevcut şahadetna· 
mesi gösterilmek şartiyle - 27-5-931 Çarşamba günU saat 11 de 

Galatada mübayaat komisyonunca talibine pazarlıkla satılacaktır. 
Taliplerin 80 lira teminat akçesi vermeleri lizımdır. yapraklarına olan orcunu aza ma -

1
· .

1 1 
·d 

11 
h· h • 1c 

·stı d anı e c e vnı ı. em asta em u~•~· 
l !ror11 u. k b" 1 .1 1 d'I tı. Soğuktan titreme ine kalbinin tit- • 1 k t h t • b 

ıO ar aç ay oy ece 1 ere 1 er. · . d . . d.' ·d J> • ·zmır meme e as anesı aş 
Bn hızlı giden !-liyah yoldu. Kinı e ı1emesı e ın~ım~mt. e .~> 01 ~~. ~:ı.1 ın· r 

1 d . cı· ·ıı· h" c en otuı. maıyetı ur ruya g1ı,1 ı eı-
()nU )O un an Çe\'lrme ı, gı ı, e ır- 1' l t b• ı• v • de 
de durdu. Meydanlığı geçerek t\iccar- ıyor.ar. • . .. .. a iP ıgın n : 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

IRt mahallesinde hir an dinlenmtk 1- llırdenblre yngmur tnnelerı dokul· Cinsi KiJo Lira 
çln üstadın ruhunu. haha ız miice\'her d_ü. ~~a-~tan çolıanlal", fırtrna korJ.ı.u. Bugdnh.ü bulmacatffı', 
tticcp.rına verdi. ıle unılerl t<ıplamağa başladılar. At Mualece 14000 J1 

B k dfl . t• 'd" ,, .• n" laı· bir yere sığınmak için hızlandı· K O Soldan sağa \'e yukarıdan at ' 
eyaz ·e erın saa ı ı ı. I an),\ ·• , . oyun eti 270 O 1 IJ 1 "d' 1 d a··11 ti h ti lar. fi ıtkat dahil bır yere varmadan - ~ğıu o mıyan (9). ı-~ı' 

gı ıyor ar 1
• u er 0 anı Cl)' re e k •· ki k • • Hastanemizin bir senelik ihtiyacı olan mualece ve koyun Eti 2 - Cemi" etin en iptidai teşelc"Ü u L...kJ 1 d n 1 ti ··k üzUndt- fırtına ·optu. ~ım e · er ~a magn oaş J 

Dft yor ar 1• u u ar go · Y 1 d 10 mayıs 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf aba (3). · ·ı "bi d d a ı. çızgı er gı uruyor 0
• • • • • usulile münakasaya vaz olunmuş tur. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 3 - SılataJıftı meşhur hahçe (JI~ 

Ostat .;ivnh volun yaptığını öğre- Çıl ynHusu gıhı dagılnn atlar ara· b (4} 
nince nebati . ~klini deği~tirdf. Yt> sında. 1'Uccarın bindiği atın aya~ı her gün hastanemiz ser tababetine ve münakasaya ittirak edecek- 4 - Sarılı tütün (6), boş ıraı.l 
bir i~sım kıyaf~tine girerek :-ehl'e gel kaydı. Yere diiştii. Tam 0 esnada yıl- lerin de bir zarf derununde tek liflerini, diğer bir zarf dernuunda 5 - U. ı.. .• \. R. (4), asker (5}ft,;; {fi 
at. ~ dırım i ahet etmi) olan ,., devrilen da mualece için 1050 Et için l 114iirahk teminat akçesi veya bankl\ rı - Cehennem mclAikcsi (o), • 

b ·ı. .. mektubu ve bunların heyeti umumiyesi de bir zarf derununa ko- 7 - Bir cins tl"pra•- (3) Vadiye hfr gün yürüdiikten onm lr ağacın kökleri, bil' el gıui tuccarı " "' . 
k 1 I> ,. narak üzerine ait olduğu iş ve idaresi muharrer olduğu halde yev- 8 - Aptal (6) ak :ınl ijzerj geldi. Kendilerine sual IHTU),p u~uı·uma fır attı. >U e~naua . 

hi d 1 h k b ı mi ihale olan 31 mayıs 1931 tarihine müsadif pazar günü öğleden !.l - Damla (5), yapmak (3). 5l b!l "Ol'duğu ~obanlar. !>na kısa kelimeler- e r e ya nn a. :.ına. ·ay o mu~ , ~o· (~ 
k kl d hl d ı ib d ı d evvel saat onda vilayet daimi encümenine tevdi etmeler: lan olu- ıo - Bağdat yanında bir şehir ' le ce\·ap \•eriyol"lar. ) e.,il cüpp i \"e ~ . al' a r e ı ~ ı o aşan yer en 

kınalı AAkalına hayrrtle bakı)orJa- pıslıkler to)- layıp ınsanla beraber O· nur. cins balık <3). ..,.ti lıy 
rdı. nun i~in mahzun bakışlılar gurupunu (l 1.'"G/'l, ılf'" ' /'C /Jl(l llll"lt ~ 'eı.. ıı - Yavru ökuz (4) , nafilcC:J~ 

c hf d 1 J ~ •1 1 d' tc kil edtn köpekler, inekler , .e esek- J 1(41 /Cl/ • fl. fo , /, Uı 1 
~e r e çe .. me ere c ogru ı er e ı. .. . 

Erk k k d • b" "k . t" (' .. • .. lerle kaııu;:an u tat Armandıye. ka.- Yeni ne,riyat 
·e · ·a ın oraya ıı·ı ·mı~ ı. .ugııın 'di ., L ,. 

1 
.. _. •• / _ _ 

]ere akan u, öpüşmeler gibi bir sc pıdan kapıya gı yor H: ft1 ll( ll/" ll !!..1111.(j erı : Tavuk u 
~1'<arıyordu. Gölgelerin dclflletile tiıc- --: Yollarda ka~ a?· dolaş_tılar'! u ,,. 
carlar mnlınllesinde. c;i)ah yolun \U. Dıye ~ruyordu. Fakat kım!Je ona Kıymeti muhammenesi Tavukçuluktan babıedı: ,1' 
hunu sattığı paha ·ız mücevher tüeca· rernp Hr,neden kapılarını kapıyoı lar Lira : 1100 güıel mecmuanın d<SrdUnC~ 
rınr buldu. Ruhu. altın kilitli hillor ye il cühb~i ve kınalı , akalına h Y· Üıküdarda Tavaşi Hasan ağa mahallesinde lnadiye meydanında yısı çok mütekamil bir ıe~ısıl 
bfr kutu içinde aklı idi. ret ediyorlardı. ki.in mülga Bandırmalı tekkesielyevm Hekimoğlu Ali paıa ca· ve dolğun mUndericatla ~· ıerl' 

Vakit Jmrbetmeden bir köşede çu- Nihayet sora ~ra. 'e cernp ıı kala mii ~erifinin enkazı (Şeyhin ika met ettiği mahal ile bahçe dıvarla- hr. Bir çok fa ideli . re••~l 
buğunu içen tüccara gitti. ''e ona )''Ü7. kala müce\herler tüccarnıın rı ve temelJeri ve türbeyi ihata e den dıvarları müstesna olmak U- cv-
d~i pırlanta teklif etti. nine geldi \e fırtınadan yalıııı ken- zere) bin yüz lira bedel ile dört hafta müddetle müzayedeye vaz· süslü olan bu kıymcth ın yıJ(I 

Tüccar iistadın deliliğine güldü. disi kurtulmuş olan cariyeye ~ordu: zolunmu!tur. Müzayedesi haziranın on üçüncü cumartesi günii yı her ta~~~ ... ~e~!~~-~~- :~:tiS'/ 
yUt dizi mi'! Hayır, niro müce"hcr· - Yollarda kaç ay dolaştılar'! saat on dört buçukta icra edile cektir. Talip olmak istiyenlerin muza ha~ . 
leri paha ız idi. Ruhunun bir parçası olan cari) e- kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçe le- DUnkU ç•Y Jet I_ 

üstat teklifini iki misli arttırdı. nln di~leri kilitlendi. C ·tat e rareng-iz rile birlikte yevm ve saati mezlcuı-a kadar İstanbul Evkaf müdiri· AlmanyRdn tahsil gören •• ,°J 
Tüccarlar. i"tedikleri olana kadar bir tn~ gibi !'lamitti. Ilalıkçr Ilihu ayı. yeti binasında Mahliilat idaresine müracaatları ilan olunur. d. .. .d 
reddelerler. Ona, bir zümrüt gölü teş- nın tam 14 dü idi. Sükut içinde, göz- miyeti tau•fından un ,b~ 
kil edecek kadar zümrüt teklil edi,>or !erile yüzlerini yıkadılar. Czun zaman J 7r l A'"ı/' ( I A·lırl< I r ~ e /il alzlii ller azalarına ve aileleri~e :. tıi1 
du. lar birhirltrini görntemi5 iki a,ık ~i • olamak üzere tokathyat1~ 

'J'iiccar. ü tadın deliliğine güldü. lfü hi... •• / • / ' ""' • ./ çay ziyafeti verilmiştir. 1 
zümrüt aölü mü? lfa,_·ıı-. onun, nıü· Uzaktan ..,e-l"ı· g""ld"ı. Oıllaı·ı 11.,h /J / f [ (. f / f.f!.,'f // ( / C f /. : ................................ 1 ... s:u:ursS11., rıt ..ı _... c ~ " \.._...I ••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• d '7 1ır 
cevhuleri pah~ıl idi. ,·e kıl'al namına te,·kife "eli~·orlardı. K re çizdi, gözlerini kapa hı, rt"'t tdıl• 

t> J ıymeti muhammenesi k k 11 " ı Üstat ona, göle u dol un diye cey· ü tadı ~ihirbaz. ('eriyeyi mecnun di- di - llu e nada nyı · rtll l 
Jln gözü, fırtınıya karşı tüyler, ye alıp götürdüler. Haçlar ve kılıçlar Lira : 125 ti - lhıpi ten 'e ölümden~:•"'' ıf 
tütünü için e;;rar teklif edi)orclu. ara.::ındn kınalı sakallı. ye~il cülıheli Ak&arayda Lalelide Ağa yoku ~unda Valde camii şerifi kaışısm· . Ve. erte~i günü, ionlarıkllr11ııt"~ıt~ 

Tüccar reddetti. ii tnt ile ·ıkı \'Ücudü ile altından elbi· da kain muhtcrik Yakup ağa ca miinin etraf temel dıvarlarile mi- dıklerı ıaman, hapll tc 81119ııtd~ (i~ 
,., '· t .. ··t .. , .. ün oı·ta · · ·ı · ·· ·· · · h · • k ·· · · b l" b d 1 ·ı b' h f "'dd 1 'nğnc buldular. Daharı dl•·· ·v81«'l ona, zumru go un • · ıo.e g-ıymı .... gı H gorunen carı~ eyı np- naresının en azı yuz yırmı eş ı ra e e ı e ır a ta mu et c . ~ .. . 'ki \İÇ btl 

mnda bil' hayali kö k yapsın diye kıy- _e attılıır. müz:iyedeye konmuştur. len henu1. ebncmh ı , I'' 
mdli taşlar teklif ediyordu. Yedi ııy ~onra iki ini de meydanda Müzayedesi Mayısın yirmi üçüncü cumartesi gunu saat onlği 'ardı. ._,.' 

Tü~car reddetti •. Mücevherleı.i pa· ihrak binnar olmağa mahkum etti- dört buçuktadır. Talip olmak istiyenlerin yevm vesaati mezkura ka- M.A. Asturi•• jtl~~ 
nasız ıdl. hem, ne dıye hfıl:\ teklıf et· ler. dar kıymeti muhammenenin yil:z: de yedi buçuğu nisbctinde pey ak- , , , . ,' ııstlf vl 1 
mekte de,·nm ediyordu? Bu ruh pa~~n idamdan hir gece ene1. Ü. tat .carj. çelerile beraber Çenberlitaşla ls tanbul Evkf\f müdüriyeti binasın- ,U/(.U?1•, Aı\ ~l!E1• 1' ıJS ~1)~• 
smı, esl.rler pazarın~:ı. -.atılan eıı gu- ye~·e yalda~tı. tırnağı ile koluna hırka da mahlulat idaresine müracaatları lüzumu ilan olunur. PARl~TE 1 AHSl!J.' ~:•r/fl·, 50" ~ 
ul Carıyeyl almak ı~ın nı u badele l!de \·ıı.. tiıct i ,·e dedi ki : 11111 "'" "'·" 1111~!ıı1111! "~· ı 11" 111"!"."'"11~11 ı """ ııı 1111, 1111ıııııı11111 "' "" ıı 1111111""1t ıı 1t 11ıııı11 ı , ,JJ A /,A /,, t /1 I R (;, /..,,\' (\ ~ı·&·' , J;.;'t;lt!· 

kt . . , B . . d h tcrsen ~ız, gozlcnnı knpn. ırıne gır H 1ı çiçeklerle be. !enen arıların halın· TAi/Sili\'/ Jl/Tll~D/ ,'l\ 
0
,,.r 6 

et ı. - u resım .. aye!!ın e er ne za. . · d d 1 ti d . • ' · , ~' v • J j• 

üstat ne yapti) sa olmadı. Xe teklif mnn tehlikede olur~an kaçabilirsin. gıt. . .. .. .. .. an~ a 
1~ t~ .· 1 11

:. • .• • • GU.ıtTEM.ALA J ~· IJU ,~ot İfil 
ettise reddolundu. ':üc.::arlar kalp iz. Şimdide ka~arnksın. iradem 0 dur- Gıt, çunku du-.tın<·em. alçıclnn ynıu· Ç{lnkü goıünmı~en dıl::uncemdıı. lHE.fff,F:RETINE O ıtll (,,pi• 
dirler • ki fikrim gibi serhe_t olasın. Bu re .. lan mahutlıırdan dnhn XU\"\'Ptlidir. Bir an bile .k?~bctmeclcn .. 'l'a!uann lZEIJ RE/\°K~I '!'AIU~Ol pJşı 
• Yükselen bir igara dumanı hayalf mi yere, havaya, dıvara her nereye is- Çünkü dü~üncem en kokulu ve tat- ibhırlın cmrettığını yaptı: Ka,>ıgı j'C· zn.tıR/,\I lAZıUA< • .4 



.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7- VAKiT 16MAYIB 1931 ~ 

Tu··rkMeadı·n şı·rketı·nden-· ----· ... ; Evkaf umum müdürlüğü vcıkıf 
Sevrisefain akarlar müdürlüğünden; 

Fevkalade hiasedaran heyeti umumiyesi haziranın 17 inci çar- •1 • .. 

11111ba rri\nu saat on bir buçukta tirketin merkezi idaresi olan Bir sene müddetle icar içın muza· ... l\ 1erkcz ııC'cntosı. Galata l\l)prü ba~ı 
C.ıatada Aben ve Münib hanının 4 üncü katında 1 ve 2 No. lı ıt rs62 ~ubo mnıa" ,;,k,dde yedeye vezÔlunan cmJftk. 
Y•Zlhanede içtima edeceğinden hissedaranın gerek asaleten ve !\Hıhilrdar zade hanı 2 27'40 1 - Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Mahmudıye 
lerek vekaleten malik oldukları hisse senetlerini yevmi içtima- dd d 

1 
N 897 

ca esin e o. hane. 
dan mukaddem ıirketin merkezi idaresine teslim ile mukabilinde ı·zını·r SU"r'ı:at notttı:ası 2 - Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Mahmudiye 
tıııkbuz almaları ilan olunur. U p il U caddesinde 7 No. hane. 889 

Ruznamel Müzakerat (GÜLCEMAL) Var>uru 17 3 - Uzunçarşıda Yavaşcaşabin mahallesinde Mektep 
l - Şirket sermayesinin bir milyon altı yüz bin liraya iblAğı ve ı sokağında 18 meşruta hane. 905 

· 394 ·· dd Mayıs pazar 14,30 da bu bapta hissedaranm ticaret kanununun üncu ma e- 4 - Kasımpaşada EyyühUm Ahmet efendi mahallesinde 
ıinde bahsolunan yeni hisse senedatından sermayei şirket- Galata rıhtımından kalkarak Ufnkköprü sokağında 27-33 No. hane. 162 
teki hisselerile mütenasip miktarını ahzedebilmek hususun- lzmire gidecek ve Çarşamba 1 5 - Sütlücede Mahmut ağa mahallesinde bademlik soka-
daki hakkı hıyarlarını istimal veya işbu haktan feragat etmek sabahı gelecektir. : 1 ğmda 33-51 No. hane. 221 

2 huıusatının teıekkürü. HOzcı:a~dı:a "DSfı:aSI ı 6 - OrtalilSy büyük Ayazma 16 No. hane 32 
- Şirket nızamnamesinin: UUUU y u ~ 7 ,, " 14 No. ,, 13 

"Şirketin ıermayesi 200000 Türk lirasından ibaret olup G 1 8 ,, ,, 18 No. ,, 22 
20000 lirası A tertibi unvanını haiz beheri 20 lira kiymetin- ( E RE L l) vapuru 17 

1 
9 Arnavutköy Yeni mahalle l 0-52 No. hane. 16 

de 1 iJa 1000 müteselsil numaraları havi 1000 hisse sene- Mayıs pazar 17 de idare 10 Üsküdar Muratreis Silahtar ağa Bahçe sokak 95-87 
d B) ·b· h · b h · rıhtımından Gelibolu, Lapseki, No. hane. 152 

ine ve 180000 lirası da tertı 1 unvanını aız ve e erı 11 Fener Abdi subaşı Fener caddesi 340-312 No. depo 167 
SOO lira kıymetinde 20 ıer liralık 25 eshamı havi 1001 ili Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya 12 _ Uzunçarşt caddesinde 

32 
No. dükkin. 164 

10000 mütesellsil numaralı 360 kupüre münkasımdır. Heyeti kalkacaktır. 13 _ Pangaltı Çayır sokak 53,63, ı No. diikkin. 59 
uınumiyenin iıbu sermayesi bir misli tezyit etmeğe salibi- n · ~ 14 - Galata Arapcamii Mahmudiye caddesi 6 No. dükkln 213 
yeti olacaktır. Tezyidi sermayeye karar verildiği zaman hü- rire -ISaen~eri~e ~OSIHSI 1 s - Üsküdar Murat reis silihtarağa bahçe sokak 56 No. 
kOnaete malumat verilecektir. Sermayenin bir mislinden fazla bahçe ve kulübe 153 
t d h k . f k t . t•h .. ··t ( [ne ) VaMpuaryuısl9 8 alı JsOadata 408 eıyidi eYvelemir e ü ümetın muva a a ının ıs 1 saJıne mu e- y 16 - Yusufpaşa Hacıbayram mektep altında 23 No. dükkln 
vakkıftır. Şirketin ihraç eyleyeceği hisse senedatının nümu- 17 - Şişli Mecidiye köy 13-15 9-11 No. dükkan ve ardiye 279 
neleri kablelihraç Jieclittastik ticare vekaletine tevdi edile- Galatadan hareketle ızmır 18 - Ortaköy vapur iskelesi 6-4 No. guino 20 
cektir. Şirketin emvali menkule ve gayri menkulesinden Pireye uğrıyarak cumar- 19 - Hasekide Bayrampaşa medresesi altında 57 No. dükkln 740 
ınaadin niı:amnameıinin 6 ınci maddesi mucebince haciz ve tesi sabahı iskenderiye- 20 - Kasımpaşa SeyitaJiçelebi camii altında 41 No. dOkkan 
furuhtu caiz olmıyan aksamından maadasının kıymetinin ye varacaktır. iskenderiye- 21 - Ortaköy ayaı:ma 12 No. Hamam içinde odalar 31 
Yüı:de ellisini tecavüz etmemek ve emvali mezküre ihraç 22 - Ortaköy ayazma 10 No. külhan odalar 14 

den pazartesi 15 te kalkacak J 23 - Rumelihisarı Alipertek camisi altında 2 No. dükkln 74 
olunacak tahvilata karıı teminat gösterilmek şartile ve he- çarşamba Pireye de uğrıyarak 24 - Mahmutpaşa sultanodalar sokak 15 No. Sultanhanında 
yeti umumiyenin kararile tahvilat ihraç olunabilecektir. oda 803 

k 82 · · dd · perşembe gelecektir. Ancak iıbu muamele nizamnamei mez urun ıncı ma esı 25 _ Şişli Mecidiyeköy 2 No. oda 278 
ftlucebince imtiyazın hitam veya fesih veya terki halinde 26 - Tophane Çavuşbaşı topcular C. 398-390 No. dllkkia 63 
hiikümetin şirkete ait eşyayı iıtira hususundaki salahiyeti 1 M. M . V . :::ıatan aın-ıa ko· ı 27 - · Arnavutköy Tevfikiye camii altında 38 No. dükkan 17 
h'aki ve mer'idir. m •~Yonu ilan ıerı 28 - Mahmutpaşa sultan odaları S. 22-24 No. dükkln 815 
Maalinde olan beşinci maddesinin: . Zafranbo1udaki kıtaat ihtiyacı İ· 29 - Mahmutpaşa cami avlusu 17-23 No. dükkin 800 
.. Şirketin sermayesi bir milyon altı yüz bin TUrk liraıından çin Un ve Sığır eti kapalı zarfla nıü- 30 - Çenberlitaş Atikalipaşa Çilingirler S. 2 No. dükkin 650 
ibaret olup 20,000 lirası A) tertibi unvanını haiz beheri 20 nakasayn konmustur. )halesi 30 ma- 31 - Kumkapı Muhsine hatun ibrahimpaşa S. 30 No. dOkkln 863 
lira kıymetinde 1 ili 1000 müteselsil nnmaralan havi 1000 yıs 931 cumarte i günü ant on dört- 32 - Çenberlitaş Divanyolu 192-218 No. köprülü mektep 
hisae ıenedine ve 180,000 Jirası da B) tertibi unvanını haiz te Zafranboluda a keri satın alma mahalli 877 

2 1 k 5 h h · komisyonunda ynpılaral,tır. Taliplerin 
ve beheri 500 lira kıymetinde O şer lira ı 2 es amı avı 33 - Mahmutpaşa camii ittisalinde 20 No. mektep mahalli 769 b · şartnamesini aJrnak , .e münakasaya 8 k 190 
1001 ili 10000 müteselsil numaralı 360 kupüre ve C) terti i girm~k üzer~ terninatlarilc Zafranbo. 34 - · istinye Kürkcübaşı Çayır S. 46-4 No. me tep 
Unvanını haiz ve beheri 1000 lira kıymetinde 20 şer liralık Juda ml':lkür kornis.rona mürnC'aatla- 35 - Şişli Mecidiyeköy 9 -11 No. garaj 282 
SO eaLamı havi ve 10001 ili 70000 müteselsil numaralı 1400 ı·ı. :36 - Eyop camiikebir haffaflar C. kahve aı kasında a'J'diye • 
lcupUre munkasımdır. Heyeti umu~iyenin işbu sermayeyi bir ve arsa 172 

ı k T 'd· Kiralık kftgir hane ye 37 - Eyup Cezeri Kasım baba Haydar caddesi arsa 174 nıiali teı:yit etcıeğc salahiyeti o acn tır. ezyı ı sermayeye . Müddeti icar: 1 - 6 - 931 den 1 - 6 .. 932 tarihine kadar 
karar verildiği zaman hükumete malümat verilecektir. Ser- Dük ldlıı bir senedir. 
ınayenin bir mislinden fazla tezyidi evel emirde hükumetin Beşiktaşta Akaretlerde 5-9,79 * * * 

f k · 'h ı· ··t kk ft ş· k t' 'h ı· e numaralı haneler birer, 31, 34 ınuva a atının ıstı sa ıne mu eva ı ır. ır e ın 1 raç ey ıy - Uç sene müddetle icar için müzayedeye yaz olunan emllk: 
Ceii hisse sened~tının numuneleri kablelihraç lieclittasdik numaralı haneler üçer sene ve 38 - Beyog~ lu Hüseyin ag-a Arabacı S. 19 No. hane 138 
·k d d ı k · ş· k t• ı· k ı 1-3,7,13,23,32, numaralı dükkan· 1 

hsat vekaletine tev İ e i ece tır. ır e ın emva 1 men u e 39 - Beyog-lu Hu"sey"ın ag-a tarlabaşı 44 - 46 No. hane 135 
• 6 d lar da birer sene müddetle icar •e gayri menkulesinden Maadin nizamnamesinın ıncı ma - 4o _ Fmdıklı Ayaspaşa Cami S. 48 No. hane SS 

..ı ı k d ''°'ileceğinden şehri halin dör-
Qtsi mucebincc haciz ve furuhtu caiz o mıyan a samın an · ·· ·· d ·b 41 - Fındıklı Ayaspaca Camı· S. 52 - 56 No. hane 52 '-tincü pazartesı gunun en itı a- "' 
lnaadasının kıymetinin yüzde ellisini tecavüz etmemek ve dd 42 - Veznecilerde ve caddesinde 82 - 96 No. fevkında oda ren yirmi gfin mü etle aleni 
~ıııvali mezküre ihraç olunacak tahvilata karşı teminat gös- müzayedeye vazedilmiştir. ve salonu müştemil dükkan 176 
terilmek şartile ve heyeti umumiyenin kararile tahvilat ihraç Talip olanların ve daha ziya- 43 - Eyüpcamii kebir hünkar iskelesi Ca. 1-3 No. iki 
olunabilecektir. de malümat almak isteyenlerin Dükkan 164 
Ancak işbu muamele nizamnamei mezkurun 82 inci maddesi Mayısın yirmi altıncı Salı günü 44 - Tarabya ve caddesi 246 - 248 No. hane ve arabalık 167 
lbuc:ebince imtiyazın hitam veya fesih veya terki halinde Hü- saat on üçe kadar mahalli mez- 45 - Çarşıkapı kalçacı Hasan tramYay caddesi 72 No. Ke-
kfiınetin ıirketc ait eşyayı İftira hususundaki salahiyeti baki kürda 54 numarada mütevelli rnankeş kara Mustafapaşa medresesi 709 

l ...._ "ş~ mer'idir.,. ıeklindc tadili. kaymakamlığına ve yevmi rnez- Müddeti icar: 1-6·931 tarihinden 1-6-934 tarihine kadar Uç 
ırlcet niı:amnameainin: kurun saat on beşine kadar Is- senedir. 

"idare meclisi azasından her birinin şirketin 100 hisıe sene· tanbul Evkaf müdüriyetinde ida· 
ditte malik olması · lbımgelir. Senedatı mezbure ıirketin re encümenine mUracaat etme- Mebdei icarlar: Eski müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni 

müstecir için teslim tarihidir. ''ndığına tevdi olunacak ve azanın müddeti memuriyetleri leri. 
ı.rfında satılamıyacaktır. Bunların üıerine füruhtu caiz ol
l!ıadığını mübeyyin bir damğa vurulacaktır.,, 
~•alinde olan 15 inci maddesinin: 
14

İdare meclisi azasından her birinin şirketin 125 hisse sene
dine malik olması lbımgclir. Senedatı mezhure şirketin 
••ndıfına tevdi olunacak ve azanın müddeti memuriyetleri 
tarfında aatılmıyacaktır. Bunların üzerine füruhtu caiz ol-

i Ş•dığını mübeyyin bir damia vurulacaktır.,. 
, eklinde tadili. 

?ir~et nizamnamesinin: 
Şırketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvela ihtiyat 

'kçeıini teşkil etmek ilzere temettüatı mezburenin yüzde 
~ıau ••niyen bilaistisna hisselerin cümlesine faiz olarak 
tdeli teaviye edilmiş sermayeye yüzde altı itasına kifayet 

tdtcek mebllğ ifraz olunacak salisen bunların ifrazından 
'?nrı bakisinin yüzde sekizi mütesaviy~n beyinlerinde tak
'1"' olunmak üzere meclisi idare azalarına verilecek; rabian 
~tcliai idarenin teklifi üzerine heyeti umumiye temettüatı 
.•~iYenin gerek' hissedarlara taksimine veya iatiyat akçe· 

••nın k dd · llt' teı:yidine veya hususatı muayyeneye ve gere ma ~ı 
et'Ycde beyan olunduğu üzere sermayenin itfasına tahsıs 
._ trıek ıuretile istimal edecektir." 
cıŞ.•linde olan 35 inci maddesinin: 
•le trk~t~n tcmettüatı safiyei senevi~esinden evnl~ ih~iyat 
C)tt Çtaını te;ki! etmek üzere temettuatı mezburenın yuzdc 
t..u .saniyen bilaistisna hisselerin ci1mlesinc faiz olarak bedelı 

•ıye edilmiı ıermay&:ye yü&de altı itaıına kifayet edecek 

Müddeti müı:ayede: 28 Nisan 931 den 19 Mayıs 931 .alı rünü. 
! Uoğum ve -~adın Iiastailkları- il Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden mUıayedeye 
1 ~~~~~~ 11 vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün aaatk on 

--

1 H N dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvak ate 
: ÜseyİD aşit 1 

ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf mu-
! Türbe, eski Hilaliahmer binası l dürlüğünde vakıf akarlar müdürlilğüne müracaatları ilin olunur. 
111 ~o. l_O_ T~ I_s~~~-~: 262~ Evsaf ve müştemilatı hakkında rnalümat almak isteyenler bu 
~- ·- - müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 

meblağ ifraz olunacak sali- raporlarını görebilirler. 
sen bunların ifrazmdan son- ....:..::.:!..---~----------------:-:--:---:-::--
ra bakisinin yüzde sekizi / '(. , ,l·~ı· (/ 1\.°'// .. lfır pe 11ırıl1/1ıller 
meclisi idare azalarına ve- il 11 '-- u 

rilecek ve işbu yüzde sekiz " ı · ı · v • / 
birinci ve ikinci reislere l J 111 G l r 1 !!.:t il ( ı e 11 : 
ikişer ve diğer azaya birer l lf • B h t r· t. H · 

Kıymeti muhammenesi r.ıetresı e er me re ıa ı arıta 
hisse itibarile beyinlerinde Lıra Lira No. 
taksim olunacak rabian 
mecll·s·ı ı' da renin teklifi üze- 2955 197 1 S 2 

3852 214 18 3 rine heyeH umumiye le-
13

:H 121 11 4 
metlüatı bakiyenin gerek 

1160 
116 10 5 

hissedarlara taksimine veya Fatihte feyzi pafa caddesin de münhedim Halil pa!a camii şe· 
ihtiyat akçesinin tezyidine rifi arsasından müfrez (2, 3, 4, 5,) harita numaralı parçalaı· balada 
veya hususatı muayyeneye irac edilen kıymeti muhammene leri üzerinden dört hafta müddet• 
ve gerek maddeiatiye de le müzayedeye vazzolunmuştur Müzayedesi haziranın on dördün· 
beyan olunduğu üzere ser· 

1 

cü cumartesi günü saat on dfüt buçuktadır. Talip olmak iıtiyenle· 
mayenin itfasına tahsis rin yevm ve gaati mezkurdan evci kıymeti muhammenenin yüzde ye• 
etmek suretile istimal ede- di buçuğu nisbetinde pey akçeleri le beraber Çenberlite.şta İstanbul 
cektir.,, Şeklinde tadili. evkaf müdüriyeti binasında mahlulat idaresine müracaatları ilan o-

Mecllsl idare lunur. 
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SUDOL• Mide ağraıına, Yanmasını, 1 
Gazını ve Kaynamasin1 

hemen keser 
PULMOL 

Oksürük, Nezlevc Girip 
Ge ... iren kıymetli 

bir şuruptur. 

~,. a n m <m "T'tnuıı••nmıuıımnııqaıımmı"""'*ımııwı1mııııını•-ıııı;nı ~ııımıımuıımmJ1111lllllıııııı!lllllııımı ııııımı:ı!JM!l!llD1ı11ıııııııım111ııırıııııt1111uı~ııfllll u ~ 1 f r llJllllll ııııllJJUııulJlllllllliiınıııııiiilliiiiıuıııııılıı ıııınuıııııııııııuuııııı•llnq11unnııııııı1ıuııııııı ııı1mnııııuııı ... 1111ıı:nıılllijıııınnıiıttüı1ıuıııııııııııııııııııııiluıiınn!llniiüliiı~ııııııı ııınıııımııı ~ıııımıııifüıınııııııııiluııııımıJ11D111ııııa .. ' ' 

H Krem Peırtev Müstahzaıratıı Kolonya il 
Diş macunu FA JB R J K A S J Tırnak cilaları d 
::~o-ro-•o P E R7 EV v~ Şeriki ~:y;:.u Ji1 

Podra Memleketin en eski ve namdar Esans -ı 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik it Briyantin 

i Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri il 
•• Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzaralİI 
\~ ......... ;;;;ıs SIMl!llmıımwZF zıı............ ••1 ... lll"ııı..1aı:rsM1Q .. ıır.•::aıı:r= P 7;;hQ Flıac :.:=ıc:::ı== c J,,.J ~---1-lll"R W f'IU-~uıııaııııımıı....,.-.,111""' .... ..........._,,.lir 11qı.,.,rııı1,,__illllllnııl llllllllıııJJllUll- Wif ~ 

on6u a a ıa aş.- K.. ..k .1" 1 Z d d k N t• b rı· VA K iT ıng 
''h d. ı· v• d uçu 1 an arı mu en ıs ıgın en: I~ ~·Her s0a ne,nN-~' ~ 

Ereğli-Devrek yolunun 10+010-46+500 kilometreleri arasında 
muhtelif açıklıkta (22) adet ahşap köprü tamiratı (9449) lira (50) 
kuruş bedeli keşifliS -5-931 tarihinden itibaren 27-5-931 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek fizere 21 gün 
müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olan
ların tafsilat almak şartnameyi öğrenmek üzere Nafia başmühen
disliğine müracaatları ve münakasaya iştirak için de vesaiki laıi-

me ve % 7,5 teminat akçasile mezkur günde muayyen vaktinde 
vilayet daimi encümeninde ispatı vücut etmeleri ilan olunur • . 

Tarsus ziraat bankasından : 
T arsusun Mersin caddesi üzerinde Kancık kapı civarında ·Ha

n~.ı Debbas evlatlarından metruk Çırçır ve Buz fabrikaları ve 
müıtemilltının 1-6-931 tarihinden 31-5-933 tarihine kadar iki 
ıenelik İcarı 20-4-931 tarihinden i~ibaren bir ay müddetle kapalı 
uırf usulile müıayedeye çıkarılmıştır. ' 

Bedeli müzayede haddi Jayikını bulduğu takdirde badelisti
HD ihale edilecektir. Taliplerin• Tarsus ziraat l:ialikasına • mOra· 
ca t ederek şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamı olan 
20-5-931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat onaltıya kadar 
(2000) liralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifname'lerinİ 
Bankamıza tevdi eylemeleri ilan olunur. 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--.-....,._,~~ 

~--• Kapıcı Odacı ___ ,..,_ 
gibi işler için kefaletli, doğru bir 
adım istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Muayenehane, idarehane -
Veya ilcamet için iki hu·adar oda bir 
sofa ve bir hel!dan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesL. 

Müktedir Muhasip - Bildin gün 
veyahut ~nde birkaç saat Türkçe ve 
Fransızca lisanlarda muhasebe ve muha-
bere i!e meşgul olabilirim. Gazete idare
sine 8. E. rümuzuna müracaat 

Arayıpta bulamadıimız - v~y• 
her hangi bir kitap hakkında malılmat 

sormalı:, fiu anlamak, ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza lstanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul leffe
dcrelt Galata P. 34' V. Benrubl adresine 
yazınız. Şimdi ihtiyacınız yoksa ades 
kaydetmeniz faidelidir. 

K o D A K 
Müsabakasında kaıanmağa daha emin olmak için hepiniz 

K O D A K 
Makinelerini Kullanınız! 

Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

KOK-AY ve BRA VNI 
Kutu makineleri 6. 75 

liradan başlar 

Paket KOD AK ve KOK 
AY körüklü makineler 
11.25 liradan başlar 

KODAK Sert 2 
otomatik 20 

liradan başlat 

Mükemmel ve sağlam makineler kullB' 
nışı kolay - Netice fevkalAde 

lı ~ ~uru3 Y0Zü ile ~03 tOYü YBSllk . 
lstanbulda Çakmakçılarda kuş tüyü fabrikasında yüzile şilte 12 liraya, }~ 
yargın 15.Ji~~ ·ağlı b..o.}·~ yasnk S liraya. kuş tüyünün kilosu 125 kuruc 

başlar. Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. lst 3027_/ 

Kocaeli vilayeti daimi encümeninden: 
Kocaeli Memlekef hastanesi için evsafı ıartnamesinde gös• 

terildiği üzere bir adet Rontken cihazı müzayedeyi aleniye sure• 
tile satan ahnacağındın talip olanların 150 Jirahk temin<lt mak
buzile ihale tarihi olan Mayısın 20 inci çar'şamba f'Ünü saat on 
beşte Kocaeli. vilayeti daimi encümenine ve ıartnamesini görmek 
ve tafsilit almak istiyenlerin Kocaeli Meml~ket hastanesi başta-

--- Satılık ve kiralık ---· 
, Kuzguncukta Münirpaşa mahalle· 
sinin Aziz bey sokağında fevkal!de 
nezaretli beşer odadan iki bölüklü 
eşcan müsmireyi havi vasi bahçeli 
16 numaralı Or. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve kiralıknr. Deru· 
nündekilere müracaat. 

ı ıL A 
~aPARK vE PLAJia~ 

ba betine müracaatları. ( 629 ) 

Burdur Vilayeti Nafia baş
mühendisliğinden: 

Burdur kasabasının bir kısmının eletrikle tenvirine muktazi 
levazımatı elektrikiyenin talibine ihalesi için kapalı zarf · üsulile 
ye bir ay müddetle münakasaya vazolunduğu 30 mart ve 4-9-14 
nisan 931 tarihlerinde Cümhuriet. Vakıt, Milliyet, Hakimiyeti 
Milliye gazetelerile ilan edilen ve 27 - 4 - 931 tarihinde ihalesi 
icra olunacak olan münakasaya talip zuhur etmediğinden keyfi
yetin tarihi ilanmdan itibaren münalrnsasının bir ay ve levazimatı 
elektrikiyenin teslimi ile mahalline vaz'ı müddetinde yedi ay 
temdit olunduğu ve gümrük resmi ile müteahhit tarafından ya
pılacak olan umum montajın yedek amelesinin belediyeye ait 
olduğu ilan olunur. (626) .. 
Iktısat vekaletinden: 
Ankarada Teşçir sahasındaki Büyük hav'1za ait 44,967 

lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmıı yedi lira elli 
kuruş bedeli keşifli (Tulumba, molör, boru, ve motör binuı) 
tesisatının talibine ihale edilmek üzere 9 mayıs 931 tarihine 
müsadif cumartesi günü yapılacak pazarlık bu kerre görülen 
lüzum üzerine 15 gün daha temdit edilerek 25 mayıs 931 ta
rihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te ihalenin icra edllc· 
ceği tekarrur etmiştir. Mukavelename, şartname ve projesini 

Satılık irat - Süleymaniyede ha
rem sokak, 9 oda iki bölük müceddet 
Urgir nezaretli blr ev ayda 55 lira ki
radadır. Pazarlıksız 4000 lira saat 9 - 12 
aruında mürac11t 

fstanbul dördüncü vakıfhan 
UNlONKOL 

Emlik almz - iskeleye, tramvaya, 
şimendifere yakın olan ıpartıman, dük
kan, mağaza, ev, köşk ve arsalar mürec· 
cahtır. 9 - l 2 arasında müracaat. 

fstanbul dördüncü vakıfhın 
UNlONKOL 

Satılık irat - Maçkadı tram· 
vay yolunda 36 oda bir garaj, 2165 
ar~ın bahçe, içinde seneliği 4260 liraya 
kiradadır, kırk bin lira. 

Satılık apartıman - Taksimde 
beş daireli ~eneliği 210 liraya kiralidır 
20 bin lira. 

Dükkan ahrız - Sultanahmet· 
ten Şehzade başına kadar yahut Ga
latadan Beşiktaşıı kadar tramvay YO· 

lun& 2-3 bin liralık dükk~n olmrn 
müreccahtır. 

Mağaza alırız - Eminönü, 
Balıkpazarı, Sultanhamam, Sirkeci, Ga
lata, Beyoğlu cihctlerin~e 20-30 bin 
liralık kadnr 9· 12 arasında muracaat. 

Jcr,nbul dördüncü Vakıf hHn 
0:-\10:\1\01. 

Küçük bir fotograf makine~i .sa
ulıı.tır. Galata P.1\.34 V. Benrubi adresi 
ne yazılına~ı 

Evkaf umum müdüt1 

lüğünden: 
1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın üçüncü katınd• f 

elyevm ticaret odasının isticarında bulunan ( 1 ili 40) numa!'ae 
kadar olan kırk adet odanın müddeti icarı 931 mayıs gayesı"ıt 
hitam bulacağı cihetle teslimi tarihinden 933 senesi Mayıs gaye5 ~ 
kadar kiraya verileceğinden kapalı zarf usulile Mayısın on altı;-' 
gününden Haziranın altıncı cumartesi günü saat on beşe le• 
müzayedeye konulmuştur. ~ 

2 - Talipler müzayede ve münakasa ve ihale kanunuı' (O 
maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derunüne v•\ot 
temhir ve üzerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek me~,tt 
memhur zarf ve (2410) lira miktarındaki teminatı muvsk J 
makbuz ilmühaberi veya ayni miktarı natık banka kefaletoaJJI {1? 
ile diğer mühürlü bir zarf derunüne. vazedilecek ve maırO p 
üzerine teklifnamenin bu mahalli talep ve isticarına ait oJdıJ 
işaret olunacaktır. t' 

3 - Müzayededen akdem teminatı muvakkate suretindel. 
ikinci madde mucibince ita olunacak miktar bedeli ihale osı . ( 
zarfında müddeti icare ait miktar ihale üzerine teminatı kat'ı) 
ye iblağ olunacaktır. 10e~ 

4 - Talipler müzayedenin yeum ve saatı icrasmdan muk•<J tiJle 
işbu zarfı bir makbuz mukabilinde Encümeni idare riyase 
tevdi edilecektir. 1111'1 

5 - Talipleri Vakıf Akarlar Müdürlüğüne müracaatla uJJI ıP, 
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede ol•"~ 
tarafından itbu şartname mündericatı tamamen kabul ~e ~e 
imza kılınarak balada ikinci maddede muharrer teklifnaııı~,~ 
birlikte memhur zarf derunüne mezkur şartnamenin koPııl 
lazımdır. 

g6rmek ve izahat almak üzere şimdiden iktısat vekaleti or
man işleri umum mUdürlüğUne pazarlığa iştirak için de yevmi 
mezkiirda ilan edilen muhammen bedeli üzerinden yüzde yedi 

,_..-=.....:::o=----=l=s=-t-=a:...=n=b· ul Belediyesi~ 
Ankarada işi olanlara - (Ankara M b 1 

iş Bürosu), Ankarada mütaha~m teşkiUta at a a C 1 ara ~O' 
buçuk hesabile teminatı muvakkataları ile birlikte iktısat ve
klleti Ziraat 1111lsteşarJığı kısmında müteşekkil inşaat komis
yonuna müracaatları ilan o'unur. 

malik yr~Ane vehAlet, ttmsil, takip mü · Pazarlıkla defterler, Hüviyet varakaları bastırılacak ~e 9,ı 
e55esesidir. 

Ankara. Bankalar caddesi • Anııdolu viyet cüzdanları yaptırılacaktır. Talip olanların 16 MaY•:fol" 
166 Cumartesi günli saat on beşe kadar Levazım MüdUrli.1 

Jl!IB!~~~!llillJlll .. g•e•lm•e•le•ri•. •K•ır•k•l•ıra-te•m•in•a•t•a•kçlle•silİgile•till!rm!lllell!k!lll!l~az--ım~d,ı.r.~~~ı 
Mes'ul Müdür .ııeiili ~ 


