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Sahte faturalar lsveçli hAklm 
Bir otomobil levazımı ticaret- inkılabımızı ve memleketimizi 

hanesinin sahte faturalarla güm· takdir ediyor 
rüğü 1 milyon fıranğa yakm bir İsveç hükümeti temyiz mahke· 
miktarda vergi zararma uğrattı- mesi reisi M. Hafströnt ve ayni 
~ını yazmııhk, mahkeme •hasından M. Linde 

Sahtekirhk biri gümrüğe bir haftadanberi sehrimizde bu-
diğeri bankalar konsorsiyomuna lunmaktadırlar. Şehrimizde bu-
biribirine aykm iki fatura Junduğu miiddet zarfmda mab-
verilmek suretile yapılmıştır. kemelerimizi ziyaret ederek adli 

Gümrük müfettişlerinden Mab- faaliyeti ve yeni kanunlarımıza 
mut Nedim B. tahkikata başla~ tatbik suretlerini tetkik etmiş 

• mışhr. Mahmut Nedim B. ilk iş olan M. Hafströnti dün bir mu-
olarak istatistik ve tetkik mü- harririmize demiştir ki: 
dürlüğündeki birinci nüsha be- - Türkiyeye hususi surette 
yannaınelere vaziyet etmiş ve ve seyahat maksadi1e geldik. 
tetkikata başlamıştır. Faturalar Daha Türkiyeye geldiğimiz ilk 
üzerinde yapıJan tetkikat sui is- gün memleketiniz hakkmda işit-
timalin yeni bir safhasını mey- tiklerimizin hakikat karşısında 
dana çıkarmıştır. pek sönük kaldığım anladık. 

ilk tahkikatta konsorsiyoma inkılAbınn:ın ve büyük terakki 
ve gümrük idaresine verilen fa· hareketlerin ehemmiyeti bilhassa 
turalardaki para miktarında mü· yakmdan ve mahallinde tetkik 
bayenet görülmüşken son tetki· edildiği zaman derhal anlaşılıyor. 
kat neticesinde faturalardeki eş· Burada bulunmnmdan istifade 
ya sıkletinin ve marka numara- ederek mesleğimi alakadar eden 
larınm da tahrif edil~iği anlaşıl· huımsat üzerinde tetkikatımı yap-
mıştır. Bu noktadan gümrük mu- hm, Bittabi bu tetkikat çok kısa 
ayıme memurlarına mes'uliyet bir zamanda yaplldığı için ol-
terttüp etmektedir. dokça sathi olmuş~r. Faka bu 

Sui istimalin listik ticaretba- kadarı bile baıardan iılerin 
nesinin komisyoncusu Kemal Ef. ehemmiycfüıi anlamam ve genç 
tarafandan yapıldığı ı.aonı kuvvet Türkiye Cümhuriyeti için duy-
bulmaktadır. Kemal Ef. yapılan duğum takdir hislerinin bir kat 
tabarrjyata rağmen bulunamamış- daha kuvvet bulması için kafi 
tır. gelmiştir. lstanbul mahkemele-

y apılan tahkikatta Kemal Ef. rinden bazılarım ziyaret ettim. 
nin bir sene evvel komisyoncu Ve tetkikat yaptım. Yeni adli ka· 
imtihanına girdiği halde muvaf- nunlarmız mülhem olduğu esas· 
fak olamadığı ve gümrüklerde farı itibarile bir Avrupa devleti 
karnesiz olarak iş gördüğü an- ve Cümhuriyet hi.kilmetine layık 
laşılmışbr. mükemmeliyettedir. 

Müfettiş bu noktayıda ehem- Adli sahadaki inkılabınız 
miyetle nazarı dikkate almış ve garp esaslarına tedrici olarak 
Kemal Ef. nin karnesiz olarak değil bir hamlede kabul etmek 
gümrüklerde iş yapmasma nasıl suretile olmuş ve ayni sür,.atle 
müsaade edildiğini sormuştur. temsU ve muvaffakıyetle tatbik 

Bu sui istimal ile alakası bu- edilebilmiştir. Bu muvaffakıyet 
lunduğu zan basıl olan bazı me- kanaatimce Türk milletinin inki-
murlarm tevkifi muhtemeldir. şaf ve terakki kabiliyetinin bir 

.........,,.,.'"""''""'""""11nmıııtı11111H1111uııııı111ıı•mnou11111111111111ıoııuu 111111•1 uu111 eseridir. lıtanbulu çok güzel bul
Zirai itibar müesse~csinden icraat dum. Bu bahis elrafmda fada 
;;thasında çok şümulJü işJer beklemek biJgim olmamakla beraber şeh· 
d()ğru değildir. lta lya, s;ı narie ait rinizin büyük bir seyyab şehri 
meseleler hakkmda da bazl anlaşma· 
Jar temin i lüzumunu inkiır etmemektt'- yapıtabileceğini zannediyorum. Is-

lan bul tabii menaıır ve tarihi 
dir. Fakat, bu itilaflaruı milli ihli· 
ya~lara riayet gö:..termesilli şart koş- asar itibarile dünyada eşi pek 
maktadır. Rüchan esa.şrna müstenit az buJunan bir şehirdir. Eğer 
tarifeler htnz\mi meselesi ltalya hül\Ü• arzu edilir ve bunun için ~ir 
ı.netinin düjii,nce\eri arasında en n-ü- program dahilinde çahşıhrsa bir 
hint mevkii işgal etmektedir, Bu yQl- az evvel söylediğim gibi büylik 
da tarifeler vücuda getirilmesi iktrsa- bir sevvah şehri o)abiıir. 
di noktai nazardan doğru ve sağlam Yeni bir köprU 
bir usul teşkil etmez. Bundan başka Giresun, 16 (A.A) _ Giresun 
bazı devletlerin iktrsadiyatr üzerinde 
m.zir akisler ve tesirler de yapabilir,, Trabzon şosui üzerindeki Ça-

M. Grandi, sarih bir surette zik- vuş!u köprüsünün inşaatı bitmiş 
retmemekle beraber Avusturya - Al· ve açılması yapdmıştır. Uzunluğu 
man gümrük iti18.fr proje.sine dair lıfr 90 metredir. 
imada. btılunarak iktısadi noktai na. Damuı:hk Arap ayg1r1 
zardan daha az kuvvetli bulunan mem- Ankara, 17 (A.A) - Damıı-
leketle.rin hjzzarure dun bir mevki~ hk Arap aygır ve kısrağı mli
kalmalannı intaç edecek mahiyetteki bayaası için lraka gitmit olan 
iktısadt birleşmeler aleyhinde bazt mü- heyet iki aygır ve 24 kısrak mil-
talealar yürütmüştür. bayaa etmiştir. 

1\1. Grandi, itimadm ve sulhun Bursada iki sahteklrhk 
devanı ,.e muhafazası hususlannm ik- Bursa, 17 ( V akıt ) _ Deri 
tısadi vaziyetin ihyası için en mühim tüccarı Yaacı Mehmet Ef. 60000 
ve lüzumlu iki unsur hükmünde oldu- e 
ğ'unu söyliyerek beyana tına nihayet lira olarak gösterdiği derilerine 
vermiştir. mukabil aldığı 301000 lirayı ödi-

M. Grandinin nutku bittikten son. yememiş, tahkikat yapılıp mallar 
ra M. Fransua Ponse, Fransız tartıhnca ancak 8000 okka çık
muhtırasmı okumuş ve bu muhtrra mıştır. Müfettişler meseleye va· 
hakkında izahat vermiştir. M. Pon- ziyet etmiştir. 
cet, sözlerini şu suretle bitirmiştir: Bursa, 17 ( Va kıt ) - Sahte 

(Bizim yalnız vakialardan ilham imza ile iş bankasından 24000 
almamız ve sarsılmaz bir birlik zihni· Hra çeken banka muhabiri Ali 
yetile ~alışmamız icap eder. Riza Ef. mahkemeye verildi. 

Bundan sonra M. Şober, A"·us· Telaiıı telgraf teklifleri 
treyanrn vaziyeti hakkında izahat ver- Ankara, 17 (Telefon) - Es· 
miş :ve bq vaziyetin son derece buh- ternin telsiz telgraf teklifi tet
ranlr bir safhada olduğunu söylemiş- kik ediliyor. Mümessiller Londra-
tir. dan talimat bekliyorlar. 

M. Şobert Avusturyamn içinde Muallimlere zlraat derslerl 
!lrpmmakta olduğu buhrandan !\ur· Ankara. 17 (Telefon) - Ma· 
tutımıak üçn sarfetmiş olduğu semere- arif vekaleti tatilde Adanada 
ıiz pyretleri hatırlatmış ve demi;ıfü• ı. 
kf • muallimler için zi1aat ısursu aça-

• "Bi · · • ·· ··k b" 1... r · U cakbr. zım )~ln gumru lf IJJ USU un l llntllltttıUUlt.l ll"fflllllftıtttlllllıt"llı ltlMllMillllllf.illl<lt•tll HUflılttl l llllJtfrtMll l ıı .. UımıHl•M<,. 
teeıilbe etmekten başka yapılacak bir lara aynlarak çalışmak lüzumu tahak· 
~ kalmamrştır. Gümrük birliği Avus. kuk etmektedir. Bununla beraber A· 
tuna için hayati bir zaruret halini al· \'Usturya hükumeti makul esaslua 
mqpttt. Bugünkü şerait dahilinde muh müstenit her türlü müzakerelere gi. 
telif devletler arasf!'da umumi mahi· rişmiye hazır bulunmaktadır.,. 
yettcı bir anlaşma elde etmire imkan Müzakereye pazartesi günü deYanı l 
yoktur. Binaenalerh, muhtelif grup- edilecektir. 

Borçlar müzakeresi devam ediyor 

Müzakere en hararetli 
safhaya girmek üzere .. 
Ankara, 17 (Telefon) - Hamiller vekillerile müzakerat öğleden 

evvel dokuzdan yanma, öğlede sonra da ikiden dokuza kadar 
devam etmiştir. Bugünkü müzakerata muhasebatı umumiye mü
dürü Faik, devlet demiryolları muhasebat reisi Ahsan B. lerde 
işirak etmiştir. Hamiller 929-930 bütçelerini, hükumetin taahhüdatını 
ve borcunu tetkik etmektedirler. 

Hamiller vekilleri 931 bütçesini de ist~mişlerıe de, bütçe henüz 
tekemmül etmediğinden kendilerine nrilememiıtir. Bununla be
raber bütçenin tasdikinden sonra onu da tetkik edeceklerdir. 

Hamiller mümessillerile hükumet arasındaki müzakeratın 
geçen seneye niıbeten daha iÜÇ olacağı ve hükumetin geçen 
seneki teklifile bu seneki teklif arasında fark bulunacağı söylen
mektedir. 931 bütçesine düyunu umumiye için 6 küsur milyon 
lira konulacağı tahmin ediliyor. 

45 Vilayet 
Proje kabul edildi 

Ankara, 17 (T eiefon) - Yeni 
mülki taksimat için hazırlanan 
üç projeden vilayetler adedini 
45 e indiren proje vekiller he
yetinde kabul edildi. Henüz 
Gazi Hz. nin tasdiklerine iktiran 
etmedi. 

Tatbikten sonra açıkta kala
cak memurlar başka yerlere 
yerleştirilecektir. Valiler ise yeni 
vilayetlerin yeni kaymakamlıkla~ 
rma tayin olunacaktır. Vekalet 
timdiden hazırlıklara başlamıştır. 

Yeni U\yiha 
Ziraat muallimlerinin terflhl 

ve arazi vergisinden 
nraatiyet 

Ankara, 17 (Telefon) - ikb
sat vekaleti hastalıklı fidanların -
başka mmtakalara girmemi,, zi
raat muallimlerinin 25 sene için
de 4 düncü dereceye kadar yük
selmeleri bir dönüm dutluk ya
panların arazi vergisinden maa
fiyeti hakkmdaki kanun layiha· 
lannı vekiller heyetine vermişler
dir. 

Reisicümhur Hz. ne 
tebrikler 

Ankara, 17 (Telefon) - İran 
Şahı Hz., ile Sovyet icra kumitesi 
reisi tarafından Gazi Hz.nin tekrar 
reisicümhur intihap olunmaJarı 
münasebetile birer tebrik telgrafı 
çekilmiş, Gazi Hz.de birer telgraf
ıa mukabele bu)urmuşlardır. 

Bir mülakat 
TUrk ve Yunan hariciye ve• 
killeri samlmT bir temasta 

bulundular 

Atina, 17 ( Apo ) - C~nev
reden hariciye neraretine ge· 
len telgrafoamelere göre 1 ür
k iye hariciye vekili Tevfik 
RüJt\.i Bey, Yunan hariciye 
nazırı M. Mihalakopolosu ziya
ret eylemiştir. iki rücülü siya
sının mUlikab pek samimi 
olmuş ve uzun sürmüştur. 

Tevfik Rüştü B. bu milla
kah esnasında M. Venizeloıun 
An1'araya vuku bulan ziyare
tini Eylül sonunda Başvekil 

ismet Pı. ile beraber iade et· 
mek niyetinde bulunduğunu 
tebliğ eylemiştir. iki rücülü 
siyasinin mülakatı çok uzun 
sürmüş · ve Avrupa birliği ko· 
misiyonunun davamı müdde
tince iki h~yeti murahhasa 
arasında muhafaza ediJecek 
sıkı temasm teferrüalı görü• 
~ülmüştür. 

itizar 
i\ fünderecaıımı zın çcık luğu dolayı şil e 

'"Deli Filozof,, te fri k a mız ne~re<l ilememi~ 
tir. Okuyucularımı zdan özür dıleriz. 

Ziya Pş. 
BUyUk şairin .mezarında ihtilal 

yapddı 

Adana, 17 (Yakıt) - Adana 
valisi iken 1885 on yedi Mayı
sında vefat eden meşhur şair 
ve büyük inkdapc1 Ziya Pa,amn 
50 inci yıldönümü münasebetile 
burada muazzam bir ihtifal ya
pıldı. 

Yarın (bugün) mektepler öğ
leden sonraki serbest zamanla
rım Ziya Paşanın kabrini ziyare· 
te hasredecekler kendilerine Pa
şanın hayab hakkında malumat 
ve izahat verilecektir. 

Ziya Pş. 1243 senesinde istan
bulda doğmuş, ve 1297 tarihin· 
de Adanada ölmüştür. Hala 
mezannm lafında: 

:Adana vitaf.~f va1fsi Ap~1Uha· 
mit Ziyaettin Paşa merhumun 
fazlü kemali asarile müsbet ve 
ulüvvü kadrini beyan ve tavsife 
zebani üdebayı zaman bir kud
ret ve tarihi vefahm nazımda 
şuarayı benamı Osmaniyan izharı 
aczcylediklerinden 97 senesi ce• 
maıiyelahirinin sekizinci pazar
tesi günü gülşensarayı bakaya 
azimet eylediklerini viliyeti mez
kure vergi müdürü Esseyit Ha
san Riza. nesren bu vechile tah
rire ictisar eyledi., 

Yazılı olan Ziya Pş. Türk fik
riyatında, şirinde bir merhaledir. 
Ziya Pş. bize garbi getirenler
den ve Şarkı anlıyanlardandır. 

Ziya Pş. şiir sahasmda şekil· 
den ziyade fikre ve manaya 
ehemmiyet veren ve mısraları 

halk arasına kadar inen nadir 
ıekilardan biridir. Ziya Pş. bun
dan yetmiş s~ne evel herkesin 
bir acube şeklinde bir Osmanlı 
milleti izabesine çalıştıkları za
manda Türkden, Türk şiirinden 
Türk tisanmdan bahseden ve 
Türk zevkinden hakiki moder
nizm havasını veren Ziya Pş. dır. 
Ziya Pş. züppe olmadan Garbı 
anlamış, ve Garbın fikriyatını 
derinden tatmıştır. Ziya Pş. Ru
sonun fikirlerini Türkçeye nak· 
ledecek kadar ileri düşünceli, 

ve zamanın kuvvetli adamlarile 
döğüşecek kadar Garplı celadet 
medeniyeaini göstermiş bir dev
let adamıdtr. · 

Ziya Paşa. mabeyn katipli
ğinde , Atina sefiıliğinde , 
muhtelif rnutasarrifhklarda bu
lundu, nihayet Namık Kemalle 
birlikte Londia ve Pariste ilk 
hürriyet mücadelesini açtı. Ali 
Pş. nm lanıimat siyasetini en 
kuvvetli şekilde bicv eden ve 
onu tenkit eden on dokuzuncu 
asır muharriri Ziya Pş. dlr. Ziya 

Garip şey! 
Bursada bir kadıJJ 
ölüyü diriltiyorınUf' 

Bursa, 17 ( Vakıt ) - Bug~ 
vilayete Safiye Mitat isn.ıinde 1 

Hanım nıüracaatla ·ölümün sırrı· 
nı, ölmemenin çaresini bu]do~: 
nu söyleınittir. Vak.tile darli et 
nunun müderrislerine de baıb 
vermiş, fakat mübimsemenıitlet• 

"Bir kediyi dirilttim keşfi~ 
zırva değildir • ., diyor. Aynı ıs 
manda Darülfünun tarafın~ 
tetkikat yapılmasını isliyor. . , 
layet istidayı Darülfünuna gfill 
derdi. 

Yeni kadro 
ııı 

Devlet Demlryolları ve Um•" 
idaresi için hazırlandı r 

Ankara, 17 (Telefon) - J)f 
·d•' let Demiyollan ve limanları ı 

ruinin yeni şekli ve yeni kadtD' 
\•n hazırlanmıştır. 

· idarenin işletme işleri N,fi' 
vekaletine raptedilmekte ve JJI; 
let demiryolları ve limanları 
Jetme umum müdürlüğü ile ~~ 
tası kesilmektedir. Yeni kad1i 
tanzim edilirken inşaat sahal I 
nın azaldağı nazarı dikkate ~ 
narak işletme kısmındaki .b 
vazifeler de llğvedilmektedif·, 

işletme umum müdürltığibl~ 
kadrolarında da mecmua ve 
tasarrufu yapılmaktadır. Loll' 
motiflerde tedricen otomatilı ~ 
sisat yapıldığından bundan s~ 
gardöfren ahnmaması takaP' 
etmiştir. 

Sırp - Bulgar 
Hududunda kan it. _bir mUI 

deme atdu_... ~ 

Sofya. 17 (Apo) - Sırp:~ 
gar hududu üzerinde, DraV..1 
ınıntakasmda 1 O No. lı hudut~ 
rakolu civarında kanlı bir rıı/ 
deme vuku bulmuıtur. iki t / 
hudut efradı arasında bütüo f. 
ce kurıun taati edilmiştir. tf 
çok mecruhlar vardır. Sırbisl, 
iltica eylemiş olan Bulgari• ~t 
mürekkep bir çetenin Bu1gar J 
dudunu geçmeğe teıebblis e 
olduğu anlaşılıyor. 

H. Suzan H. 
lzmlrde gayJ"I mevkut '""ti 

keme edllec:ek t 
izmir. 17 - Hafıza Suı~J 

hakkındaki istintak ta~ 
bitmiş neticede muhake~ 
gayri mevkuf olarak ya~. l 
na k~rar verilerek kendısı 
liye edilmiştir. / 

istintak hakimliği iı:mir f~ 
ıuz konsolosu M. Sufennirıiıt ~~ 
maliimatma müracaat lüıılıt' 
göstermiştir. j 
Muaııimer--Raşit 11e 

istifa etmedi O'' 
Ankara, 17 (Telefon) ..... ft,tjt 

riilfilnun emini Muammer tiff
Bey le görüştüm. Dediki: •'i9 

1
o;' 

haberini uydurmuşlar, a9b 
tur.,, . tlt 

Ka~anç yüzde b•• ~ 
Ankara, 17 (T eleforı) ~ ~· 

·sı ı 
murlardan kazanç ver~ de ~ 
değil, yüıd~beş n.isbetııı 
silecektir. ( 

••un nnn-nrınn till~ 
Pş. son zamanlarında ~~•"'~ 
midin gadrma uğradı. ot• 

d. ve •' vali unvanile nefyedil ı , a" 
menkfıvhiyet içı nde öldü~ / 
dar ki yukarıya _:a~.dı.~• n•ı"'~ 
zar ta~ı onun ~hımunu ·ıe o1' ( 
söyliyerek şiirile kale:• tıJ· e ~ 
adını anmaktan kork?1 J,ur_,ı 
günün gençliği ise aııı 
kutluJuyor. 



Otomatik tel;f on 
t1IU1den itibaren baılıyor 

Eylülden itibaren otomatik iş
~Ytcek olan telefonların vaz'ına 
dtvam edilmektedir. Son gün
lerde Eminönü, Bahçekapı, Sul
tlnhamam gibi tüccari mevkiler
de 2000 den fazla yeni makine 
konmuştur. Bundan başka şirke
tin Iıtanbul santralında da yeni 
111•kinelere göre tadilat yapılmı
Y• baılanmıştır. Şirket otomatik 
leıiaatın nasıl işliyeceğini izah 

~~ek üzere aynca bir kitap 
•ıtırmış ve abonelerine dağıt

"lftır. 1 eylül sabahından itiba
t'taı Iıtanbul cihetindeki bütün 
~boneler yeni telefonlarını kul
~nacak ve istiyecekltri merke
tin ismını söylemiyerek o 
"'ttkcze verilen numarayı çevi
~eccklerdir. Bu suretle lı4tanbul 
~~n 2 Beyoğlu için 4 Kadıköy 
tçın 6 Bebek, Adalar, Kandilli 
tibi küçük merkezler içinde 8 
!\karnını çevirmek kifayet ede
tek ve sonra abonenin numarası 
•t•nacalttır. Yalnız Kadıköy ve 
'-ire küçllk merkezlerdeki abo
lttltrin numarası şimdilik memu
ttdcn istenec~ktir. 

Emanetin borcu .. 
•rlye bankasının murahhası 

Parlae döndU 
~Şehremanetinin vaktile Periye 
~· llkaıtndan istikraz ettiği yüz 

111 İngiliz lirasının sureti tesvi· 
~eti. hakkında görüşmek üzere 
~ lırinıize gelen bankanın murah· 
L~ll M. Bart belediye reisi Mu
"ttt· ın B. le müzakerede buluna· 
~•k Parise dönmü.'tür. Muhit~in 
~.bu hususta şu ızahah vermış-

d, • -...... Periye bankası borcun
da 11 dol~ muhtelıt mahkemede 
~ vknııı varcıır. Türkiye milJi 
~ n •atna olan borç meselesi de 
.:;kemeye gitmiş, rüyet esna-

a İtilaf basıl olarak dava 
•~tiye 1 • "'•hk a ınmııhr. Penye borcu 
~ tme<le olmakla beraber 
~llerle belediye arasında t~ 
!.., ar vuku bulmaktadır. Hamil
•bh namına biıe vaktile bir ta
~Ut titname verilmişti. Bu taab
lıw~•l!ıede, Periye borcunu be
'!\lly • 
'1 tıun Osmanlı borçlarının 

-Caö-1 • • 
dtıuı·o ıuretı tesvıye esası 
~o l llıdc ödemesiai kabul edi
ı.:h•r~ı. Bu ciefa hamiller, bu 
~d hUtnamcnin bir kıymeti kal
'-•r~~ını iddia ettiler. Biz, kıy
,~~ muhafaza ettiğini ileri 
~,11• k. Şimdi onlar, taahhütna
~ 111 kı) meti olmadığım isbat 
~~· •eıaik Lır;z edeceklerini 
~. lrdiler. Mcs'-1e bu aafhada

t'' ~ ~okta halledildikten son
tbi~· altlillcrle anlaşma esasına 
·'tılecckt ' 
~ ır ... 

lt-1\k hududunda 
r:,~~ 
~u •ilde faaliyet mi var? 

~~dı.ıt•tıl~an bildirildiğine ğöre 
f''U cıvannda f evkalide bir 
~~-~et başlamıştır: İngiliz f ev
~lı•ıtı c koıniseri bir tayyare ile 
'l\l~1" l<crküke gelerek iki saat 
'~idi: d YOz clliliklerden Zeynel
t~tıa.iıt· c bu esnada Kerküke 
~ ır, 

~ ~Ytıel"b'd' . S" 80 a ı ın bır gece kaldık-
'İditı llra .. elyevm Maılüp şeyh 
:~dqtlü .. ~u~~k oğlunun nahiye 
1tlir ıunu yaptığı Patasa git-

~ &u . h 
~r•,lı ~ta içinde Irak kralı 
ı·~,t nd'a Kerküke gelmesine 
~ lt,k c ~~ektedir. Diğer taraf
~ t laiJc .urt isy~oı hitam bul· 
-~~6k·'~11 .başı şeyh Mahmut 

UIJ:ıelıne dabalet etmittir. 

f Aceba doğrumu? 1 
Mülkiye mektebi 
Mektebin kapaMması 

dUşUnUIUyor ... 
Ankaradan bildirildiğine göre 

hükumetin programında izah 
edildiği vechile bu sene az para 
ile çok okumak s iyaseti takip 
olunacağından maarif vekaleti 
bazı mekteplerin lağvini düşün
mektedir. 

Bu cümleden olarak fstanbul-
daki mülkiye mektebinin kaldı
rılması tasavvur edilmektedir. 

Bu tasavvura göre mektebin 
leyli talebesi Ankara hukukuna, 
nihari talebe de Ankara ve ls
tanbul hukuk fakültelerine dağı
tılacaklardır. Hundan sonra hu
kuk fakültelerinde ayrıca mülki
ye şubelf'ri arılacakt•r. 

Kadınlarımız 

KöylUyU ır,ada haz1rlanıyorlar 
Kadınlar birliği idare heyeti 

dün toplanmış, köylerde yapıla
cak olan irşat hareketleri hazır· 
hklarile meşgul olmuıtur. 

Dün kendisile görüşen bir mu
harririmize birlik idare heyeti 
umumi katibi Aliye Esat H. şun· 
ları söyJemiştir: 

« Programı tanzim, gidecek 
H. larm isimlerini tesbit ediyo
ruz. Köylere gidecek olan irşat 
heyetleri on gruptan mürekkep 
olacak ve bunların başında bir
lik idare heyeti azaları buluna
caktır. Bundan başka köylO ka· 
dınlara sıhhi, fenni ve ahlaki 
filmlerde göstermek için seyyar 
sinema makinaları da götüreceğiz. 

Seyahata ancak Temmuz ipti
dalannda başlanacak ve icabına 
göre, bir l<öyde üç, beş gün ka
lınacaktır. ) erine göre seyahata 
çıkacak H. lar otomobil, olmazsa 

araba ve beyğirle gideceklerdir. 
Köylerde kadınlar meydanlara 
toplanarak kendilerine cümhuri
yettcn, geçirdiğimiz inkılaptan, 

siyasi haktan bahsedilecek, ye
rine göre bu mevzular hakkında 
malümat fazlalaştırılacaktır. 

Latife Bekir, Mediha Fazlı, 
Lamia Refik, Raşide, Saime Fa
ik, Aliye Halit Fahri, Beyhan 
H. larla benim heyetlere riyaset 
etmekliğim takarrur etmiştir. 
Alakadar makamdan Istanbul 
vilayeti dahilindeki köylerin esa
misini istemiştik. Rumeli ciheti 
köylerinin listesi geldi. Bu köy
leri mıntakalara ayırmaktayız. 

Bundan başka 28 mayısta bir
liğimizin senelik kongresi yapı
lacaktır. 

Dün Bertin büyük elçilij'imiz
den bir mektup aldık. Yakında 
şehrimize ( Margara Takünğel) 
isminde bir Alman mubarriresi 
gelecekmiş. Bu muharrire Türk 
kadınlığı hakkında tetkikat ya-
pacakmış. Kendisine gelince tes· 
bilit gösterecek ve yardım ede
ceğiz 

~~--------------~---Maarifte 
Muzaffer B. gitti 

Maarif emini ve Darülfünun 
tarihi siyasi müderrisi Ali Mu
zaffer B. dünkü ekspresle Peş· 
teye hareket etmiştir. 

Muzaffer B. bu ay nihayetinde 
Peştede toplanacak olan beynel
milel tarih kongresinde Darülfü
nunu temsil edecektir. -Adliyede: 

Tebligat mUdUrlUOU 
Hazıranda adliye tebligat mÜ· 

dürliiğünde yeni teşkilat yapı· 

lacak ve müdürlük lağvedilerek 
yalnız kayt teşkilatı brakılacak

tır. Bundan maada her mahke
menin tebligatı, mübaşirleri ta· 
rafından idare edilecektir. Bunun 
için mübaşir kadrosu tezyit olu-

' nacak, mahkemelere yeqiden mü• 
batir alınacaktır. 

Bu işe sizde şaşın 

Stadyomda sedye so· 
kak kapısı mıdır ? 

~tad) om da her zama•1 
hir knzn olmak ihtima li HH· 
rlır. ~porcu "POr<·u İl<' <·aı·111· 
şır. Trıbün yıkılır. Bir ~<') o· 
hır. ?\iteldm ~a tdyomcla 'ul,u 
n gelen ka:r.nl:nd a )aralılara 
karşı nlınacnk tcdhirler rl, c· 
riya geri kalmaktadır. Halbu
ki elli l\i ~i i tihdam edr.n bir 
müe senin hir doktor hulun· 
durması i<:in kabul edilnıi~ 
hir kanunla teyit edilmi.,, tir. 

Stadyom binlerce halkı 
toplu) or 'e her 7 .. aman kaıa. 
va maruz hir halde bulunu
; .or. Doktor ve ·ıhhiye teı·ti· 
batı her neden e ihmal ı·dili- ı 
) or. Geçen ene hacağı kınlan 
bir ·porcu s tadyomun kapı ı 
,·erinden cıkarılarak sedH ha 
İine konmak surctilt- c~znne
ye gönderilmi..;ti. 

Cuma günü ayni kaza te 
kerrür etti hir ~porcunun a. 
yağı kırıldı yine hu gen~ 
sedye yerine s tadyomun im· 
pı"-t üstüne yatırılch \'e eczane 
ye öyle evkedildi. 

f;por sahasında, bilhas=-a 
kaza ihtimali olan oyunlnrda 
top kadar sıhhiye tertibatmın 
ehemmiyeti ,·ardır. 

Dünyann her tarafında 
böyledir. Gençlerin spor ~a
}ıasında yalnız cidaUerini i · 
tismnr etmekle iktifa. ·edenle· 
ı·in onların ıhhatlerini bu 
l\udar ihmal edi.,lcrine iz ele 
şaşın .. 

Biz de şaşalım ! 

Selim Sırrı B. 

idman ,enliklerine ça§ırelma· 
dı mı? 

Dünkü gazetelerden biri cuma 
günü yapılan idman şenliklerin
de terbiyei bedeniye mutahnssi
si müfettişi umumi Selim Sırrı 
beyin hazır bulunmaınasına işa· 
ret ederek garezkirane bazı se· 
beplerden dolayı ankastin onun 
çağmlmadığmı yazıyordu. 

Dün bu hususta tahkikat ya
pan bir muharririmize maarif 
emin muavini Fakir B. Selim 
Sırrı beye 10 tane davetiye yol
landığmı kendisinin rahatsızlığı 
dolayısile gelemediğini söylemiş
tir. 

Selim Sırrı B. ise demiştir ki: 
- Bana dostlarıma dağıtıl

mak üzere 10 tribün bileti gön
derildi. Hastalığım sebebilc ge
lemiyeceğimi evelce söylediğim
den şahsıma davetiye verilmedi. 
Ortada böyle bir kasıt yoktur 
ve katiycn mevzuubahis olamaz. 

Yüz bin lira 
Her sene Belediye sebze ve 
meyve müstahslllerine borç 

verecek 

Belediye, Ziraat bankasının 
çif\·iye yaptığı gibi sebze ve 
meyve miistahsillerne müsait şarl
larla ve uzun vadelerle borç ver
mek için her sene bütçeden 100 
bin lira ayıracaktır. 

Belediye varidatından kesilen 
yüzde beşle yapılacak belediye 
bankası da l; u işle uğraşaca 1- tır. 

Cemiyetlerde: 
Berberlerin aidatı 

Berberler cemiyeti idare heye
ti toplanarak azanın aidatını ten

:c karar vermiştir. 

Bu karara göre dükkan sahibi 
ustalar senede iki yüz, kalfalar 
yüz, çıraklar elli kuruş verecek
ler ancak bu aidat peşin alına
caktır. 

EveJce ise birinci smıf ustalar 
senede b;n iki yüz, ikinci sınıf 
kalfa ve ustalar alh yüz, iiçiincü 
sınıf üç yüz altmış, çıraklar iki 
yüı kırk buruş vermekte idiler. 

3 -VAKiT 18 MAYIS 1931 

Borsada r Günün 
Borsanın vaziyeti 

Muhtırası 
Bir zat kapenmaı· tehlikesin· '----·---------

den bahsediyor Takvim- Pa/.arıe•ı 1 :\l~ms S incı 
Mübayaacılar ınl ği tarafın

dan Anl<araya gönderilecek olan 
heyet bu hafta harek et edecek
t ir. Heye t azasından Selfımi Sa
lih B. bu seyahatin sebebi hak
kında demiştir ki : 

- Eorsayı ıs ah etmek için 
şimdiye kadar yaptığımız teşeb
büslerden hiç bir netice çıkmadı. 
Şimdi ise vaziyetin sarsıldığım 

ve kapanmak tehlikesine maruz 
olduğunu duyuyoruz. 

Bu vaziyet tabiidir. Çünkii 
bursanın kuruluşunda hata var· 
dır. 

Dünyanın her yerinde borsa-
ları acen,eler idare ettiği halde 
burada bu hak doğru olmıyarak 
borsa idare meclisine bırakılmış-
br.,, 

Zahire ahm sabmı 
Son üç gün içinde, sönük gi· 

den zahire alım ve satımı bir
denbire hararetlenmiştir. Bu yük
selmenin mevsim icabı ve zeriyat 
noksanından ileri geldiği söylen
mektedir. 

Kaçakçılar 

MUhim bir şebeke keşfedildi 

Dün gümrükte vapurlardan 
kaçak eşya çıkararak şehre id
hal eden bir şebeke keşfedilmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 
Şebeke efradından 7 kişinin 

hüviyetleri tespit olunmuştur. 
Delaili cürmiye tamamen tespit 

edildikten . sonra bunlar tevkif 
ediliceklerdir. 

Seyrisef ain.!!!_: 

Yal ovaya rağbet 
Ecnebiler bUyUk bir alaka 

gösteriyorlar 
Seyrisefain umum müdürü Sa

dullah B. dün Y alovaya gitmiştir. 
Sadullah B. çarşamba günü ge
lecek ve akşamki trenle Anka
raya gidecektir. 

Se-yrisefain idaresinin Yalova
da yaptırmakta olduğu inşaat 
bitmiştir. Bu sene yeniden inşaat 
yapılmıyacaktır. 

Şehrimizde bulunan ecnebiler• 
den birçoğu yaz mevsimini Ya
lovada geçirmeğe karar vermiş
lerdir. Ecnebi sefaretlerinin bir 
kısmı Yalovada yer tutmak için 
Seyrisefain idaresine müracaat 
etmişlerdir. Japon sefiri Baron 
Oşida yazı Y alovada geçirecektir. 

Maltepeye vapur 
Bir müddet evvel Seyrisefain 

idaresine Maltepe ehalisi natnma 
bir müracaat yapılmış, Maltepeye 
Seyrisefainin vapur işletmesi İs· 
tencıişti. 

Seyrisefain idaresi bu müra
racaat üzerine tetkikat yapmış 
ve talebi muvafık bulmuştur. 
idarenin dalara ve Bostancıya 
işliyen vapurları bundan sonra 
Maltepeyede uğrıyacaktır. 

Milli vapurcular 
Seyrisefainle hususi vapur şir· 

ketleri arasında senelerdenberi 
devam eden ihtilaf halledilmek 
üzeredir. 

Seyrisefain idaresi ve Sadık 
zade, Y clkenci zade vapur kum· 
panyaları uzun müzakeTClerden 
sonra anlaşmışlardır. 

Seyrisef ain idaresi bu anlaşma 
neticesinde bazı iskelelere daha 
az vapur işletmeyi kabul etmiş
tir. 

Sadık zade ve Yelkenci zade 
kumpanyaları ınurnhbasları bu 
gün Seyrisefainde toplanarak 
itilafın son ve kat'i şeklini tesbit 
edeceklerdir. 

Alemdar zade kumpanyası bu 
anlaşmıya iıtirak etmemiştir. 

il\" ıcıJı, ~cnı;nın j?;UUlcn. p;eçen 138, 
ka 1a~ 2ı:-. 3 Zılhicce 134'l. Filiz ko· 
par-ııı rıı ıına::ı 

GUneş-Do~u~u 4 40: llatı,ı 

Namaz vakitleri- ::-abah 

ô~ıc: 12.ıo: ıkindi İo'ö&\k~am 
) aı-ı 21.1.J.· ımc;ak .!.34 

* 

l<l,22 

2,52; 

19,22, 

Hava- 1 >ünJ..u h.ırarcı !azami) ~4 

(ıı•;:ari) 1 !'.! derece. ııuı;un rur.~dr hafıf 
lodn-. h:l\ a ck~~ri' etle açıl,. 

• 
Bugün 

Gelenler • Gidenler - ış ban· 
kıı-ı mudıri uınumiı--i lzmır mcb'usn 
Cclı\I it \nknradan şchı imıze .şclmi~tir. 

i D:ırulrtınun co~rafya nıuallımlcdn· 
den Alı l\lacit 'c lbrahım llnkkı Be} ler 
tetkikatta bulunmak u?.ere dun .\nado· 
lııya gitmişlerdir. 

~ ~ lnarif cminı Peşte) e gitmiştir. 
~ lcah a efıri Sim or Aloizi mezuni

~ etle ;rıttıjtt memlcı..etınden gclmi,tir. 
s .'.'c)Tı.cfuin umum müdurü diın Yıı· 

IO\ aya gıtmlştir. 
':' !\lli kurat umum ınuduru Asım Be~ 

\nk:ır:ı~ a giımi,cir. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

~amofon pldkl:ın ne~rİ\ atı. 19.30 dan 
20,30 kadar lla(ız .\hmet il ve Hadice 
1 !anımın i~tirakılc alamrka ıız. 20,30 dıın 
21.39 a kadar Anadolu Ajnn-=ı haberleri 
, e Rad\ o orke trası. 21 .30 elin ~2,.~0 a 
kadar l~mel l lanım ,.e Zeki Be~ in i~t'ra· 

klle alaturka • :ı1H 

Vakıt:Abone şartları: 

ı .3u l :l A) hk 
Dahilde 150 ıoo 750 J 400 l\ııru~ 
llıı ricıc hOO l 4'i0 2:"00 

ilin sartlarımız: 

l{e ... m l lu·u,f 
Satın ıo I\~ 12,50 !\~ 
Snntfmİ 20 .• _:; 

KUçUk ilan şartlarımız: 

2 .1 4 
30 50 Cı5 75 

f 10 Ddal• 
100 "ur ~ 

A - \hondcrimızın her uça\ ı 

j!'ı için hir dcf:ı mec ·arc lı 

B - 4 s:ıtırı gc4:en ilAnl:ırın fazı ... 
~aıırı için 5 kl ruş ..:ammolu•m ..J 

Belediyede 

Üshüder hnstancsi 
Şehir meclisi, Üsküdarda has

tane inşası için bütçede bir li
ralık tahsisatı kabul etmiştir. 
Bu bir lira ile hastane inşası 
garip ve gayri mümkün oldu
ğundan bazılarınca tefsir edile
memiştir. Belediye reisi Muhittin 
B. bir liralık hastanenin nasıl 
yapılacağım şu suretle anlatmak
tadır. 

« - Bu bir lira, Usküdarda 
hastane inşa edilebilmesi için 
bütçede bir fasıl açılabilrnek 
üzere konulmuştur. Karşılık \'C 

fazlai varidat bulursak bu fasıl 
lehine münakale icrcısım şehir 
rnecilisinden istiyecek, bu vari
dat temin edilirse Üsküdarda 
önümüzdeki sene içinde bir has
tane inşasına başlıyacağıı.» 

Belediyede maaş 
18 Mayıs... bu bir vak'anın, 

hadisenin senei devriyesi değil· 
dir. Bugün, belediyenin maaş 
giinüdür. Dün yazdık. Artık ha· 
zırhldar bitti. Para toplandı. Para 
,·eriliyor, dedik, fakat belediye 
filhakika biitün hazırlıkları yap
mış, tam para alınacağı sıra da 
bankaya telefon edilmiş, banka-
nın pazar günleri öğleden sonra 
kapalı olduğu, para verilemiy~
ceği bildirilmiştir. Bu yüzden dün 
de mcnnırlara maaş verileme· 

• t . 
mış .ır. 

Kftzım Pş. 

Samsun valisi iken Dahiliye 
ve kaleti emrine alınıın Kazım 
Pş. Şişli Sıhhat ) urduna kaldı
rılmışt ır. Hastalığının mide ilti
habı veya ülseri olduğu tahmin 
edilmektedir. 
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•• •• • GUNUN 
===iş&BİTLE_Rİ 

Uzun etekli, uzun bı
yıklı sulh melekleri : 

konuşuyor ı 
Cenevrede melekler konuştu.1 

Avrupann sulh melekleri. Uzun etek· 
li, uzun byıkh, uzun kanath Ilrlyan 
melekler, sırım bacaklı, cavlak başlı u
zun kanatır, uzun eteli.li Henderson me 
lek .. Henderson söyledi. Briyanrn göz
leri yaşardr. Bri.}<tn söyledi. Hender. l 
son uçacak gibi oldu. Ye Cenevre kub 
heleri alkıştan çınladı. , . e murahhas
ların avuçları sulh ve Avrupa birliği 
namına alkış tutmaktan nasır tuttu. 

Efendim şu Cenevrede konuşulan 
şeyler ne tatlı, ne güzel, ne cana ya
kın şeyler .• lsa bu kadar tatlı konuşa
maz. Şeytan hiç bir hazza bu kadar lez 
zet verememiştir. Sulh, dostluk, Avru-1 
pa birliği .. Kocaman, kocaman grat..c:ıyeJ 1 

çatıları gibi mefhumlar .. Gratsiyel ça
tıları gibi içinde oturanlardan haber
siz kelimeler. 

• • • 
Epey zaman evvel bir hikaye oku

muştum, Cenevrede sulh melekleri 
Briyanla Hendersonun cilveleşişleri o
nu hatırlattı, galiba hikaye llya Ern
burgun olacaktı. 

--~P_o_u_··~-"-a_b~er_ı_e_r_i~-' 
Zeki Bey 

Müntehir Sebahat hanımın ko· 
cası neler söylüyor? 

Nuruosmaniyede bir intihar 
intihar vak'ası olmuş Zeki Bey 
isminde bir muallimin genç 
Refikası Sebahat H., kendini 
pencereden atarak öldürmüştü. 

intiharın sebebi hakkında 
o vakıltanberi muhtelif gaze
telerde başka şeyler yazılmış 
ve dedikodular Zeki B. in 
Sebah'tt Hanımı döğmcsi, genç 
kadının bir mektepli ile münase
bette bulunması üzerinde top
lanmıştı. 

Zeki B. dün kendisile görüşen 
bir muharririmize bütün söyle
nenlerin yanhş ve bu dedikodu
lardan çok müteessir olduğunu 
söyHyerek demiştir ki: 

Sebahati ben hiç döğmezdim. 

Defterdar lığın 
bir tebliği 

Sinemacılar ı •s ~• ana sevketti 

Yeni talin1atnameoin 
tatbik kabiliyeti ol
mıyan maddeleri 
Dün, İstanbul defterdarlıgındaıı. 

Vali muavini Fazlı Bey imzasile, bü
tün İstanbul sinema, tiyatro, ve tema· 
şa yerlerine beş maddelik bir talimat
name tebliğ edilmiştir. 

Bu talimatnamenin içinde, ticare
ti tahdit eden ve tatbik kabiliyeti ol
mıyan birkaç madde olduğu ıçın, si· 
nema ve tiyatro sahipleri müştereken 
Ankaraya müracaate karar vermişle;.-, 

ve ticaretlerine sekte verecek ~lan 

maddeleri tatbikten imtina etmişler

dir. Dün bu talimatname hakkında 
belediye reis muavini Hamit Bey 
şunları söylemiştir: 

"Kanunun maddelerini tatbik etmek
ten başka bir şey yapılmamıştır. Halk 
sinemaya zamanında gitmelidir. Za
ten· Avrupada da öğledir.11 

Talimatnamenin itirazı mucip olan 
maddeleri şunlardır: 

Madde 2 - Her seans için müna
sip bir fasıla bırakıldıktan sonra mü
teakip seansa başlanabilir. ilk seaus 

ı bitmeden ikinci seans için kişe aç
mak ve bilet vermek sureti kafiyede 

Hikaye takriben şunu anlatıyordu. 
Büyük harp başladığı r:aman Av

rupa gazetelerini okuyan bir kabile re 
isi gazetelerin neşriyatına hayran olu
yor. Gazetelerde müttefiklerin neşret
tikleri harp beyannamesinde biz de
mokrasi için, insaniyet için harbediyo. 
ruz, militarizmi ortadan kaldırmak i· 
çin harbediYoruz... deniyor. Almanya_/ 

Bilakis birbirimize çok samtmi 
ve sıkı merbuttuk. Aramızda 
tam bir saadet vardı. Hatta 
intihar sttiği günün gecesi de 
Beyoğlunda tenezzühe çıkmış 
oradan c!önmüştük. Karımın inti
harına anne&i sebep olmuştur. 

Annesi hergün Sebahata tazyik 'menedilmiştir. 
d d .. v d' B k' b . k Seans aralan bırakmak salonun ha-

ya ve müttefiklerine karşı açılan bu 
1l 

harp kabile reisini heyecanlandırıyor. 
Doğru hariciye nezaretine gidiyor. Dı
yor ki ben sizin müttefikinizim, sizin 
Je beraber harbedeceğim. Müttefikle , 
bu teklifi memnuniyetle karşılıyorlar 
yeni müttefike nişanlar, veriyorlar. 
Hürmet itibar artıyor. Müttefik bir 
gün gazetecileri alıyor. Onlara şöyl~ 
tifflillEtfallathi' bulunuyor. 
ı-. ... ı.~ Ben İngilterenin müttefikiyim. 
çiinkU biz demokrasi için harbediyo. 
roz. Saltanatları yrkacağız .• Ben ln
gilterenin müttefikiyim, ~mperyalizm
le döğüşeceğiz Alman emperyalizmi yı 
kılacak, Avusturya saltanatı yıkıla
cak •. Okyanusya adaları müstakil ala
cak, Hindistan, Birmanya, Mısır müs-
takil bir devlet olarak teşekkül ede
cek hiçbir ecnebi devlet ona müdahale 
etmiyecek. insaniyete hizmet etmek İ· 
çin sizinle müttefikim, insaniyeti em
peryalizm tehlikesinden kurtardıktan 

sonra donanmaları, .toplatr, tankları, 
imalatı harbiye fabrikalarını tahrip 
edeceğiz ... ilah .. ilah .. diyordu. 

Ertesi gün müttefik gazeteleri a
radı, gazetelerden hiçbiri bu beyana· 
tı yazmadı. Ve galiba günün birinde bu 
müttefik kurşuna dizildi. 

• • • 
Hikayeyi burada bırakahm, Avru

pa sulh ünün meleği Briyanın Avrupa 
ittihadı fikri koskocaman bir mefhum 
dur. 

Bu mefhumun altcnda kelli felli 
Fransız hegemonyası yatar. 

Briyan hakiki Avrupa ittihadının 

düşmanıdır. Çünkü Almanya ile Avus
turyanın gümrük ittihadına ilk hançe-
ri vuran odur. Halbuki AJmanya A
vusturya ittihadı Briyanın mefhumu
nu canlandıracak bir adımdı. 

Macaristan Romanya iktısadi an
laşması yine Briyanın bu~ağı altında 
ikiye bölündü. 

Almanya Romanya iktrsadi anlaş

ması hakeza! .. 
Cenevrede melekane eda ile şıpır, 

şıpır göz yaşı dökerek Avrupa sulhün· 
den bahseden Briyanın belindeki bı

ca.ğm ağzmda yeni dört yaranm ese
it yar. 

* * * 
İşte mefhumlra böyledir. Grantsi

yel çatılan gibi içinde oturanların fi. 
illerinden habersizdir. Onların vazifele 
ri güneşe karşı karanlığı muhafaza ve 
içerde olup bitenleri örtmektir. Bu te 
zatlardan hayır bekJ iyenlere acımak 

lA.zımdır. 

SADRI ETEM 

1 

e er oger ı. u va a em ço vasını temizlemek için sıhhi bir ted-
sarsdığmdan gönderilen taziyet- · bir olabilir. Fakat bir seans başladı· 
lere cevap veremedim. Teşekkür , ğı zaman, müteakip seansa bilet ve
için gazetenizin tevassutunu rica remezse, müessese sahibi müthiş za-
ederim . ., rar eder. Çünkü müşteri, vesika . ile 

* • * ekmek alır gibi sinema kapısında, fıhn 

Denize atılan 
Fahri B. kurtarlldı 

Rıhtım şirketi memurlarından 
alıri B. isminde bir genç dün 

s ' 'ı şaat yedi otuz beşte köp
-:·: :. ıı hareket eden Pendik va-
puruna binmiş ve vapur Saray
burnu açıklarmdan geçerken ken
dini denize atmıştar. Yo!culardan 
birinin kendini. denize athğı 
haberini alan vapur kaptanı 
derhal vapuru tevkif ederek inti
hara teşebbüs eden Fahri Beyi 
kurtarmış ve Haydarpaşaya çıka
rak polise teslim etmiştir. 

Tıp Fakültesindeki hastaneye 
yatırılan Fahri B. hayattan nefret 
ettiği için ölmek istediğini ve 
bu maksatla vapurdan kendini 
denize athğmı söylemekte ise de 
zabıta, bu teşebbüsün hakiki 
sebebini tespit etmek üzere 
tahkikata devam etmektedir. 

Mehmet tutuldu 
Hendek - Düzce yolu üzerinde, 

Sarıbayır köprüsünün tam üstün· 
de geceliyin iki kişinin ölümü, 
bir kişinin de ağır surette yara
lanmasile neticelenen facianın 
faill~ri hakkmda tahkikata de-
vaın etmekte olan Adapazarı 
müddei umumiliği, Mehmet is
minde birisinin bu işle alakadar 
olduğunu ve lstanbula kaçtığım 
tespit ederek Mehmedin yaka
lanması ıçın Istanbul müddei 
umumiliğine müracaat etmişti. Bu 
iş'ar üzerine Mehmedi aramağa 
başlıyan lstanbul zabıtası dün 
kendisini yakalamış ve adliyeye 
teslim etmiştir. Mehmet bugün 
mahfuzen Adapazarma sevkedi
lecektir. 

Bogutan çocuk 
Kadıköyde Riıapaşa karakolu 

sokağmda oturan sirkecide An
kara caddesinde gramofoncu On· 
nik Muratyan Ef. nin 16 yaşlarm· 
daki oğlu Muratyan, dün sabah 
Kule dibindeki Senbeneva mek
tebine gelmek üzere saat 8,45 
de Kadıköyden bindiği Kalamış 

vapurunun Istanbula muvasalatın· 
da tamamile iskeleye yanaşmasını 
beklemeden atlamak suretile di
şarı çıkmak istemiş ve denize 
düşerek boğulmuıtur. 

görmek için beklemez ya! Farzedc
lim ki bekledi, bin kişilik bir sinemanın, 
bir cuma günü, kapısında toplanacak 
kalabalığı tasavvur ediniz. 

Eğer bu tedbir vergi kontrölü için 
ise esasen bütün biletler maliye şube
lerinden musaddak ve numaralı oldu
ğu gibi bu gibi eğlence yerleri kapıla
rında daima maliye kontrol memurla
rı vardır. 

Bir de, farzediniz ki, bir müşteri o 
akşam için gündüzden bir loca, veya 
hususi bir mevki alacak, madde mucP 
hince bu yasaktır. 

Defterdarlık bu suretle sadece bir 
müessesenin ticaretini değil, hemen 
hemen yüzde otuz beş raddesinde olan 
hükumet ve sair vergilerin alınmasına 
da mani olmuş oluyor. 

Madde 3 - Bir seans için verilmiş 
olan bir büet başka bir seans için is
timal edilemez. 

Bu maddenin de tatbik kabiliyeti 
YC?ktur. Çünkü, gündüz seanslann
da sinemalara gidenler, ekseriya bir 
seans yansında gider, filmin baştara
fını müteakip seansda görür. Demek 
bu vaziyette olan bir müşteri~ madde 
mucebince, bir filmi görebilmek için 
ya seans başl bekJiyecek, yahut iki fü. 
let almak mecburiyetinde kalacak! 

JJ!adde 4 - Biletler müşterinin e
linden icap ederse her iki kısmı birden 
maliye memurları tarafından alınır 

ve rrwhafaza edilir. 
Artık, düşünmeli! Müşteri içeri 

eli boş ve biletsiz girecek, tabii garson 
nereye oturacağını tayinden aciz ka
lacak, numaralı yerler ise karışa· 

cak, ikinci mevki alan: 
- Biletimin iki taraf mı da aldılar. 
Diye daha yükseklere geçmek isti

yecektir. 
Ve yahut, başka bir maliye memuru 

biletleri kontrol ederken içerde bilet
siz adan buldum diye ceza yazacak, 
bir patırdıdır kopacak. 

lşte bu müşkülata (talimatname) 
namı altında gören sinema ve tiyatro 
sahipleri hem bunu tatbik etmemeğe, 

hem de lktısat, Dahiliye Vekaletlerile 
B. M. 1\1. e müracaata karar vermiş-

!erdir. 

Bir profesör 
Paris Tıp fakültesi cildiye 

profesürü M. Gujero bir müd
det evel şehrimize gelmiştL Ahi
ren memleketine dönen profesör 

1 şehrimizdeki bazı mutahassis 
doktorları Paristeki mesleki ce
miyetlere takdim etmiş ve aza 
kaydettirmiştir. Bu meyanda Dr. 
Hulusi Behçet B. de Paristeki 
11Vikayei sıhhat ve ahlak,, ce
miyetine aza olmuştur. 

Adliye haberleri. 

Yeni bir hadise 
DUn de adltyc avlusunda bir 

yumruklaşma oldu 
Dün saat on altıya doğru, daliye 

dairesi avlusunda bir darp ha
disesi olmuştur. O civarda bu
lunanlar, patıtı ve bağnşmaya 

koşuşmuşlar, arzubalcı Hayri Ef. 
isminde birisinin yüzünü, ellerini 
kana bulama bir halde, bir cina
yet oldu zannile ahali heyecanla 
av:uya birikmişti. Bu sırada 
Hayri Ef., Adalet istiyeceğim. 

Müddei umumilik makamı alisine 
müracat edeceğim!., diye bağı· 

rıyordu. 

Söylenildiğine göre, Hayri Ef., 
isminde bir arzuhaJcı He kavga 
etmiş, bu kavgalarını bertaraf 
etmek üzere, onun arkadaşı 

Cevdet Ef. miidahale etmiş, Hayri 
Ef. kızmış, bu arada nasıl olmuş
sa, Hayri Ef. nin yüzü, gözü bir 
vuruşla kan içinde kalmış. Cev
det Ef., meydanda yoktu. Ha
dise esnasında görenler, onun da 
yüzüne, gözüne vurulduğunu, yü
zü şiştiğini söyliyorlardı. 

Hayri Ef., müddei umumiliğe 
gitmiş, adliye doktoru tarafın

dan muayenesi yapılarak tah
kikat icrasına başlanmıştır. 

Adliye dairesi dahilinde ve 
civarında son günlerde garip 
bir eseri olarak bu gibi hadise
Jer olmaktadır. Evvelki gün de 
Muhittin isminde bir davacı, ka
tilden maznun küçük Aliye ağır 
ceza mahkemesi salonunda hü
cum etmiş, kama çekmiş, bir 
şey yapamadan yakalanmışbr. 

Ayni zamanda, uçuncü ceza 
mahkemesi önünde de Nuri Ef. 
isminde bir mevkufuü karısı Ser
vet H., kendisinin kocasile gö
rü~mesine mUsr>a((e ~tmedjginden 
dolayı jandarma Bekir Ef. ye 
tokat atmıştır. Bütün bu hadise
ler hakkında ayrı ayrı tahkikat 
yapılmaktadır. 

* • • 
Iktısat vekaleti 

iki şirketle bir bankamn tas
fiyessl için mahkemeye mUra

caat etti 

"imdat Türk tahlisiye anonim 
şirketi,,, ° Karadeniz ticaret ve 
nakliye Türk anonim şirketi, , ve 
"Ticaret ve sanayi Türkiye - iran 
bankası,, 1 faaliyetlerini tatil et
mişlerdir. 

ikbsat vekaleti tarafından, 
tasfiye muamelesinin icrası için, 
Istanbul birinci ticaret mahke
mesine müracaat edilmiştir. 

Kadriye H. Hikmet B. davası 
Kadriye H. - Hikmet B. da· 

vasına bu ayın yirmisinde fstan
bul ağır ceza mehkemesinde, 
Hikmet B .. e tebligat yapılabildi

ği takdirde, başlanacaktır. iki 
celsedir tebligat yapı•amadığm
dan, muhakeme kalıyordu. 

Eu davanın, hikmet B. in Tem
yiz mahkemesindeki, vazifeye 
temas ederı davası ile birleşti

rilmek üzere buradan oraya gön
derilmesi ihticıali mevzuu bahso-

luyordu. Hikmet B. in o davası, 
birkaç gün e\'vel beraet kararile 
bittiğinden, bu ihtimal ortadan 
kalmışhr. Kadriye H. davası, 
lstanbulda görülecek. 

Yunan muallimleri istanbulu 
gezmeğe geliyorlar 

Bugünlerde Garbi Trakyada 
Sofilo kasa bası Yunan muallim
lerinden mürekkep bir seyahat 
kafilesi şehrimize gelecektir. Yu
nan muallimleri istanbulda bir 
kaç gün kalacaklardır. 

Herif sesini çıkarın 
Bir frkra vardır: 
Kar yağmış, her taraf be1!1be~ 

bir örtü altında ve zavallı kuşçagı~. 
siz kalmıs. Sağda aranmış. :;ol a 

• S .. JıaY 
ranmış; bir şey bulamamış. • 1 

dört atlı bir araba görmüş. zıı~, 
kuş, ne yapsın, bunun ardrna tıı ~ 
mış. Bir müddet sonra arabanın . 
girlerinden birisi tabii bir hacetin1 •. 

fetmiş. Aç kuş hemen koşmuş kar .u 
rinde duran o maddeyi deşerek ıç 
den çıkan arpalarla güzelce katrt 1111 

yurmuş. 

Artık uçup gitse ya, hayır kant 
doyuran kuş, bir daha konup ötfll 
başlamış. O aralık civarda dola~ıt 
avlıyacak hiçbir şey bulamıyan bt~f 
cı kuşun sesini duyunca hemen çı 
sini ona çevirmiş: . . ııı - Bum! Zavallı lrnş kanlar ıç 
karların üzerine düşmüş. r 

Bu bir kıssadır ki hissesi şudll 
- Bir halt yedin, sesini çrkarJll 

* * * 
Bu biraz müstehcen fıkrayı dl' 

dan düşer gibi, münasebeti oımakS' 
yazmadım. 

Ayni hitabı, büyük Gaziye pr~ 
to telgrafı çekmek suretile kaşıt 
mış bir rezil olduğu bir daha meYd'1 
çckan ve deyyusluğu Halepteki 150 
Refik Halidin kalemile pek yak•11 !İl 
manlarda ispat edilen Mehmet ft. t 
karşl tekrarlryacağım. Hatta b~ ~d° 
fin vatan ve millet zararına ıŞle c 
cürümleri, yaptığı kirli işleri 1ıatr. · 
yarak meşhur Fransız Jenerali !~: 
tam kelimeyi kullanarak bağıracıı~ # 

Herif, bu kadar bok yedin, b8 
sini çıkarma! 

~OIJln Jqıc~, 
N. B. - Aziz okuyucum, çok f" 

bir kelime kullandığım için beni~ :1 
Fakat, bu galiz kelime lıiçbıfl 

man Paristeki rezil herif in adı ~ 
kirli değildir. 

Kadınlar. birli~ 
DUn BUyUk Gaziye til/ 

tazim telgrafı ~ekti d' 
C. H. fırkasının kongresİJI ~ 

kadınlara intihap hakkı verilıJI el' 
üzere fırkanm mesai sarfedeo( 
ğini ve bunu gelecek sene pr p 
ramma koyduğunu yazmı.ştılc: jf 
haber kadınlar birliği ınabafi1 ,, 
de büyük bir memnuniyet uY' ( 
dırmış ve dün fırka reisi ıııı' 
miliğine şu telgrafı çekmişti~:(. 

C. H. fırkası reisi umumiliğl;bl 
Memleketimizin büyük iok11,.ııı 
arasında yurdunun kadınla tı' 
her zaman düşünen kıyınet J 

. ~ I'' fırkamızın bu senenın umuını ~ı 
ramı içinde Türk kadınlığılJlll 
meb 'usluk hakkını bahşedece ~ 
büyük memnuniyetle gördü1'· 

1
6 

yasi hak verilmekle daha dlf 
ve daha mes'uliyetli bir vatstı .11~ 
olan Türk kadmhğı uh~e6;jJIİ 
verilecek olan yeni vaııf~f~ 
şerefle ifa edebilmek için bU r( 

.. ste 
hakka layık olduğunu go t:ıif 
cektir. Bu vesile ile ka~ıll .,,e~ 
liği C. H. fırkası umudl1 1;Jı 
kezine arzı tazimat ve teeY 
ihtiramat evler efendim:..,......-"' 

Parlementoıat 
konferansı 

• 1 of'•" ' 
Murahhaslarımız 9~~: tol' 
Mayısın 25 inde Pra~ I P8rle" 

Ja~acak olan Beynetııule rur1'i1e 
mentolar konferansına AfyO" 
B. M. Meclisi narnına Si'111 

meb'usu Ruşen Eşref "\ e.W 
meb'usu Necmeddin sa.d.•ştit· 
rin iştiraki takarrür etın• JS1''t' 

Necmeddin Sadık B •. 6~oııfe' 
tak i Balkan cemiyetlerı ğJııd•" 
ransında da hazır bulunacs f't'g' 

adar:J fe' bugün Belgrada ve or 1'00 
. . p l otolar .. ,lr' 

gıdccektır. ar eme . o>ut 
ransında 47 memleketın 
hası hazır bulunacaktır• 
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[ Diinyada Olan Biten Meraklı Şeyler f Şehirde yeni bi, hastalık 

R.101 balonu facıasının esrarını Pellegra hastalığı nedir? 
ruhlardan ög" renmişler ! Dr. Osman Şerefettln ve HulO.sl Behçet 

Beyler sari değildir, tehlike yoktur 
diyorlar 

't, Tefi-ika numarası: 133--Tikçe solan bir kızıl gölgeyi sey:;cdiyor. masından korkuyorum. Onu soğuk-kan tarafından yedilen insanlar geliyor. kafile- uzaklaşmcıya kadar ölüm his-
ltıt ':i . d ~ Jl"f" Sonra boğucu zulmet sürünerek yakla- lılıkla pencerenin parmakhklarına tır- Hayvanlar efendilerinin yanında dik- seder gibi uluyor. 
l!t-ı1c arp cephesın e .. ,. mue 1 1 Alb · · l il t h ld t d" B .. 1 k k ·· k d d •· t••• ~aria Remargue ş1 mcak d. e.r .onkun .csırı. o ubyo

1
r. a Zı:a- manır a • e b~sa\·~·ur ~ ıyd·~~u.~. 1oyf~f- katle yürüyorlar. Bazahn so a ta do. Gözsüz bir y~zun.~e8 ak~r e.~ış ~~ı 

ar en ısını emırmege a:;; ıyor. ın- ce yapacagı ır ıp vucu unun ta ı Iaşan serbest köpekler avlıyarak ve ne dikkat ettinız mı. an ı o yuz son 
danda kapılara çarptı~~a korku ile ~rç· sı.kletini pek ala w~ek~bilir. Zavallı elli kuyruk sallıyarak onlara yaklaşıyor. müştür. üst kısmı donmuş ve ölmüş-
rıyor. Sanki uzakta gurleyen topları kılodan fazla degıl kı... Fakat amaların köpekleri bu davetl('ri tür. Ağızdan başka mana ifade eden 
işitirmiş gibi oluyor. Kudreti mecali ar • • • Jd d b 1 d"" d.. .. verı' kalmamı!'>tır Bütün hayat .-ehre-a ırma an aş arını on uruyor- ~ ' ' 3 • 3 

tık kalmamıstır. Bazan yolunu kyabe- . . • • . . . · ıt kı"mına toplanmıcıtır Bu adam . . :. w Ilır kafıle agır agır sokaklan geıt- lar. Halbukı onların kulakları 'dık. nın a "' "' • 
tmıs hır çocuk oldugunu farzederek . .. . . . h · h t ·· 1 · · k b · 

• :a. yor. Gurup halınde ve dorder kışılık halleri çe\;k, gözleri parlaktır. An- ların epsı arp e goz erını ay ettı· 
aglı)or. • .. . . sıra ile ilerlemektedir. Başında soJ- cak vazifelerinin hususiyetini anlamıs ler. Onların hareketlerile doğma kör-

Pencere onun hem yegane umıdı gun üniformalı askerler var. Bunhır t k h ti k d . b . !erin hareketleri arasında büyük faı-k-
hem de yeisidir. Bazr vakitler oraya . . ve ar ı aya arının sonuna a aı u 

. k .. ırı beyaz pankartlar taşıyorlar. llu ·r k d'I . . kf d k k P !ar yar. Onlar kımıldanışlarında daha bakmak bile istemez grup gelır ·en goz- k ti d vazı eye en ı erını va e en oşu . . 
· . pan ar ar a: .. .. 5erı ve aynı zamanda daha ihtiayatlı· 

lerini kapar. Şaşkınlığı ziyadeleşır ba- H . tt 1 • .. zıplamamağa azmetmiş gibi yuru- dırlar ç·· k"" 1 t 1 . . . . .. ani vatanın mınne ar ıgı ı . . · .un u uzun zu me sene erı. 
zan kendını topluyor. O vakıt gunlerce yorlar. Onlarla hem cınslerı arasın· · •. •t . l"k d •. 

1 · k 1 Harp malUIIeri açtır. nın verecegı ı mınana ma ı egı -
:sayıyor. Fakat çabucak yeıse apı ıyor. daki fark hasta bakıcı kızlarla hoppa dı"rle ı ı · d h ·· ki · 

t · G"b· "b ı ı B k ti r. ç erın e enuz ren erın, sc-Ve bundan vazgeçıyor. Daha uzun .rı ı ı are er yazı ı. u pan ·ar a- w 1 . daki Catl·;rn "' . . magaza memure erı arMın · manın arzın gurubun hatırası yasar 
~ ~tt müddet bahar, yaz ,·e kısın biribir1erı- rı kolsuz askerler taşıyor. Boş yenlc:rı . . .. . k.. ki d k ' ' " • 

~dı.t. t :rahat d b" k · t k" d kl · · d .: ·· ·· Onu ceketlerin ceplerine soku im us, ara- aynıdır. Zaten otekı ope. er e ~o lltlla gözleri varmış gibi hareket eder-
'«tt il\ urursa ır aç ay son nı a ıp e ece erını uşunuyor. .. • . ~rar etmiyor Birkaç dnkıka son1·a 1 0 1 1 k 1 ·· kl 

tıl~"• it llhpusların yanına bırakıla- nadiren görüyorum gittikçe daha lfı.. sıra donerek arkadan gelen kafılrye 1
• • • • • er. n ar a onu~n arı gorece er-

~'t b~ılldfsine söyledielr. Bu söze kayit olduğunu farkediyorum. Her ziya bakıyorlar. En tabuk yürüyenler on· davetlennden lnzg~ç.erek meçhul hır miş gibi ba~larını kaldınp yüzlerini 
1.. ~._ 1 t et . . . .. . . ı d ı::e ... ·den knçarmı!'I gıbı bacaklarının vaı ., · · B 1 ·· ·· d · . ı. 
't•ll...._lın rtıedı. Orada ne yapacak retımde bır gun son kuvvetını tophya. ar ır. :a J • • • ,.evırırer. azı arının yuzun e sıya .. 
l., Otıar ın kenarınrı ınnğnrnm bir ta- rak çarşafını parça parça edip uç uca Arkalarından üstündeki çulda am:ı- kuvvetıle uzaklaşıyorlar. Yalnız hır ~ugılar vardır. 

UYor. Duvann üzerinde git- bağlamasından ve böylece bir ip yap- ların salibiahmerini taşıyan köpekler kasap köpeği ön bacaklarını ayırmış, (Bitmedi). 



Fırka kongres~ dünde top~d, r ,,., r•,:.e~~~: ...... 1 
'1' h lG 'llcbcl'dcn l; f 1 . . r da) 1 geldig· ın, 8 ınci maddede ıse bu L" \'C•I O· 
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Hikaye ~· ıc c eogcs., ( ı sl tara ı .~11cı ~cıyı a . . ~kcndı:mc Domates: r.I', , .• 
1

•1 
fa. satın al mal• me' kıınrie ı~r ı,alHI olıt· gibilerin 2 arkadaş tarafından 100 1' Pathcan· .,50 adeılık .. a· ~ '------1-------------------------- d 1 ld · fı k · - ·•· ı..a•a· - hileC'eil'ini. ) ok eğer huc;u;;i te..;ehhüs· tak imi yatı ı o uğunu, r a 2:i. 2? 1ı a tiı!far.: ~50 adeıh" 

''Meılıur re.sıamlardan K~ling'den bahsederken Alirhel 
Georgeı Michel, (Jfont parnn.ıJ) isimli kitabında, onun /:ı•ı-. 
linin gizli selalıat yerlerini {!ezdiğini ı·c oralarda, inmıması 
güç şeyler gördiiğiinü söylüyor. /Ju a ağıy~ nak/el~iğimi:: 
parçayı, Kisling anlatıyor. Kisling. bu dakrkarla, <'llkr .Uon· 
parntıBlı arkada /arını Jlerlin'in bir barında bulmuştur. On· 
Itır blr yere gitmek üzertdirler: 

Jere ferk<'clilmi':' i;;e o zaman hiiylt hir esaslarını kabul ve hii ümlerın- l :'i · ..!o lir:ı _ 
40 

ı;. 
,e,· te"lif edilemi) <'ceğiııi .. Ö) ledi. den ayrılmıyacağına dair ta ah- Yaprak: ()'.erlıı ol\ ::ıı•ı 3;,· ": 
•. Y<'kil Bey ormnnlanmı1.ıı ge~errk. hiıtname vermesi li\zım geldiğini Bakin: 1 'I ı.r•ı ı ; . 10 f,. ıtsp•"~•· 
alınan H alınmakta olan teohirlen. ~ f 1.; Pırasa· i ') kurus ileri sürdü. " • l ıırııs • · ·· 11.,ı izhar edilen temennilrrin tathiki ıçın b k Od ) ••8 OK Tazefasu 

Avukat meb'uslar 8 -: · anu ... ·• · . ıo 1\ 
calı;;acağını ı>.Ö) ledi. Sonm :'eyrLe· . .. . i csna'-ınth J30·:"0 Enginar: l\dıır.11 ( ııdedı O .. 
fainin ihı acal me\' imi~ıde An'Ulla li-

1 
Madde.lerın muzake~~s t • 

1
• ' Maydanoz: (dewmi) 40 pıtrıı . 

· · s··ı · an ~ırrı Be.,· (, ozga ) me ı uc -· . · · · d " h · manlarına efer \'apma ını ta~np etlı· u e) m ' • · \reotu· . n 40 pıırıı Kırmızı ıl&h.r' 
_ Ki lingi de götürelim mi? tör, makkap ıle. heynın ıçın e. R "'1• • 3 ,·ukııtların R\'Ukıtthl\ ~'Ilpıtmnnıal.ı rı _. k• _

0
• fiO iP'" 

k d Kını anlattı. h' 1 • 1 .1. 40. :l(I p:ııa .sernmsa • .... .,. 
Kı a bir müzakere oldu. Her halele yet .. no ·ta ını arıyor u. f .. hııkkında nizamnameye ır ı .. nya ı a .,,. - • 61 . Nane:. O ,-

1 le o zaman Holf kutu ile hl'ra. A yon ve yun . . . ı( • , ,eze sogan. par.ı t O 
içtiğim içgilerden fazla arho} oldu· " 1 ' 

1 
d 'Ah .,h, ne Vakii Re' ah on mesele inde t\lınan ve ını teklı eUt.• k l.ı \ Can eriği:40 ~U l\.Meltaeril: ~ 

• h t • her ıçmmıya ıaş n ı. • n ••• • • H kk 'farık Bev tt\·ap ,·crcre •ıı 60 -ur ğum için itimada deger u mu oıa- . , tedbirleri. vapılan kanunların fay- a 1 
•• • • ~ 3;; 411 1' Peynir beyaz: 40· ·• \\ 

ca.klar ki beni de giitürrniye r:\1.1 oldu· !'ıçrıByoı d~ ·,·· " .. ·terken Ki"ling de a- dalı neticel~r Hrdiğini. ) ünlerimizin ~klif ~~k~ında :-~~ nıznrlmdnla~endın l~ Kaşar taze: 100. Balkan: 16~ıır 
1 u ozeıı oy . . 1.. \'t'yenı.ınınJO. ıncıma eeıın rs:t· k - -o•· ()lto 
ırr. .. k lk .. 1 · anadan uğrnnıış ihractan Hel yıkanıp tasnırı uzuıuu _ .. ·m d" ~ \' f' ı Et: l tlosu) amman ~fı.. "· 

üç ki~i ile tıir otomohile hindik \'e )clğa ad mş. goz erı ' hakkındaki fikirlere i~tirnk edertk bu rahat otdug~nu "'?~ e ı.d.· udm~ R!ô>I 
1 

4 fJ·;'O ~. 1\1\ırcı\.; :o 1\. lla·ır ı;uıJJS~ 
~. 1 .. h.. · 'k n sıçnyor u. ' . ~ Ha it Bev lıoyle tnı· ka' ın o_gru o a· _ . - 4.:-o 

"Her türlu efahat,. k u une gıttl ·. u Ot ·t ·erdiler hu Ut;ta bir nızamnam<' hazırlanaca- _ • lk f k- 3<ı J9 1\ :\luhıclıl li~ ı.uzıı ~ 
kltipte en güzel kokulu la\'antalnrla uı up. ~u " · ğını ~ö,ledi. mı)acagmı •. Ha ır ~sı~a -~-~n~.0 Ökiı:ı: ,;'!J. 4~ K. Bann .. 9 !\. i\Jatl 

doldurulmu ha,·uzlar, afyon ve koka· 1 . Damping meselesi olm~yan meb U"lar lhak ın ak )tol)ke d~ 91 - .11 kHu, 
1 ' 1 .. 1 d 1 .. it • · Harici Haberler ka)·ıt olma\lncn on arın MU a ı e _,...... 

in salon an •. tU ya o a arı. u_ ra • ~ •: • onrn damping me ele ine gcçeııek bBecekleri~i izah etti ve netle.ede ~Ü· ------------~ 
olet,, şuaat ıle \'e s~dece ~endı ."-endım Alman nazırları dahilde damping olma~·ıp haricte ol- leymun Sırıı Be.);n teklifi reddedil:li. 
harap etmek gaye ıle tatbık edılen teç- duğunu. bunun da bir memleketi~ ha- Memurluk ve fırka 
hizatlr localar rnrdı. lnglllz Ksrah tarafından riC'i si teminin netice i hulunduJ(untı. ı· 6 ddenin mfü:ake~iude 

lr 
d ·· .. •. _ mcı ma 

Arkadaşlardan Ho , .. ora a gor: kabul edilecekler e...;a en tiirk tiitünlerinin ru~ tutunıe- Hasan Pehmi Bey (Gümüsane) memul' 
ceklerimi hiçhir yerde .~~yleme~e~lı- Londra, 16 (A. A.) - Alman)a rine her cihetçe faik oldug~ndan ~." l:ırın fırkada bir n:ıife a1mn ı te.l.li· 
iim için bana yemin ettırıyordu. Zıra, baş,·ekili M. Brünning ile hariciye na· ki müsterilerimizin tekrnr hızden lu- finde bulundu. Hak\n 1'arık Bey maıl 
bu ak am fevkaltıde hir -:.eY .rapncak· zıı·ı Jt,on Kurtiu~ I..ondrayı ziyaretleri tün alacaklarını söyledi. _ denin okunduğu zaman ayni fikrin ~<İ· 
]armış. esnasında Bukingham sarayında kırnl Vakii Bey dl\ha sonr.ı bugday me-.e rüsüldüğünü. fakat ya1.1h tarzınııı 

Hakikaten, biraz sonra. hir adam tarafından kabul edileceklerdir; 7 ha le,.ine geçti. Biitün diiny~y~ ~mıl değişik olduğunu hararetle anlattı ,.(' 
gelip hepimize bir enjek. iyon yaptr. ziran da hariciye nezaı·etinde alman ı:a olan buğday buhranını hukumetın e· • öılerini '>öyle hitirdi: 
Bu ll~cm te irile kendimi maden gi· zırları :;erefine bir ziyafet Hrilecektir. hemmiyetle takip ettiğini, Cene\'l'cde· _ Efendiler bir haftadanhE>ri hn 
hf katılanmış hi~c:dtim. Sonra. biv.i bir .:\azırlar. lngilterede kalacakları ki Avrupa birliği komisyonunda da hii- medi te hu büvük kongrede htraktıgı· 
mahzene indirdiler, \C alçı ile yü7.leri· müddetin müte~aki_ kı .~ında 1\1. Mac kümetimiz~n tem il e~~l~iğin~. be)~~I- nur. intibaı ~iı; hlltırlatmak. ·ö~lenıek \ 
nme birer maske Sl\'adılar. Ru maske- Donaldın hu usı mısafm olacaklRl' ,.e milel faalıyet1crle hukume~~n )n.kın· i. terim.bu kürsüyt ~ıkan bütün genç ye 
)erde, görebilmek i~in iki ~elik, ne~~ 9 haziranda Almanya)·a dönecekler· dan al;ikadar hulunduğunu soyledı. }eni hatiplerin hep i de kendilerini ta· I 
alabilmek için de burun hıza rnda ıkı dir. Ziraat bankası nıvanların üzerinde birer hayrel H' 

d~lik daha ''ardı. ğız tarafı kapalı Casus mu \> Bundan sonra H'ıyihn eıtcümeui takdir hi si hırakmıstır. (Bra\'O ~C!'• 
idi, o urctlc ki in-an bağırmak i te e • mazbatasının ziraat banka ı fa lı gö- feri) J~te bugiinkü ,.; genç fikirli. ha· 
bağıramazdı. Pariste esrarengiz birisi tutuldu rüşüldü. nu hususta azadan hazıları· raretli kongre ancak :~. :i aylık 1.ıir 

Bu ameliyeden sonra, gah·ani:le e. Paris, 16 (A. A.) - Kominternin na cevap veren lktısat ,·ekili zirn'\t yeni fikir üzeıinde kurulmuş bir e:--er-
dilmiş bir hale gelmistik. J\a..;kııtı kil- mühim hir husucııi memuru olan Victur bankasında komisyonun 10 para ~·e fev dir. Eğer 0 fikir üzerinde yürümemi~ 
tükler gibi bizi, bil'er hirel' götürüp, S:ı.rka isminde bir Çekoslovakyalı diin kalade hallerde :w para olup hı~ art. ol~avdık muhakkaktır ki bu küı ii hu 
kAmilen camdan hücrelere koydulıtr. Pariste le\'kİf edilmiştir. Bu adanıııı tınlmadığını anlattı. Sonra Ha ·an hati~lerd<'n mahrum kalırdı. {Bra\o 
Höcreler daire şeklinde ıralanmı::: \'e üzerinde 60 bin frank lıulunmuştur. :Fehmi Hey (Gümfr;ane) Halk fırkaı-;ı sesleri) nen hakikati ifade etmek isti· 
leleri aydın ilkti. nirihlrimizi görehili· Sarka , bu paranın nereden geldiğini hükumet \ e meclislerinin ziraat banka· yorum. ı~ırkamızı kunetlendirn:ek 
yordtık. Yalnı1~ te kil ettiğimiz daire- ispıtt e.dememi;;tir. Mevkufun hitmil !n nı hugünkii şayanı i,tifade hale ı:l'· genele. tirmek istiyorum. Nereye git. 
nin ortası k:tranlrktı. BirdP.nhire <>rn- bulunduğ'u şahsi evrakı kendi inin tirdiğini Ö) ledi. tiks~ frrka basında 2:> ;;enelik lttihadii 
ya bir projektör :r.iyası uznndı. J<'ran. adan çıkarıldığı tarihe te~adiif Bundan sonra Sıhhat Yekaletine ait 'J.'ernkldnin a;a:o:mnı göı·dük. 

E'"''eke hu gibi yerlerde. bazı genç· eden 19:!1 ki\nunusanisinden l.ıeri muh kı'mın miizakere inde :iıhhiye 'ekili Arkadaşlar :!:i senedir hir fikir o-
lerin diti diri tesrih mnsa ına ) atrrı- telif rnemleket1erde hirçok hus~si m- kü ük zabit mf'kteplerine ~ıhhi prog· larnk bir yeni arkada~ peydn etmemi~· 
)2'rŞk vUçyUnrının parçalandığını i it. zifcler ifa ettiğini gö ter~1ckt~dır:.8ar ram konulacağını öyledi. !'ek }'azrk hize. (Bra\'O. e~leri. alkışlaı·) 
mi tim. Bu gençleri, gidip J.:öyltrritın, ka~ın hu nıenıleketleı·e ugradıgı gunl& Nizamnamenin mUzakeresi nu fırka i~indc en büyük lm1anç, 
onlara i bulacağız, okutacağız diye a· rin bir takım ihtilal hareketlerinin \e· Bu müzakerelerden sonra )ayihn dikkatinize arzedeyim ki ancak Ga7.İ· 
ilelerinden alırlardı. Sonra, buraya ~e- ya komiini t propagandasında göriilen encümeni mazbatası kahul olunarak fır nin t:ıayrnğı altında ~alr;;mak olmak ı 
tjrirler. müthiş surette kokain çektir· ~iddel \'t! faaliyetinin rnkuu 7.amanına ka nizamname.sinin mi.iı.nkel'esine gc- gerektir. Bu -::-eref mangi bir bahaya 
dikten onrn, kızıl gömlekli hir adam, te adli{ ettiği de .ahit olmuştur. çildi. değer. 

onu, ya,".ış ya,·aş ve kıtır kıtır keser~!i. ispanyada .Ni:r..am~am~nin he;·eti ~.mumiyesin: Hakkı Tarık neyin hu söıleri şiddet 
Fakat daha evvel bu kurbanlara. gul· datr Aladtın Be) (Kutahya) 01• le alkı~landı. 
di.irücü gaıJi ilrtçlar verilirdi l\i, ke i- Komünistler ve manasbrlar1 zamnllmenin muhitten merkezt doğ· Sonra Rereıı Bey (Kütahya) Jlukl,ı 
lirken kahkahalarla gUlsün diye. J\o. yaama edenler tevkil olunuyo~ ru hın1.im edilmi~ olduğunu. idare he)· Tank \'e l[a:-;an }<'chmi neylerin teklif· 

k . . t •. · 1 . 1 .· 'pht ettiğ' kin, Mndrit, l6 (A. A.) - Dün gece hır eti intihabatında namzet gö teı·menin terine i~tirak l'ttiğini \'C iki inin ortıı--ı 
aının csııı us eıı ı • ı ~ k 1 . • •• 1 . · 1. tt · ı· . ·· · · · ·11 -

k d . d '~alnı7. öldün-UııU la · ım .. omunıst erın gız ı ure e ıç l• mahı.urlu olahileceğinı oyledı. biı· fikir olan ıı~ıl nızanınnmenın ı " 
çocu acı 11) maz ı. ı ·• .. . . b' b ı· 1 · · .. 'f · 
anlar, müthiş ,.e feci :ruhi 1_tıraplar 

1
ma ekttık~.er.ı 

1 
ırd arn

1
_Po. ı~ etr gkı'ıf·mıs-t. Hakkı Tarık Rey nizamıbtnmhe enctu. vaziyetinin h.ahulünii tel..lı ettı H' mu· 

d • d er, ·o munı!'t er en ı sını ev ı e,.. meni namına söyliyerek u usus a \'afTk görüldü. 
U) ar 1

• • 1 b' k "h' •- ·1 ··t d d • 1 tt dd 1 .. · d •·· . . . ti .• .. mış er, ır~o mu ım ena .. ı e mu f'a nizıtnman ·-ı al'ih ol ugunu an :t ı. Hundan ~onra ma e er uzerın eıiı 
Bazan bir dısçı gelır. " r.un u ) ır- d ·ı ı 1 1 • · ı . · ) • ·h. . .. 1 ı revo ,·er \'e >1~ak e e geçırmı~ eı. ·ncl madde müınkereve gece üre kadar de,a;n edıl 

tar di damarlarını lıırer ırer so \er- . , , . . .. • ı . . . . • 

d 
'.A 1. t l d kadar dır. J evkıf edılenlcr ara ında on gun Al~ dd' B fırka n"ızam dıktcn .... onra ıctıma yarın ant 11 e hı-

Daklllo 
Hanımlara 

ı. - ıs:n enehi dakti1° 
şampi~ onluğu miisll" 
hakası lhaıirnn iptıd~ 
~ında Ali 'Jfıcaret ıne 
lehinde yapılacaktır. 

'.!. - Kayıt :n rna:rı ta nib•• 
vet bulacaktır. 

:~. - i~tirak etmek istiyeıt· 
ler her gün idıt1·e'haıı.r 
mize mliracııat edebi· 
lirler. . 

J. - Mü abakada kendi ıf 
tedikleri makine ile~· 
z:ıcaklardır. 

:;. - 1ştirak edip -en i) i dr
rece kazanacak ha1'ı111 
lnra ya bir makine ~ 
ya kıymetli hir hed~·e 
\Creceğiz. nund~JI 
llr.ıska i::; sahihi değıl· 
lcrse 1ke.nfölerfoe iş ~e 
min edeceğiz. 

6. - De.rece kazanan h~' 
ııımlaıa he.m i-. bU · 
mıya çafr.;a<·ak hrJ11 
de Ali Ticaret meklt" 
hi Jıırı hcyetinİtl 
tn dik edeceği ehli' el 
, .e ta \'Siye kiı.ğıd ı yeri' 
ceğiz. 

7. - Miisahakamııa i;:-ti 
rak etmek icin bize iJil 
ve ikıı fotografı get~ 
mek \'e ya gönder"'! 
iitzımdır. 1 \e ehlb~, 
ka~ıdı i temiyenler . .', 
terlcr~e fotoğrnf ı:osı 
ıltrmezler. 

S. - Bütün i· iı daktilo ıı• 
ınımlnr " mtisabakn'!"; 
1.~n neticesini. k~ndj, 
nne memııunıye 
iş \"ermek icin viizleJ;' 
cc 1ica ret m üe • "est·[. 
nin beklediğini urıll 
mamahdırlar. 

~}. - Mathaamızza gel."fi: 
den kav<Jedilme:k JS • t'Ji1 
yen lcr bfaden m:ı 
kayıt kfığıtla rını istr 
tebil irler. i. me ıya yapı an a am ne 1 . aa ın ey - • 

1. . d 1 0 kn !erde panyaya gelen ecnebılerden 7 
7 

. dd rakıldı. 
Slrranın ame 1yeyı l?"'re en er • • . . ~ amenı"nı'n ı'ncı ına e- .J 
• 

10 k, 1 1 d " J.:i§ının bulundugu anlaşılmı~tır. Ilun· n :ı l ili l r 
Clar 1.ıev a ır ar ı. .. r· 'd ·ı· d'I . 1 d • d 11hukl·ku sı'yası'yeye ma- Maliye ve { n n _ .. ·,rl' .. .. . .. lar. or ı ı are ı an e ı mııt o mıı ı o. ıın e u rıidatmın kısmı azamının ~· 

Bazan.da butu_n hır .'.·uc.u.t. tan ..• ada· ıa .. ·ı~ile a_keri makamata te lim edi- Jik her Türk fırkamızın izası izahatı · tı. J 
bi k ld kül d ,/ t:ıalluk ettiğini pek ali bilin:_"' etfll' 

leler fe.nnı r ·ı e 
0 

ur u. peceklerdir. Haklarında şiddetli cenı- olabilir,, kaydına itiraz ederek Ankara. 17 (Telefon) - Halk fır- liilere i"abet eden miktar Jıtğ' ,/ 
Fnkat hu akşam yapılacak olan, 1 .1 ğ' lunmakt"ıdır f k d w ·ı • · • ı • • ar verı ece ı zanno " · ub t kd' de bu ı r a egı ka.-ı kongı·e"ı"nı'n o";,ledeıı e\'Clkı ">t'· • d k .. ~ bütün bunlardan dahn feci ıdı. . 

1 
d ,. 

1 
u a ır • , .~ " ~ aşaıın üçte hirın en pe "" J' 

. Kvlerinde on gün er e ya .. ı mış rtJiJlet olur,, dedi. sinde .Maliye ,·ekili ~öz ularak d ) 
Bu akşam kurban edılecek olıtn bir t 1 '·t 1 r ait hau . . h kk 1 ı r 1 r. ~ . . n· t t h'ld manas ır ara ve met\ ep e e Nı'zamname encümeni namına asar Hrgısı a. ınc a ı>erı;-em J. ..-11 ı \T k·ı R b d • 13it / 

Yabancı dcğıldı. ız1..a o omo 1 e ra- 1 1 1 d - .. ·· ıe lı'ır · . 1 1,_1•• h' h' e ·ı . un an onrn. ··• 
il lf .d. e ya ve evnzım >U un ugu goru n k ~Ö> !ediği .sözler' e :.:.Aıl}e ır me · . . . . . . u·ofl1" .ı 

d turan o ı ı Hakkı Tarık B. cevap vcrc;e h ı ttmını ko' d g "' nım a 0 
• cok kimseler de te,•kif olunnıu..;tur. u. u Emin Beyin itirazlarına cenılırn ye ımaye ~ s • ·ı.i 

Holf diz üstü yere çökmüştü. Sü- • M d i tlh b, t vatandaşların fırkaya alınması haı.ı noktaları tınzih etti. mandan itibaren küylüyü }tııli' ,.,f 
rtikle)ip :ziyadar yere götürdüler. Mas- ısır a n a a için nizamnamede Türk kültürü .3to hı a~nl'da'~ mült~1.inıleı:in hi"!S~ ureUc hinıayf' ettik n~ es~~~ dtİ ~ 
kesini" altında yüzünün ne hıtl aldığı- Tek tUk kanii vak'alar çık- yazıh olduğunu, bu kelimenin lenle mnarıf \'e ıane hı~ <'leıı çıldıl.- mıyacağımızı ilı1n etmer.dık .. • ~~ 
nı görmüyordum. Belki bağırıyordu. makta berdevam geniş mana ifade ettiğini, fırka- tan ·onm :::; buçuk milro.~ '!.ra hth .. il milli hükümetin teessü iinderı /.. 
F'Akat ne onun yüzünde~i ~n~e sesi- Kahire, 16 (A. A.) - Jntihalmt • kJ . fırkanın bütün a, olunduğunu, şu sur~tlc koyluden ~uz· muht ı·ır •·anunl•rla Zı'ı•aat ı_ı." •"'' 

i ..... .... a ne de benımkı 1 ıtmeme . . . .. . b' ya aırece enn - .. ·ı d' " n • f.•IJ ... -n n Çf.Am .. sın, • :. şımdıye kadar memnunı)etı mucıp ır a • • • • • de (:'ıO) ~ıkmı oldugunu O} e ı " •. · ht'." .t 
müsaade ediyordu. ekilde cereva.n etmitıtir. Bununla he- umdelerınımız benımsemelerı la- ı ilave etti: nrn btipdat H Oamat 1• eııt ' 

• ') • 'T n UlllVft1"1UltUtmPDU•ttQdllUUJhlUtld tnnıuu ııtUUltll unnmlUrtlll llU 1111 11 CJ*Olil) e<I ' 
O zaman anladım ki bıze ?'~·ııı~a raber Seide. Zeyneb mahallesinde za. ~ir ok kim~eıer ceı\·it rahiplerine ait "Fırimmız a arı Jağ,·ederken büyük leri tarafından y~nen • ,..,,ıı 1~ 

ettikleri ilv~ç s~n!rl.eri ip_t~l e~ı~ı. ~ır hıta a~e~ e~meğe mecbur olmuşh~r. Bu ola;, manastırı yakmı lıtl'dır. Bu adanı biı· işe giri:-tiğini hilil ordu .• ~u ~aran ni s.s s.000 liranın hazine . tll ,t ~:, 
madde degıl bıhıkıs tahrık edıcı ıdı. rada ıkı kı i yaralanmı tır. A gı 1\fı- lar kendilerini tutmağa gelen poli-:!er- yalnız bizim fırkamız ,·crehılırdı... nakten öriendiğini izah etti . 11,ıı /-

Holf orta yere getirilince bir :kutu- ırda l\litgmur ci,·annda müntehiplnl le hirkac el kur-.uıı teatisinden sonra Ve.kil B. miitenkilıcn 340 ta tuzd:ın miidafaa \'a ıtalanmız için "etl ııııl 
l\.Dn içine oturtuldu. Kulu~an yaln.~z ~·e):lerini. andığa at~akt~n at_ıkoymıt~ kaçıp gitmişlerdlr. Zabıta. cİ\"ardaki (:i) buçuk milyona mukabil 9'.29 d~' (7) pan ~iktarl:ıra işaret edert?1' ~:ttl f. 
başı drşarıyn çıkı) ordu. Rır opemtor ıstıyen lırr şahı polı"' amırlerıııden hı· kö,• halkını hu kundakçıların rirnrın- buçuk milyondan faıla alındıgını. . .

1 
. . k • ·n ttıtr 1 -1 

· · ı · ı· "ld" .. t" · .. .1 , 1 huzuı ı e 'a ama ıcı rf' :_.!f ona ya.klaı,tı. Elınde, E>lektnk e ı- ıyen rını o urmus ur. dan haberdar et mi tir. Bunun iiıerine bu ·uretle ancak 1 l\Ut;UI' mı yon zam • .. , . ra 1<• .,, , 
bfr makkap rnrdı. Açız r diye baAıranlar müternkkız bir ,.a;ivet nlan köylüler olduğunu ... öyliyerek eledi ki: (·Emin lccek her turlü suı nazu 

11111 
t ,f 

?tfakkabı Holfun kafa taıs1J1a daya- Madrit, 16 (.\. A.) - Dün gece 
0

ka· uzakian bir otomohil. gelmekle olduğıt· Bey şeker ,.e petrolden bahsettiler 9:!9 nıiidafaamıza bu para btf"ıtl 
dı, ve beynini, bir ta~ :.eklinde dairen la balık bir işsiz kafile:-;i hel~diye dııiı·f'- mı görmü:.leı· \'e arabayı duı durmak da seker ,·aridatımız 6 ... 2:li. ~O~ !.ir~· rn1,ım geldiğ~ni öyliyert:k 
ntıdar oyup açmıya ha~laclı. si öntine gel.erek ~la{:ırıp ~a~~rnH .•. ıa~ iş istemi~lerdir. 'Fakat otomobil ":ü:.t_tinı dıı~. Şek~ri~ _en çok mu tehlıkı ko) lu nihayet \'crdı. ~ 

llaçlarrn te irine rağmen >erim· \'e yiyecek ı!'temı.,lerdlr. umayı-:~ıle· birden bire ;ıl'tırmı , }ol da 4 h:ışıyı de degıl ehırlıdır.. . . . _ • J.ıBt 
den fırladım. Tir tir titriloıdum. Fa- rin tehditkCıı· tavırlarından k.orklln be ,·irmiş ve kendi i de bir ağaca çurpıp Petrol Ye benım ~ar~.dat ~ 3:1lı4.000 M. Koın-.1 ,J8 ti' 
bt bir adrm atmı)n halim ;>oktu. lediye rti i umumi vali)'İ \·ak adan ~n- ı>ar~alanmı,.tır. Otomohi1in ademesinc liradıl'. llel' h~lde koyl.~ ~~~~.h kad~ı· • • • udUrU ~ 
'falnız bakıyor ve görii)ordum. Ke· b~rda.r etmi~~i~·:. ~'al~. vak'~ ma_h~llır.e maruz. kalanlardan jl,i i ölnıü , iki i sarf~rieme:~ Bn~. de .. C~-~r~gı.'. teli.ık Eskı slatıstl~;';at 0 tti fJ!. 

ikl . 'h' t 1 'b' h"''ı)·a hır pıl'ade bolugu gonderıJme ını eın- de atı-.r ıırette ... ·aralanrnı:-tıl'. Bu oto· edelım. ı.HO takı gumıul, uııd:ıtımıı kada f ) - .11 
m erın un gı ı, a aş gı ı .. · · b' .ı " • • k' "f l7 Tele on r 

radığmı HolC'un kafa tasının. lıir ret mi til'. mobilin içinde bulunanların bir i ·ı,fr- 2S :>l.000 lıradır •. Gecen cn.e 1 taıı l' Ankara, t •• • Ü 0 1"1' _.ti 
:malya kutu ·u kapağı gibi açıldığını A ker geldiğini gören nünıayi~t;İ· to fııbrih:asının miidürii ile karısından kanunu. çı~~~k dıye her~e ın e.n 5ot, stati!tik umum mu~ür uıt~ 
görüyordum. ler derhal dağılmıı;lardır. '°' kır.ından ibuet olduğu, bunların mal getırdı~ı senede aldı~~~.ız '~rıdat yevm Belçika dahihye rrı "'l\5,... 

.. l . d k tar ··ı Manastır yakanlar kö .. ·lüler tarafından bir taarruza ugı·ı 41.116 000 liradır. Jşte butun hıh'Ilsı·ı ·ı Jakar Bril 
IJolrun goz enn l'ıı nn ~ı .. - " . . . • · d' · ı·· · · .. l olan M Kamı 

. b · ld p be' Crennd 16 (A \) _ ... antafe'den vacaklarından korkarak otomohılınjtl\ ,·eıgıler yekunu m ıı< ıgımızc nnz.t· · . . 
;::~· :h~~~~ ;;;~an:ç~.~~ı. o;,:'ra-I bildi;ildiii~e &öre~ ~tomobille ıelen · ürnUni arttırdıkları anlao:aılmıştır. ran bunu da ı.ammedel'ek gümrük va· vefat etnııştır. 



Çocuklarına gUzel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaffheuse 

(Sulsse) de kain 

RHENANI A 

V ~atın aımo ko• 
n ... ı yonu ııantarı 

l\lardindeki kıt:tat ihtı~acı olan on 
kalem erzak kapalı zarfla rnlinıı'kacaya 

f\onmuştur. lhale~ı '2:- • 5 • 931 de Jar· 
dinde ;\ fr, ki Satın .\ima Komi \'Onunda 
yapılacak tı r. Tıaliplcrin ~artnamc almıık 
\C teklHlcrini \ er mek uzrrc tcminatl:ırile 
;\~ardinde me7.k0r l\omM·ona muracaat 
lnrı (357) 

l * * $ •Um ve terbiye mUesaeaesine göndermeleri tavsiye olunur Diyar hekirdeki kıtaat ,.e nıiie ... se a-
8İrinci sınıf ticari malOmat·A ~rı lısanlar için hususi kurslar-1\uçük ~tnıflard:ı tın ihtiyacı olan un kapalı zarfl a mÜ· 
lnünferit dersler (Almancı ve Fr~ncı zcıı)·i t inalı terbiye· \·ıı~ i parki VI' oyun m:ı· naka a~~ konmu~tu r. }hales i 30 mayıı-
halleri \'ardır. Çôcuklıırın ıhh:ıti için guzel bir mevkide kAindir. Talep nı k u· 9;31 cumarte~i l!Ünii ~aat on birde rn. 
\ında müatnretçe ~arait ,.e malOmat tıakkındıı m ufass:ıl uırifn:ımc lcr ~oncforilır Jarıbekirde Askeri satın alma l\omi .... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yonunda J~pılacuktı~ Taliplerin şa rt-
lıtan bul Mıntakası Ticaret Müdürlüğünden: name almak H' lt'kliflerini Hrmt>k ii

zere teminatlarile mezkur 
Merkeıl idaresini Galata postanesi karşısında Adalet hanının müı·acaatlan. (362) 

31 Ye 32 numarala odalarına nakleden lst. süt müstahsili ve * * * 
sGtçüler cemiyetinin idare heyeti intihabı Mayısın 26 ıncı Salı Diyarıhekirdeki kıtaat , .e 
iUnn saat 10 dan 16 ya kadar cemiyet merkezinde yapılacağı 'atın ihti)acı olan g-az yağı kapalı 

....._ •likadarana ilin olunur. zarfla münakasaya konmuştur. ]hale· 
~ ı;İ 30 ma),S ~:H cumarted günü 

Teşekkür lmnbul 4 üncü icra memurluğundan: JO.M dn Diy:mbekirde Askt>ri :->atnı 
V f Tamamına 1014 lira kıymet alma komisyonunda yapılacaktır. 'fa. e at eden evladım Hazımın 

~ takdir edilen Vefada Vcnikşü- )iplerin ~artname alnıak H teklifleri· . "•ı:e merasımine ictirak ve kah· tı t ':I caettin mahallesinde Bostan çık- ni ,·ermek iiı.ere f<'n1inatlnrile Dirrırı 
1 s •na kadar refakat eden yüz· bekirde mezkur komi 3ona mürncaat-
tr mazı sokağında eski 13 yeni 5 b ce zevah muhtereme ve ehib- lnn. (861) 

. •ya ayrı ayrı teşekkür etmek No. lı maa bahçe bir bap hane-

~lllkinı olmadığından gazetenizle nin tamamı açık artbrmıya vaz 

cdtirn teşekkUrUmün iblağını rica edilmiı olup 6-6·931 tarihinde 
t tti şartnamesi divanhaneye talik edi-rn. 

lerek 22-6-931 tarihine müsadif Edrrnekapıda mütekait 
.......___. Hüsc~in A\'ni pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 

l kadar lstanbul 4 üncü icra dai-
1'.. &ltznbul dördüncü icra memurlu-
""lıtlcuı: resinde açık arttırma suretile 

'l' satılacaktır. 

* * * 
:Merkezdeki krtaatın ihtiyacı olan 

odun kapalr zarfla miinaka aya koıı · 
mu., tur. lhalesi 7 haziran 931 pazar gü 
nü · ~aat 15 te .Ankarada merkez ..-atın 
alma komi.ronunda yapılacaktır. Ta . 
liplerin ~artname almak ve teklifleri· 
ni veı·mek iizere teminatlarile Anka· 
rada mezkür koınis~ ona mül'acaatla
n. (360) 

7 - VAKiT 18 MAYIS 1931 -

manzara ve temiz hava almak 
fstlyenler 

HER liAtDE 

Oırtaköv Palas 
Aile Bahçesinde Bulabilirler 

ucuz içki ve nefis mezeler, meraklılarına her daim 
balık bulunduran yegane bir aile bahçesidir. 

dünvanın en hassas RIC'r" t5seneiçin 
ve en dakik saati: ahütlüdür 

ı 92() ı:eneı;i Rarce)on me~herindc birinciliği kazanmıştır. f'iatların eh\ enl\'eti 
'e ... ıaılerin za af eti bil ha~ ·a dığcr markııların fe\ kindedir. Turı:ı,·c iç~n 

umumi 'ekili. \ • .\l IE ( TÜCIYA'.'\ 1-tanbul :-iultanh:ınııım :\o. 32 

Vakıf akarlar ve mah
IUller müdürlüğünden: 
Pazarlıkla .satılmak üzere 
Taksitle n1üzayedeye vazolunan nısıf hisse 

sahilhane ve n1üsten1ih\tı . 
Arnavut köyünde Çifte saraylar nam'ile maruf ve halen Fey• ~ -11\amına 9780 lira takdir edilen 

~otl~nda rangattı mahallesinin El Arttırmıya iştirak için yüzde 
ltt dag1 okağında cedit ı.ı:t 14:;, 117, 7 teminat akçesi alınır. Mütera-
1~ • 151, 1:>3, numaralı Uç bap dükkan kim vergilerle belediye resimleri 

~~tp _hane ve maa arazi ahm mü~- vakıf icaresi müşteriye aittir. 
~t 1 bir bap fırının n mü tcre,k ~e- Hakları tapu sicillerile sabit ol
ı, ll?ılhallinin tamamı 24 hi~e itib:ıri mıyan ipoteldi alacakhlarJa diğer 

* * "' ziati lisesi ittihaz edilen atik (2) ve dört defa (2) mükerrer cedit 
3 .. . 1!-· .?·SA. At. Komfsynnunilan: (2, 2- 1, 2- 2, 2- 3, 2- 1) numaralar ile murakkam maa müşte· 

9 h" • 'ltı . ıssesı bu kere açık al'ttırmaya alakadaranm ve irtifak hakkı 
11, etlılip 1 haziran 9:n tarihinde şart sahiplerinin bir haklarını ve 

'1tsj divanhaneye talik edilecekliı". hususile faiz ve masarife dair 

tlt Vt lu hazirAn 9:ll tarihine müsa- olan iddialarını i:an tarihinden 

qdı.tıarteflt günü at 14 ten 16 ya itibaren 20 gün i"inde evrakı 
'""' r Istanbul dördüncü icra daire· T 

""6e. müsbitelerile bildirmeleri lazım-~ ac;ııı: arttıl'ma suretile atılacak-
• Arttırrna ikincidir. Birind arttır ! dır. Aksi halde hakları tapu si-

.\tıt nda hiç biı· talip çıkmamı:.tır. cillerile sabit olmayanlar sataş 
,_

11 
ırma ikinci olmak dolayisile en 1.i bedelinin paylaşmasından hariç 

'-t e atttıranın üzerinde bırakılacak- kalırlar. Alakadaranın yeni icra 
~~ Alitrrnıya i~tirak için yüzde beş v~ iflas kanununun 119 uncu 
fıtıt ~kç~i alınır. l\lüterakim ,·crı,.;, maddesi hükmüne göre tevfiki 
~L dı~ "-k f • ' .. t • 0 l -.r, • •a. · ı ıcaresı mu erıye aı · hareket etmeleri ve daha fazla 

lfakı malümat almak istiyenlerin 
~ 1 arı tapu sicillerile ~ahit olmr- 930-464 dosya numarasıle me
~.ı, J>otekli alacaklılar He diğer :ıla-

~ rı muriyetimize miiracaatları Han 
''ıı b nın ve irtifak hnkkr ahipleri-

u hak olunur. 
' . larını n hu u ile faiz ve 
~ltıiıı ?ife <dair olan iddialannı ilan ta- _____ ...___t_L_A_l'I_" ---·---

~kr de~ İtibaren yirmi gün i~inde e,·. O manlı bankasından: 
Qır. Aınu~bitelerile bildirmeleri liızım- 1 caıi pazarte inden itibnreniş'arı 
"bıt :l halde hakları tapu sicillerilc a~ire ~a?ar zirde muharrt'l"_hankalar 
I~ hnıyanlar ~atış bedelinin pay. gı,. t>lerının saat 9 bu~uktan ı.) e kadaı 
~t;ag1ndan haric 11.'1\hrlar. Alakadar- umuma küşade olduğu ilan olunur. 
lt~ tı Yeni icra v~ iflas kanununun Ameı-ikan Exprcs <:o. Banka Co· 
ti!(. lll\cu rnadd . h"'k .. .. l . mmerciale 1t:ıliana, Banco di Ronıa, 
ııı..' hareket t esıl ~ mudneh ıor~ ed,. Türkiye Ziraat hanka'<ı, TürkiH 1s lıan 
~IG e me erı , .e a a zıya e k S ..... C l 1,. . .. · h • k 
t._" -.,, aJ . . , . _ ·nsı, .. :s. : . ıcaretı harıcıye an ·n. 
:~a rnak ı tı.)enlerın 930 - 36:1 ı Memnlıki Sarkhe Fran. ız Hanka. 
l'ı._"' numara ·ı .. ı· . .. ' . . 
~a.tıarı ila 81

. ' memurı.)e ımız: ~.lu ~ '· Umum Ticareti Hariciye Bankası, 
~ n olunur. (930 - .... 6.ı) Felemenk Bahrisefit Banka. ı, O man-

"--·•tct11buz d "' d- .. l 1 h Banka ı, • eltinik Banka~ı. Deut-
-~ or uncu cra nrenm r u- . .. 

Cbt: sche Bank, Deutche Orıenföank, ~a r. 
tı lley0tıu d p d kı Karip Ticaret Bankaı-ı, Crcdit 
l 'Ole n a angaltı a Elma da. Lyonnai!': Bankası. 
ts afında cedit 143 u:-.. 147, 
~ , ıs , ~ ~~~~~~~~-~~~~~ 

~ ~~rı l, . . 153. numaralı üç bap Gebze sulh hukuk hakimliğinden: 
~ ah ıkı bap hane ve maa a- Darıcada vefat eden ve tere· 

'"' " 
111 

mü temil bir bap fı. kesi mahkemece tahrir olunan 
~t o~utn~ terek geçit mahallin in his bekar Hasan ağanın nahiyeyi 

ltı"an l> ıkametggahı meshul mada111 mezkürenin rröl ve Batıpınarı 
li' ete: 6 

'- •trna h ve Ağılarkasındaki bağlarında 
~ tcıırıda anımrn Raif efendiye olan h l lOO k 
-~tahi n dolayı halt.da adres: yazı- meYcut ta minen ıyye 

tt lıiJıs tn~nkulün tamamı .} irmi kil az ve 200 kıyye beıelyası 21 
0 , ..... ~ itibarile on dokuz hi~- mayıs 931 perşembe günü saat 

dit lla."'""" haziran 931 tarihine mü- l O da Darıcada Belediye: mev· 
4

111 
İle laı-tesr günü ikinci arttırma kiinde bilmüzayede füruht edile

ar'l'lan:a.tıJacağı hi edar olmanız ceğinden talip olanların yevmi 
~ıa il~ bu açık a rttırma ilanı ta- mezkürda memuruna müracaatları 

rıen tebliğ olunur. 
900 3". ) ilan olunur. ~ ( ,,-o,ı 

C>tultı v • :-:ı--ı- ::T:I -
e .,adın nastahKfarı 1 

lı mütehassısı 
1 •--ı ~ Doktor 

l~,bUseyin Naşit 
~a.';;ski Hil!li&hmer binası 

Tel, lstanbul: 2622 

ZAYiLER 

Hasköyde askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi gaybet
tim. Hükmü yoktur. 

318 tevellütlü Unyeli 

iımail ojlu Nuri 

(,umuşsuyu hastane"-ınde bidknıis ·ı A k k h ı_~ • h0"} · kf · t h. 
1 

.,0 b ~ ~ · mı at ve so a aşın a ır Kargır sa ı anenm va a aıt nısı ısae· 
o an - nra a pasa külii aleni müz:ı. . . • . 
yede sur<'lile ı:;atılacaktır. lhale i 14 'Si bcrveçhı zır tak11tle satılığa çıkarılmıştır. 
haziran 9:n de saat ı ı te icra olunaenk 1 - Mezkiir hissenin kıymeti muhammenesi (86.500) liradır. 
tô·~ 'l'aliplerin şartnameyi görmek iİ · Satış bedelinin rub'u peşin ve mü tebakisinin beş sene ve beş müsavi 
zere her gün Öğled en enci \ 'C müna· taksitte tediyesi mesruttur. 
kasa"a iştirakl<'ri için ele nkti mu· ı,·· 2 M·· d ~ k 1 f ı·ı · d"l k. h . ·d . ' '· - uzaye es1 apa ı zat usu ı e ıcra e ı en mez ur ma aile 
yenın e temınatlarile birlikte konıis- • 'h 1 · l · · · · 
vonumuzda bulun 1 •1• 1 nut· yevmı ı a esı o an (25 nısan 931 } tarıhınde yalnız hır talip müraca· · ma arı ı an o u . 

at edere k (63) bi nlira teklif ve inta eylemiş ise de teklifi vaki 

S • f • mezkiir binaya takdir olunan balada muharrer kıymetten dun ve 
eyrıse aın gayri kabili kabul görüldüğünden pazarhk suretile müzayed~sinin icıa 

•·-----·--------•sına kal'ar verilmiş ve bu bapta pazarlıkla teklif edilen (66) bin lira 
l\lerkcz Rrcnta~ı . G:ıl nta Köprü ha~ı kıymeti muhammeneye nazaran kezalik ~ayanı kabul görülmlyerek 
n. ~Stı~ ~uhe accnıa~ı Sirkccidt 

pazarlıkla :muamelesi şehri halin (23) üncü cumartesi günü saat 
i\luhürdnr ı.ade hanı 2 2740 k d ı ) 14 buçuğa tali e imiş o makla taliplerin yevmi ve saati mezkUra 

~ire- isten~eriye oostası 
( ffif} Va~~;~/9 Sff lf lÔ~~ 
Galatadan hareketle izmir 

Pireye uğrıyarak cumar· 

lesi sabahı iskenderiye· 

ye varacaktır. iskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

per~embc gelecektir. 

fiYUôlıt ~lir'Hi ~ustası 
ı MERSiN) vapuru 19 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeciden Ge· 

libolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay· 

valığa kalkacak, dönüşte Al
tınoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 

yük alınmaz. 

Pl\·ango ;\lUdi.ırJüıı-unden 

Nümunesi veçhile 5.000 adet 
duvar afişi tap ettiril eceğinden 
taba talip olacakların pey akça

ları ile birlikte 18 mayıs 931 
pazartesi günü saat 1 S t e piyango 

müdürlüğünde müteşekki l teyyare 

mubayaat komisyonuna müraca
atları. 

B \K"n:RI' OLOC~ 

Dr. ihsan Saı·nı 
BAl\H:Jil\ 01.0JI L,\ROR:\TL VAltl 

L'munı l\an tahlilAu. 1 'rengi noJ.. tai 
nrız:ırından \\':ı••crın:ın ıeamulu kan 
J.:urC\\ltl ca\llm:t•J, tıfO \C l'l(ffi3 

ha-talıkları tc~h;·i. idr ... ı. hılı.r:ım. ce-
rahatı. kazurat \ <: •ll tahli.:ıı ı , Ültra 1 
mH.ro ıwpi, hı..su•ı tı,ılar ı~tıhznn 

!\anın iırc mıktarının IB\'İni 'c kanın 
sedımııntaııon siır"arı · ı 

f)ı ,·am cılu 'nda "'Ulıan :'\ ] :ıhmur tür· ı 
bef :'\o ı 9 'I drlon l·t ~ 98 1 

kadar vakıf akarlar ve mahlulle r müdürlüğü ile idare encümenine 
müracaatları lazımdır. 

3 - Talipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu mucebin· 
' ce bedeli muhammene göre (6487 .. 5) lira miktarındaki teminatı 
. muvakkate tevdiatın veya banka kefaletnamesini ihale saatinden 

evel vakıf mahluller idaresine müracaatla bamakbuz vezneye teslim 
eyliyeceklerdir. 

1stanbulun en cesim mebanisin den madut ve lebiderya.de tram• 
vay güzergahında olmasile mektep, depo, otel gibi tesisatı cesime· 

ye pek müsait ve tamamı tasarruf senedi mucebince (41) bin 
ziraı mütecaviz ve etrafı yüksek duvarlarla muhat ve boğaza ne· 

zareti kami1eyi haiz ve maa miiştemilat (90) oda ve salon, müte· 

addit hala ve hamamları muhtevi olan işbu msrf hisse maa mütte• 

milat ve ahır sahilha.nenin tasarruf senedini ve bu baptaki satı§ ve 
İpotek şartnamesini ve izahati kafiyeyi havi dosyasını görüp oku

mak ve mahallinde gezip tevsii malumat eylemek ve me%kUr ıart· 

namenin bir nüshasını almak İsti yenlerin balada muharrer mayısın 
(23) üncü cumartesi gününe kadar İstanbul evkaf müdüriyetinde Va
kıf akarlar ve mahluller müdürüyctine lüzumu müracaatları ilin olu
nur. 

Askeri fabrikalar sa
tın alma komisyo
nundan: 

1'lünakasafara paz:ırhklara iştirak ede .. 
cclderin 1fırk tica ret oda larına rnukavvet 
ve kazanç vergisi ile nıükellef olın~ı:1rı 
şarthr. Bu vesaikin nıünaka a ve pazar 
lı k günler inden evci kon1 İ s Yona ka vtett i
ri ln1esı ınuaınel.ıtın kola vl;rrı itiba;ile a-.., ..., c 

l fı kadarana il ~tn olunur· 
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Cins ve mukavemeti diğer makaralara faiktir. Fiatları (Ok ucuzdur. Yazılı yardaJar (ölçüler) hakikidir. 

Bir defa tecrübe ederseniz,daima tercih edeceksiniz. Umumi deposu JOZEF J. BAHAR lstanbul 
Mercimek yan Han No: 65 Her Nevi iplik ve Merserize Deposu 

Bilumum şehirler için acenta aranıyor 

r Defterdarlık ilanları -Haliç sahilinde satıhk arsa 
ve mebani 

, 
No. eski 32, yeni 46, 46-1,46-2, 2-1,2-2 Baha

riye sokaQ:ı,Şahsultan mahallesi,Eyüp, bir tarafı 
askeri iplikhane kişlası ve Bürhanettin Ef. ha
nesi, bir tarafı Ayşe H. ya lası ve n1eşı uta hane 
ve arkası yoJ ile çevrıln1iş 6, 197 arşın 2 l par
mak arsa üzerinde n1uhtelif daireleri ve salon. 
depo ve odaları ınüştemil <Araba fabrikası) na
miJe .maruf Jdırgir binalar k<ıpalı zarf usulile 
rndzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli stl<iz sene ve 
sekiz taksitte verifnıek şartile tahmin edilen kıy
meti 59, 7 l 5 liradır. Taliplerin 4 4 79 lirahk te
n1inat para ve )'a nıektup1arile teklif namelerini 
1 h;ızıran 931 pazartesi günü saat 15 e kadar 
Istanbu) Defterdarlığındaki satış kon1isyonuna 
vermeleri. (M-57) 

ıt • .. 

KjRALIK BAHÇE -SilMıtarağa çiftliği müş
temiJatın~an A1iB. köy~ önündeki sebze bağçesi 
3 sene n1üddetfe kiraya verileeektir. Senelık ki

. rası 303 liradır . Kirala nu1 k açık arttar·ma 
3 haziran 93 ~ ~arşamba günü saat 15 te 
Def terdarhkta . ( M - 227 ) 

Sarnsun Nafia 
disliğinden: 

başmühen-

Şehri Mayısm on üçünde ibalei katiyesi yapılmak üzere 20-4-
931 tarihinde ve yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü-
nakasası ilan edilmiş olan Çarşamba· Terme arasmdaki Yeşihrmak 
köprüsünün iki başlarmm imla ve kaldırım ameliyah mali sene 
nihayeti olduğundan tediyatta müşkülata kalmamak için yevmi 
ihalenin bizzarur 3 Haziran 931 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat on beşte ihalei katiyesi icra kıhnmak üzere müddetinin ol
veçhile temdit edildiği komisyonca karara raptedildiği ilan olunur. -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

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

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40ROOO Liralık bir 

mükafat vardır 

--- Satılık ve kiralık ---· 
Kuzguncub ta Münirpaşa mahalle

sinin Aziz bey sokağında fevka!Me 
nezaretli beşer odııdan iki bölüklü 
eşcan müsmireyi havi vasi bahçeli 
16 numaralı Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve trir11bknr. Deru
nündekilcre müı acaat. 

Sahlık irat - Süleymaniyede ha
rem sokak, 9 oda iki bölük müceddct 
Hrgir nezaretli bir ev ayda 55 lira ki
radadır. Pazarlık5'ız 4000 lira saat 9 - 12 
arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü vakıfhan 
UNIONKOL 

Emlak
0 

alırız - lsL;clrye, tramvaya, 

şrıncudifcre yakın olan, ııpartıman, dük
kAn, mağaza, ev, köşk ve arsalar mürec
cahtır. 9 • I 2 arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü vakıfban 
UNIO'.'lKOL 

Satıhk irat - Maçkad<\l tram
vay yolunda 36 oda bir ~araj. 2f65 
arşın bahçe içinde seneliği 4260 liraya 
kiradadır, kırk bin lira. 

Satılık aparbman - Taksimde 
beş daireli seneliği 210 liraya kiralidır 
20 bin Hra. 

Dükkan alırız - Sultanabmct
ten Şehzade başına kadar yahut Ga· 
latadan Beşiktaşa kadar tramvay yo
lunda 2-3 bin liralık dükkAn olması 
m üreccab tır. 

Mağara almz - Eminönü, 
Balıkpazarı, Sultanhamam, Sirkeci, Ga
lata, Beyoğlu cihetlerin<le 20·30 bin 
liralık kadar 9-l 2 arasında müracaat. 

Istanbul dördüncü Vakıf han 
ONIONKOL 

Küçük bir fotograf makinesi sa
tı 1ı h tır. Galata P.K.34 V. Benrubi adresi
ne yazılması 

Ankarada işi olanlara - (Ankara. 
İş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilata 
malik yegane vekAlet, temsil, takip mü
essesesidir 

Ankara - Bankalar caddesi - Anadolu 
han - Posta kutusu: 166 

111111 11111111111 

lLAN 
Osmanlı bankasından: 

Osmanh bankası ğişeleri, mayısın 
18 inci pazartesi gününden itibaren, 
iş'arı ahire kadar zirde muharrer sa
atlerde açık bulunacaktır. 

1 - Galata merkezi idaresi: 
Eyamı ad iyede: saat 9.5 tan 15 e 

kadar. 
Pazar günleri: saat 

kadar. 
2 - Yenicami şubesi: 

9,5 tan 12 ye 

Eyamı adiyede: saat 9,5 tan l.3t: 
kadar. 

Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 ye 
kadar. 

3 - Beyoğlu şubesi: 

Eyamı ad iyede: Saat 9,5 tan 12 ye 
kadar, saat 13,5 tan 15 e kadar . 1 

Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12, ye J 

kadar. 

.. 
Iktısat vekaletinden: 
Ankarada T eşçir sahasmdaki Büyük hav'1za ait 44,967 

lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmıı yedi lira eUi 
kuruş bedeli keşifli (Tulumba, motör, boru, ve motör binası) 
tesisatının talibine ihale edilmek üzere 9 mayıs 931 tarihine 
mü1adif cumarteei günü yapılacak: pazarlık bu kerre görülen 
lüzum ·üzerine 15• giiıt daha temdit edilerek 25 mayıs 931 ta
rihine milsadif Pazartesi günü saat 15 te ihalenin icra edile
ceği tekarrur etmiştir. Mukavelename, şartname ve projesini 

görmek ve izahat almak üzere şimdiden iktısat vekaleti ol"' 
man işleri umum müdürlüğüne pazarlığa iştirak için de yevm~ 
mezkurda ilan edilen muhammen bedeli üzerinden yüzde yed• 
buçuk hesabile teminatı muvakkataları ile birlikte ikbsat ve" 
kaleti Ziraat müsteşarhğı kısmında müteşekkil inşaat komiS" 
yonuna müracaatları ilin olunur. 

izmir memleket hastanesi baj 
tabipliğinden : 

Cinsi Kilo Lira 

Mualece 14000 
Koyun eti 27000 

Hastanemizin bir senelik ihti yacı olan mualece ve lioyıJ" / 
10 ~ayıs 931 tarihinden itibaren 20 gün m~~~~~le ve ka~a~ı I 
uaulıle münakasaya vaz olunmuş tur. Şeraıti ogrenmek ıatıye1' 
her gün hastanemiz ser tababetine ve münakasaya iştirak ed 
lerin de bir zarf derununde tek liflerini, diğer bir zarf dern"" 
da mualece için 1050 Et için 1114liralık teminat akçesi veya 
.mektubu ve bunların heyeti umumiyesi de bir zarf derununo. 16 
narak üzerine ait olduğu iı ve idaresi muharrer olduğu hal~~ıJ 
mi ihale olan 31 mayış 1931 tarihine müsadif pazar günü ol 

0
1 

evvel saat onda vilayet daimi en cümenine tevdi etmeleri li.1' 
nur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

· Kemal Ef. nio ves-aiti nakliye resminden ~lan borcunun tJ:; 
sili için tahtı hacze alınan (3175) No. lı Şevrole markah ka1 ~· 
931 Mayısınm yirmi beşinci pazartesi günü saat on birde s 
simde bilmünyede satılacağı ilan olunur. 

.-----D-e_v_l_e_t __ D_e_m_i_r_y_o_ı_ıa_r_ı_i_l_a_n_la_r_ı-j 
1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. JI 
Münakasa 8·6-931 pazartesi günü saat 15 te Ankars 

Devlet DemiryolJarı idares"nde yapılacaktır. ııııf 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif metuplarım ve 1'o' 
vakkat teminatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar 

misyon katipJiğine vermeleri lazımdır. J>.6' 
Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilind~. Jel' 

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebılır 

Mes'ul :Müdür Reii1' j\llıd 


