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Mülki Tak&imat 

D. vekilimiz Şükrü Kaya 
Beyin .. V akıt,, a beyanatı 

Tadil meselesi bugllniln işi olarak htlkft-
metçe derpiş edllmemlştlr 

Dahdlye VektHmis Ş6trtı Kıyı il 
Ankara, 21 ( Vakit) - Baza 

villfetlerin ilga edilecekleri p• 
yiuı 0-.;ine itin hakikatım ~ 
lamak için Niliye •ekil Şllk• 
rtl Kaya Beyle llr lllOllkat 
yapbm. Vekil Bey ta beyanatta 
bulundu: 

- Villyet tqkillb Ye takai· 
mab, memleketin bir çok faaliyet 
irfan, umran ve siyaset sahaları· 
m allkadar eden idari bir me
Hleclir. Bmaa taclflltmm • 

kadar derin tetebbu ve matall
aya mevzu olacatı qiklnlılr. Ba 
tetebbll Ye mlltallat neticeli 
tadillbn memleketin heyeti u
mumiyeal ile ve tadille allbclar 
mahallerin menfaatine tetabuk 
edeceii yakinen malim olma· 
clıkça ve buna kanaat ıetirilme
dikçe yapılacak ber banıi bir 
tqebbO. muvafık ve muvaffak 
olmaz. Devlet makanizmumm 
&er hangi bir k111D1D1n mDamir 
faali~etler4e bulunabilmesi te
rekkiy•t ve ihtiyaçla mDtenuip 
ve mDtevazin olarak ifliyebilme
ai için o kmmları claimt bir te
tebbB Ye mltalla menuu yap
mak icap eder. HDktmetin her 
tubeai tetebbGlerle me,guld&r. 
lbtimalld bPı villyetlerin Uıua 
.. yialan cW bundan çıkanfbr. 
Tadil meseleai bu gtınlln iti o
larak hDk6metçe derpİf eclilme
mİftİI'. Hatta meclise takdim 
edilen " hazirandan itibaren 
tatbik edilmeai iaap eden bit· 
eede de hazan itibara ........ 
mıtbr. Şayiaları buadmn daha 
iyi tashih edecek maddi ft ri-
1ul bir delil ola-. 

- Azizim bu ıene çirozdan ucuz bir ıey yok .•. 
- Ama yaptan HD de ... Tarihi YHikalarm okkaıı bir lm-

ftlflan ubhyor. 

Olimpiyakos geldi 
Bugün ilk maçını 
Fenerbahçe takı
mımızla yapacak 

YUDIDb lpOIClllar •ıpardan çrhrlll'ken 
Fener n Galatuara1' ile karpla- dl nutuklanna Kafile Reisi M. Pamf8 

şacak olan Yananfataa pmpfyanu (). pek nufktne Ye dostane bir eevaM •• 
lempiyakoe takımı dUn lzmtr vapuri- tuk Termfttir. 
le Pireden ,ehrimlze selmif Ti btiyflk Mtlteaıdben mfsaffr1erlmtz 181& 
bir kalabalık tarafından lstfkbal edil- ..ıert arasında nhtıma plnnıflar n 
mittir. lualr npanunm 1&11dallarla Bldll')'&l Palu oteline lnmi§lerdlr. 
etrafını uran ·ye nhtmu dolduran bu Futbol kafilesi 19 Jdtfden mtlnlio 
blabalıfm bir lanu aporeularmuz, keptlr. Ayni zamanda bu kafileye d 
djfer bir b&yflk kmmı da tehrimizdeld tan lebeni ~Yunanlı aenah da 
ramlar ve Yanan takımım sahaya~·- refakat etmektedir. Atinanm • bflJ1Bi 
madan evel girmek latlyen meraklılar lb •--ı-•- -L-~ıerı d 
tefldl ecllyorda. a l'UllCIWUA spor m1&WU".n1. e 

Vapur .. t iç b~ llmanmuza ma~lan yaJmıdan giSrilp Yaunfstan& 
ıelmlf n klllp maralahulanndan mu. bildirmek lçba beraber gelqlerdtr. 
rftbp bir Jaqet motlrle npura ıfde- Yakanda da .fpret ettftbalz lfM 
rek mlaaflrlerlmlzl eellml&llllf ,,. on- kafileye M. Pauris rfyuet ediyor. 
lara bir buket takdim et.mlttfr. Ba Budan bqka Yunan futbol fecleras. 
•tlnuebetle npurda beyanı hot Ame- [Laden sayıfıyı çevirlnJz] 

Tefrikamız Başlıyor! 

Merak 

(V AKIT)ın Kuponsuz Piyangosu 
=mnL-ı:nn:a:==m:wwwrm.:::s:.-ı:==:::-.:::::c::::::r::----ı::=nwwıwamm 

Gelecek peqembe gflnilnden itibaren (V AKIT) piyango nu
maralan Deffelmeie bafhyacakbr. Bu numaralar her nllabada 
bqka bqka olacaktır. Binaenaleyh berg8n bir (Vakıt> nllabası 
alan ayni umanda bir piyango numarUI almlf olacakhr. On 
bq g8n aOrecek olan bu numarala nOahalan muhafaza edenler 
piyankomuza ittirak etmit olaaklardmr. Numaralann neıri niha
yet bulduktan sonra nihayet bir hafta zarfında idarehanemizde 
ve kltibiadil huzurunda çekilecek kur'ada hangi numaralar1n ka
zandığı illa edilecektir. Kazanan numaralar kimlerin elinde ise 
bunlar bizzat matbaamıza gelerek kur'a ile kendilerine çıkacak 
hediyeleri alacaklar veyahut vekil g6ndererek aldıracaklardır. 
(Vakıt)ln tertip ettiji bu yeoi piyangoda aylarca kupon topla· 
mak veyahut matbaaya kadar gelerek numara deiittirmek gibi 

zahmetlerden hiç biri yoktur. 

Hediyelerimiz 

Piyangoda birinci hediye (40) ikinci hediye (20) UçDncll hediye 
(10) liradır. Bundn baıka yüzlerce kariimiz hediye olarak muh· 
telif kıymette qya alacakbr. 

, 



~ 2 - VAKiT 22 MAYIS 1931 
yonu Wllumt kUibi ne bir antrenör d~ Maarif siyasetimiz 
gençlerle beraberdir. Olempiyako~ ihti 
yatlarile beraber 16 oyuncudan mü- Seyyer muallimlerle köylerdeki 
rekkep geniş bir kadro ilt gelnıiştır. halkın tenvirine çahtllacak 
Yarm takfmın şu kadro ile oynaması Ankaradan gelen haberlere 
çok muhtemeld ir: göre bu sene halk terbiyesine 

Gramatopulos çok mühim bir mevki verilecek. 
Kurantis Sofras 

Lelros N. PanapulOB P. Korenoos bir çok köylerde mektep tesi-
Tuzakis Kostaa Yoryiyos (Kaptan) sine imkan• olmadığı için seyyar 

Tevfik Rüştü B. 
Atina ajansına be

yanatta bulundu 
Leonidas muallim teşkilatı yapılacaktır. 

Bu on bir oyuncu içinde hücum hııl Bundan maada eVYelce yaz· Atina, 21 ( Aneksartitos) -
tını teşkil eden beş oruncudan ağ 3• dığımız gibi seyyar sinema ve Cenevrede bulunan Türkiye ha-
~ğı müstesna olmak üzere diğer dör- ı kütüphaneler şesis edilecektir. riciye vekili Tevfik Rüştü Bey, 
dü kardeştir. Ve en büyük ağabeyleri Bu tasavvur üzerinde Ford mü- Atina ajansı muhabirine uzun 
santrafor Yor~iyos takımın kay tanı- beyanatta bulunmuştur. 

essesesilede temasJara başlanmış· 
dı~AFILE REISlNlN REYANA1•1 tır. Kamyon:arda bir muallim Tevfik Rüştü B. Türk- Yunan 

b. d · ema operato .. ru- bulu dostluuunun yalnız iktısndi ve Kafile rei i l\f. Panri otelde krn- ır e s•n - o 

disile görüşen muhnrririmizeseyahat nacak ve muallim filimler, kitap-- ticari sahada iki memleket me-
ihtlsaslannı, OJcmpiyakos takımı hak lar ve konferanslarla halkın irşa· nafiinin inkişaf ettirilmesine in-
kındaki malOmatı- ' 'e maçlar etrafın dına çalışacaktır. hisar etmeyip, fakat arasıra te-
daki mütalealannı ~u cümlelerle an- ................... - ............................. ---- d d b k üh" 
!atmıştır: ' kıymetli oyuncularınızın muvafla'<ı· ha düs e en üyü ve m ım 

· h meselelt:rde iki memleketin teş-- lzmir ,apurile yaptığımız seya- yetlerinı atırlıyorum. Bulgaristan 
hat p~ rahat ve neş'eli geçti. Vapur- Türk futbolünün ~ k~'"':etini yapı~an riki mesai etmeleri suretilcde 
da gördüğümüz intizam ''e hüsnü ka- maçlarının bırnktıgı ıntlbalar netıce- tebarüz ve tezahür ettiğini söy
bulden ço~-~emnunuz.. lki memleket i olarak yakından tanır. 'e bir Av- lemiş ve Türkiye ile Yunanista-

l pğuor !~~ıgıdarasmb~.a~~ktemasb ıa1r dost ru~a futbol ünü muvaffakıyetle oyna- nın bu teşriki mesaisi, Cemiyeti 
o wuuıye e en uyu ve aş ıca R· dıgınızı bilir. Şahsan takdirkarı ol- · . . . . 

mildir. ~ sporcular bu güzel ~ı duğum futbolünüziin yeni vaziyetini Akvam mahafılınde en ıyı ve en 
a vasıta olduğumuz i~in bahtiyarız. yakından göreceğim Ye hakemlik Ye İ· müsait intiba ve tesiri uyandır
Yapacağımız temasta aranan netice i tiap edeceği miktarın yarısına ynlmı dığmı ve iki hükumetin presti
değil: d~luğu. taın;yedir. .Fu~bol mula unutulmaz birkaç gün geçirece· jitni umumun nazannda yükseltti-
nlha:>et bır talı oyunudur. u \eya ğim için fevkalade memnunum... - .. d •ıA l • · 
bu taraf galip gelir ,·eya mağlup olur. gmı e ı ave ey emıştır. • • • 
Neticeyi ikinci planda görüyorum. nu Ol · k b ü "lk t 1 . . . empıya ·os ug n ı · maçrnr s a( -
ıtıbarla maçların muhtemel netaytci d t r.: t h k M K r· . ı · . . yum a saa .) e a em . açe ın 
hakkındakı sua ınıze cevap nremıre· id . d F b h ·ı k 

~ı z t t k •. d' aresın e ener a çe ı e oynıyoca .•.. ce6 m. Al en a ·ımınızı gorme ım. 

Bu itibarla da mütalea crrletmektc Müsabakanın uyandırdığı aH'ıkayn 
mazurum. Bu busu tn maçlardan on· bakılırsa bugün stadyumun sayılr gün-
ra görfi5;ebiliriz. lerinden biri olacaktır. Stadyumun 

T
_,..: ıra t y . i tihap ecleceği miktan nyarı~ına ya-
tı.Amm p anı orgıyo:s muhar- b b " ı d h·ıh dil • • • k 1 h T"kr d . ilet u son gun er t ı assa n . a. 

rırımıze ta ·rm an al\ n a decll kı: l 1 t 
ı mısır. 

- Takımımız kuvvetine emindir. 8 • 't"b 1 b ·· k '" bi · 
w u ı ı ar a ugun u maçın ze yenı 

Yalnız talebelerclen mürekkep oldugu b. . . k · h k t•· . • . . . ır ~vırcı re oru vermesı emen a ı 
ıçin ızın ahp hnrıçte hıç tema ) apa- "b"d. • y t k 1 b" " , gı ı ır. unan a ımınrn na ı ır 
madık. Turk futbolc:ularıle tema ı- k d ·ı k ğ k a m • . .. a ro ı e çı aca ını yu an a yaz ış-
mız hançteki ılk musabaknlarım11..ı t k F b h ı· b"ldfT. · ı . . ı . ener a çeve ge ınce ı trım z 
te kil edıyor. Do tane hır maç yapa. · .. .. 
cağz. Muvaffak olmağı ümit edi}oruıtt kadro ~nda Beştktaşl.ı llusnu~e )er1 

01 · k 1 ·c1 
1 

\'crmcsı çotc muhtemeldır. Kalecı me\·· 
empıya os maç arını ı rıre cc c .. , . • .. . . 

cek Bulgnr federa yomına mensup 1\1.1 kıınde ~atıkın O) ncyncagı so) Jenme~-
Keçef dünkü konven iyonelle şehrimi· te i c de l!eı:ıl~~~ lt O mana yer ,·eral
ze gelmiş ,.e . irkecidc klüpler , .e hey- me J de düşilnulüyor-.. 
eti tertibiye namına .A ere.f, Ya mık Fenerbahçe her halde maçın eher.t· 
Beylerle arkadaşları tarafından is- miyetini müdrik olarak oynıyacnktı. 

/ikbal edilmiştir. M. Keçef Bristol o- Takrmı~ıu . candan muvarrakıyetle 
telinde kendi ine tahsis edilen daireye temennı ederız. 
yerleşmiştir. Atina, 21 (Apo) - Dün lstanbula 

Dtin bir muharririmiz otelde M. Ka- hareket eden Olempilakos takımı, 
çefie görüşerek maçlar hakkında mü Pirede binler(e halk tarafından hara
taleasını sormuştur. M. Kaçef de- retli bir surette te yi edilmiştir. 
miştlr ki: Yunan futbol takımile beraber, 

_ Müsabakalar hakkında imdi 'l'ürk meslektaşlarına iadei ziyaret et-
hir tahminde bulunmak mümkün de- mek istiyen Atina ticaret mektebi ta
tildir. Çünkü her iki takımın da son )ebesi de muallimlerile birlikte 1 tan
milsabaka kabiliyetlerini bilmiyorum. bola hareket eylemi terdir. 
Zaten bilsem bile bir hakem için bu hu Gazeteler, Yunan takımile Tiirk 
1U8ta mütlea erdetmek de doğru ol· futbol takımları arasında vuku buln
mıyacak... Yalnız 1926 senesinde Is- cak temaslardan hah ederken bu maı;· 
tan bula &elmiş ve takımlarınızın biri ların esasen dostane olan iki memleket 
iki oyummu seyretmiştim. Alaettin, arasındaki müna ehatı daha ziyade in-
Zeki ve Mehmet ( IAblebi) gibi hazı f kişaf ettireceklerini yazıyorlar 

Atina ajansı muhabirinin Is-
tanbuldaki rum akalliyetinin va
ziyeti hakkında iradettiği suale 
cevap veren Tevfik Rüştü Bey, 

Türkiyenin bu husustaki hissiyatı 
hayırhabanesini teyit ve tekit 
etmiş ve Papa Eftim Ef. hakkm-

daki imayede de şu cevabı ver· 
miştir: 

- Türkiye tamamen layık bir 
devlettir. Binaenaleyh ne Papa 
Eftimi ve ne de ruhbanı taoıyor. 
Türkiye yalnız. mevcut bir tetek
kül olarak patrikhaneyi biliyor. 
Patrikhanenin manevi sahada ic
rayı faaliyet etmesi ise devletin 
Jayıklık esasahna asla muhalif 
değildir. 

Atioa Ajans muhabirinin, Türki· 
yeyi ziyaret etmek istiyen sabık 

Türkiye velibik Yunanistan te· 
baası Rumlarin seyahati hakkın· 

da irat ettiği suallerde Tevfik 
Rüştü B. demittir ki: 

- Sizi temin ederim ki, mu· 
ahbaren mübadillerin Türkiyeye 
tenezzüh seyyahati icra etmele
rine ve kısa bir müddet otur
malanna müsaade olunacaktır. 

DUynnu umumiye mDzakeresl 

Ankara. 21 (Telefon) - Ha· 
millerle müzakereye bugün de 
devam edildı. 

Millet ı\1 eclisi 
içtimalar Temmuz ortalarına 

kadar devam edecek 
Ankara, 21 ( Telefon ) - M. 

Meclisinin içtimalarının 15 Tem
muza kadar devam ebeceği an
laşılıyor. Bu devrede vergi ka
nunlarile bütçe müzakere ve in
tac edilicekti• . 

Koııynda bereket 
Mahsul köylUnUn yUzUnü gUl

dUrecek derecede boldur 
lfon}a. 2 ( .A.) - Bu _ene mebzul 

bir urette yağmur dü:;;tüğünden biı 

kı ım çift~iler tarlalarını (Sulama ida 
resi) ne sulatmak ihtiyacını duyma· 
mıştır. Mahsulün çok btreRetli olaca -ı 
ğı tahmin edi1m,.\.:tecHr 

Konyada sıcaklar 

• 
931 bütçesı 

Dün vekiller heYd~ 
tinde tetkik edil .

1 v kı' 
Ankara, 21 (Telefon) - e eÇ 

ler heyeti dörtte toplanarak g 
e· 

vakte kadar bütçenin m~ıak~0~ 
sile uğraştı. 931 biltçesı bu J 

jjJPt 
vekiletlerde maaşlardan Y .,sil 
15, masraftan da yüzde 10 te .,ı 
suretile yapılmııtır. Kat'i rak• 
ise 189,492,000 liradır. . 

• jçıO 
Bütçeye düyunu umuınıye ııf 

beş buçuk milyon lira konıı> 
tur. r 

Yeni bütçenin meclisin P8~ 
lesi içtimaında konuşulması pı 
temeldir. 

----1\onya. 2 (A.A.) - Havalar birden· ----------d-
bire ısındı. Bugün hararet derecesi 3:Je Darülfünun 9 
kadar çıktı. llnlk ı;ayfiyelere ta.., ın· 

maktadır. Bütçe ve maaştst 
Ankara resim sergisi dildi 

Ankara, 21 (A.A.) - Güzel San'at- .tesbit e ,ı 
lar birliğinin sekizinci resim ergı ı Darü ıfünun divanı dün ~' 
bugün C. H. Pırka~ı Katibi Cmumisi 14 te toplanara~ ~azırl~nan ~,. 
Recep Bey tarafından eski Tiirkocnğı rülfünun bütçesını tetkık .,e rrr 
salonunda açılmıştır. dıbP' 

lzmlrde ilk mahsul bul etmiştir. BUtçede ki ~ 
izmir, 21 (A.A) - Bu senenin ve harici masraflarda 50,()()0 .;! 

ilk arpa mahsulü Menemenin ra kadar bir tasarruf yapıld" 
Sallar l<öyünde muhacır Mehmet ve bu para, mali sene başıo 
ağa tarafandan istihsal edilmiştir. itibaren tatbik edilicek olııt ~ 
Şehrimiz borsasına getirilen bu b" dııv 
yeni mahsul şerefine bir alay rem kanununa göre tes ıt e 
tertip edilmiş Ye mahsul araba maaşlara tahsis edilmiştir. ~ 
içinde olduğu halde bütün çar- Bütçenin varidat ve masa~~ 
şılarda ve şehirde gezdirilmiştir. 800,000 liradır. Darülfünun -' 
ilk mahsulün okkası 8.5 kuruş- 1 d ., 
tan satılmışbr. derrislerinden her fakülte e _,. 

lzmlrde ecnebi seyyahlar cak birer müderris beşeryüı 
izmir, 21 ı A.A ) - Fransız 5 müderris dörder yüz lira,.'~ 

bandıralı "Theophile Gauthier,, müderris 288 zer lira, diğer~e~ 
vapuriJe bu sabah şehrimize 256 şar lira maaş alacak~. 
muhtelif memleketlere mensup / 
105 seyyah gelmişti . eyyahlar Müderris muavinleriPin m•• ı 
şehrimizin şayanı temaşa mahal- 108 ile 126 lira, mualliıo11 lerini ve bilhassa müzeyi gez· maaılan da 210 ile 256 lir• 
mişlerdir. Vapur MarsiJyaya git· rak tesbit edilmiıtir. ~ 
mek üzere bu akşam Istanbula ~. 

hareket edecektir. Q k } Jt 
Muamele vergisi rta m e tep ef 

Ankara 21 - Muamele vcrgbi la- J~f 
yihası üzerinde yapılan tetkikat bitmii' mildtlrlilkler ka 
tir. Bu mesele ile me~gul olnn iktısnt rıJacak mı? .ı 
encümeni az beygir kunetine malik O' 
flazı müesse,elerin çok beygir kuvveti· 'l'emmuz ayı içindt Ankara.d•,; 
ne ma1ik olan müe se.selerden daha mektepler müdürleri kongre81 

çok iş yaptıkları kanaatine va ıl ol- nacağı malumdur. / 
muştur. Yeni lfiyHıaya nazaran mna- Kongrede ortnmekteplerde "ti' 
mele vergi inde beygir ku\·veti değil. lüklerin Jiiğvedilerek bu ,.,~ 
) apıJan iş esa ittihaz edilecektir. ektep muallimlerinin kendi ttt•1'ı 

Diğer tarnftnn arazi vergisinin ta- m . . d•ıı J 
1 rlilatile de meşgul olunmakta.dır. Ilu dan seçcreklerı hır zat tarafıP ol•' 
j i le uğraşan maliye encümeni tetki· tl' edilmesinin de mevıubahs 
kntına devnm etmektedir. muhtemel görülmektedir. 

"VAKiT ıntefrikas: 160 miş olduğu akıl ile düfünebiliyo- darülfünunlarında okutturulan res katle süzdükten sonra: . I 
ruz. Dimağımız zatı üluhiyetini bir miyeti haiz felsefe ise ilmin bugün - Nasıl mülikatmıızdatl 
türlü kavrıyamıyorsa ihmal kendi- kü manasile bu nama istihkakı ol· nun oldunuz mu? . :ıd~ 
sinindir. mıyan, her satırında vacibül vücut - Teıekkür ederım e~e~ 

Laplas (Laplace): "onu gökler ile uğraşan, büyük meçhulün sübu- - Söylediklerimi kafı 

~ 
de çok aradım bulamadım,, demiş .. tünü iddia hedefinden ayrılmıyan nuz·mu? 

' Nihayet mes'ele zamanımıza ve asırlardanberi yerinde sayan. - Kafiden de öteye.:· .,..•1 iı , lc:adar incele incele fU hulasaya var hiçbir hakikate vaııl olamıyan ve - Biraz taşkın mı gıttd01f 
"\ Cl.Z8D: Hüseyin Rahmi 1• -~~ mıthr. Hanri Puvankare: Ruh ile zihin oyalamaktan başka bir feye Gazeteci suale yalnız . ..J 

- - - - onun tecelliyatından başka bir ha· yaramıyan bir mantık, bir ilmi ke- bir tebessümle cevap ve~di'~~ 
gnz ve çalıtkandırlar. Sevapkarlar hat kimde? Bizim kafalarımızı na kikat yoktur.,, diyor. lam bir nevi akait kitabıdır. Geç- Filesof - Bunu da ı)'I~ 
et.seriya ümitlerini ahret saadeti· mahdudu uğdırabilecek bir elasti- En kısa tarif olarak (Dieu pur mit asırlarİn bu paslı anahtarları niz ki sorduğunuz mevzu~.,... ~· 
n~ tahıiı ile. dünya. u'?urun~ ehem· kiyette y~rat~ıf. . ~sprit invi~i~le) (A~lah gayri mer- ile hiçbir müspet ilim kapısı açılal size ~afi~en ço~ az söyle ~., tj 
mıyet vennıyen mııkmlerdır. Aynı sualı (Maurıce Maeter- ı ruhu safıdır) denıyor. Fakat bu maz. · rabbıtaala bahsınde Volte l' 

Bu tafsilattan maksadım am- linck) Moris Materlenke soruyor- tavıifle, içinde dolaştığımız karan· Artık tasdikat, tasavvurat, id· taire) bundan yüz elli ıeııe_.~ 
menin ümit var itikatlarına rağ- lar. Belçikalı Filesof ıu çok mani· Irk (Labirent) lerden aydınlığa çı- :raki dahili, idraki harici, idraki söylediklerini biz bu gün ~ ,,,;J 
men Cenabı hakkın dünya hukuk dar cevabı veriyor: . kabiliyor İnıyız? Ruhun mağşutu· batıni, mela, helali ve emsali dip- de, kitaplarda değil ke~dı •sıır 
İ!lerine kanımadığını ve hatta vic- "Allaha dair ne bildiğimi mi nu bilmiyoruz ki safisinden bir siz · kelimelerin bulanık derinlikle- da bile tekrar edemeytZ· "~ 
danları isyanla köpürten bazı çok soruyorsunuz? Büyük dinler ne bi- mefhum anlıyalım... rine dalarak zihin yoracak akıl biz fikren bir buçuk aıı~ :.,;.-
feci haksızlık hadiselerinde tama- liyorlarsa ben de onu biliyorum. Teoloji (Theologie) denilen i- kaybedecek zamanda değiliz. Ak- FranJadan çok geriyiz. NdıÇb• ,-
mile biteessür kaldığını göster- Yani hiçbir ıey .. , Lmi ilahi günden küne kuvvetini, lın, zihnin dimağın ne olduğunu an lerin Allahına hücumu • ~11 
mektedir. Maddiyetten ari bu mücerret tesirini, manasını kaybeden ve ha· lamak istiyorsak bunu Eflatundan, hiştir.. d•ıı ~ 

Maddiyunun tariflerincc Al· fikri halk kütlesinin kafasına so· kiki ilimlerle taban tabana zıt bir Aristodan kalma binlerce senelik Mülakatçı, bakııların .-'(j 
lah bot bir tablodur. Varlığına de- kahilmek için m.üspet kelimeler- menkulat kitabı, ç.ocukları bile gü.I mantık, felsefe bilmecelerinden de rini müeyyit bir tiddet 

11 
tet;) 

halet için üzerine ne yazarsanız o- le tarife uğratanlar hakikatten u- dürecek bir masal mecmuaııdır .. ğil doğrudan doğruya fiziyoloji de bu adamın huzurundnn .O t~j 
nu görürsünüz. zak, soğuk garabetlere düşmüşleı· Bu temelsiz çürijk direği ayakti\ psikolojide aramalıyız... kürlerini reveranılara k~''cıe "'/. 

Filesofun birine Allahı nasıl ve dü§mektedirler. İlanihaye düte-- durdurabilmek için müfesairler, Eski felsefenin akıülamelin· çıktı. Oda kapısının örıd".,ıı .:1 
bildiğini sormu§lar. Onun nasıl ol ceklerdir .. Bu göz ile görülmez, el müıerrihler, hasılı dünyanın bütün den doğacak yeni cezri felsefeye yuvarlak, ihtiyar bir ~a ~-~~ 
duiunu bileydim ben de Allah o- ile ölçülmez, akıllara sığmaz, en· din uleması yani eski din uleması- dönmelidir. Her noktada bugünkü ğüı göğüse rampa ettı. , ~~· 
)urdum. Yahut Allah Allah ola- ginlerden engin, hudutsuz, ulvt, mn gccikmi§ gayretkeşleri daha çü tecerrübi ilimler, fenlerle mutabık. Hafıza Hanım gizlic': kaP ,,1,.,.f11l 
mudr, demi§ .. Cenabı hak cehale mefruz kelime üzerinde mantıkçı- rük, daha gülünç payandalar vur· mütarik entellektüalist (intellectu· dan mülakatı dinlemıye :,.~~ 
tiınizin zirvesidir. Yani en bileme- lar çok parlak zihin temrinleri yap makla yani akıl almaz tevillere sa- aliste) felsefeye..... kin çevik bir hareketle bifeC, Jı 
dijimiz feydir. makla meuuldürler. ı pıtmakla me,guldürler. Filesof sözlerinin gazeteciye rak bu müsademey~ ~ebe., fJ~ 

Biz onu tanıyamıyorsak kaba- Rabbi taalayı onun bize ver· Bugün birçok memleketlerin yaptığı tesiri anlamak için onu dik- mitti. lkiıi de bir bırın~~;) 
(Bitmeu 
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Bir bardak suda fırtına ! Bu işe sizde şaşın 
Bahçevanlık ve r Günün ' 

çiçekçilik Muhtırası J --~--------- -
Ben hububat tarifini kara kaplı 

kitaba bakarak yaptım! 
Canbaz deOll tutun ve 

gUmrUk kaçakcıaı 
Taksimde hazırlanan \__.__T_a_k_v_ım--C-u_m_a __ 2_2 ___ 1a_r_ı,-5-in-ci 

Nurettin M_il_n_ş_i_v_e_H_a_k_k_ı ___ N ezlhl Beyler 
arasında yeni bir ihtilaf çıktı 

''Hububat,, tabirinin tefsiri yü
ıil11den zahire borsası kimyakeri 
NQrettin Bey ile ticaret odası 
taportörü Hakkı Nezihi B. ara
llııda ilm1 bir münakaşa çıkmış 
•e bu had bir ihtilafa müncer 
0lnıuştur. Bundan bir hafta evvel 
Seyrisefain idareıi hububat züm
teıioe dahil olan mevaddın lis
tesini odadan sormuş oda da 
Lllııu borsa kimyakeri Nurettin 
Mlinşi Beye ha.ale etmiştir. 

Nurettin Münşi B. hazırladığı 
~1Poru Seyrisefaine göndermek 
Utcre Ticaret odasma yollamış, 
li&1ckı Nezihi B. bunu bir kere 
16ıden geçirince tamamen yanlış 
olduğu fikrini ileriye sUrmüşUlr. 

Nezihi Beyin iddiHı üzerine 
' 1Por tekrar tetkik edilmek üze
r~ odada alıkonulmuı ve Nuret
~ll Münşi Beyde meseleden ha
~ olmuştur. 

-
Bu iki iktısatçının Ankara zi

raat kongresinde çıkan bir ihti
laftan zaten araları açık oldu
ğundan bu seferki hadise çabu
cak büyümilş ve iki tarafta yek
diğerinin iddiasını çürütecek söz
ler söylemiye başlamışlardır. Ne
tekim Nurettin Münşi Bey bu 
hücumunu çok ileriye götürerek 
dün demiıtir ki: 

- Benden fikir istemediler. 
Tarifini sordular ben de bildir
dim. Hakkı Nezihi B. kim olu-
yorki kendi fikrile raporumun 
yanlış olduğunu ispata kalkışıyor. 
Elinde ziraat mllhendisi diplo
ması var mı. Kimya mühendisidir. 
Bu iş fikir yürütmekle ispat 
edilmez. Fikir yürütmek mahalle 
kahvesinde olur. Ben hububat 
tarifini karakaplı kitaba bakarak 
yaptım. Bu gibi itlerde mantık 
değil karakaplı kitap hakimdir.,, 

Meğer ~rk Taksimde 
gerçi kurup marifet göster
meğe başlamazdan evvel da
ha Türkiye toprağına adım 
atar atmaz oyuna başlamış! 
Oyunun ilk perdesi gümrükte 
geçiyor. Sirk sahipleri ve me 
murları ' 'alizlerinde satılık 
e ya getirmişler, hem bir 
okka. iki okka filan değil, 
binlerce okka şeker ve bir o 
kadar cigara ve saire, ve sai
rt .. Bütün bunlar husu.c;t ve 
şahıslar için getirilmiş mal
lar( f)diye usuletle gtimrükten 
geçmiş, geçmiş ama sonunda 
anhoyruz ki, gümrükten ka· 
çak olarak geçirilen cıgara· 
lar, tütünler, şekerler sirkte 
ahaliye sürpriz namı altında 
35 kuruşa satılıyor. 

Bir taraftan gümrük 
kaçakçısı, bir taraftan tütün 
kaçakçısı olan bu Allahıa püs 
küllü helasrnı hfıla başımızCia 
tutanlann sabrına doğrusu 
siz de şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Belediyede ı 

Maaş verlJirken 
neler olmuş ? 

Vapur cular arasında itilaf 
Seyrisefainle milli vapurcular 

dün nihayet anlaştılar 

Belediyede birkaç gün evvel 
maaf verilirken garip vak' alar 
olmuıtur. Yol vergisine tabi ol
mıyan yaf ı geçkin memurlarla 
daktilolardan yol vergisi kesil
miıtir. Hatta yol vergisi verdi
ğine dair makbuz gösteren me
murlardan bile beşer lira kesil
miştir. Zaten 18 gün ıonra maaf 
alan bu memurlar iki yerde yol 
vergisi kesilmemesi icabedeceği 
için kesilmek istenen paraların 
verilmesini istemişlerdir. Muha
sebe tetkikat neticesinde kesilen 
paraların geri iade edilec ğini 
bildirmifse de bazı memurlar 
kızmıılardır. "Hesabı düzeltin 
ondan· sonra maaşımızı verin,, 
diyerek maa,larını almamı~lardır. 
Kadınlar yol vergisine tabi ol
madığı için daktilolardan kesilen 
yol paraları da iade edilecektir. 

Seyrisefain idaresile milli va- ı mada en ziyade ihtilafı mucip 
~ kumpanyaları arasındal<i ih- olan lıisse miktarı tespit edilmiı
tilirın son günlerde aldığı had 1 tir. Müzakerelere yarın da de
kltiJ nihayet dün bitmiş ve iki vam ve mukavelenin son şekli 
t.rıf itilaf etmişlerdir. On beş ve tef errliatı tespit edilecektır. 
r1'd.enberi devam eden rnüza- j Sadık zade Fehmi bey dün bir 
ı.;.~lcr Doy .. ioef-a inin fedakarlık · muh<ırririmize demiştir kı: 

ik· na rağmen akim kalmış her - Milli vapurcular ve seyrise-
1 taraf da birbirlerine karşı fain idaresi arasındaki uzun za-

~Phe almıya ve vapur navlun- mandanberi devam eden anlaş-
lill~lbda asgari tarife tatbik et· mamazlığın son iki gün içinde 
~)t karar vermişlerdi. Dün va- ' memleket menafii hesabına fena 
"-41' ktunpanyalarının vekili Sadık b"r safhaya dökUldilğünü öğre-
t't ~e Fehmi bey seyrisefain ida- nince bir kaç gün eve\ gittiğim 
~ıle yeniden müzakereye geç- An~aradan derhal geldim. Dün 

-.ı, ve b ·· k k t•·· b" yenıden müzakereye başladık. , l u muza ere a ı ır f 
"ilfnıa ı"l t• 1 k . t · Her iki tara m mütekabil hüsnü 

•'- e ne ıce enere ıp ı- . . f d k.e. r ki l b .._r "'uk 1 . 1 n_ıyetı ve e a ur ı arı a u me-
. ave e ımza anmıştır. 1 h il d'ld" . 'd .. k I •til&f K d . h d se e a e ı ı. ıptı aı mu ave e 

J._ a ara enız attın a ça- . 1 d B k h 
''9~ S k k d y lk . ımza an ı. u mu avele akkın-
lt A. 8 ı za e, e encı zade da teferrüah henüz tespit edil-
d•b lenıdar zade kur.ıpanyaları 1 mediği için şimdiden size ma-

'-...!.1 ..• buJunmaktadır. Dünki içti- 1 Jümat veremem. ..... ________ ·-... .... 
l . --· ······························-·····-······ ..................... .. 
e .. a ve lflfts kanu- masını intaç ediyordu. Yeni ka-

nunda tadilat nun bu usuln de kaldırmıştır. 
Adı Yeni kanun ile kabul edilen ta· t:'. iye encümeni reisi Mustafa 

et~· 8 dilitın ana hatları bunlardır. 
) c.I • icra ve iflas kanununda 

'~~acak tadilata ait Jayıha 
ı11t: ilde şu beyanatta bulunmuf-

Encümenimiz yeni kanun liyı
hasını bu içtima devresinde he

yeti umumiyeye vcrmeğe, müza

kere ve kabulUnU temine çalışa
caktır. 

Edirn'ekapıdekl bakım yurdu 
haziranda açılacak 

Belediye reisi Muhiddin bey 
sıhhiye müdUrü Ali Rıza bey ve 
şehir meclisi azalarından bir ka-

1 çı dün Edirnekapıdaki çocuk ba
kım yurduna giderek faaliyeti 
tetkik etmişlerdir. 

Yurdun bahçesi tanzim edil
meldc binanın dahilindeki dıvar
lara resimler yapılmaktadır bun
lar hayvanat çiçek resimleridir. 
bu resimlerin altına bUyük şekil
de alfabe hurufatı yazılmakta
dır yurda alınacak küçük çocuk
lar ilk mektep tahsiline alıştırıl
mak üzere bu resimlerden isti· 
fade edilecektir. 
Bakım yurdu kadrusu ikmal 

edilmiıtir haziranın ilk haftasın-

sergi bugttn açılıyor 

Sergiden bir köşe 

Birinci bahçıvanlık ve taruk
çuluk aerğisi buglln saat 12 de 
Taksim bahçesinde vali Muhid
din bey tarafından halkın ziya· 
retine açılacaktır. Bu sabah ser
gi açılmadan evel jllri heyeti ta-
rafından serigide teşhir edilen 
nümuneleri tetkik ve mükafat 
kazananlar tayın olunacaktır. Üç 
gün devam edecek olan sergi 
çiçek, limoneluk nebatatı, meyva 
sebzecilik, tavukçuluk, güvercin 
tavşan, ötücü kuşlar. kedi ve 
köpek ıubelerine ayrılmıştır.Ser· 
giye kırk kadar müessese iştirak 
etmiştir. 

Defterdarlıkta 

Orozdlbakda ant bir tefti' 
yapıldı 

Yapılan ihbar üzerine maliye 
memurları tarafından Bahçeka-
pıdaki Orozdibak ticarethane
sinin defterleri ansızın tetkik 
edilmiştir. 

Bu ihbarda, 929 ıenesinden 
beri Orozdibak müessesesının 
iki defter tuttuğu, hakiki kazan-
cım sakladığı, · memur ve mtls
tahdimlerinin maaşlarile ikrami-
yelerini az gösterdiği söyleni
yordu. Bu suretle saklanan pa-
ranın 1,800,000 liraya baliğ ol
duğu da ayrıca kaydedilmiıti. 

Teftişe hukuk müşavirlerinden 
avukat Osman Nuri Bey riyaset 
etmiştir. Evveli ikinci müdür 
M. Mayerin yazıhanesi, muhase· 
hecinin kasası , alınan evraklar 
ve defterler möbürlenerek def-
terdarlığa götürülmüştür. Kazanç 
vergi komisyonu tarafından bu 
defterler tetkik edilecektir. 

.-vnımnmnmaı11waam1Vıımwm1•11ıa: & ı.-•••• llHlDlntm 

da yurdun resmi küşadı yapıla-
caktır. 

Şehir kUtUpanesl 
Darülfünun tarafından beledi

yeye verilen Bcyaııttaki medre-
sede oturanlar tamamen çıkarıl· 
mışbr. Yakında medresede tami
rat ve badana yapılacak, müte
akiben burada şehir kütüpanesi
nin tesisine başlanacaktır. 

d~ ........ Eski İcra ve İflAı kanunun
~lll 111.Uıtmclltın tehirini Ye hııl
._bt•1~iyetini mucip olduğu tec

~ .. ile anJaıılan bazı merasim 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"ew.· ~ 1 kanun bu merasimi kı-
~ •11ttır. Eski kanunda ilamh 

ı e ·ıı ~ ı msız İcra arasmda me-

'~ 1Joktaaından fark yok idi. 

~k "k IDcısalih bundan da pek 
~ ~ lyet ettiler. Her hangi 

~tlttd 'aldınan senelerce mahke
~}et e takibi daya ederek bi-

' ~' temyizen, taıhihen hak
' 'Zandıktan sonra elinde 
.._İt ~1-Yan bir adamın icra 

ta111d 
'lai11ı e maruz kalacağı me-

' e tabi tutulması da sızılbyı 
~d .. p. oluyordu.Mer'i kanun ha
k '" •bb "'· a._ d at esa=nı kabul etmiş-

• nıedyunun mal kaçır-

,.. 
1 

Bican Efendi ve rüfekası: Kedi Derdi 
, 

1 

Maruf Bey - Ne o Bican Efendi! - Ah Maruf Bey sorma, kediyi Maruf Bey - Müteessir olma azi. 
bir teessürün var. sakladık sakladık amma dün &.ece ö- zim, haydi şu kedinin ölüstinü al da 

Bican Efendi - Sorma bütün e,· Iüvermez mi? stninle beraber Bursaya gidelim. o-
halkı müteess ir. ~'ingeneler sevgili ke-. rada bir hamm onları diriltiyorrn u~ .. 
dlmizi ~almasınlar diye hepimiz nöbet 
bekliyoru&. 

"Y 1931. senenin günleri gççen 142, 
kalan: 223, 4 l\fuharrem l 350 
GUne!-Doğuşu. 4.3?: Batı~t: 19,26 

Namaz vakitleri- -abah: 2,46; 

Ôğle: 12,11: ikindi 16.09: Ak~am 19,26. 
Yııt~ı 21.1 lı imsnk· 2.28 

• 
Hava- Dünkü hararet fazamf) 30 

(asgari) 18 derece. Bugün rüzgtr müte· 
hawil ham bulutlu. 

* Bugün 
DoQumlar - Avuukat Cemil Re

fet Heyin bir çocuğu dünyaya gelmi~. 
)'&\'ruya .. Yaman .. j şm ı veril mişrlr. Uzurı 

n mes'ut bir ömur dileriz. 
Spor - Taksimde Yunanlı futbol· 

cularla ilk maç. aat 5 te Kadıköyünde 
lik maçları. 

Sertller - fiirinci bahçıvaoLk ve 
tavukculuk sergisinin açılma merasimi 
~aat 12 de Tıkı;im bahçesinde. 

MUaamereler - Fcyziati Lise· 
sinde saat 15 tc. 

Gelenler • Gidenler - Dün ıt· 
şam saat ~ irmlde Alman bandrah Monte 
Poze büyük seyyah vapurile ~ehrfmb:c 

t 500 Alman seyyahı gclml,tir. 
Seyyahlar geç vakit şehre çıkmışlu 

\ e geceleyin vapura dönmüşlerdir ~"ı..lmln 
seyyahlar bugün de ~chri rzecekler. 
yann akşam f skcnderiyeye hareket ede· 
ceklerdir. 

Radyo 
latenbul - ut 18 den 19 a kadar grı 

mofon J 9,30dıın 20,30 kadar birinci takım 
saz Safiye ve V~dia H.lınn iştirlki1e 20.30 
da Anadolu Ajansı haberleri 20,30 dn 
21.30 a kadar cazbant 21 de spor· hı· 

vadislcrl 21,30 dAn 22,30 ı kadar ılıtur· 
ka saz. Nermin l fanım ' 'e Zeki Beyin 
iştiraklerile. 22,SO da borsa hıvıdisleri. 

Viyana, Pe!t•, Moskova, BUkre9 
Saat 19: 
lfük reş: ( 16 kilouat 394 tulü mevç) 

l\lotol orkestra cı 
Pe şte: ( 22 kilo\'at 050,5 tulü me\'ç) 

Tcorcvkes koralı, Ştrıusiın Pılkası 
Moskova: (100 kilovat J:l"4. O tulu 

mevç) konser -
Roma: Kons:; Lalonun lskralı; Mozann 

Konscrto 
Viynna. { 20 kilo\·at 517 tulü mevç) 

Adaşuten senei devriyc5i 
Saat: 20 
Bukreş: Üniversite Rıdya 
Peşte: Şarl Büranın Çigan orlre~trısı 
ı\fosko\ a: Konsere devam 
Roma: Konsere devam 
Viyana. Seyahatler, tiçüncü Viyana 

fenni kenJeransı 
Saat: 21 
Bükrcş: Ti) atro, gramofon 
Pcşt•. Konser: ı\'credesinlz güıelioı 

Kutispiro, Kuti Ambergın hansı, Elre
manın hava ı 

Moskova: Müsahabe 
Roma: Radyo Jurnal, gr•mofon 
Viyana: istihbarat. Mayıstı L.-uılar nasıl 

cıter 

Saat: 22 
Biıkrcş: Sandcllanın Çiftçinin "111 ope. 

ra komik 
Peşte: Rosininin Arlezyen, Kımpelin 

Fokstrot, Dins Ruhinin l\laru~ke 
,\ Ioskova; Konser 
Roma; Senfon in konser Ambrozzo, Pa· 

ganini, Reniski Korsttofun parçaları 
Viyana; Salon musikisi. Bramsın Roma 

nedir kuartete. ı 

Saat: 23 
Bükreş: istihbarat 
Peşcc; Kalmanın opereti. Karlo de friıin 

Tunada vardır 
Moskovı: Almlnca müsahıbe, Fl"lft. 

•ızca miisahıbe 
Roma; Konsere devam 
Viyana: Buse metanenin üvenürü, 

Gilyon T el. trıus ve Reslnlnin parçalın 

" Vak.t:Abone !tartlara: ..., 
ı ~, , ı 2 Aylık 

DHhilde 150 400 7:i0 J400 Kuru~ 
1 Jarictc - 800 1450 2700 

llAn sartlaramız: 

Resmi Hususf 
Satırı ı O Kş. l 2,50 Kş. 

.. 

Santimi 20 .. 25 

KüçUk ilin 411rtlar11111z: 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

1· 10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abon e1crimiıin her üç ıyh· 
ğı için bir defa mcccanendJr. 

R - 4 eıtırı geçen illnl.nn fazla, 
saurı için 5 kuruş 7..ammolunur 
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fıl[U\ifbiiil 
Zaferin apisi ! 

Harici Haberler 1 --------
Cenevre konferansında 

aydaB~!~an~=nihü~e~~~~i ~:~;esi:~=~ Karşıhkh fikirler etrafında esasla 
bir öküz var. Bu öküz biiyük zaferin 
tılısımını dilinin altında taşıyormu:;. m Ün aka ş a 1 a r a baş 1 a n ı I d 1 
İngiliz ordusu Irakta tam oyunu ka). . -----
bedeceği zaman bu öküz ağzınc açmı~. 1 Cenene, 20 ( A.A.) - Cemiyeti Ak·ı raporda zirai itibar layihasnın Cem iye 
kuyruğunu kaldırmı.ş ,.e pembe dilini ram tahdidi teslihat meselesi mazbata ti Akvam meclisi tarafından kahul 
çıkarmış böğürmüş bozulmak üzere o- muharriri M. Lerroux, hususi surette edilmesi lüzumu beyan edilmişifl'. Tür 
lan İngiliz ordusu lıu sesten heyecana imalini kontrol ve imal edilecek silah- kiye ve Rusya müme.;;silleri zirai iti
gelmiş, ve zafer kazanılmış! larla harp levazımının ilı1nı hakkında- bar layihası ahkamından istifade hak 

Diyeceksiniz l..i şu Avrupalılar, ne ki bir mukavelename ıu·ojesi tanzimi- kının Cemiyeti Akvam azası olmıyan 
kadirşinas şeyler .. Zafere hizmet eden ne memur komisyon reisinden, harp Avrupa hükumetlerine de veri1mesini 
bir hayvan bile olsa \'e bir kere bile levazımının meselesi tahdidi tes!ihat istemişlerdir. M. Litvinoff rehin muka 
böğürse onun hatırasını unutmuyorlar. konferansr tarafından halledilinciye bilinde para ikrazınrn ziraat alemin-

* * * kadar riyaseti altında bulunan komis- deki buhrana bir çare teşkil edemiye-
Zavallı Hint paryası, talisiz fakir, yonun içtimaınr tehir eylernesinin ceğini, bu buharanı ancak buğday ih

Ganj çocuğu .. Birmanya kızı, Dekan rica edilmesi teklifinde bulunmu~tur. racatının ortadan kaldırılabileceğini 
fiU, zafer için az mı yoruldu. Zafer i- I .M. Henderson tahdidi teslihat kon- ve zirai vaziyetin bu suretle düzelmesi 
çin az mı kan döktü. Bunları mütekait feransının her şeyden evel ayni şekil- mümkün olduğunu söylemiştir. 
öküz kadar rahat yüzü görmediler. Fa de bir sual cetveli ile muhtelif memle- Romanya, Italya, Yugoslavya, Yu
kat unutuyoruz hi, müstemlekereler ketlerden teslihat hakkında istenilecek nanistan, Bulgaristan, Çekoslovakya. 
ehramının üstünde oturan zafer apisc malilmatı toplaması hususunda zaru· Macaristan, Estonya, Letonya, lsvi~re 
tapan Fir'avundur. ri olduğunu iddia etmiştir. Belçika, Lüksenburg, Isveç ve Lehistan 

M. Van Kurtius, ayni şekilde bir mümessilleri zirai itibar mukavelesi. 
BEŞ HABER sual cetnlinin lazım olduğunu ve bu ni imzaya hazır olduklarını beyan et-

Iskarpinlerimi boyatıyordum, bo- cetvelin talim görmüş ihtiyat efradına mişlerdir. 
yacr dedi ki: ait vesikalara da dahil olduğu halde M. Henderson, bu mukaveleyi hü-

"- Be~;m bu hafta gazetelerde teslihata müteallik esash unsurları ih· ktimetinden istizan ettikten sonra im-
zorlu haberler var. O anlattr: tiva etmesi icap ettiğini söylemiştir. za edebileceğini söy1emiştir. 

"- Basrada Hazreti Ali mezarrn- l.\.L Briyan, Fransanrn bazr kayit ve M. Fon Kurtius, Almanya hükôme 
• dan kalkmış bu bir.. şartlarla lngiliz teklifini kabul etmek- tinin imzasını Belçika, İtalya, Fransa 

"- Usküdarda bir ölü tabutundan te olduğunu, fakat Almanyanın tek- İngiltere, İsviçre, Felemenk, ve İsveç 
kallctığı gibi yürüyüvermiş! koşa koşa lifini kabul etmiyeceğini söylemiştir. hükumetlerinin mukaveleyi imza etme 
evine gitmiş! M. Briyan İtalyan hükômetinin lerine talik edecekitr • 

Bu iki. tahdidi teslihat umumi konferansının Felemenk hükQmeti diğer Avrupa 
"- Bursada bir kadın ölümün ça- bü:tiik bir fayda elde edeceğine kani hükumetlerinin mukaveleye iştiraki te 

resini bulmuş bu üç... olduğunu söylemiştir. Ancak bu fay. min edilir edilmez imza edecekitr • 
"-Yarın kıyamet kopacakmıs! hu danıa elde edilebilmesi için her dev- Müzakere esnasında Fransanın bu 

dört!... • Jetin 1932 senesinde Cenevrede hazır mukaveleyi kayitsız ve şartsız kabul e 
"- Perşemb egünü bir de Allo al- bulunarak teslihatının vaziyetini sarih deceğini söylemi şolan M. Briyan zirai 

1o diye sesler gelecekmiş, bu beş... bir surette bildirmesi icap edeceğini itibar enstitüsü merkezinJn Paris ye-
* * * ilave etmiştir. Italyan hariciye nazı- rine Cenevre şehri olarak tesbitine 

Basrada bin üç yüz sene eV\•el ö- rı, teslihat hakkındaki mahlmatın mu- muvafakat ettiğini beyan etmiş, bun-
len adam mezarından kalkmadı. ayyen bir tarihte verilmesi iktiza etti- dan sonra Avrupa birliği tetkik komis 

Dirilen ölü Mlı1 görülmedi. ği mütaleasını termiyan etmiştir. Çün yonunun üç aydanberi elde etmiş o)-
Olümün çaresini henüz 1..imse bu1a- kil bunların tam istenildiği zamanda duğu terakkiyete kaydetmiştir. 

madı. ele geçiri1mesi ancak bu suretle müm- Yunan kabinesinde 

1 Polis Haberleri 1 

3intihar teşebbüsü 
" Karakulak ,, suyu sahiple· 
rinden Faik B. kalblne ikl 

kurşun s•ktı 

Bunlardan birisi dün sabah 
Büyükdere şosesi üzerinde oto· 
mobil içinde olmuştur. 

Karakulak menba suyunun sa
hiplerinden Faik B. bundan üç 
ay evvel Marika isminde bir kız
la tanıtmış, bir hafta evvelisine 
kadar beraberce Beyoğlunda 

oturmuşlardır. Fakat son birkaç 
gün zarfında Marika ile Faik 
B. in arası açılmış ve evvelki ak
şam Marika Faik B. ı evine ka· 

bul etmemiştir. Dün sabah Faik 
B. Taksimden bir otomobile bin-
miştir. Yenik3ye gidecek ve ora
dan sandalla Beykozdaki baba
sının evine g idecektir. Otomobil 
son sür'atile Büyükdere yolunda 
ilerlerken otomobilin içinde iki 
el silah patlamış, bunun üzerine 
otomobil durmuştur. 

Silah sesine yetişen devriye 
jandarmalar1 otomobilde Faik B. i 
kanlar içinde bulmuşlardır. Şişli 
çocuk hastanesine kaldırılan Faik 
B. kalbine iki kurşun sıkmıştır. 

Yarası ağırdır. 
ikinci vak'a şudur: 
Unkapanında Yavuzsinan ma

hallesinde oturan Refia hanım, 
dün tentirddiyot içmiştir. Haseki 
hastanesine nakledilerek ölüm
den kurtarılmıştır. Refia H. nın 
intihar teşebbüsünde bulunması
nın sebebi metresi olduğu Kadri 
ismindeki şahsın son günlerde 
kendisini terketmek istemesidir. 
Refia da Kadrinin bu hareke

tinden müteesssir olarak ölmeye Kıyamet kopmadı. Gördünüz. kü~ olur. Bu mal.umat~~ mahiyetine Atina 20 (A.A.) - Dahiliye nazırr 
"Allo! Allo! .. dire bir :-es duydu- gelmce: M. Grandı ln?ıhz ve Alman istifasını vermiştir. karar vermittir. 

n ıız fakat bir mecmuan111 ::-e~idir. nokt:ıi .. n~zar~a~ını tetk~ ede~e~ İta~- Atina, 21 (A.A.) _ Dahiliye nazı- Üçüncil vak'a şudur: 
•. Keşki her i-;:ittiğimizin beşte biri yan hukumetının u~u~ı tahdıdı tesJı- rı M. Karapanayotis, istifasımn kabul Pangaltıda Elmadağınıo Bayır 

clo~r~ 9!~~ı.. hat konferaı~sının ıçtımama ~~~~l ü· edilmesi için :M. Venizelos nezdinde sokağında otu.an soyyar maran-
ASRI lacak .m.anıalar z.uhur~nun o~une ısrar etmiştir. Mumaileyh, matbuata goz 40 yaşında Karioik Agop, 

Yeni ağzı i!c ı.u~ tut ·n, eski adam gcc:.mck.· ıçın evelce 1.hza. rı komısy.ona karşı asli takibatta bulunabilmek irin k l 
1 1.'\ t d t l h t :ı uzun zamandanberi işsiz a ma-bundan memnun olmaz. Diinyanın her ven mı:;; ma u.mata ıs ~na e.n .. es ı a tam serbestliğini ele almak arzusunda 

yerinde böyledir. Yeni ile eskinin mu· ha~kmda mal~~at .n:ı~~esı !uzumu~~ bulunduğunu söylemişitr. sından ve bu yüzden sefalete 
harebesi her cephede birden haşlar. kaı1 o~an İng~lız teklıfını kab~l~ mu- Hatırlardadır ki, Atina gazetelerin düşmesinden müteessir olarak 

Febcfe seferberdir. f'il.ir sefer- temayıt olclugunu beyan etmıştır. den birçoğu 1\.1. Karapanayotisin bira evvelki akşam kendisini iple as-
berdir. Hatta sokak politikacı::.ı sefer- Japcnya ve YugosJavya murahhr~s- derlerinin kendisi münakalat nazırı mak suretile intihar etmiştir. 
berdir. Hoca seferherdir. Talebe sefer la~ının nutu.~l~rr~.dan . sonra ~e~!ıs, iken _ MidiUi adasındaki yol inşaatı Adliye tahkikata vaz'ıyet et-
berdir. Seferb<'r<lir, !'Cferlıcrdir._ muzakeratı onumuzdekı cuma gunune . ti 1 1 b' 'rk t d h'l . . . . . . ım yazını a mrş o an ır Şl e e a 1 • r 

Eski renıyı > ıkmak ıçın talık edılmıştır. . . bulunduklarını iddia eylemişti. mış ır. iki hırsız tutuldu 
fikri, felsefeyi hir btihldm ve bir ba- Cenevre'. ~O {A. A.) - . _Cemı;etı M. Venizelos, M. Karapanayotisin 
tarya gibi kullanır. Ho<'a yeuiye hü- akvam. meclısı gelecek tahdıdı teslıhat talebinin hakir sebeplere istinat ettiği- Bekir oğlu Mehmet ile Aarif 
cumu talim eder. Muharririn kalemini umumı konferansının Cenevrede top- . t 1. d k maileyhin istifasr- oğlu Safer isminde iki hırsız dün 

l . 'f-'- . t· nı es ım e ere mu 
bir maladır . ve ven inin yiizü anmasına ıttı ilıl\la karar vermış ır. k b 1 t · t" Fenerde Dabag caddesinde otu-- . nı a u e mış ır. 
nü boyuna bir duvarın yüzünü ~amur- Cenevre, 20 (A.A.) - M. Bnyan, •• ran mütekait Mustafa Ef. nin 
ııu gl'bi çamurlar. M. Grandi, He ve sonra da 1\.1. Schober Alman krovazorU denlzelnerken 

Mizahçı yeninin en kuV\"etli tara- ile görüşmüştür. l\f. Briyan ile M. Berlin, 20 (A. A.) - Doyçlant evine girmişlerse de hırsızlık 
fına kuyruk takar; en doğru ve en i· Grandi arasında cereyan eden noktai zı~lı kruvazö~ünün Il'.ieJd~ _reisicü1.':'hu_r yapmağa meydan bulamadan ya-
yi cephesini gülünçlestirir nazar teatileri umumi mahiyette "l· Hındenburg. ıle 50 hın kışıden mureı~- kalanmışlardır. 

Çünkü on1ar top!~ ola~ak filesofu muş ve iki memleketi alakadar eden kep olduğu tahmin edi1en kesif bir 1111ıu11111ınır1111111•11nııııı1111111~1111:"""'"""'"'"."'""""""'""''."...,"'':""""""'"' 
ne, mü tef ekikri ile, muharririlc, mi- meselelerin ve bilhassa bahri tahdiıli hal~ k~tlC:Si. bazı~ b~lunduğ~ halde k~rtarılması ıçın tathır amelıyesıne. fa 
zahçısı ile bir cephe karşrsrndadır mo- teslihat meselesinin halli maksadile denıze ındırılmesı munasebetıle başve- alıyetle devam olun':?ak~a~ır. T?~ı~k 

'k . bir muharebe · k k- müzakere ... ·e devam edilmesinin zaruri kil M. Brüning bilhas.sa şu beyanatta altında kalmrş olan uç kişıden bırınm 
zayı 'e yı azanaca J ı d b"t"' .. 't"l . t• B il 1 1 
tırlar. olduğunu 8öylemiştir. bulunmuştur: "Muahede er en u un sesı ~şı ı mış ır. u zava ı yara ı o · 

B. bu muhar ı.._ • •• Cenevre 20 (A. A.) _ M. Brivan, beşeriyet için bir ümit doğması lazım- madıgını haykıra haykıra haber ver-
ız eut:nın sı ' J hd" h . t • D•w ., . hs ı...:b t' h .. 

perleri arasında yetişen bir ne M. Fon Kurtiusu kabul etmiştir. tki ise biz de teslihatımızı .. t~ ıt. usus~n mış ır. ..ıger ı n şa ın aıu e ı en uz 
siliz ve eskinin yeniye akrn- hariciye nazırı Avrupa birliği tetkik daki hareketimize butun mılletlerın meçhuldur. 
larmdan misalleri hatırlatır. Hayatı komisyonuna tevdi edilmiş bulunan imtisal etmesini be~liyo~uz. Bunu~~~ Parlste bir şimendifer kazası 
bir lokma ve bir hırka diyen softanın projeler hakkrnda tetkjkatta bulun- beraber muahedelerın bıze bahşettıgı Paris, 20 (A. A.) - Bir yolcu 
medeniyeti bina ve zina diye tarif et- muşlardn. mahd.ut e_m~iyet ve. selamet_ vasıtaları· trenile bii' lokomotif Liyon istasyonun 
tiğini cinayetten zinaya kadar en eski Roma, 20 (A.A.) - Fransız, Alman nı mılletınuze temın etmege çalışma- da çarpışmrşlardır. İki vagon parçalan 
metalara (asri) damgasını ,·urduğunu Bulgar, Leh, Avusturya, ve Macar mız tabiidir . ., mış, 50 kadar yolcu yaralanmıştır. Bun 
hep hatırlanz. Çalrşmıyan adam eski- gazeteleri M. Grandinin Cemiyeti Ak- Amerikan gUmrUk blrlitji lardan birçoğunun yaralan tehlikesfa-
ye göre bir şeydir: vam meclisinde Avusturya - Almaıı Santiyago, (Şili) 20 (A. 9.) - Şili dir. 

"- Asri! gümrük itil:ifından bahsederken kul· hariciye nazırı M. Antonio Planet. A- Porteklzdeki zelzele 
Zina eden kadın: lanmış olduğu mutedil lisanı kaydet- merikan milletlerinin iktısadi sahada Lizbon, 20 (A. A.) _ Dün gece 
"- Asri! mektedir. :Mezkur gazeteler, Italyanın maruz kaldıklarr sıkıntıya ve müzaya- memleketin her tarafında bir zelzele 
Mektebe gitmiyen talebe? meselesinin açık Ye ameli bir surette kaya bir çare olmak üzre Amerika ~t olmuş, bilhassa Lizbonda halkı büyük 
"- Asri! hallini teklif etmekte olduğunu yazı- asında bulunan milletler ara:'ı.nda ~ı~ bir telaş ve korkuya düşürmüştür. A-
Kasa soyan, yor. gümrük birliği vücude getırılmesını hali yeni bir zelzele o1masından korka-
"- Asri! Cenevre, 20 (A.A.) - Avrupa birliği tek1if etmiştir. rak sokaklara dökülmüştür. Birçok 
Rüşvet alan! tetkik komisyonu, zirai itibar Hiyihası Feci bir kaza camlar kmlmıştır. Birçok taraflar-
"- Asri! nı müzakere etmişitr. 1\1. François Yuhannesburg, 20 (A. A.) - ham da elektrikler sönmüştür. 
"Tufeyli yaşıyan, taJi komisyonun bu mesele hakkında altn iş1enen bir değirmende çahşan iş Funchal, 20 (A. A.) - Saat bir-
"- Asri! kaleme aldığı raporu okumuştur. Iln çilerden biri kendisini madeni ezmeğe de Funşalda oldukça şiddetıi bir zcl-

Softanın her iyi şeye başını 111111111111111111111111111111111ıı111111111111 111111111 111 mahsus makinenin kayışına kaptırmış zele vuku bulmuştur. 
çevırıp: olmaktan bahseden, ve yenilik .'·aız e. tır. Makine vaktinde durdurulamamış, Belçikada Fransız harsı 

"- Estaizübil!Uh asri = kötü de- elen bir gazetenin, gebe kalan bır me~- ve zavallı işçi arkadaşlarının kendisi- Brüksel, 20 (A. A.) _ İlk tahsil 
mesine aklım eriyor. Çiinkü onun kafa- tep talebesinden bahsederken kalemı- ni kurtarmak için sarfettikleri büyük kanununun tadili hakkındaki kanun 
sındakl dllnyanın hıulutlan bizim h.a- ne doladığı (asri talebe) nin arkasın- gayretlere rağmen müthiş ıstıraplar İ· Hi.yihasının fıyan meclisinde müzakere-
famızın çerçevt"siıııll.'n a~·rıdır. Onun dan yeşil bir cüppe ve kocaman, bir çinde can vermiştir. si esnasında mazbata muharriri 1\1. 
yaşadığı dU.nya bıı..şka, tıilimki hnmba:5· kavuk sallanıyor. Sebilürreşat ağzı i- Torostakl toprak çökUntUsU Rutten, Flaman hareketinin Franı-rz 
kadır. le ne güzel modernlik değil mi? Tours, 20 (A. A.) - La Farinier- harsı aleyhine müteveccih olmadığını 

Fakat, her gün yeniden, ve modern SADRl ETEM de çöken toprak altında kalanların söylemiştir. -

··ku··zıer ve o ~t 
İngiltere hazinesinden t~kade 

maaşı alanlar arasında bır I 
öküz varmış. Yahut birden faı • 
var da gazeteler ancak bir tarıe" 
. . 1 B h roasf sını yazıyor ar. u avvana . 
bağlanmasına sebep, Irakta iogt· 
!izler bizimle harbederlerken bil 
öküzün böğürerek orada j~· 
giliz askerlerini ikaz etmesi iıll't 

Yarabbi, bizimle düşoıaıılı t 
edenlerin hepsi öküz veyabU 
öküz böğürmesile hareket edell' 

ler mi o luyor? 

* * * 
Münekldt ve tenJdf 

Uzun müddet tütüncülük yıı~: 
tıklan sonra, işi kesat gı 

dince: 
- Hele göresin şu edebiY'

1 

aleminde nasıl düman attıra'~ 
ğımdırl diye münekkit! liğe girr 
şen bir zat bir aralık eşe, do5~~ 
kantarsız bir iki yazı havale e 
miş, fakat nasibini alamıştı. 

Bu zat, son zamanlarda isiıııl: 
ri duyulma!!lış, eserleri bilinDleJllij 
muharrirleri tenkide başladı. flel 
halde bu tarzda hareket, ds~ 
emniyetli olur, buna şüphe yo 
lakin bir tanıdığım: ~ 

- Monıer, başka memleke 

lerde böyle meçhul eserler ı~ 
kit edilmez! diyordu. Bir başk• 
cevap verdi: 

- Maksat, makale yazıp P'!' 
· kazanmak olunca gül gibi e~ 

1 Memleket haberlero 

Diyarbekirde bir clnay~t ~ 
Diyarbekirde Hani nahiyesııı 

çok kanlı bir cinayet yapılJJJJ~~ 
Hüviyetleri henüz anlaşılPl~Y~ 
birkaç adam nahiyeye gel1JJ•Ş 
ve ötedenberi aralarında bir 0; 
manhk olan Hanili Şükrü ile ~ 
yısının evine girmişlerdir. es ,J 
ler evvela yaşları iki ile 5 ot tıi' 
5 yavru, sonra iki kadmla le'' 
erkeği öldürmüşler, diğer ÜÇ er 
dını da ağır yaralamışlardı~· b~ 
nayet çok tüyler ürpertici ( 

şekilde yapılmıştır. Cinayetio ~i· 
bebi bir kan dansı tahmin e 
liyor. 

Ayd1nda birkaç muallfıt' 
tevkif mi edlldl ~, 

izmirden gelen bir teJgt ~ 
göre, Aydın orta mektebi JJJ";,, 
!imlerinden Salahattin Ali, Bı ., 
Cevat, Oğuz Ali ve Bulgll;( 
tanlı izzet B. ve efendilerin ~ı 
dında komünistlik propagand8~~ 
meşguliyetleri görülerek te\I 
edildikleri söylenmektedir. f 

Mahaza bu haberde bu ş~ıf 
anın sıhhatinin tabakkukuoJl dl' 
kan bulunamadığını ve ala~'tef 
rın sıkı bir ketumiyet gos 
dikleri de ilave edHmekt~~ 

"'' Bir hey'et şarktaki nokşııı 
tesbit ediyor ile# 

Belediyemiz heyetinden se\~ 
bir heyet dün Taksimdeki '1d~ 
giderek tetkikat yapınışJsr 1,~ 
Bu tetkikalta sirkin no~~;:,w 
tespit edilmiştir. Sirk ınu b~ı 
ğü bu noksanları ikmale JIJec t 
tutulacaktır. ııcııı'~ lı 

Sirkin 45 günlük kata ,ıı~ 
yarım milyon lira tutacağı 'f lJİ' 
mıştı. Vali Muhiddin B ... ~:fJlif 
sabın yanlış olduğunu so'f 
tir. 

Askere çağrılanlıt~ ,eil' 
Aksaray askerlik şube5•ğ1',ııl~ 

liğinden: 316 ila 324 do 1, 1111' 
sağlam piyade müslidl. ;e ~-: 
behemahal 24-5-931 tarıh etefl 
d b . .. at etıtl .ııf ar şu emıze muraca şb>, 

aksi takdirde kanu~u :ıeıOif' 
mucibince tecziye edılece 



• 

[ DilnyadaÜian Biten Meraklı Şeyler 1 

Londrada üç hafta sürecek olan 
büyük cünbüş başladı 

5 -VAKiT 22 MAYIS 1931 ~ 

Balkanlarda 
• 

iki komşu memlekette 
intihabat hazırlığı 

>-. Londra - Uç haftadanberi başlı. kantalara ve lokallara taşınıyor. ~ura- Şlkugo şehrini tehdit Bulgaristan ve Romanyada fırkalar 
lezon bütün parlaklığı ile devam !arda geç vakitlere kadar en nefıs ye- d 

~r. Temmuz ortasına doğru biten mekler yenilir en güzel ve en eski . e en. ~~r~ll Sobranyanın içtima denesinin bi!· mof grup lan çiftçi f ırkas~nm ;e Rap. 
ethnbUş Aleminin zevklerini yaşa- fransız sarapları ve şampanyalar içi- Şıkago şehrını buyuk bır buhran mesi üzerine istifa eden Lapçef kabı- ça grubu tarafından temsıl edılmekte-
~ için on binlerce zadegan ve zen- lir ,.e d~nsedilir. Umumi yerlerde ya. tehdit ediyor. • . . . nesinden sonra, kıral tarafından yem dir. 
ita lltolanndan şehre inmiş ve başta pılan bu eğlencelerden başka muhte- Bu buhran emlak sa~ıplerını~ ~e- kabinenin teşkiline ~emur edilen l\fa- Gerek hükumet fırkasının ve gere)[ 
' olmak üzre dünyanın her ta- şem konaklarda hususi ziyafetler, res- men nısfının 1929 ~anbe_rr . beledıye,~ linof \"l' l'sankof, kabın_e yapmağa. mu~ birleşmiş ol:ı~ 1 arşı. fı~kaları~ hümmaı
~an bir sürü milyonerler Londra mi kabuller ve müsamereler ,·eriliyor. bo.~çlu ~lduklar~ ~58 mı~yon dolar~ık yaffak olamayınca Upçef kabınesı 1ı faaliyetlerınden ıntıhap mucadelest
~ hlnıfştir. Amerikalılar şimdi Lon- Sabahları bu alem parklarda, kibar muterakım . ve.rgıy~ beledıye:e tedıye tekra' yerinde kalmıştı. Fakat bu su- nin çok şiddetli olacağı tahmin edil· 
~ IOkaklannda kaynaşıyorlar. Bü- kahvelerde buluşuyor. edem~m~k ıhtı~al~n~~n do~maktadır. retle ınevkiini muhafaza eden Upçef, mektedir. Halkın reyile iktidar mevki-
'oteı . . . . Vergılerın tedıyesı ıçın tayın olunan yeni meb'us intihabını yalnız başın.ı ine gelmek gayesile (Demokrasi birli-
llfaa11ı. ler Amerıkan. mılyonerlerrle: .. Saat on. bıre doğru parklarda en son mühlet ağustosta bitiyor. Mühle- yapmağa cesaret edemiyerek diğer fır ği) namı altında birleşen karşı fırka.. 
u..... tan mehracelerıle ,.e hele son luks otomobıller, şık \'e muhteşem ara- tin vergileri verilmemiş olan eml:ik d b 1 kabinede mevki 1 h "'k.'\ t l be ı k ·ç· aza.. 
~eri bü b"' t"' • l b" ··k ı 1 K d k k b' k kalar an azı arına, ar, u ume e ga e ça ma ı ın 
... _ s u un çoga an uyu s- balar karşı aşıyor. a ın er e ırço müzayedeye çıkarılacaktır. Bu tedbir k .. re müşterek ralı~mak tekli· mt faliyet göstermektedirler. 
""'1111'1 d · · · z · 1 ·· • ı d verme uze , ~ ) 'r za eginıle tıklım tıklım dol- atlılar ge~ını~o~. _engın er og e. en emlak ~metlerinde müthiş bir ~~k~- finde bulunmuş ve nihayet liberal f~r- Başvekil Lapçef, mayısın 24 Unctl 

• . . sonra v~ıtlerını ~agazal~r~a, sergıler t~ mucı.p olacak ve bundan muthı.ş kasının Emilovist grupile anlaşma~~a pazar günü Sofyada söyllyeceğt blr 
.. llu nıuhteşem hayatı maıyetlerın- de çay zıyafetlerınde geçırıyorlar. bır malı buhr~n ~oğacaktır •. Hukuk~ı- muvaffak olmuştur. Liberallere Uo- nutukla hükumetin yaptığı ve yapaca.
~ Ytlze yakın katip ve uşak bulun- Birçoğu da şimdi Lonlrada bulu- naslar ve malıyecıler bu vazıyete hır çef kabinesinde ticaret ve ziraat na- ğı işlerinden bahsetmek suretile lntl-
~ Dıehraceler .. yaşıyorlar. Cadde- nan Avrupan.n en. ~eşhur virtüözleri· çare aramakla meşguldürler. zırlıklan terkedilmiş ve bu m~vkil~ri hap propagandasını açmış olacaktı:r. 
•: re~en her uç muhteşem otonıo· nin konserlerıne gıdıyorlar. Y ıJan yutan çoban de liberallerin reislerinden Emılof ıle Bundan sonra, memleketin her tar~ 
~ biri . muhakk.ak bir ~in.tliye ve Sarayı ~ı~alide verilecek iki res'."i Bükreş _ Genç bir çoban Poperti Statef almşlardır. . fında intihap propagandası başlıyacak 
' de hır Amerikalıya aıttır. Ame- kabulden hm yarın akşama tesadüf köyü civarındaki kulübesinde uyurken Bu vaziyet karşısında dığer muha- tır • 
.... lılıar mücevherata ve antikaya ve etmektedir. Bu resmi kabullerde davet- korkunç bir rüya görmüş ve uyandığı lif fırkalarda günlerce süren mUzake- Hükdmet erkim intihabm eerbesf 
~ tablolara çok meraklı oldukların- liler kıral ve kıraliçe önünde eğilir ve zaman bu rüya hakikat olmuştur. re ve münakaşalardan sonra hükOme- olacağını ve hiçbir suretle tazyik ya
~lan satanlar avuç dolusu para hükümdarlar on sekiz yaşını dolduran Çoban elini ağzına götürmüş ve te karşı müttehit hareket etmeğe v~ pdm:yacağınr söylemekte iseler de ba: 
'hı\ orlar. Tiyatrolar ve bilhassa ve artık cemiyete girecek olan genç rüyasında tuttuğu yılanın kuyruğunu (demokrasi birliği) namı altında m~ş- teminat, diğer fı~kalan tatmin etm• 
~ her akşam ağzına kadar dolu- kızları takdim ederler. Bu şerefe na· tutmuştur. Yılanı çekmiş fakat bir tilr terek bir liste çıkarmağa karar vermış- mekte ve başta çıf~iler olduğu halde 
'ICadınlar tiyatrolara en ağır tu- il olan kızlara artık bütün salonlar Jü çıkaramamış ve yılan da büsbütün lerdir. Karşı fırkalar tarafından teş · mevcut fırkaların bırleşmesile kuvvetli 
b.. lertıe ve yüz binlerce ingiliz lirası açılmıştır. içeri kaçmıştır. Çobanın imdadına ye- kil edilen bu bloka çiftçi fırkasının ve bir rakip karşısında kalan hükdmetin 
~etinde mücevherlerile geliyorlar. Yakında büyük at koşuları da yapı tişenler zavallıyı şehre götürüp hasta- Rapça, Tomof ve Drakiyef grupları i- her halde tazyik yapacağına ihtimal 
ıı.. lrodan sonra bütün bu ihtişam lo- ıacaktır. neye yatırmışlardır. le san'atklrlar, demokrat ve radikal vermektedirler. • 

1'••••1•nuıuıuın••11uuuı11uınnnınınnınınınnnınnnnnuunnuunıuınuunnuunı.•nnıuın•~•n••= fırka lan; liberallerin de Görgi Petrof Haziranın 21 lnd giinil yapılması 
Haberler ı 1 yapmak ve pıyaaaya surmege grubu dahil olmuştur. Müstakil liste kat't olarak kararlaştınlan intihabın 

-\ d lfye teıebbUs etmek davaaınlD rü'ye- çıkarmak istiyen geniş sosyalistlerin neticesi büyük bir merakla beklenmek. 
Bir ihbar La Tnrkl Liberal tine devam edilmiştir. Yorgi ile de bugünlerde bu J>loka girmesi bek- tedir. 

~~ - lftUtevelli heyeti intiha· Cemil B. aleyhindeki bu davada lenmektedir. Romanyada kıral Karo], 30 nfsan. 
...... Aleyhindeki hUkQmetl tahkir mnddeiumumi Cemil B. ' aabte Bloka dahil olan san'atk!rlar fır- da bir irade ile parl!mentoyu feshet-
lat • bir hadise mi olmu'? dav;:.~~t Y=~~~ecı:::ah tahvilAhn hakikatleri ile tatbikah kasile çiftçi fırkasının Drakiyef ve 1'0- mişti. Bunun üzerine yapılması icap 

iL ~. aııbul müddeiumumilığine icra edilmek ilz e bankadan eden yeni meb'us intihabının 1, 4, 8, ve 
;:- haıtanelerinin on dört ma- Bir mDddet evvel, lstaobulda . h k'k" h . er ' . muhakemece mahremiyetine 8 haziranda olması kararlaştınlmıştır. 
~tribli mütevelli heyeti içti- çıkan •·La TDrkiye Liberal,, ga· bır 8 1 ı ta vılit alınarak, ehh mebni hafi bir celsede okun- Mevkii iktidarda bulunan hüktlmet bu 
\' . a azadan istemat Zihni ve zetesi aleyhine açılan hükiimetin vukufun adliye daireıinde top- maıına karar verilmit olduğunu, intihapta müşterek çalışmak üzere bir 
'-'leoa bir takrir vererek,• içti· manevi şahsiyetini tahkir davası. lanmaıını istemiıtir. binaenaleyh celsenin hafiye tah· çok fırkalarla kartel yapmak teşebhti· 
~~ürkce konuşulmasını iste· ıkioci müstantikJikce yapılan tah- Maznun Yorgi'nin vekili Abra- vil edilip bunun okunmasını mev- sünde bulu~duktan sonra ni~ayet liba-
lıtııı. "ne, buna azadan bazıları- kik at neticesinde, muhakeme ham Ef. , muhakemeye gelmedi- ral fır~ası ıle kartel ~apmaga ve müş-

i
!!Pıı , .lll6manaat gösterdiklerine .. 1 h v. "b" k h k zu bahsetmi,, mnddeiumumi terek lıste hazırlamaga muvaffak ol-

kaıarile lstanbw ağıı • .ceza ma - gı gı 1 ger.e mu a e~ey. e,. ge- Cemil B. , "Efendim, memleke- muştur. Liberal fırkasının l<atali ka· 
llnzasız bir mektupla ihbar ı . • • ı:'--' ,_. u· k,-n-'-kili t b idi 

,.' o.hnuıtur. ' "-e..ını11ı111e..wıttacw .. e"""ış r .. '"' •· · l'e oauCMt ne manre mı ı r.· tin emniyetine taall6k eden ve bul etmesi bazı sancak liberal tıtka.Sı 
.. ~ ıbbara göre, azadan Kara- Muhtelif gazetelerde intişar mediğinden, bu hususta baruya mahrem olan bu cevaptaki iza- teşkilAtının memnuniyetsizliklerini mu 
~ o·ı N k l k" M l vl eden makalelerden bahsedilirken müzekkere yazılmasına, inzibat hat, ehli vukuf tahvilitı tetkik cip olduğundan fırka reisi Dilka, bu 
""" l g u i 

0 
a 

1
' anoe og u vaktile Adanada Abdülkadir meclisinin vekili dinleyip makbul d"k yüzden müthiş hücumlara uframakta-

...:. -er takrire karşı «burada edip raporunu ver ı ten sonra, d n ·v f k 1 k dl b 1 .~le R ' Kemali tarafından çıkarılan mazereti olup olmadığını anla· ır. ıge~ ır a ar en at anna aY.· ~ • umca konuşulur,. demiş· . b • t • bir hafi celse aktedilip okuna- n ayn Iıste çıkaracaklardır. 
•lllem t Ef b ö terin zabt "Ahali,, gazetesinden iktibas olu- masına ve ıca ını ıcra e mesme Ş d" k b 1 ~ a . • u s z a k ·ı . r bilir. im ı o unmasına, u ce - lntihaplann serbest olacağı hftkQ. 

t;,. _ llltaini istemiş ve bunun üze- nan bir yazıd•n dolayı açılan arar verı mış ır. senin timdi aktine lnzum yoktur. met erkAnı tarafından temin olunmak 
~ d• ••E · Hffk" t bu davamn rü'yetine yarıo aabah y · b kemeye b" · t"d ~'" vet, geçım. u ume e orgı, mu a ır ıs ı a Zaten kararda, rapor geldikten la beraber, fırkalar bu teminata inan-
~ •ermek için vesikamı is- başlanacaktır. Mes'ul mildilr sı- vermiıtir. Bunda, kendisinin ma~ sonra, hafi bir celsede okunmall mamaktadırlar. lntihaplar serbest bı-
~nuz? Bildiğiniz yere gide- fatile Osman Himit B. dava sum olduğuna dair bazı mllllba· taarib olunmuıtur.,, Demiıtir. rakıldığı takdirde ayrılacak muhtelif 
' z . ., Denilmiş, nadan Ko- edilmiıtir. zalarda bulunuyordu. Bu, esu Mahkeme, talep vechile, evveli fırka meb'uslarının teşkil edecekleri 
ttre et oğlu Ef. de verilen takriri 8 • • • k mildafaaya taaliik ettiğinden, ehli vukuf tarafından hakiki ve parlime~to ~erakh bir şey olacaktır~ 
İ\L atnııttır. jr 8 VU at dosyaya konulmuıtur. bt t h "litl tk'k dT ÇtinkU şımdıye kadar Romanya parlA 

~'lııq•!rıamede ifade olunan . • sa e a vı ar te 1 e 1 ıp mentosunda kuvvetli bir muhalif cep. 
~td·· !ıl~akika cereyan edip et- Hakkında aı1r ceza mahkeme· • !dazn~nlardan C~~ı~ B. ın. ve: rapor verilmek üzere, muhake- henin bulunduğu kaydedilmiş değildir. 
'Gd~ teabit etmek üzere, si, Baroya mUzekkere yazdı kilı Adıl B. 'mllekkılının vazıyeti meyi on bir haziran perıembe Bunun için intihabatın neticesi büyill( 
~'t tıumumilik zabıtaya tahki- lstanbul ağır ceza mahkeme- hakkında Ankaradan, Emniyet gilnil saat on buçuğa bırakmıı- bir heyecan ve merakla beklenmekte-

~•pılmasmı iş'ar etmiştir. sinde, dün sahte Yunan tahvilitı · müdürlüğünden gelen cevabın br. dir. 

~h. ,!!afrlka numarası: 136 yacağım. Boyuna ilerliyeceğim. Ve as niY.or. Yolun kenarında kapının önün- içinde oraya bir defa daha avdet Harp meydanı! şimdi kararsız 
-~ la geri dönmiyeceğim... Belki artık de ıhlamurun kurt yeniklf harap kütü- etmek, bu hissin asıl parlak olduğu gurup ışığı içinde burası bir donmllf, 
fr,L•Garp Cf't>heıinde ··• müellifi hiçbir zaman tam saadete mazhar o- gü esmer tomurcuklarla titreşiyor. muharebe meydanını bir defa daha kıvranmış bahrimuhiti andırıyordu. 

11'1: 1'1aria Remargue 
lamıyacağım.. Kimbilir harbin saadet Birkaç hafta sonra yeşil ipek gibi yap görmek arzusu şiddetle hüküm sürü- Kan ,.e barut kokuları toprak kokuJa.. 
imkanını selbetmiş olması muhtemel- rakları olacaktır. Onu öı1en çınarın yordu. Vaziyeti ne kadar zulmet pey- rı burun deliklerini yokluyor. Hflldlm 
dir.- Belki nereye gidersem kenimi geniş ve yayvan dalları da öyle... da etse o bir tek fikre takılıyordu: süren ölümün, şu toprağı kavraq o. 
biraz yabancı göreceğim. Daima bir - lll - "Ancak orada, evet ancak orada ne lan ölümün kokusu kendisini sarıyor. 
hüsran hissi duyacağım... Jorj Rahe günden güne daha zi- yapacağımı tefrik edebilec~ğim.,. du. 

· Fakat tamamen betbaht olmıyac:ı- yade yabancısı oluyor. Onu asla anlı- • • • Gayri ihtiyari bir hareketle bapnı 
ğım. Her vakit bana desteklik edecek yamıyor. Yevmi hayatın icabatına te- Bir ecnebi için pasaport tedariki· omuzları arasına çekti kollan yere 
bir şey bulunacak ... Hiç olmazsa elle- vafuk etmek gün geçtikçe gücüne gidi- ne muvaffak oldu. Hudutlar geçti. ~c.? doğru sarktı elleri düşecekmiş gibi İ· 
rim ... bir ağaçff. canlı toprak- yor. Artik harbe olan imanın kahra· birler, köyler kat'etti. istasyonlarda leri doğru uzandı. Artık tehirli gibi de 

Göklerde nusug yükseliyor. To- manca bir hata olduğunu anladı fakat serseri gezdi, ve nihayet bir akşam ga ğil pusuya düşmekten korkan ihtiyat-
murcuklar hafif bir gürültü ile çatlı- her gün biraz fazla eski hatıralarına yesine vasıl oldu. ka r bir mahlilk gibi daima her şeye 
yor. Gölge yeni doğan hayatın gürül dalıyor. Gittikçe inzivaya çekiliyor. Dinlenmeden şehir haricine götü- hazır olan bir nefer gibi yürüyordu. 
tüleri ile doludur •• Gece odadadır .. Ay Etrafından nefreti ziyadeleşiyor o ren yolları takip etti .. Tepelere doğru Birdenbire hareketsiz durdu ve az 

aı.. O • ~~ ?nunla beraber içeri girmiştir .. Ye vaktil.e kendisin! canlandırmış ola.n tırmandı. Evlerine u ·det eden işçiler, e~:veı kendi~i i_çin .me~hul olan sahayı 
~ ta... ıkısıne refakat eden hayat .• Bu hayat gençlık, romantizm ve pervasızlık a- çocuk kafileleri, ile karşılaşıyordu. gözden geçırdı. Şımdı orasını tanıyor-
~~.~li, köylü, tarlalı say yo- eşyaların içinde çıtırtıl~rla duyulu- leminde yaşamakta ısrar ediyor. Bunlar fener ışığında oynuyorlardı. d~ orasının . h_er kam~~ru, her büklfi· 
L...~ •lnıı kalacağım. Belki bİl'i· yor. Masa, dolap, hepsı canlanıyor.. . . . . . . . . . . Birkaç otomobil horuldıyarak geçtiler! mil, her vadısı onun ıçın tanınmıştı. 
~>o::Uddet bana refakat eder. Fa- Halbuki. onların. y~pıldığı ~u~ uzu.n O, nadiren tesadüf edilen doğma ve uzaklaştılar. Sonra her tarafı sü· . ~layır .. Bu _muhiti aslav terketme-. ·S &onuna kadar bana yar ol- senelerdır, devrılmış \"e kesılmış bır askerlerdendi. Harpten sonra mü.kafa- kdt kapladı. mıştı. Hatıratı ınsanı sardıgı sırada, 
~ !te'1 llıtlhakkaktır-. ağacın bak~yesidir. Ağaç rendelen~lş tını bulacağı im~nile harpte her şeye Gurup henüz oldukça ziyadar~~· Za· a!Jar ateşe atıl~ış kflğıt tomarlan g~
~~ .. hayatımda birçok defalar yü- eşyayı beytıye, sandalye, yatak halıne tahammül etmiştı. Fakat ,·atanın suku- ten Rahenin gözleri karanlıkta gorme· bı kıv.ranarak kul olur. Hayır_ değı
~ ~laınata mecbur kalacağım. sokulm~~~ur. Fakat her bah~r. nusgun tunu, rüesanın mes:.u:~yetini omuzla- ğe alışık değil miydiler.? Yolu terkcdel şe~ hır şey .yoktu.- Mülbim Rahe bu 
~ Oila11&lanmın bitaplığını he- yükse~dıgı .gecelerde onların ıçı?~e ha- rından attıklarını gorunce .. ze.bun oldu. rek tarlalara saptı'. Bı~kaç tar~a at-

1 

akşam devrıyeye ~ık~ıştı.. 
L '" aa onlardan ve yalnız onlar- yat hala tıtrer. Uyanırlar- gerınırler .. Onların kaçtıklarını, tekaudıye veya layınca sendeledL Bır sıvri demır par Etrafında hafıf hır rüzglr .. akşa
\~ C& et bekliyeceğim. Belki önüme onlar artık inkıyat ettirilmiş mobilye- ikramiye almak için döğüştükleriııi, çası pantolonuna takılarak bir ucunu mın sükunu içinde etrafında ya1nız 
~ ~ Yol ağızlarında, manialar- ler değildirler. Onlar tekrar ha~ici h?· (hatıra) lar yazdıklar~nı gördü. Rahe yırtmıştı. Kurtulmak için iğildi. Ho- hafif bir rüzgar otlan meveelendiri· 
\ htı, lit edeceğim belki daha bir· yatın cereyanlarına, seyyalelerıne ta- onlardan fazla askerdı. Onlardan ade zuk bir siper boyunca konmuş ve ol- yordu. Fakat muharebe tekrar ağul-

ea...:." ~rkedeceğim sendeliyece- hidirler. ta nefret ediyordu. Fakat kendisinde duğu gibi kalmış bir dikenli tel par~a- ~uyor, gözleri hadisatı görüyordu. 
~~ıııı... Ayağımın altında döşeme tahtala- kalan bir hissi bırakmak istemedi. O sı idi. Doğrulduğu zaman gözleri ö- ınfilak ı;;ahneleri, sallanan paraştitlU fi 
~krar doğrulmak azmiı: i rı, gıcrrdıyarak kımıldanıyor. Elleri- da henüz kalbinde iman beslediği za- nünde harp meydanının harabiyetin i j şekler, bu yıkık zebun topratın tav:ı-

Yerimde yığılıp kalmı- min altında pencerenin tahtası raşele mana kar§I duyduğu cazibe hi8si idi. müphede etti. nından cesim lambalar halinde sarkaa 

Bitmed=i,.__~--
l,._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hikaye Knut Hamsun'dan : 

Mısırda intihabatın \OBULM . .l\.CA O_ BORSA 
ilk neticeleri 1 ? 3 4 5 h 7 R 9 10 n 

Fikret Adil ('J'aymis ) in verdiği malümatn gö. 1 A i ı M • 
·~~~~~~~~~~~~~~~t-l~~,,-.k-t~~-,-.~~~~~~~ re ~ı ı~ırda yapılan intihalıtın il k n~ti· 2 ~~~~~- T ~KAB A 

-1 - ı ar: ı orrn ıır s ı rnva otuı·clu 'o- . ı l!l!l ~ 
.. .. . .. .. · • ·' celerı unlnrdır. 3 D r-ı O H A r-ı U S T A r.ı Bir eylul gunil. han onunde tıyakta duruyordu. Birden· _., . .. . . ~ _ ~ı _ _ _.. 

Bu tenha sokak onun gezme yeri bire onu elinden tutarak: _ ·•"" iz de h.a~ı~·e~e. nnıntehı.pl~rın yalnı~ ~-1 4 R ~ H A T ~ S_ i {jJ K • 
idi, burada kimseye ra gelmediği i~in oturunuz ... dedi; ancak oturduktan ,.,0 n. tuz ekızı ıntıhabata 1) tırak etmı;;tır l S N A T [il A L K O L !j 
kendi odasmda imiş gibi bir a a.ğı. biri re elin.i bıraktı. Johan ~erbe t \ ' C la- Port~nitte rey \'erenler yüzde ~Eki1 . 6 E r- rmı li! A c u L rmı A N~ 
yukarı dolaşırdı. l{aldırımların ıkı ta-,kayt bır rn1.iyet takınma~ i"tedi: giif. Dekahliycde )iizde :i9, l\limufi~ecle .}ii;ı: 7 T ii[U S L U lj1 i !mllj)E 
:rafındaki b:ıbçelerln aga~.l~rı ~~ı kır. dü, önüne haktı, \ ' C düşündü: ·•\caba de :i2, Huheyrede J üzdc , O, 1 kenclrri- 8 E K S i K L -i K ~fi i T 
mızı yapraklar açmıştı. Nıc;ın \ ıktorya zamanı mı?.. yede ylizdc il, fizedc yüzde :;3, Beni 9 M A T l'ii1 O '• fjj" 1lii1 A R A 
burada dola~ıy~r. 'a ıl oldu da ) ?I? - Demek ni)anlanmr:;- olduğunuz Sm·cyftc yüzde 61 , f<'iJ omedc 71. 1.·hot = - . 
bu tarafa düştü. Aldnnmı.}ordu, o ıdı, halde bana :-öylcmiyorsunuz~ Ben ki .• .. .. • . 1 ( • B A K L A (!; ı R E \M 
belki de dün pencere inden gördüğü sizin orada, kom~unuzdum. ta :ruıdc ' 9• AS\'anda yuıdc 90• (,arhı- 11 F A ~ rm fiil N E T A M E 
gölge de o idi. Kalbi şiddetle çarptı. Viktorya ce,·;p ı-ermiye tereddiit yede yiizdf' 49, ŞarkiJede yüzde 71, 
Vlktoryanrn şehirde olduğunu biliyor- etti, ,·c: Girgadn yüzde 69, Knada l üzdc i6, Dıinkti bulmacamızın hal-
da; fakat değirmencinin oğlunun git- - Bugün hundun hahsetmiyelim, Kalyubiyede yüzde elli, orta Mı ırd:ı ledilmı~ şekli 

medfği muhitlerde hulunuyordu. Dftle· dedi. yüzde 65 tir. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 O 11 
ft nişanlısı da görmüyordu. Johan derhal ciddile:;-ti, vc mırıl· nu rakamlar Mısır halkının inti- ı•-----·~-------111!! 

BUyUk bir gayretle kadınıı doğru dandı: ~ 
n l d. •r habata ne nispette iştirak ettiklerini 
ı er e ı. anınmamışh. Başı dik, boy- - E\·et, anlıyorum. 
nu mütekebbir ciddi '\'e dü~ünceli yU. Süküt. göstermektedir. 
rüyordu. - Tabii. eskidenberi bunun lüzum· Fnknt hu rakamların mahiyeti de 

SelAm verdi. suz olduğunu biliyordumM evet, bunun mevzuu bahi olabilir. 
Yavaş bir sesle Yiktorya ce"ap olamıyacağınr .. ben ki bir değirmenci :\filliyetperverJer lideri Mustafa 

ver<fi: - Bonjur. çocuğuyum, \'C siz ki .. Tabii oovle. Ve N h · t'h b t b" d 
• • • • • 1 a a paşa. ın ı a a ın ır oyun an 

Fakat durur gibı hıçblr hareket şımdi hıle bura1la na~ıı yanınızda otu- f ld .. . . 
d ~ · • J h d d d ii 1 h ı·rı . .. 1. b.1. ark rz o uğunu soylemıştır. yapma 11:,'1 ıçın o nn a urma ı, ) • ruyor. nası u a arı ıze oy ıye ı ı-

--------~----~----------~ rüdü. Ayakları geri geri gidiyordu. o- yorum, şaşıyorum ... Karşrnııda ayakta. lUatbaamza gelen eserler: 

Allo Allo ! 
JJugünlcü bulmacamız 

Soldan sağa r·r yukarıdan a§ağı: 
1 - Yarın (9) 

2 - 2 Küçük (4), Hamdullalı Sup· 

Mayıs 1 Act. " 

K ,.., , vo ~ 
J lngilfz liruı Kr. 103 

.. T.r. mat."ılll ncı•ar 0.4t 5 

ba!I 
Liret 

M • Rtlca 
llrıhm 

Is. 11rank 
1 e\'8 

• ıorl n 
Kuron 

ı 
~ill nr 
Pczet• 
l\tıırk 

7.lot ı 

" . 
.... 

renı:ll 

2 11 re" " uru~ 
ı 1 tı rk li rası Dinar 1 

~ crvoneç 1.\ uru, 

Nukut 

ı !sterlin Clnıi117. I 
ınoıar fAmrrlk:ı) 

iO 1-'unk l hanen: 
iO Liret ltaiya 
O f'rank l'rlçlh ) 
O Drahmi [Yunan} 
ıo Frank [lS\'lçrel 
W l.eva Bıılı:ar j 

ı l'lorlıı [Frlemenk] 
10 1\uron [<;eko~lo\ak ) 
~ ılınıı Avustorya] 
ı Peıeta f lspaııra) 
ı Rannıar• IAlmanya] 
ı Zloti ·Lehistan 

ı l'enı:o l\lacarls tan 
O 1 C}' [Romanya] 
O Dinar Yogoslovyal 
ı ( cvoneç ~t\1'et 

ik.aitn başında adeti olduğu ,·eçhtıe ge. yahut uzakta. yerde, diz çöküp dur
ri döndii. Kendi kendine "gözlerimi ye mam lfızım .. fakat anki ben .. hem U· 

:re dikeceğim n kaldırmıyacaf,rım., di.

1
7.aklık senelerinin de dahli \'ar. Rimtli 

yordu • .Ancak on beR adım sonra bak· daha ce ur olduğumu zannederle~. Bİ· 
tr. Viktorya bir camekan önünde dur- liyorum ki artık çocuk değilim. artık 
muştu. Yan sokaklaTdan biri ine sıJ keyfiniz i tese bile beni hapc;e atamaz. 
'"§malı mı idi. Niçin Viktorya orada srnı1~ Hunun için ce aret ediyorum; 
duruyordu. Camekanda haç eklinde danlmnyrnız, susacağım. 
dizilmiş pe~be sabunla.r, satılık pul-ı - Hayır, de,·nm ediniz. istedişini-

Daha intişarından evvel epey

ce gürültü ve heyecan uyandıran 
haftalık Allo! Allo! gazetesi inti
şar etti. 24 büyük sayıfadan iba

ret olan bu ilk nushasmı yalnız 
programından bir kısmını bildir

mek için çıkardığını söylemekte 

ve asıl AUo Allo nun karilerine 
önümüzdeki haftadan itibaren 

takdim edileceğini ilave etmek

tedir. Bizde şimdiye kadar Allo 

Allo gibi zengin ve baştan aşağı 
meraklı ve esrarlı yazılarla dolu 

bir gızete çıkmamıştır. Karile
rimize tavsiye ederiz. 

hi 8<1yin en çok ııcvdiği şey (5) Altın 900 
• Borsa 

lar, ve bir şışe içinde bıraz hulgurclan zi öyleyiniı. 
3 - Bir salala (5), Allah rizası için Mecıııye hırld 54 

( S) .... n•a•n•o•no•r ... ._ ... ıı1ııı..2~_. ... .__.., 
başka bir ey )oktu. Dönmeden e\\el l l tediğimi mi? o hn1de yüzü· 
birkaç adım dnhn yüriise? lrrünüzün de buna mı\ni olmama ı la-

Yiktorya haldı, ve birdenbire kafi ıımgelir. 
bir hüküm 'fcrrni gibi emin adımlarla Viktorya yava~ça: 
ona doğru ) akla tı. A abiyetle gülünı- - Hayır, dedi, yiizüğüm 51ize mani 
sedi ve zorlukla; değildir. 

- Bonjur, dedi, ne iyi tesadüf. - Nasıl .. yok a .. AHahım, Viktor-
Yarabbi kalbi na rl çarpıyor, hnrır ya, aldandım mı? 

4 - Akur (4) 

5 - Kur (3), ııemek (2) 

li - Byı-allalı (2), ciğ<•r ( .1) 

7 - Rob döŞanıbr (6) 

S - Ma (2), küreğin arkada§ı (5) 

9 - itibar (6) 
10 - Duymak (7) 

.11 - Bil' adet (3) 
titriyordu. Bir şey öylcmck istedi, ka· Yerinden fıl'ladı, ) üzünc dikkatle 
bil olmadı, yalnız dıldaklarını kımıl- lıakmak kin iğildi: - Yani. hu yiizii-
da~Wldt l~k~eyanm san clbbeleri~ğün h~Wrmana ı )ok mu? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den, belki de ağzından bir koku yiik· - Rica -ederim ·akin1eşiniı. 
seldi. )'jizünün çizgilerini farkcdenıi· Oturdu. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

yor, yalnız omuzlannın şeklini, şcm· - Ah bil eniz ısizl nasıl dü iindüm. Eminönü belediye şubesi müdüriyetinden: Mollafenari mahal-
siyesinin sapına da)!Qnan ince ,.e uıun Yarabbim, kalbimde en k'..'çük başka lesinin Tavukpazarı caddesinde cedit 83 No. ahşap dükkan an-
el~n!. görüyordu .. ~u ~ağ.eli idi ; \ ' t' bi:jbir dü) ünce vnrmı>dı? Ilu\ in gördü~· kazı hadim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak üzre kapalı zarf 
Jtizuk vardı. lJl\once dıkknt ctmedı, lerim, tanıdıklarım içinde (\ •l\) ·izcli. k 

usuliıe satılacaktır. Almak istiyenlerin şartnamesini görme üzre 
düşünmedi, f eJ:lketini hi etmedi. ım niz. Hep kendi kendime durmadan tek· 
o kadn r ı•vzcl ve garipti. , rar eder Ye derdim ki: Viktorya en gii· baş mühendisliğe müracaat ve ihale günü olan 20· 6-931 Cumar-

VikJ 11 a devam ediyordu: · zel, en haşmetJidir, ,.e ben onu tanıyo- tesi günü saat on dörde kadar teklif ve teminati havi zarfları 
- Ilı r haftadan beri şehirde.) im, rum .. Daimn. Matmn1..el Viktorya ! diy<' daire encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur. (716) 

fakat sizi E;Örmedim. Hayır hiç. Bir ele- düşünürdüm. Kendimin izden ınıf Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Muvakkathane meyda-
fa sokakta biri gösterdi. O kadar meş.

1 
farkı itibarile en uıak adam olduğu· 

hur olmu unuz kif mu bilmez de•;ildim. fakat yaşadığı· nında 1 No. h kagir dükkan bir seneden üç seneye kadar kira-
1\lırıldandı: nrzı bilirdim, ah, bu hen im için küçük ya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
- Burada olduğunuzu biliyordum. bir şey değildi. Bilirdim ki siz "arsınız, şartname almak için hergün levazım müdürlüğilne müracaatları. 

çıok kalac:ık mı~ınız? ve kimhiJir, ornda. bazan hatırlar mıy. 66 Liralık teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu 
- Hayır ~ok d~gfl birime giin . on- dınıı? .... Oh. eminim ki beni dücünmez- mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 11-6-931 Perşembe gü· 

ra döneceğim. diniz: fakat çok zamanlar, oturur, ha- nii saat on beşe kadar encümeni daimiye miiracaatları. (717) 
~ Sid buraya ~evkeden taife t~ brladıjınıu tahayyül ederdim. Göri~ •-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.,ekkür ederim. yor mu unuz Mntmaıel Vik1orya, o Yeni kapıda Kitipkisım mahallesinde Yenikapı caddesinde 
SlikQt de resi. zaman sanki gökler açılı.) oı· wnnede- 10· 1 No. h depo bir seneden üç seneye kadar kiraya verilfllek 
- Zanneder em ) olu kaybettim, dfm. Sizin irin şiirler ) azar, blitiin için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname 

mabeyincinin evinde oturuyorum. han· mevrut paramla size çiçekler alır. e· 
Iİ yoldan gitmeli? ,.e getirir saksıları doldururdum. Bil· almak için hergün levazım müdürlüğüne müracaatları. 40,5 Lira-

- Müsade ederseniı sizi götüreyim. tün iirlerim sizin için yaZTlmıştır, tek lak teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü 
Yürüdüler. I..af olcıun diye Johnn tük başka hislerle yazdıklnrım pek nz. zarfa koyarak ihale günü olan 11-6-931 Perşembe gilnü saat on 

•rdu: - Otto evde mi? dır. " kimse on lan bilmez. I•'akat ~ı- beşe kadar encümeni daimi ye vermeleri. (718) 
K1~ca cevap verdi: - E'eL kanları okumamı ~nızdı~. Yeni bir~•·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-• 
Bir evden piyano çıkaran hnnıallat· :c;ere daha başladım. Allahım sir.e ııe Schzade başında Ebill Fadıl efendi medresesi bir seneden üç 

yelu kapamışlardı. Viktorya kenara kndar minnettarım. beni tamamen al· seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuş-
~ldtirtcen bütün vücudü ile Johana dınız, bütün saadetim budur. Her giin tur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye gir· 
yaslandı. "Pardon,, dedi. Bu t'mas bti- \'e her gece sizin me\'cudiyetinizi hn· mek için 8 lira teminat akçaları ile beraber ihale günü olan 
tiin vücudiinden bir şeh\'et titremesi tırlatan şerler görüyor, işitiyorum. ls- 14-6-931 Pzaar günü saat on beşe kadar encümeni daimiye 
~irmlşti; nefe 1 yanağına. değınisti. minizi ta\'ana yazdım. yattığım zaman· müracaatları. (719) · 
~U~im ve Jdkn.}il: 1ar ona bakıyorum. Odn~ temltliyen ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Elinizde bir yüzük görüyorum. hizmetçi görmüyor, çünkü yalnız hen Tavukpazarında mimar Hasanağa medresesi bir sene müd-
mi tebrik edeyim mi? diye sordu. A- göreyhn diye onu kUçüciik yazdım. Ve detle kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliple-
caba ne diyecekti'! Nere. ini tutarak, bundan saadet duyuyorum... rin şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne müza· 
yüzüne bakmadan bekledi. Viktorya döndü, göğsünden bir kı"ı· yedeye girmek için 13 lira teminat akçelerile beraber ihale günii 

- Ya siz, sizin yüzüğünüz )Ok mu? ğıt çıkardı. Bütün ')Öğ ünü şişiren hi r 
Birisi beni temin etmişti ki". Gazeteler iç çekişle: olan 14-6-931 Pazar günü saat on beşe kadar enciimeni daimi-
lllsclın o kadar hah ediyor ki.. - lşte, dedi, kesip akladım. Size ye müracaatları. (720) 

- Evet, birkaç şiir yazmıştım da.. diyebilirim ki htr akşam okuyorum. 
Onlan okunıadıiınıza eminim. Bey babam ilk defa onu bana göster· 

- Ba bi~ tflr dedifiniz bütün diği zaman, okumak i~in pencerenin 
Wr .. r def!l miyclt! yanına gittim. Gueteyi çevirerek: 

- Evet, kUçlik bir kitaptı. "Bulamadım. nerede" diye sordum. Fa 
Mabeyincinin evine gitmesine rat· kat çoktan bulmat. okuyordum bile. 

_. acele etmiyordu. Bir caddeye <tk· Ve H kadar mea'uttam. 

Karacabey panayırı 
Karacabey belediye dairesinden: 

Pangaltıda Akbaba sokağında ikişer odadan ibaret 5 ve 7 
~o. h haneler bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için 

ayn ayrı açık müzayedeye konmuftur. Tali~l~rin şartnameyi 
~6rmek için hergOn levazım mlidürlDğOne müzayedeye girmek için 

8 zer lira teminat akçelerile beraber ihale gOnü olan 14· 6-931 
Pazar günü saat on beşe kadar encümeni daimiye müracaat· 
luı. (721) 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze • Meyve 
Et - (Kiloııu) karaman: 48 • 41 

Oa~lıç: 66-50·94-K.,Kmrcık: 70·461(. 
sır kuzusu: 35.39 K. Muhtelif cins 
tıJ-ô9 K. Öküz: 23 - 45 K. Danı: '9 
Manda: 3! K. , 

Peynir - He)az yağlı 650·7~ 
13 kiloluk ıcneke. vağsız 11·12 ,.ıt 
teneke 1 200·300 kuruş. 

Canerl§I: 20 K. Malta eriği: 2 
Taze soaan: ( Dcmeıl ) 60 

sarımsak: .50 • 60 parn. N•n•1 

para. K1rmızı turp: 30· 40· 50 
Dereotu: 30 para. Mayd•nol1 

para. Bakla: (Yerli) 3 - 5 K. Pı 
1 • 5. 

Kuru meyva 
incir (iım ir paçal 14 kuruş ed ~ 

ı ı. 19 üzüm çekirdeksiz 50-56. sır' 
inenler 

Domates : ( lskcnderiye l BIJ • 
lwruştan 70 • 90 kuru~:ı. Pathdlll 
adetlik kn~:ı ~ı 25 • 27 lira\·a Sal• 
ııdetfı k kasası ı 5 - 20 İi radan ı5' 
lira)a. Yaprak: (Yerlı) okka!I ~ı 
kur~t:ın 20 • 22 kuruşa. lspanelC 
kuru~taıı 3·6 kuruşa. Kabak: (/. 
20·27 kuruştan 18·20 ı uruşa. T•~ 
sulye: 70 - 80 il uruştan 60·50 
Enginar: ( Adana ) adedi J 2 

8 9 kuruşa. ~:nginar (Yerli) adedi 6· 
ruştan 5 7 kuru,a. 

BuGday • Arpa - Fesul~ 
BuGday: Yumuşak (Ankaral Bi 

8.10, 8,25, 8,30 ( Kon~ a ) 7,2'J • 
(Yııhşihan) 8.25 (Polatlı) 8.20 (A~"' 
8 15 (~h·a ) 8.1 2 5 ( Karamın '/C 

";chir) 8,5. 8.IO l Çay) 8 kurut 
( \ n kara) <ı K. • . .ıı 

Arpa: ( Ankara ) 6,15 ( Ş..~ 
(Ku.ah,al 5,5 (Gelibolu ) 5,20 1 

1 
5.15 ( Kırklarel i ) 5.1 O Fasul~ 
San mıs1rı (Bandırma) 7 liurıw 

Çay, kahve, pirinç, 'ek•'• 
patates, -bun ~ 

Çay: ICava) okkas1 260 · ~e~ 
240 ·800. l lindiyc ) 270-400. ( "' 
260 400. Kahve: (t\ luhtelif tlpJcf~ 
105 K. Pirinç: (Bomba\·) 37 45 ) 
34-35 (I Jindiye) 36 37,5 ( Ranı<>11 

29 ( Rizon ) 36.5·37 1\. Şeket' 
Yerli) .35,50 35.90 ıEcncbi ) S5.= 
küp 38,31 ·38.50 ( Rus: Küp ) 
:-15.85 1\. Sade zaıı ( Urf • : 
OJ 4 155 (Erzurum:· Kars) ıoo-19~ 
zon ) 120 · l 3~ Vejetalllll 1 ) 
Zertfn ratı: ( F.ımra ctıırrt 1 
Cl-:kma) 6 1·6'l (Yemeklik ) ~; 
nıuhk) :;() 60 ( Ycmdılik ~~ 
lukl '4:1 64 K Patatese ( ~ 
18 50 <Hıı kelle) 14· IS.50 ( 
ı o ı ı l\ Sab•nı ( le) tin 
36 37 ( Araşit) 30 32 (Birina) Bana wlyetine merbut Karacabey kasabası ci•armda Çifte 

Karaapçlar mevkimde her sene kiifat edilen panayır bu sene de 
cHlrt sin devam etmek Oıere mayısın 26 ıncı ula günü kOtat 
edilecektir. Mvlliır panayırda her türlü hayvan ve emteai tica· 
riJ• abe ftrİfİ icra kahnacajı ve panayırdan bir pn evvel de 
at pl'lllart yapılacağı ilin olunur. 

Tophanede 17 odadan ibaret Kılıç Ali medresesi bir ııene· 
den üç seneye kadar k iraya verilmek için kapalı zarfla müzay~ 
deye konmuılur. Taliplerin şartnameyi almak için her gün leva• 

11m müdü~lügüne müracaattan 62 liralık teminat makbuzile ıart
name ve teklif mıkbuzunu mUbilrlO zarfa koyarak ihale gDnft 
olan 14-6-931 Paur gilnO saat on bete kadar encUm~ni dıimi· 
ye milracaatlart. (722) 

'I VA tabı f 
1 rinizi ya 
1 



Seyrisefain 
~tl~cz accntası: Galata Köprii başı 

<362 ,·ube acentası Sirkecide 

l\1(ihürdar zade hanı 2 27 40 

1 
izınir s~r'at postası 

~ GOLCEMAL) Vapuru 24 
(i 'Yıı pazar 14,30 da 

~.•ta rıhtımından kalkarak 

'-hıte gidecek ve Çarşamba 
ahı gelecektir. 

ta 12216 Kg. üstüpü ile 21000 

il tle arnpul münakasa ile ah

\:c•ktır. isteklilerin müraca-
atı. 

3o ihalesi 

· nıayıs. 931 
depozito 

0 o 10 

Kad k ·· Mısırlı . 1 oy oğlu 
4ı/e b h • tevsian 
'diı... a cesı küşat 

'lQışr ' 
~ty· •r. Her akşam 12 kişilik 
't~'~t:~siki heyeti icrayı ahenk 
' dır. En '..!~•\?. ve temiz 

lstnnbul mahkemei asliye 6 ıncı hu
kuk dairesinden: 

Fatma Meliha H. m kocası 
Giresunda mukım Şirret zade 
Mehmet Ali Ef. meyanelerinde 
mütekevvin tescili talak davasın
dan mumaileyh Mehmet Ali Ef. 
nin ikametgahının meçbuliyetine 
binaen hakkında gıyaben cere-

Ordu ihtiyacı için yerli mamulıHın-
dan 52.000 metre arka çantalarına 

, mahsus bez kapalı zarfla mlinnka aya 
konmustur. ihalesi 14 haziran 931 pcl· 

zar günü saat 1:" te Ankarada merkez 
~atın alma komisyonunda yaprlacak
tır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere leminallarilC' 
birlikte mezkur komi yona müracaat. 
tarı. (374) 

"' * * 
YP.n eden muhakeme neticesinde Ordu ihtiyal'ı iı;in yerJi fahrikalar 
kanunu medeninin şekli tatbik mamulatından 1 5.000 mefre a tarlı!, 
ve sureti mer'iyeti hakkındaki bez kapalı zarfla münaka aya konmus· 
864 No. h kanunun birinci ve tur. )hale i 16 haziran 931 salı giinii 
9 uncu maddelerinin fıkrai ahi- aat 15 te Ankarnda merkez atın alma 
resi mucebince t 9 Temmuz. 926 komi yonunda yapılacakktır. Taliple· 

rin artname atmak 1e tekliflerini ,·er- retile tamir ettirilcccl<tir. ihalesi :::.:-~ T:tliplcrin ... artnıımt') ı görmek için ko 
tarihinde wkuu tahakkuk eden rnek üzere teminatlarile birlikte mı•z. mayı 931 saat ı~ te icra ı,ılınncağın· mb) onumuza 'e e-:) R) ı görmek için dt 
talakın tesciline dair sadır olan kur komisyona müracaatları. (371) dan taliplerin ke)f ve ... artnamc ıııi K. O. anbar müduı luğüne H pazarlık 
4-4-931 tarihli hükmü havi ila- • • • görmek üz.ere her gün öglcdrıı eHC'I için ye, mi mezkuı da komisyona müra· 
mın bir nushası divanhaneye ta- 3. K. O. SA. Al,. Komisyonundan: ve pa7.arlığ'n i ,tirak kin de ,·akti mu· l'aatı .ın. 
lik edilmiş olduğundan tarihi 5,000 kilo nuhut mutanhhit nam \'C ayycninde teminnthırilc birlikte I•••· * 
ilandan itibaren bir ay zarfında he:-abına pazarlık . uretile . atm alı- mi )onumuza nıiiracantJ.ırı ilan olu· 3. K. o. s~ı. Al,, KO. nAN: 

ilamı mezküre itiraz edilmediği nacaktır. lhnlesi 23 mayıs 9::11 saat 14 nur. 1 Gümü U) u ha tane i için 20 000 
te icra kılınacağından taliplerin art- * * kilo siit ;ıleni miinnha a uretile s~tın 

takdirde muamelei kanuniye ifa namesini görmek üzere her gün öğle· 3. K. o. SA. Af,. /(0. 1> 4N: . . 
930 1888 . . . ı 'h nlınacal.tır. ihale ı Hi h:ızııan 9.11 ~a 

edileceği ilan olunur. ( • ) dtn ev,·et \ 'C pazarlıgına ı~tırak etmcl\ 3. K. o. A1'l. DA. meHut .l\O ne eş. 
-------------- icin de ,·akti mun))eninde teminntıı Hının 19 nıa)ı 931 tarihinde pa:ıurlıl, .ıt l;j tc icra olunae,ıktn. Taliplerin 

,ehzadeba,ı rlle birlikte komisyonumuza müracaat. ~uretilc satılacağı c\\'eke iliın edilmi.. şartnameyi gÖl'mek üz.ere htr gUn öf· 
Ferah sinemada ları ilan olunur. ti. Yevmi mezkfü•da verilen fiatler lleden CV\el \e münaka ... aya iştirakleri 

Hugı..n 3 film birden, amca; komi\.: * * "' haddi lftrık görülmediğinden tekrar kin de ,·akti mua)yeninde teminatl11ri 
Cevdet ı , c:, akşamı huvuk ıemsiller 3. K. O. SA. AL. /\nmisyonımdan: pnzarlıfrn devam edilmek üzere 26 mn·ıle birlikte komıs)ona müra(natlan illa 

Naşıt bey Hermina H. Gümü§ auyu hastanesi pazarlık su·ıYıs 931 ~aat 14 te icra hılınacaktır. olunur. 
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EYi BI R VAUDE 
Evlidmm sihhatini dOşQnen, her 

-hangi bir rahatsı.ılık sebebile zaiJ 
dQşdllğllnQ g6ren, bu mQnasebel· 
le kansız kalan, İJtibıwz bulunaı~ 
çocuklanna litif lezzetli ve mQ
keınmel bir kuvvet illca olan 

~..1_enOfe"'8f Os 
, <Vermelidir • Her cc~•rdc ftl9Dar. 

Burdur Vilayeti Nafia baş
mühendisliginden: 

Burdur kasabasının bir kısmının eletrikle tenvirine muktazi 
Jeyazımah elektrikiyenin talibine ihalesi için kapalı zarf üsulile 
Ye bir ay müddetle milnakasaya vazolunduğu 30 mart ve 4-9-14 
nisan 931 tarihlerinde Cümhuriet. V akıt, Milliyet, Hakimiyeti 
Milliye gazetelerile ilan edilen ve 27 - 4 - 9.U tarihinde ihalesi 
icra olunacak olan münakasaya talip zuhur etmediğinden keyfi
yetin tarihi ilin1ndan itibaren milnakasasının bir ay ve levazimatı 
elektrikiyenin teslimi ile mahalline vaz'ı milddetinde yedi ay 
temdit- olunduğu ve gümrük resmi ile mOteabhit farafdıdan ya
flrhrcak olan umum montajın yedek amelesinin belediyeye ait 
olduğu ilin olunur. (626) 

Bursa umumi hapishane mü
dürlüğünden: 

Hapishanenin 1-6-931 tarihinden 31-5-932 tarihine kadar 
ekmek ihtiyacı kapalı :zarf usulile münakasaya kooulmUJlur. Mil· 
nakasa müddeti 25· 5. 931 tarihine kadar 21 gündür. Günde 
Azami 600 kilo ve safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi 
ekmek vermeğe talip olanların münakasa ıartlarıoı öğrenmek 
üzere Hapishane müdürlüğüne ve milnakasaya ittirak etmek 
iıtiyenlerin ihale günü olan 26-5-931 salı günü saat 15 de adliye 
dairesinde teşekknl edecek komisyona müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

Evkaf umum miidirliğinden: 

Şehri 

Bir sene 111üddetle icar için müzayedesi 
Temdit olunan emlak 

Lira Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar 
30 _;. Çenberli taşta mollafenari mahallesinde Mahmudiye 

caddeıidtle 7 No. hane. 

1 - Boğa:zjçinde istinycde kürkcü baıı mahallesinde çayır 
lıOkağında 46-48 No. mektep ve altında dükkan. 

75 - Fenerde abdisubaşı mahallesinde fenar caddesinde 340-
312 No. depo. 

6 - Eyüpte camii kebir mahallesinde. haffaflar sokağında 
1 No. ardiye ve arsa. 

5 - Şişlide mecidiye köyünde 9-11 No. garaj. 

6 - Ortaköyde büyük ayazmada 12 No. hamam içinde beş 

a~t oda. 

Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 1-6-932 tarihine kadar bir 
ıenedir. 

Mebdei icarlar: Eski müstecir için akdi sabıkm hitamı yeni 

mllıtecir için teslim tarihidir. 

Mllddeti müzayede: ~6 Mayıs 931 salı günü. 

Bal&da muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen 
bedellerle talipleri uhtelerindedir. Encümen idarece bir hafta 
mDddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile 
talip olanlar ıo:· gUnlin saat on dört buçuğuna kadar lıtanbul 
evkaf müdüriyetinde vakaf akarlar müdürlüiüne müracaatlan ilin 
olunur. 

Dans ve :zayaflama dersleri 
Türı.: çe, Almanca. Rusça, Macarca 

bilen bir ecnebl çok ucuz şerait\e 

çocuklara ve hanımlara her türlü sa. 
lon ve sahne dersleri öğretir, şişman · 

Jara bedıi hareketler le zayıflama talim 
leri yaptırır. Derslesi evlere gitmel\ 
suretıle verir. Adres: Gabora küçük 

kabrist:ı n sokak.! J ,ikinci kat, 7 Beyoıtlu 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir helAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesi ... 

Arayıpta bulamadığınız - \'~ya 
her hangi bir kitap hakkında ma!Qmat 
sormak, fiat anlamak, ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza fstanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul leffe· 
derek Galata P. 34 V. Benrubl adresine 
yazınız. Şimdi ihtiyacınız yoksa ades 
kaydetmeniz faldelidir. 

Sablık ve kiralık ---.. 
Kuzguncukta Münlrpaşa mahalle· 

sinin Aziz bey sokağında fevkalAde 
nezaretli beşer odadan iki bölüklü 
eşcan müsmireyl havi vasi bahçeli 
ı 6 numaralı Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık ve kiralıktır. Deru· 
nündekilere müracaat 

Sablık irat - Süleymaniyede ha· 
rem sokak, 9 oda iki bölük müceddet 
kArgir nezaretli bir ev ayda 55 lira ki· 
radadır. Pazarlıksız 4000 lira saat 9 • 12 
arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü vakıfhan 
UNlONKOL 

Emlik alırız - likeleyc, tramvay .. 
şimendifere yakın olan apartıman, dük
k4n, mağaza, ev, köşk ve arsalar mürec· 
cahtır. 9 • 12 arasında müracaat 

f 

Jstanbul dördüncü vakıfhan 
tJNIONKOL 

Satılık irat - Mıçkada tram· 
11 y yolunda 86 oda' bir gmf, !f&S 
rşın bahçe içinde ıeneliAi 4260 liraya 

l..iradadır, kırk J:>in lira. 
Satılık apartıman - Taksimde 

beş daireli seneliği 210 liraya kiralidır 
20 bin lira. 

Dükkin alını - Sultanahmet· 
ten Şehzade başına kadar yahut Gı· 
latadan Beşiktaşa kadar tramvay yo
lunda 2·3 bin Jiralık dükkan olması 
müreccahtır. 

Mağaza alınz - Eminönü, 
Balıkpazarı, Sultanbamam, Sirkeci, Ga· 
lata., Beyoğlu cibederinrie 20-30 bin 
liralık kadar 9- J 2 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf ban 
ONIONKOL 

KllçDk bir fotograf makinesi sa· 
tılıktır. Galata P.K.34 V. Benrubi adresi· 
ne yazılmuı 

Ankarada iıi olanlara - <Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 
malik yeg4ne vekAlet, temsil, takip mü· 
essesesidlr. 

Ankara • Bankalar caddesi • Anııdolu 
han • Posta kutusu: 166. 

Satılık irat - Beyoğlu Kalyoncu 
karakolu Ayakostantin kilisesi sokağımb 
beş odalı klrgir bir ev ayda 33 lira kira 
getirmekttdir. Pazarlıksız 2800 liradır. 
9· 12 ara sında müracaat 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
ÜNIONKOL 

Kiralık köşk - Yakaıkcra gayet 
havadar yerde on odall mükemmel bir 
köşk gerek pansiyon ve gerek sair su· 
retle kiraya \·erilecektir. Talip olanlar 
Yakacıkta bakkal Mehmet Efendiye mü· 
=acaat ed~hilirlcr. 

ııiııııııııı ıııı~ıı~ııııı~ıı~ıııııır~ııı ıı~ııııı 
Beykoz m:ılmüdürlüğünden: 

1 - Ayvalı köyü, erenlerde 
40 lira; 

2 - Havuzlarda 75 lira; 
3 - Eşeklide 180 lira ve 
4 - Kozyatak mevkiinde 

lira kıymeti muhammeneli çalı
lıklar Beykoz malmüdürlüğünce 

3 müsavi taksitle 2·6-931 aalı 
günü aleni satılacaktır. % 115 
teminatla birinci takıit iatcoiyor. 

Naklly~tt• tasarr-.u mes-.sıesınl tetkik ederken ne• 

-ltınızı kllometro başına beher tona göre yapınız. 

BEN z ı N ve ya~ sarfiyatını, yedek parçalarının 

harabiyetini, şoHSrlerin Ocretini hul!sa masarifi 

umumiye ile servis masarifini nazarı ttibare alınız. 

.Tamiratta masraftan maada gaip edilen zaman da 

haizi ehemmiyettir. İşte yeni FORD Kamyonu vo 

esaslı tasarrufu temin eder. 

Bundan dolayı nakliyat işlerinizi tetkik ve hal eder· 

ken, evet emirde 'FORD Kamyonlarını muayene ve 

tecrObe etme~I unutmayınız. 

ıEn yakın Ford acentasından bu kamyonları göster

mesini isteyiniz. Her dlkt tekerlekteki frenleri prova 

ediniz, arızalı yollarda tecrübelerini yaptırınız, sarf. 

olunan benzin ve ya!f mıkdarlarını yazınız. 

·Bu suretle Font Kamyonlarının elyevm müstamel ve

·aaıtl nakliyenin en tasarruflusu oldu~unu göreceksinız. 
' 

IJNCOlN ~-Fordson 
. AIRCRAFT 

,) 

izmir memleket hastanesi baŞ 
tabipliğinden : 

Cinsi 

Mualece 
Koyun eti 

Kilo 

27000 

Lira 

14000 

Hastanemizin bir senelik ihti yacı olan mualece ve koyut' 
10 mayıs 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı · 
uaulile münakasaya vaz olunmuş tur. Şeraiti öğrenmek istiyeııl 
her ıün hastanemiz ser tababetine ve münakasaya i,tirak ed 
)erin de bir zarf derununde tek liflerini, diğer bir zarf dernıı 
da mualece için 1050 Et için 11141iralık teminat akçesi veya b 
mektubu ve bunların heyeti umumiyesi de bir zarf derununa, 
nara'k UzeHne l1t olduh lf "te idaresi muharrer olduğu halde 
mi ihale olan 31 nia'yıt 1931 tarihine müsadif pazar günü öğl 
evvel aaat onda vilayet daimi en cümenine tevdi etmeleri Jaıı 
nur. 

Manisa vilayetinden: 
Keıif bedeli inşaatı n@v'i 
Lira K. 

18505 62 Aygır deposu inşaatı 
Maniada yapılacak aygır deposu inşaatı balada gösterile' 

bedeli keşif ilzerinden haziranın 6 ıncı cumartesi günü saat 11 r• 
kadar milddetle ve kapalı zarf üsulile münakasaya çıkarılnuftıt• 
Proje ve sairesi hakkında izahat almak h~tiyenlerin Viliyete N,.. 
fia Başmilhendisliğine ve baytar müdürlüğüne müracaatları "; 
ihale gilnü encümeni vilayette hazır bulunmaları mütemennad• 

efendim. ~ 

Jlksar ay Vilayetinden: 
1 - Aksaray - Bor yolunun 000+15 - 900+19 kilolll': 

roau arasındaki 22726 lira 94 kuruş bedeli .keşifli şosa iof'' 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. •IJİ-

2A- Münakasa 13-5-931 tarihinden başlıyarak 1-6-931 tar•. 
ne milsadif Pazartesi günü saat on üçte ihale edilmek üzere .p
mi gün mnddetle devam eder. 

•t" ......... 3 - · Münakasaya iştiraki talip olanların münakasa şeraı ı ~~ 
miyesi ahkamı veçhile ihaleden bir hafta evvel vilayet bat 
bendisliğine ve ihale günü de kapalı zarfla Encümeni VilAY't' 

muracaat etmeleri ilin olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide ıı Haziran 1931 dedir 

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

Liralık ikramiyelet 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardıt 


