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Tefrlkannz bugiln 
2lncl sayıf amızda 

Y arınkl Sayımızda 

Gelişigüzei sayıf ası 

l4üncüYıl•Sayı:'4802 idare yeri: lstanbul, Ankara ca.Vakıt Yurdu Pazartesi 25 MAYIS (5 inci ay) 1931 Telefon: (ldareJ 2.4370 - ( Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kul'Uf 

Yeni Bütçe 

l'arau t yedinci 
•ayıfaruzde 

Hariciy ekil.mizi im beyanatı 
~~~~~~~~------------~~~~~~ 

Türkiye mıntakavt bir Avrupa teşriki mesaisinin ehemmi
yetini layık olduğu derecede takdir etmektedir, fakat bir 

sulh ve silkun havası içinde cihan teşriki mesaisini de 
imkan haricinde göremez. 

100ek100 
~ 

\'aza11: Nnkleden: 

S. fastue /a. 
"100 de 100 aşk0 esraren

iİz, veya cinai bir tefrika 

değildir. "Jean Lasserreu 
bu yazısında Amerikalıların 

kadın ve aşk talakkilerini, 

adres, isim ve vak'a tasrih 

ederek, merhametsiz bir 
neşterle teşrih etmekte ve 

çok realist görüşünü naklet

mektedir. Perşembe gü-

nünden itibaren bu yazıyı 

resimlerile beraber VAKiT 
da bulacaksınız. 

Bursada 

931 bütçesinin esba
bı mucibe layıhası 



..e :a-;:; VAKiT 25 MAYIS 1931 

.._ YJ!• bluyor. "\re oyunun mer
hsl sldetl bu sefer Yunanlların 18 
pu çiıfW üzerine iııtikal etti ... 

Devtenlö 85 inci dakikasında çok 
laeyeeaah bir sahne canlandı. Mehnıet 
-.ıa bmbıer kaleye hücum etti. Ne· 
tla htr pt. Fakat top ağ yerine kale
airi kuEiflna saplandı. Mehmet de 
;;vde- Mehmet bu hücumda nzifp. 
iıl:Di hat&lle yapını§, topu iyi sürmü~, 
tutu tam zamanında çekmiştir. Faka{ 
Yaanlı kalecinin mehareti, bu mu\'af. 
faloyetll hareketi serMresiz bıraktı. 
lıhlimet &akutun tesirile çıktı yerını 
htr m6cldet için Kemal Şefikı aldı. 

Ikfnd devrede oyun daha heyecanh 
Mr cereraa takJp etti. Muhakkak ki 
•urun Ynanlılar daha ıüzel oyıuyor
İa.r. Saf açıkları bugün tutulmaS1 
pJk ltit hilcumlar yapjıyor n hii

emn JlaHı gerinin kıymetli yardımile 
'-P11 lilllia deTamh surette kalemi .. 
zln lnilnde tutuyor.... Buna raf~ 
hlzimldler sayı yaptırmıyorlar... Ve 
Myı yapıyorlar lşte dev.renin ).ıedİn
ei, sMfıihKl dakikalarında Necdet Ke
malili JUlftt güzel bir vuruşla ikinci 
lefa olarak Yunan kalesine sOktu .... 
Artık pltbiyet az çok sigol'lta edilmif
tl. Fattat yine çalışmak. iyi oynamak 

Jbılit. OJempjyakOI§ ihma1 edilecek bir 
hnet defildir. 

.Ba iklaci U)'l Yunanlılann adeta 
llefeelerbd kırdı. Onlar da telafisi güç 
bir vazt;fte gltdikletinf anfamışlarclı. 
Galataearayın hlkimiyeti altına düş

mnten gendflerlni kurtaramadılar. 

;ve oyun bunda nsonra tek tUk Yu. 
nan hücumları istisna ediJirse umu· 
tityetl~ Galatasarayın hakimiyeti al
tnlda cel'eyan etti. Ve böylece bitti. 

Galataearay aun Aı·ise karşı OY· 
Mchtı oywına hatıra getiren movaffa. 
m,9tıi bit ma~ yaptı. Hücum hattın· 
&la birinci dereceae Latifin, ildrid de
neede h K. Fattikfnin tutuklulu
•• rafnlen ba;ta Rebii ulınak üzere 
Mehmet Ye Necdet iyi oynadılar. Haf •ttt muvaffak oHlu. MUdafaada 
bOh ... Vahi parlak bir oyun oyna
dı. Uln f edakir atıltşlarla üzerine 
yüklenen vazifeyi iyi başardı. Netice
de ba«Un - hilhassa ikinci rolden u-el 
ki 7.amUt z.ı ;Cında - Fenere oynalhtı 
m •nilan daha yüksek bir müsabaka 
J.;n lllyetl gösteren Olempiyakos, iıdt 

ha bir araya gelen ve birbirile ~ok 
gtizel aalaprak işliyen kun·etlerin 
Mart•ada ml.fl6p düştü. Biz de bu 
ıdretlti ldiei şerefli nefieeyi kaıandık. 

Mit Mfffkten sonra Galatasarar 
ft OJeBl,lyakM f>yuncuları kot kola 
•i ann,lır afısrnaa sahadan ~kil
dlier. Yunan ve TUrk fotboHinUia 
iıamlrnl teması aa tiu suretle bir kar
det jestile tamamlanmış oluyordu. 

Maçlatı idare eden hakem M. Ka~e
fl rösterdltf dtirUstlltkten ve mu~1lr
fatriyetinden dolayı · tebrik ederiz. Biz 
M. Ka~efln la&re6hıde bir Avrupa 
hikeminin maçın gtizel cereyannh tak
me eden temiz hareketleitilf buldük 
ti aJkıtladık. 

YU11ank misafirlerimiz ve hakem 
lteagia preflerine Biiyükadada etel 
J>esıirtranjede vuilectk öf it yemeti11· 
tle, akpm da valinin ~ay zi:raftthnle 
hUrr balUtlaealdar ve yarın memleket-

' lerfae mUtevaecthen ~hrimiuen ayrı
!Mülardır. 

Telgraf Haberlerf 1 
JJatçenin esbabı mucibe layihası o c. z. - 211 o 
Çok mühim hükümleri 

ihtiva ediyor 

-3-
Sual sormazsanız daha iyi olur 

Beni gelip alacak olen arabacının nereden geldlllnl 
nerAye gldeceıını tilhHIJdrclum •• 

Ankara 24 ( Telefon ) - vekil· 
ler heyeti bugün öğleden sonra 
toplandı geç vakte kadar müza
kerede biılundu. içtimada liUtçe 
üzerinde ırörüşüldügü tahmin 
ediliyo(, 

931 bOdçeainin varidat li11mı 
kat'i olarak 189,854,430 ve mas
~f kısmıda 189,778,055 liradır. 
Bunun 1,878,990 lirası devlet 
bankası hissesidir. 

Eabebı mucibe IArihaaı 
Yeni bütçenin esbabı mucibe 

layihasında hükümleri bildiriyo
rum: 

931·932 seneıi zarfında viıi
yetler hususi idareleri hesabına 
olarak umumi vergiler üzerinden 
hususi kanunlarla tayin edilenler
den maada munzam keairlertaliiil 
edilmiyecektir. Kadrolari datiil 
bulunmadıkça Ocretli memurlar 
istihdam edilmiyecektir. Yalnız 
mu•akkat ve senenin müayyen 
bir mevsiminde hnsusi hizmet
lerde zaruri ve müstesna lialler
de kadrolara dahil olmıyan me-
mur ve müstahdemler kullanıla
bilecektir. 

Bütçeye konulan huıusi bir 
fasıldan zaruri görülen hizmetler 
için ücretli ve yevmiyeli müıtah
demler kullanılabilmesi heyeti 
vekile kararile olacaktır. 

Yevmiyeli ameleler bu kayıt· 
tan mnstesnadır. 

Ücretli memurlann btHcwdeki 
vazifelerden birisini ifaya mftte
allik kadrolara illve mahiyeti 
olauyacakhr. Diyanet itleri 
kadrosundaki vaiz ve d,eraam 
adedi (500) e ininciye kadar bu 
sınıflarda vuku culacak münbal-
lerin mevkuf tutulması mecburi· 
dir. Zabitan ve askeri memurlar 
maaıata kanunile barem kanunu 
mucibince ağustos 931 nibaye· 
tine kadar verilecek J.aldn mlk· 
tesepleı hulUll tertilJatı olmıyan 
dairelerde m•ıt •e ietet tefllp
Jeri taarrufüildan Yerilffektlr. 

Bundan ıonra litlt~eıe liomlu 
tahıiut mildarından fazla tecil
yat yapılamıyacalchr. 

Kadtolann taıdildntlen ionra 
hariçte kalan memurlara atık 
maap Yefileeelr, hunlardan filen 
30 lt!fte ilieiiiurhik etmlf olanlar 
tekaDde aefkHlleeeldetdlr. Atık· 
taki memurlar balundölü dere
ce Yeya l;ir dereee qatliiHald 
mahallere tijİfi edildi. lfarljten 
memur ahalliıJacallbr. 

Komlıyonlarda Yazife alin 
memurlara aynca Bcret Yenlile· 
yecektir. Y alnıı -dil enc:Dmeni 
aıaıı bundan mOıteınad1r. 

Maqına muadil ücretli kadro
lard• ki mUnhale tayinini kabul 
etmeyen memurların açık maaşı 
kesilecektir. 

Vekiletler kendi kadroları da
hilindeki memurları istedikleri 
yerlerde çilışhrabilecelelerdir. Bu 
suretle iıtihdam edilen memur
lara ikamet yevmiyesi verilmiye· 
cektir. Memurların arkadaşlanna 
velcllet ıelcli kaldmlmıştır. 

Memur ve hikimlerden mUn· 
hallere terfian tayin edilenler 
bir sene eski maaılannı •lacak· 
Jardu. Münhallere tayin edilen 
memurl.rdan açılın yerlere ge
çirilenler de gene bir sene eski 
maqlarını alacaklardır. 

Fili kadro dahilinde bulunan 
namzetler çıkanlmıyacaktır. 

Masraf bUlçeslnln taksimi 
Yeni bOtçeıinin masraf kıımı 

devlet dairelerine ıu suretle tak
sim edilmiftir: 
Millet Mecliıi 2,282,395 
RiyHeticUmbur 321,S75 
Divanı muhHebat 605,567 
Baıvekllet 897 ,825 
Şurayı Devlet 185,976 
iatatistilr 45,208 
Diyanet işleri 648,953 
Maliye 12,560,416 
Düyunuumumiye 6,823 178 
Gümrükler 4,329,328 
Tapu ve kada1tro 1.129,528 
Dahiliye 5,135,615 
Posta ve Telgraf 5,250, 154 
Emniyeti umumiye 4,241, 50 
Jandarma 8,997,268 
Hariciye 3,157,291 
Sıbbiye 3,975.113 
Adliye 7,545,943 
Maarif 6,734,190 
Nafia 26,812,848 
iktııat 9,150,109 
M. Müdafaa (K) 46, 757,494 
,, ,, Hava 1,840,031 
,, ,, Deniı 8,870,86' 
,. ,, Aılrerl fab-

rikalar 3,367,411 
,, Zabıta 653,4ÖO 

" HDldUiıet Haairan •t• lçla 
~eni hGtte Uıerlnden bir iJlıll 
ayanı talep edecektir. 

Bot,enln maıraf lcıımında ıe· 
~en sene t;Utçeaine nnaran bO· 
yOlı fatltlar tunlardır: 

Maliye l>Otteainden 4 milyon, 
cllyanet !t~eri botçeıinden 1 mil
yon, DGyunu umumiyHen 
6,200,000, ıllmrDİdercliii 100 
llin, iihhlyeclen yarım lillİyon 
eafııclan 6,5 milyôn, mt141ılaıi-
mllllyenin kıta llDtcesine l,S 
milyon, 11kerl fat;rillılııdıil 900 
ilin lita teeıilat •ıtdir. 

Buna mulcabll mOdaf•ıl mllll-

- Büyük tehlikeler karşısında ka. f sokağı gibi tenha idi. Felton yavaK• 
lacak ınız. Hayatınız artık sizin malı·! kttlatıma dedi ki: 
nız olmıncak ..• Sırf kendi zekl\'etini - Mon Martr mezarllit fHUıtMfİZ· 
ıe güve~eceksiniı. Düşman eline dü- Aratta buradan ge~er .. Bt.kahın salt 
~rseniz bizden yardım beklemiyecek· kaç? • 
siniz. Yatanın menfaati uğruna si1i ·aatine bakinak itin blltitıtı hate
reddedeeejiz. CasH olmak neticesi ket ettirai. Sonra saati kahifına t9t· 
mUtliiş olan bir parti oynamak demek tu .. 
tir. Mu,·a(fak olursanız sen-et kaza. - işliyormuş •• Ptk ita .. Sut ~· 
nırsınıı. Mağltlp ohm~anı7. hapi~ "e U 1ru~uktur .. Siz bütada beklfyKeltlı· 
rtz:detten başka nastbitıiz olmaz. nl~ .. 

Bu ta~\"irin ~lddeti karşısında ttiy- - Ne bekliyeceğfm? BU araba ~ 
terim ürperdi. Fakat niye korkacak· dir? Nereden geliyor? Herif tiifete rl· 
trm. Felton bana her ~eyden eni teh· tiitecek? . • 

1 ilke cihetlerini gösteriyordu... Kenclı. I f'eJtonun sesi bırderttnre lftldlil 
mi koruyacağıma emindim. içimde fe, ı bir tıtinet peyda etti. Art& döstam fle
kalade bir emniyet uyanıyordu. j ğildi. A-..miı;m Yaziyet~ne ııirmltti. . • 

Cevap olarak tebeı;::ıüm ettim ,.e tır - ~ual sormama~& çahfntız. Dın 
dum: · le3;niz, tetkik ediniz ve netiee çıkar•· 

- ~ e , akıt i~e b:ı~lıyablleceğim? ı nız. ize bir iş terdilderi z&Man 411· 
1-'elton tiana .;,emn~nlyet ve hayret· ma hatırınızda bulanıtıahdır ki neıer 

le karı~k bir tavırla b&ktr. Elini eJf. I bilmeniz lıizımıeUyona )·alnız ontiir 
min üz~rine yuaşu. koydu: size söylenecektir. BinaenaleyH faslı 

_ tık hükmümde aıaanmamış oldu sualler sormak sizin için hem faJdw• 
tumu görmekle memnunum. Siıe bi- hem d~ belk~ tehlikelidir. . 
rincl defa olarak tesadüf ettifimde ha· Boguk bir sesle cevap verdun: 
nR. harikulade bir muin olacağınızı an· - Pek ala. 
lamıstım. - Bu araba saat yediye doğru ,.. 

~Bu söıler beni oldukça şa~ırttı. çecektir. Siyah bir otemobildir. Ko ... 
şu halde beni ilk :ördtifü gündenberi düiti _içerdendir. Şoförün ba1111da hl' 
g&sterdifi samimiyet, bir işe yartty ıp yaz hır kasket \'ardı.r. Kal~ı~~ftl boyu ... 
yarıtmıyac&ğımı anlamak i~nmiş. ca duracak maamafıh motiru durıaı1' 

Bunıt kanaat ıetlrmek istedi:n. caktır. Akseleratörüne üç defa vu~ 
Dedim ki: caktır. Kendisine talimat nrillllİfUt• 

_ "" it Bana doğrusunu öyle- Martir sokağında sizinle bulutmadd 
.ı:e on.. ıı:. ı · ı · t hı·- t · ti Bi 

ylnit. Bu birdenbb·e mi aklınıza geldi. ~zımge e~ emır erı e 11 e mı§ m. ,. 
YokM coktan heri tasarladığınız hir la t~.r~~~.ut 8~~a~a atlayınız .. v~ ner 

1A ~ r · ·a· ., ye gotururse gıdınıı. Tekrar ıorupli"' 
P nın ne ıcesı mı ır · . Elimi sıktı n geniş adımlarla • 

- ister öyle, ister böyle farzedelım ki t 
· h ld · k ı · t" za aş ı. azızem, her a e sıze ar~ı 0 an ır_ ı· içimi tuhaf bir tecessüs hissi k•P' 

batımın bir hesaba müs.tenıt o~.m~d;g.ı. lamıştı. Hem se\·iniyor, gurur ,.e epdl
na emin olmadısrnız. l~·~~e böy e .. Jır şt duyuyor, hem de madun ıibi mu# 
flktr ,·ardı. Bana yeisınızı ,.e ha~ata 1 .. d"ır.U d d layı bir hie•f • . _. . . .. 1 d . .ı;.. • me e gor U5 m en o 
karşı ola.n be1~1n!ırınız1 ~QY e ı,.ını!' hissediyordum. Adam .sende. Artık -' 
anda ıpekıllendı. Ne yapalım, meslek ı- Ü t t 1 t 

. ·-· • g ze en ı mış ım. 
cahı. Herkesi en tercıh ettıgımız tarz. 
da muhakeme ederiz. Bir boksör her 
ra~geldiğitıin yumruklarının omuzları 
nın kunetini ıayri ihtiyari bir surette 
tetkik eau. Ben bir fiaffte memuru ol
•utütiilan dôlatı mnleflMI• r'fren ka 
4hJtlar itin en lbım iki ıl1lh olan ıU· 
itUllf n 1tklyt ıı,erim. Ni itııe ]Uzu. 
mu Mllttarı ıntillllk ettim. Sise Mraz 
tailitiılt •ttttttilytlt. lk!hl takip edlntz. 

Dıjarı çıktıkı Mattır soklllını ta
lilp ederek Klitl buivarına vardık. va. 
kıt akpına yaldaftıjından balaar ean 
tanmata ba1la1t119tı. Bir takım r«»llara 
ıparak uıun ve barit bir tlunta TRr
cJık. Hurda 1akak bir kU~Uk kasaba 

twttftttttftttttffn ........ "" '"' '"'"'""'""''""" 
yenin dtniz lcıımıiia 2,S mil yon 
•e kavı tiOtçeıln41en 700 bin, 
ıclllye l;Otfe1ine ele yanm milyon 
llri f111ı linetnuıtur. 

(Bitmtdi) 

Sanayii mtlllye 
Sanayii milliyemiz, gUndell 

ıüne inkifaf etmeğe namiettİf• 
Bunun tekemihlllOne yardım et• 
mt!k her tataıttlıf1n vaıifetıl 
hatla menfaatidir. Kartal Ad•" 
dolu fabrıkasınm mamulihudaıt 
ve yerli mahsu1itmdan buJuaaO 
•e iyi evıafı ile meıbur Yunul 
Portland sun,i qimeotoıu glhl" 
den ıUne dalia ziyade i,u.f 
mektedir. 

lntaatla me9gul olanlar, ott' 
islimll etme\i Ve memalikı etnl" 
blyeden ithal tdiletı çlmentol.,. 
tetcih etmelldlrler. 

Bu suretle hem yerli mabll" 
fatı teıvık hem de Türk itçiJi' 
iini letçi etmiı olurlar. 

- Gunderllmi~tlr J 

- Nerede? cekler... ne yedimae çıkarıyorum .. Zatell~ 
- Dııarda koriclorda bekli· - Kimler öleeek? yediğimiz var ki. (Tırnaiını di~,t 

yor.. - llaiıi de.. takıp çekerek) nah itte on _,.r-_,., 
Bu arap karııının kim olabilece - Ne diyoraun? yok .. Ev ıahibi isler, bakkal, k-'; 

ğini dütünmeie vakıt kalmadan Arap tekrar etti., ekmekçi, zerzevatçı, eczacı iPU 
Çelelti koridora çtltar. Karanfil ile - lkiıi cleı. . E9ya yok ki satıp ta veresin.. ;; 
ka11dqıi1Ci ,a,mr.. - lelll ile Umranf? ıtilf dava ettiler attHhii butdll'I fi' 

aa.lerlne inlnamıyacalı ıele· - Evet, evet, evet.. llyeye g6tütmek lÇlfi bir talih -
rek sorar: - Ne oluyorlar? van lizım .. itte İıalİiiiiz b6yle. 

- Karanfil.. - Ne olduklarını hekimler de lemekle bitmez heyfendl.. • 
- Adam aen de ne olmak ihti lu, üç yilz tantuz1u bir ahtapot Dadı yerden ıal6ıntlarla beyin anlamıyorlar.ı Dadı koynundan IJir zarf çıl&t 

mali •ar ... Şurada ilri aylık ömrü· gibi sarmı~ bulunuyor. Eir türlü etellnl lpmele ulratarak: - Nereleri ajırıyor? rıp uzatarak: .~ 
mh hldı .. Bu da bu elim hayatı• ıöküp atamıyorum... Bir kere da· - Afandim Beyim.. Allah ö- - Airımıyan yerleri yok ki... _ lıte bunu ıize ıönclerdiı ~ 
mızın Mn aergüzeftİ olıun .. Kovu• ha yüzünü gör.:nek, sonra ölmek.. mürler Yeriln... laal, buruntu, buruntu, içi gidiyor. de ne yazıyor bilmiyorum .• ÇI~ 
lanak aes çıkarmadan döner ıeli· - Eh öyle ıse sabret.. .AralHn lN naıihant ziyaretine Gözleri büyüyor. "Elile itaret ed~- lclalin yazıııru tanıyarak ~ t" 
rla. Birer defa daha yüzlerini gör- - Ölüm vadeıi hulul edinciye- bir mana Yeremi7en Çel~bi ini ,;·~ı rek,, nah i!te bu kadar lokma ıibi .. zarfı yırtar .. Gö•derinin ön-'_. 
mit olaruz ya... kadar. lah Bmürler Yertin0 taıünden !ız Kuıuyot, kuıuyor.. Kıvranıyor, satırlar çıkar: 

- Buna cür'et ederaek izzeti - Oh anladim .. ağuıtotun 17 )ere ömür,, ıibi bir kara haber t•· kıvranıyor .. Piıllk yıkamaktan bur "Ç 1 b' 
nefalmizi zımpara kağıdı ile kazı· ıinde gideriz. Hep beraber BlüHI•. ameti anlıyarak: nt.ım düjecek. Karı koca kartı kar· "F; e 11 

• .....,..~~ 
lllJf olacaiız... iyi dütünclüh ağabey itte bu lll - Ne Yar? Ne oltlu? !•Ya yatıyorlar .. Her gün kav,&a.. 1 esof babanızı?. ına ıufll'f r: 

- Naaıl ıeziniyorlar? Ne yapı ölümle babamızın tektirittdett ile - Ah patüft enları 10nnayınız. Biti hlrine 16vÜyorlar, sayıyorlar .. ii ~ünlakl~ All~h b.utUn etti· f" 
ı.wlar? ha7atlarından hiç malu- kurtulmut oluruz... Sizin kaılde öttirclül•muz aulti.n· Tulumbacılar ıibi .. Oturak orada 2~bı)e varlr.g~n~ bıze ııpat ~~ 
..ı alamıyoruz. Çok merak edi· Dört elle alkışla4ıldatı bu karar lıkmt9 .. Batımı•a ltonan devleti hi· yanı batıhda .. Aman dadı yetittir .. söylese~. ~~zı ınandı~~?':diılli ..... 
'-'°' -... larıtu icra için \,ekleme le vakit lemetlllt. Ayalımıjla teptik te ıü- Kotturuyorum .. Haydi yarı iç~ri ya Ye her Mzumle kendı aD&• ~ 
· - Hayatlannın hayatlarımıza kalmadı.. liıtandan çirkefe dUttük.. Sonra ri •ııanya .• Fena koku ö .. O .. O .. pattan batka bir teJ J•Prı;tı~ 
.. ı. taallGku kalmadı. En dotruıu Bir gün Çelebi vazifeei ba91ndi da ıHaara.. Sonra taıı yetiıtir kusacak.. Heni mıyacağım .. Ulrin .a,.ı ... efji ifr, 
attık onları hiç dUıünmeliieğe ça· çahtnken odacı kulaiına etilerek: Çelehi telltla: ytlltahlan .. H•m aıaiıdan yüzünü• mu bütün irademe galebe et 

1 

... aktır.. - Beyfendi bir arap kansı ıiai - Bit ilen mi var? ze miıkü amberler hana da bulantı auamaehm.. etJJJ 
-.. Bu acYda g&ynilmü ıekiz kol . ıörmek iıtiyor.. - Daha ölmediler amma öle· ıeliyor .. Dizlerim titriyor.. Haydi (Bitnl 
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Daralfünun Divanında 

Yeni bütçe 975 bin lira olarak 
teshil ve kabut;edildi 

OnilmUzdekl sene Dişçi ve Eczacı 
ınekteplerlnln Tıp fakUlteslnden 

alAkaları kesilecek 
~ [)ltliJfnnun divanı diln emin dat faslından temin edilecektir. 
ı....._"-•nıer Raşit B. in riyasetinde Yeni bütçede eczacı ve diıçi 
~l•nnuştır. mekteplerinin Tıp fakültesinden 
~.~~ti111ada Tıp fakültesi emrazı alikaları kesilerek, doifudan 
~Ye nıüderri!-" Sadettin Vedat doğruya darülfünuna merbut •e 
~ Polikilniğe ııemur edilmesi idari, mali husu.atta müıtakil 
~ •bdaki karar tastik edilmiı, birer mektep haline gelmeleri 
't JfOnun inzıbat divanına yeni esası kabul edilmiştir. 
~ ~çilmiştir. inıibat divanına Rasim Ali B. meselesl 
~d·bk fakültesinden Maslahattin Rasim Ali B. in Tıp fakültesi 
~ 1~ fenden Salim, ilahiyattan hocalığından ihracı hakkındaki 
le,~~fettin, edebiyattan Şerif B. kararın maarif •ekiJetince tet
ltt· e Tıp fal<ültesinden Kadri Pş. kike muhtaç g6rüldüğft yaııl-
~•lt edeceklerdir. mıştı. 

,,~çti111ada bundan baıka serm- ihraç kararı hakkındaki ct'rak 
~ •e gıdai )aborato•ar açacak dün darftlfllnuna gelmiştir. Da
t• torların ihtisas vesikası alma· rülfünun divanı yakında toplana· 
' ille b ı 1 · rak bu meseleyi yeniden tetkik ~kk c ut tutu maları mese eıı edecektir. 

dt •nda Tıp fakOltesinin yeni- Salt Cemll hy 

'd~rıu!:nd~rdigi cevap tetkik Tıp fakültesi sıcak memleket-
[) ır. ler hastahklan mUderriıi Sait 

~,. 1rlilfünunun yeni sene bOt- Cemil B. Frani&da Liyon Tıp 
t.,r\tıunamen teslfü edilmiş •c cemiyeti azalığına intihap edll· 
-~~·.. dOn Ankaraya gönderil· miştir. 

'· · · Sa it Cemil B. in vitamin hak-
~~~l!İ bütçede darülfünunun kında yaptığı tetkikat •e neşret
~ d~t ve masarifat yekunu 975 tiii tra•aylar Fransa maarif ne· 
~ 1•radır. Bunun 800 bin Jira· zaretin<..e şayanı takdir görülmUf 
~il hilkGmet verecek, geri kalan ve kendisine ofıcierd' Acaeemie 

"iı d ~til fünunun hususi vari- Unvan ve rütbesi verilmiftir. 
~arf ~ ==========-•e=e•lemdmi•y•ed--em:li:::::.o"==-==---====maı• --mtihanlar Beledlyenln Yerem hastanesi 
l' Belediyenin Cerrahpafada ya· ~·- v otta mekteplerin ıon lf. larına ıt bakalorya ıualleri pacağı hastane için yakında tet· 

L~ -~., vek ateli tarfınClan liaz:ır- kik(lta başlanacakbr. VeremJilere "ll"'' t mahsus olacak bu hastane geçen ~ll\illt~-~r. Sualler yakında Maarif sene yapılan pavyondan daha 
t~Plt aıne gönderilecek Ye mek- büyük olacak ve gene pavyona 
8a~' \t~ıi edilecektir. civar bir yerde yapılacaktır. 

lıııyatı alorya imtihanına tabi ol- Civardaki arsa aahipJerile arsa 
t. t 11tııf!arın talebesi arasın- istimliki bedelinden çıkan ihti-
~t~t ttnayuz edenlerin isimleri laf an da halline çalışılacaktır. 
)ttı11:P1trin göze ~arpacak bir VllAyetln verem hastanesi 
"at ~ levl.ara yaıılmak suretile Vilayet tarafından açılmasına 
'~ ~~ılecek , teşvika medar ol- karar verilen verem hastanesine 

lltere teşhir edilecektir. varidat temini için çalııılmakta· 
Pttcı 1\1.e•rlf mUdUrUmUz dır. Hastanenin ancak T qrincv-

~ij .. }tıf müdürü Haydar Bey veJ bidayeUnde açılabileceği an
ı:...'•ı \. laşılmııtır. Bina için kat'i karat 
'Rtrı e civarında yaphğı tef- tetkikatın bitmesini mliteakip 

l'f t\rvelki gün dönmüştür. verilecektir. 
'•k?dar Bey yeni yapılacak Terkos şirketi euyu ta•flr• 
flıi'~~letin mahallerini de tesbit edecelC 
~~ .. ır. Verilen malumata nazaran 
l'to~lt ticaret mektebinde terkos şirketi suyun taafiyesi için 
~Utı~tk ticaret mektebinde bir proje hazırlamaktadır. Bu 
~~ ~n itibaren dersler kesi· projenin tatbiki halinde suyun 
'~il ııntihanlara 1 haziranda içilebilecek hale geleceği iddia 
~ic •taktır. edilmektedir. Buna mukabil yal· 

' b~tt. mektebi talebeleri ya· nız tasfiyenin klfi olmadığı ve 
~~~- Usı. bir vapurla Büyilk ıehre ihtiyacı tatmin edecek 
~~li~ gıderek eğlenecekler• miktarda su da temin edilmesi 
~,.. teneıztıhlerini yapacak- istenmektedir. 

- •nifıH11HOUH1ilııöhD~ 11uımuuııntuııftruınuıt1tıntıııulıuıııs1t111oult ııırııı ı e 

'-'•h eski dertlerini açmıı ve demit· 
hayat mektebinin tir ki: 

ı....~~li h l•alntlsl - Rumların bana yaptıklan 
~ı~ •yat mektebi talebeleri k 

leaı boykot gün geçti ce artıyor. 
\~ •ttın u münasebetile bir Rum çocukları sokaklarda yolu· 
~l~, tertip etmitlerdir. T•- mu kesiyor, "Voyvo!., diye hay-

~ll h~lrı1ı sabah Şirketihayri· kırıyorlar, tükürdükleri taşladık· 
~t.J_ır Vapurile adalara gide· lan da vakidir. Bütün bunlara 

h,\111", 

"ı."'~ ıebep ba1papa1lıktır. Baıpapaı-
~ıa, ~ Jık Rum halkını "Eftim ıiıi müı-

ftlm Ef. dert tuman ya?acak,, diye kandınyor 
~~ ~Ukttyor halbuki millet ayrı, diif' ayrıdır. 
, iti, C •Janaının Cenevre mu- Eğer şimdi müıtakil kilisemi 

tnev 'd b 1 ı bıraksam, onlara iltihak etsem 
'~' ~~lcu· . re e u unan ıa· beni aralarına alacaklar, aforoı 

\ ~t. . 1rnıı Tevfik Rüıtü 8.ye 
•tıın Ef kararını kaldıracaklar. O :zaman 

~ ~•it, · nin ne için kili- benden iyisi bulunmıyacak, fakat 
~~d~ llrnadığım sormuş ve· ben hayatımın sonuna kadar on· 

h11t lyık bir devlet olan )arla mücadele edecejim. Şimdi· 
~'t"'-dt~ P•paslara ait işlere ki halde, kiliaemin akaretlerinden 
'•· ~~11• 1 söylemi•ti. ld .. 'd ·ı · bil' ' -=-•t s • ıgım varı at ı e geçıne ıyo· 
llı~l!trı •1t1 Et bu cev:tptan rum. Aforoz ve boykottan mfi· 
~ • u~ olduğunu söyliye• teeuir olmakla beraber onlara 

C&de ile gazetecilere asla ıerfüru edecek deiilim. 

Bulşe sizde şaşın 

Mektep mecmuası mı, 
rakı llAnı mı ? 

llmi, terbi_yevi, içtimat, 
iktısadi Türk gazete ·i ; 
Halk mektepleri mecmuaşı .. 
Bu kadar valtli, bu kadar rok 
şatafatlı, kelli, fe11i isimlerle 
ortaya çıknn bir mecmuada 
ne buhtcağınızı tahmin edHsi 
niz? 

Herhalde ciddi yazılar, cid 
dl miiııdirecat, Umt, terbiye
vi, yazılar değil mi? Bu mek· 
tep mecmuasının birinci say
fasını açınız... Kocaman bir 
ilan. Büyükada rakısı- Son 
sayfayı açınız daha. büyük 
harflerle bir sayfalık ilitn : 
Bilecik rakısı bUtlin rakılara 
fatktlr ! .. 

Mektep mecmua ının or
tasını açıyorsunuz .. Bir yazı; 
lierlavhası sevgilim 1 Bu yazı 
:.>1yle bitiyor: 

Benim sevgilim paradır 
parrra! .. 

Rakı ile başlayıp, para a~ 
kile biten bir mecmuanın mek 
tep çoeuklannı İr§at edeceii· 
ne inananlann iz'anına si.ı de 
§aşn .. 

Biz de şaşalım ı 

Poıtada:· 

Hava yolu 
Aero - Ekspres tayyare şirketi 

posta idaresine müracaat ede
rek Paris için olduğu gibi İtalya 
için de geceleri gişelerin açık 
bulunmasını ve mektup kabul 
edilmt!ıini istemiştir. 

Beynelrnll•I telgraf kongreeln· 
den avdet ederken 

Bernde toplanan beynelmilel 
telgraf fen kongresine hükume· 
timiz namına İftirak eden Posta 
ve telgraf fen müdilrü Zeki B. 
ıehrimiıe dönmüş ve dün An· 
karaya gitmiıtir. 

Kongrede bir beynelmilel tel
graf lügati bashrılması ve uzak· 
tıin yaıan makinelerin te'Vhldi 
uıulunun kabulU tekarrUr etmiş
tir. 

Zeki B'. avdette Berllne uğrı• 
yarak yüz tane telgraf ahize 
makineıi almak üzere temasta 
bulunmuştur. 

Daktilo 
Hanımlara 

ı. - 1931 senesi daktilo 
§ampi)'onluğu miisa· 
bakası haziran iptida

. ınnda AH Ticaret mek 
tebinde yapılacaktır. 

2. - Kayıt 31 mayısta niha 
vet bulacaktır. 

~ - İştirak etmek istiyen· 
Jer her gün idarehane 
mize müracaat edehi· 
lirler. 

4. - Müsabakada kendi fs 
tedikleri makine ile ı·a 
zacaklardır. 

5. - iştirak edip en iyi de· 
rece kazanacak hanım 
]ara va bir makine n 
ya kıymetli bir hediye 
vereceğfı. Bundan 
başka iş sahibi değil. 
lenıe bndilerine İ§ te 
min edeceği z. 

&. - Derece kazanan ha· 
nımlara hem iş bul
mrya çalışacak he:ıtl 
de Ali Ticaret nıekte- · 
bi JUrı heyetinin 
tasdik edeceği ehliyet 
' 'e tavsiye kı\ğrdı vere
ceğiz. 

7. - Müsabakamıza i ti • 
r ak etmek için bize iki 
nsika f otograrı getir
mek ve )'a göndermek 
Jbımdır. tş ,.e ehliyet 
kAğıdı istemiyenler i 
terl~rse fotoğraf gön
dermezler. 

8. - Bütün f~-;fz daktilo ha 
nımlar müsabıkamı
zın netic~inl, kendile 
r ine memnuniyetle 
iş nrmek için yuzler
ce ticaret mües~eses l· 
nin beklediğint unut
mamalıdırlar. 

9. - Matbaamızza gelnıe
clen kaydedilmek isti
yenler bizden mat!m 
kayıt kağıtlarını iste· 
tebillrler. 

Günün 
Muhtırası 

Ticaret bor88sının varidatı 
Faaliyetinin azlığından şikayet 

edilen ticaret borsası varidatı \.._ 
son iki hafta ıçinde artmıştır. ..........:....;........_, ____________ ....... _. 

Borsa komiseri Arif B. narhın 
devam etieceğini, umumi masraf
larda yapılacak tenzilahn tetkik 
edileceğini söylemiştir. 

Hallç vapurlarında bilet 
Ucretleri 

Haliç şirketi ı Har.irandan iti
baren biletlerde tenzilit yapa· 
cağını t icaret müdürlüğüne bil· 
dirmiştir. 

Eyip-Eminönü arasıoda işliyen 
otobüslerin rekabeti yüzünden 
gittikçe müşkül vaziyete düşen 
Haliç şirketinin yeni tarifesinde 
esaalı değişiklikler bulunacaktır. 

Hayvan borsası ııavedlle· 
cek mi? 

Son günlerde, Hayvan borsa· 
sının liğvedileceği hakkındaki 
. şayialar kuvvetlenmiştir. 

Bir kısım celepler de borsanın 
lüzumsuzluğunu ileri sürerek ik· 
tısat vekiletine milracaaUa bu
lunmayı düşünmektedirler. 

Yunanlstanın Y•f meyve 
· ihracatı 

Ticaret ofisine bildirildiğine 
g&re Yunaniıtanda yaş meyve 
ihracatını tanzim için 5 milyon 
drahmi sermaye ile yeni bir 
şirket teşkil edilmittir. 

Şirket sermayesinin yarısını 

Yunan ziraat bankası mütebaki
sini de milJi bankalar ve demir
yolları idaresi koymuştur. 15 ha· 
zirandan itibaren faaliyete baş
lıyacak olan şirket bilhassa üzüm 
ve incir iliradle iştiğal edecek
tir. 

Şirket yat meyva ihracat mer· 
kezi olarak Viyanayı intihap et• 
mit ve souk hava mahzenlerini 
havl 70 vagon sahn almıştır. 

Ofis hariç piyasalarda UzUm
lerimiıe kuv~etli bir rakip olan 
bu teteltkDl için tedbir düşün
mektedir. 

Urdurm• bir sergi namına 
madalya! 

Ticaret odasına bildirildiğine 
göre bazı dolandırıcılar milli 
müesseselerimiıe ve ticarethane
lerimi:ıe müracaat ederek ( Lon· 
dra 930 Maverayı ebhar sergisi) 
namına madalya ve şahadetna
me vermek istemiıler. 

Oda bu namda bir sergi açil· 
dığını hatırlamadığı için key· 
fiyeti İngiliz sefaretinden sormu~ 
sefaret serginin tamamen mev· 
hum olduğunu dolandırıcıların 
sefarete ihbar edilmesini s6yle
miştir. 

Vapurcular mukavelenamesl 
Vapurcular ile Seyrisefain ara

sında yapılan itilifnamenin tan
zimine dün de devam edilmiştir. 

Mukavele, temize çekilmesi 
ikmal edildiği takdirde bugun 
iki tarafca imzalanacak per.şembe 
gününden itibaren de tatbikma 
bıılanacaktır. 

Bankalar konsorslyomu 
Bankalar konsorsiyomunun 

evvelce temdit edilmiş olan 
müddeti hazirana sonunda bite· 
cektir. 

Devlet bankası teşkilatı bu 
tarihe kadar ikmal edilırse kon
ıorsiyom oraya denolunacak 
bitirilmediği takdirde faaliyeti 
daha altı ay temdit edilece~tir. 

Esnaf cemlyetlerlnln yeni 
nizamnamesi 

Esnaf cemiyetleri hakkındaki 
yeni nizamnamenin l haziran 
pazarteşi gilnllnden itibaren tat
bikına başlanacakhr. 

Yeni nizamname mucebince 
umumi kltipler iktısat vek6leti 
tarafından tayin edilecek, odaların 
mes'ul kAtlbi olacaktır. 

Bundan başka her esnaf ce· 

Takvim - Paznrte~i 25 l\Jnrıs 5 inci 

nv J93J. senenin giıııleri: geçen 145, 
kalan giinler: 220, 7 l\luhnrrem 1350 

GUneş-Doğu~u 4,35; H:ı.tışı 19,27 

Namaz vakltlerj- Snbııh: 2,48. 
Öğle: J 2.1 1; ıkindi 16.09; Akşam 19,28; 
Yacsı 21.22: imsak: 2,24 

* Hava- Dünku hıırarcr (azam[) 28 
{a~gart) ı 3derece. Bugün ruzgı\r ek eriyctle 
po} raz. hı!\ a yarı açık, ) 111 kapalı 

* 
Bugün 

Toplantılar - ~uluınahmette mo• 
allirnler birliğinde konferans ! 4 te. 

Gelenler - Gidenler - Jnponıa 
biı} uk elçisi lsaburo ccnaplnıı Ankarayı 
gitmiştir. 

§ Mardin meb'usu Ali Riza bey Bal· 
kan konferansına ıştirnk etmek üzere 
Sofya a gitmiştir . 

§ Turing klüp umumi kAtibl Cevdet 
bey Peştede toplanacak olan umumi Tu• 
rlzm merkezi içtimnlannda hazır bulun· 
mak üzere Peşteye gitmiştir. 

Öelner - Darülfünun, Mektebl 
MUlkiye, Darülmuallimin gibi memlcke· 
tin yüksek film ·erlerinde 35 sene mu
allimlik, müderrislik yapmış o1an ve son 
senelerde Zen~ldak mıuıdin mtihendl:ıı 
mektebinde fizik muallimliğinl ifa eden 
Ynnyalı Ce,·det beyin vefat ettiğin! te
essürle haber nldık. 

§ Uzun müddet memleket maarifinde 
ettiği güzide hizmetlerle şöhret oolmuş 
o1nn , e hugün Jscanbul erkek li essi 
Frnn.ızca munlllmiğini )apan Faik bey 
üstadımızın kerimesi Nimet hanım evclkt 
gün Şişlide Etfal hasuınesinde vefat et· 
miş \ e cenazesi defnolunmu~tur. 

Henüz pek genç yaşında iken hayata 
veda eden zavallı kızcağızın efulu Ostadı 

aile ini \e kendisini sevenleri çok derin 
bir elem içinde bırakmıştır. 

Merhume) c rahmet ve Faik bey lle 
ailei muhteremesJne ecri sabır temenni 
-;deriz. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAklnn neşriyan 19,80 dan 
20,30 kodnr alaturka saz Safiye H. 
hafız Ahmet bey iştirakile 20,30 
dan 21,30 a kadar por haudisleı1, Ajans 
haberleri 'e cnzbent 21 .30 dan 22,SO a 
kadar Emet H. Zeki B. lştira\..ile saz .. 

"" Vakıt:Abone şartlar.: 

.. 

l 36 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hnrictc - 800 I 450 2700 

llfin sartlar1mız: 

Aylık 

Kuruş 
,, 

Resmt Hususi 
Satın 1 O Kş. 12,50 Kş. 
S:ıntimi 20 " 25 

KUçUk ilin şartlarnnız: 

1 2 3 
30 50 65 

4 
?5 

l· JO Defalı k 
100 Koroş 

A - Abonelerimizin her aç aylı· 
ğt için bir defa meccancnd1r. 

B - 4 satın geçen llftnlinn fazla. 
saurı için 5 kuruş zammolunor 

Taksimdeki sergi 
BugUn öile vakti kapanıyor 
DUn akşama kVdar 22,000 

kişi gezdi 

"Taksim,. bahçesindeki tavuk 
çuluk ve bahçevanlık sergisi, 
dün akşam kapanacaktı. Fakat 
ahali tarafından gösterilen fev• 
kalide alaka ve rağbet dolayi
sile serg i bügün öğleye kadar 
açık bulundurulacaktır. 

S ergiyi dün akşama kadar 
ziyaret edenler, 22,000 kişi ola· 
rak t ahmin ediliyor. Dün akşam 
serg ide mükafat ka%ananlara 
mükafatları tevzi olunmuştur. 

: ::::::::::: ::::: :: : : : :: :::: : ::::::::: ::::::::: ::::::::ı=: 
miyeti varidatından yüzde beşini 
bir banka teşkili için ayıracaltbr. 

Bahkçtlar hastanesi 
Balıkçılar cemiyeti bahkcılar 

için 20 yataklı bir hastane açıl· 
masını dUşOnmektedir. 

Buraya yalnıı balıkçılar •e 
hasta aileleri yatırılacaktır. 
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Satılan vesikalar infilak Akvam cemiyeti Hariciye veldllmizln Doktorlar 

llallye mUtettı,ıerlnln tetkikat. Yunanlstanda sllAh 
depolarına ateş 

verildi 

milhim beyanatı Doktor ailelerinden peri 
Meclis lçtimaları (Üst tarafı ı inei sayıfada) alacaklar mı ? _. Hazinei evraktaki kıymetli ve 

tarihi evrakın satılması etrafın
daki tahkikat devam etmektedir. 
Maltepe milfettiı heyeti reisi 
Adil Beyin yanında çalqan mil
fettişlerden bir kısmı dnn Def
terdarlığa giderek tarihi evrak 
mahzenini tedkik etmitlerdir. 

Burada bulunan tarihi vesika
lar ve laymetlı evrak evvelce 
bir deftere tesbit edildiğinden 
dtın yeniden sayılması yapılmııtır. 

Milfettişler geç vakıt meşhu
dabnı Adil beye bildirmişlerdir. 

Türk tarih encüm~ni azasİndan 
Mllverrih Ahmet Refik B. bu 
sabf muamelesi etrafında şunlan 
.aylemektedir ı Metrutiyetin 
illnını mDteakıp bir tarih encü
meni teşkil edildi. Encümen 
Topkapı sarayındaki evrakı ted
kik etti. Ve hepsini Babıilideki 
Cevat pafa kiltüpbanesine nak
lettirdi. Buradaki evrak tasnif 
edilmiştir. Fakat diğer mahzen
lerdeki evrak tabsisatsızhk yü
ztınden tasnif edilemedi. Elyevm 
çilrllmeğe mabkOm bir halde 
buluouyorlar. 

Hamdullah Supbi Beyin maa
rif vekilliği zamanında, ismet 
pqa Hz. lerinin Hitufklrane te
Yeccubleri eseri olarak, Hazinei 
evrak mildilrlilğünil deruhte edip 
evrakın tasnif etmekliğim emir 
buyuruldu. Hamdullah Suphi 
Beye şunu s6yledim : 

- Ben esasen Darülfünunda 
Ttırkiye tarihi müderrisiyim. 
Bayle bir ifi derübte etmek va
zifemdir. Fakat evvela Sultan· 
abmetteki, Ayasofyadaki evrak 
bir yere getirilsin, bunlar bir 
heyet tarafından temizlensin. 
Bendeniz •maalmemnuniye neza
ret ederim. 

Hamdilllah Suphi B. sözüme 
hak verdi. Fakat bir çok gavail 
arasında bu it görillemedi. 

Geçen ıene Gazi Hı. ne ayni 
iıtirbamımı arzettim memnun ol
dular, ve bu meselenin hallini 
tnvip buyurdular. 

it bu merkezde iken, bir de 
ifidiyoruz ki Sultanahmetteki ev
rak 200 balya olarak satılmış! 

Satılan evraktan yere dökillen 
Ye çocuklar tarafından yirmi ku
ruşıı. aablanlan gördüm: 

Hatçe sultanın mutbak defteri. 
O zaman yenilen yemeklerin 
isimleri, ve bir sultanın mutbak 
masrafı hakkında mühim bir ve
aika. Seyh Galibin ailesine ve 
aile efradına dair bir bükiim. 
Donanma muarifine ait bir def
ter. Uygur y&ZJsile bir alfabe .•• 
Acaba bunlar mGbim vesikalar 
değil mı"? Esaıen Babılli bazinei 
enakmc:laki evrak ta bu çeşit 
Yeaikalardan ibarettir. 

Yirmi ıenedir bazinei evrakta 
plqıyorum. Hazinei evrak veai
kalarma mDstenit yazdığım bü
tlhı kitaplar Alman, İsveç, Leh, 
Macar ve Bulgar lisanlarına ter
ceme edildi. Hatta büyDk niıan
lar da gBnderildi. Bu kitaplara 
Yerilen ehemmiyet, benim kud
retimden ziyade onlardaki vesi
kaların haiz olduktan kıymet 
içindir.• 

Mevlidi nebevi kıraatı 
Ma)'lllD 27 inci bu çarşamba 

pil öğle namazından sonra 
EyGpte camii kebirde merhum 
mlfir Fuat patanın rubu için 
hafız Nuri, hahı Kudsi ve Ke
mal Ef. ler tarafından mevlidi 
nebevi tillvet edilerek hatmi 
ıerif duası icra olunacaktır. 
Merhumun ehibbc:~ı ile arzu eden 
ıent davet olunur. 

iki yangın çıktlı ölenler ve 
r•ralananlar var 

Atina, 24 (Apo) - Dramadan 
Dahiliye nezaretine gel,.n haber
lere nazaran, bu ıebirde esra
rengiz infiliklar olmuş, ve halkı 
dehıet içinde bırakmıtlır. 

ilk infilik sillb depolannda 
olmuı, 1 kişi ölmüt ve 1 S kiti 
yaralanmıı, birçok evler yıkılarak 
içinde oturanlar enkaz altında 
kalmıılardır. 

• 
Atina, 24 (Apo) - Kavaladan 

Dahiliye nezaretine bildirildiğine 
göre Kavala silih deposında bir 
infilik olmuı ve dört kiıi yara
lanmııtır. 

infilAk neticesinde ıehirde bir 
yangın çıkmıı bir bayii ev ve 
dOkı<An yanmııbr. Zarar 25 mil
yon drahmi tahmin ediliyor. Şe
hir heyecan içindedir. 

• 
Verilen mlltemmim maUimata 

nazal'&n Kavalada, Y ovanides 
kardetlerin av mağazasında da 
bir infilak olmuştur. 

infilak kirgir mağazanın bir 
cephesini yıkmıf, silahlar havada 
uçuımuttur. O aralık oradan 
geçmekte olan bir jandarma kar
şıki kaldırıma kadar fırlamıı ve 
llstilne yaf an enkaz altında ka
larak ağır surette yarctlanmııtır. 

l}onstantinides isminde bir 
köylü de aynı akibete uğrFmııtır. 

Şoför Y orgiyos Lazarof ile 
"Kiriks,, gazetesi müdürU M. 
Zogas da yaralanmışlardır. 

Bu infiliktan aonra bir ikinci 
infillk daha olmuı ve bw sefer 
halk müthiş bir teJAıa dilfmüıtür. 

ikinci infilik neticesinde pat
hyan kurıunlar, Ticaret bankuı 
yazıhanelerile manifaturacı Ab
ram T oron ve Menabam Eıke
nazinin mağazasını, Evi kunduracı 
şirketi binasını hasara uğratmış· 
tar. Bu sonuncu binada yangın 
çıkmııtır. 

[Yakıt - Okuyucularımız ha
tırlarlar, geçenlerde Bulgaristan• 
da Kızanhkta bir tiyatroda da 
esrarengiz bir infilik olmuş, do
lu tiyatro halkının birçoğu ölmüş 
ve yaralanmııb. O zaman veri
len haberde bu sui kastin Make
donya ihtilil komitesi tarafıJdan 
yapıldıiı bildirilmekte idi. J 

Oazl Hz. 

nihayet buldu ni mevzu mümtaz iktısatçılar tara- Doktor Cemal Zeki 8. ,.. 
Cenevre, 23 (A.A) - Cemiyeti Ak- fından yüksek bir vukufla mütalea e· kasının hastalığı esnasında ~ 

vam meclisi mesaisine nihayet vermiş- dilmiştir. Ben burada cihan ve hu- ruf bir mutabassıs hekimi d!_., 
tir. Meclis bugünkü içtimaında tesli- susile Avrupa iktısadi parçalanması- ettiği halde mumaileyhin, Oıfll' 
hata ait olarak Cemiyeti Akvama veri- nın ancak yekdiğerine sıkı sıkıya bağ- .,, 1 IJt 
lecek malUmat hakkındaki İngiliz tek· lı bir takım iktısadi ve siyasi amille- torlar arasındakı bir teamO"' 
lifini kabul etmiştir. rin neticesi olduğunu ve ayni zaman- layisile , belkide tedavi O 

da beşeriyet tarihi istihaJesinin ye- verilmiyeceğini zannederek ~ 
Aydın komllnlstlerl ni bir safhasını arzeylediğini kayıtla disini atlatdığından ve bu ~ 

geliyor iktifa edeceğim. den de hastesinin kurtarıla 
. . 24 A d d k U Hakkında o kadar şikayette bulu- dıg- mdan bahsile atıbba 
ızmır, - Y ın a Om • nulan gümrük manialarının artması 

nistlikle maznun olarak tevkif bu parçalanmanın ve yeni hudutlar denet ve taavün cemiyeti • 
edilen san'atlar mektebi talebe- ihdasının gayri kabili ictinap netice- heyetine şayanı dikkat bir 
sinden izzet ve ayni mektebin sinden başka bir şey değildir. Bu, rir vermiştir, bu takririnde 
eski mezunlarından marangoz cihan iktısadi irtibatının yanında milli doktorların kendi meslek 
Musa Uğul, işçi Hilseyin, maki- hatta mıntakavi iktısadın da daimi rını ihmal ettiklerine d 

C bir hakikat olduğunu müşahedeye be- d b 1 d h b" 
nist Ali evat, muallim Baba ni sevketemektedir. Bu iktısadi vakı- e en öy e a a ır 
beylerle gayri mevkuf bulunan alar zahiren yekdiğerini nakzedici gö- vakalar zikrederek m 
orta mektep Almanca muallimi ziikürlerse de hakikatte pek ala kabili müstacelen müzakeresini 
Salihattin Ali B. bugiln muha- tellftirler. mektedir. Cemal zeki B. 
kemeleri icra edilmek üzere is- Milletlerin iktısadl menfaatlerinin alınmasına mani olan 
tanbula ıevkedildiler. Komisyonda teklif olunan tedbirlerle itiyat muhafaza edildiği tak 

B ık Seylan telifi hakkındaki noktai nazarımızı bu vaziyetin düzeltilemi Uec le kısaca arz için iltiı.am olanan tedbir-
Ankara, (A.A) _ Dün akıam terden sıra ile bazı misaller almağı mutaleasile hekim ailele • 

bilecik ve civarında gayet şid- faydalı görüyorum. Noktai nazarı- davet ettikleri abbbaya 
mız teadiil fikrine istinat etmekte ve hastalar gı'bi muayene detli yağmurlar neticesinde hu-
temin olunacak menfaatler ile kat- vermekle mükellef tutulm 

sule gelen ve ağaçları k6kle- ıanılacak fedakarlıklar arasında adi- teklif etmiştir. 
rinden sökerek sDrilkleyecek iane bir nispet elde edilmesinin ta- dün bu hususta kendiail• 
kadar kuvvet peyda eden ıeller harri8ini istihdaf eylemektedir. 

1 rüşen bır muharririmize Bilecik - Vezirban istasyonları ki ve ya birkaç devlet arasında ak· 
arasında bat aksamında tahribat tolunacak bir gömrük ittihadı cami- mubadenet ve taavün 

alann iktısadi faaliyet dairesini geniş tinin umumi katibi doktor 
yapmıştır. leterek gümrük manialarının bir kıs- teriyoluğ Fethi B. demit. 

Hattın baaara uğrayan bu kıs- mını kaldırmak ve halen bu camiala- Evet, doktor, Cemal Z 
mında yolun takviyesi zarureti nn katlandığı masrafları azaltmak hastasına davet ettiği bir 
basıl oldug-undan bu sabah tren faydasını gösterebilir. Buna moka -

hassıs hekimin kendisini seferleri teabbura uğramıf, eks- bil böyle bir gümrük ittihadmın iktı-
sadl cepheler ihdas etmek gibi bir tığından babsile cemiyetin 

pres saat 00 da ve posta treni mahzuru vardır. Bu iktısadi cephe· heyetine bir takrirle m 
de saat 11 de tebrimiıe gel- Jerin ihdası şeraiti beynelmilel ca- etmiş vebekim ailel • 
.!!!!ttir. mianın ihtiyaç ve menfaatlarile hem davet edecekleri etibbiy 

Devlet bankası ahenk kılınmalıdır. Aksi takdirde hastalar gibi vizite ilcreti 

A k 24 T 1 f D bu camia içindeki mukavemetler iti- mekle mllkellef tutulm 
n ara, ( e e on) - ev- barile şimdiki gümrük manialarından 

let Bankasının faaliyete geçmeai daha sağlam olurlar. Bu iktısadi teklif etmiştir. Mesele 
için hazırlıklara devam edilmek· tedbir ancak bu ahenk ve işaret etti- o1duğundan bu hafta içind 
tedir. ğim teadill tnMiı1arile tfttiam olundu- pılacak olan toplanbda 
Bankanın meclisi idare inti· ğu takdirde faydalı neticeler verebi· Zeki Beyin takriri m 

lir ki bu da gayri kabil olmıyabilir. ' edilecektir. 
babı 2 haziran sah gilıııil yapı- ı ı t 
lacak' mn.teakıben meclı·sı· ı'dare Muh~lif me~l~et ~~ ~ umum .. mu: Cemal Beyin bu takriri 

u amele içın de dığerlen açın de musavı . 
toplanarak mndnrtı umumiyi inha bir muameleyi nazan itbara alarak a- hararetb milnakqalan 
edecektir. ralannda isterlerse mütekabilen hisse- olacağı tahmin edilmektedit. 

lzmlr Ziraat enstltasU ler vermek suretile serbestçe ticaret MUlklye mUfetı,ıerl ko 
· 23 ( A ) muahedelerini müzakereye ve akte de-
ızmir, A. - Bornova vam edebilmeleri hakkındaki noktai Ankara, 24 - Bu seot 

Ziraat nümune mektebi ittiaalin- liye müfettişlerinin ya nazara iştirak ediyoruz. Esasen bu, 
de, iktısat veklleti celileainin muhtelif devletlerle yaptığımız tica- gibi mülkiye müfettişle • 
i_np ettireceği bliyük ziraat ret ltillfnamelerfnde kabul ettiğimiz Ankarada bir kongre 

enstitüsünün temel atma merasimi prensiptir. Kredi meselesine gelince; meleri vekiletçe arzu 
bugün vali Kazım paıa tarafın- dayinlerin istedikleri teminatı ve mektedir. 

dan yapılmııbr.Bumünasebetle val zihniyetlerini nar.arı itibara almak ga- Muhtelif mıntakalardakl 
yet tabiidir. Fakat bu meselenin tet-

çok hararetli bir nutuk söylemiş- kikini itmam etmek için bu anasıra tişler hafifleyince kongre 
tir. Fırka kumandanı Zeki paıa müstakriz memleketin psikolojisini, maa çağırılacaktır. 
ile askeri bando merasime işti- menfaatini ve tabii inkişafının sekte Kazanç vergisini tadll 
rak etmiştir. ye uğramasına müsaade etmemek hu- Ankara, 24 (Telefon) _,,, 

Bu bOyilk mUessese 7 ay zar- sosundaki hakkını da ilave etmek la- sat encümeni kazanç ., 
fında temamile yapılmış olacak- zımdır. tadil eden kanun llyiball~ 

Bütün bu amiller nazarı itibara a. kik için bir komisyon tefi"'. tır. iktısadi muhite vereceği fe- lınmak -rtile muhtelif tipte beynel-
.... k krallnın ylld8namuna • d d b h lk -r- • t' yız en olayı lltOn a mem- milel istikraz mukaveleleri ihzanna mış ır. tebrik ettller d 
A k nundur. muvaffak olunması -v. anı temennidir. Komisyon baları (iıs• n ara, 24 (A.A) - Reisictimhur r- il) 

Hazretleri Irak Kıralı Faysal Hazret- Gençlik hrka merkezlerinde Bu sayede. bir . t.araftan ~üs~akriz yon, (Fuat) Aydın, (is111• 
lerine vilidetinin yıldöniimü münase- toplanacak memleketlenn mılh hassasıyetınden binkarahisar, (Tahsin) Kı 
betile şu telgrafı göndermişlerdir: Halk Fırkasının lstanbul vilayet ve ~iğer taraft~.n mu~rizl~ri? teminat Beylerdir. 

Irak Kıralı Birinci Fagaal kongresinde fırka merkezlerinin b·r endı~sinden mut~nllıt manıalar ber- Millet mecllsln ... 
Hazretlerine mahfel haline getirilmesi, gençl:ğ~: taraf edilmiş olur. ..Bu surette tah:ık- Millet meclisi evvelki, 

Zatı haşmetanelerinin viladetinln buralarda toplanmasına imkan ve fır. k.uk ~deeek tea~ülun ~u.hakk~k ne lanmış, vergi kanunlarUUO 
yıldönümü münasebetile en saminti sat verilmesi kararlaşmıştı. tıcesı bu meselenın hallı~ı te~hıl et- için muhtelit bir encilmell 
tebriklerimle birlikte şahsi saadetle · B k tatbik' b 1 mek olacaktır. Beynelmılel kartel-

rı u ararın ıne aş anmıştır. 1 · · · · 'h 1 kt · talebi reddolunmu• L. --~ 
ve lrakın refahı hakkındaki temenni- Şimdilik Fatih, Beyazıt, Beşiktaş, me:: esı~~ ısğe k ı~tı s: k n.o aı n~:: v • ~ 
lerimi iblağ eylerim. Beyoğlu Kumkapı merkezleri böyle rın an o u u a a.r a sım no r kı amele, musakkafat, ve 

' nazarından da derpış etmek muva ı · nunları bütçe malı·ye 
Gazi .U. Kemal birer mahf el haline getirilmektedir. ' ' 

Irak Kralı Faysal Hazretleri atide· Buralarda her zaman sık, sık to lan- tır. . dahiliye ve adliye enciilll 
kf telgrafla mukabele etmişlerdir: t 1 1 kt P Şurasını da kaydetmek ıcap der: havale edilmiştir. 

.. ıaroaca ır. lk dfh b h t t k·ı·t 8 Turklge Cümhurigetl Relal Gazi tısa ayatın u usus a eş 1 a a Meclis perşembe gOll 
lWuıtafa Kemal Hazretlerine Mısır te9rlfat nazırı malik olmadığı memleketlerde tabiati- nacaktır. 

Viladetimin yıldö ti ü U be memleketlmlzde le bazı istihsal şubelerinde devletçi- ..... N . ..... ıwuu.ı-•rıı,..,.,,_,.....-:1 
n m m nase · 1\1 S · K J' · t 'f t d'I · h d .. d · k ıaıt til uku bulan tebrik ... t f h .ı. ısır arayı ıra ısı eşrı a ı umu. lik siyasetine müracaat e ı meıc surt- a ı vucu a getırece O·-~J 

e v " ı e ametpena· . T flk B . p "k' ü h kk k · t ·ı · · • d J~_.1 hilerine en derin teşekkürlerimi tak- mıy1e nahzı.rı. ev 
1 

. esım ad~~ ı ık g n tile teadillü
0

n. ~ a uh u 
1 

,.e serı 
1 
eşr_ı " m_~sa1 ı ukgru ~f ça Iatl 

dl. ·t d tı· f h t h.l .1 eve şe rımıze ge mış ve un a şam inkişafın temını )uzumu ası olacak- emıze muş ere \'a zı e o m ı e saa e e ame pena ı erı e Edl . . . . • 1• ıa 
T"rk ·ıı ti 'be · · f h rneye geçmıştır. tır ki bu bence bu bapta dermeyan serının en saglam teme ı o -' 
d:ti 1 ~

1 
e ~ecı·I s~nın re 8 ,.e saa- G . H olunan fikrin tahakkukunu büyük bir sulh eserinin tahakkukudur 

n emennı e~ erım. azı z. nispet dahilinde kolaylaştıracaktı r. kü buhranın bize nrdiğl ıs 
Faysal 

Ankarada bir tevkif 
Ankara, 24 - Maarif vekA

leti memurlanndan biri sahte 
tahakkuk evraln ile maliye vez
nesinden para alırken ıüpbe 
Ozerine tevkif eclilmittir. 

Ankaradan bildirildiğine göre Tilrk heyeti murahhasası mıntaka· lilfi edecektir. 
Reisicümbur Hz. nin Temmuz vi bir Avrupa teşriki mesaisinin ehem- Ueyanatım:ı nihayet veri~ 
bidayetinde ıehrimize teşrifleri miyetini layik olduğu derecede takdir Türkiycde iktidar mevkliP; 
çok muhtemeldir. etmektedir. Fakat biz sulh ve sükun nan fırkanın programındall .-

Gazi Hı. bu yaz Iıtanbulda havası i~inde cihan teşriıki mesaisini Yi zikretmekle hususi bir se 1 de imkan haricinde göremez. Bugün- rum. Bu madde şu prenıJIPff 
üç ay kalacaklar bu zamanın bir kil müşkiilltı tesviye edecek ve bütün mel{tedir: "Dahilde su1h 
luamını Yalovada ıeçireceklerdir. memleketler arasında bir menafi itti- sulh.,, 



Kuponsuz Piyankomuz 
28 Mayıs perşembe Günü Başlıyor .... 

1000 Okuyucumuz muhtelif kıymette hediye kazanacak 
1 ırlnc~y·e 40, 2 inc~·)ıe 20, 3 ı1rıcı.'i~ye 1 O Lirlı iA·r,111ıtJ ·e 

Gazetemizin baş tarafında çıkacak sıra 
numaraları ancak 15 gün devam edecektir. 

Bu numaralar neşredildiği m'iJddetçe muntazaman (VAKJ1)aian herkes kupon 
toplamak ve topladıklarıkuponla1ımatbaaya kadar getırmek ve göndermek gibi 
zahmetlerden hiç birine hacet kalmaksızın piyankomuza iştirak etmtş olacaktır· 

Numaralar Neşredildikten 

Kazanan Numaralar ilan Edilecektir. 

Kazaıuuılac ilan edece(}imiz bir günde ya bizzat 

~ Mahkeme ~ '. 

\uk ~Yo~ıu. !Ulh mahkemesi ikihci hu· 
· •kınıJığinden 

~.~•~ro Yuvanidiı ~f. •ekill avu· 
""1k tcip beyin müddeialeyhe 
J:-

11 
addema Anadolu hisarında 

tt:tPl§a yalısında mukime Neş· 
d,t~ Ye Kaciıköyünde Mühür· 
~•b ~ kendi hanesinde mukime 
~ tiye H. ve saire aleyhlerine 
i~1~e eylediği 931-287 No. Jı 
~~: !UJu davasının cari m\lha· 
~ ._t.aınde Neş'ever ve Fahriye 
·~r .k 
'ti d 1 anıetgihlarının me~huli-

1 tıt en dolayı ilanen vukubu
tbı·~ ı ·rıd •gata rağmen gelmedik· 

b en haklarında gıyap kararı 
'tı •z ve ikamelgihlan meçhul 

1
1111 ~~~na binaen kararı mezkfı· 
l"tk anen tebliğine karar veri
~t muhakeme 13-6-931 tari· 
'-tt lllüsadif cumartesi günü 
~.I> 11 re talik edilmiş ve bu 
llıbdct kararına itiraz için 15 gUn 
'-~,et verilmiş olduğu tebliğ 
~- kaim olmak ilzere 

!tttl\btıı ______ __."'--_ 
~r~ 7 inci icra memurlufundın: 
;~ Limoncu Ali efendi v~ 
~ l(M) ~ en Mehmet ~fendiye ait 
. lorııu'k• liıymet takdir olunan t' bir motorla 2 adet 5 
~lltlbtı~kçı kayığının pataya 
~~f1ı t.aıne karar verilmit olup 
~liı>t, 28 İnci perşembe günü 
~.. gazinocu Cemil efendi 
~~ ""un önünde •e 2 adet 
~ rlkr gır tabir olunan ağlar 
~t s' lidarda Balaban iskele
t.~iı/'1111larada koltukçu Rifat 
""'" ~~. dUkkinı önünde hazi"-t ıo 1'

1nci pazar irteai günü 
~•lded~ll 12 ye kadar her iki 
\;'° ~l ılin olunan saatlerde 

'-t&I \anacak memuru tarafın· 
"-iı ilin olunur. 

V tJya bir vekille matbaamıza gelerek kur'a çekecek veya 

lstınbul üçüncü icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için mahcuz 

Te paraya çevrilmHİ mukarrer 
6 balJa kösele Mercanda Tıicı
lar sokağında 46 No. lı mağaza· 
da 28 Mayıs 931 tarihinde saat 
12 den 13 çe kedar satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde memuruna 
mllracaatları ilin olunur. 

f stanbul 4 üncü icra memurluğundan; 
Nikolinin Zeki ve Cotci Ef.lere 

olan borcundan dolayı ,nabcuz 
bulunan Tarab)'ada T 11r•bya cad
desinde kain 28 No. lı dalyan 
hiueıi 45 gün müddetle me•lıii 
müzayedeye vazolunarak (500) 
lirada talibi uhteainde olup be
deli müzayede haddı JAyıkında 
glSrlllmediğinden bir ay müddet
le temdiden müzayedeye vazo
lunmuştur. Kalender. dalyanı na· 
mile maruf ve Y eniköy piyade 
iskelesinden bedile Kalenderde 
bulunan Ayazmaya kadar imti
dat eylediği ve hududunun Ye· 
niköy Piyade iskele ve Kefeliköy 
dalyanı ve Tarabya caddesile 
mahdut bulunduğunu ve tamamı· 
nın kıymeti muhammenesi bet 
bin Jira olup hisseye musip mik
tarın % 1 O nisbetinde pey akçe
sini alarak ve mahcuz rubu his· 
sede Andon Dobro Ef. müslecir 
bulundugu cihetle 21·6-931 tari· 
hinde saat on dörtten on albya 
kadar 927·5292 numıraıilt biz· 
zat veya biJvekile' ve fazla ma· 
Jfımat dosyasından ita edileceği 
ilin olunur. 

lstanbul üçüncü hukuk mahkeme
sinden: 
Beyoğlunda btiklil caddeBinde Der. 

Vif sok11fınaa Rü,ıu paşa 11pınıma. 
nında 1 numaralı dairede moltlm ına. 
d11m Rejtn;' tarafından ayni dıtlre•e 
mukim iken akametaaıu mechul oldu· 

Çektirecekler, isabet eden hediyelerini alacaklardır. 

iu anlaşılan Hayım Kohen efendi aley 
hine açıli\n boşanma da,1usrnın istida 
sureti ilanen tebHğ edildiği halde ce
tap verilmemiş ve tahkikat günü 25 
haziran 931 per~mbe saat 14 de tayın 
edilmiş olduğuhdan yevmi mezkQrda 
flaym ·efendinin tahkikat hAkimi ne7· 
ıindt! bitzat veya bilcekale !.oazır bulun 
lnası ilben tebliğ olunur. 

f sıanbul 7 inci icra memurluğundan. 

494 lira kıymeti muhamnıeneli 
Haıköyde kiremitçi Ahmet çelebi 
maballeıinde Ok meyciam soka· 
ğında eski 27,29 yeni 23,25 nu· 
maralı maa arsa \'e hanenin İli" 
sıf hissesi Hk paraya ç~n11m~si 
için tarihi ilindan itibaren 30 
glin müddetle mü%ayedeye •aze
dilmittir. Arttırma 29-6"931 ta• 
ribiade aaat 16. 

lıtanbul 7 inci lcra dairesinde
dir. 

İftiraya talip olanlarsn kıymeti 
muhanımenenin ytizde yedisi nis
betlnde pey akçesi vermeleri 
lazımdır. Talip olanlar daireye 
talik olunan açık arttırma tırt
namesini ve bu ite ait 930-1772 
numaralı dosyayı tetkik edebilir .. 
ler. 

Haklar1 tapu sıcillile sa bıt ol· 
mıyan ipotekli alacakhlarla diğer 
al&ltadarların ve irtifak: hakkı 
sahiplerinin bu haklarım ve hu
susile laiz ve masrafa dair olan 
iddialaflhı işbu ilin tarihinden 
itibaren 7 gün içinde enakı 
mUıbitelefile birlikte memuriye• 
timin l>Hditmeleri icap eder. 
Aksi halde hal<ları Tapu sicilliy
le sabit olmıyan satış bedelinin 
payfatmasmda hariç kalır!ar. 

t l C ' t 1 t 

l'tınbul Cihangır Askerlik şubesi 
Rticliğinden : 

Cıhangir Askerlik şubesinde 
mukayyet maliılin ile ıübeda 
eytam ve eramilinİn maa, senet 
ve cüzdanlarmı ve nüfus cüı.dan· 
larını hamilen üç gün zarfında 

mezkur şubeye müracaatları. 

GÜZELLiK 
Umumun Nazan Takdirini Celbeder 

D IKKATLI &alın ğazler, nıui· 
yı11erinizi ırıyııı n takıl 

lıııturlırınızı da ıahirı ltırıc eden 
•fr atfı ııaıardır. 

Sarırnııt n çOrilmDt MŞUiı al· 
1111111 qır ıôffiaz fite ~ır,ar • 
TınaflUse · h'lıJıncı, gOzelllOlniz, 
1tlıhıt " 111d11tınlz, ıtıınızda top;. 
tuan •ıt;eıılırcı "'lkrobıın tilıtr 
tdıdidindııdir . 

Orılır, ıdı dit macunlırını mey. 
dtıı ttıurtır • Saflant "' bııfaz 
Oi~lerle hnıtlı 4it ıtlerını mılit 
tlmınııı çaresi ; blltOıı lllllblilı 141z 

mıltroplarını 61duren bir di' mıcu
ııunıın ıstimalidir • 

KOIJllOS. dişlen ve di' ıtlerin1 
fatfıttı lcab eder scıreııe t&mıtler. 
lu sıtıtıı •e muıadı t111filti dıf 
macunu ajızı alınır alınmaz mııal• 

tar bir lılipuk haline inkilAp ve bütlın 
dif ırılınnı nOfut ciıler Ayni 
zamandı d1leri sarırıb re dıf 
etlerini çCiputıın mılyonlarca mık· 

ropl.ın ınldfn ıııM eılet 

Sldn .. cllftemı.rıw daha beyu " 
daha parla~ olml'••• orru C"J"'Unız 
KolrrıcH ı1tı111aı idhll.r Oc ıun ıaHı la 
llrlımı eı;recohlntz 

Jlıiiill ..,... : it. FHAcl Y111I Y•ho tımn, lstıııtut 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden: 
K. Gr. 
26 620 ipek kumaş 
Yukarıda yaııh bir kalem ipek kumaşın Pazartesi, Perşembe 

günleri Sirkeci gümrüğü müdürliiğünden transit suretıle bilmü• 
zayede satılacağından talipler(n müdürlüğe müracaathm. 

1 ZAYiLER 

Oıküdar orta mektebinden 
aldığım 2218 No. h ve 23-S-~)1 

tarihli tastikn:.mem zayi oldu
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

C -.kudar m hkem arka·ı 10 O. le 
hancdt ! la) retıın. 
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Krem Pertev Müstahzaratı Kolonya 
• 

Diş macunu F A B R 1 K A S 1 Tırnak cilaları 

Ruj PERTEV ve Şeriki Losyon 

Südo·ro·no Diş tozu i 

Podra Memleketin en eski ve namdar Esıns 

Briyantin Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeeri 
Herzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat •• 

~=>============ ::::.c ==~======:=m===m~.ı::::=c-!/ 
1 Askeri mektepler -ıın elma komlsronu IHlnlan '[ "'V A K 1 T 103 

Askeri mektep ve hastaneler için 35,ooo kilo kuru soğan ve Küçük ilanları 
40.000 kilo patates pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı · 

~ l-ler tf'l'I'\ .,.,,,.,ıu:ı·n ~ 
27 mayıs 931 çarşamba günil saat 14 te Harbiye mektebindeki ___ H_u_s_u_a_t_;_d_e_rs..;..v_e_r_e_n_le_r __ 

mahalli mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartoamesini gör

mek için komisyona müracaatları ve ittirak için de vakti muay-
yeninde hazır bulunmaları ilin olunur. (225) 

• • • 
Topçu Atat mektebine ait iki tay müzayede suretile satılacak· 

br. Müzayedesi 27Mayıs 931 Çarşamba günü saat 10 da Fatihte 
Atpazannda icra edilecektir. Taliplerin mezkur mahalde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

l~Dr. Horhorun·ı Beyoğlu Tokatliyan yanında J 
mektep sokak No. 35 w.------• Her gün ~abahtan akşama kadar -------11 

Jlksar ay Vilayetinden: 
1 - Aksaray - Bor yolunun 000+15 - 9oo+t9 kilomet

rosu arasındaki 22726 lira 94 kuruş bedeli keşifli şosa inşaatı 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

21.- Münakasa 13-5-931 tarihinden başlıyarak 1-6-931 tarihi· 
ne mUsadif Pazartesi günü saat on üçte ihale edilmek Uzere yir· 
mi gün müddetle devam eder. 

3 - Münakasaya iştiraki talip olanların münakasa ıeraiti umu· 
miyeıi abkimı veçhile ihaleden bir hafta evvel viJAyet bat Mü
hendisliğine ve ihale günii de kapalı zarfla Encümeni Vilayete 
muracaat etmeleri ilan olunur. 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden 

30000kilo moleiıs kolası 
Roz ve molens makineleri için nümune ve şartnamesine tevfi

kan pazarlıkla 30,000 kilo molens kolası alınacaktır. Taliplerin 
4001ira teminat akçelerini hamilen 20-6-931 cumartesi günü saat 
11 de Galatada mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları. 

Emlak 
İstanbul 

ve eytam bankası 
şubesinden: 
Sahlık emlak 

Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat 
185 Beylerbeyi Botancıbaıı mahalle ve sokağı cedit 

66 No. maa bahçe kayıkhane 225 
282 Beylerbeyı Botancıbaşı mahallesi Pazar kayığı 

sokağı C. 2 No. su yolu kovuşu 25 
285 KadıköyHasanpafa mahallesi Kurbağlıdere cad-

desi 6 No. arsa 35 

Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şartile 
bilmüzayede satılacağından taliplerin yevmi ihaleye müsadif 
16 - 6 - 931 Salı gilnü saat on altıda Şubemize müracaatları. -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Dans ve zayıflama dersleri • 
Tilrlfre, Almanca, Rusça, Macarca 

bilen bir ecnebt çok ucuz şeraitle 
çoculdara ve hanımlara her türlü sa
lon ve sahne dersleri öğretir, şişman· 

!ara bedit hareketler le zayıflama talim· 
!eri yaptınr. Derslesi evlere gitmek 
suretıle verir, Adres: Gabora küçük 

kabristan sokak, 11,ikinci kat, 7 Beyo~lu 

Satlhk ev apartıman,arsa,e.ya 

Si tılık irat - Beyoğlu Kalyoncu 
karakolu A vakostantin kilisesi sokağında 
beş odalı kArgir bir ev ayda 33 lira kira 
getirmektt:dir. Pazarlıksız 2800 liradır. 
9-12 arasında müracaat 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
ÜNIONKOL 

Satılık irat - :\Jaçkada tram

vay )Olunda 36 oda bir garaj, 2165 
arşın bahçe içinde seneliği 4260 liraya 
kiradadır, kırk bin lira. 

Satılık apartıman - Taksimde 
beş daireli seneliği 21 O liraya kiralidır 
20 bin lira. 

Dükkan alır · ·; - Sulwıahmct
ten Şehzade bıı~ına kadar yahut Ga
latadan Beşiktaşa kadar tramvay yo
lunda 2-3 bin liralık dükkAn olması 

müreccahtır. 

Mağaza alırız - Eminönü, 
Balıkpazarı, Sulcanhamam, Sirkeci, Ga· 
lata, Beyoğlu cihetlerin<le 20-30 bin 
liralık kadar 9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf han 
ONIONKOL 

Klrahk oda, ev, köşk v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir hclAdan mürekkep bir daire 
müsait ~eraitle kiralıknr. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat cdilmesL. 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Tramvaya, iskeleye, şimendifere yakın 

olanlar müreccahtır. Saat 9· 12 arasında 
müracaat. lstanbnl dördüncü Vakıfhan 

ÜNIONKOL 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Küçük bir fotograf makinesi sa
tılıknr. Galata P.K.34 v. Benrubi adresi
ne yazılması 

Ankarada işi olanlara - (Ankara 
iş Bürosu), Ankarada mücahassıs teşkilAta 
malik yt-gAne vekAlet, temsil, takip mü
essesesidir. 

Ankara - Bankalar caddesi - Anıtdolu 
han - Posta kutusu : I 66. 

ııııııım~ıı~~~ıınıı ~ııı~ ıııııwıııııooııııı~ 
ILA.'1' 

Adana vilayeti Karaisalu ka· 

Bugün işe Başlıyabilirsiniz 

Para biriktirmeye başlamak için mutlaka ay veya sene baflll' 
beklemek veya bir yıldönümüne intizar etmek şart değildir. 

Hemen bugün İş Bankasından bir kumbara alarak para birik
tirmeye başlıya bilirsiniz. 

Büyük ve küçük binlerce kişi. kumbara sayesinde, bir iki ıeD' 
içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

I Türkiye İş Bankası J 

_Evkaf umum müdi:irlüğü çakef 
alcarl(ır ıniid,.irliiğlinden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emli!..,.-

j"' 
1 - Galata Kemankeş kara Mustafapaşa Helvacı S. No. 6 ı 

hanın dokuzda sekiz hissesi. ı 

2 - Beyoğlu Hüseyinağa Dolapdere 31 No. hane. ı 
3 - Çemberlitaş Mollafeoari Mahmudiye C. 5 No. hane. 1 4 - Çemberlitaş Mollafeoari Bozacı S. 3-5 No. hane. 

1 5 - Mabmutpaşa SultanodaJarı S. 5 No. hane. 1 6 - Erenköy Caddebostan cami ittisali 276 No. hane. 
1 7 - Galata Kemankeş yeraltı camii önünde 63 No. dükkAD· ı 

8 - Kumkapı Nişancı cami avlusu 34 No. kahvehane. ı 
9 - Çarşı yağlıkcılar 97 No. dükkan f 

10 - Çenherlitaı AtikaJipaşa yağlıkcı han üst kat 10 No. oh ı 
11 - Çenberlitaş Atikalipaşa Sofcuhan içinde 13 No. oda ı 
12 - Çenberlitaş Atikalipaşa sofcuban ortakatta 14 No. od• ı 
13 - Galata hacı Ömer arap kuyusu fırın üzerinde oda 1 
14 - Şehmet Geylani hidayet cami altıuda 1 No. ardiye 1 
15 - Uzunçarşı yavaşca şahin mektep S. 22-24 No. iki bodrull' ı 
16 - Çelebi oğlu alaeddin asmaalh 47 No. mağaza ı 
17 - Çelebi oğlu Alaeddin asmaaltı 49 No. mağaza 
18 - Kumkapı kürkcübaşı Süleyman ağa iskele C. 11 • 25 j 

N~ana ' 
19 - Pangalb Fransız mezarlık karşısı 109 No. 'dükkan ' 
20 - Beyoğlu okcu musa karamolla S. 26-28 No. dükkin ' 
21 - Beyazıt meydanına karşı 5 No. dükkan ve odalar. 
22 - Çakmaçılar büyük yeni ban derununda 53 ve 55 N°· ' 
iki dükkan. 

j)ıl 23 - Kapandakık mahmudiye aralık. S. 2 ve 10 No. j 

dükkan ' 
24 - Mabmutpaşa mahkeme. S. 6 No. dükkan. ' 
25 - Mahmutpaşa Nuruosmaniye 57-1 No. dükkan. ' 
26 - Süleymaniye elmaruf medrese altında 41 No. dükkiO• j 
27 - Üsküdar selimiye harem iskelesi 3 No. dükkan. j 
28 - Erenköy k ozyatağı 26 No. dükkan, ' 
29 - Çakmakçılar valde han üskat 39 No. oda. j 
30 - Valdehan üskat 1 O No. oda. ' 
31 - . Çakmakcılar büyük yeni 31 No. oda. j 
32 - Balıkpazarı Ahiçelebi yoğurtçu S. 3-5 No.ardiye. • O( 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktin hitamı. Y ePt.111 

tecirler jçin teslim tarihidir. ~ 

Mllddet: 30 mayıs 931 cumartesi günü saat on dört .b:,cl" 
Yirmigün müddetle ilan edilen balada muharrer emlik•.0 .,dJ· 

pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilo:-; t( 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icar~. 11tj,d' 
leplerini dermeyan eylemek için Istanbul evkaf müdırı>'e 
vakıf akarlar mUdürlüğüne müracaatları ilan olunur. il'~ 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak isteyeolef 
zayedt: odasındaki ecrimisil rapurunu okuyabilirler. , Büyük ikramiye 50,000 liradır 

AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

zasının Karsanh nahiyesi dahi· 
linde pos ormanında mevcut olup 
beheri 150 l<uruş bedeli muham· 
men ve kapalı zarf usulile müza
yedeye çıkarılan 28740 parça 
mamul çam kerestesine talip çık· 
madığından mezkur keresteler 
pazarlıkla ihale olunmak üzere 
11-6-931 perşembe gününe ka
dar yeniden ilana konmuştur. 
Tafsilat almak istiyenlerin An· 

Kocaeli Daimi Encümenind~' 
Kocaeli Sıhhat dairesi için 9 kilo 250 gıram kinin oıub'beP 

şartnamesi mucibince 27 Mayıs çarşamba günü saat o: 01, 
ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 1• rb;;' 

karada Orman müdüriyeti umu· 
miyesile lstanbul. Adana orman 
mildüriyetlerine müracaat eyle-
meleri ilin olunur. 

lann mezkur tarihte otuz liralık teminatı muvakkate IP' ... elı " 
. . "'ar ... .. ı Kocaeli vilayeti Daimi encümenine ve şartnamesını b d'IPr 

tafsilat almak iıtiyenlerin Kocaeli sıhhat müdürlüğiiııe 
caatlrı. (672) ... ~ 

.. ııefi) 
Mes'ul Müdut 



[ Dtinyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Muharebeden beter bir af et 
Anıerikalılar muharebede elli bin telefat vermişlerdi ; 

fakat orada otomobil kazaları daha çok telefata 
sebep olmaktadır 

5 - VAKIT25 MAYIS 1931 ~ 

Avrupada sıyasi rekabetler 
( Taymls ) bunların bertaraf edllmeslnl, 
iktısadt işlerin sırf iktisadi noktal na
zardan konuşulmasını tavsiye ediyor 

Taymis gazetesi A vrupadaki hu- mi~tir. Onun için bunlara siyasi rekao 
zursuzluğu izaha hasrettiği bir başma betten husumetlerin karıştmlmamnsı 
kalesinde şu mütaleaları dermeyin et- daha doğru olur. Siyaset Avrupanın 

Anıeri.kadakf otomobil kazalarına Fakat bu istatistiğin anlattığı en lstatistik~iler bu rakamı tahlil e- mektedir. iktısadi müşkülJerini halletmez. Fakat 
.ıt fatatistik insanda hakkaten hayret mühim hakikat .şudur. Amerika hüku- derek onun nasıl vücut bulduğunu mu "1927 senesinden beri cihan iktısa- iktısadi mukaveleler temin olunabilir
"hrtdıracak bir mahiyettedir. meti harbi umumi esnasında 18 ay k:ı- fassal bir surette izah ediyorlar. Kaza- di konferansı, dünyadaki iktısadi inki· se, siyasi husumetlerin zehirleri de ol-
oto B~ statisti.klerin ~nla_ttığına giire dar harbe iştirak ~-tın~;; onun bu müd: Iarın sayısı sekiz yüz bin şu kadar ol şafın, gümrük manialarının dünya pi- dokça tenakus eder. .. .. 

lbobıl kaz~Ian tehlikenın-~n fazla d~t zarf~nda ver~ıg. ı telefat~n hepsı duğu halde kaza esnasında yaralanan yasasını birtakım kompartimanlara a- Avustury~ : Alman~a gumrük ı: :U bulacagı yerlerde degıl, fakat (.>O,_OOO) ı geçmemıştı. Ha~bukı son on Iarın sayısı daha çok fazladır. Çünkü yırdığını, bilhas.-.a umumi harpten son tihadı meselesının sebcbıyet verd_i_ğl 
.._ Peten daha emin olan yerlerde vu- sekız ay zarfında otomobıl kazası ne- yarıdananların adedi 962,32:> tir. b 1 d ce çog· aldık! hiddete rağmen her taraf, arada muş. 
'" bul--•-t d ı· ... 1 1 • (SO 900) d.. ra un arın son ere arını b 1 d • b 

KW1A a ır. • ıcesı o en ~rın sayısı , ur. Yaralananlar içinde en çok Jelfl- söylemişti. terek bir menfaat u un ugunu ve u 
Sonra kazaya ugnyanların çoğu Otomobıl kazaları her sene az daha kete uğrıyanlar seyy·tr satrcrlardrr . . t" kv müsterek menfaatlerin teavün ile te-

fotuklar değildir. Daha fazla orta yaş- artıyor. 1916 da kazalar 816-1 ten iba- Bunlar içinde ka~aya• uğrıyanların ;. ~~ mealdekı rapor ce1mı~e ı a a~ mi~ olunabileceğini takdir etmektedir • 
.:n.•clanııardır. ihtiyarlar da çocuklar retti. Geçen sene ayni şekilde ölenler, ded· 3733S? di r l<'akat b J ·a ·a mec~ısı _tarafından kabdu otunı~uşd~.e Hali haz da ihtilaflar had ayrılıklar 
ıuol f 1 k 1 1 (32 ~no) . ··k 1 · ·t· S b ı ,. - · • un arın Y• ı, • cemıyetı akvam tarafın an asvıp e ll· ır ' ' ' 

aza azaya maruz o mıyor ar. • ,cJV e yu se mış ır. on on eş se- !anması kendi hatal , .d. ~ acı bı"r ·ek"lde asika'rdır :\'·ni zamanda 
S f d . .. , , arının esen ır • .,.o · · · t leket bu raporu ~ 1 ' :. • • • onra kazayı yapanların ekserisi, ne zar m a otomobıle çarparak olen- .. . .. .. mış, yırmı o uz mem • . • . • 

lttruı. __ . f"' 1 d •. ld' B·ı·k· b" 1 . sayıs (28? 799) d (l9?l) den forlerın hatası yuzunden yaralananlar murnfık "'Örmüstü Fakat 0 zamandan ıktısadı zaruretler de fel'kalade mah· 
ıı.. ua1ız şo or er egı ır. ı a ıs ır erın ı .. , ur. - . . ,, ı. • •• • • b" r·ı il 
İ lene tecrübesi olan şoförler acemi- (1925) e kadar otomobilden ölmek nis- ın s::; ~1

1 (l50~00~. dır. Seyyar satıcı ta- beri hiçbir iş yapılamadı. Bilakis gurn sus~ur. Av~upanm ikt~sadı 1~ ıg 6 

'~en daha fazla kazaya sebebiyet n- peti mütemadiyen artmış bulunuyor. rın a a arı a ır takım adamların rük tarifeleri inidirleceğine yükseltil· lng~~t.ere .ı~paratorlugunu~ _iktısadt 
l'frorlar. 1930 da bu nispet yüzde 298 derecesine yaralanmalarına sebep olmu;;tur. di. birlıgı atının muhakkak ınkişafıdır. 

istatistik buna mümasil birçok tu vardı. Bu istatistikleri çıkaranlar şu ne- Bu vazilet karşısında Avusturyalı· Bunlar ne kadar gecikirse geciksin, 
~ •e ilk vehlede gayri mantıki sayı. 1930 senesinde ölümle, yaralanmak ticeye varıyorlar. Amerikada otomobil ların bir şey yapılmadığını görerek en her halde, bir gün tahakkuk edecek-Ur. :;ak birçok hakikatler ifade etmekte- la neticelenen kazaların sayısı (835,2:>0 ka~ları, ~uha~ebeden beter bir af et yakın komşularile anlaşmayı tercih et- k Ü b k 

• dir. teşkıl etme.idedır. me1eri son derece makul bir hareketti. Koda m sa a ası 
Mit l l ti Bu iki komşu, ayni hattı hareketi ta- Büyük Kodak müessesesi tara~ın· 

Yeni Alman Almanyada petrol ra yoz u ~aret kip etmeyi istiyen her devletle teşriki dan tertip edilen. ~eşhur_ beyne1mı~eı 
donanması varmış tayyarelerı mesaiye amade olduklarını ilan etti- müsabaka haberının fotograf amatör-

.& Lo d ç· ·· · ı · 1 lerince kemali şevk ve memnuniyetle la'Cl ~lmanyanın azim tezahürle denize Bremende yeni bir petrol sahnnç n ra, - ın huktimetı ngıltere er. _ hakk kt 
lrdfği Prussen namındaki 10,000 ge· gemisinin denize indirilmesi münasebe- ye sipariş ettiği 40 ticaret tayyaresi Halbuki Avrupa, A'\<"Usturya ile Al karşılandıgı mu . a. ır. 

~ bahrr inşaat tarihinde bir inkılap tile bir nutuk söyliyen Dutch Shell pek için yaptığı mukaveleye tayyarelern manyanın bir gümrük ittihadını müza- Esasen Kod~k ısmı lir temfnatt1!• 
~lllı§tır. Bu gemi bugünkü fennin rol trüstü meclisi idare azasından Al· hafif mitralyözlerle techizine dair bir kere ettiklerini haber alınca buhran Filhakika, ne,·'ınde yekt~ ol~n bu bü
uı.r ••h • · · .. • k k dd ilave et · t' B • ıt · . . ··k ·· .. ssesenin ehemmıyetı hakkında .. ..- eserıdır. Saatte 26 mıl suratlc man Kessler Almanyanın pe ya ın ma e mış ır. unu ıcap e ı- bırdenbıre sarsılmıştı. Her taraf, bu yu mu..... . . . 

l'eket edebilecek rılan bu harp gemisi bir istikbalde bir petrol müstahsili menı ren se~p daima mevcut olan şekavet- müzakerelerin gizli yapılmasından ve bir fikir edinmek ıçın, . A~c~ika c;~a.
~OOo mil mesafeyi kat'edebilmekte ve leket olması ihtimalinden bahsetmiştir. tir. Eşkıya son zamanlarda tayyarele· ansızm ortaya atılmasından öğüntüye en fazla para sarf ve ıstih~ak ve m· 
ı.:~. kruvazörün sii J tini ayni zamanda Hatip Almanyanrn muhtelif yerlerinde re karş~. da silah kuJlanmaktadır. Bun uğramıstı. Bununla beraber bu sademe hiri :\fü~tef~ası .. d~rpanesı_nden sonra 
"'lllnd . ınıf harp gemilerinin müsade yapılan tetkikat neticesinde derin ta- ların yuzde yetmişini terhis edilen ve . . . :ı:b. t .. d ld ç·· k .. d !erinin ımalıy~ı ıçın senevı 80.000.000 
ille kuvvetini haiz bulunmaktadır.. bakalarrn enelce tahmin edildiğine ya kıt'alarından kaçan askerler teşkil ~~ ıyı. ır t esı~ he bo tbuht uı° u ev- ltre pamuk istimal ettiğini nazarı itiba 

lıunun yeni birkaç geminin ticaret daha çok petrolü ihtiva ettikleri anla· ettiği için tayyarelere karşı sihhatli leketrl nı1spel~~- da a le av 
0
b anı mdelm· ra almak kafidir. 

toıı .. . . . . d ht a ab·ı· 1 1 b e e er e a ClAa ar o maga aş a ı ar .. bak h mmiyetl, "- arı uzerlndeıı v:-ziyet alması, henüz şıldığını tebşir etmıştır. Kesslerın ışa· en a Y p, ı ıyor ar. Tayyare er un . . • . . . . . A • Kodak musa asının e ~ .. 
.._lledilemiyen bit ·c,"külciş mes"elesi ret ettiği tabakalar bilhassa şimali dan dolayı çok yüksekten uçmağa mec ve .. ıktısadı teşrıkı mesaının f else~ı bı~ bir çok devlet rüesasınm, aJimlenrun 
sıqrınıştır."' Almanyada bulunmaktadır. Bu tabaka bur kalıyorlar. Halbuki buralardaki ~uzakere m~vzuu, y~ut boş vakıtlerı artistlerin ve.sair münevver şahsiyetle 

Al . .1 . . 1 .. b. d k. b" t ka y'"'·"'ek hav" c 1 1• k"l t " ısgal edecek ıs olmadıgını anladılar. . 1 . . t kl.f tm 1 n"le bir manyanın bu çeşıt gemı erı ınşa ara uç ın en ı;;e ız ın me reye • UI\.., ·~ ereyan arı ayı ı e e.... ,. ,. rin himaye erını e ı e e e 
~esi, büyük gemilere lüzum olup ol· dar olan derinliklerde tesadüf edilmek kik edilememiştir. Ve bu yüzden bir- ~ransa tarafındavn vuk~ bulan. s?n kat daha tezayüt etmektedir. Bunlar 
"•dığı mes'elesini ortaya atmıştır. tedir. çok kazalar olmaktadır. Alçaktan uç- teklıfler bu u~anık~.1~~n . ~·~ esendır. meyanında; ltalya başvekili mösyö 

Almanyanrn bu gemiyi inşa etme· R kil fil d iihlm mağa mecbur kalan ticaret tayyarele· Ç.e~oslov~~ ıle k~.ç~.k ıtılaf ~~v~et~e Benite Mu.;;;olini, mösyö R. Poinkara 
at, müttefiklerin onun üzerinde en m e m rini eşkiyanın taarruzundan korumak rının vazıyetınde gorulen degışıklık Yunanistan başvekili mösyö Venizelos, 
~ettikleri tazyikm neticesidir. bir yenilik için makinalı tiifenkle teçhiz etmekten d~ a~ mahiyetted~r •. ?nun .için l\lös- büyük alim mösyö Thwn~ .J ~~~n, 
\l Almanya, umumi harpten sonra es Renkli film yapmak için yeni bir başka çare bulunamamıştır. yo ~nyan kadar, l'tfösyo Benes de Avus Zeplin )<11nıand·mı dokto~ )lugo _ Ec}\e-
t-!retnotıarından bir kısmını muha· usul keşfedilmis ve bunun diğer bütün MAlIREl\I EMİl? NE lMlŞ? turya - :Almanya tarafınd~n vuku bu- neı, ~eko.>lov~<}'a reısı ~L l\Iasaryk. 
dl? •t111ek ve bunlar 1940 senes~ne ka- usullere fiat olduğu yapılan tecrübe Londra, - Aldığı kapalı zarfla lan tekli~lerin Y.~ı.nı_z ~et ıl~ karş~lan- meşhur musikişinas ~aderewski ve sa-
f•L_ l\tıYaçlannı temin eylemek ıstemiş 

1 
t" . d 1 1 t Beş sene SunderJand limanında denize açılan maması ıcap ettıgını soylemışlerdır. O ıre ve saire tadat edılebılır. 

-at . . . er ne ıcesın e an aşı mış ır. . . . . · . . •v• .. .. • 
fte ka JbUttefıkler onun bu talebını ret l"k . r t tk"k e tecrübe neticesinde Reclaimer tahlısıye gemısinin harbi u- ııun için bır Avrupa iktısadi bırlıgı ·vu Mükafatların yekQnu 212.000 turk lı· 

l'§ılamışlardı. ı gız ı e ~ . v .
1 

.. d muminin ikinci senesinde Almanya he- cude getirmek için vukubulan teklifler rasma b:.lnğ olmaktadır. Yalnız bir 
llıı .. . Al . b" meydana getırılen ve fı m sanayıın e b • d d n 1 "dd" ti t k. 1 kt .. k Jf k do... nun uzerıne manya yenı ır .. .. . . 1• • h kk k sa ına Roter am an uenos • Ayrcs~ daha faza cı ıye e a ıp o unma a tek fotoğraf 23.660 tur rasını a--n- 1 t k b . ı· d buyuk hır mkı ap yapacagı mu a a • 1 . . . • .. 

~) ... a nşa e me mec unye ın e 
1 

b 11 r· ı 1 • h bb Felemenk peynır en ıçınde altın kaçı- dır. zanabilir. Türkıye musabakasınd:ı. 
fttr• • d b .. k"' .. h d" o an u usu e ı m erın er mora a 1 b. Al . . 1 lttt; .,, ve netıce e ugun u mu en ıı;- . . . . nrken yanlışlık a ır man tahtellıa- Mahdut piya.<ıalar, ve küçük iktısa kazanacak olanlar, tabıatıle beyne -

1ııı ..... bu en büyük eseri meydana çık- s~ntımetresının kı!mızı~ sarı, ye.şıl, m_a hiri tarafından batırılan 1''elemenk va- di birlikler, modası geçmiş bir şeydir. milel mü abakaya iştirak edeceklerdir. 
-,'il vı ve mor renkte 500 bın huzme tesl>ıt .. d"" ek üz "f ld v .. . . . h ıı· ··· · h t· · · ı • . . · purunu yuz urrn. ere vazı e a ıgı Devir, kutlevi ıstıhsal ve rasyonalıze (Türkiye) ma a ı Jurı eye ı, ısım e-
a.._:1nıanya, 1940 senesin.e kadar ?u edılmektedır. teeyyüt etmektedır. edilmiş sanayi devridir. Arzu olunan ri bilfıhara ilan edilecek en meşhur şah 
~l'erdeıı Uç tane ~aha ınşa edeb~le fnglllz sarayında Hususi sebeplerden teavün ve inkişafın umumi itil:ifname siyetlerden terekküp edecektir. 
"-1 • Onan bu yenı donan~ası ık· bill !erle mi, yoksa bilahare daha vasi ik· Kırk seneden beri muvaffakıyetten 
~edildikten sonr& onun_ musa<ieme resmi ~a dolayı tısadt birliğe münkalip olacak grup an muvaffakıyete koşan ve cidden ama-
' eti, hareke! yapışı ~ank.ulade ola· Londra, - Bukıngham sarayında Malta valisi Jeneral Dukan hu· Jaşmalarile mi temin olunacağı tetkik törlerin mahbubu olmağa ehliyet ve 
Ctttc~ Bu gemıler.e beşı serı ~e son mevsimin ilk büyük ~abul re~mi !~~ıl- sust sebeplerden dolayı hem bu ma· olunacak bir mes'eledir. Artık bu mes

1 
liyakatini kazanan mamulatı i~e 

' kuvvetli sılahlarla . mucehhez mıştır. Kıralla kırahçe beş bı~ kışı ıh· karodan hem de askeri hayattan çekil· eJelerin sırf iktrsadi bir noktai nazar.ı mü~tehir Kodak müessesesini tebrık 
G lirler yardım edecektır. . tiva edebilen büyük salonda bırer muh meğe karar vermiştir. dan tetkik olunacağı zaman hulUI et-letmemek mümkün değildir. 
~ eleceJc teslthat konferansının ıç- teşem taht üzerinde oturmuş oldukla ~ıııııııııııtııınıı1111111 111ııııtıııın1111ııııııııtıı11ıııııııtlllllll111ıııı11ıııı111ıı11 1111111 ıııınııııııııııınllllllllıııııııııın11ıııııııu 111111ııııııııııııııııııt11111111 1111 1111ııııınnıııı1111 11ıııııııııı1 11111ııııııımnııu11ıııııııııııı1111111ııı~ 
~ zamanına ka_dar Almany..anın rı halde iki binden fazla davetlinin ~ ~ 
.. t kUTvett mutedıl fakat saglam tazimlerini kabul etmişlerdir. Mersin ~ B A s . k ~ ;aaa latfnat etmiş olacaktır. de hazır bulunan kadınların münhası- ~ en mar ır 1 ~ lltı u ıuretle Almanların f ennt kud- b ksa • · aptmp giydikleri ~ § 
~..., llltlttetik devletlerin tazyikından ran u a ~ ~ ıçın Y. . • § ~ 
l- 1lt kat't bi 1 be k tuvaletler harıkulade ıdı. Resmı kabule g § 
"Q' r ga e azanmış sayı. 

1 
. .. k . . d d = = • gelen en gorme ıçın sarayın ışın a ~ § 

i(adınl f da büyük bir kalabalık toplanmıştı. E §. 
ar ve 8 gara Kabine içtlmaına gl- g Sirkin gördüğü büyük rağbet ve kazandığı parlak nıuvaff akıyete rağ- § 

~lmanyada meb'us kadınlardan bi ~ men, nıahza bütu-11 aı'lelerı·n İstanlJulda bir daha ,o-örülemiyecek böyle ~ ~l bir encümen içtimaında bir sigar ren hasta bakıcı a ~ - ~ 
lltı;._.~p~ak ~igara) i~mesi, her ta- Londra, _ msmen iyile~en mali- i f evkahlde ve !ıakikaten yekta bir tenıaşanın görnıelerini tenıinen müdü- j 
~clra •Yuk hır ~elvele 11~ karşıland~. ye nazırı Snovden yanında ~ır hasta § ri,·et, bütün lstanbul tenıasa nıüesscsatı gibi )'az fiatlannı tesbit etmeX-e § 
ı...:"' gazetele.n bu hadıse etrafında b k ld gvu halde basvekalet daire- .= J • 6 E 
.,_ .... al l . d l a ıcı o u • = ( . t• = 
"~ n;lieEekr bıle yaz 1 ari. .. !'ine gitmiş , .e kabinenin içtimaında ha ~ <arar Vefl11IŞ lr. .§ 
"'ti spres gazetes bu munase- 1 b. = = 
"" e hıd i b' b k 1 d 1 zır bulunmustur. Bu suret e ır hast:ı =: ~ 
...... Şekil~; n::ha~!:~ :d~y:r~ese e- bakıcı ilk d;fa olarak bir kabine içti- ~ •ıevkilerin Fi atları ' 
-. "!lir kadının bugün sigar ku1lan maında hazır bulunmuştur. ~ .tYI. ~ 
~~!:t sene evve1 ~ir k~dını_n siga En bahtiyar evllkadın j ~ 
'· ll'-. kadar, gayrı cazıp hır şey. I d a - Meşhur sinema yıldı- ~ ikinci mevki 50 kurue. ~ 
ıı. •• ~ınJ . . . 1 ...on r.' - Y -
~ .. ,.. ann sıgara ıçmes_sıne a ış- zı llfarı· Pikford llngilterede bulunan ~- B k 75 __ s 

...._ ~ .. ta ı t n t 1
• 1°rı'ı1cı· mev i k ı ~e llrf md o ~z s~ne geç ıb • . ~ok uz kocası Duglas Fayrbanksla buluşmak ğ " Askeri me tep ta ebelerile ~ 

~ı, ın a bır bıd'at ve ır ıs -an- · - · §E Stal 100 'E 
bla.hiyet' . t bd"l d b.ld' üzre Bremen transatlantıgıle Sutaınp § " askerlere ayrıca tenzı·fa"' t := 

Ot ını e ı e e ı ı. d. ·1 k = H 150 = lft.. uı sene daha geçerse kadınların tona gelmi_ştir. ~fa~i ~en ısı _e oca~ı § ususi ' ı kt §. 
'«u .._ kuııanmaıarına da tahammül arasında bır ge~ımsız1ık oı~ugu ha~kın ~ Localar 300 yapı aca ır. § 
~bilecektir. Ancak bu kadar bir daki haberi (dedi kodu) dıye tavsıf e- ~ ,, g 
ltt._ il 80nra kadmlann bu haline a- derek dünyanın en bahtiyar evli kadı- § § 
aı._•k ltlUnıkün olacak, ve 0 zaman nı olduğunu söylemiş ve kocası hemen ~ iyi bir tavsive: § 
~ l'tn kadınlara yakıştığı söylenebil~ bütün vaktini golf sporuna hasrediyor ~ g 

~· diye kendisine asla gücenmediğini söy ~ Sirkın Sofyaya hareketinden evvel son °ünlerinden istifade ve ~ 
t'\Itrıı:ablan, kadınların Havana siga- l~miştir: Fayrbanks, g~lf ~motör ş*1n ~ ~ ~ 
1\ tatil ortalığı odaları mavi bulutla pıyonlugu maçlarına gırmış fakat mu ~ görmeğe şitap ediniz. § 
"•ltr etmeleri, kim bilir, erkeklere vaffak olamamıştır. Buna rağmen yüz- ~ ~ 
~ edecektir?.. lerce kişi tarafından alkışlanmıştır. ~ııııııııııııııuuııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııumıııııııııııuıııııuıııııııııuuııııııııııııuıı ıııuııııııııı ıııııumıııı·"'' .• ,11,111 ı•ııııı1.nııı11 ı ııı ıııı ıı ıııııı 1 11 1 11ıııııııııııı~ 
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Toptan flatıar Taklit para meselesi ı \la r dinde k ı kıt:ıat ihcıyncı nlah on 

Müddei umumi Kenan 8. , " Harice çıka
rılmış olsalardı da, tedavülüne imkan 

yoktu " diyor 

kalem erzak kapalı zarrıa münııka• .. y11 
l\onmu~tur. lhalc-i 27' - 5 - 931 de ~lar· 
dinde :\ Jr, ki :--atın .\lm:ı l'omi •Hınunda 
yapılacaktır. l ıılıplcrin ,artnamc almak 
ve tekliflerini 'eı mek üzere teminatlar İle 
,\]ardinde mczkör Komisrnnı müracaat· 
!arı (357') 

:\lerkez acenta•ı Galata l\oprü ba;ı 

n ~S6:2 ~ube ııcentacı • frlec!de 
~Hihürdar zade h11nı 2 21 -W 

Pire -isten~eriye uexıası 
ttzmir) Va~~~~s 26 Satı ;~~~ 

Et • Sebze - Meyve . :tf• 
Et - (Kılo~lı) f)a~lıç. 46-80 t:.... );•' ~ 
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13 kıloluk teneke. Hıt~ız 11-12 ı.ı 

Hapisancde kiğıt para taklit 
ettiğini yazdığımız ifyas Kaptan 
hakkındaki tahkikata, adliyece 
devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tahki
kat neticesi hakkında İstanbul 
milddei umumisi Kenan B., dün 
mubarririmize şu izahatı vermiş
tir: 

- Cebren izalei bikir mad· 
desinden on sene ağır hapse 
mabknm olup müddeti mahkfı
miyedni ikmal etmek üzere, Si· 
nop hapisanesınden naklen is· 
tanbul hapisanesine ıevkedilmiş 
olan İlyas Kaptan namında biri, 
burada iken on dokuz tane beş 
liralığa Ye bir tane de on liralı· 

ta benzer yirmi adet taklit ev· 
raW yapmıf ve bapisane idaresi 
farafindan yakalanmıştı. MUddei 
umumtlik, ke}rfiyetten haberdar 
edilmiş, icra kılınan tahkikatta 
merkumun beş l!ralıkları el ile· 
oymuı olduğu tahta bir kalıbı 
boyayıp basmak suretile ve on 
lialığ1 da el ile tersim ede
ıelt imal eylediği ve bunları hiç 
b r veçhHe harice çıkaramadığı 
Ye yirmi taneden başka da yap

madığı sureti katlyede tebeyyün 
etmiftir. 

Esasen, elde edilmiş olan mez
lıür evra~ın, sade yakından de
lil, iki, Oç metre mesafeden 
bile taklit ve sahte oldukları 
pek bariz bir surette belli ol
maktadır, ..Zira, asıl evrakı nak-

iyenin tesirtı, yazı, renk ve ki· 
ğıtları ile unlar arasındaki mü
şabehet, pek cüı'i ve pek sat
hidir. Binaenaleyh, harice çıka· 
rılmıı olsalardı da, bu evrakın 
tedavülüne ve halkın aldanarak 
l:»unları evrakı nakdiye zannile 
almasına imkih yoktu. Fail hak
kında kanuni takibat yapılmak· 
tacıtr. 

ki:SmUr depolar1 dava edllai 
Kuruçeımede o~uran sabık 

Duyunu umumiye memurlarından 
Saliö Müoür B. Kuruçeınıede 
evinin yiltınında bulunan kömür 
depolari ile bu depoların orada 
açılma•ıoa müsaade eden bele· 
diye aleyhine bir dava açmıştır. 

İstanbul mabkemei asliye dör
düncü hukuk dairesine yaptığı 
mliraciatta kömür tozlarından 
kendiıline ait evlerde oturmak 
mümkün olmadığım, karısının da 
haatalanıp verem olduğunu, bu 
yilzd~h zarar ve ziyan istediğini 
J,iJdirmittir. 

Mahkeme tetkikat için iki 
heyet seçmiş ve Kuruçeşmeye 
göndermiştir. Ehli vukuf sıfatile 
giden heyet Evkaf mühendisi 
Faruki, mühendis Sırrı, kimya
ger İbrahim Etem ve Dr. Refat 
Ziya beylerden mürekkeptir. Bu 
iki doktor raporlarında Kuruçeş
rnede oturanların hayatlarının 

tehlfkede olduğunu ve burada 
oturulmatına mDsaade edilme
nıesini yaimıtlirdır. Mahkeme, 
llenüı kararını vermemiştir. 

eı; fll8tlk0rftlyet karara 

Eyip sulh mahkemesi zabıt 
kltipliğinde bulunduğu sırada 
hakimin imzasını taklitten ve 
miraa itlerinde \lazif esini sui is
timalden maznun şimdi taşrada 

mUstantik bulunan Behram Veh
bi 8. hakkınd•ki muhakeme, 
ailn İstanbul ağır ceza mahke
mesinde bitmiştir. 

Mahkeme, kendisinin beş ay 
hapsine, üç ay da memurjyetten 
mahrumiyetine karar vermiftİr. 
Ceza, tPcil o'unmuştut. 

Yiiksek lktısat 
mecllslnde 

Şehrimiz namtna kimler 
bulunacak? 

1 Haziran paıartesi günü top· 
!anacak olan yüksek iktısat mec· 
lisine şehrimizden iştirak edecek 
azalar tesbit edilmiştir. 

Meclise, ithalit tacirleri namı· 
na Şerif zade Süreyya, fabrika
cılar namına Basmacı zade izzet, 
madenciler namına Rifat Kamil 

J 

şimendiferciJer namına Rifat, zi
raatciler namına da Hüseyin 
Şükrü B. ler ıideceklerdir. 

Tabii aza olarak da zahire bor
saııı idare heyeti reisi F ortun 
zade Murat, ticaret odası umumi 
kAtibi Vehbi 8. ler hazır buluna
caklardır. 

Petpte sergisinden dönenler 
iktısat vekAleti namına l>eynel· 

mllel Pe~te sergisine ~iden ls
lattbul mıntakası sanayi müfet
tişlerinden Halıt B. avdet etmiş· 
tir. Sergi \comiıeri Danış ve milli 
tasarruf cemiyeti müdürü Vedat 
Nedim B. ler de yarın gelecekler
dir. 

Kara Davut gazeteal 
Neşretmel<te olduğum Kara 

Davut gazetesini, şeriklerimle 
aramda tahaddlis eden an'aşa
n.amazlıklar ve sui tefehhüm yü· 

%ünden muvakkaten talile mec· 
bur kalmıştım. Yapılan tasfiye 
neticesinde gazeteyi alacakları 
ve bbrçlarile ben tal<abbUl ettim. 

Kara Davuf.lu yakmda eskisin· 
den daha mükemmel bir şekilde 
neşretmek için lazım ge!en ter· 
tibatı almakla meşgulüm. Gerek 
abonelerin ve gt!rtkse kupon 
toplamıf olan karilerimih hakları 
mahfuzdur. Hiç beldehilmiyen 
bir umanda tahadelüs eden bu 
arızadan, dilgir olmamalarını ka
rilerimden rica ederim. 

Iımftteki kıtaat ,., m üe e il tın ih· 
tiyncı olan un kapalı ıartta münakn~s.· 
ya konntuştur. ihalesi 2 - 6 - 9;;1 
c;alı gllnü aat 15 te lzmit a~kui !!!Alın 
alma komisyonunda yar ıqcıtktır. 'l1 #l 
!iplerin şartnameyi görmek üzeıe Fın
dıkları heyetimize H ~artname a!nnk 
ve tekJiflerini \'ermek üzere teminatla
rile meUifır komi yona mliracafları. 

(3;)6) 

* * * 
hmitteki kıtaatın ihtiyacı olan fa-

ulye kapalı zarfla münaka aya kon
muştur. fhalesi 3 6~31 çarşamba gü. 
nü !;&at 15 te İzmit askeri atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek Üzere Fındrklrda 
heyetimize ve şartname almak ve tek· 
llfletini vermek Ur.ere teminatlarile 
birlikte lzmitte mezkur komisyona 
müracaatları. (365) 

* * * 
3 K. O. Sa. Al. Komisyonun

dan: 
elimiye fırını için 309.500 kilo odun 

aleni münaka:.a suretile satın ılınacakıır. 
ihalesi 9 Haziran 931 ~aıt 14 tc icra 
olunacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün öğleden e• \el 'e münı· 

kasaya iştirakleri için \'akti muayyeninde 
teminatlarile h:rıııae komisyonumuzda 
hulunmaları ilAn olunur. 

* • * 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 

Çalı fa ulyası Sakır, kabağı 

2400 7200 
Bakla 
:-200 

A)Şek&dıfi fasulya 
19200 

'cmizotu 
;-200 
Patlıcan 

7200 
Bam\ a Patııe kuru ~o~an 

7200 14400 
3. K. O. ihth·acı için hm eçhi bılA 

9 kalem yaş sebze pazarlılda ihale edile· 
cektirı Ye,ını patarlık 81 - :'i - 9~1 pa7.ar 
gi.ıniJ saal J 4 ten 1 ö c kadar dnam ede• 
cektir. Tılıplerin şnttname v·c cv~afı gor 
mck üzere her giın o~leden en-el pa· 
urlığa 1$tirak edecekler vakti muayyendc 
komi yonumuır.ıı müracaatlan 11:\n olunur. 

• * * 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
Fa~ tun araba köşumuna gulı?r\ bir 

çıh araba koşum nap:anı «atın alınactt~ 

tıt. lla~vını olup (atmak l~tlycnler nihA· 
~et 'l.7 - fi - 931 nat l'l e kadir hapan 
lan ile birlikte komls~ ona ffiiır•caatlatı 

Galatadan hareketle izmir 
Pireye uğrıyarak cumar-
tesi sabahı iskenderiye-

ye varacaktır. iskenderiye-
den paıarteıi 1 S te kalkacak 
çarşamba Pireye de uğrayarak 
perşembe gelecektir. 

tcncke~ı 200· JOO kuruş. S ı;. 
Canerllh 15-20 K. i\lalta eriği: ~O!rı

Taze soslan: (Demeti > 6 ı~ ~ 
sar1m11ak: ·o . t.iO para. Nane! ~3 
pm. Kırmızı turp= 30 · 40 • !50 pa 40 
Dereotu: 30 para. Maydat10:I f 
para. Bakla: (Yetlil !l r. 

Meywa artlc 
incir (izmlr paça[ 14 ırn:U$ e • 11~ı 

17-19 üzüm çekirdeksiz SO·~~ S~~~
Portakah Döı tyol JOO ıantll • 

5-0. 80 tane 1 h70, 64 uıncJ 950 1\ 

ff YVHll~ sür' af ~ustası Domates: ·~~~~:Jrrlye) Sô. '~o 
MERSiN 26 M kuru~tan iO • 90 kuruşa. Pathcan:f ~ 

1 ) vapuru ayıi ııdetlik ka(ası 2:5 • 2:- lir:n a Sele\• 1tq 
Snh 17 efe Sirkeciden Ge· 3detlik kiısN 15 - 20 liradan 1., • 0~ 
libolu, Çanakkale, Küçük llra~a. Yaprak: (Ytrli) ol\kıısı 2'!.f· i 6 
kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay· kurşıan 20 . 22 kuruşa. lspanatc d ~. 

kuru tan R-6 .kuruşa. Kabak ı (t\ ;,.. 
••lığa kalkacak, dönUşte Al- 20 kuruştan UM 8 J..uru~t. Tllz•f• ıJflri' 
lıtıoluğa da uğrıyacaktır. Ge- ı ye: 1\. tan 00·50 kuıu,a. S:l-40 ~ .,;~ 
1 b l d 

Enginar: (Adana) adedi 1~ kur0
111

• 
i o u için gi iş ve gelişte 9 kuruşa. ~:nginar (Yerli) adedi 6·8 · 

yok ahnmai. ru~can 5·7 kuruşa. 
• 4 BuOdar • Arpa • Fasuır•.1(1 

1 
2 Bu§day: Yumu~a~ (Ankara) ~·s. ~ 

. Deft~rd:rhk lllnları 8(;,' Oh, "h8.2)5,
8 

8~30(P C1 .ıK1onya8 ~(j7!l{.•A\~ , ıı şı en ,2t> o ııt ı) .x ti 
KlR ALIK EV - No. i3i>. 815 cıva~) 8,12,5 (Karaman ve ~ 

Be}'Ot!lu caddesi, Firuz şehir)8,5, 8,10 1Çay)8kuruf.. 

1 
( nknra) 9 1\. ı 6 

ağ.ı ına hal esi. Be~·o~;lu, Arpa: (Ankara) 6,15 'Şarkı-1~ 1 

J·ı .. 1• fıat t·ıç <ld? s .. aı'r lllU" ~ _ (1-\iı.ah\·n> 5.5 (Gelibolu) 5,20 tf.&fıı 
K .. ~ Cl ~ • 5.15 (Kırklaıelı) s.ıo Fasuly• 

ten1i1:'1t , senelik kirası Sarı mısır: <Bandırma) 7 l.urus-,...1. 

öOU ] ira kı ra)anıak açık Çay, kahve, pirinç, •eker, r• 
4 h 

. u 3 patates, sabün (f'i 
artt1rn1a nzıran .,· l Çey: <Cıı\'n) (iki::a:ıı 260 - 4(1(). "' 

1Jet!5etnbe uünü saat 24ô-soo. ( Hındi)e) 270·400. c .,eyi~ 
~ 260·400 Kahve: (Muhtelif tıp1efl~ 

l Ö te Defterdarlıkta. ıos K. Pirinç: (Bombeı~ 87 45 <V:! 
( t\1 - 3 l O ) 34·35 (Hindi) c) 36-31.5 ( Rangorı) ~ 

~•iıııı1111ıntt1111111ıııııı11111111111111111rıını!'"".. 2p '. Riz_?~ ) 36,5-37. K .• eken U>• 
ti. Yevmi mezkurdn verilen fıatıer \ erlı ) S;,,;,0 :15,90 l~cnthı) 35.60" 
haddi lityık görülmediğinden tekrar kup ..:i8p1 -8$ :ıo ( Hus: Kup ) 40 (~ 
pazarlığa devam edilmek ilzere 26 ma· 35.B:ı K. Sade yael: ( Urfa: tı.Jrıı 
)ıs ~:n ~aat .1· te i r~ kılınacaktır. 014155,~l~r:wrum:· Kars) lôC!·I9~ ~ 
1, ı· 

1 
• . .. k . . k ıo11 ı ~O·IS5 YeJetafın. IH~ 

a ıp erın şartnameyı gorme · ıçın o ~ ti ( L' 1. 1 
ı ~ -.z.ı.:: • • ey n yaaı: ı:..kStra e .... tr• ı 

mı. )'ön um uz, ' ıı:;;ıJ' 4J 1 "18rmıeK !:"~ ~k mı) 61·62 ''emeklik) 56 - tr' . 
K. O. ahbar müdürliiğüne ve pazarlık ıneidık1 56-60 (\'emekli~ 54-58 {~· 
için ye,·mi me:r.kurda. komisyona müru- fi.ık) 45·64 t\ P•tate•ı ( Bıttaf) I~ 
caatları. H!,50 (Maş kelle) 14-13,50 (Oonl ~ 

"' • "' 10· ı ı K. Sabun: ( 7..e~tln ~~ ııi. ~ 
lJ.A..~\,_. K. O. SA . .ı11Jo KOMl.fJTONU.V· 36- 7 !Araşit) so 82 (Bir~ 

Kıtfiat ihtiyacı i~in 4 00 kilo sakız 
kabağı; 0000 kilo çlllı rasulya!;ı, :fGOO ki 
16 ~emlı otu. 3600 kilo 11!ikla., 24~0 
kilo !':oğan pazarlıkla atın alınıteak· 
tır. ihalesi 27 ma)·ıs 931 saat U ten 

OBUL.MAC/\1 
" I 7 ~ 9 1(l 1 

ll~n olunur 
• • • on he e kadar dernm edcccl<tir. 'l'alip 

3. K. O. SA. Ah KO. DıtN: Ierin ~ıtr&na meyi ıtörmek Uıere her gün 
:3. K. O. AN. DA. me\'cut köhne eş- öğleden eni ''e paıarlrğa iştirak için 

yanın 19 mayıs 931 tarihinde pazarlık de ihale güntinde komi yondn hulun· 
suretile satılacağı "''·elce ilim edilmiş malan ilan olunur. 

dünyada 

SENE Vl 
Türkiye' de 

50 senedenberi 
satılmakta olup 
herkesin takdi-3,500,000 çift 

Satılmaktadır rini kazanmıştır. 
. 1 YA /\.' K .4 P L A il I 

Mevcut Ayakkaplarının En Sağlamıdır 
.ı\- O R T H R 1 T1 j , 

~ 
T.1 fST'İK 

Pjyasada 

lstannuı ciheti 
Ali Kemal - .,.ehzadeba~ı No. 120 
Ali Rıza - :Knlpakcılar Mahmut-

. paşa No. 124 
Bnlıkçıyan. Agop • Hacı Köçek c:a. 

mii No.l:J 
Ilr~akçı Zade lbrahim - lskender 

boğazı N o. 14 
Gurpikyanı Boğo • ~ultanhamaın 

:No. ı:ı 
Hncı Halil Zade Mehmet Atif -

Mahmutpaşa No. 98 
İbrahim Ağa zade Eyüp Mustafa 

Büyük Kın:ıcırnn 
Han altında No. " 

:Mehnıet ~uri - DiYanyolu No. 
63. 65 

Mu tnfa .S~liımi - Yenlcamf Nıı. 
86 - 8 

Papa;ıyan. Mihran - Mahmutpa.,a 
No. 17i> - 171 

'l'a\"acıyan, :Karnil\ • Kalpakçılar 

No.4:! l 
Tert akyan, Melkon - l\lahmutpıt· 

şa No. 139 

Satış Yerleri : 
Türk Anonim lastik şirketi • 

Meydancık No. :~ 
\·ertanesyan n Horasancı.ran • 

Ravarıaı- Balat 
Yitali Benşussan ,.e şeriki -
\ ~epet~f Han 

Zeki Rır.a - (Milli Spor) Hamidiye 
cadde~ı • 'o. 1l 

Beyoğlu ve Ga.ata c,hetı 
Azizof. Şart • Büyül<dere cadde 1 

1\o. 69. i1 
t ... mail llakl..ı • Topçular raddesi 

.No. lM 
Kepekli~·an, Kado . 1'ekke Yük

sekkaldırım No. 62~ 1 
Marinos - Tünel sok:tk o. 2 
Papaıyan. rtin - YiiksckkBldı-

rım No.41 

Kırasas, ~~j!if:! ~İ~3J!·lçi No. ~ 1 
Yusuf Ziya - llasfırın caddesi No.ı 

19 • 21 

Kadıköy Clh3ti 
Akteryan, Ha~ik • Pazar) olu •"o. 

14~, 

1'ateosyun, Artin • Pazaryolu l ' o. 
no 

Yazıtr)an, Dedro • l'a1..aryolu 
!\o. 11~ 

Üsküdar cıhen 
Ahmd Hamdi - Ç'nrşıbo~ u 

No. 161 • 26; • 211!1 
Ha an 'atff hin Ali - Haklmb eti 

Milliye :No. so 
Suat Numi • Çarşıhoru No. ıı;ı 

Buyü( aoa 
Mehmet Hasan - Balıkpaznrı 

caddesi ~o. l:l 

YrnikÖy 
Simnnidu. ~in1bn liö,-ba§ı caddf'· 

i No. 7ii 

Sarıyer 


