
Daktilo Hanımlar 
Mtlsakamıza iştirak 
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~ ' ~~~YıhSayı: 4803 idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu = 

Bugllnkll Sayımızda 

Gelişigüzel sayıf ası 

SALI 26 MAYIS (Sinci ay) 1931 Telefon:- (/dare) 2.4370 - (!'azı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 

Yeni Bütçe Meclisten Haziran Nihavetinde Çıkacak 
.... . 

yor. 
30 senelik memurlar1n tekaUt 

cetvellerl hazarlanıror 
Ankara, 25 - Hizmet müddeti 30 

seneyi geçmiş memurların cetveUeri· 
nin çlkanlması tamim edilmiştir. Ka"' 
nunun neşrini müteakip bunlar tekaüt 
edileceklerdir. 

Bir intihar 
Bir talebe kendini 

Uidtlrmek istedi 

C. Z-211 
Tefrikamız 2 ncl sayıfamızda 

Tisalya harbinde 
ölen muhabir! 

(Taymls) ln TftrJder tarafından Uldftrftl .. 
dllğtt iddia edilen muhabiri için 

Yunanistanda bir abide yapılıyor 

K E S iL i Y O ~!-=-

Jdman yapmıyan sporcuların nefe&i._ .Ve bazı mağazalarda hav7ar • 

• 



1111!!!!!! 2 = VAKiT 26 MAYIS 1931 

11'1.t .• liıli~I· 
Eski bina Harlk fırkasının hars 

şubesi olacak 

Ankara, 25 (Telefon) - Bu
radaki Tfirkocağı binası fırkanın 
hars faaliyetine ve umumi idare 
heyetinin hususi bürolarına tah
sis olunacak ve orada umumun 
istifadesi için bir de kütüpane 
tesis edilecektir. 

Umumi katiplik bürosu eski 
binasında kalacaktır. 

Manlsada arpa mahsulU 
Manisa, 25 ( A.A ) - Bugün 

ilk arpa mahsulü gelmi§ ve bor
sada kilosu on kuruştan satılmıştır 

F1rka gurupu toplanıyor 
Ankara, 25 ( A.A. ) - C. H. 

Fırkası meclis gu(upu yarın sa
t 10-30 da içtima edecektir. 
M11htelit mahkemelerde tatll 

Kuponsuz 
Piyan komuz 

perşembeden iti· 
haren (Yakıt) piyanko numa
l'Rları ne~retmiyc haşlıyacak 
ve hu numaralıu· het· nü~hadn 
başka başka olacaktır. On he., 
gün dernm edecek olanbu nu
maralı nü. halnrımızı mu hafa 
za edenler mii ahakamıza işti 
rak t>tmiş olacnklnr ve c;ekile
cck bir kur'ada kazanan nıı
maralar tc bit H ilan edile
cektir. 

Bitine.iye 40, ikinciye 20. 
üçüncüye 10 lira ''e yüzlerce 
kariimize de muhtelif kıymet
te hediyeler kazandıracak o
lan hu ~eni piyonkomuzda ay 
larca kupon toplamak Ye on
rn bunları matbaaya getiı'e
rck değiştirmek gibi zahmet
lerin hiç hiri yoktur. 

Persembe gününü bekleyi
niz .. 

Çiçek sergisi 

.. -~..-- ........................... ~- ,.,.-· ... . ' ,,.,,.'\. l • ~ · • ' ~ • • 

o c. z. - 211 
ı ·- ··-

4-
Esrarlı bir oda 

o 
lnglllz seferethanaslnln etrafı her milletten yUzlerce 

casusla sar11mı b 

OlimpiyakoS 
Yarın izmirde bit 

maç yapacak .. 
Şehrimizde bulunan Yunan;s. 

tan şampiyonu Olimpiyako5 .', 

kımı bugün İzmir vapurile ve ~ıı 
mir larikile Yunanistana hare t 

1 edecektir. izmirden gelen bab~ 
iKiNCi IJAI' ltıtkf odadır. Dinlenince zil çalarsınız.. lere göre takım bu fırsattan 

J azifemi öğreniyorunı Bana haber verirler.. tifade ederek yarın itmirde J{~ 
Yirmi dakika bekledim. ı:ı * • ca• 
Bu yirmi dal,ika bana bir a ır ı,a- :-;efarette Entellicen~ ervis şıyaka takımile bir maç yapa O' 

dar uzun geldi. sinde rahat nedir bilmezlerdi. ve ayni gece Pireye doğrU Y 
Gecenin karanlıiı içinde üratle madi) en çalı mak lılzımdı. Yoruluncn luna devam edecektir. fi 

ı
rakla an iki fener ışığı gördiim. bira1. i tirahat edilirdi. Sonra ) ine i~ Yunanistanın ApollO 

Otomobil kaldmm bo) unca dur- başına oturulurdu. Bunun için daha ilh d . 
du \e şoför mukarrer hareketleri )ap İ bn:.lndığım zamanlardan itibare•1 f akJmJ 8 jzm:re 
tı. O vakit gözüktüm \e elimi otomo- günde üç saat uyku ile iktifnya. ahs- geliyor . ,. 
bilin kapı ının tokmağına attım. Şoför tım. (l''elton) .abahleyin geç \nkte kn İzmir, 25 _ (A.A) - Alritr 
hiçbir hayret c eri gö termedi. Hiliikis dar yatmnnın kaideden olmadığını an- ııın Apollon takımı 200 U tt\ ft 

kasketini çıkararak beni selftmladı. Ve lntmıştı. TahammUI edip edemiyeceği- · ı. f'l · 'le ca viz bir seyircı Ka ı esı ı. ~iıt 
_,erime otul'Ur oturmaz otomobili olan- mi orduğu znmnn dedim ki: hususi vapurla :-S haziranda 1%IP"' 
en süratle meçhule doğru tahrik etti.. - Yorgun değilim" Hemen çalı:;-- k d 

Büyük caddeleri kat'eden ) ollan tn mağa ko)ulalım yüzba ım... geJece ler ir. uııı' 
Birinci maç 5 haziran ' 11 kip ettiğimizi hatırlıyorum. Bir ıra- Durmadan be~ saat çalı:.tık. Znma- ç"' 

İngiliz muhtelif hakem mah
kemesi 11 temmuzdan 5 eylüle 
kadar ya'Z tatiline kadar vermiş
tir. 

da Sent Onovre foborgunu tanıdım .. nın geçtiğinin farkında bile değildim. günü Altay ile ve ikinci ınat f 
7 haziran pazar günü Göı e Aralm yavaslndı. F'renler gıcırdadı ... Jş beni fevkalade aHlkadar ediyordu. 

Persembe gUnU odanın umumt Vasıl olmuştuk." fı'elton bana birçok ifrc u ulleri spor kulübü ile yapılacaktır• 
heyeti toplanıyor Nereye? ba it manzaralı bir araba öğretti. Bir insanın bir mektubu üze- Ati na' da futbol maç~•!' {f 

Zı'r t d t f d 1 • kapısı önünde durduk .. Şoför kapıy rinde na ıl snklıynbileceğini izah etti. Atina, 25 (A.A) - Mıllı. cJ' 
• aa o a ı ara ın an açı an sergı . . . . . . . . 1 f b l · l • 'kıP 

BrUkselde bir yangın d" • açtı n sesının ışıtılmemesı ıçın lann .Meslekten yetişme hlr hokkahnzın hay nan ut o şampıyon ugu '. ti' 
un knpanmı,.tır. Odanın umumı hey- d T. ···ı k d d' k' ti t kd" ı k ı ğ b" t p · k · s :Brüksel, .24 (A.A. _ Brükselin merke- . .. .. . . Ot;l'll ıgı ere· ynva~ça e ı ·ı: re e ve a · ır e ar ı ıyacn ı ır a- liği için anahne os ve ır• .uJ' 

zinde bir odun depo unda çıkan yan- etı per e-mbe gunu ant ıkıde toplana- - Şu kapıyı itiniz matmazel ... J.i- kım el çabuklukları talim etti. ln anın kımlan arasında yapılan mu;. 
gm, dvardaki iki binayı da yakını \'e caktır. litli değildir. Kapıdan avluya girersi- cildi üzerine )Rpılnn hatların \e renk- baka 4-4 beraberlikle netic~ 
harap etmiştir. Birçok evlerin ,X: al- Odanın biltUn nzalnrı bu fçtimna niz. Avluyu geçiniz, çeşmenin yanındaki siz mürekkebin hn snlaı·ını belledim. mişlir. ~· 
olmasına lUzum göriilmiiştür. Bu yau C'nğrılmıştır. Ayni gün saat dörte dip- dehlize giı:iniz. İkinci. avl~y~ varınca ln.~a~ın ~öğsün~c ,·eya .arka ında c.~ Aynı şampıyonluk için 5' 
grn gti1Jfyet1f miktarda zarar ve Jw. lomalnrla takdir mükl\fatlarının mii- doğru yeşıl kapıya gıdersınız. muhım hır cmn nasıl hakkederek go- nikte Apollon ve iraklis t11~ 
sara sebep olmuştur t b k' k . t .. el.. • t' d t Tarif olunan )olu takip ettim. Fil· türehileceğine \ftkıf oldum. Yalnız b•., · c a · ı ı mı ııraa mu urıye ın c e,·. . . . . .•. la arasında yapılan müsa 
-11n11'!!ltltnttrıı.ııun-ımnımıırııııımırııııuıııı . . . • . . .. •. hak1ka yeşıl kapı) ı buldum. Dırkac bunda şart scyahatın de\ ant cttıgı rı bil' 
aleyhinde olnn divan kararına iştirak ZI ed~lecektı.r. Scrgını~ ku,.adı muna- metre mesafesindeki önük 1 ıklı biı· müdetçe sabunla .} ıkanmamaktı. aa Apolloıı takımı haım1111 ,t 
ettiği için tıp fakült inin divan nez- ebetıle Gazı Hazretlerıne §U telgraf lamba kapının meş'um manzaı·asını Ayakkabı ök~eleri na~ıl oyulur. el· karşı iki sayı ile mağlup 
dindeki müme illerinden bulunan çekilmistir: daha meş'um bir hale . okuyordu. füı- hl el erin kı\'rımlnrından nn~ıl t tifaılc miştir. .J 
Kadri Raşit Paşaya şiddetli hücum C· "İstanbul birinci bağcivanlık ,.e ta- pıyr biliitereddüt açtım. edilir? .. Bunlar hakkında da mnlOnıat 1930 senesi milli şampİF. 
(liJmi tir. , ukçuluk ~ergi i mera imle açıldı. Ilir nevi aralık odasında adamın bi peyda. ettim. Biti ik bir odada hakiki olan Panathinekos eki pi, ~ 

Hatta bu arada bir müderr:i le S . 1 kk d 'b 1 1 1 1• tfU ri bir köşede pinekliyordu. ]Jen girer bir sahte pasaport fnbrika ı vardı. 11\i şembe gu"nU Sofyaya gide" 
K d . R ·ı 1, ergı m · ın a ı zn myuru an u . • k k , , 1. t ld ~ . .. .. .. a rı aşı aşa araı;ındaki münakn- . gırmez aynga ·al ·tı. 1 a ıma a ıgı adnrn ha larmda yeşıl onluklu kasket- d B l k 1 
şa pek iddctlendfği için diğer müder- mah_ usa tekıden arzı tazimat ,.c muhakkaktı. mr söz söylemeksizin be- leri oldl;ğu halde çalı ıyorlal'dı. Yal<- ve ora a iki u gar ta 1111 

risler araya girmi) e mecbur halmış- minnettarı Ulu Gazimiz.,, nl methalin fakrü hali ile taban taba- ıa trm ... Şüphe iz e\'\'elden ihzar ettik- lrnrşılaşacaktır. 
hırdır. Gazimizin cevaplar1 na zıt olan bir nevi büyük (höl) e gö- leri ye ikaları ) azıp koıı) a cdiyorlar-ı lskonde_r_u_n....,d_a .. n_k ... a·ç-a_n_c_an'1 

Kadri Raşit Pa:.n cvelki gün divan Diin Gazi Hazretlerinden su cevap türdü. · dı. bir adam Dörtyolda yakal~ 
azalı,'"IIldan i fifa etmi tir. Bu isti- gelmistir: " Oturup bulunduğum yeri muayene Daha ~onraları haber aldığının gô- Adanadan bildirildiğine lj 
fanın bu hadies ile alfıka ı görülmek- Hislerinize le ekkürlcı· ederim. ettim. Hemen anladım. Şüphe iz husu- re hu füi adam dün) anın en me:hur 1- Suriye teb'asıodan ..iskenrf P-rf'.ı 
tedir. Reisicünılmr Gazi i bir kapıdan içeri okulmuştum. l'a- ki kalpazanı imis. ı;ntellicen ""en·i. Karabasanlı öyünCle oturaı> 

l'ıfanmnfih diin kendisine .sebebini 41 K n 1 kat nerede ve kimin nezdinde idim? hizmetine girmi::;ler. Onları gordüğiim k ·ıe 
b• h · • · h . • · · c ıa h . h . d 1 • ..1.. isminde bir canavar arısı soran ır mu arrınmıze ançteki nıeş- Bunların ep ı ana, garıp, uy uru · ıruda mc~hur bir siya ı recu un ) n- . 

guliyetl fazla olduğu için istifa ettiği- Bundan başka fln:.:vekil İsmet Paşn muş hatta gülünç geliyordu. zı ını taklit edb orlarmı~. çocuğunu diri diri kesmiştıt·~ 
ni söyJemu tir. Hazretlerile lktı at \ekaletine ve .Milli Herkes gibi bilyUk kapıdan gir em Feltona ordum: Ali-=zcngin olan karısının ',I 

Ayni suretle arkada larından a) rı- iktı t ve tasarruf cemiyetine de çeki- Qlmaz mıydı? Ya beni esrarengiz l.ıir - Ya en büyük amirim kimdir': disine para vermemesine kıt 1. 
]arak divanın kaı-arına iştirak ettiği len telgraflara cevap gelmiştir. urette otomobiline bindiren ve bura- Siz benim mertebe ile birinci aıı•i-' gece yarısı onu bu~aıb 
Jçin ilfihiyat fakülte i rei. i l\Iila lı ya getiren §Oför? niçin bu kadar ilıti- rim olmakla beraber bir mafe~·ki analarının feryadına koşu~.~ 
İsmail Hakkı Beyin de dh·an nzalığın. Yağmur yata 1Uzum görülüyordu"! Niçin her miz hulunncak... • sedinin üzerine kapanan bır• 
dan i tifa edeceği öylenmektedir. şey gizli ,.e kapalıda yapılıyordu?. - Çok ahırsız ınız .. Bekle) iniz nğ- diğeri erkek iki evladı11•" 
. ~!' müderrisleri bundan ba ka ye. E\Clki gün nk ama doğru bozulnıı O \'akitler heniiz ço~. ~fdildinı. renlrslniz. başlarını göğdesindeıı ayırıı> ., 

nı butçede tıp fakülte inden 6:l hin . . . Şüph iz hali harpte degıldık. Fakat Yorgunluktan bitaptım. :Felton ar- d d gtı· 
lira kes'ildfğini, bu yüzden tedrisatın h~va dün de ka?alı de\ıtm ettı.' DU~ ca uslar sulh zamanında da fanliyet tık yntmaklığım lftzrm geldiğini söyle- !~ ~~r~ya~fa t~ç~ışus~ud~ // 
felce uğradığını öylerncktedirlcr. a şnm saat sekızden scnra .}nğmuı Jerine. halel getirmezler. Az onrn Fel- di. Fakat yattığım halde uzun müd-

DarUlflinun divanının e\·elki gu"n- başlndı 'e gece fasılalı bir şekilde de· tonun ag•zından o··g·rendig·im veçhilc d t a k knldım lanmıştır. e U) nı n • emtMllllM4WllMIHl ..... llMfflflifllWwt u il rl il 11 ' 

kü toplantısında barem kanununun \Rm etti. her memleketin düzünelerce casu u Gördüğüm öğrendiğim e) !erden d·ı rinc tuznk kurarak çalı mağn 1ı~4 
t.at:blld yüzünden çıkan me elenin Şu var ki evelkl güne kadar boğucu İngiliz efaı·ethane ini göz hap ine al. lnyı mehhut \'e tchayyir lelim. Her lcri aklın nlncağı bir ~ey mi id•· 
tekrar müzakeresine geçildiği ırncln hiı· hnl alan sıcnklnr yağmurla bera· mışlardı. Yeni hir ima görülür, gAörül kesin masum hlr hayat geçirdiği, l Yarnş )ava. uyudum. 1, şiddetli münakaşalar olmus. bu yüz- her kısmen Jıafiflcmi tir. mcz, hıf7.edflirdi. llk işe çıktığı anda kendi işlle me ·gul olduğu nşıkhırm q bah!cyln kapı) a :;"cldetli ~ 
~en yeniden ve evelki kararın aksine ee yaka), ele verirdi. Ne kadar ihtiyat a-, kırda el ele \'ererek güne in par- be 'uı·uldu: 
bir karar alınması ihtimalini dü:sünen Belçikada kabine buhranı lın a azdı. Salonda gelip beni bulmu ladığı bir ema altında nğnç gölgelerin - Giriniz... d 
bazı azanın talebile bu me elenin B "k I 

24 
(AA) _ K J i t olan (li'elton) dedi ki: de dola tıklan, ku larrn tatlı tatlı öt- Fnknt hiımetçl içeriye girı:t't 

başka bir Jçtlmada görü:.ülmesine ka ru e' ' ' .. ra' vaz )e - Sizin bizimle atakadar olmadı- tükleri çiçeklerin gi.izel bir rayi.rn lendi: 
rar verllmi:ı;tir. Bu suretle halledile- hakkında uzun uzadıya duşUnmeğe "a ğınızı zannettikleri müddetçe fazla ı- ne .. rettikleri bir ırada. alnı buruşul\ - Yemeğiniz hnzırdır. MiS··" 
mJyen ba mesele hlitün hararetini mu- kit bulmak içini tişarelcrini salı günüjşimize )ararsınız. Şimdi bu odada yer- bir takım adamların mc,·cudiretlerini, , için bir tebliğ ,·ar. 
hafaza etmektedir. . ne talik etmiştir. )eşecek iniz" Yatak odanız u ü t kat- için için dü ·ünerck, el altından hirhi- (Bitmedi) 

Çelebi ıize döndüm. Fakat tekrar son arzularını sorarlar. Bizce miib kam ziyadcsile alınını~ öte,,e 
karınız olmak istirhamma yüzüm erhen olan ulüvvü cenabınızdan in- geçilmişti. ·b' 
yoktur. Ve zaten buna imkan ve saniyet namına bu şefkati dileniyo Celebi mektuptaki §U 1 

za~~n .da ~üsait. değildir.: Sanki ruz.,, birka"°ç defa tekrar okudu: ~ 
ettığım~z .hıranetın ~ane~ı cezası "Halimizi görünüz. intikam a- "Eğer hala bizden ioti1''/ · 
o!a.rak .. ıkı.?1ız ~e ~ynı. nevıden t:ş·rteşiniz sönsün. Biz de sizi görelim mak hırsı ile sanılıyorsao1ı il. . 
hm mu§kul, mu~lık bırer hastalıga hemen ölelim. Vakit yoktur. Acele rinizin önüne çıkacak nı• l 
uşradık. Kolera ıle vebaya karışmış ediniz size olan şu istirhamımız- münt..,kimi hakikinin bu .t-'~ 

Yazan: Hüseyin Rahmi 1~ =-~--- ~ibi .?1üthiş_ b~r illet •. Artık .~ekme- dan s~nra bu mülakata müsaadesi arzul;rmızı tatminden d~ s:ı 
,, , .... . . • . ge vucutle~ımız~e ... t~h?"mmul kal- ni talep için Ezraile de yalvarıyo- ri varmıs olduğunu size· ı•P 

..... en doıdogru _ıtırafatımı ~apa: cak, ~~iki. de geçm1ş safderu~ca madı. Getırtebıldıgımız mahall_e ruz.,, ccktir.,, - t" 
cagım. Bu cesaretımle belkı eskı temayullerıne kahkahalarla gule- doktorları dudak bükerek sudan ı- "U . . C . H 1 'k k 1 b" ııı'~.J 

·· ahi d b" k ""d · kf ı- l · 'd' 1 S f mranının aıze anıma o· ntı am pe tat ı ır ıııf'' 
gun anın an ır ısmını o emış ce ır1 .. ,, aç ar verıp gı ıyor ar. on ne es· l zel"la-ne . tı' hamları da bum" m'ış Tam kemale erı'p de )'e 

ı " t b d Al" S · · 1 · · · ki k ld " an 1 ıs r .... · •· o unun •• ,, ş e en e ı enaverın nı- erımızın ya aşma ta o ugunu "d' M k b · l · d 1 aı.1'1" ıı1 ''1 d 'l hl"k ·· k-h d 'k b k b' k d d h h" · G ı· · d ruzatın aynı ır. e tu umuzun ı- zaman ezzetıne oyu J1l t ,,.. ıısan enı en ma u un goy· a ın a ı en aş a ır a ın ım. er an ıssedıyoruz. e ınız e se- k' . . h' . d t ·· 1 b' b · 'k d h' bir tıı ·I, 
Ü CJ6 b't b" k o d s· . .. d.. d w• r u . f 1 • • . .. •. .. ımızın ıasıyatına a ercuman o- c 1 u ınlı nm an iÇ •b' 1 

n nJı 1h 1 ır şef yo d:: rab_a :- ızı df!.ct u:;ı d eg~~}m ... 1.~rl~nıye a e,~ı;ğızı ~~i~~b.2"J . 'k 1 larak kabul edilmesini ayrıca rica dı. Yine lclalin dediği gı iı111' 
aelnd_.~r avaB~a kta adn. onkend.ır. ı· tMesah ubbumt_ e .. e ıjer turlu wo udm. k h er ·ıa a ızl en ıntı a~. al - ile bekliyoruz.,, daima ayni insan olarak k& del 
n aK var.. ız en ı en ımıze u a e ımızın oygun ugun an ma ırsı ı e sarsı ıyorsanız goz e- I . U A • • • ·ıe ) 
malili :değiliz. Hayat vakit vakit sonra biri birimizden derin bir nef rinizin önüne çıkacak manzaı·a, dal mranı . . Bır ço~c s~~cple!ın tesır~ 1eigı, 
aönen ve başımızı döndüren bir retle bıktık. Tıpkı sevdiğimiz bir müntakimi hakikinin bu saadette . Bu satırları o~.urk.7n Ç,eleb~nın Y?r. H!ç şup .. ~es~~ Çe\et'

0 
ı"rt' 

ıarho~luğa benziyor. Maşukuna: yemeği çatlatmcıya kadar tıkın- arzularınızı tatminden de pek ile- bırkaç defa başı dondu. Gozlerı ka nı zehırle .. ~ıgı .g~ndeı {. 
"Ben Se?İ ebediyet hissi le seviyo- dıktan sonra hasıl olan istikrah gi· ri varmış olduğunu size ispat ede- rardı. ç:arpıntısı. tutt~. Bu h~Jeca_n· kadar d~gı~~~.ştı. g~er ı 
rum.,, Dıyen bir &§ıkın bu vaadine bi ... Ve neticede de bıkılan zatla ccktir.,, h~~ı. s~vı!1çle? mı, yeıs~en mı geç1r· Zehır sozu aklından }11Jb'1"l 
asla inanmamalıdır. Zira 0 kendi daima karşı karşıya bulunmak iş- . "Af dilemeye yüzümüz yolctur. dıgını bılemıyordu .. Bır kaç ay da mez şakaklarından . ter btJ . lı" 
Kendine sahip değildir. ki \•erdi kencesi bu nefreti tahammül olun- Ölmeden yalnız bir kerre sizi gör- biribirinden bıksınlar sefalete cliiş· sızmağa haşladı .. ~ı~a d'J<ieJ'I, f' 
ğl a<sıde sebat edebilsin .. O, bir za· maz bir raddeye getiriyor.,, mek emeli kalplerimizde büyük bir sünler. Bahusus ikisi de nev'i leş· h?stalığ!n on~a.ra ıçır 1)<ıı b1' 

man ıonra bugünkünden büsbütün Sizinle geçen hayatımın kaçt· i,tiyak ateşilc tütüyor. Umranile İ· his olunamıyan ayni garip hastalı- h1ş semın tes1rınden b3 t 
l>aıka bir adam o~:ıcaktır. Artık rılmış bir cennet olduğunu şimdi kimiz de ölümün pençesindeyiz. 1- ğa uğramış bulunsunlar ... Çelebi i- olmadığım a.nlamı§lı· 1n,,ıed'' 
o tıkl adamın hislerini taşıyamıya anladım. Aşkımın bütün şiddetile dam mahkumlarına sehpa önünde le Caizenin almak istedikleri İnli· ( ı 
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Limanda Rasim Ali 8. Mullimler birlfğinde ı 1 Tütünler r Gu .. nu .. n ' 
( Müderrislerin memur olup ol• 1 
taret şamandıralarının madıkıar. meseıesi tekrar , idare bazı tavsiyelerde Muhtırası 

t •• b . 1 d meydana çıktl b l __) 
dr ecru est yapı 1 Rasim Ali Beyin tıp fakültesi u unuyor 
ti' h 'l'ahJisiye idare i tarafından .Avru- Tiltün inhisarı umum mildürlüğ'ü Takvim - Salı 26 Mayıs Sinci 
.,, ltı dan satın alınan otomatik işaret şa· hocalığından çıkarılması kararı tarafından tütüncülük buhranına kar- il ) 1931, senenin gtinleri: geçen 146, 

111 
andıralarının tecrübesi dün vatJıl· etrafında maarif vekaletinin nok- şı memleketimizde alınabilecek tedbir- kalan gtinlcr: 219, 8 Muharrem 1350. 
ıştır. • tainazarmı bildiren klğidın darill- ler hakkında alakadar zürra n• tiiccar GUne!-Doğuşu. 4,35; Batışı: 19,29 

d 'I'ecrübeler fabrikanın Stokholnı- fonuna geldiğini yazmıştık. larla halkı tenvir etmek maksadile Namaz vakitleri- :aba)ı: 2,41; 
r:~ gelen mühendi , tahli iye ida- Maarif veklleleti Rasim Ali B. her tarafta okuma salonlarına, içti· -
...,ı fen h ı · R 1. l , k d · k h il · k'" d 1 1 Ôğle: 12.l I; ıkindı J6,09; Akşam: 19,29, •~h. . e)e ı ve ume ı nııntaka ı ıaı< ın a memurm anununa ma ma a erıne ve ·oy o a arına a~ı. 

,. Iı b Yatsı· 2 1,24: imsak· 2,23 id sıye müdürü O man Ueyle Fener göre değil Darülfünun nizamna- mak üzere eyannameler tertip Ye neş 
b.•resinden ve Ticareti bahriyeden mesine göre karar verildiğini, rolunmuştur. "* 
~r:; zat hazır bulunmu tardır. Tec. bu itibarla kararda kanuni ek· Deynnamede evvela kaçakçılığın, Hava- Dunkli hararet (azami) l 7 
l'al \e mua)ene netice inde şamandı- siklikler Jğunu bildirmektedir. memleket tütüncülüğü üzerinde yaptı. (ıı(gıırl) 14 derece. Bugün rtiıgAr müte· 
t. ar. ın artname<ie "Ö terilen fenni M k b" ğı fena te irler izah edilmekte, bunun havdl hn' 11 bulutlu; ~ ağmur muhtemel ""ta .. emurin anununa göre ır 
f.'ak ıte göre yapıldığı nnlaşılmı~tır. memur hakkında karar verile- önüne geçilmesinin yanlız tütüncüJii. 
ll ... at kat'i kabul muamelesi dubalnr bilmesi ıçın isticvabm tahriri ğiimüzü kurtarmakla kalmıyarak ayni 

rlollgdaz haricindeki yerine fabrika t~rn. I I l k d" H l zamanad milli hazinemizi de mühim yapı ması aZ1m ge me te ır. a -
BugUn 

DoQumlar - Ordu ıneb'usu Hım· 
lır an konulduktan ı;onra ~apıhıcal.:- bir zarardan kurtaracağı cihetle kacak 

buki Raaim Ali B. şifahen istiç- çıhğa karşı her yazlfedar türkün mü- di Beyin Anknıada bir kız çocuğu diln· 
vap edilerek hakkında karar 1 ya) a gelmiştir. l~mine Ülker adı nrllen t llır En ) eni \'e son modellere göre yapıl 

bl.' olan şamandıralar Auupadan 9:; 
it ı· 

Hıfzırrııhman Ra,ıt B. cadele etmeRi tavsiye edilmekted r. 
verilmiştir. •• , • Beyannamede bundan başka. fazla adı verilen )a\Tuya uzun omürler diler, 

Vekaletin bu tebligw i divanın Murebbının R h · ı· anasına hayasına tebrik ederiz. lıo 1.ra)a atın ulınmıı> H ı~tanbula 
hın lfraya mal olmu,. tu r. . 

ıo Şaınandıralnr yerine konulduktan 

111~ta otomatik olaral, ziya neşret
~o te, sada çıkarmaktndır. Yerine 
•t ııutan şamandıra muayene edilmiye 
lQ malzeme inin yenile:> tirilme:-.ine 
ltı ~ın olmadan bir sene müddetle i.)e
n.: le, hir ene sonra tamir edilmeı.. 

u u mev- miktarda aşağ cins tütün yetı ır- 1 
son içtimaında görüşülmüş ve J b · · ntihaplar - Sütçültr cemiyeti 
darülfünun müderrislerinin me· ZU U İr konferans ~ekt~n e .~~ha az. ~iktar~a faka~ 1J? "d --. _h_...-.-,;... la 1n 

• • bır cıns tutun yetıştırmenın ecnebı pı· 1 are ınn abına bugün baş nacaktır. • 
mur olup olmadıkları meselesi- verddı yasalarda tütünlerimizin fazla rağ- tihap bu akşam bitfrllemediği taktirde 
nin tekrar tazelenmesine sebep Muallimler birliğinde mutat konfe- bet görme ini temin edeceği, bu iti· yannda davam edeceklir. 
olmuştur. Darülfünun müderris- ransların sekizinci i dün saat on altı- barla zürraın iyi cins tütiin yetiştir:me- içtimalar - Muhiddin Beyin riya· 
leri memur addedilecek olurlarsa da erkek muallim mektebi tedris usu. ğe ve mahsul miktarını itina ile tedri- setinde öğleden sonra KubllAy abldell 
hariçte avukatlık, doktorluk gibi lü muallfmi Hıfzrrrahman Bey tara- cen arttırmağa. çalışmaları ta,·sfye e· için (Belediyede) 
kususi işler \'apamıyacaklardır. fından \'erilmi:.:tir. Hıfzırrahman Bey dilmektedir. Gelenler· Gidenler - Postan 

şre Hrine ba"ka ı konulmaktadır. 
be aınandıraların ne rettiği ziva on 

(murebbinin ruhu) me\zuunu tası- telgraf müdürJyed umumJye!iıl memurin 
Ankarada bir facia yan bu konferansının ana hatları~ı, Ticaret aleminde müdürü Naci B. şehrimize gelmiştir. 

ş .milden görülmektedir. • 
ta ~a~andıraların biri i bir hafta .:on 
te 1°~a~ın on beş mil açığındaki fener 
iht~ sının yerine konulacak ''e diğeri 

Ankarada imalatı harbiye fi- meşhur lerbiyecilerden Kirs Sens Ştay Balkan tUtUn tUccarlara Naci B. paket postanesinin lağvı Oze· 
şenk fabrikasında feci bir hadise norun bu isimli eserine istinat ettil'- arasında tröst rine memurlar arasında değtşlkllk ve 
olmuş neticede müdür biçakla miştir. Balkan ticaret odaları konferansın- kadro lşlerile meşgul olecaktır. 
yaralanmış, işletme mlidüril de Konfernnstan sonra iki aydan beri da Balkan tütün tüccarları ara.cımdn § .Muhtelit mübadele komtsyonandı 
kalp sektesinden ölmüştür. Ha- de\·am etmekte olan (toplu tedris) mli· bir trost yapılması konuşulmuştu. Türk murahhası heyed reisi iken Sofra ıva1 v' t olarak aklanacaktır. 

llpurcuJar arasında 
'1.,t<avelenar.1 bugün imza 
~ edılryol" 

llııd liJti vap.urcu~n.r~a 8eyrisefain ara
•u a aktedılen ıtılafname nü haları 

it haıırlannıı tır. 

diseyi yapan 22 yaşında genç nakaşaların neticesini tesblt etmek Ü· 1kt1sat vekaleti bu mesele hakkın· orta elçiliğine tayin edilen i'efik Klmn 
bir ameledir. Bu amelenin bır zere Snddettin Celfıl, Hıfzırrahnıan. da alakadar dairelerin n tütün tn - ~ B. bugün öğle rirenile Jsunbulı gelecek 
müddet evvel bir ka:ıa neticesi Tahsin lbrahim, Kemal n Sami Bey- terinin fikrini sormuştur. \'e bir iki gün sonra Sofyaya hazetet 
bacağı kesilmiş, kendisine tahta terden mürekkep lıir komi yon ayrıl- nu meyanda tütün tüccarlarmuzdan edecektir. 
bacak takılmış ve birkaç ay ev- mıştı.~ ... Komi .Y?n önilmüzdeki per~enı- Ka,•alalr Hüseyin Bey de tröst Jıak- § Dün Sirmar vapurtle ~ehrlmlze 24 
vel de tasarruf dolayısile kendisi be gununden ıtıbaren mesaisine başlı- -kında vekalete bir rapor göndermiş- lngillz seyyahı gelmlşdr. 

yacaktır. tir. 
lıuo-· · 

'' ~un tarafeyn mLimessillerj itil:1f. 
td ltıel ı katibi adil huzurunda inız:, 
~l~CekJerdir. ltilftfname ;>arından 

işten çıkarılmıştı. Abdullah iı- Radyo 
minde bulunan bu genç günlerce G l l i l Kaetamonuda yalmurlar Viyana, Pe!te, Moakova, BUkret 
ıf aramış nihayet gene fabrikaya az m z ll Cevap art ~Kastamonu, 25 (A.A.) - Faydalı --5-9

-a•t-
1
-
9
-=-----""""".-..-.-.-. 

aren tatbik edilrcrktir. gelerek işine iadesini istemiş Türko koperatifcilik cemiyeti yagmurlar devam etmektedir. Geçen B"k (J 2 394) • 'bb k "lk t 1 d . ~ . . u reş: • ıstı arat \'e or cştra 
fakat kendisine bunun mümkün ı op anışın a bilyUk reiıimize sene yağan yagmurun mıktarı 120 mı· p t • ( 20•550 ) klS f • 

'ticaret oda ında : b. t · t l limetre idi. Bu sene Aimdiden 180 e~ e. n trans, p11anoda 
olmadığı söylenmiştir. Abdullah ır azım e grafı göndermitti. . • . ':I' • • Macar ha\'aları 

._ ilk afyon mahsuıu·· Jk f b k l Gazimiz dün cemiyet reisine şu mılımetreyı bulmuştur. Yagmurla bır Moskova Çelkovo: ( ?5·1304) Rad o 
._ • ıcttı- evvc i gün a ri aya gene ge - tikte ya~. ·' doludan mef'•alar mlite~~ Jurn·' y 
•ıııl\i et trd:ısmn blldfrt1dfğ111e go rni~ ve aynı cevabı alınca taban- cevabı göndcmlişlerdir: ıu 
"" ısenenin ilk nfl on mahsulü e' elkı casmı çekerek mUdilr Seyfettin Türk koperatifçilik cemiyeti sir o~muştur. Romı: ( 441 ) Solo konserı. Rcsldıf, 
lltıııt. tınır hon-a ınd·ı mcrn ... imle atıf. B t t k . t . t b reı"sı· ve Darülfünun emı"nı· Mu- Bılhassa. kışlık mahsulatı arziyede Masöne, Korclli, Ouarak, Bellinlnln par-

:t"'t. eye a eş e me ıs emış, a anca feyzü bereket fev:kaltldedir. çalan 

t 'aJihı ateş almayınca bıçağını çekerek ammer Raşit B. Efendiye. , , ( 
'"dı" fde Ta ho:in zade l uc:tafa E. • Mu§I• Teri• farelerl ~Jyana: 20-516) çocuk uad 

IQJ 7.tarufından )eti tırilen hu mah- müdürü iki Uç yerinden vurmuş- Hislerinize teşekkilr ve mesa- Muğla, 24 (A.A.) - }'ethiyenin Se- Saat: ~O 
d,rı ~' kilodur. ımo u 12,5 lirn üzerin tur. Odada bulunan iıletme mn- inizde muvaffakıyetlerinizi te- kipırnaz \'e Girdev yaylalarında yeni- Bükrcş. Universite Radyo 

Uaınele görmUstür. dürü Muslihittin Bey pencere- menni ederim. den tarla fareleri türemiştir. Pırnaz. Peşte: Ork tra konserf. NaJipıI. Oah-
Pttll, "ft den athyarak kaçmak istemiş, ~azl Mustafa Kemal lbecik ovasındaki bekçiler, Doğanlar, nanyi, Erkel, Meyer. Llstln parçalan 

Ptt.......;:!!"ı e fakat bir az koşunca birdenbire ~antılar, Çobanisa köyleri ovasında Moskov~ Çelkovo: Konser 
•etlf vcktiletl mUfettlşleri dü~müş ve ölmüttür. Bu zavallı- Belediyede: 2 bin, Girdev yaylasında 500 dönümlük Roma: Konser, musahabe 
~ kongresi bitti nm ölümüne sebep kalp hastalığa Kadrolar dUn Ankareya arazi tarla faresile bulaşıktır. Beher Viyana: Sigfrld • Vagnerln üç pel'dıllk 

tffı ~arıf vekaleti Umumi müfet- ve heyecandan. Seyfettin Beyin gönderlldl metre murabbaında üç veya dört operası 
~ erı kongresinin son içtimaı yaraları ağırdır. Katil divanı Belediyenin 931 bütçesi iki gün c- faal delik \•ardır. Mücadeleye başlan- Saat: 21 
da llt) .~i .. leden sonra Maarif mil- harbe verilmiştir. vel Ankaraya gönderilmişti. Dün ak- mıştır. Bü\..ıe~: Gramofon 

li<P d h !'.am da kadrolar gönderilmi tir. Mu"lada musakkafat tahriri Peşte: Konsere devam, Almanca kon-~ıd .un e eyeti teftişiye reisi 11 f 
""pıvlan Nafız b .. yin riyasetı"nde Adliy~ Verilen malQmata .göre sene başı ol- Muğla, 24 (A.A.) - Musakkafat eranl\. s k. Ç 
1

"" ... 8 • Ü Ak k masına rağmen beledıyede memurların . • ıos ·ova elkovo: Müsııhabe 
1( hııştır. Ir m Da aşa Ve atf) maaşlarını tam zamanında Yerecektir. tahrırıne .~evam edll~ektedlr. Muğla- Roma: Müsahabe, Radyo Jurnal •·p onirenin mukar;reratı bir Jfoyazıt medrese inde Necmi~·i · ·ı 931 b"'t . 1 t d'k d"l . run on uç mahallesınden dokuzunun Viyana: Tfyarro (de\·am) 

.. 0 J o · • u çesın n as ı e ı rnemesı maaş k •r·b" "k" 1 • 1 ..1. f t \1, ~ halinde tesbit edilmiş ve dürmekle maznun Arifin muhakemesi geçiktirmiyecektir. Çünkü kanunu mah ve m.e~ e~e ~ ! on 1 18 nın musan.n.ah 8• Saat: 22 
' •rıf vek·ı t" d 'I . . dün ağır cezada rüyet edilmiştir. sus eski kadro ,·e bütçe üzerinden mc- t~h.rm .~ıtmıştır •. Merkez khaza tal rı- Bukreş: lngiliz musikisine tahsis edll-
lçtjıtı a e ıne gon erı mıştır. Arnd kan bir mu'"nak.,lljL ~ett" . 1 "lebı"I ğl i .. i . rının dort ayda bıtecefi ta mln o un· mi~ suare dG aa iştirak ede 14 ""f tf . ~ ··r •• (· mur ara maaş verı ece n am nlır. kt d ~ 

ilden . 'b n mu e ış sınde Necminir Arife hücum ettiği, Tehllkell evler yıkt1r1lac k ma a ır. Peşte: Bartok Kodall suaresı; Kodal!nın 
"-itıa k ıh aren mıntakalarına o~u.~ .~a .. el .. i~·d· eki ekmek bıç.af.lle Nec- Belediye mimarları yakınd 6 !'.hr"ın Trabzonda bir mUtaha••••. Macar havaları 

ta teftişlere başlamışlardır. ld d - b h " -..:· M k mı~ 1, 0 ~r ugu mevzuu. a ıstır. bazı maha1lelerinde tertişe çıkacaklar- Trabzon, 2:> (A.A.) - Beynelmılel os ova Çelkovo: Konser 

D 1 ahkıkat evrakındakı bazı noksan. dır. Kumknpı. Samatya \'e Yedı"kııl"' şöhreti haiz Viyanalı bir nebatat mü· Roma: Gramofon, Radro ]uma~ kon1er 
Lı onanmamız ı ı ı · · h k .. vı 'la ann amam anması ıçın mu a eme, gigib yerlerde yapılabilecek bir ~ekilde ~hassrsı ~ehrlmize g.?lmi~tir. ~ura~a- yana: Tiyatro ( Devam) 

'iat tp fı!ornuz kışa doğru son kalmıştır. evlerin çok olduğu hakkında ihbar ve kı Atman nebatat mutehBMmı ıle hır- Saat: 23 
~~~:f bir şekil alacaktır. 2155? llrahk. ıhtllis _ şikayetler bu tefti~e Jiizum hissettir- llkte tetkikatta bulunacaktır. BUkreş: Konser 
ıa... cc Y. azdıg· ımız gı"bi ltalyada 1929 enesınde Emnıyet sandıgında mi ' tir T b 1 1 Peşte: Suareye de,•am 
.""M d "k ?·-o ı· "h . ;;. · ro zon • ran şose• R 
'lı'k ebdılen ve 43 mil sür'ate .o~.ya memuru ı en -a<> •• ıra ı tı- Tefti ler neticesinde bu ibi evler .• . oma: Konsere devam 
t 1 lastan maznun irfan Erendının muha . t b" ~ . d g Trabzon, 25 (A.A.) - İran şoseı-;ının vı~'llna ·n~·atroya de\am. 
tp u unan Adatepe Koc _ es ıt edılecek 'e ıcap e er e derhal ı,,o · . d . ht d ··t hh"tl J J 

' ' a- kemesine dün agır cezada başlannm;.. • . . . ınşaatını eı u e e en mu ea ı er lsta b 1 S at J 8 d 19 k ,. __ t,lc.ıtıd muhriplerimiz limanımıza :ı şaltıl~caktır. Hır kı mı ıçın de muay. buraya gelmişlerdir. Yakında inşaata n u - 8 en 8 auu 
~~ L a geleceklerdir. Bunlar- tır. . yen hır zaman zarfında tamiı· edilme· b 1 kt . gramofon pldklan neşriyan J9.SO dan 
ı "lıG k Başka bir yere gıden. ~aznun, son !erine müsaade verilecektir. aş anaca ıı. 20,30 kadar alaturka snz Bedia Han•"'~ 11tlihd § a Zafer ve Tinaztepe za ı d ı st K d" · ....., t •• e 38 man ar a e e geçmı:> ı. en ısı, D ft d lıkt Rifat B. 20,30 dan 21,30 a kad"• Ajan• a... .. rnil sur'atinde 1,206 "ht · ı· h hl ı d • .. Sa11'at eserlerinin bir e er ar a '" " •• '" ı ı a me,·zuu a s o ma ıgını soylP orkestra 21,30 dnn 22,30 a kadar s .. L '8arnctı"nd "k" h . ·ı m' b . h t · ... ı· L• • krokisi yapllacak Kadroda buhınan mUIAzımlar şaz. .. ~ e ı ı mu rıp ı e ış, azı ıza a \'ermı:;- ır. r.mnıvet ~ermin H. Kazım Bey. 
b,hitt'ly'. ve Dumlupınar tahtel- sandığından i tilam için muhake.rne Blavşiatyner isminde bir A\tısturya. Deftarduhk kadrosunda bulunan 
b trı b"f ·1 kalmıştır. h müteha sıs Maarif vekfıleti namınn 2.'>0 mliJ;,1jm memurun hazirandan ıtı· Vakıt:Abone şartİan: 
L 'fl~ll 1 ırı miş ve tecrubelere MUtevellller tahkikat. Is.tan bul san'at eserleı.·.inin birer krokisi haren ac.ıg~ a c. ıkarılacag- ını bir J'efikimiz qUc.. lhıştır. 34 mil sur'atinde 3 1 h ı 3o 12 

'4Qı Yedikule müte\'ellilcri içtimaında 111 ya~~cak.tır. ~Ju ml~ e a ısa kolay- yazmıştı. Oıılıildc 150 400 ?50 
1400 

Aylık 

Kamş tdi1"1 k rnotörbotu da tecrübe türklüğü tahkir mahiyetinde özler Irk go~terılme 1 vekalet tarafındaı: Yil:\yete bu me ele hakkında bir Haricte - 800 
1450 2700 terııu' ledir. isimleri geçen bu geçip geçmediği hakkındaki tahkikat ' 'ilayet \'e belediyeye bildiriJnıiştir. emir gelmemiştir. ==== ======-_.;"-= 

ltl er so b hl. tceıcı ~ a arda limanımıza de,·am ediyor. 'l'akibat yapılma ı içın BaOır1p çai1ran bir adam? m1111111ıtru11m1111111ıtrııım1111ırıı111111111111Mw IAn sartlar1mız: 
erdır. usul en müddeiumumilikçe Büyük Mil Kendi ine iş i tİ) en bir adam süsii- adamla konuşmu , hu zatın Bakır- __ .....,...._,;;;;,;,,::,::::.:;: 

f!\> let Meclisinden müsaade alınacaktır. nü .''eren biri i dün belediyeye gelmiş, köyd~ki ti~~rane:·e girip ~ı~an~~rd~n Satın R~s~ı Husust 
>tt-.

1
'lki günk!avzlh .. .. .. .. Şileden getlrllenler şehır nıecli~i ~alonunda te adür ettiği o~du~uııu ogrenmıı.;. kendı~ı .. m~nasıp . ancimı ~O ,, ~. ;;.so Kş. 

>t111 1'da k u .ayımızın uçuncu sa. Şılede orman içinde odun ke~mek encümen kfLtiplerindcn biri ile konuş- bır lı anla daha fazla gürultu ) ap. KUçUk ilan •artlanmız •• ... 
\~1ıf1 !; an hır fıkrada bir tertip } üzün den Şe\'ket i mimle biri ini m. mafa lıa Jamştır. Katip Be> önce hu madau belediyeden uzakla:. tırılmıştll'. "'C' 

1 2 3 4 ~t,11lda) ~ul ve .<Edirne hububat düren Mehmet. Hfü;eyin, Ha an çavuş adamla gayet i) i konu mu& fakat MUatahdemln talimatnamesi 
~ lııı 1tıda) ~~ı"1eler~ (~rtnda ha)~ an i minele üç katil dün Şileden şehrimi- biraz sonra gelen adam işimi neden Müstahdemin talimatname i · ı r. 
~~, t~lı lı'>ı inde. ınt.' ar etm.l~tır. · z~ g~tiril~işler \'e tel·kffa~eye gönde- görrnü} orsunuz diye bağırmıya başla- edilmek üzeredir. ilanı müteaki \~~ A _ Abonelerimizin her üç aylı· 
~.-" bo"8 .. gil ta lHh 'e o fıkıanın rılmışlerdır. llaklann"'a"u tahkikatın mıştır. yit ı·R·ıne bngJanacal<tı P 
~ .a .. e al" k J d ğ b't" ·1 · • " r. ~ı için hfr defa meccınendir. 

30 50 65 
ı-ıo Defahk 
100 Kut'Uf ?5 

'"'ti" ' a ·ası 0 ma 1 1111 1 ırı mesıni miiteal.:iıı .ğır cnada : rn Giirültii,·e daimi enciimeıı k:ı·ı · T·ıl d"Ie t ı· t 
... hak d'l ki d. J ·• 

1 11 • Je 1 n a ıma name R'Tıcn kal. B - 4 sarın geçen il fınlıınn fazla, eme e ı er" er 1r Züh" t" B · J • 

• • u ey yeti:.miş, gürültü )apaıı makamlıklara da gönderilmiştir. _l, __ s_a_tır_ı_iç-in_s_k_· u-ru_ş_z_a_m_m_o_1u_n_u_r.,4 



f __ P_o_li_·s _____ __ Umumi sulh tehlikede ! 1 ı_M_emI_ek_et_ha_ber_ıer_i 
Hayret! Madam Şamra 

Bir kadın kocasını da Kendini öldtırıne1' Bunun sebebi Fransanın 
siyasetidir 

tazyik 
aşıkını da öldürdü istedi 

Dünyanın her köşesinde buhran Fransa ile mUttefiklerl mUsellah kuvvetlerine gUvenerek izmirde, Torbalıda çok garip Pangaltıda Hidayet Efendi t~ 
var. Buhran, Akdenizde yazın kurak- Almanyayı tazvik ediyorlar, Almanyanın bu tazyikten ve kanlı bir vak'a olmuş, 23 ğında on dokuz numaralı e\·de 0 • 

lık, hattı üstüvada yağmur; çölde kurtulmak için Rusya ile birleşmesinden korkuluyor. yaşlarında Sıdıka isminde bir Leon KJristiyan Efendinin ze\·~esı 
kum, Atlantikte rütubet gibi iklimler Böyle bir hadise, Fransız grupunu mUthiş bir d dam Şamran müptela oldugu

1 aşarak dolaşan büyük rüzgarlar gib.i.. sarsınby'! uırabr kadın 24 yaşın a genç kocasını ve mide rahatsızlığından kurtula 
Kıt'alar arasında dolaşan yılankavi Lokarno misakı daimi sulhü temin, sas Loreni istirdat etti. Fransa yin<' tabanca ile öldürmüş sonra aşı- yışından müteessir olarak e·relkalJll 
akınt~.Iar gibi bir şey •.. Bu .~a.~am~~rd_a Kellog mi.. .... ~~ı harbi sureti kat'iy~de eski siyasetini takip ederek Avıısturya kını vurmuştur: ~mm on alhda Galılet Jeroel . 
bu dunyayı tophyan buyuk ruzga- menetmek ıçın yapılmıştı. Fakat daımi ile Almnnyanın birleşmesine mlıni ol- Sıdıkanm kocası Balıkçı Ah- ~urctile kendini öldürmek istentı 
rın bilAnçosunu okuyacaksınız: sulh Ye harbi men gibi sözler, ,Yalnız mak istiyor ,.e harp tehdidinde bulunu met, karısının başka birisile mii- Teda,·i altına alınan marla111 şa 

1870 de bir milyon tondan ibaret k{lğıtlar üzerinde kaldı ,.e sulh davası yor. Belki de yakın atide .ı.\vrupayı ka- nasebette bulunduğunu öğrenmiş nın hayati tehlike~e~ir:. ~. bit 
olan dünya çelik istihsali 1913 te 77 1-2 ilerliyeceğine gerilemeğe başladı. na boğacak harp bu yüzden ,·uku bula ve cürmü meşhut halinde yaka- lntihara teşebbusunun ba:;.kn ta 
milyon tondan 1929 da 121 mügon tona Daha geçen hafta Fransada cüm- caktır. Jamak için eve girdiği zaman hehi olup olmadığr hakkında da 
çıknu§tır. Ham madde istilısalleri §U hur riyaseti intihabatı bunu gösterdi. Bugün Avrupanın en mühim mees kadının kurşunlarile karşılaşmış- kat yapılmaktadır. 
nlsbetlerde artmıştır. Kalay yüzde Fransa milli meclisi iki mühim na~ lesi budur. Bu mes'elenin gün geçtik~e tır. * • • 
35, kur§Un yüzde '1, bakır yüzde 94 zet karşısında d~~ım.ı~i Bunlarınkbirı müşküllcşcceği ve çatallaşacağı ~im- Sıdıka kocasını öldürdükten Bir maharet 
artmı§tır. Yün ile pamuktaki tezayüt sulh davasını, ıgerı manyaya ar~ı diden anlaşılıyor. sonra tabancasını tehevvür ve "' 
yüzde on ile on beştir. Buna mukabil şiddet siyasetini temsil ediyordu. \-<· Almanlar, mahdut ve gayri müs:ı- sinir buhranı içinde kendı aşıkı- Doktorun oğlu sevdl§I k• 
ıun•ı ipek istihsali yüzde '1120 11rtnuş- şiddet siyasetini temsil edenDumer in vi silahlar tutmağa mecbur etmek i~i kavuştu .,-ıı 

t .h ı d B h k t Al na da çevirm:ş onun da ciğerini 1 50 .. ııt· tır. Petrol, asfalt ve lastik istilısald- ı ap o un u. u are e manya - de, uzun sürecek mahiyette değildir. 'l'arla haşında toprak ev er d-" 
· A t ·ıı·h d k ı b. parçalamıştır. "" tı 'ise sırasıle yüzde 307, 6\lJ ı:e 690 art- vus orya ı 1 a ına arşı yapı an ır Fakat ufuktaki karanlık hadise d da on altı numarada oturan 

1
• 

· · 11 h d Cani kadın cinayetin en sonra ıı .. 11Uflı1'. nümayış, aynı zamanda su t mua e e bundan ibaret değildir. ı Papadoı>Ios Efendinin yirmi ya,. 
1 

Umumi vasati olarak sınai istihsa- )erinin kat'iyetle tatbik.mı temin ede- Romanyanın vaziyeti son zaman- kendisi polise giderek vak'ayı dald oğlu .Alcko, sevdiği bir koıacl 
l8tın yüzde 17 artmasına mukabil dün- cek olan bir hareketti. larda nazarı dikkati celbetmeğe başla- haber vermiş ve teslim olmuştur. zı almasına babasının mani ~sı' 
ya {IÜfusundaki tezayüt ancak yüzd<• Fakat sulhü tehdit eden amil bun mış n orada, lspanya ihtilali gibi bir Sıdıka çok güzel bir kadındır. sından miiteessir olmu~tur \'C b3 1t ~ 
8. JZ dir. Dünya nüfusu 1913 te 1750 dan ibaret değildir. Fransa · Almanya ihtilal ihtimal dahiline gfrmi~tir. Ilöy Bu kadar güzel bir tipte bu yola getirmek için evelki sa~.~ 
mUyondan 1930 da 1975 milyona çık- hududu üzerinde sulh davası ne kadar le bir ihtilal vuku bulduğu takdirde derece canavarlık ve souk den çıkarken babasının masası u 
nuıtır ki tezayüdün mülıim kısmı mühim buhran geçiriyorsa.'. ay.ni buh- onun mühim neticeler vermesi bekleni kanlılık bulunması bütün izmiri :.öyle bir mektup bırakmıştır: 
'Avrupa istüısal piyasalarından uzak ranı Rus, Romen hududu uzerınde de yor. hayrette bırakmıştır. "llcn. s~vdiğim kı:ı.a kaçıyoru: 
yerlerde vukua gelmiştir. Nüfusu geçirmektedir. ~ . . Çünkü Rusya, Besara.bya üzerinde Bir doktor aleyhine takibat miz de ıntıhar cdecegız. Bun~ı.ı;iJ' 
pek artnuş olan Avrupa ve Ameri!.:ada AHupa her şeye rag~en ıkıye ay- olan haklarından feragat etmemiştir. Yazıldığına göre izmirde Mar- l>ep oldunuz. Mes'ulü de sı , 
iae buna mukabil kuvveti mulıarrike rılmış bulunuyor. Umumı harpten ev- Binaenaleyh Romanyada vuku bula. golis isminde maruf bir do!stor Alckonun babası bu mektubll 1 
yüzde 450 artnuştır. Dünyadaki altın vel oldu~u gi~i. Yalnız ~a~i h~zırda i.~i cak bir ihtilali Ruşya tarafından vu- aleyhinde· yanlış tedaviden taki- ca telii~a düşerek oğlunu aram011ı1.; 
mevcudu da yüzde 193 nispetinde ço- ta~af musellah ~uvvet ı_t~b~rıle hen~.z ku bulan bir hareket takip etmesi çok bata başlanmıştır. Yanlış tedavi mış vc bir hayli aradıktan sonrl\e~ 
'ğalmıRtır. musarnt derecesınde degıldır. Bu mu- muhtemeldir. k b l h l h nun arkadaşlarına Alekonun S _s..11' • ı k ·k· f d h görere i i are ö en astanın ğ ,.ır. 

913 te dünya iJsizi 11 buçuk milyon savatsız ı ı ı tara a.ra~ın a mu ase Binaenaleyh Almanya üzerinde faz ismi Aleksanderdır. Maahaza bu kızla c,·ıenmesine razı olaca ını •' 
iken iRsizlcrin adedi 9.'11 de (40) mil- matın başla.masını~ecıktirece~, .. faka.t la tazyik yapıldığı takdirde onun Rus miştir. Bunun. üze.r.ine .. A .. JekOı • 

• 1 r. ı kt B t A'li doktorun ailesile birlikte Avru- d t IJ-Ona ç:kmı§tır. on ara m.ını 0 amıyaca · ır. ~ un. : ya ile tc~riki mesai etmesinden korkul- . ·-. _ . scvgilbi ile evıne onmuş ur. ·-' 
. rupada istatüko, silah kuvvetıne ıstı· maktadır paya gıttıgı de soylenmektedır. GU Uk memurunun eşt•~ 

Bu bılançodan şunları anhyorruz. d. ç·· k .. h. b. k' ' • Amerika k ı ji d bl h di mr _,,f r_ 
Amerika cümhurivetinde '27 milyon nat e ı~·~r. ..un .. u ıç ır ım~e. ~em- Almanya ile Rusyanın birleştikleri 1 . dn Ao e ~k e ~ l ~ dse Evci ki akşam SarayburnundP~ 
·c . . ı· dek' • l .. .. .. d nun degıl. Çunku adalet, emnıye ve anda \vrupanın bu grubu Fransız zmır e merı an o eıın e ruk muhafaza memuru Cemal.·" 

çı tçının e ın ı ma yuz ustu ur- .. b. ta fi d " ' ' T .. k h k k · f • 
f . 1 .. musavat esasları hep ır ra ı zr. grubundan daha ~ok kunetli olacak ur ırsını .oruma cemıye ı dinin çadırına Ali is. mind. e bi~SI 

muş, geçen seneye na7.aran ıat ar yuz- . t' · ı k ti . l d b. ·d h · · 
d 37 :r... A .k d 27 •1 , Akvam cemıye ıne gıren mem e e eı ve her noktai nazardan ona tefen.-..ı.k geçen er e ır ı are eyetı ın- mi'" \'e Cemal Efendıye aıt ,.ıi 

e aşa6..... merı a a mı )On d .. t kt 'h b d b h ı· -s fı' 
Üt • · · t' k b·ı· . t' .·· d 37 d··- arasın a musava yo ur. edecektir. tı a ı esnasın a azı araret ı ralarak kaçarken polisler tara 

ç çınınışıra a ıı)eıJuz e u~- Al M.l" ·ı· amele 11 · • · •· ·• y ı ı. kün 1 manyaya a mag up mu Fransanın tazJ;k siyaseti ise bu mese e erı göriışmuftur. azı - yakalanmıştır. 
• si yapılıyor ye galipler tepeden tmıa- r · h 1 kt d d - ·· · d h f ı "'J 

Amerikada sanayi sahipleri iştira gwa kadar silahlanarak onun hürriyeti- ne ıcBeyı .t.abzır .a
1
ma Iha dır., ı · a ıgınba. gorket ı 

1
ared ekye ı rehısı Eşya verirken bo§u ac• ,,.., 

kabiliyetlerinin yüzde kırkını kaybet· . . . . u ı 1 ar 1 e su ansının ne u ecne ı me ep er e o uyan er Unkapanında üsküplü mahall 
. 1 d. nı takyıt edıyorlar. Fransa, Lehıstnn dar tehlikeli bir vaziyette olduğu aşi· Türk çocug-uniin propag-anda oturan Ali isminde birisi Galatıl J 

rnış er ır. ve küçük itilafa dayanarak Almanya. kardır t · ı· t l o'-
Gümü~ ~ıkaran memr lek.~tl~.rin elin· ya karşı faikiyetini muhafaza etmek- • t~siri ve en ernasıyona ızm ~ - tımında bağlı bulunan lzmir va~.~ 

de fazla ısto ''ar. \ e gumuş ucuı~ tedir. Bu reşit tahakküme insanların ô. R. kınalı altında Kalmaktan çekın- dün :ra verirken · denize dilZ 
11 k .. .ı: ·· d d.. ·· ı. l ld • tür. AH, bOcoulmıılCuzere Jken,'1' Be lf<ruzıu •J uZ·u· n .. en uny.·anın mu- içinden ancak isyanlar tevlit eder ve Meb'uslarımızdan Hamdi ve mesi azım ge iğini, mısyoner- f 

hl bi kıs ı ı tan yetişen sandalcılar tara 
m r mı, gumuş para 1 e a ış ve· nihayet bu isyanlar o tahakkümleri a· Hayrullah B. ler şehrimizde lerin memleketimizde faaliyet 

riş eden memleketler ~ırtlarına giye- rnklarının altına alır. Nihayet bir gün lstanbul meb'usları, deri fab- ·· t k · t d 0 klerini sarıklı kurtarılmıştır. 
'· k b l · l ç· d hT - • · gos erme 15 e ı ' Müezzini dövmUc. J 

ten. uma~ı u a~)or ar.. ın •. a 
1 1 Almanyanın akvam .cemıyetınd~.n .. çı~- rikası ustalarından Hamdi ve olarak giren bir talebenin göğ- "' "' 

harpte Hmt bo)kotu de·rnm edıyor. ması hirbir kimse'-·ı havrete du~urmı- .. d . b. ı·b· .1 k Eyüpte iiç şehitler mahatl 
• • • • ' ı. J • kunduracı Hayrullah B. ler me- sun e ısanın ır sa ı ı ı e me - t Fabrıkalar kapılarını bırer bırer ka- yecektir. k k. Jd - _ ottlran İrfan isminde birisi, I 

pıyorJar. Diyorlar ki, insanların * * * zunen şehrimize gelmişlerdir. tept~~ çı ~~sının va_ 1 0 u~- aşkam sabaha karşı ayni mahaJI 
başında dolaşan bu müthiş fırtınayı Almanlar ile Avusturyalılar yan Hamdi B. dün şunları söyle- nu so:le.~~~t~~· . Bu sozl~r ~e. turan müezzin l\1ehmet Efendini"/, 
def için bir çare vardır: yana yaşadıkları, ayni lisanı konuştuk mişli:: tep mud~runu ~ıddetlend~r~ıştır. la evine girmiş ,.e Mehmet Eft'( 

İnsanların iştira kabiliyetini arttır- tarı, müşterek edebiyat ve san'at sa- "Ankara da biraz rahatsızlan- Me~tep ıdaresı heyet reısı .tale- dövmüştür. İrfan yakalanmış .,e 
mak! hibi oldukları, a'-·ni ırka mensup buluu d B k k d beyı mektepten çıkarmak 1ster. kında takihnta haşlanmı~tır. 

J dım, gel im. ir aç güne a ar k k 
Buhran i<:tira kabiliyeti en yüksek dukları, tariht rabıtalarla bağlı olduk B.ütün. talebenin me tebi ter e Yang1n J 

-s gidecegw im. Mecliste hararetli bir t d ıt:l'.ı 
olan Amerikada patlak verdi. tarı, müşterek felaketlere müşterek nıye ı var ır. Toplrnpıda Beyazıt mahal ~ 

l · · 1 çalışma, bir faaliyet göze çarpı- 1 b k A ı t b s· ıı '-' Bir Amerikalı yüz Avrupalının, ve müşkülat ile karşılaştık arı ıçın ara a. ş an asın1n y n ap şu e ı mnhallebici sokağında ı numar• I' 
500 .A yalının iştira kabiliyetini taşır ... rındaki gümrük hududunu kaldırmak yor. Encümenlere girerek çalış- iş bankasının Ayintap şubesi ma ve Sabire hanımların evinde;/ 

Satın alma kabiliyeti vasati olarak istediler. Onların bu hareketine karşı mak istiyenler çok. Eylül dev- 16 Mayısta merasimle küşat sabah yangın ~ıkmış ve kısmen,. 
yüzde 50 kadar inmiş olan yeni ve eski ~ir kimsen.in itirazda bulunmaması resinde biz de encümenlere gire- edilmiştir. tan sonra söndürülebilmiştir. / 
dünya insanları ıstırap içinde rejim ıcap ederdı. ceğiz her halde millet ve mem- ___/ J 
kavgası yapıyorlar. Fikirler ıstı- Almanya ile Avusturya başka leket için hayırlı olmağa çalışa · KAN s 1 z Ll-K N6ff'I 

·raplann arkasında insanları sürüklü- memleketler menfaati için aralarında ~ 
·yor. gümrük man(aları bulund.u~mağn ne cağız. z / 

Dünya yaratıl<lığı gün bu kadar diye mecbur olsunlar? Bu ıkı memle- Meclisin tatilini müteakip gelip cbl' .f 
karanlık ve korkunç kaos içinde ket ticari mübadelelerini .gü~rüks~z fabrikadaki işimle meşgul ola· bcniuiı:lik icin yeg:ine deva kanı ihya eden SIROP OESCHIENS ,,, 
değildi. yapmak istedikten sonra bır kımsenm cağım.,, En muntahip etibba tarafından tertip edilmiştir. • • 

* • * onlara mani olamaz. 

H ·· makineleşmemio. bir 1 _ Fakat Almanya ile Avusturya ara-
enuz '$ mem e b. .. ..k ·u·h d ·· d ge 

ket olan Türkiye bu buhrandan azade s~n.da·- •r gu~ru ı 1 ~ 1 ~ubc.u ·ett·h. A 
k 1 F k t b k d tırıldıgi takdırde onun sıyası ır ı ı a B a amaz. • a a u asırga an en • .. . . 

· ~ b. · da müncer olacagı soylenmektedır. \er 
az zıyan gdo.renb ızız. b. say muahedesi ise buna muhaliftir. 0- en 1 

• m ar 
ona ken ı aşımıza ır çare . Al 
b 1 , F k t ne ... ·e ''arar ki nun i~in Fransa ıle ÇekosJo,·~kya, · 

u ama)ız.. a a J J ·ı F d bır federns 
sokak politikacıları !Ain sanayi menı manya ı e rands.a .ardasıhn a ·ır , 
leketlerinden başlıya~, atlantıki hir yonbYuku~ ltak. ırınl e arp ı anına y A z T A R ı• 

"b" b h b. b mec ur gız emıyor ar. Albatros gı ı ge~en u ranın ır se e· .. . ... 
bi d • Bu boyle olmakla beraber butun hu 

var ır. . k .1 k o İsmet Pasanın lıükiımeti! tehdıtler sun'i bir mania olma ·tan ı e İ İDCİ • 5 
Buna tav;n arasındaki fareler, de- ri gidemez. ~vrupada Fransızlar, 1taJ. • 

ntzlerdeki balıklar da güler. Fakat yanlar, ı,ehlıler, Çekler, Sırplar, Ro· BirİDCİ • 7 5 
blzd b h l ·r b ha · ke menler, hudutları haricinde kalan Ya· • e unu, mu a ı aşmu rrır - . . . .. 
mali ciddiyetle kelemine dolar ... yazar. tandaşlarını ~na vatana ılhak ıçın ~·~· Sta}}ar • 1 o o 

temadiyen ugraşmışlar ,.e bunun ıçın • 
_______ s_A_o_R_t_E_T_EıJI kan dökmekten geri kalmamışlardır. HusUSAI •, 15 Ü 

Vil,. Almanların yapmak istedikleri de bun 

Sirkı 
F E 5 i 

Kuruş 

" 
" 
" ayette dan ba~ka değildir. Her millet bu i-;.i L } 2 o o 

idare heyeti toplandı . k istediği zaman bir takım ma- oca ar : " ~-
Yil!yet idare heyeti dün toplanmış. )?pırnal k r ·ıla'mts fakat neticede hu B A s· k l . . 1 b h 1 1 t tı ,,9 

1 •t b J 1 · ·· nıa ara a:;. ~ :. en nlar ır 1 nlÜ( Ürt\.•etı; ta e eve nıa SUS O nıa' Üzre ıl:l''\':Hl:l '(' memur ara •. aı azı mese e erı mu- manialar yıkılmıştır. Avrupada son ü~ .J .J .J gı 
ıakere etmıştır. asır zarfında dökülen kanların ekseri ~iyeyi zi~«-ıret için 1 f> ve Perşenıbe ve Cunıar tesi günlerı ınatinderiııe 

Ankarada bir lhtllls 
Ankaradan gelen bir telgraf 

haberine göre tayyare c.emiyeti 
veznedarı 27 bin lira ihtilas ede

rek gayip olmuştur. 

si bu uğurda dökülmüştü. nıek için 25 kuruş f iat tespit etnıiştir. :..-
Fransızlar, Bismark deHinde Al· f11"' 

man ittihadına mani olmak istedikte- Bundan maada bilumum eytan1 ve malulin müdüriyete vaki olacak 
rinden ıs7o harbi vukubulmuştu. Bu racaat Üzerine sİrka nıeccanen aİrmelerİne 111ÜSaade edifecektİro 
harbin asıl sebebi bu idi. Ilfülhare l"t 

Fransa müttefjklerinin yardımı ile Al ~--••••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••-.....-



Jtll Vern gibi Emniyet 
"Atina, 24 (Telefon) - Heyeti ve- Birkaç arkadaş gecelerini bir ka-

kile bugün 1931 senesi bütçesini büyük sabanın hanında geçirmişlerdi. Sa-
Millet Mecli8lne tevdi edecektir.,, .. bahleyin biribirlerinl gördükleri za. 

Bu yazı parçası bir akşam ga- man gecelerini nasıl geçirdiklerini sor-
zetesinden ahnmıştır. dular. Bir tanesi dedi ki: 

B.unu görünce Jül V~rn h~tmma _Fena bir yer değil; her şey es-

l
geldı. O da bazı fennı harıkaları, ki moda •. Ben esasen eski modadan 
olmada.n. e~el, olm~ş gi~i yazmıştı. hoşlanırım. Benhn yattığım yatağın 

l Bu refıkımız de Atına ıle Istanbulu yanındaki duvarifa şöyle bir yazı yazı. 
l şimdiden telefonla görüştürdü. hydı: "Şimdi sulh ve selamet içinde 
/ Bu ya~bş, aca~~ ~eden oldu? diye gözlerimi kapayıp uyuyacağım! Çün-
1 merak e~t!~· Bınsı: kü emniyetli bir yerde bulunduğumu 

J 
- Hılalı Bey tarafından el alışık- biliyorum. 

Jığı neticesinde yapılmıştır, dedi. xtek' ':. 
* • • \J ısı. - Bir kadın ölü kedileri dlrll-

Fırça ve kalem - Ben de eski modaları severim 
dedi. tiyormuş • 

Akşam gazetesinde Cemal Nadirin Nihayet üçüncüsü söz aldı: - Aman , yakamdaki kUrk do 
güzel bir karikatürü vardı: Masaları Gil 

1 
. . d d. be de can lanı verirse .. 

·1 · kıl d'"k""l .. - ze azızım ama, e ı, n devrı mış, ra arı o u muş ve şa- . .. . .. •W• .__ _____________ -' 
··ıd·· .. 1 ·· b" . . b" senın odanı gordüm. O soyledıgın sa- ! 

hısıarı o uru muş ır mecııs k• ır t ı ıt d t ı h·b1 . .. ı Bir se.&ahat macerası 
k d ğlence b . . ta . d ır arın a ın a o e sa ı nın şoy e 

a m ve e ezmını svır e en . 
bir karikatür. hır levhası vardı: Yeni seyahatten avdet etmJt ohm 

Ayni nüshanın iç sayıfalarında çı- "Otel sa~ibi, mUşteril~rin üze~inde bir seyyah, s~:ahat hatıralarmı bire 
kan bir yazının içinde de şu cümle bulunup da ıdareye vaktıle teshm o- bin katarak mubaIAğalı mOba.JAtalı an 
göze çarpıyordu: lunmamış olan para, ve m~~ev.heratın }atıp d~ruyor~u. Bir aralık Afıika.ıım 

"Kadının girdiği yerde ahlaksızlık kaybolmasından mes ul degıldır.,, balta gormemış ormanlarından ~ 
kalmaz!" Vft I de başına gelmiş bir hadiseden baha. 

Bazan kalemle fırça birbirini tut- am O derek dedi ki: 
muyor. Doktor hastasına tekit ile tavsiye - Azizim, ormanm ortumda 7tlı1I 

!l..oobı J..q,,u, ediyordu: yordum. Birdenbire karşıma r.erll :raJi 
--~-..._-....;.;..;,;.;.....~- - Siz bol bol meyve yemelisiniz. şiler çıkmasınlar mı? 

Otomobilin numarası Bilhassa size meyvelerin kabuklannı - Aman ne yaptımzT 
Kapıcı, telaş içersinde efendisinin yemenizi tavsiye ederim. Zira fennin - Ne yapacağım onlara gllzlerlml 

yanına gitdi: son keşiflerine nazaran insana kuvvet diktim, o kadar baktım ki be.n d• ka,. 
Jütür.ist heykeltraş (Kansına)- Ben eserimi bitirdim. Umumt p:ırka bir beygir, - Aman efendim dedi, yabancı bir veren (vitamin) maddesi yemişlerin rardrm. Neticede herifler beni de ora. 

Ut hır aslan heykeli koymak i~tiyorlardı. Git ö~ren de şu c<crimi \'ereyim 1 adam otomobilimizin içine girdi ve ara kabuklarındadır. daki kabilelere mensup addederek do-
Aya t 1 M Ultlm bayı işleterek kaçtı._ Bu tavsiye üzerine hasta suratını kunmadılar, gittiler. 

lCa r • . , aç V.~. . - Ya! herifin simasını biraz anlat buruşturdu-
"tr dın (kocasına) - Kuzum koca- Stadyomda muhım bır maç vardı. da zabıtaya müracaat edelim- Doktor devam etti: Bir rflya 
't'ltı, evdeki saatleri bir türlü doğru lstanbulun büyük ticarethanelerinden _Telaşla adamın çehresine dikkat - _ M . tahd•t t i H- Erkek kadma biraz h.Jslerlnl dökme 
S..~t' etmek mümkün olmıyor. Liltfeı: birinde çalışan spor m<'raklısı bir genç, edemedim amma telaş etmeğe lüzum .... teyvey~ 1 

e ~yorum~ ~: w imka~ bulabilmek Jçfn: 
~tondan geçerken saate bak kaçsa patronuna o sabah, telefonla müraca- yok arabanın nu'maras ı aldım gısd ını. ~ erHsenız~ severs~ız onfu lercı ge Dün gece seni rllyamda gördUmt 
~tör t u·. ' ın • e ersınız. angı meyveyı en aza se- -

trkeek.. F k t k w a e ı. Bir mUkAleme versiniz? diye söze başladı. 
iL - a a arcıgım benim - Efendim, dedi, büyük babam öl b ·· uz1 silk · ~tı... 

1 
d w k •

1
'. Hasta cevap verdi: Kadın u soze om anm eru 

&. · ... o ma ıgını sen pe a a bı· ı ı·ı·· du""ğu·· ı"çı· n bugu··n ı·sı"me gelemı"veceg~ ı·m. Telefoncu kız: - L4tfen numara-
:~ ~ .; - Hindistan cevizini.. gayet soğuk bir tarzda cevap verdh 

Bu müracaatın hakiki sebebini pek yı? ~d ' M ıı· 4711. - Ya öyle mi? sonra? r 
''t"'- ın - Camm sen saate bak, ka~ iyl ~mlı.rnn. pat>;P.n: ua ım - Der.bat gece d aı rkek ı.. 
''llllu öğren hiç olmazsa cep defte- Gariptir. dedi, sızın de bütün Klz - Fakat efelHllm bu numara ' mi :u s~r: a :evap e:;~ jçer: 

"'llleder, gelir söylersin? akrabalarınız büyük mac günlerinde ö- sizin numaranızdır. Karı koca fırtınalı bir gecede, dr- Ş • oz ne evam ı 
I> • türler! Ve şu cevabı aldı: Muallim - iyi ya, biraz kendimle şarda şimşekler çakarken, sıcak bir o.: - S~n~a .mı?. uyandım ve fazla llşG 

f'_ «lArlı oyuncak Ef d" b" ·ı konuşmak ·hasbıhal etmek istiyorum tel odasına sığınmışlardı. Erkek dedı memek ıçın üstume bir battaniye daha wt - en ım, ız aı ece sporcuyuz · .. . . 
..... ilk, amcasının yanına gitti: da ondan. Tarihin faydası ki: orttum. 

' .t\ıncacığım, dedi, beş yaşına B b ğl asihat d' d • - Kancrfnn, hatırlıyor musun, yi- Yıldızların aşkı •b: iııtı ·· b h d. ı k Koca rolü a a, 0 una n e ıyor u. ·· · d. · 1 bö. ı b" "'Cltı gun ana e ıye o ara ver- ş· d" belk. sana zo r ne böyle bır gecey ı, senın e y e ır 
borudan çok memnunum. Yeni oynanacak piyeste rol altlı- h ~ 1~m ;: .. 

1 
tarih r ge t ~ma odada başbaşa kalmıştık. Ben sana ev- Bir film yıldızı üçüncü kocasma 

k. 'ta yar um, ben de sana ,·erdi- ğından bahseden bir aktöre arkadaşı .. ğer da.ğ~ ır kgunemnun vole cako ra ya- lenmek teklifinde bulunmuştum, sen sordu: 
~ bıı d o ren ı ıne pe m ac sın. . d . ti h N 1 be • iht' ld .. ır...-
~Gr ehdeedriı7m·e.den memnun olmana te- sor~:Nasıl, aldcgw ın rolde rok la- Çocuk cevap verdi: de (Pekı!) emış n; atırlıyor mu- -d absı .. k~~ .b•:ar oblluaı.uuk ~-

:s G t 1 · bulmacal h 11 t sun? man a ugun u gı ı seve ece llU" 

' 

..... B k d .. 1 k . d. ? - aze e erın arını a e d k b' . ? 

•
• . undan daha karlı hediye ol- 1r ı so)··· eme ıcap e ıyor mu. w b 1 d ğ zaman değil . b Ka ın ça an ır şımşeğe karşı sin • ..,. , Çti Akt mege aş a ı ım , mı a- . . . Ad x.-;"'.. nku bunu olur olmaz vakitte or: b 

1 
gbzlennı yumup açarak cevap verdi: amcaısu..: 

\ bt 0tt&~iyeyim diye annem her haf • -. Ha~ır diye cevap v.erdi, ~iyes a k - Evet, hatırlıyorum, hiç o berbat - Ne diyorsun sevgilim, sen lhtf· 
ııa. 2a kuru, veriyor. asrı bır aııe hayatını tasnr edıyor. Ayın açı geceyi hatırlamamak mümkün olur yarlayıncrya kadar btz blribirlmlzda 
Q k Ben de koca rolünü aldığım için çok Mahmut Yesari Agiha sordu: mu? seksen defa boşanınz .. 
~e erin tarihi söz söylemekliğime imkan yok. - Kuzum bugün ayın kaçı? 

~ ~ti ri yemeklerden sonra ağzımı- U i ki Agah: 
lft ılandırmak maksadile şekerli . . C~~ ~ .. 8 . . - Vallahi ben de bilmiyorum, de 
~' bir tatlı yemek mecburiyetin- WYahudının. hı~ b~yu~ hır bak~ahye di, fakat azizim, cebinde gazete var, 
\ içtiğimiz kahve çay süt kakao magazas.ına gırdı. Bır şışe rlskı al- b ksa a.. 
~ ~ , , , k . . d ~. . . d ona a n • 
.._ l de ınutlaka şeker kullanmz. ma ıstı yor . u. sıışenın fıyatını sor u: Mahmut, yüzünü buruşturdu: 
~u:rla şeker, insanlar için en kuv - Bu .şış~ kaça? . - Ondan fayda yok, diye cevap 

tiyaçlardan birisi addolunur. - Sekız lıra efendım... d. · dünkü gazete-
~ ~liretin bugün mühim bir ihti Ya~udi .pazarlık e~.ip ~~ha u__c.uz~ ver ı, Dik nll tell 
, ... tarak tellkki ettigwi -ker mila- almak ıstedı; fakat mumkun degıldı. .. .. e . er 

""llıl ~ ' • ·· · b" d k. ı Kuçuk çocuk annesıne sordu· tu aann baş taraflarında Iran Onun uzerıne ce ın e ı para arı say. . • . d"k . : . 
._ lerf ta f d b. . • .. dı 7?:> kuruşu vardı 75 kurus eksikti - Annecıgım, ı enlı tellerı kım 

~.-.: ra ın an ır ılaç olmak uze · - · '" · . . . ? 
'llllazuı d Bunun üzerine dışarıya çıktı oradan ıcat etmışbr • 
.,. ır ı. ' A · bı verdi· )\ "Ol llt . . geçen bir dostuna seslendi: nnesı şu ceva • 

9.a.''-ı Desinde ıse şekerın Avrupa- K Mişo b r k Her halde çocuk pantalonları satan 
... ~ . tdilmlş olduğunu görüyoruz. . - , uzum n ana " uruş bir mağaza sahibi. 
~' ılk defa Hindistan da ve Koşin 'ersen~ k ., 1 dakl d llk 
L~ Yetiştiği ve keşfiyat devresinde - .e y~paca. 81.n. w Panta on e 
~ o1't>'ollarıa p t k" 1.1 · t ı· - Bır şışe vıskt alacagım... Yeni evli bir adam bir sabah karısı " or e ız ı erın vesa e ı- . . . 
'bı~~ er lftilletl d t .. l\lışonun uzaktan bu ahş verış pek na şo··yıe bir serzenişte bulundu. -,. er arasın a aammum . . . • · 

1'11lhteıneldir. hoşuna gıtmış olacaktır kı, 1.>0 kuruş _ Karccığım, -şunun şurasında üç 
)f uzattı ve: aylık evliyiz hala şu pantolondaki de 

~ t a.lk hatibi ! - Kuzum Alber, dedi, bir şişe de Jiği yamama'dın ! 
...... tl~lçene adamın biri hep ayni tren- bana alıver... Kadın, omuzlarını silkti: 
~/> telir ,.e bulunduğu vagonda Beygir kuvveti - O delik, senin bekarlık günlerin 
'bir tek cümle lakırdı söyleme· Köylünün biri ihtiyar yaşına kadar den kalma, dedi, bana ne? 

\ llir il :ırakmazdc. . . köyünden ~ıkmamıştı. Bir gün nasılsa Şapkanı koy ! 
'~d~ın~ ~uayyen. trenı ka51rm.ış- köyden ayrılıp sahilde buluna~ şehrej Bir kızla bir erk~k kıra gezmeğe 
-ı. e~ ıat bılmecburıye her gun dm- gitti. Orada her şeye hayret edıyordu. gitmişler, giderken yıyecek, içeceklc-ri 

' •tarında bulunanlardan biri· Fakat en fazla hayret ettiği büyük bir le birlikte bir gramofon götürmeyi de 
~' l'a!t transatlantik npuru oldu. Bu gemi unutmamışlardı. Mahdut plaklar var
' hatib u, ded~,. bu adam mü!hiş bir hakkında kendisine maliimat veriyor- dı. Erkek, pek öyle konuşmasını bilen 

t'; ben 1 olabılır Ye deh~ctlı alkış- Iardı. Dediler ki: terden değildi. Yakıt geçirmek için, tek 
!lır ha 0 kanaatteyim. - Bu gemi elli bin beygir kuvvetin rar tekrar o plakları çahyorlardı. 

~' !le ~ası söze kanştı: dedir. Kız, ayni havaları dinlemekten bı-
~/clı 8Ö '11.l bu fikirde değilim. Herif Köylünün hayreti bir kat daha art- kıp usandığı bir sırada erkek sordu: 
~~" iti ~.er~en bir an bile durakla tı: - Gramofona şimdi ne koyayım? 
·"'lıııer ınJıyenlo::.' kcnd:Sini alkışlı-ı - Aman yarabbi, dedi, onları ban- Kız, suratını buruşturarak: 

._ li wrda barmdırıyorlar- - ~apkaıu koy! dedi.. 

Yeni balık meraklısı - Aman bu ne balık bolluğu . bunlan tutmak için, 
kim bilir, ne kıdar iğne, ne karlar yem sarfermişsinizdir ! 
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J. BORSA 
Hikaye Yazan: 

Fikret Adll 31 
t<.,.n '"' vo 1 

• yacı olan ekmek kapalı zarna mUnaka· 
Ortalık kararmış, Tar~inizade Kın- fendim Taıçinizade Hınnap be;> in H~ı- J:Sug-d.a' nese esı Sa\~ konmuştur ihalesi 28. 5. 031 

nap Bey h[11fl yürü)ordu. Etrafında a- bişini asırır ın ha!... perşembe gtintı saat 16 da l\1i1Asta As- llngiliz llraııKr. 
ğaçlar birer hayalet ·~eklini alı)orlar, Ve Taban ız hu e i du'ıu duv- Konferans bazı karlar keri satın alma komisyonunda yapılacak· ·· T.L. mutab;~•.~oıar 
dalları, yapı·akları arlık seçilmi)or, mnz tabanları )ttğladı. · · tır. Tallplf'rin ~artnameyi görmek ve 
koyu nefti bil' rengin iphanır altında Ve hir ~mıiye sonra Kınnap Ueyin verıp dağıldt tekliflerini vermek Ü7.ere teminatlarlyle 
kayboluyorlardı. ı,ar.şı ıncla sesin salıibi hürmetkar hir Londra, 2:i (A.A.) - Buğday kon- nıezkıir komisyona müracaıulan. (346) 

I.lrct 
Relıtı 

nrahm. 
Is. Franlı: Ve ormanda derin bir iç çckiı;;iııi tmırln iğilmiı;; duruyordu. fernn ının dağılma,:,ını müteakip nel'· "' * * 

andıran hir es vardı. Bu gelen - karilerimiL hiç şiiphc- rolunan re. mi tebliğde deniliyor ki: Semiz otu, Taze bakla, taze kabak. : 
\ e ay yük elmeğe baslanıı~tı. . iz anladılar - uşak rolünde kel Hn Konferans cihan buğday vaziyetini pallı<'an, taze fasulya. taze bamya, ye 

Leva 
Florin 

Ve gune çoktan batmış, son mor ~andı. tetkik ettikten onra bu vazivetin e- git biber, dolmalık biber, kırmızı do· .. 
şuaım okyano lnrın fımakı bi pa)anın.t beplcrini atideki {ımiller üzeri.nde ara- mates. 

Kuron 
Şlllng 
Peı:eta 

Marlı: 

• • 
te'tdi etmi ti. Küçük HaberJer mak lfızım geldiği kanaatine varmış: Bursadaki mües esnt ve kıtaatın ih : : 

\ c Tnrçintzade Kınnap Bey e\gİ· tır: tiyacı olan yukarda cinsi yazılı dokuz Zloti 
PengO 

]j i Rabi in peşinden gidiyordu. Daülkelp müdürlliğll - Dok· ı - Cihan iktısadi buhranının bü- kalem ebze kapalı zarfla münakarnya 
Birdenbire hı ırtılar du) uldu. Tar· rnr l la) ım :'\aum Beyin ,cfatından onra tün ahahırda mahsus olan tesiri. konmuştur. lhalesi 27 mayıs 931 çar· 

çinizade Kınnap lley durdu. Dinledi. rminlıal k:\lan müe~se~e mtidürlUğünr.. :! - l<flt'ln atılabilecek miktardan şamba günü saat 15 te Bursada aske· 
.Acaba hunlar Hıhşi hayvanlar mı idi'! '.'\aum l'e\in mua\ini Eşref Be} tayin fazla buğday istihsali. ri satın alma komisyonunda yapılacak 
Bu düşüncenin ve muhafazaı ha)at ldılmiştir. :ı - Buğday stoklarının ciheti ev. tır. 1'nliplerin şartname almak ve tek 
ka~ dinin te irile, Tnrçinizadc Kın naµ italyan sefirinin eseri - ltalyan ki. mahalli istihlaki ve bir de ha1J lirlerini \'ermek üzere teminatlarlle 
ney elini pantolonunun arka cebiııc ~criri Baron ı\loiıi cenapları Paris bey· memleketle!'İn buğday ihtiyaçJarile pi- birlikte mezkur komisyona müraca:ıt-
nttı ve oradaı . ııclmilcl ~iyasi nkdemi i bültenine Tilr· yasalann iştira kabiliyeti hakkında ları. 

ir kutu ... brit çıkurdt. ki) c hakkında bir tetkik ) aımışur. Hun· doğrn malUmat fikdanı ıı: * * 
\ e kibriti. çaktı. do Turklerin \ iyana ~urlarına kadar da· 4 - Buğday piyasa ının şimdiki ku· 16, 20, 24 - 5 - 931 tarihlerinde 

Ve selendi: \andıktan onra neden bir inhitat dcuı rarsız vaziyeti. üç defa ilan edilen Zafranboludaki 
- Kimdir o? ~eçirdıkleı i, sonrn na-ıl inkişaf ettikleri kıtnatın unu ile sığır eti münaka n ın· 

'

r k"b · ~ d I h' t ı. 1.1. h olunmaktadır. • d e 1 rıt ışıgın a pnr ıyan ır nıı· ıspanya a dan sarfı nazar edildiği ilan olunur. 
t. namlu göründü. • Beynelmilel kadınlar kon- * * * 

Ve namlu nğ:ırndan sıkıyormus gi- gresinde - Belgraua toplanan hey- Jezvlt papazları kovuluyor Ordu ihtiyacı i~in yerli fabrikalar rnn 
bi kuru bir es: nelmilel kadınlar sulh ,.e ınüsalemet kon· 

- Davranma! 
Dedi. 

l\tndrit, 24 (A.A.) - Jez\'it papaz- mulatmdan 200 bin metre haki renk-
grcsinc giden Kadınlar birliği aı-.asından 
Seniha Rauf 11. ın a'1dct ectiğı yazılmıştı. ları nleyhincle bilhassa Gijon ' 'e Tol\.'- te yazlık elbiselik bez kapalı zarfla 
. eniha 11 ın , erdiği malOmata göre dun dde yapılan nümayişler jen·itlerin ls- mü na.kasaya konmuştur. !halesi 22 

f 
panyadan çıkarılmasını hükumetten ha.ziran 931 pazar günü saat 14,30 da 

'anın her rnra ından kongreye iştiraı.; 

.. . 
2o Ley Kunış 

1 Türk lirası Dinar 
Çerrnneç Kuru5 

Nukut 

ı !sterlin (fnglllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 11rıınk [F'ransıı: 

20 Liret [ltalya 
O Frank 'Belçika) 

20 Orahmı [Yunan] 
iO Frank L lsvlçrel 
i?O Le\·a 'BulıtarJ 

ı florin [Felemenk) 
ıo Kuron [Ç.ekoslovak] 
Şılıng 1 Avusturya] 
J Peı:eta !ispanya] 
ı Rıyşmark(Almanra] 

ı Zloti ! Lehlstın 1 
ı Pengö !Macaristan 

T.ey (Romanya] 
~o l>lnar ı YugoslovyıJ 

ı ÇC'ı·oncç se,")'et 
Tarçinizadc fünnap Bey mtisterih 

olınuştu. Öğreneceğini iiğrennıi~ti. 1'e
hi~ ,.e meraka rnnhni yoktu. Uu, bir 
vahşi hayvan değildi. Sadece, se,gili. 

eden murahha l:ır sulh ve miisalemcr istemek Hı.ere rnki olan temennileıin Ankaradu meı·kez satın alma komisyo-
likrinin milletler :ırasında tıımimi ve yine belediye dairelerince tasvibi neticesini nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna· Altın 

Adı d 

ıoZ o 
il 
J 
t22 
t16 

5+;5 
sıs 
,02S 
8' 
ı24 
~s 
,01~ 

~o'5 

~~ 
2s 
7$ 

ini kaçırnıı olan cşki}a yedi behi Iln· 
sanın oğlu, karın deşen lsmailin kar
deşi, kanlı katil Süleymanın eniştesi. 
zebel):i Tnhirin amcası, Çakırcalının da 
; t t e üaı aclaHıdı;n toı unu Talmn-

mılletler arasındaki münaferet hissinin ha ıl etmiştir. me almak \'e tekliflerini nrmek üzere Mccldtrc ~~~ 
kaldırılması meselelerini görü~mtişlerdir. Grınata, 24 (A.A.) - Evelcc ilan teminatlarile birlikte mezkur komisyo ••R•a•nk•o•n•otırr1.-------~ 
:eniha Rauf H. kongrede ayrıca Türk edilmiş olan örfi idare kaldırılmış- na müracaatları. (376) 

sı •. Mel:metti. 
Ve 'faban:-.ız Jehmel, lab:ınhrını 

l\aldınırak Taıçiniı.ade Kınnap Heyin 
kal'§ı ına dikileli. 

Ye elindeki tahta tüfekle ni'):m a
ta.ak ordu: 

- Pe~imden ne geliyorsun? 
v, Tnrtıniza) e fünnap Bey: 

kadınlı ı hakkında bir konferans \'ermlo· tır. * * * Yiyecek 
Toptan fiatlat 

tir .. Sevil, 24 (A.A.) - Anda1uzie 3 K. O. Sa. Al. Komisyonun-
DarUlbedayi lzmlrde mıntakasında galeyan ~karmağa ma- dan: 

Anadoluda bir turneye çıkan tur teşebbüslerin devam etmesi, hoş- As. Sn. Mp. nin bir senelık ihtiyacı Et • Sebze - Meyva ~ 
Daru .. lbedayı· san'atka·rıarı ı"zmı·r· nub uzluk ve sıkıntılı bir vtlziyet hü- 3920 40880 kil E ( K. 

k
.. .. kt 

1 
d 

1 
.
1 

olan azamt 4.. asgırt · o t - Kilosu} Dağlıç: 46-80 , ·' 
de temsl·ııerı"ne devam etmekte- um surme e o ma~ı o ayısı e umu- 11 .. n '111 ekmek alenf münaka5a suret e satın cık: 40-58-62 K., Hasır kuzusu: ttV'• 

d l H 
mi vali bir beyanname ne.,.retmi.:tır. 1 Ô 

ir er. eyet izmirde ilk temsi- ".JI alınacaktır. halesi 6 • 6 · 931 saat 15 te küz: 18·27 K Manda· 28 K 
J>u, arlara yapıştırılan bu beyanname· · · · ~ 

lini «Gölge» ve "Sevda politikası~ de, hükumetin işçileri tehlikeli bir icra olunacaktır. Taliplerin şartnameyi Peynir - Beyaz yağlı 650-7o0).i 
l·ıe vermışt'ır görmek üzere her ıriin öıtledcn ewel ''e 13 kiloluk teneke. ,,.,,.sız 11·12 ~f 

· rn:ciyet almağa sürüklemeğe uğra~nn e- 6 
J ı;, 

münakasaya ittiraklcri için de nkti mu- teneke-! 200·300 kuruş. 
i mü.;;e,·viklerin her tUrlü te~ebhüslerini """ zmlrde merhun tUtUnler :ıyyende teminat!arile birlikte komisyo· Canerııı: 15-20 K. Malta eriği:~~ 

D• di d şiddetli surette men'e azmetmi oldu-
ıye C('\"nP Yer . İzmir c tüccarın bankalarda numuzda bulunmaları ilAn olunur. Taze soaan : ( Demeti ) 6~ 

' 

f 

' 

M h t t k d ğu bildirilmektedir. 

hhhh ! .. 

e 'nnsız e me e ·rar ~or u: merhun tütünlerini satın almıya * * * sarımsak: 50. 60 para. Na 
- Pec:imden ne geliyorsun? memur komisyon faaliyete baş- Barcelon, 24 ıA.A.) - Sallezyen 3 K O S Al K . para. Kırmızı turp ı 30· 40· :;o 

Ye Tarc.ınizade Kınnap Hey ) ine: papaslarına ait hir manastırın etrafını • • a. · omısyonun- D .ıl lamışbr. Tütünler bir haftaya dan.. ereotur 30 para. Maydano~ 
_ Ahhhh ! armış olan ahaliye ateş açmakla mnz B ki (Y 

kadar muayene edilecek ve bun- Jl:ıra. 8 a: erli) 2-3K. Be F'..:J 
Dly ecevap \ermekle iktifa etti. nun 3 papas dün akşam zabıta memur- As. Sn. Mp. için 13,725 kilo Koyun 8·!)-JO 1\. Semizotu: 3,5. 4 K., f"" 
Ve Taban ız Mehmet üçüncü defa.. lara biçilecek fiattir. ları tarafından mezkllr rnnnastınn Eti kapalı zarf usulile munakasaya ko- car: 4.5 kuruş. 
Ne j c uzatmı)ahm, Tahan ız Meh- O BUL M . .l\. CA O içinde tevkif edilmişlerdir. nulmuştur. Teklif mektuplan 6 • 6 • 931 Meyve .J 

met sualini 7 defn tekrar etti, ve •rar- Vatikan, 24 (A.A.) - İspanyanın saat 16 da açılarak fiatlar haddi !Arık incir (izmir paçal 14 kuru~ e' 
cınb!ade Kınnap Beyden 7 tane (ah) J '2 :i 4 "' " 7 ~ 9 10 11 Vatikan sefirliğine 1\1. Zuluetnnrn ta- gorüldüğti taktirde ihalesi icra kılınacak· 17·19. üzüm çekirdeksiz 50·56, S! 1 
işit-:.i. 1 K A R }\ F A T M A ~ ı. yini hakkında vuku bulan i timzaca. tır. Talipler şartnamesini görmek ü7.ere Portakal: Dörtyol ıoo tanefl ~ 

\ e o :ıam.m. 'J ahan ız .Mehmet tah- - Papanın muvafakat cevabı 'ermedfğı her gün oğledcn evvel \'e münakasaya 520, 80 tıınesi 670, 64 tanesi gSO 
ta tiıfe~ln kırmızı hoıozunu kaldım· 2 A D A L E T liJ E O E iP teyit olunmaktadır. iştirak için de tarif atı kanuniye dairesin· inenler 
rak sualini şu şekilde değiştirdi: 3 R ~ K i T ~ lj1 S E K fi de mektuplannı vakti muayyeninden e\'veı Yaprak: (Yerli) okkası 22 kurfll' 

_ Pe imizclen ne gcliyor~un"! 4 A L i ~ V A D E S j Z Briyan hariciye nazırhöında komisyona ira etmeleri ilAn olunur. 17 k 1 k 5 6 le c~ - kalacak mı? uruşa. spana : . uru. 
llu sual karşı ındu Ta1·çınizadc 5 F E T V A lii1~ E L E N i * * * kuruşa Kabak· (Adana) 20 Jcll ~' 

Paris, 24 (.A.A.) - :Maten gazete. · • ırA 
Knnap Bey şim ek gibi hir hareketk 6 AT 'ii1A fm'1i1R E 'ml'=',•ıY 3 K O Sa Al Ko dan• 10-15 kuruşa. (Yerli) 25 kuruştaıs dl' 

• ~ -=..l!!!J l!!lı:=ı sinin verdiği bir habere göre :\1. Du- • • • • · · • rr . 
yere diz çöktü. Lemhai hasarda ipeklı 7 T ~ 'ii1 D E R E rjı liil S A L~ b :k 1 b kuruşa. Tazefaaulye: K. taJI ·,, 
ntendil gibi ceketinin cebine ) eri eşti- ~ l!!J mer ile :\1. Briyan. dün öğle yeme- raytun ara a ·oşumuııa gu ı!n ir kuıuşa. 35.40 kuruşaEnglnar ı (/.~· 
rilmi bir kırrnıı.ı krep kağıt çıkararak, 8 M E S E L E [j] ~ G A ~ ğini ahpaplnrından birinin evinde ye. çıft araba koşum hıı)vanı satın alınacak· d d' 1 k f,O~ 
b~lediyenin gözünden kaçmı .• bir çeş· 9 A D_ E S E iJ ~ G !=;_ B E mişlerdir. ur. f lay,·an ı olup satmak i tiyenler nlha· 

1 

~; 1
1' ) 

2 
d ~r~ş~nk 9 kuruş~ 7 ~r4 

me gibi ağla.ma°'a haşladı: lC iF E K i N !&': S A B 
1 
i iT M. Briyan yeni reisicümhur ı. yet 27 • 5 • 931 aat 14 e kadar ha\\an· Hleraı a(Ye 

1

1.) ·d d~r2u0ştakn ·tal\ 1 
"' - l!!!J D il b' ları ıle birlı'kte komı~,ona miırncaatları Y r: er 1 a e 1 uruş 

- Ah, efendimiz, gözlerimden yaş 11 ii' P liiJ Z C Y A F E T rmJ umer e gayet d(>Stnne ır surette - kuruşa (lzmir) 5 kuruştan S kuıııf" 
k k h b iki saat kadar görü:>müşlerdir. ilAn olunur 

yerine a an ana mer amet uyuru· l\f t b 1 .k ııı * • Çıkanlar f 
nuz, fakiri acizin izin gibi taban!;ız Dünkü bulmacamızın hal- a en gater.eti u mü a at e na- Dun domatec: gelmemiştir. ~ 

t k b · b ·· b ledı'lmı'ş şeklı· sında M. numerln haricive nazll'lı· .1. K. O. SA. Al •. KOM/Sl'ONU.\'. <' bir "'Cg~ itin 'c ar ı ugüne ugun c- · sandıkların fiatı ")5 liradan 2., Ur' 
" ğında kalmag-a muvafakat etme .ini M. DAN: • ' 7· 

nim hemşirem telfll\ki ettiğim pür is- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mıştır. Yerli enginıır 6-8 kuruşt•l'l 
met ve iffet Rabiş hanımefenidinin pir l Briyandan biiyük bir ı rarla i tediğini Kıtaat ihtiyacı için 4 00 kilo .akız kuruşa çıkmıştır 
nur izlerinden takir> etmek hacldi mi? • tahmin etmektedir. Yıne bu gazetenin kabağı, 31100 kilo çalı fa ulya. ı, 3600 K:i . Bu§day _Arpa • Fe•1111'1t 
Yalnız ,.e yalnız muattar nebatattan 2 _ ..=. ..=..-=.. iJ [il _ iJ [i istfhbarına göre M. Ounıerden lıir in ı-;eml7. otu, :~600 kilo hakla. 24:l0 Bulday: Yumu~ak (Ankar•) J 

"t kk'I ecerei acizi de emin olu 3 'jl 1 1 müddet eve) M. Dumergin • öyleıııiş kilo soğan pazarlıkla satın alınucnk· s.ıo, 8.25, 8.30 (Konta) 7,2~ 'i 
mq e e 1 

' • - - - - l!!J - - - - ld ;;, 'b' ' ' k · d t lh 1 · 27 9.,1 14 J ('~' nuz hıyar nev'inden bir ?hsiyete te- 4 ~ li o u6u gı ı, ersny oııgre ın e )apı· ır. a esı - mayıs ·> saat ten (\'nhşihnl') 8,25 (Polatlı) 8,20 P 

sadtif edemezsiniz. Bendehnne ·e bir S - ~ - ~(i) - - !iJ = lan intihap necesinin siya i bir kaı:ır on he.,e kadar dernm edecektir. 1'nlip 8 15 ( l\'as) 8,12,5 (Karaman "' 
gün teşrif ederseniz. bunu bizzat Ye 

6 
iJ ,li fil hiikmiinde olmadığını. binaennlc;>h bir lerin ~artnnmeyi görmek üzere her rrün şehir) 8,5. 8,JO ıÇay) 8 kutU~ i 

reyelayn müşahede sizin i_çin k~bil~i~ 
7 111 

- =-- l!!: 1m1 kaç gün C\' el bü) ük bir tkseriyetle öğleden e\'cl n pazarlığa iştirnl, icin ( \nkara) q K. , 
Esasen efendimize ne malum degll~ır. ı 

8 
=- ~ tas,ip edilen haı;ci siyaset üzerinde de ihale gününde komi yondn bulun· Arpa: (Ankara) 6,15 ıŞark~. 

:eı:;ki)a Yedi hclcl Ha ,1nın o rJu, • bir te ir yapması kaı> etmiceğini ih·ri mııları ilfın olunur. 1 <Ku.ah\a) 5.5 (Gelibolu l 5,20 ~ı 
Kann deşen t mail karde i, ı,anlı 9 iJ -ı- ~ j; - - iirmüştür. * * * 5.15 ( Kırklareli ) 5,IO Fa•11•1-
katil Süleymanın eniştesi, 7~bela Trıhi· 1 ~ - - 1\1. Dumer bu şerait dahilinde Bri· .1. f{. O. S.4. Alh 1(0.ıtlSJ'ONU,\- Sar. mısır: !Bandırma) 7 ku~tı 
Tahirin amca 1 Çakırcahnın dayısı ve 1) j) • liiJ li - )an için meb'u an ,.e ayan mecli lt!ri DAN: Çay, kahve, pirinç, ,ek•"' , 
karadavudun torunu '!'aban ız mehnıct 1 tekrar açılınca verilmesi muhakkak lıu Giimüş U) u hıı:,stane i ihti;>acı icin patates, sabuıt 4()0. f1 
Tarçinizadenin bu özleri 1,arşı ında Nugünkii bulmacam11.. lunan i tiznh takrirlerinin nıü1..akeresi ıs, O - 2000 kilo süt pazarJık sureti· Çay: ıca,a) okkası 260. 5e1'~ 
110 voltluk bir cereyanda 36 saat mli- Soldan nğll \C) ukarıdan aşagı: 1ııı ihine kadar beklemekten hnşka YHJıı h• 2.- mayı 931 perşembe günii aat l40 800 Hindi\e) 270-400. ( ıerl 
temadiyen yanmı · 2;; mumluk diinti ı - Rumlarla maç yapan bir tcıl..ı- lacnk bit· ;;-ey olmadığını da ila\'e et mi~ l4 ten ı;; e karlar icra kılınacal\tır. 260 400 Kahve: (Muhtelif ıi~ (C'ge 
• \•at bir elektrik ampulü gibi bitti. nwmz (JO) tir. Taliplerin ~artnamelcrini görmek fizl'- ıo:; K. Pirinç: <Bomba~) 37

•
4 ııl ı 

Ve tahtn tüfeğinin kırmızı horo· 2 - Eser (d) Pari . 21 (A.A.) - l\1. Briyan sanı re her gün \'e münalrn aya iştirak Hn .J4 35 (l lindi~c) 36·3?,5 ( Rall~ (~ 
zunu indirdi. 3 - Şiir değil (5), zam (tJJ altıda otomolıille J{o~örele gitmiştir. de yevmi mezkiırda komis)onumııza 29 

( lfüon) 
36

•
5

·
37 K. şek5 60.3 

Ye geniş makferlanınm cebinden 4 - /Jir yemiş (4), azim (5) Paris, 24 (A.A.) - 1\1. Briyan ('eııC\ miirncaatları. \erli .J!;,SO 35.90 (Ecnc~i). 3 
'40 ~ 

100 paralrk bir tas bebek çıkardı: 5 - l'erme(2), nota (2) rede ifa ıııa memur olduğu vazifenin ,.. 1 kup JS .ll ·
38

•
5
0 Rus: Kup) !\fıı'tli"' 

Bu: Rablş idi. 6 - ismi i)aret (2), futbolda aııla:ı netice i hakkında çarşamba günü nazır 3. K. O. SA. Al •. J{OJllSYO ·u.v. 35
·
85 

K Sade ya§: ( ~ıı:95 er;~ 
Tam bu e nada gök gürler gibi (5) tar nıecllı-ine izahat verecektir. DAN: Ot 4 ISfi (Erzurum:· Kar!') 

1 
• ıfe'1' 

d ld T · i d K zon 1::20·1~5 Vejetallıt: ) uf• r 
birse uru u. arçın za e mııapl 7 - /(omşu bir deıılel (4) M. Bri;>un. dün ,>eni rei~icümhur M. l\Hiteahhit namına beş bin kilo n.>· Zeytin ya(jı: ı-;ı.str:ı ek tr• tO (\ .. 
Bey ile e:.ki a Taban ız Mehmet. tl'le· - /Jir Jıaı:ır müessesesi (11) Dumer ve 1.ınşvekil l\1. J..a\'al ile görii hut pazarlık ~uretile ~ mayı 9:11 sa- 56 • ~v 
fonda numara bekler gibi bir merakla 9 - Telcildd (2), dört. aya'·(") •· 1 ILK•ır.ı) hl·f.ı~ l\cmrkl.rk ~ .ı::s tS• S' 

" y muştiir. Gerek 1\1. Dumer. gerek M. La. at l:l ten lG ya kadar ı>zızarlığı kr:ı nıe Irk) :i6 60 O'emcklık J4 "',,ı) 1 
beklediler. 10 - Allaha ı marladık (6), asıl \'al hariciye nrızırlığından i tifasını ı;e edilecektir. Taliplerin ş:utnanıe.}i 0 •

1 
( 133' ~ 

\·e ses biı ikiı •i defa du) uldu. (4) • 1 luk) -l:>·Cı4 1\ Patates: O rt' 1 n a masını temi niçin M. Briyan nez- kuma!\ üzere her gün <iğlcClen c\'C'l \'C 18 ~o lBaş kelle) 14 ıs.50 ( 0 ~ı ~ 
Ve es şöyle hnğm~·ordu: 11 - Ot (2). bir musiki makamı elinde nıiiştereken ısrarda bulunnıu .... pazarlığa iştirakleri il:in ye,·mi mı•1 ... 10 ı ı ı, Sabun: ı ze,ıın \~ ... ı 
- Seni tabansız seni, sen benim c-! (4) tardır. kurda komisyona müracaatlan. ..ıo.J:- \AraşıtJ JU J2 BırınaJ -



. . -__ -
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Muhdrrir 
Nazarı 

ve Tabilerin 
Dikkatine 

Maarif Vekaletinden: 
. Gelecek ders senesi batında neşredilecek mektep kitapları listesine konulmak üzere muhar· 

l'ir Ve tabiler tarafından yeniden gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve şartları 
tun tardır: • 

, 1 - 15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edilmiyen kitaplar 1931·32 ders se
lleııne ait kitap listesine konulmıyacaktır. 

bL 2 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nilsba olarak ve yuı makinesi ile kağıdın yalnız 
"' tarafına yazılmış olması Ye harita, resim ve ıekil i'ibi kitaba ilave olunacak şeylerin de yal· 

tııı bir takım olarak beraber gönderilmesi lazımdır. 
3 - Tetkike verilecek kitaplann her kopya üzerinde on beşer kuruşluk birer damga pulu 

r•pıştıralmış olarak beş kuruşiuk bir pul ile birlikte ve Maarif vekaletine hitaben yazılmış bir 
~daya melfuf olarak Maarif Vekaleti neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya 
c den tevdii lazımdır. 

4 - Yapılan tebligata uymıyan şekilde gönderilen kitaplar sahibine iade olunacaktır. 

-· ll ~ turu~ yüzü ile tu~ tüyü ynstıt 
tn,. :ıbulda Çakmakçılıırda kuş tüyü fabrikasında yüzile şilte 12 liraya, yüzilc 

gan 15 lira)a. yağlı boya yastık 5 lira~a. kuş tüyünün kilosu 125 kuruştan 
~ar. Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. lst 3027 

dBalıkesir vilayeti encümeni 
aimisinden: 

lok Bandırmada idarei hususiye akaratından ve altında gazino ve 
ltıii ant~sı bulunan büyük otelin mobilesi şartnamesine tevfikan 
Pttastecıri tarafından tedarik edilmek şartile bet senelik ican 31 
td·Yıs 931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte ihale 
dc'1rnek Uzre yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile müzayc-

Ye vazedilmiştir. 
ı2 Talip olanların beş senelik bedeli icarı muhammeni olan 
'İıı~O lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçe
~ 1 \'ezneye teslim ile veyahut banka mektuplarile yevmi mez-
iQıf,da usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde encümeni da-
~layete müracaat etmeleri ilin olunur. (697) 

Pehlivan güreşi 
1'ürk Tayyare cemiyeti Diizce şubesinden: 

) 1- Başa (70) ortaya (35) ayağa (15) desteye münasip hedi
r verilecektir. 
l AT KOŞUSU 
'J. ......_ Tay koşusu birinciye (75) ikinciye (20) liradır. i:: Sür'at ,, ,, (150) ,, (50) ,, 
4 Cümhuriyet ,, (50) ,, (20) ,, 

, S' Tahammül ,, (100) " (50) ,; 
~Bıstklet milsabakaSt (10) ,. (5) ,. 

.. 4akeri mektepler sabn alma komisyonu iltınlara 

i() -'\s!{eri mektep ve hastaneler için 35,000 kilo kuru soğan ve 
~·OOo kilo patates pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 
lbahllla!ıs 931 çarşamba günü saat 14 te Harbiye mektebindeki 
!Qt~ a!fa. mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini gör. 
)elıi11~1n komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muay-

e hazır bulunmaları ilan olunur. (225) 
l' ,. • ... 

~t. ~?u Atış mektebine ait iki tay müzayede suretile satılacak
Atp Üzayedesi 27Mayıs 931 Çarşamba günü saat 10 da Fatihte 
b111\laıarında icra edilecektir. Taliplerin mezkur mahalde hazır 
~atı ilan olunur. 

~ Devlet Demlryolları llanl&rı 
l 500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

bt\>l~Unakasa 8-6-931 pazartesi glinü saat 15 te Ankarada M Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Unakasaya iştirak edeceklerin teklif metuplarını ve mu-

"ıiay Vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar ko
ln ~atipliğine vermeleri lazımdır. 

~ad alıpler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An-
a ve Haydarpa§ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~irketi Hayriyeden: 
fı~11 ~aziran 1931 tarihinden itibaren mevkii rneriyele girecek 
' ~Ctet tarifesi mucibince ihdas olunan tenzilatlı abonman 
~tacı' Cti atideki fiatlar üzerinden 28 mayıs H31 perıembe gU
'btıı en İtibaren Köprü Üsküdar iskelesinde ve yine Köprüde 
~~ ti~ll gişelerinde satılmıya baılanacağı muhterem yolcuları-

n olunur. 
Boğaziçinde mukim olanlara mahsus 

2 taci 30 varaklı karneler fiab 
aôövki 1 inni mevki 
4""0 375 Vaniköy ve Bebeğe kadar 
u 525 Kavaklara kadar 

C\ Mütene:ızihine mahsus 10 varaklı 
<.ttcj karneler fiah 

l mevki I inci mevki 

ıkı 1B7,50 
lG2.50 150 192.'30 

Usküdar-Beşiktaşa kadar 
Vaniköy Bebeğe kadar 
Kavaklara kadu 

Şafak çayı müsabaka
sında kazananlar 
24 mayıs 1931 de Melek sine- · 

masında icra olunan şafak çayı 
müsabakasında hediye kazanan 
numaralar. 

Cins eşya 
Yirmi liralık eşya 

10 " " 10 " " 10 " " 10 " 
10 n it 

Altmıs ,. ,, 

10 " ,, 
10 " " 
10 " ,, 
1 adet seccade 
30 liralık eşya 

10 " " 
20 " " 10 " " 

Numara 
308 
426 
704 
736 

1031 
1083 
1176 
2273 
2372 
2630 
2612 
2835 
3582 
3586 
3666 

Amorti kazanan Numaralar 
çay sıfırla nihayet bulan 
bütün numaralar amorti kaz.anan 
numaralar Losyon (2) sıfırla ni
hayet bulan bütün numaralar 
amorti kazanan numaralar Çay 
fincam (9) sıfırla nihayet bulan 
bütno numaralar numaralarına 
hediye isabet etmiyenlere birer 
çakı hediye edilecektir. 

lstanbul asll~c mah'kcmcsi 3 üncii 
hukuk dairesinden; 

Vergin binli Misak Manokyan 
tarafından Taksimde Tarlabaşın
da Macar caddesinde Agopyan 
apartmanında 1 No. h dairesinde 
mukim iken ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşılan Tatyos veledi 
Asador Ef. aleyhine açılan na
faka davasından dolayı mahke-
meden sadır olan ve K. M. nın 
310 uncu maddesine tevfikan 
Hanıtyun nam çocuğun babası 

T atyos Ef. olduğuna ve çocuğun 
sinnirüşt olan 18 yaşını bitirin
ceye kadar iaşe ve masarifi için 
günde bir lira nafakanın Tatyos 
Ef. den alınarak Vergin hanıma 
itasına ve mahkeme masrafile 
on beş lira ücreti vekaletin müd-
dealeyhten tahsiline mütedair , 
bulunan 25-5-931 tarih ve 375 j 
No. lı ilimın Tatyos Ef. ye ila
nen tebliği tensip edilmiş olmak
la tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan suretinin mahkeme 
divanhanesine talik edildiği ilin 
olunur. 

ZAYiLER 

KoC'ıt Mustafa paşa askerlik şube
sinden aldığım ve ikamı kaybettim 
hükmü yok. 

Sadullah oğlu lbralıim (,117) 

Askerll§e davet 
Fatih askerlik daire~i ı cisliğinden: 

327 doğumlu efradın ilk 
yoklamaları haziran 931 nihaye
tinde bitecektir. Bilahara mağ
duriyetlerine mahal kalmamak 
üzere bilumum mükellefinin şu· 
bclerioe müracaatlarL 

Emniyet sandığı 
emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede Muhammen HeaaQ Mcrhune.t n cins ve nev'lle eorç'unun 

~edeli kıymeti No. mevkıi ve muştemiliitı iımi 

253 2100 590~ Okçular başında Emin Bey mahallesinde Ok
çular başı sokağında eski 50 ve yeni 52 nu• 
mara kırk iki arşın arsa üzerinde kısmet! 
kargir ve kısmen ahşap maa bodrum iki kü
çük katta üstünde bir oda bir merdiven batı 
havi bir dükkanın tama.mı (dahili ahşaptır.) 

Ali Bürhanettin R. 
1916 9000 6051 Kasım paşada Emin cami mahallesinde Sa

mancı ve Emin cami sokağında eski 75, 77 
ve yeni 57, 65, 67 No yüz yirmi arşın arsa 
üzerinde taraça ve bodrum katları hariç ol· 
mak üzre kargir üç katta sekiz oda bir mer
mer antre iki antre bir sofa odun ve kömür· 
lük üç mutfak iki methali bir taraça ve aJ· 
tında iki dükkanı havi bir hanenin tamamı. 

Fatma Behire H. 
1520 9600 6091 Büyük derede Fındık suyu ve çoban oğlu ve 

İspanya sokağında eski 2 mükerrer 31 mü
kerrer 14, 16 ve yeni 12, 33 No. yüz altmıf 
ar§m arsa üzerinde yarım katı kargir iki 
buçuk katı ahşap olmak üzere üç katta on 
iki buçuk oda iki sofa bir kiler bir mermer 
antre iki şahniş kargir bir mutfak iki methal 
dört balkon iki çimento çamaşır teknesi ve 
çarnaıırlık ve kırk beş arşın araa üzerinde li
monluk ve dört yüz on dokuz artın bah~eyi 
ve bahçede ufak bir havuzu havi bir hanenin 
tamamı Matmazel Madlen Minak 

930 3200 6157 Çarşıyı kebirde Çuhacı hanı sokağında eski 
ve yeni 6, 8 No. kırk artın araa üzerinde 
bilahava kargir iki katta üatünde bir odayı 
havi bir dt&kkanın tamamı. İbrahim Etem Ei. 
{Havaıı çuhacı hanı İfgal etmiştir) 

650 3020 6205 Ayaıofyai kebirde Y erebatan mahallesinde 
Muhterem Efendi ıokağmda eski 3 ve yeni 
5 numaralı yüz yetmiş beş arfın arsa üzerin· 
de ahşap iki katta dört oda bir sofa iki taş
lık bir mutfak odun, kömürlük bir kuyu 
(odaların ikisinde yük ve dolap vardır) ve el
li bet artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Reviye f1 
240 1500 6209 Kaıım pafada Bedrettin mahallesinde yeni 

yol caddesinde eski 19 ve yeni 17 No altmış 
artın arsa üzerinde kargir iki katta iki oda bir 
ufak sofa bir balkon bir şahniş bir çimento 
tatlık bir mutfağı havi harici sıvası noksan 
yeni bir hanenin tamamı. Remzi Ef. 

550 2500 6266 Kadı köyünde Os.man ağa mahallesinde eski 
ve yeni Çavuş batı sokağında eski 16, müker
rer 16 mükerrer ve yeni 29, 31 No. yüz artın 
arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda iki so· 
fa bir antre bir çimento taşlık bir mutfak bir 
kuyu (ikinci kattan itibaren şahnit vardır) 
altında bir dükkanı havi bir hanenin tamamı. 

Safiye Seher, Hatice Saadet, Nermin H.laı· 
1530 6740 6408 Beyoğlunda asmalı mesçit mahallesinde Der-

vit sokağında eski 20 ve yeni 26, 28 No dok· 
san arşın arsa üzerinde kargir dahili ahıap 
beş buçuk katta (dahilen dört buçuk kat ola• 
rak görülmektedir) on iki oda biri ufak ol· 
mak üzere dört sofa bir mermer taşlık bir mut· 
fak bir kuyu bir sahrmç bir şahniş bir taraçr 
(odalardan biri içerdedir) ve on bir arşın a· 
rabğr ve altında bir dükkanı havi bir hane-
nin tamamı. Kostantin Kapua Ef. 

2080 9318 6446 Beyoğlunda F eriköy ikinci kısım .mahallesin· 
de eski Kağıthane ve yeni Hacı Manaur ıo .. 
kağmda eski 171 mükerrer ve yeni 78 No 
yüz otuz üç arşın arsa üzerinde kargir iki 
buçuk katta biri ufak olmak ür.:ere altı oda 
bir sofa bir banyo mermer antre, kömürlük 
üç balkon ve doksan arşın bahceyi havi bir 
hanenin tamamı. .~ M. Anna 

415 1200 "a57 Tophanede Karabaş Mustafa ağa mahalle..in
-.... de Karabaş caddesinde eski 53, 53 mükerrer 

ve yeni 55, 57 No altmış arşın arsa üzerinde 
ahşap üç l<atla beş oda bir methal iki kori
dor bir mutfak ve on iki arşın bahçeyi ve bah
çede bir kuyyu (haricen yeni tamir görmüş 
dahilen eskidir) ve ayrıca methalleri havi 
bekiır odalarının tamamı. Zehra F ehime H. 

487 2272 4754 Avret pazarında Hobyar mahallesinde kuyu 
çıkmazı sokağında eski ve yeni 2 No. yüz yir· 
mi beş arşm arsa üzerinde kargir iki katta bi-
ri natamam olmak üzere beş oda bir sofa bir 
mutfak bir kuyu bir taşlık bir kömürlük 
ve dört yüz on dokuz ar§ın bahçeyi havi bari· 
ci ve dahili kısmen sıvasız bir hanenin tama· 
mı. Arif. 8. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 61 
gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birinci iha· 
lesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedilmit ve 27 ha· 
ziran 931 tarihine müsadif cu.martcsi günü saat on dörtten itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta muhammen 
kıymetini geçtiği takdirde kat'i knrarlarınm çekilmesi mukarrer bu· 
lunmu!f olduğundan talip olanların mezkur günde saat on bet bu· 
çuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on be~ bu
çuktan sonra vuku bulacak müı-acaatlarm kabul edilmiyeceği ve 
mezkUr emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında haxır 
bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki talip· 
lerin müzayededen çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 
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v~~n Fosfatlı Şark Malt HulaA sası~~~-aç~;:k:!:~:ü~:~ 
Annelere lerini kuvvetlendır~· 

-------------------------------------------------------------------------· 
ıstanbul Belediyesi ilanları Seyrisefain 

lstanbul belediyesinden: Belediye müstahdemler talimatnamesi 
mucibince hususi müstahdemin idarehaneleri ve iş kalemleri 
işletenlerin ruhsat almaları ve talimatname mucebince muamele 
ifa eylemeleri muktazi bulunduğundan Istanbul hududu belediyesi 
dahilindeki bu kabil iş kalemleri ve idarehane müessislerinin 
tarihi ilandan itibaren nihayet üç gün zarfında belediye iktısat 
müdüriyetine müracaat eylemeleri lüzumu itan olunur. 

Belediye müstahdemler idaresi 
talimatnamesi 

-1-
TeşklU\t ve vezalf 

Madde 1 - İstanbul belediyesince iktısat müdüriyetine mer· 
but olmak üzere (Müstahdemler idaresi müdüriyeti ] namı altın· 
da bir daire teşkil olunmuştur. 

Madde 2 - Bu dairenin vazifeleri: dördüncü madde de mu· 
harrer müstahdemleri tescil ve onlara hizmet cüzdanı ita etmek 
ve hususi müstahdemler idarehanesi ve kalemleri · açmak iıti
yenlere kanuna tevfikan ruhsat vermek ve bunları mürakabe 
eylemek ve ibsai malümatı cemederek icap eden mercilere 
bunlan bildirmektir. 

Madde 3 - Tescil edilen müstahdemlerin her birine mah
sus olarak fiş usuline göre dosya ve kayıt tesis edilecek ve bu 
dosyalarda milstahdemler hakkındaki malumat ve vesikalar ka
yıtlı ve mahfuz bulunacakbr. 

-2-
Milstahdemlerln tAbl olacaklan 

şartlar ve tescil suretleri 
Madde 4 - Müessese ve hanelerde istihdam olunan Milreb

biye, Sütnine, Hizmetçi, Aşçı, Çamaşırcı, Uşak, Bahçıvan, Hu
susi şoför, Arabacı, Seyis gibi kadın ve erkek hizmet erbabı 
işçiler bu talimatname hükümlerine tabidirler. 

Bu milstahdemler daireden verilmiş ve iktisat mildilriyetince 
mühürlenmiş bir hizmet cüzdanını hamil bulunacaklardır. 

Madde 5 - Müstahdemler evvelki ahval ve hizmetleri hak
kında nümunesi veçhile tanzim edecekleri beyannameyi mahalli 
ihtiyar heyetlerine ve zabıta merkezine tasdik ettirdikten sonra 
sıhhi muayene raporile birlikte belediye müstahdemler idaresine 
tevdi edeceklerdir bu beyannamelere sahibinin vesikalık bir fo-
toğrafa yapıştırılır. .. 

:Vesikaların tetkiki neticesinde istihdamına kanuni bir mani, 
sıhhi ve ahlaki sebepler bulunmadığı takdirde milstahdemlere 
evvelki maddede yazılı hizmet cüzdanı verilir. Müstahdemlerin 
beyanname ile birlikte idareye verecekleri daha iki vesikalık 
fotoğraftan birisi bu hizmet cüzdanına diğeri üçüncü madde de 
yazılı sicil dosyasına yapıştınlacakbr. 

Madde 6 - Hizmet erbabından her birinin muayyen ve 
sabit bir ikametgahı olacak ve bu ikametgah belediye müstah
demler idaresine kaydettirilecektir. 

Madde 7 - Hizmet cüzdanlannda işçilerin hüviyetlerini 
iyice tesbit eden izahat ile fotoğraflan, idaredeki dosya numa
ralan ve bulunduklan işe ilk başladıkları tarih ve muayyen ika
metgihlah gösterilecek ve Hıfzıssıhha kanununa ve mukarrer 
usulane tevfikan zamanında yapılacak sıhhi muayene neticeleri 
kayıt ve işaret edilecektir. 

Madde 8 - Hizmet cüzdanı her hangi sebep ve suretle 
zıyaa uğrasa zayiinden dığeri verilir. 

Madde 9 - Yeniden hizmet talebinde bulunan ve ya bu
lunduğu yeri ve işi terkeden kimseler evvel emirde Belediye 
müstahdemler idaresine müracaatla beşinci maddede yazılı cüz· 
danı almağa ve ya zaten hamil olduğu cüzdanı ibraz ve son 
hizmet ettiği yerden almış olduğu hüsnllhal varakasının aslını 
idarede hıfzolunmak üzere tevdi etmeğe mecburdur. Şu kadar 
ki işçi isterse kendisine tasdikli bir sureti verilir. 

Madde 10 - Belediye kanununun 15 inci maddesinin 8 inci 
fıkrasiyle işbu talimatname hükümlerine tevfikan tescil edilmi· 
miyen, hizmet cüzdanı olmıyan, sicillinde ve cüzdanında mua
mele ve 'Vukuat ve sıhhi muayene yürümiyen müstahdemlerin 
4 üncü maddedeki işlerde hizmet etmeleri memnudur. 

Madde 11 - Mustabdemler ellerindeki cüzdanları talep 
vukuunda salahiyettar memurlara tetkik ve kontrol için göster
.meye mecburdurlar. 

Madde 12 - Ceza kanununun, terbiye mUkeJlefiyetlerinin 
suiistimaline ve şeref ve haysiyetin ve umumi adap ve ahlakın 
ihlaline matuf hilkümlerine temas edici mahiyette bir cürmün 
mürtekibi olduğu tahakkuk edenlerle ehliyet ve sıhhatlan ikinci 
muayenelerinde selahiyettar tabipler tarafından talil olunao müs
tahdemlerin cüzdanları belediye hukuk müşavirliğinin mütaleasi 
alındıktan sonra istirdat ve kendileri belediye kanununun 
15 inci maddesinin 8 inci fıkrasına tevfikan hizmetten men· 
olunurlar. 

Madde 13 - Müessese veya hane sahipleri hizmet cüzdan
lannı hamil olan müstahdemler hakkında belediye müstahdem
ler idaresine müracaatla liz.ımgelen izahahatı almak ve icabın
da dosyalarını tetkik ettirmek selihiyetini haizdirler. Ciizdansız 
veya cüzdanın~• tescil ve usulen muayene tekerrür etmemiş 
müstahdemlerin kullanılmasından doğacak maddi ve manevi 

zararların mes'uliyetini tayin hakkındaki ·kavanini mevzua hü
kümleri bittabi mahfuzdur. 

-3-
Harçlar ve kaydJyeler · 

Madde 14 - Hizmet cüzdanından 25 kuruş bedel alınır. 
Madde 15 - Belediye kanununun 15 inci maddesinin 73 üncü 

fıkrası mucibince müstahdemler için iş kalemleri ve idare ha
neleri tesis ve idare edenlerden bir defaya mahsus olarak 10 
lira ruhsat harcı alınır. Bu harç halen mevcut olanlardan da 
istifa edilecektir. 

-4-
Hususi mllstahdemln idarehanelerinin 

tabi olacakları şartlar 
Madde 16 - Muhilli haysiyet ve namus bir gfına cürüm 

•e fiilin mürtekibi bulunmamak ve işbu talimatnamenin (15, 17, 
18) inci maddeleri hükümlerine riayet etmek şartile her isteyen 
zat Müstahdemin idaresi açabilir. 

Madde 17 - Müstahdemin idarehaneleri açmak istiyenler 
açacakları idarebanenin mahal • sinin, sokağını, hane No. sını 
belediye milstahdemleri idaresine bildirecekler ve ruhsatname 
alacaklardır. 

Madde 18 - Halen mevcut hususi müstahdemin idarehane
leri müessisleri ile bundan sonra bu gibi idarehaneleri tesis ve 
kilşat etmek isüyenler aşağıda yazılı hususata riayet mecburi-
yetindedirler. ... 

A - Belediye milstahdemler idaresince tanzim ve kendileri
ne ita kılınacak nllmunesine göre muntazam bir defter tutmak; 

B - Hususi idarehanelerinde ka11tlı ve hizmete amade hiz
met erbabı işcileri ve kendilerine yeniden müracaat edecekleri; 
Belediye müstahdemler idaresine göndererek belediye kanunu
nun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasına ve itbu talimatnamenin 
5 inci maddesine muvafık surette beyanname verip tescil ettirt
mek ve hizmet cüzdanı aldırmak; 

C - Yukarıda yazılı hususata riayet etmiyen milstahdemin 
idarehanelerine verilen ruhsatnameler istirdat olunacakbr; 

-5-
ldart VF lnzlbatt maddeler 

Muvakkat Madde 19- işbu talimatnamenin neıri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında mDstahdemlerin 6 ıncı maddede ılkrolu· 
nan taieHitı havi bayannameyi belediye mUstahdemlet idaresine 
vermeleri mecburidir. 

20 - Cüzdansız vPya vukuat muamelesi noksan cüzdanla 
hizmet edenler veya muayyen müddet içinde beyanname vermi· 
yenler ve alelitlak işbu talimatname hükümlerine riayet etmi
yenler umuru belediyeye müteallik ahkimı cezaiye kanunu mu
cebince cezalandırılırlar. 

H~uolık s~r'at postası 
c MERSiN) vapW'U 26 M•P 

Salı 17 de Sirkeciden G; 
libolu, Çanakkale, KOç 
kuyu, Edremit, Burhaniye, Al 
valığa kalkacak, dönil§tO ,., 
tınoluğa da uğnyacaktır. Gt 
libolu için gidiş ve gelifl' 
yük alınmaz. 

J ra~zon itinci P. 
( ANKARA ) vapuru 

Mayıs Perşembe ak§amı G~ 
tadan lnebolu, Sinop, Sa-aıı...ı 

Ünye, Fatsa, Ordu, Gir 
Trabzon, Rize, Hop 
kalkacak ve dönfişte P 
Rize, Of, Sllrmene, Tnbı 
Polatane, Tirebolu, Gir~ 
Ordu, Fatsa, Ünye, Sam 
Sinop, Inebolu, Zonguld 
uğrıyacakbr. 

Mersin POSIBSI 
(ÇANAKKALE) vapuru 

Mayıs cuma 10 da Galata 
Çanakkale, lzmir,Küllik, 
rum, Rados, Fethiye, Antal 
Alaiye ve Mersine k 
cak dönüşte Taşucu, 
mur, Finike, Andifli, Kal 
Kuşadası, Geliboluya da u 
yacaktır. 

1 Hazirandan itibaren 
dırma ve Karabiga postal 
mız 18 de kalkacaklardır. 

!'il-· :: .. 
:: .. 
:: 
:: 
ii . . .. n Karadeniz postası .. 

çup mttnakasası U VAT AN vapM:fl' 
Bir sene zarfında EminönO, Fatih, Beyoğlu, UskOdar ıubei :; B 

idariyeleri dahilinde hasıl olup da araba ve kamyonlarla iskele- ii ÇARŞAM A 
lere nakledilen süprüntülerle liğımlardan çıkacak muzahrafat ve ii günü akşamı 18 de Sir 
Karaağaç mezbahasındaki kan tahammüratı ve işkembe muhte- H nhbmından hareketle (ZoD 
viyatınm denize ilkası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. si dak, lnebolu, s 
Taliplerin şartname almak için her giln levazım müdürlüğüne H Ordu, Gire.un, Trab• 
müracaat ederek 900 liralık teminat makbuzHe şartname ve ii Sürmene ve Rize ) iskelel 
teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale gilnü olan 11 iİ azimet ve avdet edecektitıJ, 
haziran 931 perşembe günü ıaat on beşe kadar Encümeni gD • kk Gelecek . 
daimiye vermeleri. (726> ~i ı a l!:~aK:a~: 
------------------------~~.=.~n~~ban~~~nh.~ 

Fatih belediye şubesi miidürlüğünden: Müddeti icari hitam ., 
bulan Hoca Halil attar mahallesinin Kuruçeşme sokağında kiin U s ı günler• 
22 No. lı hane tekrar icare vorileceg" inden talip olanların 9 Ha- H buldan a 1 reke~ 

:: cektır. J 
ziran Salı günü daire encümenine müracaatları ilin olunur. (730) !! Tafsilat için Sirkecide ı 

Fatih yangın yerinde 67 inci adada Mimar Sinan mahallesin- i~ kenci hanında kain acen j1 
de 2424, 1351-1 harita No. lı arsalar arasında 2,70 metre yü· g müracaat. Tel. Istanbul: l 

······································---:: zünde ve 16,20 metre murabbaı sahasındaki arsanın metre mu- ·····B~k;;k5;··k;~;~~·:r;~~··;;;~;j0 
rabbaına3 lira kıymet takdir olunarak ıablmak için açık müza- Çiftborgaz karyesinde Jo 
yedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün metruk hane ve Sarandi 
ievazım mtıdiirlüğüne müzayedeye girmek için üç lira teminat Andondan metruk 28 d6~~ 
akçelerile beraber ihale günü olan 18-6-931 Perşembe günü tarla ve Apostol veledi N• 
saat on beşe kadar encümeni daimiye müracaatları. (738) dan metruk 28 dönümlü 

ve Nikola veledi koçodall 
Beyazıtta 163 üncü adada mürekkepçiler caddesinde 2,60 ruk 56 dönümlü tarla "e 

0 metre yüzünde ve 9,22 metre murabbaı sahasındaki arsanın Jorciden metruk 14 d6~ 
metre murabbaına 60 lira kıymet takir olunarak satılmak için bahçe Manastır muhacirlet1 

kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak Bekir ve biraderi Hasan "cİa 
için her gün levazım müdürlüğüne müracaatları 42 liralık temi- tafa ve ailesinin iskan 8 ~ 
nat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa tahsis edilmiş olduğundan . 
koyarak ihale günü olan 14 - 6 - 931 pazar günü saat on larına tesadüf edilemediği 
beşe kadar Encümeni daimiye vermeleri. (729) senetsiz tasarrufata kıyaıeO 

ilk mektepler için 150 muallim kürsüsü pazarlıkla yaptırıla- amele · icra kılınaca~ınd•:i' 
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gUn pazarlık için yerler üzerinde resmı 'f; 

haciz gibi ilişikleri ve a 
150 lira teminat akçelerile beraber 28 Mayıs 931 Perşembe olanların bir ay zarfmda 
günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. köy kazası tapu idaresine 111 

(733). caatları ilan olunur. 

Mes'ul l\lüdür Refik 


