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Tayın.Is ne dlyor? 

Borçlar işinde en 
ince nokta ne imiş? 

- 2 inci sayıfamızda 
-

Evlenmek tehli
keli bir ticaret. 

midir ? 
- Kadın sayıfamızda -

14 üncü Yıl •Sayı: 4852 İdare yeri: Jstanbıı!, Ankara ca. Vakıt Yurdu S A L ı' 14 Temmuz (7 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

Me 1· • 
• 
1 ugün 931 Bütçesinin Müzakeresine Başlıya~ 

Hiyanet mi 
Tenkit nii? Kral F eysal Hz. 
.l\111halef~t kıyafetine bürünen ha· 

zı gazetelerın neşriyatı B M. M ! 
. d .. k . ecJ •• 

sın e muna aşa edilirken """ . 
. 1 ith d'l ıııyanet" ı e am e ı ~nler old B . .. . b u. u ıtham 
uze:ıne u gazetelerden bazıları cevap 
verıyorlar. Yaptıkları . 

Bugün Viyanaya hareket ediyorlar 
Kral Hz. Alpulluda bir mfiddet kalarak 

şeker fabrikasını gezeceklerdir 
( t k't) . . şey samımı 

en ı ımış. (Hiyanet) değ'l 1 
C" h lntŞ.. 

.. ~up ~ Yok ınuhalif gazetelerin bü
tun neşrıyatına alelıtlak (h. 
mek doğru l ıyanet) ele-

• 
0 amaz, Fakat itiraf et;.. 

mek lazımdır ki b . 
mını (hiyanet) . u ne~rıyatın bir kıs-
k ıle tavsıf etmekten bas-a ~are yoktur. .. 

Denilecek ki misal .. . . 
gazetele . h. göstnınız. Lu 
. . b. rı ıyanet ile itham edebilmek 
ıcın ır madde b. 
v~t. bunu .. . •. ır d~lil bulunuz. E
d n· SOylıyenlerın haklan var· 

lllı~. ır adanıı, Yahut her hangi bır 
tıessese.,.· h. 
k . . ., ı ıyanet ile itham edebil· 

.Dtl'Jel ı~ın ortada açıktan açığa bazı de-
ı er olmasa b·ı 

1 ı e bazı maddelerin bu-
unması lazımdır. 

n· .. 
t 

1 
ız oyJe anlıyoruz ki muhalif aaze· 

e e~ (hiyanet) denilince bundan ;ade· 
ce bır t" ı·· . ur u mana anlıyorlar. Hiya-
n~t.ı memleket aleyhine düsman ile tt!Ş
rdı.kt mı esai etmek 1'lanasın:.a telakki e· 
ıyor ar M"d 

· u afaalarını da ona güre 
Yapıyorlar. 

Halbuki hakikat b". 1 'd" ., y·ı·. ya t d oy e mı ır. ~ı 

i
ne emek, sadece harp ye yahut 

su h zamanrnd d.. · · a usman ıle hırleserek 
nıeml k t • ~ e e aleyhine hareket etmek mi 
de-mektir? Bir memleketi yıkmak kin 
~utl~ka doğrudan doğruya düşmanİar 
ıle bırleşmek mi lazım gelir? 

Irak kralı F eysal Hz. bugüh 
saat yarımda Sirkeci istasyonun· 

dan kalkacak hususi bir trenle 
şehrimizden aynlacaklardır. Hu· 

susi tren Alpulluya kadar gide· 
cek, F eysal Hz. orada şeke1 

fabrikasını gezdikten sonra sem 

plon ekspresile Viyanaya hareket l 
edeceklerdir. Şark demiryolları 

idaresi kral Hz. ve maiyt"tİ için 
eksprese hususi bir vagon ilave 
edecektir • 

Kral Hz. nin mibmandarlan 
hariciye vekaleti teşrifat umum 

müdür muavini Kadri Rıza ve 
riyaset cümhur yaverlerinden 

Naşi B. ler muhterem misafiri
mize hüduda kadar refakat ede
ceklerdir. 

F eysal Hz. dün öğleye kadar 
saraydaki dairelerinde dinlen· 

mişler, saat on beş buçukta 
yanlarında Irak başvekili Nuri, 

Sait, baş mabeyinci Safvet Pş. 

larla maliye nazırı Rüstem bey 
Haydar, seryaver Tahsin B. Kadri 

1\ ral Hz. nfn Foto Jül J{anııier tarafından 
çekilen bir fotoğrafları 

olduğu halde Ankara motöril ile 
saraydan ayrılmışlardır. 

F eysal Hz. evvela Fluryayı 
teşrif etmişler, orada bir müd
det kaldıktan sonra Sarıyerde 
Çırçır suyuna gitmişler, Trabya• 
da T okatlıyan otelinde akşam 
yemeğini yedikten sonra Söğütlü 
vatile saraya dönmüşlerdir. Eğer hakikaten (hiyanet) i hu ka 

dar rnahdut bir manada telakki -eden· 
ler ' ·arsa hiyaneti vataniye kanu
nunu bir kere okumalıdır. Bunların 
hepsi rejim aleyhindeki her hareke 
tin de hiyaneti vataniye cümlesin· 
d-en oldug-unu anlamalıdır. 

"Yılmaz,, ın muhakemesi 
Dnn başlandı. ''Linç,, tabiri etrafında 

ıstizablarda bulunuldu 
Vakıa muhalif gazetelerin hiç 

Müddeiumumi evrakı mUtaleaya aldı 

birisi doğrudan doğruya rejim aleyh ((Yılmaz)) gazetesinin muhake· 
tarı görünmüyorlar. Bilakis l\endile- reesine dün saat on beşte lstan
rince muvafık addettikleri gazete tanbul üçüncü ceza mahkemesin-
1~!~~".. çok ziyade cümhuriyetpen ••r de başlanmıştır. Mes'ul nıüdiir 
gorunuyorlar. Bununla beraber cünı Yusuf Zıya bey, vekili irfan E-
huriyetin esasını teşkil eden müessese min beyle birlikte mahkemeye 
lere kah açrktan açığa, kah dolaşık gelmişti. Evrak ve dava mev:zu
Yollardan hücum etmekten de hali una esas olan makale okundu. 
kalmıyorlar. 

Makaledeki «bunları millet linç 
. Bilfarz daha birkac gün evvel lz- etse yerden göğe kadar hakkı 

~ır gazetelerinden bfrisi (Halkın Se· 
sı) d ~ vardır.» cümlesi sebebile, ceza .:raz ıgı bir başmakaleye şöyle bir 
~rlavha koYınuştur: kanununun 155 inci maddesi mu-

"1\nı t cebince dava açılmıştı. Bu yazı, 1 e Meclisi kararını vere dur- h 
sun, millet kararını vermiştir.,, halkı kanunlar aley ine, cürüm 

Bu f.. ikama tahrik mahiyetinde ve em-Jnldir? ozdek.~ mana açık de~il 
Jet .Me 1 ~~ soz açıktan açığa "Mıl- niyet ve asayişle alakadar görü
~le h 181 de ne oluyormuş? Şu lüyordu. 

. akkında bir karar verecek- Reis Kudretullah B., mes'ul 
mış. Beyhude z h t . ç·· k.. Z b 

. a me etmesın. un u mu··du··r Yusuf iya eyi istiçvap o ıuılleti t .1 

- ''Linç,,ten bahsediyorsunuz. 
Bunun kanunen memnu olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

- Bu tabirle, biz kanun da
iresinde ve hükumetçe ceza 
verilmesini murat ettik. 

- Unç etmek, mücerret ola· 
rak ne manaya gelir? Tarif e
der misiniz? 

- Linçin tarifi, halkın doğru
dan doğruya bir adam üzerine 
hücumla ihkakı hak etmesi de· 
meldir. 

- Şu halde? 
- Fakat, yazıda o manada 

kullanılmamıştır. Kanun dairesin· 
de hükumet tarafından tecziye 
arzusu izhar edilmiştir. 

r Alt r~r;ıfı "' ıncı şa ,·ıfada ı Ye millet is:U:1 
etmekten. .uzaktdır. etti. Yusuf Ziya B., şöyle cev~p 

~kten b ~ a.rarını vermıştır.,, e- verdi: DarUlfUnunlular Edirnede 
. a a hır şey midir? B ·ı f ] ki Edirne, 13 (A.A) - Daru··ıfü-Dığer tarafta . - u yazı ı e, ena ı ar ya-

(Hiıımet) g ~ yıne lzmirde çıkan pan kimlerse, onların ceza gör- nun talebesinden bı'r grup şeh· . azetesı mem1eket efkarı 
uç;~mı~es~~ Millet meclisi aleyhine mesi istenilmektedir. Hükumetçe rimize gelmiştir. Saat 17 de 

m~nırmh ıçın gün geçirmiyor. He- ve kanun dairesinde cezadan kendilerine Edirne klübünde bir 
~ er makales· · h. b b dı.lı'yor ç · f t• 'l k r . ının ır tarafında a se • ay zıya e t verı ece tir. 

md ec ıbs ~~~ihabatının dog-ru olmadıg·ın =====:=h=:=l=:l:=:.,==:y:::=====N========== '======== 
an au:sed · Eskişe r 1 er un us adi Beye hemşehrilik unvanını 

ıyor. "Yeni meclis topla- verdileır. " G A z ET [ L f, R .. 
nacak denildi. Yeni intihabat yapıl· 
dı. Fakat bu ınecıı·s b. . . t d .• . . . ızım ıs e ıgı-

mız mecl.ıs midir? Değişen meb'usla- ı 
rm a~edı an_cak altmış, yetmiş kişi
d~n ıbarettır. Eski meclise dahil o· ; 
lan azanın ekserisi meb'us olarak 1 

gelmiştir.,, Tarzında sözler söylüyor. 
Bu sözler teşkilatı esasiyemiz mucc 

h~c~ cümhuriyeti idareye temel olan 
~~Yük Miliet Meclisi istihfaf ile 
gormek ,.e hiçe saymaktan başka bir 
şey midir? 

Evet, anlıyoruz. Bir m~mlekette 
intihabat Usulü bir dereceli mi olma· 
h, iki dereceli mi? Diye bir mev-zu 
alınabilir. Bu nıevzu üzerinde ilmi su 
rette neşriyat yapılabilir. Hatta hu· 

(Alt tarafı 2 :nci s:ıyfada ı 

.tlle/ımet ~ 

Güzel San'atlar 
akademisinde 
birsergi açıldı 

Dün Güzel san'atlar akademid 
sinde talebenin eserlerini göste· 
ren bir sergi açılmıştır. 

Bu sergi geçen senelere niı· 
betle daha güzel ve muntazam
dır. Geçen seneki sergi akade· 
minin bit salonuna münhası kal
dığı halde bu sene bUtün salon· 
lar eserle doludur. 

Sergi mimarı, heykelbraş re
sim ve tezyinat olmak üzere dlSrt 
kısımdan ibarettir. Bilhassa mi
mari kısımlarda muvaffak olun
muş eserler vardır. 

Resim kısmında bulunan tap
lulardan yapılan imtihanda birin· 
ciliği kazanan, Namık İsmail B. 
atelyesinden Melahat hanımın 
(promete) tablusu ile ikinciJiği 
alan Çallı ibrahim B. in atelye
sinden ilhami B. in tablulan dik
kati celbetmektedir. 

Yukariki resim sergiden iki 
tabluyu gesteriyor. Bunlardan 
üstündeki promete tablusudur. 

A 

Hazreti ıs 
Karanhklar 

Medeniyet 

dünyasında. 

o 

Bir bomb 
Gibi patJıyan 

bir tarihi şaheser 

Yakında V AKIT sütunla~nda 
Hazreti isi hakkında, şüphe· 

siz, azçok birşeyler biliyor veya 
birşeyler okumuş bulunuyorsunuz. 

Fakat bütün bu bilgilerin 
yilzde doksan dokuz yanlış 
olduğunu anlamak ve hakikatın 
bambaşka olduğunu öğrenmek 
ister misiniz? 

O halde bütün medeniyet dün
yasında sarsıntılar yapan ve bir 
bomba gibi patlıyan bu tarihi 

1 şaheseri okuyunuz. 

Bu eseri okuyanlar 19 asırdan
J beri yanlış anlatılan, yanlış ya
l zılan ve yanlış telkiu edilen bir 
tarihi en hakiki, en vazıh ve en 
parlak surette okuyacaklardır. 

Şimdiye kadar isa hakkında 

binlerce eser yazılmış, fakat 
bunların hepsi de, maziden sü
rüklenip gelen an'anelere istinat 

etmiştir. Biri de asıl menbaları 

Fakat bu eser, yalnız ilim 
endişesile, yalnız hakikatı bul· 
mak ve olduğu gibi nakletmek 
sevkile yazılmışbr. 

Bu eseri okumakla tarihi, ol
duğu gibi öğrenecek ve din ta· 
rihinde şimdiye kadar, müphem 
müşevveş ve karanlık kalmış 
sayıfaları bütün a~ıklığl, bütün 
berrakıyyeti ile okuyacaksınız. 

Bu eser asrımızın tarihi şabe 
seridir. 

Eseri dünyanın en büyük ta· 
rih alimlerinden ve dünyanın en 

büyük darülfünunlarında tarih 
okutarak beynelmilel şöhret ka· 
zanan profesör Ayisler yazmrşhr. 

Eseri Türkçeye çeviren ve 
tavzih eden, din mesaili ve tari
hi üzerinde senelerce devam-

eden tetkiklerile maruf olan 

bularak, menbalarda yapılan ve bir çok eserler yazan " islim 
tahrifleri meydana çıkararak Tarihi " muharriri Ömer Rıza 
asıl hakikatı bulmağa ve tarihi Beydir. 

ilim lisanile ve ilim usulite yaz- Eser, ilim, din, tarih, edebi-' 
mıya çahşmamıştır. İsayı yazan- yat, elhasıl bütün hakikat me
lar, ya taraftarlık hissile, ya din rakhlarına hitap ediyor. 

taassubile, yahut düşmanJ.k sev- Bunu yakında " Vakıt,, sayı· 
/kile yazmışlardır. . falarında okuyacaksınız . 
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''Taymis,,in bir makalesi 
Borçlar işinde en ince 

nokta ne imiş? 
- ------

Hiyanatmi 
Tenkit mi? 

[Baş makaledan mabaat \ 
rün tatbik edllmekte olan iki deree .. 
li intihap uıulü milletin hakiki iradesi· 
ni temeil etmek noktai naıarından 
kAfi olamıyaeajı yine ilmf dell\lor 
ile münakaşa olunabilir. Bu tanda 

nazarın çarpıştığını iddia ediyor ne§riyat ve münakaşa herkesin arzu 
ettifi bir (tenkit) tir. Nitekim C. il. 

erı'aymis) ~n ~'ürtdye muhabiri Tür- düelloeunu muhtelif hislerle kartılı: Fırkası da istikbalde tatbik edile\!e1' 
klJ'Mlln vaz.ıyetı hakkında . uzun bir yorlar. Jtalya bangerlerl ve taci~lerı programında bir dereceli intihap U· 

lnglllz muharriri bu meselede tlç noktal 

m-!''Talue ky~~ştır. Dilhiy~r kı: 1:~rkiyey1 i dah
1 

a façzul~1• 6refah _!çındde sulünü kabul etmiştir. 
r ıyenın en m ım endlte.si, Ma- gormek ster er. Dl\ o sayC'\.le a- . . . 

ildir. Zenıinlik içinde hiç yüzmiyen ha fazla ticaret yapmak mümkün olur. Fakat bahaettı~ı~iz ıazetelerın 
l'Urldye cilmhuriyeti, milhim bir ma- ltalya, diğer taraftan Fransıı para- yaptığı ıey bu değıldır. Onlar bugı. ı1 
it buhran ile karşılanmaktadır. Bu- sının, ltalya ıaranna, Franııı nüfu· mntdl mer'iyett.ekt tqkilltı eaaalye 
nun delAillnden biri bir haziran 1931 zunu iade etmesinden en41şe ediyor. kanunu muceblnce intihap edilmiş 
bütçesinin yüz seksen milyon tiirk İngiltere bu düelloyu bitaraf bir olan ve Türk milletinin h&kimf)et 
liraaı olarak tesbitidir. Halbuki ge- müphit sıfatile takip etmektedir. fn· kuvvetini nefsinde toplıyan mfl•erıt 
çen sene bütçesi 222 milyondu. Vnri- gilterenJn en büyük arzueu Türklyenin bir millet meclisini kasdederek adeta 
dat yüzde yirmi derecesinde tenakus sulh içinde ho~ut olmasıdır. Ttirkl- istihfaf etmektedir ki bu tanı h:ıre 
etmiş oluyor. Masraf, milU müdafa· yede malf vaziyetin ıslahı, memleketi ket aerbeatii tenkit tezahUratı ftklln 
a da dahil olmak üzere daha fazla memnun eder. Fakat Rus- de tellkkl edemez. Ve eümhuriyet 
kısılmıştır. Onun için geçen mayısta ya ile bir şey çıkmuı aksi teairler ya- kanunlan bu tarzı hareketlere asl.ı 
hUkQmet ile dayfnler arasında vuku par.Türkiye bu üçler devrinde, umumi mUeaade edemez. Nihayet bu nevi 
bulan müzakerelerin inkıtaa uğraması yetle ecnebi devletlerle ve ko1n9ulan nqrl,-tı (hlyantt) tabiri ile tavsif 
şayanı hayret değildir. HükQmet, 193:> ile münasebetlerini ıslah etmiftir. J. etmekten bafka bir ~are rBrUlemez. 
senesine kadar her sene iki milyon ra nile tahdidi huduttan ba§llla hiç Mevzuu bahis neşriyatı yapan sa· 
lngiliz lirasının tediyesini icap eden. bir mühim me•le yok slbidlr. für- zetelere eoralım. Bunlar henUı bir 
sonra .takasiti. arttıra.n Pa.ria i~~lılf- kiyenin Ararat dağı ile etrafında.ki a- kaç ay enel intihap edtlmlt olan Bü· 
aamesınl tatbık edemıyecetınl .!H>yle- razinin. daha cenupta bir parça arazi y1lk Mlllet Meclisinin meırulyetıni 
~~1- ~urahhaslar TUrkiyeye teshilat mukabilinde, kendisine verilmesine tanınurorlar mı? Tanıyorlar ile bu 
ımterılmesini kabul etmekle beraber hahefkerdlr. Böyle bir muvaıaanUl htlrtik JHeliafn maneTI hayalyttlni 
Pa~ itill!namesini ilıa etıMyi red- ktirt iayularını aıaltacatı aiylenl· kıracak flkllcle netriyat yapmaktan 
detnuılerdır. . yor. Birkaç defa bu mtilelenfn teni- ne rtbi bir mabat takip ediyorlar. 
. Osmanlı borçları.na aıt müzakerele- ye olandufu haber verilmit ise de Mf11et Meclisi içinde bu gazetelerin 

rın pyanı dikkat hır noktaaı onların Tahranda müzakerenin betaetlı ller· • . . 
k tıi d d · i b' i ı ... hnalanna ııtmıyen bır takım meb•us· uvn erece e sıyas ır reng ıa- ledıgı anlaşılıyor. Türkiye ile Yuna.- 1 --s 1 bili Fak t flJA !UA 
iz olmasıdır. Osmanlı borçları He lata d 1 bi 1 ak' ar 0 a r. • n. Yeya n 
çok alAkadar devlet Fransadır. l,a- nl u:t:;aaınlk~ adn i"tıa, r :~r ;be; meb'uslar hoşlarına gitmıyor dtye 

• • • A • • om ~ · 1 eve n muuu bu gazetelerin elk!n umumiyeyi t'Wn· 
rıs bangerlerı. sıyasılerı ve dıplomat- leri, geçen senelere nieebtle çok bl- h ri k ı il d l ti ı.. d 
ları, bu borcu siyasi bir silah olarak . . u yet anun an e ev e n muaa • 
k 11 k i . l Tfi k hükü f dır. Türkiye Balkan devletleri ile de deratına h!klm vaziyette olan B. l\f. 

u anm~ stıyor ar. r :ne. 1 dostane yaşamaktadır. Irak kralının Meelbd aleyhinde tahrik etmeleri ır.f 
bunu bllıyor ve bunda~ dola.yı . 1 ~rıs Ankarayı ziyareti tüı1derle ıraklıların ltzım gelir? 
Jle Ankara arasında şıddeth bır duel- · · ı k d il ti · 
l k b 1 1

'ü ki F bırbirine kartı hislenn n ~o e f · Maamaflh muhahf raHtelerin hep. 
o vu u u uyor. r er, ransız- -· . öst 1 M ı l · t 

1 SON HABERLE~ 
Muallimlerde aranılan vasıflar 

Müdürler kongresi mü 
him kararlar veriyor 
Ankara, 13 (A.A) - Lise ve muallim mektepleri mndnrle' 

rioin bugünkn içtimaında muallim mektepleri muallimlenad' 
bulunmHı Jlzım gelen vasıflar ve stajiyer muallimler meıeleİ 
mevzuu babsolmuş ve muallim mekteplerinden çıkacak gellf 
mualJimlerin ne ıuretle yetiıtiriJecekleri ve mesleki sicilleri~ 
sureti tanzimi meeeleai görfitüJmUıtür. Stajiyerler için altı kiti.,. 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 

MuaJlim mektepleri muallimlerinin daha müsmir ve dail' 
fıydah olabilmeleri için düşünülen ve tetkik edilen tedbirler b' 
ıeneden itibaren tatbik ediJecektir. Yarın da saat 9 dan itibar,. 
komiıyonlar mue'esi ve heveti umumive içtimaı davam ede~eklİI• 

Gazi Hz. 
Cumartesi gilnil ls
b\nbulu teşrifleri 

muhtemeldlr 
Ankara 13 - ReisicOmhur Hz. 

nİD yazı ıeçirmek llzre Cuma 
,OnO akpmı riyaseti cUmhur 
trenile ıebrimizden Istanbula 
mOtevecciben hareket buyura
cakları ıayidir. 

Meclia reisi Kazım ve Baı•e
kil ismet pafalar hazerab mecli-
sin tatilinden sonra lstanbula 
gideceklerdir. 

Baytar ve Ziraat 
Bu iki yUkaek mektep fakUlte 

ol~or 
Ankara,13 (Telefon)- iktisat 

•eklleti yllkaek Baytar ve zira· 
at mekteplerinin faktUte halinde 
idareli için bir kanun layihası 
baıırlamıfbr. 

Yeni bütçe 
Buglln Mecliste mtl1' 
keresine başlanac.l 

Ankara, 13 (Telefon) - Fil 
let Meclisi yarın ( bugün ) ~ 
den sonra toplanarak 931 bl 
çetinin müzakeresine batlıyactl' 
tır. Mnıakereyc baılanmacll' 
evet maliye vekili Abdulh .. 
beyin cllmhuriyet idaresinin ~ 
kizinci bütçesini tetkil eden 1."j 
sene bütçeıi hakkında izall"' 
vereceği söyleniyor. 

Biltçe encümeni de 
biltçeleri tetkike devam 
BunJardan darnlfnnun 
meclise verildi . 

moıiJ. 
edi~ 
botÇ,_ 

Muhtelit tedrisat 
Maarif vekAletl bu habetl 

tekzip ediyor ' 
Anakara, 13 (A.A) - MaaP.' 

Jann ancak siyasi müsaade umarak ıı~ı g er yor. . u~~ IMff ~ı ama· ai böyle dofrudan dofruya M. Meclisi 
istik d ekt ı ı 1 mı1e unutulmuş gıbıdır. ı92., ne ı931 aıerhtnde efun tahrik eder ıöriin· Devlet memurları 

:·~ razı e :ı ~rt .~elüon atn arasında lngiliz diplomasisi çok mu- ınilyorlar. Bunlar da dol&flk bir yot. 

veklletinden: 13 Temmuz tar~ 
"Son Posta., gazetesinde Ank•: 
hususi telgraf bavaJ:si olar• 

F
un an lv~_yetUcrkleriın k sodyil yol rdar. vaffak olmqtur. Tftrkf7enfn Akvam dan ayni neticeye varmak lstfyorln V•zlfeUerlnln teabltl için ken· 
ransıı ar .- er n en er n en . . . · dllerlne au•ll•r soruluyor 

·ıara istemete mecbur olacaklan za. c.e~ıyetlne karıı vazıyetl deiıtmit de- Meeell (Yarın) ıaze.tal ılbi bazılan Ankara, 13 (Telefon) - HU· 
· ki t _ 'dd" 1 1 ğildır. da btltln hUcumlannı C. Halk fırka- kOmet btlttm..-~ .. ...ı ..... yaziycl· 
.• s-mn ya aı ıgını 1 ıa ve oDun ç n Tihidye Centwede toplaaan tali- sına t.Tdh ediyorlar. lerinl tam olara ~et!"\ blltlln te· 
, - .emeyt tereih ediyorlar. 1 Çü k'' b 1 b'l" ı k' d..x. ... 

Bcnebi bir müşahidin bu ild da\&.• ı hat, iktı~diyat konferans anlla mu· n u un ar ı ıyor ar ı "5ru- ferruatile öğrenm~ye karar ver-
ı ;l \ ikile muhakeme etmesi çok müş- rahhas gôndermekten memnun o~mak· dan dofruya B. M. Meclisi al~hine miıtir. Bunun için blltiln memur-

Maarif veki.letinin talebe teı" 
ylldll karşı11nda önümilıdeki det' 
yılandan itibaren muhtelit te~ 
aah liselere de teımil edec~ 
yazılmlfbr. Veklletçe b6yle ""' 
tasavvur mevcut deiildir. J :idil Çü k " t d b' ok ht lla beraber akvam cemiyetine gınMk netrb'at yaparlal'8& kanant müeyyf. )ara anket klğıtları dagvıtılacak, 

\U r. n u or a a ırç mu e· . deler ile karşılap.caklardır. Gtlniin 
lif hamiller vardır. Bunların birinci- arzusunu gi>sterlyor. Maamafih onun memurlar kliJttaki auallererin I t 
si So'f)'et Rusyadır. Rusyanın mUmeıs mevkiini feda etmeksizin akvam cemi- birinde büyük bir adalet darbeelne ma ce'Hplannı eylnJe kadar doldu- taJyaya ıeyaha 
•illeri TOıidyenin ya hiç bir yardım yetine girmesi için bir for.nül buluna- ruz kalacaklardır. Fakat ayni netci· rarak mensup olduklan dairele- k l ) l 
'

örmeden kendisini bu mali batak· bilir. Türkiye malt meseleyi nasıl halle yat C. H. fırkası aleyhine yapılırsa re vereceklerdir. 0 8 y 8Ş 1 
, d ek" M ı · ht od kanuni cezadan maeun kalacaklar· ~ 

lıktan nuıl çıkaracafmı derin bir a· T~~f · es\~~ın t~na f a~ hur. dır. Halbuki bu~nkD B. M. Meclisi· Anket kliıtlannda memurların Roma, 13 (A.A) - Haricir. 
l~a He taki pediyorlar. Ruslar, Tür- h .'Y'•k.eldcne 1 er

1 
·~• •n

11 
'i:'ı k er nln ytlıde 95 azası c. H. fırkasına mentelerine, yapbldan itlere, nezareti, İtalya hükflmetinın ~ 

ld1enia, prbt Avrupadan :.ara istik· angı şe 1 e yapı aca ma r OD· mali vuiyetlerine dair sualle memleket arasındaki temasla,-
ras ....._. aleyhlndedirler. Çünkü trola tahammül edemez. mensup oldufuna nazaran bu fırkayı vardır. teshili maksadile italyaya gele' 
TtlrllJmfn çok kuvvetli, belki de çok Fakat Türldyenfn hariçten mali çilrUt:mek, ayni zamanda M .. Mediıl M 1 cek Türkler hakkında konsolol' 
mtill&akll olmuından endi§' ediyorıar. yardım temin etmeksizin refah kN- azaaını da çürütmek demektır. Hat. Ülekaıtaer le yetim er """" 

lt..tar 1922 de Tilrkiyeye para ve petmesi de ftlphelldlr. Bazılarına ıö- ta C. H. fırkuının mane'VI phslyetlı\i Ankara, 13 (Telefon)- tekaüt Juk vizesini kaldırdığını T111 1 

mflldmmat ikraz etmişler yahut ver- re Amerika tarafından vuku bulaeak lekelemek onların nazarında M. Mec- edilen memurlarla yetim maaıı kiye sefaretine bildirmiıtir. 
mifle.rcU. Fakat bugün Türkiyeye pa- bir yardım, meseleyi halleder. Onun liainl lekelemekten daha müe•irdir. alanlardan ecnebi memleketlere Konya beledlyeal haclzd ... 
ra ftJ.& bqk& bir teY ikraz etmelerine için bunlar Amerikanın maliyecllerl· lıte bunun içindir ki bu gazeteler de rideceklerin tabi olacaklan mu· Konya, lk3urt(Aul.dAu) - Beledi' 
llliEAn yoktur. Bundan başka Ruııılar, nln Türkiye ile allkadar olmasını il· dfterlerinin açıktan açıla yilrUdüiil amele ve maatlannı ne suretle 
Ttlıtiyeyl fimall prkl hudutta rahat- mit ediyorlar. Fakat bu ihtimal, uzak· hedefe dolaşık yoldan ve daha korl<u- alacaldan teabit ediliyor. yenin borcundan dolayı mallarr 
111 e4tebiltrler. Bu ihtimal karşı11nda tır. En fazla beklenen §eY, Türkiye suzca yürümektedir. dolayısile B. M. Meclisini istihdaf na ve icar bedellerine koo" 
ti~ler, Ruslarla mücadele etmek iste- nin yavaı yavq itini kendi elile dil- Şimdi bütün bu izahattan 90nra eden aleyhtarane neırlyatı alelAde haciz kaldırılmıştır. 
mfyorlar. rıeltmesidir. Bu, yapddıkta nsonra yine salim ve bitaraf dütlinen türk bir (tenkit) midir? Yoksa cümhuri· Edirnede zelzele 

Fransa - Türkiye düellosunun Amerika ile Avrupanın mali yardımı efkArı umumiyesine soralım. İsimleri yet rejimini tahrip edecek bir (hiy: ,. Edirne, 13 (A.A) - Dün gec' 
«ıiftr bir alüadar müşahidi, ltalya-! iki tarafı da menıun edecek §trait ile nl ve siyasetlerini tanlr ettilimiz ıa· net) hareketi mfdir? 1 saat birde 15 saniye devam ede-
chr. Jtalyanlar, Türkiye - Fransalelde edllebilfr.,, zetelerin dofrudan doiruya ve yahut .Jtelu,ut Aa#t bir zelzele olmuştur. -

YAKiTlnTefrıkaa11 31 ı hanım, diye ıoruyorlardı. O "Biraz nu lalaya söylemekten bir türlü ken dikkatli bakıp bqım iki yana çe· günlerde yaptığı ıakarhklara içi' 
B'•zdcı•• batı ağrıyor galiba,, dedikten ıon· dini menedememiıti. Fakat ona da virdi: den memnun bile oluyordu. Ne /. 
... .. ra ihtiyaten cebinde ıetirdiii gül bu aırrı ıaklıyacağına dair büyük - Ne diyelim ölenle ölünm~z .. aa bu çocuğa bir fenalık etmit ı•~ 

ıirkeıi titeıini çıkarıyor. Mendilile yeminler verdirdikten ıonra .• lala Ölen kurtulur. Biz kendimize ba· lırdr. O da onun çanağını çöaılt. 

Dalları kızın lnmı uiuıt~rak: . bu hiklyeyi evveli ciddiyetle dinli· ~alım. Allah ıani gani.rahmet eyle ğini ~ırana bir ~ereceye kadar 't 
- Kalk çocuıum... Bak aenı yordu. Fakat Gülıümün hanımefen ıın .• yarın ahrette bızlere fefa- deımıt olurlar, vıcdanı rahatlarclt' 

haıta mı diye merak ediyorlar? Et• diye ıeldiiini aöylediği sizli bir ati dokunur intallah,, dedi ve ken· Buna mukabil Gülıümün ret 
YAZAN rafına bak açılırsın. mektup biraz mideıini bulandırdı. dine düten inaanlık vazifeıini bitir gindeki uçukluğu bir türlü affe~t 

~ E Ş A T N U R 1 Se~ bana böyle mi söz verdindi Sonra ıüt ninenin bunu kıza bir ıır mit oldu. miyor, kız onu üzmek için kast-' 
Tek korkuıu evlatlığın zuhuri ya? dıyordu. olarak ıa)datmuındalci hilaneti de • • • yüzünü boyuyormuı gibi ıinirle..t 

kolunda kendiıini tutamıyarak bir Gülıüm için bu d~ada batı· tüpheli buldu. Bir an kendi kendi· <?~lıümün kaçm.aıına mani ol· yordu. 
sOrilltü çıka~uıydı. Fa~t bu· nı koyduiu bu ana dıaınden. avuç ne ••acap bu itte bir domuzluk mu mak ıçın ahnan tedbır!er artık kalk Araııra:~- Bakıa?8: ı~t nio" 
nun da çareaı vardı. Baktı ~ı k~z larında tuttuğu ~ ı!cak yumuıak var ki,, diye dütilndü. Bir azdaha ·~lf: kız kanatları keıılen ~avu.klar Ben .bu çocugun çehresını hıç be~ 
fazla meraklanıyor, yahut ıırrellık ellerden daha !yı bır teY yoktu. 'h . . l b lk' h kik t' d ııbı ıerbeıt bıralolmıftı. Şımdı ar· nemıyorum.. Biz ıaliba fena blf. 
ec1· r b' 1 "H K ki b alual d h bö l t zı nını aor arsa e ı • a ı e t k ·ı k b" . d k . f 
d jro;' ne!i ı dr ta_;ır a ~· ~Y etd Fr k Kr a e~I ~ e Y.a. keıfederdi. Fakat bu dütilnce an· h l~op~ e ovıan ır yere ı• ece !~Y yaptık?,, dıye Karamuaallı ·~ 
~ ımaıh~e eİ o ~r ~f·· en ı~yk ı. a aı . ~ram:i k ~ nıne cak bir kibritin yanıp ıönmeai ka· a ı ~?. d"tİ I . k' h r d f k ndıne>:_e çıkıııyor. hatta: "Acaba I' 

.ım aa ı ;.n ama~ ı ıe1vıyor mu r ldırm:k~- ıçın M :r..~ a .. tını dar bir zaman devun etti. Ondan I un ~ ~n ea ~lavın b~n dar ı attıgımızı ıöyleıek .mı?,. diye t 
...md ıydor ~u • ıdy.e aenın a zını ara· kaa ı1rm hazım1 o hu .... 

1 
nuta a~ ıyklor, ıonra tabii yine karanlık. ylc~ nıs rekn1ı~~n uçu uıdu, ır e eı reddütlere dütüyordu. .A 

mı,, eyıverır ı. vu unu op ata op a P•te - • . . . . ı ıavru u ... nun ıon erece art· Bu meıelede onu aııl öldü,.... 
Fakat buna hacet kalmadı. nn kartııında çırpınan 01nıyan ka Evet bu ı9te ıüt n~.n•.?ın hır mıt obnaıı)dı. k ıCSrüyorum diye fey yaptıkları İ§in iyi mi fena -' 

Gülıüm ıüt ııineyi ele vermiyeccği- vukluya, yahut ellerinde fenerlerle 'jytanlıih vahdı. ~b~t uı~u•:r f~ra otu ota IUY\J ıuya katıyor, ciıara iı olduğunu bir türlü kestirip ataJlll' 
ne dair ettiii yemine inanılmaz bir zennelerin yeni dünyaya aldıiı zam 0 mkıyan e

1
r ankıı ır feh>:'km u~un• kemlelerini, oturakları deviriyor, maııydı. Y okıa ıüt ninenin telkill" 

yefa ı&ateıiyor, çocuklar ön sırada parayı bumaia ıelen mahalleliye. me ve ~nama • onun 1 etanc.e bir yılın bardak çanak kırıyordu. leri ikinci derecede kalırdı. 
,cıhnekten kmlırken o arkada ıüt etraftan bağıran, plen, el çarpan sararlr b1r "Y olduiundan ~e bul• Bu kahahatler için onu dCSiüp söv· Onun her hanıi bir fiil ve il'' 
ebıenin yanında, yüzünü onun diz· ahaliye ürlnnüt bir hayvan bakıtı ti.n arkuını ar-:dı,_ ne de kımıeı• mele kalkacak olurlaraa büyük ha- rekete iyi yahut fena demeıi içİJI I 
Wine bpamıt uılu uılu yatıyordu. ile bakıyordu. bır f8Y ıormak ıhtıyar11ılrlnu yap. nım kartılarına dikiliyor: "Y oo .. fiil ve hareketin insanlar araaırıd~ 

fbtiyar kadının komtuları ara· Belki bir yandan kulaiına ıi· tı. ıünahtrr .• kaza bu .• mahıuı yapma iyi yahut fena diye ,öhret almıt tl'ı 
..,.. . der korkuıu ile Gülıüm derdini her ihtiyar adam bu diltüncelerclen dı ya •. ,, diye onu müdafaa ediyor· maaı lizımdı. 

- Çocutun bir ~yi •ar büyük keıten ıakladı. Yalnız nedense bu· aonra Gülaiimlln )'ÜSÜ.. dikkatli du. Kendi heealnna Gültilmiln bu .Bitmedi) 
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GÜNÜN -- 1 Harici H A B E R L E R 1 :-----------
==İŞARETLERİ 

MaarH politikası 
Ankarada maarif adamlan toptanı 

yor. Türkiyede tahsil ve terbiye mesele 
si konuşulacak. lnkdap Tilrkiyeainin 
inkılap hamlesinden uzak, mücerret 

Almanya mali f eli• 
ket arif esinde! 

mefhum halinde zümrüdü anka nev·ın- Amerikadan gelen cevap Berlini 
den bir maarif politikası olamaz. J m-
para torluk maarifi bir ankaya hasret- meyus etti 
1~ ağı~ açardı .. ?• sadece mücerret (şe -·----------
rı şerıfe) ve mucerret Avrupaya inan- Bertin, 12(.A.A.) - M. Brtlnlngin olmuştur. Darülfünun emanetinin ge-
. nıştı. Amerika relsicümhuru M. Hovere talı çen kavgaların müsebbiplerini tecziye 

inkılap Türkiyesi mücerret md· rlren yapmış olduğu meyusane miira· etmeyi düşündüğü bir zamanda bu ye· 
humlann Türkiyesi değ.ildir. InkrJa. caate Amerika hükumetinin verdiği ni kavganın vukuu darülfünun eminini 
hın kuvntf canhlrk ve mUşahhashğın menfi cevap akşam üzeri Amerik:ı sa· tedrisata iş'arı ahire değin tatile ve 
d:ıdrr- faretine gelmlttir. darülfünun binasını tahliyeye sevket· 

• • • Nevyorktan alınan bazı hususi ha- miştir. 

Uç umde berlere göre M. H~ver görünüşe na· Atlnada bir kalpazan 
Türkiyenin terbiye siyasetind<- gö zaran Almanya lehıne olarak derhal kumpanyası 

teceği pyeler şşunlardır harekete geçmesine taraftar bulunu- Atina, 12 (A.A.) _ Zabıta sahte Mı· 
_ 1 _ yordu. Fakat federal ve Reserve ban- 91r evrakı naktiyesi yapmağa mah<; us 

Türkiyeyi geri bir istihsalden ileri kın nizamnamesi mucebince bu husus· bir atölye açmış olan 5 kalpazanı tet·· 
. :r istihsale, el işinden, makine işM, ta yardımla11 elzem olan bazı h?su· kif etmiştir. Bunların bastıkları ~ah
kara sapandan elektrkll traktö u si bankalar yapılması derpiş edılen te evrakı sürmeğe vakit bulamadıkları 
rükllyecek bir maarif siyaseti i:~i ~o- ikrazat miktarının çokluğu.na binaen zannedilmektedir. 
ruz. Y muvafakat cevabı vermemıtler ve bu--;=:==========;;--

lnkılip marif siyaseti, Türk halkı· işten çekinmişlerdir. 1 Adliye Haberleri 1 
nı daha mektepte fken yeni bir hayata Alman kabinesi başvekalet dainsin 
yeni istihsal idealine sürUkllyecektir. de daimi surette içtima halinde bulun Emin Vafi 8. hadisesi 

Yeni terbiyemiz eskiye uymak de- maktadır. Kabinenin döviz piyasası· Emin Vafi B. in otomobilinin 
fil, etrafımızı yeniye uydurmak ola- nı ciddi sur~tte tanzim etm~'"' kredi sebebi et verdiw · kaza tabkika-
eaktır. muameleleruıi derhal tahdıt eylemek Y • gı . • . 

Kö h
. -~ 

1 
ri . için 8 1raama doğru bazı istisnai ka tına dlln de akıncı tstmtak daı· 

y ve te ır un:-a1.ep e nın artık bir ~ · · d · · · 
medreaeye değil, bir fabrikaya b~nze- rarnameler neşretmesi muhtemeldir. resınde eva~ edalmııtır. ~em 
mesfni istemek hakkımızdır. Dün gece belirmiş olan Umit ışık· kaza meselesı, hem bazı phıtle-

- il _ ları sönmüş olduğundan Almanya re telkinatta bulunulduğu iddiası 
TUrlriye halkına TOrk inkılibı111n htikimeti son derecede vahim bir şe- etrafmda tahkikat derinlettiril· 

9uurunu aşrlamak yeni terbiye siyase· kil a~mış olan mali vazi~ete yalnız mektedir. Diln, polis üçüncü ıu-
timizin ana hattı olacaktır kendı ku,•vet ve vasıtaJarıle karşı koy- b üd- .. K . B . 1• · k b · · e m uru erım • ın ma uma-
lnkdip milrebbisi faraza herşey mab· ma mec urıyetınde kalmıştır. 

tına müaacaat olunmuştur. 
volduğu zaman yeniden cümhuriyeti Almenyede bir fellket 
kurtarmak lçiJI döğiişecek bir nesli bu vukuunden korkuluyor 
l'linden yeti,ıirmeğe mecburdur. Bu Cenevre, 12 (A.A.) - Bal şehrin. 

Bir papas, mah
kemede 

sade mekteplerin basit telkinleri ile de Avrupa merkez bankaları mümes
olmı)'&eaktır. Mektepten daha geniş silleri arasında yapılan ilk müzakere· Sekiz yaşında Marika isminde 
"Halka siyasi. kültür verme., siyaseti )er M. Luterin henüz gelmemiş ol- bir çocuğa sarkınhhk etmekle 
esaslı umdemız olacaktır. maSJndan dolayı çOk ileri götürülme- maznun olan Artin Ef. isminde 

Sinema, tiyatro, resim, gazete, n;er miştir. M. Luterin akşam üzeri Ba· bir Rum papası, ağırceu mah-
••a, klüp inkılabın siyasi kültürünü le gelmesi beklenmekte idi. M. kemesine verilmiştir. Muhakeme-

.: 1mak için seferber olmağa mecbur· Lutherin bu 1111retle gecikmesinden ye başlanmıtbr. 
l'r. Ba işin erkanı harbiyesi maarif Berlinde ehemmiyetli m~ülata tesa- Koridorda bir hadl-
e aleti olabilir. dUf ettlii yahut Htdah bir 'i~ 'ıt6tehi· Dun ikinci ceiaıi mlhlcemeıln-
r lnkılip-'ı ve faal, kaynıyan ve ~ok leceğine emniyet hasıl etmeksizin be)'· 

" ~ıkararı bir erkanı harbiye, bu erkü- nelmilel tediyat bankasındaki müzake de, zıraatten maznun Nusretin 
.ıı harbiyenin ilk işi Türkiyede (Um- relere iştirak etmek istemediği mana. muhakemesi görülmil~tilr. Muhsa-
mi'erin tasfiyesi) olacaktır. 81 çıkarılmaktadır. kemeden evvel, hemıireaı Nllz· 

Her ·· h U bb' · h gun er m re ıye. Yalnız beynelmilel tediyat banka- et hanım, Nusretle koridorda 
"-Bugün daha çok ümmiyi ceha- sında değil fakat Bal ve Zurih:!eki l konuşmak istemiş, jandarma me-

letten kurtardım dedirtecek bir teşki- b nk 1 ' hafi]" d hük" ·· k · · b k N it hf 
1 

w a a ar ma ın e um surnıe · nelmıttır, una ızan usret 
asa P 0 acagız. te olan umumi fikir Almanyanrn ma- jandaımaya "Ayı,. demif, hem-

• - 111 - 11 bir felaket hudusuna pek ziyade 
Türkiye eşya için olduğu gibi fikir yaklaşmış buluııduğu ve ancak hükt'.i· şiresi de ayni ıeyi ıöylemiftir. 

~n de sadece ithalat memle-keti ola· metlerin müşterek bir hareketi 3aye- Bunun üzerine haklannda zabıt 
nk Nkalmlıykacaktır. . . sinde bu f elalietin önüne geçilebileceği tutulmuştur, tahkikata başlan· 

ası aptan ve çarkçı yetıştinr- merk . d d' mııtar. 
L • 1 ilh d' . . . yi ezın e ır. aen lll§& ye m en ısı yetıştirme u-
natmayeraak, sadece modem fikirleri Mark du,uror Çolak Hayranın muhekemeal 

tatbik d ek d d ğ.1 od fi Berlin, 13 (A.A.) - Son haberler Zabıtaya hakaret iddiasile hak-
e ec a am e ı , m ern • .. . 

kir halkedecek flldr inşa mühendisl~ri burada büyuk hır heyecan uyandır- kanda mubalu:me kararı verilen 
na de yeti~irecek teşekküller vUcude mıştır. Spekillbyon yapanlar, pusu- çolak Hayrının muhakemesine 
ptirecelfz. ya yatmışlardır. Borsa açıldığı zaman dün ikinci cezada mevkufen baı-

Memı-'·-tte ed 1 . . ilk mark piyasası tesbit edilmiş değildi. I ~ m en sevıyenın y . . . anmıştır. 
Hlme81 l,.ln ba• ç okt 1 k • Saat 13 te bar İngiliz hrası 28 olarak 

:s ~a are Y ur. n ı ·ı dili d B f' · 'harf f' Hayri, böyle bircey yapmadı-
llpçı fikir sade, propaganda ile yaşa- te.çı e yor a. u . ıat, ıtı . ı· ., 
maz, inkıllp fikirdir, inkılap fikir ce- attır. Cum~rtesi &iinkil kapanış fıatı ğanı söylemitlir. Muhakeme, ıa-
reyanlarma ilme dayanır, Türkiyeyi 20, 52, 25 ldL bit celbine kalmıştır. 
modern bir memleket haline koymak i Berlin, 13 (A.A.) - Reisicümhur Ali Rıza hakkındaki idem hUk· 
çin TUı1dyeyi bir hakikat olarak tetkik tarafından kabul edilen ve bu sabah mU lzmltte infaz edlldl 
edebilecek ilim kalsına ihtiyacımız var neşredilecek olan kararname, bütün Bir cinayetten dolayı idamına 
iır. Bu kafa ne kadar çoğalırsaı inkı- mevduatı hükOmetin temin etmekte ol· karar verilen ve hükmii kat'ile-
llbı o kadar kökleştirmiş oluruz.' dutunu, bankalarda tedlyatın tatili şen Ali Rıza, lstanbuldan cina· 

SADRI ETE.ti mtinasebetile yapılacak tasfiyenin 
-.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-- muntazam bir surette ve sUktln içinde yeti iş!ediği yer olan izmite gön· 

' 

Memleket Haberleri 1 icrasmı taahhüt etmekte bulunduğu- derilmiş ve hüküm, orada infaz 
·· .. nu natıktır. Aknan borsaları döviz n edilmiştir. Arkadaıı Hamdinin 

Dlrerb•klrde domuz esham nruamelltını tatil etmeğe da· cezası on beş seneye tahvil olun-
mUcadelesl vet edflmlftir. muştu. O cia tevkifaneden hapi-

Bu sene, Diyarbekir villyeti lftls saneve naklf'dılmi~t i r . 

1 Polia Haberleri 1 ..._ __ _ 
BakırldSr ta, ocaklennde ,up· 

hell bir ölUm 
Bakırköy taı ocaklarında çah

şıan ameleden Ali evelki gün 
öli olarak bulunmuştur. Arka
dqlan Alinin ocakta çalıtırken 
baıına dllıen bir taşın teairile 
öldOiOnü aCSylemişlerıede jandar
ma tarafindan yapılan tahkikatla 
bu taşan bir hafta evci düştüğü 
meydana çıkmıt ve itle kasıt 
glSrüldüğünden tahkikat derinleş
tirilmiıtir. 

Glzll ev ı,ıeten bet kadın 
r•kelendı 

Zabıtai ahllkiye memurlan dün 
Maryam, Gllliıar, Mfinevver, Fik
riye ve Mukaddes isminde beş 
randevucu kadın yakalamıılardJr. 

Bunlarm uzun zamandanberi 
gizli ev işlettikleri anlaşıldığmdan 
evleri kapatllacakbf. 

On gUnde 25 otomobil 
kazası olmu, 

Temmuz başlangıcmdanberi on 
gün içinde şehrimizde 1 cinayet, 
14 cerh, 4 intihar, 15 sirkat, 10 
yaakeıicilik, 6 ev taarruzu ve 8 
zabıtaya hakaret vak'aıı olmuttur. 
Ayni müddet zarfında ise 25 
otomobil ve tramvay kazası ol
duğu göriUmektedir. 

HUdut h8rlclne çıkanldı 
Sahte pasaportla lstanbula 

geldiği haber alınan (Arta) is
minde bir ecnebi don poliı birinci 
ıube mftdllrlftğll tarafından bildut 
haricine çıkanlmıştır. 

Bir karpuzcunun marlfeUI 
Beyoğlunda Divrikli bir k6f· 

teci bam karpuzlan halka aat· 
mak için bilekirhk yapmıttU'. 
Kafteci karpuzların bir kenar1111 
) armıf, içine kırmızı kiğıt sok· 
muıtur. Polis bu sahtekirı ya
kalam1fhr. 

Fransada uzun müddetten 
şıyan iki Türk bir yaz tatilinde 
yaya gitmişler. Bunlardan bi 
raz fazla mübal!ga meraklısı 
ilk Alman istasyonuna girerkelt 
yol arkadaşı konuşuyorlarmıt: 

- Sen daha eve) buraya 
miydi? 

- Evet, hem de birkaç defa • 
- Peki, bu ne istasyonudur? 
Bu sual sorulduğu sırada 

penceresinden istasyooun erk 
mahsus halasının livhası gör .. 

- Herrn! 
Bu livhayı gören milbalagad 

hal cevap vermiş : 

- Herrn istasyonu. 
Dün, bizim vapur Üsküdar · 

ne yanaşırken bu hikiyeti hatı 
Çünkü iskelenin ismini bildiren 
el kadardı ve üzerinde onun yi 
yüklUğünde bir rakı Javhası asıl 
Günün birinde her hangi bir 
yalancı çıkıp da kırk yıllık üsk 
Bomonti derse şaşmamah. 

Okey (O. K.) 
Voyvo kelimesi son günlerde 

bir kelimeye mevkiini terkedi 
key (O. K.) kelimesine . 
Bu iki harf, Amerikadakl 1erli 

Jer tarafından (her şey tamaJD) 
yolunda) manasına kullanılan 

bir tabirdir ki Amerika 
sözlü fiJmler vasıtasile çıknn 

Geçenlerde bir lnglllz gue 
giliz çocuklarının da hu kötü 
yi diJlerine doladıklarından şi 
diyordu: 

t,ıe: 
- Voyvo! 
Kelimesi yerini yavaş yavaş: 

-Okey (O. K.) e terkedlyor. Kı 
plljlarda, deniz ortalannda 
rin narası artık bu iki heceyle a 

- Okey (0. K.) ! 

Denize dlSkUlen 16 bin Hra Hamı, ı 
Dlln sabah Siltlllceden Kuım· Sadri, Senln Çömez, bana 

~B~ nK•W~ ...11.rt;. IJ..C_J~~ wri110r. Toplu ljnenbı ve Ç 
toptiııncıTaniidan 1''asap 'Avram Uk llnM •Ndle l:ullanıltlığını I& 
ve Ligor Ef. lerin bindikleri san· min Mahmut Kemal Bey gibi 
dal, yelken açarken devrilmiı ve thlctG-I aonra yazılan bu cevap, 
sandalcı dahil olduğu halde heP"' ba delikanlının tetkik ve t 

d k 
latlntıt eden llk yazızulır. K• 

Iİ enize dlS lllmGşlerdir. Kaza- hiap ~ttMk fedak4rlağına lı:atl 
zedeler diğer bir sandal tarafın-
dan kurtarılmışlardır. ğım. Bir zamanlar Ahmet BQfİ.min 

Fakat kasap Avram ftzerinde lilı Rıfkuun gazı yazdığı aüt 
16,000 lira bulunduğu ve denize g1J41Üne l/eç«IB .alan bu malı 
dökllldüğünü söyliyerek bllyllk cuğuna nwknbck, bir çergiye 
teessOrler göstermektedir. mak gibi olacak. 

BelecliJ'ecle: Yalnız OOlla türkçe ve üslup 
- vermiye kal~ bu bol pantolo 
'9hlrdekl çBplerden gUbre meze aöyle: Edep edepsizden ·· 

fapmek için lirbelki, fakat r:ara oahilin hlf: 
Mimar Monçeri isminde bir zaman ve mekdnda hocalık 

ltalyan belediyeye mllracaat ede- görülmemlftir, kendine gel•in-
ıek tehirdeki ç&plerden gübre ··;~;ii;i~i;: ......... --......... _ .... . 
yapnıak için belediye ile bir mu· OtobDs tallmat..amHI 
kavele imzuına ha11r bulunda· Otoblls talimatnamesi 
ğunu bildirmişti. belediye reiıi Muhiddin 

Daimi encOmen mim•r Mon- verilmııtir. Muhiddin B. oto 
çeri ile birkaç kere g6riifmllf, terin kontrolu için yeniden 
fakat b6yle bir mukavele imza- nacak memurlar ve talimatna 
sana ıalihiyetli bu1unmadağı için nin bazı maddeleri ilzer 
itin tetkikini ıehir mediıin• bı- tetkikat yapacaktır. Talim• 
rakmııtar. me birkaç gilne kadar neşre 
Ekmek ve fırencel• ftetlerı cek ve derhal tatbik olunaca 

Belediye narh komisyonu din KlprU D•tandekl satlCI 
toplanmıı ekmek fiabnı 8,50, Köprüde, Boğaziçi ve sair i 
fırancala fiatı 13,50 ~ wuıta ipka Jelerde seyyar sabcılar 
etmittir. Buna rağmen ıehrin çoğalmıştır. Hele akıam O 
bir çok yerlerinde · ekmek daha k6prftnün llslil geçilemiyecek 
ucuza aatılmaktachr. Galata ci- bal al111aktadır. EminlSnU dahilinde av suretile yapılan do- Berlia, 13 (A.A.) _ Ehemmiyet iti· 

ınuz milcadelesi neticesinde 2000 ni harf le Almanyanın dörd6ncU bankası 
mütecaviz domuz itlAf edilmiştir. olan Dannetader Und NatioMI 

Gezi Hz. nln ızmıre rekzedl· helinde fırınların rekabeti ya- Beyoğlu kaymakamlıklanna 
l•cek hefkellerl zOnden ekmek 7 kul'Ufa sabi· halin önUne geçilmeıi bild. 

Edime Postası Roak, tediyatını tatil etmete karar 
Edirne Postası refikimiz 7 ya- vermlftlr. 

fına girmittir. Tebrik ve muvaf- Proteaar Plkarda nl .. n Y6rlldl 
fakıyetler dileriz. Parla, 12 (A.A.) - Profealr Piear-

Teşekktlr 
Birader ve pederimiz Kasım Clmcoz 

Beyin ebediyete lndhll dol•J.ısile gerek 
bizzat cenazeye iştirak eden ve gerek 
bilvasıta beyanı taziyet eden zevatı kira· 
ma ayn ayn arzı teşekkür ve ihtiram 
etmek mümkün olımıyıcağından gazete· 
nlz vuıtaslle minnettarlığımızı takdim 
eyleriz elendim. 

Bıraderi: Selth 
Evladan: Şerif ve Mehmec Ali 

da Le.17on donlr ntpnıam koman
dör ritbeai verllmifUr. 

Bertin ......,llDn••• lulPllbllfor j 
Berlln, 12 (A.A.) - D8ll Berlln da· 

emlnf mflfrlt mfllfyetçi ve komünist 1 
talebeler arasında vuku bulan arbede· 
ler üzerine darillfünunu kapatmağ:ı 
karar vermiftir. 

Bertin, 12 (A.A.) - Dün eBrlin da· 
rUlftinunuada komünist ve Hitlerci 
talebeler arasında yeniden bir kavga 

Gazi Hazretlerinin izmirde maktadır. miştir. 
rekzedilmek üzere M. Kanonika- Takside Ç•ll'8n otomobiller Memur ve hademe elbl .. 
ya yaphrılan heykelleri modelini fol Uzerlnde duramırecakler Daimi belediye encümeni rJI 
tetkik etmek için Ronıaya giden Takside çalaıan otomobillerin tahdemlerinin elbiseleri için'/ 
gtızel ıan'atlar akademiıi hoca- duran yerlerinden maada Emirıö- bir karar vermiıtir.Belediye 
lanndan ihsan B. evvelki gtın nUnde, KlSprft O zerinde durduk- ta11 memurları ile bademe ve ç 
Komadan ıehrimize avdet etmiı- ları ve kalabalık zamanlarda çülerin elbiselerini belediye y 
tir. halkın gelip geçmesine mini ol- tıracak fakat bedelini ken 

ihsan B. tetkikatının neticesini dukları geirftlmGş, bunların meni rinden muayyen taksitlerle 

bir rapor halinde İzmir beledi- için heledive subelerine emir_ ~ktir. -----·----il 

~:~:eve~~!:~i!!i:~p "!:e~~n:::. KAN s 1 z LI K :., 
li d~~ldir. Ancak bu raporuı · Clalo 
tetkikinden aonra anlatılacaktır. ~-•Mir icUa JCı6M dcft bD1 0ı - ec1aa 

I Ka-.tablp ctiblla tm'lfaadua tertip~. SIROP DESCHIENS. 
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[ izdivaç hakkında mülahazalar 1 --
Evlenmek tehlikeli bir 

___ E_v_k __ a_d_ın_ı __ d_iy~o_r_ki_._= __ ( lı _______________ E_d_e_b_iy_a_t ___ v_e __ k_a_d_ın ________________ ı 

Merhemler E k kJ · 1 
t . .d. ? 
ıcaret mı ır .... 

Neglbl işlere yarar? r e erın an amamasına 
Ev kadınlarının en fazla muztarip • • k b ı 

hır yanığın en iyi tedavı usulu glıse-
o~dukları şey yanıklardı:· He~. ba~gi rag""" men ıstı a 
rin merhemidir. Bu merhemi şu suret - - - --

Fabrikalarda ölen kadınlar mı aile ıe hazırhyabilirsiniz: Kadınlardadı~. Kadın kalbi cemiyetin 
..,, ? Gliserin, boraks ,.e beziryağını bir ıztırabını daha iyi duyar ocagında ölen kadınlar mı çoktur yerde karı~ınnız Ye Hizım olduğu va-

İngiliz meb'uslarından Mr Ellen 5150 ameleden biri kaza neticesinde kit kullanınız. Bazı gazetelerde aradasırada an- de yoksulluğun ıst~r~bınr, bedbadht. 
Vilkinson haftal k b" ~ · • . .' .. .. y h 1 d dükkanlar Bu ayni merhemden pencere camı k ti ya 

1 
ıarrn elem ve kederını taşır. Bu e· ı ır mecmuada neş- olmuştur. a111 ane er e ve l f"f gw arak oe er pı ır. . h' .. .. b" . d 'h rettiği bir makalede . ·ı· k d d 1 1 asında bu miktar pek arının iç taraflarına ha ı çe u Bir iki senedir bu anketin' mevzu- rin ve necıp ıs gunun trın e nezı h mgı ız a ınlan- a ça ışan ar ar ·· · · ~ni olursu ' k d tı· k r el hal'nde bir nın ev ayatJarındak' f l t .. .. k'' ··ıct·· surersınız buğulanmasına ma ları ekseriya san'ata ve ed~biyata ta- ve u re ı e ım er ı 

f 1 ı w 

1 

se a e ve olum uçu ur. u ·· d bi bir eser olunca tabii ki ~z a ıgından bahsederek şunları söy- Fakat gene ayni 1929 senesi zar- n z. ~·· a1h'ik ediyor. Bu an il etler ne dereceye şur, ~ .e e.. . . . ' 
luyor: f d 2·0 eden biri doğum esna· Keza ayalclrnplarınızın tozunu .3U· k d ı: h' ti rulmuş suallere erkegın şıırını gerıde bırakacaktır. 

"B ın a o ann ' .. d ··1ct .. rek fırçala a ar sa a ıye e so d b' t e inde ben bunu u asri dünya bizim i l .. ··ı .. tür Ölüm tehlikesi anne - pur u en sonrabiraz sure . Jahi etle verilmi ceva lardan terek E e ıya ımızın s yr ı hiş bir mücadele sahasıdır: n çok mut ~~;d:r:s:~~. k~dın ameleden 20 defa yınız; ı::ünlerce parlaklığını muhafaza ~~P e~yor bilmem: faka: nazan dikka bu haJi seziyor, bu istikbali görüyo.. 

En hassas fikfrlerimiz, en şairane daha fazla mevcuttur. edecektır. .. d"rt kil timi celbeden bir nokta var. Bu anket. rom. . 
1 

k d hay~lleriıniıi hakikat çekiçlerinin kah. Kraliça bile hayatlanmn en par- Fanil~l~ri yıkark~n uç - e::.enıde: !erde Türk kadınınm yeni edebiyatta Halbukı yapılan. anket erde a 111 redıeı darbeleri altında mahvolmuş. lak devresinde dünyaya göz kapıyan lu_k suya ıkı çay kaşıgı bu m 1 tt gördüğü kıymetli ve orijinal vazife •· !arın edebi kudretmden, •?cak ' ~lr 
tur. İstatistikler günün en m"hl'k k d b .. 1 .. lerine karşı gazeteler va ılave ederseniz çok mülremme sure e, t 

1 
nezaket ve kompliman arzusıle gelişi re-tid · u ı u u anne o um . . - . . k 1 . nu u uyor. ' .. ~r. srtasile efkarı umumiyeyı ikaz etmegı ve 0 ayca temızler. k ? Bugün erkek edip ve şairlerin güzel 'bahsedılıyor. 

1 • Kadınlar ticarethanelere satış yer lüzumlu addetmiştir. Bu rakamlar bu Çelik pası nasıl ~!ı=~• •m- Türk edebiyatına yapmış oldukları biz Anlaşılıyor ki erkek ~afası edebi· 
erıne, ve fabrikalara girmeğe başla. feci vaziyeti pek beliğ olarak anlata- Çelık kolay kolay pas 

1 
• met belki takdire şayan olabilir. Fa- yatın .istikbalde ne beklıyorsa kadın• dıklan zaman büyük anneler başları- bilirler 1911 senesinden beri, ölenler ıma bazan da paslanır. Bu .pas~ çm~r kat Türk kadını kendisi için yeni bir lardan beldediğini görmeğe, erkek ka 

nr sallamışlnrdr. Çünkii onlar bu i~ dog· a 1~ dan azalınağa başladığı hal- mak için içinde tuz eritilmış sıl'ke 1 e san:at ve edebiyat devresi açtı. lemi bunu yazınağa muktedir. değil· hayat k d ı ':f n r t "tt"k ·ı l'd" 
.. •nı~ a m arın sıhhat ve Sa<tdet de anıneler arasındaki vefiya gı 11 ~e sı· me 1 ır. Şimdi.ye kadar Türk kadını şiirde dir. 

leri u~erınde naml .bir tesir hııs,J ede- tezaJ"Üt etmektedir; 1911 den l928 .. e Deniz suyu lekesi ..• tamamile erkeği taklide yelteniyor, bü Halbuki mua91r edebiyatımızın •n ceklerı hakkında şupheleri vardı?.. kadar binde 3,87 den 4,11 e kadar yuk- Bazan deniz suyu ayakkabılar u tün mazmunlarda, teşbih ve istiarele- karakteristik hadisesi hegemonyanın 
_ . ifaya! şart !arının tanzim edilme- sel miştlr. Çocuklar arasındaki veflya t zerinde lekeler bırakır; bilhassa bu rinde erkeğin bir mukallidi olmaktaıı erkeklerden kadın Jara geçmek ilzere dlgı ılk gunlerdi! hüv"·k . b" h ı ı şt Ha ıt:. · . d · · · de sık sık o- . 1 . . . .. ... : u annclerın hak da çok korkulacak ır a a mı rr. P cı.J ve enız mevsımın ileriye gidemiyordu. Fıtnatlar, I,ey- oluşu ve kadının artık yazı yazar· ~rı 'ark gıbı gorunuyordu. Verem si- milelik ve çocuk doğurma esnasında lur. . lalar yalnız birer imrıa olarak kadın ke'll bir erkek gibi düşünür görün. 

•. r, .~·e .•ip hastalıkları bütün aiİeıe- anneler arsında vukua gelen zayiat Bu lekeleri çıkarmak için süt içersın idiler. Fakat bugün ŞükUfe Nihaller, mek caliyetinden kurtulmasıdır •• 
'.'" duzerınde ~ok muhrip tesirler yapı kadın ameleler arasındaki diğer has- de adi sodayı eritmeli ve bununla 0 le- Halide Nusretler sübjektif ve objektik işte Halide Nusret, ŞükUfe Nihal,esa. ~
0

~. "'. Fakat 
0 

'·akittenberi çok sey talık süsaplarından hem çok ve hem keleri çıkarmalıdır. sahalarda tamamile kadındırlar. sen romanda erkekleri geride bırak eg~tı. ~abrıka kanunları, rneslek . te- de tehlikeli bir haldedir. Bu n-0ktalar Bak1rlar1 u§mak Son Türle şiiri, bütün dünyadaki mıs olan Halide Edip ve yeniden ye• sanutlerı n s.hh" · · · ·~ ı· t"kl · d Bak k ı r ve esya ı :ı l 
. .' . . ı şeraıti haiz muhtc· sıhhiye nezaretının 1"'

11a ıs ı erın e ırdan yapılmış ap a - - . ' modem edebiyat gibi içtimai hayat ar niye yetişen genç edebiyat krız an rmfabııl,~ bınaJarı ameleyi büsbütün pek aşikiir olarak görümmektedir. tuza batırılmış bir limonla ugulaıak ve ideallerden mevzu ve heyecan olı· vô hatta "Efsun. ismindeki eseıile •Şka şe'.~ıt altına aldı. Saliihiyettar anneler ve bilha.ısa temizlenir. or. Erkek şairlerden bu cereyanı tak pek derin bir istidattan haber verme Şe ~ ~1 tın taba~ ül ü kolaylıkla is- evli kadınlar arasındaki bu zayiatı şu SDt kapları .. _ .. ~ir ile bizde bu yolda şiirler yazanlar diği halde "1'ul da !releri., eserinde 
>at edılır, ,.e ıstatıstiklerdea anlaşılı· sebebe atfetmektedirler: İçinde süt bulundurulan gugumler Fakat son zamanlarda kadın şafr- şayanı hayret bir tekamül gördüğü· 
yor ki bugü~ evlenmek dünyanın en Hayatını henhangi bir i~ ve san'at ve kaplar hiç olmazsa haftada bir ke- ;a~. • . yazdığı şiirlerin bir kısmına müz lffet Halim... .onıo 

1 1
• ·' tı.~~hlık hır tıcareti halini alnııştır. Son le kazanan ameleyi kanunlar müdafaa re tuzla temizlenmeHdir. d~rkıkmıtzındı'lecek o1ursa j"timai heyecan Ilülasa anketçiler•ne 

1 
sôrarlar.sa "Unlerde ı · 'k· . ı a e ~ . 

- lj e ıme ge.~e~ ı. ı .. rapor b~.na .Y,e .. rnjjkf.\Al!l~)~n l!'U~aJaza _etmektedır. 2lLll1 _ . __ _ _ -==-- larımızın nekadar içten ne samimi ve sorsunlar ve üdeba ne ce\'ap venr-
lU hususta çok mu hım fıkırler verdı: An· ~ ' ":tın açık ve temız hava, ay. rnek mecburiyetindedirler. 

1 
k t rennüm edildiği görülür. lerse versinler edebiyatın istikb1li 

B d b' · · • f b 'k dı 1 1 
' t iht' l t · · ·ı d hl duyu ara e 

lar ~.fratp?~ ad ırınlcdı ~mudmı Ba rı a tn ı.1 rn,~are "f ttı:alç a!?nı er~ıtn Şüphesiz ki bugünkiı_ şel~abı. _a ol. nua:(lahrrhauhovar u,ıDptn m h m~b kadınlardadır. 
mu e tışın en a ıgım ır. u ra- e me . . . .-. e mu e ış er aru şercı.ı e linde evlenmenin en tehhke ı ır ış . 

1 1 
asın her kadın kalbın Sacide !ltuJ.:addes 

Pordakazalar~~n ve zehirleyki tica~eı~ayet e~ilip edilmediğini~nl~k ~ du~nu iddia etmek, etrafinda ~iddet Ş::_a~ı~r=o~s=u="=·~o=m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~rden bahsedılıror. Kadın amele ıs- ~ın fabrıka ve yazıhanelerı dauııı kon Ji gürültüler toplamaktır. Bugun ka- • • • D" or ki , J 
tıhdam eden fabrikaların hepsind~ 929 trol altında . ~ulundurmaktadırlar. dınlar, bilhassa anneler arasındaki ve· ı Bır Dans Muallımı 1Y • 
senesinde 13,832 kaza olmuş ve bunla- Hafta sonu ~atıl_ı ve gece servisleri sı fiyatın gittikçe kabaran yekunu kn· · d ı 
rın ancak 5:> i tehlikeli bulunuyormu~. kı murn~a.he?edır. Fakat evli bir ka- şı.s ında evlenmenin bir fabrikada ~a- z cı• havaları ve ans a• ş~ halde her 18,690 ameleye mukahıl dın bu gıbı hımayelerden mahrumdur. lışmaktan çok tehlikeli bir iş oldu~~ en 
hır tane tehlikeli kaza oluyor. Gerek anne, ve gerek zevce olarak iş nu iddia etmek hiç de lüzumsuz degıl 

Tehlikeli işlerde, mesela zehiıli o- noktai nazarından ne hük~m~te karşı dir. Ben hiçbir vakit kadınların ev- •ı " dele etmelı•yı•z 
lan kurş~n, fosfor, civa ve krom gibi mes'ul dür, ne ~e her h~gı hır resmi lenmesi aleyhinde değilim; fakat ev rı e mu ca 
madenlerı işliyen amele arasında 1929 daire onların ış saatlerı ve çalışma di! bir fabrika kadar salim bulunmalı ------------=-· 
senesinde 59:! zehirlenme vak'ası o)- tarzları He alakadar.dır. . . dır. Kanunlar evleri de himaye etme- A upada A vrupah karakterini ifade nıu~, ve bunlardan ancak 83 ü tehlike Ben öyle evler zıyaret ettım kı bu lidir. VT 
li bir mahiyette bulunmuştur. Şu besa ralarda bir odad~ 8 - 10 kişi ikarnet Geçenlerde bir toplantıda, bir kad,ı~ decek yeni danslar icadı mümkündür 
ba nazaran hu gibi işlerde kullanıLın etmekte idi. Şehrın kalabalık ı:nın~ı~ka 1 murahhas da, izdivacın çok tehlike~ı e . . . .. . . 
l0,000 kişide bir tanesi mühlik bir su- Iarında yaprlan tetkikat netıcesmdc bir ticaret olduğunu ifade etmiştı. lngilterede çöhret kazanmış hır mak ıçın uç bın sebebe malık bulu. 
r&tte zehirleniyorlar, hemen ekseri 1 altı tane küçük evde 86 kişinin sakin lı'ilvaki bu kadın murahhas hiç de ya dans muallimi vardır ki bundan bir nuyorum,, dediğini yazmıştık. 
fabrikaların beş milyon işçisinden an olduğu anlaşılmıştır. nılnuye>rdu.,, . müddet evvel yazmış olduğu bir ya- Santos Kasani isminde olan bu 
ca:k 161,000 kişi kazaya uğramış ve bun Acaba bir fabrika veyahut yazı. Muharririn ingiliz kadrnları içın bu sayıfada tercüme etmiş ve dans muallimi bir mecmuada da ha 1
d;'dan ~.n~ak 982 tanesinin hayatr teh hane sahibi, bu şeraf~ .•Ilı~~·· bu .ka- düşündüğü şey til•k kadınları iç;n de :"'

1
• hiç olmazsa, 

3000 
kadına dans li hazırda oynanan danslar aleyhin. lı ed~ gorulmü:;.iür. dar insanı çalıştırabılır mı.·: _Faırntl m~vcuttur. d~si verdim. O sebeple bekar kal- (Lütfen sayıfayı çeviriniz) l uvarlak hesap 1929 senesinde her evli kadınlar mevcut olanla ıktıfa et- B. R. . 
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Akalllyet mektepleri Her yerde Dil mUnika .. •ı 1 Balk_a_n_b_irliği B o R s A ~ 
Meerlf mudur muevlnllklerlne Besim Atalay Bf. ye LA Btllgarl gazetesi l3Temmuz 

tlbl olacaklar Bu sene pamuk is- Gazetemizde biri (lpretler ıUtu- bl d b h dl 
1 Acheıl 

Maarif eminliKlerinin llğ'Yi nunda ötekisi diğer binütunda ~ıkan z .. en a se yor 
hakkındaki kararın evelki gün tlhsalAtı noksandır iki fıkra dolayılille iki cevap ıöndtrdf- G,çenlerde memleketimize ge-
maarif mlldürJOj'One tebliğ edil· Bu sene dünya pamuk istihsalatı niz: lerek Ankara ve istambulda bi· 
d'X.' • b d noksandır. Yapılan ı.tatı.tlklere ~ö- Bu iki cevabın ne§rini müsaadeniz- rer konferaı •eren Atina Meb'u-
ı5ını ve un an baıka villyete re &'eçen seneye nazaran bu sene İn· le tehir edlyoruı. 

d 
- d 'l b' t ı· t ıu M. Leon Macca1, Yunanis· 

egon erı en ır a ıma namenin gilterede 400 bin, Amerikada 300 bin, Bu yaztlarda da hiç bir ıatrn bir 
suretini yazmıştık. Mısırda 100 bin, ve Brezilyada ır;o bin yazısına ait lmll, gr&mer hata· tanda çıkan Ergasya mccmuıa-

Aldığımız malumata göre ec- balya noksan istihsal edile-ceği tubit sı iddia edilmiş deflldir. Bu yazılar sında, seyahatinin intibalarını 
nebi akalliyet mektepleri hakkm· edilmi~ir. sadece, böyle bir hata iddiasının ne9retmiştir. 
da yeni bir tebligat yapılmııtır • Bu sene memleketimizde de pamuk ortaya çıkardıtı miinakapda Dil He- Sofyada çıkan nim resmi La 
Bundan evelce maarif eminliğine istihsaJatının noksan olacağı anlaşıl· yetinin (Evet) yahut (hayır) d•ye bir Rulgari gazetesi bu münasebet-

b 
• I 

1 
b' maktadır. Çünkü Adanada geçen se- aöz söylemesini istiyor, azasından bi· le neşrettiği bir makalede, TUr 

ag ı o an ecne ı akalliyet mek neki L644.401 dönUm zeriyata muh:a· rinin gazetelerde ilmt bir noktadan mü 
teplerinin emanetin ilgasından 1 bil bu eene 1.181.080 dönüm; Mersin· nakaşa zemini olması Jle kendisine bir kiye tarafından Yunaniıtana aşa· 
ıonra maarif mOdilr muavinliğine de geçen seneki 478 bin dönüme muka- vazife düştüğünü hatırlatıyordu. ğıdaki veseyada bulunduğunu 
tAbi olacakları bildirilmektedir. bil 420 bin dönlim pamuk ekilmiştir. Zatı!liniz, belki Jyl ifade edilmedi- iddia eylemittir. 

Tıp fakUlteal talebesi Son yatmurlar dolayısile hasıl o- ğindendir, bu mütaleadan alınmreeı· "Yunanistan muahedelerin ta· 
Yalovaya gidiyor lan tuğyanların muruata yaptığı ha· nız, üzülmüşsünüz. Yazı arkadaoımı11n dili cereyanlarını terviç etmemc-

Tıp fakültesi talebelerinden sarat meyanında 75.000 dönüm pamuk sütununda imli yanlışları ara.ttırıyol'· meli akalliyetler meselesinin bir 

b 
da vardır. sunuı. 

ir KJ'UP tetkikalta bulunmak propaganda mevzuu halini al-1931 senesi dUnya pamuk istlhsalA· Gazetelerin bu çeşit yanhşlanndan 
Uıere Yalo•aya gitmeğe karar tının 25.640.000 balya tahmin edfldfli· kim mes'uldür7 ma1ına müsaade etmemeli ve 
•ermiılerdir. ne ve dUnya pamuk sarfiyatının da Bunlarda yuıcısıncl&n başhyarnk, Balkarilarda hiç bir Hekemon· 

Bunun için perıembe sabahı 22.730.000 balya oldufuna rtire ahiren yazı heyeti müdürünün, mürettibi;,, yanın teeaıüsünti terviç etme· 
8 vapurile 50 kiıilik bir kafile Pariste toplanan beynelmilel pamuk baş mürettibin mwıahhihin, sırasile a- melidir • ., 
kaplıcalara sıidecektir. konferansında, pamuk sarfiyatını art. llkuı, mes'uliyeti olabilir; çünkü her M. Macca1. bu gibi tavsiyele-

Seyriıefain idaresi banyo ve tırmak için du,unUlen tedbirler tat- ıazete satırı biltün bu eJlerden geçer. rin ne Türkiye tarafından Yuna-
•apur Dcretlerı'nde talebelere Dl· bile edildlfl takdirde bu istibat Mk- Bu sebeple bir gazete aahif esinde . y ·· ··ı k bi ı b n11tana, ne de unanistan tara-
aıf tenzilAt yapmagw 

1 
kabul et- sanının fiatlar üzerinde tesiri görGle- goru ece r yan ıı ir el yaı11ıııda f miştir. cefl timit edilm~ktedir. olduiu ribi mes'ulünü meydana nr· ından TUrkiyeye yapılamıyacağı 

Yi 
Meraln limanında P•muk mez. nı, çünkli Türk • Yunan itilifı 

yanar• gönderilen muallim· ihracat. lmza sahibine atfolunaa bile ko- yapılırken her iki tarafın hemfi-
fer eylülde dönecekler Haziran ayı içinde Mersin limanın· tayca müdafaa edilerek beraet kaza- kir kadıklırmı vazmaktadır. 

Uç ıene evvel ilk tedrisat dan 554.29S lira kıymetinde 5•238 tıal- nılabilir. Böyle olduiu halde blr y:ın
müfeUiıleri ve muallimleri ted· ya pamuk ihraç edilmi~ir. lış iddiasını diğer bir yanlrt iddia!itile 
kikat yapmak üzere Maarif ve- Geçen senenin haziran ayındaki lh· ödetme yolundan uzak durmak lıtti
kileti tarafından Viyanaya gön- racat ise 778.441 lira kıymetinde s.117 yoruz; olabilir, yazımız deiişeli ne 
derilmiılcrdi. balya idi. kadar çok zaman olsa bile bu satırları 

Bu muallimler eylüle kadar ihracat mevsiminin başlangıcı o- yazanların itiyatlarından daha yıe.şlı 
9ehrimize döneceklerdir. Maarif lan eyhllden hariran n4hayetine ka- delildir. YazıldıktanMnra göz gezdir· 

dar Mersin limanından muh~Jf f men . miye bile nkit kalmadan makineye 
Yekiletinin. bu hocalan, muallı·m ı 1 

•• d ·ı · ylerd b ı • eketlere yapılan ihracat yekdnu g?.n .. e.~ı mış. şe e un ar mazur 
mekteplerinde ( tedris usulü ) 6.8:>6.756 lira kıymetinde ve 91.187 bal- gorulur.,. dıyoruz. 
olarak tavzif edeceği anlaıılmak· yedir. Halbuki geçen sene ayni dev- Ye, ayni mütale~ iledir ki böyle bir 
lia<ar. rede 14.350 4:>8 lira kıymetinde ve yanht hatta Dil Heyetinde bir azadan 

11111 1 11.1111111111111111111ı1111111uııuııuıuıııııuıııı 128.307 balya pamuk ihraç edil f tf da sadır ol~ bunun yapılmasını de-
de hır makale yazmıştır. M h d m ş r. ğil müdafaa edilmesini kusur sayıyo-

llu makalede diyor ki: •ntt• ,a 
1
8 etnamelerlnde ruz. Dil Heyetinde aza olan bir zatın 

"S ı . . k" b'T" b 1 ı ar•nı an evsaf . e~e .. er nı ı u un a o arımıı· İhracat ofisi, Yunanı.tana glin· imll yantı,ı olsa bıle onun faraza 10· 
da, .l! t n d'11ns salonlarımızda, yap. derilecek mallann-tlitn'tlkten çıliaVıl- gatteki lhtisuı kendlalnln öyle bir he
tı~lf'!l~ .~ak '}!r hep Atlas Okyano- mnıı1ı için gösterilmesi mecburi olan yete en krymetll bir uzUv olarak kabu
sunun ote .tnrafında~ ithal edil~iş menşe şehadetnamelerinde aşağıdaki Hine bizi icbar edebilir. 
teYler~lr. Son mevsı~l~rde Çarlı~· noktalara ehemmiyet verilme.on hak· Bu küçük münakaşanın perdeıdni 
ton, H • bl~k hoton gıbı aslı Amerı- kında alAkadarların dikkatini celbet- çekmek daha uygun dü~mU)•or mu? 
ka zencılerınden gelme olan oyun- mektedir. 
Jnrın halk arasında yapılmakta ol· 1 M h d t 1 1 mU'"~ O BUL M .'\. C A O d ğ - ente §e a e name er ..... 

u unu veya buna çalışıldığını gö· tahsil memleket ticaret odaları t . 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
riiyoruz. . . , :ıra 

fından verılır. \ e konsolos tarafm· 1 1 ı · A ' 1 1 
Bu dansların nasıl çıktığına dair dan t sd"kl . t · 

1 1 

biraz maltlmat ,·erelim. a 1 
• ıcap e meı. 2 - c E L ~ R-. !fj li n ,TT~-

. 2 - Menşe tehadetnamesfnde sev· !!'!!.! j ~lak Boton, Amerikalı zenci esir- kedilen malın ziya V"e nevi sarahaten 3 S E S S t Z L i K ll}'K 
Jerın tarlada çalışırken çamur yo· zikredı"lı"d" B d b .,., . 1 4 i L S IA f( fliı A-IK S. f .x. • • • • ır. un an ai'"'a parç,t n· l!!

1 

au~ur 'e _tugla yapar gıbı hareket rın adedi, marka ve numarası, safi '"' M~ fi i_ K J-N D-!T !iJ N. 
lerınden dogn_ıuştur. ~ayrl ~afi !'!İklet ve kıyımeti, sevkf'" A IR ız_I. ~ti] ~1

1z i_

1
!!' __ 

Çarl~ton ıse Avrpa salonlarına lecek yol mersel ve mürselünileytı T 1111 L D E S l'lli1 Z l &irme1'.ıien evnl Amerika ıencilerinin ismi ve adresleri de aıtlmahdır. · • l!!li. - A - - 1!!!
1 

i · 
milli ve mahalli ovunu idi. Sonra Y ·' A liJ i K İ Z [il H AT A 
bunlann yerine Afrikantn en vahti Almanya Romanya ftrpalaran~ 9 cı n]K·~=ı~ z· A_ F~ J( -
aksamında oynanan oyunlar kaim ol asgari te~lfe tatbl"' edecek 1 ı\ 1'J.'_llJ i ti K ! i T A JIJ A 
mak istidadını gösteriyor. Almanya ıle Romanya yeni ticaret 11 Y F-:'i -

Acaba hakikaten bu zenci danı) :,. muahedesi yapmıılardır. Bumuahede ' Ü K · ı•ıılil L A T A il' 
nnı almax.a ıu d ~ de Romanya arpalarına karşı asg'lrl 

ıı; zum var mı ır. t lf t tb'k d"l k . 
Şurası muhakkak ki halk tarafın· ar e . a 1 e 1 ec~ tır. 

dan bu uiurd:ı birçok para sarf edil· Harı et tl~aret o fıs! bizim arpa la ~n 
dikten sonra bunlann Hizumsuz oldu da a~_I tarıfeden. i~ıfade etmesi fçın ı l'!!.1,,-~-.iılllİİİİıılıııİ.-~----
i11, anlatılmıştır. teşebbusata geçmı~ır. 2 

Şu muhakkakdır ki bu hareket YUkaek tıp 9uraaı yarın m--ı-..ı 
Jeri medeni bir sosyete için çok mü- Ankareda toplanıyor 
baliğalı ve kıvrılmalar çirkindir. Yiikıek Tıp ıura11 yarın An· 

YıJmaLın 
muhakemesi 

(Ôst tarafı 1 ınci sayı fada) 

- Ne buyurulur? 
Riya1et, müddei umumilikten 

mutaleaıını ıordu. MUddei umu
mi, tetkik etmek il:r:ere evrakı 

istedi. 
Mahkeme, davayı "neıriyata 

mlltaallik ve mllıtacel mevattan 
olmak itibarile .. tatilden evvel, 
yirmi temmuza bırakıyordu. Fa· 
kat, •ekil4rfan Emin B., O'. gün 

tıırada bulunacaj'ını ileri sUrdü, 
yirmi bir temmuza, olmadığı tak
tirde daha evvele bırakılmasını 
iıtedi. Daha evvelki muhakeme 
gOnleri çok dolu olduğundan, 
dava yirmi iki temmuz çaı1am· • 
ba gflnD öğleden aonraya bıra-
kıldı. . 

Yirmi bir temmuzda adliyenin 
tatili bafhyacağına göre, bu da
vanın ikinci celaeıi nöbetçi mah· 
kemelerden ya birinci, ya ikinci 
cezada cerevııın edecelrtir. 

Bulgarıatanda ekalliyetler 
meselesi 

Bulrarista.run Balkan konferansın
da.ki reislerinden M. Sakızof ekilliyet 
ler me&elesi hakkında ~unları söyJe
mittir: 

"Biz latanbul konferanSJnda Rul· 
ıar akalliyetlerinin haklarının hinıa . 

yesini tanı:im •den sulh muahedeleri 
ahklmının temini ta.tbiklnl istlyereğiı. 
Ba meı.ele ~erine konferansın dikka
tini celbedeceğiz. Zira bunu Balkan 
münlemeti ve Balkanlılar arasında 
iyi komşuluk için bir esas gibi adde
diyrouz. 

. . . . 

•vn 

Frant 
liret 
Bel o 
Drahm 

Is. Frank 
l.C\"a 
Florin 
Kuron 
~lllnı 

Peıcıı 

Mark 
Zloti 
Pcn~ö 

!o l.ev Kuru, 
ı Türle lirası Oloar 

~·en·oneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln (lnıclllz• 
ı Dolar ( Amerika) 

20 frRnk [ Fransız 

20 r .ıreı i lıalya 
O rrınlc Relçilcı 1 

20 Urahml [Yunan 1 
O Frank [lsvlçreı 

20 Leva Bulgar J 
ı florin [Felemenk j 

ıo Koron [Çekoslovak ) 
Şılını A\·usturyıJ 

1 Peıeta t lspaııya] 
ı ıtınmırlılAlmanya) 
ı 7.lotl Lehistan 

ı Pe nıö Macaristan 
o Ley [Romanya] 

Dinar 'iogoslovyıJ 
ı Çevoneç Se\·yet 

Altın ! Boru Mecidiye 
Rınkonoı \ harici 

4 Jl. 
1 ) 1 

4 lt". 
~·o 

7 T 
~(: 12 

IQ811 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et - Sebze • Meyve 
Et - (Kiloıou) Dağlıç: 54,60 so,1oı 

Kıvırcık: 46,80·54,70 K. Karaman: 46,iJ' 
56,16 K. Mezbaha kuzusu: 46,80. 54,(J 
K. Ôküz:23,40·34,32 K. Dnna:31,20K.lıı~ 
27,30 ·32,64 kuruş !\landa: 19,50· 31~ 
kuru~. 

Peynir - Beyaz yağlı 580 den 1ıO 
kuruşa kadar. Yanm yağlı ı 7· 14 okklflJ 
teneke 450·550 l\. yağsız 11-12 Jkk•~ 
ıeneke 160·230 kuruş. 

BUber: ( Dolmalık ) ı 3· ı 4-15 (sı""1 
1 ı · 12-I 31\. Pancan 40 P. Semlzoe.-
2· 2,5 K. Kabak: {Y erliJ 40 . 50. 60 p. 
Tazefaaulye: Kırmızı barbunya 22; 
K. Ayşe kadın 7-7,50 l\. Yeşil Barbum"f 
6 K. Sınk çalı (ısulyısı : 4-5·6 kuruş. 

Enginar: (\'erli) adedi 3 - 4 ı..unıt 
Saramaaks (Okkası) 20-22 K. Hı~ 
( Y crJI) adedi 20 • 80 • 40 P. 
Domates : Okkısı 5 • 7 • 8 ~ urııf 
Bllmye: 8 - 9 - 10 kuru~ Pathc•ll' 
4 - 5 K. 

Meyve , 
Şeftali: 75 kuruş. Elma: 10·12 ~ 
Armub IAkça) 70 80 1\.. (Must.rıb'') 
10 15-20·30 1\. (Kumla) 12·13·14 ı urUt 
Erik: 12· 15· 18 K. vı,neı (Aşıl ;O' 
:"5 • 80 1\. (Çalı) 60- 70 kuruş. 

BuGd•r • Arpa - Çavdar 
BuOday; Yumu~ak kilosu Yahşıh•ıı: 

6, 10·6,SO K. Yahşihıın: 7,1 K. Polııl~ 
6,30 1\. Ankara: 6,IO·Ci.20 K. Eskışehlf. 
~,37,5 • ö,7 1\. Mıam (San) 4.25 '
!Beyaz) ~ 1\. Arpa: (Afyon) 5,30·!iP 
1\. {Samsun ) 5,30 1\. ( ~;dirne ) 5, ı O ~ 
Çavdar: ( Edime) 25 K. Nohut: ıO 
1\. Keten tohumu: 13 1\ Afyo~ 
Yiizdö 10 morfin 1050 kuruş. Yap•"' 
51 kuru, 
Çay, kehve, pirinç, ••ker, y•'1 

Bu zenci danslarında en yeni ve karada Sıhhiye vekili Refik be· 
en -.onuncusu Mooçidir ki Afrikadan yin riyasetinde toplanacaktır. 
yeni ~elmiş iki dansör tarafından Şuraya seçilen Maıhar Oıman, 
teşhir olunmaktadır. Bunun musiki· Besim Ömer, Akil Muhtar, Ki
si daha cazip ve hareketleri daha liılt Rifat. operat6r, miralay Maz· 
güzeldir. Fakat bana kalırsa Y>!ni lum, Baktrioloğ Refik, Netet Ô· 
bir dans icat etmek için ta Af rl'<a mer beyler bugünkü trenle An-

, ......................... ,.., patates, sabun 
Çayi ıCava) okkası 260 • 400, (Çini 

içlerine gitmek 1Aıım gelmez. karaya gidecektir. 
Her halde Avrupa memleketlerin· 

de Avrupalılara yakışacak dans icat 
edecek kabiliyet n iktidarda insan
lar yok değildir. 

Her halde bu ıenci hava ve oyunla 
nnın hücumuna karşı 'iddetle müca 
dele etmeliyiz. Yoksa yeni bir akın 
karşısında bulunacağımızı zanned,. 
rim. 

Bununla mücadele etmeliyiz. Ve 
öyle danslar bulmalı)'lı ki kendi miJ 
il karakterimizi ifade edrbllsin. 

Bu garip ve eksantrik danslerın 

btiyük zararlanndan birisi için o !I Ca 
ip hareketlere uyabilmesi için mu· 
ı;kf melodilerini bozmMı olU)'Ol'. 1 

Her halde bu zencil,,..en h:ıvHlAr 

ve zencilerden ıelen cianslarla mil· 
cadeJe etmeliyiz." 

Sent Antuvan klllsealnde ayin 
İtalya kır.ti aile1indenden DUk 

d'Aost'un &lOmD mOoaıebetile 
dOn Sent Antuao kiliıeatnde btr 
ayin yapılmıştır. 

Ayin de tebrimiıde bulunan 
ecnebi ıefaretler erklnı hazır 
bulunmu~lardrr. Bu mllnaaebetle 
İtalya sefaretine matem alimeti 
olarak yarıya kadar bandıra 
çekilmiştir. 

Yunan muhrlplerl 
ıtalyan teıgihlarında Yurtanis· 

tan buıbına yapılmakta olan 
dört ıçık deniı muhribinden 
birincisi olan avloı Cunduryo 
tisi tulim almak üzere 

BUgunkU bulınacamız 
Soldan sağa ve yukardan aıatı: 

1 - Bir yaz aebnal (8) 
2 - Devenn ,alal (4), panta (') 
3 - Ank (4) 
4 - Çok aamlmi (9) 
6-. 
6 - Bağıflıturınk (2) 
7 Bir plftj (1) 

Seyrisef ain 
Metkcz ıcemuı; Galata Köprü ba,ı 
B ~362 ~ube ıcentuı Sirkecide 

Mühürdar zade hanı 2 2740 

AYVALIK S0R'AT POSTASI 

(MERSıN) 14 Temmuz Salı 17 
de Sirkeciden lcalkacakhr. 

8 - Zıttı (4), tak (3) DOK TOR 
9 - ? (2), örtü (5) ~ .-1. 
10 Eıılt!ntnemif (6) U"'f"~ Cemal, 
11 - Ada•u az bir d~niıdr bir trdn Dahiliye haatahkları mutahaasııı 
(6), ~trli manllı:ür (4) Cumıdin maada her gün öğleden 

ımnı:umı:maaunan111aauwww11s:mUW111 şonra uat < 2,30 dan 5 e ı kııdır 
temmuz nihayetlerine dotru alt· lstınbulda Divan yolunda ( 1 ıs) nu· 
m~~ kişilik ~ayfa ve . zabitandan 

1 
maralı hususi h•blnesindc dahili has· 

murekkep bır heyet ıtılyaya i1· tııhkluı muavene ve tedavi eder. 
decektir. ·Telefon lstabnul 2398 

240·800, ( Hindi )·e ) 270·400, ( Se)·llll 
260·400 Kahve: (l\luhtelıf tipler) ıoO' 
108 K. Pirinç: (Bombay) 36 42 <CıY• 
33·32,5 (llindiye) 33 mangon) ~8 ~s.sO 
(Rizon) 36 K. Şeken !Toz Ycrli)35.s0 
(Ecnebi) 35,70 • 36,50 hı.ip !i9.5" 
( Rus: Küp 1 40 1 Toz ı 35,70 K. 

Sade r•lı ı Urfa : l\lardln 
(Taze) 125· 135· 140· l 45 (Erzurum· Karft 
(Erinmiş) 90· 100 (Trabzon) 115 • ı!JO 
Vejetalln:(\' erli)62· 63Zeytin y••" 
( LkSUa ekstra ) 65·69 ( ~:kstrı) 61 • 6' 
I\' emeklik ı birinci 56· 57. 58 (\'emeklik) 
ikinci 54 • 56 ı Sabunluk ) 44-46 ~ 
Patates; Tau naturel 18· l 9 1\. 51 I{. 

Uoğuın ve .,adm hastahktarı 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Tiirbe, eski Hililiahmer binall 

1 1 
· ı No. 10 Tel. lstai1bul: 2622 
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K O. kıtaat ihtiyacı için 280,- ~ -000 kilo odun aleni mtlnakua Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

Rak 
mamulatından 625 buçuk ton çimeı·to 

IUretile aabn alınacaktır. ihaleli 1 Şarap· Lı.ko··r kapalı zarfla mlinakasa,>a konmuştur. 
2-8-931 saat 15 te icra kılına- ihalesi 29 temmuz 931 çarşamba glinll 

eafıadan taliplerin ıartnameaini saat 15 te Ankamda merkez satın alma 
alnaek illere herrBn ljleden LE.Rl... komisyonunda yapılacaktır. Taliple-
eyyeJ ve mllaakuaya ittirak et- rin şartnameyi görmek üzere Fındık· 

k 1 d - 1.&t 50 00 lıda heyetimize n şartname . almak 
me Pn e Yaau muayyeninde O 250 1 ve tekliflerini vermek üzere teminatıa-
t&mlaatlarUe birlikte komiayo- lık 1 k rlle birlikte mezkür komis'-·ona müra-

(63 
gram sramhk gram 1 " 

.... ala mira.":":" ).695 Kllo•u fiıe•İ tlfe•i tiıe•i caatları. (44:>) ; 7~3 • 

0.lu n Tekirdağ lotutının senelik Hususi levkaJAde rakı 300 150 7 5 30 
ÜICIJ'IQ olan dnş ve mlkdulan 8fllıda Yalova rakısı 300 150 7 K 30 
YQaJı sebu alent münakasa ile 1&bn Is " 
~- lbtlul 29·7-981 uat ıs te- tanbul rakısı 200 100 50 00 
Qll'. $vtn11De VI eTaafuu görmek Te Nazilli rakısı 100 
rnfinatuaya fttirak etmek i!tiyenlerln 200 50 00 
<;~· satınalma k~~gyonuna Aydın rakısı 150 7 5 3 7 ,5 00 

Çortuı L.ıana 800 K. Prasa 9700 Boğaziçi rakısı 150 7 5 S 7 ,5 00 
~· Patlıcan 8400 k. Domates 3900 k. Konyak 
Fuutya 7~ k, Kabak 7200 k. Bakla 200 100 50 25 
600o k Votka 90 Teklrdalı Lahana 10500 k, Prasa 180 50 00 
l27SO Patlıcan 11000, Domates 5500 

F~:a ıoooo. Kabak gsoo sakta 8000 Saf İspirto 400 gramlık 140, 200. gramlık 
Çor1u1

1
•penak ~:J: 10, 90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Teklrd•lı 7750 

k ca.,~••r• h:sı.:.,~ ,,;. 20.000 lrlıo Halis ıarap: Beyaz ve siyah 
OJun etine verilen fiyat pıbllı görüldil· 700 gramlık 8.J• a.esJ 50 kuruQ 

talinden Jenfden kapılı zarf usulü ile Y Y Y 
rn nılrasaya konulmuttur. ihalesi il·7·3l 
saat 16 da ı . rne k yapı ac•ktır. Taliplerin yevmı 
tn : ılrda tarffatı kanunfvesi dahilinde 

e ~uplarını va1'ti muayy~ninden evvel 
koınııyo 1 • na ta etmeleri ilan olunur. (53) 

• • * 

268 
K
000
.0. . kıtaatı ihtiyacı için 

k 
• .

1 
kllo odun aleni müna· 

aaa ı e l . , . 
2
8- sa ın alınacaktır. ıba-

.kcaJı 7-931 aaat 17 de icra 
ı •nıcaa. d . 

• • o 1
" an talıplerin ıartna· 

mtıııu crör k . . h 
öğled o me ıçın er gün 
· . en evvel ve mOnakasaya 
ııtırak etmek için de vakti mu-

k!Y~ninde leminatlerile birlikte 
ınıayonurcuıa müracaatları. (62) 

693 • • • 
168

K. O. lutaab ibti,acı içia 
,000 lcllo odun alen1 mGna

lcaaa auretile altın ahnaealctır 
•baleai 2-8-931 1aat 16 da icr~ 
kdınacağından taliplerin t•rtna-
meaiai ı~rmek üzere hergOn 
~i~cdeo evvel. ~e münakasaya 
ıtbrak etmek ıçın de vakti mu· 

kyy~ninde temioatlarile birlikte 
omısyonumuza müracaatları 

(61)·694 . 
* • • 

200,00o kilo kuru ot aleni 
~llnakaaa de aatan alınacaktır. 
llıaleai 4-8-931 saat 16 da icra 
lıılınacağından taliplerin ıart-
na · · meaanı s6rmek llzere hergOn 
~~eden evvel ve münakasaya 
lftira'ic etmek için de vakti mu-
ayyeninde teminatJarite birlikte 
kom' 
(72.8i~rnumuza mür1caatları. 

~ lıtanbul üçüncü icra memurluğun· 
uan: 

Tamamına 130 Ura kıymet tak· 
dir edilen Büyükadada Karanfil ma· 
halleainde Zeytinlfk sokağında yf'ııf 
16 numara ile murakka.m arsanın la· 
lftamı açık arttrrmıya vaıedllmit olup 
ao temmuı 131 tarJhf nde fartnameti 
divana.neye talik edilerek 22 ağustos 
9.11 tarihme mUaadtt cumartesi ıiinü 
saat 14 tea 17 Ye kadar Jatanbul üçün· 
dl icra d.airesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırnwya iftlrak içiıı 
yUldı yedi teminat akçesi ahnrr. Mil· 
teraJdm ,·ergfler ile belediye resimleri 
vı vakıf icaresf mütterlye aittir. 

Hakları tapu sicillerlle sabit olmı· 
nn ipotekli alacaklılar ile dijer all· 
kadaranı11 ve irtifak hakkı aahip1eri· 
nin bu haklamw ve hHuıfle faiz ~ 
muarffe dair olan iddialarını llln 
tarihinden Ulbaren yirmi gün içinde 
evrakı mUıbitelerilt bildirmeleri Jl. 
zıındır. Akıi halde hakları tapu sicil· 
lertle •bit olmıyanlar &atış bedelinin 
payla,muından hariç kalırlar. AIA· 
kadarların fcra Te fflb kanununun 
119 unca maddesi hükmüne röre tev. 
fllııl harektt etmeleri ,., daha fazla 
••IOmat almak ietiyenlerin 930 - ll39 
•oaya nunıarHfle ır ..... mtıariyetimfft ınü· 
raeaatıan fl&n olunur. (1393) 

Bunlardan Başka 
Fransanın en ~~bur muhtelif marka ıampan;alan, ltalyan köpUrUr ıaraplan, 

orijinal vııkıler, muhtelif marka cinsler, nrmutlar, muhtelif marka 

Rua ve Yunan ıaraplan 

D .iKKA Tl 
idare mamulAtı meşrubattan 6 kilodan fazla mtt
bayaatta bulunanlara yttzde 10. Iskonto yapılır. 

Sat,§ mahalli: 
O.l•ta nbbm Uzerlnde ispirto ve ispirto· 
lu lçkller lnhf~"' idaresinin bulundu· 
ıu Kefell Har.. ..altınd•kl m•l•za ... 

• • • .,ıiı. .... 

Gülbane baataneai 
Tıbbıye Tatbikat haıtaneai 
Kuleli lisesi 
Çengelkay Orta mektebi 

Harbiye mektebi 

Yukarda mahalJerile miktarları 
yazıla askeri mektepler ihtiyacı için 
236 ton kok lcamoro kapalı zarf 
ıuretile aatan alınacaktır. ihalesi 
29 Temmuz 931 ~arıanba gtlnil 
saat 15 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mahıU5unda icra edile
cektir. Taliplerin tartnamesi için 
komiıyona mOracıatları ve itti
rak için de tartnamesi •eçhile 
hazırlıyacalclan teklif mektupla
nnı aaati nıuayyeneıine kacfar 
mOıelıel numaralı ilmObabcr mu
kabilinde komiıyon riyaıetine 
vermeleri ilin olunur. 714 

• • • 
Aak~ri mektepler ihtiyacı için 

20,000 kilo beyaz peynir pazar
Jalcla aabn ahnacalctır. Pazarhğı 
19 Temmuz 931 pazar g6nü aaat 
14 de Harbiye mektebindeki ma
halli mahıuıuoda icra edilecektir. 
Taliplerin prtnamuini görmek 
için komiıy.ona müracaatları ve 
ittirak için de •akli muayyeninde 
haaar bulunmaları illn olunur. 
(30ı. 833 --- sa hır operete 
,. Bu a~şam Beşikta~ Bil) ük parkta 

Nıh·arı il Ye maestro M l\ıpueellı ile 
(8Ulbill) operet 3 perde. 

OakUd•r Hile al;~·;;;., .. de 
Unciler \e Çıçekler) mumesail~ Kolin 

Mar. Duhuliye 10 kwuttıar. 

T 1 f lJeyoflu 4160 
C C On: Dabill 27 

Satılık nısıf ev 
Adalar mal müdürlüğünden: 
Papalık namına mukayyet evin 1501 lira 85 kurut müterakim 

vergiıinin temini istifası için Bilyükadada eaki paalral yeni fabpal 
sokatJnda eski 13 yeni 17,19 Nu. la sarnıç kuyuyu havi bahçeli 
kigir evin n11fı 8-7-931 tarihinden itibı&-.n yirmi bir giln mild· 
detle mUzayedeye vazedilmiı oldujundan talip olanların ~8-7-931 
••h ıünO uat d.Srde kadar Adalar idare heyetine mllracaatlan 
1Dı6mu illn olunur. (804) 

Kocaeli Vilayeti daimi encü

menin den: 
Kocaeli Memleket hastanesi için alent mtinakasa ıuretile tah

minen 1127 liralık eczayı tıbbiye mübayaa edilecektir. ihale 
_:4iustosun S inci çarpmba gllnO saat on beıte makamı Tiliyette 
ıcra luhnacakbr. Talip olanlann meı.kiir tarihte 90' lirabk mu
vakkat teminat makbuzile ·Kocaeli daimi encllmenine ve ıartna
meaini g6rmek iıtiyenlerin Kocaeli Sıhhat mOdUriyetine müraca· 
atlan. (826) 

lstanbul Beledlyesı llAnları 

l'"atih yangın yerinde 165·2 harita No. lı adadı l\aptansinan mahallesinde 
4-008 harita No. lı arsa y•nında 23 ve 6.60 metre ruzilnden 81, 67 metre 
murabbaı sıha~ındakl arsanın metre murıbbaına sro kuruş kı~ met takdir edi· 
lcrek açık mDzayedere konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün 
lcvu1m müdUrlüfünc müzayedeye ılnnck için 28 lira teminat ııkçesile beraber 
ihale güııü olan 3·8·Q.ql pızarıesl ~ünü saat onbete kadar encUmf'ni daimf\•e 
miıracaatları cs:lo 

GUlh•nede bir kura •çllıyor 
Gülhanc tatbikat mckıebi 'e scnn·aıı 

müdiıri3 etinden: 
Pratısyen etibbaya ( Manken 

tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 
cumartesi günilnden itibaren 
ba9Jıyacakhr. Devam etmek iı· 
tiyen etibbanın cumartesi, pa· 
zartesi ve ı:erfembe günleri saat 
10-12 arasında vilidiye muavini ı 
doktor Yusuf Ziya beye müra· 
caat etmeJui rica oJunur. 

Dlrıaını nb Mldlrlll~n~en: 
Mektebe alınacak bir senelik 

Et ve Ekmek mllnakasasında fiat 
gali görüldüğünden pazarlıkla 
itasına talip olanların 21 Tem-

muz Salı günü ıaat 14 de Nu· 
ruoımaniyede Cemiyeti tedriıiyei 

iıllmiye merkezine müracaatları. 

(532) 

Eskişehirde yapılacak bir askeri in· 
şaat kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 16 temmuz 931 per
şembe günü saat 14 te Eskişehirde 4. 
K. O. satın alma komisyonunda yapı· 
Jacaktır. Taliplerin prtname ve tek• 
Jifnameıini almak Uzere teminat ve 
tekliflerile birlikte mezkur komisyona 
müracaatları. (420) 

• * • 
Urfa ve Siverektekl kıtaatın ihti

yacı olan 7 kaleın yem ve erzak 10 • 
7 - 931 perşembe gtlntl aaat 10 da ve 
3 kalem yem ve erzak 20 - 7 - 931 
pazartesi gUnU aaat 10 da kapalı zarf 
Ja münakasaya konmuftur. lhaleıl 
Urfada askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin şartna

me almak ve tekliflerini vermek fi. 
zere teminatlarile birlikte meskdı: 
komisyona müracaatları. (408) 

• • • 
lıtambul levazım muayene he

yeti için iki adet kuvvet maki· 
nesi kapalı zarfla mGnakasaya 
konmuştur. ihaleai 5-8-931 çar-
ıama günü saat on dörtte Fın
dıklıda heyetimizde yapdacakbr. 
Tali pi erin prtname ve katoloğu 
heyetimizde görmeleri Ye ihale 
uatinden evvel teminatlarile tek
liflerini heyetimize vermeleri. 
(449-825) 

• • • 
Kınıktaki askeri hayvanahn ih

tiyacı olan arpa ve kuru ot ayn 
ayn şartnamelerle ve kapalı 
zarfla münakasaya konmuttur. 
ihaleleri arpa 15-8-931 cumu
tesi saat 17, kuru ot 16-8· 931 
puar aaat tSle Kınıkta Askeri 
Nbn alma komiıyonunda yapa• 
Jacaktır. (Şartname sureti heye
timizde mevcuttur.) Taliplerin 
ıartname almak ve mDnakasaya 
girmek üzere ihale aaatindea 
evvel teminat ve teklifnamelerile 
likte mezkür komisyona mllra• 
caatlan. (450-824) 

1 Defterd•rhk lllnlan 1 
KiRALIK DUKKIN - No. 4 

Galatasaray binası alhnda, Be
yoğlu, Hnelik kiraıı 385 Ura, 
kiralamak açık arttırma 19 tem
muı 931 pazar 15te Defterdar
lıkta (M-1031) - 363 

Çamlıca kız ona mektebi mUdUrlU
giinden: 

Çambca kız orta mektebinde
ki mOnhal bulunan kadm hizmet• 
çilikler için talip olınlann bir 
haf ta zarfında Millet mektebi ı~ 
hadetnameleri ve bUviyet cllzdan
lan ile birlikte Acıbadem mev
k iin deki mektebe milracaatlan. 

postası 

vapuru 15 
Temmuz 

Tam ıaat 17 de Sirkeci 

nhbmından hareketle (Zongul· 
1 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
H Gireson, Trabzon, Sürmene Ye 
•• Rize) ye azimet ve avdet ede-
:: k . ce tır. 

Fazla tafıilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenteli
iıne müracaat. Tel. 21515 
ının111111Wı:a:11:1:u:::uı~· •::.:··---İlli 
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terinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını 

O halde derhal 

VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

ZiRAAT 
Bankasından 

Hllftll 

Elmalı belediyesi riya
c etinden: 

Elmah kasabasında vücude getirilecek elektrik tesisatı ve 
projeleri işbu ilanın Istanbul gazetelerinde intişar ettiği ilk 
günden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya 
yazedilmiştir. 

1- Münakasaya iştirak edenler mahallinde keşfiyat icra ile 
projelerini tanzim ve bunlardan birer nüshasını tekliflerine 
raptedilecektir. 

2-Keşfiyat ehliyeti fenniyesi hükumetçe musaddak olanlar 
tarafından yapılacakbr. 

3- Tesisabu kendisine ihale edildiği milessese ve bu bap
taki projeleri Nafıa vekileline kabul ettirmekle milkelleftir. 

4 - % 7,Steminatı muvakkate ve projelerin tasdikinden iti
baren de % 15 kati teminat gösterilecektir. (Bank mektubu) 

5- Zarflar Elmalı elektrik şirketine g8nderilecek ve ihale 
müddetinin hitamından itibaren 15 gün sonra Elmalıda açılarak 
ihale telgrafla bildirilecektir. 

izah: A- Tesisat su ile miltehanik 55 Ps. lik turbin, tek 
cenerator olacak Turbio, cenarator, tevzi tablosu, 5 kovalık kuru 
ve 35 kovalık yağla birer Transformer bütün aksamile komple 
bir halde santral, muhavvele, binaları su köşkü, su mahzeninde 
ki tertibat 105 metrelik tazyik borusu 500 metrelik kurıun 
amıe kablo ve iki ton bakır ve buna ait izolatör, sigorta ve sai
reden ibaret bilcümle alabn montajı dahil olduğu tesisat hakkında 
iptidai bir fikir husulü maksadile dercolunur. 

B- Elmalı, sahilde Finikeden oto ile 2 Antalyadan 6 saat ve 
Afyondan bir günlüktür. (767) 

lıtanbul kız muallim mektebi mezunlarına 
Istanbul Kı~ Muallim mektebinden eski ve yeni çıkanlardan 

( bu senekilerde dahil ) lstanbulda bulunanlann IS temmuz çar
pmba günü mektebe ıelmeleri. 

Satllık ev apartıman,arsa,eşya 

Kiralık ve satılık ev - Cenbcr
litaşta Jstıınbul bele<liyc daire.,i ei\'arın
da Dizdariye mahallesi medrese so ağın 

da 7No. 1ı ev kiralık 'e satılıktır geni~ 
odalar, bahçe, kuyu 'e sair lüzumlu 
ıderrüatı, su ve elektı ılt tesisatını ha\"İ 

dir, .l\larmaraya ve adalara karşı geniş 

bir nezareti \·ardır. Gezmek ' 'e ~örmek 
için Oizdariye camisi civarında bulunan 
mahalle bekçisine ve pazarlık içinde Oi
vanyolunda baktıryolo~ Dr. lıısan Sami 
Beye No. 189 telefon No: 20981 mü
racaat oluna bilir. 

Kiralık Ev 
1 Harbiyede Sipahi oca~·ı karşısında 1 

' 

Ferah aparcımanı yanında I 69 numa
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 

, elektriği ve bahçesi \'ardır 

1 
Evi görmek ve konuşmak için için-

dekilere müracaat edilmesi. 

Satılık kargir hane - Gedik
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin
de Kargor ve F urun sokaklarında 9, 11, 
ı 3 numaralı üç bap hanenin dörtte biri 
satı lıktır. Taliplerin Mercanda Çukur 
h:ın 25 numaraya müracaatleri. (1337) 

Satılık aparbman - fkyoğlu, 

~:lhamra sfnemaııı karşısındaki Sentantu· 
, an kilisesi yanında 5 kat ı.Argir, ayda 
128 lira kira getirir, 12 bin lira saat 9· 12 
ara~ındıı müracaat Isıanbul dördüncü 
vnkıfhan Asmakat 29 

Satılık araba ve hayvan -
ı\ vrupa malı, \1iktorya ve Brik iki araba, 
arrı ayn veya ilmi lıirden ve bir l\1acar 
kısra~ı maa koşum satı lıktır. Isıanbulda., 
Ankara caddesinde Te(eyyüı. kitaphane-
sine müracaat. 

SatllıK hane - Şehzadebaşında 
(ukurçc~me yanında Taşhan arkasında 
;\larmara;·a neınredi 9 numaralı beş oda 
ve mü.;ıemilatlı müceddet kArgir hane 
saıılıkt;r. içindı•kilere müracaat. 

ı 
Benz marka - Yedi k işi lik 

açık ve kullanılmış bir otomobil san· 
lıknr. Görmek istiyeıılerln Cağ"aloğlun-

1 da ;\Jahmut B. in garajına müracaatları. 
Satılık ve kiralık meyva bah

çesi - Yenil.öy üstünde, Güzelce 
Alipaşa mahallesinde, ~5 dön~m arazi 
dahilinde her nevi yemı ş ağaçlan, bağ. 

ahır ve motbrü, kümes ve ~air t~ferrüatı 
havidir. l sıanbulda, Anknra c:ıdde~inde 
Tefeyyüz kiıaphane~ine müracaat. 

Terzi kadın aranıyor - l ler tür

lü kadın tu\·aletleri diken itçi bir hanım 
aranıyor. Bahçekapı 1 lacı Bekir arkasın
da Rasim pnşa 1 lan No. 9 terzi Eliz. 

Satılık kargir hane - Şişli 
~:tfal ha5tahanesi istasyonu. civarı, 4 kat 
müceddet 2 aile oturabilır. apartıman 
olabilir nezaretli, 9· 12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakı ( han 
A~ma kit 29 0342) 

M&Jteferrik kUçUk lllnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için iki havadar oda, bir 
sofa \'e bir haladan miırekkep bir daire 
müsait şcraide kiralanacakor. Ankara 
caddesinde 55 l\'o. lı 1\luallimler kitapha
nesine müracaat 

Emlakinizi satmak - Yahut Li
ralamak için 9· 12 arasında müracaat edj. 
niz, Tramvay, iskeleye şimendi[cre yıkın 
olanlar müreccahtır. Istanbul dördüncü 
vakıfhan Asrnakat 29 

Memur ve memure istiyo
ruz - iş iniz olmadığı zamanlarda ça· 
lışarak nyda 90 liradan fazla kıızanabilir· 

siniz, şeraiti mektupla sorunu7., içine 6 
kuru~luk pul koyunu7~ 

Jst:ınbul Po~tanesinde No. 400 

~ıı~ııı~ı~J 1111 1111111 ııoo~~~oo~~ııı~ l!l@ı ı 
Diş tabibi 

Hastalarını her gün sa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her salı aaat 
onüçten itibaren mecca
nen tedavi eder .. 

Muare nehane: -
Kadıköy Mu11rh oııu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

SUPLEKS 
Traş bıçağı 
hepsinin fevkindedir. 

SUPLEKS - PLATİN it' 
Yirminci asrın bir şabeserid;t-

Yozgat maarif rn üd ii rl üğii n den: 
Vilayetimizin Sorgun kazasında yaptırılacak beş dersa.J 

mektebin bilumum inşaata kapalı zarf usulile münakasaya kof' 
muştur. Bedeli keşif 16427 lira 80 kuruştur. ihale 30-7-931 pel' 
şembe günü saat on bette Yozgat vilayet dairesinde daimi e~ 
cümen tarafından yapılacaktır. Keşif evrakmın bir sureti lstan,~_a 
maarif müdürlüğü makamında vardır. Talip olanların ihale glJJP' 
Yozgat villyeti daimi encümenine müracaatları ilan olunur. (~ 

İstanbul evkaf müdürlüğündeO 
Azami 
37000 

1400 
1400 
250 

9000 
2500 
7500 
3500 

MlKTARl 
Asgan 
36000 ekmek 

1200 un 
1200 pirincunu 

150 Nişasta 
8000 pirinç 
2000 sadeyağ 
7000 şeker 
3000 sabun 

Guraba hastanesine lüzumu olan balada cinsi ve miktarl8" 
muharrer sekiz kalem erzak 1 temmuz 931 tarihinden itibarcl 
ileni münakasaya vazedilerek temmuzun 25 inci cumartesi ~ 
saat on altıda ihaleleri icra edileceğinden talip olanların şeral 
anlamak üzere her gün levazım kalemine ve ihale günü de idi' 
re encümenine müracaatlan. {469) __/ 

İstanbul Evkaf müdürlüğün" 
den: 

Miktan Pey akçası 
Azami Asgari Cinsi Lira 
19000 17000 Et 855 
55000 45000 Süt 825 

Guraba hastaneaine 1931 senesi için lüzumu olan ballda rıı'I' 
barrer iki kaJem mek61At 1 temmuz 931 tarihinden itibaren k~ 
pala &arf usulile mllDakaaaya uzedilerek temmuzun yirmi betilll" 
Cumartesi , günü saat oo albda ihaleleri icra edileceğinden tai' 
olanların şeraiti anlamak üzere her gün Levazım kalemine fi 
ihale günü de usulüne tevfikan pey akçesi ve teklif mcktubUO
mlistasbiben idare encümenine müracaatları. {470) 

Vakıf Akarlar Müdür" 
lüRünden: 

Pazarlıkla Iiiraya Verilecek Enıhik 
Müddeti itİ 

Sene 
1 Sultanahmette alemdar mahallesinde şeftali sokağıoda t 
18 No. hane. 
2 - Erenköyünde Caddebostanmda 276 No. hane. 1 
3 - T akstmde kazancı, çeşme arkasında 87 No. baraka t 
4 - Çenberlitaşta yağhkçıban üst katında 1 O No. oda. 1 
5 - Babçekapıda hobyar, yeni postane caddesinde 44-60 No. ı 
dükkan. 
6 - Çakmakçılarda bllyük yeni han ortakatta 20 No. oda 
7 - Üsküdarda hacehesna hatun mahallesinde imaret çıkma- j 
zında 8,10,12,14 No. yağhane. 
8 - Beyoğlunda katip mustafaçelebi mahallesinde k üçük par- ' 
mak kapıda 6 13 No. apartmanın beşinci katı 
9 - Beyoğlunda okcu musa, karamolla sokağında 26-28 No. ' 
dükkan. 

10 - Mahmutpaşa Nuru osmaniye caddesinde 57-1 No. dfikki n ' 
i 1 - Üsküdarda selimiyede harem iskelesinde 3 No. dükkAn ~ 
12 - Çakmakcılarda büyük yeni han ortakatta 31 No. oda 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitall" 
yeni müstecirler fçin teslim tarihidir. 

Müddeti: 25 temmuz 931 cumartesi gilnü saat on dört b~ 
çuğa kadar. - . 

Yirmi gün milddetle ilin edilen balada muharrer emlak•~ 
pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmişlit 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ti' 
le plerini dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf müdüriyetind• 
vakıf akarlar müdürlüğilne mfiracaatlara ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilitı hakkıoda malümat almak isteyenle' 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. ,ı 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~· 

Dr. H h Beyoğlu T okatlıyan 

or orun y::1c~ta N°:,~k~SP 
Cilt ve emrazı ıilhreviyc teda•ihanesi hergün sabahtan 

.................... akşamakadar ................ ..._:li 
Mes'ul müdür: REFiK AllP 


