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Dün Fırkanın Meclis Grup unda 
Bir mukayese 

Geçen sene Itnlya hüktlmeti ceza 
anununda bazı tadilat yapmıştır. 

{eni tadi~atta yeni bir cürüm irtikftp 
~eceğinden şüphe edilen sabıkalıların 

'·U.met e yapılacak takibat üzerine 
elerce hapis cezasına mah-
.,bilece.kleri bir esas olarak 
rniştir. 
ıkalının sırf şüphe üzerine 
~i doğru ınudur, değil ml-

l
l•ta münakaşa. e~ilecek bir 

Bu usulün lehinde ve a
ir takım deliller gösterHe-

i at itiraf etınek lazım gelir 
~ anlann kabul ettikleri bu u
srettin hocanın bir fıkrasındaki 
felsefesine tamamen muvafık-

kra meşhurdur: Nasrettin hoca 
·ün oğluna çeşmeden su g~iıt:-t:..) 
iş. lı'aknt destiyi verip gönduir· 
t.şlunun ensesine şiddetli bir"~ 
·urmuş. "Sakın ha destiyi kır
).kkat et!,. diye tenbih etmiş. 
r!'in hocanın bu hareketini garip 

- - - -
Fırka grupunun dünkü içtirnaında mat· 
b~at hüriyetinin suiistimali görüşüldü 

içtima neticesinde keyfiyetin bu pazar 
günü mecliste tezekkürüne ve hükt\

metten istizahma karar verildi 

F1rka grupu reisi AH B. 

Ziya Gevher Beyin saat üçten son
ra başlıyan ikinci celse de Ref :k 
Şe\"Jcet Beyin sözleri ile açılmıştır. 
Müzakerat devam etmektedir. 

Ankara, 20 (A.A:) - C. H. fıraka
sı meclis grupu bugün Afyon meb'. 
usu Ali Beyin riyasetinde toplandı. 
Matbuat hürriyetinin sui istimali 
meselesi mevzuu bahsoldu. l\Iüza. 
kere öğleden evel ve sonra olmak ü
zere saat 19 za kadar de;ram etmiş
tir. 

Birçok hatipler bir kısım matbua
tın gafilane maksadı mahsusla yap-

tıkları tahrikat ve ifsadattan bah· 
eile memleket için endişe göster
diler, ve muhtelif tedbirler derm.!· 
yan ettiler. biıi!;i sormuş. "Niçin hiç bıc\ 

atı yok iken oğlunu dövdün?,. 
iş. Nas rettin hoc<t bu suale: "Des

bııdıötan sonra çocuğu dövmenin 
l\aydası olur? Desti kırılmazdan e- Ankara, 30 (Telefon) - Fırka gru

pu bu sabah saat 11 de toplandı. 
övüyorum ki aklını başına topla- tık celsenin müzakeresi bire kadar 

Adliye, Dahiliye vekfllerile Baş
vekil Paş\ da müzakereye iştir.\lk 
ettiler. Neticede meselenin B. :~L 
Meclisinde müzakeresine ve keyfiye
tin hük\'ımetten istizahına karar ve-

ce\•abım vermiş. 
laşılan şudur ki Jtalyanlar hare- devam etti. Söylendiğine göre mil- rildi. 

~akerelerin bir kısmını matbuattaki İstizah 5 temmuz pazar günü için 
an şüphe edilen bir sabıkalıyı 
Uuiydpren~hlMri~det~~n~e-~-·y_a~t~-~-~~il_e_t_w_·-~~ir~·~l~~-&_ı~~-k~a-b_u_ı_ed_ı_ım_i_~~)~·------~ 

tr için serbest bırakıp yeni bir CÜ· y ht ı•t >t- :-k - .... 
irtikap etmesine imkan verecek, un an mu e 1 a ımı 

suretle cemiyet içinde bir takım 

'1lm kimselerin mutazarrır olması- T d ı fi ' 
müsait görünecek yerde sabıkalıyı emmuz a ge m yor. 
sederek hürriyetini selbetmek 

letini daha ch,•cn buJmucılar ct-za. ~ 
.~nunıarını bu noktai nazara istina- Galatasaray-F enerbahçe iki' gün 
en tadil etmişlerdir. • k k 

Her halde bir sah?kalmın hürriyeti SODra YIDe arŞI arŞJya .. 
ıle bir masu m\'atandaşm masumiyet 
\'e hak1u hayatında birisini müsavi şe
rait içinde tercih etmek mevzuu bahso 

t
ca sabıkalmın hürriyetini feda 

nelden d41ha maJml bir hareket '" 
ıabilir mi? Kezalik ayni millA.h.ua 

bir memleketin dahili ve harict 
niyeti meyzuu bahsolduğu vakit 

ir sabıknlrnın hürriyetini, 
yetini ileri sürmeğe mahal olabilir 
mi? Hulasa bir memleketin umumi 
hayatı içinde sabıkalılar ile mazisi 
tertemiz vatandaşları arasmd:ı 
ve hürriyet meselelerinde f'n ·~a.aıc 
bir fark gözetmemek doğru olabıttr 
mi? 

Fakat bizim kanunlarımızda bir 
sabıkalı tarafından yeni bir cürünı ir-
tikap edilmedikçe böyle bir fark gö- "Ollmplyakos,, ,ehrlmlzde iken 

zetmek hatıra bile getirilm~iştir. =y 
Binaenaleyh bir sabıkalı cür'etkar o- . • tb t k 
Jursa mazisi tertemiz vatanda!l~rda? enı ma ua . anunu 
çok fazla memleketin umumı ışlerı-

[ Yazısı 7 inci sayıfamızda ] 

ne müadhale edebilmektedir. Halta • t• ) Ah• t• J k 
son günlerde gördük ki bir sabıkalı is- ım ıyaz verme sa a ıye 1 memur u -
terse~ ~akkında yeni y~ni takibat Y~· · ıftr vasıtasile merkezde toplanacak 
pıldıgı ıbr zamanda hır memleketın · 
mukadderatını alflkadar ede~ek fırka Anknra, 30 (Yakıt) - Yeni matbu-· kanunu cümhuriyet esaslarına dab· 
teşkili hareketlerine bile girişebilmek- at ~a~ununu hazırlıyacak komisJon, uygun hale ifrağa çalışacağız. 
tedir. adliyeden bulunacak aza henüz sec;il- Bugün matbuat memurlarınrn sa-

Bununla beraber şayanı hayret nok- rnediğinden içtimaa başlıyamamışlar- lahiyeti pek dar bir şekildedir. ~ila
ta budur ki memlekette bu kadar ge- dır. Komisyon Dahiliye müsteı:ıarı yetlcr vasıtasile alınan gazete ;atıyaz 
niş bir hürriyet ''e serbestiye ~a~~lr Hilmi Beyin riyasetinde, Dahiliy; :m tarından ve çılrnn gıızetelerdr' nıe
olan sabıaklılar en ziynde hurrıy.;-t kuk mü~aviri Ekrem hariciyeden Fır· murluklar biliihara haberdr' olmak-
ve serbestinin olmadığından şikayet cüınent Ek E, . ,11. b 

1 
'. tadır. 

. rem, ve mın A ı ey erıe . . d h J • b .. •"'k 
etmektedır! adliyed . . d'l k Bız en zıya e mı: a hr en u;y u 

Bu va7'iyete göre tabii olarak şu rekküp end ınt~~~P e 1 ece zattan te- mülıkiye amirinden ve ,ekaletten im· 

bir içtima oldu 
Nihayet anlıyabilmiş! 

Rıza Tevfik diyor ki: 
Siyasi bir hata irtikap ettim, bu 

kaderin bir cilvesidir 
sonra birçok yerleri dolaşmı• 
nibay~t Amman hükumeti hi .t 

metine girerek orada karar 1 tı 
mıştr. Rıza Tevfik bu ki: ~ 
bükümetin maarif ve asarı · ~rk 
nazırlığını yapıyordu. Aı 
hükQmeti, artık hayli ihtiy~ 
ve düşkünleşmiş olan fSuı 
bukerre tekaüde sevket'ltıll 
üzerine Rıza Tevfik 1 ~ 
Ammanda oturmakta~~ir. 
çerek bu memleketi tf ~1-

Rıza Tevfik Amınf~tf'Dif, 
dıktan sonra Lüb11 ir,.-ek 
evvelce sıcak gün~ o\Juğu 
üzere birkaç defa1eşJiştir. 
Cunye kasabasın~ar ayrı-

Rıza Tevfik, A.r11fş oldu
lırken Ammandsfişln beyaz 
ğu göbeğine kfıştir. Şimdi 
sakalını da ~ beyaz uzun 
gene sakalsı~8,sine doğru 
saçları gen 
düşmekted~· lon günlerde 

ıma 
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f e 
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Rıza Tıı.e gelmiş ve bu· 

Cunyede~Jide misafir ol
rada R~ia Refik Halidin 
muşturin6şar etmekte olan 
idare1aıetcsi, bu ıty&reti ıma 
Vabd bir şck1lde ve Ruu l Ht •• ~ra 
gos çin "allamei cihan, şaırı 

Rlza Tevfik Amman maarif ! e'~asıflarını kullanarak ila!J, ~•saray 
naz1rh§ı esnasında ~lir. ietJ\ 

Ha~pteki hususi mulıabirinıizdıe11:1 l2ll Tevfiğe bu seyahatte ~an • 
Yüzelliliklerden feylesof R~a (Lıltf en sayıf ayı çeviriniz) ~ek\ Tevfik,:ny;j.;;; kapandı 

~ 
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sual hatıra gelir: Acaba masuın ~:l · , Ke> .e ece ır. .. .. .... tiyazı nrilen gazeteleti daha esnslı 
tandaşlardan çe>k fazla hürriyet ve . mısyon azasından goruştugum kontrol altında bılıındurmağa, ve b k "' m 1 

bır zat tb t k h kk .1 _ Al r.ocu"'unu, artlk daha fazla a amıyacaııı• 
serbestiye mazhar olan bu adam!ll.r . ' ma ua an unu a ınua memlekette bir isimti birkaç gazetenin 'T ııı. . . . - d ;. d ··n hayretle yazmıştık. 

neşrıyat dol ·1 ı .. ·l d ·. - . . y ı gazetesının tek sahıbı oldu çagır ıgını u . . 
daha neler yapmak istiyor ela cümhu- ayısı e şun arı so} e '1 • çıkmasına mani olr~:ıga, ve ımtıyaz _ 1 ~~z . Ah t K d . Ahmet Kadri bey gazetemıze hır 
riyet kanunlarının verdiği hak ve hür· - Bugün kanunun şekli hakkıncla vermek salahiyetin\ matbuat memur- gunu ılan edıp du7n ~el"l ~ r~ ektup göndererek içine düştüğü 
riyet hududunu kendileri için kafi bu· tesbit edilmiş, tekemmül ettirilmi~ bir lukları vasitasile merkezde toplamıya 13eyin Ankarada buk una; e a .

1 
u~: :üş'kül vaziyeti su suretle izaha ta 

lamryorlar. şey Yoktur, Yazılan yazılar mübnla- çalışacağız. Halen tekkemmül etnıiş Beye bir telgraf. ~e erreı·ı m~mabı eyna (lutfen sayifeyi çeviriniz) 
ll - da . uy ]"'aZ ın sahıbı Sl a l e IŞ aşı ' 

..nıeAmet Asutı ga n ve tahmındi!n ibarettir. Biz bir şey yoktur. 1 ... .,, 

Daktilo müsabakamız .. .. .. d k. C ·· ·· Al" r· ret mektebinde saat 10da yapılıyor onumuz e ı uma gunu ı ıca 
Tafsilatı 7 inci sayıfamızda 
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•::~;~~!;~:a::~ .. Menem~e hadisesi f li?~ : :j IWCllJ ~ '~ h --------·---------· -------------- - -- ---·--------------
b Feysal Hazretlerj temmuzun altm YARIN f 
cısunusaatııdesuriyetarikileAn- • Tehlike artıyorl Yenı· harcırah kanunu 
kakraya geleceklerdir. İlk günU ~e- Dünkü Yarın gazetesinde başmu-
rellerine Hariciye vekilimiz tarafın- harririmiı Mehmet Asım Beyin bir SeH\nlk ve Dramada 
dan bir ziyafet, gece de bir sünre .makalesini mevzuu bahsediyor. Ve 
Yerilecektir. Başvekilimiz tarafın- bilhassa başmuharririmizin Mene- Yahudilerle Yunanlllar arasın• 
dan evlerinde Kral Hazretleri men hadisesine temas eden fıkrasına dakl mUnasebet 
ıerefine ziyafet, gece de Irak ~fare- ce\'ap ' 'ermiye yelteniyor. Vicdan a- Sdanık, 30 (Hususi) - Sell-
tf tarafından süvar verilecektir. zabından, yUrek titremesinden fi. nikte musevilerle Yunanlılar 

Feysal Hazretleri burada üç giln lan bahsediliyor. eraaındaki mUnasebat son mll-
~lacaklar sonra lstanbuJa gid-ecek- Başmuhnrrdrimiz Menemen hadise- sademelerden sonra pek kor
ler ve Avrupa seyahatine başlıyacak· sinden bahsederken ne tariz etmiş ne 
lardır. 1 de gayri Yaki bir hadiseden bahsetmi~ kunç bir şekil almıştır. Anbean 

tir. Asım Bey makalesini yazarken hadiselerin tekerrürü tehlikesi 
zevcesi de refakat etmektedir. 26 kflnunue.,·el 1930 tarihli \Takıl ga. mevcuttur. Dün de museviler, 

Feylesof, Halepte birkaç gün zetesinde intişar eden yani Mene· ücra mahallelerde tek lilk Yu· 
kaldıktan sonra Antakyaya git• men hadisesinin patlak verdiği gün- nanlalara karıı tecavüıatta bu· 
miş, orada da yilzellHiklerden lerde yazılan bir f.ikrayı hatırlatmış- lunmuşlardır. Bu tecavüzlerden 
Ali ilmi tarafından karşılanmış, tır. Bu fıkrayı da aynen dercediyo· dolayı, hayatlarını tehlikede g5-

ruz: 
'erefine ( 1) Silviya otelinde bir ren (!) Sel inik Yunanı.lan 2000 
ile ziyafeti verilmiştir. Rıza .. Yer1n,, gazetesine g8re tabanca tedarik etmişlerdir. 

vfik bu ziyafette bir nutuk Menemen hldls•sı yoktur Selinik valisi, asayişi muha-
etmiş ve kendisinin siyasi Menemende elim bir irtica hadi- faza için fevkalide tedbirler al-

'ıata irlikip etmit olduğunu sesi oldu. Her gazete bu hadise hak- mııtır. Fakat hnkümetin bu ted
"Dİf, bunun kaderin bir cil· ıkında mümkiin oldufu kadar fazla birlerine rağmen vaziyet veha-
'duğunu ilave etmiştir. malQmat almak için çalışırken en metini muhafaza ediyor. 

'ır·. sebepsiz vesilelerden istifade ederek Atina, 30 (Hususi) _ Drama 
Halk fır1kasına ve hülu1metine karşı 

Memurlar badema yalnız seyahat 
yevmiyesi alabilcccklcrdir 

Ankara, 30 (Vakıt) - Yeni harci- yesi alacaklarsa da mektepteki tal Jsil 
rah kanunu etrafında vekaletler nok- çağı dahilindeki çocuklarından bat, şka 
tal nazarlarını bfldlrmlşlerdir. LJi. çocukları için yevmiye ,-erilmiyecl 'k
yihanın başlıca esasları şunlardır: tir. Dahiliye vekaleti ailenfü yirnıi ' e-

l - Diğer bir yere tayin edilenle- ya daha ziyade yaşında ali\ çocuJ. ,da
re şlmdiye kadar Nafia v~kaletlnln rı da olacağını naı.an dikkate -~ rak • 
memurların tariki hareketi hakkındrıki bunların da mektep çağında ~· •<
cetveli üzerinden ikamet, harcırah lar arasına alınması muva' , ~' r:f~ ~·ı 
\' e 5eyahat ynmiyesi veriliyordu. "":e- mütaleasını serdetmiştir. .. ;,~c.~ 
ni lAyfha yalnız seyahat Ye\'miyesini Memurlara yüz kilo ha f._ ~ 4 
bırakmış .,.e bunu gUndelik kiloJMtre da verilecektir. ..'.6. ..... ~ 
üıerlnden hesapla memur maaşlr.rı 4 - Şimdiye kadar m ~~ ~c 
nisbetinde bir esas kabul etmiştir. taktı vagonda seyahat edeı 

2-- Eski kanunla mUfetişler, ken- ter. Yeni kanunla sekiz bi .ıa· 
dl noktaları haricinde de yevmiye n- rı asli maaş alan memurlar .. aklı 
lıyorlardı. Yeni kanun Ankara vilfl· vagonla seyahat edebileceklera ir. 
yetini de müfettişler mm takası olarak 5 - Tren ve vapurla g,idecek me
tesbit etmiştir. murlara ,·erilecek me\'kller hare, :crı Uıt:· 

3 - Memur aileleri seyahat ye,·ml- rinden tesbit edilecektir. 

Fevzi Pş. Hz. EcnebiMektepl .er 1rı, müştereken tesis ettiği muhalif neşriyat yapan Yarın gaze- şehrinde de musevilerle Yunan• 
.ez> gazetesi hakkında 6 ni tesi dünkü nüshasında bu hadise lalar arasında Müsademeler vuku Daday, Cide ve ine- Tllrkçe hocaları 11 nek-
ıe1hinde yapılan ikinci mu hakkında hatta Anadolu ajansı ta- bulmuştur. Dramadaki muıevi tepler tayin edet,eek 
Bf)le tekmil hukuku bana rafından tebliğ edHmiş telgraf ha- mahallesi sıkı bir muhafaza al· boluyu geziyor 
ldka'abını veren Celal Nuri berlerlni bile koymamış. bndadır. Kastamonu, 30 (Vakıt)- Tet- Ankara, 29 (Telefonla) - • BDt-
f.rtir~aptırdığım hukuki tet Binaenaleyh bu gazeteye göre An· Atina, 30 (Huı~ıi) - Maki- kikatta bulu"nmak üzere şehrimize çe encümeninde, bugün mt ;ıarif 

11" k ı d d ı·aradan gelen bı"r '-lgrafın Uç k""- bUtçesinin tetkiki esnasında b •azı 
sele bu u son mu ·avc e e e ~ "~ ~- donyanın muhtelif •ebı"rlerı"nden gelen BDynk erlclnı harbiye re-~t .ğln" öğ' d' 1 Jfmi!Sf istisna edfürse memlekette Y azalar mekteplerdeki leyli m ec-
tlyesl i' 1 1 ren ım. l\ e böyle bir hadise olmamıştır. dahiliye nezaretine gelen telgraf· iıi Müıir Fevzi Paşa Hz. maiyet- cani talebeler arasında } .1ali 
defil, P~ olup vaziyetin tas Acaba her gazetenin bUyUk bir namelere göre o şehirlerde de !erindeki Kolordu ve ferka kuman• vakti yerinde ailelere men sup 
Mahkemef e sade telgraf dikk t h f t 11 takf ıt· k k k B h danı pa•alar da beraber oldug" u talebenin bulundug" u noktu 1ına l>a ımıam f. de keşide ettim. a ve e emm ye e P e 1• vaziyet pe anşı hr. u şe ir· ..-

H be 'ta rekaddUrn eden ği bir hadiseyi bu gazetenin bu ka- lerde umumi kargaıahklar çık· halde villyct dahilinde Daday, işaret etmişler ve ailesi ıeı ngin 
~·~ emJt u "et tabiidir. dar ihmal etmesinin raht saiki ne- mak tehlikesi vard r. Cide ve ioeboluyada teşrif ede- değilse bile mektep ücreti tedi-

n , em dtasfi 1 4 ti dfr? Hakikaten bu nokta merak ile ceklerdir. MD•ir pa•anın buradan ye edebilecek vaziyette buh1nan 
rlre anzolon yes ne n • tahlil edilecek bir şeydir. DUn bu Selanik Metroı olidi Yunan ... -ı: ailelere mensup talebelerin tes-
nat hasta} .x. muvafık muhar suali irat eden bir arkada•ımıza di- rahiplerine kiliselerde verdikleri Sinoba geçmeleri muhtemeldir. pili ile bunlardan ücret alımı: uı 

161n tahrif ve is- Y F 1 p H 1 K 1 lkt l d men i~ln (Yrl~ . . , ğer bir arl<adaşımız şu cümle ile ce- vaazlarda halka musevilere teca· evz 8 •• z • ec • lilzumunu israrla ileri ıUrmllş er ir. 
dıfunı arzederina sıray-etını vap verdi: "Yarın Menemen hadise- vüıattan geçmeleri hakkında Bilyük erkanı barbiyei umu- Bazı azalar da ecnebi ve ekrıl-
ı Kadri hvrin b;:'katen kapa sini yazmıyor. ÇUnkU muvaffak ol· vaıı ve nasihatta bulunma!arını miye reisi Mllıir Fevzi Hı. Kas- liyet mekteplerine tayin edil en 
çtn 11ır~y nave ~t·~ . madı.,, t . 1 • r tamonuya giderken Kaleciği de Türkiye muallimlerinin ehliy\~t· 

Yalnrz bundan d h ~na bugiln avsıye ey um)J ır. ziyaret etmişlerdir, sizlikleri meselesiııi ileri sürere!k 
a a · At• C Pec.fc ı· Yeni arbedeler F • H ti · halka bu hususta vekaletin ehemm~;-

\'eJ bizzat Kadri B. in ·~:to:ue~: IDB V 'l Y Selanik, 29 ·(A.A) - Yahudi evzı paıa azre erı 
•akaledc Oelal lurf B • i Kaleciğin tarihi vaııyeti ve meş· yetle nazarı dikkatini celbetmiş· 
•n onun 16 . • t.;r baş- " Zlyare mahallesinde yabudilerle hıriıti· bur kalesi hakkında izahat ver- lerdir. Vekalet Türkçe muallim 

nısan tarih ı d b" k k (YıJmaz) gazetesfn'(f edt:r· Ankara, 30 (Vakıt) - Baş,·ekilimiz yan ar arasın a ır çarpışma mit ıonra da halkın dertlerini tayini hakkını mez ur me tep• 
fakat bu tarJhte şı:ıc::rı~e ~ar İsthet Paşa ile Hariciye vekili T. Rüş- olmuıtur. iki taraftan 20 kadar aormuıtur. lere bırakacağım, kendisinin an
için CeılAl Nuri beyin hiç ~;u;\tli B y eylül sonunda Atına ve Peşte- kimıe yaralanmııtır. Fevzi paıa hazretleri kaıada cak tasdik hakkına malik olaca-
sı kaJmadıfnıı söylüyordu. ı ·ı ye gi~tceklerdir. Atina, 29 (A.A) - Dlln Se• evvelce ipekçilik yapıldığını ve ğını ifade etmiştir. 

Hatta Celaı N ı b · llnikte çıkan arbedelere yabudi- bilbaua dutJukların sırf bu san· Encilmenlerln 
"tpı d ur eyı guett KUteht• • Bahkealr hattı mU• 

., ;şarı eden bizzat kendi i ok hlm turette hasara uaradı )erin ıebep oldukları tahkikat ate tahsis edildiği halde timdi mesaisi 
!! a iftihar ile yazıyordu. Şim.Jutkara,ao (Vakıt} -Toprağın yağ neticesinde anlaşılmııtır. Yaralı- bu aan'atin niçin metruk kaldı- Ankara, 30 (Telefon) _ Büt· 

mektuptan ise Kadri B. in gaze- n sel liizünden akması Kiitalı- fardan çoğu h1riıtiyanlardır. M. ğını ıormuılar ve 200,000 dö- çe encümeni yarın sabah beş 
ıı>anrncıya kadar Celal Nuri be ~6~elrkesı- hattını mühim hasnra Venizeloı yabudilere meb'uaan nüm bağ ve bahçeye malik bu- kiıilik heyetini ıeçecektir. 
olarak tanrmak için çalıştığı tfne'iır. Tlıl:nılratın eylül nihaye- meclisinde geçenlerde yapbiı lunan kazada ipekçiliğin ihya Mubtelit encümenin öğleden 
'Jr! O halde evvelce Celal eveH1.r sÜrint;i n hattın teşrini- beyanata uygun bir surette ria• edilmesini tavsiye etmi,lerdir. sonra muamele vergisinin telki-
n gazeted-en a~akasını ke- yapıJ~haftasııtıa açılma resminin yet gösterilmesi ve mUcrimlerle kine başlaması muhtemeldir. 
ri bey acaba §ı.md" . . l ............muhUIM~Jr. Yo•ı•tte h•••t ve ihracat M r Ü • k 

arihfnden son d ı nıçın 6, masumlann birbirine karııtırıl- Yoııat, 30 (A.A.) - Arpa mahsulü. ~ ~y~ en.~ mkenı >:arınd al:ıanç 
ra a Cel!l Nu An . 1.. ld"". • • l . vergısının muza eresme aş aya-

. şerik olarak .. . k . • ,,. nakl~necek m11ması azım ge ıgını · ıuy e- nün hasadına başlanmıştır. Mahsul k 
goıme ıstıyor' • • k tı·d· ca tır. 

ı (16) nisan, tarihinden · Ankara ekteple. mışbr. geçen seneden. here e ı ır. -----------
te zarar ettt de • sonra . ' <Va.kıt) -~rman mek· Haziranın ılk haftası zarfında 34 Telefon hatları tesisatı 

ua Celal Nur' H~dri bey bu tebı.ni~ Anka, nakli h&erı Muhafıa gUc:U bıaıkletçllerl bin 800 kilo tiftik, 640 kilo yapağı. Ankara, 30 Telefon) - İstanbul -
Aek iç.in m hk 1 beyi. ış~_rak ettir- değıldu. Ziraa baytar doğr~ Kastamoni 30 (Vakrt) - Muhafız t.096.2.~0 kilo buğday, 175 bin kilo mı· - Yalova - Bursa - Ankara telefon 
mek istiyor; emeye mı muracaat et- Ankara telsize t . "'kteplerı elicü pisikletçlleri bugün saat 12 •le sır, 3669 kilo bulgur, 750 kilo nohut hattının tesisine çalışılmaktadır. Hat. 

enstitü binaların: ~on~ anında samimi tezahürat arasında buraya gel ve 25 bin adet yumurta ihraç edilnıiş-l tın agustos başında bitirilmesi kuv-
YAKIT ın Tefr"k · ' ledıleCtk\r. dHer. tir. \~tle muhtemeldir. 

' ası : 19 d 

B 1 
amatları araya gaı·ı N d -- ~ ~ 

izi Cık ıa bu bir eınanetuiı er. e e 1-,tarla cadısı gibi kabamııı, olduğu .mahcup, ıe11iz bir adamdı. Hamın• - Üstelik de yalvarmıı .. 
yarısı sokağın ortaa~tı. Onu gec yerde duruyor, emre itaat etmiyor• lar ekseriya ona takılırlar, hatla - Hay aklınla Y~ta·:· 
yakı,ık almazdı. \ atıvermek u. hazan "siz nasıl zabitainiz? böyle Feridun Bey bu cıddı ıahne· 

Dalı Ortanca dam t F Bu cür'et Feridun Beyi hınız kız gibi nazik bir zabiti aıkerler aa nin alay ve gürültü içi~de bitme· 
arı "Valide hamın t d" e~un. Bey lr~n daha fena kızdırdı, genç yarlar mı? Askerleriniz tepenize sinden korkarak çatık bır çehre i

rak etmeyin b:n~n 1
:· 1Z hıç me· bın\e.ıı kıza dolru uzun bir adım mi çıkıyordur. Nedir?,, diye izzeti le: 

YAZAN Ona göre n :· I . ~n~e bırakın ... attı, 'kincisinde onu omuz kökün· nefıini kırarlardı. - Rica ederim. Gürültü olma 
~ E Ş }\ "J' N U ~ . yalnız müs~c:d erı!11

1 a b~rrt ettim .. den Ylkaladı, bir kut tüyü yaı· Öyle zannedildiği gibi takaya aın, diye bağırdı: 
Konaktak" k 1 vereceğim d d~nız e rr &;z dagı tık haf fliği ile havaya kaldırıp ıal gelecek, kolay kolay tepeıine çıkı· Derhal korkak bir ıükôt ... 

bu hırsızlık u 1 arraıalık aebebile Gülıü~ .. e ı. 
11 

l~dıkt~11 M>hra "hazır ol,, vaziye- lacak bir adam olmadığını göıter- Ya işte o iı baıına celdiği: me 
medi. Fakat b~un .. zamhn farkedil- alt kattaki .~feıte~d' ~· b•raher tınde 0nüıe dikti. Bir az evvel yu mek için bu ne göze) bir fırsattı! ra.m ettiği zaman etrafındakılere 
naıılıa koku~rafd0 

8
. akııne~endi lınmıt e§ya orta;a •; .. k~. 1~~r. ~- karı tat~k\ yatJk odalarına çıkan Feridun Bey kamçı gibi sert ve böyle tahakküm ederdi! 

ceıi Gülıüm I 1
" 1! andıl ge- batı elindek" b ya 0 u U. Bın· çocu lar dadın~ elinden kurtul· ıalıkh bir aeıle: istintak devam etti: 

~reği ile k~ırr ~§ ~ır~a.ç kandil tikçe harumlıa ~ıtonla bu YJğını de~ muılar, beyaz Jecelik entarileri, - Söyle bakayım bu para ne? - Peki bu gömlekler, çorap· 
a yerletti:i k e 't erderın_ı bohç~- _ A itte'be . k .. . çıplak .. ayakları le aıağı İnmiıler, bunu nereden aldın? dedi. lar, mendilleı· nereden geldi? bun 

lana uğ rdenHepe c:n ı?me bır rim .. lıte ben· nım1 orıl~klaı~•kle camekanlı rnerdyen kapııının ar.. Gülıümde yine cevap yok. .. Al ları hangi büyük hanım verdi ba-
. ra ı. ararnılerın k I ını at aı ter ı lerlh\ kasına üş"" ~. J d" "G'"I ·· d k · h · d k ıUerin tövbe iıtiğfar et "ki ! .. R- taı ı tarağım, hay özü k"" I ··· . Ufm~ş ~~ ı. . u ~um. a· nı ırıtmıf, gözlerı da .a zıya e şa· ayım? .. 
e mübarek bi:r tı erı boy· ca,, diye bağrı 

1 0 
' •• or ~ llaı· Yak yıyecek fımlı,, dıye, hır tlyat- tılaımı§tı. Zabit onu hır kere dalı~ - • . • • • 

ek dütınan gece:e ~u. tuz ek- çeri odadan· JJ. r ar, ıut nıne i· ro seyredecek gibi, cıvıldaııyorlar, omuzundan tutup ıiddetle tartakla - Bunları çaldın değil mi? ln-
vinde yaptıfınınh ve 

1
1YYk ımmetinin için bakrverı;n Bma? Allah rızaıı sıçrıyorlar, ıevi~ten biribirlerini ö dı. Kız bu sarsıntının verdiği «a«· kar edersen alimnllah beynini par· 

ı ıraız ı b b ır ··· enam ıarı yaz p.. J b 1 . ır ır ayretullaha doku es e ı yemeni de orada m , d" ) rna uyor ar, carna urun arını yapıt· kınlrkla inanılmaz hır yalan söyle· çalarım .•. 
B""yülc: h nmuştu. rıyordu. ı.,, ıye ya va· lırıp yaaaılanıyorlardı. Onları yu· meğe ba,ladı: Feridun Bey sopasını hava;•a 

yor:u"Eyv:hıb bayı!.aca~ gibi o- Eıyanın araınd b" .. ka~ı çı~armağa 11ğraıan ihtiyar kal - Sokakta bir hanım gördüm kaldırmış, kızın ağzından çıkacak 
yıuz çıktı Jst u da otekıler gibi lira s_:ıkmııtı. Zabit a ır de d kAgıt fa ı!e ~ır. boğuşnıa oldu. Binbaır de .• o hanım "al kızım tu parayı inkar sözünü bekliyordu. Gülıüm 
"rmesin. s"o "udrrıeın._~rtık ~özüm dıktan sonra ıert bi;nu re~ en al- aynı ha~ım sesle: ıeker alının,, diye yalvardı da ... tabii göz göre bu tuzağa dütmüt· 

evimd J urrıN lgrendım. A· manda verdi: •eı e ıza ku - 'Bırak.ın ..• Onlara iyi bir Sofada bir çığlıktır koptu. Yüzıüz· tü, maamafih inkar, tevil yolları e-
hay_re:: I§ad: edyapaanız ar _ Buraya gel! derı olur,, dedı. Şimdi artık hüküm lüiün bu derecesine ki.mi kızıyor, ıaıen kapanmııtt. Ortadaki ıallt'm 

ez,, ıyor u. Kızlan, GüJıüın baıı önünde l onundu.. kimi kahkahalarla gülüyordu. aaçak eşya nereden geld iğini kafi 
' •aç an F erıdun BeY. aile içinde tatlı, - Lira11 bir hanım vermiı.. derecede anlatıyordu. 
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3 - VAK.ff 1 Temmuz 1931 !!!l!!!'9 

Takvim - Çarşamba !Temmuz 7 

inci ay 1931, senenin günleri: geçen 181 
kalan günler: 183, 14 Sefer ısso. 

GUne,=:_Dojtuşu: 4,32; Batışı; 19,45 
Namaz vakltlerl- Saban. 2,30; 

Ôğle: 12,18: ikindi 16,İ&Ak~am. 19,45: 
Yarsı: 21,48; imsak: 2,12 

* Hava- Dünkil hararet (azamf) 20 
ıasgar!) 14 derece. Bugün rilzgtr pO)TIZ 

mütevassıt hava bulutlu ve hafif yağmur. 

Bugiln 
Gelenler • gidenler - Fransıı 

Ateşemiliteri koloncl Saro Ankarıya git· 
miştir: 

§ lstanbul meb'usu Edip Servet Bey 
Ankarıdın gelmiştir. 

Radyo 

gramofon plAkları neşriyatı 19,30 dan 
20,SO a kadar birinci kısım alaturka saz. 
l lafız Ahmet B. ve lkbı! Hanımın işd· 
rıkile Anadolu Ajansı haherleri, 20,30 
dan 21,30 a kadar cu:bant 21,SO dan 
22,SO a kadar IBorsa haberler. 

VakıbAbone .-rt1ar11 
1 3 tı 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Ilarlcte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 
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- 4 - VAKiT 1 Tcaımuz 1931 ' rııı:r~ T 1 1 HAR i c i HABERLER -\Parlsteklntizakere 
1 ~ [t j J J W ' 1 j j _ • • d• Arnerlka hsl'e naz1rı 
öıuıerin kemiklerini defiil lSpanya Dereye gı JyOJ paris, 29 ~~.'~i.avas ajan.;;ı- H Ik ir talkını 

diri16rin cUzdanlar1nı - , diplomasi mulrırl, Hoover tek· 8 8 ver . . .. 

G 1 L İ Ş İ --_ ~ 
---- 011 Z EL 

korumak llzıml Sosyalistlerin reisi ne diyo ? ' hakkında henitransız ye A_m~r~- Son J?Osta_ gazetesi ~ır mud~ 
Günlerdir yazılıyor! seslerin to- _ r oktai na-ıarUarasında bır ıt!· detten berı yem yapılan binaları dı 

nu perde perde yükseliyor. Fasın idaresini akvam cemiyetine \:asıl oımamış •ğunu isti?bar~: le getirdi. • .. • b . 
Hem gürültülü, hem insanr ne de b k b h atfen bildirm~ir. Amerı~a h~ tik ıa}'lfasında h-:r .aunb!r at~ 

olsa yüreğinden vuran bir haber: ırakma 8 Si . · Fransız tabil teklıflerı- apartıınanın reııııını, baıe aı 
. • etının ld d ı oldığu 

Dır ç~tc lstnnbulda mezarlara mu Barsölon, 29 (A. A.) - lntihabatm samimi bir tarzda cereyan etmistir.dll hususunda r etmekte 0 u olduğunu, kaç o aı . n.u ya. 
sallat oldu. Mezarlardan ölülerin ke- neticeleri bütün :Katalonyada l\f. l\Ja· En büyük irtica ocakları Bask :.ı'\'a· ıaşılmatadır. Laval'in, Frnn- zıyor. Bu binayı yaptırmk ıçın ·~·~ 
miklerini çıkarıyor, satıyor. Çok nıe- çianrn riyaset etınekte olduğu sol C'"· var eyaletlerindedir. Sağ' cenah rn~di· vabının taıuiie hi\kim ol~n folunan paranın nereder tedarılC 
rakh ~ey değil _mi?. E rari!ngiz ~or- nah cüm~uriyetçi fırkasının tam biı· r.anı, rnıntaka,·i bir muhtariyet teşkila '-ıamento taraln tasdik e~ıl· edildiği?e imalar ya~ıY<·. 
kunç '~ ~omantık hır ltırsızhk ... Gece muzafferıyet kn7.anmı olduğunu te- tı ic;temekte n ı panyanın sair aksa n,ıunan eı-ash sipler .~a~~ı.n Şehır toprakla~ı u~~!ndc ~P~· 
:arıs.~ ~~lıyen. kaz?1alar, kürekle~ .. So yit etmektedir. Rey ita na her taraf. mı ile alfıkadar olmaktadırlar. Hal bu d~şmağa y~naita. muşkul~~ tım~n y~p~ırınak bır c~1m ~udur, 
guk olu kemiklerıne dokunan msan tan hararetle iştirak edihniştir. EkaJ. ki bunu memleketin sair aksamı iste u~kta oldugu dılmektedı.ı. değıl anıdır, o~ası~.ı .~ ııeyız. ~a
elJeri .. Erte i sabah bu kemikler dcs- Jiyetlerin elde etmiş oldukl•rı dört a. memekte H bir "Kat<>lik Cebelitarik,, :\f erata l\L Melle ge~eleyın kat ıayet b~ hır c~.r~Jfe -;- D~n· 
tedeste banknotl~ıyor.. zalık mmtaka ve muhtariyet taraftar vücude gelmesini blttab" ,,.1 de edilecektir. 1'\ral, 1• raıısn- kü Cürnhurıyette gorulı bır reıım 

D h xı··ı . i . ı arzu e.,, eme u· d k 1 l H lk a ası var. v u erın_ z s_ızden u- ları He radikaller tarafından elde e- me.ktedir. Kortezlerde so yalistlerin nır.h,a ,.e tecerr. ın e a ma- ve yaı1dan an ıyoruz - . ~ a 
zaktır, faka_t onların k~mıklerı toprak. dil mi" tir. mühim miktarda rnüme illeri buluna sın'nüne ge~meglhşmaktadı~. talkın veren bu gazetken?•.•ı. ~e 
larınızın jçınde solmaga başlıyan, ya. nu neticeleri öğrenen halk. şh\ caktır. Fa)\yni zaınandaJsanın tamı· ıalkıııu yut~akta ve endııı ıçın 
zı~ı silinen ~-ir .?atırn de~te~i. gibidir. ,.e heyecan içinde, jenera~lık sarayı- Fas ne olacak? ~at ,ukunu.n halelolmasını da kelli felli bır nıatba~urdurmak· 
Bır karton üstundc rengı sılınen re- nın önündeki meydanı i tı1a etmiştir. l\ladrit, 29 (A. A.) - Fasın Jspan- ıste'\ektedır. tadır. 
sim gibi... )L Maçia, balkonda gözükmü , halk yol nımtakasını cemiyeti akvama terk F e, 29 (A. A.) -tgün dahili- Cümhuriyet, bu ~YJ yapmak 

Yazıları silinen hatıra defteri si- ken-disini sürekli bir surette alkı la- Ye tevdi etmek teklifinde bulunduğu ye ne.etinde Frans Amerikan · ·ıı lazıın gelen pa\n ne suret· 
z~n için bir ~<iğıt. yığını d~ği.~dir •. Boş mıştır. suretin4e. ecnebi memleketlerinde şa- nazırı bir }<onferanHmişlerdir. i~11'a:ıanılrna.mıı. 
b~r yaprak ~~lçesı ol~a da ... uzermde- 1\1. l\lnçia, Katalan milletine Kata- }"~ olmuş olan haber hakkında H:tva~ Saat 1~ de}\!. Briyat.I. flanden Birisi: ' 
kı _rc~Jer sıh~cn resırn . kar.tonu ar- Jonya cümhuriyetini ilan etmi~ olan· aJ~" ın.ın ·r muhabirinin sormuş ol- gel~i~\ıir. Arkalar~ıda l\f. ~ıe~- _ Birçok muvaarı, para lca 
tık bır muka\~adan başka hır şey ol- )ara kar<;ı göstenni oldukları bu dugu lıır suıa cevap ,·eren M. Pricto, lon ıle . Edge gelmıŞanoedıldı- k · ·n muyaft yapmakla 

d · • • · "T"l · · · kl" · '" ı zşlltna ıçı masa .. n.sızın ıçın ° u erınızın ş~ · mı, yeni itimattan dolayı teşekkür etmiş cu~a akıamı bi.ıbaoda kat'i bir takım ğine gö Amerikalılaransız :.ı~ın • h d bu gazeıer Lalde !:>u 
şemaıl~nı emerek hatıntJa~an bır top tir. :Mumaileyh Katalonyn sağ cenah proJeler rnıı.hiyethı..de tcliıki<i edilebile- mukabilekliflerini ka~melde oe- ıt. arn e eh lefettetzaııdığı pa .. 
rak y~gını~dan farklı de~i.ldir. cümhuriyetçileri ile diğer fırkaların cek hiçbir g(Qıa beYanatta bulunmadı raber Fınsız noktai Rtd!l tefer bıniyı mu ~r diyo 

Hı lerıle yaşıyanlar ıçın bu haber \'aitıerinc sadık kalacaklarını ilave ğını ,.e İspanya hükfıl'netinin bir arzu ruata ai,azı tadilat icirıneğe te ra 1 e yapıy • • 
bir n~ ~alplerine dönmek ihtiyacını etmiştir. l\tumaileyh, sözüne devam- veya niyetini izhaı- edtcek sözler söy- şebbüs etceklerdir. AÇ tak 
\'ermıştır. . . •Y• la demiı1 tir ki: Katalonya kendi ken- lememiş olduğunu b~yan etmiştir. Mu Londrr29 lA.· .A.) gtonctan . • .• 

c.azetenın d~ ıstedıgı bu idi.. disini idare etmek, tedrisat meselele- maileyh, sosyalistlerin ne gibi ahrnl Röyter ajfsına bıldiril nazaran Serbeı fırka~r~l.m!.1 h1~a .. 
~ulaklara. bıraz v~h:eıe, rini yalnız başına hal \"e fasletmek Ye. şerait altında -~üku~e~ . tirak et salahiyettl rnnhaCil, nya i_le yeai geçenlerde bıtıır ~l~rafıle 
~nlplere ~ıraz he) ecan. hakkına c;ahip olmak ve hiç~ir kimse- mış .olduklarını soyl~mı~ ,.e cü.mhuri- Fransnnrn•ll hazır~a r proJe- lstanb~I gazetelenk~:\nı~, son 
'e sonra· nin müdahale i olmaksızın kendi icti ye-tçıler teşkilatının ıktıdar nıewlini si hak.kınd Fransa ıle 'ika ara· ra tekzıp olunmu~·ef • h_u ~a .. 
Parsa!.. mat kanunlarını kendi i ta~zim etm~k bizzat ele almak kabiliyetini göetef\ne ~nda ... e,·t.oJan ihtiltlfiıale e- beri ortaya atan oy "t·bır IJ~ 

• • "' . arzusundadır. mıtalonya ayni zaman- leri arı;u ve ümidini izhar etmiş n hl! a~ıı. bir ~a~ nktine nf'a:ak ola- giritmeyi ~ran ıır e) ızmetçı 
Marsilyad~ kemiğin yüz kılosu da askeri hizmetin ihtiyari olmasını kabiliyeti ancak inzıhat ve tesanüt sa- cakları un:ını beslemeJidı Zeynel BeııJP Be v i ~ .••ye• 

3o:3z frank edıyor! istemektedir. • yesinde gösterebile-teklerini söylemiş- Filvaıc\lrnanyaya Jidi bir de ya lider, yah\UJll C&tıp ol .. 
BJraz hesap! t· t ıin edecek n ı F, n ma kuruyormu •.. .· . . . . Çünkü artık muharebe istemiyo- ır. ııunene o ra yı ıca· i en 

_'l:U~ kılo ınsan kemığı bulup ~ıkın· ruz. Federal hükumet, harp ilan etmek Bu kabil ahval müvacehesindt sır:. Atmailafı Fransa le ~erika llahi aç tavu .~n / e .ar. J 
mak ~ıçın ne kada_r mezar n~~a!ı. . i tediği zaman bunu ilan edebilme.si sosyalistlerin, takip etmekte oldukla· -.rasındakflün noktai ,rllzaıhtnaf pa ambarında :'1üJI 

l!ın kabadayı ınsa.n i ~eletı -O kıl o "rin federa )'ona dahil bütün milletler n emel \'e fikirlere 'e fırkalarının ih latını orta kaldıraca.kur . .ı\erHta E 
tutmaz. Bu para ncdır kı: 1

:. t• . t ·f"k h""k" tt k'l h · ti ıı kli · :r,, fiil.. • . • 1 ta bık katması lüzumunun esa o ı) acına e' 1 an u ume en çe ı e- aııdye ne ' AIOOver te nı ~ Y"• 
Ilır mezardan kemıklerı çıkarmak le mku k h 1 ed"I e ı·nı· i ti .. ·orul~ Bu rek günün lıirinde müstakillen hük'U- histan ne ~lo\'akyanın resr.n ]<a S kanda atlı e"cJC 

· · d · ·ı bi t 1 d k" • · k"l 1 l ara a u 1 m " k · • 1 · ·ı ayım -,. z ıçtıln eb~ı , kr. ?r ha.la bı. yırdmı · ıbo u intlhabattan sonra, bizi artık Madrit metde geç~~ iil zerkel muhabı~.fd~t sırala- bul etmış k arını buglin bı irmiŞ kelimesinin ıne şe-~.e çevril· 
o arı ıçme · ıçın ı e ır n am u pa "d . B" 1 k d" .. • haki rın a rne'"ı a aca arı ta ıı ır. tir. • • • ·ııetliı" bir tak .. 

d f 1 .. d l "k ·sı . ı are etmıyor. ız er, en ımızın • , . .. .. d 1 d . meıı ıçın nıı 
ra an az n gun e ı ı eı. . . B . tih 1 tı· .. .. 1. ,,.81 1\1. l rıeto sozune evam a emış· Berlin A A) HükCtmt -a . .1 ·, . . . mıyız. u ın a >a w1. soz soy ıyen .,, . . . . . . . ' · · - ... rır ven 1111 • • 

• Hr . l nç~a~. kemıklerı .. çık~r nız Kntalonya olmamış, Bnrselona1a tır kı: Zan ve tahm_ın eyledığ.ım gıbı hafili,Jtal3 dılVetini, bu hülraoıet .. Bugünlerd~li ~ı:ır_Je 
m ·e kı .SYe gorunmemek. gunduı oturan ve ispanyanın sair kı"ımlarına ispanyada demokrası hnmlelerı lspan· le yeniden~~.· ,., ""'9etlt-f' . ~~~ilahı i'1 len :ıçın 
ahaliden, gece bekçilerden çekinerek mensup olan kim eler de bizimle bera yanın bu ah:ada piştar bir memleket rata girişilmesi :ıcş: l dfitll' ) nılufr-veriliyo~k ;akrir ve. 
kazmalarla toprağı a~ak bir gecenin ber ,·e bizim lehimize rey nrmi ter • halini almasını intaç edecek bir suret mahiyette telAklY~r. ter. 

1 ı S411l:.1j~r .•• 
bir gündüzün hay alasına sığacak ı.ıe> d" B'r listemizde mu,•akkat hükumet te inki af edecek olursa bu takdırdc de İtalyanın tal'rını layın dte.. ille Akıll tan·ıııı zat, e-
d ··1d· ır. 1 h t•· ı ·· · ı rd ere 3jdos 1 ' -h ·ı egı ır. mümessilleri bulunuyordu. Onlar, mağ er ur u emperya~ı t gaye e en. u- manyaya karşı ~ cak tr\e oı~elimesiniııer"' vı e· 

Hele açtıktan sonra mezarı kapat- 1 A ld 1 Katalon"'a hir kimseden zak olan 1 panya, cıhana tam bir t:ıh- tai nazar takip ,tada .. i )(f ~ • ·ı· d\J 
k! up o u ar. "' • :. d"d· t lih .. . . d b"I k gını ~iti k'eaıne ı ıra. • 

mn .. h" b" . b ki emelidir Biz kendi 1 ı es at numunesı ırae e e 1 ece cümle lloover tll ve -ıır ıyordu 
H. b" l "b" . ıç ır !i'ey e em . h A bb"" .. 1 l ,_iJü Yen- Olur nııa'Z ' 

ıç ır şey o mamı:. gı ı her ~eyı kend" • kr. c· ··z. Yalnız lspanyaıun ve arpçuyane yegane teşe usu o an suretile temay( ıan· r .. 'L l' na hile 
yerli yerine koymak astarı yüzünden .t;n.e:mı~lcl t.lı 1~ 1 

i kardeşleri olmak Fas gaile inden tahlis edilmesini i ti- daha ibraz etn ·-d' l<'esJ>uy~ 1!11e hen•e 
h l . t" -- mı e erın n b"I k i Ü h . flou ı ekt ttır pa a ı ış ır. istiyoruz. Halk mendillerini sa11amak ye ı ece t r. Bu vaziyet m \'ace e ın- miyet atfedil~ f • • ~e 

Mnnmafih ortada soyulan bir ölü uretile ?tL ~ıa' ·a . alkışlamı~tır de Kı kançlığıa mahal kalmamak üıe- Belrlt aldı• Ant,anıııtevı 
111 11ıu11uıfl1ır d •. 1 b" k .. 1 .. 1 . S .ı.t çı )1 -. • l . . k T~ dö .)Q () ııııutunıuıı ı 

egı , ırço o u erın çocukları var.. Radikaller ne yapacak? re spany~>:a ancak cemıyetı a vam Brüksel, . • ç~ . ~,.., .. ~ . H , _rı 
Olü in an derilerinden kitap yap- Madrit, 29 (A.A.) _ l{endisine so halef ol~bılır. meclisi 13elQi ık. bu- kışılıla. hi~tıni 3V3 . '1' .. 

tıranlnr gibi tiraj havuzunu doldur· rulan bir suale cevaben M. Zamora . Hatı.p,_ bu sözleri söylemekle> ı-o-ı- lifine vereceg. ıbya Mu ~c~."' ~J..ı -:;.=;erJ 
mnk istiyenler insanların kalplerinden Kortezlerde sağ cenah cümhuriyetçi yalı~ hükumetin kıabul etmesi muhte· Yİp etmiştir. Ya~· sonri\ ,ı~nda~~Jlz U'.J ~:l'· 
bir parça .ke ~rek ıstırabı tıpkı. dağ- liberallerin hemen hemen evnlce t.ah ~el ~l~n progra~ını~ an~ hat~armı sefirine bu husu \ ki~' ;ı .nYltlg ~ •, ., .. .,..~kır: 
Jıç eti satar gıbi satış.ı. çıkarıyorlar. min edilen azalıkları elde edecekleri· çızmıştır. Sosyahst hır hükOmetın bu illlat ver:ilmiştir. tii- fl. ~lımrY_ann d ai"anç 

. ~-lülerin kem'.klcrini d~ğil, dirile- ni beyan etmiştir. ihtimal, radiknl- günl~rde ikti~ar me\"kiine çıkmasına HükOmetin hazırla. • v• · ıttrJne.t ·Ô 'nde~ıne aş aya• 
rın cuzdanlarını korumak hızım.. lerin nef'ine olarak birkaç azahk kay pek ıhti~~l ) okt~r. . Amerikan Projesi ts! il . &1.. Ali • 

SADRI ETEM bede«.klerdir. Radikal fırkası Kortez l\l. 1 rıetQ, B~lbaoda~ı. n~.tkund~, bul edilmekte fakat \:el Bty ısminde ~ır %j tesisatı 
------------ lerin mih,·eri olacaktır. Bu suretle mensup bulundugu gayrı mutecanıs sust ,.aziYeti ehent1tıi»f dJdaş sulh hAkiıni ) - lstanbul 

Gülünç şey f parlamentonuntemayüHi. 1\1. Lerru- hülulmet namına bu mahiyette mukad makta ve liover teklk a açılan hakaret dl Ankara telefon 
nun tema.,,.ülü olacaktır. Mumaileyh derata telmih etmi~ değildir. tarzı Jıtese1esinde bıı ht~ •da beraetle netkmaktadır. Hat.-

Papa Eftim verilen haberi "' b hAı.· 
sağ cenaha meyleder e ekseriyeti _ ağ ispanyanın Paris sefiri tin nazarı itibare aıını a ae ep, iU\lftl tirilme i kuv-

tekzip ediyor cenah elde edecek, sol cenaha meyle tekzip ediyor izhar edilmektedir. llnumillğe yuılan 
Dün bir sabah gazetesi Türk derse sol cenah temin edecektir. Pnris, 30 (A.A.) - İspanyanın Pn Avustqrya k•b"ı '' kteııkum) tabirinin E;o~~=s3 

ortodokslarının reisi Papa Eftim l\ladrit, 29 (A.A.) _ l\ladritte ris. sefiri 1 ~anya m~liye n~z~rı M. Vaşington, 29 (A.A.) _ ~eme, bu tabirtalvarmıı .• 
Ef. nin yeniden rum ortodoksla- cümhuriyet ::;osyalist koali. yonu bü- Prıeto nun l panya hukumetmın Fas- nın Vac:ington sefiri hü.kfıırl'ormemi~tir. yaıa ..• 
rile cenkleşmeğe karar verdiğini yük bir ekseriyet ne başta gelmekte taki lspnnyol mınta.kasını Cemiyeti ver pla~ını bilakaYdiişarı k'mdan kurtuldJ ~i~di ı~lme· 
yazıyordu. Buna ilaveten de Pa- dir. Akvama terk ve_ıev~ı arzusunda bu- tiğini haricite nezaretine lı ıl ağır ceza nıalıl ıçu:~de bıtmc· 
pa Eftim Ef. nin bütün kiliseleri Barsölon, 20 (A. A.) - Barsölon :unduğun.u Cemıy:~ı /.kv~m 1~ağnda- tir. ~el Çatalcaya t4tlık hır çehre i· 
... abt edecegv ı·n·ı kaydedı"yordu sehrinin ekseriyeti teşkil eden 14 aza- ar komısyonuna ır ırmış 0 u u~a Al ••'"- ll•t ... ...-" -arasına ta.maan S 
6- • lığına Katalonva sol cenah cümhuri dair Londradan gelen haberi telmp man n ı"'na d"• f'mun olan AU ça. Gürültü olma 

Dün Papa Eftim Ef. kendisile "'' etmiştir talebe• arasın • • Sft d ki k 
yetçilerinin 14 .namzedi intihap edil- ' ~ Berlin, 29 (A. A.) - )1' ın a arannı . ..,J.. 

gürüşen bir muharririmizc şun· •şt• 
1 

kU ıe, maznunların bır sun.ut... 
l ö l . t' mı ır. BUyUk b r rrel mU .. ttaha yasf sebeplerden doJayı nı..tı ..... c.. ld" v• 

arı .s Y cmış ır: Ekalliyeti temsil eden dört azalık- yapıldı lebesi 
0 

derecE müthiş a ~ rmı~ anc- ~na ne ıgıı me 
- Evvela böyle bir beyanat- tan iki ini mıntaka'i muhtarivet ta· Bel'lin 29 (A. A ) - Berfin ch·urın 1 d k"ı 11"h t d ıt.lrdüjü anlaşılametrafındakılere 

.,, , · mış ar ır .,ı aye I'"• t ·i d" t 
tan haberim yoktur. Saniyen raftnrı M. Abadal ile iktı~~ n~Lırı da Doobritz man~;r~ ahasında taştan mini, tedrisatı tatil etırı elyen a;y n madctr ~: 
kiliseleri zaptetmek gibi bir l\f. Domver ku.anmıı1tır. Dıger ıl..isi yapılmış gayet buyilk bir kUrei musat ay zarfında b\ kabil hr ~~u suretle Ali ç~ct~İ 
maksadımız olduğunu söylemek için Balotaj yapılacaktır. Çünkü tahanın a~ıhş resmi ynpılmıştır. Bu fa vukuhutmu tur. GerE d\ı arı ~nar'" seneyP.le er, _çorap· 
gülünçtür. Çünkü esaıen böyle namzetler reylerin yüzde yirmisini el kürenin üzerinde Alsase • Lorraine, ,.e gerek kom\nitrt tal el ~eyın 2t> yq'j!en geld\?. bun 
bir şeye lüzum yoktur. Biz de edememişlerdir. Balotaj, önümüz yukarı Silezya, Leh koridoru ve Al- ta devam etmŞc niyetim 111'~ cezaaı sekiz anım verdı ba-

deki pazar günü yapılacaktır. manyanın eski müstemlekeleri (Ya- anlaşılmakta qduğundaı 1 §tir. 
her kilisede ibadet edebiliriz. Sosyalistler ne diyor? hancı ellerde kalmış alman toprakla- niden ne zamıı.n baş1anı --...... ~--
Hirstiyan ortodoksları da vaziyeti Madrit. 29 (A.A.) _ M. Prieto in rı) diye gö terilmiştir. değildir. Hali ~azırdaki ı ne fabrlk•••'n değil mi? in-

i l d O l k. d"". ımaı aanayiini'°'ah beynini par· 
an amış ar ır. n arın çe ın ıgı tihnbnt netaykinin henüz tamamen M. Dumerln başına gelenler! talebeden bir ~rupun ko \ bulunan f~ 
nokta aforoz meselesidir.,, malOm olmadığını ve fakat şimdiye Paris, 29 (A. A.) - Bir hırafe pe- birine bir ceu tertibine 

oe kadar ma1üm olan neticelerin l\ladrit rest, yeni Fran ız reisi cümhuru Du- üzerine basla'1ı~tır. Bug ~atını teni etlli>paıını havaya 
Bir tayyare otomobile çarpll te cümhuriyetçi sosyalistlerin kazan- merin 13 üncü cümhıır rei i olduğuna, Darülfünu~ ö•ü:.nde toph l,rikaaının 6n f zından cı~a~k 
Şatoru, 29 (A.A.) - Bir oto- mış olduklarını göstermekte bulundu 13 mayısta intihap edildiğine, d"·let nasyonalist talebe 200 kaa. 1 yeniden binafordu. Gulıum 

mobilin üstünden pek alçak geçmek ğunu ve bunun I~panyol siya~etinin reisi sıfatı ile ilk defa olarak hazır tal~be üzerine atıJmrş ,.e c. Bu binalanrıtuza~a dütmüı· 
istiyen bir askeri tayyare otomvbi- esaslarını çizmeğe mü ait olduğunu bulunduğu Pari büyük mükafat ko- miştir. KargaŞllıklardan ı t · ti KG ilk t, tevıl yolları e-o 
Je ilişmi ve şoförün Jmf asını kopar söylemiştir. ispanya 12 nisan hareketi şusun da 13 atın iştirak ,.e koşuyu 13 saat sonra dafiilfünun en mlf .r. ç Ortadaki ıal t'm 
mıştır içindeki yolcu yaralanmı~- ni daha ileri götürerek sol cenaha doğ numaralı atın kazandığına nazarı dlk müracaat etmi? ,.e polis bi r tcıııab ikmın gelcli~mi kafi 
tır. ru ,·az.iyct almı~ır. intihabat tamamen kati celbetmektedir. nialar vücude ıetirmİ§ ise ımlarda da du. 

ılanacaktır. {.Bitmedi) 



1 D~ ~ m ~~~~~====~~~--~~~~~~~~~~~~~bS-V~ITlTum~zl"l 
D._U_rt_tah ___ ;-:~yS~' ~mu- /Uan Biten Merakh Şeyler 1 1 1 Bir imll dil bahsi 

rUDUD Jllll t lZ& mumi harbi kiınn k d 
ettiği st\~ A . iL.!! a2D 1 Besim Atalay beye 

merlka kuvvetleri baş kumanitının b• k 
hatıratı lnglllzleri ve Fransızlar r ltt 1r aç SOrgu ..• 

Dundan ik' üç .. • 1 l 1 
eden nüsha dı gun en·eı intişar çok fena oldug~ u k ~r· . k ,. Besim Atalay &yfendi, e$ki ve kı:r }'akat biz kırk yıldan beri bu kelime-
•. mız a muhtasara b h . un ı e, ının atı m ti' b' b' ld - . . • A • B d b. d 
gımiz Hçhilc umumi harp n a settı hezimete doğru yürüdüini göster· ~ .1. ır .. ~~ .. us on t1ıgu~u1 :u bılı~, re~ ye (Ilelacu) dıyoruz. en e 1ır y~rb:~ Amerikan A . esnasında mişti. rnınızı gorurum. e \taşı ıge daır bır yazmak ıstırarrnda kalsam, a tına ır 

kerlerı'n hınk vrupaya gönderdiği as ~· ı. h k eseriniz kitapçr camekanlarında gözü- haciye ilavesine lüzum olmasın diye 
as umand J • nu uu ran · arşıs ıtıütt f'kl ~ neraı Pers· =- ~n ıgını eden je. Arncrikalıl d '. d ın _ e 1 er me çarpmrştır alıp okuyamamıştım. dil (llelacu) yazardım. Deyfendi, affedin 

:.ıng umumı harbe ·ı h t ar an ım at!mcge mec- işl · d 'ht· h'b· • . . . ( "rh ) 
tını nccretm· b 1 aı n ıra bur olmuşl d l\f" . . erın e ı ısas sa ı ı oldugunuz da ama, bu sızınkı pırasayı pu assa 
t ~ ış u onuyor n h t ar ı. • uttcerın manen dil h . ti 1 •• • • • • b' kl' ngHteredc d . b' . ·. u a ırat, yet] eri ta""'a .1 b 

1 
e} e ne a.za o .üşunuzdan bellı. yazmak ılletının makus ır şc ı sa),· 

l erın ır ın'fıaJ il k • ... mı e ozu ııu. Du sıra- zat rr · h J·J • . . . . . • . 
anmıştır Il"t·· . . . ' e arşr- da manevi .. ·--t' b 1 . • r a mız a ,,~mdakı bıldıklerıının Jabılır. 

· u un ıngılız mü kk'tl . J" ı ozu mıytegane kuv t b d " . . k' 1 · Amoerikalı J. 
1
. . ne ı e.-ı veti Amer·k .d . _ı,. • opu u ur • • ~kbabacı Yusuf Zıya sıze iV - Arap Ye acem ter ıp erıne 

encra ın her ışi ''al A ı a ı ı. A~a ısterse cat . ·- . . . - . ·ı 'h k tm' 
nıerika gözj 1.1 .. 'd..... J nrz ·harp .kaz:ınılac"k . t _,. 1 k 1 ~ lll.']! 'rmış, sız ona bır mektup yaz- ale.yhtarlıgınızda sıze ı tı a e ıye-

e gor ugunij sö 1.. ... , ıs Cm· larp ·a'-' -· . . . . ı · · 
ve onun irı·n . A Y uyor bedilec"'kt= Nı't,..k' . "'~,_ .,- ıuış ırnı;;ısımz. O da bunda beş altı ta· cek kımse yoktur. Zıra arap \'e ace.m 

• :ı cserın merikal . A .. ı • .l ..... ım n" 1 . A • • • • • 

nka ordusunu A 'k . ı~ı,. ıne ntU1', Amerikanı 'lQ,,.ce llO> le o : ne ımla yanlışı bularak bunların fotcıg kehmelerını kullanmak başka, kaıdele 
kadar etmiyen' h merı ~. mılletını nıa. kaz~nmıştpce,lA "~eri kuvveti hurbı raflısmı basını;:; imiş; bu aralıkta Vft- rini kullanmak büsbütün başkadır. 
ilerj sürüyorlar. er şeyı ıhma) ettiğini ler, Almant'-KSi takdirde müttefik- ta Nurettin de bahse karrşarak ~ize .Nihayet o terkipleri çözer, türle ka 

Jeneral Persi . dı. · karşısında yıkılacak::ir· karşı bir yazı yazmış imiş ... Bunları '.ıi- idesine göre terkip yapabiliriz. Ukin 
yet verdiği ve .~ n~ı~ en çok ehemmi B 't'b • le gözümle görerek değil, kulağımla bazı klişe halini almış terkipler var-

D6rt taharri memurunun ınubetdği ı.ır bir nokta mütte~~:;ın. e .. ısrar ettiği um b'~/ 1 
la umumi harbi kazanma- duyarak öğrendim. dır ki, belki onlarr bir müddet daha 

Parisfn moda aleınirleriıı - merikanın kurta;d ;r~ munhası.ran A· neraı\~n refi Amerikaya aittir. Je- Yalnız Yakıt gazctcsin:le basılıp kullanmaktan kendimizi alamryacağız. 
den biri madam Vefuridir. dosunu Anupa saı: 1 ır. Am~rıka. or- şu şek.ld c~ing) in bütün rnütalt>atı çılmn yazınızı aklıma sindire sindire Yalnız kullandığımız müddetçe onun 
Kendisi her sene bİ\Jıazsa latak hareket ctti v :ıs~nda, m~stakıJ o 

1 
e ulasa olunabilir: okudum. Bu yazrda bir iki nokta. al,lı- acem 'fe arap terkibi olduğunu düşün-

00 gı \'e Amerıkan ku - Um t k ld II ~- · kl d... · k. (1 ,000) Tilrk lirası etinde mandası altında k ld . . .. - d .. .ni harbin son safhaların- ma. a r ı. erı.iesın a r erme ıgı 5ey mıyere-
elb!seler yapbrır. Mı Kuri leri kurtarmağa a . 

1~1 ıçın muttefiJ, b~ nıuttefı'crin l<uvvetlcri, tehlikeli leri aklı daha erik olanlara sorması Onun için (kesrei izafiye) filan 

d .J Amerı'k, ... ordumu\
1
a
91

t
7
ak olmuştur. 11 

suret·t·e rirnekte idi. kötü bir yol değildir; onun için hıra- kat'iyyen hatıra getirilmemelidir. Us-
resını e görülen oıo"'iydiği •• su a F M tt 
..,nn bı'r kı'msenı·n sı•-ı· şe- geldiği zaman ,.a · t' e rans~ya . - u fiklerin maneviyeti tama- kın da soruvereyim: h1bi'.i. beyan diye bir terkip kullanma· 
5w "K d zıye ı, anJatıJdıgın rnıle bozuJr I A 1 d • .. ··ı .--ı. t w ·ı· d w l b'I' Fak t b 
•tı d an daha berbat bı" .. . • 1 w . iuştu. Bu maneviyet bozuk- - n a ıgıma go yuıun:ı"' za ı- ga. ı ırazınrz ogru o a ı ır. a u 

rı er en birini koP8\u ra- ı· F r surette gostermış ugu müttı ( ) ( ) ı·hik l 1 1 .. l"b' b 1 ktı d . 
hat ·ıı ı. ransa ile ln ı'lt . . . .t'ik1eri )'ere a"'recek derece- nız nın ve nun a a arının yazı ı nun as ı us u ı eyan o aca r ıye 

sıı etmemesi iç• ahar- g ere muvaffak t de ıdı ~ kazanmaktan tamaın'l . ıye · şı arasında büyük bir fark görme· bir düzeltme yapmanız yerinde düşme-
ri nıcnıuru istetmlŞ hJarm lardı. Duna rag·men 

1 ~.ttnev~ıt kalmış. - Iı.1 . ask 
1 

.• 
1 

F mek istiyenlerdensiniz. Halbuki be· miş, kesreleri filan tanımamakta siz 
ücretini vererek sırbl gfina 'k mu efık1er Ame kerl ·r· ,.,.ı ız er erı ı e ransız as- . k b'l . .. t" , d b' . . 'd . . .. h -•· 0 rı ·a ordusunn gelm . d ' · c ı .

1 
. t A . nım ısır ı gıme gore utıı<çe e ır bızden ilen gı ersınız, şup e yUI\. 

taarruıa uğramarna511n et- aJmasrndan pek m esın en \'e vaziyet kahlaru a;a~ı ~ >~~ranm~ş ı. h m~rı; (umumi ahenk) kaidesi olduğu gibi, halde burada kesrei izafiye yOktur, 
aıiştir. Çünkü zaferin şeref~mAnun . değillerdi. etmeler.' Aun ~rk a skır arla .a .. ar~ ·de bir de bazı lahikaların sedalı ha~fl~ bir (i) lahikası vardır ki yukarda ar-

Ke d' d a ı merıka ordusu fena tr l DM!'rı a n er erı uzenn e .. d • . . 'k' . b' h k k 'd . .. d ( h li . • rı ısi resim e ıduva· na ait olacaktı Fak t · . d di nnı egı"Stıren ı ıncı ır a en aı e zolunan kaıdeye gore bu a u) a • 
letını h k . a Almanla B ~ır e er . . s • .. • • • • h er giydikçe ilde 1918 de yaptıkları ta .. rrn ı . . sı vardır. ne gırer, duzelttığınız şekılde acem k:ı-

areket etme'<tedir. leri uyandırmış ve 
0 
a~ruz, mu~tefik- su mit1 ~~rler~ mebnı Am~rıka ord~ Bu kaide, içinde (ü,u,ı) harfleri idesine değil, türkçenin ahenk kaidesi-

--.. """1 n ara vazıyeıfn kazaJst ·ı en areket etmış ve harbı bulunan lahikalarda kendini gösterir. ne uymak daha iyi değil mi? 

Beyaz kadıJJ;retl AynştaynJn yanJ A h ımıştır. lçinde bu sedalılardan herhangi Arzettiklerim burada tükendi. Bun 
Ksa . . ,. ,..... .. IŞh~k: t Sbib l · d birisinin bulunduğu lahikalardan ev- lar size takılış ne,·'inden şeyler d~ 

sikalı b(1 Ferrı • l ı:'3'~ Kor. s· P~ofesor (Aynştayn) in naz:ırl;·e-,-"e.!iL~ o un u vel gelen kelimenin son hecesinde (a, ğil, akla takılan noktalardan çıkmış 
maksadir sc~·ı.ır tacır ~c~rf't ı~~eb::ı hes~plar~a bir takrm Yanlış- mun .uiı görmüştür. ı) sedalıları bulunursa lclhikanın seda- sorgulardır. MchmA!t Nuıf~ttira 
be le se) ahat cdel'-ea ııın undugu ahıren anlaşılmış ve Jıu \dliç bu mcvzua dair bir kon- hsı (ı) olur. 

ynı k:tdın ticareti :>"olduk- mesele 0.z~n uzadıya tetkik edilmistlr A ~f erat at etmiş n konferans profl>- Babayı, kızı gibi. Kraliçe Helen 
J:ır. 1 türınu meşhut hnlit cdJ'l DkeJrJının bütün umumi mahafı:lı'n 1:mrstır. sör ı\ıvn tarafından da dinlcnmiı:ı Son hecede (e, i) bulunursa 15.hi-mera a d ~ J "' Hastalandı, fakat oQlunu g8r-
ınış lcı liendileri taldP'Ve bir/ dıkt n rran bu haber ortaya yay15yJe ceı tır. ~tans bittikten sonra Aynş- ka (i) alır. Kediyi, bezi gibi. (o, u) o- meslne mUsaade edllmlyorl 
mahalde sıkıstırılarnkınmus- idd' an dsonra h~pta hata olduğun• \ taY1'11'isi bir nutuk ir.ıt ederek lursa Jahikada (u) gelir. Borusu, tab Deyli ekspres gazetesinin 
~~· lecndile;ilc bcranluna~ ley;a/. en profesor ~r.öndJiç bu mei'kada_.-q ı.ı b~w~a~ karşısında hürmetle iğil- losu gibi. Viyana muhabiri şu ma)fımab 

.. ~ııtl.,... genç kız bul 1 takd' aı:r~ r~~XJ.IDJl fJzU\ • ~~.ıtıjyetiı calrşrye d1ı1"'':in nazariyesini bu hesap (ö, ü) olursa lahika (ü) alır: veriyor: 
nu'iltır 11\ı ·k fi .. un- Ja'r 1u. halı olan;" ..,1~7;· .. ,. .. :• ı..., ıden Hur:J\e \ara.. g~l etmek icap ettiğini siiy Gö~ün, küpün ı:ibi. '•Bükreşten gelen hU9usi ma-
ıni....._ . \ u arın tıuhım r (50 dah'J) ı.-· • .aKf ge,,,. ı. d • ...... .,.. • ....... s-~· B k "d "tek' h ,. k 'd . 'b' 

.. tatd b r ;· t · · ı 1 111· icad .. >• lla 1 .. • A u aı c 0 1 a eni\. 81 esı gı 1 lümata göre kral ,Karolun :ıev-
Çok s~ n -c a ıgın Coıır bır da !re bir lira ' ~e ,:;; a::frl'lltryor. ld t l ı m.izikçiler de bu hesap- hiç değişmez ve türkçeyc eşsiz bir hu- cesi kraliçe Helen hastadır. 

Jeızuhur ctI11eklrri d n olan on sef Yt 11 80n~ Huriye ız ar ar a m'ıuşlar fakat bu hesap ausilik nrir. Hastalıg· m sebebı·, kralı'çenı'n lu" • 
ered . 1 en · • e.ı. 'ftfacft(b JJ .un yer ların do ' 

ınenıı en vı kım~en 3ısö.rJe. iğil~n sefer •de.r ~ain ~ .. asan !!;olunda Frörldığı anlaşılmı~tır. lştc sizce zaten belli ve bilinmiş O· zumundan fazla Verondl içmesidir. 

d 1 
~Jcrd·. 1rtıldlp te ol- old ıştır. ada ft ıtUnden teki d t . nf eransından (Ayr.ş· lan bu lmideye göre (nın) ve (nun) a Kraliçenin saray memurları 

. rı curnu tcs ı c bir 80.. rın elJ IŞ!lla~-d • 4J1Ç•. · rofc k ı sonra mesele uzur. rasındakı fark uf'ak bır şey egı ır. onun basta oldugwunu ve bunun u da - .. b't 1 UptanJa .o&J'Taırı b-L erece aynın cc . . d w 'ld' 
'ak r t pat t k..., "ıa rr. 11 ~ı p uzun on . . 

ıın ltıuhbere eYr:ı..-affar rada . ~n eler 'e onDnde dul"& asan, Sornat· miş. netic ıve münakaşa edil- hatta kulunuzun kanaatımce estu hare bir hatadan ileri geldiğini söy· 
'akalaıımıtır. Jti kabıJınde Yir:. KadlJIA 1c··""., ra~: b • . rın ~ detayn yeni hesapla- l\c ile yeni sedalı harf arasmdaki fa:1i }emekle beraber fazla malümat 

.,, , • nı nte ve..:ı o,.u e<>z - 1• • u nıe) ""'n v .. .. .. 

---~-.nııı kıta _: • eceıa? 90y '~erece ol nu söylemflda şayan oldugu- kadar buy1!ktur. ~ . vermemektedirler • 
., p;,• . pılac~~~ ~ Ba1TaJrı _. il - l ukarda tekrarladrgrm kı!ı- Diğer taraftan anlaşıldığına 

rr:r-,S l\füst ~- bir le a 80 ':1' ·~ b• ).. deye göre (Dasıhp) ve (Basılup) ara göre ecnebi diplomatlar, ezcUm-
'°""'<!:'f;gal nihayet K<- ~ISJDe ır zevce ~! f di •? sındaki farkın büyük olması lfizrmge- le ingiltere sefiri kral Karol ile 

l l mJ • lir. Yüksek zatınız (El eski yazıy:ı a- temas ederek kraliçenin oğlu 
parl (A. }..) - (Sunday J<e- dır. Kırali~.enin yeğenine karşı derin Zevk ve t •. hşmış olduğundan böyle bir yanlış ya ile birlikte bulunmasına milsaade 

G J'nk'l 1 tıpkı prens de l ) 11 b. t · ı · .. .. f k k e) ııi\mmuzda lngiliz saraYtn bir muhabbeti vardır. Ehseriya birlik a 1 1 er g ,, pı mış yo u ır mazere 1 erıye \Suru· edilmesini istemişler, a at ral 
. d'kl . .. ·T· Ledi May 1i halk temsill)kratçadırt Mıl- yo:::sunuz. Fakat 1928 senesindenberi karol buna muvafakat etmemiıtir. 

_ prd'talin ıtiŞan memsımi te gM ı erı goru ur. ' u- .. ':a prestiş eder. mütemadiyen kitap makale, ansiklo- Romanya mahafilinden sı:ıan 
d k 1 Geçen gun anı ' . . 

yapılnC8jbu münasebetle bir balo zun satler halasınrn yanın ıa a :ı:ra.k .. .. Ja bir tazı ya pedi yazmak ve bunları bıttabı yenı haberlerden, yakında çıkanla-

iı~eat. d k' tel-·h'nden b h nakış işler, dikiş diker, çünkü; tam bir nşın~ ~oturmu; disini spora hnrflerle yazmak vaziyetinde olan bir cak bir kanunla kıraliçe (Helen) 
ver ~ m e: 1 '"1 1 :.ı vermıştır Prens .. · · rtıık b k b'I k' · ı· t b 

T ~ • • d d H tta bUtü lbiselerini • ·ı b' J'kt munevver ıçın a u a 1 es 11 ıy.ı in Romanya anedaoından ayrı• 
seden V\al gazetesının Londra ev ka ını rr. a n e . .. . danscderler, tenı e ır ı e lar r;ilinmiş olmahdrr beyfendi, mek- lacağı ve kendisine senede (8000) 
nuhabiı\afla bilditİYor: kendisinin dikmiş olduğunu bıle soylı \'"a , mes'ut bir Jr. Ilu izdi- tep ,.e matbuat alemindeki tecrübeler İngiliz lirası maaş verilerek Ro-

Kırll~ tamam 25 Yaşını ikntal yenler vardır. Ledi l.\lay'dc prens dö ri;i \'ermekte ve ·uıu ümitle herkese bu kanaati verecek bir halde- manya haricinde yaşamağa mec-
• k h ti halkın bu dir bur edileceği anlaşılıyor. 

e miŞ ıtllir yeğeni vardır. Dile Gal gibı birço seya a er yapmış- izdivacı memnuni ili ll i . t 'hi lı'lh .• ı· y I k 
·şılıyıacağı - m ve arı sa a ı~e ı anız ıraliçe (Helen) senede 

Ct tıoıuı\ı olan Ledi May tır. Peder ve nlldesi müstemlekelerde tahmin edilmektedı[. nizin yüksek tepesi nerelere kadar 'fa üç kere Ronıanyaya gelerek ve-
• 1 • r . ıh, prens b'l f k t b l. h' t l.. ı· bt 1 1 k mbrif t zarif bir genç ·krz- seyahat ettiği zaman kendi erme re a dö Galin bu la • . nr, ı mem; a a u sa a ıy~ ;ıcr ıa o an oğ unu görece ve 

1 
1 henu"z muh.akkak d~lenecegı halde (Hclacu) kelimesinin aslı (Hu· ogw lu hastalandıgv ı takdirde onun r. ReP~be, saçlarr a tın sarısı- kat etmiştir. 

lagu) olduğunu kat'iyetle söyliyebilir. başında bulunabilecektir. -=== ~$? _.., •• na adeta bir musiki 

Z 
d ediyor- kıyet görmüştüm. En büyük emelim çisi olarak girdim. Ve Isveçlilerin oda 

~ C - o u. Parise vardığım : bu muvaffakıyeti tevali ettirmekti. larında bulunmadıkları bir sırada iş 
V • • şaladım. Cenevre gibi az şa- Mesleğim fevkalade hoşuma gidiyor· odalarınrn duvarına bir delik açarak .......... ı••ll•••••·•~!ll'l!l~~-~111~· re mu••abil Paris hayat şeh- du. Başka bir şeyle gönlümü eğlenrlir- içerde ne yaphklarını görebilmek inı· 

Harp senelerinde lstanbulda çalışmış oıan Kahveler onda kapanıy~ndu. mekliğime imk:1n yoktu. Düşündüm a- k<1nını temin ettim. Bu muvaffakıyeti 
bir ın~lliz casusunun hatıratı fiye hüküm sürüyordu;i ör caba gidip Fe.Jtonu bulsam o bana iş min ertesi günü İsveçlilerin aldıkları 

- 41 harp halinde bulunduğu etin tedarik eder mi?.. bir mektubu elde ettim ye neticede 

J 
b'l' d. d laşılıyordu 1 an Bu sefer İngiliz sefaretine müraca bunların alman casusu olduklarını 

- A Il·inize yarıya ı ır dedi., rak veda e ıyor u. · . B ·r · . v .. -ı 'd' lı . . .. . lJk işim hariciye ne at ettım. ana Feltonun vazı e ıçın meydana çıkardrm. 
erdığı ~ir tabanca 1 ı. anct- Kompartımanın bır koşesıne sıkış- k ld F .ı. l·"d b- h·it- Paristen ayrılmı~ olduğunu bildirdi- Ilu suretle Jn ... iJtuede bir müddet 

Je d m . 'k ı: b d . . . me o u. e\l\a .t e ır :. . . e 
sor u tım. Elektrı am asının per esını ın h ld - ·· 1 le ler An lası lan artık Parıstc ı ~ bul- çalıstıht·tn -.onra Alman Yaya a\·det et B ·a aca ~ U . _ maz ar o ugumu soy em · :. • • :. • - • _ • 
- u ncayı ne ) P &rm. · dirdim. Tabanca elımde oldugu halde cet. Kaymakam Ponderi ,q. mak mümkün değildi. Taliim kapan- tim ve me~hur l\lntaharinin yalmlan· 

zun tafsl is temez matmazel rica bekliyordum. Hiç ki~ hatta bilet ifa ettiğimden dolayı samhıi mı~tr. Miralay Ilrayç ile görü~mek is· ması için Jftzım gelen tedabiri aldım. 
ederim )hızda alakoyunuz eğer kontrolu bile gelmedi." te bulundu. Ve dedi ki: ~ tedim. Adresinin m:ıllım olmadığı ceva Her ne kadar bu mk'alar esnasında 
~raıısız ludun:ı . '·~~adnn en·el Gecenin zulmeti içinde bir kadın _ Aziz çocuğum şimdil hını aldım. O ,·akit içimden.: . bir müdde~ hayatım. tehliked·~·kalnnş 

, '<>ınpartinınızı:ı hırı gırecek olursa . 1 . . . t' "d f . . recek başka isim yoktur. Fa - Şu halde Londrara gıtmem ıcap \'e hatta duşmana hızmet ettıgım zan-
~ .. d f tllllde rc,·o Hr cına'e ı mu a aa ıçın • :. - cd' . 1• d' h . 1 1 k • · 1 · t ' 'hl uunla ktinizi mu n aa edersi· .. . : .. . . zuhurunda hemen müracaat l)or. \.ararınr ver ım. nı ası o ara · Hmır erım eveccu e--
!~ ~etlcj düşünmeyiniz. 11.trp ~o~et bek~eme~.te ıdı. ~ıh:Qet hududa ğime emin bulununuz. . Ile~ıim. için bu suı:etlc ~ı:ueketten r~~i be~den çekmişlerse de bu uz~n 
~ ~ ındaı. rnı dık. Ilır seHnç sa) hası çıkardım Ve ilave etti: "Siz şimdi ıaş-ka ımkan ~·oktu. Fılhakılm tasa\'- surmcdı ve alnım açrk olarak kendıle 
J'! ~· 'ıözl· "'°ledikten sonra . . Mümkün olsa kağıtlarımı muayene c- det dinlenmelisiniz buna hakkuum n<-ticcclc büyük bir muYaffokı- rinl' tıesap Hrmeğe mu\'afCak oldum. 

; ~e d· 1 
k so.otif acı acı dü~~k den fransız gümrük memurlarını ku- kak kespettiniz.,, Dinlenmek m t ile karşıJandı. Daha Londraya \'a- Hatıratımın bu kısmı aynca tetkik ve :tt -\ ~~ler süratle dönme· caklayıp öpecektim. Artık Fransada nı var mıydı? Dinlenmek beniİ , ·:nmaz Entelliccns seni. memurla tamik ediJmeğe değer bir me\"ZU teş

J"rw fıa Re'~ e ·i uzaktan g·· b'I" dost tbir memlekette bulunuYordum. ma asla muvafık gelmivordu. IJ<Ian yüzbaşı Spenser bl'ni Sa,·oy 0 • kil eder. Bunları <la bir gün ne}ret.-
-ru one' ore 1 1• • • ~ 1 ·ı · J r h kk d t h k d 

~eti~İ durmadan sallıya Etrafımdakilerin konu§maları ba- diye kadar nereye &itmipem mtct 0 uran 1 "tt~,· eO~tıl a dınh:ı :ı t-- me n.rzusun ayı8m.N 1 a memur e ı. -e e o a ızme O 

t. 



Jtıi. \ ı PoUa Haberleri 

s~;.;;tı ırk;,,. dirı1tmell vumu : ,:~:d:ı "b••: Bir ::l.:ı:~::.a. T6 ;.~~:!Ç::aç 
'.J d ' Antal irlerin en i taca Şehrin bazı tenha ilk vo Ü· r t o e erasyonun-• t• a am ofisine t mektuplarda lıraç tuzak kurarak hill bUytletll ı -h.l dan: ~ mıntakalantnıza men-

ıs ıyen • 'unan .lalardan ton b1t11ıa für\lk~llUik ılbi marifetlerle ( ~::c:~ ıup ~erin gerek memleket 
ı 01 r abndıiJndan ıi- halkı delandıran adamların . dabilit ve ıerek haricinde . . - --. . Zeyneı ıs lir• rn . diyet• hayretle ıöruıınfftedır. ' .. kı 1 ril 

H• et ~azeteSİ ba•muharfl?l kayet e 'fe of~a de,. bu fi'" Bu h11tıu8ta daima mftteyakkJz o an ecnepor Op e e Y•pacak-
IZM • Y • • klyetle-ne Luıt Tnyest1oo zabıta •emurları dün EyUpte kendi· lan tabakalar için temutan 

esım Bey ımıı . . . apur t.nye11 oezdinde te· ıtine bUyleU sti&U veren bir kadını ya- birkVon enel federaıyo-
_

-----~-:.:---~ · t'hfafklr v "'f O t ttikJ rf bb\\s\eTe ıs 1 bbüı ... ınutlU· kalamıtlardır. E u nullli m racaa • e 
Serbeat fırkanın İzmir ve Ma- i~in bc.ı t~!e bakmaktadırlar. şe Habttımıza gire, ofisin Bu kadının iami Zehradır. Y P- ve hususta eCllebi fe-

niıad• dirileceği hakkındaki ri- hır nazar~.~. , . _. &re Ieyııel tdl muvaffakıyetle te tMan Bey mahal1lealn:e :ı::::k: derllarla muhabereye ve 
ti t k . d"lm' ili d"ld,.\"'ıne g d Ser- bu T . ti kaa.ında 8 numara ı ev e u-•"'erke-... en m•--ade ı· .. vaye er tamamen e zıp e ı ış ve e ı •r~. . maksa ı ticele. Luit nı no " -· Mı .... 

bizzat Oteveffa fırkanın lideri Besim beyin Y•rint!~:. \'&mirde o\· ~:ım aP•dem• A.driyatik dır Zehra •anımın evi arandıtı vakit ttblı vakit kalmadan mOaa-
Fetbi bey de bu haberin aslı ol· best fırkayı, merkezi'J, 01"'~: ~ bu • .P. nna ~lrubulacak 1 lü dl"'eri doksan U~lU iki b•:bklan garOJmelctedir. 

.. 'b . r: ~ırv:et ... ft .. f enı11 biri bet Y ı , " bi t madajım s6ylemifti. mak uzre, ı ya ettırmeK vıc ... ra ar ""~catında11 ton batına teaplh, muhtelif bUytl taslar\at r :; eket hem t'tldl&bmıı 
iamirde çıkan Anadolu refi· ıuretle ya fırka liderliğini veya· <!"'. m '~ • . • nr yapalacak kını ttitsU 7apmıya mahsua ne oiz4aeıine ve ahiren ne,ir 

kimiz dOn gelen sayısında bu but ta katibi umumiliiini kendi· yum?rta ı~ra.>apn• 10 k6kler ele ıeçirilmi9tir. bl ve a olunan talimatnameye 
hakikati kaydettikten sonra ıu si almak imiı. 15 lıra, Pıre hm .... ··0 Rıhtımda feci r ve je beynelmilel llizamna-
aatırlan yazmaktadır: Diğer taraftan (Hizmet) gazeteıi i~racat ~çin de ton ~an- kaza oldu . . nıeıhaliftir. 

Temin edildiiine g6re Ser- bu işin bizzat Aydm balkı tara- hra plmaga karar ver yu• D\in Topane rıhtımında fecı hır de· \aleyh apğıdakf nokta-
laeat fırkayı diriltmek teıebbüsü fmdan istenildiğini yazmakta Pake Fran~z vapur 200 nlz kau.111 olmuıJ, Adnan vapurunu laııadarların nazarı dikkat-

d N li e ıevko nhtı-• bailamakla meşgul bulunan l b J clojradan dojruya izmirden ve ve Aydın gençliii namına dok· yaaı a apo Y l4eb· .. - t k p ellmiyetle cel o Utl1lr: 
bmirde bir tek zabn kafaıından tor Ethem Vassaf Beyin Fethi murtalardan sandık bıku- tayfa Ri!"'ll Osman :yatını hala a. a umi merkezden İltimzaç 
,...__ •• br. Aydından lstanbul ga· beye telgrafla müracaat ettiöini kuruş almakta iken ofi trrarak yaralanm~t ri. d tay. fanın a· edizre temas edilecek ec-r•-, o· b . b l Bu tazyik netice& n e 
l etelerine telgraf rektirten bu Fethi Beyin de kendisine 1" nan Ozenne u nav unık • batı yaralanmıııtır. ntbile birbir t .. bhOde 

T • d' . . on Jaiı kopmat, t .. T 
zat oldup gibi Maniaada mek- cevabı verdiğini yazmaktadır. ruıa ın ırmıttır. leler o.nan, ümitsiz bir halde has aıı.. gi evvel federasyoaa mil• 
tum tutulmak istenilen içtimala- Aydında doktor vı,anada toplanan o.sinin re nıcıırıl•1ttır. l rcdilmelidir. 
nn mllrettibi de bu zatbr. 11r .. ınde görUttUlen :. de Çtlrtlk halat , .. edilecek ecnebi ta· 

Biz bu zatın kim olduğunu Etem Vassaf Beye Avusturya ticaret ~nr - u-.nımızda bulunan Fransız baıt· k11mile müsabaka lllahaUi 
talakike ltlzum g&rdOk ve niba- Serbest fıTkanın tekrar ibya11 teşebbüıile Haziranın \;n clırah ptyerlotl vapuruna d~n ~~m: v bildirilmelidir. 
yet Hizmet gazetesi bat mubar- fikrine iftirak edemiyeceğim. Viyanada toplanan Avru~ vermekte olan amelede~B;t~ı ta~ umi merkezce tanzim 

n·n· Zevnel Besim B. oldugu~ nu Buna benim için imkln olmadı- cat kongresine 14 meır1..r. met, o.tünde -durduğu,~ ~'~·-"..+lir· Y.ıka tevzi olunan (ecne-
" - . fi 1 . d d.11" '- \ tı kopmuile dena.e ...,.-"'9• ı. --•-uladık. Filhakika Serbest Fırka ğım arzederim efendim. ıbracat o sen avet e ı l· na a • boful asına meydan veril· -.ketler apor~rile vu-

prnoramında bu defa yapılmuı Fethi Fransa harici ticaret o/.,i Ahme~.4 • .,..: tarafından denli- ljc temaslar) tılimatna• 
-·- k · tir k t · •ecl•• aı-aa ..,. --• a dtl· iatenilen akalliyetlere ve inhisar- S. C. F. dlrllemezl · onıreye il a e memıt. d çıkanlmııtır. Ahmet. .,_ıy .amına tamamen riayet 

lara ait tadillbn pek az bir Serbest fırkamn tekrar faali- naz Viyanadaki ticaret at .::r •• ıılmlr manasmacl d:r~::n;.: ·!I'·. . b h • Lif 
mü•ahit sıfatile kongresine • 1 .-1..tellf yerlerin •ıı. Y k 11ıer• timızm er •ngı 11 müddet enel aynı gazete tara- t · ·1 i ı nd bazı ... " - ed ı .. .. 

ye e geçırı mea yo u a zakerabnı takip etmiftir. oldafunda.n tedHi tıı melmı-+ır karfllllnda mQtazanar fından aynı mahiyette teşrih edil· temayüller oldujuna dair muhalif 'b fi 
1 

Fransız haetaneılne ya n ,.. • lrı için yukardaki nok• 
mit olduğu dOşUnülecek olursa na.,eteler tanfmdan yapılan uy· Kongre, ı racat o ı el .,. hakkmda polis tahkikat Y•'P" • _ı . .-ı 
meselenin iç yiizü birıız daha e- teşriki faaliyet etme!eri im~ =r. Bir vata.ndaşm 6tu.mtlne yet etmeleriauı Ye .... 

duı.ma neşriyabn aslı olmadıiJnı ve falcf elerini tetkik et,rr. :.1ıı1-t verecek kadar çti1'6k hal~t mDsaade taleplerinin anlaplıma olur. yazmıştık. Dün lıpartadan bir • " - nteel hakkında •. a tibara alınmıyacaiuWI 
izmirde kendilerile temaa etti· telaraf aldık. Mefsuh ıerbeıt Bulgaristan, Danımarkı, 1

•· k•llanan vapur ace tebliği Ye mıntakaca da 
.;,;_· üt ff S b t f k •· · t • P rt '-!- -•· 111111dbat 1apılacaktır. -..... ız m eve a er es ır anın f1rka idare heyeti tuhafiyeci nıı an, ııpanya, 0 eııw;, · otlrlU muamele ifa11 rica 
Nbık menıubini Zeynel Besim Mehmet, reis Mustafa, Mehmet, lavakya ve Balbk memlelfll• je eahlll.,...lre :'~':ıi:r 
beyin bu hareketini hayretin de de henliz ihracat ofisi lb • 1 a...1..'!81ıe'rıem'-': wı1en ve Kabotaj cın marle ... hafız Süleyman imzalarile gelen 1111.. t a-aa ~ ~ ıo .,.. ,. 
feyJdade bir kelime ile tavıif et· f d mevcut olmadığından ,-- r•pan. le Yea.Hi ·_dJuian tonnı r ... ~ fd rethlaen~ 
ıaekte ve ilk günlerde serbest bu telgra aynen şu ur: leketler Viyana konfera'•· nleket rata gir:ımesıotirUl n yetke~;· uma ıDnü 'raii111 atad-
~. ife taliini teşrik etmiıken Isparta ve bavaliainde serbest vet edilme .. . flerdir. nak •kkrnı mahiyette telAflaka.bi~!n~~e;e;a • icra edileceqllf maç· ,v 
'!l.aL••e ıerı'sı'n gerı'ye dıı.nerek f11ka1110 yeniden ihyatına tema· k a arı! d ltal ~ıllk m._ce 'ril e D....... u Parı.. TUr m67 ıelQU e yanın ur41 ıadan ylnnl Y~ Lb t 
1t1rbeatçileri yarı yolda bırakan, yül mevcut olduğuna dair neı· g8nderllec• \- manyaya kal'§I 0 aray ·Fener,. çe11a 

d ı h d• ' Jı kt ayya m~te,. taf •-Lf 
halkçdardan yOz bulmayınca tek- re i en &va 1

•
1n 88 yo ur. Pariı yaı ve turfatka tent.l1t .u •

1
azaHr - ~1erlncle mevcut botn h kemi billba• 

Se b t f k dıt k . M bit" . bttkA t"m' ve bn k . l 1 • ...._ 1 c .. m e oover ., ld-1.•a yine rltUD a J nr r es ır aya unme ıı- u ımız u ume ı ıze u• omısyoncu annın ..rdik- ~n' suretile tema~ ~et-serlik ınUc:et""cektir. Beraıere 
tiyen bu mOtelevvin zabn hare- k6metin farkHına daima sadık vunlarına kartı alAlf la K& daha ibraz em• i 8 l~dirde maç onbı 
k tiad 'dd' t x d'kl · k 1 cakt . · b i 1 O D "fedA .- - lı tir. f' . .1 •·t' e e cı ıye gurme ı en a a ır, lerını ve u ı e . t 11 mfyet atfedilma' ,....._- 'adıt ecli ece" ır. 
-=~==========~=~==~-~~-- . g~nmu ~-•&~~~ L fn Alman Sefareti Bir tekzip tüccarlarımızla lf ıı1• d!'-. Jet pate flit .:~ . ün~ <r.-... ~~ 

d'kl . • 'b t f;.a r .. Prfiksel, 2! .., ' 1 r ~•~:~tini . Y '- • Ankarada Lentranıijant gazeteainin reieieftm- 1 
• erını 1 raca 0 O BU L I'fl_.k bu- A Ö dakika tem ~ 

hurumuza ve Başvekillmlze atfen neş· lerı yazılmışb. 1 ..... rP... ,...; M h ~·L i"I 
Almanya ıefaı etinin ıehrimiz- rettiği beyanatın aslı olmadıfı Ana- Haber aldığımı ıtan- 1 '} 3 4 " ,.. ' M 9 1 o 11 u a 

de bahman şubesi bugUnden dolu Ajansınca kat'lyetle beyan edil· bulda dahilde ~;aretile 1 1 i 18 blslkletçll--1 
ltib•en llğvedilmiştir. Milraca· JMktedir. • metgul olan tücf an ba· 2 E" T A ı•/tiiE"ııill A Kastamonu, 30 (V~Jt)- M~ 
atlar bundan aonra yazın Tarab- E,,. deposu meydana çıkanldı zıları Pariıle iı Dıre ih· 3 !_ lii R r lj i R A T hafız Gücü bıııkletçdti busır 
1adaki yazlık aefaretane bina· Fen erde Patrikhane caddeıin- · t ofisine • ederek 4 i if~ A K" -!-/ili ili jii T Küreden fehriaıize gelfJer. I"' 1 
1111a, kışın da Ankaradaki Alman de ( 25) numaralı eve iki hamal r: d lil t~Jerdir. 5 iifi'i/A lf SK~K IS Ja IJnUnde memleket lbçlerY&I 
Hfaretine yapılacaktır. tarafından ıekiz teneke kaçak o ın e e 

1 
eni bir 6 K A Flr A s VK"!IU" lil id1taan yurdu azaları, fa~. , veı 

Buna mukabil ıehrimizde bir ispirto getirildiği haber alınmıı, Ofis telgra lror 7 il ilii i "J"IYA~ !ilf tT · tarıfından kartılandıla4 1 sJ 
f k b ı.. servis ı• ~ 1lll!lll 1YJ 1 

1 · U bi haı kon10loıluk ihdas edilmiştir. ev aıanmlf, a at u ıe11ız te- ;at tllccar· 8 i T ~f( 011-S erı mua im mckle il\ ı mı 
latanbul bq konıoloıluğuna Al- neke. k~çak ispirto ele geçirile: ihracat 0 f6aderecek- 9 Tlf iiJ!""!liliö"N , edildiler. Şereflerine \,ı. 
man aefareti ikbaadi müşaviri memıştır. Yalnız, al~ kat~n.da~ı la~mıan A1 alacaklan 1 1 A l.JRiU ;.r 1jıliliif91 A çeainde ve fırka biJlfl~da 
Her F alericinı, ikinci konsolos- odada aj-ızlan f\Uval ıle dıkılmıı lerı veya 1e t rt' ıı " AT T iiiliii T ilL A f M fetler verildi. yarın Ilı.sa b-.. e~ 
bağa da Her Freiherr Von Tu- iki el ıepeti içerisinde bandrol· telgrafları . · ~dıp Ye · ket edeceldPrdir. IPt-cuJar 
cher tayin edilmiflerdir. ıuz, 152 deste kaçak iskambil halletmek .rvıı 1 aıına hal- ·renımuzda Ankarad• ~unacak 

latanbul baı konsoloıluğunun klğıdı ilke mutfakbta bacla. i~edri· karar vertd..... 't•a.: !ardır. 
sinde aa lanmış ir çuva ıçın e 11 

_, ı ıoaren çoban Mehmet Clll\ı pehll• 
faaliyet ıahası latanbul, Trakya kaçak eıyalann vapurlardan de- Temmliolan bu ofis· l Yanla b•rabe,. İlldı 
•• Anadolunun timalı garbi mın· nize ablmak suretile ıehre itha- faaliyeteerimiz panıız 2 Geçen Cuma ,nııüuabkeair 
takalancbr. Bu mıntakalara ait line mahıuı kavuçuktan mamul ten ihr~ir. 3 idman aahasmda bft)'Ü bir peb-
ticar1 mlracaatlar bundan sonra f 30) adet branda torbaıı bulun- istifade 4 livan gUreıi yapıl1J11fh 
latanbul konsolosluğuna yapıla- muıtur. ---tabassıslar s Gtıreıte meşhur ÇC\n Melı-
eaktar. Bundan baıka İzmir Al· Ev ~iz~li Me~m~t ve Ahmet Ef. n1etle Adapaıarlı Ceq isıninde 
mu komoloıluju da baı kon· lere aıthr. Rızelı Mehmet •e yeni bir pehlivan bt\ere kal-
ıololluk olmuştur. Ahmedin uzun zamandanberi San'•Jkarare ıttuler aıışlardır. iki pehli"•faraıında 

ee kaçakçılık yapbkları ve kaçak mu,.ektepleri prog- 15 gtin sonra yeni ' intikam 
Hallç sahlllerlnde efyalan bu evde aaklıyarak mO- Ktı ve ııllhı için güreşi yapılacaktır. 

Haliç ıirketile otobüsler ara- nasip vakitlerde allkadarlara rami.arif veklletinde lzrnlrde cezal•l\nıan 
andaki rekabet el'an devam d .. ki 1 l d rd t Anlı k'I d ı ı agıtb arı an atı mıf, e es - . eı ı e ilmit ve futbolcu lll 
etmektedir, otobüı sahipleri bu leri için tertibat ahnmııtar. bırıun dlltüncelerin- u u macamız •zrnir, 30 (A.A) 4iha i9'1-
hU1U1ta sebat edeceklerini söy- le!!!!!!~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!h!i!!!!t!!a!!b~kl!!S!!!!\ill budilmek lizere iıtan• Soldan sağa ve yukardan aşağı: 1118 eden iımir futbO~eyeti .... 
lemektedirler. oğum ve ·"adın as arı d~ k J Soldan Sağa ve yukardın aşatı. C ı.. la 

mlitebaaıw e tep erindeki ec- ı _0utanma:ı (ö). ballamak (4) geçen uma yapı.-n aç r et· 
Filhakika Haliç şirketinin Doktor bi111 muallimler da- 2- lüm demi (4 ,, boşluk (3) nasında hakemi tahM etmele· 

ubahlan saat sekize ka· Hüseyin Naşit l\ur. Bu mOtabassıı· 3- Mııkln (7J rinden dolayı Tütk•ltdaa 
dar yapbjı tenzilitlı bilet ıabtı 1karaya bır•ket •t· •- A.vrupada bir dağ (3), camı (~) ve Muzaffer bir aY IDidetle Tilrbe, eski Hililiahmer binası ... ... 5- Bır feker fabrtkanuz (7' 
rekabeti temine kifi gelmemek- No. 10 Tel. lstailbul: 2622 6- Sene <3) yine aynı günde baıc..i t 
teclir. Çünkü tenzilittan ancak 7- Bir av havvanı 16) ve darba clir'et etq.n 
Sabah .,olculan l'stifade ediyor- ll!!!!!!i!i!l!l!!!!!~!!f!!.i!!k!!t i!!l!!!!!!!ifi!k!!!!!!!t!!E!!!i!!!i. !!fJ •ttzar s- ~ota (i). ·dert <2>. kuru değilC4J Göztepeden Ha• .... , "-

vapur anoa aı . ır er, ~ a . mın- k ,. tefrikamız yazımızın 9- Şıkar 12, hayvana mahsus bir P" .,. 

lar. 6o0ne kadar gıdemedıklerınden nebnl bugün dercedilemedi. uıuv <6ı lim altıtar ay ve Altaıtı. 
OtobOsler, rahat olmamakla bu ratbetin k~n devam ede- lllı;cdan özür diler~ JO- Su ('2) bir lene nı6ddetle r 

b 1 dilm k dir 1 l - Kalbur vezninde edilmi beraber ıür'at itibarile irketia miyeceii t. m D e e te • 



'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ b· 1 - VAKiT 1 Temmuz 1931 
---~ıa aksınız Belediyede: y h } 
( Ticar;'.;ilmuzdekl CU• SUpUrUnlU •andıkları UJl mu te iti M :·.~;,:~~~.~~~a~ıkO· 1 Defterdarlık Uın len 1 
Blr baf1 ~ da Alt tlca· kald1rıhyor Kirahk Arsa 

1 
yapılacaktır Şebriu birinci sınıf caddeleri tem~da. gelmiyor A kcrf kıtaat hayvanları ihtiyacı No. 11-20 Demiryolu sokağı, 

C9~~ecek Ha- üzerine konan çöp sandıklan Atindün gelen mnrnmata gö· için Arpn ve kuru ot kapalı zarf Yavuz Ersinan mahallesi, Un-
Son hafta { ~müsabaka sokaklarda kokmakta ve bazen re, tcmn ortasında şehrimize ge- la münakasaya konmuştur. ihale i kapanı, sağ tarafı deniz sol ta-

4000 çuval h ti dolup süprüntüler yaya kaldı- lerek Gıarny • :Fcnerbahçe • Be· 12 temmuz 931 pazar günü U ktn us rafı çeşme sokağı, arkası odun 
ıuum, 29111 rlllare oku- nmlar Ozerine dökülmektedir. şiktaş ıritilc üç maç yapmnsı ka· keri satın al~a ~omisyonunda yapı· iskelesi meydanile çevrilmiş 1055 
balya tiftik~Lamızın günü •·e ~c- Belediye reislig· i dün kayma· rarlaştı bulunan Atina muhteli l~ca~~ır .. Tal~pler~n şa~~name al~ak arşındır. Senelik kirası 600 lira 

nd 
;n • • k 1 ki b ti lstanseyahatilıi tehir eylemi§ te mun~kasa)a .gırmek uz~re tem~nnt 

Trabzo aıı---"llştırılmıştır. Ka- am 1 ara irer tezkere yaza· tir. CUJPİ günü Atinada topla· ve tek.lıfnamelerıle mezkur komısyo kiralamak açık arttırma 9 Tem-
i~ 267 Ç hı:öre: rak bu gibi sandıkların derhal nan ve ıbul seyahatine i:atiraki na müracaatları. (414) muz 931 per~embe 15 Defter-

-

kilo kab11' ı { 3 temmuz önümüz. kaldırılarak arsalara. yangın yer· mukarr'n Olimpiyakos, Panntina- • • • darlıkta (M-285) - 298 
~04.ı:" ~ı!abahleyln saat tam lerine konmHını, kakmamaları ikos ve is klüpleri, idare heyetle· Eskişehlrdekı kıtaatın ihtiyacı olan • • • 

.... cı. bsPJ~ ru O gün müsabakaya ıçın de çöpçülerin bu sandıkları ri bu sftin teşrinievclde icrasına sığır 'e koyun eti kapalı zarfla mü na Sat.hk Ankaz 
•,ttrak edenler vermiş oldukları şa· sık, sık, boşaltmaları bildirilmiş- karar ,şJordir. Yunanlıların lıu kasaya konmuştur. lhal i 9 temmuı Boğaz.içi kireç burnunda met-
malar nauranııakJncler tesblt edile· tir. maçlaJtiri için gösterdikleri se- 931 perşembe günü saat 14 buçukta Es rük tabya binalarından kagir 
cek "e her haım kendi şamanasında Bundan başka sokaklarda ras- bep, y 1muhtelitine girecek birçok kişehirde asker[ satın alma komis)o· zabitan dairesi, çamaşırhane, 
çatış.-ıcnktır. A~i zamanda meı>gul ol. gele dıvar diplerine aptest bo· oyuncd bu znmanda Atinadan u· nunda yapılacaktır. Taliplerin şart- kışla, kiler ve ahşap motör da-
duiu makineni :ırıarka \'e modelf ıle I d zaklaşı imkan bulmamaları, ve ey name almak \"e münakn aya girmek iresi ki cem'an bc,ş kısım bina 

d ·ıını zan arm a menedilmeleri ve bu 1 d .. k t l kt T h • d 1 tttbit e ı Ş ıtunıcaktır. Şamalar, ülden•ren evam eylemekte olan uzere teminatlarile Esklı>ehirde mcz· en a:ıı sn ı ı ır. a mın e i en 
rnıJdnc ma'dc&ve modeli de pazar gU· işe zabıta memurlarmın ehemmi- YunaıfPiyona maçlarından re,·ka· kur komisyona müracaatları. (403) kıymeti 832 liradır. Satış açık 
nU saat 15 tadar muhakkak suret~ yetle dikkat etmeleri bildiril- iade )muş olmalarıdır. Maamafih • • * arttırma 9 Temmuz 931 perşem· 
te ınüSabakalJştlrak edecekler tara- mittir. söylen1e gö~e bu temasın akim .. Re el ayın hudut taburu ihtiyacı be günU 15 defterdarlıkta yapı-
tından bildirnelidir. Veznecllerdeki tramvay kalma! hakıki sebebl, ne oyuncu· ıçın Uç kalem erzak kapah zarfla mü· Jacaktır. (M-lS:i) - 299 

:? - l\lüsba ta111 on beş dakika de kavlal dUzeltllecek ların ndan uzaklaşamnmaları, ne nakasnya konmu,.tur. ihalesi S tem· 
vatın edecek, başlangıcı ve nihayeti Veznecilerde fen fakilltesinin de yo uş olmalarıdır, fakat Jstan- muz 931 çarşamba günü Mardinde As· Erey)İ Şirkefinden• 
b·ır zille i\r edilecek, verı'l•cek kar•ııındaki köıedekı" Sabuncu bul nflitlne mağlup olmak endişe· keri atın alma komi yonunda yaıııla- 9 . d h d"l • " 

7 
• • 11 A i · f kt · · 1 Si sene~ın e im n e ı ccek olan 

.,,ı·;ıu bir kede alenen okunacak ve hanı istimlik edilerek topraklar sıdır.n~n. ı ar, t na mu~te~~tm ~ ca. ır. Talıpl~rın şnr!name almak ,.e l!:rcyli şirketinin (IS68ı odet ve beheri 
arrıca. m~ıklaırn her birine ınat. bir milddet evvel kaldınlmıt ve ~ağı't.ını ~uh~kkak g~r~uklerı ~ünakasaya gırm.~k üzere temina_tln· {500) fronklık \'c yıizde dört buçuk fa-
bU birer nti1'esi 'rrilecektir. burada genişçe bir meydan açıl- cıhetP~ahatı tehır etmek ı~ın me:.· rıJe komisyona muracaatlnrı. (40.>) izli tahvildu mUmtnzesintn kur·a keşideei 

l'IÜsabak~ suıetle yapılacaktır: B d gul u5lardır. • •. • • 1 Temmuz 1931 tarihine müsadtf çar-/\ 'Ilı mıfb. ura an tramvay hattı es- p muhtelltlnln lstanbula gel· Edremıt ve cınrındaki kıtaat ,.e camba gü ·· c 1 14,so d E .. , · k 
- 4• a\len bir müddet zarfında ki şekilde tehlikel"ı bı'r kav· l 1 lst b 1 h r il t fhti . 1 .,, nu ~an a reylJ şır e-vtrilecek yıtı aynen )8tmak. "Bu k ıs mesiln ra ınca, an u mu tc I· m esse a yacı ı~ n meşe kömürü tinin Parlste [..ondra Eokağındı 21 nu· 

sualde nazadikkate \tınacak nolia le§. il ederek geçmektedir. Be- tine •cck olan oyuncuların Yeşil· ,·e odun kapalı zarfta münakasaya kon mar:ıda kAin merkezinde. icra ol n c k-

i 
Iedıye fen h · kö ... ·cI;ılacak l.ampa gönderilmeleri- muştur. ihale i 11 - 7 ....:. 931 cumar- u a 

1 

~ruş aded ..., eyetı yeni açılan ,; tır. 
B 

cadd"'y _ ne d.Zum kalmamı tır. Hundan mn- te i gilnU ant 14 te Edremitte a keri Tedl~·nt, 10 1·emmuz tarı"htndcn 
- Be nlış vuru~• muh,bil "' e gore tramvay hattının J de ... f ·ı ada ncularımızın saı atlanmamn ı atın alma komi yonunda yapılacaktır. itibaren icra olunacaktır. Ke~idede rıka-

tam vuruşUon vuruş hilil ~dfle- gış ıra mesi için bir harita irin ~ri dU UnUlen Galatasaray }1'c· Taliplerin şartname almak ve mUnaka- • 
•k "Be "' b"r k·li-c AJ d"le tan · t k :ı cak numaralar ayni rrazcte ile nccir ve 

c .. • ı. ... 1 " .. , '""e 1 • zım e me tedir. ner"e maçının da bu cuma gu"nu·· ic Sc"l"'a girmek üzere temfnatlarile m""'· c "' k H u .; .. ., ildn olunacaktır. 
ce '" ' • attın yeni gilzergabını ta- rası ·uri bir şekil alıyor. kilr komisyona müracaatları. (398) ======:;:;::;;:======-

C - Tahler Fransa~ l.pılan yın edecek olan bu harita heyetçe n Atimıdan gelen bu habe1· ü- * • * tLAN 
son miisaMar için te bit edln ba- haftaya kadar bitirilerek tram- zerj fikrini sorduğumuz l"enerbah· Farkı fintı taahhüdünü ifa edemi- TUl'.k Anonim cleL."trik şlrketile 
reme nazııtolaca1'tır. Bu batn ay- vay • k t• çe ıtnnı Zeki Bey, Yunanhların yen mlitanhhide ait olmak Uz.ere pazar (Satgazel) denilen İstanbulda ha,•a 
rıca gaıtife nan edilecek( şır e ıne gönderilecek ve tramvay şirketi faaliyete geçe- gehncğe karar yerdiklerinden habe hkla müzayedeye çıkarılan n talibi gazı ve elektrik 'e te ebbUsatı ına. 

Ç - }\{i-ret bir metil\den~ret cektir. ri o:'ldığını, ve daha dün Atinnya bir çıkmıyan 14 ila 18 bin kilo beyaz. ve iye Türk Anonim şirketi gerek hava 
bir mtktuPUmune i ya.ıdır1cak. Stadyomdakl nok 

1 
U meJP gönderilerek takımın hangi haki bez kırpıntıları 1 -7 - 931 çar- gazı Ye gerek elektriğe dair muameli· 

"Bundan J\at sürau t.eUdktİMa· bltlrile::~ ar 9 ratle gUreleceği sorulduğu ce,"llbını vt'I'· şamba günü saat 14 te Fındıklıda her· tın aşağıda muharrer :>ubelerinde bi-
k..ine haki~ arı7'Ya uğrar~ur- Belediye riyaseti stadyom di. .. . e~imi~de pazarlıkla a~lacaklır •• T~· la t~frik ~fa edilme i hu usunda itilfıf 
dutu dakılte tekrat başladığ~ı:i· sahibine bir te:ık " d k er halde 'Yunanlılar, son dakık:>.· hplerın kırpıntıları Eyupte asken dı· etmışlerdır: 
ka te bi ~cek ''makineyi iSıali tespit d'I kere lgon ~~ere da bdili fikir etmediler ~e, eyahatle· kim evinde ve şartname ini heyetimfa· İstanbul: Beyazıt elektrik evi. 
bil~mek ütevellit tevakhr "k 

1
. ~ 1 en no san arın suratle rinl\rinie\"velc tehir ettiklerine dair de g(;rmeleri n ihale saatından eni Kadlköy: Mühürdar cadde l 

,·e tuşlart·iblri li tüne blnm•g;. 1 kmd~ ını ve bunlar yapılmadığı olıı mektUPl bir ild güne kadar gele- teminatlarile hazır bulunmaları. (423) No. 73-75 
bi manin rıza ayılmaz.,, ta ırde beynelmilel maçlara cet.r. * • "' Üsküdar: lskele baı>ı. 

D - muhBk k siyah kıs· m~s~ade edilrJlıyeceğini bildir- "' ~ * . . ~ keri ihtiyaç için po.nsot . ~uji i, Bina~naley~: bilcümle alıonöm3n 
mı ile ) a. mııtır. 'unan muhtelıtl gelmedıği takdır- lrnjı kablosu, kanat bezı, şerıdı, ma· muamelatı, muracaat ve par(L tediya-

E _ . bid ttlnd Yaya kaldırımları tamir edili de, .unnd: Şeref Beyle muhteJiti teş· karası \C kaplama tahtası iki artna- tı için balfıda mezkur şubelere mUra· 
k dr le a \k h a:\tı hen ksonu· Bazı caddelerde sen I d yor ki'~decek tıc k1Up murahhaslarının medc olarak 4 -7 - 931 cumartesi gV. cnat etmeleri muhterem ahaliden rica 

naU 8bılm. ce ge at ... k are etler beri bozuk ol ke ledr en- inıaladıl,I r~ konturatn nawran IJin nü aat 14 ve 14,30 da Fındıklıda hey- olunur. (29) 
m a ına çe,~ · an yaya a mm- · . t• · d ı ki ı k 'l'n· -- ---------F ki d 

1 
lann t • • b bış yüz lır tazmınat vermeck mechuı j. e ımıı e pazar ı a a ınaca tır. 327 tevellUtlUlerln son yok• 

-a,- ar!~. Y•;~n ~ <istik T amırıne aşlanmıştır. yctindedir.Çiinkü mezh:ür konturat;ı !iplerin şartnameyi ve pon ot bujlsi la 1 1 
bulu1 nındil r. Xeıi 1 erı getire· drak?'ıvay hattının geçtiği yerler· nu.nran taafcyn tesbit edilen maç tn· nümune ini heyetimizde görmclerı ,.e Fa'ih amska 

8

1 ~k~ dza.pı 
1

1y~r 1 t b 1 
cek er e 

1 
y k 'd 

1 
. . . . . . . . . h 11 er ı aıre nın an u • ay:ı a. arım •rı tramvay rı lerını Jtrhşngı bır şekılde geciktir· ıhale snatınden evel temınatlarile a- daki şuabat d 327 d ğ 1 

MUSft. mf k ,. ki il'k · k · ın a o um u \'e on-

1
{! ırn Ş ı trup. 111 eh tarafından yapılmaktadır. d i taltdite böyle hir zarar \'e ziyan zır bulunmaları. (426) lnrla muarn 1 . t~b· f d k lır h• .,.pılacaktll'· o•w . u . • • • e e) e il 1 e ra ın son yo -

. ' ıg~r kaldırımları is~ kayma- ' rmerı trthh t ve lmbul ctmtş \"nZi· Jamalanna 1 tem 931 t ihl d 
MüS1 yazaca~lnrı kiığtdın kamlar t 

1 
t d b ycttcdirleı Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar b· 1 k 30mtemuz 931ar ~h. e 

(Yakıt dn ;la 
1 

yap ırmaK a ır unun 1 . . ır. d 6 bo k .ış anaca ' 'c muz tarı ın 
e mg nmı§ o ma. için E . .. .. k k I • ) unal)ların hu tehir karan ye-ımamu nlın nn 204.11 metre z ren • de niha ·et '" .1 ekt" Mük 11 r: . ıı meŞf 

2
,.

00 
.mınonu ayma am ıgına 

1
ni 1ccsSUs den "e peık do-tane bir nıPc te kaputluk kumn knpalı zarfla mü- .. > bent e~ ır.U etle .nlıü~ 

c tı v lıra tahs· t ·ı · t• . 1 1 . w ona gore şu e erme m rncaa arı -
"'a 1, ayar derece ı ve ısa verı mış ır. rn tnfiıp Cliyen spor münaselıatınHzı n:ıka ayn konmuştur. ha esı 2.ı tem- b"ld" .1 kt d' 

• o. Maa, b U 111 .. 
1 1 .. .. t 14 t zumu ı ırı me e ır. 

ıaıre •uat ınüfllbakaya baş. B . ug n ver yor tczcızu e ~ratacnk mahil ettedir. muz 931 cumarte gunu saa . e . " . _ ~-
ıa.mad•nca he.>et tarafından • eledıyede maaş bugün ve· D ft 

1 
t • Ankarada merkez atın alma komı ·yo. PıyanJ.·o mudllrlugunden: 

kendil edilecel\. rılecektir. Yalnız bu ay memur- e eljar .ıahı; nunda yapılacaktır .. Tali~lerin s rt- ~ümune \"e şartnameleri veçhile 
~tırı bu eralte tel'fikan JaTdan be§ lira yol parıısı beş MalnUdUrlüğilndekl name aJ~ak ,.e.teklıfl~rinı ver~ek u. e,·Jen~~ cvrakile not?r evrakı tabetti-

tesbıt rece1erl tayfo edecek· ]ira da devlet b k h' 
1 

. JıiiHls f i zere tcmınaHarıle birlıkte metkur 1-.o- rilecegınden taba talıp olacaklann 
tir. . in le .

1 
. an ası ısse erı _ .· .. .. ~ .. .. misyona müracaatları. (429) pey akçeleri ile 4 - 1 - 931 cumartesi 

--. JÇ esı ecektır. Bundan başka JJakırk~· mal mudurluğunde yuz • • ,, , .... o: t 15 t ·. k ··d·· l··x.u 

V
i - rıc 60 . b" 

11 
k hl . . . gunu .,aa e pı)an o mu uru" n-

- ay a lıra kadar maaılı me· on m. r,ıı r ıhtılas meydıına <I· Ordu ihtiyacı i~in yerli fahrilrnlnr de müte-ekkil tayyare cemiyeti mUba· 
S'ı. urla d 50 k kanldıgın ,e mal .. d .. ··· y ·ı B · -ıat cUzd•nletuu 111 r an uruş daha yu· ·r 

1 
.•. . mu uı u aı e) ın mamulatından :-,o 000 kilo arı nbun- yaat komi~·onuna müracaatları. 

'hlard•n •hyor karı maaşlılardan birer lıra da te,·kı ed dıgııu yazmıştık. hı kö ele kapalı zarfla münaka nyal· .... : .. ·················00

• .. • .. ······-·······--·--···-,, 
{e 

m"' 

Ş~r esnafın beJedifeden Kubilly b"d . • . . k . Bu hu~sta yapılan tahkikata gö konmu tur lhalc i 2S tcmmu· 931 retılc satılacaktır. lhalerl 19 - 7. 931 
altn•rı sıhhat tij d•nJ J cekt' a 1 esı ıçın ıane esı- re ihtilaı;\1 uzun zamandanheri de· h giin"u s~nt {:; te .Aıtlinradaz .. k:~· nat 14 ten 15 e kadar icra k\lınnca· 

z ,. arı e ır. · tt"" ı · ıı l mc ı:z w d t 1' l · li 1 · ·· k C"l11~rlliyor ve ond ıı so • \ant c ı,. ma u er c e)tam ve ;ıra- satın alma komisyonunda ya J ı·. gın an a ıp erın e~ya ~te nı gorme 
• eını alnbiliYorı adı. n: Dünkü bava milden oıı ı:;enelik 1 tihkakını alanlnnı tır. T1ıllplerin şartname aln ~~ aca .'. üzere her gün öğleden evel ve milza-

I J.;f etler cüzdaıır 1't>rfr. vu··n .
1 

. ek ik )Hır:ı verilmek ~arrnflara maa tekliflerini ,·ermek iizerc t 
1

1 ti '~ yed eye i.,tirak etmek için de va:cti 
nı J ne bır miktar yağmu • h" l 1 h . 1 em na arı- . . . . Jıel' idatını, duhulf)e ini mı hava .. r yag-

1
sa ıp er r~cn . abcrs~z !e~iyat yap le birlikte nıcıkür ke>misyona mürf'\ca· muayycnınde te~ınatlarile bırlıkte ko 

d• lar ,·ermİYcnl <'Ü R §, ta i oğleden sonra açltııştır. mnk urc;tıle ıcra cdıldığı nnlaşılm·ı-;.I utları (430) mi yonumuza muracaatları. (33) 
J ere z. ası nen n \'erdiği malQmat ·· 't > • * • • 

d•n rdu HaJb k' b b . a gorc, ır. "' • * 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: yo : u 1 • u • u ,enenın haziran a)ı zarfında )r•· Dlğertnraftan f'sküdar mal mUdür ,ın bu cüzdan]ar1n rerıl- ga11 yağmurlar geçen senelerin haz Ordu ihtiyacı için yerli f brikalar 
-~ ınlıklara ıtrnı ı 1• lüğlinde de bu kabıl bir > olsuıluk gö- rnamul:itından l.000 adet do""kme sol·a 

a ver ~ ran tY arında yağan yağmurlardan rüldüğü ,.c müdüritn mahkemevc ' 'e· ' dt• fazla değildir. • kapalı znl'fla münakn aya konmuştur. 
"' rildiği sovlenmektedir. Yakında Bev- l · <J~ t 9 ırı bJ)ıın a memııllni-, -..

1 
.. selA 

1914 
. · • hale ı ... ., emnıuz 31 cumartesi r,U· 

ı h _ . "',. • senesi hazıran avı zar. ı.oz mal müdürJüg~ünde de tetkikat ·vn. A ,e1lt\ş ,.e emen b tüll es r S? ı 9 · J nü saat l:i te nkarnda merkez ntın 
d 

u · ında ~· 19 sene i haziranında 70 pılacaktır. 

4 
~ nıarını alrnışlard.r. 1924 senesi haziranında 162. 19~- h 'ı .. 1t11•••1111!1t=a:•D!!BIES••!!11•:nlma komi yonunda yapılacaktır. '!'n· 

dlJ) Gizd•n almak mudde. 2.iraıunda s7 milimetre yar. " . : .. ı Jiplerin şnrtname almak ve tekliflcrl-
i')lt\Jı~tir. mt§tır. ,.mur ) aı::- s eyrı· sef aı· n ni \"ermek iizere teminatlarile birlikte 

J.-;,z fdı.- hev ti d mezkur komi yona müracaatları. (4~1) 
ı-11 1. 'd .,- ,e n e Halbuki bu senenin 1. 8 • 

"" d. • ,.. reu dü l n zıran ayı ·~--.-----------'il "' . . t>ı• 1ıe . . ." top .~na. ınrrında yağan yağmurlar 55 - 60 m· Mtrltc-% ııcrnıası c;aıat" ···a··pru· b:ı~ O d 'ht' i 1 tıtı•rı görü mUştur. 1imetrt arasındadır. 'j " " , r u ı ıracı ç n )'erli fabril..nlnr (j ~ il 9362 ~ube ııct>nıası Sirke-elde mamuliıtından 24. O kilo yün çornp 
:j PJııs . . ~ :::ez=: ..._. MuhOrdar zade hanı 2 ~i40 kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

/}, · 1 OJZ tıcaret mektebı· mu•• - •--"'!"T-R-AB_Z_O_N_P_O_S_T_AS.,.1-•'• Jhale"i 26 temmuz 931 pazar günü n· 
at 15 te Ankarada merkez ntın alma 

(Cumhuriyet) 2 Temmuz 
1 

lrnmi yonunda yapılacaktır. Talipll'-

~'U•• nden ·.' 17 de rin şartname almak ve tekHflerinl ,·er-
• imek üzere teminatlarile birlikte n·ez-

e b MERSiN POSTASI kur komis)ona mürncaatları. (432) 

lsnrşem e günü •aıt on Oçte jhaleleri mukarrer (Anafarta) 26 Tem(TUZ 10 * "' * 
\ ::to!:, Sade yağ ve 21 kalem erzak münakasasının da Galata rıhtımından kalka-

iiıerine S-7 93! 

3. 1\. O. SA. Al.1. KOJJllSJ'ONUN· 
DAN: 

di1> 
• pazu 1Unü aaat on Uçe tehir caktır. Birinci fırka ambarında meHut 89 8•••••••••••u .. jkalem köhne eşya aleni müzayede su· 

('in~• Çorlu TtkirdaAı 

ığır eti 52.000 kilo 72.000 kılo 
hO}Un ,. J 1,000 " 12,(){)() • 

Münakasa tarihi \ e günü 

16 • 7 - 931 Perşembe 
Saati lıin knc~ se~ 1i 

15 h'.apah zarf 
J6 Alenr münnkıısa 

. Çorlu "~ Tekirdağ! kıtaau İhtiyacı i~ln 
cıns 'c mık darlan ile münakasa , c\:illeri 
\C ihale tarlhı \ ukardıı uzılı d rt kalem 
crz:ık munaka;aya ko;ulmuştur. Evsaf 
'e şc-rniıinl anlamak iSti)·enlerin her gün 
\'e munnkn(ava işqrak edeceklerin de 
\ uk:ıuda 'azılı ~nlcrde ve saatlerde 
<:orludn Fırka s.ıtın alma komis' onuna 
muracaaıları (24) · 

• • • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarf usulıle K. 3. ~ ıtnat ihm acı 

için ihalesi 28·6·931 aat 16 da icra~ 
cn·elce ılAn edılcn 191815 kilo ığır 

erinin ıhalcsi 2 Temmuz 931 persembe 
gıinü cant J 5 de icra kılınacığı ta\ zılıu 
ıltn olunur. (39\ 
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~ 8 - VAKiT 1 Temm:ü:z-1~9:3~1-~=-=-=::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~====~ 
Askeri mektepler sabn alma komisyonu lllnlare 

Askeri mekteplerle hastaneler için 8000 kilo tere yağı ve 
20.000 kilo beyn peynir iki şartnamede olarak pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 6 temmuz 931 pazartesi günü saat 14 de 
Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edilecektir. Talip
lerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak 
iç.in de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin olunur. . .. .... 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 85000 kilo man
~al kümürü aleni münakasa suretile satın ahnacaktır. ihalesi 
9-temmuz-921 perşembe günü saat 14 te Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecek f r. Taliplerin şartnamesini gör
mek içi!l komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muay-
yeninde hazJr bulunmaları ilan olunur. . ... . 

Anadolu ve Rumeli cihetindeki Harbiye mektebine merbut 
askeri mekteplerle hastaneler için mahallerine teslim şartile 150 
şerden 300 tabutta cem'an 432,000 adet ycmurta kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. ihalesi 6 Temmuz 931 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra 
kJlınacaktır. Şartnameleri veçhile hazırlıyacakları teklif mektup
larını yevmi ihalede saati muayyenesine kadar müselsel numaralı 
ilmühaber mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilan 
olunur. • • • 

Topçu Gedikli küçük zabit mektebine ait bir reis tay mü
zayede suretile satılacaktır. Müzayedesi 1-temmuz-931 çarşamba 
günü saat 10 da Fatihte Atpazarında icra kılınacaktır. Taliplerin 
mezkür mahalde hazır bulunmalarJ ilan olunur. (20) 

Devlet Demlryolları ilanlara 1 -------Pendik-Tuzla arasında kain "içme,, namile maruf su mahalline 
gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu sene de 
3-7-931 tarihinden itibaren atideki katarlar mezkur mahalle ka
dar devam ettirilecektir. 

Katar No. 
16-25 
20-27 
24.29 
26-33 
30-37 

9 
10 

Köprü Haydarpaşa 
Hareket Hareket 

7. 7.35 
8. ~.30 

10. 10.25 
11.40 l:l.08 
13.55 14.25 

içme 
Muv. Har. 
8.49 8.54 
9.50 9.55 

11.38 11.41 
13.35 13.40 
15.40 15,45 

6.56 6.57 
20.57 20.58 

Köprü 
Muvasalat 

10.27 
11.45 
13.10 
15.33 
17.25 

Bu katarlar seyrüsefer ettiği müddetçe 25-27-29 No. Banli}ö 
ltMarlarımn tarifelerinde atideki şekilde tadilat icra edilecektir. 
Bu tadilat 3-7-93 l tarihinden itibarendir: 

25 No. katar: Pendik g.14, Kartal 9,21, Maltepe 9.30, Küçilk
yalı 9.37, Bostancı 9.40, Suadiye 9.44, Erenköy 9.49, Göztepe 
Q.53ı Feneryolu 9.56, Kmltoprak 9.58, Haydarpaıa 10.05 tir. 
Vapunın • Haydarpaşadan hareketi 10.10, k6prUye Muvasalatı 
10.27 dir. 
· 27 No. katar: Pendik 10.78, Kartal 10.36, Maltepe 10.45, Bos

tancı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göztepe 11.10, Fener
yolu 11. 14, Kızıltoprak 11. ı 6, Haydarpaşa 11.23 tür. Vapurun 
Haydarpaşa'dan hareketi 11.28 köprüye muvasalatı 11.45 tir. 

29 No. katar: Pendik 11.55, Kartal 12,03, Maltepe 12.12, Bos
tancı 12.20, Suadiye 12.25, Erenköy 12.31, Göztepe 12.35, Fe
neryolu 12.39, KızJltoprak 12.41, Haydarpaşa 12.48 dir. Vapu
run Haydarpaşadan hareketi 12.53 köprüye muvasalatı 13.10 dur. 

Daha fazla malumatın, lstasyonlann bekleme salonlarına talik 
edilmiş olan iİinlarda mevcut olduğu ahaliyi muhteremeye ilin 
olunur. 

Vakıf akarlar uıüdürlüğünden: 
emlak Pazarlıkla kiraya verilecek 

Müddeti icar 

1 - ÇenberJi taşta mollafenari mahallesinde boyacı 
3-5 No. hane 

Sene 
sokağında 

1 
2 - Sultanahmette alemdar mahallesinde şeftali sokağında 18 

No. hane 1 
3 - Erenköyünde caddebostamnda cami ittisalinde 276 No. 

hane 1 
4 - Çenberlitaşta yağhkcı hanı üst katta 10 No. oda 1 
5 - Bahçekapıda hubyar mahallesinde yeni postahane karşısın-

da 44·60 No, dükkan 2 
6 - Üsküdarda hacılıesoa hatun mahallesinde imaret çıkmazın-

da 8,10,12,14, No. yağhane 2 
7 - Çakmakcılarda büyük yeni han orta katta 20 No. oda 2 
8 - Beyoğlunda okçumusa mahallesinde kara molla sokağın-

da 26-28 No. dükkan 3 
9 - Çenberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 57-1 No. dükkin 3 

lO - Üsküdarda Selimiye mahallesinde harem iskelesi cadde-
sinde 3 No. dükkan 3 

11 - Dördüncü vakıf han birinci katında 34 No. oda 3 
12 - Çakmakcılarda büyük yenihan orta katta 31 No. oda 3 

Mebdei icarlar: eski müstecirler için akta sabıkın hitamı 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddet: 11 Temmuz 931 cumartesi günü saat on dört bu· 
çuğa kadar. 

Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlakin 
pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ta
leplerini dermeyan eylemek için Istanbul Evkaf mildüriyetinde 
vakJf akarlar mü~ütlüğCne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak iatiyenler 
mllzayede odasındaki ecri misli raporwıu okuyabilirler. 

1 Mahkeme ve icra lrı 1 
lstanbul Kndıköy sulh lircsin· 

den: 
Bir borçtan dolayıhcuz 

olup birinci artırmasıntkdir 
edilen kıymetini bulmtıdan 

tehir olunan istanbuldrtcara 
caddesinde 151 No. davcut 
Elektrikli banyo tertibolap 
çorap makineleri ve saem
muzun 9 uncu perşe1111aat 

10 dan itibaren 12 ytdar 
açık artırma ile ikinci ıye

desi icra kılınacağmdan ple
rin mezkur gün ve saama
halJinde hazır bulunacak,ra
da satışı icra edecek meına 
müracaatları ilin oluour. 

Istınbul birinci ticnret dairesi 
Galatada Tünel karşıs 23 

No. lı mağazada mefruşca.
retile iştigal eden Demosteeo
doris Efendınin alacaklılaak-
dettiği konkordato beraet· 
kik mahkememize tevdi knıı 
ve emri tetkikatın 16 temm131 
perşembe günü saat on bda 
icrası mukarrer buluoduğan 

alakadarlarm yevm ve ıti 

mezkurde hazır bulunmarlin 
olunur. (1) 

iŞTE: 

KODAK 1e 
MUsabakasından kazanmanıza yardntl c:e91 

FiliM., · 
Realmlerlnlzl VELOKS klflıdına b' nız. 

Emniyet sandığı J1lidü
ri x ~!~.~~~;~= itibaren i~ra ol~f:y~~~ıat v~ 

k b l olunacak tevdiat muamelltında faız ve kcfotun• bbttlerı 
8 

•
0 

da gösterildiği şekilde tadil edilmiş ol nıu terem 
aşagı d"kk t' 1 · mlişterilerimiıin naıarı ı a ıne arı.ey erız: 

Tc1Jiat 
A _ Vadesiz hesabı car~li ( (500) lira~• _ka;• % 3 faiz 

d 
( tazlasıpa /aıı q.eı. 

tasarruf mev uatı: f k dı% 4 

B _ Kısmen ihparlı tasar· 

ruf mevduatı: 

1000) li"Y• 8 fe.zla-
\ 1 , ·ı etıo ' .. sıP\ faU verı 111 • • ~raya 
kadu ı/er gün •lı\ıbr falJası 
için lSgüıı eff~ :>ar fartbr. 

\ 

Altı ay için %5 
8 

• o/o7 ' . . Bır ıen• " . c - Vadela tevdıat: 'k' ne da.- P\ı IÇİQ Ol 8 
ı ı ıene " fı 10 

k lr. .-evduatl vade · 
Ç - iki sene müddetle bara ı . d ~•detbıra~ laıun 

. · O dah zır• e miP' ı n 
hitamında verılır. Ç sene veya k .. ,r •vey, 

6 mevduatın faizi on liradan dun old\aıa uz.re ç 
ayda bir verilir. 

ikraıtt 
A - Emllk mukabili ikra- Snevi faiı % 1. ' 

, komisyon ~ 
zat için: ,., .,..r•••r•o,. '""'" '" '-- ..,._, :..il .. ~ 

B.: - Mücevherat mukabili .:>egevf faız 
Maktuau komi9\ 

ikraıat: 
1931 Tür ki ye Gfzellik 

lcraliçesi inci dili 

Naşide Saffet tanını. 
kullanmakta olduğu 'BIOKS ,, 
diş macunu ile diş fıçasından 

son derece memnun kaldığını 

C _ Esham ve tahvillt J Senevi fais ~9 
mukabili ikraı:at: l Maktuan ııomı~ 

Ç - Tevdiat bonolan mu- I SeQevi fail % 
. ~yoD (42) 

kabili: l " ko(P"'"' 

beyan etmekte<r. 

BİOKS diş nıacınu i1e 
f ırçalari Türkiye::liş ta
bipleri cemiyeti t:raf ın
dan tavsiyeedilnıt<tedir. 

ZAYiLER -Geçen sene lstınbul Erkle lisesinde 
ki yeni harfler kursundan al~ım şaha· 
dctnameyi kıJbcttlm. Yeni sini alacağlm· 
dan hükmi5 yoktur. 

lıtambul Erkek lisesi 
odacılanndaıt Mazhar 

§942 Sicil No, lı araba ehlyetname· 
mi zayi ettiğimden yenisini ";tkartaca· 
ğımdan hükmü olmadığı ilıl.n Ounur. 

Arabac Şerif 

Ticaret iılcri umum müdiirljğünden: 

Türkiyede Yangm, Hayat 
sigorta işlerile çalışmak üzere 
kanuni hükümler dairesinde tes · 
cil edilerek bugün faaliYtt ha
linde bulunan Türkiye Milli ıi
gorta şirketi bu kene mür•caat
la Istambulda açacağı aceoteliğe 
tirket namına Yangın sigorta 
işlerile meşgul olmak ve bu it
lerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde müddei, müddei 
aleyh ve üçüncü ıahıs sıfatlarile 
hazır bulunmak üzere Türkiye imar 
bankasını tayin eylediğini bil· 
dirmiştir. Keyfiyet sigorta ıir. 
ketlerinin teftiş ve murakabası 
hakkındaki 25 haziran 927 ta
rihli kanunun hükümlerine mu
vafık görWmüı olmakla illa 
olunur. 

FRiGECO . 
Pendik setom 

müdürlü{lünden: 
( 440 Baı) Da!l~ ınünaka rn•~-

Pendik ıeroın darüliıtiP•rı ıçııı oılibayaasana l !" \1)\\f. 

440 bat yuli ve yerli Kırı'l danası k•P•lı zarf us \e~ 
931 tarihine müsadif paf&r gGnl\ ,aat on dörttf el' 

olunmak üzere münakasa1a konulnuJştur. Şartnal 
iıtiyenler bergün Pendikli _müesıeıe mii~G.rlOğno~ k 

lemeleri ve miinakasaya ifbrGak etme~ ıstıyenlerıf 
saati meıkurda FıodıkbclB tlzel S•D atlar akade ... t 
yüaek mektep mubaıea,. memurlu~da nıüteıek~' 
komisyonuna mllracaat etlemeleri. (282) 

Mes'ul Mtl 


