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İstizah 
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Hadisesi 

Takriri Millet Meclisi 
Dahiliye vekilimiz 

Diln öğle trenlle 
geldi 

Fikir şekaveti 
Masum ruhları 

zehirliyorlar 
Son günlerde Selani.kte bir m~,·i 

aleyhtarlığı başladı. Bu aleyhtarlık 
söz ve propaganda sahasına munhasır 
kalma~ı. Filt harekete in.kitap etti. Bu fellketll cereyan karşısın· 
Yahudı mahaUelerine hücumlar oldu. da hUkOmetln ne dU,UndUGU 
Yüzlerce ev Yakıldı. Nüfuı:;ça telefat soruluyor. 
o.l.du. Selanikte oturan yahudilerin Ankara, 2 ( A.A.) - Etaziz meb'ıısu 
mühim bir kısmı canlarını kurtarmak Fazıl Alım.et ve Aksmvıu meb'usu Sü-
için şehirden çıktp dağlara iltic:ıya reyya Beyler m.atbuat fleşriyatı hak-
~cbur kaldı. Sonra bu hareket 0 kında B. iti. lfleclisi riyasetine 'atidekl 
kada~ geniş ve umumi bir şekil aldı istizah takri1•ini vermişlerdir: 
ki hükftmet müdahalesi de önüne "e· "Bazı 'gazetelerimizin takip ettik-
çemedi, eri nwlıatar.alı .istikamet vatandaJla 

Selanikli yunanldar arasında zuhur nn Pe vatanın siyasi iz'an ve medeni 
eden bu yahudi aleyhtarlığı için gös- vicdanı üre rinde sarih bir fikir şcka-
terilen başlıca sebepler şunlardır: veti icra 'derck masum rulıları tama-

Selanik yahudilerini temsil etmek ~n zelıirliy~cck mahiyetler ıılmağa 
üzere Bulgari~na giden bir murah- başladı. Hele hiç bir faydası olmadı-
has orada bir Makedonya muhtariyeti ğı gibi atiı/ede birçok vahamet ve 
hakkındaki tezahürat aleyhinde has- , zaror hazırlıyan bu felaketli cereyan 
INU!iyet göstermemiş, protesto etmenti._. · karşısında hükumet ne düşünüyor? 
Selanik yahudileri rumca konuşmuyor- ıJlüli varlığı htilciya ba§lıgan •şu zeltir-
larmış ve aralarında komünistler var. ~likr'J Kaya B. Haydarpaşa lstasyonundJ li havadan ammenin vicdanı pek muz
mış. Hristiyanlrk alametine karşı ha- Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. tariptir. Binaenaleyh B. bl .J!eclisi
fi derecede hürmet göstermiyorlarmış. dün öğle trenile şehrimize gel- nin vaziyeti mütalea ile bu hususta bi 
Yani mabetlerine Yunan bayrağı asa- miş ve Haydarpaşa istasyonun- karar ııoernıesini elzem oör?.uo.ruz. • 
rak istavroz koymuyorlarmı<ı. d · b k .. d.. .. Cemiyeti matbuatın suı ıstımallcrı 

'S" a ış an ası umum mu uru :. . . . d" . 
Mesele mahalli bir çerçeve dahilin- C IAI B " "k b' Sarh G ne karşı mudafaa ıçın pnı ıye 1'ad<1r' 

de mütalea edilirse ilk nazarda bu ha- . e 8 
' ozoyub' me Kulsu Al~ ' l~- mürac-aat cdilc?n tedbirlerin kfıfi ol-

zıayntap me usu ı ıç ı, va ı ~ 8 . al 
reketi bahsettiğimiz sebepler ile izah . . . . . madıgı maydandadır. ına.en eyh 
etmek biraz müşküldür. Selanik ya'!tu Muhı.~dın, vah muavını Fazlı B. ler keyfiyetin lıükümetten isti:ıahını tek· 

ve dıger zevat tarafından kar-dileri arasında şu veya bu sebepler- lif ecLeriz . ., 
den dolayı muahaze edilecek, mes'ul şılanmıştır. 
tutulacak kimseler bulunabilir. :Fa- Şükrü Kaya B. Haydarpaşa· 
kat bunlara ait şahsi mes'uliyetlerin dan kendisini karşılamağa gelen 
umumi bir yahudi aleyhtarlığı şeklini zevatla birlikte motörle lstanbul 
alabilmesi için mutlaka diğer bir cihetine geçmiş ve Tokathyan 
blnm seheoler d,. bulunması i.caıı e- oteline inmiştir. 

Harp çıkarsa ..• 
Türkiye ile Vun11nistan 

bitaref kalacakl der. ~ukrü Kaya B. hır muharrfri· 
O halde acaba Selanik hadisesini mize, hafta tatilini geçirmek ve Atina, 2 ( Hususi ) - Yunan 

doğuran diğer bazı mühim amiller isti:ahat etmek üzere geldiğini başvekili M. Venizelos, Deha 
var mıdır? Varsa bu amiller neden cumartesi günü Ankaraya döne- b h 
ibarettir? gazetesi mlıhabirine ir arp 

ceğini sövlemi~ti r. h d d • T k' ·ı 
Ba hususta bir hüküm verebilmeı, zu uru tak irin e ür ıye J e 

l~in Yunani tandaki fırka vaziyetleri- Halk fırkasında Yunanistamn bitaraf kalacağını 
ni tetkik etmek icap eder. Öyle zan- Ankara, 2 (Telefon) _ Halk ve bütün komşular ile teşriki 
n~d~!0ruz. ki Selflnik meselesinin iç fırkası idare heyeti bugün saat mesai fikri Yunan siyaseti hari-
yuzu tetkrk edilirse bunda Venizelosa 

f beşte toplandı. Geç vakte kadar ciyesinin esa~oı teşkil ettiğini ve onun ırlkasına karşı muhasım olan-
ların siyaı:;i tahriklerini bulmak kabil- müzakereye devam etti. söylemiştir. 
di~ ========~=========================================== 

M. Venizelos Atinaya son defa avdet 
ederek. iş başına geçtiği gündenber~ 
Yunanıstandaki muhalif fJrkalar ı l· 
!erinden gelen her türlü müşkülatı çı
karmaktan çekinmemektedir. nu 
maksatla isyan tertibatlanna kad'lr 
gidebilmektedir, Venizelosun Yunanlıi
tan namma her teşebbüsü karşısrnd1 
n:ua.nz vaziyet alınmaktadır. Hatta 
\ e.n~l~un Ankara seyahati esnasın· 
da bıle hadJseler çıkarıldığı maıtım
d~r. Bu itibarla Selanik hadisesinin 
içınde Yine_ Pangalosların, Mangalosla 
rın parmagı bulunduğuna şüphe yok-
tur. · 

Asıl .maksat ise Yunan hüktimetiai 
beynelm:ıe~ müşkülat karşısında bıra
karak \ ~nızelosun hariçteki dostları
nı aleyhınc tahrik etmektir. Selanik
te yapılan hareke.tin ınes'uliyetin" ,. -

hük A l e 
nizel?5 u_met.ine isnat ederek bey-
nelmılel vazıyetı zayıflatmaktır. Da
ha sonra Yunanistanda henüz teessüs 
etmekte olan cümhuriyet idaresini yı. 
karak eski krallığı Yerine getirmektir. 

Selanik hadisesinin dahili sebepleri 
arkasında bulunan birinci amil bu
dur. Bundan baŞka hatıra şu mUlahr.. 
za varit olabilir: Lozan muahedes!n
den sonra Türldyeden Yunanistana bir 
milyondan fazla rum muhaciri gitmiş
tir. Bunların mühim bir kısmı Yuna
nistanda devamlı bir iş sahibi olabil
mistir. Fakat bir kısmı henüz tama 
mile yerle ememi ;1~. Kendi kendini 

(Alt tarafı 4 üncü sa}1fada) 
.J{e/ı1He.t .AsUH 

•• Kızlar çukura düşünce 
Yeni romanımıza yarından 

itibaren başhyoruz 
AleksandrKup· 

rinin beşeriye

tin en mühim 
bir yarasını de

şen bu canlı vo 
cazip 
Yakıt 

eserini 
sütunla• 

rında yarındau 

itibaren okuya• 
caksınız. 

Kızlar çukur? • 
düşünce .• Roniaıa 
olmaktan ziyade 
bir hakikattir 
ve her bir haki; 
kat gibi acıdır. 

Nasılki bir ya. 
ramn tedavis' 
için o yara bü· 
tün iğrençliğile 
deşilirse bu ki
tapta da beşe
riyetin en elim 

yarası olan fuhuş deıilmfş, tetkik 
elemleri ile meydana konulmuştur. 
mamak imkansızdır. 

edilmif, olanca çirkinliği ve 
Bu eseri okuyup da ibret al· 

Riyasetine Verildi 
• 

rı e 
• 
1 or 

Kadri Bey Yılmaz gazetesinin 
sahibi mi.idare ınemuru mu imiş? 

~))llı~ 
,1 " ~~ 

Batan gazetenin sahibi derdine ortak arayor. 

Ymlmaz gazetesi satışsrzlrk yüzün- bu mesele haldcında mütaleasını sor· 
den neşriyatını tatil ederken gazetenin du, mumaileyh şu izahati .verdi: 
s-ahiplerıinden Ahmet Kadri Bey uğra- - Yılmazın neşriyatında ve bana 
dığı zarara ortak aramıya başladı, çektiği telgraflarda tenakus şahe5<:~· 
bu arada Ankarada bulunan Tekirdağ leri görüyorum. Mesela Yılmazın dor 
meb'u u Celal 'uri Beye bir telgıaf aüncü nüshasında ben dedim: (Yıl· 
çef\erek (gelip malını almasını) bil- maz sahibirundir. Ben oraya ktndi 
dirdi. mes'uliyetim altında gündelik yazılar 

Celftl Nuri Beyin dün Ankaradan yazacağım.) Yedi numaralı nüshasın· 
şehrimize geldiğini haber aldık, bir da Yılmaz bunu teyit ediyor: (180 fia· 
muharririmiz kendi ·ini ziyaret ederek (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
====================:============================::::===== 
Yunanlılar gelmlyeceklerlnl blldirdller 

Galatasarayla Fenerbahçe bu
günkü maçı oynamamakta 

ısrar ediyorlar 
Diğer taraftan futbol heyeti aahaya gelmiyecek takı· 

m.ın hakkını kaybedeceğini dün ak,am bildirdi 

Bugilnlln yegAne spor hareketi deniz 

üç gUn evel ilk 
olarak verdiği'!niz 
haber teeyyüt eti. 

Yunan muhtelit ta
kımını yapan ko-

mite dün burada
ki tertip heyetJ.ıeı 

telgraf göndererek 
gelemiyeoe:eğini bil· 
dirmfştir. Telgraf- ;..~'"' ....... -
ta bazı mevani ha.. 
se,,ilet ta.kmun ya. 
pacağı müsabaka1a. 
nn te~rinievele te

hirine zaruret hasrl 
olduğu yazılıdır. 

Zaten ilk haberi 
verdiğimiz vakit 
doğru mu değil mi 

yarışlarıdır 

diye mUtalea yürü- Geçen deniz yarrtlarında 
ten refiklerimize, erte.si. günkü yazıla- bakanın oynanmaması hususunda 11-

ra, verdiğimiz haberin doğru olduğu rar eden İstanbul mıntakası futbol he. 
noktasında ısrar etmiştik. lşte ondan yetine karşı vaziyetleri büsbütün ga.
bir gün sonra gelen bu telgraf da Yu- riplıeşiyor. lki klüp muhtelitin gele
nanlılann maalesef verdikleri söulen miyeceği, Yunanlılarla oynanıruyaca. 
caydıklarını katiyetle 'tesbit etti. ğı tahakkuk ettiği halde dün de eski 

Bu vaziyete göre, maçı bu yüzden kararlarında ı.srar ederek bu ün ,.,,. 
tehir ettiklerini söyliyen Fenerbahçe namıyorlar • 
ve Galatasaray klüplerinin de müsa- ( Alt tarafı 4 üncü sayıfada) 
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rili gazete Celal Nuri Deyin ~ahsm:ı H f • 
hücum ederek aklı sıra Yllma~ Yere ar cıye encUmenl 
vurmak i tiyor. Tekrar ediyoru.z ki DUnkU içtimaında yeni mua-
Yıtmaz Celal • 'uri Beyin gazetesi de- hedeleri tetkik etti 
ğildir. Celal Nuri Deyin şöyle ve"'ll A k 2 (T J f ) M ~ n ara, e eron - eclis 
böyle hareket etmiş olmasile de Yıl· Hariciye encümeni içtima ederek 
maz arasında hiç bir mUnmıebct yo~- muhtelif devletlerle yaptığ'ımız 
tur.) muahedeleri müzakere ve intaç 

Ertesi günkü nü hasında d:ı şunu etti. 
yazıyor: ( • • • diğer taraftan mar.. Brezilya aeflrl 
kafalığı Mlfl zail olmamı , Yılmazı Ankara 2 (Tel f ) B ·1 
hem Celal Nuri Beyin malı, hem de yanın ı'lk A' k e of~. M 8rezı -.1 1• • n ara ae ırı , ran-
r~ pa~ası e çıJ\an bı~ g:ızete olarak das buraya geldi. 
gostermıye çalışmşak ıddıasında ! 1 ... ıl- ·:~·:·········;··········· .. •• .. •••••••• .. •••••• .. •• ....... . 
mazın mevcudiyeti Celal Nuri Deyih gıltm. Kadri D~y imtiyazını aldığı 
malı olmadığını göstermiye canlı ·hir gaz.cteyi bir Iimitet haline koymak ıs 
''esiitadır. Bunu görmek istemi ·en tedı. Benim bu lifıiitetten hisse al-

·' ki "' körlere nurubasar Jhsan etmek elimiz- ~a ıgrm ve gazeteye yazı yazmakh-
den gelmez. Bu efendiler Celal Nu- gım me,·zuu haliso <f u. Ben dedim l.i 
ri Beye hücum ettikçe karsılarında ittihaz edilecek siyaset hükumete sa
Yılmnzı bulmıyacaklardır... Çünl.il dık ve ~ui<aya rfayed<ar olur ve tarn
Yılmaz başka, Celal Nuri Bey baş'ka- fırndan ıdare edilirı:;e limitetten aksi
dır.) yon alırım ve buna munfnk"llt ettiler. 

Dört ay sonra 26 mayısta Yılmaz ?eç~n senenin ~olarında buna dR
şöyle yazıyor: (il. l<'ırka.<:iının Tekir- ı~ hır hazırlık .vara~ası imza ettik. Uu 
dagv ıneb'usu Ceı· ı .,... . B ,· y 1 varaka mucebınce Kadri Bey üç ay a .ı."Urı e;}l ı mazın f d b• J" • 
siyasetine nıüe. ir bir yaziyettcn meh- z~r ın a ır ımıtet teşkil edecek, in-

·-•.A t u1 tıyaz ve elde bulunan esyayı ona dev-
maıulil\an Te mevcu m rn ,·e· . ~ 

J ı . f --"·i k k d f ttt;-.• • redeccktı. Ben aksiyon nlacaktırn =:..i-c erın hın': ne çı nrn e e 6ınıız .
1 

. t. • 

d 't'b d' k h k'l tl l .. mı etın kfırı muayyen ticari usuPm an an ı ı aren ır i a ı m er !!Ol'• • . • • 

d ·· v •• •• 'b. b 1 d k ) daıresındc taksim olunacakti. Siyasf!t ugumuz gı ı yazmıya aş a ı . · 
. . tarafımdan idare edilecekti. Teşdl 

B~nu mU!eakıp belki kırk defa edilecek llmitetln müddeti teŞhil gü. 
Kndrı Bey 1ılmazın yegane sahibi ~ı- nünden itibaren 11 sene ı ı·t 
d - _;ı K d. . 'k f .. o aca ' ı. Ugunu yaLJUı. en 1 ıne şerı Si n. • Ilu hnzırJrk varakasının Uitb'k• k 1 ., 

i l b. · · d id d · 1 1 
a "· Yer en ırmı e nre memuru ıye olamadı ve ür nüshadan ib t 1 .. t d. D k k. K d . D ,, ı , . are o an 

gos er ı. eme 1 n Tı ey • 1 ma· itilaf kağıdı Jmza olundu Y ı be-
zın. sahibidir. ~ğer sahibi olmasaydı nim avans ve karz olarak ~er:i;:~ me-
benı defedemc~ı. Bunda~ı sonra rn· baliğ kalmıştı. 6 nisanda bu efen-
ku bulan neşrıyntında benı otlak ol~- diler ban:ı bir mektu . . 1 ,, 

k .. 1 S b kf"i t 1 p )azıyor ar. l' 
ra g~!er yotr. kon ana Çt• ıg e • m '· aademle Kadri D. nisanda bir li-
grafta ıse or ah sıfatımdn kalkıyor, nı t"'t te ·ı ede ğ' · 1 d . . . . • ~ ce ını ve ar.,a aşın 
~al ~ahıbı ben oluyorum. l{cnndı 1 hc

1
· dan ayrıldığını bildirfyor, benim a· 

nım 1dare memurum ôlu)'or. u tc · vans ''e l<nrz ta ik'l d' v • ı • r ı e ver ıgım meJ· 
gra.~ı .~}~nen ~zı~ız:. . . lftğn mukabil aksiyon ve borç tahvili 

Butun_ m~ ulıyelı hukukıycsı t>m·l \·ereceğini taahhüt ediyor. lşte nı!I· 
ve ahar sıze aıt bulunarı Yılmaz gCt:ZC· kavele diye gazetenize bildirdiği var . 
tes~ni kendi lıalinc tıerkedip gitmiş ol· ka budur. Bundan başka bir şey de
dugunuzdan, ben de 1ıwmur oldU/iüm gHdfr. Du bir mukavele de değildir. 
idare hizmetine nihayet ucrmiyc nuc- Kendi tiıiııflatındlln bir taahhüttür. 
bur ~al_dmı.. Pr'{Jtesto verilmiştir .. Ga- O bnna karşı taahhüde girmiştir. 
zetcnısı gclıp alınız. J(adrı lştc keyfiyet tiuhdan ibarettir, Görii-

Ben bu gazetenin şu iddialara gö- yorsunuz ki ne mal sahibiyim ne or
t'~ bir ceplieden mal sahibi oluyorı!~. ttığım ne de sair bir suretle i~l,cre alil
Dığer ceplieden ortağı oluyorum. ÜçUtt l·nıtı '-ardır. Jıfina i rlat ( lunnh mu
cü cephedeµ kovulmuş bir rnilstahdim: kaveleyi kat'i surette tekzip ederim. 
t 'yorum. Şaştım dn kaldım. Acabn 3 - KornJmuş muharrire gelince: 
ı. ngi i? E\·et vazi}·eti.m öyledit. Ben orada ikc-n 

Şu u~ llitimall bir bir teşrih edece- fırlmmıza ncfzane bir hizmette bulun-
gım: mak ür:ere bir tefrika yarmıştım.. Oa-

1 - Ben gazetenin salHtil değll1m. zi inkilfibı. Bundan haşK.a hUl<Omett' 
Resm h ''e hakikfıten irtıtlyfit sıılffJi sndr'k yazılar yazdım. DefüeI< ki bu.ı
Kadri Beydir. imtiyazın zahiı~n ona, lnr Kadri Deyin işine gelmedi ve onun 
Hakikaten bana aft olduğuha (Jalr !ılç için kendi lablrile beni defetti. Bir
bir mukavele veya senedimiz )oktur. denbire şiddetli bir muhalif kesildi. 
Eğer ö)•le o1snyc1ı aleyhime ım kad .. r Dd.: rsunb Söyliyeylm ben K, dri !:.:· 
küfür ne:.redebilir miydi? i )}Ö)le hir muhalif bilmezdim. Çiin-

En aciz bir ferdi oldu tum mukaü- kil kendf.Si fıffia~·a mukayyetti, matha
des fırkama bu şiddetle hücum etmek at cemiyetine müntesip idi. Ve ben 
cesaretini görebilit miydi? gawtesine yazı yazdığım zamanlardi 

Eğer kendi. i benim idare memurum nsla hükümete sadakatsizlik gösterıne 
idi ise fırkamın ve b~nim alefhinıae rni9fi. 
buh:ınmakla ne kadar küfran i~lediğini, Hulasa: 6 nisan tarihli bir mukave
müek'kiline karşı nasıl tuğyan ettiğini leden bahsediliyor. Hiç öyle bir nıtı· 
bilmeli idi. Bir adam eğer memur ve Jinvele yoktur. Kendisinin bana bir 
vekil ise o adamın yaptığı lıu hareketı Hmi1etin aksiyon vermesini mütcah· 
tasvir için kelime bulunmaz bit mektubu vardlr. Gazetenin sahibi 

Tekrar ediyorum. Kadri Bey re& odur. Benim asıl s~liip, kendisinin 
men imtiyaz snliibiafr. Yazdığı ya1..ı- faare m~muru olduğuna dair hiç bir 
Jatdnli bütUii tasarruflarından mes'- mu1rnve1emiz yoktur. Dinaennleyh 

·u1BUr. son çektiği telgraf imlaya gelmez de-
2 - Ben Kadri myfn şeriki de tt~ t~ede gayri mnntıktdir ! 

Suçlular 
HAkim huzuruna 

nasıl çıkarılacaklar 
Ankara, ·2 ( Telefon ) -

Suçlu oldukları iddiasile zabıta 
tarafından yakalanan kimıeleı in 
24 snat zarfmda bakim buzu· 
runa çıkarılmaları imklnıbı te
min için ceıa muhakeme usulü 
kanununun 128, 148 ve l 54üncü 
maddeleri tadil edilmektedfr. 
Tadil şekli şudut: 

Bir suçtan doJayı yakala
nan bir ıahıı zabıtaca derhal 
ıulb hakimi huzurund sevkediUr. 
Mnddeiumumilik veya zabıtaca 
yakalananlat asgai't 24 saat zaf
fında mabalJf süiti hlkiml buzu· 
runa sevkolunacak ve hakim 
suçluyu nihayet ertesi günü sor
guya çekecektir. Hakim yaka
lanmağı icap ettiren bir cürlim 
görmPzse o şahsın bırakılmaıanı 

bildirecek, aksı halde vert"t:eği 
tevkif müzekkeresini müddei
umumilik muameleye koyacalcbr. 

Millet meclisinde 
Pansiyonlar lliyihasının mU· 

zakere&lne devam edildi 

Ankara, 2 (Telefon) - Bü
yük Millet Meclisi bugün Refet 
Beyin riyasetinde toplandı. ihti
yat askeri memurlara ait layiha 
müzakere ve kabul edildikten 
sonra mektep pansiyonları ka
nun layihasının müzakeresine 
geçildi. Bu sarada Kemal Zaim 
Bey (Konya) söz alarak fU tek
lifi ileri stirdü: 

- Maarif öütçesinde bazı 
fasıllar üzerinde tetkikat yapıl
maktadır. Bu layihanın da o kı
sımlarla alilkası vardır. Bu tet
l<ikatm intacından sonra layiha
nın Maarif büt.;esile beraber 
müzakeresini rica ederim.,, 

Bu teklif muvafık görüldü. 
Meclis cumartesi günü saal 14te 
toplanacaktır. 

Torbalıda ;ol kesen dön 
haydut tutuldu! 

İzmir, 2 (A.A.) - 4 kişiden 
ibaret müselllh oir çete Bayın· 
dır • Torbalı yolu üzerinde g~ç
mekte olan Gir otomolJilin içiiıtle 
bulunanları soymuşlardır. Vak'a 
hal>er alınır alınmaz 2 lfaza 

jandarma müfrezelerinin s~ri bir 
surette yaptikları taltil>at netic~ 

sinde liayauUar l<Amilen derdest 
e8ilmişlerdir. 

Devletin malları 
Gizli kalanları bildi· 
renlere ikramiye 

verilecek 
Ankara, 2 (Telefon) - Dev

lete ait ve hazine emrine verJl
ml~ olmuı lazım gelen menkul 
gayri menkul enıval ile sel'ede 
merbut veya ipotek alacaklar 
hakkında bir kanun Jlyibası 

11autlanmaİd dar. LAyihaya, bu 
gibi mekt rn alacakları ihbar 
edenlere ihbariye Yetilmek için 
bir ınadde konulmaktadır. Bu 
maddey~ göre, ibl>ariyeler şu 
ur tle vet1leceiı:t:r: 

5000 lrraya kadar para ve 
menkul eşya İçin yüzde 30, 
gaıyrİ mefikul e,Jya ile senede 
mf!tl>ut Yeya ipötek alacaklar 
ıçin yÖzde 20, 25 l>in liraya 
kadar yüzd6 25, gayri menkul 
emval ile senede merljut veya 
ipotek alacaklar için yüzde 15, 
dalia ziyade kıymette olanlar 
için yüzde 10. Eğer ihbarı yapan 
memur ise diğet kimselere ve
tilen ikramiyenin yarısını geç
memek ıartiJe Maliye veki
letifiin tayin edeceği miktar 
ikramiye olarak ve~ilecekUr. 

Bonolat aaustos Hidayetinde 
dağatllacaW 

Aiılcara, 2 tTelefon) - Gayri 
mübadillerin Yunanistanda terk
et!ikleri emlak, arazi, çitlik ve 
musakkafata mah?.llinde kıymet 
koyıııol~ Ü.o(;C• c; V ... unnıtstunu Ki-

den deyetlerden garôi ve şarki 
Makedonya heyetleri vazifelerini 
bitirip dönmüşlerdir. Tsalyaya 
giden heyet beş temmuzda, Gi
rit, adalar ve garbi 'f rakya he
yetleri de on temmuzda avdet 
edeceklerdir. 

Gayri mübadil Türklerin Yu
nanistanda bıraktıkları emlak 
ve arazi 2,5 milyon, musakkafat 
ise 3,5 milyon lira tahmin edil
melitedir. 

Etabliye tabi Yunanlı gayri 
mübadillerin Türkiyede bıraktık
ları eml~U 8 milyon lira kıy
metindedir. 

Buna nazaran gayri mübadil
lere dağıtılaca~ lfonoların yüz
de 20, 25 arasında olacağı an
laşılıyor. 

Bonoların dağıtılmasına 1 A
ğuatostan itibaren başlanacak
tır. Yunanlıların verecekleri ikin-

Amerika 
Zeyt nyağı gümrük 

resmini ndirdi 
lstanbul, 2 ( A.A ) - ihracat 

ofisinden tebliğ edilmiştir: Ame· 
rika birleşik hükumetleri zeytin
yağı gürntük reımini iadirıniştir. 
Kırk libreden aşağı fıçılarda 
Amerikaya ithal edilen zeytin 
yağmda şimdiye kadar almmakta 
olan 9,5 Sent ithalat resmi 8 
Sente tenzil edilmi tir. 

Davalar 
Kanunda yenf den bazı 
de§fşikllk1er yapıt dı 

Ankara, 2 (I'elefon) - Şimdi
ye kadar müddeiumumilerce açı
lan hukuku amme davaları bun
dan ıonra valilerin müddeiumu
lnilerden talepleri soretile açı
lacaktır. Ayrıca bugfine kadar 
müddeiumumilerce zabıtaya ve· 
rilen vazife emirleri yalniz tahriri 
şekilde yapılnken bundan sonra 
mUddeiumamiler, şifahen de emir 
verebileceklerdir. Kanunun bu 
şekilde değiştirilen maddesi cu· 
marlesi günü mecliste g<iruşüle
cektir. 

Maarif bUtçesl 

Ankara, 2 (Telefon) - Meclis 
bütçe encümeni toplanarak Ma. 
arif bütçesinin müzakeresine de• 
vam etti. 

lspartahların teşekkUrU 
bparta, 2 ( V AKIT ) - Son 

heyelan felaketi üzerine hükiı· 
met ve HiJaJiahmerin gösterdiği 
vardım şefkati üz.erine belediye 
reisi dahiliye vekaletine göndet-
dıği bir telgrafta halkın teşek
kürünü l>ildirdi. 

Kaçakçıh§a karşı ... 

Atina, 2 ( Huıosi) - Kaçak
çılığın Türkiye ile Yunanistan 
tarafından müştereken takip ve 
tenltili fikri l>urada hfikilm sü
rüyar. Bu teşriki mesai hususun
da hariciye nazareti TUrkiye ile 
müzakereye giri~ecektir. 

Hudutlarm ve denizlerin müş
terek olması, kaçakçılığın tenkili 
hususunda iki hükumetin teşriki 
mesaisini t:eshil edecektir. 

idam edlllyor 
Dusseldorf, 1 (A.A.) - Yatın bhah 

DusseÖldorf canavarı f{urten idam 
edilecektir. 
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ci ve üçüncü taksitlerin de on 
beş ağustosta yüzde bir ve iki 
nisbdtin CJe gayri mübadillere 
tevzii muhtemeldir. 



Buişeslzde şaşın 

Fakir çocukları leylt ve 
meccani talebe olmahd1r 

(;a;,eteler yazıyor: 
Istanbul mekteplerinde Jcy. 

li meccani birçok talebe vat-
dır. Bunların ek:Serislnl zen• 
gin çocuklan teşkil etmekte
dir. Bundan sonra bu zen
gin çocukları Yerine fakir 
çocukları alınacaktır 

Leyli meccani t~lebenin 
mekteplere kabulü hakkında 
bir. talimatname vardır. nu 
t~.hmatnamede sarih olarRk 
goze çarpan esas fakir ,.e 
babasız ~ocukların tercih e
dilmesidir. 

. Gezet~lerin iddialarına 
göre mekteplerde şimdiye 
k~dar bu talimatname tnt
bık edilmiyor demektir. 

Tatbik edilmiyen bu tali
matnamenin bu sene tatbik 
edileceği de aynca haber V('ö 
riliyor. 

Zararın neresinden dönü· 
lürse kardır. F'iıkat . imdire 
kadar ihmal edilmiş olan 
talimatnameyi muattal bıra
kanlar hakkında aceba mıı:ı
rif vekaleti ne dü!"ünüyor. 

Mademki bu söz bu kadar 
ayağa düşmUştür. l\la:trlf ,.e 
kaleti bu leyli ve meccani 
talebe meselesile ciddi bir su
rette me!>gul olarak hakikati 
ortaya atmalıdır. 

llakil<:ıten hali '·akti yerin 
de olan far fakir çocuklarını 
tercih etmemişlertoıe nizarn
lcm ve talimatnameleri hfçe 
snyanlarr mahkemeye ,.e~ 
lidir. 

Bilhassa fakir halk küfü'· 
Jetinin talim l'e terbiyesini 
esa Umde olarak üzerine q. 
lnn ve bunn. göre talimat ya 
pan Cümhuriyet hükumeti
nin kararını hiçe 8ayanların 
yeni dovir rnaarifini nasıl an 
ladıklarına siz de ~aşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Maarifte 

Talebe yurdu 
Ders senesi baş

lanğıcında 
Ali mekteplere müdavim kim

ıesiz gençlere yardım ve mua
•enet maksadile tesisine karar 
verilen talebe yurdunun bu ders 
senesi başlanğıcmda küşadı ta
karrür etmiştir, 

Yurt için darülfünun arkasın
da m_inasip bir liina bulunmuştu. 
~u bınanın tamiratı için 38000 
lıra sarfedilmiştir. 500 yatak 
bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Yurdun tesisi billiassa Ana
doludan gelecek kimsesiı tale
beler için yegane barınacak bir 
mhabal ?lması itibarile büyük bir 
e emmıyeti haizdir. Bu tesisi 
darülfünun emini Muammer Raşit 
~· ind bir muvaffakıyeti olarak 
Kay etmek liıımdır. 

.Aldı~ımız malumata göre, ta
~.•r:t hıtam bulunca yurt ya da
rulfununa raptedilecek ve b t 
d 

, ya u 
a re sen bir idare teşkil 1 caktır. o una-

Ali mekteplerle baıı fakült 
lerin leyli teıkilAtı bulunduğu:. 
ôan yurda bilhassa edebiyat ve 
hukuk talebelerinin kabul oluna
cağı anlaşılmaktadrr. 

Mısırla tayyareci memfeke· 
tine vapurla d6nUyor 

Bir mUddet evvel Bültreşte 
toplanan beynelmilel tayyare 
federasyonu kongresine Mısır 
tayyare cemiyeti namına iştirak 
etmek üzere tayyare ile BUkreşe 
giden Mısır tayyare cemiyeti 
umumi katibi Kema1 Ulvi Beyin 
dönüşte tayyaresi bozulduğu 
için burada kaldığını yazmıştık. 

Kemal Ulvi Bey tayyaresini 
tamire muvaffak olamadığından 
\rapurla Mısıra barel<et etmiştir. 
Tayyare aaha sonra gönderile
cektir. 
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karar ve di 
yelkenli vesaitle yapılacak yeknesak ceve an~ar 

için de bir mükafat tesi edilecek 
Türing klüp reisi Ye Kocaili ve kr$ın bir f>alo tertibi için 

meb'usu Reşit Saffet Bey An· şimdiden tedarikita başlanılma• 
karadan gelmiştir. sına karaE verilmiştir. 

Reşit Saffet Bey Ankarada A;rıca Turing kli:ip otokatlat· 
Büyük Millet Meclisi kütilpha· fa Törklye dahilinde bö}"iik se-
nesinde hafta içinde toplanan yabatler tertibine karar ermiştir. 
turing klüp Ankara merkeı ko· Bunun için yakında teşebbüsata 
mitesi içtimaına riyaset etmiş~ 

l>aşlanacak ve F ort müessesesi le 
tir. k · 

Merkez komitesine dahil yir· temasa geçilece tır. 
mi meb'usun iştirak ettiği içti· Kafile halinde seyahat eden 
mada Prag ve Peşte kongreleri talebenin şimendiferlerde tenıİ-' 
hakkında Reşit Saffet B. tara· lath Ucretle seyahat etmeleri fıak..:ı 
fından hazırlanan rapor okuna· kındaki Prag, Peşte ve lstanbul 
rak tetkik ve kabul edilmiştir. kongreleri kararlarının tatbiki 

içtimada bundan başka Prağ için Turiog klüp idare heyeti 
ve Peşte kongrelerinde alınan teşebbüsata giriş~cektir. 
kararların memle'Ketimizde do Yuğosla\fyada birlikte seya\iat 
tatbiki hususunda Muş meb'usu eden 5 talebe bile demiryollar 
Hasan Reşit Beyin hükumet nez- TUrklye Turlng klUp reisi idarelerinde yüzde 40 elli ten· 
dinde teşebbüsatta bulunmasına Reşit Saffet B. zilatla seyahat edebildiği halde 
karar verilmiştir. farına müşabih bulunacak olan şark:demiryolları idaresi yüzde 

Merkez komitesi içtimaında bu pullar seyyahlara ait muame- 25 tenzilat için asgari 30 tale
bundan başka hükumetin tahsi- lelere acenteler tarafından kul-

] 1 kt KJ .. b varı"dat temı" benin birlikte seyahat etmesi sah ve Turing klübe varidat te- anı aca ır. u e -
mini meselesi de mevzuubahs ni için rozet tevzii hükümetçe mecburiyetini koymuştur. 

muvafık görülmüş sede. idare he- T · kl""b" "d h 
Olmuş ve uzun müzakerelerden d urıng u un son ı are e• 

yeti iane şeklinde varı at temi- d lk ı ı 
sonra hükumetin tavsiyesi veç- nine taraftar bulunmadığmdan yeti içtimaın a ye eni vesaite 
hile klübe mahsus bir pul çıka- bu cihet tatbik edilmer.ecektir. yapılacak geniş cevelanlar için 
rılması kararlaıtırılmıştır. Buna mukabil yaz mevsımı bir mükafat tesisine karar veril-

Himayeietfal cemiyetinin pul· zarfında bir kaç ücretli gezinti miştir. 

Daktilo Müsabakamız 

l Günün 
uht :rası 

Takvim ..... Cuma 3 'fcmmuz ~ 

inci av H):3 i°:-;nenin j!;'Unleri: geçen 184 
k:ıl:ın gunle~ 181, 16 Sefer 1350 

GUneş-DoğuŞu. 433, ll:ıaşı 19.45 
maz vakitleri- Sabah. 2 .. ~::!. 

;..-;;.;..;.;.;;:.;;;...,;,;.;~;.;.·-

(_ 18. ık nd 16.18. Ak :ım 19.45 

Yacsı 21.47: im~ak- 2.14 

• 
Hava- Dünkü hararet ı:ızaml) 25 

(a~ ~!) 18 derece.. Bııgun riızgO.r poyraz, 
ha\ a ekseri yede açık. 

* Bugün 
Gelenler - gidenler- Divarbe

kir miıddııoml'.lmısi, Ha,dar ~akı B mc
zunen l:.tanbula gelmiıtrr. 

~ ~tibbn od:lsı reisi Tevlık Salim P$. 
ile l~tiblıa muhadenet cemiyetinden lhs:ı.n 
Arif B )er bugünkü trenle Ankara~a 
gideceklerdir. Tevfik Salim Paş:ı diın bu 
husu .. ra demiştir ki: 

Doktorlard:ın alınacak kazanç vergisi
nin müzakeresi esnasınd;ı hazır bıılun · 
mıık üzere ihsan Arif Beyle birlikte gidi· 
yorn7~ Birkaç gün kaldıkt:ın sonra done· 
celi-iz, Evvelce doktorlardan nlınncak olan 
ve;gifer hakkında al~kadar m:ıkamlara 
izahat verm1ştik. $imdi gene aynı mesele 
h:ıkkındn gônişece~iz. 

§ Şehrimizde bulanım iş bankası 
umum müdürö ve izmir mcb'usu CelAl 
Bey dün saat 2,5 trenile Ankarayn git
miştir. 

Ölenler - Tıp fakültesi hariciye 

seririyatı ıısiSfanı genç "<. kıymetli hekim
Jerimizden Cemil Rıza l3. ki~a bir rabnt· 
sızHği müteakip vefat etmiştir. C<'mll 
Rıza B. Etfal hastane i cildiye mütnhas· 
sısı doktor Ali Rıza Deyin oğludur. 
Cenazesi dün hocalatının ye arkad~şla-
rının teessürü arasınd:ı fakülteden ka1dı
r:ılarak Eyübc nakil ve defnedilmrştir. 
Cemil Rıza B. tıp Aleminde kendisinden 
bil\ ük hizmetler beklenilen iyi yetişmiş 
bir. gençti; ölümü bir ziya teşkil eder. 

Radyo 
lstanbul - Saat J8 den l9 a f.:adar ;..-........., __ 

-
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gramofon pldklan neşrıyfıtı l 9,30 dıın 

Bugün ~aaj o,nda Ali ticaret mektebinde yapı ıyor ~~;.~a ii:ea\~J~~ci~1~~JıH:at~~~a~il~ 
Müsabakaya iştirak edecek H.lara muvaffakıyet temenni ederiz Anadolu ı:ıansı haberlerı. 20,so dan 

21,30 a kadar cazbant, spor havııdhleri 
Gazetemizin her sene , .. aptığı Tu··r. nazaran makineler tesbit edile- kin_e hakikt bir ar.ızaya. nğrars··· a d.ur- . .; _ - 21,30 dan 22.SO a kadar ikıncl lmım 

kiye sürat müsabakası bugün Ali ti- cek ''e her hanım kendi şamnsrndn dugu dakika t~bıt edı.~ec~k makıne alaturka saz. 1':crmin 11. i tirakile. 
caret mektebi bina n<İa jüıi heyeti hu çalışacaktır. Ayni zamanda meşgul ol· yi istimali bilmeden . ~~t~v~ııı.~ tev~k --.--.""'. ~----.--.... ....... ......-
zurunaa yapılacalitif. duğu makinenin marka ve modeli de koflar Ye tuşların bırıbırı tistunc hın Darülfünunda: 

l\lüsabakamrzda kazanacak hanım, tesbit edilmiş bulunacaktır. mesi gibi manialar arıza· a~,ımaz. Muammer Raşit 8 
geçen ~enekt müsabakamızrn hirinci!i- 2 - Müsnb:ıka tam on beş dakika de- D - Şeridin muhaklfak siyah kıs- • 
ğini kazanan Mediha Haşim hanrmrn varn edecek. ba;;langıcı n nihayeti mı ile yazılacak. P-risten geldi 
rökorünü kırmıya muvaffak olur ve- bir zille ihbar edilecek, ,·erilecek E _ l\füsabaka bidayetinden sonu a 
ya ona yakın bir netice alırsa gazete- me\'7.U bir k~re alenen okunacak n n:ı kadar görülecek hatah hareket!er Kollej dö Fransın yıl dönUmU 
mfz tarafından şehrimizin büyük ti- ayrıca müsabıklarm her birine mat- müs<ıbıkm hesabma geçecek. merasimi gilzel oıau 
earet müesseselerinden birine yerletı· bu birer nümunesi verilecektir. F _ :Müsabıkların yanında liistik Kollej dö Frausın 400 üncll 
tirilecek ve kıymetli biı· hediye verile- Müsabaka şu suretle yapılacaktır: lıulunm:ısı şarttır. ''Kendileri getire- yıl dönümü dolayısile Pariste 
cektir. A - Muayyen bir müddet zarfında ceklerdir.,, yapılan merasime Türkiye na-

Bundan başka mü abaı<amıza işfı- verilecek yazıyı aynen yazmak. •• nu Müsabaka ttzami kırk kişilik grup- mına iştirak eden Darülfünun 
rak eden bütUn hanımlara kazanacak- sualde nazarı dikkate alınacak nokta ıar halinde yapılacaktır. emini Muammer Raşit B. dlln, 
ları derecelere göre ticaret mektelıilc vuruş adedidir .. , Müsabıkların yazacakları kfığıdın Marşilya yolile şebrimiıe avdet 
jüri heyetinin imza edeceği birer ehli· D - Beş yanlış vuruşa . mukı~bil (\'akıt) damgasile damgalanmış olma- etmiştir. 
yetname ,·erilecektir. tam Yuruştan on vuruş tenzıl ed~le· sı mesruttur. Muammer Raşiı B. dün ken-

.;\-fliSabakamıza fstirak eaecek hü- cek. ''Ileş vuruş bir kelime addedıle- S t:- f 11 . 
.. h 

1 
~ f . k a ır ası nn, ayar duecesı ve sa disile görüşen mubarririmize se-

tun anım ara mu,·a fakıyet tcme:mı ce- '" 1 ı..·bı t f ·· ~ .. bak b 1 ederiz. C - TaShihler Fransadn yapılan re hı e crrua .. musa aya aş :ın- yahati hakkında şunları söyle-
MUsabakamızın şartları son müsabakalar i~in tesbit edilen 11a· kmadd~nl e.vvel. aync~ heyet tarafından miştir: 

1 - Mfüıabaka yatıtiki cuma reme nazaran olacaktır. en 1 erme ızah edılecek. "- Merasim haziramn on se· 
giJnü tnm saat onda başlıyacak. ç _ Mücerret bir metinden ibaret Heyet k~ğıtları bu şeraite tcvfilrnn kizinci günü başladı. Resmi kü-
0 gün müsabakaya iştirak edenle- bir mektup niimunesi yazdırılacak. tesbit ederek dereceleri tayin edecelc şatta 34 milletin mürahhasları 
rin vermiş oldukları şamalar:ı "Dundan maksat sürati tetkiktir. l\la- tir. hazır bulunuyorlardı. ilk akşam 

Sefaretlerde: IC'armakolog., [a..ıın ,,,;.1enı·z gezı'ntı·sıc belediye dairesinde bir ziyafet r ı ı u verildi. Ertesi gün Sorbonda 
Amerika lstiklAllnln ylldönUmU Reisicümhur M. Dumerg, maarif 

Şimali Amerika Müttehit hü- nazırı ve daha bir çok zevatın 
kiimetlerlnin istiklalinin yıl dö- da iştirak ettiği bir ziyafet ve· 
nümü münasebetile yarın Ame- rildi. Akşam Klariç de Kollej 
rikan sefaretinde bir kabul res- dö Frans tarafından bir ziyafet 
mi yapılacak, sefir M. Grew verildi. 
sabah saat 11 den 13 e kadar Merasimin 3 üncü gilnü Fonten 
Amerikan kolonisine mensup Blovda birınci Fransua şatosunu 
davetlileri kabul edecektir. geldik. Önce Komedi Fransezin 

müralihasları şerefine bir müsa-

Doktorlar arasında 
Etibba odası idare heyeti dün 

toplanmış haysiyet divanına Ye· 

rilmesi icap eaen evrakı tetkik 

etmiştir. Ölmek üzere bulunan 

ııilesine bakmak üzere çağırdığı 
büyük bir doktorun davete ica

bet etmemesi yüzünden etibba 

oaasına müracaat eden tloletor 

Cemal Zeki B. in cvtakı tla dün 
tetkik oJunmU§lur. 

Şehrimizdeki Farmakoloğ'Jar dün bir deniz tenezzühü yapmışlardır. 
Farmakoloğlar, şirketi hayriye vapuru ile sabab erkenden 

kiiprüden hareket ederek geç vakite kadar Boğaziçinde gezin
mişlerdir. 

Resmimiz, bu gezintiye iştirak edenlerden bir grupu bu 
ei!eııceli gezintiye başlarken gösteriyor. 

mere tertip edilmişti. .S ihci 
günü saat lıeş Buçukta Rcisicüm-
hur tarafınelan resmi kabul ya· 
pıldı. 

Ayın 22 inci günü F ns müs-
temlekesi muhammisi Mareşal 
Liyote mürahhasları davetle 
müstemlekat sergisini gezdirdi. 
Gördiiğüm hüsnü kabulden do

Jayı fevkalade mütehassisim.,. 
Muammer Raşit B. biraz ra· 

hatsız otaağundan istirahat ede
cek ve bir l aç gGn sohra An· 
karaya gidecektır. 
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Sıhhat cüzdanları 
Esnaf cemiyetleri 
milrakipllğe şika

yet ettiler 
Esnafın sıhhat cüzdanları şim

diye kadar belediyece tabedile
rek esnafın mensup oldukları 
cemiyetlerde verilmekte ve ce
miyetlerde bunları esnafa tevzi 
etmekte idi. Fakat belediye, bu 
sene sıhhat cüzdanlarının kay
makamlıklar marifetile esnafa 
tevzi ederken cemiyet aidatını 
da tahsil ettiğini ve bu yüzden 
esnafın cüzdan almakta geçikti
ğini göstermişti. 

Bazı esnaf cemiyetleri, dün 
esnaf mürakipliğine müracaat 
ederek bu vaziyetten .şikayet et .. 
mişler ve esnafa, tasdik etme
den yalnız bot cüzdan vermeleri 
icabeden kaymakamlıkların, vi· 
villyetin tamimine rağmen, cüz
danları tasdik ederek esnafa 
verdiklerini söylemişlerdir. 

Mürakiplik bu şikayetlerini 
vesika ile ıspat etmelerini ken
dilerinden istemiş Ye gelen şi· 
kiyetçiler de bu iddialarını ve· 
ıika ile ıspatetmişlerdir. 

Dün mürakipliğe gelen bu 
esnaf murabhaslarile görüştük. 
Bunlar bize dedi ki: 

"- Esnafın sıhhat cüzdanları 
hakkanda belediyenin bu son 
kararı hatalıdır. Bir esnafın hü· 
viyetini, kaymakamlıktan ziyade 
·mensup olduğu cemiyetler bilir. 
Cüzdanlann kaymakamlar tara
fından verilmesi mahzurludur. 
Çünkü kaymakamlık her müra· 
caat edene cüzdan vereceğinden 
bundan hüYiyetini gizlemek isti
yenlerin istifade etmeleri kabil
dir. Halbuki kaymakamlığa yal
nız cüzdana verdiği Ye tasdik 
hakkı da cemiyete ait olduğu 

taktirde bu mahzur ortadan 
kalkar. 

Belediye, bu son kararına 
ıebep olarak, cemiyetlerin cüz
danları verirken cemiyet aidatı
nı da tahsil ettiğini ve bu yüz
den esnafm cüzdan almak iste
mediğini göstermektedir. 

Malumdur ki, bir cemiyetin 
topladığı aidat, yine o cemiyetin 
azaları için toplanan bir paradır. 
Esasen cemiyetlerin azalarından 

almakta olduğu aidatta azasmın 
vaziyetlerile mütenasip olduğun
dan vermek arzusunda olanlar 
için bu, bir ağırlık teşkil etmez. 
Biz bu hususta alakadar ma
kamlardan müşkülat değil mü-
zaheret beklemekteyiz. Her es
nafın muavenete muhtac azala
rı bulunmaktadır. Bunların has· 
talıklannda ve düşkün zamanla
rında mensup olduğu cemiyetin 
yardıma koşması lazımdır. Fakat 
bütün bu yardımlar paraya da
yanır. Cemiyetlerin mevcudiyeti 
ve izasma yardım edebilecek 
yaziyette olmaları belediye için
de bir yardımdır. Çünkü muh
tacı muavenet bir hastanın yar· 
dımana koşmak ve fakir bir es
nafın cenazesini kaldırmak be
lediyeye ait vazifelerdendir. Bi
naenaleyh bugibi yardımları yap
mak maksadile meydana gelen 
cemiyetlerin maddi vaziyetleri 
buna müsait olunca belediyeye 
hacet kalmaz. Herhalde bu yan
hş kararın tashih edileceğini 
ümit ederiz. 

Berberlerin cuma tatili 
meselesi 

Yazı makinelerinin tarihi 
ilk yapılacak iş Türli: klavyesini 

tespit etmek . olmalıdır 

1 Kari mektuplan 1 S~t~!!~,z~nam~!~ıesi 
Anadoluda evi yananlaran hakkı geçindirebilen müstahsil aileler hali

Aldığınuz mektuptur: ne geJememiştir. Tabii Selanik şeh· 
istiklal harbi esnasında Anadolu- rinde de bu cinsten adamlar vardır. 

da yakılan evlerin sahiplerine haneler Fazla olarak umumi cihan buhranı Yu 
verildiği halde bir kısım. benim gibi o nanistana da tesir etmiştir. Orada da 

Geçen sene 10 temmuzda ticaret mek )anlara verilm~i hük1lmete müracaat işsizlik hastaltğmdan mustarip o1au-
tebinde yapılan daktilo müsabakası ettik olbaptaki kanun mucibince fira- lar bulunmaktadır. Ve bunlar arasın-
Türkiyede bu vadide ilk yapılmış gü- rilere ait emlak bedelinden para veri- da ticaret işlerine vakıf olan kimseler 
zel bir eserdi. lecektir denildi. Bu da verilmedi Hariç bulunduğu da muhakkaktır. Selanil\,-

lş hayatında bilhassa kadınlara bil ten gelen muhacır ve mülteciler ev sa te ötedenberi iş sahibi olan yahudi-
yük bir çalışma sahası temin eden dak• hibi oldukları halde bu vatanın öz ev- ter ve bilhassa .rahudi tüccarları ise 
tilonun son zamanlarda bi~de kespet- latlanndan harikzedelerin bir kısmına son senelerde işlerini daha fazla tevsi 
tiği ehemmiyet diğer memleketlerde ev verildiği halde bir kısmına verilme- etmişlerdir. 
görülen istihale ve inkişafa nazaran da mesi esasen cüımhuriyet hük(imetinin Şiımdi Selanikteki bu vaziyet göz 
ha mühim ve daha eseslıdır. prensipine de mugayirdir. Biz de bu önüne getirilince yunanlılar arasında 

Hemen hemen üç buçuk asırdanbe vatanın evladıyız hükumet bizi de <!ü- yahudilere karşı çıkan galeyanın amıil-
beri istimal edilen yazr makinelerinin şünsün ve muhacirine yapıldığı gibi ha terinden bidsi daha anlaşılmış oluyor. 
ilk mehdi zuhuru İngilteredir. Bundan saratımız nispetinde firarilere ait em- Demek istiyoruz ki Selanikte zü-
takriben bir asır evvel Hemy Mill na- val bedelinden mahsup olunmak üzere hur eden hadise mahalli bir mesele 
mında bil' mühendis tarafından ical bonolar versin. Bunu muhterem Vakrt değildir. Bu mesele Yunanistana mah 
edilmiş olan yazı makineleri yirmi 89\ , gazetesinde hifk1lrnetin nazarı dikkati sus umumi bir hastalığın Sel:i.nikte 
ne zarfında çok büyük inkişaflar ge- ne vaz'ını rica ederiz efendim. meydana çıkmış bir tezahürü şeklinde 
çirmiş ve ilk merhalei terakkisini A- Yusuf Ziya telakki edilebilir. Şurada, burada gö-
merikada 1867 tarihlerinde atmıştır. * "' 111 rülen, yunan efkarı umumiyesini y 2.-

Lathan Scholes namında bir zat diğer hudiler aleyhine tah rike vesile teşkil 
b. k d il b' likt b" k' Çengelköy fırın1nda ekrnek ır ar a şı e ır e ır yazı ma ı· b 

1 0 
eden sebepler bir fohum hizmetini 

nesi yapmış ve yaptıkları yazı makine l aktllo mualllml Hlmlt B. . u un mıy r... . görmüştür. Bu tohumlar umumi va-
~nin ih~ra berat~n Re~ing~n şirke- dat makamlar nezdindeki teş~b~üsat Bır okuyucumuz yazıyor· Çen- ııiyetin ihzar ettiği zemini müsait bu-
tıne devır ve ferag etımışJerdır. lşte o her. nedense bfr netice vermemıştır. Bir haftadan beri akşamları tunca filizlenmiştir. Son Setanik ha· 
tarihten itibaren yazı makineleri sana· Bugün dünyanın her yerinde tes- gelköy fırınında ekmek kalmıyor • .h.a. d' . ·dana gelmiştir 

. . . k b' k . sanlar ısesı me) • . yi sahsına intıkal etmış yanı yazr ma· bit edilen clavier türkçede henüz taay dın erkek, çoluk çocu ırço ın ..)l,.luqp• .A 
kinesi fabrikalarr açılmış ve imalata yün etmemiştir. Ben türkçede muhtelif ekmeksiz kalıyor. Ve tekra~ e~mek çı~ &Uff 

germi vernmeğe başıanmıştır. makinelerde yirmi sekiz tane klaV)e masrna saatlerce sokakıta ıntızar ed~ Yunan sporcuları 
Bu tarihlerde yapılan yazı makille saydım. Ve bittabi bizde iyi bir daktilo yor. Bilhassa uzak yerlerden ge~~~ b.~g 

!erini çok iptidai bir şekilde görüyo- yetişmesine çok büyük mani teşkil et- cılar, işçiler için vaziyet daha ko~udur. gelmiyor 
ruz. Elyevm müzelere intikal eden bu mektedir. Çünkü bunlar için erken ge]~p ek- <Ust tarafı 1 Jnci sayıfadaı 
makineleri harfleri yukardan aşağıya tık yapılacak iş Türk klavyesi:ıi mek almanın imıkanı yoktur. İşlerınden Futbol heyeti üç gün evel füın edi-
doğru vurduğu gibi bazı makineler de tesbit etmek olmalıdır. geç çıkarlar. len maçın bugün oynanması icap ct-
yalnız majüskül ve yahut yalnız kü- Bundan dolayı daktilo tedrisatı Ne olur biraz himmet etseler de a- tiği kanaatindedir. Yani dünkü vaz:
çük harf yazmakta idi. Bütün bu maki hakkile yapılamadığı gibi bu hususta halinin vaktile ekmeklerini almasına yete bir değişiklik görünmüyor. 
nelerde yazılar daima kapalı kalır ya. birmetot yapmak kabil olamamaktadır. imkaıt bıraksalar. Futbol heyetinin dün akşam yapt:. 
zan adam yazdığını bakınca göremez Bu mühim meselenin artık bir an • 

1 
ld ğı içtimada bugünkü hattı hareketini 

muhakkak eli ile şaşrbonu yukarı kal evvel halledilmesini tekrar etmek hak- Mısır kablnesı itlrnat rey .8 1 t-ezekıkür ve tetk!ik edeceği tahmin eJi· 
dırması Jazımdr. lnvisible denilen bu kımızdır zannederim. Kahire, 2 (A.A.) - Yeni meclıs Kr~ liyor. Kendilerin-e müracaat ettiğimiı; 
makinelerden al,an bazr müe~eseler. /stanbul Ali Ticaret mektebi 1ın nutku hakkında cereyan ede~ ın~ mezkur heyet azasından iki zat bu hu-
de görülür. daktüo muallimi zakereden sonra Sıtkı paşa k~bi_nesı susta söylenecek bir şey olmadığını, 

Makineleri visible bir hale koyan Hdmit ne ittifakla itimat beyan etmıştn·. maçın oynanmak üzere ilan edildiğini, 
mü·hendis Undervooddur. Bu zatın te· ve yeni bir ilana falan lüzum olmadı-

şebbüsü ile makinelerin yazıları der- Selinı·k facı·ası ğını, davete icabet edilmediği takdirde 
hal okunabilecek bir tertibat yapılmış heyetin bir karar ittihaz edeceğinin 
ve ondan sonra makineler daha fazla tabii olduğunu söyJemişlerdir. 
taammüm etmeğe başlamıştır. K • } • d O haJde şimdi futbolu bir tarafa 

1900 tarihlerinde artık yazı makine Son hadiselerde omünıst enn e· ı..w-ı--ı- Rıuri•- J:-4--ı.-1--- ..:ı:.;.-.-11 
Ieri resmi mi.iesses~Jere, hususi ticaret k • bir ucunda ze,·kli bi:r yaz sporu var. 
haneJerde ehemmiyet kespetmiştir parmagv l oldttgv U meydana Çl ti Deniz yarışları. 

Harbi umumi snasında ordularda Güzel bir programfa işe başlıyan 

ve karargahlarda kullanılan yazı maki Atina, 2 (Hususi) _ Selanik· müfrezesi bulunuyor ve güzer· ve daha. müsabakalara girmeden evı>l 
neleri 1918 den sonra yeniden büyük in b l .• 'tt'h ga~ hı da kuvveı· askeriye işgal muntazam çalışmasının ilk eserlel'in; ten gelen ha er ere gore ı ı az . . . kişaflara mazhar oJmuştur. Pointable bize veren denizcilik heyetı mevsınun 
yani kabili nakil yftczı makineleri daha edilen şiddetli ve sıkı tedabir ediyordu. Cenaze esnasında hiç birinci deniz yanşlarını bugün yapı-
ziyade tekemmül etmiş ve bunlar yazı sayes 'nde sükun avdet etmiş ve bir hadise olınamışbr. Hadise- yor. 
makinesi istimalinin taammümüne pek hırıstiyanlarla Museviler işlerine lere sebebiyet verenlerin tev- Bugünkü müsabakalar Beykozdı:ıkl 
ziyade yardım etmiştir. Bilhassa 1927 başlamışlardır. Piyade, jandar- kifine ve mahkemeye sevklerine sahada icra ediJecektir. 
den sonra üç sıra olan bu makinelerin H . . Program şudur: 
dört sıra olması daktiloların işini da- ma, ıuvari ve mitralyöz kolları başlanmıştır. Yedi mıtıyan 13. _ (l\föptıedi) 1 çifte 1200 metre, 
ha kolaylaştırmıştır. Çünkü bu suret- sokaklarda devriye gezmeğe de- ve Musevi asayişi ihlal cilrmile 13.20 (müptedi) 2 çifte 1600 metre, 
le klavyeler arasında bir fark kalma- vam ediyorlar. Adliye nazırı Ma· yakalanarak mahkemeye veril· 13.45 (müptedi) 2 çifte dirsekli 1600 

mış oluyordu. kedonya müddeiumumilerini nez- h hkiim metre, 14,1:5 {müptedi) 3 çifte 2.000 
Yazı makinesinin Tül"kiyeye ithali mişler, üçer ay apse ma metre. 14,45 (Hanımlar) 1 çifte 800 

yeni olmamakla beraber asıl tükçeye dine davet ederek Selanik faci- edilmişlerdir. Bundan başka metre, 15. oo {kıdemsiz) 2 çifte 16C!> 
tatbikı pek yenidir. Vakıa Istanbulda asanın hakiki müsebbiplerini şüpheli eşhasın da takibine baş- metre, 15,30 (hanımlar) 3 çifte 1600 

Yost ma:rka tüııkçe bir yazı makinesi meydana çıkarmaları için kat'i lanmıştır. Zira 
500 

hadiselerin metre, 16. oo (kıdemsiz) 2 çifte dirsek 
vardı. Ayni zamanda Remıington tara- ve şiddetli emirler vermiş ve ~ b li 1600 metre, 16,15 (erkekloer) Padıl-
fından mfrıehhep olarak Sultan Hami- komünistlerin de parmagı u· bot 800 metre, 16,30 (Hanımlar) f'a· 

Musev·ı mahallesine kundak so· 1 d d k t r de hedive edilmiş i:ptidai bir türkçe un uğu mey ana çı mış ı • dılbot 800 metre, 16,4:> (kıdemsiz) 1 
yazı makinesi de halen ticaret mektebi kanların zahire çıkarılarak şid- Sel.inik, 1 ( A.A) - Yahudi çifte 1200 metre, 17. oo (hanımlar) 2 

müzesinde mahfuzdur. Fakat bunlar detle cezalandırılmalarını tembih mahallelerine yaklaşacak şUpheli 9iftıe 1200 metre, 17,30 (kıdemsiz) 3 
adeta süs gibi bir şey, kabiliyeti i~ti· etmiştir. çifte 2.000 metre, ıs. 00 (hanımlar 2 
mali pek azdı. şahıslara karşı silah kullanmaları çifte dirsekli 1200 metre, 18,20 tahfü.i-

Yunan adliye naıın Yunan, 1 • t" 
1925 tarihlerinde alman fabrikala için askerlere emir veri mış ır. ye, 18,40 (Prof esiyonel) 1 çifte, 19.uO 

ı ].. musevi ve ecnebi gazeteler mü- d k' "ft n tarafından yapıJan Continenta , ·.• Zabıta şehrin merkezin e ı so· {Prof esiyonel) 2 çı e. 
t h fi . k' ı messilJerin de nezdine çag-ırarak M dv&t rika, deal gibi arap ar ı ma me er kak ve caddelerde dolaşarak açaa 

Türkiyede az çok kullanışlı görülmüş Selaniğe ğelmesin;n başlıca se- Son dakikada Galatasaray - Fe-
ve Pek rabuk taamımu··m etmı>-0-e başla- b b ._ b'k' komiinistlere ateş açmışbr. ner maçc hakkında İstanbul futbol he· ~ ~" e i as.anunun şiddetle tal ı ı ve 
mıştl. Bu markalardan biri bir ser.e b f k l l Komünistler dağılıp kaçmış· yetinden şu tebliği aldık: 

u aciaya ön aya o an arın hl d · d"'·-
zarfında Türkiyeye 3000 den fazla türk !ardır. Adliye ve hava işleri na- 3 temmuz 931 tari n e ıcra e lıı:.ı;.i!· 

· · B"tt b' b kimler olursa olsun millet ve din si mukarrer olan şilt maçının nizamua-çe makine ithal etmıştı. ı a ı u ma- zırı Selani~e gelmişlerdir. 
kinelerdeki sürat !atin harfli makine- farkı gözetilmeksizin şiddetle me hilafına olarak tehir edildiği Gala 
lerdeki kadar değildi. Fakat Jatin cezalandırılacaklarını söylemiş ve Vilayette . . tasaray ve Fenerbahçe klüpleri tara-
harflerı'nı·n kabulu·· hem makine istima- d S l k ·1 · fından gazetelerle ilan edildiği görül-

sonun a e ani gazetecı erme H it t ki t "' l hA. r lini kolaylaştırmış hem de bunun isti· 1 a ç e ug a n - müştür. 
efkarı umumiyeyi tehyiç ey eme- · 1~ · i m dd · te-

malini adeta mecbur kılmıştır. Çünkii maın}arl kaldırılacak Nizarnnamenın " ınc a esı 
soldan sağa doğru yazı yazmaktaki mek için ufak tefek badiseleri .,. bir ve talik hak.kını ancak alakadar id 
acemilik adeta umumi idi. O zaman rlak izam etmemelerini ve efkara tes- Umumi hıfzıssıhha meclisi dün man heyetine bahşetmiş bulunduğun· 
tiloya ihtiyaç birdenbire kendini gös- kin edecek ve muhtelif unsur· sabah toplanmış, Haliçteki tuğla dan evelce ilan edilen işbu müsabaka-
termiş ve bu arada da heııkes dak- harmanları meseles"nı' müzakere nın 3 temmuz 931 cuma günü saat 17 larm uhuvviyetini lemin edecek uA · "d ·n 
tl·ıo ög·renmek için birçok müessesele· b de hakem Rifat Osman ıx:yın 1 are~ı 

· tt b ı ı t · etmiştir. Neticede harman aca- · k tak re müracat etmişti. Bilhassa hüku· neşnya a u unmama arını avsı: de icra edileceği ' 'e gelmıyece ·ımın 
met devairindeki mübeyyizler adeta ya ye eylemiştir. Son hadiseler es· !arından çıkan dumanların ora- bu husustaki hakkrnı kaybedeceği ttb-

d·1 · d daki halkın sıhhatini bozdu:Yu, l"ğ ı zı makinesi öğrenmekte ken ı enn e nasında yaralanarak ölen Yunan· ., ı o unur. 
bı·r mecburivet görüyorlardı. Bu ihti· bundan başka da fişenk fabri- lzmir sporcuları aleyhlerlne 

" li fırıncının cenazesı merasim hl'k ı iti ttil yaca tekabül etmek üzere ticaret mek- kasını daimi surette te ı e a - verilen kararlara raz e er 

Cuma tatili hakkında Büyük 
Millet meclisine verilmek üzere · 
berberler cemiyeti tarafından ha 
ıırlanan mazbatanın imzalanma• 
sı bitmiştir. Bu hafta içinde An
karaya gönderilecektir, 

tebinde Galata.sarayda umuımi kurslar mahsus ile kaldmlmış ve muhte· tında bulundurduğu için harman İzmir, 1 (A.A} - Altay, Göz-
açılmış birkaç devre talebe yetiştir· lif Yunan milli cemiyetleri tara- bacalarının ve ocaklarının ıslahı- tepe ve Türkspor klüpleri, fut-

.h 1 1 t f d b" 1 ı ki t• bol heyetinin verdigw i son kaı ar-mek ihtiyacı sa ı o muş ur. ın an ırço~ çe en er ge ı- na karar verilmiştir. Mahallinde 
Yalnız bu arada daktiloda en lan nizamname ahkamına muva-

mUhim addedilen clavier meselesi hal- rilmiştir. Cenazede binlere halk yapılacak tetkikatı müteakip bir fık bulmadıklarından keyfiyeti 
ledilmemiş ve bir çıkmaza girmiştil'. bulunmuştur. iki harman hakkanda da kaldı- merkezi umumiye protesto et-
Bu hususta 1apılaıı ııeıriyat ve alak~ Cenazenin önünde bir piyade rılmak kararı verilecektir. mişler ve bir müfettişin iıamına 

müttefikan karar vermişlerdir. 



ı 
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Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Amerika iktısadiyah 200 büyük 
şirketin elindedir 

] 
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1 Adliye Haberleri 1 1 Polis Haberleri ı 1 Memleket Haber~~! 1 O BULMACA O' B Ü R SA 
Bir tütün işi Balatta bir- intiliar Lekeli humma! 

Birinci Ticaret mahkemesi l bb .. ... hmire tab• ( Bornova) da 
azasından Cemil B.ln muha· eşe USP 

lekeJi humma vak'aları görün-
kemeslne başlandı Balatta Caf erçavuş mahalle .. 

· t b l A~ hk müş ve tedabir alınmıştır. 
ıs an u gırceza nıa eme- sinde çorbacı çeşmesi sokağında 

linde dllo sabah İstanbul birinci oturan altmış yaşlarında Andon Cezaları tecil edll•n mahkOmlar 
ticaret mahkemesi azasından Efendi işsiz kaldığından müte- Hasat mevsimi münasebetile 
Cemil ıJJeyio muhakemesine baş- essir olarak evinin ikinci kat iımir hapishanesinde bulunan 
ıanlftJfb d cu'"nha ue kabahat mahkumlırı-- r • aracasmdan kendini sokağa ... 

Cemil Beym, vazifesine mü- a~arak intihar etmek isteıniJlİr. nın cezaları tec:l edilmiştir. 
teallik bazı cihetlerden muha- Sukut neticesinde Andon 
kemeıine karar verilmiş bulun- Efendinin iki ayağı kırıl~ı§ ve 
maktadır. Ceza kanununun iki hastahaney~ kaJdmJınıı~r. 
yüz otuzuncu maddesine uygun DoQru yolu b1rakıp k§ld1rıma 
~~Jc mahkemeye gönderilen çık911 e>to..,olJH 
bu davada, davacı tütün tacir- Şoför Sezainin idaresindeki 
!erinden Mehmet Beydir. Meh- 1942 No.lı otomobil evvelki !ece 
met B~y, kendisine ait bir tas- Köprüden geçerken kaldırımın 
fiye muamelesinde yüz elli bin üzerine çıkmış ve bir direğe 
liralık tütününün kırk üç bin çarparak par,aJanmıttır. 
liraya satıldığ'ınr, doksan bin KöprÜDÜn tenbiflıiıgdag iıt!-
liraya müşteri bulduğu halde fade ederek otgıpobilini ıgg 
bunun kabul edilmed~ni iJeri sür'atle süren t'• n~fü:ed!t ~ea~iai 
ıürmektedir. Muhak~me karar- zarar gör~n fQfir tut~l~ytttJr. 
D1Jmesine göre, tütünün nev'i Müsademe t=•D§~fHl8 g!g~elJiJin 
ve mikdarının eyyelden tayin içinde b9J@P8H H@~R iamind~ 
olunarak sahşın bv sur.etle ilan birisi de hafifçe r~ralamBJfhf· 
edilmemesi, davacıyn ait şan- Ta•rrff• ,. lflYml@ ~~ffft 
dalya ve baskül iİbi e_şy§ların Diin gece ~!m!lfiimryk li· 
pa sathrılpııJ OlıJJası, mes'uliyeti kinleriPJft~rıJ m~gey M!bm!tU@ 
~ucip J6rülm9ştür. Şebre~iRiR~ @,ll~@F.! Mehmet 

Bu f!luameleleri mah~em~ paıar Y!riJJfj~ !hfı V@~9İRİft 
11aibi sıf !ttile idare eden Cemil evine ~§rruı !tlmifl@r f@ ,,Hk 
Bey, vazifesinde her hangi bir. çeker~k V~hbfyj §lümle tehdj~ 
tarzda ihmal iddiasını reddetmiş, etmİf~rdir. . 
tütünün mikdarmı evveiden ta- Mehmedin ti~lveti Ü~~rine 
yine maddeten imkan olmadı

iını, bu takdirde davanın sene
lerce sijreceğjnj, kend isinin hiç
~ir ve~hile us"!l haricine çıkma
dığını anlatmış, davacının zati 
eıy:ısının satıldı,iı iddiası da 
katiyen v~rit olmadığmı söyle
m:ştir. 

Mabkem ıjcaret mahkeme-
ainden hu nusustaki dosyanın 

celbi, bu muamele hakkında 

malfımtttl cı rı a lınmak ü:tere Nemli 
.zade Mithat ve Kaya!alı Hüseyin 
Beylerin ~n hi t sıfatile mahkeme 
huzuruna ri avetleri ve zati eş
yaya dair bir istilam için mu
hakemenin devamını başka bir 
güne bırakmıştır. 

P.O seneye mahkt\m 
oiıın hırsız 

Bir. müddet evvel, lstanbul 
ağır c~z;t nıahkemesinee 40 tan 
fada hmuıhklar ayrıca zabıta 
meaıurlarını zarp ve cerhle 
mazp)I~ ibrahim, otuz sene ağır 
bapae rp•hkfu:Q edilmişti. Hatta, 
cüıUmlerinin taaddüdüne nazaran, 
65 A•De ha~e konulması icap 
,derkeR, kanun 30 şeneden ziya
de ce1a verilmesine müsait bu
Junmadığmdan, bu kadarla iktifa 
olunmuıtu. 

mütecavizler tutulmuştur. 

Esrar ve kabak 
Dün gece Kasımpaşada uzun 

yoJda bir kahvenin penceresinde 
esrar içildiği haber alınmış ve 
kahve basılarak bir kabakla, 
esrar nar" lesi buJunmuştur. 

Tkaret aleminde: 

İleri 
1

&atitlan 
Dünra piyantanrıtla deri 

satış ları için müstamel kontrato, 
beynelmilel deri saJıcıliJrı v~ 
deri fabrikaları ittihadı tarafın

dan yeniden tanzim edilmiştir. 
Deri ihracatı yapan tüccar

larımızla ınüesseseler"miz, bu 
yeni kontrata tipi hakkında 
ihrcıcat ofisinden malumat ala
bilirler. 

Of l aln telgraf •ttrvfsJ 
Ofis, tüccarlarımızın Avru

paya gönderecekleri ve Avru
padan alacakları telgrafları ter
tip ve halletmek üzere yeni bir 
servis ihdas etmişti. Bu servis 
cumartesi gününden itibc,ren 
faaliyete geçecel<tir. 
Amerikanın zeytin yeQları11dan 

aldıQı resim 
Amerika birleıik hükumet

leri, tarife komisyonunun aldığı 
bir karar mucibince, 40 libreden 
aşağı fıçılar içinde ithal olunan 
zeytin yağmdan abnan gümrük 
resmini 915 çentten 8 çente 
hıdirmiştir. 

···························································· 

S@yriset'ain 
A.lerke1. aceplllil. Q~latıı Köprü başı 

B ~Sij2 ~·uQe accnıası Sirkecide 
Mühürdar zade han ı 2 2740 

Şose inşaaii inüıiakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen b~deJi 488000 lira alan Mglatya ve Etaziz vila

yetleri dahiline müsadif ıQ+414 kilom@tre tulüP,~eki Fur~t ~öp
rüsü varyant yolunun te'5viy'i Ulrabiye, imş:atı •ıP.@iye ve ıose 
inoaatı vahidi kıyaaii fiatı Uıerinden kapalt ıarf uaulile münak .. -
saya konmuttur. 

Münakasa 19 Temmuı 9'1 pazar ~nii sa~t on beşte Na
fıa vekiletinde yapılacaktır. Milnak~saya ittirak edeceklerin 
teklif mektuplarım ve ~µvakkat teminatlarını ayni gi!n ve 

ı~ate kad~r nafı~ vekil~ti my~tetarlJK1B~ verl]\eleri lazn~dır, 
TaliP.ler myn .. kil&a ~vra~•tU görmek ijur~ p~fıa vekaleti 

yollar umum müdürlüğüne, latanbul ve Malatya baı qıUheıutia
liklerine müracaat edebilirler. t.1Unakasa evrakı bet lira bedel 
mukabilinde nafıa vekAleti yollar umum mildilrlüjünden satın 
alınabilir. ( 41) 

Yüksek mektepler müb~y~•at komisyonu ri~1a
setinden: 

Müna~asaya kooqlan mUlkiye ve yü~11~k mu@llim mektep,le
rinin ekmek ve ,,bae ıbtiyacına talip zgh"r etmediğinden paı~rlık 
suretile ihale edileceğincten taliplerin ihale günil olan 4-6-31 
cumartesi günll saat llçte fındıklıda ıliıel aan'-th•r ._kıule111iıiqae 
yüksek mektepler muhasebeciliğinde koıqi•yona mUra~a~t ~yl~-

Karar temyiz mahkemesince 
bir noktadan bozularak, tekrar 
ağır cezaya gelmiştir. Çalınan 
eşyanın kıymeti, ceza müddetine 
müessir olduğundan , bu cihet 
eaaalı surette tetkik edilecektir. 

meleri IUzumu ilin olunur. (S69) 
tantiklıkten mütaleası alınmak -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yun11s Na"I B. aleyhindeki dava 
uy ~nn., başmuharriri Arif 

Oruç B. tarafından 11Cümhuri
yet,, başmuharriri Yunus Nadi 
B. aleyhine açılan hakaret da-
vasından dolayı, müddeiumumi
lik, böyle bir davanın açıldığını 
uıq)~n Büyük Millet Meclisi ri
riy11e\ioe bildirmişt ir. Yunus 
Nadi B. , teşrii masuniyeti haiz 
oldujundan, meb'usluğu devam 
ettiği mllddetce, davanın herhan-
1rt bir dava gibi muameleye tabi 
olmasına imkan yoktur. Ancak, 
teırii masuniyet ref edildiği tak
dirde, tahkikat yapılabilecektir. 

'•Yallft•ı., tahkikata 
Netriyatını tatil eden "Yılmaz,, 

gazeteeı aleyhindeki cürme tah
rik davası evrakı, altıncı müı-

üzre müddeiumumiliğe verilmişti. 
Müddei umumilik , mütaJeasını 
yazmaktadır. Yarın evı akın is
tintak dairesine iadesi muhte
meldir. 

"Baldmrcın,, ın dav-.sı 
11Bıldırcın,, mizah ıAzetesi a

leyhindeki açık ve müstehç~n 
neşriyat davasının rü'yetine dUn 
lıtanbul ikinci ceza mahkeme
sinde devam edilmiftir. Müddei 
umumilik, tecziye icabettiği mli· 
taleasında bulunmuş, muhakepıe 
müdafaa için ~all'J\ıştır. 
Allo Allo davası~nla Hşsan 

Rasim B, dinl~n~I 
Haftalık Allo Allo gazetesi 

hakkında müddeiumumiliğin aç
tığı dava için mecmuaı m aahibi 
ve mes'ul müdürü Hasan Rasim 
B. dün 4 üncü istintak hakimli
ğince sorguya çekilmiıtiı. 

Tahta münakasası: 
Pendik SerQm Darülistihzarı müdür 
)üğUnden: 

Adet 
1000 
600 
700 

12Jo1l 

tJ x 28 x 400 
13 x 22 x 400 
2 x 2ı x 400 

Yekün 
Fendik ıerorn garqlisti~aarı için aleni mDnalcasa snretile mil

bayaasına lüıum görülen yukanda miktar ve eb 1adı !;Öslerilen 
2300 adet sandık tahtası 2S Terpm\JZ 931 tarihine milsadif Cu
martesi günü saat on dörtte ihalesi icr~ olunmal< üzre mi'nakasa
ya konulmuştur. Şartpanıuini görmek istjyenler bergün Pendik\e 
serom darü(istihzarı D\üdüdüğ~n', f ınaıkl,da Güzel Sap'athu 
akad~misinde yükse~ mektepler muhasebecili&ine ve müqal\aşşya 
iştirak etmek iıtiyenlerin dahi y vmi ve saati me~kurda mezkôr 
muhasebeciliHe müteıekkil mqbayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (500) 
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lt · Seb:ae - Mey"a 
Et - ( l\ iloı<u) Dağlıç. S4,60 50.70 K. 

l\ımcı k: 46.80·54,70 K. Karaman; 46,~ 
56,1 6 K. l\kzhaha kuzusu: 46,80 • 54,6() 
K. Ôküır.23.40 3-1,32 K. D;ına:8 1 ,20K.lnck: 
27.80 -82,64 buruş. Manda. 19,50· 81,20 
kuruş. 

Pe~nir - lieyaz yağlı 580 den 7JQ 
kuruşa kadar. Yanm yağh l ?-1 4 ok~abk 
tenel\c '1!50 ~ K. agsıt '1 t-1~'"'0k :ıılılo' 

teneke 160·230 kuruş. r 

Dereqtw: so r. "14'v41aaı_ozı 39, P 
Arak•: 12· t5 fiuruş. §e"'iaoıu: 
2,50 3K. Ytu:~rakıll'crliJ okkası 17·22 
~uruş Kabak; (\'erli) 3 - 4 kuruş. 

Tftzefasulve ı Y rli ~b 6 - 7- kuru~ 
Awı kadın 18-17 1\. Ye il U:ırhun1f: 
1 G-1? lrnruş. Sınk ça lı {ısulra ı: Q 12 

Ensinan ı Yerli ı @.dedi !l-4 f1·7 
Şsrcrnsak: (Okkası 8· 10-I2K Hırıa~ı 
lYcrliı ;ıdcch 50·60 I' 
Do~ate& : 0~1;"~1 3:i • ::l~ ~ µrus. 
Bamye:4·550 K. PaUfçan·:i ;- 9 12 
K. Yaz \dhn?st 20 K. 

MttrV. 
kiraz • 17 20 k ııruş Ylıtn~ 2:i· 

a.O a~ 4~1\ Akta armu~Mı50 - t OK. 
Adjlna Armzdu20-22 !{. Zerdali ŞO 40K. 

§11ğdar • Arpa • fı~~ly@ 
Byldaıı \'umu,~\\ k\lo u /\nlrnnı: 

;-,ıo kurus Yııhşih!ln 7 .. 'i - i" l<l liuruf. 
E. ~işrhir 6 as · 7 • :",4 1\. Kon.ya· {i 25 • 
:\ı ~ ~- Afp~; n~11r14 S 20 1\. l\üı,hn: 
Ş,25 K ı\ f\Pfl' ~su K Çftvdaf: t>av
liköy: 3.-'JQ K Uzun\çöprü· Ş,35 kuru~ 
Afyon: Q00-910 1050 kurµ~. ft~d\~ 
içi: 80 82 K Tiftik: ;- 5 kuruş. 

Çay, ftahve, pifil'Çı şe9'er, J4'0, 
patates, sabun 

Çpy; ıC'a\n) nkkıısı 26Q 40(). ,çin) 
240·800

1 
( 1 lindi~e ) 270·400. ( f e~IAn 

200 400 tÇ~hve: (Muhtelif ılplcq 100-
108 K Plrlp,ç: (Bomba) ı 36 42 (C'q\'a 
:'\3·32 fi O !indi\ e) ~::ı ( Rangp11) 28 ~~50 
Clıizon) :161\, Şeker: ITpz \'çrli 35,50 
( l~cnebi) 85.7"0 · 36.50 ~ üp S9,5tı 
\ Hus: Kün ı 4Q ( T~z ilS..iO 1\. 

§pde rağ: t L ' rfa . l\l~ı dip 
\Taze) 125 Ia5· { 4Q· l 45 (~:rzmum- Kar$) 

( ErinıT11ş l 00 100 ( Trabzon ) 11 5 l 00 
Ytjel@li~\I \' cı lı)62·63Z•Jtin raln 
( l'~llS\r a cl.&Jra ) 6~·69 ( l~kstr;ı) 61 • 6~ 
ıYemcklik hirinçi 5() ;i7·58 (Ycrtıeklik) 
4ıpci M - 56 ı ahıınluk l 44·4q ~ 
Patates: Taze nnturel 18· 19 1\. 5 l K. 

F er{l h sinenıada 
Bu akşam fcvkal~de mfü:amere; Suriye 

ses kıı ııliçcsi l\1üyesscr lıanıırı ~onseri, 
komik < 'e\ ıl ct H. tcmsılterl, bü} ük lkra-

miı·elı tomhelıı. <;;jnemad:ı ilk defa lsıan 
huldn ~osıcrilen Prens 7.elha muazıam 
dı nm, a) rıcıı komik. 
111:;mm::mua1a:mun:aHı..._nsr.:nıR• 

hi,ar 
"Be~inci ı rk_, ıdrikamıı yazıquıun ç<W· 

!uğuna mebni bugün dercrd lcmcdL 
Okuyuculaıı ınızdan özür dileriı. 
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.Jent mlinakuaya konmuştur ~lesi fJJfN: dairesinden 
S - '1 • 931 pazaı ~ saat on dörtte Birinci fırka am~ada mevcut 89 Hilmi beye merbun olup mah-
f'.&Ddıklıda beyedmizde yapılacaktır. Talip· kalem köhne eşya aleal müzayede su· kemece açık arttırma ile satılma· 
lain şartnamesini heyetimizde görmeleri retile satılacaktır. Jhaleri 19 - 7 • 931 sına karar verilmiş olan çiniciliğe 
Ye ihale saatindben evvel tcmlnaµari)e ~ 1f ten U e kadar icra kılınaca- mliteallik taş ve boya ezme ma· 

bcJld.mizde hazır ulunmalan. (394) ğ d . 1 i ı· · · .. k * * * ın an talıp er n eşya ıstesını gorme kinplerile Furun ve elektrik mo-
~erf lhtiya i 1 • ~1• lfer J.Y'! ;tleden evtJ ve mliza: törünü almağa talip olanların 
~ kabloşy ~ !t ~~:nsot . ~ujisı, yedeye iştirak etmek için de va.:tti 14-7-931 t!:arihine müsadif Sala 

' R ffl'<H, ~rıdı, ma· muayyeıpinde teminatlarile birlikte ko l" ~' ~· 
:.Te'oıaer::~ı:m7a -'iatası iki şar~n~- misyonuınuza milracaatları. (33) günü saat 10,30 da Çenberhtaı-

1 t l M ı' 'ln l CUJ11arı.1 B~ • * * ~a Nuruoıtmiuiye camii derunun-
a aaa .. ve t ~ da f'ı11d~lı-a ~ d k' · · f · d b b etlmJzde pazarlıkla al ak •7· 1- K. o. SA. A~. f(.omiByorundtuı. a ı \"iDi abrık11ıu a azır u-
Uplerin prtnameyi ve ınac :ır. b !a: 157,qpo kilo Rt alelli münakasa &U· lunmaları ilan olunur. (1349) 
almun•ı» Ja•yetimi.,dpon~o 

1 
UJısı retile satın ah•c..,,. ihalesi 26 tem 

r: -.,.- ı forme er; ve 931 t 17 d 18 k d ~ Jstanbul 7 i1fci /crq ınemurluğun-
ihale saatiad"1 '1rel temipatlarile h•· "ı pz • saad t ı·enl . e a ar ra. °: dan: 
~· ı.11ınn.malJLr (4?Q. .,. JlfUlFfLllJl an a ıp eran şartm~ıpeeını . 
-p ~ -r--r rr1

• "'".'!') ...:ı _._ n.,,.. L.- .. öğ' led .... el ve Taınamına 3030 lira ta~dır olunan • • • ... rm- ,,_..re ın:r gun ea e.. y d' F" 'h S 
ıı..ak '..+i k t ek · · d vak e ıkulede Kazlı çeşmede atı ut-

Witehiı'de •aprla ı. bi -~ m.... asaya ıS" ... ra e m ıçın e t M h . f b 'k ........ 
~ ca. r -eri in· ti i d te . ti .1 b·rlikte an e met mahallesinın a rı a -a p kapalı zartı .. ak muayyen n e m1na arı ı e ı • .

1 a mun 8SJJYa kon-~ p Jl (4a) ıında eski 10 yeni 8 numara ı e murak 
DHffiur. ihalesi 16 temmuz 831 ptr· ~lff pa racaa ftl1· kam fabrika ile yine tamamına 900 Ii-
--a... u il ••• .-..-r g n saat 14 te Eskişehirde 4. ra kıymet takdir olunan ayni mahalle 
'J'. O. satın alma komisyonunda yapı- 1. K. O. BA. AL. llo~u_onundan. ve sokakta 12 mükerrer numaralı bir 
lacMrtır. Taliplerin şartnanı~ ve tek· 1900 çeki odun alenı münakasa su- kıt'a arsaıun ta'Rlamı açık arttırmaya 
llfııımesini almak üzere teminat ve retile s::ı• ah•":*1;~~;ıesı1:s ~m vazedilmiş olup şartnamesi divanhane 
teklfflerile birlikte mezktlr komisyona ~uz . sa; ğı d an :ı. t" ye talik olunmuş ve 2. 8 · 931 tarihine 
mflfacaatlan. (+20) ar ~p 4 9n'lca ~n . ıp e- ıpiisa.ttif pazar günü saat 14 ten ~ti ya 

* • ' '"h ~'~ıed d ~. w.~~ kadar lstanbul yedinci icra dairesinde 
Söked b t er •~n YA ~n evve ve mu- . . e ulunan aekerı kıtaa na}E 

88 
a Jşti k . . bırinci, arttırmıutı i~rıı te kıymetı om. 

hayvanları ihtif~fJ ctlflp qı-,•ı ti \ay al dra et~ ıçın d~ v~k- hammenesl bulunduiu takdirde en çok 
kapalı zarfla mUaakasaya kon- m yyı n 1 ~~ınatlarile bJrhkte arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
mqtur. lbalaıl :P~ &e..-m11z 9.11 ~PJ~on~mlf.M muAcaatları. (44) Arttırmaya i~~ için yüzde Y• 

tarW.de .._. CJa ııtıdı S.ede * • • ' di teminat alınır. 
kert satıa a}tqa ~oıpjvo~nııı~a ya~IJa- 3. K. O. SA. 4ı. Kom;suonundan. Haklara tapu sicilli ile lil8bit olmı-
caktır. {Eva-fı tıeyetimlfde mevcut- 16,000 kilo sDt aleni münakaşa su- yan ipotekli alacaklılarla diğer ala· 
tur.) TaUplerin prtname almak ve r-etile satın alınacaktır. İhalesi 28 tem kadaranın ve irtifak hakkın sahipleı İ· 
mü~akua1a strm•. Uztrı teminat n muJ: 931_ JtJl$t IS ı~n 16 ya kadar icra nin hakları ve hususile fai~ ve ınasaıi· 
tıeldifauattlFilt ~ld*ıt JAezk.iı kct..Us elunşca''ll4fln taJipltriR ~rtnamesinl fe dahil olan iddialannı ilan taı·ihia-
yona mliracafları. (41~) JÖrp,J,k 9z~11 fleJ." ıüp öfleden evvel eten itibaren 20 gün içind~ evrakı mijs 

• * * ve münakasaya iştirak etmek için de 'itelerile bildirmeleri ıuaumu aksi tak 
fa~ flatı mü~hlcli evele ait ~ IR~n•llUtt t•i•11ıtın il' bir- 4irde haklan tapu sicilli ile sabit ol· 

f')mak ~~re 10.000 kılo motOrin yağı hkte komısyonumuzda buhHımalan, ~uyanlar satış bedelinin paylaştırılma 
*4eni munakasayı kcnt"H'ttwr. ~lesi (45). sından hariç bırakılır bilcümle mütera 
2i temmuz 93l ~1JM•""4 mtı ... ,.. • • • kiJn vergi belediye re&IP.İ ve vakıf lca-
H te FıncJ .. Ut! ~-~P!Jacle yapıla11k ,. K. O. SA. AL. Komisyonundan. resi müşteriye aittir. .t\lacakhların 
ı.r. !ali,lMk\ 1&'1faame ve nümu • ,00,000 kilo odun aleni münakasa- icra ve iflas kanununun 119 uncu mad 
fleainİ 1'f1J-t~' görme.Jeri ve ihab sunt$fJe satın alınacaktır. ihalesi 26 desi hükmüne teVfik hareket etmeleri 
1UtlqclıJı ~v,f feminatlarile birlikte teman"' 931 saat 15 den 16 ya kadar Jc ft daha ziyade malumat almak isti-
Jaazır ~ll'l~..ıa)an. (436) ra olu~cağından taliplerin şartnamtsi yenlerin 930 -.1897 numaralı dosya 1u 

* * * nl gö ... üzere her gün öğleden •V· marası iJe dairemize müracaatları ilan 
Oı~9 JhJJracı için yerli fabrikalıı J!l ~ünakasa;ra iştirak etmek icJn olunqr. (1346) 

(."""'""° 
I/iş[~r, biribirinden beyaz 

3 LEYİN KESBEO~~/ 
Kob'tıos 'un fırlf"ff f'tff0 

C;I I• unllınflfl •llıdarında 
g Ko1rn~ .Pt """'"" ~ııru ~ir 
tırçda ku"aaı~ . Bunu tam on 
11111 ıırı "' ltcfll~e ediniz Dl1le· 
r\ııiıdılıl ••r•• 94recınl•iı. a 9011de 

T~'I! •' SOf4l!IJ tt hale ~
vetll!! fırtatPI_.• 11ulıtul ııt• 
d~tdı nrt lllH ~titri• ~thJlı 
vt aralılılMını -~ llflİ&'! 
lınıulnı " dit ıtlerlnla •vmasıııa 

lılrlılriıtd"9 lltH! 1 '"'" ft ti ııın. 
d' p@rl!~ ~r lıal lı~~·~ Bu 
••men ""' •••ı l@~relinm fevk· 
all•liiıııdeıı '"4111111• -..-... 11111111. 

KllJ"'· 11\lfafı t,afflq " IRİ~fOP 
~.ıprııco ~1..., f•ll'i ""'ati ile 
tı~'1 t4ffııılt biJ _i, •a~u~ur: •l•f•' ~optlılHlr. •• , ... a, 
• ..,. .. fırf• .......... ,~,. 
Fırsı•ııı -ılları "ıcun1, lııı•· 

mOs~lt ~·'1f.· 
l\!\1'\!! 1111 .. '• ı ~tıı Ot '' lt!t•i•. 

•'!fl•• 1ta.ttU~dUr ~ltlfrl •t••Jltr .. 
•tflarlıe parla' "'lıflfıl •tfdH! ~ı-arır. 
ajla .uıımıuını '*'* .. 1111a lıtf 
lılf ...... ııırak•ffl! t-.ı119H "'91llar. 

hıllnıfl \l"'dl kull!'•ı;ın .. •it ~·-
1\U• 111 tNuiunD ••1tdtlılllralala Falıat, 
lolınll " 11111 lı•nt lırca ,_.. .. 
,_.,il• .. lı\t - """" ....... 
arı• ttll~onıı. Glra?tı•'•~" •~1P' ....... ...,. ....... , .............. 
larlıı• ıııaruklilgUıu lılı..ı-tıalıılfo 

Mo~erris fıi~ ıı~rı Reyin 
COCRAFY A dorı hazırlıkları 

Ankara Gazi Teı\liye Eaıtitlıll •"dOr" Faik Sabri Beyin 
bu eseri Coğrafya t~riıatında mühim bir rehber hizmetini 

~ıaıektc4ir. 
Gerek ilk, gerek orta mekteplerde Coğrafya tedrisatile 

m"pl ~AD her m'1alliqıj ~{~~"cJ41r edec:~~ bµ ~\tabm 
fiatı SQ kqruo\ur. 

Naşiri: Kanaat kttttlphanesi 
Jlal1'Ylitrn~ap 80t86 adet kilim k-pp- tf T ıı muayyeninde teminatları ile ~....,.-.,......__,..--:~+~~~=-=rııt--
11 &a'1Jı IRIMJ<asaya konmuştar. J d>&Y\h~VJtt..-;t14fi; -,.ra'fliıt1l1Uicf4 ""11GJtimlı l#,.,,.. Aak•f ""'-""''" 
f'8f M tf•wz 931 çarşamba günii ..,. {@), dq1f: ~~"':':~[IRl-_,..,._,_!"'!'l.,_-.~m;ıplll'!"--91!1~~11f!" 
M 15 tf ~f~da merkez satın alma • • • Bir bort!un ödenmesi i~in paraya 1-9!' , ''"'' Mt•yeaı ı ff a fıip~n ve Qqff s. 
JM>misYIHHftHI~ yapılacaktır. Taliple· 3 K 0 SA AL K • d -vrilmesine karar nı:ilmiş olan 8 par Orta meı.t•ple,qıia ı~• ıımflRrıPa meccani lfyli t~e~e •h~ .., ..+.. • • • • • omlllyonun an. '\'- . L • " "' 

"n şa. -ı!°" •• nümuneyi görmek ve Sel' . f . . 309 500 k'I ı:a oda takımı bir büro maa ayna B~l\ız ça"tır. ihtiyaç g$fiilü,§Cl Ytdiqçi ve seki,ioc\ sınıfla~ alan,~1'1ll 
ffklifleriq• '9r....ı.. üzere teminatlari- d ınnflye f~n:ıplkıçınl •.·. üJd~'ğoJip()- temmuz 81 ~arşamba günü saat 10 da k · B k 1 li .... ı -• d .. .1. ı... b t ..,...... a ver en ı•. 11 3' ayrıca ilin edilece tır. u me tep ere t~ 'p ~qwarın tlfU'"'" 
fl" irlikte 'Rfl~Qı komisyona müraca- un id .,.. 

1 
• r 

1 g_or u · Aksarayda lsmail ağa ıaahallesind~ 
ıtıarı. (437) den yen en Jı~Ar ı,. .-rettle satın •· çıngırakla bostan sokaiında 38 numara d•ruy• veya aı~•rlik şubeleri tRllt~•ile gıez~\\r mekteplere 

• • lınacaktır. flt~"-' 8-f-981saat15 ~en 1ı hanede a ık arttırma suretile paraya mt4rAcall\lan liJ\mdır. 
Ordu iht' ı .. ı. 16 ya ~a4ar iFra 9'ınıa9J&tından talıple ç · ı · h ır d o - Tali•lor çok olursa miiaabaka imtihanı yapılacak ve •ll-

-y1 tıbbi ıyd~~ 'r:ı pn altı kalem ec- rin şarfrııımMini gğrıpek üzere her çevrlleceğJnde~ talıp erın .. Jtla 
1
a ın e #1 l'J 

rr ye, ort °"'"11 Kodak vey'l. .. . • . . memuruna müı·acaatlan ılan o unu·. aabakada kaunanlar-daa ihtiyaç niıbetinde abnaeaktır. 
4ifa filmleri, bir 9lem Katküt ayrı gun Ml~fn e:;:ı ve pazarlı~a/ştıra~ 3 - ikil\~l devrelçr~ 9, 10, ll 1Qnıflara kildrqnun mlutcle-
ayn şartnamelerde 9J~pkları halde e•'4f Jcın ele ti Jlll'•YYenın e tepı~~ lıtanbul 4 ine;; icra memurluj1111 si ni•betinde talebe nJın•caktır. Du '"'evreye tılı'p olanlar .. 1\b-
' - 7 - 931 Pazarte&4 lfi.nü saat i 4, 1t•tl•n Ofl lriıl'MJ koıp{Qonumuza rıu dan: ""• "I' _ p " 

ı,f,30, 15 te pazarlık)- alınacaktır~ JMl~ılAn• (Q) Tamamına (1160) lira kıymet tak· biye eczacı kimyager ınııfları için de talebe alınır. 
Taliplerin şartnamelerJ heyetimizde dlr et}il•R Pllvµ,twadA CıJrtlMh ha· 4 - ikiqşi devre tıtUpleri f urıada askeri liseler nıildl\rlffll-
~rmeleri ve ihale saa'"'4en evel te- iLAN mam sokatın4a atik 5 cedit 9 ı11ıma· ~e ve lst-.nbql(ia ••kert lil\el•r ~~fotU•li.iiae 4Q\\r•Çt•t ede""-
-.ınatlarile heyetinrizde NZır bulun- qbn •lDtrl1' tiritellle rah bf r bap hanenin tamamı açık a:i )erdir, 

"'alan. (438) (~Afp•U denlleq ı.tPbul4a hava tırmağa vaz edilmiş, olup 9 temmuz S _ ikmal imtihanı -'-a •ıleL- iı..-•l iııntiL-nını k- mAe 
• • • gqw ff tltktrJk Yf teffbb ... tı 4iına 931 tarihinde şartnamesi di11vanhane- ~ t wc •- ,.,... ~~ 

3. K. O. Sa. Al. l((a, dan: tye 'Ptlrk Anonim tfrkett gerek hava ye talik edilerek 25 temınqz 931 ta· t"plMi,de bitinlild~ı\ ao.ııa wllt~c;a•t ede~lef. 
Senelik Sığır etine mahsuben 7 000 J&ZI ve ıerek elektrife dair muamell· rihine mUsadif cumam&l ıUnil sa- 6 -. LDıum""• y-pılı~k ..ıa.ı~ka imti~ ... •tMf 

~to sığır eti pazarlık suretie satın a~na- tna apfıda muharrer şubelerinde bi· at 13 ten 16 ya katlal' lstaubul dördüR rııaballere çıjU'ı1'~ 'ale\ıoıün -~ot vo avdet b~rwableıa ._. 
~kur .. ibatesi 4 T~"'"J 931 saac lA tefrik ifa edilmesi hususunda itılAf cil icra dairesinde açık arttırma ile dUeri~c; J•t QhtÇ4k ve RtDJab•~QI kaz~y~f vey'8 °"'v-ff• 
on beşıe icra olqnı~llqd~ taliplerin e~fflertUıı satılacaktır. olup da ihtiyaçtan fazla kalanların biç bir guna hakkı ttlobe ft 
prtnımesını görm,_ tıJm "' dn öğle· İstanbul: Beyazıt elektrik evi. Arttırma ikipc:klir. Qiriaci artttr- ıiklyeUert L-kı-... tl••v••saı. .... , 
d~n evvel ve P~Jt tf'41'~ e'ıne~ Kadıköy: Milhilrdar caddesi masında 850 liraya talip çdunıt elqp • '911 J"PV'l!ll~""~\S• 
t~n. de vakti muayyı~ '"*atlarile No. 73-75 bu ken en eok o..ıtıranın üzerinde bı 7 - K111ıt .,. ktlnal i~U- te••• ıdb,yelilte lt•cfa• "''1acıut 
bırhkte komisyonumu" ~Qpatlan.(50) Vllküdar: iskele başı. rakılaeaktır. Arttırmağa iştirak i~in ~ilebiUr. ikincl cltvreai• n. Mİ ••fana ıirec~ltlQliq kudı " 

• • • Blna:naleyh, bilcümle abonömap yikıde yedi teminat akçesi alınır. MU mils4baka h_ntibaaltıı \tll\"'"_. 9'iiulyetin' ve d1ğerleriftiq 14 
3. K. O. Sa. A,. Kt. tltDJ muamelatı, müJacaat Vf p~ra tedin- terak1m vergiler ile belediye resim- •i~tos l ~31 t'nihhı~ kıdar ik1&1.al edilccokw~ 
500 kllq SiJke pazarlık euretlle saun tı içlq b,l.4~ Jlleıil'k ıgbele~e lllÜJ'a· leri val\ıf lcarest müşteriye aittir. ..ı_ 

ıhnacakar. ]halesi 5 'F'1111muz 981 saat ~aat etmelerı muhterem ahalıden rlea Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 8 - Kayıt ve kabul prtlarlDI• t•failAb askerlik "'9ire Ye fit' 
~6 dan 17 ye kadar lllf• ~l\lllacaııJında.- .ıunur. (29) ipoteklt alacakhlllr il~ diğer alakııda belerine ve aıkeri 1qei(teplere göaderilmiıtir. Arıu edenlerin__.. 
taliplerin şartnamesini görmek U11re her ranı~ ve irtifak l\akkı tı4'hiplfrinin bu ltür •alıallerdea apea.-eleri lbımdır. 
Jlin öğl~den evvel ve puuhp ittlıü Piganko müdürlüğünden: ha1'1anıu " ha1uaile faiz ve maaari • • • 
ıunek için de v~\t\ 11\\llJlcqipdf t~i- Nümune ve şartnameleri veçhUe fe dair olan lddiatannı ilat1 tarihin Aakeıi tnekteplerle hastaaeler için 8000 ltilo teıe yqı • 
aatlarile birlikte koaliıyonumuz(la bulun- evlenme evrakile note-r evrakı tabett~· den itibaren yirmi gün fçinıle evrakı 20.000 kilo beyaz peynir iki şartnamede olarak pa:zarlıkla atm 
111alan. (41) • • • rilecejin .. en ~ba talip olac~)ar•n müıbitelerUe bUdirmeleri Ihundır. alınacaktır. Pazarhm 6 temmuz 931 pazartes günü saat 14 de 

pey akçeleri ile 4 - f - 931 cumarteai Aksi halde hakları t~pu sicillerile o· 
3. t(. O. Sa. 4~ tc-, dıı: 
Tophane lnazım ~Y'- •gıb~4q 

tlınıp Sirkecıde Demirkapıda K. O. am
banna nakil olunacak olanların isimleri 
ve adederi ~lotan qağld. yazıl\dır. lun
t.r peRrhk ıuredle nakil enhilecıektir. 
U-atesl 5 Tammuz 931 saat 14 de icr~ 
Qlunacağtndan talipleri şartnamesini gör
•ek üzere her gün öğleden evvel vt 
f&Zarlıg~ ~tifÜ et111ek için de vakti 
•u•yyentn~ ~~inatlaril• birlikte keuıis 
JOnumuu aıiifacutlın. 

3,050 adet beygir nah 
151,000 mıh 

2,050 adet ester nıÜı 
t8..400 mıh 
IUGO da tu MI) 

günü saat 15 te piyanko müdürlüğilıt· sabit olmıyanlar satış bedelinin pa)·· liarbiy~ 111ekte~indoki mahalli mabauaunda icra edilocektir. Talip-
de müteşekkil tayyare cemiyeti müba· !aşmasından hariç kalırlar. AlakndP.r ltrin fattna.not\ni girmek içiıı komisyon• mUracaatlara ve iftiralı 
yaa& komisyonuna müracaatları. lann yeni icra ve iflas kanununun 119 için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları ilin &Junur. 

uncu maddesi hükmüne göre te,·fi!d tın . .. ~ .. 
... ğhf flö,.,.,,clJ ..ıh hukuk lnfllı reket etmeleri ve daha f(lzla malumat a~asın~a faa\ farttından muleYelU\ melata m\lddcaale)h taraf"ı.Qn het 

te_.._ almak lsth·enlerin 9:10 587 dosya numıı (.>GO) hra (l3) ~\lf\ıŞ ala~a}\ da~_a."m· ı"n ıarfl.-da tılraı ,.-UtM<tiii 'f .-ı.. 
BaıQilunda Parmakkapıda Hota rasr ile memuriyc.1imlze müracaatları dan dolar~. Utıneıı val\ı t~bhgata. keme) e de ııelnıt4ııl• l•kdlrde •il•dc.I 

zade sokaitnda 14 numarala han~ ~e ilan ol'1nur.. rağmen muddeaaleyh mahkemeye gel- Hkili tıu,rı1tdan dermeyın e4iltll va-
Mlkit\ °''Q 14 temuz 926 tarihinde ve· mefl\iŞ olcl\liundau bitta\~11 ıu-abmdr ıualar n 111ühff111 eYr-ak ••hteff,..a 
t.t ''"" Uh•ıit.ı Yorstyadis efendiqia /ıtanbul ikinci ticaret malı '·emesin- tahkikat icrasına kJra~ verilmiş 'c kl\bul '\'e ikrar edılmif ~ılae.tı ve 
"rü*• ..-a~ıqect \'aziyet edil•I- den: evrak ve rqftcldei vtkl\ı a'fu}\at SUleı· t~hkikatı• 19 _ 7 _ ,aı tari .. i•e _. ~ 
lıl•dta t.ri'-i ilAn•a• itibaren esh2'1N M. 'Af. \. fzatetle harbiye mel\fe. man Tcl'fi\ S.y tanfıntlan mubıe~ . . .. d'l.aı&.l 
-·•lı' - ııa· kad b' . . . ıı.- 1 h 1 .... dU ü ., 1 1 • dıf pazar gunu saat l 1 t tik e ı ... ,... ... " ,.~ aranın ır ay ve ..... bı 1nlklliriyet ~ 9tan u aor ne va- munav' enl\mc u ve resmı tez.~er~ o . 
fMf',11'• it ay zarfında Beyoğlu dil krf hanında i mft ·h ittihaz eylfdıği ltunmuş olmakla i bu evrakın oku <\t~· ve i"bu suretin hır n hasının .mahk• 
düncü sulh hukuk mahkemesine aU- (4) numaralı yaz han de icrai tltaret gundan bahisle muameletf gıyap kara me divanaıtes Jtf tnlılttl ...,. • 

, ........ llM•a Mil .._ t4 111Ua -~ \Mkaet 8v rıaa ..... Mat llJillait 1t aua dM karar &Mlit ı Ub -»•ea 
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KIZ KULESi 
P A R K ve P L J\ J 1 N A 
Vesaiti Nakliye 

Köprüden Salacık ve Üsküdar'a gece ve gündüz müteaddit 
vapurlar, Haydarpaşa, Çamhca ve Üsküdar'dan tramvay, 
gece avdet için Cenge1köy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar 
ve Kadıköyüne hususi otobüs ve gece yarısına kadar köprü 

ve Beşiktaş'a vapur vardır. 

İ.okibaz, sihhat avariz.inin 
menbaidir. Banu, altm.İf se
neden. fazla muvaffakiyeti 
ile b6tiln dtlııyada taninmiJ 
Eno'• "Fnıit Salt" müs-
tahzarindan sabah 'Ye 
aqam bir bardak su dcnı

\ nanda bir Jcahve kaşigi mik
darinda alarak dcf'ediniz. 

BILOMUK 
BCZAHELEJlDS 

SATU.Ut • 

~Fnrt Salt'9 
•• · o o• 
lstlftlvile 
«lılltlcrt 
labrilııua 

aUmeU 
larıkuidir. 

f ,I(.. 

G1IJ11LlE1fTE 

Tırat bıçaklarının mükemmeliyeti dünyanın her tarafmd :ı 

tasdik edilmektedir. Her yerde satılar. 

Devlet Dem lryolları ilanlara 

Pendik-Tuzla arasında kain "içme,, namile maruf su maba1line 
gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu tene de 
3-7-931 tarihinden itibaren atideki katarlar mezkur mahal1e ka-
dar devam ettirilecektir. 

Köprü Haydarpaşa f çme 
Katar No. Hareket Hareket Muv. Har. 

16-25 7. 7.35 8.49 8.54 
20-27 8. 8.30 9.50 9.55 
24-29 10. 10.25 11.38 11.41 
26-33 11.40 12.08 1,,,3.35 13.40 
30-37 13.55 14.25 15.40 15,45 

9 ~~ ~~ 
10 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. Banliyö 
llatarlannın tarifelerinde atideki şekilde tadilat icra edilecektir. 
811 tadilat 3-7-931 tarihinden itibarendir: 

25 No. katar: Pendik g.14, Kartal 9,21, Maltepe 9.30, Küçlik
yala 9.37, Bostancı 9.40, Suadiye 9.44, Erenköy 9.49, Göztepe 
g,53, Feneryolu 9.56, Kızıltoprak 9.58, Haydarpaşa 10.05 tir. 
Vapurun Haydarpaşadan hareketi 10.10, köprüye Muvasalatı 
10.27 dir. 

27 No. katar: Pendik 10.28, Kartal 10.36, Maltepe 10.45, Bos
tancı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göztepe 11.10, Fener
yolu 11.14, Kızıltoprak 11.16, Haydarpaşa 11.23 tür. Vapurun 
Haydarpaşa' dan hareketi 11.28 köprüye muvasalat. 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, Kızıltoprak 12.41, Haydarpaşa 12.48 dir. Vapu
run Haydarpaşadan hareketi 12.53 köprüye muvasalah 13.10 dur. 

Daha fazla malumatın, istasyonların bekleme salonlarana talik 
edilmiş olan ilanlarda mevcut olduğu ahaliyi muhteremeye ilan 
olunur. ..... 

idaremiz için pazarlıkla mübayaası mukarrer (hırdavat, cam, 
muşamba cil,sı, e1ektrik malzemesi, zift vesaire gibi) 43 kalem 
malzemenin müfredat cetveli mağaza dairesinde tetkik edilmiştir. 

6 Temmuz pazartesi günü pazarhğı icra kılman işbu malzeme 
için izahat almak arzu edenlerin cumartesi ve pazar günleri 
mağaza mübayaa kısmına müracaatları ve nümuneleri teklifat 
ile birlikte verilmemiş olan fiatlarm nazarı dikkate ahnmıyacağı 
illn olunur. (574) 

.Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vaplirlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

Tarifeler Cumartesi ıabahmdaıı itibaıen gifelerde aatılacaktar. 
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Tavsiye edilecek iki mühim eser: 
Galatasaray lisesi lngillzce muallimi Mister 'flıomson'un 
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Bu Kitaplar bir 
lisan 

tatil esnasında 

kazandırırlar 

size bir 

Bu Kitapların Her Biri Ciltli Olarak 2 şer Liradır. 

Sabhk ev apartlman ,arsa,eşya 

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah apartımanı yanında 169 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, tcrkosu, 
elektriği ve bahçesi vardır. 

f:,·i görmek ve konuşmak için için· 
detilere mürncaat edilml'~İ. 

Kiralık apartaman lkbekte Sağlık 
apartımanı. Elektrık, gaz, kahırifer. banyo 
daimi aıenk su ve kayıkhane 

Telefon 20107 

Satahk kargir hane - Gedik. 
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin· 
de Kargor ve f urun soka\:lannda <}. 1 l, 
l 3 numaralı aç bap hanenin döıtıe biri 
5atılıktır. Taliplerin ~1ercanda Çukur 
han 25 numarayı müracaatleri. (1337) 

Satılık kargir hane - Şişli 
Etfal hastahanesi isuısyonu civarı, 4 kat 
müccddct 2 aile oturabilir. apartıman 
olabilir nezaretli, 9· 12 arasında müracaat 

lstnnbul dördüncü \7 akıf han 
Asma kat 29 (1342) 

Satılık köşk - Eren~öyünde Süa 
diye hat boyunda üç dönüm miktarı 

bahçe \'e dokuz. odayı ha\'i köşk satılık· 
tır. Talip olan tarın iıtisalindeki köşke 

müracaat eylemeleri. 

Müteferrik kUçUk ilAnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için lki havadar oda, bir 
sofa ve bir halAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 i.'\o. 1ı Muallimler kitapha· 
nesine müracaat. 

Emlakinizi satmak - Yahut ki· 
ralamak için 9·12 arasında müracılat edi
niz, t~amvaya, iskeleye, şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. 

Istnnbul dördüncü Vakıfhan 
Asmakat 29 Cnionkol 

Memur ve memure istiyoruz -
işiniz olmadığı 1..amanl:ırd:ı çalışarak 
ayda 90 liradan fazla lazanabilirsiniz, 
bize mektupla sorunuz, mcklup içine 6 
.kuruşluk pul koyunuz. 

l5tanbul Postantsincle No. 400 

mırı11 1111~11 l~ı ~111 ıı 111~ ımı.111 11 ~~11111~111 ııı ıı nııı ı~ 
Darüşşafaka 

müdürlüğünden: 
l\lel;tcbin bir ~enelık yağ, zeytin yağ, 

ve sair erzakı kapalı zarf usulü müna· 
kasa ile alınacaktır. Temmuzun J 3 üncü 
pazartesi günü snat (14) ıe zarflar açıla· 

cağından talip olanlaıın o zamana kadar 1 

~artnameleri elde etmek üzere Nuruosma I 
niye camii mahlelınde Cemiyeti Tedri· 
slyei isl~miyc merkezine müracaatları vr 1 

tekliflerini ha\'i zarfları mezı.ur pazarce~i 
günii saat J 4renen el tevdi eımeleri. 382 ! 

1 
------·~· ......... .._ ___ _ 
Dişçi koltuğu aranıyor t 

Satılık dişçi koltuğu olan1arın 
marka, fiyat, evsaf ve adresini 
mektup)e bildirmeleri rica olu
nur: A.A. Postre1taot. Beykoz. 

• 
Jandarma imalAthaneslnden: 
(2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468> kıl 

ko1an (1100) çul (2936) fırça (2936) sünger (300) urgan (300) 

keçeli beUeme (1468) Brande bezinden su kovası (1587) altı kü
tüklü palaska (382) ön şarjür ve (1036) arka şarjür (155) askı 
kayışı münakasa ile mubayaa edilecektir. Kapalı zarfla münakasa 
13· 7-931 pazartesi gilnü saat 15 de icra edilecektir. Şartname 
Gedikpaşada jandarmea i1itbnamasinden verilir. (350) 

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazilesi 

nedir. 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
O haldel derhal 

VE 

ZiRAAT 
Bankasından 

RiR Hllnll 

Mes'ul Müd~ Refik Ahmet. 


