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Feysal Hz. Ankaraya Visıl Oldu 

. 931 

yemeğini 

Daktilo Şampiyonumuz 
Münevver Sarım H. 

M. Meclisi dün ceza kanununun 160 ıncı 
maddesinin tadiline karar verdi 

Geçen Cuma günü Ali Tica
ret mektebinde yapılan 931 dak- . 
tilo musabakamızda birinciliği 
Münevver Sarım hanımın kazan• 
dağını yazmıştık. Münevver hanım 
müsabakamiza "Olivetti,. markalı 
makine ile iştirak etmişti. Oli· 
vettinin Istanbul acenteliği bi· 
rinci çıkacağa vadettiğimiz yazi 

Fırka grupunda Sonra ceza muhakeme usulü kanu
nunda yapilan değişikliklere ait layi-

BngU k" "" t l hanın müzakeresine geçildi. Bu layiha 
n agı mese esi asıl kanunun 128, 148, ve 15-i Ü'lc•i 
görüşülecek maddelerinin değişmis şekillerini ihti 

Ankara, 6 (Telefon) - İbrahim va e~i~ordu. . . 
Ala 0 ttin · be · l ,., w t "hf Layıhada tesbıt olunan yenı şekil 
mes l . h yıa cagı 1 ıyacı suçluların 24 saat zarfında hakim hu 
H l~ esı akkında verdiği takrir zuruna sevkedilmeleri merkezindedir. 

a k' ~ır~ası Meclis grupunun Maddedeki (sevkolunurlar) tabiri 
c yarın 1 ıçtınıaında görüşülecektir. itirazlaı-a sebep oldu. 

Nush ile ~ ie;miyenl elmell tekdir. 
Tekdir ile uslanmıranın hakkı kötektir. 

makinesini gazetem:z namına 
kendisine hediye etmiştir. 
Şu birkaç gün içinde müsabaka 

mız hakkında jüri heyetinin yaz
dığı raporla diğer neticeleri sa· 
yıfalarımıza geçireceğiz. 

Resmimiz Münevver hanımı 
kendisine hediye edilen makine .. 
nin önünde gösteriyor. 

Ege mıntakasında 
Bu sene kız ve erkek 254 

talebe mezun oıdu 

İzmir, 6 (A.A.) - Ege maarif 

mıntakası dahilinde orta mektep· 1 

ler, muallim kız ve erkek mektep

leri ve liselerden bu sene 90 kız ve 

164 erkek talebe mezun olmuftur. 
Dün mecllste izahat veren Adliye velili 

Yusuf Kemal Bev suçlunun hakim huzuruna çıkarılma- yapılabilmesi için müddeiumumilere 
zıh değildir. Bu kayrdı~ (çıkarılma- sı gecikebilir. Diğer taraftan maznun salahiyet veriyor. 
sı) şeklinde olması lazımdır. Aksi tak hakkında delil toplamak da lazımdır. Müstakil meb'us Halil bey (lzmh) 
dirde suçluların sevk esnasında kara- Bu mütalea ve itirazlardan sonra ta- bu hususta Adliye vekilinin izahat ver 
kollarda dolaşmaları ve bu suretle de di~ l~yihası reye kondu, aynen kabul mesini istedi. . , 
hakim huzuruna 24 saatten geç, hat- edıldı. Adliye vekili Yusuf Kemal Bey kür-
ta birkaç gün geçtikten sonra çıkarıl- Bundan sonra ceza kanununun 160 süye gelerek şunları söyledi: • 
ması neticesi hasıl olabilir. rncı maddesine ait tadil layihasıuın - Bu gibi suçlarda meclisten Jzin 

Buna Adliye encümeni mazbata. müzakeresine geçildi. Bu maddeye gö. almak uzun sürüyor. Bilhassa tatil 
muharriri Salahattin Dey cevap verdi. re, Millet meclisini veya türklüğü tah- zamanlarında takibat gecikiyor. Bu
Dedi ki: kir ve tazyif edenler ve cümhuriyet nun için maddenin tadiline lüzum gö

- Madde sarihtir. Böyle bir malı- kanunlarına sövenler aleyhinde taki- rülmüştür. 

zur varit değildir. bat yapılması için B. M. Meclisindl'n Vekil beyin bu kısa izahatı kafi .ı:CJ. 
Sırrı Bey (Yozgat) - Nahiye mer- mezuniyet almak Jazımdır. rüldü. Ve layiha aynen kabul edildi. 

kezlerinden hakimin bulunduğu kazı.:- Yeni layiha izin almak kaydını kal. Meclis perşembe günü toplanacak· 
ya 15, 20 saatlik bir mesafe olursa dırıyor ve doğrudan doğruya takibat tır. 
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Londra - A vusturalya 
İngiliz tayyarecileri ikinci teşebbüs

lerinde de muvaffak olamadılar 
Londradan Avusturyaya aJtı ikinci ıeyabatimize 19 haziran 

günde gidip gelerek bir hava da başladık. Ve 12 buçuk aaat-
rekoru tesisine teşebbüs eden te Istanbula geldik. ertesi sabah 
İngiliz tayyarecileri Nevil Yeşilköyden hareket ettik. Fa-
Stak ve Şaplen'in Bağdat· kat daha 200 kilometre ilerle· 
tan geri döndüklerini yazmış- d h b uld 
tık. Cumartesi akşamı Y eşilköye me en ava oz uğu için geri 
. dönmeğe mecbur olduk. Ayni 
ınen tayyareciler Viyana yolile gün akşama doğru hava iyilet· 
ve tayyare ile Londraya hare- tiği için hareket ettik. iskende
ket etmiılerdir. 

Brezilya elçisi 

Malum olduğu üzere fngiliz ron üzerinden geçerek Halep ci-
tayyarecileri geçen Nisan sonla- varında Müslimiyede yere indik. '"'"""' 
rn:ıda da bu seyahate başlamış- Benzin aldık sonra Bağdata 
Iar, fakat tayyarelerinin bozulan doğru yola çıktık. Likin talisiz- Brezilyanın ilk Ankara elçiıi 

1- ·· .. • d lik tekrar baılamişb. M. Pimental cenaplarının evvelki 
mo orunun tamıri uzun sür üğün- Halep ve Bag-dat arasında mo- R h 
den seyahatten vazgeçerek yine gfln cisicüm ur Gazi Hz. ta-
tayyare ile Londraya dönmüşlerdi. törümüz gayri muntazam işleme• rafmdan kabul ediJerek itimat-

ingiliz tayyarecisi yüzbaşı Ne- ğe başladı. Bağdada indiğimiz namesini takdim ettiğini yaz-
vll Stals hareketinden evel ken- zaman motörümüzün manyetola- mııtık. 

Ticaret Aleminde: 
Oamanh bankası h!mlrde afyon 

nahlyelerlne kredi vermiyor 
Oımanla bankui izmir şubesi 

merkezden aldığı bir emir üze
rine afyon tllccarlanna krediyi 
ke•miıtir. 

Bunun bir afyon inhiıari teş· 
kil edileceği hakkındaki rivayet
lerle alikadar olduğu ıöylen
mektedir. 

ltelyanlar samsundan çok tnlk· 
tarda tUtOn ahyorlar 

Samsundan alınan malümata 
göre, İtalya rejisinin mübayaa 
komisyoncusu Haci Vahan Ef. 
ile Mısır sigara fabrikatörlerin-

den M. Matuıyan ve Mısıryan 
biraderlerin mnbavaa memuru 
Samsuna gelmişler ve tütün mli
bayaaıına baılamışlardır. 

Fiatlar alıcıların ve dünya pi

yasasının bugünkü vaziyetine 

uygundur. Şimdiye kadar bir 
haylı mahslll sablmııtır. 1930 

d b · · · b ı ld .. Resmimiz sefir cenaplannı 
disile görüfen bir muharririmize rm an mnın ozu muı 0 ugu- · · ı. • • kd" ıenesı' mahsUIUnUn tamamen sa-

ö d"k D h ı d w • ti k ıtımatnamesını ta ım etmek i,.in 

SON . 
~B a ·a B B L 1 R 

ikamet meselesi 
Yeni bir IArlha haz1rlandı 
Ankara, 6 (Telefon) - ikamet 

mukavelesi aktedilrniyen devlet
lerle muvakkat muahedeler ya
pılması için Hariciye vekaletinin 
hazırladığı kanun layihası mec
lise geJdi ve hariciye encümenine 
havale olundu. 

Türkiye - Norveç ikamet ve 
ticaret mukavelelerinin tasdiki 
layihası meclise geldi. Tetkik 
için iktısat ve hariciye enciimen
Jeaine verildi. 

Macarlar gaJJp 
Romanya mlllt takımı Macar 

takımına yenJldl 
Bükref, 5 (A.A.) - Macariı· 

tan ve Romanya millt takımları a· 
ruında bugün yapılan futbol ma· 
çını ikiye karşı dörtle Macarlar ka
zanmı•lardır. 

Beledidede: 
Otob sler hakkında seyahati hakkında şu ı"zahatı nu g r u • er 8 egış rme T k d k b l d d giderken göstermektedir. tılacağı tahmin olunn:a ta ır. 

vermi§tir: a i eğil i. Yenisini tedarik Daimi encUmenı~ komisyon 
- Londra - İstanbul bava yo• edinciye kadar zaman geçtiği him olan tarihin seyrinden daima ~e· dolayısile her iki milletin gittikçe adah arasında lhtllAf var 

)unu en kısa bir zamanda katet- için 3 temmuz cuma günü sabah sirini gösteren coğrafi, iktısadl Amil· çok dost ve daha ~ok samimi olmala.!·ı. Belediyede otobüs talimatnames:ni 
mek teşebbüsllmüz iki defadır. ıaat altıda Bağdattan avdet et• Jerden başka bugünkü karşıhkh men. nın pek tabU ve hatta zaruri olduğu hazırhyan komisyon ile daimi enl"il· 
hemen ayni sebeplerden dolayı tik, faatleri ve dahili. harici !lUlh ve SÜ· kanaatinde zatı devletlerile tamamen men arasındaki esaslı noktai nazar 
muvaffakıyetsiılikle neticeleniyor. Ümidjmiz kırılmış değildir. ktln siyasetleri ve münasebetleri du mUıterekim. Bu hakikati beyan etmek faııkları talimatnamenin bitirilmesini 

ilk teıebbüsümUzde istanbula Muvaffak olmağa azmettik. Fe.. Irak ile Türkiyeyi birbirine yaklaştır- le bUtUn milletimin hissiyatına tereli- uzatmaktadır. 
gelirken benzin borularmd*e na talile mücadele edeceğiz. Te- makta ve daha çok dost yapmaktadır. man olduğuma eminim. Komisyon otobüsler hakkında şe· 
radyatördeki bir arıza yüzün1ren ~ebbümüzü üçüncü defa tekrar Bu görüş ve anlayışta müşterek oldu· Sözlerime nihayet vermeden evel İ§· dit cezalar konmasını ezcümle otol:ıü:; 
muvaffak olamamıştık. O zaman etmek istiyoruz. Gelecek meh- ğumuz kanaatini ifade etmeme müsa- bu mutasavver ziyaretimi kuvveden fi. sahiplerinden ve şoförlerinden tali-
Londradan istanbula, benzin tabı beklememek için bu teşeb- adelerini rica ederim. Bu samimi in· le çıkardıfımdan dolayı pek ziyade matname haricine çıkmryacaklarm~~ 
almak için Viyanada iki saat bümüze önümüzdeki cuma günü naat ve hisler içinde sözlerimi bitir~•:- mesrur olduğumu beyan etmek iste· dair taahhütname alınmasını, bun:ı 
durduğumuz halde 15 saatte başlamak niyetindeyiz. ken huzuru ile hepimize sevinçler Vf'- rim Her vakit hatıramda derin ve se· ıiayet etmiyen otobüs sahibinin derhal 
gelmiştik. Fakat bahsettiğim Yeşilköye her gelişimizde bi- ren muhter.em misafirimiz Ha~metli vin~lf bir intiba bırakacak olan işbu ağır ceza ile tecziye ve otobüsün da 
k .... d k k b Kral Hz. nın şahsi saadetlerıni ve h'' ü k b l ka d i t kkü J imt surette seyrü seferden menedflnıe aza yuzun en va ıt ay etti- ze kolaylıklar gösteren istanbul d . . . . usn a u e IJI er n e~ r e-y· · . . . ost Iraklıların refah ve ıstikballermı . . . . .. si gibi ahkAm konmasını istememek 

~mız ıçm ıstanbuldan geri bava kumandanı Zekeriya beye t""menni .. derim rımi tekrar ve aynı zamanda Reuncum- t d' D . 1 •• • 

O"ndu"k D" .. t · t b ld kk " " .,, . rl . d t e ır. aımı encumen ıse daha mu· • onuş e ıs an u an teşe ürü kendime bir borç bi· Kral Hz nln nutku hur Hz. nın şahst saadetle nı ve os . . 
Londraya 14 buçuk saatte j?'İttik. lirim.,. Müteakiben K;al Fevmal H... tllrk milletJnJn teali ve muvaftakıyeti· tedıl şekılde cezalar konması tarafta• 

.; ~ .. ceva- , . . . ndır. Komisyon ve daimi encümen bu 
Feysal I~azretleri saat dörtte Çanka- {etin sonlarına. doğru Reisiciimhur Hz. ben atideki nutukla mukabele buyur· nı samimıyetle temennı eylerım.,, hususta temas etmektedirler. 
Y~Y1• teşnf bu.yurarak Gaz{ Hazretleri atideki nutku irat buyurmuşlardır: muşlardır: Baloda Nalbant dUkklnları muhakkak 
nı 11ıyaret ettıler ''e dönüşte kız ens- Gazi Hz. nln nutku "Reisicümhur Hazretleri; A k 6 (T 1 f ) G · H • tAdll ve ıslah eHlrlllcek titü- .. ·· d·ı "K 1 11 1 . . . . n ara, e e on - azı z. nın 

sunu gez ı er. ra azret erı; Zatı rıya.setpenahılerinın gerek şah- Feysnl Hz. şerefine keşide buyutdnk- Belediye na1bantların dükkA.nlan-
Gece de şereflerine bir süvare tn. Zatı haşmetanelerini burada Tilrkl· srm ve gerek milletim hakkında Jzhar l . f tt K 1 H G • . k . nı ıslah etmeleri ıçın btr ıaıımatMme 

tip olundU' . .. , .re cümhuriyetinin merkezinde selam- buyurdukları samimi hissiyat ve haki- 1arı zdıya e te ra 
1 

zd. aFzınınl alılşr· yaptı. Bunu iki ay evet ilan etti. 
Y b t G · H 1 . ı kl b ht' t D ki h bb arın a o uruyor ar ı. eysa z. N . .. d arın eş e azı azret en kıy. ama a a ıya ım. ostumuz ve mu a ete ve komşu ve kar(lcş 

1 
d M 

1
. Re' . . 1 d albantların verılen mud et ıar-

metli . af' r· 1\1 k'· k ht 1 kl 1 T .. k ·ıı t' . .. 1 k . d b 1 n n sağın a ec ıs ısımız, so un a f d h' b' d::•-•--'1 . d t mıs, ır şere ıne armara oş- omşumuz mu erem ra ı ara ve o- ur mı e mın guze mer ezın e u. , ın a ıç ır UAJMSDln ıcap e en a· 
künde bir çay ziyafeti verecektir. nun sevilen hükümdarına karşı çok duğum hüsnü kabule karşı derini da Başvekil~mız vardı. Kral .. Hz .. ııu- dilatr yapmadıkları birka~ gün eni 

Dün geceki :?lyafet samimi dostluk duygularile müteha.:;. teşekkürlerle mütehassis olduğuma iti tuklarını Türkçe olarak soyledıJcr. yapılan teftişlerden attlaşılmıştır. 
Ankara, 6 (A.A.) - Reisicüm.hur sJs bulunmaktayız. Bu hislerin Türki- mat buyurmalarını rica ederim. Ote. Yemekten sonra bal~ çok parlak oldu. Nalbantlar maır vaziyetlerinin iyi ol· 

Hr:. tarafından bu akşam saat 20,31) yede ne kadar kuvvetli makes bnl· denberi kalben arzu eylediğim bu ziya- ~azi Hz. ~avetli~en Feyaal Hz. ne madığrnı, bundan başka dükkAnlaroa 
da kral Feysal Hz. şerefine Ankara duğunu bizzat müşahede buyuracak rete bilhassa cümlenin takdir ve i'cabı- bızzat takdım edıyorlardı. kira ile oturduklarından mukavele bit· 
Palasta bir ziyafet keşi-de edilmiştir. sınız. Ziyareti haşmetaneleri mevcut nı bihakkın kazanmış olan zatı dev· Vaktile Osmanlı şurayi devletinde tikten sonra terkedecekleri dükUnla· 

Ziyafette kral Hz, Irak başvekili dostluk hislerini ve bağlarrnı şüphe- letlerile tanışmağa muvaffak olduğum~ ve meclisi meb'usanında aza olark hu- ra masraf yapamıyacaklarını söylemiş 
Nuri Paşa ve maiyeti erkanı, B. ;.u. siz Ç()k kuvvetlendirecektir. BUtUn dan ne derece bahtiyarlık duyduğumu lunmuş olan Kral Hz. aşina simalara lerdir. Fakat belediye müfettişleri 
Meclis Reis[ Kazım, Ilaşvekil Ismet gayretlerini sulh içinde inkişafa haare. beyana hacet görmüyorum. Biz Irak- tesadüf ediyorlardı. nalbantların mali vaziyetleri iyi oldu• 
Paşalar Hazeratile heyeti vekiJe aza- den ve komşularile ve dünyanın bütün ta iken Türkiyenin sulh ve terakki Bu arada İstanbul meb'usu ve sabık fu halde talimatnameye riayet etmedik 
Iarı, C. H. fırkası katibi umumisi Re- milletlerile karşıhklt samimiyet ve sahasında. her gün atmakta olduğu mü müze müdUrii Halil Beyle görüştüler. (erini görmüşlerdir. Bu gibilerden ce• 
cep, MecUs reis vekillerinden Vasıf, müsavat esasları dahilinde iyi geçin· him ve şayanı takdir hatveleri haki- za alınacaktır. Belediye yeniden nal· 
Babrk fırka katibi umumisi Saffet, ifa meyi şiar edinen cümhuriyet hüktlme- kt bir alaka ve memnuniyetle takip e- · IUzar bantlara bir ay mühlet vermiştir. 
riciye vekaleti protokol ve birinci da- ti Irakın gittikçe artan bir terakki diyor ve muvaffakıyetle neticelendi· Dünkü sayımızda bugün ncşrcdcce- Eski hamam eski tas 
ire umum mildürlerile kalemi mahsus ile huzur içinde mes'ut ve müreffeh ğini görmekle derin bir sevinç hisse- ğimizi ytıdığımız "Avrupa için de bir Belediye iktısat müdürlüğünün n~ü 
mUdüril, Bağdat elçimiz Tahir Lütfi olmasını alaka ile takip ve temenni ti- diyoruz. Zatı riyasetpenahilerinin şim pilln !hım,. makalesini y&zımızın çok· kerrer ihtarlarına rağmen hamamlar· 
Beylerle Irak Ankara sefiri ve stfaıct mektedir. Mflletler arasındaki bağ· di dinlediğimiz beliğ sözlerinde buyur- ]uğuna mebni yanna tehire mecbur da temizliğe bakılmadığı, hiç bir a.:;rl 
erkanı hazrr bulunmuş1ardrr. Ziy~- Iarrn ve alakaların inkişafında pek mü- dukları birçok sebepler ve amilJer oldıık oı.:unıculıırımızdan özür dileriz. tertibat yapılmadığı anlaşılmıştır. 

VAKITın Tefrika~u : 24 

liızılcıll. 
lktısat müdürlüğü bir asri hamını 

nı gösterdiği için tersleyip kovma- rmdan zırıl zırıl kanlar akıyordu •. rıtık duygulardan biri de kin idi. projesi yapmış, bunu belediye riyase· 
ğa, hatta akai bir ı§ey aöylemeğe u• Sevaplarına giydirip ku9attılar, piı Gültümün lamaile olan muhabbeti tine vermiştir. Bu proje tatbik edilir· 
tanıyor, batını mazlum bir tavırla liğini ,temizlediler. Kendileri- ni Bülent heıabına kıskanıyordu. se belediye en büyük hamamlardan bi· 
bir yandan bir yana çevirerek: ne evlat, ı:ocuklara kar- Bu muhabbet bebeğin hakkı, onu rini kirahyarak asri bir şekilde ta~il 

D il 
- Kara .ainek gibi yapı§tı ya~ de§ yaptılar. Açlıktan, ıef a- sevmek Gülsümün veliyyinimetleri edecek ve bunu bir nümune hama~ı a a•ı rabbi .. 1:lir ti?"l,!i üatü~den atamıyo diğini giydi, yemediğ.~n~. ":~di. .. ne kartı. bir .~n~.anlık v~ifeıi idi. haHn.e getirecektir. . 

A rum ! .dıye §ıkayet edıyordu. Naul oluyor da gozunu o çop- Maamafıh buyuk annenın torunu- Fıatlar da ucuzlatılacak, herkeısın 
y AZAN Gülsümün hep kendi ımemnun lükten alamıyor, o hep Yoraanlı nu Gülsüme sevdirmek istemesin- sık, sık yıkanmasını temin edecektir. 

~ E _Q. A T ve zaif zamanlarım seçtiğini niha kılığında erkekler, ondan bet beter de bafkaca bir aebep de vardı. Ço- Talimatname ile diğer hamamlar da 
~ "'T' N U R i yet büyük hamın da farketti. Kı- kadınlarla dolu köye, o toprak ku- cuk yakında ıütten kesilecek, Gül- ıslaha mecbur tutulacaklardır. 

Hamaratlığını dehıetli arttır· zın sinsi sinsi etrafında dolattığını lübelere ve tezek kokuıuna huret sümün eline kalacaktı. Kız onu ha Tiyatro ve. hal proJ~sl 
mıtb. Hanımefendinin etrafında gördükçe yalandan yüzünü çatma- çekiyor. Kendiıine bunca iyilikler kikaten sevmezse dikkatle, merak Alman grupu ıle yapılan tıyatro ve 
pervane gibi dönüyor, istiyeceği ğa, bir feye kızmıt gibi homurdan eden, bunca kahrını ~eken, piıliği la bakamazdı. Hatta daha.ı da hal inşası projesinin iktrsadi vaziyet 
§eyleri evvelden ketfetmek için gö- mağa ba§ladı. Fakat bu deli ~errin- ni temzliyen in1anlara bir Allah vardı. Konağın büyüklerine kızdı- dolayısile şimdil.ik bırak~lacağı y~zıl· 
zünün içine bakıyordu. Onu hid- den .memnun olduğu zaman razı olsun demez. Arkada,larını a· ğı zaman o maıumdan &ünü alma- mrştı. Dün beledıye de alakadar hır zat 
detli hatta durgun gördüğü za· larda kızın hiddetli gibi rıyorıa burada çocuk mu ekıik? ğa kalkma11 olmıyacak !CY değil .. bu mesele hakkında şöyle söylemişt:r: 
man kat'iyyen İsmailin adını an· görünmeğe mecbur plmak Haydi ıonlarla yıldızının barıjık ol di. Bu makule i111anlardan her fey - Tiyatro hal muhakkak yapıla· 
mıyordu. Böyle zamanlarda o- ne yorucu bir feydi? Nadide mamasını da affedelim. Ya Bülen· beklenirdi. Öyle ya! çocuğa gizli- caktır. hale çok büyük bir ihtiyaç °" 
nun ne kadar aksi ve tok sözlü ol Hanımın kalbinde karma karıtık deJ bu günden güne büyüyüp gü· ce hir çimdik atıa yahut iğne sok- lan halin gelec~k sene kat'i surette 
duğunu gayet iyi anlamıştı. Fakat hisler vardı. Evlat delisi bir kadın zelle§en, bir külüc.üğü c.A• ıa kimin haberi olur? Muumun di yapılması beklenılir. 
ne zaman tatlılaştığıru görürse, ne olduğu için - velev ki hasretlerini na can katan bebeğe kar!ı ınuıl hiı li yok ki ıöyleain. Haııb bütün bu Zaten Alman gr~pu ile. ~mamcn 
zaman yaptığı bir hizmet için on- güzel kelimeler, lirik jestlerle ıüs· ıiz kalabiliyor! Bülent Yorganlınm tehlikelere kartı Bulendi ne yapıp anlaşılamamıştı. Eger yenı. hır g':'up 
dan bir (aferin) alırsa, bir küçük lemek kudretinden mahrum dilsiz götürdüğü o buru§uk ihtiyar yüzlü yapıp kızın gö~ne sokmaktan baş çıkarsa onunla da temas edılecektır. 
köpek yaltaklığı ile hafif hafif diz· bir 1köylüye de ait olıa - .böyle kocaman kabuklu kafalı Jımailden ka çare yoktu. Büyük hamm bu Ek~ek francal~ flyatJ~" 
lerini aevip öpüyor: "lsmaile gide· bir tee11ürü anlamasın olamazdı. bin kat daha sevi.mli değil mi? mühim meıeleleri derin derin dü- Beledıye narh komısyon~ u~ ~-<· 
cefim değil .mi büyük hanım,, §İm• Nitekim hıdırellezde, kurban bay- "Bu da senin kardetin,, dediler ol tünüyor ve kız "beni gönderecek· nıeği ~·5•. fırancalayı 13•5 ·uruş a ıp-
(li değil ... sonra,, diye yalvarıyor- ramında kesilen kuzulara, koyun· madı. "Sen onun dadısı olacaksın. ıin cleğil mi büyük hanım diye vı- ka e_t_m_ış;;..t_ır_. _______ _ 
du.. lara da ağlardı. Fakat ne yapalım Büyüdüğü zaman sana bakacak,, zıldadığı zaman ümidini kıra· YUksek sıhhat şura azahtı 

Büyük hanım o gece kızı tes· kaderler: böyle! dediler. olmadı. Hasılı ıııe dedilerse cak bir ıey söylemiyordu: Yarııı Anadolu refikimizde okudu· 
kin için böyle bir söz ortaya attı· Diğer cihetten bir türlü halJe· bu yavruya ısınamadı. Korktuğu yüzü tutmadığı yansı da kızın bir ğumuza göre İzmir doktorlaran
ğına son derece pişman olmu§tu. demediği bir muamma vardı: için bir teY ıöylemeğe cesaret ede· zaman böyle kendi kendini oyala dan Cevdet Fuat bey vekiller 

Kız onu hep iyi ve neşeli yani Gülıümün bir gece Pendikte miyor. Fakat o çarpık bakııları ço• yıp gitmesinde ıimdilik bir tehlike heyeti kararile yüksek sıhhat 
son derece hatırşmas olduğu za~ kö,ke, Yorganh ile beraber, ne haJ cuğa kar~ı kinle 'dolu. görmediği için.. şurası azalığma intihap o!uo-
manlarda yakalamak kurnazlığı- de aeldiği mal\im ••• Yarık tabanla- Nadide hanımın kalbindeki ka (Btmedi) muştur. 
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Bulşeslzde şaşın 

DarUlfUnUnun kapısı 
lSnUndekl abdestha· 

neler 
DarUlliinuna hiç gittiniz 

mi, havuzun kenarındaki ka
nepelerden, darülfünuna kar
şı olanlarından birinde otıtr· 
dunu.z "!'u? Eğer darülfünu
na gıtmış '!'e. yahut dari.ilfii
nun meth:ılin~n. karşısındaki 
kanepelerın bırınde oturmu 
is~nlz. neden bahsetmek istı 
dığimı anlarsınız: 

Me~leketin. en büyük fr. 
~!:n muess:hses~ sayılan darül
h u~Jun met. !i1Iı~in, ahdesane 

a ~e J~e ırı mış iki tarafın. 
dakı hocerelerde ve yi "ki 
taraftaki duvar diple:e dı 
bahsetmek istiyordum m en 

Bey:ızıt havuzunun· kena
~!'-dakı kanepelerden, dartil· 
f~:d~~ mb~~haline karşı olan

ırınde otudunuz ve 
~ahut darülfünuna girecek ol 

unuz mu keskin bir amon
yak kokusu burnunuzu par
çalar. Bu höcrelerle iki tn
~-~taki. duvar dipleri taham-

ul edılmez bir koku neşret
mektedir. 

Evinin önüne çöp döken 
halkı cezalandıran belediye 
memurlarının acaba bu serrıt
ten hiç gtçmezler mi? Ne o· 
lur bir gün de mübarek gözle
rj buralara ilişse ... 

Şehrin en işlek bir yerin· 
de, darülfünunun kapıları 
önünde açılan bu abdesanelr
ri ıkapatmıyanların aklına siz 
de şaşın ..•. 

j Biz de şaşalım ı 

Viliyette: 
Dahlllye veklletl bir tamlmle 
resmi memuraarın dikkatini 

celp etti 
• ~on gtinlerde piyasada taklit 

yırmı beş kuruşluklar görülmefe 
başlanmıştır. Buna dair Dahiliye 
vekaleti dün vilayete bir tamim 
göndererek taklit paraların şe
ktllert ve mabiyetlertnt biid" 

• t• T ır-
m~ ır. aklit paralar az mDsta-
mel olduğu zaman asıllarından 
kolayhkla tefrik cdilemiyecek 
dcre~ededir. Yalnız kahpların 
rengı daha açık ve l 
donuk oldugu~ gı'bi kol yazı. arı I . ayca ıza-
eıı kabil olan kurşunla kalay 

ve. emsali madenlerden imal 
~d~di~ için asıllarından dahu 

a ~tır. Yere atılmca nikel 
paralarımızdan dab y b' a sagır ır 

ses vermektedir s· il 
k 

. • ıraz e e taz-
yf edıldiğinde kıvrılmaktadır 

Tamimde b lk · a ın zararına 
meydan vermcm•k ü 1 ~ zere me-
mur ar1n ve zabıtanın ehemmi-
y~tle nazarı dikkati celbed"I-
mı•t• 1 

y ır. 

MUlkl: b•ş mUfettı,ı HUsnU 
Y Ankaraya gitti 

H
n M.UlkBiye baş müfettişi Hacı 
"snü ey A k . . . 
H 

n araya gıtmıştır. 
Osnü bey B lık . 

Talisile beled' a esır ve ba-
tiıler hakkı d ıy~de. yapılan tef
tOrmU tU n akı raporu da g6-

f r. 
Mnfetfit inıadetti B d 

Ut için izmire nitm ?tt' ey e tef-
6' ı ır. 

Llmandaı 

Rekabet başlıyor. 
Mlllf vapurcuıar Ank 

bl h t •raya r eye a8ndemeye 
karar verdHer 

Seyriıefain idareıile vapur • 
1 d ki . ·ı cu ar araııa a ıtı lfnameni 8 
Temmuzdan itibaren feıhe:il _ 
ceğini ve ıeyriıefain umum m~
dOrO Sadullah B. in bu hususta
ki ılSylediklerini yazmııtık. 

Bu itibarle yarından sonra re· 
kabetin çok şiddetli bir şekil 
alacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza g&re milli vapurcular birh-
ği, son günlerdeki vaziyeti iktı· 
sat veklletine bir raporla bildi,.. 
diji gibi vek&letJe temas etmek 
üzere, Ankaraya bir heyet de 
göndereceklerdir. 

Maslak yolunda 
iki otobüs 

Sebebi, 

bu sefer de 
çarpışb 

Talebe arasında 
Kendilerini alikadar eden ba

zı meseleler hakkında vekaletle 
temas etmek Uzere, Tıp talebe
sinin Ankaraya bir heyet gön
derecekleri yazılmıştı. Haber al
dığımıza göre ·ı ıp talebesi, An· 
karaya şimdilik heyet gönder· 
mekten sarfı nazar etmiı ve ta
leplerini bir rapor halinde veki· 
lele bildirmeie karar ver mittir. 
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Günün 
Muhtırası 

Takvirn - Sa lı 7 Temmuz I 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon plaktan neşriyao 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci l>JStm alaturka saz. 
Vedia Rıza Hanım iştirakile, Anadolu 
Ajansı haberleri, 20,30 dan 21,30 a kadar 
Radyo orkestrası 21,30 dan 22,30 a kadar 
ikinci kısım alaturka saz. Belkis H. ve 
Tahsin Bey işt irakıle, Borsa haberleri. 

J Adliye Haberleri f 

Kız tokatlanınca 
mUdahale eden gençle tokatı 

atan genç kavga etmı,ıer, 
içlerinden biri ölmu, ... 

lstanbul ağı ceza mahkemesin• 
de, dün öğleden sonra, Kara· 
gümrükte vukua gelen bir cina· 
yete ait davanın rüyetine bat
lanmıştır. 

Maznun Ahmet, Kenan ismin· 
de bir genci öldUrdüğiinden, 
mahkemeye verilmiştir. Dava 
şekline göre, Ahmet, Sıdıka 
isminde bir kıza sokakta bir 
tokat vurmuş, kız Ahmedin kra
vabnı yakalamış, çekmiş. Böyle 
mücadele halindeler iken, Kenan, 
kızın tokatlanmasından muiber 
olarak, müdahale etmiş. Bu sefer, 
iki genç kavgaya başlamıılar. 
Ve bir aralık, Kenan, çakı ile 
Ahmetli topuğundan yaralamıı. 
Ahmet sustalı çakısıni Kena· 
nm karnına ıokmuş, Kenan 
ölmüş. 

Ahmet, mahkemede nefsini 
müdafaa h~linde kaldığından, 
kaçacak yerı olmadığından duvar 
dibine sıkıştmldığından bahsetti. 
Bazı ıabitler dinlenildi. Muhake· 
me, Sıdıka hanımın mahkemeye 
celbi için kaldı. 

"Yılmaz,, davası mahkemeye 
verildi 

• 
0 '! ılmaz,, gazetesi aleyhinde· 

kı curme tahrik davası tahkikab 
bitmiştir. Müddeiumumilik mil· 
taleasmı bildirmiş ve ~lbne1 
müstantiklik, muhakeme karari· 
le evrakı üçündi cezaya gön· 
dermiştir. Yaknıda muhakemeye 
başlanacaktır. 
uHazrctl aşk,, ın tercl1meal için 

"B~ldırcın,, mizah gazetesi 
aleybmdekt açık neşriyat dava• 
sının rü'yetine dün ikinci ceıad• 
devam edilmiş, mahkeme, "Haz• 
reti aşk,, ismindeki yazının asla
nın tercüme ettirilerek tetkik{ne 
)Uzum görmüştür. Muhakeme, 
bunun için kalmıştır. 
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•• •• GUNUN -- 1 Harici HABERLER 1 

~====İŞARETLERİ 
Dil heyeti neden 

dilsiz ? 
Dil Be7etl Azaaınclan Besim Ata

laı Beıefencll Akbaba eahibi Yusuf Zi· 
1& Beye bir mektup gönderdi. Bu mek
tubun ne biçim mektup oldufunu gaze
te Gb70p ta görmiyen kalmadı. 

Yunanistanda darbei hü
kiunet teşebbüsü Cihan boks şampiyon 

Alman · Schmelllng Amerikalı rakibi 
Askeri unsurlar önayak oluyormuı! 40 bin kişi Unflnde yendi 

Beebn Atalay Beyin me.ktubuda
ld 1&11lıtlar hakkında, Yusuf Ziya. 
VllA, Mehmet Nurettin, Hikmet F.ıri
daıa. SelAmi izzet birer makale yazdı
lar. ilhak 1&111ıtlan birer, birer bu
Jap ~rdılar ve bizlere bir hayli ıra

Atina, 6 (Hususi) - Atlnada Venizelos kabinesi aleyhine bir darbei hü
k6met hazırlandıfı rivayeti deveran eylemektedir. Bilhassa muhalif p ;~ 
teler askeri unsurlann bu darbel hük11mete önayak olduklan, jeneral 
Kondilisln maliye numnı ziyaret ile kendi idaresindeki hızbin hiildlmet 
tarafını tutmalı vadettiifni, bana mukabil Yunan bafvekili M. Veaizelo
sun Kondllbıe harbiye ve dahiliye nezaretlerini teklif eylediğini yazıyorlar. 
Gerek Yunan başvekili M. Venizelos ve gerek jeneral Kondilis bu pyiala
n tekzip .eylemftlerdlr. Yunan baş vekili, meclisin ekseriyetine istinat e
den kabinenin meftll ildldan itpldtdevam edeceğini söylemiştir. 

Şimdi· Kamera ile karşılaşacak 

mer hakikatleri öjrettiler. 
Orlamektep tfirkçe hocalanndan 

bilbf ~ rusıldha. 
Onlar da ~m Atalay Beyin iiç 

1&tmla on Uç yanlışından bahsediyor
Janfr. Diyorlardı ld: 

•- Besim Atalay Bey iyı ki orta. 

Venlzeloa lngllterere gidiyor 
Atina, 6 (Hususi) - Yunan bqvekili M. Venizelos, cuma günü Stella 

Ditalya vapurile lqlltereye mUteveccihen hareket edecek ve 22 ağuato• 
ta Yunanistana avdet edecektir. 

mektepte talebe defildir. Muhakkak Fa9lat hUklmeUle PllP811k Moratoryom Almanranın tea· 
bu aene tUrkçe dersinden dönerdi. im- al'8Slndlakl ihtilaf llhabnı artbrmıra yaram c:ak 
Um yok ortamektebin ilk sınıfmda o- Vatikan, 5 (A.A.) - Papa, Faşist Londra, 5 (A.A.) _ Röyter "!sının 
DJ'Bll IJiy)e bir talebe türkçeden not htlk6metile aksiyon katolik teşkilAtı Neyyorktan istihbarına naza~n Ame-
alüo.in ! arasında çıkan ihtillf hakkında neş- rika hilktl t' Al d tti~ bi . me ı manya an, morator-

Beslm Atalay Beyin (o- re &• r umuma tahrıratta bu teş- yomdan bilistifade teslih t ttı 
JQJa) (llslGbi beUan) Jı Uç Atın ldlita dahil cemiyetlerin maruz hıra- mıyacağı hususunda temina ;nı 1 aı tı -
ldlmetl huda halkın diline öyle bir yn- kıldddan müfteriyane ittihamları . a a mış r. 
pıftı ld Ustadın ne eski eserleri, nema- ve şiddetli muameleleri protesto et- V~şangto~ 5 ~t·~·> d Almanyanm 
nnlyeti tefrilyesi, ne de Dil Heyeti a- miştir. mora oryom an ıstif a e teslihatını 
ahlı tlç satınn verdiği hükmtl kabil Papa, bu tahriratında faşist hükO- a~tırmı;acağına dair ol~n. teminatını Dünya şampiyonunun rakibi Kamera 
tlefil temizliyemiyor. metin devlet idaresiae ve terbiye usu :ubeyy~n olarak M. Brun~g tarafın· Tonneyden inhiW ~den cihan 

Vapurda, tramvayda, meclislerde itine ait telükileri hakkında da bazı an verılen notanın metnı şudur: boka ıampiyonlujıı map Amerika 
11anld eehaletten hıncalmak istiyenler tetkikatta bulunmuıtur. .:amirat bedelleri tediyatının tah- ıampiyouu Stribbilng ile Alman 
Besim Atalay Beyin Uç cümlesini nl- Sellnlk hldlaelerl flfı uzerine Alman bütçesinde serbest pmpiyonu Scbmelling arasında 
pn alıyorlar. Ve hedef dekoru Dil He- Atiaa, (Hususf) - SelAnikte sUkOn kalan meblağın tesJihatın tezyidine 
Jetldir. . r ve asayiş devam etmekle beraber vazi- sarf edileceği suretinde bazı mehafild~ nihayet iki gCln evvel Cleveland-

Besim Atalay Beyi birkaç glinde yet enditeyi mucip olmaktadır. Zira hasıl olan endişeler dolayisile beyan e da 40,000 seyircinin buzurun
meflıar eden on Uç yanhşh üç satın (EJI~) namındaki mflliyetperver ce- derim ki bütçede harbiye ve hariciyeye da yapaJmıtbr. Birinci round Al
aadeee kendisini allkadar eden ha- ~iyetı. yahudiler aleyhine yeniden tah- tahsis edilmiş olan meblağlarıl\.. tedi- mana müsait elarak geçniı, 
his halinde kalsaydı, ben kendi hesa- rikamız beyannameler neşrederek du- yatın tatil edileceği sene zarl'ında ~t!ib.bling'i iplere sü~müıtür. 
bnna bu ite kantmafı manasız varlara ~ilk et~lştir. . tezyidi hususunun derpiş edilmemiş ık1ncı round da mütekabd birkaç 
balardum. Fakat ben bu satırları ya. Selanik valisı, bu cemıyet erkanı- olduğu gibi edilmiyecektir de.,, yumruktan sonra Amerikalı bn-
zarken hAIA kulaklarımda şu cümlele-- nı davet ederek vuku bula~ak .her han- Hover plAnı ırıucebince Almanva cuma geçmiıtir. 
rln aksi var: . gi had~den dolayı kendılerıni şa'•· bütçesinde serbest kalacak olan m;b- Oç6ncl1 ve d6rd6ncll round-

.41/0l ıiz nlrfn türkçe okumak ~ mes ul tutacatuu teblli eylen&iş- IAğlann heyeti mecmuasının varidat lar Amerikalının lehine bitmit· 
l/flZlllllk bUmlgen kapıcılar iflnden rı· tır. . açığının kapatılmasına tahsis edilmesi tir. Bu iki round esnas1nda 
kanlıyor diye hayllanıyoraunuz. Bu beyannameler üzerine, Selinik- ist il kte b bllır.. Amerikalı Almanın kafasını iki 

Bilmezse Dil Heyetine aza olur te asayiı vestl:ktn iadesi için ittihaz en me ve ~ me 5 •n Almanya- lil d 
l•• 

1 
bite · edilmiş olan tfddetli inzıbat tedbirleri nın malt vaziyetıni tahkim ve iktısa- e e m6tema iyen yumruklamıı 

~ o ur r. dl h t . tabi' i ve Almanm sol ıazn titmiftir. 
- ~ltntllerle kurulan Dil Heye- muhali aza edllnaektedlr. lunmS:t::~r 18 etmes ne intizar o- Bqinci round mOAYİ geÇiniftlr. 

tf ıJmıNt.;ıMlh zabıta vazifesini görm nglllz • Alman mUzakerab • J).ltıncı round Almanın . lehine 
için her ftyden evvel yüksek ilim ot~ Paris, 5 (A.A.) - Amerika müzüe ~lranede tramver ~azası d6nm0ttllr. Yedinci roundda AJ. 
ritesini muhafaza etmesi llzrmgellr. ratı Pariste devam ederken In&illz- Vıyana, 5 (A.A.) - lki tramvay 

Halk tabakalan arasında bile ce· lerin teşebbiisil üzerine ve bilyUk bir çarpışmış ve altısı ağır olmak üzere man ilk defa olarak hiicuma geçe-
luLlet = Dil Heyeti sözünün pelesenk mahremiyet içinde Berllnde daha u- 30 kişi yaralanmıştır. rek basmınm vllcuduna tiddetli 
halini aldıtı zamanlarda Dil Heyeti 1- maml mllzakereler cereyan etmekte- Ştrezmanın abidesi yumruklar indirmeğe baılamışbr. 

dl ot lldiii ı ili Amerikalı g6ğlls gağüae bir ınüba-
P. bu otoriteyi temin mümkün de- r. ren ne nazaran ng z üıU Mayenke, 5 (A.A.) • - Ştrezma- rezeyi mllteakip ayrılarak Almanm 
lfldir. zakeredleri son aylann havasını ka nın abidesi Ren sahillerine hA.kim 

Meeell bir riyazıyeciler cemiyetin· ~rtan . Almanyanm barld ve dahili bulunan çok uzaktan &özüken bir yere aağ g&zOne miithit bir kroıe indir
Cle mflsellesi tarif ederken on Uç yan- sıyasetine ait bazı vakıalar üzerine dikilmiştir. Abideye yüksek sütünJar- miş ve giSzünll yarmqhr. Alma
lıt yapan bir riyazıyeci daha neıkadar Alman htl:kGmetinln nazan dikkatini dan, iki dehlizden ve tunç bir kapıdan nan burnundan ve gCSzünden kan 
riYBZ17e Alimleri arasında yer tutabi· celbetmftlerdir. Bilhaua Alman de- geçilerek girilmektedir. Abidenin içi gelmeğe başlamııtır. Sekizinci 
lir. Yer tutarsa orası nice bir ilim y ·J· nlz intutı ve Anşluss me~leleri beyaz ve siyah mermerle döşenmiştir. roundda Amerikalıya mOsait 
nar olur. insan cehaleti tamim için ortaya atılmıftır. Umumi mahıyette Duvarlar kırmızı damarlı açık kur~un geçmiştir. 
Y1le bir cemiyet yapsa bu kadar c!e- ve pek •mimi eereyaa eden bu ~U- renginde yontulmuş mermerlerdendir. Fakat dokuzuncu roundan tekrar 
terli namzet bulamaz. llkatlar henlb müspet hiç bir netıce- D d Almamn lehinde olmu•ctur. 0-

tı d 
uvar a yapılan bu oyukta Ştreznian .,. 

Dil Heyeti harekete gelmelidir. ye varmamıt r. Müzakerata evam nın be . nuncu raunttan itibaren Alman 
V"thıktl uuı d biri i h tası 1 edilmekte ve banlann itimat dairt!>in yaz mermerden büstü bulunmak- Schmelling bariz bir surette baamı 
.~ n an n n a cem ye- tadır. Büstün yukansına Alman a ~ ilmi phalyetine tecavüz için vesi- de bir Avrupa tefriki mesaisi zemini nın ve işgalden müteessir olan Al.:;.~ Ameri~alı Stribblinge tefevvuk et-
le oluyor. Ve hergtin DU Heyeti şah- nl hazırlıyacair ümit olunmaktadır. hükG ti . . 1 mit ve bakim olmutlur. Amerikalı 

A~ ko .___ d me ennın arma an konulmuştur. k . . d 1 1 l 
llf7etiııden bir parçayı kaybediyor. •ıron lh-.n•n a Nihayet Alman kartalı ve onun üzeri an ıçın e o ma1ına rağmen 

Dil Heyeti azasından birinin ihdas Cenevre, 5 (A.A.) - Uyuftu"-'cıı de de: n ve 12 inci rountlarda gayretle 
eW1f ftZiyet önilnde sus pus vaziyet maddeleri tahdit konferansı, bu me- " mOcadeleye devam etmiıtir. Fa· 
awM, yana için, Tflrkiyede it görmek seleye alt ileride çikabileeek ihti- GUsta~ • Ş~re~m.an~n hatırasına,, kat beran biraz daha zayifladığı 
ve 71111 ftler bqarmak istiyen bir i- IAflann hakem vasıta.ile halli mad- • Renı? ıs~ıh_ıas.ı~a,, giS:ıllküyordu. 13 Oncü ve 14Dncll 
U. lleyeti için faydalı olmaktan uzak- desinin 11P81 hakkında lagillzler.n lba Alman mılletının ıtılasına,, rovuntlarda battan qağıya kana 
tır. teklifini reddetmittir. Arjantla mu· resi bulunmaktadır. bulanan Amerikalı şaıırmıt bir 

Dil Be7etbıin hiçbir şey olmamıl} rahhuı M. Perez, gayri meşn altın Mayenke, 5 (A.A.) - Ştrezmann vaziyette Almanın (;nünden kaç-
sibi dktta Besim Atalay Beyin hata- ticaretinin men'i yolunda en mllhlm abidesine konulan çelenkler meyanın- mağa baflamıştır. 
Jannı kabul etmek demektir işin bu maddeler berinde yapılan ti- da bilhassa Fransız bayrağı renginde Alman bili inkıta basmma 

Bu 11De mekteplerde tilrkçede" im careti mUrakabe için ihdas olanacak fevkalade bir çelenk nazarı dikkati cel hücum etmiş ve gerek vücudunQ 
lldan dinen çocuklara beşer nu~ara millf idareler tarafmdan bafanlaca- bediyo:du. Bu çelenk M. Briyan na- ve gerekse suratını kısa kroıe-
ftDllffen Dil Heyeti bu süktltu ihtiyar fını siylemfttir. Mumaileyh her mem mma onulmuştur. )erle delik deşik etmiştir· 
ednan. lekette heırilz bu idarelerin teessiis Almanr•d• neler oluyor? 15 inci rountda Alman Ameri-

Dll Heyeti Besim Atalay Beyin ha- etmedltfnl kaydederek muahedeye it· Munich, 5 (A.A.) - Bavyera htikO kalıya seri halinde mlltblş yumruk
talannı bir prensip olarak kabul etme- tırak eden bfltUn memleketlerin mü meti siyasi cemiyetlere mahsus elbi- lar indirmittir. Amerikalı muka· 
11, ona müdafaa etmeli yahat llml hay- rakabe idareleri tesis etmeleri ve selerin giyilmesi ve alameti farika-ıdyeti korumak çarelerini d8ş8nmeli· müzakerata esas olmak &zere istişarl ların kullanılmasını menetmiştir. vemetten dOıerek katiyen m6· 
tllr. afyon komiteai tarafından teklif olu- Berlin, 5 (A.A.) _ Bitlerin um,. cadele edemiyecek bir halde 

B1I atlk6t devam edene dil heyeti nan kanun projeahıi ele almaların• mi karargahı zabıta tarafından işgal bir k61eye yıkılmıştır. Hakem 
Ba stlktt clevam edene Dil Heyeti teklif etmiftir. edilmiştir. saniyeleri saymağa başlamııhr. 

T141l Sekiz Hasan Pqanın namı müs- Sofrada grev te .. bbUslerl Berlln, 5 (A.A.) - Berliner Tagel Onuncu saniyede Amerikalı aon 
fıean olaeaktır. Sofya, 5 (A.A.) - Mensucat sana- halt gazetesi, Alman süvari kuvvetle- bır gayret aarfederek ayağa 

SADRI ETEM yi grevinden istifade etmek istiyen rine kumanda etmiş olan sabık Je- kalkmak ve niapetaiı mOcadele-
--=an---m-dll!llallllll!lk•o•m-u·n-latl~er- komünistler tlttla imalit merkezi olan nerallerin yakında Dresde şehrinde ye devam etmek iatemiş~r. Fa· 

' Parti, 5 (A.A.) - Hindi Çini ka- Fllibede ameleyi bir teaantlt grevi i- Mackensenin riyasetinde bir kongre kat Alman boks6r, hakeme d6· 
n.qülanndan birinde dtln cece elek- llnma teşvik suretile karışıklıklar aktedeceklerini , bu kongrede sabık nerek artık bir boğazlaımadan 
trik te.iutı ftlememiftlr. Bunun ihdasına çalıtmıılardır. HtlkOmetin kayser ile sabık Saksonya krahn!n baıka birteJ olmıyan musaraayı 
lseriae polt.e ve fea Qtemurlanna ha- sureti mahsUAda menetmesine rağ- mümessillerinin de hazır bulunacaklll durdurmasını a6ylemittir. Bunun 
IJtr nrilmlt ve elektriklerin )'811m 1S1 men yapılan içtima teşebbüsleri .:in nnı haber vermektedir. fizerine hakem Amerikalının mil· 
temin edllmtftir. Karan1*tan bllisti- polis tarafından inine geçilmiştir. ---:--------~---....;.-----------~~ 
fade Annam liaanlle yuılmıı bir- Vuku bulan mtll&deme neticesinde bir KAN s 1 z LI K Nlrutal, tok komilnfst risaleleri dafıtıl•ır ka~ judarma tafla yaralaaqtn· 
tir. ·B• risale ve berannameleri dafı- Keza aetıc.is bur teşebbil&leı allyet " 
tıp bn'Üalllann kimler oldaja untlz Seblnde de J&Pllmıpa da ailkb heı Claloro••ı 
uıapıı .. q11r. taratıa 1ac11 tdllmft*lr· ı tı=:za 4:.::d .. 1::. 0a.;:::=. SIROP DESCHIENS. PAIUS 

saraaya devam edemiyecek b 
hale geldiğini bildirerek Alma 
galip ilin etmittir. Son rount 
dakika 11 saniye aftrmGıtnr. 

Karnera ile çarpıf11cak 
Pariste çıkan Oto gazete 

Schemelligin kazandığı bu m 
vaffakiyet üzerine Alman cib 
ıampiyonuuun meşhur İtalya 
boka6rft ve cihan ıampiyonlu" 
namzedi Carnere ile karıılap 
cağım haber vermektedir. Faka 
yeri ve zamanı malüm değildir: 

• • • 
Şilt etrafında 

latanbul apor ,udi kabul 
etmlyccetl doıru delll 

Galatasarayın ve F enerbabçe
nin ilin edilen maçı oynamama 
lan üzerine lstanbul futbol be-1 
yetinin Şildi Iıtanbul spora ver 
mek üzere bir karar ittihaz et• 
tiği malOmdur. t 

Bu karclf lehte aleyhte birl 
takım miitaleat ıerdine yol aÇ"' 

mıthr. Bir kJSım gazeteler karara 
gayrı nazamı ve haksız buluyor 
lar. Hadiseyi b:r spor disiplini 
noktasından tetkik eden diğet 
kııım da ilin edilmiş bir ma9 j 

oynamıyan bu iki kliibe karfl 
alınan vaziyetin pek doğru oldu-
ğunu kaydediyorlar. Kararın alef 
JVnde bulanan gazetelerden biri ı 
de geçen gün lstanbul spord ı 
verilecek olan ıildi kabul etme
meye karar verdiğini yazmıtb. 

Hallı-lrLııılA- •·-- attjği~ 
istanbulsporlular böyle bir karat 
verildiğinden haberdar olmadık• 
larını ve futbol heyetinin kara· 
rile terilecek ıildi pek Ala ka
bul edeceklerini a6ylemektedir-
ler. Diğer taraftan Fenerbabç• 
klnbnde İstanbul futbol heyetinio 
kararına itiraz ederek istanbul 
mıntakasma mOracaat etmiftir. 
B• cuma ppdec:ak mU•be• 

kelar 
Bu cuma deniz liaeri Heybeli 

adaki mektep binasın1n 6nünde 
senelik deniz mOsameresini vere· 
cektir. Yapılacak kiirek ve yOz• 
me müsabalraları için gOzel ve 
Çok zengin bir program hazır
lanm11tır. Bu müsabakalar geçen 
sene klüplerin de iştirakile ya· 
pılmııh. Bu sene de ayni suret· 
le icrası için klOplerle mektep 
ara1mda temaslar yapılmaktadır. 
Fenerbahçe Beykozun iştiraki, 
Galataaarayla Beylerbeyinin de 
girmesi muhtemeldir. 
AUeUk keblllreU olan gençler 

davet edll~or 
lstanbul mıntakası merkez heyetinden: 
Gerek kulftplere ve gerekse 

mekteplere mensup olan beynel· 
milel atletik temaslara namzet 
olmak ve atletik kabiliyetleriai 
arttırmak iatiyen atletlerin fede
ra1yon mualliminin nezareti al• 
tında muntazaman çalıpbilmeleri 
için mensup oldukları kulüp veya 
mektepten muvaz:ıab klblyeaini 
g6sterir mühllrlll bir kliıt ve iki 
fotoğrafla birlikte hergün ikiden 
bqe kadar Cağalojlunda C. 
Halk fırkuıadaki federasyon bG-
roauna müracaat ederek bir ta• 
lim karnesi almalan ve bu aJ 
nihayetine kadar almıyanlaruı 
antren6rden istifade edemiyecek• 
leri TOrk atletizm federasyonu· 
nun it'arı llzerine tebliğ olunur. 
Birinci kUmer• terfi mUsaba• 

kası bu hafta rapıllfor 
lstanbul futbol heyetinden: 
Anadolu-KaS1mpap saat 17,30 

hakem: Refik Oımu beydir. 



1 

it 

si 

t. Evin hanımı - Yenı hlz· 
metçi daha gelmedi mi? 

Ahçı - Tam kapıdan gi· 
rerken eskisi çıklyordu. On· 
da iki blletvarmış, beraber· 
ce sinemaya gittiler. 

Evlenecek hizmetçi Çallının tarifi Acemi eşkiya 
Himnetçi buhranı, yeniıden hizmet· Ressam Çallı lbrahimin tab1ola- Karı koca tatil zamanlarını Fast.a 

çi bulmak müşkülatı malum. Tam rı kadar sözleri, itiyatları da orijinal geçiriyorlardr. 
bu sırada evin bizme~isi hanıma mü· dir. Ba.zan cümlelere bile kendine malt Bir gece kadın, durup dururken 
racaat etti, dedi ki: sus bir şekil verir. Kelimelerin gramer damdan düşer gibi sordu 

- Hanımefendiciğim, ben sizin deıki mevkiini değiştirir. Mesela (Çal- - Kocacığım, şimdi eşkiynlar ba-
kapmızdan memnunum. Fakat bir h) onun ismi gibidir. Ve o kendisın- sıp d.a beni alırlarsa ne olur? 
kısmetim çıktı. Evleneceğim. Onun ı den kendi yaptığı bir işten bahseder- Kocası hafifçe gülümsiyerek cevap 
için mi:~aade edin, artık şizin eyi bı· ken: verdi: 
rakacağım... - Yarabbi Çallı, gittim, gördüm. - Canım, öyle bir şey olur mu? 

Bu teklif karşısında hanımın çok Der. Bu: Kadın, garip bir israrla ayni ha· 
canı srlulmıştı. Her halde bir sebep, - Ben gittim, gördüm l demektir. his üzerinde duruyordu: 
bir bahane bulup hizmetçiyi alıkoy- Geçenlerde bir mecliste Çallıdan b:ıh- _ L'ikin sahiden gelirler de beni 
mak istiyordu. Dedi ki: solunuyordu. Arkadaşlardan birisi: a Iıp götiirüı·lerse ne dersin? 

- Fakat kızım, evlenmeğe karar - Durun, dedi, size Çallıyı tarif Erkek cevap verdi·: 
vermeden evel iyice, etraflıca düşü· edeyim I _ Pe.k yeni ve acemi e}kiyal.ar ol· 
0nüp taşındın mı? Zira her izdivaç - Hay<li! duklarma hükmederim. 
saadet verımez. - O sıfatı isim ve ismi zamir ye-. 

Hi7!l11etçi cevap verdi: rinde kullanan yegane adamdır. 
- Evet hanımefendi, iyice düşün- Tren k tl.JnCa Nazik yolcunun biri yük~e~ bir yıı~ 

düm taşındım. Fakat her halde ev- K . 8y t' k . . de bulunan otelde otel sahıbıne dedı 
' arı ıle koca trene ye ışme - ıçın . 

lilik hayatında sizden daha mes'ut azami t . 1 fakat ye kı: 
olurum dedi.m. tişem g~~re . sarfetmış er, - - Burası pınarı.ara, çeşmelere u-

tki arkadaş, bir akşam cvelki balo l~mış erdı. başla- zaktır. Halbuki ben fazla su içerim. 
hakkında konuşuyorlardı· asyonda ağız kavgasına Her ne kadar zahmet olursa da 

· dılar. 
- Nasıl, senin yanındaki kadın bana içecek -;u bulur musunuz? 

Erkek diyordu 1d: 
pek frndLkçı bir şeye benziyordu. _ işte senin ahmaklığın olmasay. Otel sahibi gülümsiyerek cevap ver 

Oteldeki su! 
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. ·-

- Yavrum ne yapıyorsun. 
kardeşinin bUtUn bebekle· 
rlnl harap ettin. 

- Yayan kalanları çll· 
nemiyecek olduktan sonra 

insan otomobile niye biner? 

Nasıl, sana ~pey sıkıntı verdi mi? di: 
Aşka dair dı, muhakkak trene yetişecektik." . YUk k 

- Hiç birisi mühim değil ama tam Kadın ceva d.. ' - Nedi!n zahmet olacak, hız her za Se SeS 
Milliyet refikimiz, "Aşka dair eve gi<leceğimjz sırada kendisini bu- _ Sen de :e:~~o\da deli gibi koş- man yangın teh1ikesine karşı kafi mik Adamın biri mezat memuru olduğu 

ne düşünüyorsunuz?,, başlıklı bir laımadım. turma d . t daha ger gele- tarda su bulundururuz. irin bağıra bağıra konuşmağa alış-
nk t b 1 d say 1ın, ıs asyona • :ı Ç b . :ı 

a e e aş a ı. Serlevha cektik. Öteki treni bu kadar bekleme- a uk düşme mıştr. Bi~ gün yin~ .. bağıra bağıra 
• Şim1 ~iyeh kadakr. bu suale cevap K d .. ll' •. h kk d ğe lüzum kalmıyacaktı. lfoca sınıfta ;;a : ·',,.) .il. . telefon edıyordu. Bıtışik odada bulu· 

veren erın ep es ı ve yaşlı üstat· a ın guze ıgı a ın a anket ya Zavallı h an _Tahtadan daha fazla süratle :re- nan bir adam sordu: 1 
lar olduğunu görüyoruz. pan gazetelerden birisi muharrir (1'.) .. .. ~~V . kür- re düşen cisim nedir? _ Nedir, ne oluyar, bu adam neye 

.. Canım, bu yaşlı zevat b.. 1 Beye de fikriıni sormuş, cevabını neş- .. .~u~u~ çocuk annesının ~enı Talebe cevap verdi: bağırıyor? 
bir sual sorup d l a oy e retmiştir. kunu gorunce hayretle sordu. f d' A k ·1 k 

a on arı muazzep . Bun k kadar kim bi - Taş efendim. . - E en ım . n ara ı e onuşuyor. 
etmekte mana var mı? Bu suale (T.) Bey verdiği cevapta güzel bir l' ;:- u ~ı armcrya k t k- _Taştan daha çabuk düşen? Dıye cevap verdıler. 
cevap verirken onlar tarihi kad· _ kadını hilkatin özooe bezene vücude 

1~ .a;ancagız ne !kadar sr ın 1 çeı _ D"'mı·r, efendim. Adam: 
ı . b. h ı t' d... b' . moıştır. .. . d. 

me aıt ır atırayı anmış gibi ol· ge ır ıgı ır manzumeye benzetıyor, Anne . . . w ötürerek .. 
0

• _ Demirden daha çabuk? - Ayol telefone etsın ne ıye 
mazlar mı acaba? güzel saçları o manzumenin serlevhası w .h sı, elı?ı agzma g ~ T 1 b 1 du''şündüler ve nihayet kendisini yoruyor? Dedi. 

.. k' 'kl . . cuga ı tar ettı· a e e er 
. Bu anketin muharriri bir bek- n~, ~ur ... ~rpı ~~lel terç~velenm~ş iln - Bir dah~ babandan böyle bah- içlerinden bir tanesi cevap verdi: Hareket meraklısı 

taşı bulup ayni suali ona da so- gd~e dgozu en guze eytıne teşbıh e- setme, ağzına biber koyarım. - Borsada bazı şirket eshamı.. Konuşuyorlardı: . 

.. Bir gün bir meclist~ bu teşbih mev - Şu Sadri Etem, harekti pekse-
racak mı acaba? ııyor u. 1 

"' * • zuu bahis olurken geaıç ve güzel bir ven bir muharrirdir. 
Karpuz ve kapuğu hanım (T.) Beye: 1 • •• • ·ı - Ben zannetmem, yegane !'Ollla-

1. D ,, nında bile çıkrıklann · dıW'd11ğund.e.ıtt 
r enize girmekten çekiııenl~r -! 'Ank~t~"'V\!ta'lğirll~'(!ltap 'f~lttde bahsediyor. Hem sen buna nereden 
.. vdt:<sa, artık soyunup atlıyabilirler. en fazla hoşuma giden kısım bu oldu. hükmettin? 

Dünkü gazeteler karpuzun ilk mah Dedi. Bu sözü söylerken genç hanımın, 
sulü ~eldiğini . yazdıklarına göre ~.çLarı biraz 'karışmıştı. (T.) Bey gül 

.. ka!ıugu da denıze dü~.müştür. du ve: 
Hemen Cenabı Hak 0 kabuğun - Öyleyse hanımefendi, dedi, ser 

- Monşer, Akşam gazetesinin ede
biyat anketine bile Adada eşek üstün
de yürürken cevap vermiş. 

ar3:klarımızın altına düşmesinden levhanızı biraz düzeltir misiniz? 
hızı korusun.... Hararetli bir 

* ::< :;. 

A münakaşa 
sarı atika 

icaU 
iki kumar meraklısı konuşuyorlar 

dı: 

iki arkadaş ~tiddetli hiddetli mil-
i Asarı atika haber verenlere nakaşa ediyorlardı. 

nı~kafat verilecekmiş. Birisi: 

- Şu Mehmet Bey akıUı adamdır 
vesselam; Monte KarJoda rulet partile 

, rinde kazana -. •J\. bir makine keşfetti" 
- n.ıri bu sa.n~dc epey kaz:ındı 

r 

~ halde işsiz halka iş çıktı de- - Eğer ben haklı değilsem, ben 
mektır. Artık hazinei evrak önün başımı keserim, dedi. 
de nöbet bekleyip Bulgarlara sa- ötekisi dedi ki: 
tılacak asarı atikayı haber verme - Eğer ben haksı~am, şu cep def-
ğe savaşırlar her halde. terimi param parça ederim. 

Bir tanıdık bu mükafat haberi- Birincisi itiraz etti: 
ni alınış, düşü .. d • - Hoh, senin defterin bomboş.. 

A b 
~uyor u. Bu iki genciı dinliyen bir ürüncü 

- ca a b · k ı·d · :ı h b ızım ayın va ı eyı delikanh söze karıştı· 
a er versem mi? diye. ! - iyi ya, ikimiz de evsafı biri biri· 

'lopl.n J4ff.e 1 ni andırır şeyler üzerine bahse giriyor Doktor - Eyvah, vesikanın sebebi vefat hanesine imza ettim. 

nu·~ 

- J.ı. ı~zanmaz oiLıı ır::: . şimdiye ka 
dar i•J n.:-ıkineden on tane sattı .. 

Tuzun tesiri 
Kadın - Doktor kocamı içmekten 

menetmek için bir toz verdi. Ben de 
bunu kahvesinin içine koydum. 

- Ey, faydası görüldü mü? 

1 
- Artık kocam, ağzına kahve koy 

maz oldu. 

yeler bu kadNıa hürmet ederler ve ken duğunu herkes bilir. Maamafih bunu bana ne yaparlar diişünsenize 1 Ben 
disin<len korkarlar. zaten içlerinden atlatm~ğ~. muvaffak ~lmuştur. Karşı- ne diyebilirim? .. .. .. . 
birisi bir kabahat yapacak olursa so- sındakı dort şahsın vıcdanlan da pek Madam Anna sozunu kesıyor: 

• • • ğuk kanhhğını muhafaza etmekle be· rahat değildir. Maamafih cümlesi nıa- - Fakat Mösyö Kerbek.. kız sin-
y . raber gaddarcasma döver. Serınayele- zideki 1ekt!li ve kanlı sergüzeştleri mes ni rüşte basmıştır. 

Kızlar çukura düşünce 
azan · .Ale~sandr Kuprin _ 3 _ . Çeviren : M. Gayur rirn arasında onun bir sevgilisi nıutla· lek ic~aı) addederek vicdan azabı ç~k lzai Sa viç tekit ediyor: . 
Gecelik m:ısafirler itt'l ş· d' . . . ka bulunur. o sevgili. başvekilharcın memege çare buluyorlar. - Evet orası muhakl<ak •. Bundan 

dinlenme ve iş saatidir~ 1 
er. ım 1 :~tente~ı .altında kaldı. Bır ışe .. ;:arıy~- dayağından daha ezal~ olan muhabbe- Herkes kahvesini kaymakla içiyor. başka eYe girerken rrzıl.sı ile girdiğine 

Müessese müdürü kad, _.ı S~lmde~ ıçın az buçuk keman ogrendı. tine katlanmak mecburiyetindedir. Di· Yalnız Kerbek fincanına benediktin dair bir ldğıt imzaladı. 
O be kiş. ot ının uuasm- .,.ım ı akşam olunca dans havaları ca- • k y t 'h t · t' 0 b' E Ed d k ı d ·ı a ş ı urmuş kahve . . B' . 1 .. J ger vekilharç sermayeler arasından .,e ·oymagı ercı e mış ır. raya ır 'mma uar ova a ın se ası e 
ma'sseseye ismini Yermiş ~iı::rAn:~ ~rd;:yahut sa~h~şluk~arında go~. ~~- çilmiştir. ismi Zoçyadır. Sermayeler lıitfu mahsus olarak gelmiş gibi bir söze girişiyor: 
Markovnadır. Altmışlık bir k d k.. ş mek hevsım lıeslıye~ bazı ~uçuk onu (küçük vekilharcımız( diye çağı- duruşu var_, Patron kadın tatlılaştır - Hem de burada ona evin çocuğu 
çük boylu tombalak bir şey : 

1~' d u. ~~mu.rların arzusunu yerme getırmek rırlar. Sıska bir şeydir. Kıvranarak mağa çalıştığı bir sesle diyor ki: gibi bakıyoruz ... 
yukarı doğr.~ süzülecek olu;saş:!~ :: ıçın hır mat~~ havası gıcırdatır. gezer ve şehla bakışlıdır. -w Canım Foniç .. '. m~~el~ dalla?· Kerb~k ca~ sıkmtısrnı gösterir bir 
te konmuş uç pelte topunu and .• Odada ıkı kadın daha oturuyor. Yüzü pembedir. Aktörler ve bahu· dnımaga ne hacet.. Bır soz soyleseıuz ta Yırla dıyor kı: 
Bunlardan en aşağıdaki en büyi.iğ~\: Bunlar. başvekilharç ile muavinidlr. sus komikleri çok sever. Emımma Edu· kafi.. . . - Mesele orada değil .. Kendinizi 
yukardaki en kiiı:üğüdür, Etekliği k Başvekılharç Emura Edurndowıa kes- ardovnaya karsı hadsiz bir rabıta gös- Kerbek yarrm bardak benedıktın benim yerimde f:lrzediniz .. Vazife vazi
sesi ve katsı .. Şurası gariptir ki' s:ı~ tane ren_ginde saçlı üç kat çeneli kırk terir. Beşinci ;ahıs atlet yapılı bir a- yuvarlıyor üzerine aheste aheste bir i- fe<lir n vazifede hulf etmek fena ne
gun mavi gözleri bir genç kızın, adeta a~t~hk hır kadındır. Hain bakışı gözle dam olan zabıta memuru Kerh-ektir. ki yudum kahve içiyor. Sonra sol eli- tice verir .. 
bir çocuğun bak!5Jarmı andırır bir su ~;~1;,:ı:afı siya~ çi-~g.~le.~·le çevrilmiş· Kerbekin y~lpaze gibi yayıl?1ı~. kızı.l nin _orta par~ağı. il.e bıyıkları~ı dü. ~fa dam hirclcnlıire ayağa kalktı ~.e 
rette bakıyor. ! alnız alt dudağı mo- P. a~< rengı yuzunun alt kısmı bir sakalı, uyku süzülen mavı gozleı·ı, zeltıyor ve gozJerını masaya dıkerek, kapı t:ırafına doğru terliklerini süru-
rarmış ve ıslak olarak sarkan ağzı bir armut dıbı şeklinde basıktır. Burnu in az nezleli ince bir sesi vardır. Vaktile ellerile lakayt bir işaret yapıyor: yerek polis memuruna dedi ki: 
k k • ce dudakları .. · • b'l Y• Ah d A b'l · oca arı agzıdır. .b. uzerıne papagan gagası zabıtai hafiyede bulunmuş ve ı egı- - ma am nna.. ı senız neye - :Mösvö lürhek yeni tadilatımrzı 

Yanında koca lzai Saviç oturu gı ı kıvrrlmış durur. nin kuvvetile isticYap esnasındaki gad maruz kahrım .. Genç kız iğfal edilmiş görmek ist~r misiniz? müessesemizi 
sakin, sessiz kırçıl küçük bir ihti Y:~: An.na ~arkovnanın bir iki seneye darlığı sayesiınde bütün haydutları ve ... nasıl diyeyim .. bir şey._ Haneye büyültmcl\teyiz. .. 

Müessese k 1 k . d~ k~dar ışlerı bırakarak müessesenin bü susta durdurmuştu. celbolunmuş.. şimdi ebeveyni onu ara- Hem söyliiyor hem de gözlermi ma 
ye apıcr 0 ara gır ı. O tun haklarını · · · Y• d' tk· t O b k b' k · b k sırada Anna 1\1 k ,, k'lh . . . Yarı peşıın yan taksıth Vicdanr rahat degıl ır. . ı sene ıyor.. aş a ır eve açıyor .. ve nı nasız nı:ı.nasız kırpıyordu. Ker e aya 

Eski kapıcı ar ~ .. ~e ,
1 

k arç ıdı. pa;~ mukabılinde bu kadına devrede- evvel altmrşlrk zengin bir kadınla e·vle hayet izini sizin evinizde buluyorlar .. ğa kalktı: 
0 zaman an erı ansmın cegıni hnkes bilir. Bunun için senııa- nerek bir müddet geçince kadını boğ- Yani benim dairem dahilinde... sonra IBUmedi) 
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ispirto ve ispirtolu içkiler in- iktisat vekaletinden: BORSA 
hisarı umum müdürlüğünden: 

Nakliyat münakasası 
Bir senelik deniz nakliyatı 14 Tem muz 931 Salı giinü saat 

10 da ihale edilmek üzere kapah 2arf usulile m'iinakasaya kon
muştur. Taliplerin şartnameyi almak üzere mübayaat komisyonu 
kitabetine müracaatlara. ( 382) 

.Şirketi Hayriyeden: 
Bliyükderede hükumet konağı yakmmdaki Ağaçlı arsa önUn

de Şirketi Hayriye tarafından tesis ve inşa edilen deniz sporu 
havuzu ve atlama kulesi bu sene muntazam bir program daire· 

ıinde deniz sporcuları müsabakalarına tahsis edildiği mllsabaka 
giinleri haricinde de diğer yüzücülerle deniz sporu ile alakadar 
olanlara küşat edileceğinden bu mahallerin bUfesini almak isti
yenlerin nihayet üç gün ,ıarfmda Şirketi Hayriyede heyeti tefti
ıiye riyasetine müracaat etmeleri. 

f 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 O BULM."CA O 
191815 kilo sığır etine verilen fiat ı '2 3 q ~ 0 7 8 9 10 11 

pahalı görUldüğünden yeniden pazar-1 l 1 
A M I I • 

1 

i (N 
Irk suretile satın ahnacakttr. !halesi 1 l E IR i K W'\rm1IU z A K 'm 
9 - 7 - 931 saat 15 ten 16 ya kad '· r · l!!J l!!J l! 

icra kılınacağından taliplerin şartna.l !:!_ı·i_ !::__ A L jilj ~ liJJ K ri_ N 
mesini görmek üzere her gün öğleden A K A R ET iL E R llJ 111 
evel ve pazarlığa iştirak etmek için d·! ~ M lliJ:LfEŞjliJ A IL jA K A 
~akti mu~yyeninde te~~atlarile hir- 6 E 'l.illliJ T liJ fi) [i] ~ıK ı-1 z 
lıkte kornısyonumuza muracaatları. 7 T IU ZL A ifil liJ K lfi!IR {j 

• • • css> s iJ'Zl[iJEL!IJK oı- ı<lu 
3. K. O. SA. AL. Komilfyonundan. 9 Ş A K R A K fil RE fil Z 
Seli~iye f~nnı için 309~?~ ki.'~ .. o- 10 i K'I i ı ~ K ı R jK [il l A 

duna verılen fıat pahalı goruldügun- l] N imi N lı•llA iZ /[jj] U z 1A/K 

Dünkü bulmacamızın ha/ .. 
den yeniden pazarlık suretile satın a-
lınacaktır. İhalesi 8 • 7 - 931 saat 15 den 
16 ya kadar icra olunacağından taliple 
rin şartnamesini görmek üzere her 
gün öğleden evvel ve pazarlığa iştirak l 
etmek için de vakti muayyeninde teınİ· 
natlan ile birlikte komisyonumuza ıııü 2 
racaatıarı. (52) 3 

ledilm.ı~ şeklı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

111!-= ==. =I~ =_:[IJ
_fii_lil_11Jr11 _1_ • * • 

163.000 kilo Ot aleni münakasa su· 
retile sann alınacaktır. ihalesi 22 Tem· 
muz 931 saat J 7 den 17.5 e kadar icra 
olunacağından taliplerin şartnllmesini gör· 
mek üzere her gün öğleden ev\cl ve 
münakasaya iştirak ccmek için de vakti 
muayyeninde teminallarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatları (46) 

"' ... 
50,000 kilo Odun aleni münakasa 

ıurecile satın alınacaktır. lhaleşi 22 Tem· 
muz 931 saat 15 den 16 ya kadar icra 
olunacağından taliplerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek için de vakti 
muayyeninde teminatlarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatlıırı. (48) 

* * "' 
I 5,000 kilo Mangal kömürü alenr 

münakasa suretile satın alınacaktır. iha
lesi 22 Temmuz 931 saat 16 dan 17 ye 
kadar icra olunacağından taliplerin şart· 
namesini görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. (47) 

* * • 
Cil'lı;i Çorlu Tekirdağı 

Sıgır eti 52,000 kilo 72.000 kilo 
Koyun ,. J 1,000 .., 12,000 ,, 

Münakasa tarihi ve günü 

16 • 7 • 931 Perşembe 

Saati l\liiıı~b.;rı se~li 

15 l\apalı ;mJ 
16 Aleni münakasa 

Çorlu ve Tekirdağı kıtaatı ihtiyacı Jçin 
cins ve mlkdarlan ile münakasa şekillen 
ve ihale tarihi yukarda yazılı dört kalem 
erzak münakasaya konulmuştur. Evsat 
ve şeraicinl anlamak isttycnlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
yukarıda yazılı günlerde ve saatlerde 
Çorluda Fırka .satın alma komisyonuna 
müracaatları. (24) 

* * * 
SeneJik .!!Iğır etJne mahsuben 70()0 

ıtıft sığır etine verilen fiat gali gö
rlHd Uğünden yeniden pazarlrk sure
tile satın alınacaktır. ihalesi 12 - 7 
931 saat 15 ten 16 ya kadar icra k!lı· 

4 
5 

_ı ____ Jil __ 
_,li__ '!il li)[IJ-

6 fiil - -rmı 7 -iillillil ____ ı=,ı_ 
8 :il- !il-ı --- - -
9 --,-i] ____ ll Iİ 
10 - il 111- llıill-lii- - fi 
11 1 ---ı- • - • 

Bugünkü bulmacamu; 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Bir kıı yemtıi (7), uaı (3) 
2 - Men.aup (3), el (3) 
3 - Şart edatı (2) 
4 - Örmek (6), rakı (4) 

5 - At (2), arka (3) 
6 - Del8let ('l) 
'l - Nida (2), rumca anneciğim (Z) 
8 - Delil (6) 
9 - Lokman ruhu ( 4), yazı çizgisi 
(6) 
10 - Allah (8) 
11 - Kehkeıan (8) 

Seyrisefain 
Merkez acenıası: Galata Köpril ba~ı 
8. 2362 Suba ıcenresı Sirkecide 

Mtihürdar zade hanı 2 2740 

AYVALIK SÜR' AT POST ASI 

(MERSlN) 7 Temmuz 17 de 

Sirkeciden kalkacakbr. ... 
idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme mOnakasa ile eatın 

alınacaktır. Teminat % 10 dur. 

lhale 13 - 7 • 931: 1 ton hurda 

bakır. (610) 

idarece aşağıda ismi yazıla 

malzen:ıe münakasa ile satm 

alınacaktır. Teminat o/o lOdur. 

ihale 20 - 7 • 931 saat 17.30 
nncnğından taliplerin şartnamesini 2500 metre boz hortum. (611) 
görmek üzere her giin ö~leden en-el ••-•••••••••••• ... 
n pnzarlrğa iştlrnl< etmek için de ''al. 
ti muıııyyeninde teminntlnrile bir!I'<· Ja satın alınacaktır. ihalesi 28 - '1 
tc komisronumuıa müracaatları. (60) - 931 saat 16 da icra oJunacağın<lan 

* * * taliplerin şartnamesini görmek üzere 
As. Şn. Mp. için 13. 72S kilo koyun her gün öğleden en-el kapah zarfa 

eti bir ay pazarlık neticesinde kapalı iştirak etmek için de vakti muayye 
1.:ırtın. çıkan fiattan aşağı fiata talip ninde teminatlarile birlikte komisyo
rnhur etmediğinden tekrar kapalı zarf numuza müracaaUarı. (59) 

100 kilo sulfat dö istiriknin şartnamesi mucebince kapalı 
zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin ıartnameyi 

almak tiıere şimdiden Ankarada iktisat vekaleti mübayaat ko· 
misyonuna ve lstanbulda ziraat müdürlüğllne müracaat etmeleri 
ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 Temmuz 931 
pazartesi gününe l<adar bedeli mubammeni olan (5000) liranın 
% 7,5 üzerinden teminatı ile birlikte tekJıfnameJerini mezkOr 
komisyona tevdi eylemeleri ve yeYmi me:ıkftrda saat 15 te de 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (449) 

Uşak terakkii ziraat 
Türk anonim şirketi idare meclisinden 

Seımaye vaziyetinin için tezekkürül8 mayı~951tarihinde toplan 
ması mukarrer fevkalade umumi heyet kanımen lizım gelen ek· 
seriyet hasıl olmadı§'ından içtima aktedilmemiştir. 

Sermaye süliisten aşağıya düşmUş olduğundan ticaret kanu
nunun 325 inci maddesi mucebince sermayenin ikmali veya ıirke
tin tasfiyesini müzakere etmek üzere ikinci defa 29 haziran 
931 tarihinde fevkalide içtimaa davet edilen umumi heyet de 
ekseriyet nısabını bulmadığından içtima edememiıtir: Ticaret 
kanununun 386 ıncı maddesi mucibince üçüncü içtima 6 ağustos 
931 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da şirket merkezi 
olan Şeker fabrikasında toplanacağından hissedarların içtimadan 
10 gün evvel Uşakta ıirket merkezine, lıtımbul ve Ankara 
da Türkiye Sanayi ve Maadin bankasına, izmirde Emin zade Ne
şet beye müracaatla Msse ıenetlerni tevdi ile duhuliye varakası 
almaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname: Sermayenin tezyit ve ikmali veyahut tirketin fesih 
ve tasfiyesi. 

l lngillz liru1 Kr. 
" T.l. mukıtılll Dolar 
" .. Frank 

Liret 
Belıta 
Ora hm· 

• fs. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllnı 

• • p,zetı 

" • Mırlr 
" .. Zlotı 

" " Pengö 
2o Ln Kurnş 

ı TUrk lirası Droar 
Çervoneç Kurus 

Nukut 

ı !sterlin (fnxıtızı 
1 noıa.r (.Amerika) 
o FrAnlı: (F'ransız 

20 Liret [ltalya 
O Frank Belçika) 

Drahmi (Yunan l 
O Frank [lsvlçrel 

Leva Bul~ar j 
ı Florin [Felemenk) 

ıo Karon [Çekoslovak] 
Sılın~ Avusturya] 

J Pezeta llspınyaJ 
ı Hıyşmar~IAlmanyıJ 
ı Zloti Lehistan 

ı Pengö M acarlstan 
Ley [Romanya] • 

20 Dinar Yugosloıryal 
ı Çevoneç 'Se\-yet 

1 Aciıçıl 

l' 3 '· 
~(· 2 
s .tJ • 
~ıo 

1 17 
ı. s 

Altıo , B 
omı 

Alakadarların nazarı dikkatine, .. ~_a:c!_:~:t_\ -h•rfc_, -26~-50 -'62~~0 
Esnaf Bankası ile aramızda mukavele abkimında hasıl olan ih· 

tilaftan dolayı önümüzdeki albncı keşide biletlerini vermekten 

imtina eylediğinden vasıtamızla toptan ve perakende Esnaf Ban
kasmm mUhürüoü taşıyan tayyare biletlerini almıı olanlarm altm· 

cı keşide biletlerini almak için ya Eınaf bankasma veya tayyare 

müdilrlüğüne vaktinde müracaatları ilin olunur. Bu bapta tara

fımızdan hiçbir mes'uliyet kabul olunmıyacakhr. 

Galatada Havyar hanında 64 numarada Tayyare 

piyankosu bıyilerinden Efıayıın Devidaı 

Üsküaar Tapu iaaresinoen: 
Hazine namına tapu senedinin tanzim ve irsali lstanbul vi

lAyeti Defterdarllğmdan iş'ar edilen Kadıköy rıhtımmın kaydı 

bulunamadığ•ndan senetsiz tasaı ruf bakkandakı ahkama tevfikan 
teaçili icra kılınmak üzere mahallen keyfiyeti tasarruf tahkik 
ve beyannamesi tanzim edileceğinden bu yerin tasarrufile alikası 
olanların ellerindeki tasarruf vesikalarile bh likte on güo zarfın· 
da Uıküdar Tapu idaresine mOracaatlan lüzumu ilan olunur. 

Yüksek mektepler mü.-
bayaat Komisyonu riyasetinden: 

Valdebağında Prevantoryom müessesesinin ihtiyacı olan me
vaddı iaıe ve ıairenin zirde g6sterilen tarihlerde n.ı..nakasaları 
icra kılınacağından talip olanların teminat akçelerile birlikte ey
yamı mezkurede Fmdıkhda yükıek mektepler muhasebecilik da
iresine gelmeleri. 

ES A Mi 
Yazlık sebze, Ekmek, Sade 
Yağ ı 
Süt, tereyağ, kurufaaulye, } 
P•tateı, nohut, teker, pirinç 
mercimek, tuz. 

Beyazpeynir, katarpeyoiri, 
zeytin tanesi, zeytinyağı, un, 
irmik, makarna, ıehriye, o
dun, mangal kömilrll, arpa, 
1aman, kepek, sabun. 

Et: kapalı zarf suretiJe } 

AÇIK MUNAKASA 
18 temmuz 931 tarihinde 
aaat 15 de 

21 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşte 

25 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşe 

18 temmuz 1931 tarihinde 
saat 14,30 de (415) 

Jandarma 
ğünden: 

imalathanesi müdürlü· 

Jandarma kıtaah ihtiyacı jçin 5500 HA 7()(J0 çift kundura kapah 
zarf usuHle satın ahnacbkbr. Milnaka1a 22n/931 t1rihine müsadif 
Çarşamba günü saat 15 de GediLpaıada Jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. Şartname :maJithanede mevcuttur. t531) 

lstanbul Gürnriikler 13a~ ~liidür
lti ğ·li n d en: 

Gümrük Levazım anbarında pazarlıkla sabit anbarlar yapb· 
rılacaktır. Talipler keşifJe resmini ve ıartnamesini görmekle be
raber 11-7-93i cumartesi gi.inU saat 14 de yapılması mukarrer 
olan pazarlığa teminat akçestle birlikte ittirak etmek üzere Baş 
müdüriyetteki komiayona müracaaUan. (671) 

Yiyecek 
Toptan fiatlar 

Et • Sebze • Meyva 
Et - (Kllo11u) Dağlıç: 54,60 50, 70 

Kıvırcık: 46,80- 54,70 K. Karaman: 46, 
56,16 K. Mezbaha kuzusll! 46,80. 54, 
K. Ôküz:23,40·34,32 K. Dana;31,20K.lne 
27.30 -32,64 kuruş. Manda: 19,50· Sl, 
kuruş. 

Peynir - Bey:ız yağlı 580 den 71 
kuruşa kadar. Yarım yağlı 17·14 okkı~ 
tenel<e 450-550 K. yağsız lI -12 okJ;•l1' 
teneke 160-230 kuruş. 

Dereotu: 30 P. Maydanoz: 30 P 
Araka: 12· 15 kuruş. Semizot"' 
2,50· 3K. Yaprak:(Yerli) okkası J7· 
kuruş. Kabak= (Yerli) 3 - 4 kuıuf 

Tezefasulye ı Yerli Çatı 6 - 7 kurut 
Ayşe kadın 18· f 7 K. Yeşil Barbunyt: 
16-17 kuruş. Sırık çalı fasulyası: 9· I 

Enginar: (Yerli ı adedi 3-4 6·1 
Sar1msak: (0kkası)8-I0-12K. Hıyefı 
(Yerli) adedi 50 · 60 P. 
Domates: Okkası 35 • 35 ~uru~ 
Bamye:4-550 K. Petlf~an:3·:'·9· ti 
K. Yaz IAhnası 20 K. 

Meyve 
kiraz 1 17 . 20 kuruş. vı,ne: 2~· 
30·35·45K. Akça armudu:50 - tıot{ 
Adana Armzdu20-22 K. Zerdali 30.401' 

Bu§day • Arpa • Çavdar 
Bu§day: Yumuşak kilosu Akşehir: 

6,~ 5 kuruş. Yahşihan: 7,JO K. Polatl•· 
7.10 K. Yerköy: 6,35 K. Arpa: l\Iersirı 

4.10 K. Samsun: S,25 Çavdar: Pctrtlr. 
5,20 K Sarımsaklı: 5,30 1\. Afyon: ı ıoO 
kuruş. Fındlk içi: 80·82 1\. Yap•"' 
Polarlı: 59 K. Pamuk: 60-65 kuruş 
Çay, kahve, pirinç, şeker, yat 

patates, aabun 
Çay; ıCava) okkası 260 - 400, (Çirı) 

240·800. < 1 lindiye ) 270·400, ( Seylı\n 
260-400 Kahve: (Muhtelif tipler) 100' 
108 K. Pirinç: CBomhay) 36 42 (Ca,·a' 
33-32,5 (l lindiye) 33 (Rangon) 28 98.~0 
(Rizon) J6 K Şeker: (Toz \'erll)35.50 
U~cncbi) 35,70 • 36,50: liÜp 39,SU 
l Rus: Küp ı 40 (Toz• 35,70 K. 

Sade ya§: ( Urfa; Mardin 
(Taze) 12.5· 135-140-145 (Erzurum· Kar6) 
( Erinrrıiş) 90-100 (Trabzon) 1I5 .12() 
YeJetalin:(Yerli)62-63Zeytln ıal•1 

( l~uscra ekstra) 65-6!) (Ekstra~ 61 • 63 
(\'emeklik , birinci 56 57-58 (\'emeklik) 
ikinci ;;4 . 56 ( Sabunluk ) 44-46 f{, 
Patates; Taze naturel 18-19 K. 51 K. 

Klrehk kAglr dUkkAn 
Beşiktaşca Akaretleı de J 6 No. h dük· 

kAnın bilmüzaycde icarı hlr haf ta müd· 
detle remin edildi~inden calip olanların 
Temmu1un 14 iıncü Salı günü sut I!3 • 
kador mahııllı meıkOrda 54 No 1ı Müw 
velli kaymakamlıgınıı ve yevmi mezkı>• 
run saat 13 ünden 15 ine kadar Jsranbol 
F:vkaf nıüdüriyetinde- idare encüıneniol 
müracaat etmeleri. (673) 
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Mü~erris f oi~ ~o,ri Reyin -..... 
COCRAFY A ders h,azırlıkı::I9 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü mUdürU Faik Sabri Beyin 
bu eseri Coğrafya tedrisabnda mühim bir rehber hizmetini 

görmektedir. 
Gerek ilk, gerek orta mekteplerde Coğrafya tedrisatiJe 

meıgul olan her muallimi alikadar edecek bu kitabın 
fiatı 50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat kiltUphanesi .... ----

Ask. Mk. s. A. komisyonu ı 
il Anlara 

_____ , 
Kuleli lisesi Çengelköy orta mek

tebi ihtiyacı için 3150 çeki odun pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. lhalP.si 9 
temmuz 931 perşembe günü saat 14 
te Harbiye mektebindeki mahaıti nıah 
susunda icra edilecektir. raliplerin şar 
tnamesini görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de vakti mu
ayyeninde hazır bulunmaları iJan olu
nur.( 23) 

* * * 
Topçu gedikli küzük zabit mektehi· 

SUPLEKS 
Traş bıçağı 
hepsinin fevkindedir: 

SUPLEKS .. PLA TIN ise 
Yirminci asrm bir şaheseridir. 

•• 
Ustüpü müna.kasası 
İstanbul linıan şirkP-tinden: 

Erzincan Serom 
Darüliıtihzan müdüriyetinden : 

ne ait bir reis tay müzayede suretile Şirketimizin 3 ton kalafat üstüpüne ihtiyacı vardır. Unye 
satılacaktır. Müzayedesi 8 temı_nuz veya Trabzon cinsinden olması şart olan mezkur üstüpü hak-

Mileaıese için lizımgelen asgari beıyüz azami yediyüz elli 
h~f dana kapalı zarf usullle asgari doksan bin azami yüz bin 
kilo arpa, asgari yüzbin azami yüz otuz bin kilo saman, asgari 
yOz bin azami yilz yirmi bin kilo kuru yonca, asgari otuz beş 
bin azamt elli bin kilo meşe odunu aleni münakasa ile 12 tem
muz 931 tarihinde saat on dörtte Erzincan belediye dairesinde 
ihale edileceğinden talip olanların Erzincan Darülistibzar mUdü-

931 çarşamba.günü saat onda Fatı~te kındaki tekliflerin 15-7-931 çarşamba günü saat 15e kadar 
at pazarında ıcra kılınacaktır. Tallı> U - katipliğe itası lüzumu ilan olunur. 
Jerin mezkur mahalde hazır bulunma " mumı d l k ı•mımmmmmılll 

Umum Mü Ur ü '• lan ilan olunur. (21) 

* * * 
Askeri mekteplerle h·astaneler ih 

riyetine müracaatları ilin olunur. (474) 

1 Mahkeme ve icra lllnları 1 
Gelibolu icra memurluğundan: 

tiyacı için 85000 kilo mangal kömü
rü aleni mUnakasa suretile satın ah
nacaktrr. İhalesi 9 temmuz 931 per
şembe günü saat 14 te Harbiye mek
tebindeki mahalli mahsus;unda kra 
edilecektir. Taliplerin şartnamtısini 

J M. M. VekAletl lllnları 1 görmek için komisyona müracaa~ları 
E i B kt ki k t t "ht· ve istirak için de vakti rnuayyenınde 

Gelibolu evkaf dairesine 129 
lira 57 kuruı itasına borçlu 
Çorum inhisar mubakemat me· 
muru iken elyevm izmirde baro 
katibi Gelibolulu Mustafa Aşkı 
Ef. namına tanzim kılınan hacız 
ihbarnamesi berayi tebliğ izmir 
icra mumurluğuna irsal kı1ınarak 
mübaşirin şerhinde mumaileyh 
Mustafa Ef. istifa ederek nereye 
gittiği meçhul bulunduğundan 
ilanen tebligat ifasma karar 
verilmiş olduğundan mumaileyh 
Mustafa Aşkı Ef. iki ay müddet 
zarfında dt:ynini teslim etmediği 
taktirde merhun bulunan maa 

bahçe zahire mağaıasının satıla
cağı malüm olmak ve hacız 
ihbarnamesi yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. (53) 

z ne ve ayramcr a ı aa ı ı- h 
1 

r (Ul) 
yacı olan dört kalem erzak kapalı zarf- azır bulunmaları ilan o unu · · 
la münakasaya konmuştur. İhalesi * • • .. . 
9 - 7 - 931 persembe günü Ezinede Harbiye mektebi, suvarı, top· 

~ -1 e askeri satın alma komisyonunda yapı. çu, nakliye, topçu atış ve 0 ç'? 
lacaktır. Taliplerin şartname almak taburu ihtiyacı için 165000 kılo 
ve tekliflerini vermek üzere teminatla- ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
rile birlikte mtızkur komisyona müra- ihalesi 12 Temmuz 9.51 pazar 
caatları. (406) günü saat 14 te Harbiye mekte• 

* * * d bindeki mahalli mahsusun a icra Eskişehlrdeki kıtaatın ihtiyacı olan 
sığır ve koyun eti kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 9 temmuz 
931 perşembe günü saat 14 buçukta Es 
kişehirde askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart
name almak ve münakasaya girmek 
üzere teminntıarile Eskişehirde mcz. 
kur komisyona müracaatları. (40:1) 

lstambul sekizinci icra m~murla~undan 
Asker Şemtof efendinin ala-

cağından dolayı Galatada Men
bayim hanında mukim Şihefter 
efendinin emvalinin haczine ka
rar verilerek 12-7-931 tarihine 
müaadif pazar günü saat 10 Ha 
12 .ye~mi haciz tayin edilmiş ot
dugu ıhbarname tebliği maka
mına kaim olmak iizere ilan o
lunur. (1363> 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
494 lira kıymeti mubamme

neli Hasköyde kiremitçi ahmet 
çeJebi mahallesinde ok meydanı 
caddesinde eski 27-29 yeni 
23-25 No.lı maa arsa baneniil 
nısıf hissesi birinci arttırmada 
115 liradan fazlaya talip zuhur 
etmediğinden 1 S gün miiddetle 

* • * 
EIAzizdeki Jotaat hayvanatının ihtiyacı 

olan arpa kapalı zartla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 20 Temmuz 931 pazar-
tesi güııii saat 15 te Elazlzde askeri 
satın alma komisyonunda }'apılacaktır. 
aiiplerin-,anmımeilhrral\ 'e"-rekltfterini 

vermek 11 'lı ~eı. • 'if•~ni le fürlikte 
mezkOr koınisyona müracaatları. (453) 

* • * 
TASHlH 

Dünkü nüshamızda intişar ed_r. 
408 numaralı ilanda 10 - 7 - 931 
rihi 16 - 7 - 31 olacaktı. T~hih ,1 < 
nur. 

1 As. Fb. U. MUdUrlUQUnden] 

28 haziran 931 tarihinde kapalı zarf 
usulile münakasası icra kılınan 4~2~0 
kilo imalat çeliğine teklif edilen fiat 
pahalı görüldilğiinden pazarlıkla 20 
temmuz 931 tarihinde saat 15 te alı
nacaktır. Taliplerin zirde yazıh ve. 
saikle yevmj mezklirda müracaatları. 

l - Ticaret odasında mukayyet ol
duklarına dair vesaik, 

2 - Analiz raporu , 
3- Bu çeliklerin din numaraları

na muvafık olduğunu tahriren bildire
ceklerdir. (3011) 

edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mü· 
racaatları ve iştirak için de vak~ 
ti muayyeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (663) 

* * * ki' Süvari, Topçu Na ıye v~ 
Harbiye mektebi için 3350 çek• 
ve Tıbbiye. Tatbikat hastanesi 
ve Baytar mektebi için 3400 
çeki odun iki şartnamede olarak 
pazarlıkla satın ahnacaktır. iha
elt:.ri 9 temmuz 931 perşembe 
gijg,ü ·,aat 14,de Harbiye m~kt
bindeki mahalli mahsusunda ıcra 
edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mü· 
racaatları · ve iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulun
maları ilan olunur. (22) 

( Defterdarhk llAnlar1 

KiRALIK DÜKKaN - No. 
393,403 Tophane mektep altı 
senelik kirası 96 füa, kiralamak 
açık arttırma 19 temmuz 931 pazar 
15 Defterdarlıkta (M-351) - 364 

Ferah sinemada 
Bu akşam lstunhulda ilk defa l\Jar

ya Yakobini tarafından temsil edilen 
(Prens Zilah) 9 muazzam kısım 9 tem
muz perşembe akşamı me\simin en bü
yük müsameresi. 

'k• . 1 •~cı artırmaya çıkarılmışhr. 
Talıpfor kıymeti muhammenenin 
% 7 si · b t' d 

Cemal Sahir 1 

D o~-ğ~u~m~v~e~.~~~a~d~ın~h!i!!a!!!!s~ta~l~ı k~1!!!!a!!rı!i!!,iıl Bu akşam J<:rcn kö) de Dün yanın Hali. 

miltehassısı Lozan ıulhu :; tablo variyete, canbaz. 
nıs e ın e pey akçesi 

vermeleri · Jizımdır. Bu baptaki 
•tbrma !llartnames· d . t 'Jk d'l . . T ı aırcye aı 
e 1 mıştır. Talipler gerek şart-
nameyı ve gerek b b t k' 
930-1772 u ap"a 1 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. lstailbul: 2622 
L_ ~-

. . . . No.lı dosyayı gore-
bılırler. ıkınd arttırma 26-7-931 dla/ıDO!ZK TCemalO R 
tarihinde saat 16 da 7. . . 

ıncı ıcra 

dairesinde icra olunacaktır. Hak- DahiHye hastalıkları mutahassısı 
lan tapu sicilJile sabit olm Cumadan maada her gu .. n öll-Jeden . . ıyan & 
ıpotekh alacaklılarla diğer ala- sonra saar ( 2,30 dan 5 e ı kadar 
k d l · 'f k lsranbulda Divan yolunda ( 118) nu-

a ar arın ve ırtı a hakkı 

1 
maralı lıususr habinesinde dahilı' bas-

sahiplerinin ve hususile faiz ve talıkları mue.rene ve tede.vi eder. 
masrafa dair olan iddialarını ·Telefon: lstabnul 2398 

iıtbu iJAn tarihinden İtibaren ~r olan dört adet fotoğraf = 
7 gün içinde evrak• müsbıtele- nesinin yapılan ilk müzayedesinde 
rile birlikte memuriyetimize kıymeti muhammenelerine göre müs
bildirmeleri icap eder. Aksi teri zuhur etmediğinden Sandal be"
halde hakları Tapu sicilile sabit desteninde teşhir suretile bilmüza-
olmlyan Satış bedel. . l yede satılmasına karar ,·erilmiş ,.e 

ının pay aş- k!I. 
ınez ur makineleri şimdiden sandal 

masında bariç kalırlar. (1326) bedesteninde mahalli mahsusuna k<.· 

I -:-:- -·- nularak teşhir edilmekte bulunm.:; 
stanbul ıkınci ticaret mahkemesin- olduğundan sat ı k · ı· ı · · 

den: · ın a rna ıs ıyen erm 
• 11 temmuz 931 cumartesi günü- saat İmar bankasına meı-=ıun olup oor 13 buçukta mezkur sandal bedeste-

cu verJlmemesi ha.sebile satılması ka- ninde hazır bulunmalan ilin olunur. 

Diş tabibi ----. 

Suat lsmail 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü
tüpancsi karşısındaNo 8telefon: 
Ist. 4156 

Holivot 
Namile papiye kuşe üzerine 

resimli bir sinema mecnması 
çıkmıştır. Fiyatı 10 kuruştur. 

Dhp tabibi 

HaataJarını her gün ıa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her sah saat 
onilçten itibaren mecca
nen tedavi eder. 

Muayenehane: 
Kadıköy Mısırh oalu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

1_. ________ ı:>e __ v_ı_e_t __ e> __ e __ rn-:-l-r~y-0-::-ll-a~r:"""':ı:---ll~a;-:""n:l~a:r~ı-;-"':""'::-'.':'I 
Haydarpaşıt - Eskişehir hattı üzerinde Bozöyük ist~syonu 

civarmda 257 ve 258 inci kilometrelerde vaki taş ocagındao 
çıkarılacak 4000 M. 3 Balastır ihraciyeıi kapah zarfJa münakasaya 

konulmuştur. 
Monakasa 25 Temmuz 931 cumartesi günii saat 15 te An· 

karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını" ve mu

•akkat teminatlanm ayni günde saat 14,30 a kadar rnunakasa 

komisyonu katipliğine vermeleri Jizı~~ı~.. . 
Talipler münakasa şartnamelermı ıkı ı.ıra mukabilinde An

karada, veya Haydarpaşada idare veznelerınden tedarik edebi-

lirler. (575) 

• • 

Eskişehir vilayetinden: 
Sivrihisar • Hamidiye yolunun 5 + 500 + 6 627 inci kilo-

treleri arası ,osesile bu kısım üzerinde mevcut projesi muce
~=ce yapılacak bir adet 4,00 metrelik bir adet 1,00 ve bir adet 
O 50 metrelik köprü ve menfezler 8867,24 lira bedel ile 22-6-931 
t~ribinden itibaren 12-7-931 günü pazar saat on altı buçuğa ka
dar kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olmak isteyenlerin bedeli keşfin % 7,5 i nisbetinde 
teminat akçesi ve ya ayni miktarda bank mektubu vermeleri ve 
müddeti inşaatın devamı müddetince bir mühendis ve ya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair teahhütnamenin teklifnameye 
Jeffi ile Encümeni vilayete vermeleri lazımdır. inşaab mezkiıre 
hakkında tafsilat almak isteyenlerin Nafıa baş mühendisliğine 
müracaat etmeleri lüzumu illn olunur. (403) 

Şose inşaatı münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve Elaziz vila

yetleri dahiline müsadif 20+414 kilometre tulündeki Furat köp
rüsü varyant yolunun tesviyei türabiye, imalatı sınaiye ve şose 
inşaatı vahidi kıyasü fiab üzerinden kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. 

Münakasa 19 Temmuz 931 pazar günü saat on beşte Na
fıa vekaletind~ yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarını ayni gün ve 
saate kadar nafıa vekaleti müsteşarlığına vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa evrakım görmek üzere nafıa vekaleti 
yollar umum müdürlüğüne, Istanbul ve Malatya baş mühendis
liklerine mOracaat edebilirler. Münakasa evrakı beş lira bedel 
mukabilinde nafıa vekaleti yollar umum müdürlüğünden satın 
alınabilir. (41) 

Jandarma imalathanesinden 
(18,000) ila 20,000 metre kışlık elbiselik ve 20,200 metre 

kaputluk ve 3550 adet battaniyenin kapalı zarfla münakasası 
12-7 • 931 pazar günü saat 15 te Gedikpaşada Jandarma ima• 
Jatbanesinde icra e"dilecektir. Şartname imalathanede mev-

cuttur.(349) 

Mes'ul Müdür Refik Ahme& 
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LINCOLN 

Toplıanedeki Flrd labrikuının ,...,.. 
gOsterildiOi veçhile 14 mulıtelil ••le
lıete vuaitı nakliye ve zirai kudret .... 
derdiOini ve lstanbuldalu Fortl tabrtlwıtlılu 
çıkan lıer etoınıilıil. bilyon. takti, zirai 
veya Iİnal lralrtörürı ya tarlı •Oltahtelliine 
maaı tediyesi veya sair suretle bu menıle· 
ketin relalıma yardıaı edilmekte oldu(lutıu 
llıli,.,..........z? 

Binaenaleyh llilll sanayii teıvılı ellllek " 
yalnız mükemmel ve idarelt ford makinelerını • 111111 almalı ıiıitı lıeMi •nfuhniı iktızuındudır 
lhtiyacınızolduğu ıaıaaa lıır Ford taksisi çağırınız. 

fordsol\ 

AIRCRAFT 


