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BugUn Ankaraya avdet 

iktısadizeki! U?"'u~i~ıh_h!v~-
.A.merikalılar ikt1sadi buhrana çare zıyetımız ıyıdır 

Başvekilimiz • • o 

ISA 
[Yakıt] ın tefrikası NakJeden: 

Hz. ararken uzun vadeli kredi ile harice 
mal satmak usulünü düşündüler. Bu Şehrimizdeki tifo hadisesi 
usulü iptida Almanyaya tatbik etmek gösterildlği kadar ehemmi· 

edecekler 
Haber aldığımıu göre Başvekil İs- • 

met~.H~~günphrimimg~eoo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No. = 16 6mer Rıza 

ler ve buradan ayni günda Ankaraya ı• d M • • 
hareket edeceklerdir. Bu itibar ile sa a usa gıbı 
yarın Ankarada müşarünileyhin vu. 

istiyorlar. Son günlerde Amerikalı- yetll de§ildlr 
ıar Almanyaya şayanı dikkat bir tek- Birkaç gündenberi şehrimizde 
lifu bulunmuşlardır. Bu teklife göre l · .. H'' 
Amerikadan Almanyaya (l.300.000) bu u?an sıh.?ıye m~sleşa~ .. ~sa- • •• ruduna intizar olunmaktadır 
balya pamuk, (200) milyon kilo methn B. dun sıhbıye mudunye· 
kadar buğday verecekler, bedel- tine gelerek 
lerinin tediyesini uzun bir vade ile bir müddet Ali 

Başvekil Paşa. Hazretlerinin An· 
karaya vürutıannda vekiller heyeti ilahi mucize beklemiş fakat bu, 

gelmemişti toplanacaktır. 
tehir edeceklerdir. 

Amerikalıların bu teklif ile yap. 
tıklan hesap açıktır: Almanya bir ta
raftan nüfusunu beslemek için buğ. 
daya., dıiğer taraftan m-ensucat sanayi
ini işletmekiçin pamuğa ihtiyacı var-

VekilJer heyetinde hazır bulunmak 
üzere Maarif, Hariciye ve Adliye ve
JdUerıinin de avdetleri muhtemeldir. 

O halde kılıca dayanmaktan batka çare yoktu 
"Zemine zelamet g.etirıneğe geldim, 

zannetmeyiniz, selamet değil, kılıç 
getirm~ğe gel:.lim. Zira adamı pede
rinden, kızı validesinden, gelini kay; 
nanasından ayırmağa geldim. İnsa· 
nın düşmanları kenai hanesi halkın· 
dan olacaktır." 

Vekiller heyeti yarın mevcut evrakı 
bitiremediği takdirde salı günü de top
lanacaktır. 

dır. Fakat parası olmadığı için iste- Hariciye vekilimiz 
dlği kadar ne pamuk, ne buğday ala· 

«-
nuyor. Amerikalılar Almanların bu Meclis relslmı·zıe Şevki Beyi 

Jeketin umumi ihtiyaçlarım veresiye olarak temin e· ziyaret etti 
deceklerdir. Bu suretle büyük birik- sıhhati nokta· Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
trsadi buhran içinde olan Al manyaya sından endiıs e: 1ıhnıye müsteşarı Bey dün muhtelit mübadele ko-
yardım etmiş olacaktır. Amerikaya ediıecek bir Hüsamettin B. misyo.nu.na gelerek. mu~a~has 
gelince, O da işini görmüş bulunacak· mesele yoktur. heyehmız reisi Şevkı Beyı zıya-
tır. Çünkü Amerikada hem buğday Istanbuldaki tifo hadisesi de ret etmiş ve komisyon işleri 
mahsulü, hem pamuk mahsulü ihti- gösterildiği kadar ehemmiyetli hakkında izahat almışbr. 
yaçtan çok fazladır. Bu fazla mahsu- Tevfik Rüştü Bey komisyon-
latm bugünkü para buhranına nazaran değildir. Şu kadar ki; her sene dan sonra Tokatliyana giderek 
;>eşin olarak satamıyacaktır. Peşin yaz mevsiminbe görülen vak'alar bir müddet kalmış ve Meclis 
para He mallarınr satamayınca kredi ba11 semtlerde adet itibarile reisimiz Kazım Paşa Hz. le gö· 
ile vermek elbette hayırlı olacaktır. geçen senekine nazaran fazla- rüşmüştür. 
Aksi takdirde elindeki fazla mallar dır.» 
ambadarda ~ürüyecektir, bozulacak- Dainler vekili ZekM 

Raporlardan anlaşıldığına göre B d 
tır. Sonra fazla mahsulleri muhafaza ey Şebr'-t,.., e 

son günlerde Beşiktaş ve Şişli .lJll..U.ı 
edebilmek için Iiizumsuz masraflar Türk Daı·nler vekı.li Zekai Bey 

kt civarında birkaç tifo vak'ası gö-
yapılaca · ır. dünkü semplon ekspresile Paris-

D. - t ft A er'k Al a a rülmüş, lazım gelen tedbirler 1ger ara an m ı a m ny · ten şehrimize gelmiştir. 
ya kredi ile mal satarken, Alman pi- alınmıştır. Zekai Bey mezunen geldiğini 
yasalarını Amerika mahsulü ile kapa- Hüsamettio Bey birkaç güne b' ·· dd d • • 

ır mu et sonra öneceğıoı tırken İngiltere ve Fransa gibi mem· kadar Ankaraya dönecektir. söylemiştir. 
J~etler nezd~de h~~üsatb bul~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Biz i>unıann hangisine 
ğız?r.. ~ 

İncillerin müfessirleri 
sele ile meşgul olmuşlardır. 
Mettadaki: 

L\lkadaki KY ere selamet mi getir
meğe geldim, zannedersiniz, hayır, 

.illa ki muhalefeti,, 
Sözlerini tefsir ederken bunlann 

hiristiyanhğa girip girmemek dolayı

sile aileler arasında hasıl olacak aY.· 
· ırılığa izaret ettiğini iddia ederler. 

Fakat bu iddiayı kabule imkan yol[ 
tur. Çünkü bunlar şu suale cevap ver· 
miyorlar. Yahudi olan bir kardeş, 
hiristiyan olan, yani M~ihe inanan 

inanaca ve ona ittiba eden diğer kardeşine 
ka.rşr neden dolayı husumet ve nefret 

bu me- hissile mütehassis olacaktı ? 
Onlar Bunların arasındaki fark gayet 

(LQtfen sayıf ayı çeviriniz) 

Neşriyat davası 
nuyor. Almanyanrn borçlarını tecil c .. h • 
etmekle beraber muhtaç olduğu büyük um urıyet 
bir istikrazın da aktini teshil etmeğe memurlarını 

ve mahkemesini iğfale 
teşebbüs mü ? 

çalrşryor. 

Binaenaleyh Amerika bu teşeb

büslerinde muvaffa kolduğu takdirde 
bir taraftan daha evelce Almanyaya 
yatırmış olduğu sermayeler_in faizle
rini temin etmiş olacak, hem de uzun 

\Tala Nurettin ve iskender Beylerin 
muhakemelerine dün başlandı 

Dava edilenler, dava mevzuunu te•kll eden romanan mUs• 
tehcen olmadılını •öyledller. Mahkeme tahllye taleblnl 

kabul etmedi 

İstanbul ikinci ceza mahlceu manlardır. Orada bu gibi şeyler 
mesinde, dün saat on yedi bu- müstehcen ve adaba muhalif 

vade ile sattığı buğda~ların .v~ pa- Beyoftlunun en maruf bir k · 
muklann parasını tahsıl çaresını h:ı.· m h . ht öşesinde hergUn lşllyen bir 

. b' t t uayene anenın sa ekarhk seb b'I h kk d takibat zıdamış bulunacak ... Yanı ır aş a - yapllan sahibine bl 1 e ı e a ın a 
mak ı:;uretile iki değil, üç, belki de _ r ce P varakası tebllO edllemJyorl 

k ' Beyoglunun Tepebaşında VoJf~p · · ·-· dört kuş birdf'n vuraca · . d b. dıi . d B . ~ an ıs portu elde ed.erek Al manyaya gıttıgı, 
Amerikalrların uzun vadeli kredi mın e ır . şçı var ır. u dışçinin nıu. orada be~ altı ay kadar kalarak Al· 

ile bütün Almanyanın buğday ve pa- ye~ehane;~;i sa:!e ~es:ilc istimal et- man dişçi amele cemiyetinden bir ve
muk piyasasrnı kapatmaları kendi he- me s~r~ 1 e n~ gı r . u~uk iki sene sika aldığı sonra bu vesikayı mekte-

. . db' d. th evel hukumete ıhbar edılmıştir Bu ih b '. 
saplarına mahırane hır te ır ır. · barda Volfs a . . . • - e ecnebi bır memleketten alınmış diş 
tiyaç icinde olan Almanyanrn da bu- h !:iP n ı~mı~dekı adamın esa. tabibi diploması gibi göstererek dişçi 
gün eı:ıya halinde bile olsa uzun vade sen b~~P t8";8'-" a usyah bir firari mektebine sadece bir sene devam et;. 
ile kr:di bulması bu memlekette bir eGcne 

1 
u ulnd ~gu, b~sıl ~mi Hayim mek suretile diploma aldığı bu vazi· 

. d. F kat rosman o ugu, ır muddet 1stan- y tt 1 . d ' 
az nefes aldıracak bır şey ır. a b ld b' d. . d e e o an hır a amın Türkiyede diş-
bu iki taraflı karlı alış verişin bir de 

1 
ut _a ır .. ;,:,çı :anın a çırakhkla ça- çiHk yapamıyacağı bildirilmiştir. 

Avrupa ve cihan ilctısadiyatı noktai ış ıgı, ~~ rle e esnhasında Volfşpan Bu ihbar İstanbul vilayetince ehem 
d namına Ç1Aan mış sa te bir türk pasa 

nazarından manzarası var ır. (Alt tarafı 4 üncü sayıfada) 

çukta " Akşam ,, refikimiz hak- sayılmaz. Ve esasen, "Rahiplerle 
kındaki neşri· rahibeler arasında ,, iktibas su-
yat davasının retile yazılmış, naklolunmuş bir 
rüyetine baş- romandır. 
lanmıştır. - Aynen mi? 

Mahkemede - Bir kısmı Fransızca, bir 
mevkuf olarak kısmı Rusça bir romandan alın-
hazır bulunan mıştır. Blltün teferrüatile, aynen 
muharrir Val~ değildir. Mesela birisinde bir 
Nurettin ve mes' sihirbazlık fash vardır ki hariç. 
ul müdür isken.. bırakılmıştır. Romanda hiç bir 
der Fabrettin müstehcenlik yoktur. 
beylerin hüvi.. Mes'ul müdür iskender Fab-
yetleri tesbit VaU. Nurettin B. rettin bey, romanı intişarından 
edildikten son- evvel görmediğini, çünkü Vali 
ra, dava kararnamesi okun.fo. (Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 
Bunda Vali Nurettin bey tara-
fından lisanımıza nakıoıunan ve Yakın seferler 
gazetede kı!-
men intişar 
eden ° Rahip· 
lerle rahibeler 
arasında ,, ro
man1Dın şekil 
ve meal itiba
rile umumi ada
ba muvafık ol-

ilç idare bir elde 
toplanacak 

Belediye yakında şirketlerden 
hesap istiyerek tetkikata başlı· 

yor. Limanda ayrı a".:"' n<; idare 
tarafından işletilen yakın sefer-

Filhakik'a Amerika bolluk buhra· 
nından müteessir olduğu gibi Avrupa 
ve Asya, Afrika memleketleri de böy 
ledir. Bilhassa Amerikadan evel Av
rupa kıt'ası dahilinde Almanyaya buğ
day satacak yerler çoktur. Binaena· 
leyh Amerika buğdaylarile Alman pa
zararı kapanınca Avrupıakıt'ası da· 
hihlnden harice buğday satmaık 
istiyen memeket1erin mahsu1leri 
o nispette zarar görecek, malları 
i!Ilerinde kalacak demektir. Vakıa 
Avrupa kıt'asında pamuk yetişmez. Fa 
kat Avrupa haricinde Amerikadan 
başka pamuk yetiştiren memleket yok 
mudur? Binaenaleyh Almanya pazar 
lan tamamen Amerika pamukları ile 
dolunca bu memleketlerin hiç biri Al· 
manya 'mensucmt sanayiine bir balya 
Paınuk satamıyacak demektir. Niha
Yet Alrnanyanın uzun vadeli kredi ile 

madığından bah
sediliyor, bu 
neşriyatın ceza 

lerin bir elden idaresini, bu su
retle yapılacak tasarrufun ve 

temin edilicek karın bu vesaitin 
her tarafta ayni mükemmeliyeti 

kadınları uyandırma§a glttiGim zaman bol pamuk mahsu1ü bulması ikinci Anne KöylU 
bir mahzuTu daha dıavet edecektir. O çocuk na yapb ? 
da Alman mensucat fabrikalarının e· BUyUk anne - Bana uyku uyutmad=ı=·=· ========== 
sa.sen fazlaJığrndan şikfıyet edilen pa- di buhran neticesi olarak gittikçe şid- tiyacmda bulunan memleketler zengin 
llıuklu mamuh1tını lüzumundan fazla detini arttırmaktadır. Peşin para iJe mımlketlerin karşısında zarar' görme
ÇoğaJtınalarr, bu suretle Avrupadaki mal satamıyıan büyük iş memleketleri lerini mucip olacaktır. Bu itibar ile 
Pamuklu mensucat fiatlarında zaten yavaş yavaş uzun vadeli kredi ile mal- her memleket için beynelmilel iktısa
nıevcut olan muvazenesizliği bir kat larına müşteri aramak mecburiyetin- diyatta cereyan eden büyük rekabet 
dahıa arttırmalarıdır. . de kalmaktadır • Hiç şüphesiz arttrk- ve satış hareketlerini yakından takip 
• Bu izahat ile şunu demek istiyoruz ça esasen fakir olan, mallarını ve ve tetkik etmek lazımdır. 

kı beynelnlflel ticari rekabetleı:_iktısa mahsullerini pe~in para ile satmak ih ~ .AsUff 

kanununun 42'i skender Fahrettin B. 
inci maddesine 
uyduğu, temadi eden neşriyatm 
tevkifi istilzam eder mahiyette 

görüldüğü ve tevkif kararı veril· 
diği kaydolunuyordu. 

Karareame okununca, Reis 

Hamit bey, Vala Nurettin beye 

ne diyeceğini sordu. Vala Nuret
tin bey, şunları söyle~i : 

- Benim mikyaslanm, Avru· 
pada intişar etmekte olan ro· 

alması için kullanılmasını iste
miştik. 

Bir hayli alaka uyandıran bu 
fikir aldığımız malumata göre 

alakadar vekaletçe ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınarak tasvip 

edilmiş, bu hususta belediyenin 
lizımgeldiği ehemmiyeti vererek 

meşgul olması ihsas edilmiş· 
tir. Belediye şirketlerden hesap 
istiyerek yakında tetkikata baı· 
lıyacaktır. 
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basittir. Kardeşlerin biri mesihin he ritlerin yolunu tutarak, mukaddeat-______________ _, 

nh gel~difine fakat geleceğine ina bir harp ile semavi saltanatı kurar- Matbuat kanunu 
nıyor. Df~ri ise mesihln geldiğine lar ve bu suretle yer yüzUne sulhü 
ve dülger banın şahsında tecelli etti- müsalemeti t~mil ederlerdi. Ve 
fine kanidir. Bu mesele, her şey- lsa, Romalıların daha evvel vu-
$)en fazla, akademik bir meseledir. kubulan isyanlar ne kadar şiddet- Müvezziler 
Yalnız onun bütün lsrail oğullarını le bastırdıklarını biUyordu. Sonra yıi . . . 
ve bU!dn aUn}ayı iki düşman karar ne lsa, Musanın İ8rail ofutlarını . Matmuat kanunu yentlendığı 
ıılhına ayırmasına, kıtrde~ı kardeşe Mısırdan çıkardığı zaman bunların lçın ıaze.!e. ,.e mecmua satanlar da za
diipl&n yapmasına ihtimal \'erile- oradan müselllh ofarak çıktıklarına bıtadan ııın almak hususunda yazılı 
mu. vakıftı. Musa, İsrail oğullarını alrp hüknıti h4tnen tatbik etmiye davet O· 

iki karde§ arasında kardeş· götürdükten sonra l\lısırlı;-ı-r O'raf ın· lunacaldardır. 
ilk yerine adavet ihtilafının da· dan takip olunmuş, fakat bu sırada Kanun bir .. mad~esinde bu yol· 
ha mühim n daha şUmullU olmasr, ilAht mucize vukubulmuş daha 84>nra da baylUk, munzzil~ yapa~a~J~rın 
prensipler arasında bir zıddiyet bu· İsrail oğulları çölde ıeaa4ur ettik· adlarını z~bıt~ya bildırmelerını, ka~· 
lunmaaı, amelf sfyMet nOktai na- Jeri kabilelerle Clöiüfllltitlerdl. şrlrğıncla bır kafıt almalarını emred1 
zanndan araya derin bir muhalefet (Isa) nın planı da Musanın bu yor. 
huıl olması Jizımdır. planından farksızdı. Fakat mesele, Yakıa bu lriiküm eski kanunun o· 

YahudHerfn hiçbir zaman. kendi Romahların zözUnden kaçarak hic- nuncu maddeıırinde de hemen aynen 
aralarında dini bir muhalefet yapan ret edebilmekti. Bunu temin etmek yazılıdır. Orada da gazete a;atıcıları 
lan idam ettikleri, yahut fikir iti· kabfJ olaydı, işin gerisi kolay- yazılardan mahis .. ne haysiy~te 
barile aynlanlan kılıç n ateşle imha dr. Fakat Romalı muhafızların dokunur şeyler soyleylp bag-ır
eyledikleri görülmüş bir ~ey değildi. gözünden, muhalif yahudilerin taracı- maları menedilmitıtir. Fakat ga-

0 hald~ iki kardeşin Isa utrunda !lludundan kaçmak imklnıızdı. Son· Jlba. t!~diye .. kadar zabıtaca mU
biribirlerfne düşman kesilmeleri için, ra ona tAbi olanların elh\de ıllah da veı::ıı unmlerını yazmak tarafı pek 
lsaya iltihak edenlerin kardeşlerini yoktu. Bunları slllhaız oldukları de stkr tutulrnamıt olacak ki şimdi 
ve ailelerini meş'um bir harekete sev halde hicrete du~t etmek bir• sürü mUddeiumumilik bu işe de alika i:ÖS-

ketıMk istemelri bu harekdle koyunu kesilmete rittlr~k gibi idi termekte ve bundan da müvezzilerin 
onların mevcudiyetini tehlikeye at Çünkti bu •ilAhsızları takip •deeek her ~şı meselesi maydana çıkmaktadır. 
maları icap eder. hangi kuvvet onları linha eylerdi. Bu Ma16dur ki me.denf hakları kullan-

hıaya inananlar onunla dağla vaziyeti dqen ı.a, yer yüıUne mıya insan 18 Y&fı~ı bitirdiğ~ zaman 
ra l'e ~öllere çekilrMk istiyor l'e bu sulh defil, fakat kılıç ıetJrdlffnl tak nllhfyet kazanabihr ve kendı başına 
yüzden muhalefetle karşılanıyor- dir ediyordu. o vakit bir iş yapabilir. Meğer ki 15 
Jardı. Babalar otullarını, kadınlar Isadan nvel hareket eden Juda Y•tını doldurmuf, ve hakimden mah-
kecalarını bu hattketin vahim akl· muvaffaluyetafzlife utramı•tr. o ~us karar almıt olsun. 

. betlerine uğratmak istemiyorlardı. halde yalnız takva ile hareket etmek Bundan apiı çocuklar nihayet ~t· 
Onun için Isanrn daveti, alleler i- AJJahın müdahalesini temine klfl de rak falan pbi çahpbilirler. O tak 
Çıinde ihtiJlflar ve kavgalar çıkarm.•ş ğiJdi. Yapılacak if, mtlulllh blr f5-- dinle ele 18 yafı.ndan aşağı ola~l;ırın 
tı. Bir nesil evvel vukubulan dahılt yan mı idi? Fa.kat Isaya ıöre bu ha- &ft1e sulh h4kiln'lnden alınmı~ bır mu· 
harp sırasmda da ayni manzaralar gö reket te allahı hoşnut etmezdi. o hal vafakat kararı olmak, bu da yoksa bir 
rUlmtııtU. de ne yapılacaktı? Yahuva, İsrail başkasının hi~tinde ücretle çalı 

O halde, irat ettiği mev'izede ku-minin ecnebi hükümdarlara mak llz1m gelecektir. 
nlhü müıalemetl, ademi mukaveme· yun iğmesini menetmifti. Butiln J.tanbulda kendi ba,ına Y~ 
ti tav~iye eden Isa ateş ve kılıç Bu böyle olduktan IOllr& yapılaca but başkau hesabına satıcılıkla ge~ı· 
hakkındaki sözleri de söylemiş, yal iş, Jsrail oğuJJannıA yerlerini Te nen v• aileeini geçindiren birçok ~o 
ınz bunları bir hamlede ve bir an yurtlarını bırakarak arzı DMv'uttan cmdar vardır. Zabıta bu hafta ıııo-
da söylemişti. hicret rimeleri idi. nunda onlardan da bu ilmühaberi 80 

Bu iki sözU söyliyen zat, ara· Acaba fsayı böyle diişUnmeie sev racakısa bir a.n eni hu noktalarda va· 
dan geçen fuıla esnasında ruhi bir kedenler, ona iltihak eden müfritler ıiyeti ten,.ir n ~endilerine yardım et 
tf'kAmUI ge~irmlşti. mi idiler, yoksa acaba kendisi, ilihl mffinl rica ederız. 

Blı bugünkü pasifitılerin, ya· bir mucizeyi beklemekten sarfınazar Bizim noktai nazarımıza ıöre bun
ni ıulhü mtlsalemet taraftarlarının ha ederek Muu gibi, kavmini euretten larm çotu ücretle tutulmuş çocuklar
Jin~ bakacak olurı;ak bu mu:ımmayı kurtararak hürriyete mi kavuıturmak dır ve bor~lar kanununda Ucretle ça 
haJledebilirir.. Bu .asri sulhçUlerin a istedi. hftınla.nlar için bir ya~ mecbut!yeti 
ğızfarından düşmiyen bazı cümleler Bunu ~k tayin edemeyiz. ~~y:nıamıştır. Nitekim muharrırler 
nrdır. Bunlar "Harbe nihayet \'er- Jsa, Allahın 'ntÜdahalesinden •· ıçın yaş tayin eden matbuat kanunu 
mek için harp,, "S°on harp olacak harp,, min olduğu" müddet~e etrafında gü b~ mOVeallere alt maddede yaş .kay 
gibi sözler söyley.ip duruyorlar. zfdelerden müteşekkil küçük bir et. dı koymamı~tır. He rhalde ak11 ka
Bunlar n.uıl harbe nihayet ver- maat bulunmuını jstiyor ve kütleleri naat tatbik olunacak ve 2.5 yıldır mev 
mek için 80ll bir harp Hizumona ka· uyandırmaktan çekinerek mesihliii cut vatiyette detfşlklikler olacaksa 
ni ieeler n rıasıl bu kanaati be-slemek ni saklıyor. ancak dUrubU em.al f. tevı.i işleri sekteye uğramamak, zaval 
le beraber ke-ndilerini sulhçü olarak rat ile iktifa ediyor ve onun fJÖzleri 1ı bir takım ~ilvezsi!er ~kmeklerin
tanıyorlarsa Jsa da ayni §eltllde hare derin bir tesir yapmıyordu. den .olmamak ıçin vazıyetin bir an e
k•t etmiş sayılabilir. laa daha ıt0nra. fikrini değiştir· vel kendilerine bildirilmesi pek muva. 

lsa ile arkadaşları, hal~~ hareke di. Kendiei İsrail ofullannı telll1lil e- fık olur. .. . 
tine teşebbüs eder etIMz bir mucize den on fki ki§iye söylediff lizltrde Matbuat kanununa gore Yenı beyan
vuku bulacatma ve bu mucize aa- bu defiflkliti ifaCle etmektedir. Isa naJM vermelerini kanundan sonra bu 
yesinde hemn muvaffak olacakları· bunlara: da ayrı teıktre ile gazete 11hiplerine 
na kani bulunuyorlardı. "Örtülü hiçbir teY yok ki meydana bildirm~ kolaylıfını g&teren valili· 

Onlar te,ebbüse gfrişmıişler, fa. çıkı ' ;ın ve sizli 'bir ,ey :ok k~ bi. iJn te~ı ttfkilAh için üdeh bu al~~ ve 
kat mucize onlann imdadına ye-tiş- Jfnmc '1. Size karanlıkta soyledikle- lQtfu gosterecejinde f P e etmeJ ız. 
memişti. Bu vaziyet karşısında yeni rimi siı r'.dınhtta söyleyiniz. Ve ku- . . . 
Mesihln taraftarları ancak Jki §ey- lafınıza söyleneni, damların Uzerin· üzerin• konulmak ıçın d~l!l mi? Zi· 
den birini yapabillrlndi. Bunlar ya den illn ediniz.,, (Metta 10 • 26) ra afiklr olnuyacak ıızlı bir teY 
mucizeyi beklem~te dnam ederler, Diyor ve ilave ~<ITyor: yoktur. Ve meydana çrkmıyacak hafi 
yahut, YaManın, ve ondan da- ''Çeraf klle ve yahut yatak al· bir teY yoldur.,, (Markus 4 • 21) 
ha enet zuhur eden Judasın ve muf. tına konmak için mi ğetlrillr. Sa mel art (BitDMdt) 

Neşriyat davası 
Ust tarafı l inci sayıfada 

Nurettin beyin mliıtehcen şeyler 
yazmadığını ve sonra tefrikalarını 
okuyunca da bu kanaatın yerinde 
olduğu neticesine vardığını, ro
manın hiç bir yerinin mestehcen 
olmadığını anlatmıştır. 

Dava edilenlerinin vekili Haşim 
Refet bey, bu sırada hukuki bir 
noktaya dokunmuştur : 

- Yeni matbuat kanunu, 8 
Ağustostan itibaren mer'idir. Bu 
kanunun yirmi yedinci maddesi, 
mes'uliyet teveccUhU hususunda, 
gazete ve mecmuanın umumi 
neıriyahnı filen idare eden zatla 
gazete sahibinden bahsediyor. 
Eski meı'ul müdürlerin mes'ul 
mevkii bu kanunun neşrile bera
ber ortadan kalkmıştır. Dava 
iddianamesi, on Ağustos tarih
lidir. Yani kanuni neşrini takiben 
dir. Maamafih, evel de olsa, bu 
kabil hUkUmler, dava edilenler 
libine tefsir olunur. Binaen aleyh, 
mliekkillerimden iskender Fah· 
rettin beyin bu mevkide durması 
buna nazaran, mümkün değildir. 

Müddei umumi muavini KAmil 
bey, davanın eski kanuna göre 
ve yirmi birden yirmi altı Tem
muza kadar olan nüshalardaki 
yazılardan dolayı açıldığını ileri 
sürerek, bu mütaleanın varit ol
madığı "aydile, red talebinde 
bulundu. Reis Hamit, Ha Osman 
ve Abdürrahman Şeref beyler, 
mözakereye çekildiler. Yirmi 
dakika süren müzakereden sonra 
heyet, sa!ooa döndü ve herne
kadar yeni kanuna a-öre neşri
yattan umumi neıriyatı idare 
eden mes'ulsada, kanunun mu· 
vakkat maddeıinin sekizinci ben· 
dinin son fıkrasında, ~azetelere 

yeni ahkama uymak üzere vaıi· 
yetlerini tanzim için bırakılan on 
beş günlük müddet zarfında eski 
mes'ul müdürlerin meı'uliyeti 
baki olduğuna dair serahat bu· 
lunduğu noktasından, bu miitalea 
ve talebin reddolunduğu bildiril· 
di. 

Dava mevzuuou teıkil eden 
yazıların çıktığı gazetelerin yirmi 
ve yirmi bir Temmuz nüsbala· 
rındaki tefrikalar okundu. Riya
ıet bunlara ne denileceiini ıor
du. MOıtehcen olmadığı cevabı 
verildi. Riyaset, istihzab etti: 

- Diğerleri de okunsun mu? 
Vekil Haıim Refet 8. , ıöyle 

dedi: 
- Mahkeme nasıl tensip eder

ae. Biı, ıonuna kadar dinliye-
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Ankara spor M. heyeti 
Ankara, 15 (l'elefon) - Ankara. 

mrntakası spor merkez heyeti Na~t 
Hakkı Beyin riyasetinde toplandr. 

Rasim B. müfettişliğe, İhsan Ali B. 
heyeti umumiye katipliğine, Asım B. 
muhaEıip ve nznedarlıfa &eçildiler. 
Bundan sonra merkez heyetinin her 
pazartesi günü toplanmaları karar· 
Jaştmldı. 

Balkan olimpiyadına ı,t1raklmlz 
Ankara, 15 (Telefon) - Balkan O· 

limpiyadına iştirak için çalışmak üze
re atletizm federasyonu tarafından ls 
tanbula davet edilen 1\f, G. den Fazıl, 
G. B. den Adil, Hakkı Beyler. bu haf 
ta içinde hareket edeceklerdfr. 

All,ardakl hafriyat 
Ankara, 15 (Telefon) - Alişar kö

yündeki Hitit hafriyatı bazı ~emereler 
vermiye başlamıştır. Bu seneki haf ri· 
yatta 24 tablet bulunmuştur. 

Ankarada esnaf cemlyetlerl 
Anktra, l:t (Telefon) - Ankara 

Halk fırkasr idare heyeti esnafın bir
leşmesi ve haklarını korumak maba
dile ecnaf arasında delalete başlamış-, 
tır. Bunun .için birçok küçük esnaf 
ayrı ayrı birer cemiyet teşkil etmekte 
dirler. · 

Bu akşam marangoılar cemiyeti 
mümessilleri de belediyede içtima ede 
rek nizamnameleri üzerinde görüşmü' 
lerdir. 

biliriz. Bu yazılar, milıtecen de
ğildir bizce ... . 

Bu arahk müddeiumumi mua· 
vini Kimil Bey, şöyle dedi: 

- Biz, baştan bata müsteh
cen görüyoruz. icap ederıe, ayn 
ayn müıtecen kısımları gösteri
riz. Maamafih, bizce heyeti umu
miyeıi de mllstebcendir. Fakat, 
daha evvel bir nokta var: Bu 
tefrikanın mabadinden dolayı da 
dava açılmıştı~, ki timdi yedinci 
istintak dairesinde tahkikat saf..: 
basm<!adır. Bu, sorulsun. 

iki dava da, ayni tefrikadan 
dolayıdır. irtibatı vardır. 

Dava edilenlerin vekili, bu 
davay~ devam istedi, mahkeme, 
ekıeriyetle istilim kararı verdi. 
Müteakiben, Haşim Refet Bey, 
milekkillerinin içtimai mevkı 
sahibi, milnevver, iı, gUç, ika
metglh sahibi %evat olduğunu 
anlatar'ak tahliye istedi. Müddei· 
umumilik, ret talebinde bulundu. 
Mahkeme bundan evel vaki tah· 
liye talebinin reddedildiği, oza· 
mandanberi vaziyette bir deği
şiklik olmadığı kaydile, tahliye 
talebini reddetti. 

Muhakeme, istintak daireıin
den tkinci dava hakkında iıtillm 
için, yarın saat an dörde kaldı. 

VAKITın Tefrlkaaı ı 82 çukurlar açılmıttı. Tam haminne- politikalar,ndan olmak üzere Bü· la aymnağı zül sayardı. Ancak haminnesi, annesi araya giriyor: 

' IClk ıinin dizlerine oturup pamuk kol lende ve bu maceraya kartı birli· bütün bu kahramanlıklar. bu gu "Çocuğun kut kadar yüreğini yine 

izi )arını boynuna dolıyacaiı, o çıtı pı• kaydt rolü oynamağa batladı. rurlar baıkalarına kartı bir göste· ne üzüyorsun nemrut? .. ,, diye kı· 
tı sözlerile ıamlı ıönlünü ıenlen Kendini kızlarına ve damatla- ritten ibaretti. Yoksa Gülsümle zın üstüne yürüyorlar, hatta ba· 

Dalı 
direceii bir zamandı. Fakat ıel 'rına artık çocuğu sevmiyormut Bülendin öpüştüklerini, çocuğun zan döğüyorlardı. 

arı rör ki bu dilenci serseri sebebine ribi ıöıteriyor, yalr.ız bu aerseri· çeneaini kızın ıöğsüne dayıyarak Bunun için ne zaman Gül· 
çocuk adeta Nadide hanımdan ifre nin elinde yavrucajın büıbütün tatı gözlerini muhabbetle ıeyret aüm Bülendin bir yaramazlığına 

AN niyordu. ahlikı bozulacaiına acıyordu: tiğini ıördüiü zaman yüreği de- mani olsa o "Haminne.. bak bu 
y AZ · ihtiyar kadm hazan bu yatak - Zaten hastalıklı, huyıuz rin bir ümitaizlikle dolar ve, ağla- pia kız yine beni üzüyor .. ,, diye ba 

REŞAT N U ~ i çartafından çadır altında onun bir çocuk... Bu ahlaksızın elinde .mamak için dilini dudaklarını ısı· ğırmayı adet etti. Sonra büyijk ha 
.. .. . . batının kımıldadığını ıördükçe da büabütün berbat olacak.. rır, öteaini berisi~i çimdiklerdi. nımın bir kanaati daha vardı: 

~o_cuk o zamanlar ~u~~um ıç~~ yanamıyor, içi kan ajlarken du- - Bu yqta onun bu kızdan öi Maa.mafih Bülendın Güliüme o· Evlatlıklar, lalalar hain insanlar-
d.~lı d~vane oluyo~du. G~zunde ~'!l ~aklarında yalancı bir gülümseme rendiii ayıp llkırdıları aen ben bil· lan iptiliıı korkulduju kadar u· dı. Analarının, babalarının kar 
ıum bır ya~a, dunya bır yana ıd_ı. ıle aralıktan kendi baıını da içeri meyiz vallahi... zun ıürmedi. . tısında çocukların her kahrına 
En kıymetlı oyuncaklar onu bu pıı ıokuveriyordu. Fakat çadırda der - Hele bir kaç ıene daha geç Yatı ilerledıkçe çocukta ba· tahammül ediyor gibi ıörünürler 
ahr~tliğin bir ıözü kadar alakadar hal bir yaygaradır kopuyor, Bülent ıin .•• aHriirüz ne çiçek olatak ... Ar· zı fena huylar peyda olmağa hat· fakat onları tenhada ele gcçirdikle 
et.mıyordu. "git .. ıit •• istemem seni,, diye ha· tık mekteplerde filan da adam ol lam19tı. Meıela değnekle kahve ri zaman hiçbir zulüm ve fenahiı 

Balıkyaiını Gülıümün hatırı i· minneıinin batına makaralar, ma ma~ .. Şimdi haddehane de yok ki fincanlarını kırmağa, mürek· yapmaktan geri durmazlardı. Za 
çin içiyor, tırnaklarını onun hatırı talar fırlatıyordu. 'Oraya verelim.. . keple minder örtülerini boyama· vallı maıumların dili yok ki tiki· 
için kestiriyor, yüzünü ve ayakları· Nadide hanım bu tekmenin ne• Kızlar birkaç defa: ğa yahut Şakir Beyin kıymetli ka· yet etain ! 
nı onun hatın için yıkattınyordu. reden geldiğini pek iyi bildiii hal - Anne bu kadar istemiyor• naryasmı kafesten çıkannağa İhtiyar kadın ne zaman torun· 

En tenlikli ıey:İr yerlerinde bin de hiç ıeı çıkarmadan çekiliyor ıan kı3ı Bülendin vanına ıokmıya kalkardı. Gülsüme kalıa varsın larından birinin evlatlık veya lala 
tü~lü .. h~.Y•~zl.uk çık~rdı~~ .. hal~e du. . . . • jlım bari derler. Fakat o büibü- vapıın. Fincanı değil. v_a kendi ile y~l?ızken bağırdığını, ağladı 
Gulıumun ıkı koltugun ustune hır Şımdılık bu kıza kartı elınde tün kızar: kafaıını kına o razıdır. Elve· ğmı ıııtıe hemen baskın yapar, 
yatak çartafı atarak kurduiu çadı· hiçbir ıilihı voktu. Bülent lakır· - "Siz de amma ıac-.ma ,eyler rir ki onun hatırı hof olıun. Fakat çocuğu uzun uzun istintak ederdi. 
rın içinde, onunla bat baıa, saat· dı anlıyacak bir yaıta deiildi ki o· ıöylUyorıunuz,, derdi. Madem ki ne çare ki bu zararların hesabı Bülent yalnız Gülsümden bir 
lerc:e ıeuiz 1edasız oynuyordu. na hakikati anlatsın yahut hiç de· yumurcak o ıenerinin bitli kafa· neticede kendiıinden ıorulmakta· da hiçbir kırgınlık dargınlık olma· 

Çocuk o vakit dördüne, yani ğilse sitem etıin. sını koklamaktan ,.-.vk "hvor. Al dır. dığı vakit de onu şikayete ba4la· 
tam l>ülbül gibi dillendiği bir Y&f& Hasılı kadıncaihz aldatılmıı lah mübarek ebin ! Nadide H. bir Kız "Yapma cicim .. etme ku- mı9tı. Haminneıini her gördükçe 
,irmiı, yüzünün çizıileri artık ıe· iJık vaziyetinde idi. Çok kibirli ol ahretlik parçumı kııkanmaia te· zum •. ,, diye valvardıkca çocuk vanına koşuyor: "Haminne bu piı 
çilir bir hale gelmif, saçları· lüle duğu için derdini kimıeye de aça 'nezzül edecek kadın mı? Vallahi büsbütün akıiletirdi. Yumurcak kız beni clöiüyor,, diye CülıümU 
lüle uzamıı, yanajında, çeneain mıyor. kendi kendini yiyordu. vaktfle veliyyinimeti kocası, Hıtü bir ıeye dikkat etmisti: Ne vakit fitliyordu. 
tl4L 1'uu tombul ellerinin üatünde Nihayet yine aldablmıt itık ne bir ortak >:•hut odalık alıa zor Gülıümle ara11nda ihtilaf çıkaa - (Bitmedi) 
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Mekiep]erde 
Hava makinist mektebi 

.Hava makinist mektebine 15 
E,ıuıe kadar sürecek yazılma 
mOddetince 17-20 yaşındaki orta 
mektep mezunları kabul edilirler. 
Tahsil iki senedir. Askeri pilot 
olabilmek için evveli Hava ma-
kinist mektebini bitirmek lazım· 
dır. Derslere T eşrinicvvelde baı· 
lanılacaktır. 

Kaydedilebilmek için, Türk 
olmak lazımdır. Mütehassısları 
tam olen bir hastaneden alına
cak sıbat raporu, aşı kağıdı ve 
poliıce tastik edilmiş hüsnühal 
varakası ile Y eşilköyde mektep 
müdüriyetine müracaat edilme-
lidir. . 

Leylt mekteplerin senelik 
Ucretlerl indirildi 

Birkaç gün evvel, maarif ve
kaletinin önümüzdeki ders sene· 
sinden itibaren tatbik edilmek 
üzere lise ve orta mekteplerin 
leyli talebe ücretlerini tesbit et
tiğini yazmıştık. Diln şehrimize 
gönderilen listenin ayni şudur: 

Galatasaray ( 350 ), Ankara, 
IıtnbuJ, Kabataş, Erenköy, Kan
dilli, İzmir, Samsun liselerile 
Çamlıca ve İzmir-Boca orta mek· 
tepleri(250), Aydın ve Manisa orta 
mektep!eri (220), Adana, Konya, 
Kayseri liseJeriJe Çanakkale orta 

mektebi(200),Edirne, Bursa, Trabzon 
liseleri ( 180 , Erzurum, Sivas, 
kastaınonu JiseleriJe Diyarbekir 
kız ve erkek ve Elb:z orta 
mektepleri için de (150) lira. 

1 Polia Haberleri 1 
iki otomobil çarpıştı 

Şoför Hüsamettinin idaresin
deki otomobil Haydarpaıa tren 
geçidinden geçerken, 2321 nu
marah şofö:- Münirin idaresinde
ki otomobile çarpmıştır. Oto
mobilde bulunan devlet demir-
yolları kondöktörU Ömer Ef. 
iJe ıoför yaralanmışlardır şoför 
yakalanmıştır. 
Bir kahve önUnde bir arbede 

Evvelki gece istiklal cadde
sinde bir kahve önünde hayli 
uzun süren br kavga olmuştur. 
Halit ve Ali isimli iki adam 
sarhoş bir halde Fatma ve ih
san adh iki kadınla dolaşırlar-
ken, bemedense hiddetlenen AH 
iki kadını bıçakJa yaralamıştır. 
KadınJarm feryadına koşan po· 
lia memurlarına da ayni şekilde 
mukabeleye yeltenen Ali yaka
lanmış, tahkikata başJanınıştır. 
Mu,terlye bıçak çekenler 

Unkapamdda manav Lütfi i~e 
arabacı ibrahim Tepebaşmda bır 
gazinoya giderek rakı içmişler, 
sonra mCşterilerden Galip ef • ye 
bıçak çekmişlerdir. ikisi de ya· 
kaJanmışlardar. 

Bir kavganın neticesi 
Arnavutköyünde oturan reçper 

ibrahim arkadaşı Ömer ile e
hemmiyetsiz bir meseleden kav
ga etmit neticede her ikisi de 
birbirlerini bıçakla yaralamışlar· 
dır Polisçe tahkikat yapılmak
tadır. 

Gizli niklh, kavga ve 
yara lam• 

Evvelki gün Fatihte, So!u!ar
dd" gizli bir nikah kıyma had11e
si olmuştur: 

Fatihte Sofularda oturan Fat· 
ına hanım iıminde bir kadın 
Sabri Ef. adlı birisile evlenmek 
iatemiı nikahlarını Yanicami 
kayyu~Jarında hoca Ahmet Ef. 
gizlice vt. eski usüllerle lnymış· 
tar. 

Fakat işin garib~ şud~r ki ni· 
kihı müteakip yem evlıJer ber-
il.edense kavga etmiıler ve H~y
rı Ef. kadını muhtelif yerlerın-
den bıçakla yaralamışbr. işte 
bunun üzerinedir ki hadise po· 
lise aksetmiştir. Zabıta kayyum 
hakkında tahkikata devam it· 
l!lektedi,. 

1 Türk noktai nazarının muvaf f akzyetile neticelenen bir dava 

Beynelmilel Hukukçular kongresinde 
Günün 
Muhtırası 

.. i;;;;~;~··ı;;~iii~; .. i;;;i;;;;;·i;;:· .. --·-
Mlidilrlük bunun için Anadolu 

ve Trakya Zıraat mıntakaların· 
dan muhtelif tobunı nUmuneleri 
istemiıtir 
Amerlkaya gönderilecek mal· 
ların faturalar1 tasdik edilecek 

Şehrimiz Amerikan konsolos
luğundan Ticaret odasına gelen 
bir mektupta, mıntakamızdan 
Amerikaya gönderilecek deri
ler de dahil olduğu halde bütün 
mallar için konsoloshaneden fa 

1 
turaların tasdik edilroesi Jiıım ı 
ıeleceii bildirilmektedir. 

Komiser muavini Rıza B. ru,. 
vetten beraet etti 

Bir miiddet evvel, Aron ef. 
isminde bir hahamın alümOnden 
dolayı hakkında tahkikat yapılan 
iıak efendiden, bu işi lehine hal 
etmek Ozere otuz lira rüıvet al· 
dığı iddi•ıile mevkufen mah
kemeye veril~~ Haıköy poliı 
komiıer muavını Rıza B. hak-
kındaki muhakeme, dün lıtanbul 
ikinci cera mabkemeıinde bit
miıtir. 

Son ıahitler dinlenildikten 
sonra, müddeiumumi Kimil Bey, 
otuz liranm rUıvet maksadile 
abndığı hakkkında , müfettiş 
Hüsnü Beyin kanaatinden baıka 
bir gllni delil ve emare mevcut 
olmadığı, esasen o tarihte izak 
ef. hakkındaki tahkikata ait ev-
rakın muamelesi bitmi~ olduğu 
kaydile, Rıza Beyin beraetini 
istemiştir. 

Müdafaada yapılmış, neticede 
mahkeme beraat karan vermiş, 
Rıza B. aerbeıt bırakılmL,tır. 

Kazeretorl•rln temyizden 
n•kzen muhakemeleri 

bitti 
lstanbul ikinci ceza mabke· 

mesi, bir İtalyan sigorta şirketi 

mümusilleri iken zimmetlerine 
para geçirdikleri iddiuile mu· 
hakeme edilen ve mabkiim oJan 
Kaıereto kardeşlerin lemyizden 
nakzen muhakemelerini bitirmit· 
tir. Jozef Kazeroto ef. 5 ıene, 
Antuvan Kaıereto ef. on ay 
hapse ve paraları tazmine mah
küm edilmiılerdir. 

:.....-----~---------------------------
Takvim - Paçar 16 Ağu~tos 8 

inci ay 19.31, senenin günleri: geçen 227 
kalan günler: 138. 1 Rebiülahir 1350. 

GUne!-Doğuşu: 5,IO; Batışı: 19,08 

Namaz vakitleri- Sabah: 3,34: 
Ôğle: 12,18: ikindi 16.i'&-Akşım. 19,08. 
Y:ıt5ı : 20,51: imsak: ~.16 

* 
Hava - Dünkü hararet ıa.ıaml) 30 

tısgarl) 18 derece. Bugün rüzgir ~imal 
ile şark arısında mütcvvül hava ıçikur. 

"* Bugün 
Gelenler • gidenler - Dün Si· 

nayı npurile kırk beş Fransız ~eyyahı 

gelmiştir. Seyyahlar ~ehrimizde üç güıı 
kaldıktan sonra salı günü lskcndcriyeyc 
gideceklerdir. .. 

ölenler 
Gziıyintap kahramanlanndan Aslın 

Bevin validesi Halime H , uzun müddet· 
te~beri müptelı\ olduğu hastalıktan .kur• 
tulamıyarak ev\'tlki gün vefat etmiştir. 
Cenızcsi bir çok dostlannın huzurile 
ihtifal!tı }Azime ile kaldırılarak Karacaah· 
mede defnedilmiştir. 1\lerhume dördü fe· 
bit olmuş on iki evlat yeti~tirmiş muh
terem bir Türk anası idi. Kcndiline rah· 
met d!Ier daha yakın bir zamanda bira· 
derini de kaybetmiş olan Aslan Beyi 
taziye ederiz. 

§ Maliye vek!lcti muba~bc mudilrlil· 
~ndcn m!tekait Kemal Zıya B. in ke· b 

rlmesi Erenköy kız lisesi son şıruf tale· 
besinden Necdet Ziya H. müptell olduğu 
hastalıktan kurtulnmıyarık henüz genç 
yafta iken vefat etmiştir. Cenazeıi yann 
Şişlide Fransız hastanesinden sut 11,30 
da kaldırılarak Fatihte namazı kılındıktan 
sonra Merkez efendideki aile kabristanına 
defnedilebektir. Merhumeye rahmet diler 
ailesine teessürlerimizi beyan ederiz. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon pl!kları neşriyao .19,30 dan 
20,SO a kadar birinci kısım alaturka su 
Anadolu Ajansı haberleri ~0.30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz. Borsa haberleri. 

,... Vakll:Abone ,artleru 
1 3 6 12 

Dı1hilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 I 450 2700 

hin sartlarımız: -

AJ).ık 
Kuruş 

.. 

Rcsmt Hususi 
Sanrı I O Kş. I 2,50 Kş. 
Santimi 20 ., 25 

KUçUk Hin ••t"llarnıuz: 

2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen il~nlmn fazla 
aurı için 5 kuruş zammolunnr 

Vilayette: 

Tebliğ edilen 
kanunlar 

8. M. Meclisinde kabul ediJen 
yeni kanunlardan dördU daha 
don vilayete tebliğ edilmiftir. 
Bunlardan biri ceı:a kanununun 
158 idci maddesine iki fıkra ill
vesine dair olan kanundur. 

Bu fıkra Riya.eti Cumhur ma
kamına ve Rcisicümhurun fah· 
sına karşı edep ve hörmete mil
nafi hareket ve neşriyatta bulu· 
nanlarm altı aydan Uç seneye 
kadar hapis olunacaklarına da
irdir. 

Diğer kanunlar da, Karadeniz 
ve Karadenize mücavir deniz· 
lerde bahri teslibatın tahdidi 
için Ankarada 7 Mart tarihinde 
imzalanan protokolun tasdiki, 
jandarma kanununun 9 uncu 
maddesinin son fıkrasınbn tadili 
ve san'at ve yatı mekteplerinin 
idaresine dair olan kanunlardır. 

Bu kanuna göre Istanbul ha· 
kimiyeti milliye, Istar.ıbul Domla· 

(Lütfen sayı fayı çeviriniz) 
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H a rl cı H aberıer 1 Cümhuriyet memrlannı ve mahke-

!!!!!!!!!! 

1 
Fransız nazırları Gendi gitmiyor ! mesini iğfale teşebbüs mü? 

Hint mlllf kongresi yuvarlak o -.~~--. ____________ .__._ 
masa konferansına iştirak ' sc c:ır.ıfı 1• ıncı ~:ıyıfada ı mur celp varakasını tebliğ etmek için 

Parla, 14 (A.A.) - Alman sefiri l\L etmemiye karar verdi ~iyetele nazarı dıkkate alınarak tah· nerelere gitmiş, kimlere müracaat et 
Fon Hoeschun başvekil 1\1. Lavalı Al- Roma, 14 (A.A.) - Gandi, bu g~ce kıkat y~pılmı~, -~hte pasaport deni- miş, ismi celp varakasında yazılmı~ 

Berlln aeyahatlni tehir ettiler 

man hükftmeti namına Berline davet başlıca muavinlerinden Bahagu Japu len vesıkanın nufus kaydında tahri olan dişçinin lstanbulda olmadığına 
ettiği resmen teyit olunmaktadır. M. ile Yay~.k~.rı ~~bul ~tmiştir, Bir saat fat icrası suretile vukua geldi~ine .ka ne ıSuretl'e kanaat getirmiştir? ı 
Laval bu daveti kabul etmiş. fakat kada~ goruş':"u.şle.rdır. Bundan sonra naat. ha~ı l olmuştur. ~unun uzerıne Hüviyeti meçhul, ikametgahı meç 
M. Briyanın Pariste bul muavınler gızh bır telgraf çekmişler- asıl ~smı Grosman oldugu halde sahte bul, her hangi srıteri bir adam hak· 

unmamasın- d' ,..,1 .1 h ' veı-a k · t' ]' t"I · · · ('r Jf dan dolayı tarih' hakk d k 'i b' ır. JT umaı ey ıma, kongrenin yu- · 1 ıs ıma 1 sure 1 e ısmını 0 Ş· kında adliye tarafından bir celp vara· 
ı ın a at ır 1 k k f ) t hd "l d . · ı.· ~y söylememiştir. M. Lavalın Ber· ~·ar.a · m~~ on eransına iştirakten pa.n .a e .. 1 e ~n.ve.yıne bu gıuı ve kası gönderilebili'r. Böyle bir celp 

ıj _ ah .. .. .. ımtınaı yuzunden tahaddüs eden vazi· saık ıle turk tabıbı dıploması elde e- varakasını götüren memurun '-'andını.: 
ne yapacagı sey at gununu yarın t h kk d ·· d k n ·ı · · ı ~ ~ t . t . h . ye a ·ın a mutal('a beyan etmel\ten ere eyog unun en maruf bır y('rın olması mazur görülebilir Kezalik 

naayzınlae mesı B m
1
? .te~~ldır. Fransız istinkaf eylemişlerdir. de diş muayenehanesi açan adam a· ı Deyoğlunun Tepe başı gibi ~n k:ıhba 

ır rının er ını agustosun ?G ya ili d. d • l ı h' d ı . - · ' · hu . . : • n ~stan akı ngilizce gazeteler, ey ıne . a\·a aç~ mıştır. Dıger taraf· lık bir yerinde işliyen bir muayeneha· 
t r1 sınde zıyaret edeceklerı zan- kongrenın kararını şiddetle tenkit et- tan vekaletçe dış tabibi diplomasını ne sahibine bir celp varakasının t b· 

nolunmaktadır. mektedir. haiz olan kimselerin indelhace ihti· liğ edilmemesinde de şu b e 
p · 1 y ı · . . b" . 1 • . _. . , veya u şe· 

ans, 4 (A.A.) - Akşam üzeri . ~r ı. mı~h matbuat, "içtinabı gay- yat za ıtı ? ~ası !azım geldıgı cıhetle kilde müşkülat çıkarılmış olabilir. F:ı-
M. Laval telefonla M. Brüning ile rı kabıl,, ısmıni verdikleri bu kararı al sahte ,·esaık ıle dıploma aldığı vilaye· kat böyle bir muavon.ba h"b" h 

.. Ü .ıta • k J k t' hk' ·ı J ~-..... ne sa ı ı er 
gor Plw:? ve Bbrıyanın ~nhhi vaziye· ış ama tadır. Kongre komitesi, icra ın ta ıkatı e anlaşılan bu adamın gün işinin başında bulu r 'k 1 
. k •t . . . . h d t h . . k . nu ı en ce P 
tınden dolayı eveke kararlaştırılmış omı esının ıçtımaa davetine müsait u u ar1cıne çı arılması bıle resmen ,·arakasının tebliğ edilememiş olması 
olan tarihte Berline gelemiyeceğinden olmı!ac~k ~e~kalide ahval zuhurunda me\'ZUU ba~solmuştur. . . tetkike muhtaç görülmektedir. Acaba 
müteessir olduğunu tekrar beyan et- komıtesı reısı M. Pantelin kendi na· Maa~afıh ~~·~ mahkemeye ın~ı· iş.in içinde vazife sui istimali mi var-
miştlr. mına harek~t etmeğe mezun olmasına kal. etmış oldug~ ıçın muhakemenın dır? Eğer hakikaten işin içinde böyle 

M. La l bl 
karar vermış olduğunu bildirmiştir. r.etıcesi beklenmış, fakat mevzuu bah bir vazife sui istimali varsa 0 vakit 

va r mflddet evet başlanmıs K 't k · l ht k. 1 k · · ··t k ~ onu e, onferansa iştırak etmeme- 80 an sa e ar 1 ışı mu are e esna- ala.kadar taraf muhakeme neticcs· d 
olan mükAlemelere im!<an hasıl olur nin itilafı ret mahiy~tini tazammun smda vuku bulduğuna nazaran affıu· h ks k - b"ld'W• · · 

1

~. e 

G E L İ Ş İ ~-- -- =: 

- GÜZEL 
Arabacılar 

Gazetenin biri arabacılar hak· 
kmda yeni bir ta limatname ya· 
pılacağmı yazmıştı; bir başka 
gazete de böyle bir şey yapdm.
yacağmdan bahsetti. 

Yeni bir talimatname yapılma
dığına göre arabacılar eskisi 
gibi yolcuları çiğneyebilecekler 
demek lir. 

* * * 
Kezi ban 

Akşam gazetesinde haftada 
bir edebi müsahabe yazan Nu · 
rullah Ata, bu müsahabelere 
" Kezibana mektup ,, diye ikinci 
bir serlavba koyuyor. 

Birisi: 
- Bu keziban kim? diye 

sordu. 
Bir başkası cevap verd i : 
- Nurullah Atarım yazdığı 

edebi miisahabelerin yegane 
okuyanı .. 

olma d t ğ. k u·w· . a ız çı acagını ı ıgı ıçın ışm 
_z evaın e me 1 ço arzu e ıgını etmediğine dair ayrıca bir takrir daha nru~ ile Ct!zanın sakıt olacağına hük· sürüncemede kalmasını iltizam ettiği. 

de söylemiştir. kabul etmiştir. Binnetice komite, bü medılmiştir. ne ve bu maksat ile h~r vasıtaya mü· 1o.olu Jqffı 
Paris, 15 (A.A.) - M. Laval ile M. tün azasına ve kongreye merbut bü· Volfşpan isı~indeki bu adamın al· racaat etmeğe karar verdiğine hükmo -r===========;.;;;;--

Hoesch, M. Briyanın Berlin seyaha- tün teşkilata hali hazırda kongre ta· dığı türiclük vesikası nüfus kaydında Junmak lazım 11:elecektir . . B•.ı itilnr 1 Memleket Haberleri 1 
tine iştirakinin lazım olduğunu göre· rafından tatbik edildiği müddetçe iti- tahrifat icrası suret.ile yapılmış olun- ile mesele ciddi surette tetkike de'{er -
rek Fransız nazırlarının Bertin ı;ıeya. lif ahkamına riayet etmelerini emret ca cürmün ,·ukuu tarihine nazaran nü· bir meselı> "'"'-'ini almtşttr. Mersinde bir ltalyan nezaret 
batinin ~miyeti Akvamın içtima del-. miştir. fus defterinde tahrifat yapmış otan Mersind:ı!~~:n a;::1~1 

refikimizde 
resinin httamında mümkün olduğu ka Siula, 14 (A.A.) - Hint valii U· memurun IMS'uliyeti affı umumt i1e Berllnden mektup okuduğumuza göre polis, Yunan ban-
dar yakın bir tarihe talik etmek hu· mumisi ile Gandinin biribirine gönder bertaraf olabilir. Fakat bir kere sah- dıralı l<'edon vap d . 1• b' 

diık.l · k t b' ı · t ' -.1 k d M d k. k urun an gız ı ır su-
susunda mutabık kalmışlardır. . en me tuparın metinleri neşredil· e ır. muame eye.~ ınat ~ere. ~l e 8 em ) para yO rette Mersin limanına giren bir Ital· 

M. Laval M Hoesche dokt 
1 

mıştir. edilmış olan vesaıkın meşruyetını te· ' t it 1 . ' · or a- . . . ., B . •• J • yanı neznre a ına a mıştır. 
rın M Briyanın sıhhi vazı'yet' d Gandf bu mektuplardan birinde U· mm edebılır mı. u vesa1k affı umu· oy e 1 se s . ld - . . 1 k i d • ın e . f • ••• erserı o ugu ıçın mem e et n e 
a>ifnd .. 

1 
.h .. h d mumi vahye bilhassa. diyor ki· m ta rıh inden sonra resmi muamele· i b b d if d i 

a en gune sa a muşa e e etmekte "S' • 1 1 bT ., V 1 Hiç olmazaa ıçerız, eııenlrlz, ş uamıyan u a am a u ne göre 
olduklarını fakat mumaileyhin Cenev . ız ~eya maiyet memurlarınız nr 'ke~e.ebs~ls yakpıkallı ır mı. de ev vesa- bu da klr1mız olur 1 npur Mersine gelince bir ambar ka-

. . d . gı vermıye adeta icbar ettiğiniz bicare ı ını ı ere u anmakta evam et· ğ . . reye azımetın en e\·el Berlıqe gitme· k" 
1 
.. 

1 
k 

1 
i : mek .. rmü devam d k 1 • Huıusi muhabirimizden. pa ını denıze atmış onu sal halınde 

sine müsaade etmenin mümkün olma· do:.lu er,e k atrştı ykailnlız cezlr teddbırbler cihetlceubugu~n de mesı' el?'et' . ? acagtı On gündür Berlindeyi~ Burası kullanarak sahilin gizli bir yerine çrk-
d ~ f°k • d b ı d ki .. . egı , a a en çare ere e aş u ıye ını ıcap e • 

151 ı nn e u ~n u arını soylemış vurdunuz. mez mi? Bu cihet, muhtacı tetkik bir lstanbula nispeten ucuzdur. Mesela mıştır. 
tir. Zira, sayfıyede yapılması tav- Bombay" 14 (AA.) V l'i t noktadır altın ve gÜımüş mamulat, mobile -,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=;;,-
sive edil · la b. 1 k · · h ' · - a 1 umum ' d ı· ' Kiiçiik Haberler 

r mış o n ır ay ı ıstıra at kongrenin yuvarlak masa konferansı- Bununla beraber ceza mahkemesi- us mamu atı, seyahat levazımı, ka-
ft kür bırakılacak olursa elde e· na iştirak etmemeğe karar verdiğini ni.n affı umumi ile cezanın sukutu dın eşyası, elbise, manto, çamaşır, * Sigorta tarife komisyonu diin ti· 
dilmiş olan salahın ihlal edilmesi ih· bildirmek Ozere Gandi tarafından hakkındaki kararından sonra euak çorap lstanbulla kıyas edilemiyecek caret müdürü Muhsin bey.in riyasetin
timali vardır. gönderilen telgrafa verdiği cevaptan hukuk mahkemesine intikal etmiştir. kadar ucuzdur. d~ ~oplanarak harik tarifesinin tet· 
Çlnde feyezanlar devam edl~or sadece kongrenin karannı bqvekile Bunun sebebi de (Volfşpan) a ait ola· Kazancı mahiye asgari 150 mark kikıne devam etmiştir. 

Hay'kov 1 (A.A.) - Yangçe neh- bildirdiii ve Gandl ile keadi arasında rak nüfus defterinde mukayyet olan olaa burada yaşıyabllir. * Ti~aret ofisi kavun ihracatı hak· 
rinin !teviyesi yük8elmekte ve suları teati edilen mektupları neşrettiğini sahte kaydin terkini salahiyeti hu- Gündüz v~ gece ellerinde muhte- kında hir nizamname hazırlamış ve ik 
kabannaktaudevam etmektedir. Feye. beyan etmiştir. Vali M. G~ndinin de kuk mahkeme~ine ait olmasıdır ki bu lif .şekilde küçük şeyler satma k sure· tısat vekaletine göndermi~tir. 
7rı1J :ı r gün geçtikçe daha korkunç bir ayni suretle hareket edebileceğini bu hususta cereyan eden muhakeme he· tile dtleneınler güıutüz '4~ ta tiaştayıp • Nizamnamede memleketimizden ita 
f'' .... ı almaktadır. Yerlilerin oturdu- cevabında ihsas etmiştir. nüz intaç edilmemiştir. gece sabaha kadar devam eden Pots- riç piyasalara gönderilecek kavunla 
f4u mahallede dün bir yangın çıkmış- Kongre liderlerinden Malaviya bir Yalnız haber aldığımıza göre bu- dam ştraae, Fridrih ştrasedeki sayı- rın 3 k~lodan aşağı olmaması zikredil 
t~ Yüzlerce kimse hi!r tarafı kapla- beyan.name neşretmiş, hüktlmetin Del gün hukuk mahkemesinde tetkik edil· sız kadın grupları bugünkü ikhsa- mektedır. 
mış n sarmış olan su ile ateş arasın- hl m_isakına riayetsizlik gö3termiş ol· ~kte otan sahte nü~us kaydı mesele- dt vazl:etin bozuklu~undan ileri gel * Emfnö~ü me~~ez m.~~uru _Ahmet 

da k ı k t 1 f ı 1 d 
duğuna dair ileri silrülen iddialar sıne alt yeni bir hadıse olmuQtur Çok mekteymış. Evvelce böyle şeyler yok· beye vazifHınde gosterdıgı faalıyetten 

a ara e e o muş ar ır. -s • d J iJA · · · hakllında yeniden tahkikatta bulunul- şayanı dikkat olan bu hadise mahke· muş. o ayı v csyetçe bir takdımame verıl-
Kudua rum patrlll öldU maaı hakkında Gandi tarafından vu- JM tarafından yazılan celp varaka91· Bütün kahvehane, birahane ve eğ mfştir. Bundan başka para mükafatr 

Kudüs, 14 (A.A.) - Rum patriği ku bulan talebi yeniden tet'kik edece· nın Beyoilunda ve en maruf bir cad- lence mahalleri mevsimin yaz olması ile taltif edHmesi için de Dahiliv
0 

ve
Damianos bu sabah \•efat etmiştir. Mü ği ve bu surette kongrenin Londra dede muayenehane sahibi olan (Volt- ve birçok vasat ve zengin tabakaya kiletine yazılmıştır. 
teveffa 84 yaşında idi. k?nferansında t~msil edilmesini müm şpan) a tebliğ edilm.iyerek "Böyle ~r m~naup olanları~ civar köylere çekil· e8kislgibi. ırr{"'kimse -eğlenm('sİn· 

Faruk Nafiz 
kiln olacağı Umıdfnde butundufunu namda lstanbulda kımse yoktur,. dıye mış olmasına ragmen lebalep doludur. 1 den <re eski hayatından ayrılmak is 

Bey kaydetmiştir. mahkemeye yanlış ınalftmat verilmesi, Bazı Almanlar (öyle de para :rot< temiyor. Ama bir aylık para üç gün· 
Ankara Kız lisesi edebiyat Simla, 14 (A.A.) - HAnt valisinin mahkemece de bu maH\mat tlzerine böyle de hiç oımaua içeriz eğleniriz de bitecekmiş. Bunu düşünen salim 

mıallimi kıymetli şairimiz Faruk icra meclisi, kongrenin lstinkifı me. sahte nüfus kaydinin davasınm bu da kAnmız olur) diyorlar. Banka- bir kafa yok. Amelenin vasati kazan. 
Nafiz Bey lıtanbul Erkek mu· selesi ile kongrenin icra komitesi ite tehirine karar verilmesidir. lardan polis ıasdik etmedikçe para cı günde bir buçuk mark. Aggari 70 

yeniden müzakerat icrası lüzumunu Acaba mahkemeden gönderil!!n celp verilmiyor. Üç yüz marka kadar tedi fenik, eğer iş varsa bu para 0 günün 
allim mektebi edebiyat muallim· k t ı M · işrap eder mahiyette Gandinin mo- vara ası kimin namına yazılmıştır? ya yapı ıyor. evsım sonu münasebe bira ve yemek paras1t1a kifayet eder. 
liğine tayin edilmiş ve şehrimi· avinleri tarafından gönderilen nim Hangi adrese gönderilmiştir. Yanlış· tile büyük m~ğazalarda likidasyon ya Maanıafih şehirde hiçbir ta~ınlık 
ıe gelmittir. resmi mektuplar Ur.erine ne gibi bir hık celp varakası yazılır iken olmuş pılıyor. Ve eşya fiatları hakikaten u es~ri yok. Bilakis gayet 8akin. Bu 

Yeni vazifesinde de muvaffa· karar ittihaz edileceği hususunu mü ise işin içinde bir kast e3eri var mı- cuz olarak satılıyor. Yani bizdeki hafta otomobil yarısları oldu 
kiyet dileriz. zakere etmek üzere toplanmıştır. Mec dır? Yok mudur? Eğer adres ve isim gibi adı likidasyon değil. Hatta bazı Siyasi vaziyet :ı:gergin, fakat ı;ay 

--······ .. -· .. ·--···· ...................... lisin bütün azası hazır bulunmuştur. ~ip varakasına doğru olarak yazılmış mağazaların kepenkleri kapanıyor. J. Iendiğine nazaran bir .. ok b' d • 

Ed
, G · w d . 3 ecne ı ev 

pınar, ıme azi Paşa, Edirne . Bombay, 14 (A.A) - Gandi, Köy.ter ı~ .~u varakayı teblig etmek üzere çer ~kıler çıktıktan sonra dışarda Jetleri ricali, ezcümle MÖG'yö Musolf· 
Mustafa Necati B. Kayseri Zenci ajansının Bombay mümessilinin sor· goturen memur nasıl olmuş da Beyoğ- beklıyen kalabalıktan bir kısım daha ni Berline ge.lecekmiş. Bu sebepten 
dere Eliziz Amasya ve Vef duğu bir suale verdiği cevapta silahsız tunun en işlek bir yerrnd.eki dişçi mu- kabul ediliyor. ' halk arasında nikbinlik hüküm sürmek 
yah 'mektep!,erile mevcut san'a~ itaatsizlik ve muhaliflik hareketine ayenehanesini bulamamıştır? Bu me- Civar köylerde hemen hemen hayat tedlr. 

. . hemen ~rar ba~amak niyetinde ~- ~---~~~~~~-~--,~-----~-~~~~~-~~~~~----ınekteplerınıo maaf masrafları madığını söylemiştir. · - ----- --
viliyetler hususi bütçesinden ve· Bombay, 15 (A.A.) _ HükOmetin DUnyada Olan Biten Meraklı Şeyler l 
rilecektir. Gandiyi Londraya gitmeğe ikna etmek s ı ı 
Matbuat kanunu kaymamam· için sarfetmiş olduğu son mesai, nlii on çarın a tın arı aranıyor ' 

hklara teblll edildi umuminin bir hakem komitesi ihdasını 1 • 
Vilayete tebliğ edılen matbuat kabul etmemesi yüzünden akim kal· S -

m11t1r. oviyetlerin heyeti Avrupa bankalarını 
kanunu vilayetten kaza kayma- M. Maha tma Gandi, Delhi misakı- d b 
kamlJklanoa da gönderilmiştir. nın kutsi mahiyetini hatırlatmakta \'e ol aşmıya aş 1 yor. 

Gazete ve mecmua idarehane- hükQmeHn ayni zamanda hem htlkim U · • hah' ı ·ı 
1 

. d d" d .. b .
1
• h d d nıted Pres muhabirinin \'erdiği bir fıyan meclisinde mevzuu ıs 0 muş, mı yon İngiliz lirası yatırmı..+ır. Bu 

erı e un en ıtı aren vı ayete em e avacı olamıyacağını beyan h ~ ·· .. A • • 

9

• beyannamelerinin vermeg· e başla- etmektedir Muma'! h t T . a re g~ı·e Rusya hukumetı, son çarın ve bunun Rusyaya ıkrazatta bulunan paranın 6 ,000,000 i bir Japon kru,·azö 

d 1 
• 1 ey • ngı ız zı- beynelmılel hankalara tevdi etiği altın Jarın matlubatını tesviye için kulla rü ile Arkanjeldcn lngiltereye gön-

mıılardır marn ar arının Londraya gidilmesine 1 k . . ı · ·ı d .. . • t kt . . . .. arı arama ıçın ma ıyecı er en nıute- nılıp kullanılamıyacağmı sormuştu derılmiş idi. 
Gelen beyannameler üzerinde ısr~rde ml~~e e ve .ke,ndısının yolu u· şekkil bir heyet tayin etmiştir. Fakat bu müzakere bir netice verm; Sovyet hükılmeti bu paranın da ne 

" ' ti hk k ld k zerrn c l .ııma mama ar çıkarmakta B w • • ıur a e ta i at yapı ı tan son· olduklarını itive e 
1 

kted' u heyet Moskovadan hareket e· miş, sovyetler de çarlık z:ımanında oldugunu bılmemektedır. Yalnız ln-
ra kanun mucibince gazetecilik, Bununla berabe~ ~men- ıdr.' b"t" derek bu altınları is tirdat için çalışa· yapılan istikrazları öd-emi!dikleri i- gilizlerin, Rusyadan alacaklarına mu 

b 
• lik ' uun 1' u un kt · kab'J b d · t'f d t 'kt · "-L 

mu arnr · yapamıyacaklara teb· teşkilAtlardan miitarekeye riayet et· ca ır. çın, alacaklılar parasız kalmışlardı. . 
1 

u para an ıs 1 
a e e tı erı wuı 

li tt bul 1 k 
· · · S · t h"'kA t' · t h · · ·· y · mın olunuyor ga a unu aca br. melerını talep etmıştir. ov}e u ume ının a mınıne go. enı sovyet heyeti bu meseleyi · 

Gelen haberlere göre izmir Llndberg, bır devri Alem re fransız bankalarında son ~ara yeniden açacak ve bu paraları meyda- Bundan ha~ ~ar a.ilesi Japon 
villyetinde gazetecilere maljimat yapacak ait para 648,000.000 altın franktı. na çıkarmak için ciddi bir surette çalı bankaları~a da muhım miktarda para 

Nome, 14 (A.A.) - (Alaska) - So,·yetler, bu paranın ne olduğunu ve şacaktır: tevdi etmı.şlerdi ... 
vermek üzere bir haYadis ma.sa· On i t h h __.. Lindberg, Tokyoya vasıl olduğu za. kimler tarafından almdığını anlamak Son çar Fransa bankasına bu ka· h un ıç n mu e assıs rus c,.'C'u 
11Dm tefkil edileceği söylenmek- man oradan dünya etrafındaki seya- istiyorlar. dar miihlm bir mebHiğ yatırdıktan baş er tarafı dolaşarak bıı para~an an 
tedir, tlhatlne devam edeceğini beyan etmiş- Bu para meselesi 1926 da Fransa ka İngiltere bankasına da yetmiş :::tı;e onları elde etmek içın çalı· 

r. l · 



5- VAKlT 16 Ağustos 1931 

Na. 2.5 16 J\~ustos 

AvHikAye·jKaınlanın intikanul Yazan ' 1 
Jerinden ıı- H. Bedrettln Sakalımdan IBlr perde·ı Ah ı ki J 

ilk komedi ŞU dJ1iilCa l ar 
Yazan : 

A. Ihsan 
Güneş artık batmıya başlamrş, ı açmasile içeriye büyük bir cismin Utanmadın 

etrafta koyu bir karanlık hüküm sürü girmesi bir oldu. Karanlıkta ne oldu Perde açılır .. Sahne: Döşenmiş bir Bey- Haydi ne ise arnavut Re 
yordu Biraz daha ilerde yanında ğ·u belli değildi. Yalnız iki göz pı- -Nasrettin hoca hikAycsi- oda- Birkaç iskemle, iki koltuk. Bir ağa cahildir diyelim su mesel • 
beyaz f\öpeği ile Qmuzunda sil<lhı ile ih rıl pırıl parlıyor ve etrafı aydınlatı- masa, masanrn üstünde yazo, hokka hoş görelim, boş görelim .. ziyanı 'Y' 
tiyar Galip kaptan avdan dönüyordu. yordu. Galip kaptan ateş etti gece· - Tak. Tak! takımr .. Duvarda levhalar .. oda kapısı diyelim. 
O gün sab:ıhtan akşama kadar uğ nin karanlığı içinde bir silah se~i - Kapı çalın;yor, Hoca gitte bak! sahneye karşı. Yanda bir pencere. Uşak - (İçeri girerek) yak 
raşmış, en nihayet bir kaplan yavru· korkunç akisler yaparak etrafı Hoca uzanmıştı kestiriyordu, Eşhas: Bey, uşak, beyin mahdu- ca medreseden mezun olan okkah 
su vurabilmı:şt i. Vurduğu kaplan yav Önce anlamadı, (Ne?) diye sordu, mu, sütçü, ev sahibi, dışarda birkaç rıklı, sarkık cüppeli 
rusunun postunu elinde evirip çevi· Doğruldu, esnedi, sonra gerindi, yardımcı.. mamına ne buyrulur? 
rfyor ve hatı rındaki türlü türlü ~ey- Etrafa bakarak minderden indi. Sahne: 1 - Bey, uşak, beyin mah Bey - Hakikaten öyle Meh 
leri birer birer gözünün önünde can- - Tak .. Tak .. Tak! dumu Hayri. (dönerek) geçen sene mi, evvelki 

1 d 
Ayol w ? G"d" d b' an ırıyordu . - • sagır ınısın 1 ıp e ır Uşak - Beyim saka gelmiş para- ne mi, iyi hatırlıyamıyorum a 

Kaplam v=ur:ıcağı zaman birden (bak! sını istiyor? bizim çocuğu mektebe yazdınverd 
bire kaplanın anası gelmi:'? Galip Artık Yalınayak başı da kabak, Bey_ Yar ı · mahalleden bir ilmühaber lazım old 

Nasr u· il .. .. k ın ge sın. 
kaptan ne yapaca•;m ı ş:ışı rmış blr n - e ın ocamız sovup sayam u k B .. .. . .. imama (25) kuruş borç yaptık H l{o..;tu öfk 'l d w • şa - aş ustune beyım. Royle· • 
ziyette kalr.ıı~tı. Fakat bereket Yer- y )f e 1 e kapıya ogru • rim yarın gelı'r gün başımın etini yiyor. Sesini çrka 

a dışa d k' · 'd' ., • sin ki kaplan onu görmemişti yal· r a ının ne ı ı zoru· Usa . . . mıyor amma .. Her sabah manalı, m 
nız yuvasına girdiği z:ınn:l G ı ı ı ı> - Tak_ Tak •. Tak .. Tak! ·· -l . ~ k çıkar, bey kendı kendıne nalı bir "sabah şerifleriniz hayır 

Bu nasıl...... ti l"k k 1 a k., soy enız. 
kaptan onu kar~ıdan merakla seyret "uzs z u • ne 81 ı m ma · olsun beyim demesi yok mu? 
mişti. Kaplanın vuvanm içersinde Kapıya saldırdı surat bir karış! Bey - İHl.hi artık bu sııkanın e- U k "A 1 t 

J 1\1 w ' l' de ktikl . • . ~a - n ıyana ye er •• 
kah bir yandan diğer bir yana dö- egerse bu gelen komşu adammış! ın n çe erım. Nedır bu allah aş . 
nüyor acı acı uluyor, yavrusunu a- Ağlar bir ses ile dedi ki: kına- Yirmi, yirmi beş teneke su .. Bey - Yok canımw•hanı ~yle 
rıyordu. Galip kaptall bunları gözü - Hocam, bOrcu için beni taciz etmek, doğrusu nırıme dokunmuyor degıl .. 
ile görmüş. Garip bir korku gir- Şu bizim eşeğin hesabı tamam; ayıp. · - Bu sırada. acele, acele m 
mişti. Ya kaplan onun izi· çınlattı. Bir kan fışkırmağa başla- Arpamı pazara gidip satmadan - Mahdum bey içeri girerek_ dum bey içeri girer -
ni bulacak olursa, ya onun dı. Ayni zamanda acı bir uluma ta Bu sabah kuyruğu titretti hayvan. Mahdum bey Hayri _ Ayıp değil Hayri - Bu da bir şey değil .. 
Jruli!besine gel' r de onu öldürürse za· kip etti. Galip kaptan anlamıştr. Bu Ah, hocam, şu senin e~eği versen, rezalet .. Düzenbazlrk.. Bey - (Kendine zannederek) 
ten Galip kaptanın kulübesi de or- bugün ormanda öldürdüğü kaplanın Pazara gideyim satış bitmeden. Bey _ Hakikaten öyle Hayri.. kilraten yavrum bu da bil' şey deli 
ıoonın çd.k uza;';-ında değildi. Tahmi· annasi idi. Xasıl olmuştu da o bura Nasrettin öfkeyle bir kin besledi, Hayri _ Öyledir baba öyledir. De- Bakkaldan kasaptan tabii öte beri 
nen 200 adımlrk ıyerde. Galip kaptanrn sını bulabilmişti. Galip kaptan bun- - Eşek evde yoktur, . . min terzi de para isüyordu.. lıyoruz. Bal<kala (150), kasaba (200 
g&zü önünden hep bunlar geçiyordu ları düşünürken üzerine cesim bir ~e Dıye ter:ıledı. B Ali h 11 h lira borç olmuş terbiyesizler d · - d A İ A ı ey - a a a ne acele bu ca . . . . • 
o hep bunları düşiınuyor u. yin atladığını hissetti. Hemen sf. - · - · ... A t. nım daha elbi..,eler eskimedi? utanmadan ıkısı bırden kapıya gelı 

CeWnden anahtarı çıkarmış, kapı lalın davranmak istedi. Fakat üze- . Aks~ gibi . ., Hayri _ Hiç dedim ya münase· "Beyim şu birkaç kuruş olan borcunu 
yı açmnkla meşgul oluyordu. Bir yan rine atılan kaplanla boğuşmak mec- HB~yv~.n da ıçerden bır anırmaz mı. bet<;izlik, rezalet.. zu-,, demi!Sinler mi? 
dan eJrindcki postu gözden geçiriyordu. buriyetinde kalmıştL Kaplanla Ga· ır gulmedir aldı komşu adamı: B _ T h f · . k 1 • Uşak - (Atılarak) Evet bende 

F kat 
nrtı 1• bu hulyalardan kurtul 

1
. - Aman H · b l b' · ., ey u a ış şaşıp a ryorum 

a . d ... p·" t b' ' tt +"f · ıp kaptanın arasında dehşetli bir ' <>eam, dedı u nası ır ış. d ;. yin yanında idim. Yok dedi vallah 
mnk ıs1e ı. os u ır yana a ı wU e- mücadele başladı. Kaplan mütemadi Baksana eşeğin içerde imiş! ogrusu... . w• çok söylenmeyin. Bir daha sizde 
ğini du\'ara asarak yatağın yanına . . . Hocanın gözü .. b'ddet bürüdü Hayrı - Şaşmak hır şey degıl ba- k t•· ("'·· 

. . F ,, t h h t h t yen Galıp kaptanın ilzerıne saldırı- K nu ı ' b w 1 kl d .1 h 'f a ıyyen .l'Ui.c:ıuata) yapmam. 
'gıttı. ·a~a ey a onun a ırrn- . k~h l ·ı .. w • • .. .. .. omşunun üstüne doğru yürüdü: acıgım şua aca ıyız enı en erı w .. W• • 

d h b 
• d H b 

1 
yor a pençe erı e gogsunu, yuzu · _ K . d lerin karsı:sında apı~ıp kalmak her- Bey - (Ogluna) oyle degıl mı 

an ep u geçıyor u. ep unun a .. , .. l oco sakal d n hıç utanma ın ~ ,. 
mu 

.. t ... nıadı'y·en zı'hnı'nı· kurcalryoı·du. nu t.ırmahyordu. Galıp kaptan mute w . ım a b t. Hayri aceleleri nedir bilmem ki? .. "' Eşege ınandın, bana kanmadın! a • • . • 
Yemek yemek istedi. Ancak bir iki madıyen kaplanın boğazını sıkıyor· Bey - Ne yine giyin missin nereye Hayrı - (Şaşkın şaşkın) dınledık· 
lokma alabildi. Bu akşam iştihası du. Fakat artık ellerinin kuvveti A. ismet böyle bakalım.. .. ten sonra) affedersiniz ama baba, 
yoktu. Canı bir şey istemiyordu. Ha kesiliyordu. Son bir gayretle kap- Hayri - Arkadaşlardan birine ran ben ne diyorum sen ne ~iy~rsu~?u 
'trrına )>encerenin yanında asılı duran tam ):.'lkaladı Ye karşıki duvaı:.a fır- ('llN4---'I) de"·u verdim de bakayım o beni bek· uu.uww 

kanaryası geldi n o ona kimsesiz za lattr. Kaplan ölü olarak yere düşmüş f ı liyor mu? müsaadenizle .. 
mantarında en güzel eğlencesi idi. tü. Fakat Galip kaptan d.a sendeli· HABERLER ,.1 hd . 

wl k · t d' k r i vord B" .. .. k . . - •• a um bey çıkar gıder. Bey 
Onunla eg enme ıs e ı a es n yanı· J u. ıraz yurume ıstedı fakat U ağustos cuma günü gençler te· k d' k d' od d d 

Yeni Bilmecemiz 

k kt 
h ·h t k ı d' G'' en ı en ıne - a a oJasarak. 

na gitti. Fakat anarya Ç~ an uyu- ey a yere Y1 1 ıver ı. uç hal ile ma:;;a grubu tarafından Beykoz parkın . 
mustu. Bunu görünce o da knryo- duvarın yanına kadar gidebildi ora da parlak bir .müsamere verildi. (Bir Bey - ~anım- efendım, b~ al~- ı~tanbulun maruf bir semtiyim. 

:. ._ k. f kt' d k ld .. w .. caklılar aynı zamanda ~ok terbıyesız 1 ? ha fi · · k 1 • 1 }asına yattr. '1 organı a asına çe ı a yere yı ı ı. Go~sunden, kolla- damla yaş) piyesile Mahmut Yesari . , .. r erım ınsana ço azım o ıı 1 

derin bir uykuya daldı. rından, yüzünden kanlar akıyo rdu. Beyin (Tavsiye mektupları) isminde- ınsanlar- . . . bir gıdadır. 1, 3, 6 harflerim bir e-
• .* • .. . Durduğu yerde adeta s~ller a'-uyor ki komedisi oynandı burada bilhassa - Uşak ıçen gırerek ... - . . mirdir. 5, 6, 5 harflerim fena değil-

Dısarda ılrk hır ruzgar esıyor, gibiydi. Recai A . . ... ,.fus B l k Uşak - Ben bu terbıyesızlık me- d'r 3 7 harfler· k b d :. .. . . , vnı '"" ı• a ey er ço mu· . . . . ı • , , ım a ra anız an 
mehtap etrafı gun gıbı aydrnlatıyor· Galip ı<apt'an son bir gayret s:ır. vaffak oldular gençleri tebrik ede- selesıne bır ;are buld~m beyfendı. biridir. Sizi çok sever. lstanbula ya. 
<ıu. Galip kaptan uykuya dalmış uyu federek biraz doğruldu ne yapacak riz. Bey - Ne? ne dedın? k . d · d b' ' · · u k ıı· h · b ın aynı zaman a bugünlerde bil 
yordu. Fakat hır en ıre: tı, yavaşça duvara yaklaştı elini • • • şa - ıç.. anı_ çor ayı yu· .. . .. . . 

- Tak t:ık !.. kana. buladı duvara güç halle su ke- Haber aldığımıza g··r k k murta ile terbiyelediğimiz gibi şu ala yuk hır şohretım var. Benı her gün 

Y 
.. ~ o e pe ya ın· ·ı h 'fl . d t . .. k . t'C d . Kapı vuruluyordu. nvaşça goz Jimeleri yazabildi. da gençler t masa grub t f d caklr denı en erı erı e erbıyeleyi- gorme v-0 ıs ı a e etmek içın yüzler-

. d' ' ·t e :. u ara ın an -•· d' kt' h . . . 
lerini açtı. ~trafı dınle _ı ses Y~'~ u. "Hayatımı hir kaplana borçlu f. b~:ük bir müsamere verilecektir. Bu verı-o~ ıyece. ım.. anı.. . . . . ce ınsan gelır ben neresiyim hala bula 
Başını yasfiga koydu fakat bu sefer dim.,, Kelimeleri son kuwetile güc hal mu ameredıe oynanacak piyesler ara· -· .Bty - Yıne ~af~.m.~ şı~~ınıy~r de madınız mı? 
yine· . . . . · sında. il B d u· . gılsın? defol herıf gozum gormt>sın se 

• 
1 

k! ıle hitırdı. Sonra yere yıkıldr. Gnlip 
1 

• asan e re ın Beyın (Avu· . Bilmecemizi doğru halledenlerc bl-

. Ka;a~üt!~~di~:1:ı· t~ahnıyordu. Kaptan !a hEayatta. eb.~d!_YYtn gözünü ;:ı:~i;,a~::çal:~~o=~~if tkemsitll editle· nı. Uşak - Baş üstüen beyim .. Ne- rer takdir varakası Yerilecek bq 

1
..1 yummu;:LU. r e ı gunu oraya gelen a ı~ er e· 'd • ta.kd' k Yarnşça kalktı eline silahını a uı "·e . . menni ederiz · reye gı eyım.. ır nra ası tophyana münasip bir 

• .. .. .. ..k k le. ler Galıp kaptanı bır ken:ırdı. ölmüş 4 · Usak çıkar Be. · k d' h d. · t kd' 1 kapıya dogru yurudu }"J ·se s-es · .. d"l b' . d .. • 1 eylül cuma günü B k _ - :. · Y yıne en ı e ıye a ım o unacaktır. 
1
,.. d d' gor u er ır )an a beyaz kopeglnln kınd h Ik . . ey oz par kendine: 

- \.ım o, e ı. d'- t ft:: d k . a a fırlcası ıdarcsınde b"vu"k Tasra karı'ler· · d · (6 

F 
ı. t ı adr Galip ıger ara an a anary asının acı a· bir s" t d .. w.. .. . u.T ··--·········•••oooooo•••••••oooooooo•H••••••••HHOO :. ımız e aynı era .. 

a;an ses '-'eren o m. · ' unne ugunu ıcra d'l kt' d .. n yenı· ,.e ·· l ı d h'l' d b'l f k t cı feryatları işitiliyordu n e ı ece ır. an " en guze e~er er tem· a 1 ın e ı mtt('lerimizin halline iş. 
kaptan, yavaşça kap_ı_}, açtı, a a ' - .. -- urada gençler t('nıaşa grubu tarafın sil edilecektir. t tirak edebilirler. 

ii ra ,. d -rn = • . .. vı ıncı asır a birincı· Jak tnra yetiştı'rı'ldı'gWı'ne k-a "' ı·k .. t -- =--
y 1 

r,,ı n a a gos erme- Xvm inci asrı · t'd l - d~d. ki 

At 
fmdan tesis edildi. Yin b . . . . . .... .. • . n ıp ı a arın a ı ı , . arış arı rinci , . 'k' . S il e u asırda hı dı. Bu ı . ı, yalnız buyuk servet sahiple· İngılterenin Yorkshire asilzadelerin 

e 1 ıncı ~ar ar tarafından ay · · basarab'J c •· · 'dd' d' gır almak üzere şarka h, ti , .. - rının ~ ı e egını ı ıa e ıyordu. den biri, emsali olmıyan bir aygır 
Yazan : y

8
,., ve lsllh encümeni azasından Atlf -2- derildi. eye er gon· Bununla beraber, ilk (sil~ilename - tedariki merakına dü~tü. Bu zaman 

•• Bu asırlarda Fa S Stud Book) (1) onun zamanında tesis larda, İngiliz yeti~tiricilerinin gözle-

1 
· . ' s ultanı Fran edildi . 

Arap atının tarihine nazaran, bu alınmasını güç eştırıyordu. sa kıralı xıv üncü Luiy ' d · rı açılmış. atçılık husu::.undaki bilgi-
. b (C e, sonra an O z·ımanın lng·r ·1 d l . . l . .. atın, pek __ 1.

1
• zamnnlardanberi muh- İngilızler, u atların çabukluk ,.e .un·en's Bay Barb) ı· . . 1 ' 1 ız ası za e ve zen erı ınce mış, muk-0mmel denilmek 

~ . . · mını a an em· · l · d t k . 
teıtf fasılalar ve muhtelif şekillerle tahammüllerinin deJisi idiler. Daha salsız hır Berberi aygırı hed'ye etti ~ı? e~ın ~. ~. aş. 1 0 dereceyı bulmuş i~in bir atta ne gibi meziyetlerin mev· 

· · k k t J (1&13) ::-.; ı ld w 1 
• ıdı kı, hukumdarların bu · l ı · k • . Fraıtsa içlerine girdiğt bır~o · ayı • on ikinci asırda ngilterede ortaya . · • • asr o ugu anlaşılmryan d 1 1 1 ış e a ,ı a- cut olması lazım geleceğı hakkında e-

lar ,.e ,·es ikalarla sabit olmaktadır. para koyarak iddialı koşular b:ışla- hır surette, bu at, İngilizlerin eline ar ~ up. 
0 m~rna arı bunların üzerin- saslı bir fikir sahibi olmuşlardı. Bun. 

(Atlıelstan) 987 tarihinde Fran~a mıştr. geçti. Ye meşhur bir aygır oldu. de hıç bır. tesır b~rakmıyordu. Yine lar artık, taze 'kandır diye l 

k t) b
. ... . , C t d C ) 16 O senesınde, bırrok arap B ·b • rasge e 

rnlı (Hugues Cape :re ıı-.1\nç arap O zamanl:uda at.arın n•anşelerı om e e raon nun (Toulouse Bard) 1 . 1 T " k ~ ' ' eı erı, getirilmiş aygırlardan istigwna ·· ·t 

at h d
. t · tı'r (Hugues Capes) ve (Delgrad Su k) · · span) 0 

' ur Ye Acem ati arı lngi gos er-
r c ıye e mı~ • (Sil~ileıı :.nac> • pedigri) henüz mazbut . . n ısmındeki iki Ber· 1. k . ki ' .. - miye başlamışlardı. Alacakları ayg r 

bu atların ve yavrularının hiç bir SU· d W'ld' ıı. . il . cı1- berı :ıtı yıne bıı senet d t 'it iZ ısra arına taze kan nsılamak U· 
1 

egı ;ı. ..ıncı nnn .,.1) zamanın· • er e ngı ere t' "ld' B .. da, kan ile beraber g" Irk k _ 
retıe mc.'llleketten çıkarılmaması hak d k 

1 1 
k . h' t" . .. re müteveccihen Fran ayı terketti- zere ge ırı '· ununla beraber, saf. b' .. uze ı • usur 

k tt
. a, OŞU ar se e S) on ızme mı gor- l k J ·1 · • . SUZ ır tenasup azad t b' 

rnda bir de emirname neşre ı. w • k ti d w er. an ngı ızı tesıs ve te~hit etmek için • a am ır ahenk 
İngiltere kralı birinci Ilanri ile mlegeagw'aeba~zlaandaı n a ar amızlı~a ay. Bu atlar (Royal !\fare" • Kıral yalnız taze şark kanını tekrarlamanın arıy~rlardr, O zamandan beri çok te-

l 
rı m. ':;' · ' ... ' k" f' ı d w ·· rakkı Ye t b dd"l · 

hirinc·i Ehlisalip seferi, Fransa ve n- İk' . Ed d (
1307 

. lm::rakları) ile izd;vaç ettiler İc:te a ı 0 ma ıgınr goren çok bilgili lngi- e e u etmı;; olan bugünkü 
. d k ıncı uar - 13.?7) sıcak b 1 · :. ı· t' t' · ·1 · . fon teFkk'l · gıJtereyi arnp atr hu::.usun a ço zen- k_ 

1 1
• tl 

1
_ • • un ardan hasıl olan yarım, ür renek ız ye ı;;; ırıcı erı, kendılerine mahsus a 1 erıne ve biolojik mahima-

. .. kl' n· .tn r şarı~ a arı aram·h. ıçın Lom- .. d .. ;$ ~ • t d · · k d'kk . ta malik ı Rınleştirdi Aslan yure ı ışarın . . v • yuz e 17 ve yuzde on sekiz kanlı mah e rıcı Ye ço ı atlı usullerle bu ır· ' o mamakla beraber, bu eski 
0190) Kıbm, adasından ~I~rğı. iki mü· bardıy~ya gıderk~n oglu da .~~r t~~af- sullerdir ki yeni y~ni l!'Qtirilen tazt kı tesbit ettiler. adamlar seçtikleri tiplerde, her e _ 
ke~m~I arap aygırı on ıkıncı asırda ~an mukemmel bır hara tc:sıs edıyor- arap kanı ile taknye e:lilere'c nlah Fransa, İtalya, Rusya, Polonya den evel kanı ve sonra da bunun ş:U 
lngıltereye "·asıl oldu u. olunmuşlar ve 200 seneden heri koşan Macaristan gibi memlE'ketler lng·ı·' temmimi olarak um i h t t 

n n xv inci asırda y·ed' · H · ti ' 1 ız um u u un uzun-
u sıralarda, arap ve bilhas.s:ı er. · . · . . ıncı .. a.n~ı, .xv~ Y?rış a arının esn~ım teşkil etmişler lerden daha Cazla miktarda şark ka- luğunu, ahengini ve muvazenesini 

bert atlarının " ·saf ve mezıyetlerı mcı asırda sekızıncı Han rı .tJ nı ısrı dır. nı ithal etmişlerse d b sa t k 1 1 J\ ' ~ t ki d · · 1 d e, u memleket- ,. r 1 mış ardı. 
nupada tnnınmağabaşlamış fdi Fa· a P e ı)or ar 1• 16."0 de İngiltere ~uralr olan ü~ün lerden hiç biri İngilizlerin t' . . 

kat seyahatlerin tehlikeli olma~:r, Meşhuru ıUem olan (Royal 1\fa. cii GuiJJaume, bütün memleketin de· ği atlarla boy ölçüsecek b' ye ~lştırdı· 
nı:ı-- i d K 1 .ı.. a4 1 ) . . ·ı h . . . . •v • ır ncsı mey. 
-•atın çokluğu bu atların yer n en res • ıra IAJSr i arı ısmı verı en a ruı ıwr merali ıle takıp ettıgi saf kan dana ~etirememislerdir. (1) Stud - Hara 

Book - Kitap. 

(Bitmedi) 
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BORSA .a,. Adalet istiyen Ancire IAmande'dan 
H8tldl'ltut 

Vakit ifltye yakla9ıyorda. Ser- lı~tı. Şimdi ona barada çok hürmet •· 
_.. Hakkı tofön "Stlr" emrini ver· diyorlar, onu llerkes seviyor. 
A Bl,-le, M1I da .. aa katarak bir - Ona ma? 
fıttllla sJW en slnatk, cinayetin mile- Bu söz atzından aert bir haykırrf 
ilet delfll~riai uneshwn ıöıleri önU· halinde çıkmıttı. Annesi bir kaç adım 
ae koymak lati19nla. ıerlledi. Fakat derhal ı0k6netle tt-

1,te beı Hiledir uıakla§tığı kasa· bfMUm etti. Sermet iıe: "Bu riyaklr, 
bUaaın ..Uklan, ataçlerı, evleri! bu alçak adam babamın katflidlr!" Di· 
&J-11, llafızaenula bilttia eeki hatıra· ye bajınaamak lçla kendini zor zap

ı•t culuıyerda: Babasını arahırın.I tediyorda. Bir a11 mavaıenMlnl buhar 
dan ala• o menfur cinay.et, bu llilmli ll ıibi oldu. AnnNinln •adeti ile kendi 
örten nrar penini, uıaa uıadiye ya- intikam arsuana kırşılaftmp maka 
palan tahkikattan 10nra cinayet hak- yese etti. Anneıl, meı'ut, ~ok ıaes'ut. 
kında hiç ltir delil balanamayıf ve tu. Fakat kendiat bet senelik aabtr, a· 
nihayet rMni muhakeme kararı .. Er- zap ve kinden sonra blyle bir4enbfrt 
tealaeae, annesi ahbaplarından biri· intikamdan vız ıeçmek Uıtemiyordu. 
nill iMivaç teklifini kabul etmişti. Ne oluraa olsun, Biyliyeuk, mUcrlml 
Ala! Bu adam!. O vakit hiç kllDSe on· meydana çıkaracaktı. Artık adalet ye· 
daa ftlphe etme1Dl9tL Fakat kendisi, rinl bulacaktı. 
Şermet, içten &'elen bir hiıle onu itti· Ayafa kalkmak ietffl, fakat, ba· 
Jaa• etmifti. Enell, bu hl•inde ya· caklarının, kollannın, btltlin vUeudU· 
11ılmrt olmak korku1a ile kimseye bf r ilin atırlaftıtrnı hiMettL iki 11t kud· 
feY ll7lemem1ftL Fakat, ann19fnln retin tahtı tesirinde harap olarorda. 
h atla•ı MYebilmni onu çileden çı· Daha fazla dayanamadı, ellerini ytl. 
kanaıt. bafını alıp ıitmeeine sebep züne kapattı, hınçkırıklarla atlaaata 
,amaftu. Bet aenedlr kalbinde kapan. batladı. Bu lnl tff•ilril ıi~n amıtni 
myu bu rara ftklt valdt 1nlardı. otlu.un dizlerfH atıldı: 
İfflla,-et. bir teeadlf, l'~en hafta c~ - Yavrua, nea var? Aalathnı, an· 
aaretln kat1 ulillal bltUa tafıllltile ladım. Y&fla bana tabaln ettiriyor. 
ellae ppıwlftl. İfM bu delili burada, Buna sebep bir ka41ın delil mi? 
blldaln l.tlnlle akh70nla. Sen.et, laayretle batı•• kaldırmıa. 

• • • y--

•-·L- d .E d t ok k. Sonra tekrar iallne bakarak 111-IU.,,,. IU'JDafta. v e çı Y tu. ntlk bfr seele: 
Peaturtar çeldlmlf, herkes ille ay. 
bnna yataaııtı. Sennet, çınıırakh - Ent. bir kadın l DtdL • 
... p tıap...,.ı itti. Çıncırak HSlne ko- Bu itlrafm tlzerlne anntai ona, 1&· 

pa hf~fn ietifhamklr nasarla· mania bu acının unatulacafrnlla11 
rı kart .. ••• otarma odasına dofru bahaetti: 
7flrld&. Parmatr ile afak bir ffalı - Gfiaün birinde Hft de eYlenir, 
yarcl1*tan 11a11ra 4rapıyı açtı ve anne- benim gibi mee'at olunan, de•ı .. 
.& Ue kal"fl kal'fl)·a seldi: Sennet birden: 

- A 1 8enaet t Sen •iei11? - Evet, senin ıibl l 
- llftt, benim. Diye batırarak yırlndea fırlantıt-
Aan.- ona ılriir slrmeı ilk veh· tr. Anneei: 

1 .. e bir fel&ket haberi retirdiffne - Ne oldu Senaet, korkattua he-
... ettl: nll Dedi. 

- Slyle, ••var? Ne oldu? Ba aırada kapı a~dılı, içeri ıfna 
Df1e abldL Fakat. ba l'içltl kav· hillHt~i: 

fttll otlaaa11 namuirklr 1Uılnde dola _Hanımefendi, de41, t.eyefeadl bi· 
... •lplie• ifade onda kona kadar raa a1a1 d,._.. -.ı,.,. 
iilsf 11111 •taacbrmıftı. Senne4lnl Anne, otlana dinerek: 
'911an aruına aldı. uzu.n uzun yuak _ H df 1..- L-r lele"- ı • 
ı • ipti ay ut:raıırıı: r ...... sen I• 
ana an • rUnce kim bilir ne kadar memnaa o-

- Ne iyi ettin de ıeldia yavruna. lacak. 
a..ı .. •'riHlnill. Ne •akittir •ek· 
ta• ,.._aaıftıa. Zaten sf*titladen k Sennıt hiddetini renmefı ~hp-
.. ri MIMa 1üç te y._adıa ya ı. Fa· ra ı 
bt, sarar :r"- ŞhHi buradUl9, 18• - Dar.. Dur.. Yahut Mil ilt .. 
aa kaYUıtum ya, 0 yeter. Ben arkandan sellrim.. 

Sermet, ba mltfJk, bu candan kar. Anneal kalktı, ılttL Ser .. t. yalnız 
111•111 karp.ında aılnldı, ne llyllye- kalmca bir hınıı rfbl etrafma IMkm· 
eetlnl Pflrdı, hoyralfUlna, zHm•I dı. Pantalonanan celJlnnn ktlelk bir 
'•reall7Q .. ,e doln rtiriWi. ıtabanca ~kardı. itte bu klçtk 9lllh 

- Yallu& •••7 ttaıÇa• adaleti rerine ııetlreeektl. Gi 
- het, ;ralaı11• Niye 90rduu? dnUn inine muumın baflllda çalı-
- O, o aeftde? ... katil, onun ;ranıacla bir kadın· aa 
- Yukarda, çah11yor. neli • reldf. Hiç bir f91den haberf ol· 
- Alt, Alon rahatını bozma •IJ'lln, hiç bir 1114ea flpbelen•i'1 .. 

*-'tJan •rt, llslırl acı idi. O mes'ut anneei !-
..... IÜll• liriala hine sıli19r· - Anneeltı., ıavalh anneeitfm, 
4• Vsun•ua kenatmdakl o dar pa· diye haykırdı. 
tnsad•• fld adamın l'eÇlfl, babasına Bir iki dakika;ra kadar aaa..ı re
ınralen sert ve kaedl omuı darbesi, lecek, ona alıp rakarr ıitUreeektL 
n taktp eden derin eemlsllk.. .Etrat .. •a a....ıaia .. Ycadl:rıtlai, • 

RU.atte cinayetin bir phldl var dan lttti .. r eden ra:rrl kaltlll makave
dı. Ba, ihtiyar bir klyll idi. Mal*• met cazibeyi hiMettL Artık ona h~ 
.... lıodnlAatlaa bir 117 llyllyeme· rlrate•ılf kil n lllç ıe alrmlreeektl· 
...., fakat 90nra, fe)alrcleld allana 
J81dıfr 'bir mektapta vakayı oldatu Mademki adalet, bir aaacletin yıkıl:· 
clhf ••l•tımlttı. lıte Senaeclin eline re ılle meydaaa seleeektl, o, Senaet, Y 
~ clelll bu mektupta. le bir adalete vuıta ola17aeaktı. A· 

lelicele taha•carı cebine yerl.,tlHL - Aaae. anH ••••• 
_ Yavram, Sermedlm... Ayaklarının acuna buarak kapıyı ~ç-
Dlye onu yanına oturttu, okfıya. ta, ve kıscıa lil• rl•lfl•de, •• J&P •· 

rak •l•ulflere prkettl. Sennedln I· fr•ı, neMye ıf ttltlni bll•l1erek. bir 
ra._. Jaftft ;ravq l'evflyorda. Anne- eaal. bir •tlcrlın stbi ka~ı. sfttl. •t bet .... eneHdnden daha renç, D ft rd lıkt 
... a dsel hlmqta. Onan, bayatın· • • ar • 
••• .. _ .. eıda11tna an1tyorda. Vergiler yUzde elli 

- Aaae, diye tekrar etti, anne, nlıbetlnde azaldı 
........ delil ..... 1 

- Hayır, artık bedbaht delilim. Mulatelif Yerperiıa inclirilmeei 
Vaktlle babanın 61Ulllti beni ~ ftz. ıre tadili hakkmdald kaamalana 
mllf, ~ aa!'Mlrftı Fakat, bet senedir delterd1rbta tebUt edildifiai 
harat bana rUler yllz rltterdi, itle- yaUUfbk. 
rt.ls ,.._.. rldlyor, ae"etlmlz art· Defterdarhlsça Yerilen emir 
tı. Yalan 'bir derdim vardı, o da eenln &serine bllttn maliye beleria-
ebAlfihl, ..... aflkltn. . fU 

de ıraıı, 1Du,akkafat_ 1ayım Ye 
- Peki a-. o •••• Kocan nasıl? 
- O.• •tç 10rma. O kidar iyi kL. 

..... lfl• rahatmı nriyor ki. 
- Demek mes'utsua! 
- BTet, llem de pek çok .. ilk ıa· 

ma•1ar lcoeaııun hir ~ dlfmaalanl 
..na. l'akat 7,avq 18ftf h.,.Ut •• 

muamele ftl'IİIİ tabaklmk ••· 
murlan tahaldmkatan blhilri tle 
metpl olmaktadır. 

Vefiler pçen teaekUen nll
beten yftzde elli aiahetiacle m. 

...... ı .... 
Topkapı YeşllkUy 

yolunu teftiş 
Vali Ye belediye reiıi Muhit· 

tia, Vali mu••İni Faıla beylerle 
claimi eacOmen ualara cllln ... 
bah Toplrapı Yetilk6v yolunu 
teftit eimiflerdir. Daimi enctıme· 
mea auaından Avni bey bu tef
tit hakkında demittir ki : 

- Aafalt olarak yapılan Top 
kapı Y etillı6y ) ulunda i"ta•t fa· 
aliyeti devam eb•eJıtedir.yol pek 
mllremmel bir halde yapdmakta 
dır. İllt*at Bakırklye yaklaımıı· 
tır. · 

Topkapada yutun batlaa11caa· 
dald aabanın pelc dar oldupnu 
ıörclGk burua ıenifletilecektir, 
c11n-..te Fatihte T apbaae med· 
re...UU rudik. burada E,Op 
fakirler cemiyeti tarafından ba· 
kılan çocuklann vaziyetini tetkik 
ettik. 
Otollloltlller Mkak orta••"• 

ta•lr edU.e,.cek 
Belediye her tGrlll kaulara 

meydan vermemek ve .okaldar· 
claki kalababıı azaltmak için 
belediye ıalnta" talimataameli
ne tamirhaneler baklanda yeni 
ba11 laDkemler ill•e etmiiti be
lediye .. Ml..-ine bildirilen bu 
karann tatı,ikıaa ltqlaQmıfbr. 

Bnadaa IOIU• JAltlk ve aair 
her tiril tamir •••lleaile otomo· 
bil Ye kamyonlar talllird dllk· 
klnlan inlerinde duraauyacak· 
lardar tamiri lbua ıelea otomo · 
bU •• lr••JO•larm tamamta ta
mlrhaaealn ipi• pmelett mec
buriclir lçlae kamJOD •• otomo• 
billeria ,....._.. mluit olma· 
JD tamirbaaeler altJ ay lbnn 
kapatilleak •• lblltecılrlerid _... 
iacldak lmaturatlan Yaraa iald
detia blbaeain• banlnlacal&br. 
Y~ açwlaeô ini tlbl ta

mirhanel• ıpl..-meclu enel 
beledi1e ... ~ tetlu"k ve 
... ,.... etliltrek NU.tiJe Ye• 

rllecektlr. 
HeMld-...hen..,.d•tadlllt 

,.,. .... 11 
Gui huretleri ptea 1eneld 

tetrtfleilatle Huekl huüha•e-
11Di purkea baltahaaeye ıirit 
laılDIDID clalaa eyi bir tekilde 
tadilini emir buyara1119lardı. 

Belediyenin 931 bittçeJi ta,. 
tikta ı.ıcliti için MW.id~ bey 
laa itle yıkaaMlaa .W.du •lıaut 
enelce barama taclili iCla yap.· 
lan pıojeaia ı.. beJ'•tiace tek· 
nr lltatle tetlakmı ilteaütlir 
ille projeye fire buram 8000 li· 
nya mllıemmel bir nrette ... 
rl bir hale lmaabileceldir İDf •• 
ata ilk '1rutta hatlaucakbr. 

.. hlr orkl..,... lçl11 
Şehir orkiltrUPllD daha IDllD· 

taam bir felsUde caht... içiD 
bir ı.li••tDam• proj .. i ......... . 
yaa ko$ilyon Aarupadın seti· 
rllea taH .. taameler Dserincle tet· 
klbt yap1114ktaclar hazırlanacak 
taJimataame ı•hir mec.liaiain tef· 
riMa-1 toplaablJad• prtifllle· 
celctir. 
...... , _,, .. , k•1Wl•r•11u"tl• 

Beletliyetl' •••r HCIBe ko
... ,OllU din toplaamlf baza it· 
lerle •it•ımlfbr. Basa •uifele
ila •hhal balum•llDa ratmea 
koaala,oe ._ emit mtidblnce 
hiç bit yue •• barl~en tae de 
belediyenin a~kta balaaan me
murlanndan kimseyi tayin etme 
miftir. 

, ........... bie .... . 
haam..t~ 

Daimi encllmen dDn umuru 
••k111ri1e mGdDriyetiace tetkiki 
bitirilen film talimatnam•ini ••· 
sallereye t>atlamlfllr. Talimat
name bu leler lrat't teklini ala· 
cak •• telair mediainia ta.clikin-
~=.f:ikta IODfa t.tbike ko-

O BULM.'"'CA 0 1_ 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

1 i H 1 ı ılll ti. 
2 J_ S~ A fi A İi' A H ı~ R_ 
3 H A Y ı R IS ı Z A O A 

4 A ilıl ,--.ıu-111• R A 
5 NA R-ı iA v· A N S- I A 

Kambiyo 

1 lnııilla lira11 Kr. 
" ı-.r .. mulııblll Oolar . . 

frınlı 

Liret 
Aelta 

6 _ IJS µ VIAR_ i_ll,flD 
7 i IJ , !il A R A P ll]ı L A 
8 R. A Z ljN 1TP ON •N 
9 il Ff A R S-11 !I N E !t' ii 
1C G ı D A Wljfll L ti M il j 
11 IR A- F A o A IN 'liilll ıım 

ı : Orılım 

Is. Frıntı 
l.evı 

Flnrln 

Evvel"I bulmac•mıı;,n hal
ledilmış şekır 

2 :i 4 .. " 7 ,. 9 10 11 

1 
2 ---,-· ----- -- • 
3 • 

" 5 
6 
7 
8 
9 
lt 
il .. .... 

BatlJddl bubnacannı 
Soldan apjı: 

1 - Kardet bir millet (10) . 
2 - lamlr civarında bit şe-hir (4), 

hayır (2), lhıiliz kıaı (3). 

. . . . 
it uron 
~lllnı 
Peıetı 

Marlı 

Zloti 
renrl\ 

tn l..o Kuru, 
ı Türk llrası l>lnar 

C,,'errnneç Kuru, 

Nukut 

ı ı~mlln (fnıılllıı 
ı Dolar (Amerika) 
t'rınlı ( t•rııısıa 

JO Liret [fulya 
O t·11nk Relçl kı 1 

Drahmi {Vunııı 1 
Frıat ( lıvlçrel 
Leva Balrır 1 

ı Florin [Felemenll J 
ıo Karon [Çekoslovılı) 1 
Sıltnı A'·usturrı] 
ı Peuu llıpanyı] 
ı Rınmarkf Almıayı) 
ı Zlott Lıblstan 

1 Pengö •1aeırtstın 
Ley [ Romıa11) 
Dl111r Yaıostovyıf 

ı <:evoneç Se\·\ it 

lı ltın ı Borsa 
l\lecldlyı hırld 
Rınkonnt \ 3 - Hurupn (6), ayı (3). 

4 - Utanmak (2), bir isim (5), Arl•-------•-ı....ı. .. 
(2). 

5 - Ak (5). 
8 - Birdenbire (3), En kalabalık 

millet (3). 
7 - ar kuş (6). 
8 - An (2), 
9 - Yiı MM <•>. emniyet (6) 

10 - F.ekl lstanbul (6), Mal (3). 

11 - Bir renk (2), Çahfkan (4), Çi
vit (3). 

Yukardan aplı: 
1 - Villyet muharriri sazeteci (7), 

Kamaı (3). 
2 - Bir tath (5), kibar (3). 

3 - Ça~ .3), kilMMİZ 1i) .. 
4 - Kadarutaf gibi (7), Etajer (3). 

5 - Bir iıhn (6), na (2). 
8 - Kadm (4), laa (3) 

7 - lklnc:i <•>· Uç (2). 
8 - Nota (2), Kaim (ıl). 

9 - Fakat (3), Bir mahalle oyunu 
(3). 

10 - Hürriyet kahramanlarından 
biri (6), Dikenli azap (.f). 

11 - GizM llY (3), '! (2). 

1 Spor Haberleri 1 
Sporcularımız 

Moskovada 
Moikova, 15 ( A.A) - Tllrk 

ıporculannı ptOren tren aabah 
ıelaiz buçukta buraya gelmiftir. 
Hariciye lcomi1erli;i tarafından 
futbolcuları kartalamata memur 
edilen M. Polellef, apor teıklllll 
umumi kltibl ve hariciye ıube 
lc&tlplerklden Mm. Kıdmazwa ve 
Tark konsolosu Arif 8. aporcu
lanmıza kartılamıf, mOtelrabilen 
bopmedi ve tqekkürn n•tukları 
ıa,ıenmiftir. 

PROBAK 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

Tamamen 
mibınikl fe· 
ralt halinde 
imal ed.IJmit 
bulunması s•· 
yesinde arnı 
fekllde ,., de· 
ıtmez bir kestinHktedir. 

ııuım1111mm111111111111111m1111nmmg111111gn11 

ZAYlLER 

Kartal nllfua memurlujuadaa 
aldıiı• nDfuı cllzdanımı zayi 
ettim. Y eniaini alacajımdaa u· 
kisinin bnkmll yoktur. (1530) 

Pendikte lsdtltl caddesinde 37 No. 
329 tevelliltlil MAAZ 

§ Tekaüt cOzdanımla senedi 
resmi ve bliYiyet cilsdaaum zayi 
ettim. Y enileriDI alıcatımdu 
enelldlerin bOkDmleri olmadıtını 
ilin ederim. (1533) 

Hıhriyc yüşbaşıltğından mütekait 
Cemal ~alıh 

Genç bir Alman luMlını 
ikametılblarda hanımlarla ço

cuklara Almanca, Fraaaızca den· 
leri vermektedir. Şnait mlluittlr. 
••j.D.,, rumuzile htanbal Yeni· 
postane 176 numaralı posta ku
tusu adresine yaıı ' m111. 

G•lp •Nnıror 
Bqiktq aıkerlik tubeaiacı.. 

Ayutafonos iatibklm kıt'ııına 
aevkedilen Şealikdede maballeai 
Çukurçeıme ıoka(ında 298 do
ğumlu Mehmet otlu Abmedia 
bayat Ye mematma dair mali-, 
mab olanlann insaniyet namını 
Bandırmada Srjıryolunda annesi 
pazarcı btanbuUu Fatma hanıma 
bildirmeleri. 
~~~~--~~~~~~~· 

Betfnd icra memurlutundan: Mal· 
cuı gardırop, semn takımı ve Mire 
22 - 8 - 931 tarihinde saat 9 dan ltl
bar.n ıııatılacatı ilin olunur. (1528) 

Heyet bundan .onra otomobil
lerle Dinamo stadına hareket 
etmit ve orada •porculara tabıiı 
edilen k6ıke mu9asalat edilmit· 
tir. KaıkBn kapısına Torkçe hoı 
geldiniz llvba11 aıılmıfh. Burada 
mllteıddit resimler alınmıthr. 
Sporcu~nmız banyolarını yap· 
mıılar ve biraz iıtirabatten ıonra Avdet 
yemeklerini de k&tkte yemitlerdir. Avrupa tıp konrreleriae sitmit 

p · M . . . olan doktor l9mail Kenan bey bu keN 
. "~!tesı oı ,ova muhtelita ı,·det tderek Şişll4e Bomonti ittaa>'o-
ıle bmncı ve perıembe gOnü nanda Uğurlu handa bir numarala 
Millt takımla ikinci maç yapıla· ,. yeni muayen~haneafnde hastalanın ka 
cakbr. bule başlamıttır. 

-----------------------lstanbul P. T.T. haşmiiniirliiğiind~n: 
Silivri • Bllyllkçekmece • iıtanbul poıta ıOrOcDIGp otomobille 

haftada Oçdefa ıidip ıelmek &zere yDs lira pey altmdadır.Teazilea 
talip olanlar iıtant:ul Poıta bqmOdOriyetine veya Çatalca ve Silim 
POlta mldllri7etlerioe mDracaatla prtaameaini ı&ebilirler. (1714) 
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1 1 Devlet Demlryo11arı llanlAn f IS • 1 3. K. O. Sa. AL Ko. dan SEYRISEF AiN 
H. P, Mağazasında mevcut takriben 40000 adet bot çimento 

çuvalları mezayedeye vazedif mittir. Müzayede 17-Vll 1 ·31 tarihi· 
ne mOsadif pazartesi günü saat 10 da icra olunacaktır. Talip 
olanlann bu bapta şeraiti anJamak üzere her gün Haydar· 

Merkez; acentısı: Gılıta ı.:opriı baş ı B. 2362 
Şube .A. Sirkeci .Muhürdır uJc han 2. 2740 

Kayseri Ye Efkerdeki kıtaat ve mllessesat ihtiyacı için aıağlda 
yazılı erzak kap•h zarf usulile alınacaktır. Taliplerin fartnamele
rini g6rmek için Kayıerideki SA. AL komiıyonuna müracaatları 

TRABZON , POSTASI ilin olunur. {176) • 1649 
(ANTALYA) 18 Ağuı-

1 
Cins Miktar ihale günU saati Pqa mağazasına müracaat edebilecekleri ve yemi mezkiirda da 

müzayedeye iştirak cyJiyebiJecekleri ilAn olunur. tos Sah 17 de Sirkeci rıh· l Sığır eti 80000 K. 9-9-931 15 
ihale yeri 

Kayseri SA. AL. KO. 

Sivas vilayeti 
dürlüğünden: 

maarif mü- / 
hmından hareketle Zongul- * * * 

k Aktehirdeki kıtaat ve müesae-ı esse..qatı ihtiyacı için 221000 kilo ekme] 
da ' lnebolu, Ayancık, Samsun, sat ihtiyacı için 235.000 kilo un ka v.e 43:5.~00 kilo kuru ot kapalı zarf u11 
Üaye, Ordu, Gireıon, Trab- palı zarf uıulile 27 - 8 - 931 Ta. itle a - 9 - 931 saat 15 ve 16 de 
zon, Rize Ye Mapavriye jide· ıaat 10 da ihaleıi icra edilecektir. ihalesifcra edilecektir. Taliplerir 

l - ilk mekteplere münakasai aleniye He 24 takını siyut 
kıtaat ve 121 adet Türkiye Cilmhuriyeti fiziki baritalan 
alınacaktır. 

2 - Haritaların ihalesi vasd olduğu hat muvafık görüldOğil 
takdirde 20-8-931 ·tarihine müsadif perşembe gUnUnedir. 

3 - Kıtaat haritalara S kıt'a ile Cenubi Amerikayı ve birer 
kürrei musattabayı ihtiva etmek üzere yediıer adettir. 

4 - Türkiye Cümhuriyeti haritalarının eb'adı 100 X 204 ve 
kıtaat haritalannınm eb•adı da 90 X l,25 olacaktır. 

5 - Haritalar her halde bezli ve komitli bulunacaktır. 
6 - Müteahhidin baritalan Sivasta teslim etmeıi ıarttır. 
7 - Taliplerin 591 kuruşluk teminata mıavakkate mektuplarile 

Sivas daimi encilmenioe müracaatları illn olunur. 1541 . 

• Uskildar Amerikan Kız Lisesi 4~ 
Mektep eylülUn 17 inci perşembe günU açllacaktır. Kayıt ve 
kabul için ağustosun 28inci cuma gününden itibaren sah ve 

cuma günleri müdllriyetine müracaat edilmelidir. 

1 l ~ turus yüzü ile tos myü yustıt 
lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikası yiizile şilte 12, yüzile 
yorgan 15, yağlı boya yastıklar 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. 

l\uş tüyü kumıışl:ınn her rengi Yardır. Ucuz satılır. Tel. !st 3027 

-

Ortaköyde Feriye saraylarında 
Kabataş lisesi müdürlüğünden: 

1 - Ücretli leyli talebe kaydana başlanmıştır. 
2 - Le\•li yerimiz mahdut olduğundan eski leylt talebemizin 

Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri JAz:ımdır. 
3 - Senelik taksit 250 liradır. Talip olanların mektep veıika

larile dört adet fotoğraflarını derhal göndermeleri icap eder.(1534) 
----....-~--~-----~---_..;_-=.:.....-~-J..:.:..:......~ · ' ' 

IİllllİIAYrupanın en mUkemmel aum merkezh •13 EylUI 931-

cek dönllıte Of, Sürmene, Ti- ı ı Taliplerin f&rtnamelerini görmek ~rtnamesini görmek üzere her güı: 
üzere her ıün öğleden evvel ko ogleden evvel komisyonumuza ft mü 

reboluya da uirıyacakbr. , miıyonumuza ve münakasaya işti· nakasaya iştirak için de muayyen za. 
PiRE· ISKENDERIYE Postası ; rak için de yevmi mezk\irda Kon manda Bursada F. Sa. Al. Ko. mürac::ı 

( İzmir) 18 Ağmtos Sah 10 yada Sa. Al. Ko. müracaatları atları ilan olunur. (155) - 1531 

da Galata Rıhtımından kal· ıli.n olunur. (135) - 1437 • • • 
• ııı • Manisa ve civar kıtaat ve mües!& 

kacaktır. _ Karamandaki kıtaat ve müeHe· satı ihtiyacı içfn 117.400 kilo bulguı m.••••••••••••• aat ihtiyacı için 235.000 kilo un kapalı zarf usulile 28- 8 - 931 saa1 
Dünkü nüshamızda müntf'şir ve 17 kapalı zarf uıulile 27 _ 8 _ 931 1:> te ihalesi icra edilecektir. Talip. 
Ağustos pazartesi günü Karadenize ha- ~a. saat _15 t~ ihalesi icra edilecek~jle!in .. ~artnamesini gör~ek üzere her 
reket edeceıı;i ilan edilen tır. Talıplerm fartna.melerini gör· gun ogleden evvel komısyonumuza ve 
Rüstemf ye Vapuru mek üzere her gün ötleden evvel münakasaya iştirak için de muayyen 
illnında vapıırun ismi sehven HU••r· komisyonumuza ve münakasaya iı- zamanda Manisa F. Sa. Al. Ko. müra-
nlye dizilmiştir. Tashihi keyfiyet olunur. tirak için de yevmi mezkurda caatları ilan olunur. (U5) - 1551 

___ Konyadaki Sa. Al. Ko. müracaatla • • • 

ı:~~f:f~,;~·~"j-~~--~ ı rı ilin olunur. !l~).-1438 . • için ~;';;a~;:~~;;a~=e::t~~~~:ir:~ 
Jiıı Aktehirdeki kı~aat ve müease- palı zarf usulile 20 - 10 - 931 ~aaf 

~ ~~ _,}I ~ : ~ ıat ihtiyacı için 58.000 kilo sığır 15 te ihalesi icra edilecektir. Talip. 

- -·-·-.... - .. -- eti kapalı zarf usulile 29 ~·931 ]erin şartnamesini görmek üzere her 
Karadenız Ta. •aat 10 da ihalesi icra edi- giin öğleden evvel komisyonumuza ve 

postası lecektir. Taliplerin şartnamelerini münakasaya i~tirak için de muayyen 

f r l Ur Um 
vapuru 19 ·.• ygörmek üzere her gün öğleden ev- zamanda Ankara 1\1 Sa. Al. Ko. mü 
Ağustos i vel komiıyonumuza ve münakasa- racaatları ilAn olunur. (167) -1590 

a ittirak için de yevmi mezkUr· -, ' -

Ç b f da ~aAnyaka Sa. Al. Ko. müracaat Mahkeme ve icra llAnları 
arşam at ları ılan olunu:· $1 !37) - 1439 ğun~:;ı:nbul dördüncü icra memurhı. 

GOnU akşamı Sirkeci rıh- fi Karamandaki kıtaat ve .müe11e Ari~oteHs efendinin Kostantin Po. 
•• ıat ihtiyacı için 58.000 kilo sığır lizo dendi veresesindeki alacağından 

tamından hareketle (Zongul- jf eti kapalı zarf uıulile 29--8--931 dolayı mahcuz bulunan Uskildarda 
• dak, İnebolu, Evrenye, Sam- i.İ T l5 t "h 1 · · d'I rum Mehmet Paşa mahallesinde Sem-a. saat e ' a esı ıcra e 1 e· si Paı;ın cadde · d 8 - 10 1"-~ 

O d T b : k · T ı· ı · 1 · . ....- ın e ve ., nu .. sun, r u, Gireson, ra zon, =ı ce tır. a ıp erın ıartname erını maralarla murakkam mağazanın JU• 

Sürmene ve Rize) ye azimet fj görmek üzere her gün öğleden ev· sıf hissesi otuz gün müddetle ihalei 
ve avdet edecektir. İl vel komiıyonumuza ve münakasa- evveliye nıü7..ayedesine konulmuştur. 

:• ya ittirak için de yevmi mezkurda Mukaddema mnkarna fabrikası olan 
Fazla tafsilat için Sirkeci, ·e· K d k. S Al K .. t mezkur gayri menkuldeki makineler 

Y ık • ony. ! a ı a. · 0 • muracaa • tertibatının sökülerek kaldmldıg·ı ve 
: e encı hanındaki acenteli· H la ı- ı (138) 1440 • rı ı an o unur. - halen mevcut olmadığı görülmüştür. 
B ğine müracaat. Tel. 21515 İ! • * * Mezkur gayri menkulün mesahası 313 
r.-:::mm:ı·.· ... •••m:??!!'O__ıı••u••••ı-- f k '- t ·· tı bb d 1 b .. --.-_.- ·-·--- 16 mcı ır a ıutaa ve muessesa metre mura aın a o up tamaıru j. 

V İ yana Beynelmilel Sergisi 
-PONDS- ihtiyacı için ıo:;.:ıoo kilo kuru fasulya nayi ihth·a etm~edir. Ilinamn bt en, 

~ kapalı zarf usu ille 2 - 9 - 931 saat d.~varları k!i rgır ve mehn o1up dahOI 
1 

t "h 1 ı;;· i ra edilecektir. Talip- böJm~ du,·arl~!'lnın kısmı azamı Te 
l:i . e 1 a e 1 ~ • _ •• merdn·en ve do.,eme ve teras katının 

Her şeyin iyisi \'e ucuıu, son moda mallar - Ekser Avrupa hiıkOmetleri bu K R E M l lerın "artnamesını gormek uzere her cidarı ahşap olup zemini kArgir vol-
ıengin sergi)e iştirak ederler - Seyahatte büyUk tenzllAh Vlyanaya gün öğleden evnl komisyonumuza ve ta ve etrafı duvar ~·e korkuluklu v• 
gidip gelme ikinci mevki Ucretl 99 llredır. fafsilk Fahrr müınes· ( Gündüz için) münakasaya iştirak için de muayyen kısmen ahşap salaş örtülü v eyan so-

l A k 1 t b Jdııkı" A' ~t r s f h ı · · ı • "lATI' \ VANiSHiNG CREAM zamanda K. o. Sa. Al. Ko. miiraca kağa te.rası. muh. tevidir. Zemin katı si i n ara \"C s an u ·u, u ya e areı ane erı ı e ·,,. , .. ıcentaları k k h d 
,.e 19tanbul'da Kııırcıo~lu Hanında Sııml Sperer Efendi nezdinde \erilir. atları flin olun:r· •(1~4) - 1532 ~ ~ı:;nitınçi~~~;: ved:~n;:r ~:r:~ 

Dühuli\·e li artlıın ile tenıililtlı bilet!er Türkiye umumi mlimeı:silleri: Galatasa- (Gece için) . ka kısmından ahşap bölme ile 
ray'da ~·e Pera Palas karşı5ında NATTA Seyahat Acentalarından ı---·COLD CREAM----• Maraşta A. 2. kıtaat ve miiesscsatr tefrik ed ilmiş mağazadır. Aı:ka· 

......... alınır. Telefon Beyoğlu 3434.3435 •••••••• ----.,.._.--------- ihtiyacı için 242.32:> kilo un ve 9.798 da :remini çimento • yan taraf· 
ıstanbul asarı •tıka mUze• kilo sade yağı kapalı zarf usulilc 26 taki. eokağa demi.r kapı~ı bulunan 

f lstanbul Beledlyesl ilanları J 
Saraçbanebaşmda F eruıağa mahalJesinde eski Şekerci yeni 

Nefer sokağında 7 numarala han~ hissedan Ahmet Vefik beyin 
bulunamadığı ve icradan Muazzez hanımın hissesini alanın da kim 
olduğu anlaşılamadığı cihetle mezkür hanenin 48 saat zarfında 
mahzuru izale edilmediği takdirde ebniye kanununun 48 inci mad
desi mucibince dairece hcdmedileceği tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1708) 

• 1f • . 

Zeyrekte Salihasultan mektebi kiraya verilmek ilzere müzaye
deye konarak ihale günilnde talip çıkmadığından ihale müddeti 
24·8 931 pazartesi gününe temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi 
görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 
i~in bankadan alın~cak 10 lirahk teminat makbuzu veya kefalet 
mektubu iJe beraber mezkur tarihte saat 15 e kadar encümeni 
daimiye müracaatları. (1707) . . .. 

900 lira kıymet takdir edilen Davutpaşa caddesinde 89-89 
11 numaralı hane enkazı pazarlıkla Htılacaktır.Taliplerin 9artna
meyi görmek için hergün pazarhk için de 68 lira teminat akçe
lerile beraber 19-8-931 çarşamba günü saat on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne müracaatları. (1710) .. .. . 

Beşiktaf Temizlik işlerine ait bir katır 19 Ağustos 931 çar· 
famba günü Fatih Atpazarında müzayede ile aatılacaktır. Almak 
iıtiyenlerin orada bulunan memuru mahsusuna mliracaatları. (1709) 

- 1 ag- tos 931 sat 16 da ihalesi icra edi- makıne vaz ve işlemıy:e salıh mahal 
eri umumf mUdUrlU§Unden: lecu:r · Taİiplerin şartnamesini gör- h!lle.n a.-diye .?l~rak istimal edilir. Bi 

lstanbul müzeleri idaresince e ır. .. .._1 d rıncı katta buyuk v.- yekpare bir ... 
mek üzere her gun oı e en en·el ko- lon üzerinde dört oda bir hala ikinci 

mayıs 931 nthayetine kadar olan misyonumuza ve münakMaya iştirak kat teras katı olup cimento t~.-astım 
zaman zarfında aldırılacak fo- isin de muayyen zamanda Maraşta Sa. maada bir oda bir so"ra ve ayrıca bir 
tografiler mevcut klişelerden alı· Al. Ki müracaatları iJAn olunur. (162) çatı arası 

1 
mdevcuttu~. Ye hali ha· 

n k k l · · 1:>33 zır srva \ ' e >a ana \'e çımento tamiratı 
aca opye er ıçın kapab ıarf • • • yapılmakta olduğu görülmüştür. Mez 

us~lile ve müzede mevcut şurut .. ktir gayri menkul halen bostur. Hu· 
daıruinde 14 eylül 931 tarihine Niğde-de .u. F. kıtaat ve muessesa· dudu bir tarafı çöp iskelesi:ıosokağr dl· 
müıadif pazar günU saat lS te tı ihtiyacı için bir senelik ekmek ve fer taraf Asım ve Mustafa Eşref B. 

8ıfır eti kapalı zarf usuJile 2.) ağus- hane.. ve bahçe. i, arkası çıkmaz -.. 
talibine ihale edileeektir. tos 931 Mat l:J te ihalesi icra edile· kak on tarafı mukıir tarik ile mah· 

Şera·t• ·· • k · . 1 • i · ·· duttur. Tamamının luı.·meti muham-1 ı ogrenme ıçin müzeler cektir. Talıp erın şartnames nı gor- mencsi 18 o.37 1. 1 
t" 

1
• 

1 1 D h 'lf üd l • ü ( .. ··ğı d 1 k • ' '°' ıra o up a ıp o an arın a 1 m Ur ilg ne Sah ve cuma mek üzere her ~~n ° e en .ev.e 0.m.ıs kr) meti muhammenenin yarısının yiia 
günlerinden maada her gün mü- yonumuza ''e munakasaya ıştırak ıçın de onu nispetinde pey akçesini alarak 
racaat edilebiJir. Teklif mektup• de muayyen zamanda Niğde F. Sa. 927 - 6914 dosya numarasile saat 14 
)arını temı'nat akçele . . bt . Al. Ko. müracaatlarr ilan oJunur.(l:i9) td.en11

1
6 yab k1add.~r 19 - 9 - 931 tarihift· 

' rını mu evı ır,27 e s .~n u ordüncü icra memurluğu 
~ldu~ halde zarflarda (fotograf) • * * na muracaat eylemeleri Ye fazla ma-
ışare.b olarak müzeler mUbayaat IUmatrn dosyasında bulunduğu ilan 
k Tiredeki kıtaat ve müessesat olunur. (1531) 

.. omısyonuna teslim etmeleri 
lazımdır. ihtiyacı için 252.135 kilo ekmek - İstanbul lk_i_n-ci- ic_r_a __ m_e_m_u_r_lu0 ğun-

kapah ıarf usu1ile 27-8-931 T. dan: • * • 
Kok ton Odun çeki mangal kö, okka 
~4 180 17400 

saat 10 da thaleıi icra edilecek- Dosya 930 - ?961, 930 - 2751, 931 
-1659. 931 - 872. 

tir. Taliplerin şartnameleri gör· Bir borçtan dolayı mahcuz ve para 
mek ilıere bergün öğleden ev· ya çevrilmesi mukarrer elbiselik ve 
vel komiıyonumuza ve münaka· paltoluktan iharet muhtelifükins ku-

. i k . · d maşların 20 - S - 931 tarihine milsa.· 
saya ı9t ra ıçm e yevmi mez· dif perşembe günü saat 13 ten itiba-
kurda 3. K. O. Sa. Al. Ko. mü- ren San<l.al hede:4en inde açık arttır· 
racaatları ilAn olunur. (148)-1471 ma suretıle satılacağından talip olan 

* ,. • ların mezkur gün ve saatte mahallin· 
Manisa kdaat ve müessesat de hazır b-uluna<'ak memuruna müraca. 

at eylemeleri ilan olunur. 

r-9Dr. Ali Vahit 
YILDIZ 

Beyin 

lstanbul Asarı atika müzeleri 
ve mUıtemilitı için aleni müna
kasa suretiJe mübayaasına lüzum 
görülen ballda miktarı muharrer 
mabrukahn ağustosun 29 uncu 
cumartesi günü saat 15te ihalcıi 
mukarrer olduğundan taliplerin 

••••• şartları öğrenmek üzere Asarı 
ihtiyacı içi 732'500 kilo saman } - · --- --------s1anbul ikinci icra memurluğun

kıpah zarf usulile 28-8·931 T. •dan: 

ÇOCUK UNU 
Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 

hazmedilecek şekle konulmuştur. 
Bunun için bilhassa •zayıf ve aptesi bozuk ve kemik hntalığı 

olan çocuklara mükemmel bir gıdadır. 
Bu un He beslenen çocuğun kilosu şayam hayret derecede artar 

........ Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

atika mUzesi dahili müdürlüğüne 
(Sah ve cumadan maada)her gUn 
müracaat etmeleri. 

,.. Cazbant --
Saksofon ve Klametciai 
Budapeıte konaervatua

nndan mezun 

--• Fuat P. K. ;ı7 Adana • 

saat 19 te ihalesi icra edilecek- 1 Do ya: 19:11 - 872. 19:lt - ı6·9, 
T 1. 1 • 1 . • 11930 .- 2961, 1930 - 2751. 

tir. a ıp erm 9artname erını gör· Dır borçtan dolayı mahcuz ve pa· 
mek üzere hergün öğleden ev· raya ~evrilme i mukarrer elbiıı;elik ve 
vel komisyonumuza ve mlioaka· ı P~ltoluk kumnşlaı· 20 - 8 - 931 tarl· 

a İftirak için de yev-i mez· l hıne mU adif perşembe günü saat on
say u.o dan on dörde kadar Istanbul Sultan 
kurda K. O. Sa. Al. Ko. müra· hama~ Kendros mağazasında a.çık art 
caatları Hin olunur. (146)· 1472 tırma ıle satılacağından talip olanla· 

* • "' rın mezkur gün ve saatt~ mahallinde 
Buria ve Mudanyadaki kıtaat vem·· hazır bul.unmaları ve memuruna nıüra 

u caatıarı ılan olunur. 



~ 8-VAKiT16 Ağustos 1931 

SiVRiSİNEKLER kuvv etinizi azaltır, sinirle· 
rınızı yıpratır, ve gerek çalışma ve gerekse 

istirahat zamanlarınızı i hlal ederler. Bu mü
ziç ve ekseriya tehlikeli mahhikları asla ya-
9atmamalıdı r. Flit püskürtünüz. 

Fllt, sinek, sivrisi nek, p i re, karınca, güve, 
tahtakurusu gibi ha~aratı ve bunların tohum
larını imha eder. Haşaratı öldürür fakat insan
lara asla zararı yoktur. Kuııanılmaaı kolaydır. 
,Leke y apmaz. Flit 'i d iğer ha~arat imha edici 
eczalarla teşviş etmeyin i z. Siyah kuşaklı sarı 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz. 

FLiT POSKCJRTCJNDZ 

l irin iıtiladı1111/ t8min stmık maksadl'le Flit. ıaıntı mohorıo tsnsıı/srde sat//maktadır 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul • Galata Voyvoda Han 

Kütahya vilayetinden: 
1 - Vilayet Nafia idaresi için beheri 65 lira muhammen 

bedelli 50 çadır 6 Eyliil 931 pazar günü saat 15 te ihale edilmek 
&zere alenen münakcısaya konulmuştur. 

2 - Çadırların kutru 3,5 irtifaa etek hariç 2,5 etek 0,60 
tımetre ve 20 sitiUi ve Bakırköy bez fabrikasının bir numara 
bezinClen veyahut . bu metanetle diğer yerli mamulatı bezlerden 
olacaktır. 

Talip olanlarm mezkur günde /. 7,Sdepozito akçasile Vılayet 
Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. (1702) 

r 
f fr HAKiKi ~\ 
~o O O : 
~~RADiUM"JJ 

EMSALSiZ 
TIRAŞ 

BIÇAGI 
Halis lsveç çdiğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikros· 

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede metin 

ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe kafidir. Şahsi 

menfaatiniz için her yerde arayimz. 

izmir nafia başmühen
disliğinden: 

22854 Jira 81 kuruş bedeli keşifli Tire - Torbalı yolunun 
3+600-18+000 kilometreleri arasındaki şosenin sınai imalatile 
birlikte inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya konduğundan taliplerin 661 sayılı kanuna tevfikan hazırlı
yacakları teminatla tek1ifnamelerini 26-8-931 çarşamba günü 
saat 11,5 ta vilayet daimi encümenine tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (1560) 

izmir nafia başmühen
disliğinden: 

29219 lira 94 kuruş bedeli keşifli İzmir - Bornova - Manisa 
yolunun6+000-22+000kiJometreleri arasındaki şosenin sınai ima
latile birlikte inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
mfinakasaya konulduğundan taliplerin 661 sayılı kanuna tevfikan 
hazırlıyacakları teminatla teklifnamelerini 26-8-931 çarşamba 
günü saat 11,5 ta vilayet daimi encümenine tevdi eylemeleri 
ilan olunur. '1561) 
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;., YüKSEK ORMJIN MEKTEBi : 
~== .~ Istambulda Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sen~ ."Altı :: 
~ sömester,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunu!. Mektebı ıkmal __ 

~ edenler Orman mübendM d~IHE' N'~ İ Si Q L M AK İ Ç İ N ; 
~ ORMAN == 

~ Yüksek Orman mektebtee yazılma ve alınma şartları ~ 
~ § 

=-__ 1- Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan olmal~rı, § 

=-~~ 2- Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, = 
§ 3- Tanı ·devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekaletince E3 =: tastikli lise ve muadili şabadetnameli olmalan, 
~.::'. 4- iyi ahlaklı olduğu ve hiçbir giina cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bulunmadı- :: 
~ ğmı beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmaları, § 

= 4- Her türlü hastahktan salim ve billhassa görme, duyma ve söyl€me uzuvlan tam ve ~ 
:: diğer r.oksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu aç"ıkça tasdik eden = 

doktor raporu almaları lazımdır. ~ 
~ 6- Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetname.sini hüviyet cüzdanım ~ 

aşı kağıdını lstambulda Yüksek Orman mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya = = iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman müdürlüklerine veyahut en büyük ==ı 
~ mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. = 

:: 7 - Talipler mektebe yazıldıktan son~a alınabilmek için usuli dairesinde ve nümunesi := = gibi NoterHkten musaddak taahhaüt sened1 vermeleri lazımdır. = 
=== 8- Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe ===: 

~ verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. ~ 
Taşradan gelecek talebe yol masraflarma ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden Yühek ;: 

I; Yüksek Orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir ves ıkayı beraberlerinde !! 
E3 -
:_:: getirmelidirler. ?ii 
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tf.F::::::~:m::::~~.- ŞafaJ{ çayının taklidinden 
~~ Sakınınız 
·~~ 
~~ ,;:: 

• == 
=~~ 

Bilhassa Şafak Yazısı na ve Alameti Farikaya 
Dikkat Ediniz 
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Para kazandtrıyoruz - Taşra
da vilayetlerde, kazalarda memur yahut 
memure istiyoruz, mektupla bize mü·a· 
caat ediniz; mektup içine 6 kuruşluk pul 
:.oyunuz. Istanbul Postanesinde 548 

Nafia vekaletinden: 
Köprü inşaat münakasası 

Keşlf bedeli 924&7 li•a 59 kuruş olan Şarkikarahisar vilayeti 
dahilinde Suşehir - Koyulhisar 3X 28 metre açıklığında betonar· 
me Akçaağıl köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa, Ağustosun 29 una müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafia vekaletinde yapılacaktır. Manakasaya 
gireceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni 

Av köpeği aranıyor - Seter 1 · 
".J"Ün ve saata kadar Nafia vekaleti müsteşarlığına verme erı yahut P.uvanter cinsinden satılık av kö- o 

pe~i !anların atideki adrese bildirmeleri lazımdır. 
Babıdli caddesinde Meserret oteli karşı- Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekalet 
sında Dr. i\lükip Nurettin. (1479) yollar umum müdürlüğüne, lstanbul ve Şebinkarahisar başmü-

b bendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı 5 lira 
- SatıJık ane - bedel mukabilinde Nafia ,·ekaleti yollar umum müdürlüğünden 

Kuzguncuk Münirpaşa mahallesi sa\ın alına.bilir. (1496) 
Azizbey sokağında ik i bölükte on oda, 

fevkalı\dc nezaretli eşcaı ı müsmireyi \)O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O DO 
havi iki dönüm bahçeli Dr. Ilakkı O K d O 
Beyin 16 numaralı hanesi ucuz fiatla o anaat Kütüpanesin en o 
satılık ve kiralıkur. içindekilere mü- O O 
racaat (151 1) 

Emlakinizi Satmak yahut Kirala· 
mak için 9-J 2 arasında müracaat edi
niz, iskeleye, tramvaya, şimendifere ya· 
~ın olanlar müreccahnr. 

Jstanbul dördüncü Vakıllıan 
asmakat 29 

O Bütün münevverlerimizin ve Matbuatın o 
O takdirle karşıladıkları O 

g ıl n 8 i K l O P f O i K ne~riyotınıızı g 
ğ oaıatasaraydakı Yerli MHllHr 8er~isin~e~i ğ 

llllllml 1111111111111111111111111111 111111111 1111111111 g Paviyonumuzda tetkik ediniz g 
Piyanko müdürlüğün- 0

0 
Sergi münasebettle bütün neşriyatımız o0 

den: 
Nümuneleri ve şartnameleri veçhi- o Sergideki .Paviyonumuzda yüzde 20 g 

le 1080 top çift 57 x 82 ebadında ikinci o tenzlli.tla satılmaktadır o 
ltamur kağıt ile 127.000 adet kuşe ka- & 0 O o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
ğıdr mübayaa edileceğinden taliplerin v· A • d 
15 - s _ 931 cumartesi günü saat 15 Aksaray ılayetın en: 
te piynako müdürlüğünde müteşekkil 

tayyare mübayaat komisyonuna müra
caatları. (1668) 

Diş Tabibi - ,, 

.At. Zefd 11,nıi ' 
Hastalarını her gün sa

at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her salı saat on 
üçten itibaren meccanen 
di; çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 

Kadıköy Mısırh oğlu Ya· 

l. v~~k =k~ N~!- ..J 

1 - Aksaray - Arapsun yolunun muhtelif kilometrelerinde 
inşa olunacak muhtelif açıklıkla (3 ) adet beton arme tahliyeli 
menfezler inşaab (25939) lira (14) kuruş bedeli keşifli ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur . 

2 - Bu inşaata ait evrakı ke,fiye ve şeraiti fenniye ve umu
mi yeyi görüp izahat almak istiyenlerin Vilayet Nafia Başmühen
disliğine müracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesi
kalanm ibraza mecbur bulundukları. 

3 -Münakasa 6-8-931 tarihinden 6-9-931 tarihi olan pazargü· 
nüne kadar 30 gün müddetle devam edeceğinden ve ayni günün 
saat 16sında ihalesi yapılacağmdan taliplerin müzayede vemüna
kasa kanununun maddei mahsusası ahkamına tevfikan yevmi mez
kiirda muayyen saatte encümeni daimii vilayete müracaat eyle-
meleri ilan olunur. ( 1706) 

.Mes'ul Müdür: Refik Ahmet 


