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Vekiller Heyeti Bugün Ankarada Toplanacak 
Gaz· amal 1 ' O, Tilrktye yflzttnden dünya milletleri 
arasında çıkacak niza ve tehıtkelere 

mani olmuştur 
Eı.1r lnglllz gazetesinin " Beş mUhlm hayat ,, 1.1nvanll makalesi 

Usulsüz diploma 
almış dişçiler 
Grosman - Volf,pan 
meselesinde sıhhiye 

veklletlnl allkadar 
edecek mUhlm bir 

nokta var 

Dfiııktl ntishanuzda. harp için.de 
Groıs:man isnıile lstanbula gelmiş bir 
ecnebinin bilihare hüviyetini :Volfş. 
pan ismine tebdil ederek usulsüz bir 
diş muayenehanesi açmış olduğu hak
kında.ki bir davadan bahsetmiştik. El
yevm hukuk nıahkeınesinde tetkik e· 

• o • 
[Vakıt] ın tefrikası Nakleden; 

No. ı 17 
ISA 

8mer Rıza 

• • 
• 

Isa ha varilerile birlikte 
Herun tepesine ç1ktı 

Bu hareket, Musanın Sinaya çıkması 
gibi idi 

d.ilmekte olan bu dava hakkında aldı- Acaba. 1sanın müritleri damların bulunmuyorlardı. Buna muka'Ln hal
ğmıız malCiınat arasında bu meselede üzerinden neleri ilan edeceklerdi? ı. kı, mal ve mülkten tecerrüde ve ~ö
Sıhhiye vekaletini ve tıp fakültesini sanın sulh değil, kılıç getirdiğini ve le çıkrnağa davet ıeClenler her türlü 
de şiddetle ala.kadar edecek bir nok- yer yüzüne afeş salmak istediğini hakaret ve zulme maruz kalmakta, 

taya teeadiif ediyoruz. Bu nokta Volf mi? hatta. ölüm tehlikesini geçirmekte i .. 
şpan ismindeki diş tabibinin eline ge- Damların üzerinden serbest ser diler. , 

ı
~irdlği t~rk diş. tabibi ... diploma~ını na- best ilan. e~ile~~ sözler ancak lsa- 0 halde !sanın sırları ilan için 
.al tedarık etmış olduguna daır. mev- nın v~:dığı muJde olabilirdi. Fakat verdiği emir onun müritlerine, ölüm
cut olan iddialardır. Deniliyor ki: bu muJdeler, ancak halkı her türlü le mücadele için ileriye atılmafarınt 

"Esasen Grosman isminde ol~ m11k~vem~t ve isyand~n menetmek ifade etmiyordu. 
,Volfşpan harp içinde tstanbula geldı- şclklınde ıfade etmek lazımdı. Ademi Is k 1 hakkı dak· '"h' 

k t ki , . A • anın ı ıç n ı en mu un 
ğl zaman bir kn,,. .. mcu idi Bu ku· mu anme a desı, fena bır telakkı . .. 1 . d b' . d · 

Deyll Herald gazete• 
sinin neşretti§I 

resim 

...,.. · il k ı . soz erın en ırı şu ur: 
yunıculuk san'atx sayesinde İstanbul- e arşı anmıyor ve onu telkin e-. 

d k R 1 ı k h lsa, Beni israJilin on iki müme${ 'flakl bazı dişçilerin yanında altın işle- en gere oma.ı ar, ~re ya udı- . 
ri yapmakla bir nıüddet meşgul oldu. ler tarafından hır te-hlıkeye maruz (Lütfen sayıfayf çevlrinız) 
Sonra lstan bul dan Al manyaya gitti. :r=_.,.:-.. -:::::-._::::::::::::::::::::::::::::.--::::::::m::-.:::::::=:=::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Orada da altı yedi ay kadar dişçiler B k• ı• • •il 
yanında amelelik etti. Bundan son- aşve l Jm Z ve e J er 

fngilterenin ~mel~ fırkasr gazete~ Rusya~a vazi:,~~ ~yle değildir. Me ra Almanyada mevcut bir usul mucibln 
• <!>~Yli He~a~d) ın dıplomat ~uhar~ı- sela (St.alın) .ın olumu, gerek fırkayı, ce oradaki dişçi amele cemiyetinden .. k 

l'l ' Çok muhım beş hayat., unvanile •gerek sistemi zerre kadar sarsmaz. altı ay kadar a 1 lik yapmı~ olanla· un n ar ay 
~ok şayanı dikkat bir makale yazmış- Olsa. ol~ dilerler arasında bir dalga ra .1 hl me e ik ldı 
trr. Makalede bugün hayatları 7uo- vuku bulur. Fakat fırka her hangi bir 1 t vebrı len lrd.ehliyet vkes daissıf i at_ k, 

gı 

A 1 . J'd d d h k k . . s an u a ge ı. Hem en n ur n olan ve mut aka yaşamaları ıcap e- ' ı er en a a ço uvvetlıdtr. t b.. t' d .. h d li d 
d ··h· hAC ah · t Stal' d k' . a uye ın e gosterdf em e e n e-en en mu ım IJÇ9 sıye , mevzuu m en sonra ımın geleceğini k' b d. . 

1 
' hs ik . . ı u ışçı ame elerine ma us ves a 

h mıilitadır. uhar.rır mevzun şu tahmın ..etmek oldukça müşküldür. Fa . . 
cJulde yazıyor: kat gelmesi en çok muhtemel olan zat YI bir .ecnebı ınemleketınden alınmıt 
"Hayatları çok mühim olan şahsi- harbiye komiseri Voroşiloftur. Ken· ~iş ta~ıb~ diploması kıymetinde oldu

yetler mevzuu balısoLduğu zaman ha- odisi, genç, iradeli, muk~dir çe çok gunu. ıddıa etti. Türkçe oku~u~ yaz-
ıtıra gelecek olan] ardan biri 1\1. Bri- seviJen bir zattır. Bununla beraber ma bılmediği halde İstanbul dışçı mek ı 
yandır. Bu zat, bugünkü Avrupa için (Lenin) den sonra (Stalin) in gelece- tebine girdi. Bir sene kadar buraya 
-çok mühimdir. Fakat llriyan çekile- ğini hiç bir kimse tahmin etmediği gi- devam etti. Sonra kendisine diş tabi
eek veya ölecek olursa Fransanm ·bi (Stalin) den sonra •' 1. kimin gele- bi diploması verildi. Va.km eenebi 
siya...;i ıteşekkülünde bir tezelzül değil, ceği tahmin edilemez. Fakat Stalin memleketlerin dişçilik mekteplerinden 
f>ir titreme bile .h~~l olma~: . de, Lenin gibi ~ı~kasına ~on derece diploma almış olanlar Türkiyeye gel-

Fa.kat l\luso!ını oy le de.~ıl.dır. O~un ~adıktrr •. Onun ıçın, aynı meziyeti ha dikleri zaman dişçi mektebine kayde
ortadan ~ekilmesile çok muhım. ~a~ı.se- ız olan bır adamın gelmesi beklenir. dilebilir. Ve bir sene kadar mektebe 
]er vuku bulur ve herkes ~ırı.bırıne ! Alt tarafı .ı üncü sayıfadaı devam · n sonra bu ibilere diş 

- b ı A ba faşıstlık ya- ................................................ • ettikte g 
ısormaga aş ar: ~a ' ? Balkan devletıei=i ..... tabibi diploması verilebilir. Fakat bu 
ışıyacak mı, yaşamıyacak mı· . suretle dişçi mektebine kaydedilebil· 

Yaktile bolşeviklik için (Lenm) le k . . .. . k . cak 
.. .. . . H lb k ... ·lı> ol H rı· c· 1 me ıçın gosterılece v~ıkalar an 
oleceği so.yle~mıştı .... a. ub. 1 o~ "d : a ıve nazır arı ecnebi memle-ketlerde yedi sekiz sene 
madı. Çlınku komunızrnın ır a u esı . . . .. .. . • 
ve felsefe.si vardır. Faşizm ise bö~-- Teşrlnlevvelde lstanbulda cıddt hır !ah.s~ı. g~rdukten ve dış~ 
l d ğ·ıd· {I enin) hiç şüphesiz bır toplanacaklar ~ektep1erı bıtırıldıkten sonra alınabı· 
e e 1 ır. , ' B lk k ·t · lır V lf · • d k. b · · · .::~ t 1 ki b ber fırkasının H a an omı esı, teşrinievelde şeb · o şpan ısmın e ı u dışçının 

'u.:na o ma a era . . d t 1 k 1 b. · d' · b' · • · ·· f k k ti . · samimi bir hadimi rımız e op anaca o an Balkan konfe ızım ışçı melde ıne gırınek ıçın gos 
.!~ aB a~ala derınLın ı·nı·sı kelimesi Rus ransı Balkan sergisi için faaliyetle terdği vesika ise asla bu mahiyette 
l'Ul. ugun er e en k d ~· · 

Buglln vekiller heyeti toplanacak ve 
başvekilimiz lld gün sonra dönecektir 

d d "b"d" Fakat bu tabir hazırlanma ta ır. Komite yarın da degıldır. Bundan başka türkçe oku· 
ya akmLeo a. g)ı .1 ~~1••• "nden sonra or· saat on beşte bir toplantı yaparak Bal yup yazma öğrenmeden mektebe gir· Başveklllmlz tefylcllerlle blrllkte istasyonda 
anca ( nın ın o umu . f .. . . . . .. . ~. . 
taya çıkmıstır. (Lenin) in hayatında kan kon eıansına verılecek. raporlan nuştı.r kı buna usul ~usaıt degıldır. Başvekil lc:;met Paşa Hazretleri ile çukta Haydarpaşa istasyonuna gel· 
böyle bir k~Iime ku1lanılsaydı, bizza! hazırlamakta dev~m edecektır. Bınaenaleyh bu dışçiye verilmiş O· Har,ciye vekili T. Rüşt~, A~l~ye ve ~iş, t~enin hareketine kadar kendisi .. 
Le · k rsr gelirdi. Lenin, gayrı Geçen sene Aqnada toplanan ilk lan diş tabibi diplomas1 istirdat edil- kili Yusuf Kemal, Maarıf vekılı Esat nı teşyıa gelen darülfünun emini 
, ~: b~n~ ~et reisi olduğu halde Mu Balkan konferan'rında ikinci Balkan mek lazım gelir.,, Beyler dünkü posta trenile Ankaraya Muammer Raşit bey, müderrisler 
şali . ır e~ h ·i olan hülaimet rei· konferansının toplanacağı memlekette Zannediyoruz ki ortad t 0 • gitınişle~dir. . . ve maarif erkanile maarife ait meee-
6? .nı en ço şa s · Balkan devletlerinin harici e nazırla- • • . a mcvcu Maarıf vekılı Esat bey saat 1 bu· leler hakkında görüşmüştür. 
sıdır. Y lan bu ıddıa Sıhhıye vekf"' ı t· ·ıe tıp ............. ~ ....... ~ .............. ~......................... İkiy d .. Adi· , H i · 

F . tl·k lLfusolinidir Faşizmin ı-ının da konferanstan evel toplana- fak'"lt . , k d 
1

A a e 1 1 ek fakültcsıne aıt bır vazıfedır. lk'll . cd oistgru ıyelmle. leard~ıye ve-
aşıs ı , u • t 1 . h . u esını ya ın an a akadar edec . d h . ı erı e asyona ge ış r ır. 

1 k.d . DuN>,,·e merbutiyettir. rak temas e me erı akkında hır te· b·r 1 d' V k . Bundan başka hır noktaya a a ışa- ,
1 1

. . ur. p . 
en esas ı a ı esı r.r . k .1 . b k 1 mese e ır. a ıa Volfşpan ıs· . . n· .1 J.' ec ıs reısi ~zım aşa ile bazı 

Faşizm, şimdiye kadar kanaatini, ~ennı adrarlı lt'el rı mbı~ld;~l ~ t~rayr a- mindeki dişçi hakkında mahkemede ret etme-k ıs!~~o~uz.b ışçı etr bar~hı~· 
t 1 f . . . . • . f ni birkaç kere de- lakadar ev e ere ı ırı mış ı. U· tetkik cdiJmekt 1 A da temas ettıgımız azı zeva u ı tı. 
~ s~ ~1~~· sı) ase 

1 
goı:;lavya hükumeti de bu sene konfe- selesi vardır ~:ka~ :ahtekarlık nı:- mali çok varit görmekle beraber bu 

~ıştı;ını~ •;:~. k'·nından biri bana ransınm bu temenni kararını ataka- f k d · . a u mesele nu· hadisenin emsali bulunduğu hakkında 
.. aşı~ 1~1.~ e: .;~r. "Romaya kar- dar devletlere hatırlatmıştır. Dunun ~s da: ında tahrıfat yapılmış olup klll'"''etli bir ihtimalden de bahsediyor 

~u sozlerı so:t"~~·~ · ınan birimiz de için Balkan konferansından evel Bal- :.ma ıgı no~tasına inhisar etme~te: lar. Eğer bu ikinci ihtimal de 
/ ~ar~ket e 1f~m;z za bilmiyorduk. kan dev1etlerinin hariciye nazırlarının ır, Halbukı yukarıdaki iddia dışçı hakikaten varit olunca dişçiler arasın 
,..,aş;zmın nebo .~g~nu u bilip bilme· da tstanbulda toplanacakları tahmin mektebine kaydedilmek için (Volfş· da ecnebi memleketlerden getirilmiş 
~~gu~u~~n ~g~n un edilmektedir. pan) ın gösterdiği vesikanın bir dişçi vesikalar ile mektebe girerek birer se· 
dıklen şuphehdır.,, . Cllııı. ı h · · · 1 . . b .. Duçeye merbutı· , ame e e hyetnarnesınden ibaret olup ne devamdan sonra dıploma a mı~ o-

Fa!'lıstlık ugun, HATffiALAR b" b' d. · kt b. · · h kk d d h ~ b" t t;.. " A ba Mu oliniden son ecne ı ır ışçı me e ınden verılmış Ianlar a ın a a a umumı ır e 
Yetle yaşıyor. ~arşı sadakat göster- diploma kıymetinde olmadığı ve ken- kik yapmak Hizım geleceği tabiidir. 
ra onun namın~ a ? ARA SIN DA disinin türkçe okuyup yazmak bilme· Memleketimizde senelerce dişçilik 
nıe;ıe yaş~y.a~ mı ~1 çok mühimdir. Uşşaki zade Halit Ziya diği şeklindedir. (Yolfşpan) ın gös- tahsil ederek iş hayatına atılmış olan 

F 
tal ya ~çın. ut sukila" tı .. -e fırkanın terdiği bu vesika almanca ya2ılmış hakiki türk gençlerinin istikbali ve 

akat fasızının eş • Beyin Habralarına yarın b" . d .b .. k d" .1 . . ı· . 
d: . . . > • ı1·d·r devam edeceAı"z ır ehhyetname en ı aret olacağına mütehassıs tur ışçı erının ye ışmesı 
ıs.ıplını çok kuvve ı 1 

• • =- .. . . . k 1 k d"l · . . b k Lehistanın Pıl· gore yanlış bır tercem~. ve yahut nok ciımhurıyet anun arının en ı erme 
Musolınıden as a . · t• · · ld - h k kt t ·1 . .. ölümile Lehis- san bır tetkik ne ıces1 olarak bunun bahşetmış o ugu u u an amamı e 

sudskı var Onun Yarınki nUshamızda: . . h' t• d . 1 · · t · · ·ı ·· 
t ~ . .' .. 1 .. k derhal yıkılır. hır dıploma ma ıye ın e kabul eclıl- istifade etme erının emını ı e mum. 
andakı dıktator u N ı ı 111 ? V 1 · 1 tab·· ·a· h 1 b·ı· 1 b·ı· B · · d h k·ı t ç.. .. . . .. l"'~ .. n ondan başka ası ev en r a nız mış oması ıı varı ı atır o a ı ır. kün o a ı ır. unun ıçın e a ı m en 
unku .dıktatör ugou iı-in Pilsudski hayat. Dostlar ne demek• Onun için işin bir en bu cepheden dişçilik yapmakta olan kimseler hak-

mesnedı yoktur. nun ~ h t h - • t t . . . ~ dd d . n d d d k A b . tl . k' n bütün sistemi tir? Ni eye ezıme tetkıkını l<ızım a e crız. u a e· kın a anunı mec urıyc erın tama-
çe ılecek olursa onu diğimiz gibi Sıhhiye vekaleti ile tıp men tatbikinden başka bir yol yoktur. 
tiarsılır. 

Tirene bindikten sonra 
meb'uslar bir buçukta Haydarbaşadan 
kalkan Banliyo trenile Pendiğe gitmff 

{Lutf en sayıfaJ:t çevirinizl 



f#!!S 2....; VAKiT 17 Aiuıtoı 1931 
Une \'9 J!ttmlı el~ine diyor ki: nnı bilmemesi tuhaf rUriinUr. Unutul· H b d 

-B1.r tr.enb, dafarcıtınız, ve•· maması icap eden nokta bu sulhU a eşı•stan a meşrutı•yet 
yakkabınız olmıyarak gönderd'.iğimde milsalemd alemdarlarının bUyUk kılıç 

s.o·" 
bir fl)'e Jhtfyacınız oldu mu? dem~i tarı değil, fa.kat elbise içinde kolay. 
tııerıııı onlar, hayırı olmadı, dediler. 1ıkıa sakıanabnecek hançerıer ,,.e ka DUnyanın ne kadar sür'atle değiştiğini .1 k · h 
ımdi onlara: Lakin şimdi her kimin malar taşıdıklarıdır. Romalılar, bir Ve ileri ffkirlerln De kadar kuvvetli bam• 1 1 raç 

~B A ,·8 ,· I . B L 1 R 

ktsesJ, yahut dağarcığı varsa alsın vilayett~ mukim olan tebaalarının U• lelerle yayıldığını gösteren bir hadise DUn izmlrde tlzllm 
n her kimin kılıcı yoksa libasını sa- zun kılı~lar taşımalarna müsaade e<le 
tıp kılıç satın al. ın. Zira size derim mezlerdi. Dünyanın ne kadar süratle değiş- ile meşgul olacak ve meclisin karar bayramı yapıldı 
ki: "Mücrimler araııında addolundu,, JosefUs bu clheU sarih bir suret- mekte oldutunu ve ileri fikirlerin ne ları (Hmi esaslara) istinat edecek· İzmir, 16 (A.A.) - Eğe iktısadi mın 
dfye yazılı olan söz, bende itmam o- te anlatır. Dundan dolayıdır ki Isa· kadar kuvvetli hamlelerle dUnya. tir.. takamız üzümlerinin bu seneye ait ilk 
lbnmak &'trektir. Çünkü benim hak- nın taraftarlarına eşkiya ve çete de- yı kapladığını gösteren hadiselerden! fmperatorun tebaasından yt'gane partisi bugün 12 raddelerinde ltalyan 
kımda olan şeyJerln nihayeti gelmek nllmek~dlr. Sosianus Herokle~ ısa biri, Habe§istanda meşrutiyet ilanı- arzusu, hükümdarlığın şimdiki hane- vapuruna yüklelilmiştir. 
tedfr. Onlar, efendimiz, dediler, ı,_ ile adam1arından bahsederken bun· dır. Habeşi~andn cümhuriyet ila· danda teselsül etmesidir. Saat 12 de ilzüm kutulattnı hamil 
te burada iki kılıç var. O da onlara. far (dokuz yüz harami idi) der. nı, tam bir sUrpriz idi. Hiçbir kimse Habl'şiıdanın bugünkü imperato- mavnalar birer Romorkör tarafından 
klfidir, dedi. (LQka, 22 • 85). Bu harami kelime5inden murat o- nin böyle bir ,şey beklediği yoktu. ru Sella i on beş sene er;el Habe· liman dahilinde dolaştırılıp vapura 

Bu söderden lsanm artık adamla Iunan mana, ancak bir sınıf cani· Halbuki bagün ilahe istan cümhuriye şistan prenslerinden idi ,.e is mi Rns se,·kedilirken limanda bulunan bütün 
nnı tealih ederek onları daha bil· lere münhasırdı, ve bunlara karşı Sul ti bir emri vakidir. Habeş imperatoru TaCari idi. ]mparatorluk makamında \'&purlnr dtidlik öttürmek suretile Ü· 

yük bir seyahate çrkarmak i~ediği an la tarafından hazırlanan kanunlar Haile Sela i Habeşistana meşruti· Lij Yo o namında bir genç bulunu- züm ihracı tes'idine iştirak eylemişler 
la ılıyor. Bazı incit sahiplerinln to.h· tatbik edilirdi. yet nrmek istedi.itini ve meşrutiyet yordu. Ru genç babasının asıl dini o dfr. Vapura muhteJiffirmalar tara. 
mini glbl, laa bu sırada kendi ine J a, adamlarmı tesllh etmeninlahkamının tatbikine taraftar olduğu- lan mü lilmanhğa rücu ettiğinden fından bin dört yüz kutu tahmil olun· 
hiyanet edildiğini bilen ve onun İ· gayri mi!şru bir hareket oldufunu, a nu söyledikten sonra hazırlattığı ka· Ras Tafari onun aleyhinde bir kıyam muştur. 
çln ölüme hazırlanan bir kimse de- damlarını her ne paha."1na olursa si- nunu esasiyi im7.alamış ,.e bu mUnase hazırlamış, neticede tahta imparator! Ticaret ve sanayi banka•ının 
ğildi. ta. bu nzlyette olsaydı. mlirit- lahlanmağa Ü?svik etmenin doğru ol-ıbetle bütün tebaasının hadiseyi te!'l'it ~a Zodita getirilmişti. verdlGI teminat mektu~lara 
1 · · Ji k . d • . " t · 1 '-4 "c:tf 1 t . 'i d. h Ankaraı 16 (Telefon) - Tıcaret n erıne, gız ce açmayı tavsJye e er madıgını bihyor, fakat lJu hattı ha- e mesın ı~~e-mı:t r. mpera orıça .c..o ıtanın ta ta S • ha k t f d .

1 
t 

1 · · · · ı t S ı · k · R 1, f . anayı n nsı ara ın an verı eu e-\ e on ara üstlennı baJlarını satarak reketıi takip etmekten başka çare gÖ· mpera or e assı, anunu esası· ge~mesile as a arl de naıbi !'!alta- i kt 
1 

il .. k 
1 

. 
,, 1 d rfk d' n · ·ı· d k 1 k t ' ı biltli R 1 1 . mnat me upıır e muna asaara ış-11.ı ıç te a etmeyi emretmez; ı. u remiyordu. Çünkü ef;ki peygamberler yı ı an e er en meme e ın n n nat oldu. aR, tasım arını ,.e rnkıp- . k d ··ı hh"tl . kt 

1 sırada fsanın tarattarlarından bir den biri beklenen kurtarıcının mile· prenslerini, büyüklerini davet ettik- ıerini bertaraf etmeğe çalışmış, nlha· tır~: ek enb mku ela d 1 erındml e tt~P ar1ı· kJ 1 d ğ ' • .. . . t b .,.,, eb' fi 1 · k 1 . ı· t hk' f nı ua a an ·a ar an tec t e ırme e ço armın kı ıçları bulun u u son rimlerden sayılacagını soylemıştı. en a~a ecn ı se r erı, onso o~,yet 1924 tc vazıye ı a ıme mu,·a - . 
1 

b d 
derece aşfkbdır. Onun iç.in bunlar Onun bu sözU yerine gelecekti. ları u matbuat miirtH?ssillerini de da fak olduğundan seyahate çıkmış, bü- rı ' 'a):a pbarak yatırml a an k,t·e la ema 

· · b 1 d t• . mezkur an a tem nat me up arının dan kılıçları olmıyanlsrın en zaruri Jsayı bu sırada en çok muztllrıp vet etmış, ıııonra un arı a meşru ı- yük bir maiyetle Avrupayı \'e garp k b 
1 

dil • ta. 
1 

dil 
1 

ti 
c1 • • ilA d 'k · ı . 1 t ll a u e memesı m m e m r. eşralarını a satarak, kendılerini eden nokta onun Roma kanunları a· yetı ı.ın e en ~ec;ı aya ımza arını medeniyetini tetkılte ça ışnuş.ı •.. u 

931 
•k it 

1 soğuğa karşı hJmaye edecek ve ısıta. leyhlnde hareket etmesi değildi. (). koymalarını \'e bu Auretle ,·a~'a;-a şa- seyahat Ras Tafarlye büyük ~ır. fıkır lzmir, 16 (A.A~) _
0şe~~fmfz ticaret 

tak elbiselerden sıyrılarak bunlar nu en çok üzen ve bizar eden nokta, bit olduklarını tesblt etmelerını arzu ,·ermiş, o da Habeş memleketın1 asri odası muhtelif ~mbalardan yaptığı 
ht. khıç almalarını istiyorlardı. fsa· kendi taraftarlarına telkin ettiği, etmiştir. . terakki yoluna sevketmeyi knrarlaştır esa Jı tetkikat neticesinde Efe lktısa
nm tnfiritlerf, kılıç satın almak için yUksek takvadan, ademi mukave- Habeş imperatorunun hed~fı, şi~- mıştı. dl mıntakasrnın bu seneki kuru üzüm 
bu kadar beklemefe hacet görmemiş mt.tten inhiraf etmesi idl. Kendisi, dly~ kadar yalnız basına ıfa ~ttı· Ras Tnfari memleketine a\·det et rekoltesini 31 - 33 bin ton raddelerfn. 
Jerdi. Çünkü bunların verdikleri ce- yilksek takvayı ve ademi mukavemeti fi bir vazifeye . milletini d~ teşrik .e~ tikten sonra habeşliler tarafından de tahmin eylemiştir. 
va.p i~lerinden herbirinln bir değil, Allahın emri olarak telkin etmittl. mektir. On~n ıçin Habeşıs.tanın ıkı haz.molunabilecek bir mahiyette o- RiyasetlcUmhur orkestrası 
fakat iki kılıca malik olduğu idi. Bun 'Buna rağTMn kendisi bu yoldan ayrı· teşrit mecllsı olac~k, nteclisın nzas~ lan teceddüt programı ile meşgul ol Ankara, 16 (Telefon) - Riyaseti· 
far deThal bunları meydana çıkar- lıyordu. Çünkü kendisi E~iya pey- vilAyetlerden fntıhap olunarak tasdı du ,.e onun tatbikatına girişti. Rns cilmhur orkestrasının Maarif vekAle· 
mrş n ona gÖ9terntl~lerdi. Tsanın mU gamberin gelecek haliskı\r hakkın- kc iktiran e~e~ek, mes'ul nazı~lar 'l'afarinin karşılaştı~ı en mühim mu tine merhut filarmoni mile esesi ha· 
rltlerf tarafından taşınan kılıçları daki sözlerine muttali olmuş, haJAs· bu iki n1eclısın kararlarını ıcra kaYemet ge~en sene vukubuldu. lm· line getirilme i bu sene bütçe dolayı· 
görmemesi ve onların kılıçlı oldukla- kArın asiler ve mücrimler a~a.:'ın~a Çünkü hamursuz bayramı, ilk hicre- paratoriçe Zoditanın üçün.eli koca51 sile geri kalmıştır. 
)erdir. KAzım Pa~ ile dibr zevat 88),lac~ğına dair onun söyloedığı söz. tin yıl dönümü idi. ısa dıs.ha sonra Ra. Gugsa kıyam ederek ~d.'~~~~aya • Zımpara madeni 
Pendik iskele ine doğru giderlerken ,ere mütavaattan başka çare bula- taraftarlarına silAhlanmayı emretti. karşı hareket ,.e Rastafarıyı sokup at M~_gla'. 16 <~·~·> -:- İhracat auıltı! 
yan yolda Yal ondan biraz nel mo- mamı , ' 'e iHiht altanatı harp ile le· tsa bu emri taraftarlarının Kudüse mayı i~ tihdaf etmişti. Fakat Gug a ma~ı uzerıne l\fı~a~takı_ zımpara maden 
törle Pendlfe gelen Ba .!eki~ ile k~rşı- sise karat vermt U. Esasen Isrllt O· doğru yürü~ecekleri ıünün arifesin mağlfıp edilmiş ve kendisi de maktul len tekrar işletıl~ektır. 
laşnnşlardır. Bunun uzerıne ~ogr.u- ğullan Mısırdan çıkarken sllilhlı ola- . . . düşmüştü. Zevcinin bu nkibete uğra- Bugday mUbayaa•! b••ladı 
ca Pendfk tren istasyonuna gehnmış, k tk t tardı Mesih ikinci bir ~ Hrmıştı. . . d derece müteessir olan Konyn, 16 (A.A.) - Zırnat bankası 
hurada ıxıeta trenine lntiıar edltmit- !al ç mld şğ nd' .. d' .. mUritlerini Kudüse yürümek, hicret yo~u~- mi asın tan _sonz d'tıt bu sı ralarda ve- çiftçiden bujrday almab başlamıştır. 
ti•. "''usa o u u a.. 0 a da kat'olunacak bir merhale değıldı. mpara orıça ,o 1 • 

ikiyi 47 gere ~ t • 1 f gayeye siJah91z ve harpsiz götüremez· Çü kü ısa j)e taraftarlarının bulun fatı üzerin~ Rastafariyi mlinfent ve Şark vllAyetlerlne hava 
:ı P renı gem ş ve i. E . b . d d'Y• "b' n .. . . . t , t G postası burada trenden inen vekillerin t met d ~şıya peygam erın e ıgı gı ı dukları Celllden çöle doğru giden en mustakıl hır ımpera or lap ı •. cçen 

Paşa Hazre.ttui ~yrı avrı e11erini sık asiler n mücrimler arasında sayıla- yakın yol cenuba doğru değil, belki senenin teşrinisanlıinde ye.nı im_pe . lsanbul .. Ankara ·~ Ankara 
m.1şlar ve görUşm~şlerdfr. Tren ı;en· ca"k kimse, hlr~ok1arının günahını tıı p.rka doğru olaıt Trakonitls ile Havr· rntor bütün '°':''rU~~ de\·~.etlerı.1: ıle uzak f&rk vUAr~Ie;.rL ar ... nd~ 
~ıkte on dakika kadar durmu~. ı aşa 'şıyacak Ye bu ,yolda hayahnı feda e· E k"d be . R 11 Türkiye Cümhurıyetının mumessılı hava postaları teııs ıçın tayyarecr 
Hazretleri bu müddet zarfınd darül-, . ' ran yoludur. 1 en rı oma 1 ara . . . • . · d t t · Vecihi Bey tarafandan poıta ve 
tunun emini ile görUjmüştür. Paşa, decektı. karşı kıyam ederek onlarla çete mu- nin ıştırak ettıgı me~as~m e e ~ıç o- t~l raf umum müdilrln-üne bir 
h&\"anın çok sıcak olduhndan bahset l•trrap ve 81Um korkulan harebtteri yapanlar bu yolu tutuyor- tunmuş, ve bu merasım ıle Habeşıstan g l t g 
mi bir aralık Klzım Paşa Hazretle- El.deki fncillerde lsanın sözleri 1 d meçhul ve ap ayrı yaşıyan bir mem müracaat yapı mış ır. 
rt de: "Tevfik RU~tU Bey güzel hlkA· tarih sıraslle tertip olunmamıştır. Bu ar '· (Bitmedi) Jeket halinden çıkarak asd hayata Posta u~um mü~ü~lüğü. mek: 
yeler anlatır, canınız sıkılmaz,. de- nokta en eski zamanlardan beri mü· d girmek istiyen memleketler arsına gir lupların sür atle yer.erme gıtmesı 
miştir. Hareket kampanası ~lınası akaşa olunmuştur. Bu sözler tarih Okuyucularamız •n Mehmet ·sı· . için teklife esas itibarile hüsnll 
(Alınca BaŞvekfliml:zle veklller ''agon- n , •1 1 d 1 Nuri Bere ı mı:. ı. . . • . kabul göstermiş "Ye vecibi B. den 
)arına girmişler ve biraz sonra da tren aırasıle tertip edı m !J olsay ı, &anın Biz bu eserin ıonuna H7H lsayı Rastafarı o günden ıtıbaren im- . • . . • 
hareket etmiş, toplanan halkın alkış- hareketlerindeki i~kft~.tları kolaylık· n1Sıl telakki etdğimlzlr izah edeceğiz. perator Haile Sellasi namile anılmnk hır proıe ısteClıştır. 
lırı arasında ayrılmışlardır. la takip etmek müm'kun olurdu. Bu- 0 . . b' ~it garp ·ı . . tadır yelleri birer müstakil derebeyi otan 

1 Bhaşntk111lmkilzl bugü
1
n topltanekacnk

1 
o- nunla beraber lsanın hedeflerini n ta~~~ t;~~7kle~~n~~·:n son sö~:n1~1~'a!~~ t~perator Sellasi ha beş tahtına o- Rasların idare i~den ~ıkarak merke· 

an eve ve eye r yaset e m i :ze- k 1 t .h asile tertip t k ı • . d . 'b . . h. il a • . d h k b" h ğ 
r~ Ankara.ya gitmiştir. Dil(-er \"ek iller arar arın~ an sır e me diyoruz.Ondan sonra biz de mütaleamızı turduğu .~ün en ıt_ı aren ~ enı . ır , zı hilkumetc a a sı · ı ır surette ~ 
d~ '"·ni mabat l~in gitmişlerdir. Baş- mümkündür. yazıcağız. beşistan vucude getırmek karanle hn- lanacaktır. Hundan başka memleketın 
nkllf mfz ve Adliye '·ekili Yusuf Ke.- ısa, zilhtll takvayı telkin ile işe "Bir mUslUmen,, lmzah kari· reket ediyor. terakkisini istiyen münevverler, mec-
mnl bnv Od gUn sonra şehrimize döne- başladı. Herkesin bu kaideye riayet lmlze ı Yeni bir Habeşistan vücude getir· ]islerde toplanarak a!'rileşmek cere 
ce1':.ird1

1r· R 
1 

i 
1 

yi id etmesi için ö~ye beriye adamlar ve Evveli yukarkl mülthazamı nazarı mek ic;in cvveUı memleketin maliye- yanına kun-et nrebileceklerdir. 
zevate~ 9 

dike 
8 ~ ~ :e~ ~.. g U ~n elçiler gönderdi. lsa, daha sonra dikkate almanızı rics ederim. fltvo ede· sini ıslah etmek lazımdı. Bunun i· Elhasıl birkaç sene en·et ,·ukuuna 

dfr. en ten 5 an u a onm şer herkese malından m'Ulkilnden sıyrıl· ctğlm bir a6z vardır. O da muhartirin çin imparator Amerikadan m~t~h~ zerre kadar ihtimal \'-erilemiyttek ka· 
Dahiliye veklllmlz 11'8)'1 tnsfye etti. Bu suretle ısa a- hırlstiytn klll~eci lerl ''e mlsyontrleri ile sıs bir htyet getirtti. Aslen bır ıngı· dar müsteb'it olan bir hadise, yani Ha 

Dahiliye vekili ŞUkrU Kaya bey fle demi mukavemet fikrinden ıııonra gay metgul olduğunu, tılise ve misyonerlikte liı. banka ı olan haheş bankası, hiivi- be-:. istan meşruti idare tee üs etmiş ve 
jandarma umum kumandanı ~Azım 'rl mUeetIAh ,fsyan fikrine ıeçmlştl, \'Üetıde geılrdlği simanın neden ibaret yetini değiştirerek Habeşistan Dc,·let Habeşistan devleti asri bir sima ile or 
Pa1t•. dlün sah.~!'1 Ydatovadan ~hrımlze 'Onun davetine lcab!t edenler, es:ı- olduıı-unu izah ettiıı-idir. Bunlara cevap bankası oldu. taya atılmış bulunuyor. 
jl'e mış er ve oııı; e en sonra lımanım1ı- t d d h' t h 1 k rı fl • l • t' t 11 h i .. h k"k t k 11 h t dan hareket eden GUl al . 11 re yur un an ıcre e aı.ır o aca • \•ermek ılzt değil, fakat mUellifin muha· lan olunan meşru ıye a eş s- Dunya a ı a en a ı ara ayre 

cem ~apuru e 1 d h' h b h' tt d' b' .. 1 . i teftiş lc;in Çana.kkalue gitmi~lerdir. ar ı. Bu ıcret, amursuz ayra. tabı olanları düşer Bunlarsa aciz kalmış· tanı kun~tlendirecek ma ıye e ır. verecek ır surat e ılerl yor. 
~eyahat }irml gUn sürecektir. 1 mının tes'Jt edildiği gUn başhyacaktı ı Jatdı. ö. R. Çünkü hu sayede Habeşistan ,·ita- önıcr Riz.cı 
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1 ~ .......... c1o1ru 1 Maarif Vekilimizin beyanab 
Mekteplerde 

Aakert tlltb~• mektebi 
Askeri tıb~iye mektebine kay• 

cledilebilmek için lf1e mezunu 
ve TOrk tebaası olmak, sıhhati 
yerinde bulunmak llzımdır. 

Aakert Tıbbiye mektebinin fU• 
beleri tunlardar: 

Doktor, kimyager, eczacı, bun· 
fardan herhangi birine girmek 
imyen, 21 yaıından bliyOk olmı· 
yan lise mezunıarı veliıinin mu· 
vafakat ıenedi, hDınDhal varakası, 
nipnla ve nikahlı olmadığına da· 
ir mahalleden alınacak ilmü 
haber ve 6X 4 bUytiklliğUnde 
3 fotoğrafı ile mektep mDdlir· 
lUğOne müracaat etmelidir. 

Liseluin 9, 10, 11, inci sınıf· 
Jarindan aıkeri tıbbiye mektebine 
girmek istiyenler askeri liseyi 
bitirmeleri lizımgP.Jdiğinden Ji. 
ıelu müfettitliiine müracaat et· 
melidir. 

Maarifte ı 

Maarif mflsteşarı 
Orta ~edrlaat mUdUrU Fuat 8.ln 

tayini aBrlenlyor 
Münhal olan Maarif müsteşar• 

lığ1Da kimin tayin edilecej'i 
benUı belli değildir. 

Bu vaıife, Maarif teftiş heyeti 
reiıi Ridvan Nafiz ve maarif 
müfettitlerinden Salih Zeki B.lere 
teklif edilmiş, fakat kabul et· 
memiılerdir. 

MOstetarbğa orta tedrisat mD· 
dnrO 1-~uat 8.in getirilmesi çok 
111ubtemeldir. 
Mualllm mekteplerln• ahn•· 

cak talebe 
'Hu sene lstanbul kız muaJlim 

mateblne meccani talebe .tm
mam111 kararlaıtınlmıtbr. 
Meccani tale&eler yalnız Edime 

ve Brusa kız muallim mektep· 
lerioe mllsabaka ile ıeçilecektir. 

Oijer taraftan Maarif veki· 
Jeti, bu aene muallim mektep
lerini mıntakalara ayırmııtır. Bu 
mekteplere muayyen mıotaka· 
lan haricinden mllracaat eden 
leyli talebe kabul edilmeyecektir. 

Hllml B· 
Sabık Edirne Maarif emini 

Hilmi B. ıehrimiıe gelmiftir. 
Hilmi B. in Maarif mDfetÜfİ u
mumllijine veya talim terbiye 
lıeyetine tayini söylenmektedir. 
.. hlr yatı mekleplerl11l11 ma•· 

raflnı kim verecek? 
Şehir yatı mekteplerile 11a'at 

mekteplerinin bOtçelerininin ida· 
rei huau11yelerden temini tebliğ 
ediJmiıtir. Bu arada Gmzipaıa, 
Dumlupınar, Edirne, Konya, Van, 
Ellziz, izmir, Aydın, Dfyarbekir, 
Buna ve lstanbul san'at ve ıe
bir yata mektepleri vardır. 

Yerli mallar 
DU11 .... lllye veldll111la aerglJI 

..,. .... eU 
Dahiliye vekW ŞOkrll Kaya 

Bey dllll 1erli mallar 1erpini 
zi1aret etmit ve her pavyonu 
ayn ayn 16ıdea ıeçirerek miJJi 
ıanayiln varbiJnı burada ttfbir 
eden serti heyetini tebrik et-

•iıtir. 
Serfiyi ziyaret eden ikinci 

kolordu kumıadanı Ali Hikmet 
Pf. da mensucat dairelerini pek 
&efenmiı ve kolordu zabıtanı 
İ'in baki ipekli mensucat yapd
••nı taniye etmittir. 

ilk açıldığı ıOnden dün saat 
18 e kadar ıergiyi gezenler 105 
bbai ıeçmiıUr. 

lstanbul ~----------------------------== muallimlerinin mesailerini çok şayanı 
dikkat buldum 

Orta mektep ve Liselerin iktisadi merkezlere yakın olması 
faydalıdır, bu ciheti tetkik ediyorum 

Maarif vekili Eeat bey dün Anka· 
raya hareketinden evel kendisile &'Ö
riloen bir muharrJrimize ıu beyanatta 
bulunmuttur: 

"- lstanbulda kaldığım müddetçe 
birçok maarif müesseselerini teftiş et
tim ve lstanbul muallimlerile temas 
larda bulundum. Kendilerinin mesn 
ilerini çok şayanı dikkat gördüğümü e' 
veli söyliyeylm. Bu bende iyi intiba· 
lar bırakmıştır. 

Lise ve orta mektepler her eene ol
duğu gibi bu aene de ayni tarihte açı
lacaktır. 

Jstanbulda bir orta mektep kilpdı 
için tetkikat yaprldıftnı aoruyonanuz. 
Vektlet lmkln oluna yalmz latanbul-
da değil, yurdu?J her tarafında, btı
hasu meınleketin çok lhtlyaeı oldutu 
orta mektepleri a~maiı dttıUnmekte
dir Zaten maarif ve bllsfye tepe 
olan halkımı& tarafından kendi şe-

Maarif ••klll ı.at a. 

birlerinde, kendi eemtlerfnde böyle 
irfan oealdarının açllmuı için mü~a
caatlar yaptlmaktadır. 

Bu climleden olarak Kadıköy sem· 
tinde bir liae teaiai hakkında yapılan 
mtiraeaat da tttkik edilmektedir. Me
sele daha ziyade muallim meselesidir. 
Bunu Kadıköy orta mektebini li~ye 

tahTil ile temin edebileceiimizi zanne 
diyorum. 

Sina muallim mektebinin Jıiğvedi· 
lecell dofru defildlr. Lise ve mual· 
Um mekteplerlnf n iktısadl merkezlerle 
l')lan mUna1ebetinl tetkik etmekteyim. 

Bu mekteplerin fktısadl merkezlere 
yakın olına11 her halde çok f aydahdır. 

Mektepler a~aldlktan sonra dahil
de umumi bir tttkik seyahatine çıka
catım Te •nunara girerek ayn ayrı 

talebenin 'bilglalnl Ye maalllmin tarzı 
tedrialat anbyacafım.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belecllıecleı VDAıette : Ticaret llemlndeı 

Otomobil hilesi M .. •J Japon rekabeti 
Bazı toflrler vertldeil kur- u v ezzı er Ticaret 111DdUrlyetl ve Tlc•ret 

tulmak için ne yapıyorl•rmı' ? otlaaı rapor haaırladı 
. Bazr hususi otomobfllerfn plakları· Vali mua'Vlnlnln Jıponyadın memleketimiıe it-
na (Silivri, Kartal) isimleri yazdıra- beyanatı bal edilmekte olen pamuklu 
rak şehirde dolafbkları görtilm°'9 mensucattan patiaka Ye aatarhk 
yapılan tetkNcatta Ifü f,te manua ya KUçU~ler n•all 9aaete •tac•k? gibi emtlamn emuliadea yhcle 
pıldıiı anlaşılmıtbr. Yenı matbuat kanunu münasebeti- ı- tind d ha 

Kartal beledi7esf otomoblllerden 1~. gazet~ ve mecmu&lar tarafından onbeı n •• .,e e a ucuz •· 
belediye resmini lstanbula nazaran da dün de. vllAyete müteaddit beyanname blmall milli mentucabmmn in-

ler veralmlttir klpfıaa mani olacak bir vazıyet 
ha az aldığı için ve imtihan da nisbe- A • ı•L.ı __ e•-;•tir. 
ten kolay oldufu için bazı kimseler t n~~ bunların bir )Uamında neıri· uuaa ......., 

ya müdürler· · hri ""dü B -•- b a:_ hua 1 ıetirdiii 
otomobillerini clT&r belediyelere kay· leri ile ka ının e•i ta r .. mu r- u rcsa euu u e 
«ttfrerek pllka almakta ve bu sur~- . • . ~•ftırıJdığı rörilld~~nden tesirler Ticaaet m&dllriyeti ta• 

vılayet bütün ıazetelere ikincı bır tel>- rıhndan tetkik edilerek bir ra-
le Jstanbulda dolaşmaktadırlar. Be- liğ göndererek b ihe&e dikkat edil- • 
lMiye hu işin önüne geçmek i~in bu mesini bildinni,ı~.c por halinde vekllete bildirildiği 

Günün 
Muhtırası 

Takvlnt - Pazartesi ı '1 Atustos 8 
inci ııy 1931, senenin günleri: geçen 2!7 
kalan gilnle~ 138, 2 Rebl01ahir 1350 

GUnet=Do~uşu 5,11: Batışı: J9,05 

N• .... • vakltlerl- Sabah: 3,3o; 
Ogıe: 12,ıa: ikindi ımAkşam: JQ,06, 
Yıtsr 20.49 imsak: 3,18 

• 
Hava - Ollnkil hararet fazamf) 29 

tugarf) 19 derece. Bu,, n rilzgtr mutedil 
pO)Taz ha\ a açlktır 

* 
Ulenler 

Merhum Muammer Şahın 8. in rtfl. 
kası, Devlet demiryollan memurlanndan 
Hakkı 8. Je şehit miralay lskender B. in 
kain valdelert, Hakimiyeti milliye yaza 
işleri müdürü Naşit Hakkı B. in büyük 
ınnesi Şerife H. kısa bir hastalığı milta
.klp diln .saat on yedide vefat etmifdr. 
Cenazesi bügUn Kadıkôyünde Çil~lc IO· 

katındaki evinden kaldırllacıktır. Merba· 
meye mığrirct diler, ailesi erUnına ve 
arkadaşımız Nışit Hakla Beye beyaaı 
taziyet ederiz 

Raclyo 
latanbul - Saat J 8 den I 9 a kidir 
gramofon pltklan neşrfyıo 19,80 dan 
20,30 a Jcadır birinci kısım alaturka su 
Hafız Ahmet Beyin fşdraklle, Anadolu 
Ajansı haberleri 20,30 dan ~l,SO ı kadar 
orkestra 21,30 dan 22,30 a kadar Jldncl 
kısım saz. Emel Celil H. ve Zeki B. la 
iştlrtldle, Borsa habcrlerL 

r YaklbAltone '8rtl•nı 
1 3 6 12 

Dahilde l SO 400 7 50 l 400 
Harlcte - 800 I 450 2700 

llln .. ..u.nmızs 

Aybk 
Kwuı 

• 

Resmi Husasf 
Sann ıo Kf. 12,.50 Kf. 
Santimi 20 ,. 2S 

KUçUk Hin ~rtlan1111a ı 

l 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Def:ıiık 
fOO Kurlı~ ı>:r rt slbiter hakkında eeu keamf:rı karar DUa aue6e11ttlde ••mınan bir mad- ıibi Tlcaret oda11 da bu husus• 

vermfft{r. deaiıM temu etmtı" bblllk, mUYe»o ta &....ı bir nper hamla•., 
..dalral•r .... lr maaeel11de zilfk yapacaklar hakluada da vilAyet- maktaclar. 

A - Abonelerimizin ha Uç aylı· 1
• 

ğı içhl bir defa meccanend!r. 
Belediye Nevyorktan kalkarak bir ~ teblffat yap,tmuını temenni etmit- Eft'elld ,aa Ticaret od..,.da 

hamlede tehrimlze selen Amerikalı tık. Bu neşriyatımız üzerine vali ma· toplanan manifaturacılarcla ba 
tayyareciler ilin birer madalya yap· avini Fazlı bey dUn kendisfle girilşen huaalta, Jıpoalmla Jlpdacak 
tırmıt ve bu mad~lyaları hava kahra bir muharririmlze demlftlr ki: Ticaret maabedeliade nazan 
nıanlarına nrmiotı. Belediye bu ma- G t b ·ı · · 11 .u a 

b. i i d h' - aze e ayı erının po ae muı • ı"ti'bara -•·---- tememailile ve• 
dalyalann ırer ef n e te ır mUze- caat d -•· hU f ti · i l .... _ 
. k t e er~ v ye erın n Y&f arını •-iletin ··--- dH-'--tini celp et• 

sı~e oymuş ur. tesbit ettirmeleri kanunun icabatın· • -· 11UU1 

Beledlre memurl•n dandır. met• karar .ermitfercli. 
Belediye memarlannın devlet me· Bunun için bayilere ayrı bir tebliie Halbu ki Japonlarla ticaret 

muru olmadıkları için memurin kana- lilzuıın yoktur. Kendileri zabıtaya mil muahedesi ıeçealerde 3 ıene 
nunun belediye memurlan hakkında racaat etmelidirler. mer'i olmak Dure aktedilmİf 
tatbik edilemiyeceğl belediyeye bildi- 18 Yaşından küçük çocuklarıp ga· ve mer'iyet mevkiine konmut-
rilmlftlr. Belediye memurları hakkın ~te satımağa mezun kılınmaları key- afi 
da, belediye memurin nlzJlmnameal fiyetl valilere ve hakimlere taa116k tur. Maam yeni gllmriik tari
tatbik edilecektir. eder bir i,ıir. fuiala S inci maddesinde dam· 

MUderrlalerln m•••l•n 
Dar&lfünun divanı dOa ıabah 

bir uat kadar ıllren bir içtima 
yapmıf, mllderrialeria •caklan 
maaılar hakkında t.tkikatta bu
luamuttur. 

DiYan bu aabab tekrar top· 
lanarık ayni mesele ile meıgul 
olacaktır. Verilen mal6mata ga. 
re Alt mektep mezunu olmıyan 
mllderrialerin dereceleri bir lıayli 
indirilecektir. Bu taktirde de 
bareme 16rc alacaklan maatlar
da hayli az olacaktır. 

Bilbaua edebiyıt fakllltesinde 
ili mektep meıuau olmayan var
dır. Divanda edebiyat fakültesi 
mOderrialerinin alacaldan maaı 
dereceleri tesbit edilirken gü
rllltO!O mOnakaplar olacajı tah
min edilmektedir 

Tifo meHleaını aera,tuıer 

Şehrimizde l:ulunan sıhhiye 
mOsteıarı HU.amettin B. in riya
ıetinde villyet sıhhiye m0d11rll 
Ali Rıza, belediye ııhbiye mil· 
dOrO Neı'et o..,..n Cerrabpafl 
ıertabibi Rotttl Beylerle bazı 
sıhhi mDeueae mOdUrleri topla. 
narak tifo meae.luiai ılrO,miiı
lerdir. 

Binaenaleyh küçükler mUvezzflti'i piaı vuıyeti karı111nda hllk6· 
umumf ahklm dairesinde Yeli1erfnin metimbin tedbir alabileceii ıek
ve yahut Yaıilerinin mtisaadealle ye on lliade bir madde vardır. 
ların nezareti tahtında yapabiHrler. 
. Zabıtadan gazete aatı,ı için mua· 

nıyet alacaklar, mutlaka meMnl hak· 
larına sahip olanlar olacaktır. 

Küçüklerin çalıştınlmasının ahkl· 
mı umumiyeye tabi kalacağı tabiidir.,, 

Mttbadele meselesi 
Son k•11unun tatblk•b• 

dev•m edllecekUr 
DUn aktam gazetelerinden biri mü· 

badil emlakin iadesi kanununun ;.tbl· 
katı hakkında mühim bir karar ittihaz 
edildifini ve y~ni bir emrin vüruduna 
kadar tatbikatın durdurulması hakkın 
da emir verildiğini yazıyordu. 

Vali muavini 1'.,azlı bey bir muhar· 
ririmize bunun kat'iyen aaalsız olduğu 
nu ve eski emir mucibince hareket e
dildiiini söylemiştir. 
Mu•m•I• vergl•l11de11 maaflret 

Yeni muamele VU&'lei kanunu, a· 
ğustosta resmi cerf dede intll}ar etmlt
ti. Kanun neşrinien on beş glin aon
ra muteber olduğundatt bu kanun 
mucibince lkti8ap edilen muafiyetler 
bugünden ltlbareP başlıyacaktır. 

Baarad•n gelen vapurl•r 
Basrada kolera vak'alan g6-

rOldBtD haber abndığından meı· 
k6r Hman muvaridatına kolera 
butalağına mahıuı muayeaei 
bbbi7e tctbiri konulmuıtur. 

.............. claı 
lamlrden •llnan anason 

Moakint inblaar idaresi izmir 
hıvaliıinden klllliyetli miktarda 
anason 1abn almaia baılamıttır. 
idare timdiye kadar okkası 60, 
70 kunlftan 12 bin okka anason 
almlfbr. 

Üç vapur idamı 
Umanda. ifliyea Oç vapur ida

reıiain birleıerek bu idarelerin 
bir •iden idaresi hakkında bele· 
diyenin tetkikat yapmuınm alA
kadar veklletce ihsas edildiiioi 
dDDkG nOıbamııda yazmaftak. 

Din Seyriaefain mDdlril Sa
dullah beyin bu birlqme hak
kındı mataleaaını ıorduk. Bize 
dedi ki: 

"Biz memuruz. Bu hususta 
söz a6ylemek ve karar vermek 
bDkllkOmete aittir. Ben hiç bir 
fikir be,.n edemem ... 

Ak..,.rd• ,a119111 
Dan pce Akıarayda ufak bir 

kuJDbede yanrın çılcmlf, etrafa 
ıirayet etmesine meydan bara· 
kılmadan 16ndllriilmOttUr. 

R - 4 sabn geçen illnlann fazla 
ıun Jçin 5 kuruş zammolunur 

1 Spor Haberleri 1 
Kavaktan 

Büyükadaya 
YDam• mUaabak••• yapahyor 

Kuunpap idman kliihllndea Ka,. 
11m efendi bu cuma Kavaktan BU1ut .. 
adaya yüzerek ıeçecekür. Bu milna
sebetle kendisi bütün yttztlcllerf da
vet etmektedir. Mtisabakayı ikmal e
denlere K. t. K. tarafmdan binr ..,. 
dalya verilecektir. YUzUcUlere Jtlfi' 
arkadaşlan, gazete muhbirleri Ye 
denizcilik heyetinden birkaç kiti _,. 
tir ve sandallarla refakat edeeekle~ 
dir. Beykoz ve Galatasaray klUplerf 
de ayrıca fıtalan ile yffıiktlleri takip 
edeceklerdir. 

Sabahleyin saat dinli e1lide Ana· 
dolukavağından denize rfrllecektlr. 
Müsabakaya l~irak etmek i.tl~n 1il
zilcillerin perşembe rUntlne kadar K. 
J. K. ne müracaattan rica olunuyor. 

1 Aclllya Haberleri 1 
Osman Hamit B. 

tevkif edildi 
"Plat,, pzete•i •leyhlnde 

ikinci bir dava açal•rak, 
bu karar verllmlftlr 

Beyoilunda Fransızca olarak nq
rolunan (Pi!ft) mizah gazetesi aleyhi· 
ne müddeiumumilikçe bir müddet evel 
açrk ve mil!rtehcen neşriyat kaydile 
bir dava açılmıştı. MüddeiumumUll, 
hu davayı takip eden neşriyat arasın· 
daki bir ya7.ıyı da a~ık ve müıteheen 
görerek, ikinci bir dava apllf, bu 
ikinci da\ anın açılmaslle beraber ..
zete sahibi ve mes'ul mUdUrtl Osmaa 
Hamit bey hakkında tevkif kararı 'H• 

rilmiştir. Ceza kanununun 427 lad 
maddesine göre açılan dava dola)'l9f. 
le, Osman Hamit bey, ceza usulil ka· 
nununun 104 üncü maddesinin son f* 
rası mucibin«, te' kif edilmiftir. 
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~İŞA.~ETL~Rİ 
inkılabın yarını 

Garba benzemek istiyen şark in
kılaplarının bir talisizliği var: Geri 
'kalmak! Garpteki inkılaplar şarka, tıp 

kı modalar gibi modası geçtikten son
ra bir' ithalat emtiası gibi girer. 

Paris modası Balkana bir sene 
sonra gelir. İrana gidinceye kadar 
moda değişir, bol paçalı pantalon 
Ne-vyorktan kol salarken ondan bir 
nesil evvelki dar paça pantalon henüz 
Kabil şıklarının kapılannı çalmamış· 
tır bile. 

Ayakakbr, elbise bıyık ve saç 
modaları gibi fikir hareketleri de böy 
le ilerler. Bir fikrin bir tarafta leri sü 

Bir telef on muhabere
sinin yaptığı tesir 

( U.st tarafı l ınci sayı fada) 
Fakat Türkiyenin Mustafa Kema

line ne dersiniz? Bu pek mühim bir 
sualdir. Çünkü Gazinin . yaşaması 
çok lazımdır. 

Umumi harpten sonra Türkiye üç 
parçaya taksim olunmuştu. Ye bu 

Almanya, Fransa için ne düşünüyor? parçaıar galip dostlara verilmişti. 
Berlin, 15 (A.A) - M. Levalin M. Brüninge telefon ederek Mustafa Kemal bütün bu planları ber-

mumaileyh ile bizzat yirmi dakika Jiadar görüşmesi Berlinin taraf ederek Türkiyeyi yeniden dirilt 
ti. Fakat Türkiye arazisine karşı 

siyasi mahafilinde büyük bir tesir bırakmıştır. Fransız başvekili· hissolunan ihtiraslar henüz sönmemiş-
nin bu hareketi, Fransız nazırlarının Berline icra edecekleri tir. Mustafa Kemal, Türkiye yüzün 
seyahatin tehiri dolayısile Almanya ile S!.lİtefehhümler mevcut den dünya miJletleri arasında çıkacak 
olduğu suretinde hasıl olmu~ olan endişeleri izale etmiştir. Şimdi niza ve tehlikelere mani olmuştur. 
artık Alman ve Faransiz nazırlarının bu ay zarfında yekdiğerine Onun için Kemalin hayatı hakikaten 
mülaki olmalarına mani olan yegane sebebin M. Br:ya~ın rahat- çok mühimdir. 

Balkanlarda kral Karo], Yugoslu·-
sızlığı olduğunda şüphe edilmekte ve mumaileyhin yakında iadei yada kral Alekşandr var. Fakat bun-

rüklenirken, öbür tarafta yeni doğ- sıhhat etmesi tememenni olunmaktadır. Almanya ve Fransa hü- ıara daha şimdiden birer (Alfons) de-
muş gibi alkışlanır. kumet reisleri diploması tarikile yapılacak işaretin hertürlü niliyor. 

Tanzimat hareketleri böyle oldu. "bt' t t db' l . v b' 1 ı v d b'l v. . Kral Borı'"'. de bı"r V"lı'aht bırakmı-ı ıya e ır erme ragmen ır yan ış.ıga mey an vere ı ecegını ·"' " . 
908 meşrutiyeti böyle oldu. Şimdi b k • yacak olursa Bulgaristan cümhuriyet 
de memleket münevverlerinin müevver nazarı iti ara alara bu suretle doğrudan aoğruya şahsen gö- olacaktır. 
l · · d·ı· d (D k ') ve Iibera rüşmelerinin iki defa vaki olmuş oldugvu ehemmiyetle kaydedil-erının ı ın e emo. rası • - ıı~akat kral Zogonun çekilmesi, bey. 
1izm cereyanlarını, ta (rönesanstan) mektedir. Bu telefon mülakatı, Fransa·Almanya tarihinde mühim nelmilel bir me..-.ele çıkarabilir. 
ba~lryarak adım, adım takip etmek bir nokta teşkil edecel<tir. En son olarak Hindenburgu mev-
bir pelsenek halini aldı. . 

Y l k Ç. d ki ., l zuu bahsetmeliyız. • * * UVar a masa lll C .ı.eyezao ar Hindenburgun hayatı Almanya 
Fikir cereyanları hiçbir zaman koof eraosı Vaşington, 16 (.A.A.) - Amerikanın cümhuriyeti için çok mühimdir. 

kendi kendine insiyaki bir harekevt!e Bombay, 15 (A.A.) _ Londrada top Pekin kon~oloshanesinden gelen ma· Her alman onun hayattan çekilmesi 
kellenin inkişafından ibaret degıl- ]anacak yuvarlak masa konferansına IUmata nazaran mavi nehrin feyezan- ihtimali karsısında derin derin düşü-
dlr. . i~tirake davet edilen murahhaslardan Jarı yüzünd~n felakete uğrıyan mınta nüyor. Çünkü böyle bir hadise belki 

Her fıklr cereyanı, her cereya- yirmi yedisi Londraya gitmek ,üzere kalarda .sakın on üç milyon halktan llobenzollernin avdetini temin eder. 
nın üstünde müceret bir yıldız gibi vapura binmişlerdir. Bu murahhas.. on milyonu, meskenlerini terketmek 

1 1 
parıldıyan (file.-.of) bile hayattan, ta- ların arasında Sabru da vardır. mecburiyetinde kalmışlardır. Polis Haberleri 
rihin muayyeniyetinden dışarr çıkma- Simla, 15 (A.A.) _ Kongrenin ic- Hankovdaki Amerikan konsolosha-
mışhr. . ra heyetile umumi vali arasında bugün nesi boğulanların miktarını binlerce Bıçakları çekince •• 

Hayatı sadece kendi akıllarıle, yeni bir temas ve müzakere daha ol- tahmin etmektedir. Pamuk mahsulü- Dün saat 14 te Tophanede oturan 
kendi mantık ölçülerile yürüttüğünü muştur. nün uğradığı hasarat otuz beş milyon manav Mustafa ile Kasımpaşah ma
zannedenler, dizginleri başkalarının Bu temas, valii umumi ile icra he- doları tecavüz etmektPdir. nav Ali ve arkadaşı Cevat arasında 
elinde bir acaip rnahlUkturlar. yeti arasında münaseba.tın yeniden te· Llndbergln Nevyork • Tokyo ah ' verişten dolayı kavga çıkmı~. ne-

• * * e :üs ettiğini farzettirmektedir. Va- seyahati ticede Ali ve C~\!at Mustafayı bıçak 
(Realite) yi görmiyenler mütema· ziyet hükumetle icra heyeti arasında Seattle, ı:> (A.A.) _ Lindberg ile çekerek öldürmeğe kalkmışlardır Et-

diyen modası g~en cereyanların ar· bir anlaşma hasıl olması muhtemel karısı Kamçatka ch·arında Karagin raftan yetişenler feci bir hadiseye mey 
kasından acuzeleşen, dişleri dökülen bulunduğuna hükmettirecek bir hal adasında yere inmişlerdir. dan vermeden hepsini de yakalamı~ 
fikirlere Donjuanlık ettiler. almıştır. Nome, ıs (A.A.) - Lindberg sefe· lardır. 

Halbuki hakikati görmiyenlerin am Gandinin yuvarlak masa konferan- rinin en müşkül kısmı olan Behrenk .. Şakalaşanl~ra kızmış 
pullerde olduğu gibi, cemiyetlerde sına iştiraki ihtimali ha.la mevcuttur. denizi ile Kamçatka adası aı'asındaki Dun akşam Eyupte otu~a~ ~~ut 
Cle bir cereyan geçirmeleri imkan- Ahmedabat, 15 (A.A.) - Gandi bu mesafeyi katetmek üzere ha\·alanmış gazi ~urmuşlu . tütün am~ e er_:h en 
sızdır. Diz yürüyen, ilerliyen, mü- abah Bombaydan Ahmedabada gel- tır. v.ehbı sarhoş hı~ ~alde Fatıhte me 
temadiyen olan, sonsuz hayata, realite miştir. dın karpuz ~ergısınde şa~valaşı~ken, 0 · 

· · · · · · N l ak? rada. duran Ömer adlı dı1ter bır ;;;ahı::; ye uyarak yaşıyabılırız. Ve bır cemı· Boınbay, lG (A.A.) - Gandı, Lond- e zaman açı ac : . . . .>V ~ .. • P. .. • k . 
yetıi yürütmek demek bu demektir. raya gitmiye ikna edilmek üzere sar- bırdenbıre bıçakla. hucum edere ya-

Cemiyeti yürütmek için naazrt fedilen bütün gayretlere rağmen ret Devlet bankası ' ralaşmıştır. Tahkıkata ?a~lanmıştır. 
mantık değil, şeniy"ete ve hayata ine- cevabı \'ermiş ve yuvarlak masa konfe E K1~rpuzlarKı elledığ~!ç!ruran · · k t · w • • .. ı · Umumi mUdUr Salahattin B.ln ve ısı gece asımpaşa 
cegız. ransına ıştıra e mıyecegını soy emış- t 1 e b t R. 1. 1 · ı k d · ell .. hmet ile Çar-

B u .. · f h t 1 t' gazo em x eyana ı ıze ı smaı ar eşı m. 
ug nun şenıye 1

' arp en. evve ~ ır. Bir müddetten beri şehrimizde bu- sıkapıda karpuz sergisinden karpuz 
k!ni unutan ve har.pten en~elkı devrı ltalyan g~nçlihl harp oyunları lunan devlet bankası müdürü Salflhat ~lırken dükkan sahibi Abdullah, kar· 
bır emekleme devrı sanan ınsanlarm temr1nlerl yapıyorlar . b d" A k . •t . t ' 1 b" b" e ettikleri 

1 • d Roma, 15 (A.A.) _ İtalyanın bazı tın ey un n ara;Ja gı mış ır. pus arı ırer ırer muayen 
ça ışma yarışı ır. ı S . ı.- b' h . . · . . 1 .1 k d' · · d' h le basın 

H t 1 bir dönUm vilayetlerinde birkaç zamandan beri alfıhattın ı.n:Y ır mu arrırımıze ıçın smaı en ısını ır em ' ,. -
arp en evve d · t' k. d 1 şt Abdullah yakılan 

Dönükler 
11ibrahim necmi bey üstadı· 

mızın bir roman yazdığını haber 
aldık. Bu romamn adı "Başı dö
nükler,, dir. 

Allahü alem üstat bu roman· 
daki kahramanların başı nasıl 

dönmüş onu tasvir edecek. 
Elhak, bu bahsin eridir. 

* * * 
itiyat saikasile 

iki manav Tepe başı gazino
larından birinde kafayı tütsüle
dikten sonra oradaki müşteriler· 
den bitisinin kafasını bıçakla 
kesmişler. 

Bana kalırsa bu cinayet mes· 
lekten gelme bir itiyat netice
sinde işlenmiştir. 

Malfımya karpuz bolluğunda 
ve "kesmece pazarı,. mevsimin

deyiz. 
"' * * 

Zavallı Çin 
Uı.ak şark memleketlerinden 

gelen telgraflar birkaç günden
beri Çinde müthiş seller oldu· 
ğunu, birçok insanların boğul
duğunu haber veriyor. 

Çinliler, dünyanın en 
milleti olduklarını ve tufanı 
mediklerini iddia ederler. 

eski 
gör-

Acaba tarih ve tabiat, onlara 
bir tufan mı gösteriyor. Yok
sa bu kadar senedenberi bu 
betbaht memleket üzerinde dö
külen kanları mukadderat bu 
bitip tükenmiyen sellerle mi te· 
mizliyecek? inşallah .• 

5.oola JqHe 

Marcuıgozların bir mUracaatl 
Marango~lnr cemıyeti Istanbu

lun amele meb'uslarına müracaat 
ederek kendilerini alakadar eaen 
meseleler hakkında görüşmüş
lerdir. Bu meyanya bilhassa ce
miyetin kereste fabrikalarında 
tesis edilmesini isted!ği kurktma 
furunları meselesi de müzakere 

edilmiştir. 
Meb'uslar bu meseleyi mecli· arazi iki saatte sUrUIUrdU • faşi.st gençlerden mürekkep kuvvetler emış ır ·ı: an yara amı ır. · • 

Şimdi iki saatte beş dönUm süratle seferberlenmiye müteallik şa· - Devlet bankasının küşadına ait mış, tahkikata başlanmıştır. . sin teşrinisani içtimamda mevzu 
toprak sUrUIUyor. yanr dikkat ve meraklı talimler yap- bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. E- . Sarhoş k~~acı bahsedeceklerdir. 

Harpten evvel bin amele kt d 1 0 .. d K . f sas nizamnamenin heyeti vekilede tas Evelkı gece Ortakoyde Ülfet hanı- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
on bin tonluk bir ~e'!'lyl altı ~~t- a ırl a~. b. un. ter ~osı;onbe l a- dikinden bi~ ay sonra sermayenin yüz mın evinde kiracı Cüre adlı ibr kadın dan geçmekte olan bir otomobilden üç 
ayda yapardı Şlmdı bın amele şı:s genç erı ır nevı a ım er e u un • . k . . h'b" ·1 ka,·ga hk'k t 
alb ayda ot~z bin tonluk bir muc:lardır Bugün Bozdano gençleri- de kıı-kı tahsil edilecek ve bu suretle fazlaca ra 1 ıçmış, ev sa 1 1 1 e • - el silflh atılmıştır. Yapılan ta · ı a e 

~ · . · . t t t r Fakat sarhoş kadın .. b'ld R ,. K,. mil gemiyi yapıyorlar. nin sıra ·ıdır. Bu son nümayişte Mont banka faalıyete geçmış olacaktır. Ya u uşmuş u · • h gore otomo ı e aspacı ı. aşarı .ı 
Türkiyenin intıbak etmek istediği blonkta darülfünunlulann kurmuş ol- İstanbul ,·eya başka şehirlerde şu- kavgada .galebe çal~ış ve Ulfet anı· ve hüviyeti henüz tesbit edilemiyen 

• hayat budur. Buna uymak için tarihi dukları büyük kanptan avdet eden be açılıp açılmaması hakkında. henüz mı mer~ı:enden ~şagı yu;ar1amıştır. diğer iki şahsın bulunduğu ve silahın, 
kopya etmeli Cleğil, şeniyeti görmek, meb'us M. Skorrasa bulunmuştur. verilmiş bir karar yoktur.,. Ev sahıbı ~uhtelıf yerlennden -~~ra- sokakta bulunan müteahhit Mehmet 
yürüyen şeni yete ay~k uy~~.rmı:~ la: Mumaileyh, Bressanone ve Fortez Diğer taraft~n ~aber ~ldığımıza lanmış, ~ıracı hakkında tahkıkata efen diye atıldığı anlaşılnuştır. Zabı
zımdır. Bunun şartı laf ebelıgı degıl, dı za faşist gençleri kıtaa.tını ziyaret et- göre Maliye nkaletı es~s nızamname· başlanmı~tır taca diğer iki şahıs aranmakta ve tah 
siplinle Tiı u ulle çalışmaktır. miştir M Skorrasa bundan sonra nin tetkikini ikmal etmış ve nizamna- ~•!Ahı kim atdmıll'ı·? k v k'k te devam olunmaktadır 

SA Rt ETEl.f · • • ' • . • .. d · · Evehsı gece Galata a ı1 ıs so agın ı a • ________ v ____ " gece Bozzano faşist gençlerinin bir meyı Başvekalete go~ er~ıştır. .. .. · 

Terkos müdürü geçit resminde hazır bulunmuştur. Bunun Heyeti vekıle~ın ~ugunku =n=u=n=y=a=d=a::::;O;:l:;:a::;:n:;;;;;,;,;-:B::-i:-::t:-e-n-~M-=-e-r--a~k;--;-lı~Ş~e-=-y::;l-:e-=r=--' 
Bu gençler bin kişi kadar var idi. Ye içtimaında müzakere edılmesı kuvvet- U 

M. Kastelno dUnkU trenle söylediği gibi ani olarak seferber le muhtemeldir. ı k 
Ankaraya gitti edilmişler idi. Bunlardan birçokları ___ R_u_s_s_e~,.~.r-:i-- Avrupanın en güze ızı 

Terkos şirketi müdürü M. Kas- kamyo ve otomobillere binmişlerdir. 
telno dünkü trenle Ankaraya Mısır kredi fonslyesinde Şehrimize geldi, Ankaraya gitti 
gitmiştir. Nafia vekaletile şirke· kimler kazandı ? Bir aydanberi memleketinde 
tin işleri hakkında temasta bu- Kahire, 15 (A.A.) - İkramiyeli ve bulunan Sovyet sefiri M. Soriç 
lunacakhr. yüzde üç faizli Mısır kredi fonsiye tah şehrimize gelmif, ve evvelki gün 

M. Kastelno istasyonda bir 
d . . k' villerinin .bugünkü çekilişinde: Yalovaya giderek Reisicümhur 

muharririmize emıştır ı: h ·ıı 
1886 senesinde çıkarılan ta vı er- Hz. ne arzı tazimat ettikten sonra 0 Hükumetten alacaklı olduğu- den 87.854 numara 50 bin altın frank, 

'l bu hususu tetkı'k dün Ankaraya hareket etmiştir. muz para ı e 1903 senesinde çıkarılan tahvillerden 
etmek üzere teşekkül eden ko- ;;;;9, 60 numara 50 bin altın frank Diğer taraftan Rus hariciye 
misyon meşgul olmaktadır. He- na7.m Litvinof yoldaşın teşrint-

1911 senesinde çıkarılan tahvillerden evvel nihayetinde memleketimize 
noz tetkikat bitmediği için ala- sıo numara 50 bin altın frank knznn-
caklı olduğumuz miktarı kat'i mışlardır. gelmesine intizar edilmektedir. 

surette tespit edilmemiştir. Fransada nişan alanlar MalmUdUrlUklerine bir tamim 
Beşiktaş yangınında Terkosun Pari~ 15 (A.A.) - Fizik alimlerin- gönderildi 

su vermediği doğru değildir. den Dorsonvale Lejyon donör nişanı Ilazı mal müdürlerinin devlet ban· 
Yangında ıu vardı ve bunu nın birinci, roman muharriri Pol Bour kası hisselerine ait olarak memurlar

yangından çıkanlar kat'i surette get'ye Gran ofisiye, akademi azasın- dan kesilen paray ziraat ban i.asına geç 
beyan etmektedirler. Ankaraya dan Pol Valeriye komandör rütpeleri yatırdıkları anlaı;ııldığından ve bu mes 
para işi için gidiyorum. ,, verilmiştir. uJiyeti mucip olacağından Maliye ve-:============:;-- t!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!' kaleti memurlardan kesilen bu para-

1 
Küçük Haberler bir radyo sergisi açılacaktır. Sergiye ların derhal ziraat bankasına yatırıl-

- türk tacirlerinin de iştiraki temenni masını tamim etmiştir. Tamimde ay-
• TIP KONGRESİ - Eylülde An- edilmiştir. rıca, memuriyetinden ayrıla~n memur 

karada toplanacak olan tıp kongresi • LASTiK SANDALLI SEYYAH- lar devlet bankasına hissedar olmak 
için gerek Ankara gerek şehrimiz dok LAR - J.;1.-.tik sandalla uzun mesafe için ,·erdikleri parayı geri almak ister 
torları arasında hazırlıklar başlamış- N!korunu kırmak üzere seyahate ~ıkan }erse bunun bankaya irat olarak yal
ar. Hans ,.e Johan isminde iki alman sey- nız on lirası kesildikten sonra iade e-

• RADYO SERGİSi - Bükre~te yahı tehrimize Kelmiştir. dilebilece~i zikredilmiştir 

Alman rejisörü Raynhardın araya 
bulduğu aktrJs 

Meşhur rejis~r profesör Ra
ynhart bir müddettenberi Av
rupanın en güzel kızını aramak
la meşguldü. Kendisi nihayet 
buna muvaffak olmuş ve Viyana· 
lı Heddy Kesleri Avrupanm en 
güzel kızı intihap etmiştir. Pro
fesör Raynhart keşfettiği bu 
genç güzele '·Das Schvache 
Gescblı< .. b,, yani "Cinsi latif,, 
unvanlı eserinde mühim bir r~l 
vermiş, matmazel Heddy rolünü 
büyük bir muvaffakiyetle ifa et
miştir. 

araya 

Matmazel Heddy henüz on y~ 
di yaşındadır. Fakat onun bt. 
eserde ibraz ettiği muvaffakıyet 
kendisinin, Amerika ve ingilte
reden mühim teklifler karşısında 
kalmasına sebep olmuştur. 

dilik kabul etmiyeceği anlaşılı· 

Matmazelin bu teklifleri şim-

yor. 
Matmazel Heddynin 

dercediyoruz. 
resmini 



Gençlik Hareketleri 1 l Kltlpl6r arumcla 1 iki genç seyyah 
Kızıltoprakta Gençlik Genç klüplerimiz 

Kızdtoprakta çok samımı, çok m8nevverblr nasıl çalışıyor ? 
iki Tllrk genci 1500 kilometre 

rer dola .. Cllkler 

1 Kamp Habralan 1 
Kartal Kampı 

Yazan: Necmettin Sabri 

gençlik var, istikbale azimle hazırlanıyor G 1 t enç er emapgnıpu 
-1-

Son zamanlarda gençlerimiz ara 
sında yeni bir moda çıktı. 

_ ı _ Kamp karmak .. 

Heniz altı aylık bir madal ol&D Birkaç arkadaş bir araya gele-
pnçler temqa arapa, §imdiye kadar rek bir de çadır bulup haydi Adaya, 
bir Amerikan lllfle•e1..,nde çalıfıyor yahut Boğaza, Pendik, Kartal gibi 
da. yerler gidieyorlar. 

Bu defa bittin UUIJll toplıyarak Hiç şUphsfz bu heves memlket •cm 
BeJkozda mlstaldnen çalıfllllJ& -. çok faidelfdfr,. 
Iıyaa (Gençler .temap ırapa) (btl,,_ Bir kere gençlerimiz bu kamplar 
muvaffakıyet) Ier kalallfYOr ve lrala· vasıtasfle hem memleketin her yeri 
balık bir kütle huzuruada temsillerine nl tanıyorlar ve hem de iyi v temts 
devana edlTOr.. hava almıf, oluyorlar. Biz de ba naak 

• • • satla hem iyi ve temiz hava alq ve 
G I hem de etlenmek için Kartanda b~ 

B harfi • T. G. 
1 

Yaliarcla remalnl griklilflintlz ld kamp kurmaya karar verdik. Fakd ,..ra: okum·~~ hl~ 1:e:fn.:_8 amı· izci, A1'dna orta mektebi talebesin- ba kamp diler ka...ıara ......_ 
11' evam den 315 Huan Altay ve 195 ismet Na yor. 

"1 Yazan : Necmettin Sabri 

_ 1931 Yaz temslllerl ri lmninch fk1 talebedir. Bu efen•i· Diğer kamplar bir yere kurul•~ 
lstanl>ulan mealin bofaeu liava den sonra Kmıtoprakta · pee luayn· G. T. G. ler, mektebin tatilini mtltealdp tem ve orada ta evlerine dönünceye kacla1a 

mndan uzak yeşil bir kiife.. Gtizel, se tı yoldur sanme)"ID- O, asıl bundan Gençler temata rupu tarafından ..... ...._.., etutatıan :A;lm- kalırlar .. 
rimlJ, yarı köy yan tehir hayatı yaşı sonra baılar. Ve hazan da sabaha ka Beykoz parkı dahm!de verilecek tem- dan yaya olarak ~kmr§Jar Denizli ve Halbuki bizimki 11e1)'&rclır. Blı! 
yan bir yer. Tabiat spor hususunda dar devam eder!. GUneş dofarken siller. Afyoa krikile Konyaya kadar gel· gön Yakacıkta, arkadqmızın biri f11 
buraya gayet mUsait davranmıştır. erken erken evlerimize döndUğünrflz Afağıya kada oll: ıya JUzum yok. mitler oradan da vualtle Abaray tasını getirdi. Bu futa saye,ıdade We
Kızıltoprağın çalışkan gençliği de bu ender vak'a1ar değildir!. Aklınıza derhal ~I :~tat kumpanya- Ka)'Mri, Sivas, Tokat, Somauna git: dlflnriz gibi geziyoruz. Ve eflenlyoru. 
vaziyetten azami istifadeyi temin ede- Srk sık verilen çaylardan yapılan sı ge1mfttl~ r 

8 
mfllerdir. Şimdi Kastamonu, Çaagı· ilk 9Dn 

rek eporun her ıubesin~.e ilerliyor. dUğUnlerden bahsetmfyeeeğ~. ÇUnkfl Fakat Y~ılı ! Ba talGat n, Ankar, &ıld§elıir, Bilecik, 'ar- Cumartesi günü kotraya bUttln et' 
Yazın en ziyade rağbet goren şube de her yerde görfllen bu kabil eflence- kumpanyası de_!01'811DU tarafından sa, Balıkesir, Manisa, lzmfr tarikf- yalanmızı doldurduk. Kartala akşam 
niz sporlarıdır. Her sene gençler ara- Jeri tasvire hacet yok.. idare edil b aıl, gençler B _.. le Aydma gideceklerdir. saat bette vaml olduk. 

d jyi t' ı ·· bak en ir sahnedir il gru ... - Gtt aafll 
•n a ne ıce er veren musa a· Gençliğin ksrmı azamı darülfünun tulGat namına hl oktur KUçlk seyyahlann yaya olarak ce • 
lar urtip edilir. ':"e!ce futbole kar ve Jlse talebesi oldufundan mektep . Fllhakik ç bir ~yby ;;tti kafedeceklerl 1'01 1500 kilometredir. Bitlill iflerlmbi hüirdilden ft ye. 
fi gözüken merak, şımdı hemen hemen ler açıldıktan sonra bu güzel gecele jinl a cuma gin araya ' - Banan 616 kilometresial kat'etmlfler· meklerl yediktea aoua 1'Tle bir do-
8Önmfiş gibidir. z zaman şayanı hayret bir vak a dir KeadilerJ, bu 91yalıatJerllÜD P Jqmaya çıktık.. 

B rada sahne hayatına da ehem· re, bu hoş saatlere veda etmek lazım karpnda kalıl"llnızl • Saat 12 de tekrar &'fdet ettik. Fa 
u g r Veci tmek d ğ'l d b T yelerinl fU suretle izah etmektedir. • 

mlyet verilmektedir. 1929 ve 30 fazla e ıyor. a e e ı se e,. a emqa Rrapu, bakBd ft kıymetli, _ Vatanı mm görmek, gezdftf. kat uyumak kabil defil! .. ancak saat 
rında verilen temsiller güzel olmuş güzel geceleri haftada ancak hır iki ciddi eserler tem.il -.ııa-rJar Ve btl- ikide uyuduk. 

gece yaşıyabillyoruz. H ı k , ... :n, _..,.v • mfz memleketlerin tarihçelerini al· • 
tu. içlerinde, istikbal için bize bü • . e e ~şın ... .r ua ~avaffakıyetler elde ediyorlar. mak bu suretle bilgimizi genişletmek· Sabahleyın saat altıda kalloyoru 
yük ümitler veren istidatlar var. O canı'?. ~az -~ec~~rının hasretıle Jn işte sır.e gençeler tarafından idare edi tir .. ' kahvaltı edip ~enfze giriyoruz.. Ban· 

Akşamlan Kızıltoprak istasyo sanın yuregi goz goz oluyor. Maama len bu grupwı iki .a)'lık faaliyeü cid· dan sonra hır grup 9 giinktl işleri 
811 bir mesireye diner. ötle sıcafl· fih ki~ ,:'erJJ~! ffJ:l•rda, toplhma den p7anı dikkattir. Ser.:ıefaln spor bir.- yapıyor. (Çaclınn fçial temizlemek. 
nı denisde, evlerinde ya ağaç alt iarda da hapa bir sevk yok delil. iki U k 1 yemek yapmak, ıu geftnilek "Ye bula-
Jannda geçiren halkın mühim bir kıa Gece dıprda buram buram kar yatar T ~ilk fll8lm.et umumi ODgre8 pklan 11kn18k) «ibl fılerdlr. Kamp 
mı akşam serinliği çökerken fstas- ke.a sıcak salonlarda toplanmak.. :-aşa grupaau, .rejlslrtl HllH- Se,JıiMtafa .spor lııılrlltf teemtls ta ti~ srup vardır. Her gfln bir grup 
yona çıkarlar. Burada Kızıltopra· acı ve sert bir fırtınanın çıflıklann ~h VDi Bey balla iki aylık faaliyetle- 1"> tefekkllla•• •iealal• fftiıuı 1nı itleri yapar .. 
fln mepur tiplerini görmek mUmktin dan uzak gülerek, eğlenerek oyunlar aklanda fiJ'le maltı.at verclh 'H fatbol ln81D1 Pendik 
dür!... oynamak, dedikodu yapmak fena bir 14 •hetoe e1llll& .... 1a&t 15 tea ile faaliyete seç • iki sin BODra kampı Pendikten 

BUfe gençlerin toplanma mahal şey delil değil amma, ben kendi Msa- 19 a kadar telMfllert.lze ..,._ edi· mif&L Ba bre R· (L4tl• •a..,ta., ~) 
Jldir. Edebiyattan, san'attan, spor bıma bunlann hiç birinde o yaz gece Yoruz. Bu cama (M•hap) ile ktl~ muml koape ak ı 1 
dan çok çok orada bahsedilir. terinin o ılık lezzetini bulamıyorum.. bir komedi OJlllracatız. 21.,..... cu tedllecm:ir· Kon· Yeni Bllmeeemls 

KöyUmüziln gece hayatı olduk· ilkbaharın ortalanna doğru, genç ~a dnll (Bir llC8 facful) ile (Soyu- arede • AIDll&me 7 harften mürekkep Clr kefiiile)'i& 
ça parlaktır. Grup grup toplan- ilk namına söylemek lazımgelirae, 01• an hıl'BIS) isimli iki eaer ft!'dır. 28 l dalıiliııia bazı me Bugfinlerde pek büyük bir §Öllrete iM• 

ma ve gezmeler olur .. Bir evde taşan dukça azaplı günler geçiriyoruL Her afutoe (Bfr damla 18§) (bir Deıılz, vaddı ve bilh .. IHdm. Bqtan 321 harflerim bir vuı-
flll kahkahalar arasında poke~ . par· kesin sevdiği bu gfizel ıairane mevaila :'; Umman) ile (Arapça delil mi U1'· • tefldllııe ka • tadır 12 3 4 6 harflerim aptahn abl 
tileri, tavla müsabakaları çevrıhrken bize bakaloryalann, imtihanların t r uydur iliyle). Wmli Od pı,. rar verilen de • 3 4 h.arflerim bir nota 2 3 harflerim 
kırlarda dolaşan gençli, ihtiyarlı, ~~ (kanaate kalkmalar )ın yaklaştığını = •decefiz. Ve her cuma ab4 abdllk luammm emirdir. 7 2 harflerim seaktir. 4 12 
:rflklil küçüklU bir gru~u.n sesler~nı hatırlatıyor. GözUmüzün önünde ikmal deva.a!l~rimise muntazam bir •n&te ~~ enel '"; 7 harflerimde para saklanır. 'I 4 8 
dayanınız. Kuyu başı, Fıkırte.pe g~f ler. ipkalar birer heyula gibi sallanı deeefll. aeçmeei, h harflerim bir emirdir. Benl balalJildl 
yerler mehtaplı yaz gecelennd.~ bır yor. Siz söyleyin, böyle cehennem a- ti Bitin arap .. din ldfldea fllaftt. ~eti idare intih~- iliz mi denize nazır bir yerim lllll 
çok gazel sesi dayarsınız.. Daha otede zabı bahann tadı ım olur! d r. Aramzda ıı.e mennlan da var-

1 
berinde go- bulamadınız mı?. 

çatlak bir gramofonun sesi inceli ka J umumi h : ır. SeJdlllllZe=.•a.mı rllttlleeektir. Tet- Bilmecemizi dotru halledealere W. 
Jınlı ıslıklar karışır .. Ağaçlıklarda sak ~ atlan itıbarile J[ı. Bfzbn •abaclam badi etrafmm- tapwu kili kuvvel karibe- rer takdir varakası verilecek, bet W 
lambaçlar, köşe kapmacalar gırla gi- ~Jtop':~ın lhay9J! bol ~~ça y~lke.a be da hakiki tf7atro111 halb aşılamak 1'• •el• Se)'riaelafn denisdllk lu81Dı clir varakası toplıyana milnaadp Wr 
der zı pan. a on °: yaz gomlekh, kıl'llll· ve bu çok sevdfllmiz aan'atın içinde kallplerimlz denlzcllifne cidden hediye takdim edilecektir Tqra b. 

Saat 11 buçufa dof;u sesler do· zı tder:I, h hı~ Kı;ıto!raklıların ha- hiç o1muaa haftacla bir defa yapmak mUhl• bir rakip olacaktır. Çlnkfi de- rilerimiz de ayni tenit daillnde bll-
rulur? Çünkü artık avdet zamanı yaddıed.. ul ayla sak. Te A!olnrenler, nttifrit tır. nizci Wr •l-eeeni11 himayesi Ye de- meeemizin halline iştirak edebilirler. 

ı . . f ki b '"yük kil. a en er o aca .ua.a , kim ae der- Et LI- Be""' bel amm idarnind 'bal b --.. - ....... -............ ' '"' gelmiştir!.. rıh u a ı, u ' se desin biz bu hali izci er uu; ,,.oz muhitine hakiki n e aaması u bol takımının daha Ziyade teriaım&i t 
çlk gruplar keçi yollarından, sokak· nuz. m en memnu- tiyatro zelldni qılanat bize ne mat- rekabetin bqlıcuını teşkil edecektir. çin bir futbol antrenörtlntln eelp " 
)ardan yavaş yavaş dö~erler.. Fakat ıu. Bllhuaa faaliyete geçtiffndea be· istihdamı gibi bazı esaslar var ki cfd. 
böyle söyledin,ı diye sakın saat 12 Ahmet Mukbil ri cidden iyi neticeler elde eden fut- den şayanı takdirdir. 

'BugOakl saf kan atlardan hi~birl yok 'bian) dır. Birincisinden yirmi beş izhar eder. 
tar ki; nllaayet (Darleıy Arüflüı) a sene sonra meydana çıkmıştır. Bu a- Bu 0 ri k 
mUnıtehf ol1DU1n. Anaerika trotliWrl tın tarihi, bir romana zemin teRkil nun ze ne, at, ıralm fmra-
Wle (Darley Arablan) silsilesinden edebilecek kadar gariptir: :a ho~u tarafından btr arabacıya satı-

Y•z•n ı Y•r•• ve lsllh encUmenl eusınden Abf -3- çılmııılardır. Bir taraftan otla (Bar 1728 •nesinde idi ki (Coke) İs· hr, orada.~ da sakanın eline ge-
.. . . lett Chihhrı) cim (lılal'flke) nadan mlnde bir Jngillz; Paris at paza- çer. Buna ofrenen (Coke), bUyiik 

At Yarışları 

lngilurenin Atdby taraflarında, dir gorülür. Bir irtıfaa (1,5~) malik da meflıaru cihan olan (Eclipee) din nnda, ahırlara su taşıyan bir saka masrafı~~ ih~iyar ede~ atı Ingilte
arazi sahibi olan Darley ailesi, en e- ti. Rengi daru, Uç ayafı sekı, ve alnı yaya plmiı ft bu (Eclfpse) ala va· araburna koşulmuş bir at gör6r. A- reye gotUrUr: • F~n.a b~~ tesadUf e
vet at yetfftiren ve yanıtıran bir ai· akıtma ldL Çok eski bir aıir~tin ~ te sıtasJJe İngiliz safkanı en parlak bir lelAde bir seyyah sıfatile oralar· serf olarak .gı.rıştığı murabaha işl• 
ledl Bu aile azasından biri, şarkta miz kanlı bir neslinden geldıfl Söyle- devreye girmf,tlr. da dolaşan ba adam atın sefil ve ba rinde servetını kaybeder ve atı (fto. 
)'ar:;fı bir seyahatte, Halebe uğra· niyordu. Bu atın müstesna evsah ma Diler taraftan )'fıM (Dırley A· lmnsız haline rağ;.en, etvarındaki :er Williams) isminde bir gazino aa· 
DUf ve atlı olarak bir tazı avına işti- ilk olduğu sarahatan tebeyyün etmif' rablan) ın (Flylnc Chflders) (Baltıe) asalete, yOrUy81Undekf hafifiiğe, baş iblne ~tar. 
rat etmi,tlr. Bu av esnasında bir at tL Şahsi kudret ve kunetinf, Ingil· (Sameon) (M~rfno) (Met.enger) Is ve kuyruk tutuşundaki azamete hay Gazınocu ~a :"1üşterilerinden ,.. 
befenml' ve bu atı üç ya~nda old~~u t~reye gelir gelmez iştirak ettifi bU- mfndeld ofal ve torunları Amerika ran olar. Atı, 75 franga sakadan sa zamanının .en ılerı gelen asılzadeleria 
halde satın almış ve Jngıltereye gon- tün koşuları kazanmakla g&ıterdf. safkanının mentel olm..,.ankr. Bbı•· tın alır. A1dıft atın menşeini m~rak den (Markı Godo1phin) isminde bir u 
dennfpir (l7ÔS). • Ver~t ~abiliyetinl ise, ecdadından enaleıyh; bagilnkU ingJJiz aafkanının eder ve tahkikata girişir. Tahkikatı ta hediye eder. 

(Darley Arabian) f9mini alan bu aldıgı bütün evsafı, evlit ve ahfadına orijini tesbit edllirken, birinci azimet şu nMlctyl verir: Hükümdar saraylarıada ıı.,..u 
at, Jaaldkaten bir (Sülile reisi • che

0

f aınen intikal ettirmekle ispat ettL noktuı olarak (Darley Arablaa) dan Bir •ne evvel, Fas sultanı, ~~laşılamıyan w hayatını kazanmak 
de Rue) olmak evsafına malik ldı. Bu atın evlat ve ahfadı şabll kuv 'baılaııır. Fran• kırahna bir papabn. bir at, ıçın en sefil hizmetlere katlana• 
kendfsf, bir arap atmdan ziyade za- v~t ve kudretlerinden maada, teıaa. Saikan lngUlsin orijininde ikinci bir de- kedi hediye eder. Kırat, papa. bu sakit sultan, nihayet, (Martt 
lll&ntmızdaki Jngiliz yarıı atlarma sul hususunda da o kadar fevkalAde- bir azimet noktası teşklJ eden ve e- fanı beğenir ve alıkoyar. Atı 0 kadar Godolphin) in (Cambridgeshl ) efva
benziyorda. Başı, omuzları, sağrısı Jik gösterdiler ki saf kan İngiliz at.- ff.nnfyet itibarile (Darley Arabi· efl8Hllz ve ~elimsiz bulur ki kendisi- rındaki (Gog Magog) malfk:Nlacle 
•• kayrak rabıtası fevkallde idi O lannın hakiki membaı olarak bu atı an) dan hiç de •tafı elmryan bir at ne blyl• bir atı IAyık gördOğUnderı kendisine bir melce bular. 
la.inanın orJjinal arap atları içinde na kabul etmek mecburi1eti llasıl oldu. daha 'Yardır ki • ela (GodolpJala Ara· delayr, Fas sultanına karcı.ı hiddet ~ ( Bit111111) 
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... • •• u., .. ..., Sobe A. Sirkeci Mllhlirdar zade han ıı. !:'40 wu • t' Tefenni Un 90352 959 00 5. 9 • 931 Cumartesi 9 

Par• kazanderıyoruz - Taşra - TRABZON POSTA&I ıao.ooo 'fopçu nakliye Mp. Eğirdir ,, 139758 944 00 5 • 9 • 931 ,, 11 
da vlllyetlerdr, kazılarda memur yahut (ANTALYA) 18 Agus· 40.000 Ölçm~ tahuru Burdur ,, 103996 858 00 5-9-931 ,, 15 
memure istiyoruz. mektupla bize mü·a· toı Sah 17 de Sirkeci nh- 60.000 Topçu atış l\lp. Isparta ,. 197444 2222 00 5 • 9 - 931 . ,, . 16 
caat ediniı; mektup içine 6 kuruşluk pul ~:lOO Gülhane hastane~i 1 - Tefenni, Eğirdir, Burdur, lspartadaki kıtaat ıbtıyacı ıçın 
, b 1 p hmından hareketle Zongul· 4.000 Maltepe li8esi · ı. d ı b' ~.oyunuz. lmn u omııt~inde 548 5.000 Gedikli küçük zabit Mp. 931 Eylülden 932 ıenesi Ağustos gayesıne aa ar o an ır 

dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, ~~~ senelik un ihtiyacı kapalı zarf usulile mevkiı mllnakasaya konul-
Av k8peDI aranıyor - Seter 

yahut Puvanter cinsinden ~atılık av kô· 
l"~i olınlann addeki adrese bildirmderi 
Bibılli caddesinde l\lcserret otelı kar~ı 

u.. F t O d G' 376.!iOO Yektin ,_ d ,u •1 . t' nye, a 18, r u, ıreson. muştur. Tar.hi ihale gün ve anatleri yuorı a guıterı mıı ır. 
3.000 Tıbbiye Mp. d lab'I 1 

Trabzon, Rize ve Mapavrıy... 6.000 Tıbbiye tatbikat l\fp. 2 - Talipler tartnameyi Satın alma komisyonun an a ı ır er. 
gidecektir. DönUtte Zonruld•k 50.000 Piyade mektebi 3 - Talipler teklifnamel~rini ve teminatı muvakkate akçele· 
yoktur. Of, Sürmene, Polat· 4.000 Kuleli 1iıc:uıl rİni şartnamede yazılı olduğu üzere yevmi ve saati ihaleden bir 

T 1.500 Çengelköy orta Mp. gUn evvel mütuelsil numarayı havi makbu:ı mukabilinde 6, Fırka 

sanda Dr. MUklp Nurettin. 0479) ---- ---
- Satılık hane 

Kuzguncuk Münlrpaşı mıhallt' ı 
Azizbey sokağında iki bölilkre on oda. 
ft, kal4de nezaıetll e~caı ı müsmlrerl 
ha,·I iki dönüm bahçeli Dr. Hakkı 
Beyin 16 numaralı hanesi ucuz fiıtla 
~ııtılık ve klralıkar. içindekilere mU· 
racıat (J5JJı 

hane ireboluya da uirıyıcak· o ooo B ta "1 3 
· ay r '' p. Sa. Al. komisyon riyasetjr.e tevdi ile alacaklara makbu:ılarla 

lir. 9~.500 YekQn k 1 · l" ·ı• 
PiRE· l&KENDERIYE Postaaı 

( lzmir ) 18 Ağuıtoa Salı 1 O 
da Galata Rıhtımından kal 

vakti mua~yeninde münakasaya iştira etme era uzumu ı •D 
Yukarıda i im ve miktarları yazılı olunur. (144> - 1483 

mahallere te tim şartile 376.500 kilo 
aman kapalı zarf n 9trl00 kilo <:aman • • • 

nlenl mUnaka ile n 70.000 kilo c;ade 3 Ko. kıtaat ve müessesatı ı çin aşağıda yazılı domates pa· 
kacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
(Merain) 18 Afu•toı Salı 17 

de Sirkeciden kalkacakhr. 

yafı knpah zarf uretile ayrı ayrı ü~ zarlık suretile şartname ve evsafını görmek istiyenlerin 3.K. O. 
~rtnamede olarak satın alınacaktır. Sa. Al. Ko. ve taliplerin de vakti muayyeninde müracaatlara. 

Em1Akİnlzl Satmak yahut Kirala• 
mak için 9· 12 ırasında müracaat tdi· 
nlt,, iskeleye, tramvayı, ~lmendifere ya· 
Ln olanlar mUreccahtır. 

ihaleleri 5 eylill 931 cumar~si günü (~85)·1721 
aat 14 te Harbiye mektebindeki ma· Cinsi 

halli mahsusunda icra edilecektir. Ta· 
* !iplerin şartnamelerini görmek ıçın Domates 

idarece aşağıda ismi yazıiı komisyona müracaatları ve iştirak i~in 
Isranbul dördUncü VakıOıın 

Miktara 
7400 

ihale tarihi 
18·8-931 

Saati 
15 

Yeri 
K. O. 

•"makat 29 

oğum ve adınhaStaJıkJarı 
mlltehasaısı 
Doktor 

malzeme pazarlık ıle 11bn alı· r1e §8rtnamesl nçhile ha~ırlıyac~ları 
nacaktır. Teminat % 10 dur. t~kllf JMktupl~rını komısyon Rı:rn e· 
ib. ale 22. 8 .. 931 aaat 16,30 ı tine vermeleri ılan olunur. (43) -1346 

~ . . 
meıe kütük, saç, kBıebent. . 

Kilo Hüseyin Nasit 
Tilrbe, aki Hil41iabmer binHı I 

No. 10 Tel. lıtailbul: 2622 1 

Matbaanuıa gelen eaerler: 
------------~----Ollmplyat mecmueaı 
Olimpiyat spor mecmua.sının 16 

ıncı sayı ı güzel yazılarla çııkmrştır. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Eğer mUnakaaasında verilen fiat gali ı~rülmUıtllr. Bir hafta 
mOddetle münakasa temdit edileceiinden talip olanlann 24-8-931 
cumartesi günU ıaat l S te Gedikpqada Jandarma imaJAtbanesine 
mllracaatları. (1731) 

yarım saat yukarda denize karŞı kur·] kinlik basıyor. Hepimiz bir ağacın al 
duk. tına geçip ya uyuyoruz veyahut tav-

GUnlerimlz çok tatlı geçiyor. Bol la, iskambil oynuyoruz. 
n güzel, tf:miz hava, iyi su, bol ye Akfam üzeri iskeleye doğru bir ıe 
m~ Ve uyku gibi insanlara en lazım zlntl yapıyoruz.. 

3900 
3500 

80000 
7800 
5500 

33000 
ı'.i37oö 

Kilo 
110000 
15COOO 
100000 
80000 
11000 
5000 
7000 

70000 

533000 

Tıbbiye Mp. 
Tatbikat hastanesi 
Piyade Mp. 
Kuleli lisesi 
Cengclköv Orta Mp. 
Baytar Mp. 

Suvari Mp. 
Topçu Nakliye Mp. 
Topçu Atıı Mp. 
Ölçme taburu 
GOlbane hastanesi 
Maltepe lisesi 
Gedikli Kç.Z. ih. Mp. 
Harbiye Mp. 

ııtYler burada bol, bol var. Y.anımızdaki komşu çadırda çok 
13,a •••t denizde güzel plAklar var. Yukarıdaki isim ve miktarları 

Pazartftii sabahı beş arkad!) ile YUzme mllaabaklar1 yazılı mahallere iki fartnamede 
kotray binerek şöyle bir dolaşmaya Akşam Uzerf darülfünun talim ta· olarak pazarlıkla ot aabn ahna-
çıktık.. buru ile bizim arkadaşlar arasında 22 93 

BüyUkadaya geçtik. Bir saat ka· bir yüzme mÜ8abakası yapıldı. Netice caktır. Pazarlığı ağaıtos 1 
Jla d k ld kta n·ı ·ı cumartesi gUnü saat 14 te Har-0 r ora a a ı n sonra ı e gı de darUlfünun talim taburu birinci 
tik öfle yemeklerini yedik ve denize geldi. biye mektebindeki mahalli mab· 
girdik.. Yüz metre sürate blzdenkimsc iş ıuıunda icra edilecektir. Talip· 

Böatancıre doQru . tirak edemedi. ferin 9artnamesini gCSrmek için 
Yola çıktıfımıı zaman denız ka- 200 metrede fkfncl ilhamı geldi. lcomiayona mOracaatları ve itti· 

• « 41 

İzmir Mıt.M. V kıtaat ve mlieHesatı için aşağıda yazılı kuru ot 
kapalı zarf uıulil~ ahnacaktır. Şartname ve evsafını görmek iıti .. 
yenlerin 3. K.0.Sa.Al.Kv. nun l ve taliplerin de vakti muayye-
ninde mahalli s,.. Al. Ko. nuna müracaatları. (189)-1758 
Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Kuru 9t 375300 K. 7.9.931 15 İzmir Mst. MY. 

Sa. Al. Ko. .. . . 
İzmir Mst. Mv. kıtaat ve müesseaatı için aşağıda ya:ııh koyun 

eti kapalı zarf usulile almacaktır. Şartname ve evsafını görmek 
istiyenlerin 3 .K.O. Sa. Al. Ko. nuna ve taiiplerin de vakti mu-
ayyeninde mahalli Sa.Al.Ko. nuna mUracaatları. (188)-1757 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Koyun eti 54,000 K. 5 9-931 15 İzmir Mat. Mv. 

Sa. Al. Ko. 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. kıtaat ve müeasesatı için aıağıda yazıla 

odun kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evsafını aör
mek istiyenlerin 3. K. O. Sa. Al. Ko. nuna ve taliplerin de vakti 
muayyeninde 3. K.O.Sa.Al.Ko. nuna müracaatları. (186) • 1755 

Cinsi Miktarı ihale. 'tarihi Saati Yeri 
Odun 798000 K. 8-9·931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. .. .. .. 
İzmir Mst. Mv. kıtaat ve mUessesatı için aıağıda yazılı ekmek 

kapah zarf usulile alınacak. Şartname ve enafım görmek isti· 
yenlerin 3. K.0.Sa.At.Ko. nuna ve taliplerin de vakti muayyo• 
ninde mahalli Sa.Al.Ko. nuna müracaatları. (187) • 1756 

Cinsi Miktarı ihale tarıhi Saati Yeri 
Ekmek 342600 K. 6·9·931 15 İzmir Mst. Mv. 

Sa. Al Ko. 

• • • barmış rUıglr artmr~tı.. Arka üstU yüzmede biz UçUncU 
Fakat bu hava da _tam kotra. ha- geldik. OçUncülUğü Fahri kazandı. rak için de vakti muayyeninde Maraıtaki kıtaat ve müeuesat müracaatları ilan olunur. ( 106) 

Tatıı. O kadar güzel gıdiyor~z kı_ hl~ Bundan sonra yüzme yarışlarına işti hazır bulunmaları ilin olunur. ihtiyacı için 242.325 kilo un ve -1307 
ara Irk büyük bir dalag geldı.. Şımdı rak edenler arasında bir (karpuz) (54)-17 ı 7 9. 798 kilo aade yağı kapalı zarf • • • 
suların hücumuna maruz kaldık.. . f lld' U b kal b ---..:------..--------- uıulile 26 - 8 - 931 Ta. ıaat 16 Kasaba Salihli kıtaat ve müea-T hlik 11 d kik l . i zıya eti ver ı ve m sa a ar u su d 'h 1 . . d'I k . T 1' 1 ' 

Kea.-.ı e h·ı~ t ta ark ~e~ır yoltruı .. di retle neticelendi. 1 M. M. VekAletl lllnlar1 1 .a 1 a rteıı ıcra) e. 1 _ec~. tır.k a .. ıp e- sesat ihtiyacı için 328.300 kilo ar· 
·ıo sa ı ı u ma ıçın vo a c · F tb 1 _ rm f.~ ~ame ermı gorme . uzere pa knpalı zarf usulile :-?6 ~931 

roru,,,_ . u 
0

. maçı .1 b' · Farkı fiatı ifayı teaabbll· her gun oğleden evvel komıayonu· Ta. ıaat 15 te ihalesi icra ediler..ek-
Güç ha.I llt karşı sahile gldfyo- Buradakı Pendık takımı 1 ~ ._ızım bh muza ve münakasaya ittirak için tı'r. Talı'plerin •artnamelerini oör· n--ıa. 1 ld .;. kamp takımı arasında cuma gunu bir t edemiyen miltea ide ait :r • 

:ruz. DUi!! ncıya vası o ul!'umuz za. . k de yevmi mezk __ urda Mar.a~ As. mele u"zere her gün o"gvleden evvel ikfndi Ol t O d b d ki futbol ma~ı yapılacaktır. olmak Uzere alenı müna an S Al K 
1 

ı -
man muş u. ra a eş a · 1 kt a. • o. muracaat arı ı an o- komı'syonumuza ve münakasaya k k dar kald k B 1 k Ü ~ d Bu maça ı;lmdlden hazır anma a. saya konulan onbin kilo motorı'a ı (1J4) 
a ·a ı -. u ara ı r zgcır ur unur. - 1436 iştirak için de yevmi me,.kUrda 

du. yız. Necm.ettln Sabrl yağına talip çıkmadığından mil- • * * K. O. Sa. Al. Ko. müracaatll\rı 
RUzglr gellyor nakasası 19·8-931 çarıamba gü- ı 

Anık yelkenle gidMtlyoruı. Haydi 1 J Manisa kıtaat ve müessesat ih· ilan o unur. (142) - 1443 
G ... uk H b 1 • nU saat on dörtte yapılmak üze· • · · 667 800 k'I k ııı * • kUrt'klere asıldık. Kan ter içinde i· en~ a er en tıyacı ıçın . ı o arpa apa-

ken rlit.rar çıktı. re talik edilmiştir. Taliplerin lı zarf usulile 26 - 8 - 931 Ta. Niğde garnizonundaki kıtaat hay 
Yeni bir mahfel ıartname ve nümunesini görmek aaat 15 te ihalesi icra edilecektir. vanatının bir senelik ihtiyacı olan 

• . . .. Haber aldığımıza g&re Sultanah· T ı· 1 • 1 · · .. k k h b k 
fiartalı~a yonunu g.~r.Uyoru~ mette yeni bir mahfel açdacaktır. Bu Uzere hergOn ve ihale saatin- a ıp erın şartname erını gorme uru ot, nrpnnın er iri üçer ıı· 

bir saat sonra tam kampın onUndeyız mahfelin maksat Ye gayesi tiyatro i den evvel teminatlarile Fındıklı· üzere her gün öğleden evvel ko· ma tefrik edilerek ayrı ayrı tartna
hafırçıyorkulz.. k h'ld i .. le ... -kından •JAkadnr olmak ı'stf ... ·en d h . . U tl ·ı· misyonumuza ve münakasaya İ şti· meler dahilinde kapalr zarfla mü· 

· arşı a 1 en St'6 m ,,.. .. 0 
" 

8 eyetımııe m racaa arı 1 an rak için de yevmi mezkfırda K. O. nakasaya konmu•tur. ihalesi 19 
... ocu ar w ızı gençleri bir araya toplamak ve ufak, olunur. (471)- 1196 l :r 
ışıttıler. onlar da bagmyorlar. f k t ili kt' Sa. Al. Ko. müracaat arı ilan ağustos g31 tarihine müsadif çar· 

k .. 1 .. 1 i 't' u a em er verme ır. 1 (143) 1444 d Ş ·va la tıkra ı::n .. • e soz er ıııı ıvo- o unur. - •amba gu"nu·· saat 15 te ı'r, arlna· 1 
~ :r r,, ~ " Mahfel temsillerini (Güzel san'at- Gaip aranıyor :r 

ruz. ı b · y · B ı k b . d • • "' melerini görmek istiyenlerle müna• 
- .. 'e dersiniz'! Sizi merak ettim. ar irllğı) inde verecektir. enı gru etil<taı as 'erli fU esın en Eyüp civarında Fe hane itti alinrle kasaya i~tirak edeceklerin yüzde 

Biz Ce"'ap ,·erı· ... ·oruz·. bun orta mektep ve lise talebelrinden Ayastafono• ı'•tı'bkAm kıt'asına kk 
• ,, ., "' ki araba enkazı satılıktır. Aleni mü· yedi buçuk teminatı muva ate ve 

- Bize yemek yok mu? mürekkep bir temsil heyeti olacaktır. sevkedilen Şenlikdede mahallesi nakasa ıs - S - 931 Ta. de saat 16,~0 teklif mektuplarile birlikte Niğde-
~f d k Alftkndar olmak istlyen li~e ,·c or Ç k k .. d 298 d . 1 k 1 k · d A k i ı k • 

- ':' ze aya w nr.. ta mektep talebelri Alemdar ~addesln u urçeşme so agın a O· de ihale ı cra ı ınaca tır. Taliple. e ı er satın a mııı omısyonuna 
~ahıle vardıgımız zaman çocukla d 23 N . Be • . öumlu Mehmet oğlu Abmedin rin artnnmelcrini görmek üzere her müracaat etmeleri ilan olunur. 

rın bir &iirU c;uallerine maruz kaldık. e numarada ecmettın ye ŞI· • • ·· • d 
1 

k ( 
R. • k d k 1. .. t !ahl ,·eya tahriri bir surette müracaat bayat ve menıatına daıt malfı· giln oglc en e' ve ·omisyonumuıu \'e 111) -1340 

ızı mera , e ere po ı e muracaa . . . mUnaknsaya iştirak için de ycvmf rnt>ı ... 
!tml~ler. Kampa ''fı"rl olduğumu1. za edebilırJer. malı olanların ınsan:yet namına kurda :t l\. O. Sa. Al Ko müracıtatları 1 tanhul mahkemei asliye altıncı 
man derhal o:.ofranın başında otur· Amelt harat lzcllerlnln Bandırmada Sığuyo.unda annesi ildn olunur. (129) _ 1411 hukuk daire inden: 
~uk ,.e bundan sonrR .. güzel bir nyku seyahat~. . pazarcı lstanbuUu Fatma hanıma O man Nuri bey tanrfından ikame 
• ktik Haber aldığımıza gorc (Amelı hn b"ld' l . ı;. ~ • olunan ~alplik dava ında Süleymaniyc 
~ · · ·ı ·) k d T k' d .;. bi ı ırtne erı. K d .. h k ü 1 1 1 d ,.leh et Ertesi gUnkU bUyUk tehllke yat ızcı erı ya · ın a e ·ır a.ına r -------------- onya aki kıtaat için 150.000 <'nmıı - ~ 1 • m ezz n er n en " m 

Salı gUnU öfleden onra yine seyahat yapacaklardır. Bu seyahat Genç bir Alman kadını kilo &1ğır eti kapalı zarf usulile mü· Şcre1.ettın hın O man Ef. nin i gal se· 
b. h ft k d de ·nm ed kt' k k 19 8 3 nelen e na mda Adapazarında Yunan 

rotra ile dolaşıyorduk. Bir arahk ır 8 a a ar ' ece· ır. ikametgahlarda hanımlarla ço· n~ ~ıaya onmu.ştur •.. - -9 1 lılar tarafından öldürüldüğil iddia e-
relken ipi koptu. Yelken kurtuldu. Yalova, Buraa seyahati cukları Almanca, Fransızca ders· gunu saat 15 tc ıhalesı ıcra krlrna· t: ilmiş olduğundan mumaileyh Meh· 
Sa ın bfr \'1lzlyette kaldık. Rüz~ar Haber aldıjımıza göre gençlerden cakhr. Şartnamesini görmelc i t' · met Şeref ettin bin O man efendinin el 
ddetlidir. Devrilmek Uıere)iz. GU~ hal mürekkep bir kafile Yelun, Bunıa leri vermektedir. Şerait müsaittir. yenlerin her gün ve itaya talip ola- ye,·m berhayat olup olmadığı ,.e nva. 

r h t. t t' d ki d' B "j.O.,. rumuzile btanbul Yeni· ki d k. • klbi ah\'nllni bilen var a btr ene zar· le y~lkeni indlrd k ve karaya çrktık. seya a ı er ıp e ece· er ır. u seya. ca arın 3: muayyen. va ıtte lem~- fıncla altıncı hukuk mahkemıUnf? lh· 
Ölleden aonra vaktimiz nasll hate yalnız mektep talebesi iştirak e. postane 176 numaralı posta ku· nat akçelerıle ve teklıf mektupları- barı lüzumu malıkemf"i meıkure tııhkl· 

geçiyor dehilecektir. Seyahat dört ıün devam tuıu adresine yazııması. le betinci K. O. Sa. Al. Ko. nuna kat hftkimliiinden ilan olunur. 
l)jleden .onra üzerimize bir mı. edecektir. 



9'!1!!!1!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!~!1!!!!!!!!l!lll!!l~~!!!!!!!l!!!~~~~~~~!!!'!!!"'!==~======~~l!!!ll!!l!!~~!l!!!!l!'~!!!!l!!B!!!l!!!!!!!!!!m!l!I!! 1 - VAKli 11 Ağustos 1931 -

IM•hk•m•velc .. ııanı•n 1 Ali ticaret mektebi müı Satılık nısıf ev 
Adalar malmildllrlUğllnden: 
Papalık namına mukayyet eyin 1501 lira 85 ku~uı milterak~ 

Htpinln temini iıtifası için BUyllkadada Eıkı Paskal Yen~ 
Şehbal ıokatında eski 13 yeni 17, 19 ~~- ı. sar?~ç, kuyusu havı 
bahçeli kip evin nııfının 11·?·931 t.a~ıhınden ıtabar~~ on glln 
mDddıtle temdld~n müzayede ıle tarıhı mezkurdan ıhbaren on 
g1ıı mOddetle ıon mllzayedesi icra olunarak 30-8-931 pazar gilnü 
ibaleaJ yapılacağından talip olanlarm kaza idare heyetine mUra
caatlan ilin olunur. ( 1626) 

jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nUmuneıi mevcut bezden 
kapalı zarfla (20361) takım mamul kıta kol ve bacak çamaşır 
eatın alınacaktır. Münakasa 6-9-931 pazar günll saat 11 de Ge· 
dikpaşa jandarma imalathanesinde icra olunacaktır. Talip olan· 
ların komisyona müracaatla teminat ve teklifnamelerini verecek· 
Ierdir. Şartname İmaJithaneden verilir. (1733) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı urfla enaf ve nlimuneai 
mevcut (13800) metre kıtlık elbfıelik kumq ~tın alın~cakbr. 
Münakasa 6·9-931 pazar günll saat (15) te ~ed~kpaşad~ 1and~r
ma imalithaneıinde icra olunacaktır • • Talıplerın tcm1natlanle 

komisyona mUracaatları. (1732) 

lstambul Erkek 
binden 

muallim mekte-

1 - Mektebimtze bu aene alınacak talebenin kayıt muamele· 
ıine ] S ağustosta baılanarak 25 ajuıtoıta nihayet verilecektir. 

2 - Şeraiti anlamak ve kayıtlarım yaptırmak için mıntaka
mua dahil olan Kocaeli, Bolu ve Zonguldak viJiyetleri ahaliıinden 
olan taliplerin bulundukları viliyetler Maarif mlldürJükJerine ve 
nHsi Istambul ahalisinden olanların doğrudan doğruya mektep 

idareıine mDracaatları. (1687) 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Bıtliı Jandarma Efrat mektel>i için 1·9-931 tarihinden 1-9 932 
tarihine kadar bir senelik olmak üzere 300,000 kilo arpa 700,000 kilo 
ekmek, 6,000 kilo sade yaj'ı, 30,000 kilo et, 7-8-9.H tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kıpah zarfla milnakaeaya konulmuıtur. 
Talip olanların teminat akçelerile birlikte Bitlis Jandarma mek-
teb1ne müracaatları. 1453 

Mukaddema Galatada Karaköy Pa· 
lasta 5 inci katta 20 numarada iken d •• I "' - •• d 
bilahara Mı ıra gidip mahalli mezktlr- ur Udun en : 
daki ikametgahı meçhul bulunan Ne. 15 
diis~e~~~ı ikinci icra memurluğun· 1 - Kayıt Ye kabul muamelesi 1 eylül 931 sah günOnden 
dan: batlıyacak ve 30 eylül 931 çartamba günli akıamma kadar de-

Osman efendinin 18 - 7 - 929 ta- vam edecektir. 
l'ihli \'e fil gün ''adeli ıayrJ mührez h 
bir kıt'a senet mucebince zimmetinlı- 2 - Kayıt ve kabul için eralln sabahları saat(lO)ondan ak-
de alacafı oldufunu iddia eylediği 82 şamları aaat (16) on albya kadar mektep mUdUrlüiüne müracaat 
l~r~ otuz beş kuruşun haciz yolile tah edilecektir. 
sılı hakkınrda dairemize yuku bulan 
müracat ve talebi üzerine tesviyei 3 - Mektebin Ulumu lliyei ticariye kısmına: 
deynl natık olmak üzere berayi teblii A - Tam devreli liıeleri fkmal etmit hanım ve efendiler 
tarafınıza gönderilen ödeme emri ika· B _ Darülfilnun fakilltelerile ati mekteklerden mezun olanlar 
metgahınızın nıeçhuliyeti hasebile teb 
Jiğ kılınanııyarak teblifatı mezktire- veya nakil ıuretile gelenler. Nakil suretile gelecek olanların da 
nfn flAnen icrası takarrür etml~ 01- her halde liıe mezunu olmaları şartbr. 
makla tarihi neşrüiltından itibaden D - Lı'ıe ve ili mektepler derecesinde o)dugu" bUldimetçe bir ay zarfında 931 _ 2698 do!'ya nu· 
marasile icranın durması hakkında tasdik edilmiş ecnebi mekteplerinden şahadettıameli olanlar, im· 
tahriri ''eya şifahi bir itirazı kanuni tihansız kabul olunurlar. Ancak ecnebi mektebi mezunları 
dermeyan etmediğiniz ye müddeti 1nez 
ktlrenin hitamını müteakip sekiz giln ile ecnebi ticaret mekteplerinden mukabil devrelere naklen alı· 
zarfında 1 e deyni müteabihi tes,·iye nacak olanlar Türkçeden imtihan olacaklardır. 
ve yahut itfaya ~kabill edecek em,·al 4 (M k b k ) k 
irae eylemediğlniz takdirde bermucibi - e te in yllkıe ticaret ısmına: 
talep muamel~tı lcralyenln gıyabınız- A - Liıelerin birinci devrelerini bitiren hanım ve efendiler. 
da infazına tevessül kılınacağı ma- B - Orta mektepleri ikmal eden hanım ve efendiler. 
hlmunuz bulunmak ve olbaptaki öde· C - Orta ticaret mektepleri ile. dörder senelik ilk ticaret me emrinin tebliği makaınına kaim ol· 
ımlk Uzere keyfiyet ilan olunur. mekteplerine muadil olduğu tasdik edilmiş ihtisas ve meslek 

Istanbul ikinci icra ınemurluiun- mekteplerinden mezun bulunanlar. 
dan: D - Bu derecelerde oldukları hUkümetçe tasdik edilmit ec-

Bir borcun ademi tediyesinden do· nebi mekteplerinden şabadetnameli olanlar. (Bu gibilerio Türk· 
layı seferden !men'i ile tahtı hacze alı-
nan ve elyevm Beşiktaş açıklarında de çeden imtihan Yermeleri ıarttır. ) 
mirli olan ve tamamına otuz bin Ura 5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler ( Bu 
kıymet takdir olunan lmnir vapuru mektepleri ikmal ederek tahadetname almıı olanlar bili imtihan 
26 - 7 - 931 tarihine müsadlf paı.ar 
ıUnfi fcra kılınan birinci arttırmasın· yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci sımfta okunan 
da verilen bedel vapurun takdir edi· derslerin umumundan imtihan vermek şartiJe de üçüncü ıımfa 
len kıymetini bulmadığından ikinci kabul edilirler. Bu mekteplerin UçUncü sınıfından naklen gelecek 
arttırmuına karar verilmiş olup 
ikinci arttırma için 6- 9 - 931 tarihi- talebeler imtihan11z yiiksek ticaretin birinci ımıfına alınacaklardır. 
ne müsadif pazartesi gllnii tayin kılın 6 - Mektebin (Orta Ticaret) kısmına: 
mış olduğundan talip olanların vapu- A - Liaelerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci ıınıflan run kıymeti muhammenesi olan otuz 
bin liranın yüzde onu nispetinde pey bitirmif olanlar. 
akçesini hamilen ye,'111i mezkıirda sa· B - Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sımf tahsilini gör-
at ondan on ikiye kadar ,·apurda ha-
zrr bulunacak menıuruna müracaat- mlif bulunanlar. 
ları. 

Mezktir vapur 
21 

x 46 x 279 ka· C - Tam deneli ilk mekteplerden mezun olanlar 
d!!" e~adında ve 248:; ga)Ti safi ve D - Bu derecelerde olduğu hilkümetçe tasdik edflmiı ec-
fo5.t ru um tonlliitosunda ve 3.000 ha· nebi mekteplerden şahadetname alanlar bili imtihan kayıt ve 
~u,~:Pı:;~d~rahşap çift uskurlu hamu- kabul olunurlar; ancak ecnebi mekteplerden gelenlerin Türkçe-

.Şartnamesinde yazılr olduiu füert den imUban vermeleri lizımdır. 
derununda vapurculufa alt bazı eşya .. E _ Orta ticaret mektebine alınacak talebenin miktan tah-,. 
vardır ':e 414 beyılr ;kuvvetinde' iki a· f 
det tirpıl makine ,.e 2 adet U&tüvant dit edildiğinden mUracaat edenler muayyen miktardan nta oluna 
k~zanı ha,·i olup 1919 senesinde Kolom her seneki gibi kayıt muameleıi yirmi bet Eylülde kesilecek ve 
bıyada inşa tdflmiştlr. b k • "b J k · 'h ·ti -'-Hakları vapur sicilllle sabit olmı- aralarında müsa a a ımh anı yapı aca tır. ımh an ıeraı mca:· 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala- tebin divanhanesinde ilan edilecektir. 
ka.darların bu haklarını ve hususile f - YDkıek ticarete girecek hamm ve efendilerin yaıları 
~~ız ''e mtasarif e ait olan iddialarını b d k J k ıl~!' tarihinden itibaren muayyen olan on beıten aıağı ve yirmi ir en yu arı o mıyaca ve orta kısma 
muddet zarfında evrakı Jbimelerile kabul edileceklerin yaşları da on ileten dun ve on sekizden efıun 
bi~likte 930 - 5405 dosya numarasile bulunmıyacakhr. 
daıreye bildirmeleri lbımdır. Ulumu iliyei ticariye kısmı için yaı mevzuu bahis değildir. 

Aksi halde hakları \'Bpur sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· Diğer şerait 
!aşmasından hari~ kalırlar. Mütt•ra- ~ 
kim vergi, ve sair haklar müşteriye 1 _ Her Uç kısım için müracaat edenler mektep idaresinden aittir. 

Bu suretle vapura talip olanlar ic- alacakları beyannameyi dolduracaklardır. 
ra ve iflas kanununun 119 uncu mad· 2 - Mektep müdUrlüğUne hitaben yazılacak bir istidaname 
desini okumuş olmaları lazımdır. Da- ile mliracaat edilecektir; iıtidanameye atideki vesaik merbut bu· ha. ziyade malQmat almak istiyenler 
daırede açık bulunan şartnameye n lunacaktır: 
dö.c;;yasına rnUracaatla istedikleri malıl A. - Okucuklan mekteplerin cıahadetname veya tasdikname• 
matı alırlar. ., 

leri ve nakil ilmilhaberleri. 
8. - Hilviyet cilzdanı 
P. - Tasdikli ııhbat ve &fi raporlan 
C. - Zabıtaca tasdik edilmiş hUsnilbal varakası 
Ç. - Ufak kıtada Uç adet fotograf 

Mektep niharidiri tedrisat günün nısfma kadar devam eder. 
idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerine ve diğer ihti· 
yaçlanna medar olacak hususi teşebbtlsatla bulunur. (1554) 

~ Istanbul dördUncU icra memurlu
gundan: Tamamına (30.392) lira kıy· 
met takdir edilen Beyoğlunda Kamer 
Hatun mahallesinde şebek sokağmdn 
atik 2 cedit 10 numaralı bir bap apar 
tımanın tamamı 23 eyliil 931 tarihi
ne müsndif çaı amba günü öğleden 
sonra snat 14 ten 16 ya kadar daire· 
mizde açık arttırması icra ve sartna· 
me. i 7 - 9 - 931 tarihinde dlvanha
neye talik olunacaktır. Arttırmıvn 

i~tirak için yüzde (7) teminat ak~e~i 1 t D ft d 1 ğ d 
alınır ı:lakları tapu sicillerile sabit s . e er ar 1 1 n an : 
olmıyan 1potek1f nlac!\klılar ile diğer i S 1 k d""kk~ h' · ' '' 
alitka<larnnın ve irtif k 1 . . atı ı ev, u hn, arsa ·~~e ı N o. 196 - 19 - 202, I nhtn 
. . a takkı ~ahıple dd . il l h il . B 1 t . 1 f rının ?; hdak1 1arını ve hu u~ile faiz ,·e ça esıf achı sa ma a esı, • a at. snğ .nrnfı Sınaon akaret er, sol ta 
~a~arı e . a r olan. iddialarını ilan ta rafı Ha ııa anım menzili \'e Kosti ,.e aire dükkAnı, nr ası KöprUbaş 
rıhınde~. ıtl.haren yı~j gün i~inde e\'· cnddesile Faika hanım ve Aron nıenzi li, ön tarafı 'J'nlıta minare caddes 

Kariyesi 
Maltepe 
Kartal 
Pendik 

~akı \n~u~l~t~Jerl~e hıldirmeleri Hiı.ım· le çeHilmi ve 1 senet dahilinde 232 arşın on parmak yerde rne\'cut kargi 
ri

1re ·ahltı 0ı8m1d,~anl~kr·ıa~ıt tapbu dsic
1
!11.e· dükkan ve ü tUnde üç oda ı sofayı mti ştemil e'' ,.e arsanın nı · ıf hisseleri sa 

S k .. c· si Numarall "' a iŞ c e ının 1 kt M k'· h' 1 . . . o agı ın pay]a ma ından hariç kal 1 tı ı · ır ' tz ur ı , e erin bedelı 4 ~ne ' 'e 4 tnksıtte \'crılmek .. aı-til 
Du .. kk1 n 13/1 ı> · ' ır ar. h · d"I k • k Mektep " >llcümte müterakint \•ergiler iJl' ta mın e ı en ıymetı 1170 liradır. Satış, nçı arttırma 22 - 8 - 931 cu 

Mübadil Hane 11 belediye resimleri, vakıf icaresi müş- mart esi gUnü saat 15 te defterdn rlık ta. ( 1. 337) - 1241 
Tarla Bir buruk dönüm teriye aittir. Al:lkadarların yeni icrn l - ----------·---- -------......_ __ , Hatboyu ,. ve iflas kanununun 119 uncu maddesi 

Tavıantepe n 4 dönüm 3 evlek hükmüne göre tc\•fiki hareket etnıele-ı Yu·· ksek Mu·· hendı· s mektebı· 
'' 1 }" d 7 ri ve daha fnzlıı malümat almıık i9ti-
Kiraya verilmek üzere balada Y8111 emva ın müzaye esi 1 • Hnlerin 9:n - 200 do ya numara~ilc 

a.931 pazartesi günü saat ikide yapılmak ilıere bir hafta temdit lstanbul dördüncii icra ntemurJufuna k d k b ı 
miirncaatlnrı ildn olunur. (1:>36) ay u·· a u ı . edilmiıtir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerite müzayede İstanbul sct.izinci İCJ"I\ - memurlu· m ua m e esı 

ıaatine kadar bankamıza mliracaatlan. (1698) iundnn: Bir borcun temini fcln rv· 
_ veli haczedilip para)a çcniln1c .. ine 

ıst K..s.--M allim Mektebi Mildilrlllğilnden: karar verilen a ndc~ ı::eccade, ayna, ko! 
• iZ U tuk, kanepe ve saıre ev aşyasrnın 2.J 

ı _ Bu sene mektebimlzc yeniden talebe alınmıy~cak~ır. 2 :- ~stanbul· ağu tos 931 teri.hine _mfi, ~dif .~a.tı gü· 
da b 1 Ed" • Bursa kız muallim mekteplerıne gırmek ıstıyenlerin nU saat. 10 dan ıtlbaı ~n J\adıko . .> Mal· 
. u unup • ırnc 'e .. . d 1 kt 3 N ta çarşısında atrlacagından falıp olan 
1 1htfhanları 1 - 9 - 931 tarihind~ mue se emız e ~·apı ~ca · ır. - am- Jarın yc,'Jlli me~kurde mahallfnde ha-
ıet kaydl için 25 _ s _ 931 tarihınt kadar htr ıün müracaatta bulunula- zır bulunacak memu "tına müracaatla· 
bilir. (1747) rı ilan olunur. (1537) 

15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yüksek 
Mühendis ~ektebi ka~dü kabul muamelesine Dolmababçe civa• 
rında GUmüşsuyundak1 mektep binası dahilinde her gün sabah 
saat 10 dan alcıam 17 ye kadar olmak üzere 24 E ini 931 
akıa.~m~ kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu h~suataki 
şeraıh bızıat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyebl-
lirler. (1631) 



~ 8-VAKIT 17 Ağustos 1931 

BILÜMUX 
ICJlı,\lllELEJIDS 

SATWJt ,. 
• P"ıt Saıt-

n • Eııo" 
ıılmlttil• 
ctıtetım 
.tabrlkanıa 

alimctl 
' bril<a• ıdır. EMO"S 

FRUIT SALT, 
.Sicaklarda. damar agrisin· 
dan. bulantıdan, yarim bat 
agrisindan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak isterseniz; 
taili müleyyin. tabii tuzsuz 
müshil olan şekersiz Eno·s 
" Fruit Salt " gazOzlü müs· 
tahzarindan sabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
bir kahve ?ıaşigi mikdarinda 
aliniz. 

ruuııuıııııuuıııı,,,,ınııuııııııııııuııııııııı M ON D -E X TR Aııııı1111111ıııırııııı11111111ııııııııı111ıııııır"lll' 
Uzun müddet R AD l UM traş bıça- ~ 

ğını imal ve piyasaya sevketmiş olan ~ 
ROT - BÜHNER fabrikası bu kerre '§ 
evnlki sevkiyatı yerine MOND - EKS- U 
TRA traş bıcağını muhterem müşteri- ~ 
lerine arzeylemektedir. ~ 

M ON D - EKSTRA bıçağı fennin ====_-_-_-_-_-=-

bir ibdaıdır. Cihanşümul bir şühreti 

olan R O T - B Ü H N E R fabrikası 

bu yeni bıçaklarile teravet ve sıhhatini ===-=-----=~-===_=~=--muhafaza etmek istiyenlere emsalsiz bir hizmet daha 
göstermiştir. MONT - E K S T R A yı tecrübe etmelerini 
teveccühlerinin mazhariyetile müftehir olduğumuz muh-

iiılliilılıiılııiiıllmiııılıiıııııır.&11ııiaıı..-..-...- terem müşterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

______ ,.&..'____ H~~ XJ!~ie 7guL'!~~~f~~iz. İ 
§ 'Toptan satış mahalli: p• p• • § ===" ~ Galata Kürk~Ubaşı han No. 4 ıyer ırımyan ~ 

Kolec kısmı - AJi mühendis kısmı - Sanayi kurları 1 ı®ııııırrııııııı,ıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Telefon: Beyoğlu 973 1111ııı ııııııı1111111ıııııııııı11ııı1111ıııııııı11ııııııııılllllll1J11ııııılflllllllllf1ıııııııııııııııı~ 
Robeırt Kolec 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Y.erler mahdut olduğundan istical -!} 

tavsıye olunur. BeyoğlundaKARLMAN ~a..~:~: 
•• Yeni Türkiye.Mektebi·• 
: Mild"-Iiig"' ünden • Şi~li Osm~~ Beyd~kl mektebimizdc _istiht~m : 
• ur • cdıJınek uzere ılk Jıısım muallımlerıne • 
• ihtiyaç vardır. Arıu edenlerin Cumartesi, Pazartesi, Pcrsembe günleri • 

• • • • • • • • öğleden rnnra mür:ıraatlan • • • •• • • • 

Yirmi dokuz seneden beri 
Birinciliği kazanmış olan 

GILLETTE 
Bugün de birincidir 
Her yerde satılır 

lstanbul Belediyesi ilanları 

-- ı '. 

2-8-931 tarihinde başı boş olarak tutulan kır renginde bir 
reis dişi keçinin bir hafta zarfında bilmüzayede satılması mukar
rer olduğundan sahibi kim ise Bakırköy dairesi belediyesine mü
racaatı ilan olun~r. (1751) 

• • • 
Rumeli kavağında Kalekapısı önündeki tarik fazlası 7·9-931 

pazartesi günü saat 14 te dairede mevcut şartnamesi mucebince 
müzayede suretile kiraya verileceğinden taliplerin bu günde da
ire Encümenine müracaatları. ( i 7 52) 

Maarif vekaletinden 
1 - 1931 Bütçe kan.unu mucibince bu sene lise ve Orta 

mekteplere meccani leyli talebe alınmıyacaktır. 
2- Muallim mekteplerinin birinci sınıfına alınacak talebenin 

milsabaka imtihanları 1-Eylül-931 tarihinde muallim mektepleri 
olan vilayetlerde muallim mekteplerinde ve muallim mektepleri 
bulunmıyan vilayetlerde de Orta mekteplerde yapılacaktır. 

3- imtihana gireceklerin aşağıda gösterilen şartları haiz 
bulunmaları lazımdır. · 

A) Türkiye Cümhuriyeti vatandaşı olmak: 
B) 12 yaşından küçük ve 16 dan büyük olmamak. 
C) ilk mektep tastiknamesini haiz olmak. 
D) Uzvi kusurları bulunmamak, sari ve mOzmin hastalıklar

dan Salim olmak. 
4 - Bu şeraiti haiz bulunanlar namzet kaydedilmek üzere 

27·8-931 perşembe akşamına kadar muallim mektepleri ve 
muallim mektebi olmıyan vilayetldrde marrif müdürlüklerine 
mürecaat etmelidirler. 

5-Muallim mekteplerinin diğer sınıflarına girmek istiyenlerin 
imtihanları muallim mekteplerinde yapılacaktır. Bu gibilerin 
doğrudan doğruya girmek istedikleri muallim mekteplerine mü
dürlüklerine müracaat etmeleri icap eder. 

6- Yukarıda bildirdiği veçhile imtihanlar mekteplerde yapı
lacağından istidaların doğrudan doğruya vekalete değil, muallim 
mekteplerile Maarif müdürlüklerine verilmesi ve vekalete gön
derilecek istidalara bu ilanla cevap verilmiş olduğundan vuku 
bulacak müracaatlara aynca cevap verilmiyeceği ilan olu
nur. (1741) 

Müzeler umum müdürlüğünden 
Kok ton 

44 
odun çeki 

180 
mangal Kö. okka 

17400 
lstanbul Asanatika müzeleri ve müştemilatı için aleni müna

kasa suretile mübayaasına lüzum görüle-n balada mıktan muharrer 
mahrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 15 te ihalesi 
mukarrer olduğundan taliplerin şartları öğrenmek üzere Asarı
atika müzesi dahili müdürlüğüne salı ve cumadan maada hergün 
mtıracaat etmeleri. 1705 

Satılmakta olan malların fiatlarından bir kaç niimune : 
Kuruş J Kuruş 

FularFranseEmprime 2-0-Q ıipeklllantazişemslyelerg 5 Ü 
1450 kuruş kıymetinde iken 

3 2 5- Bursa ipeği 19-0 
iyi cins ve mUntehap renklerde 

2 5 O ·ı- Kadın elblselerl- J 7 _5 _0_ 
Sua emprimeden, yeni fasonlar 

Krep mimoza 
Tamamen ipekli son moda 

Fil a fil 2 5 O -, KtiiiOnolar 1-3 5 O 
Tamamen ipekli roplar Han•mla~ln tamamen ipekli 

Sua ekose 2 8 Ü 1 ipekli bluzl,__ar____,....--4--=--=-9~0-· 
Son moda ve muhtelif desenlerde A urla mUze 

Dişleri serıa~ 

beyazlatır 

K OLYNOS, dl~lert serian 

beyazlatır. Çünkü fena 

ve sararmış tabakayı. izale 

ve dişler arasında sıkışmış 

yemek artıklarını imha eder. 

Bütün diş boşluk:ve aralık: 

larını tamamen temizleyen 

muzacJı taaffür1 köpüğü, diş· • 

leri çUrüten mühlik ağız mik· 

roplarını it.laf eder. 

fyl, sağlam ve parlak diş· 

lere mali k olmasını arzu 

ediyorsanız hem~n Kolynos 

lstlmale başlayınıı. 3 günde 

farkını göreceksiniz. Kuru 

bir fırçada bir santim mık· 

darında kAfldlr. 

Vmuml deposu : R. FARACI 

• Yeni Volto han, lstanbul . 1 ~" 

ZAYlLER 

Zayi makbuz 
Ticareti dahiliye gümrüğünden 

aldığım 6590 No. 20-6-928 ta
rihli depozito makbuzu kaybol
muştur. 

Abdullah ,;\lur:ıt 

YUk arabacı ehliyetnamesi 
§ 1759 No. yük arabası ehli

yetimi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. (1535) 

2689 araba No. 
§ Gümrüğe vermiş olduğum 

973 lira 82 kuruş mukabilinde 
79473 No. lı makbuzu zayi et
tim htikmll yoktur. 

Çiçekpu:.::aıınd:ı tüccar }ıl Matalon 

Tütün inhisarı umumi mu
dür)üğüiieleh : 

1 - 8-8-931 tarihinde mfinakasası ilin edilen motör için 
3lınan teklifler tetkik edilmekte olduğundan işbu ilan tarihinden 
itibaren yeniden vaki olacak teklifler üç gün zarfında kabul 
edilecek ve 24-8-931 pazartesi günü saat onda ihalesi icra edi
lecektir. 

2 - 18-7-931 tarihinde sahlacağı ilan olunan tahminen 
270000 kilo kırpıntı kağıt 22-8-31 tarihinde ihale edileceğinden 
taliplerin yevmi mezkürda saat onda. 

3- Samsunda teslim şartile 5-8-931 tarihinde satılığa çıka
rılan 7500 kilo köhne kaneviçe ve 1500 kilo ıskarta ipin görü
len lüzum üzerine ihalesi 22-8-31 tarihinde saat ona tehir edil
miştir. 

4- 8-8-931 tarihinde münakasasi ilan olunan yerli üstüpü
nün ihalesi görülen lüzuma mebni 22-8-31 tarihinde sa&t ona 
tehir edilmiştir. 

5- 1-7-931 tarihinde münakasası ilan edilen 800 adet iblamur 
tahtasının münakasası görülen lüzuma mebni 22-8.31 tarihinde 
saat on dörde tehir edilmiştir. 

6 - Samsun fabrikası için bazı levazımı elektrikiye mübayaa 
edileceğinden taliplerin 26·8-31 tarihinde sut onda. 

7- 27-7-31 tarihinde satılacağı ilan edilen sandal ile iki 
adet köhne mot<:rün ihalesi 26-8-31 tarihinde saat onda icra 
edilecektir. 

Taliplerin eyyamı mezkfırede ve muayyen saatte teminat 
akçelerile beraber Galatada mübayaat komisyonuna müracaat
ları. (1726) 

Istanbul vildyetinden: 
Rehin üzerine ödünç para verenler hakkında 20 hazirarı 

931 tarihinden neşri ilan edilen nizamname mucibince iktısat 
vekaleti celilesinden mezuniyet • vesikası verilebilmek için alakadar
ların 20 eylül 931 tarihine kadar mezkur nizamnamenin onuncu 
maddesinde yazılı evrakın 6-9 cesametinde dört adet fotoğraf
larile birlikte makamı vilayete müracaatları ilan o~unur. (1734) 

Müzeler umum müdürlüğünden: 
Istanbul müzeleri idaresince mayıs 931 nihayetine kadar olan 

zaman zarfında aldırılacak fotoğrafiler mevcut kilişelerden alı
nacak kopyeler için kapalı zarf usulile ve müzede mevcut şurut 
dairesinde 14-eylül-931 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
talibine ihale edilecektir. 

Şeraiti öğrenmek için müzeler Dahili müdürlüğüna salı ve 
cuma günlerinden maada hergün müracaat edilebilir. Teklif 
mektuplarını, teminat akçelerini muhtevi olduğu halde zarflarda 
fotoğraf işareti olarak müzeler mübayaat komisyonune teslim 
etmeleri lazımdır. (1706) 

blcs'ul ıUüdür: Refik Aımıct 


