
Vatandaş! 
Yerli malı kullanma
nın blrlnkıl4p borcu 
olduğunu unutma! 

Bugilnkii sayımızda 

Sinema sayıfası 
Yarınki sayımızda : 

Kadın sayıf ası 
14üncü Yıl*Sayı:4889 ldare yeri: lstanbul, Ankara ca. Jlakıt Yurdu Perşembe 20 Ağustos (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kurut 

Başvekilimiz Ankaıradan 
İngiliz buhranı 

Bu sabah şehrimizde 
bulunacaklar 

Ankara, 19 (Telefon) - Başvekit 
limiz bugün makamında Hariciye ve
Dahiliye vekillerimizi kabul ederi!k 
görüştükten sonra akşam üzeri er· 
kanı Harbiye Reisimiz Fevzi Paşayı 
ziyaretle uzun müddet görüştüler. 
Başvekilimiz buradan ayrıldıktan son 
ra bir müddet köşklerinde kaldılar ve 
akşam trenile lstanbula har~et et. 
tiler. Istasyonda Harici;re, Maarıf, Sıh· 
hiye vekilleri Fevzi, Ali Sait Paşa
lar Rus sefiriJe diğer sefaretler erki· 
nı meb'uslar sabık meb'us Ali Cenani 
v; Nuri Beyler tarafından teşyi olun· 
dular. lsmet Paşa Hazretleri trenin 
hareketinden on dakika evvel vagona 
geçtiler. Bu sırada Başvekilimiz fÖY· 

le buyurdular: 
"- Ankaranın b:ı l.:..tif akşam ha-

vası hiç bir yerde yoktur.,, . . 
Tren hareket ederken de dedıler kı: 
.. _ İkinci ve üçüncü kampana ara-

sının bu kadar uzun sürdüğünü hiç 

hatırlamrJfOrum.,, 
Bunun üzerine Başvekilimize şu 

cevapla mukabele edildi: 
"- Teşyie gelen halkın yetişebilme-

si için Paşam.,, 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara 19 (Telefon) - Hariciye 

l'ekilimiz i;lerini bitirdikler! t~dir
de yann (bugün) ve olmadıgı !akdırde 
de cumartesiye lstanbula gıdecek, 
bir ka,Ç gün sonra da Cenevreye hare· 
ket edecektir. 

M. Musolini 
Mllhlm bir nutuk 

irat etti 

oskovada 
ilk maçın neticesi 

beraberliktir 

- Aman bizi bir arada görmesinler nazar deae,. ... 
Biz jçinde bulundu~muz için pek Bu mütalea şu hakilı:ati ifade ediyor 

farkında değiliz: Dünya sür'atle değjşi- ki eski devirlerde Jstanbulun hemen her 
yor. Bir gün bırdenbire anlıyoruzki ev- köşesinde sık sık tesadlif edt'len Arap 
veJce kıymet vermediğimiz şeyler kıy· 
met peyda ediyor; yahut çok kıymetli hizmetçiler. Arap dadılar, Arap kalfalar 
bildiğimiz bazı şeyler kıymetten düşü- azalmıştır. Jktısadi hayatta ise nedret clı-
yor. dostlarımızdan biri bir iki gün ev- ima değilse bile çok defa kıymet kesbet· 
vel eski Arap kalfalardan sokakta yanya- mektedir. Onun için yukarıda bahsetti-
na giden iki kadın arasında şöyle bir ğimiz ve biraz dıı garjp gördüğümüz 
muhavereye şahit olmuş. Bunlardan mütalea bugibi hizmetçilerin dadıların 
altmış, altmış beş yaşında biri yanındaki kalfafann 1Hymet re itibarl~rı artıyor, 
nispeten genç olan arkadaşına demiş ki: bunu da kendileri anlamağa, ve kendi 

"- Aman Fidan kalfa, sokaklarda itikatlarına göre beyaz insanlann dikkat-
dolaşıp durmayabm. Bizi iki Arap bir !erinin kendi arzularında temerküz ye 
yerde görürlerse i~imizcde nazar değer! tckdsüf etmesinden "Nazar değer kor· 
haydi, vıkıt geçirmiyelim. eve gidelim!., kusile,, çekinmeğe başlıyor demektir. 
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Matbuat kanunu bir vatandaşı fikrini söylemeden değil, 
fikir sahiplerini tahkirden menediyor 

Madde halinde bir şikayet, um,_u_m_n_n_ 
menfaatine samimi bir mütalaa için 

sayıf alarımız dalma açıktır 
Bir kaç gün evvel (AJJaha is

marla.dık I) ma.kelesini imzalayıp 
neşreden, ondan sonra gazetenin 
başına adını müessis diye kay. 
dederek, kendisi idarehane haricin· 
de gaztenin sermayesine sahip gös
terilen refikası namına idare me· 
murluğu sıfatını alıp gene Yarın 
içinde bulunan Arif Oruç Bey bu 
birinci acaip nümayişinden sonra 
dün de son ve gülünç bir nümayiş 
yaptı: Matbuat kanununun teknik 
müşkülleri karşrsında neşriyatımızı 
tatil ediyoruz diyip gazeteyi kapadı. 

Matbuat kanununun teknik müş
külleri? .• Bu tabir ile, bu tabirdeki 
"teknik,, keHmesile ne kast oJunu· 
yor? Asıl müşkül .ıt>unu anlamakta. 
dır. Bildiğimiz şudur ki, Yarını ka
panmıya. mecbur eden hadise mat. 
buat kanununa her hangi bir va
sıfla atfolunabilecek bir müşkiil 
değil, dün kapama haberi çıkar
ken idarehane kapısından giren 
haciz muamelelerinin tazammun 
ettiği ma1r müşkül mevzuu bahis 
olabilirdi. İlk numarası alemi aldat. 
makla başlıyan bu gazetecinin snn 

nushasına kadar bu türlü kah
mmanlıkta sebat etmesini pek te ko. 
lay yapılabilir işlerden görmeme
niz pek tabiidir. eni matbuat kanu
nunu on üç gündür tatbik sahasın
dadır. (Yarın) da bu kanunun is
tediği beyannameyi verdi; "mes
ul,, sahiplik diye bir yeni ünvan 
ve mevkii bile ihdas etmek marifeti· 
ni göstererek... Gazete hatta işte 
her gazeteden önce bu kanun şek
Jini yerine getirdi, meşhur Habil· 
adam veya Naci lsmail başta, dün 
tablosuyla mUşerref olduğumuz 

bütün takım yerinde idiler. 
Türkiyede hiç bir gazeteye na-' 

sip olmayan siyasi, içtimat fikir ce
reyanları yapmıştı I,, 

Arkasını böyle salabetli bir ma
ziye dayayan bu gazeteyi yıldıracak 
bir teknik müşkül olabilir miydi? 
Bizce şu mahkum olduğu kaydile 
kendisine yalnrz kendi fikirlerini de
ğil, başkalarının fikirlerini neşretr 
meği san'at yapmak imtiyazın

dan mahrum kalan Arif Oruç B. bile 
istediği zaman hatta kendi adını 

(Alt tnrafl 4 üncü sayfada) 

a 
Dün karar 

VMA Nurettin ve lskender Fahrettin B.Ier 
birer ay beşer gün hapis cezasına 

mahkum oldular 

"Clldln cilde teması •• hiklyesl tçln beraet kararı verllml,tlr 

"Akşam" re· ·:;:•;;:;:;;;;;;;;::;;;;;;=::;=-...,....,..,,...,.......,...,,,.,._..,....---""""'""'l"""-~-=.--.·=--..... 
fikimizde çıkan ' T 

"Rahiplerle ra· 
hibeler ara1mda,, 
romanından do- r.?~~..__. 
layı muharrir 
Vali Nurettin ve 
mes'ul müdür is
kender F ahret· 
tin Beyler hak
kında açılan neş
riyat davasına 
ait muhakeme, 
dUn neticelen .. 
miştir. 

Diiokü celse-
de, istintak da
iresinden gelen 
romanın gazete
de beş, dört, al-
tı, yedi, sekiz, 
dokuz Ağustos 
tarihli nüshala
rında çıkankı
sımlarına temas 
eden ikinci da
va ve "Cildin 
cilde tetabuku,, 

Vaid Nqrettln Beyle lskender Bey karardan 
sonra tevkifhaneye giderlerken 

isimli bir hikaye, 
[ 1 Vata. Nurettin B. 2 lskender Fahrettin il] 

mevzuunu teşkil eden üçüncü 
dava evrakı okunmuş, üç da· 
va birleştirilmiştir, 

Mahkemeye gelen ikinci ve 
üçüncü davaların muhakeme ka
rarnamesinde de bu yazıların 
balkın ahlakı temayüU.erini ve 
nezih hislerini rencide edecek 

ma~iyette olduğu kayıt ediliyor, 
vazıyet, ceza kanununun 426 
427 inci maddelerine uygun gö: 
rülüyordu. 

Reis Hamit B., Vali Narettin 
Beye ne diyeceğini sordu. Vala 
Nurettin Bey, şu cevabı verdi: 

- "Rahiplerle rahibeler ara• 
( Lütfen sa;,fay1 çeviriniz ] 



unda ,, romam hakkındaki mll· 
dafaamı geçen celıedc arzettim. 

Bu roman, bir küldilr daha evel 
akan kısımlan hakkında mnda·· 
f aam, daha sonra çıkan kısımları 

için de varittir. Sonraki kısımlar, 
evvelki kısımlann bir temadisi 

mahiyetindedir. MeV%U aynı fey, 
mtıdafaada tabiatile aynı feydir. 

" Cildin cilde tetabıkı ,, bikA
yeaine gelince, bu bendenizin 
biuat biı ettiğim bir ıey, bir 

tahaasllstür. Meseli, bazı kimse
lerin elinin elime, hatta omuzu· 

ma dokunması, bende hotnut· 
nzluk, b6yle bir duygu uyandı· 
rır. Bunu evde annemin, bemti-

remin, ıenelerce Fransada teteb
bDde bulunmuı bir doktor olan 
eniftemin yanında, hep beraber 
otururken anlatmışbm. Enııtem, 

" Bu, sana bas bir his değildir. 
Birçok ioıan, bu hissin teıiri 
albndadır.,, dedi. Hatta bu biı· 
sin Fransada söz haline girdiği 
Di, bir misil h•lini aldığını an· 
lath. Ben de, bu hissimi yazdı. 
fam hiklye de tespit ettim. Bu 
nun milıtcbcenlik nereıinde? 
Reiabeyefendi, ben nezih bir 
İDADım. Buna rağmen, naaıl olu-

yorda mUıtehcen yazılar yazdı
j1m iddiasile altı dava karııaın

da kalıyorum? Hayret ediyorum. 
Bu Fransız miılini, ilk defa 

eniıtclerinden mi ititmiıler? 

Müddeiumumi muavini Klmil 
beyin bu sualine kar111 VAii 
Nurettin bey, ıöyle dedi: 

- Kendim de Franıızca bili
rim efendim. 

dıiım yazılardan bir çoju kıraat 

kttaplanna, mOntehibata geçmit· 
tir .Ziya Gök Alp, kitabında beni 

yeni lisanın banileri arasında 
saymak gibi bir teveccüh eseri 
göıtermittir. Benim kalemimden 
gayri nezih bir yazı çıkmaz. Bu 
yazıların biç biri zerre kadar 
mliıtehcen dejildir. 

Müddeiumumt muavini Kimil 
B. , daha evvelki yazılar hakkın• 
daki mlltaleaaını kısaca tekrar· 
lada: 

- BtitUn yazılar, mllttehcerı· 
dir. Cilrüm, cDrmü m6temadidir. 
Aynı maddelere g&re ceza iıte-
rim. 

Vekil Haıim Refet B. de, fU 
mOdafaada bulundu: 

• 
(Vakıt] ın tefrikası 

o 
l\akleden. 

SON -:
:ı:: B A B 1 B L 1 R Hz. ISA 

1~_N_•_··.
2_0~~~~~~~~~~~-6m_e_r_R_12_a~~acar kabinesi 

Dağdan bir ses " işte benim sevgili 
oğlum ,, diyordu 

lsa da kendini değf şmlş bir adam olarak 
telAkkl etmlye başlamıştı 

istifa etti 
Yeni kabineyi kont 
Karo iyi teşkil ediyor 

Duda]>("şte, 19. (A.A.) .._ l\facar ka 
binesi istifa etmiştir. 

Bu hikayeye göre: Sarnuel bir yağ te nelere işaret ettiğini anlamadan on· Buda peşte, "Saat 14,30,, 19 (A.A.) 
ti~i alarak krral S~ulun başına. dök· lan tetkik etmi§lerdir. lsa, kendi~ine - M. Karolyi yeni kabinenin teşkilini 
mtif, aonra onu öperek şu sözleri söy- hem meslh, hem de hrailin müstakbel kabul etmiştir. 
le-mişti: hükümdarr olarak biat eden bu tel mi· Dudapeşte. 19 (A.A.) - Yeni kal' 

"Rab, senl kendi miruın& reis ol zine şu sözleri söylüyor: nenin teşekkülüne kadar sabık kabine 
mak üzere methetti ... Senin üzerine de "Ey Yunus oğlu Şem'un ! Mübarek nin teşkilini kabul eden Kont Ka
rabbın ruhu ıelecek, sen dahi onlarla sin. Çünkü bunu sana kan n ten de- rolyi hariciye nezaretini de muhafaza 
btrabtr peygamberlik edeceksin. Ye ğil, anuk eemavatta.ki peder ilham et edecektir. 
sen ttheddül ederek başka bir adam O· ti. Ben sana derim ki sen kaya~ın ,.e 
lacak8ın., ben bu kaya üzerine Be\'diğim cemiyeti 

- Bu yeni gelen davalarla Mesihin de mesholunmuş bir hil· bina edeceğim ... 
lkt yangın 

vaziyette esaılı bir tebeddOl ol· kUmdar sıfatile rabbın ruhunu alarak Sana semavt saltanatrn anah· Ankarada sokak ortasında 
madı. Geçen celaedekl mDd•ffa· tebeddül etmtel ve bambaşka bir a- tarlarını ,·ereceğim. Sen yer yüzünde bir otobUs tuıu,ıu 

dam ~iması bekleniyordu. ne ballar isen semavatta da bağlan- Ankara, 19 (Telefon) - Bu ak~m 
mı tekrar ediyorum. Ne roman- Bu hal Jsaya Hermon dalında mrş olacak ve yer yüzünde ne çözer- burada garip bir hadise oldu. lş ban· 
da, ne hiklyede mllslehcenlik vukubuldu. Ora.da evvel! Ml#aa ile l- sen ıemavatta da çözülmüş olacak!,. kası önünde duran bir ot-0büsten 
vardır. Ber•ct karan bekliyorum. liya ıörUncliller. Muıa, ilk baş haha Bu eözleri anlamak için onlarrn bll'denbire alevler fışkırmaya başladı 

Reis Hlmit B. Vail Nurettin mı mMheden halbkardı. tliya da, nelere iŞar~t ettiklerini bilmek Jhım- ve otobüs tamamen yandı. Nüfus za-
Beye kendiıinin illve edecek ~i lsrail hilkilmdarı Jehuyu m~ dır. yiatı yoktur. 

hetmi~l. Yahudilerin itikadına ıöre ÇUnkU dületr ve kalfa olan lsa. AkdeG madeni adliye dairesi 
bir feyi . olup olmadıjını ıordu. lıtya, tekrar gelerek nı~sihln kim ol kendi san'atrndan iAtiare ettiği misal- yandı 
Vali Nurettin Bey,: dutunu iff& \'e illn edecekti. lerle ıöı söylemektedir. Yozgat, 19 (A.A.) - Akdağ madeni 

- Hayır. Vicdanınıza havale Musa ile lliya dağ başında görün !sanın .. Sen kayasın ve ben bu ka adliye dairesi dün gece tamamen yan-
ediyorum. dükten sonra bu Uç simayı bir bulut yanın üzerine sevdiğim e\'İ bina e- mış, kuyudatın bir kısmı kurtarılm1'

ısanyor, ve semadan akseden bir ~: dectlim,, demesinden muradı, el ile tır. 
Dedi. iıkender Fahtettin bey ''itte benim eevgill oğlum .. ,, diyordu. yapılan bir ev değil, fakat lsrail evi- Yumurta kadar dolu 

de "S8yliyece1' bir ıeyim yok· Bu menkibe ta eakiden beri lsanın dfr, yahut lsrail çadırıdır. (Beyti Yozgat, 19 (A.A.) - Yumurta bü 
tur .. cevabını verdi. (Erden) de vaftiz edilmesi hadisesile 18rail) tabirinden bahseden haham- yükltiğünde düşen dolu Karanlıkdere 

Muhakemenin bittifi bildirildi. birlikte naklolunmlkta fdi. lar, bizim (cemiyet erk!nı) dediğimiz bağlarını mühim surette hasara uğ 
ısa, ruhun bu ~ilde inmeel ve tabire işaret ederek (çadır direkleri) ratmıf'tır. 

Hlmit, Osma~ Abdurrahman (Allah oflu) olarak tanınmuı ile. e&- derlerdi. üç büyük peygamber, ibra· ~ Ziraat mUtehasaısı 
Şeref beyler mt1ukere1e çekil· ki yahudi hUkUmdan Saul gibi, derhal him, hhak, ve Yakup, dünyanın ça- Ankara, 19 (Telefon) - lktısat 
diler. Yanm Hat sonra "Rahip değlşmif n bamba9ka bir adam ol- d~.r dir~kleri ~diler. ~~~~ü . bunlara vekaleti yeni açılan ziraat enstitüleri 
lerlo rahibeler araamda,. roma• muştu. ıore bUtUn. dunya, buyuk hır çadır- için Anupadan mutahassıslar relbine 
nının OD Ağustoa taıihine kadar wnın tilmizlerinden olan Petro j. dan ibarettı. ltnrar Tertnistir. 
olan kııımlarının hey'eti umumi- le arkadatlan tarafından görülen bu İsrail ~vi ta~tan yapdma ~ir ev ola Ziya Gft~her B. ,ehrfmlzde 

rüya, mesihiyetfn en mükemmel de- ra~ t~nur 0!u~ursa ? ev.ın başlıca Ankara~ 19 (Telefon) - Çanakka 
- Eu mislin Fransada kili· yeıl balkın hisaiyabnı rencide litl idi. lsa da kendini değişmiş bir mümessılleri bütü~ . cemıyet.ın temel le meb'usu Ziya Gevher Bey çocukları 

banbeyi lisanında kullanıldığını edecek mahiyette görlllerek, &dam olarak telakki ediyordu. taşlandır. Onun ıçın (Hikımler) de ile İ1'tanhula hareket etmiştir. 
d b·ı· 1 ? c•za kanununun ,.,,., fncı· mad B •J:. d ı · ti k il •u so"zlarf okuvoruz: a ı ıyor ar mı .. •~ 1 - una r-.men en er n ıt ya e ':I ,..;_ ~ .......................................... - .......... ....... 

_ Ben, bunun herkeı ara• deıi dellletile 426 ınct maddesi beklenen mucize vukubulmadıfı iç.in, .. "Cemaatin, hattı 'Beni. lsr~illn .b~- tı. Allah, diin,.aır- n-.1 .,.. .. .,G, .. ,.._ ... 

b l l 1 d · ne giSre Vll& ve iskender Bev· tsa, son mihnetlere uğrıyacağına t- tün te~I taşları Allah kıvmmin içtı· dedi, çünkü milletlerin türe-
ıınrla zikri ~eçe i en a e A e hır , min bulunuyor \·e h~r halde öldükten maında .haZTr bulun~~lar .. , .. . . yerek ona isyan edeceğini ~üşündü. 
misil olduğunu biliyorum. Ve bi- Jerin birer ay hapiılerine, on be· Ug ıUn ı<ınra (insan oğlu) nun dirile- (MUHik) ta şu soz~ tesaduf edı}O· Fakat Allah lbrahimi gordUkten 
zim aile mecJisindede konuşuldu. ter lira para cezaaına mahkum ceiine dtrin bir kanaat 'Mslb'ordu. ruz: . . sonra, işte kayayı buldum, bu ka-
Ne benim, ne eni•temin, ne de edildikleri, neıriyatın muhtelif 1 veklll (Saul) dedı ey ka,·mın temel taş- yanın üzerinde dünya}, kurar n te-

7 sanın 1 Y kl ı "'1' 
ailemden herhangi birisinin kül· nushalarda müteselsilen yapıl- lu, deruhte ettlil iş an. a aşınıı " _ 

1 
• d sis ederim. Onun iç.in Allah, lbrahi 

yolunda tilecdine kani olduktan aonu ~ekeriyada '·u 50~. e.~ ;ar ır:. me (kaya) dedi. Ye bundan dola)ıdır 
banbeyliklc alAkası vardır, efen• m•sından dolayı sekaeninci mad· ortaya. şu meselenin çıkması gayet Rab, kendı surusU olan '\' Rhu- ki: "Siz kesildiğiniz kayaya bakınız,, 
dim. deye ~&re albda bir ai•petinde tabii olur: da ev.Jni ~iyaret etti .. Te~el taşr ve ~a- denildi. (Eşiya 1 _ 512). 

Müsaadenizle romana dair de zam ıuretile hapiı cezalarının la& öldükten sonra. onun tekrar dır dıreğı o~da~ g~lecektır. . Burada binayı kuracak hükümdar 
birkaç söz ilive edeyim Altmıı, birer ay beıer gilne ve para dirilmesine kadar işlen kina idare e· Çadır dıreğı dıye tanılaln Ibr~hımk dan maksat, Da\'uttur. Davut, Salı-
yetmit nilsha devam eden roman cezalannın on yediıer ltraya ~·- decek,. bilhusad 7ahud

1
ilerinkiçöle hlhc- tdf;hakdv:

41
!
11
.akrl:rp, Mt~:r~ta.ş.;:ı'a~:::u yundaki mabedi inşa etmek istedi. Da 

ntl~n etmurn a on ara m re • a ya "' ~ • 
içinden, yalnız bunlar ortaya karıldığı; dava olunanlann birin- berlikte bulunacaktı? taanın yukarıya naklettiğimiz sözler~ \'ud, nasıl Sahyon dağındaki zahi· 
koaulmuı, heyeti umumiyeıi na• ci ceu mahkemuince yine Def• Bu ıuaHn eevabnn (K&YMri Fili- ne muvazi ol~n v~ (kaya) ke~lmeslnl ı ri mabedi kurdu ise, Davut oğlu me
zan dikkate ahnmamııtır. Maa- riyattan verilmit katilqmemİf pi) de vukubu1an bir hldise temin edi zah eden şu sozlen kaydeder· .. .. sih de lsrail için yeni bir ev bina ede
mafib, benim tellkkı·me göre b" hk • tJ • b=-• yor. Bu hadisenin leanrn Httıraplann Kayalarm tepesinden onu goruyo cekti. Bu lsrail evi çölde bina e-

ırer ma 6mıye erı wunmasa d . U d bahMtm~l ok ll rum (adat 9 • 2.'3) dünyanın yaradılı-
hunlarda mDıtecen değildir. Al· itibarile tecil talepl•,.. ... :n reddine, an n öl mUn en e ç a d be'. 1 1 . .. .. ·orum Bu dilecek ,.e (temel taşı) tiı;erinc kurula· 

H ........ kadardır. Bu hAdiee esnuında lsamn tJn an rı ge en erı goruJ · caktr Rap hilkatin temel ta~ı ola· 
b, ••• ayır on sentdenberi yazı "Cildin cilde tetabdn,. hiklye- Satimona hitaben irat ettfli bir nutuk bir bina yapan hükümdar gibidir. Hil· ak 

1
'b h' . ı· .. 

1 
.. ~ hl k 

yaunm. Son alta sene zarfında ainde mllıtehcen bir cihet ı&- vardır • kümdar yeri daha derin kazdırarak r ra ımı seç .' "' onun ° u r a 
gilnde ilç yazı yaziyorum. Bu l•nın kenflialne bir hiUfe tayin temel atmak istiyor. Fakat bataklık· ya değil, canh hır .~aya olmasını iste· 
kadar zaman %arfında ben nezih rOJmedijinden, o cihetten de ettiğini ifade eden bu nutuk, Ulun u- tarla karoılaşıyor, onun için başka yer di n bu suretle dunyayı helAkten ko 

beraetJeriae, temyizi kabil ol- adıya münakaşa olunm11ttur. Mtl· , ler kazılıyordu. Nihayet bir k~ya rudu. Onun için ancak Allaha in3nan 
bir inaan idim de ıu IOD birkaç mak nıue ittifakla karar •e· nalddtltr, l1&111n kUteıtıiii mana-ıbuldu. Ve binayı buraya .. kuracagım kimse, 
.aylık zamanda mı değittim? Yaz rildiği bildirildi. larr, bu manaların kitabı mukaddes dedi. Allah da dünyayı böyle yarat- (Bitmedi) 

YAKITın Tefrikası : 66 1 bile cesaret edememitti. "Dai dağa kaw9ma2 inan in- mı9; dünyanın murafını etmiş- dıncağız yolcu .. Çocuklarımla bera 
WI' le ı. Pqanın bu hareketine kim ol ,.na kavutur derl6r. Ne doiru ıöz. ler, kurtaramamıtlar ... lkinciıi de ber ben de öksüz kalacağım ... O ıa 
.aılZI ı.. ıa hak verirdi. Fakat Cafer Bey Murat Şekip pata aileıind~n iyi bir ıeuiz ıeduız bir kızcağızmıf.. Bi- de benim karım değil anam babam 

fona halde kızmıı, Yanya e9ra· tekilde ayrılmamıt olmaıına rağ rinciden çocuiu olmadığı h~lde dı .. 

D il 
fmdan birinin kızı olan karı11na men maziden büyilk bir muhab- bundan iki çocuğu olmuf.. Guzel Murat Bey yüzünü bir iki ke a ~-- yazdıiı mektupta: "Şekip pt.fa de bttle bahsediyordu. ıüzel yapyıp ıidiyorlarmı9.. Fa- re buruıturduktan ıonra inanılmaz 

.. A nilen tabamız namerdin ailesine Bir aralık tekrar duvardaki reı kat gel gör ki Allah onu da tifasız bir kolaylıkla ağlıyordu. 
YAZAN hanemiz halkından her ki.m telam me dönerek: bir illete uiratın19... Nadide Hanım f&Jırıp kalmıt· 

verir1e, Alllhla ahtim olıun, dö· - Amcam cleiil mi? dedi. Murat Bey Nadıde Hanımın tı. Bu göz yaşlarına inanmalı mı 
~EŞAT N U Ri nüıte lubr kıtır ke1erim,, demitti. Rahmetlinin çehretini hail unutma ıüpholerini biliyorınut gibi: inanmamalı mı? Bu kocaman adam 

Bunun üaerirıe ne Murat, ne a· d1ım. - Vallahi hanım teyze, diyor hakikaten içi yanarak ağlıyona 
Harbiyede beraber okumuılar, be· natı artık kdnağa ıelmeie ceaa· Resim ev aahibinin büyük ba- du. Gözünün içine baktım .. Elini bu mateme hürmet etmek lazım. 
raber kılıç kutanınıılardı. Cafer ret edememi9lerdi. buı Aıadur Badyan efendinin ret- tıcak tudan toğuk ıuya aokturma Fakat değilıe, ya riyakarlığından 
Bey namuslu fakat her önüne ıe~ Şimdi artık bu tehdidin hük· miydi. Fakat büyük hanım tafsi- dım. öteki merhumeden hayli böyle yapıyorsa? 
lenle kavga çıka!~ gay~t akai bir mü kalmamıttı. Aradan otuz H· lata ıiritmeden: bir para kalmı,tı.. Hiçbir ııkıntı· Maamafih öz ağla.mayınca 
adamdı. Onun ıçın Şekip pa9anın nelik bir zaman ıeçmit bulunu· - Pata detil, demekle ikti- mız yoktu .. Fakat kadere ne de- göz bu kadar ağlar mı? Hem Mu· 
~tpesi çabucak büyüdüğü halde o yordu. Sonra Cafer beyin vadini fa etti. nir? radın ona göıteri9 yapmağa ne ih .. 
hın batıdan yukarıya çıkamamııtı. yerine golirmeaine maddi imkln Murat · teyzetine kııata tercü- Büyük hanım ağır aiır batını ti yacı var? 

Cafer Bey pqayı çok aevdiği da yoktu. Çünkü yirmi bu kadar meihalini anlattı: talladı: Büyük hanım mutasarrıfla iki 
halde onunla bile ikide birde kav· sene evvel Trablusta bir memleket Birçok ıeneler kaymakamlık et - Biliyoruz oğlum .. Tazeciğe ıaate yakın konu,tu; biribirlerine 
ıa ederdi. Nihayet bir gün bir ae ten bir memlekete aiderken - kim mİf, tonra mutuarrıf olmuf .. An· bizimle beraber herkes acıyor ... Al bütün dertlerini anlattılar. Niha· 
y:İr yerinde kadınlara tarkıntılık bilir yine hanıi aktiliii üzerine - neıi on ıene evveline kadar sağ· lah tif aıını versin, dedi. yet Murat ondan izin istiyerek bir 
eden bir yaveri döğmüj, fazla ola deveci araplar biçareyi et doirar mı9. Atle cihetinden hiç yüzü gül Gayet yükıek ıesle konufan, kere daha elini öpü. Bu defa ih· 
ralC da Abdülhamide küfretmit ve gibi doğramıtlar, parçalarım bir memif. ilk kar111 anneıinin hem ııraıı ıeldikçe ıaygııız denecek tiyar kadın da ona sarılmağa mec• 
Trabluaa ıürülmüıtü. çuvala doldurarak kuyuya atmıt terilerinden yaılıca fakat ıayet kadar ıürültülü bir kahkaha ile aü- bur oldu. Misafirini ıokağa ka· 

Pata Caferi çok ıeverdi. Ancak lardı. iyi bir ev kadını imif .. Çok zenain len Murat Bey büyük hanımın bu dar götürdükten sonra gülümıe • 
mesele elıemmiyelli olduğu için Büyijk hanım vaktile Muradın olduiu halde evinin bütün itini ton tözleri üzerine derin derin içi· ye gülümseye geri dönünce kızlan 
ıüt kardetine yardım etmek §Öf• mektebi mülkiyede okuduğunu, kendi ıörürmüf. Bir gün hizmet- ni çekti: etrafını alarak alaya baılad .. 
le duraun onun menlasından yaz ıonra anneıile beraber dıprda bir çi ile beraber tahta ıilerken merdi - Nerede hanım teyze nere· lar: 
cbjı bir mektuba cevaP. vermeie memuriyete ıittilhli ititmitti. ve11cleıt. düt~rek ı..ı kemili kırıl· clı? Doktorun hiç ümitli yok. Ka- (Bltmiltll}, 
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~ M Musolini 
1:,,1 ;.l 1 ' • 

\,r l · ) j \) ' 1 \ Ust tarafı l inicsavıfada 
- • - - - • - ltalya'da ilk şurayı ·devlet fikri 

---- z 0p1 İn Savoie dille kontlarının Consilium No
bisciuım'una kadar çıkmaktadır. Fa-

'Şimale doğru ilerliyor kat asıl devlet şurasını Cambresis sul-

F d · h h f l8 (A A ) G f hundan sonra 1559 tarihinde Emma-re ne s a en. • . - ra . . . . 
17- 1· t 7 d ı ilt h k t nuel Phılıbert teşkil etmıştır. ,(A:ppe m, saa e ng ereye are e 
etmiştir. Hareketi esnasında balon ku- M. Mussolini, devlet şurasının mulı 
mandam, Fransız hava işleri nazırı· t~lif ~rlarda ifa etmiş olduklarr va-
na bir telsiz göndermiştir. zıfelen anlatmış ve saymıştır. O za. 

Balonda 22 yolcu vardır. Gece mandan beri devlet şurasının ehemmi-
Londarada karaya inecektir. Balon yeti gittikçe artmıştır. Bu ehemmiyet 
bundan sonra İngiltere üzerinde 24 sa~ iktisadi şubede, ve faşist ve koopera
atlik bir turne yapmak üzere hemen tif bir de~let olan İtalya'da bilhas-
hareket edecektir. lngiltere krallığı sa. daha zıyade tezayüt eylemiştir. 
hava kuvvetleri, bu tayaran için yolcu Bu münasebetle 1\1 Mussolini Ital 
vermemiştir. Balon, bundan sonra ya devletinin kooperatif olduğu için fa 
mensup olduğu limana. avdet edecek şist ve faşist olduğu için koopera· 
tir. Balonun cenubi Amerika'ya doğ- tif olduğunu, çünkü büyük şura ta
ru yapacağc seyahatin tarihi 29 a- rafından tanzim ve Versay hattın
ğustos olarak tesbit edilmiştir. Bir daki ferman ile tesbit edilmiş koope
Alman mühendisi, balonun muvasalft- ratif bir kanunu esasi olmadıkça fn
tında Iazım olan şeyleri hazrrlamak şirst inkılabınm husule gelmiyeceği
üııere Pcrnonbouc'a gönderilmistir. nı beyan etmiş ve inkılabın her tür
Balon, 1

1

eylülde Pernonbouc'a vas;l o- lü ahvalde umumi intizamı temine 
la.cak ve 3 eylülde Friedrchshafen ara muktedir kuvvetli bir hükumeti ale
srnda :hususi bir servis tanzim ede- iade vücude getirmekten çok daha bü 
cek ve bu servisle nakledilecek olan yük bir şey olduğunu söylemiştir. Fer 
posta, hususi bir tayyare ile Pernan- di veya maşeri hayatın hiç bir 
bouc'dan Rio'ya götürülecektir. safhasına karşı devletin alakasız kal-

Berlin. 18 (A.A.) - Londraya git ması mümkün değildir. Ve hiç bir 
rnek üzere bu sabah Friedrichshafen- zaman iktısadiyat bugünkü kadar dev 
den hareket etmiş olan Graf Zeppelin, !etin iştigaHl.tı sahasına girmiştir. Fa. 
havanın muhalefeti dolayısile yolu- şist devlet, kolektif menfaatlere ait 
nu değiştirmeğe mecbur olmuştur. Ba. ihtilaflarda bir inzibat husule getir
lon, Fransa üzcrfade uçacak, Besan- mek, mesleki gruoları kanuen tanı
çon, Chalons-sur-Marne ve Amiens·ten mak ve bunlara her sınıfta kendi
geçecektir. !erini temsil hakkını bahşi?'tmek sureti 

Londra. 18 (A.A) - Graf Zep~lin le azimkarane iktcsadiyat sahasına 
saat 18,15 te şehir ü:TJerinde uç.muştur. girmiştir. 

Londra. 18 (A.A.) - Hava işleri Sınıfların mücadelesi yüzünden 
müsteşarı M. Montague z:plin balonu servetlerinin perişan olmasından, da
Hanworth tayyare karargahından ha- ğılmasından İtalya'yr kurtarmış olan 
reket etm~den evve~ Dr. Rcic.ı;ıer'i zi. şimdiki sistemin faideli olduğunu son 
yaret etmış ve kendisine altın bir malı beş sene ispat etmiştir. Zira koope
faza vermiştir. 1\.1. Montague İngiliz rasion umumi menfaati tanım~k esa
tayyare v ce~.f:i._~.ıı namın~ Dr. Eckner'i sına müstenit bir plan dahilinde yek
başardrgı buyuıt teşebbusten dolayı diğerine muanz menfaatler arasında 
hararetli surette tebrik etmiştir. daima gittikçe daha ziyade artan bir 

Londra 19, (A.A.) - Graf Zeppe- . . . D 
li H rth ta k 

Ah d muvazene husule getirmıştir. av-
n anwo yyare ararga ın a . . . 

b
. t d dukta t 20 d 1 let şurası, devletin ıktısadıdat saba-
ı r sa ur n sonra sa e ş · d f 1 · · · d h ı · 

1 
d v ğ h k t t . ı· sın a masru o an mesaısının a a yı 

ma e ogr u are e e ~ış ır. şerait dahilinde, gerek hususi eşha· 
ltalyada halka gosterilen sın ve gerek grupların menfatini te-

koleyhk • 
vma 18 (A.A) _ B" ük' h' 1 min eylemek ve devletın umumi ıme 

' uy şe ır er f" · · 1 ek t'l t 
ahalisini kırlara ve şehirlere götür- na ıını ızrar ey emem sure. ı e a· 

mek U
··zere za .. ı · .. h hakkukuna nezaret eylemektedir. pa r gun erı mun asıran 

üçüncü mevki vagonlardan müteşekkil M. Mussolini, bundan sonra dev-
ve bilet ücretleri gayet ehemmiyet- Jet şurasının idari işlerin iyi surette 
siz seri halk trenleri işletilmesi için c~reyanr iç~n "Esasi,'. diyen faaliyet~
M. Ciano tarafından yapılan teşebbüs nın muhtelıf şubelennden bahsetmış 
ilk günlerde müthis bir muvaffakiyet ve bu faaliyetin bir kontrol şeklinde 
elde etmiştir. Seyy~hların inip binme- ve adalete iştişare demek olan bir 

· ıerine büyük bir alaka ile nezaret eden tarzda icra edilmekte olmasından do· 
memurların göstermiş oldukları takay layı "Esasi,, olduğunu beyan eyle
yüt sayesinde seyahatler hadisesiz geç miştir. 
miştir. Bütün şehirlerde hallı:, bu su- Mumaileyh, dördüncü ve beşinci 
retle seyahat için büyük bir tehalük şubelerini de diğer şubelerle birleş. 
göstermiştir . tirerek devlet şurasının hakkı kazası-

Dilhassa geçen pazar günü Milan.o nı tevhit etmek suretile faşist hüku
ve Roma'dan binlerce kişinin bu su- metinin 1923 te yapımş olduğu isla
retle hareket etmiş oldukları beyan e- batı hatırlatmrştır. 1925 senesinde de 
dilmektedir. En uzunları hazan gi- devlet şurası şubelerinin reisleri ile 
dip gelme 500 kilometreye baliğ olan azasının miktarı tezyit edilmiştir. 
bu seyahatlere ait tarifelerin nadiren Hayatının ikinci asrına giren dev-
10 lireti g~mekte olduğunu ve bina- Jet şurasr, başvekil hakkındaki kanun 
cnaleyh bu pazar seyahatinin her ke- mucibince yarından itibaren doğru
seye elverişli bulunduğunu nazarı dik dan doğruya hükumet reisinin idaresi 
kate almak icap eder. Önümüzdeki pa- altına girecektir. 
zar için bu neviden 46 tren hareket e- M. Mussolini, bunu müteakip ŞU· 
'decektir. Bolonya-Venedik'e gidip gel ra reisi He basının meziyet ve kry
me seyahatinin 14 liretten ibaret bir metlerinden bahsetmiş ve devlet şura
üçcretle yaplldrğc bilhassa kayde şa- sının rejimin ve binnetice milletin 
yandır. Demiryollar idaresinin bu ha siyasi ve ahlaki hayatının esaslı un 
reketine bir takım tayyare kumpanya- surlarından biri olduğunu ve vereceğ.i 
lan ile kara nakliyat şirketlerinin de hükümlerin bütün nazırlar tara
imtisal ederek bu tarzda ucuz pazar fından kabul eliınesi lazım geleceği
seynhatleri tertip edecekleri ilave o- ni beyan eylemiştir. 
lunmaktadır. Doçe, sözlerine bu müessesenin nü-

Llndberg Moskovaya doğru fuz ve mevkiini sena etmek ve istik 
gidiyor bal . . b d b 

Riga, 18 (A.A.) _ Sovyetlerin Pet- ıçın ir takım temenniler e u-
ropavlosk telsiz neşriyat istasyonu lunmak suretile hitam vermiştir . 
Moskovaya doğru uçmasına devam R~:~~;·;j;~;;~:·~""i;i~··;;:;~~~~;i;;:--;~~: 
niyetinde . bu~u~an Lindenber~ ile grenin yeni bir silahsız itaatsizlik mü· 
t~mas.a girışmı,ştır. Sovyet ~uk~~e- cade1esi hazırlamakta olduğuna dair 
tı, Lınderberg e Sovyet arazısi uze. olan haberin asılsrz olduğu u beyan 
rinde uçmak müsaadesini vermiştir. tın' ti n 
A . d İ k . e ış r. 
ynı zamn a rcovs tayyare ıstas-

yonuna icabında maruf Amerikan tay lranda sıcak dalgası 
yarecisine muvavendte bulunmağr tav Tahran, 18 (A.A) - İran'ın cenup 
siye etmiştir . hava1isinde bir sıcak dalgası hüküm 

lin'denberg'in bu hafta nihayetinde sürmektedir. Şimdiden iki kişinin te
!\1oskovaya gelmesine intizar edilmek- lef olduğu haber veriliyor. 
t~dir. Bazı şehirlerde pazarlar kapan-

Gandi tekzip ediyor mış ve halk mürtefi mahallere çe-
. Allahabat, 19 (A.A.) - Gandhi, kllmi§tıir. - , . 

( Yarın )ın son ve 
gülünç nümayişi ! 

( Üst tarafı l inci sayıfada ) 
koyarak rdikasırun gazetesinde 
istediği fikir mevzuu bahsettir-

mek imkanına bile malilc olduğunu 
pek ala biliyordu. 

O halde bu nümayiş niçin? 
Bu nümayiş o bildiğiniz beıtbaht 

iptidanın devamıdır. Büyük Mil· 
let Meclisinin vatandaş şerefini 

vatandaş haysiyetini, iş başrna gel· 
rnek, devlet, hükumet namına va
zife görmek memuriyet ve mes'u· 
liyetini almakla şeref ve haysiyeti 
kendi icraatını tenkit etmeye 
kendi nefislerinde hak ve selahiyet 
duyanların şeref ve haysiyetinden 
daha eksik olmayanların iş gör
mek cesaretini muhafaza etmek, va
tandaşlarc söz vasıtasile avlamak 
isteyenlerin ağına düşmekten koru
mak maksadile çıkan bu kanun de
dikleri gibi milletin bu çerçeveye 
girenler hakkında bir hükmü, ve 
umumi bir yakazası idi. lzmirde 

kendi idaresizliğine kurban olarak 
intihar eden bir tüccarın kanını 

Ankarada bir başvekilden sormak 
küstahlığını ı gösterirlerse, artık 

srğrnacakları kanun kaçamakları 
kalmamıştı; jandarmalann yaptığı-

nı Yunan askeri yapmadı diye 
farzı muhal sabit ve muhakkak o
larak falan adlı neferin suretteki 

hareketini bütün kuvvetlere teşmil 

edecek kadar cür'etkarl:rklar mu
ayyen cezalar gösteriyordu. 

Fakat, ey hu dünkü (Yarm) ın 
bu nümayinşinde bir zerre hakikat 
olduğu zehabına kapılarak ve o-

nun sütunlarında binde bir haki
kat söyleniyordu hüsnü zannında 
bulunarak bu nümayişin asıl ma

nası sakin dimağlara son bir kun
dak koymak hevesinden başka bir 
şey olmadığında tereddüdü olan 
muhayyel tek kari, doğru bildiğin, 

memleket menfafi ıçm söylemek 

istediğin ve söylenilmesini istediğin 
neise onun için sa.yıfalarrmız açık

tır. 

Bir gazete efkarı umumiyenin 
bir mahrecidir; efkan umumiyeye 

hürmet edilmeli, buraya mfüıevver 

davalar getirilmemelidir. Bir gaze
teci bir kakim gibi düşünmeli, ef. 

karı amme huzurunda töhmetli gös
ter~ccği kimseler için vereceği hü
kümle.· . bütün delillerini elinde tut 
mahdır. 

Ru düşünce ile yürüyen (Vakıt), 
mişdiye kadar müşbet tenkit olarak 
yaptığı binlerle misal göst.:··ebilir. 

Ancak Vakıt bur.' ::n bir ticaret 

metaı olarak istismar etmek niye
~ind<: ol:nadı. 1-: başındaki adamla
.;, ·~ : ·rr. · _ etr.. .eri 
yıkıp atmayı ~eğil, hüsnü niye!:e 
çalışanların işlerinde daha iyi, daha 
seri ·: muvaffa~dyet kazanmaları 

: · · bütün düşür.dül:forini garezsiz 
ivezsiz öyletli ve söylüyor da .. 

Yalr.ız madde, yalmz delil! Şu

nu.1 bunun kim ı:lir hangi mağşuş 
ıa]ına _r···: ·- <'l :ı'<t , 

bozulmuş be~ r "izl<>ri l :r tarafa bı
rakınız, hangi meselede müspet bir 

., •(;.liniz, şik!· ... iniz ··arsa isti .. 
ettiğiniz d ;]illerle b',;..) istediğiniz şe 
kilde bildiriniz. 

V :tar» , hücnü niyet snhi-
1, ; - · · daşları- " :i'l endi;~lcr: .e 

akis _eri olaca~t ve cümhuriyetçi, 
milliyet"'· · letç: olan nokt::i naza 
rır.ızda.ı lı ~tün hakikatlerin ortay 
dökü:mesit.e yeni matbuat kanunu· 
.ı.1Un asla engel olmadığını her is 
teyene gögsterecektir. 

Ayakkabıcalar intihabat. 
Geçenlerde ekseriyet hasıl 

olamadıgından tehir edilen ayak
kabıcılar cemiyetinin yeni idare 
hey'eti intihabı önümüzdeki cu
martesi günü yapılacaktır. 

Recep 8. Yalovada 
C. H. F. umumi katibi Recep 

B. dün sabah Y alovaya gitmişti. 

İngiliz buhranı 
[Baş makalemızden mabaat] 

rasr tasarruf yapabileceğini hesap et
mektedir. Diğer taraftan İngiliz Baş
vekili Mac Donald bütün muhafaza.. 
kar ve liberal fırka erkanını davet 
etmiştir. Hükumetin maruz bulun
duğu müşkillatı onlara izah ederek 
müşterek bir hattı hareket üzerinde iti
laf imkanlarını aramağa başlanuştcr. 

Bununla beraber lngilizledn ge
çirdikleri mali buhran yalmz hüku
mete ait bütçe meselesine münhasır 
kalmıyor. Bunun haricinde bir de bü
tün İngiliz bankalarının mali vaziye
t~ ile İngiliz lirasının hususi vaziye
tı mevcut mükülatı arttırıyor. Bunun 
sebebini anlatabilmek için biraz iza
hat vermek lazrmdır: Almanya son 
beş sene zarfında ecnebi memleketle
rden en aşağı on altı milyar mark
lık (Türk parası ile sekiz milyar Ji. 
radcr) istikraz aktetmiştir. Bu istik
razların en büyük kısmmı da JngiJ. 
tere ile Amerikadan almıştır. Fakat 
Almanya.ya ikrazatta bulunan İngi
liz bankaları ile Amerika bankaları
nın vaziyetleri biribirinin ayni değil
dir. Amerika bankaları Almanlara 
kendi paralarını uzun vade ile ikraz 
etmişlerdir. lngiliz bankaları ise kı
sa vade ile kendilerine başka memle. 
ketlerden tevdi edilmiş. olan para. 
ları uzun vadeler ile vermişlerdir. 

Filhakika şimdiye kadar İngiliz 
lirası bütün dünyada en sağlam bir 
para olarak tarumyordu. Bu hal lngil
terenin bütün dünya üzerindeimali haki 
miyetini temin ediyordu. Tabii İnlgi
liz lirasına karşı her tarafta mev
cut itimat neticesi olarak muhtelif 
meleketler fazla sermayelerini İngi

liz lirasına tahvil ediyor, İngiliz ban. 
kalarma veriyordu. İngiliz lirası dün
yanın her tarafmda hakim vaziyeti
ni muhafaza ettikçe İngiliz bankaları
nın başka meleketlerden kısa vade
ler ile kendilerine depo edilmiş olan 
paraları Almanyaya uzun vnde ile 
ikraz etmelerinde büyük bir mahzur 
yoktu. 

Ancak bu defa Almanyada zu
hur eden para buhranı üzerine va
ziyet değişmiştir. Almanyada zu-

. hur eden mali buhran üzerine her· 
kes Londra bankalarındaki parala· 
rın r çekmeğe başlamışlardır. lngilizle· 
rin Almanyaya vermiş olduğu para· 
lar likit olmadığından zaruri ola
rak bankalar altınlarını harice ihraç 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bunun neticesinde lngiliz bankaları
nın altın mevcutları azalmıştır. E
sasen İngilizler Fransızların her ta
raftan altınları toplıyarak dünya. yü
zünde altrn inkısamı müvazenesını 

ihlal ettiklerinden şikayet ediyor
lardı. Bu hali kendi mali vaziyetleri 
için bir tehlike olarak görüyorlar
dı. Son defa İngiliz bankalarının hari
ce altın çıkarmağa mecbur olmaları 

şikayetlerinin artmasını mucip olmuş· 
tur. 

Fakat iş burada da kalmamış-

tır. lktısadi buhrana mali panik in
zimam edince lngiliz lirasının vazi
yeti de tehlikeli bir şekil almıştır. ln
giliz lirasına karşı her tarafta mev· 
cut olan eski itimat sarsılmış, İngiliz 
lirasının kıymeti düşmeğe başlanıış

tır. Bunun içindir ki son Londra 
konferansında İngiliz Maliye Nazın 
M. Snowden Fransız Maliye Na.zm. 
na lngilizleı·in Almanyatlaki alacakla
rnııa ktsmen iştirak etmelerini teklif 
etmiştir. Lakin Fransız Maliye Na-

GEL İ , Ş İ--__ __,_ .. •• .. . 
---OU z .··E L 

Nedime heykel 
Durup dururken ortaya bir 

mesele çıkardılar : 
Beşiktaşta nedime heykel dik

meli mi, dikmemeli mi ? 
Bu yersiz Te lüzumsuz mesele 

yüzünden biçare sadabat şairinin 
lehinde ve aleyhinde lakırdılar 
savrulup duruyor. Mahalle ço• 
culdarı zavallının mısralarını 
bozuyorlar, " tüccarı mutebere
den ,, bir zat, eserlerinin aley
hinde bulunuyor. 

Bu vaziyet karşısında nedim, 
bazılarınc:ı meçhul zannedilen 
mezarından başmı kaldırsa, mut· 
laka: 

- Ben heykel, meykel iste· 
miyorum, diyecektir, heykelleri 
benim selvi boylu sevgililerim 
için dikin. Fakat hiç olmazsa, 
mısralarım cehaletin elinde bo
zulmasın; divanım iri göbekli 
mağaza patronlarının dilile hır

palanmasın! 

Bir seyahat müna
sebetile 

Burhan Cahit Rey, seyahatte 
imiş, Akşamda çıkan bir maka
lesinden anladım. Bir dostum; 

- Romancı olduğuna göre 
belki de bu seyahati hayalidir. 
dedi, ama, ben öyle zannetmi· 
yorum. Herhalde izzet Melih 
beyin hayrülhalefi bu mev· 
simi Avrupada geçirmektedir. 

Acaba Moris Dekobra ken
disini karşıladı ise nece konuı· 
tular? Ne dersin Ali Naci Bey? 

* * * 
Yüz suratlı 

•• Yüz suratlı kız " ismini alan 
Senorita Marl Panos liarseıona 
şehrini kırıp geçiriyormuş. 

Bu kadının benim tamdığım 
bazı kadınlardan 98 tane fazla 
yüzü var demek. 

• * • 
Bu seferde makas . 
Geçenlerde iki manav bıçak

la bir adamın başını yarmı~lar

dı; bu da: 
Karpuz bolluğunda bir manav 

bundan başka nasıl cinayet iş· 
Jiyebilir? demiştim. 

Evvelki gün de Üsküdarda 
bir be?ber karJSIDI makasla ya
ralamış. 

Bu beyle giderse, artık gaze· 
telerde okuruz: 

Bir muharrir hiddetle masa· 
nın üzerinde bulunan hokkayı 

kaldırdığı gibi... Yahut: 
Bir terzi dikiş ıgnesını müş· 

terisinin suratına batırarak ••• 
Veya: 
Asri bir hanım tenis raketini 

kendisine münasebetsiz bir söz 
söyliyen bir gencin kafasına in· 
dirmiş ilb ... 

Allah korusun! 
zırı bu teklife muvafakat gösterme- !1.optu 1q.He 
miştir. Bunun üzerine lngiliz lirası- --;:===========;;;
nm vaziyeti daha ziyade nezaket ve ı K ı 
vahamet kespetmiştir. İngilizlerin eli- üçük Haberler 
ne hiç bir taraftan fazla bir para geç- Ücretle çalışan mUtekaltler
mediği halde mütemadiyen her ta- lstanbul defterdarl ı ğına tütün ve diğer 
raftan eski mevduatlann mütalebesi mülhak bütçelerle idare olunan daireler· 
devam etmesi müşkülatlarmı arttır- de ça lışan mütekaitler hakkında şu emir 
mıştır. Hatta İngilizler böyle bir va- ıeblil olunmuş tur. " Mülhak bütçe ile 
ziyete düşünce bazı Fransız maliye- idare olunan müessesatı resmiyede ücret 
cileri Londradaki paralarını çekmek tertibinden para alanları ve es ~i tekaüt 
suı·etile mevcut müşkülatı arttırara:k kanun u mucebincc mütekait bulunanların 
İngiliz siyaseti üzerine tesir icra et- tekaüt maaş l arı tahsisa tı fe vk allldcleri ile 
meğe bile kalkışmrşlardır. Maamafih beraber veril ecek ti r.,. 
Fransız bankası Amerikanın Federal Polislerin maaşı - •Merkezler
Rezerv Bank'ı ile beraber İngiltere d~ki. polislere ı~ust0s maaşları diin veril-

bankasına (50) miJyon lira1ık müzahe- •• ~~:.t;;~ ........................................... ---
ret kredisi açmağa razı olmuştur. Şa- diğimiz izahat İngilterenin bugün 
yanı dikkattir ki sadece bu muamele- içinde bulunduğu büyük buhranın 
nin azameti lngilteredeki mali ve iktı- mahiyetini gösterir, Bu itibarla lngil· 
sadi buhranın ehemmiyetini göster- tere amele hükumetinin telaş ve he
mekle beraber yine şikayet edilen fe- yecan asarı göstermesi haksız ~ yel 

nalığı izaleye kati gelmemiştir. siz değildir • 
Zannediyoruz ki buraya kadar ver-



Marie Dressler, çirkin diye tas 
nif edilen kadın artistlerdendir. 
Fakat çirkin kadın artistler, güzel 
yıldızlardan daha mı az muvaffak 
olurlar.? Netice hayır ve hatta ta 
mamen aksine. 

. Çünlrl!- güzel olan bir kadının, 
bız, ekserıya kaşım, gözünü bal
dtrlannr sever ve onlara bakarız. 
Çirkin kadın öyle değildir. O bi 
zi, tam ve halis san'atr ile çeker. 
Mesela bir Marguerite Morenos bir 
Renee Andree gibi. 

İşte, bu cins çirkin kadın ar
t~stlerin _başında Marie Dressler ge
lır. .E.llı :ya§rnda, çirkin, şişman 
ve b1çımsız olan bu artist a.yni 
zamanda bir muharrirdir ve bu~ 
nun için bütün çirkinliğine zeka, 
hars ve cesaret ilave etmesini bil
miş, bize kam srcak görünmüştür. 

Marie Dressler, geçenlerde el· 
liyaşına basmış ve bir makale yaz.c 
mrştır. Bu makaleyi okuyucuları· 
ma tercüme ediyorum. 

~ .Atae Voncılcl'la 
(Aşk Resmigeçidi) (Serseri kıra]) - İsminiz etrafındaki dedikod 

(Monte Karlo) filmlerile kendini sev ra ne dersiniz? 
dirıniş olan Jeanette Mac Donaldın, 

lngillzlerde ilk at koşuları 

(Ditmedl) 
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Necati Bey Kız Enistitü Mü
düriyetinden: 

Necati Bey Kız EniıtitOıDnde olbaptaki keıifname ve ıartna· 
meal mucebince vücude getirilecek 8263 lira 12 kuruı ketif be· 
delli tamirat için kapah zarf usulile vukubulan teklifat haddi IA· 
yık rörOlmemit oldufundan 22-8-931 tarihine mOsadif cumartesı 
gilnll uat 16 da ihale edilmek Ozere münakasa bir hafta temdit 
edilmiıtir. 

Mezk6r tamirata deruhte etmek iıtiyenlerin yukarıda zikrolu· 
DUi gnn ve saatte % 7,50 taminab muvakkatelerini muhtevi ka· 
pala zarflarını Emti tllde mOteıekkil komtıyonu mabıuıuna tevdi 
etmeleri ilAn olunur. (1815) 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için 3500 adet battaniye kapalı zarfla sa· 
bn alınacaktır. Mlinakasa 9-9-931 çarıamba rüoll saat 1 S te 
Gedikpapda jandarma imalithanesinde icra olunacak tar. Talip 
olanların komisyona müracaatla teklif ve teminatlarını ayn ayrı 
vermeleri lazımdır. Şartname imalithaneden verilir. • 1775) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları f '---------· 

[ M. M. Veklletl lllnlan 1 
ab· Ordu ıhtiyacı için yerli f 

rikalar mamulatından 60, 
metre boz renkte kaputluk 
mat kapalı zarfla mOnakas 
konmuştur. 

000 
ku· 
aya 

zar ihalesi 23 ağustos 93 l pa 
gUnll saat 15 te Ankarada m 
kez sabo alma komisyonun 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
almak ve münakasaya girm 
Uzere teminat ve teklifnamele 
le birlikte Ankarada meıkiir k 
misyona müracaatları (470)-11 
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Deni~lideki askeri kıtaat ih 
yacı olan sığır eti kapalı zar 
mOnakasaya konmuştur. ihal 
24 ajustos 931 pazartesi gü 
saat 9 da ispartada askeri sa 
olma komisyonunda yapılacakt 
Şartname heyetimizde mevcuttu 
Taliplerin Şartname almak 
münakasaya girmek üzere ıha 
aaattnden evvel teminat ve t 
lifnamelerile birlikte ispartad 
mezkur komisyona mOracaıtla 

( 469) • 1157 

1 M•hkerne ve icra lllnl•rı 1 
nel 
ul· 

!tın 
ica 
şe 

Çanakkale 1 numaralı jandarma 
efrat mektebi müdürJüğünden: 

Kilosu erzak cinsi Kilosu Erzak cinıi 
165000 Ekmek 100 Süt 
20000 Sı~ır eti 5000 Kuru soğan 
2000 Koyun eti 400 Salça 
2000 Kuzu eti 400 Beyaz peynir 

150 Sirke 
4000 Bulpr 300 Reçel 
4000 Kuru f 11ulye 100 Kuru kayısı 
200(} BarUke 1000 Adet Limon 
2000 Bezelye S Limon tozu 
300 Kuru Uzllm SOO Yoğurt 

4000 Nohut 500 Adet Yumurta 
1500 Mercimek 5000 Patı.can 
4000 Patates 4000 Kabak 
soo Kuru bakla 3000 Taze bamye 

4000 Sade 1500 Taze domates 
3200 Pirinç 4000 Taze fasulye 

100 Kırmızı biber 
1500 Makama 3000 Semizotu 
400 Şehriye 
soo irmik 

5000 Lahana 
5000 Parau 

soo Un 
1200 Sabun 

3000 Ispanak 
200 Yqilbiber 

1500 Gaz 2000 Taze balda 
1500 Şeker 
3000 Şuz 

2000 Arpa 
6000 Saman 
7000 Kuru ot 

600 Zeytin yafı 
50 Kuru bamye 

500 Zeytin tanesi 
150000 Mqe odunu 

MGbayaasına ltll~m g6r0len 750 paket mOıekkerelik kljıt, 
800 eseri cedit, 750 adi çizgili, 100 murabba çizJili, 250 tezke
kerelik, 5000 adet sünger kAğıdı, 2500 kopye kljadı, 750 İngi
liz mektupluk zarf, 5000 tezkerelik zarf, 18500 tahriratlık zarf, 
35000 adi mektupluk zarf, 400 bOyllk ••tarh zarf, 500 kll~llk 
aılarlı zarf, 250 bllyOk kaba zarf, 250 kUçDk kaba zarf, 3500 
adi kurıun kalemi, 500 faber kurıun kalemi, 1000 renkli kalem 
1000 ıiıe mllrekkep, 250 fİfe kırmızı mDrekkep, 300 fİfe ııtam· 
pa mllrekkebi, 75 kutu kalem ucu, 75 kutu aaıı kalem ucu 750 
kutu çivi raptiye, 500 kutu ijne, 100 kutu resim çivisi, ·1000 adet 
kalem sapı, 750 adet milhllr mumu, 600 lbtik, 20 okka 
zamk, 2250 adet telli dosya, 100 adet tampon, 250 bOyilk bloknot, 
750 kOçük bloknot, 100 ııtampa, 25 adet remington makine 
9eridi, 25 adet kontinental makine ıeridi, 175 Adler makine 
şeridi kapalı zarfla mllnakasaya konmuştur. Taliplerin tartname 
almak için hergün levazım mlid0rl6ğilne müracaatları miloakasaya 
airmek için bankadan alınacak 374 liralık teminat makbuzu veya 

tin- ~· 

. lstanb~l asliye mahkemesi iki 
ticaret daıresinden: Jstanbulda S 
tan hamamında hüda verdi hanı a 
da .108 numaralı ınağaıada kuma~ t 
r~t~le _r.ıOştegil Lfgor Alavropolos ve 
rıkı şırketi~in İstanbul icra riyase 
ce borçlu şırkel4! \'erilen mühlet 
tında ak:t et: ·~: onto· •aU> ve ko 
ser raporu beray1 tasdik mahkeme 
tevdi edildiğinden alacaklıların tay 
~iman 24 afu8tos 931 pazartesi ta 
hıpde saat 13 buçukta mahkemede h 
zır bulunmalal'ı ilan olunur. (1546 

Çanakkalede 1 numaralı jandarma yeni efrat mektebi için 
yukarıda cina ve miktarları yazıh bir senelik erzakı miltenevvia 
ihtiyacı 2-8-931 tarihinden itibaren yirmi gUn mfiddetle kapalı 
ve aleni suretile mOnakaaaya konulmuıtur. Kapalı zarf suretile 
münakasaya iftirak edeceklerin mezlcQr tarihten itibaren komiı· 
yoadan alacakları lbuıaddak ıartnamelere nazaran bedeli mu· 
hammeninin % 1,S nispetindeki temiaah muvakkate akçesi veya 
bona aidabnın % 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilAhn 
Malsandıklınna teslimini havi makbuz senedini veya banka ke· 
faletnamesini hamilen ve aleni münakasa11 icra edileceklerin de 
aıağıda gösterilen tarihlerde ihalei kat'iyeıi icra kılınacağından 
taliplerin Çanakkalede 1 numarala jandarma mektebi kumandanlı· 
ğmdaki lfomisyona müricaat eylemeleri lbımdır. 

zar 
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kefalet mektubu ıle ıartname, teklif mektubunu ve Ticaret oda· Jstan~uı 4 Uncu icruından: Yus 
ıında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mDhUrlO zarfa koyarak ihale Zi~:ı ~c:-~n '""atına hanımdan borç 

uf 

fÜnO olan 10-9-931 pe11embe gOnU Hat OD bete kadar encilmeni drgı 350 lıraya karşı merhum ol 
Mollagüra!'r mahallesinin Hayredd 

al· 
an 
in 
41 
si 

daimiye vermeleri. (1837) paşa sokagında atik 12 cedit :ı7 ila 
• • * numaralı ~_lye,·m arsanın nısıf hisse 

·e Bu hususta izahat ılmak istiyenlerin iballb 1'atiye gün erini 
kadar mDracaatlın ilin olunur . •• • 

.D.fJ.mababçede tramvay caddeainde millt uraylar prajı iinUndeld kırk beş gun m iidd•tıe müzayedtJ 
•-ec1...1_..ıı ..ı .. ı ~ . eli b 280 •!- 2.. k "Ol!8~k iki ;ruz attın.ıf' M• btdel trotaYann m..... acuea ~ •erfı am 1• ura • uruı tahbı uhdesınde olup bazı esbabı k ... 

tle llzerindea milnakuaya vazedilmit olmakla taliplerin bergün ı.~:ıiyeye bh ıen onbeş gün mfidde 
enakı lteıfiyeyi girmek bere daire heyeti feani7eıine mUaaka· müzayedeye konmuftur. 

• .. ya iıtirak etmek Ozere de % 7 buçuk teminat akçesini vez· ı Hududu çap mucibince Emanet m 1 arsa \"e 4S66, 4568 numaralı m 
neye yatırdıktan sonra 10 eyllll 931 pertemhe silnCl saat 15 te haller \'e Hayreddin paşa Rokağı i •· le 

ı. daire encümenine mllracaat etmeleri ilAn olWIW'. (1865) mahdut otuz dört metre iki desime 
U• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- U ~~ii&de a~anın dört ~n~ d 

varla muhat derununda iki kuyu. h 
rap . su hazinesi ve çeşme maha 
ve bır incir altı meyvaaız ağaç va 
dır. Fazı :-1ahlmat 92&--49~:. T. d 

lstanbul P. l'. T. başmüdürlü-
ğunden . . . . 

43 lira sabıklı DemırkiSy· Vıze ve 20 lıra ıabıklı Demırköy 
ineada posta sürllcülüklerine mllnakaaa neticesinde verilen be
deller haddi llyıkta glSr6lmedijiDdea 18-8-931 tarihinden itiba
ren bir ay mOddetle puar~ıi• çı~anl~ıttır. Her iki sOrUclililk 
beygirle haftada iki ıeferdır. T~lıplenn latambul P. T. T. Baı. M. 
tine veya Demirkay poıta M. tine mOracaatlan. (1848) 

Sinop vilayetinden: 
Nevi Miktarı kilo Adet 

16 puntu kara kalem hurufat ( yerli ) 15 
12 puntu ince hurufat " . 120 
Birinci nevi aiyah matbaa mürekk&bı (kuru 
olmayacak) · 15 
Birinci merdane tut kah 15 
6 puntu kurtun çizgi ~ 
iyi zamk 80 ·mı·k 
(Torino) marka keski makine bı~aiı ~ aantı ı > 1 
Hurufat kaaa11 3 
4, 6, 10 katratlık pirinç file 30 
Vizo 10 
32 X 43 pedal çemberi ? l 

y k rıda cins ve miktan yazılı hurufat ve levazımı lab ıye 
29-8-~; cumartesi ,OnU ih,le eddmek Oaere yirmi gün müddetle 
mOnakaaaya çıkanlllllfhr. Talip olanlann. dipozito akçelerile bera
ber Sinop viliyeti Daimi Enclmen rayue~lne ~e numuneleri 
g6rmek arzu edenlerin de İstanbul muhasebeı hususıye mOdOriye· 
tine mOracaatlan Uizumu ilin olunur. (1844) 

Istanbul P.T.T. Başmüdüriyetinden 
57 lira sabıklı Kırklareli· latHyon posta sürücülüğü otomo

bille 11nde iki sefer ve 32 lira sabıklı Kırklareli- Vize ıürücülOğü 
otom:bille haftada iki ıefer olmak Oıere mUnakuaya konmuş 
Ye talip çakmadıjından 18-8-931 ta~ibin~en itibaren bir ay 
•liddetle pa.1arbi• çık arıJmııtar. T alıpler1n lıtanbul P. T. T. Bat 
M. tiae veya Kırklareli poata M. tiDe mUrıcaatJaıL (1858) 

•· 111 
r-

08 
Yasrndadır. Kıymeti muh=ı .. :menes i 

in so_ı lira olup kıymeti muhammenesin 
Y~zde onu nisbetinde yep akçeler 
nı. alarak 10-9-931 tarihinde lstanbu 
dördUncU İcra 111811Urluğuna bfr.za 
~~ya bilvekale müracaat eylemeleri 
ılan olunur. (1;">47). 

ZAYlLER 

MUhramn nyi ettim; yenisini 
kazdıracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Eyüpsultan. Bıbahaydar Mektep sokak 
~o. 15 r"ATMA SEl\lAllAT 

§ Tatbik mObrJimO zayi et
tim; yenisini alacağımdan eski· 
ıinin bUkmU olmadığını ve bu 
mllhOrle tanzim olunmuı hiç bir 
senedim ve borcum olmadıjın· 
dan zuhur ederse h ü'kmo olmıya· 
cağını ilin ederim. 

305 doğumlu berber lslAmzade 
MUSTAFA HCtUSI 

Acele utıh k hane 
Fatih'de Çarşanba'da ko,.·acı dede 

mahallesinde beyceyiz SOkağında (2:J) 
numaralı ahşap yeni bir hane acele sa· 
tılıktır. Oc kat Ü7.er!nde insa edilen 
üç oda . iki sofa bir çatı ;;ası iki 
balkon bır mutfak bir hodrum iki 
hal:i ikiyüz ar ı n bahçeyi havidir. De 
runündekilere mhrncaat. 

Devren aatıhk lokanta 
Sirkecinın en i lek 3 erinde bir lo

kanta deHen satılıktır. 

'"'irkfcide Oı hani,e caddesinde 24 
numaralı (. onbahar) lokantasında M. 
Naci Be~e müracaat. 

UakUdar H•le alnemesınd• 
(O~radaki hayalet) mümessili 

(Lon Şane1) Duhuliye 10 kuruıtur. 

1-
1 
t 

Mllnaka1aya •az'ı tarihi 
Eyyam Tarihi 
24 2-8-931 
24 5-8-931 
24 4-8-931 
24 6-8-931 
24 8-8-931 

-

ihale tarihi 

25-8-931 sah gUnO Ekmek 
29-8-931 çarıamba Makarna, ıOt 
27-8-931 perıembe Etler 
29-8-931 cumartesi Bulgur, 1ade 

31-8-931 pazarteai Aarpa, saman 
ot. (1598) 

p en dik serom darUllstlhza rı mtldOrltlğUnden 

Arpa, Saman, Ot, münakasası: 
Kilo 

200,000 
150,000 
100,000 

Kılo 

Arpa 
Saman 
Ot 

75,000 Arpa 

Pendik serom darüliıtihıarı için 

60,000 Saman Pendik bakteriyoloji enıtitnsD için 
Pendik bakteriyolojibanei baytariıi ve serom darüliıtıhzan 

çin mUbaydasına lllzum görülen yukarda cins ve mıktarları g~ı
erilen Arpa, Saman ve ot kapab zarf usulile münakaaaya konul· 

muttur. 

i 
t 

ih 
22-~~oa-931 tarihine mUıadif Cumartesi gilnO saat 14 de 
alesı ıcra kdınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her 

gün fındıklıda güzel aan'atlar akademisinde yülııek melctepler 
ul?aıebecilitine ve Pendikte mOessese müdüriyetine ve vermfr-e 
lip olanlann yevm ve saah mezkürda Fındıkhda yüksek mek
pler muhasebeciliğinde mütetekkil mDbayaat komisyonuna 
Oracaat aylemeleri. (1178) 

m 
ta 
te 
m 

be 

Merzifon 
Amerikan kız hayat mektebi 

İngilizce ve F ranıııca tedrısatı ile tıcaret, daktilografi idarei 
ytiye, biçki, dikit, ıapkacılık, dokumacılık, hasta v~ çocuk 

bakımları. ( l 490) 
~-------

isp.rto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdiirlüğiinden 

1,~,000 adet boş şişe 
22 Aaustos 931 ~umarlt'sİ günü saat 15 t h 1 d k 

· k • f . e ı a e f! ume 
üzere apa. ı zar usulde münakasava k ı t T ı· ı · 

~ onu mUJ ur. a ıp enn 
ıartname ve niimunelerin ı anlamak üz ·· b '- · 
k b 

ere mu ayaa KOml9yonu 
ata etıne mllracaat!an. (36o) 
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Romorkörün tamiri kapah zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları müdürlüğünde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. ( 1735) 

• • • 
185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 28 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları müdürlüğünce yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komisyon katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada ve Istanbu! idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1568) 

* • * 
Haydarpaşa - Eskişehir hattının 54 X 600 Uoçü kilometre-

sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak 1500 m5 Blok ve 2000 
m3 Balast kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 9 eylül 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplar1nı 't'e muvakkat 
teuinatlasmı ayni günde saat 15,30a kadar münakasa -komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. [1854) 

.. ... 4C 

30 ton benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 9-9-31 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Devlet 

demiryolları işletme umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1853) 

is tiki dl 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütün sınıftan mevcuttur. 

Talabe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabiJir. Şehzadebaşı ·Telefon 22534 

Nafia vekaletinden: 
Köprü inşaat münakasası 

Keşif bedeli 92487 lira 59 kuruş olan Şarkikarahisar vilayeti 
dahilinde Suşehir - Koyulhisar 3X28 metre açıklığında betonar
me Akçaağıl köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa, Ağustosun 29 una müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafia vekaletinde yapılacaktır. Manakasaya 
gireceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni 
'liln ve saata kadar Nafia vekaleti müsteşarlığına vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekalet 
yollar umum müdürlüğüne, Istanbul ve Şebinkarahisar başmü
hendisliklerine müracaat edebilkler. Münakasa evrakı 5 lira 
bedel mukabilinde Nafia ,·ekaleti yollar umum müdürnlüğünde 
salın alınabilir. (1496) 

C·c·ı 1 ı. 
i\Jemleketin ilk asrt ıtriyat fabrikası olan Ahmet Farukt müessesesinin üçün
cü yerli mallar sergisi için hazırladığı yeni çeşitlerden (CiCi) isimli Esans, 
Pudra, Dudak Boyası (Yaısız Krem) ve Losyonlar, Avrupanın en 
maruf ıtriyat fabrikaları müstahzeraundan daha AIA oldukları cihetle pek ziyade 
rağbete ~azuar olmuş ve bu seneki sergide en çok satllan ıtriyat arasında mühim 

bir mevki kazanmıştır. Faruki fabrikasının teşhir ettiği diğer müstahzerat dahi gayet nefis şeylerdir.Sergiyi ziyaret r-denlere 
25 numaralı ıtriyat pavyonunda Ahmet Faruki Şubesini görmelerini tavsiye ederiz. 

•••••••• Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında •••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE L• SELER• Ana-ilk 
LeyliveNehari 1 l 1 orta-lise 
Tekmil sınıflar1 mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Talebe sabah evlerinden mektebin oto· 

mobillerile ahırur ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Her gUn 10 dan 16 ya ka· 
•••••••••• dar mUracaat edilebilir. Telefon: 20530 •••••••••111 

':::~~~ıımı:,.- Şafak çayının taklidinden an 
~~ Sakınınız 
~! Bilhassa Şafak Yazı sına ve Alameti Farikaya 
§ğ D i k k a t E d i n i z 
~ ıııı1111111ıııııııııuıırıııımıııı1uıuıııı1ıııııu1111111nımu111111""""111Mııllllftllnııııııll"lllıımn1rnıııı111HJ1t11111um_.mııı11111ııınnıı111111nınmıımı1u111111111111111ııııııını111nıııııııııı11111111ııııı ~ Hllllll llltıllllllltt UllllNlllllllllllll~ ''''"'"""'"''''""'••ıuoııt l!llllilllllJ111141HiHlllHtııHllllliiffııııııilUIRllllUlftlllllll1111111ııır','llM ..... lll~M'-'Jlllllll111t1 

SEYRiSEF AiN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\lühürdar zade han 2. 2;-40 

TRABZON POSTASI 

( Karadeniz ) 20 Ağustos 

perşembe 17 de. 

•• 
MERSiN POSTASI 

( İnebolu) 21 Ağustos cuma 

110 da Galata rıhtımından kal

karlar. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: 

~ Sadık Zade Bira ~ 
~ b 

~ derler vapurları r: 
:: ~ :ı 

i~ Karadeniz ~i 
ii POSTASI ii 

Galata ithalat gümrüğü müd~r
liğinden: 
Kilo Marka No. Beher kilosu 
106 Muhtelif Mubtelif 50 kuruı Pam. Fanila kolluğu 
300 Z 1- 8 5 " Toz nişadır 
315 B B 6 -11 10 " Yaldızlı demir çekme kulpu 

Balada evsafı yazılı eşya bedeli müzayede bilcümle rusumu 
müşcerisine ait olmak üzere beher kilosu hi2alarında yaulı fiat
larla talipleri uhtesinde olup daha fazlasına talip olanların satış 
komisyonuna müracaatları. (1746) -

lstanbul Gümrükleri Başmüdür-
lüğünden: 

80 formadan ibaret Gümrük aylık istatistik mecmuası tab'et
tirileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle bera
ber 12-9-931 cumartesi günil saat 14 te yapılması mukarrer olan 
münakasaya % 7,5 teminat akçesi olan 265 lira ile birlikte iştirak 
etmek üzere Başmüdiriyetteki komisyona müracaatları. (1863) 

~ h 

ISAKARYA~ Kütanya vilayetinden: 
:: Vapuru p !l z !1 r günü ak- 51 5 h !$ 23 Ağustos u u şamı 17 i: l - Vilayet Nafia idaresi için beheri 6 lira mu ammen 
il de Sirkeci rıhtımından hare- ;i bedelli 50 çadır 6 Eyliil 931 pazar günü saat 15 te ihale' edilmek 
1! ketle (Zonguldak, Inebo]u, A- ii üzere alenen münakBSaya konulmuştur. 
U k s o d G n 2 - Çadırların kutru 3,5 irtifaı etek hariç 2,5 etek 0,60 
15. yancı , amsun,. r u, iresuo, :.:. 

T b R M metre ve 20 sitilli ve Bakırköy bez fabrikasının bir numara 
l ı ra zon, ıze, apavri :: 
ıl ve Hopa) ya azimet ve avdette il bezinden veyahut bu metanetle di~er yerlt mamulatı bezlerc!en 

i:.· ayni isk~!elerle S~rmene, Gö- Ü olacaktır. 
!i rele ve Unyeye uğrıyarak av- n Talip olanların mezkur günde % 7,5depozito akçasile Vilayet 
.. d ti Daimi Encümenine müracaatlan ilan olunur. (1702) ji et edecektir. y --------------------------
:1 Fazla tafsilat için Sirkecide Ü 11-.-ııazımzı:ı ____ Bakırköy -Vellef6ndl ----...----•111ııı. 
~! Meymenet Hanı altında acen- ~ 
U leliğine müracaat. Tel. 22134 ~ 
1:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::-::::::::::= 

AT YARIŞLARI 
. 21 Aöustos cuma gUnU saat 14,30 da 

Dilnkü Fikret ihtifali Halis kan Tiirk atlarının ilk yarışları 
üstat Florinalr Nazım. Beyin dün- Büyük ikramiye 5000 lira zengin b.,' ~ı müşterek. Sirkeciden 

kü (Fikret ihtifali) pek parlak olmuş, hususi tren ] 3,30-13,55- gidip _ ..:.me 17,50 kuruş 
ihtifale,kıymetşinas, münevver ba~r Ha ~~~~~~~~~~D~u~h~u~l~iy~e~3~0~k~u~r~u~ş~~~~~~~~~ 
nnnefend.ilerle Maarif ve matbuatı- -
mıza mensup bazı zevat ve Darüşşa
fakanın bir çok taJel>esile muhtelü 
mekatip talebesi ve Eyüp zabıta me
murları iştirak etmişlerdir. 

~-VAK iT ıtn4-
I Küçük ilanları 1 
....... Her glln neırolonur .... --• 

Av köpe§I aranıyor - Seter 
yahut Puvanter cinsinden satılık av kö
pe~i olanların atideki adrese bildirmeleri. 
BabıA!i caddesinde Meserret oteli karşı
sında Dr. Mühip Nurettin. (1479) 

Satılık hane -
Kuzguncuk Münirpaşa mahallesi 

Azizbey sokağında iki bölükte on oda, 
fevkalade nezaretli eşcarı müsmireyi 
havi iki dönüm bahçeli Dr. llakkı 
Beyin 16 numaralı hanesi ucuz fiada 

Yüksek Mühendis mel(tebi 
kaydü kabul muamelesi 

15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yüksek 
Mühendis mektebi kaydü kabul muamelesine Dolmabahçe civa· 
rında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sabah 
saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eyliıl 931 
akşamma kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyehi· 
lirler. (1631) 
~-~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~_..,..~ 

--••Dr. IhsanSam:41--.. ---- Şişlide 
ISTAFILOKOK AŞISI Kiritlık-Satılık Ev 

stafilokoklardan mütevellit (er· 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı- Şişli Osman Bey, Ahmet Bey 
bam, arpacık) ve bütün cilt hasta· sokağında 70 numaralı ev 
lıklarma karşı pek tesirli bir aşı- hem kiralık hem de sabhktar. 

1> dır.Divanyolu No. 189 4 8 oda, hamam, küçük bir bah-

satılık ve kiralıktlr. içindekilere mü- Ro·· ntgen MU A YENESi 
racaat. (J 511) 

Robert Kolec =\\ 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları j 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
mtlracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

çesi vardır. Uç katlıdır. Gez
mek için her zaman Şişli ha· 
laskargazi caddesi 259 numa-

raya geliniz. 

tabı işle-
• • • 

~========= tavsiye olunur. ==========-' rınızı yapar 
Mes'ul Müdür: Refik Ahmet 


