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Haatalannı her gün sa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her •ah saat on 
üçten itibaren meccanen 
dit çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 

Kadıköy Mıs1rh oııu Ye· 
vuz TUrk sokak No: 8 

1 M. M. Veklletl llAnlar1 1 
Konya garnizonundaki kıtaat 

ihtiyacı için meşe odunu kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 12 ağustos 931 çarşamba 
g6nil saat 15 te Konyada askeri 
sabn alma komisyonunda yaFı
lacaktır. Taliplerin şartname al
mak ve münak;ts aya girmek 
Ozere teminat ve teklifnameleri 
ile Konyada mezkur komisyona 
mllracaatları. (468) - 1158 

• • • 
Dört adet Kupa ve dokuz 

adet Fayton arabası maa koıum 
takımı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 8 Ağustos 931 
Cumartesi gilnü saat 15 te An
karada merkez satın alma İ<o· 
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin ıartnameyi Fmdıklıda heye
timizde görmeleri ve ıartname 
almak ve teklifJerini vermek 
llzere teminatlarile birlikte An
karada mezkür komisyona mll
racaatları. (455)- 913 

• • • 
İzmir müstahkem mevki kıta

abnın ihtiyacı olan odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8 ağustos 931 cumartesi 
günil saat 15, 30 da izmirde 
miistahkem mevki sahn alma 
komisyonunda yapılacakbr. 
., .. Wpleriıni·prtnameyi görmek 
iadlWıF~da heyetimize ve 
tekliflerini vermek üzere temi
natlarile izmirde mezkur komis-
yona müracaatları (459) 958 

• • • 
Tefennide bulunan kıtaat hay

Yanatının ihtiyacı olan arpa ka
palı zarfla mlınakasaya konmuş
tur. ihalesi 8 Ağustos 931 Cu
martesi günü saat l S de isparta 
da askeri sabo alma komisyo
nunda yakılacaktır. Taliplerin 
prtnameyi görmek ilzere Fın
dıklıda heyetimize ve şartname 
almak Ye tekliflerini vermek 
&zere teminatlarile birlikte ispar
tada mezkiir komisyona müra
caatları. (461) -1018 

• • • 
Konyada tayyare meydanında 

yapılacak bir bina kapalı zarfla 
m&oakasaya konulmuttur. ihalesi 
9 - Ağustos • 931 pazar gilnü 
aat 15 te Konyada askeri satın 
aıı.a komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin prtname ve keıifna
meıini g&rmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Konya
da mezkiir komisyona mOraca· 
atlan. (464) - 1037 

Vıküdar tapu ~eairıden : 
Uııküdarda Yeni mahallede Yangın 

O.fi 80kağında atik 13 mükerrer numa 
ralı ikt bap dükk~n elyevm hanenin 
Mihal Sanç veresesi tarafın<fan müs
&eena Maryakop vakfı mtitevelli1iğin
den verilen kayda nazaran tasarrufu 
iddia edildiğinden ve yapılan tetkikat 
neticesinde tapuda kaydı olmadığın
dan meıkQr dükklnların senetsiz ta· 
-.rrufata kıyasen tapuya tesçili yapı-
1acajmdan işbu mahal ile alakadar o
lan Te tasarruf iddiasında bulunnnla-
11n 10 gUn zarfında Uskildar tapu ida
te1lne ve yahut 15 - 8 - 931 cumarte· 
d giln11 maha11inde tahkikat yapılaca
,..clan me*Gr gUnde saat 10 da ma
ialllnde bulunacak memura müraca
&I etmeleri llln olunur. 

,...- -
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İstanbul'da Tophane Fabrikasında 
Ford Otomobil ve Kamyonları nasıl imitl 

ediliyorlar 
CEMAHtRl MUttehidel Amerikamn en bUyUk şehirlerinden madut olan Detrolt şehlrfndekl Forcf fabrfka1annda 

tatbik edilen fevkalade usuller tahtında im~I edilen mamulat ile temamileaynı derecedeolarak lstanbul'da 
Topane fabrik~sında Ford otomobil ve kamyonları imM edilmekdedir. To~hane fabrikasında tatbik edilen bir 
çok usuller ve mükemmel nmeliydt memleketin her tarafında makine miltehasaıslara Ye Hükümet Erkam 
tarafından şayanı hayret bir derecede bulunmuşdur. ~ • _, 

Fabrika dahilinde ~ayet cesim dolaplar ile depolar mevcut olup bunlann dahiline her blr"otomobll ve kamyonlara 
ait inu\I edilen parçalar istif edilmişdir, otomobiller kurulmuş bulunduAu halde iken, alektrik motörü ile müte· 
harrik seyyar Alet üzerinde dakikada bir kaç kadem a~ır aAır hareket ettirilerek her bir parça istif edilmiş 
bulunduklan mahallerden çıkartlarak otomobillerin ·üaerledaulekt nwwllP...._ ......... ~Ul edllmekdedlr • 

Bu şeyy~r techi~~t hattı üzerindeki otomobil ve kamyon $3Silerrh ya\OaŞ-ıyawfPlt&Nket· etftlekte iken yardımcı 
makineler ianesile nakledilen motörJer şasiler üzerindeki mevkilerine rapt edilmekdedJr. ;TechizAt hattı fstf
kametince mevki ah zeden her bir işci, kendisine terettüp eden işle işti~al etmekdedir. Tekerlekler, çamurluklar, 
basamaklar, direksiyon makanizmalara, akümülatör vesait aksam ve karoseri dahi bu suretle şasi üzerine techiz 
edilmekdedir. ., ' .. 
Otomobil. bu suretle takriben itmam edilmiş bir hale kalp edildlAI vakit, seyyar techizAt hattınin nJhayetJne tekar
rüp etmiş olur, ve bu lahzada, otomobilin dahiline bir işci ~irerek mekanizmaları. klaksonu, ön fenerlerini, 
pencere kontrollaranı vesaireyi tecrübe eder. Badehu. makine çahşdırılarak otomobil harekete getirilerek daha 
bir çok mühim tecrübeler icrasmdan sonra otomobil. Ford kumpanyasının Türkiyedek.i resmi acentalıklanna 
satılabilecek bir hale münkalip olur. · 

Şayet, Topane fabrikasmda otomobillerin ne suretle imAl ve techlz edildiklerini temaşa etmiş bulunuyor isenfzı 
makinelerin bir birini takip eden müthiş hareketleri inu\lAttaki faaliyet hakkında sit de bir intiba tevlit eder. 

. 
işte Türkiye de iştira edilen hususi .taksi ,ve kamyon sınıfı, gibi her bir Ford otomobili bizzat türk işcilerinin sailerl 
mahsulü bulundugu cihetle doğrudan doAruya bu memleketin refah ve saadetile eon d~ede aJAkaddr bulun· 
mak.dadır. 

DlKKAT: Bu ma/imıat ToptZM Pord /abriltan 14,küt!Jı lıaklmrda 
tertip edilen makalatın üçüncü /as/Jnı ilıliw ıunMdetir. 

LINCOLN Fordsol\. 

AIRCRAFT 

FORD MOTOR COMPANY. EXPORTS lNC. 

ispirto vQ ispirtolu içkiler in
hisarı umumi müdürlüğünden: 

Evvelce 28 temmuz 931 salı günü ihale edileceği ilin edilen 
idarenin liman sahilindeki motör nakliyatına ait münakaaanın 
ihalesi 8-ağustos-951 cumartesi günü saat ona kadar temdit 
edildiği ilin olunur. (1291) 

Jandarma imalatanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kumaşı imalitaneden verilmek iizre 
7500 8000 kııhk elbise (caket ve pantolon) ile 3300 serpuş ve 
4450 tozluğun biçki imaliyesi kapalı zarfla 11-8-931 Sah gOnü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların teminat akçelerile birlikte 
Gedikpaıada jandarma imalitaoesine müracaatla f8rlnameyi 

_zirmeleri ilin olunur. (1032) . 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inta edilmekte olan Gazi Muallim mektebi jimnastik 

salonuna ait kalorifer tesisatı 29-7-931 tarihinden itibaren &ç 
hafta mOddetle kapalı zarf usulile mOnakuaya konulmuttur. 

MDnakaıaya itlirak edecek olanlar. MOnakasa prtnameai, 
fenni şartname, proje ve mukavelename ıuretlerilerini tedarik 
etmek Ozere, bu gibi bOyllk tesisat yapmıt olduklanna dair fenni 
ehliyetnamelerini hamil olduklan halde maarif veklleti iDfaat 
dairesine mOracaat edebilirler: ihale maarif veklletiode topla· 
nacak olan inıaat komisyonu tarafından icra edileceğinden talip
lerin ihale günü olan 19-8-931 tarihine mOsadif çarıamba gilnll 
saat 15 te müzayede, mOnakasa ve ihalit kanununa 16re ihzar 
edecekleri teklif mektuplannı mezkiir komisyona tevdi edecek• 
)erdir. 1270 -·-------·---------,-·-· --.. ·-----··-·· .. --™-Mes'ul müdür Refik Ahm•t 
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mad*'lanu llU .. ,rtk l8yan ttıttkltn A • k 1 K ı · B • LJ 
nf a.pktan ~fa aiylemitlerdi. merı a 1 ıymet ı ır nalıra 

HtlktMt. iiltt1 tedhirleff mtra • • 

1 
d 

cu.ta. karar verdi. ltalk. belki bu su- •1 . Gazı mıtra yoz başın a ret•• haametin kul'fttini görür ve tayyarecı er M b K 
iqa ... all ftllr.rti. Halbuki neti~ at Uat 8DUDU 
::'nH ~:;:!~·u:~~:a'1:~0~:U: Şehrtmt~den Hlndls- Yarın resmi ce·rıdede Haleptekl sokak muharebesi - Mustafa 
"' 8:8ner hWıtmet1e m~ade1e etmek tana gltme.5ıe ka•ar rl 1 Ke.aall ealr etmek intlmkftn mUdOr 'l ...-. 
fNmnde olduklartnr göstermekten çe- IS .1. Def mubteme Sedakat \re Jtfmat 
kinmemlflerdi. verdiler Ankara, 6, (Vakıt, telefon) -

\~ahuditer, ha.ırıursuz bayramını Amerikalı tayyareciler Mr. Matbuat kanunu yUkıek taatike 
tH'H ıdf70rlanlr. Ortaı• Pik kalabll Boardman n Mr. Polando dOn iktiran ederek bura1a ,&aderil
lrkt.. AMerler. l.tlilerln bu kü5tahça öğleye kadar ottlleri6clc kalarak dl, teıdlt t~rldede yann Def· 
hareketlle karp1attıktan M>nra onla istirahat ettikten ıoara on ikide redllmek Otere tettip olaınmak
rın reislerini Yakalamak istem~ler, otomobille Y eniköydeki Ameri- tadat. kanün, cu•artuııdea lti
fakat bütün ka1abahk birden bire ha kan Hlaretine gitmiılerdir. baten •er'iyete ıe,eeektir. Ga· 
reıke~ geç1t1fş, halk askerlerin Uurlne Tayyareciler Bile yemetini reteltr, cutnartuinden ittbaten 
atılm1~ ültttlert BOJ>alarta Hint~ ve sefarette yemiıler Ye aktam geç on btet JGn ıathadı mablllib 
uıkerlerin kumandanı kan içinde yU• vakit otellerine dönmütlerdir. en b&;tllt môUdye memuruna 
rek kaçnu~tı. Mi1afirlerımiz bu sabah tayya- birer beyanname •ererek uhip-

Aiiler, hfili6Met kuvvetltrlne bu re cemiyeti tamndan tabıiı edi- lerinia, nqriyat itlerini idare 
fikllde haNftM ettikten eonra h~- len ötonıobillerle tebri pıecek· edenlerin, yaııza •• idare mOdOr· 
ıatn difilarali vazlrtt alatak1arına let ve Ayasofya. SultanAbmet, lerinin, tnubariir, reisam •e fo
fayzlarını telkin etmekten dofan bir SIUeymabiye, Kariye tamilerini topafçdarının iaimlerinl Ye üh· 
ht1rat içinde dfnt ayinlerine devam et- ziyaret edeceklerdir. ıil derecelerini bildireceklerdir. 
ılltıttr, n htlkdmete bii1ti.ıt bit fırsat Tayy•reciler ögleden ıoara Ye· y • • 1 
wrınftlttdl. ıil Kaye giderek tayyareletini 8 n 1 t 8Y1 n 8 r 

Ar~ltaus, meeelellln kana dök~- muayene edeceklerdır. Ankara, 6 (Vakıt, telefon) -
aen ha1Jec1Ue111lytcettni anlamıt '-e o- Miaaflrletimi.zin buradan Hin- Manisa defterdan AH Rııa Bey 
ftl gore Urtlbat almıftı. diatana gitmek karanın v~rdik· defterdarhk un•anmı muhafaza 

Halk h~nüa mabette dini iyin He leri anlaıılmaktadır bunun için etmek ıuretile BeJoilu malmll· 
•fNul, hiikGmet büyük bir aalcerf muhtelif yerlerle mubab~reye dlrlUjilne tayin edilinittir. Bu 
lnınet hazırhyarak mabede hücum et- giritmiılerdir buralardan alacak· metl~ iahllll eden Manl1a def.o 
mit •• (30.00Ô) kitinin kanını dökmüt- lan cenplara (61'e kat'i kanr- terdarlifina liltnbul eıbhl mO
tiL Fakat bu kanlı hareket bile Asileri lanoı •ereceklerdir maamafih her euueler muhueb*dil Se•ki, 
yrldırmanuftL B•nlar hiikOmet kuv· halde pazara kadar aramııda ka- yerine mülıa zat itleri mubue· 
nti ka.J1ıelnda ıeril.erek dallara ve lacalrlan muhakkaktır. beciai Sll.leyman Be1ler tayia 
onllanlara lltift e~şler ve mUücade olanmu1Iard1r. 
Jıye len• ..... iıiteaiklUltU rletfr· y anmndan Maliye veklleti zat lıleri mtl-
Miıterdi. ~ • dGrG Macit Bey teka6de aevke-

Yahya, 4ai bafına çekilen leiler- Alınacak ders dilmiftir, bu vtlifeyi vekileten 
Je bitlikte idi. A~lloa•un Roıba tara· hesabat mtldtıro Kltif Bey ida-
fından hol n nefyinden lıiöftra fe· [ttaş makalemizden mabut] re edecektir. 
len Kaponjôiun devfindt de dai b!Lf- tede ıu getitfJemeiHlf. NiJıayet ate- Maliye vekaleti muhaıebe 
Jatn\4a ki.lmrjt.ı. iltt ıtıU,1fiftfslfle ffiAfii ollnak lCln tah- v z 

Mitldın 8 - 7 aenesinde Romalıla· rip bömhüt kuJliftıtti.k te4bitl Beyöğ mOdOril nemal iya Bey tekaOt 
nn tahriri nUtua yapmaları, ihtllAUn lu la)"fttü&mt Sdat hfyin hatırına edilmiıtir, vaılfffini vekaleten 
yediden tlnla.nmurna eebebiyd vernılt ge1mit; Sedat beyin ba fikri kabal e- talUp •e teft~ mlldlrtl Yuıuf 
ve Romalılara kal'fl lstiklAl hatbinJ dilip tahrip Yüilltl eelbidlldfkten ve Kemal Bey ~~ •.~br. 
yapmak Wiyta çeteler, Yahyaya il· kullanıldltttin iillri 1anıın ilndUtil· •" ·-
tnlak etmlıletdL lebllmlfllrı Alllıara, 6 (Vakit, telefdl) -

Tabya kendleine iltihak eden,ete Mat .. ld lUflj ._...İtil n• l•ll· Kayieri !•kal mldlrliitmt ta
l nütuJdar ırat edlyo~ \Ot ihUl&ltl J\Utti- keı&U• la ._, itfatr. he- yla ecm..ı Deaiali iYlaaf • .-~ 
ı ;yetperverluln dağlara, ormanlara n yeti 1anfin ;etlfte ıeHp le au bula- tü Tahir Bey Deniılideki YIZİ• 

Ardar\ vadi8fne ~llfrek hazırlanma· namı19tafinı anlayınca bi Yilaüya feamde ipka olütuıUaf, Kıyaeil 
1•nnt tavefre ed4yordu. Yahya, bu mllraelit Mmft, Matüdan ti denize !vkaf m&ldGrlltGn• Siirt EYkaf 
i9tıfküt hai'Mne ha:arlaıurken hiitUn kadar lnU• ıa almak itin ulhfmak- mldGrG Refik, G•ai Aymtap 
taraftarlarına her ~fitin haNk~ten la fflnt li"91--• lüa milat le- E 1.;. aü 
tevakki etme7i emir ve her lhtl1'1· iil Jill hUT .,._. olartr ki Befotlu faaf mBdGtl-.uie Kan ubilt 
tinin ruhuna ıUnahtardin temfzlemit ka~Mni Wıt btt tult• ttnnde EYkal mbdli'G Talat. Siirt EYkal 
obftaın berinde ıtrar ediyordu. buhtnmüi;dt, tıitit UIU'i• böillNlaı mldltlltlU'e Glmtlpni 1abılt 

Yahyaıun Şttfa vadisinde herkesi kullanmajt tHflllp dı btüla Ultlif IYkaf mlcllltll Ş.vld, Kaılamu· 
yaltta eüneeinln aebtbt onun bu hare. et1Mii7dl Ktıt,. tt)'tti Bt~ ta· nu Evi.af mlcllrllpae K•ıri 
ketinin Hbablnı ta.mı.mile an1atmiıkta- raflarındın ti dtıtideı Matliata su l•kaf mldltll &abri Beyler ta• 
aırı çrürmik itin utrtttll duttallıı h ara- ,m olunınaflarchr. 

Vaftize üıtiklll Tt hürriyet barblle da 1angın da daha fula ıirayet daire- ~----=!1--====~:ı!-=--ıı:ııııliiıiııiıiıiık 
~al olatak •lantarın tAW tutul· sini tevsi f'decekt4. Zaylhatın hududu hlt rtn trNt ılaurı a•ıtt atmali .-eh· 
duklan dini mtrulmcU. Vaftiı edllfn tfiıutiltltt4en bir kat 4aha artıtalttı. i'ift en hayatt menfaati lcabırı4andar; 
il fala ıfi:aahlannı itiraf ederek Bu nlfyet bite itf alft U19tllltı ŞUpheeiz tertuıe eu ıtrkeUnin teid-
tr nı it f'd ac:ıktütndaı\ tU hatayı gllstetlyor: Bu- aatını buıünkü Jlatlnde bırakmak, ncık-

rullıa:u ~lm~;r:;.1 n harbe *Uk: de: ftinkü itfaiye Rilt11Atı yahrıtt yelin- sanlarını ikmal etmemek lmnbulun 
nt en ~· 11 annın 1 n e de ıu bulmak aa11na ılre hutrlan- aelAnreti namma affedtlnıez bir auçtur. 
kurtanyor u. ıUftır. Su buluihtHUniLk fhtimılffte Fakat ted&:m tlı'ketinfn tıe6teatının ik· 

Et*i Ph1Mllltr 4e b9 flklkle hare- pet aı ehemmiyet Tetflmiftlr. Eftr mali de bir m.tnlln fMlleltilfltr. Bu •e 
ket etmiş, rmsttnlfter llarbe ıtrft- böyle oimaaaydı Nlpntqı yangınında Mitin ikmaline kadar şehrin itf Cliye 
meden evel Mllf tytlrtk ve giinlhla- tahrip IJıolllhsı kullanmalt Beyoflu Myetini BUsuzluk ihtimallerine karşı 
nnı itiraf edetft MdHla yıklllıll§lar tlarmalıillıidan tttl itfaiye kuman· amml dereCflle aMdlte1if vesait il~ tec 
dı. danınm düşiinmeei llzım ~lirdi. Bi- biz etmek ve ba tMd ıöre itfaiye ta-

(IJIUiudl) l\atnllt1h ıtraiyemlsln bu kuıdNnu limleri yaptır11Mli laınlMltr. 

(Müte/dtat ,erklflluJTp binbafısı Tev apansız §iddetli ateş ve bombalarla 
flk lJijfıa NiircM jııiffhltlf ı1...wffffii:) ltararpha hUcunta başladı. 

Umumt harbin son senesinde Bu viztyet karşısında Mustafa Ke 
Mutafa Kemal pqa hazretleri Jı'flis- mal paşa hazretlerinin yilüik cetldet 
tin tt(thtllne iİftdeHıtnl;tl. Burası ve metanetleri hem nefislettnl, l\em 
pek htbat " m\Uımıhtl bir halde idi. kararglhı tehlike1Ien kürtai'dı. Mu• 
Bafaili Muitata kemli pqa hatret- lata Kemal paşa hazretleri etraflatii· 
Jert, Ol'İUINftU Halep civarına ~eke- daki1ere icap eaen emirleri verınekle 
~ 11tilttil\ etilulan ır•pu katatiA· beraber kendileri bizzat bir mltral,61 
hınl t8ls ve kıt•a\arını himaye ederek kullandılar ve muhadmteri tai'detUtef. 
kademe kadtlM pH ,atiHyotdu . Ka· Bu hadise, .!'f Wrtaf a Kemal pap üz; 
rarf'hını daha ~f'tye naklfileceği retlerinin yüksek ~umandayı her za. 
bir sırada tlUfb\lıun bir kısım kıt'ala- man h~rlkul!de bii dirayet ve ifleh• 

bUyUk ,etırln hıo; 1 1 bl Cfh retle ıdare etmekle beraber icabına& 
n . a an r e- dütmaıtla bir nef tr gibi sillhta ve a8-
till8en lçerıye ıım., tehlnle bazı ğUs göğüse vuru~n ve hasmını ltitt 
ajlfttletle Umu ıetıihl9U. DUfll\U\ ril tedmir ~en bir kumandan oldiilu· 
MuMala Kemal pap haztetlerlnl esir nu pek iyi l'ö8terir. 
etmftl iMlyordu, bunun için de pap Düşmanın o kadar uir&fllluma. 
hazretlerinin yakınında bulunanllr· rafmen Muetafa Kemal papyı ele 
dan veya kararglhtan bir kimseyi ''a· verecek bir adam tedarik edememeil 
sıta lttlhıtz i!'tM;i tasavvur etmtşti. pap hazretlerinin etraflannda ve ma· 

Dilfınan.rn kUlilyetu para, büyük iyetl~rlnde bulunanların cilmleiılllin 
rütbe, yObek manmp \'altlerine rağ kenCIUerine kalJI pek büyült bir itimat 
rMn bu alçakhfl yapacak kimse bu n muhabbetle dolu ve ona lllerbat 
lamadı. olmalanndandır. Milletin liıti8na1111 

Diltftıan, bunun üzerine mak9adına her ferdinin bu itimat ve ıev&i ile yuj 
vakit kaybetrnelmilin bulun yapmak nılmuş o1duğanı;t peteren bejka Mr 
ınamile eritmek istedi. Akp.ma doiru hatırayı da ~amı anlataeajt1no 

Devlet ,orasında 
Ankara, 6 (Vakıt, telefon) -

Ş6rayı deYlet bat muavinliiine 
mua'Yinlerden Seyfettin Rafit, 
Kltibi umumiliğine Edip Gemil 
muavinliklere AIAaddin, E•kaf 
hukuk muıa•ir muavini lb11n 
Beyler tayin olunmutlardır. 

Maarif veltlll ıellyor 
Ankara, 6 (Vakıt, telefon) -

Maarif veklli E1at Be)•le Anka• 
ra valiıi Nevzat Bey bugtın ıe• 
lôs4e k•lk.l.O ttefllt lltatıbula 
'•telt~t ttlh t.~~~- ...,,,__--------._.,_ 

Giyrl itiUNlllt• tenl•t 
Ankara, 6 (Vakıt, telefon) -

Gaytl mObadillert Yunaniatanda 
tetliettikleri emlllderine mukı· 
hil •erilecek t.onolann te•liine 
&nOmUzdelci hafta içinde l;qla· 
nıl•eallbr. Teniit miktan ytıde 
yltml ile ytrmi ltef •rasındadir. 

TUflıt .. 9ctYJet Ticaret tnuaheclesl 
Moıkova, 5 (A.A.~ Merkezi 

icra komitdi dit'anı 16 martta 
oMıkovada imülanan TUtli-So•
Jf!t tiearet ye teyrisefılb müa· 
hedesioi 3 Ajuıtoıta taidik 
etielftit. 

lu• aportular1 latantiule 
ı•Hrorl•r 

Moako.a, S (A.A.) - Odeaa 
labrikılarma men1Up en eyi 23 
~porcu 8-12 Afüit6ı atiiıöda 
Ko .. tomobia apor yatile bir 
ıezidti_ J•pmak Qzere lıtanbula 
aic&.teldertHt. P*etilit latan
&ulda 3-4 sQn kalacaklardir. 

(f w) 

Başvekilimiz Ya
lovadan geldi 

Bir baftadanberi Y ile•ıdı 
bulunan Baıtekil ismet Pata 
Hz. evvelki akıam uıt 20 a,_. 
çukta Ertujnıl yatile t•llriMIH 
d&nmütler: yattin metlrle Kadı· 
k&yllne geçerek h~lqireltnne 
misafir olmutlardır. 

Baıvekillmiz dtli mötGtlı KAi 
dık&ytliden Dolmahthte iltayı• 
... '"&"'·-b u • ...ıa. .1-:..ı.,....J ..ı 
yaret etmiılertlir. Bat•eltllhiil 
urayda bir mlUldet kilt111lar n 
saat 17 de mecliı teiii ll• hi,. 
ilkte otomobille Beyofluna ıe· 
çerek diılerini tedavi ettirmek 
Dzere dit muayene hanei111e jlt• 
miıler ve ıeç vakit Ka4ıklylld• 
d&nmOılerdir. 

Mllll mlldafaa ve ad• 
llye vekilleri geldiler 

Milli ın&dafaa weliill Zekll bey 
ile adliye •ekili Ym•fKemıl hey 
dOnkll iti• ttebile tebrimiu 
geltnlılercfir, YunfKe••I bey lı• 
tinbat itin feldltlill on tin kaa. 
dat kalatainli, "?ekli liey İM 
iki roa kildılltın aoara teknr 
Ankarayı d&ftecetini llvlemlftir. 

Mallr• veklllmlz vlllrette 
Maliye vekili Mustafa Abdal. 

halik B. dlin YiJlyete putk 
Yali Muhindin Beyi ziyaret etmlı 
yarım saat kadar srarö,m04tOr• 

VAKfın 'fefflk••• r il Kardetl~i dizl dlzi karakolun rakollarda da;Yak yedit9Mluiniz?,, banwa tulillaeet lafı oldu mu, kulaklannı ctikly&f, 
.,. ........... lrar1111ndaki Yİranecle ıörünce der; konakta bir ıey kayl:>olduğunu ''Ah ıoMö •ah ç_oban dağda, biriıinil\ qıkh mquklu bit mu.1 
.aıl..-"""'* Cülıümün yiiaii bira:1 ıüler ıibi ol· haber alda•ı kman iee teılim vazi- kırda be .... tl&ld l;t Diye jôrmuı. aöyledıiini iıitti mi W.Jıııi\A ıpı· 

tlu. Komi.er gocuklan çajmyor, yetinde lhtllannr kaldırarak: "A· Onlit ela alıı Wtllll Mmit tibi: tıp gözler;ni beletiror~u. Sô~r~ 

Dall ... fakat onlar bir türlü yakına ıelmi- rayın,; dl1t ral•arırdı. "Bir kutulu ~lf 16rdUDı.,, da böyle mualları, bır harfını, 
.. - . yorlardr. Onlar ~in hamam tibi ka Vll ''Bir kız 1lrln4en •ffilMıı.,, bir tekerletnetlni kaçırmadan ıra· 

rakol da - ne olur ne olmaz.- :ra· "Ah toı.a. vah telıaa. Daida "Ah ile llilar alNüm,, derler- mofon aibi tekrar ediyordu. Fı• 
YAZAN nına yanatalmuı caia olmıyan lorda ne .... la 7,, ftlİf. kara kızını aeven tehzadeyi anla• 

RE.ŞAT N U RI yerlerdendi. Pantantif alqam e· "- lir ktmalu tadır -rclütn.,, QClltum tarafından l&tate edi· tırkeıı ba,ı iki tarafa aellıt tidl1ot, 
Nihayet lala IÜ9 beli kendi- zanından sonra bir kanapenin "llt ,&rlacı.a aynfmlıı,, len •uahn atıl •• ..... ltuydu. ağız tap ıap atUyor, tat• ıözler 

ni kızın elinden kurtarıp aokaia altında bulundu. Anlatılan Azi· "Ah ile •llar tlr4UJD,,. Şehıa4.,. .. maaala da ta•ii bir ıü:1illUtor, adeta kebtlimlea ~i· 
frrlqortlu. f"akat derde bakın ki ze hunu Uttünde ı&tünniye u•aret lu Mt -..al telcerı....l1•i ki di:r..ıa JıOk. And.k ktı hunu o )'or. kim bilir bir ıün llendine de 
Gülaümiln ıe•ezelifi ona komiıe- edemiyerek somyanın tellert aratı· butla t.lr ~ar, yeni çı"9ut bir pi• kadar dHIM dolamıttı ki bilfiik ha bir ıehsadenin mi &tık elacaiılll 
rin ıayledili llkrrdrlatı unuttur· na ıalclamıt fakat kallapeye otu- yata turldlt4i ılM, çocuklann al· nm11n ptrelemneıneılhe imltln ola· aayuyor, nedir? Titi kendiai bilı• 
mut hulubuyordu. Tahir ala unut rulup kallctldt~a ae.rııntrdafl yere zıntlM 41 ........ ittl. Maıdı. ne iyi olUl'? tabamndaki hir kant 
tutu tafıU&trn yerine yenilerini uy dilfmüttü. Nele ltl•at, yeni ı~lemele ClllU.ün konala ilk geldiii ~mura, çit gibi olmuı bit yuvua 
darap ekaiii tamamlayıDCIJa ka- Vaktin erken olmaaına raj· haflunı, dilile, onu lyle ıUael tela• ııralartla tutturdufu "tın tın eden aatlaia balimaz da hlyle 191ler dl 
dar eve diSnmeie cesaret edemiyor men lala emanetullahı karakol· rar ecllJor, "Ah ile allat ılrdWllu llaltaealım,, claha Utmtulmamııtı. tünüyor. . 
du. da uyumuf buldu. Kız Tahir aia· d.,ka "Ah,, ı öyle çekiyordu .td IC11 "bn bn etlen kabacııım,, Bu dıprılık ~oeukları da ne ~huk 

Cülaümün karak61a g3türUlmUt nın önünde eve dön~;~ fino k6- anMtİ, teyzeleri onu blrlb&rl•rın• Mu&ltnda olclulta tibl INnun da kadmbklannı anlıyorlar yarab
olmuı ~ocuklat için en meraklı pefi aibi oradan oraya ~hyor, den kapmak için adeta bolufU)'Oi'• a1tlatılu, lcencllne uyat hlr tara· bi ! .. Bir ayni, hu ıene detup yılma 
bir •alt'a idi. Lalaıu11 her fiditin (oh dOnya vatmr•) difotdu, lar, "Ah 1eılnler" cllli,, elif• hay• fam lnalmuıtu. •armadan yanulıyan koyunlar, 
de, ..... talalmala kalkmıtlar, • • • lurııarak yüaUnl ittüeU1sler•, tU· GUltUm Bülent dizinde, öteki keçiler ıibi... Be.belli hayvanlar• 
h...-niaeleri, bin mü,külatla 6n· Bu vak'adan 6onra CültUme kUrüklere ıark ediyorlardı. cocuklar karıııında. sallana ıal· Jakın olduklarından ... 
lerble .ı:mitti. iSyle bir yılgınlık ıeldi ki ne sa- Bir ıehzade bir fakir kızına lana bu tekerlemeyi tekrar eder· Hammefendi tecriibelerile bili• 

F aktanıa dotru onlar acle man ortada küpe yüzük para ıibi itık olmuf. Pata Cla bu rezaleti lcen büyük hamm havretle ona ba- 7ordu. Kendi çocukları evlenıo' 
ta layan ederek l"eııcliHld-1nclen ıo bir ıev cörae adeta hanımlara (ılu- halM!r alınca lözı 1Ül'dürmU9. kıynr ve dUtünüyordu: ıaıına erittikleri halde çocukluk
kata d&küldüler. Bo,uk hatutrl t!a 11r. "Kuzum Allah atkın12a .. ltun· Şehzade kahnndan atına binip Dünyayı umurlıı.mıyan bu ter· tan kurtulmamıf. karılık kocab1' 
.aıtık 'M akeoa.cbt. ı.,. ortada ~rr~7-JD ... imana ka- km aramala lt~lamıt· Yolda ~~ ıem kız._yanındaki_bir_aık_ ve alika :,:.:::,~ akıl erdire~ 
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Poua Haberleri \ ·Liman i,lerinin bir elden idaresi layihası hazırlandı Günün 

Bir yaralama Yeni idarenin ismi liman emaneti olacak Muhtırası 
hadisesi 

Ka1aköy taksisinde çahıan 
ıoEar Şaban Karaköyele mOıteri 
beklerken enelce o arabada 
çalııan fakat bir müddet evvel 
iıinden çıkarılan şoför Alımet 
gelerek: 

- Benim ekmeğimi niçirı elim
den aldın, hain! diyerek bı
çıltla g8ğ0ıünden yar•lamııtlr. 

Yarala hastaneye kaldınlmış, 
carih yakalanmıştır. 
Şapka için canını veriyordu 

Don Aksaraydan Beyazıta gel· 
mekte olan 18 numarah tram
Yay arabasından 65 yaılannda 
Yani adlı bir adamın şapkası 
açmuı, adamcağız da tramvayın 
aür'atine ehemmiyet vermeden 
kentlisini caddeye bırakıvermiş 
ve fakat baıından ve bacağın
dan ağır ıurelte yaralanan Yani 
efendi hastaneye kaldmlmışbr. 

ÖIUme •etieblret Htdlası 
Karagllmrülite Karabaş cad

duinde 48 numarala evde oturan 
Hayriye hanım zabıtaya müraca
atla evvelsi akıam vaz'ıhamil 
eınuında ebe Vebibe hinnnın 
çocugun öliimtine sebebiyet ver• 
djılni iddia etmfıtir. 

Bir kadın denize dUştU 
En"elki gece köprünün Adalar 

lllt~esine yanaşan Neveser va
porundan iskeleye çıkarken Re-
çiiia adlı bir kadın ayağı kaya
rak denize yuvarlanmışsada 
yetişilerek kurtanlmıştır. 

Bilence rerlnde bir hldl•e 
Enelki gece saat 23 te Ar

naYUlltöy Akıntı bumunda Sefa 
gaıinoıunda Hüseyin HüsnU, 
Abdtırrahman, Zeki ve Nuri 
isimlerinde dört arkadaş rakı 
~erek" eilenmiye baıicmlflarchr. 

Bir aralık AbdOrrabman arka 
cebinden bir Brovnink tabancası 
çıkararak, kurfUn doldurmıya 
baılamıf, bereket •ersin \'aıi· 
yelten bal:Jertlar edilen polis 
memurları tam vaktinde yetişe· 
rek bir faciaya meydan verme· 
den Abdlirrabmanı yakalıyarak 
tahkikata b?s1amışlardır. 

DarilHilnunda 
Muzaffer beyin edebiyat fa• 
JcUlteal relslllfne ••çllmeal 

Ankareya blldlrlldl 
Edebiyat Fakültesi riyasetine 

aeçilen Muzaffer Beyin divanca 
taedik edilen intibahı Ankaraya 
bildirilmiıtir. 

FakiUte riyasetini vekaleten 
Şekip bey idare ediyordu. Dün 
Muzaffer beyin intihabı veka
letçe tasdik edilinceye kadar 
Faknlte riyasetini vekAJeten ida· 
re etmesi katarlaşhrılmışhr. 

Hukuk takUlteslnde mUderrla• 
lerln mea,ı tespit edllfror 
Hukuk Fa1'Ultesi müderrisler 

meclisi dün toplanarak baremin 
tatbikabna ait bazı hususları gö
rGtmilflür. Neticede her gruptan 
ıeçilen birer müderristen mürek
kep bir konıiıyon teşkil edilmif, 
bu komieıyonun hangi müderriı· 
lerin ne miktar maaı alacakla
nnın iyice tespit etm~sine karar 
verilmiıtir. Paıartesi glinü tek· 
rar toplanılarak müderris ve 
llluallimlerio alacakl•rı hakiki 
ınaaılar kat'i surette belli ola
calchr. 

Kermekamlar toplandılar 

Karaköy 
tasavvuru 

köprüsünün Unkapan.ına kaldırılması 
da yeniden canlanmaktadır 

Takvim - Cuma :' Ağustos 8 , 
inci ay 1931, senenin gilnleri: geçen 218 1 

kalan günler: 1-47, 22 Rebiülevvel 1350. 
Eyyamı bahurun sonu. B. M Meclisinin son içtimaında İk· 

ti.sat vekfli Mustafa Şeref Dey Uma
nın btr elden idaresi ve yeni tesisat 
vücuda getirilmesi lüzumunu i~aret et 
miş ve bu hususta, teşrinfsanide mec
lise verilmek Ur.ne, bir kanun proje
si hazırlandığını Söylemittl. 

Aldığ'rmız malumata göre, limanrn 
bir elden H1aresi ve yenl te8fsat vücu
da getirilmesi hakkında teşrinisanide 
meclise nrilecek olan kanun projesi 
esas itibarile hazırlanmrştrr. Uyiha· 

ya göre Jimanrn Karadenizdeki bil
Qrnum işleri birleştirilerek muhtar bir 
idare teşkil olunacaktır. Limanın Ka· 
radenıiz hududu tesbit olunacak ve bu· 

rma göre miitahassıslar tarafından 

.Plan yapılacak, inşaat ve işletme prog 
ramları hazırlanacaktır. Bunlar hü
kftmet tarafından tasdik edildikten 
sonra emanet tarafından tatbik edile
cektir. 
Diğer taraffan öğrendiğimi~ göre 

Gıtzi köprüsünün yapılması, bu yeni 
teşekkülün plan ve programının tesbit 
ve tasdikine kadar tehir olunacaktır. 
Limanın genişlemesi için iki sene evel 
ortaya atılan Galata köprüsünün kal
dınlması teklifi de bu arada tetkik O· 

Junacaktır Bu münasebetle Karak.öy 
köprüsünün Unkapanına nakli fikri de 
yeniden canlanmaktadır. 

GUne!-Doğuşır. 5,01; Batışı. 19,20 
Namaz vakltlerl- Sabah: 3,20, 
-----~~--Üğle: 12.20; ikindi 16.13; Akşam. 19+21, 

Yatsı. 2 ı ,09. imsak: 3,02 

• 
Hava - Dünkü hararet ıazamf) 28 

(a$gari) 20 derece. Bugün tüzgtr müte• 
dil poyraz bava ekseriyetle açık. 

• 
· Bugün 

Spor - Taksimde saat ı 'l de 

boks maçları, yüzme ha.vuzunda yüzmt 
ınUsabakalan, Veliefendide at yarıflın. 

Hallçtan lstanbul Hmanına 
rada yapılacak her nevi ameliyat, te- bl b k .:Alakadarların düşüncelerin~ göre 

· h r 8 '' G . k"' .. .. .. 'd 1 sisat, idare ve işletme işlen bu ınu • azı oprusunun yem en yapı ması 

TnDlantdar - Darüşşafakada ce 
miyeti tedrisiye kongresi saat 14 de. 

Evlenmeler - Sabık muallimler• 
den Macit Beyin kerimeleri hanımla 
merhum Osman Ferit Paşa mahtumu 
Etem Beyin evlenmele cemiyetleri dürı 
Amavutköylinde Bosfor Palasta teslt 
edilmiştir. 

tar idareye devrolunacaktır. manlannda t tb'k a·ı esasata ben- için sarfı lazım gelen 3 - 4 milyon 
Bu idarenin liman emaneti ismini . k bü a . 

1 
e 

1 e~ ı·~h· lira bu suretle tasarruf edilecek ve bu 
zıyece , tçesı mUstakıl ve sa "' ıye- · ı· t · h' 

alması çok muhıtemeldir. Liman cma· . • . para yenı ıman esısatına ve şe ır 
netinin şehir mec1isi gibi bir meclisi o- tı vası olacaktır. yollarının ıslahına tahsis edilecektir. 
ıacak ve burada hükumet murahhas- .. Limanın tesbit edilecek hudutları Jktı.sat v~kili. M~fa Şeref beyin 
larından maada şehir ve ticaret odası ıçınde rıhtım, vinç, ambar ve antrepo mezunıyetlnı geçrrecegi Avrupadan av. 

Radyo 
lstiınbul - Saat IS den 19 a kaw 

gramofon pllklan neşriyatı 19,30dan 20,• 
30 a kadar birinci kısım alaturka saz; 
Klz.ım B. ve Vedia Rıza R Iştiri.Jdle.. 
Ana.dolu Ajansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21,30 dan 22,.30 a 
kadar ikinci kısım saz, Nermin Hanım 
iştiraktle, Borsa haberlerL 

murahhasları da bulunacaktır . işleri liman emanetine ait olacaktır. detinden l!loOnra bu kanunun son şekli· 
Bu yeni teşkilatın esası Cenevre, Bu emanet teşekkUl ettikteıt sonra ni alm~ ve meclise sevkediJmesi mu-

Marsilya ve diğer belli başlı garp Ii- limanın bugünkü ve yarınki ihtiyaçla· karrerdır. 

'i'''''.ii.:iii~~···ii::~~~i~~····i········i····················~··~·~·~······~·~~·~~·~·~·~·;··········~··········i 

30 sene 
Hapse mahkOm harsızhk maz· 

nunu lbrahlmln, temyizden 
nakzen mahkemesine ba,ıandı 

Birinci ceza mahkemesinde, 
muhtelif hırsızlık val<'alarından 
dolayı Ağırceıa mahkemesince 
otuz sene ağır hapse mahktlm 
edilmiş olan ibrahim hakkında 
ki davanın temyizden nakzen 
rüyetine başlanmııtır. Temyiz, 
kararı çalınan eşyaların kıymeti
nin tespit olunmadığı noktasından 
bozmuştur. Nakzın kararına 
uyulmuştur. E_şyaların kıymetl 
takdiı: oJunacalC, .. oora mubake· 
meye devam edilecektir. 

Kara AH çetesi 
Gelire, Dar1ca ve civarında 

şekavetteu maznun Kara Ali çe· 
teıinin mabkemes~ne birinci ce .. 
zada devam edilmittir. Son bir 
kaç tahit gelmediğinden. rnuba .. 
keme kalmıştır. Bu ıabiUerde 
dinlenildikten sonra, milddeiumu· 
milik esas hakkında miitaleasını 
söyliyecektir. 

Sporcu Salt beyin ölUmU 
Beyoğluoda bir gece sporcu 

Sait beyi öldürmekle maznun 
bahriyeli Cemalle arkadaılarının 
mubakemeaine birinci cezada 
devam edilmiftir. Maznunların 
aYukatı ba11r bulunmak üzere 
muhakeme kalmııtır. 
EyUplU Hallt haplsanede &ldU 

Geçenlerde lstambul Ağırceza 
mahkemesince bir çok kadm do
landırmakla maznun Eyüplü Ha
lit, sekiz sene altı ay ağır hap
se mahkum edilmiş, hüküm, tem
yizce de taıtik olunmUf, katileş· 
miş Eyüplü Halit, mahkumiyet 
müddetini bitirmek Üzere, tev
kjfbaneden bapisaneye g3nde-
r ilmişti. Eyüplii HaJit hapishanede 
ölmüştür. 

Maarifte: 
Edirne ;alllmlerl Bulgarls· 
tana bir seyahat tertip ettiler 

Edime ilk mektep muallim
lerinden k1rk kişilik bir grup 
BuJgaristana bir seyahat tertip 
etmiıtir. Seyahat on beş giln 
sürecek, kafile Filbe, Sofya, 
PJevna, Rusçuk ve Var na şehir
lerine uğrıyacakhr. 

Yeni bir mektep 
Sabık Darülmuallimin ve lise 

müdürlerinden, muallim Şerif 
b~yin "lstambul Türk kolleji,, na
mile bir lise açacağı haber alın
mıştır. Mektep leyli, nihari ve 
muhtelit olacaktır. Bu husus için 
Maarif vekaletine· müracaat edi-

Bugünkü at yarışlarını 
kimler kazanacak! 

"Geçen haftaki yarışlara iştirak eden 
iki kıymetli hayvanı kaybettik 

bunelan tüphe edilebilir. 
Son koıu (mahdut Handikap) 

üç yaıındaki yerli ve Arap er· 
hek ve diıi taylara mahsustur. 
Bu yarlJa 6 tav iıtirak ediyor. 
Bunlarclan bilbal8a göze çarpan
lar Gnler, Tayyar D ve yeglne 
dir. Bilhaisa bu hafta Ye~Ane 
mutedil&ne çahıtı ise koıuyu 
muhakkak alacakbr. 

Kaybedilen hayvanlar 
Bugün kü kotu hakkında ki 

tahminlerimize nihayet verirken 
geçen hafta koıularında kaybe-
dilen iki kıymetli attan bahset• 
mek istiyorum. 

Bunlardan biriıi Alinaridir. 17 
bin liraya sabn aıınan bu kıy
metli ingtliz atının idmansız kot· 
maaı neticeıi tendonlan bozul
muştur. Bu itibarla bir daha 
kotmak ihtimali pek aidır. 

ikincisi Semitdir. Bu tla Prens 
Halim Beyin ha~anlanndandır. 
Koşuya başlarken topaldı. 3 a• 
yakla birinci geldi. Fakat ne 
yazık ki kotu aahaJarında çok 
güzel bir ıeref ve Unvan temin 
edecek olan bu kıymetli hayvan 
bir Jokeyin aJacağı SO lira mil
kAfata kurban gitti. 

Zeki Hilmi 

Meslek kadınları 
Amerikanın tanınmış 
kadınlarından bir 

grup geliyor 

r Vakıt:Abone şartlan: 
ı 3 6 12 A:;lik 

Dahilde 150 400 750 1400 Kunı~ 

Harkte - 800 14SO 2700 .. 

itin ••i"tlannt1z: 

Resınt Husust 
Satın IO Kş. 12150 Kş. 
Santimi 20 ,. ~5 

KUçUli: Hin 4artlar1mız c 

ı 2 s .. ı-ıo Defabk 
30 50 65 75 100 Kuruş 

. ' . 
A - Abonelerlmizin her il~ allı-

!ı için bJr defi$meccanendır. 
R - 4 sa an geçen iJAnllnn f ula 

aun için 5 kuruş zammolunur 

Vlliyette 

Verem hastanesi 
Açılma iti pek yakında 

halledllecek 
Umum" hifzıuıbha meclisi diln 

ağustos içtimaını yapmıfbr. iç
timaa vali muavini Fazb B. riya· 
set etmiştir. Şehrin umumi ııh
hati ve verem haatanesinin açıl· 
ması hakkındaki teıebbliller 
görüıülmüıtür. 

F aılı B. içtima hakkınaa dlln 
demiıtir ki : 

0 Şehrin ııhhi vaziyeti iyidir. 
Verem hastanesinin açılma11 iti 
pek yakında halledilecektir.: ÇGnkü 
hastanenin açılması için icap 
eden para temin edilmiıtir.0 

DarUlfUnunda siyasi konfeHana 
vermek için bır mUraoat 
Istanbulda Zemin isminde bir 

gazete çıkaracağım söyliyen Ma
aJkaraJı Oıman Nuri B. ieıminde 
bir muhacır vilayete müracaat 
etmit , DarU1fUnunda ıiyiai hir 
konferans vereceğini ıCSyliyerek 
müsaade istemiştir. Vilayet Da
rülfünunda konferans Yermeli 
için evveli salonun açılma11 il
zam geldiğini ve Darülfünun 
emanetinden milsade almasını 
cevaben bildirmiştir. 

düril ve beynelmilel konferau
Iarile meşhur Mis Vilyamı Ur
fand, indiyanada millet mecliıi 
izasmdan Mis Kenedi 400 den 
fazla çocuk doğurtmuı olan ka
bile Miss Cerss, b~ynelmilel 
gazetecilerden Mis Macurl Şu-

Kaymakamlar dün vilayette 
D'luavin F azh beyin riyasetinde 
bir içtima yapmışlardır. Kayma
kamlardan mesaileri hakkında 
izahat alınmış, idari vezaife ait 
bazı yeni talimat verilmiştir. lip ruhsatnamesi almmak üzeredir. 

Amerika meslek kadınları ce
miyeti izH10dan 200 kitilik bir 
kadın kafilesi pazar günü Köı
tenceden vapurla tebrimiıe ge
lecektir. Avrupayt doJafarak het 
memleketin meslek kadmları 
hakkında tetkikat yapmakta olan 
bu kafile arasında Amerikanm 
meıhur kadın simaları vardır. 
EıcümJe Amerikada bir miJlet 
meclisi riyasetinde bulunmuı O· 

lan Mislona Filips, mealek ka
d1nları cemiyeti reisi Mis Selin 
Makdonald ayni ıanıanda opera
t6r, Amerikada en büyük terbi
yevi müe11eıelerden birinin mü-

lerkanle arasında bulunmaltta
dırlar. Amerikala kadınlar lstan
bulda ilç gün kalacaklar ve To
katliyanda Tü'rk meslek kadın• 
larına bir ziyafet vererek rariie 
şeceklerdir. 





Saadet midenin sağlam 
olmasına mı bağlıdır? 

Bir ingillz muharriri midesi sağlam olan 
insan bedbaht olmaz diyor 

İngiliz muharrirlerinden birisi sa- Sonra, bir insan kendisi muay-
ldet hakkında şöyle bir makale ya. yen nikbin fikirlere sahip olmalı, m~ 
t?tor: sela gökyüzünde gördüğü her bulutu 

Herkes zanneder ki şayet bir baş. bir takım gümüş ipliklerden örülmüş 
Jcamnın yerine geçecik olsa, hemen, addederse, sonra. en karanl_ık. sa:ı~Je
bir an içinde mes'ut ve bahtiyar ola- ı·in arkasında bır şafak gızlı oldugu
taktı:r. Zira başka insanların istifa- nu hesa~larsa o zaman taht~.:endele
~eleri, karları gayet bariz n aşikar rin üzennde kuru ekmek yedıgı _z~man 
töze carpar bile kendisini bahtiyar addedebılır. 

~ ' . . . . . Maalesef birroklarımız, böyle Muhteşem lımuzını ıçınde yoldan ' . 3' • ~ 
o-e b' ·ı tas d. sağlam hazım cıhazına malık olmadıgı o:. çea ır mı yoner avvur e ın. .. . 

.. . mız için boyle davranamıyoruz. Ilırço-
Bunu etraftan goren yaya ınsanlar • 1·,.in dünya gözyaşı fısktyele-11 1 • . gumuz >' 

ası bır haset ve gıpta ıle bakar ve o- . den feryat yığrnlarmdan ibaret 
bun haline imrenirler. Halbuki o r~~. gıirünüyor. 
ttl'l d "tuh ı· l .. gı 1 

, ı yuner e ru et ı çayır arın uze- Gariptir ki, medeniyet ve medeni 
l'ine pervasızca oturduğu ha.lde ru~a- ihtiyaçlar arttıkça zavallı insanların 
tizınaya tutulmıyan fakirlenn halıne betbahthk kuruntuları da artıyor. 1\le
tıpta eder; onların en basit yiyecekle sela bir takım insanlar evlerinde bir 
>:i semadan inmiş ilahi yemeklermiş radyo cihazı olmadığı için muztariptir 
l!'ibi iştiha ile yemelerini hasetle sey. Ier. Halbuki bundan bt!ş ou sene ev
l'eder. vel hiç kimsenin evjnde radyo yoktu 

Hatta o gıptayı benim hakkımda ve hiç kimse bundan dolayı muztarip 
tÖsterenleri de gördüm. Birçokları ba- olmayı hatırına getirmiyordu. Keza a
tta "aman ne mutlu sana! para kazan- rabasrz ve otomobilsiz pek ala h:ıyat 
ltıak istediğin zaman hemen -eline ka- sürmek mümkün olduğu halde bunlara 
lelni alır, bir hikaye, bir makale yazı- malik olmadığı için muztarip olanlar 
\>erirsin,, ded.iler. çoktur. 

Zavallılar bilmiyorlardı ki bir mu Bana öyle geliyor ki, işini elinden 
barrir bu hale gelinceye kadar ne ka- geldiği kadar iyi yapan, hiçbir kimse 
clar yaznuş, çizmiş, ne kadar emek ye zaran dokunmıyan m:Uşıet tarzın~ 
~iştir, orasını bilmezler. vicdanının sesine ~~durabılen ve k~ndı 

Benim kanaatimce saadetin en baş.. elile kendi sıhhatını harap etnuyen 
lıca sırrı, demir gibi sağlam bir riha- kimse bahtiyardır. 
Zt hazmiye malik olmaktır. Zirıt sa- Behbahthk ise, daima içini yemek
lldet azami derecede dahildeki azamı- ten, sıhhatine k'arşı lakayitlikten, de-
tin mükemmel oluşuna tabidir. vamlı can.. sıkıntısından . ileri gelir. 

Ev kadını diyor ki : 

Slneklerl kaçırmak 
Sinekler ökaliptüs yağının 

kokusundan nefret ederler, hiç 
hoşlanmazlar. 

Büyücek bir bez parçası nıe
rine bu yağı serpiniz. Sonra 
bütün pencereleri ve kapıları 
tamamile açınız. 

Bu vaziyeti hazuladıktan 
sonra bu bezi şiddetle salJan
dırmağa ve kapıya doğru iler
lemeğe başlayınız. Bu suretle 
evmızı sineklerden kurtarmış 
olursunuz. 

Kamış sandalyeler 
Yaz mevsimindeyiz. Bir çok 

yerlerde bahçelerde ve balkon
larda kamıştan yapılmış sandalye 
ve kolt1Jklar kullanalar. Bunlar 
açık renklı oldukları için fazla 
kuUanılmak yüzünden kirlenir. 
Bunları temizliye bilmek için, 
içerisine tuz atılmış sıcak suya 
süngeri babrmak ve silmek la
zımdır. 

Eğer kamışlar pek açık renkte 
ise limon suyu ve tuz kullanıl
malı ve tekrar tekrar uğmalıdır. 
Bu sandalyaları kurutmak için 
baş aşağı edip biraz bırakmalıdır. 

TuAlaların lekesi 
Ocakların üzerinde, yahut 

mutfakların zemininde döşeli 
bulunan parlak tuğlalarm üze-
rine bazen yağ ve saire leke 
yapar. Bunları temizlemek ıçın 
içerisine biraz domuz y~ğı ~l~ve 
olunmuş parafin yağı ıçerısıne 
bir bez batırıp silmek lazımdır. 
Sonra, bu tuğlaları kuru bir bez 
parçasile kuru kuru silmek icap 
eder. 

-~BOMONTi....--~ r;; AK iT ın .. , 

~~~?!~~~;arı J FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
BAHÇE 

Para kazandırıyoruz - Taşra
da vilAyetlerdc-, kazalarda memur yahut 
memure istiyoruz, mektupla bize müra
caat ediniz; mektup içine 6 kuruşluk pul 
;<oyunuz. Istanbul Postanesinde 548 

Emltkinizi Satmak yahut Kirala• 
A RAKlr~J mak için 9-12 arasında n:ıüracaat edi· ALA J. niz, iskeleye, tramvaya, şimendifere ya

lcın olanlar müreccahtır. 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet .1 ısıanbnı.~:.~~~c;9vak.!h •• 

Güzelleşmek ve genç
leşmek merakı 

ingilterede kadınların en çok kazandırdık· 
Iarı doktorlar güzellik mütehassıslarıdır 

Buniar 200 liradan başhyarak 2500 liraya kadar 
ameliyat yapıyor 

Deyli M eyl gazetesi yazıyor: 

Kadınların güzelleşmek merakı gün geçtikçe artıyor. Her gUn yüzlerce ka

dın güzellik doktorlarma giduek yüzlerce liraları feda etmekte ve bunun 

mukabilinde kendilerini gençleştir~eyi istemektedirler. 

Bu şekilde güzelleşmtk için vuile!l ücret 20 İngiliz lirasından yani .-0 

türk lira.modan (250) ingmz, yani 2500 türk lirasına kadar varmaktadır. 

Yaşlanmış birçok kadınlar, bilhassa içtimai mi!vki sahibi kadınlar, iş ve 

meslek hayatına intisap etmek do1ayısile daima halk ile temas etmekte olan 

kadınlar, genç ve güzel görünmek için hiçbir fedakarlıktan geri kalmıyor. 

lar. 

Güzellik mütehassıslarının en ileri gelen müşterilerinden bir sınıf, ak· 
trisler ve artistlerdir. 

Kocalarından senelerce ayrı kalmağa. mecbur olan kadınlar, kocalarının 

ya.~una gitmezden evvel güzellik müteharorslanna müracaat ediyor ve ko

calarına genç ve güzel görünmek için bir takım ameliyat yaptırmakta ve bu 

suretle bunlar kocalarının yanına gittikleri zaman onlara terü taze görün· 

mektedirler. 

Güzellik müesseselerine müracaat eden kadrnların en fazla arzu ettik· 
leri şey, ameliyat yaptırarak güze?leştirildiklerinin tamaınile gizli tutulma~ 

sıdır. Onun için bunlar bu müesseselere gelirk~n başka behaneler buluyor 
ve oray öyle geliyorlar. 

Bu güzellik müesseselerine müracaat e,denlerin ekserisi, yaşlı kadın~ar 

değildir. Bunlar arsında gençler de vardır. Gençler göz kenarlarındaki kı .. 

rışıkları izale eçin müracaat ediyorlar. Bunun için gözün kenarındaki deri 

kesilerek son derece meharetle yeniden dikiliyor, on gün sonra iplik izale e
diliyor ve kınşık zail olduktan başka ameliyatın hiçbir izi kalmı1oru rı: ı ı #-\ 

uJifl mu U 

• 

Gillette 
Tıraş bıçaklarına taraftardır , 

Her yerde sabhr 

~~~=~~S~agn~'a~t~v~e~fe~n~n~in~b~ir~e~r~h~a~ri~k~a~sı~d~ır~. :!J!~=~~~il!llllJll IJlJllJI 
!ıs Sobaşniko~ametli bir ;avrrla mu- Masayı dönerek Borisi bir sandal- kararak sermayenin omuzuna örttü. 

d .. kabele etti: yeye oturttu ve kendisi de yanın:ı sı- Sonra dedi k1: 

Kızlar Çukura ÜŞUDCe ••• - Rica ederim söyleyiniz.. Hoş kıştı. Sonra kollarını boynuna sardı. - Tamara ona çikolata ve şarap 
ben de kendisine bila perva bu hakika Dudaklarını dudaklarına yapıştırdı ver •• 

-·••••••~~••••••••••••••••••••"~~mnı. "dcl~M~~~illin~~dur &~s~~~~~h~ı~ 
. - Ne kadar hoşuma gidiyor .. Ne du. Sobaşnikof ~?zlerinin. içine dik rar takınmıştı~ Yavaşça ileriye eğildi. 

Yazan : Aleksandr Kuprin - 30 - Çcvıren : M.Gyaur yaman adamsın_. Biliyor musun sana katle bakan bu gozlerde bır an derin bacaklarını çapraslamıştr. Başınl ar-
. All h B . perestiş edjyorwm. Senin gibisine her bir hamlik hisseder gibi oldu. Vücu- kaya atmıştı. PJatonova kendini be-

ı:r. B · So-j - Bırak a ını seversen orıs... k"t h d d""f · .. d·' B b' f l~k t • · b' · d d" ki ~1lpı kapanır kapanmaz orıs .. 1 . 1 b • va 1 er yer e tesa u edılrnez. dü urper ı. aşına ır e a e ge- genmış ır adam tavrıle e ı : 
ba . . 1 b • d . Saçma sapan soz erın e aşrmızı agrı- •.. h' d 'b" ld K d" . §nıkof hırçın l.-,. tavır a agır 1 

• Manka ve Tamara, Jenyaya hayret lecegrnı ısse er gı 1 0 u. en ısıne - Bana baksana .. şey efendi.. Bu 
- Böyle bir serseri ile otur- byo;~··; B is artık susacak halde le bakıyorlardr. Krzın gözlerinde öy- sarılan kollardan güçlükle kurtularak sizin dostunuz mu? ... 

llıakta mana. ne? Nereden çıktığını, • 'ld~ a n·or defa sarhoş olunca ar- le bir parlayış, burun deliklerinde öy nefesi kesilmiş, yüzü kıpkırmızı Bunu söylerken çizmesinin ucu ile 
tıe olduğunu bilmiyoruz. Belki de dekgı L ır. durur. ne de bacakları le bir titreyiş vardı ki ne yapmak is- bir renk almış olduğu halde gülerek ke Paşayı isaret ediyordu. Platonovun hat· . . da tı ne çenesı t d'·· . 1 :ı: 
i •Yenin biridir. Ah! Lihonın sen · k ldamadan edebilirdi. Hırçınlaşır, e ıgını .an ryarak tebessüm ettiler. keled~: kaşları çatıldı yavaşça sordu: 
ttıa böyJe haltlar edersin.. .• . h~~~esle kacgaya yol arardı. Platono- M~arnaf~~ M~nk~ yapılanın iyi olma· - Ne ateşl!. şe~sin yahu 1 Senin - Ne dediniz? 
.. Lthonin kavga etmek ıstemedıginı iddi mükalemesi iptidadanberi si- dıgını gostenr bır tarzda başım sal- adın Jenka degıl mı? çapkın kız ne _Yoksa onun aşıkı mısınız? Heı>-

g09terir bir tarz ile dedi ki: :~:ıe~ini iğzap etmişti. Gazetecinin ladı. Jenya bu tavrı takındığı zaman kadar güzel olduğunu biliyor musun?. si bir hesaba çıkar! Sizde kadrnların 
- Bir hafiye olursa ne olur? On- duçar olduğu hücumlara aldırmaması mutlaka sık~ndal çıka~t~anın yolunu Platonov yanında Paşa olduğu hal- yanında hususi bir mevki olan kadmm 

elan neden korkuyorsun anlamıyorum. onu bütün bütün köpürtmüştü. Gittik bulurdu. Lihonin dedı kı: de içeri girdi. Betbaht kadın acına- karının yarısını alanlara ne derler? 
Ramzes söze girişti: çe hırçmlaşar~ bağırdı: - Hırsla~mak~a haksı~n Bori~. cak ve istikrah -edilecek bir halde idi. SöyleS<!nize? 
- Onu sizinle görüştürmüş olan _ Ne hak ile bizimle konuşuyor- Burada tam hır musavat huküm su· Şişmiş, morarmış, solgun yüzünde Platonov gözlerini delikanlıya di· 

tıhdnin değHd ir, benim .. Gayet iyi muş! .. ne hayasızlık, ne . _m~teazzım rer_. . . • yarı kapalı gözlerinde aptalcasma bir k~r~k boğuk fakat sakin bir sesle de-
btr arkadaş ve namuskar bır adam ol- ve mütehakkim duruş! .. Cıgerı beş pa . ~ıyura elı~de hır ya~tık od~ya tebessüm asarı görülüyordu. Islak du- dıkı: 
dllğuııa boyumca şehadet ederim. ra etmez ga_zeteci parçası ... Çanak ya. gırd1 ve yastı~ı kanapenuı ü:~nn~ dakları yarı açık ve sarkık duruyor. - Beni. dinleyiniz. Bu akşam birkaç 

- Geç yahu... Anladık başkala- layıcı edeps1z.. koydu BSobadşnıkodf' uluarhcasu lınaHbagdı.rdı. du. Sarsak bir adam gibi yürüyordu. defa bcnımle kavga etmek istediniz. 
l'tb• · · oldaş d ı·k ı ·· ı r' · d'ı . · - u a ne ır Y av ı .. jl. ,.,f f'h 1 ~ . .. .. . ""'il hesabına içki içen ıyı Y Jenya e ı an ıya goı e ını h\mış - r- 8 .. d' l' . ek kanapeye yanaştı e n aama ı evve a az ıçer gorunmenıze 
defiı ıni? .. Bunlar umumhane "rnüda- memnun ve Jıain bir tavırla ~akıyor- buk ol şunu •. dışarı çıkar. Burası ya- b:zını ~~:.;: koydu; titrediği uza~- rağmen şimdi sarhoşsunuz. Saniyen 
liıtıleri,, dedikleri güruhtan dır. Bura· du. Birdenbire el çırparak bagmlı: tak hane degıl... t ş b'l fa kediliyordu. arkadaşlarınıza hürmeten size bir şey 
1lllt bo,,... 1 l d biri l{im bi· - Oh! Ne ala! Aferin mini mini Jenya yastığı Tamaranın arkasına an ı e r . yapmak istemiyorum Maamafih ilk li ...... uz u ann an ... kl k t 11 b" ı d d" k' Lihonin dedı ki· • 
l' içilen iç!kllerden ne kadar yüzde yavrumu yaşa .. yaşa. Yüklen şu heri- sa ıyara a 1 ır ses e e 1 1 : .• • •• •• ve son olarak ihtar ediyorum. Eğer 

lJ.tı. .. IIe:r halde hayırlı bir şey değil .. fe .. böyle münasebetsiz hareket olur - Şunu rahat bır~ cicim ... Bir - Af~edersınız mosyoler madam- böyle konuşmakta devam edecekseniz 
Yarçenko tekdir eder bir tavırla mu? Buraya ge~diği. z?m.~n b~n ona ya~ık gelmiş sana .ne? •. Dur bakayım Jar ceketı~i :ıkarı~orum. . . evvela gözlüklerinizi çıkarınız. 

l&ııdh - seı_ıin büıtün dediklerım soylerım. senın yanma ge}eyım de konuşalım. Ve serı bır haıeketle ceketını çı- ~~i~medi) 



~6 - VAKiT 7 Ağuatoı 1931 ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!'!'!"!!'!"!~!!!!"!''!"!!!~!!!!'!"""!'!'!"!!-"!"!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111!111!i11!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~ 

1 Ha r i c i Ha. be r 1 er l Ticaret Aleminde: Spor haberleri B o R s A 
_ B ğd it l Atletleri davet 

Al 1 
U ay re.ko es Atletizm federasyonu reisli-man nazır arı Romaya Romanyalılara göre umumt ğinden: Askeri spor teşkilibn-

dUnra lstlhsalltı geçen dan: Tevfik, Enver (donanma) 

h k t tt•ı senekinden az Şekip, Fıazıl (Ordu). are e e J er Romanya beynelmilel ziraat Galatasaraydan: Semih, Meh· 
enstitüsü dünya buğday rekol- met Ali, irfan. Sedat, Besim, 

Almanya ecnebi mahsulilnUn ldhaUne 
mani olmıyo. çalışıyor 

teıi hakkında bir rapor netrel· Haydar, Selim. 
miştir. Bu rapora nazaran bu Fenerbahçedenl Saki, Fikret, 
ıene Anupada umumi ıstihaal Hilmi. 
382 milyon kentaldır. Bu miktar BetiktafbıD: Mehmet, F erbat, 

Berlin, 5 (A.A.) - M Brüning ile me,-at ile gıdaya müteallik maddeler· k S H N • 1 b l ----
.M Kürtiyü refakatlerinde raret dir. Bu mahsullt için dö,·iz alınamaz. ge,en seneki iıtibıalden no ıan· upbi, ayali, un. stam u -
mô..c;teşarlarından M Tom50n H dev Fransa, Kanada, Arjantin ,.e Arns- dır. Rusyanm buğday .rekoltesi spordan: Veysi. 
Jet şürası azasından M. Plauk bulun- turalyadan yapılan ithalat hemi!n he- bu beaaba dahil detildir. Balada ıs:mlcri muharrer at-
duğ.a ihahte saat 12;02 de Romayı mü· men taUI edilmiştir. Eu seneki buğday istibıaJib· ı~tlerin ağustosun ıekiıinci cu· 
teveccihen Bulinden harelret etmi~ler- Bazı anat ve ticari mahafil, l<'ron· nıo geçen seneden noksan oldu· marteai günti saat onaltıda Ca· 
dir. .. ·aıırlar, lstasyonda 1\1. 'l';evi- tiste denilen zirai cemiyetler teŞkilltı· ğuna göre mevcut stok malın ğalolunda F cderasyon merkezine 
ranus, bir$ok u'at, ltafya sefareti nın hükt1metin bu şiddetli himaye !'L- sarfediJmeıi imkanı hasıl ola· müracaatları ehemmiyetle teblii-
mfü;te"ları ve Papanın \'ekili tarafın· yasct.ini takip etmeg· e karar ,·ermesin- J 

~ caktır. o unur. dan teşyi edilmişlerdir. de büyük bir tesiri olmuş olduğunu tah 
Nazırlar, yarın "aat 14 te ltalyan min etmektedir. Romanya ticaret eta,eal lh· ( Ask.Mb. S. A. komisyonu ( 

hududuna ,·aracaklar ve oradan lta1- Flllatlnde vaziyet endlf911 recet oflslnd6n melOmat aldı _ lllnlan_ 
yan demiryolları idareı;;ine ait bir sa- Kudü~. 5 (A.A.) - Bütiln memle- Romanya ticaret ataşeai dün Aakeri mekteplerle bastane-
Jonlu vagona bineceklerdir. kette 1929 byanlarrna takaddtim eden ihracat ofisinden Romanyaya yap- ler ihtiyacı için 1500 kilo sirke 

M. Brüning ile ı. IKUrti>~ü , g(lnlerdekin mtişabih bir endi .htt· bğımız ihracat hakkında malü- pazarlık suretile aabn alınacak 
Gr.and Jlote)e inecekler ve orada ltal- küm siirmektedir. Yahadiler, poli~in l TO k 'b t ı 

mat a mıı ve r ı raca çı arı· br. Paıarhg .. ı 8-8-931 cumartesi ya hükumetinin misafiri olacaklardır. himaye ini talep etmektedirler. R I · 
ı J .:ıı ·a nm omanyaya seyahat etme erı nıt.nü saat 14 te Harbiye mck-talya hfikQmetinin 'hazırlamış o uuğu Arap ve yahudl gazeteleri mu tir· 5 .. 

resmi progra1n har:iciade Atma" ınazır- teri, hük6ınet tarafınaan ayrı ayrı için ofisin delalette bulunmasmı tebindeki mahalli mabıusunda 
ları Papayı da ziyaret edet:eklerdir. celbohınarak kendilerine cebir ve şid da rica etmi~tir. icra edilecektir. Taliplerin şart-

Resmt müzakereler haricinde Al- dete tesvikten içtinap etmeleri :htar ispanyanın menettıaı namesini görmek için komisyona 
man naz.ırlannın fırsattan bilistifade edilmiştlr. ihracat müracaatları ve iştirak için de 
ttalyan arkadaşlarile muallak mesele- Yunanlstende komUnlatler ispanya hükumeti, neırettivi vakti muayycninde hazır buluo-
lerle iki memleketi ali.kadar eden bü- Atıina, 5 (A.A.) - Pire zabıtası bir bir 'kararname ile 22 Temmuzdan amalrı Han olunur. (

4
l)-1290 

tün meseleler hakkıuda husu i müka- ağustos günü hadiselerile alikadar 10 itibaren kuru fasulya, nohut ve 
lemeler de icra edecekleri söylenmek· komüni.sti tevkif etmiştir. mercimek ihracatJoı menetmittir. 

tedf r. 

1 
{ Glrltlller r•t meyve 

'.Remıı.. ~ { .A.) - Gaıet.eler · Brii Memleket Haberleri gönderecekler 
ning ile M .Kürtiyiisün cuma sabahı _ Girit adasında yaı meyve ib-
Romaya nsıl olacaklarını yazmakta- Jzmlrde bir Cinayet 

racatiJe meıgul olmak 'üzere bir clır ynf güniln sabahı, Y'nedik ara- izmirde bir ki~inin ölllmile ne 
...ı D ta f d k b ı d'l k .. tirket, ihraç edeceö-1 meyvelerin yınua uça ra ın an a u e ı ece . ticelenen bir cinayet olmuştur. •· 

Jerdir. ambalaj itleri için ecnebi bir 
Mtiteakfben Duça ile ~f. Grandi, Karııyakanın Dedebaşı kö- mlltehassıs getirmiştir. 

Alman nazırlarını :ıiyaret edecekler- yilnde tiUiln ekerek geçinen Uzum fl•tler1 rUkselecek 
dir. Hüıeyın •e idris isminde iki Londrada kuru UzUm piyasası 

Cuma günü, öğle nkti, M .. Gran- kifİ üç gün enet garip bir id- durgundur:. Yunanistan ve izmir-
di, M. Brüning ve M. Kürtiyüs şerefi- diaya tutupnotfar, neticede id- de stok mal kalmam11 gibidir. 
ne bir ziyafet çekecektir. ris 7 el sillb ate .. ;le HU.eyini · 

Akşam M l\f usolini bir ziyafet çe- .,.. iznıir Sultanıye OıUmlerinin piya· 
kecek ve bu 1.lyaf et esnasında Duça 6ldürmüftUr. aaaa 1ağJ11ndır. Fiatlar da yilkıel· 
ile M Brilning tutii tdtdah Httekler· Katil kaçmqbr. Yapılan mu• meie meyyaldir. 

• für. ayene neticuiııde kut'f\lnlardan Mıa1rda pamuk ve pirin zira 
.comartsi gUnU, Almanya sefat': birinin Hilseyinin ,karaciğerini mU,kUI bir vazırette 

tinde blr ztyaf et veriterektir.. Ak ıam, delerek göbeğine kadar geldiği Mısır sıaıetelerinin yazdığına 
Alman nazırları Berline müteveccihen anlaşılmıştır. idris aranmaktadır. g&re Nil nehrinin feyez.nı bu ıene 
Romadan aynlacaklardır. Kansını boldu "k . N"l b b t 

gecı mışbr. ı er sene u a-
Normel rejime avdet Akaaray vilAyetine tabı Ha- riblerae taşar, bu auretle tarla-

Berlin, 5 (A.A.) - 22 günHik bir tunaaray yaylasında İsmail oğlu ların au ihtiyacını temin ederdi. 

• • • 
Çenıelköy Askeri orta mek

tebi ihtiyacı için aleni n.Unaka· 
sa 'IUretile 500 çeki odun satın 
alınıcaktır.ihalesi 1-eylül931 sah 
günü saat 14 te Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icra 
ediJecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komiıyona mü
racaatlan ve iftirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmalan 
illn olunur. (46) .., .. . 

Askeri mektepler hayvanatı 
için yiyecek anbarına teslim şar
tile 50 ton Anadolu arpası ko
misyonda p,4zarJık suretile abu 
alınacaktır. T aJip olanların 9·8-
931 pazar günü akıamına ka
dar nümunesile birlikte lrnmis
yona müracaatları ilin olu
nur. (1428) 

moraloryomdan sonra bütün Ahnan· MeYlut iıminde bir çoban karı- Halbu ki bu sene Nilin henüz 
yada bu sabahtan itibaren normal ban sının hall::kalarile münasebette k 1 As. Fb. U. MOdUrlUOUnden 1 
ka muamelatı tekrar başlamı~ur. illa· $' taımamaıı gtre pirinç Ye ge• -
rtci aliime nazaran, Alman milletinin bulunduğunu hissetmit ve kadını rek pamuk ıiraahnı müıkill mev- 3-10 931 tarıhinde hapalı zarf 

• Brüningin sükune davetini hü nü boğarak öldürmüştür. kie dtiıürmüştUr. ile münakasası icra edilecek 
telakki etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hunhar çoban adliyeye teslim Çekoslovakrenın •lacaıı tU• olan 13 kalem tethin yağları 

Berlinin büyUk ve küçük bankaları- edilmiştir. tunler için mUn•k•H •4;•1dı ilinmda Vakıt ve Milliyet gaze-
JUl vuku bulan tehacüm, tamamen nor- Adalar denizinde bir korsanhk Kaydedilen mukavele muci• telerinin ihale gününü yanlış illn 
ınatdir. Birçok müesseseleri! yapılan İzmir gantelerinin yazd:ğına bince ÇekosloYakya hUkOmetintn etmesinden dolayı yevmi iha:e 
ttvdiat miktarı, o mü e elerdcn çe- ı6re; Andifli adatı civarında mtmleketimiıden alacağı tütnn- 10-10·931taribire tehir edilmiştir. 

6 Ağustos ' 
K .. ,., '.1vo 
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kilen parala\' "."tktarından pek f'aı\a ta fasile birlikte mühim miktar• d k Taliplerin ıartnamesini almak 
olmuıtur. Hah haıırda, bu sabah pa- Y K B ler için yakın a müna asa açı· Bugünkü bulmacamız 
ralarını tsledikleri veçhile 9erbeStçe da sünger avlayan lıım ~y lacakhr. MGnakaaa listesine Art- İ\'İD her gün münakasaya girmek ı - Rcyoğlunda bir yt?r (J r) 
alabiltcekltrini gören mnduat sahip- birkaç korsanın hücumuna oa- vin ve Trabzon Ultilnlerin n de için de o ıtün teminat ve teklif '2 _ A~h~ t4) 
lerinin tavır ve hareketleri ile M. Rrll- ramııtır. Korsanlar bütün aUn· ithali iktısat •ekAıetince karar ile müracaatları. (3349) - 1234 3 _ Deniz ista~yonu IS), ntıta 12) 

ningin islAhat tedbirlerine. itimadı ol- gerleri alarak Neyiı Qdaaına laşbrılmıı ve keyfiyet lİi :incü· Piganko müditrlüğündcn: 4 - Gurur 6). ıatlı bir ~tr (3) 

duklarını gÖ8tt!rdiklui söylenil•~il_f.r· kaçmıflardır. lere bildirilmiştir. ~unrnne i ve şartnamesi ''eçhile biri ~ - Yaşamak iÇfo lAzım l:S) 
Halkın h' iyatı, heme~ hemen butu.n 22 sene kadın t buçuk milyon frtır zarflar mübayaa 6 - Pi lık <lcl!il (S 
bankaların doğr~daa d~ruya v~ya hıl inecr6l poıta mflvenii Şevket Karllerlmlzln mektuplan: edtltctğiniien itaya t:ılip otauklarrn 7 - Kale (S). kilçuk amma mide bu· 
\'aAıta Alman hukumetının temınntrn- .• . , landınr (5ı 
dan mtisttfit ol mu~ nlduğu \'e binaen- Ef. nın aakerlık"' muayenesı esna· Malımı ucuza sattılar pey akçeleri ile birlikte 8 .- s - ~! 8 - Fransızca sıfır (4) 

at•yh kendileri için korkulnNık btr ey ımda kız oldugu tahakkuk et- tarih cumarte~i saat l:l te pıyanko mu- 9 - Tar:ıça (6) 
" l ş k Bandırma hududu dahilinde dürlüğünde müte~kil tsyyare müba- ıo - Bir renk (2) kalmamış bplunduğu metketlndt-dir. miştiı. Muayeneden evve ev et 17"~ 

b b ve Gökmen çiftliğinde kirişlik yaat komi yonuna müracaatları 11 - Fakiılil< (6). f.ır {4) 
Ecnebi mahsulAtının ithaline Ef. bunu itiraf etmiı, a a11 er· me-~"1'1'nde 660 d•nDm tarlamı r:::::::::::::r::m::::=::::::r::::::::::::::::a::~.E5!f:!!::::::::::::i=:::::·ı:i:5:iii::r:ı:i::g:Eif.ffi:::::,~ 

kar41 kek rocuk İstediği için doğduğu VK u , ........ , .... - .... -.-................................ ,, ............... : ................. ::,. ... ,ar.ı:,::a ........ ~ 

Berlin, 5 (A.A.) :- Dö~·iı t~caretine vakit kız oldujunun kendisinden ~::al ip:~:~aa~t!=~=~ma V~~::~ i:;~:=.~~!~.~:I ~ E N )• ~ A ~ 1 R 1 1 ait olan )·eni aıtk~m. tacırlerın pı ote~ aaklandıiıtıt ve sonra bunun böy• .. 
tolannll ~bebiyet ~ermekteCl_ır. ~fi- lece devam etliğini •nlatmıthr. hulul edince banka malımı satb. 

kumet bu ~abtrlerın munt&:at ~' U· • d Euraya kadar bir fevl<ı!idelik !..:.·=·.==·.ı. Falıh Rıfkı Beyın Brezılya Seya- . ,. ek ,,.akın bir ıamanda kaldı- Ştvket Ef., erkeklık hayatin an .. _ 
"unu n P J ld w k I'". . yok. Fakat tarJamın vergi kıy- 1 rılabilet~flnl turth ttmektfdfr. Fa· memnun o ugunu v~ IS "ıgını, meti 10 ve komşu tatlaların 6. ~=·m: .. :.:,, hatnamesı· Bu ı·sı·m Altında Çıktı 
kat bu hU!!iU tül ş\.iphe ve tereddütler ieve seve yapmak lste<lig;n1 ;; 
Yine bakidir. kendisinin bu şerelten mahrum 8 lira iken banka tarlamın ar· ı: 

it ı:ınını ikı' liraya satıyor. l?u sahş *·'·· "Denlzaaırı" UUk\hnH. bu tedbirlerin ecneb er edilmemesini de sözlerine ilive 'f ı ~ 
'h 1 d :ı ~ be • itinde hata vardır rünkü mahal· :,L.=.i ı. - Tllrkre yazı!mıf en eyi seyahat kitabı, aleyhine müteveccı o ma '"ını · ve rıca etmiıtir. Fakat bu vaıi· ... fi ... 

yah etmiştir. Maamafih bü~Un ecnebi yettc yapılacak bir şey olmadığı linde bizzat yaptığım tahidkatta H=· 2. - Türkçede Cenup Amerıkası'na dair yazılmış ilk eıer, 
ithaıatnıt tahdit etmek tehdıcltnde bu- . . k d' . b t b k 1 bu mala 5·6 liraya müfteri Tar· uff• 3. - Türk harfleri ile basılmıt en güzel kitaptır. 

kt d ıçm en ıaı ser es ıra ı mıı. 
lunma a ır. k J d , ~ 'l .. t' dır. Y alon; satiş illn&U~ olarak fiii_ * * * 

Gizli talimat, ithalatı Uç ınıfa ve A ete e ma u-rd verı ., •{ ır. yapıldıgı için civardaki bir muh· pij Viyanada yaphnlmış olan renk!i ve renkıiı kliteleri papyekuşe 
tefrik etmiştir. Kebata, llsest ba, muavini tar rnah ucuıca kapatmıştır. ilP üıerine baa lmıtlır. 

Rirind sınıf, Alman iktısadiyııtına merhum MUnlr 8. lhtlfell ı ·ı * * * 
1 t J bul\lar trtn Bu satıf fazla zararımı mucip n·=.= l lüzumu o an em ea 

0 
up 3 Kabataş lisesi baı muavini •

1 
Deniıaşm gazetede tefrika edilmiı olan seyahat mektup aranın 

• t ·1.ıı·~ı kadar d6vlı alınabilir· •ıı olmu•tur. Meselenin tahkikini ta· • ı ıs enı uıa ' Münir beye mezarında bir ihhral 'tf Hı' yarım misli daha artt ırtlmış ve zenglnleıtlriln:ılştir 
lklnd ınıt, dahil a:t ıarurt olan Jep ediyorum. i:.l:H:.·J Den•ııaıırı her evı'n o'-unaca•~ en cyı· kı'tabı V* her kül"pbane· maMulJer 1'e bilhassa mamtıl ''emat yapılmak üzere pazar gilııb ıu.t Bandırmalı Abdürrahim " K .. u 

olup bunla\• içtn 10.000 ınat4t döviz e.h- 14 te Beylerbtyinde temaşa ga- l====:ma:ııı:::=====;==========:ll: nın hakiki siisüdür. 
nab'ılfr. Dflı:.er •mtea u"Uncü ıııınıfıt zinoıunda toplanılacag"'ından meı· talebeı1nln C7elmeleri rica edil- •ı:: BUt" kit ı d es " • t ii un apçı ar a arayınız. 
dahildir. Bunlat da tamamen iflenmi§ lektıaılaıihiıı Ye Kabatat liaeıi mekteelir. '-·--.... -.-· ... ··--· ................................................................... _ ..... -



Zonguldakta Beton Arme l 11ehk•mneıc .. ııı .. ı. •• 1 
B•11koz ıulh hululk mtıhkmreıln-

1 k 
den: 

]·skele yapı aca Bogazlr{nde Papbahçesinde Çı· 
nardibfnde n 80kağında (9) numa-

z 1 d k b 1 d • • d ralı hanede sakin iken bundan mu
O n g U a e e ıyesın en: kaddem vefat eden müteveffa Hıristo 

z-..1dikta geçenki fırtınada yıkılan iıkele yerinde beton kızı Elisa,it kadının mirasçlları mira-
._.... 9l reddetmiş ve müteveffiyenin ala. 

•rma bir iakele yaptırılması kapah zarf usuJile ve aıaiıdaki caklılarrnın taleplerine binaen tereke. 
tarihten itibaren yirmi bir giln müddetle mllnakasaya konulmuştur. sinin tasfiyesine ve gayri menkul em-

MilaakaHya girmek istiyenlerin ıeraiti anlamak üzere lstanbul ,·alinin paraya çevrilmesine karar v~ 
l»elediyelİ heyeti fenniyesine veyahut doğrudan doğruya Zongul· rilmi§tir. 
dak belediye.ine müracaatları Jlzımdır. Kapalı zaflar; Ağuatosun Mezkur ıayri menkulattan Paşa. 
ll nci Salı ....nnu saatl2ye kadar kabul· olunacaktır. (1127} bahçesinde iskele caddesinde kain 
~~~~~-6~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- bir çab albnda mal6mülhudut (8) ve 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Erkek Jisesi arsısında yapılacak muallim mektepleri 

l»eden terbiyesi salonu 22-7-931 tarihinden itibaren 12-8-931 ta· 
rihine kadar Oç hafta müddetle ve kapah zarf usulilen moaka
uya vazedilmiştir. 

MDnakasaya ancak büyük inşaatı deruhte etmiı ve muvaffa· 
layetle ikmal etmi~ olduklarım vesaikle ispat eden müteahhitler 
jttirak edecek ve inşaatın filen idaresini ancak tecrübe görmilf 
diplomalı mühendis veya mimarlar deruhte edeceklerdir. Plan ve 
pr»je ıartname ve mukavelename suretleri her gün inıaat daire· 
linden tedarikedilebilir. 

ihale Maarif veklletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafın· 
elan yapılacağından taJiplerin m'Uzayede, mOnakasa ve ibaJlt ka
nununa göre tanzim edecekleri teklif zarflarını ihale günü olan 
12-8-931 çartamba pil saat 15 de komisyon riyasetine tevdi 

edeceklerdir. (1120) 

Kocaeli Daimi encüme
ninden: 

Bedt?li keşfi 5315 liradan ;baret olan KaramOrael·iznik yolu· 
nun tamirab esasiyesi 19 ağ\latoa çar,amba gOnO aut onbette 
ihale ecülmek üzere kapaJı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Taliplerin mealdir tarihte ehliyet Ye1ikalan, Ticaret odaaa 'ftlika· 
• Ye ynzde yedi buçuk teminat ile tekliflerini mllnakasa kanu· 
11Undaki tarif at dairesinde Kocaeli viliyeti daimi encümenine 
•ermeleri ve tartnameaini i&rmek iatiyeıılerin Kocaeli baımühen· 
cliıliiine müracaatları (1314) 

ispirto ve ispirtolu i'çkiler inhi · 
sarı umumi müdürlüğQnden: 
650 metre uzunluğunda telli 

keten hortum 
Pıazarhk suretile alınmak üzere mllnakaaaya konulmuttur. 

ihale 15 ağustos 9'31 cumarte:;i günil saat 10 (on) dadır. Talip· 
lerin ıeraiti öğrenmek üzere mlibayaat komisyonu kitabetine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (1161) 

Merzifon 
Amerikan Kız Hayat mektebi 

(10) numaralı iki bap dükkanın ta-
mamları ile mezkur ~ınar caddesin
d~ kain mezkur (9) numaralı maakah
,·ehane hanenin rubu hissesi otuz glin 
müddetle mevkii müzayedeye vuedil· 
miştir. 

1 - Bir çatı altında (8) numaralı 
dükkan kasap dükkanını ve (10) nu
maralı dükkan ı;;ütçü dükkanını havi• 
lup mer.kQr (8) numaralı kasap dlik 
kAnt iki kattan ibaret ve zemin katı 
taohk ve aıi<ası kadim salhane ve i· 
kinci katta bir oda n bir ufak sofa ve 
bir halayı müştemil olup halen kasap 
Yaninin be lira icar ile tahtı isticarrn 
dadır ve demirbas eşyası yoktur. 

2 - MMJ<Qr !1(10) numaralı sütçü 
dükkanı keza iki kat ü~rine mebni 
ve zemin kıtı taşlık ve arka tarafı bir 
aralık ve bf r matbah ve ikinci katta 
iki oda ve bir sofa ve bir hala ve bir 
de tavan arasını havi olup elyevm 
Halit Efendinin sekiz ıtra icarla tahtı 
i!ticarındadır ve demirbaş eşyası yok
tur. 

3 - Mezkur (9) nuımaralr altında 
bir bap kahvehaneyi müştemil hant ÜÇ 
kat Uzerine mebni ve birinci katı tat
lık olup iki oda ve bir matbah ve bir 
ku111 Ye ikinci katta Hd oda ve üçh· 
cü katta üç oda ve bir sofa ve bir 
halayı müştemildir. Ye derununda his 
Mdarlar ika.met etmektedir. 

4 - Mel'kur (8) ve (10) numaralı 
dükkanlar bir çatı altında olup her 
ikilinin umumt mesahası tahminen 
(300) arşın miktarında ve kargir olup 
tamire muhtaç bulunmadriı ve hali ha 
.aınla kaaa;p aükkaR&nın .kıymeti mu· 
ha.ınıMftWf (600) 'Ve 'Sittçti...tükklnınra 
lu"8etl muhamınenesi (800) Ura ve (9) 
numaralı maa kah,·eharte hanenin u
ıaumf lntahası tahminen (300) arşın 
mRı:tarında ve köhne ahşap olup ve 
tamamm1n kıyımeti muhammenesi 800 
liradan ibarettir. 

5 - Talip olanlann ve daha ziya. 
de malQmat almak istiyenlerin kıyme 
ti muhantı1Mne9'nin yüzde onu nis
petinde pey- akçesini ve 931f28 dosyll 
numarasını mu.teehiben Beykoz sulh 
lnahttemeebte müracaat eylemeleri w 
ihalesi S eylül 931 tarihine müsadif 
Ptrternıbe günU aaat 13 den 16 ya kadar 
icra kılınacağından mü~terilerin biz
uat veya bilveklle ~ah\emede hazır 
bulunrrıaJan nın olU'ftur. 

İngilizce ve Fransızca tedrisatı ile ticaret, daktiloğrafı, idarei latanbul birinci iflda menuırluill,,.. 
beyetiye, biçki, dikiş, şapkacıhk, dokumacıhk, basta ~ ~ocuk tbı: 

Istanbul 
ğünden: 

7 - V AKIT 7 Ağustos 1931 !!!!!im!' 

Evkaf müdürlü-

Pazarlıkla kiraya verilecek emlAk 
MOddetl 

, icar 
l - Babıalide NaJh mesçit mahallesinde Cağaloğlunda Sene 

23-6 No. hane 1 
2 - Şehremininde Mollagürani mahallesinde Hayrettin 

Paıa caddesinde hekim baıı Ömer efendi mektebi 1 
3 - Çar~ıda yorgancılar Hacımemit sokağ'lnda 13 No. 

dUkkAn l 
4 - Çarpda perdabçi han sokağında 21 No. dlikkln nısıf 1 
S - Mabmutpaıada sultan odalan sokağında 22-24 No. 

dllkkln 1 
6 - Mabmutpaıuda camiaYlusunda 17·23 No. dnkkln 1 
7 - Hasekide keçi hatun mahallesinde Bayrampaf& 

medreseai altında S7 No. dükkan 1 
8 - Kuımpaıada camiikebir mahallesinde Türabi baba 

sokajıada 7 No. dOkkln 1 
9 - Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinde ibrabimplfa 

aokajmda 30 No. dilkkln 1 
10 - Tophanede Ç&YUfbaıı maballes;nde topçular cad-

desinde 398-39o No. dükkln 1 
11 - Beyoğlunda kamer hatun mahallesinde Papatya 

aokapda 2 No. düllin 1 
12 - ÜskUdarda çinili mahallesinde silahtaraia sokağ'ında 

219·93 No. dnkkln 1 
13 - Şiılide Mecidiye kliyiinde iki oda 1 
14 - Eyüpte camükebir mahallesinde haffaflar 10kaimda 

ı No. kahvehane arkuında ardıye Ye arsa 1 
lS - Çar91da reia otlu sokağında 34-39 No. dilkkln 2 
16 - Tophanede bmbm, yeni çarıı caddesinde 138 No. 

dOkkAD 2 
17 - Kasampqada camiikebir, Tllrabi baba 7 No. ahır 2 
18 - Boiaz içinde Tarabyada caddede 2S4 - 256 Ye 

246-248 No. baaeler Ye arabahk S 
19 - Topkapıda Beyuıtaia, tramvay cadde.inde 13 No. 

dUkkin 3 
Mebdei icarlar: Eski müıtecirler içi• akdi aabıkm hitama )'9Dİ 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Miiddet: ıs Ajuatoa 931 Cumartesi gtınü saat on beıe kadar. 
Yirmi glln middetle ilin edilen balAda muharrer emlakin 

paı1rhkla kiraya Yerilmuine encümeni idarece karar Yerilmiftir. 
Talipler ıartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait 
taleplerini dermeyan eylemek için lıtanbul Evkaf müdUrtyetiade 
varidat midOr16ğtln6n akarlar kalemine mnracaatlan illn oluav. 

En11f .. -'fte_,. lıaltlnnda malftmat almalt-J1-Wiyenler 
mlıırayede odM1adald ecri miei.1 raporunu okuyabilirler. (1419) 

Sirkeli Hayriyeden: 
Şirketi Hayriye tarafından genç deniz ıporculanmızla yhme 

meraklılarının mOmareseleri için ahiren BUyOkderede Awupadaki 
emsali derecesinde mükemmel bir tarzda inta olunan ( LiDO ) 
yüzme havuzu ile atlama kuleaine yüzme bilmek tartile mUabaka 
gtınleri haricinde duhuliye vermiyerek girmete ve y01111eğe bakkı 
vardır. Spor klüplerine dahil ve anlardan vesikayı haiz olanlar 
mbatesna olmak üzere diğer zevatın yalnız büfeden alacaklan 
,eyin ücretini vermek kafidir. 

7, 14 ve 21 Ağustos Cuma gb.nlerl 
Havuzda ve Atlama Kulesinde 

Kule pler tarafüıdan seçme ve su topu mOsabakalan Ye denİI 
b.7ramı yapılacakür. 

bakımları. 1490 AdrN; nelce Beyoflu.naa Pumak 
-----------~-~~~==~====~=~~-l~pıda~~d~loa~rtımanındam~~~~~-~~~~·;·~;;~~·;;;~~eJ;i~&; 

1 0
-vlet DemlryoUarı ilanları 1 kım ka~~ ve elyewn An~arada ka8aP cu tekeffül eden sair kimseletin içti· )n<le tnahlmat fi lmnk isti1eble.rh' 930 
_ ve yat tu~ca~ı Ahmet ~aık efendi: ır.ada hulunmağa hakları olduğu ilin - ı 97 numaralı dosJa ile dairenriae 

'------------------~-------· Ballda ısmı n adresı yazılı olan za. ı rıur ·· ı · · 
idaremiz için paıarJıkla satın alınacak 38 kalem_ h_ ırdaYat, .k_u11un tın lfllsı açılıp 1asrlyesinfn adi şekilde 0 

u ' • . ~ • muracant arı ılan olunur. (1498) 
b h l yapılrrıuına karar \·erilmiş olduğun· tıtanbul yedıncı ı ~ra ~murlugun· 1 f ,, d,. 1 ld ,.. 1 --L 

boru, dikiş ipliği, roberoit, "olıa ~a~ı vesa.re ~ı ı mu te •!üldnı dan: dan: ı' una oelfta stanbu . a, n fil?-
) .. 10 8 931 l hıne milsadıf pazart .. sı aü Q 1 - Mu"flı·sten alacaö-1 olan ,·eva Tamamına üç bin ... tuz lı·ra hanın.da, 19 numarada ıken halel\ ıka-malıamenin pazar ıcn · · arı " • n "' J " Abdtll.L rt " •· d 9 maJlarrnda istihkak iddiasında bu· kıymet takdir olunan Yediku- met~ahı me~hul buluJ\Rn at 111 

icra lnhnacağmdan taliplerin yevmi mezkur a saat dan l 1 nanların alacak ve iddialarını f~bu lede kazlı c:~m-eae Fatih SuJ. ve l usuf Mazhar beylere. 
buçuğa lcacar ııpah vtcut ederek tahriren fıat veımeleri, bu i1An4an bir ay içinde eyamı resmiye tr.n Mehmet mahallesinin fabrika ~ lstanba/ ikinci icra memıırlıığun· 
bapLak'ı malzemenin milhedat listesi main• dahili.ne_ asdmıı mü8te•na olmak üzere her gün saat kağında eski 10 yeni 8 numara ile mu- dan : 

' \ b d 13 ten 18 e kadar Sultanahmetle nki rnkkam fabrika ile yine tamamına ' Ar~ağ Bahtiyar efendinin 339 tatlh 
o!up pazarbğa auoiunan malzemeden nümune geımeaı ı~a e en· a~Hre. hlna~ıu~da !trayf vazife eden bi- 900 Uta kıl met takdir olunan ayni ma· l~ ~ir kıt'a bOnoya müıden.~d~~ zh"•~· 
fer için nümunelerinin beraber. get~~il?1eai ve nümunuıı vuku rıncı ıflls ilaıre"ıne ~lenk 8 tacakla- halle u 9okafında 12 1nübrrer numa- tınızde alacağı olduğunu ıddıa e)'ltdı· 
Lulacak te'.· lı"fatın kabul edilmıyecegı ılin olunur. 1460 rını kaydettirmeleri, ,., senet n def· rah bir kıt'a a rı anın 2 - - 931 ta· ği dört ) üz elli liranın hulOlil ,.acle 
o r; ter gibi ae.li11eri, her ne ise bun1nrın rihine musadif pazar günü icra kılınan tarihinden itibaren maafaiz ve masa· 

• • • asıl veya musaddak suretlerini verme- birinti arttırma ında tnbrJka '100 \•e r if haciz ) oliie temini tahsili husus\ı"'· 
30) ton reıidü yağı kapalı ı.arfla münakasaya konmuıtur. leri, .. . :ı.rsara 100 lira talip ~~hur retmiştlr. da dairemi~e ,·u~u bulan müracaat ve • - o t 15 de A ka d 2 - l\tuflı e borçlu olanlar )Ukarı- Kı)meti muhamme l esfnı bulmadığı ci- tnlebl Uzerıne müdaeebih börtün tes-
Mlinakata 31 ağustos 931 pazartesı gun 1aa n ra 1 da g~terilen mlidöet içinae borçtan hetle 29 - - 931 tarihine müsadlf vi)ffitıi mutar.ammr:ı\ öhnak berai teb-

Devlet Demirynlları idaresinde yapılıcakhr. miktarını 3 udırmalan, hiJafına ha· cumart~i gUnil sut n ffn 16 ya ks· lif müba iri rrıarifetile tarafınıza göa 
Münakasaya iştirak ed,ceklerin teklif m~ktuplarını ve muvak- metin cun kanunı· mucebince takibat dar ]8tanbul )edinci icra dalre~in4e l derilen ödeme emri lkametgahmrzın •o k d Ü k k ' "" mts'uliyeti mucip olacağını bilme· ikinci arttırnınsr icra kılınacaktır. Şart mechuli.}·eıi serhi1e tehliğ kıhnl· 

kat teminatlarını aynı gllnde saat 14,.:> l a ar m na asa omis- leri, : amesi atvanane)'e tatlk olunmuştur. mamı \e telıliıl;atı muktaıt~-:tnih ill· 
yonu katibine vermeleri lazımdır. 3 - J\füflL~n maUarını nakit ve tah\ ilit A;·ttırnuya l~tir~k içil\ Uzde '/ teminat nen ifası takarrür ctmi olmastl\l mftt 

1 • · b J' ukabil'nd A tı ve buna mümasil kıymetli evrakını alınır. ni tarih\ ne~rl ilflndan Uı~aren bira, 
Tallpler milnakasa şartname erım. eşer ıra .m .1• e n- her ne suretle olursa olsun ellerinde Hakları tapu ı:;icillerile sahil olmı- z.at·fında e 9.H - 10:i9 ao~u numara· 

karada ve Istanbulda idare veznelerındeft tedank edebılırler. bulun.dur~~lu ister ,ahıs, i9ter bR~'ka J an ipotekli alacaklılarla d}~er al_ncak sile icranın aurma ı h.ıkb.ı~da !ifahea 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

,.e 88ır muessese ol un bunların üze· lıların H irtifak hakin sahıa>letlnın \'e Hya tahriren bi r i ti razı kanuni ser· 
rlndeki hakları mahfuz kalmak ~rtlle husueile faiz ,.e mMarife dair olan id· deylemediğiniz ve müddeti meıkt\ttnll 
o malları ayni ttıUfütet içinde dalr:eye diaların ilan t:ırihinden ıtibaren 20 hitamını mUteakıp ekiz gün zarfında 
vermeleri.. \·ermezle.nıe cezai takibat gün i~inde enakı m~~bite~eril' bildir- deyni mezkuru eaa ,.e ~·ahut itfaya 
,, mes'uhyett uğrı~acaklarını, maze· melerı _IUz~~ , nı •. ı takdırde hakları tekabül edecek etn,·al i~ae etmediii· 
n!t bulunmadıkça rüchan ~~kları_ndan tapu .sıcillı ıle sabıt olmıyanI:ır taış niz takdirde bermucibi talep muarMll 
mahrum kalacaklsı'lhın bıhn~~ı. .. .. bedelınl~ P.~ylaşm~~ınd~~ harıç hıra- ti krab enin gıyabınızda tnfazıha tt-

4 iô&ô 16 - 8 - 931 perşembe ~unu kılır .. Bılc .. mle ih .e: a (!m vergi ve H üt kıhnacafı malAmunaz bulut\· 
sa'!-t 13 te yukarı_da yazılı o!a1! ıfli.1!1 bele4ı~·e . ret!Mnl ve vakıf ıc!lrHi mütte· mak n ~lbaptRki ödeme emrinin tna• 
i1aıreslnde alacaklıların !~k r~tıma.ı.ntfa rlye aıttir. ~lacaklıların ıcra ,., ifl:\s kamına kaim olmak üzere keyfiyfl HÜ 
hazır bulunmaları ve muflfıın muıte· kanunur: _a 1.9 uncu maddesi hükmü· olunur. 


