
Kral Fuat 
yemin etmiyor! 
~ - 5 inci saylfada -

~Yd•Sayı: 4836 ldare yeri: lstanbul, Ankara ca. l'akıt Yurdu 
Pazar 28 Haziran (6 met ay) 1931 -

Telefon: (idare) 2.4370 

Beşinci Irk 
Tefrikamız bugUn 8 lzincl 

sayı_famızdadır 

(Yazı işleri) 2.d37I Sayısı 5 Kuruş 

Muamele Vergisi Etrafında Mecliste 

Hıyanetin 
• 
ızleri 

Dün Mecliste muamele vergisinin Türk 
sanayii için bir düşman olduğu söylendi 

Rakı masası etrafı.otla· 

patlıyan silahlar -! t~uhalefet adını takınan bir 
şij bı • mazisi bozuk, hüviyeti 
ba)!eli gazete:erin n~riyatından 
~ ederken dün dahili veya 
bq et bazı ıui kast kuv\1etlerinin 
ı:n neşriyatta kısmen tesiri ol
b •sı nıuhtemel olmakla beraber 
d~L hıatbuat hezeyan hastalığım~ 

tetktkl takarrür etti 
Bir şoför muavini öldü, bir kadınla bir 

Uzun mtızakerelerden sonra yeni IAyiha- J 

nın maliye ve iktısat enetim.enlerinde j' 

veli uazi vergisinin 19 uncu J ; 
sabıkalı yaralandılar 

"'lla ziyade Der\1İş Vahdeti 
~dhebiyatı ile halk tabakasını 
e Yİc ve tahrik ederek fazla 
d~~ş ,Yapmak hırsmdan ileri gel
b ıtnı yazmıştım. B~~unla. bera-
er dahili veya hancı sm kast 

•ehekelerinin temiz Türk matbu
bb _arasına her hangi bi~ 'e~~e 
b~l~l edebilmeşi ihtima}ını butun 
d ~tun ihmal etmek dogru olma
• ıgııu da mütaleama ilbe etmek 
'-terinı. 
1 lozan muahedesi ile netice
-.'tlen büyük zaferden sonr~ 
U atan hüdutları ecnebi kuvvetl~rı Ahmet Ihsan B. 
de beraber hiyanet şebekelerı11;,- Ankara, 27 (Telefon) - Mec .. 
S t~ temizlenmişti. Mehm~t. Alı, lı's bug'u"n saat on dörtte Kizım 
. aıt Molla ve saire gıbı bu 

ftbekenin meydanda olan unsur· Pş. nın riyasetinde toplandı. Ev-
t/ı budut haricine kaçmı?tı: = k•ı• • 
'- .ıhilde köşede bucakta gızli Başve 1 ımız 
"alan unsurları da pusmuştu. 
trkinı harbiyesi yüz ellil~~lerde~ Dün öğle tirenlle 
teşekkm eden biyanet zumrelerı hareket etti 

t,hiihiç bir zaman boş durmadılar. 
J)ainıa dahilde ve hariçte etraf- Başvekil ismet Paş~ Hz. dün 
lanna zehir akıtmağa devam et- öğle tirenile Ankaraya dönmüş
tiler. Fakat uzun zaman meydana lerdir. Kendilerini Haydarpaşa 
Çıkıp açıktan açığa çalışamadılar. istasyonunda vali Muhiddin B., 
~ibayet iki sene evvel Damat S ki Nail" 
~tridin dahiliye nazırlığını yapan kolordu kumandanı ü ü 1 

ltıgilirf şgaı ordusunun uşaklann- Pş., Cevdet Kerim B., polis 
~illl Mehmet Ali Pariste (Repüb- müdUrü Ali Riza B., bazı meb'
lik Anşene) ismi iJe haftalık bir 
'l'lete çıkarmağa ve bu gazete 
~l~ açıktan açığa biyanet mesle· 
linc devam etmeğe başladı. 

Mehmet Ali çıkardığı bu ga
t~tenin ilk nüshalarında şark 
\t~layetlerimizde Kürtlerle Erme
~lerin iştirakinden ve isyan ter· 
tibatından bahsediyordu. Daha 
h· Vakit hariçte memleket al;Y.: 
lll~ yeni bir sui kast teşebbusu 
~tıl~nduğunu bu neşriyattan i~
ıtlıaı etmiştim ve yene bu su-
:~tılarda bir makale ile hükfı~e
~" nazarı dikkatini celbeylemış-
h~' Aradan ancak altı ay kada.r 

1~ zaman ya geçti, ya geçmedı. 
~~rıdağı isyanı çıktı. Devlet Ave 
~ıllet hesabına büyük fedakar-
hltla bertaraf edilen bu isyan 
~ areketinin harici hiyanet şebe
" tlerile sabit olan alakası (Yakıt) 
•:~Şriyatıodaki isabeti göstermiş-
'tf, u~lar, ve bir çok devair rüesası 
h' iki ıene evvel Pariste kurulan teşyi etmişlerdir. 
~l'a.net dolabı bugün hala dön- ismet Pş. Hz. tren kalkmadan 

11 ekte devam etmekle beraber evvel Köprülüzade Fuat ve Ne-
1:~ Zanıanlarda buna bir yenisi şet Ömer B. lerle görüşmüş, 
tistırnarn etmiştir. Bu da Bulga- k" ı b 
"1'\~an!~ (Filbe) kasabasında gene Darülfünunda ı ta e e ve me-
~İellılıklere neşriyat veasıtası zunlar hakkında malumat almış
Saarak çıkmıya başlıyan ( Açık tır. Bundan başka Muhiddin B. 
y ı ) gazetesidir. Geçenler de le de görüşmüştür. 
tı llnanistandan gelen ve (Vakıt) ta Bir hAdise 
ltıetrediJen bir mektup bu malu· Pş. trenin hareketind~n ~ç da-
et:tı .verdikten sonra muhte~~f kika evvel vagona gırmış, ~1~ 
~~ui?• memleketlere dağılan yu- kapıda durarak trenin dhareketı?ı 
daı 1 •klerin ve memleketten tar· beklemiştir. Bu esna a temız 
t'İt:ı'l.lnan diğer hiyanet zümrele- . . iş bir şahıs basamaklara 
t~ ın aralarındaki faaliyetler üze- f;~:: ilerlemiş, ve birdenbire 
c~ıi, e~emmiyetle nazarı dikkati "b . kurtarın ben mahvoldum,, 

edıyordu. enı w 1 Şu h 1 d"ıye bagw ırmış, sonra ag amaya 
Ilı , alde hariçte bu tür ü 
Aı:! Utn faaliyetler de bulunan ve başlamıştır. A 

,1;d1d~ğı isyanının amilleri ara- Başvekilimiz bu zatla kala~.adar 
i .. ı .. ~ ızlerine tesadüf edilen ha- 1 tren kalkma uzere 
:-q ... ti h o muş ve 
bahan erne şekilde ve hernfe bulunduğu için : 1-......_ 

ı.;" sına olursa olsun halkın e - u .. w .ı x- heye. ırn.::-.m, 
"'tını t b • 1 -~ fa • -== •nua.rn . .ıu•0 • • 

e yıç elnıeıi e men at j d d" . . dioliyecektir demıştir. 
( Alt tarafı 2 inci sayıfada. ) er mızı Muh"dd. 

.Atelımet .AalH Tren kalkbktan sonra 1 ~ 
~ -------- ~ - - .. . 

maddesi okunduktan sonra 3 üncü -'--~v-w_..,._. _ _...,.._. __ ....... ,~ ... -,,,.....---

milzakeresi yapıldı ve kanun ka
~ul edildi. 

Bundan sonra yeni muamele ver• 
gisi liyıbasının mUıakeresine ge
çildi. Ve bu müzakere çok ha
raretli mUnakaşalara sebebiyet 
verdi: 

Eweli Rüştü B. ( Bursa ) söz 
alarak yeni kanun etrafında 
uzun boylu beyanatta bulundu • 
Hlikümetin bntçesinden 48 mil· 
yon tasarruf yaptığını, bu verginin 
memleketimizde yaptığı tabriba
hn mUhim olduğunu ve liyihanm 
encümene iadesil~ tamamen il· 
gasını istedi . 

(Alt tarafı 2 inci saytfada) 

Sermayeleri ! 
Saadet ve Sıdıka H.lar 

Meclise kadar baş 
vurmuşlar ! 

Aşağıdaki LSatırları B. M. Meclli.i 
arzuhal encümeninin mükarrerat cet
celinden naklooiyoruz: 

Arzuhal ıieW,Şn "dı aanı. oturdu. 
ğu~: 

Saadet ve Sıdıka hanmılar, iz. 
mirde Tepecikte Lale sokağında 12 
numara. 

A rzuhalln hul&'wı: 
Sermayelerinin tekrar umumane

lerine iadesi hakkında • 
Encümenin kaJlar"ı tıe ne ıebeptcn 

®rildiğl: 

Hadisede yaralananlardan Sabahat lle m1.nav Sabri ve çolak Hayrl [ çolak Hayd 
fesli olanıdır ] 

lstanbulun zabıta siitunlarm
da sık sık ismi geçen Çolak 

Hayri dUn gece yeni bir vak'a 
daha çıkarmış ve bu arada Ştik
rü isminde bir çalgıcı öldüğü 
gibi kendisi de bir kurşunla a-

ğır surette yaralanmıştır. 
Vak'a ş5yle olmuıtur: 
Evelki gece çolak Hayri, Şo

för muavini ŞiikrU çavuş, Kadri, 
Aziz, Aliattin, Mustafa, it Ali, 

(LO.tfen sayifeyi çeviriniz) 
"' 

Gazeteciler kralının müthiş makalesi 

" 
• • • 
ıç n e ır 

~ster HUrst "Yeni bir harp için altın 
toplıyan Fransa ne alacağını tecil eder, 

ne borcunu öder ! " diyor 
Menemenli Saadet ve ~ıdıka imn. '.A~rikamn '1rlıe1hur gCJZetecüer /.,"l-1 Bu ma/u:ılcde M. Huverin Amerika-

larlle yüksek reislik makanuna sunu- ~Mis~ Hörst bugün/ıerde Londrar da bu yüzden büyük bir muhalefete 
lan arzuhal encümeniınize gönderil- da bulunmaktadır. maruz kalJacağr.ru gösterlTU!ktedir. 
ıiıiştir. Londrada çıkan Mister Börs bu kamadele diyor ki: 

Dilekleri: JJ,eyll Ekspres gaze "Umuıml harp, bir Avrupa hı.ırbi 
Uuınumanelerinden harice çıkan- test, bu meşhur ga· idi. Avrupa milletleri tevsıi ve iktr-

lıp serbestçe san'a.tlarmt ifa eden ser- zetecinin lngilte- sadi inkişaf arzularile bu harbe gir. 
mayelerinin tekrar uınumanelerine rede bulunmasın- mişerdi. Amerikanın, büyük Vaşing-
iadesini istemekten ibarettir. dan bilQtifa® ken- ton tarafından konulan bir esasını 

Dahiliye vekaletine Yazılan t-ezkere di8nln reisicii::nlmr Amerikanın başka milletlere ait işle-
ye gelen karşılıkta: M. Huver tarafın- re karışmaması esasrnı ihlal ederek 

Yeniden umumaıae açılması ,.e dan ilan edilen bu harbe iştirak etmesi büyük bir 
her hangi bir sebep dolayısile kapa- nwratoryom müna hata olmuştu. 
tılmış olanların tekrar açılmasına mü Mister· Hörst Bebetile ne fikirde Bu harp yalnız Avrupanın ihtiraSln· 
saade edilmemesi fuhuşla mücadele gazetecü'1T kıralulduğu.nu sormuş, dan doğmuş bir harp olduğu halde 
için vekaletçe :ittihaz edilen tedabir da bu TIUWZU ürerinde bir nuıkttle yaz- Amerika buna iştirak etmiş ve üzeri-
cümlesjııden olduğu '9'e devlet varida- mıştır. (L'lltfen sayıfayı çeviriniz) 
tı ve hazine menfaati fuhşun artm:-.
sına saik teşkil edemıiyeeeği kanaatin
de bulunduğu bfldJrihmştir. 

lcabı söyleşildikte: 
Hükftmetin ahlakı uırnumtyesfnln 

muhafazasını istihdaf eden btt tedbi
rini bozacak halen bir sebep bulun
madığının arzuhal sahiplerine anla
blmasına karar verildi. 

Karar tanihi: 31 - S - 931 

B. bu zat ile görüşmüş, paşaya 
anlatmak istediği derdi hakkın
da malfımat almıştır. 

Neşet bey nammı taşıyan bu 
zat Kısıklıda oturmaktadır. Ve 
anlattığına göre Pangaltıda bir 
ec:zahanenin şerikidir. Geçen 
perşembe gOnU sokakta bayılmış, 
Şişli sıhhat yurduna nakledilmiş, 
bir gece istirahatten sonra çıka· 
rılmıştır. Mahkemeye aksetmiş 
ailevi bir meseleden dolayı has
talanmış, son günlerde sinir 
buhranı göstermeğe başlamıştı. 

'l derdini İ5İr tfırii\ aniatamamak- ı 
tadır. Tedavisi ipa ._ LqL .. 
dar cdilmiftir. 

' 

Siya.si bir anket ı 

- 8u9D11 muhalif bir flrka rapmak için sizce ...... ..,t nedir? - ........_ealal lailmek -



~ 2-- VAKiT 28 Haziran 1931 
Şaban Ye Silleyman isimlerinde Iar büsbütün dumanlanınca Hay- Hıyanetin 
ıekiz arkadaşını evine davet et- ri ile Sabri ve arkadaşları iki 
mit ve Sabahat, Seher nammda kadının taksimi yüzünden kav- İz) eri 
iki de kadın getirmiştir. gaya tutuşmuılar, hepsi birbirine [ Bıışmakalemizden mabaat J 
Akıam üzeri rakı masas1Da girerek tabancalarını ateşlemiı- bulan bazı Türk gazetelerine 

saN=• A ·a B B r. B R 
Ham afyon 

d .. JJ' 
iM.Meciisinde 

1
° r 

kü müzakere ~ -
oturan .,u 11 kişi gece yarısına lerdir. binbir tUrlU şekillere girerek 
kadar içip eğlenmişlerdir. Çıkan kurşunlardan ıoför mu· hiçolmazsa bilvasıta hulülebnek 

\Ust taraft 1 inci sayıtadaı bl 
Maliye vekilinin c:eVAbdd~ 

Maliye vekili Mustafa .. I riO' 
HUkQmet bu maddenin harici halik B. Rüştü beyin soı e 

ticaretini bir teşklllt cevap vererek ezcümle: --·• Bu · esnada sokaktan geçen avini Şükrü çavuı ölmüş, manav istemeleri pek tabii ve mümkün 
Hayrinin arkadaşlarından manav Sabri, Hayri ve sababat muhte· değilmidir? 

alt.na alıyor k daf11P" 
- " Muhterem ar a ·~ 

Ankara, 'lf1 (A.A.) - Afyon konfe· bu layiha heyeti umuıııiyes:e~) Sabri evdeki cümbüşü işiderek lif yerlerinden yaralanmışlardır. Mütareke esnasında Istanbul· 
içeri girmiıtir. Gürültüye yetişen polisler mak· da lngiliz iıgalinin hizmetkArla-

ÇoJak Hayri ile Sabrinin ara- tulü kaldırmışlar. hepsini tut- rıadan olan Mehmet Ali timdi 

ransr netayiCi hakkında tktkısat ve- reddini mi istiyorlar? (EvetselDııı' 
kaletinden şu tebliği aldık: biz bilakis kaldırılmanıası ~ 

l d MiJli mücadele kahramanlarından ıı bir meseleden dolayı açık muş ar ır. 
ı - Cenevre afyon kanferansr her ye Y 

memleketin ve dünyanın meşru ihti- muna kaniiz. Bunun kiıns~r j~İ' ' 

olduğundan Hayri yeni misafirini Yerde iki tab~nca ve boş ko- daha kıymetli, daha milliyetper· 
vanlar bulunmuştur. ver bir kıyafete bilriinerek Cilm-

güler yüzle karşılamamış fakat Şükrü çavuşun kimin taban· huriyet taraftarlığı yapıyor. Ta-
red de edememiştir. cası ile vurulduğu anlaşılama- b:d:r ki bunlar1n araya koyacak· 

Nih~yet rakının tesirile, kafa- mııtır. lan hulul vasıtalan da hakiki 

ne elzemolmadığı halde birçok ~as- rilecek olursa neden Fransa ayni se- cümhuriyetçilerden daha cumbu
rafları ödemek mecburiyetinde kalmış beple Almanyanın, kendisine karşı riyetçi bir maske takınarak va
tır. olan borçlarını tecil etmiyor. Suali tan ve millet muhabbetinden 

yaçlarrnı geçmemek Üzere kendisine olmıyacak şekilde tahsı t dıi" 
lbrm olan miktar ve hariçten al?-cağı ihracattan tamamen kalfr yer 
kat'i siparişler dairesinde uyuşturucu mız gibi dahili sanayide~ e ~ 
maddeler imal ve ihracında serbest de elli indiriyoruz. Liyıba YJ.' 
olmasını kabul etmiştir. Ihraç için a- kanunun fevkindedir. Bu 51 ~ 
lınan siparişler, Cenevre mnk.avelesi· sanayiimiz daha çok ter 
ne tevfikan sipariş veren memleketle· edecektir,, dedi. ,ıJ 
rin sallhiyetli makamlarından veril- Sadettin beyin mukab•1 böQ 
miş bir ithal vesikasına müstenit ol· BiJihare Sadettin B. (I~t~ Bu yetişmiyormuş gibi şimdi soruJabUJr. hürriyet taraftarlığından bahse· 

muharebeye giren Avrupa milletleri Fakat hayır, Fransa ne alacağını der. Bu suretle haddi:ıahnda şu mak lft.zımdır. söz aldı ve verginin , ı~. b• 
2 - Ham afyon istihsalinin tahdi1i hayata olan menfi tesırıoJ~ııİ' 

yolunda konferansa Rus murahhası kfımetle encümenlerin ver~;P 
tarafından yapılan teklifi 2 kabul ve 3 tadilini istediklerini bu uok ,_: 
müstenkif reye karşı büyük bir· ekse· itilif ettiklerini söyledikten 90: N 
riyetle reddedilmiştir. _ "Memlekette iş yo~~ı.:,d' 

ve onların bangerleri bu kadar feda· tecil eder, ne de borcunu öder. 
Jdrhk yetiş.ıniyormuş gfüi şimdi bir Fransa altınlarını tophyor, yı:ğıyor, veya bu gazetenin ne.şriyabndan 
de harp borçları meselesini ileri sUre- bir tarafa çı1ıımasma, gitmesine mü- dolayııile amil olabilir. Bu nok· 
rek sıkılmasalar harbin neticesinde saade etmez. Hatta bunlarla vaktile tai nazardan matbuat hilrriyeti 
yüklendikleri borçların da Amerika kendi ,·atanını bir Alman eyaleti ha- suistimalinden mntevellit şüpheli 
tarafından ödenmesini istiyecekler. line girmekten koruyan Amerikayn. vaziyetlerde hükumetin hariçten 

Amerika vatandaşlarının vermek karşı olan şeref borcunu ödemJye şu veya bu tarzda gizli tabrikitta 
JMcburtyetinde bulundukları vergile bile uğraşmaz. bulunup bulunmadığını taharri 

3 - Ham afyon istihsalinin serbes- olmayınca muafiyetten uıti1""'· 
tisine rağmen dünyanın uyuşturucu Jısılf"' 
maddeler üzerinde olan meşru ihtiyacı edelim diye fabrikalar açı o'ol 
bugün dünyada istihsal olunmakta Son zamanlarda yapılan pr 11ttf 
oJan ham afyonun hepsinin meşıu i· ğandalar sayesinde yerli ııı•t; 
mal sahasmda sarfına müsait değildir. rağbette uyanmışbr. iste bUı ff 
Binaenaleyh dünyadaki ham, afyon is- rikatörlere biraz hakkı bay•~.,
ihsalinin azalmağa doğru gitmesi bir . riyor. Bizim istediğimiz otJI 

zaten lüzumu kadar ağırdır. Bu böy- Eğer beynelnriJel bangerler birisini etmesi bir vazife elur. 
le olduğu halde ıurf Avrupalılara nı'lh alt üst etmek istiyorlarsa Fransayı Türk milleti bilyük h9 1Asklr• 
ıua olan bir harbin ağırlığını azalt- alt üst etsinler. !aranın idaresi albnda çok büyük 
mak maksadile ~m.erika vatandaş- Fransa bugUn dUnyanın en fedakarlıklar ile varlığını kurtar• 
larından ~e~ han~ı hır devlet adamı mUfslt bir unsuru hallne gel· mııbr. Fakat hiç bir vakit unut· 
fa.zla vergı ıst~mege kalkışırsa derhal mlştlr. Fransa bUtUn dUnyayı mamak Jizımdır ki .milletin bu 

emri tabiidir. kutü layemut geçinmeleri d 
~ıllet kongres.ı toplanır ve o devlet a- harp ile tehdit d bl • 
damı derhal bir divanı aliye sevkedi- lekttttl e en r mem suretle kurtulan istikbali beyne!· 

4 - HükQmet 1912 U Ha.ye muka· dir dedi,, 1 
velesi.le 1913 La Haye protokoluna ve Muhtelit encUmen te•"~ 

]erek hiyaneti vataniye cürmile muha- r. milel bir emniyet müessesesine 
keme ve mahkQm edilir. Kendi borçJannı ödemek için para ıiğorta edilmiı değildir. Türk 

1925 Cenevre muıkavelesine iltihaılu ve Bundan sonra Ahmet l',Jf 
bugün çalışmakta olan konferansm (Ordu) eöz aldı. Ve ıne ı'
tesbit edeceği mukaveleye iştir~_kl ketimizde darlık, parasızlık ,, bulamadığını söyliyen dolandırıcılık d 

, Harpten ahk _bir hale gelmiş olan eden Fransa, bu para ile Avru!l .yı milleti ken i istikbalini gene 
:Avrupanın Amenkaya olan borçlarını alt üst edecek harp makineleri hazır- kendi vesaiti ve basireti ile mu-

memleketimizin ve ham afyon mus- k t b 1 s•• 
h •11 · · · f tl · . h' çe sı ın ısı varsa un arın . df ta sı erımızın men aa ennı ırnaye f f . k. fı yesiıl 

tekrar tetkik etmek planı Avrupada lıyor. hafaza etmek mecburiyetindedir. 
ki beynelmilel bangerler taraf mdan "lo.k ta b" d 1 t d Binaenaleyh bir takım macera 

için en emin ve iyi çare olmak üzere ve . ıc~re ın ın ışa sa bi~ 
kabul etmiştir. açılacagını, fakat buna ·~ . . ~ va nperver u eve a amı 

tertip olunmuş hır plandır ki bun- olan ve yakında Amerikanın reisicüm- perest serserilerin milli mukad· 
lar bu suretle vatandaşlarının iliğin- hur 1 •·-'·l b" t, A i derabmıı:a bir gün tehlike getire-

5 - Ham afyonun harici satışmda engel olarak muamele vergı 
alıcılar arasındaki kartel sebebile ser- bulunduğu.?u sö~ledi ve: .. ~ 
best pazar kalkmış olduğundan hüku- Henuz dogmuı pek ~ 
met müstahsillerlmizin menfaatini hi· bir çocuk halinde bulunan &' 
maye için ham afyonun harıici ticareıti sanayiini bu müthiş düşnı•0 f 
ni bir teşkilU ha!ine almağa karar kurtarmak için ne icap eder~~ 
-,ııermiştir. palım.,, diyerek iktuıat, il'~ 

u o ması uc~ enen ır za mer • 
den servet çıkarmak emelindedirler. kad ··r ek t• d b. 'k" ü bilecek şüpheli hllreketleri görü-. an mu ar a ın en ır ı ı g n e-

Bunlar bana da müracaat edeı ek vel bana dedi ki: lürse bu hareketlerin hakiki eı· 
müzahe~etimi rica ettiler. Fakat ben "Avrupaıda göreceğiniz en büyilk bap ve avamilioi çok dikkat ve 
reddettım. Hatta bu planla mücadele felaket, FMM<1.1Un htild A.lmanyaı:a teyakkuz ile tetkik etmek ve bu 
etmek ~tyf!W:Hffda da kat'l karar ver- karşı lıarbe deuam etmekte bulunma- tetkikattan çıkacak neticeye 
dim. :u: • .. • aıdır. (Veraay) miuıhed.etti Fransa göre tedbir almak lazım gelir. 

B~ l~ı ıferı s~r~rek . Amerıka1ı nıt.zarıncl-ı bir '1ulh muahedesi değildi, ....HeluHet ~ • 
vergı mükelleflerını hır kat daha düımanuı aTz:& t.ealimlyeti muahedesi ••1111rıı111ı11111111~~11111ırru1111ı:r11ıııuı~uruıııam An.kaTa, 27 '.A..:A.) - Maa:rff vekale-
tongaya bastırmak ve kendilerine bu idi. f erasetJnl gostermez.5e Amerikayı: da tinden: 25 ve 26 haziran ta'rilıli bazı 
~~·ede kar ve me.nfaat .. temi_n etnıek Fransamn harpler yıa.r«tmak yolun ayni h~le ~oyabilir. . V• • gazetelerde vekalet makamına atfen 
ıstıyen _bangerlerın m~messılleri ile daki farıJ,iycti durmadıkça Avrupada Kapıtalızm sis~eminı .degı~tuectı~ intişar eden beyanatın maarif eminlik
k~lplerınde vat~n sevgısi b~lemiyen sulh yapmak mümkün otanuyacaktır.,, bir sebep. de kapıtalis~lerın mılJetlerı lerine ait kısmı hilafı vakidir. Maa· 
dıplomatlar emın olsunlar kı Ame.::i· Şimdi banger efendilere şunu arze- ve fertlerı en felaketlı ve en yoksul r.if mtidürlüklerinin ileride barem mü
kahlar zannettikleri gibi budalalar deyim ki: zamanlarda bile ağır ağır taahhütler sait oldukça. maarif eminliklerinin te
\'e yolunacak _kaz~ar değiJlerdi:·. Her gün bir harp vesilesi anyan altına al~ak h~~usundaki mecnunclne şekkUliinden evelki vaziyete getirilme-

B~n şu vesıle. ıle şu k~naatı ızhar Fransa zaten harap olmuı olan Avru- gayretlen o~~bıhr., . sine çalışılacağı söylenmiştir. 
edey~m ki Amerıkanm mustakbel rei- payı f elclketten felakete sürüklenıek Mistu Höst burada bır az da bol· 
sicümhu~.u K~l~in . KuJiç olacaktır. bu kıt'adaki milletleri kahretmek içi; şev~zm~ atıp tutmakta ve sonra ~emek TUrklye • Rusya arasında 
Ben, muşarünılehın bu husustaki çalışmaktadır. tedır kı: Ankara 27 (Telefon) - TUr-
pla~la.~a ve fikirlere eşkiyalık ve zlip- Ortada bir millet vardır ki bütün "Bolşevizm dünya için bir tehlik~ kiye. Rusya arasında Karadeniz 
peJık unvanı ve11t1ek hususundaki be. rniIIetlerin Jçtıimaile teşelddil ed~ek değildir. Bir can sıkıntıeıdır. Kapı- ve civarı bahri tahdidi teslihat 
yanatına iştirak ederim. bir divan huzurunda sigaya çekilmeli nıEin eşiğinde can çekişen bir adam 1 h d • ·ııA n 

A "k d h"b' 1 ·, . k b bi t hl 'k ve uz afma mua e eıı mı ı m -. men a a rey sa ı ı o an vatan- sulh ün idam esi için l!ıım gelen şey- ınze sıkıntı verir, fa at u r e ı e f . . k 
Claş bir daha beyaz köşke kendi milli lere riayet etmesi, aksi takdirde e- değildir. da aa encümemnden çı mıı ve 
~enatflni b~rakıp da ecnebi bangerle· tinde kılıncile yaşıyanların akibetine Bolşevizm bugün i9in bir tehlike de· hariciye encümenine verilmiştir~ 
rın •.. me-natı.~ne yardn_n ed~cek bir re- ufrıyacağı kendisine ihtar olunma- fildir. Fakat miil9takbel bir harpten BUtçe encUmenl 
iskumhu.r gostermek ıstem~yecektir. lrdır. içtinap ediniz. Bolşevizm harp saha· A k 27 (T l f ) _ Bilt-

Amerıkada Fransa kadar altın çık- Bu şerait altında kapitalizm siste- Jarında dökülen kanlardan gıdasını a D ara, . d~ e on l k 
mu. Amerikadaki altın bulluğu Av· mi kalkacak mıdır? Bir başka cihan larak kuvvetnelebilir. çe enc~me?ı. il~ to~ ~nara. 
rupanın Amerikaya karşı borçlarını harbi Avrupayı Rusyalaştırabilir, '·Y· Top seslerıi anarşinin tohumunu mlldafaaı mıllıye bUtçesının mü-
tecil etmesine bir sebep olarak gö::.te. ni harp, eğer buna iştirak etmemek müspet bir hale getirir.,, zakereıile meşgul olmuştur. 

VAKiT ın Tefrikası : 16 yanın İ§e yararlarını da manifatu- Jikle bet kuruıluk salep iatiyor,, ğı;dıkları, büyük annelerl~in ";~ 
V' le k ra gözüne dağıtırdı. yahut "zahmet olacak amma aktaa· murcaklar biraz sabredin .•. lala ne .. ızı 1 Yırtık çorap, kırık oyuncak gi dan zımpara kağıdı ile çocuklaTa redeyıe gelir .• aldırırım,, ~cdiğini 

bi döküntü eıyaya gelince onlar çıkartma alıver,, dediler mi Tahir ititirdi .. 

D il da süprüntü tenekesine gitmek ü- ağa evvela odaıına uğrar, istenilen Adamcağız bazan bu eziyete a arı zere bir sepete botaltılırdı. çeşidi sandığından alıp kağıda ıa· dayanamaz: "Ben gavur evladı .m~ 
Hacının ıandığında neler yok· rarak cebine yerleıtirir, sonra ıo- yım benim canımı ıiz mı 

YAZAN tu: Kutu kutu cigaralar, kibritler, kağa çıkar, kö§e batını döner, ka· verdiniz? Allahtan kor~az mııı· 
R E Ş A T N U R i mum paketleri, ıabunlar, defterler, ıabın önündeki iskemlelerde bir nız? .. Bu kaç kere çarşı boyle. Ak· 

makaralar, çetit çefit iğneler, ka- az oturur, nihayet konağa dönerdi. lın12 nerede? .. Ne aldıracaksamz 
VIll l~mler, defterler, mürekkep !İtele- Bu ticaret şöyle başlamıştı: Kc hep birden söylesenize ... Ayakları-

Lalanın odasında kilitli bir rı, büyük kese kağıtlarının içinde naktaki anarşi malum .•• Kimsenin ma kara ıu indi,, diye avaz avaz 
yük, yükün içinde teneke kaplı bir tekerler, çiğ ve döğülmüt kahve, kimseden haberi yok .. Büyük ha· bağırırdı. 
Yetil sandık vardı. 7~ytinle~, kut.u ıardalyaları, hatta mm lalayı bakkaldan ıeker alma- O böyle. bağırırken küçük ha· 

Konak halkı bunu Tahir ağa- la.mba şııelerı ... En üatte de bir ğa gönderir.. Adamcağız ıekeri nımlardan biri iner, ihtiyar adamın 
nın vaktile hacca gitmit bir hem- küçük terazi 'ile kasa vazifesi gö- getirdi mi: "Aman Tahir ağa .. sakalını ok,ryark teskin ederdi: -
9eriıinin emaneti diye bilirlerdi. ren bir teneke kutu.. mum bitmi, .• haydi bana iki tane- Sen üzülme lalacığım .. hakkın vaı· .. 
Aradan sekiz on sene geçtiği hal- Yer dar olduğu için bu eşya. cik de ımum getiriver,, der ihtiyar Sana çok eziyet ediyorlar.. Bak 
de bu hemşeri Hicazdan dönmü· gayet muntazam bir surette istif adam mumlarla bakkaldan döner- ben ae;ni öyle ikide birde nafile }'e 
yor, fakat nedense onun o miiba· edilmi,ti. ken kapıda damatlardan birine te- re yoruyor muyum? Ama kırk yıl
rek topraklarda ölmü§ olmaıı ihti- Hacının · sandığı hakikatte Ta- sadüf eder: Lala ben yine cigara da bir pek ehemmiyetli bir itim dü 
~alini •kimse aklından geçirmiyor- bir ağanın bakkal ve manifaturacı almayı unutmutum ... tütüncüye ka şerse o baıka .. Mesela yumurcaklar 
Clu. dükkanından ba~ka bir şey değil- dar zahmet ediver. yine firketelerimi çalmışlar ... be-

Her hafta Gülsümün paketleri di. Lala sekiz on senedenberi ko· On dakika sonra hanımlardan nim hatırım için bakkala kadar 
nin gittiği posta iJte bu sandıktı. nakta gizli fakat gavet namuıka- biri aktardan ibritim yahut çocuk zahmet edersen ... yok yok böyle 

Tahir ağa oda kapısını kilitle rane bir ticaret yap;yordu. için eczaneden emzik memeai İ8· aurat aaacakıan istemem .. bir de 
Clikten ıonra evve~ Y-:..lkün, sonra lkide birde Tahir ağayı merdi- ter.. zincir markalı beyaz makine ma· 
sandığın ~ilidini açar, paketteki ven kapısına çağırıp: "Kuzum la- Lala burnundan ıoluyarak i~e karaıı · alıver e mi? .. 
paraları bır tahta kalem kutusuna, la •• hanımefendi iki kuruıluk üzer ri girerken çocuklann yukarı sofa· !BitllU!di) 
Y,emiıleri Jieae kiğıtlvına, öteki eJ da "kiınit tekeri isteriz,, di>:e ba-

encümenlerinden seçilecek 'I. 
azadan mUrekkep yeni m11ht, 
bir encümen teşkil edilrO~ 
ve layihanın burada tetk 

istedi. • l 
Müzakerenin hararetli bı! dl 

mamnda Emin Bey (Eskişebır) ı1 
verginin tamamen kaldırılOI tW 
lehinde bulundu. Ve bu sur~H 
bütçede vücuda gelecek ~~ 
düyunu umumi yeden 2 nıılt, _.ı, 
lira tarhetmek suretile doldu"' 
ı:nasını teklif etti. 

Maliye vekili: . ti' 
-" Bu teklife hükumet ıf 

rak etmez.,, Dedi. 
EncUmen relslerlnln 

mukabelesl , tf_ 
Bilahare maliye encüme?' e1' 

isi bey ile bütçe encümenı t f' 
Hasan Fehmi B. de avrı • f 
söz alarak layiha hakk;odB ~ 
cümenlerin mütaleasını söyl~ S. 
ler. Bu arada Hasan F ehıt11 ~· 
verginin 500 bin lirasının batı~· 
ve sigortalardan, bir buçuk ~ .. ~ 
yonunun muafiyete tabi tıJ te' 
maksızın değirmenlerden, ıu06r 
bakisinin içerden alındığını ~ i
ledi. Ve ticaret muahedelert,
bu vergi lie olan münasebatJP ( 
ve kanunun tahfifi imkanını ~e~ 
cek yeni muahedelerden bahse , 1 

Fehmi B. in izahatından 5~11~. \~ 
müzakere kafi görülerek Jayıbdiı 
nın heyeti umumiyesinin r~d ,o 
Şükrü (Bursa) ve Ahmet ıh~ ., 
(Ordu) B.lerin muhtelit beş 

0
k'ti 

lik encümen teşkili hakkın ' 

takrirleri reye kondu. S. ~ 'ı 
N

0

eticede Ahmet ihsan. dİ' 
tekhfi kabul edilerek teşkıl ~~., 
lecek encümen azalıkları 1 

1 
intihap yapıldı. Ve encÜEe~ 
maliyeden Refik (Konya) dJ et 
(içeli) Cemal (Isparta) Enjet 
(Balıkasir) Adnan (Artvin) Btti" 
ile iktısat encümeninden Sade ·r~ 
(lstanbul), Mustafa Rahıni (iıf~ 
Ali Rıza, Fuat. ( Aydın ~ ' . er·t 
(Antalya)beylerm tihap edıldıkl ,t 

Meclis pazartesi günü te r 
toplanacaktır. 
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_ İŞAI ETLERİ ..,. .._d9t npurlte 179e 
......... ...... .. •idi 

Sayıklamalar Bu ıene izmirlilerde bOyük bir 

Hep bir ağızdan baiınym"m: Ge- -•ı·•K .;;zerı·nde sabo Anı·"' fu-- &H11n11 _,... ıheı - ........ --
.. _ Hüktmet gazeteleri muhalif ~ u "' ""' ıa.a """ ,.. İlila, J1mir 111.m· 

l'&leıtelere hep birden hücum ediyor- .op.,.t t•~lnde aklp olunecak u•lit - Irk v• •on ........ - ..... -- .. ·-
ıv. Mabatlan 'fena, matbuat -hlt'riye ~t - Batta ıen zlyad• Mk~lr k••IMhNtft ...,. - ..... .muhWllf ,.aııı •Jftih 
tiai ort&d•n .kald~ itıtiyodu. Di· Bir acıya mukabil bir •evl•S - Tıe«cewte•I• ....... tk.fi&ea.ı p•ikteelir. 
:v.orlar. Y ffalft 'ZI Enillcı ..... i,.._ ......,., Şimdiye kadar M)ğen onlardı, M• - 51 - ezan : Jft __ ,_ 
yan onlardr. Hiikilmet gazeteleri şij. Oç gün sonra? .. kendi kendime: - E· rlne bir re&min boyaları, ıi~&ları uç· ~urile 1f)O llfifllk Mile 
k4n içinde ancak müdafaa vaziyetil\d~ vet, üç gün sonra oraJa ,giderken ter· tuktıRn ~nra altından çıkan bir ıölıe ..... imilıe •'-Wti· S.-
idtler çtinkfi, Babılli lkaldırrannda ır~ C8IM cehi•de ~mamen hazır olmalı; kaiwı oluvum~ti.1\-alblmde bir te~·in ad« • .,... l1GO itlmillli h.
ı:.e.,:en ;yelftliı ulanlar diflerini a~le.ı, taahllitltiatl aldım. Bu terce-me işini j. koptuğuna. elini uıatHlken tlrr•ılwe~a namau .... -...w. 
e rMgelene .ealdudılar ... Ne ır:z. ne kb'e tefrik etlaek icap ediyordu. ·e· GYUMağHt 4lCIMftl duyın~ ılHr ~uk tBu lf!lllllllM !kWı'ırzı ...--

n&mWI, ne şeref, hiç, hiçbir şey onların lliı' kıMnı, liean talimine m~heua 1nUU ıştr.ş,bı ile ajt.mftık ih&i.Y.acına ıtnlıi\tr t4a ,
0
._ b._. . iein 

kunıakların, doldvamadı, midelerinin Ne küa,lannın ilk tetnrinleri kadar olunrec..A.i1"e hükmt!ltİtlft: '':.e ban.:ı u• 
.,a ] 'S, .. n .. ı ... ....: • .:... il, -aıwrt 8Qllnt d.indiremedi ~inkü .ti.r:aj, di~ kola1 bir .ff'ydİ. ll'egJtınni ediMctık ıtnŞn zanan eli bir •is ar.aıındttn alıp Mk· ~ ~ .-

delik bir ke-"iil halinc1en ~urtulaudı .... .,.ll&lara gelince banda dikkat tnn. ~ia ıl lltn ıriW .._ ılcnt 
Biraz daha eayret. biraz daha him edilecek Yerine cihet her mıtıraın türk Onun ralnız ıöıleri ile SM'ni gah· ........... 

metle Jş ilerledi. çe •alııattıli olan m~a notalara te.\7.İi nede-ki haJ'9,Jin ayni bulmuştum, yal~ IHdet •apwa perfellibe pü 
Sırf bir ~inci tabı ~Jkannak için tttbırile ayni mtktarda ltenyı havi ol nız o kadar ... Birdt.n ıtrad& mn~ut °" saat altıda iıruirden hıreket et-

fırka. programlan neıred.ildi. malıydı; bunlara ne :arus ne ie par lan hUJ ilk ya~ farkı karşnrıda .nrlh mıf, Borcaada, Çana'kkate ve 
O da tutmadı. NH·•--* Jtubi ka ııpak ıı.abı ile );ezin menaa bahlf' oJ manHr He iHkfhlf, •e bir dt19th için 1 

'"-r-t ı Gelil:olu~a uğrayarak b~raya ıel-
zanan kumandanların it batından çe lamazdı. Ka.ftyeye ce~: ~" ~it: de iğfalkar bir rüyedan ~ilkinerek u V 
kildiii söylendi. Yine TIZ geoidi. kafiye ile, hatta ka.fiye ıtlaJuna b\ik' yan~ •ldtt11. lli"ir. apur f't!Hbofuaın 'lcalk· 

Şimdi kanwla .ttüyorlar .. o Jra addoluna111ıyacak bir ses müşabehetin s.i\n~. llU!atın, -.....- el· t&ta11 sOftra 'ha•a lttöıufmuı Ye 
d.a.r ağ1Z doluu, o kadar jj~ "1· .ün den thAret bir ahenkle Hrtifa mttmktin y.a.lMıq, ı1~ul M9le •iiMl .-.-ıa111n •etti ,.,_ur 1"1ttmrfhr. 
dileri ~ al•rind'1aı utanar.ak. b~ dl. aade mhtkOn ._,il, utitrf HM. Bat he10ali ~ılıf,an, ırily.eün ~ ıP· Mlet '"PfB'• 11rfll tn6fe 
lanl\((a bir ~ıwn ti~inin ~ kıa ~Jü tercetae ıilManı Mm .. ..., lnt ~isleri yıjarak buır•,Yt UJ ... r.tn dönecektir. Hattaya 4p Mr 
iIJH1a.n korkuyo,rJar ve~wk114a,n ~·k çin~ir ki bu ne.videa eaerJer de bir )i· fil8unü içincle ttörülmiif rüyalardan ~ fılafW ........ r. 
ı9'or,la.r. san~Jn difer l~sana na~lo!qaw-ke. 91yrılabilnıft. Mlkfnip uyan mal\, onla. - •• 

2 
ııe m• 

511 Afi Ke1t1aH lldaftUl aynı uıııul~ tebaıy.et bir kaıdeı umll,QI~ "" Tuhu -t.aımnntle i8ttli e~erek arttk J Tic.ret ....... 1 
)"e idi. iri lftfl!lr&r hem ahenk bir intı- "-'4'fH811tf)'ffak IJ#r tltail~ ikti· 1 

Bi.ri diyor ki: " " . . ha Jle, .. eJA ee111i ..Mat.rnın ynut li· NP Gftlt!leri• ftllcit lbtnll•HMlk ~n t•t11dtk 80 dlft 
-Bı.r Tü~, basit dutuncelı, hafıf'. il ..._iUlarınun birinin tek.erl'llııtt i· hWJreıti i,W .&ıö)'!h tel\litl•r.\nı.. ~e Hariei ıficafff Ofiai ita __.i 

bey!nlı olabılir, fakat namussuz ola· le bitirmek musiki i~in ik&illl .&M•IH· ll)'l\k)a.r:ını .ııry..-aık ....,. kaQ:ola· 

maz. li..r bir ~iye ıi,di. t·e~ diWtat olJ· nıa kenı.n.na ili~J· ge«:elik ,rimWi .. bnll lt&iklftea. ma'tamilt top· 
Bir Tirle. yavw1111!tU1'U f~. eder. nacak cil'ıet hecalarr ayni m~dar;d~ no ile, yakından ıör,nıek llzımilı.r. 

anM1Aa .iuyar, ;çocUi' ... ıcliifü.nlllff. talflra tevzi edemlmekten fbflretti: dl· Yat mffafeoltrfnf ll~JMden, hık'fka 
~ ..,...Nını ~· yordum; burııt illve efilece'k bir nokta tin ne müthiş bir hulya i'1'kisan ile te 

er~ ~dı ıki ~- . . . daMr nwra!Hrtta.ngci Itır pa-r~Mtttfan celJ.i edeffjinl ito,elntM&lnı hayalin 
~~lıfleırı bu ka~a.r .a~c.ıyeaııli.k· it.ibareı dit-r bir mqaıud ,-..ı M· ıdhriM tneffup 4'1H 11Mn «~ wesil

le, bu kadar namıet1hkle, ıtt;ihaQı ,ı neaf •ltn .z.tmre&i ~,.._ .tawm- l.n .,.i llftMI• ~ hr t -. 
nttık &)rphr. dH teılP'ar .edHecak ise .ttir,kse .te.rame r1e. 
_ Şeref Bey onlann da Ttirk oldu- nin de o noktada ikiye takaim eclilebil He~ ee.W-.\lu .te.ruııe1i .cıQT· 
ıaa uu.ıayor •af" mek kabiliyetinde olmasıydl. dım ~e ona uıat.tt•: - Senden wtedi· 

ianf ~ Mdi,r .U.i1"1t,111., l*t Ba nalttaian tfftrit ettikten so:ıra finfz terreme 
Ali KemıaU., boca Sabrink\ Ye 150 J.ik h• Ureeine ;t)lr it 4eğM. •tr OYff, Wr İJep birde;, ba,ta ~ilanla T.rfı:anb 
lerden b~$~.ı~z:'~~ 1~.ri< olduğunu ejieMıe .Wıı; :ve ~ pua ....-a Mtt•,e Mr f'lidayr M1'1"ttfe yttzüme 1Mrlttılar: 
bilmek Tü.rku J<usul*"1eı. f'akat bay- d"'9 friyM1&8i ..,._ak tun Ü-Yaiırt- _ ~? iktftme a? ........ 9f:' 
rak satmam~ içi11 sade . • ilrkltikttn ya s,itWim zaman Jı)W,ü ter~e ,,.. birkaç gün -1~1 .. 
b.taselftlWrın Afi .Kentali, *• aJtri. her mısraın yanında hecelerin ade(ifi#i fl'""1!9 sır ........ de ~up 
~ -ZeyMIAWMn ........... _ ..... iprtt .clt.D ltfr rJttamla ,,_ c.e.lt1•dt ha btT g'tmÇ (~ nifmne pn fada i- o=:· ..:. k ı a .. 
JH ~jj#ri t1Pne4ii~..-. zırdı. t.madı....,. •'*••dlit .. ,. Mr tddi oue ayı&r mlZI IJllle\ en ıı-e 

18UklAI harMlllR O beni htkliyormU§. bittabj tuce· asına karşı U,.nt, _.... biraz da is-
ba• k M&Ddant mnla .cninHh olduğun~ dair bir ke· ~. mMIUt itfL 14ett& lıff tft: - ~- Zlılıılr• .... n ........... e. ..,. •t ı 

Y U llae ~. hH cktt giPMı: nala •19tMs! .. d.tt. Mal A •k fi 
~arbl kaıanan .iıfae~aJlerden hiçi_ Mü ...,._ızl*Ja t.tıl.iyord-, .de- O, bir yan41H fratlM'ICa metni, bir ımıza men a ya 
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lıtanbul Verem mOcadelesi 
cemiyeti meaamne munfhki
yetle ~eftlll etmelde Ye bu yol
da kıymetli ,-rclmdar da ıtrmelr
tetlr. Ba elaleden olarak em• 
nı,.t •od+ her Hile &u ceari
y• ...,. yDz llra tebema et· 
melde.tir S. 1e11e içilltle emni
yet ....ı+nu .erem mlcadefe.. 
Iİ ae-,.tiae tıerilmeai taahlaüt 
uti'• la .. yüz lira allhn mhl
... tuat..lan eemiyete tntli 
etlilaif*lr. C..t,et, .... ~ nn
dıjma teı.&ttalPleri.t Wltlı mek• 

llJ811Mia hJaJ ıeeelik F•lqi kın ve kud11111. ll11•pa117adu 1lfri ft'Wtffie• __ .....,._ .... - ........ ,., __ 
llafif iMi' adlı ilt ancak uldaaabU•I yu4', it• Wrk•f c ......... fttt., Birfnı tarafıad&aı. ku.p-.,.daa plıattta-
~t f .... .ıı k d d B" d ki h •üa dı tl'lllffilerden ıu..a.-ede mukte rak ahnnuftır. Bundan IOllra anık 

r e ... ~e • ın 1
• ır ea aan ı .. • '~ k aa ı a .ıa.,.ılmaktaa ı.a..,a bir 

nlimin f&Jla)arla renklerle ihata ve dir addolunan bir hf)'et, bir •ava ,._ mrp f Y • vn .. 
"-·' ttı.ac ı -• ·· · ldli bir ttiıic'e moallimf bir knıutolns çare ftalınch 1'e Ma•ot tel'dhn~~nın ~.un e 5• 1 ma eof!U"Vennıf, onun ff • :ıı ' ... Miri Mttrert. ftFefl 'itim lııllfr ne. 
- .. ·-·-.. ·"----··-· hane terethftam, terctm.e Ot 
tedir. Emniyet Hndıjı idaresinin metni .-...ı. r,tw ..,lamlt. 9'tntta rtftnle ltaNr. 
bu hayula ..... eketiai takdi• da btr ikiad tebrik " aik11 teJıMd-. • • • 
kartılır, emaali mOeueaelen. Diy~biliri• ki o zamana kadar y&Rtk- Bu tırce&Mail Mwde llalu lllttçr 
Ye diier hayırperver ıcvaba d• tarımın hiçbiri bana bu anki ta~rına·ı ahhuını, tenelerdea 88ftra, o ıuutn 
limtiıal etme1ini dileriz. mınır§tı. Onu, artık ıuntf hu11191yedı Mzde tiyatro ha.-.kttlnın batında ~u-

Denl• ı Heri h~ stirındiK . j tanıa'ft Jtrctran pap dele Rept B.,- al 
Tn ~ç • d 1 Ualttan uata ijftfyerdunt lt ,r~ Mfftı. •fde, Mtnrtyennw. Btr a'tat•k 

• _ccar .ı~ı e'?n e • ça ~p.n valara ba~lanmıf. h•rlree ...., ...,-ını ....__ r.lıllil .... lılill8el111Ht..,..u 
ltçılenn çogu bcarı ıefaın •K•· ötnni,yw. YahMa ctıeıM• • ._..dal .... f •w•t:twı• ki ~ te· 
&eri cemiyetine (İrl9e18İflerdir. ı,ila IOl'luk çelr.iyorlaJIMtı- pbWia IM&IM --. ••• lliıltenat ol· 
Ticaret mftdttrlOtO •apur kum- Sonra birden tamirin içinde bir,5~~· . Belki de e1uı• •ulıarref 1ıU tek· 
ıanyalarına itçilerin cemiyete hUylik haber uçtu: ötr•nild4 ki Yir jini h ıdı-
7111hnakıam blhtiımiwtlr. Kantmva tir...._,_. ... tftdila lltıllt Zilla:: UlftlltlHtl• 

- .......... u t.rut' ., .. .......,.. 
Bi•ı•ıl.,h bis 4e 

AmcriU f.fabu ... 
.. de ma,teri balabiiiril-ı 

ihracatı temia edeltil 
hatn ıeJea ilk care, 
ücretleriDia aulmuile · 
lecek olan buitlayı.. 
Dcretlerinin naalının ia• 
maaı keyfiyetidir. Bu 
bitim ele ihracat yapa 
bellıi kabil olur. 

!utday tth1ıl)kini fa 
111alE için alınacak tedbirfef 
bfrte1 ~la mıyacatı ıibi 
ta temin edemez filcrind_,,.. .. _. 

1ell ha.,van yetiıtirmek 
bat vurmuf of1ak bu 
e•el yedirecek diğer h 
mız da mehmlcfur. 
Buğday buhranı içia ve 

taavvur edilen heynelmi'fel 
dfnfn de bufday meael • 
ınımile haftedeceğiae k..J 
iflim. KByliye ehven faı 
wer•it e para temin etmfll 
yııile faidui iak&r 
iıU.. fi.ta.. JikMlm-
dım ell1111W l•t • ...,. 
hudedir. ç.tr9 ~ 
n• eibanietihnlı-. taW 
p -1'· - ke,fi,.... 
MI her taıafta ltol 
..... INIHana al•lihol 
pektaWW. 
... tl•:•••e:eii- ... 

de iaik11•I•••» wa 
mete "'"maktadır. 



5 - VAKiT 28 Haziran 1931 ~ 

Fuat yemin etmiyor ! 
ısır Kr.ah, yeni kanun ~sasiye 

rıayet etmiyecek mı ? 

1 ı-ıarıcı Haberler 

Fransa· ne diyor? 
Hover tekHfine verilen cevabın 

metni neşrediliyor ~bukı kanunu -·•sarihtir= Kral yernln etrneı: "'::b:~· 
..... o h•lde niçin yemin etmedi ? Meeele Mısır a y Amerika hariciye nazırile Parlste 

bir dedikodu vUcuda getirdi 1 

. Sirkaç gUıı evvel Mıaırda be· beyanatta bulunınuı v~ onutn yapılacak müzakere 
liıaci Parlemento açdc:lı. Parle- beyanab gazetelerde • in:•:::r: Parris, 26 (A.A.) - Amerika reisicüm fi·fletımek jçin yapılan her teşebbüs. 
~o her defaki gibi muhteıem miştir. Kıralın hukukı ~ et- huru M. Hovere Fransa tarafından te geniş bir tarzda teşriki mesai en 
llaeraai l leri anlaşalan, onun yemın ftrilen cevabın metni şudur: dişesile hareket eden Fransa hükume-
t'1tfuı~ aıkasmda Mısır kkıra: me~ine lüzum görmemişler. ve Fransız hiiktlmt'ti teklife bilyük bir ti, yalnız tediyatm umumen tehir inin 
a.Lı an tlfat olunmuf, ıra kiden 1923 ıeoesınde alaka ile muttali olmuştur. Hükti- kafi bir çare olmadığmı, bu mesai· 
-~ at keli"· alt t onun es d .. · ·h ~ . nı çc gı ' s ana ger- k nunu esasiye riayet e ecegıne met, teklifin mUlhem olduğu yüksek nin muvaffakıyeti namına tasrı ey 

1 Memleket Haberleri 

Canavarlığın 
Derecesi 

Karısını ve iki çocu
ğunu keserek UldOrdO 

Cebelibereketin Karaboyunlu 
mahallesinde, Uzun Ali oğlu Meh
met namında bir canavar karısı 
Hamide hanımla iki çocuğunu 
aralarındaki geçimsizlik yliziln
den, bütün insanlıktan tecerrüt 
ederek keskin ve büyük bir bı· 
çakla et kıyar gibi kesmiş ve 
cesetlerini çuvala doldurarak 
ormana atmıştır. Bu çocuk ve 
kadın katili canavar yakalanmış-
tır. .. 

ilerı tail.e mecliı binuına doğru d:ir yemin etmiş olmasına meb- hissiyat ile mutabakatın" beyan ey- lemeği bir vazife bilir. Alman iktı
ıııa.!~11, Ye (Taymisl) in verdi~i ni yemini tekrar etmesine hacet ler. Fransa hUkftm~ti gerek Alm'ln sadiyatını ve daha umumiyetle Av
~lllll ta k 1 h ti M k borçlarında arıka arkaya tenzilat yap- rupa iktısadiyatmı tehdit eden teh H

llİll 1 
g6re ıra azre erı· kalmadığını söylemiş ısır ıra· mak, gerekse Cenevrede 1928 • 9 • 16 kelerin başka bir menşei vardır. Bu 

dıı.!~çtiği biitun yol, sOngiilerini h da bu defa meclisi açarken tarihinde tamirat programının tam ve tehlikelerin menşei bilhassa kredilerin TUrk maarif "::rnıyetl ••Y• 
fıidllUt ııkerlerl polisler tara- yeniden yemin etmek lüzumunu kan olarak tanzimi mukabilinde Re- mühim surette tahdidinde ve encebi piyangosu hedlyelerl 
~~ nıuliafaza ilbna alınmıştır. hissetmemiştir. nin üçüncü mıntakasını zamanından mevduatının çekilmesindedir. Bina- Türk maarif cemiyetinin 1 Mart 

ı, V:Y•ni dikkat olunan bir nok- Bu noktai nazara göre Mıhıır- evel tahtfye etmek suretile daima mül- enaleyh Alman buhranının !ıalli y:.ıl- 931 de çekilen eşya piyango-
•llı_" ... •lın yem· kanunu eıuisinin. da 1923 denberi meşr.ıtiyet _ a• hem bulunduğu tesanüdün cihan iktı- nız devlet bü~esi yükünün azaltılma- d 

1 
h d' 

"lllll - sun an numara arına e ıye isa-L~ a nıaddesi mucebince !~n~ yatı inkıta veya tevakkufa. ugra- sadjyatımn telifi hususunda da ef' • . sında değil, fakat kredıilerin tevessüün bet eden ve uzak yerlerde bu· 
;;'tııı eauiye sadakat yemınını maksızın devam etmektedır. al ile ~eeyyüt ettiğini görmeği her- de mündemiç gibi gözüküyor. Bunun lunduklarından dolayı vaktinde 
• etaaeden Mısır başvekili is· Halbuki yeni kanunu esasının kesten zıyade arz~ eder. Hüktimeıt içindir ki Fransa hükümeti parlamen- müracaat edemiyenlerin bediye-

llıtU S · . . k . k alan eniden Fransadan şimdıye kadar yaptığı ıtonun tasdiki şartile tehir oluna-
"" ta:dkı Pş. nın ıftitab nut u· 50inci maddesı.oc~, ır . Y B bU:tün fedakArlıklardan sonra talep rınaz. Tediyattan kendi hissesine dü- leri hakkında Merkez idare he-
~ °!asıdır. yemin etmesı _ıcap ~ .. ~ıyor. : eddlen bu yeni fedakarlığın vus·atı- şen bir seneliğine muadil meblağı yeti tarafından yeni bir karar 
~ llhı nutukta Mısırda vuku yemin ifa eddmedı.i!nek gör 01 cihan efkan umumiyesi muvacehe- beynelmilel tediyat bankasına tevdie verildiği haber almmııbr. Buka
"" il bir takım karıaıalıklar· Mısır kıralının kendını . anu?w~ sinde ehemmiyetle kayd-etmek is- amade oduğunu beyan eder. Bu rara göre piyango mi1düriyeti 
~ IOnra halkın yeni rejimi ka· esasi ile mukayyet bilmedıgı ter. Fransız hükumeti, reis Hoverin meblAğın hali hazırda mer'i olan ay- Temmuz 931 nihayetine kadar 

'

ili •e te'y'ıt ett'ıgıı"' ve bunu in- manasını istihraç etmek milm- sualine cevap vermek için, kıt'i ınen tesHhat mukavelenamelerinin ba-
l • v i ini biletlerine hediye isabet eden· Q•tnı ö t d ••• beyan olun· kündür. d b Yung planında tehir edilmıyeceg res- ıkiyes n icrasına hadim olmast mcş. 

d~an i 8 
er .•gı si- Netekim Veft fırkası a. u men kabul olunan gayri meşrut sene- ruttur ki bu da esasen Alman iktısa- lerden bizzat veya bilvasıta mli· 

Iİllib k •oma y~nı kanu~~ eıa • b diseyi ehemmiyetle telikkı et- Hk tediyat hususunda müdahaleleri el diyatına. faydalıdır. Fransa hükQ- racaat edenlere hediyelerini ve• 
'\ti.ıı.: uvvetlerı daha . •Yl tevzm ~ yeni kanunu esasi ahki- zem olan Fransız meclislerinden ka- ımeti bu teklifi yaparken Yung pli· recek, taşradan biletlerini gön-
lla •a. bu muvazenenm parla· mış üve inde kıral ile hUkümeti rarlarını istemeğe amadedir. nından istifade eden diğer devletlerin derenlcrin de hediyelerinin be-
~1lto ile idare olunan memle- mı z~a ihtilaf bulunduğunu HüıkCimet bu takd.irde .tehliken.~n ayni karan. i~haz .~eceklerini ve el· delini kendilerine irsal edecektir. 

tler için ı:aruri olduğu, hUku· a~asın ,, baılamışbr. büyük olacağını kaydetmek ıster. Çun lıanda kredının ve ıtımadın tekrar te- Türk maarif cemiyeti bu ka· 
illet iııtiza iti temin et- soylemege .11 t rverlerinin bu kü bu keyfiyet imzaların ve mukave- essüsünü kolaylaştıracak başka ted· 
llltıcı, b ~ve asay h . ndan Mısır 011 ıye P~ h kl ld k- lelerin kıymeıtine olan itimadı su sar ·birler alınacağını ümi·t eder. rarı ile hediye tevıi mO.ddetini 
ltiblte era. er geç~n aııra. al· noktai ~azarların a a ı o u ki bu da teklif. edilen ti!hirde gay~ Beynelmilel tediyat bank.asma bu ~~kadaranıo lehine ola~ak ilçün-
dıit il gayet mnhim tedbır larına şuphe yoktur. • . • meşrut senelık tediyat, meşrut tedı- suretle tevdi olunacak mebl!ğlar Al- cu defa olarak temdıt etmiı 

N aCSylenmektedir. • Mısırın eski kanu~u esasıs! ıl~~ yat gibi muamele görürse, takip edi- manya da ve diğer merkezi Avrupa .!~!~::-... - ....... - ..... _ 
ı..,1 utukta Mııarın ecnebı devlet- olunarak onun yerın~ yenı le~ ma~ada mugaYlr olur. Frans!I. memleketlerinde ve bilhassa Yung pla- ri meşrut senelik tediyattaki hiseesini 
' e lllllnaaebetlerinden bahsolu· kanunu esası yapıldıgına ve bu hükumetı, Al~~nya~ı~ husust esha- nınm bir sene müddetle tehirinin nıa· yukarıda zikrolunan şerait altında 
oı\ıt)cen bunlann çok dostane eni kanun kırahn .ona sa~ı~ ~~ Yung ve Kroger ı~ıkrazları ve h~- Ji veya iktısadi kanşıklıklar ihdas e- beynelmilel tediyat bankasının emri· 
ı.dtıf'u s6yJenmiş ve iogiltere ile kalacağına dair yemın. ~tme .. sını nuz. toplanmamış ga~rı ~eşrut senelık debileceği memleketerdeki . kredinin ne a made kılmakla tehire uğrıyan 
"lllırııı nıtı b t hakkmda şu . b tirdiğine göre, mecbım.kuşadı tedıyat arasında kati hır taaruz ya- ıslahı için derhal kullanılabılir. Bu mrntakalarmın ihyası içfu katlandı· 
~'!r ila nasle a 

1 
• " ingi ıca e i~~~lqr ~yemip etmesi pıh~11~. olduğunu ~ilhassa ehemmiyet- mebl~Jar planın muvakka!eıı tehi~i ğı ytiıkler dolayısile kendl8lne verUen 

~' ~ M'e 0 unmust~r. d mera cieli orau ıe kaydeyler. hususunda derpiş olunan b•r senelık paradan metkCir telür mtıdcı~tıtnce 
ij d e ısır milletlerı arasın ~ llzım ge ! ıİ k k eş· Almanya için , halkın elinde bulunan ımüddetin hitammda bittabi serbest mahrum kalmaktadır. F,ransa kendi· 
ed Ottluğu takviye ve tarsm Halbukı kıra 1 

ma 
8~1' .. m Yung istikarazının tedi·yatma dev,., •n kalacaklardır. Fransa hiikQmeti, J(e ne verilen meblağlar ile alması icap 

itli ecek en kuvvetli vasıta iki rutiyet hayatında fasıla 0 ugun~~ olunacağı kabul edildiği halde ga;ri za bu meblağların, gerek.fôle Yung plil· eden meblağlar arasındaki faık U7.e-
h~t aıaıında aktolunacak te• ve bu fasıla dolayısile k~~~lı·n· es 

1 meşr~t sen~lik t~diyatın tehiri ~sas nımn tehiri neticesinde Al·man hul..:U· rinde ısrar etmekslıin düyunu umumi· 
~ bir b d d' Bu mua- minioe muhalefet ettıgmı ıhsas prensıp · ve sarıh ahkama muhalıf 0 • !tunun hafiflemesinden tevellüt ede· yesinin Alman borcunun dört misllne 
tt....ı mua e e 11. ye h tt h 1 B" ı h F h'"kli r 
"'lt, ın 1 k . . · b kukunu t emek ir;in, bu yeni a ı a· ur. ınaena e~ ransa u mc 1 .cek meblağlann munhasıran iktısadi baliğ olduğu ve maliyesinin ihyası 

ltııaj,.. em e etımızm u . e mk t' iJtiıama mecbur olmuştur. gayri meşrut tedıyatın ve1ev 1\1. Hover ·maksatlarda kullanılabilmesi için ih- İ"in takip edip bizzat kendi vesaikile 
tt .. ettikten onun tam ıs- re e 1 • t f d d · · d'l ··dd tl l :r kıtı· . ve . . b d f d yemin etmış ara ın an eı pış e 1 en mu e e 0 • tıiyat tedbirleri alınması lüzumuna ka bunadn dört sene evel tahakkuk ettir· 
1- •nt tanıdıktan baıka ıkı Kırat, u hk~ a a ·ayet edile· sun, hiç bir nçhile talik edilmemesinde ildir. Her hangi bir dampinge nak· diği mesainin tehldkeye tiüşürül':neo 
,.,raf arasında mütekabil dostluk olsaydı, da. amın~ rı ettig~ i eski birinci derecede manevi bir menfa- ten mü:zaheret tehlikesi bertaraf olun- mesi lazım geld1ğıini hatırlatır. 

•ını· · d kt' g"ine aır yemın t t ld v • • h d d .. ımıyeti tesis e ece ır.,, ce . . . d k ni a mevcu 0 ugunu muşa e e e er. malıdır. Nihayet mezkur mühletin Fransa hüktlmeti vahim addedilen 
d lfl"cliain bu tekilde küşadın· kanunu esasıyı ılg~~ .e ere d:ı: 

1 
Bugünkü buhranın neticelerini ha- hitamından evel, Almanyanın tediya buh,rana karşı alınacak muhafaza 

'9,,~'tl •onra Harbi e Nazırı Tevfık bir kanun neşrettıg~nden y ....................... : ..................................... tına tekrar başlaması için alacağı tedbirlerinden lkıi memleketin an'ane-
lt!ıfat P,. meclisyreiıliğine, Meh· yemininde. hulf etmış sayılması duya sebebıyet vermış bulunu- tedbirler.in tet'kik olunması muvafık- ye sadrk kalarak teşriki mesai ettik· 
lt et Allom Pa a ile Ali Münzi· icabederdı. f yor. .. d k .. tır. leıı.i bir ızamanda Fransa ve Amerl· 

ti B re' .!.11.kl ·ne ·ınt=hap Bu mühim mahzuru bertara Bu yuz en te evvun eden mese· Amerika teklifin.in tatbik olunrma- ka cümhuriyetlerinin t.eeanUd'ÜDü be-
oı. • ıs ve..-ı ı erı • t• t ı · 1 h ll d·ı - · h .. "ll'laııu ı d t ek ve Mısırda m~ru ıye enı~ nası . .8 e 1 ecegı enuz sı için Fransa tarafından telkin olu- yan edebilıir. Bu iki memleket beJ.:-

(:' •ka~ ar ır. isi a arken ha~atını hiç bir arıza ve fasıl~~a malum de.ğıldı~. . nan tadiJat ile yapılan teklifat Ilover nelmilel hüsn~ ıniyetlerine mUahe~e-
~tııi k kırahn ~ecl ç • • • amış gibi göstermek ıçın Fakat ısmaıl Sıtkı Pş. , yenı teklifine hMclm olan fikıir ile ta- lere riayet edılmek ve sulhUn istik· 
~· • ~Dunu esasıy~ sakadat ye ugram. h tt harekete karar veril- meclisı açtığı ilk günden, kendi mamen teklif edilebilecek gibi gözük· hali için esası şart olan ımlllet arasın· 
~1 ıf~ etmemesı so~ derece b~ y~nı ak 

1 
t b karardaki ak· eseri olan kanunu esasinin bir mektedir. Bu tekJlfJer ve 1adilat hu- daki itıi•mat tekrar tesis olunmak su· 

V 1 dıkkati celbetmıştır. mıştır. dFa da hl nazarı dikkati maddesine muhalefet etmiş bu- susunda her halde ileride müdavel~ retile mukabele edileceğini ümit eı-
~ı tft fırkası reisi Nabas Paşa. saklık ~ er ~nı bir dedi ko· lunuyor. efkarda bulunulacaktır. Fransa gay- mekle hak1ıdır. 
~llın bu hareketi dolarısile celbetmış ve a~ 
~ sı ve hakkımda ŞÜ·pheye düşülmemiş Adamı şöyle bir tetkik ettim. Bütün retinde hana yapdabilecek cefaların 

bulunmak şarttı. Aksi takdirde fo. almanJar gibi kaba tanrh bir adam idi bir listesi bana verib:nişti. Bu liste.yi 

C Z yam meydana ç1kacaktı. Maamafih göz1erinden fevkalade ze- Alman casus heyetine tevdi edecektim. 
Binaenaleyh Bale varır varmaz kaveti anlaşılıyordu. Birinci bira Ancak bu temaslarımda yapacağım 

~~~~~~~;·~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ıenelce in~~m ~elin ~m zrtc~kad~i~hltirip&inciyi ı~arladı~enküç~ Mr hata, hlrd~a~tl& 
· Harp seoeleriode lstanbulda çalışmı ş otan helinde bulunan bir otele indim ve tan sonra bana dönerek deki ki: yanlış bir söz beni mahvedebilirdi. 

- · 211 o 
bir i nl!'lilı casuf.unun hatıratı Berlinde sefaretten almış olduğum - Ne dersiniz Fröylayn bugün Ah!. Eğer Bal de lüzumu halinde isti 

_ 37 _ yeni pa..c;aportlarla kendimi kaydettir· hava Çok güzel değil mi? nat edebileceği·m: k~ndisinden yar. 
~, .... , . t d ha alıp sefareta- dim. Bu pasaportlar mucebince hen Konuşmak için bir gir izgah aradığr d1m göreceğim bır kımse olsa. Halbu· 
\tt ""'lttizt iyi ıa.kmmaz iseniz sizin ae den bazı ~a~tlma a d ktım. lngiliz bir hasta bakıcı oluyordum. muhakkaktı. Kendisine: ki hiç kimseyi tanımıyordum- Tama-
•- u~ . d" · kuruk kapısın an çı . 1 d'k 1 t bb"" ·· ı._• ~il "'IUete namzet olduğunuzu şım •· nenın ~ . . . ~ b.. d' O akşam dın en ı ten sonra ertesi - Evet Mösyö.. Çok güzel dedim. men yalnız ka mış, eşe usu şaımlDM 
~ aa,-ıeıne;e llizum görmüyorum. Si· içimde gayrı ı~tıy~rı. :\en 

1~;. giinil Alman teşkilat! ile temıas edece· Bu veçhile aramızda mükalemeye te11kedilmiştim. 
~ttll ktiıttaki isimleri veriyoruz. Bun ,·ardı. Acaba bu gırlş~ığım .. ş ~~. m . ğim Kontinantalbara gittiın. Bura- yol açıl:mş bulunuyordu. Muhatahım Bunları düşündüğüm sırada birisi
~, ltıt derecede ve sadakati şüpheli nffakıyetl~ çıkmaıklıgım mum un ° sr, Balin muhtelif m.aha11eleri gibi müsaademi aldıktan sonra sandalye nin beni dikkatle süzdüğünü farket-
~t llrlardır. T&vkiflerl veya başak Jabilecek mı idi? Alman ekskeriy.etinin nüfuzu altında sini benim masama getirdi. ve bira- tim. Bana dikkatle bakan bu adam 
~ "1rttte faldyetten meııedilmeJeri "' * * idi. Kotıinantalbarda Fransızca sını da getirtti. şoför elbiseli biri idi. Yüzü bana pek 
l~ ltı~bir zarar vermez. Bu lis~yi beni Bale getirdiği zaman konuşan bir kimse bulmak hemen Bir müddet öteden beriden konuş- yabancı gelmiyordu. Az daha dikkat 
~~""'" l"e~hUe rzamı ederek tevdi ede- Tre~. idi. Birkaç hafta mukad- hemen imkansızdı. Bara girip bir kö tuktan sonra muhatabım benim hangi edince sevinç ve ha yretle bağırmaktan 
4f~r.tıııı.. Maamafih bir defa tekrar e akşam uzehre . 8 hareket için şu şeh- şede oturdum. Cenevrede doktor Grum otele indiğimi sordu ve ertesi gün kendimi zor zaptettim. Bu şoför za • 

.. ,...__ dem Man aJm · · ı t d v h"l · · · .. d · 11 vı . · d .. .. ld lf ... , Kendinizi çok sakınınız... _ t tık sef erimın mem· hah ıle karar aş ır ıgımız veç ı e pa- beni ot~lde zıya ret ıçın musaa e •s- va ı ı.· aJonın ) anın a . gormuş o u-
l)'~tle bafırdım: N ugrant1Ş ;m· kti. Şehir beınfm il'Ze- rola makamında elimde mavi kenarlı tedi. ğum şen Par:isli Röneden başkası 
~ li'Iajo öldürüldü mü? .. . ~l burası f::e bir tesir bırakmıştı . bir i~k mendil tutuyor~u;m· . Az _so~- . Artık b~rda işim _kal~amıştı. ~tk~~ değil.?i. . . . 

t~'t 1'tn<Msinf taruyordunu~ oyle mi? rımde ç~dete mecbur kalmaklığ~~ ra iri yarı yap~h ~!n ıçerı. ~ı~dı. hır otomobıl. H~ Balın cıvarrndakı bu- Rone de benı ~anımı~ı. Maamafıh 
ttJ blr hileye getirilerek ıt1Af edil- Tekrar a , 'decek bir hadise d't'gıJ Bu adam etrafı silzdu ve benı goriln- yük parka gıttım. Ya,•aş yavaş akşa bu tanıyışını bellı etmtıdı. Yalnız bu· 

r. Peg kıymettar bir unsur kaybet h!ç de hoşu~: gı içimdeki sergözeşt ce dikkatle baktı. Sonra lakayt bir mrn serinliği ortalığı sarıyordu. Par- lunduğum sıraya yakl aşarak başka 
~ Şu \'arıiyet karşısında siz de anhr d1

• Maamafı bu vaziyetten az çok tavırla yammda.ki boş bir masaya tr kın güze} ağaçlrkları altında tenhaca bir şeyle meşgulmüş gibi bir tavır al-
tı ki büyük bir basıret ve ihtjyat hevesimi okşıyan dum. turdu. Ve bir bira ısmarladı. bir mahalde otomobilden inerek bir dı ,.e gözlc d hana müteveccih olmadı· 
lı' l'ın~nb:e IUzum vardır. memnun ~ul~~uy~r kl"ğim için r.tan- Balde temas edeceğim adamın bu bankete oturdum. Zihnen ne y.ıpa- ğı halde sordu: 

~~I ranaız cuus teşkilA.tı reisinin bu Balde ı~ gor~bılm~~tmemiş olma- adam olduğunu o anda hissetmiştim. cağımı tasarlıyordu.m. Bedin sefa-
~tinı dinledikten sonra kendisin· haym had.ısesinın 

(Bitmedi). 
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(VAKi ın 
No. 18 

Çalışkan 
yavrular 

.. ,,:,..,_; J .. ~~;. 

imtihanlar nihayet buldu. Minim' 
ni yavrularımız bihalddn kazanmış ôl 
Cluklan istirahat devresine girdiler. 
Bu devreyi ekseriyetle muvaffakıyet
ler elde etmiş bir halde karşıladıkla
rına eminiz. Ancak bu muvaffa.kıyet
lerde derecelere ayrılmak lazımdır. 
Resmimizde gördüğünüz küçük ada.nt 

istifade eden birçok İngiliz ve Ame
rikan asarı atika mutahassısların
dan mürekkep heyeti seferiye Fi
listinde mütemadi·yen taharı-iyat 

ocuk Sayıf ası28 

Şen Kuşlar 

Şen t<;./;çclcrdc bclıa1 
Hay<ıta neş'e katar 
Güzel sesli şen kuşlar, 
H a.ıJada r.a:-a awr. 

Onla!'.:ırı bu ağaçlar, 
Çok 4lerinc yt ı ar 
Daldan dala t1ızeı·ek 
Yavrusuna yem arar. 

Bütün dün!J<lyı gezer 
Zengin t>lr scyyalı gibi 
O daima hür ya.pr 
Yoktur onun sahibi. 

Göztepe beşinci ilk mektep talebesin· 
dendir ve kıymettar iktısat muallinıle
rimizden Abdi Tevfik Beyin oğludur. 

- Celal -Ç. O.M. 
yapmaktadırlar. Amerikalı alimler-il--~-------------~ 

lsmi l\ledih Tevfik olan bu zeki yavru 
bütün zümrelerden (pek iyi) almak 
şartile (birinci) likle mektepten neşet 
etmiştir. 

den mürekkep olan bu heyetlerden ••••••••ı••••••ı• 
biri, isimleri Tevratta mukeyyet olup 

Pederini tebrik eder ve mini min; 
yavruya istikbalde parlak ve muvaf
fakıyetli bir hayat temenni eyleriz. 

çoktan izleri silinmiş bulunan on i~i 
kadar şehir harabesi bulmağa mu
vaffak olmuştur. Bulunan harabeler 
tetkik edilecektir. Amerikah alim
ler bu keşifleri sayesinde eski ıa
man tarihlerine ait birçok malUma-
tın tesbit edili!ceği kanaatindedir-••D••••••••• ler. 

Çeltik ve Şakrak Mançurya 
Mançurya şimendiferleri: Ruslar, 

Haftaya Çtnliler, Japonlar, Mançurya şimen 
dif'erlerini elde etmek içtn uğraşı

lizel resimleri He göreceksiniz yorlar. Bunun sebebi Mançurya şi-
••••••••••••••lmendif erleri Uzerindelü nakliyatın 

VAKiT 
Çocuk sayı fası 

Müsabaka kuponu 
28 HaziranI9:31 

isim: ---------
Adres: ---------

Bilmece halli: -----
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1 Gençlik Haberleri 'I Eyüp musiki cemiyetinde 
Vefa mezunları E . . . il 

1 
ylip musiki cemıyetl azadan hır kısminin 

,,,. h°:1 samebreakşs v r ayrılması sebebini izah ediyor 
~ azıran çarşam a amı e a 

mektebi mezunları Darülbedayide bir Eyüp gençler birliğinin yeni aza-ıekseriyetin Eyüp gençler mahfeli1\e 
•. 

1 1 
d" sınm iltihakı ile kuvvetlendiğini yaz- geçtiği kaydi mukarini hakikat olma-

musamere verm ş er ır. t k B ·· b · d ~ ı · · .. . .
1 

mış ı • u yazı munase etıle Eyiip ıgı ancak ıalk rnusıkı cemiyetinin el 
Bu musamerede (Orta. oyunu) ı e halk ·k· · ı· · t• d · ı· d b' · · musı ı cemıye ı rıyase ın en bır ı azasın an on ırının son aktedilen 

(İnsan sarrafı) ismindeki iki perdelik mektup aldık, bu mektupta Eyüp halk kongrede ittifaka yakın bir ekseriyetle 
komedi temsil edilmiştir. Komedi çok musiki cemiyeti kendisini müdafaa e- nizamnamesinin inzıbata taallO.k eden 
güzel olmuştur. Gençleri tebrik ede- diyor. Ve bfaim yazımızdan kendisini mevıı.ddınm tadil ve tasrihi dolayısı i· 
riz. müdafaa için hisseler çıkarmış halbu le çeki1diıkleri ve mezkO.r makalenin ni 

T b il
• TU k ~ıer ki mevzuu bahis olan mesele Eyüp mu hayet fıkralarında bazı cemiyetlerde 

em••• gru u v r genT 'k. · t' d - ·ı l~ ı t · · ld - 'b" d 
bl 11111 

d ki U . sı ı cemıye ı egı , aa e tayın cemıy .t o ugu gı ı enilerek musikinin çalgı 
r aı n 8 m somere ı · f ı· ·ti · 1 h · · ·ı · .. ·· 1 k h h 

T 
.
1 

Tü k 
1 

erın a ıye nı ıs a ıçın ı erı surulen ı a ve ayatından kurtarılacağı 
emaşa grupu 1 e r g-enç (!r fik' 1 di M 'ki · t" · · b · h kk d k" k d • . ır er r. usı cemıye ı reısı esın a ın a ı ay m makale metnine na 

Ere k 
1 1 den-bİr grup şpor kıyafetne bırlıği 2 temmuz perşembe akşamı zannettiği gibi bir isnat mevzuu bahis zaran cemiyetimize isnat edildiği an· 

~~"hk8y kız ıısesl ta ebes ~a =----· ....................... ··.•.:::::::::::c:::::::.::::: .. t k b" ·· ğ k y 

L 
..., ~·- . - muş ere ır musamere verme e a- degildir. }aşılmıştır. 

:r.:::H·~=ywe~ MUsa.bakamı.z. 1 rar vermişlerdir. Bu müsamerede Musiki cemiyeti riyasetinin mek~u Her an cemiyetimizin tedris ve ne-
- - (Mahmut Yesari) Beyin (Bekirin rü- bu şudur: zahetini görmek 10.tfunda bulunmak is-

K d D ktor yası) ile (Nurullah Beyin) (Kalbimi Muhterem gazetenizin 21 • 6 • :l31 tiyen bilO.mum musiki şinasarun teşrif a ın o lzmirde kaybettim) isimli komedisidir. tarih ve 4829 numaralı nüshasının ye- }erine vesatet buyrulmasrnı ve salifü-
.. · d ıstambulspor lzm·ıre gidiyor di.nci sahif·~·inln ikinci sütununda (E- larz hususatın muhterem gazetenizin 
ıq" d u b kamızda Eylp Orta mektebin en _ efaki hikAye m sa a Haber aldığnnıza göre (İstanbul- yüp gençlıgı ne halde) serlevhası ile ayni sütununa dercini hürmetlerimize 

Seyfi B. birinci gelmiştir ) l . d ld _ b" d t .. . yazılan makalenin başlangıcında Evüp terdifen rica eder bilvesile takdimi ih· 
G b · "l "b · spor k zmdır len ia ıg~d ırkt~veB uzkcrı Halk musiki cemiyetinden mühim . bi;.- tiramat eylerim efendim. 

il~ eçen gün bir arkadaşım dert ya- Yüzü sararmış solgun ır gu gı 1 
ne ya ın a zm re gı ece ır. u a-

Otdu: hazindi. G ..._ A D ktor hanrm bu acıklı manzara file 20 kişiden mürekkeptir. ençler oı• yorlar kı• .• 
llıakt efendim kadın çamaşır ynka- ~ Yeni bir kulUp 
~et aıı ev süpürmekten bir de meınıle- karşısında kadınlığının şefkat damarı Haliç fenerinde yeni açılan (Yıl- ------
~!\ \ sağıarn gürbüz evlat yetiştimıP.k· kabardı. şıpır şıpır gözlerinden yaşlar maz> ismindeki klübün resmi küşadı Denizin herkese gUre ayrı bir hadisesi vardır 
t~ıı' llşka işe gelemez. Neden mi? diyel dökülmeğe başlad. perşembe akşamı yapılmıştır. Gençle-

lll bak sana anlatayım. ı Vay cf endim sen misin göz yaşı dö Denizi çok severim 
ı... Ger ld d' bı"zı'nt re muvaffakıyet dileriz. Ha za S'"h B d' k" 
"itSt ,en gün bizim yengemin çocuğu ken çocuğa bir şey o u ıye m o rap ey ıyor ı: 
'tlı ~lanınış gece yansı sancısı tutmuş enge hanım da bayıldı. Ev halkrnda Yeni temsll. faallyetlerl Ben kendi nefsime deniz.i bir ka 

~:t ov .halkını rahatsız ediyordu. ~ir telaştır aldı. Doktor hanım göz!.. Mektepl.er tatıl olduktan sonra ta cihetten severim; izah edeyim. o d~ 
Odıı... kesın uykusu kaçtı. Hastanın . la açık reçeteyi yazarken annem lebel~rden bır k~smı kendi muhitlerine nizler ki saf ve doğru görüşlüdürlcr, 
ı.._ '""1lla çıkt 

1 
··rı" n yaş temsıller vermege başlamıştır. Bütün bahri hadiseleri ve tarihi vak'a 

"llha... ı ar, nine~ okuyo .. r .u. uyor koluna sarıldı. E ·· ı 1 

ve anası için ağlıyor? .. Göz yaşları a
rasında: 

Ey insafsız deniz. denlı 
Babamı oeri ver3ene! 
Vermiyec.ek isen, alçak 
Bizi de suya gömsenc /, 
diye figan ediyor? ... "" Şaşı _ su zcum e mua lim mektebi talebe- lan aynen ve olduğu gibi kaydeder-

"'lıt'ı>iyor :rıruş çocugun yu~une _ Allah aşkına kızım söyle ~ocu ~Oltt du. Yakınımrzda da bır doktor _ ld d"ye hınçkırdı. 
0 

yaşlı par sinden bazı gençler yakında (Yetmiş- ler. Karşımızda büyük ve unutulmaz Denizi sevmek herkese göre bir de 
~ lt kl çağ b" . e ha ga ne o u 1 Iik bir ihtiyar) (En büyük günahkar) misali var; Adalar denizi. Türk evla ğildir. Zira bir de denizi görmemiş o-
'lb atıldı. ırayım, ızım yeng . lak yeşil gözlerini anneme çe~:di~·· piyeslerini temsil edeceklerdir. de alçakça temiz ve saf Anadolusuna !anlara sorarsak onlar da bu ismini 

do\(2° Ne olur Nuriciğiım bu sene yeni - Bir şeysi yok teyze. de. ~ı: U• GUrbUzler yurdunun deniz Ka~~t~ basanl~istanlllıl~n oraya döktü. görüp cismini görmedikleri derya için 
~aı..."Ul' olınuş şu sokag~ın başındaki ırn zünde şefkatin husule getı;dıgı tatlı gezintisi o \\ ve me un e enle saf Türk evla kimbilir ne hasret ~ekerler? Denizin 

-...c,a. bir hanım var onu çağırıver.. ~izgiler ~e ne~~it insanl~rın korkak Yeni teşekkül eden (Gürbüzler dma yılan gibi saldırmak istiyen bu bir damlasını görebilmek için kimbilir 
fü·d~~l\\en pantalonumu bacağmıa g~ ·ıt.ı~1 >tll't\if."ıı.ı.' . üihb." - - .. yurdu) spor klübü bir Yaluva tene.-~ü düşmat :ı.ndı~kr?'ld~ kBarşr aslank yürekli Meh ne katlar can ı.ıtarl:lr'l 

lıı-1 f k h d se karşısmda kork- .. . me Çili\. ı ı ı. uraya adar, artık i- O zavallıların da hakkı vaı·dır? 
~~i ~ rn gibi ver elini doktor hanımın Bu u a a 1 • • hu hazırlamakla meşguldur. Bu tenez . . . ile ka · d zıya de saraı lerliyemezsınız dedı. Karşıdan adalar Onlar tabiatın bu semeresini görmemiş 
l'a pıyı uzun uzun çaldım bir ihti muş hastanın rengın en züh temmuzun sonlarına doğru yapıla denizinden ilaht bir ses yükseldi. Ben lerdir çünkü ... 

t adanı çıktı. mrştı. Ev halkında beyhude yere heye caktır. Klüp idare heyeti tertip edilen de buradayım, kovala onları .•. ve o en Lakin ne olursa olsun ben denizi 
... - :Ne '""tı· efendı·m, diye can verdi. Ayılmaların bayılmaların bu gezinti programını hazırlamakta-"lltdu' .oQ yorsunuz 

1 
) .. severim ona ruh veririm. .. Her ne va. 

• her biri (fazla ucuzlatmrya ım yuz dır. Programın mütenevvi ve müke:nı- •-------------•lkit akşam garipliğinde denize baksam 

Jl\Şa~ Doktor hanımefendi evdedirler paralık limon kıymetinde idi. mel olmasına çok itina edilmektedir. Gençlik Anketi ruhumdan bir parçanın koptuğunu his 
lah. Ne is~ eczaneden ilacı bir koşu a- Gezinti günü vapurda bir cazbant ve seder, ona şair kesilirim.;. 

- Evet uyuyorlar. lrp getirdim. bir de saz heyeti bulunacak. Klübün Gençler size soruyoruz Ey deniz, 
~ - Lfttren uyandırınız mühim bir Bizim çocuk da biraz Jyileşti. temsil şubesi de Molyerin şaheserlerin Bugün sessiz, 

statn . . b.h k SUveyş ve Panama kanal· s · 
ltdt ız var ölümle pençeleşen bır ev _Demek doktor dıplomasını 1 a den (Zornikllh) namındaki komediy~ taranın açllması bazı mem• essız uyuyorsun 
a~a:"~aracak çabuk olunuz. lhtiyar kin kazaınmış ded~m. . oynıyacaktır. leketlerl zengin, bazllar1nı Niye susuyorsun? 
hil'at elınde mum merdivenleri çıktı _ Fakat bir parça d~ metanetlı 01 Monoloğ ve eğlenceli spor hareka- fakir etmiştir. Etti ise han· Coşkunluğuna ne oldu? 

8-ıra aşag-ı indi. malıydı. hele .. beni aşagı yukarı ya· tı yapılacaktır. Hangi kederden çehren soldu. _ E gllerlnl zengin, hangllerlnl Kıpırdanuyan bir /;ıabwı 
let 

1 
fendim uyandırdım giyinecl"k- rım saat bekletti. Uyanması, giyinme Vapur saat dokuzda köprüden ha- faklrleştlrmlştlr.Blzeyazınız. Bazan çalışkan, 

hat l\t~en odaya buyurunuz da istira- . tuvaleti ve sairesi ta.mam yarım sa reket edecek ve Üsküdar, Kadıköy, Bazan tembel ... 
edıniz. s~ .. rdü ;a hasta 0 vakte kadar (eks Heybeliada, Büyükada iaelelerine uğ Bazan bü sel 

dttlc ~ 'l'aınam istirahat zamanını bul- a s~ le ·hareket etseydi. Ne olacaktı. radıktan sonra doğru Yaluvaya gide- gin denizin dalgaları arasında bu he Gibi taşkın 
at .,A iye mırıldandım. Bir yarnn sa- Epr_es kek oJsaydı bacağına bir panta cek ve Yaluvada davetliler dört saat ymla kırmızı köpükler halinde kaybo- Şaşkın ... 

"lll\ta b' · ·tr ka ger er kadar gezdirildikten sonra yurt azala lup gitti. Neden? 
~ı açıld ır ayak tıkırtısı ışı bımh .~ lon bir ceket alesta hazır çantasını kap lı.e . ı. Sarışın bir hanını sa a gu 

1 
rı tarafından hazırlanan numaralar Bir de mavi, yeşil, kırmızı mayo· Bu büyük l:ie'den 

l 
Şlııiıı alt d r tı mı soluğu hastanın yanında a ır. .

05
• terı"lec""k ve saat altıda y 1 d larla denize girip biribirlerile şakala- Bu kadar pusulasız 

a~ 
8 

ın huzmelerini an ıran pa - t .. 1 . ya? g ~· a uva an i k"" 1 · • bi atı saçları ile göründü. Kadın dok or oy e mı . .. .. . şan nsan ume erını r araya topla Hesapsız ... 
"ı .. - .. ll"traz bekl .. ttı'm kusuı·a b~·•·-ayı Yok çorabın fıilo.!u .. kenara. g. elme- har~ket 4:.dı.~erek Bu~~adaya. dönüJe. dığı için de deni-ıin sevildiği aşikardır. D 1 1 k h k s: ·•., d .. ~· _ cektır. Buyukadada ıkı saat kadar ge }...+ T" k 1 k d . 1 . . . en z sevme er ese gvre 
lıı'""lıye nezaket gösterdi. Ne ise. u. zat- nıiş. yok çorap _ıastıgmın teıkın.ı arar k"" .• )"~e ur o ara eruz erı nıçm bir delildir ,,..., , _ ~'- zilecek ve sonra opruye avdet edile- sevdigv 'me Vakıt d·-· 
dl)~ lln karanlıkta iki gölge gıbı eve pudranın pamugunu fare çekmış, YUA cektir. , 1 a ver ıgım cevap.. 'Osıküdar erkek orta. mektebi son 
tııltı t'lt hızlı adımlarla yollandrk. Ha· alhğmı kardeşi resim defterinde boya Sen, sınıf 168 AptuUah Ihsan Bey; diyor kh 

ta,,~fetıdi çocuğun başına geçti v çan- d.iıye kııllanımış. Çikolata kağıdı ara- •••ı••••••••••••I TaTUrım fUldetle -esen "Düşünüyorum.. Evet düşünüY.Oo 
.(Lfıtfen sagılayı çevirinii)_ ~~d~ açtı derecesini çocuğun agzına mak sonra tuvalet elbise beğenmek a- Gecen haftaki bilmecemizi Rüzgdrla «daşsırı. •• 

ı halledip mUkAfat kazananların O der ki bünyen 'taşsın .. 
Ço caba akşam üstü bana hangi ren t ya b 1 Esiyorum; 

)or ,, CUk acı sancılar içinde kıvranı· d' anın karşısında birini listeslle yeni 1 mecemlz arka 
da "?lttı siyah kirpiklerinde iri yaş raşır ıye ayn . sayıfamızda. Hızımı sulannda kesivorum. 

tlılaıa .... t•t . . . bı"rini rıkarmak velhasıl efendım ••••••••••••••• Sen, ... ı nyordu. gıyıp ~ · "h ~=========:::::=::::::: h tada kendisine evde mezar ıntı ap Acaip sesinlen 
~ as t· . • ........................ ... ~ ede dursun, sonra bu da ye ışmıyor- • Faslına başlıarsın 

'eı '-' Çuk Hatun kız san'atlar 
6klebı talebesinln tenez· 

:&UhUnden bir intiba 

uş gibi hastanın hali biraz acıklı mı V AKIT Genıiler4i.n 
~aydi üstüne kapan ağla. Ne o? "Ka· Çürük tek~lcrin 

h · t') G ı • k f Bordalanm, 
dın Şefkati,, (kadın assasıye 1 ev enç 1 sayı ası · ı d bayıl Kenarlannı, 
h nunı da telaşa düşiır on ar a . 

Si~ ayılsın bir şey değil ne olursa lı- Müsabaka kuponu Taşlarsın ... 
Ve işte böyle hitaplarda bulunurum. 

monlara olur. 28 H · 1931 s 
d

. dokt h ı azıran ( enden söz beklerim, halbU'ki sen hiç 

-
Aman kardeşim de ım .. or a , sesin·i çrkarmazsın .. Yine sessiz durur. 

nım sizin çocuğu kurtarmış ya~ b.. isim: --------- sun, neye deniz bana böyle dargmsrn?) 
_ (jyle ama heyıecan ve ko u u Yine tekrar ediyorum deniz he:rke-

tün ev ha.lkroın sinirlerini boıdu. Hep Adres: se göre bir olmaz .. 

i
si sinir hastalığına müptela oldular. Görüyorsunuz ki, denizi sevmek ... 

Kadın evinin kadını olmak tahsiıli Her'kese göre bir değildir. Biz onun 
f.et k Bilmece halli: -----evladının ve evinin hayrına sar me kucağında can vermek istiyerek şai-. . 1 "' afa Orta mektebı son ınnıf 

ı·,.ı·n kazanmalı. Yoksa ben _d,e erkek gı- rane soz er sarfedeııken acaba şu an- tal b ~ . d k k e 6sinden bir grup imtihana 
bi doktor olacağım d•iye degıl- ••ı•••••••••••••I a aç işi sularda kaybolan babası ı . alrmeden evvel 
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Acele satılık haneler 
Kasımpaşada Camiikebir .. fll 

haJlesinde Nalbant soka tf 

f Geçen Haftaki Gençlik Bilmecemiz ı 
Bilmeceyi halledenler, mllkAfat kazananlar o Beşinci Irk o 

17 No. h yedi oda bir rnu 
Geçen hafta.ki gençlik bilmecesi "U KiTAP KAZANANLAR Yazan •• '1.,.,. .. l)H _ _ _ _ __ Nakleden : ,_ ve bir büyük bahçe ve ku !t.. 

id.f: Sevim. Sn, Ev, Sem. ~ >~ "~ f44- h 11"' 
Bulanlar arasında çekilen kur'a ne l-Tevekkill No. 14 Semiha H, 2-Ga - 5 - havi ahşap bir bap an:. dl 

ticesi şudur: latasaraydan 913 Hamdi B,3 Ru Kasımpaıada seyit Aliçele 
1 

• lihisarı Fevziye H 4 .~ .. ?1e AŞKLARI.- nasip olmamış muvaffakıyetler kazan hallesinde N isamektebi sokağı~ ' 
ABONE KAZANANLAR k • - 2-l uncu ılk Saat 8 de yemeğe oturduk. On i'i<i dıktan sonra, aslan adam geçen sene d 2 31 k. da.,.. 

me tep 294 Numara Muammer B,;, - oldu, biz hala yemek yiyeceiiz. O ıa Mil!noda kırk ya~ında olduğu halde a 9 ve No. lı i ışer 0 ~ .. 
1 - Beşiktaş Hacı fmn Nir H, Vefa orta mektep 262 Naci Esat B, 6 mana kadar dünyadaki alkolJerin ne- öldü. iki mutfak ve bahçeyi havi j 

ı- Vefa orta mektebinden Necdet B, - Beylerbeyi arabacılar sokak Ahmet vilerini tetkik etmiştik. Nihayet mil· Aslan adam Kafkasyada doğmu• ı- bap ahşap hane acele satıh~ 
3 - .~e~~nuada~ Müeyyet Nuri B, 4 Vac;ıf B, 7 - tık mektep Necdet B, 8 saade istedim ve kalktmı. I tu. Ana ve babasının hdçbir fe'V'kaHl.d , duğundan talip olanların D ı 
- Gurbuzler klübü azasından S:ıdi - Kadıköy Zühtü paşa Mustafa Azmi Beni alıkoymak ister gibi bir ha· fümın fen fakültesi haY"~~ 
B. - Yenipostane daktilo Sadiye H. B, 9 - Edirne Hasan paşa mahallesi re-ketle, mi6&firi olduğum Hugo, omu· ' müstabzırı lbrahim EtheıP c 

KOLONYA KAZANANLAR Niama H, 10 - Aksaray M. izzet Dey. zumdan tuttu, öteki elile de küçük :Ma· müracaatları. 
ÇAY KAZANANLAR 

l"ianın başını tutmuş ve bizi birl~ştir· 1 1 - P. T. den H. Kemal B, 2 _ mek ister gibi bir hareketle kucakla ıt<ınbul dördüncü icra 

l_lk mektepten Aki_f B, 3 - Eren köy 1 - Vefa orta mektepten 532 Ham mağa teşvik ediyordu: ş- ğundan: 
'. ahrayı cedit G . . ~emal B, 4 - 2 inci za B, 2 - lstanbut erkek lisesi Galip - Biliyor musunuz, dedi, yalnız Tamamına (10l4) lira kryıne~ ılk mektepten Rustem B, 5 - Fener- Bey, 3 - Gelenbevi lisesinden Şükrü geceler bu memlekette pek hüzünlü o- dir edilen Şeyh Vefada \·enik şii" 
bahçe hacı Evliya efendi köşkünde Do B, 4 - Sineklibakkal Rüstem Bey, !\- lur. Eğer muhakkak yalnrz yatmak :~ tin mahallesinde Bostan çıkınaıı 
ğan Cemil , 6 - 42 inci ilk mektepten Galatasaraydan 1028 lsmail Adnan B, temiyorsanız veya başka bir maniiniz fında eski: 13 yeni 5 numaralı 1 

Mustafa B, 7 -Kartal G. Jsmet H. s 6 - Aksaray Etyemez Osman B, 7 • _ yoksa, size Mariayı tavsiye ederim. Bu bahçe bir bap hanenin taınaınl 
.... .ıkapı No. 5 Hasan Tahsin Bey. SinekJibaldcal No 14 Refik B,8 - Ri- kız, tanıdıklarının içinde en uysal, en arttırmıya vazedilmiş olup 5 teJll 
- Nişantaşı inci apartıman :No ;> R. Jı'. za Mahmut B, 9 - Taşka.sapta Klm- sevimli olanıdır. 931 tarihinde şartnamesi divı11•3' 
Bey. ran B, 10 - P. R. C. N~vfn H, 11- Ga Bu hadise, garibeler arasına karış- talik edilerek :!O temmuz 931 tarl 

ESANS KAZANANLAR ~i ?~rn_an paşadan Dogan B, 12 - 45 tığımın ilk günlerinde oluyordu. Viya müsadif pazartesi günü saat 
13 

ınc• .. ılk me~tepten Kemal B, 13- Or- naya gelir gelmez, artist ve garibe a- 16 ya kadar İstanbul dördüncü ic: 
1 - Vefa orta mektepten 107 Galip t~koy s:brı B, 14 - İstanbul lisesi Ru centesi Hugonun bir mektubu Ue, bu iresinde açık arttırma ile satııac 

.Mey, 2 - Orta mektepten Riza B, a - hı Il, fa - Ameli hayat Eyüp Hayri yemeğe dant edilmiş idim. &na tek· Arttırma ikincidir. Birinci arttı 
Feyziye lisesinden Muzaffer Tahsin Bey. lif edilen kız, dün bahsi geçen Marin sında 800 liraya talip çıkmış otııP 
H, 4-H. oğlu küçük zabit Hulu~: Yeni bilmecemiz Köveş idi. Arslan adam kere en çok arttıranın üstünde b• f1 
B, 5 - Beylerbeyi S. S. No 3 Naime ı _ NI8fının nısfı. Maria Köveş iki sene t!VVel Paris- . . lacaktır. Arttırmıya iştirak içlıt ı/ 
H, 6 - İstanbul Balrkpazarı konıis- 2 _ Nısfı, te, gövdeden ibaret olan ViyoJetle be- 1~1.eri. y<>k.!u· En m~eınmel atletler de yedi teminat akçesi alnır. )ta 
yoncu Ruhi B, 7 - Vefa orta mektep. 3 _ lkfsi birden raber çalışmıştı. Sabahtan akşama ka· gıb~ bır vucud~ malik ola?. bu. a.dnm kim vergiler ile belediye resinılerh 
ten llhami B, 8 - 2inci ilk mektepten 4 _ Kend.fsi, dar, bu kolsuz kız, ayakları ile ksilo- belınden tepesıne kadar gur hır post kıf icaresi müşteriye aittir. 1. 
İsmet B, 9 -Feyziati lisesi Necdet 5 _ Rub'u ile kendieL fon çalar, yahut hah dokurdu. Onun ile örtülü idi. Bu post rengi ve şekli İ· Hakları tapu :sicillerile sabit 
Tahsin H, 10 - İsmail Necdet B, 11 6 _ misli ile kendisi yek1l.n için tamamen kotsuz denilemezdi. l{ol ti?.a~ ile aslan postu.na. ben.ziyordu. yan ipotekli alacaklılar ile diğer.il 
Vefa orta mektebi 413 Fikret B, 12 - '1X3 olan raka.m nedir? Bilenler yerine, ahtapot kolları gibi birer uz· Yuzunde ve ~aşındakı tliylerın ~zun- daranın ve irtifak hakkı satı•• 
Kız ortadan Cahlt B. Kumkapı No. 5 arasında elli kişiye hediye verilecek- vü vardı ki, bunlarla, arasıra kaşının luğu 20 santım kadar vardı. Bırkaç nin bu haklarını ve hususile 1

3 

Hasan Tahsin Bey. Ur. üstüne döktilen saçlarını kaldırıp dil· defalar doktorlar onu muayene etti· masarife dair olan iddialarını iliJI 
zeltiyor, ,.e bunu yaparken, uslu lıir ler. Makaleler yazıldı, nazariyeler yü rihindcn itibaren yirmi gün içind' 

Borçlanma muamele
si bngtln bitiyor 
1771 numaralı tasfiye kanunu 

mucibince, mübadillerin borçlan
ma muamelesine bugünden iti
baren nihayet verilecektir. 

Bu mDnasebetle dün viliyete 

,nzlerce mtıbadil mllracaat etmiı 
fıkln kalemlerinin önü sabahtan 
a'4ama kadar hınca hınç dol-

lb t.M • 
Muameleye don gece geç vak

çocuk gözlerini andıran gözlerle bir rütüldü, fotograflar neşredildi. Sonra, rakı mü bitelerile bidirmeJerl 
Yapılması llzım yolların yeni kadın ata.kası göstererek, tebessüm e· aslan adamı, cambazhanelerde teşhir zımdır. Aksi halde hakları taıı' 

llstesl yapıhyor diyordu. etJn('ğe başladılar. cillerile sabit olmıyanar satış bedel 

Belediyede ı 

Belediye 931 bütçesine yeni· Bugün, birkaç sene evvelki kü.~iik Bir gün, aslan adam 16 yaşına bas paylaşmasından hariç kalırlar. 
den yapılacak yollar için 250 bin kız, 16 yaşındadır. Baldırları, musa· tı ve aşk nedir anladı. kadarların veni icra ve iflas kal 
lira tahsisat koymuıtu. Bütçe ~kay~ ~iri~ kazanacak kadar güzel· Pozen panayırında idi. Aslan a- nun 119 un~u maddesi hükmürıe 
tasdl

.k edı'lı'p gelı'nce derhal fa- dı~. Yuz~, bıraz t:ızıa boyalı olmasına dam teşhir ediliyor, büyük bir ala~:ı te fiki h reket etmeleri daha f 
ragmen ınsanı alakadar edecek kadar . d d B IAk k ı v a . 

aliyete gcçı"lecektı·r. Beledı·ye re· ·b ı · b-'· ı · 1 UJ an ırıyor u. u a ~ a, adın ar a· ma himat almak istiyenlerın 930 _,, cazı e ı, -ış arının va11t eri çok şid· .. .. .. . . . . · e 
isliği ıube mtidürlerine yolladığı detlidir. Yalnız ... yalnız, ahtapot kol- rasında daha buyuktu. Fılhakıka, ~~ dosya numarasile memurıyetımıJ 
bir emirde mıntakaları dahilinde ları gibi iki uzvü mütemadiyen saçla- dınlar on.~n e~rafını .sarıyorlar, mu· raca.atları ilan olunur. (1323) 

d
.. ıt· kemmet vucudune, haşm~tli başına hny 

ihtiyaca g&re sırasile apılması nnı uze ıyor. Bandırma asliye hukuk mnhkemesfll 
Sofrada M r

. k 1. .;e tan .hayran baiw:orJa.Jd1. BHn)arm n· d Ll' 
icap eden sokak ve caddelerin a ıa pe neşe 1 ,, . me · ·· Kayacık Karyesin en n• ı 

yı·yo d S w w ·ı b )!,. k 11 rasında, cambazhane cıvarında tuf ck-
yen.ıden bı'r lı'st · · 1 r u. ag ayagı 1 e ıçagı u anı· · · kızı ve Ali zevcesi Fatma ·' l'ı: csımn yapı masanı yor, sol uzvü ile çatalı tutuyordu, ve le nışan atda.n bır barakada çalışan !" 
istemiıtir. Evveli mekteplere sonra: bir kadın da vardı. Bu kadm, saatı~rce karyei meıkfıreden Kircaalili 

ram- insanlar denizi niçin severler? giden yollar, ıonra dig~er yollar aslan adamı seyrediyordu. Niha.vrt og~ Ju izzet beyinlerindeki bofl - Siıze l'tfariayı tavsiye ederim .. 
Bunu ispat edebilmek için düşünüyo- yapılacaktır. Teklifi olmuştu. bir gece, el ayak çekildikten sonra ka- ma davasında: Merkum iıı• 

te kadar devam edilmiştir. 

ru.m. OtobUsler tallmatnamesl Hatta, bu garip teklife isyan etmek dın usulcacık aslan adamın yattığı ikametgahmın meçbuliyetine ( 
Ukin bende şu kanaat hasıl olu- Daimi encümen, dlln gene şöyle dursun, Hugonun onu bana, bf'ni seyyar odaya sokuldu, içeri girdi. ni keyfiyetin ilanına ve muh~ .ı 

yor ki "Denizi sevmek ... bu her1kese gö s b hl · k d d k '' t' otobüsler talimatnamesini müza· ona yaklaştırıcı hareketinin tesirile a a cyın, a :n, ora an çı ıyor· menin 24·6· 931 tarihine ~• 1 
n, Her ayrı bir şahsa göre bir olamaz.., yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve dıı.ha du. Fakat onu hastaneye götürmel-: 1fı ı kJ k d 1 

D 
·zı h . kere etmişsede bitirmemi~tir. veri me e yevmi meı ur a ;j 

enı er ınsan acaba sever mi?? ... kendi kendime ne olduğumu bitmeden zımgeldi. Çünkü bitap kalmıştı, ,.e eJ' 
Ot bu · l t fıı l d k bizzat veya musaddak bir ., 1" 

eneli bmıu izah etmek lazım? evet 0 • ış e en fO ur er e ıı 1 iki ahtapot kol boynuma sarıldı. hastanede üç hafta kaldıktan sonra aY 
ben denizi severim, çünkü sahilde doğ bir kontrola tlbi tutulacaklar, "0 gece kaçıp kurtulduğum, ve ka· ancak kendine gelebildi. göndermeniz muktezi ve ~ 
dum, ilk gözüm denizde açıldı .. Ara- cünha ve cinayetle mahkum, sar· pısını iki defa kilitledikten sonra içi- Bu suretle, bu fevkalade adamın taktirde muamelei kanuoir'( 
dan seneler geçti, ben hep denizi görü hoşluğu adet edinmit olanlar ne sığındığım odamda uyumadığımı ikinci fevkaladeliği de meydana çık- _d_e_v_a_m_o_lu_n_a_c_a_ğ_ı_i_la_n_o_l_u_n_ur_. 

b derhal işten men'edı'leceklerdı'r. söyJemeğe zannetmem ki hacet olsun.,, mış oldu. yorum; onun azan masum bir kız gi- Diş tabibi ---
bi aaf ve rakit durması, hazan coşgun Bundan baıka uzun hatlarda Maria Köveşi bir daha görmedim Aslan adamı ben Berlinde tanr· Suat lsmail . 

.. illi 'b· ı·cleyen otobüslerı·n silr'atlerı·nı"n ve görmek de istemiyorum. Ertesi g ii. dım. Sakin ve mahzundu. Oyundan ar ıon er gı ı taşması benim de gö&-. ... A d ı · · y-"' 
'> k l d nü, Hugo ile buluşacaktık. Kendi'iine ta kalan vaktini lisan öğrenmeğe sar vrupa an ge mışhr. ev ' 

sümde bir heves uyandırıyor, kendimi ne suretle ontro e ileceği me· p d d kb ı •·O· söylediğim sözler ve akşamki kaçışım, f ediyordu. 25 sene süren serseri haya- ostane cad esin e i a " 
denizin saf suların t k · t• seleside tetkik olunmaktadır. f ' a a ma ıs ıyorum. onun hayretini mucip olmuştu. Bunun tında İngilizce, fransızca, almanca ve tüpanesi karşısındaNo 8tele od' 
Onun her bir kademeli dalgası, göğ- Hisarlarda çıkan aıaçlar la beraber nezaketle af talep etti: itaJyanca öğrenmişti. Kendisine s<>ru· lst. 4156 ...../ 
8ilmd• bı·r zevk m b d ı l d Rumeli ve Anadolu hisarları· · -~ em aını a ıa an ı· - Hakkınız var, dedı, sizin, bizim lan aleJekser manasız suallere nezake-t O kUd H 1 1 6 ,.dl 
rıyor. Ah diyorum, ben de onun bir nan Üzerlerinde kendi kendine muhitimize daha yabancı olduğunuzu le ve akıllı cevaplar veriyordu. Tuhaf 

5 
ar.. 

11 8 ~ " ":'~sı ~~ 
t
. b " 1 k .. kl · dü ·· · d d. E t b · Ateşten gomlek mumessılı: P 

katruı ol.saydım da hazan uslu, ha· ye ışen azı agaç arın o erı şunmem ıcap e er ı. ve .. enım şey, onun bir defa olsun etrafını sa- . . , • dıl~ 

d 
· l · k h. 1 d · · 

1
11. ..b M . .. rul Muhsın, Bedı .• a l\luvahhıt, 

zan coşkun diğer. katralar üzerinden erın ere ınere ııar aran ıvar- yırmı sene ~ tecru em, arıa Kove- ran kadınlara iltifat ettiğini gör;:ı.e- 10 k t 
kaysaydım. Heyhat .. mümkün mü ya! larını çatlatmak tehlikesini ver· şi, çok ateşli bir kadın olarak tanır. dim. Halbuki... ye uruş ur. 

Katra, lc<ıtm COfll" deniz, miştir. Belediye Üsküdar ve Sa· Halbuki o, sizin için bir iğrenç hilkat Aslan adam, müdürü ile beraber -••••o•o•K•T•O•R••-~ 
KulYNiıM atılamm... rıyer kaymakamlarana emir ve· garibesinden başka bir şey değildi ... oturuyordu. Akşam üstü oyun bitip de ~n r -... ~ A v-· .,. k Yazık!... . . t b.. .. k k d :.- \...e.ffl.CU. B rere bu hisarlardaki ağaçların genış man osuna urunere apl an 

azan saf ağlıgan deniz, Alelade insanların istifade ettikte çık~rken, kapıda on on be~ kadın kl'n· Dahiiiye hastahklan mutabass•" 
Ben tflenin ruhun olayım.. geailmesini bildirmiştir. ri ğevklerden mahrum olan bu gayd dis$ni beklerdi. Aslan adam, kendisine Cumadan maada her ~ün öğted:; 
Dl U d

.. h .ı. i E tabii inı-anlar, temaslarını, kendi ara· 1 . - · 1 d b'l '-" 1 sonra <:aat ( 2,30 dan 5 e ı kııO' 
ye gece g n uz ay"rrsam, y - vrenos zadelerin varisi çıktd 1 d t k.l t .ki . b" h' . uzatı an çıçegı a maz ı ı e .. ı. a nız. ~ • ı> be . 

1 1 
. . • . arın a eş ı e- tı erı ır mu ııte ın . d.. k d 1 d b · · · · · fh lsıanbulda Dıvan volunda ( 118 ) J\ 

hn~ 0 nım efa tay 
1
eder, lbdıldıgınl dent Dün bir kadın viliycte müra- hisar ettirmişlerdir. Vücutlerinin ak· md u urı, a .~1~. a.~ da~ ırısını ın 1 

ap P· maralı hususi ı.. ablnesinde debili b•
5 

ıç p.şJnaz; ır ına 1 gece r e zu me t d k b E . .. . .. er, a ır, go urur u. 1 _ . .. . .. caa e ere meş ur vrenos sıne olarak tabu hır surette teşekliul ,. .. . . . ıa! ıkları mua~~ne \c tcda\i eder. 
lerle karı~ık güğrer, gune~lı gunlerde d l . b . . ·k . . ld ~ etmiş olan kuvvei akliyeJerini zelı:ala Mudur onu hır sanator;oma ko) · ı elefon· lstabnul 2398 
bahtına ağlar; ah der her zerrem bir z~ e er.ın ırıcı varısı o • u!unu rını, hislerinin, iştiyaklarmın 'hizmeti not e-tmek akıllılığını göstermiş, liste ~.••••liıiıiiıiııiıimiiiiiiiıiiııiiııll.,. 
yakut olsa yine deniz, yine denizim: soylemış ve bu~ların. b.Uku~~~ ne memur eden bu garibeler, çok hu- yi bir gün bana verdi. Ilu listede bir· mek ·~~e~edi. . 
ilkin bilir mi ki insanlar onun her nağ altında bulundugunu ıddıa etbgı susi bir yaşayışa mahkumdurlar. çok krzlar, evli kadınlar ve hatta kibar Mudur onu bır sanatoryuma ~ 

emlakinin kendisine terkini is· n· . b . .• hı·• · d d" wr· . _ sınıfa mensup kadınların isimleri 'ar durdu. Aslan adam iyi oldu ve te'° 
DleAind~n bir hi~e kapıp: ızım eseı ı a a" e ıgımıız. ~-

t 
· t' V 1. · · F l B · · · .,. . . ,. ~ dı B ka ı ıar ı d ta bı"r .-n çift mesleğine haşladı. Gündüz call

1 

emış ır. a ı muavmı azı ey yın onlar ıçın ne manası olabılır? · u c ın , as an a am ...... . 
Eu fırtınalar kıralı, 
S nıin için oan veririz, 
Kalpleı'imi:z hep yarah 

için, için can veriri:z.M 

diye çağlıyorlar .. Deniz benim için 
yltk.9ek bir ruha malik bir melektir; 
deniı. benim için yüksekliği nispetinde 
aç bir canavardır. Onun için yelken .a
çan gemileri hoğar. Onun kucağını 

kendisine mesken ittihaz eden insanh 

rın yavrucuklarını ağlatır. 

kadına, iddiasını ispat için mab- Bunu anlıyabilmek için, biz tahiile ce geçirdikten sonra, ı-abahleyin ,·ücut haned<', ~ece ~vınde... .. . . 
kemeye gitmesini bildirmiştir rln ölçülerinden ba;-ka ölçüler kullan- ları pelte halinde, harap, fakat sinir· _Beılınde ıken ona kuçilk bır ~ 

ee 
' k ı: d teri yatısmış bir halde çıkarlardı. metım dokunmuştu. Aslan adanı 

ma azım rr. "' 1 1 ğ ·• k f · • lşte bunun içindir ki garibelrr, Yukarda da ~öylediğim gibi a~lan nda ne tar ıE~nr goste.rme çın bana•tıt' 
Ziraat mUdUrU Yalovad11 

Beykoz ve Şile havalisinde zi
rai tetkiklerde bulunan vilayet 
ziraat müdürü Tahsin Bey dün 
teftişlerini bitirerek ş~hrimize 

dönmüş ve akşam Yalovaya ııit 
miştir. 

nihn~t ve kibirleri ile, ihtira<ıları ile ma gelen kadınlar arasında bakir eler d h-:--l ~~r, dedı, arzularını . t:ııd 
b a d h t 

1. d "k 
1 

b·ı · de d k. e e ı ecegım, dostlarınızdan bır 
aı n e ae e "a ar yu ·se e ı ıyor- var ı ı... . . d . 

lar. Fakat bir gün geldi ki, a~lan ada m varsAa. 1emrınd ı7.e a~tha eytı mb·:· ok kfld 
. s an a am, nı aye • ırç 

ARSLAN ADAM her ştyden brktı, herkesten \'e kendıı;. ı f 1 (h' t) t . 1 a~ a ra az. a ı zme e mış o m 
Birçok camhar.hane müdürlerini den de nefret etti. Viyanada idi. \1e miiteHllit bir yorgunluğa uğradı. 

zengin ettikten, halkı kendi. ine hay- bir hümma esna~ında aslan adam, sar ctü. 
ran edio dünyada hiçbir Don Juaııa lanıu keı:.tı, tıraş oldu ve kim~eyi gör (Bitmedi) 



M M. v. Satın alma komisyonu lllnları r t ZAYii.ER 1 
r F 1ı11-:0--=--"'."'-----'-' A 70 karargah K. dan Cinsi ihale l!'lınu ihale saati da yapılacaktır. Taliplerin şartna-

lll 1c • me almak ye tekliflerini vermek ü-
aı erı vesikamı zayi Un 20. ;-.931 Pazratesi ıs Y ı.ere teminatlarile birlikte mezkür 

enisini alacağımdan es- Kuru ot 22-7-931 Çarşamba 15 
hnk 5 komisyona müracaatları. 

mü olmadığım ilin Sade yağı 25·7-931 Cumarte.si 1 * ,.. * (408) 

• (42) Kemaliye HUıeyin Sıgır eti 28-7-931 Sah 15 
Arpa 1-8-931 Cumartesi 15 3. K. O. SA. AL. KO. dan: 

1 22 oğlu Ahmet Edremit ve civarındaki kıtaat ihtiyacı Hava Gd. Kç. Z. Mp. nin Tayyare 
h eylll 1928 tarih ve 12~ olan beş kalem crıak kapılı :ıarfl~ mu· hangarı pazarlıksurctile tamir ettirilecek-

takeri terhis tezkeremi naka.saya konmuştur. ihaleleri balada ya- tir ihalesi 30 Haziran 931 saat 15 te 
etti- y · · · l d 1 d Ed "tte askert icra kılınacaıt-ından tal iplerin ke~if 'e • • , -· enısını a acağım an zıh gün \'e !a&t er e remı ı; 

hükmi\ yoktur. (37) sann alma komisyonunda yspılacaktır. şartnamesini görmek i.ızcre her gıin ö~le· 
Ak f F Taliplerin şartname almak "e tekliflerini den evvel \'e pazarlığa iştirak etmek için 

• l uat yermek üzere teminatlarile .b. irlikte Edrc·_ de vakti muayycninde teminatlarilc bir-
ıat....._. .ı (41 -) likte komİS)Onumuza müra~atları. (22) 
--.Olll O.il•- malık • 'k" . mitte mezkılr komisyona muracaauan. ;, * * * 
~ ~"' entıe8ı ı ıncı * * • 

li S ilde mütefekkil müflis .. h d t tab . nun ihtiyacı o- 3. K. O. SA. AL. KOMISYONUN-._lfa · r.......ı· Kılıs u u uı u 
l(ıı ... la ,,,.n;c ı masaınndan: k 1 rfla münakasaya kon· DAN: 

"'l ...... lan un apa ı za G.. .. h t . . . ?O OCl 
n.. 'li'haete ait olup mağruk se· lh 1 . 11 temmuz 931 cumar umuşsuyu aı:ı anesı ıc,:ın - " 
uıta . . . • muştur. a esı . ı· . ..1 f' t h 1 t, l cı aJMJıyatında ıstımal edı· . .. .. t 14 te Kilis hudut tabur kılo koyun e ıne Hn en ıa pa a ı 

a._
1
taiyan ordueunda istimal edil· tesı gudnu sal~ d . "nde yapılacaktır görüldüğünden yeniden pazarlık ı-ure

"' Q11, • • kuman an I&· aıresı • . . 1 . h . 4- an tahmınen 5 _ 6 ton mık· . 
1 

. t almak ve teklif- tıle satın alınacaktır. halesı 30 azı. 
('l'ı-itoI Amonyal) namındaki Ta~ı~ erın şakr -~ame temı"natlarile bir· ran saat 16 da icrn kılınacağından ta-

r • • lerını verme uzere . . .. 
.. 1ıtfılakiye açık arttırma sure- . zk" t b kumandanlığına lıplerın şartname ve evsafını gorrnek 
""'tılı.z. lıkte me ur a ur .. h Ü .. vl d 1 l 51 çıkarılmıştır. .. 

1 
(4lG) uzere er g n og e en e\·e ve pazar ,. 

muracaat arı. v · · a.k t -'· · · d kt ki a neticesinde talibi tarafın· * * "' g~ ıştır · .e m~ .ıçın. e. va i m~ayye-
,,1otuna dört buçuk kuruş veril· Bursa askeri lisesi için fırka aske· nınde te~ınatlarıle bırlıkte kornısyo,u 

hu fiat haddi laVTkında görül- . . ı"htivacı olan koyun muza muracaatlarr. (30) 
ll1f ~ • rt hastanesının ~ * * • 

en ikinci defa olan açrk art· kuzu eti kapalı zarfla münakasa- • , 
•Utetiıe sat lıg-a "•karılmıı:ıbr. ve t lh lesi 25 temmuz !i:H 3. K. O. SA. AL. KO.JllSIONU!\-

llı t ı ~ ~ ya konmuş ur. a DAN 
t t8liın Çanakkaledir. Mezkur cumartesi günü saat ıs te Bursada as- .:· .. . . . .. 

' 

hQiundu~u mahalde ve hali ü- 1 k misyonunda yapı· Gumuşsuyu hastanesı ıhtıyacr ıçın 
•~ı· - d<ert satın a ma o . • t l kl . t 1 ..,. tın ol••.. akt r Bedelin pe- T l" 1 . Qartname almak 400 kılo yogur pazar ı a sa ın a l· 
~ .... ac 1 • Jacaktrr a ıp erın ~ 30 6 9' 1 ·• ·· itti ~Y~ meşruttur. Müzayed.e· ve tekliflerini vermek üzere temina.~ nacaktır.. --:- . - 31_ sa ı g~nu ı:;a-
ta.k ıçın h k vmetın . . _,_. komisyona mu~ at 15 te ıhalesı ıcra kılınacagından 

mu ammen ı. laııile bırlıkte me1Jaur .. . . 
.. 0nıı tevdi edilmek icap eder. 1 ( .. 17) şartname ve evsarınr gormek ıstıyenll' 

l'lilc racaat arı. .. . h ü ·· · ı d 1 l • le inhisar ve dellaliye resim- ııı * • rın er g n og e en eve ve pazar rga 

• ,.aa~r hertürlü masraflar mü~te· 15 temmuz 931 tarihinde ih~le edi· talip olanların da vakti muayyen inde ..;::r. Arzu edenler Çanakkal~- leceği ilan edilen Dörty.olda~ı krtaa- komisyonumuza teminatlarile birliktl' 
~Y Y~di e-mini değirmenci Na· tın ihtiyacı olan s1ğır. et~ •. ~u.nakaşa· müracaatları. (31) 
'li~ ltıuracaatla mezkur mevadd. Stndan sarfı nazar edıldıgı ılan olu- * * • 

ı.lih er. Aç~k arttırma 2 temmuz nur. (.US) 3. K. O. tSA. ıAL. KO. dan: 
lt hıe rnü.sadif perşembe günii • • • . . Çorlu ve Tekirdağ( kıtaat ihtiyacı 

'elli ~11 16 buçuğa kadar İstanbul- Ezine ve Bayra.mcıktakı kıtaatrn ı~- için münakasaya konulan ihaleleri 
)e ~rayındaki ikinci tica~et tincı olan sade yağı kapalı z~rfla mu· 16 • 7 - 931 de icra kılınacak olan Ko· 

I", ~1 ıflas odasında icra edıle· n~kasaya konm11ştur. lhalesı 19 tem- yun ve sığır etlerinin her ikhd de ka-
o) Arıu edenlerin müracaatları muz 93ı pazar günü sa.at 14 buç~kta pah zarf usulü ile münakasa.sı icra 

lbtur. (5) Ezinede askeri satın al~a ~mısyo- kılınacağı tashihen ilan olunur. 
'''-'ıb . .. .. nunda yapılacaktu. Talı~lenn şa~- (32) 
~l nıaJrkemei ~lıye 3 uncu 1 ak ve tekliflerinı vermek u- • * • 
~~ . name a m . . kü k 

~llid aıncI.en: re teminatlarile bırlıkte mez r o- 150 ton saf yumuşak kurşun 
di e it tarafından Beşiktaştn zeisyona müracaatları. (419) Askeri fabrikalar umum mü· 

tt~)e ıtıahallesinde Jciğrtane c~d- m ıi< • * . . . dürlüğünden: 
l tf 3: numaralı hanede mukım Eskıişehirde yapılacak bır a!lken ın· Yukarıda yazılı malzeme ka· 
h endı aleyhine açılan davadan ka alı zarfla münal\Maya kon- . S . . 

ı. lltahke d d olan ve şaat P lh 1 _. 16 temmuz 931 per· palı zarf usuhle ·9·931 tarıhın· 
.... 1 me en sa ır muştur a esı d lS 'h 1 . 
'tL· 11 11 l~ ve 138 inci maddelerı • .. .. saat 14 te Eskişehirde 4. e saat te ı a esı yapılacak-

111ııc: şembe gunu d T ]' 1 . ~l e. nıuınaileyhimanın boşanm~ K. o. satın alma komisyonun a yapt- br. a ıp erın şartnameyi almak 
oı "e ü~ Yaşındaki küçüğün velı· lacaktır. Taliplerin şartname ~e te~- için Ankarada satan alma ko

ıl ~il. anası nezdinde ipkasına ve lif namesini almak üzere temı~at ',e misyonuna müracaat eylemeleri 
~e nıasrafrnın müddeialeyhte~ tekliflerile birlikte mezkur komısyon,ı ve vakti ·muayyenden evvel zarf-

931 ~~ ?'titedair bulunan 27. ~a.zı· müracaatları. <420> ların komisyona tevdi eyi 1 • 
. '«tıh ve :506 numaralı ılanın * • "' eme erı. 

l.~a~ı rne~hul bulunduğu anlaşı· 1 lcihiyedeki kıtaat için . ~8,23-~~31 (2821) 
.,}fı eftndi ,,.e ilanen tebliği ten- .h

5. d ı'ki defa neşrettırılen ılan· f!"I ı•u aın11m:u::::::ı:::1nu·.:ı::r.:11: 
""ılın· " tarı ın e .. r 

9 - V AKIT 28 Haziran 141~ i ~ 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 
Muktesit 

O haldel derhal 
Y etiştirr e1

:. 

ZiRAAT 
Baakasıadaa 

Bi~ Hllnll 

di~ak üz~re, lam s_uret~l~ mah: nakasaları tehir edildıgı ılan olu-, "~" U ii 1 01 
1~ olınakla tebliğ makamrna daki ot ,.e samandan m~~~as~n~n mu- ............r-~ f ~ ;~~ ~ iS 

• (l31ananesıne asıldrgı ılan olu nur.( 421) l ~ 1 l ı jJ ii Devlet Demlryolları ilanları 

ı 9
) . : t • t •haynnları ih- ı ~: ~ H Devlet demiryoHarında mer'i hususi tarifelerden bir çoğu l 

'bili dördüncü icra mmıurlu· lsl~h~yed~~~ k 
1 t~ ·em kapah zarf Karadeniz postası H temmuz 931 tarihinden itibUren değiştirilmiıtir. 

l'a : tiyac'.. ıçı~ 1~ a l:m~uştur. lhalesi İ f ii Tadil, teşmil veya lağvedilen tarifeler hakkında tanzim edi-
rı"'aınına 9.780 lira kıymet takdir la muna a;;::aıı günü saat yedide r 1 u r u nı h:~~:~ 30 U len listeler istasyonlara talik edilmiştir. Alakadarlar bu listeleri 
'd heYoğlu Pangaltı mahallesinin i t~:.mu;e askeri satın alma komiı:;yo- :i okuyarak vaziyetten haberdar olmalı ve yeni tarifelerden tedarik 
• ı4:tı ~sokağında cedit 14:~: l·~;;, sla d~e·apılacaktır. Taliplerin şar.~- 1 Salı li ~t~ek istiyen)er de istasyon ve ambarlarımıza müracaat etme· 
l\ı ı.~ l.ıı, l:>.3 numaralı üç dukkan nun }1 ak ve tekliflerini vermek u- ı: lıdır. 

uıt" h . ·· name a m zk" k :: il .. ane ve maaarazıahırı muş . atlarile birikte me ur 0 • u 
1 bir .. t ·ek zere temın •>) ı= 
t "lt\ah bap fırın ile muş eı_ . . yona müracaatları. (42- Tam saat 17 de s· k . i 
t allinin tamamı 24 hi~e ıh· mıs • • * ır ecl p . 

19 hi esi bu kere açık art· f' t t ahhüdünü ifa edemi· rıhtımından hareket edecektir. :i 
a t d Farkı ıa ı a . •• Kiralık Daireler 

~I aıedilip birinci arttırma a .. hh'd ait olmak üzere pazar ::::::::::::ı::::::cı::::::::ı::wr.a:11nmı:mı11111İİ 
4~t!ttiişteri talip çıkmamıştır. yen mut~~ ,

1 
de ... e çıkarılan \"e talibi lstanbul Aksara~da Mustafa Kc · Ankara caddesinin en mutena nokta-

'l'Jtı · ·· 9 tıkla muzaye e,, p dd · d b·ı· ııı a ıkincidir. şartnamesı . n u ita 1s bin kilo beyaz ve ma1 aşa ca esın e , a numaraıı sında Orhanbey hanında 
ı.r,~ 931 tarihinde dinnaneye tal~~ çık~ıya kır ıntıları ı -7 - 931 çar· hanede Ragrp Beye. ' 

11 
27 temmuz 931 tarihine mu· hakı bez.. ..P saat u te Fındıklıda hey- lstanbul üçüncü icm mcmurluğun-

'41,:~a~esi günü saat 1l ten~ 16 şa_m~ad:u;:ı.arhkla satılacaktır .• T~- dan: Kayseri. icra ı·r. iflas daf.ıcsinden. tile bu müddet içinde mezkur malları 
tıı ~ınci arttırm~ı yapılacagın· e~ımı~ kırpıntıları Eyüpte asken dı- Muallim Ahmet Te\ fik Beyin ~cfa- Kayseri asliye hukuk hakimliğince ma::-aya de\ir n teslim etmeleri hila· 
1-t~Yade arttıranın üzerinde bı· lı~lerı~ de ve sartnamesini heyetimi7- fettin Bey ile aleyhinize üçüncü':. h:ı- 17 - :3 - 931 tarihinde iflasına kanır fına harekette bulunanların cezai me5 
~~ tır. kım ~vıneleri :e ihale saatından ev.el kuk mahkemesinden is tihsal eylediği verilmiş olan Kayseride mukim tüt·- uli)ete maruz kalacağı, 
~~ lltt~ya iştrak için hisseye .. mu· de ~07ı rile hazır bulunmaları. (42J) Divanyolunda hoca Rü~tem mahalle- cardan Kara Mehmet ağa zade Ömer ı - 2.S - 6 - 9:n pazar günü ~aat 
ıı~l~ muhammenesinin yuz~.e temına a * • * sinde Çatalçeşme sokağında kain 8 efendiye ait tasfiyenin adi şekilde ic- 14 te ticaret odasında ilk alacaklılar 
iti tınde pey akçesi ahnır. :Mu~ r karahisarındaki merkez kıta· numaralı bir bap hanenin sülüs his· rası rnuktazi görülerek tarihi ilan<l ın içtimaı yapılacağından alacaklıların 
l"j ~rki, belediye, vakıf icaresı A yo~ ssesatının ihtiyacı olan çam sesinin tamamının bedeli müsemma· itibaren iflas açılmı~tır. ve müflisin varsa müşterek borçlu 

~te aittir. ~t ve ~u:dunu kapalı zarfla münaka- sile talip Şufa mumaileyh Ah- ı - Müflis Ömer Efendiden mat- ve kefillerinin içtimada hazır bulun· 
.;:ı tapu sieillerile sabit olmr- le me: muştur. ihalesi 6 temmuz met Te·dik Bey uhdesine kaydi tesçi· lfıbat iddia edenlerle aleyhinde istih- malan ilan olunur.(4) 

l'\ tekli alacaklılarla diğer ala· saya 
0~tesi günü saat ı:>,:30 da Af- Jine dair ihim mucebince tarafınıza kak iddiasında bulunacak kiJnselerin --00-:-. ---

1
- - .--- ----

~ll llııı. ve irtifak hakkı sahipleri- 931 p:za hisarda askeri satın al?'a k~· gönderilen ödeme emrinin zahrına mü iddialarını müeyyit senet ,·eya defter .:-kudar. a uncı ıcra memurluğundan: 
d,~aklarınr hususile f~i~ ve ma~ y~n. ~:da yapılacaktır. .!ahplerın baş.iri tarafından verile~ meşruhatt;ı hutas~larının asıl _nya .m.usaddak r.U· Bır deym~en d.olayı mahcuz ve 

11 
ır olan iddialarmı ılan tarı- mısso "ni almak ve munakasaya mezkur mahalde olmadıgınız ve el- retlerıle hl'raber hır ay ıçınde masa. .. a paraya çevrılmesı mukarrer olan 

--
6
hibaren yirmi gün içinde ev· ~a~tnam~sı ek üzere teminatlarile nıez· yevm ikametgahınızın meçhul bulun· müracaatla alacak ve iddialarını kav- bir adet Sara karyolanın 6-7-931 

~bitelerile bildirmeleri lazım· ıştırak e .m na müracaatları. (397) duğu gö~teı·ilmesine binaen ilanen teb- dettirmeleri. tarihine müsadif pazartesi günii 

0 
halde hakları tapu ~ic.illerile kilr komısyo * * • .. . ligat icrasına karar \erilmiştir. Ta- 2 - Ayni müddet zarfında müflil' saat onda Beyoğlu Kalyoncu 

1-.Yanlar satış bedelını~ pay- U ·f Siverekteki kıtaatrn ı.ıtı· rihi ilandan itiharen il.i ay zarfında Ömer Efendiye borçlu olanların :Ja kulluğunda Hamm 11 b 
itli.dan hariç kalırlar. Alakada . 

1 t "~ kalem yem ve erzak 16 - daireye müracaatla bir itiraz derme- masaya müracaatla borçları miktarını k y d 22 a ar aşı so-
~.t& ve iflas kanununun ~U~ un· yacı 0 an be günü saat 10 da ve yan etmez ,.e anı takip eden sekiz gün ltaydett.irmeleri aksi halin cezai me~·- agın a y numaralı. apartıman-

4'-ri hübnüne göre tevfıkı ha- 7 - 931 perşem .,
0 

_ 7 _ 931 içinde borcu eda eylemezseniz hakkmız uliyeti mucip bulunduğu. da satılacagından tahp olanların 
~1-ıtlerf \re da.ha fazla ~aliimat 3 kalem. y~m .. ve erz~~ da kapalı zarf da takibe salahiyet geleceji;i mezkur :l - Her ne suretle olursa olsun yG yevmi mezkiırda mahallinde ha· 
t ~~enlerin 930 - 36;) dosya pazar~~sı gunu saat tur İhalesi ödeme emrinin tebliği makamına ka- dinde 'müflise ait mal bulunduranll\rın ıır bulundurulacak memura mft· 
L.~ıle memuriye-timize müracaat la munakasaya ıronmı°ı!a k~misyonun im olmak üzere ilan olunur. rüchan haklan mahfuz kalmak şar- racaat etmeleri ilin olunur (40) 
-.rt illn olunur. (1322) Urf ada askeri aatın a • 
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Askert mektepler setin alma komisyonu llAnlars 

Çeki 

1300' 
2300 '.} Bir ışartnamede 
1000 ~ -4600 

~:} Bir ıarlnamede 
3400 
2500 Bir şartnamede 

470} 
300 Bir şartnamede 
500 -1270 
350 l 

1000 Bir ıartnamede 
2000 f -3350 

Topçu atış mektebi 
Maltepe lisesi 
Ölçme taburu 

Tıöbiye mektebi 
Tatbikat hastanesi 
Baytar mektebi 

f>iyade mektebi 
Gülhane hastanesi 
Askeri Matbahane 
Gedikli Küçük zabit mektebi 

Süvari mektebi 
Topçu Nal(Jiye mektebi 
Harbiye mektebi 

Balada isimleri 1ıizasında yazılan mılttarlarda askeri mektep 
Te hastaneler için :beş şartnamede olmak illre -cem'an 15, 120 
çeki odun kapalı zart suretile •tın ıa.hnacakbr. ihaleleri 14. Tem·. 
muz 931 Cumartesi ıgünil saat il~,go ela Harl>iye mektebınd~k~ 
mahalli mahsusuna. icra edilecektir. l' aliplerin şartnamel~rını 
glSrmek için kom.yona mllracaatları •e iştirak için de haıırlıy~
cakları teklif melttçlarını müselsel numaralı ilmühaber mukabı
linde komisyon riyasetine vermeleri illn olunur. (1) ....... 

1-931-932 aenei dersiyesi için yalnız Eriincan ve Konya As. 
Orta mekteplerinin ı.altmcı sınıflarına meccani leyli talebe alına· 
cakbr ihtiyaç prUUirae yedinci ve sek;zinci sınıflara alınacaklar 
ayrıca. ilin edilecektir. Bu mekteplere talip olanların doğrudan 
doğruya veya askerlik şubeleri vasıtasiıe mezkur mekteplere 

müracaatları lazımdır. 
2 - :raJipler &ok oluraa m'1sabaka imtihanı yapılacak ve mü

aabakada kazananlarCian ihtiy•ç nisbetinde alınacaktır. 
3 - ikinci devrelere 9, 10, 11 sınıflara kadronun müsaade

•i nisbetinde talebe 'liJmacliktır. Bu devreye talip olanlardan Tıb
biye eczacı kimyager •ınıfları i_çin de talebe alınır. 

4 - ikinci devre talipleri Bursada askeri liseler müdürlüğü
ne ve Istanbulda askeri liseler müfettişliğine müracaat edecek-

lerdir. 
5 - ikmal imtihanı olan talebe ikmal imtihanını kendi mek

teplerinde bitirdikten sonra müracaat edebilirler. 
6 - LUzumunda yapılacak müeabaka imtihanı için muhtelif 

mtaballere &ağmlacak talebenin ıazimet ve avdet harcırahları ken
dilerine ait olacak ve müsabakayı ..kazanmıyanlar veya muvaffak 
olup da ihtiyaçtan fazla kalanların hiç bir güna hakkı taiebe ve 
tikayetlere haklan olmıyacaktır. 

7 - IKayıt ve kabul için temmuz nihayetine kaCiar müracaat 
edilebilir. ikinci devrenin 11. nci sınıfına girecel<lerin kaydı ve 
müsabaka imtihanları temmuzun nihayetine ve diğerlerinin 14 
ağustos 1931 tarihine kadar ikmal emlecektir. 

8 - Kayıt v.e kabul f&rllarının tafsilib askerlik daire ve ıu
belerine ve askeri mekteplere gönderilmiştir. Arıu edenlerin mez
kur mahalleröen öğrenmeleri li:ıımdır. ..... 

Askeri mekteplerle bastannler ihtiyacl için J00,000 kilo sığır 
.eti kapalı zari suretile utın alınacaktır. ihalesi 25 Temmuz 931 
Cumartesi günü ıaat lS de Harbıye mektehindeld mıthalli mah
ausunda 'cra edilecektir. Taliplerin şartnames;ni görmek için 
komisyona müracaattan ve itttrak için de yevmi ihalede teminat 
mektuplarını müselsel numaralı ilmühaber mukabilinde mezkür 
komieyon riyaaetine :vermeleri ilin olunur. (11) ..... 

Askeri mekteplerle haıtanelerin ihtiyacı is.in 90,oOO kilo koyun 
eti kQpalı zarf uıulile ıatm alınacaktır. ihalesi 25-temmuz-931 
cumartesi günli saat 15 te Harbiye mektebinde mahalli mahsu
sunda icra edilecektir. ffaliplerin ttnameaini görmek için ko
misyona müracaatları ve iftink için de yevmi ihalede teminat 
mektuplarını müselsel numarah ilmUlıaber mukabilinde meıkür 
komisyon riyaıetine vermeleri ilin olunur. ( t O) ..... 

Maltepe Piyade atış-ınektebi ihtiyacı için 150,000 kilo ekmek 
pa.ıarlıkla satın .almacakbr. ihaleai 29 Temmuz 931 pazartesi 
gOnü saat 14 de Harbiye mektebindı!ki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin ıartnameaini görmek için komisyona mü
racaatları ve ittir.ak için öe vakti muayyenin<Je haıır bulunmaları 
ilen olunur. (17) 

ispirto ve ispirtolu içkiler in~ 
hisarJ umum müdürlüğünden: 

Nakliyat münakasası 
Bir s~nelik deniz nakliyatı 14 Temmuz 9Sl Salı giinü saat 

10 da ihale edilmek Jiıere .kapah zarf usulile münakasaya kon· 
mu§tur. J'alıplerin prtnameyi almak üıe.re mübayaat komisyonu 
kitabeti.De müracaatları. l l&2 ) 

ONU 
• • 

OEf'EPllf iZ 

1fAMTAKURUSU. o plfl hayv:an , ıeceleyrn ~iz 
uykuda ~keıı frzet"lnlze g-elerek uykun\lzU 

kaçırdığı glbl aynı ı:amanda eıhhatınız h;:ln 
bir tehllke te~kU eder. Evinizi tahtakurul&• 

rından temizleyiniz, f"ltt püekilrtOnüz. 

ırııt, elnek, elvrlslnek, pire, karınca. gOve;ı 
tahta~urusu sibl trqaratı ve bı,ınların tohum
larını imha adu. ~a-ra.tı öldürür fakat lntııım ... 
&ara a•ll nrarı yoktur. Kullanılması koJaydır. 
L-k• \Y&pma"Z. Fllt'I dlfre1' he,arat lf'nha edici . 

eczalarla tetvl~ etmeyintz. Slyatı ku,aklı .aarı 
tenek•l•r üuTinde &eker markasını ıeteylnlı. 

FLiT PDSKCRTCINtJZ 

ifrit ııti/fJllıif 1"""1 ıtmıt mfkradılı F lit. 111/nıı mDltDf'IO tlftfil/mlı 111/ılm'aktalı,." 
UllMlll Oılpotu: J .\IE-RT'Nt ŞÜREKlSI ı.tanbul • Q8hlta1Voyvida Han 

ıstenbul Belediyesi ilanları 

Çöplerin lknize dökülmesi 
Bir sene zarfında Eminönü, Fatih, Beyoilu R Üsküdar ıubei 

idariyeleri üahilinöe hasıl olup da araba ve kamyonlarla iakele
lere nakJeClilen süprüntülerle lağımlardan çıkacak muzahrafat ve 
Karaağ'aç mezbahasınClaki Jı:an t•hammftra~ ve ~mbe muhie .. 
viyabnın aenize dökülmesi pazarlıkla verilecektir. 2290 lira be· 
Cleli tehri ile talibi Uı.erinaeClir. Taliplerin şartnameyi görmek 
için hergiln pazarlık için 29 Haziran Pazartesi günü •aat on 
beşe kaC!ar 900 lira teminat akçeıile levazım müdürltığüne 
milracaatl;!rı. (441) __, ______________ ..._ ________________ .., 

inönli ~~hir yatı mektebi içn; bir ıene zarfında lüaumu olan 
200 kilo kuru sarumuik, 600o adet limon, 2000 kilo pırasa, 
2000 lahana, l 000 kök kereviz, 500 havuç, 200 pa11c.r, 600 
a8et karnabahar, 500 liih> taze bezelye, 200 l<ilo yaprak ktte
•iz, &000 a<kt yetil •lata, 2000 t!emet taze soğan, 5000 nem-et 
maydanoz, 5000 tdemet nane, 500 demet nereotu, 4000 kilo ay
ıeka.dın fasulye, jSO kilo domlrtes, 1000 taze bamya, 1500 adet 
hiyar, 200 kilo korUk, 1000 kilo semizotu, 4000 kilo iapanak, 
1500 bakla, 1000 radet enginar, 2000 marul, 9500 patlıcan, 500 
kilo yemeklik biber, 500 kilo ilolmalık biber, 1000 kilo lJJ&Jn 
kapah Hrfla münakasaya lkonmuıtur. Taliplerin tarl11t1~yi 111-
mak için hergün levazım müdilrlUğilne müracaatları. Mtinakasa
ya girmek için 375 liralık teminat makbuzile prtname ve teklif 
mektubunu mühlirlti zarfa koyarak ihale .aünü olan 20 Temmuı 
931 Pazartesi günü saat 15 e kadar encümeni d11imiye verme· 
leri (464) 

Fatih belediye rubesi müdürlüğünden: Saraçane b.qında ba
ba Hasanilemi mahallesinde LUtfüefendi ıok"ğmda kain 6 No.h 
abpp hane tehlikeli ısurette maili inhidam olôuğuadan bu mah
zurun izalesi için hedmedil~cektir. Sahibi nreçhul bulunduğundan 
tebligat makamına kaim olmak üz.re ilan olunur. (466) 

Üaküdarda Uncular sokağm<la kurulmakta olan puarın lY"~· 
niçe,me caddesinde kurulacağı ilan olunur. (467) 

Üsküdar pazarının 28 Haziran 931 ~aıar gününden itibaren 
Uncular sokağınaan T epsifmnı sokağına nakli takarrür etmiş 
ve keyfiyet pazarcılar ile balkın matOmu olmak li2n Uncular 
sokağına ilin varakaları yap!fhrılmak 'Suretile de Hin eaUrriitti. 
Pazarın nakli ke:Yfiyetinin tehiri fayiaları aoğru Heğilılir. 28 
Haziran Pazar gününden itibaren T fp&ifmnı sokağında kurul· 
ması kat'iClir ilin olunur. (468) 

j r Utt 

Defter.Qarlık ilan lan 

SA 'ifJLI K YAP.UR, Karadeniz haricinde Kieiğra mev
kHnde hRtık (Dobranik vapuru) çıkarma va aair masarifi talibine 
ait olmak ve çıkac-ak enkazın takdir ulunacak kıymet üzerinden 
yüzde otuzu hül< iımete ve yüzde yetmi§i çıkarena verilmek ıartile 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 150 liıelık teminat ıak;çu ·le 
ı1 Temmuz 931 ;çarıamba günü .saat rl.5 te Ddm-darlıktaki ko
miıyona müracaatları. ( M - 1966 ) 

J lngillz hrHı Kr. 
~ !f'JA mtıhhlll Onl.tr 
•· " funl: 

• • ... 
.... 

l.lret 
~'il!~ 
nuhm 

lı. 'Fr•nlı 
Leva 
Florin 
rı:uron 

~ııtıu 
'Pe:r:etı 

Mark 
Ztott 
ll'm~ 

in Ltv .f\um, 
ı 1 urJ: llra•ı Dinar 

<.. ernrneç li: uru~ 

,._Ukut 

1 ı~terlln (1nl{lllıı 

ı lloln (Amertlca ı 
20 frank [Fııaıısız 

O Liret [ltalya 
O Frank Rclçlk3 1 

fO Onrhml (Yuııan i 
Frmk [ lsvtçre ı 

O I;e.vı Bu!Jar j 
ı Florin [Felemenk J 

ı O Kuron [Çelroslo\·ak] 
~ılını '.ıhusturya] 

ı Penta flSJ'ıınya) 
ı R;ıınmarqAJmmyaJ 

ı Zloti Lthl<t•a 
ı Penıo l\lacarluın 

[;ey [RomanyaJ 
20 Dinar YuıoslovyaJ 

t ÇeVOMÇ ~e\'YCt 

Altın I 
8 

Mecidiye ' h~r7:ı 
~aıı konnı \ 

Soldan ,eaga ve yukardan 

1 - E8aı-cte yakın bir f"ll 

2 - fıl eydarıa çt ka.riJ.anl<ff 

~ - D@ü4 (J), düğünde 

tp:ll (6) 

4 - Kunrrusu m:efhurd.ur fi 
Uoe (4) 

5 - Şikh (2) 
6 - Eylip taı·afmda bil' nt 
7 - Jlusollrı.t (4) 

8 - Selam (7), nota (2) 

9 - Sur (5), beyaz yağ# 
10 - Şayet (4), yiyecek fi) 

11 - Güı;lü (6) 
~~----~~------__.,-/, 

l'unbul mahkemci .ısltve ş 
hukuk dairc~inden : • .ıl 

Maitle Huriye hanım t,... 
dan kocası Ahmet B. aleyh~ 
me eylediği tescili tal~ ..ıH 
ıının cereyan eden talikiP ... 
talakm vukubukluğu ibr~~h 
nan vesaiki teyit eClen ,,.. 
aleluıul •stima edilmi_t ~ 
bu b&p~ki iddia dahi :§U ~ 
saüit o:-olmuş ve muamefitt.ıl 
ICüreilen bahsile 15 gün r;J'' 

müdtleaaleyhin itiraz etıu~~ 
re muamelei .gıyap karar•"' 
tiha.zına ve i:inına karar ~el' 
olmakla lkeyfiyet ilan oluP.., 



enede5000 Lira Mükafat 

Asgari 5 Lira Mevduab Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Uilılerinde Çekilen Mükafatlı Koraya iştirak Ederler 

Türkiye iş Bankası 

A 

L 
E 

SATiE 
• 

6 

Ay 
v 
A 

D 
E 
• 1 

L 
E 

Tütün inhisarı umumi 
üdürlü~ünden: 

---darma lmalAthaneslnden: 

.M. ZeA;, 1lHei 
llaatUiruu her sb •

at 8,S0-12 ve 13-20 kadar 
kahal ye bn ..ı. sut 
on&çten itibaren mecca· 
na tedavi eder. .• ...,....h ... 

Kadılla. Mı•rlı otlu Ya• 
... Tarlr eokall "°' • 

Dl•l•rl ••rlan 
beyazlatır 

K OLYNOS, d"lert Mrtaft 
beyazlatar. ÇURkU fena 

:ve eararmıt tabakQı •izale 

\'e dlfler aruında •ıkıtmıt 
Jemek artıklannı imha eder. 

BUtUn dlf bofluk.: ve aralık· 

larını tamamen tetnlzle)'en 
muzadı taaffDn k&pUtU, dit· 

lerl çQr.Uten mühlik atı~ mlk· 
roplannı ltllf Mler. 

iyi, eattam ve parlak dl'" 

ıere malik olmaaını arzu 

edlyol'8&nız heman Kol)'noa 

ıatlmal• bqlQjnız. 8 sUnde 

farkını •&recekalnlz. Kuru 

bir fırçada bir aantlm mık• 
darında klfldlr. 

.,_...,...:1. Faud 

Yeııi Ytltl .... ıs...... ı "' 

Y alava Kaplıcaları 
AÇJLMIŞTJR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 1s-soo kuruı 

Yemekler• Tablıdot (Sabab·Otle
• Akıam) 225-450 kuruı ======= 3 flncll sınıf otellerde yemek mecburi dejildir 

Banyolar: 50-75-too kuruı 

Vapur ücreteri: ~ ::~ ~= t:::: 
Her tllrla maltimat YALOVA da mtldllriyete 
lataDIMalcfa Seyriıefain mlldüriyet kalemİlle 

•&racaat. Telefon· Beyoğlu: 1745 

Vakıf akarlar müdür
lü~ünden: 

Bir sene müddetle icar için 
MDzayedeye vazolunan emlAk 

t - Galatada Kemukq Kara Mustafa pap mah•lle
alade helvacı sokağmda 6 N. han (dokuzda aekiz hiue) 37 

2- Eyipte vezir tekkesinde ı7-19 N. tekke 95 
3 - Botaziçincle latinyede kllrkçll bıp mahılleainde ça• 

yır ıokaimda 46-48 N. mektep ve dlkkln 190 
4 - Ereak&ytmde iıtaıyon caddeude S N. dlkkln 105 
5 - Nlf8Dlıf1Dd& Muradiye maballaincle Galip dede llO-

kajmda 35-41 N. dakkb 276 
6 - Ortakl1de Bllylk ayazmada 6 N. dllldrh 25 
7 - Huklyde keçeci piri mahallesinde S. 7N. dGkklD 264 
8 - Şitlide Mec.idi1e kaytlnde 9-11 N. prıj 282 
9 - U111Dçutacla Mektep tahbnda 22-24 N. iki bodrum 906 

10- Ortaklyde cami aokağmda ana 26 
Mllddeti icarlar 1·6-931 den ı-6-932 tariJıine kadar bir aenedir • 

Od sene mtlddetle icar için mftzayedeye 
vazolunan em.ilk 

11 - Talmu.M Firmaia mahallesinde Saruervilerde ıt>s 
No. b dlkkta 15 

12 - Abara,da Katip Mual•hattin mahall.ıacle Arakyeei 
mektebi albada 58-74 No. b dtlkkln 724 

tS - NipDtafmcla Muradiye maı..lleaiacle Galipdede toka-
tmda 39 No. h dllkkln 275 

14 - Boiuiçhade Arnavutka,lblcle 42 No. h cllkkln ıs 
15 - Çeaberlitqta Ylthkçılwa Dit katta 9 No. b oda 637 
16 - Galatada Kalafat yerinde 113 No. h baraka S4 
17 - Sirkecide Emirler mahallesinde Vezirçıkmamada 8 
~h~ ~ 

18 - Şehzadebqı Kalenderhane cami S. 12-10 No. b ana 7ı6 
19 - Kızaltoprakta ZllhtOpap mahallesinde Ômer Ef. çıkma· 

zmda 2-1 No. h ahır ve Amınl•k ve ittiu1iade 25 
dlnllm t.na 108 

Mtkldeti icarlar: ı-6-931 den 1-6-933 tarilıiae ka· 
dar iki aenedir. 

tlç sene mtlddetle icar için mtlzayedeye 
vazolunan emlak 

20 - Be1oilunda Kamerhabm m•halleliDcle kmlak '°" 
kapıda 26 No. hane. 42 

2t - Çıkmakçı)arda bilylk 1eai handa 13-53-55 No. iki 
clllkkla 485 

22 - Akaarayda Cenahpaıa caddeainde mektep altmda 56 
No. dllkkln 7ll 

23 - Bahkpazarı ıluçelebi yoprtcu aokep.da 3-5 No. 
ardiye 39 

24 - iıtinyede MabmulçaYUf cami barimiade bahçe 285 
Mllddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 taribiDe kadar llç 

senedir. . .. . 
Mebdei icarlar: Eski mlltecirler için akdi ubıkın hitamı 

JeDİ mllltecirler iPı teslim tarihidir. 
Mllddeti mllzayede: 22 buiran 931 dea 14 temmuz 931 

.... pil. 
Ballda muharrer emllk kiraya verilece;inden mthayedeye 

yazolunmuftur. Talipleri yevmi ihale 'olan ıon gtınDn saat OD 

dlrt buçuğuna kadar prtnameyi okumak ve teminatı muvakkat• 
ita ederek mOzayedeye iftirak etmek ilzere lıtanbul Evkıf mil· 
dDrlllpnde vakıf akarlar m8dllrl6ğüne mllracaatlan ilin o'unur. 

Ev1af ve mOıtemillb hakkında maltimat almak iıteyealer 
bu mllddet zarfında mlinyede odasına mtıracaat ederek ecri 
miıil nporlam. pebiıirler. (341) 

ı:_ • . '"6> J•• torbuı \2936) kqap (2936) ıebre (1468t kıl 
.... (1100) çul (2936) fuça (2936) •ı• (300) arpa (300) 
~ belleme (1468) Brude beziact. 111 kıwa11 (1587) alb ki· 
tlldl paluka (382• la prjllr •• (1036) arka ıırjlr (ISS) ukı 

1lfl •thaakaaa ile mlba1aa edllecelltir. ICapab zarfla mlnakaa 
lS.7-931 puutui 18•1 aaat ıs de llnt edilecektir. Şartname 
Q,...,11ada jandarma imalltbuesiDdea Yerilir. (350) 

ror Horhorun•I Beyoilu Tokatlayın yamada 

l-v_x_._K_._ıt~-t-a __ b_ı_i_,_ı_e_· .. 17 ___ • ___ Her &im' 11babıu aq.memkatepkadıaokakNo. 35 Cilt ve emrazı ıBhreviye tedavibanesi 
rınızı ya ar 
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~ 12 - VAKiT 28 Haziran 1931 

1- KUçük $lJklaJn pil, larağıN /UJ.. 
bzası ifindedir. 

l - Koymak için temasa hacet yok. 
tur. Daima hazırdır. Pili ikame 
için vidasını çevirmek kafidir. · 

ı - Tartığın do.lgalı ve nüulli ikı 
sıra diş, tararken s~lan on. 
düle eder. 

' - Kabzanın iki ucu da kna nj. 
kellidir 

:ı - Pılı yennık tuıan yaylardan biri 
6 - 2 1/ı voltluk lambası ıkı sıra di. 

şin tema.(;/, yanar 

llnleree telııd•t> .e ltkdlraı mııııupları 
almaktayız . " L(TP.ı ~ .. den aonı!ırco 

memnun k11lmıt bir zatın gOnderdill bu 
lllOlraOarla takdlrlerlıl arı ocflvoru.ı 

B(RfNCI 
GÜN 

9 S~lltnm dlJkiilmeğe başlamı~tt . 
(ittikÇ4 inule~i(' seyrekleşiyrwdu • 

ONUNCU 
GÜN 

"' Tehdıt alhnda klllan yerde yenı 

saçlar çıkma.ta başladı, artık SM 
tarım dlJkülmiyorbiltıkıs szklaşıyo• 

w ondüle olmağa b~layordu . .. 

ONBEŞINCI 
GlfN 

"Saçlarım mükkemmel, l'ondü/e w ... 
tabii güzel rengini al4rak umumun 
trazan ·dikkatini ulbediyor. ( arltlt. 

'~natlara ihtiyaç kalmadı ı 
,. LETRIK :;·, ·;m bana kafidir. 

tırtık kır çalır.ı' 
saçlar almaıacalı 
( Hakiki totoğral ) 
Yalnız on redl ıon 
ıtt1mallnd111 ıonrı 

kOk!arlnıMn ı ı ç •il 
1 tırı~ın tıth elaktr!k 
cereruı sayesinde 
11çlara lı&Jll wt nnk 
rtrdl. 14 1111U1n 
tıerı uçlan lıır çıl · 

mıttı. " LE T R 1 il ,. 
hıkı .. 1111 ••ranı 

hıyrettır. 

BİR TECRÜBE YAPILMASINI 

TALEP EDiNiZ. 

·s Aç LA R 1 N .1 z ·: .·.: 

Bunun icin : t bu şayanı hayret 

ELEKTRİK TARAGINI 
istimale başlayınız. 

işte, bütün dünyayı hayrete düşüren elektrik tarağı. 
Şayanı hayret ıesırı ıle "L f TR 1 K., ; istimale başlandığı ilk günlerden 
iTiBAREN SAÇLARl"IZ DAiMi BiR ONDOLASYON HALIHi ALACAK. " ÖLMÜŞ .. 
VEYA ÖLMEK ÜZERE BULUNAN KOKLERiNiZDEN YENİ !/AÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 Saat zarfında yenı saçlar çıkmaR"a b:ı,.lar, saçlarınız t;ıhit rengini ve 
bütün parlaklığını kesbeder. · 
Tatlı elektrık cereyanı tarağın dışlerının bır sırasınaan diğerııı.! geçerker. 
saçların köklerinden dolaşarak onları canlandırır KEPEKLER vt SAÇ 
HASTALIKLARI TAMAMEN ZAİL OLUR. 
48 Saat zarfında "cansız .. bir tarak yerıne "LfTRIK,, elektrik tarağının 
istimali, velevkf bol olsa saçlarınıza umumun takdirini celp edecek, yeni 
bir güzellik temin edecektir 
KIR ÇAU11Ş SAÇLAR; TABİJ RENKLERiNİ ALACAKTIR. Bu yeni doğan rcngiıt 
terekkiyatını günü gününe takip ediniz ve heman beyaz kalmış saçların 
uçlarını kesinız. Saçlarınız; gençliğini, sıhhatini ve güzelliğini iktisap edecektir. 
O KADAR EYi VE MÜESSIROİRKİ BELKİ HAKİKAT OLOU~UNA iNANMAKTA 
TEREDDÜT EDEBİLİRSİNiZ . BİZ BUNU TEMİN EDİYORUZ. 
Evvela inanmak ıstememışlbir milyondan fazla kişi 24 saat sonra adeıa mem· 
nun ve mütehayyır kalmışlardır. Elimizde, " LfTRIK ,, elektrik tarağının 

şayanı hayret ve memnuniyetbahş , semerelerini tasdik eden binlerce mektup 
vardır. "LETRIK,, yalnız kadın, erkek, çocuk velhasıl herkesin saçlarını 
yeniden ç_ıkartmakla kalmaz. aynı zamanda onların güzelliğini ve tabii ren 

gini de iktisap ettirir. 4 

"LETRIK,, TAMAMEN MAHZURDAN SALIM OLARAK KULLANILIR. Hiç bir sac:feme 
ve şerare tevlit etmediğinden hatta mini mini yavrular için bile kullanıla

bilir. Derhal yanan küçük ampulün tarağın dişlerile temasta bulundurmak 
tecrübesini yaparsanız, orada elektrik kuvvetinin mevcut olduğuna bile 
şüphe etmiyeceksiniz. Tarağı besleyen ampul altı ay dayanır. Yeni bir pil 
ise ancak 30 kuruşa mal olur. Senevi 60 kuruş gibi cüz'i bir masrafla ken· 
dinize bütün hayatınız için güz.el ve ondüle saçlar temin edeceksiniz. 
Siz de böyle güzel saçlara malik. olabilirsiniz. Zirdeki kuponu heman bu 
günden adresimize gönderiniz. Arzu ederseniz bu şayanı hayret " LETRU<,, 
tarağının bizzat saçlarınızda yalnız bir hafta tecrübe etmeniz için hiç bir 
masrafınız olmayacaktır. Bu ilAnd~ bütün söyledik! rimiz, hakikat çıkmazsa 
bize açıkdan açığa söyleyiniz ve "LETRIK" tarağımızı bize iade ediniz. 
Heman ve bila ifüaz verdiğiniz parayı masrafı ile beraber geri alacaksı· 
nız. Bu mantıki bir tekliftir. Arzumuz, muhakemeli olmanız ve bugünden 
bu kuponu doldurup göndermenizdir. 

.. 1000 LIRALI K GARAN1"İ1~··;K· U PO.NU· 
. ı .. ·• . " 

İ . 1. "LETRIK ., elektrik tarağı Türkiye için umumi acentaaı : i 
1 LE O N D 1 R AT Z Efendi, Galata, Mertebani sokak Hüriyet han. 
f,, Tel. : B. O. 3490 adresine doldurularak gönderiniz. 

lOtftn adresime posta ile pili beraber tamam ve istimale aalih va aynı 
• zamanda sureti lıtlm.all hakkındaki malQmat ile beraber bir adet upıız 

"LETRIK .. eloktrlk tarağının g6nderllmeal mercudur. 
Leffen 3 lira takdim ediJmlttlr. 
1000 liralık teminat tahtında, bu "LETRIK,. tarıı.ğından memnun kalma
dıGım takdirde 7 gDn zarfında iade edersem 3 liramı masırifl ile : 
beraber geri gOnderecekslnlz. Bu şartla satın alıyorum. j 

Gayet açık ruılacalı. İ 

1S1 M ...... --... -......... .... ____ ....................... ~ .... - ... ..--- ... -..... _ .... . . 

ADRES .. , ....... _. _ _ ~· .. ~-...-__..-----·· ......... ·-··-v•··· ....................... - ·-··-
MUHIM : Şayet bir arkadatınız da bir taao lsOyorsa 5 1 /ı lira mukabilinde iki 
"lETRIK., taraAı g6nderileceklir. Yalnız kuponda 5 1/ 1 lira mukablllnde lkl 

tarak istediğinizi bildiriniz. 

...... 1 4 

• • : 

i 
! • • • 
! 
1 • 

Sıtış malıaıterı : Turkı'e •t•n umumi acenıaşı bulunıın Gdıaıa oa Tu neı t61tındakı Mıırtebanl 
sokağında Hurıyeı hanındı LEON OIRATZ E•tırıd• - ŞARK MERKEZ ECZA f A Ş '8eroglu, Ga. 
lılı ve Kadıkoy 'ub,lerl - Beyogı~ nda LION ma!)azas• - Galata oa •11 Beroglu' nda NOWILL-
8eyoQlu ttda BAZAR 00 lEllANT - Bero~lu rıda BAkER mağrızası - Beyoglu. Galaıasarıtr onda 
PARALL Y •e BE HAR - Gaıaıasaıay tnda Aorupa prısaıırıda AKESTORIOIS mağazası - lsıanbul. 
Şehıadebışı 'nda ASllf ecunıısı - ı~ ıınbul Bahçekıtp• ZAMAN ecza deposu - Ankilra'da Analar . 
ular caddesınde 48 fto $JRK MERKEZ ECZA T A Ş - lzmır'de Saman iskelesinde ' IOSEPlf 

4 ABAJOLI mağazası 

ıle dığer butün. başllca magazalar ve eczaneler. 

'tETRllC., taraOından mento 

ıun kalmı' dlaer lılrl11lı 

lo1o~rafı arı • 

BİRiNCi GON 

" Saç/anm im;e ve kır 
çalryordu. 35 yaşımda ol· 
dugum halde 45 yaşımda 

gibi gtirüniJycrdum. • 

ONUNCU GÜN 

" t:vveld ına,.,,ıayordu>tı, 
~ımdı ise 11teflunuyum, Y• 
111 saçlarım çıkıyor v. 
tabii re11gım kesbediyor .. ,, 

ONBEŞİNCl GON 
.... "" 

• LETRIK ,; tarağıtılb 

"'r harıkadır. Saçlanm 
çoğaldı, ondülı oldu tı1 

e:;kı tabı! . rengini . aldı: 
Teşekkür ederim. Herke. 
ft tavsıye edeceğim. 

f:tı. SIMPS'ON S.A. {LETRIK) 
•• HllE b'ASTURG, Puus~s· 

... fpra s.ı.ı-Aupııdat 

KOçOklerlniz 
lçl11 

Huııır ıotofl'll) 
"U:TılJJC., 1 •ııl· 
llftır111ıı ,.. 
cuklırı•ızı• 
HÇl&rt lıulılı 

Dlacai;tır. lıı ~O· 
cıdı "LETllll,, 1 
lıtlmlllnln n. 
klzlnel 1U•Dı'4ı 
11~1.rı llulılı 

• olıa•f· 

BİR TECRÜBE YAPILMASINI 

TALEP EDİNiZ. 

iktısat V ekiıletinden: 
100 kilo sulfı..t dö istiriknin şartnamesi mucibince kapalı zarf 

usulile münakasaya va2olunmuştur. Taliplerin şartnameyi almak 
üzere şimdicen Ankarada iklısat vekileti miib'1yaat komisyonuna 

ve lstanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat etmeleri ve müna
kasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 Temmuz .1931 ~azar• 
tesi gününe kadar bedeli mubammeni olan (5000) lıranın Yo 7,5 
üzerinden teminatı ile birlikte teklifname!erini mezkur komisyona 
tevdi eylemeleri ve yevmi mezkfırda saat 15 te de komisyonda 
baz&r bulunmaları ilan olunur. (449) 

.. v AK iT ıııı• 

~~~!.~.~~ 
Satıhk ev aparbman,ar~ 

.. .. .-1 
Satılık deniz moto.ru 

6 
ili 

modeli 10 beygir kuvvetınde d 
kişilik pek az kulltnılmış Johson 
motörü satı lıktlr. urJ, 

Arzu edenlerin idare ıneı:D 

Ab°:1et Beye~ 
Satılık piyano - Alınart b~ 

güzel bir piyano ehven fiyatla ·~0 el•
Beyoğlu Hamalbaşı No. 27 ~ 

Satılık aparhman .ars~•#' 
Aksarayda şerefli bir mevkıde eJ.dl 
Kemalpaşa caddesinde 6 metre ııı ıııilt" 
iki arsa satılıktır. 9- ı 2 arası~dV ki~ 
caat (1288) Istanbul dördüncu .;11~-ol 

Asma kat 29~ 
~~~~~~--d~~ 

Satılık hane - Şetıı• e ~ 
Çukurçeşme yanında · Taşhan ar:ef alJ 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı b-' 
ve müştemil!tlı müceddet k!rglr 
sattltktır. !çindekilere milraca~ 

Kirahk Ev ı$111ıl' 
Harbiyede Sipahi ocağı 1tarf uf! 

Ferah aparnmanı yanında 169 ~ofOı 
ralı ev kiralıktır. On odası, t 

elektriği ve bahçesi vardır. ıç!D' 
· Evi görmek ve konuşmak için 
dekilere müracaat edilmesi. ;;-

Kiralık aparbman Bebekte ~ 
apartımanı. Elektnk, gaz, kalurifer, 
daimi sıcak su ve kayıkhane' 

Telefon 20107 __/ 

. -rı' 
Kirgır ev satın aluız - ~ 

vaya, şimendifere, iskeleye yakın f)ildl"' 
PazarlıkSlz son fiatinizi mektupla ~ 
niz, mektup içine 6 kuruşluk pul kO jJ 

Istanbul Post~ kutusu ~ 

ı, arayanlar :,,ç 
Daktilo - Gayet iyi Ingilit~ 

len bır daktilo hanım iş. araa>'da ~ 
lstiyenler gazetetnizde ~~kret A ;dl 

her gün öğleden sonra murac~at 

bilirler. Telef: 2.4371 __,,/ 

MUteferrlk kUçUk il~ 
Muayenehane, idarehaııe ti 

veya ikamet için iki havadar ~dl 
sofa ve bir ha1A.dan mürekkep bır ~ 
müsait şeraitle kiralana~knr. }.Pp'ol 
caddesinde 55 No. 1ı Muallimler Jdd 
nesine müracaat. __/ 

Para - Kefalıtlc yahut en:ıltk 1~ 
hin ile veririz, kefillerinizl yahut eııı ~.ııf 
nizi bize mektupla bildiriniz, ıııe 
içine 6 kurusluk pul koyunvz. J,(13 

lstanbul Postanesinde V, 
--~~~- ~ 

Em1ikinizi satmak - Yahut / 
ralamak .fçin 9-12 arasında mürac4'~~ 
niz, tramvaya, iskdeye, şimendifere ) 
olanlar müreecabnr. .-

Istanbul dördüncü Vaki~ 
Asmakat 29 Uni~ 

/ 
Memur ve memure istiyorıı• fi• 

işiniz olmadığı zamanlarda çalıf~.lfo 
·rr~1" ayda 90 liradan fazla kızanabı 1 : e 6 

bize mektupla sorunuz, mektup içıtl 
kuruşluk pul koyunuz. ~ 

Istanbul Postanesinde No. 

ııımıııııı~ 1~111111111 
Kiralık kagir hane ve 

dükkan re' 
Beşiktaşta Akaretlerde muker ı'9 
14 No. lı hane ile 1-3, 7, 11, 
16, 23, 27, 32, 43 No. lı dü~kı:: 
lar birer sene müddetle bıldl ıJ 
zayede icar edileceğinden .. şell" 
halin onuncu çarşamba guo ~' 
den itibaren yirmi gün müdd~ 

d'l ··tit· aleni müzayedeye vaze ı rn~ ,dı 
Talip olanların ve daha ıı'/ ~· 

malumat almak istiyeolerin 1'e o 
muzun dördüncii Cumartesi r;,, 
saat on üçe kadar mahalli meık ,ç 
da 54 No.da mütevelli kaymak'~ 
hğıoa ve yevmi m~zkl\ tı•• 
saat on üçünden on beşıne ''lf 
dar İstanbul Evkaf müdüriyet• ,t 
de idare encümenine mürac• 
etmeleri. (1243) ~ .. _._. • .._. ........ ___ ... ____ __......~ ııııı•' 

Mes'ul Müdür Refik ı--


