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Bütçe Müzakeresi En Haraıretli Stıfhasında. 
Amerikanın 
Avrupaya avdeti 
Son günlerin en mühim bey

nelmilel siyasi hadisesi Müttehit 
Amerika cümburiyetlerinin Av
rupa işlerine yeniden alakadar 
olmıya başlamış olmasıdır. Har
bı umumiden sonra ( Versay ) 

sulh müzakerah esnasmda Av
rupa diplomatlarına darılarak 
memleketine avdet eden Ameri· 
ka reiıi cümburu (Vilson) bir daha 

Aarupa işlerine karışmak istemedi. 
Ondan rnnra Amerika da bu si· 
yaset devam edip gitti. O ka· 
darki Amerika siyasi olmıyan 
Ye ıırf iktısadi mabiye.tte olan 
beynelmilel işlere bile bir tü~lü 
kanşmak istemiyordu. Netekım 
bundan bir müddet evvel (Ro· 
ma) da aktedilen buğday kon
feransı sadece Amerikanın işti· 
rak etmemiş olması yüzünden 
akim kaldı. 

Bununla beraber dediğimiz 
gibi Amerika son günlerde dün
ya siyasetini birdenbire değiş
tirmiştir. Avrupanın ikhsadi ve 

aiyasi işlerile meşgul olmağa 
ba,Iamışhr. Bundan dolayıdır ki 
Amerika hariciye nazırı Stimson 

ile maliye nazırı MeUon Avrupa 
seyahatine çıkmışlardır. Yine bu 
siyaset tebeddülünün neticesi 
olmak üzere Avrupaya gelen 

Amerika maliye nazırı Almanya
nm tamirat meselesile alakadar 
olınuş, Almanyaya tamirat bor
cunda istediği kolaylığı göster· 
nıek istemiyen Fransa hükumeti 
neıdinde siyasi te§ebbüsatta bu
lunmuş, Almanyadan bir sene 

tamirat borcu istememek hususun
da Fraosadan söz almıştır. Diğer 
taraftan Amerika hariciye nazı· 
n da Romaya gitmİf, (1932) se
&1esi şubatında Cenevrede topla
nacak olan beynelmilel tahdidi 
teslibat meselesinde müzakere
lere girişmiş, İtalya hükumeti ile 
muayyen bazı esaslar üzerinde 
llıutabık kalmıştır. 

Acaba umumi sulhtan sonra 
kendi dünyasına çekilerek Av
rupa işlerine karışmak istemi
yen Amerika siyasetindeki bu 
Ant tebeddül neden neş'et edi
yor? Hiç şüphesiz birinci dere· 
cede cihan iktısadi buhranının 
Amerikada görülen tesirlerinden. 

Filhakika Amerika hükftmeti 
cihan iktisadi buhranı çık
bktan sonra kendi başına bir 
çok tedbirler aldı. Fakat bu 
tedbirlerin hiç birisi maksadı 
temin edemedi. Nihayet iktısadi 
ve mali buhranın Avrupada ve 
hususile Almanyadaki son te· 
zahilratı doğrudan doğruya A
merikanın maddi menfaatlerini 
altüst edecek bir şekil ve ce
reyan aldığım gördü. 

Bu da şundan ileri geliyordu: 
Almanya ( Versay ) muahedesi 
mucebince Fransaya, ingiltereye 
ye diğer müttefik devletlere 
borçludur. ( Yung ) planı bu 
borçların tediyesini senelere tak· 
ıim etmiştir. Almanya bu plan 
mucebince borçlarım ödeyecekti. 

(Alt taraft '.i; inci sayfada) 

.Ate/uHeı .A&ıM 

Maliye bütçesi görüşülürken ... 

M. Meclisinde şiddetli 
münakaşalar oldu 

Bazı meb'uslar eski borçların verilmeme
sinde ısrar ettiler, fakat Başvekilin izaha· 

tından sonra tahsisat kabul .edildi 

Almanyadaki mali buhran 

Berlinden sefarete gelen bir telgraf 
umumi vaziyet hakkında tafsilat veriyor 
Rayişbanktan mada bütün kredi mües
seseleri bir hafta kadar kapalı kalacaklar 

Almanyadaki mali buhran devam 
etmektedir. Dün şehrimizdeki Al ~an 
sefaretine BerHnden umumi vaziyet 
hakkında şu telgraf gelmiştir: 

"Son haftalar zarfmda ' 'uku bu
lan kesif döviz ve altın sarfı dohyı
sile bankaların para ihtiyaçlarını ka
fi miktarda temin için Rayşbankın 
serbestti hareketi tenakus etmişti. Bu 
cihetle Danat bankası terki faaliyet 
buhranına düçar olmuş ve 13 temmuz 
tarihinde kişelerini kapamıştır. Buh
ranın umumt iktısadiyata sırayetine 

mbi olmak için Danat bankasına vu
ku bulan tediyatı hükumet tekeffül 
etmiştir. Banka için bir komiser ta
yin edilmiştir. 

13 - 14 ve 15 temmuz tarihli emir- Almanya Raylştag mecllslnl 
DUn Mecliste a6z ~lnn hatlplerdenr namelerle Rayşbank müstesna olmak fevkalAde lçtlmaa çalırıyor J 

~rJleyman Sırrı B. Mazhar MUflt B. üzere bankalar, tasarruf sandddc.rr kumet bu gibi tedbir ile buhranı lcka-
Ragıp B. ve diğer kredi müesseseleri tatil l.'dil- lize ettiğini temin etmektedir. Ecne. 

b ~nk(a;~, )ı~ .• <(:lefon) - tl.l.Mecliski kbere edildi. Ve 192.386 lira olarak ka- miştir. Bilhassa maaşlarla gilndelik- bi memleketlerde mark piyasası sağ. 
ugun un og e en sonra op ana.-a ul olundu. Bu münasebetle bazı ıneb- . . izlerin aldıkları evmivele- • . . . · 

931 bütçesinin müzakeresine devam et- \ısla b d . . . . • b'ttF" • lenn ve ışs . . . . .. Y lamlaştıgı ıçın umumi bır memnunıyet 
r u aırede ışıerın geç 1 gını rin teminl tedıyesı ıçın hukumet haş- h "k.. f d 

ti. Celse açılınca Halil Bey (İzmir) söylediler. Ştlra reisi Reşat Bey elde k 'rnameler ihzar etmektedir. u um erma ır.,, 
söz alarak muamele vergisi kanunu- çok fazla iş bulunduğunu yeni bir da- aca emı b h fta "h tine kadar Malt buhran hakkında son 

b"t ·ı b b • k ~ h . . ' .. ,. Borsalann u a nı aye gelen haberler a: ıncı sayıfada 
nun u çe 1 ~ era er çı ~-cagın~ a- avı daıresi daha açılmasının duşu- \tapalı kalacaklan muhtemeldir. Hü- harici haberler sUtunundadır. 
tırlattı vereı~ kan~nun .butçe ıle be- nüldüğünü söyledi. 
raber çrkacagını soyledı. Bunu müteakip istatistik umum •t...Ü· 

Devlet şQrası dürdüşii büçteci 43.296 lira olarak ka 
Sonra devlet şfirası bütçesi muza. ( Devamı 9 uncu sayıfada ) 

Liman Şirketinin ser• 
• 

mayesı artıyor 
Beşyüz bin · lirahk yeni vesait 

satın ahnacak 
temasta bulunmak üzere geçenlerde 
lzınire giden liman şirketi müdürü 
Hamdi Bey dün avdd etmi§tir. 

Kendisile görüşen bir muharriıimi· 
ze Hamdi Bey şunları söylemiştir: 

- Izmir liman şirketi ile temn5 et
ın~ · .. ere lzmire gitmiştim. Izmk Ji. 
ınan .ırketi, tezyit edilecek olan ser· 
mayeıniıe 85 bin lira ile iştirak etrneğe 
karar vermiştir. 

Hüktlmetçe hazırlanmakta olan ka
nun meclisten tasdik edildikten sonra 
sennayemiz bir milyon lira arttmla
caktır. 

Ş:rket, sermayesini takviye edeceği 
hu bir milyon Jiranın beş yüz bin lira· 
sını, yeni vesait getirtmek iizere ban· 

l.imen şirketi mUdUrU Hamdi e. d:n ~ki. sene evel _ış bankasından yap· 
Istanbul Jima.'I şirketinin serm:ıye- tr~ı ı~tık~aza tahsıs edecektir. Beş 

sini bir miJyon lira arttıracağı ve zi- yuz. hın lı_rası da alınması kap eden 
. . yenı ''esaıte hasredilecekt' Almag-ı l yadeleştmlecek olan bu sermayeye .. .. .. _.. .. . . ır. 

İzmir Uman ~irketinin de iştirak t'de~ d~ş~~dugum.uz yenı vesaıt arasmda 
- . 1 t komur tahmıl ve tahliyesinde kuJlanJ· 
gı yazı mış ı. . . . . lac~ sabih bir vinç de vardrr. Böy· 

Bu busuta lzmır liman şırketı ıle Je bır vence limanımız muhtaçtır. 

- Farelerden birinin kuyruğu kapana tutuldu. 

Bu tarih şaheserini yakında 
"VıAKIT ,, ta okuyacaksınız 
Yazan: 

Dr. Elaler 
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Tercüme ve tavzih eden : 

Ömer Rlza 
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( Yehudı lllmlerlnden Meymun oillunun ise hekkınd~ yezdıjjı • 
1 f'Sser hrlatfyanlar tarafından bu hale getirilmiştir. J 
1 Dünkü nushamızda muazzıım blr tarih! eseri yakında tefrika edeceğimizi ~ 
J karilerimize müjdelemiştik. 1 
\ Hazreti Isa unvanını taşıyan bu eserin her sııyfası, karilere yepyeni bir şey tl 
j öğretecek. yahut yanlış öğrendikleri bir şeyi tashih edecektir. J 
\ Çünkü bu tarihi eser, bütün eski membalan birer birel' tetkik ile, Isa.ya §) 
j muasır olan v~yı sonra gelen bütün muharrir ve müverrihlerin yazılarını, bu 
i yazıların her hsandaki tercümelerini tetebbü ile vücut bulmuştur. § J Eski Hristiyanların Adetlerinden biri herhangi maruf bir Alim tarafından J 
1. yazılan fakat onların din propagandasına hizmet etmiyen, onların telkinlerine i 
İ uymıyan yaı.ılan imha etmekti. Karilerimiz bunun bir nümunesini de yukarda e 
( görüyorlar. § 
= Bu mahvolan yazılar ne diyordu? j 
1 işte bunu bıtlmak IAzımdı. Tefrika edeceğimiz eserde bütün hunlar bulun- ' J muş ve izah edilmiştir. 

I
'"' . Profesör Eisler senelerce uğraşarak bu işi başarmış ve neticede bütün 1 

ırfan Alem~nde bir bomba gibi petlıyarak asırdidc hata ve yanlışları altüst eden 
bu şaheserı yazmıştır i 

Bu mühim v~ muazzam eser, bütün din. ilirn, taı ih, edebiyat hakikat 
!! meraklılarınt tııtmın edecektir. 

~ Eser fazıl muharrir Ömer Rıza Bey tllrafından pek selis bir lisanla tercüme ve 
S tavzih edilmiştir. 1 
, Bu büyük etıeri yakında "Vııkıt,. sütunlarında okuyacaksınız. ~ 
&ıııuıınuıııııwnııuıuıııııııııııııııuıııııııııııııa111uıaııııı.ııı......,. __ ~_ .•. -...__.. _ ___.,_,_..... .. ___ ~ ... ,_ ... _. _ _.._ 
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Amerikanın J\vrupaya avdeti Fevzi Pş. Hz. Zonguldakta 

Büyük Erkinı harbiye reisi 
Fevzi Pş. Hazretlerile Ali Sait, 
Naci, Hüseyin HOsnü, Sıtkı Pa
şaların maiyyetlerile birlikte 
Zonguldağa geldiklerini yazmq· 
tık. Paıalar ve maiyyetleri Zon· 
guldakta maden ocaklannda tet· 

~ .. -..ır· 

' kikat yapbktan ve amelenin 
dertlerini ve şikayetlerini dinle
diktea.. ıonra Filyos ıimen'difer 
hathm gezmişler oradln da 
Ereğliye geçmişlerdir. 

Resimlerimiz Fevzi Pş. Haz
retleri Zoaguldakta bulunurken 
almmlfbr. 

Avcılar arasında 

Ortaya bir mesele çıktı 
Bir gOnde dUrt ytlz kırk bıldırcın vuru

Iablllr mi, vurul~az mı ? 

Bonada ı 

Mark dtlştlyor 
'.Almanyadaki buhran dolayısile 

km dUşmefe başlamasından h 
lan vaziyetin şehrimizdeki ilk 
rini dün yazmıştık. 

Ellerinde mark bulunanlar, 
lannı değiştirmek üzere diin de 
mizdeki Doyçe Ornit Bank ile 
Banka müracaat etmişler, her ild 
ka da saat 15 e kadar tediyata 
etmiştir. 

Dün kambiyo borsasına geJel 
berlere göre markın vaziyeti t 
dilmiş değildir. Mark dün yin• 
müştür. 

Bir isterlin evelki gün 21,75 
tekabül ederken dün öğle üzeri 
markla bir isterlin tedarik edilcb 

du. 

Vilayette: 
lbrahlm Tall Bey bu ak 

Trabzona hareket ed 
Bir müddettenberi şehri 

bu!unan birinci umumi mil 
lbrahim Tali Bey bu a 
Cümhuriyet vapurile Trab 
hareket edecektir. lbrabim 
Bey T rabzonda bir haf ta k 
kalacak ve Enurum yolo 

Diyarıbekire dönecektir. 

Dahlllye mUste,ara Hllml 
Dahiliye mOsteşara Hilmi 

bugün öğle treni!e Anka 
a vdet edecektir. 

YAKITın Tefrikası 1 33 onun fikri~~, kulak kızarmuı da kar yağdırayım ki birçok insanlar reden bu tencereye, bu tencereden kimlerin onun için neler ıöyle • 

BIZllCIL ~?nakt~ bm?in ken~ini çeki,tirdi- ve hayvanlar telef olsu_n· .. O .. arada o tencere~e döküyor, derdi. r!ni ~ğ~en~ekti. Gülıü~ b~ .il 
• gme alametti. Onu bılhassa biberli senin de öküzünün tekı olsun, z~- Bu ıozün Nadide Hanıma çın bıçılmı~ kaftandı. Evın ıÇ1 

yemekl~ır. ':e bal~k yediği aktam· rara gir), (Sen ne diye bu .. ~.anp kt~f~ manası: "Allah bana etlik- , girmediği delik yoktu. fazla o 

Dalla ... l lar çekıtürarlerdı. Kocaman kulllk- çerkeıin turşuya döndüğünu ~oyler lerını yanına komıyor, başına ge- rak (kafasız) diye onun yall 
A ları tavaya atılmış yumurtalı ha- sin Karamusalh süt nine. Senın fa- lenler hep benim yüzümdendir. Ni lkimse ıözünü aakınmaia 1 

mur parçaları gibi yanmağa, kaba- izle beş lira borç verdiğin ihtiyar tekim hundansonra da daha neler görmezdi. Ancak hu ııla fıkı 
YAZAN rıp kızar~ağa başladığı zaman: tekaüdü otomolile çiğneteyirode gelecek,, tir. Kızılcık 2 , 

RE.ŞAT NURi . - Yıne ~ni söylüyorlar .. ne paran yanım.) Hasılı iki gözürn Al Büyük hanım likırdını'n ucu baplığının daha başka ıebeplerl 
Sade timdiye kadar konakta ıs terler hu garıp çerkeıten Alla- lah Nevnihal kalfaya bir fennlık nereye değdiğini gayet iyi anlar el vardı. 

'doiup büyüyen çocukların bezini hım? der ve ellerini aç.arak beddu edene hemencecik sillesini indirir. lerini göğe kaldırarak: Nevnihal kalfaya göre 
hep o yıkamıt ve bunu bir nevi im aya ba§lardı. Ama bu sillenin aııl ağır tarafı ha§ - Bu meş'um ağızlı kakava· bir imtiyaz paıalık, vezirlik 
tiyaz addetmiı olduğu için Bülen· Bere~et versin ki Allahın dün kalarma iniyormuş, 0 Allahın so: ı nı başımdan kaldırmadın, diye Al· linden bir rütbe idi. En ehe~ 
din bezlerini de teberrüken o üstü· yada en titiz bir dikkatle takip et- rulması değil akla bile getirilmesı 1 lahla kavga ederdi. siz bir insan öldü mü ahrete 81 

ne almııtı. tiği yolsuzluk çekittinne, aleyhte caiz olmıyan bir hikmetidir. Nevni Bu kadar kötü huylu bir insa· Allaha yaklaşır, peygamberle 
Pqa öldükten sonra Nadide bulunmadır. Hiçbir şey onu decliko hal kalfa bu cezalara razı değil a- nın Allah gözünde bir itibarı olmı şür, meleklerle kapı yoldathl' 

Hanİ.mla Nevnihal kalfa arasında duculuk kadar kızdırmaz. Kulağı ma iki gözüm Allahı kimsenin yacağı muhakkaktı. fakat çocuk- der, dünyada kalanlara ne iıt 
hiçbir çarpıtma vesilesi kalmamı§ mütemadiyen anahtar deliklerine, onu çekittir.mesine razı olmuyor.. lar nasıl hazan kendisini taciz ede yaptırmak kudretini kazanrrd•: 
oluyordu. Fakat ibadetle çocuk be- duvarlara, tavan tahtalarına ya- Hasılı Feleğin çarkı durmadan rek en olmıyacak bir ıeyi yaptın· Sonra ihtiyar kadının b 
zi yıkama - harabe haline de gel- pı,ıktır. Bütün gün, bütün gece, i- Nevnihal kalfa hesabına işler, t.çıkl yorlarsa bu Nevnihal kalfa gioi in sevdiği, hürmet ettiği inaanlar 
mit olıa - bir insanı meıgul etme şini gücünü bırakır, Nevnihal Kal- yahut kapalı havalar, kıtlıklar, bol sanlar da mütemadiyen Allahı pis rete göçmüş, dünyada manasıS 
le kafi gelemiyeceği için Nevni- fanın aleyhinde bulunanları din- luklar, yangınlar, zelzeleler, mu· beddual~r~a rahatsız ede ede ona çoluk çocuk alayı kalmıştı. Kn 
hal kalfa bir vehim icat etmitti. Ko ler, ona dair bir söz yakaladı mı hareheler onun öclerini almak için dediklerını yaptırırlardı. Netekim bir ucunda - büyük hanımın , 
nakta herkesin kendiaile uğra2tığı "gel bakalım!,, hemen cezasını ya birer vesileden, behaneden ba~ka ondan bet bereketin kaçmaıma, kut yuvası dediği - küçük bıt 
nı, lakırdı söylediğini zanneder ve pııtırır. Ne hikmet artık ahreti bek- bir şey değildir. baıırun türlü türlü helalara uğra- dada ölülerin hatıralan için4' 
bunu haber almak atetile yanar tu lemeğe de sabrı kalmamıştır. (Sen Dünyanm kendi şerofine nüite masına sebep hep onun şom ağzı· mülmüş yarı yaıar yarı rüya J 
tuşurdu. Nevnihal kalfanın bez yıkarken ~ar madiyen alt üıt olmasını anlatmak idi. ken gözü önünde dolqan h.a~ 

Şimtek nasıl 1'_:,u\lak& uzak bir kı söylediğine mi güldün, ahçıbaşı için bir teıhihi vardı: Nevnihal kalfanın Gülsüme ona ihtiyarlıktan çehrelerın• 
yerde bir fırtına olduina allmebe, ben ıenin memleketine öyle bir - İki gözüm Allahım o lence- yüz vermesindeki başlıca sebep o- seçemediği sahici insanlardan 

na hafiyelik ettirmek, konakta ha hakiki gelirdi. (BltmedJ) 
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Istanbul kız muallim mektebinden 90 Hanım mezun oldu r 
Bu işe siz de şaşın 

Daktllolan hareme ka· 
pamak lstlyen mU•· 

takll bir meb'u• 

BUtçe müzakeresi esna· 
sında Kocaelinin mUstaldl 
meb'usu Sım Bey, telclif e-
diyor: . 

"Bütün dairelerdeki i!akti· 
loları bir araya toplamalı, 
onlara hususi bir yer ayımt1l· 
lı.,, 

Tramrnvlarda kadınlRra 
mahsus ) e·rıer kalktı, va.rıur
larda kadınlara mahsus mev 
ki ilga olundu. Trenlerde 
kadınlara avrılan vagonlar 
mülga, e\le;den kafesler indi· 
ridli. Plajlarda .kadınlarla 
erkekler birlikte yıkanıyorlar 1 
mekteplerde kızlarla erkek
ler muhtelit beraberce oku
Jorlar. 

Kadınlar hakim oluyor. 
Kadınlar memur oluyor. Cü~ 
huri)et cinsler arasındakı 
ittimai farkları kaldırıyor •.. 

:Fakat bir meb'usumuz but 
~e münasehetile devletin _iş
lerini düzeltmek icin daktılo 
hanımların erkeklerin 3 anın 
dan kaldırılmasını kafi sebep 
buluyor. 'l'iirkiye işlerini .M· 
la harem Ye selamlık 7.aVıye
sinden seyrederek memle~e· 
tin selametini sadece selam· 
lrkta arıyan mantrka Sİ7. de 
şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

[ Poli• Haberleri 1 
Mezbahada 

Kanlı bir boğuşma 
İhsan, Mustafa Abidin, Arif ve 

Hasan isminde dört koyun cc· 
lehi ötedenberi aralarında mev-
cut olan ticari rekabet dolayııile 
dün mezbahada kavgaya tutuş-
muşlar ve bir aralık Mustafa bı
çağını çekerek Hasanın üzerine 
hücum etmiştir. 

Bu vaziyet karşısmda Hasan 
eline geçirdiği bir demir parça
ıile Mustafanın koluna vurarak 
bıçağı elinden düşürmek istemiş· 
tir. 

Fakat Mustafa bu darbeye 
karşı gelmiş ve bıçağını bütün 
bızile Hasanan karnına saplamıt· 
tır. 

Vak'ayı görenler derhal ye-
titmişler Hasanı hastaneye kal
urrmışlardır. 

Mustafa kavga esnasında ce
binde bulunan 1000 lirasının da 
kaybolduğunu iddia etmiştir. 

~opa ile 
Alır surette yaraladı • 
Ortaköyde Aydın sokağında 

oturan at canbazı Nec-:.ati ile a
rabacı Kamil ağa dün bir at 
almak meselesinden kavga et
miıler, Necati elindeki sopa ile 
Kamil ağanın başına vurarak 
tehlikeli surette yalamıştır. 

Yarası çok ağır olan Kamil 
ağa hastaneye kaldırılmıf Ne
cati kaçmıştır. 

iki kişi boğuldu 
Dün şehrimizde iki kişi suda 

boğularak ölmüş bir kişi de suda 
bo~ulmak üzere iken kurtarıl
mıştır. 

Ortaköyde Taşmerdivende o-
turan Vatman Nuri efendinin hem
şiresi 23 yaşl.arında Şük~iye H. 
bahçelerindekı kuyuya sogutmak 
üzere yemek sarkıtırken müva
zeneıini kaybederek kuyunun 
içine yuvarlanmış ve boğulmuı-
tur. d 

Haliç şirketinin Ayvanıaray a 
bağlı bulunan 15 numar~!ı va
purunu yıkıyan vapur .. musta~· 
demininden Riza guvertenın 
kenarından elindeki bezlerle 
denize düşmüş ••• 

Rizanın cesedi arandığı halde 
bulunamamıştır. 

Çanj'U'b ibrahim isminde bir 

Genç muallimler diln Çapadaki mektepte toplanarak Muhtırası 
mualllmlerlle samimi hasbühallerde bulundular :.___ _____ ___...._.........__ 

Günün 

Bu sene mezun olan Muallim Hanımla~ 
Jstanbul kız muallim mektebi me- Nebi.re, Şaziye, l\Jiizenen, 1\tes'- Emine, :Edibe, Nigar, Naciye, Fü· 

zunları dün Çapadaki mektepte toplan- ude, Seniye, Hanıiyyet, Nuriye, Me- tuhaf, Behiye, Hatice, Kamerye. 
mışlar ,., muallimleri ile samimi mü- !e1d,deftf, Naciye,. Piknt, . Ercü~7~t, Emine, \'ahide, Yedide, Bedia, Gü-

h b d u uza er, Hayrı) e Nerımıın, ı· ıı u-
sa a eler e bulunmuşlardır. zan Macide , ' . . ·e BPdİ· zin Melahat, Dürdane, Melek, Ne-

Her sene temmuzun 15 inde vapıl- ' • Fatma. Nacı) ' j . . , . 
. . ' k" • a. Feriha, Samime, S<>mahat, Mu- zahet, 1'\ezıhe, Nurıye, l\fenune, J .. ey 

makta olan bu toplantı.) a es ı mezun- azzez Xezahet L~ t"f J><raJ> ı.,... r. H d" :ı.ı ı "k 'f · D . . . . • • , a ı e, • ~ la, a ıye, 1• e ı e, .ı• emnune, ,,e. 
lar da ışttrak etmışlerdır. man, Sadiye Saminte Muammer. 

1
• Ül · ,... l 'h "t ı· h· t ı h 

· b" d ' • uce, rıye, !' e 11 e, •~ e a a , e Bu sene kız muallım mekte ın en Sebahat Muazzez 'red"ıa Müb,ıhat .. 
• ' .• ' Ct · Nıgar Han•mlar 90 talebe mezun olmuştur. Muhtelif Rasi-me Naime Suat l\fünet, Lüt- ra, vıye, . . . ' 'rr 

1 
t 

· • · d"l · b ı . ' ' ' ' Gene mu·lllımlerımıze muva a.uye ''ılayetlere tayın e ı mıye aş anan fı.) e, Ca\'İdan. Reşide, Sadiye, Pa- ~ .' . 
bu mezunların isimleri şunlardır: kize, Şaziye, Bedia, Zehra, Nebıhe, ler temennı ederız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·ni~·j;·~;; .. ;;:;;i;d ....... M~~·;;ft~·u ............................. 1 San,at ileminde 1 

·rayin hakkı Sözlü filimler Çocukların tatilde okuttu• 
rulması muzır görUIUyor 

Mektep tatilinde hazı ~ocuk veli1eri,1Vilayete de bir tamim 
çocukları ikmal imtihanlarına hazn Ja., • d• 
mak 'eya ecnebi llsıtnı öğretmel~rini gönderil 1 
temiı;ı .:t.ıuk:.ıqakPdUe kuaual der.sler Maarif emin1ıiklerinin Jağvi 
verdirmektedirler. hakkındaki karar münasebetile 

Bu hal Türkiye hıfzıssıhhası «'emi· maarif müdür)ülrüne bir tamim 
y~tinin dikkatini .cel~etmiş .'fe ce- gönderildiği yaz~mıştı. Vekalet-
~ıyet çotuk ''elılerıne hıtailCn ten bu hususta viJayete de uzun 
hır beyanname rıkannıştır. . . d 

B d t t .,· · · ki bır tamim gelmiştır. Bu tamim e, un a, a 1 mevsımı çocu . arın - . - .. r 1 
dinlenme zamanı olduiu için bu zar.ıan vekaletın . kanu?ı .mumessı .1 o -
da çocuklan fikren çalışmağa se,·ket- mak sıfatıle vahlerm maarıf sa
menin çok yanlış ve hatalı bir hareket basanda da zaten mevcut olan 
olduğu işaret edilerek "mektep zama- salahiyet ve mesulivetlerinin e
nından sonra bir müddet çocukları din minlilderin ilgası dolayısile bir 
Jendirerek gelecek sene mesaisine hazır kat daha artmış bulunduğu işa
lamak lazımdır .• , denilmektedir. ret ve talim unsuru üzerine has-

llatta ikmal imtihanlarına kalan satan dikkat ve ihtimam lüzumu 
cocukları bile bir m~ddet dinlendirdik kaydedilmektedir. 
ten sonra fasılalı bır surette çalı~tır. T . d bJ•w d"I dd 

. d amım e te ıg e ı en ma e-mak lazım ır. 1 

Çanakkale ••hltliklerl ziya· 
ret olunacak 

Çanakkale şehitlikleri her sene ol· 
duğu gibi bu sene de ziyaret edile~k· 
tir. Ziyaretçiler Gükemal upu:ile 
27 ağustos perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareket edecek, cumarte. 
si sabahı dÖnecektir. 

''apurda Çanakkale harbi hakkında 
konferans verilecek, hitabeler SÖ)' Je
nece-k, ayrıca bir bando \"e İncesu bu-
Junacaktır. 

Gülcemal gidiş ve gelişinde Gelibo
lu ~·e Çanakkaleye uğrıyac:aktır. 

Bilet hasılatı şehitlikleri imal ce
mivetine nrilece-ktir. Fiatlar, yatak
lı birinci mevki ı:>, yataklı ikinci me\· 
ki 10, yataklı üçüncü mevki 7,:i, gü. 
yerte 4 liradır. Talebe için güverte bi
leti iki lirndır. }Jiletler Sirke<:ide ?\em 
Ji zade Cemal BeJin yazıhanesinde. ~e
kercj Hacı Bekir, Sultanhamamında 
tülbentçi Hacı Muhittin mağazalarında 
satılmaktadır. 

sandalcı yıkanmak üzere Kadı
köyü rıhtımı önünde denize gir· 
miş ve cereyana kapılarak aular 
tarafından uzaklara sürüklenmiş
tir. ibrahimin feryatlanm işiden 
diğer sandalcılar imdadına koş
muşlar ve boğulmak üzere iken 
zorla kurtarmıtlardır. 

ibrahimin korkudan dili tutul
muş, fazla su yuttuğu için Tıp 
f akülteıine kaldmlmııt.ar. 

erden bazıları şunlardır: 
Tayin hakin maarif vekaletine 

ait olan ilk mektep muallim ve 
başmuallimlerinin ve ilk tedrisat 
müfettişlerinin intihapları maarif 
mfidürleri tarafından yapılacak 
ve maarif müdürlerinin bu inli· 
hapları vilayet makamlarınca 
vekalete teklif olunacaktır. Bu 
inhaların formülü ayrıca tebliğ 
edilecektir. 

Şimdilik liseler, muallim mek
tepleri ve ortamektepler re'sen 
vekaletle muhabere edecekler
dir. Şu kadar ki Maarif müdür
leri bu mektepler hakkında inzibati 
ve idari bir mes'eleye muttali 
oldukları zaman derhal veka!eti 
haberdar etmekle mükelleft·rler. 
VP.l<ilet lüzum gördüğü zaman 
Mauif müdürlerini bu mektep-
lere ait bir meselenin tahkıka
tına memur edecektir. 

Şimdiye kadar Maarif 
cminlerinin riyaset ettiği müba· 
yaa komisyonlarına kimlerin riya
set edeceği vekaletçe ayrıca 
tebliğ o!unacaktır. 

Eu tamim alındıfj-ı zaman elde 
bulunan işler icabı veçhilele intaç 
olunacak ve evrak tasnif edilmiş 
Ye muntazam bir tarzda ve bu 
evraka ait sorulan h~r .suale 
cevap vermeğe imkan verecek 
bir ıekilcie mer"eıde bulunan 

Ertuğrul ~luhsin B. 
· Parise gitti 

Darülbedayi Rejisörü Ertuğrul 
Muhsin B. dün aktamki Avrupa 
ekspresile Parise hareket etmiş, 
istasyonda san 'atkir arkadaıları 
ve dostları tarafından teşyi edil-
miştir. . 

Ertuğrul Muhsin B. Parıste, 
ipekçi Kardeşler hisabına çevri
lecek Türkçe sözlük "lstanbul 
sokaklarında., filminin hazırlık
larile meşgul olacaktır. 

Filmin harici manzaraları ta
mamlanmıştır. Bu sahneler Mısır, 
Atina, lstanbul ve Bursada geç· 
mektedir. • 

Tiyatro mektebi talebelerin· 
den Semiha Cenap Hanıma bu 
filmde mühim bir rol verilmiştir. 
Semiha Hammm güzel bir sesi 
vardır. Semiha Hanım ve filmde 
rol alan diğer artistlet ağusto. 
§un dördünde Parise hareket 
edecekler, şimdi Londrada bu
lunan Mısırlı artist 'Emire Aziz 
Hanım kendilerile orada birle· 
şecektir. 

Filmin sesli ve sözlü kısımla
rının çevrilmesi için Pariste "To
bis,, stüdyosu kiralanmıştır. 

Ertuğrul Muhsin B. filmin ar
tistleri gelinceye keııdar şimdi 
Pariste bulunan Alman rejisörü 
Vilhelm Tıyelle beraber bir müd 
det çalışacaktır. 

Geçen sene çevrilmesine baş
landığı halde Maslak yolundaki 
kaza üzerine yarı kalan "Kaçak
çılar,, fi!mi de Pariste sesli ve 
!özlü olarak tamamlanacal<tır. 

Bu filmde rolü olan artistler de 
dört Ağuslosda Parise gidecek
lerdir. Her iki fılm de önümüz
deki mevsim içinde ~österilecek
tir. 

maarif müdürüne devredilecektir. 
Kadık6yUnde bir ilk mektep 

binası yaptmlacak 
Kadıköyünde ikbaliyede yeni 

bir ilk mektep binası yapılma
sına karar verilmiş ve bir araa 
satın alanmıştır. 

Takvim....=- l'erşempe lb 1 emmuı 7 

inci av J!.JJI. SC;ncnin gunlerı ı.ı;eçcn J 97 
kalan ~ünleı• lb8, 2Q ~efcr 1!150 

GUn!§-Dogu~ıı 4.42; Harı~ı 19.::ıcı 

Namaz vakitleri- • abah. 2.46 
O~ıe. 12.20, ıkındı J~Ak~am 19,J9, 
YatSı. 21.37; im(ak: 2,28 

* Hava - l)unku hararcı ıazaıı:ıtı 31 
(asgari) 18 dem:c. Bugun ruzgAr poyraz. 
ha\a açıktır. 

* Bugün 
Muhakemeler - \"azilesindc ih· 

mal gosterdiği noktasından muhakeme 
cdılen lstanbul birinci ticaret mahkemesı 
sabık ~za~ından, ~imdiki Gordes hAkımi 
Cemil Rey hakkında kııraı Ostanbul ağır 
ceza mahkemesinde, saat on buçukta) 

* Ölenler 
Hazin bir ziya 

. Dostumuz ve arkadaşımız lnranbu) 
altıncı noten Galip 13ingcil Beyin refıka.· 

lan Saiyc ı il. diln 'efat e~miş ve 
gene dün, oğledcn soma Teşvikiyede 

Tcşvikiye camiinde namazı kılınarak 
Maçkada medFcne götiirülmüştiır. 

Gazetemiz Galip Bingôlun huznüne 
iştirak eder ve hayat ar.kadaşına rahmet 
diler. 

§ Gazetemiz muha cbecisi Mehmet 
Adnan 13eyin büyiik 'alıdesi Fttma H. 
hu uhah (Diin) saat 6 da ,·efat clmiştir. 

Bugün ikindi namazı vıktınd:ı Karncaah· 
metteki aile kabristanına defnolunacıkur. 

Arkadaşımıza başı !:ağ obun deriz. 
Bir maarif hadlmlni k•ybettlk 

J\luzc ki:tuphanesi memuru olup bir 
çok kıy metli asarın tertip \ e telıfine mua
venet etmiş olan Ali B. tı..davi edilmekte 
olduğu 1 cnibahçe hastanesinde dün ''efat 
etmiştir. Ç cnaze namazı btıgıin oğle\ ın 

A) nsorya camiinde eda edilerek Rumeli· 
hisarında Sehitlıkte hazırlanan kabrine 
defnedilecektir. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 ~ "ıfdfl' 
gramo[on plakları neşri~atı {9..ŞQ 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka caz. 
Makbule l J iştir:ıkile, Anadolu Ajansı 

haberleri 20,SO dan 21,30 a kadar orkstra 
2J ,SO dıın 22,30 a kadar ikinci kıcım saz. 
Feyzi ye H., Ekrem Ik) ve arkadaşlan 
iştirakile, Bor~a hıbcrleri. 

.. " Vakıt:Abone ,artl•ru 
3 tı 12 Aylık 

Dııhilde 150 400 750 1400 l\uruş 
J Tariccc - 800 l 450 2700 

hın sertlarım.!!! 

Resmi Husucl 
Satırı IO l\ş. 1 C>,50 Kş. 
Santimi 20 ., 25 

KUçUk ilin ,artlarımız ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

l • 1 O Defalık 
100 Kuru~ . 

A - Abonelerimizin her uç a~lı· 
~ için bir defa mcccanendit 

A - 4 satırı geçen il:\nlıırın {azla 
atırı için 5 kuruş zıımmoltınur 

Şehir halkına konser 
lstanbul konıervatuvan şehir 

bandosu halkımızın hissi ve be
dii terbiyesine hizmet etmek 
maksadile bu sene de yazlık 
konserler verecektir. 

ilk konser yarın saat 16 ba. 
çukta Giilhane bahçesindP. veri
Jecektir. Bando şefi Hulusi Bey
dir. Çalınacak eserler şunlardlr: 

1 - Au pac camarade l\ larş :\). Ble
gcr. op 168, 2 - Le Bomhardıer Marş 

M. Ble~er. op 1012, 3 i\"abuchdono
sor l'antaısie opfra de \'erdı, 4 -Pomi
no l\oir ranıaiSİP Opera • comiquc d' 
Auber, 5 - C'oppelıa 13ııllct de Leo 
J)r.libes, tJ - S.:hatz \alzcr \'als Johnn 
Stram,~, op 418. 7 - La !\1ascoue fcn
taisıc Opera • C.:omicıue LD. Audran, 
8 - l .a Jolıc Fılle <le Pl:lffl r Bızet, 
9 - Hallet Ara be, 1 O - i tiklı\1 marşı. 

Bu program önümüzdeki pa
zartesi günü Sultanahmet par
kında, çarşambaya Taksim -abi
desi altında, cuına günü Beıik-
taş parkrnda, m.~teakip haha 
içinde de Fatih, Usküdar park
larında ve Beyazıt meydanında 
tekrar edilecektir. 
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~~~~--~İŞARETLERİ 
f Maarif ltlerlmla · 1 

Kongre mOnasebetlle 
o.... 1114Pkteplen1... niçin iri 

netice •l•rnıroruz? 
latthare ve polis 

raporu Orta tauil miuseselerinin imti· 
Yeniıünün Ermeni ihtilaline dair lzrnlrde GBztepe aahlllerlnde b•hk •Y• _ a .... renıl• Hol•n• han neticeleri anlatıldı. Sınıf ıe~me· 

... ttili vesakalardan biri: deh klrnlnle r•••rordu ? - Burun 111a11•u111esl. je hak kazananlar yüzde onu, on be-

" Mezardan sesler,, nasıl bitirildi ? 

• ti tefkil ediyor. Mühim bir kı11111 ite 
Bir zabitin rüyasında bir piri fa· - 5S - Yaznn 1 Hal!l Ziya ya ikmale kalmıı ve yahut dinmiittiır. 

af zuhur edip kule kap131nda bir ki- ölümün soğuk ha,·asile ihata e- lan, denl&in mnceleri üzerinden Bu ktyfiyetln aebeplerini ara9tırırwak 
liae oldutunu ve ermeni meseleo;;ine dilmit sfbiydim. Ben sınıfta iken ıa· koşan bir terennümile selimlardı. fU netictlerle ka11da91rız. 
alt Jaer te1'İn orada bulunduğunu ve kirtlerimin fazla usluluğunda, banka- Bu ses, bir borunun içinden inti· 1 - Enerji~ muallimlerin aıhiı, 
hatta bahriye nazınnın parmaiı da· da refiklerimin bana hitap ederken şar ediyormuı zannını nren bir ıeniş 2 - T,ale~~ın te.mbe!lili, 
1.ı 1 i d ld .x. 'f d 

1 
. seslerinin birkaç ptrde inen ya,·aşlı· life bir dolrunluta malikti; o oltası 3 - \ es:ııtı dersıyenın yoklutu, 

ıu çers n e o Uır;unu ı a e ey fmıs _ . . . . 't 1 d b 1 i .• •ttkt•p p ta b b i . . gında, gaHte ıdarehanesıntn daıma nın ı nu n en a ı ı kurtarıp aepetine '* - ı• .. roıram n, 
" u z~ it n rüy~Jan n u~tiharele· şatır kahkahalarla öten duvarlan attıktan sonra itneye bir yeni yem h· 5 - l\le1'tep binaları, 
rl eklenyetle hakıkate mutabık ol- 'ben rirer girmez birer siyah tül perde kıncaya k~dar terennümünde devam e- 6 - Orta mekteplerin ıayui. 
dutu beııdenizce mücerrep iM" de ile örtutüyormuşçasına herkesin silk& der, oltayı denize salverirken birden, Blribiri arkasına ııraladıtımız lıu 
bmnın dahi nefıülemre mutabık ol- ta lüzum ıörüşünde hep bana matem- olmıyacak bir yerinde, ıanki sesinin maddeleri kısaca iıah edelim. 
dula kestirflememelde berayı malO- dide olduğuma işaret eden bir ifade telleri kazaen kopuvermiKesine, ıuı1ar ı _ Ctimhurıyetin lllnından enel 
mat taadia cUret luhndıtından ol- vardı. Bu ifade asıl işlerimi bitirip del dı. Ben deniz hamamının ön iskelttlin· orta tahıil mtieMeseleri aadı. Fakat in 
llapta "her halde- Göztepe köfküne dönünce daha ziyade de bir seccadenin üstine nıanmıft t· kılt" Jtni rejim. maarif aahaaında 

Allah encamını hayre 
ıon hafta içinde bizim 
cacldear k•u beli mıhla 

Otomobil kaıalan, y 
kadının kocaaam metr • 
lama11 muhalefetin hllk 
raftarlarına k6frü, Yı 
r6rmllt ,.ıu gibi kab"• 
dirmeai, hepıi, hepıi ora 
yor. 

Bu allak bullak oluf, 
Ali Saip beyin nutkuna• 
tinden mi ileri ıeli1or, d 
niı? 

• 
Yunus tahrik ,·uzuh kespetmiı olurdu. Ev halkıntn Umde kurtan kalemile bir demet kitıt, btiyiik bir inkipf ıösttrdl. Yeni yeni 

Vak'a apfı yukan otuz sene rvveJ etrafımı tavaf eden bir tece•üı Ye hayalimin ufuklardan Uham arı) an mektepler açmak zarureti hbıl olJu. Ge~en ,On treale 
..,._r. terahhum nazarı vardı, gWerilet1 is. serseriliklerini dalsın sizlerle takip Buıün yaln11 sekMni ınüteeniı orta ıeçtim. Pentlilste hir 

• • • tianal itlnalar olurdu ki ben kendiel· ederken, o terennüme bqlayınca, ka· mektep vardır. Muallim mtıkttpleri, f•brik•ll var; atlı (Yun 
Lnf BriU iptidai zihniyet adında- ne fazla takayyüt edilmek lazım a-elrn nadı bir S'alının dikenlerine takılmıt 1i1tler ve meslek mektepleri huna ili iımin aeclea ltlr6 konul 

ld tllrindt iptidai, bizim tamamlle •ıah bir adam olduğuma delllet ederdi. Bu bir kuş ıibi, eanihatımın lnl bir mık· n ediline orta tedrisatın lnldpfı da dıvanmn llaerincle daran 
ti ... lttmizin cemiyetlerin hayat hak- en ziyade Süleyman Beyde zahirdi. ıi olurdu. Ve rözlerimle onan riir se· ha bariz bir pkilde tecelli eclır. Ma-
.___Lf dil U 1 ri d b h _ _. k O aöı .söyle~ie pek taraftar delildi, sinden kopan nafmelerin, kmlmı, ,.e ale1eC, mekttplerin artma11 neticele man bir YUdUI Nlljındaa 
.... _ f nce e n et1 a ıcu•r en d k b. . 1' h d · 1 O k dlfa.cl .._ll•r ıetirir. yalnız üzerin:- en .a!~n ır ıt•.z ı a. binlerce parçalarla datılarak her biri rin müspet olmHını temin e ememıt- fi ıyor. e,er en 

kışı olurdu kı kcndısına bana hış'.llettır bir tarafa savralmuı ayna kırıntıları tir. Çünkü bu meslekte hayatını kaıa- yet, Yana mulıaWri ı 
m•ksizin hemen kaçar, başıka bir tara a-ibi dalraların üstünde, birrr nan muallimlerin bir kısmı başka , . ._ riade buradan ı•e-Jcll, 

Afrika o~ndaki z~nc:i sut- fa in'itaf ederdi. B,n bunu farketme- gtlnet parça11 ttkline cirerek koşuş- kiletlere, mtie•eselere ceçmitl..rclir. herhalde erteti 1Dnli ~ 
taalar 8* ıık rtiyalanna gıre-n arla"'. miş görünerek manasını derhal anla· tuldarını takip ederdim. Onlar böyle Dijerleri i.e fnkılip Türldyesinin bek fıkra yazudı: 
lan derhal idam ettirirler. Rüyaya mış olurdum, ve ona adeta sokulmak oynaprak, biribfrJni kovahyarak. ıra· lediti canhhiı tamamile ıöetereme· 
sfNB adam da kendiaini mücrim sa· ihtiyacını duyardım. Fakat bu milm- rip bir cünbtlş i~inde yuvarlana yu- mişlerdir. Bunun ı.tiHaları yok delil " COmhuriyet baımu 
aır. kün olmazdı, b.n onu akşam avdetin· varlana uıaJrlanıp silfnirlerdi. O za. dir. Daha bir takım mac(df ve manrvl yeni bir HrYetfnclea ha 

de balık a,·ı ile meşgul bulurdum, man onun ıuıdutuna dikkat etmit bu Mbepler bu neticeyi •enaittir. Ener· olduk: Pendikte •ua 
150 millik mtAfeden ıelip, t:ını- aramızda on beş yirmi arşınlık bir de lunurdu"', tekrar dinefimin üstüne ba ji1$ muallhRltrin artması ilerde daha çi.Dento fahrikall ft11br 

madıtı hfr beyua: niz fasılası ile- trmı dayamıf, kalemimden çıkarken iyj randöman ahamaaını temin ede- adamm iz mabtbr. O d 
•- Sea Mnim kabaklanmı çaldın.. Bir yamaç üstünde ve büyük bir yarım kalan satırın altını eklerMh cektir. kıdu lci he,.en HCUI 

Çtiilldl teni rüyamda bahçemde gör- bahçenin ortasında klin olan köfkten çahımhm onun ckirei teıannilrine uf· 2 - Talebede çahtma ıayteti çok 
.tim. Senin ruhun benim bah~me gir. inildikten sonra caddenin dijer tara· rıyan ıeyler IMp çapkın Fra11t11 ntfi· nok&andır. Yarınki ha)'attnı düşiine· bu muıuam mBeueMye 
dL Sn hınıZ11n.. diyen bir hayli siyah fında, deniz kenarında ayn bir bah· deleri, yahut çocuk parçalan idi. Bu rek, bilerek, purlu bir ıurettı Dttsa~4t 161tek atlıaı koymuf, Yu 
lar nrdır. çe, ve burada aUeye mahsus güzel bir 1neyanda bir tanesi vardı kıi eberlyet bulanan çocuklar panaaJda p.ttrmr miftir.,. clı1e 1aımıı miy41 

Dü f 1 taf ·ıu 1 ak . f deniz hamamı vardı. üzere onu tekrar ederdi, ve eiylerken dereeede azdır. Muhtelif tarz ve şekil 'leıla 
ı.r ı..:ı ::u~un :ı•ıabı:am müraı:a~e:: Her altı ayda bir meyus aşkın te- bu ~~ya hailevt hlr teıumi tarzı. Jerch ••nf ıe«;mek için bir kola- ----------.-ıı 
deMJi 1 davi 8eyahatfnden avdet ettikten son nın ıhtfp""nı kordu. Se.tn bu iltiza. yını anyınlar da vardır. Bu uklın hir ıurette tubit edilmif 

r er. • • • ra bir bqka aşka düşmeden evvel ken ınf azamttiJe aUftentn çocuJJca aentık· dütlhıUt bertaraf eclllmtlidir. lu •Ut .... tlırl ik•al ıdtn1 
T te d ....:-d 1 k disine bir me-ala icat eden bu mt\p. liti arasındaki tezat, hele onua elinde 3 .. _ ............ Hl•au. ona tak· kı .. ı •••l•t memuriy•••-1 o Bl h.uu e yqıyan zene a- .., . . .._,.~ ı.ı. --..- ~ .._,. 

Mleltrl• Osmull balafip feql;hlla tettyı sevö iM deftl bal* aw ~ .kj~üçii.k llNU~..J!W. ~· eti .-11•IHIMI•" .. '-'~ 8'r ..._ ._ ,..,,. ._. 941 
-..Z HM eUd H8ml vnl- ~ priftu effafıi\a, lfle ki biti• stı· liam lf.-... .~ ~. . d " cleN •-1tlndm .. 11tabradJır. asıtt.· .huki, memur olacaklarla, 

....... '" nünü deniz hamamında diz üstü çö- cehtltrJe refakat edınc:e, oyfe hır tuhaf sı olan mekt~plerde kullanı• tarzını 
kul araaında ne fark vardır? . . ık "kt' d d' k" ı,. kt ,. Yam ıdeeek t&lıbeafa flreeeld 

m-elmiş yahut sandaIJa bıraz ilcrıye 1 1 Jlıllp e er 1 1 n ona uza .En bilmediklerinden iyi netice alamamak 
açılarak denize doiru sarkımı ıeçirir bakarken ıülüJMerdha. Bu ıttfte tu i- tadırlar. ler hirihiriai• ayal elala•al 

l•artaorluk (an'ane) •• (efldrı di. di: 4 P la • mavaffakıyeWı ei dılta ımtll olabilir. J'akat d 
•••mb'•) diye bunlan tanır, kültür Bu merakta kendisine refakat e- Oh! qıul an, olı! qrd 1*z!. . ilk 1;."u ~:!•:..:İelerin ltatnıda ha yflkHk tahlil takip ••eceli 
df,. medeniyet Ye müspet dün· den biri vardı: tık günden itil>Jnn Lt! monde ~n •t &MI. plir. Hayat ile, irtibatı azdır. Naaa- aari)'•ta biru ••-iTet Tt 
)'Hm gidi öntinde ıiipe ıündüz neslJ bu adamla doat olduk.' Bu kimdi, nere il wt ONlld, lout pıtılld, rf kıt1mlan 111 çoktur. Dtrtlırin a- bel aaydaız. 
iM bunu qılardı. den geJmiıtt. nasıl yaprdı, hueusilı Comnt• un l!Obot d't!n,_t.. ' 111elil.,tirilm11i nattee 6ıtıin•• ~ok Orta tahlil alle .... lıriat. 

DeTlet ifi, polis meselesi rü~ anın o zamana kadar nasıl yaşamııtı? nnn· "Ah t ne burun! ah! ne bu~n ! mü ... ir olacaktır. 1ade Wrlaei unıflan11da ta le 
, .. ittillarınin iti idi. Artık ıiz fikrin, lara dair elde edilebilen mal6mat dünya f&flP kaldı. Oyle bilytlk, oyle Bilha1t1, fiziki ve tabii nimler or 10r. Ba ••den? •bthi ıudur: 
•'uenin, nmin nerelerden kun"et al müphe..-ıiyet.te~ k~rtulamamıftı: Hail büylik ki, bir çocuk pabucu kadar ... ta tahıll mUHlffelerinin en takat, ak 1 - llk ve orta atktep p 
mtmı hesap edin. onun hayalı zıhnımde buzla ~r ca.m (tahia pabuç • eabot) . . sak ve patlak cfhetltrldir. ları anın•a hiçbir irtibat 

Gtrlde bıraktaj'ımız mazi tıôyle arkuında teşhis oJunamıyan bır çehre Bunu bahtın ldlçtik atzı içın mı 1931 aentsl biday-.tindtı AdalUldll . i . ok ha it iki ciei l d 
Wr •nidir. gölıni halinde kalmıştır. aöylerdt? Yoksa hakikaten pek büyük maarif ·emini ls"'ail Habip Beyin ri- 1~,ac ııdç h 

1 
• rl. n H 

(" ) i . 1 b . . i .. l di., B u ve a a nal& 
Daha otuz sene- evvel devlrt doe- Holandalı 'idi. Van Len smın• 0 an urp ı~ın m IOf er • .a yaeeti altında - orta tedrisat maallbn % ilk ekte 1 rd la 

,...... içinde istihare raporları taşıyan den de ~illiyeti belliydi •. O zamana nu halledemedhn. Bulanık hır Jerinln iştirakile - toplanın Ti bir muall.;.n•tft melen~~" ' • .1'8ter 
Mr •m için ve kurunu vusta bile in· kadar şımal memleketlerınden, lnıi· )'oeanlu sa renıhule giiılerinin ma- hafta devam eden konıredt bu ftlttcle 
lall lann, inkılabıdır sol, pek sol lizlerden bafka, kimse tanımamıştım• naaını da hılledemedfın. Onunla ~zun lere çok acı bir aurette temu eclilndş ren. çocu~lar, ortalara ~iti 

' . ~ yalnız ffolandadan gelmit olmak na· uzan mtisahabelırlmiı oldu. O dun7a h tt d ritlf"- --·unlann•tan yenı puıyetler kaJ'911111lla kı Mr aarat cereyanıaır. dsı f bili dt ba ve a a a unun "''"'., , . 
. zarımda ona bir ıarabet rengi atıyor nrn urt tara ını r , na ıanhet bazı en muallimlerin hocalarına bi ömek olarak han111int kabul 

Yapmak lstiyen kütle dünyanı: du. Memleketinia uki bir hariciye mt lerle dolu abayı prk adalarından, hakki! t:rizlerdt bile buhtnanuılardır. leriıti pıırıyorlar. llk flç dlrt 
a ton eepbelerlne ayak uydurarak . muru olduğuna dair birkaç kelimcıi· ef•nevf İtlsanlık ilemlerinden bahse- . h kınlık içinde ıeçlyar. 
leı1 itir bayrafın gölıesfndt yaşıyabi· nl aksayı şarkta dolaştığına delalet derken birden filr inf&dına başlar, 5 - Mektep b1nalarımı1tn kem,en Dtnltr iltrU1or Birik•• 
Ik ' pek rtt ı .. ledifi f d eberlsl evden, konaktan nya ıı a· • 

• . eden birkaç fıkrasını kaydetmiştim. ze &oy ransızca .~n uzun tlan bozmadır. Mtsaf üarlnde binanm biri tlzerlae Yrtılan balailler 
Bls. bizi belmden zindrlerle dere- Nueden ıetmisti de nihayet lzmirde manzumeler irat ederdi. O soylerken . . k~ ~ıı h kik ti d Hi 1 1 d .a h L-~ 

'ı: b .. ı i b k d . n h tnıri ın .r ta emH a a er en· •• •11 ar an •• a -"'uc t.ltl ptolanndan daha ıerilere b..1ih· Göztepenin dağa tırmanan bir ırrtın- en IOI er ne ı ar 1111. a.tU aya,ıa 

ok t .x... d ltkt "k d 'hf "k t t · ı· Eli' ın altında neler aaklan•ıf olahilirdi" dir. Biltçenht müsaadesi nispetinde bu yor. Sendeliyor ve 4era ••ili 
~ ve yay man ı •• n an e rı da ı ıyarbı ı lame e mılş ': . ~ı1~! . Belki korkunç vak'alar kanla bala11·· keyfiyet dı her haldı naıarr dikkate da 11nıf ıeçemiyorlar. 
" uplta mantıfına geçtR bir n1ille- en sonra at ıyan sene erının s 11 • 

1 
k 

. . . ni burada yalnızlık _ hakikaten ,tal mış srrıüıettler, hatta nhti cinıl) tt- a ınaca tır., . On iki y .. a•a ilk ••ktebi 
tlJ. Bu ıeçiıımız ya9ında Lindbeıgin d ., belk" b' k ·ı ler, velhasıl unutulqaak i~n derinlfft 6 - Orta 1Mktıpler1n rayui A~ık bir çocutan 1'aıi•lrll erta 

· ük bi ik' "'-'d nız mıy ı. ı ıenç ır rum ır.ı ı e 
Atlalltlii bir kiiç ıu r ınweı ir. be be d' • 1 · · · h dl •ömülmüa maziler olahillnli Ben hu ••••··-·• .. •"•• ......... _."" __ ........ - proıramı•ı ta•amen takip -.ae 

ı-a r ı- - a emıne nıçın apse · • v • • d o ekle tt. O • .._ 
(Zaman) ın katlarını apn yeni yordu" ıöılerln bulamk renılni delerek onun nuş parçalar an m r ef Yk~P- demiyieeıli tH-tile defet bir 

... dibi d htıefl ı ri t rk raklar ni~in koparılınııtı? ya &t-· 
ftıti1• ilimlerin kablettarihe mal et- · o eski bir hariciye memuru olmak kni :, m

1
_ub' d.!':ı~ barat 1

1
'
1
1 de~ bın milterclmi kendiıiydi, yahut bu e- yettir. 

tikleri l•tldaf kafadan mtlspete, yeni- tan ziyade bende .fülvernin romanla· un ••1 1 ır ~n- u Yet enız . 11 • d f &• hale ftUaran •rta taJdll 
.. . · d h parçaaının çamurunu karıştırır ve nü Hr hüTiyeti hakkında 1,141umuw an az 

79 ilk za•anı, orta zamana, yeni za. rında ıorülen denız kurtların an, a la vazıh mahlmat verecek iatırlarla .,....Jerinden •aaıl ~t ne 

-.
• -manımıza d..-wı harpte-n ~on yatı türlu maceralar arasında yuvarı fuzu. na~nm~n ıu ta~akalaruıdan vii· k d' 'n• '1"1.ar olan-attu Wllriı? 
_, - "'l!i' ' l d b' · t · ıuh ılı 111mt11ne •lnı olurdu en ıeı "' wı ... • 

fald dilnyaya Ti sola seçerken ne ka· lanmış ihtiyar kaptan ar an m e.-.ı. . ' şı l edebi ·atile ilk temaaı•a bu lttı huaan eevabl: 
rini yapıyordu. Ben zaten romanlarda Yalnız bır ıe~e cllkkat ederdim. on ma > de 1 - laerJHt maallimlerln 

•r llısJaau, n en yakın ıeriyi inklı' ~ h tta tandan simalarla tat dan hiçbir ıaman UtüBMdim. billkis ki1-p '•ile tefkil etti. Bir ıUa .,_.. 
.-e tau enıtn zaman meufelerinde ıe- be'kıastı ak)ta . d .. 1 rı· ı·n il.nün· onua ntClsahabeıinden bir haz ılıyor- bir muvaffakıyet p.ayhutnr ıapt.dtml arttırmak, kemiyetten aiJadt 

ı e me en zıya e goz e m v ilk 1 i d Aandıla te ehe-iytt vır•ek tieek •aha ne kaclar çok yolu .vardır. de yaşayan beşer timullerini roman- tluın, ve 1"a kaçınma•ak için kifayet yerek hamamın. ı " • tn ., • 
Tlrk inkıllbının bu zaman derin· lardan hayalime fntikaş ed.n kahra· etti. batırdım: - Bıttl.. . . .. - llk "'orta mektep •r 

lifi ~ladeıki 'Ytiı'atlni ıörmiyenler, her manl&rın aruından anlar hatta onla Benim edebiyat ile m9J1ul oldutu· Süleyman S.y 10rdu: - Ne hıttı? rı aruında bir irtibat ttllltn • 
feyl olmut bltmit addederler. Ye ra birer tıavsif ı,areti koymak için zth ma ve YHt yazdıtıMB vtkıf olan bu (Mezardan auler) bibniftl. Ö!ii· 3 - v ... itl d•nl11 te•a: 
Jaakfkati sirmiyenler Ahmet P•· nimde hfkiye bhramanlarının isimle· zat en ziyaq bu ıeınindt konuturdu. nttin btni iıtlll e•en 11eftli1tden dıtlan mek (olan mektepte bunlann •• 

esikaa d d 1 1 rile birer alameti farika yapıştırırdım. Bir Jiln bana: - Ne kadar yazık kf bu kitap nihayet Wtfrillnce hendtn le kullandacattaı ilah eden b 
IUDl Y ın an en a mn ar. Birini sandalın başında, diierini ti.,al edebiyatına vlkıf d•iillliniz. On azim, derin bir hıılr.•h nefesi çıktı; ıöndermek). 

Bfz de den alalım, çünkü bundan kıçında ıörürdüm; ne zaman kütük ların Aieler altında bajulanauı fıtrat adeta 1Mtetnd111 htnı styfran bl? ftt- 4 - İlk mektep mezualannı 
etu •ne ene1 dO.!yalanna iıtfhar• va- amcanın olta51na bir ufa)( balık ta.kıl· larından öyle ıiirler dotmu,tur ki" fesi tffll1•t.. aandaldaa Süleyman baka l•tillaallı kabul etaek. 
malan koran bir devletin enkar.1 üs. .a o Hatlerden btri dınm eden mUş Bu IÖztiaü itmam için bir rün ba- Bey eevap verdi: 5 - Prta mtlcteplırln ıa1 
tinde maziyi taafiye ediyoruz. Bu ve- ktil ,·azi)etinin yorgunlujunu alan na batından ve nihayetinden Uçer be- - Oyle ise bea4ı dt ıa.na t•klif bit tt .. k. 
... bize dau Heni için bir kam~ı ol. kNlk bir kahkaha ile ıliltr, bu zafer ttr ıahifeli koparılmıı blr kitap ıe- olanacak ,eyler var. & - Çalı,.• vt muvaffak ola 
•a1141tr. nöbeti dll•rin• ır•linre o da munffa. tirdi ki Holandalı ve lllkandfnaY)-..h Bu neydi acaba?.. alllmltri 'altif eylı•ek. 

SADRI ETEM kıyetiai ıttr ae&ialn havalara Am&· pirlertlea franııacaya tercüme edil· Halit ~lifi: u,,_....,,,, 



Yeni Bulgar kabinesi 

Kızlar çukura düşünce ... 

- VAK.iT 16 Ternmuzl931 ~ 

1 Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler \ 

M. Musolininin yazdığı piyes' büyük 
muvaffakıyet kazandı 
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J Harici Haberler 1 

Almanya başının ça• 
resine bakacak ! 

Beynelmilel tecliyat bankası yardım 
işini devletlere havale etmiş oluyor 

Yüzme mü
sabakaları 

Ne kadar tevile çalışsaJJ 
boştur, hata meydanda 1j 

Eşref ·Şefik aef :..ı Bu hafta ilk de.fa ola-
0a1, 14 (A.A.) - Beynelmilel tedi-· laşma ve bu hususta hiçbir mütalea rak yüzme hav ZUllda Aşkolsun Selami lzzete .. Çok at'ka- limeyi manasını anlamadan hf.~ 

yat bankası idare meclisi içtimaının serdedilmemiştir. U daş canlı çocukmuş.. Her hal ve lure- didiğine göre (f, a, i, t) harı• 
hitamında .~ir tebliğ neşretmiştir. Bankalar muhitinde Almany:ıya yapılacak katınrz gibi sade gösterişten ibaret ol- yan yana koyduktan sonra nıJ ,. 

Bu teblıgde, bugünkü ahval ve şe- yeni bir kredi açılması hususunun duğu ahiren sabit olan fransızcanızın yor da sarf kaidesi mucibince kat 1 

rait dahilinde Almanyaya yardım et- resmen derpiş edilmemiş olduğu söy- Vaterpolo ısimli bir de Akşa1J1da işlediği o fahiş hatayı nasıl gelmesi icap eden {es) i unut~alda 
mek lüzumuna kani bulunan banka ida- lenmektedir. Maamafih bazı banka- spor kazanıyoruz da üzerine aldı. Bu pek büyük ve kıy- ayni hatayı (medicale) in eıu 
re meclisinin yapılacak bu muaveneti· lar, munzam bir istikraz ihtimalin- Bu cuma spor hayatımızda müs· metli bir arkadaş fedakarlrğıdır. F J.- (e) harfini koymamak suretile cif lC!§t. 
ne iştirake ve bu yardımı merkez ban- den bahsetmektedirler. tesna bir gün o lacak. Çünkü kat maalesef mahalline masruf deP,-·J. yor!.. nuıJ.. 
kalarmın malik oldukları her tiirlü Para vermek için siyasi te· Türkiyede ilk defa olarak hu- Çünkü bu güze) jestin yazık ki siz kıy Bir mürettibin yazı dizer1',. 
vesaitle kuvvetlendirmeğe hazır bulun minatta ısrar ediyorlar susi surette yapılmış yüzme ha- metini takdir edecek bir tıynette cle· husus bilmediği bir lisana ait ~Hea8 
doğunu beyan edilmiştir. Paris, 1( (A.A.) - Maten gazete- vuzunda yüzme müsabakalara gilsiniz. Yarın öbür gün yine böyl.! bir yi, hat ta dimağını bile kısmeıt <1eıl 

Gazeteler, beynelmilel tediyat ban- si diyor ki: ne Fransa ne de lngilte- sıkrştığınız vakit kim bilir ona da ne rek, resim kopye eder gibi kağtt1' pab 
kasınm bu suretle meseleyi hükumet- re ve Amerika teminatsız kredi ver· yapılacaktır. ler söyliyeceksinizdir. nen harflere geçirdiğini hepiııti' alnı 
le~e sevk ve havale etmekte olduğu mek imkanını görmiy~rlar. Bu paro- Şimdiye kadar bu sabada pek Sehiminin jesti güzeldir. Fakat riz. Bir mürettibin çalışma ta~~ 
mutaleasmdadrr. Maamafih 1\1. Lu· la Paristen değil ilk önce Londı-adan iptidai vesait içinde çahşılıyordu. israf edilmiştir. o andaki haleti ruhiyesine nazar' il~ 
ter, kendisinden beklenen siyasi ma- gelmiştir. Avrupa Ye Amerika vaziyet- Hersene futa kürek yarışlarından Sehlmi izzetin size olan yardımı yanlışlığın onun tarafından 1' 
ltfyette teminatı getirmemiş olduğun- !erinin Almanya tarafından kolaylaş sonra dar bir zaman için ve ge· bu kadarla da kalmıyor. Cevap diye sına imkan yoktur. pro 
dan mesele hala ayni safhada bulun- tırıhnasmr temenni ediyor. Fakat bun yazdığınız o satrrlarm altında, Selami Yani ne kadar tevile çatt l/İrı 
maktadır. lar kendilerini meçhul iç~rsine <tta- lişi güzel bir surette yapılan nin haşiyesi de olmasaymış, yazınız pek bostur. 0 hata sizin cehaıetlfl 

Berlin, ~~ <.A·J:-·>. - Beynel?1ilel te- mazlar. yüzme müsabakaları, biç bir zavallı kalacakmış. O bir sü~u~l~k ya doğmuş ve olduğu gibi gazete si etn 
diyat meclısının ıçtıma devresı kaı,an· Almanya ise buna karşı vakit bu spordan beklenen fay- zının en kunetli tarafı Selamının en da bL !erce göz önüne Çlkmıştıt• va:z 
mış olmakla beraber birçok aza müza- isyan ediyor dayı verecek kıymette değildi. sona ilave ettiği parçadır. N 1 All h ola 
kerata devam etmek üzere burada kal· Berlin 14 (A.A.) - Almanyaya Bu sene istambul denizcilik Yalnız anlaşılan Selami Iı-· t : 1 ytp: ım b. d · -~ iz te§ 
mıştır. M. Luter hu sabah lsvifre- nlsbeten ~zun vadeli krediler verilme- benim verdiğim cevabı okumamış ola- nl ıza 1. 

0

1 .~ ır ı d · ıdn. 1.gın ~ /uzı 
]' 1. ·ı be l ·ı l t d' heyetı' ı·ıe Şirketı· hayriyenin sa'yi ı r ·- ınız evır ınız. ~ 

ma ıyeeı er ve yne mı e e ıyat smi bir takım siyasi şartlara tabi caklar. Çünkü ben fransrzca bilen a r. k 11 fralsızcanız .,. nuı 
bankası azasi~e müla.katlarda. buln~- tutan Fransanın çıkardığı mUşkilat istambula güzel bir yüzme ha- kadaşların ikazı üzerine o yazıda y:ız. e;~~s~ ~:;a 1l ı n 11 
muş ve kambıyoya aıt muhtehf teknik karşısında Almanya hükumeti dün Ba vuzu kazandırmıştır. Ünümüzdeki dığrnız dört satır fransızcadaki beş ş .. .... ler 

I I t tk.k ı N:>-·I ki guvendigıfll• 
mese e er e ı o unmuştur. Alman- lede vadedilenden başka haricin hiç cuma glinü bu havuzda mevsi- yanlışa isaret ederken aksan yanlışla · - · - J• 

ı k r tl · . .. . . . 3 . ' _ dıgım arkadaşhgınrzm P"' nu 
yaya yapı aca ma ı muavene erın hır muzaheretı olmaksızın vezıyetı mı'n ı'lk teşvı'k yarışları ya- rını nazarı ıtibara almadıgımı sarnha . d . . dll!" H 
L- ı ·1 1 t d" t b k d...;:.'l . . . • . - . . . . . reden hır a am menzılesıne 14 E ueyne mı e e ıya an asına q; ı bızzat kendı vesaıtı ıle kurtarmagR ka- ten kaydetmıştım. Demıştım kı: .. . . . . - . ..,J,,,. tl 
muhtelif hükumetlere terettüp . . .. "' . pılacak ve ayrıca bizim için yeni " . . . . . tur. Bu sızın ıçın degıl, an- ı 
tt·-· h kk d 1 ik' . rar vermıştır. Hukumet bu bapta ıhtı bı"r spor olan Vaterpo?onun ilk Haydı ben aksan eksıklennı hır hislerine hürmet edenler için sel' ıu 

e ıgı a ın a neşro unan .ncı ı·ı t db" 1 · d ·ı b"l k 1 k 1 t f b kı ç·· k'' - ,JI t blf.- .. . ku b k 1 a e ır erı,, em e ı ece çare er u ara a ıra yorum. un u aşagı yu. Geçenki yazınızın satırları ı~:ı alı 
eld gk uzeb~ınebedmbe~ l'krl an kanını cararr !anmaktadır. Bu sahada ittihaz olu- gösteriş müsabakası icra edile- karı matbaa harflerine yakın bir ~da- okunan bocalama tereddüt ve ,,. oa 

0 u ça ır 10 ı e arşı anrnış- k 'Ik t db' b k 1 t f kt' · · h rf 1 d k I ' ' ~ t M f'h be 1 .1 1 t d' . t naca ı e ır an a arın asarru ce ır. mım. Bızım a kasa ann a a san r rasında ancak şaşkınlığınızın .,. biJ 

bır. kas aamal~h'. tylne. mdı he·ı· de ık) al sandıklarının vesairenin iki gün müd- V l d t (a, e) yoktur. Bunları kabul edelim.,, vallıhg-ınızın bir delili olarak .,.J ,,._ an ının sa a ıye en a ı ın e a • aterpo o su a oynanan op .. . . d'. .... 
dığı takdirde 500 _ 600 milyon frank- detle. ve k.ıymetler borsa.:ı~ın da ltaf- oyunudur. Avrupada bilhassa Halbuki Selami Izzet Bey. o ıkı debileceğim teşbihler yapmışsı':;J çe. 
lık büyük bir yardımı kısa bir zama::- ta nıhayetıne kadar. tatıl~ olmuştur. Macaristan, Almanya, Avusturya yanlıştan başka daha vardı,, dıye ak- hibinin sesi markasından balt c.d 

da Almanyaya yapamıyacağı hususuna Bu karar dünkü panıke saık olmuş- ve Fransada fazla taammüm et- sanla~ı sayıyorlar. Bu; yazımı_veo :'3: ve bana çingene demek .. istiyof'", df 
~aret edilmektedir. Mezkur bar.ka tur. zıd~ı va~ı~ s~.tır~~rı o~umadıgına . la Ve ne tahaf bunları . soylerktll f m. 
100 milyonluk krediye iştirakini Al- Alman hUkQmetinln beyan• miştir. mettı~ •. sızı m~ş~ul ~azıyetten kurtar küfü~ hususunda senınle yarış' IK 
manyaya temin etmiş ve 17 temmuzda . namesi . .. Bu memleketlerin milli ve tem· ması ıçın kendısıne rıcada ~ulu.~urkc.n da dıyorsunuz. ~ 
rndesi gelen krediyi tahdide karar yer- Berlın, 14 (A.A.) - ~ab~n? . ~un sili takımları sık sık beynelmilel muha~kak bu noktayı eksık soyle •ıtŞ Yazılarımı~ meyd~nda .. ft~ t~ 
miştir. Vaziyet bedbinlikle derpis et- g~ce ve bu sabah yaptıgı ıkı ıçtıma temaslar yaparlar. Daha geçen olacaksınız. konuşmasını bılenle bılmiyen J 
miye mahal yoktur. Dünkü müzakere.. bittikten .sonra ..bjr. bey~l).ll~me •1eır, hafta Macaristan milli VaterpJo işin asıl garibi, eğer aksan ha tala· yor değil mi? 
ler Almanyaya derhal muavenet edil- retmiştir. takımı Peştede Avusturyayı yen- rını da lisan yanlışı olarak kabul eder İşte siz bütün iddialarınızd';.t aı 
mezse Avrupanın ve deniz aşırı mP-mle HükQmet bu beyannamesinde Al· sek, o vakit Selami lzzet Beyin iş:uet lerinizde böylesiniz. Şu küfür . 
ketlerin tehlikeye düşeceğini meclisin man milletıni soğuk kanlılığına ve mişti. Sonra Alman takımı da ettiği aksan hatalarından başka iki de olduğu gibi bazen yaptığını~ 11 

Pek ala müdrik bulunduğunu saraha- itidalini muhafazaya davet etmekte, Fransızlarla oynadığı maçı aksan yanlışı daha var! pamam diyorsunuz. Ve bazen d il• 
o tı' ten göstermiştir. Meclis, Almanyaya Almanyanın nefsine emin olması la- büyük bir farkla kazandı. Görüyor musunuz? Dört satır fran mediğinize bilirim diyorsunuı, 

yapılacak bütün muavenetlere iştirak zım geldiğini kaydetmektedir. Bu be· Avrupadaki beynelmilel Vater· sızca yazdınız. İki haftadanberi iki hur fransızcanız gibi.. . 
e~ece~in.i v.~ .?iğer ~~nkaları~ tema. yan nameye rağmen ~~Ik ar:ısı.nda bir polo temaslarında en fazla mu- taraflı yanlış bula. b~la hal olıl uk. _ .. Y ~raştır~~adım size bu kU~ k 
yul~erını bu tun vesaı!ıle takv!!e eyle· telaş ve korku baş gostermıştır. Aha- vaffak olan ve şampiyonluğu ~.J~~ke~ -~~1-~dı,. ban sı~ ~e. an layrn ~u gu" .Çıngenelıgı ~e .ner~de? çıka~f. h 
mege amad. e .bulundugu.nu katı olarak lı' kredı' mu··esseselerinin ve tasarruf oyundugun uz lısandakı .. ıktıdarrnızı... B.en_ ım. .karakterımı.' aılevı va:ı.•-...ı r 

kazanan takım Macar takımıdır. '!)" beyan etmıştır. Bu vaadın yalnrz mane- sandıklarının etrafını sarmıştır. Bu Ya maazallah bu dort satır y~rıne bılırdınız zannederım. Ben de sı 1ı 
vi değil maddi ehemmiyeti de vardır. .. 

1 
d t t t . • Bizde henüz klüplerimizde Va- sekiz on satır fransızca yazmış olı:.av- bilirim. Dünyanın küfrünü etseıı~, 2 . . . muessese er mev ua ın op an gerı ıs- . . . _ . . . 

Bu vaadın gayesı harıçte markı kuvnt t . k d t d' t . r . terpolo takımı yoktur. Fakat de- dınız hızı hır sene ugraştıracak mışsı- na, sıze "senınle yarışmak ı~' a 
le tutmaktır. Fevkalade hadisat ol· enmesı arşısın a e ıya nıspe mı nrz? kuleye gidemem •• hele bu sıc~ 

l
. 

1 
k · t' 

3 
- yüzde beşe indirıneğe mecbur olmus- niz sporlarile meşgul olan bil- • . .. . . 

n'nlzsa mec ıs ge ece ıç ımaı :ıgus- 1 d ~ hassa y üıücüleri bulunan her Selamı İzzet, yan hşları ort bas et- larda,. demeye dılırn varrnıyacaıv 1 

tosta aktedecektir. ar ır. d ._ l 1 ki mek ve sizi düştüğünüz bu feci vazi· kil yakrndan biliyorum ki siz ( l 
k k Kabinenin nrdiği bir karar mllci- takıcnımıL mey ana t'OO ayıı. a -_,, 

Amerikan b'!n ası verece ' b' b k 1 1 b 1 b g" yetten kurtarmak için yazdıkları o sa· jetsi) ailesinden ve bunu her tJ.:a 
fakat ... ınce an a ara orsa ar u un ve birer Vaterpolo takımı çıkarabi- . .. . . • 1 ır 

Lo d 14 (A.A ) N k r de k 1 b l akt tırlarda buyuruyorlar l~ı: muftehırane ılan eden, an ası 
n ra, . - evyor c ·yarın apa ı u unac ır. lir. Bilhassa Galatasaray, F e- . · 

~ rezerv bankası diğer federal Hamburg, Dusseldorf Stuttgrad "MalUmu ihsanınız yazıyı dizen ar ile Rus arasında bır melezsinıı. 
ba&kal~rla müşter:ken Rayi~b~nka şehirlerinde nümayişler 'yapıldı.Rı ha nerbahçe, Beykcz, Atınordu, Ha- k~daşlar frenk uleması~d~n. ~eği~lt'l' Çi.~gene değilsini~ dos~um .. -' 
açıhnış olan 100 milyonluk kredıyı tec- her alınmıştır. liç klüplerimiz için Vaterpoıo iyi dır. ? .~:ıtırı okudan abdı acızın n.ısıl- Munakaşamız garıp bır ıne'' 
dit etmeğe muvafakat etmiş olduğunu Almanyada yeni bir fırka bir müsabaka zemini hazırlıyacak sa gozunden kaçmış .. ,. girdi. Siz "Latifin Fenere karŞI 
bihlirmekted~r •. Ancak ~unun için ~ez Bertin, 14 (A.A.) _ Almanyada demektir. Vaterpo'.o tutacak, . Peki .. cfen~im a~a f~ansrzcayı Lil-l ~evkiin~~ oy~a~a~ının faydaiı ,, 
kur krediye ıştırak etmış olan dıger krallık taraftarları ünvanile mUessis· a laka uyandıracak bir su sporu· mıyen murettıp (faıtes) ı yazarken, ke gunu,, soylemıştınız. Ben son ı 
bankaların da tecdide muvafakat et- leri meçhul yeni bir fırka vücut bul- dur. ileride Lu sahada da fut- ~20 . . . tarda antrenmansız olduğu, çal 

1 . t ·ı · ·· 1 ted' . . sanıyede katetrnışlerdır. d - · ·n oynam d b ' fa""'d• me erı şar mı ı erı surme.< ır. muştur. Bu fırkanın kanaatıne .., ... orc b d k" l k b l rgı ıç.ı -· . asın an ır " ol e t gı bi can ı re a et ere f d t ı -Nevyork, 14 (A.A.) - Tıcaret ır:.ıze- Almanya ancak hanedan azasından ile . ransa a a yarış arı lenemıyecegmı,, yazmıştım. 
N şahit olmamız çok munlemeldir. S t Cl d 14 (A Aı 2800 "' ttsinin aldığı bir habere göre, ev- ri gelen anasırın basa geçmesi ile am · ou • · - Bu kadar gürültü içinde da•• 

yorktaki federal rezerv bankasmm kurtulabilir. ~ Fransa turu devam ediyor metre üzerine koşulan 10'.l,650 na cevap vermiş değilsiniz. işi i' 
müdürleri sabaha kadar devam eden Yeni fırka nizamnamesinin proje· Paris 14 {A.A.) - Fransa et- franklık mareşaller mükafatını oyununa döktünüz. Ve bu sizin I 1 

bir istima yapmışlardır. Bu toplantı- sine göre parıtımento tarikile bir kral rafında bisiklet yarı:, • 1ın 18 l M. 5imon Guthmanın Kil_ Lady sızcadaki Iiyakatinizi aleme Han' 
da federal rezerv _ bankas.ın.ın Alm~n: intihabı istenilmektedir. Vimar, teş kilometrelik 13 üçüncü Marsilya· ismindeki atı kazanmıştır. Bu at ten sonra tarafeynin aile sicilill1 

yaya yapmış oldugu kredının tahdıdı kil atı esasiye kanunu esas itibaril2 lca· Kan merbales· nde Palissier k 1 l ki k t y dar dayandı, ~ 
veya tezyidi hususunda bir anlaşma el- bul ""'tmekle beraber fırka komilnist yarışı 0 ay 1 a . a~anmış ır.. .a· Çok rica ederim: Esas idd';or'' 

... birinci, Di Pacco ikinci, ve Ber· it h t k t t 
de edilmemiştir. F~deral rezerv ban- veya faşist her türlü diktatörü red- rışa. a 1 ~y~an ış 1,~a e mı.ş ır. cevap ' 'erin de onun üzerinde 
kaksı Almanyaya bırkaç hafta evel a- dediyor. Versay muahedesinin yeni· nard üçüncü gelmişti r. Hepsi de Reıms mukafatını Ondulatıon,, maya devam edelim .. Tabü kabil~ 
çılmlş olan 100 milyonluk krediye 25 den tetkiki tamirattan müteve11it ta- bu mesafeyi 6 saat 41 dakika ismindeki at kazanmıştır. 1'· " 

.. B ' ı milyon dolar ile iştirak etmıştı. u ahhütlerin feshi müstemlekfıtın ia- ............................................ ~ .................................................................................... •• 
kredi miktarının tecdidi veya tezyidi desini ve mecbu~i askerlik hizmetinin bankalarm.ın da kısa -~ir ~~manda yı- bir rol oynadığı ve sanayi ve ticaret Rusyada olduğu gibi mecburi 
hususunda gösterilen muhalefet bu tesisini talep ediyor. kılmasını ıntaç edeceg~ mutaleasmda- müesseselerinin bankaların mütemadi yiçli ve altın karşılığı buluıtıtl 
avansın daha f azl~ müessir o~abil~e- Fırkanın alameti ortasında beJ az dır .. Bankalardan çekılen para~ar ve müza.~eretinden vareste kal~ryacakla- hususi bir para ihraç eylemektell 
sini temin maksadıle bazı temınat ıs- zemin üzerine siyah kralhk tacı olan kr~dıler ~eç~n. h_afta o d.~receyı h~l- rı mutaleasındadır. Husu~ı bal'ka- rettir. Bunun Alman bankası 1' 
tediğine dair bir zan hasıl olmasına kırmızı bayraktır. Üniforma ümit ı:en muştur kı bırıncı sınrf rnuessesal btle lar rüesasr, korkulan hadıselerin zu. k" t• t f d k b 1 d'l bil/ 

· d'l t d" at d cı· d kt ·· h . . ..h. . . ume ı ara ın an a u e ı e 
müstenittir. bu hususa rıayet e ı me· gi yani yeşil olacaktır. e ıy .a. evam e ıp e ememe e mu- uru takdırınde çok _mu ım .~çtımat ka söyleniJmemekle beraber BerJifl 
si lazım gelen en esash şart Alman Fırkanın ilk beyannamesi bugün tereddıltırler. Şayet Alman bankası rışıkhkların çıkacagrnı soylemekte- • . . . . . . ı 

· · ı ı · d t b d 1 1 • b k 1 d. 1 malı mahafıhn haletı fıkrıyesııt yaya aıt malı mese e erın evam ı su neşredilmiştir. Beyanname gerek halk çarşam a an eve ıususı an a arı ır er. . 
rette halli hususunda Fransa ile Al- arasında gerekse siyasi mahafilde ol- himaye için lüzumu olan krediyi elde Bunlar, Sovyet Rusyanın verdiği terır. 

d . • h' tt b' d h''k" t • t · ı· t . . it d k 1 k k · MARK flatı ~ manya arasın a sıyası ma ıye e ır dukça istihza ile karşılanmıştır. e emezse, u ·ume umumı mora or- mısa ın esırı a m a a ara ~ruta- . tı Jj 
anlaşma temin edilmesinden ibaret- Almanyada kapitalist rejimi yom ilanı veya bankaları kap1rr.ak list rejimin sonunu derpiş ediyorlar. . L.ondra, 14 !'-:A.) - Mark fuı. ,J'., 
tir. tehlikede mi ? şıkkından birıni tercih etmek mec?Juri- Hatta mes'ul mahafilde bile bir fikir lız lırası 20,6a ıle 27 mark ar ti. 

Nevyork, 15 (A.A.) - Almanyaya Berlin, 14 (A.A.) - lyi mallımat a· yetinde kalacaktır. Ayni mahafil, Al- dolaşmağa başlamıştır. Bu fikir Al- t~m~vv~~ et~iştir. Borsa ka.P~11 

açrlmış olan 10 milyon dolarlık kre- lan mali mahafil fevkalade endi5ede- man mali bünyesinin yıkılması çok va- man bankasının vazifesini hariç ile hır ıngıhz !ırası 21,50 mark ıdı· -/ 
dinin tamamen tec:.icU haberi federal dir. Bunlar, Darmstaeter bankası:-.ın him neticeler tevlit edeceği çiinkü vapılan muamelelerdeki kambiyoya in sabah mark 22,50 de açılmış fe 

reı.erv bank muhitinde alelade karşı- iflası hususunun diğer büyük Alman Almanyada kredinin birinci derecede hisar ettirmek ve dahilde de Sovyet sonra 21,75 e çıkmıştır. 



Jo~ 

M·G·M Ylldızlar1ndan en çok resim çikartmaya merakh 
olanı Dorothy Jordand1r. Fakat şimdiye kadar bu derece gUzel 
bir poz bulam~•••· _, 
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Yazan= 
fa. 1 

Ekrem, arkadaşını takdim etti: Kadrinin tam ağzının hizasında idi. Az 
- Müsaadenizle size aı<kadaşrm kalsın öpecekti. Kendfoi tuttu, vaziye-

Xadrl Beyi ıaıutayım. ti kurtarmak için sordu: 
Saııra Kadriye: - Leyla, ııiçin yüzünde bu-
- GeÇenlerde bahsetmiştim, balo- Kelimeyi bulamadı. Leyla tamam-

.da zarafet müsabakasını kazanan Ley· lad: 
la Hanım. - Ergenlikler mi, diyecektin? •. 

Güzel glyinmJş, mUstehzi bakışlı, - Ya.. bugünlerde yaramaıhk yap-
(etrusk) vazolarının üzerine boyanmış Gülüştüler. 
resimler gibi bir kız. Kız: mıyorum da ondan, hatta b1k (çanta-

- A, dedi, biz Kadri Beyle kilçük- sını açark) babam bir losyon nlnuş.. 
ten beri tanışırız, değil ml Kadri Bey'? geçsin diye .. 

Kadri onu daha görür görmez ta- Leyla, bunları söylerken Kadriye 
nnmştı. Hatırlıyordu. Beş sene kaclar o kadar sokulmuştu ki, bir erkeğin hu 
evveldi, Leyla, arkadaşı Suat il~ se- na tal1anınıül edebilmesi için muhak· 
vfşnrlşleı-di. Sevişmişler miydi? buna kak kızlar ağası olmak lazımgelirdi. 
emin değildi amma, onların bu yakın· Yalnız, Kadri, onun bu sokuluşunda
lıfı, Leylaya karşı o zaman duydtığu ki manayı anlamıştı. Leyla, pek Rçık 
hisleri söylemesine mftnl olmuştu. Son- olark kadınlık kuvvetine Kadriyi de 
ra aradan seneler geçmiş ve işte bir te- rametmek istiyordu. Kadri, bütün hun 
sadüf onları yine karşı karşıya ge-- Iarı düşündü, yine mukanmet etmek 
tirmiştl. iste-di, fakat başı döndü, fikirler bey· 

- Diz Kadri Beyle kilçtiktenbt'ri ninden silindiler, perdesi kapanan bir 
tan$nz, değil mi Kadri Bey? pencerenin arkasında kalır gibi oldu-

Evet. Öyle idi. F~kat, onu görme- lar. 
Clfğl bu beş senelik zaman içinde Kad- • • • 
ri, kadın ıneselelerinde suemasını öğ- Leyli evden çıkarken: 
renmiş olduğu için, her ihtimale kar~ı - Ne yazık, diyordu, babam b11 los· 
Leyhlyı tanrmamış gibi görUnmtiştü. yon için beş ıtra boşuna vermiş oldu. 
Kmroilir1 (kadın) bu! •• hiç belli olur 
mu? 

Leyl~ sordu: 
- Suat nas1l, ne yapıyor? 
Yine Suat! Kadri, llkayt yapmağa 

~alrıtıjı blr sesle cevap nrdi: 
- Vallahi o zamandanberi ne ol

da. bilmiyorum .• Hfç de göl'dilğüm yı>k. 
- Sen, toplamışsın, ealdsinden l1a

lıa iyisin. . .... 
Leyla, o eski cana yakın halile ,.e 

blr teık (sen) kelimesi ile aradaki 
beş t-en~lik zamanı birdenbire kaldır
mıştı, 

• • • 
- Ekrem gelmedi mi? Ne zaman 

gelir? 
- Daha gelmedi, otur · bakalım, 

şimdi gelir. 
ir !ifktit. 
Çalışmana mlinl olmryayım? 

- Hayır. 
:Yb1e bir ~liköt. 
- Aman ne sıcak! 
- Yal ... iSyle .. 
- Acaba gelmez mi dersin? 
- Yo!. gelir. 
- Ben gideyim ... Bak c;ahşamıyor· 

ıur. 

..... Clddt söylüyorum ki hayır .. Za
un pugUn çalışmıyorum, şöyle bir uğ
l'a<iı~ Mezunum. Şim-di çı!>-acağım. 

- Nereıtı gidtt!'k'lln? 
- Beyoğluna. 
- Öyle ise beraoot' çıkalım. Bir si 

ııetnaya a-ideriz. 
- Peki. 
Çıktılar. Beyoğlunda sinemalara 

bfı.kıt!lar. llep gördıükleri filmler. Ha
.va da ağ'tr. Tam o aralık Kadrinin 
evinin bulunduğu sokağın önUnden ge 

rç"jyorlardr. Kadrf, elindeki kitapları bı 
('alcmak için LeylAdan bir dakika mitsa 
~ istedl. ~yıa.: 

; - A .. ben de gelirim, dedt, hem 
ennl 'göreyim ba.knyım. 

Gfl'dller. lc;ersi serindi. Leyla, Kad 
rini"11 odasındaki kitapları, resimleri 
kanşhrnuya başladı. Birdenbire dur· 
du, ve hiç de münasebeti olmadığı 

halde Içlni ~ekerk: 
- Kimse, dedi, beni anlamı)or, 

h!'t.ıkes benr hafif bir kız zann~diyor. 
K-adrl itiraz etti, konuşma.ğa Laş-

1adı?ar. Leyll, ruh yalnızlığını sahte 
bir neşe altında glzlediiini, halbuki 
kendlstnln hem arkadaş, hem koca fa
kat icabında mUsamahakir bir koca 
meziyetlerini toplamış bir erkete lhti· 
yacı oldufunu 9Öy1Uyordu. 

- Faka.t, diye na.ve ediyordu, er
kekler hep ayni maksatla beni istfYor· 
Iar. Hepsi ayni şeyi .. 

Kadri sözünü kesth 
- Ben de mi? 
Yan yana divanda oturuyorlardı. 

Daşları ayni yastığa dayanıyordu. 

Kldri dizlerine resimli bir m·ecmua 
koymuştu, Leyla dirseğine day3nnuş 

baktyordu, saçları Kadrinin yUıUne 
dokunuyordu, Kadrinin burnuna bir 
kadın, taze bir kadın kokusu yükseli· 
yordu. Buna rağmen kendine hak!mdi 
Vf! BOrmuştu: 

- Ben de mi? 

Zararlı rekabet 
Vapurcular Hopaya 150 kuruşa 

bilet kesiyorlar 
Vapurcular arasındaki rakabet 

bUtün bııile devam etmektedir. 
Dün Karadenize kalkan Yelkenci 
zadelerin Erzurum vapurile Paşa 
bahçeli Hamdi beyin Burs& va
puru ve Seyrisefainin yarın ha
reket edecek olan Cümhuriyet 
vapuru için Hopaya 150 kuruşa 
yolcu bileti kesilmiştir. Eşyada 
bütün iskelelere tonu 2 liraya 
alınmıştır. 

Diğer kumpanyaların iskelede 
bilet sattıklarını nazarı itibara 
elan Seyrisefain idaresi de iske
leye bir memurunu göndererek 
orada .,;ilet sattırmı f. 

Karadenize gidecek o)an yol
cularm vapur kumpanyaları ara
sında, fiat kırmak suretile, ka· 
pışılmak istenmesi dün hayli tu· 
haf bir manzara arzediyordu. 

Dün bu husuata yine temas 
ettiğimiz bazı vapurcularm fik
rine göre, bu vaziyetin çok geç
meden feci neticeler vermesi 
muhtemel olduğundan buna şim
diden bir çare düşünülmesi ve 
alakadar makamların bu işe mü
dahale etmeleri lanmdır. 

1 Memleket Haberleri 

Feci bir kaza 
İzmir - Bergama yolunda milt

hiş bir kaza olmuş, şoför Ali 
Efendinin idares:nde bulunan 
Katşıyaktıh Fey:zi Beyin 38 JlU• 

maralı kamyoııu içinde bu~unan 
bütün yolcularla birlikte Gediz 
nehrine yuvarlanmıştır. Kaza Ge
diı köprüsünün boıukluğu c!ola
yısile kamyonun salla karşı ya
kaya geçirilmek jstenmesinden 
çıkmış ve sal batmıtllr. Kam
yonda bulunan 12 erkek, 2 ka· 
dm, bir çocuktan bazılar1 yUzc-
rek kurtulmuşlar ve bir kısmı 
kaa>yonla beraber ıuyun dibine 
çökerek t oğulmuılardır. 

Rek,blnl vurdu · 
Çeşmede lstanköy mültecile

rinden Mustafa oğlu Mehmet, 
karısı Haticenin Hasan isminde 
bir şahısla uzun mUddettır se
vittiğini anlamış, k~ndilerini gö
zetlemiş ve bir gün beraber va
kalıy•rak çiftesile Hasımı ağır 

surette yaralamışhr. 

Bahkeslrde arap harflerlle 
yezıh l&vhalar 

Bahkes rde bazı sokakların 
elan aı:-ap barflerile yazılı duran 
işaret levhaları evvelki gün ta· 
mamen sökülmüş yerlerine yeni 

l ___ A __ d_li_y_e __ H_a_b_e_r_le_r_i~'· 
2,400 lira 

Çalarak kaçmakla maznun ti· 
carethane bekçisi Omer, 
Karamusalda yakalandı 

Sadikiye hanında manifatura 
ticaretile meşgul Kostantin Ef. 
nin ticarethanesinde evvelce bek
çilik eden Ömer. Karamusalda 
yakalanmış lstanbula getirilmiştir. 
Ömer. emniyeti sui istimalden 
maznundur. Aleyhindeki davaya 
göre, yedi ay evvel Konstantin Ef., ı 
bankaya yabrılmak Uzere ken
disine iki bin dört yUz lira vermit• 
Ömer, bu parayı cebine indire· 
rek, ortadan kaybolmu~tur. 

Maznun hakkındaki evrak, 
muhakemesi icra olunmak Uzere, 
lstanbul i!!inci ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Şile mahkemesi 
başkAtlbl 

Tokatla bir zabit kltlblnln BIU· 
mUne sebep oldulundan, 3 
sene hapse mahkOm r •ı 

ve mahkemede tevk•. 
edlldl 

lstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde, dün Şile mahkemesi baş
katibi Hayri Beyi döğmek au· 
relile ölümün sebep olmak mad
desinden muhakemesi bitirilmiş-
tir. 

Müddei umumi Cernil B., maz· 
nuna ceza istemiş, maznunun 
avukah Nazmi Nuri B. tarafın· 
dan mUdafaa yapılmıı, netice de 
hakim kararını bildirmiıtir. 

BaşkAtip Hayri B. in, zabıt 
katibi Şearfettin B. yi, rakı içtiği 
için, Şilede Hekim ağamn kah
vesinde bundan vaz geçmesini 
temin maksadile tokatladığı, bu 
suretle bir adem boyu derinliğin
de bir çukura dtişürdilğü ve bi· 
raz sonra kA.tibin dlrnağ nezfine 
uğrıyarak öJdüğü sabit olmuştur. 
Maznun vekilinin, bir müddet 
evvel ağırce2ada Şile müddei· 
umumisi Naci B. in bir maznunu 
tokatladığı için bir lira para ce
zasına mahkum olduğu şeklinde 
müdafeasmda temas ettiği cihet, 
o davanın mevıu ve mahiyeti iJe 
bu davanın bir gfma münasebet 
ve alakası mevcut olmadığı kay· 
dıJe reddedilmiş, başkatip Hayri 

Seyahat mektupları 

Zonguldak limanında 
KömUr bdkllyen vapurlar .. Kazanç hayatı ve pahahhk • 

Otomoblll• gezen kadın am61e - Çingenelerin ticareti 

Z onguldak limanının kalabalık manzarası 
Zonguldak - Perşembe günü ak- Bir taraftan tahlisiye gıi 

şanu lstanbuldan kalkan vapurumuz leri, batan bu vapurları yüzdürı1lJ 
bizi cuma sabahı, daha ortalık aydın çalışıyorlar, öbür taraftan Zonguld 
lanmadan Zonguldağa çıkardı. Zongul deresinin yığdığı kumları, limanda ~ 
dak limanı, adeta bir vapur meşherine zıyan makineler harıl harıl işliyorl 
benzJyordu. Limanda belki yirmi beşe Şehrin iç.inde amele, ellerinde ~~ 
yakın muhtelif bandıralı vapur yatı· ma kürek geçenki sellerin yığdığı 1 
ye>rdu. Her halde hepsi de kömür llck rı çamur yığınları, tren yolunun GI 
llyorlardı. Bizi almaia gelen sandalla rinde kazıyorlar .. Velhasıl Zongufd 
rla karaya ÇJktık. Karaya çrkınca ger liman işlerinde bir temizliktir gidi) 
düm ki, Zonguldak bfr sene içinde ~ok * * * 
deği~mlş. Bir defa sahlldekl bilyUk is- n d t 1 1 k 1-... i • ura a o uran ar, m.ern e e tı" 
kele, kışınkı fırtınaların şlddetfnrlen d"w 1 · d k" t d 1 0:ı 

J ıger yer enn e ı Ya an aş ara • _. 
kAmılen yıkılmış, bir tek ağaç bile d h ·· ff h , t b" Jı' ran a a mu re e ve mes u ı r f 
kalmamış. Kayıklardan dışarı çıkmak d 1 y 1 b d •-UÇ 

k U~Ull . • yaşıyor ar. a nız un an .- ~ 
ço m eşmış. dereceJi memurlar, müstesna tutıı'1 

Vapurumu.:un çok açıkta yatması. . ··t k" h f h lk ld , • ~ 
tız, o e ı er srnı a · o Uı{Ç• 

nın sebebi, limanın içinin dolu olması· r h i . d ' 
d H , bi d .. ül . h 'l a çın e yaşıyor. ' 
ır. ıc; r yer e i'Or mıyen a. eı·e B d t 'k' 1 1 ta f"tO ura a mevcu ı ı o.:an , ,, 1, insan Zonguldn.kta şahit oluyor. b 1 t f b' · i f 1 k ntı"" . . , u ara mm ırmc smı o a 

Limanın ıçmde, ıki tane kocaman b 1 k k k · b'l" 6' . . d tının u aşı · ), ıyaca yen ı ~ . ..& 
vapurun, sadece dıreklerı dı~r a b 1 - .1 .k 1 fi ti 1 d 11 r" 

D·- t f kA .1 d - . d' gı ı en, yeme { a aı·r ora ar a ':J 
mış. ıger ara ı .amı en ~mızın ı- h 1 d ' r b ğ b d" J:. · • . • . · pa a ı ır. e una ra men ura " 
bine ınmiş. Lıman dahıllnde vapur d''v.. .. ı 1 b 1 w h' b' 1 k ntr. • . ugunuz ırn a a rgr ıç ır o ·u ,.,. 
batması her halde ilk olarak görülen .. . . K d t ;$JIP 
ı.:.t goı:emezsınız. un ura sa an mali 
ur şey.. . !' 

' lar dlğer tuhafıye ve hırdavat ~' ,! 
Trakyadakİ ' etabİi" Tüıı<ıerin r ... Bükkanlar hep mal He doludur. ve 41 eml~ki gUn hanı harıl a~~ş veri.ş olmnktıı I 

Trakyadaki Etablf Türklerin Burada kazanç yuzde yüz olma11 

~ntlaki ölçiUmiiş fnkat bunlardan hlçbir tarafın işine gelmiyor. Lo!iıt 

b 1 .. 1 .. 1 h kk d h cı nmhakkak yüzde iki yüz veya .• 
azı arının o çu erı a m a ı - .. 1 k fY . . yuz kaznıyor. Ame eye onserve sıı / hlaf çıkmıştı. Bu eml,kın mub· yüz kazanıyor. Ameleye konserve 

telit mübadele komisyonu mü- tan, bakkal, kahve ve gazöz satan ~ 
hendisleri tarafından ölçülmesi veci, kumaş satan manifaturacı f"~ 
lcararlaştmlrt'lış ol<hığundan ala- ya ~atan manav hep alnı almna 
kadar mühendisler bu akşamki etmezlerse içleri rahat etmiyor. ti 
konvanayonelle Trakyeya hare- Burada f.ebze ve kuru yemiş s11

, 

B. ceza kanununun dört yüz elli 
ikinci maddesinin birinci fıkrası 
mucebince, katil kasti olmayarak 
döğmekle ölüme sebebiyetten 
beş sene ağır hapse mahkum 
edilmiş, ancak maktülUn sıhhi 

ket edeceklerdir. bir hemşerlmln dlikkanma birkar.I, 
============== fa uğradım. O anlatıyordu: Ereğli 
ortasında kendisine ihanet ettiği okkası beş kuruşa aldıkları fasıılY~ 
kanaatile karısı Ayşe hammı on ~hemehal on heşe, otuz pa.ra}a·::\1~ 
sekiz yerinden feci surette ya· lan bir ealatalığr ntUhl\kkak yil• / 
rahyarak öldüren balıkçı Hikmet raya 5at•yor!.:trnuş. Hem ne alış , 
istambul ağırceze. mahkemesinde rlş. IlUçük bir dükkana sıkışan bil/ 
on sekiz sene ağır hapse mab- flk göz Kastamonulu hemşerinı. ' vaziyetinde, bilhassa dimağında 

içki tesirile evvelce bazı tagay
yiirat vukua gelmiş bulunduğu 
anlaşıldığından, dımağ nezfini 
bu halin teshil ettiği düşünül· 
müş, ceza üç 5eoeye indirilmiş
tir. Hayri B. , üç sene de amme 
hizmetlerinden mahrum tutula
caktır. 

Maznun, mevkuf değildi. Tah· 
kikat esnasmde ilç gün mevlrnf 
kalmış, sonra serbest bırakılmışh. 
Cürmün mahkeme kararile sü
butü üzerine, dün l<ararın tebli
ğini mUteakip mahkeme huzu
runda tevkif erlilmiş, jandarma 
ile tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Şoför Ahmedin m111hakemeel 

Evvelce Akliye hastanesi şo
förlüğünde bulunan Ahmet, Şiş-
lide Koza gaı inosunda Snrtlı 

Apdüllahı öldürmekten maznun 
olarak, ağırce:7.a mahkemesinde 
muhakeme ediliyordu. Dün de 
muhakemeye devam,, olunmus, 
gaz:r.ocu l facı ismail Ef. i!e d ;-
ğer bazı ~abitler müvacehe olun
rr. uştur. lv.ubak enıe, son s, fhası
na gelmiştir. Yakında karar ve
rilecektir. 
Balıkçı Hikmet yine mahkQm 

oldu 

t"ntye on lirayı doğrultamazsa, o 1 kum olmuştu, 
Temyiz mahkemesi, bu karara alış verişde bfr kesat olduğuna hiiı:ı~ 

diyor. Hu Uıl bir vaı,•a ıtn hıttı, ço'.',, 
usule ait baıı cihetl~rden boz· · · • hafıma ~itti. Bir ~ün evnl birısı ~ 
muş. dün dava yeniden tetkik miş kendisinden yirmi beş lira iste 
edilmiş ve neticede mahkeme ki günlük faiz olarak d:ı beş Iirıı 

1
' 

eski kararmda ısrar etmiştir rccekmiş. Rehin olarak da j,ki yüı l; 
Kenon B. geldl Irk bir dikiş makin~si bırakmış. 1 

Geçenlerde Ankaraya giden zim ltemşel'i o gi.in için yirmi be~ 11 
Istanbul müddeiumumisi Kenan sına beş lira lrnzandırnıış. Ne giiıe 
B., dünkü trenle Istanbula dön· caret değil mi? 

Amele kadınlarını ak~am olıJ 11 

müştiir. Kenan B., Haydarpa-
şadan dog~ ru Çamlıcadaki kö-.~ görmeli .. Afüıdıla1· mı otoınobtıe, 

• ğu doğruca Ankara şose .i Uzeriıtdt 
küoe gitmiştir. Adliye dairesıne hyodar. Geziyorlar, eğleniyorlıır.10 bugün gelecekf r. ne akşanı otomobil ile dönüyorlar· 

iki mahkumiyet kiyenin en ivi tnt<sileı·ı bile yol il 
Kaçak sllAh devası bitti mamasına r~ğmen yine Zonguldll~ 
Gümrük resmi vermeden bazı dır. bi 

s:lahları mem!ekete ithale teşeb- Burada kundura boyacıla_rı 1 
büsten rna:znun tüccardan Edip iyi pare. ka ı nıyorlllr. Beş dıı.ktk• 
B., muhal<emcsi netices nde bir vel boyanan kundura, beş dakika l 

ra, M>mür tozlanndan simsiyah " 
sene haps-t mahku n edilmiştir. yor. Haydi bakalım bir boyja daha" 
Komisyoncu Necmettin B. de bir d h a a ... 
sene hapse mahl, iım olmuştur. Çingeneler de kolay bir kazan~ 

TUrkliiöU tahkir tahkikat. lu bulmuşlar. Ellerine bir süzgeç ı 
Türklüğü tahkir mahiyetinde yorlar, di!rıiz kenarlarında kUllii~ 

bazı s<Szler söyledik~eri noktasın· miktardn kömiir topluyorlar ve tol 
ki d nu :> • 6 liraya sntıyorlar! .. Kafi<, 

dan ha arın a tahkikat yapılan para çıl· acak yeri de nasıl biliyorl' 
Hasan ve Andon isimlerinde iki Kırmızı şalvarlaı- ile ıı bin beltfll' 
kişi, yedinci müstantiklikçe tev· melenin önünde kırıtıyorlar ve cLl 

kif olunmuşlardır. Tahkikat de- yı dört gözli! bekliyorlar. 
Talat !Jfümta' 



9 - VAKlT 16 Temmuz 1931 
!E 

Bütçe Müzakeıresi En 
Haıraıretl i Safhasında 

(Üst tarafı inci sayıfada) tahsisat ilhesile bu parayı öder. kendi büt~emizden Yerelim Ye yarısı-

~ul edildi. Başvekil lsmct Paşa hu ca- Eskişehir meb'usu Emin Bey borç- nı da h'orç olarak tedarik edip ,·erelim. 
ıreden çok istifade edildiğini hlr rn· !arın ödenmemesi fikrini müdafaa et- Bu tarzı hal ile iki seneyi geçirelim. 
ale cevaben beyan etti. ti. ondan sonra Yaziyet yeniden miitalea 

Bundan oııra Di)anet i:;leri reisli- Mazhar Müfit Bey (Denizli) itilaf olunur yahut muka\·eıere a\·det olu-
ği hütçesi de l6U.3:i0 ilarak kabul ·~ ljJ. yapılacak olursa büt~eye munzam tah- nur. Bize telkin olunduğunu söyledi· 
di. sisat konulmak suretile ödenebileceği· ğim fi~ir işte hudur. Hizim esaslı ad

istikraz meselesi 
ni ileri ı;ürdü. 

Tediye takalı 

Maliye bütçe'"i müzakere olunurken Bir llraltk tahalsat Bu sene iki senelik mu\"akkat bir 
müstakil meb'us Sırrı B. (İzmit) hıızur Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) dedi itilaf ile bir tarzı halle \'arırsak Y'.! iki 
hakkı tah~isntının her yerden kaldırıl- ki: sene sonra 1928 muka\'elenamesil e hu 

d ığı halde Mali~·e .'~~t~esinin bir~aı; - Büt~de düyunu umumiye faslı- me~leketin tedi,·e takati olmazsa bir 
faslında ipka edıldıgını, bu.nun do~~u na hir lira tahshıat koyalım; eğer !ti- tehlıke hasıl olur, dişimizden tırnağı-
olamıyacağ ını, \nknranı~ ımarı .. ıçı~ ıar edilirse geriye kalan (4) mihon mızdan artbrdığımızda fazlalık olur-
konulan paranı!' az oldug.unu soyled_ı küsur lirayı 0 zaman koyarız. s~ o fazlalıkla daima artmakta o1an 
,.e (Aslan yatagından bellı olur) dedı. Rüştü Be)· (Bur"' ) . ık· f'k . d hır borcu mütemudiven tediye etmek s . . 

1 
~· d ... a eH ı ı r.ıı e . • • 

onra ıstıkr~~ me~e e:;ıne temas e e- ısrar etti ve şunları söyledi: mecb~nyetınde kalacağız. Bu, mem-
rek şunları ı;;;oylcdı : Canımızı k t k d . leketın atisi için inkisafını güçlestire-

. h . d f h - ur arma · evresınde- . °' • • 
- tktısadıyat u~usun a re a ımı- iz Onlara "Al .. , . cek. Hulasa bütün tasarrufatınuz, 

z · t"k · ı t · · k aafnde ·im Y • ıp yeyınız . ., dıyeme- b"'t"" • • ın ıs ı raz ı e emını an ı }' · y'z Avrupalı • . 1 . u un emeklerimiz ye gayretlerımız 
B 

• . k t' · ·· ~ ı · ayagımıza ge sın cruru 
u hususta hükumetın ·anaa ını og- ru kırılsın. ' _,, • memlekete sarfolunmaz: bir haleti 

:enmek iı;tiyorum. ' ' : f B (l . ruhiye meseleyi rok müskül bir •;aıiye-
. ası . zmır) - Bu paı·u·ı' biz t k • :. Yasıf Bey (lzmir) - Vmran ve ın- d b 1 k k.. · - e so ar ,.e işki'ıl eder Meseleyi sami-

ki k 
.. en ce ren a aca · aınatta hic bir • d • · şaf için istikrazın Jüzumuna ·anıım. k • t . kt • mı, ogru \ 'e kat'i olarak halletmek 

h l 
,_ . • uv\ e }'o ur. . . b" .. 

1ürk 

1\talh·e \ekili - Para u mali ıçın B .. . B _,_. 1 ısın ır memleketin atisini endişeye du-
•• unun uzenne aşvn:ıl smet Pa. ·· · . o 

çalışacagız. şa izahat , ... rdı' ve ı·stat"k h şurmıyecek bır tarzı hal bulalım. · 
~ · u onun mu afa. · · d' · IT r 

Sırn n. (lzmit) - Ben istikra?. ya- zast icin borclar tahsisat b~t. d nun ıçın ıyorduk ki: ,()().000 ın 1 iZ I· 
Zerinin en 

ı>alım alıp ~;-relim demedim. Yasıf kalma.sı (ı'k .• . ..d ·f ının u çe e rası verelim ve bu şekilde Osmanlı 
, ,, • rını mu a aa etti b · h 

Beyfn söylediğini sö) lemiştim. "Ark d 
1 

. • .. .. • . or~ları meselesi daimi ve sabıt taa · 
a aş aı • bugunku vazıyet şu- hüt olarak bu memlekette kalsır. ve 

büyük vazüesi 
(Yar1n) ın bir yalanı dur; 928 muka,·elesinin bu memlel;:etin h k . . . b' y 

. . . takat' h .. d er eıs bunu bılsın. Yalnız bu ır ı ~ı 
Sıra ge1..etelere ,·erilecek prım ıçın . ı ancın e oldufu malf ve idr- sene için 800 000 . T · rrasını hem 

nedir 
Maliye bütçesine konulan tahsisata ge sad. bir buhran ile tezahür ve teeyyüt 1 .. 1 · ' kt . • ıngı ız 1

h · ,-aziyeti 
lince Rüştü Bev (Rursa) söz aldı n etti. Ru .;abit olduktan sonradır kl >U ~e fno aıknta~arından .d emt diyf> et 
d · ham'll ı .. k k 

1 
mu a aza no aı nazarın an e • 

edi ki: . ı ere ~u~a ere a~tı -. . lk müza- memiz müşkiildür. Bunun yarısını büt 
- Gazeteleri münen·er olan heı •\es k.ertıler netıcesı_nde \'e ıktısadi ''a7.İye- çede bırakalım Ye diğer yarısıni da 

ıe,·er. l<' akat bizim gazeteler roman tın de yardımı ıle bu temaslar esnasın- borç olarak t h'. d . Onu ,ıaha 

Çocuklarını Tutumlu VE 
· d fT h" · t t"k h e 11 e e.rız. neşrinden başka bır şey yapmıyorlar. a ı ı ır ıs a u o asıl oldu. Buna geniş zamanda baska senelerde öderiz. 

Böyle gazetelere )ardım yapılamaz. nazaran geçen sene beş milyon kadar :Fakat llir mut• b "'k t h 1 olmadı, 
T d"I J"d ' bir d"k B' t rt d a a a ası 

Muktesit 
:ı altsisat ta)ye ı me ı ır. 1 pkarar ,·er ı, ·· ır ara an a on- bu tarzda.aynldık. Hulfısa kati b!r iti 

Sülevman Sırrı Bey (Yozgat) ar ·on erans ar yaptılar rnurahhasla- 1• f . . 
ti- - ı;ri~ ,·erilmek icin gazetelerin rını tayin ettiler. Hulasa, müzakereye a ~ varır~ak, bütçeden hır :~r; .. v~ı-
~J! ha.sış adetleri sorulmuŞ, fakat aaz~te girdik ve hu müzakere devam ederken :ege 't~~~I ur olacağı7A Ta 

11 

1 ~Yt~ 
Yetiştirmek. 

o halde derhal idarehaneleri hunu saklamı-la "' istatüko muhafaza edildi. Gerci hu is.. or~ 1 1 
a ~rı yaparken mem e ~ ın 

e ~J ~ r, ce- t ··k ·· · d • malı YeYa ıktıs·ıd" · · ·etini rrenışle-
fj ,·ap nrmemi:;;lerdir. ( Yarın) mı nf'<lir. atu ·o .uzerın en bu sen~ de tedheye _ · • ·: . 

1 .'azı) e- · · ;;;· · _ 

: ';f ona da sorduk. ( Beş yüz tane ba ~ı . haşladıgımız paranın hukukan kabul terek malı t~dhı~ lerı ~erab:r du:ı un 
11~ ru7.) diye Cl'vap Yerildi. Halbuki :sci~ edilmediğini görüyoruz, yani terliye mek .. mec.hurıyetınd~yız. "'\ aln~z: bu 

bin tane b , R " ediyoruz memnun olmu,·orlar· bu 1 kabılıyetı tahakl\ukıy~ nıeselesı ıl e l1e· 
a 1) ormuş. en fas. " ' •1u- · · d ı · lın bütçeden çıkarılmasını isterim. Hstn kan bir ftilAf hasıl olancıyş ka. r•he.nbr, Ve nıhayd Jiaı:.ş~~ız il ur 

~2 M ı· k ' l" b · ı · b' dar tediye etmekte maddeten fayda alacaklı vardır. Onunla ıtılaf etmek a ıye ve ı ı ceva en prım enn ır 
e kanunla !>29, 930 \'e 9;n senelerinde yokt~~· (Bravo sesleri, alkışlar). meselesi mevcuttur. lt~li'if ede~·ke~ :ıı:-

ZIRAAJ 
Baakaııadaa 

tş ,·erilmesinin kabul edilmiş olduğunu . .l\~usaade ~uy~run, esaslı bir nokta- z~nu.n. rnracağı hat rnrdır. Şımdı bı-
1 söyledi ve alkışlandı. Fakat prim i~in )I ~ızetm~~ ısterım. ~u ~r.çlaı· mese- zım ıçın mühim nokt.a ~~~ur: Borcun 

konulan tah isat kabul edilmedi. Jesınde hızım esaslı hır ıddıamız nr- esasını tanıyoru1~ Dır ıtılafa Yarılma
dır. o da Osmanlı borçlarından hıze sını arzu etm~teyiz. Müsaade buyu-

Eski borçlar düşen hisseyi memleketin takati~ mü- runuz, bu şerait altında ümitlerir.ıiz 
Bundan sonra düyunu umumiye tenas~p ,1>ir hudut dahilinde tediye et- \'ardır, müzakere olunacaktır. Belki 

fi18lının müzakeresine geçildi Ye '"'ırrı ~~e~ ıstı~oruz. Esa.,.ını reddetmiş de- bir neticeye varacağız. 

Bil 
hey (lzmit) söz aldı, hu bahse bir- gıhz. Bınaenaleyh bu defa da bu ~sa. İstediğimiz şekilde neticeye vr.rır
k~ defa temas ettiğini söyliyerek da- sı kanun~n muh:faza ~tmek isteriz. sak esasen bütün meseleler halledilmiş 
Yinlerin son tebliğinden bahsetti. Bu no.~taı n~zar an b~tc;~de. bulunma- olur. İstiyorum ki. hüsnü niretimiz 

si!~ Emin Bey (E~kişehir) - Beşeriyet sına luzum u~dır. lkı.ncı bar ~esele her şerait içinde nihayetine kadar mu· Feysa 1 H Z 
( borcunu veremiyectk bir hale gelr.ıiş- ~~ıl~ış ola~ müzakere ~nkıta ~tmış de- hafaza edilsin. Takrir veren arkadaş- • 

1 
t• B' . y. d gıldır de·rnm edecektır ve bınok :n lard b "t 1 d' 1 1 ır. iZ h-0r\..li1RUZU ''ermıyecegız, e- . • . • y - • an ve urada mu a ea Ye en ı~e e- H h tt Ga zi H ne 

t meuık. Vereceğiz. fakat bugün tah;<m- ~.~~larımı~ "~ hus~~i. malumat.ı~ı4za rini serdeden arkadaşlardan tekrar ri- ll U aD 11 , z . 
·-''"' nfiUümüz yoktur. Bunu bugün kaldır- ,Ol~ b~ butç~ benesı ıçınde bu ıtılafı ca ederim. Tahsisat olduğu gibi kal- seIAm gönderdi 

malı" l t ı• h"k · tı'nı·n ~-a katı ·hır netıceye ,·ardırmak ihtimali sın ./ız. sme aşa u ·ume " · d · "' Ankara, ı:; (A.A.) - Irak kıralı 
Pac!ağı budur. Buna mukabil muaıne- \'ar ır. Neticede Süleyman Sırrı Bey tak- Feysal Hz. 'l'ürkiye topraklarından 
le \'ergisini tağ,·etmeliyiz. Açıkça i- B Utç e d e tahsisat ririni geri aldı. ayrılırken Karaağaçtan Reisicümnur 

fade ediyorum. Düyunu umumiye iı;i~ Esası muhafaza etm•k icin ümit et a a,v•klllmizln beyanatı Hazretlerine atideki telgı:afnameyi 
b~eye konulan 4.460.000 lira), vermı- tı·g·imiz bu itilaf ha,·asını ~bozm ak. M h · go"ndermıstir: , ·· · he · am · az arM"Tt Bey ise 1 • Yeılm. (Alkışlar) . Bunun otesı, . r~- için -re ümit ettiğimiz gibi itilaf 1ı lsıl ·· ı d" u 

1 şun arı RelslcUmhur Gazi Mustafa 
mi y kt B · mele ''erırısı- ' toy e ı. . ~ ur. unu 'e mua " olursa bütçemizde tediye edilecek bir . . . . Kemal Hazretlerine 
Ilı butçeden çı.karalım. l . ) .. "l- para bulunması için hu tahsisatın büt- ce de Ben taktrtı_ı·ımı ,g-~rı adlama~. r-~·el- Sel'gili Türkiyeden ayrılırken en e· 

Sonra Rasıh Be\' (An ta ) a soz '" · k ·· ısrar e ım. ıne e edıvorum. . . . . · . cemizde ıp asına musaadenizi rica ed • - vel zatı nyasetpenahılerıne kalhı te-
dı ,.e Sırrı Beyin münasebatın ınkıtaı •. e Bu paranın nrilmemesi kanaatiı•de- . I · · t kd" t k · t · B" . . nz.,, . ı:u>kkiır erımı a ım e me · L" erım. U· 

hususunda telaş etmemesını. borcumu J I t b d h"t l yrm \'e fikl'imde sahitim. Reve kon· r h' r · I gü 1 lakabına kesbi 
za sadık olduğumuz için fedakfırlık zata rna u~a a ı am v~ren s- sun. Rt'ddederseniz edersiniz. yük ımme ınız e ze ',.. . . 

k b . b'"t 'ze ı oy met Pş. Hz. duyunu umumıye hhsi- " istihkak eden Ankarada, l urkn·enın 
)d·a~ara u ~.aı1·~yı yk·ı~el~ u !;ett~~ ' ~atının kabul edilmemesi hususunda d" Hu takrir reye kondu, reddedildi ve diğer yerlerinde, gerek zatı de,;lctle-

u.umuzu soy ı)ere ı ave e ı. . . .. .. . . uyunu umumiye icin b"" t . k ı - · .. • · ısrarla ılen surulen fıkırler üzerine 
4 

. • u çe) e onu an rinclrn. gerek cumhurıyet hukumetı 
lnsafaızhk yapıyorlar tekrar kürsüye gelere.k şunları söyle- ·460·~ lıra kabul edildi. erkanından, efradı milletten gördü-

~lıl·~ılf _ n~ parayı alacak olanlar llize di : . Malıye vekfıleti bütçesi de 26 . .t.16.000 ğüm hüsnü kabul ,.e misafirperverlik 

Hllftll 

-
Valilerin salAhlyetl 

Ankara, 15 (Telefon) - Vi
layetler idaresi kanununun bazı 
maddelerinin tadiline dair llyı
baya göre defterdar, mektupçu. 

maarif müdürü, nafia baı mü· 

bendisi, hu"kuk işleri, ticaret, U · 

nayi orman, baytar, evkaf, tapu, 

nüfus, ziraat, iskan posta telgraf, 

rusumat, polis müdürleri ile jan-
darma kumandanına ve bunlarm 

maiyetlerine vali resen tekdir •e 
ihtar verebilir. Vali, yaptığı bu 
muamelattan alakadar vekileti 
habedar eder. Vali, devletin ve 
her vekaletin mümessili ve vill
yetin umumi idaresinden dolayı 
her vekalete karşı mesuldur. 

~· ' J, be4ki borçludurlar. Menfur Osmanlı - Görüyorum ki B. M. Meclisinin lıra olarak kabul edildi. iki millet arasındaki samimi muhabbe· 

1
ndt imparatorluğunun bize fena bir mira- vaziyet hakkında teferruatile m:ılô- Maliye bütçesinden sonra gümrük te bir delil olarak kalbimde sevintli ve p•••••••••••••-
~r· sıdır. Biz yine iyi hartıket ettik. mas- mattar olması daha faydalıdır. Eı{er umum müdül'lüğü bütçesi müzaker~ e- unutulmaz hatıralar bırakmıştır. Zatı DOK TOR 
~r: rafımızdan kestik, mek!epleı:imizi k~- 928 mukavelesini tatbik edebilecek, 0 • d~.lece~t~·- 1',akat t~h~r olundu. 1·~p~ ri~asetp.ena~ileri~in .ş~hsi saadet: ve :Jea/ı!l,, Um.al 
~ l~Afpattık. Biz \erme~ek. ı~temıyoruz. \ e na göre tediye yapabilecek vaziyP.tte butçesı ıse 1.111.01 lıra kabul edıldı. T~r.k .~ılletı neçı~~sının refah .. '~ t~ 
idV'"! recei~z ama kendılen ınsafsız da na- olsaydık bu sene 18 milyon türk lirası Bundan ~onra Dahiliye bütçesine ğe- alısı ıçı~ temennı) atımın kabul unu ıı Dahiliye hastahkları mutahaas111 

n~'orlar. Bizi tekrar zincirlemtık is· yani bir milyon 800 bin İngiliz lirası c_.ildi. Bu münasehetle Dahiliye vekili ca ederım. Cumadan maada her gün öğleden ~ • k · · d' G k sk" • · · r· k . Feysal sonra saat ( ~.30 dari 5 e ı kadar 
tiyorlar Fakat vagma yo • ıstenır ı. eçen sene çı an buhraıı ü- ı an ışının tas ıye ·anunıle hal ~·o· _ h lı Ll 0 . 1 · • "f' B .. . "d · . tuna ·cı··· · ı k · . . .;:--- - ~an u ~a 1\an ) O unda ( ll8) no-

Sonı\l Mazhar :\1u ıt ey S-OZ 1 1• zerınde memleketın bu tediyatı ay- .. gı ıgını, ~e~. e etın ıcaha.tına birliği komisyonuna iştirakimizde takip maralı hu. usi ı..abınesinde dahili has-
Bu pal'anın ,•erilmemesi hak.kında ha- nen. yapmağa takati olmadığı sabit \'e ~oı~e mua~?en ~m nufus si)asetimız 01 olunan siyııset hakkında bir sual ::;or- ı ı.ıh\.:ları mua~· 7ne ve rrd;ni eder. 
ra~tli be~·anatta bulundu \f şunları zahır olduktan sonra geçen sene !l ugunu SO) ledı. du. Tevfik Rüştü Jley bu sualP ('.ok 1 l·l c foıı · htalınul ~398 
söyledi: milyon türk lirası- ,·erdik. Böyle fili Miiteakihen bütçenin fa~ıllarurn ~e- miidellel ,.c etraflı izahat Yereli. 'ı..-

- Jzmit meb'usu 8ırrı Bey inkıta- bir istatüko hasıl oldu. Şimdi hu Hne ı;ilerek Dahiliye hütçesi l.l:JO.:i69, j;m· Haricive vekilimiz bu arad-a hütün !~- - --

dan korkuyor. Çıkar bu parayı l>üt- koyduğumuz para geçen sene konmuş darma hütçeı;i 8.i23.26~. emniyeti ınnu· dedetlerle olan münasehatımızın ı~ok 1-ı::foğum ve ~adın hastahklan 
eden. zaten onlar bu kadara razı de· olan paranın del'amıdır. lstatiikonun miye bütçesi .ı.ıs:ı.;;2.ı lira olarak ka· hi olduğunu anlatarak ht'ynelmilel ha- 1 

• mütehassısı 
fildirler. Türkün kanını emmek isti- tatbikidir. Müzakere esnasında bir bul edildi. ı~ketlere daima ve mantazaman i~ti- 1 Doktor 

orlar. Düyunu mu\'ahhade tah,·ilatı r~kam mes~lesi bi~ de ~istem mesele- .. Hundan_ ~onra hariciye hüt~esini~ ' rak ettiğimizi bildirdi. Hüseyin Naşİt 
ütecPkmiş. \·arsın diissün. Bu ııara sı \'ardır. Bıze telkın olunan sureti muzakeresıne haşla:tdı. Hariciye \ekı-j nu izahattan sonra hariciye hiitçe- T" b k' H'IAl' b b" 

i 
· k ı ıı·· h ı 'd'· B' · ı · t 1· · ı · . . - . .. ur e, es ı ı a ıa mer ması 1 

1 verm yelım. me tep aça ım. U·ı a şu 1 ı. il" mı) on ıs er ın \trl sın 1ı hazı suallere CC\ltp Hrdı. Bll arada isinin fasıllarına geçıldı \'e encumenre 1 
1\met ister• sonra bütçeye munzam ve bu bir milyon iaterlinin )'anaını Halil Bey (lzmir) tarafından Avrupa teshil edilen miktar kabul edildi. 1 No. 1 O Tel. lstailbul: 2622 
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lleWiyecleı J ı • b• d 'O BULMACA O 8 Q R SA 
Otobüs talimat- ayyare erı ır an a yere ı 2 3 4 s 6 ·, s 91011 ,l':"P!ll'_-.w"t~~-r.: 

d k b ' 1 .ıi. ASllJ llltslm 
üşürece ir gaz. ~~~!~,,~~~i: 

• nam ası 
Ud gtln sonra tatbike 1 4 L A N E il L o K M A N 

başlanacak Bu yeni gazdan tayyare ere karşı s Ali s llliM l!"A ı T 

Otob&I talimatnamesi iki gUn duvarlar İnşa etmek mümkün! ~ SIJ'llJA ~ iM :.N ~ AIJ,_ 
••ra kat'ı •urette tatbik edil-
aiye bqlanacaktar. Dün bu hu- 8 LA til K AY N A NA 
mıta vali ve belediye reisi Mu- Alman kim)agerleri yeni ve r.on Ver8ay muahedeleri harp ıemile· 9 b A -M L'A- 11) NA R H 

derece muakh hir kfışffte mu\ affa" ol ri huf!u,ı;unda Almanya), bu tekilde k.1 1 E"" R -AT iSı K A R ·o A 
llittin B. fUDlan ıiSylemittir: muılardır. Yeni 'keşif gazlere i!'ıtiaat ) ıt altına aldıiı gibi harp tana releri l l i R !mii N- ı1iii ~ • H A z 

- Otobllı talimatnamesi 50 ediyor. Bu yeni gaz her hanJti bir ta)- hakkında da ayni tekilde ka.) ıt altın:ı • 1• 1 ı•ı 
maddelik muazzam ve esash bir .)are.)e karşı kullanıldığı takdirde o. almı~ bulunuyor. ~veıld bulmacamızın hal-
~Jclir. Fenni, nizami ve cezai nun motörlerini hemen durduruyor n YeJ'tllıllY muahednine göre Alman· /edılmıı ıeldı 
iııirçok maddeleri ve tafsilat. onu hemen Jere düşürü.)or. Yalnız gn lar a5kerl tayyare Japamaz1ar. Bunun 1 2 3 4 ~ h 7 h 9 lO 11 
Jsavidir. Talimatnamenin bu ka· zin motöre temas etmesi, bu neticeyi manar;ı Afmanyanın kahında bir tay- 11._.,._11!11111_ .. _. __ ..., ... 
Ur uzun sOrmeai, üzerinden çok elde etıneğe kafidir. yare hücumuna maruz ka1ma~ı ve ken 

Böyle mühtm bir keşfin elde edi- diAinin bllfta ka111 bir şey yapama"'&· 2 
.... ıa bir surette meıgul olun· lebileceii evvelce tahmin olunma· Mıdır. Halbuki profesör (Hofman) ın 3 
•ıından ileri gelmiftir. Şimdi de mıt ve onun için birçokları ona inan . keşfi, bu ihtimali bertaraf etmiş olu· 4 
teferrOaüJe bitmiı oJan bu tali· mak istememitlerdir. yor. Çünkü Almanyaya hücum edecek 5 
matnameyi zabıt ve rabıt Halbuki bu keşfin esıuılı o1duiu Rn bütün tayyarelerin hareketini bu gaz 6 
adlstaaından tetkik ediyo• latılmaktadır. Bu yenf ıazi keşfeden le durdurmak ve onları yere inmeie 

7 1 
_ -

ram. Yoksa esası hazırlanmıt zat, Almanyanın en meşhur kimyager mecbur etmek mii!Mtin oh•caktır. _ _ _ _ _ __ 
oldupndan ne tidillt yapaca- Jerinden profesör (Karl Hofman) dır. Alman l1lmlnin bu k•şfi i1e tayya 8 __ _ ~ 11 ~ _\J-ı 
lım ve ne de bu it daha ziyade Bu yeni gaz, hiç şüphesiz son za- reye karşı da tahaffuz çare&i elde e· 9 .iJ !IJ ı• ı -1 
uayacakbr. Talimatname cuma manlarda yapılan keşiflerin en mU- dilmiş demektir. il il-!il - - - - 1-- -

himml ve en hayret vericisiilir. Çünkü 1) 11 - - - - - - - -
,na& iJln edilecek ve cumartesi bu esrarengiz gaz sayesinde tan are Glbarilldercle ı 
ababından itibaren tatbike bat· hücumlarına karşı en müessir çare el Ll .... n ,ırketl h•mm•llye 
lanacaktır. de edilmiş oluyor. ı l~lerlnln kttndlaln• devrinde 

Bu taJtmatname her tllrlft ti· Profesör (Hofman) rn kendisi bu bir f•rtl• tı8rml~or 
'-etlerin önüne ıeçebilecek ve yeni keşfinden bahsederken şu söıleri GOmrOklerdeld hammaliye it· 
l.OtUn ihtiyaçlara tekabtll etti· söylemiştir terinin liman firketine devri, &-
Jinden ve birçok mOfkGlleri haJ- "Senelerce çalıştıktan sonra terli- tedenberi ,Umr&k umum aıDdG
lıetmek nokta11aclan birçok fai- beler yaptım ve muvaffak oldum. Bu llliO tarafından teklif ediliyordu. 
tleleri olacaktır. ye11i gaz pek mühim bir meseleyi hal ikUıat yelclleti, bu devre mu· 
P'eal• ii!!•ll•brtlan -RSrler ce• )etmiştir. Çünkü b uyeni gaz ile bir f k eli t d'Jr: • li 

~ ....- tayyarenin taşıdığı ;nfilıiki madd.'ler va a at e P e me ı •• nı man 
mlyetlertne "klyette ·r1c ti d t patlryamıyaca"'ı gibi onun motörleride t• e n en IOl'llHJf ur. 

bulundul•r 5 k 
9 __ I kımıldıyamıyacak hale gelmektedir.,, Tabiri ahmaza 16re , liman 
ZNaU ıaf6der, cemiyet erine 

llllracaat ederek otomobil aa• Tabii profesör Hofman bu yeni ıa tirketi, ,OmrGk hammaliye iti· 
zirı sırrını faş etmemiştir, yalnız onun nin, mevcut tekil dahilinde ken• 

lüpleri tarafından fazla --•ııtın· 
~ en esaslı maddesinin Ethylite iodine disine denine taraftar dejildir. 

dıklanndan tiklyet etmiılerdir. olduğunu söylemiştir. Şirket. efYan&n · rıhtımdan ı&m-
8lhaua otobn. tofBrleri bundan Tecavüze maruz olan bir sahaya 
fula tikiyetcidir. Otobils ıof6r- bu gazden bir duvar germek mümkün rllk aabar ve utrepolanna ek· 

. leri dinlenmeden çalııtıklan için dür. Bu dunr gerildiği takdirde düt ıeriya insan mtında nalcledil· 
15-20 ,Un ıonra hemen hasta- manın tayyareleri o duvarı geçemi)or memi ve yine ayni ıuretle ihraç 
Janmutaderlar. Hata toflrleri ve bu suretle ııazden yapılı olan da· edilmai ~el~ ettikf! ha· 
'Ve cemiyet tedavi ettirm~e aar , ...... *•• .. U• 4ahr •.,a lhiian tir-

emin bir serhat teşkil ediyor. keti emrinde olmasının netice 
me4'"1ir olduj'undan bu hal ce-
miyeti fazla mutazarrır etmekte- Profesör Hofman bu gaze tenıas üzerinde mlllaim aalah meydana 

eli Şof eden tayyarenoin oğrıya.cağı hali şu te retiremiyecetı kanaa•·-dachr. ·,. 6rJer cemiyeti belediyeye kilde anlatıyor: 4'M&l 

•Dracaat eclerek otomobil ve "'Yeni keşfettiğim gazin bir zer· EtYanın mUmlcUn mertebe mi-
o&otJa. aabiplerinin kendi tof6r- resi tayyarenin motörüne temas et<iii hanild ve modern veaaitle am
lerinia •ıhbatlerine dikkat ve iti• zaman bütün motör derhal tenkkuf e barlara firip çıkmHı llzımdır. 

na eclllmeaiai •e hasta olunca tedavi eler ve tayyare yere inmeğe mecbur o- Bunun i~in İle mOlaim teaiıata 
ettirmelerinin teminini rica etmiı- la. Buna birkaç kere tecrübe etmit ve teıkillta IG&um rlrGlmekte-
lerdlr Bel d' t bn. t )' t ve ıalin kat'i tesirini görmüş bulunu- c1· 

• • e ıye 0 • 0 .•una na- yoruz. Yalnız bir zerrenin tayyareye ıl ır. 
aeamde ıof6rlenn aekız ıaatten rerek motöre dokunması matlup 01.., Şirket, Bunlar yıpalmak veya 
fada plafbnlamıyacajmın turih tesiri yapmata kafidir. Buna muvıaf- hut muayyen teıaitle tirket ta
ecllhİüt bulunmasından dolayı fak olduktan sonra başka bir şey dU- rafından yıpdlNll temin olun· 
Mtiaoa tedbire lllzum olmadıiı şündük ve onu tecrübe ettiş. Yeni ga mak .. rtile manuubahı olacak 
~abmı Yermiftir. ze hidrojen gibi hafif bir gaz karı~r- bir devrin faytlala olabilecetf 

Ti t ... 1 miad rıldıtı takdirde bir netice elde ettı1fk hakkındaki noktai naıannı ve• 
care • • eı mümkün müdür? Biz bu suale cenp 

Afro11 Uaerlne 111u•mele •• vermek içfn hayli çalıştık. Neticede kllete bildirmittir. 
Afyon ihracabnın hDkQmet böyle bir mahhlt ile duvar gibi bir ma 

iilüarma almaca;ı pyia11nın nia vücude ıetirmtnin mümkün oldu· 
iLAN 

pi,...cla hami ettiii tesir hlll tuna anladık.,, 
clewam etmektedir. Af yon tile- Prof HÖr Hof manın bu keıfini de, 
carlan mDbayaada ibtiyath dav- \ ersay muahede inin Almanyayı kM~ it 

Tı~oraki biraderlerden Be
yoğlu 3 llncll Noterlijia .muıacl· 
dak aalıt aenedi ile maranroz 
imaltthaneıi içindeki bOtDn alltı 
ede•ab vıuireyi •bn aldım. 
Tıodoraki Biraderlerden alacatı 
olanların on bir ıOn zarfanda 
mOrıcıatları rica olunur. 

altına alan maddeleri doğurmuştur. 
NDm•kta olduklarından piyasa· Almanya, on bin tondan fazla ha· 
,. aneclilen mallar •blamamak· cfmde harp remilerl inşasından me· 
taclır. nolundutu i~in (10,000) tonluk olmak· 

Kawun, k•rpua lhnacatı la beraber fevkalAde kuvvetli ve difer 
YAf meyva ticaretile mq,ul büyük harp gemilerine faik yeni bir 

olu ttkcarlanmızın bir kıamı ıeml icat etmiıti. Fokyon Pınn 
dla ihracat ofi.inde toplanarak 
A.thapaya yapılmaıı dl1fllnl1Jen 
kawB, karpuz ihracatı meaele-
liai teclldk etmişlerdir. Bu içti· 
mada kat'i biı' karar verilmedi-
tinden teknr to.,lanacaklardır. 

Kadı•• ltlrlltlnln kllyler• 
9811d .. ceıı heyetler 

teablt edlldl 
Kadml" birliji idare heyeti 

clln tofalu•ı. k6ylere fidecek 
olan bet heyetin aıala11nı tama
men teabit et mittir. 

Beadm bqka hlr iatida ile 
.u&yete müracaat edilerek fi· 
decek lıey•tlerin ıeyahat mınta-
blan bildirilmiı, resmen mOaa· 
acle iatenmiftir. Moaaade veri· 
lillce heyetler kaylere aidecek· 
l•ctir. Her heyete birer doktor 
ile••• iftiraki de temin edil..... 

Bu Gece 

Muhlis Sabahattin Bey 
KIZ KULESi 
PARK ve PLAJINDA 

Hikmet Rıza Hanım, DerDtt•limi Muıilcl, Orkeıtra, 
Caz, Danı V eaıire 

Duhuliye 5, metrubat 25 kuruıtur 

A d • • . her yere vapur ve oto 
V et IÇID. bOs ~emin edllmlttlr. 

MÜJDE! MÜJDE! 
Açılmaıı aabınızhkla beklenen 

istirahati temin 

KIZKULESi 

ve her Ulrltı 

edilen 

PLAJI 
yarın açıhyor. Fiatlar her yerden ehvendir. 

sun utma camız 
Soldan sata n yukardan aptı: 

1- Her köşe ba§ında bir tane (7) 
2 - Birader (-1), ok (2) 
3 - Büro (9) 

4 - Cemi (3), ne at ne f§fk (~) 
5 - Hii, eyvallah (7) 
6 - Ebe (3), Japon parut (3) 

7 - Sokan bir höft'k (5), an (2 
8 - Kandırmak (4), ipret (6) 
9 - Et (2), Hld peçcı (6) 
10 - Nota (2), düz pijama (6) 
11 - Mukaddes bir kitap (5), ekin 
(4) 

1 Mahkeme ve lcna lllnl•rt 1 
latanbul 7 inci icn daireıiaden: 
Rır borçtan dolı~ı mahcuz " parayı 

çu rilmesl mulıırrer 3 adet kolomb~ a 
crımofon ~ e 100 meu-. ır.mofon mu· 
tılllbtat ti. '1 tat ·+-~•t *"' 
ltıbaren Alıcı .. h n,,,am~• !7 nu~ırıh 

dukkAnın oniınde saulıcıtındın talip 
olanların meıkQr ıUn ,.e ~ıtt3 h11.ır bulu· 
nacak memuruna müractttları Hin olur.ur. 

lıtanbul 7 inci icra d.aireıiadaa: 
Paran çevrılmtsine kırır \trılrn bir 

adet mıruken knltuıc ilı.ı kanepe 'e bir 
huınn nn~aln hır ltnltuk İki ıirara 
lskemluı f!hrihılin yirminci paıırteai 

ıunil nıt J 2 dr.n bire tııdu Knıı~ır 
hını kıpııı onunde ıç11t ırttırmı ile llt1· 
lıcıiı 'e mıhılllnde hı zır hulunıcık 
memurun• mürıcıat olunmuı ilAn olunur, 

lstınbul !' üncü icra memur1utundıı: 

Bir borcun temini için mahcuı 
ve paraya çevrilmai mulcarnr 
6 balya khele Mecca-4• Tıfeı· 
lar ıokatında 46 No. lı matuada 
19· 7-31 tarihinde saat 12 den 
13 •kadar ıatılacalcbr. Talipleri• 
Dinin mahallinde memuruna 11111· 
racaıtları illıı oluaur. (1405) 

lstınbul 3 uncu icra memuılu&undan· 

Tamamına 2S12S Jira kı1met 
taktir edilen Mabmutpatada Ha· 
C1 köçek mahallesinde Cı111i u· 
katında eaki 13 yeni 40 numa· 
ralarla muraklcam mıjaıasmi 
beıte bir hiueıi açık artbraıaya 
Yazedilmit o•up 3-8-931 tarihin· 
ele ıartnameai divanhaneye talik 
edilerek 19·8· 931 tarihine mi• 
aadif ça11amba ıöniı saat 14 den 
17 ye kadar latanbul 3 6nc0 icra 
dairesinde açık arttırma ile satı• 
lacakbr. 

Arttırmaya iıtirak ·için ythcle 
yedi teminat akçesi alınır: Mıı~ 
ter1lcim verrıler ile b•letliye 
reaimleri ve vakıf icareıi mUı
tenye aıttir. 

Haldan tapu ıicilJeri ile aaltit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diler alikadarlann ve irtifak 
halclcı Ahipleriaia l»u halslermı 
ve huıuile f aiı ve maaarife clıir 
olan iddiılannı i1'n tarihindn 
itibaren 20 gDn i~11cle evrakı 
,.u,a,itelerile ~ildirilmeleri IA11m· 
dar. Akli halele halden tapu Iİ-

l lnsflls 1truı ter. 
M T.L. makatını noıar 

Frlllt 

.. 

• • 
• • 
• • .. . 

Liret 
Belrı 
nratım. 

la. Frank 
Leva 
Flort11 
ltarnn 
~lllnr 
Ptıeta 
Mart 
Zlntl 
Penro\ 

tn Le, kurus 
1 Ttirt lirası Olnar 

('ervoneç l\ura5 

~ukut 

ı ftmlla (lnıclllıı 
ı Onlar (Amerika> 

Frank [Fr111111 
f.lret r lrıl) 1 

O frank Belçika J 
Or1hml [Yanın J 
Fr1nlr ( lırf,rel 
1.evı Bulıar 1 

ı florin [Felemenk r 
O Karon {Çekoslovak 
~ıltnı Avusturya] 

1 Peaetı llıpuyı} 
1 Rl)'lmattlAlmanya 
1 Zk'ltl f ehtsran 1 

ı Pen ıi'I Mıcarıaı1e 
l.ev [Romanya] 
Dinar Yurnslnvyıf 

ı Çeuıneç ~f\Jet 

Altın , B 
Mer d ve \' b~:ı~ 
Bınlıonoı 

'.• 

'.. Yiyecek 
Toptan flatlar 

-----------------------" Rt· .. b•e •M.,n 
Et - (f\ılMU> Dııııç: 54,60 so:ro1' 

Kımcık: 46.8 '·54.70 1\. Karımın J.. 
56.16 K. Mubaha kuıusu: 46,80 .-s'JI 
K. Ôküj!..23.40 34,.12 1\ Dına;3J.WI\ I~ 
~7.30 ·32.64 lırnruş Manda 19.50- 31.,. 

kuruş. 

Peynir - Reyaı , ıglı ~80 den tı' 
jnırPff "-'•~ Yırım ntb 17-14 okka! 
tende 4Mt-~So K. vaa-s 11·12 ôk\.'.,. 
tene~e 160·2.30 kuruş. 

8Uben ( Dolmalık ) ı 3- 14-15 (Si 
ı l - 12 • ıs K. T•zetiıaulreı Kır~ 
barbunya 22 24 K Ayft kadın 7-7.~ı 
Y etıl Barbunya 6 K. Sınk çalı f asuı\# 
4 A-6 kuruı 

E119ln•n fferliı adedi 3 · 4 ~unıf 
Dom••••• Okh~ 5 . :ı • 8 ~urtt 
•111ıeı 8 • 9 - 10 kurut Patl.-
4 - 5 K. .., .. 
••tt.llı 75 kurut mm•ı 10 · J! ~ 
Armub ıAkçı) 70 80 K. <Mu~tafaDS7' 
10 1~-~ 30 K <Kumlıı 12·13·14 •utdt 
lrlkı t 2· 15· ı 8 K. V 11• <A,ı> ttl 
11 • <4Ç1 t) 60. iO kuru~ 

-..==========;;;::=-~~ 
J ZAYii.ER 1 

20!9 No. h Arabacıldc ebliy.t'.' 
nımemi kıybettim 1eaİIİllİ ..
cajımclaa hUkmB yoktur. 

Sami ... " .. .-..... .......................... -.. ~ 
ciUerile aabit olmıyanlu ..... 
bedelinin pa1lııma .. ndaa herif 
kaltrlar allkadarl"m icra " I*' 
Ilı kınunuaun 119 uaeu maddt'
hOlım&ae ,are tevfiki hHe~ 
etmeleri ve claha fazla ma16m.& 
almak lltlyenlerin 930 • ~1' 
dosya numaraıile memariyeti...r 
ze mOracaatları ilin olunur. (l 406> 
-----------~~~---------.JJI'. Bamlırrn• telıldktd UldMl~ 

Salur kari1•inden Yusuf km .,t 
beyde ile kariyel meaktrdan 1ılif! 
met otlu ıevcf Arif aruındüi ~ 
tanma danunda middelaleyll ii' 
f in ikamıtphının meçhulltf.,. 
mebni lT - 5 - 931 tarihinde il~ 
tıhligat icra edildlli haldı mah::; 
ye ıtlmtdijfnfta müddeiye 
nin taiebt ve(hile fuhat t.timaı:#. 
bıhaile Ulnen 111ap karan tehi 
karar verilmiı olmakla bu kert -~ 
111i tahkikat olarak tayla kil~ 

10 - 9 - 931 tarihine miipdif ~ 
1embt ıönii aut 10 da yı""l b~ 
katta hasır halan•aını Yeya .~ 

dalı ..ııil•li hal• ~lr '"""'' "1i 
111ıntz Yt akal halde tahldkabn 
ben devam edfteii tıhlit ••k 
kaim olmak Uure üb eluv. 

j11Jl 



t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ıt-VAKIT16Temmuzl~l~ 

Emniyet s~~dıflı ~~za- (K~~~:ı~~~;~JI 
yedesi Katı karar ılffnı satılık:~":p::.::::.:=a 

M Merbunatın cinı ve ne•'fle Borç'unun 
::i:~~e Heup mevki ve müıtemilltı iıml Kiralık ve satılık ev - Cenber-

No. litaştıı lstanbul belediye dairesi eivarın-
1587 Üıküdarda Sinanpaşa mahallesin· da Dizdarlye mahallesi medrese so ağın 

de ihtaniye sokağında eski 2U ve Sadık Bey da 7ı~o. lı ev kiralık ve satılıktır geni7 

yeni 28 numaralı Uç yüz elli ar~~n odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu 

814 

1 temmuzdan 
itibaren bir 

~il~iyct 
Kağıtçılık Şubesi açmıştır. 

Her nevi gazete ve matbaa kağıdı, mürekkep, mukavva ve 
saire için büyük, küçük siparişler kabul eder. 

Alış veriş şeraiti gayet müsaittir. 
Mağaza: Ankara caddesi Milliyet gazetesi ittisalindedir. 

.............. Dall(m!m!!llllmllmll ......... 
arsa üzerinde ahşap üç katta on uç 'teferrüatı, su ve elektı.ık tesisııtını havi 
odı jki ıalon (odalardan biri bod- dir, Marmaraya ve adalara karşı geniş 1-iı ______ _.ı Robert Kolec • ._ _______ , ... 
rumda bir camekanlı ve biri aandık bir nezareti vardır. Gezmek ve gbrmek Ko!ec kısnıı - Ali mühendis kismı - Sanayi kurları 
ve kömilrlük olarak kullanılmakta• için Oizdariye camisi el varında bulunan 16 T emmuıdan itibaren her perşembe ve cuma günleri saat 

b. lt lt mahalle bekçisine ve pazarlık içinde Di- 1 9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 
dır) kömürlük, ır ev 8 1

' ma a vanyolunda baktıryoloıı- Or. Jıısan Sami 1- ld l · 1 
1
. Ih b · "' ı o uğun dan istica tavsıye o unur. ı 

taşlık, kiler çeıme 1 guıu ane ır Beye No. 189 telefon t\o: 20981 mü- :.__·-----· . ------'-' 

2s-20 

5170 

171 

135 

:44s 

mutfak iki kuyu ve bahçede havuz racaat oluna bilir. 
ve üç ;liı altmış arşın babçeyi ha~ ------K-i-ra_lı_k_E_v ___ _ 

vi bir haııenin tamamı. Harbiyede Sipahi ocağı. karşısında 
5965 Saraçhanede Haydarhane mah~ll~- İsmail paşa Ferah apartımanı v:ınında 169 numa-

ıinde yetiltekke sokağında eskı bır ralı ev kiralıktır ·on odası, terkosu, 
ve yeni 1,3 numarah altı. yüz ~ltmış elektriği ve bahçesi vardır. 
arım arıa üzerinde zemın katı kıs- ~vı görmek ve konuşmak için için-

/ meu aht•P ve Lnımen kargir ve delulere müracaat edilmesi. 

diğerleri ve dahili ahşap ~~ katta Sahhk apartıman - Beyoğlu, 
yirmi iki oda (odal.ıırdan bırı cam~· Elhamra sineması karşısındaki Sentııntu-
kanla bl5lünmllş dij?eri yemek oda• van kilisesi yanında 5 kat Hrgir, ııyda 
ıdır) dört taşlık (ikisinin ortası ca• I 28 lira kira getirir, 12 bln lira saat 9-12 
~eklnla b&UmmDttllr) iki kiler dört araııında müracaat Istanbul dördüncü 
ıofa (ve yahut salon) bir kuyu ha· vakıfhan Asmakat 29 

rap bir sarnıç ve yüz altmış arşın Satılık araba ve hayvan -
arsa ü:ıerinde hamam arabalık ve Avrupa malı, Viktorya ve Brik iki araba, 
harap mutfak hamamın altında nyrı ayn veyıı. ikısi Lirden ve bir l\lacar 
çini taşlık ııcakhğı iki ve ıo2uk• kısrağı maa koşum satılıktır. Istanbulda, 
Juğu bir kurnalıdır, bir bocfrum Ankara caddesinde Te[eyYüz kitaphane-

ve yedi yüz seksen arşın bahçeyi s_ın_e_m~ür_a_ca_a_t·---------
ve deı·ununa cari nısıf masura Satllık hane - Şebzadebaşında 
tath suyu havi tamire muhtaç ha• Çukurçeşme yanında Taşban arkasında 
rem ve sellmlıkh bir konağın ta· Marmara.ya neıııretli 9 numaralı beş oda 
mamı, ve müştemilatlı milceddet Hrgir hane 

6085 Ceşiktaşta mefrutiyet mahallesinde Ali Haydar saulıktır. içindekilere mu_·ra_c_aa_t __ ---: 

eaki Harbiye ve yeni Hacımansur Bey. ı Benz marka - Yedi kişilik 1 
sokağmda eski 9 ve yeni 2, 4, 113 açık ve kullanılmış bir otomobil satı· ı 
numaralı yüz otuz beş arşın arsa 

1 
lıktır. Görmek istlyenlerin Cağaloğlun-

Uzerinde kagir iki katta ikl&i ufak da Mnhmut B. in garaiınn mürncaatlan. 

olmak Uzere dokuz oda bir antre Satahk ve kiralık meyva bah· 
hir koridor iki çıkmaz bir l ·.• 1 çesi - Yeniköy üstünde, Güzelce 
bir ıarnıç ve yüt doksan arşın 1." Alipaşa mahallesinde, 25 dön:irn arazi 
lizerindeki kagir iki katta beŞ' , dahilinde her nevi yemiş a~açları, bağ. 

b 
·k ahır ve moı6rü, ktıtffc_ 'le ~air teferrüaa 

iri ufa olmak üzere iki sofa bir havidir. lstanbuldı, Ankııra caddesinde 
balkon camekAnlı antre bir mutfak 
bir Jarnıç bir balkon bir banyo 
bir daraça ( bodrum kapısmın üs-
tünde camekanlar vard11) dlSrt yilz 
altmış dört arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. 

6100 Kadıçeşn..csinde Y aribüaar Masla- Serfinaz H. 
battin mahallesinde Büyükot!ukcu 
yokuşu sokağmda eski 14 ve yeni 
24 nuıııaralı yetmif bir arfın arsa 
üzerinde kagir bir buçuk katta dört 
oda bir sofa bir toprak avlu abfap 
adi mutfak olarak kullanılan ma-
halli ve altmış sekiz arş•n bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

6127 Kasımpatıda Yabyakethüda mahal- Ayşe 
ı, 5:0 de Silihtar Yakubağa soka· Bahtiyar 11. 
• nda eıki 15 ve yeni 25 numarah 
gı H • d h 
altnıtf artın arsa uı:erm e a f&p 
llç katta d&rt oda iki ıofa bir avlu 
bir mutfak natamam bir taılık bir 
kuyu ve altı arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. 

6139 Hocapaşada Hocapaşa mahallesinde 
Nöbethane ıokağında eski 13, 13 
mükerrer 13 mükerrer ve yeni 21, 23 

25 numaralı iki yüz. kırk ~~' arşın 
arsa üzerinde kigır dahıb. ahşap 
ü katta 25 numaralı sek!ı .oda 
( ~daların altısı birer sofa U~erınde 
o lup yilk ye dolap vardır) hır met· 
hali camekan iki taşlık bir mutfak 
musluk mahalli bir bodru?1. bir ku· 
yu bir sarnıç iki kiler •.k• .. ıah~ı~ 
23 numaralısı üç oda ikı yuk. ıkı 
ıof a bir bodrum çimento. korıd~r 
bir mutfak bir aydınlık bır şahnıf 
ve 25 arşın arsa Dıerinde v ahşap 
bir katta bir dükkan ve mag~za v~ 

Mehmet 
Kadri Bey 
Şerife Zeh
ra Hauım 

üç yil:ı altmıf üç arşın babçeyı havı 
iki hanenin tamamı. • 

Tefeyyüz kit:ıphnne"lne müracarıt. 

Terzi kadın aranıyor - Her tür-
lü kadın tuvaletleri diken işçi bir hanım 
arıınıyor. Jhhçekapı rTacı Ockir arkasın
da Rasim paşa Han ~o. 9 terzi Eliz. 

Satılık kirgir hane - Şişli 
Etfal hnı:rahanesl istasyonu civarı, 4 kat 
müced<let 2 aile oturnbilir. aparumen 
olabilir nezaretli, 9· I 2 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf han 
Asma kat 29 (1342) 

EmJakini~i satmak - Yahut L.i-
ra.lamak içln 9- 12 arasında müracaat edi
niz, Tramvay, iskeleye 'şimendifere vakın 
olanlar müreccahtır. Istanbul dördüncü 
vakıfhan Asma.kat ~9 

Hizmetçi, işçi v. s. arıyanlar 

Memur ve memure istlyo· 
ruz - işiniz olmadığı zamanlarda ça· 
lışarak ııyda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz, şcııılti mektupla sorunuz, içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

Istanbul Postanesinde No. 400 

Müteferrik kUçUk ilAnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için tki havadar od:ı., bir 
sofa ve bir haladan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kicapha
nesine müracrıat. 

~~1111 
Diş tabibi 

·ı vki ve müştemilih yaııh emvah 
u 1_ da cins ve neva e ıne . . d h' 
ı UKar • k l aleni müzayede netıcesın e ıza· 

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

· k Herin ıcra ı anan 1 • • 
ıayu men u l .. terileri Uzerinde ta sarrUr etmış· 
larında a-ö:ıterilen bedellerhedmd_uş1 .. kında görülmediğinden tekrar 

d ı_.. b del1erle a ı ayı ~ . · 
ıe e mez"ur e .. d 

1 
.1,. edilmelerine karar verılmış 

( t b. ) Un mud et e ı an ' k 
o uz ır g 'h' asadif çarşamba iünü kati arar· 

ve 19 ağustos 931 tarı ıne mi . Jdugvundan yevmi meıkCirda 
1 k·ı : t"' karrlir ey emış 0 
aranın çe ı met: - v k d Sandık idaresine müraca-bu u a a ar 

Muayenehaneı 

Kadıköy Mısırh oglu Ya· 
vuz TUrk sokak No; 8 

Balıkesir vilayetinden: 
200 seri Neosalvarsan (LUçyüz Mayister markalı) 
15 Kilo. Bizmojenol (Tos fabrikasınınını 
25 ,, iyodür (Kodks) 
15 ,, Salisilat (Yüzde on niıpetinde vaıelin likit nötrürden 

mamul ve vekaleti celileden musaddak bir 
laburatuvarda takim edilmiş 100 ve 50 
gramlık parafinli cam kapalı §İşelerde 
muakkam olarak teslim edilecektir.) 

Balıkesir Firengi dairesi fçin mUbayaaıı mukarrer balada cins· 
leri miktarı ve evsafı muharrer mualece şartnamesinde yazılı 
~erait dairesinde m(\bayaa ve teslim edilmek ve 30 temmuı 931 
tarihine mUsadif • perşembe saat 15 te ihale edilmek üzere 
20 glln mildeetle aleni münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların 
yüzde 7,5 nispetinde dipozito akçesini vezneye teslim ile ve ya
hut banka mektubunu hamil olarak yevmi mezkurda Babkesirde 
Encilmeni vilayete müracaatları ilan olunur. 880 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bir sene müddetle icar için 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Kaaımpaşada sirkeci muslabaddin mahallesinde furun 

sokağında 9 No.lı hane 
2 - Kasımpaşada camiikebir mahallesinde türabi baba 

sokağında 7 No.lı dükkin :3 
3 - Çarşıda hacı memiş sokağında 13 No.lı dükkan 320 
4 - ,, perdahcı han ,, 21 No.h dükkan nısfı 272 
5 - Mahmutpatada sultan odaları ıokağanda 24 No.h 

dükkan 81S 
6 - Mahmutpaşada cami avlusunda 17-23 No.lı dükkan 800 
7 - Kumkapıda muhsine hatun nıahaJlesinde ibrahim pata 

sokağında 30 No.h dükkan 863 
8 - Hasekide keçi hatun mahallesinde bayram paıa med-

resesi altında 57 No.lı dükkan 740 
9 - Heyoğlunda kamer hatun mahal1esinde papatya so· 

kağmda 2 No.Jı dükkan 
10 - Tophanede çavuf ba,a mahallesinde topcular cadde· 

sinde 398-390 No.h dükkAn 

11 - ÜskUdarda çinili mahallesinde silahdarağa cadde-

44 

63 

sinde 219 ve 93 No.lı dergiih altında dUkkan 4 
12 - Boğaziçinde Kuzguncukta 111-27 No.h dükkftn 134 
13 - Mollagüranide hekim başı Ömer efendi mektebi 785 
14 - Şişlide mecid;ye köyünde iki oda 278 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 
bir senedir. 

iki sene mUddetJe icar için 
15 - Tophane, tımtım, yeni 

dükkan 

müzayedeye vazolunan emllk 
çarıı caddesinde 138 No.h 

16 - Çarşıda reİ!oğJu sokağında 34-39 No.h dükkôn 
17 - Kasımpaşa, camiikebir. türabi baba sokağında 7 No.h 

ahır 

Müddeti icar: 1·6-931 den 1-6-933 tarihine kadar 
iki senedir. 

169 
160 

33 

Uç sene müddetle icar için müzayedeye vuolunan emlak 
18 - Boğaziçinde Tarabyada ve caddesinde 254·256 ve 

246-248 No.h iki hane ve arabalık 167 
19 - Topkapıda Beyazıt ağa mabalJesinde tramvay cadde· 

sinde 13 No.li dükkan 136 
20 - Beylerbeyinde iskele caddesinde set mahalli. 33 

Müddeti icar: 1-6-931 den 1·6·934 tarihine kadar 
Uç senedir. 

Mebdei icar: Eski mUstecırJer ı'çı'n akd b ' h" ı sa li.'llD ıtamı yeni 
müstecirler için teslim tarihidır. 

Müddeti mUzayede: 10 temmuz 931 den 1 ağustos 931 
cumartesi gUnU 

Balada muharrer. em.JA.k kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolunmuştur. Tahplerın yevmi ihale olan soıı ·· ·· t 

• w guııun saa on 
dört buçuguna kadar şartnameyi okumak ve ıeıninatı muvakkate 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek Czere lstanbul Evkaf 
m1üdü~lüğUnde vakıf ekarJar müdürlüğüne mUracaatleri ilin 
o onur. 

.~vsaf ve müştem~~atı hakkında maJumat almak istiyenl~r bu 
muddet zarfınoa mt zayede odasına müracaat ederek cer; m~IÜ 
raporlarını görebi!ırler. ~743) 
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Son Yeni 
202851 No: Hatice Hanımın 

Hicazkdrı Kilrdi Şarkı 

Bağlandı Gönül 
VE 

Sorma Sakın Alamımı 
202857 No: Mahmure Hanımın 

Tango Mazi 
Fantezi Gülüm 

Şarkıları 

. 
• • • • • • 

•• • ·· .... -~· 

Bava Pi Akları 
202836 No: Semiha Hanım 
Yıldızların Altında. 
Semiha ve Mahmure Hanımların 

202853 No: 
Uşak Şarkı, 

Bülbülüm 
Vedia Rıza Hanımın 

Nice Bir Narı Elem 
VE 

Karcığar Şarkı, O Bakışlar 

Şayanı tavsiye olan mezkdr Pl8kları arayınız 

f As._ Fb. U. MUdUrlU§Unden 1 
65000 metre torbahk bez 4 

kalem deri 
Yukardaki malzeme ayrı ayrı 

kapalı zarfla 15-8-931 de saat 
on beşte ihalesi yapılacaktır . 
Taliplerin şartname için her gün 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat ( teklifat) ile mü
racaab. (863) 

1 M. M. VekAletl llAnlara 1 
Manisa ve civarındaki askeri kıta.· 

atın ihtiyacı olan gaz ve sade yağ·ı 
kapalı zarfla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 25 - 7 - 931 cumartesi 
günü saat 15 te Manisadaki askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin (Şartnamesini Fındııkhda 
heyetimizde görmeleri) şartname al
mak ve münakasaya girmek üzere te 
minat ve tekliflerile birlikte mezkur 

-------------komisyona müracaatları. (442) 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 
Maltepe piyade Abş mekte· 

bindeki yanık bina pazarhk su
retile tamir ettirilecektir. ihalesi 
21~ 7-931 saat 15 de icra kılına-
t.ağından taliplerin şartname ve 
keşifnamesini görmek üzere her 

' """' ,... r 
gün öğleden evel ve pazarlığa 
iştirak etmek için de vakti mu· 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 60000 metre boz reıı\· 

te kaputluk kumaş kapalı zarf la mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 2S tem
muz 931 cumartesi günü saat 14 te 
Ankarada merkez satın aJma komisyo
nunda yapılacaktır. TaJiplerin şart

name almak ve tekliflerini vermek Ü· 
zere teminatJarile birlikte mezk<tr ko
misyona müracaatıarL (429) 

• • • 
ayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. {68) 

Ordu ihtiyacı 'için yerli fabrikalar 
Gülhane hastanesi baş mamulatından ı.ooo adet dökme soba 

hekirnJiO-inden : kapalı. za:fla münakasaya konm~ştu.~. '"'° lhalesı 2a temmuz 931 cumarteıo;ı gu-
l - Senei dersiyenin hitamına bi· nü saat 15 te Ankarada merkez satın 

naen dersler tatil edilmiş ve imtihan alma komisyonunda yapılacaktır. Talar: başlanmıştır.. . . liplerin şartname almak ve tekllfleri-
... - Gerek tatılı tednsat ve gerek ni vermek üzere teminatlarile birlikte 

hastanenin esash tamiri münasebe- mezkur komisyona müracaatları. (431) 
tile ameJiyathaneler ve laboratu\ar- • • • 
Iar ve hasta koğuşları kapatılmış ve 0 d .ht' . . ı· f b ·k la . r u ı ıyacı ıçın yer ı a rı a r 
malzemesı kaldırılmıştır. 1• t d kil ·· 

3 J • h' d ğ' h t mamc a 111 an 21.380 o yun çorap - ş arı a ıre e ın as a ve yara .. t 
1 k b l d ·ı · -· d h. b. ta kapalı zarCla munakasaya. konmuş ur. 
ı a u e ı emıyecegın en ıç ır • . .. .. 

fta b. h'l h t k b 1 d.l lhalesı 26 temmuz 931 pazar gunu sa· 
ra. nkt~r veç 1 e as a a u e 1 e· at 15 te Ankarada merkez satın alma. 
mıyece ır. . d T ı· ı 

komısyonun a yapılacaktır. a ıp e-----
Istanbul vil:ıyeti tapu mildürlüğünden: 
Eyjpte Camiikebir mahallesin· 

de Kapızı çeşmesi sokağmda 

N6. 21-23 Arif efendi medrese-
si11ia arsasının tasarruf kaydı 

bulunmadığı gibi vakfiyesi dahi 
müseccel olmadığından mahallen 
tasarrufunun tahkiki için 21-7-
931 tarihine müsadif salı günü 
mahalline tapu memuru gönde· 
rileceğinden bir güna idiiayı ta
sarruf edenlerin yedlerindeki ve· 
saik ile beraber mahalli mez
kiirda ispatı vücut etmeleri ilan 
ohınur. (1403) 

,,_pQNDS-
K R E M • 1 

( Gündüz için ) 

V ANiSHiNG CREAM 

(Gece için) 

.. --COLD CREAM.--• 

rin şartname almak ve tekliflerini ver-
mek üzere teminatJarile birlfüte mez
kU.r komisyona müracaatları. (432) 

• • • 
Bandırmadaki kıtaatm iLtiyacı 

olan un kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 15 ağustos 
93 ı cumartesi günü saat 10 da 
band11mada askeri sabn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larile birlikte komisyona müra· 
caatları. (454) - 886 

"' . . 
Bandırmadaki kıtaabn ihtiyacı 

olan sığır eti kapah zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağustos 931 çarşamba günü saat 
15 te bandırmada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerbi vermek üzere te
minatlarile birlikte mezkur ko
misyona müracaatları. (453) · 887 

Jandarma imalathanesinden: 
(5620) adet aliminyom su matrasının teozilibna talip olanlarm 

16-7-931 perşembe günü saat 15 de Gedikpaıada jandarma ima
llthanesioe müracaatları. (888> 

BtLÜMUlll 
ECZANELERDE 

SATILIR 

• FnıJt Saıt• 
•• * Eno* 
11tmlcrilc 
clikcUcn 
lıbTlkanııı 

allmetl 
ıarıbs ıdır. EMO"S 

FRUIT SALT 
.Sicaklarda. damar agrisin· 
dan, bulanbdan, yarım baş 
agrisindan ve s~zimden 
mtltevellit rahatsızliklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
talli müleyyin, tabit tuzsuz 
mllshi! olan şekersiz E:ıo's 
" Fruit Salt " gazözlü müs· 
tahzarindan sabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
bir kahve kaşigı mıkdarında 
aliniz. 

r.&.' 

Ankara Posta ve Telgraf baş 
müdürlüğünden: 

Başmüdüriyetimize merbut bütün Posta nakliye milteahhitlik
leri 11 Temmuz 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
nakasaya çuarılmıştır. 

Talip olanların mahalli Posta müdürlüğüne veya Ankarada 
başmüdürlüğe müracaatlara. (873) 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

300 adet bileği taşı satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi gör· 
mek üzere hergün ve paıarhk için 25 - 7 • 931 cumartesi güoU 
saat 11 de teminat akçelerile beraber Galatada mubayaa komis
yonuna müracaatları. {869) 

Beykoz mal miidürlüğünden: 
Muratlı köyünün Eğeli mezarlık mevikiinde 20, Eğeli suyunda 

32, Muşmulah derede 12 ve 15, Doğan derede 15, Ayvalarda 
16, Eğelide 8 lira kıymeti muhammeneli 7 parça tarla temliken 
satılmak ve bedeli peşinen olmak üzre 14-7-931 den itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 3-8-931 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin müracaat eylemeleri. (884) 

J?eykoz mal müdürlüğünden: 
Ömerli köyü içinde 30, 20, 15 ve ~O lira kıymeti muhamme· 

neli 4 parça arsa temliken satılmak ve bedeli peşinen verilmek 
üzre 13 7-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye 
çıkanlmışhr. ihale 2-8-931 pazar günü saat 16 dadır. Taliplerin 
müracaat eylemeleri. (885) 

Yüksek mektepler mübayaat komisyonu riyasetinden: 
Mülkiye ve yüksek muallim mekteplerinin 931 mali senesi 

şeker ihtiyacı aleni suretile münakasaya konulmuştur: Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere Yıldızda mülkiye mektebi müdürlüğüne 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de ih.:fe günü olan 28-7 -931 
tarihinde Fındıklıda Güzel . San'atlar akademisinde yüksek mek
tepler muhasebeciliğinde mübayaat komisyonuna müracaat eyle
meleri ve münakasamn saat 13 ten onbeşe kadar devam ede
ceii ilan olunur. 

1 
Ask. Mb. S. A. kom\ syonÜ / 

\llnlara 

Askeri mektepler ihtiyacı içİll 
20,000 kilo beyaz peynir paıal" 
lakla satan almacaktır. Pazarhi' 
19 Temmuz g31 pazar gfinü aaat 
14 de Harbiye mektebindeki oı•• 
halli mahsusunda icra edilecektit• 
Taliplerin şartnamesini göroıe~ 
için komisyona milracaatları "'' 
iştirak için de vakti muayyenind• 
hazır bulunmaları ilan olunut• 
(30) - 833 

• • • 
Anadolu ve Rumeli cihetinde

ki Harbiye mektebine merbut 
askeri mekteplerle hastanele' 
için mahallerine teslim tartil• 
300 tabutta ceman 432,000 add 
yumurta pazarlıkla sabo alın•• 
cakbr. Pazarlığı 19 temmuz 931 
pazar günil saat 14 de Hat' 
biye mektebindeki mahalli malr' 
suıunda icra kılınacaktır. Talip' 
)erin şartnamesini görmek içilJ 
komisyona müracaatları ve işti• 
rak için de vakti muayyenind• 
haıır bulunmaları ilan olunur • 

(32-834) 
• * * 

Kil~ 
3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastanesi 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli lisesi 
3500 Çengelköy orta Mp. 
3300 Baytar mektebi 

133700 Kilo ot 
Kilo 

110000 Süvari Mp. 
150000 Topçu nakliye mektebi 
80000 Ölçme taburu 
11000 Gülhaoe hastanesi 
5000 Maltepe lisesi 
7000 Gedikli küçük zabit 

ih. Mp· 
70000 Harbiye mektebi 

533000 Kilo ot 

Yukardaki isim ve mıktarları 
yazıh mahallere iki tartnamede 
kapalı zarf sur~tile satm ot alına 
caktır. ihalesi 8 ağustos 931 cU"' 
martesi günü saat 15 te harbiye 
mektebindeki mahalıi mahsusun
da icra edilecektir. Taliplerııı 

şartnamesini görmek için komis
yona müracaatları ve iştirak içiıı 
de şartnamesi veçhile haıırhya"' 
cakları teklif mektuplarmı yevnıi 
ihalede müselsel numaralı ilmil"' 
haber mukabilinde komisyon ri
yasetine vermeleri ili.o olunur• 
{755) 
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Mes'ul müdür: REFiK AHMl'f. 


